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/1/14ب :تهیه ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی
-مقدمه

توسعه شهري متوازن و هدايت شده ،نيازمند تهيه طرر و برنا مره م شرص

و من سرم در جن بره هراي

مصتلف توسعه مي باشد .در اين ميان يكي از مه ترين اركان نظام برنامه ريزي ،ضوابط و مقررات ا سرت كره
ص
دستورالعمل اجراي طر را تعيين مي نمايد .اين ضوابط و مقررات را در مقياس كلي مي توان بره دو ب ر
عمده ضوابط عام و ضوابط خاص تقسي نمود  .به اين ترتيب ضوابط عام در برگيرنده قوانين جراري ك شرور و
مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي ،هيات دولت ،وزارت خانه ها و سازمان هاي ر سرمي ك شرور مري
باشد  .ضوابط و مقررات خاص نيز شامل دستورالعمل هايي است كه از سوي مشاور ته يره كن نرده طره هراي
توسعه شهري تهيه و به تصويب مراجع ذي صال مي رسد.
منظور از ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري ،ممموعه قوا عردي ا سرت كره در زمي نره تع يرين ا نروا
كاربري در هوزه هاي مسكوني ،تماري ،خدماتي و معابر شهر ،تعيين انوا سرانه ها و نيازهاي شهري ،پري
بيني تراك هاي جمعيتي و ساختماني ،ضررايب سرح ا شراا و ن حروه ا سرتقرار سراختمان در ري

قح عره،

دسترسي مناسب ،سلسله مراتبي از سحو محلي ،ناهيه اي ،منحقه اي و شهري ،تناسب طو و عرض ري
قحعه ،تدوين هداقل نصاب تفكي

براي انوا كاربري ها ،نما و سيماي شهري  ...وضع مي گردد.

الگوي تهيه گزارش هاضر در برگيرنده ضوابط و مقررات خاص شهر كارزين است كره برا سراس پيو سرت
مصوبه  70/2/9شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ضوابط و مقررات طر هاي جامع و هادي شرهري
تهيه شده است .بر اساس اين مصوبه رئوس اصلي ضوابط و مقررات عبارتند از:
.1

تعاريف

.2

اساس طر

.3

ضوابط مربوط به كاربري اراضي شهري

.4

آستانه ماايرت طر

.5

ضوابط و مقرارت عمومي ايماد پاركينگ

.6

ضوابط گذربندي

.7

ضوابط و مقررات ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري
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.8

ضوابط مربوط به هراي

.9

ضوابط و مقررات هري شهر

.10

ضوابط استقرار فعاليت ها

/1/14/1ب :تعاريف

در اين بص

از ممموعه ضوابط و مقررات طر هادي شهر كارزين ،با توجه بره پيو سرت م صروبه مرور

 1370/2/9شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصحالهاتي كه در ممموعه ضوابط و مقررات اجرا يري بره
كار رفته و از لحاظ تعيين تكليف براي استفاده كنندگان داراي معاني خاص و دقيقي است تعريف گرد يرده و
هتي المقدور كوش

به عمل آمده تا از همان واژه ها و اصحالهات رايج بين مردم استفاده شود.

/1/14/1/1ب :تعاريف حقوقی و عمومی عارض بر طرح های هادی شهر

با توجه به اينكه در اين طر از مباني طر هاي شهري سيا نيز استفاده شرده ،ب نرابراين نيازم نرد بره
تعاريف ويژه خود به شر زير است:
.1

محدوده شهر :براساس قانون تعاريف محدوده و هري شرهر و رو سرتا م صروب  1384 / 10 / 14مم رل

شوراي اسالمي« ،محدوده شهر عبارت است از هد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي آن در دوره طر جامع و
طر هادي كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم االجرا مي باشد» .اين محدوده در نقشه كاربري اراضي
پيشنهادي طر هادي شهر كارزين ،مشص
.2

شده است.

حریم شهر :براساس قانون تعاريف محدوده و هري شهر و روستا «هري شهر عبارت ا سرت از ق سرمتي از

اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنتر
كشوري شهرستان و بص

شرهرداري در آن ضررورت دارد و از مررز تق سريمات

تماوز ننمايد» .به منظور هفظ اراضي الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با

رعايت اولويت هفظ اراضي كشاورزي ،باغات ،جنگلها ،هرگونه استفاده براي اهداث ساختمان و تأسي سرات
در داخل هري شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات طر هاي جامع و هادي امكانپذير ا سرت .م مراده 2
قانون مصوب  84/10/14ممل
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.3

پهنه بندی تراکمي شهر

با توجه به محدوده شهر كارزين و نيز با در نظر گرفتن الگوي رفتاري متعارف شهروندان و با توجه به
اينكه بافت روستايي غلبه بر بافت شهري دارد ،اساساً پي بيني افزاي

تراك ساختماني و تقويت الگوي

سكونت چندخانواري و آپارتماني موضوعيت چنداني ندارد .با اين همه از آنما كه اقتصاد زمين و نيز
شدت استفاده از زمين ميباشند ،در سح شهر سه

برنامههاي توليد انبوه مسكن ،عمدتاً متقاضي افزاي

پهنه عمومي تراكمي تعيين گرديده است .بنابراين در مواردي كه تقاضاي افزاي
اعالم شده وجود داشته باشد و يا در خارج از پهنههاي مشص

شده تقاضاي افزاي

تراك بي

از موارد

تراك وجود داشته

باشد ،در صورت وجود شرايحي كه در كاربري مسكوني ذكر شده است ،موضو به كميسيون ماده 5
ارجا و در اين خصوص تصمي گيري صورت ميپذيرد.
در بص

ضوابط كاربري مسكوني ،ضوابط استقرار بنا در هر ي

از اين پهنهها مشص

گرديده است.

ضمناً ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در كليه پهنههاي شهر ،رعايت ضوابط ارتفاعي مصوب
دستگاههاي مربوطه در ارتباط با بناهاي تاريصي ،مراكز نظامي و امنيتي ،تاسيسات برق و مصابرات و ...
ضروري است.
.4

تراکم پایه :تراك پايه ،تراك هداقلي است كه هر زمين مي تواند بدون پردا خرت هرت ت عرديل ترراك

داشته باشد .تراك پايه در سح شهر در مناطت مصتلف تعريف شده است.
.5

تراکم ساختماني :عبارتست از نسبت مساهت زيربناي ساختماني مدر مممو طبقات) به كرل م سراهت

زمين مسكوني كه به درصد بيان ميشود مكاميار ،غ .م )138هقوق شهري ،تهران ،انتشارات ممد ،چاپ او )

تراك ساختماني عبارتست از تمام سحو ساختمان اع از زيرزمين و روي آن ،اگر به استفاده م مراز
منحقه ممسكوني ،تماري و  )...اختصاص يابد جزو تراك محسوب ميشود و به عذر آن كه نيمي از زيرزمين
از كف معبر و يا شيب طبيعي زمين پايينتر است نميتوان آن را جزو تراك محسوب ننمود ،مگر آن كه در
پروانه زيرزمين براي استفاده انبار طبقات ،پاركينگ و يا تأسيسات منظور شود.
.6

تراکم جمعیتي :عبارت است از تعداد نفرات ساكن در ي
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سطح خالص مسكوني :شامل كليه اراضي داراي كاربري مسكوني است.
تراکم خالص مسكوني :تعداد نفرات ساكن در ي

محوطه به كاربري مسكوني است و شبكه معابر و ساير

كاربري هاي عمومي را در برنمي گيرد.
.9

سطح خالص شهر :شامل وسعتي از شهر است كه دربردارنده تمامي هوزه هراي مصت لرف كراربري هراي

مورد نظر شهر باشد.
.10

سطح ناخالص شهر :شامل مساهت محدوده طر است كه دربردارنده سح خال

شهر به عالوه سحو

اراضي مانند هراي  ،زمين هاي كشاورزي ،باغات و … باشد.
 .11سطح اشغال ساختمان :سح اشاا ميزان يا درصدي از مساهت قحعه زمين است كه اهداث سراختمان
مسكوني در آن مماز شناخته ميشود.مدانشنامه مديريت شهري و روستايي ،ص .)831
 .12زیربنای ساختمان :مممو مساهت زيربناي ي

ساختمان شامل سحو زيرزمين ،هر

كرف و طب قرات

باالي ه كف كه معمروالً در پروانه ساختماني قيررد مي شود.
 .13زیربنای مفید ساختمان های مسكوني :مممو مساهت زيربناي ي

ساختمان مسكوني است كه برر ا سراس

دستورالعمل نحوه محاسبه زيربناي مفيد سراختمان محا سربه شرده و مب نراي محا سربه ترراك

سراختماني

مسكوني قرار مي گيرد.
 .14نحوه استفاده از زمین (کاربری اراضي) :به دو صورت در نقشه ها آورده مي شود؛ ن حروه ا سرتفاده از ز مرين
مكاربري اراضي) در وضع موجود كه معني آن اين است كه در زمان تهيه نقشه آن قحعه زمين يا مل
عملكردي داشته است ،و نحوه استفاده از زمين پيشنهادي ،آن است كه مل

چره

يا زمين موجود بايد در آينده

چه كاربري يا عملكردي پيدا كند.
 .15شبكه معابر و درجه بندی آن :شبكه معابر به راههاي موجود در شهر گفته مي شود كه طو و عرض هاي
متفاوتي دارند و كاربري هاي متفاوتي را در جوار خود شكل مي دهند .معموال معابر اصلي تر شهر طو

يرا

عرض بيشتري دارند و كاربريهاي شهري در جوار آنها شكل مي گيرند و نقاط مه شهري را به هر مت صرل
مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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مي كنند و باالترين درجه بندي شهر را دارا هستند؛ و به همين ترتيب از درجه معابر كاسته مري شرود ترا
معابر دسترسي به واهدهايي كه ك درجه ترين معابر شهر ه سرتند و دستر سري بره وا هردهاي م سركوني را
ممكن مي سازند.
 .16ملك شمالي یا جنوبي یا شرقي یا غربي :مل

شمالي كه معبر آن در جنوب قرار مي گيرد و م رل

ملكي است كه معبر در شما آن قرار گيرد .مل

ج نروبي

شرقي ملكي است كه معبر در غرب آن قرار گيرد و مل

غربي ملكي است كه معبر در شرق آن قرار گيرد.
 .17تعریض یا اصالحي :چنانچه عرض معبر در طر افزاي

يابد امالك همموار آن معبر ممبور بره رعا يرت

عقب نشيني هستند .ميزان عقب نشيني را تعريض يا اصالهي مي نامند.
* اشكوب :همان طبقه است.
 .18نورگیر :كليه فضاهاي اصلي ي

واهد مسكوني ،تماري ،اداري يا  ...بايد امكان استفاده از نور را داشته

باشند به همين دليل براي كليه فضاهاي اصلي مانند اتاق نشيمن ،آشپزخانه و  ...بايد ارتباطي بره ف ضراهاي
بيرون تأمين نمود .اين ارتباط را نورگير هياط ،هياط خلوت و پاسيو گوي نرد .ف ضراهاي غ يرر ا صرلي ممان نرد
سروي

ها نيز اگر از نور نتوانند استفاده كنند هداقل بايد بوسيله كانا مداكت) تهويه شوند.

 .19دور برگردان :در انتهاي معابر بن بست براي آنكه امكان دور زدن اتومبيل وجود داشته باشد و ران نرده
ممبور به خروج از كوچه بصورت دنده عقب نباشد از دوربرگردان استفاده مي شود.
 .20پخ :در محل تقاطع دو معبر ،براي آنكه ديد بهتري وجود داشته باشد و برراي ج لروگيري از ت صرادف،
زاويه محل تقاطع را با صفحه اي قحع مي كنند كه آن را پخ مي نامند.
 .21کاربری های خاص و تثبیت شده :كاربري هايي است كه محل دقيت استقرار آنها در طرر م شرص

شرده

است.
 .22کاربریهای تعیین شده -اولویت اول :اين كاربري ها از طريت طر هادي مصوب مو يا به شكل تكمي لري برا
طر موجود) تعيين مكان شده اند .ولي پ
مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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ضوابط به كاربري مماز در منحقه خود تايير يابند.
 .23عوارض اضافه ارزش ناشي از تراکم بیش از تراکم پایه (حق تعدیل تراکم) :ما به ازايي است كره برراي ا سرتفاده از
تراك هداكثر مماز مبيشتر از تراك پايه ،تا هد تراك مماز) مي بايد پرداخت شود .ميزان هت تعديل تراك
و تعيين كاربري بوسيله شوراي شهر تصويب مي شود.
چنانچه زميني با توجه به ويژگيهاي خود ممساهت و غيره) بتواند تراك ساختماني بي شرتري را اخت يرار
نمايد ،بايد بصشي از اضافه ارزش به دست آمده از اين طريت را مبشرهي كه خواهد آمد) براي عمران شهر در
اختيار شهرداري شهر قرار دهد.
اخذ اين اضافه ارزش و ديگر اضافه ارزشهايي كه بعداٌ به آنها اشاره مي شود با توجه به ا صرالهيه مرور
 1366/2/7شورايعالي شهرسازي ممصوبه  )1364/11/19صورت مي پذيرد .شر ا يرن م صروبه در ز يرر آ مرده
است:
اصالحیه مصوب  1364/11/19مصوبه در جلسه مورخ 1366/2/7

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
یک – شهرداریهایی که دارای طرح جامع می باشند ،می توانند در قبال اضافه ارزشی که برای هر یک از قطعات اراضی
شهر بر اثر ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی بیش از قیمت اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم
ایجاد می شود با تعیین شورای شهر (مستند به بند  1ماده  35قانون تشکیل شوراهای اسالمی) و تأیید وزارت کشور ،مستند به
تبصره بند  8ماده  45قانون شهرداریها و تبصره آن عوارض اختصاصی به تناسب میزان اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نموده و
در حسابی جداگانه به نام درآمد حاصله از فعالیتهای اقتصادی در ساختمانهای شهری نگهداری کرده و صرفاٌ در تهیه طرحهای
توسعه و عمران شهری و اجرای آنها با نظر شورایی و عاملیت دستگاههای مربوطه به مصرف برسانند.

 .24عوارض اضافه ارزش ناشي از بهره وری از کاربری های انتفاعي (حق تعیین کاربری) :عبارت از مابه ازايي است كره
خصو صري و

به هنگام انتصاب كاربريهاي تماري و انتفاعي متمام خدمات و كاربري هايي كره تو سرط ب صر

عمومي و دولتي در جهت انتفا تأمين مي گردد) در مناطقي كه مماز است ،بايد پرداخت شود.
 .25پالک :زميني است كه هدود آن در سند مالكيت مربوطه تعيين شده باشد و به وسيله ري

يرا چ نرد

ساختمان اشاا شده باشد.
 .26واحد مسكوني :ساختمان يا بصشي مستقل از ي
شده است .به تعريف ديگر ،ي
مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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ساير اطاق هايي كه در آن ساختمان قرار دارند ممزا باشند و در عين ها ي
اشاا دائمي ي

واهد ممزاي م سرتقل برراي

خانواده با تمهيزات الزم چون آشپزخانه ،توالت و همام مستقل جهت زندگي سراكنان آن

باشد.
 .27طبقه همكف :عبارتست از طبقهاي كه سح همتراز كف و هداكثر بلندتر از هر نقحه آن باشد.
 .28طبقات فوقاني :كليه طبقات ساختمان كه روي طبقه همكف يا پيلوت ساخته شود.

 .29ارتفاع ساختمان :فاصله عمودي آخرين نقحه سقف تا كد ارتفاعي متوسط خيابان يا معبر مماور قح عره
زمين مربوطه ،ارتفا تعريف مي شود.
 .30کف در گذر عام :موقعيت كف در گذرگاه عام براي محاسبه ارتفا ساختمان به شرر ز يرر تع يرين مري
شود.
الف  -در مورد ساختمانهايي كه فقط از ي

جانب مماور خيابان قرار مري گ يررد كرف عبارت سرت از

متوسط ارتفا كف آماده پياده روي هاي جانبي روي خط بر ديوارهاي خارجي ساختمان.
ب  -در مورد ساختماني كه از چند جهت مماور خيابان قرار مي گ يررد كرف عبارت سرت از متو سرط
ارتفاعات پياده روهاي جانبي روي خط بر ديوارهاي خارجي ساختمان.
 .31کف آماده :عبارتست از كف آخرين پوش

مر بروط بره سرح ز مرين ،طب قرات سراختمان برا م صرال

ساختماني و غيره.
 .32زیرزمین :عبارت است از زيربنايي كه در قسمت تحتاني همكف سراخته مري شرود و هرداكثر از ترراز
متوسط معبر مماور يا فضاي آزاد ساختمان  1.20متر ارتفا داشته باشد .هداكثر ارتفا نورگيري زير زمين
 90سانتي متر است.
 .33پیلوت :عبارت است از تمام يا قسمتي از طبقه همكف كه به صورت ف ضراي سرپو شريده و براز در ز يرر
تمامي يا قسمتي از كف طبقه او قرار مي گيرد .هداكثر سح پيلوتي معاد آن قسمت از طبقه او است
كه سقف پيلوتي محسوب مي گردد و ارتفا پيلوتي هداكثر  2.40متر مي باشد و سحو مشرف آن به معبر

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان

11

دفتر فنی استانداری افرس

طرح اهدی شهر کارزین(فتح آباد)

و فضاي باز هر طبقه مي بايستي كامالٌ باز و با نرده محافظ گردد.
 .34مشاعات :عبارت است سحوهي از قحعه زمين و يا قسمتهايي از سح زيربنا و يا سح مشترك توسط
دو و يا چند واهد مسكوني و يا خدماتي قابليت استفاده داشته باشد.
 .35پاساژ :ممموعه اي از واهدهاي تماري در ي

قحعه ،پاساژ ناميده مي شود .يعني تعدادي از ت مراري

ها و خدمرات انتفاعي كه مستقيمررا در جوار معبر واقع نشده اند و از طريت ها يا راهروي داخلي بنا داراي
دسترسي مي باشند .بنابراين تعدادي از آن ها مي توانند به وسيله دسترسي هاي داخلي مورد مراجعه قررار
گيرند.
 .36محله و ناحیه :تعاريف گوناگوني براي محله وجود دارد .محله را مري تروان كروچكترين تق سري ب نردي
واهدهاي شهري ناميد كه هدود  3تا  5هزار نفر جمعيت را در سححي هدود  30تا  50هكتار جراي د هرد
طوري كه كودكان هر محله براي تشكيل ي

دبستان كه هسته اصلي مراكز م حرالت ا مرروز مح سروب مري

شوند كافي باشند .تعريف ناهيه اين است كه هر سه تا پنج محله را ناهيه نامند كه جمعيتي در هردود 20
هزار نفر را در خوي جاي دهد و فرزندان خانوارهاي ساكن آن براي تشكيل ي
در محالعات اقتصادي اجتماعي تقسي بندي ديگري وجود دارد و آن م شرص

دبيرستان كافي باشند.
ن مرودن م حردوده هراي

همگن است .اين محدوده شامل ساكنيني مي شود كه از نظر طبقات اجت مراعي ،م يرزان تح صريالت و سرح
اقتصادي تقريباً همگن هستند و توانايي استفاده از تأسيسات و تمه يرزات شرهري را ن يرز تقري براً بره صرورت
همگن دارند.
براي تقسي بندي هاي محله اي در طر هاي هادي يا جامع يا تفصيلي مع مروال سرعي مري شرود كره
تقسيمات مركز آمار و يا محدوده هاي هوزه هاي آماري بر محدوده هاي محله ها منحبت شود تا ا سرتفاده از
اطالعات آماري در هر هوزه و بلوك به راهتي ممكن باشد .محدوده هاي همگن نيز در نظر گرفته مي شروند
و تعريف ديگررري كه به آن اضافرره مي شود اين است كه هيچ معبر شهري مو در صورت امكان ناهيه اي) از
داخل آن محدوده عبور نكند ،چنانچه كودكان دبستاني براي رفتن به مدرسه ممبور به ع برور از خيا بران هرا
نباشند.

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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 .37تفكیك :تقسي ي

قحعه زمين به دو يا چند قحعه كوچكتر به منظور مالكيت و يا استفاده ممزا از هر

قحعه.
 .38تجمیع :عك

عمل تفكي

به منظور مالكيت و يا استفاده جمعي از چند قحعه زمين.

 .39بنای منفصل :به ساختماني گفته مي شود كه داراي يكي از شرايط زير باشد:
 -1بناي مذكور در ي

بلوك مستقل شهري واقع شده و از اضال  5متر فاصله داشته باشد.

 -2بناي مذكور در زميني واقع شود كه از سه جهت مشرف به معبر بوده و از اضال  5متر فاصله داشته
باشد.
 -3بناي مزبور متا هداكثر  5طبقه) در زمين هاي باالتر از  1000مترمربع و دو نب

مدو بر متقاطع) به

نحوي واقع شود كه داراي هداقل فاصله  5متري از اضال زمين باشد.
 .40بنای متصل :چنانچه بنايي شامل هيچ ي

از تعاريف مذكور نباشد ،بناي متصل خوانده مي شود.

 .41حداکثر تراکم مجاز :تراك ساختماني بي

از تراك پايه تا هدي كه بر كاربريهاي اطراف اشراف نداشته

باشد و در تأمين نور آنها اختال ايماد نكند.
 .42کاربری های مغایر :كاربري هايي كه بر خالف كاربري هاي طر تفصيلي م صروب قب لري و يرا م صروبات
كميسيون ماده  5اجرا شده اند.
 .43کاربری های مشروط :در هر پهنه عملكردي اهداث كاربري هراي خا صري م نروط بره رعا يرت ضروابط و
محدوديت هايي و يا كسب مموز از سازمان هاي مربوطه مي باشند كه ضوابط آنها به تفكي

م نراطت ذ كرر

شده است.
 .44کاربری های ممنوع :كاربري هايي به جز كاربري هاي مماز و مشروط كه اهداث آنها در پهنه عملكردي
خاص تحت هيچ گونه شرايط مماز نمي باشد.
 .45سطح زیربنا در طبقه همكف :عبارتست از قسمتي از سح هر پالك زمين كه جهت سراختمان اخت صراص

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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داده شده است.
 .46سطح زیربنا در کل طبقات :جمع كل م سراهت طب قرات سراختمان برا اهت سراب ديوار هراي خرارجي م بره
استثناي سحو پاركينگ و پيلوت).
درصد زيربناي همكف به مساهت پالك :نسبت زيربناي همكف به سح پالك.
درصد زيربناي همكف به مساهت پالك = زيربناي همكف در پالك
سح پالك
 .47تراکم ساختماني :نسبت سح اشاا زيربنا در كل طبقات به سح پالك ،تراك ساختماني تعريف مي
شود.م)1
تراك ساختماني مماز كاربريهاي مسكوني طبت جدو 14مي باشد.
تبصره :1قحعات مسكوني وضع موجود كه پ

از تعريض معابر مساهتي معاد  80متر مربع تا كمتر از

 100مترمربع خواهند داشت ميتواند با هداكثر تراك ساختماني  80درصد در ي
تبصره :2در قحعات مسكوني وضع موجود كه پ
كمتر 120مترمربع خواهند داشت ميتواند با اعما
اشاا هداكثري  70درصد به صورت  1واهد دوبلك

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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جدول شماره  :1شرايط و حدود احداث بنا در شهر کارزين
مساحت قطعه

از  120متر مربع تا کمتر از
 150متر مربع

از  150متر مربع تا کمتر از
200متر مربع

از  200متر مربع تا کمتر از
 300متر مربع

از 300مترمربع به باال

حداکثر سطح

حداکثر تراکم

اشغال(درصد)

ساختمانی (درصد)

6متر تا کمتر از 8متر

60

60

 1طبقه  +پیلوت

 8متر تا کمتر از  10متر

60

60

 1طبقه  +پیلوت

10متر تا کمتر  12متر

60

60

 1طبقه  +پیلوت

12متر تا کمتر از  16متر

60

120

2طبقه

16متر و بیشتر

60

120

2طبقه

6متر تا کمتر از 8متر

60

60

 1طبقه  +پیلوت

 8متر تا کمتر از  10متر

60

60

 1طبقه  +پیلوت

10متر تا کمتر  12متر

60

120

 2طبقه

12متر تا کمتر از  16متر

60

120

2طبقه  +پیلوت

16متر و بیشتر

60

120

2طبقه  +پیلوت

6متر تا کمتر از 8متر

60

120

 2طبقه

 8متر تا کمتر از  10متر

60

120

 2طبقه

10متر تا کمتر  12متر

60

120

 2طبقه +پیلوت

12متر تا کمتر از  16متر

60

180

 3طبقه

16متر و بیشتر

60

180

 3طبقه

6متر تا کمتر از 8متر

60

120

 2طبقه

 8متر تا کمتر از  10متر

60

120

 2طبقه

10متر تا کمتر  12متر

60

120

 2طبقه +پیلوت

12متر تا کمتر از  16متر

60

180

 3طبقه

16متر و بیشتر

60

180

 3طبقه

عرض گذر

 .48تراکم خالص مسكوني :نسبت جمعيت ساكن در ي

محدوده به سح خال

مسكوني در محدوده فروق

است.م)2
 .49تراکم خالص شهری :نسبت جمعيت اسكان يافته به سح عمران شده شهري م)3

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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حداکثر تعداد طبقات

طرح اهدی شهر کارزین(فتح آباد)

دفتر فنی استانداری افرس

م )1تراك ساختماني = زيربنا در كل طبقات در پالك
سح پالك
م )2نفر در هكتار  :تراك خال

جمعيت ساكن
مسكوني =
سح خال مسكوني مهكتار)

م )3نفر در هكتار  :تراك خال

جمعيت ساكن
شهري =
سح خال عمران شده مهكتار)

م

م

 .50سرانه زمین :سرانه زمين ،عبارتست از مقدار زميني كه به طور متوسط از هر ي

از كاربريهاي شهري

به هر نفر از جمعيت آن ميرسد.
 .51تراکم ناخالص شهری :نسبت جمعيت اسكان يافته به سح ف ضراي ع مرران شرده و غيرقا برل ع مرران در
هكتار
تراك ناخال

جمعيت ساكن در شهر
شهري =
سح خال و ناخال شهري مهكتار)

م

 .52نمای ساختمان :نماي ساختمان عبارتست از كليه سحو خارجي ساختمان كه مشرف به فضاهاي براز،
هياط هاي اصلي ،فرعي يا خلوت همان ساختمان يا مشرف به ف ضراهاي براز مر بروط بره گرذرگاه و خيا بران
عمومي ميباشند و سح نما بايستي از انوا سنگ ،سريمانكاري سرفيد و غ يرره و آجرن مرا پو شرانده شرود.
صدور پايان كار بعد از اتمام عمليات ساختماني اع از قسمتهاي داخلي و كليه نماهاي ساختمان امكانپذير
ميباشد.
 .53نمای اصلي ساختمان :نماي اصلي ساختمان عبارتست از نمايي كه مشرف به خيابان يا هياط ميباشد.
 .54نمای فرعي یا جانبي ساختمان :نماي فرعي ساختمان عبارتست از نمايي كه مشرف به هياط هراي فر عري،
جانبي يا هياط خلوت است.
 .55ساختمانهای عمومي :منظور از اماكن عمومي در اين دفترچه ضوابط و م قرررات ،آن د سرته از سراختمان
هايي هستند كه يكي از انوا خدمات عمومي را در اختيار افراد جامعه قرار ميدهند.
 .56كاربری يا نحوه استفاده :نو فعاليت و بهرهبرداري از ساختمان و زمين اع از اينكه دائ يا موقت باشد،
محابت با تعاريف ارائه شده مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران.
مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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طرح اهدی شهر کارزین(فتح آباد)

دفتر فنی استانداری افرس

 .57واحدمسكونی :مكاني مستقل كه ي

يا چند خانوار در آن سكونت دارند و بصشي از آن به آشپزخانه،

توالت و همام اختصاص يافته باشد .

 .58خانوار  :چند نفر كه با ه در ي

اقامتگاه زندگي مي كنند ،با يكديگر ه خرج هستند و معموالً با ه

غذا مي خورند.

 .59قطعه مالكیت :قحعه زمين داراي هدود مشص

و سند مالكيت رسمي

 .60مساحت زمین یا کل مساحت زمین :مساهت محاسبه شده از ابعاد مندرج در سند مالكيت به مترمربع
 .61سطح ساختماني یا زیربنا :سح ساخته شده در مممو طبقات ساختمان
 .62ارتفاع ساختمان :بلندترين نقحه دست انداز بام و در صورت وجود سقف شيبدار ،بلندترين خط الرأس بام
از سح معبر
 .63سطح معبر :متوسط اختالف ارتفا باالترين نقحه گذر يا گذرهاي مشرف به قحعه مالكيت
.64

بر قطعه مالكیت یا بر زمین :قسمت يا قسمت هايي از هدود ي

قحعه مالكيت كه مماور گذر قرار داشته

باشد.
 .65فضای باز – حیاط  :سححي از قحعه مالكيت كه در آن هيچ گونه ساختماني اهداث نشده و فقط براي
درختكاري ،گلكاري ،استصر ،هوض ،آبنما ،ايوان غيرسقف و ساير استفاده هاي محوطه سازي تصصي

داده

شده باشد.

.66

پارکینگ:

محلي كه فقط براي توقف مموقت يا دائ ) وسيله نقليه موتوري داراي بي

از دو چر

اختصاص يافته باشد.

.67

حد جنوبي زمین:

ضلعي از زمين كه در جنوب قحعه مالكيت قرار گرفته و هداكثر  45درجه زاويه با

جهت شرقي -غربي داشته باشد .در مواردي كه قحعه زمين داراي دوضلع با چنين مشصصاتي باشد ،ضلع
كوتاه تر به نوان هد جنوبي منظور خواهد شد.

 .68عرض متوسط :نصف مممو بزرگترين و كوچكترين دو عرض زمين.
 .69مالكیت مجاور :كليه مالكيت هاي متصل به قحعه مالكيت موردنظر.

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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دفتر فنی استانداری افرس

 .70ایوان :سح سرپوشيد هاي در طبقه همكف كه بين هياط و ساختمان قرار گيرد.

.71

بالكن:

سح سرپوشيد هاي در طبقه ساختماني كه هداقل ي

طرف آن باز بوده و جزء اتاق ها نباشد.

 .72باغ :قحعه زميني كه به طور متوسط به ازاء هر  5مترمربع آن ي
تعريف با آراي كميسيون ماده  ، 12مالك تشصي

درخت باشد  .در صورت ماايرت اين

باغ بودن و يا نبودن ي

زمين ،راي كميسيون ماده 12

مي باشد.
 .73سطح مشرف :سحوهي از ساختمان جنوبي كه در هري اشراف ساختمان شمالي قرار گيرد.

 .74زیربنای مفید :سح كل ساختماني بمز دستگاه پله ،آسانسور و بالكن.
 .75محور اصلي بنا :محوري است به موازات طو قحعه مالكيت و عمود بر جهت غالب بدنه مشرف به هياط
اصلي قحعه مالكيت.

 .76تغییر اساسي :هرگونه تايير در داخل و يا خارج بنا كه از لحاظ تأمين ايمني ضروري نبوده و صرفاً به
منظور ايماد فضاي جديد و يا گسترش فضاهاي موجود ساختمان باشد.

 .77تغییر غیراساسي :اقدامات ساختماني كه شامل تايير اساسي نگردد مانند جابمايي ديوارهاي غيرباربر،
پنمره ها ،درها و...

 .78تعمیر اساسي :هرگونه تعمير در سازه بنا شامل ستون ،ديوار و يا سقف كه از لحاظ ايمني و استحكام
ساختمان هائز اهميت باشد.

.79

تعمیر غیراساسي:

اقدامات تعميراتي ساختمان كه شامل تعريف تعمير اساسي نگردد ،مانند :لوله كشي،

سي كشي ،رنگ آميزي و...

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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طرح اهدی شهر کارزین(فتح آباد)

دفتر فنی استانداری افرس

/1/14/1/2ب :تعاريف كاربری های اصلی
.1

کاربری مسكوني

كاربري مسكوني اراضي شهري كه به منظور سكونت و فعاليت هاي مرتبط و سازگار با آن در نظر گرفته شده
است.
.2

کاربری مختلط مقیاس شهرMC

اراضي شهري كه امكان استفاده از آنها براي ممموعه فعاليتهاي متناسب و در مقياس شهر و فراشهر و با
در نظر گرفتن كيفيت محيط و فضاي شهري در نظر گرفته شده است.
.3

کاربری مختلط مقیاس ناحیه MO

اراضي شهري كه امكان استفاده از آنها براي ممموعه فعاليتهاي متناسب در مقياس محله و ناهيه در نظر
گرفته شده است.
.4

كاربری آموزش عمومی ابتدايی

اراضي پي

بيني شده براي اهداث مراكز آموزشي در مقياس محله شامل مهد كودك ،پي

دبستاني،

دبستان و...
.5

كاربری آموزش عمومی راهنمايی

اراضي پي
.6

كاربری آموزش عمومی متوسطه

اراضي پي
.7

بيني شده براي اهداث مراكز آموزشي در مقياس ناهيه شامل مدارس راهنمايي و...

بيني شده براي اهداث مراكز آموزشي در مقياس ناهيه و شهر شامل دبيرستان ،هنرستان و...

كاربری خدمات درمانی

اراضي پي

بيني شده براي اهداث مراكز بهداشتي يا درماني اع از درمانگاه ،مراكز بهداشت ،كليني ،

بيمارستان ،سروي
.8

كاربری پارك و فضای سبز عمومی

اراضي پي
.9

بهداشتي ،همام عمومي و...

بيني شده براي اهداث پارك و فضاي سبز عمومي در مقياس محله ،ناهيه و شهر.

كاربری فرهنگی ،مذهبی و تاريخی

اراضي پي

بيني شده براي اهداث مراكز فرهنگي ،مذهبي و يا مرمت ،هفظ و اهياي بناهاي تاريصي.
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طرح اهدی شهر کارزین(فتح آباد)

دفتر فنی استانداری افرس

كاربري فرهنگي شامل آن قسمت از اراضي ميگردد كه براي ا هرداث سرينما ،ت اراتر ،كتابصا نره ،مروزه،
نمايشگاههاي دائمي و باشگاههاي هرفهاي و اجتماعي براي آموزشهاي هنري چون موسيقي ،نقاشي ،صرنايع
دستي ،خط و خوشنويسي و نظاير آنها مورد كاربري قرار ميگيرد .در سرالنهاي اجت مراعي مي تروان مرا سر
مصتلف را برگزار كرد.
كاربري مذهبي شامل آن قسمت از اراضي ميگردد كه براي اهداث مسمد ،هسينيه و تأسيساتي از اين
قبيل توسط اشصاص خير ،سازمان اوقاف و هت و زيارت و ساير سازمانها خريداري و يا اعحا مي شرود .م كران
اين اراضي از لحاظ شرعي قابل تعيين نيست ولي چنانچه اين اراضي مبتني با شاخ
باشند در هر ي

هاي طرا هري شرهري

از محالت و نواهي قابل اهداث ميباشند .واهدهاي مذهبي با عملكرد مح لرهاي و ناه يرهاي

در اندازههاي مصتلف مورد كاربري قرار ميگيرند.
.10

كاربری اداری و انتظامی

اراضي پي

بيني شده براي اهداث ادارات و مراكز تامين كننده امنيت عمومي مانند دفاتر سازمانهاي دولتي

و عمومي ،مراكز انتظامي ،واهدهاي تابعه قوه قضايي و... .

.11

كاربری تفريحی وگردشگری

 .1شامل آن قسمت از اراضي ميگردد كه براي ايماد هتل ،مهمانسرا ،مهمانپذير ،م سرافرخانه ،مرا كرز ا قرامتي،
جوانان ،اردوگاههاي جهانگردي و تأسيسات تفريحي و گذران اوقات فراغت و گردشگري مورد كاربري قررار
ميگيرد.
.12

كاربری جنگل كاری و حريم سبز

اراضي پي

بيني شده براي درختكاري و ايماد فضاي سبز با هدف هفاظت از اراضي ،فعاليت ها و يا

محورهاي عبوري.
.13

كاربری تاسیسات

اراضي پي

ص
بيني شده براي اهداث واهدها و مراكز تاسيسات شهري .اين اراضي شرامل آن ب ر

از ز مرين

هاي شهري مي گردد كه براي ايماد تأسيسات مربوط به آب ،فاضالب ،برق ،مصابرات تلفن ،گاز و غيره مورد
استفاده قرار ميگيرد.
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.14

كاربری پاركینگ عمومی

اراضي پي
.15

بيني شده براي اهداث پاركينگهاي عمومي ي

يا چند طبقه.

پهنه كشاورزی و باغداری درحريم شهر

پهنه هايي كه بص

عمده اراضي آنها در زمينه كشاورزي مباغداري ،زراعت ،دامداري و  ) ...مورد استفاده قرار

مي گيرد و فعاليت كشاورزي در آنها جنبه اقتصادي دارد.
.16

پهنه جنگل و مرتع در حريم

پهنه هايي كه بص
.17

عمده اراضي آنها به صورت مراتع طبيعي و يا هفاظت شده مي باشد.

كاربری صنايع غیرمزاحم شهری

ميگردد كره از ن ظرر آ لرودگي خراك ،هروا و صردا برا اع مرا

شامل آن دسته از كارگاههاي بزرگ و كوچ

تمهيدات و وسايل سهل و ساده قابل كنتر باشند .اين كارگاهها معموالً پروانه تأسي

و بهرهبرداري خرود

را از شهرداري دريافت ميدارد .مكان ايماد ممتمعهاي كارگاهي – صنعتي در نق شره پي شرنهادي م شرص
گرديده است.
.18

كاربری ورزشی

شامل آن قسمت از فضاهاي ورزشي ميباشد كه در اختيار جوانان و ورزشكاران شهر و ناهيه اي كه شهر در
آن قرار دارد مي شود .اين كاربري شامل زمينهاي بزرگ ورزشي سرباز و يا سالنهاي سرپوشيده ميشود.
همچنين اين كاربري ها شاما اراضي پي

بيني شده براي اهداث مراكز ورزشي شامل زمين هاي ورزشي،

سالن ها ،زورخانه ،استصر و ...نيز مي باشند.
.19

كاربری حمل و نقل و انبارداری

شامل آن قسمت از اراضي است كه براي ايماد خيابانهاي شرياني در جره  1و  2بره ع نروان شربكههاي دور
محلهاي و دور ناهيهاي مورد استفاده قرار ميگيرد؛ و نيز شامل آن قسمت از اراضي ميگردد كه براي ايماد
شبكههاي داخل محلهاي و دسترسي به واهدهاي مسكوني و خدماتي طراهي ميگردد .مراكز توز يرع كراال،
سيلو و پاركينگ هاي عمومي ،پايانههاي مسافربري برين شرهري ر برين رو سرتايي ،سرردخانهها ،انبار هراي
عمومي و خصوصي ،مراكز نگهداري ماشينآالت راهسازي ،تعميرگاههاي وسايل نقليه سب
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ماشينآالت كشاورزي و هري هاي سبز هفاظتي و ميادين شهر و كارواش در مبحث كاربري ه مرل و ن قرل
تعريف ميگردند.
.20

كاربری تجهیزات شهری

شامل آن قسمت از اراضي ميگردد كره برراي اي مراد مرا كرز آت ن شراني ،مرا كرز ج مرعآوري و د فرع زبا لره،
كشتارگاه ،غسالصانه و گورستان مورد كاربري قرار ميگيرد كه از اين ميان مراكز آت نشاني و جمعآوري و
دفع زباله جزء تأسيسات درون شهري به هساب ميآيند و بقيه آنها در هري استحفاظي ايماد ميگردد.
/1/14/1/3ب :تعاريف عارض بر شبكه معابر درون و برون شهری:

درجه بندي شبكه معابر يا راههاي شرياني عارض بر شهر و هري آن به شر زير مي باشد:
-راه شريانی درجه :1

راهي است كه در طراهي و بهرهبرداري از آن ،به جابه جايي وسايل نقلية موتوري برتري داده مي شرود.
براي رعايت اين برتري ،دسترسي وسايل نقلية موتوري و همچنين عبور پيادهها از عرض راه تنظي مي شرود.
راههاي شرياني درجه  1ارتباط با شبكة راههاي برون شهري را تأمين ميكنند .با اعما درجات مصتل فري در
كنتر دسترسي ،راههاي شرياني درجه  1به آزادراه ،بزرگراه و راه عبوري دستهبندي ميشوند.
-بزرگراه:

راهي است كه ترافي

دو طرف آن به طور فيزيكي از يكديگر جداست ،و در طولهاي قابل مالهظهاي از

آن مي توان جريان ترافي

را پيوسته فرض كرد .براي تأمين چ نرين و ضرعيتي ،ن حروح صرحي ورود و خرروج

وسايل نقليه طراهي ميشود .بزرگراه ميتواند معدودي تقاطع همسح داشته با شرد بره شررطي كره فا صرله
تقاطعها از يكديگر زياد مبي

از هدود  2/5كيلومتر) باشد.

-راه عبوری:

ادامه راههاي برون شهري دو خحة دو طرفه در داخل شهرها ممعموال كوچ

و يا متوسط) يا روستاهاست به

شرط آن كه عملكرد عبوري آنها در داخل شهر يا روستا نيز هفظ شرود .برراي ه فرظ ا يرن عمل كررد ،ورود و
خروج وسايل نقليه به آن كامالً تنظي و طراهي ميشود و فاصله تقاطعهاي همسح آن از يكديگر كم ترر از
هدود  2/5كيلومتر نيست.
مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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-راه شريانی درجه  2اصلی:

معابري كه داراي نق

غالب عبوري بوده و عبور و مرور عرضي عابر پياده در آنها ممنو است .الزم است تقاطع

محورهاي مصتلف به اين دسته از معابر كنتر شده و در چهارچوب آيين نامه طراهي راههاي شهري انمام
پذيرد .استقرار فعاليت هاي جاذب جمعيت در هاشيه اين محور ممنو است و صدور هر گونه مموز در اين
محدوده بايد با هماهنگي اداره كل راه و شهرسازي استان انمام گيرد.
-شريانی درجه  2فرعی:

معابر اصلي داراي نق

غالب دسترسي به واهدهاي خدماتي كه در عين ها بصشي از ترافي

منتقل مي نمايند .اين دسته از معابر داراي نق

عبوري را نيز

اجتماعي و فعاليتي بااليي بوده و محل بروز فعاليتهاي

اجتماعي عمده شهر مي باشند.
-خیابان جمع و پخش كننده:

معابري كه نق

جمع و پص

ترافي

محالت مصتلف شهر و انتقا آنها به شريان هاي درجه 2فرعي

را بر عهده دارند.
خيابان محلي :خياباني است كه در طراهي و بهرهبرداري از آن نيازهاي وسايل نقليه موتوري ،دوچرخهسوار و
پياده با اهميت يكسان رعايت ميشود .براي رعايت ها پياد و دوچرخه ،سرعت وسايل نقليه موتوري در اين
خيابانها پايين نگه داشته ميشود.
هستة شهري :قحعهاي از شهر است كه هيچ راه شرياني از داخل آن نميگذرد.
جدو زير مشصصات و ويژگي هاي كامل عارض بر آزادراه ،تندراه و شرياني درجه ي
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جدول شماره  :2مشخصات عارض بر شبكه معابر شهری
مشخصه

آزاد راه

تندراه

شريانی درجه يك

اسمهای مترادف

بزرگراه بین شهری يا اتوبان

بزرگراه درون شهری

عملكردها

برقراری ارتباط سريع بین
شهرهای منطقه ای با کشور

برقراری ارتباط سريع بین
ناحیههای عمده يك شهر

طبق ظوابط فنی
km/p-houre 110

طبق ظوابط فنی
km/p-houre 80

 4 – 3نوار عبور

 4 – 3نوار عبور

 3 / 75متری به اضافه 0 / 75
متر حريم ايمن از هر طرف
طبق ضوابط وزارت راه و ترابری
کشور
فضای سبز و کاربری های
مربوط به شبكه
از طريق رامپ کاهش و افزايش
سرعت
وجود ندارد

 3 / 50متری به اضافه 0 / 75
متر حريم ايمن از هر طرف

خیابان درجه يك
برقراری ارتباط بین تندراهها و
خیابانهای جمعکننده،
برقراری ارتباط بین مراکز حمل
و نقل با محالت بزرگ شهر
طبق ظوابط فنی
km/p-houre 50
 3نوار عبور به اضافه  2نوار
کندرو
 3نوار سه متری در تندرو و 2
خط سه متری در کندرو

حداقل  45متر

حداقل  45متر

فضای سبز و کاربری های
مربوط به شبكه
از طريق رامپ کاهش و افزايش
سرعت
وجود ندارد

نوع تقاطع ها

غیر همسطح

غیر همسطح

فاصله تقاطع ها از همديگر

حداقل  200متر يا بسته به
شرايط

 200 – 100متر

 1000 – 500متر

امكان ايجاد ايستگاه اتوبوس

وجود ندارد

فقط در خارج از مسیر سواره رو
وجود دارد

در کندرو وجود ندارد

امكان پارکینگ حاشیهای

مطلقا ممنوع است

مطلقا ممنوع است

به کمك چراغ راهنمايی و
گذرگاه عابر پیاده

ورود ترافیك پیاده به حريم
شبكه

مطلقا ممنوع است

ورود موتورسیكلت

مطلقا ممنوع است

ورود دوچرخه

مطلقا ممنوع است

پارکینگ اضطراری

در شانه  2/5متری

سرعت طرح (سرعت پايه)
حداکثر سرعت مجاز
تعداد نوار عبور در هر جهت
حرکت
حداقل عرض سواره رو در هر
جهت حرکت
عرض راه
نوع کاربری زمینهای مجاور
نحوه خروج يا ورود
دسترسی به کاربری شهری

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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اتوبوس و پیاده شدن از آن
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24

انواع کاربری های شهری
با استفاده از ضوابط شیبراهه
(رامپ)
از طريق کندرو
همسط (با درنظر گرفتن سلسله
مراتب شبكه)

بر اساس طراحی و ضوابط
مربوطه
مجاز
در کندرو مجاز است
ندارد

طرح اهدی شهر کارزین(فتح آباد)

دفتر فنی استانداری افرس

ضوابط اقلیمی شهر كارزين

با توجه به رشته محالعات اقليمي صورت گرفته به تنظي ضوابط و مقررات با توجه به شررايط اقلي مري شرهر
كارزين پرداخته مي شود كه الزم است اقدامات شهرسازي كه در محدوده مصوب اراضي توسعه شهر ا عر از
تعيين نحوه استفاده از زمين يا ساختمان ،تفكي

 ،اهداث معبر و شبكه هاي اصلي و فر عري ،اي مراد ف ضراي

سبز عمومي  ،مكان گزيني صنايع و ...مي بايست با رعايت ضوابط و م قرررات ت حرت ن ظرر شرهرداري صرورت
پذيرد و در زمان صدور پروانه ساختماني رعايت تيپولوژي مسكن در رابحه با اقلي بايستي مدنظر قرار گيرد.
ضوابط اقلیم گرم و خشك

با توجه به اينكه اين شهر در منحقه اقليمي گرم و خش
بومي اقلي گرم و خش

قرار دارد ابتدا بايد به ويژگيهاي معماري

بپردازي :

عمده ترين مشكل در اين اقلي دماي زياد هوا در طو روز ،اختالف دماي زياد بين شب و روز ،عدم
وجود رطوبت ،تاب
مقابله با هر ي

زياد آفتاب و كمبود وجود سايه ،وجود فراوان بادهاي نامحلوب و  ...است .در جهت

از اين عوامل طرههاي به شر زير انديشيده شده است:

 -1استفاده از بافت فشرده به جهت به هداقل رساندن مساهت جانبي و پرهيز از گزند تاب

و باد

مزاه .
 -2استفاده از اهمام مكعبي شكل با ارتفا در هد دو طبقه و پالنهاي تقريبا مربع شكل در جهت به
هداقل رساندن مساهت جانبي.
 -3استفاده از سقفهاي با فرم گنبدي به جهت استفاده از سايه اندكي كه معموال در ي

طرف سقف

گنبدي بوجود مي آيد كه اين خود نيز باعث ايماد كوران در اطراف سقف مي شود.
 -4استفاده از رنگ روشن به جهت جذب انرژي كمتر.
 -5استفاده از مصالحي كه داراي ظرفيت انتقا هرارتي كمي هستند.
 -6استفاده از ديوارهاي ضصي به جهت به تدخير انداختن زمان انتقا هرارت.
 -7استفاده از پنمره هايي با فري چوبي و ابعاد شيشه كوچ
 -8استفاده از شيشه هاي رنگي و قحعات كوچ

به جهت انتقا كمتر هرارت.

به خاطر جلوگيري از ورود اشعه شديد به داخل.

 -9نصب پنمره در منتهي اليه داخلي ديوار به جهت سايه اندازي بيشتر بر روي آن.
 -10استفاده بيشتر از پنمره هاي عمودي به جاي پنمره هاي افقي و كشيده.
 -11استفاده از انوا تابشگيرها و آفتابگيرها.
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 -12استفاده از زيرزمين در جهت ايماد شرايط محلوب براي زندگي و معماري مدفن كردن قسمتي
از ساختمان در داخل زمين)
 -13استفاده از بادگير در جهت ورود باد محلوب در زمانهاي مناسب به داخل ساختمان.
 -14استفاده از هوض آب به خاطر جبران كاه

رطوبت در هياط.

 -15استفاده از گياهان ودرختان در هياط به لحاظ ايماد سايه و تأمين رطوبت بيشتر براي زندگي.
 -16عدم استفاده از پنمره در نماهاي بيروني ساختمان معموما اكثر بازشوها و پنمره ها به داخل
هياط مركزي ديد دارد.
 -17ايماد ايوانهاي تابستاني براي سايه اندازي بيشتر بر فضاهاي داخلي.
 -18استفاده از سقفهاي كاذب تزئيني به جهت دوجداره كردن سقف.
 -19استفاده از نقوش آجركاري متفاوت خصوصا پي

آمدگي رخبام با نقوش متفاوت براي سايه

اندازي بيشتر در نما.
 -20استفاده از فضاهاي هائل در قسمتهايي از پالن كه در معرض آسيبهاي اقليمي است.
 -21ايماد سايه روشن در داخل كوچه ها با سرپوشيده كردن قسمتي از آن به منظور:
الف -استفاده از سايه بيشتر .
ب -كوران بيشتر هوا .
-

نکاتی برای ایجاد محدوده آسایش زیست -اقلیمی

فرم ساختمان مكعبي شكل و با بريدن قسمتي از مكعب و پر نمودن هفره ايماد شده با سايه مسايه
ديوار-درخت -پيچ  -چفته مو) و هواي خن

شده بوسيله تبصير آب سح چمن ،برگ درختان ،هوض و

فواره ميتوان اقلي نسبتاً مناسبي در ساختمان ايماد كرد كه در اطراف باغچه داخلي پالن ساختمان آزاد و
ساختمان درونگراست.
 تهویه مورد نیاز اقلیم گرم و خشک

در مناطت گرم و خش

بايد ميزان تهويه طبيعي در روز را به هداقل ممكن رساند ،چون در اثر ورود

هواي گرم خارج به داخل ،دماي هوا و سحو داخلي نيز افزاي

مييابد .به خصوص در طو روز كه سرعت

باد زياد و در نتيمه ميزان تهويه طبيعي نيز زياد است ،تاييرات دماي هواي داخلي در سححي نزدي

به

دماي هواي خارج تايير مينمايد .از طرف ديگر ،چون رطوبت هواي اينگونه مناطت ك است هتي با جريان
هوايي با سرعت ك امكان سرد شدن بدن از طريت تبصير عرق بدن وجود داشته و در نتيمه اهتياج به
سرعت زياد هوا براي خن
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ميتواند  15cmدر ثانيه باشد و اين سرعتي است كه در نتيمه اختالف دماي سحو و همچنين در نتيمه
نفوذ هواي خارج به داخل از طريت درز پنمرهها ،در هواي اطاق بوجود ميآيد و بدين ترتيب نيازي به باز
بودن پنمرهها نصواهد بود.
در زمستان اتاقهاي رو به جنوب و در تابستان اتاقهاي رو به شما استفاده شود ميزان تهويه طبيعي
در روز را بايد به هداقل ميزان ممكن رساند چون با سرعت هواي  15متر بر ثانيه كه از طريت درز پنمره ها
تأمين مي شود.
در عصر و شب ،بدليل پايين بودن دماي هواي خارج نسبت به دماي هوا و سحو داخلي تهويه
طبيعي امكان سريع خن

شدن هواي داخلي را بوجود ميآورد .نياز به كوران در عصر و شب وجود پنمره

هاي بازشو را ضروري مي سازد اما بايد توجه داشت راندمان تهويه با اندازه پنمره ها متناسب نيست بلكه
محل  ،شكل و نحوه باز شدن پنمره ها مه است .با هماهنگ ساختن محل ،شكل و نحوه بازشدن پنمرهها،
مي توان اندازه آنها را بقدري كوچ

انتصاب نمود كه هرارت كسب شده از طريت آنها را به هداقل رسانده و

در عين ها امكان تهويه بحور مفيد را بوجود آورد .ضمناً بايد به مشكل ورود گرد و غبار بداخل ساختمان
نيز توجه داشت .در مناطقي كه گرد و غبار وجود دارد ساختمان بر روي پيلوتي قرار مي گيرد كه مقدار
بسيار كمي از گرد و غبار و شن موجود در هوا را دريافت مي نمايد ،چون معموال در ارتفا بي

از  10متر

ميزان شن موجود در هوا به شدت افت مي نمايد .نو سيست مكانيكي مورد نياز به دليل باال بودن رطوبت
هوا و بدليل گرماي زياد كولر گازي يا سيست تهويه محبو پيشنهاد مي شود .در زمستان با توجه به شرايط
هرارتي با طراهي مناسب ساختمان كه مستقيما از انرژي خورشيدي استفاده كند درصد بااليي از انرژي
گرمايي را ميتوان به وسيله انرژي خورشيدي تامين كرد و فقط در ماههاي آذر و دي استفاده از وسايل
مكانيكي ضروري است .ماههاي بهمن ،اسفند و آبان به منحقه آساي

نزدي

جز ماههاي ارديبهشت و شهريور در بقيه ماهها نياز به وسايل مكانيكي است .
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 روش محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم سال :

الف .طراهي محوطه
ب .ايماد سايه براي پنمرههاي رو به آفتاب تابستان
پ .شكل و جهت دادن به بدنة ساختمان به منظور كاه
ت .كاه

اثر آفتاب تابستان

انعكاس زمين و سحو بيرون از پنمرههاي رو به آفتاب تابستان

ث .تأمين سايه براي ديوارهايي كه رو به آفتاب تابستاني هستند
بيني محلي براي نشستن و استراهت در هواي آزاد

ج .پي

چ .در داخل ساختمان رو به هياط در ديوارهاي داخلي بهتر است به فضاي بيرون پنمره نداشته باشي و
درصورت اجبار براي نورگيري در ديوارهاي شمالي و جنوبي در ارتفا بدنه و رو به باد پنمره ايماد شود.
 با توجه به اقلي منحقه كه جزو اقليمهاي گرم و خشباد مفيد مه در ابنيه و ه در فضاي عمومي) براي استفاده از نق
الگوي برون گرا براي اقلي گرم و خش

محسوب مي شود جهت گيري به سوي
كوران در تلحيف هوا توصيه مي شود.

كه اين شهر را شامل مي شود توصيه مي گردد.

 -در مورد اين شهر به طور اخ

مبا توجه به جهت وزش باد غالب كه غرب به شرق مي باشد)

جهت گيري معابر در خالف جهت باد مضر و شديد براي هفاظت از بافت توصيه مي شود.
بيني راههاي جذب باد مفيد و دفع باد مضر با گشاي

 پيگرم و خش

توصيه مي گردد .كاه

گرم و خش

توصيه مي شود.

عرض معابر و افزاي

فضايي و افزاي

پراكن

در مناطت

ارتفا جداره و سرپوشيده كردن آن در اقلي

 در هنگام ساخت واهدهاي مسكوني جديد در قسمت جنوب شرقي شهر رعايت هري مسيلالزامي مي باشد.
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دفتر فنی استانداری افرس

 -الگوی تفکیک قطعات

قحعات مسكوني مي بايست در جهت شمالي -جنوبي با زاويه  25تا  35درجه شرقي صورت

 -1تفكي

گيرد .مشكل شماره )1

شكل شماره  : 1جهت استقرار ساختمان در شهر کارزين (اقلیم گرم و خشك)

 -2نو قحعه بندي در اين منحقه كه جزء اقلي گرم و خش
 -3موقعيت بص

ساخته شده به فضاي باز هرقحعه دراين بص

محسوب مي شود نسبتاً درشت ترند.
از استان كه جزء مناطت گرم محسوب

مي شود ترجيحاً هياط مركزي و يا رو به جنوب با زاويه اي  15درجه اي به سمت شرق توصيه مي شود.
 -4نحوه قرارگيري قحعات بافتهاي متفاوتي را بوجود مي آورد كه در اين منحقه اقليمي بايد به صورت
نيمه پيوسته باشد .در اين نو بافت به دليل شرايط اقليمي نحوه استقرار بناي ساخته شده در هر قحعه
جهت كاه

اثر شرايط اقليمي از جمله جريان عبور هوا براي پهنه هاي گرم ،بنا در وسط قحعه يا ي

جبهه

از هياط استقرار مي يابد تا اطراف آن خالي باشد و بناهاي درون بافت به ه نچسبند .اين امر موجب مي
شود فواصل بيشتري بين ابنيه و قحعات بوجود بيايد.
ویژگي زاویه استقرار بنا

در صورت استقرار جهت ساختمان به  15الي  35درجه شمالي -ج نروبي ،ج هرت ا صرلي سراختمان در ف صرل
تابستان كمترين انرژي تابشي را دريافت خواهد كرد و در ف صرل زم سرتان برا تو جره بره تاي يرر زاو يره تراب
خورشيد ،ساختمان مي تواند از آفتاب بهره مند شود.
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شكـل قـرارگیـری سـاختمـان

جهت شمالي جنوبي ممحور طويل تر ساختمان در جهت شرق – غرب)
طر فشرده در طرف هياط
تنظیم فضـایي (فـاصـله گـذاری)

طر فضايي گسترده براي استفاده از جريان هوا اما محدود از بادهاي سرد و گرم
جـریـان هـوا

پي

بيني اطاقهايي كه از ي

طرف با هواي آزاد تماس دارند  ،پي

بيني جريان موقتي هوا

بـازشـوهـا

بازشوهاي متوسط %45 – 25
استفاده از پنمره هاي دوجداره توصيه ميگردد.
عمق سایبان

عمت سايبان با توجه به عرض جارافيايي كه شهر كارزين در آن قرار گرفته است و تو جره بره م قردار ا نررژي
تابيده شده به ديوار هاي ساختمان در او تير ماه كه بيشترين مقدار تاب
هر ي

را داري

نمودار انرژي تابيده برر

از ديوار هاي شرقي ،غربي ،شمالي و جنوبي در ساعات مصتلف روز و جهت استقرار مناسب ساختمان

براي اين شهر كه  15درجه جنوب شرقي مي باشد و زاو يره تراب

و ج هرت تراب

خور شريد در سراعات روز

محاسبه گرديد.
جدول شماره :3عمق سايبان برای جهات اصلی ساختمان
جهت ديوار
ديوار شرقی
ديوار جنوبی
ديوار غربی
ديوار شمالی

ارتفاع پنجره (متر)
1
1
1
1

عمق سايبان (متر)
1/73
0/22
1/23
1/07

در نتيمه با ايماد سايه باني به عرض  22سانتيمتر به ازاء هر  100سانتيمتر ارتفا پنمره در جهت جنوب به
راهتي مي توان از تاب
زاويه تاب

مستقي آفتاب به داخل ساختمان در تابستان جلوگيري نمود و با تو جره بره تاي يرر

خورشيد در زمستان سايبان مانع نفوذ آفتاب به داخل ساختمان نمي گردد.
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دیـوارهـا

 ديوارهاي خارجي و داخلي سنگينتوصيه ميگردد از عايت هرارتي ومصال با ضريب انتقا هرارت پايين در مصال ديوار استفاده شود.
بـامهـا

 -بامهاي سنگين ،با زمان تأخير بي

از  8ساعت

توصيه ميگردد از عايت هرارتي و مصال با ضريب انتقا هرارت پايين در مصال بام استفاده شود.
فضـاهـای خـارجي

پي

بيني محلي براي خوابيدن در هواي آزاد.

معرفی اساس طرح هادی شهر كارزين:

اساس طر هادي شهر كارزين در اين گزارش ارائه مي گردد .هر گونه ماايرت با موارد ذ يرل ،بره ع نروان
ماايرت با اساس طر هادي محسوب شده و نيازمند طي مراهل تصويب در شوراي برنامه ريزي ا سرتان و در
صورت نياز شورايعالي شهر سازي و معماري مي باشد.
الف  -ساخت شهر كارزين :
 -مشخصات ساختی و كالبدی :

استصوانبندي شهر كارزين متشكل از ي

محور بين شهري است كه ارتباط شهر كارزين را با ا مرام شرهر،

قير و خنج و جهرم برقرار مي سازد .بدين شكل كه محور بين شهري فوق از سمت غرب به محور ق يرر -خرنج
متصل مي كردد و همچنين از سمت شما شرق به محور قير-جهرم متصل مي كردد و در نها يرت از سرمت
جنوب شرق به روستاهاي نهويه و قالت منتهي مي گردد .اين محور با يرر از توز يرع تراف ري

شرهر ،تراف ري

عبوري در خارج از شهررا نيز بر عهده دارد .الگوي پيشنهادي شبكه ارتباطي شهر كارزين ،شربكه شرحرنمي
مي باشد .عمده ترين كاربري هاي تشكيل دهنده سيست فضايي شهر شامل كاربري هاي مسكوني ،ت مراري،
فرهنگي ،اداري-انتظامي،تاسيسات زيربنايي ،درماني ،كارگاه هاي توليدي ،ورزشي و مصتلط تماري -مسكوني
مي باشد.
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-تعیین منطقه های عملكرد های اصلی شهر :

منحقه هاي عملكردي اصلي شهر متشكل از منحقه هاي خدمات شهري ،و محله اي مري با شرد .منح قره
خدمات شهري پيشنهادي در جنوب شهر و به صورت ي

مر كرز مح لره م شرامل كراربري ورز شري ،در مراني،

اموزشي ) و چند نقحه ار قسمت هاي داخلي شهر و منحقه هاي خدمات مقياس محله اي در داخل نواهي و
محالت و بعضاً با توجه به اراضي باير و داراي قابليت به خدمات پيشنهادي اختصاص داده شده اند.
 -خطوط كلی و نظام شبكه ارتباطی :

نظام شبكه ارتباطي شهر كارزين شامل ي

شبكه شرحرنمي مري با شرد .خ حروط ا صرلي شررقي -غر بري

شهرمبحرف قير و جهرم) بعنوان معبر شرياني درجه  1با نق

عبوري و معابر شرياني درجه  2اصلي و فر عري

به عنوان اساس طر هادي شهر محسوب مي گردند.
-نظام تقسیمات واحدهای شهری :

به لحاظ كالبدي ،محدوده شهر كارزين به ي

ناهيه در قالب  7محله تقسي مي گرردد كره بره و سريله

شبكه معابر شهر از يكديگر انفصا يافته اند .محالت در سح شهر كارزين متاثر از تمم يرع  13رو سرتاهايي
است كه در اثر زلزله سا  ،1351دچار خسارت شديد شدند و در مكان فعلي شهر كارزين را بوجود آوردند.
ب -جهات و حدود كلی توسعه و ظرفیت شهر :

شهر كارزين با توجه به موقعيت جارافيايي و مكاني خود داراي تنگناهايي جهت توسعه كالبدي شهر مي-
باشد كه به برخي از مهمترين مهمترين آنها اشاره مي شود:
وجود باغات و اراضي زراعي و باال بودن سح آب زير زميني در سمت شما  ،شما غرب ،شما شرق و
شرق شهر
وجود ارتفاعات در جنوب و جنوب غربي و جنوب شرق شهر
وجود زهك

در سمت شما و شما شرق

وجود رودخانه فصلي در سمت شرق شهر
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بهمين لحاظ توسعه شهر به صورت متراك بوده و در جهات معين در نظر گرفته شده و استفاده از اراضي
باز و ساخته نشده داخل شهر بعنوان توسعه ميان مدت م 5ساله) محر مي باشد و محدود اراضي باير واقع
در هاشيه هاي غرب و جنوب غرب شهر بعنوان توسعه بلند مدت در نظر گرفته شده است.
طي دوره  1405 – 1390تعداد  2921نفر به جمعيت شهر اضافه خواهد شد ،لذا برنامه ريزي كالبدي در
جهت رفع كمبودهاي موجود در افت طر صورت گرفته است .طي اين دوره سحو فضاهاي خال
 171.09هكتار به  183.86هكتار افزاي
مي گيرد ماراضي خال

شهري از

مي يابد م بدون اهتساب معابر) .سحو جديد كه در توسعه قرار

شهري) بالغ بر  58.84هكتار خواهد بود .طي اين دوره محدوده طر پيشنهادي

 276.26هكتار در نظر گرفته شده است.
 -جمعیت موجود و احتماالت جمعیتی شهر در آينده :

محابت با سرشماري نفوس و مسكن م )1385جمعيت شهر كارزين برابر با  7954نفر بوده كه با اهتساب
 2153خانوار ،مي توان بعد خانواري معاد  3.69نفري را براي آن برشمرد .الزم بذكر است كه برابر با آخرين
سرشماري صورت گرفته در سا  ،1390جمعيت اين شهر با روندي صعودي نسبت به سا  85به  8446نفر
با  2153خانوار رسيده است .در عين ها اطالعات اخذ شده از مركز بهداشت شهر كرارزين در سرا 1393
نيز بيانگر افزي

جمعيت مي باشد كه جمعيتي برابر با  9563نفر در اين شهر داشته كره برا اهت سراب 228

خانوار ،گوياي  3/8نفر بعد خانوار مي باشد.
با توجه به تحليل هاي صورت گرفته ميزان جمعيت شهر كارزين درافت طر مسا  )1405با نر رشد 2
درصد مصوب جلسه كميته فني در استانداري برابر  11367نفرتعيين گرديده است.
 -منابع و محاسبات ظرفیت زيربناهای شهری :

نيازهاي آتي جمعيت شهر در زمينه تاسيسات شهري در زمينه زيرساختهاي آب ،فا ضرالب ،بررق و تل فرن
بررسي گرديده است.
ـ آبرسانی :

ه اكنون تمامي واهدهاي مسكوني كارزينمفت آباد) از آب لوله كشي استفاده مي كنند.
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ـ فاضالب

با توجه به ميزان ضريب تبديل آب به فاضالب مدر نظر گرفته شده براي شهر كارزين يعني ) 0/42و ميانگين
مصرف روزانه آب  250متر مكعب در روز ،ميزان فاضالب توليدي در افت طر  ،تقريباً برابر با  105متر مكعب
در روز خواهد بود كه با توجه به عدم وجود شبكه فاضالب و يا برنامه اي در ا يرن خ صروص تو سرط نهاد هراي
مربوط در شهر كارزين ،نياز به برنامه ريزي اهداث شبكه فاضالب شهري است.
ـ برق رسانی :

بررا تو جرره برره آ مررار و اطال عررات در د سررترس جم عررا در شررهر كررارزين  276م شررترك برررق و جررود دارد كرره
 232م شررترك خررانگي و مررابقي ت مرراري و اداري و ...مرري با شررد و ا يررن شررهر در سررا  1372از نع مررت
برق بهره مند گرديده است .برا تو جره بره برر سري هراي بره ع مرل آ مرده هيچگو نره خرط انت قرا بررق ف شرار
قوي در م حردوده شرهر كرارزين و جرود نردارد و شرهروندان در زمي نره ا سرتفاده از بررق برا م شركلي موا جره
نيستند.

ـ مخابرات :

طبت اطالعات به دست آمده تعداد مشتركين شهر كارزين برابر با  300مشترك مي باشد و ري
ديميتا تلفن نيز در شهر وجود دارد به دليل قابليت افزاي

مر كرز

تعداد مشتركان در شبكه مصابراتي كمبودي به

لحاظ توسعه خحوط مصابرات در شهر كارزين وجود نصواهد داشت .اقدامات در دست انمام آتي اين اداره امر
توسعه شبكه كانا شهري است و در قالب تقويت و نصب كافوها و ايماد پ سرت هراي جد يرد در ن قراط فا قرد
امكانات خصوصا اماكن جديدالتاسي

و مسيرهاي توسعه شهري است.

 -3-1معیارها و ضوابط و مقررات شهر كارزين :
 -1-3-1سرانه مصارف مختلف و كاربری زمین :

كاربري اراضي طر هادي در افت طر  ،متشكل از  4دسته كاربري خواهد بود.
 كاربري هاي با فعاليت مسكوني. -كاربري هاي با فعاليت خدمات رفاه عمومي.
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 كاربري هاي خدماتي. ساير كاربري ها م اع از هراي  ،اراضي زراعي ،باغ ،شبكه معابر و . ) ...ميزان سرانه و مساهت اين كاربري هرا در طرر هرادي برا جمع يرت  11367ن فرر محا سربه گرد يرده ا سرت.
كاربريهاي تشكيل دهنده اساس طر هادي شهر شامل دو گروه مي گردد:
 كاربري هاي خدماتي مورد نظر طر هادي كه موجود مي باشد ،مانند كاربري تمهيزات شهري درماني و...درقسمتهاي مصتلف شهر.
 كاربري هاي خدماتي عمده پيشنهادي طر از جمله كاربريهاي خدماتي مقياس شهر در نقاط مصتلف شهرو ورودي هاي شهر مشامل كاربري هاي فضاي سبز ،تمهيزات ،همل و ن قرل و ان برار ،ف ضراي سربز و اداري) و
همچنين هراي آب و راه شهر نيز به عنوان اساس طر هادي محسوب مي گردد
ضوابط و مقررات هر ي
بنا در هر ي

از اين كاربريها اع از نحوه استفاده از اراضي ،نحوه تفكي

زمين و مقررات ا هرداث

از اين كاربريها در ادامه ارائه گرديده است.

 -2-3-1استقرار عملكردهای مختلف در داخل واحدهای تقسیمات شهری :

شهر كارزين در طر جامع به ي

ناهيه در قالب  7محله تقسي مي گردد كه به وسيله شبكه ارتباطي و

از يكديگر انفصا يافته اند .خدمات مورد نياز جمعيت محالت در افت طر  ،در داخل محالت ب نرابر پتان سريل
اراضي باير موجود پصشاي

يافته اند .كاربريهاي خدماتي مقياس شهر نيز در ورودي هراي شرهر و بع ضرا در

قسمت هاي داخلي شهر سمت جنوب استقرار مي يابند.
 -3-3-1چگونگی توزيع تراكم :
 -1-3-3-1چگونگی توزيع تراكم جمعیتی :

در تعيين تراك هاي ناخال

جمعيتي شهر كارزين چندين عامل مه دخيل بودند.

• گراي ها و ترجيحات ساكنان
• ظرفيت و آستانههاي خدماترساني
• سهولت تامين زيرساختها
• هفاظت هداكثري از محيطزيست و توجه به اصو توسعه پايدار

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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جمعيتي در سح محالت براساس طر هادي شهر از 7ترا  30ن فرر در هك ترار متا يرر

متوسط تراك ناخال

ميباشد به لحاظ تراك خال

هرادي شرهر ،م حرالت داراي ترراك نا خرال

جمعيتي ،بر اساس طر

 7.5ترا

 30.9نفر در هكتار خواهند بود
جدول شماره  :4تراکم ناخالص جمعیتی در محالت شهر کارزين در افق طرح (سال )1405
رديف

نام محله

موقعیت نسبی

مساحت کل (غیر از معابر)

نسبت از کل

1

بیان

شمال

162468.2

28.87

2

خمار

غرب

53675.3

9.54

3

سرچشمه

شرق

278744.7

49.53

4

شهرک غدير

جنوب

141200.3

25.09

5

عزيز آباد

غرب

69587

12.36

6

گاوکی

408941.7

72.67

7

منال

84245.4

14.97

562774.1

100.00

در مرکز شهر و
شمال
شمال

جمع کل

ماخذ :مهندسین مشاور

 -4-1منطقه بندی اراضی محدوده شهر :

اعما ضوابط و مقررات اين جلد از گزارش براي نقاط واقع در محدوده شهر كارزين محابت با نق شره م صروب
كاربري زمين الزامي است .در اين راستا توجه به نكات زير الزامي است:
• هرگونه تايير دركاربريهاي خدماتي پي بيني شده در طرر

كره جرايگزين آن در م كران منا سرب

لحاظ نشود ماايرت اساسي تلقي ميشود.
• تايير كاربري عناصر عمده و مؤثر با مقياس شهري همانند ورزشي ،پارك و فضاي سبز ،بيمار سرتان،
پذيرايي جهانگردي ،تأسيسات و تمهيزات و  ...ماايرت اساسي تلقي ميشود.
در شهر كارزين براساس نو عملكرد غالب برخي از كاربريها ،به شر

زير شكل گرفته اند .مناطت ز يرر

فقط در مورد پهنه هاي نسبتاً وسيع محر گرديده است ولي كاربريهاي مصتلف متعاقباً مرورد برر سري
قرار خواهد گرفت.
الف -منحقه مسكوني

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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ب -منحقه تماري و خدماتي
ت -منحقه تاسيسات و تمهيزات
ث -منحقه فرهنگي ،مذهبي
ج -منحقه اداري –انتظامي
چ -منحقه كاربري هاي آموزشي
 منحقه بهداشتي – درماني منحقه كاربري هاي ورزشيذ -منحقه باغداري و زراعي
ر -منحقه پارك و فضاي سبز
ز -هراي ممنو
ژ -منحقه هري شهر
س -منحقه تفريحي جهانگردي
براي بررسي دقيقتر محدوده هركدام از منحقه هاي مذكور اجزا و عناصر هري
بندي مي شوند.
الف -منطقه مسكونی :

ر منحقه مسكوني سح  1مي

تا دو واهد مسكوني)

ر منحقه مسكوني سح  2مچند واهدي و چند خانواري)
ب -منطقه تجاری و بازرگانی :

ر فعاليت هاي تماري در مقياس محله و شهر
ت -منطقه حمل و نقل و انبارداری :

ـ منحقه ترمينا و تأسيسات همل و نقل
ـ انبارها

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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ث -منطقه فرهنگی ،مذهبی و بناهای تاريخی :

ـ مراكز فرهنگي و مذهبي از قبيل كتابصانه ،سالن هاي نماي  ،نمايشگاه ،موزه ،م سراجد و ابن يره مرذهبي و
بناهاي ثبت شده تاريصي.
ج -منطقه اداری – نظامی و انتظامی :

ـ مكان هايي كه در آنها كاربري هاي اداري در سحو مصتلف جانمايي شده اند.
ر مكانهايي كه در آنها پاسگاههاي نيروي انتظامي و بسيج مستقر شده اند.
چ -منطقه آموزشی :

ـ مكانهاي استقرار كودكستانها
ر مكانهاي استقرار مقاطع آموزشي ابتدايي
ر مكانهاي استقرار مقاطع آموزشي راهنمايي
ر مكانهاي استقرار مقاطع آموزشي دبيرستان  -هنرستان ،مراكز پي

دانشگاهي و فني هرفه اي

ر مكانهاي استقرار سحو آموزشي عالي و مراكز دانشگاهي
ح -منطقه درمانی و بهداشتی :

ر مكان استقرار مراكز بهداشتي و درمانگاه ها
ر مكان استقرار بيمارستانها و مراكز آموزشي – درماني
ر مكان استقرار مراكز بهداشتي مانند آبريزگاه ها وهمام عمومي
خ -منطقه تأسیسات و تجهیزات شهری :

ر مكان استقرار ايستگاههاي آت

نشاني

ر مكان استقرار پست هاي برق ،مصابرات و ...
ر مكان استقرار تأسيسات آب و تصفيه خانه آن ،تأسيسات فاضالب و ايستگاههاي تنظي فشارگاز
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د -منطقه باغداری و زراعی :

كليه اراضي كه دروضع موجود داراي كاربري باغ و زراعي ميبا شرند در طرر پي شرنهادي ن يرز برا ه مران
كاربري هفظ و ضوابط مربوط به آنها اعما ميگردد.
ذ -منطقه پارک و فضای سبز :

ر پارك هاي تمهيز شده محلي ،ناهيه اي و شهري
ر پارك هاي جنگلي كه با درختكاري بمنظور استفاده عمومي اهداث گرديده اند.
ر -هراي مسيل ها ،دكل هاي فشار قوي ،لوله هاي انتقا انرژي منفت ،گاز و : )...
به منظور هفظ ايمني شهروندان از خحر اهتمالي براي برخي خحوط انتقا انرژي و مسيل هرا هرري
هاي خحر در نظر گرفته مي شوند كه هرگونه اهداث بنا در هراي مشص

شده يا ممنو بوده و يرا ت حرت

شرايط خاص و با رعايت ضوابط اداره مربوطه انمام مي پذيرد.
ز -حريم شهر

اراضي بالفصل محدوده شهر كه در زمان تهيه طر هادي مشص

مي شود و شامل اراضي زير است:

ر منحقه اراضي كشاورزي و باغات
ر منحقه اراضي مسكوني روستاها
ر منحقه تفرجگاهي
-منحقه اراضي باير

/1/14/3ب :ضوابط مربوط به كاربری اراضی شهری
/1/14/3/1ب :كاربری مسكونی
موارد استفاده از زمین

•

استفاده از بناهاي مسكوني به منظور سكونت و پرورش گل و درختان مماز است.

•

استفاده به منظور ايماد واهدهاي تماري و خدماتي مقياس محله مشروط به استقرار در مماورت

محورهاي جمع و پص
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•

واهدهاي تماري خدماتي مقياس محله عبارتند از فروش خواربار ،ميوه ،سبزيمات ،لوازم التحرير و

اغذيه ،قصابي ،آرايشگاه مردانه و زنانه ،محب پزشكان عمومي ،نانوايي ،خياطي و تعميرات لوازم خانگي.

•

استفاده از اراضي داراي كاربري مسكوني براي اهداث پانسيونها و خوابگاه ها اع از دانشمويي،

كارگري و  ...مشروط به تصويب كميسيون ماده  5و استقرار در مماورت محورهاي با عرض  14متر و
بيشتر بالمانع است.
•

هداقل مساهت تفكي

قحعات  200مترمربع بوده الكن در مواردي كه قحعه اي بدليل شرايط

خاص قرارگيري داراي هندسه نامنظ ميشود ممانند قرارگيري در نب
زمين ذوزنقه يا صندوقي باشد هداقل تفكي
•

خيابان كه داراي پخ ميشود) يا

تا مساهت  180مترمربع قابل قبو مي باشد.

چون در زمان تهيه نقشه اوليه شهر قحعه بندي پالكها با ابعاد  1625متر و بمساهت  400مترمربع

بوده كه بعداً غالب آنها از عرض به دو پالك  825متر بمساهت  200مترمربع تفكي

و تقسي و خريد و

فروش و ساخت و ساز شده و هت و هقوقي ايماد كرده
•

لذا بدين سبب با هداقل عرض  8متر جهت پالكهايه با شرايط مشابه موارد مذكور مبافت قدي شهر)

موافقت بعمل مي آيد ،الكن جهت تفكي
هداقل عرض تفكي

زمينهايي كه تاكنون تفكيكي در آنها صورت نگرفته رعايت

مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي در زمان تهيه و تصويب نقشه تفكيكي

الزامي مي باشد.

ضوابط مربوط به تفكیك زمین

اراضي شهري آخرين بصشنامهها ،دستورالعمل ها و قوانين وضع شده در خصوص اراضي داير و

در امر تفكي

باير و باغات در طو اجراء قانوني طر هادي ،هاضر و ناظر بر اجراي فعاليتها ميباشد.
در تفكي

اراضي شهري كه مساهت آنها بي

از  10000مترمربع باشد جهت تحقت هر چه بي شرتر ا هرداف

طر بايد طرههاي آمادهسازي تهيه و به تصويب كميته فني و مراجع ذيصال برسد.
تفكي

چ
اراضي به قحعات كوچكتر از هد نصاب داده شده م مراز ن بروده و در صرورت كو ر

تمميع گردد.
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در تفكي

اراضي به لحاظ مساهت موجود و فرمگيري فيزيكي مناسب ،پي بيني دو قحعه زمين كوچكتر از

 200مترمربع مليكن بزرگتر از  180متر مربع) بالمانع است.
چنانچه اهتياج به تمديد بنا باشد و هد نصاب زمين از هداقل اندازه تفكي

كمتر باشد مساهت اهداث بناي

مماز به اندازه مساهت زمين قبل از تايير خواهد بود.
در تفكي

اراضي بايد ضوابط و مقررات مربوط به اصال معابر مدنظر قرار گيرد.

هد نصاب تفكي
تفكي

قحعات با اهتساب ميزان عقب نشيني در برنامههاي اصالهي محاسبه گردد.

اراضي بايستي با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي صورت پذيرد.
مدنظر قرار گيرد.

در تفكي

اراضي ميبايست كاربريهاي طر هادي مصوب در محدوده اراضي مورد تفكي

در تفكي

اراضي ميبايست معابر اصلي موجود در طر هادي مصوب ممعابر با عرض باالي10متر) در محل و

موقعيت خود در طر پي بيني شوند.
محدوده اراضي مورد تفكي

دقيقاً مشص

چگونگي دسترسي اراضي مورد تفكي

بوده و تفكي

ميبايست در همان محدوده صورت پذيرد.

به معابر شهري و همچنين سلسله مراتب شبكه ها در طر تفكي كري

رعايت شود.
در تفكي

اراضي تأمين عرض مناسب گرذرها ،دوربر گرردان و تص صري

نياز هراي ع مرومي منح قره تفك ري

ضروري است.
جهت مناسب قحعات شمالي و جنوبي با  30درجه انحراف از خط شما به طرف غرب مي باشد.
در مناطت ساخته شده و قديمي شهر جهات اربعه قحعات تفكيكي طوري تعيين گردد كره برا سراير قح عرات
مماور و ساختمانهائي كه قبالً اهداث شده هماهنگي الزم دارا باشد.
رعايت كليه هرائ قانوني مربوط به مسيلها ،كانالها و غيره ضروري است.
به منظور ايماد قحعات بزرگ در جهت اهداث ممموعه هاي مسكوني كره با عرث صررفهجوئي در هزي نرههاي
شهري ميشود ،تمميع قحعات زمين بالمانع است.
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اراضي بي

در تفكي

از ي

هكتار متناسب با مساهت زمين عالوه بر قحعات مسكوني ساير كاربريهاي مورد

نياز نيز بايد بر مبناي سرانههاي مربوطه پي
اراضي بي

در تفكي

از ي

هكتار مال

بيني گردد.
به هنگام تفكي

عالوه بر رعايت ضوابط مربوط به عرض گذرگاهها

و غيره مشمو واگذاري بالعوض  15درصد سح كل زمين يا معاد قيمت آن جهت تأمين ز مرين خردمات
آموزشي ،بهداشتي ،فضاي سبز و باز و غيره طبت طر هادي خواهد بود.
در طرههاي تفكيكي هر ي

از قحعات بايد هداقل به ي

گذرگاه عام با عررض  6م ترر و بي شرتر دستر سري

داشته باشد.
تفكي

اراضي بايد به ترتيبي انمام گيرد كه موجب از بين رفتن درختان نگردد .در موارد لزوم ،قحع در خرت

بايد با رعايت قوانين مربوطه شهرداري باشد.
ضوابط و مقررات مربوط به تبديل و تايير كاربري ،افزار و تقسي و تفكي

باغات و اراضي كشاورزي يا آ ري

در صورتي كه داخل محدوده قانوني قرار داشته باشد بايد محابت دستورالعمل ماده  14قرانون ز مرين شرهري
عمل شود.
 -هداقل تفكي

زمين در سح كاربري مسكوني در سح پهنه تراك ك و متوسط برابر برا 400مترمر برع و

هداقل بر قحعه برابر با 12متر ميباشد.
 -در تفكي

اراضي جهت كاربريهاي مسكوني ،طو هيچ ي

از قحعات نبايد از سه برابر عررض آن بي شرتر

باشد.
 نقشه تفكيكي اراضي بايد توسط مهندسين شهرساز تاييد صالهيت شده از سوي سرازمان ن ظرام مهند سرياستان فارس تهيه شده و به تاييد مهندس مشاور طر  ،شهرداري و استانداري برسد.
 در تهيه نقشه تفكيكي توجه به جهتگيري متناسب با شرايط اقليمي شرهر كرارزين ضرروري ا سرت و الزماست طو قحعات مالكيت داراي جهت  15تا  30درجه شمالي -جنوبي باشد.
 -تفكي

قحعات بايستي با رعايت ضوابط و مقررات پيشنهادي طر هادي در زمينه عرض گذر ,طو

 ...صورت گيرد.
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پرخ و

طرح اهدی شهر کارزین(فتح آباد)

دفتر فنی استانداری افرس

تبصره  -1در تفكي
تفكي

اراضي ,در صورتي كه به دليل شكل زمين و يا وضعيت دسترسي ,امكان تامين هرداقل

در كليه پالكها وجود نداشته باشد ,تفكي

برخي از قحعات با مساهت كمتر از هرداقل تفك ري

برا

رعايت موارد زير مماز است:
اوالً مساهت قحعات در هيچ هالتي از  180مترمربع كمتر نباشد.
ثانياً تعداد قحعات با مساهت كمتر از هداقل تفكي

از  30درصد تعداد قحعات زمين مرورد تفك ير

بي شرتر

نباشد.
تبصره  -2در قحعات كمتر از  400مترمربع ,تفكي
هيچي

پالك صرفاً در صرورتي امكان پرذير ا سرت كره م سراهت

از قحعات كمتر از  180مترمربع نباشد.

 در قحعاتي كه قبل از تصويب طر هادي شهر تفكيمبناي سند رسمي و يا مساهت باقيمانده پ

شده و داراي سند رسمي باشند و مساهت آن هرا برر

از اعما تعريض معابر ,كمتر از  180متر مربع باشد ،به شر

زير اقدام خواهد شد:
 در صورتي كه مساهت زمين باقيمانده بين  120تا  200مترمربع با شرد ا هرداث ب نرا در  60در صرد سرحاشاا و دو طبقه و با ارتفا هداكثر  8متر مماز است.
 در صورتي كه مساهت زمين باقيمانده بين  60تا  120مترمربع باشد اهداث بنا در  60درصد سح اشااو در ي

طبقه و با ارتفا هداكثر  5متر مماز است .در اين بناها اهداث پيلوت مماز نميباشد.

 ساخت و ساز و تمديد بنا در زمينهاي با مساهت كم ترر از  60م ترر م مراز نميبا شرد و الزم ا سرت كره براكاربري هاي مماور تمميع گردد و يا به صورت فضاي سبز مورد استفاده قرار گيرد .ضمناً در صورت ا سرتقرار
اين اراضي در مماورت محورهاي شرياني درجه  2فرعي و جمع و پص كننده برا عررض  14م ترر و بي شرتر,
استفاده از اين اراضي به عنوان واهدهاي تماري با رعايت ضوابط واهدهاي تماري در ي
 رعايت مادح  14قانون زمين شهري در خصوص تايير كاربري و تقسي و تفكييا اراضي موات در داخل محدوده الزامي است.
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طبقه مماز است.

قحعات كشاورزي ،باغات و

دفتر فنی استانداری افرس

طرح اهدی شهر کارزین(فتح آباد)

ضوابط مربوط به احداث بنا (ارتفاع ،تراكم و سطح اشغال)

پالك ش

تراك ساختماني ،هداكثر ساخت و سازيست كه در ي

دانگ با رعايت مقررات مشروهه از قبيل

ميزان اشاا زمين و محدوديت ارتفا به شرط تأمين پاركينگ انمام ميشود ،با عنا يرت بره محال عرات و ضرع
موجود و نتايج هاصله ،تراك زير انتصاب شده است:
ر هداكثر تراك ساختمان مسكوني در اراضي منحقه مسكوني  180درصد مساهت كل زمين و در  3طبقه با
 60%سح اشتاا با رعايت هت مشرفيت و ارتفا مماز.
تبصره :اهداث زيرزمين جهت استفاده انبار و محل تأسيسات هرارتي و برودتي با رعايت شرائط آتي بالمانع و
جزو تراك ياد شده محسوب نميگردد.
ر راه پله ها و خرپشته پشت بام و ديوارهاي قحور و باربر كه جنبه مقاومتي و ايستائي دارند و نورگيري بيشتر
از هدنصاب ،جزو تراك محسوب نمي گردد ،و ليكن جزو سح اشتاا محسوب خواهد شد.
از تهيه و تصويب اين طر به اجرا درآمدهاند به قروت خرود ترا

تبصره :واهدهاي ساختماني موجود كه پي

مرهله اخذ پروانه و اهداث بناي جديد باقي خواهند ماند.
-2-4-5سح اشتاا ساختمان و فضاي باز
ر هداكثر مساهت مورد اشتاا جهت كاربري مسكوني براي طبقه همكف  %60كل مساهت زمين ميباشد.
تبصره :1باقيمانده اراضي خارج از پوش

ساختماني مفضاي باز) صرفاً جهت محوطه سازي و فضاي باز و سبز

و در برخي از كاربريها مانند اداري و صنعتي مورد استفاده پاركينگ قرار ميگيرد.
تبصره :2هداكثر سح اشاا زيرزمين محابت سح اشاا در همكف بوده م60درصد) و در صورت رعا يرت و
مقررات مربوطه مانند ارتفا  ،كاربري و… جرو تراك محسوب نمي شود.
تبصره :3در صورتي كه ارتفا آن قسمت از زيرزمين كه باالي سح م)م).م)  ا هرداث مري گرردد بي شرتر از
 1/20متر باشد ،جزو تراك مماز محسوب خواهد شد.
تبصره :4كليه ساختمانها اع از مسكوني و ساير بي

از ي

طبقه بايد داراي محاسبات فني مرورد تأي يرد ،و

مقررات استحكام بنا و نقشه محاسبات فني باشند .كليه ساختمانها ميبايست محابت آئين نامه  2800اهداث
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دفتر فنی استانداری افرس

طرح اهدی شهر کارزین(فتح آباد)

شده و شهرداري با مهندسين ناظر هسب ضوابط و قوانين نظام مهندسي ساختمان كشور ملزم به كنتر برر
اجرا ميباشند.
تبصره  :5در ساختمانهاي چند خانواري در صورت رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مانند ارتفا  ،كراربري و…
1
به ميزان  5سح مورد اشاا ميتواند به سح مماز زيرزمين اضافه گردد.

-3-4-5هداكثر ارتفا بنا
ر هداكثر ارتفا بناي مسكوني در اراضي مسكوني سه طبقه با زيرزمين و سقفهاي صاف  11/20متر ميباشد.
ر هداكثر ارتفا بناي مسكوني در اراضي مسكوني با سه طب قره روي پي لروت و سرقفهاي صراف  12/40م ترر
ميباشد.
ر هداكثر ارتفا بناي مسكوني در اراضي مسكوني با دو طبقه با زيرزمين و سقفهاي صاف  8/10متر ميباشد.
ر هداكثر ارتفا بناي مسكوني در اراضي مسكوني با دو طبقه روي پيلوت و سقفهاي صاف  9/30متر ميباشد.
 -هداكثر ارتفا بناي مسكوني در اراضي مسكوني ي

طبقه با ز يرر ز مرين و سرقف هراي صراف  4/70م ترر

ميباشد.
 -هداكثر ارتفا بناي مسكوني در اراضي مسكوني ي

طب قره روي پي لروت و سرقف هراي صراف  6/10م ترر

ميباشد.
ر كف براي اهتساب ارتفا ساختمان توسط شهرداري و با توجه به طر معابر تعيين ميگردد.
ر هداكثر ارتفا ديوارهاي خارجي  2/80متر از كف معبر مماور خواهد بود.
ر ارتفا جان پناه به ميزان هداكثر  80سانتيمتر به ارقام ذكر شده باال اضافه ميگردد.
ر هداكثر ارتفا زيرزمين براي استفاده انباري ،تأسيسات هرارتي ،برودتي و پاركينگ  2/30متر بوده و جرزو
تراك مماز محسوب نمي گردد.
ر هداكثر ارتفا پيلوتها تا زير سقف  2/30متر است.
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ر چنانچه ساختمانها در اضال جانبي به چسبيده باشند ،ارتفا كرسي بناها به جهت سرايت نكردن رطوبت
به داخل بناي ديگري الزمست هماهنگ اهداث گردندماز ارتفا م شرابه و م مراز پ يرروي كن نرد).در غ يرر ا يرن
صورت رعايت موارد ايمني ،ضروري است.
-4-4-5نحوه استقرار بنا
ضوابط و معيارهاي ساختماني اراضي مسكوني در ارتباط با اهداث بنا بصورت متمركز ،نور گير برودن ف ضرا و
بهره گيري از تاب

آفتاب ،محل استقرار بنا ،ت عرداد طب قرات ،هرداكثر ارت فرا  ،ا هرداث ز يرر ز مرين و پي لروت،

پي آمدگي بنا ،اهداث بالكن ،سح پاسيو و… بايستي مورد نظر قرار گيرند.
ر هداقل فاصله دو ساختمان شمالي و جنوبي از يكديگر با رعايت ضرورت تأمين نور و آفتاب و جريان هرواي
كافي و تأمين هري ديد ،نبايد از  1/25برابر اندازه اختالف تراز جانپناه نهائي ساختمان جنوبي ،يا ترراز كرف
طبقه همكف ساختمان شمالي كمتر باشد.
ر در كليه طبقات مسكوني هد ساختمان مي تواند بر اضال جانبي قحعه منحبت باشد .چنانچه سراختمان از
اضال جانبي فاصله داشته باشد رعايت هداقل فاصله  1/5متر الزا مري ا سرت .در ا يرن ها لرت ا هرداث پن مرره
مشرف به اضال جانبي ممنو است.
اهداث روزنهاي نورگير سرويسها كه ارتفا آن از كف طبقات بي

از  1/70متر باشد از اين قا عرده م سرتثني

است .براي تعبيه پنمره در اضال جانبي ساختمان هداقل فاصله 3متر از قحعه مماور الزامي است.

ر جهت مناسب واهدهاي مسكوني جنوب تا  30جنوب شرقي است.

ر محل استقرار ساختمان بايد به نحوي باشد كه مانعي در م سرير وج هرت جر يران براد ،هروا ،نرور ،آف تراب برا
ساختمانهاي ه جوار ايماد ننمايد.
ر محل استقرار ساختمان بايد با ساختمانهاي ه جوار هماهنگ باشد.
 محل اهداث بنا در قحعات شمالي-جنوبي در منتهي اليه شمالي قحعه و در قحعات شرقي-غربي در منتهياليه غربي قحعه ميبايست باشد.
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ر در صورتي كه در بافتهاي قديمي رعايت اصو شهرسازي نسبت به تفكي

اراضي نشده باشد ،اهداث بنا از

بر فضاي باز بناهاي مماور با رعايت فاصله  3متر بالمانع است.
-5-5هداقل تعداد پاركينگ
ضوابط مربوط به تعداد و نحوه پاركينگ ها به شر ذيل ارائه مي گردد:
ر فضاي اختصاص يافته به پاركينگ ميتواند در زير پيلوت ،ز يرر ز مرين و يرا در مرازاد ف ضراي براز سراختمان
پي بيني گردد.
ر سح الزم براي هر دو واهد پاركينگ مماور ه در فضاي بسته  25متر مربع است.
ر سح مورد نياز جهت ي

واهد پاركينگ در فضاي باز  15مترمربع است.

ر هداقل عرض ورودي پاركينگ  3متر است.
ر كليه واهدهاي پاركينگ بايد داراي شيب مناسب م )2%باشد.
 -چنانچه سح ناخال

زيربناي ي

واهد ويالئي از  100مترمر برع كم ترر با شرد ا هرداث پاركي نرگ الزا مري

نيست.
ر براي هر واهد مسكوني با زيربناي  80تا  200مترمربع ي
ر براي هر واهد مسكوني با زيربناي بي

واهد پاركينگ.

از  200متر مربع دو واهد پاركينگ.

ر ارتفا مماز پاركينگ  2/30متر است.
ر در ممتمعهاي چند خانواري مآپارتماني) به ازاء هر واهد مسكوني ي

واهد پاركينگ الزامي است.

ر هداقل شيب رامپ  15درصد و هداقل ارتفا ورود به پاركينگ  1/90متر در نظر گرفته شود.
ر هداقل عرض رامپ براي هداكثر  20واهد پاركينگ  3/5متر و برراي بري
خواهد بود.
ر هداقل عرض رامپ براي رامپ هاي قوسدار  5متر تعيين خواهد شد.
-6-5نورگيرها و هياط خلوت
در طرههاي ارائه شده نورگير داراي ضوابط زير ميباشد:
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از  20وا هرد پاركي نرگ  5م ترر
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ر كليه فضاهاي اصلي ساختمان در ابنيه مسكوني مپذيرائي ،نشيمن ،نهارخوري ،اطاق هرايخواب) با يرد داراي
نور و تهويه كافي و طبيعي باشند.
 هداقل مساهت هياط خلوت يا نورگيرها جهت استفاده نورگيري ف ضراهاي ا صرلي سراختمان 12مترمر برعميباشد ،كه ي

ضلع آن بايد هداقل  2/5متر عرض داشته باشد.

ر هداقل مساهت هياط خلوت يا نورگيرها جهت استفاده نورگيري آشپزخانه  6مترمربع بوده ،كه ري

ضرلع

آن بايد هداقل  2متر عرض داشته باشد.
ر درنورگيرها يا تهويه همامها و دستشوئي و توالت داخل ساختمان رعايت تهويه هداقل محدوديت ندارد.
ر اهداث راهروهاي ارتباطي بدون نور طبيعي در بين واهدهاي ممتمع مسكوني مماز نيست.
ر در صورتي كه مساهت هياط خلوت يا نورگيرها بيشتر از  25مترمربع با شرد ،جرزو ترراك م مراز مح سروب
نميشود ليكن جزو سح اشاا منظور خواهد شد.
-7-5مقررات مربوط به فضاها و تأسيسات روي بام
 اهداث انبار موقت و دائ و انباركردن وسايل روي پشت بام اكيداً ممنو است. اهداث دست انداز در كناره بامهاي صاف به ارتفا هداقل  80سانتيمتر الزامي است. نصب تأسيسات مانند دودك  ،كولر ،منبع اضحراري آب و آنتن بر روي بام هرا بره صرورت غيرقا برل ر يرتممنوعيت ندارد.
 نصب تأسيسات بر روي بامهاي صاف بايد هداقل به فاصله  2متر از لبه بام صورت پذيرد. هداكثر ارتفا خرپشته از سح بام با اهتساب جانپناه مربوطه  2/80متر تعيين ميشود.-8-5پي آمدگي ها و بالكن ها
ر اگر بالكن اهداثي در داخل مل

1
واقع گردد و از سه طرف باز باشد  3زيربنا و اگر از دو طرف ب سرته با شرد

2
1
 2زيربنا و چنانچه از سه طرف بسته باشد  3زيربنا جزو تراك محسوب ميگردد .در هرر هرا كو تراهترين

فاصله ارتفاعي بالكن ها و پي

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان

آمدگيها از كف معبر مماور هداقل  3/00متر تمام بايد باشد.

48

طرح اهدی شهر کارزین(فتح آباد)

دفتر فنی استانداری افرس

ر اهداث پي آمدگي باز يا بسته مشرف به معابر با عرض كمتر از 10متر مماز نيست.
ر هداكثر پي

آمدگي باز يا بسته مشرف به معابر با عرض  10-12متر 40سانتيمتر مي باشد.

ر هداكثر پي آمدگي باز يا بسته مشرف به معابر با عرض باالي  12متر الي  20متر  0/80متر مي باشد.
ر هداكثر پي آمدگي باز يا بسته مشرف به معابر با عرض باالي  20متر  1/20متر مي باشد.
ر هداكثر پي

آمدگي باز يا بسته در داخل مل

 1/20متر خواهد بود.

-9-5ضوابط و مقررات مربوط به بازشوهاي ساختمان
ر اهداث پنمره در بنا مشرف به معابر در طبقه همكف با هداقل  1/70متر ارتفا نسبت به كف معبر م مراور
مي باشد.
ر اهداث پنمره در بنا مشرف به بناهاي مماور ميبايست با هداقل  1/70متر ارتفا از كف تمام شده ف ضراي
مربوطه اهداث گردد.
ر كليه پنمرههاي كه در جبهه آفتابگير ساختمان اهداث مي گردد مدر جهت ج نروب ،جنوب شررقي ،ج نروب
غربي) ميبايستي متناسب با ارتفا  ،عمت داشته باشند.
ر پي

بيني هفاظ در پنمرههاي مشرف به معابر ضروري است.

ر نصب جان پناه فلزي به صورت نرده باني مماز نيست.
-10-5ضوابط نماي شهري
ر تمامي سحو نمايان ساختمان اع از نماي اصلي يا نماهاي جانبي ،ن مراي شرهري مح سروب شرده ،و الزم
است با مصال مرغوب به طرز مناسب و زيبا و هماهنگ ،با توجه به ضوابط شهرداري نماسازي شود.
 صدور گواهي پايان كار ساختمان ،منوط به نماسازي نماي شهري ميباشد. شهرداري ميتواند در خصوص نماي شهري ،هسب شرايط و عرف محل ،و م صرال مو جرود و در نظرگ يرريصرفه و صال ساكنين و دولت ،ضوابط ويژه اي را تدوين نمايد.
 مصال بكار رفته در نما ،ميبايست از مقاومت ،زيبايي ،استحكام ،و  ...با شررايط م حرل و ضروابط شرهرداريمنحبت باشد.
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 استفاده از بلوك سيماني و آجرهايي مگري) كه جهت ديوار چيني داخلي ساختمان بكار م يررود و ام ثرالهبعنوان نما ممنو ميباشد.
ضوابط مربوط به زيرزمین در ساختمانهای مسكونی

ضوابط زير در مورد نحوه ساخت و ساز زيرزمين قحعات مسكوني در شهر كارزين برقرار است:
• زيرزمين تا ارتفا  -1/40متر از كف معبر عمومي در صورتي كه به انباري ،پاركينگ و موتورخا نره و
موارد محروهه در بند پايين اختصاص يابد ،جز تراك ساختماني محسوب نصواهد شد .بره ع برارت
ديگر ارتفا مفيد زيرزمين نبايد از  2/4متر بي تر بوده و نورگيري آن نيز نبايد از  90سرانتيمتر
نسبت به كف معبر بي تر باشد.
• اهداث زيرزمين به منظور بهرهبرداري از موارد زير مماز است:
-

سرايداري مهداكثر به ميزان  40مترمربع آن ه در ممتمعهاي مسكوني با بي

-

پاركينگ به ازاي هر واهد مسكوني م 25مترمربع)

-

انباري به ازاي هر واهد مسكوني  10مترمربع

-

اتاق تأسيسات موتورخانه با سح هداكثر  25مترمربع

-

گلصانه مبه ازاي هر واهد مسكوني  5مترمربع و هداكثر در مممو  20مترمربع)

-

راه پله مهداكثر  15مترمربع)

-

فضاي دسترسي م 20مترمربع)
تبصره :سح مماز واهد سريداري خارج از تراك بوده و غيرقابل تفكي

از  4واهد مسكوني)

است.

• مساهت مازاد بر موارد فوق در صورت اهداث ،جز تراك مسكوني محسوب ميشود.
تبصره :فضاي باقيمانده در زيرزمين يا پيلوت اگر به هر ي

از موارد محروهه در بند ب اختصاص

يابد جزء تراك ساختماني محسوب نميشود.
• هداكثر سح زيرزمين برابر با سح مماز ساخت و ساز در ه كف است مسح اشاا طبقه ه كف
به عالوه سح تراس)
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• در شرايحي كه شيب طبيعي و وضع موجود زمين موجب اختالف بري

از  140سرانتيمتر در ري

جبهه باشد موضو به صورت موردي در شهرداري راههليابي شود.
ضوابط عمومی نما و مصالح ساختمانی و استخوانبندی بناها

ش
 -1استفاده از شيشه و انوا فلزات و ساير مصالحي كه ضريب جذب و بازده هرارتي بااليي دار نرد در پو ر
نماها و سقف ممنو است.
 -2نماسازي كافي در تمام جبهههاي نما الزامي است.
 -3استفاده از آجر بندكشي نشده در تمام جبهههاي نما ممنو است.
 -4كليه مقررات ملي ساختمان در مورد مصال ساختماني بهويژه در ساختمانهاي داراي ديوار براربر جراري
است.
 -5عبور كانا كولر و هر نو شبكه تأسيساتي از نماهاي رو به معبر ،رو به هياط اصلي و نيز رو به بوستان و
هر فضاي همگاني ديگر ممنو است.
/1/14/3/2ب :كاربری مختلط مقیاس شهر
موارد استفاده از زمین

استفاده از اين اراضی به منظور ايجاد فعالیتهای زير مجاز است:

 سكونت واهدهاي فروش كاال در مقياس شهر مانند واهدهاي فرروش هم چرون فرو شرگاههاي ل براس ،كراله ،پار چره،عين  ،جواهر ،ساعت ،لوازم ورزشي ،آالت موسيقي ،عتيقه ،فررش ،چي نري و لروك  ،پررده و مو كرت ،لروازم
ساختماني ،ادوات كود و سموم كشاورزي.
 كليه استفادههاي مماز تماري در مقياس شهري كه هوزه عملكرد وسيع و فررا منح قرهاي و ناه يرهاي داردمانند :فروشگاههاي عتيقه فروش و صنايع دستي ،لوازم بيمارستاني ،پزشكي و دندانپزشكي
 واهدهاي خدماتي مانند :ممتمعهاي پزشكي و هرف واب سرته ،د فراتر تكث يرر ،د فراتر ازدواج و ا سرناد ،د فراترآژان

مسافرتي ،دفاتر شركتهاي خصوصي و دولتي ،خدمات دفتري و صرافي.
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 -واهدهاي كارگاهي كوچ

و غير مزاه مانند :شيشه خ كني ،چاپصانه ,و  ...با تاكيد بر عدم ايماد آ لرودگي

صوتي ,محيحي و بصري.
 تعميرگاههاي تصصصي ماشين آالت مغير از وسائل نقليه) مانند :دور برين ،لروازم بيمار سرتاني ،د سرتگاههايچاپ ،ماشينهاي تايپ.
 كليه استفادههاي خدماتي در مقياس شهري كه هوزه عملكرد وسيع و فرامنحقهاي و ناه يرهاي دارد مان نردمحب فوق متصص  ،دفتر وكالي دادگستري ،دفاتر مهندسي.
 واهدهاي خدمات عمومي مانند دفاتر مركزي بان ها ,ادارات بيمه ,ادارات دول تري ,مرا كرز انت ظرامي ,مرا كرزمذهبي ,مراكز آموزش عمومي ,آموزش عالي و آموزشهاي آزاد هنري و فني.
 واهدهاي گردشگري ,پذيرايي و اقامت موقت شامل هتل ,مسافرخانه ,سالن غذاخوري ,اغذيه فروشي و ... واهدهاي ورزشي -تفريحي در مقياس شهر پاركينگهاي عمومي ممشروط به تهيه طر جدارهسازي به منظور جلوگيري از تصريب سيماي شهري)ضوابط مربوط به تفكیك زمین

 -1كليه ضوابط و مقررات كاربري مسكوني در تفكي
 -2هداقل تفكي

واهدهاي خدماتي در پهنه مصتلط مقياس شهري با تو جره بره فعال يرت خردماتي در ن ظرر

گرفته شده ,براساس هداقل تفكي
متعيين هداقل تفكي
ميگردد و ق

اراضي مصتلط مقياس شهري جاري ميباشد.

و مساهت محلوب ارائه شده در ضوابط كاربري مربوطه تع يرين مي شرود.

فضاي آموزش در محدوده مصتلط بر مبناي ضوابط و مقررات فضاهاي آموزشي تعيين

عليهذا)

 -3هداقل تفكي

اعياني واهدهاي تماري در مقياس شهر  18مترمربع و هداقل عررض تفك ري

ت مراري 3

متر تعيين ميگردد.
 -4در قحعاتي كه در محدوده كاربري مصتلط مقياس شهر قرار داشته و ق برل از ت صرويب طرر
تفكي

هرادي شرهر

شده و داراي سند رسمي باشند و مساهت آنها بر مبناي سند رسمي و يا مساهت باقيمانده رپ

اعما تعريض معابر ,كمتر از  180متر مربع باشد به شر زير اقدام خواهد شد:
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 -در صورتي كه مورد استفاده از مل

مورد نظر از گذشته م سركوني با شرد ،م حرابت كراربري م سركوني ع مرل

خواهد شد .بديهي است در اين صورت تفكي

عرصه واهدهاي تماري اهتمالي بره كم ترر از هرداقل تع يرين

شده مماز نميباشد و صرفاً اعياني واهدهاي تماري مماز خواهد بود.
 -در صورتي كه مل

مورد نظر از گذشته مورد استفاده تماري و يا تماري م سركوني قررار ميگرف تره ا سرت،

تمديد بنا به شر زير مماز است:
 -درصورتي كه مساهت زمين باقيمانده بي

از  120مترمربع باشد ،تمديد بنا به صورت دو طب قره م صرتلط

مسكوني و تماري با ارتفا هداكثر  8متر بر مبناي ضوابط مربوطه بالمانع است.
 -درصورتي كه مساهت زمين باقيمانده بين  60تا  120مترمربع باشد ،تمديد بنا بره صرورت ري

يرا چ نرد

واهد تماري با سح اشاا  100درصد در  2طبقه با ارتفا هداكثر  8متر در صورتي كه موجب سايهاندازي
و مزاهمت براي سايرين نگردد بالمانع است .در صورت ايماد مزاهمت و سرايهاندازي ،الزم ا سرت برا كراه
ارتفا و يا سح اشاا  ،مزاهمت رفع گردد .در اين هالت استقرار واهدهاي م سركوني در ب نرا مم نرو ا سرت.
ضمناً در اين شرايط الزم است گشاي
شود .بديهي است تراك  100درصد پ

فضايي به ميزان هداقل  3متر از سمت معبر در كرل طب قرات اي مراد
از كسر اين ميزان محاسبه ميگردد.

 در صورتي كه مساهت زمين باقيمانده كمتر از  60مترمربع باشد ،تمديد بنا به صورت يتماري در هد ي

يا چ نرد وا هرد

طبقه با ارتفا هداكثر  5متر و سح اشاا  100درصد مماز است.

تبصره  -1در صورتي كه مساهت پالك بين  30تا  60مترمربع بوده و عرض پرالك از  5م ترر كم ترر نبا شرد،
ساخت بنا به صورت  2طبقه مشروط به آنكه واهد تماري مستقلي شكل نگيرد و به ع نروان بص شري از وا هرد
طبقه همكف عمل نمايد ،پ

از تاييد شهرداري بالمانع است .طبيعتاً در اين شرايط دسترسي بره طب قره او

بايد از درون واهد طبقه همكف تامين شود.
ضوابط مربوط به احداث بنا (ارتفاع ,تراکم و سطح اشغال)

 -1استقرار بنا در پهنه كاربري مصتلط مقياس شهر در هاشيه برخي از معابر اصلي مشرياني درجه  2ا صرلي)
در سمت معبر ميباشد مگر آنكه فضاي باز قحعه به صورت فضاي باز شهري طراهي شده و در اختيار ع مروم
قرارگيرد.
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 -2ضوابط تراك  ,سح اشاا و ارتفا در كاربري مصتلط مقياس شهري از ضوابط كاربري م سركوني تبع يرت
مينمايد.
تبصره  -1در مواردي كه كل طبقه همكف به عنوان فضاي تماري و خدماتي در ن ظرر گرف تره شرود ,هرداكثر
ارتفا تا  1/5متر نسبت به ضوابط كاربري مسكوني قابل افزاي

ميباشد.

 -3در بناهاي شامل فعاليتهاي خدماتي در پهنه كاربري مصتلط مقياس شهر ,اهداث بنا از ضروابط كراربري
مربوطه تبعيت مينمايد.
 -4در صورتي كه ي

محدوده مالكيت در كاربري مصتلط مقياس شهر قرارداشته باشد و با پالك ديگري كه

در كاربري مسكوني قرار داشته باشد تمميع گردد ,كاربري مصتلط به كاربري نصست نيز سرايت مييابد.
 -5در صورتي كه ي

محدوده مالكيت در كاربري مصتلط مقياس شرهر قراردا شرته با شرد و تفك ري

گرردد,

كاربري مصتلط مقياس شهر صرفاً به پالك مماور با گذر اصلي سرايت دارد و كاربري پالك غيرمماور با گذر
اصلي به صورت مسكوني در خواهد آمد.
 -6در صورتي كه ي

محدوده مالكيت در كاربري مصتلط مقياس شهر قرار داشته با شرد و از مع برري غ يرر از

معبر اصلي نيز دسترسي داشته باشد ,استقرار واهدهاي تماري و خدماتي به صورت ممزا در م مراورت گرذر
فرعي مماز نمي باشد ,مگر آنكه مل

به صورت ممتمع تماري مورد ا سرتفاده قررار گ يررد .بره ع برارت دي گرر

استقرار واهدهاي تماري ممزا و منفرد در كاربري مصتلط مقياس شهر در معابر فرعي ممنو است.
ضوابط تامین فضای باز

 -1در بناهاي مصتلحي كه داراي واهدهاي مسكوني نيز باشند تامين فضاي براز برر مب نراي ضروابط كراربري
مسكوني ميباشد.
 -2در بناهاي مشتمل بر فعاليتهاي خدماتي در پهنه كاربري مصتلط مقياس شهر ,تامين فضاي باز از ضابحه
كاربري مربوطه تبعيت مينمايد.
 -3در بناهاي صرفاً تماري رعايت فضاي باز تنها در هد سح اشاا مماز تعيين شده كافي است.
تبصره  -1در بناهاي صرفاً تماري ,استفاده از سح اشاا بي

از سح اشاا مماز ,در صورتي كه مو جرب

سايهاندازي و يا ايماد مزاهمت براي پالكهاي مماور نگردد ,در صورت تامين هداقل  5متر گشاي
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از سمت معبر اصلي مدر كل طبقات) و پ
تفكي

از پرداخت عوارض متعل قره ،م مراز ا سرت .در ا يرن مروارد هرداقل

واهدهاي تماري برابر  25مترمربع تعيين ميگردد.

ضوابط دسترسي و پارکینگ

 -1پاركينگ فعاليتهاي واقع در كاربري مصتلط بر اساس ضوابط ويژه هر كاربري تع يرين مي گرردد .برديهي
است در صورت وجود فعاليتهاي مصتلف در ي

پالك ,الزم است پاركينگ مورد نياز هر فعاليت به صرورت

ممزا محاسبه و تامين گردد.
 -2دسترسي سواره واهدهاي موجود در پهنه كاربري مصتلط مق يراس شرهر ,هتياالم كران با يرد از گرذرهاي
مماور تامين شود و به منظور جلوگيري از بريده شدن جريان هركت پياده ,تامين دسترسي به پاركينگ اين
واهدها از خيابان اصلي ممنو است.
تبصره  -1در صورتي كه تامين دسترسي به پاركينگ قحعات صررفاً ت مراري در ها شريه محور هراي ا صرلي از
گذرهاي مماور امكانپذير نباشد و در فاصله كمتر از  150متر از قح عره مرورد ن ظرر ام كران اي مراد پاركي نرگ
عمومي وجود داشته باشد ,الزم است پاركينگ ممموعه به صورت گروهي در پاركينگ عمومي مهمسح و يا
طبقاتي) تامين گردد .در غير اينصورت تامين پاركينگ بايد در خود قحعه و با دسترسي از محورهاي ا صرلي
صورت پذيرد.
 -3به ازاي هر واهد تماري با مساهت  40مترمربع و كمتر تامين  2واهد پاركي نرگ و در وا هردهاي ت مراري
بي

از  40مترمربع ,به ازاي هر  20مترمربع مازاد بر  40مترمربع ،تامين  1واهد پاركينگ الزامي است.

/1/14/3/3ب :كاربری مختلط سطح ناحیه
موارد استفاده از زمین

استفاده از اين اراضی به منظور ايجاد فعالیتهای زير مجاز است:

 سكونت واهدهاي فروش مانند :لوازم التحرير فروشي ،گل فروشي ،اسباببازي فرو شري ،فرو شرگاه لروازم الكتري كري،پارچه فروشي ،لباس فروشي ،فروشگاه لوازم بهداشتي و آرايشي
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 فروشگاه لوازم بهداشتي و آرايشي ،فروشگاه لوازم پالستيكي ،فروشگاه لوازم يدكي دوچرخه و موتورسيكلت،داروخا نرره ،فرو شررگاه لرروازم خررانگي ،فرو شررگاه ن فررت ،خرررازي ،رنگفرو شرري ،ر سررتوران ،چايصا نرره ،مو كررت و
پردهفروشي ،فروشگاه صنايع دستي
 واهدهاي خدماتي مانند :تزريقات و پانسمان ،عكاسي ،محب پزشكان و دندانپزش  ،بنگاه معامالت مل كري،شعب بان  ،خشكشويي
 -واهدهاي كارگاهي كوچ

غير مزاه مانند :قنادي ،شيرينيپزي ،تعمير دوچر خره ،تعم يرركف  ،باف نردگي

صنايع دستي ،قفل و كليدسازي
 واهدهاي ورزشي -تفريحي در مقياس ناهيه و محله.ضوابط مربوط به تفكیك زمین

 -1كليه ضوابط و مقررات كاربري مسكوني در تفكي
 -2هداقل تفكي

واهدهاي خدماتي در پهنه مصتلط مقياس ناهيه با توجه به فعاليت خدماتي در نظر گرفته

شده براساس هداقل تفكي
 -3هداقل تفكي

اراضي مصتلط مقياس ناهيه جاري ميباشد.

و مساهت محلوب ارائه شده در ضوابط كاربري مربوطه تعيين ميشود.

اعياني واهدهاي تماري در مقياس ناهيه  18مترمربع و هداقل عرض آنها  3متر است.

 -4در قحعاتي كه در محدوده كاربري مصتلط مقياس ناهيه قرار داشته و قبل از تصويب طرر
تفكي

هرادي شرهر

شده و داراي سند رسمي باشند و مساهت آنها بر مبناي سند رسمي و يا مساهت باقيمانده رپ

از

اعما تعريض معابر ,كمتر از  180مترمربع باشد محابت كاربري مصتلط مقياس شهر اقدام خواهد شد.
ضوابط مربوط به احداث بنا (ارتفاع ,تراكم و سطح اشغال)

 -1استقرار بنا در پهنه كاربري مصتلط مقياس ناهيه در هاشيه برخي از م عرابر شررياني در جره  2فر عري در
سمت معبر ميباشد.
 -2ضوابط تراك  ,سح اشاا و ارتفا در كاربري مصتلط مقياس ناهيه از ضوابط كاربري م سركوني تبع يرت
مينمايد.
 -3در بناهاي شامل فعاليتهاي خدماتي در پهنه كاربري مصتلط مقياس ناهيه  ,اهداث بنا از ضوابط كاربري
مربوطه تبعيت مينمايد.
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ضوابط تامین فضای باز

 -1در بناهاي مصتلحي كه داراي واهدهاي مسكوني نيز باشند تامين فضاي براز برر مب نراي ضروابط كراربري
مسكوني ميباشد.
 -2در بناهاي مشتمل بر فعاليتهاي خدماتي در پهنه كاربري مصتلط مق يراس ناه يره ,ترامين ف ضراي براز از
ضابحه كاربري مربوطه تبعيت مينمايد.
 -3در بناهاي صرفاً تماري رعايت فضاي باز تنها در هد سح اشاا مماز تعيين شده كافي است.
تبصره  -1در بناهاي صرفاً تماري ,استفاده از سح اشاا بي

از سح اشاا مماز در صورتي كره مو جرب

سايهاندازي و يا ايماد مزاهمت براي پالكهاي مماور نگردد ,در صورت تامين هداقل  3متر گشاي
معبر اصلي و پ

از سمت

از پرداخت عوارض متعلقه مماز است.

ضوابط دسترسی و پاركینگ

 -1پاركينگ فعاليتهاي واقع در كاربري مصتلط بر اساس ضوابط ويژه هر كاربري تع يرين مي گرردد .برديهي
است در صورت وجود فعاليتهاي مصتلف در ي

پالك ,الزم است پاركينگ مورد نياز هر فعاليت به صرورت

ممزا محاسبه و تامين گردد.
 -2دسترسي سواره واهدهاي موجود در پهنه كاربري مصتلط مق يراس شرهر ,هتياالم كران با يرد از گرذرهاي
مماور تامين شود و به منظور جلوگيري از بريدهشدن جريان هركت پياده ,تامين دسترسي به پاركينگ ا يرن
واهدها از خيابان اصلي ممنو است.
 -3به ازاي هر واهد تماري با مساهت  40مترمربع و كمتر تامين  2واهد پاركي نرگ و در وا هردهاي ت مراري
بي

از  40مترمربع ,به ازاي هر  20مترمربع مازاد بر  40مترمربع ،تامين  1واهد پاركينگ الزامي است.

/1/14/3/4ب :ضوابط ويژه استقرار واحدهای تجاری

ضوابط و مقررات اهداث بنا در كاربري تماري در مقياس شهر به شر زير تدوين شده است:
-1-6استفاده هاي مماز
ر عملكردهاي تماري واهدهاي خدماتي مانتفاعي) مح لره و ناه يره اي از قب يرل وا هردهاي ت مراري در هرد
نيازهاي روزمره و هفتگي ،محب و تزريقات ،آرايشگاه و… با رعايت ضوابط خاص.
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ر واهدهاي خدماتي مانند شعب بانكها ،دفاتر كار ،صندوق پست و….
جنب واهدهاي تماري

ر انبارهاي كوچ
-2-6ضوابط تفكي
 -ضوابط تفكي

و اهداث بنا در اراضي تماري در مقياس خرد طبت جدو ذيل خواهد بود:
جدول شماره  :5ضوابط تفكیك و احداث بنا در اراضی تجاری در مقیاس خرد

حداقل مساحت

حــداقل

حــداقل

مترمربع

عرض متر

عمق متر

17/5

3/20

5/5

حــداکثر ســطح

حــداکثر
ارتفاع متر

اشغال در همكف

4/80

100%

حــداکثر کــل
زيربنا (تراکم)
100%

كاربري تماري در هد سحو پيشنهادي طر  ،مبمز كاربريهاي موجود) بصورت شناور منظور شده است.از كل مساهت پيشنهادي كاربري تماري شناور  60درصد مصتو 40درصد مصت

خيابانهاي برا عررض بري

از  20م ترر،

خيابانهاي باالي  12متر و بيشتر ميباشد.

ر اهداث واهدهاي تماري مماازه اي) درخيابانهاي با عرض  12متر و بيشتر با رعايت كليه ضوابط و مقررات
طر هادي مصوب و تأييد سازمان ممري طر امكان پذير خواهد بود.
ر بازسازي و نوسازي واهدهاي تماري موجود ،برابر سح زيربناي فعلي پ

از رعايت گذرها و ساير ضوابط

و مقررات بالمانع است.
ر اهداث ني طبقه در واهدهاي تماري مماازه اي) تا ميزان  50درصد مساهت ماازه بالمانع است.
ر تأمين ي

واهد پاركينگ به ازاء هر واهد ماازه الزامي است .در اين مورد شهرداري با اخذ بهاي پاركينگ

نسبت به تأمين پاركينگ عمومي به ميزان الزم و رعايت فاصله هداكثر  500متر از واهدهاي ت مراري ا قردام
مي نمايد.
ر ت قسي واهدهاي تماري مماازه اي) موجود در سح شهر كره ق برل از ت صرويب طرر

هرادي و ضروابط و

مقررات آن اهداث شدهاند ،با نظر سازمان ممري طر و رعايت كليه قوانين و مقررات مربوطه م مراز خوا هرد
بود.
ر در تمديد بناي واهدهاي تماري و تمديد پروانه ساختماني عوارض پاركي نرگ برا سراس تعر فره مربو طره و
براي هر واهد به ميزان  25مترمربع محاسبه و دريافت ميگردد.
 -تمميع قحعات در اراضي داراي كاربري تماري بالمانع است.
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ر كليه قحعات تماري بايد به شبكه هاي ارتباطي سواره و پياده دسترسي داشته باشند.
ر واهدهاي تماري در سح شهر كه با مموز اهداث گرديدهاند ،در صورتي كره در م سرير ت عرريض م عرابر و
ساير كاربريهاي طر هادي نباشند ،نوسازي و بهسازي آن ها بالمانع است.
ر در اراضي تماري ميزان تراك زيربنا پ

از رعايت برنامه هراي ا صرالهي برراي يك برار تمد يرد ب نرا ،برا برر

مساهت قيد شده در سند مالكيت محاسبه مي گردد.
ر در صورت تمميع كاربريهاي مسكوني و تماري در ي

قحعه بايد شرائط زير رعايت گردد:

-1طبقه همكف ،كاربري تماري و طبقات باالتر به كاربري مسكوني اختصاص يا برد در هرر صرورت ا فرزاي
واهدهاي تماري از پائين به باال و مسكوني بالعك

خواهد بود.

-2الزامي است كه فضاهاي غير مسكوني متماري) و م سركوني از ي كرديگر م مرزا بروده و هرر ف ضرا ورودي و
خروجي مستقل داشته باشند.
-3هداكثر تعداد طبقات بناي تماري ،در مراكز شهري برابر برا دو طب قره برا ارت فرا مت عرارف م حرل تع يرين
ميگردد.
-4ارتفا زيرزمين در كاربري تماري به منظور استفاده به عنوان پاركينگ ،انباري ،و تأسيسات  2/30متر و
مساهت آن جزو تراك ساختماني زمين محسوب نمي گردد.
-5به ازاء هر  10واهد تماري اهداث ي

واهد سروي

بهداشتي مدستشويي و توالت) ضروري است.

-6در ممموعه هاي تماري هداقل فاصله بين دو واهد ماازه اي روبرو از  6متر نبايد كمتر باشد.
-7هداقل عرض راه پله به صورت ي

طرفه  1/20متر و به صورت دو طرفه  1/80متر بايد در ن ظرر گرف تره

شود .فاصله راه پله از دورترين واهد تماري هداكثر تا  30متر قابل قبو است.
-8اجراي بارانداز مهري تماري) هداقل به عمت  3متر براي واهدهاي تماري در معابر باالي  20متر عرض
ضروري ميباشد .اهداث بنا بر روي بارانداز مهري تماري) بالمانع است.
-9اجراي بارانداز مهري تماري) واهدهاي تماري در معابر زير 20متر عرض ،توصيه ميشود.
 -10سحو تماري پيشنهادي طر هادي تا هد سرانه مماز به صورت شناور بوده و شهرداري ميتوا نرد در
موقعيت هاي مصتلف شهر بر اساس دستورالعمل و جدو پيشين اقدام به صدور پروانه ساخت بنمايد.
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-11هر گونه مموز اهداث واهدهاي تماري مازاد برر سررانه و سرحو پي شرنهادي ميباي سرت بره ت صرويب
كمسيون ذيربط برسد.
-12شهرداري به عنوان ممري طر هادي ميبايست سرانه و سح پيشنهادي طر هادي را رعايت ن مروده
و هر گونه تاييري را از طريت مرجع قانوني ،خود پيگيري نمايد.
-13اهداث واهدهاي تماري -مسكوني در ارتفا بري
ه جواري و اجازه شهرداري پ

از دو طب قره مري باي سرت برا رعا يرت كل يره ضروابط

از بررسيهاي همه جانبه صورت پذيرد.

-14هماهنگ بودن ارتفا بناهاي مصتلط تماري -مسكوني ضروري است.
15ر در صورتي كه طبقات باال مانعي در جهت نور ،هوا و يا ساير موارد ه
تشصي

جرواري بره و جرود آورد ،ب نرا برر

شهرداري و جهت رفع آن از ميزان تراك فوق الذكر كسرشده ،و بنا با عقب نشيني از بر مل

مماور

اهداث خواهد شد.
ضوابط استقرار واحدهای تجاری در كاربری مسكونی

استقرار واهدهاي تماري در كاربري مسكوني به شر زير مماز است:
 -1در مماورت معابر جمع و پص

كننده با عرض  14متر و بيشتر به صورت هداكثر ي

وا هرد ت مراري برا

مقياس عملكردي محله مماز است.
تبصره  -1درصورتي كه زمين بي

از  300مترمربع مساهت داشته باشد ,به ازاي هر  100مترمربع مساهت

زمين مازاد بر  300مترمربع ,استقرار ي

واهد ديگر تماري نيز مماز است.

تبصره  -2مساهت مماز واهدهاي تماري هداكثر برابر با  10درصد مساهت زمين ميباشد.
تبصره  -3زيربناي واهدهاي تماري ,جزء زيربنا ,سح اشاا و تراك بنا محسوب ميشود.
تبصره  -4واهدهاي تماري بايد بصشي از توده ساختماني باشند و اهداث واهدهاي تماري به صورت جردا از
توده ساختماني ماصحالهاً به صورت باري سازي) ممنو است.
تبصره  -5اهداث واهدهاي تماري در طبقات باال ممنو است .با اين همه ايماد برالكن در وا هرد ت مراري در
صورتي كه دسترسي به آن صرفاً از درون واهد تماري باشد و به عالوه واهد مستقلي تشكيل ن شرود بال مرانع
است .بديهي است در اين صورت مساهت بالكن نيز جزء زيربنا و تراك محاسبه ميگردد.
تبصره  -6هداقل تفكي
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تبصره  -7افراز عرصه واهدهاي تماري در كاربري مسكوني ممنو است.
تبصره  -8شهرداري كارزين مي تواند با استفاده از سامانه  GISكاربري اراضي شهر ,ن سربت بره برهروز آوري
اطالعات اقدام نموده و پ

از تكميلشدن ظرفيت ,صدور مموز تماري تنها با خارج شدن واهدهاي ت مراري

موجود از هالت فعا و يا تصويب كميسيون تاييرات طر هادي شهري مماز است.
در محاسبه مساهت كاربريهاي تماري در وضع موجود ،موارد زير به عنوان كاربري تماري درنظر گرف تره
شده است:
 واهدهاي فروش و خدمات كاال تا سح منحقه مشامل:كاال و خدمات م صررفي سراالنه و اتفا قراتي -كراال وخدمات بهداشتي درماني)
 خدمات عمومي و مالي تا سح منحقه مشامل :خدمات تصصصي و هر فره اي -خردمات پرذيرايي و تاذ يرهعمومي -مراكز خدمات به مسكن -معامالت ملكي ،اجاره يا كرايه ابزار و وسايل -مراكز خدمات شصصي)
 واحدهاي تجاري فرامنطقهاي (شامل :نمايندگيها و مراکز توزيع -مراکزز فزروو و کرايزه فرامنطقزه اي -مراکزز خزدمامالي فرامنطقه اي -حرفههاي مرتبط با ساختمان -شرک هاي بازرگاني).ضوابط تفکيک واحدهاي تجاري

 -1تفكي

زمين با كاربري تماري از ضوابط كاربري مسكوني و مصتلط مقياس شهر و ناهيه تبعيت مينمايد.

 -2تفكي

زمين واهدهاي تماري مستقر در پهنههاي كاربري مسكوني و مصتلط مقياس شرهر و ناه يره بره

كوچ تر از هداقل تفكي
 -3تفكي

معين شده در اين كاربريها مماز نميباشد.

زمين واهدهاي تماري مستقر در كاربريهاي فضاي سبز ,پاركينگ ,فرهنگي و  ...ممنو است.

 -4هداقل تفكي

اعياني واهدهاي تماري در ضوابط مربوط به هر كاربري معين شده و الزماالجراست.

 -5شرايط زمينهايي كه پي

از تصويب طر

هرادي بره م يرزان كم ترر از هرداقل تع يرين شرده تفك ري

شدهباشند ،در ضوابط كاربريهاي مسكوني ،مصتلط مقياس شهر و مصتلط مقياس ناهيه تعيين شده است.
 -6در نظر گرفتن هري تماري به عمت  1/5متر در جلو ماازه ها به عنوان فضاي گردش و پي
در اختيار مال

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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ضوابط ساختمانی واحدهای تجاری

 -1در طر ممتمعهاي تماري توجه به كيفيت نماي شهري ضروري است.
 -2استقرار عناصري چون پله دسترسي ,قفسههاي كاالها و  ...در خارج از محدوده مالكيت ممنو است و در
صورت نياز ,پي بيني آنها در طر ساختمان الزامي است .شهرداري موظف است در ز مران صردور پروا نره برا
توجه به كف واهد تماري ،پي بيني پله را در صورت نياز كنتر نمايد.
 -3در طر بناهاي داراي واهدهاي تماري ,الزم است محل تابلو ماازهها پي بي نري شرود و ن صرب ترابلو در
خارج از محل پي بيني شده ممنو است .شهرداري كارزين موظف است وضعيت ابعاد ,محل نصب ,تناسبات
و ساير مشصصات تابلوهاي تبليااتي را كنتر نموده و از آشفتگي در نصب تابلوها جلوگيري بهعمل آورد.
ضوابط مربوط به تجاری شناور:

در محور  45متري ورودي شهر كارزين مورودي از سمت قير) كه در طر پيشنهادي با مق حرع  45م ترري و
بلوار جداكننده در وسط محور طراهي گرديده ،همچنين در خيابان هاي امام علي منتهي ميدان خليج فارس،
بلوار شاهد ،بلوار فرهنگ ،خيابان آزادگان ،خيابان شهيد بهشتي ،خيابان گلستان ،خيا بران خرم شرهر ،خيا بران
قاموس در خصوص صدور مموز تماري پ

از توافت مال

و شهرداري و با تشصي

كميسيون تاييرات طر

هادي شهري واهدهاي مسكوني قابل تبديل به تماري مي باشد.
/1/14/3/5ب :كاربری آموزش عمومی (ابتدايی )
موارد استفاده از زمین

 استفاده از اين اراضي به منظور ايماد فعاليت هاي آموزشي مقياس مح لره مان نرد كودك سرتان ،م هردكودك،دبستان ،خانه مشت و ساير فضاهاي خدماتي وابسته به آنها به صورت دولتي و خصوصي مغير انتفاعي) م مراز
است.
 رعايت كليه ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش الزامي است.حداقل تفكیك و مساحت مطلوب زمین

 -هداقل تفكي

اراضي با كاربري آموزش عمومي مابتدايي) براي اهداث مهدكودك برا برر  500م ترر مر برع و

براي اهداث دبستان برابر  1500متر مربع مي باشد.

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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 مساهت محلوب براي عملكرد مهدكودك و كودكستان  500متر مربع مي باشد. مساهت محلوب براي عملكرد دبستان  2500متر مربع مي باشد.ضوابط مربوط به احداث بنا (ارتفاع  ،تراکم و سطح اشغال)

 -هداكثر سح اشاا مهدكودك و كودكستان برابر  50درصد در ي

طبقه ،با تراك  50درصد مي باشد.

 هداكثر سح اشاا دبستان برابر  50درصد در دو طبقه ،با تراك  100درصد مي باشد. تبصره  -1مساهت واهد سرايداري در صورتي كره در كم ترر از  80م ترر مر برع با شرد در ز يرر ب نرا محا سربهنمي شود.
 اهداث زير زمين در صورتي كه براي فضاي آموزشي ،سالن امتحانات ،كتابصانه و ساير فضاهاي مشابه مرورداستفاده قرار نگيرد مماز است.
 مساهت زير زمين در زير بنا محاسبه نمي شود.ضوابط دسترسي

 هداقل عرض دسترسي سواره به كاربري آموزش عمومي مابتدايي) براي استفاده در مقحع دبستان برابر 14متر و هداكثر عرض دسترسي سواره به اين كاربري برابر  24متر مربع مي باشد .
 هداقل عرض دسترسي سواره به واهد هاي مهد كودك و كودكستان  10و هدكثر  18متر مي باشد. -در واهدهاي مهدكودك به ازاي هر سه كالس ،تامين هداقل ي

واهد پاركينگ الزامي است كه الزم است

در مماورت معبر اصلي قرار گيرد ،به گونه اي كه استفاده از آن براي عموم آزاد باشد .
 -در واهد هاي دبستان به ازاي هر دو كالس تامين هداقل ي

واهد پاركينگ الزامي است كه الزم ا سرت در

مماورت معبر اصلي قرار گيرد ،به گونه اي كه استفاده از آن براي عموم آزاد باشد.
/1/14/1/7ب :كاربری آموزش عمومی (متوسطه)
موارد استفاده از زمین

 استفاده از اين اراضي به منظور ايماد فعاليت هاي آموزش عمومي در مقياس شهر و فرا شرهر شرامل مر كرزآموزشي دبيرستان و هنرستان و مراكز آموزش استثنايي باالتر از ابتدايي مماز است.
 رعايت كليه ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش الزامي است.مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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حداقل تفكیك و مساحت مطلوب زمین

 -هداقل تفكي

اراضي با كاربري آموزش عمومي ممتوسحه) برابر  3000متر مربع مي باشد.

 مساهت محلوب براي عملكرد دبيرستان  3500متر مربع مي باشد. مساهت محلوب براي عملكرد هنرستان  4000متر مربع مي باشد.ضوابط مربوط به احداث بنا (ارتفاع  ،تراکم و سطح اشغال )

 هداكثر سح اشاا دبيرستان برابر  40درصد در  3طبقه با تراك 120درصد مي باشد . هداكثر سح اشاا هنرستان برابر  50درصد در  3طبقه با تراك 120درصد مي باشد . -تبصره  -1اضافه سح اشاا پي

بيني شده جهت ايماد كارگاه ها مي باشد ،به شرطي كه تراك نهايي از

 120درصد بيشتر نباشد.
 تبصره  – 2مساهت واهد سرايداري در صورتي كه كمتر از  80متر مربع باشد در زير بنا محاسبه نمي شود. اهداث زير زمين در صورتي كه براي فضاي آموزشي ،سالن امتحانات ،كتابصانه و ساير فضاهاي مشابه مرورداستفاده قرار نگيرد مماز است.
 مساهت زير زمين در زيربنا محاسبه نمي شود.ضوابط دسترسي

 هداقل عرض دسترسي سواره به كاربري آموزش عمومي ممتو سرحه)  16م ترر و هرداكثر عررض دستر سريسواره به اين كاربري برابر  35متر مربع مي باشد .
 تبصره  – 1در صورتي كه دسترسي به فضاي آموزشي متوسحه از گذر داراي عرض بيگردد ،الزم است تمهيدات ويژه براي تامين امنيت دان
محور مورد نظر پي

از  24متر ترامين

آموزان و همچ نرين ج لروگيري از ا خرتال ترافي كري

بيني گردد.

 -در واهدهاي آموزشي هنرستان و دبيرستان  ،به ازاي هر ي

كرالس ترامين هرداقل ري

وا هرد پاركي نرگ

الزامي است كه الزم است در مماورت معبر اصلي قرار گيرد  ،به گونه اي كه استفاده از آن برراي ع مروم آزاد
باشد.
 در واهدهاي آموزشي هنرستان پيمهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان

بيني بارانداز مواد اوليه در مماورت كارگاه ها و يا انبارها الزامي است.
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/1/14/3/8ب :كاربری خدمات درمانی
موارد استفاده از زمین

 استفاده از اين اراضي به منظور ايماد فعاليت هاي درماني مشتمل بر بيمارستان  ،پلي كلينياختصاصي بهداشتي – درماني  ،درمانگاه  ،مراكز توان بصشي  ،مركز اورژا رن

ها و مرا كرز

و پاي گراه بهدا شرت  ،زاي شرگاه ،

آسايشگاه و ساير مراكز ارائه خدمات بهداشتي  ،درماني مماز است .
 -استفاده از اين اراضي براي كاربري هراي بهدا شرتي شرامل ه مرام ع مرومي  ،سرروي

بهدا شرتي ع مرومي ،

رختشويصانه و  ...در صورت تاييد مركز بهداشت شهرستان و سازمان هفاظت محيط زيست مماز است .
 رعايت كليه ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي الزامي است .حداقل تفكیك و مساحت مطلوب زمین

اراضي داراي كاربري خدمات بهداشتي – درماني با توجه به فعاليت مورد نظر عبارتند از:

هداقل تفكي
 -درمانگاه ،اورژان

و ساير مراكز در مقياس ناهيه برابر  3000متر مربع

 -مركز بهداشت ،پايگاه اورژان

شهرستان و ساير مراكز مقياس شهري  7000متر مربع

 بيمارستان و مراكز درماني فراشهري  15000متر مربع مساهت محلوب مراكز درماني با توجه به فعاليت مورد نظر عبارتند از : مراكز در مقياس ناهيه برابر  5000متر مربع مراكز در مقياس شهر برابر  10000متر مربع مراكز در مقياس فراشهر برابر  20000متر مربعهداقل تفكي

و مساهت محلوب مراكز بهداشتي  ،با توجه به نو عملكرد در زمان صردور تاييد يره تو سرط

مركز بهداشت شهرستان تعيين مي گردد.
ضوابط مربوط به احداث بنا (ارتفاع ،تراکم و سطح اشغال )

 هداكثر سح اشاا بنا در مراكز درماني مقياس ناهيه و شهر برا برر  40در صرد در  2طب قره برا ترراك 80درصد مماز است.

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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 هداكثر سح اشاا بنا در مراكز درماني مقياس فراشهري مبيمارستان) برابر  30درصد در  4طبقه با تراك 120درصد مماز است.
 اهداث هداكثر  2طبقه زير زمين مشروط به اين كه به عنوان فضاي بستري بي مراران مرورد ا سرتفاده قررارنگيرد مماز است .
 مساهت زير زمين در زير بنا محاسبه نمي شود .ضوابط دسترسي

 هداقل دسترسي مراكز درماني با توجه به نو فعاليت مورد نظر عبارتند از : هداقل عرض دسترسي سواره مراكز در مقياس ناهيه برابر  16متر . هداقل عرض دسترسي سواره مراكز در مقياس شهر برابر  24متر . هداقل عرض دسترسي سواره مراكز در مقياس فراشهري برابر  35متر . در مراكز درماني مقياس ناهيه و شهر به ازاي هرر  100م ترر مر برع ز يرر ب نرا مدر طب قرات) ترامين  2وا هردپاركينگ الزامي است .
 در مراكز بيمارستاني به ازاي هر دو تصت بيمارستاني تامين  1واهد پاركينگ الزامي است . درب ورودي پاركينگ بايد از درب ورودي بيماران جدا باشد ./1/14/3/9ب :كاربری پارك و فضای سبز عمومی
موراد استفاده از زمین

 استفاده از اين اراضي به منظور ايماد فعاليت هاي زير مماز است : فضاهاي گلكاري و درختكاري شده جهت گذراندن اوقات فراغت مردم . فعاليت هاي فرهنگي مانند كتابصانه ،نمايشگاه و سينما و تااتر در فضاي آزاد . امكانات ،بناها و فضاي الزم جهت بازي كودكان . تاسيسات ورزشي در فضاي آزاد. -واهدهاي غير ممتمع تماري كه با عملكرد فضاي سبز و پارك مناسبت داشته باشند.

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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حداقل تفكیك زمین و مساحت مطلوب زمین

هداقل تفكي

زمين در پهنه كاربري پارك و فضاي سبز با توجه به مقياس عملكردي عبارتند از :

 -هداقل تفكي

در مقياس محله مپارك محله اي ) 1000متر مربع.

 -هداقل تفكي

در مقياس ناهيه مپارك ناهيه اي) 10000متر مربع.

 -هداقل تفكي

در مقياس شهر مپارك شهر )  50000متر مربع.

مساهت محلوب زمين در پهنه كاربري پارك و فضاي سبز با توجه به مقياس عملكردي عبارتند از :
 مساهت محلوب در مقياس محله مپارك محله اي) 1500متر مربع . مساهت محلوب در مقياس ناهيه مپارك ناهيه اي) 15000متر مربع . مساهت محلوب در مقياس شهر مپارك شهر) 100000متر مربع .ضوابط مربوط به احداث بنا (ارتفاع ،تراکم و سطح اشغال )

هداكثر سح اشاا در پهنه كاربري پارك و فضاي سبز با توجه به مقياس عملكردي عبارتند از :
 هداكثر سح اشاا در مقياس محله  15درصد در  1طبقه . هداكثر سح اشاا در مقياس ناهيه  10درصد در  1طبقه . -هداكثر سح اشاا در مقياس شهر  5درصد در  2طبقه .

ضوابط دسترسي

هداقل عرض دسترسي در پهنه كاربري پارك و فضاي سبز با توجه به مقياس عملكردي عبارتند از:
 هداقل عرض دسترسي در مقياس محله  12متر و هدكثر  24متر . هداقل عرض دسترسي در مقياس ناهيه  18متر و هدكثر  30متر. هداقل عرض دسترسي در مقياس شهر  20متر و هدكثر  35متر . -به ازاي هر  500متر مربع زمين ،تامين  1واهد پاركينگ الزامي است .
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 در صورت وجود مراكز تماري  ،فرهنگي و خدماتي در محدوده پارك  ،تامين پاركي نرگ برر ا سراس ضروابطكاربري مربوطه الزامي است .بديهي است پاركينگ هاي مورد نياز اين فعاليت ها  ،عالوه برر پاركي نرگ مرورد
نياز پارك تامين خواهد شد .
 تامين دسترسي مستقي سواره و پياده به پارك ها از خيابان هاي شريان درجه  1و درجه  2ا صرلي مم نرواست.
/1/14/3/10ب :كاربری فرهنگی – هنری

به اراضي اختصاص يافته به فعاليت هاي فرهنگي گفته مي شود.
-عملكردهای مجاز به تفكیك سطوح تقسیمات شهری:

ناهيه :كتابصانه ها و سالن هاي اجتماعات كوچ  ،كانون هاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،سينما.شهر :كتابصانه مركزي و تصصصي ،نگارخانه ،فرهنگ سرا و ممتمع هاي فرهنگي ،سالن اجتماعات ،سينما،تااتر ،سالن كنسرت ،موسسات و دفاتر مركزي روزنامه و ممله ،مراكز صدا و سيما.
استفاده از اين اراضی به منظور ايجاد فعالیت های زير مجاز است:

 -فعاليت هاي فرهنگي شامل سينما  ،تااتر ،موزه ،فرهنگ سرا ،تاالرهاي نماي

و سصنراني ،كتابصانه و...

 فعاليت هاي مذهبي شامل مسمد  ،هسينيه ،مصال  ،دفاتر علما و ممتهدين . مرمت و اهياي بناهاي تاريصي ثبت و شناسايي شده . واهدهاي خدماتي – تماري مرتبط با توسعه گردشگري و صنايع دستي .تبصره  -1رعايت ضوابط و مقررات سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي در ارتباط با مرمت و
اهياي بناهاي تاريصي و يا ساخت و ساز در نزديكي اين دسته از بناها الزامي است.
حداقل تفكیك و مساحت مطلوب زمین

 -هداقل تفكي

اراضي فرهنگي براي فعاليت مسمد و ساير فعاليت هاي مذهبي در مقياس محله  500م ترر

مربع و مساهت محلوب آن  700متر مربع است .
 -هداقل تفكي

اراضي فرهنگي براي فعاليت فرهنگسرا و ساير فعاليت هاي فرهنگي در مقياس ناه يره 700

متر مربع و مساهت محلوب آن  1500متر مربع مي باشد.
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 -هداقل تفكي

اراضي فرهنگي براي اهداث فعاليت هاي سينما تااتر و ساير فعاليت هراي در مق يراس شرهر

 1500متر مربع و مساهت محلوب آن  2500متر مربع مي باشد .
ضوابط مربوط به احداث بنا (ارتفاع  ،تراکم و سطح اشغال )

 هداكثر سح اشاا مماز فعاليت هاي مذهبي  30درصد در  2طبقه و برابر  60درصد تراك مي باشد. هداكثر سح اشاا مماز فعاليت هاي فرهنگي در مقياس ناهيه برابر  50درصد در  2طب قره و برا برر 100درصد تراك مي باشد .
 هداكثر سح اشاا مماز سينما ،تااتر ،سالن اجتماعات در صورتي كه مزاهمتي براي وا هردهاي م مراور ازنظر نورگيري و پي

آمدگي بنا ايماد ننمايد برابر  80درصد در دو طبقه و با تراك  160درصد مي باشد .در

صورت وجود مزاهمت الزم است كه ضوابط كاربري مماور مالك عمل قرار گيرد .
ضوابط دسترسي و پارکینگ

 هداقل عرض دسترسي سواره به مراكز فرهنگي– هنري مقياس محله برابر  12متر مي باشد . هداقل عرض دسترسي سواره به مراكز فرهنگي– هنري مقياس ناهيه برابر  14متر مي باشد . هداقل عرض دسترسي سواره به مراكز فرهنگي– هنري مقياس شهر برابر  20متر مي باشد . اخذ دسترسي مستقي به مراكز فرهنگي– هنري از شريان هاي درجه  1و درجه  2اصلي ممنو است. در مراكز فرهنگي– هنري به ازاي هر  50متر زير بنا مدر طبقات) تامين  1واهد پاركينگ الزامي است. در صورت وجود واهدهاي تماري و خدماتي در مركز فرهنگي – هنري ،پاركينگ ا يرن وا هردها بره صرورتممزا و بر اساس ضوابط مربوطه محاسبه خواهد شد.
/1/14/3/11ب :كاربری مذهبی

به اراضي اختصاص يافته جهت انمام فرايض و مراس ديني و مذهبي و بقا متبركه گفته مي شود.
عملكردهای مجاز به تفكیك سطوح تقسیمات شهری:

محله :مساجد ،هسينيه ها و فاطميه ها-شهر :مساجد بزرگ و مسمد جامع شهر ،مصلي ،مهديه ،كليساها ،كنيسه ها و آتشكده ها.
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موارد مشروط به استقرار در کاربری مذهبي

كاربري فرهنگيكاربري آموزشياستقرار اين كاربري ها مشروط به رعايت اصو

و ضوابط مربوطه و رعايت مسائل مربوط به هممواري است.

حداقل تفكیك و مساحت مطلوب زمین

 -هداقل تفكي

اراضي فرهنگي براي فعاليت مسمد و ساير فعاليت هاي مذهبي در مقياس محله  500م ترر

مربع و مساهت محلوب آن  700متر مربع است .
 -هداقل تفكي

اراضي فرهنگي براي فعاليت فرهنگسرا و ساير فعاليت هاي فرهنگي در مقياس ناه يره 700

متر مربع و مساهت محلوب آن  1500متر مربع مي باشد.
ضوابط مربوط به احداث بنا (ارتفاع  ،تراکم و سطح اشغال)

 هداكثر سح اشاا مماز فعاليت هاي مذهبي  30درصد در  2طبقه و برابر  60درصد تراك مي باشد. هداكثر سح اشاا مماز فعاليت هاي فرهنگي در مقياس ناهيه برابر  50درصد در  2طب قره و برا برر 100درصد تراك مي باشد .
 هداكثر سح اشاا مماز سينما ،تااتر ،سالن اجتماعات در صورتي كه مزاهمتي براي وا هردهاي م مراور ازنظر نورگيري و پي

آمدگي بنا ايماد ننمايد برابر  80درصد در دو طبقه و با تراك  120درصد مي باشد .در

صورت وجود مزاهمت الزم است كه ضوابط كاربري مماور مالك عمل قرار گيرد .
ضوابط دسترسي و پارکینگ

 هداقل عرض دسترسي سواره به مراكز مذهبي مقياس محله برابر  12متر مي باشد . هداقل عرض دسترسي سواره به مراكز مذهبي مقياس ناهيه برابر  14متر مي باشد . هداقل عرض دسترسي سواره به مراكز مذهبي مقياس شهر برابر  20متر مي باشد . اخذ دسترسي مستقي به مراكز مذهبي از شريان هاي درجه  1و درجه  2اصلي ممنو است . -در مراكز مذهبي به ازاي هر  50متر زير بنا مدر طبقات ) تامين  1واهد پاركينگ الزامي است .
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 در صورت وجود واهدهاي تماري و خدماتي در مركز فرهنگي – مذهبي ،پاركينگ اين واهدها بره صرورتممزا و بر اساس ضوابط مربوطه محاسبه خواهد شد .
/1/14/3/12ب :كاربری اداری و انتظامی
موارد استفاده از زمین

استفاده از اين اراضي به منظور ايماد فعاليت هاي زير مماز است :
 ايماد واهدهاي محلي ادارات دولتي در مقياس شهرستان و شهر شامل ادارات وابسته به وزارت خا نره هرا وسازمان هاي تابعه دولت جمهوري اسالمي ايران .
 ايماد واهدهاي محلي شهرداري و ادارات و سازمان هاي تابعه آن . ايماد ادارات وابسته به قوه قضاييه و سازمان هاي تابعه آن . ايماد ادارات انتظامي در مقياس ناهيه ،شهر و شهرستان .تبصره  -1ايماد و يا توسعه پادگان هاي نظامي  ،زندان ها  ،انبارهاي تسليحات و مرواد منف مرره و  ....م حرابت
قوانين و ضوابط مصوب موجود ممصوبه شوراي عرالي شهر سرازي و مع مراري ا يرران در تراريخ  )63/12/23در
محدوده شهر و هري آن ممنو است و الزم است كه فعاليت هاي موجود از اين د سرت از م حردوده و هرري
شهر خارج شوند .
حداقل تفكیك زمین

 -هداقل تفكي

اراضي با توجه به مقياس عملكردي به شر زير مي باشد :هداقل تفكي

در مقياس ناه يره

 500متر مربع .
 -هداقل تفكي

در مقياس شهر  1000متر مربع .

ضوابط مربوط به احداث بنا (ارتفاع ،تراکم و سطح اشغال)

 هداكثر سح اشاا مماز فعاليت هاي اداري – انتظامي برابر  60درصد در  2طبقه برا ترراك  120در صردمي باشد.
ضوابط دسترسي

 هداقل عرض دسترسي در مقياس ناهيه برابر  14متر مي باشد .مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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 هداقل عرض دسترسي در مقياس شهر برابر  20متر مي باشد . به ازاي هر  100متر مربع زير بنا تامين  1/5واهد پاركينگ برراي كارك نران و  0/5وا هرد برراي مراجع يرتضروري است .
/1/14/3/13ب :كاربری تفريحی و گردشگری
موارد استفاده از زمین

 استفاده از اين اراضي به منظور ايماد فعاليت هاي گردشگري و اقامت موقت به شر زير مماز است: واهدهاي اقامت موقت شامل هتل ،مسافرخانه ،پانسيون ،هتل آپارتمان و ... واهدهاي پذيرايي شامل رستوران ،اغذيه فروشي مآبميوه ،ساندويچ ،پيتزا و ساير غذاهاي سريع) ،كافي شاپو ...
 -واهدهاي برگزاري ممال

شامل سالن هاي پذيرايي ،سالن هاي ممال

و ...

 ايماد كمپينگ و فضاهاي اقامت موقت در فضاي باز.مساحت مطلوب زمین

 ايماد واهدهاي اقامت موقت شامل هتل ،هتل آپارتمان  ،مسافرخانه و  ...بر اساس ضوابط و مقررات م صروبسازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي انمام خواهد شد.
مساهت محلوب زمين براي كاربري هاي پذيرايي به شر زير مي باشد:
 مساهت محلوب رستوران و سالن پذيرايي  500متر مربع مساهت محلوب اغذيه فروشي و كافي شاپ  200متر مربع -مساهت محلوب سالن هاي برگزاري ممال

 1500متر مربع

 مساهت محلوب كمپينگ برابر  10000متر مربع.ضوابط مربوط به احداث بنا (ارتفاع  ،تراکم و سطح اشغال )

 اهداث بناهاي اقامت موقت ،پذيرايي و گردشگري در پهنه كاربري مصتلط از ضوابط كاربري مذكور تبع يرتمي نمايد.
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 -اهداث بناهاي اقامت موقت در صورتي كه از نظر نورگيري و پري

آ مردگي مزاهم تري برراي ابن يره م مراور

نداشته باشد ،از ضوابط و م قرررات م صروب سرازمان م يرراث فرهن گري ،گرد شرگري و صرنايع د سرتي تبع يرت
مي نمايد.
 -هداكثر سح اشاا رستوران و سالن پذيرايي در صورتي كه از نظر نورگيري و پي

آمدگي مزاهمتي براي

ابنيه مماور نداشته باشد  80درصد در دو طبقه مي باشد و در صورت وجود مزاهمت ،ضوابط كاربري م مراور
مالك عمل خواهد بود.
 هداكثر سح اشاا مماز سالن هاي برگزاري ممالي برابر  30در صرد در دو طب قره و برا ترراك  60در صردمي باشد.
 -در رستوران ها ،سالن هاي برگزاري ممال

و  ...كه ساخت انبار ،آشپزخانه ،فضاي سرو و  ...در آنها ضروري

است رعايت ضوابط و مقررات بهداشتي تحت نظارت مركز بهداشت شهرستان الزامي است.
ضوابط دسترسي و پارکینگ

 هداقل دسترسي به واهدهاي رستوران و غذاخوري برابر  14متر مي باشد . هداقل عرض دسترسي به واهدهاي اقامت موقت برابر  20متر مي باشد . هداقل عرض دسترسي به واهدهاي كمپينگ برابر  30متر مي باشد . در واهدهاي اقامت موقت به ازاي هر  4تصت تامين  1واهد پاركينگ الزامي است . در واهدهاي پذيرايي و رستوران ها به ازاي هر  25متر مربع زير بنا تامين  1واهد پاركينگ الزامي است . -در سالن هاي برگزاري ممال

به ازاي هر  150متر مربع زمين تامين  1واهد پاركينگ الزامي است .

 در كمپينگ ها به ازاي هر  250متر مربع زمين تامين  1واهد پاركينگ الزامي است . -در مراكز پذيرايي ،سالن هاي ممال
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/1/14/3/14ب :كاربری ورزشی
موارد استفاده از زمین

 استفاده از اين اراضي به منظور ايماد فعاليت هاي زير مماز است : ايماد اماكن ورزشي در مقياس محله شامل زمين هاي روباز ورزشي . ايماد اماكن ورزشي در مقياس ناهيه شامل زمين هاي روباز و سرپوشيده ورزشي ،سالن هاي ورزشي . ايماد اماكن ورزشي در مقياس شهر شامل استاديوم ها و سالن هاي ورزشي روباز و سرپوشيده -اهداث واهدهاي اداري ،خدماتي و كم

هاي اوليه مرتبط با فعاليت هاي ورزشي .

 ايماد واهدهاي ورزشي تفريحي مانند سالن بيليارد ،بولينگ و ...مساحت مطلوب زمین

 مساهت محلوب كاربري ورزشي در مقياس محله برابر  700متر مربع . مساهت محلوب كاربري ورزشي در مقياس ناهيه برابر  2000متر مربع . مساهت محلوب كاربري ورزشي در مقياس شهر برابر  20000متر مربع . رعايت ضوابط و مقررات سازمان تربيت بدني براي اهداث هرگونه فضاي ورزشي الزامي است .ضوابط مربوط به احداث بنا (ارتفاع  ،تراکم و سطح اشغال)

 ضوابط اهداث بنا در كاربري ورزشي بر اساس استانداردها و مقررات سازمان تربيت بدني تعيين مي گردد.ضوابط دسترسي

 هداقل عرض دسترسي به فضاهاي ورزشي در مقياس محله برابر  12متر مي باشد . هداقل عرض دسترسي به فضاهاي ورزشي در مقياس ناهيه  16متر مي باشد . هداقل عرض دسترسي به فضاهاي ورزشي در مقياس شهر  20متر مي باشد . -به ازاي هر  75متر مربع زير بنا مدر صورت وجود در طبقات) تامين  1واهد پاركينگ ضروري است.
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/1/14/3/15ب :كاربری كشاورزی و باغداری
موارد استفاده از زمین

استفاده از اين اراضي به منظور ايماد فعاليت هاي زير مماز است :
 زراعت و كاشت محصوالت زراعي مشروط به آنكه محصو مورد ن ظرر مو جرب آ لرودگي م نرابع آب يرا سرايراراضي نگردد متشصي

اين امر به عهده سازمان جهاد كشاورزي استان مي باشد).

 باغداري دامپروري اهداث واهدهاي تاسيساتي و خدماتي مرتبط با باغ ،زمين زراعي و واهد دامداري مهداكثر تا زير ب نراي 50متر مربع)
 -خدمات گردشگري و پذيرايي صرفا در باغات و پ

از تاييد شرهرداري ،دف ترر ف نري ا سرتانداري و اداره راه و

شهرسازي استان فارس.
تبصره  -1اهداث واهدهاي دامپروري مشامل دامداري ،گاوداري ،مرغداري و  )...به صورت سنتي و يا مكانيزه
بايد به تاييد سازمان جهاد كشاورزي و سازمان مسكن و شهرسازي استان برسد.
تبصره  -2مالك تشصي

باغ و يا زمين زراعي بودن اراضي ،راي كميسيون مراده  12مري با شرد .بره ه مرين

جهت قبل از هرگونه اقدام هقوقي و كالبدي اع از صدور مموز ساخت ،تفكي  ،واگذاري و  ...الزم است راي
كميسيون مذكور در ارتباط با زمين مورد نظر اخذ گردد.
حداقل تفكیك زمین

هداقل تفكي

اراضي زراعي و باغي با توجه به راي كميسيون ماده  ،12بر اساس ضوابط و مقررات م صروب و

جاري تعيين مي گردد.
ضوابط مربوط به احداث بنا (ارتفاع ،تراکم و سطح اشغال)

اهداث بنا در اراضي زراعي صرفا در هد تاسيسات مورد نياز مانند موتورخانه چاه و  ...و هداكثر زير ب نراي 20
متر مربع مماز است.
اهداث بنا در باغات بر اساس دستور العمل ماده  14قانون زمين شهري بالمانع است.
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 اهداث واهدهاي خدمات گردشگري و پذيرايي بر اساس ضوابط مندرج در ارتباط برا كراربري براغ و ف ضرايسبز خصوصي ضوابط و مقررات هاضر ،و در صورت تاييد شهرداري و سازمان مسكن و شهرسازي استان مماز
است .
 اهداث بناهاي دامداري ،مرغداري و ساير بناهاي مرتبط با دامپروري  ،پشهرسازي استان ،بنا بر ضوابط و مقررات و تشصي

از تاي يرد شرهرداري و اداره راه و

سازمان جهاد كشاورزي استان مماز است.

 -دستورالعمل ماده  14قانون زمین شهری

ضوابط و مقررات مربوط به تبديل و تايير كاربري ،افراز و تقسي و تفكي
آي

باغات و اراضي كشاورزي يرا

موضو ماده  14قانون زمين شهري ،بر هسب اينكه داخل محدوده قانوني يرا ا سرتحفاظي قررار دا شرته

باشند ،بشر زير تعيين و جايگزين ضوابط و مقررات قبلي مي گردد .در اجراي اين دستورالعمل ،در صرورت
نياز به تايير يا تعيين كاربري موضو هسب مورد در كميسيون  6001يا مرجع تصويب طر هادي محر و
همراه با نحوه تأمين خدمات الزم مورد تصمي گيري قرار خواهد گرفت.
در اجراي اين ضوابط الزم است قانون هفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب  1359رعايت گردد.
الف ـ باغات داخل محدوده قانونی:
 1ـ فضای سبز عمومی

باغاتي كه شهرداري عالوه بر مصوبات طرهها مي تواند تمل

نموده و با هفظ وضعيت درخت و سيست

آبياري بصورت فضاي سبز عمومي نگهداري كند ما عر از اين كره در طرر م صروب داراي كراربري با شرند يرا
نباشند) با تصويب مراجع مربوطه به فضاي سبز عمومي تبديل گردند.
2ـ باغات مسكونی

باغاتي كه فاقد كاربري مصوب خدمات و فضاي سبز مي باشند تبديل به منح قره براغ م سركوني برا ضروابط
تفكي

و ساختمان سازي ويژه بشر زير هستند :

1ر -2هداقل تفكي

افراز و تقسي  2000متر مربع با بلوك ساختماني  20درصد و هداكثر سح اشاا ده

درصد .
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در صورتي كه مال

مايل به استفاده از تراك بيشتر باشد در مقابل افزاي

مساهت قح عرات تفكي كري ا جرازه

اهداث ساختمان با تراك و طبقات بيشتر بشر زير داده مي شود :
 در قحعات  3000تا  5000متر مربع اجازه استفاده از تراك ساختماني  % 30با هداكثر سح اشاا % 15سح

زمين .

 در قحعات تفكيكي  5000متر مربع به باال اجازه استفاده از تراك ساختماني  % 45با هداكثر سح ا شراا % 15سح

زمين .

تبصره  :1باغات تفكي

شده قبلي كه كمتر از  2000متر مربع مساهت داشته باشند نيز مشمو ضابحه 1ر2

هستند .در قحعاتي كه سح
اشاا در دو طبقه و ي

اشاا ساختمان كمتر از  150متر مربع باشد ،هداكثر تا  150متر مربع سرح

طبقه زير زمين مماز

است .

تبصره :2در صورت اهداث ساختمان مسكوني در ي

طبقه ،محل استقرار آن بايد از هر ضلع زمين هداقل 4

متر فاصله داشته باشد .اين فاصله در مورد ساختمانهاي  2طبقه  8متر 3 ،طبقه  12متر و  4طب قره  14م ترر
مي باشد .اهداث ساختمان با بي

از  4طبقه در مناطت باغ مسكوني مماز نيست و نقشه استقرار بنا در زمين

بايد با رعايت كمترين ميزان قحع درخت

باشد .

تبصره  :3در آندسته از كاربريهاي خدماتي مانند هتل ،واهدهاي تفريحي و ورز شري و فرهن گري كره انت فراعي
باشند ،رعايت كليه ضوابط اين بند الزامي است؛ ليكن در كاربريهايي كه اعت برارات دو لرت ا سرتفاده مري شرود
استفاده از هداكثر  11درصد سح مل
تبصره  :4با استفاده از مزاياي تفكي

و  15درصد تراك در زمام هاالت بالمانع

است .

مربوط به فضاي بزرگتر موضو تبصره  1و  3هر گو نره تفك ري

ممنو است و مراتب بايستي در سند مالكيت و صورت ممل

تفكيكي قيد

ب عردي

شود .

3ـ مسكونی

مالكين منحقه باغ مسكوني كه داوطلبانه مايل به واگذاري  % 70از سرح با غرات خرود بع نروان ف ضراي سربز
عمومي يا باغ شهري رايگان به شهرداري هستند مي توانند با تصويب مراجع مربو طره بره جراي منح قره براغ
مسكوني از انوا منحقه بنديهاي مسكوني استفاده كنند بشرط اينكه:
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 سح ممموعه باغاتي كه مشتركاً بصورت يكپارچه از اين ضوابط استفاده مي كن نرد از  20هرزار م ترر مر برعكمتر نباشد .

 -سه خدمات و فضاي سبز عمومي هتي االمكان بصورت يكپارچه

باشد .

 ضمن رعايت كامل مفاد مصوبه  71/2/14شورايعالي شهرسازي و معماري تحت عنوان منحقه بندي مسكونيشهرها ،ضوابط زير را رعايت
1

ر منحقه ت

نمايند :

خانواري ر با رعايت ضوابط مربوطه

2ر منحقه چند خانواري هداقل تفكي  ،افراز و تقسي  500متر مر برع برا ترراك  % 80و برا ا فرزاي
قحعات به بي

از  1000متر مربع هداكثر % 100

 3ر منحقه آپارتماني هداقل تفكي  ،افراز و تقسي  1000متر مر برع برا ترراك  % 100و برا ا فرزاي
قحعات به بي

سرح

سرح

از  2000متر مربع هداكثر % 120

تبصره  : 1در هالتي كه سح كل باغات به پيوسته در ي

منحقه شهر كمتر از  20هزار م ترر مر برع با شرد

استفاده از ضوابط اين بند فقط در صورت رعايت ضوابط منحقه بندي مسكوني همموار مماز است .

تبصره  : 2اراضي واگذار شده بر اساس اين بند غير قابل ت برديل بره كاربري هراي م سركوني و انت فراعي بروده و
شهرداري موظف است ظرف مدت  15ماه آنها را براي استفاده عمومي تبديل به پارك نموده چ گرونگي را بره
اداره كل راه و شهرسازي اطال دهد .در صورت عدم تبديل آنها به پارك در اين مردت بالفا صرله برا ت صرويب
مراجع مربوطه به خدمات عمومي مورد نظر شهرداري اختصاص خواهد

يافت .

ب ـ اراضي کشاورزی یا آیش داخل محدوده قانوني :
 -1تبديل اراضي كشاورزي كه فاقد كاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومي باشند به باغ با استفاده از
مقررات منحقه باغ  -مسكوني موضو بند  2قسمت الف اين دستورالعمل بالمانع است .در اين صورت الزم
است كه نقشه درختكاري باغ نيز همراه با نقشه هاي تفكيكي و ساختماني به تصويب شهرداري مربوطه
برسد.
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 -2تبديل و تايير كاربري اراضي كشاورزي يا آي
هادي آنها با پي
و تفكي

داخل محدوده قانوني به مسكوني در صورتي كه طر

بيني خدمات مورد نياز تهيه و به تصويب برسد مورد تاييد است .كسب اجازه قحعه بندي

و ساختمان سازي اينگونه اراضي مشمو ضوابط مربوط به تامين فضاهاي عمومي و خدماتي

شهرها موضو مصوبه مور  1369/10/3شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد بود.
 -3تا زماني كه مالكين قصد تفكي

و ساختمان سازي ندارند مي توانند از ضوابط تفكي

به شر زير

استفاده نمايند:
 -هداقل تفكي

 5هكتار

اراضي شاليز

 -هداقل اراضي زراعتي غيرشاليز

 10هكتار

 -هداقل اراضي زراعتي دي

 20هكتار.

/1/14/3/16ب :كاربری حمل و نقل و انبارداری

به اراضي اختصاص يافته جهت شبكه معابر و ساختمان هايي كه براي انمام سفرهاي شهري ،برون شهري و
بين شهري و انبارها نياز است ،گفته مي شود.
عملكردهاي مماز به تفكي

سحو تقسيمات شهري:

محله :معابر و پاركينگ هاي محله اي و ايستگاه هاناهيه :معابر پاركينگ هاي عمومي و اتوبوس راني شهري ،پايانه هاي شهريشهر :معابر ،پايانه هاي م سرافربري درون شرهري و برين شرهري ،اي سرتگاه فرود گراه هراي مو جرود ،ب نرادر،تاسيسات مركزي مترو ،پاركينگ هاي بين شهري كوچ

و سردخانه

خارج از محدوده شهر :انبارهاي اصلي كاال ،سيلو و سردخانهضوابط مساهت قحعه تفكيكي جهت اهداث هر انبار در اين كاربري هداقل  200متر مربع مي باشد.هداقل مساهت و ابعاد ساير كاربري هاي مماز در ا يرن ارا ضري متنا سرب برا ن يراز و عملكرد شران از سرويسازمان هاي ذيربط تعيين مي شود.
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جهت انبار  20متر مي باشد.

-هداقل عرض قحعه تفكي

عرض گذر دسترسي به قحعات تفكيكي در اين كاربري  20متر مي باشد.-هداقل مساهت تفكي

براي پايانه هاي همل و مسافر و كاال  5000متر مربع است.

-هداقل مساهت تفكي

براي پاركينگ عمومي  2000مترمربع است.

-در تفكي

اراضي فوق ضوابط مربوط به معابر به منظور دسترسي مناسب و كافي واهدهاي مربوط به شبكه

ارتباطي رعايت شود.
-ضوابط مربوط به احداث ساختمان

هداكثر زيربنا در طبقه همكف  50درصد مساهت زمين و هداكثر تراك ساختماني  100درصد مي باشد. در مورد كاربري هاي مماز در اين اراضي ،هداكثر تراك ساختماني متناسب با نو كاربري مي باشد. رعايت كليه ضوابط و مقررات سازمان هفاظت محيط زيست و بهداشت محيط در اهداث بنا جهت فعال يرتهاي گوناگون مماز در اين كاربري الزامي است.
 هداكثر سح اشاا زمين در همكف نبايد از  50درصد مساهت قحعه بيشتر باشد. هداكثر ارتفا بنا در اين كاربري متناسب با نو كاربري و تحت ضوابط سازمان هاي مربوطه است. هداقل  50درصد مساهت كل زمين براي فضاي باز در نظر گرفته مي شود و هداقل  20درصد ف ضراي برازبايد به فضاي سبز اختصاص يابد كه به ازاي هر  10مترمربع فضاي سبز كا شرت ري

در خرت الزا مري ا سرت.

صدور پايانكار ساختماني منوط به كاشت درختان مربوطه است و در زمان ايماد تاييرات در پروانه نيز و جرود
درختان با سن متناسب ساختمان ضروري است.
 -اهداث بنا در قحعات تفكيكي بايد با رعايت هريمي برابر  5متر از بر گذر دسترسي مل

از قح عرات م مراور

باشد.
 در صورت عدم ارايه ضوابط مربوط به تفكي  ،چگونگي دسترسي ،نرورگيري و تهو يره طبي عري ،باز شروهايساختمان ،تاسيسات ساختمان و نماي شهري از سوي سازمان مربوطه ،ضوابط مندرج در بص
گزارش مي تواند جايگزين شود.
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 پاركینگ های عمومیموارد استفاده از زمین

استفاده از اين اراضي به منظور ايماد فعاليت هاي همل و نقل شامل پاركينگ هاي همسح پاركي نرگ
هاي طبقاتي ،پايانه درون شهري ،كارواش و ساير فعاليت هاي مربوط به همل ونقل مشروط به سرازگاري در
هممواري مماز است .
ضوابط مربوط به احداث بنا (ارتفاع ،تراکم و سطح اشغال )

 -اهداث پاركينگ هاي طبقاتي در صورتي كه مزاهمتي از نظر نورگيري  ،اشراف و پي

آمدگي براي پرالك

هاي مماور نداشته باشد  ،در سح اشاا  100درصد در هداكثر  3طبقه بال مانع است.
 هفظ فاصله هداقل  1/5متر از ساير پالك ها در طبقات باالتر از همكف به منظور تامين نور و تهويه الزامياست .
ضوابط دسترسي

 هداقل عرض دسترسي به پاركينگ هاي عمومي  14متر است . -در پاركينگ هاي داراي مساهت بي

از  2500متر مربع تامين ورودي و خروجي ممزا الزامي است.

 تامين دسترسي مستقي از شريان هاي درجه  1به پاركينگ هاي عمومي مماز نمي باشد . در صورت تامين دسترسي به پاركينگ هاي عمومي از شريان هاي درجه 2ا صرلي  ،ضرمن ترامين ورودي وخروجي ممزا  ،الزم است طراهي هندسي مناسب جهت جلوگيري از ايماد اختال در عملكرد عبوري م حرور
انمام گيرد .
معابر اصلی شهر

ساختار اصلي شبكه معابر شهر كارزين تركيبي از الگوهاي خحي و ارگاني
مربوط به محورهاي شرياني و اصلي و الگوي ارگاني

مربوط به شبكه هاي دسترسي به ويژه در هسته هاي

قدي شكل گرفته است .اصو در نظر گرفته شده در تعيين نق
شهر نق

اصلي دارند بر مبناي موارد زير بوده است:
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-

تثبيت بلوار ورودي شهر به عنوان راه عبوري و استصوان بندي اصلي در شهر كارزين

-

تثبيت خيابان قاموس به عنوان محور اصلي كار و فعاليت در شهر كارزين

-

تقويت ارتباط بص هاي شرقي  -غربي و شمالي -جنوبي شهر

-

تأكيد و پي

بيني وروديهاي مناسب به لحاظ بصري و تأكيد بر هويت تاريصي و طبيعي كارزين در

وروديهاي شهر.
-

تقويت ساختار لوپ ها براي جايگزيني دسترسي و كاه

بار شبكه معبر اصلي به ويژه در فصو

گردشگري و مواقع بحران
-

تأمين هداقل سح مورد نياز براي شبكه پيشنهادي آينده در بافت متراك براي افزاي

قابليت

اجراي طر با توجه به محدوديت امكانات مالي و اجرايي شهرداري
بر اين اساس نقشه سلسله مراتب معابر و هدود عرض آنها تعيين شده است .ا هرداث و يرا هرگو نره تاي يرر در
سلسله مراتب و ساختار عرض معابر مصوب طر هادي كه باعث بره زدن نظ اين شبكه و تاي يرر و هرذف
اين شبكه گردد ،جزء ماايرتهاي اساسي طر محسوب ميگردد.
-درجه بندی معابر

بحوركلي طراهي و اهداث شبكه گذرها بايد بصورت نظام سلسله مراتبي و منحبت با بار ترافي

و عملكرد آن

انمام گيرد .بر اساس عملكرد شبكه ارتباطي ،گذرگاه هاي موجود در شهر كارزين را مي توان به شر زير
طبقه بندي نمود:
-1گذرهاي شرياني درجه ي
-2گذرهاي شرياني درجه دو اصلي
-3گذرهاي شرياني درجه دو فرعي
-4گذرهاي محلي.
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-راه های شريانی درجه يك

راهي است كه در طراهي و بهره برداري از آن به جابمايي وسايل نقليه موتوري برتري داده مي شود .كنتر
دسترسيها اساسي ترين مشصصه هندسي اين راههاست .براي اين راهها نق
راه هاي شرياني درجه ي

اجتماعي درنظرگرفته نميشود.

ارتباط با راه هاي برون شهري را تامين مي كنند و به دو گروه آزاد راه و بزرگراه

تقسي مي شوند
-راه های شريانی درجه دو اصلی و فرعی

معابر شرياني درجه دو به معابري گفته مي شود كه در طراهي و بهره برداري از آن به جابمايي و دسترسي
وسايل نقليه موتوري برتري داده مي شود .براي رعايت اين برتري هركت پياده ها در عرض خيابان كنتر
مي شود .راه هاي شرياني درجه دو شبكه اصلي راه هاي درون شهري را تشكيل مي دهند.
بر اساس آيين نامه طراهي راه هاي درون شهري ،راه هاي شرياني درجه دو خود به دو دسته خيابان شرياني
اصلي و خيابان هاي شرياني فرعي مجمع كننده و پص

كننده اصلي) تقسي مي شود .در صورتي كه نق

اجتماعي و دسترسي خيابان هاي شرياني درجه دو تنظي و كنتر شود ،بصورت خيابان شرياني اصلي و در
غير اين صورت خيابان هاي جمع و پص

كننده اصلي محسوب مي شوند .راه بين شهري كه از شهر كارزين

عبور ميكند و شهر كارزين را به قير ،جهرم و خنج امام شهر متصل مي كند در محدوده بافت شهر جزو راه
شرياني اصلي محسوب مي گردد .عرض اين معبر  45متر در نظر گرفته شده است.
شريان هاي درجه دو اصلي راهي است كه ارتباط بين خيابان هاي جمع و پص

كننده و بزرگراه ها را برقرار

مي كنند .در اين خيابانها هداقل تعداد خحوط عبور در هر طرف  2و سرعت طر  70كيلومتر و سرعت
مماز  55كيلومتر در ساعت مي باشد .تقاطع ها اغلب همسح و هداقل فاصله تقاطع ها  500متر مي باشد.
در اين نو معابر امكان دسترسي مستقي به كاربري هاي اطراف وجود دارد و هداقل عرض جزيره مياني 1.8
متر مي باشد.
معابر شرياني درجه دو فرعي مجمع و پص

كننده) راهي است كه ارتباط ميان خيابان هاي محلي و خيابان

هاي شرياني درجه دو اصلي را برقرار مي كنند .در خيابان هاي جمع و پص
از عرض خيابان بايد مشص
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كيلومتر و سرعت مماز 40كيلومتر در ساعت است .هداقل فاصله تقاطع ها  300متر و تقاطع ها همسح
مي باشند .هداقل عرض پوسته  16متر و نيازي به جزيره مياني نيست .خيابان  24متري شهر كارزين كه از
معبر اصلي شهر منشعب مي گردد جزو اين دسته به شمار مي آيد
-ضوابط عمومی شبكه ارتباطی

الف -هداقل عرض معابر بنبست دريافت توسعه مسكوني بدين شر اعالم مي شود:
 براي طو كمتر از  50متر ،هداقل  6متر عرض -براي طو بي

از  50متر و كمتر از  100متر ،هداقل  8متر عرض

 -اهداث معبر بنبست در بافت توسعه با طو بي

از  100متر ممنو است.

ب -هداقل عرض معابر بنباز در بافت توسعه مسكوني و يا خدماتي بدين شر ميباشد:
 براي طو كمتر از  100متر ،هداقل  8متر عرض -براي طو بي

از  100متر و كمتر از  300متر ،هداقل  10متر عرض

 -براي طو بي

از  300متر ،هداقل  12متر عرض

پ -هداقل عرض معابر بنبست در بافت توسعه و يا موجود خدماتي  8متر اعالم ميشود.
ث -ايماد هرگونه مانع و مستحدثات از سوي مالكين در پيادهرو ،بر روي آبرو و در فضاي سبز خيابان بدون
موافقت شهرداري ممنو است.
ت -نصب هرگونه عالي هشداردهنده ،سحل زباله ،پست برق و ...بايد اوالً با موافقت كتبي شهرداري و قيد
مدت انقضاء باشد و ثانياً به هيچ وجه بي

از %30از عرض پيادهرو را اشاا ننمايد.

 -اهداث پله عرضي و يا طولي و هرگونه اختالف سح بي

از  20سانتيمتر در پيادهروها ممنو است.

چ -هداقل عرض معابر بنبست و بنباز در بافت موجود مسكوني  2متر كمتر از طو در بافت توسعه اعالم
ميشود.
 -ايماد دور برگردان براي كليه معابر بنبست با طو بي

از  50متر الزامي است.

د -هداقل ابعاد دور برگردان براي معابر  8متري بنبست  12×12متر اعالم ميشود.
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ذ -توصيه ميشود كليه معابر بنبست در بافتهاي توسعه و يا موجود براي عبور پياده دست ك به عرض
 2/5متر باز شوند.
ر -كليه راههاي روستايي و كوچه باغها كه مماور و يا داخل اراضي ذخيره ممحدوده خدماتي جديد) شدهاند،
داراي هري  12متري از محور م 6متر از هر طرف محور) ميباشند.
-ضوابط مربوط به توسعه معابر و پاركینگ

الف -از زمان تصويب و ابالغ ضوابط و مقررات طر جامع شهر ،رعايت ضوابط و مقررات براي معابر ،در زمان
تعيين بر و كف و ميزان عقبنشيني در صدور مموز براي تفكي

يا ساختمان الزامي است.

ب -كليه مسيرهايي كه پيشتر اقداماتي نظير آزاد كردن مسير ،تملي

مسير ،ارزيابي مسير به موجب

مصوبات قانوني براي آنها اعما گرديده و نقشههاي اجرايي آنها به تصويب رسيده است ،به موجب همان
نقشههاي اجرايي پياده ميگردند.
پ -در كليه مسيرهايي كه به موجب نقشههاي مصوب طرر از ي
گردند مخيابانهاي اصالهي) ،مموز تفكي

طرف يا از محور خيابان ميبايد تعريض

يا پروانه ساختماني با توجه به نحوه عقبنشيني زمين جهت

تعريض خيابان بايد انمام گردد.
تبصره :ساختمانهاي موجود در زمان تصريب نوسازي ملزم به رعايت عقبنشيني جهت تعريض معبر خواهند
بود.
ت -براي كليه مسيرهاي اجرايي مصوب طر هادي ،شهرداري موظف است با توجه به نقشههاي طر
تفصيلي خط پروژه آنها را مشص

و نقشههاي اجرايي را با توجه به قوانين مربوطه پياده نمايد.

تبصره :نمونه مقاطع عرضي شبكههاي پيشنهادي طر هادي در مبحث گذربندي ارايه شده است و به
صرورت راهنما مي تواند مورد استفاده شهرداري قرار گيرد.
ث -براي كوچههاي محلري كه تعريض يا اهداث آنها در نقشههاي طر هادي مشص

نشده است ،اين نو

معابر تعريض يا اهداث نميشوند .رعايت ضوابط و مقررات توسعه معابر جهت تعريض يا اهداث معابر الزامي
است.
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 عرض كوچههاي بنبست كه دسترسي به نقاط مسكوني را فراه ميآورند با طو كمتر از  30متر هداقل 6متر و با طو  30متر به باال هداقل  8متر
 عرض خيابانهاي بنبست كه دسترسي به خدمات عمومي را ميسر ميسازد ،هداقل 12متر عرض خيابانهاي بن باز كه با خيابانهاي جمع و پص كننده تقاطع دارند ،با طو كمتر از  100متر،هداقل  8متر و با طو  100متر به باال هداقل  10متر
 -عرض خيابانهاي بن باز كه هداقل از ي

طرف با خيابانهاي درجه دوم تقاطع دارند ،با طو كمتر از

 100متر  10مترو با طو  100متر به باال هداقل  12متر
 -عرض خيابانهاي بنباز كه هداقل از ي

طرف با خيابانهاي عبوري تقاطع دارند ،با طو كمتر از 100

متر هداقل  12متر و با طو  100متر به باال هداقل  16متر
ج -رعايت ضوابط و مقررات ذيل براي دوربرگردان در خيابانهاي بنبست در زمان تعيين ميزان عقبنشيني
براي تفكي

يا ساختماني الزامي است.

 براي كليه بنبستهايي كه طو بيشتر از  20متر دارند ،داشتن فضايي جهت دور زدن اتومبيلها الزامياست .اين فضاها در صورتي كه بهصورت دايره ساخته ميشوند ،بايد هداقل شعاعي معاد  9متر داشته
باشند ،و اگر به صورت مستحيل هستند بايد هداقل به ابعاد  12 × 3/60متر كه بعد بزرگتر عمود بر طو
خيابان باشد ،ساخته ميشوند.
چ -رعايت ضوابط و مقررات ذيل اجراي تقاطعها در شبكههاي مصوب طر الزامي است.
 هر خيابان تنها ميتواند با خياباني كه ياصلي درجه  2تنها به جاده اصلي درجه ي
 -فواصل هيچ ي

درجه با آن اختالف دارد تالقي نمايد مبراي مثا اتصا جاده
كه ي

درجه از آن باالتر است مماز ميباشد).

از تقاطعها در مسيرهاي مصوب طر هادي ،نميتواند از فواصل ارايه شده به شر ذيل

كمتر باشد:
 در جاده عبوري فواصل تقاطعها هداقل  500متر -در جاده اصلي درجه ي

فواصل تقاطعها هداقل هر  300متر

 در جاده اصلي درجه دو فواصل تقاطعها هداقل هر  300متر در خيابان جمع و پص كننده فواصل تقاطعها هداقل هر  100متر.مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان
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/1/14/3/17ب :كاربری تاسیسات شهری

كاربري تاسيسات شهري به اراضي كه جهت امور مربوط به تاسيسات زيربنايي شهر و يا بهداشت شهر و
شهروندان اختصاص مي يابد ،گفته مي شود.
موارد استفاده از زمین

 استفاده از اين اراضي به منظور ايماد فعاليت هاي تاسيساتي به شر زير مماز است: ايماد واهد هاي تاسيسات زيربنايي مرتبط با آب ،برق ،گاز ،م صرابرات ،فا ضرالب م شرروط بره سرازگاري براعملكردهاي مماور.
 ايماد تمهيزات شهري مانند بازارچه ميوه و تره بار ،پمپ بنزين ،پست ،ايستگاه آت -استقرار ساير واهدهاي تاسيساتي كه مورد نياز بص

نشاني و ...

خاصي از شهر باشد در صورت برخورداري از دسترسي

بر اساس بندهاي آتي ،در كاربري هاي كشاورزي و باغداري ،ذخيره خدمات  ،پارك جنگلي و  ....م شرروط بره
تاييد شهرداري و اداره كل راه و شهرسازي استان فارس بال مانع است.
ضوابط مربوط به احداث بنا (ارتفاع ،تراکم و سطح اشغال )

 -ضوابط ساخت و ساز تاسيسات زير بنايي در بص

هاي اداري و خدماتي از ضوابط كاربري اداري تبعيت مي

نمايد .
 اهداث بنا براي فعاليت هاي ترمينا  ،بازراچه  ،پمپ بنزين و ....با هداكثر سح اشاا  20درصد در  1يرا 2طبقه مماز است.
 رعايت ضوابط ايمني و بهداشتي در كاربري هاي تاسيسات زيربنايي ضروري است . با توجه به اهميت مراكز تاسيساتي در شرايط بحراني مبه ويژه ايستگاه هاي آتدر ساخت اين گونه مراكز به مقاومت در برابر زلزله و آت

نشاني)  ،توصيه مي شرود

سوزي توجه ويژه اي معحوف گردد.

ضوابط دسترسي

 -هداقل عرض دسترسي براي مراكز آت

نشاني و پمپ بنزين برابر  30متر مي باشد .

 هداقل عرض دسترسي براي بازارچه ميوه و تره بار  20متر مي باشد . -هداقل عرض دسترسي براي ترمينا برابر  45متر مي باشد.

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان

87

دفتر فنی استانداری افرس

طرح اهدی شهر کارزین(فتح آباد)

 هداقل عرض دسترسي براي ساير مراكز تاسيساتي  16متر است . در مماورت محورهاي شريان درجه  1و درجه  2اصلي  ،الزم است كه ورود و خروج به مراكز تاسيساتي برهگونه اي طراهي گردد كه اختاللي در ترافي

عبوري محور ايماد ننمايد .

 در فعاليت هاي بازارچه ميوه و تره بار  ،به ازاي هر  50متر مربع زمين تامين  1واهد پاركينگ الزامي است. -پي

بيني فضاي بارانداز در بازارچه هاي ميوه و تره بار الزامي است.

/1/14/3/18ب :كاربری تجهیزات شهری

كاربري تمهيزات شهري به اراضي اختصاص يافته جهت رفع نيازهاي عمومي شهروندان كه به طور عمده در
وظايف شهرداري است ،گفته مي شود.
-عملكردهای مجاز به تفكیك سطوح تقسیمات شهری

محله :ايستگاه هاي جمع آوري زباله؛-ناهيه :ايستگاه هاي جمع آوري زباله ،ايستگاه هاي آت

نشاني ،ميادين ميوه و تره ،اورژان

 115و جايگاه

هاي سوخت؛
شهر :گورستان هاي موجود ،نمايشگاه هاي دائمي و مراكز امداد و نمات هال اهمر؛خارج از محدوده :انتقا گورستان ها ،مركز هفر بهداشتي زباله ،ميدان ميوه و تره ،همل و نقل بار.-ضوابط مربوط به تفكیك بنا

-درخصوص تمهيزات شهري با توجه به تنو و مشصصات فني هر ي

از اين رشته ها تعيين تراك  ،هداقل

تفكي  ،سح اشاا و تعداد طبقات مفهوم ندارد؛ زيرا سازمان هاي مربوطه بر اساس مشصصات فني طر
هاي خود اقدام مي نمايند و تكرار اين موارد در گزارش ضرورتي ندارد.
-تفكي

اراضي واقع در اين كاربري بمز تمهيزات شهري ممنو مي باشد.

ضوابط مروبط به اهداث بناتعيين محل استقرار و نحوه اهداث جايگاه بنزين و مواد سوختني بر اساس ضوابط وزارت نفت و سايرنهادهاي مربوطه مي باشد.
-دسترسي مستقي مستحدثات اين نو كاربري ها به معابر اصلي ضروري است.
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رعايت هممواري و ايماد هري هاي مصوب كاربري هاي موضو اين بند به عهده مالكين و متوليان كاربريتمهيزات شهري مي باشد.
برخي از كاربري هاي تمهيزات شهري در خارج از شهر مستقر مي شوند مانند گورستان ،كشتارگاه ،محلدفن زباله و موارد مشابه كه در انتصاب محل و اهداث آنها هماهنگي با سازمان محيط زيست ضروري است.
-چكونگی مكان يابی

محل اين كاربري ها در مقياس فراشهري با هماهنگي ارگان هاي مربوطه مشص

مي شود.

-مقررات ويژه

-درصورت بالاستفاده شدن هر ي

از كاربري هاي تمهيزاتي موجود ،تبديل آن به فضاهاي خدمات شهري

مماز مي باشد.
در صورت نياز به فضاهاي تمهيزات شهري جديد ،با ارايه گزارش توجيهي ،طر مساله از سوي كميسيون 6001بررسي خواهد شد.
رعايت ضوابط و مقررات زيست محيحي كه از سوي سازمان محيط زيست اعالم مي گردد نيز برايتمهيزات شهري الزامي است.
/1/14/3/19ب :كاربری صنعتی (گروه الف)

به اراضي اختصاص يافته جهت استقرار صنايع مشمو

گرروه ا لرف ،مو ضرو م صروبه شرماره /64677ت

 18591مور  88/12/26هيات وزيران و اصالهات بعدي آن گفته مي شود.
عملكردهای مجاز به تفكیك سطوح تقسیمات شهری:-غذايی:

تهيه و بسته بندي خشكبار بدون شستشوبسته بندي خرما بدون شستشوواهد توليد نبات -واهد بسته بندي چاي ،نم

و ادويه جات

 واهد بسته بندي گالب و عرقيات گياهي-واهد توليد نان بستني.
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-نساجی:

واهدهاي قالي بافي ،زيلوبافي و نمدمالي دستي و دست بافت ها.-سلولزی:

واهد توليد جعبه مقوايي و كارتن از ورق آمادهواهد توليد پاكت خواربار و مراسالتواهد توليد كاغذ ديواري از كاغذ آمادهواهد توليد كاغذ و دفتر از كاغذ آماده-فلزی:

واهد قلمزني انوا فلزاتواهد تراشكاري و قحعه سازي بدون ريصته گريواهد توليد درب و پنمره آهني و آلومينيوميواهد توليد كانا كولر و لوله بصاريواهد توليد و مونتاژ هداكثر تا سه دستگاه تراش.-كشاورزی:

واهد زنبورداري و پرورش ملكهواهد پرورش پرندگان زينتي تا  100قحعهواهد پرورش كرم ابريشواهد پرورش ماهي زينتي-دارويی ،آرايشی و بهداشتی:

واهد توليد مواد بهداشتي و آرايشيواهد اختالط و بسته بندي پودر ازاله موواهد توليد قرص و پودر اكسيژنه.
-فلزی:

واهد توليد اتصا هيدرولي-واهد طراهي و مونتاژ كولر اتومبيل
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واهد طراهي و مونتاژ كاربراتور گازسوزواهد توليد ترموستات.-كاربری های مشروط به استقرار در كاربری صنعتی:

مراكز توزيع مواد سوختي مانند پمپ بنزين و گاز-آژان

مسافرتي

سرايه داري و نگهباني به ميزان هداكثر  20متراهداث اين فضاها مشروط به رعايت اصو و ضوابط مربوطه و رعايت مسائل مربوط به هممواري است.-كاربری های ممنوع در كاربری صنعتی:

اهداث كليه كاربري ها به غير از موارد ذكر شده در منحقه كارگاهي ممنو مي باشد.اهداث واهد مسكوني و اقامتي به هر شكل در اراضي كارگاهي ممنو است.-ضوابط تفكیك زمین

-هداقل مساهت تفكي

براي كارگاه هاي كوچ

شهري  350متر مربع تعيين مي گردد.

هداقل عرض تفكيكي جهت اهداث كارگاه در بر گذر اصلي برابر با  16متر مي باشد.هداقل عرض واهد كارگاهي  5متر و هداقل مساهت مزيربنا) آن در همكف  50متر مي باشد.هداقل عرض گذر دسترسي به قحعات تفكيكي جهت اهداث كارگاهي  20متر مي باشد.-ضوابط مربوط به احداث ساختمان

در پالك هاي كمتر از  1000متر مربع ،هداكثر مساهت زيربناي همكف  30درصد مساهت زمين وهداكثر تراك ساختماني  60درصد مدر همكف و باالي همكف) مي باشد.
در پالك هاي تا  2000متر مربع هداكثر مساهت زيربناي همكف  40درصد مساهت زمين و هداكثر تراكساختماني  80درصد مدر همكف و باالي همكف) مي باشد.
اهداث ساختمان در زمين هاي كمتر از  350متر مربع ممنو است.هداقل  40درصد مساهت زمين بايد جهت فضاي باز و فضاي سبز در نظر گرفته شود.رعايت كليه ضوابط و مقررات سازمان هفاظت محيط زيست و بهداشت محيط در اهداث بنا و در زمان بهرهبرداري از آن جهت فعاليت هاي گوناگون مماز در اين كاربري الزامي است.
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هداكثر ارتفا براي سالن هاي توليدي  5متر و براي ساختمان هاي اداري مربوطه هداكثر  2طبقه و ارتفاهداكثر  7متر مي باشد.
/1/14/4ب :ضوابط و مقررات عمومی ايجاد پاركینگ

مدت زماني كه هر اتومبيل نياز به استفاده از پاركينگ دارد بهمراتب بيشتر از زماني است كه و سريله در
ها هركت ميباشد .عدم پي بيني فضاي الزم و كافي جهت وسايل نقليه در مرواقعي كره از آن هرا ا سرتفاده
نميشود از معضالت شهرها بصصوص شهرهاي بزرگ ا سرت .اخت صراص دادن ق سرمتي از عررض خيا بران بره
پاركينگ مپاركينگ هاشيهاي) اساساً استفاده درستي از سح خيابانهاي شهري نيست و سح خيابانها كه
براي عبور وسايل نقليه مورد استفاده قرار ميگيرد بهوسيله توقف و پارك وسايل نقل يره ا شراا و از ظرف يرت
خيابانها كاسته خواهد شد .پاركينگها معموالً به دو دسته زير تقسي بندي ميشوند:
الف -پاركینگهای خصوصی و جمعی

پاركينگهاي خصوصي و جمعي معموال توسط اشصاص ساخته و براي استفاده ساكنين در آن واهد يا
ممتمع يا براي مراجعين و مهمانان ميباشد و كنتر آن توسط خود مال

يا مالكين صورت گرفته و عموم

هت استفاده از آن را ندارند .پاركينگ پاساژها ،ادارات و هتي فروشگاهها و بانكها و ...از اين نو مجمعي)
ميباشند.
ب -پاركینگهای عمومی

پاركينگهاي عمومي معموال به پاركينگهايي اطالق ميشود كه توسط شهرداري يا توسط اشصاص هقيقي
و هقوقي براي استفاده عموم ساخته شده كه معموال اين نو پاركينگها در قسمتهاي مركزي شهر بيشتر
مورد نياز است.
 -1ضوابط و مقررات پاركینگ خصوصی و جمعی

 -1از تاريخ تصويب طر هادي ،صدور پروانه جهت اهداث ساختمان جديد و يا افزاي

واهد يا زيربناي

ساختمانهاي موجود موكو به پي بيني تعداد محلهاي الزم پاركينگ براساس ضوابط طر خواهد بود.
محل پاركینگ :محل پاركینگ موردنیاز به يكی از صور زير میتواند تأمین شود:

الف -استفاده از هياط مفضاي باز) براي ساختمانهاي ت واهدي بصورت پاركينگ روباز.
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تبصره  -1در صورتيكه از هياط بعنوان ي

پاركينگ استفاده شود سح پاركينگ جزء فضاي باز محسوب

ميشود.
ب -استفاده از فضاي پيلوت يا طبقات در محدوده سح اشاا يا زيرزمين بصورت پاركينگ مسقف.
تبصره  -1در صورت تأمين پاركينگ و مازاد بودن فضا در همكف ،فضاي مازاد همكف ميتواند بصورت
مسكوني مورد استفاده قرار گيرد.
ج :در صورت اهداث ساختمان با سح اشاا كمتر از هد مماز ،استفاده از مابهالتفاوت سح اشاا تا هد
مماز آن بصورت پاركينگ روباز ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
بنابراين با فرض  25مترمربع مساهت هر پاركينگ ،تعداد دو پاركينگ را ميتوان در فضاي آزاد بصورت روباز
منظور نمود.
د -محلهاي الزم پاركينگ براي ممتمعهاي آپارتماني و كاربريهاي مصتلط تماري ر مسكوني ،تماري ر
اداري و كاربريهاي عمومي ميتواند در زمين ديگري پي بيني گردد مبا تأييد كميته فني كميسيون ماده
پنج).
تبصره  -1هداكثر فاصله پاركينگ تا ممتمعهاي آپارتماني  75متر ،كاربريهاي تماري محلهاي و نواري،
مصتلط تماري ر مسكوني  100متر ،تماري شهري و اداري  150متر و كاربريهاي عمومي  200متر
ميباشد.
تبصره  -2در صورتيكه پاركينگ در زمين ديگري پي بيني گردد اين زمين قابل خريد و فروش نصواهد بود
مگر همراه با زمين و ساختمان مربوط به آن و اين محلب ميبايست در سند مالكيت زمين مورد استفاده
پاركينگ درج شود.
 -2تأمين پاركينگ هر ساختمان با توجه به كاربري و در تمامي پهنهها و تعداد واهد پي بيني شده در
ضوابط طر الزامي است و صدور هرگونه پايان كار و يا عدم خالف منوط به تأمين پاركينگهاي موردنياز
مذكور در همان ساختمان و يا پاركينگهاي مشاعي در فاصله هداكثر  200متري خواهد بود.
 -3عدم اهداث پاركينگ در شرايط زير ميتواند صورت گيرد:
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الف) ساختمان در بر خيابانهاي سريعالسير مشرياني درجه ي

براساس نقشه سلسله مراتب عملكردي

شبكه) و به عرض  45متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به اتومبيل روند داشته باشد.
ب) در صورت استقرار بنا به فاصله كمتر از  100متر از ي
شرياني درجه ي

يا درجه ي

تقاطع خحرناك ممتشكل از هداقل دو گذرگاه

با دو مبر اساس نقشه سلسله مراتب عملكردي شبكه)

ج) ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قحع درختان كهنسا باشد كه
شهرداري اجازه قحع آنها را نداده است.
د) ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد اهداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور
نباشد.
هر ) امكان تأمين پاركينگ بصاطر وضع و فرم زمين مقدور نباشد.
-4در صورتيكه شرايط فوق هاك و امكان تأمين پاركينگ وجود نداشته باشد و كسري پاركينگ كمتر از 8
واهد باشد عوارض از طرف شوراي شهر كه از قيمت روز كمتر نباشد ،تعيين و توسط شهرداري دريافت و در
هساب جداگانهاي واريز تا جهت اهداث پاركينگهاي عمومي مورد استفاده قرار گيرد.
-5اگر تعداد كسري پاركينگ براي ي

پالك بي

از  8واهد باشد تأمين پاركينگ در مكان ديگري و با

رعايت ضوابط بند  -1ضروري است.
-6تعداد پاركينگهاي مورد نياز ساختمانها و ممتمعهايي كه داراي انوا عملكرد و كاربري است برابر
مممو تعداد هداقل پاركينگهاي الزم براي هر ي
-7بناهاي ي

از كاربريها ،طبت ضوابط است.

طبقه مسكوني كه ورودي آنها از هياط بوده و عمت هياط مذكور از  7متر كمتر نباشد اهتياج

به اهداث پاركينگ نصواهند داشت و ميتوانند از فضاي باز هياط براي پاركينگ ي
-8سح ي

اتومبيل استفاده نمايند.

واهد پاركينگ هداقل  15مترمربع بعالوه محل مانور خواهد بود .در هر صورت عمت ي

واهد

پاركينگ كمتر از  5متر و عرض آن كمتر از  3متر نصواهد بود.
-9مساهت الزم براي پاركينگ ي

اتومبيل  3×5مترمربع بوده و چنانچه پارك كردن دو اتومبيل در جوار

يكديگر پي بيني گردد مساهت الزم  5×5متر در نظر گرفته شود مآك
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اين هالت در نقشه جانمايي پاركينگ كه همراه نقشههاي ساختمان ارائه ميگردد بايستي كنتر گردد كه
درب خودرو در محل ستونها نباشد.
 -10ارتفا پاركينگ ساختماني مسكوني كه ميتواند بص

از پيلوت باشد در هيچ موردي نميتواند از  3متر

تماوز نمايد.
 -11چنانچه سح پاركينگ در فضاي سرپوشيده باشد در صورتيكه مساهت هر طبقه از طبقات پاركينگ
كمتر از  500مترمربع باشد هداكثر ارتفا آن  2/4متر و چنانچه بين  500تا  1000مترمربع مساهت داشته
باشد هداكثر  2/6و پاركينگهايي با مساهت بي

از  1000مترمربع هداكثر ارتفا مماز  3متر خواهد بود و

دَر صورت ورودي پاركينگ نميتواند ارتفاعي كمتر از  2متر داشته باشد.
-12در هر قحعه مالكيت در بر خيابان ،از طو مماور به خيابان نميتوان بي

از ي

ورودي اتومبيلرو

هداقل  3/5و هداكثر  5متر براي دسترسي اتومبيل اختصاص داد.
 -13در قحعات مالكيت كه بر ضلع مماور به خيابان بي

از  25متر باشد و يا مساهت سح پاركينگ بي

از  1000مترمربع مساهت داشته باشد و پاركينگ براي  30واهد باشد ،تأمين دو راه ورودي و خروجي به
عرض مفيد  3/5متر و يا ي

رامپ به عرض مفيد  5متر الزامي است.

-14پاركينگ اهداثي در زيرزمين بايد دسترسي مستقي به طبقات داشته باشد.
-15هداكثر شيب رامپ پاركينگ  15درصد ميباشد.
-16شعا گردشي رامپ هداقل  6/5متر ميباشد مشعا از آك

رمپ قوسي)

-17شرو شيب رامپ به هيچوجه نبايد از هد مالكيت بيشتر باشد.
-18مساهت رامپ ورودي پاركينگ در فضاي باز ساختمان ،جزء زيربنا محسوب نصواهد شد.
-19پاركينگ ساختمان ميتواند در پيلوت و زيرزمين و يا طبقات اهداث شود و محدوديتي از نظر تعداد
طبقات زيرزمين براي قحعات مالكيت با كاربري پاركينگ وجود ندارد.
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جدول شماره  :6عرض راهروهای اصلی پارکینگها
زاويه قرارگیری ترافیك (درجه)

عرض راهرو (متر)

جهت

45

3

يكطرفه

60

4

يكطرفه

75

5/75

يكطرفه

90

6

دوطرفه

ضوابط تامین پاركینگ

ضوابط تامين پاركينگ در هر كاربري در بص

مربوطه آن ارائه شده است .با اين همه به منظور سهولت

استفاده ،در جدو شماره  -6ضوابط تامين پاركينگ مربوط به كليه كاربريها ارائه شده است.
جدول شماره  :7ضوابط تأمین پارکینگ مربوط به کلیه کاربری ها
نوع کاربری
مسكونی
تجاری (مقیاس شهر)
تجاری (مقیاس ناحیه و محله)
مهد کودک
دبستان
مدرسه راهنمايی
هنرستان و دبیرستان
آموزش عالی
مراکز درمانی مقیاس ناحیه و شهر
مراکز بیمارستانی
پارک و فضای سبز
فرهنگی -مذهبی
اداری و امنیت عمومی
واحدهای اقامت موقت (دو و سه ستاره)
واحدهای اقامت موقت (چهار و پنج ستاره)
در واحدهای پذيرايی و رستورانها
سالنهای برگزاری مجالس
کمپینگها
مراکز ورزشی
در صورت استفاده از باغ برای خدمات پذيرايی
بازارچه میوه و ترهبار
کارگاههای تولیدی
کارگاههای با مساحت بیش از  1500مترمربع
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به ازاء
هر واحد مسكونی با زيربنای کمتر از 180مترمربع
هر واحد مسكونی با زيربنای  180مترمربع و بیشتر
هر واحد تجاری با مساحت  40مترمربع و کمتر
مازاد بر  40مترمربع به ازای هر  20مترمربع
هر واحد تجاری با مساحت  40مترمربع و کمتر
مازاد بر  40مترمربع به ازای هر  20مترمربع
هر سه کالس
هر دو کالس
هر دو کالس
هر يك کالس
هر  15نفر دانشجو
 100مترمربع زيربنا (در طبقات)
هر دو تخت بیمارستانی
هر  500مترمربع زمین
هر  50مترمربع زيربنا (در طبقات)
ازای هر  100مترمربع زيربنا
به ازای هر  4تخت
به ازای هر  2تخت
هر  25مترمربع زيربنا
هر  150مترمربع زمین
هر  250مترمربع زمین
هر  75مترمربع زيربنا (در صورت وجود در طبقات)
به ازای هر  150مترمربع از مساحت باغ
به ازای هر  50مترمربع زمین
هر يك از واحدهای کمتر از  150مترمربع
هر يك از واحدهای کمتر از  500مترمربع
هريك از واحدهای کمتر از  1500مترمربع
هر 300مترمربع مازاد بر  1500مترمربع
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واحد پارکینگ مورد نیاز
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
( 2کارکنان و مراجعین)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
6
1

طرح اهدی شهر کارزین(فتح آباد)

دفتر فنی استانداری افرس

/1/14/6/1ب :ضوابط مربوط به سیما و منظر

-1طر و اجراي بناهاي واقع در مناطت تاريصي شهر بايد داراي مقياس انساني بوده و دانهبندي و
ريصتشناسي مشابه بافت تاريصي شهر داشته باشد .در طراهي معماري بناهاي كالن مقياس ،تقسي بنا به
اهمام متناسب با دانهبندي بص

تاريصي شهر الزامي است.

 -2در اهداث ابنيه ،انتصاب مصال نماهاي ساختماني بايد به گونهاي باشد كه عالوه بر رعايت ضوابط و
مقررات طر هادي و ساير مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موجب آلودگي محيط زيست
نشود و قابل بازيافت و پاكسازي باشد .به شهرداريها امكان داده ميشود تا طي برنامهاي  5ساله نسبت به
بهسازي مصال نماي ساختمانهاي موجود در شهرها اقدام نمايند.
-3در پاكسازي مصال ساختماني ،رنگ و بافت و مصال نما در بص هاي تاريصي شهر همصواني داشته و
ترجيحآً از مصال بومآورد ممحلي) انتصاب ميشوند.
-4كليه تابلوهاي مربوط به فعاليتهاي شهري اع از تماري ،درماني ،خدماتي ،اداراي و  ...در سح شهرها
بايد در انحباق با مبحث مقررات ملي ساختمان ،به صورت هماهنگ براي صنوف مصتلف تهيه ميشود .ابعاد،
فرم ،طر و محل نصب تابلوها بايد توسط كميته تعيين و مالكين و بهرهبردران ملزم به رعايت اين مقررات
ميباشند.
-5تعدد تابلوهاي معرف كاربري در ي
تابلو در نما يا جداره هري

منظر شهري مماز نميباشد و هر تصرف تنها مماز به استفاده از ي

از معابر شهري كه تصرف مذكور در هاشيه آن قرار دارد است.

 -6به منظور ساماندهي و ايماد هماهنگي ميان تابلوهاي تبليااتي در مقياس شهري ،به شهرداريها اختيار
داده ميشود تا نسبت به تهيه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهاي شهري مبيلبوردها)
نقاشيها ،جدارهها ،استفاده از نمايشگرهاي بزرگ شهري ،تابلوهاي تبليااتي ،تابلوهاي راهنمايي شهري منام
خيابانها و ميادين و  )...اقدام نمايد و به تصويب كميته برساند .رعايت تصميمات كميته در اين زمينه براي
دستگاهها و سازمانها ،نهادها ،موسسات دولتي و عمومي در اولويت قرار دارد.
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طرح اهدی شهر کارزین(فتح آباد)

-7طراهان موظفند در طراهي ابنيه ،فضاي مورد نياز جهت انباري و محل خش

نمودن البسه را در درون

ابنيه پي بيني نمايند .مساهت اين فضاها تا سقف  %10مده درصد) كل مساهت زير بنا جزء مساهت مفيد
محاسبه نميشود.
-8از تاريخ ابالغ اين مصوبه تا سقف  % 15مساهت زيربناي هري
و پي

فضاي ورودي اختصاص خواهد داشت .اين بص

از واهدهاي مسكوني به فضاهاي نيمه باز

جزء زير بنا محسوب نميشود و مسدود نمودن و

الحاق نمودن آنها به فضاهاي محدود ساختمانها به هر نحو ممنو ميباشد.
 -9طراهان و ممريان موظفند معماري بناهاي واقع در تقاطع معابر را به گونهاي طراهي و اجرا نمايند كه به
ارتقاء كيفيت بصري و فضايي تقاطعها منمر ميشود.
 -10با توجه به اهميت معماري نب  ،كنج ،دروازهها ،طر و نماي ساختمانهاي واقع در اين نقاط بايد به
تاييد كميته برسد.
-11در شهرهايي كه پوش

نهايي غالب آنها از انوا پوش هاي شيبدار ميباشد «كميته» رنگها ،جن

و

هدود شيب مماز آن را به گونهاي معين مينمايد كه هماهنگي در سيما و منظر شهري فراه آيد.
 -12استفاده از پوش هاي شيبدار ،در شهرهاي كه استفاده از آن در سنت معماري محل نباشد ممنو
خواهد بود.
 13استفاده از فرمهاي نامتعارف منظير كشتي ،ميوهها و  )...در طراهي و اهداث بناها ،به تشصي

كميته

ممنو ميباشد و رعايت اين مصوبه براي دستگاهها ،نهادها و سازمانهاي دولتي در اولويت قرار دارد.
-14استفاده از نماهاي پردهاي منماهاي آلومينيومي ،شيشهاي ،كامپوزيت ،شيشههاي جيوهاي و  )...ضمن
رعايت مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان براي كليه بناهاي دولتي و عمومي ممنو بوده و استفاده از اين
مصال صرفاً درون بناها مماز است .به مالكين ابنيه موجود فرصت داده ميشود تا ظرف مدت  3سا با
اولويت بناهاي دولتي و عمومي به اصال نماي اين ابنيه با مصال جايگزيني كه توسط كميته تعيين ميشود
اقدام نمايند.
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دفتر فنی استانداری افرس

-15در طراهي و اجراي ابنيه ،اهداث تاسيسات منظير چيلر ،كولر و  )...بصورت نمايان در منظر شهري ممنو
است و تاسيسات بايد با تمهيدات مناسب از معرض ديد عمومي هذف شوند .در ابينه موجود به مالكان
فرصت داده ميشود تا محابت برنامهاي كه از سوي كميته مشص

ميشود ظرف مدت  3سا نسبت به

اصال نما اقدام نمايند.
 -16از اين پ

اهداث ابنيهاي كه به دليل ارتفا زياد يا درشتدانگي و  ...هقوق همسايگان را در استفاده از

نور ،مناظر و مواهب طبيعي سلب نمايد ممنو ميباشد .م«كميته» سنمههاي مورد نياز در اين خصوص نظير
هداقل فواصل و ارتفا بناها در همسايگي واهدها را تعيين خواهد نمود)
 -17استفاده از بامهاي سبز در محلهايي كه «كميته» تصويب نمايد مماز خواهد بود.
/1/14/6/2ب :ضوابط مربوط به ساماندهی كالبدی فضاهای شهری

-1به مالكين ابينه فرصت داده ميشود تا ظرف  5سا از تاريخ ابالغ اين مصوبه ،كليه كانا هاي تاسيساتي
نمايان در نماها و در جدارههاي شهري شامل كولرها ماسپيليتها) كانا هاي كولر ،ناودانها ،سي ها و
كابلهاي برق و تلفن ،دودك

بصاري ،لولههاي تاسيساتي مبه استثناء لولههاي گاز شهري) و نظاير آن به

تدريج از نماهاي شهري هذف و يا به گونهاي ساماندهي شوند كه در نما يا جداره شهري قابل مشاهده
نباشد .لولههاي گاز شهري نيز بايستي متناسب با رنگ نماي ساختمانها رنگآميزي شود.
-2نصب تابلوهايي كه در معابر موجب اختال در هركت عابرين شود .محابت مبحث بيست مقررات ملي
ساختمان ممنو است.
-3مكانيابي كابينها و كيوس ها در معابر پياده ماع از تلفن عمومي ،روزنامه فروشي ،صندوقهاي جمع
آوري صدقات و ) ...بايد به گونهاي انمام شود كه مزاه هركت عابرين پياده نباشد.
-4به شهرداريها امكان داده ميشود تا محابت برنامهاي  3ساله نسبت به ساماندهي كابينها و كيوس ها و
اثاثه شهري موجود اقدام نمايند.
-5ايماد هرگونه اختالف سح ملبه ،پله ،سكو ).... ،در مسير عبور در معابر پياده ممنو است و تاييرات
سحو بايستي بوسيه شيبراهه و رمپ انمام شود.

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان

99

دفتر فنی استانداری افرس

طرح اهدی شهر کارزین(فتح آباد)

-6كفسازي معابر پياده بايستي به گونهاي انتصاب شود كه امكان سرخوردن عابرين به هداقل كاه

يافته،

امكان پاكسازي داشته و از مصال بوم آورد انتصاب شده باشد.
-7كفسازي معابر بايد با همكاري و مشاركت عمومي مالكين بناهاي هاشيه معبر و شهرداري نگهداري و
مرمت شود.
-8اثاثه شهري بكار رفته در فضاهاي شهري از نظر فرم ،اندازه .رنگ و مصال بايستي محابت با طر اثاثه
شهري و متناسب با بافت و اهمام معماري اطراف اين فضاها طراهي و اجرا شوند.
-9هفظ و توسعه فضاي سبز شهري بايد هتي االمكان با گونههاي گياهي بومي صورت گيرد .كميته
گونههاي گياهي بومي را متناسب با ويژگيهاي طبيعي ،تاريصي و فرهنگي شهر مشص

نموده ،اعالم نمايند.

/1/14/6/3ب :ضوابط مربوط به ساماندهی زيرساختهای شهری

-1تعبيه تاسيسات گرمايشي و سرمايشي و كانا هاي مورد نياز در فضاهاي داخلي ساختمان الزامي است.
 -2كليه مسيرها و كانا هاي تاسيساتي موجود در معابر مپيادهروها و پيادهراهها) بايد بوسيله كفسازي
مشص

شود .كانا ها بايد به گونهاي اهداث شوند كه دسترسي به آنها براي تعمير به سهولت فراه آيد.

-3كميته موظف است تا زمينه شكلگيري ايماد كانا مشترك انرژي در معابر را با همكاري شهرداري،
وزارت كشور و سازمانها و دستگاههاي ذيربط پيگيري نمايد.
-4به منظور استفاده بهينه از فضاهاي شهري و ايماد سرزندگي در آنها ،به شهرداريها اختيار داده ميشود تا
با هماهنگي كميتهها در شهرها و ساكنان مماور ،در معابري كه عرض بصشي از پيادهرو آنها بي

از  3متر

باشد در ايام تعحيل و ساعات شبانگاهي به كاربريهاي چون اغذيهفروشي و عرضهكنندگان آبميوه و
نوشيدنيهاي سرد و گرم اجازه دهند تا بصشي از معبر را با مبلمان مناسب تمهيز و از مراجعين پذيرايي
نمايند .لكن اهداث نرده و يا ايماد مانع ثابت در مسير عابرين در آن ممنو است.
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/1/14/6/4ب :ضوابط مربوط به نظارت بر اجرای مقررات

-1رعايت هماهنگي جن

و رنگ مصال  ،دانهبندي و ريصت در واهدهاي همسايگي الزامي است.

دستورالعملها و راهنماهاي مورد نياز در اين خصوص از سوي كميته تدوين و ابالغ خواهد شد.
 -2صدور پايانكار و گواهي عدم خالف براي ابنيه جديداالهداث منوط به اجراي نقشههاي ارائه شده جهت
اخذ پروانه ساختماني است .مهندسين ناظر مساو اجراي دقيت نقشههاي مصوب مبويژه نما و هم )
خواهند بود.
 -سازمان اجرای مقررات

به منظور تدوين ضوابط محلي و تكميلي و فراه نمودن شرايط تحقتپذيري ا يرن م صروبه ،كمي ترههاي
بين بصشي تحت عنوان مكميته ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري) ظرف مدت  3ماه پ

از ابالغ اين م صروبه

در كليه شهرها به شر زير تشكيل خواهد شد .دبيرخانه ا يرن كمي تره در اداره كرل راه و شهر سرازي ا سرتان
مستقر خواهد بود.
-كمیتههای ارتقاء كیفی سیما و منظر شهری

 -1اين كميته نهادي تصصصي غيربصشي و غيرانتفاعي است مبراساس مفاد تبصره  3از ماده  3آيين نامه
نحوه بررسي و تصويب طر هاي توسعه و عمران محلي ،ناهيهاي و منحقهاي و ملي مقررات شهرسازي و
معماري كشور مصوب  78/10/12هيات محترم وزيران تشكيل ميشود) كه به منظور ايماد هماهنگي ميان
كليه سازمانها ،نهادها ،دستگاهها ،شركتها و موسسات ذيربط در امر ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري و با
عضويت نمايندگان شهرداري ،مهندسين مشاور تهيهكننده طر توسعه شهري ،سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري استان ،سازمان نظام مهندسي استان ،اداره كل فرهنگ و ارساد اسالمي استان ،دو
نفر از اعضا ،هيت علمي دانشكده معماري و شهرسازي استان و سازمان مسكن و شهرسازي استان تشكيل
ميگردد.
-2در صورت تشكيل شوراي سيما و منظر شهري در استانها اين كميته به عنوان يكي از كميتههاي
تصصصي شوراي مذكور خواهد بود.
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-3كميته هسب مورد از نمايندگان سازمانها ،دستگاهها و نهادهاي ذيربط جهت شركت در جلسات مرتبط
دعوت به عمل ميآورد.
 -4مدير ممعاون) شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان دبير كميته خواهد بود.
-5اعضاء كميته توسط باالترين مقام سازمان ،نهاد يا دستگاه ذيربط در استان تعيين و اهكام آنان توسط
ريي

اداره كل راه و شهرسازي استان صادر و ابالغ خواهد شد.

 -6اعضاء كميته بايستي داراي تصص

معماري ،طراهي شهري و طراهي منظر باشند.

-7ارتباط استصدامي نمايندگان با نهادها ،سازمانها و دستگاههاي ذيربط الزامي نصواهد بود.
-8ضوابط و مقررات تكميلي در خصوص اين مصوبه توسط كميته تهيه و به تصويب كميسيون ماده  5استان
خواهد رسيد.
-9وظايف كميته عبارت است از:
الف  :ايماد هماهنگي در خصوص محالعات ،اقدامات اجرايي و عمراني در سيما و منظر شهري
ب :منحقهبندي شهرها جهت انمام اقدامات بهسازي و ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري
پ :بررسي و تائيد طر هاي موردي ساماندهي به سيما و منظر شهري
ت :تعيين مصال مناسب براي استفاده در نماها و جدارههاي شهري ،كفسازي بستر معابر پياده راهي و
پيادهروها با عنايت به موارد اقليمي ،فرهنگي و ساير ويژگيهاي تاريصي و بومي و ايماد هماهنگي ميان
مصال نماها و جدارها و كفسازي معابر پيادهراهي يا پياده راهها با اولويت بهكارگيري مصال بومي
ث :تعيين ميزان نور مورد نياز فضاهاي شهري ممعابر ،ميادين ،پهنهها و بناهاي مه بر هسب لوك ) و نحوه
نورپردازي به آنها مبه گونهاي كه باعث افزاي

زمان هضور شهروندان در فضاهاي شهري شده و در عين ها

مانع از مشاهده ستارگان نشود)
ج :تدوين ضوابط و استاندارهاي بومي ،اندازهها و فواصل ميان مبلمان شهري
چ :تدقيت ضوابط ،مقررات و الزامات اين مصوبه متناسب با شرايط محلي
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 :تدوين ضوابط و مقررات مناسب جهت نگهداري ،بهسازي ،مرمت ،بازسازي و نوازي نماها ،جدارهها و
كفسازي معابر
 :تدوين ضوابط و مقررات و دستورالعملهاي مورد نياز در خصوص نحوه مكانيابي ،نحوه استقرار ،جن ،
رنگ ،فرم تابلوهاي شهري و محلي
د :اولويتبندي فضاهاي شهري جهت انمام محالعه ،طراهي و اقدامات بهسازي سيما و منظر شهري
-10هرگاه بر اساس تصميمات و مصوبات اين كميته ،ضوابط و مقررات ساختماني مندرج در طر هاي توسعه
شهري دچار تاييراتي شود اين تاييرات بايستي به تصويب كميسيون ماده  5استان برسد.
 -11نحوه مديريت و تشكيل جلسات تصمي گيريها براساس آئيننامه ي داخلي كميتهها انمام خواهد شد.
/1/14/7ب :حرايم

محدوده اعالم شده توسط هر ي

از سازمانهاي ذيربط و يا طر هاي كالبدي براي عوارض طبيعي و مصنو

مانند رودخانه ،چاه ،آثار باستاني ،راه و...
حريم های قانونی و ضوابط آنها

به اراضي كه هسب قانون جهت اهداف خاص هفاظت و منظور مي شوند ،گفته مي شود.
ضوابط عمومی

 رعايت هري محورهاي بين شهري و روستايي بر اساس مصوبات اداره كل راه و شهرسازي استان الزامياست.
رعايت ضوابط هري مسيل ها ،انهار عمومي و قنوات بر مبناي قوانين و ضوابط مرتبط الزامي است در مورد
كليه ي مسيل ها و قنوات الزم است از سازمان آب منحقه اي استان استعالم به عمل آيد .
تا زمان تحقت كاربري هاي مشص

شده در نقشه پهنه بندي كاربري اراضي هري  ،استفاده از اراضي جهت

زراعت بالمانع است .اما در صورت وجود طر از سوي دستگاه متولي ،مال
تمل

اراضي واقع در طر هاي دولتي ،زمين را پ

موظف است بر اساس قانون

از طي مراهل قانوني در اختيار دستگاه متولي قرار دهد.

 رعايت هراي درجه  1و درجه  2خحوط انتقا نيرو بر مبناي ضوابط مصوب وزارت نيرو الزامي است .جدوشماره  -6-12هراي دسته هاي خحوط انتقا نيرو را نشان مي دهد .در هري درجه  1خحوط اقدام به
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هرگونه عمليات ساختماني و ايماد تاسيسات دامداري يا باغداري و درختكاري و انبارداري تا هر ارتفا ممنو
مي باشد و تنها زراعت ،هفر چاه ،راهسازي و شبكه آبياري با رعايت اصو هفاظتي مماز مي باشد .اما در
هري درجه  2فقط ايماد تاسيسات ساختماني اع از مسكوني و صنعتي و مصازن سوخت تا هر ارتفا ممنو
است.
حرايم

هيات دولت در تاريخ  1371/5/6طي مصوبه شماره /47347ت  193قوانين مربوط به هراي را به شر ذيل
تصويب رسانيده است:
جدول شماره  :8حريم خطوط توزيع ،فوق توزيع و انتقال نیرو
ولتاژ خط (کیلو ولت )

حريم درجه ( 1متر)

حريم درجه ( 2متر )

 0.4و 20

3

5

33

5

15

63و 65

13

20

132

15

30

230

17

40

400و 500

20

50

750

25

60

جدول شماره  :9حريم کانالهای آب
میزان آبدهی

حريم در طرفین

بیش از  15متر مكعب در ثانیه

12متر

بین  10تا  15متر مكعب در ثانیه

8متر

بین  5تا  10متر مكعب در ثانیه

6متر

بین  2تا  5متر مكعب در ثانیه

4متر

بین  1تا  2متر مكعب در ثانیه

3متر

بین  100تا  1000لیتر در ثانیه

2متر

کمتر از  100لیتر در ثانیه

1متر

الزم به ذكر است كه هراي اعالم شده هداقل مي باشد و برهسب وضعيت خاص مي تواند افزاي
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 فواصلي كه براي رعايت ايمني و ساير مالهظات فني در طرفين خحوط انتقا و توزيع نيروي برق در نظرگرفته ميشود،درداخل محدوده نقاط جمعيتي،ميتواند متناسب با فاصله پايهها تا  30درصد كمتر از مقدار
مقرر براي هري درجه ي  ،بر طبت نظر وزارت نيرو تعيين شود.
 -در مسير هري درجه ي

اقدام به هر گونه عمليات ساختماني و ايماد تأسيسات مسكوني ،درختكاري و

انبارداري تا هر ارتفا ممنو است .فقط ايماد زراعت فصلي و سححي و هفر چاه ،قنات ،راهسازي و شبكه
آبياري ،مشروط بر اين كه سبب ايماد خسارات براي تأسيسات خحوط انتقا نگردد ،بالمانع خواهد بود.
 در هري درجه دو ايماد تأسيسات ساختماني اع از مسكوني و  ...تا هر ارتفا ممنو است؛ اهداث فضايسبز بالمانع است.
 هري كابلهاي زيرزميني كه در معابر راهها گذاشته ميشود در هر طرف  0/5متر از محور كابل و تا ارتفادو متر از سح زمين خواهد بود.
-چگونگی تعیین حدبستر وحريم رودخانهها وانهار ،مسیلها و مردابها و بركههای طبیعی

*

اصالهات مندرج در اين قسمت از نظر اجرايي مقررات آن در معاني ذيل به كار برده شده است:
 رودخانه :ممرايي است طبيعي كه آب بهطور داي يا فصلي در آن جريان داشته باشد. نهر طبيعي :ممرايي است طبيعي كه اب آن به طور داي يا فصلي در آن جريان داشته و داراي هوضه آبريزمشصصي نباشد.
 نهر سنتي :ممراي آبي است كه به وسيله اشصاص بهصورت ابتدايي اهداث شده باشد. -مرداب :زمين باتالقي و پستي است كه داراي ي

يا تعدادي آبراهه باشد و اغلب در مد بزرگ دريا زير آب

رود .همچنين اراضي پستي كه در مناطت غيرساهلي در فصو بارندگي و سيالب غرقاب شده و معموالٌ در
تمام سا هالت باتالقي داشته باشد.
 بركه :اراضي پستي است كه در جريان سححي و زيرزميني آب در آنها جمعشده و باقي ميماند. مسيل :ممرايي طبيعي است كه سيل هاصله از باران و برف و رگبارهاي موقتي در آن جريان پيدا ميكند. -1با استفاده از آيین نامه وزارت نیرو به استناد اصل يكصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و اختیار حاصل از تبصره
 1ماده  2قانون توزيع عادالنه آب
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 مسيل متروكه :ممرايي است طبيعي كه تحت تأثير عوامل طبيعي يا غيرطبيعي امكان هدوث سيالب درآن وجود نداشته باشد.
 -بستر :آن قسمت از رودخانه ،نهر يا مسيل است كه در هر محل با توجه به آثار هيدرولوژي

و داغاب و

هداكثر طايان با دورههاي برگشت مصتلف به وسيله وزارت نيرو و يا شركتهاي آب منحقهاي تعيين
ميشود.
 دوره برگشت طايان رودخانهها در محدوده شهرها طبت مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري تعيين وجهت برآورد سيالب با تناوب مورد نظر به وزارت نيرو و شركتهاي آب منحقهاي يا آب و برق اعالم ميگردد.
 تعيين بستر در خارج از محدوده شهرها براساس هداكثر طايان با دوره برگشت  25ساله به وسيله وزارتنيرو و شركتهاي آب منحقهاي و آب و برق تعيين ميشود و در مناطقي كه ضرورت ايماد نمايد سيالب با
دوره برگشت كمتر يا بيشتر از  25ساله مالك مصاهبه قرار گيرد ،شركتهاي فوق الذكر بر هسب مورد با
ارايه نقشههاي مربوط و توجيهات فني از هوزه ستادي وزارت نيرو مموز الزم را اخذ خواهند نمود.
تاييرات طبيعي بستر رودخانهها ،مسيلها يا انهار طبيعي در بستر سابت تأثيري نداشته و بستر سابتكماكان در اختيار هكومت اسالمي است ،ليكن هري براي آن منظور نصواهد شد.
 -حريم آب ( مسیل و رودخانه ) و خطوط انتقال برق در شهر كارزين:

آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه ،مسيل ،نهر طبيعي يا سنتي مرداب و بركه طبيعي است كه
بالفاصله پ

از بستر قرار دارد و به عنوان هت ارتقا براي كما انتفا و هفاظت آنها الزم است و طبت

مقررات اين آيين نامه توسط وزارت نيرو يا شركتهاي آب منحقهاي و آب و برق تعيين ميگردد.
 -هري انهار طبيعي يا رودخانهها اع از اين كه آب داي يا فصلي داشته باشند از ي

تا بيست متر خواهد

بود كه هسب مورد با توجه به وضع رودخانهها يا نهر طبيعي يا مسيل از هر طرف منتهياليه بستر بوسيله
وزارت نيرو و شركتهاي تابعه آن تعيين ميگردد.
شركتهاي آب منحقهاي يا آب و برق مكلفند با توجه به امكانات ،هد بستر و هري رودخانهها ،انهار،
مسيلها ،مردابها و بركههاي طبيعي موجود در هوزه ،فعاليت خود را با برنامهريزي مشصصي و با اعزام
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كارشناس يا كارشناسان ذيصال طبت مقررات مندرج در اين قسمت تعيين نمايند .هري مربوطه بر روي
نقشه پياده و به اداره ثبت اسناد و امالك ،بصشداري و شهرداري و نيروهاي انتظامي اطال داده ميشود.
هرگونه تماز به بستر و هري هاي مربوطه ممنو است .هرگونه فعاليت زراعي در بسترها و هري ها با اجازه
سازمان آب و برق مماز است.
همچنين اجراي طر هادي از ديدگاه هفاظت كيفي منابع آب مشروط به رعايت تمهيدات زيست محيحي و
تعهدات به شر ذيل بالمانع است :
-1اهداث شبكه جمع آوري فاضالب بهداشتي و سپتي

تان

محابت با استاندارد هاي فني و مهندسي

-2ممنوعيت هرگونه توسعه و ايماد تاسيسات دز ضلع شما شرقي اراضي طر هادي به لحاظ رعايت هري
كيفي رودخانه م  150متر از منتهي اليه رودخانه ) سرتنگ
-3اقدام اصولي در جهت دفع پسماند و ضايعات منحبت با ايين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند ها الزامي
مي باشد.
-4رعايت كليه تهميدات ريست محيحي صادره از اداره كل هفاظت محيط زيست استان فارس ازامي مي
باشد.
 -6عدم افزاي

محدوده يا جا به جايي به هر دليل و به هر ميزان بدون اخذ استعالم جديد.

عبور لوله نفت و گاز و غيره از بستر و هري رودخانهها ،انهار طبييعي ،مسيلها ،مردابها و بركههاي
طبيعي با موافقت وزارت نيرو بالمانع است ،ولي مساوليت هفاظت آنها با دستگاههاي ذيربط خواهند بود.
هري قنات هداقل و در هالت عادي  500متر از دو طرف توصيه ميگردد .در مواردي كه اهداث صنايعآلودهكننده يا كاربريهاي نامناسب ضروري است ،بايد به تناسب بر اين ميزان افزوده گردد.
هري چاه آب هداقل  10متر و در هالت عادي  50متر توصيه ميگردد .در مواردي كه كاربريهاي آلودهكننده و يا آسيب رسان در اطراف آن بايد ايماد شود به تناسب هري ذكر شده افزاي
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ضوابط مربوط به بافت با ارزش و تاريخی شهر:

ر هرگونه اقدامي كه منمر به تصريب عرصه و اعيان تاريصي گردد ممنو است.
ر هر نو دخل و تصرف اع از مرمت ،اهياء ،توسعه ،تعمير ،تمد يرد ،تاي يرر ب نرا و يرا تاي يرر در ن حروه
استفاده از اثر در تمام يا بصشي از آن بدون صدور مموز و نظارت مستقي

سرازمان م يرراث فرهن گري ك شرور

ممنو است.
ضوابط و مقررات هري با نظارت سازمان ميراث فرهنگي به شر ذيل اعالم مي شود:
ر هرگونه فعاليت ساختماني اع از بهسازي ،نوسازي و اهداث بنا در محدوده هري پ

از تهيه طرر

و تصويب و نظارت آن از سوي سازمان ميراث فرهنگي متاير و قابل اجرا مي باشد.
ر هرگونه تصريب ،تفكي

و تمميع پالك ها با تايير عملكرد آنها بدون صدور مموز از سروي سرازمان

ميراث فرهنگي ممنو مي باشد.
ر هداكثر ارتفا پالك هاي مماور آثار تاريصي مي بايست از هداقل ارتفا بام اثر كمتر و در هر صورت
از  7/5متر تماوز نكند.
تبصره :مقصود از پالك هاي مماور پالك هاي بالفصل و پالك هايي كه بره فا صرله ري

مع برر از ا ثرر

تاريصي واقع شده اند ،مي باشد.
ر ارتفا مماز پالك هاي غير مماور  7/5متر هداكثر در دو طبقه تعيين و اعالم مي شود.
اهداث خرپشته ،جان پناه و  ...ارتفا بي

از هد تعيين شده فوق ممنو است.

ر هرگونه تايير ،عرض معابر و گذرها در محدوده هري بدون صردور م مروز از سروي سرازمان م يرراث
فرهنگي ممنو مي باشد.
ر تمامي بناهاي واقع در هري بايد از مصال بومي ،سنتي و همگون با محيط تاريصي استفاده شود.
ر هرگونه اقدامي كه با تشصي

كارشناسان ميراث فرهنگي به شان عرصه تاريصي اثر لحمه وارد سازد

از قبيل خاكبرداري ،اهداث زيرزمين ،هفر چاه آب و فاضالب ،ا هرداث هرر نرو كا نرا  ،ترردد ما شرين آالت
سنگين در محدوده هري  ،نصب دستگاه هاي دودزا و پر سر و صدا ،انبا شرت زبا لره در جروار عر صره ،هردايت
آبهاي سححي به سوي اثر و امثا آن ممنو است.
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حريم مربوط به آثار تاريخی در شهر كارزين با توجه به استعالم اخذ شده از اداره كل میراث فرهنگی ،صنايع
دستی و گردشگری استان فارس:

با توجه به استعالم صورت گرفته از اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشكري استان فارس ،شهر
كارزين فاقد بنا و بافت با ارزش تاريصي مي باشد .ي

امام زاده ورودي روستا قرار دارد كه مورد توجه اهالي

مي باشد.
ضوابط زيستمحیطی (ضوابط اجرايی در مورد كاربریهای مولد صدا ،ارتعاش ،لرزش ،دود و ساير
آلودگیهای هوا ،بو ،راديواكتیويته و ضايعات مايع و جامد و يا روشنايی زننده)

به لحاظ دستيابي به توسعه پايدار شهري ،رعايت موضوعات زير در شهر كارزين الزامي خواهد بود:
استقرار هر گونه عملكرد آالينده هوا ،كه به تشصي

اداره كل محيط زيست استان فارس و سازمان اجرايي

طر با تمهيدات فني قابل رفع نباشد ،در محدوده و هري كارزين ممنو است.
رعايت استانداردهاي هفاظت صوتي محابت پيشنهاد كميته ويلسون انگلستان تا تدوين استانداردهاي
اختصاصي ايران در فضاهاي عمومي ممتمع الزامي است:
استاندارد مماز صداي محيط در نواهي صنعتي و كارگاهي مماور نواهي مسكوني در روز  70دسيبل و در
شب  55دسيبل است.
استاندار

مماز

صدا

مرز

در

مناطت

صنفي،

هداكثر

در

روز

 80دسيبل و در شب  70دسيبل است.
به خاطر هفظ و جلوگيري از آلودگي آبهاي زيرزميني دشت فارس ،كليه عملكردهايي كه تراك خال
جمعيتي بي

از  1500نفر در هكتار داشته باشندمكه در ها هاضر اين عملكردها در شهر وجود نداشته و

تمويز نشدهاند) يا تعداد جمعيت ساكن ،شاغل و يا مراجعه كننده هر واهد عملكردي بي
ملزم به دفع فاضالب به صورت سپتي

تان

از  65نفر باشد،

يا روش فني مناسب ديگر به تناسب عملكرد بوده و مماز به

استفاده از چاه جذبي نيستند.
• دفع پساب قبل از تصفيه مناسب و كلرزني كافي به داخل جويها و نهر و مسيل و قنات ممنو است.
تأمين فضاي اختصاصي جمعآوري زائدات در داخل واهدهاي صنفي الزامي است.
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• ادغام زبالهها و زائدات صنعتي و انساني در ممتمع محلقاً ممنو است.
• انباشت زباله به صورت آزاد و باز ممنو بوده و كليه توليد كنندگان زباله ملزم به استفاده از كيسههاي
مقاوم مصصوص زباله ميباشند.
• استفاده از سوختهاي فسيلي ،مثل :چوب ،زغا و زغا سنگ براي تأمين گرماي

كليه اماكن عمومي و

خصوصي ممنو است.
• كليه عملكردهاي مصرف كننده سوختهاي هرارتي ،ملزم به استفاده از گاز شهري ميباشند .در شرايط
عدم دسترسي به گاز شهري ،اين واهدها ملزم به استفاده از سيست هاي فني مناسب براي برقراري سوخت
كامل با هداقل زائدات و دود ميباشند.
• در تهيه ،نصب و اتصا لولهها و كانا هاي منتهي از محدوده داخلي امالك به معابر و كانا هاي عمومي،
نصب درپوش مناسب براي جلوگيري از ورود و خروج جانوران موذي الزامي است.
ضوابط و مقررات مربوط به حركات فعال زمین و زلزله

• بناهاي شهري از نظر ضرورت و اهميت رعايت ضوابط مربوط به زلزله به سه دسته ،ساختمانهاي با اهميت
زياد ،متوسط و ك طبقهبندي ميشوند.
الف -ساختمانهاي با اهميت زياد:

اين ساختمانها پ

از وقو زلزله اهميت خاصي در امدادرساني و ساماندهي اوضا دارند و قابل استفاده

بودن آنها بعد از وقو زلزله داراي اهميت زيادي است ،به طوري كه وقفه در بهرهبرداري از آنها به طور
غيرمستقي موجب افزاي

تلفات و خسارات در نواهي زلزلهزده خواهد شد .اين ساختمانها عبارتند از:

بيمارستانها ،درمانگاهها ،مراكز آت نشاني ،مراكز و تأسيسات آبرساني ،نيروگاهها و تأسيسات برقرساني،
مراكز مصابرات ،راديو و تلويزيون ،تأسيسات انتظامي و مراكز كم رساني .عالوه بر اين ،تمام ساختمانهايي
كه موجب تلفات زياد ميشوند مانند مدارس ،ورزشگاهها ،سينماها ،سالنهاي اجتماعات ،فروشگاههاي بزرگ،
پايانههاي مسافربري يا هر فضاي سرپوشيده كه محل اجتما بي

از  300نفر باشد و ساختمانهايي كه

خرابي آنها سبب از دست رفتن ثروت ملي ميشودممانند موزهها) ساختمانها و تأسيسات صنعتي كه خرابي
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آنها موجب آلودگي محيطزيست يا آت سوزي وسيع ميشودممانند انبارهاي سوخت و مراكز گازرساني) از
اهميت بااليي برخوردارند.
ب -ساختمانهاي با اهميت متوسط:

در اين گروه ساختمانهايي قرار دارند كه خرابي آنها تلفات و خسارات قابل توجهي به وجود ميآورد ،مانند
ساختمانهاي مسكوني ،ساختمانهاي اداري و تماري ،هتلها و جزآن.
پ -ساختمانهاي با اهميت كم:

شامل ساختمانهايي است كه خسارت نسبتاً كمي از خرابي آن به وجود ميآيد و اهتما بروز تلفات در
آنها ك است ،مانند ساختمانهاي چوبي و يا سايهبانهاي فلزي با سقف سب

به ويژه براي استفاده در

بازارهاي روز و ساختمانهاي موقت كه مدت بهرهبرداري از آنها ك تر از دو سا است.
رعايت ضوابط و مقررات زير براي كليه ساختمانهاي شهر كارزين كه تقاضاي پروانه ساختماني يا نوسازي
مينمايند ،ضروري است .اين ضوابط و مقررات براساس آييننامههاي موجود به ويژه آييننامه طر
ساختمانها در برابر زلزله  1366ماستاندارد شماره  2800ايران) و ضوابط تعيين نيروهاي هاصل از زلزله
پيشنهاد شده است:
خاك زير ساختمان براساس محالعات مكاني

خاك بايد به صورت يكنواخت با مقاومت و نشست يكسان از

طريت تركيب مناسب با مصال مقاوم ،تقويت شود.
طر هاي معماري ارائه شده به سازمان ممري طر بايد همراه نقشههاي سازه و دفترچه محاسبات منحبت بر
استانداردهاي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و رعايت آئيننامه  2800زلزله باشد.
افزاي

تعداد طبقات بايد به همراه تقويت ستونها و ديوارهاي باربر و مقاومت پيها انمام پذيرد.

به استثناء ساختمانهاي تماري ،اداري و تأسيسات عمومي در طبقه ه كف ،هداكثر ارتفا هر ي

از طبقات

ساختمانها محدود به  3/5متر و هرگاه ارتفا از اين هد بي تر شود بايد در كليه ديوارها در هر سه متر
ارتفا ي

كالف بتن آرمه به ارتفا هداقل بيست سانتيمتر و با عرضي برابر عرض ديوار قرار داده شود.

در ساختمانهاي بلندمرتبه ،محاسبه مقاومت خاك و تحمل زمين و رعايت اصو فني و اجرايي ،پيسازي،
كرسي چيني و چگونگي اتصا صحي پيها به سقفها و ديوارها الزامي است.
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ساختمانهاي آجري نبايد بي

از سه طبقه به اضافه ي

زيرزمين داشته باشند و ارتفا آن از سح زمين

نبايد از  11متر تماور كند.
ارتفا ساختمانهايي كه در آنها تمام يا قسمتي از بارهاي عمودي به ديوارهايي كه با بلوكهاي سيماني
ساخته شده وارد ميآيد ،بايد هداكثر دو طبقه به اضافه ي

طبقه زيرزمين بوده و ارتفا آن از سح زمين

نبايد از هشت متر تماوز كند.
ساختمانهاي سنگي ،ساختمانهايي هستند كه تمام يا قسمتي از بارهاي عمودي را به ديوارهايي كه با
سنگ الشه ساخته شده وارد ميشود .اين ساختمانها فقط براي ي
ساختمان از سح زمين نبايد بي
در مورد افزاي

طبقه به اضافه زيرزمين است و ارتفا

از پنج متر باشد.

مقاومت ابنيه در برابر زلزله مالهظات كلي زير بايد مدنظر قرار گيرد:

ساختمان بايد در دو امتداد عمود بر ه بتواند نيروهاي افقي ناشي از زلزله را تحمل و در هر ي

از اين

امتدادها انتقا نيروي افقي به پيها به طور مناسب صورت گيرد.
از ساختمانهاي با ارتفا متفاوت و چسبيده به ه بايد پرهيز شود ،زيرا ساختمانها با ارتفا هاي مصتلف،
واكن هاي مشابه نسبت به ارتعاش زلزله نداشته و موجب ضربه زدن به يكديگر ميشوند.
براي جلوگيري از ضربه ساختمانهاي مماور به ي ديگر كه داراي ارتفا بي

از  12متر يا داراي بي

از

چهار طبقه هستند ،بايد درز انقحا و يا فاصلهاي هداقل برابر با نصف درز انقحا از مرز مشترك با زمين
مماور در نظر گرفته شود.
هداقل درز انقحا در تراز هر طبقه مي

صدم) ارتفا آن از روي تراز پايه است .اين فاصله را بايد در

محلهاي الزم با مصال ك مقاومت كه در موقع زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آساني خرد ميشوند ،پر
كرد.
كليه عناصر باربر ساختمان بايد به نحوي مناسب به ه پيوسته باشند تا ساختمان در هنگام وقو زلزله به
صورت ي پارچه عمل كند ،به ويژه در مورد سقف عالوه بر آن كه اتصا آن به قاب و ديوارها معناصر قائ
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باربر) تأمين شده باشد ،الزم است سقف با هفظ انسمام خود مانند ي

ديافراگ  ،نيروهاي ناشي از زلزله را به

عناصر قائ منتقل كند.
شهرداري بايد با توجه به سيست كنتر پروژهها از نظر ايمني در مقابل زلزله ،سازندگان ساختمانهاي
كوچ

را از اين نظر راهنمايي و كنتر كند .به عالوه با آموزش مردم براي مقابله با خحرات زلزله در مراكز

آموزش وسايل ارتباط جمعي ،پيامدهاي آن را به هداقل برساند .ه چنين توصيه ميكند ،سمينارهاي
آموزشي با نماي

فيل و با استفاده از تمربيات پيمانكاران ،معماران ،مهندسين مشاور و ساير دست

اندركاران براي آشنايي مردم در برابر مقابله با خحرات ناشي از زلزله برگزار كنند.
/ 1/15ب :تهیه ضوابط و مقررات مربوط به تجمیع و نوسازی در حوزه های بافت فرسوده و اسكان غیر رسمی

هوزه هاي بافت فرسوده و اسكان غير رسمي بافت هايي هستند كه عمدتاً مهاجرين روستايي و تهيدستان
شهري را در خود جاي داده اند و بدون مموز و خارج از برنامه ريزي رسمي و قانوني توسعه شهري مطر
هاي هادي و جامع و تفصيلي) در درون يا خارج از محدوده قانوني شهرها به وجود آمده اند ،عمدتاً فاقد سند
مالكيت هستند و از نظر ويژگي هاي كالبدي و برخورداري از خدمات و زيرساخت هاي شهري مشابه بافت
هاي فرسو ده شديداً دچار كمبود هستند .مداخله در اين گونه بافت ها از نو ساماندهي و توانمند سازي
خواهد بود .اصل مشترك در همهي انوا مداخله مشاركت مردمي خواهد بود.
همان گونه كه قبال نيز بيان گرديد ،شهر كارزين فاقد مناطقي با خصوصيات هوزه هاي بافت فرسوده و
اسكان غير رسمي مي باشد.
 -آيیننامه اجرايی قانـون حفظكاربری اراضی زراعی و باغها مصوب مورخ  1374/10/24هیأت وزيران

ماده  -1در اجراي قانون هفظ كاربري اراضي زراعي و باغها  -مصوب  -1374كه از اين پ

در اين آييننامه

به اختصار قانون ناميده ميشود -عبارتهاي زير داراي تعريفهاي مربوط هستند:
الف -محدوده قانوني شهر :محدودهاي است كه براساس تبصره م )1ماده م )4قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات
كشوري -مصوب  -1362به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد.
ب -محدوده قانوني شهرك :محدودهاي است كه به تصويب مراجع قانوني ذيربط رسيده باشد.
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ج  -محدوده قانوني روستا :در طر هاي هادي يا بهسازي روستا ،محدودهاي است كه به تصويب مراجع
قانوني ذيربط رسيده باشد و در روستاهاي فاقد طر جامع يا بهسازي ،محدوده مسكوني موجود روستاست.
ماده  -2وزارتصانههاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي ،سازمان هفاظت محيط زيست و استانداريهاي
سراسر كشور موظفند بنا به درخواست وزارت جهاد كشاورزي ،نماينده خود را در هر استان جهت تشكيل
كميسيون موضو تبصره م )1ماده م )1قانون -كه از اين پ

در اين آيين نامه به اختصار كميسيون ناميده

ميشود -به وزارت ياد شده معرفي كنند .وزير جهاد كشاورزي هك عضويت نمايندگان ياد شده در كميسيون
را صادر ميكند.
تبصره  -كميسيون و دبيرخانه آن در اداره جهاد كشاورزي استان مستقر ميشود و سازمان ياد شده در هر
استان مساو دبيرخانه را تعيين مي كند.
ماده  -3درخواست متقاضي يا جانشين قانوني وي مبني بر تايير كاربري اراضي يا باغهاي تحت تمل

به جز

درخواستهاي موضو تبصره م )2ماده م )1قانون به انضمام تصاوير اسناد و مدارك الزم در دبيرخانه
كميسيون ثبت و به ترتيب تاريخ ثبت ،براي رسيدگي در دستور كار كميسيون قرار ميگيرد .كميسيون
درخواستهاي ياد شده را در صورت لزوم ،پ

از اخذ نظرات دستگاههاي اجرايي مربوط و شهرداريها ،مورد

بررسي قرار ميدهد و هداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ثبت در دبيرخانه ،با رأي اكثريت اعضاء در مورد آنها
تصمي گيري ميكند و مراتب را بالفاصله به متقاضري اعالم مينمايد.
تبصره  -1شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ،كميسيون موضو ماده م )5قانون تأسي

شورايعالي

شهرسازي و معماري ايران ،مراجع قانوني تصويب طر هاي جامع يا هادي و ساير مراجع قانوني مربوط،
هسب مورد كاربري جديد زمين يا باغ موضو ماده م )2قانون را تعيين ميكنند.
تبصره  -2كميسيون در صورت موافقت با تايير كاربري زمين زراعي يا باغ موضو درخواست يا قسمتي از
آن ،مراتب را همراه با نقشه مكروكي) و مشصصات كامل مل  ،به منظور تعيين قيمت روز زمين يا باغ براي
كاربري جديد ،به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوط اعالم ميكند و پ
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بر واريز هشتاد درصد م )80%ارزش روز زمين و باغ موضو ماده م )2قانون به هساب خزانهداري كل كشرور،
مموز تايير كاربري را صادر و به متقاضي يا جانشين قانوني وي اعالم مينمايد.
تبصره  -3وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضوابط تشصي
قانوني شهرها را ظرف ي

اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده

ماه از تاريخ ابالغ اين آييننامه تعيين و جهت اجرا به اداره جهاد كشاورزي

استانها ابالغ كند.
تبصره  -4وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ اين آييننامه،
ضوابط مربوط به چگونگي تقوي ارزش اراضي مشمو تايير كاربري موضو قانون را تهيه و براي تصويب
هيأت وزيران پيشنهاد كند.
ماده  -4ادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي موظفند اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده
قانوني شهرها وشهركها را براساس نقشهاي كه به تأبيد اداره جهاد كشاورزي استان رسيده است ،تفكي
كنند .ضوابط تفكي

اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها توسط وزير جهادكشاورزي تهيه

و ابالغ ميشود.
ماده  -5وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضوابط و تعاريف مربوط به تايير كاربري زمين زراعي و باغ براي
سكونت شصصي مالكان ك بضاعت در مساهتهاي كوچ  ،همچنين نيازهاي بص
مشمو پرداخت عوارض موضو ماده م )2قانون نميباشند ،ظرف ي

كشاورزي و دامي را كه

ماه از تاريخ ابالغ اين آيين نامه تهيه و

براي اجرا به كميسيون موضو تبصره م )1ماده م )1قانون ابالغ كند.
تبصره -ضوابط و تعاريف موضو اين ماده در بص

امور دامي و ساير وظايف جهاد كشاورزي با هماهنگي

وزارت ياد شده تهيه ميشود.
ماده  -6وزارت راه و شهرسازي در اجراي تبصره م )2قانون مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها
ممتصل يا منفصل) را هتيالمقدور در خارج از اراضي زراعي و باغها طراهي و از اراضي غيرزراعي و غير قابل
كشاورزي استفاده كند و نظر وزارت جهاد كشاورزي را در مورد غير زراعي و غيرقابل كشاورزي بودن اراضي
اخذ كند.
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تبصره -وزارت راه و شهرسازي موظف است دستورالعمل مربوط به چگونگي به هداقل رساندن تايير كاربري
اراضي زراعي و باغهاي داخل محدوده قانوني شهرها را ظرف دو ماه از تاريخ ابالغ اين آييننامه تهيه و به
دستگاههاي مربوط ابالغ كند.
ماده  -7وزارت جهاد كشاورزي و ادارات جهاد كشاورزي استانها پ

از اهراز تصلف موضو ماده م )3قانون

و تبصرههاي آن ،هسب مورد ضمن معرفي متصلفان به مراجع قضايي ،توقف عمليات و اقدامات را از مراجع
ياد شده درخواست مي كند .مراجع قضايي ابتدا خارج از نوبت دستور موقت توقف عمليات و اقدامات مااير
قانون را صادر و سپ

برابر مقررات مربوط به تصلف رسيدگي و هك مقتضي را صادر مي كند .در صورت

محكوميت متصلف به پرداخت جريمه نقدي ،مرجع قانوني مربوط موظف است برابر هك دادگاه پ

از

وصو جريمه ،مموز بنا و تأسيسات را صادركند.
ماده  -8استانداري مكلف است هر سا اعتبارات عمراني موضو قانون را تحت رديفهاي جداگانه براي
وزارت جهاد كشاورزي و وزارت راه و شهرسازي به ترتيب هشتاد درصد م )80%و بيست درصد م )20%در
اليحه بودجه ساالنه منظوركند .معاد صد در صد م )100%وجوه واريزي موضو قانون به درآمد عمومي
كشور هر سا به نسبتهاي ياد شده ،از محل اعتبارات مربوط در اختيار وزارتصانههاي جهاد كشاورزي و راه
و شهرسازي قرار ميگيرد تا جهت اجراي طر هاي مصوب موضو ماده م )4قانون به مصرف برسد.
ماده  -9به منظور جلوگيري از تداخل وظايف در اجراي قانون و قانون زمين شهري -مصوب  -1366در
هري استحفاظي ،دستورالعمل الزم بهطور مشترك توسط وزراي جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي تهيه و
ابالغ ميشود.
ماده  -11زمينهاي مورد نياز طر هاي عمراني مصوب ،از شمو اين آييننامه مستثني است.
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 -محدوده های مناسب برای توسعه گردشگری و ساخت و سازهای متناسب

محدوده هاي مناسب براي توسعه گردشگري بر اساس ضوابط طر هاي كالبدي و طر هادي تعيين مي
گردد .همچنين بر اساس امكان سنمي امكانات و پتانسيل هاي محدوده براي توسعه گردشگري ،تعيين مي
گردد.
استفادههاي مماز از اراضي واقع در پهنه گردشگري و گذران اوقات فراغت در هري شهر كارزين با توجه به
وجود بقعه امام زاده سبزپوشان عبارتند از:
 اهداث پاركهاي طبيعي و تاسيسات و ابنيه مرتبط با آنها براساس طر مورد تاييد شهرداري كارزينايماد تاسيسات مناسب و توسعه هرم امام زاده شاه علمدار و فراه اوردن امكانات رفاهي برا گردشگران
مذهبي
 ايماد تاسيسات مورد نياز جهت كوهنوردي و گذران اوقات فراغتاستفادههاي ممنو از اراضي واقع در پهنه گردشگري و گذران اوقات فراغت در هري شهر كارزين عبارتند از:
 دامداري و پرورش دام و طيور ايماد مراكز صنعتي و خدمات مزاه شهري -كليه فعاليت ناسازگار با مقوله گردشگري و گذران اوقات فراغت به تشصي

شهرداري كارزين

استفادههاي مشروط از اراضي واقع در پهنه گردشگري و گذران اوقات فراغت در هري شهر كارزين عبارتند
از:
 ايماد واهدها و مراكز عمومي گردشگري با تاكيد بر گردشگري طبيعي ماكوتوريس ) و گردشگري مذهبيبه همراه تأسيسات و ابنيه مربوطه مشروط به تأييد شهر از سوي شهرداري كارزين
 -ايماد مراكز و واهدهاي فرهنگي و مذهبي براساس طر منسم و با تأييد شهرداري كارزين.
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 -حريم راه های برون شهری در حريم شهر

هري راه ها و معابر برون شهري در هري شهر  150متر بعد از هري قانوني راه در طرفين جاده هاي برونشهري تعيين مي گردد.
عرض هري راه در هر محور توسط اداره كل راه و شهرسازي استان تعيين مي گردد.ايماد هر گونه ساختمان و تاسيسات در هري راه ها و همچنين ايماد هر نو راه دسترسي ه سح بهجاده هاي مذكور خارج از طر هاي مصوب ممنو است.
تبصره :تاسيسات زيربنايي و تاسيسات كشاورزي و خدمات جاده اي مورد نياز بر اساس تاييد مراجع ذيربط از
شمو بندهاي فوق خارج مي باشند.
كليه كارگاهها و واهدهاي صنعتي ،صنفي و خدماتي موجود در هري ذكر شده بايد به خارج از هري مزبورمنتقل شوند .توصيه مي شود كارگاه هاي صنفي و خدماتي مورد نياز بهتر است به صورت متمركز و در قالب
ممموعه هاي خدماتي در محل هاي مناسب و خارج از هري فوق اهداث گردند.
/1/16/6ب :نظارت و كنترل حريم شهر

با توجه به ارتباط و تاثير متقابل شهر بر اراضي پيرامون از ي

سو و نياز به تامين برخي خدمات مورد نياز

شهر مانند گورستان ،غسالصانه ،كشتارگاه ،محل دفن زباله و  ...در خارج از محدوده شهر ،لزوم كنتر و
نظارت دايمي بر محدوده هاي پيراموني شهرها الزامي بوده و هرگونه ساخت و ساز و استفاده از اراضي در
هري شهر تحت نظارت شهرداري و بر اساس ضوابط و مقررات اجرايي طر خواهد بود .بديهي است هسب
مورد ،كسب نظر مراجع ذيربط براي هر گونه اقدامي در هري شهر الزامي است.
پدافند غیر عامل

از زماني كه شهرنشيني آغاز شد ،طر شهرسازي با پدافند همراه بوده است .امروزه گ سرترش جنگافزار هرا و
ابزارهاي پرتاب آنها بر روي ه سرنوشت جنگ را دگرگون ساخته و فرآيندهاي ويژهاي را پديد آورده است.
اكنون ديوار ،بارو و ديگر تأسيسات پدافندي سدههاي گذشته ،در پدافند شهر كارآيي ندارند .يرا برراي م ثرا
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چون سربازخانهها و تأسيسات نظامي هميشه در فهرست آماجهاي اصلي دشمن جاي دارند ،برودن آن هرا در
شهر فراخوان آت

دشمن به شمار ميآيد.

بر اين اساس براي پدافند شهر بايد روشي امروزين به كار بست .بايد در نظر داشت كه جنگ تنها ي كري
از عوامل ويران گر شهر است .خحر عوا مرل طبي عري مان نرد سريل ،ز مرين لررزه ،گرد براد و تو فران و ه چ نرين
ويرانگري ستون پنم و آت سوزي نيز ك از جنگ نيست ،چنان كه جنگ را در هر شرايحي منتفي بداني ،
اهتما رويدادهاي ديگر ما را به پي بينيهاي بايسته پدافندي در برابر آنها ناگزير ميسازد.
در اين نوشتار به بررسي روشهاي امروزين پدافند شرهر و سرازماندهي برراي كم ر سراني بره هن گرام
رويدادهاي زيانبار پرداخته ميشود.
شناخت و بررسی روشهای پدافندی

پدافند غير عامل ،به كاربردن روشهايي است كه از اثر صدمههاي دشمن و هوادث طبيعي و مصنو بكاهد و
يا آن را به ك ترين ميزان برساند .در پدافند غير عامل ،جنگافزارها به كار گرفته نمي شروند و ه تري ويژ گري
منحقهاي كه شهر در آن جا گرفته و زمينهاي پيرامون آن نيز در اين امر تأثير دارد .از اين ويژ گري مي تروان
ه براي پدافند عامل و ه براي غير عامل بهره برد و موانع طبيعي را با موانع ساختگي تكميل كرد و ويژگي
پدافندي منحقه را بهبود بصشيد .روشهايي كه در پدافند غير عامل به كار برده ميشوند عبارتند از:
 پراكندگي تأسيسات و ساختمانها ايمن ساختن تأسيسات باارزش ساختن پناهگاه -پوش

و پنهانسازي

• پراكندگي تأسيسات و ساختمانها

تمركز تأسيسات در منحقهاي محدود ،چنان كه اين منحقه زير بمباران هوايي يا توپخانه دشمن قرار گيرد،
موجب ميشود كه آسيب و زيان كلي به تأسيسات وارد شود .براي كراه

ا ثرر زيان هراي اهت مرالي ا قردامات

دشمن بايد تأسيسات باارزش را در بص هاي ديگر بهره بررداري كررد .ه مرين و ضرعيت مم كرن ا سرت برراي
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بص هاي ديگر نيز روي دهد و به تعداد ساختمانهاي بي تري آسيب برسد و ه افراد بي تري جان خود
را از دست داده و يا زخمي شوند .با پراكندگي تأسيسات و ساختمانها در سراسر شهر از صدمههاي اهتمالي
دشمن كاسته ميشود و ه زمان ،دشمن امكان نمييابد كه با هزينهاي ك تر ،ز يران و آ سريبي بره شرهر وارد
سازد.
• ايمن ساختن تأسيسات باارزش

تأسيساتي كه براي ادامه زندگي مردم شهر ضرورياند و تأسيسات صنعتي كه فرآوردههاي آن براي پشتيباني
نيروي خودي و گرداندن جنگ كاربرد دارند ،بايد در برابر بمباران هروايي و توپخا نره د شرمن اي مرن شروند.
چنانچه وضع زمين شهر اجازه دهد ،ميتوان اين گونه تأسيسات را به زير زمين برد .در نتيمه پوش

خاكي

كه باالي سقف آنها قرار دارد مانع از آسيب رساندن ترك هاي بمب يا گلوله توپخانه مي شرود و از سروي
ديگر ،تأسيسات از ديد هوايي و زميني دشمن پن هران ميما نرد و بره آ سراني آ مراج ه مرالت قررار نميگ يررد.
چنانچه بردن تأسيسات به زيرزمين عملي نباشد بايد ديوارهاي بدنه و سقف آنها به اندازهاي استوار ساخته
شوند كه دست ك در برابر بمبهاي كوچ  ،پايدار بمانند و يا آسيب كمي به آنها وارد شود.
• ساختن پناهگاه

براي هفاظت مردم در برابر ترك

و گرمايي كه از انفمار و تكههاي بمب و گلوله توپخانه و ه چنين ريزش

خاكستر پرتوبار* ناشي از ترك

هستهاي پديد ميآيد ،بايد پناهگاه مناسب ساخته شود .چون پناهگاه به جز

موارد محدود مزمان جنگ ،گردباد و توفان) كاربردي ندارد ،بايد در ساخت آنها صرفهجويي شود تا بار هزينه
كاه

يابد .ه چنين بايد تدابيري به كار بست تا از متروك ماندن پناهگاه نيز جلوگيري شود.

- Radioactive Fallout
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• پوشش و پنهان سازي

براي پنهان ساختن وسايل و تأسيسات از ديد هوايي و زميني دشمن ،بايد آن هرا را ا سرتتار كررد .سرادهترين
روش استتار ،به كار بردن رنگ و بافت بدلي و دگرگون كردن نماي بيروني است تا سوژه مورد نظر را با زمينه
طبيعي ه رنگ سازد .گو اين كه تأسيساتي مانند فرودگاه را نميتوان پنهان كرد ،اما تعداد و نو هواپيماها را
ميتوان با هواپيماهاي فريبدهنده ،متفاوت جلوه داد.
در جنگ اتمي ،تأسيسات بايد در عمت ساخته شوند و از پوش

طبيعي به عنوان استتار و هفا ظرت در

برابر ت  ،بهرهگيري شود .البته ضرورتي ندارد كه همه ساختمانهاي مراكز صرنعتي برزرگ را بره ز يررزمين
انتقا داد يا استتار كرد .تنها ميتوان بصشي از آنها را كه در صورت آماج قرار گرفتن ،زيان جبران ناپذيري
ميبينند به زيرزمين انتقا داده يا آنها را استوار و پابرجا ساخت و با به كارگيري تور استتار از د يرد هروايي
دشمن پنهان كرد .تأسيساتي كه به زيرزمين برده شده و يا به گونهاي ا سرتتار شردهاند در شنا سرايي هروايي
دشمن ،جاي خالي خود را روي عك هاي هوايي نشان ميدهند و دشمن در صدد يافتن جاي اصلي آنها بر
ميآيد و ممكن است با استفاده از عوامل خود جاي آنها را روي نقشه م شرص

ك نرد .از ا يرن رو بره من ظرور

فريب دشمن بايد براي تأسيساتي كه به زير زمين برده شده و يرا ا سرتتار مي شروند ،جرايگزين فرراه

شرود.

بهرهگيري از ماكت يا ساختن تأسيسات بدلي همانند ،عك هاي هوايي دشمن را تكميل ميكند و چنان كه
تأسيسات بدلي را آماج قرار دهد به تأسيسات اصلي زياني وارد نميآيد.
كاربرد روشهای پدافندی در مقیاس شهر و بخشهای آن

ويراني شهرها را با به كار بستن روشهاي پدافندي در ساختار شهر ميتوان به ك ترين ميزان رسانيد .از ا يرن
رو در طر شهرسازي و الگوي توسعه شهر بايد پراكندگي بص هاي ساختماني و برنامه ساخت پناهگاه هراي
دسته جمعي را پي بيني كرد؛ ميتوان به طور موقت طبقات زيرين ساختمانها يا پاركينگها را بره ع نروان
پناهگاه به كار بست.

مهندسین مشاور آباد گستر تخت سلیمان

121

طرح اهدی شهر کارزین(فتح آباد)

دفتر فنی استانداری افرس

انواع پناهگاه

نو پناهگاه معموالً ي
•

يا دو نفره و يا بزرگ و دسته جمعي است.

پناهگاههاي يك يا دو

نفره :سادهترين نو پناهگاه است كره برراي مردتي كو تراه از آن

استفاده ميشود .اين گونه پناهگاهها معموالً چالهاي است كه گنماي
آژير خحر هوايي از آن استفاده ميشود و براي جلوگيري از اصابت تررك

ي

يا دو نفر را دارد و در پي
و مروج انف مرار ،سرودمند

است.
•

پناهگاههاي

گروهي:

ويژه ي

ساختمان است .گنماي

اين گونه پناهگاهها به اندازه ا فررادي

است كه درون ساختمان زندگي و يا كار ميكنند و معموالً در طبقه زيرين پي بيني ميشود و افراد
به آساني به آن دسترسي دارند .براي اين پناهگاهها دست ك دو راه ورودي و خروجي جداگانه با يرد
در نظر گرفته شود تا در صورت بسته شدن يكي از آنها امكان خروج از راه دوم وجود داشته با شرد.
براي هر پناهگاه بايد تهويه ،روشنايي ،دستشويي و توالت و ذخيره آب نيز پي بيني كرد.
•

پناهگاه ويژه:

براي ساختمانهايي كه كاربرد ويژهاي دارند ،ساخته مي شرود .گن مراي

ا يرن

پناهگاهها بستگي به نو عملكرد ساختمانها دارد .اين پناهگاهها بايد تداوم وظايف و كار پر سرنل را
فراه سازند و براي زيست شبانهروزي آنان داراي تسهيالتي باشند.
•

پناهگاههاي

همگاني :اين پناهگاهها ويژه اماكن عمومي است .اين نرو پناهگاه هرا با يرد داراي

راههاي ورودي و خروجي متعدد باشند و برراي هرر كردام ن يرز با يرد تهو يره ،رو شرنايي ،ذخ يرره آب،
دستشويي و توالت در نظر گرفته شود.
 -8-2-2گروهبندی ساختمانها از ديد كاربری و نیازمندی پناهگاه
• ساختمانهاي مسكوني:

اين ساختمانها براي زيست و استراهت ساكنان آن ساخته ميشود و ه مره گو نره ت سرهيالت زي سرتي در آن
پي بيني ميشود .تنها بصشي از ساكنان اين ساختمانها ساعتهاي كار روزانه را در بيرون ميگذرانند .لرذا
در اين ساختمانها ،پناهگاههاي گروهي كه گنماي
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ساكنان ممموعه از اين پناهگاه براي زيست موقت به ويژه در شب استفاده ميكنند و با يرد سركوهايي برراي
استراهت همه افراد پي بي نري شرود .تهو يره ،رو شرنايي ،ذخ يرره آب ،دست شرويي و توا لرت از نيازم نرديهاي
نصستين اين گونه پناهگاهها است.چنانچه وضع زمين اجازه د هرد ،مي تروان چ نرين پناهگاه هرايي را در ز يرر
زمين و بيرون از ساختمان پي بيني كرد.ي
لزوم براي درخواست كم

خط تلفن نيز بايد براي ارتباط با خارج از پناهگاه و در صرورت

پي بيني شود .در پناهگاه ،وسايل كم هاي نصستين با يرد در د سرترس با شرد.

ه چنين بايد براي گرم نگهداشتن هواي پناهگاه در زمستان ،پي

بينيهاي الزم صورت گيرد.

• مراكز آموزشي:

در اين ساختمانها ،پناهگاه براي ساعتهاي كار روزانه مورد نياز ا سرت و گن مراي

آن ن يرز بره ت عرداد ا فرراد

بستگي دارد .پناهگاه را ميتوان در زير ساختمانها و يا چنانچه وضع زمين اجازه دهد در زيرزمين و ب يررون
از ساختمانها پي بيني كرد .تهويه ،روشنايي ،ذخيره آب ،وسايل كم هاي نصستين ،تلفن براي ارت براط برا
خارج از پناهگاه ،دستشويي و توالت از نيازمنديهاي نصستين پناه گراه بره شرمار ميآ يرد .راه هراي ورودي و
خروجي بايد به تعداد مورد نياز پي بيني شده تا ه زمان مورد استفاده قرار گ يررد و ا فرراد بتوان نرد هرر چره
زودتر خود را به پناهگاه برسانند.
• مراكز درماني:

در اين مراكز نيز مانند ساختمانهاي مسكوني ،به پناهگاههايي كه در طو شبانه روز بتوانند مرورد ا سرتفاده
بيماران و كاركنان قرار گيرند نياز است ،پناهگاههايي كه براي اين بص ها پيشنهاد ميشود بر دو گونهاند:
پناهگاه همگانی :براي بيماران و كاركناني كه بتوانند شصصاً خود را به پناهگاه برسانند .اين پناهگاه هرا مان نرد
پناهگاههاي مراكز آموزشي ساخته ميشود.
پناهگاه ويژه :كه فعاليتهاي جاري درمانگاه يا بيمارستان بتواند در آن ادامه يابد .از اين رو چنين پناه گراهي
داراي بص هاي جداگانه است كه با ي

راهروي زيرزميني به ه مر بروط مي شروند .چنان چره و ضرع ز مرين

اجازه دهد ،اين گونه پناهگاهها در ز يرر ز مرين و ب يررون از سراختمان پي بي نري مي شرود .راه هراي ورودي و
خروجي اين پناهگاهها را بايد به گونهاي در نظر گرفت كه مانع ادامه فعاليت ا صرلي درمان گراه يرا بيمار سرتان
نشود.
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• مراكز تجاري:

در اين مراكز ،به جز فروشندگان و پيشهوران ،تعداد زيادي از ساكنان شهر ن يرز ر فرت و آ مرد دار نرد .پناه گراه
همگانياي براي اين مراكز مناسب است كه جا به اندازه الزم براي فرو شرندگان و پي شرهوران و خر يرداران در
آنها پي بيني شده باشد .اين پناهگاهها بايد داراي چ نردين ورودي و خرو جري با شرند كره ه ز مران ت عرداد
زيادي از افراد بتوانند از آن استفاده كنند .گر چه پناهگاههاي اين مراكز ،بي تر براي ساختهاي كار روزا نره
پي بيني ميشود ولي بايد تهويه ،روشنايي ،ذخيره آب ،كم هاي نصستين ،دستشويي و توالت نيز در آنها
پي بيني شود .براي فروشگاههاي جدا و منفرد كه تنها ي

يا دو فروشنده دارند ،ميتوان پناهگاه ي

يرا دو

نفره پي بيني كرد.
• مراكز مذهبي و فرهنگي و تفريحي:

در اين مراكز ،از پناهگاهها ممكن است تنها براي سراعتهاي م حردودي از روز يرا شرب ا سرتفاده شرود .ا يرن
پناهگاهها مانند پناهگاههاي همگاني است و گنماي

آن بستگي به نو فعال يرت ه مران مر كرز دارد .در ا يرن

پناهگاهها نيز بايد تهويه ،روشنايي ،راههاي ورودي و خروجي ،ذخ يرره آب ،دست شرويي و توا لرت و كم

هراي

نصستين پي بيني شود .چنانچه موزهها ،كتابصانهها و مركز نگهداري ا سرناد بره شركل طب قرات زيرزمي نري
ساخته شوند ،ديگر نيازي به پناهگاه نصواهد بود و سح بيروني آن نيز به فضاي سبز شهر افزوده خواهد شد.
• مراكز اداري:

از اين مراكز در ساعتهاي محدودي از روز استفاده ميشود و پناهگاه نيز براي همان سراعتها كراربرد دارد.
پناهگاههاي اين مراكز را ميتوان در زير ساختمان يا چنانچه وضع زمين اجازه دهد در زير زمين و بيرون از
ساختمان در نظر گرفت .گنماي
مراجعه كنندگان به آن بص

پناهگاه نيز به اندازه تعداد كاركنان بص

اداري و چند در صرد هر برراي

خواهد بود.

• مراكز انتظامي و آتش نشاني:

كار اين مراكز شبانهروزي است .در مركز و پاسگاههاي انتظامي در سراعتهايي از روز ه مره كارك نران ه ضرور
دارند و در باقي ساعتها به صورت نوبتي كار ميكنند .از اين رو گنماي
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پي بيني شود .گذشته از آن ،بايد براي افرادي كه در ساعتهاي ديگر در آنما ميمانند تسهيالت زي سرت و
است راهت و محل كار و به طور كلي مانند موارد ديگر تهويه ،روشنايي ،وسايل ارتباطي متلفن و راديو) ورودي
و خروجي مناسب ،آب ،دستشويي و توالت و همام ،جاي تهيه يا گرم كردن غذا پي بيني شود.
ديگر اين كه باز ه چنانچه وضع ز مرين ا جرازه د هرد ،مي تروان پناه گراه را در ز يرر ز مرين و ب يررون از
ساختمان پي بيني كرد و بص هاي جداگانه را با ي
اداره مركزي و ايستگاههاي آت

راهروي اصلي در زيرزمين به ي ديگر پيوند داد .براي

نشاني كره همان نرد ن يرروي انت ظرامي ا سرت ،پناه گراه متنا سرب برا آن با يرد

پي بيني شود .پي بيني وسايل آت

نشاني در زير زمين ساختمان و پي بيني پاركينگ با راههاي ورودي

و خروجي مناسب ضروري ميكند.
• مراكز صنعتي:

همه كاركنان و كارگران را دا شرته با شرند .چنان چره

پناهگاههاي اين مراكز بايد مانند مراكز اداري ،گنماي

كارگاهها يا كارخانهها ،كار شبانهروزي انمام دهند ،براي افرادي كه در نوبتهاي دي گرر در كارخا نره ميمان نرد
بايد تسهيالت زيست و استراهت در نظر گرفته شود.
• مراكز ترابري:

در اين مراكز ،به جز كاركنان آن كه تعدادي مشص

هستند ،تعداد زيادي مراجعه كننده ن يرز با يرد در ن ظرر

گرفته شود .براي اين بص ها كه معموالً عملكرد آنها شبانهروزي ا سرت ،دو گو نره پناه گراه با يرد پي بي نري
شود:
 پناهگاه براي كاركنان ،به نحوي كه ورودي و خروجي آن تداوم كار شبانهروزي آنها را ميسر سازدممانند پناهگاههاي نيروهاي انتظامي يا آت

نشاني).

 پناهگاه همگاني ،براي مسافران و همراهان كه شرايط پناهگاههاي همگاني مراكز تماري را دارد.شناخت نقاط مهم و اساسی شهر

تأسيسات مه كه براي ادامه زندگي شهر باارزش هستند و ميبايست از وضعيت پدافندي مناسبي بر خروردار
باشند ،به ترتيب زير گروهبندي ميشوند:
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• نيروگاهها ،پستهاي ترانسفورماتور
• مراكز مصابراتي ،فرستندههاي راديو و تلويزيون
• انبارهاي سوخت ،آب ،مواد خوراكي ،دارو ،پوشاك و . ...
• مراكز و پاسگاههاي نيروي انتظامي ،مراكز و ايستگاههاي آت نشاني
• ستاد پدافند شهري و بص ها و آمادگاههاي آن.
هزينهاي كه صرف انتقا اين تأسيسات به زيرزمين و يا استوار كردن سقف و بدنه آنها در برابر بمب و
توپخانه بشود براي نگهداري آنها ارزش دارد .بايد براي اين تأسيسات روش پراكندگي در نظر گرفته شود و
نبايد آنها را به طور انبوه و فشرده در ي
ت

گوناگون شهر سبب ميشود كه در ي

بص

شهر متمركز ساخت .پراكندهكردن تأسيسات در بص هاي

هوايي يرا توپخا نره بره ه مره آن هرا آ سريب نر سرد و ه مره ا يرن

تأسيسات ه زمان از ميان نرود .چنانچه اين تأسيسات فعاليت شبانهروزي داشته باشند بايد براي كاركنان و
نگهبانان آنها پناهگاه مناسب پي بيني شود .راههاي ورودي و خروجي اين تأسيسات را بايد بتوان به آساني
كنتر كرد تا از ويرانگري به دست عناصر ستون پنم جلوگيري شود .چنانچه اين تأسيسات به زير ز مرين
برده شوند با استفاده از پوش

طبيعي زمين ،ايمن ساختن آنها آسانتر خواهد بود .براي تأسيسات مه نيز

بايد سيست آت نشاني جداگانه پي بيني شود .پارهاي از اين تأسيسات چنانچه بر ا ثرر ب مرب يرا توپخا نره
آسيب ببينند ،موجب ويراني يا آت
دشمن در ت

سوزي در ساختمانهاي همسايه نيز ميشوند.

به بص هاي ساخته شده ،نقاط زير را به عنوان اماكن آماج همالت برميگزيند:

• خحوط مواصالتي
• راهآهن و تسهيالت بندري
• پلهاي اصلي ،تونلها و ريلها
• فرودگاهها و هواپيماهاي روي زمين ،ايستگاه رادار
گذشته از اين هدفهاي استراتژي  ،نقاط ديگري نيز آماج قرار ميگيرند:
• پادگانهاي نظامي
• تأسيسات آمادي
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• مراكز صنعتي و نيروگاهها
• مردم كه منبع نيروي انساني جبهه و پشت جبههاند نيز هدفهاي باارزش به شمار ميروند.
به طور كلي ،نقاطي را كه بايد با ايمني ساخته شوند ،ميتوان چنين برشمرد:
• پلهاي اصلي و تونلها كه نقشي مه در خحوط مواصالتي دارند.
• بصشي از مراكز صنعتي كه اگر بر اثر بمباران يا گلوله توپخانه آسيب ببينند موجب از كار اف ترادن
آن مركز صنعتي خواهد شد.
• تأسيسات آمادي به ويژه انبارهاي سوخت اين گونه تأسي سرات در برا برر ب مرب يرا گلو لره توپخا نره
آسيبپذير هستند و گذشته از اين كه ويران شدن آنها موجب از دست رفتن م قرداري ز يراد مرواد
سوختني ميشود ،آت سوزيهاي ناشي از آنها نيز به بصشي از شهر آسيب فراوان ميرساند .بهتر
است اين گونه تأسيسات را به زيرزمين منتقل كرد تا از آسيب و از د يرد زمي نري و هروايي د شرمن
بركنار مانند .در گزين

محل استقرار آنها ،سمت باد را نيز بايد در نظر گرفت.

نقاط زير بايد استتار شوند:
• تأسيسات آمادي ،نيروگاهها ،مراكز صنعتي كه فرآوردههاي آنها براي پشتيباني ج نرگ مرورد ن يراز
است.
• هواپيماها و هليكوپترها.
• مركز و پاسگاههاي نيروي انتظامي ،مراكز و ايستگاههاي آت نشاني.
• پايگاه جنگافزارها مبه ويژه جنگافزارهاي پدافند هوايي).
ضوابط و معیارهای پدافند برای بخشهای گوناگون شهر

مبناي تدوين ضوابط براي تأسيسات و بص هاي گوناگون شهر ،در نظر گرفتن روشهاي پدافند غير عامل به
ترتيب زير است:
• پراكندگي ساختمانها
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• ايمن ساختن تأسيسات باارزش
• پنهانسازي تأسيسات باارزش
• ساختن پناهگاههاي مناسب
با به كارگيري اين روشها زيان اقدامات دشمن مبمباران هوايي و توپخانه) به ك ترين م يرزان خوا هرد
رسيد ،البته نميتوان همه اين روشها را براي تمامي بص ها و تأسيسات شهر ي

جا به كار برد .براي مثا ،

نميتوان همه ساختمانهاي شهر و از جمله بص هاي مسكوني را به زيرزمين منتقل كرد و يا همه آن هرا را
چنان ايمن ساخت كه ضد بمب شوند .اين كار گذشته از تحميل هزينهاي گرزاف بره شهر سرازي ،از د يردگاه
زيستي نيز محلوب نيست .اما ميتوان پارهاي از روشهاي پدافند غير عامل مانند پراك نردگي سراختمانها يرا
ساختن پناهگاههاي مناسب را براي همه يا بي تر بص هاي ساخته شده به كار برد.
شهرهايي كه ساختمانهاي بلند دارند در برابر بمبارانهوايي و توپخانه ك تر آسيب ميبينند .چنانچه
طبقههاي بااليي ساختمانها ويران شوند ،طبقههاي پايين ،زيرزمينها ،راههاي زيرزميني و راه آب هرا د سرت
نصورده ميمانند.
در هر بص
هر بص

بايد براي قحع سريع جريان برق و آب و گاز شهري ،تدابيري پي بيني شود ،ه چنين در

و در نزديكي هر مركز درماني بايد مكاني براي فرود هليكوپتر پي بيني شود كه در صرورت لرزوم

براي كم رساني از آن استفاده شود.
براي بص هاي مسكوني ،افزودن بررد و روش پداف نرد غ يرر عا مرل مپراك نردگي سراختمانها و سراختن
پناهگاههاي مناسب) ،ضوابط ديگري را نيز بايد در نظر گرفت .اين ضوابط عبارتند از:
• دور كردن مراكز مسكوني از تأسيساتي كه آ مراج ا صرلي بم براران هروايي يرا توپخا نره د شرمن قررار
ميگيرند .فرودگاهها ،اي سرتگاههاي راها هرن ،نيروگاه هرا ،مرا كرز م صرابراتي و فر سرتندههاي راد يرو و
تلويزيون ،مراكز صنعتي و تأسيسات نظامي از جمله اين تأسيسات هستند.
• خودداري از انبار كردن مواد سوزنده و آت زا در نزديكي بص هاي مسكوني گذشته از خ حرر آ رت
سوزي ،دود پديد آمده نيز به ساكنان ساختمانها آسيب ميرساند.
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• دور بودن بص هاي مسكوني از انبارهاي آب و سوخت.
• پي بيني پاركينگ خودروها در بيرون از ساختمانهاي مسكوني بزرگ
• چنانچه پاركينگ در داخل ساختمان باشد بايد وسايل آت

نشاني در دا خرل پاركي نرگ پي بي نري

شود .راه ورودي و خروجي پاركينگ نيز بايد امكان تصليه سريع خودروها به هنگام آت

سروزي را

فراه سازد.
• پي بيني پلكان فرار براي ساختمانهاي چند طبقه
• پي بيني تدابيري براي قحع سريع جريان برق ،آب و گاز شهري در سراسر ساختمانهاي م سركوني
بزرگ تا به هنگام بمباران هوايي و توپخانه يا آت

سوزي ،ايمني بي تري فراه شود.

براي پدافند از اماكن عمومي ،روش پراكندگي ساختمانها به كار ميرود .در داخل اماكن عمومي يرا در
نزديكي آنها بايد پناهگاه همگاني پي بيني شود .اماكن عمومي مانند سرينما ،ت اراتر و ر سرتوران كره داراي
سالنهاي زيرزميني با ضوابط پناهگاه همگاني هستند ،نيازي به پناهگاه ندارند .در ساختمان اماكن عمومي از
جمله هتلها ،مهمانصانهها و مهمانسراها همان ضوابط بص هاي مسكوني با يرد در ن ظرر گرف تره شرود .برراي
اماكن عمومي به جز پراكندگي در سح شهر ،ضوابط ديگر از جمله موارد زير را نيز بايد در نظر گرفت:
• سهولت دسترسي به اماكن عمومي از نظر كم

رساني.

• پي بيني امكاناتي براي تصليه آب در هر طبقه از ساختمانهاي مسكوني بلند مرتبه تا بره هن گرام
خاموش كردن آت

سوزي ،آبهاي زائد موجب ويراني ساختمان يا سرريز شدن بر طبقههاي پايين

نشود.
• پي بيني پلكان گريز براي ساختمانهاي چند طبقه
• پي بيني وسايل آت نشاني مكپسو هاي آت
پي

از رسيدن گروه آت
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بررسی و شناخت روشهای كمك رسانی

پ

ش هاي
از جنگ دوم جهاني ،گسترش جنگافزارهاي هستهاي ،عادي و ابزارهاي پرتاب مهواپي مرا و مو ر

قارهپيما) ،سرشت جنگ را كامالً دگرگون ساخته است و هيچ جمعيت غير نظامي نميتواند خود را از اثرهاي
ويرانگر اين جنگافزارها بركنار بداند .در هر جنگ همگاني ،آشكار است كه شهروندان و منابع غير رزمي ن يرز
همانند بنياد هرا و يگان هراي ن ظرامي ،آ مراج بم براران هروايي و توپخا نره د شرمن قررار ميگير نرد .از ا يرن رو
كم رساني از مسائل مه پدافند شهري* است كه بايد سازمان و تسهيالت مناسب براي آن در نظر گرف تره
شود .منظور از پدافند شهري ،هفاظت از شهروندان و بنيادهاي غيررزمي است و وظايف زير را بر عهده دارد:
• فراه ساختن پناهگاه و هفاظت شهروندان در برابر جنگافزارهاي هستهاي.
• انمام عمليات نمات و كم

به اين عمليات.

• فراه آوردن كم هاي نصستين براي زخميها و آسيبديدگان.
براي انمام وظايف ذكر شده ،سازمان پدافند شهري با عناصر ويژهاي ،پي شرنهاد مي شرود .ا يرن سرازمان
ميتواند جايگزين سازمان دفا غير نظامي مپيشين) شود .اين سازمان ،با هماهنگيهايي كه در آن انمام شده
است،كارآيي بي تري نسبت به سازمان دفا غير نظامي مپيشين) به ويژه در زمينه اجرا يري خوا هرد دا شرت.
عناصر اين سازمان عبارت خواهند بود از:
• ستاد پدافند شهري ،شامل تعدادي كارمند زير نظر فرماندار.
• گروه طر ريزي ،شامل نمايندگان سازمانهايي كه ستاد پدافند شهري با آنها سر و كار دارد.
• بص هاي پدافند شهري.
ستاد پدافند شهري با توجه به گسترش شهر ،بص هاي پدافند شهري را سازمان ميدهد .در هر بص ،
افراد و نهادهايي كه ميتوانند با بص

پدافند شهري همكاري كنند ،مشص

ا سرت و در طر هرا پي بي نري

خواهد شد.
براي كم رساني و انمام وظايف پدافند شهري ،نهادهاي زير مورد نياز است:

- Civil Defense
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• سازمان آت

نشاني و خدمات ايمني :با توجه به محدوده گسترش شهر و بررآورد ز مران الزم برراي

جابمايي وسايل آت

نشاني ،به جز اداره مركزي چند ايستگاه آت

نشاني نيز پي بيني مي شرود.

تأسيساتي كه آت سوزي زيان فراوان به آن هرا مير سراند با يرد اي سرتگاه آ رت

ن شراني و يرژهاي در

سازمان خود پي بيني كنند .تنها در موارد اضحراري است كه ميتوان از اين ايستگاه برراي آ رت
نشاني كم

گرفت.

• نيروي انتظامي :هنگام ت

هوايي دشمن و ه چنين رويدادهاي طبيعي و آ رت

نظ و قانون براي كنتر ترافي  ،جلوگيري از ناآرامي و تاراج مبه ويژه در بص
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