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 مقدمه :  -

 1400گسترش حدود کالبدي و رشد ساختار شهر بوکان تا زمان تدوین ضوابط و مقررات طرح تفصیلی 

و طرح توسعه و عمران  1384طرح تفصیلی سال مصوب و مالك عمل این شهر ، بر اساس ضوابط و مقررات 

  در محدوده و حریم شهر هدایت و کنترل شده است .   1395سال   (جامع)

ي نهادها صدور اسناد قانونی ساخت و ساز توسطو نیز حقوق مکتسبه ناشی از  ي اقدامجه به رویه هابا تو

مدیریت شهر و بویژه شهرداري بوکان بر اساس ضوابط طرح هاي پیشین ، تدوین ضوابط و مقررات طرح 

از آنها از یک ی تفصیلی جدید می بایست تا حد امکان با رعایت جوانب این رویه ها و حقوق مکتسبه ناش

در فاصله زمانی این انطباق کامل با قوانین و مصوبات الزام آور نهادهاي قانونی کشور در  سو و همچنین

همچون مصوبات شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران ، مصوبات هیات  )1384-1400(طرح ها تا زمان حال 

طرح هاي نحوه تدوین ضوابط تعیین کننده  با چارچوب هاي رابطهدر و ... مجلس شوراي اسالمی  ،وزیران 

 شود . انجامتوسعه و عمران شهري 

شهر وضع موجود شهر بوکان و ویژگی هاي مختص این کوشش در جهت حل مسائل از سوي دیگر ، 

لزوم و  از میانگین دستورالعمل ها و کمبود شدید سرانه و فضاهاي خدماتی آن) (همچون فشردگی و ریزدانگی بیشتر

نحوه توسعه کالبدي شهر و مشکالت یا نقاط ضعف و قوت آنها و  در رابطه با ده از تجارب گذشتهاستفا

استفاده از مفاهیم و رویکردهاي نوین شهرسازي و ترکیب مناسب آنها با چارچوب هاي قانونی ، حقوق 

ین اات توسعه سند ضوابط و مقررپذیرفته شهر بوکان ، مهمترین هدف مکتسبه و ضوابط پیشین و رویه هاي 

 . که با دیدگاه مذکور تدوین و پیشنهاد می شود شهر است 
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 تعاریف اصطالحات و عبارات ضوابط طرح تفصیلی شهر بوکان : - 1

 محله : -

خود را اهل آن ، ساکنانش ،  بافت اجتماعی لحاظ مسکونی و خدماتی است که از ساختمان هايمجموعه 

بنا بر ، محدوده یکپارچه فضایی از شهر با مرزهاي کالبدي  ه معین است .محله می دانند و داراي محدود

درك ذهنی و یا نشانه عینی ساکنانی که تعلق مکانی و همبستگی اجتماعی احساس می کنند . عوامل موثر 

در شناخت و تعریف محله وجود کاربري هاي الزم براي پاسخگویی به نیازهاي روزمره ساکنین با دسترسی 

، پیوندهاي اجتماعی ، مجاورت مکانی و سهولت دسترسی پیاده ساکنین از حاشیه به مرکز محله و نظایر  پیاده

هزار نفر خواهد بود که حد حداقل  12هکتار و حداکثر جمعیت آن  110آن است . حداکثر مساحت هر محله 

. از نظر  ار نفر استهز 6الی  4خدمات مستقر در مرکز محله در مقیاس جمعیتی حدود و میانگین آن و 

 اشتغال و سکونت کالبد ، محله . زندگی روزمره و تأمین مایحتاج هر محله وضعیتی به نسبت خودکفا دارد

 محله با حدود مشخص کالبدي است .  62شهر بوکان داراي  1. است خانوار 3000 تا 700

 ناحیه : -

 شودتشکیل میطقه شهري ، ناحیه شهري واقع در محدوده جغرافیایی یک مناز به هم پیوستن چند محله 

 خانوار 5000 تا 3500 اشتغال و سکونت کالبد ، ناحیه . هزار نفر تعریف می شود 50و جمعیت آن در حدود 

هزار نفر  30الی  20خدمات مستقر در مرکز ناحیه در مقیاس جمعیتی حدود .  دارد محله دو حداقل و است

 تري به نام محله است . سیمات جزئیهر ناحیه داراي تق. برآورد می شود 

عالوه بر معیارهاي مشخص بوکان اساس تعریف جمعیت و وسعت محالت و نواحی پیشنهادي شهر 

وزارت کشور با موضوع  23/11/1395مورخ  156942مطالعاتی ، ضوابط مندرج در دستورالعمل شماره 

 بوده است .   دستورالعمل محله بندي و منطقه بندي شهري

                                                           
 3/12/1395و دستورالعمل محله بندي و منطقه بندي شهري ، ابالغی  12/4/1362) قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوري، مصوب 1(

 .شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران  22/9/1399وزارت کشور و تعاریف مندرج در آیین نامه طراحی معابر شهري ابالغی 



 ضوابط و مقررات پیشنهاديمطالعات تهیه طرح تفصیلی شهر بوکان                                             
 )ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز(               

3 
  

  2 خدماتی است .آن بیشتر  4 ناحیهکه غلبه نقش سکونت  ناحیه کامل مسکونی با 7داراي  بوکان شهر

 :منطقه  -

از بهم پیوستن چند محله  (بزرگ شهرها و کالنشهرها)در شهرهاي با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر 

 بین ، منطقه یک در کنسا خانوارهاي تعداددر صورت داشتن شرایط الزم منطقه شهري تشکیل می شود . 

 3 . دارد ناحیه دو حداقل منطقه هر.  است خانوار 18000 تا 13500

 : منطقه و شهرمحورهاي خدماتی  -

مستقرخواهند شد . این محورها  منطقه اي و شهريدر محورهاي خدماتی  منطقه اي و شهريخدمات رده 

 مورد خدمات و کاالها که هایی کاربري . استمنطقه اي و شهري هاي خدماتی رده محل استقرار کاربري

 .  کنند می تأمین ماه یک از بیشتر زمانی مدت براي را ساکنین نیاز

 محورهاي خدماتی نواحی : -

هاي خدمات رده ناحیه در محورهاي خدماتی نواحی مستقرخواهند شد . این محورها محل استقرار کاربري

اي اي براي تمرکز خدمات رده ناحیهاکز جداگانهاي است و نواحی داراي مرخدماتی رده ناحیه

 . کنند می تأمین را ناحیه یک ساکنین ماهیانه نیازهاي که هایی کاربريهستند .

 ها :محورهاي خدماتی محله -

ها ، محورهاي مهم براي ایجاد مرکز محله اختصاص داده شده که خدمات مورد نیاز در هر یک از محله

 توانند می که هایی کاربري. گردد اي تأمین میمعیت محله و رده کاربري محلهساکنین آن در مقیاس ج

  . کنند تأمین را محله یک ساکنین هفتگی و روزانه نیازهاي

 نیازهاي و شده ایجاد شهر در محدود بسیار صورت به که خاصی هاي کاربري : شهر خدمات مقیاس -
 .) 1(نقشه شماره  . )شهرداري و دانشگاه ، هفرودگا نظیر( کنند می تأمین را شهر یک ساکنین

                                                           
 3/12/1395و دستورالعمل محله بندي و منطقه بندي شهري ، ابالغی  12/4/1362) قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوري، مصوب 2(

 شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران . 22/9/1399ج در آیین نامه طراحی معابر شهري ابالغی وزارت کشور و تعاریف مندر

وزارت کشور و تعاریف مندرج در آیین نامه طراحی معابر شهري  3/12/1395دستورالعمل محله بندي و منطقه بندي شهري ، ابالغی ) 3(
 شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران . 22/9/1399ابالغی 
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 راهنماي  نقشه

عنوان نقشه :

  مقیاس :
0 450 900 1,350 1,800225

Meters

1:40,000

GIS مدیر طرح :
کنترل :

شماره نقشه :نام فایل :

  توضیح :
شروع طرح : خ  خ تصویب طرح :تاری تاری

  اندکس سطح 2 :  اندکس سطح 1 :

´
بیضوي مبنا : ستم تصویر : سی

تائید :
و ترسیم : شهرسازي مهندسین مشاور آمود مدیریت 

شهرسازي مهندسین مشاور آمود مدیریت 
GISمهندسین مشاور آمود 

شهرسازي مهندسین مشاور آمود مدیریت 

utmWGS_1984_UTM Zone _38N

1398/04/30

ی ایران جمهوري اسالم
ی جان غرب شهرسازي آذربای شهرداري بوکان و اداره کل راه و 

شهر بوکان ی  طرح تفصیل

شهري و منطقه اي خدمات  ش استقرار  ی با نق شزیان خیابان 
! خدمات ناحیه اي! ش استقرار  ش کننده با نق خ خیابان جمع و پ

حله اي خدمات م ش استقرار  ی با نق حل خیابان م
حالت حدوده م م
ی حدوده نواح م

حدوده پیشنهادي م

شهر ی  شبکه ارتباط
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 تفکیک : -

تر به منظور مالکیت و یا استفاده مجزا از هر قطعه تقسیم یک قطعه زمین به دو و یا چند قطعه کوچک

 زمین .

 تجمیع : -

به منظور مالکیت  (عکس عمل تفکیک)تر تر و تبدیل به یک قطعه بزرگکوچکجمع کردن دو یا چند قطعه 

هاي تشویقی ساختمانی در تجمیع تعدادي و یا استفاده جمعیتی از چند قطعه زمین و یا استفاده از تراکم

 قطعات تفکیکی . 

 قطعه زمین : -

د و حدود آن مشخص شده زمینی که در یک بلوك شهري بدون ساختمان و به وسیله سند مالکیت ابعا

 باشد .

 ساختمان : -

هاي خدماتی و یا ، یا فعالیت ، فرآوري و نگهداري کاال ، تولید بناي سرپوشیده است براي زندگی

 . هاي معیشتی از فضاي آناستفاده

 خانوار : -

 یک و یا چند نفر که اقامتگاه معمولی آن و یا آنان در یک واحد مسکونی باشد .

 الص جمعیتی :تراکم ناخ -

. این تراکم با مقیاس  نامندمتوسط پراکندگی جمعیت در اراضی شهري را تراکم ناخالص جمعیتی می

 . شودنفر در هکتار سنجیده می

 تراکم خالص : -

متوسط پراکندگی جمعیت ساکن در سطوحی که مشخصاً به کاربري مسکونی اختصاص یافته است را 

 . این تراکم با مقیاس نفر در هکتار سنجیده می شود.  نامندتراکم خالص مسکونی می
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 تراکم ساختمانی : -

نامند. این تراکم با درصد نسبت وسعت زیربناي کل ساختمان به وسعت زمین را تراکم ساختمانی می

 . شودسنجیده می

 ضریب اشغال : -

 گویند.مینسبت وسعت زیربناي طبقه همکف یک ساختمان به وسعت زمین آن را ضریب اشغال 

 اضافات : -

عبارت از هرگونه اقدامی که سطح ناخالص طبقات را اضافه کند ، اعم از اینکه اضافات در داخل ، در 

 مجاورت و یا در ارتباط با آن در قطعه زمین مربوط به ساختمان انجام گردد .

 مقررات تفکیک اراضی : -

استفاده از اراضی در داخل محدوده طرح جامع عبارت است از ضوابط و مقرراتی که در ارتباط با نحوه 

 تعیین شده اند.

 سطح آزاد یا فضاي سبز خصوصی : -

سطح آزاد یا فضاي سبز خصوصی عبارت از قسمتی از سطح یک قطعه زمین که براساس ضوابط تعیین 

 . ، مجاز نیست ، احداث ساختمان یا بنا در آن قسمت از زمین شده در طرح جامع

 داث بنا یا ساختمان :سطح مجاز اح -

سطح مجاز احداث بنا و یا ساختمان، عبارت از قسمتی از سطح هر قطعه زمین است که براساس ضوابط 

 . ، احداث ساختمان یا بنا در آن قسمت مجاز است تعیین شده

 سطح کل زیربنا : -

داث بناي یک سطح کل زیربنا عبارت از مجموع سطوح ساخته شده در طبقات است که در سطح مجاز اح

 . شودقطعه زمین احداث می
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 ارتفاع ساختمان : -

ترین حد یک ساختمان تا کف متوسط قطعه برحسب شیب معبر مجاور زمین مربوطه فاصله عمودي مرتفع

 . نامندرا ارتفاع ساختمان می 

 : بلند ساختمان -

طبقه و  8تساب طبقه همکف ، متر و بیشتر و یا ساختمان هایی که با اح 27ساختمان هایی با ارتفاع 

(تعریف متر از تراز متوسط زمین باشد  23بیشتر باشد یا ارتفاع کف طبقه قابل بهره برداري آن بیش از 

 .شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران با عنوان اصالحیه ضوابط بلندمرتبه سازي)  21/07/1399مندرج در پیوست مصوبه 

 واحد مسکونی : -

بارت از ساختمانی است که یک خانوار بتواند در آن زندگی کند . واحد مسکونی واحد مسکونی ع

، نشیمن یا پذیرایی وفضاهاي خدماتی یعنی  استاندارد باید دربرگیرنده فضاهاي اصلی شامل اتاق خواب

 . سرویس بهداشتی، آشپزخانه وحمام اختصاصی باشد

 تعمیر اساسی : -

ر استخوان بندي و یا سقف ساختمان که از نظر ایمنی ضرورت داشته تعمیر اساسی عبارت از هرگونه تعمی

 . باشد

 تغییر اساسی : -

تغییر اساسی عبارت است از هرگونه تغییر در وضع داخلی و یا خارجی که صرفاً براي افزایش و یا 

 . کاهش عملکرد موجود و یا تغییر آن عملکرد انجام گیرد

 ها و معابر :خیابان -

 شهرسازي عالی شوراي مصوب( قبلی نامه آیین ، 22/9/1399طراحی معابر شهري در تاریخ  نامه ینآی ابالغ با

 هاي واژه تعاریف ، اساس این بر.  است شده آن جایگزین جدید نامه آیین و لغو )1373 سال در ایران معماري و

 ملع مالك پس این از و شده گذشته تعاریف جایگزین نیز نامه آیین این در رفته بکار ضوابط و تخصصی

 . بود خواهند
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 که است جدید نامه آیین اساسی اصول از ها کاربري توسعه با آن ارتباط و شهري معابر بندي طبقه

 ، 1 درجه شریانی( کلی دسته سه به معابر ، نامه آیین قبلی نسخه در.  دارد بنیادي تفاوت قبلی نسخه به نسبت

 . بود اصلی نقش نقلیه وسایل جابجایی 1 درجه شریانی معابر در.  ودندب شده تقسیم )محلی و 2 درجه شریانی

 گرفته نظر در جانبی نقش عنوان به دسترسی ، نقلیه وسایل جابجایی بر عالوه 2 درجه شریانی معابر در

 اجتماعی نقش ، نامه آیین جدید نسخه در اما.  بود رنگ پر دسترسی نقش ، محلی هاي خیابان در و بود شده

 . است شهري خیابان و تندراه دسته دو به آنها بندي تقسیم اصلی مالك ، ابرمع

 و شهري تندراه رده دو به آنها اجتماعی نقش اساس بر شهري معابر ، 1399 سال ابالغی نامه آیین در

 . اند شده تقسیم شهري خیابان

 پیاده عابران عرضی عبور و رحضو و شده طراحی نقلیه وسایل عبور منظور به تنها شهري : هاي راه تند -

 . است ممنوع آنها در همسطح صورت به سواران دوچرخه و

 با هایی مشابهت ، شهري معابر از دسته این.  است نقلیه وسایل عبور ، تندراهی معابر طراحی از هدف

 هداشت توجه دبای نامه آیین از کنندگان استفاده ولی ، دارند نامه آیین قبلی نسخه در 1 درجه شریانی معابر

 شده روزرسانی به 1 درجه شریانی معابر به نسبت تندراهی معابر با رابطه در شده ارائه ضوابط که باشند

 1 درجه شریانی معابر ضوابط جایگزین ، نامه آیین جدید نسخه در شده ارائه ضوابط مجموعه بنابراین.  است

 . شود می قدیم

 عرضی عبور امکان وجود و شده طراحی پیاده عابران عالیتف و حضور منظور بهشهري :  هاي خیابان -

 جابجایی، و دسترسی نقش دو بین از.  است الزامی آنها در همسطح صورت به سواران دوچرخه و پیاده عابران

 در پیرامونی هاي کاربري به دسترسی ، ها خیابان این در.  است دسترسی شهري هاي خیابان اصلی نقش

 معابر از اي دسته ، شهري هاي خیابان واقع در.  شود می فراهم کاربران تمامی براي ، متنوع هاي مقیاس

 سواران دوچرخه ، پیاده عابران و داشته اولویت آنها طراحی در دسترسی و اجتماعی نقش که هستند شهري

 .  دارند را آن از استفاده اولویت ، همگانی هاي سیستم مسافران و
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 وسایل جابجایی به نسبت انسان جابجایی و شده روزرسانی به نظري مبانی ، نامه آیین جدید نسخه در

 با کننده پخش و جمع و شریانی هاي خیابان ضوابط مجموعه دلیل همین به.  دارد باالتري اولویت نقلیه

  . شود می قدیم 2 درجه شریانی معابر ضوابط جایگزین کامالً ، قبل به نسبت اساسی تغییرات

 هاي خیابان با مقایسه در کمتري تغییرات ، محلی هاي خیابان عملکردي مشخصات و نظري مبانی در

 هنسخ در محلی هاي خیابان ضوابط جایگزین ، جدید ضوابط نیز موارد این در ولی ، است شده ایجاد شریانی

 .  شود می نامه آیین قبلی

 عابران و شده گرفته نظر در آنها طراحی در اجتماعی نقش که شهري معابر از اي دسته : شهري خیابان -

 حداکثر به توجه با.  دارند را آن از استفاده امکان موتوري نقلیه وسایل کنار در سواران دوچرخه و پیاده

 به شهري هاي خیابان ، افراد جابجایی براي موجود ظرفیت و خیابان حاشیه در مجاز هاي کاربري مقیاس

 . شوند می تقسیم محلی و کننده پخش و جمع ، شریانی دسته سه

 تمامی دسترسی ، زیاد جابجایی ظرفیت علت به که شهري هاي خیابان از اي دسته : شریانی خیابان -

 .  کنند می فراهم ، شهر و منطقه مقیاس در حتی ها کاربري انواع همه به را کاربران

 دسترسی ، متوسط جاییجاب ظرفیت با که شهري هاي خیابان از اي دسته : کننده وپخش جمع خیابان -

 .  کنند می فراهم ، ناحیه مقیاس در حداکثر هاي کاربري به را کاربران تمامی

 کاربران تمامی دسترسی ، کم جابجایی ظرفیت علت به که شهري هاي خیابان از اي دسته : محلی خیابان -

 .  کنند می فراهم ، محله مقیاس در حداکثر هاي کاربري به را

 جداسازي امکان و رو پیاده براي مناسب عرض ، آن در که شود می گفته خیابانی به : کیاشترا خیابان -

 سفر هاي شیوه تمامی ، صورت این در.  ندارد وجود مناسب هاي عرض با پیاده و سواره مسیرهاي فیزیکی

 آزاد الًکام عرضی گذر و بوده پیاده عابران با اولویت ، کرده استفاده خیابان فضاي از مشترك طور به

 ایمنی و )ساعت بر کیلومتر 15 حداکثر( بوده کم نقلیه وسایل تردد مجاز سرعت ، دلیل همین به.  بود خواهد

 هاي خیابان در سفر هاي شیوه جداکننده عوامل سایر و جدول حذف بر عالوه.یابد می افزایش پیاده عابران
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 جامان نقلیه وسایل سرعت کاهش راستاي در نخیابا کردن سنگفرش مانند اقداماتی تا است الزم ، اشتراکی

 .  شود

 عابران اختصاصی تردد منظور به ایمن و مناسب محیطی ایجاد براي:  راه پیاده یا پیاده عابر ویژه برمع -

 اه راه پیاده.  شود می اجرا موتوري نقلیه وسایل حرکت براي نسبی یا کامل ممنوعیت اعمال طریق از پیاده

 هستند .  اجرا و ریزي برنامه قابل موقت و دائمی صورت به

 سایر ورود و بوده دوچرخه عبور مخصوص که معابر شبکه از هایی بخش شامل : دوچرخه ویژه معبر -

 . است شده ممنوع ها بخش این به کاربران

دوچرخه  مسیر وجود ، شود می انجام دوچرخه سیستم با روزانه سفرهاي درصد 10 حداقل که شهرهایی در

 . گیرد می قرار نظر مد شهري هاي خیابان ظرفیت محاسبات در

 نهاآ در همگانی نقلیه وسایل تردد فقط که معابر شبکه از هایی بخش شامل : همگانی ونقل حمل ویژه معبر -

 .  است شده ممنوع ها بخش این به کاربران سایر ورود و بوده مجاز

 بدون ها خیابان این.  است برخوردار زیادي اهمیت از و شتهدا قرار شهر مرکز در معموالً : تاریخی خیابان -

 دیگر از تاریخی ارزش واجد هاي ساختمان وجود.  اند گرفته شکل محدود پوسته عرض با و خودرو غلبه

 بافت این تخریب از ممانعت و تاریخی هاي خیابان هاي ویژگی حفظ.  است تاریخی هاي خیابان هاي مشخصه

 که هنام آیین این ضوابط از استفاده سو هرگونه.  است تاریخی بافت با برخورد در نکته مهمترین ، ارزشمند

 بازطراحی و ساماندهی در. است ممنوع ، شود آن پیرامون بافت و تاریخی خیابان به آسیب شدن وارد به منجر

 قرار عمل مالك دستی صنایع و گردشگري ، فرهنگی میراث وزارت مقررات و ضوابط تاریخی هاي خیابان

 4 . گیرد می
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 باز :کوچه بن-

 ها و منازلبندي ارتباطی بوده و دسترسی به ساختماندر نبود خیابان دسترسی، کوچه بن باز آخرین رده

و خدمات پشتیبان سکونت . همسایگی هرگونه کاربري به غیر از کاربري مسکونی  آوردمسکونی را فراهم می

 .  هاي بن باز مجاز نیستبا کوچه

 بست :کوچه بن -

سو به بست فقط از یک. کوچه بن ترین دسترسی به واحدهاي مسکونی، کوچه بن بست استنزدیک

 هاي دسترسی ارتباط دارد.خیابان

 5: )دوربرگردان(جادور  -

بست قرار داشته و براي دور شود که در انتهاي معبر بنبه فضاهاي بازي اتالق می )دوربرگردان(جادور 

بافت در سواري زدن دور براي متر 10 خارجی شعاع حداقل معموالً.  گرددبینی میوسایط نقلیه پیش زدن  

 . شود می گرفته نظر در صنعتی هاي محدوده در کامیون براي متر 15 و شهري

 پخ : -

 هاي متقاطع و درقی دو محور خیاباناي که مرکز آن نقطه تالپخ عبارت از حدفاصل محل تقاطع دایره

 . شودبه شعاع یک دهم مجموع عرض معابر زده میحالت کلی 

 .آن  حاشیه در و خیابان محور با امتداد هم و موازي پیاده ، عابران تردد و توقف ویژه تسهیالت :پیاده رو 

 .می گیرد  قرار پیاده عابران استفاده مورد عمالً که پیاده رو عرض از قسمتی :پیاده رو  مؤثر عرض

 ي :بلوك شهر -

 ها که ما بین چند معبر یا خیابان محصور باشد.اي از ساختمانمجموعه
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 اراضی بایر : -

شود که در داخل محدوده طرح واقع شده و هایی اتالق میاراضی بایر در این طرح به آن قسمت از زمین

 اند .اي بودهدر زمان مطالعات خالی از ساخت و ساز یا طرح مصوب عمده

 : حریم اراضی -

عبارت از حد ظاهري آن دسته از اراضی عمومی که احداث ساختمان و تأسیسات خصوصی در آن به 

توان از طور متعارف مجاز نیست مگر با کسب اجازه براساس ضوابط دستگاه اجرایی. به عنوان مثال می

 . ها نام بردها و مسیلهاي خطوط انتقال برق، رودخانهحریم

 خیابان :  کناره -

 رو سواره شانه یا جدول لبه و ها ساختمان جداره بین که است خیابان از بخشی ، خیابان کناره از ورمنظ

 و شهري تجهیزات و مبلمان ناحیه ، پیاده عابر عبور مخصوص ناحیهشامل  جداگانه ناحیه سه به و شده واقع

 . شود می تقسیمها  ساختمان کنار ناحیه

 فاصله از خیابان : -

(حد ها تا لبه خیابان ترین سطح ساختماناقل مسافتی که از خط عمودي بدنه اصلی خارجیعبارت از حد

 . محاسبه شود نهائی عرض معابر)

 پارکینگ عمومی : -

، نواحی و محالت شهر  مکانی است که افراد در مواقع مراجعه به نقاط مختلف شهر از قبیل مراکز شهرها

 . دبتوانند خودرو خود را در آن پارك کنن

 پارکینگ اختصاصی : -

توانند در داخل ساختمان مسکونی یا ساختمان محل کار، خودرو مکانی است که صاحبان خودروها می

 خود را پارك کنند .
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 :مناسب ، سازگار و مطلوب  اصل همجواري -

 ناسباتت رعایت و هاآن منطقی استقرار از خاطر اطمینان منظور به شهري مختلف هايکاربري ارزیابی

 با هاکاربري موجود هايسرانه مقایسه اساس بر کمی ارزیابی.  است کیفی و کمی صورت دو به الزم

در مقیاس هاي مختلف محلی ، ناحیه اي ،  آتی و فعلی نیازهاي بررسی طریق از یا همربوط استانداردهاي

 اب هاکاربري  نسبت و کیفی هايگیویژ ، کیفی ارزیابی در.  گیردمی قرار مطالعه مورد منطقه اي و شهري

 .  شودمی ظرفیت سنجیدهو  وابستگی، مطلوبیت ،  سازگارياصل  ربر اساس چها یکدیگر

 قیاسم به توجه در شعاع دسترسی استاندارد با مطلوب پراکندگیبا یکدیگر و  ها کاربري سازگاري میزان

 ري در استقرار کاربري هاي مختلف است .  ، اصول همجوا همجوار پهنه باکاربري  وابستگی و عملکردي

 

شوراي  )10/3/89(مصوب مورخ هاي شهري و تعیین سرانه آنها تعاریف و مفاهیم کاربري -2

 عالی شهرسازي و معماري ایران

هاي شهري و تعاریف و مفاهیم کاربري 10/3/1389عالی شهرسازي و معماري ایران در تاریخ  شوراي

به شرح زیر تصویب نموده که مالك عمل تعریف انواع کاربري هاي شهري است . این  تعیین سرانه آنها را

 تعاریف عبارتند از : 

 هاي شهريتعاریف کاربري •

 هاي شهري به تفکیک سطوح تقسیمات شهريعملکردهاي مجاز کاربري •

 هاي شهريسرانه کاربري •
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شوراي عالی   10/3/1389مورخ  هاي شهري بر اساس مصوبه) : تعاریف کاربري1جدول شماره (
 شهرسازي و معماري ایران

 تعریف نوع کاربري ردیف

 شودبه اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق می مسکونی 1

 آموزش تحقیقات و فناوري 2
عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره تحصیالت رسمی و هاي آموزشبه اراضی که جهت فعالیت

 شودشود گفته میاختصاص داده می طه)(تحصیالت متوسعمومی 

 آموزشی 3
هاي آموزش هاي آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارتخانهبه اراضی اختصاص یافته براي فعالیت

 شودو پرورش و کار و امور اجتماعی گفته می

 اداري و انتظامی 4
هاي دولتی و مؤسسات رکتها، موسسات دولتی، شبه اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارتخانه

 شودو نهادهاي عمومی غیردولتی و نیروهاي انتظامی و بسیج گفته می

(انتفاعی و خدماتی  -تجاري 5
 غیرانتفاعی)

هاي بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی گفته به اراضی اختصاص یافته براي انواع فعالیت
 شودمی

 شوداي تا مبتدي گفته میهاي مختلف از سطوح حرفهجام ورزشبه اراضی اختصاص یافته جهت ان ورزشی 6

 درمانی 7
هاي اجتماعی به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی، درمانی و سالمت انسان و دام و مددکاري

 شودگفته می
 شودهاي فرهنگی گفته میبه اراضی اختصاص یافته به فعالیت هنري -فرهنگی 8

 پارك و فضاي سبز 9
ه اراضی اختصاص یافته جهت پارك (بوستان) که توسط شهرداري احداث و مورد استفاده عموم ب

 شودگیرد گفته میقرار می
 شودبه اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم مذهبی و دینی و بقاع متبرکه گفته می مذهبی 10

 تجهیزات شهري 11
عمومی شهروندان که عمدتاً در رضایت شهرداري است به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهاي 

 شودگفته می

 تأسیسات شهري 12
به اراضی که جهت امور مربوط به تأسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان اختصاص 

 شودیابد گفته میمی

 حمل و نقل و انبارداري 13
ی که براي انجام سفرهاي شهري، هایبه اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمان

 شودیابد گفته میشهري و شهروندان اختصاص میبرون
 شودبه اراضی اختصاص یافته به نیروهاي مسلح گفته می نظامی 14
 شودهاي کشاورزي گفته میبه اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین باغات و کشاورزي 15
 شودهاي تاریخی گفته میه به مکانبه اراضی اختصاص یافت میراث تاریخی 16
 شودهاي طبیعی و دست کاشت و امثالهم گفته میبه سطوح اختصاص یافته به جنگل طبیعی 17
 شودشود گفته میبه اراضی که حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و منظور می حریم 18
 شودته میبه اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گف تفریحی و توریستی 19

 صنعتی 20
 به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف موضوع مصوبه شماره

 شودهیأت وزیران و اصالحات بعدي آن گفته می 26/12/88مورخ  18591-/ت64677
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هاي شهري به تفکیک سطح تقسیمات شهري بر اساس ) : عملکردهاي مجاز کاربري2جدول شماره (
 شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران  10/3/1389خ مصوبه مور

 تعریف مقیاس نوع کاربري ردیف

 محله مسکونی 1
هاي چندخانواري و آپارتمانی چندواحدي و واحدي، مجتمعهاي تکسکونتگاه
 هاي دانشجویی خارج از محوطه دانشگاهخوابگاه

2 
آموزش تحقیقات و 

 فناوري
 شهر

هاي علمیه و مراکز ها، دانشسراها، حوزهنشکدهها، دامدارس عالی، دانشگاه
 تحقیقاتی و پژوهشی و علمی و کاربردي و پارك فناوري

 آموزشی 3

 دبستان) -آمادگی -(مهدکودكدبستانی هاي پیشآموزش محله
 دانشگاهیدبیرستان و پیش -مدارس راهنمایی -هاي سوادآموزيکالس ناحیه

 منطقه
اي هاي آموزش فنی و حرفهته به آموزش و پرورش و مجمتعهاي صنعتی وابسهنرستان

 وزارت کار و امور اجتماعی

 شهر
مدارس اسالمی، مدارس کودکان استثنایی، مراکز پرورش استعدادهاي درخشان، 

 مدارس شاهد و مدارس اتباع خارجی

 اداري و انتظامی 4

 اختالفشهرداري نواحی شوراهاي حل ناحیه

 منطقه
اي قضایی، ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و آموزش و پروش راهنمایی همجتمع

و رانندگی، تأمین اجتماعی، پست، ثبت احوال، ثبت اسناد، امور اقتصادي و مالیاتی، 
 هاي بسیجراهنمایی و رانندگی، کالنتري، آگاهی و پایگاه

 شهر

هاي وابسته به کتهاي مستقل دولتی، ادارات کل و شرها و سازمانوزارتخانه
هاي مستقل دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی، ستاد ها و سازمانوزارتخانه

ها و گريها، کنسولنیروهاي نظامی و انتظامی و سایر مراکز انتظامی، سفارتخانه
هاي المللی، شهرداري و شوراي اسالمی شهر، دادگستري و زندانهاي بینسازمان

 هاهاي اصالح و تربیت و سرپرستی بانکو کانونموجود و مراکز بازپروري 

 زندان خارج از محدوده 

5 

 -تجاري
خدماتی 
(انتفاعی و 
 غیرانتفاعی)

 تجاري

 (خوار و بار، میوه و سبزي، نانوایی، قصابی و امثالهم)واحدهاي خرید روزانه  محله

 ناحیه

افزار، قنادي، روستا، نوشت هاي مصرف شهر و(سوپرمارکت، فروشگاهواحدهاي خرید هفتگی 

الحسنه و مؤسسات مالی و هاي قرضها و صندوقشعب بانک فروشی و ...)آجیل
هاي منسوجات، پالستیک، ها، فروشگاههاي معامالت امالك، بازارچهاعتباري، بنگاه

هاي بیمه، داروخانه و ها، شرکتلوازم خانگی، لوزام صوتی و تصویري، کتابفروشی
 ه دیگرانواع مشاب

 شهر

هاي بازرگانی و ها، بازار شرکتهاي صنوف مختلف و بورسها، راستهفروشیعمده
اي، هاي بزرگ زنجیرهتجاري، واحدهاي خرید خاص و بلندمدت مانند فروشگاه

ها و مؤسسات مالی و اعتباري، مؤسسات ها، پوشاك، شعب مرکزي بانکفروشیمبل
عرضه صنایع دستی و فرش، تاالرهاي پذیرایی،  تجاري و ادارات و صادرات کاال،

هاي خارجی، نمایندگی هاي لوازم خانگی و خودرو، دفاتر نمایندگی بانکتعمیرگاه
 مؤسسات تجاري خارجی
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 )2ادامه جدول شماره (
 تعریف مقیاس نوع کاربري ردیف

5 

 -تجاري
خدماتی 
(انتفاعی و 
 غیرانتفاعی)

خدمات 
 انتفاعی

 هاي زنانه و مطب پزشکان، آرایشگاهامور مشترکین تلفن همراه فروش روزنامه و مجله) (پست،دفاتر  محله

 ناحیه
برداري، ثبت اسناد، ازدواج و طالق، (وکالت، مهندسی و نقشههاي خصوصی، دفاتر +، آموزشگاه10پلیس 

لوژي، هاي طبی و تخصصی، مراکز رادیو، آزمایشگاههاي پیمانکاري و مشاور و خدمات)شرکت
 هاي ورزشی کوچک، مرکز مشاوره درمانیسالن

 منطقه
ارائه خدمات اینترنت، دفاتر حسابرسی، مراکز ام آر آي و مشابه، آمبوالنس خصوصی، درمان اعتیاد، 

هاي دیجیتال انتفاعی، رادیولوژي، مطب فیزیوتراپی، مراکز کاریابی، مرکز معاینه فنی خودرو، رسانه
 دامپزشکان

 شهر غیرانتفاعی خدمات 6
ها، ها و تعاونیها، مجامع، انجمناتحادیه -مؤسسات خیریه -هاي مردم نهاددفاتر احزاب، تشکل

 هاي علمیه)(به غیر از حوزههاي مذهبی هاي ورزشی و آموزشگاههاي دیجیتال خبري، هیأترسانه

 ورزشی 7
 هاي بازي کوچکزمین محله
 اي کوچک ورزشی و استخرهاههاي ورزشی و سالنزمین ناحیه
 هاي آبی ورزشیها، مجموعههاي ورزشی، زورخانهها و مجتمعورزشگاه شهر

 درمانی 8

 هامراکز بهداشت و تنظیم خانواده، درمانگاه محله
 هاکیلینکپلی ناحیه
 تحت و مراکز اورژانس 64هاي کمتر از مراکز انتقال خون، بیمارستان منطقه

 شهر
ها، مراکز توانبخشی و مراکز نگهداري ها، تیمارستانهاي اصلی شهر، زایشگاهارستانبیم

 هاي دامپزشکیسرپرست و سالمندان، معلولین و جانبازان و درمانگاهکودکان بی

 هنري -فرهنگی 9
 هاي پرورش فکري کودکان و نوجوانان، سینماهاي اجتماعات کوچک، کانونها و سالنکتابخانه ناحیه

 شهر
هاي فرهنگی، سالن اجتماعات، سینما، کتابخانه مرکزي و تخصصی، نگارخانه، فرهنگسرا و مجتمع

 تئاتر، سالن کنسرت، مؤسسات و دفاتر مرکزي روزنامه و مجله، مراکز صدا و سیما

 پارك 10
 ايمحله (پارك)بوستان  محله
 ايناحیه (پارك)بوستان  ناحیه
 لی شهراص (پارك)بوستان  شهر

 مذهبی 11
 هاها و فاطمیهمساجد، حسینیه محله
 هاها، آتشکدهمساجد بزرگ و مسجد جامع شهر، مصلی، مهدیه، کلیساها، کنیسه شهر

 تجهیزات شهري 12

 آوري زبالههاي جمعایستگاه محله

 ناحیه
، 115بار، اورژانس نشانی، میادین میوه و ترههاي آتشآوري زباله، ایستگاههاي جمعایستگاه
 هاي سوختجایگاه

 احمرهاي دائمی و مراکز امداد و نجات هاللنمایشگاه -هاي موجودگورستان شهر

خارج از 
 محدوده 

 بار، حمل و نقل بارها، مرکز حفر بهداشتی زباله، میدان مرکزي میوه و ترهانتقال گورستان
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 )2ادامه جدول شماره (
 تعریف اسمقی نوع کاربري ردیف

 تأسیسات شهري 13
 هاي عمومی بهداشتیهاي تنظیم فشار گاز، آب و فاضالب، سرویسایستگاه محله
 هاي تنظیم فشارهاي آب و فاضالب و پست ایستگاهخانهمخازن آب زمینی و هوایی، تصفیه منطقه

 حمل و نقل انبارداري 14

 متروهاي اي و ایستگاههاي محلهمعابر و پارکینگ محله
 هاي مسافربريرانی شهري، پایانههاي عمومی و اتوبوسمعابر پارکینگ ناحیه

هاي موجود، شهري، ایستگاه فرودگاههاي مسافربري درون شهري و بینمعابر، پایانه شهر
 هاشهري کوچک و سردخانههاي بینبنادر، تأسیسات مرکزي مترو، پارکینگ

 هاهاي و اصلی کاال فرودگاه، سیلو و سردخانهانباري خارج از محدوده شهر
 هاي موجود نیروهاي نظامیها و آمادگیپادگان شهر نظامی 15
 هاي کشاورزي و باغات واحدهاي باغ مسکونیزمین محله باغات و کشاورزي 16

ها بناهاي یادبود، آرامگاه مشاهیر، اماکن هاي تاریخی، موزهاماکن و محوطه شهر تاریخی 17
 هاي تملک شده آنانتبرکه و حریمم

 یابدمی (غیر از پارك)هاي طبیعی و فضاي سبز دست کاشت سطوحی که جهت جنگل شهر طبیعی 18

 هايآهنها و راه حریم قانونی تملک راهها، آبگیرها، مسیلها، تاالبحریم قانونی رودخانه شهر حریم 19
 ز و نفت و فاضالبشهري و تأسیسات زیرزبنایی آب و برق و گابین

 گردشگري -تفریحی 20
هتل، مسافرخانه، مهمانپذیر و مهمانسراها، هتل آپارتمان و متل، شهربازي تفریحی  شهر

 هاي جهانگردي و پالژهاي ساحلی و ...هاي جنگلی و اردوگاهویژه پارك
 باغ وحش خارج از محدوده شهر

 صنعتی 21

هاي الف مصوب گروه
 -ت64677شماره 

هیأت  26/12/78
مدیران با اصالحات 

 بعدي آن

 غذایی:
 بندي خشکبار بدون شستشوتهیه و بسته 
 بندي خرما بدون شستشوبسته 
 تن در سال 3000نبات و پولکی شکر پنیر و غیره تا واحد تولید آب 
 ریزي)(نباتواحد تولیدي نبات  
 تن در سال 300واحد تولید گز و سوهان تا  
 جاتدویهبندي نمک و اواحد بسته 
 بندي چايواحد بسته 
 بندي قهوهواحد بسته 
 تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت 300واحد تولید قند حبه و کله تا  
 بندي عسلواحد بسته 
 تن در سال 1000تولید بستنی تا  
 تن در سال 300تولید شیرینی و نان تا  
 تن در سال 300آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا  
 تن در سال 100بندي کره و سایر لبنیات تا تهواحد بس 
 تن در سال 300تولید بیسکویت و شکالت تا  
 تن در سال 300بري تا واحد رشته 
 تن در سال 300سازي تا واحد ماکارونی 
 (مخصوص کندوي عسل)واحد تولید آج موم  
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 هاي تثبیت شده وضع موجود :کاربري -3

هاي وضع موجود که آن دسته از کاربري شهر بوکان ،تفصیلی  طرح در نقشه کاربري اراضی پیشنهادي

مندرج در مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربري هاي و عملکردهاي هاي  کاربريگروه در قالب یکی از 

شرایط قرار گرفته و  شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران) 10/03/1389(مصوبه  و عملکردهاي مربوطه شهري

ه ابالغی و از سویی منطبق با ضوابط استقرار کاربري ها در انداندگاري و حفظ عملکرد داشتهالزم را براي م

ریاست سازمان حفاظت محیط زیست با موضوع ابالغ مقررات و  01/05/1397مورخ  15880/100/97شماره 

 ت زیسطزیست انسانی سازمان حفاظت محیضوابط استقرار واحدهاي تولیدي ، صنعتی و معدنی دفتر محیط

  اند .بوده اند ، تثبیت شده

داراي کاربري هایی  1398آن دسته از کاربري هایی که بر اساس برداشت هاي انجام شده در پایان سال 

بوده اند و به کاربري هاي جدید تغییر  1400بغیر از کاربري هاي پیشنهادي طرح تفصیلی پیشنهادي سال 

و یا توافقات قانونی است که قبل از  )1398(پایان سال وضع موجود شه ، مالك حقوق مکتسبه آنها نقیافته اند 

با نهادهاي مدیریت شهري از جمله شهرداري ، راه و شهرسازي و ... در قالب قوانین و ضوابط  1398سال 

 مالك عمل انجام داده اند . 

بان امالك و اراضی صاحوق مکتسبه توسط ایجاد حق ادعاي از مهمترین دالیل این موضوع ، جلوگیري از

 هاي وضع موجود باید مطابق با ضوابط وهرگونه تجدید بنا و یا تغییر اساسی یا ظاهري در کاربريبوده و 

  شهر باشد . تفصیلیمقررات تدوین شده در دفترچه ضوابط و مقررات طرح 

 – ي و شهريبر این اساس ، تعریف قابلیت تبدیل اراضی بر حسب همجواري با معابر محلی ، ناحیه ا

عامل اصلی امکان تغییر و تبدیل کاربري اراضی وضع موجود به منظور انتظام ساختار سکونت و  منطقه اي

فعالیت شهري است و صاحبان حقیقی و یا حقوقی امالك ملزم به پرداخت عوارض تغییر کاربري و سایر 

ضوابط تعریف شده در بخش مربوطه هر کاربري نیز می بایست کامال در انطباق با  قانونی هستند .عوارض 

 احداث شود .  

 



 ضوابط و مقررات پیشنهاديمطالعات تهیه طرح تفصیلی شهر بوکان                                             
 )ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز(               

19 
  

 : اراضی شهر بوکان و ضوابط و مقررات ساخت و ساز آنها پیشنهادي کاربري -4

بر اساس برآورد نیازها و کمبودهاي شهر و امکان تامین این کمبودها در  کاربري اراضی پیشنهادي

 )هاي کشور در قوانین مالك عمل دولت و شهرداري (توافقات مصرحاراضی ساخته نشده و فاقد توافقات قانونی 

مشخص  و شهري در نقشه تفصیلی شهر، منطقه اي تعیین و در مقیاس هاي مختلف محلی ، ناحیه اي 

 اند .شده

 ، نه گانه آموزشی ، درمانی ، ورزشیو عملکرد خدمات در نقشه کاربري اراضی پیشنهادي تغییر هرگونه 

منوط به تصویب در کمیسیون ماده پنج است . و تجاري ها ، مذهبی و اداري  ، فضاي سبز و پارك فرهنگی

 ها حاکم است :عالوه بر آن شرایط زیر بر برخی از کاربري

وساز باید براساس ضوابط و مقررات و هاي داخل محدوده شهر هرگونه ساختدر اراضی کشاورزي و باغ -

 یرد .صورت گ زمین شهري 14نامه ماده از جمله آئین

به نحوي که باعث کاهش  (آموزشی، درمانی، فرهنگی، فضاي سبز و ...)هاي خدماتی شهر تغییر در کاربري -

عالی شهرسازي شوراي 10/3/89هاي تعیین شده در مصوبه مورخ سرانه این خدمات به کمتر از حداقل سرانه

و نیز سرانه هاي و تعیین سرانه آنها هاي شهري و معماري با عنوان دستورالعمل تعاریف و مفاهیم کاربري

 ، مغایرت اساسی است .شهر بوکان شود  1395مصوب  (جامع)پیشنهادي طرح توسعه و عمران 

 اي و شهري :اي ، ناحیهشرایط استقرار کاربري در محدوده عملکردهاي محله -

 اي :شرایط استقرار در محدوده عملکردهاي محله -

کردهاي خدمات عمومی در سطح محله که در عملکردهاي مختلف تعریف در این محدوده استقرار عمل

 مجاز است .با رعایت اصول همجواري عنوان خدمات پشتیبان سکونت عالوه بر عملکرد مسکونی اند بهشده

 اي :شرایط استقرار در محدوده عملکردهاي ناحیه -

که در عملکردهاي مختلف تعریف در این محدوده استقرار عملکردهاي خدمات عمومی در سطح ناحیه 

 مجاز است .با رعایت اصول همجواري  اند عالوه بر عملکرد مسکونیشده
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 شهري : -منطقه اي شرایط استقرار در محدوده عملکردهاي  -

بوده که استقرار  شهري در مرکز شهر –منطقه اي تجاري یک هسته اصلی خدمات داري  بوکانشهر 

تناسب و کاربرد بوده و اولویت با استقرار خدمات تجاري و خدمات پشتیبان عملکرد مسکونی در آن فاقد 

هسته  چهار فعالیت همچون پارکینگ ، تاسیسات و تجهیزات و خدمات چند منظوره با عملکرد شهري است .

و پیرامون خروجی  در شمالو خدمات شهري  فناوري و تحقیقات،  آموزشهسته شامل دیگر عملکرد شهري 

هسته خدماتی اراضی پیرامون تپه ارکان و کوي نساجی ، هسته خدماتی شرق شهر  میاندوآب ،مت سشهر به 

و پهنه  (جنوب غرب شهر)و هسته خدمات آموزشی کوي ابوذر  در پیرامون خروجی شهر به سمت شاهین دژ

ر د سکونیعملکرد مهر گونه مجوز استقرار است که  حاشیه رودخانه سیمینه روداصلی سبز و گردشگري در 

 ها مجاز نیست .این محدوده

 

 هاي مسکونی :ضوابط و مقررات ساختمان در کاربري -1-4

 انواع در مسکونی واحدهاي احداث براي که شود می القتا هایی پهنه به مسکونی هاي محدوده : تعریف

 روي طبقه ود( کم تراکم با مسکونی صورت به شهرسازي عالی شوراي 14/2/1371 مصوبه به توجه با آن

اضی و ار )پیلوت روي طبقه شش و پنج( زیاد تراکم مسکونی ،) پیلوت روي طبقه چهار و سه( متوسط تراکم ، )پیلوت

 و شهرسازي عالی شوراي 21/07/1399 مصوبه که در قالب تعاریف پیوست(بیش از شش طبقه مسکونی بلند مرتبه 

متر از تراز متوسط  23ازي ، کف طبقه قابل بهره برداري آن بیش از س بلندمرتبه ضوابط اصالحیه عنوان با ایران معماري

 آپارتمانی و چندخانواري هايمجتمع واحدي ،تک هايسکونتگاه شاملو  اندیافته اختصاص )زمین باشد

 . دانشگاه می شوند  محوطه از خارج دانشجویی هايخوابگاه و چندواحدي

(خدمات پشتیبان از کاربري سکونتی و خدمات مورد نیاز محلی در اراضی مسکونی هرگونه کاربري به غیر 

، مگر براساس ضوابط تعیین شده به عنوان استثنائات و  با رعایت اصول همجواري غیرمجاز است سکونت)

 خدمات بالفصل مورد نیاز در مقیاس عملکردي خدمات ناحیه اي و یا شهري .
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 ممنوع است : بوکان هاي زیر در شهرکاربري احداث واحدهاي با عملکرد مسکونی در اراضی با

 . هاي شهرو مسیل ، رودخانه خط فشار قوي برق و خط لوله انتقال آب ، گاز، قنات  حریم -

 محدوده ثبتی آثار تاریخی  -

 محدوده اراضی کارخانه ریسندگی که به کاربري هاي خدماتی شهر تغییر یافته است .  -

، ورزشی  ، خدمات اجتماعی ، عمومی ، تأسیسات و تجهیزات شهري ، درمانی اراضی با کاربري آموزشی -

 . و حمل و نقل

در اراضی داراي کاربري مسکونی منوط به  خدمات پشتیبان سکونتعنوان هاي زیر بهاستقرار کاربري

با  هات)(یک پالك در کلیه ج رضایت مالکین در قطعات چند مالکیتی و همچنین امالك مجاورعدم مزاحمت و 

 مجاز است :رعایت اصول همجواري 

 . ، معماري و شهرسازي ، صنعتی هاي فنیدفاتر خدمات مهندسی درکلیه رشته -

 . اي و الکترونیکدفاتر خدمات رایانه -

 . دفاتر خدمات بیمه و مالی -

 . دفاتر خدمات حسابداري و حسابرسی -

 . دفاتر حقوقی وکال و مطب پزشکان -

 . ايمحله سوپر مارکت -

 . مطبوعات -

 . فروشیگل -

 . صنایع دستی و محلی -

 . واحدهاي تجاري کوچک فروش لوازم ورزشی و سرگرمی -

 . خانه و چایخانه و موارد مشابه در حد پاتوق محله، قهوه فروشی، بستنی فروشیشاپ، کافه تریا، آبمیوهکافی -

 ، خشکشویی و ... . ، خدمات اتوشویی اشی، خیاطی و کف ، آرایشگاه بنگاه معامالت مسکن -

 . فروشی، مواد خوراکی و میوه فروشی، شیرینی نانوایی -
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 اي :اي و ناحیههاي مجاز در مراکز محلهکاربري -

در نواحی مسکونی با رعایت اصول همجواري هاي پشتیبان سکونت استقرار کلیه عملکردها بجز فعالیت

هاي خدماتی زیر که در سطح محله و یا ناحیه به شرط رعایت اصل سازگاري مجاز نیست مگر موارد کاربري

ارائه خدمات  5با اخذ مجوز از کمیسیون ماده  (سر و صدا ، بهداشت عمومی و ...)و عدم ایجاد مزاحمت 

 دهند .می

 . هاي آموزشیکاربري -

 . هاي خدمات درمانیکاربري -

 . هاي خدمات اجتماعیکاربري -

 . هاي خدمات عمومیکاربري -

 . هاي ورزشیکاربري -

 . هاي تأسیسات و تجهیزات شهريکاربري -

 . (پارکینگ)هاي حمل و نقل کاربري -

 پارك و فضاي سبز -

 اي :اي و ناحیهاستقرار عملکردهاي غیرانتفاعی محله -

ملکی ات ، زمین و یا بر اساس ارزیابی فنی و مالی و ضوابط مالك عمل نهادهاي ارائه دهنده خدم هرگاه

هاي خدماتی تري نسبت به اراضی تعیین شده براي کاربريدر منطقه مسکونی داراي شرایط تملک سهل

هاي غیرانتفاعی باشد و یا کسی بخواهد آن را وقف یا اهدا کند ، در صورت تأمین دسترسی و پارکینگ

اي یهاي و ناحخدمات غیرانتفاعی در سطح محلهتغییر کاربري آن به ، مورد نیاز با تصویب کمیسیون ماده پنج 

 به شرح زیر بالمانع است : و کاربري ها با رعایت ضوابط همجواري معابر

 کننده .وپخشدر جوار معابر جمع -

 . ، به شرط آنکه عرض آنها ده متر یا بیشتر باشد باز به واحدهاي مسکونیدر جوار معابر دسترسی بن -
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متر براي معابر ده  50 (فاصله از ابتداي معبر)ست دسترسی به واحدهاي مسکونی تا عمق بدر جوار معابر بن -

 . متري به باال 15متر براي معابر  100متري و  12متر براي معابر  75،  متري

 تفکیک زمین در قطعات مسکونی : -

طرح پیشنهادي  در،  مترمربع) 157,2( بوکانموجود شهر قطعات مسکونی با توجه به حد نصاب تفکیک 

 مترمربع تعیین شده است . 200 در تفکیکی هاي جدید و گسترش کالبدي جدید شهر مساحت تفکیک زمین

ضوابط مطالعات طرح مالك عمل خواهد بود . در صورت عدم وجود فرسوده  مصوب بافت هايدر پهنه

تصویب کارگروه امور زیربنایی تواند با سکونت اقشار کم درآمد این حد میضوابط و همچنین در محدوده هاي 

 20تواند بیش از و شهرسازي و در صورت عدم مغایرت با اساس طرح جامع کاهش یابد . این کاهش نمی

که بر این اساس حد نهایی اجازه تفکیک در بافت فرسوده و نصاب تفکیک تعیین شده باشد  درصد حد

 مترمربع خواهد بود .  160ا که داراي حقوق مکتسبه هستند برابر ب کل شهر بافت موجود

براي تفکیک اراضی شهرداري ها  101قانون ماده  در 1390ی سال با توجه به مفاد و تبصره هاي اصالح

 بینی خدمات مورد نیازسازي و پیشبایستی مالک نسبت به تهیه طرح تفکیکی ، آماده، مترمربع  500بیش از 

شهرداري را بدون  101عیین شده در قانون اصالحی ماده نسبت هاي تاقدام نموده و بر اساس این قانون 

طلب هر گونه وجهی از بابت سهم خدمات و معابر پرداخت نماید . توافق شهرداري با مالک فقط در اراضی 

با کاربري غیر خدماتی مجاز بوده و در صورت مغایرت تقاضاي مالک با کاربري ملک مورد تقاضا ، موضوع 

 .یسیون ماده پنج برسد ی بایست به تصویب کمم

 سازي :تفکیک اراضی داراي طرح مصوب آماده -

 1395مصوب  (جامع)توسعه و عمران سازي رعایت ضوابط و مقررات طرح هاي آمادهدر تهیه کلیه طرح

 الزامی است . 1400و همچنین ضوابط تکمیلی طرح تفصیلی پیشنهادي 

هاي یک واحد مستقل ر واحد باید ورودي جداگانه و ویژگیبراي تفکیک ، ه :ها)(آپارتمانتفکیک اعیانی  -

هاي مشاعی مثل پشت بام، حیاط، مراکز تأسیساتی نباید را داشته باشد ، عالوه بر این راه دسترسی به بخش

 به وسیله یک یا تعدادي از واحدها مسدود گردد .
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 : (یک و دو طبقه) اراضی مسکونی با تراکم کم -1-1-4

 ساختمانی تراکم با مسکونی ساختمانی واحدهاي احداث براي که گردد می القتا از شهر هایی پهنه به

  . است یافته اختصاص خانوار دو یا یک سکونت براي پیلوت روي طبقه 2 تا یک هايساختمان شامل پایین

م کم را اراضی با تراکشهر  و کمتر متر 10اراضی مجاور معابر کل پهنه در حالت کلی در شهر بوکان 

که در مناطق متراکم شهر با قطعات  دهدتشکیل میو همچنین اراضی مسکونی با تراکم کم  طبقه)(یک و دو 

 . متر نیز می شود 12ریزدانه شامل معابر 

 :  زمین تفکیک به مربوط ضوابط •

  . است مترمربع 200 ، تراکم کماراضی در  مسکونی زمین تفکیک مساحت -

 . شود گرفته نظر در معابر اصالح به مربوط معیارهاي و ابطضو باید اراضی تفکیک در -

 300 و 250 ، 200هاي تفکیکی تعیین می شود و برِ قطعه زمین 3به  1حداکثر نسبت عرض به طول قطعه  -

 متر باشد . 12و 10،  8متري به باال حداقل باید به ترتیب 

تواند در صورت عدم مغایرت آمد این حد میفرسوده و نقاط سکونت اقشار کم در مصوب بافت هايدر پهنه

نصاب تفکیک تعیین شده باشد  درصد حد 20تواند بیش از با اساس طرح جامع کاهش یابد . این کاهش نمی

که بر این اساس حد نهایی اجازه تفکیک در بافت فرسوده و بافت موجود که داراي حقوق مکتسبه هستند 

 مترمربع خواهد بود .  160برابر با 

 : ساختمان تراکم و استقرار نحوه -

  . است زمین شمالی قسمت در معمولی صورت به ساختمان استقرار محل

 درصد است . 60 (یک و دو طبقه)با تراکم کم  هاي مسکونیحداکثر سطح اشغال در قطعه زمین -

 .  شود می تعیین درصد 120 تراکم حداکثر -

 .  شود می یینتع طبقه 2 ساختمان طبقات تعداد داکثرح -

 با )سرد کوهستانی اقلیم( منطقه بومی معماري و مصالح لفاف و کلیت با همخوانی در بایستی ساختمان نماي -

  .شود نماسازي کالبدي روزآمد مصالح
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حداقل  رعایت با مسکونیهاي واحد استقرار زمین قطعه هر در ، کم تراکم با مسکونی پهنه در •

 در مسکونی بدون واحد یک خالص مساحت حداقل( شهر(جامع) سعه و عمران مساحت تعیین شده در طرح تو

 .  است مجاز حداکثر تراکمو نیز رعایت  مترمربع) 65 مشاعات نظرگرفتن

مترمربع در اراضی با تراکم کم  200زمین هاي با حد نصاب تا  در طبقه 2 از بیش ساختمان ایجاد •

به  ، طبقه 4و  3تقاضاي احداث واحد مسکونی  در صورت مربعمتر 200در زمین هاي بیش از و  است ممنوع

زمین مجاز بوده و همانند تراکم هاي باالتر ،  شرط کاهش سطح اشغال ، ایجاد ساختمان با طبقات بیشتر

 . متر قرار گرفته باشد 10 از بیشتر مورد نظر باید در بر معابر 

مترمربع و آسانسور  12هواکش و داکت تاسیسات تا سطوح مشاعات شامل راه پله ، راهرو ، نورگیرها و  -

 جزء سطح مفید و سطح اشغال قطعه محسوب نمی شود . 

 زیرزمین و پیلوت جزء طبقه و تراکم محسوب نمی شود .  -

احداث واحد مسکونی در طبقه زیرزمین ممنوع است واز آن فقط می توان جهت انبار ، تاسیسات و 

 . ینگ استفاده کردکارهاي عمومی ساختمان و پارک

حداکثر تراکم بر اساس قوانین و ضوابط مصوب وزارت میراث فرهنگی ، گردشگري و صنایع دستی ،  -

با هر نوع  (مسجد جامع ، قلعه سردار و ...)کلیه اراضی و ساختمان هاي واقع در حریم آثار تاریخی شهر بوکان 

در حریم درجه یک متر  4,5ا حداکثر ارتفاع بدرصد و یک طبقه  60کاربري و از جمله کاربري مسکونی 

  می شود .  تعیینمتر در حریم درجه دو  7و 

 پارکینگ : -

براي هر واحد مسکونی تأمین یک پارکینگ الزامی است که با توجه به شرایط تراکم مسکونی در این پهنه 

حداث پارکینگ الزامی مترمربع ، ا 50در واحدهاي مسکونی با زیربناي کمتر از  بوکانو جمعیتی شهر 

واحد پارکینگ الزامی خواهد  2تأمین حداقل ، مترمربع زیربنا  200نیست . همچنین در واحدهاي بیش از 

 بود .
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 )ها(پالكتوان استفاده کرد و توسعه رامپ پارکینگ به خارج از مرز قطعات از پیلوت براي پارکینگ می

 مطلقاً ممنوع است . رو)(فضاي پیادهمجوار بعد از رعایت برهاي اصالحی و در فضاي عمومی ه

رامپ  .احداث پارکینگ در طبقه زیر زمین تابع حداکثر سطح اشغال همکف در واحد هاي مسکونی است 

 ورودي و خروجی پارکینگ جزء آن محسوب  نمی شود .

زیرزمین در واحدهاي یک طبقه که ملک فاقد متر مربع مساحت و  200تا   در قطعات مسکونی تراکم کم

درصد فضاي  20ینکه حداقل و پیلوت است از حیاط به عنوان پارکینگ می تواند استفاده شود مشروط به ا

(سقف آفتابگیر) فضاي سبز ریشه دار اختصاص یابد و از سازه سبک درصد کل زمین به  10کل حیاط و یا 

 در احداث پارکینگ استفاده شود .

 تفکیک اعیانی : -

ها و مشروط به ا واحدهاي مسکونی هم طبقه با رعایت قانون تفکیک و تملک آپارتمانتفکیک طبقات و ی -

. محدودیتی از نظر تعداد واحد تفکیکی و یا مساحت آنها  دسترسی کلیه واحدها به مشاعات بالمانع است

 وجود ندارد .

 
 :) طبقه وچهار سه( متوسط تراکم مسکونی اراضی در ساز و ساخت ضوابط -2-1-4

الق می گردد که براي احداث واحدهاي ساختمانی مسکونی با تراکم ساختمانی تاراضی مسکونی ابه 

 طبقه روي پیلوت و براي سکونت خانوار اختصاص می یابد .  4و 3 هايمتوسط شامل ساختمان

 : ضوابط مربوط به تفکیک زمین -

تعیین مترمربع  300چهار طبقه  و 250 در اراضی مسکونی سه طبقه  مسکونی حداقل مساحت تفکیک زمین -

 . می شود 

 . در تفکیک اراضی باید ضوابط و معیارهاي مربوط به اصالح معابر در نظر گرفته شود -

متري  300و  250هاي تفکیکی تعیین می شود و برِ قطعه زمین 3به  1حداکثر نسبت عرض به طول قطعه  -

 متر باشد . 12 و 10به باال حداقل باید به ترتیب 
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 نحوه استقرار و تراکم ساختمان : -

 محل استقرار ساختمان به صورت معمولی در قسمت شمالی زمین است . -

 درصد قطعه تعیین می شود . 55حداکثر سطح اشغال  -

 220،  مترمربع 300تا  250رصد و بیش از د 165مترمربع  250تا  200در اراضی بیش از  حداکثر تراکم -

 تعیین می شود .درصد 

 طبقه است . 4حداکثر تعداد طبقات ساختمان  -

با  )سرد کوهستانی اقلیم(نماي ساختمان بایستی در همخوانی با کلیت و لفاف مصالح و معماري بومی منطقه  -

 مصالح روزآمد کالبدي نماسازي شود. 

حداقل  رعایت با مسکونیهاي واحد استقرار زمین قطعه هر در، طبقه  4با تراکم متوسط  مسکونیپهنه در  -

 در مسکونی بدون واحد یک خالص مساحت حداقل( شهر(جامع) مساحت تعیین شده در طرح توسعه و عمران 

 . است مجاز حداکثر تراکمو نیز رعایت  مترمربع) 65 مشاعات نظرگرفتن

 . الزامی است )3به  1(در هنگام تفکیک ، رعایت حداقل عرض قطعه نسبت به طول آن  -

 . ممنوع است این پهنهطبقه در  )4(چهار ان بیش ازایجاد ساختم -

مترمربع و آسانسور  12سطوح مشاعات شامل راه پله ، راهرو ، نورگیرها و هواکش و داکت تاسیسات تا  -

 جزء سطح مفید و سطح اشغال قطعه محسوب نمی شود . 

 زیرزمین و پیلوت جزء طبقه و تراکم محسوب نمی شود .  -

در طبقه زیرزمین ممنوع است واز آن فقط می توان جهت انبار ، تاسیسات و  احداث واحد مسکونی

 . کارهاي عمومی ساختمان و پارکینگ استفاده کرد

جهت کسب حداکثر تراکم و سطح اشغال  (تراکم متوسط)بر دسترسی ساختمان هاي سه و چهار طبقه 

 .ر داشته باشد  متر و بیشتر قرا 12تعریف شده ، می بایست در همجواري با معابر 
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 : پارکینگ -

 200واحدهاي بیش از و براي براي هر واحد مسکونی تأمین یک پارکینگ الزامی است در این پهنه 

 واحد پارکینگ الزامی خواهد بود . 2تأمین حداقل ، مترمربع زیربنا 

 )ها(پالكقطعات  توان استفاده کرد و توسعه رامپ پارکینگ به خارج از مرزاز پیلوت براي پارکینگ می

 مطلقاً ممنوع است . رو)(فضاي پیادهبعد از رعایت برهاي اصالحی و در فضاي عمومی همجوار 

رامپ  .احداث پارکینگ در طبقه زیر زمین تابع حداکثر سطح اشغال همکف در واحد هاي مسکونی است 

 ورودي و خروجی پارکینگ جزء آن محسوب  نمی شود .

 : تفکیک اعیانی -

ه ها و مشروط ب ک طبقات و یا واحدهاي مسکونی هم طبقه با رعایت قانون تفکیک و تملک آپارتمانتفکی

 . بالمانع است در این پهنه به صورت دو واحد در یک طبقه دسترسی کلیه واحدها به مشاعات

 
 : )پیلوت روي طبقه 6 و 5 آپارتمانی مسکونی هاي مجموعه( زیاد تراکم مسکونی اراضی در ساز و ساخت ضوابط -3-1-4

 6و  5در قالب مجموعه هاي مسکونی است که به صورت  سکونتپهنه هاي ،  زیاد تراکم مسکونی اراضی

 طبقه روي پیلوت احداث می شوند .

 : ضوابط مربوط به تفکیک زمین -

ع مترمرب 350و شش طبقه بیش از  300 در اراضی مسکونی پنج طبقه  مسکونی حداقل مساحت تفکیک زمین -

  تعیین شده است . 

 . در تفکیک اراضی باید ضوابط و معیارهاي مربوط به اصالح معابر در نظر گرفته شود -

متري  350و  300هاي تفکیکی تعیین می شود و برِ قطعه زمین 3به  1حداکثر نسبت عرض به طول قطعه  -

 متر باشد . 14و  12 به باال حداقل باید به ترتیب

 راکم ساختمان :نحوه استقرار و ت -

 زمین تعیین می شود . شمالمحل استقرار ساختمان در قسمت  -
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 درصد قطعه ملکی است .  50حداکثر سطح اشغال  -

درصد تعیین  300مترمربع  350درصد و در اراضی  250مترمربع  300ساختمانی در اراضی  حداکثر تراکم -

 می شود .

 وي پیلوت تعیین شده است .طبقه ر 6و  5حداکثر تعداد طبقات ساختمان  -

با  )سرد کوهستانی اقلیم(نماي ساختمان بایستی در همخوانی با کلیت و لفاف مصالح و معماري بومی منطقه  -

 .  مصالح روزآمد کالبدي نماسازي شود

 رعایت با مسکونیهاي واحد استقرار زمین قطعه هر در، طبقه  6و  5با تراکم زیاد  مسکونیپهنه در  -

 مسکونی بدون واحد یک خالص مساحت حداقل( شهر(جامع) مساحت تعیین شده در طرح توسعه و عمران حداقل 

 . است مجاز حداکثر تراکمو نیز رعایت  مترمربع) 65 مشاعات نظرگرفتن در

 . ممنوع است این پهنهطبقه در  )6(شش  ایجاد ساختمان بیش از -

 متر تعیین می شود . 5غرب ، حداقل فاصله دو بلوك ساختمانی از سمت شرق و  -

دو بلوك یا ساختمان در صورتی مقابل هم تلقی می شوند که از سمت شرق یا غرب فاصله مابین آنها کمتر  -

 متر باشد . 5از 

جهت کسب حداکثر تراکم و سطح اشغال تعریف  )زیاد(تراکم بر دسترسی ساختمان هاي پنج و شش طبقه 

 .متر و بیشتر قرار داشته باشد   20واري با معابر می بایست در همجبه ترتیب شده ، 

احداث واحد مسکونی در طبقه زیرزمین ممنوع است واز آن فقط می توان جهت انبار ، تاسیسات و 

 . کارهاي عمومی ساختمان و پارکینگ استفاده کرد

 : پارکینگ -

 200واحدهاي بیش از  و برايبراي هر واحد مسکونی تأمین یک پارکینگ الزامی است در این پهنه 

 واحد پارکینگ الزامی خواهد بود . 2تأمین حداقل ، مترمربع زیربنا 

 )ها(پالكتوان استفاده کرد و توسعه رامپ پارکینگ به خارج از مرز قطعات از پیلوت براي پارکینگ می

 ست .مطلقاً ممنوع ا رو)(فضاي پیادهبعد از رعایت برهاي اصالحی و در فضاي عمومی همجوار 
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رامپ  .احداث پارکینگ در طبقه زیر زمین تابع حداکثر سطح اشغال همکف در واحد هاي مسکونی است 

 ورودي و خروجی پارکینگ جزء آن محسوب  نمی شود .

 : تفکیک اعیانی -

ها و مشروط  طبقه با رعایت قانون تفکیک و تملک آپارتمان رتفکیک طبقات و یا واحدهاي مسکونی ه

 . بالمانع است واحد در یک طبقه )2(در این پهنه به صورت دو  یه واحدها به مشاعاتبه دسترسی کل

 
 : )بلند مرتبه و بیش از شش طبقه مسکونی هاي مجموعه( ویژه تراکمبا  مسکونی اراضی در ساز و ساخت ضوابط -4-1-4

طبقه با  )6(شش  ساختمان هاي بیش ازبا تراکم ویژه در شهر بوکان شامل  بلند مرتبه مسکونی اراضی

و اراضی همجوار شهرك بهداري با عنوان طرح (مسکن مهر) احتساب طبقه همکف در اراضی تپه ارکان 

 معماري و شهرسازي عالی شوراي 21/07/1399 مصوبه پیوستاست که در قالب تعاریف  اقدام ملی مسکن

متر از تراز  23رداري آن بیش از کف طبقه قابل بهره ب،  سازي بلندمرتبه ضوابط اصالحیه عنوان با ایران

 . متوسط زمین باشد

 : ضوابط مربوط به تفکیک زمین -

 750) طبقه 10ده ( مترمربع 600طبقه  )8(هشت در اراضی مسکونی  مسکونی حداقل مساحت تفکیک زمین -

  .  می شودتعیین مترمربع  1000طبقه و بیشتر  12(دوازده) مترمربع و مسکونی 

 . ی باید ضوابط و معیارهاي مربوط به اصالح معابر در نظر گرفته شوددر تفکیک اراض -

 1000و  750 ، 600هاي تفکیکی تعیین می شود و برِ قطعه زمین 3به  1حداکثر نسبت عرض به طول قطعه  -

 متر باشد . 30و  25 ، 20 به باال حداقل باید به ترتیب مربعمتر

 نحوه استقرار و تراکم ساختمان : -

 زمین تعیین می شود .مرکز استقرار ساختمان در  محل -

 قطعه است . درصد  40 طبقه) 8(مترمربع  600اراضی با مساحت   حداکثر سطح اشغال -

 قطعه است . درصد  35 طبقه) 10(مترمربع  750اراضی با مساحت   حداکثر سطح اشغال -
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 قطعه است . درصد  30 طبقه) 12(مترمربع  1000اراضی با مساحت   حداکثر سطح اشغال -

و در درصد  350مترمربع  750اراضی  ،درصد  320مترمربع  600ساختمانی در اراضی  حداکثر تراکم -

 تعیین می شود .درصد  360و بیشتر   مترمربع 1000اراضی 

 پیلوت تعیین شده است . با احتسابطبقه  12تا  8حداکثر تعداد طبقات ساختمان  -

با  )سرد کوهستانی اقلیم(در همخوانی با کلیت و لفاف مصالح و معماري بومی منطقه نماي ساختمان بایستی  -

 .  مصالح روزآمد کالبدي نماسازي شود

 مسکونیهاي واحد استقرار زمین قطعه هر در، طبقه   12تا  8 ویژهبا تراکم بلند مرتبه  مسکونیپهنه در  -

 واحد یک خالص مساحت حداقل( شهر(جامع) ران حداقل مساحت تعیین شده در طرح توسعه و عم رعایت با

 . است مجاز حداکثر تراکمو نیز رعایت  مترمربع) 65 مشاعات نظرگرفتن در مسکونی بدون

 این پهنهدر  طبقه) 12تا  8(ی مربعمتر 1000تا  600ات تعیین شده براي قطعات طبق ایجاد ساختمان بیش از -

 . ممنوع است

 متر تعیین می شود . 10مانی از سمت شرق و غرب ، حداقل فاصله دو بلوك ساخت -

دو بلوك یا ساختمان در صورتی مقابل هم تلقی می شوند که از سمت شرق یا غرب فاصله مابین آنها کمتر  -

 متر باشد . 10از 

جهت کسب حداکثر تراکم و سطح  )ویژه(تراکم طبقه دوازده و هشت ، ده بر دسترسی ساختمان هاي 

 .بیشتر قرار داشته باشدمتر  35و  30 ، 24،  ده ، به ترتیب می بایست در همجواري با معابر اشغال تعریف ش

احداث واحد مسکونی در طبقه زیرزمین ممنوع است واز آن فقط می توان جهت انبار ، تاسیسات و 

 . کارهاي عمومی ساختمان و پارکینگ استفاده کرد

 : پارکینگ -

 200واحدهاي بیش از و براي ونی تأمین یک پارکینگ الزامی است براي هر واحد مسکدر این پهنه 

واحد مسکونی ده هر به ازاء در این پهنه  واحد پارکینگ الزامی خواهد بود . 2تأمین حداقل ، مترمربع زیربنا 

 الزامی است .مهمان پارکینگ واحد تأمین یک 
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 )ها(پالكارکینگ به خارج از مرز قطعات توان استفاده کرد و توسعه رامپ پاز پیلوت براي پارکینگ می

 مطلقاً ممنوع است . رو)(فضاي پیادهبعد از رعایت برهاي اصالحی و در فضاي عمومی همجوار 

رامپ  .احداث پارکینگ در طبقه زیر زمین تابع حداکثر سطح اشغال همکف در واحد هاي مسکونی است 

 ورودي و خروجی پارکینگ جزء آن محسوب  نمی شود .

 : تفکیک اعیانی -

ها و مشروط  طبقه با رعایت قانون تفکیک و تملک آپارتمان رتفکیک طبقات و یا واحدهاي مسکونی ه

 . بالمانع است واحد در یک طبقه )2(در این پهنه به صورت دو  به دسترسی کلیه واحدها به مشاعات
 
 بوکانشهر  تکمیلی ساخت و ساز در پهنه هاي مسکونی مقررات -

 تعیین از اعم شهر محدوده در اقدام ، هرگونه تفصیلی طرح مقررات و ضوابط ابالغ و تصویب تاریخ از -

 شینینعقب و کف و بر تعیین ساختمانی، پروانه صدور اراضی ، تفکیک ساختمان ، یا زمین از استفاده نحوه

 ايمنطقه یا ساختمان هسازيب و ترمیم زمینه در اقدامات و معبر تعریض یا احداث زمان در ساختمان یا زمین

 .شود  انجام طرح مقررات و ضوابط کامل رعایت با بایستمی شهر از

معیار اصلی برخورداري از تراکم هاي ساختمانی تعریف شده به تفکیک تراکم کم ، متوسط ، زیاد و  -

معابر با توجه  بلندمرتبه یا ویژه مساحت قطعات بر اساس اسناد ثبتی رسمی است و قرارگیري در همجواري

به اقلیم منطقه بوکان جهت رعایت مباحث سایه اندازي و عدم ایجاد تراکم خارج از ظرفیت معابر محلی 

 متر است .   10و  12کمتر از 

بر اساس  که مترمربع 80 از کمتر مساحت بامسکونی  قطعات در بنا و یا تجدید و نوسازي احداثدر  -

و تا زمان  اندشده و یا ساخته تفکیک 1395مصوب  (جامع)و عمران ضوابط و قبل از تصویب طرح توسعه 

 7 از کمتر عرض با قطعات کلیه همچنین وداراي حقوق مکتسبه قانونی بوده اند  1400ابالغ طرح تفصیلی 

 60است . در صورت عدم تجمیع ، حداکثر سطح اشغال و تراکم قطعه  مجاور ملک بااولویت با تجمیع  ، متر

 .و یک طبقه خواهد بود  است درصد 
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 مراجع تأئید با جامع طرح تصویب زمان تا که مترمربع  200 تا 120 بین مساحت با هايزمین ضوابط قطعه -

 هیچگونه لیکن است طرح ضوابط این چارچوب در ، هستند دانگ شش سند داراي و شده تفکیک قانونی

 تأمین نحوه و طبقات تعداد و اشغال سطح ی،ساختمان تراکم.  گیرد صورت آنها در نباید مجددي تفکیک

 مساحت با اراضی ضوابط همانند اراضی، این در بنا استقرار نحوه و ساختمان ارتفاع حداکثر ، دسترسی

 کمتر آنها دهنه عرض که صورتی در شده یاد قطعات غیرمجاز تفکیک صورت در لیکن. است  مترمربع 200

 مراجع تصویب با که بود خواهند شهرداري به قطعه مساحت کسري عوارض پرداخت مشمول نباشد متر 7 از

 .می شود  تعیین عوارض میزان ذیربط

که تا  جامع طرح مقررات و ضوابط تصویب از قبل شهرداري توسط شده صادر ساختمانی هايپروانه کلیه -

 دتم تا نباشند ، رحط هايخیابان شبکه مسیر در صورتیکه در ،زمان ابالغ طرح تفصیلی ساخته نشده اند 

 روانهپ ننمایند ، ساختمان به اقدام مالکین مدت این طی صورتیکه قبول بوده و در قابل ساختمانی پروانه اعتبار

 .گردد می صادرتفصیلی  طرح مقررات و ضوابط براساس جدید پروانه و لغو آنان ساختمانی

 خواهد شهرداري توافق با تجاري ویژه عوارض مشمول خانگی مشاغل به مربوط واحدهاي زیربناي سطح -

 .شود می محسوب قطعه مجاز تراکم و اشغال سطح جزء آن مساحت و شد

 عمومی، نهادهاي یا افراد اجاره در خدماتی کاربري عنوانبه ولی باشد مسکونی ملکی کاربري چنانکه -

 مربوطه، فعالیت یا اداره وسطت آن تخلیه و اجاره قرارداد فسخ از پس باشد، داشته قرار دولتی و خصوصی

 ،هاکاربري این )فعالیت( عملکرد تغییر هرگونه. بود خواهد اجاره از قبل کاربري همان موردنظر ملک کاربري

 از مجوز کسب به منوط موردنظر کاربري براي ابتدا از ملک استفاده و نمی شود محسوب تغییرکاربري

 برداربهره اجرایی دستگاه مقام ترینعالی موافقت همچنین و آن به مربوط قانونی حقوق پرداخت و شهرداري

 .است  الزم ايسازه استحکام از برخورداري نیز و موردنظر فعالیت براي بنا نظر از شهرستان یا استان

 به )شهرداري قانون 55 ماده ،24 بند( مسکونی اراضی در فوق بند مشمول هايفعالیت نمودن مجاز :1 تبصره

 .نیست  قطعه آن کاربري دائمی یرتغی مفهوم
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 حقوق نفی مفهوم به مسکونی کاربري در مجاز هايفعالیت براي مجوز صدور با شهرداري موافقت :2 تبصره

 هايکاربري از غیرمسکونی انتفاعی استفاده ویژه عوارض یا پذیرهعوارض دریافت و اخذ در شهرداري

 .نیست  مسکونی

 الذکرفوق هايکاربري خصوص در...  و پارکینگ گذر، عرض قبیل از طرح تمقررا و ضوابط تمامی رعایت -

 .است الزامی

 محدود و معین مدت براي مسکونی کاربري با اراضی در مجاز غیرمسکونی فعالیت با شهرداري موافقت -

 تمد. ود ش تمدید پارکینگ تأمین بویژه طرح ضوابط با انطباق صورت در تواندمی دوره هر پایان در و بوده

 .است  بالمانع بعد هايدوره براي مدت تمدید. شود  تعیین سال 5 از بیش نباید دوره هر مجوز

 زا که هاییفعالیت از دسته آن براي مسکونی، کاربري با اراضی از مجاز غیرمسکونی استفاده تقاضاهاي -

 .رند برخوردا بیشتري اولویت از جدید تقاضاهاي به نسبت اند،شده شروع گذشته

رسمی و با تصویب مراجع  سند موجب به طرح مقررات و ضوابط ابالغ و تصویب از قبل که هائیزمین -

 هايخیابان شبکه مسیر در چنانچه نگرفته اند، ساختمانی پروانه شده اند اما تفکیک و بنديقطعه قانونی ،

 از ن،قانو نشدن ماسبق به عطف لاص به توجه با ننمایند جدید تفکیک تقاضاي نیز مالکین و نباشند طرح

 .است قبول قابل تفکیکی قطعات طرح، نظر

 و اندنموده خود هايزمین تفکیک به اقدام قبلی مقررات و ضوابط براساس که هائیزمین مالکین :1 تبصره

 هصورتیک در نشده صادر آنها براي رسمی سند لکن گرفته ؛ قرار شهرداري تأیید مورد آن تفکیکی قطعات

 ابطضو اساس بر جدید تفکیک و لغو آنان تفکیک مجوز باشند ، داشته را طرح اساس بر تفکیک قاضايت

 .شود می انجام طرح مقررات و

 ،حرکتی -جسمی معلولین براي معماري و شهرسازي مقررات و ضوابط مفاد رعایت ها ،مجتمع تمامی براي -

 .است  الزامی ایران يمعمار و شهرسازي عالی،شوراي  8/3/1382 مصوب مورخ

 2800 نامهآئین دقیق رعایت خصوص این در است ، الزامی ایران ساختمان ملی مقررات مفاد تمامی رعایت -

 . است  ضروري تکمیلی موارد و
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 مسکونی قطعه هر باز فضاي درصد 10 حداقل خصوصی ، سبز فضاي و کیفیت کمیت افزایش منظور به -

 .شود  گرفته نظر در تکاريدرخ و سبز فضاي براي )حیاط(

 قانون) 101( ماده اصالح قانونرعایت مفاد  بوکاندر کلیه تفکیکی هاي مورد تقاضا در سطح شهر  -

و ضوابط تکمیلی و  1395توسعه و عمران مصوب و ضوابط و مقرارت طرح  28/01/1390مصوب  شهرداري

 در اسناد تفکیکی الزامی است .تدقیق شده طرح تفصیلی 

 با اراضی در،  28/01/1390مصوب  شهرداري قانون) 101( ماده اصالح قانونساس مفاد تبصره سه بر ا -

 فضاي سرانه تأمین براي شهرداري است دانگ شش سند داراي که مترمربع )500( پانصد از بیشتر مساحت

 و شوارع ثاحدا نیاز مورد اراضی تأمین براي و درصد) 25( درصد پنج و بیست سقف تا خدماتی و عمومی

 ودهافز ارزش به توجه با تفصیلی و جامع طرح با مطابق اراضی این افراز و تفکیک اثر در شهر عمومی معابر

(مجموع قدرالسهم  اراضی باقیمانده از درصد) 25( درصد پنج و بیست تا ، مالک براي تفکیک عمل از شده ایجاد

 مالک توافق با است مجاز شهرداري.  نماید می فتدریا را )درصد کل زمین 43,75برابر با خدمات و معابر 

 . نماید دریافت دادگستري رسمی کارشناس نظر طبق زمین روز قیمت براساس را مذکور قدرالسهم

 صدور و افراز و تفکیک اثر در که ايعمومی شوارع و معابر و سهم شهرداري از حاصل اراضی کلیه

 ملک صاحب به وجهی هیچ آن قبال در شهرداري و است ريشهردا به متعلق شود ،می ایجاد مالکیت سند

 .کرد  نخواهد پرداخت

 ، نباشد میسر افراز و تفکیک مورد زمین از معابر و شوارع ، سرانه انواع تأمین امکان که مواردي در

 . نماید دریافت کارشناسی نرخ به را آن قیمت معادل شهر اسالمی شوراي تصویب با تواند می شهرداري

 امالك و اراضی تملک و خرید نحوه قانون عمرانی ، و عمومی هايطرح اجراء به مربوط موارد سایر در

 عمل مالك آن بعدي اصالحات و )1358 سال مصوب( دولت، نظامی و عمرانی عمومی، هايبرنامه اجراء براي

 . بود خواهد

 ونقان طبق متخلفین ، و شده قیتل جرم اراضی ، افراز یا تفکیک در قانون این موضوع از تخلف هرگونه

  .گرفت  خواهند قرار قانونی پیگرد تحت اداري تخلفات قانون و اسالمی هايمجازات
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 نی کاربري هاي مسکو در ساز و ساخت و اراضی از استفادهتفصیلی  ضوابط) : 3( شماره جدول
 مشخصات       

 
 کاربري

تفصیلی  مشخصات
 کاربري

تراکمحداکثر   
 ساختمانی

 د)(درص

 حداکثر
 تعداد
 طبقات

 حداکثر
 اشغال سطح

 (درصد)

اندازه حداقل  
 قطعات

 (مترمربع) 

 حداقل
 معبر عرض

 با مسکونی
 کم تراکم

طبقه  داراي  2 مسکونی
  قانونی حقوق مکتسبه

 10تا  6 200تا  120 60 2 120

 در  طبقه 2مسکونی 
تفکیکی هاي پس از 
 تصویب طرح جامع

 10تا  6 200تا  160 60 2 120

 مسکونی واقع در
 بافت فرسوده 

 10تا  6 200تا  120 60 2 120

 با مسکونی
 متوسط تراکم

 55 3 180 طبقه 3 مسکونی
تا  200بیش از 

250 
متر و  12

 بیشتر

 55 4 220 طبقه 4مسکونی
تا  250بیش از 

300 
متر و  12

 بیشتر

 با مسکونی
 زیاد تراکم

 50 5 250 طبقه 5مسکونی 
تا  300بیش از 

350 
متر و  16

 بیشتر

 45 6 280 طبقه 6مسکونی 
تا  350بیش از 

600  
متر و  20

 بیشتر

 ویژه مسکونی
 شامل اراضی

طرح هاي  
تامین مسکن 

ملی به صورت 
دولتی ، تعاونی 

 و مشارکت

 600 40 8 320 طبقه 8مسکونی 
متر و  24

 بیشتر

 750 35 10 350 طبقه 10مسکونی 
متر و  30

 بیشتر

 400 مسکونی بلند مرتبه
طبقه و  12

 بیشتر
30 1000 

متر و  35
 بیشتر

 مسکونی بافت
واقع در حریم 

 تاریخی آثار
 - 200تا  120 60 1 درصد 60 طبقه 1مسکونی 
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 مسکونی -خدماتی  – تجاري مختلط کاربريضوابط و مقررات ساختمان در اراضی با  -2-4

 اصلی   محورهاي مسکونی –دماتی خ -  تجاري اراضی – 1-2-4

(محورهاي  متر و بیشتر 24 محورهاي با عرضمسکونی خدماتی و  –تجاري  مختلط در اراضی با استفاده

، در طبقه همکف  از میدان اسکندري تا میدان فرمانداري (خیابان انقالب) معبر مرکزي شهر اضافهبه  اصلی)

ونی و یا کاربري هاي مجاز به استقرار در کاربري هاي استفاده تجاري و در سایر طبقات کاربري مسک

طبقه بدون  4(طبقه مسکونی روي همکف  )3(استقرار می یابد و به صورت سه  شرکتی) –(اداري مسکونی 

 .  احداث می شوند پیلوت)

 : ضوابط مربوط به تفکیک زمین -

 250محورهاي اصلی  نیمسکو و خدماتی – تجاري مختلطدر کاربري  حداقل مساحت تفکیک زمین -

 . تعیین شده است  و بیشتر مترمربع

 . در تفکیک اراضی باید ضوابط و معیارهاي مربوط به اصالح معابر در نظر گرفته شود -

 . متر تعیین می شود 12حداقل عرض قطعات تفکیکی در این کاربري  -

 نحوه استقرار و تراکم ساختمان : -

 عبر اصلی تعیین می شود .محل استقرار ساختمان در لبه م -

 مختلط تبصره : پیشنهاد می شود در جهت مطلوبیت فضا و حس دعوت کنندگی ، عقب نشینی واحدهاي

شکل گرفته و استقرار یابند . در این صورت فضاي سبز خصوصی متر  3تا عمق مسکونی از بر معبر  –تجاري 

 و تیار صاحب قطعه زمین خواهد بودمالکیت آن در اخ کهی گیرد مشکل به صورت رواق با عملکرد عمومی 

   تراز ساختمان همراستا با بر مالکیت ساختمان احداث می شود .،  ي همکفدر طبقات باال

درصد  60 (روي همکف) 3تا  1درصد قطعه ملکی و در طبقات  70حداکثر سطح اشغال در طبقه همکف  -

 است .

 20درصد مربوط به کاربري هاي تجاري و  50درصد سطح اشغال طبقه همکف ،  70در این کاربري از  -

 اختصاص دارد . 3تا  1سکونی طبقات درصد به مشاعات م
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 درصد تعیین می شود . 250حداکثر تراکم  -

 است .طبقه روي همکف)  3(طبقه  4حداکثر تعداد طبقات ساختمان  -

با  )سرد کوهستانی اقلیم(نماي ساختمان بایستی در همخوانی با کلیت و لفاف مصالح و معماري بومی منطقه  -

 ي شود . مصالح روزآمد کالبدي نماساز

حداقل مساحت واحد هاي  ، در هر قطعه زمین محورهاي اصلی  مسکونی -تجاري مختلط پهنه در  -

مجاز و به شرط تراکم  کثربا رعایت حدا، استقرار واحدهاي مسکونی  3تا  1مترمربع و در طبقات  20تجاري 

 است.تامین پارکینگ ، مجاز 

الزامی  )2به  1(و  )3به  1(ض قطعه نسبت به طول آن در هنگام تفکیک ، رعایت حداقل و حداکثرعر -

 . است

 . ممنوع است این اراضیدر  (سه طبقه روي همکف) طبقه )4(چهار  ایجاد ساختمان بیش از -

 متر تعیین می شود . 20متر و طول آن  12حداقل عرض قطعه  -

نی به صورت مستقل از در این اراضی قطعات می بایست به صورتی تفکیک شوند که واحدهاي مسکو -

 معبر مجاور دسترسی داشته باشند .

 هر واحد تجاري می بایست به معبر اصلی دسترسی داشته باشد . -

 : پارکینگ -

 است  . الزامی واحدبراي هر واحد مسکونی تأمین یک در این پهنه  -

 است .  4-3ند برابر با ضوابط واحدهاي تجاري در بو خدماتی تامین پارکینگ واحدهاي تجاري  -

درصد مساحت زمین مجاز است و رامپ ورودي و خروجی  100احداث پارکینگ در طبقه زیر زمین تا  -

 بعد ها)(پالكتوسعه رامپ پارکینگ به خارج از مرز قطعات  پارکینگ می بایست در داخل زمین تامین شود .

رامپ ورودي و  مطلقاً ممنوع است . رو)(فضاي پیادهاز رعایت برهاي اصالحی و در فضاي عمومی همجوار 

 خروجی پارکینگ جزء آن محسوب  نمی شود .
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 ،ست واز آن فقط می توان جهت انباراحداث هر گونه واحد فعالیتی یا مسکونی در طبقه زیرزمین ممنوع ا

 تاسیسات و کارهاي عمومی ساختمان و پارکینگ استفاده کرد.

فعالیت تجاري در طبقه همکف را از بین می برد ولی در در این دسته از اراضی احداث پیلوت ارزش 

 متر خواهد بود . 2,40صورت درخواست سازنده ، حداکثر ارتفاع آن به شرط استفاده براي پارکینگ 

 : تفکیک اعیانی -

 ها آپارتمان   تملک طبقه با رعایت قانون تفکیک ور واحدهاي مسکونی ه و یاواحدهاي تجاري تفکیک 

 . بالمانع استدر این پهنه  دسترسی کلیه واحدها به مشاعاتو مشروط به 

 متر تعیین می شود . 3مترمربع و عرض واحدهاي تجاري  20حداقل مساحت واحدهاي تجاري 

 
 ) متر 20 تا  14 فرعی (محورهاي با عرض محورهاي  مسکونی و خدماتی – تجاري مختلط اراضی – 2-2-4

در قطعات جنوبی متر ،  20تا  14تجاري در محورهاي با عرض  – مسکونیمختلط در اراضی با استفاده 

به در طبقه همکف استفاده تجاري و در سایر طبقات کاربري مسکونی و یا کاربري هاي مجاز و شرقی 

 . می شوند احداث(دو طبقه روي همکف) طبقه 3استقرار می یابد و به صورت  کاربري هاي مسکونیدر استقرار

 : ضوابط مربوط به تفکیک زمین -

تعیین  و بیشتر مترمربع 200تجاري محورهاي فرعی  –در کاربري مسکونی  اقل مساحت تفکیک زمینحد -

 .  شده است

 در تفکیک اراضی باید ضوابط و معیارهاي مربوط به اصالح معابر در نظر گرفته شود. -

 نحوه استقرار و تراکم ساختمان : -

 لبه معبر تعیین می شود .قطات جنوبی و شرقی اینگونه معابر در محل استقرار ساختمان در  -

 –تبصره : پیشنهاد می شود در جهت مطلوبیت فضا و حس دعوت کنندگی ، عقب نشینی واحدهاي تجاري 

در این صورت فضاي سبز خصوصی با . فته و استقرار یابند شکل گر تا عمق دو مترمسکونی از بر معبر 
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در  و تیار صاحب قطعه زمین خواهد بودمالکیت آن در اخ کهی گیرد مشکل به صورت رواق عملکرد عمومی 

   تراز ساختمان همراستا با بر مالکیت ساختمان احداث می شود .،  ي همکفطبقات باال

 است . 2و  1درصد در طبقات  60درصد قطعه ملکی در طبقه همکف و  80ثر سطح اشغال حداک -

 درصد تعیین می شود . 200حداکثر تراکم  -

 است .(دو طبقه روي همکف) طبقه  3حداکثر تعداد طبقات ساختمان  -

با  )سرد کوهستانی اقلیم(نماي ساختمان بایستی در همخوانی با کلیت و لفاف مصالح و معماري بومی منطقه  -

 مصالح روزآمد کالبدي نماسازي شود . 

 15حداقل مساحت واحد هاي  تجاري ، در هر قطعه زمین محورهاي فرعی  مسکونی -پهنه تجاري در  -

مجاز و به شرط تامین تراکم  کثربا رعایت حدا، استقرار یک واحد مسکونی  2و  1مترمربع و در طبقات 

 . استپارکینگ ، مجاز 

 الزامی است. )3به  1(هنگام تفکیک ، رعایت حداقل عرض قطعه نسبت به طول آن  در -

 . ممنوع است این اراضیدر  طبقه روي همکف) 2(طبقه  )3(سه  ایجاد ساختمان بیش از -

 : پارکینگ -

 است  . الزامی پارکینگواحد براي هر واحد مسکونی تأمین یک در این پهنه  -

 است .  4-3برابر با ضوابط واحدهاي تجاري در بند و خدماتی تجاري تامین پارکینگ واحدهاي  -

درصد مساحت زمین به شرط امکان کاشت فضاي سبز و  100احداث پارکینگ در طبقه زیر زمین تا  -

درخت در سقف پارکینگ در حیاط قطعه مجاز است و رامپ ورودي و خروجی پارکینگ جزء آن محسوب 

 نمی شود .

 ،ست واز آن فقط می توان جهت انباراحد فعالیتی یا مسکونی در طبقه زیرزمین ممنوع ااحداث هر گونه و

 تاسیسات و کارهاي عمومی ساختمان و پارکینگ استفاده کرد.
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در این دسته از اراضی احداث پیلوت ارزش فعالیت تجاري در طبقه همکف را از بین می برد ولی در 

هر واحد  متر خواهد بود . 2,40ه شرط استفاده براي پارکینگ صورت درخواست مالک حداکثر ارتفاع آن ب

 . تجاري می بایست به معبر اصلی دسترسی مستقیم داشته باشد

 : تفکیک اعیانی -

 ها و آپارتمان تملک طبقه با رعایت قانون تفکیک ور واحدهاي مسکونی ه و یاواحدهاي تجاري تفکیک 

 . بالمانع استدر این پهنه  مشروط به دسترسی کلیه واحدها به مشاعات

.  متر تعیین می شود 3مترمربع وعرض واحدهاي تجاري  15حداقل مساحت واحدهاي تجاري این پهنه 

 . است استقرار یک واحد مسکونی مجاز 2و 1در طبقات 

 

 :خدماتی  –کاربري تجاري ضوابط و مقررات  -3-4

یافته و یا داراي قابلیت  اختصاص اراضی به )غیرانتفاعی و انتفاعی( خدماتی -اراضی با کاربري تجاري 

تجاري بر اساس تعاریف ارائه شده در معابر با نقش خدماتی محلی ، ناحیه اي و شهري و پهنه مرکزي شهر 

 غیرانتفاعی و انتفاعی خدمات و بازرگانی هايفعالیت انواع خدماتی براي -به عنوان پهنه تجاري  بوکان

 هر در ش به یکی از سه گروه ذیل به صورت شناور سیم بندي سطوح عملکرديشود که بر اساس تقمی گفته

 : )(موارد استفاده از زمین  تقسیم می شوند

 موارد استفاده از زمین : -

 دفاتر )امثالهم و قصابی نانوایی، سبزي، و میوه بار، و خوار( روزانه خرید واحدهاي رده محله : خدماتی – تجاري

و انواع مشابه دیگر  پزشکان مطب و زنانه هايآرایشگاه ،)مجله و روزنامه فروش همراه تلفن مشترکین امور پست،(

ها ، محورهاي مهم براي ایجاد مرکز محله . در هر یک از محله هاي پشتیبان سکونت)(کاربري در این رده

اي تأمین محله اختصاص داده شده که خدمات مورد نیاز ساکنین آن در مقیاس جمعیت محله و رده کاربري

 گردد .می
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در بر  محل استقرار آنهامتري  است که بر حسب موقعیت  14و  12محورهاي خدمات محله اي شامل 

عمق کاربري تجاري محورهاي استقرار خدمات تجاري محله اي از بر معابر حداکثر . معبر قرار می گیرد 

 متر تعیین می شود .  5تعریف شده 

 روستا، و شهر مصرف هايفروشگاه مارکت،سوپر( هفتگی خرید واحدهاي رده ناحیه : خدماتی –تجاري 

 اعتباري، و مالی مؤسسات و الحسنهقرض هايصندوق و هابانک شعب ...) و فروشیآجیل قنادي، افزار،نوشت

 و صوتی لوزام خانگی، لوازم پالستیک، منسوجات، هايفروشگاه ها،بازارچه امالك، معامالت هايبنگاه

 مهندسی وکالت،( دفاتر خصوصی، هايآموزشگاه ،+10 پلیس داروخانه بیمه، ايهشرکت ها،کتابفروشی تصویري،

 تخصصی، و طبی هايآزمایشگاه ،)خدمات و مشاور و پیمانکاري هايشرکت طالق، و ازدواج اسناد، ثبت برداري،نقشه و

هاي (کاربريرده انواع مشابه دیگر در این درمانی و مشاوره مرکز کوچک، ورزشی هايسالن رادیولوژي، مراکز

خدمات رده ناحیه در محورهاي خدماتی نواحی تعریف شده در نقشه کاربري اراضی  تجاري پشتیبان سکونت) .

اي است و نواحی داراي مراکز هاي خدماتی رده ناحیهمستقر خواهند شد . این محورها محل استقرار کاربري

 .اي هستند اي براي تمرکز خدمات رده ناحیهجداگانه

محل استقرار آنها در بر متري  است که  20و  18،  16محورهاي خدمات ناحیه اي شامل معابر با عرض 

  عمق کاربري تجاري محورهاي استقرار خدمات تجاريحداکثر .  رار می گیردق بر حسب موقعیت معبر 

 متر تعیین می شود .  10ناحیه اي از بر معابر تعریف شده 

 بازار ، هابورس و مختلف صنوف هايراسته ، هافروشیعمده:  ي شهرمنطقه اي و رده  خدماتی –تجاري 

 اي،زنجیره بزرگ هايفروشگاه مانند بلندمدت و خاص خرید واحدهاي ، تجاري و بازرگانی هايشرکت

 صادرات و ادارات و تجاري مؤسسات اعتباري، و مالی مؤسسات و هابانک مرکزي شعب پوشاك، ها،فروشیمبل

 نمایندگی دفاتر خودرو، و خانگی لوازم هايتعمیرگاه پذیرایی، تاالرهاي فرش، و دستی صنایع عرضه کاال،

 آر ام مراکز حسابرسی، دفاتر اینترنت، خدمات خارجی ، ارائه تجاري مؤسسات نمایندگی خارجی، هايبانک

 خودرو، فنی معاینه مرکز کاریابی، مراکز فیزیوتراپی، اعتیاد، درمان خصوصی، آمبوالنس مشابه، و آي

 .هاي تجاري خارج از بافت مسکونی محالت)(کاربريدامپزشکان  مطب رادیولوژي و انتفاعی، جیتالدی هايرسانه
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خدماتی   –هاي خدماتی رده شهري است و شهر داراي یک مرکز تجاري این محورها محل استقرار کاربري

پیرامون ه بوکان در خیابان انقالب از محدودبراي تمرکز خدمات رده شهري در مرکز ثقل مکانی شهر 

 است .اسکندري تا میدان فرمانداري میدان 

   متر و بیشتر است که بر حسب موقعیت آنها تعیین 24شامل معابر با عرض  شهريمحورهاي خدمات 

عمق کاربري تجاري محورهاي استقرار خدمات تجاري شهري از بر معابر تعریف شده می شوند . حداکثر 

 متر تعیین می شود .  20

حورهاي استقرار کاربري تجاري رده شهر و ناحیه ، بر روي نقشه کاربري پیشنهادي طرح تفصیلی تبصره : م

 . ه استمشخص شد

اي، ، مراکز آموزش حرفههاي نهضت سوادآموزي)(براي کالساحداث واحدهاي مسکونی، اداري وآموزشی 

ها، واحدهاي خدمات جمههاي خارجی، دارالترهاي فنی، هنري و صنعتی، مؤسسات آموزش زبانهنرکده

هاي هنري و صنعتی، هاي نمایش تئاتر و فیلم، نمایشگاههاي اجتماعات، سالنپذیرائی و جهانگردي، سالن

هاي اداري بخش عمومی در محورهایی که به عنوان هاي کاالهاي تجاري و صنعتی و کلیه سازماننمایشگاه

 . است اند مجازهاي رده خدمات شهري مشخص شدهکاربري

تجاري، مستقر در مراکز خدماتی نواحی و مراکز  -هاي زیر در واحدهاي مختلط ادارياحداث عملکرد

 خدماتی مجاز است :

هاي زبان ها، آموزشکدهها و گلدوزيهاي تولیدي کوچک مثل خیاطیخدمات ملکی، خدمات بیمه، کارگاه

هاي هاي خیاطی و گلدوزي، نمایندگیتایپ، کالستعمیراتی، آموزش حسابداري و  -هاي آموزش فنیو کالس

هاي تأسیساتی، مهندسی هاي مختلف تجاري در خصوص لوازم خانگی کوچک، شرکتتعمیراتی شرکت

هاي پیمانکاري، مهندسین مشاور، خدمات حسابداري و حسابرسی، خدمات انفورماتیک و کامپیوتري، شرکت

بخش خصوصی و بخش عمومی، مؤسسات تولیدي، استخراج خدمات گمرکی و حمل و نقل، دفاتر اداري، 

معادن، انتشارات، لیتوگرافی، موسسات مطبـوعاتی، موسسات ارائه خدمات چاپ و تکثیر و تایپ و حروف 

هاي سینمایی و ویدئویی، واحدهاي تحقیقاتی موسسات علمی و پژوهشی، هاي تهیه و تولید فیلمچینی، شرکت
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هاي حمل و نقل، هاي هواپیمایی، بازرسیهاي مسافرتی، آژانسواپیمایی، آژانسهاي داروئی، دفاتر هشرکت

ها، دفاتر ثبت و اسناد، محضر و هاي معامالت امالك، دارالوکالهها، آژانسها، صرافیدفاتر سرپرستی بانک

هاي تبلیغاتی و حیهاي کاریابی، دفاتر طراهاي تبلیغاتی، بنگاهها، آژانسدفتر اسناد رسمی، دارالترجمه

تزیینات، مشاورین مدیریت، واحدهاي درمانی، مطب پزشکان و دندانپزشکان، رادیولوژي و آزمایشگاه، خدمات 

اي از هاي صنفی و حرفهها و جمعیتها، جوامع، اتحادیههاي درمانی، دامپزشکیبهداشتی و درمان، کلینیک

ها، ها و اتحادیههاي امور صنفی، انجمنتگان، کمیتههاي سردفترداران، کانون بازنشسهر نوع، کانون

هاي آثار هنري، علوم هاي هنري و نمایشگاههاي موسیقی، خطاطی، پیکرتراشی، نقاشی، گالريآموزشکده

هاي ورزشی، تعمیرات لوازم الکتریکی و الکترونیکی، تعمیرات لوازم خانگی، هاي ورزشی، کلوپسراها، باشگاه

 لن زیبایی.آرایشگاه و سا
 

  شهري) –(منطقه اي خدماتی  – تجاري ضوابط ساخت و ساز در مجتمع هاي – 1-3-4

 : ضوابط مربوط به تفکیک زمین -

 :به شرح زیر است  مجتمع هاي تجاريتفکیک اراضی واقع در  -

 متر 12 ه تفکیکیعمترمربع و عرض زمین در قط 200حداقل مساحت تفکیکی  -

 ضوابط و معیارهاي مربوط به اصالح معابر در نظر گرفته شود. در تفکیک اراضی باید -

 مرکزي باز فضاي جمله از باز فضاهاي و راهروها( عمومی آمدوشد فضاي به باید زیربنا درصد 40 حداقل -

 .یابد اختصاص )ساختمان

 . دارد ضرورت سرویس یک مغازه ده هر ازاي به مراجعین و کسبه براي عمومی سرویس -

 .  شود گرفته نظر در باید مراجعین براي درصد 50 حداقل نیز مغازه هر لداخ -

 .  گیرد قرار رعایت مورد باید طراحی در هوا جریان پذیريامکان براي متقابل باز فضاي دو وجود-

 مجتمع در تجاري واحدهاي تعداد که صورتی در و.  باشد کمتر مترسانتی 150 از تواندنمی هاپله عرض-

 .  شود اضافه متر سانتی 30 معادل پله عرض به واحد 10 هر ازاء به باشد واحد 20 زا بیش
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 باشد متر 10 از بیش مذکور راهرو طول که صورتی در. باشد  مترسانتی 250 حداقل باید راهروها عرض -

 .  گرددمی اضافه شده یاد عرض به متر سانتی 20 معادل طول متر هر ازاي به

 .  شودمی پیشنهاد متر 4,5 کف هم طبقه در بنا مجاز ارتفاع حداکثر -

 . است مجاز نیاز مورد پارکینگ تأمین صورت در صرفاً تجاري مجموعه احداث -

 : ضوابط تراکم، سطح اشغال و ساخت و ساز در مجتمع هاي تجاري -

 درصد 80حد اکثر سطح اشغال زمین  •

 در صد 320حد اکثر تراکم  •

 طبقه روي همکف) 3(طبقه  4حد اکثر ارتفاع  •

 : پارکینگ -

 در واحدهاي و الزامی استمتر مربع  25تا مساحت تأمین یک واحد پارکینگ به ازاء هر واحد تجاري   -

 مراجعین پاکینگ مترمربع و 30و حداکثر  مترمربع 17,5 پایه در مساحت نسبت به افزایش ضریب با بزرگتر

 ین می شود .واحد تعی 3 تجاري خالص مترمربع 100 ازاء به

 . سایر ضوابط مربوط به احداث پارکینگ تابع ضوابط عمومی احداث بنا خواهد بود -

 . توانند براي مباحث امنیتی پارکینگی در جوار و یا نزدیک خود احداث کنندبانک ها می -

. این  هاي تاکسی سرویس موظف به تأمین پارکینگ به تعداد نصف خودروهاي خود هستندآژانس  -

 نیست. (از طریق پرداخت عوارض)ارکینگ ها حذف شدنی پ

 . تامین شود(سطح اشغال مجاز و زیر زمین) پارکینگ حتما در توده ساختمان  -
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  ناحیه اي خدماتی – تجاري ضوابط ساخت و ساز در اراضی -2-3-4

 : ضوابط مربوط به تفکیک زمین -

 متر 8 ه تفکیکیعمترمربع و عرض زمین در قط 50حداقل مساحت تفکیکی  -

 در تفکیک اراضی باید ضوابط و معیارهاي مربوط به اصالح معابر در نظر گرفته شود. -

 ، سطح اشغال و ساخت و ساز در راسته هاي تجاري : ضوابط تراکم -

 درصد 100حد اکثر سطح اشغال زمین  •

 در صد 200حد اکثر تراکم  •

 (یک طبقه روي همکف)حد اکثر ارتفاع دو طبقه  •

 : رکینگپا -

 در واحدهاي و الزامی استمتر مربع  25تا مساحت تأمین یک واحد پارکینگ به ازاء هر واحد تجاري  -

 مراجعین پاکینگ مترمربع و 30و حداکثر  مترمربع 17,5 پایه در مساحت نسبت به افزایش ضریب با بزرگتر

طرح در تجاري کاربري تامین پارکینگ با توجه به ضابطه .  واحد 3 تجاري خالص مترمربع 100 ازاء به

و رویه آن در صورتی که ضابطه مذکور موجب تامین پارکینگ بیش از ضابطه طرح  1384 ابالغی تفصیلی

 می شود می تواند کماکان مالك عمل باشد . 1400نفصیلی 

 اث پارکینگ تابع ضوابط عمومی احداث بنا خواهد بود.سایر ضوابط مربوط به احد -

 توانند براي مباحث امنیتی پارکینگی در جوار و یا نزدیک خود احداث کنند.بانک ها می -

. این  هاي تاکسی سرویس موظف به تأمین پارکینگ به تعداد نصف خودروهاي خود هستندآژانس  -

 نیست. ض)(از طریق پرداخت عوارپارکینگ ها حذف شدنی 

مسکونی ، عدم اشراف بر واحدهاي مسکونی  –در کلیه کاربري هاي تجاري و اراضی با کاربري تجاي 

 . مجاور باید رعایت شود

 

 



 ضوابط و مقررات پیشنهاديمطالعات تهیه طرح تفصیلی شهر بوکان                                             
 )ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز(               

47 
  

  محله اي خدماتی – تجاري ضوابط ساخت و ساز در اراضی -3-3-4

 : ضوابط مربوط به تفکیک زمین -

ان بخشی از تفکیک زمین اصلی تفکیکی به عنومترمربع و  15واحد تجاري محلی حداقل مساحت  -

محسوب می شود که سطح اشغال ، زیربنا و تراکم آن جزء حداکثر تراکم ، سطح اشغال و زیربناي قطعه 

 اصلی تفکیکی است .

 در تفکیک اراضی باید ضوابط و معیارهاي مربوط به اصالح معابر در نظر گرفته شود. -

واحد تجاري محلی مساحت ک اصلی به استناد اسناد ثبتی ، در صورت مجزا بودن واحد تجاري از مل -

 است . مترمربع 15

 ، سطح اشغال و ساخت و ساز در راسته هاي تجاري : ضوابط تراکم -

 درصد 100حد اکثر سطح اشغال زمین  •

 در صد 200حد اکثر تراکم  •

 )مجاز است نیم طبقه در درون واحد(طبقه  یکحد اکثر ارتفاع  •

 . تعیین می شود متر 3تجاري محلی  حداقل عرض قطعه -

 اسناد( قانونی مکتسبه حقوق از برخورداري صورت در موجود تجاري قطعات نوسازي و تخریب: تبصره 

 . است بالمانع..)  و برق و آب امتیازات داراي 84 سال از قبل احداثی پروانه و ثبتی
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تلط مخکاربري هاي  در ساز و ساخت و اراضی از تفصیلی استفاده ضوابط) : 4( شماره جدول

  مسکونی و تجاري  –تجاري 
 مشخصات       

 
 کاربري

تفصیلی  مشخصات
 کاربري

 حداکثر تراکم
 ساختمانی
 (درصد)

 حداکثر
 تعداد
 طبقات

 حداکثر
اشغال  سطح

 (درصد)

قل اندازهحدا  
 قطعات

 (مترمربع) 

 حداقل
 معبر عرض

 مختلط کاربري
 مسکونی - تجاري

 اراضی
 مسکونی – تجاري 

  اصلی محورهاي
250 4 70 250  

محورهاي با 
 20عرض 

   ربیشت و متر

 اراضی
 مسکونی – تجاري 

 فرعی محورهاي
200 3 80 200 

 با محورهاي
 تا  14 عرض
  متر 20

  کاربري
  خدماتی – تجاري

 تجاري هاي مجتمع
 )شهري – اي منطقه(

320 4 80 200 
متر و  20

 بیشتر

 اراضی
 اي ناحیه تجاري 

200 2 100 50 
متر و  14

 بیشتر

  اراضی
 محله اي تجاري

100 1 100 

15  
عنوان واحد به 
کل در  اريتج

 قطعه تفکیکی

متر و  10
 بیشتر

 کاربري تجاري
واقع در حریم 

 تاریخی آثار
 - - 60 1 درصد 80  طبقه 1 تجاري
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 و مقررات ساختمان در اراضی آموزشی : ضوابط -4-4

 موارد استفاده از زمین : -

 و آموزش هايوزارتخانه مدیریت تحت عمومی و رسمی آموزش هايفعالیت براي یافته اختصاص اراضی به

. این اراضی بسته به موقعیت قرارگیري در تقسیمات فضایی  شودمی گفته اجتماعی امور و کار و پرورش

هاي هاي آموزشی اختصاص دارد. فعالیتهاي مختلف کاربري آموزشی به احداث ساختماندهشهر براساس ر

 هاي مختلف به شرح زیرند .مجاز در این اراضی در رده

 .ابتدائی  و مدرسه ی)آمادگ، (مهد کودك  یدبستان شیپ يها آموزش شامل : محله رده آموزشی اراضی

 .ی دانشگاه شیپ و رستانیدبیی ، مدارس راهنما ، يسوادآموز يها کالس شامل : ناحیه رده آموزشی اراضی

 یآموزش يها مجتمع وابسته به آموزش و پرورش و یصنعت يها هنرستان شامل :منطقه  رده آموزشی اراضی

 .ی اجتماع امور وزارت کار و يو حرف ها یفن

ي استعدادها پرورش راکزم ،یی مدارس کودکان استثنا ،ی مدارس اسالم و شهـــر : رده آموزشی اراضی

 ی .اتباع خارج مدارس ، مدارس شاهد و درخشان

 : است غیرمجاز زیر هاي کاربري با اراضی در آموزشی فضاي عملکرد 

 . شهري تجهیزات و تأسیسات کاربري با اراضی •

 . ورزشی کاربري با اراضی •

 . مسیل و رودخانه قنات، گاز، برق، حریم اراضی •

 و نظر مورد آموزشی کاربري محل همسایگی در دیگر اراضی جایگزینی طریق از ویژه شرایط در : تبصره

 کمیسیون  مثبت راي و پرورش و آموزش کل اداره نظر با آموزشی ، کاربري به اراضی آن کاربري تغییر

 .بود  خواهد پذیر آموزشی به زمین همجوار امکان اراضی و جابجایی کاربري تغییر ، پنج ماده

 هاي مشروط :ادهاستف -

مشروط به توافق  ساز)(مانند خیرین مدرسهها المنفعه به جز غیرانتفاعیاحداث کاربري آموزشی براي امور عام

 است . هاي مختلف آموزشی بالمانع شهرداري در آینده و آموزش و پرورش در مناطق مربوط به رده
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در سطوح شهري ، هرنوع  شهر بوکانتفصیلی در اراضی با کاربري آموزشی مشخص شده در طرح  -

هاي سطح ناحیه و محله استفاده دیگري غیر از کاربري مزبور از این اراضی ممنوع است . در مورد آموزش

در مرحله اجرایی به شرط تأمین این کاربري در نقطه دیگري با شعاع دسترسی بر اساس ضوابط و موافقت 

 هاي دیگر مجاز است .ج تبدیل این کاربري به کاربريآموزش و پرورش و با مجوز کمیسیون ماده پن

 : ضوابط مربوط به تفکیک زمین - 

 697بر اساس ضابطه شماره  آموزشی براي مقاطع مختلف سطح زیربنا و فضاهاي آموزشی میزان سرانه

یی و امور فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور با عنوان برنامه ریزي همسان مدارس ابتدا

پیشنهادي در نشریه مقادیر  .شده است تعیین  31/3/1395مورخ  576749/95متوسطه به شماره بخشنامه 

، کالسه 9 ، کالسه 6 براي مدارس 3-3-3-3بر اساس ساختار نظام آموزشی مقادیر حداقل بوده که مذکور 

ترکیبی  براي شهرهاي  ابتدایی و متوسطه در مدارس تک  دوره اي ودر مقاطع   کالسه 15و  کالسه 12

 تعریف شده است .  )2(شهرهاي درجه هزار نفر جمعیت  500کمتر از 

 ) : سطوح مورد نیاز مدارس ابتدایی شهري دوره اول و 5جدول شماره (
 2دوم و مدارس ترکیبی شهرهاي درجه 
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 ) : سطوح مورد نیاز مدارس متوسطه شهري دوره اول 6جدول شماره (
 2مدارس ترکیبی شهرهاي درجه و دوم و 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سطح اشغال و تراکم ساختمانی : -

سطح اشغال مجاز بنا براي کلیه کاربري آموزشی شهرهاي با جمعیت  697با توجه به ضوابط نشریه شماره  -

 درصد سطح قطعه زمین است . 40کمتر از پانصد هزار نفر ، حداکثر 

در (دوره سه ساله در هر مدرسه) از براي مدارس ابتدایی و متوسطه تک دوره اي حداکثر تعداد طبقات مج -

 (سه) 3 کالسه 15طبقه و مدارس (دو)  2کالسه ،  12تا هزار نفر)  500(با جمعیت کمتر از  2شهرهاي درجه 

 طبقه است . 

 6دو در مدارس شهرهاي درجه (دوره شش ساله در هر مدرسه) حداکثر تعداد طبقات در مدارس ترکیبی  -

 طبقه تعیین می شود .) 3(کالسه سه  18و  12طبقه و در مدارس  )2(کالسه دو 
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درصد و مدارس دوره متوسطه  100در شهرهاي درجه دو ، حداکثر تراکم ساختمانی مدارس ابتدایی ،  -

 درصد است . 150

ایدار، تأسیسات ساختمانی خانه سر -خدماتی -ورزشی -هاي رفاهیچنانچه زیرزمین مدرسه براي فعالیت -

 شود .و پارکینگ مورد استفاده قرار گیرد جزو تراکم محاسبه نمی

 ضوابط تأمین پارکینگ براي کاربري آموزشی : -

الزامی است . بر این  697تأمین فضاي پارکینگ براي مراکز آموزشی مطابق با ضوابط نشریه شماره 

 اساس :

 درصد کارکنان یک واحد است . 30حداقل پارکینگ مورد نیاز به ازاي  -

تامین پارکینگ مورد نیاز فضاهاي آموزشی در خارج از محوطه مدرسه و با دسترسی مناسب به معبر اصلی  -

 در نظر گرفته شود .

در صورت استفاده از زیرزمین مدرسه به عنوان پارکینگ اتومبیل ، الزاما درب ورودي آن به صورت  -

 مستقل در نظر گرفته شود.

در صورت استفاده از حیاط خلوت مدرسه به عنوان پارکینگ اتومبیل پرسنل ، احداث درب مستقل جدا  -

 از درب ورودي دانش آموزان الزامی است.

تامین پارکینگ اتومبیل در محوطه فضاهاي آموزشی اکیدا ممنوع می باشد و باید فضاي پارکینگ با  -

 دسترسی مستقل در محوطه طراحی گردد.

 ابط و مقررات ساختمانی و احداث بنا :ضو -

 درصد قطعه زمین باشد. 40وسعت حیاط اصلی، بصورت یکپارچه نباید کمتر از  -

متر  6متر و از همسایه جنوبی  4رعایت حداقل فاصله ساختمان اصلی مدرسه از دیوار همسایه شمالی  -

 الزامی است.

 باشد.متر می 3ه غربی و شرقی در فضاهاي آموزشی رعایت حداقل فاصله ساختمان اصلی از دیوار همسای -

 رعایت فاصله شمال و جنوب ساختمان اصلی از شبکه معابر به شرح جدول زیر الزامی است . -
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 (برحسب مترطول)هاي آموزشی از بر شبکه معابر ) : فاصله ساختمان7جدول شماره (

 
 31/3/1395 مورخ 576749/95 بخشنامه شماره به کشور ریزي برنامه و تمدیری سازمان اجرایی و فنی امور 697 شماره مآخذ: ضابطه

 

 دسترسی به واحدهاي آموزشی نوساز به صورت سواره و پیاده که مجزا از یکدیگر باشند الزامی است. -

ها الزامی ها و میدانهاي اصلی، چهارراهآموزان به خیابانعدم ارتباط مستقیم هنگام ورود و خروج دانش -
 تاس

 

 :عالی ) (واحدهاي آموزشفناوري  و ، تحقیقات ضوابط و مقررات احداث آموزش -5-4

 موارد استفاده از زمین : -

 ، ، دانشسراها ها ، دانشکده  دانشگاه ها ،ی مدارس عالشامل   فناوري و  کاربري آموزش ، تحقیقات

 ي است .ارك فناورو پ يو کاربرد یعلم و یو پژوهش یقاتیو مراکز تحق هیعلم يها حوزه

 : موارد استفاده از زمین -

 و پژوهشی و تحقیقاتی مراکز و علمیه هايحوزه دانشسراها، ها،دانشکده ها،دانشگاه عالی، مدارسشامل 

 فناوري پارك و کاربردي و علمی

 اراضی تفکیک -

عالی شهرسازي  حداقل ابعاد اراضی آموزش عالی از حاصل ضرب تعداد دانشجو در سرانه مصوب شوراي -

 تعیین می شود . )10/3/89(مصوبه و معماري ایران 

متر مربع و در صورت احداث  70سرانه پیشنهادي شوراي عالی شهرسازي و معماري به ازاء هر دانشجو  -

 مترمربع خواهد بود . 105خوابگاه و کوي اساتید در درون دانشگاه 
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 متر مربع است. 30شگاه ها به ازاء هر دانشجو سرانه مصوب دانشگاه هاي پیام نور و سایر دان -

آئین نامه اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري با مالحظه دو گزینه مطلوب و برنامه  با توجه به همچنین -

) تعیین شده 6برنامه ریزي دانشگاه هاي کشور به شرح جدول شماره (، سرانه هاي مالك عمل  پنجم توسعه

 .است 

 ضوابط تعیین میزان سطوح اشغال فضاهاي آموزش عالی:  )8جدول شماره (
 سطوح درصد فضا

 %30 )ساخت قابل( زمین اشغال سطح ناخالص مساحت
 %20 درختکاري و سبز فضاي

 %20 تجمع هاي محل و ورزشی
 %25 پارکینگ و ارتباطی فضاهاي

 %5 نشده بینی پیش موارد
 %100 جمع

 

از آنجا که این کاربري جزء کاربري هاي شهري است  عالی موزشآ کاربري گزینی مکان در: تبصره 

 . است الزامی شریانی معابر به دسترسی به توجه

 ضوابط احداث بنا -

 .  درصد است 120حداکثر تراکم ساختمانی در اراضی کاربري آموزشی عالی  •

 .  درصد است 30حداکثر سطح اشغال در اراضی کاربري آموزش عالی  •

درصد کل مساحت  40ساحت حیاط مرکزي براي مجتمع هاي دانشگاهی نباید از تبصره : حداقل م •

 .  زمین کمتر باشد

 .  طبقه است 4حداکثر تعداد طبقات در اراضی کاربري آموزش عالی  •
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 پارکینگ : -

 . نفر دانشجو یک واحد است 20حداقل تعداد پارکینگ واحدهاي آموزش عالی به تناسب هر  -

هاي اداري درنظر هاي اداري دانشگاه ها مطابق ضوابط پارکینگ ساختماناحدپارکینگ مورد نیاز و •

 . گرفته شود

  ضوابط احداث خوابگاه و پانسیون -

 :است احداث خوابگاه دانشجویی در عملکردهاي مسکونی طبق ضوابط با شرایط زیر بالمانع 

 . اتاق خواب یک واحد پارکینگ الزامی است 5براي هر  •

ها مجاز است و به عالوه ههاي اداري، ورزشی در خوابگاسالن اجتماعات، سرویس احداث کتابخانه، •

هاي احداث زیرزمین با تعداد طبقات طبق درخواست به منظور انبار، پارکینگ، تأسیسات و سرویس

 .خواهد بود غذاخوري مجاز 

 

 ضوابط و مقررات احداث واحدهاي فرهنگی و هنري : -6-4

 مین :موارد استفاده از ز -

اراضی با کاربري فرهنگی و هنري بر اساس تقسیم بندي رده محله یا ناحیه و رده شهري شامل موارد 

 زیر است :

 و ناحیه اي : هنري رده محله -اراضی فرهنگی  -

 سینما نوجوانان، و کودکان فکري پرورش هايکانون کوچک ، اجتماعات هايسالن و هاشامل کتابخانه

 هنري رده شهر: -اراضی فرهنگی -

ما سین اجتماعات ، سالن فرهنگی ، هايمجتمع و فرهنگسرا نگارخانه ، تخصصی ، و مرکزي شامل کتابخانه

 سیما و صدا مراکز مجله ، و روزنامه مرکزي دفاتر و مؤسسات کنسرت ، سالن تئاتر ، ،
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وند در مراکز خدماتی شطور کلی احداث واحدهاي فرهنگی عمده که در مقیاس شهر و فراتر ساخته میبه

 مجاز است .بوکان شهر 

 ضوابط مربوط به تفکیک زمین : -

 تفکیک قطعات داراي کاربري مذکور ممنوع است .

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان : -

هاي هاي سازمانحداقل و حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان در مورد بناهاي فرهنگی براساس دستوالعمل

 . مسئول خواهد بود

 پارکینگ : -

 حداقل تعداد پارکینگ مورد نیاز تابع ضوابط و مقررات دستگاه ذیربط است .

 

 ضوابط و مقررات احداث کاربري مذهبی : -7-4

 موارد استفاده از زمین: -

 اراضی با کاربري مذهبی بر اساس تقسیم بندي رده محله یا ناحیه و رده شهري شامل موارد زیر است :

 و ناحیه اي : ري رده محلهاراضی فرهنگی و هن -

 هاها و فاطمیهمساجد، حسینیهشامل 

 مذهبی رده شهر: -اراضی فرهنگی -

 هاهاوآتشکدهکنیسه کلیساها، مهدیه، مصلی، شهر، جامع مسجد و بزرگ شامل مساجد

 ضوابط مربوط به تفکیک زمین: -

 تفکیک قطعات داراي کاربري مذکور ممنوع است.

 اث ساختمان:ضوابط مربوط به احد -

هاي هاي سازمانحداقل و حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان در مورد بناهاي مذهبی براساس دستوالعمل

 مسئول خواهد بود .
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 پارکینگ : -

 . حداقل تعداد پارکینگ مورد نیاز تابع ضوابط و مقررات دستگاه ذیربط است

 

 توریستی -ضوابط و مقررات احداث واحدهاي خدمات تفریحی -8-4

 : موارد استفاده از زمین -

هاي توریستی نسبت به موقعیت قرارگیري در مراکز خدماتی رده -عملکردهاي مجاز خدمات تفریحی 

 . میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري باشدوزارت مختلف عملکردي باید منطبق با ضوابط 

 متل، و آپارتمان هتل سراها،مهمان و مهمانپذیر مسافرخانه، توریستی شامل هتل ، -خدمات تفریحی 

 است. ... و جهانگردي هاياردوگاه و جنگلی هايپارك ویژه تفریحی شهربازي

 . هاي تجاري استها همانند ضوابط کاربريها و هتلحداقل تعداد پارکینگ براي رستوران

 ضوابط تفکیک و ساخت و ساز: -

هاي تجاري و تابع ضوابط عمومی نند کاربريها هماوساز در این نوع از کاربريضوابط تفکیک و ساخت

 هاي مربوطه است .احداث بنا و همچنین استانداردهاي سازمان

 

 ضوابط و مقررات احداث واحدهاي درمانی : -9-4

 موارد استفاده از زمین : -

هاي مختلف عملکردي در نظام تقسیمات شهري به شرح عملکردهاي مجاز خدمات درمانی نسبت به رده

 د :زیرن

 خدمات درمانی رده مرکز محله : -

 هادرمانگاه خانواده، تنظیم و بهداشت مراکز

 خدمات درمانی رده مرکز ناحیه : -

 هاکیلینکپلی
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 خدمات درمانی رده منطقه و شهر : -

 شهر، اصلی هاياورژانس ، بیمارستان مراکز و تحت 64 از کمتر هايبیمارستان خون، انتقال مراکز

 و معلولین سالمندان، و سرپرستبی کودکان نگهداري مراکز و توانبخشی مراکز ها،تیمارستان ها،زایشگاه

 دامپزشکی  هايدرمانگاه و جانبازان

بسته به نیاز نواحی ، تغییر کاربري اراضی مسکونی به کاربري خدمات درمانی با تصویب کمیسیون ماده 

 مجاز است . 5

 5هاي درمانی بدون مجوز کمیسیون ماده به ساختمان، هتل و متل  یهاي خوابگاهتغییر عملکرد ساختمان

 ممنوع است .

 هاي مجاز :استفاده -

 از خیابان اصلی (کندرو)مشروط به تأمین دسترسی غیرمستقیم  بوکاندرمانی اصلی شهر  هاياحداث فضا

 متر) 10(حداقل ق پالك و احداث حصار با ترکیب دیوار و نرده و ایجاد فضاي سبز در حداقل یک دهم عم

 در قسمت جوار معبر، بالمانع است .

 هاي مشروط :استفاده -

هاي مشروح فوق از این اراضی در اراضی با کاربري درمانی هر نوع استفاده دیگري غیر از استفاده

ه عالی شهرسازي و در مقیاس محل. تغییر کاربري این اراضی در مقیاس شهري با مجوز شوراي ممنوع است

پذیر مشروط به تامین فضاهاي درمانی در شعاع مناسب محله و ناحیه امکان 5و ناحیه با مجوز کمیسیون ماده 

 است .

هاي عفونی منوط به رعایت ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احداث بیمارستان

 است .

 ضوابط مربوط به تفکیک اراضی درمانی : -

ها و مقررات وزارتخانه در حوزه استفاده از اراضی درمانی با رعایت دستورالعملتفکیک اراضی واقع 

 بهداشت و درمان و سازمان بهزیستی به شرح زیرند :
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 مترمربع . 1000حداقل مساحت قطعه تفکیکی براي احداث خانه بهداشت و درمانگاه و مراکز انتقال خون  -

 مترمربع . 5000بهداشت و درمانگاه  حداقل مساحت قطعه تفکیکی براي احداث مرکز -

مترمربع و حداقل مساحت  150،  حداقل مساحت قطعه تفکیکی براي احداث بیمارستان به ازاي هر تخت -

 مترمربع . 15000

ها و مطب درصد و در داروخانه 50درصد و حداکثر سطح اشغال  100تراکم ساختمانی در اراضی درمانی 

 جاري است .هاي تپزشکان همانند کاربري

 پارکینگ : -

 ،عمل وزارت بهداشتها براساس دستورالدرمانی و بیمارستان -حداقل تعداد پارکینگ در مراکز بهداشتی

 درمان و آموزش پزشکی است .

 به شرح زیر الزامی است : تفصیلی شهر بوکاندر صورت عدم وجود این ضوابط رعایت ضوابط طرح 

مترمربع زیربنا حداقل یک واحد و براي بیمارستان،  50ی به ازاء هر ها و مراکز بهداشتبراي درمانگاه

 زایشگاه و مراکز درمانی بالینی به ازاء هر پنج تختخواب نیز حداقل یک واحد الزامی است .
 

 هاي ورزشی :ضوابط و مقررات احداث در کاربري -10-4

 موارد استفاده از زمین : -

هایی که با کاربري ورزشی یا فضاي سبز در مقیاس شهري یناستقرار عملکردهاي ورزشی فقط در زم

 اند مجاز است .مشخص شده

 هاي مجاز ورزشی برحسب سلسله مراتب تقسیمات عملکردي شهر به شرح زیرند :عملکرد

 رده مرکز محله : -

 هاي بازي کوچکزمین

 رده مرکز ناحیه : -

 . استخرهاو یکوچک ورزش يو سالن ها یورزش يها نیزم
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 رده شهر : -

  ورزشی آبی هايمجموعه ها،زورخانه ورزشی، هايمجتمع و هاشامل ورزشگاه

 ضوابط مربوط به تفکیک زمین : -

 تفکیک اراضی این کاربري به هر شکل ممنوع است .

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان : -

 تراکم ساختمانی :

سطح کل زمین  %10ط به فضاهاي باز ورزشی حداکثر سطح مجاز زیربنا براي تأسیسات و تجهیزات مربو

 است .

 است . سطح کل زمین %100حداکثر سطح مجاز زیربنا براي فضاهاي ورزشی سرپوشیده 

 سطح اشغال زمین :

سطح کل قطعه  %5ها حداکثر سطح اشغال تأسیسات و تجهیزات مربوط به فضاهاي باز ورزشی و پارك

 است.

. در استقرار بنا رعایت حقوق  سطح قطعه است %60وشیده سطح اشغال براي فضاهاي ورزشی سرپ

 همسایگی ضروري است . 

 ارتفاع بنا : -

. احداث زیرزمین حداکثر  حداکثر ارتفاع فضاهاي ورزشی سرپوشیده تابع استانداردهاي مربوطه است

 سانتیمتر ارتفاع نورگیر از کف زمین بالمانع است . 120به میزان مساحت همکف با رعایت 

 پارکینگ : -

ها و تعداد پارکینگ در فضاهاي باز و سرپوشیده ورزشی براساس نیاز و توجه به دستورالعمل

 شود .استانداردهاي مرتبط با نوع فعالیت ورزشی تعیین می
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 ضوابط و مقررات احداث در کاربري اداري و انتظامی : -11-4

 موارد استفاده از زمین : -

 هاي مختلف تقسیمات شهري به شرح زیرند :اماکن اداري در مقیاس عملکـردهاي مجاز درکاربري

 اراضی اداري رده ناحیه و منطقه : -

 آموزش و مخابرات و گاز و برق و آب ادارات قضایی، هاياختالف ، مجتمعحل شوراهاي نواحی ، شهرداري

 مالیاتی، و اقتصادي امور اسناد، ثبت احوال، ثبت پست، اجتماعی، تأمین رانندگی، و راهنمایی پروش و

 بسیج . هايپایگاه و آگاهی کالنتري، رانندگی، و راهنمایی

 اراضی اداري رده شهر : -

 و دولتی مستقل هايسازمان و هاوزارتخانه به وابسته هايشرکت و کل ادارات دولتی، مستقل هايسازمان

ها، سفارتخانه انتظامی، مراکز رسای و انتظامی و نظامی نیروهاي ستاد غیردولتی، عمومی نهادهاي

 و موجود هايزندان و دادگستري شهر، اسالمی شوراي و شهرداري المللی،بین هايسازمان و هاگريکنسول

 هابانک سرپرستی و تربیت و اصالح هايکانون و بازپروري مراکز

 هاي مختلط تجاري مجاز است .استقرار عملکردهاي اداري در ساختمان

 اند ممنوع است .هایی که با کاربري اداري مشخص شدهملکردهاي غیراداري در زمیناستقرار ع

 هاي ممنوع :استفاده -

هاي مشروح فوق در اراضی داراي این کاربري در طرح ممنوع هر نوع استفاده دیگري غیر از استفاده -

 است، مگر با کسب مجوز از کمیسیون ماده پنج .

 است : ه استفاده از اراضی اداري به شرح زیرتفکیک اراضی واقع در حوز

مترمربع و حداقل عرض قطعه  500حداقل مساحت تفکیکی براي احداث واحدهاي اداري در رده محلی  -

 متر عرض می باشد . 10متر وهمجوار خیابان با حداقل  10تفکیکی 
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 پارکینگ : -

د پارکینگ در نظرگرفته شود . این میزان مترمربع زیر بنا ، یک واح 25در ادارات دولتی به ازاي هر 

کند متناسب با مترمربع فضاي اداري را اشغال می 25پارکینگ با توجه به اینکه به طور متوسط هر کارمند 

 تعداد کارمندان در نظر گرفته شده است .

 

 ضوابط و مقررات اراضی با کاربري پارك و فضاي سبز : - 12-4

بوکان و یا سایر نهادهاي موثر در شهرداري  توسط که )بوستان( اركپ جهت یافته اختصاص اراضی به

 شود .می ، گفته گیردمی قرار عموم استفاده مورد و احداثمدیریت شهر 

 موارد استفاده از زمین : -

 عنوان پارك و فضاي سبز عمومی مجاز است .هاي تعیین شده بهاستقرار این عملکردها در کاربري -

 هاي مشروح فوق از این اراضی ممنوع است .ده دیگري غیر از استفادههر نوع استفا -

 تفکیک اراضی این کاربري به هر شکل ممنوع است . -

 مجاز هاياستفاده -

 .است مجاز شهري و ايمحله اي،زیرمحله هايرده در وابسته خدمات و عمومی سبز فضاي و پارك احداث -

 .است  مجاز گلخانه و گیاه و گل تکثیر و تولید اسکیت ، میدان ، سواريدوچرخه ویژه مسیرهاي احداث -

 جوانان،نو و کودکان فکري پرورش کانون کتابخانه ، قبیل از سبز فضاي نیاز مورد جانبی تأسیسات احداث -

 واحدهاي تجاري، هايغرفه رسانی،برق رسانی،آب تأسیسات عمومی، توالت سرایداري، مسجد، رستوران،

 .است  مجاز نکند اشغال را سبز فضاي زمین از درصد 5 از بیش اینکه به مشروط پذیرایی،

 ممنوع هاياستفاده -

 هگرفت نظر در الذکرفوق مشروط و مجاز هاياستفاده و عمومی سبز فضاي کاربري براي صرفاً اراضی این -

 .است  غیرمجاز اراضی این از دیگر استفاده نوع هر و شده

 .است  ممنوع دیگر کاربري نوع هر به کاربري نای اراضی تبدیل -
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 .ممنوع است  اراضی این در مسکونی واحد احداث -

احداث بنا در این اراضی صرفا در جهت تامین نیازهاي تفریح و سرگرمی ، عمومی و بهداشتی مراجعه  -

 کنندگان بر اساس ضوابط امکان پذیر است . 

 بنا احداث و اراضی تفکیک مقررات و ضوابط -

تعیین می شود که در  مترمربع 500 واحد همسایگی مقیاس در کودکان پارك کاربري براي مساحت حداقل -

 .طرح تفصیلی و آماده سازي جانمایی می شود 

 .است  مترمربع 3000 ايمحله سبز فضاي کاربري براي مساحت حداقل -

 .می شود  تعیین مترمربع 5000 شهري سبز فضاي کاربري براي مساحت حداقل -

 شهري و ايمحله هايپارك در و درصد 10واحدهاي همسایگی  هايپارك در مجاز زیربناي سطح حداکثر -

 .است  زمین مساحت کل از درصد 5

 فضاهاي در. است  مجاز نیز زیرزمین احداث و است طبقه یک احداثی ساختمان طبقات تعداد حداکثر -

 . است مجاز زنی ساختمان طبقه دو تا شهري مقیاس سبز

 .است  ممنوع عمومی سبز فضاهاي و هاپارك دور به حصار و دیوار احداث -

 پارکینگ -

 پارکینگ واحد یک زمین مساحت مترمربع 500 هر ازاء به باز فضاهاي و هاپارك در پارکینگ تعداد حداقل -

 .است  عمومی

 مترمربع 200 هر ازاء به تفریحی یا ماعیاجت فرهنگی تأسیسات داراي هايپارك در پارکینگ تعداد حداقل -

 .است  عمومی پارکینگ واحد یک زمین مساحت

 فضاي به زمین مساحت %10 اختصاص بیشتر و مترمربع 2000 مساحت با پارك و تفریحی فضاهاي براي -

 .بود  خواهد الزامی عمومی پارکینگ

 .است الزامی عمومی پارکینگ براي اصلی نخیابا از متر 5 میزان به ايمحله سبز فضاي جانبی نشینیعقب -
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 تولیدي و تعمیرگاهی : -ضوابط و مقررات کاربري صنعتی  -4- 13

 هاي صنعتی و تولیدي در دو شکل قابل استقرار هستند :کاربري

 01/05/1397مورخ  15880/100/97متن ابالغیه شماره زیست و براساس مصوبات سازمان حفاظت محیط -الف

ان حفاظت محیط زیست با موضوع ابالغ مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي تولیدي ، صنعتی ریاست سازم

 هیأت 26/12/78 -ت64677 شماره و مصوبهزیست زیست انسانی سازمان حفاظت محیطومعدنی دفتر محیط

خل مجاز هستند تا در مناطق صنعتی یا تجاري در دا 1آن ، صنایع گروه الف  بعدي اصالحات با وزیران

(نسبت به ، این نوع صنایع با توجه به سلسله مراتب آنها  محدوده مصوب شهري استقرار یابند . بنابراین

اي و ، ناحیههاي بسیار کوچک و غیرمزاحم)(تولیدياي توانند در منطقه عملکردهاي محلهمی تقسیمات شهري)

 شهري مستقر شوند .

توانند در مناطق ویژه تعیین شده براي ها که فقط می، خاص و دیگر صنایع و کارگاه صنایع بزرگ -ب

 صنایع، مستقر شوند .

، ورودي جنوبی شهر  (جاده مهاباد) شرقی شهر وروديدر بوکان سه محدوده با کاربري صنعتی در شهر 

  1صنایع گروه الف به صورت متمرکز به کاربري صنعتی  (جاده میاندوآب)و ورودي شمالی شهر  (جاده سقز)

 یافته است . اص اختص

 هاي مجاز از زمین :استفاده -

هاي کوچک تولیدي و تعمیراتی در صورتی که بنابر ضوابط سازمان حفاظت محیط احداث کلیه کارگاه

، آلودگی آب و  ، بو ، گرما ، گاز ، دود ، لرزش زیست و وزارت صنایع از نوع صنایع مزاحم نبوده و صدا

 . باشد هواي ناشی از آنها قابل کنترل

 مورد نیاز کارکنان واحدهاي فوق. (مانند: حمام، رستوران و غیره)احداث واحدهاي خدماتی و رفاهی روزانه 

 احداث پارکینگ عمومی وسایط نقلیه مراجعین. -

ها کاربري بنديها که در جداول دستهبندي کاربريتولیدي به تفکیک رده -هاي صنعتی سایر کاربري

 . منعکس شده است
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 : به شرح زیرند بوکانکارگاهی مجاز استقرار در شهر  - صنایع خدماتی

 کارگاهی رده محله : -اراضی صنعتی

هاي کوچک خدمات اتومبیل و انواع هاي کوچک آهنگري، کارگاههاي کوچک تجاري، کارگاهشامل کارگاه

 . خدماتی فنی و کوچک -هاي صنعتیکارگاه

 :کارگاهی رده ناحیه  -اراضی صنعتی

هاي تولیدي کفاشی، خیاطی، هاي انواع خودرو، کارگاهسازي، تعمیرگاههاي در و پنجرهشامل کارگاه

 . هاي لوازم برقی و الکترونیکیدوزندگی، گلدوزي، تعمیرگاه

 کارگاهی رده شهر : -اراضی صنعتی

راتی لوازم برقی و هاي تعمیهاي تولیدي کوچک، کارگاههاي مجاز انواع خودرو، کارگاهشامل تعمیرگاه

چینی و چاپ، گاراژهاي مجتمع خدمات فنی اتومبیل و موارد هاي خدمات حروفکارگاه الکترونیکی مجاز،

هاي برق و صنایع هاي مطبوعاتی و انتشاراتی، نیروگاهها، چاپخانهکارواش هاي مجاز خودروها،مشابه تعمیرگاه

 در محدوده سایت صنعتی پیشنهادي در جاده خنج . (به شرط رفع آلودگی)موجود 

صنایع غیرمجاز که در وضعیت فعلی در سطح شهر استقرار دارند و داراي آلودگی برطرف نشدنی و یا 

تقل من محدودهزیست و وزارت صنایع به خارج از بایستی باتوجه به ضوابط سازمان محیط، می پرهزینه هستند

 توان موارد زیر را برشمرد:یشوند . ازجمله این صنایع م

 . تراشی سنگ و ها سنگبري ، سنتی صورت به دام نگهداري واحدهاي

اي، شهري و حریم معابر نسبتاً سریع، اي، ناحیهها در مناطق عملکردي محلهاستقرار صنایع و کارگاه

رسازي مناسب، مجاز مشروط به غیرمزاحم بودن آنها و حل مسائل مربوط به تخلیه و بارگیري و همچنین منظ

 است.

 هاي ممنوع :استفاده 

احداث هرگونه واحد مسکونی به استثناء محل زندگی موقت نگهبان و کارگران موقت در این کاربري 

 ممنوع است.
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 . هر نوع استفاده دیگري از این اراضی به استثناء موارد فوق ممنوع است

 ضوابط مربوط به تفکیک زمین : -

مترمربع و یا مطابق ضوابط صنف  120ها ات تفکیکی در این کاربري براي کارگاهحداقل اندازه قطع

ي هاهاي بزرگ طبق ضوابط ویژه مورد تأیید سازمانو براي صنایع و کارگاه (هر کدام که بیشتر باشد)مربوطه 

 ذیربط است.

 ربط است.تفکیک اراضی واقع درکاربري اراضی صنایع سبک و انبارداري تابع ضوابط سازمان ذی

 : سطح اشغال ساختمان در زمین -

سطح قطعه  %50با اعمال ضوابط فضاي باز به هر حال حداکثر سطح اشغال زمین و تراکم ساختمانی 

 زمین خواهد بود.

 : پارکینگ -

 مترمربع زیربنا، یک واحد است . 60حداقل تعداد پارکینگ خصوصی مورد نیاز به ازاء هر 

 مترمربع زیربنا، یک واحد است . 150می مورد نیاز به ازاء هر حداقل تعداد پارکینگ عمو

 

 ضوابط و مقررات کاربري اراضی تأسیسات شهري : -4 -14

 موارد استفاده از زمین: -

شهر و شهروندان اختصاص  بهداشت ایشهر و  ییربنایز ساتیکه جهت امور مربوط به تأس یبه اراض

اند زیر در اراضی که با کاربري تأسیسات شهري مشخص شده احداث عملکردهاي . شودی گفته م ابدی یم

و ارائه طرح و برنامه توسط سازمان تخصصی ، در داخل محدوده طرح  شهرداري بوکانپس از هماهنگی با 

 مجاز است .

 و حمام یبهداشت یعموم يها سیسرو ، ، آب و فاضالب فشار گاز میتنظ يها ستگاهیا در مقیاس محله :

 برق يها و پست فاضالب آب و يها خانه هیتصف ،یی و هوا ینیمخازن آب زم حیه و منطقه :در مقیاس نا
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 ضوابط و مقررات کاربري اراضی تجهیزات شهري : -4 -15

 موارد استفاده از زمین : -

اند پس از هماهنگی با احداث عملکردهاي زیر در اراضی که با کاربري تجهیزات شهري مشخص شده

 و ارائه طرح و برنامه توسط سازمان تخصصی ، در داخل محدوده طرح مجاز است .شهرداري بوکان 

 زباله يآور جمع يها ستگاهیا در مقیاس محله :

 ،يا هیو تره بار ناح وهیم نیادیم ،ی نشان آتش يها ستگاهی، ا زباله يآور جمع يها ستگاهیا در مقیاس ناحیه :

 سوخت يها گاهیجاو  115اورژانس 

 یدائم يها هشگاینماو موجود  يها گورستان هر :در مقیاس ش

بار  و تره وهیم يمرکز دانی، م زباله ی، مرکز دفع بهداشت ، گورستان کشتارگاه خارج از محدوده شهر :

 يا انهیپا

احداث عملکردهاي زیر در اراضی داخل حریم و خارج از محدوده طرح بر اساس ضوابط مکانیابی در 

 اند :نظر گرفته شده

هاي فاضالب و دیگر موارد مشابه براساس خانهتارگاه ، گورستان جدید ، محل دفن زباله ، تصفیهکش

 هاي مصوب .دستورالعمل

 

 ونقل و انبار:ضوابط و مقررات اراضی با عملکرد حمل -4 -16

 موارداستفاده از زمین : -

 ايمحله هايپارکینگ و معابر: محله  مقیاس در

 مسافربري هايپایانه شهري، رانیاتوبوس و عمومی هايپارکینگ عابر وم :ناحیه  مقیاس در

  کوچک شهريبین هايپارکینگ شهري وبین و شهري درون مسافربري هايپایانه معابر، در مقیاس شهر:

عنوان هایی که بههمچنین سایر زمین پهنه شمال شهر و در اراضی ورودي شرقی شهر و بوکاندر شهر  -

 اي تنها کاربري مجاز است .اند ، استقرار عملکرد پایانهو نقل و انبار مشخص شده اراضی حمل
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 . ، و داخل محدوده طرح قرار دارند عملکردهاي زیر مجازند اندعنوان انبار مشخص شدههایی که بهدر زمین -

ها، سیلوهاي سردخانههاي گمرکی درحریم یا خارج حریم، انبار مواد غذائی، انبار مصالح ساختمانی، محوطه

 اي کاربرد دارند .هاي تخلیه و بارگیري که در مقیاس ناحیهبار، محوطههاي میوه و ترهشهري، میدان

هاي باربري، گاراژهاي باز، ها ، پایانهسردخانه و سیلو و فرودگاه ، کاال اصلی هايانباري استقرار

 ممنوع است .  هاي وسایط نقلیه سنگین در داخل محدوده شهرپارکینگ
 

 ضوابط و مقررات میراث تاریخی : -4 -17

 متبرکه اماکن مشاهیر، آرامگاه یادبود ، ، بناهاي هاموزه تاریخی ، هايمحوطه و میراث تاریخی شامل اماکن

آثار تاریخی ثبتی محدوده عرصه و حریم  تفصیلی شهر بوکانآنان است . در طرح  شده تملک هايحریم و

 بدون هرگونه تغییري آذربایجان غربی ره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري استاناعالم شده ادا

، صنایع دستی و  میراث فرهنگیمصوب و ابالغی برداري از آنها تابع ضوابط تثبیت شده که هرگونه بهره

 گردشگري است .

 : اعیان و عرصه ضوابط -الف 

 هر و اعیان و عرصه کالبد یا نما در تغییر ، عرصه کتفکی ، تصرف و دخل ، ساز و ساخت گونه هر -

 . است ممنوع گردد تاریخی اثر اعیان و عرصه به آسیب یا و تخریب به منجر که اقدامی گونه

 هدف با که آن نظایر و ساماندهی و احیاء ، مرمت ، پژوهشی ، شناسی باستان هاي فعالیت انجام : تبصره

 میراث سازمان به طرح ارائه و تهیه از پس ،است  الزم اثر تاریخی و فرهنگی هاي ارزش احیاء و حفظ

 طرح مفاد دقیق اجراي و مذکور سازمان سوي از آن نهایی تصویب و گردشگري و دستی صنایع ، فرهنگی

 .   )باشد اثر تاریخی مدارك و اسناد به استناد با بایست می اثر احیاء و مرمت طرح( . بود خواهد مقدور مصوب

 . است ممنوع عرصه محدوده در زمین زیر احداث و چاه حفر ، برداري گود گونههر -
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 ازگ ، فاضالب و آب ، رسانی برق ، کشی لوله مانند خدماتی و رفاهی تأسیسات هرگونه توسعه یا ایجاد -

 و دستی صنایع ، فرهنگی میراث سازمان از مجوز کسب و استعالم بدون عرصه در آن نظایر و رسانی

 . است ممنوع ريگردشگ

 : 1 درجه حریم ضوابط -ب 

 توسعه یا  ایجاد ، نوسازي و تخریب ، ساز و ساخت ، اجرایی عملیات هرگونه مجوز صدور یا انجام -

 گردشگري و دستی صنایع ، فرهنگی میراث سازمان از مجوز کسبو استعالم بدون حریم محدوده در معابر

 . است ممنوع

 از بیش ساز و ساخت و شود می تعیین متر 5/4 حریم محدوده در ساز و ساخت مجاز ارتفاع حداکثر -

 . است ممنوع مجاور معبر از متر 5/4 ارتفاع

 استعالم بدون آنها در تصرف و دخل هرگونه و گردد حفظ باید سردار قلعه ارزش واجد بناي : تبصره

 . است ممنوع گردشگري و دستی صنایع ، فرهنگی میراث سازمان از مجوز کسب و

 شأن دادن قرار نظر مد با باید حریم در موجود هاي ساختمان نوسازي و جدید طراحی گونه هر ارائه -

 ، فرهنگی میراث سازمان تصویب به آن طرح بایست می اقدامی هرگونه از قبل و گیرد انجام تاریخی بافت

 . برسد گردشگري و دستی صنایع

 رد پیرامون بافت و اثر با همگون غیر مصالح و کمپوزیت اينم ، رفلکس هاي شیشه از استفاده : تبصره

 . است ممنوع ها ساختمان نماسازي

 زسب فضاي ، تفریحی ، خدماتی ، رفاهی ، شهري تأسیسات ، ریلی خطوط یا و معابر ایجاد یا و توسعه -

 و دستی عصنای ، فرهنگی میراث سازمان از مجوز کسب و استعالم بدون حریم محدوده در آن نظایر و

 تصویب به اجرا از قبل بایست می محدوده این در شهري ساماندهی هاي طرح کلیه و بوده ممنوع گردشگري

 . برسد سازمان آن

 لرزاننده، دستگاه نصب ، صدا و سر پر و دودزا صنعتی هاي کاربري قبیل از مزاحم هاي کاربري ایجاد -

 اقدامی هرگونه و زباله ،انباشت عرصه سمت به سطحی يها آب هدایت ، سنگین آالت ماشین تردد و استفاده
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 . است ممنوع حریم محدوده در گردد اثر بنیان به آسیب و لطمه باعث که

 عمق حداکثر متر 10 از بیشتر فواصل در و است ممنوع اثر عرصه از متري 10 فاصله در گودبرداري -

 .تعیین می شود  متر 4  گودبرداري

 محیط با اثر بصري ارتباط شدن محدود باعث که آن نظایر و مانع ، دکل ، سازه هرگونه نصب یا ایجاد -

 . است ممنوع حریم محدوده در گردد پیرامون

 در و مفید عمر پایان از بعد هستند حریم ضوابط با مغایر که حریم محدوده در موجود هاي ساختمان -

 . گردد اصالح حریم ضوابط مطابق بایست می نوسازي و تخریب درخواست صورت

 : 2 درجه حریم ضوابط -پ 

 ، کار پایان صدور ، نوسازي و تخریب ، ساز و ساخت ، اجرایی عملیات هرگونه مجوز صدور یا انجام -

 و استعالم بدون 2 درجه حریم محدوده در آن نظایر و معابر توسعه یا ایجاد ، مسکونی از کاربري تغییر

 . است ممنوع  گردشگري و دستی نایعفرهنگی،ص میراث سازمان از مجوز کسب

 از بیش ساز و ساخت و شود می تعیین متر 5/7 حریم محدوده در ساز و ساخت مجاز ارتفاع حداکثر -

 . است ممنوع مجاور معبر از متر 5/7 ارتفاع

  سبز فضاي ، تفریحی ، خدماتی ، رفاهی ، شهري تأسیسات ، ریل خطوط یا و معابر ایجاد یا و توسعه -

 و دستی صنایع ، فرهنگی میراث سازمان از مجوز کسب و استعالم بدون حریم محدوده در آن نظایر و

 تصویب به اجرا از قبل بایست می محدوده این در شهري ساماندهی هاي طرح کلیه و بوده ممنوع گردشگري

 . برسد سازمان این

 محیط با اثر بصري ارتباط شدن خدوشم باعث که آن نظایر و مانع ، دکل ، سازه هرگونه نصب یا ایجاد -

 . است ممنوع حریم محدوده در گردد پیرامون

 عمر پایان از بعد ساخته شده اند حریم ضوابط با مغایر که حریم محدوده در موجود هاي ساختمان -

 . دنگرد اصالح حریم ضوابط مطابق بایست می نوسازي و  تخریب درخواست صورت در و مفید
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 احداث بنا و تفکیک ضوابط عمومی -5

 ضوابط و مشخصات عمومی نوسازي : -1-5

بایست با دیدگاه معماري سازگار با اقلیم منطقه و همچنین فعالیت هاي ساختمانی می بوکانشهر در 

ها در سیماي شهري بکارگیري ضوابط ظرفیت و توان محیطی آن انجام شود . به منظور رعایت این ویژگی

 مومی ضرورت دارد :زیر در احداث بناهاي ع

 احداث شوند . (تهیه شده به وسیله متخصص)هاي مناسب و فکر شده : بناهاي عمومی از طریق طرح الف

 : در طرح این ابنیه اثرات محیطی آنها و نقش سیماسازي شهریشان مدنظر قرار گیرد . ب

ثري در سیماسازي شهري داشته : فضاي باز ابنیه عمومی باید با فضاي باز عمومی مرتبط باشند تا نقش مؤ پ

. استفاده از  باشند . بنابراین، این فضاها نباید به وسیله دیوارهاي بسته از فضاهاي عمومی جدا شوند

. این ضابطه  هاي مشابه در این ارتباط بسیار کارساز استهاي درختان و سایر روش، ردیف دیوارهاي مشبک

 . درباره بناهاي موجود نیز الزم است

هاي . در صورت نیاز به نرده شود، درها و روي دیوارها توصیه نمی هاهاي فلزي مقابل پنجره: نصب نردهت 

ها و ها، نیاز مزبور به هنگام طراحی از طریق کوچک کردن تقسیمات پنجرهحفاظتی براي درها و پنجره

 ها لحاظ شود.درها و دیگر روش

سازي بناهایی ومی از دیگر عوامل سیماسازي شهري و همگونث : ضوابط همجواري در احداث بناهاي عم

 شود:شوند. در این جهت ضوابط زیر ارائه میاست که در جوار یکدیگر احداث می

االمکان بناهاي عمومی به ساختمان هاي مجاور متصل نشوند تا از ایجاد یک دیواره بسته یکپارچه در حتی -

واحدهاي داراي عملکرد عمومی که عرض آنها بیش از  ضابطه براي جوار معابر جلوگیري شود. رعایت این

در طبقات سوم و  %25عرض پالك در طبقات همکف و اول و دوم و  %20متر باشد، به میزان حداقل  12

 در طبقات پنجم به باال از شرق الزامی است . %30چهارم و 

تی اگر در طرفین بنا و مجاور قطعه همسایه نماسازي براي تمام سطوح نمایان ساختمان ، اجباري است . ح -

به باال بالمانع است . نورگیر باید  180باشند که در این صورت احداث نورگیر نیز در این دیوارها از ارتفاع 
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فضا ایجاد  (در سطح حداقل)به شکلی عمل کند که در صورت احداث بنا در مجاور آن خللی به نورگیري 

 نشود .

 . نشینی داشته باشدمتر از سطح دیوار عقباقل بایستی بیست سانتیها حدسطح پنجره -

 . نشینی در ورودي اصلی ساختمان نسبت به دیوار حداقل بایستی یک متر باشدعقب -

 : ، ضوابط زیر بایستی رعایت شود هایی که عدم اتصال بنا با ابنیه مجاور ممکن نیستدر مورد پالك

 هاي داراي دید بناي، دیواره نشینی داشته باشداي ساخته شده همسایه عقبدر صورتی که بنا نسبت به بن -

مجاور بایستی مشابه بناي در دست احداث و یا بناي ساخته شده قبلی توسط مالک بناي در دست احداث 

 نماسازي شود.

ر صورت بناي در دست احداث با واحد ساخته شده مجاور بایستی همسطح باشد و د (قائم یا افقی)سطح  -

 متر باشد . 5/1وجود اختالف سطح این اختالف نبایستی بیشتر یا کمتر از 

شود که به طور ج : احداث فضاهاي تجاري خود از عوامل موثر در سیماسازي شهري است. لذا پیشنهاد می

ي ها. به عالوه ضوابط زیر نیز به هنگام واگذاري بخش قطع فضاهاي تجاري به صورت جمعی احداث گردند

 تجاري ارائه گردد :

. بنابراین الزم است فضاي کافی براي انبار  هرگونه انبار و تجمع اجناس در خارج از مغازه ممنوع است -

 ها در نظر گرفته شود.مورد نیاز مغازه

 . ها، درهاي حفاظ، تابلو و نام بدون توافق شوراي شهر غیرمجاز خواهد بودهرگونه تغییر در نما، ویترین -

 . هاي تجاري باید به طور کامل حفاظت و نگهداري شودفضاي سبز همجوار بخش -

غربی بایستی حداقل یک ردیف درخت در قسمت جنوبی خیابان کاشته شود تا سایه  -: در معابر شرقی ج

پذیر باشند تا در مناسب تابستانی را در سطح معبر فراهم آورند . همچنین این درختان باید از نوع خزان

 مستان آفتابگیري معبر را مختل نسازند .ز
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 مقررات عمومی مربوط به تفکیک اراضی : -2-5

تفصیلی و در مواردي که در طرح مجوز هرگونه تفکیک قطعات توسط شهرداري باید با ضوابط طرح  -

 منطبق باشد . 1395تفصیلی ذکر نشده با ضوابط مصوب و باالدست طرح توسعه و عمران (جامع) 

هاي هاي تفکیکی براي هر یک از قطعات زمین تفکیک شده نحوه دسترسی به معابر و عرض خیابانحدر طر -

 بایست مشخص گردد .میتفصیلی ها و ضوابط مربوط به معابر طرح تعیین شده در نقشه

در مصارف غیرانتفاعی شهر نظیر درمانی، اداري، تأسیسات و تجهیزات ، آموزشی و غیره ضوابط مصوبه  -

 (که هماهنگ با ضوابط موجود)توسعه و عمران تفصیلی و همچنین ضوابط طرح هاي ذیربط بر ضوابط طرح گانار

طرح توسعه و و  1400طرح تفصیلی ، ضوابط  تهیه شده ارجحیت دارد و در صورت فقدان ضابطه مصوب

 شود .اعمال می 1395مصوب  (جامع)عمران 

بایست طرح اجرایی تهیه و پس از تایید مراجع فعه شهري میهاي مصارف عام المنبراي کلیه استفاده -

 ربط براي تفکیک ساختمان اقدام کرد .ذي

، رعایت ضابطه درصد پوشش  هایی که در قسمتی از آنها ساختمان احداث شده استدر تفکیک پالك -

 طبقه همکف نسبت به کل زمین الزامی است .

، قطعات تفکیکی قبل از صدور پروانه  یک ساختمان باشد چنانچه در چند قطعه تفکیکی قصد احداث -

 بایست تجمیع شوند .می

 سند موجب به 1395 )جامعتوسعه و عمران (طرح  مقررات و ضوابط ابالغ و تصویب از قبل که هائیزمین -

 شبکه مسیر در چنانچه باشد ، نشده اخذ ساختمانی پروانه لیکن ، اندشده تفکیک و بنديقطعه رسمی

 شدنن ماسبق به عطف اصل به توجه با ننمایند جدید تفکیک تقاضاي نیز مالکین و نباشند طرح هايخیابان

 .است  قبول قابل تفکیکی قطعات ،تفصیلی  طرح نظر از قانون،
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 مقررات ساختمانی : -3-5

 ه و عمرانهاي طرح توسع، رعایت سطح مجاز زیربنا درانواع کاربري در زمان صدور پروانه ساختمانی

 به شرح زیر الزامی است : 1400و ضوابط تکمیلی طرح تفصیلی  1395مصوب  (جامع)

 هدر نظر گرفتبنا عدم مشرفیت با رعایت  و ضوابط تراکم در ناحیه مسکونی مطابق با بنا زیرسطح مجاز  -

 . می شود

ر از نظ پایه تراکم بر مازادتراکم  یا تراکم تعدیل حقتعیین  ، با توجه به وضعیت عمومی درآمد شهرداري -

 . یه وزارت کشور تعیین می شودي مالقوانین بر عهده شوراي شهر بوده که هر ساله با توجه به دستورالعمل ها

تراکم  1395مصوب (جامع) و همچنین طرح توسعه و عمران   1384با توجه به ضابطه طرح تفصیلی مصوب 

 حق پرداخت بدون تواند می زمین هر که است حداقلی تراکم از عبارت ودرصد تعیین می شود  80ر پایه شه

 . باشد داشته تراکم تعدیل

قد (فاشرایط عادي زمین شود ، مشروط بر اینکه در سطح پیلوتی در محاسبه سطح کل زیربنا منظور نمی -

متر تجاوز ننماید و به عنوان فضاي پارکینگ ، انبار و تاسیسات  40/2ارتفاع آن از کف از  توپوگرافی شدید)

 و سایر کاربري هاي عمومی ساختمان مورد استفاده قرار گیرد .

حداکثر کف طبقه (متر است  90/5 با توجه به بازنگري آیین نامه ها حداکثر ارتفاع ساختمان یک طبقه -

براي هر طبقه بعدي سه متر اضافه  پناه)متر جانسانتی 110ارتفاع ساختمان با  30/3ارتفاع از حیاط ،  5/1همکف با 

متر خواهد  80/6شود . در صورت احداث پیلوت به جاي زیرزمین حداکثر ارتفاع ساختمان یک طبقه می

 بود .

نماید و توسط معبر عمومی مختلف را به یکدیگر متصل می فضاهاي سرپوشیده اي که در طبقه همکف دو -

 مالک براي عبور و مرور عمومی به شهرداري واگذار شود،  جزو سطح ساختمانی محاسبه نخواهد شد .

 کل زمین %320خدماتی در سطح شهر  -ها تجاريحداکثر سطح زیربنا در کاربري -

 سطح زمین %100حد اکثر سطح اشغال زمین  -
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،  ن صدور پروانه ساختمانی رعایت ضوابط و مقررات طرح در مورد دیوارهاي جانبی و نماسازيدر زما

 به شرح زیر الزامی است :

، ارتفاع آنها هماهنگ و  االمکان سعی شودهاي فاصله دار نیز در زمان صدور پروانه حتیدر ساختمان -

 . نماهاي آنها مشابه باشد

شوراي عالی  25/09/1387، رعایت ضوابط و مقررات مصوبه مورخ  در زمان صدور پروانه ساختمانی -

 شهرسازي و معماري ایران با موضوع ارتقاء سیما و منظر شهري الزامی است . 

 آمدگی در گذرها ممنوع است .هر گونه پیش -

 (دهدرصد  10مجموع مساحت فضاهاي جایگزین پیش آمدگی به منظور تامین فضاهاي نیمه باز تا سقف  -

 کل مساحت زیربنا جزء مساحت مفید محاسبه نمی شود .درصد) 

بان آزاد است ، مشروط بر اینکه ضوابط زیر در آنها آمدگی به منظور سایهدر ساختمان هرگونه پیش

 رعایت شود :

و رترین نقطه آنها از کف پیاده، باید طوري باشد که پایین هاي الوان از هر نوعآمدگی تابلوها و آگهیپیش

 رو ممنوع است .کمتر از سه متر نباشد . نصب تابلو در پیاده

هاي متر خواهد بود و در هیچ حال نصب ناودانسانتی 35هاي ناودان در لبه بام حداکثــــر آمدگی لولهپیش

 . اي به طرف گذر مجاز نیستشره

 رو ممنوع است .بان در پیادهاحداث هر نوع راه -

 . ، ممنوع است شود، که از سطح نماي ساختمان خارج می هاي بخارينصب لوله -

 . متر تجاوز کندسانتی 15آمدگی درهاي تاشو نباید از پیش -

و یا ضوابط و مقررات فنی سازمان هاي  ساختمان ملی مقررات با 1400 تفصیلی طرح ضوابطکه  هرجا -

ابط مالك عمل سازمان هاي عهده دار تامین خدمات و ضو ملی مقررات ضوابط و باشد داشته مغایرتاجرایی 

 .خواهد بود  عمل مالك
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 : ضوابط احداث و توسعه معابر -4-5

 طراحیبوکان با توجه به ابالغ آیین نامه شهر تفصیلی از زمان تصویب و ابالغ ضوابط و مقررات طرح 

، در صدور مجوز براي تفکیک  ، رعایت ضوابط و مقررات براي معابر 22/9/1399اریخ ت معابر شهري در

 یا ساختمان به شرح زیر الزامی است :

که در طرح تفصیلی نیز تثبیت  1395 (جامع) براي احداث کلیه مسیرهاي مصوب طـــرح توسعه وعمران -

ي طرح تفصیلی خط پروژه آنها را مشخص و ها، شهرداري با توجه به نقشهو معابر پیشنهادي  شده اند

 هاي اجرایی را با توجه به قوانین ملکی پیاده کند .نقشه

عرض تعیین شده معابر در نقشه هاي طرح تفصیلی حداقل عرض ممکن با توجه به نقشه هاي پایه  -

ا تدقیق نقشه که ب استبراي اجراي مسیر معبر ضروري  1:200بوده و تهیه طرح اجرایی به مقیاس  1:2000

که این عرض از عرض تعیین شده  اجرایی ، عرض تدقیق شده مالك عمل تعیین عرض نهایی معبرخواهد بود

     .  معبر در نقشه هاي تفصیلی نباید کمتر باشد

 چنانچه مجموع ، می شود) انجام جهت یک در فقط موتوري نقلیه وسایل همه تردد (کهیک طرفه  خیابان هاي در -

 محلی رده در خیابانساعت)  بر نفر 5500 از کمتر ظرفیت با (معادلباشد  متر 5,5 از کمتر عبور طخطو عرض

 بیشتر) و ساعت بر نفر 5500 ظرفیت با (معادل بیشتر و متر 5,5با  برابر عبور خطوط عرض مجموع اگر. است 

 عبور خطوط تعداد ، حداکثرصورت استثنا  به. می گیرد  قرار جمع وپخش کننده خیابان هاي رده در ، باشد

 است .  خط سه ، یک طرفه کننده جمع وپخش خیابان در

،  آیین نامه جدید دسته بندي روش در عریض ، یک طرفه خیابان هاي ایجاد از جلوگیري منظور به -

 عریض یک طرفه هاي خیابان ایجاد از باید طراحان بنابراین. است  نشده تعریف شریانی یک طرفه خیابان

 کنند . هیزپر

 ریجبه تد باید نیز دارند شریانی نقش و هستند عریض کنونی شرایط در که موجود یک طرفه خیابان هاي

 شوند .  بازطراحی

 می گیرند . قرار محلی خیابان هاي رده در،  عرضی مقطع هر با بن بست خیابان هاي -
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متر  5,5 از کمتر جهت دو هر در آنها عبور خطوط عرض مجموع که صورتی در دوطرفه هاي خیابان -

 می گیرند . قرار محلی رده در ، باشد

متر  5,5 بیشتر از جهت دو هر در آنها عبور خطوط عرض مجموع که صورتی در دوطرفه هاي خیابان -

 می گیرند . قرار کننده جمع وپخش رده در باشد ، متر 12 از کمتر و

بیشتر  و متر 12 جهت دو هر در آنها عبور خطوط عرض مجموع که صورتی در دوطرفه خیابان هاي -

 می گیرند .  قرار شریانی رده در ، باشد

 با عرض این.  شود می گرفته نظر در متر 25 با برابر شریانی هاي خیابان براي پوسته عرض حداقل -

 شده حاصل ، میانه جزیره حداقل و اي حاشیه پارك خطوط ، هرجهت در سواره عبور خط 2 وجود فرض

 . است

 عرض احتساب (بدون متر 2,5 حداقل عرض مؤثر به رو پیاده باید ، شریانی هاي خیابان طرف دو هر در -

 یلدل به که این مگر.  شود گرفته نظر در ساختمان ها) بیرون آمدگی و شهري مبلمان سبز ، فضاي توسط شده اشغال

 حداقل عرض این ، پوسته عرض در فضا محدودیت یا پیاده عابران تردد عدم ، خرد هاي کاربري وجود عدم

 .  شود متر 1,8 با برابر

 اجتناب ، شاخه چهار از بیشتر داراي پیچیده هاي تقاطع طراحی از باید ، شریانی هاي خیابان در -

 شده کنترل صورت به است بهتر ، کننده وپخش جمع هاي خیابان با شریانی هاي خیابان تالقی محل.  شود

 گرد چپ هاي حرکت داراي تقاطع ایجاد.  شود طراحی )فیزیکی میانه داراي( گرد پچ هاي حرکت بدون و

 . نیست مجاز ، محلی با شریانی هاي خیابان تالقی محل در

 مجاز سرعت اگر.  شود می تعیین مجاز سرعت به توجه با ها تقاطع بین فاصله شریانی هاي خیابان در -

 حداکثر و متر 200 با برابر حداقل متوالی تقاطع دو محور تا محور لهفاص ، باشد ساعت بر کیلومتر 50 با برابر

 ها فاصله این ، ساعت بر کیلومتر 40 مجاز سرعت وجود درصورت.  شود می گرفته نظر در متر 500 با برابر

 ها تقاطع بین فاصله کمینه که موجود شریانی هاي خیابان براي .شد خواهد محدود متر 400 و 150 مقادیر به
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 ها تقاطع بین فاصله حداکثر و ساعت بر کیلومتر 30 با برابر مجاز سرعت باید ، است نشده رعایت آنها در

 باشد .  متر 300 با برابر

 حرکت دو صورت به ، شریانی خیابان در کننده پخش و جمع و محلی هاي اتصال وجود صورت در -

د . باش متر 100 با برابر حداقل باید تقاطع نتری نزدیک گوشه قوس شروع تا اتصال آن فاصله ، گرد راست

 ساعت بر کیلومتر 50 مجاز سرعت داراي شریانی خیابان یک در متوالی محلی اتصال دو محورهاي بین فاصله

 ساعت بر کیلومتر 40 به مجاز سرعت کاهش صورت در.  شود گرفته نظر در متر 150 با برابر حداقل باید

 . باشد متر 50 با ابربر حداقل تواند می فاصله این

 فرض با عرض این.  است متر 15 با برابر کننده وپخش جمع هاي خیابان براي پوسته عرض حداقل -

 . است شده حاصل اي حاشیه پارك خطوط و جهت هر در سواره عبور خط یک وجود

 نبیرو و شهري مبلمان ، سبز فضاي توسط شده اشغال عرض احتساب بدون( رو پیاده مؤثر عرض -

 که صورتی در.  باشد متر 1,5 با برابر حداقل باید کننده وپخش جمع هاي خیابان ها در ساختمان آمدگی

 متر 2,5 مؤثر عرض ، باشد پیاده عابران زیاد تردد حجم با اداري و تجاري نوع از پیرامونی هاي کاربري

 . بود خواهد مطلوب رو، پیاده براي

 150 با برابر حداقل )گردشی حرکت هاي انجام منظور به خط کشی یا انهمی شدگی (باز ها تقاطع بین فاصله -

 گرفته نظر در ) سرعت افزایش به ترغیب عدم منظور به ( متر 400 با برابر حداکثر و )  ایمنی  حفظ براي ( متر

 شدهن رعایت آنها در ها تقاطع بین فاصله کمینه که موجود کننده پخش و جمع هاي خیابان براي.  شود می

 متر 300 با برابر ها تقاطع بین فاصله حداکثر و ساعت بر کیلومتر 30 با برابر مجاز سرعت باید ، است

 .  باشد

 ، راستگرد حرکت دو صورت به کننده وپخش جمع هاي خیابان در محلی هاي اتصال وجود صورت در -

 بین فاصله.  باشد متر 50 با برابر حداقل باید تقاطع ترین نزدیک گوشه قوس شروع تا اتصال آن فاصله

 .  شود گرفته نظر در متر 50 با برابر حداقل باید نیز متوالی محلی اتصال  دو محورهاي
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 کننده پخش جمع و خیابان هاي در محلی خیابان هاي اتصال بین ) : فاصله1تصویر شماره (
 

 

 
 عبور خط یک وجود فرض با عرض ینا.  است متر 7 با برابر محلی هاي خیابان براي پوسته عرض حداقل -

 . است شده حاصل اي حاشیه پارك خطوط و جهت هر در سواره

 مسیر نباید شهري هاي بلوك اندازه و بوده پیاده عابران تردد و حضور با اولویت محلی، هاي خیابان در -

 رد محلی هاي ابانخی در ها تقاطع بین فاصله دلیل همین به.  کند کننده خسته و طوالنی را آنها دسترسی

 اب برابر محلی هاي خیابان در ها تقاطع بین فاصله حداکثر.  است کمتر شهري هاي خیابان سایر با مقایسه

 شدن تر کوتاه بر عالوه آن، رعایت و ها تقاطع بین مجاز فاصله حداکثر به توجه.  شود می تعیین متر 300

 . شد خواهد محلی هاي خیابان در قلیهن وسایل سرعت افزایش از مانع ، روي پیاده مسیرهاي

 

 شهري معابر انواع مشخصات خالصه) : 9جدول شماره (
 نوع  معبر               

 مشخصات   
 محلی

 جمع وپخش
 کننده

 آزادراه بزرگراه شریانی

 مجاز سرعت
 ساعت) بر (کیلومتر

 100تا  80 90تا  60 50حداکثر 40 حداکثر 30 حداکثر

 طرح سرعت
 ساعت) بر (کیلومتر

 120تا  100 110تا  70 70حداکثر 50 حداکثر 30

 3 حداقل 2 حداقل 3 حداکثر 2 حداکثر 1 حداکثر (متر)عبور  خط هر عرض
 3,6تا  3,4 3,5تا  3,3 3,3تا  3 3تا  2,7 2,7تا  2,5 (متر)عبور  خط هر عرض



 ضوابط و مقررات پیشنهاديمطالعات تهیه طرح تفصیلی شهر بوکان                                             
 )ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز(               

80 
  

 شهري معابر انواع مشخصات خالصه) : 7ادامه جدول شماره (
 پیاده رو وثرم عرض حداقل
 (متر)سمت  هر در

1,2 1,5 2,5 - - 

 مجاز غیر مجاز غیر الزامی الزامی الزامی همسطح پیاده گذر وجود
 مجاز غیر 3000 حداقل 500 حداکثر 400 حداکثر 300 حداکثر (متر)تقاطع ها  بین فاصله

 اب (تالقی تبادل ها بین فاصله
 معابر) (متر) سایر

- - - 
 1200 حداقل
 2500 حداکثر

 1500 حداقل
 3000 حداکثر

 مجاز غیر مجاز غیر مجاز مجاز مجاز کاربري به مستقیم دسترسی
 مجاز غیر مجاز غیر مجاز مجاز مجاز حاشیه اي پارك

 سیکلت موتور مختلط تردد
 نقلیه وسایل سایر با

 مجاز غیر مجاز غیر مجاز مجاز مجاز

 دوچرخه مختلط تردد
 نقلیه وسایل سایر با

 مجاز غیر مجاز غیر مجاز مجاز مجاز

 همگانی نقلیه وسایل تردد
نمی  توصیه

 شود
 مجاز مجاز الزامی مجاز

 سنگین نقلیه وسایل تردد
 به محدود
 محلی نیازهاي

 مجاز مجاز مجاز مجاز

پر  محدوده هاي در مثال وانعن به. باشد حداکثر مقدار از کمتر می تواند مجاز سرعت خیابان ها، عملکردي و فیزیکی مشخصات به توجه با -1
نقش  و عملکردي لحاظ به اما شود محدود ساعت بر کیلومتر 30 به می تواند خیابان مجاز سرعت تقاطع ها، کم فاصله دلیل به شهرها تراکم

 باشد . شریانی خیابان انسان ، جابجایی
 ت .اس بالمانع عبور خط 2 حداکثر وجود محلی ، خیابان بودن یک طرفه صورت در -2
 است .  بالمانع عبور خط 3 حداکثر وجود کننده ، جمع وپخش خیابان بودن یک طرفه صورت در -3
 است .  بالمانع کندرو صورت به خط 3 بر مازاد عبور خط یک ایجاد دوچرخه ، و همگانی ویژه مسیر تخصیص از پس -4
 ساختمان ها .  آمدگی بیرون و شهري مبلمان سبز ، فضاي توسط شده اشغال عرض احتساب بدون -5
 است .  مجاز راهنمایی ، چراغ از استفاده با و همسطح تقاطع هاي محل در تنها -6
 است .  مجاز غیر بیشتر و ساعت بر کیلومتر 40 مجاز سرعت با شریانی خیابان هاي در -7
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ت در زمان تعیین بسهاي بنرعایت ضوابط و مقررات زیر براي عبور و مرور و دور برگردان در خیابان -

 . نشینی براي تفکیک یا ساختمان الزامی استمیزان عقب

 دور منظوربه  جادور عنوان با باز فضاي یک آنها انتهاي در باید ، بست بن هاي خیابان وجود صورت در -

 انامک مناسب شعاع با و دایره شکل به باید مطلوب حالت در جادورها.  شود گرفته نظر در نقلیه وسایل زدن

 شهري بافت در سواري زدن دور براي متر 10 خارجی شعاع حداقل معموالً.  کنند ایجاد را پیوسته زدن دور

هایی که طول بستبراي کلیه بن . شود می گرفته نظر در صنعتی هاي محدوده در کامیون براي متر 15 و

 .  متر دارند داشتن فضایی براي دور زدن خودروها الزامی است 50بیشتر از 

 پیوسته زدن دور براي باید معموالً متر 12 از کمتر روي سواره عرض با بست بن هاي خیابان انتهاي

 . شوند تعریض ، تیپ کامیون کردن جلو و عقب بار یک تنها با زدن دور براي حداقل یا تیپ سواري

  طراحی  مرکزي هجزیر یک همراه به ، خیابان محور پیرامون متقارن دایره صورت به معموالً جادورها

 .  شوند می

 پیوسته جادورهاي انواع هندسی ) : مشخصات2شماره ( تصویر
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 وسیله کردن جلو و عقب بار یک با ناپیوسته جادورهاي انواع ) : نمونه3شماره ( تصویر
 

 
 

 احتساب بدون یردمی گ قرار پیاده عابران استفاده مورد عمالً که پیاده رو عرض از (قسمتی پیاده رو مؤثر عرض -

 شهري خیابان هاي دسته بندي در )ا ه ساختمان آمدگی بیرون و شهري مبلمان ، سبز فضاي توسط شده اشغال عرض

متر  1,5 کننده جمع و پخش متر ، 2,5شریانی  براي خیابان هاي رو پیاده عرض حداقل. است  اهمیت حائز

 زنیا باشد ، نداشته کافی پیاده روي ولی باشد ، یادز خیابان یک اگر ظرفیت. است  متر 1با  برابر محلی و

 .شود  بهره مند شریانی خیابان هاي امتیازات از نمی تواند این شرایط با و داشته بازطراحی به

 

 مختلف شرایط در پیاده رو براي پیشنهادي مؤثر عرض ) : حداقل10جدول شماره (
 

معبر شرایط * مؤثر عرض حداقل  

رو پیاده به نیاز عدم  تندراه 
رو سواره و رو پیاده بین سبز فضاي داراي ومرکز فعالیتی شهر  محدوده از خارج شریانی خیابان 2/5  
رو سواره و رو پیاده بین سبز فضاي بدون و شهر فعالیتی مرکز محدوده از خارج شریانی خیابان 3/5  
محدوده در شریانی خیابان 3/0  
جمع وپخش کننده خیابان 1/5  
محلی یابانخ 1/2  

ن: ) *( دو ب ب سا حت ض ا ر ل ع غا ش ده ا ط ش س و ي ت ضا ن ز،بس ف ما بل ي م ر ه ن و ش و ر ی ی ب دگ ن آم ما خت  ها سا
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 پیاده رو تشکیل دهنده ) : اجزاي4شماره ( تصویر

 
 

 

 اندکی ، موانع و تجهیزات ، ها مغازه ویترین ، ها ساختمان جداره ، جدول لبه از معموالً پیاده عابران

) 2شماره ( جدول مطابق را عرضی اضافه باید ، روها پیاده عرض تعیین در . )5 (شکل . گیرند می فاصله

 دیوار، با پیاده عابران برخورد از ، عبور براي مؤثر عرض کردن لحاظ ضمن تا گرفت نظر در موارد این براي

 نهمچنی و هستند ها فروشگاه ویترین تماشاي حال در که افرادي ، شدن بسته و باز هنگام در فروشگاه درب

 .  شود پیشگیري مجاور ساختمانهاي خروجی و ورودي پیاده عابران
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 ساختمان ها جداره از پیاده عابران فاصله رعایت) : 5شماره ( تصویر

 

 
 

  پیاده عابران فاصله رعایت اساس بر رو پیاده عرض ) : اضافه11جدول شماره (
 پیرامونی جداره فیزیکی شرایط از

 کناري مانع نوع )متر( رو یادهپ عرض اضافه

 سانتیمتر 20 از کمتر ارتفاع با جدول -

 درختکاري یا جوي سانتیمتر، 20 از بیشتر ارتفاع با جدول 0/5

 دیوار 0/3

 

و طرح  (جامع) هاي طرح توسعه و عمرانهاي محلی که تعریض یا احداث آنها در نقشهبراي کوچه -

شوند . در صورتی که تعریض آنها بسیار ین نوع معابر تعریض نمیمشخص نشده است ، در اصل ا تفصیلی

متر از محور وسط معابر  3نشینی به میزان متر باید رعایت شود . عقب 6ضرورت داشته باشد، حداقل عرض 

 موجود تا لبه دیوار باید صورت بگیرد .
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 ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگ : -5-5

 برآورد براي.  است متفاوت آن مساحت و کاربري نوع به توجه با ، اربريک یک پارکینگ تقاضاي تعداد

 با.  کرد استفاده مشابه هاي کاربري محلی اطالعات از میتوان ، اوج دوره در ها کاربري پارکینگ تقاضاي

 يبرآورد توان می پارکینگ تقاضاي نرخ اطالعات از استفاده و ها کاربري فیزیکی برنامه داشتن دراختیار

 . آورد دست به پارکینگ تقاضاي از

در زمان صدور پروانه ساختمان رعایت ضوابط و مقررات زیر براي ایجاد پارکینگ در واحدهاي ساختمانی 

 الزامی است .

بینی شده است ، با توجه به ضوابط در هاي مختلف در آنها پیشدر کلیه واحدهاي ساختمانی ، که استفاده -

 . شودسطح کل پارکینگ محاسبه می ها ،هر یک از استفاده

رسد، عدد گرد شده مالك عمل : در مواردي که محاسبه تعداد کل پارکینگ به عدد اعشاري می تبصره

 است .

هاي شهري در ضوابط و مقررات هر کاربري سطوح مورد نیاز براي پارکینگ در هر یک از کاربري -

 توضیح داده شده است .

 هاي ارتباطیهاي واقع در تقاطع شبکهشرایط ساختمان در زمین -

هاي ارتباطی ساخته شوند عالوه بر ضوابط و هایی که در قطعه زمین واقع در تقاطع شبکهکلیه ساختمان

 تفصیلی رعایت کنند . عنوان پخ را باتوجه به ضوابط طرحنشینی بهباید عقبمقررات مربوط به خود الزاما 

ی ساختمان در بخشی از محدوده ساختمان که به علت پخی در طبقه آمدگی طبقات فوقاناحداث پیش

متر از کف معبر مرتفع باشد با رعایت  4شود ، مشروط بر اینکه حد ارتفاع زیرین بیش از همکف احداث نمی

 اصول ایستائی ساختمان و رعایت ضوابط سیما و منظر شهري بالمانع خواهد بود .
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 ا و دیوارها:مقررات مربوط به حصاره -6-5

 متر است.سانتی 230حداکثر ارتفاع کلیه حصارها و دیوارها از کف معبر مجاور 

، کلیه حصارها و  هاي مخصوص بانوان و استخرها، ورزشی هاي مسکونی، آموزشیبه غیر از کاربري

 . ها باید الزاما به صورت نرده و دیوار کوتاه احداث شونددیوارهاي دیگر کاربري

هاي بایستی با وضعیت همسایگیهاي کلیه حصارها الزاماَ میتفاع و جنسیت دیوار کوتاه نردهرنگ ، ار

 مطابق یا هماهنگ باشند . بوکانموجود و مباحث منظرشهري و منظرمحیطی شهر 

(مثال: استفاده از بایستی با مصالح متداول در احداث حصار و نرده انجام گردد. کلیه تدابیر ایمنی می

 .ها مجاز نیست) الیه فوقانی نردهاردار در منتهیخسیم

 

 هاي مختلف:هاي مجاز کاربريمقررات مربوط به همجواري و دسترسی -7-5

 تناسبات رعایت و هاآن منطقی استقرار از خاطر اطمینان منظور به شهري مختلف هايکاربري ارزیابی

 با هاکاربري موجود هايسرانه مقایسه اساس بر کمی ارزیابی.  است کیفی و کمی صورت دو به الزم

در مقیاس هاي مختلف محلی ، ناحیه اي ،  آتی و فعلی نیازهاي بررسی طریق از یا همربوط استانداردهاي

 اب هاکاربري  نسبت و کیفی هايویژگی ، کیفی ارزیابی در.  گیردمی قرار مطالعه مورد منطقه اي و شهري

 .  شودمی ظرفیت سنجیدهو  وابستگی، مطلوبیت ،  سازگاري بر اساس چهار اصل یکدیگر

 قیاسم به توجه در شعاع دسترسی استاندارد با مطلوب پراکندگیبا یکدیگر و  ها کاربري سازگاري میزان

 ، اصول همجواري در استقرار کاربري هاي مختلف است .   همجوار پهنه باکاربري  وابستگی و عملکردي

، به  عمومی خدمات شهري که نسبت به بعضی از عملکردها داراي مزاحمت هستندهمجواري عملکردهاي 

 شرح زیر ممنوع است :

 هاي بستري هستند .ها و مراکز درمانی که داراي بخشهمجواري واحدهاي آموزشی با بیمارستان -

هاي بخش ها و مراکز درمانی که دارايهمجواري واحدهاي ورزشی با واحدهاي آموزشی ، بیمارستان -

 بستري هستند .
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ها و مراکز درمانی که داراي ، بیمارستان همجواري واحدهاي تفریحی کودکان با واحدهاي آموزشی -

 . هاي بستري هستندبخش

هاي ها و دیگر کارگاهسازي، در و پنجره هاها ، نجاريهاي صنعتی کوچک مثل آهنگريهمجواري کارگاه -

هاي بستري ها و مراکز درمانی که داراي بخشدهاي آموزشی ، بیمارستانکوچک تولیدکننده صدا با واح

 هستند .

، تأمین  ، به صورت واحدهاي مختلط هاي اداري و تجاريدر همجواري واحدهاي مسکونی با ساختمان -

هاي مربوط به واحدهاي مسکونی از دسترسی مستقل براي واحدهاي مسکونی و جدایی بخش پارکینگ

 . ي عمومی الزامی استهاپارکینگ

ها از فضاهاي بایستی دسترسی مستقیم به معابر داشته باشند . اختالط دسترسیها میکلیه کاربري -

 هاي دیگر ممنوع است .اختصاصی کاربري

هاي مختلف ، مشروط به اینکه فضاهاي عمومی از ها از فضاهاي عمومی در کاربريتبصره : تأمین دسترسی

 ناپذیر باشد ، مجاز است .تفکیکفضاهاي اختصاصی 

هاي عمومی ممنوع و فقط در ها بجز کاربري مسکونی از کوچهدسترسی و ورودي اصلی کلیه کاربري -

 متر مجاز خواهد بود . 12باز اختصاصی با عرض صورت ایجاد کوچه بن

زادراه ، اتوبان و یا بزرگراه آ بوکان(در شهر ممنوع است .  تندراهیها از معابر دسترسی مستقیم کلیه کاربري -

 . وجود ندارد و در افق طرح نیز احداث نخواهد شد)

ها ، اتوبان هابزرگراه(تندراها ایجاد تمهیدات ویژه دسترسی طبق مقررات و مشخصات فنی مجاز در احداث  -

،  اکز ورزشی، مر ، مراکز بزرگ تفریحی ، مراکز جنگلی هاي جنگلیبراي دسترسی به پارك ها)و آزادراه

ها ، پمپ بنزین هاي حمل و نقل، پایانه ها، پارکینگ هاي با وسعت زیاد، کاربري هاي بزرگ فصلینمایشگاه

 . و موارد مشابه دیگر الزامی است

ي ، واحدها ، گمرك هابنزین، پمپ ، انبارها هاي حمل و نقلدسترسی کلیه عملکردهاي پرتردد از قبیل پایانه -

می بایست با توجه به سطح بندي عملکردي کاربري ها هاي فصلی و عملکردهاي تفریحی مایشگاه، ن صنعتی
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که بر اساس آن  در آیین نامه جدید طراحی معابر شهري تنظیم شودبه تفکیک شهري ، ناحیه اي و محلی 

ه هاي شهري کاربري در خیابان هاي محلی ، جمع و پخش کننده و شریانی مجاز و تندرا به مستقیم دسترسی

  مجاز است . شامل آزادراه و بزرگراه غیر

 ایجاد با تنها ، شهري و اي منطقه عملکردي مقیاس با جدید هاي کاربري توسعه مجوز صدور یا احداث -

 .  است مجاز ، شریانی هاي خیابان از دسترسی یک حداقل

 رعایت با شریانی هاي خیابان حاشیه در محلی و اي ناحیه هاي کاربري دسترسی و توسعه مجوز صدور -

 .  است بالمانع ، سازگاري و شهرسازي مالحظات

 .  است اي ناحیه مقیاس ، کننده وپخش جمع هاي خیابان پیرامون هاي کاربري براي مجاز مقیاس حداکثر -

 رعایت با کننده وپخش جمع هاي خیابان حاشیه در محلی هاي کاربري دسترسی و توسعه مجوز صدور -

 .  است بالمانع ، سازگاري و شهرسازي اتمالحظ

 . است محلی مقیاس ، محلی هاي خیابان پیرامون هاي کاربري براي مجاز مقیاس حداکثر -

 سواره دسترسی ایجاد.  باشد متر 5 حداقل باید تقاطع لبه از جدید هاي کاربري سواره دسترسی فاصله -

 ، تقاطع گوشه در موجود هاي کاربري شرایط به توجه با چنانچه.  است ممنوع تقاطع گوشه پخی یا قوس در

 . است بالمانع ناگزیر ، دید فاصله و ایمنی مالحظات گرفتن نظر در با ، نباشد میسر ضابطه این رعایت

 

 هاي مشترك و عمومی :ضوابط مربوط به احداث پارکینگ -8-5

هاي بخش ، تفکیک پارکینگ ندهائی که داراي کاربري مختلط با واحدهاي مسکونی هستدر ساختمان

 ها الزامی است .مسکونی از دیگر بخش

 50هاي پارکینگ با بزرگی بیش از هاي بهداشتی شامل سرویس بهداشتی و حمام در محلبینی واحدپیش -

دستگاه اتومبیل براي مواقع اضطراري و پناهگاه شدن محل الزامی است . تعداد واحدهاي بهداشتی به ازاي 

 است . سرویس) 3(جمعاً دستگاه اتومبیل یک واحد مردانه ، یک واحد زنانه و یک رختکن و دوش  50محل هر 

 . باشد داشته فاصله تقاطع از متر 150 حداقل باید عمومی هاي پارکینگ خروجی و ورودي -
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 داشته لهفاص گاز فشار تقلیل مراکز و گاز پمپ ، بنزین پمپ از متر 50 حداقل باید عمومی هاي پارکینگ -

 . باشند

 10 با برابر ترتیب به عمومی هاي پارکینگ به دسترسی براي طرفه دو و طرفه یک خیابان عرض حداقل -

 . است متر 12 و متر

 6 دوطرفه هاي رابط ومتر  3,5 با برابر طرفه یک هاي رابط عرض حداقل ، طبقاتی هاي پارکینگ در -

 . شود می گرفته نظرمتر در  6,5برابر  زنی ها رابط این قوس شعاع حداقل.  است متر

 هاي شریانی درجه یک مجاز نیست .هاي عمومی به خیاباندسترسی مستقیم پارکینگ -

هاي اداري و تجاري و تبدیل هاي باالخص کاربريهاي عمومی کلیه کاربريمحدودیت استفاده پارکینگ -

 .ها به وضعیت اختصاصی ممنوع است بخشی یا کلیه پارکینگ

اولویت به استفاده از حمل و نقل عمومی ، و نیاز به سفر با وسیله نقلیه شکل طولی شهر بوکان  به توجه با -

ست . اما تا زمان شکل گیري سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی بر اساس ضوابط ابالغی شوراي عالی ا

، احداث  در شهر بوکان )TOD( عه حمل و نقل عمومیاري ایران و سند راهنماي توسشهرسازي و معم

با توجه به ضوابط  هکمی شود  پیشنهاداین شهر در حلقه پیرامون بافت مرکزي موقت  پارکینگ عمومی 

این موضوع می بایست بر اساس راهبردهاي جدید توسعه شهري با  راحی راه هاي شهريجدید آیین نامه ط

  ، پارکینگاستفاده از هزینه آن اساس که بر  استفاده از وسیله شخصی انجام شودمدیریت عدم ترغیب به 

 ضوابط رعایت با مالک درخواست صورت در شهر مرکزي بافت در واقع اراضی در مهمترین راهبرد بوده که

 پارکینگ صورت به تواند می براي امالك مجاور عایت اصل همجواري و عدم مزاحمتر و بهداشتی و ایمنی

ت یتثب به معناي عمومی پارکینگ بعنوان موقت استفاده است بدیهی.  دریگ قرار استفاده موردموقت  عمومی

    نخواهد بود . و عدم امکان استفاده از حقوق قانونی امالك کاربري
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 هاي عمومی و امالك مجاور:ها، میدانضوابط و مقررات بازشوها به طرف معابر، پارك -9-5

هاي ها ، بجز کاربريمتر در طبقه همکف کلیه کاربري 2تر از ارتفاع تعبیه پنجره و بازشو با کف پایین -

 ممنوع است . تجاري ، پذیرایی و جهانگردي ، صنعتی ، تفریحی و حمل و نقل به سمت کلیه معابر

 احداث بازشو به سمت امالك مجاور مطلقاً ممنوع است . -

ها به سمت فضاي باز امالك مجاور از متر درکلیه کاربري 2تر از ارتفاع تعبیه پنجره و بازشو با کف پائین -

 طریق واسط حیاط خلوت و پاسیو ممنوع است . 

هاي عمومی مجاز است از همکف از معابر و میدانها در طبقات باالتر اشراف و نورگیري کلیه کاربري -

 متر باشد . 2مشروط بر اینکه ارتفاع آن از کف حداقل 

 ها و فضاي باز امالك مجاور ممنوع است .احداث بالکن به سمت پارك -

 

 :(کمپینگ) ضوابط مربوط به اقامت موقت  -10-5

ها محدوده شهر و اراضی جنگلی و حاشیه رودخانهدر خارج از  (کمپینگ)ایجاد فضاهایی براي اقامت موقت  -

 مجاز است .

 سوزي و طوفان)(جنگ ، سیل ، زلزله ، آتشدر شرایط استثنائی و اضطراري از قبیل وقوع حوادث غیرمترقبه  -

ها از طریق مدیریت هاي جنگلی ، محوطه ورزشگاههاي عمومی و پارکینگاسکان و اقامت موقت در پارك

 کنترل توسط سازمان ذیربط بالمانع است . اجرایی شهر و
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 هاها و دسترسیضوابط و مقررات راه -6

عالی شهرسازي و شوراي  22/9/1399ابالغی ،  هاي شهرينامه طراحی راهآئینضوابط جدید اساس  بر

بزرگراه) (شامل آزادراه و  تندراه ها دو دستههاي شهري از نظر نحوه تعیین مشخصات هندسی به ، راه معماري

 :6شده اندبندي طبقه (شامل شریانی ، جمع و پخش کننده و خیابان محلی) راه هاي شهريو 

 که است جدید نامه آیین اساسی اصول از ها کاربري توسعه با آن ارتباط و شهري معابر بندي طبقه

 ، 1 درجه شریانی کلی هدست سه به معابر ، نامه آیین قبلی نسخه در.  دارد بنیادي تفاوت قبلی نسخه به نسبت

 بود اصلی نقش نقلیه وسایل جابجایی 1 درجه شریانی معابر در.  بودند شده تقسیم محلی و 2 درجه شریانی

 گرفته نظر در جانبی نقش عنوان به دسترسی ، نقلیه وسایل جابجایی بر عالوه 2 درجه شریانی معابر در و

 اجتماعی نقش ، نامه آیین جدید نسخه در اما.  بود رنگ پر دسترسی نقش ، محلی هاي خیابان در و بود شده

 . است شهري خیابان و تندراه دسته دو به آنها بندي تقسیم اصلی مالك ، معابر

 با هایی مشابهت ، شهري معابر از دسته این.  است نقلیه وسایل عبور ، تندراهی معابر طراحی از هدف

 هداشت توجه باید نامه آیین از کنندگان استفاده ولی ، دارند مهنا آیین قبلی نسخه در 1 درجه شریانی معابر

 شده روزرسانی به 1 درجه شریانی معابر به نسبت تندراهی معابر با رابطه در شده ارائه ضوابط که باشند

 1 درجه شریانی معابر ضوابط جایگزین ، نامه آیین جدید نسخه در شده ارائه ضوابط مجموعه بنابراین.  است

 . شود می قدیم

 وسایل جابجایی به نسبت انسان جابجایی و شده روزرسانی به نظري مبانی ، نامه آیین جدید نسخه در

 ییراتتغ با کننده وپخش جمع و شریانی هاي خیابان ضوابط مجموعه دلیل همین به.  دارد باالتري اولویت نقلیه

  . شود می قدیم 2 هدرج شریانی معابر ضوابط جایگزین کامالً قبل، به نسبت اساسی

 هاي خیابان با مقایسه در کمتري تغییرات ، محلی هاي خیابان عملکردي مشخصات و نظري مبانی در

 هنسخ در محلی هاي خیابان ضوابط جایگزین ، جدید ضوابط نیز موارد این در ولی ، است شده ایجاد شریانی

 . شود می نامه آیین قبلی
                                                           

 مبانی 1بخش  ایران معماري و شهرسازي عالی شوراي 22/9/1399 ابالغی شهري معابر طراحی نامه آیین در مندرج تعاریف) 6(
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 پیاده عابران عرضی عبور و حضور و شده طراحی نقلیه وسایل عبور رمنظو به تنها شهري هاي راه تند -

 .  است ممنوع آنها در همسطح صورت به سواران دوچرخه و

 عرضی عبور امکان وجود و شده طراحی پیاده عابران فعالیت و حضور منظور به شهري هاي خیابان -

 جابجایی، و دسترسی نقش دو بین از.  است الزامی آنها در همسطح صورت به سواران دوچرخه و پیاده عابران

 در پیرامونی هاي کاربري به دسترسی ، ها خیابان این در.  است دسترسی شهري هاي خیابان اصلی نقش

 معابر از اي دسته ، شهري هاي خیابان واقع در.  شود می فراهم کاربران تمامی براي ، متنوع هاي مقیاس

 سواران دوچرخه ، پیاده عابران و داشته اولویت آنها طراحی در سیدستر و اجتماعی نقش که هستند شهري

 هاي کاربري مقیاس حداکثر به توجه با.  دارند را آن از استفاده اولویت ، همگانی هاي سیستم مسافران و

 جمع ، شریانی دسته سه به شهري هاي خیابان ، افراد جابجایی براي موجود ظرفیت و خیابان حاشیه در مجاز

  .  شوند می تقسیم محلی و کننده خشپ و

 رفع و تعامالت انجام جهت خیابان سطح در شهروندان حضور بستر کردن فراهم : خیابان اجتماعی نقش

 .  اجتماعی نیازهاي

  .  سفر مختلف هاي شیوه عبور و جابجایی امکان کردن فراهم : خیابان جابجایی نقش

 عابران و شده گرفته نظر در آنها طراحی در اجتماعی نقش که شهري معابر از اي دسته : شهري خیابان

 .   دارند را آن از استفاده امکان موتوري نقلیه وسایل کنار در سواران دوچرخه و پیاده

 این بر. است ها کاربري به دسترسی کردن فراهم و افراد جابجایی در شهري هاي خیابان اصلی عملکرد

 تعداد جابجایی ظرفیت و پیرامونی هاي کاربري مقیاس به توجه با شهري هاي خیابان بندي دسته اساس،

 .  گیرد می صورت )نقلیه وسایل نه( کننده استفاده افراد

 انکاربر تمامی دسترسی ، زیاد جابجایی ظرفیت علت به که شهري هاي خیابان از اي دسته : شریانی خیابان

  . کنند می فراهم ، هرش و منطقه مقیاس در حتی ها کاربري انواع همه به را

 تمامی دسترسی ، متوسط جابجایی ظرفیت با که شهري هاي خیابان از اي دسته : کننده وپخش جمع خیابان

 .  کنند می فراهم ، ناحیه مقیاس در حداکثر هاي کاربري به را کاربران



 ضوابط و مقررات پیشنهاديمطالعات تهیه طرح تفصیلی شهر بوکان                                             
 )ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز(               

93 
  

 ار کاربران تمامی دسترسی ، کم جابجایی ظرفیت علت به که شهري هاي خیابان از اي دسته : محلی خیابان

 کنند .  می فراهم ، محله مقیاس در حداکثر هاي کاربري به

 جداسازي امکان و رو پیاده براي مناسب عرض ، آن در که شود می گفته خیابانی به اشتراکی خیابان -

 سفر هاي شیوه تمامی ، صورت این در.  ندارد وجود مناسب هاي عرض با پیاده و سواره مسیرهاي فیزیکی

 آزاد کامالً عرضی گذر و بوده پیاده عابران با اولویت ، کرده استفاده خیابان فضاي از مشترك طور هب

 ایمنی و) ساعت بر کیلومتر 15 حداکثر( بوده کم نقلیه وسایل تردد مجاز سرعت ، دلیل همین به.  بود خواهد

 خیابان در سفر هاي شیوه نندهجداک عوامل سایر و جدول حذف بر عالوه.  یابد می افزایش پیاده عابران

 هنقلی وسایل سرعت کاهش راستاي در خیابان کردن سنگفرش مانند اقداماتی تا است الزم ، اشتراکی هاي

 . شود انجام

 عابران اختصاصی تردد منظور به ایمن و مناسب محیطی ایجاد براي راه پیاده یا پیاده عابر ویژه معبر -

 اه راه پیاده.  شود می اجرا موتوري نقلیه وسایل حرکت براي نسبی یا املک ممنوعیت اعمال طریق از پیاده

 هستند .  اجرا و ریزي برنامه قابل موقت و دائمی صورت به

 کاربران سایر ورود و بوده دوچرخه عبور مخصوص که معابر شبکه از هایی بخش شامل دوچرخه ویژه معبر -

 است .  شده ممنوع ها بخش این به

 هاآن در همگانی نقلیه وسایل تردد فقط که معابر شبکه از هایی بخش شامل همگانی ونقل حمل هویژ معبر -

 .  است شده ممنوع ها بخش این به کاربران سایر ورود و بوده مجاز

 بدون ها خیابان این.  است برخوردار زیادي اهمیت از و داشته قرار شهر مرکز در معموالً تاریخی خیابان -

 دیگر از تاریخی ارزش واجد هاي ساختمان وجود.  اند گرفته شکل محدود پوسته عرض با و خودرو غلبه

 بافت این تخریب از ممانعت و تاریخی هاي خیابان هاي ویژگی حفظ.  است تاریخی هاي خیابان هاي مشخصه

 که هنام آیین این ضوابط از استفاده سو هرگونه.  است تاریخی بافت با برخورد در نکته مهمترین ، ارزشمند

 بازطراحی و ساماندهی در. است ممنوع ، شود آن پیرامون بافت و تاریخی خیابان به آسیب شدن وارد به منجر
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 قرار عمل مالك دستی صنایع و گردشگري ، فرهنگی میراث وزارت مقررات و ضوابط تاریخی هاي خیابان

 .  گیرد می

 .است  شده کنترل کامالً و ممنوع آن در موتوري غیر ايشیوه ه کاربران حضور و تردد که معبري:  تندراه -

 . است شده کنترل کامالً آن هاي اتصال و ها دسترسی تمامی که شهري هاي تندراه از اي دسته:  آزادراه -

 . است محدود تداخل با و شده کنترل نسبتاً آن هاي اتصال که شهري هاي تندراه از اي دسته :بزرگراه  -

 

 : 7هاي شهريتند راه  -1-6

 به مستقیم دسترسی و پیاده عابران همسطح عرضی عبور ، اجتماعی کارکرد که شهري معابر از اي دسته -

  ، »شهري هاي تندراه« است نقلیه وسایل جابجایی کردن فراهم ، آنها هدف و شده حذف آنها در کاربري

 جریان در تداخل سطح یا جابجایی زانمی مبناي بر ، دسته این در موجود معابر انواع.  شوند مینامیده 

 .  اند شده بندي دسته ، نقلیه وسایل

  شامل  که شوند می بندي طبقه مختلفی انواع به نیز  هندسی و فیزیکی ساختار اساس بر ها راه تند

 . است ترکیبی و همسطح باالگذر ، پایین گذر ، تندراه هاي

 (تبادل) همسطح غیر صورت به معموالً شهري) ا خیابان هايب گاهی (و یکدیگر با تندراهی معابر تقاطع محل

 . شود می طراحی

 پایین گذر :  تندراه هاي -

 به توجه و آزاد ارتفاع حداقل حفظ با ، اطراف هاي خیابان شبکه با موازي معموالً گذر پایین تندراه

 . د شو می طراحی زمین سطح از متر 5 از بیشتر عمق در ، روگذر هاي سازه مشخصات

 باالگذر : تندراه هاي -

 دلیل به که مواقعی در مگر.  شود نمی توصیه باالگذر صورت به ها تندراه طراحی ، کلی حالت در

 به تندراه و نبوده میسر گذر پایین تندراه ساخت امکان ، زمین توپوگرافی شرایط و اقتصادي هاي محدودیت

                                                           
 تندراه هاي شهري 4 بخش ایران معماري و شهرسازي عالی شوراي 22/9/1399 ابالغی شهري معابر طراحی نامه آیین در مندرج ) تعاریف7(
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 آن نامطلوب تأثیر باالگذر تندراه اصلی محدودیت . شود طراحی اطراف هاي ساختمان با یکپارچه صورت

 .  است محیط بصري زیبایی و شهري معماري ساختار در

 همسطح : تندراه هاي -

 .  شوند می ساخته همسطح صورت به موارد بیشتر در شهري هاي تندراه

 ترکیبی : تندراه هاي -

 این ، شود می استفاده ترکیبی هاي راه تند از موارد از بسیاري در ، شهري معابر طراحی حوزه در

 هاي تندراه.  هستند گذر پایین و باالگذر ، همسطح هاي تندراه از اي مجموعه شامل شهري هاي تندراه

 یم کنترل مشخصات این اساس بر آن هاي اتصال که بوده مواجه عرضی و طولی مقاطع از تنوعی با ترکیبی

 .  شود

 :  شهري آزادراه -الف 

 کامالً آن دسترسی هاي و اتصال ها که هستند شهري تندراه هاي از دسته اي شهري ، آزادراه هاي

 بدون باال ، سطح طراحی هاي از استفاده با نقلیه وسایل انواع خروج و ورود که نحوي به. است  کنترل شده

 تقاطع یک قطری از شهري آزادراه یک به اتصال. می شود  انجام آزادراه از عبوري اصلی با جریان تداخل

 غیر صورت به شهري راه هاي تند از دسته این در تقاطع ها تمامی باید و بوده ممنوع و غیر مجاز همسطح ،

 . می شود  میسر رابط ها طریق از راه آزاد با متقاطع معابر بین ارتباط. شوند  اجرا (تبادل) همسطح

 کاهش دلیل به و بوده متر 300 م جهته و متوالی اتصال دو بین حداقل فاصله شهري راه هاي آزاد در

 اتصال، 2 تعداد حداکثر آزادراه طول از کیلومتر هر در عبوري ، با ترافیک اتصالی جریان هاي تداخل سطح

 است .  ممکن و مجاز

 مالحظات تا است الزم ، باشد داشته جهت هر در عبور خط 4 از بیشتر شهري آزادراه یک که شرایطی در

 صورت به جهت ، هر در خط 4 بر مازاد خطوط مواقع این در.  شود گرفته نظر در آن ايبر اي ویژه طراحی

 خطوط این.  شوند می ایجاد طولی هاي حفاظ و کناري هاي جداکننده توسط شده جدا کامالً کندروهاي
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 هاي تداخل تعداد کاهش و ترافیکی هاي گلوگاه کاهش راستاي در ، ترافیک تقاضاي به پاسخ بر عالوه

 .کرد  خواهند عمل اصلی در خطوط ترافیکی

در شهر بوکان در وضع موجود و با توجه به تعاریف جدید آیین نامه طراحی راه هاي شهري تندراه در 

 الزامی است : آنها  در آینده در محدوده شهررعایت ضوابط زیر در احداث انواع آن وجود ندارد اما 

 با برابر آنها مجاز سرعت و ساعت بر کیلومتر 120 تا 100 با ربراب شهري هاي آزادراه براي طرح سرعت -

  . است ساعت بر کیلومتر 100 تا 80

 خطوط ، میانه و ها جداکننده ، اصلی خطوط( آزادراه عرضی نیمرخ اجزاي مجموع با برابر ، پوسته عرض -

 باید آزادراه پوسته عرض.  است )حائل دیوارهاي و سطحی آب آوري جمع تسهیالت ، کندرو خطوط ، ها حاشیه کمکی،

 هاي آزادراه براي پوسته عرض حداقل.  شود تعیین اجزا این از کدام هر اجرایی و مطلوب ابعاد اساس بر

 .  شود می گرفته نظر در متر 75 با برابر شهري

 درصد است . 6تا  4آزادراه ها بر حسب توپوگرافی منطقه از حداکثر شیب طولی  -

 متر است . 25نوع معابر عرض حریم این  -

 است .متر  3تا  2در مسیر  توقف حاشیهعرض  -

امکان ارتباط طرفین معبر از طریق زیرگذر یا روگذر میسر خواهد بود. عبور عابر پیاده و همچنین معلولین  -

 ممنوع است . آزادراهجسمی وحرکتی از 

 انعطاف پذیر میانه با کندرو بدون آزادراه یک عرضی نیمرخ ) : نمونه6تصویر شماره (
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 پذیر انعطاف میانه با کندرو داراي آزادراه یک عرضی نیمرخ ) : نمونه7تصویر شماره (

 
 پذیر انعطاف میانه داراي آزادراه یک عرضی نیمرخ نمونه) : 8تصویر شماره (

 همگانی سیستم براي میانی ویژه خط با 

 
 

  میانه بدون اهآزادر یک عرضی نیمرخ نمونه) : 9تصویر شماره (

 همگانی سیستم براي میانی ویژه خط با
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 شهري :  بزرگراه -ب 

.  است جابجایی نیز شهري هاي بزرگراه اصلی نقش ، شد بیان شهري هاي آزادراه مورد در آنچه مشابه

 ، شهري هاي بزرگراه در.  ندارد وجود معابر از دسته این طریق از ها کاربري به مستقیم دسترسی امکان

 . کنند عبور معبر عرض از همسطح صورت به توانند نمی ها پیاده ، شهري کامل هاي خیابان خالف بر

 هساخت پیرامونی) شهري خیابان هاي از (پایین تر گذر پایین صورت به ، معابر از دسته این شود می توصیه

 هاي خیابان روهاي پیاده با همسطح گذرهایی طریق از ، معابر این سوي دو پیاده عابران ارتباط تا شوند

 مخصوص روگذر یا گذر زیر گرفتن نظر در ، وضعیت این نشدن فراهم صورت در.  شود انجام پیرامونی

 . است الزامی عرضی تردد تقاضاي و ها کاربري با متناسب فواصلی با ، ها بزرگراه در ها پیاده

 دو این بین بارز تفاوت.  است شهري يها آزادراه مشابه بسیار شهري هاي بزرگراه کارکرد و مشخصات

 در.  است معبر خروجی و ورودي نقلیه وسایل تردد دلیل به شده ایجاد تداخل سطح ها، تندراه از دسته

 از خروجی و ورودي هاي حرکت با اصلی خطوط در عبوري نقلیه وسایل که است آن بر سعی ، ها آزادراه

 وجود و بوده مجاز ، محدود سطح در تداخل ، شهري هاي رگراهبز در ولی باشند، نداشته تداخل ، آزادراه

 نظر در با بلکه ، نیستند همسطح غیر نوع از ها تقاطع تمامی لزوماً شهري هاي بزرگراه در.  داشت خواهد

 .  دارد وجود نیز همسطح هاي تقاطع ایجاد امکان ، کیلومتري 3 فاصله حداقل گرفتن

 محدود دلیل به ولی بوده متر 250 جهت هم و متوالی اتصال دو بین صلهفا حداقل  شهري هاي بزرگراه در

 تعداد حداکثر بزرگراه طول از کیلومتر هر در ، عبوري ترافیک با اتصالی هاي جریان تداخل سطح کردن

 . است ممکن و مجاز ، اتصال 3

 باید نیز طرح عتسر.  است ساعت بر کیلومتر 90 تا 60 با برابر شهري هاي بزرگراه در مجاز سرعت

 براي طرح سرعت تا است الزم ، رو این از.  باشد مجاز سرعت از بیشتر ساعت بر کیلومتر 10 حداقل همیشه

 ایجاد تداخل نوع به توجه با.  شود گرفته نظر در ساعت بر کیلومتر 110 تا 70 با برابر شهري هاي بزرگراه

 ها اتصال بین فاصله چه هر.  است تغییر قابل شده یاد بازه در سرعت حدود ، تردد اصلی جریان در شده

 . یافت خواهد کاهش مجاز سرعت و طرح سرعت ، شود نزدیک ، شده تعیین مجاز حدود به
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خطوط  میانه ، و جداکننده ها اصلی ، (خطوط بزرگراه عرضی نیمرخ اجزاي مجموع با برابر ، پوسته عرض

 بزرگراه پوسته عرض.  است حائل) دیوارهاي و سطحی آب آوري جمع تسهیالت کندرو ، خطوط حاشیه ها ، کمکی ،

 یک براي نیاز مورد عرض حداقل.  شود تعیین اجزا این از کدام هر اجرایی و مطلوب ابعاد اساس بر باید

 .  باالگذر و گذر پایین هاي قسمت در مگر شود می گرفته نظر در متر 45 با برابر بزرگراهی پوسته

 درصد است . 6تا  3راه ها بر حسب توپوگرافی منطقه از بزرگ حداکثر شیب طولی -

 متر است . 13تا  7عرض حریم این نوع معابر  -

 است .متر  2,5تا  1در مسیر  توقف حاشیهعرض  -

. عبور عابر پیاده و همچنین  امکان ارتباط طرفین معبر از طریق زیرگذر یا روگذر میسر خواهد بود -

 ممنوع است .بزرگراه ز معلولین جسمی وحرکتی ا

 

 پذیر انعطاف میانه با شهري بزرگراه یک عرضی نیمرخ نمونه) : 10تصویر شماره (
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 صلب میانه با شهري بزرگراه یک عرضی نیمرخ نمونه) : 11تصویر شماره (

 
 پذیر انعطاف میانه با شهري بزرگراه یک عرضی نیمرخ نمونه) : 12تصویر شماره (

 همگانی سیستم براي نیمیا ویژه خط و 
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 پذیر انعطاف میانه با شهري بزرگراه یک عرضی نیمرخ نمونه) : 13تصویر شماره (
 همگانی سیستم براي کناري ویژه خط و 

 

 

 

 

  صلب میانه با شهري بزرگراه یک عرضی نیمرخ نمونه) : 14تصویر شماره (
 همگانی سیستم براي کناري ویژه خط و
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 : 8بان هاي شهري خیا -2-6

 ،ها خیابان این در.  است دسترسی شهري هاي خیابان اصلی نقش ، جابجایی و دسترسی نقش دو بین از

 واقع در.  شود می فراهم کاربران تمامی براي ، متنوع هاي مقیاس در پیرامونی هاي کاربري به دسترسی

 اولویت آنها طراحی در دسترسی و اعیاجتم نقش که هستند شهري معابر از اي دسته ، شهري هاي خیابان

 . دارند را آن از استفاده اولویت ، همگانی هاي سیستم مسافران و سواران دوچرخه ، پیاده عابران و داشته

 ، افراد جابجایی براي موجود ظرفیت و خیابان حاشیه در مجاز هاي کاربري مقیاس حداکثر به توجه با

 ، بخش این در.  شوند می تقسیم محلی و کننده پخش و جمع ، شریانی دسته سه به شهري هاي خیابان

 . شد خواهد بررسی تفکیک به خیابان دسته سه این عملکردي و فیزیکی مشخصات

 شریانی :  خیابان-الف 

 جابجایی براي زیاد ظرفیت وجود علت به که هستند شهري هاي خیابان از اي دسته ، شریانی هاي خیابان

 منطقه مقیاس در هاي کاربري ویژه به و ها کاربري انواع به دسترسی ساعت) بر نفر هزار 12 از (بیشتر افراد

 هایی کاربري ، منطقه مقیاس در هاي کاربري از منظور.  کنند می فراهم کاربران تمامی براي را شهر و

 . کنند می أمینت ماه یک از بیشتر زمان مدت براي را منطقه یک ساکنین نیاز مورد خدمات و کاالها که است

 ناحیه دو حداقل منطقه هر و است خانوار 18000 تا 13500 بین ، منطقه یک در ساکن خانوارهاي تعداد

 . دارد

 ظرفیت تا است نیاز ، شهر و منطقه مقیاس در هاي کاربري به دسترسی تقاضاي بودن زیاد به توجه با

 از استفاده.  باشد داشته وجود شریانی خیابان رانکارب انواع براي ساعت) بر نفر هزار 12 از (بیشتر بیشتري

 از دسته این در عریض روهاي پیاده و دوچرخه ویژه خطوط ، دار اولویت همگانی ونقل حمل هاي سیستم

 از دسته این در کاربران اولویت.  است ها کاربري به دسترسی ظرفیت افزایش راهکارهاي از ، ها خیابان

 ، آخر در و سواران دوچرخه ، پیاده عابران ، همگانی ونقل حمل سیستم فرانمسا با ترتیب به ها خیابان

 . است موتوري نقلیه وسایل

                                                           
 شهري خیابان هاي 5 بخش ایران معماري و شهرسازي عالی شوراي 22/9/1399 ابالغی شهري معابر طراحی نامه آیین در مندرج ) تعاریف8(
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 هکنند وپخش جمع هاي خیابان تبدیل یا موجود شریانی هاي خیابان تعریض جدید، شریانی خیابان احداث

 و شهرسازي مطالعه و طرح یک از جزئی اقدامات این که آن مگر ، نیست مجاز شریانی به موجود محلی و

 ایی،ه طرح چنین براي.  گیرد می انجام کریدور یا ناحیه ، منطقه ، شهر بافت اصالح براي که باشد ترافیکی

 .  است الزامی امکانسنجی مطالعات انجام

 الزامی است : بوکان شهر 2رعایت ضوابط زیر در بهره برداري از راه هاي شریانی درجه  -

 ساعت بر کیلومتر 50 با برابر حداکثر شریانی هاي خیابان انواع در نقلیه ایلوس حرکت مجاز سرعت -

 ، خطوط عرض.  شود می گرفته نظر در ساعت بر کیلومتر 70 با برابر حداکثر نیز طرح سرعت و بوده

 نیمرخ در آن ویژه خطوط موقعیت و دار اولویت همگانی ونقل حمل حضور ، ها تقاطع و ها اتصال بین فاصله

 حد تا ، سیستم این هاي ایستگاه به عابران آسان و ایمن دسترسی ایجاد ضرورت جهت به ، خیابان رضیع

 . گذارد می تأثیر معبر در موتوري نقلیه وسایل سایر مجاز سرعت حداکثر بر زیادي

 است  درصد 5 با برابر جدول داراي هاي خیابان در سطحی هاي آب آوري جمع براي طولی شیب حداقل -

 .  یابد کاهش نیز درصد 3 تا تواند می هک

  رو سواره طولی شیب ) : حداکثر12جدول شماره (
 )درصد( شریانی هاي خیابان براي

 پستی نوع
 بلندي

 
 طرح سرعت
 

 ساعت) بر (کیلومتر
 هموار ماهور تپه کوهستانی

12 10 7 40 

11 9 7 50 

10 8 7 60 

9 7 6 70 
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حمل  ویژه خط (شامل خط 3 با برابر حداکثر جهت هر در شریانی هاي انخیاب براي عبور خطوط تعداد -

 .   شود می گرفته نظر در ونقل همگانی)

 متر است .  3,3تا  3 با برابر شریانی هاي خیابان در عبور خطوط عرض -

 . است ناگزیر پارکینگ تقاضاي وجود ها، کاربري دسترسی و فعالیت دلیل به شهري هاي خیابان در -

 خودروي.  شود می توصیه و داشته اولویت خیابان جهت هر در موازي پارکینگ خط یک ایجاد ، نابراینب

 بهمتر عرض نیاز دارد  2 به متوسط طور به آن مختلف انواع به توجه با خیابان، کنار در شده پارك سواري

 باید در شدن باز ايفض و وسیله عرض گرفتن نظر در براي اي حاشیه پارکینگ خطوط عرض ، دلیل همین

 در عبور خط عنوان به پارکینگ خطوط از باشد الزم ناگزیر که صورتی در.  باشد متر 2,5تا  2 با برابر

 متر در نظر گرفت .  3 با برابر توان می را عرض این ، شود استفاده ترافیک اوج ساعات

 ، کندرو و کمکی ، اصلی ورعب خطوط شامل عرضی نیمرخ اجزاي همه مجموع با برابر خیابان پوسته -

 هاي آب آوري جمع تسهیالت و ها کناره ، میانه ، همگانی خطوط ، دوچرخه خطوط اي، حاشیه پارك خطوط

 . اردد قرار محیطی زیست مسائل و فیزیکی موانع ، اقتصادي مسائل تأثیر تحت ، پوسته عرض.   است سطحی

 قلحدا.  باشد داشته استمرار آن از ممکن طول بیشترین در باید ، خیابان هر مطلوب پوسته عرض حال این با

 2 وجود فرض با عرض این.  شود می گرفته نظر در متر 25 با برابر شریانی هاي خیابان براي پوسته عرض

 .  است شده حاصل ، میانه جزیره حداقل و اي حاشیه پارك خطوط ، جهت هر در سواره عبور خط

 رانسوا دوچرخه و پیاده عابران ، موتوري نقلیه وسایل دسترسی ایجاد اصلی شبکه شریانی هاي خیابان -

 رو پیاده باید ، شریانی هاي خیابان طرف دو هر در.  هستند شهرها داخل در مقیاس بزرگ هاي کاربري به

 بیرون آمدگی و شهري مبلمان سبز ، فضاي توسط شده اشغال عرض احتساب (بدون متر 2,5 حداقل موثر عرض به

 پیاده عابران تردد عدم ، خرد هاي کاربري وجود عدم دلیل به که این مگر.  شود گرفته نظر در تمان ها)ساخ

 .  شودمتر  1,8 برابر حداقل عرض این ، پوسته عرض در فضا محدودیتیا 

 به و شده مشخص گذرهاي پیاده طریق از تنها ، شریانی هاي خیابان از پیاده عابران عرضی عبور -

 در پیاده عابران عبور براي همسطح غیر هاي پل وجود صورت در حتی.  است پذیر امکان طحهمس صورت
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 200 حداکثر فواصل در پیاده عابران به عرضی عبور اجازه و همسطح گذر پیاده ایجاد ، شریانی هاي خیابان

 .  است الزامی یکدیگر از متري

.  شود اجتناب ، شاخه چهار از بیشتر داراي هپیچید هاي تقاطع طراحی از باید ، شریانی خیابانهاي در

 نبدو و شده کنترل صورت به است بهتر ، کننده وپخش جمع هاي خیابان با شریانی هاي خیابان تالقی محل

 تالقی محل در چپگرد هاي حرکت داراي تقاطع ایجاد.  شود طراحی فیزیکی) میانه (داراي چپگرد هاي حرکت

 .  نیست مجاز ، محلی با شریانی هاي خیابان

 و تداخلی هاي محدوده در ایمنی کاهش دلیل به ، میدان شکل به شریانی هاي خیابان هاي تقاطع طراحی

 شعاع و درجه 75 با برابر حداقل متقاطع هاي خیابان بین زاویه است بهتر.  شود نمی توصیه ظرفیت کمبود

 شریانی هاي خیابان. در  شود گرفته نظر در متر 9 با برابر حداقل شریانی هاي خیابان تقاطع گوشه قوس

 ساعت بر کیلومتر 50 با برابر مجاز سرعت اگر.  شود می تعیین مجاز سرعت به توجه با ها تقاطع بین فاصله

 نظر در متر 500 با برابر حداکثر و متر 200 با برابر حداقل متوالی تقاطع دو محور تا محور فاصله ، باشد

 متر 400 و 150 مقادیر به ها فاصله این ، ساعت بر کیلومتر 40 مجاز سرعت وجود صورت در.  شود می گرفته

 .  شد خواهد محدود

 سرعت باید ، است نشده رعایت آنها در ها تقاطع بین فاصله کمینه که موجود شریانی هاي خیابان براي

 .  باشد متر 300 با برابر ها تقاطع بین فاصله حداکثر و ساعت بر کیلومتر 30 با برابر مجاز

 حرکت دو صورت به ، شریانی خیابان در کننده وپخش جمع و محلی هاي اتصال وجود صورت در

 .  باشد متر 100 با برابر حداقل باید تقاطع نزدیکترین گوشه قوس شروع تا اتصال آن فاصله راستگرد،

 بر کیلومتر 50 مجاز سرعت داراي شریانی خیابان یک در متوالی محلی اتصال دو محورهاي بین فاصله

 بر کیلومتر 40 به مجاز سرعت کاهش صورت در.  شود گرفته نظر در متر 150 با برابر حداقلباید  ساعت

 بین فاصله کمینه که موجود شریانی هاي خیابان در . باشد متر 50 با برابر حداقل تواند می فاصله این ساعت

 تعیین ساعت بر کیلومتر 30 با برابر مجاز سرعت یدبا ، است نشده رعایت ها تقاطع یا محلی هاي اتصال

 . شود رسانی اطالع رانندگان به مناسب دهنده هشدار تابلوهاي و عالئم با و شده
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 شریانی خیابان مشخصات ) : خالصه13جدول شماره (
 

 )ساعت بر (کیلومتر مجاز سرعت
 مشخصه

30 40 50 
 ساعت) بر (کیلومتر طرح سرعت 70 50 40

 ساعت) بر (نفر جابجایی ظرفیت حداقل 12 هزار 12 هزار 12 هزار

  1(متر) سواره رو عرض حداقل 12 12 12
  1(متر) پوسته عرض حداقل 25 25 25
 2جهت هر در عبور خطوط تعداد حداکثر 3 3 3
 عبور (متر) خط هر عرض 3/0 تا 3/3 3/0 تا 3/3 3/0 تا 3/3

  3(متر) رو پیاده مؤثر عرض حداقل 2/5 2/5 2/5
 حاشیه اي (متر) پارك خط عرض 2/0 تا 2/5 2/0 تا 2/5 2/0 تا 2/5

  4(درصد) طولی شیب حداکثر 6 7 7
   (درصد) عرضی شیب 2/5 تا 3/0 2/0 تا 2/5 1/5 تا 2/0

   (درصد) بربلندي 4  تا  6 ممنوع ممنوع

  5(متر) میانه عرض حداقل 1/5 نیست الزامی نیست الزامی
 (سانتیمتر) جدول ارتفاع 15 تا 20 10 تا 15 10 تا 15

 (متر) سواره رو لبه از جدول فاصله 0/3 تا 0/5 0/3 تا 0/5 0/3 تا 0/5

 (متر) جدول لبه تا موانع جانبی فاصله حداقل 0/5 0/5 0/5

 (متر) تقاطع ها بین فاصله حداقل 200 150 -

 (متر) تقاطع ها بین فاصله حداکثر 500 400 300

 (متر) محلی اتصال هاي بین فاصله 150 50 -

 (متر) توقف دید فاصله 105 65 50

 همگانی حمل ونقل نوع اولویتدار ترجیحاً اولویتدار ترجیحاً اولویتدار ترجیحاً

 دوچرخه مسیر نوع 1درجه  1درجه  1 رجهترجیحا د

 پیاده عابر ضیعر عبور نحوه پیاده گذر به محدود پیاده گذر به محدود گذر پیاده به محدود

C C C طراحی خدمت سطح 

 پیرامونی کاربریهاي مقیاس حداکثر شهري و منطقه اي شهري و منطقه اي شهري و منطقه اي

 . است بالمانع کندرو صورت به خط 3 بر مازاد عبور خط یک ایجاد ، دوچرخه و همگانی ویژه مسیر تخصیص از پس -2جهت   هر در سواره عبور خط دو وجود فرض با -1

 و پیادهگذر محل در 5-. / است متر 2هموار توپوگرافی شرایط در -4 ها ساختمان آمدگی بیرون و شهري مبلمان ، سبز فضاي توسط شده اشغال عرض احتساب بدون -3

 برابر حداقل پیاده، عابر براي ایمنی جزیره
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 شریانی هاي خیابان براي مطلوب عرضی نیمرخ نمونه) : 15تصویر شماره (
 

 

 

 خطه 6 شریانی خیابان عرضی نیمرخ نمونه) : 16تصویر شماره (
 دوطرفه دوچرخه و اتوبوس ویژه مسیرهاي داراي

 
 

 

 



 ضوابط و مقررات پیشنهاديمطالعات تهیه طرح تفصیلی شهر بوکان                                             
 )ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز(               

108 
  

 اتوبوس ویژه مسیر داراي خطه 6 شریانی خیابان عرضی نیمرخ نمونه) : 17تصویر شماره (
 

 

 
 میانه و اي حاشیه پارك داراي خطه 4 شریانی خیابان عرضی نیمرخ نمونه) : 18تصویر شماره (
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  :9 ع و پخش کنندهمج خیابان -ب 

 معبر کاربران تمامی دسترسی که هستند شهري هاي خیابان از اي دسته ، کننده وپخش جمع هاي خیابان

 ، ناحیه مقیاس در هاي کاربري از منظور.  کنند می فراهم ناحیه مقیاس در حداکثر هاي کاربري به را

 شتغالا و سکونت کالبد ، ناحیه.  کنند می تأمین را ناحیه یک ساکنین ماهیانه زهاينیا که است هایی کاربري

 مقیاس در بزرگ هاي کاربري دسترسی که این به توجه با.  دارد محله دو حداقل و بوده خانوار 5000 تا 3500

 از دسته این در شده ایجاد تردد ظرفیت ، است ممنوع کننده وپخش جمع هاي خیابان طریق از شهر و منطقه

 بازه در حدوداً و شریانی هاي خیابان از کمتر ، پیرامونی هاي کاربري تقاضاي کاهش توجه به با ها خیابان

  . شود می گرفته نظر در ساعت بر نفر هزار 12تا  5,5

 هاي خیابان از بیشتر دوچرخه و پیاده عابر تردد و حضور اولویت کننده پخش و جمع هاي خیابان در

 ونقل حمل هاي سیستم به را خود جاي بر انبوه همگانی ونقل حمل هاي سیستم ، مقابل در و است شریانی

 دوچرخه ، پیاده عابران با ترتیب به ها خیابان از دسته این در کاربران اولویت.  دهند می معمولی همگانی

 عالوه کننده پخش و جمع هاي خیابان.  است شخصی سواري و همگانی ونقل حمل سیستم مسافران ، سواران

  هدایت ها شریان به را محلی تردد جریان ،ناحیه)  مقیاس (در متوسط هاي کاربري براي دسترسی ایجاد بر

 . کنند می

 الزامی است : بوکان شهر جمع و پخش کننده خیابانرعایت ضوابط زیر در بهره برداري از  -

 بر کیلومتر 40 با برابر حداکثر ، کننده شوپخ جمع هاي خیابان در نقلیه وسایل حرکت مجاز سرعت -

 جمع هاي خیابان در.  شود می گرفته نظر در ساعت بر کیلومتر 50 تا 40 با برابر آنها طرح سرعت و ساعت

 راحیط حال این با.  شود می نقلیه وسایل سرعت کنترل باعث ها تقاطع بین کم فاصله وجود ، کننده پخش و

 ترغیب مجاز حد از بیشتر سرعت با تردد به رانندگان که گیرد صورت نحوي به باید خیابان اجزاي هندسی

 یهنقل وسایل رانندگان ، سازي آرام هاي شیوه گرفتن کار به با باید ، مناسب هندسی طرح کنار در.  نشوند

 . کرد مجاز سرعت حدود در رانندگی به وادار را
                                                           

 شهري خیابان هاي 5 بخش ایران معماري و شهرسازي عالی شوراي 22/9/1399 ابالغی شهري معابر طراحی نامه آیین در مندرج تعاریف) 9(
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خود  اطراف هاي زمین بلندي و پستی با و بوده وارهم امکان حد در باید کننده پخش و جمع هاي خیابان -

 این با است قبول قابل سطحی هاي آب آوري جمع تسهیل برايدرصد  3طولی  شیب حداقل . باشند هماهنگ

 .  شود استفاده سطحی هاي آب آوري جمع بهبود برايدرصد  5طولی  شیب از تا شود می پیشنهاد ، حال
 

  هاي خیابان براي رو سواره طولی شیب حداکثر) : 14( شماره جدول
 )درصد( کننده وپخش جمع

طرح سرعت بلندي پستی نوع  
 بر کیلومتر(

 هموار ماهور تپه کوهستانی  )ساعت
13 12 9 40 

12 11 9 50 

 

 در البته.  باشند داشته جهت هر در عبور خط 2 حداکثر توانند می کننده پخش و جمع هاي خیابان -

 اجزاي سایر و الزم عبور خطوط تعداد.  است بالمانع نیز عبور خط 3 وجود ، خیابان بودن طرفه یک صورت

 مشخص ظرفیت تحلیل اساس بر باید باال ترافیک حجم با کننده پخش و جمع هاي خیابان در عرضی نیمرخ

 .شوند

 متر است .  3تا  2,7 با برابر کننده وپخش جمع هاي خیابان در عبور خطوط عرض -

 متر 2,5تا  2 عرض با اي حاشیه پارك خط باید ، مسکونی نواحی کننده پخش و جمع هاي نخیابا در -

  . شود ایجاد تراکم و مسکونی قطعات اندازه به توجه با ، خیابان سمت دو یا یک در

 پارك خطوط ، میانه ، عبور  خطوط  شامل ، مختلف  اجزاي ایجاد براي باید  خیابان پوسته عرض -

 عرض حداقل.  باشد کافی شهري تأسیسات و سبز فضاي ، دوچرخه تسهیالت ، روها پیاده  ، اي حاشیه

 عبور خط یک وجود فرض با عرض این.  است متر 15 با برابر کننده پخش و جمع هاي خیابان براي پوسته

 . است شده حاصل اي حاشیه پارك خطوط و جهت هر در سواره

 بیرون آمدگی ساختمان ها) و شهري مبلمان سبز ، فضاي توسط شده غالاش عرض احتساب (بدونرو پیاده مؤثر عرض-

 پیرامونی هاي کاربري که صورتی در.  باشد متر 1,5 با برابر حداقل باید کننده پخش و جمع هاي خیابان در
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 مطلوب ، رو پیاده براي متر 2,5 مؤثر عرض ، باشد پیاده عابران زیاد تردد حجم با اداري و تجاري نوع از

 . بود خواهد

 هاي صندلی عبور امکان عدم و کننده پخش و جمع هاي خیابان در رو پیاده عرض بودن کم علت به -

 1,8 عرض و متر 2 طول به فضایی ، رو پیاده طول در متر 60 هر ازاي به باید ، یکدیگر کنار از دار چرخ

 هاي گذرگاه محل در تا است الزم نینهمچ.  شود ایجاد دار چرخ هاي صندلی و پیاده عابران سبقت براي متر

 فراهم معلولیت داراي افراد حرکت امکان تا باشد داشته وجود جدول لبه در شیبراهه ، پیاده عابر عرضی

 . شود

 عبور ، کلی طور به کننده پخش و جمع هاي خیابان در سفر مختلف هاي شیوه هاي اولویت با مطابق -

 هاي تقاطع متري 100 محدوده در مگر.  شود می گرفته نظر در آزاد ها خیابان این در پیاده عابر عرضی

 که صورتی در.  است تقاطع گذرهاي پیاده به محدود ، فاصله این در عابران عرضی عبور که دار چراغ

 در تا است الزم ، باشد )جدول یا سبز فضاي ، جداکننده ، سکو( عبور قابل غیر فیزیکی میانه داراي خیابان

 . شود سازي مناسب معلولیت داراي افراد و پیاده عابران عبور جهت ، میانه ، متري 100 فواصل

 بهتر ، سواران دوچرخه و پیاده عابران توجه قابل حضور دلیل به ، کننده پخش و جمع هاي خیابان در -

 جهت باید اه تقاطع مساحت.  نشود استفاده ، دارند شاخه چهار از بیشتر که اي پیچیده هاي تقاطع از است

 خیابان هاي عرض با (برابر شده کوچک امکان حد در ، معلولیت داراي افراد و پیاده عابران عبور تسهیل

 . باشد نداشته وجود ترافیک بندي جریان جزایر از استفاده به نیازي و آن) به منتهی

 هاي خیابان تقاطع شهگو قوس شعاع و درجه 75 با برابر حداقل متقاطع هاي خیابان بین زاویه است بهتر

 . شود گرفته نظر در متر 7,5 با برابر حداقل کننده پخش و جمع

 و جمع هاي خیابان در.  است ساز مشکل معموالً ، کننده پخش و جمع هاي خیابان تقاطع در میدان وجود

 ی،میان هجزیر شعاع ، سنگین نقلیه وسایل و ها اتوبوس ، ها سواري تردد حجم و سرعت دلیل به کننده پخش

 شدن وسیع با و ترتیب این به.  بود خواهد زیاد و توجه قابل ها، میدان مساحت نتیجه در و گردشی خطوط

 . یافت خواهد کاهش سواران دوچرخه و پیاده عابران عرضی عبور ایمنی ، تقاطع سطح
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 جدا دیگریک از ممتد خط یا میانه توسط ، کننده وپخش جمع هاي خیابان در ترافیکی حرکت جهت دو

 این از.  ندارد وجود خیابان طول تمام در برگردان دور یا گرد چپ هاي حرکت امکان بنابراین.  شود می

 متر 150 با برابر حداقل گردشی) حرکتهاي انجام منظور به خط کشی یا میانه شدگی (باز ها تقاطع بین فاصله ، رو

 . شود می گرفته نظر در سرعت) افزایش به ترغیب عدم ورمنظ (به متر 400 با برابر حداکثر و ایمنی) (براي حفظ

 ، است نشده رعایت آنها در ها تقاطع بین فاصله کمینه که موجود کننده پخش و جمع هاي خیابان براي

 . باشد متر 300 با برابر ها تقاطع بین فاصله حداکثر و ساعت بر کیلومتر 30 با برابر مجاز سرعت باید

 گرد، راست حرکت دو صورت به کننده پخش و جمع هاي خیابان در محلی هاي اتصال وجود صورت در

 بین فاصله.  باشد متر 50 با برابر حداقل باید تقاطع ترین نزدیک گوشه قوس شروع تا اتصال آن فاصله

 .  شود گرفته نظر در متر 50 با برابر حداقل باید نیز متوالی محلی اتصال دو محورهاي

 دهنش رعایت ها تقاطع یا محلی هاي اتصال بین فاصله کمینه که موجود کننده پخش و جمع هاي خیابان در

 مناسب هشداردهنده تابلوهاي و عالئم با و شده تعیین ساعت بر کیلومتر 30 با برابر مجاز سرعت باید ، است

 . شود رسانی اطالع رانندگان به

 

 کننده پخش و جمع هاي خیابان رد محلی هاي خیابان اتصال بین فاصله) : 19تصویر شماره (
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 کننده پخش و جمع خیابان مشخصات خالصه) : 15جدول شماره (
 

 )ساعت بر (کیلومتر مجاز سرعت
 مشخصه

30 40 
 ساعت) بر (کیلومتر طرح سرعت 50 40

 ساعت) بر (نفر جابجایی ظرفیت حداقل 5500 5500

  1سواره رو (متر) عرض حداقل 5/5 5/5
  1پوسته (متر) عرض داقلح 15 15
 2جهت هر در عبور خطوط تعداد حداکثر 2 2
 عبور (متر) خط هر عرض 3تا  2,7 3تا  2,7

  3(متر)پیاده رو  مؤثر عرض حداقل 1/5 1/5
 حاشیه اي (متر) پارك خط عرض 2,5تا  2 2,5تا  2

  4طولی (درصد) شیب حداکثر 9 9
   عرضی (درصد) شیب 2,5تا  2 2تا  1,5

   (درصد)بربلندي  ممنوع ممنوع

  5میانه (متر) عرض حداقل الزامی نیست الزامی نیست
 (سانتیمتر)جدول  ارتفاع 10   تا   15  10  تا    15

 (متر)سواره رو  لبه از جدول فاصله 0/3 تا  0/5 0/3 تا  0/5

 (متر)جدول  لبه تا موانع جانبی فاصله حداقل 0/5 0/5

 (متر)تقاطع ها  بین هفاصل حداقل 150 -

 (متر)تقاطع ها  بین فاصله حداکثر 400 300

 (متر)محلی  اتصال هاي بین فاصله 50 -

 (متر)توقف  دید فاصله 65 50

 همگانی حمل ونقل نوع مختلط مختلط

 دوچرخه مسیر نوع 2و  1درجه  2درجه 

 پیاده عابر عرضی عبور نحوه آزاد آزاد

D D طراحی خدمت سطح 

 پیرامونی کاربریهاي مقیاس حداکثر ناحیه اي اي یهناح

 است . بالمانع عبور خط 3 حداکثر وجود خیابان، بودن یکطرفه صورت در -2جهت    هر در سواره عبور خط یک وجود فرض با -1

 .است  متر 2هموار  وپوگرافیت شرایط در  - 4ساختمان ها   بیرون آمدگی و شهري مبلمان سبز، فضاي توسط شده اشغال عرض احتساب بدون -3

 پیاده گذر به محدود چراغ دار، تقاطع هاي متري 100 محدوده در -6متر است .  2 با برابر حداقل پیاده، عابر براي ایمنی جزیره و پیاده گذر محل در وجود صورت در -5
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 کننده پخش و جمع هاي خیابان براي مطلوب عرضی نیمرخ نمونه) : 20تصویر شماره (
 

 

 
 با پارك حاشیه ايخطه  2 کننده پخش و جمع خیابان عرضی نیمرخ نمونه) : 21تصویر شماره (
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 اي حاشیه پارك بدون خطه 4 کننده پخش و جمع خیابان عرضی نیمرخ نمونه) : 22تصویر شماره (
 

 

 وچرخهد ویژه مسیر داراي خطه 4 کننده پخش و جمع خیابان عرضی نیمرخ نمونه) : 23تصویر شماره (
 اي حاشیه پارك بدون
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 :10محلی  خیابان -پ 

 به را معبر کاربران تمامی دسترسی که هستند شهري  هاي خیابان از اي دسته ، محلی هاي خیابان

 هایی کاربري محله، مقیاس در هاي کاربري از منظور.  کنند می فراهم محله مقیاس در حداکثر هاي کاربري

 خانوار 3000 تا 700 سکونت کالبد ، محله.  کنند تأمین را محله یک ساکنین انهروز نیازهاي توانند می که است

 . است

  طریق از شهر و منطقه ، ناحیه مقیاس در بزرگ و متوسط هاي کاربري دسترسی که این به توجه با

 شکاه به توجه با ها خیابان از دسته این در شده ایجاد تردد ظرفیت ، است ممنوع ، محلی هاي خیابان

 ساعت بر نفر 5500 از کمتر حدوداً و شهري هاي خیابان سایر از کمتر ، پیرامونی هاي کاربري تقاضاي

 .  شود می گرفته نظر در

 جریان.  است سواران دوچرخه سپس و پیاده عابران با تردد و حضور اولویت ، محلی هاي خیابان در

 هاي خیابان در.  شود می کنترل پیاده عابران نیایم جهت ها خیابان از دسته این در موتوري نقلیه وسایل

 و پیاده عابران با ها کاربري به دسترسی ایجاد اولویت و بوده خیابان نقش مهمترین اجتماعی نقش ، محلی

 موتوري غیر هاي شیوه نفع به ها خیابان این در همگانی ونقل حمل وسایل تردد.  است سواران دوچرخه

  . رسد می ممکن حد کمترین به جابجایی نقش و شده محدود

 مناسب طراحی از استفاده با باید.  است ساعت بر کیلومتر 30 محلی هاي خیابان در مجاز سرعت حداکثر

 کاهش به مجبور رانندگان ، آن اطراف محیط منظرسازي و محلی خیابان هندسی مشخصات ، شبکه ساختار

 نظر در ساعت بر کیلومتر 30 با برابر ها خیابان زا دسته این در نیز طرح سرعت بنابراین.  شوند سرعت

  . کرد استفاده سرعت کاهش براي سازي آرام هاي شیوه از توان می محلی هاي خیابان در.  شود می گرفته

 گرفته نظر در کم امکان حد در و بوده درصد 15 با برابر حداکثر باید محلی هاي خیابان طولی شیب

 آنها طولی شیب و بوده هموار امکان حد در باید متعدد تجاري هاي کاربري يدارا محلی هاي خیابان.  شود

                                                           
 شهري خیابان هاي 5 بخش ایران معماري و شهرسازي عالی شوراي 22/9/1399 ابالغی شهري معابر طراحی نامه آیین در مندرج تعاریف) 10(
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 وجود درصد 0,3 طول شیب حداقل باید ، سطحی آبهاي آوري جمع براي.  باشد درصد 8 با برابر حداکثر

  . کرد استفاده توان می نیز درصد 0,2 حداقل شیب از زمین بودن هموار صورت در و داشته

 صورت به را محلی خیابان از بیشتري طول توان می ، باشد درصد 3 از کمتر طولی شیب که صورتی در

 در و متر 100 شرایط این در محلی خیابان مستقیم طول حداکثر که شود می توصیه.  کرد طراحی مستقیم

 .  شود گرفته نظر در متر 75 مستقیم طول حداکثر ، طولی شیب بودن بیشتر صورت

 درصد 2تا  1,5 با برابر محلی هاي خیابان در سطحی آبهاي آوري جمع منظور به رو سواره عرضی شیب

 درصد نیز 3 تا توان می را شیب این ، باشد پایین روسازي کیفیت که مواردي در.  شود می گرفته نظر در

 درصد باشد .  3 حدود در اي حاشیه پارك خط عرضی شیب شود می توصیه.  داد افزایش

 ، است مجاور هاي ساختمان و محلی هاي کاربري به دسترسی تأمین ، محلی هاي خیابان اصلی عملکرد

  . است کافی و الزامی جهت هر در مانع بدون و مستقیم عبور خط یک تنها ایجاد بنابراین

 دسترسی براي محدودیت ایجاد دلیل به طرفه یک هاي خیابان از استفاده ، محلی هاي خیابان شبکه در

 از ربیشت گرفتن نظر در و بوده کافی عبور خط یک وجود نیز شرایط این در ولی.  نیست مطلوب ها کاربري

 . است مجاز غیر نیز عبور خط 2

 و جمع خیابان یک به رسیدن تا مبدأ از سفر فواصل که است نحوي به معموالً محلی هاي خیابان الگوي

 روي سواره عرض داراي محلی هاي خیابان از بسیاري دلیل همین به.  باشد کیلومتر 1 از کمتر کننده پخش

 .  شوند می استفاده جهت هر در عبور براي نوبتی خیابان صورت به و بوده متر 5 از کمتر

 گردش براي کمکی خط عرض.  است متر 2,7تا  2,5 با برابر محلی هاي خیابان در عبور خطوط رضع

 متر افزایش یابد . 2,7تا  سنگین نقلیه وسایل سهم به بسته تواند می و بوده متر 2,5 حداقل نیز ها تقاطع در

 با اي حاشیه پارك خط ، محلی خیابان سمت یک در حداقل یا و سمت دو در باید ، مسکونی نواحی در

 کنار جوي عرض ، آن کنار جوي و جدول از استفاده صورت درمتر وجود داشته باشد .  1,8 حداقل عرض

 تجاري محلی هاي خیابان در.  شود می گرفته نظر در اي حاشیه كپار خط عرض از بخشی عنوان به جدول

  . شود گرفته نظر درمتر  2 عرض به و خیابان طرف دو در اي حاشیه پارك خط که شود می توصیه
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 در.  باشد داشته وجود متر 1,2 عرض حداقل با رو پیاده محلی هاي خیابان سمت دو هر در است بهتر

 می ، ندارد وجود سمت دو هر در رو پیاده ایجاد امکان که شرایطی در و بست بن هاي خیابان و ها کوچه

 مجاز صورتی در تنها محلی هاي خیابان سمت دو در رو پیاده ایجاد عدم.  کرد اکتفا رو پیاده یک به توان

 ساعت بر کیلومتر 15 به نقلیه وسایل حرکت سرعت ، سازي آرام هاي روش و طراحی طریق از که است

 .  یابد لتقلی

 پیاده عابران عرضی عبور ،د است پیاده عابران با حرکت اصلی اولویت محلی هاي خیابان در که آنجا از

 . کند ایجاد آنها راه سر بر مانعی نباید گیاهی پوشش و اي حاشیه موانع و بوده آزاد کامالً

 حد در.  باشد درجه 75 از کمتر نباید و بوده درجه 90 تقریباً است بهتر محلی متقاطع هاي خیابان زاویه

 در میدان ایجاد صورت در.  شود اجتناب محلی تقاطع یک در مقابل رویکردهاي محور انحراف از باید امکان

 .  بود خواهد کافی میدان دور عبور خط یک وجود محلی، هاي خیابان تقاطع

 با متناسب ، میدان وشهگ هاي قوس شعاع و میدان میانی جزیره شعاع ، میدان دور روي سواره عرض

 لزوم، صورت در کهشود  دقت باید ها میدان طراحی در.  شود می تعیین سواري نقلیه وسیله و طرح سرعت

 رت بزرگ نقلیه وسایل استفاده امکان که باشد نحوي به تواند می میدان جزیره اطراف جدول شکل و ارتفاع

 .  باشد داشته وجود میدان جزیره از ، ینشان آتش و امدادي نقلیه وسایل خصوصاً ، سواري از

 مسیر نباید شهري هاي بلوك اندازه و بوده پیاده عابران تردد و حضور با اولویت ، محلی هاي خیابان در

 رد محلی هاي خیابان در ها تقاطع بین فاصله دلیل همین به.  کند کننده خسته و طوالنی را آنها دسترسی

 اب برابر محلی هاي خیابان در ها تقاطع بین فاصله حداکثر.  است کمتر ريشه هاي خیابان سایر با مقایسه

 شدن تر کوتاه بر عالوه ، آن رعایت و ها تقاطع بین مجاز فاصله حداکثر به توجه.  شود می تعیین متر 300

 .  شد خواهد محلی هاي خیابان در نقلیه وسایل سرعت افزایش از مانع ، روي پیاده مسیرهاي

 راست، به گردش بودن مجاز صورت در.  شود می توصیه ساده دایره ، محلی هاي تقاطع گوشه قوس براي

 .  شود می گرفته نظر در متر 1,5 برابر ، آن نبودن مجاز صورت در و متر 4,5 دایره این شعاع حداقل
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 محلی خیابان مشخصات خالصه) : 16جدول شماره (
 

 مشخصه توضیحات

 ساعت) رب (کیلومتر مجاز سرعت 30

 ساعت) بر (کیلومتر طرح سرعت 30

 1جهت هر در عبور خطوط تعداد حداکثر 1

 عبور (متر) خط هر عرض 2,7تا  2,5

 3و  2 (متر)پیاده رو  مؤثر عرض حداقل 1/2

 حاشیه اي (متر) پارك خط عرض 2تا  1,8

  طولی (درصد) شیب حداکثر 15

   عرضی (درصد) شیب 2تا  1,5

   (درصد)ي بربلند ممنوع

 4 میانه (متر) عرض حداقل الزامی نیست

 متر) (سانتیجدول  ارتفاع 15تا  10

 (متر)جدول  لبه تا موانع جانبی فاصله حداقل 0,5

 (متر)تقاطع ها  بین فاصله حداکثر 300

 (متر)توقف  دید فاصله 35

 همگانی حمل ونقل نوع مختلط

 دوچرخه مسیر نوع 3درجه 

 پیاده عابر عرضی رعبو نحوه آزاد

D طراحی خدمت سطح 

 پیرامونی کاربریهاي مقیاس حداکثر محلی

 . است بالمانع عبور خط 2 حداکثر وجود ، خیابان بودن طرفه یک صورت در -1

 ساختمان ها   بیرون آمدگی و شهري مبلمان سبز، فضاي توسط شده اشغال عرض احتساب بدون -2 

 خواهد اشتراکی صورت به رو سواره عرض از استفاده و ساعت بر کیلومتر 15 با برابر مجاز سرعت حداکثر ، رو پیاده مؤثر عرض داقلح رعایت امکان عدم صورت در -3

  . بود

 متر است .  2 با برابر حداقل ، پیاده عابر براي ایمنی جزیره و گذر پیاده محل در وجود صورت در -4
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  محلی هاي خیابان براي طلوبم عرضی نیمرخ نمونه) : 24تصویر شماره (
 و فضاي سبز اي حاشیه پاركبا 

 

 
 

 خطه 2 محلی خیابان عرضی نیمرخ نمونه) : 25تصویر شماره (
 سبز فضاي بدون سمت یک در اي حاشیه پارك با 
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  خطه 2 محلی خیابان عرضی نیمرخ نمونه) : 26تصویر شماره (
 و پارك حاشیه اي طرفه یک سبز فضاي با

 

 
 

 سبز فضاي بدون خطه 2 محلی خیابان عرضی نیمرخ نمونه) : 27یر شماره (تصو
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 سبز فضاي بدون یکطرفه خطه 2 محلی خیابان عرضی نیمرخ نمونه) : 28تصویر شماره (
 

 

 
 

  خطه 1 محلی خیابان عرضی نیمرخ نمونه) : 29تصویر شماره (
 و فضاي سبز سمت دو در اي حاشیه پارك داراي
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 طرفه یک خطه 2 محلی خیابان عرضی نیمرخ نمونه) : 30ر شماره (تصوی
 
 

 
 

 سبز فضاي بدون خطه 1 محلی خیابان عرضی نیمرخ نمونه) : 31تصویر شماره (
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 هاحریم - 7

تعیین شده  1395مصوب  (جامع)ضوابط و مقررات مربوط به حریم موارد مختلف در طرح توسعه و عمران 

این حریم ها بر روي نقشه پیشنهادي تا حد امکان اعمال شده است و در مواردي که در طرح تفصیلی  است

که حریم ها در نقشه تفصیلی انعکاس نیافته ، رعایت ضوابط مربوطه بر اساس موارد مندرج در طرح توسعه 

در این بخش ، ضوابط تفصیلی که در طرح توسعه و عمران شهر وجود ندارد . و عمران شهر ضروري است 

 : ها براساس ضوابط زیر خواهد بودهرگونه ساختمان در حریمشنهاد شده است که پی

 هاي امنیتی :حریم -1-7

 مصوب مورخ کشور ساتیاماکن و تأس یتیامن - یحفاظت میحر نییتع قانونحریم هاي امنیتی بر اساس 

ور مجوز ساخت و که بر اساس آن در صد مجلس شوراي اسالمی به شرح زیر تعیین می شوند 17/06/1393

ساز در طرح تفصیلی می بایست با استعالم از سازمان هاي موضوع قانون پروانه هاي ساختمانی در انطباق 

  با آنها صادر شود .  

و  یتیامن ،یانتظام ،یشده کشور اعم از نظام يبند طبقه ساتیاماکن و تأس تیحفاظت و امن نیتأم - 1 ماده

 . قانون الزم االجراء است نیاس مفاد ابراس ن هاآ میحر تیو رعا يکشور

ها  حدود آن نییکشور و تع ساتیاماکن و تأس يبرا یحفاظته هاي رد نییو تع فیتعر تیمسؤول - 2 ماده

 . است یمل تیامن یعال عهده شوراي بر

 می، حر قانون نیمشمول ا ساتتأسی و اماکن احداث هنگام موظفند در یاجرائ هاي دستگاه هیکل - 3 ماده

 رینظ یعمران هاي طرح ي. اجرا ندینما ینیب شیآن پ رامونیپ ای  طرحی اراض الزم را داخل   یحفاظت

 یحفاظت هاي میواقع در حر یاراض ، مخابرات و راه در ، گاز ، برق ، فاضالب آب عیانتقال و توز هاي شبکه

 . نباشد اماکن نیا تیامنناقض  ،ی مل تیامن یعال يشورا صیمجاز است که به تشخ یبه شرط ،ی تیو امن

 ها تیمحدود یاعمال برخ ای، مستلزم ساخت و ساز و  مصوب یتیامن میحر جادیکه ا يدر موارد - 4 ماده

ضوابط و اعمال آن حسب  قیاصالح و تطب ي، موضوع برا باشد یساختمان هاي تراکم و نزمی از استفاده در

 . شود یارجاع م یربط قانون يمورد به مرجع ذ



 ضوابط و مقررات پیشنهاديمطالعات تهیه طرح تفصیلی شهر بوکان                                             
 )ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز(               

125 
  

با توجه به  تیامن يبرقرار يبرا ، میحر بیو تصو نییتوانند پس از تع یم یاجرائ ه هايدستگا - 5 ماده

 یقانون نیحسب مواز يمالکان به صورت نقد یو قانون یحقوق شرع نیتأم ، پس از امالك مجاور تیوضع

 . ندیاقدام نما

ض ناق ، یتیامن میامت آنان در حرکه اق گانهیو اتباع ب یو حقوق یقیاسکان و اشتغال اشخاص حق - تبصره

 . بالمانع است یالزامات قانون تیشده نباشد با رعا يبند طبقه ساتیاماکن و تأس تیامن

(عرصه و ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان امالك  يذ یمراجع قانون رسای و هرداري هاش - 6 ماده

، آنان را با ذکر حقوق  اخذ پروانه يانون براق نیموضوع ا ساتیو تأس اماکنی تیامن میواقع در حر )یانیاع

. دنینما یمعرف یاجرائ ه هاي، به دستگا مصوب هرسازيشهاي  وفق طرح ای هرش هیمتعلقه براساس تراکم پا

 یاسالم يمصوب مجلس شورا نیقوان تیرا با رعا یحقوق متعلقه اعالم مکلفند مربوط یاجرائ ه هايدستگا

 . ندیپرداخت نما يبه صورت نقد

 در دفاتر اسناد یاجرائ اه هايادارات ثبت اسناد و امالك کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگ - تبصره

 . باشند یم و امالك مربوطه

منوط به استعالم و  یتیامن میمصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حر يکاربر رتغیی هرگونه - 7 ماده

 . قانون است نیا) 2( و) 1( ه موضوع موادمربوط میحر صاحبه هاي  کسب مجوز از دستگا

ها  هرداريموظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعالم ش میصاحب حر یاجرائ اه هايدستگ - تبصره

 . ندی، اعالم نظر نما باشند یم يکاربر رییتغ ایبه صدور مجوز ساخت  موظف که طبق قانون يمراکز ای و

 . شود می محسوب ها موافقت و جواز آن منزلهبه  مزبور هلتمذکور ظرف م دستگاه هاي هارنظرعدم اظ

قانون  نیا ياز اجرا ناشی داتهتع يفاای هتج ازیموظفند اعتبارات مورد ن یاجرائ ه هايدستگا - 8 ماده

 . ندینما ینیب شیپ را در بودجه ساالنه خود

 . کند نیدستگاه تأماعتبارات  لی، بودجه الزم را ذ قانون نیا يدولت موظف است در اجرا - تبصره

 میحر لیکشور از قب یعمران هاي طرح ایو  یاجرائ ه هايدستگا ساتیمربوط به تأس یفن یم هايحر - 9 ماده

 . مربوطه خود است نقوانی تابع ها و رودخانه يقو برق فشار دکل هاي ه ها،را
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قانون توسط وزارت  نیاء شدن االزم االجر خیقانون ظرف مدت شش ماه از تار نیا ینامه اجرائ نییآ - 10 ماده

 شهرسازيراه و  ، روی، ن ، نفت ، اطالعات مسلح هايروین یبانیدفاع و پشت هاي وزارتخانههمکاري  کشور با

 أتهی بیشود و به تصو یم ههیت رانیا یاتم يانرژ سازمان مسلح و هايرویو ستاد کل ن هادکشاورزيو ج

  .  رسد یم رانیوز

 ، تأسیسات تدافعی شهر ، آهنپایانه راه ، پایانه فرودگاه،  گازرسانی،  رسانیبرق،  تأسیسات آبرسانی

مراکز فنی رادیو و تلویزیون  ، مراکز فنی مخابرات،  هاي رادارسایت ، انبارهاي مهمات پشتیبانی تدافعی شهر

 رر یک از موارد فوق دتوجه به اینکه تعیین حرایم امنیتی ه با . بایستی داراي حرایم امنیتی باشندمی ماالزا

صدور  هاي ذیربط دربرپایه ضوابط دستگاه همقررات مربوط ضوابط و یابدمی هاي خرد شهري اهمیتمقیاس

 . شده استطرح تفصیلی ارائه اسناد  پروانه ساختمانی و تا حد امکان در

 

 : محیطیحریم زیست -2-7

ریاست سازمان حفاظت محیط  01/05/1397مورخ  15880/100/97متن ابالغیه شماره به ین ضوابط با توجه ا -

زیست زیست با موضوع ابالغ مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي تولیدي ، صنعتی و معدنی دفتر محیط

 زیست تهیه شده است .انسانی سازمان حفاظت محیط

 : میو مفاه فتعاری – 1ماده 

 روند : یم به کار لیمشروح ذ یضابطه در معان نیاصطالحات مندرج در ا

 جامع در دوره طرح یمحدوده شهر عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آت محدوده شهر: – الف

باشد.  یم و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادي شهر که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم االجرا

و  شهري ابر و تأمین خدماتاز جمله احداث و توسعه مع یشهرداري ها عالوه بر اجراي طرح هاي عمران

 و تأسیسات ساختمان خود کنترل و نظارت بر احداث هر گونه یقانون فیدر چارچوب وظا ییربنایتأسیسات ز

محدوده  فیقانون تعار( دارند. اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده ریو سا

 )1384آنها، مصوب سال شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین  میو حر
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بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت وکنترل  یاز اراض یشهر عبارت است از قسمت میحر شهر: میحر-ب

منظور  به . دیشهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننما

و  باغات کشاورزي، یحفظ اراض تیاولو تیالزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعا یحفظ اراض

ضوابط  چارچوبشهر تنها در میجنگل ها، هر گونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حر

ساختمان و  گونهخواهد بود. نظارت بر احداث هر ریو مقررات مصوب طرح هاي جامع و هادي امکان پذ

 میو حفاظت از حر شده شهر مجاز شناخته میر داخل حرتأسیسات که به موجب طرح ها و ضوابط مصوب د

 یم یو قانون شهرداري ها مستثن شهرها میو حر یکه در هر حال از محدوده قانون( یبه استثناي شهرك هاي صنعت

تخلف محسوب و  میحر نیغیر مجاز در ا ساز باشد، هر گونه ساخت و یبه عهدة شهرداري مربوط م )باشند

شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها،  میمحدوده و حر فیقانون تعار(. شد رات رفتار خواهدبا متخلفین طبق مقر

 )1384مصوب سال 

 طرح تا زمان تهیه طرح هاي مذکور، محدوده یتفصیل ایدر مورد شهرهاي فاقد طرح هادي، جامع  : تبصره

مالك ) استانداريی عالم نظر دفتر فنبا ا( شهرداري یدیمحدوده خدمات شهري مورد تا ایآنها  یمصوب قبل هاي

 . عمل خواهد بود

 طرح آن در دوره یعبارت است از محدوده اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آت : محدوده روستا-ج

رسد.  یم مربوط یمرجع قانون بیمصوبات طرح هاي باال دست تهیه و به تصو تیکه با رعا ییهادي روستا

 . خواهند بود احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار دهیاري ها کنترل و نظارت بر
 ).1384شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها، مصوب سال  میمحدوده و حر فیقانون تعار(

 میحر داراي محدوده و ییشوند مطابق طرح هادي روستا یشهرها واقع م میکه در حر ییروستاها:  1 تبصره

 . امور روستا را ندارد ریداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سامستقل بوده و شهر

 در شهرها واقع شوند میکه به موجب طرح هاي مصوب جامع و هادي در داخل حر ییروستاها:  2 تبصره 

 ایناحیه  کی شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان طیصورت رسیدن به شرا

جامع و  هاي طرح و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب یتلق یمناطق شهر اصل ای یحمنطقه از نوا
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عمل قرار خواهد  مالك تهیه و ییهاي روستا متضمن امکان استمرار فعالیت ژهیضوابط و مقررات و یتفصیل

 . گرفت

 روستاهاي برايمالك عمل خواهد بود و  ییدر مورد روستاها، محدوده مصوب طرح هادي روستا : 3تبصره 

مسکن  بنیاد محدوده مورد نظر توسط ،ییفاقد طرح هادي محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادي روستا

 . شود یتعیین م یانقالب اسالم

 حداقل که داراي یو مجتمع هاي مسکون یهاي مسکون ، روستاها، شهرك کلیه شهر ها ها : سکونت گاه -د

 . باشد یم رانیا سرشماري مرکز آمار نیتشخیص جمعیت خانوار، آخر . مالك باشند یخانوار ساکن م بیست

ی م ریدا شامل مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، پادگان، ندامتگاه که در حال فعالیت و : یتیمراکز جمع ریسا - ه

  . گردد یخانوار م 20و همچنین سکونتگاه هاي با جمعیت کمتر از  باشند

موضوع  هاي مصوب خارج شهرها و روستاها که بر اساس طرح ایداخل و  در ییعرصه ها : یصنعت يکاربر-و

مقررات  وی ، منطقه اي و مل ناحیه اي ،یهاي توسعه و عمران محل طرح بیو تصو ینحوه بررس نامه ینیآ

هاي  براي فعالیت )20/10/1378ه مورخ  21414/ت 55837نامه شماره  بیموضوع تصو( شهرسازي و معماري کشور

  . شود یاختصاص داده م یو معدن تولیدي ، یصنعت

هاي جامع شهري و ناحیه  خارج از محدوده شهرها و روستاها است که در طرح ییعرصه ها :صنعتی  پهنه –ز

  . و تولیدي مجاز و مشروط تعیین شده اند یهاي صنعت ضوابط مربوطه براي استقرار فعالیت حسب اي

ی هاي صنعت ، براي استقرار مجموعه اي ازکارگاه مساحت معین داراي محدوده و یشهرک :ی شهرك صنعت -ح

مشاوره اي و  ،یاطالع رسان ،یآموزش ،ی مهندس یاز قبیل طراح یفناوري و خدمات پشتیبان ،ی پژوهش ،

وسعت شهرك و ترکیب  و خدمات ضروري با توجه به نوع و ییربنایپاره اي از امکانات ز ای تمام که یبازرگان

  )1393سوم، سال  شیرایآماري، و و مفاهیم استاندارد فیتعار ران،یمرکز آمار ا( شود. یم جادیا آن فعالیت ها در

 مه هاي فعالیت  ایخاص و  یخدمات صنعت ایکه در زمینه تولید  یشهرك صنعت :ی تخصص یشهرك صنعت -ط

 فیتعار ران،یمرکز آمار ا( شود . یم جادیا یفناوري و خدمات پشتیبان ،یمکمل و کارگاههاي پژوهش ایخانواده 

 . )1393سوم، سال  شیرایو مفاهیم استاندارد آماري، و
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 یهیبد . باشد هکتار 100که مساحت آن کمتر از  یناحیه اي با امکانات مشابه شهرك صنعت : یصنعت هیناح -ي

 ) شهركرا داشته و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر یهاي صنعت مذکور همان کارکرد شهرك یاست نواح

 ) .1393سوم، سال  شیرایو مفاهیم استاندارد آماري، و فیتعار ران،یمرکز آمار ا(.  باشند یهاي مذکور م

کارکردى مشابه داشته و به لحاظ استقرار در حکم واحد  یوشهرك هاي صنعت ینواح نیعناو : تبصره

  . شوند یم محسوب

 ، رودخانه ها میآئین نامه مربوط به بستر و حر) 4( هماد یاصالح )خ( مطابق بند آب : یفیو ک یکم محری - ك

نامه  بیموضوع تصو(ی هکشز آبیاري و ،یو شبکه هاي آبرسان یمسیل ها، مرداب ها، برکه هاي طبیع انهار،

  با اصالحیه هاي بعدي.  )رانیهیات وز 29101/ت/58977 شماره

 ستیز قانون حفاظت و بهسازي محیط 8ه بر اساس ماد : ستیز طیسازمان حفاظت مح تیریمناطق تحت مد -ل

  باشد. یم ستیحفاظت محیط ز یعالیمناطق به عهده شورا نیحدود ا بیتعیین و تصو

طور ب ،یطبیع ای یبرکه ها که مصنوع ،یسیاه خیس باتالق یآب مانده اراض ،یتاالب به مناطق مرداب : تاالب - م

 یچنین مناطق ساحل شور ولب شور بوده و هم ن،ییرجاري، با مزه آب ش ایموقت داراي آب ساکن  ای دائم

  . شود ی، تاالب گفته م متر نباشد 6جذر، ارتفاع آب بیشتر از  هنگام که اهایدر

ها محل  . مصب ندیمصب گو ایدهانه رود  گزار،یباتالق در ر ای ایدر ، اچهیبه محل ورود رود به در : مصب -ن

 .   و آب هاي شور هستند نیهاي شیر آبی تالق

 )مخلوط( رقیق نیبا آب هاي شیر ایکه آب در یدر مکان یبه توده اي نیمه محصور از آب هاي ساحل : خور -س

 ای ایسطح در که بر اثر باال آمدن ایمدخل قیف مانند ورودي رودخانه به در گری. به بیان د ندی، گو شود یم

  . دهانه رودخانه ساخته شده باشد یسیالب زمینی فرونشین

مجوز  مکلفند در زمان صدور یهاي صادر کننده جواز تاسیس واحدهاي تولیدي و صنعت دستگاه -2 هماد

 تولیدي ،یصنعت تغییر خط تولید، تغییر محل، اصالح و صدور پروانه بهره برداري واحدهاي توسعه، احداث،

استان استعالم  ستیمحیط ز ، از اداره کل حفاظت یصنعت یها و نواح و خارج از شهرك داخل در یو معدن
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پاسخ را  ،یپرونده توسط متقاض تکمیل خیماه از تار کیاست حداکثر ظرف مدت  موظف و اداره کل ندینما

 . ندیاعالم نما

 : شوند یطبقه بندي م ریو تولیدي به شرح ز صنعتی هاي گروه – 3 ماده

 یی. غذا1

 و پوشاك ی. نساج2

 . چرم3

 . سلولزي4

 یکترونیک. فلزي ، ماشین سازي و ال5

 غیر فلزي ی. کان6

 یی. شیمیا7

 یو بهداشت یی.دارو8

 . کشاورزي9

  افتی. باز 10

در  باشند، یم یهاي صنعت که مجاز به استقرار داخل شهرك افتیگروه باز عیاز صنا ییواحدها : تبصره

 مستقر در زون مرتبط یافتیتوانند با توجه به نوع ماده باز یم یمشخص در شهرك صنعت زون صورت عدم

  . گردند

 )8( ماده هاي ذکر شده در در گروه یمحیط ستیو تولیدي بر اساس پیامدهاي ز یواحدهاي صنعت -4 ماده

  : گیرند یقرار م لیدر رده هاي ذ ضوابط نیا

جدول  مطابق با( و تجاري یکارگاه ،ی رده مجاز به استقرار در کاربري هاي صنعت نیواحدهاي ا - 1 رده

شهرها و  مصوب میخارج از حر ایو  می، حر مصوب داخل محدوده )گروه کشاورزي عیصنا ثناياست به 10شماره 

  . باشندی م )10(ده  کاربري ها به شرح جدول شماره ریفواصل از سا تیرعا با محدوده روستاها
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 ی و پهنه هاي صنعت یصنعت یها و نواح رده مجاز به استقراردرشهرك نیواحدهاي ا - 3و 2 يها رده

به  کاربري ها ریفواصل از سا تیمشروط به رعا( محدوده مصوب شهرها و محدوده روستاها از وب درخارجمص

  باشند. یمده)  شرح جدول شماره

هستند  که داراي طرح هادي مصوب ییدر روستاها ییروستا عیاز صنا تیبه منظور تسهیل و حما -1 تبصره

 عیگروه صنا یپرورش و واحدهاي ییگروه شیمیا عیر از صنابه غی 2و  4استقرار رده هاي  ،ی کارگاه زون در

  . باشد یم مجاز کشاورزي

معماري ی عالی، دبیرخانه شورا در خصوص طرح هاي جامع شهري یمرجع اعالم پهنه هاي صنعت -2 تبصره

و در  )استانداريی دفتر فن( استانداري یامور عمران یراه و شهرسازي استان و معاون هماهنگ ، شهرسازي و

  . باشد یاستان م یبنیاد مسکن انقالب اسالم ،ییهادي روستا هاي مورد طرح

 ینواح ها و خارج از شهرك ایو  یصنعت یها و نواح شهرك تشخیص براي استقرار در تیاولو -3 تبصره

  . استان متبوع خواهد بود ستیاداره کل حفاظت محیط ز یدیتا با نظر و یصنعت

خارج از  مصوب در یصنعت یها و نواح رده ملزم به استقرار در شهرك نیهاي اواحد - 6و 5و 4 يها رده

 میخارج از حر است در ی. درصورت عدم امکان الزام باشند یشهرها و محدوده روستاها م مصوب میحر

استقرار ده شماره  فواصل موضوع جدول تی، مشروط به رعا از محدوده روستاها خارجمصوب شهرها و

  . ابندی

و ملزم ی محیط ستیاثرات ز یابیرده برابر قوانین و مقررات مشمول انجام مطالعات ارز نیواحدهاي ا -7 رده

  . باشند ینیز م 6ضوابط و مقررات حاکم بر رده  تیرعا به

اقد ف که یو تولیدي در شهرك هاي صنعت یتغییر فعالیت واحدهاي صنعت ای دیجد عیاستقرار صنا -5 ماده

همجوار  اصل سازگاري با واحدهاي تی، با رعا با زون بندي مربوطه سازگاري ندارند ایبوده  بندي زون

متبوع خواهد  استان ستیاداره کل حفاظت محیط ز یدیو تا یهاي صنعت شهرك شرکت منوط به موافقت

  . بود
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 یتخصص هاي فقط مجاز به استقرار در شهرك )2(واحدهاي ستاره دار مندرج در جدول شماره  : تبصره

  . ابندیاستقرار  است برابر ضوابط و مقررات درکاربري هاي مجاز یصورت الزام نیغیر ا در باشند ، یم

پهنه  در صنوف داخل شهري ، یمنظور ساماندهه شهرها ب میداخل حر یاحداث مجتمع هاي صنف -6 ماده

، واحدهاي تولیدي ارضوابط استقر 1حداقل فواصل مجاز رده  تیشهرسازي با رعا یعالیشورا مصوبهاي مجاز

  . باشد یم مجاز یصنعت

 . چنانچه شود یتعیین م) 2(و تولیدي به شرح جدول شماره  یواحدهاي صنعت نیفهرست عناو -7 ماده

 یابیارز ضوابط اشاره نشده باشد موضوع در دفتر نیاز رده هاي مندرج در ا یکیدر فهرست  واحدي عنوان

   . گرددی م    ها ابالغ تصمیم گیري و به ادارات کل استان ستیحفاظت محیط ز سازمانی محیط ستیز

تغییر  که حسب ضرورت قصد یمحیط ستیواحدهاي موجود داراي پروانه بهره برداري و مجوز ز -8 ماده

مراکز  ریو سا ها فقط سکونتگاه( هاي فواصل از کاربر تیرا دارند لیکن امکان رعا ندیتوسعه فرآ ایو  تولید خط

 6و  5رده هاي  متر، 200تا  4، رده  متر 100تا  3، رده  متر 50تا  2توان براي رده  یم ، ندارند را ی)جمعیت

 رتیچنانچه مغا : تبصره . دیو در عرصه موجود تخفیف قائل گرد یگروه صنعت همان ، فاصله در متر 250تا 

 در همان دیجد زودن محصولاف باشد، فقط یاستقرار واحد باضوابط استقرار غیر از کاربري هاي سکونتگاه

  . گروه و فقط در عرصه و عیان موجود بالمانع است

بهره  ظرفیت ، تغییر خط تولید درمورد واحدهاي موجود داراي پروانه شیهرگونه توسعه اعم از افزا -9 ماده

 یمحیط ستیاستانداردهاي ز تیمنوط به تائید عملکرد وضع موجود و رعا ،یمحیط ستیمجوز ز و برداري

  . استان متبوع خواهد بود ستیکل حفاظت محیط ز اداره واحد با تائید

 هاي آب بر و فاضالب زا در دشت ها وآبخوان یو معدن ی، صنعت استقرار واحدهاي تولیدي - 10 ماده

موافقت  ، منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و شود یکه توسط وزارت نیرو اعالم م کشوری ممنوعه و بحران

  . باشد یم ستیظت محیط زسازمان حفا

توسط  است که یآب بر وفاضالب زا ، مطابق فهرست یو معدن ی، صنعت واحدهاي تولیدي نیعناو : تبصره

  . شود یاعالم م ستیسازمان حفاظت محیط ز و وزارت نیرو
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نیات مستث ضابطه در نیا 3تا  1و تولیدي رده هاي  یاعالم نظر درمورد استقرار واحدهاي صنعت - 11 ماده

مناطق توسط  تیریهاي جامع مد هاي حیات وحش براساس مطالعات طرح شده و پناهگاه حفاظت مناطق

  . گیرد یاستان صورت م ستیز محیط اداره کل حفاظت

 جادیا منظوره کشاورزي و ب یصنعت و تغییر کاربري اراض یدر راستاي جلوگیري از پراکندگ - 12 ماده

کز، صورت متمره ، فضاي سبز ب پسماند تیری، مد له تصفیه خانه فاضالبمنجم یمحیط ستیز هاي ساخت ریز

 تیخود ، نسبت به هدای وبخش یبا استفاده از ظرفیت هاي قانون ییاجرا هاي دستگاه گردد کلیه یتوصیه م

  . ندیمذکور ممانعت نما اقدام و از استقرار پراکنده واحدهاي یصنعت ینواح متقاضیان به شهرك ها و

در داخل  یاحداث کلیه هر نوع واحد تولیدي و صنعت ،یهاي صنعت در چارچوب ضوابط شهرك - 13 ماده

استقرار  )زون بندي( هاي منطقه بندي شهرك داراي طرح نکهیمشروط به ا یصنعت ینواح ها و شهرك

ژه و، بالمانع بوده و فقط پر فضاي سبز و سیستم مرکزي تصفیه فاضالب باشد تولیدي، و یواحدهاي صنعت

مجاز به  )2( ستاره دار مندرج در جدول شماره عیو صنا یمحیط ستیز یابیارز هاي مشمول انجام مطالعات

  . باشند ینمی هاي صنعت استقرار در داخل شهرك

 یعالیشورا ضوابط استقرار در بیتصو( 12/08/1372 خیو تولیدي که قبل از تار یواحدهاي صنعت - 14ماده 

میتوانند  یندگیآال شده اند در صورت عدم جادیبا ضوابط استقرار ا ریهاي مغا حلدر م) ستیز محیط حفاظت

  . ادامه دهند یفعل فعالیت در محل خود به

 یابیارز گزارش یدیاقتصادي منوط به تا ژهیو و صنعتی –در مناطق آزاد تجاري  عیاستقرار صنا - 15 ماده

ر د یصنعت . همچنین استقرار واحدهاي تولیدي و دباش یسازمان م یابیمنطقه در کمیته ارز یمحیط ستیز

  . باشد یاستان مربوطه م ستیبه استعالم از اداره کل حفاظت محیط ز منوط مناطق نیا

ی م      منوط به فعالیت آنها یواحدهاي صنعت یندگیعدم آال ای یندگیاحراز آال نکهینظر به ا -16 ماده

 یقانون هواي پاك معطوف به زمان بهره برداري واحد م 11ماده  لیکمیسیون ذ تصمیمات ، حوزه باشد

  . باشد
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 تظرفی شیصادره در مورد تاسیس، توسعه، تغییر خط تولید و افزا یمحیط ستیاعتبار مجوزهاي ز - 17 ماده

موظف  یمتقاض درصورت عدم اقدام،( . خواهد بود یبه مدت دو سال شمس یتولیدي و معدن ،یصنعت واحدهاي

 .) باشد یم ستیمجدد از اداره کل حفاظت محیط زنظر  اخذ به

ممنوعه  هاي در داخل شعاع عیاستقرار صنا تیمربوط به محدود رانیکلیه مصوبات هیات محترم وز - 18 ماده

  . باشند یضوابط ناقض اجراي مصوبات مذکور نم نیخود باقیست و ا قوت به

 نیا ابالغ خیو تولیدي از تار یتقرار واحدهاي صنعتمرتبط با ضوابط اس یکلیه بخش نامه هاي قبل - 19 ماده

 . گردد یم لغو ضوابط

  يواحدها استقرار ي: حداقل فواصل مجاز برا )17(شماره  جدول
 یو معدن يدیتول ،یصنعت

 
 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


	- کاربريهاي مجاز در مراکز محلهاي و ناحيهاي :
	- تفكيك زمين در قطعات مسكوني :



