
 ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مسارع در محدوده های شهری

 شورای عالی شهرسازی( ۲۱/۲/۲۶۳۲)مصوب  ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مسارع در محدوده شهری

قاًَى تأسیس شَرای ػالی شْرسازی ٍ هؼواری ایراى ٍ ٍظایف هحَلِ در هَرد افراز ٍ  ۵هادُ  ۳ٍ تٌذ  ۳هادُ  ۵تراساس تٌذ 

 تفکیک تاغات ٍ زهیٌْای زراػی ٍاقغ در هحذٍدُ شْری ضَاتظ ریل تصَیة هی گردد:

 

 ۲ماده 

در ایي دستَالؼول هٌظَر از هحذٍدُ شْری هحذٍدُ ای است کِ شْرداریْا تا تَجِ تِ ضَاتظ ٍ هقررات هَجَدهجاز تِ صذٍر 

 پرٍاًِ، احذاث ساختواى هسکًَی، تفکیک ٍ افراز اراضی هی تاشٌذ.

 

 ۱ماده 

قاًَى اراضی شْری دایر  ۲۳تاؽ ٍ زهیي زراػتی تِ زهیٌْایی گفتِ هی شَد کِ عثق ًظر کویسیَى تشخیص هَضَع هادُ 

 هحسَب ٍ تاؽ ٍ یا زهیي زراػتی اػالم گردد.

 

 ۶ماده 

شرح  ضَاتظ شْرسازی در هَرد افراز ٍ تفکیک ٍ یا صذٍر پرٍاًِ ساختواى هرتَط تِ اراضی هشجر تاغات در حذٍد شْری تِ

 زیر تؼییي هی گردد.

حذاقل هساحت تفکیک ٍ افراز تاغات ٍ اراضی هشجر اػن از ایي کِ هتؼلق تِ یک هالک ٍ یا چٌذ هالک تَدُ ٍ یا هتؼلق تِ  -۲

 ٍرثِ تاشذ دٍ ّسار هترهرتغ تؼییي هی گردد.

ایذ. در قغؼاتی کِ سغح اشغال درصذ هساحت آًْا تجاٍز ًو ۲۱سغح اشغال ساختواى در اراضی هشجر ٍ تاغات ًثایذ از  -۳

هترهرتغ سغح اشغال هجاز است. رػایت هقررات  ۲۶۱هترهرتغ گردد حذاکثر تا  ۲۶۱ساختواى تا تَجِ تِ ایي ًصاب کوتر از 

 شْرداریْا ٍ قاًَى حفظ ٍ گسترش فضای سثس در شْرّا در کلیِ هَارد الساهی است.

هترهرتغ هی تاشذ هی تَاى فقظ یک تلَک ساختواًی احذاث ًوَد ٍ در  ۲۶۱۱در اراضی هشجر تاغاتی کِ هساحت آًْا تا  -۴

هترهرتغ هساحت زهیي اضافی یک تلَک ساختواى دیگر  ۲۶۱۱هترهرتغ هی تَاى تِ ازای ّر  ۲۶۱۱هساحتْای تیشتر از 

 احذاث ًوَد.

هترهرتغ )جْت  ۶۱آى از ضوٌاً ػالٍُ ترتؼذاد تلَک ّای هجاز احذاث یک ٍاحذ ساختواًی یک عثقِ تِ عَری کِ هساحت 

هصرف ًگْذاری اًثار ٍ غیرُ( تجاٍز ًٌوایذ تالهاًغ است. تذیْی است هجوَع سغح اشغال در ّر حال ًثایستی از هیساى 

 تجاٍز ًوایذ. ۳هشخص شذُ در ردیف 

استثٌای یک  درصذ تاؽ یا زهیي هشجر تَدُ ٍ تؼذاد عثقات ّر تلَک ساختواًی تِ ۳۱حذاکثر سغح زیرتٌا در کل عثقات  -۵

 عثقِ ًثایستی تجاٍر ًوایذ. ۳عثقِ زیرزهیي از 

 تبصره

هترهرتغ کوتر تاشذ هجاز تِ احذاث ساختواى در دٍ عثقِ تا رػایت سغح اشغال هجاز  ۴۱۱درصذ سغح زهیي از  ۳۱چٌاًچِ 

 خَاّذ تَد.

 

ح اشغال ٍ هساحت کل ساختواى هترهرتغ است تِ عَر کلی سغ ۶۱۱در تاغات ٍ اراضی هشجر کِ هساحت آًْا کوتر از  -۶

 تاتغ ضَاتظ شْرداری ّا خَاّذ تَد


