
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 درخصوص طرح ویژه شهر کنگ 25/2/96مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی مورخ 

درخواست شماره   موضوع    96/ 2/ 24مورخ    962500/ 5075پيرو  گردشگري،  و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث  سازمان 

، به  96/ 25/2جلسه مورخ  عالي شهرسازي و معماري در  درخواست تهيه طرح ويژه براي شهر تاريخي بندركنگ، شوراي 

اي و ملي  اي، منطقه هاي توسعه و عمران محلي، ناحيهنامه نحوه بررسي و تصويب طرح از ماده يك آيين   10استناد بند  

انسجام، يكپارچگي، پويايي و سرزندگي بافت تاريخي شهر، وجود     شهرسازي و معماري كشور و با توجه به مقررات و

هاي سالم ارزشمند دربافت تاريخي  ت تاريخي شهري در حاشيه شمالي خليج فارس، تعدد دانه ترين بافترين و وسيع سالم

اي كامل از شهرسازي ومعماري بومي، دارا بودن ميراث معنوي در مقياس  ها، مساجد و آب انبارها، وجود نمونه شامل خانه 

  نمود:هاي گردشگري متعدد در داخل شهر و حومه آن، مقرر ملي و جهاني، قابليت

اتمام افق طرح جامع قبلي، ضمن توقف اجراي طرح تفصيلي    تاريخي و    195در محدوده    1378بنابر  هكتاري بافت 

جلوگيري از تهيه طرح هاي متعدد و موازي، طرح ويژه براي كل شهر، با رويكرد حفاظت از ميراث فرهنگي، تاريخي،  

موجود در آن درطرح توسعه شهر، صيانت از حقوق ساكنين    هاي ملموس و ناملموسزيست محيطي و طبيعي شهر و ارزش 

هاي توسعه شهري، با رعايت مالحظات اكولوژيك  هاي استمرار معماري و شهرسازي بومي در بخش شهر، ايجاد زمينه 

  المللي معطوف به حفاظت ازشهرهاي تاريخي، هاي ملي و بين نامهدريا وخشكي وكليه ضوابط و مقررات، منشورها و آيين 

در هماهنگي با برنامه مديريتي ثبت جهاني بندركنگ، با تاكيد بر بهره گيري از مشاركت حداكثري شهروندان، توسط  

وزارت راه و شهرسازي، با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان حفاظت محيط زيست و  

ح ويژه، نحوه انتخاب مشاور و چگونگي انجام طرح  ماه تهيه شود. شرح خدمات طر  9شهرداري شهر كنگ، ظرف مدت  

عالي  هاي واجد ارزش رسيده و طرح نهايتاً به تصويب شوراي به تأييد كميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافت

 .شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 طرح ویژه شهر کنگ

 جلد اول: مبانی نظری و شناخت کنگ 

 کنگ  شهر در گردشگری و اقتصادی جمعیتی، و اجتماعی شرایط  تحلیل و شناختجلد دوم: 

 جلد سوم: مطالعات آب و محیط زیست 

 جلد چهارم: احیای ساختار اکولوژیک  

 ریزی کالبدی جلد پنجم: برنامه

 جلد ششم: مطالعات طراحی شهری 

 جلد هفتم: مطالعات معماری و مسکن

 جلد هشتم: مطالعات حمل و نقل

 انداز و راهبرد و برنامه اقدام مشترک توسعه شهر کنگ ن چشم جلد نهم: تدوی

 جلد دهم: ضوابط و مقررات 

 ها پیوست جلد دهم: دستورالعمل         

 های موضوعی و موضعیجلد یازدهم: طرح 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 طرح ویژه شهر کنگ

 : معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی کارفرما

 مسکن و شهرسازی مشاور: مرکز تحقیقات راه،  

 

 همکاران طرح 

 مجری: دکتر غزال راهب 

پرتو، دکتر  علی رضاییریزی شهری: دکتر علی طیبی )مسؤول مطالعات شهرسازی طرح(، دکتر کورش مطالعات برنامه 

 فردیس ساالریان و همکاران 

مهندس صابر فضلی، مهندس علیرضا  مطالعات ترافیک: شرکت پارسه )دکتر محمود صفارزاده، دکتر بابک میربهاء، 

 عبدالرزاقی( 

 مطالعات طراحی شهری: دکتر اشکان رضوانی نراقی، دکتر کاوه رشیدزاده، مهندس امیر رضا رحیمی، دکتر غزال راهب 

 رضوانی نراقی مطالعات ساختار اکولوژیک شهر: دکتر اشکان 

 مطالعات معماری: دکتر غزال راهب، مهندس رویا خرمی، مهندس معصومه حقانی 

 مشاور معماری تاریخی کنگ: دکتر شیوا آراسته 

 پرست، دکتر دیهول و همکاران( مطالعات اجتماعی: شرکت نقش کلیک )دکتر گراوند، خانم وطن 

 مطالعات گردشگری:آقای محمد آمانج رسولی

 دکتر رضا نصر اصفهانی  -دی: دکتر همت جو مطالعات اقتصا

 مطالعات هیدرولوژی و محیط زیست: شرکت مهساب شرق )دکتر اویس ترابی  همکاران( 

 مطالعات محیط زیست: مهندس فاطمه زاهد 

 مطالعات شناخت و مطالعات میدانی: دکتر الهام ضابطیان، مهندس زینب صادقی و همکاران موضوعی

 صالحی مقدم  صفحه آرایی: مهندس آرسام

 باهمکاری دفتر منطقه ای خلیج فارس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی )دکتر طاها طباطبایی و همکاران( 
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 سخن آغازین 

 

عالي معماري و شهرسازي شوراي 25/2/96براساس مصوبه مورخ  عنوان يك ميراث ملي، مقرر شد كه  دليل اهميت تاريخي شهر كنگ به به 

طرح جامع و تفصيلي اين شهر در قالب طرح ويژه و با شرايط ارائه شده در مصوبه مذكور تهيه شود. باتوجه به اهميت شهر و طرح مرتبط با  

مشابه داشته باشد، تهيه اين طرح با راهبري معاونت    تواند در ارائه الگويي براي ديگر شهرهاي با شرايطآن و همچنين نقشي كه اين طرح مي 

 شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي به مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي واگذار شد. 

مركز تحقيقات در تهيه اين طرح تالش نمود كه ضمن دستيابي به شناخت عميق شهر از ابعاد مختلف و در پيوند با بستر تاريخي و طبيعي  

عالي معماري و شهرسازي به آن پرداخته شده و نقشي كليدي در حفظ اصالت و  هاي حائز اهميتي كه در مصوبه شورايبرپايه شاخص  آن

دنبال آن پذير نمودن راهكارهاي ارائه شده نيز ارائه دهد. طرح حاضر به منظر تاريخي و فرهنگي شهر خواهد داشت، ساختاري براي نحقق 

ها و ميراث  انداز توسعه شهر دراندازد. حفاظت سرمايه مع، يكپارچه و باتكيه بر سرمايه اجتماعي شهر، طرحي نو براي چشمبوده كه با نگاهي جا

عنوان يك اصل بنيادين در تهيه طرح مورد توجه قرار گرفته است. مشاركت عمومي در فرايند تهيه طرح، از  ملموس و ناملموس شهر به 

هاي مختلف مردم در مقاطع مختلف پيشرفت گيري از نظرات و بازخوردهاي گروهطرح بود. اين مهم با بهره  رويكردهاي حائز اهميت در اين

هاي بازديدكنندگان ميسر شد. پروژه، دسترسي آزاد به اطالعات پروژه از طريق وبگاه طراحي شده براي اين منظور و ثبت بازخوردها و ديدگاه

هاي محيط زيست و منابع موجود، توسعه كالبدي همسو با احياي ساختار اكولوژيك شهر و طراحي  فيتهمچنين، توجه به توسعه متناسب با ظر

 متعامل از مقياس جزء به كل و كل به جزء از رويكردهاي مورد توجه در اين طرح بوده است. 

بخشي طرح مورد استفاده قرار گرفته است.  منظور تحقق موضوع حائز اهميت ديگر همانطور كه در ابتدا به آن اشاره شد، ساختاري است كه به 

گيري گيرد. طرح حاضر با بهرههاي كالبدي پيشنهادي و ضوابط پيوست آن، مبناي عمل قرار ميطور معمول نقشههاي جامع شهري، به در طرح

وعي« براي اماكن و محورهاي هاي موضعي و موضاز ساختارهاي موازي ديگري، همچون »ارائه برنامه اقدام مشترک سازماني«، »تهيه طرح

مي كه  ساختمانمهم  و  شهر  فضاهاي  بقيه  براي  الگو  نقش  ارائه  توانند  با  همچنين،  و  باشند  داشته  را  شده  تدوين  ضوابط  اساس  بر  ها 

هاي  هاي اجتماعي سازمانهاي پيوست درخصوص »سازكار و تصويب طرح بناهاي حائز اهميت«، »تهيه ساختار براي مسؤوليتدستورالعمل

نفوذ در شهر كنگ«، »تدوين چارچوب اجرايي حفاظت از ميراث تاريخي شهر« و همچنين »منشور گردشگري خاص شهر  نفع و ديذي

 ها در قالب يك سامانه يكپارچه، همسو و هماهنگ فراهم آورد. كنگ« تالش كرده است كه ساختاري منسجم اجرايي براي تحقق ايده 

هاي معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و شهرداري بندر كنگ در پيشبرد تهيه ري و حمايتدر انتها، ضمن تشكر از همكا

كار گرفته شده در تهيه طرح حاضر بتواند پس از دريافت بازخوردها در اجرا و اعمال آن، به عنوان يك الگو  اين طرح، اميد است كه روش به 

 مورد استفاده قرار گيرد. هاي توسعه در كشور براي تهيه ديگر طرح

 

 زاده محمد شکرچی 

 رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
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 درآمد پیش

 

)بر    هكتار  650محدوده  و مساحت  (  1395بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال  )  نفر جمعيت  19231با  كنگ    شهر بندري

كيلومتري غرب بندرعباس از استان هرمزگان و در شهرستان لنگه واقع شده    165در فاصله  اساس آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب(  

   است.

ساري دلنشين عرضه مي دارد؛ بادگيرهايي كه نسيم خوش دريا   هاي سربرافراشته آن، در زير آفتاب تابان جنوب، سايه شهري دلربا كه نخل

ها كه با تزئينات ظريف خود در زير تشعشع نور آفتاب و در ميان آبي دريا و آسمان خانه ها هدايت مي كنند؛ پيكر سفيد ساختمان  را به قلب

؛ گذرهايي كه در پيچ و شكنج خود  ها محسوب مي شوند ها همچنين سرزنده بوده و مأمن زندگي خانوادهو تعداد قابل توجهي از آن   آرميده اند

 .هاي آب در جاي جاي شهر كه نشاني از فن مهندسي آب در آن پهنه استير دريا را به رهگذران عرضه مي دارند و بركه به ناگاه تصو

در ميان دو آبي آسمان و دريا، با بادگيرها، مناره هاي سوزني و نخلهايي كه بر پيكره سفيد شهر  از ميان آبهاي خليج فارس،  سيماي اين شهر  

 .اي ماندگار را به نمايش مي گذاردنقش بسته اند، چهره 

  ت...هاي اين بندر دل انگيز اسشهر تجسم مي يابد، تنهابخشي از زيباييكالبد اما اين همه كه در پيكر 

  در لبه آن؛ چرا كه صرفاً  و نه    يابديابد و در آن، معنا مي تا افقي دوردست در دريا امتداد ميشهر  ؛ حيات  اين شهر در خشكي تمام نمي شود

ها و قايقهاي صيادي تا افق دور با رنگهاي زرد و قرمز كه هوشمندانه در تضاد با زمينه آبي دريا  دريا آميخته با زندگي مردمان است و لنج

شكل گرفته اند، در امتداد و ميان ساحل و اسكله خاكي شهر رخ مي نمايانند و جز و مد زيباي خليج فارس كه در طول روز چندين مرتبه رخ  

هاي ساكنين نيز عميقاً كه دريا و زندگي با دريا، در مناسك، باورها و آيينفراتر آن   .دهد و مناظري پويا و بديع را به نمايش مي گذاردمي  

 بخش آن بوده است. رخنه كرده و اساساً، الهام

ا آنجا كه دريانوردان توانمند اين خطه توان  از طرف ديگر، تاريخ شفاهي و جمع دوستان و اقوام اين شهر نه محدود به به سرزمين ايران كه ت

پيمايش در دريا را داشتند، امتداد مي يابد. در غروب، كمي كه آفتاب در پشت افق خليج نيلگون فارس فرو نشست و از شدت تابش آن كاسته  

كه به گرمي پذيراي مهمانانند و   جمعي.  برپاستد، محفل بزرگان شهر در موزه مردمشناسي كه به همت خود، آن را برپا كرده اند،  شومي

كه سينه آنها مملو از خاطرات سفرهايي طوالني به كرانه هاي اقيانوس از بمبئي گرفته تا  اين جمع  نشستن و گپ زدن با ناخدايان قديمي  

دريانوردي و ابزار و آداب    زنگبار و شما آفريقا و ساحل عربستان و جزاير خليج فارس است؛ اين دريانوردان خبره كه گفتني هاي بسيار از فن

كيفيتي  آن دارند، جلوه ديگري از شهر و آدميان آن را به نمايش مي گذارد. حضور در اين محفل با چاشني بوي دريا و شرجي نمناک جنوب، 

 .گذاردويژه از اين شهر را به نمايش مي 

اي هستند كه منابع ارتزاق و صناعت خود را مديون آنند:  مردمان اين ديار در جاي جاي آداب و سلوک زندگي خود، قدردان درياي بخشنده

تأييدي بر بخشندگي  دارد،  ها كه اين درياي مهربان به ساكنين عرضه ميگوني ماهيشود ، گونه تورهاي صيادي كه از آب بيرون كشيده ميدر  

تعميرات آن، چنان در اين سرزمين پاگرفتند كه لنجهاي ؛ از طرف ديگر، صنعت لنج سازي و  دريا و ارزش اين نعمت الهي براي ساكنين است

كه صنايع دستي و فراوري ؛ همچنانسراسر حوزه خليج فارس و دريايي عمان را به آنجا مي خواند و صنعتي فعال را در منطقه رقم مي زند

 دهد. انگيزي را شكل مي يوسته حيرت اي با معيشت وابسته به دريا قرار مي گيرد و زنجيره پضايعات نخل در پيوند عميق و گسترده

هاي آزاد جهاني بوده و از طرف ديگر، مورد  اين بندر در گذشته هاي دور، پل ارتباطي شهرهاي بزرگ پسكرانه خود نظير الر و بستك با آب 

طه مهمي در تأمين امنيت  هاي خليج فارس مي جستند و بي سبب نيست كه كنگ همواره، نقتوجه اروپايياني كه كليد تجارت جهاني را در آب 

ايران، در موازنه قواي نظامي و سياسي و اقتصادي كشورهاي اروپايي انگليس و هلند و پرتغال از يك طرف و حاكم مسقط و كشورهاي حوزه 

 خليج فارس از طرف ديگر محسوب مي شده است. 



 

 

 د

 

ه شده است و سرمايه اجتماعي عظيمي كه در اين شهر نهفته  براي مردم اين شهر شناختدر نهايت اينكه اين سرمايه عظيم، خوشبختانه امروز  

اين مردمان، قابليت و توان آن را دارند كه سرمايه هاي خود را تبديل به ثروتي گرانقدر )اعم  اي روشن براي آن دارد.  است، حكايت از آينده

تابع الگوهاي اداري همسان از باال به پايين كه آفتي    از مادي و معنوي( براي شهرشان كنند و اين اتفاقي است كه از درون زاييده شده و 

 ...براي تمام شهرهاي كوچك شده است، نيست. اين شهر با همكاري مردم و مديريت شهري، آماده است كه خود طرحي نو در اندازد

يد درخور شأن و ثروت نهان اين  خط كشيدن بر چهره اين شهر و به تصوير كشيدن دورنماي توسعه و راهكارهاي اجرايي آن در اين شهر، با

 بود. شهر كه وصف آن رفت، مي 

ها هاي صورت گرفته توسط آقاي مهندس زارعي، شهردار كوشاي شهر و شوراي شهر كنگ، حمايتدر اين راستا، با پشتوانه مردمي، تالش

ته توسط خانم دكتر شيوا آراسته كه با  هاي صورت گرفو رهنمودهاي سازمان ميراث فرهنگي و اداره كل راه و شهرسازي استان و تالش 

هاي اين شهر به جامعه تخصصي داشتند، تهيه طرح  هاي قديم اين شهر نقش قابل توجهي در شناساندن ارزش مستندسازي و تحليل خانه 

 عالي معماري و شهرسازي به تصويب رسيد.  توسعه و عمران اين شهر در قالب طرح ويژه در شوراي

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي پس از تهيه شرح خدمات ويژه اين طرح و تصويب آن در كميته فني معماري و طراحي شهري ذيل 

نامه مشترک تفاهمدار شد و مقرر شد كه در كنار تهيه اين طرح، طي  عالي معماري و شهرسازي، مسؤوليت تهيه اين طرح را عهدهشوراي

فيمابين معاونت شهرسازي و معماري، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، شهرداري كنگ و شركت بازآفريني شهري، اين طرح در 

   هاي مذكور تهيه شود.هاي تخصصي سازمانگيري از ظرفيتتعامل مشترک و بابهره

  تحليل   و   شناختاول، به مباني نظري و شناخت كنگ پرداخته است. جلد دوم به    طرح حاضر در يازده مجلد و يك پيوست تهيه شده است. جلد

جلد سوم به مطالعات آب و محيط زيست و جلد چهارم به احياي   دارد.   اختصاص  كنگ  شهر  در   گردشگري  و   اقتصادي  جمعيتي،  و   اجتماعي  شرايط

مطالعات طراحي    ترتيب به ارائه شده است. جلد ششم و هفتم به ريزي كالبدي شهر  ساختار اكولوژيك اختصاص دارد. در جلد پنجم، برنامه

انداز و راهبرد جلد نهم، چشمدر    و نقل پرداخته شده است.  شهري و مطالعات معماري و مسكن اختصاص دارد. در جلد هشتم به مطالعات حمل

طرح ويژه ارائه شده و پيوست اين جلد به ارائه  جلد دهم، ضوابط و مقررات  در    و برنامه اقدام مشترک توسعه شهر كنگ تدوين شده است.

 هاي موضوعي و موضعي اختصاص يافته است. جلد يازدهم به ارائه طرح هاي ويژه  شهر براي مخاطبين مختلف پرداخته است.دستورالعمل

ها و انجام شده، شناخت آسيب كند كه براساس كليه مطالعات  « اختصاص دارد. اين بخش تالش مي  ضوابط و مقررات  مجلد حاضر به »

ارائه شده، ضوابطي در كليه بخش  برنامه مشكالت و راهكارهاي  نمايد كه چارچوب  براساس آن شكل گيرد.  هاي كار تدوين  هاي توسعه 

 اي است. رويكرد تدوين مطالب اين بخش در بيشتر موارد سلبي و در برخي موارد، توصيه

 

 غزال راهب

 مجری طرح
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 تقدیر و تشکر 

 

هاي افراد و گروه هاي متعددي است كه انجام آن بدون حضور ايشان ميسر  ها، رهنمودها و همكاري تهيه طرح ويژه كنگ مديون حمايت 

و   دانم از مجموعه معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي كه فرصت تهيه اين طرح را در اختيار ما قراردادندنبود. ابتدا الزم مي 

پور، مدير كل محترم دفتر  راهبري طرح را برعهده داشتند، معاونين وقت، آقاي دكتر ايزدي و خانم مهندس مالواجرد، آقاي دكتر عمراني

هاي واجد داد تشكر نمايم. همچنين از زحمات اعضاي كميته فني طراحي شهري و بافت معماري و طراحي شهري و سركار خانم مهندس اهلل

عالي شهرسازي و معماري و اعضاي كميته راهبري خاص اين پروژه كه با ارائه رهنمودها و دقت نظرهايي كه در زمينه  اي ارزش ذيل شور

 وجوه مختلف پروزه داشتند، برغناي كار افزودند، سپاسگزارم. 

هاي ام رسيد. در ابتدا از حمايتعلمي و اجرايي مركز به انجهاي  اين پروژه در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و با همكاري حمايت

زاده رييس محترم مركز تحقيقات از اين طرح در تمامي مراحل انجام كار سپاسگزارم. همچنين، ضمن قدرداني از پشتيباني آقاي دكتر شكرچي

 ريزي مركز تشكر ويژه دارم.هاي تحقيقاتي و ستادي مرتبط، از آقاي مهندس عبدي معاون توسعه و برنامه همه بخش 

دانم كه از جناب  بدون شك، انجام اين طرح بدون همكاري و همراهي مسؤولين استاني و محلي ميسر نبود. در اين راستا برخود الزم مي

شان، انجام كار ميسر نبود، تشكر ويژه داشته باشم. ايشان عالوه بر  آقاي مهندس زارعي شهردار محترم كنگ كه بدون پشتيباني و همراهي 

  130هاي مختلف تخصصي پروژه در بيش از  يي ارزشمندي كه در مطالعات پروژه و شناخت شهر داشتند، پذيراي گرم گروه همكاري محتوا

ها زارعي و بحرپيما و آقايان مهندس عليخواه و مهندس ويژه خانمروز در شهر كنگ بودند. همچنين، از كليه همكاران شهرداري كنگ به  -نفر

 زاده سپاسگزارم. قربان

شناسي شهر كنگ،  اعضاي محترم شوراي شهر، جناب آقاي رضواني، امام جمعه محترم شهر، آقاي ناخدا همود، مسؤول محترم موزه مردماز 

آقايان سيد محمد آذري، سيد حسين خائف، عارف كنگي و مرحوم سيد خليل ناخدا ابراهيمي كه پذيراي ما در موزه شخصي خود بودند و  

شهر كنگ كه در  ساير بزرگان، پيشكسوتان و مردموژيك و باغداري از تجارب و اندوخته هاي ايشان بهره برديم و آذري كه در مطالعات اكول

 انجام اين طرح ما راياري كردند، كمال تشكر دارم. 

ري و  از جناب آقاي مهندس رضايي رييس محترم اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان، جناب آقاي مهندس گوراني مدير كل معما

ها و ارائه اطالعات الزم در تهيه طرح خاطر همراهي و حمايتساز، نماينده ايشان در شهرستان بندر لنگه به شهرسازي و جناب آقاي ساختمان

 بسيار سپاسگزارم. 

رييس محترماز همكاري دفتر منطقه اقاي دكتر طاها طباطبايي،  راه مسكن و شهرسازي، جناب  تحقيقات  و   اي خليج فارس مركز  دفتر 

هاي همكاران ايشان آقاي مهندس مرادي، آقاي مهندس بلوكي و آقاي پوالدچنگ كه در مطالعات ميداني و فراهم آوردن مستندات طرح كمك

 قابل توجهي داشتند، بسيار سپاسگزارم.

علمي مركز كه تمام مراحل پيشبرد  طور ويژه جناب آقاي دكتر طيبي عضو محترم هيأت  دانم از كليه همكاران طرح و به در نهايت، الزم مي

و راهبري طرح را همراهي نمودند، تشكر ويژه داشته باشم. اين پروژه فرصتي مغتنم براي آموختن از تك تك همكاران بود كه دانش، تجريه  

ايده را در كار عرضه داشتند و عليرغم مشكالت و محدوديتو  ارزشمند خود  اهاي  با همراهي و همدلي  اين طرح به  هاي فراوان،  يشان، 

 سرانجام رسيد.  
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 تعاریف و مفاهیم -1

عالي شهرسازي و معماري ايران، در كليات ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي بايستي  شوراي  9/2/70با توجه به پيوست مصوبة  

اصطالحاتي كه در متن مجموعه ضوابط و مقررات اجرائي به كار رفته  و براي استفاده كنندگان داراي معاني خاص و  ها و  كلية واژه

ها و اصطالحات رايج بين مردم استفاده گردد. به اين منظور  دقيقي است تعريف شود و حتي المقدور كوشش شود كه از همان واژه

 به كار رفته در گزارش ضوابط و مقررات مي باشد به شرح زير ارائه شده است:   تعاريف زير كه مشتمل بر كلمات و اصطالحات

 نظام تقسیمات شهری -1-1

 مراتبي خدمات شهري.  هاي فيزيكي شهر بر حسب نحوة توزيع سلسلهعبارت است از نحوة قسمت بندي 

 در اين طرح، محدوده طرح جامع مشمول سه نوع قسمت بندي به شرح زير است:  

عبارت است از باالترين ردة نظام تقسيمات شهري )اولين رده( كه حدود آن منطبق با محدوده طرح جامع ر:  شهر و فرات •

   مي باشد. خدماتي كه در اين رده طبقه بندي شود كل جمعيت شهر را پوشش مي دهد.

 گردد. به عنوان دومين ردة نظام تقسيمات شهري تعريف ميناحیه:  •

 گردد. هر ناحيه از تعدادي محالت تشكيل يافته است.  م تقسيمات شهري تعريف ميبه عنوان سومين رده نظامحله:  •

 سازمان مجری طرح -2-1

منظور شهرداري و يا دستگاهي است كه به طور قانوني مسئول كنترل توسعة شهري است. اين مسئوليت در مقياس شهر توسط   

 گردد.شهرداري بندر كنگ اعمال مي

 محدوده شهر  -3-1

عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره  »  يحه تعاريف محدوده و حريم شهرها؛ محدوده شهرمطابق ماده يك ال 

ها عالوه بر االجرا باشد.« شهرداريطرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم

هاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تامين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود  اجراي طرح

كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران  در داخل محدوده شهر را نيز به 

 عهده دارند.  

 محدوده حریم شهر   -4-1

ماده دو قانون تعاريف محدوده و حريم شهر؛ »عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و  مطابق  

منظور حفظ اراضي  كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان  و بخش مربوطه تجاوز ننمايد« به

رعاي با  توسعه موزون شهر  براي  مناسب  و  احداث  الزم  براي  استفاده  و جنگلها، هرگونه  باغات  اراضي كشاورزي،  اولويت حفظ  ت 

 پذير خواهد بود.  جامع امكان  ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات طرح

به موجب طرح تأسيسات كه  بر احداث هرگونه ساختمان و  ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و  نظارت 

باشند( به  حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي )كه در هر حال از محدوده و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي

مقررات رفتار خواهد  وساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق  عهده شهرداري مربوطه است. هرگونه ساخت 

 شد.  
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 سطح خالص شهر  -5-1

هاي خدماتي هاي مورد نياز شهر اعم از شبكه راه، حوزههاي مختلف كاربريشامل وسعتي از شهر است كه در بردارندة تمامي حوزه 

 و حوزه مسكوني باشد.  

 سطح ناخالص شهر  -6-1

هاي وة سطوح اراضي ناخالص مانند حرايم، زمينشامل مساحت محدوده قانوني طرح است كه در بردارندة سطح خالص شهر به عال 

   ، اراضي باير و موارد ديگر است. هاكشاورزي، باغ

 سطح خالص مسکونی  -7-1

   شامل مساحت كلية اراضي داراي كاربري مسكوني است.  

 تراکم پایه  -8-1

 تواند بدون پرداخت حق تعديل تراكم داشته باشد.  تراكم ساختماني حداقلي است كه هر زمين مي 

 اکثر تراکم مجازحد -9-1

تواند )با پرداخت حق تعديل هاي خود، و موارد مندرج در اين ضوابط ميحداكثر تراكم ساختماني است كه هر زمين با توجه به ويژگي 

 تراكم( بپذيرد. 

ما به ازائي است كه با تصويب مراجع قانوني براي استفاده از تراكم ساختماني بيشتر از تراكم پايه، حق تعدیل تراکم:   •

 تا حداكثر تراكم ساختماني بايد پرداخت شود.  

 تراکم جمعیتی  -10-1

شهر در كل اراضي ناخالص شهري داخل محدوده، تراكم ناخالص و در اراضي خالص شهري تراكم خالص  ميانگين پراكندگي جمعيت  

و در اراضي كه منحصراً به كاربري مسكوني اختصاص دارد. تراكم خالص مسكوني است و واحد آن نفر در هكتار است و به شكل  

 زير محاسبه مي شود: 

 

 

 

 

 

 زیربنای ساختمانی   -11-1

 شود.  مجموع مساحت زيربناي ساختماني شامل زيرزمين، همكف و باالي همكف كه معموال در پروانه ساختماني قيد مي

 تراکم ساختمانی  -12-1

ساحت بدون احتساب مساحت زيرزمين و پاركينگ( به كل مساحت قطعه زمين مي باشد. مساختماني )نسبت كل مساحت زيربناي  

 باشد. هاي پيشنهادي تعيين گرديده و بدون احتساب زيرزمين و پاركينگ ميزيربناي ساختماني براساس تراكم

 

 = تراكم ناخالص جمعيتي
 جمعيت شهر

 مساحت محدودة قانوني(شهر )سطح ناخالص 

 = تراكم خالص جمعيتي
 جمعيت شهر

 سطح خالص شهر

 تراكم ساختمانی     =
 مساحت زير بنا  

 مساحت زمين
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 تراکم ساختمانی مسکونی  -13-1

 نسبت كل مساحت زيربناي مفيد مسكوني به كل مساحت قطعه زمين مسكوني است:   

 

 = تراكم ساختمانی مسکونی  
 مساحت زير بنای مفيد 

 کل مساحت زمين مسکونی
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 هامعابر شهری و طبقه بندی آن -14-1

گروه:    3هاي شهري به شهرسازي، راه وزارت مسكن و  7/9/1373هاي شهري مصوب ها و خيابان طبق ضوابط آئين نامة طراحي راه 

هاي ويژه گروه ذكر شده راه   3شوند. عالوه بر  هاي شرياني درجه دو و خيابان هاي محلي تقسيم ميهاي شرياني درجه يك، راه راه

 شوند.  هاي ويژه اتوبوس در نظر گرفته مي هاي ويژه دوچرخه و راههاي ويژة پياده، راهشامل: راه

 شریانی درجه یک  راه  -1-14-1

شود. براي رعايت برتري، عبور  جائي وسائل نقلية موتوري برتري داده مي راهي است كه در طراحي و بهره برداري از آن به جابه 

هاي شرياني درجه يك داراي عملكرد برون شهري هستند  شود. راه ها تنظيم ميعابرين پياده از عرض راه و نحوة استقرار نوع كاربري 

 شوند.  زاد راه، بزرگراه و راه عبوري دسته بندي مي و به آ

 آزاد راه  -1-14-2

ها آزاد است. در  بندانشود كه ترافيك متقابل از يكديگر جدا بوده و جريان ترافيك در آن جزء در تصادفات و راهبه راهي اطالق مي 

  كنترل شده است.  در آن غيرهمسطح و نحوة صحيح ورود و خروج آن كامالً هاتقاطع گونه معابر، كلية اين

 بزرگراه -1-14-3

هاي قابل راهي است كه ترافيك دو طرف آن مانند آزادراه به طور فيزيكي از يكديگر جدا هستند و جريان ترافيك در آن، در طول  

ودي تواند تعداد معدشود. نحوة صحيح ورود به بزرگراه و خروج از آن كامالً كنترل شده است. بزرگراه مي مالحظه پيوسته فرض مي 

 كيلومتر داشته باشد.   5/2هاي بيش از تقاطع همسطح مشروط با فاصله

 راه عبوری -1-14-4

ها داراي عملكرد ارتباطي است  كند. اين راه هاي برون شهري است كه در داخل شهرهاي معموالً كوچك يا روستا عبور مي ادامة راه 

هاي بيش  تواند تعداد معدودي تقاطع همسطح مشروط با فاصلهو ورود و خروج وسايل نقليه به آن نيز كامالً تنظيم شده است و مي 

 كيلومتر داشته باشد.    5/2از 

 راه شریانی درجه دو -1-14-5

شود. براي رعايت اين جائي و دسترسي وسائل نقليه موتوري برتري داده ميراهي است كه در طراحي و بهره برداري از آن به جابه 

داراي عملكرد درون شهري هستند و جزو شبكه    2هاي شرياني درجه  شود. راهخيابان كنترل ميها از عرض  برتري، حركت پياده

به دو گروه جمع و پخش كنندة اصلي و فرعي تقسيم مي   2هاي شرياني درجه  شوند. راه هاي درون شهري محسوب مياصلي راه

 شوند.  

ها لكرد اصلي محسوب مي گردند بنابراين هر چه تعداد دسترسي جا به جائي و دسترسي به عنوان دو عم  2در راههاي شرياني درجه  

هاي هاي درجه يك با شبكه خيابان نقش ارتباط شريان   2بيشتر شود، نقش جا به جائي آن كاسته مي شود. راههاي شرياني درجه  

 كنند. محلي را ايفا مي 

 های محلیخیابان  -1-14-6

شود كه نقش اجتماعي آن در اولويت قرار گيرد. سرعت حركت در اينگونه    حركت وسايل نقليه در خيابان محلي به نحوي تنظيم مي 

منظور ايمن  ها مجازند در هر نقطه اي كه بخواهند از عرض خيابان عبور كنند. به كيلومتر در ساعت پيشنهاد مي شود. پياده 30معابر 

شود. در خيابان محلي دوچرخه و وسائل نقليه مي  رو آن كم گرفته مي  هاي محلي عرض سوارهها از عرض خيابانكردن عبور پياده

   رو استفاده كنند. راههاي محلي به دو گروه اصلي و فرعي تقسيم مي شوند.توانند به طور مشترک از سواره 
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 فضای نیمه باز  -15-1

ارائه شده در مبحث چهارم  باز مشتمل بر بالكن، بالكن كم عرض، مهتابي، ايوان و محفظه آفتابگير بر اساس تعاريف  فضاهاي نيمه

 مقررات ملي ساختمان است. 

 ایوان -16-1

ايوان در الگوهاي بومي اليه فضاي نيمه باز جلوي فضاي بسته است كه اغلب حدفاصلي ميان فضاي باز حياط و فضاي داخلي ايجاد 

كند. در برخي موارد در الگوهاي ايفا ميهاي بنا و بازشوها  كند و عالوه بر كاركرد در زندگي روزمره، نقش سايبان را نيز براي بدنه مي

كارگيري اين الگو در ساخت وسازهاي  شود. به بخشي تورفته در بدنه ساختمان است كه فضايي مستقل محسوب مي  بومي، ايوان 

 شود.ميدليل همسويي با اصول اقليمي و كاركرد مناسب توصيه  جديد به 

 رواداری  -17-1

  ه ميزان تفاضل بزرگترين و كوچكترين اندازه مجاز قطعه اينجا بقابل تحمل مي باشد و در    به معني تفاوت مجاز و حدود   1وادارير

 .زمين است

 موانع ثابت  -18-1

 منظور عناصر ثابت و غير قابل جابجايي بدون تخريب بنايي در مسيرهاي حركت و سطح شهر است. 

 مقطع عرضی معبر -19-1

 نمودار ترسيمي از تغييرات ارتفاعي زمين و يناهاي ساخته شده در امتداد عمود بر معبر است.  

 خط بام  -20-1

 . فوقاني ترين خطي از ساختمان است كه از ديد ناظر قابل رويت است

 انداز مشبک  دست -21-1

 . صورت متخلخل اجرا شده استهايي بهپناه تعبيه شده در ساختمان كه ديوار آن با طرح جان

 اومت فشاری مق -22-1

 .عموددر مقابل نيروهاي فشاري محوري  سازهيا  مصالح ساختمانيمقاومت فشاري عبارت است از ظرفيت تحمل يك جسم، 

 ازاره  -23-1

امل جوي مصون  پوشش حفاظتي نماي بيروني ساختمان كه از كف تا ارتفاع مشخصي اجرا شده و ساختمان را از تأثير ضربه و عو

 دارد.مي

 بامرخ -24-1

 شود.صورت نواري تزييني يا همراه قرنيز ديده نمي ها است كه اغلب به لبه سراسري بام ساختمان 

 
1 Tolerance 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87
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 بادگیر  -25-1

ترين عناصر است كه از مهم  خنك سازي و  تهويه  منظور  هايي براي هدايت جريان هوا به درون فضا به داراي گشايش  هاييرجب

 شود. ص در بافت تاريخي محسوب ميبخش و شاخهويت

 ستار  -26-1

متر است كه از ميانه آن    7/1متر تا    5/1حدود    روند. ارتفاع آن ها به كار مي پناهستارها از عناصر منطبق بر اقليم هستند كه در جان 

شود.  مي آن شكاف فراهم  )ارتفاع تقريبي يك متر( در سطح ديوار شكاف و جابجايي ايجاد مي شود كه امكان برقراري جريخان هوا از  

عنوان    شود. »ستار« اغلب به كه عالوه بر بستن ديد و همچنين ايمني، از سايه ايجاد شده در آن در سطح بام استفاده مي ضمن آن

 .گيردپناه بام مورد استفاده قرار ميجان

 کرسی/ کرسی چینی  -27-1

داخل ساختمان و سطح خارج آن )حياط، كوچه يا خيابان( به وجود توان اختالف ارتفاعى بين  با چيدن چند رج آجر بر روى پى مي

 شود. گفته ميو به اجراى آن، كرسى چينى   آورد، كرسى آورد. به ديوارى كه اين اختالف ارتفاع را به وجود مي 

 جان پناه  -28-1

 .تبخشي از بنا كه باالتر از سطح زمين بوده و پرتگاه اس لبةنعي به صورت ديوار كشيده شده در ما

 خرپشته  -29-1

خرپشته يا راه پله پشت بام، فضاي ارتباط عمودي كه از طريق پله و پاگردهاي آن طبقه آخر ساختمان را به پشت بام هدايت مي 

 .كند

 ای پارکینگ حاشیه  -30-1

 . طحي از كنار خيابان است كه به توقف وسايل نقليه موتوري اختصاص مي يابدس

 حیاط میانی   -31-1

كاركردهاي مرتبط با اقامت ساكنين و خدمات مرتبط با آن است كه با فضاهاي بسته و يا ديوار در يك  فضاي باز و غير مسقف با  

قطعه زمين محصور شده است و از طريق ورودي ساختمان با معبر در ارتباط است. اين فضا مي تواند در تكامل تدريجي بنا در ميان 

 از پيش تعريف شده است. شود و اغلب فاقد شكل يا تناسبات ها ايجاد ساختمان

 حیاط مرکزی  -32-1

حياط مياني كه مطابق نقشه اي طراحي شده با تناسبات و شكل مشخص در ميان ساختمانها و ديوارهاي متعلق به يك قطعه زمين  

 قرار مي گيرد. 

 رواق  -33-1

ار حياط محصور شده و  يا از دو طرف كشيدگي باز بوده و يا از يك طرف به ساختمان و يا ديوكه  در طبقه همكف  راهروهاي مسقف

 از طرف ديگر با فضاي باز در ارتباط است 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
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 غیرعامل پدافند -34-1

 مالي خسارات شدن وارد از توانمي آن با اجراي و نبوده افزار جنگ كارگيريبه مستلزم كه گرددمي اطالق اقداماتي مجموعه به

 تلفات و خسارات اين ميزان يا  و نموده  جلوگيري انسانيتلفات   و غيرنظامي و نظامي حساس و حياتي تاسيسات و تجهيزات به

 .داد كاهش ممكن حداقل به را

 بناهای شاخص  -35-1

عملكرد، نوع مخاطب، مكان قرارگيري، ماهيت اجتماعي، فرهنگي  كالبد،  كه به جهت فرم،  هستند »بناهايي  منظور از بناهاي شاخص،  

 باشدموثر مي هاي كيفي بر سيما و منظر پيرامون خود و ويژگي

 اجتماعی   مسئولیت -36-1

 در و محيط زيست اجتماعي اخالقي،  مالحظات دادن قرار  نظر مد  به سازمان يك تمايل از است  عبارت اجتماعي، مسئوليت

 .زيست و محيط جامعه بر خود تصميمات و هافعاليت تأثير به نسبت پاسخگويي و سازماني هايگيريتصميم

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  پایگاه های میراث  -37-1

پايگاه هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به منظور تحقق نظام مند اهداف و ماموريتهاي سازمان در ارتباط با اين مكان  

يراث  زير نظر مقانون برنامه چهارم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران    114ها و موضوعات، حسب بند »د« ماده  

 فرهنگي ايجاد شده اند. 

 شهر  تاریخی منظر -38-1

 بوم زيست طبيعي يا اي زمينه در باز هاي فضا و ها ساختار  ها، ساختمان از اي مجموعه تجمع معني به شهر تاريخي منظر

 تاريخي ي طي دوره در شهري هاي سكونتگاه و شناسي ديرين و  شناسي  باستان  هاي سايت  برگيرنده در  مفهوم اين است. 

 شناسي، زيبايي تاريخي، علمي، شناسي، ديرينه معماري، شناسي،  باستان مفاهيم از يكپارچه انسجامي  حاصل و باشد  مي مشخص

 هايي توسعه و اجتماع حال- و گذشته مظاهر دل از شهر تاريخي منظر تعبير، اين به بنا .است بومي زيست و فرهنگي اجتماعي

 معماري از  منظور .هست  نيز ميراث فرهنگي و مندي بارزه مفاهيم برگيرنده  در تعريف اين .هستند محور  مكان كه است شده زاده

 توسعه تاثير به  وين يادنامه  .دهد مي  رخ ساخت تاريخي انسان محيط در كه  ايست ريزانه برنامه و طراحانه  مداخالت تمام معاصر،

 همايش اين تالش .است آن اصلي اهداف از پوياي توسعه ماهيت به توجه و پردازد مي تاريخي شهري مناظر بر معاصر هاي

 ديگر سوي از ميراثي شهري منظر حفظ و سو يك از شهري - رشد و اقتصادي اجتماعي تغييرات بين تعادل به دستيابي جهت در

 (WHC, UNESCO, 2005)است

 باغ تاریخی  -39-1

 كه بدان معناست اين اند، زنده لذا و بوده باغداري با مرتبط اصوال آن متشكله اجزاء كه است معماري تركيب يك تاريخي باغ

 و هافصل حركت ادواري ميان دائمي  توازن يك بازتاب نمايانگر باغ ظاهر ترتيب بدين .هستند جايگزيني قابل و فاني اجزاء اين

 منشور تاريخي، هايباغ قانون)  .است ديگر  سوي از آن نگهداشتن ثابت به  استادكار و هنرمند اراده و سو  يك از طبيعت زوال

 (1982 دسامبر مصوب فلورانس،

 سایر تعاریف و مفاهیم در ضوابط و مقررات بندر تاریخی کنگ  -40-1

وساز و يا قطعه بندي زمين كه مابين چند ترين مجموعه اي يكپارچه از ساختعبارت است از كوچكبلوک شهری:   •

   باشد.معبر محصور 
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 .عبارت است از نوع استفاده و بهره برداري از اراضيکاربری:  •

هاي مختلف در يك قطعه زمين، عملكردهاي مربوط به  عبارت است از تركيب چند عملكرد از كاربريکاربری مختلط:   •

 هاي مختلف بايد دسترسي مستقل و جداگانه داشته باشد.  كاربري

ه زميني يا يك پالک ثبتي به دو و يا چند قطعه كوچك تر كه بتوان از نظر  عبارت است از تقسيم بندي قطعتفکیک:   •

    ثبتي هر جزء حاصله را به طور مجزا مورد تملك قرار داد.

صورت مشاعي به تعدادي مالك تعلق دارد، از طريق  تعيين سهم هر يك از مالكين از يك قطعه مالكيت كه بهافراز:   •

 مراجع ذيربط را افراز گويند.  

عكس عمل تفكيك است به نحوي كه بتوان از نظر ثبتي دو يا چند قطعه زمين مجاور يكديگر را تبديل به يك  میع:  تج •

 پالک ثبتي نمود. 

  پذيرد.هايي كه در كاربري انجام ميعبارت است از انواع فعاليتعملکرد:   •

ا صدور سند ثبتي براي آن بالمانع  زميني است يكپارچه با محدوده مشخص كه داراي سند ثبتي بوده و يقطعه زمین:   •

 باشد.  

عبارت است از اجتماع تعدادي واحد مسكوني در يك يا در چند بلوک كه در يك قطعه زمين قرار  مجتمع مسکونی :   •

 گرفته باشند.  

متشكل از چند واحد مسكوني يك طبقه در يك قطعه زمين كه در آن امكان    واحدهای مسکونی مجموعه ای: •

باز )حتي درصورت تعريف  تفكيك قسمت اخت افقي وجود دارد.  فضاي  به صورت  آپارتمانها  صاصي طبق قانون تملك 

 شود.استفاده اختصاصي براي هر واحد( جزو مشاعات ساختمان منظور مي

عبارت است از تمام يا قسمتي از سطح زير بنا، كه به طور مستقل حداقل امكانات براي اسكان يك واحد مسکونی:   •

   خانوار را دارا باشد. در يك واحد مسكوني عالوه بر فضاهاي عمومي، پيش بيني آشپزخانه، تؤالت و حمام الزامي است.

شود كه در داخل محدوده طرح جامع واقع شده  هايي اتالق مي در اين طرح، اراضي باير به آن قطعه زمين اراضی بایر:   •

 اند. يا هرگونه كاربري ديگر از قبيل باغ يا كشاورزي و غيره بوده وساز وو در زمان انجام مطالعات، خالي از ساخت

صورت مشترک توسط ساكنان هايي از سطح زيربنا كه بهعبارت است از سطوحي از قطعه زمين و يا قسمتمشاعات:   •

   دو يا چند واحد مسكوني قابليت استفاده داشته باشد. 

  كند.به ويژه معابر دسترسي( كه لبة قطعه زمين را تعيين مي معبر )عبارت است از حد نهايي عرض يك بر زمین:  •

 شود. مي عبارت است از رقوم ارتفاعي بر زمين در معبر دسترسي كه مبناي محاسبه ضوابط ارتفاعي يك بنا تلقي کف:  •

   متر باالتر از آن باشد.20/1عبارتست از طبقه اي كه كف آن همطراز كف معبر و يا حداكثر همکف:  •

شود و تراز روي سقف تمام شده آن حداكثر كه زير طبقه همكف ساخته ميعبارت است از قسمتي از ساختمآنن:  زیرزمی •

 متر ارتفاع داشته باشد.   40/1از تراز متوسط معبر مجاور يا فضاي آزاد ساختمان 

كه تعيين كننده    عبارت است از خط فرضي به فاصلة مشخصي از بر زمين و به موازات خيابان دسترسيخط ساختمان:   •

 وساز براي تمام يا بخشي از طبقات يك بنا يا ساختمان است.  محدوديت ساخت

عبارت است از فاصلة قائم باالترين حد يك ساختمان تا رقوم كف تعيين شده بر اساس معبر دسترسي مجاور  ارتفاع بنا:   •

 قطعه زمين. 

كنند خنك  برج  آسانسور،  اطاقك  پله،  خرپشته  ارتفاع  اين توضيح:  در  امثالهم  و  آنتن  ذخيره،  آب،  منبع  دودكش،  ه، 

 منظور نمي گردد.  محاسبه
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وساز سقف همان عبارت است از فاصلة كف تمام شده تمام يا قسمتي از يك طبقه تا پائين ترين حد ساختارتفاع مفید:   •

 طبقه 

صورت فضاي سرپوشيده و باز در زير تمام يا قسمتي از كف عبارت است از تمام يا قسمتي از طبقة همكف كه به پیلوتی:   •

طبقه اول قرار مي گيرد. حداكثر سطح پيلوتي معادل سطح آن قسمت از كف طبقه اول است كه سقف پيلوتي محسوب 

 مي گردد. 

  بنا به مساحت قطعه زمين. عبارت است از نسبت مساحت سطح مجاز احداثضریب اشغال:  •

 شود.  زمين احداث ميشده در كلية طبقاتي كه دريك قطعهاست از مجموع سطوح ساخته عبارتسطح زیر بنا:   •

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

 هاي مجاز( بر روي قطعة زمين در آن قرار مي گيرد.  به جز پيش آمدگيطبقات )تصوير حد كلية 

رار گيرد  فضاي غيرمسقف )يا سقف شفاف( كه بيرون از حجم بنا باشد و در مجاورت قطعه زمين همجوار قحیاط خلوت:   •

 و از آن براي نورگيري و تهويه استفاده شود.  

فضاي غيرمسقف )يا سقف شفاف( كه بين ساير فضاهاي ساختمان قرار گيرد و از آن براي نورگيري و تهويه پاسیو:   •

 استفاده شود. 

   سطح سرپوشيده در طبقات غيرهمكف بنا كه حداقل يك طرف آن باز باشد.بالکن:  •

 هرگونه بيرون آمدگي ساختمان در طبقات فوقاني.آمدگی یا کنسول: پیش •

هاي شهري به هر نفر از  سرانه زمين، عبارتست از مقدار زميني كه به طور متوسط از هر يك از كاربريسرانه زمین:   •

 رسد.  جمعيت آن مي

يين هايي از سطح يك قطعه زمين كه بر اساس ضوابط تععبارت است از قسمتسطح آزاد یا فضای سبز خصوصی:   •

  تفصيلي احداث ساختمان يا بنا در آن مجاز نمي باشد.  -شده در طرح جامع 

هاي نهارخوري، اتاق يا فضاهاي نشيمن، اتاق  عبارتند از سالن پذيرائي، های مسکونی:  فضاهای اصلی ساختمان •

 خواب و اتاق كار. 

هاي اصلي، رف به فضاهاي باز، حياطنماي ساختمان عبارتست از كليه سطوح خارجي ساختمان كه مشنمای ساختمان:   •

باشند و سطح نما بايستي فرعي يا خلوت همان ساختمان يا مشرف به فضاهاي باز مربوط به گذرگاه و خيابان عمومي مي 

كاري سفيد و غيره و آجرنما پوشانده شود. صدور پايان كار بعد از اتمام عمليات ساختماني اعم از  ، سيمان از انواع سنگ 

   پذير است.داخلي و كليه نماهاي ساختمان امكان  قسمتهاي

 نماي اصلي ساختمان عبارتست از نمايي كه مشرف به خيابان يا حياط است.  نمای اصلی ساختمان:  •

هاي فرعي، جانبي يا حياط نماي فرعي ساختمان عبارتست از نماي مشرف به حياط نمای فرعی یا جانبی ساختمان:   •

 .خلوت

منظور از اماكن عمومي در اين دفترچه ضوابط و مقررات، آن دسته از ساختمانهائي هستند كه های عمومی: ساختمان •

  دهند.يكي از انواع خدمات عمومي را در اختيار افراد جامعه قرار مي

  پذيرد.انواع فعاليتهايي است كه در هر كاربري صورت ميعملکرد )کارکرد(:   •

 يابد. منظور حفظ حريم يك كاربري بخصوص، به فضاي سبز اختصاص مياراضي كه ب فضای سبز حفاظتی:  •

و  فضای سبز:   • كاري  گلكاري، چمن  بازي كودكان،  سبز، محل  فضاي  به  كه  دولتي  يا  عمومي  يا  اراضي خصوصي 

 درختكاري، آبنما و ... اختصاص يابد.  
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انون اراضي شهر داير محسوب و باغ اعالم  ق 12گردد كه بنا بر نظريه كميسيون تشخيص ماده به اراضي اطالق ميباغ:  •

  گردد.

 اراضي كه صرفاً براي استفاده كشاورزي اختصاص يافته است.  اراضی کشاورزی و کشتزارها:  •

 هاي كوتاه و كم عرض كه به نقش جابجايي عابر پياده برتري داده شده است.  عبارت است از راه کوچه:  •

خيابانخیابان دسترسی:   • نوع  آخريناين  مجموعه  ها  و  واحدها  به  دسترسي  و  بوده  ارتباطي  شبكه  بندي  هاي رده 

 آورند.  مسكوني را فراهم مي 

بست قرار داشته و جهت دور زدن گردد كه در انتهاي معبر بندوربرگردان به فضاي بازي اطالق مي   دوربرگردان:   •

   متر كمتر باشد. 12دايره شكل( نبايستي از  دوربرگردان )گردد. قطر بيني مي وسائط نقليه پيش 
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 های پیشنهادی و اقدام مشترک  راهبردها، برنامه  -2

 ريزي شده است: توسعه كالبدي حريم و محدوده شهر كنگ مبتني بر راهبردهاي زير برنامه 

 حفاظت و توسعه حريم شهر -

 ريزي كاربري اراضي برمبناي استقاده از اراضي بايربرنامه  -

 تامين كمبود سرانه خدمات شهري با استفاده از اراضي باير  -

 هاي خدماتي  گيري از اراضي مستعد توسعه در راستاي توزيع و پراكنش مناسب كاربريبهره -

 هاي خدماتي و فضاي همگاني   ريزي در راستاي دسترسي مطلوب كليه مناطق شهري به كاربري برنامه  -

 هويت شهري برمبناي ساختار سنتي و هويت تاريخي بندر كنگ ارتقاي نظارت بر كيفيت معماري و  -

 توسعه فضاي سبز  -

 طراحي فضاي همگاني و عمومي با استفاده از اراضي درشت دانه غير فعال و باير  -

 حفاظت از حرايم ساخت و ساز  -

 بومي( هاي هويتي شهر)عناصر تاريخي  و معماريبرداري از پتانسيلبهرههاي شهري و بهسازي سيما و نشانه -

 اي و شهري اي، منطقهاي، ناحيهگيري شبكه سلسله مراتبي خدمات در مقياس محلهشكل  -

 اي از عناصر هويت بخش واحدبهبود تعامل و ارتباط مناطق شهري برمبناي طراحي شبكه سازماندهي محورهاي شهري و   -

   طراحي شبكه يكپارچه فعاليت و خدمات در نوار ساحلي -

 معابر شهري توسعه كمي و كيفي  -

 ريزي سازوكار مديريت بحران در مواجهه با مخاطرات طبيعي برنامه  -

 ارتقاي سلسله مراتب شبكه ارتباطي درون شهري و حمل و نقل عمومي -

 هاي خاص و مستعد شهر طراحي مسير پياده و دوچرخه در موضع -

 زير در ادامه، به تفكيك ارائه شده است:  هاي ويژه براي توسعه شهر در راستاي محورهايها و برنامه حال، سياستدرعين

 حفاظت بافت تاريخي و پيوند بافت تاريخي با كل شهر   •

 توسعه شهر باتوجه به ظرفيتها و محدوديتهاي قرارگيري در پهنه ساحلي )توسعه دريامحور( هايها و برنامه سياست  •

 توسعه گردشگريويژه  هايها و برنامه سياست  •

 ساختار اكولوژيك شهر  فظ هاي حها و برنامه سياست  •

 حفاظت از محيط زيستهاي ها و برنامه سياست  •

ها به تفكيك موضوعي در بخش دوم جلد نهم گزارش ارائه شده  هاي اقدام مشترک سازماني تدين شده براي تحقق سياست برنامه 

 است. 
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 پیوند بافت تاریخی با کل شهر  تاریخی و حفاظت بافت  -1-2

هاي بومي، تقويت پيوند بافت تاريخي با كل شهر و دوري گزيدن از انتزاع بافت تاريخي از كل شهر، ارزش منظور حفاظت بافت و به 

 راهكارهاي كالبدي و غيركالبدي زير ارائه شده است: 

 راهکارهای کالبدی  -2-1-1

 :محدوده تاريخي مطابق نقشه زير تدقيق و تثبيت شده است. اين محدوده مشتمل بر چهار بخش به شرح زير است

 محدوده بافت تاريخي •

 هامحدوده باغات تاريخي و بركه  •

 محدوده آثار زير آب تاريخي  •

 گيرند. عناصر تاريخي ثبت شده كه خارج از محدوده ثبت شده بافت تاريخي قرار مي •

 :  شرح زير استهاي مذكور بهالزامات ساخت و ساز و مداخله در هريك از بخش 

و حوزه بالفصل بافت    به محدوده بافت تاريخي هاي مسكوني ارزشمند  زيرپهنهريزي بافت:  بندي تراكمي براي برنامه حوزه •

هاي تاريخي اختصاص يافته و ضوابط خاص هر حوزه به تفكيك  به محدوده باغگستره باغات تاريخي    و زيرگهنه  ،تاريخي  

 و بارويكرد حفاظت و توسعه ارائه شده است.  

 ارائه شده است.    6ر در بافت تاريخي با رويكرد حفاظت از بافت تاريخي در بند ضوابط سيما و منظر شهري و معاب •

هاي غير تاريخي كه به منظور برقراري پيوند مفهومي بافت تاريخي با كل  ها و فضاهاي شهري در پهنهضوابط كاربري  •

 ها و عناصر هويت بخش بومي به كل شهر تدوين شده است.  شهر، با رويكرد تسري ارزش 

بخشي به بافت تاريخي، برقراري پيوند مفهومي اين بافت با كل شهر و افزايش  منظور رونقريزي شهري، بهبرنامه در   •

احساس تعلق ساكنين كل شهر به اين بافت، تعريف كاربريهاي شهري تفريحي در بافت تاريخي به منظور جذب ساكنين 

گذاري بخشي در سرمايهاست اولويته قرار گرفته است. ضروريبه بافت به منظور گذراندن بخشي از اوقات فراغت مورد توج

 ها مورد توجه قرار گيرد. بخشي به اين برنامه و تحقق 

ضوابط در راستاي حداقل گرايش به تفكيك  بندي بافت تاريخي، رويكرد تدوين  منظور صيانت و حفاظت از ساختار و دانهبه  •

حال، باتوجه به تغيير ساختار فضايي بافت و بدنه معابر بوده است. درعين  قطعات بزرگ در بافت به منظور حفاظت ازساختار

هاي مستقل اي و تمايل به استقالل سكونت، موج تفكيك قطعات و يا ايجاد ساختمانها از خانوار گسترده به هسته خانواده

مكان سكونت و تغيير الگوي   ذكر است كه خواسته غالب ساكنين، حفظدر قطعات بزرگ را ايجاد نموده است. الزم به 

مند ويژه در بافت تاريخي و مياني( عالقهاستقالل واحدها( است و به بافت مسكوني خود )به   سكونت در همان محل ) 

دليل عدم ارائه راهكار، تمايل ساكنين به تفكيك قطعات براي امكان دسترسي به واحدهاي مستقل و سطح  هستند. به

افراز قطعه  بر    ، مبتني »واحدهاي مسكوني مجموعه اي« قطعه است. براي اين منظور، الگويي از  زيربناي باالتر براي هر  

طور مستقل با رعايت ضوابط در يك قطعه به دور حياط مياني به اصيل و تبديل ان به واحدهاي مسكوني با سند مالكيت 

 ريزي مسكن جلد هشتم ارائه شده است.  تفصيلي در بخش برنامه 

سازماندهي توقفگاه    بيني شده وي بافت تاريخي با حداقل مداخله ترافيكي و تعريض معابر و تخريب پيشدسترسي پذير •

 هاي خودروها صورت گرفته است.  

ترين محور حركتي در بافت تاريخي و اتصال آن به ميدان  عنوان مهمسازي محور زير مهره به ارائه طرح راهبردي باززنده •

هاي موضعي و  گره شهري؛ ضوابط مرتبط با طراحي اين محور در جلد يازدهم گزارش )طرح  ترينعنوان مهمشهرداري به 

 دهد.هاي مذكور در شهر را نشان ميموضوعي( ارائه شده است. تصوير زير جانمايي طرح
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 طراحي محور تاريخي زيرمهره

عنوان محور ساختاري تعريف شده براي شهر با هدف انسجام و يكپارچگي كل بافت شهر و در  يك محور سراسري به  •

كه منجر به    خيابان بهشتي، خيابان طالقاني و خاتم االنبيا(در طول  )ارتباط با بافت تاريخي از طريق يك محور اصلي  

محور متصل در امتداد اين مسير،  ائه شده است.  شود، ارافزايش خوانايي و سرزندگي در شهر و ايجاد رابطه شهر با دريا مي

هاي گذشته، بافت تاريخي توسط اين محور به دوبخش مجزا تقسيم شده  كننده ميدان شهرداري با ساحل است كه در دهه 

است؛ درعين حال اين محور نقش دروازه ارتباطي كل شهر از طريق ميدان شهرداري با ساحل دريا و با گذر از ميانه بافت  

كند؛ ضوابط مرتبط با طراحي اين محور كه در يابد كه به گسترش پيوند بافت تاريخي با كل شهر كمك ميريخي را ميتا

 االجرا است. هاي موضعي و موضوعي( ارائه شده، الزم جلد يازدهم گزارش )طرح

 

 طراحی محور ساختاری تعریف شده برای شهر 
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 راهکارهای غیر کالبدی  -2-1-2

هاي بومي، پايش مستمر حفاظت از محدوده بافت تاريخي و اجزا و عناصر آن و  مستندسازي و وتوسعه ارزشمنظور  به  •

از ظرفيت  استفاده  بندر  همچنين،  هاي اجتماعات محلي، »شرح وظايف اختصاصي پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري 

   هاي پيوست جلد دهم ارائه شده است.تاريخي كنگ« در مجموعه دستورالعمل

كننده و ضرورت پايه براي تداوم حيات بافت تاريخي است. راهكارها و پيشنهادهاي  صيانت از فنون و مشاغل بومي تضمين •

 الذكر ارائه شده است. خصوص در دستورالعمل فوق اجرايي در اين

به  • و  شهر  سيماي  در  بناهاي شاخص  اهميت  حائز  نقش  به  ا باتوجه  ارائه  و همچنين،  تاريخي  بافت  براي  خصوص  لگو 

اينتوسعه  براي  گيرد.  صورت  بيشتر  حساسيت  با  بناهايي  چنين  طرح  تأييد  و  تهيه  كه  است  الزم  آتي،  منظور هاي 

هاي پيوست جلد دهم ارائه  »دستورالعمل تهيه و تصويب طرح بناهاي شاخص در شهر كنگ« در مجموعه دستورالعمل

هاي با معيارهاي تعريف غيرمسكوني در بافت تاريخي و كاربري  هايشده است. حوزه شمول اين دستورالعمل، كليه كاربري

 شده در دستورالعمل مذكور است. رعايت مفاد اين دستورالعمل جهت صدور مجوز ساخت از طرف شهرداري الزامي است. 

هاي هاي پيشنهادي تسهيالت و مشوقمنظور توسعه ساخت و ساز و پويايي و سرزندگي در بافت تاريخي شهر، سياستبه  •

 ريزي مسكن جلد هشتم ارائه شده است. مرتبط با حفاظت و توسعه در بافت تاريخي« در بخش برنامه 
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توسعه شهر باتوجه به ظرفیتها و محدودیتهای قرارگیری در پهنه ساحلی )توسعه    هایها و برنامه سیاست  -2-2

 دریامحور( 

قرارگيري شهر كنگ در پهنه ساحلي دريا در راستاي توسعه دريامحور راهكارهاي  هاي ايجاد شده از  باتوجه به اهميت استفاده از ظرفيت 

 االجرا و ضوابط اجرايي مرتبط با آن به شرح زير است: الزم

برنامهبرنامه  .1 فارس ريزي  خليج  با  آن  همجواري  پتانسيل  بر  مبتني  درياپايه  اقتصاد  ساختار  در  كنگ  بندر  توسعه  ريزي 

تصادي )به ويژه در بخش حمل و نقل و انبارداري( مبتني بر صادرات به واسطه جايگاه و موقعيت  ارتقاي اقبيني شده و  پيش

 ژئوپلتيك بندر كنگ ارائه شده است. 

همچنين، بيني شده است.  اي و فرا ملي پيشريزي اقتصادي شهر مبتني بر  تعامالت فضايي و پيوندهاي منطقهبرنامه  .2

 در راستاي اشتغال زايي پايدار مورد توجه قرار گرفته است.  ارتقاي پيوند اقتصادي با بندر لنگه 

نمايد و الزم است  سازماندهي فضايي محور ساختاري تعريف شده براي شهر، ارتباط كل محالت شهر را با دريا تقويت مي  .3

 ريزي قرار گيرد.كه در اولويت برنامه 

از منظر و سي .4 نوار ساحلي و حفاظت  برنامه ريزي و طراحي  ماي لبه ساحلي در ضوابط مندرج در جلد يازدهم حفاظت، 

هاي موضعي و موضوعي( ارائه شده است؛ محورهاي مورد توجه در اين طرح كه رعايت ان در ساماندهي و گزارش )طرح

 هرگونه مداخله  در نوار ساحلي بايد مورد توجه قرار گيرد، به شرح زير است:

 نظور صيانت از منظر شهري و حفظ خط آسمان لبه ساحل تدوين ضوابط ساخت و ساز در نوار ساحلي به م -

 تعريف كاربري هاي اجتماع پذير  به منظور سرزندگي، پويايي و حداكثر بهره از نوار ساحلي -

 تأمين زيرساختها و تجهيزات شهري در تناسب با رويكرد حفاظتي و حذف عناصر مزاحم  -

 

 هاي موضعي و موضوعي مرتبط با پهنه ساحليطرح
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»بندر« به عنوان يكي از نقاط اصلي مقصد سفرهاي روزانه ساكنين و برنامه ريزي براي دسترسي مناسب ترافيكي به آن   .5

 بيني شده است.  پيش با وسيله نقليه شخصي و حمل و نقل عمومي

ها و ابر، ساختمانگيري بافت و معالزم است كه توجه به تأثير  دريا و نسيم دريا از نظر شرايط اقليمي در الگوهاي شكل  .6

 عناصر ساختماني نظير بادگير مورد توجه قرار گيرد. ضوابط ساخت و ساز در اين راستا ارائه شده است. 

و تعريف پهنه حفاظتي  بر بافت محدوده ساحلي خطر دريا  رعايت مالحظات ايمني ساخت وساز در حريم دريا، تطبيق خط  .7

 رايم ارائه شده، الزامي است. كه در بخش ح و ضوابط ساخت و ساز مرتبط با آن 

رعايت مالحظات پدافند غيرعامل باتوجه به قرارگيري شهر در مجاورت دريا و در هماهنگي با بنادر همجوار كه در بخش   .8

 پدافند غيرعامل ارائه شده، الزامي است.

 حفاظت از محيط زيست دريايي مشتمل بر:  .9

 مديريت پسماند در خشكي در نوار ساحلي -

 د ناشي از فعاليتهاي دريايي توسط قايقها، لنجها و ساير شناورها در اسكله و بخش ساحلي  مديريت پسمان -

 مديريت فاضالب و ممانعت از ورود آن به دريا -

 نظارت بر نوع صيد به منظور حفظ اكوسيستم دريايي   -

 زدايي بندرگاهاليروبي و رسوب  -

 و ساحل از منظر محيط زيست اي مرتبط با درياهاي عمراني و توسعه ارزيابي كليه فعاليت -

 هاي صنعتي و خدماتي پايش آالينده -

 الزامي است و به تفصيل در جلد سوم گزارش به تفصيل به آن پرداخته شده است. 

 برداري از بندر شهر در راستاي عملكردهاي چند منظوره بهرههاي بندري و توسعه تجهيزات و زيرساخت  .10

مستندسازي و توسعه  فرهنگي و آموزشي مرتبط با    دريانوردي در  شهر كنگ، توسعه فعاليتهايباتوجه به سابقه كهن   .11

ها، ظرفيت الزم براي ايجاد ريزي كالبدي سرانه در اين شهر الزامي است. در اين راستا، در برنامه   دريانورديهاي  فعاليت

 واع جهاز پيش بيني شده است. پايگاه آموزشي براي دريانوردي بومي و فنون ساخت و تعمير لنج و ان

هاي اقتصادي دريايي را نشان  موقعيت قرارگيري شهر در كنار دريا و سابقه تاريخي پيوند با دريا، اهميت توسعه فعاليت  .12

هاي اقتصادي كه در ارائه راهبردهاي اقتصادي به آن پرداخته  ترين برنامه دهد. در راستاي چند عملكرد نمودن بندر، مهممي

 بارتند از: شده، ع

 سازي جهت استقرار كاربريهاي صنعتي و خدماتي مرتبط با شيالت و صنايع تبديلي ظرفيت -

 توسعه فعاليتهاي حمل و نقل دريايي باتوجه به سابقه تاريخي اين فعاليت در منطقه براي جابجايي كاال و مسافر  -

هاي تجاري خرد مرتبط با  استاي فعاليتتوسعه فعاليتهاي تجاري بندركنگ در مقياس منطقه اي )و نه ملي( و در ر -

 گردشگري و يا حمل و نقل كاالهايي كه ارسال آن از بندر كنگ داراي مزيت نسبي است. 

 توسعه صنعت لنج سازي و تعميرات لنج -

 توسعه بندر صيادي -

بيني  پيش  ريزي كاربري زمين در حريم و محدوده شهرگيري فضاهاي مرتبط با اين خدمات در برنامههاي شكلظرفيت

 شده است.  

 ريزي كالبدي پيشنهاد شده است: هاي زير پيشنهاد شده و دربرنامهتوسعه گردشگري دريايي در قالب طرح .13

 هاي طبخ ماهي در نزديكي بازار ماهي براي استفاده گردشگران پيش بيني ايجاد غذاخوري  -
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ردشگري و امكان ايجاد سفرهاي دريايي توسعه خدمات بندر در راستاي جابجايي مسافر به منظور توسعه و رونق گ -

با جزاير ايران و همچنين كشورهاي حاشيه خليج فارس و درياي عمان در راستاي تعريف تورهاي  مابين بندر كنگ

 ايگردشگري زنجيره 

 احياي خور سور به منظور استقرار لنجهاي تفريحي، اسكله مسافري و فعاليتهاي تفريحي گردشگري  -

 اد مجموعه اقامتي گردشگري در حريم شرقي شهر و در لبه ساحليپيش بيني امكان ايج -

 ايجاد و توسعه پالژ ساحلي براي بانوان و آقايان -

خصوص هاي مختلف و به هاي اقتصادي مرتبط با دريا نيازمند جذب نيروي كار و مهاجرت افراد دربخش توسعه فعاليت .14

هاي اخير، ورود اين نيروهاي يژه و تحصيالت هستند. در سالهاي وشيالت است كه اغلب نيروهاي كارگري و فاقد مهارت

هاي فرسوده دربافت تاريخي( ايجاد خصوص خانه كار مهاجر مشكالتي براي شهر از نظر فرهنگي و اسكان در شهر )به 

جذب   نمايد. در اين راستا، دستورالعمل پيشنهادي براينموده است كه ضرورت نظارت بيشتر بر جذب نيروي كار را مي 

اجتماعي سازمان نيروي كار در سازمان مرتبط و مسؤوليت  زمينههاي  اولويتها در  و  زير در »تعريف ساختار  هاي هاي 

 ها در شهر كنگ« ارائه شده است: مسؤوليت اجتماعي سازمان

از ايجاد   تبيين اصول و ضوابط استخدام نيروي كار در شيالت و ديگر فعاليتهاي مرتبط با دريا به منظور جلوگيري -

 هاي اجتماعي در سطح شهر آسيب

 ثبت قايقهاي صيادي فعال و كنترل فعاليتهاي آنها   -

 حمايت از كاركنان  -
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 توسعه گردشگریویژه  هایها و برنامهسیاست  -3-2

تاريخي هاي اقتصادي و اشتغال در عين حفاظت از ميراث  عنوان يكي از مزيت باتوجه به اهميت توسعه گردشگري در شهر كنگ به 

هاي پيوست جلد دهم اين گزارش ارائه شده است. اين  شهر، »منشور گردشگري فرهنگي در شهر كنگ« در مجموعه دستورالعمل

بهره  براي  بهينه  راهبردهاي  درزمينهبرنامه  را  شهر  ناملموس  و  ملموس  ميراث  طبيعي  از ظرفيت  استفاده  و  و وري  فرهنگي  هاي 

هاي گردشگري الزامي  گيرد. رعايت اصول مندرج در اين برنامه در توسعه فعاليتالبدي در بر مي اجتماعي، محيط زيست، آموزشي و ك

 هاي كالبدي مورد نياز براي توسعه صنعت گردشگري الزامي است: عنوان زيرساختدرعين حال توجه به موارد زير به است.

پيشنهادي جهت حفاظت و احياي آثار ارزشمند هاي  هاي كالبدي شهر كنگ، اولويتدر راستاي توسعه و حفاظت جاذبه  .1

 شهر به شرح زير است: 

 ساماندهي و بهسازي سيما و منظر بافت تاريخي با رويكرد حفاظتي   -

 هاي تاريخي و ديگر عناصر تاريخي در پيوند با ساختار و تاريخ توسعه شهر بهسازي و احياي خانه -

فهومي آن با شهر كنگ به عنوان سكونتگاه تاريخي اوليه مرتبط با  ريزي جهت مرمت قلعه لشتان و تقويت ارتباط مبرنامه  -

 توسعه شهر

ها به هاي شهر و سيستم آبياري و فنون مهندسي آب در نخلستانها و سيستم آبياري آنها در رابطه با بركهاحياي نخلستان -

 عنوان جاذبه توريستي اكولوژيك شهر 

 ها طراحي و بهسازي باغ موزه بركه -

دطرح .2 فعاليتهاي  بر  مشتمل  گردشگري  توسعه  اولويت  در  اراي  آن  ظرفيت  كه  گردشگري  و  اقامتي  خدماتي،  هاي 

بيني شده است و نيازمند مشاركت بخش دولتي و بخش خصوصي است، به شرح زير  ريزي كالبدي شهر نيز پيشبرنامه 

 است: 

  بازآفريني عناصر ارزشمند موجود در بافت تاريخي،هاي احيا و  با تأكيد بر استفاده از ظرفيت فرهنگي در شهر    توسعه مراكز -

 در شهر ايجاد شده است. كه شناسي، خانه هنرمندان و خانه صنايع دستي و سالن اجتماعات موزه مردم همچون

 هاي آبي هاي تفريحي ورزشي مرتبط با دريا، مشتمل بر پالژهاي بانوان و آقايان، محل ورزش توسعه فعاليت -

 بازوي غربي اسكله شهر با كاركرد تفريحيساماندهي  -

 سازماندهي نوار ساحلي با هدف گسترش كاركرد توريستي تفريحي -

 هاي تفريحي گردشگريهاي تفريحي، اسكله مسافري و فعاليتاحياي خور سور به منظور استقرار لنج  -

 هاي بومگردي در سطح شهر گسترش مراكز اقامتي در قالب اقامتگاه -

 بيني شده ساحلي در حريم شهرو مجموعه تفريحي پيشايجاد اقامتگاه  -

 هاي متنوع در سطح شهر و در حاشيه نوار ساحلي و در نزديكي بازار يا مركز صيد ماهيو سفره خانه  هاگسترش رستوران  -

 ساني جهت ارائه اطالعات مقتضي به گردشگران ايجاد دفاتر اطالع -

هاي حمل و افزايش دسترسي پذيري براي ارائه خدمات به گردشگران در برنامه   شهريدرون  توسعه حمل و نقل عمومي .3

 االجرا است: شرح زير ارائه شده و الزم و نقل به 

 گسترش حمل و نقل عمومي در شهر و مابين كنگ و لنگه  -

 خوانايي و تأمين ايمني و امنيت مسيرهاي حركتي در سطح شهر و نصب تابلوهاي راهنما  -

 رودي به شهر كنگتعريف محورهاي و -

ايجاد سلسله مراتب در شبكه پياده و سواره شهر كنگ و سواحل در راستاي توسعه فعاليت هاي پياده روي، دوچرخه سواري   -

 و ...  
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هاي زير ريزي جهت توسعه زيرساخت، برنامهدر يك شبكه گردشگريشهر  گردشگري از طريق قرارگيري    توسعه منظور  به  .4

 در اولويت است:ا 

با جزاير ايران و همچنين   مات بندر در راستاي جابجايي مسافر و امكان ايجاد سفرهاي دريايي مابين بندر كنگتوسعه خد -

 ايكشورهاي حاشيه خليج فارس و درياي عمان در راستاي تعريف تورهاي گردشگري زنجيره 

 خور سور به منظور استقرار لنجهاي تفريحي و اسكله مسافري  گيري از ظرفيتبهره -

)باتوجه به اينكه شهرهاي شيراز و  الر    بستك و كنگ  -الر  -بستك و كنگ يا شيراز  -الرسازي مسير  ي و ايمنبهساز -

 احياي مسير قديمي ارتباط كنگ با پسكرانه و ايجاد يك شبكه گردشگري  منظور داراي فرودگاه است( به 

 بهسازي و ايمن سازي جاده بندرعباس به كنگ و لنگه   -

مسائل محيط زيست در رابطه متقابل شهر و گردشگر و الزامات مرتبط با تأمين منابع آب براي پذيرش گردشگر در شهر   .5

 در جلد سوم ارائه شده است. 

 راهبردي ارائه شده است.  امه هاي آموزشي در برنهاي اجتماعي جهت توسعه صنعت گردشگري و برنامه استفاده از ظرفيت .6
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 ساختار اکولوژیک شهر   های حفظ ها و برنامهسیاست  -4-2

هاي بارز اين منطقه بوده  هاي سيالبي از ويژگي هاي حاصل از بارش دانش بومي مهار و ذخيره روانابهاي سرزميني و  شناخت قابليت

است. )ساختار  ها و صنايع دستي وابسته به آن، حاصل شده لستاناست كه به مدد آن، تأمين آب شرب و مصرفي و همچنين، آباداني نخ

گيري دهد كه روند شكل طور كامل معرفي شده است.( همچنين، شواهد نشان ميآوري در جلد چهارم گزارش بهو اجزا و عناصر اين فن

ر، رابطه معناداري با اين ساختار اكولوژيك  هاي شتابزده سه دهه اخيهسته اوليه و همچنين، سير توسعه شهر در گذشته و پيش از توسعه

ريزي توسعه شهر ضروري است. )جلد چهارم گزارش( اين رويكرد، عالوه بر استفاده مؤثر از  داشته و بازيابي و احياي آن در برنامه

ها كه بخشي از هويت  ها )منابع نگهداري آب( و نخلستانها در احياي ساختار بومي بركه هاي سيالبي و مهار روانابمنابع آب بارش 

كه در بخش ضوابط بافت تاريخي گفته شد،  شوند نيز نقش دارد. در اين راستا، همچنان تاريخي و ميراث ارزشمند شهر محسوب مي

هاي تاريخي اختصاص  ه باغنيز بگستره باغات تاريخي  پهنه  زير هاي تاريخي به محدوده بافت تاريخي افزوده شده و  محدوده بركه

 يافته است. 

ريزي شهري«، »طراحي شهري«، »معماري« و در اين راستا، برنامه احيا و حفاظت از ساختار اكولوژيك شهر در چهار سطح »برنامه

گيري از  هدف بهرهها و راهكارهايي است كه با  ها، طرحها، توصيه»نظام حقوقي« ارائه شده است. اين برنامه، مشتمل بر دستورالعمل

 ريز ارائه شده است: اين برنامه به تفكيك در سه حوضه آب اصول تاريخي استفاده از آب و به روزرساني اين اصول تهيه شده است. 

يزرع و با پوشش گياهي بسيار  زار مهرگان كه لمريز خور سور )مشتمل بر سطح وسيعي بين شهر كنگ و شورهحوضه آب  •

 باشد( اندک مي

 ريز شمالي شهر )مابين محدوده شهري و خط الراس كم ارتفاع شمالي شهر(بحوضه آ •

 ريز شهري )محدوده شهري بندر كنگ(حوضه آب •

 

 منظور احياي ساختار اكولوژيك شهر الزامي است: به   اجراي اين برنامه در سه حوضه آبريز

 ریز خور سور حوضه آب  •

 ريزي شهري و فراتر( حوضه آبگير آن )مقياس برنامهبرداري از آب خور سور و ريزي بهرهبرنامه -

 ريزي شهري و فراتر( ريزي ثبت پارک ملي لشتان و مهرگانِ بندرهاي كنگ و لنگه )مقياس برنامهبرنامه -

هاي ساروجي خور سور و احياي باغات حاشيه شرقي شهر )مقياس مرمت شهري، احياي كاركرد اكولوژيك سازه -

 ( طراحي شهري و طراحي منظر

 ریز شمالی شهر حوضه آب  •

 ريزي شهري(حفاظت و احياي حوضه آبريز بركه دريا دولت )مقياس برنامه -

 ريزي شهري(برداري از آب حاصل )مقياس برنامهريزي براي بهرهاحياي درواي شمالي شهر و برنامه -

 ريزي شهري(برنامهشناسايي دروآهاي اصلي بيرون شهر، ساماندهي و حفاظت از مسير آنها )مقياس  -

 ريزي شهري(هاي جديد احتمالي )مقياس برنامهتعيين محل ساخت بركه -

 ریز شهری  حوضه آب  •

هاي جديد شهري و باغات تاريخي( اين حوضه به سه زير حوضه آبريز ابوذر، بافت قديم و مياني و زير حوضه غربي )توسعه

 راستاي احياي ساختار اكولوژيك شهر الزامي است: تقسيم شده كه اقدامات زير در اين سه حوضه در 

 ريزي شهري( تدقيق مسيرهاي جريان آب در شهر )مقياس برنامه -

 ريزي شهري(هاي جديد در شهر )مقياس برنامهتعيين محل ساخت بركه -

 ريزي شهري( تعيين محدوده باغات و مسيرهاي رسيدن آب به آنها )مقياس برنامه -
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 ريزي شهري( هاي تاريخي  )مقياس برنامهنظور  احياي نخلستانريزي و طراحي به مبرنامه -

 ي مسير حركت آب )مقياس طراحي شهري(هاخيابانطراحي مقاطع عرضي   -

 بندي معابر در سطح محالت آسفالت نشده  )مقياس طراحي شهري(تعيين جهت شيب -

 هاي جديد  )مقياس طراحي شهري(طراحي محل ساخت بركه -

 هاي فضاي سبز آبياري شونده  )مقياس طراحي شهري(طراحي و تعيين زمين -

 

 نظام حقوقي و ضوابط و مقررات،  الزامات مرتبط با موارد زير ارائه شده است:

ضوابط و مقررات حقوقي در راستاي محورهاي زير  بخشي به برنامه ارائه شده جهت احياي ساختار اكولوژيك شهر،  منظور تحقق به 

 پيشنهاد شده است: 

 هاي شهري باغخرد  •

 هاهاي جديد و قديم و روانابمالكيت آب بركه •

و اجراي آن    بخشي به اين برنامه در جلد چهارم اين مجموعه با عنوان احياي ساختار اكولوژيك ارائه شدهضوابط اجرايي جهت تحقق 

ريزي كاربري زمين عينيت  نامهجهت احياي ساختار اكولوژيك شهر ضروري است. همچنين، در ضوابط مرتبط با سيما و منظر و بر 

 هاي شهر تدوين شده است. يافته است. همچنين، ضوابط تعريف شده براي كاربري باغ نيز با هدف توسعه و احياي باغ 

ها و ضايعات درخت خرما(، عالوه بر احياي هنرهاي بومي همچنين، توسعه صنايع دستي مرتبط تا محصوالت كشاورزي بومي )برگ 

 ها نيز مؤثر بوده و محرک آن است. زسازي زنجيره ارزش اقتصادي محصوالت باغنقش دارد در با

 حفاظت از محیط زیست های ها و برنامهسیاست  -2-5

ها و صورت مبسوط در جلد سوم گزارش ارائه شده است. در اين راستا، سياست تحليل وضعيت آب و محيط زيست و ارائه راهكارها به

ها در زمينه »حفاظت از محيط زيست، احيا و ارتقاي توان اكولوژيك«، در جلد ه اقدام مشترک سازمانهاي مرتبط نيز، در برنامبرنامه 

 نهم گزارش تبيين شده است. 
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 بندی شهر نظام پهنه  -3

بر چهار پهنه سكونت، خدمات و فعاليت، مختلط، سبز و حفاظت است. در پهنه  نظام پهنه بندر كنگ مشتمل  تاريخي  بندي شهر 

هاي  سكونت، زيرپهنه مسكوني ارزشمند و زيرپهنه مسكوني عام، در پهنه خدمات و فعاليت محورهاي خدمات و فعاليت و گستره

خدمات و فعاليت، در پهنه مختلط زيرپهنه تاريخي و پهنه مختلط اداري، خدماتي و تجاري، در پهنه سبز و حفاظت نيز زيرپهنه باغات  

 (.1اند )جدول ومي و حفاظت پيشنهاد شدهو اراضي مزروعي، فضاي سبز عم

بندي،  هاي مجاز در نظام پهنهبندي اراضي در سه بخش كالن استفادهدر بخش حاضر مجموعه ضوابط و مقررات مرتبط با نظام پهنه 

 ست. هاي سكونت، خدمات و فعاليت، مختلط، سبز و حفاظت طراحي و تدوين شده اضوابط و مقررات ساختماني به تفكيك پهنه

 بندی بندر کنگ : نظام پهنه1جدول 

 

 بندی شهر های مجاز در نظام پهنهاستفاده  -1-3

  زیرپهنه مسکونی -3-1-1

حوزه مسكوني واقع در پهنه سكونت، دربرگيرنده نسبت اصلي كاربري زمين در بندر تاريخي كنگ است. حال اينكه قرارگيري در  

كاربري مسكوني داللت نداشته و شامل كليه خدمات مرتبط با سكونت و خدمات پشتيبان سكونت )آموزشي،  پهنه سكونت، تنها بر  

ورزشي، فرهنگي، مذهبي، درماني، تاسيسات و تجهيزات شهري و پاركينگ( است. مبناي خدمات پشتيبان سكونت در طرح ويژه بندر  

هاي شهري و تعيين رسازي با موضوع »تعاريف و مفاهيم كاربريشورايعالي معماري و شه   10/3/1389تاريخي كنگ مصوبه مورخ  

هاي شهري به تفكيك مقياس عملكردي )محله، ناحيه، منطقه، شهر، و فراشهر( ارائه  بندي كاربريها« است كه در آن طبقه سرانه آن

كم و ضوابط پيشنهادي طرح؛ استقرار   هاي مسكوني برمبناي تراگرديده است. لذا در پهنه سكونت عالوه بر احداث واحدها و مجموعه 

 فعاليت هاي پشتيبان سكونت در مقياس محله و با تواتر مراجعه روزانه با توجه نياز شهروندان مجاز است. 
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 های پشتیبان سکونت در مقیاس محله : فعالیت2جدول 

 مصادیق  مقیاس  نوع کاربری 

 دبستان (  -آمادگي -دبستاني ) مهد كودک آموزش هاي پيش  محله  آموزشی

 ( بيواحدهاي خريد روزانه ) خوار و بار، ميوه و سبزي، نانوايي، قصا محله  تجاری 

 دفاتر ) پست ،فروش روزنامه و مجله ( ، آرايشگاه هاي زنانه و مطب پزشكان محله  خدمات انتفاعی 

 كوچك هاي ورزشي ، باشگاه زمين هاي بازي كوچك محله  ورزشی

 مراكز بهداشت و تنظيم خانواده، درمانگاهها محله  درمانی

 ايبوستان )پارک( محله  محله  پارک

 و تكايا  مساجد، حسينيه ها و فاطميه  محله  مذهبی 

 ايستگاه هاي جمع آوري زباله  محله  تجهیزات شهری 

 هاي برق، پستهاي عمومي بهداشتيسرويس هاي تنظيم فشار گاز، آب و فاضالب، ايستگاه محله  تاسیسات شهری 

 محلي، انبار هاي معابر و پاركينگ  محله  حمل و نقل انبارداری 

 كشاورزي و باغات  زمين هاي  محله  باغات و کشاورزی
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 پهنه مختلط  -3-1-2

استقرار در اين پهنه عالوه هاي مجاز به  استفاده از اين اراضي به منظور احداث واحدهاي مسكوني، تجاري و خدماتي است. كاربري 

 بر مسكوني و فعاليت هاي پشتيبان سكونت عبارتند از: 

 گردشگري و بوم گرديهاي مرتبط با فعاليت .1

 خشك ، يفروش وهيم ، يقصاب ،يي نانوا ،ياتيلبن  ، يخواروبارفروشخدمات تجاري خرده فروشي و تامين مايحتاج روزانه مانند  .2

  مشابه يهاليتفعا و شگاهيآرا ،ييشو

 ييوخوابگاه دانشجو رستانيدب ،ييمدرسه راهنما دبستان، هدكودک،كودكستان،م .3

 يه تك مسجد و و ياهيناح ،يامحله يهاكتابخانه  اسيدر مق يومذهب يمراكز فرهنگ .4

 . هيناح محله و يورزش ساتيكودكان وتاس يباز يضاف .5

 حمام پزشكان و  مطب درمانگاه، قات،يتزر داروخانه، شگاه،يآزما درحد يدرمان-يموسسات بهداشت .6

 كودكان  ي باز نيزم و يسبزعموم يگذرها ،يشده،پارک محله ا زيسبز تجه  يفضا .7

 ها.ساختمان  ساتيتاس يداره مربوط به نگ خدمات ،يلوازم خانگ يها گاهريحد تعم دري راتيتعم-ي كارگاه يواحدها .8

  يالزام ربطذي يهااز سازمان يقانون يباشند وكسب مجوزها يطيمح ستيز ياز هر گونه آلودگ يعار ديبا هاتيفعا اين .9

 است. 

 طالق  ازدواج و و يدفتر ثبت اسنادرسم ، يدفتر مهندس دفتر وكالت، شعب بانك ها،  .10

 يگيوواحد همسا ياسبز محله يوفضا  يعموم يها نگيپارك .11

 ه،دفترپست وموارد مشاب  يگاز رسان ساتيآب وفاضالب،تاس ساتي،تاس  يپست برق،پست مخابرات: مانند ي،شهر ساتيتاس .12

 پهنه خدمات و فعالیت  -3-1-3

هاي  تجاري، اداري و خدماتي است. كاربري   ، صنعتي،به منظور احداث واحدهايبا توجه به زير پهنه طرح تفصيلي  استفاده از اين اراضي  

 به قرار زير است: مجاز به استقرار در اين پهنه  

 پشتيبان كار و فعاليت  هايفعاليت هاي پشتيبان سكونت و خدمات و فعاليت .1

 و طبقاتي يعموم يها نگياركپ .2

 شده زيسبز تجه  يفضا .3

تعم  دري  راتيتعم-يكارگاه  يواحدها .4 خانگ  يهاگاهريحد  نگ  دماتخ  ،يلوازم  به  و ساختمان  ساتيتاس  يداره مربوط  ها 

باشند    يطي مح  ستيز  ياز هر گونه آلودگ  يعار  ديبا  هاتيفعا   هاي متعارف شهر. اينهاي مرتبط با ساير اشتغالفعاليت

 است.  يالزام ربطذي  يها از سازمان  يقانون يوكسب مجوزها

  و   يگازرسان  ساتيتاس آب وفاضالب،  ساتيتاس ، يمخابراتپست   مانند پست برق،و تجهيزات شهري    يشهر  ساتيتاس .5

 هموارد مشاب

 اي و محليزيرپهنه محورهاي خدمات و فعاليت منطقهفعاليت هاي حمل و نقل انبارداري در تمامي زيرپهنه ها به غير از  .6

در تمامي زير پهنه ها به غير از زير   طالق  ازدواج و  و  يدفتر ثبت اسنادرسم  ،  يدفتر مهندس  دفتر وكالت،  شعب بانك ها، .7

 اي و محليمحورهاي خدمات و فعاليت منطقه پهنه 

با  فعاليت .8 مرتبط  گرديهاي  بوم  و  پهنه    گردشگري  زير  از  غير  به  ها  پهنه  زير  تمامي  فعاليت در  و  محورهاي خدمات 

 اي و محليمنطقه
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  وهيم ،يقصاب  ، يينانوا  ،ياتيلبن ، يخواروبارفروشمانند   خدمات تجاري خرده فروشي و عمده فروشي و تامين مايحتاج روزانه .9

و مايحتاج مورد نياز شهر در تمامي زير پهنه ها به غير از زير پهنه   مشابه  يهاليتفعا  و  شگاهيآرا  ، ييشو  خشك  ،يفروش

 اي و محليمحورهاي خدمات و فعاليت منطقه

در تمامي زير پهنه ها به غير از زير پهنه   ييوخوابگاه دانشجو رستان يدب ،ييمدرسه راهنما دبستان، هدكودک،كودكستان،م .10

 زيرپهنه صنعتي و كارگاهيو  اي و محليمحورهاي خدمات و فعاليت منطقه

محورهاي خدمات ، گردشگري در تمام سطوح عملكردي در تمامي زير پهنه ها به غير از زير پهنه  ي، تفريحي مراكز فرهنگ .11

 زيرپهنه صنعتي و كارگاهيو  اي و محليو فعاليت منطقه

محورهاي در تمامي زير پهنه ها به غير از زير پهنه    در تمام سطوح عملكردي  يورزش   ساتيكودكان وتاس  يباز  يضاف .12

 زيرپهنه صنعتي و كارگاهي و  اي و محليخدمات و فعاليت منطقه

محورهاي خدمات و فعاليت زير پهنه  در تمامي زير پهنه ها به غير از    تمام سطوح عملكردي  در  يدرمان-يموسسات بهداشت .13

 زيرپهنه صنعتي و كارگاهي و  اي و محليمنطقه

 26/12/1388مورخ    18591/ت  64677فعاليت هاي صنعتي جهت استقرار صنايع مشمول گروه الف، موضوع مصوبه شماره   .14

 صنعتي و كارگاهي هيات وزيران و اصالحات بعدي آن در زير پهنه 

 

 پهنه سبز و باز  -3-1-4

تامين انواع خدمات پارک و فضاي سبز، تفرج گسترده، تاسيسات و    اراضي زراعي و باغات شهري،  استفاده از اين اراضي به منظور 

 تجهيزات مورد نياز نگهداشت شهر و حرايم طبيعي و مصنوع است. 

 

 ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز  -4

كنترل آن بر عهده   تياست و مسؤول  يساختمان الزام  يطرح و مقررات مل  نيالزامات و ضوابط مندرج در ا  هيكل  تيرعا .1

 و كنترل ساختمان( است.  يقانون نظام مهندس 33نامه ماده  نييساختمان )موضوع آ يو نظام مهندس يشهردار

استاندارد   .2 نامه  آيين  اسالمي،  شوراي  مجلس  برقوانين  مشتمل  عمل كشوري  قانوني مالک  اسناد  كليه  ،  2800رعايت 

 الزامي است.  مصوبات عام شوراي عالي شهرسازي و معماري در كليه فرايند ساخت و ساز بنا

  14شود، براساس دستورالعمل ماده  ضوابط مالک عمل براي كليه امالک و اراضي كه طبق قانون باغ تشخيص داده مي .3

 قانون زمين شهري است. 

  مترمربع، در چارچوب قانون حفظ   500تبصره: بررسي وضعيت و نوعيت زمين براي كليه امالک و اراضي با وسعت بيش از  

 (، الزامي است. 1352درخت )مصوب  رويه بي قطع  از و جلوگيري سبز فضاي گسترش و

از   .4 برپايه ضوابط حفاظت  بندر كنگ  تاريخي  بافت  و مقررات  بندر كنگ، ضوابط  تاريخي شهر  ويژگي هاي  به  توجه  با 

بندر مذكور   آيين نامه اجرايي  1سوم توسعه، ماده    قانون برنامه   166هاي تاريخي كشور كه برآمده از بند ج ماده  بافت

هاي بافت تاريخي بندر كنگ از سويي ديگر تهيه و  هيات وزيران از يك سوي و همچنين شرايط و ويژگي   1384مصوبه  

نافي رعايت مباني مورد ارجاع، از جمله ضوابط مصوب و ابالغي توسط وزارت ميراث    تنظيم شده است. رعايت اين الزامات

در مواردي كه ضوابط مندرج در اين سند با ضوابط ابالغي مذكور در تناقض   فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نبوده و

 . باشد، ضوابط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مالک عمل خواهد بود
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رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد داراي معلوليت جسمي و حركتي )مصوب شوراي عالي شهرسازي  .5

ها و فضاهاي شهري، در فرايند طراحي و اجراي كليه ساختمانها و همچنين معابر، پياده روها، پاركينگ  و معماري كشور(

 الزامي است. 

 ساختمان، نيازمند اخذ مجوز الزم بازسازي و توسعه  اساسي،  تعميرات و  تغييرات الحاقي، بناي ساختمان، گونه هر احداث .6

 شهرداري است.  از

عيين سطح اشغال و تعيين تراكم، وسعت زمين طبق سند مالكيت )مساحت زمين قبل از  براي احداث ساختمان، مالک ت .7

 اصالحي( است. 

در قطعات داراي اصالحي به منظور برخورداري از حداكثر تراكم بيشتر از حداكثر تعداد طبقات مجاز افزايش تعداد طبقات   .8

 .مجاز نيست

 است.   معادل سطح اشغال مجازتراكم پايه مالک عمل در كل شهر بندر كنگ براي كليه اراضي  .9

تبصره : در موارد كه در مورد كاربري ها در ضوابط اختصاصي تراكم پايه در نظر گرفته شده باشد مالک تراكم پايه در ضوابط  

 اختصاصي كاربري ها است.

 شهرداري موظف به تملك آن مي باشد.   ، مجاز نبوده و)با پنج درصد رواداري(  مترمربع  25در قطعات كمتر از    وسازساخت .10

مهندس   دييتأ  افتيمسكن، ضمن در  نيتأم  و سازمانها در  ، نهادهادولت  يهامرتبط با پروژه  يهاساختمان  يمعمار  طرح .11

  ن يالزامات و ضوابط مندرج در ا  هيكل  تيبرسد. رعا  كميته معماري اداره كل راه و شهرسازي  دييبه تأ  ديبا  صالحيمشاور ذ

و    ي بوم  يالگوها  ك،يطرح با ساختار و بستر اكولوژ  ي است. كنترل هماهنگ  يزامساختمان در آن ال  يطرح و مقررات مل

طرح و    نيمات و ضوابط مندرج در االزا  هيكل  تيرعا  م،ويمنطبق بر اقل  يو اصول طراح  يو فرهنگ  يمعمار  بخشتيهو

 شاخص است.  يهاساختمان ندي ن تابع فراآساختمان در  يمقررات مل

،اسناد و مدارک   يليضوابط و مقررات تفص  تيعالوه بر رعا  ، يبررس  يبرا  يو ارائه آن به شهردار  يمعمار  يهانقشه   هيته   در .12

 ارائه شود:  ريبه شرح ز يياجرا هاي اسيدر مق ي كيو الكتر يكيمكان ساتيسازه، تأس ،يمعمار نهيطرح در زم يفن

موقع  ارائه  -1-12 مق  ت يپالن  سا  اسي با  در  بنا  استقرار  نحوه  دادن  نشان  با    ي اصالح  زانيم  ت،يمناسب 

 . يارتفاع يكامل و نشان دادن كدها يو با اندازه گذار نيمجاور زم يهاي ن،دسترسيزم

 ه يكل  يكامل، معرف   يگذار، اندازه ي(محور بند)ها  طبقات ساختمان با نشان دادن محل ستون   هيپالن كل  ارائه  -2-12

آبروها نشان دادن محل  بازشوها  يفضاها،  باران، نشان دادن  نورگكانال  يآب  ارتفاع  رهايها،  نشان دادن كدها    يو 

 ها.و آشپزخانه  يبهداشت يسهايدر سرو ژهيتمام شده، نحوه مبلمان به و  يهاكف

اتومب   يگذاراندازه  ي(محوربند)ها  با نشان دادن محل ستون   نگيارائه پالن پارك  -3-12 استقرار   ها،ليكامل، نحوه 

 تمام شده. يهاكف يارتفاع يو نشان دادن كدها هالي و ورود و خروج اتومب ي نحوه دسترس

  بيجنس مصالح بام، ش  بها،يصات شآب باران، مشخ  يآبروها  ،يبندب ينشان دادن نحوه ش  ايپالن بام    ارائه  -4-12

 سقف.  يبازشوها هيسقف و كل

 جنس مصالح نما، بازشوها، دست اندازها.  ، يارتفاع يساختمان با نشان دادن كدها ينماها هيكل ارائه -5-12

 يو عناصر ساختمان اتيجزئ رينقشه سا ارائه -6-12

 باشد.  يارتفاع يكدها  يرامپ و پله عبور كند و دارا يكه از رو يبرش به تعداد كاف ارائه -7-12

ارائه سطوح اختصاص داده شده به هر    ز يدر هر طبقه و كل ساختمان و ن  يجدول سطوح مجاز هر كاربر  ارائه  -8-12

 در هر طبقه و كل ساختمان. يكاربر

ها نقشه هيشده باشد. كل  ديو مالك در آن ق يو جدول راهنما، و نام طراح، مجر  عنوان يدارا ديها بانقشه  هيكل -9-12

 باشند.  يو عدد يخط اسيمق يدارا ديبا
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و  (  5كميسيون ماده )آن در    ب يو تصو  يه يتوج  يهاطرح هي، صرفاً با ته مترمربع  5000از    شي ببا مساحت   ياراض كيتفك .13

   ، مجاز است. اين سنددر  ي و تفكيك قطعاتاستفاده از اراض نحوهبر اساس ضوابط 

خدماتي مازاد بر حقوق مكتسبه موجود در پهنه مختلط مشمول پرداخت عوارض    -هرگونه ساخت و ساز با كاربري تجاري .14

 ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري است.

 نقشه ضوابط طرح 

 ضوابط و مقررات نظام کاربری اراضی   -5

هاي داراي كاربري خدمات عمومي، افزون بر مجموعه اين ضوابط و مقررات، رعايت ضوابط و  وساز در زمينساخت در طراحي و  

 هاي مسئول هر كاربري به قرار جدول زير الزامي است: هاي تدوين شده از سوي سازمان ها و آئين نامه مقررات، دستورالعمل

 های خدمات عمومی مرتبط با کاربریهای مسئول : سازمان3جدول 

 سازمان یا ارگان مربوطه  نوع کاربری 
 آموزش و پرورش آموزشی

 علوم ، تحقيقات و فناوري تحقیقات و فناوری -آموزش 

 فرهنگ و ارشاد اسالمي  هنری  -فرهنگی 

 سازمان اوقاف و امور خيريه  مذهبی

 پزشكي بهداشت ، درمان و آموزش  درمانی

 ورزش و جوانان  ورزشی

 و صنايع دستي گردشگري ميراث فرهنگي، گردشگری  -تفریحی 
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 هاي مسئول تجهيزات و تأسيسات شهري سازمان تجهیزات شهری 

 هاي نفتي شركت پااليش و پخش فرآورده جایگاه سوخت 

 و صنايع دستي گردشگري ميراث فرهنگي، تاریخی 

 

 هاي عمومي تابع ضوابط و مقررات بافت تاريخي است. كليه خدمات و كاربري در بافت تاريخي، .1

هاي مصوب  هايي كه در قالب طرحهاي خدمات عمومي موجود )درزمان تصويب طرح( به هنگام نوسازي و زمينكاربري .2

 قررات هستند. وساز در چارچوب مفاد اين ضوابط و ماند ملزم به ساخت هاي خدمات عمومي تخصيص يافتهبه كاربري

 يامالک واقع در طرح ها   تيوضع  ن ييدر چارچوب قانون تع  يخدمات  يكاربر  يدر امالک دارا  ي صدور پروانه ساختمان .3

از دستگاه   هيديياخذ تا  ،يها از مراجع قانونآن  يكاربر  رييتغ  يدرخواست برا  اي( و  1367ها )مصوب    يو شهردار  يدولت

(،  1394كشور )مصوب    ينظام مال  يو ارتقا  ريرقابت پذ  دي( قانون رفع موانع تول59در چارچوب ماده )  يخدمات  يكاربر  يمتول

 است.  يالزام

تناقض ف .4 تفاوت و    ي ها دستگاه  يسند و ضوابط و مقررات مالک عمل و قانون  نيضوابط و مقررات ا  نيمابي درصورت 

 ارجح است. يمتول يهاضوابط و مقررات دستگاه تيرعا ،يمتول

محيطي نشاني و خدمات ايمني و ضوابط زيستهاي خدمات عمومي، پيروي از مقررات ويژه سازمان آتش در همه كاربري .5

 و ضوابط مربوط به معلولين جسمي و حركتي الزامي است. 

 

 کاربری مسکونی -1-5

بندي پيشنهادي شهر در چهار پهنهپالک ها )قطعات( داراي كاربري مسكوني در طرح ويژه بندر تاريخي كنگ بر اساس نظام 

زير پهنه به شرح زير قرار گرفته است كه بر اساس سياست هاي كلي طرح ضوابط و مقررات كاربري مسكوني در اين بخش  

 ارائه گرديده است. 

ه  شهر بندر كنگ است كه ب يخيبافت تار يشنهاد يشده پ قيشامل محدوده تدق   يخيارزشمند تار يمسكون رپهنهيز .1

كشور و شمال  يجنوب هموجود در پهن يخيتار يبافت ها  نياز شاخص تر يكي  يو معمار يبصر يها يژگيلحاظ و

 فارس است.  جيخل

 يبافت م  نيا يها يژگياز جمله و بوده و  يخيشامل محدوده بالفصل بافت تار  يخيبالفصل تار يمسكون رپهنهيز .2

 در آن اشاره نمود.  يخيبافت تار ياز ارزش ها يبرخ ميتوان به تعم

و   يا... خامنه ا  تيتا بلوار آ  ينيامام خم  ابانيحدفاصل خ  ،يانيم  يبا تراكم كم  شامل بافت مسكون  يمسكون  رپهنهيز .3

 ي ريشكلگ   طيو محله ابوذر به لحاظ شرا  يان يذكر است كه هرچند بافت م  انيمحله ابوذر در شمال شهر كنگ است. شا

با توجه به مطالعات صورت گرفته دارا  باشنديم  ييتفاوت ها  يها دارا  يژگيو  يو برخ و   يكالبد  يها  يژگيو  ياما 

 ن يدر ا  يشنهاديپ  ييمذكور در سازمان فضا  يبافتها  گاهيبوده و با توجه به جا  ينسبتا همگن  يمعمار  يشاخص ها

 .  اندقرار گرفته  رپهنهيز

با   ريبا  يو اراض يمسكون يدر قالب مجتمع ها ديجد يبا تراكم متوسط  شامل ساخت و سازها يمسكون رپهنهيز .4

 . است نگمحدوده شهر بندر ك يغرب هيال منتهي و لنگه –در غرب جاده بستك  يمسكون يكاربر
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 و ممنوع در کاربري مسکوني  طمجاز، مشرواستفاده هاي  -5-1-1

 استفاده هاي مجاز -1-1-1-5

 بناي تراكم و ضوابط پيشنهادي طرحهاي مسكوني برممجموعه احداث واحدها و  .1

 احداث خوابگاه  و پانسيون هاي اقامتي .2

  با   شهر بندر كنگ   يخيمتعارف و نقش  تار  يها تيمتناظر با فعالهتل آپارتمان    احداث اقامتگاه بوم گردي، هتل و .3

   ي حفظ اصول بهداشت

 استفاده هاي مشروط  -2-1-1-5

، بر در زمينهاي غير دولتي پشتيبان سكونت در مقياس محله و با تواتر مراجعه روزانه با توجه نياز شهرونداناستقرار  فعاليت هاي 

هاي شهري و تعيين سرانه  شورايعالي معماري و شهرسازي با موضوع »تعاريف و مفاهيم كاربري  10/3/1389اساس مصوبه مورخ  

 امكان پذير است. ها« مشروط بر موافقت سازمان ها و ادارت ذيربط با نوع فعاليت آن

 استفاده هاي ممنوع -3-1-1-5

.هرگونهاستفادهديگرغيرازاستفادههايذکرشدهدربندهايفوقممنوعاست .1

احمتبرايفود،کافهو...بهدليلايجادمزايدرقالبسوپرمارکت،رستوران،فستهايزنجيرهاستقرارشرکت .2

 ساکنانوبهخطرانداختناقتصادمحليدرکاربريمسكونيممنوعاست.

 

 تجمیع و تفکیک اراضي مسکوني  -5-1-2

مجلس   28/1/1390مصوب    يقانون شهردار  ياصالح  101اده  م قالب در ضوابط كليه رعايت با اراضي تفكيك   .1

 ي مجاز است. اسالم يشورا

 مناسب زمين و موقعيت اراضي مجاور بالمانع است. تجميع قطعات تا هر اندازه با رعايت شكل  .2

تبصره: در بناهاي ثبتي و واجد ارزش واقع در بافت تاريخي، هرگونه تغيير بنيادين از جمله تفكيك و تجميع ممنوع 

مي باشد و در ساير قطعات واقع در اين بافت، تجميع تنها در حالتي مجاز است كه بازپيرايي قطعه به وضعيت اصيل 

 ينجامد.آن ب

مترمربع و در ساير قطعات   1000حدنصاب تفكيك در فطعات با كاربري مسكوني در محدوده بافت تاريخي معادل   .3

 مترمربع است.  200با كاربري مسكوني معادل 

 .است اعمال قابل هاي اعالم شده  نصاب حد از كدام هر براي % 5 تا تبصره : رواداري

 شود.صالحي محاسبه مي حد نصاب تفكيكي پس از رعايت برهاي ا .4

 هاي غيرتاريخي بايد داراي دسترسي سواره باشند.  كليه قطعات در بافت .5

 قانون زمين شهري است.  14تفكيك قطعات با نوعيت باغ با هر نوع كاربري تابع آيين نامه اجرايي ماده   .6

كنند. براي آنرا قطع ميهاي مختلف  اعم از حريم و يا طرحهايي كه خط مرز محدوده شهر يا نقاط ممنوعه  در پالک .7

 قسمتي كه داخل محدوده واقع شده تفكيك براساس ضوابط و مقررات بالمانع است. 

از حد نص .8 از زيرپهنه هاي طرح ويژه؛ قطعات موجود و يا ساخته شده كوچكتر  اب تفكيك آن  چنانچه در هريك 

زيرپهنه باشند؛ ضوابط و مقررات ساختماني شامل تراكم ساختماني، تعداد طبقات و سطح اشغال شامل قطعه مذكور 

 .گرددمي



 

 

30 

 

درجه   10باشد. چرخش  جنوب شرق مي   -غربدرجه شمال  15گيري بهينه قطعات، كشيدگي در راستاي محور  جهت .9

 به دوسمت بالمانع است.  

درصورت اختصاص بلوک شهري به خدمات، افزايش طول قطعه متر مجاز است.    100طول بلوک شهري حداكثر تا   .10

 مذكور بالمانع است.  

 ها و دوربرگردان انجام شود. ضوابط و معيارهاي اصالح گذرها، رعايت پخ  تفكيك اراضي بايد با درنظر گرفتن .11

 كه موجب از بين رفتن درختان نگردد.نحوي صورت گيرد تفكيك قطعات به  .12

 ها برگذرهاي شهر شكل گيرد.  نحوي صورت گيرد كه مسير حركت رواناب تفكيك قطعات به  .13

ها انجام شده باشد، ارائه مجوز دون توجه به مسير رواناب چه تفكيك بدر قطعات تفكيك شده و ساخته نشده، چنان .14

ها بيني تمهيدات الزم )از قبيل كانال كشي( براي ممانعت از ايجاد اخالل در مسير حركت روانابساخت منوط به پيش 

 ها بر قطعات را مشخص نموده و به مالكين اعالم نمايد. است. در اين مورد شهرداري موظف است مسير رواناب 

 

 ابعاد و تناسبات قطعات -5-1-3

هاي جديد اراضي مسكوني واقع در زيرپهنه مسكوني ارزشمند تناسبات قطعات با حفظ حدنصاب تفكيك در تفكيك .1

 برابر عرض آن بيشتر باشد.  2شود كه نزديك به مربع باشد. در اين راستا طول قطعه نبايد از  پيشنهاد مي

  كمتر باشد. متر  20 ازهاي جديد اراضي مسكوني واقع در زيرپهنه مسكوني ارزشمند عرض قطعه نبايد در تفكيك  .2

برابر عرض آن بيشتر   5/2هاي جديد اراضي مسكوني واقع در زيرپهنه مسكوني عام طول قطعه نبايد از  در تفكيك .3

 باشد. 

 متر كمتر باشد.  9ض قطعه نبايد از هاي جديد اراضي مسكوني واقع در زيرپهنه مسكوني عام عردر تفكيك  .4

درجه   10باشد. چرخش  جنوب شرق مي   -غربدرجه شمال  15گيري بهينه قطعات، كشيدگي در راستاي محور  جهت .5

 به دوسمت بالمانع است.  

 نحوه دسترسي -5-1-4

هايي با  در نتيجه، امكان تفكيك در پالک و    متر است  8  دسترسي براي قطعه تفكيك شده جديدحداقل عرض   .1

 متر وجود ندارد.  8عرض گذر كمتر از 

از   تاريخي چنانچه عرض پوسته طرح تفصيلي كمتر  باشد، عرض پوسته طرح تفصيلي     6تبصره: در پهنه  متر 

 مالک عمل است. 

 است.متر ممنوع  45عرض بيشتر از  از معابر با قطعات مستقيم سواره  ايجاد دسترسي .2

 بالمانع  دوم احداث دسترسي باشد، ر مت  25 از  بيش دسترسي گذر مجاورت در قطعه بر طول كه صورتي در .3

 .است

 متر است.  9له الزامي براي ايجاد تعدد دسترسي از يك گذر حداقل  تبصره: حداقل فاص

كف  رازت(.  است ممنوع تفكيكي قطعه داخل به دسترسي منظور به روپياده محدوده در پله و رامپ احداث .4

 داخل قطعه شده تمام سطح و روپياده تراز  سطح اختالف صورت در و شودمي  تعيين شهرداري توسط روپياده

 )شود اجرا تفكيكي قطعه داخل محدوده در پله يا رامپ بايد تفكيكي،

 به جابجايي نسبت نوسازي هنگام در بايد موجود است. و موارد ممنوع ساختمان پخ در رو ماشين درب نصب .5

 نمايند. اقدام رو ماشين در
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 تراکم پایه  -5-1-5

 طعات داراي كاربري مسكوني  مطابق جدول زير است: قتراكم پايه 

 تراکم پایه کاربری مسکونی: 4جدول 

 پهنه 
ارزشمند  يمسكون

 يخيتار

بالفصل   يمسكون

 يخيتار
 با تراكم كم يمسكون

با تراكم  يمسكون

كمتر از  متوسط 

250 

بيش از  

250 

كمتر از 

250 
 250بيش از 

 %60 %55 %60 %55 %65 %50 تراكم پايه پيشنهادي 

 

 قبل زمين مساحت گيرند، مي قرار معابر تعريض در كه اراضي در ساز و ساخت ضوابط در زمين حدنصاب مالک .1

 .گردد كمتر يا و مترمربع 75 اصالحي از پس باقيمانده اندازه است؛ مگر اصالح از

  %50در پهنه مسكوني ارزشمند تاريخي در بناهاي موجود و قابل نوسازي، چنانچه تراكم قبل از نوسازي بيش از   .2

 را پرداخت نمايند.   مجازو تراكم    %50باشد، ميزان مذكور مالک تراكم پايه بوده و مالكين نبايد مابه تفاوت تراكم پايه  

 از پس اي  قطعه چنانچه  بود.  نخواهد مجاز مترمربع  75 از كمتر مساحت با اراضي در مسكوني  واحد  احداث .3

. بود نخواهد  مسكوني واحد احداث  به  مجاز  ،يابد تقليل مترمربع 75 از كمتر مساحتي به  خيابان تعريض اعمال

 ضوابط درصورت تأييد كميسيون ماده پنج و در چارچوب   خدماتي -تجاري كاربري بهتغيير كاربري اين قطعات  

 بالمانع است.  بنا احداث

 .است اعمال قابل هاي اعالم شده  نصاب حد از كدام هر براي % 5 تا تبصره : رواداري

اي مستقال قابل احداث بنا نباشد، شهرداري موظف است باقيمانده را  به هنگام تعريض گذرها اگر باقيمانده قطعه .4

 خريداري و به مالكين مجاور به شرط تجميع بفروشد و يا براي خود نگه دارد. 

 

 تراکم و سطح اشغال کاربري مسکوني -5-1-6

 طابق جدول زير است: تراكم و سطح اشغال مجاز قطعات داراي كاربري مسكوني م

 ی مسکون یسطح  اشغال و حداکثر تراکم مجاز کاربر 5جدول 

 
عرض  

 معبرمجاور 

ارزشمند  يمسكون

 ي خيتار

بالفصل   يمسكون

 ي خيتار

با تراكم  يمسكون

   كم

با تراكم  يمسكون

   متوسط

كمتر از 

250 

بيش از  

250 

كمتر از 

250 

بيش از  

250 

كمتر از 

250 

بيش  

از 

250 

 200كمتر از 
بيش از  

200 

 حداكثر سطح اشغال 

 
65  % 55% 65% 55% 60% 55% 60% 60% 
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حداكثر تراكم 

 ساختماني

متر و   6

 كمتر 
65  % 55% 

65% 

110% 

60% 

110% 120% 

120% 

  6بيشتر از 

 متر
130% 120 300% 

حداكثر تعداد 

 طبقات

و   متر 6

 كمتر 
1 1 

1 

2 

1 

2 2 

2 

  6بيشتر از 

 متر
2 2 5 

 

 معيار محاسبه سطح اشغال و تراكم مساحت ملك طبق سند مالكيت آن است. .1

مندي از حداكثر تراكم ساختماني به هيچ عنوان افزايش طبقه مجاز تبصره: در قطعات داراي اصالحي به منظور بهره

 نمي باشد. 

كه نسبت سطح فضاي باز در كف به سطح بازشو )طول ايوان مجاور به فضاي باز ضربدر فضاي نيمه باز، درصورتي .2

جزو تراكم و سطح اشغال متر بيشتر نباشد،    5/2عرض ايوان از    ارتفاع كف تا زير سقف ايوان( كمتر از يك باشد و

 قطعات محاسبه نمي شود. 

درصد وسعت قطعه به شرط  15مترمربع احداث فضاي نيمه باز به ميزان حداكثر  250در قطعات با مساحت بيش از  .3

 رعايت حداقل وسعت فضاي باز ، مجاز است. 

اريخي، احداث طبقه اول به صورت كلي مجاز نيست. اما باتوجه به  در قطعات واقع در زيرپهنه مسكوني ارزشمند ت .4

وجود الگوي باالخانه در نمونه هاي بومي درصورت درخواست مالك، احداث اتاق باالخانه صرفاً در قطعات با مساحت 

ستي مجاز مترمربع و باالتر با شرايط زير و منوط به اخذ تأييد از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع د  500

 است : 

 درصد طول آن ضلع باشد.  30آمدگي از طرف هريك از اضالع حداكثر برابر حداكثر پيش -

 متر كمتر باشد. 3فاصله هر جبهه ساختمان از جبهه مقابل و يا ديوار محوطه،  نبايد از  -

 درصورت موافقت با احداث، اين بخش به تراكم ساختماني افزوده مي شود.

 . است همكف طبقه اشغال سطح معادل حداكثر ن،يريز طبقات اشغال سطح .5

 صورت هر در شد؛ اما نخواهد محسوب تراكم جزء خاص شرايط  رعايت به مشروط زير ها سطوحساختمان در .6

 شوند:  مي محاسبه ساختمان سطح اشغال جزء

 از كمتر ارتفاع و داراي گيرد قرار انباري موتورخانه، پاركينگ، استفاده مورد  چنانچه زيرزمين و پيلوتسطح   -

 .باشد مترسانتي  240

طبق  ابعاد اينكه  به  مشروط آسانسور اتاق و خرپشته بام، پشت در واقع تأسيسات به  يافته اختصاص سطح -

 .گردد رعايت ضوابط

 سطح بادگير بر روي بام  -

باشد. )اين  بيشتر يا مسكوني واحد 12 حداقل داراي كه بناهايي مترمربع در 35 حداكثر مساحت به سرايداري -

 ( .است آن ممنوع براي مجزا سند صدور و شده محسوب ساختمان مشاعات عنوان به واحد
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مطابق مبحث چهارم مقررات ملي  نورگير ابعاد حداقل آنكه بر مشروط طبيعي تهويه فضاهاي و نورگيرها سطح -

 .گردد ساختمان رعايت

نمايد و  تامين را  واحد يك از  بيشتر دسترسي آنكه  بر مشروط ساختمان عمومي دار  شيب  سطوح و آسانسورها -

 ضوابط ابعادي استاندارد آن طبق مقررات رعايت گردد. 

 ساختمان  ملي مقررات ضوابط مطابق هاساختمان براي فرار پله -

 اشغال سطح و تراكم جزء ابعاد حداقل رعايت به  مشروط آن، مشابه موارد و تاسيساتي داكت به مربوط سطح -

 .شود نمي محاسبه

 از تفكيك غيرقابل كه  انتظار و خروج يا ورود براي  درساختمان هاي مسكوني  همكف طبقه  در البي)سرسرا(  -

 فضاي  با ارتباط مستقيم در فضا اين كه صورتي باشد. در ها كاربري ساير به تبديل غيرقابل و مشاعات

مورد   هاي پاركينگ كليه تامين به مشروط گردد، احداث همكف طبقه  در  و بوده آسانسور و پله راه ورودي،

 ساختمان تراكم جزء ، ساختمان مجاز كلي ارتفاعي ضوابط و پيلوت ارتفاعي ضوابط رعايت ضوابط، مطابق نياز

 .گرددنمي محسوب

 ساختمان ملي مقررات ضوابط كليه رعايت با و در زيرزمين صرفا مسكوني هاي ساختمان در استخر احداث -

 .شود نمي محاسبه  تراكم جزء و پذيربوده امكان

 با در پيلوت يا زيرزمين  مسكوني هاي ساختمان ساكنين جهت استفاده كودكان بازي  فضاي و ورزشي فضاي -

 .شود نمي محاسبه تراكم جزء ساختمان مشاعات از تفكيك عدم ساختمان و مقررات ملي ضوابط كليه رعايت

كه نسبت سطح فضاي باز در كف به سطح بازشو )طول ايوان ساختمان هاي مسكوني درصورتي در  باز  فضاي نيمه -

متر بيشتر   5/2مجاور به فضاي باز ضربدر ارتفاع كف تا زير سقف ايوان( كمتر از يك باشد و عرض ايوان از  

 شود. جزو تراكم و سطح اشغال قطعات محاسبه نمي نباشد، 

 

 )الگوي سطح اشغال( نحوه استقرار ساختمان در زمین  -5-1-7

با تراكم   ي مسكوندر قطعات با كاربري مسكوني واقع در زيرپهنه مسكوني ارزشمند تاريخي، مسكوني بالفصل تاريخي و   .1

متر كمتر    3كه فاصله هر جبهه ساختمان از جبهه مقابل و يا ديوار محوطه، از  ،  استقرار بنا در چهار وجه زمين درصورتيكم

 نباشد، بالمانع است. 

با تراكم   ي مسكونر قطعات با كاربري مسكوني واقع در زيرپهنه مسكوني ارزشمند تاريخي، مسكوني بالفصل تاريخي و  د .2

 ، اولويت استقرار ساختمان به ترتيب، شمال زمين، غرب، جنوب و شرق است. كم

 ضلع مشرف به معبر عمومي است. ، استقرار بنا در  با تراكم متوسط  ي مسكوندر قطعات با كاربري مسكوني واقع در زيرپهنه   .3

درصد شمالي زمين، چنانچه در بلوک   60: باتوجه به الگوي استقرار طرح تفصيلي پيشين مبني بر استقرار بنا در  1تبصره  

 است.  الزامياين مبنا قطعه يا قطعاتي با اين الگو شكل گرفته باشند، شكل گيري مابقي قطعات بر  ،موجود

مشروط بر رعايت حداكثر   Uو    Lبيش از يك بر مشرف به معبر عمومي استقرار بنا به شكل  : در قطعات داراي    2تبصره

   بالمانع است.  و استقرار در مجاورت معبر سطح اشغال

 25گيرد، حداقل  بسته ثابت و غيرثابت( قرار نمي از سطح زمين كه در محدوده سطح اشغال )مشتمل بر فضاي بسته و نيمه .4

باز  باز )بدون سايبان يا هرگونه پوشش( اختصاص يابد؛ تخصيص مابقي فضاي باقيمانده به فضاي نيمهدرصد بايد به فضاي  

متر مربع   25بالمانع است.  درصورت تفكيك فضاي باز به چند بخش مجزا در عرصه، سطح هرفضاي باز پيوسته نبايد از 

 كمتر باشد.
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 .يابد اختصاص درختكاري و سبز ايفض به  بايد مسكوني قطعه هر باز فضاي از درصد 30 حداقل .5

هم پيوسته، چنانچه درخصوص الگوي استقرار، ساختاري شده در يك يا چند بلوک ساختماني به در قطعات تازه تفكيك  .6

ها در هماهنگي ميان قطعات با يكديگر مدنظر باشد،  متمايز از الگوي درونگرا با حياط مياني و يا تغيير در ميزان پيشروي

بالمانع است. بديهي است كه ضوابط حداكثر سطح اشغال بنا و  5هاي فني و تأييد در كميسيون ماده ه نقشه درصورت ارائ

قوت خود باقي است و صرفاً ضوابط ارائه شده درخصوص الگوي استقرار بنا در زمين ساير ضوابط درخصوص اين قطعات به 

 قابل بررسي است. 

از چند واحد مسكوني يك طبقه در يك قطعه زمين باتوجه به تعدد  متشكل  »واحدهاي مسكوني مجموعه اي«  ايجاد   .7

چنين امري مبتني بر افراز قطعه قطعات بزرگ در اختيار اعضاي يك خانواده در قالب خانوارهاي گسترده بالمانع است.  

ني براي مالكين صورت، امكان مالكيت اعيااصيل و تبديل آن به واحد مسكوني با سند مالكيت مستقل خواهد بود. در اين

وجود دارد.  فضاي باز )حتي درصورت تعريف استفاده اختصاصي براي هر واحد( جزو مشاعات ساختمان   واحدهاي تفكيكي

 شود. ضوابط ساخت منطبق برضوايط ارائه شده در شهر است. منظور مي

 روي بر آن  سايه  و  شودمي  ديده اول طبقه  در پالن كه  آنچه  گردند،مي  احداث  پيلوت بيني پيش با  كه هاييساختمان براي .8

 .گرددمي  محاسبه اشغال سطح عنوان به افتد،مي زمين

 . احداث پيلوت الزامي است  با تراكم متوسط يمسكوندر زيرپهنه در قطعات با كاربري مسكوني واقع  .9

مسكوني با تراكم متوسط، احداث  درصورت درخواست مالك مبني بر احداث ساختمان تا حداكثر دوطبقه در زير پهنه  تبصره:  

 .پيلوت الزامي نيست

 

 حداکثر ارتفاع و تعداد طبقات مجاز -5-1-8

درخصوص ه است.  ارائه شد  6جدولبراساس  تعداد طبقات مجاز ساختمان هاي مسكوني باتوجه به ابعاد زمين و عرض گذر   .1

 ارتفاع ساختمان رعايت موارد زير الزامي است: 

 باشد.  متر مي  3.5مسكوني از سطح تراز كف تا روي سقف حداكثر حداكثر ارتفاع هرطبقه فضاي  .2

 است.   سانتي متر  220و حداقل آن،  مترسانتي  240 كمتر از حداكثر ارتفاع پيلوت از كف تازير سقف .3

 اختصاص كاربري مسكوني به زيرزمين مجاز نيست. .4

 .است مترسانتي  120 برابر گذر و حياط كف از زيرزمين سقف زير ارتفاع حداكثر .5

 احداث زيرزمين و/يا پيلوت درصورتي مجاز است كه ارتفاع ساختمان از حدود تعيين شده زير بيشتر نباشد:  .6

 

 ی مسکون یهاحداکثر ارتفاع در ساختمان: 6جدول 

 حداکثر ارتفاع  تعداد طبقات 

 6.2 پیلوت  روی طبقه یک

 9.4 پیلوت  روی طبقه دو

 12.6 پیلوت  روی طبقه سه

 15.8 پیلوت  روی طبقه چهار

 بام محاسبه مي شود.  پشت شده تمام سقف روي تا معبر تراز متوسط از حداكثر ارتفاع



 

 

35 

 

تبصره: بافت تاريخي مشمول جدول فوق نبوده و حداكثر ارتفاع در بافت تاريخي براساس ضوابط ويژه بافت تاريخي ارائه شده  

 است. 

 

 محدوده بالفصل ممنوع است. احداث پيلوت در بافت تاريخي و  .7

   .باشد مي متر 1.1 با برابر پناه جان ارتفاع حداقل .8

داشتن تراز ارتفاعي هماهنگ در راستاي يك خط افقي براي كليه بناهاي واقع در يك سمت معبر الزامي است و كنترل  .9

 باشد.  آن بر عهده شهرداري مي 

 متر بالمانع است.انتي س 60بيني كرسي در زير ساختمان به ارتفاع حداكثر پيش .10

 متر بالمانع است.  5/2ارتفاع خرپشته به ميزان حداكثر  افزايش .11

 

 يعیطب هیو تهو يرینورگ -5-1-9

ها تابع الزامات مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان است و رعايت الزامات مبحث نورگيري و تهويه طبيعي ساختمان .1

 هاي نورگيرها الزامي است.  چهارم مقررات ملي ساختمان در مورد ابعاد و ويژگي 

 هوا و تهويه نوردهي امكان  كه صورتي به آن در تصرف  و دخل هرگونه  و بوده مشاع صورت به نورگير فضاهاي .2

   .است ممنوع ببرد، بين از يا كند منتقل را

 .است ممنوع نورگيرها داخل از آن مشابه و كولر كانال عبور .3

 

 و بازشوها   ي آمدگ  شیپ -5-1-10

متر قرار گيرد، نصب نرده ايمني الزامي است. مگر مواردي كه سانتي   160تر از  چه كف بازشو در ارتفاع پايينچنان .1

 سانتيمتر باشد.  30بازشوكمتر از ارتفاع 

بيني توري به منظور ممانعت از  گيرند، پيش متر از سطح معبر شكل مي سانتي   50در بازشوهايي كه در ارتفاع كمتر از   .2

هاي بومي براي تهويه  ذكر است كه نوعي از بازشو در خانه ورود حشرات و خزندگان به داخل بنا الزامي است. )الزم به 

 ف خانه وجود داشته است(هوا در سطح ك

 سانتيمتر  80 از كمتر اندازپنجره  دست ارتفاع چنانچه گردد،مي احداث همكف باالي طبقات در كه بازشوهايي در .3

 .است طبقه اجباري نرده ايمني تا ارتفاع حداقل يك متر از كف نصب باشد،

 ( در مقابل ديوار دردو )ترجيحاً بازشو دو منظور امكان تهويه مناسب،  اصلي خانه، به  فضاهاي براي شودمي  صيهتو .4

 .شود گرفته نظر

 الزامي است. و طبقات باالتر طبقه اول  دربان احداث سايه  .5

هايي از ساختمان كه بازشوها در آن واقع هستند، منطبق بر الگوهاي بومي، رواق يا ايوان  چه در مقابل بدنه چنان .6

مترمربع در    5/0گيرد، نياز به ايجاد سايبان نيست. اما درصورت قرارگيري بازشوهايي با سطح بزرگتر از  مسقف قرار  

 بيني سايبان براساس ضوابط زير الزامي است:هريك از وجوه ساختمان، پيش 

ند. با توجه درجه هست  65بان عمودي با زاويه  بازشوهاي واقع در بدنه شمالي ساختمان در طرفين پنجره نيازمند سايه

 : شودبان با استفاده از رابطه زير محاسبه مي ، عمق سايه به عرض پنجره
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𝑎 =
𝐻

𝑡𝑎𝑛𝛼
 

 

 بان پنجره شمالی: عمق سایه1شکل 

 باشد. بازشوهاي واقع در بدنه شرقي و غربي ساختمان نيازمند سايبان عمودي متحرک مقابل تمام پنجره مي

درجه در غرب است و با   25بان عمودي با زاويه درجه و سايه  47بان افقي با زاويه هاي جنوبي، سايهبان پنجرهسايه

 شود:بان  با استفاده از رابطه زير محاسبه مي توجه به عرض پنجره، عمق سايه 

 

 

𝑎 =
𝐻

𝑡𝑎𝑛𝛼
 

 ی پنجره جنوب یافق بانهیعمق سا: 2شکل 

 

 

𝑎 =
𝐻

𝑡𝑎𝑛𝛼
 

 

 

 ی پنجره جنوب  یعمود بانهیعمق سا :3شکل 

𝐷 استفاده كرد:    (1383)كسمايي، توان از فرمول مقابل همچنين، براي محاسبه عمق سايبان مي =  
ℎ cos(𝑍+𝑁)

𝑡𝑎𝑛𝛽
 

: جهت تابش،  Zشود،  بان بر روي پنجره ايجاد مياي كه بر حسب عمق سايه ارتفاع سايه    :hعمق سايبان،    :Dكه در آن،  

N زاويه بين خط عمود ر پنجره و جنوب حقيقي و :β : زاويه تابش 

 

بيني كرد. همچنين، استفاده از راهكارهايي توان از طريق ايجاد بازشو در عمق بدنه پيش سايبان يا بخشي از آن را مي  .7

پيش  نباشد،  يني  بنظير  زمينه  با  مغاير  و  داشته  سايبان  تقش  كه  بازشو  بيروني  پوشش  هرنوع  يا  و  داخلي  سايبان 

هاي چوبي با تقسيمات متعدد بازشو  خصوص، استفاده از درپوشدرصورت پاسخگويي به شرايط بالمانع است. دراين

آورد، نور در شرايط مختلف را فراهم مي يا چهار قسمت( كه در الگوهاي بومي وجود داشته كه امكان كنترل ورود    2)

اي تركيب شود.  هاي غشايي نظير ساختار شياردار و كركرهتواند با الگوهاي جديد سايبانشود؛ اين الگو مي توصيه مي 

 تواند مورد استفاده قرار گيرد.  شده است، مي همچنين انواع الگوهاي مشبك كه در گذشته استفاده مي 

 مجزا از در ورود انسان باشد. در ورودي ماشين بايد  .8
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 باز مه ین يفضا -5-1-11

 ها موارد زير بايد رعايت شوند: باز در ساختماندر ايجاد فضاي نيمه .1

 درصد باشند.  2ها در هيچ جهت نبايد داراي شيبي بيش از ها و بالكنايوان  -

 كف ايوان بايد از مصالح قابل شستشو بوده و امكان خروج آب از آن فراهم باشد.  -

درنظر گرفته شود. درعين يمتر  سانت  120بيني كاركرد سكونتي در آن، بايد  باز در صورت پيشحداقل عرض فضاي نيمه .2

حال، عمق بهينه ايوان باتوجه به جهت جغرافيايي قرارگيري، از نظر كنترل تابش خورشيد و استفاده مؤثر از آن در فصول 

 ت.  مناسب براساس زاويه تابش خورشيد قابل تعيين اس

 مسقف بودن ايوان الزامي است.  .3

شود ايوان از سه وجه محصور محصوريت ايوان از دو بدنه )ترجيحاً غرب و بدنه اصلي( الزامي است. درعين حال توصيه مي .4

 باشد.  

منظور نشيني طبقه دوم ساختمان در مقابل آن( و يا صفه در طبقه همكف، به درصورت ايجاد مهتابي )فضاي ناشي از عقب  .5

بيني شود. ساختار سايبان  ان استفاده از اين فضا الزم است كه تمهيدات الزم براي ايجاد سايبان موقت در آن پيش امك

نين الحاقاتي بايد مورد بايد متناسب با زمينه بوده و از نظر بصري در تعارض با بافت قرار نگيرد. در مورد بافت تاريخي، چ

 .  ر گيردقرا وزارت ميراث فرهنگي و گردشگريتأييد 

پناه به ارتفاع حداقل يك متر متر بيشتر باشد، تعبيه جان سانتي   50باز از سطح زمين از  درصورتي كه ارتفاع فضاي نيمه  .6

 بيني شود. نيز الزم است كه تمهيدات ايمني الزم پيشصورت صفه و سكو است،الزامي است. در ارتفاعات كمتر كه به 

 . باشدضاهاي ورودي، مشمول ضوابط فوق ميهاي ارتباطي نظير فدهليزها و داالن .7

 از بدنه مجاز نيست.بام   آمدگي ايوان و پيشانيپيش .8

البسه و هرگونه   نمودن  ، خشك )... و سوخت غذايي، مواد  نگهداري محل( انباري عنوان به  باز فضاي نيمه  از  برداريبهره .9

 . است ممنوع دار نمايد،فعاليتي كه سيماي محيط را خدشه 

 . باز محسوب شده و تابع ضوابط فوق استورودي مسقف جزو فضاهاي نيمه .10

 

 بام  ساتیفضاها و تأس ریسا -5-1-12

 .باشند داشته ساختمان آن مسكوني واحدهاي براي دائمي و جداگانه  دسترسي راه بايد ها بام كليه .1

 .است الزامي حداقل يك متر ارتفاع به مسطح هايبام كناره در انداز دست احداث .2

 .است الزامي سقف در آبرو احداث .3

 منظر ايجاد از  جلوگيري براي مناسب پوشش  تعبيه  با  بام لبه از كافي فاصله با تأسيسات نصب  ها،  بام كليه در .4

 .الزامي است  نامطلوب،

 هستند، مساحت آسانسور داراي كه هاييساختمان در .است بالمانع در بام  )بام دسترسي پله( خرپشته احداث .5

 باشد. مي متر 40/2 حداكثر و متر 10/2 حداقل مفيد خرپشته ارتفاع .شودمي اضافه ميزان اين به آسانسور اتاقك
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 نگیپارک -5-1-13

متر مربع    150مترمربع زيربنا يك واحد و بيشتر از    150تامين پاركينگ براي كاربري مسكوني به ازاي واحدهاي تا متراژ   .1

 زيربنا دو واحد الزامي است.  

 .نيست الزامي پاركينگ متر احداث 6كمتر از سواره هاي واقع در بافت تاريخي با عرض معبر  تبصره : در  پالک

 .باشد داشته را اتومبيل خروج و  ورود امكان مستقل طور به بايد مسكوني واحد هر پاركينگ .2

 تعداد قبول، قابل پاركينگ تعداد  مبناي و باشدمي  الزامي  پاركينگ جانمايي پالن ارائه  ساختماني پروانه  صدور براي .3

 .است  شده تعيين  ضوابط رعايت با پاركينگ جانمايي نقشه در كه است هاييپاركينگ

پاركينگ در  يك تأمين گردد، امكان مي احداث آن  در مسكوني  واحد  2 حداكثر و  يك صرفاً كه زمين از قطعاتي در .4

 پذيرامكان  باشد، بيشتر و مترمربع  50 سبز فضاي % 30 رعايت از پس باقيمانده باز فضاي به اينكه مشروط فضاي باز

 .است

 اشغال مترمربع سطح 25 هر ازاي به  گيرد، صورت مجاز اشغال سطح از كمتر ميزان به  بنا احداث ملك يك در چنانچه .5

 .گرددمي محسوب پاركينگواحد  يك معادلتا حداكثر سطح اشغال مجاز،   كمتر

  .شود گرفته نظر در زيرزمين و پيلوت در تواند مي پاركينگ .6

ايت كليه ضوابط دسترسي مجاز  احداث حداكثر يك پاركينگ به عنوان پاركينگ مزاحم به شرط جانمايي در نقشه و رع .7

 است. 

 پشت در مانور و حركت فضاي است الزم عالوهبه است؛ نياز مورد متر 5 × 3 ابعاد به فضائي اتومبيل هر پارک براي .8

 . )بود خواهد متر 10 حداقل آن پشت فضاي و پاركينگ طول مجموع( شود بيني  پيش متر 5 اندازه حداقل به آن

صورت فضايي مستقل از بنا، فضاي پشت  پارگينگ در فضاي بسته با دسترسي مستقيم از معبر به بيني  در صورت پيش .9

بيني شود. در اين الگو استفاده از در  تواند حذف گردد و صرفا فضاي حركت و مانور پشت پارک ماشين پيشپاركينگ مي

در مجاكركره ماشين  دو  يا  پارک يك  است. درصورت  الزامي  پاركينگ  براي  درب اي  فضا طول  اين  در  يكديگر  ورت 

متر الزامي است. ابعاد مفيد داخل اين فضا با پيش بيني محل حركت، در صورت    5و    3ميزان  ترتيب، حداقل به اي بهكركره

متر )عرض پارک دوماشين  7متر طول و درصورت پارک دو ماشين،  6متر عرض در  5/3پارک يك ماشين، حداقل برابر 

بيني يك درب حركت انسان به فضاي داخلي ساختمان از اين فضا الزامي است.  باشد. پيشمتر مي  6دردر كنار يكديگر(  

 شود.عنوان تراكم محسوب نمياين پاركينگ جزو سطح اشغال محسوب شده، اما به 

 ناهايب در است،  الزامي  خودرو دو پارک براي 5 × 5 ابعاد به  فضائي هم كنار در پاركينگ دو  گيري قرار  صورت در .10

 آن پشت فضاي و در يك رديف  فضاي پاركينگ مجموع است كمتر واحد 8 از نياز  مورد پاركينگ كه تعداد مسكوني

 .است  كاهش قابل متر 9 تا

 و جسمي ناتوان توسط آسانسور از استفاده و تردد امكان كه باشد اي گونه به بايد مربوط فضاي در پاركينگ چيدمان .11

 .پذيرد انجام سهولت به ساختمان  ملي مقررات حركتي مطابق

 فضائي است الزم شود گرفته  نظر در هم سر پشت صورت به  پاركينگ واحد دو مسكوني  واحد  براي كه صورتي در .12

 اين به كه  پاركينگي واحد دو .هر شود بيني پيش آن پشت در مانور فضاي متر 5 و خودروها براي متر  9 بطول

 .نيست مجاز آنها تفكيك و بوده مسكوني واحد يك  به شود، متعلقمي تأمين صورت

 پاركينگ احداثهستند،   مسكوني واحد يك احداث به مجاز كه مترمربع 100مساحت كمتر از   با زمين  قطعات براي .13

 .نمايند استفاده پاركينگ عنوانه  ب )حياط( باز فضاي از امكان صورت در تواند مي قطعات اين نيست. الزامي
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 نباشد، حذف پاركينگ ضوابط مشمول ساختمان و باشد  نداشته وجود نياز مورد تعداد به پاركينگ تأمين امكان چنانچه .14

 .شودمي كاسته واحدها تعداد از  نسبت همان به

 .گرددنمي محسوب مسكوني تراكم جزء مسكوني، واحدهاي پاركينگ استفاده مورد سطح .15

 .قبول استقابل  درصد 15حداكثر  اتومبيل دسترسي مسير شيب .16

 .باشدمي سانتيمتر  195 ورودي قسمت در ارتفاع حداقل و سانتيمتر  220متر، حداقل آنسانتي  240 پاركينگ ارتفاع حداكثر .17

 قطعه حد نبايد از شدن باز هنگام در ساختمان ورودي  درهاي( شود باز بيرون سمت  به نبايد پاركينگ ورودي درب .18

 )كند تجاوز

  20تا  12از   عرض، متر  3 حداقل داراي بايد واحد  12 تا هاي مجتمع در مسكوني واحد پاركينگ به اتومبيل ورودي راه .19

 هر ورودي در يا عرض)با دوخط عبور رفت و برگشت( متر  5 حداقل واحد  20 از بيش و عرض متر  5/3واحد، حداقل  

 كمتر متر  1/2از   نبايد آن ورودي قسمت در پاركينگ ارتفاعها،  در اين مجتمع  .باشد  داشته  عرض متر  3 حداقل يك

 باشد. 

 عمومی طراحی معماری   مقررات  و ضوابط  -14-1-5

 و اجزاي ساختمان الزامي است.  ها ساختمان درخصوص تصرف  ملي مقررات  4رعايت ضوابط مبحث  .1

 ساختمان درخصوص آسانسورها الزامي است.  ملي مقررات 15ضوابط مبحث  رعايت .2

 ساختمان الزامي است.  ملي مقررات  3ضوابط مبحث  فرار مطابقپله ها و راه احداث .3

رات ملي ساختمان ضوابط مندرج در اين طرح و ضوابط ميراث فرهنگي، مقدم بر ضوابط مقردر محدوده بافت تاريخي،   .4

است و چنانچه مقررات با ضوابط مصوب و ابالغي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و ضوابط اين طرح 

 در تناقض باشد، ضوابط مذكور مالک عمل است. 

 .باشند داشته را حياط به  دسترسي امكان بايستي واحدها كليه واحد، يك از بيش  داراي مسكوني ساختمانهاي در .5

 از بيش مساحت بناي   با وياليي هاي ساختمان يا و مسكوني  واحد 12 از بيش تعداد  با مسكوني مجتمع هر در .6

 هر در است. مجاز مترمربع 35 حداكثر مساحت با تفكيك قابل  غير صورت به  احداث سرايداري مترمربع،  700

 ها آن از يكي  حداقل كه مستقل فضاي دو( اتاق دو و  پز و پخت فضاي و حمام، بهداشتي  سرويس  بايد سرايداري

 . گردد بيني پيش )باشد بيرون  به پنجره داراي

 چون تاسيساتي احداث  امكان پاركينگ، ضوابط اساس بر ساختمان نياز مورد هاي پاركينگ كليه تامين صورت در .7

 نياز مورد هاي  پاركينگ بر مازاد  فضاي در مشابه موارد و ضابطه طبق سرايداري ساختمان سالن اجتماعات، البي،

 به ذيربط هاي سازمان و شهرداري موافقت و ايمني موارد كليه رعايت با اول زيرزمين همكف و طبقات در صرفا

 وجود دارد. ساختمان فضاي مشاع عنوان

 و داليل صورت بايد اين غير در باشد.  داشته را مشاع فضاهاي كليه به مستقيم دسترسي  بايد مسكوني هر واحد .8

 . برسد شهرداري  تأييد به مربوطه فني توجيهات

 60 از بيش ارتفاع با ديوار هرگونه  فاقد باز، فضاي سمت به  جبهه يك حداقل بايد حتما پيلوت صورت احداث در .9

 گردد. فراهم پيلوت  تهويه تا امكان بوده مترسانتي 

 مترمربع  2/1 × 2/1آن،   مفيد اندازه حداقل و است الزامي بيش از يك واحد  مسكوني ساختمان براي انباري احداث .10

 باشد. مي

 الزامي است.   بيش از يك طبقه  براي هرواحد مسكوني احداث حداقل يك فضاي نيمه باز .11

 باز با يكديگر )مطابق الگوي بومي( بالمانع است. هاي ساختمان مسكوني از طريق فضاي نيمهارتباط اتاق  .12
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 .است الزامي بنا احداث در و مقررات ملي ساختمان 2800نامه آيين مطابق  زلزله ايمني ضوابط رعايت .13

 هايارتباط بايد مسكوني واحد 10 از بيش يا و زيربنا سطح مترمربع 1000 از  بيش با مسكوني هايمجتمع كليه .14

 .باشند داشته حركتي -جسمي معلوالن براي استفاده قابل عمومي فضاهاي افقي و و عمودي

 مبحث مطابق آن مساحت و گردد تعيين برودتي و حرارتي سيستم نوع به توجه با  بايد موتورخانه مركزي ابعاد حداقل .15

ايران ملي مقررات نوزدهم  سهولت باشد.مي ساختمان مهندسي نظام مقررات تابع و گرددمي مشخص ساختمان 

 .گيرد قرار مدنظر ها بايددستگاه تعمير و دسترسي

 

 خدماتی  –کاربری تجاری  -2-5

  استقرار   شهر  اهميت  با   محورهاي  اطراف   در  غالبا  و   يافته  گسترش   شهر  سطح   در   نيز  خدمات  و  كاال  عرضه   شهر  توسعه  و   رشد   با

تجاري  .  است  يافته كاربري  داراي  )قطعات(  ها  پهنه  -پالک  نظام  اساس  بر  كنگ  تاريخي  بندر  ويژه  طرح  در  بندي خدماتي 

به    يشنهاد يپ  ييآن در ارتباط با سازمان فضا  يرينحوه قرارگ  نيو همچن  فعاليت ها  يعملكرد  اس يمقپيشنهادي شهر بر اساس  

خدماتي در اين   -به شرح زير قرار گرفته است كه بر اساس سياست هاي كلي طرح ضوابط و مقررات كاربري تجاري   پهنهريدو ز

 بخش ارائه گرديده است. 

 ي آن در مجاورت محورها  يعملكرد  اسيبا توجه به مق   كه  يو فراشهر  يشهر  تيخدمات و فعال  يمحورها  رپهنهيز .1

همجوار قرار   يشهر يكانونها ريلنگه(  با سا بستكو جاده  يا.. خامنه ا تيبلوار آ  ،ينيامام خم اباني)خ يارتباط ياصل

 يرگي  قرار   به  توجه   با  كه  است   تجاري  و  اداري   خدماتي،  هاي اختالطي از فعاليت  قتيدر حق  رپهنهيز  نيگرفته است. ا

 است.  دهيگرد فيتعر رپهنهي ز كيدر قالب  ي در طرح ويژه بندر كنگمهم شهر يدر مجاورت محورها

 اداري   خدماتي،  هاي اختالطي از فعاليت  زين  رپهنهيز  نياكه     يو محل  يمنطقه ا  تيخدمات و فعال  يمحورها  رپهنهيز .2

درماني  -گردشگري، آموزشي، بهداشتي  -  ي فراغت هاي فعاليت تجاري، هاي مجتمع نهادها،  ادارات، شامل  تجاري، و

شكل گرفته   يبهشت  ديو بلوار شه ، خيابان طالقاني، حيابان شهيد منتظري  ييرجا  دشهي  بلوار  مجاورت  در  كه  است  …و

 است. 

 تراکم و سطح اشغال -5-2-1

 خدماتي مطابق جدول زير است:  -تراكم و سطح اشغال مجاز قطعات داراي كاربري تجاري 

 یخدمات - یتجار  یاشغال و حداکثر تراکم مجاز کاربرسطح : 7جدول 

 .است اعمال قابل قطعه  نصاب حد از كدام هر براي % 5تا تبصره : رواداري

 

 مي باشد.  %80خدماتي برابر  -تراكم پايه تجاري .1

 حداكثر تعداد طبقات حداكثر تراكم حداكثر سطح اشغال ها پهنهزير

حدنصاب 

قطعه 

 )مترمربع(

 500 3 %240 %80 محورهاي خدمات و فعاليت شهري و فراشهري

 300 2 %160 %80 اي و محلي زيرپهنه محورهاي خدمات و فعاليت منطقه
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احداث طبقات مجاز بر روي واحدهاي تجاري مشروط به دارا بودن حداقل مساحت مجاز پالک و تهيه طرح مطالعات  .2

طرح تفصيلي شهر بندر كنگ است. اين مطالعات بايد دربرگيرنده   5سنجي و تائيد موارد در كميسيون ماده  امكان 

ه از طرح، نما و سيماي شهري، سايت پالن معماري درصد اختالط كاربري، ارتفاع، همجواري، تاثيرات ترافيكي برآمد

 باشد.  

درصد قابل   100يك طبقه با تراكم و سطح اشغال    مترمربع احداث بنا صرفا در  100در قطعات با مساحت كمتر از   .3

 انجام است. 

 100مساحت عرصه كوچكتر از حد نصاب قطعه باشد ) بيشتر از    ،هريك قطعات موجود و يا ساخته شدهدر  چنانچه   .4

 مترمربع و كمتر از حدنصاب قطعه(؛ از حداكثر تعداد طبقات مجاز يك طبقه كسر مي گردد.

 تراكم محاسبه مي گردد. و احداث نيم طبقه در كاربري هاي تجاري مجاز است و جز .5

 در بافت تاريخي، مالک تراكم و سطح اشغال مطابق ضوابط مندرج در بافت تاريخي است.  .6

 

 ضوابط ساختماني  -5-2-2

خدماتي حداكثر ارتفاع مجاز واحدهاي تجاري در طبقه همكف معادل   -هاي داراي كاربري تجاري  در كليه پالک .1

 و نيم متر و در طبقات فوقاني برابر با سه متر مي باشد.  پنج

 طبقات اداري مطابق ضوابط ارتفاعي براي كاربري مسكوني است. ثر ارتفاع براي حداك .2

ر راستاي يك خط افقي براي كليه بناهاي واقع در يك سمت معبر الزامي است و  داشتن تراز ارتفاعي هماهنگ د .3

 باشد. كنترل آن بر عهده شهرداري مي

متر به    9احداث زيرزمين منفي يك برابر با سطح اشغال طبقه همكف مشروط بر دارا بودن حدنصاب قطعات و بر   .4

 منظور تامين پاركينگ، تاسيسات و انبار تجاري مجاز است. 

 بصره : احداث زيرزمين در بافت تاريخي ممنوع است. ت

احداث انبار )انبار تجاري( مشروط بر تامين كليه پاركينگ هاي مورد نياز طبق ضوابط، براي واحدهاي تجاري صرفا  .5

درصد سطح واحد تجاري   50در زيرزمين واحد تجاري با ايجاد دسترسي مستقيم از داخل واحد تجاري تا حداكثر  

 مجاز است. 

 خدماتي -تجمیع و تفکیک اراضي تجاري  -5-2-3

مجلس   28/1/1390مصوب    يقانون شهردار  ياصالح  101اده  م قالب در ضوابط كليه رعايت با اراضي تفكيك   .1

 ي مجاز است. اسالم يشورا

در بناهاي ثبتي و    رعايت شكل مناسب زمين و موقعيت اراضي مجاور بالمانع است. تجميع قطعات تا هر اندازه با   .2

واجد ارزش، هرگونه تغيير بنيادين از جمله تجميع و تفكيك ممنوع است. در ساير قطعات واقع در بافت تاريخي 

 تجميع تنها در صورتي مجاز است كه بازپيرايي قطعه به وضعيت اصيل آن بينجامد.

ي و فراشهر   يشهر  تيخدمات و فعال  يمحورها  رپهنهيزخدماتي در    – طعات با كاربري تجاري  حدنصاب تفكيك در ق .3

 مترمربع است.  300معادل   يو محل يمنطقه ا تيخدمات و فعال يمحورها رپهنهيزمترمربع و در  500معادل 

 .است اعمال قابل هاي اعالم شده  نصاب حد از كدام هر براي %5 تا تبصره : رواداري

 شود. محاسبه مي   برهاي اصالحيحدنصاب تفكيك قطعات با رعايت ميزان عقب نشيني در   .4

 خدماتي بايد داراي بر اصلي به معبر سواره باشد.  -كليه قطعات تفكيكي در كاربري تجاري .5
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 برابر عرض آن بيشتر باشد.  5/2خدماتي طول قطعه نبايد از –هاي جديد اراضي داراي كاربري تجاري در تفكيك  .6

 متر كمتر باشد.  9تي ، عرض قطعه نبايد از خدما–هاي جديد اراضي داراي كاربري تجاري در تفكيك  .7

 ها و دوربرگردان انجام شود. تفكيك اراضي بايد با درنظر گرفتن ضوابط و معيارهاي اصالح گذرها، رعايت پخ .8

 

 نگیپارک -5-2-4

 : زير الزامي استهاي استفاده از اراضي به قرار جدول  خدماتي در تمام پهنه -مين پاركينگ براي انواع استفاده هاي كاربري تجاريأت

 ها  یکاربر کیبه تفک  ازیمورد ن نگیتعداد پارک : ۸ جدول

 حداقل تعداد تامین پارکینگ  شاخص تامین پارکینگ  کاربری

 يك پاركينگ به ازاي هر واحد  واحد  5به ازاي هر واحد تا  تجاري

 يك و نيم پاركينگ به ازاي هر واحد  واحد  20از پنج واحد تا 

 دو پاركينگ به ازاي هر واحد  واحد  20بيش از 

 يك پاركينگ به ازاي هر واحد  مترمربع به ازاي هر واحد 200تا متراژ  اداري

 دو پاركينگ به ازاي هر واحد  مترمربع به ازاي هر واحد 500تا  200از متراژ 

 سه پاركينگ به ازاي هر واحد  مترمربع به ازاي هر واحد 500براي متراژ بيش از 

 يك پاركينگ  مترمربع متراژ زمين  500به ازاي هر  خدماتي

 .نيست الزامي پاركينگ متر احداث 6كمتر از  سواره هاي واقع در بافت تاريخي با عرض معبر تبصره : در  پالک  

 هاي تاسيساتي و خدماتي، بالمانع است. تبصره: تامين پاركينگ روباز براي كاربري

روباز براي ساير كاربري منوط به اينكه تعداد طبقات روي زمين بيش از يك طبقه نباشد، بالمانع  تبصره: تامين پاركينگ  

 است. 

 

 خدماتی  -تجاری –کاربری مختلط مسکونی  -3-5

ازمحدودهييشاملقسمتهامسكوني-خدماتي-تجاريمختلطکاربريکنگيخيبندرتارژهويطرحدر

ت،يچندمنظورهفعالياستعداداستقرارعملكردهايشنهاديپييشهرکنگاستکهباتوجهبهسازمانفضا

ا تواماندارااست. رابهصورت شاخصيردعملكيمحورهاهيدرحاشاغلبکاربرينيخدماتوسكونت

شدهوليتشكيمسكونيربافتهاديواداريتجار،يخدماتيهايازاستقرارپراکندهکاربريوناشيشهر

:تهاستفبراساسپهنهبنديعملكرديشهردرقالبچهارزيرپهنهبهشرحزيرقرارگر

دربافتتاريخيرمهرهيمجاورگذرزپالکهايشامليخدمات،يگردشگر،يمختلطفرهنگيمحورها .1

است.شهربندرکنگ

دربندرکنگيساحلابانيمجاورخيهاشاملپالکيساحليگردشگر،يمختلطفرهنگيمحورها .2

است.بافتتاريخيشهر
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برمحورفعالعملكردي،محورمختلطشهر .3 تقوييدرسازمانفضايشنهاديپيمنطبق تيبهمنظور

كپارچهيانقالبامكاناتصالدانيازشمالموشهرکنگاستادينوبنيوبخشهايخيارتباطبافتتار

سازد.يمحلهابوذررابرقرارمتيودرنهايانيبافتم،يخيبافتتار

تيمطالعاتوضعهياستکهبرپاسعدانيديشهابانيمجاورخقطعاتشامليمختلطمنطقهايمحورها .4

ساماندهيوارتقاانبودهوبهمنظورامكيومسكونيخدمات،يادار،يتجاريعملكردهايموجوددارا

است.دهيگردفيتعريمنطقهااسيالبپهنهمختلطباعملكرددرمقدرقطيمحتيفيکاراييوک

 

 استفاده هاي مجاز در کاربري مختلط  -5-3-1

هاي مجاز به استقرار در اين پهنه عالوه استفاده از اين اراضي به منظور احداث واحدهاي مسكوني ، تجاري و خدماتي است. كاربري 

 عبارتند از: بر مسكوني و فعاليت هاي پشتيبان سكونت 

 هاي مسكوني برمبناي تراكم و ضوابط پيشنهادي طرح؛واحدها و مجموعه  .1

 خوابگاه  و پانسيون هاي اقامتي .2

 گردشگري و بوم گرديهاي مرتبط با فعاليت .3

  ،يفروش   وهيم  ،ي قصاب  ،يينانوا  ،ياتيلبن  ،يخواروبارفروشخدمات تجاري خرده فروشي و تامين مايحتاج روزانه مانند   .4

  مشابه ي هاليتفعا و شگاهيآرا ،ييشو خشك

 ييوخوابگاه دانشجو رستانيدب ،ييمدرسه راهنما دبستان، هدكودک،كودكستان،م .5

 يه تك مسجد و و ياهيناح ،يامحله يهاكتابخانه  اسيدر مق يومذهب يمراكز فرهنگ .6

 . هيمحله وناح يورزش ساتيكودكان وتاس يباز يضاف .7

 حمام پزشكان و  مطب درمانگاه، قات،يتزر داروخانه، شگاه،يآزما درحد يدرمان-يموسسات بهداشت .8

 كودكان  ي باز نيزم و يسبزعموم يگذرها ،يشده،پارک محله ا زيسبز تجه  يفضا .9

 ها.ساختمان  ساتيتاس يداره مربوط به نگ خدمات ،يلوازم خانگ يها گاهريحد تعم دري راتيتعم-ي كارگاه يواحدها .10

 طالق.  ازدواج و و يدفتر ثبت اسنادرسم ، يدفتر مهندس دفتر وكالت، شعب بانك ها،  .11

 .يگيواحد همسا و ياسبز محله يوفضا  يعموم يها نگيپارك .12

دفترپست وموارد   ، يگاز رسان  ساتيآب وفاضالب،تاس  ساتي،تاس  ي پست برق،پست مخابرات:  مانند  ي،شهر  ساتيتاس .13

 همشاب

 

 تراکم و سطح اشغال -5-3-2

بافت تاريخي كه ضوابط آن در بخش ضوابط بافت تاريخي ارائه شده  تراكم و سطح اشغال قطعات داراي كاربري مختلط، به استثناي  

 قطعات داراي تثبيت كاربري خدماتي، مطابق جدول زير است: و 

 مختلط  یسطح اشغال و حداکثر تراکم مجاز کاربر: 9 جدول

 ها پهنهزير
حداكثر 

 سطح اشغال
 حدنصاب قطعه )مترمربع( حداكثر تعداد طبقات حداكثر تراكم

 500  2 %80 %65 محورهاي مختلط فرهنگي، گردشگري و خدماتي
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 500 2 %80 %65 يساحل يگردشگر  ،يمختلط فرهنگ يمحورها

 300 2 %160 %80 محورهاي مختلط شهري

 300 2 %140 %70 ايمحورهاي مختلط منطقه

 .است اعمال قابل قطعه  نصاب حد از كدام هر براي %  5 تا رواداريتبصره : 

 

خدماتي مشروط به دارا بودن حداقل مساحت مجاز پالک و تهيه   -احداث حداكثر طبقات مجاز بر روي واحدهاي تجاري  .1

امكان  موارد در كميسيون ماده  طرح مطالعات  تائيد  و  بايد    5سنجي  اين مطالعات  است.  بندر كنگ  تفصيلي شهر  طرح 

دربرگيرنده درصد اختالط كاربري، ارتفاع، همجواري، تاثيرات ترافيكي برآمده از طرح، نما و سيماي شهري، سايت پالن  

 معماري باشد. 

طبقه اول به صورت كلي مجاز نيست. اما باتوجه به وجود  در قطعات واقع در زيرپهنه مسكوني مختلط تاريخي، احداث   .2

با مساحت   باالخانه صرفاٌ در قطعات  اتاق  بومي درصورت درخواست مالك، احداث  باالخانه در نمونه هاي    500الگوي 

 : مترمربع و باالتر با شرايط زير و منوط به اخذ تأييد از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز است 

 درصد طول آن ضلع باشد.  30آمدگي از طرف هريك از اضالع حداكثر برابر حداكثر پيش -

 متر كمتر باشد. 3فاصله هر جبهه ساختمان از جبهه مقابل و يا ديوار محوطه،  نبايد از  -

 درصورت موافقت با احداث، اين بخش به تراكم ساختماني افزوده مي شود.

درصد با كاربري   100ر يك طبقه با تراكم و سطح اشغال  مترمربع احداث بنا صرفا د  75در قطعات با مساحت كمتر از   .3

 خدماتي است.  -تجاري

در قطعات با مساحت كمتر از حدنصاب قطعه احداث بنا صرفا با كاربري مسكوني و مطابق ضوابط پهنه مسكوني مجاور  .4

 مجاز است. 

ني، ضوابط و مقررات ساخت و ساز مطابق ضوابط كاربري در صورت درخواست مالك نسبت به احداث صرفا كاربري مسكو .5

 مسكوني مجاور است. 

 اقدام شود. 7-3-2تراكم و سطح اشغال در قطعات ئاقع در بافت تاريخي تابع ضوابط فوق نبوده و بايد براساس بند  .6

 

 ضوابط ساختماني  -5-3-3

 است. در قطعات داراي كاربري مختلط استقرار بنا در ضلع مشرف به معبر عمومي  .1

مشروط بر رعايت حداكثر سطح    Uو    Lدر قطعات داراي بيش از يك بر مشرف به معبر عمومي استقرار بنا به شكل   .2

 است.  اشغال بالمانع 

هاي داراي كاربري مختلط حداقل ارتفاع مجاز واحدهاي تجاري برابر با سه متر و حداكثر آن معادل در كليه پالک .3

 چهار و نيم متر است. 

 اع براي براي واحد هاي اداري مطابق ضوابط ارتفاعي براي كاربري مسكوني است. ر ارتفثحداك .4

 . باشدر كاربري هاي مختلط مجاز نمياحداث نيم طبقه د .5

متر به    9احداث زيرزمين منفي يك برابر با سطح اشغال طبقه همكف مشروط بر دارا بودن حدنصاب قطعات و بر   .6

 ت. مين پاركينگ و تاسيسات مجاز اسأمنظور ت

 تبصره : احداث زيرزمين در بافت تاريخي ممنوع است. 

 احداث انبار )انبار تجاري( در كاربري مختلط مجاز نمي باشد.  .7
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 تجمیع و تفکیک اراضي   -5-3-4

مجلس   28/1/1390مصوب    يقانون شهردار  ياصالح  101اده  م قالب در ضوابط كليه رعايت با اراضي تفكيك   .1

 ي مجاز است. اسالم يشورا

ذر بافت تاريخي   قطعات تا هر اندازه با رعايت شكل مناسب زمين و موقعيت اراضي مجاور بالمانع است. تجميع   .2

 تجميع جز مواردي كه به بازپيرايي قطعه به وضعيت اصيل آن بينجامد، ممنوع است. 

خش هاي مترمربع و در ساير ب  1000طعات با كاربري مختلط در محدوده بافت تاريخي معادل  قحدنصاب تفكيك در   .3

 مترمربع است.  500معادل   شهر

 .است اعمال قابل هاي اعالم شده  نصاب حد از كدام هر براي  5%  تا تبصره : رواداري

 خدماتي مختلط جزئي از يك قطعه بوده و قابليت تفكيك عرصه به يك واحد محزا را ندارند. -واحد هاي تجاري .4

 شود. حدنصاب تفكيك قطعات با رعايت ميزان عقب نشيني در برهاي اصالحي محاسبه مي  .5

 كليه قطعات تفكيكي در كاربري مختلط بايد داراي بر اصلي به معبر سواره باشد. .6

 برابر عرض آن بيشتر باشد.   5/2هاي جديد اراضي داراي كاربري مختلط طول قطعه نبايد از در تفكيك  .7

 متر كمتر باشد.  12اراضي داراي كاربري مختلط، عرض قطعه نبايد از  هاي جديددر تفكيك  .8

 ها و دوربرگردان انجام شود. تفكيك اراضي بايد با درنظر گرفتن ضوابط و معيارهاي اصالح گذرها، رعايت پخ .9

 نگیپارک -5-3-5

 : مين پاركينگ براي انواع استفاده هاي كاربري مختلط بر اساس جدول زير الزامي است أت

 ها یکاربر  کیبه تفک ازیمورد ن  نگی تعداد پارک : 1۰ جدول

 حداقل تعداد تامین پارکینگ  شاخص تامین پارکینگ  کاربری

 يك پاركينگ به ازاي هر واحد  مترمربع زيربنا به ازاي هر واحد 150تا متراژ مسكوني 

 واحد دو پاركينگ به ازاي هر  مترمربع به ازاي هر واحد 150بيشتر از  براي متراژ

 يك پاركينگ به ازاي هر واحد  واحد  5به ازاي هر واحد تا  تجاري

 يك و نيم پاركينگ به ازاي هر واحد  واحد  20واحد تا  5از 

 دو پاركينگ به ازاي هر واحد  واحد  20بيش از 

 يك پاركينگ به ازاي هر واحد  مترمربع به ازاي هر واحد 200تا متراژ  اداري

 دو پاركينگ به ازاي هر واحد  مترمربع به ازاي هر واحد 500تا  200از متراژ 

 سه پاركينگ به ازاي هر واحد  مترمربع به ازاي هر واحد 500براي متراژ بيش از 

 يك پاركينگ  مترمربع متراژ زمين  500به ازاي هر  خدماتي

 .نيست الزامي پاركينگ احداثمتر  6هاي واقع در بافت تاريخي با عرض معبر كمتر از تبصره : در  پالک
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 هاي تاسيساتي و خدماتي، بالمانع است. مين پاركينگ روباز براي كاربريأتبصره: ت

مين پاركينگ روباز براي ساير كاربري منوط به اينكه تعداد طبقات روي زمين بيش از يك طبقه نباشد، بالمانع  أتبصره: ت

 است. 

 کاربری پارک و فضای سبز -4-5

مردم با امكانات الزم از ه اي كه امكان حضور و استفادشامل تمامي فضاهاي سبز تجهيزشدهكاربري پارک و فضاي سبز 

 . اي و شهري را دربرگيرداي، منطقهاي، ناحيهمحلهپوشش گياهي فراهم آمده را دارا بوده و حد تقسيمات 

حفظ و گسترش   يقانون  يحةال"مفاد    يتبز، مشمول رعاس  يشده پارک و فضا  يينتع  يبا كاربر  يهرگونه اقدام در اراض .1

حفظ و    يقانون   يحةال  1  ةماد  ياجرا  يمربوط به چگونگ  ييضوابط اجرا"  يزو ن  1359/ 3/3، مصوب  "سبز در شهرها  يفضا

 است.  11/2/1359، مصوب "سبز در شهرها يگسترش فضا

مطرح شده مالک عمل و مرجع    ي سند، مفاد قانون  ينمطرح شده در ا  يمفاد قانون   ين: در صورت وجود اختالف مابتبصره

 خواهد بود. يمتصم

اراضي واقع در مجاورت قلعه پرتغاليها كه در حال حاضر به كاربري فضاي سبز اختصاص يافته، بنا به اعالم وزارت ميراث   .2

اي سبز و كفسازي واقع در آن  فرهنگي جزو كاربري ميراث فرهنگي منظور شده و با شروع عمليات كاوش قلعه، فض

 برچيده خواهد شد. 

 های مجازاستفاده -5-4-1

 ايپارک ( محلهبوستان )در مقياس محله:  .1

 پارک( اصلي شهربوستان )اي و پارک( ناحيهبوستان )در مقياس ناحيه و شهر:  .2

 سيسات و تجهيزات شهريأو ت  اماكن فرهنگي، كتابخانه .3

 فضای سبز عمومی ضوابط تفکیک در اراضی پارک و  -5-4-2

 تفكيك اراضي مربوط به پاركها و فضاهاي سبز و تفريحي ممنوع است.   .1

مترمربع،    500گاه مربوط به آن در مقياس محله  حداقل مساحت زمين مورد نياز براي احداث پارک و فضاي سبز و تفريح  .2

 دد.گرتعيين ميمترمربع  2000در مقياس ناحيه و شهر، 

 فضای سبز عمومیضوابط و مقررات ساختمانی در اراضی پارک و  -5-4-3

منظور سرپوشيده به   فضاهايتوان به  را مياين سطوح    .درصد است  7فضاهاي سبز تجهيز شده  براي    سطح اشغال  حداكثر .1

مستحدثات غيرقابل  اختصاص داد. بديهي است اين  و تأسيسات شهري  فرهنگي  خدماتي،  هاي مرتبط و فضاهاي  استفاده

 باشد. تفكيك بوده و صرفا در خدمت پارک مي

يك درصد )  7اي  اي و ناحيه در مقياس محله   هاحداكثر تراكم ساختماني جهت احداث فضاهاي سرپوشيده مرتبط با پارک .2

 گردد. دو طبقه( تعيين مي)درصد 10طبقه( و در مقياس شهري 

 فضاهاي سبز عمومي ممنوع است.  و هاپارکاحداث ديوار و حصار به دور اراضي  .3

 مترمربع و بيشتر الزامي است.  1000هاي بهداشتي در پاركها و فضاهاي سبز با وسعت احداث سرويس  .4

 وژها و حرايم از ضوابط مذكور مستثني هستند.يفضاهاي سبزخطي، رفتبصره :
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 های مورد نیازپارکینگ -5-4-4

مترمربع زيربناي كل، تأمين يك واحد پاركينگ    100مترمربع سطح فضاي سبز و همچنين به ازاي هر    500به ازاي هر   •

 الزامي است. 

 تفریحی )باغها و اراضی کشاورزی( -گردشگری یبررکا -5-4-5

طرح ويژه بندر كنگ با توجه به سياست هاي    در اينبخشباغهاواراضيکشاورزيبايردرشهرراشاملميشود.

بندي باغها از سه وجه صورت گرفته  طرح در حفظ و احياي ارزش هاي اكولوژيك شهر و صيانت از ميراث تاريخي آن طبقه 

 است: 

 سابقه تاريخي  -1

منظر طبيعي داراي زيرساخت هاي تاريخي ذخيره و توزيع آب و آثار تاريخي به  عالوه بر اهميت آن از  :باغ تاريخي -

 جاي مانده از آن است. 

 گستره باغات و اراضي مزروعي داراي نوعيت باغ بوده، اما فاقد تأسيسات و آثار تاريخي هستند.  -

 از نظر وضعيت كاشت  -2

 .دهد تشكيل درختان انبوه پوشش را ملك، مساحت درصد 50 از بيش كه باغاتي فعال، باغات -

 .دهد تشكيل انبوه پوشش را ملك مساحت درصد 50 تا 10 كه باغاتي فعال، نيمه باغات -

 .دهد تشكيل درخت پوشش را ملك مساحت درصد 10 از كمتر كه باغاتي غيرفعال، باغات -

 حفاظت -3

 رويكرد اين ضابطه مبتني بر حفاظت باغات به يكي از دو طريق زير است: 

 ويژه فعاليتي و كاركرد  تعريف با همراه سبز  اراضي و باغات از صيانت و نگهداشت از است كه عبارت فعال حفاظت -

 .باغات با و سازگار

 در تصرف و دخل هرگونه  بدون سبز اراضي  و باغات از صيانت و نگهداشت از است  عبارت كه مطلق حفاظت -

 باغداري  از غير به كاركردي و فعاليت و ايجاد باغات

 محدوده شمول   -5-4-6

بر اساس سند پهنه بندي شهر بندر كنگ زيرپهنه باغات و اراضي مزروعي كه شامل باغات پيوسته موجود شهر و همچنين كليه 

ير پيوسته در سطح شهر قرار گرفته است، محدوده شمول اين ضابطه است. اين پهنه با  غاراضي با نوعيت باغ كه به صورت  

گيري و توسعه شهر كنگ با دو زيرپهنه گستره باغات تاريخي و زيرپهنه گستره  باغات در روند تاريخي شكل توجه به اهميت  

 باغات و اراضي مزروعي تعريف شده است. 

گستره باغات تاريخي كه شامل پهنه باغات موجود در جنوب غربي شهر كنگ است كه عالوه بر اهميت آن از منظر  .1

 تاريخي ذخيره و توزيع آب و آثار تاريخي به جاي مانده از آن است. طبيعي داراي زيرساخت هاي 

 گستره باغات و اراضي مزروعي   .2

 باغات و اراضي زراعي غير پيوسته.  .3



 ضوابط عمومي -5-4-7

 در باغات مشروط بر عدم قطع درختان است. احداث بنا  در باغات تاريخي ممنوع وهرگونه تغيير كاربري  .1
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ي و دستورالعمل شهر  ني( قانون زم14دستورالعمل ماده )  بنا در محدوده باغات در تطابق با  سطح اشغال و تراكمرعايت ميزان   .1

   است.   الزامياجرايي آن 

ذي صالح، ضوابط مذكور مالک عمل خواهد    عتبصره: درصورت ارائه طرح موضعي در محدوده باغات و تصويب آن در مراج

 بود. 

   ها است. آوري اين فعاليتكليه عملكردهاي ناسازگار طبق اين ضابطه در باغ ممنوع است و شهرداري موظف به جمع   استقرار  .2

 شود. ها ممنوع است و تخلف محسوب ميهرگونه دپوي زباله و پسماند )اعم از پسماندهاي ساختماني و غيره( در پهنه باغ .3

 ات الزامي است. رعايت حريم دريا در ساخت و ساز و استقرار تأسيس .4

مترمربع بيشتر نشود،   200درصد وسعت فضاي باز باغات، مشروط بر آنكه از  3حداكثر مجاز ميزان ايجاد سطح غيرقابل نفوذ،   .5

 طبق نقشه احداث ابنيه است. 

، "ي سبز شهرهافضااصالح قانون حفظ و گسترش  " قانون    تيرعاضمن  و باغات موجود شهر،    يمزروع  ياراض  ك يتفك .6

   مجاز است.ي و دستورالعمل اجرايي آن شهر ني( قانون زم14صرفاً بر اساس دستورالعمل ماده )مربوطه و  نامهنيآئ

 تبصره: اخذ مجوز تفكيك در باغات منوط به تأييد وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است. 

 است. هزار مترمربع دو ، عد از رعايت برهاي اصالحيقطعه حاصل از تفكيك و افراز در پهنه باغ ب حداقل اندازه .7

برداري، تدقيق مميزي و تثبيت معابر در پهنه  از ابالغ اين سند، نسبت به نقشه  ظرف مدت يك سالشهرداري موظف است،   .8

 ، اقدام نمايد.  هاباغ

 استقرار تاسيسات و تجهيزات پبش از تهيه نقشه تفكيكي مصوب، ممنوع است. تبصره: هرگونه ديواركشي، ساخت و ساز و 

هر    ،اين شناسنامهالزامي است.  نوع و محيط و سن تقريبي درختان  ،  تعدادكه مشتمل بر مكان،    هاتهيه شناسنامه كليه باغ .9

 مالک عمل صدور پروانه و پايان كار ساختماني است.  وقابل تجديد سال 

 شوند. هاي عمراني و همچنين، حرايم قانوني، تثبيت مي مكتسبه رسمي و قانوني، در صورت عدم تعارض با طرح حقوق  .10

 ها بايد دسترسي مستقيم به معبر سواره داشته باشند. همه قطعات تفكيكي باغ  .11

 ها ممنوع است.احداث معابر عبوري شهري از ميان باغ .12

 ا قطع كند و در محل تقاطع احتمالي بايد آبنما ساخته شود. نبايد جريان رواناب ورودي به باغ ر معابر .13

 احداث مسير حركت پياده در كنار مسير سواره الزامي است.  .14

هرگونه جانمايي بنا در داخل نخلستان بايد به نحوي صورت پذيرد كه در هنگام بارندگي دچار آبگرفتگي نشود و در كاركرد   .15

 ها در اولويت است. ها بر مبناي ساختار تاريخي و هدايت جريان روانابستاناكولوژيك باغ خللي وارد نكند. احياي نخل

  زات يتجه   و  يح يتفر  و  يورزش  ي،مذهب  ي، فرهنگ  ي،درمان  ي،آموزش  يهاي كاربر  يبرا  باغات،  و  ي مزروع  ياراض  از  يبرداربهره .16

 . است كميسيون ماده پنج استان مجازتصويب  ي،شهر نيزم قانون( 14) ماده تي رعا و  اشجار حفظ  بر مشروط ي،شهر

 شرح زير است: ها به هاي مجاز به استقرار در باغكاربري .17

با   - بوده و  اين منطقه متداول  از گذشته در  باغ  براي استفاده كننده در  كاربري مسكوني: استقرار كاربري سكونتي 

 رعايت ضوابط استقرار بالمانع است. 

 كتابخانه، فرهنگسرا، كانون پرورش فكري، كتابسرا كاربري فرهنگي نظير  -

 هاي تاريخي، باغ گياه شناسي، جانورشناسي هاي گردشگري اكولوژيك در باغنمايشگاه و موزه متناسب با فعاليت -

 هاي پشتيبان توليد محصوالت زراعي ، صنايع تبديلي و صنايع دستي مرتبط و گياهان دارويي فعاليتهاي كارگاه -

 نهاد هاي مردمها و سازمان ها، كانونندفاتر انجم -

   اي مرتبط تظير صنايع دستي، باغداري و ...هاي حرفهآموزشگاه -

 بازارچه فروش گل و گياه و محصوالت باغي و كشاورزي، محصوالت فرهنگي و صنايع دستيفروشي شامل خرده -
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 في شاپ، كافه كتابخانه، چايخانه، كارستوران، آبميوه فروشي، قهوه-خدمات رفاهي نظير باغ -

 هاي تاریخيضوابط ویژه باغ -5-4-8

 الذكر، رعايت ضوابط زير الزامي است: هاي تاريخي، عالوه بر ضوابط فوقدر باغ

 ها قرار دارند. هاي تاريخي در اولويت حق استفاده از رواناببر اساس نظام تاريخي و حقوق مفروضه، باغ .2

 ممنوع است. در باغات تاريخي هرگونه تغيير كاربري  .3

شده و بناهاي ثبت هاي تاريخي بايد با حفظ حريم آثار تاريخي موجود در باغ )بناهاي ثبتهرگونه ساخت و ساز در باغ .4

ارائه شده براي ها محرز است( صورت گيرد. همچنين،  نشده كه ارزش تاريخي آن هماهنگي جانمايي و طرح معماري 

استقرا و ساز در چارچوب ضوابط عمومي  باغساخت  باغر در  يكپارچه احياي  با طرح  و در هماهنگي  و  ها  تاريخي  هاي 

 ها الزامي است. حفاظت از بركه

 هرگونه ساخت و ساز در باغات تاريخي بايد به تأييد وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري برسد.  .5

 ( است. 10)پيوست جلد هاي تاريخي تابع ضوابط بناهاي شاخص در شهر كنگ تصويب هرگونه ساخت و ساز در باغ  .6

به صورت سنگ خشكه چين و در بعضي از نقاط با روكش گل اندود است. حفظ اين ساختار با   هاالگوي ديوارچيني باغ .7

سازي اين ديوارها در برابر نيروهاي جانبي الزامي است. براي اين منظور تأييد وزارت ميراث فرهنگي و درعين حال مقاوم

 شود.ر، استفاده از توري يكپارچه بر روي ديوار خشكه توصيه مي و ايجاد يكپارچگي در ديوا

ها و ديگر آثار  سواري كه نقاط اصلي سايت از جمله بركهروي و دوچرخهاي سبك و كم عرض براي پيادهايجاد شبكه .8

ر كفسازي مسيرها مصالح به كار رفته دشود.  كند و با معابر اصلي شهر در ارتباط است توصيه ميتاريخي را به هم وصل مي

بايد از قابليت نفوذ آب و همخواني با شرايط اقليمي برخوردار بوده و جزئيات آن به تأييد وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري  

 و صنايع دستي برسد. 

 در تقاطع اين مسيرها با مسيرهاي رواناب ايجاد آبنما الزامي است.  .9

يابي و معرفي آثار تاريخي و تابلوهاي راهنماي  وهاي راهنماي جهتتعبيه نيمكت، سطل زباله شهري، روشنايي عابر، تابل .10

 شود. گردشگري و معرفي ساختار اكولوژيك شهر و باغات در امتداد اين شبكه توصيه مي

ها است. حفظ منظر تاريخي نخلستان بسيار  ها بر مبناي ساختار تاريخي و هدايت جريان رواناباولويت احياي نخلستان .11

 ست و هرگونه مداخله در ساختار و احداث بنا بايد به تاييد ميراث فرهنگي برسد. حائز اهميت ا

 هاضوابط تشویقي احیاي باغ -5-4-9

هاي در تصرف خود و يا مورد توافق مالك را  برداري باغتواند حق كاشت و بهرهها، شهرداري ميمنظور تشويق به احياي باغبه 

 صورت اجاره براي دوره معين با قابليت تمديد و با شرايط زير واگذار نمايد: به مطابق قرارداد به افراد حقيقي و حقوقي 

 باشد. زمين، فاقد مالكيت خصوصي باشد و يا تصرف مالك جلب شده .1

استفاده كننده ملزم به تبديل زمين به باغ با الگوي كاشت ارائه شده از طرف شهرداري  با اولويت استفاده از درختان مثمر  .2

 ، لوز و كنار است. به ويژه نخل

 كند.استفاده از زمين هيچ گونه حق مالكيتي براي استفاده كننده ايجاد نمي .3

 برداري از باغ است. استفاده كننده مسئول نگهداري، هرس، نظافت و بهره .4

 دست آمده متعلق به استفاده كننده است.محصول به .5

تواند در  اد قرارداد پايبند بماند، شهرداري و هيچ ارگان ديگري نميكننده، باغ را داير نگه داشته و به مفتا زماني كه استفاده .6

 زمين آن دخل و تصرف نمايد و در صورت وقوع چنين اتفاقي ارگان مربوطه موظف به پرداخت غرامت است. 
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به مدت  كننده قادر به آباد كردن و تشجير زمين گرفته شده نباشد و بعد از اخطار رسمي شهرداري در صورتي كه استفاده .7

 تواند حق استفاده از زمين را به كس ديگري واگذار نمايد. يكسال در اين امر ناكام بماند شهرداري مي

تواند حق استفاده از آن را با انتخاب خود به فرد ديگري  در صورتي كه استفاده كننده موفق به تشجير زمين شود، مي .8

 واگذار نمايد. 

تواند حق استفاده از آن را با انتخاب خود به فرد ديگري  شجير زمين شود، ميدر صورتي كه استفاده كننده موفق به ت .9

عنوان وارث قانوني خود كه طرف ادامه قرارداد با شهرداري  واگذار نمايد و يا زمين بعد از فوت خويش را صرفا به يك نفر به 

 قرا گيرد، منتقل نمايد. 

 گردد.معين نكند، اين حق پس از فوت وي به شهرداري باز مي در صورتي كه استفاده كننده ورثه مورد نظر را رسماً .10

 تا مشخص شدن استفاده كننده بعدي، شهرداري موظف به نگهداري از باغ بوده و حق تغيير كاربري آن را ندارد.  .11

 بافتي هاي بایر میان ضوابط ویژه زمین -5-4-10

ن بافتي با مالكيت شهرداري در داخل بافت شهر با عنوان  هاي باير مياها در زمينالگوي ارائه شده در ضوابط تشويقي احياي باغ

 خردباغ و با شرايط زير قابل تعميم است:

تواند حصاري سبك،  هاي داخل بافت، استفاده كننده حق ديواركشي به دور زمين خود را ندارد و تنها ميدر قطعات زمين .1

 منظور جلوگيري از ورود جانوران موذي نصب نمايد.سانتيمتر به  90شفاف و كوتاه قامت نهايتاً تا ارتفاع 

 ساخت بنا در داخل زمين ممنوع است.  .2

 ها است. ساير مفاد مطابق موارد ارائه شده ضوابط تشويقي احياي باغ .3



 کاربری میراث تاریخی  -5-5

اعم از مرمت،    تاريخيكاربري ميراث    يخيو تار  يفرهنگ  يهابه منظور حفظ ارزش   يو سامانده  ي عمران  تيهرگونه فعال .1

و ارائه    هياز آن، پس از ته   ي بخش  ا يدر تمام و    ي در كاربر  رييتغ  ايو    رييتغ  ر،يسبز، تعم  يفضا  جاد يتوسعه و ا  ، يباز زنده ساز

مفاد   قيدق  يمذكور و اجرا  وزارت  يآن از سو  يي نها  بيو تصو  ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي  طرح به وزارت 

 واهد بود. طرح مصوب، معتبر خ

و ضوابط   ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي  زارتواستفاده از آثار با ارزش براي عملكردهاي عمومي با موافقت   .2

 مجاز است.  آن

هاي با ارزش، با موافقت و رعايت  هر گونه ساخت و ساز در داخل حريم و يا در مجاورت بالواسطه حريم آثار و محوطه  .3

 مجاز است.  ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي زارتوضوابط و مقررات 

 .  ممنوع استتخريب بناي باارزش تاريخي و معماري  .4

 تغيير در نماي آثار باارزش ممنوع است. .5

ميراث فرهنگي، گردشگري و    كيك و نوسازي بناي تاريخي تخريب شده اكيدا ممنوع است و بايد طبق نظر وزارت تف .6

 شود.  قبلي و با همان كاربري بازسازي ، عينا مشابه بناي تاريخيصنايع دستي

مشروط به حفظ كالبد   هاي تاريخي و معماري، اعم از ثبت شده يا نشده،هاي مجاز قابل استقرار در بناها و محوطه كاربري .7

و اخذ مجوز شهرداري به شرح    ، گردشگري و صنايع دستيميراث فرهنگي ا و مرمت آن با تاييد وزارت  بناي تاريخي و احي

 زير است:  

 كاربري فرهنگي نظير كتابخانه، فرهنگسرا، كانون پرورش فكري، كتابسرا، نمايشگاه و موزه -



 

 

51 

 

 فروشگاه صنايع دستي ومحصوالت فرهنگي -

 ي و دفاتر كارادار -

  عالي و آموزشگاه آموزشگاه -

 گردشگري و اقامتي  -

 خدمات رفاهي نظير رستوران، سفره خانه، چايخانه، كافي شاپ، كافه كتاب -

تبصره: در محوطه هاي تاريخي تنها استقرار كاربري هايي كه بنا بر تشخيص و اعالم وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري  

 ياي محوطه هاي تاريخي ضرورت دارند، مجاز مي باشد. و صنايع دستي براي حفاظت و اح

هاي باارزش تاريخي، صدور پروانه ساختماني، هرگونه دخل و تصرف، تعميرات و تغييرات در عرصه و حريم بناها و محوطه  .8

ي صورت  ها بايد با موافقت و نظر وزارت ميراث فرهنگ كاري و پايان كار هر قطعه واقع در اين محدوده گواهي انجام سفت 

 گيرد. اين دستورالعمل شامل نوسازي تعمير بدنه خارجي بناهاي مجاور با بناي تاريخي نيز مي شود. 

هاي حفاظتي بناهاي باارزش تاريخي و معماري ممنوع  پيش آمدگي بنا در گذرهاي مجاور هر قطعه در عرصه و حريم .9

 باشد. مي

بايد در   .10 نماي موجود  به  الحاقات  ارائه شدهرگونه  با ضوابط  تأييدهماهنگي  به  و  بوده  بستر كالبدي  و  وزارت ميراث   ه 

 برسد.   فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

  حفظ كالبد بناي تاريخي برعهده مالك است و هرگونه افزايش سطح زيربنا و الحاقات بنايي ممنوع است و درصورت نياز  .11

اقدام شود همچنين در اينگونه موارد،    ، گردشگري و صنايع دستي يميراث فرهنگوزارت    به مرمت و احيا، بايد با تأييد 

 . مي تواند راسا اقدام كند ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

 

 کاربری آموزشی -6-5

آموزشي، رعايت نشريه .1 براي ساخت فضاهاي   هايساختمان  طراحي  ضوابط)  697  شماره  صدور پروانه ساختماني 

 ، الزامي است. ((متوسطه و ابتدايي  مدارس سان هم  معماري ريزيبرنامه ) آموزشي

مالک تعيين سطح اشغال، تعداد طبقات و تراكم ساختماني، متناسب با عملكرد واحد آموزشي و در چارچوب ضوابط   .2

، ((متوسطه   و  ابتدايي  مدارس  همسان  معماري  ريزيبرنامه)  آموزشي  هايساختمان  طراحي  ضوابط)  697  شماره  نشريه

 بيشتر باشد.   %200و حداكثر تراكم ساختماني نبايد از  %50حال حداكثر سطح اشغال است. در هر 

 الزامي است.  ،صورت سواره و پياده كه مجزا از يكديگر باشنددسـترسي بـه واحـدهاي آموزشي نوساز به  .3

 ها الزامي است.دانها و ميهاي اصلي، چهارراهآموزان به خيابان عـدم ارتـباط مـستقيم هـنگام ورود و خـروج دانش  .4

 متر به باال مجاز نيست.16هاي اصلي احـداث مـدارس متوسطه اول، در مـجاورت خيابان .5

 متر مجاز نيست.  24هاي اصلي به عرض بيش از احداث مداس متوسطه دوم در مجاورت خيابان .6

يا اداره راه و شهرسازي   با كاربري غير آموزشي كه توسط ادارة اوقاف و  احـداث مـدارس غـيرانتفاعي در اراضـي .7

ايـن مـنظور واگـذار گرديده، مي  به  افراد حقيقي و يا حقوقي  به  تأييد در كميسيون ماده  استان  از    5بايست پس 

هاي طرح تفصيلي نيز منعكس شود. بـديهي اسـت پس ازصدور مجوز، تغيير بالمانع، موضوع تغيير كاربري در نقشه

دسته از امالكي كه طبق طرح جامع داراي كاربري ضمناً اقدام فوق نسبت به آن   باشد.كاربري مـجدد مـقدور نـمي

توان در اين اراضي نسبت به احداث واحد آموزشي غيرانتفاعي بر اساس ضوابط  باشد ضرورت نداشته و مي آموزشي مي

 مربوطه اقدام نمود. 

 الزامي است.  زآمونفر ظرفيت دانش   25حداقل تأمين يك پاركينگ اتومبيل به ازاي هر  .8



 

 

52 

 

المقدور مكان جاي پارک الزم بايد متصل و هم سطح خيابان و قبل از ورود به مدرسه يا در فضايي مجزا با  حتي .9

 حياط مدرسه قرار داشته باشد. 

در محدوده بافت تاريخي عالوه بر رعايت ضوابط فوق رعايت ضوابط ساخت و ساز در بافت تاريخي مانند حداكثر  .10

 بط بازشو، الحاقات نما، نماسازي و .... الزامي است. ارتفاع مجاز، ضوا

 

 کاربری درمانی -7-5

ها و سطوح مورد نياز و براساس  هاي درماني با توجه به سرانه اراضي درماني واقع در مراكز ناحيه و منطقه و مجتمع  .1

 باشد.بيني شده و تفكيك آن مجاز نمي ضوابط بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيش 

 بيشتر باشد.   %200و حداكثر تراكم ساختماني نبايد از  %50سطح اشغال حداكثر  .2

سازهرگونه   .3 و  اراض  ساخت  كاربر  يدر  رعا  ،يدرمان  يبا  به  مل  نامهبيتصو"   تيملزم  مقررات  به   سات يتأس  يراجع 

(  رانيساختمان ا  يمقررات مل  ةاز مجموع  يبهداشت  ساتيتأس  يآن )مقررات مل  وستيو پ  20/4/1372مصوب  "يبهداشت

  ي و امور عمران  يكيزيدفتر توسعه منابع ف  7/1391مصوب    "يمارستانيو ب  يدرمان  يدستورالعمل مرتبط با فضاها"  زيو ن

 كشور است.   يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

با    هاكينيلو ك  هامارستانيمحل استقرار ب  ،يشهر  ستيزط يو حفاظت از مح  يمسائل بهداشت  ت ي: به لحاظ رعاتبصره

 .رديپذي ضوابط و مقررات مربوطه انجام م  تياستان و با رعا ستيزط يو اخذ نظر از اداره كل حفاظت مح يهماهنگ

  يكيز يو دفتر توسعه ف  ي اداره مهندس  بيمورد تصو  ديبا  ي و بهداشت  يدرمان  يمربوط به احداث بناها  يها: نقشه تبصره

 .رد ياستان قرار گ ياداره كل بهداشت، درمان و آموزش پزشك يو امور عمران 

مطرح شده مالک عمل و مرجع   يسند، مفاد قانون  نيمطرح شده در ا  يمفاد قانون  ن ي: در صورت وجود اختالف مابتبصره

 خواهد بود. ميتصم

پاركينگ وسايط نقليه    متر از بر مشرف به گذر و دسترسي جهت  5نشيني به ميزان حداقل  در احـداث سـاختمان عـقب  .4

 گردد.مراجعان محسوب مي نگيالزامي است. مساحت اين قطعه جزء فضاي باز و پارك

 نگي( پارك 4چهار )  نيها تأمو درمانگاه  يدرمان  -يمراكز بهداشت  هيكل در كل  يربناي مـترمـربع سـطح ز  100هـر    يازا  به  .5

 است.  يالزام نگ،يواحد پارك كي نيهر تخت، تأم يبه ازا هامارستانيب  يو برا

در محدوده بافت تاريخي عالوه بر رعايت ضوابط فوق رعايت ضوابط ساخت و ساز در بافت تاريخي مانند حداكثر ارتفاع  .6

 مجاز، ضوابط بازشو، الحاقات نما، نماسازي و .... الزامي است. 

 

 اراضی ورزشی -8-5

د. براي استفاده ورزشي روباز در سطح محله، حداقل باشتفكيك اين اراضي به جز براي فضاهاي ورزشي مجاز نمي .1

گردد. فضاهاي سرپوشيده ورزشي نيز  مترمربع تعيين مي  5000مترمربع و در سطح ناحيه    1000مساحت زمين برابر با  

 توانند در مراكز خدماتي چند منظوره درون پهنه فعاليت پيشبيني شوند.  مي

 بيشتر باشد.   %160ختماني نبايد از و حداكثر تراكم سا %80حداكثر سطح اشغال  .2

 تبصره: احداث نيم طبقه به عنوان بخشي از تراكم محسوب مي شود. 

 متر مي باشد.  10حداكثر ارتفاع مجاز تأسيسات ورزشي   .3
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ضوابط و مقررات سازمان   ،يورزش  هاي وني فدراس  يارهاياستانداردها و مع  تيرعا  ، يدر احداث هرگونه مستحدثات ورزش .4

  يو حقوق  يقيهاي ورزشي توسط افراد حقآن سازمان در مورد احداث واحدها و مجتمع  هيدييورزش و جوانان و اخذ تا

 است.  ي زاموزارت ورزش و جوانان ال هشد نيياست.و ضوابط تع يالزام

 .گردديم نييمتر تع 8 ينوع كاربر  نيا يحداقل عرض گذر برا .5

 است. يالزام نگيواحد پارك 1 نيكل تأم يربنايمترمربع سطح ز 100هر  يازابه  يورزش يهاو سالن هانيزم يبرا .6

و مجموعه ورزشگاه   يبرا .7 ازا  يورزش  يهاها  ز  100هر    ي به  پارك  كيكل    يربنا يمترمربع  ازا   نگيواحد  به  هر    يو 

 است.  يالزام گريد نگيواحد پارك  كيباز  يمترمربع فضا250

 ده از حداكثر تراكم و سطح اشغال پيشنهادي منوط به تأمين پاركينگ مورد نياز است. تبصره: استفا

در محدوده بافت تاريخي عالوه بر رعايت ضوابط فوق رعايت ضوابط ساخت و ساز در بافت تاريخي مانند حداكثر ارتفاع  .8

 مجاز، ضوابط بازشو، الحاقات نما، نماسازي و .... الزامي است. 

 

  هنری -کاربری فرهنگی  -9-5

هايانواع   .1 كاربر  استفاده  در  سلسله  ،يهنر  -يفرهنگ  يمجاز  به  شهربنا  خدمات  كودكان،   يمراتب  كتابخانه  شامل 

سالن  يعموم  يهاكتابخانه مختلف،  بن  يهادرجات  كانون  يارشاد  يادهاياجتماعات،  محوطه و  ها، موزه   ،يخيتار  يهاها، 

 يها، بناهاانجمن  ها،شگاهيبزرگ، نما  يهاكتابخانه   ،يكتابخانه مل  ا،فرهنگسراه  نماها،ياتر، ستئ  يهاسالن  ،يمؤسسات انتشارات

 است.  ت يو فرهنگستان، كانون اصالح و ترب ريآرامگاه مشاه ادبود،ي

با فضاها  يصورت فضاهابه   ي: استقرار عملكرد فرهنگ تبصره توأم  باز و پارک  توأم با    يجانب  يفضاها  ،يفرهنگ  يسبز و 

  ، يو محصوالت فرهنگ  اتيكتاب، نشر  ،يمحل  يدست عيفروش صنا  يهاغرفه   ا،يتر  ،يمانند رستوران، غذاخور  يفرهنگ  يفضاها

 است ريپذبا داشتن طرح مصوب، امكان 

 هاي فرهنگي الزامي است. آن سازمان در مورد كاربري هيدييكليه ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و اخذ تا تيرعا .2

در استقرار بناهاي فرهنگي، تامين نور و تهويه مستقيم براي فضاهاي اصلي )غير از سالن نمايش و سالن سينما و...( بايد  .3

 رعايت شود.  

يك واحد پاركينگ    نيكل، تأم  يربنايمترمربع ز100هر    ياز جمله كتابخانه عمومي به ازا  يو فرهنگ  يهنر   يدر فضاها .4

 الزامي است.  

 يك واحد پاركينگ الزامي است.   ني،تأميصندل 5هر  يو... به ازا هاشگاهيها، نمااجتماعات، موزه يتاالرها در .5

 يك واحد پاركينگ الزامي است.  نيصندلي تأم  5هر  يبه ازا  اتر،يو سالنهاي نمايش از جمله سالن ت درسينماها .6

در محدوده بافت تاريخي عالوه بر رعايت ضوابط فوق رعايت ضوابط ساخت و ساز در بافت تاريخي مانند حداكثر ارتفاع  .7

 مجاز، ضوابط بازشو، الحاقات نما، نماسازي و .... الزامي است. 

 

 کاربری مذهبی -10-5

 ها، هينيو حس  ايشامل مساجد كوچك، تكا  يراتب خدمات شهر مدر سلسله  يمذهب  يمجاز در كاربر  استفاده هايانواع   .1

فاطم و  كلخانقاه  ها،غيدارالتبل  ،يمذهب  يهامجمع  ،يمذهب   يهائتيه  ها،هيمساجد  بقاع  امامزاده  ها،سهيكن  ساها،يها،  ها، 

 ها و معابد است.متبركه، مصال، آتشكده 
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 عيمقررات ساختماني دراين اراضي مطابق معيارها وضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان ميراث فرهنگي صنا .2

الجراست.  الزم ا  هيريخواهد بود. ضمناً در رابطه با احداث مساجد ضوابط اداره كل اوقاف و امور خ  يو گردشگر  يدست

 است.  يالزام يمذهب ياحداث كاربر مدر هنگا ريضوابط ز تيعالوه بر موارد فوق رعا

  نييدرصد )در دو طبقه( تع  130درصد و حداكثر تراكم ساختماني    65در اراضي مذهبي حداكثر سطح اشغال در همكف   .3

 .گردديم

و...   ساتيمسجد اتاق تأس  يامنا  ئتيشامل اتاق امام جماعت ه  يو ادار  تيريمد  ي هاواحد  ينيبشيدر اراضي مذهبي پ .4

 مربوطه احداث گردد.  يواحدها يتيريمد يازهايمتناسب با ن

 است.  يالزام نگيواحد پارك كي نيتأم ،كل يربنايمترمربع سطح ز 100هر  يازابه يمذهب يمساجد و فضاها يبرا .5

فوق رعايت ضوابط ساخت و ساز در بافت تاريخي مانند حداكثر ارتفاع در محدوده بافت تاريخي عالوه بر رعايت ضوابط   .6

 مجاز، ضوابط بازشو، الحاقات نما، نماسازي و .... الزامي است. 

 کاربری حمل و نقل و انبارداری -11-5

 هاي اصلي مسافربري بين شهري، راه آهن و فرودگاه تابع ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازي احداث و توسعه پايانه  .1

 است.  

انباردارحمل  يمجاز به استقرار در كاربر  ده هايااستفانواع   .2 ونقل  مربوط به حمل  يها، اراضشامل شبكه گذرگاه   يونقل و 

ها، پارک  بارانداز، گمرک، انبارها، سردخانه   يسكوها  ،يمسافربر  يهاانهي(، پايشهرو برون  يشهردرون   ي)سفرها  يعموم

 است.  لوهايو س يمصالح ساختمان

كاال    يشهرها مجاز نبوده و انبارها  ميو سموم در داخل محدوده و حر  ييايميزا، مواد شاحداث انبار مواد خطرناک، اشتعال .3

 است. 31/6/1352مصوب  "كاال يانبارها يمنيا نامهنييآ" تيملزم به رعا

 درصد )در دو طبقه( مجاز است.  160معادل  يدرصد و حداكثر تراكم ساختمان 80حداكثر سطح اشغال در طبقه همكف   .4

 نييتع  يمتر  12  ياراض  ن يا  يبرا  يمتر است و حداقل معبر دسترس  12حداكثر    يصنعت  يوساز در اراضارتفاع مجاز ساخت  .5

 . باشديم

مترمربع با رعايت    1000بايد واقع شده باشد، برابر با  تفكيك براي عملكرد انبارها كه در زيرپهنه فعاليت مي حداقل مساحت   .6

 متر است. در تفكيك اين اراضي بايد ضوابط مربوط به معابر و گذربندي رعايت شده باشد.   16بر قطعه 

 بندر كنگ مجاز نمي باشد.    احداث و تثبيت كاربري انبار در زيرپهنه سكونت، مختلط، سبز و حفاظت .7

 

 کاربری صنعتی  -12-5

 26/12/1388مورخ    18591/ت  64677فعاليت هاي صنعتي جهت استقرار صنايع مشمول گروه الف، موضوع مصوبه شماره   .1

 ي هاتياستقرار واحدها و فعال  يارهايو تابع ضوابط و مع  صنعتي و كارگاهي  كاربريهيات وزيران و اصالحات بعدي آن در  

 هستند. يصنعت يبا كاربر ياستقرار در اراضقابل  باشد،ي م رانيوزئتيه 15/4/1390به مورخ مصو يصنعت

 است.  يمجاز الزام يهابه محل يشهر  طيو نامتجانس با مح رمجازيغ يصنعت ي: انتقال واحدهاتبصره

 ممنوع است.  ،يصنعت يكاربر يشده برا نييتع يدر خارج از محدوده اراض يصنعت تي: استقرار هرگونه فعالتبصره

 است.  يالزام يصنعت يدر كاربر عياستقرار صنا يمصوب دولت برا يطيمحستيضوابط ز تي: رعاتبصره

درصد و حداكثر تراكم   80مترمربع، حداكثر سطح اشغال در طبقه همكف    750  يصنعت  يدر كاربر  ياراض  كيتفك  حدنصاب .2

 درصد )در دو طبقه( مجاز است.  160معادل  يساختمان
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 ن ييتع يمتر  12 ياراض نيا يبرا يمتر است و حداقل معبر دسترس 12حداكثر  يصنعت يوساز در اراضارتفاع مجاز ساخت .3

 . باشديم

 است.  يسبز الزام يدرصد از عرصه هر پالک به فضا  20 صيتخص ،يصنعت ياراض هيدر كل .4

 است.  يدر سطح اشغال مجاز، الزام ربنا، يمترمربع ز 100هر  يبه ازا  نگيواحد پارك 1حداقل  نيتأم .5

 ي صنعت عي و مواد زائد و جامد و ما يساختمان كارهاي از حاصل  نخاله و زباله با برخورددر خصوص نحوه  يهر واحد صنعت .6

و ضوابط    20/2/1383مصوب    "پسماندها  تي ريقانون مد"  تي(، ملزم به رعاديو تول  ليتبد  ندياز فرآ  يو خطرناک )ناش

 است. يصنعت يهاو مجتمع هايشهردار

 

 انتظامی – اداریکاربری  -13-5

 مربوطه، مالک عمل خواهد بود.  يهاوساز ارگان ضوابط ساخت  ،انتظامي -اداري  يهايدر خصوص كاربر .1

حل اختالف، در    ي و شورا  ينواح   يشامل شهردار  ياه يناح  اسيدر مق  يو انتظام  يادار  يمجاز در كاربر  استفاده هايانواع   .2

  ن يتأم  ،يو رانندگ  ييوپرورش، راهنماادارات آب و برق، گاز، مخابرات، آموزش  ،ييقضا  يهاشامل مجتمع  يامنطقه  اسيمق

ثبت  ،ياجتماع مال  ياقتصاد  اموراسناد،  احوال، ثبتپست،  پا  يآگاه  ،يكالنتر  ،ياتيو  فرا   اسيمق   و در  جي بس  يهاگاهيو 

كل  يامنطقه اداره  سازمانشامل  و  سازمان   يهاها  دولت  يهاوابسته،  وزارتخانه  يهاشركت   ،يمستقل  به  و  وابسته  ها 

دولت  يهاسازمان نهادها  يمستقل  ن  ، يردولتيغ  يعموم  يو  سا  يانتظام  ي رويستاد  ها،  سفارتخانه  ، يانتظام  زمراك  ريو 

 ي موجود و مراكز بازپرور  يهاو زندان  يشهر، دادگستر  ياسالم  يو شورا  يشهردار  ،ي المللنيب  يهاو سازمان  هايكنسولگر

 است. موارد مشابهها و بانك  يو مراكز سرپرست تياصالح و ترب يهاو كانون 

 ممنوع است.  يادار يبا كاربر يدر اراض يادار  ريغ ي: استقرار عملكردهاتبصره

است.    درصد  50، حداكثر سطح اشغالدرصد  150انتظامي معادل  -ساختماني در اراضي با كاربري اداري  حداكثر تراكمدر   .3

 مترمربع مي باشد.  500نصاب قطعه در كاربري مذكور معادل حد

 .ابدياختصاص  يسبز و درختكار يو فضا يصرفاً به اتاق نگهبان ستيباي باز قطعه م يتبصره: سطح فضا .4

هر   اي  نگيپارك  اي  نيمراجع  يعموم  يهااطالعات، بخش  ،يورود  يطبقه همكف جهت فضادر    لوتي: احداث پتبصره .5

 . باشديدرصد سطح كل پالک مجاز م 50حداكثر در  يساختمان اصل ريو احداث پناهگاه در ز يمنظور خاص ادار

 .باشديمتر م  3طبقات    ريمتر و در سا  80/4متر و حداكثر    60/3در طبقه همكف حداقل    يادار  يواحدها  د ي: ارتفاع مفتبصره

)زنانه و مردانه( با    يبهداشت  سيزوج سرو  كي   د يحداقل با  ربنايمترمربع ز  200هر    ي به ازا  يادار  ي: در عملكردها تبصره

 شود.  ينيبش يمناسب پ هيتهو

و   1-1-6  يموضوعه بندها  نيو ضابط  يكاربر  نيمربوط به ا  يهاضوابط مصوب ارگان   ني: در صورت اختالف مابتبصره

 خواهند بود.  ميها مالک عمل و مرجع تصم، ضوابط مصوب ارگان 6-1-2

  يو در واحدها  نگيواحد پارك  كياحداث    ربناي مترمربع ز  50هر    يبه ازا  ياو منطقه يشهر  اسيدر مق  يادار  يدر واحدها .6

 . باشديم يالزام نگيواحد پارك كي احداث  ربنا، يمترمربع ز 100هر  يو محله به ازا  هيناح اسيدر مق يادار

مندرج در اين مجلد و ضوابط  رعايت ضوابط بافت تاريخي    احداث كاربري اداري و انتظامي،  در  در محدوده بافت تاريخي .7

زشو، الحاقات نما،  ز، ضوابط باحداكثر ارتفاع مجامصوب وزارت ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري در تراكم،  

 الزامي است.  نماسازي و ساير موارد
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 اراضی تاسیسات و تجهیزات شهری -14-5

هاي ذيربط و با رعايت حداقل معياز تفكيك مربوط به هريك از تفكيك اراضي مربوطه با درنظر گرفتن معيارهاي دستگاه .1

 هاي مجاز در اين حوزه بالمانع است.  استفاده

شود و    يساز منيا  رعامل،يپدافند غ  كرديبا رو  ستيباي برق شهر م  عيگاز و پست توز  عيتوز  ستگاهيمراكز پرخطر ازجمله ا .2

 .  ابديخارج از محدوده شهر انتقال  يبه مكان مناسب ينفت يانبارها

 شوند.  ينماساز  ديو ... با هاي نشانآتش ها،نيمانند پمپ بنز  يشهر زاتيو تجه  ساتيتأس هيابن تيقابل رو يهابدنه  ةيكل .3

 است.   ربطيذ  يهابا ضوابط دستگاه  سات،مطابقيتأس  يمجاز و مشروط كاربر  يهاتي حداكثر سطح اشغال و تراكم در فعال  .4

 

 ضوابط و مقررات عام در فضای عمومی و خدمات شهری  -5-15

اراضي با مالكيت دولتي و غيردولتي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده خدماتي شهر و كسب اجازه قطعه بندي، تفكيك و  

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران را    3/10/1369مفاد مصوبه  سازي پس از رعايت مقررات قانوني زمين شهري بايد  ساختمان

 رعايت نمايد. مفاد اين مصوبه به شرح زير است: 

هزار نفر جمعيت  200نسبت به مازاد بر هزار متر مربع از هر قطعه زمين در شهرهايي كه طبق آخرين سرشماري كمتر از  .1

درصد آن به معابر و تأسيسات و تجهيزات   70درصد و در تهران   55درصد و در ساير شهرها غير از تهران    50داشته اند،  

ها هاي دولتي و شهرداريدرصد موضوع تبصره چهار قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرح   20و خدمات عمومي و  

 مجلس شوراي اسالمي تعلق مي گيرد.  1367آبان  29مصوب 

اي توسعه شهري براي قطعات مزبور معين شده، بيش از سهم هدر صورتي كه كاربرهاي عمومي و خدماتي كه طبق طرح  .2

مقدار اضافي در مقابل زمين معوض معادل كه داراي كاربري خصوصي )مسكوني، تجاري، صنعتي(   ،مقرر در اين بند باشد

 متر نيز متعلق به شهرداري است.  1000باشد واگذار خواهد شد؛ همچنين معابر حاصل از تفكيك قطعات كمتر از 

هاي هادي و جامع و تفصيلي تعيين احت و محل اراضي مربوط به تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي مطابق طرح مس .3

شود و غير از آنچه كه متعلق به شهرداري است و به او واگذار مي شود، بقيه طبق قانون زمين شهري در اختيار وزارت  مي

 هاي بهره بردار تحويل دهد. ب به دستگاههاي مصوگيرد كه طبق كاربريمسكن و شهرسازي قرار مي 

  30درصد متعلق به شهرداري و     70از كل ذخيره اراضي حاصل از اجراي اين مصوبه براي معوض فضاهاي خدماتي   .4

 درصد متعلق به دولت است، البته وصول مازاد برآنچه كه در اين مصوبه مقرر شده، مجاز نيست. 

اراضي داراي كاربري مسكوني و   .5 اختيار واگذاري  اين ضوابط و مقررات در  اجراي  تجاري و صنعتي )خصوصي( كه در 

 شهرداري و دولت قرار گرفته جز به عنوان معوض تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي ممنوع است. 

تعيين اولويت در استفاده از اراضي معوض براي تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي به عهده كميسيون موضوع آيين نامه   .6

 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران است.  10اجرائي تبصره 

 

 ضوابط و مقررات شبکه ارتباطی و گذربندی -6

طرح است. در  گرفته  قرار  استفاده  مورد  شهرسازي  و  راه  وزارت  پيشنهادي  الگوي  كنگ  بندر  معابر  شبكه   ريزي 

 : شوندبندي ميكليه معابر شهر به شرح زير درجه 

 .( استراه عبوري )كمربندي بزرگراه ،آزاده راه هاي شرياني درجه يك شامل درجاتخيابان .1

 . ( استفرعي )جمع و پخش كننده 2شرياني درجه ، اصلي 2معابر شرياني درجه دو شامل شرياني درجه  .2
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 . ( استاياي و محلهناحيه معابر محلي فرعي )شامل ( و معابر محلي شامل درجات معابر محلي اصلي )شهري .3

 

 ی شریانی درجه یکهاخیابانضوابط  -1-6

 .ها نبايد هيچ تقاطع هم سطحي داشته باشندآزادراه .1

 .هاي عبوري )كمربندي( محدود نگه داشته شودها و راهي همسطح در بزرگراههاتقاطع بايد سعي شود كه تعداد   .2

محلي با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مجاز است. گذاشتن ميدان و  2ايجاد تقاطع همسطح در راههاي شرياني درجه  .3

 : هاي شرياني با يكديگر مجاز نيست، مگر در موارد زيردر تقاطع راه 

موتوري - نقليه  وسايل  براي  زدن  دور  امكان  ساختن  فراهم  منظور  به  شرياني،  راه  يك  انتهاي   .در 

 بندي راه از شرياني به محليا، خاتمه و ميانه، يا طبقه در محل تغيير مشخصات مهم هندسي نظير كاهش تعداد خطه 

توان حداقل شعاع الزم را براي قوس تغيير جهت هاي شرياني موجود، كه نمي هاي بسيار تند در راه در تغيير جهت -

 . توان با استفاده از ميدان تغيير جهت ايمن را فراهم كردفراهم ساخت، مي 

هاي محلي به علت سرعت تغيير محيط و كاهش سرعت وسايل نقليه. در خيابان در ورود به شهرها به منظور اعالم  -

ميدان از نظر ظرفيتي مشكلي شود(،  پايين و حجم ترافيك كم آنها )كه براساس ظرفيت زيست محيطي تعيين مي

اساس عدم ها  شود. به عالوه، در اين خيابان و با استفاده از آن براي كاهش سرعت وسايل نقليه توصيه مي   ندارد

ها اثاثه و در داخل آن  كردتوان جزيره مياني ميدان را به فضاهاي سبز شهري تبديل  هاست. بنابراين، ميكنترل پياده

 .شهري قرار داد

 

 شکل تقاطع  -2-6

و اين شكل اتصال نبايد كمتر از    درجه است   90ها، زاويه  تقاطع در   ها به يكديگربهترين شكل از نظر زاويه اتصال خيابان .1

 درجه باشد  70

 .درجه و به پايين بايد اصالح هندسي شوند 60در معابر بافت موجود تقاطع راههاي شرياني با زاويه  .2

 .درجه استفاده كرد 60توان از زاويه تقاطع كمتر از هاي محلي در شرايط مشكل ميدر خيابان .3

هاي محلي  تقاطع چهارراه اولويت دارد. ولي در خيابان هاي شرياني به همديگر استفاده از سه راه به جاي  در اتصال راه .4

 .ها با يكديگر بايد به صورت سه راه باشدتقاطع خيابان 

 

 تعداد خطوط عبوری  -3-6

رو حداقل دو خط  رو مجزا از هم، و در هر سوارهآزاد راه و بزرگراه بايد دست كم دو سواره:  1های شریانی درجه  الف ـ خیابان 

شود. اگر به بيش از چهار خط در هر طرف نياز است، بايد تعداد  رو، چهار خط تعيين ميحداكثر تعداد خطوط هر سواره داشته باشند،  

هاي عبوري اغلب از كنار  اند. چون راه هاي دو خطه با ترافيك دو طرفههاي عبوري، بنا به تعريف، راهروها را افزايش دهند. راهسواره

 :گذرند، لذا الزم است در چنين شرايطي اصول زير مدنظر قرار بگيرند ي ميهاي مسكونو يا داخل مجتمع

 .هاي شهري نبايد بوسيله رفيوژ از همديگر جدا شوندرو عبوري در محيطخطوط سواره  .1

 .دهند جدا شوندهايي كه به محيط شهري دسترسي مي رو رو عبوري بايستي بوسيله دو رفيوژ جانبي از سوارهسواره .2

 .تواند تشكيل شودخط مي  3تا  2روهاي عبوري در هر طرف به تناسب نياز از هاي مجاور سوارهروسواره  تعداد خطوط .3
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براساس حجم ترافيك ساعت طرح و ظرفيت هر خط تعيين    2هاي شرياني درجه  تعداد راه   :2های شریانی درجه ب ـ خیابان 

 .شودركت تعيين ميدر دو جهت ح 6و حداكثر  2هاي اصلي حداقل شود. تعداد خط مي

بيشتر    2گرفتن خط پاركينگ( نبايد از  محلي مسكوني )بدون در نظر   هايرو خيابان هاي سوارهتعداد خط   های محلی:ج ـ خیابان 

 .باشد

 رو حداقل عرض سواره -4-6

 1شرياني درجه  .1

خط  - خط عرض  مطلوب  عرض  اصلي:  راه  هاي  آزاد  اصلي  آن   3.75هاي  حداقل  عرض  در متر    3.5ها  و  است. 

متر و عرض    3.5كيلومتر در ساعت و يا كمتر است، عرض مطلوب خط    90ها  هايي كه سرعت طرح آن بزرگراه 

 .متر است 3.25حداقل آن 

هاي هاي كمكي را برابر عرض خط هاي كمكي: در آزاد راه بايد و در بزرگراه بهتر است كه عرض خطعرض خط  -

توان عرض خط گردش به چپ را تا هاي تأمين حريم ايجاب كند، ميديتها بگيرند. در بزرگراه اگر محدواصلي آن

 .شودهاي كمكي توصيه نمي متر كاهش داد؛ كاهش عرض ساير خط 3.25متر، و عرض سربااليي را تا  3

 .ها طراحي شوندبق ضوابط تعيين شده براي بزرگراه هاي عبوري، مطااهر -

 2شرياني درجه  .2

شود. از عرض حداقل متر تعيين مي   2.75متر و عرض حداقل    3.25ي شرياني درجه دو،  هاهاي اصلي راهعرض براي خط  -

ها، و در  فروشيهاي موجود نبايد استفاده شود. در مناطق صنعتي، انبارها، عمده جز در موارد استثنايي، و آن هم در مورد راه

درصد حجم كل ترافيك را تشكيل    10از    ساير مواردي كه حجم وسايل نقليه سنگين )كاميون، تريلي و اتوبوس( بيش

 .متر باشد 3.5متر كمتر بگيرند. در اين موارد بهتر است عرض خط  3.25دهد، عرض خط را نبايد از مي

هاي تعيين شده در باال گرفته شود. اگر در كنار خط  متر از عرض  0.25عرض خطي را كه در كنارش جدول قرار دارد بايد  -

 .ناودان را نبايد جزء عرض خط به حساب آوردناودان وجود دارد، عرض  

 هاي محلي خيابان .3

متر   3شود، ولي اين عرض نبايد از متر تعيين مي 2.75هاي محلي هاي اصلي و كمكي در خيابان حداقل عرض خط  -

 .متر به حداقل فوق اضافه شود 0.25بيشتر گرفته شود. اگر در لبه خط جدول وجود دارد، بايد 

 

 هاتقاطعحداقل فاصله بین   -5-6

 (متر 2500كيلومتر ) 5/2: حداقل 1معابر شرياني درجه  .1

 2معابر شرياني درجه  .2

 .متر 500تا  300در مراكز شهر  -

 .متر 800تا  400در اطراف شهر  -

 گيردهاي محلي به شكل سه راه در دو تيپ صورت مي در خيابان هاتقاطععيين فاصله : تخيابانهاي محلي .3

 

1تیپ  2تیپ     
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 ی خیابان فرعی هاتقاطعهای دوگانه فاصله تیپ: 4شکل 

 .شودتعيين مي زيرشرح جدول به  هاتقاطعفاصله هاي دوگانه،  درتيپ هاتقاطع باتوجه به شكل  

 های محلی خیابانها در تقاطع: حداقل فاصله 11 جدول

 (های محلی )متراز یکدیگر در خیابان  هاتقاطع حداقل فاصله        هاتقاطع وضعیت   

  خيابان محلي فرعي  خيابان محلي اصلي

 20  40    تیپ یک   

  40 80     2تیپ   

 .هاي تعيين شده در نمايه فوق بيشتر باشداز يكديگر از حداقل هاتقاطعشود كه فاصله توصيه مي 

 ضوابط تعریض گذرها  -6-6

 شود: عرض گذرها به شرح جدول زير تعيين ميحداقل 

 : تعیین ضوابط تعریض گذرهای دسترسی 12 جدول

 متر به باال 151 متر  15۰تا  1۰1 متر   1۰۰تا  طول معابر 

 12 1۰ ۸ گذرهاي بن باز )متر(
 - ۸ 6 بست )متر(گذرهاي بن

 

 گردد. متر توصيه مي 100بست حداكثر طول گذرهاي بنمتر و  250هاي جديد حداكثر طول گذرهاي بن باز در تفكيك  .1

متر باشد و در ساير   150متر عرض نبايد كمتر از  12سازي و تفكيكي تا هاي آمادهرو در طرحفواصل تقاطع معابر اتومبيل .2

 شود. معابر طبق نقشه شبكه ارتباطي طرح جامع تعيين فاصله مي

 است.  هرگونه تعريض معبر در بافت تاريخي ممنوع .3

 های مجاز به شبکه معابرمراتب و اتصالسلسله -7-6

هاي متر و بيشتر و همچنين معابر و جاده  16هاي محلي( به معابر با عرض  متر و كمتر )خيابان  10اتصال معابر با عرض   .1

ا قطع هگونه اتصالبين شهري و روستايي ممنوع است. در موارد مربوطه الزم است با تعبيه موانع فيزيكي مناسب اين 

 شوند.  

 ترين عنصر كاربري )واحدهاي مسكوني( بايد از معابر دسترسي و يا حداكثر محلي اصلي تغذيه شوند.  خصوصي .2

 كننده تأمين خواهد شد.  ي جمع و پخشهاخياباناي از خيابان محلي اصلي و  هاي محلهدسترسي كاربري  .3

 ي شرياني درجه دو تأمين خواهند شد.هاخيابان  ترين عناصر كاربري( از طريقهاي شهري )عامدسترسي كاربري  .4

ها، بنزينهاي بزرگ و پمپنشاني، بيمارستان هاي شهري كه نياز به دسترسي سريع دارند، مانند آتشعناصري از كاربري .5

 سريع شهري تغذيه شوند.   نسبتاًي سريع يا هاخيابان توانند از طريق  مي

بيني دسترسي جداگانه  ياني درجه دو و باالتر قرار دارند، چنانچه به علل موجه پيش ي شرهاخياباندر مورد قطعاتي كه بر  .6

 گردد.از جبهه پشت قطعه مقدور نباشد، دسترسي از گذرگاه اصلي با نظر سازمان مجري طرح اقدام مي

 مقطع عرضی -8-6

 ، كانيو و يا فضاي سبز اختصاص يابد.  روادهيپرو و مابقي به متر عرض سواره 5/5معابر بن باز بايد داراي حداقل  .1

 .  استمتر  5/1رو حداقل عرض پياده .2
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 دوربرگردان  -9-6

حداقل عرض استاندارد ابعاد دوربرگردان  )متر الزامي است.    12بست به عرض حداقل  احداث دوربرگردان در انتهاي معابر بن .1

 گردد.(متر تعيين مي12×12متر و در موارد خاص  14×14

 متر و كمتر الزامي نيست.  30بست با طول در گذرهاي بن احداث دوربرگردان  .2

 )قوس ، پخ و محدوده موانع ثابت(:  هاتقاطعطراحی هندسی معابر و   -10-6

 ها  ضوابط قوس -6-10-1

متر به طوري كه در هر خيابان   6اي به ميزان حداقل  درجه بايد داراي شعاع دايره  90روها با زاويه  هاي محل تقاطع سوارهكليه قوس 

جدول زير با توجه    بر اساسبليت عبور سواره، امكان عبور براي كاميونت )با يك فرمان( فراهم باشد. شعاع قوس در ساير موارد  با قا

 شود: تعيين مي دو معبر روسواره به زاويه 

 رو( )برای گردش سواره هاخیابان: شعاع قوس در تقاطع 13 جدول

 عرض خيابان  6 8 10 12 14 16 18 20 24 36و30 45و40
 )متر( 

 45و4۰ * * * * * 15 20 20 30 * *
 

 36و3۰ * * 10 12 15 15 20 20 20 *
  

15 15 15 12 12 10 10 * * 24    
12 12 12 12 10 10 5 5 20     

12 10 10 10 10 5 5 18 

 قائمه ريغهاي تقاطع با زاويه  Rضرايب 

K=0/40            R=30 
K=0/6              R=60-30 
K=0/8              R=90-60 
K=1/00            R=90 
K=1/40            R=120-90 
K=1/60            R=120-150 

R=KR 
 نياز به طراحي خاص دارند.  هاتقاطع *شعاع قوس در اين 

10 10 10 8 5 5 16 
 

10 8 8 5 5 14 

  
8 8 5 5 12 

   
8 5 5 10 

    
5 5 8 

     
5 6 

متر    800ي اصلي  هاخيابانمتر و در  500ي فرعي  هاخيابانشعاع قوس در پروفيل طولي: حداقل شعاع قوس محدب در   .1

متر است. حداكثر شيب طولي در معابر    750ي اصلي  هاخيابانمتر و در    300ي فرعي  هاخياباناست. حداقل شعاع مقعر در  

 درصد است.   8درصد و در معابر اصلي  10فرعي 

 متر است. اگر اين امر ممكن نباشند، بايستي با نصب تابلو و هشدار الزم، رفع نقص گردد.  20حداقل    هاتقاطعفاصله ديد در   .2

 وع است.  نصب تابلو هر نوع تجهيزات و تأسيسات ديگر در مثلث ديد ممن .3

هاي  شود. اگر امكان احداث ميدان فراهم نباشد بايد ورودياگر تقاطع بيش از چهار ورودي داشته باشد، تبديل به ميدان مي  .4

 طرفه نمود.مازاد را مسدود نمود يا يك

  متر باشد. 3نوار عبوري با عرض  3متر و داراي   12بايست هاي احداثي ميحداقل شعاع هسته مركزي ميدان .5

 متر خواهد بود.   12در هسته مركزي  شدهگرفته اي باشد، حداقل شعاع گردش به كار ر ميدان غير دايرهاگ .6
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 ها ضوابط پخ -6-10-2

 باشد:ضوابط پخ براي معابر دسترسي مسكوني به شرح زير مي 

 برحسب درجه، زاویه گردش و سرعت طرح معبر  هاتقاطعهای های پیشنهادی برای قوسشعاع: 14 جدول

 سرعت طرح 
 شعاع قوس 

 (طبق آئين نامه)

 شعاع قوس محاسبه 
 (طبق فرمول آئين نامه)

 شعاع قوس پيشنهادي 
 به متر 

 ميزان عقب نشيني
 (عالوه بر شعاع قوس)*

 نوع معبر زاويه گردش 

 محلي 30 0.6 17 - 18  17 18  46
2شرياني   0.6 29 - 30  29 30  66   
1شرياني  0.6 45 - 46 46 45 90  
  محلي 45 0.6 15 15 15 44
2شرياني  0.6 22.5 - 25 25 22.5 62   
1شرياني   0.6 36 - 38 38 36 85   
  محلي  60 0.6 12 - 13 13 12 40
2شرياني  0.6 18 - 22 22 18 58  
1شرياني  0.6 27 - 34 34 27 80   
  محلي  75 0.6 10 - 11 10 10.5 36
2شرياني  0.6 16 - 19 19 16.5 54   
1شرياني  0.6 25 - 30 30 25 75   
  محلي  90 0.6 9 9 9 33
2شرياني  0.6 15 - 16 16 15 50   
1شرياني  0.6 26 26 قوس مركب 70   
  محلي  105 0.6 8 - 9 8 8.5 31
2شرياني  0.6 13 - 14 14 13.5 46   
1شرياني  0.6 22 - 23 22 23 65   
  محلي 120 0.6 7 - 8 7 8 29
2شرياني  0.6 12 12 12 43   
1شرياني  0.6 19 - 21 19 21 60   
  محلي 135 0.6 6 - 8 6 7.5 27
2شرياني  0.6 10 - 11 10 10.5 40   
1شرياني  0.6 16 - 19 16 19 55   
  محلي  150 0.6 5 - 7 5 7 26
2شرياني  0.6 9 9 9 37   
1شرياني  0.6 13 - 17 13 17 50   
   محلي  165 0.6 5 - 7 5 6.5 25
2شرياني  0.6 8 8 8 34   
1شرياني  0.6 11 - 15 11 15 45   

   *ميزان عقب نشيني به متر است.

 

 ها ممنوع است.  رو در كليه پخنصب درب ماشين .1
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 باشند، طرح مذكور مالک عمل است.  اجرائي مي هاي واقع در محل تقاطع گذرها كه داراي طرح پخ .2

 گردد.  متر تعيين مي 5/1بست هاي بنها در انتهاي كوچهپخ دوربرگردان  .3

 درجه  11۰: تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید )پخ( برای زوایای تقاطع بیش از 15 جدول

 عرض گذر  11/9 - 5 17/9 - 12 24/9 - 18 29/9 - 25 34/9 - 30 39/9 - 35 45 - 40

6 6 6 5/5  5 5/3  3 5 - 11/9 

۸ 8 7 6 5/5  4 5/3  12 - 17/9 

14 12 10 5/8  7 5/5  5 18 - 24/9 

16 14 12 10 5/8  6 5/5  25 - 29/9 

17 16 14 12 10 7 6 30 - 34/9 

22 19 16 14 12 8 6 35 - 39/9 

25 22 18 16 14 8 6 40 - 45 

ضوابط مصوب قبلي ايجاد شده باشد پخ نبش مورد   بر اساسي معمولي با چهارنبش، چنانچه پخ نبش مقابل  هاتقاطع در   .1

 نظر بايد برابر با طول پخ گوشه مقابل اجرا گردد.  

شوند از جداول باال مستثني بوده و بر اساس حجم گردش و طرح اجرائي  ميدان طراحي مي  صورتبه يي كه  هاتقاطع در   .2

 گردد. مي ها عملميدان

 

 محدوده موانع ثابت  -6-10-3

ها به منظور متري در دو سوي معبر و متصل به جداره  0.5هاي حركتي دو باند  در هر معبر به منظور تقسيم بندي جريان .1

 زدگي احجام نما نظير فضاهاي ورودي در نظر گرفته شده است. ها يا بيرونقرارگيري موانع ثابت نظير پله 

هر معبر بايد از ابتدا تا انتهاي آن بصورت يكپارچه اجرا گردد و از قطع شدن و يا حذف برخي  تقسيمات مقطع عرضي در   .2

 از باندها در ميانه معبر خودداري شود. 

 هاي زير پيشنهادات ديگري براي ساخت و اجراي باند موانع ثابت هستند: گزينه
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 برای باند موانع ثابت های پیشنهادی :  گزینه5شکل 

 ايشكلدراينقسمتتصويرسمتچپبرآمدگيدايره-روتصويرسمتراستافزايشارتفاعنسبتبهپياده
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 ضوابط و مقررات بافت تاریخی  -7

 

 برنامه  قانون  166هاي تاريخي كشور كه برآمده از بند ج ماده  ضوابط و مقررات بافت تاريخي بندر كنگ برپايه ضوابط حفاظت از بافت

هاي بافت هيات وزيران از يك سوي و همچنين شرايط و ويژگي  1384آيين نامه اجرايي بندر مذكور مصوبه    1سوم توسعه، ماده  

الزامات ديگر اين گزارش ارائه شده و  تاريخي بندر كنگ از سويي ديگر تهيه و تنظيم شده است.   الزامات، در تكميل  رعايت اين 

 كند. در مواردي كه تناقض بين دو بخش وجود داشته باشد، رعايت الزامات ويژه بافت تاريخي مقدم است. رعايت آن را منتفي نمي 

قابل تغيير نبوده و هرگونه تغيير در ضوابط مذكور منوط به اخذ    5ضوابط ساختماني محدوده بافت تاريخي از طريق كميسيون ماده  

 صنايع دستي مي باشد.تأييديه مستقل از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 

 

 حوزه شمول  -1-7

 ها ارجاع شده است: گيرد كه در متن به آن مي بر حوزه شمول اين مقررات دو بخش را در 

 بافت تاريخي، كه همان محدوده تعريف شده بافت تاريخي است.  .1

شناسايي شده است. بناهاي ارزشمندي بناهاي ارزشمند تاريخي، مشتمل بر دو دسته بناهاي ثبت شده تاريخي و بناهاي ارزشمند  .2

 كه پس از اين ضابطه، شناسايي خواهند شد نيز مشمول ضوابط بافت ارزشمند خواهند بود. 

درخصوص بناهاي ارزشمند، استعالم از وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري درخصوص ضوابط خاص بنا ضروري است و چنانچه تعارضي با  

 داشته باشد، ضوابط خاص بناي تاريخي مقدم است. ضوابط عمومي بافت تاريخي 

 ارائه شده است.  1ليست بناهاي ارزشمند و ثبت شده تاريخي در پيوست 
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 الزامات عمومی -2-7

  ، يمجموعه اعم از مرمت، باز زنده ساز يخيو تار يفرهنگ يهابه منظور حفظ ارزش  ي و سامانده ي عمران تيهرگونه فعال .1

  و ارائه طرح به وزارت   هياز آن، پس از ته   يبخش  ايدر تمام و    يدر كاربر  رييتغ  ايو    ريي تغ  ر،يسبز، تعم  يفضا  جاديتوسعه و ا

مفاد طرح مصوب،    ق يدق  يمذكور و اجرا  وزارت  يآن از سو  يينها  ب يو تصو  ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

 خواهد بود. معتبر 

هاي  از قبيل احداث انواع كانال آب، گاز، برق و تلفن، نصب دستگاه  ،هرگونه اقدامي كه به بنيان و منظر آثار لطمه وارد سازد .2

 .لرزاننده، دودزا و پرسر و صدا و انواع تابلوهاي تبليغاتي و اطالع رساني، تردد ماشين آالت سنگين و غيره ممنوع است

و ضوابط   ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي  زارتواستفاده از آثار با ارزش براي عملكردهاي عمومي با موافقت   .3

 مجاز است.  آن

هاي با ارزش، با موافقت و رعايت  هر گونه ساخت و ساز در داخل حريم و يا در مجاورت بالواسطه حريم آثار و محوطه  .4

 مجاز است.  گردشگري و صنايع دستي ميراث فرهنگي، زارتوضوابط و مقررات 

 تغيير در نماي آثار باارزش ممنوع است. .5

 ممنوع است. و بناهاي واجد ارزش تاريخي و معماري ثبت شده تاريخي  الحاق به پالک در بناي .6

  يي نها  بيو ارائه طرح تصو  ه يته   ي فرهنگ  راثي م  وزارت با    يمحدوده پس از هماهنگ  نيدر ا  يموضوع  يهاي حداث دسترسا .7

 طرح مصوب معتبر و قابل اجرا خواهد بود.  قيدق ييمذكور و اجرا  وزارت ميو نظارت مستق

منطقه   م ياقل  ايمجموعه و    يختاري  –  يمتناسب با بافت فرهنگ  ديبا  ،يمسكون  يواحدها   يمصالح و نما  ،يرح معمارط .8

 هماهنگ و سازگار باشد. 

 

 ضوابط و مقررات ساخت و ساز در بافت تاریخی  -1-7

 .  ممنوع استتخريب بناي باارزش تاريخي و معماري  .1

 .هرگونه تعريض معبر ممنوع است در محدوده بافت تاريخي  .2

 مترمربع است.  1000هاي بافت تاريخي برابر حد نصاب تفكيك در زمين .3

 تجميع در بافت تاريخي جز مواردي كه به بازپيرايي قطعه به وضع اصيل آن بينجامد، ممنوع است.  .4

 برابر باشد.   2هاي بافت تاريخي، نسبت طول قطعه به عرض آن  حداكثر مي بايست تا تفكيك زمين در  .5

 متر است.   20هاي جديد بافت تاريخي برابر با حداقل بر قطعه در تفكيك  .6

ميراث فرهنگي، گردشگري   تفكيك و نوسازي بناي تاريخي تخريب شده اكيدا ممنوع است و بايد طبق نظر وزارت .7

 شود. بازسازي   با همان كاربري  ، عينا مشابه بناي تاريخي قبلي ودستيو صنايع 

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري تغيير كاربري در يك قطعه واقع در بافت تاريخي به كاربري عمومي صرفا با تاييد   .8

صورت بايد با نظر كميسيون  مجاز است. در اين   5در مرحله نخست و در ادامه، تاييد كميسيون ماده  و صنايع دستي  

 صورت اوليه خود بازسازي يا درقالب همان كالبد گذشته مورد نوسازي هماهنگ قرار گيرد.  بنا به  5ماده 

از ثبت شده يا نشده، مشروط به  ي تاريخي و معماري، اعم  قابل استقرار در بناها و مجموعه هاهاي مجاز  كاربري .9

و اخذ مجوز   ، گردشگري و صنايع دستيميراث فرهنگي   و احيا و مرمت آن با تأييد وزارتحفظ كالبد بناي تاريخي  

 شهرداري به شرح زير است:  
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 كاربري فرهنگي نظير كتابخانه، فرهنگسرا، كانون پرورش فكري، كتابسرا، نمايشگاه و موزه -

 محصوالت فرهنگيفروشگاه صنايع دستي و -

 اداري و دفاتر كار -

  عالي و آموزشگاه آموزشگاه -

 گردشگري و اقامتي  -

 خدمات رفاهي نظير رستوران، سفره خانه، چايخانه، كافي شاپ، كافه كتاب -

تبصره: در محوطه هاي تاريخي تنها استقرار كاربري هايي كه بنا بر تشخيص و اعالم وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري  

 ستي براي حفاظت و احياي محوطه هاي تاريخي ضرورت دارند، مجاز مي باشند. و صنايع د

تغ .10 بناها و محوطه هرگونه دخل و تصرف، تعميرات و  تاريخي، صدور پروانه  ييرات در عرصه و حريم  باارزش  هاي 

وزارت ميراث   ظرفقت و نها بايد با مواكاري و پايان كار هر قطعه واقع در اين محدودهساختماني، گواهي انجام سفت 

گيرد. اين دستورالعمل شامل نوسازي تعمير بدنه خارجي بناهاي مجاور صورت  فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

 با بناي تاريخي نيز مي شود. 

هاي حفاظتي بناهاي باارزش تاريخي و معماري ممنوع پيش آمدگي بنا در گذرهاي مجاور هر قطعه در عرصه و حريم  .11

 باشد. مي

كار رفته در نماي هر قطعه در محدوده مصوب منطقه تاريخي شهر و حريم حفاظتي آن  معماري و مصالح بهطرح   .12

ارائه شده در جلد يازدهم اين بناي    با استفاده از مصالح بومي و هماهنگ با معماريبايد   تاريخي باشد. الگوهاي 

 توجه قرار گيرند.  عنوان نمونه موردتوانند به هاي موضوعي و موضعي( ميمجموعه )طرح

كاشت درخت، ايجاد ناودان، باغچه، پاسيو، سرويس بهداشتي و حمام، ساخت پله، خرپشته، نصب عناصر تاسيساتي   .13

 . ممنوع استو احداث زيرزمين در سمت همجوار بناي واجد ارزش تاريخي و معماري 

وزارت ميراث تر كالبدي بوده و به تأييد  هرگونه الحاقات به نماي موجود بايد در هماهنگي با ضوابط ارائه شده و بس  .14

 برسد.   فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ها و بناهاي واجد محوطه خطرات مشكالت و تاثيرات نامطلوب ايجاد شده در محدوده مصوب منطقه تاريخي شهر و   .15

ضالب، برق و گاز ارزش تاريخي و حريم مربوط به آن كه در اثر فرسودگي شبكه تاسيسات زيربنايي موجود )آب و فا

خوردگي به وجود آمده يا بيايد، بايد در اسرع وقت و در اولويت ويژه نسبت به  و ...( مانند نشست، نم، رطويت و ترک

رفع و اصالح  وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستيتعويض و ترميم و اصالح براساس طرح مورد تاييد 

 شود.        

عهده مالك است و هرگونه افزايش سطح زيربنا و الحاقات بنايي ممنوع است و درصورت حفظ كالبد بناي تاريخي بر .16

ميراث فرهنگي، صنايع نياز به مرمت و احيا، بايد براساس نظر ميراث فرهنگي اقدام شود همچنين در اينگونه موارد، 

 .مي تواند راسا اقدام كند دستي و گردشگري

ازي در با .17 تي  تحت نظارت  فت تاريخ بايدهرگونه فعاليت عمراني و نوـس نايع دـس گري و ـص  وزارت ميراث فرهنگي، گردـش

 .صورت پذيرد

 

 ضوابط و مقررات نظام کاربری اراضی    - 2- 7

رعايت ضوابط    ،اين مجلد است؛ در عين حال، در بافت تاريخي؛ درصورت مغايرت  5ضوابط مندرج در بند  نظام كاربري اراضي تابع   .1

 بافت تاريخي الزامي است. 
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 رعايت ضوابط ارتفاع، تراكم و سيما و منظر و ساير ضوابط بافت تاريخي براي كليه كاربريهاي مستقر در بافت الزامي است.  .2

ت فشرده شهر كنگ حداقل مساحت دبستان و راهنمايي برابر با  در بخش كاربري آموزشي، در محالت با بافت تاريخي و محال .3

 مترمربع بالمانع است. 2000مترمربع و مدرسه متوسطه عمومي برابر با  1500

 

 تراکم و سطح اشغال -3-7

 جزء صورت هر در شد؛ اما نخواهد محسوب تراكم جزء خاص شرايط رعايت به مشروط زير ها سطوحساختمان در .1

 شوند:  مي محاسبه ساختمان اشغالسطح 

 سطح بادگير بر روي بام  -

مطابق مبحث چهارم مقررات ملي  نورگير ابعاد حداقل آنكه بر مشروط طبيعي تهويه فضاهاي و نورگيرها سطح -

 .گردد ساختمان رعايت

ضوابط ابعادي نمايد و   تامين را واحد يك از بيشتر دسترسي آنكه بر مشروط ساختمان عمومي دار شيب سطوح -

 استاندارد آن طبق مقررات رعايت گردد.

 ساختمان  ملي مقررات ضوابط مطابق هاساختمان براي فراريا پله دسترسي بام پله -

 اشغال سطح و تراكم جزء ابعاد حداقل رعايت به مشروط آن، مشابه موارد و تاسيساتي داكت به مربوط سطح -

 .شود نمي محاسبه

هاي خدمات و فعاليت و مختلط، استقرار عملكردهاي پاركينگ، انباري و تاسيسات واقع در زيرپهنهدر امالک و اراضي   -

هاي ورزشي، سالن بدن سازي و ...( و مذهبي، منوط و خدمات فرهنگي )نظير كتابخانه و ...(، درماني، ورزشي )باشگاه 

 ي. به رعايت ضوابط ملي ساختمان و منوط به اخذ گواهينامه صالحيت ايمن

كه نسبت سطح فضاي باز در كف به سطح بازشو )منظور از  در ساختمان هاي مسكوني درصورتي باز  فضاي نيمه -

سطح بازشو، طول ايوان مجاور به فضاي باز ضربدر ارتفاع كف تا زير سقف ايوان است( كمتر از يك باشد و عرض  

 شود. اسبه نميجزو تراكم و سطح اشغال قطعات محمتر بيشتر نباشد،  5/2ايوان از 

 

 تراکم و سطح اشغال در پهنه سکونت  -1-3-7

 هاي سكونت، به استثناي قطعات داراي تثبيت كاربري خدماتي، مطابق جدول زير است: تراكم و سطح اشغال قطعات واقع در زيرپهنه

 : ضوابط و مقررات ساختمانی در زیرپهنه سکونت 16جدول 

 مشخصات 
 مسکونی ارزشمند تاریخی  

 250بيش از   250كمتر از 

 %55 %  65 حداکثر سطح اشغال  

 %50 %  50 تراکم پایه پیشنهادی 

 %55 %  65 حداکثر تراکم ساختمانی 

 1 1 حداکثر تعداد طبقات 

 1000 حدنصاب تفکیک 
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 معيار محاسبه سطح اشغال و تراكم مساحت ملك طبق سند مالكيت آن است. .1

ساختبنابايدمطابقباالگويساختاصيل)مقصودازالگويساختاصيلقطعه،الگوي  در قطعات واجد بنا،   .2

 بهعنوانسندپايهاست(باشد.1335الگويساختقطعهدرعكسهواييسال

كه نسبت سطح فضاي باز در كف به سطح بازشو ) منظور از سطح بازشو، طول ايوان مجاور به  فضاي نيمه باز، درصورتي .3

جزو تراكم متر بيشتر نباشد،    5/2فضاي باز ضربدر ارتفاع كف تا زير سقف ايوان است( كمتر از يك باشد و عرض ايوان از  

 شود.و سطح اشغال قطعات محاسبه نمي 

ه شرط  درصد مساحت قطعه ب   15احداث فضاي نيمه باز به ميزان حداكثر    رمربعمت  250بيش از  در قطعات با مساحت   .4

 ، مجاز است. رعايت حداقل وسعت فضاي باز

باشد،    %50در پهنه مسكوني ارزشمند تاريخي در بناهاي موجود و قابل نوسازي، چنانچه تراكم قبل از نوسازي بيش از   .5

 را پرداخت نمايند. جازو تراكم م %50مالكين نبايد مابه تفاوت تراكم پايه ميزان مذكور مالک تراكم پايه بوده و 

به صورت كلي مجاز نيست. اما باتوجه به وجود  احداث طبقه اول  ر زيرپهنه مسكوني ارزشمند تاريخي،  در قطعات واقع د .2

بومي درصورت درخواست مالك باالخانه در نمونه هاي  باالخانه  ،  الگوي  اتاق  با مساحت  د  صرفاًاحداث    500ر قطعات 

 مجاز است : و منوط به اخذ تأييد از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مترمربع و باالتر با شرايط زير 

 درصد طول آن ضلع باشد.  30آمدگي از طرف هريك از اضالع حداكثر برابر حداكثر پيش -

 متر كمتر باشد. 3محوطه،  نبايد از فاصله هر جبهه ساختمان از جبهه مقابل و يا ديوار  -

 باشد. مترمربع مي  35حداكثر مساحت اتاق باالخانه  -

 درصورت موافقت با احداث، اين بخش به تراكم ساختماني افزوده مي شود.

 

 تراکم و سطح اشغال در پهنه مختلط  -2-3-7

قطعات داراي تثبيت كاربري خدماتي، در بافت تاريخي مطابق  هاي مختلط، به استثناي تراكم و سطح اشغال قطعات واقع در زيرپهنه

 جدول زير است: 

 : ضوابط و مقررات ساختمانی در زیرپهنه مختلط 17جدول 

 ها پهنهزير هاي كالن پهنه پهنه 
حداكثر 

 تراكم

حداكثر تعداد 

 طبقات

حداكثر سطح 

 اشغال

حدنصاب 

 قطعه

 مختلط
پهنه مختلط  

 تاریخی 

فرهنگی،  محورهای مختلط 

 گردشگری و خدماتی
65% 1 65% 500 

محورهای مختلط فرهنگی،  

 گردشگری ساحلی 
65% 1 65% 500 

 

به صورت كلي مجاز نيست. اما باتوجه به وجود الگوي  در قطعات واقع در زيرپهنه مسكوني مختلط تاريخي، احداث طبقه اول   .1

مترمربع و باالتر با شرايط زير    500صرفاٌ در قطعات با مساحت  احداث اتاق باالخانه  ،  باالخانه در نمونه هاي بومي درصورت درخواست مالك

 مجاز است : و منوط به اخذ تأييد از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
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 درصد طول آن ضلع باشد.  30آمدگي از طرف هريك از اضالع حداكثر برابر حداكثر پيش -

 متر كمتر باشد. 3ساختمان از جبهه مقابل و يا ديوار محوطه،  نبايد از فاصله هر جبهه  -

 باشد. مترمربع مي  35حداكثر مساحت اتاق باالخانه  -

 درصورت موافقت با احداث، اين بخش به تراكم ساختماني افزوده مي شود.

%50دربناهايموجودوقابلنوسازي،چنانچهتراکمقبلازنوسازيبيشازبودهو%50دراينپهنهنيزتراکمپايه، .2

 وتراکمموجودراپرداختنمايند.%50باشد،ميزانمذکورمالکتراکمپايهبودهومالكيننبايدمابهتفاوتتراکمپايه

 

 گستره باغات تاریخی )زیرپهنه حفاظت( تراکم و سطح اشغال در  -3-3-7

 باشد. مي   %15، حداكثر يك طبقه و حداكثر سطح اشغال  %15تراكم و سطح اشغال قطعات واقع در باغات تاريخي برابر با حداكثر تراكم

  ذي صالح، ضوابط مذكور مالک عمل خواهد   عتبصره: درصورت ارائه طرح موضعي در محدوده باغات و تصويب آن در مراج

 بود. 

 

 بندیضوابط و قواعد کنترل نظام پهنه  -7-4

 ضوابط و مقررات تفکیک اراضی و ابعاد و تناسبات -1-4-7

االجرا است؛ در عين حال، ضوابط ويژه زير در بافت تاريخي مالک عمل  خواهد  الزم  1-3-3ضوابط تفكيك اراضي مندرج در بند  

 بود: 

 مترمربع است.  1000تاريخي برابر هاي بافت نصاب تفكيك در زمينحد  .1

 .است قابل اعمال % 5 تا رواداري .2

در بناهاي ثبتي و واجد ارزش هرگونه تغيير بنيادين از جمله تفيك و تجميع ممنوع مي باشد، در ساير قطعات، تجميع تنها  .3

 در حالتي مجاز است كه باز پيرايي قطعه به وضعيت اصيل آن بينجامد. 

 برابر باشد.   2ت تاريخي، نسبت طول قطعه به عرض آن  حداكثر مي بايست تا هاي بافدر تفكيك زمين  .4

 متر است.   20هاي جديد بافت تاريخي برابر ك حداقل بر قطعه در تفكي .5

تفكيك و نوسازي بناي تاريخي تخريب شده اكيدا ممنوع است و بايد طبق نظر وزارت، عينا مشابه بناي تاريخي قبلي و  .6

 تجديد شود. با همان كاربري 

قانون زمين شهري   14تفكيك قطعات با نوعيت باغ در هريك از پهنه هاي طرح تفصيلي تابع آيين نامه اجرايي ماده   .7

 است. 

 

 نحوه استقرار ساختمان در زمین )الگوی سطح اشغال( -2-4-7

 نحوه استقرار ساختمان در زمين در بافت تاريخي تابع ضوابط زير است: 

منظور صيانت از ساختار بافت و حفظ انسجام فضايي و الگوي دورنگرا استقرار بنا در چهار ضلع ساختمان و تداوم الگوي حياط  به .1

زمين  وجه  چهار  در  بنا  استقرار  تاريخي،  ارزشمند  مسكوني  زيرپهنه  در  واقع  قطعات  در  اساس  براين  شود.  مي  پيشنهاد  مياني 

 متر كمتر نباشد، بالمانع است.  3از جبهه مقابل و يا ديوار محوطه، از  كه فاصله هر جبهه ساختماندرصورتي
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 در قطعات واقع در زيرپهنه مسكوني ارزشمند تاريخي، اولويت استقرار ساختمان به ترتيب، شمال زمين، غرب، جنوب و شرق است.  .2

مشروط بر رعايت حداكثر سطح اشغال   Uو    Lتبصره: در قطعات داراي بيش از يك بر مشرف به معبر عمومي، استقرار بنا به شكل  

   بالمانع است.

درصد   25گيرد، حداقل بسته ثابت و غيرثابت( قرار نمياز سطح زمين كه در محدوده سطح اشغال )مشتمل بر فضاي بسته و نيمه .3

باز بالمانع است.   فضاي نيمه بايد به فضاي باز )بدون سايبان يا هرگونه پوشش( اختصاص يابد؛ تخصيص مابقي فضاي باقيمانده به  

 متر مربع كمتر باشد.  25درصورت تفكيك فضاي باز به چند بخش مجزا در عرصه، سطح هرفضاي باز پيوسته نبايد از 

 .يابد اختصاص درختكاري و سبز فضاي به  بايد مسكوني قطعه هر باز فضاي از درصد 30 حداقل .4

 تاريخي ممنوع است. آمدگي در بافت ساخت و ساز هرگونه پيش .5

نشيني بنا يا بخشي از آن از ديوارهاي مرتبط با گذر ممنوع است؛ مگر  درصورت قرارگيري هر وجه از بنا در مجاورت گذر، عقب  .6

بيني الحاقات  صورت، امكان پيشصورت فضاي باز پيوسته با گذر قرار گيرد و يا فضاي سبز در آن شكل گيرد. دراينكه به آن

بيني تمهيدات الزم جهت عدم  نظيرسطح شيبدار و پله، سكوي ورودي و  تجهيزات مكانيكي ساختمان به شرط پيشمرتبط با بنا 

 مخدوش نمودن سيما و منظر معبر بالمانع است. 

فضاي باز هر قطعه  پياده،   جريان باالي تراكم و مسكوني  -خدماتي يا و  مسكوني -تجاري مختلط بدنه  با شهري اصلي معابر در .7

، گردشگري و صنايع ميراث فرهنگي وزارت  تواند درصورت تأييد كاركرد و طرح پيشنهادي در  مي كه در پيوستگي با گذر قرار دارد،  

 ساماندهي شود. از طريق ساز و كار شوراي فني استان  نظر در رابطه با كاربري مورد  دستي

متر در كاربري مسكوني بافت تاريخي،    1000هاي بزرگ و عدم امكان تفكيك قطعات با حدنصاب كمتر از  دليل وجود زمينبه  .8

پذير نمودن مسكن در اين بافت، امكان ايجاد متشكل از چند واحد  منظور استطاعت وجود خانوارهاي گسترده و درعين حال، به 

دار وجود  زمين  قطعه  يك  در  طبقه  يك  مجتمع مسكوني  شده،  پيشنهاد  الگوي  ساختمان د.  با  مسكوني  هاي  سازي  »واحدهاي 

صورت، اعياني آن به تملك مالك و فضاي باز )حتي درصورت تعريف يك طبقه در يك قطعه زمين است. در اين   مجموعه اي« 

ائه شده در شهر و بافت استفاده اختصاصي براي هر واحد( جزو مشاعات ساختمان منظور شود. ساير ضوابط منطبق برضوابط ار

 تاريخي است. 

 

 ضوابط ارتفاع  -3-4-7

پناه )يا ستار(، از تراز معبر تا روي حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان يك طبقه در بافت تاريخي بدون درنظر گرفتن جان .1

 متر است. سانتي  450سقف، برابر با 

داشتن تراز ارتفاعي هماهنگ در متر تجاوز نمايد، در صورت  5/4چه ارتفاع ساختمان با احتساب ارتفاع ستار از چنان .2

 متر بالمانع است.  5/5راستاي يك خط افقي براي كليه بناهاي واقع در يك سمت معبر تا حداكثر  

پناه به بيش از يك متر،  ارتفاع جان  متر است. درصورت افزايشسانتي  170و حداكثر    100پناه، حداقل  ارتفاع جان .3

 تبديل آن به ديوار مشبك و يا ستار الزامي است. 

 متر است. سانتي 170حداكثر ارتفاع ستار برابر با  .4

 متر از سطح تراز زمين بالمانع است. سانتي  60بيني كرسي در زير ساختمان به ارتفاع حداكثر پيش .5

ها جهت اين هماهنگي جوار و تنظيم ارتفاع نماي خارجي ساختمانحفظ هماهنگي خط بام ساختمان با واحدهاي هم .6

 الزامي است. 

 متر است.  سانتي   680در صورت وجود طبقه اول، حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان از تراز معبر تا نقطه انتهايي بنا برابر با   .7

 احداث ستار در طبقه اول ممنوع است. .8
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 2از يا چند طبقه بوده باشد كه داراي ارزش تاريخي باشد )منوط به ارائه مدارک مستند  2ساختمان از ابتدا چه چنان .9

 (، بالمانع است. ز طريق ساز و كار شوراي فني استانايا چند طبقه بودن و تأييد 

 شود. ارتفاع بادگير در ارتفاع مجاز طبقات محسوب نمي .10

 محدوده بالفصل ممنوع است. احداث پيلوت در بافت تاريخي و  .11

 بافت تاريخي ممنوع است. محدوده احداث زيرزمين در  .12

 

 پارکینگ -4-4-7

 13-1-5نيست؛ ساير ضوابط مطابق بند  الزامي پاركينگ متر احداث 6كمتر از سواره هاي واقع در بافت تاريخي با عرض معبر  در پالک

 باشد. مي

 

 سایر  -5-4-7

 باشد. مي 10-1-5آمدگي و بازشوها تابع ضوابط مندرج در بند پيش •

 باشند. مي 11-1-5باز تابع ضوابط مندرج در بند فضاهاي نيمه •

 باشند.مي 12-1-5فضاها و تأسيسات واقع بر روي بام تابع ضوابط مندرج در بند  •

 

 حرایم آثار تاریخی  -7-5

 باشند. نشيني و اصالح معابر نمي مربوط به عقب آثار تاريخي ثبت شده، مشمول ضوابط  .1

 هاي مجاور و حرائم آثار تاريخي ممنوع است.  احداث زيرزمين در ساختمان .2

احداث زيرزمين در پالكهاي مجاور بافت تاريخي منوط به استعالم از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي   .3

 است. 

مجاور آثار تاريخي و با ارزش نبايد سبب آسيب رساني شود و در اين مورد بايد عمق پي ساختمانهاي درحال ساخت در   .4

 مجوز گودبرداري از ميراث فرهنگي به عمق مجاز اخذ شود. 

 شود. بنا توسط وزارت ميراث فرهنگي ارائه مي  هر  حريم بالفصل .5

 فرهنگي انجام پذيرد.  ميراث  صل اين بناها بايد با تائيد و مجوزهرگونه عمليات ساختماني در حريم بالف .6

 بناي تاريخي ممنوع است.  آن و معابر اطراف داخل محدوده بافت تاريخي و عبور وسايل نقليه سنگين از  .7

هرگونه عمليات ساختماني در محدوده بالفصل بافت تاريخي منوط به اخذ تأييديه وزارت ميراث فرهنگي ، گردشگري و   .8

 صنايع دستي مي باشد. 

 سیما و منظر بافت تاریخی  ضوابط  -6-7

اين الزامات كه با رويكرد حفاظت و توسعه در ساماندهي سيما و نماهاي شهري بافت تاريخي تنظيم شده، در كل محدوده بافت  

هاي بافت تاريخي به ديگر نقاط شهر و يكپارچگي كالبدي بافت، براي مناطق ديگر  االجرا است و باهدف توسعه ارزش تاريخي الزم

 شود.م توصيه مي شهر ه
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 حفظ خط آسمان شهر -1-6-7

 حفاظت و صيانت از عناصر موثر بر خط آسمان شهر الزامي است. اين عناصر شامل موراد زير است:  .1

 بادگيرهاي شهر -

 درختان نخل -

 هاي مساجد مناره -

 هاي شهري رنگ همگن بدنه  -

هويتبه  .2 كاربريمنظور  توزيع  بر  تأكيد  ضمن  محالت،  به  خدماتيبخشي  محله  هاي  رويكرد  با  تجاري  محوري و 

 شود. هاي شهري در محالت توصيه مي ريزي كالبدي، تقويت نشانه دربرنامه 

در كريدورهاي منتهي به دريا، باغات شهر و مناظر پيراموني شهر، موانع ديد حذف شده و در انتهاي اين كريدورها از  .3

بيني  هاي بصري همچون پيشبا قابليتاين كريدورها    متدادا  هاي مسدود كننده استفاده نشود. همچنين جهت تقويتالمان

 شود.  سير توصيه ميقابل تكرار در طول م عناصر

 

  یضوابط مرتبط با مقاطع عرضکفسازی و  -2-6-7

 .  شود سرخوردن پياده  مانعاي باشد به گونه ايمن و قابل شستشو بوده و كفسازي معابر پياده بايد .1

كفسازي بايد با دوام، هماهنگ با شرايط اقليمي و زمينه باشد. استفاده از مصالح بومي در كفسازي مصالح مورد استفاده در   .2

هاي الشه و چهارتراش در اولويت است. در اين راستا الزم است كه مقاومت فشاري سنگ متناسب با  معبر نظير سنگ 

 قه مورد توجه قرار گيرد. كاركرد مورد انتظار از آن و هماهنگي نوع سنگ از با شرايط اقليمي منط

)با رعايت ضوابط  2كفپوشهاي بتني پرسي نفوذپذير    از  مي توان  مواردي كه امكان استفاده از سنگ وجود نداشته باشد،    در .3

  د. (  استفاده كربراساس دستورالعملهاي مصوب  مقاومت فشاري بتن و درزبندي مناسب با قابليت نفوذ آب، حفظ بنديدانه 

در مورد ويژگيهاي كفپوش    4EN1338در خصوص آزمايش و استاندارد    3ASTM C1688استفاده از استاندارد  

 الزامي است.  

  هاي نامتجانس و رنگ كردن لبه جداول پرهيز شود.از مصالح و عناصر با بافت و رنگ  .4

 سازي نيستند. ر مجاز به تغيير نوع كفعبهاي مشرف به ممعابر پياده در كل طول معبر بايد همسان بوده و پالک  كفسازي .5

صورت يكنواخت در طول معبر باشد. تغيير تراز ارتفاعي  درصد به  8تراز ارتفاعي در طول معبر بايد ممتد و با شيب حداكثر  .6

انداز يا سطح شيبدار ممنوع است و قطعات الزم است كه تراز خود را با معبر  متناسب با تراز قطعات از طريق ايجاد دست 

 هماهنگ نمايند.

 توجه به ضوابط معلولين در طراحي معبر الزامي است.  .7

 در فواصل معين در كفسازي باايجاد شيارهايي امكان نفوذ آب به زمين فراهم شود. .8

 كفسازي بايد داراي زيرسازي مناسب بوده تا نشست در معابر صورت نگيرد.  .9

گردشگري صنايع  .  10 فرهنگي  ميراث  وزارت  تأييديه  با اخذ  پيشنهادي  اجرايي  جزئيات  و  تناسب مصالح  درخصوص  دستي 

 مقتضيات بافت تاريخي، ضروريست.

 
2 . pervious concrete pavement 
3 "Standard Test Method for Density and Void Content of Freshly Mixed Pervious Concrete. 
4 EN 1338: 2003/AC:2006 - Concrete paving blocks 

 

http://www.astm.org/Standards/C1688.htm
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 هاي متفاوت در ادامه ارائه شده است: مقاطع پيشنهادي براي كفسازي معابر با عرض
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 سازی معابر : مقاطع پیشنهادی کف4جدول 

 دید سه بعدی  سازیکف گزینه پیشنهادی  عرض معابر

2.
5

 
تر

م
 

 

گزینه 

1 

  

گزینه 

2 

  

3.
5

 
تر

م
 

گزینه 

1 

 

 

گزینه 

2 

 
 

5 
تر

م
 

گزینه 

1 

 

 



 

 

76 

 

 دید سه بعدی  سازیکف گزینه پیشنهادی  عرض معابر

گزینه 

2 

 

  رو -بدون آب

 

 رو-با آب
 

گزینه 

3 

 
 

7 
تر

م
 

گزینه 

1 

 

 ایبا پارکینگ حاشیه

  

 ای  بدون پارکینگ حاشیه 

گزینه 

2 

 

 ایپارکینگ حاشیهبا 
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 دید سه بعدی  سازیکف گزینه پیشنهادی  عرض معابر

 ای  بدون پارکینگ حاشیه 

گزینه

3 

 

گزینه 

4 

 

 

 هماهنگی در نمای شهری 3-6-7

ضروريست در ارائه طرح نوسازي بناهاي تجاري و مسكوني، در صورت وجود جزيياتي چون رواق و ...  در الگوي اصيل،  .1

 اين جزييات عيناً در طرح جديد لحاظ شوند.  

 مشروط براي ساختمان كار پايان مجوز صدوربرداري از ساختمان پيش از نماسازي آن ممنوع است.  امكان تصرف و بهره .2

 .استو تأييد وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز  هاي اجرايمصالح و روش با نماسازي به

، الزم است كه از ناهماهنگي در نوع مصالح و رنگ در  منظور يكپارچگي بافتالگوهاي بومي و به   گيري ازبا هدف بهره  .3

 بين نماهاي مجاور الزامي نيست.   سطوح اندود خارجي جداسازيواحدهاي همجوار پرهيز شود. در اين بافت، 

ترجيحا در و   ي با يكديگرهماهنگدر طول يك معبر بايد در  خصوص  ، خط افق بام، به هاي مجاوردر همجواري ساختمان .4

 قرار گيرند و از اشكال نامتجانس در خط نما پرهيز شود.  يك امتداد

در يك امتداد قرار گيرند.  بوده و    ي با يكديگرهماهنگدر طول يك معبر بايد در  در بناهاي مجاور  بنا )يا ديوار حياط(  خط   .5

 هاي شيبدار يا داراي انحنا در بام و نما ممنوع است.  ايجاد پوشش

 .ممنوع است هاساختمانهاي نامتجانس در بام يا پيشاني استفاده از فرم .6

 بام بايد متناسب و هماهنگ با مصالح استفاده شده در نماي ساختمان باشد.  مصالح مورد استفاده در رخ .7

در سطح شهر بايد در انطباق با  ...  هاي شهري اعم از تجاري، درماني، خدماتي، اداري وتابلوهاي مربوط به فعاليت  كليه .8

ابعاد، طرح و محل نصب تابلوها    ارائه   هماهنگ تهيه شود. و در هماهنگي بايكديگر    مقررات ملي ساختمان  مبحث بيستم

 باشند. الزامي ميبهره برداران  مالكين وبراي 

هماهنگ هاي واحدهاي تجاري و خدماتي در معابر بايد در هماهنگي بايكديگر و براساس الگوي شكلي و ابعاد  سايبان .9

 متناسب با عرض معبر پياده شكل گيرد.

 باتوجه به الگوهاي بومي مصالح اندود نما بايد گچ نيم كوب و ساروج و به رنگ سفيد باشد.  .10
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 تناسبات بدنه معابر 4-6-7 

 مبسوط  طوربه  يشهر  يطراح  و  يمعمار  مطالعات  در  كه  موجود  يالگوها  فيط  با  متناسب  ديبا  ،يخيبدنه معابر در بافت تار  تناسبات

 : است شده ارائه  ريز جدول در تناسبات نيا متداول نمونه .  باشد  است، شده داده شرح

 

 

 متر   1.5مقطع با عرض 

  

 متر   2.5مقطع با عرض 

 
 

 
 

 

 متر   3.5مقطع با عرض 
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 متر  5مقطع با عرض 

  

 

 متر  1۰مقطع با عرض 

  

 

 روی بام پناه برجاناحداث بنا و  5-6-7 

باتوجه به وجود اتاق باالخانه در بناهاي تاريخي شهر كنگ، احداث آن در بناهاي جديد با رعايت ضوابط ارتفاعي و تراكمي  .1

 بالمانع است.  هاي قبل به آن پرداخته شده است،  مرتبط كه در بخش 

 شده بر سطح بام ممنوع است.  بينيتراكم پيشساخت اتاق با كاربري انبار يا هرنوع كاربري ديگر، خارج از  .2

نداز  االگوهاي پيشنهادي براي دست   انواع  .شوده منظور هماهنگي با بافت تاريخي توصيه ميها بخانه  انداز باماحداث دست .3

 عبارتند از: بام 

 انداز با فرم ستار و اندود گچ  دست -

باشد. اشكال مشبك، اشكال هندسي از جنس گچ ميساز كه اغلب  ساخته يا دست صورت پيش انداز مشبك به دست -

 هاي بومي آن در جلد هفتم گزارش ارائه است. هاي طرحمتنوعي است كه نمونه 
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 بازشوها6-6-7 

شوند، نقش حائز اهميتي در سيماي بافت و منظر معبر دارند. در اين راستا رعايت ضوابط زير در  بازشوهايي كه روبه معبر باز مي 

 ف به معبر و يا بازشوهايي كه ديد از معبر براي ناظر پياده به آن وجود دارد، الزامي است: بازشوهاي مشر

خطوط اصلي تاثيرگذار در نماي هماهنگي و ارتباط منطقي ميان امتداد خطوط افقي و عمودي بازشو با ديگر بازشوها و با  .1

 ها، خط ازارهبنديها، قابابنيه مانند پنجره

 ت و مصالح و رنگ بازشو با ديگر بازشوها و خط زمينههماهنگي شكل، تناسبا .2

هاي با ابعاد يكسان و با ها با استفاده از پنجرهايجاد ريتم در جداره تداوم ريتم موجود در نما در احداث بازشوهاي جديد،   .3

 هاي منظم قاب پنجره، تكرار الگوي تركيب و مجاورت بازشوها و ... بنديفواصل منظم، تقسيم

 وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستينماينده  خصوص برعهده  كنترل و ارائه تأييديه ويژه دراينمسؤوليت   .4

   است.  

هاي جديد، خانه متاخر در تنظيم خطوط نما بايستي تا حد امكان هماهنگ با خانه متقدم طراحي و اجرا  در ساخت خانه .5

 شود. 

 درصد سطح آن بدنه تجاوز كند.   15حداكثر سطح بازشو در بدنه مشرف به معبر نبايد از  .6

 قاب بازشو در بافت تاريخي بايد از جنس چوب باشد.  .7

 كننده نور در بازشوها خودداري شود. هاي رنگي و منعكس از نصب شيشه .8

ي بومي باشد. انواع اين الگوها در جلد هفتم  احداث هرگونه بازشو به معبر در بافت تاريخي بايد در هماهنگي با الگوها .9

 گزارش ارائه شده است. 

 دهد:هاي غالب بازشو با درپوش چوبي و/يا حفاظ را نشان مي جدول زير تصاوير شماتيك نمونه 

 های پیشنهادی: الگوی پنجره5جدول 

   

 قاب و نرده مخصوص بازشوي تهويه  

 هاي فلزي جنس: قاب چوبي و ميله

 0.6نسبت ارتفاع به عرض  

 متر  0.9عرض   –متر   0.6ارتفاع 

قاب مشبك مخصوص بازشوي تهويه ) شكا  

 هندسي تقسيمات داخلي آن متغير است.(

 جنس گچ 

  0.5، ارتفاع و عرض 1نسبت ارتفاع به عرض  

 متر

نور و تهويه داراي  پنجره مخصوص بازشوي 

 نرده با تقسيمات سه تايي 

-هاي رنگي و نردهشيشه  –جنس: قاب چوبي 

 هاي فلزي  

 متر 1.1* 1.1، ابعاد 1نسبت ارتفاع به عرض  
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پنجره مخصوص بازشوي نور و تهويه بدون 

 نرده با تقسيمات سه تايي 

 هاي رنگي جنس: قاب چوبي و شيشه

 متر 1.1* 1.1ابعاد ، 1نسبت ارتفاع به عرض  

پنجره مخصوص بازشوي نور و تهويه بدون 

 نرده با تقسيمات دو تايي

 جنس: چوبي

 متر 1.1* 1.1، ابعاد 1نسبت ارتفاع به عرض  

پنجره مخصوص بازشوي نور و تهويه داراي  

 نرده

 جنس: چوب و فلز 

 متر  1* 2، ابعاد 2نسبت ارتفاع به عرض  

 

 ها کنج 7-6-7

بافاستفاده از   ها پرداخت كنج  درمانند آن  سازي كنج و .تاريخي مانند برجسته  تتزئينات نامتناسب و ناهماهنگ با سبك معماري 

 الگوهاي كنج در زير ارائه شده است.  .شودخ و يا شياري از جنس اندود مطابق با الگوهاي بومي توصيه مي پاجراي ممنوع است. 

 

  
 

پخي متناسب با عرض معبر بوده و از اندود  نوع ديگر ايجاد پخ در بدنه  شيار از جنس اندود ديوار تاكيد بر كنج با ايجاد  

 شود. ديوار براي آن استفاده مي

 

 ازاره 8-6-7 

 بيني ازاره در ساختمان رعايت موارد زير الزامي است: در صورت پيش

متر سانتي   30كه اغلب بين    مجاور متصل به خانه تنظيم شود  يهاساختمانارتفاع ازاره بايستي در هماهنگي و امتداد ازاره   .1

و ارتفاع متفاوتي داشته باشد، بايستي   ههاي مجاور همتراز نبود. در صورتي كه ازاره در ساختمانمتر متغير استسانتي   90تا  

ها با طراحي مناسب تعديل و بيني شود كه اين اختالف ارتفاع ازارهاي در نما پيشپهنه ،ندر محل اتصال ازاره دو ساختما

 هماهنگ شود.

استفاده از مصالح ناهماهنگ با معماري بافت  مصالح قابل استفاده در ازاره ساختمان بايد در برابر بارندگي نفوذناپذير باشد.  .2

 باشد. ر ممنوع ميآج سيمان و تاريخي در ازاره نظير سنگ، سراميك،
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متر )اين نوع ازاره همسطح با نما  سانتي   90الي   30ازاره ساده به ارتفاع  

 بوده و با چفتي از آن تفكيك شده است(

 مترسانتي  90الي  30ازاره بيرون زده با فرم منحني به ارتفاع  

 

 

 هااختالف ارتفاع ازاره   طراحي محل

 

 آمدگی پیش -7-1-2

ساختمان   توده آمدگيپيش  نوع هر و اساسا است ممنوع كلي طورو به  شرايطي هر در گذرها برروي ساختمان توده آمدگيپيش

 است.  پذير امكان بنا مجاز اشغال سطح محدوده در صرفاً

 

 گذرها برروي ساختمان توده آمدگيپيش
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 الحاقات   9-6-7 

ممنوع است. الزم است كه    ها كه از معابر قابل رؤيت باشد، تاسيساتي مانند وسايل تهويه در بام و جدارهنصب الحاقات   .1

اين تجهيزات يا به مكاني خارج از ديد منتقل شود و يا 

پيش آن  استتار  براي  الزم  اجراي  تمهيدات  شود.  بيني 

آمدگي كولرها در معبر و استتار آن طرحي كه مانع پيش

م توصيه  را  ي شود  آن  نمونه  مقابل  شود. طرح شماتيك 

 دهد:ارائه مي 

هرگونه الحاقات زائد نما مانند كانال كولر، لوله دودكش   .2

 بخاري و هواكش بايد حذف شود.  

هاي تلويزيون نبايد از معبر الحاقات عملكردي مانند آنتن .3

 قابل رويت باشند. 

متر از لبه بنا از معبر 2رصورت لزوم به كار گيري آن بايد حداقل االمكان حذف شوند. دها بايد حتيمنابع آب در باالي بام .4

 اي طراحي شده و هماهنگ با سيماي بافت قرار گيرد.فاصله داشته و در محفظه 

از لوله .5 بدنه معابرهاي پلياستفاده  نماي  ناودان مجاز نمي   اتيلن در  بيرون زده   هايناودان  مرمتباشد. در صورت  براي 

 . الزامي است مطايق الگوي بومي  چوبي هايناودان موجود، بازسازي 

بناهاي جديد،   .6 عابرين  درساخت  روي  بر  آب  تخليه  دليل  به  زده  بيرون  تمهيدات ناودان  كه  است  و الزم  است  ممنوع 

ها جهت مصارف داخل خانه نظير آبياري فضاي سبز حياط و شستشو در دستور  آوري و نگهداري آب باران بام خانهجمع

 ها به معابر ممنوع است. ها و آب باران خانه تخليه پساب خانهر گيرد. كار قرا

 

 فضای ورودی 10-6-7 

 باشد.  ميمجاز متر سانتي  10 حداكثر به ميزان آمدگي فضاي ورودي و الحاقات آن در معبرپيش .1

هاي متداول در الگوهاي بومي كه نمونه هاي آن در زير آمده است، پيروي كند. شود كه ورودي ازيك از طرحپيشنهاد مي .2

 . ممنوع است ، طراحي و ساخت فضاهاي ورودي كه نامتجانس با الگوي معماري بافت تاريخي باشد

 باشد. در طراحي فضاي ورودي بيشتر شدن ارتفاع آن نسبت به ارتفاع بنا مجاز نمي .3

 نشيني داشته باشد. درصورت ساخت سكو در كنار ورودي الزم است كه ورودي بنا نسبت به بدنه معبر عقب  .4

 احداث هرگونه سطح شيبدار يا پله در معبر براي دسترسي به ساختمان ممنوع است.   .5

 شده است.   ارائهدر ادامه بومي فضاهاي ورودي  شماتيك الگوهاي .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگويي براي استتار تأسيسات سرمايشي 
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 : الگوهای پیشنهادی برای فضاهای ورودی 6جدول 

   

   

   

 

 در ورودي بايد از جنس چوب مطابق يكي از الگوهاي مندرج در جلد هفتم گزارش و يا يكي از الگوهاي ساده شده زير باشد. 
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 هاي پيشنهادي الگوي درب

   

 درب چوبي مخصوص ورود انسان

 1.6ارتفاع به عرض  نسبت 

 درب چوبي داراي بازشوي داخلي مخصوص ورود انسان 

 1/1 -1نسبت ارتفاع به عرض 

 درب چوبي مخصوص ورود انسان

 1.4نسبت ارتفاع به عرض  

 

 مصالح نما11-6-7 

يكپارچگي و  منظور حفظ  ها به( در نماي ساختمانسفيد نيم كوب و ساروج  اندود گچ  استفاده از مصالح بومي )با اولويت .1

   اصالت بافت، در بافت تاريخي الزامي است.

به كار رفته در نماي داخلي و خارجي نبايد موجب حبس رطوبت در مصالح ساختمان شوند و به گونه اي باشند كه   حمصال .2

 امكان تبادل رطوبت با محيط را فراهم آورند.

 اي باشد.تواند خاكستري و قهوهو رنگ آن مي جنس درب و پنجره در معابر محلي بافت تاريخي بايد از چوب بوده .3

 هاي رنگي و انعكاسي ممنوع است. استفاده از شيشه  .4

 است.  ، ممنوعپوشش مناسب بدونهاي نمايان، در سقف و ساير جدارهرطوبتي استفاده از عايق  .5

 . ممنوع است فاده از سنگ پالک در بافت تاريخياست .6

 

 بادگیر 12-6-7 

سازي بادگيرهاي موجود در بافت تاريخي الزامي است. براي اين منظور الزم است كه مرمت و مقاومحفاظت و نگهداري   .1

 بادگيرهاي موجود دربرابر زلزله انجام شود. 

شود جهت هماهنگي با بافت  گيرد كه توصيه ميابعاد متداول بادگير در شهر كنگ، اغلب در يكي از سه دسته زير قرار مي  .2

 ت استفاده شود: موجود از اين تناسبا
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 هاي برداشت شده ها در نمونههاي متداول عرض و ارتفاع بادگيرنسبت

هاي آن به كل بافت، ساخت بادگير در بخشي كالبدي به شهر و لزوم تسري ارزش با توجه به نقش مهم بادگير در هويت  .3

هاي سرمايشي مكانيكي، ضرورت ساخت  سيستمشود. ورود  ميوسازهاي جديد و حتي خارج از بافت تاريخي توصيه ساخت

منظور ايجاد كاركردي فراتر از جنبه نمادين، بادگيرها با يكي از كاركردهاي  شود به بادگير را ازبين برده است. لذا پيشنهاد مي

 زير در ساختمان ساخته شوند: 

 نورگير مياني خانه  -

 هاي بافتسقف خرپشته در ساير پهنه -

 باز و خنك كردن فضاي زير آنارتباط با فضاي نيمه -

 کاشت گیاه 13-6-7 

كاشت درختان در معبر بايد فضاي آن به صورت مجزا تعريف شده و باعث اختالل در جريان رفت و آمد سواره و پياده  .1

 نباشد. 

 شده و از اتصال مستقيم آن به بدنه بنا خودداري شود.  سطوح مربوط به كاشت گياهان بايد داراي لبه تعريف .2

 

 های باغچه و ایجاد فاصله مناسب با جداره بنا :  تعریف لبه6شکل 

نياز به آب زياد نداشته و با شرايط اقليمي منطقه هماهنگ هستند،  .3 درصورت كاشت گياه، استفاده از گياهان بومي كه 

لوز، كنار، كهور، چريش، شمشاد، گل ابريشم، سمر، بنجامين، نخل و انواع مركبات  ترين اين گياهان،  شود. مهمتوصيه مي

 است.  

 شود.  يانداز توصيه م استفاده از درختان سايه  .4
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 شوند، پرهيز شود. ها و تاسيسات مياز استفاده از درختاني كه موجب تخريب روسازي، سنگفرش  .5

 كنند مناسب نيست.انتخاب توع گياه باتوجه به مقياس فضا صورت گيرد و استفاده درختاني كه ديد را محدود مي  .6

ا گياهاني كه براي سالمتي انسان مضر است،  استفاده از گياهاني كه اكوسيستم گياهي يا جانوري را مخدوش كرده و ي .7

 ممنوع است.

 مبلمان شهری  14-6-7 

هاي هايي در طراحي گذر زيرمهره در طرحمبلمان شهري بايد در هماهنگي با زمينه شهري و تاريخي شهر باشد. )نمونه  .1

 موضوعي و موضعي ارائه شده است(. 

 جابجايي داشته و به تخريب فضاي شهري نينجامد.اي نصب شود كه قابليت گونه اين عناصر بايد به  .2

 توجه به ضوابط معلولين در مبلمان شهري الزامي است.   .3

 بيني شود. شود محل توقف و قفل كردن دوچرخه و موتور سيكلت در معابر پيشپيشنهاد مي .4

اهنگي الگوي شكلي سايبان و هاي خدماتي يا تجاري و ... همدرصورت استفاده از سايبان در بدنه معابر در مقابل كاربري .5

 ارتفاع آن الزامي است.  

 ها و عناصر غير ثابت در برابر زلزله الزامي است. سازي سايبانرعايت الزامات ايمني جهت مقاوم .6

 روشنایی معابر 15-6-7 

تري در  از روشنايي و نورپردازي بيش  شودها و فضاهاي تجمع توصيه ميبه منظور ايجاد حس مكث و يكپارچگي در گره .1

 اين فضاها نسبت به معابر منتهي به آن استفاده شود.  

 .نشود تركوچك يفضاها  خرد جادي ا و ييفضا كيتفك به منجر يعموم ي فضاها در ينورپرداز  شوديم هيتوص .2

 . باشد  يكپارچگي  و يوستگيپ يدارا ديبا رهايمس و معابر در ينورپرداز .3

  نيا كه شود  توجه  ديبا.  نمود  استفاده  شب  در ييخوانا ش يافزا جهت كف در ينورپرداز از  توان يم باز  يفضاها از ي برخ در .4

 . باشد  يوستگيپ  يدارا و نشود انقطاع دچار ينورپرداز

 يهماهنگ در ديبا آن  فرم يطراح صورت نيا  ريغ در باشد پنهان ينورپرداز  امكان صورت در يعموم يفضاها و معابر در .5

 . باشد( يخي)تار بافت يكالبد ختير و فرم با يحداكثر

  معرض  در  را  بنا  شاخص  وجود  ينورپرداز  با  توانيم  دارد،  وجود   يشاخص  يبنا  كه  يعموم  يفضاها  و  معابر   از  ي نقاط  در .6

 . داد قرار شتريب شينما

 و  ادهيپ  مقاطع  يبرا مناسب  نور  جاديا  منظور  به  بلند  و   متوسط  يهاهيپا  با  ينورپرداز  نوع دو  بيترك  از   معابر  ينورپرداز  در .7

 . شود استفاده سواره

 . نباشد  شتريب چراغ ارتفاع برابر 4 از هاچراغ فاصله شوديم هيتوص .8

 . باشد ان يمعمار يالگو و  يخيتار تيهو با متناسب  ديبا ينورپرداز  زاتيتجه  فرم يطراح .9

 درنظر گرفته شود.  متر 5 يال 3:  هادانيم ادهي پ يهامحدوده در دارهيپا يها چراغ مطلوب ارتفاع .10

 درنظر گرفته شود. متر  6 حداقل: هادانيم سواره يهامحدوده در دارهيپا يهاچراغ مطلوب ارتفاع .11

 هاي نامتعارف و ناهماهنگ پرهيز شود.از نورپردازي بارنگ  .12

 هاي برق الزامي است. رعايت مسائل ايمني در نورپردازي و محاظت از مسير عبور سيم .13
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منظور نورپردازي منظر  خصوص در منظر لبه ساحلي الزامي است. براي اينط اسمان شهر در شب، به توجه به حفاظت از خ .14

ها و همچنين، ها، نخلشهر بايد با تأكيد بر برجسته نمودن  ديداري عناصر نمادين شهر در شب مشتمل بر بادگيرها، مناره

   تأكيد بر خط افق شهر باشد. 
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 قانونی ضوابط و مقررات حرائم   -8

هاي مربوطه در طرح ضوابط ارگان  بر اساسرويه شهر و هاي قانوني جهت رعايت مسائل ايمني و كنترل توسعه بي حريم .1

 است.زيربنايي و انتقال انرژي  تأسيساتو خطوط  هاراه  شبكهها شامل حريم بيني شده است. اين حريم پيش جامع

ها صورت فضاي باز و با امكان نظارت مستقيم ارگان مربوطه بر آن تأسيساتي بايد به ها و خطوط  هاي شبكه راه كليه حريم .2

ها و يا تأسيساتي كه در كميسيون در نظر گرفته شوند. ايجاد هرگونه مستحدثات در اين محدوده ممنوع است مگر كاربري 

 ها ضروري تشخيص داده شود.ها تثبيت شده و يا احداث آن محل آن 5ماده 

بـهره  تبصره بـراي  تأسيسات الزم  زمين :  از  بـرداشت(  و  داشـت  )كـشت،  و هـمچنين    ،هاي كشاورزيبرداري  باغات 

هاي انـتقال نفت  ، لـولههاراه هاي واقع در مسير  ها و تونل هاي مخابراتي، پل هاي انتقال نيروي برق و شبكه خـطوط پايه

گيرها از مـحدوديت ايـجاد مـستحدثات بندها و سيل اي آبرساني، سيل هخطوط و لوله  ،هاي آبياريو شبكه   هاكانالو گاز،  

 .تندمـستثني بـوده و تابع قوانين و مقررات مربوط به خود هس هاراهدر حـريم 

 هاحریم راه -1-8

 ها عبارتند از: گردند. اين حريم حفظ بايست، مياراضي كشاورزي و باغات يا صورت فضاي سبزها بهحريم راه .1

 شهري(  يشبكه پيراموني شهر )بلوار كمربندي كنارگذرها  -الف

 متري در بافت خالي به سمت بيرون شهر 55و  45متر بعد از خيابان  30حريم درجه يك  -

 متر بعد از حريم خيابان به سمت بيرون شهر 120حريم درجه دو  -

 حريمواقع در  شهريبينهاي اصلي جاده -ب

 متر هر طرف بعد از حريم جاده  150 -

 هاي ارتباطي مهم واقع در حريم ساير جاده -ت

 متر هر طرف از حريم راه 50 -

 ممنوع است. هاتقاطعصدور مجوز احداث بنا تا تهيه طرح جزئيات هندسي   هاتقاطعدر حريم  .2

ها كاربريدر حريم معابر صرفا احداث فضاي سبز )درخت و چمن كاري( مجاز است و از نقطه نظر مقررات قوانين مربوط به   .3

 شود.جز فضاي سبز تلقي مي 

 حریم خطوط برق فشارقوی  -2-8

حريم رعايت  صورت راه، فضاي سبز يا اراضي كشاورزي و باغات بدون درختكاري منظور گرديده است. با توجه به قانون  اين حريم به 

 : شودتعيين ميزير   جدولشرح ه  حريم خطوط برق فشارقوي در داخل محدوده شهر ب ،خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق

 حرایم مورد عمل خطوط برق بر اساس ظرفیت خطوط انتقال نیرو: 7جدول 

 خط )متر( يراز مس 2حريم درجه  از محور )متر( 1حريم درجه  ( KWخطوط ) ولتاژ

1-20 3 5 

33 5 15 

63 13 20 

132 15 30 

230 17 40 
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 50 20   500و  400

750 25 60 

 هاي خطوط انتقال نيرو هاي دكلنه بر پايه نهايي خط انتقال برق منطبق است و    خط بر حد ير* مس

در مسير و حريم درجه يك هرگونه اقدام عمراني و يا عمليات ساختماني و ايجاد تأسيسات مسكوني و يا تأسيس دامداري  .1

اري سازي و شبكه آبييا باغ و درختكاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع است. فقط ايجاد فضاي سبز، حفر چاه و قنات و راه

سازي و شبكه آبياري در خارج محدوده در داخل محدوده قانوني و ايجاد زراعت فصلي و سطحي و حفر چاه و قنات و راه

 مشروط بر اينكه سبب ايجاد خسارت براي تأسيسات خطوط انتقال نگردد با اجازه كتبي ادارات مسئول بالمانع است.   شهر

ساختماني اعم از مسكوني و صنعتي و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع  ايـجاد تأسيسات    (2)تبصره: در حـريم درجـه  

 است. 

محض  ه  كه اشخاصي برخالف مقررات، عمليات يا تصرفاتي در حريم خطوط انتقال و توزيع بنمايند مكلفند ب   در صورتي .2

خود در رفع آثار عمليات   هاي تابع، عمليات و تصرفات را متوقف و به هزينهاعالم مأموران وزارت نيرو و مؤسسات و شركت

 و تصرفات اقدام نمايند.

متر از    شود در هر طرف نيم متر از محور كابل و تا ارتفاع دوها گذارده ميهاي زيرزميني كه در معابر و راه حريم كابل .3

و نظاير    كشي آب و فاضالب و كابل تلفناز قبيل لوله  شهري  تأسيساتسطح زمين خواهد بود. در موردي كه كابل با ساير  

 هاي انتقال و توزيع نيروي برق بايد رعايت شود. آن تقاطع نمايد استانداردهاي متداول شبكه 

قانون    10هاي دولتي و غيردولتي برابر ماده  رعايت حريم و استانداردهاي مصوب خطوط نيروي برق از طرف كليه سازمان .4

 حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق الزامي است. 

آن    (2)و حريم درجه    (1)هاي ولتاژ مذكور به وجود آيد حريم درجه  هاي ولتاژي در آينده بين رديفكه رديف   صورتيدر   .5

ترين رديف ولتاژ آن تعيين خواهد شد. بديهي است تعيين و تشخيص رديف ولتاژ خطوط نيروي تناسب حريم نزديكبه 

 برق با وزارت نيرو خواهد بود. 

 حریم خطوط لوله آب  -3-8

 .  شودتعيين ميزير شرح جدول ه  ب حريم خطوط لوله آب 

 

 حرایم و ظرفیت خطوط انتقال آب: ۸جدول 

 حریم در هر طرف از محور )متر( قطر لوله )میلیمتر( 
500 3 

800-500 4 

1200-800 5 

 6 1200بيش از 

 آبرسانی و زهکشی های عمومی حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانال  -4-8

هاي حريم  نامهآبياري و زهكشي در داخل محدوده شهر بر اساس آيين  و   هاي عمومي آبرسانيحريم مخازن و تأسيسات آبي، كانال

گردد. اين حريم  مي  هيئت وزيران تعيين  24/4/1371هاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب  آبي كانال  تأسيساتمخازن،  

 رت راه، فضاي سبز، ايجاد اراضي كشاورزي و باغات مورد استفاده قرار گيرد.صوتواند به مي



 

 

91 

 

 های تأمین آب شربانهار و چاهحریم   -5-8

 هاي تأمين آب شرب به شرح زير، الزامي است: رعايت حريم انهار و شبكه آبياري و چاه

 متر است.  15اي به شعاع هاي تأمين آب شرب، دايرهحرايم چاه-الف

هيئت وزيران به شرح جدول    6/5/1371مورخ    193/ت  47347ي  شماره  ها مطابق مصوبه ار نسبت به ميزان آبدهي آن حرايم انه   -ب

 است:  زير

 ها: حرایم انهار نسبت به آبدهی آن9جدول 

در طرفین هر  193/ت 47347حریم مطابق مصوبه شماره  میزان آبدهی انهار و شبکه آبیاری

 طرف 

 متر 12 مترمکعب در ثانیه  15بیش از 

 متر 8 مترمکعب در ثانیه  15تا  1۰مابین 

 متر 6 مترمکعب در ثانیه 1۰تا  5مابین 

 متر 4 مترمکعب در ثانیه  5تا  2مابین 

 متر 4 مترمکعب در ثانیه  2تا  1مابین 

 متر  2تا  1 لیتر در  ثانیه 1۰۰۰تا  1۰۰مابین 

 متر 1 در ثانیه لیتر  1۰۰کمتر از 

 حریم قنوات  -6-8

 شوند: به دو دسته داير و متروكه تقسيم مي هاقنات

و استعالم از وزارت ميراث فرهنگي،  ها با رعايت جوانب فني  وساز در روي آن هاي متروكه فاقد حريم بوده و ساختقنات .1

 مجاز است.گردشگري و صنايع دستي 

تبصره: پر كردن قنوات بدون دريافت مجوز از سازمان آب و فاضالب، خالف قانون بوده و با متخلف طبق قوانين مربوطه  

 . برخورد خواهد شد 

 م شده و رعايت حريم آن ضروري است.ربط استعال حريم بوده كه بايد حريم آن از سازمان ذي دارايهاي داير قنات .2

 خلیج فارس حرایم  -7-8

متر از    60متر از آخرين نقطه مد و در محدوده داراي ديواره ساحلي    60حريم خليج فارس در محدوده شهر بندر كنگ   .1

 ديواره ساحلي مطابق قانون تعيين گرديده است. 

 به صدور جواز در اين محدوده نمي باشد. هرگونه ساخت و ساز در حريم دريا ممنوع بوده و شهرداري مجاز  .2

بندر كنگ و لزوم صيانت از منظر تاريخي شهر و حفاظت آن،  تاريخي شهر  : با توجه به ويژگي هاي  در پهنه   تبصره 

تاريخي شهر، صدور جواز مرمت و احيا و يا تعميرات براي مستحدثات موجود صرفا در حد بناي موجود و با توجه به ضوابط  

   ي مجاز است.بافت تاريخ

 گاز   حریم خطوط لوله -8-8

منظور تأمين  شود كه به وسيله شركت ملي گاز ايران به اي از طرفين خطوط لوله انتقال گاز اطالق ميحريم خطوط گاز، به منطقه

شود و هرگونه دخل و تصرف و فعاليت اشخاص حقيقي و  هاي فني و تعميرات و نگهداري خطوط انتقال گاز تحصيل مينيازمندي
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سازي و عمليات كشاورزي در آن ممنوع است. ضوابط و مقررات حريم خطوط انتقال گاز طبيعي  حقوقي اعم از ايجاد بنا، تأسيسات راه 

 به قرار زير است:  

متر از   250اي  هاي رودخانهمخروط ها از نظر ممنوعيت برداشت  حداقل حريم خطوط لوله گاز در محل تقاطع با رودخانه .1

 هر طرف خطوط لوله است.  

 مربع به داخل شهر ممنوع است.  پوند بر اينچ 300ورود خطوط لوله گاز با فشار بيش از   .2

هاي تقليل فشار، هاي تقليل فشار بايستي الزاماً در خارج از محدوده شهر در نظر گرفته شود. حريم ايستگاه محل ايستگاه .3

 ها است.  حصار اطراف آن متر از  30

 است:   خارج از محدوده شهر به شرح جدول زيرحريم خطوط لوله انتقال گاز از هر طرف در  .4

 )متر((- : حریم خطوط لوله انتقال گاز از هر طرف در خارج از محدوده شهر بر حسب قطر لوله و فشار گاز1۰جدول 

  حداکثر فشار 

 پوند( )

خارجی  قطر 

 لوله )اینچ( 

1۰۰ 2۰۰ 3۰۰ 4۰۰ 5۰۰ 6۰۰ 7۰۰ ۸۰۰ 9۰۰ 1۰۰۰ 11۰۰ 12۰۰ 

56-4۰ 50 63 77 130 170 210 220 230 240 250 250 250 

3۸-3۰ 45 56 67 110 140 170 178 185 193 200 208 215 

2۸-2۰ 30 40 48 80 104 137 133 139 144 150 156 162 

1۸-14 18 22 29 50 67 87 87 92 96 100 104 109 

12-6 5 10 15 20 30 43 43 45 48 50 53 55 

4-2 5 5 8 10 15 21 21 23 24 25 26 28 

 

 حريم خطوط لوله گازرساني در داخل محدوده شهر به شرح جدول زير است: .5

 )متر( -: حریم خطوط لوله گاز در داخل محدوده شهر بر حسب قطر لوله 11جدول 

 حریم از هر طرف )متر(  قطر خارجی لوله )اینچ( 
 25 اينچ 6كمتر از 

 50 اينچ  18تا  6

 100 و بيشتر  18

 

 زير  به قرار جدول  هاتقاطع هاي گاز در مسيرهاي موازي و در  هاي خطوط هوائي انتقال نيرو از جدار لولهحداقل فاصله پايه .6

 است:  

 های گازهای خطوط هوائی انتقال نیرو از جدار لولهحداقل فاصله پایه : 12جدول 

 حداقل فاصله )متر(  ولتاژ
 5/0 ولت  380و  220

 2 كيلوولت  20

 7 كيلوولت  63
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 10 كيلوولت  132

 20 كيلوولت  320

 

 است:   زيرهاي گاز در مسيرهاي موازي به شرح جدول هاي زيرزميني برق از جدار لولهحداقل فاصله جدار كابل .7

 های گاز های زیرزمینی برق از جدار لوله: حداقل فاصله جدار کابل13جدول 

 حداقل فاصله )متر(   ولتاژ
 1 ولت  380و  220

 2 كيلوولت  20

 34 كيلوولت  63

 امنیتی یم احر -9-8

هاي رادار، مراكز فني مخابرات،  رساني گازرساني تأسيسات تدافعي شهر، مراكز انتظامي و نظامي، سايت برق تأسيسات آبرساني 

مراكز فني راديو و تلويزيون بايد داراي حرايم امنيتي باشند. رعايت اين حرايم بر مبناي ضوابط و مقررات موردي هر ارگان و  

 نهاد الزامي است. 

 

     ضوابط و مقررات حریم شهر -9

 سند پهنه بندي و ضوابط و مقررات استفاده از زمين در حريم شهر تاريخي بندر كنگ 

مجلس    14/10/1384ها مصوب  ( قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آن2بر اساس تعريف ماده )

در آن   يو كنترل شهردار  نظارت  شهر كه  محدوده  رامونيبالفصل پ  ياز اراض  يقسمتشوراي اسالمي، حريم شهر عبارت است از  

 .ديتجاوز ننما مربوط شهرستان و بخش يكشور  ماتيضرورت دارد و از مرز تقس

باغات و جنگلها، هرگونه    ،يكشاورز  ياراض  حفظ  تياولو  تيتوسعه موزون شهرها با رعا  يالزم و مناسب برا  يمنظور حفظ اراض  به

است.    ريامكانپذاين سند  شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب    ميحر  داخل  در  ساتي احداث ساختمان و تأس  ياستفاده برا

شهر مجاز شناخته شده و حفاظت    م يحر  كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل  ساتيبر احداث هرگونه ساختمان و تأس  نظارت

( به  باشنديم  يمستثن  هايشهرها و قانون شهردار  ميو حر  ي محدوده قانون  از  )كه در هر حال  يصنعت   يشهركها  يبه استثنا  مياز حر

 مي شود. تخلف محسوب شهر  ميمجاز در حر ريهرگونه ساخت و ساز غي بندر كنگ مي باشد و عهده شهردار

 ميحر  يهنه بندسند پ  هيدستورالعمل نحوه ته چارچوب تدوين سند پهنه بندي حفاظت از حريم شهر تاريخي بندر كنگ با در توجه به  

شهر    ميحفاظت از حرمصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است كه هدف آن    18/11/1395مصوب    در طرح جامع شهر

  ي اراض  بيو ممانعت از تخر  يرقانونياز دخل و تصرف غ  ير يواقع درآن وجلوگ  ياز عرصه ها  انتيص  يمشخص برا  ريو اتخاذ تداب

كه بر    ياراض  راز هرگونه دخل و تصرف د  يريجلوگ  نيشهر و همچن   رامونيپ  ستيز  طيو مح  يعيمنابع طب  ،يجنگل  ،يباغ  يزراع

، خواهد بود. اين محدوده كه دربرگيرنده باشد  يم  ازيشهر مورد ن  يشده آت  يزيطرح جامع، جهت توسعه برنامه ر  ياستهاياساس س

و    يقانون  يتها يمحدود  ،يعيعملكرد طب  يبرمبناكه    اراضي حد فاصل محدودة طرح ويژه بندر كنگ و حد نهائي حريم شهر است،

 داراي نه پهنه به شرح زير مي باشد:   در وضع موجود ياراض يعيمصنوع و وجه غالب طب

 پهنه روستاهاي واقع در حريم  ▪

 پهنه حفاظت تاريخي ▪

 پهنه حفاظت از ميراث معنوي لنج سازي ▪
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 پهنه طبيعي ساحلي ▪

 پهنه كشاورزي  ▪

 پهنه آبي ▪

 پهنه مراتع ▪

 كارگاهي  -ه صنعتيپهن ▪

 پهنه تاسيسات و تجهيزات شهري ▪

 

 ضوابط و مقررات استفاده از اراضی در حریم شهر بندر کنگ -1-9

 پهنه روستاهاي واقع در حریم  -9-1-1

( قانون تعاريف محدوده و حريم 3( ماده )1اين پهنه شامل محدوده روستاهاي واقع در حريم شهر بندر كنگ است كه بر طبق تبصره )

مجلس شوراي اسالمي، ضوابط ساخت و ساز و استفاده از اراضي در    14/10/1384ها مصوب  روستا و شهرک و نحوه تعيين آنشهر،  

 محدوده مصوب روستا ير اساس طرح هادي مالک عمل آن تعيين مي گردد.

 پهنه حفاظت از میراث معنوي لنج سازي -9-1-2

از  حفاظت    پهنه در جنوب محور    ني كوه  يشرق خور سور تا محدوده پارک ساحل  ياراض  از ميراث معنوي لنج سازي شاملبخش 

  ي سنت  يلنج ها  ريساخت و تعم  يصنعت  يها  تيفعال  راستقرا  رپهنه،يز  نيواقع در ا  يبارز اراض  ي ژگيبندر عباس است. و  يمواصالت

موجود در محدوده بندر كنگ و به منظور   يانورديو دانش در  يلنج ساز  يمعنو  راثياز م  انتيبه منظور ص  ژهياست. كه در طرح و

 در پهنه مجزا طبقه بندي گرديده است  يطيمح ستيمالحظات ز تيمورد نظر بارعا يها تيفعال يسامانده

 فعالیت های مجاز 

 استقرار واحدهاي لنج سازي سنتي .1

 فعالیت های مشروط

 ي استقرار تاسيسات و تجهيزات شهري و منطقه ا .2

پژوهشي و تحقيقاتي مرتبط با دريانوردي و لنج سازي با اخذ تاييديه از وزارت علوم، تحقيقات  -استقرار واحدهاي مطالعاتي، آموزشي   .3

 و فنآوري، سازمان بنادر و دريا نوردي و سازمان محيط زيست 

( مركز آمار  SICTAري ايران )استقرار فعاليت هاي ويژه گردشگري بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي گردشگ .4

 ايران با ساخت و ساز كم 

استقرار دسته فعاليت هاي مربوط به اوقات فراغت و تفريح بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران   .5

(ISICمركز آمار ايران با ساخت و ساز كم ) 

 فعالیت های ممنوع 

 ساير فعاليت ها به غير از موارد فوق  .6
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 پهنه طبیعي ساحلي -9-1-3

بندرعباس است كه با توجه به ويژگي هاي  –پهنه طبيعي ساحلي شامل اراضي شرق شهر حدفاصل خط ساحل تا امتداد جاده كنگ 

موجود فاقد عملكرد طبيعي بوده و به منظور حفاظت از ويژگي هاي طبيعي آن و همچنين صيانت از اراضي مذكور به منظور توسعه  

 ر اين پهنه قرار گرفته است. برنامه ريزي شده د

 فعالیت مجاز 

( مركز آمار  SICTAاستقرار فعاليت هاي ويژه گردشگري بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي گردشگري ايران ) .1

 ايران با ساخت و ساز كم 

ليت هاي اقتصادي ايران  استقرار دسته فعاليت هاي مربوط به اوقات فراغت و تفريح بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعا .2

(ISICمركز آمار ايران با ساخت و ساز كم ) 

 فعالیت های مشروط

 استقرار تاسيسات و تجهيزات شهري و منطقه اي  .3

( مركز SICTAاستقرار كليه فعاليت هاي ويژه گردشگري بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي گردشگري ايران ) .4

 آمار ايران

ت هاي خدماتي مربوط به تامين جا و غذا و دسته فعاليت هاي مربوط به اوقات فراغت و تفريح بر اساس آخرين استقرار دسته فعالي .5

 ( مركز آمار ايرانISICويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران )

 استقرار فعاليت هاي نظامي و انتظامي مشروط بر تشخيص و اعالم نياز ستاد كل نيروهاي مسلح  .6

پژوهشي و تحقيقاتي مرتبط با دريا و اقيانوس شناسي با اخذ تاييديه از وزارت علوم، تحقيقات  -استقرار واحدهاي مطالعاتي، آموزشي   .7

 و فنآوري و سازمان محيط زيست

تحت    ( مركز آمار ايران،ISIC( بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران )03كليه فعاليت هاي زيرگروه ) .8

 ماهيگيري و آبزي پروري با اخذ تاييديه از وزارت جهاد كشاورزي، شيالت و سازمان محيط زيست 

( گروه صنايع غذايي مرتبط با شيالت و آبزي پروري بر اساس دسته بندي مقررات و ضوابط استقرار  1استقرار واحد هاي رده ) .9

 سازمان(  24405/100/97يط زيست )موضوع ابالغيه شماره  سازمان حفاظت مح  1397واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مصوب  

 فعالیت های ممنوع 

 ساير فعاليت ها به غير از موارد فوق  .10

 پهنه کشاورزي  -9-1-4

و همچنين در بخش هاي شمال غربي و در    در مجاورت خور سور  بندر كنگ واقع در محدوده شرق شهر  ي شامل اراض  اين پهنه 

بردغون  باغات موجود  يبخش قابل توجه   رياخ  يباغ است. هر چند در سالها  يكاربر  ياست كه عمدتا دارا  مجاورت روستاي    از 

ضوابط اين بخش با توجه به مفاد قانون  است.    دهيگرد  بيتخر  يركاربرييتغ  ايو    يخشكسال  ليبه دل  خصوصا در بخش شرقي حريم

قانون زمين شهري تدوين   14( و دستور العمل ماده  1385و تغييرات بعدي آن )  1374ظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب  حف

 شده است. 

 فعالیت های مجاز 

( مركز آمار ايران، ISIC( بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران )011كليه فعاليت هاي زيرگروه ) .1

 شت محصوالت ساالنه دائمي تحت عنوان كا
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( مركز آمار ايران، ISIC( بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران )012كليه فعاليت هاي زيرگروه ) .2

 تحت عنوان كاشت محصوالت چند ساالنه دائمي 

( مركز آمار ايران، ISICران )( بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي اي013كليه فعاليت هاي زيرگروه ) .3

 تحت عنوان تكثير گياهان 

( بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي 014كليه فعاليت هاي پرورش حيوانات به رووش سنتي زيرگروه ) .4

 ( مركز آمار ايران،  ISICايران )

 فعالیت های مشروط

( مركز آمار ايران، ISICطبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران )  ( بر اساس آخرين ويرايش014كليه فعاليت هاي زيرگروه ) .5

 تحت عنوان پرورش حيوانات 

( مركز آمار ايران، ISIC( بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران )015كليه فعاليت هاي زيرگروه ) .6

 تحت عنوان بهره برداري توام كشاورزي و دامداري

( مركز آمار ايران، ISIC( بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران )016هاي زيرگروه )كليه فعاليت   .7

 تحت عنوان فعاليت هاي پشتيباني كشاورزي و فعاليت هاي پشتيبان از برداشت محصول

( مركز آمار ايران،  ISICران )( بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي اي0322كليه فعاليت هاي زيرگروه ) .8

 تحت عنوان آبزي پروري در آب هاي شيرين

( گروه صنايع غذايي بر اساس دسته بندي مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني  1استقرار واحد هاي رده ) .9

 سازمان(  24405/100/97سازمان حفاظت محيط زيست )موضوع ابالغيه شماره  1397مصوب 

( گروه صنايع كشاورزي بر اساس دسته بندي مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و  1قرار واحد هاي رده )است .10

 سازمان( 24405/100/97سازمان حفاظت محيط زيست )موضوع ابالغيه شماره  1397معدني مصوب 

 ل نيروهاي مسلح استقرار فعاليت هاي نظامي و انتظامي مشروط بر تشخيص و اعالم نياز ستاد ك .11

پژوهشي و تحقيقاتي مرتبط با زراعت و باغداري با اخذ تاييديه از وزارت علوم، تحقيقات و  -استقرار واحدهاي مطالعاتي، آموزشي  .12

 فنآوري، جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست

( قانون حفظ كاربري اراضي  1ه )( ماد1استقرار تاسيسات و تجهيزات شهري و منطقه اي مشروط به اخذ تاييديه كميسيون تبصره ) .13

 1374زراعي و باغ ها مصوب 

( مركز SICTAاستقرار كليه فعاليت هاي ويژه گردشگري بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي گردشگري ايران ) .14

 1374مصوب  ( قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها1( ماده )1آمار ايران مشروط به اخذ تاييديه كميسيون تبصره )

 فعالیت های ممنوع 

 ساير فعاليت ها به غير از موارد فوق  .15

 

 پهنه آبي -9-1-5

در سند پهنه بندي حريم شهر تاريخي بندر كنگ با توجه به جايگاه احياي ساختار اكولوژيك شهر در سياست ها و برنامه هاي اجرايي  

طرح ويژه بندر تاريخي كنگ شامل محدوده بستر و حريم خور سور و رودخانه ها و مسيل هاي موجود در محدوده مصوب حريم شهر 

مه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها، مردابها، بركه هاي طبيعي و شبكه آبرساني،  است كه بر اساس مفاد آيين نا

تغييرات بعدي آن )  16/08/1379آبياري و زهكشي مصوب   تعيين گرديده است. در موارد 18/12/1382هيات محترم وزيران و   )
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( آيين نامه فوق الذكر مالک عمل است. هر گونه ساخت  3ه )اختالفي نظر شركت آب منطقه اي و در نهايت كميسيون موضوع ماد

 و ساز و بهر ه برداري در محدوده پهنه آبي ممنوع است. 

 

 پهنه مراتع -9-1-6

با توجه به ويژگي هاي اقليمي، جنس خاک و كاربري وضع موجود اراضي حريم شهر تاريخي بندر كنگ بخش عمده اي از وسعت  

به منظور    ژه،يشهر در طول دوره طرح و  يشمال  يمرزهااز گسترش    يريشگيبه منظور پاست كه    حريم شهر در پهنه مراتع قرار گرفته

است. در  ممنوع    پهنه  نيها در ا  تياز فعال  يقابل توجه   فيتوسعه شهر، استقرار ط  يآت  يازهاين  نيتام  يدر راستا  ي از اراض  انتيص

 دو زير پهنه مراتع درجه دو و مراتغ درجه سه است.سند پهنه بندي حريم شهر تاريخي بندر كنگ پهنه مراتع شامل 

 

 فعالیت های مجاز 

( مركز آمار ايران، ISIC( بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران )023كليه فعاليت هاي زيرگروه ) .1

 تحت عنوان جمع آوري محصوالت جنگلي غير چوبي 

( مركز آمار ايران، ISICرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران )( بر اساس آخ024كليه فعاليت هاي زيرگروه ) .2

 تحت عنوان خدمات پشتيبان جنگل داري

 فعالیت های مشروط

( مركز آمار ايران، تحت  ISIC( بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران )01كليه فعاليت هاي زيرگروه ) .3

 اورزي و داميعنوان توليد محصوالت كش

( مركز آمار ايران، تحت  ISIC( بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ايران )02كليه فعاليت هاي زيرگروه ) .4

 عنوان جنگل داري

سازمان حفاظت    1397استخراج معادن  بر اساس دسته بندي مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مصوب   .5

 سازمان(  24405/100/97زيست )موضوع ابالغيه شماره محيط 

 استقرار فعاليت هاي نظامي و انتظامي مشروط بر تشخيص و اعالم نياز ستاد كل نيروهاي مسلح  .6

پژوهشي و تحقيقاتي با اخذ تاييديه از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، جهاد كشاورزي و -استقرار واحدهاي مطالعاتي، آموزشي   .7

 بع طبيعي سازمان منا

 استقرار تاسيسات و تجهيزات شهري و منطقه اي مشروط به اخذ تاييديه جهاد كشاورزي و سازمان منابع طبيعي .8

( مركز SICTAاستقرار كليه فعاليت هاي ويژه گردشگري بر اساس آخرين ويرايش طبقه بندي فعاليت هاي گردشگري ايران ) .9

 ، سازمان منابع طبيعي و وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستيآمار ايران مشروط به اخذ تاييديه جهاد كشاورزي

 فعالیت های ممنوع 

 ساير فعاليت ها به غير از موارد فوق  .10

 

 کارگاهي - پهنه صنعتي  -9-1-7

پهنه صنعتي كارگاهي شامل محدوده پيشنهادي به منظور استقرار صنايع و واحد هاي توليدي به صورت متمركز در حريم شهر بندر  

تاريخي كنگ است كه به منظور ساماندهي صنايع و فعاليت هاي توليدي آالينده و ناسازگار موجود در سطح شهر پيشنهاد گرديده 

منظور استقرار واحد هاي صنعتي و توليدي مجاز بر اساس مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي   است. رعايت كليه ضوابط موجود به
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سازمان( در اين پهنه   24405/100/97سازمان حفاظت محيط زيست )موضوع ابالغيه شماره    1397توليدي، صنعتي و معدني مصوب  

 الزامي است. 

 فعالیت های مجاز 

ده گانه صنعتي و توليدي بر اساس دسته بندي مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، ( گروه هاي 1استقرار واحد هاي رده ) .1

 سازمان( 24405/100/97سازمان حفاظت محيط زيست )موضوع ابالغيه شماره   1397صنعتي و معدني مصوب 

بط استقرار واحدهاي توليدي، ( گروه هاي ده گانه صنعتي و توليدي بر اساس دسته بندي مقررات و ضوا 2استقرار واحد هاي رده ) .2

 سازمان( 24405/100/97سازمان حفاظت محيط زيست )موضوع ابالغيه شماره   1397صنعتي و معدني مصوب 

 استقرار تاسيسات و تجهيزات شهري و منطقه  .3

 فعالیت های مشروط

ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، ( گروه هاي ده گانه صنعتي و توليدي بر اساس دسته بندي مقررات و 3استقرار واحد هاي رده ) .4

سازمان( مشروط به رعايت   24405/100/97سازمان حفاظت محيط زيست )موضوع ابالغيه شماره    1397صنعتي و معدني مصوب  

 الزمات زيست محيط و اصول همجواري فعاليت ها 

 سلح استقرار فعاليت هاي نظامي و انتظامي مشروط بر تشخيص و اعالم نياز ستاد كل نيروهاي م .5

 فعالیت های ممنوع 

 ساير فعاليت ها به غير از موارد فوق  .6

 

 پهنه تاسیسات و تجهیزات شهري -9-1-8

اين پهنه شامل تثبيت كاربري هاي بزرگ مقياس تاسيسات و تجهيزات شهري و منطقه اي موجود در محدوده حريم شهر شامل  

ند است كه نوسازي آن در حد مستحدثات موجود و با  پارک ساحلي كوهين، نيروگاه برق و كارخانه آسفالت و سايت مديريت پسما

رعايت ضوابط قانوني بالمانع مي باشد. بديهي است بر اساس ضوابط سند پهنه بندي حريم شهر تاريخي بندر كنگ ايجاد هر گونه  

تخصصي و   مستحدثات و تاسيسات و تجهيزات شهري و منطقه اي جديد در محدوده حريم شهر مستلزم دريافت مجزوهاي ادارات

 تاييد و تصويب كارگروه تخصصي امور زيبنايي و شهرسازي استان است. 
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 ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی وحرکتی  -10

مجموعه ضوابط و مقررات استخراج شده در اين بند؛ مبتني بر ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد داراي معلوليت مركز  

 تهيه شده است.   1399تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ويرايش 

 سازی فضای شهریضوابط طراحی و مناسب -1-10

 پيوسته و بدون مانع باشد مسير عبور افراد پياده بايد واضح، خوانا،  .1

 است سانتيمتر  125رو حداقل عرض مفيد پياده .2

 متريسانت  300به    ديو خر  يحيتفر  ،يدرمان  ،يمراكز آموزش  رينظ  يدر مقابل ساختمانهاي عموم  روادهيحداقل عرض پ  تبصره: .3

 . ابدي شيافزا

 رديقرار گ ادهيپ ريمس  ميدر حر دينبا روادهي ها و درهاي ساختمانهاي مجاور پشعاع حركت پنجره .4

 و هموار باشد  رلغزندهياز مصالح سخت، ثابت، غ ديبا روادهيپوشش كف پ .5

قابل استفاده   ييهوا  و  گوناگون آب  طيبوده و در شرا  داريها پاشكل   رييجوي و تغ  طيدر مقابل شرا  ديبا  روادهيوشش كف پپ .6

 باشد. 

صورت   نيا  ريدر غ  و  متـريليم  10حداكثر    ديه طور كامل پر شده باشد باكه ب  يدر صورت  روادهيقطعات كفپوش پ  نيفاصله ب .7

 باشد. متريليم 5حداكثر 

عبور و مـرور جلـوگ  ريدر مس  ديبازد  چهياز نصب هرگونه درپوش و در  االمكانيتح .8 صورت لزوم   در  شـود.  رييغالب 

 همتراز باشد  روادهيبا كفسازي پ ديهرگونه درپوش با

 درصد باشد   2 روادهيپ يعرض بيداكثر شح .9

شده و با    ينيشبيپي  و فرعـ  نيگزيجـا  ريمسـ  ـكي  ـدياسـت، با  ريتند اجتنابناپذ  بي وجود ش  ييايجغراف  ط يگر بنا به شراا .10

 عالمتگذاري مشخص گردد. 

 است  يالزام متريسانت  125عبوري  ديحداقل عرض مف تيرعا گردد،ينصب م  ي كه به هر علت مانع ييروهاادهيدر پ .11

 .رنديقرار گ روادهيحركت در پ رياز مس رون يتا حد امكان در ب  ديموانع با .12

  لياتومب  حركت   ـايرو از محـل توقـف    ـادهيپ  رهاي يو محافظـت مسـ  ـكيعمودي )بوالردها( كه براي تفك  يك يزيموانع ف .13

 ديبا كننده تيهدا لهيم دو ني. فاصله مـابنديچرخدار را مسدود نما يافراد با صندل يراه عبور و دسترس  دينبا شوندينصب م

 مشخص شوند   زيبوده و با رنگهاي متما متريسانت 120حداقل 

  شيب  دينبا   نيزم  از  مانع  لهيدر نظر گرفته شود. فاصله انتهاي م  متريسانت  95تا    75  نيب  ديها و موانع عبوري باارتفاع نرده .14

 باشد.   متريسانت 10از 

  هاي ستگاهي ا هـاي روزنامـه، سـطل هـاي زبالـه و  وسـكيمانند چراغهـا، مبـدل هـا، صـنوق هـاي پسـت، ك يزاتيتجه  .15

 رندي گ قرار خـط ـكيجايگذاري شده و در صورت امكان در امتداد  روادهيپ ديخارج از حداقل عرض مف  دياتوبوس با

با سطح   متريسانت  90نصب پل موقت با حـداقل عـرض    گردد،يبه هر علت حفاري م  روادهيدر مواقع ضروري كه سطح پ .16

 است  يالزام رلغزندهيغ

  ي رنگ  عالمتدار  بـا نوارهـاي  ديبا  ادهرويچراغ برق در محدوده پ  رهاييت  ،يينايب  هايت يبراي هشدار به افراد با محدود .17

از كف قرار   متريسانت  160تا    متريسانت  140  نيو در ارتفاع ب   شده  زيتجه   متريسانت  30برق با حداقل طول    ر يمتضاد با رنگ ت

 . رنديگ
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  ر ياز مس  يي قسمتها  كـه در  يارتفـاع آزاد داشـته باشـند. در صـورت  متريسـانت  210حـداقل    ـديمسـقف با  روهـايـادهيپ .18

سطوح    نايناب  اشخاص  بوده و جهت هشدار به  طيرنگ آن متضاد با مح  ديكمتر باشد، با  متريسانت  210ارتفاع از    روادهيپ

 گردد نيتأم يهشداردهنده لمس

 متريسانت  210تا    70  نيب  آنها در ارتفاع  يهاي خارجمانند تابلوها كه لبه   روادهيپ  وارينصب شده بر روي د  ايياش  يآمدگشپي .19

 باشد  شتريب  متريسانت 10از  دياز كف تمام شده قرار داشته باشند، نبا 

  ايساخت    خواهند   سـطح معبـر را فـراهم  يصمغ آنها موجب لغزندگ  اي  وه يكه م  ياهان ياز كاشت گ  ديمعابر، با  ميدر حر .20

 خواهند كرد، خودداري شود.  جاديا يشاخ و برگ آنها مانع حركت  يگستردگ

  نيب  نيهمچن   رو و سـواره رو و   ـادهيپ  ن ياطراف، بـ  ط يبه رنگ متضاد با مح  متري سانت  5حداقل    جدول به ارتفاع  جاديا .21

 است.  يالزام روهاديجوي كنار پ ايو فضاي سبز  روادهيپ

 است ضـروري ـادهيعـابر پ هاييكش خط هيها و امتداد كلع در تقاطع ابانيو خ روادهيپ نيب يپل ارتباط ينيشبيپ

 دات يتمه  آوردن  متـر، ضـمن فـراهم  200تقـاطع هـا و حـداكثر در هـر    هيدر سوارهرو در كل  ادهيعابر پ  يكش  خط  جاديا .22

 است. يالزام ادهيپ يمنيا

 يمعلول الزام  افرادي  المللـ  نيبـا عالمـت بـ  اده يعابر پ  يخطكش  جاديمحل تردد افراد معلول و در مكانهاي خاص آنها ا .23

 است. 

 بدون جدول و اختالف سطح باشد.  ديبا ادهيعابر پ يخطكش ريواقع در مس يانيم هايرهيرفوژ جز .24

آن را داشته    روي  بـراي توقـف و اسـتراحت   يچرخدار فضاي كاف  يبوده تا صندل  متر يسانت  150  ديحداقل عرض رفوژ با .25

 باشد. 

 باشد  متري سانت 180حداقل  ديچرخدار با يبراي عبور صندل ادهيعابر پ يرض خطكشع .26

  ج يخل  جادي ا  شهر،ي  اصـل  يهاخيابانسوار شدن آنان در    زيسواري و ن  هينقل  لهيشدن افراد معلول از وس  ادهيپه منظور  ب .27

مناسب با    ارتباط  بـا  متريسـانت  600و به طول حـداقل    متريسانت  150(. به عمق حداقل  روهاديرو در پسواره   يرفتگشي)پ

 است يالزام روادهيپ

 نگيپارك  آسانسور  و  يخروجـ  ـايفاصـله بـه درهـاي ورودي    نيكتـريدر نزد  ـديخودرو افراد معلـول با  ژهيمحل توقف و .28

 باشد. 

 طبقه واقع شود.  نيدر اول ديخودرو افراد معلول با ژهيمحل توقف و يطبقات هاينگير پاركد .29

 مشخص گردد يالملل نيبا نصب عالمت ب ديخودرو افراد معلول با ژهيمحل توقف و .30

 شود.   هيمختلف براي استراحت تعب زاتيتجه  ديها باها و رمپهپل روها،ادهيمانند پ يدر مناطق .31
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 های عمومیسازی ساختمانضوابط طراحی و مناسب -2-10

 باشد.  متر يسانت 150 ديحداقل عمق فضاي جلوي ورودي براي انتظار و گردش با .1

 د باش متريسانت 100  ديحداقل عرض بازشوي ساختمان با .2

و محلهاي   دسترس  قابـل  نـگيپارك  ،يعمـوم  ـهينقل  ليوسـا  ستگاهيتوسط راه قابل دسترس به ا  ديورودي قابل دسترس با .3

 مرتبط باشد.  ادهروهايو پ يعموم يهاخيابانبه   زيسوار شدن مسافران و ن

مرتبط    الت،يتسه   ـايابـل دسـترس در داخـل بنـا  راه قابـل دسـترس بـه تمـام فضـاها و عناصـر ق  جاديبا ا  ديورودي با .4

 باشد. 

 باشد   ييشناسا  قابل  ،يو فرعـ  يدرهاي ورودي اصل  يشامل معرف  يالملل  نيبا استفاده از عالئم ب  ديورودي قابل دسترس با .5

  ييرهايمس  رمترقبه،يغ  حـوادث  گـريو د  ـقيو سـاخته شـوند كـه در صـورت وقـوع حر  يبـه نحـوي طراحـ  دياختمانها باس .6

 باشد.  داشته وجود در خـارج از سـاختمان يبراي فرار از سـاختمان بـه محـل امنـ ريامن، بدون مانع و دسترسپذ

داشته و در    وجودي  كـاف  ـتيداد و ظرفراه هـاي فـرار بـه تعـ  ـديدر هر ساختمان متناسب با كاربري، ابعاد و ارتفاع آن با .7

جنس و سن   ،يجسميي توانـا ـزانيباشند، به نحوي كه افـراد صـرف نظـر از م از ساختمان قرار گرفته يمحلهاي مناسب

 محل امن برسانند.   كيخود را به  رمترقبهيحوادث غ گري و د قيقادر باشند در صورت وقوع حر

  يناگهان  ريي تغ  متفرقه،   اجسـام  لهيبـه وسـ  ريكوتاه بودن سقف، اشـغال مسـ  ،ياجزاي ساختمان  هاييشآمدگيپ  رينظ يموانع .8

خروج   ريبه درون مس در حيابعاد كوچـك در، چـرخش ناصـح ن، يبودن كف زم زيها، لهاي پلهاندازه يتراز كف، ناهماهنگ

 . به حداقل برسد ايهاي خروج وجود داشته در راه  دينبا ليقب نيو از ا

 باشد.  متريسانت  210كمتر از  ديهاي خروج نباارتفاع سقف راه  .9

 است.  يمخصوص افراد معلول الزام يبهداشت سي سرو هيتعب يهاي عمومدر ساختمان .10

 بدون مانع باشد.  يحركت و دسترس ريمس كيداراي  ديبا  يعموم يبهداشت  سيسرو .11

 باشد.  رلغزنده يغ ديبا يكف فضاهاي بهداشت .12

 يبهداشت  سيسرو  در  متريسـانت  120باشـند. نصـب زنـگ خطـر در ارتفـاع    مـنيا  ديقابل دسترس با  يبهداشتفضاهاي   .13

 شود.  نصبي بانيتماس بـا كارمنـدان پشـت ستميس  كياست. در صورت امكان  يافراد معلول الزام ژهيو حمام و

به    ديبا  اند  دهيگرد  ـزيو تجه   يد معلـول طراحـافـرا  ـژهيكـه بـراي اسـتفاده و  ياز ساختمانهاي عموم   ييقسمتها  كلية .14

 افراد معلول مشخص گردند ژهيو يالملل نيعالئم ب لهيوس

شده نصب   تمام  از كـف  متريسـانت  170تا    140  نيدر كنار و طرف قفل درها و در ارتفاع ب  ديساختمان با  يعالئم داخل .15

 شوند 

 كند  ليرا تسه  طيو ادراک شكل مح يابيريمس دينورپردازي با .16

داخل ساختمان و   به  با هدف آماده كردن افراد بـراي ورود از فضـاي خـارج  يورپردازي فضاي ورودي، راهروها و البن .17

 شوند.  ي بالعكس ساختمان طراح

 آثار تاریخی یسازو مناسب یضوابط طراح -3-10

  ات يمصالح، خصوص  بنا،  ت يكه به طور جدي به شخص  ر ييحفظ شود. هرگونه تغ  ديبنا با  كي  يخيوجهه تار  ، يطيتحت هر شرا .1

 وارد كند ممنوع است.  بيفضاهاي آن آس اي

نداشته    رت يمغا  بنا  كه با الزامـات حفاظـت   يفرهنگ   راثيحفظ و نگهداري م  كرديبا رو  ديبا  يخيسازي بناهاي تارمناسب .2

   .ديباشند به اجرا درآ
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 ايكالبدي و    عناصر  دخـل و تصـرف در  ـايالحـاق    ،ي كـيزيحلهاي كالبدي ماننـد حـذف موانـع ف  كه نتوان با راه  يهنگام .3

روشهاي مبتكرانه    گريد  اي  نيگزياز راهحلهـاي جـا  ديرا فراهم كرد با  تيافراد داراي معلول  ي موانع، دسترس  رامونيعبور از پ

 استفاده كرد.

  م يتنظ  خدمات،  بـه يبراي دسترسـ  هاي  انيآوري را  فن  رييات باال به همكف، به كارگاز طبق  يخدمات عموم  ييجابجا .4

 هستند.  تيافراد داراي معلول ي دسترس نيبراي تام نيگزياز جمله اقدامات جا يحركت رهاييمجدد مس

كه جنس   ي صورت  اسـت. در  رشيقابـل پـذ  يبـه سـخت  يخيتـار  ليو دخل و تصرف در كفسازيهاي اص  رييمعموالً تغ .5

بر    ديبا  حاًيترج  ، باشد  چرخـدار  يرو و صـندل  ـادهيحفاظت در مقابل رفت و آمد افراد پ  ازمنديبوده و ن  ريبپذيكفسازي آس

به كفسازي   مربوط  حالـت اطالعـات  نياجرا شود. در ا  رييبرگشت پذ  تيبا قابل  ه،يكفسازي محافظ ثانو  كيروي آن  

 ش يبراق و پول  ار يبس  . معمـوالً كفسـازي هـايـرديعمـوم قـرار گ  اريدر اخت  يب و قابل دسترسدر محل مناس  ديبا  ياصل

   نكند. ديرا تهد دكنندگانيتا خطري بازد رديقرار گ ژهاييمورد توجه و ديشده با

بار .6 بلند، تغ  آستانه  ك،يدرگاههاي  به داالن و هشت  رييهاي  از در  كفسازي    يگاه  تند داالنهـا و  ب يورودي، ش  يارتفاع 

 سريم  يبه سادگ  آنها  در  ـرييمحسوب شـده و تغ  يخاص معماري بوم  هاييژگياست كه عمدتاً جزو و  ينامناسب از مشكالت 

استفاده شود. معموالً   ديجد  الحاق عناصـر  وهيو براي رفع موانع از ش   ط يشرا  نيدر مواجهه با ا  شوديم  هينخواهد بود. توص

توجه    زين  يطيو مح  هنري  رمپ به ارزشهـاي  نيا  يدر طراح  دي. اما باكنديمشكل را رفع م  نيرمپ سبك ا  كيالحاق  

 داشت. 

 شنهاديبود. پ  نخواهد  سـريرو از سـواره رو م  ـادهيعرض كم معابر، جـدا كـردن پ  لي به دل  يخياز بافتهاي تار  ارييدر بس .7

 تيريبا مد  ايو    گريكدي  رو و سـواره از  ـاده يمعـابر پ  ـكيبافت و تفك  هاييدسترس  زيير  با برنامه  موارد  ن يدر ا  شوديم

 مشكل برخورد شود.  نيعبور و مرور تا حدي با ا يزمان

.  سازديم  ل يتسه   راي  خيداشته و رفت و آمد در بافت تـار  يكردن موانع حركت  انيدر نما  ينورپردازي مناسب نقش مهم .8

و   مناطق موردن  زاتيالحاق تجه نصب  و  از ينورپردازي در  منـاطق  ژهيبه  ارتفـاع كفسـازي  يدر  كامالً   كنديم  رييتغ  كـه 

  كيمناطق تار  ،يرگيخ  جـادينـور، ا  دياز بـازي شـد  ـديانجام شـود. در نـورپردازي با  ادييبا دقت ز  ديضروري است و با

 شود. رييجلوگ ديهاي شدو كنتراست 

 ،ياصل  وروديهاي  دارنـد.  يخيبه بناهاي تـار  ي عموم  يدر دسترس  ياساس  ينقش  يرسان  راهنما و تابلوهاي اطالععالئم   .9

 . ذكر شوند تابلوها در ـديبا نيگـرفتن از مسـئول ـارييوجود رمپها و نحـوه  ،يمانند فاصله تا خدمات اصل ي اطالعات

يد به تأييد وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي  هرگونه تغيير در بخشهاي مختلف بنا براي مناسب سازي با .10

 برسد. 
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 معیارها و ضوابط پدافند غیرعامل -11

نفوذپذيري، ايمني و   شامل بحران  شرايط  ساكنين در بيشتر حفاظت براي اصلي محله، معيارهاي دسترسي در نظام مراتب سلسله به توجه با
 :باشدآسايش مي

 در دارد. شده بستگي گرفته  نظر در ديگر نقطه به  نقطه يك از عبور براي  كه ايبالقوه هايراه  تعداد به نفوذپذيري نفوذپذیری:  •
 به ساكنين آسان نفوذپذيري، در دسترسي بصري و كالبدي جنبه دو هر كند.مي پيدا اهميت نيز بصري نفوذپذيري راستا اين

  .نمود خواهد فراهم را  موقع به و سريع امدادرساني همچنين و امن ايمحله

 كه مانعي دسترسي، هرگونه نظام با رابطه در است. احتمالي خطرهاي مقابل در حفاظت كلي طور به معيار اين از  هدف ایمنی:  •
 .كرد خواهد را تضعيف محله امنيت و ايمني ضريب شود معلولين( ازجمله(محل  ساكنين حركتي اختالل موجب

 مسيرهاي و دوري نزديكي  رو  اين از آيدمي شمار به راحتي  و  آسايش ميزان اندازهگيري در مهمي عامل زمان و فاصله آسایش:  •
 .است موثر ساكنين آسايش تأمين در آنها به رسيدن زمان مدت و  امن هايمكان به دسترسي

 

 ها و فعالیتها  یکاربر -1-11

 هايبخش به كمك ارسال براي مداوم و متعدد هايدسترسي ها، وجودراه شبكه كامل امدادي، پوشش مراكز متناسب توزيع .1

 شود.  نظر گرفته در امدادي عمليات ساماندهي منظور به ديدهآسيبب

-مي استراتژيك( هدف(حمله  اول اولويت در كالبدي لحاظ از مخابرات كه و انتظامي برق، مراكز پست جمله از هاييكاربري .2

 . نباشند  يكديگر مجاورت در كه  باشد ايگونه  به و شده پراكنده سايت در منسجم طور به اشند، بايدب

صورت  تردد  پر مراكز و مسكوني مناطق از ايمن فاصله  حفظ حداقل به توجه با پذيرآسيب و حساس هاييكاربر يابيمكان .3

ضوابط و مقررات مصوب هر شهر در شوراي   تابع مسكوني تا مناطق يادشده هاييكاربر از هر يك بين فاصله حداقل گيرد.

 . باشدشهرسازي و معماري ايران مي عالي

 در مجاورت كه شوند گرفته  نظر در ياگونه به  بايد يامدادرسان  و ديگر مراكز اورژانس، درمانگاه مراكز جمله از مهم هاييكاربر .4

 مسكوني تا محالت هادرمانگاه دسترسي باشند؛ شعاع مسكوني هايي كاربر به نزديك فاصله در و معابر  شبكه با نسبي

 است.  متر 650 -750يرپوشش ز

-آسيب تجهيزات و بين عناصر همجواري ايجاد ها، ازساختمان بين توده در واقع باز فضاهاي در تأسيسات فضايي آرايش هنگام .5

 فعاليت، جلوگيري شود پر فضاهاي با ذيرپ

و  هاكاربري مجاورت در و...( نبايد موقت موقت، انبار پناهگاه، محل اسكان (منظوره چند كاربري يك عنوان به مسجد .6

 گيرد قرار حساس و مهم عمومي هايساختمان

 هاي مسكونيكاربري از  برق، بايد انتقال هايايستگاه و آب بنزين، مخازن سوخت پمپ مانند حساس و پذيرآسيب هايكاربري .7

 . شوند تفكيك و مجزا كامالً

 رو ايناين نمود، از استفاده و...(  نجات و موقت، امداد اسكان(چندمنظوره  هايكاربري منظور به توانمي ايمحله هايبوستان از .8

 است مربع الزاميمتر 2000 هر ازاي به بهداشتي سرويس يك بينيو پيش باشد پياده اصلي مسيرهاي با نزديك هاكاربري گونه

 دبستان، فراهم باشد  مانند آموزشي هايكاربري با همجواري شود كه گرفته نظر در ايگونه به  سازگاري اولويت و

 االمكاناختصاصي، حتي فضاهايي در) تلفن و  برق خطوط و آب، گاز هايلوله و مخازن شامل ( تأسيساتي خطوط و مخازن كليه .9

  شوند. مستقر مستحكم كامالً و بسته
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 برق  هاي هواييكابل حذف و گياهي پوشش تراكم كنترل با شرايط اضطراري در بالگرد فرود جهت مناسبي محل امكان حد در .10

 . گرفته، شود نظر در بايد سوزي آتش برابر  در محيط پذيريكاهش آسيب مجموعه، ضمن سبز فضاي محدوده در

 مكانيابي در اين رو از باشدمي دقيقه 5 حادثه وقوع محل  به اورژانس رسيدن خودروهاي زمان مدت جهاني استاندارد  اساس  بر .11

 . توجه نمود آن پوشش تحت هايكاربري و دسترسي ارتباط شعاع به بايد هادسترسي

 طراحي هاي ساختمانيبلوک از دور به  تردد، و  و تجمع، فعاليت هاياز محل دور مجتمع، به صورت به باز فضاي هايپاركينگ .12

 شوند.  احداث و

 در است اينرو الزم دارد، از مستقيم ارتباط نيز تراكم جمعيت با كه است عاملي آنها در فعاليت ميزان و هاكاربري استفاده زمان .13

. نمود جلوگيري بحران بروز هنگام جمعيت به تراكم ازدياد باشد، ازمي جاري آنها در فعاليت روز شبانه طول كه در هاييكاربري

 گيرند.  قرار هم از مناسبي در فواصل كندمي آمد و رفت آنجا در زيادي جمعيت روزانه كه هاييكاربريهمچنين، 

 تسريع براي ديده آسيب  نقاط در درماني و بهداشتي هاي سياركاربري همچون مهمي هايكاربري به  فوري دسترسي  و  استقرار .14

 زندگي فراهم باشد.   وضعيت به عادي بازگرداندن شرايط  در

 عملكرد فعاليتهاي بافت در پدافند غيرعامل به شرح زير است:  .15

 های بافت، در پدافند غیرعامل عملکرد فعالیت

 عملکرد در پدافند غیرعامل بافت  هایفعالیت

 مشارکت موقت  اسکان  پناه  و فرار امدادرسانی  فعالیت انجام محل فعالیت  نوع

 نقاط مختلف  با ارتباط و تردد ارتباطی 

    ✓ ارتباطي و دسترسي هاي شبكه

    ✓ عمومي نقل و حمل امكانات

   ✓  ها پاركينگ محوطه

  ✓ ✓  مترو  ايستگاه

 تربيم  و تعليم فرهنگی  -آموزشی

 ✓ ✓  ✓ مدرسه
 ✓ ✓   كتابخانه 
 ✓   ✓ مسجد 

 رساني  امداد خدمات درمانی 
 ✓   ✓ نشانيهاي آتشايستگاه

    ✓ درمانگاه

 خرد مقياس در ستد و داد تجاری 
   ✓  مراكز خريد

   ✓  بازارچه 

    ✓ هاي مسكونيخانه  سکونتی 

 ورزش  تفريح،  تفریحی
    ✓ قضاهاي باز  پارک،

  ✓   هاي سرپوشيدهباشگاه

 ✓    ها شوراياري  تصميمات  رساني اطالع اداری 

 

  دسترسي  و حرکت نظام و نقل و حمل -2-11

بافت و توجه به عدم مسدودي مسيرها براي ارائه نقش مؤثر در وقوع  نفوذ پذيري  سواره و پياده، حفظ دسترسي شبكه طراحي در .1

 بحران ضروري است. 

 موجب كه خطر از محدودكننده فرار عوامل و موانع هرگونه  محله درون فضاي باز و محوطه در روپياده دسترسي مسيرهاي در .2

 شود.  برداشته ميان شود، بايد از  سالمندان و  حركتي و جسمي ناتوانان از جمله ناتوان  افراد حركتي اختالل

 ايجاد هاتركش جذب قابليت افزايش و پناهجان  عنوانبه  فضاي سبز رديف يك پياده حتي االمكان  و سواره مسيرهاي امتداد در .3

 شود. 

 .شوند مستقيم طراحي صورتبه  و تند زواياي و انحنا بدون ممكن بايد حد تا هاخروجي  محل تا دسترسي مسيرهاي .4
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 .در دسترس باشند بايد بحران  بروز هنگام به آن  از استفاده جهت اضطراري محالت دسترسي مسيرهاي هاينقشه  .5

 .تأمين گردد بايد...و هانشانه و  عالئم توسط مواقع اضطراري در امن نقاط سمت  به مسيرها خوانايي .6

 )پناهگاه( مشخص شود.  امن مراكز به  افراد جهت تخليه محل هر در امن مسيرهاي .7

 ارتفاع ساختمان باشد 3/1 برابر آوار ريزش خطر كاهش ساختمان براي از دسترسي مسيرهاي ايمني فاصله حداقل .8

 . دباش جمعي هايپاركينگ به  منتهي سواره شبكه با ارتباط متر، در 5/2معابر پياده با عرض معادل  .9

 بوسيله بايستي تغييرات سطوح و باشدنمي مجاز پياده معابر در عبور  در مسير )...و )لبه، پله، سكو  سطح اختالف هرگونه ايجاد .10

 شود.  انجام رمپ  و راههشيب

 با و زياد عرض با  دسترسي سواره مسير يك حداقل باال، بايد به متوسط هايمجموعه داخل و سواره مسيرهاي شبكه طراحي در .11

 ساختماني آوارهاي ريزش اثر  بر انسداد برابر خطر در سانحه وقوع از پس شرايط  در تا شود  سراسري ايجاد دسترسي پوشش

 شود مي پيشنهاد 1 به 2آن،   ساختماني اطراف جدار ارتفاع به مسير اين عرض نسبت مصون بماند.

 باشد.   داشته وجود ساختمانها  به مجاورت نشانيآتش  امكانات  و وسايل رسيدن راه .12

 .ارتفاع ساختمان باشد 3/1 برابر آوار ريزش خطر كاهش براي ساختمان از دسترسي مسيرهاي ايمني فاصله حداقل .13

 

 شهري  مبلمان و عناصر  اجراء از  منظوره چند استفاده -3-11

 اصل محافظت در پدافند در مهم ويژگي يك عنوان به پذيريانعطاف همان يا محله سطح در شهري مبلمان و عناصر از منظوره چند استفاده

 در تا شوند  طراحي چندمنظوره عملكردهاي با و يريپذانعطاف  اصل بر اساس بايستيم باز فضاهاي گردد. اجزايمي محسوب عامل غير

 ينترمهم ايجاد نمايد. قبولقابل يهاحفاظ اضطراري شرايط در و نموده فراهم را عادي هاييتفعال به  بخشيدن غنا امكان شرايط معمول

 در مستقر عناصر نيز  و تجهيزات آرايش نحوه  چيدمان است. و فضايي شود، مسيريابي، امنيت، آرايش توجه هاآن  به است الزم كه معيارهايي

 .نمايد ايجاد مانع امن سطوح و نقاط يسوبه  و سواره پياده سريع و  روان درحركت نبايد وجه يچه به  سيار و ثابت  از محيط اعم

 

 جمعی  فضاهای های جداره معماری -11-4

 .شود بند ستوني( استفاده)راه 5رديف بوالردها از دشمن يخودرو عبور برابر در جمعي ورودي فضاهاي از حفاظت منظوربه  .1

 بيشتر به تكرار بوالردها خط كه هاييمحل در و شود جلوگيري حد ممكن بوالردها تا مانند واحد عنصر يك يكنواخت  تكرار  از .2

 شود. استفاده ...و با درختان، گياهان، صندلي هاآن  تركيب از رسدي م متر 31 از

 .شود روشنايي استفاده هايچراغ از سايت و ساختمان خارجي در نماي .3

 شود. )استتار(  همرنگ غالب رنگ و اطراف محيط با ارزش با يهاجدارهدشمن،  ديد كاهش و بردن  بين از منظوربه  .4

 يد.آ عمل به جلوگيري ريزش خطر از تا باشد داشته سازه و هابدنه  با مناسب و كافي اتصال بايد نما مصالح .5

 در ساختهبتني پيش نماهاي از استفاده رونمايند. از اينمي  عمل يكپارچه بصورت كه شود استفاده نماهايي از بايد امكان حد تا .6

 است.  مناسب بسيار انفجار برابر

 نشود شيشه استفاده تمام نماي از اطراف به  برنده پرتاب اشياي از ناشي خطرهاي مهار منظوربه هاجداره در .7

 باشد  مي الزامي ها جداره از اضافي الحاقات و و شكننده سست تزئيني عناصر رساندن  حداقل  به يا حذف .8

 
 . گيردبراي جلوگيري از عبور خودرو در ورودي مكان هاي با ضريب امنيتي باال مورد استفاده قرار مي (Bollard) بوالردراهبند ستوني با نام التين  5



 

 

106 

 

 خطر منظور كنترل به حجم در ارتفاع تغييرات و پلكاني يا مورب از فرم جمعي فضاهاي هاي جداره حجم در شودمي توصيه .9

 شود  استفاده باز فضاي به  آوار ريزش

 باشد.  داشته  زمينه با تضاد و داشته واضح فرمي بايد باشندي م محله در شاخص عنصر و  نشانه عنوان به كه عناصري .10

 

 پناهگاه ها محافظ و  دیوارهای جان پناه، -5-11

 . شود تعبيه اضطراري خروجي بايد يك نفر  50 تا  25 هر ازاي به هاپناهگاه ورودي در .1

 و مربعمتر 250واحد مسكوني،   85ظرفيت  و كوچك ابعاد در ورودي 2 با تعداد ايمجموعه براي ورودي محوطه وسعت حداقل .2

تا   86ظرفيت  متوسط و ابعاد در ورودي 2 با تعداد ايمجموعه  براي ورودي محوطه  وسعت متر و حداقل 100 ها ورودي فاصله

 گردد.  بينيمتر پيش 200تا  101 ها ورودي فاصله و مربع متر 300واحد مسكوني،  160

 سرعتبه  و سواره نشود دسترسي انسداد كامل، موجب تخريب در صورت  كه باشد ايگونهبه  بايد مجموعه هايورودي طرح .3

 باشد  ترميمقابل

 وقوع از محل ايمن فاصله گرفتن درنظر  با هاي محل مسكوني وساختمان به امن محل تريننزديك در اضطراري پناهگاه .4

 .شود انتخاب سانحه

گونه  هيچ است، نبايد كم ساختماني هايرديف بينابيني عرض فضاي به هاساختمان ارتفاع نسبت كه باز فضاهاي تمام در .5

 شود ايجاد پناهيجان

مسير  و ساختمان بين نبايد همچنين و بوده امن مسيري بايد فاصله ممكن ترينكوتاه بودن دارا ضمن پناهگاه به  دسترسي مسير .6

 باشد  داشته وجود زيادي فاصله پناهگاه ورودي

ثانيه  81 حداكثر مدت ثانيه( در بر متر 3 )حدود دويدن اساس سرعت متوسط بر باز فضاي در پناهجان تا فاصله شعاع حداكثر .7

 شودمي پيشنهاد متر 31 معادل

دو  ساختمان يك لبه از متري 5 فاصله در بايست مي چنين پناهگاهي، شود مي استفاده پناهگاهي حفره يك از كه جايي در .8

چنين   كه صورتي در اما گيرد. قرار بيشتري فواصل در، هاي بلندتر ساختمان ارتفاع با متناسب آن كه يا و باشد گرفته قرار طبقه

 است  قبول قابل نيز كمتر فواصل در آن استقرار باشد، شده طراحي  مقاوم، ساختماني آوار گونه  هر برابر در پناهگاهي

 عنوان به   تواندمي بناها ورودي و جمعي دسترسي، فضاهاي طول مسيرهاي در گياهان توده آب، مانند فيزيكي هايحائل حضور .9

 .گيرد قرار استفاده مورد آني جانپناه يك

ها ساختمان بين فضاي در نبايد پناهيجان  گونهبلند، هيچ هايساختمان ميان در محصور و تنگ هايمحوطه  وجود صورت در .10

 گردد. ايجاد

 .شود تعيين بايد آن از كنندهاستفاده افراد تعداد و كاربري ساختمان اساس بر هاپناهگاه از جمله هاپناهجان ظرفيت .11

 .باشد ساختمان افراد تعداد به مسكوني كاربري  در اختصاصي پناهگاه ظرفيت .12

با   هاييپناهجان وجود، اينرو از.نمايد تبعيت ايشبكه سازماندهي فضايي بر  مبتني طراحي الگوي از فضاها، بايد جزء كلي طرح .13

 باالست  تمركز با ولي زياد ظرفيت با هاييپناهجان وجود از  بهتر مراتب به زياد پراكنش با كم، ولي ظرفيت

 نمود  استفاده مي توان پناه جان  عنوانبه بناهاي مسكوني هايدسترسي امتداد در طولي هايباغچه از .14

 ...و بهداشتي هايسرويس تهويه،  امكانات قبيل؛ از موردنياز مردم ملزومات و امكانات، اضطراري هايپناهگاه طراحي در .15

 باشد  شدهبينيپيش

 نمايد. تحمل را انفجار از ناشي بارهاي بتواند تا باشد و مقاوم سخت بايستي هاپناهجان جداره و كف مصالح جنس .16
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 همجواريو  دهدمي افزايش  را محيط گيريهدف يك محدوده، امكان در هافعاليت و هاافراد، سرمايه تمركز كه آنجا از .17

 طرح بايد گردد، ، بنابراينمي آنها جانبي  تأثيرات و خطرپذيري افزايش فشرده موجب محوطه يك در آنها تمركز و هاساختمان

 را آوار ريزش برابر در امنهاي پناهجان مكان تعيين براي  محيط كارايي امر اين.منظم باشد و متمركز غير صورت به محيط كلي

 دهد.مي افزايش

 در فرد گرفتن پناه امكان  سطوحي كه از بايستمي رو شوند )از اين  طراحي درازكش منطبق با حالت هاپناهباز، جان فضاهاي در .18

 .استفاده كرد( آب هايجوي  و سبز بازي، سطوح هايزمين  هاي طولي،باغچه  و هاگلدان كنند، مانند مي  فراهم خوابيده را حالت

 شود استفاده همگاني و فضاهاي هامحوطه  طراحي در پناهجان  و  لبه عنوانبه  پله از .19

تأمين  براي فضا سازيغني متعدد، ضمن نسبتاً و كوچك هايفرورفتگي و هاتپه مانند ايساده سطحي  عوارض از استفاده .20

آني،  هايپناهجان گيريشكل براي متعدد هايلبه ايجاد و نشستن(، به بازي عادي )مانند شرايط در انتظار مورد هايفعاليت

 . كمك مي كند

 از ها، با استفادهساختمان و باز فضاي بين فاصله در مثال عنوان به  .كرد ايجاد توانمي پناهجان عنوان  به هاييلبه باز فضاي در .21

 استفاده باشد  قابل نيز پناهجان عنوانبه اضطراري مواقع در كه ايجاد نمود توانمي مستحكم لبه طولي، يك هايگلدان

 كم در فواصل مقاوم، حتي  و محكم سپر يك همچون را پناهجان تواندمي فرمي چنين.باشد منحني هاپناهجان فرم االمكانحتي .22

 .نمايد حفظ  انفجار وقوع نقطه  از

 

 اساس طرح و آستانه مغایرت -12

  به  توجه  با  طرح،  در  الزمه  راتييتغ  جاديا  يبرا  پنج  ماده  ونيسيكم   تيفعال  حوزه  كننده  انيب  آن،  رتيمغا   يهاآستانه   و  طرح  اساس

 رتيمغا  شده،   نييتع  ي هاآستانه   از  خارج   راتييتغ  جاديااست.    انه و شهرساز  ي فن  ليبر دال  يمبتن  و   طرح  ياجرا  از  ي ناش  يبازخوردها

 . است يمعمار و يشهرساز يعاليشورا در  بيتصو به  منوط و  شده يتلق  ياساس

 

 سنجش  شاخص طرح  اساس فیرد
  از بنادر پررونق يكيشهر بندر كنگ به عنوان يكي از شهرهاي تاريخي  عملكرد و نقش اصلي شهر  ( 1)

 جي( در شمال خليحيتفر -يخي)تار يو مقاصد جذاب گردشگر شيالتي
 است.  فارس

 متر مربع  6601859 معادل:  وسعت محدوده خط ( 2)

 متر مربع  33170575 معادل:  وسعت شهر ميحر ( 3)

 1415سال افق طرح:  پذيري رفيت جمعيتظجمعيت و  ( 4)
 نفر  32990جمعيت: 

 نفر در هكتار 49.9تراكم جمعيت ناخالص: 

 متر مربع  1198860وسعت:  محدوده تاريخي )بافت تاريخي و باغات تاريخي( ( 5)

، محور مهرهير زگذر  دولت، محور درياتا بركه  يشهردار دانيمحور م محورهاي عملكردي ويژه  ( 6)
 ساحلي

هنري، پارک و فضاي -هاي آموزشي، ورزشي، درماني، فرهنگيكاربري تثبيت شده خدمات (:7)
 سبز، مذهبي، و تأسيسات و تجهيزات شهري

 و ميراث تاريخي ري باغات و اراضي كشاورزي، بندر و تأسيسات بند هاي ساختار فضايي كاربري (:8)

 متر  12بيشتر از با عرض معابر درون بافت تاريخي، و معابر   شبكه دسترسي  (:9)
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 :1پیوست 

 نشاني اثر  قدمت تاريخ ثبت  شماره ثبت  شهرستان نام اثر رديف 

1 
 گلبتان  خانه

 
 لنگه  بندر

 
2229 

1377 /12 /03 

 
 هيقاجار

 
 كنار ساحل -كنگ  بندر

 

2 
قلعه   يسنگ  واريو د برج

 كنگ  يها  يپرتغال
 لنگه  بندر

 
2231 

 
1377 /12 /03 

 
 هيصفو

 
 ايكنگ كنار در بندر

 

 بار  انهيمحاور پا -الر -جاده بندر كنگ  يابتدا  قاجار  اواخر 11/ 10/ 1380 4599 لنگه  بندر دولت  ايدر بركه 3

 قاجار  اواخر 11/ 10/ 1380 4600 لنگه  بندر بركه  پنج  4
كنار گورستان اهل  - ييمايمحله پ  -كنگ   بندر

 تسنن

5 
  ميبافت قد مجموعه

 كنگ 
 07/ 07/ 1381 6530 لنگه  بندر

  - هيقاجار
 يپهلو

 اه يک م كوه س 3 -كنگ  بندر

 حضر  ارتگاهيز 6
 لنگه  بندر

 
15403 

 
1385 /03 /17 

 
 - يساسان
 ي اسالم

جاده  يابتدا   -شهرستان بندرلنگه شهر كنگ  |
 كنگ به الر 

 17/ 03/ 1385 15406 لنگه  بندر ي شكر بركه 7
 - صفويه
 هيقاجار

 يمحوطه شمال -شهر كنگ  -بندرلنگه  شهرستان
 ها   يقلعه پرتغال

 17/ 03/ 1385 15407 لنگه  بندر يزيري م بركه 8
 - هيصفو
 هيقاجار

 يمحوطه شمال -شهر كنگ  -بندرلنگه  شهرستان
 ها   يقلعه پرتغال

 17/ 03/ 1385 15408 لنگه  بندر مش شائو  برگه 9
 - صفويه
 قاجاريه

 يمحوطه شمال -شهر كنگ  -بندرلنگه  شهرستان
 ها   يقلعه پرتغال

 هيقاجار 17/ 03/ 1385 15416 لنگه  بندر احمد بن حنبل مسجد 10
 -انقالب  دانيشهر كنگ م -بندرلنگه  شهرستان

 ي و بلوار ساحل  ينبش بلوار بهشت

 يونسي خانه 11
 لنگه  بندر

 
33085 

1396 /12 /16 

 
  -قاجار  اواخر

 يپهلو لياوا 
هرمزگان شهرستان بندرلنگه، بندركنگ، محله   استان

 مهره  ريز دانچهيكوش، م

 خلعت پوش  مقبره 12
 لنگه  بندر

 
32894 

 
98/10/15 

 
 هيقاجار

شهرستان بندرلنگه، بخش  -هرمزگان  استان
 ، يمحله هوجا ، ياهلل خامنه ا  تي بلوار آ ، ي مركز

 يميجنب قبرستان قد

 خواجه خضر  ارتيز 13
 لنگه  بندر

 
32895 

98/10/15 

 
 هيقاجار

  ، يهرمزگان، شهرستان بندرلنگه بخش مركز استان

 اهل سنت  | يميبندر كنگ، گورستان قد

 يپهلو 18/ 11/ 1400 33657 لنگه  بندر د يرش خانه 14
بندر  ،يهرمزگان، شهرستان بندرلنگه، مركز استان
 كنگ 

 18/ 11/ 1400 33656 لنگه  بندر ت يعبدالرزاق كل خانه 15
قاجار  أواخر

 يپهلو لياوا 
استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه، بخش  |

 بندركنگ  ، ي مركز

 ي كرچ  يتجار يبنا 16
 لنگه  بندر

 
33658 

 
1400 /11 /18 

 
 يپهلو

  ، يهرمزگان، شهرستان بندرلنگه، بخش مركز استان
 بندركنگ 

 ي منيا  خانه 17
 لنگه  بندر

 
33656 

1400 /11 /18 

 
 قاجار  اواخر

 
  ، يهرمزگان، شهرستان بندرلنگه، بخش مركز استان

 بندركنگ،

 

 شده در بندر تاریخي کنگ  ارزشمند شناسایيآثار مختصات جغرافیایي 

 X Y نوع شماره

 2,943,280/5825 294,883/9172 ت شده بث 1

 2,943,460/4318 295,554/4137 ت شده بث 2

 2,943,578/4007 295,152/5524 ت شده بث 3

 2,943,060/0463 294,889/5687 ت شده بث 4

 2,943,003/8454 294,882/9024 ت شده بث 5
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 2,943,288/2799 294,981/1082 ت شده بث 6

 2,943,292/8767 294,991/7179 ت شده بث 7

 2,943,277/3960 294,991/4624 ت شده بث 8

 2,943,263/9157 295,052/9499 ت شده بث 9

 2,943,271/9370 295,063/7593 ت شده بث 10

 2,943,310/6100 294,950/1154 ت شده بث 11

 2,943,185/2383 295,282/3394 ت شده بث 12

 2,943,123/3786 295,165/6107 ت شده بث 13

 2,943,189/2255 294,888/5705 ت شده بث 14

 2,943,351/5997 294,863/2105 ت شده بث 15

 2,942,945/3485 294,815/8683 ت شده بث 16

 2,942,889/4046 294,824/2060 ت شده بث 17

 2,943,084/9167 295,063/8538 ت شده بث 18

 2,943,084/2921 295,085/7794 ت شده بث 19

 2,942,910/2031 294,874/9368 ت شده بث 20

 2,942,925/4054 294,893/2951 ت شده بث 21

 2,943,333/8443 295,009/7680 ت شده بث 22

 2,942,869/7330 294,826/4287 ت شده بث 23

 2,942,970/8338 294,830/9078 ت شده بث 24

 2,943,129/8356 294,890/8823 ت شده بث 25

 2,943,138/1762 294,877/9622 ت شده بث 26

 2,943,115/1721 294,889/8306 ت شده بث 27

 2,943,207/0816 295,042/5560 ت شده بث 28

 2,943,184/0610 295,019/0754 ت شده بث 29

 2,943,168/4372 295,021/1946 ت شده بث 30

 2,943,181/3619 295,044/8705 ت شده بث 31

 2,943,133/2903 295,077/3250 ت شده بث 32

 2,943,124/8194 295,109/5582 ت شده بث 33

 2,943,155/1551 295,092/6157 ت شده بث 34

 2,943,029/4522 294,955/3724 ت شده بث 35

 2,943,058/0571 294,946/6444 ت شده بث 36

 2,943,090/7763 294,982/6977 ت شده بث 37

 2,943,063/6062 294,966/9244 ت شده بث 38

 2,943,030/2187 295,033/2516 ت شده بث 39

 2,943,187/5586 294,930/2098 ت شده بث 40

 2,943,216/0358 294,988/8748 ت شده بث 41

 2,943,231/0342 294,969/3899 ت شده بث 42

 2,943,246/4713 294,991/0183 ت شده بث 43

 2,943,259/2743 295,029/4307 ت شده بث 44
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 2,943,182/7835 295,158/4478 ت شده بث 45

 2,943,272/5943 295,087/7325 ت شده بث 46

 2,943,439/1422 295,055/4060 ت شده بث 47

 2,943,364/2788 295,097/0001 ت شده بث 48

 2,943,309/0185 295,080/2853 ت شده بث 49

 2,943,341/5037 294,980/6252 ت شده بث 50

 2,943,454/8018 295,021/8796 ت شده بث 51

 2,942,753/2119 294,743/6962 ت شده بث 52

 2,942,833/2034 294,639/8230 ت شده بث 53

 2,942,849/2504 294,634/9746 ت شده بث 54

 2,942,800/1945 294,680/0403 ت شده بث 55

 2,942,800/0582 294,743/1239 ت شده بث 56

 2,942,849/7022 294,740/6250 ت شده بث 57

 2,942,857/0481 294,760/4575 ت شده بث 58

 2,942,836/8398 294,758/8748 ت شده بث 59

 2,942,776/1431 294,765/8216 ت شده بث 60

 2,942,548/0029 294,547/7414 ت شده بث 61

 2,942,557/8130 294,560/8741 ت شده بث 62

 2,942,569/2619 294,549/2337 ت شده بث 63

 2,942,688/9596 294,698/9010 ت شده بث 64

 2,942,734/6382 294,673/1964 ت شده بث 65

 2,942,725/9003 294,658/5393 ت شده بث 66

 2,942,740/2175 294,603/2038 ت شده بث 67

 2,942,832/5050 294,562/0503 ت شده بث 68

 2,942,751/8705 294,661/4830 ت شده بث 69

 2,943,305/2173 294,883/7812 ت شده بث 70

 2,942,617/0142 293,931/5355 ت شده بث 71

 2,942,608/5475 293,900/3410 ت شده بث 72

 2,942,504/7777 293,880/7089 ت شده بث 73

 2,942,407/2521 293,858/0341 ت شده بث 74

 2,942,388/2021 293,777/1772 ت شده بث 75

 2,942,307/9802 293,691/0287 ت شده بث 76

 2,942,728/2717 293,616/7071 ت شده بث 77

 2,942,792/4333 293,648/9864 ت شده بث 78

 2,942,830/9302 294,009/0850 ت شده بث 79

 2,943,025/3994 294,091/6352 ت شده بث 80

 2,943,223/5947 293,648/2587 ت شده بث 81

 2,942,758/8012 293,915/3432 ت شده بث 82

 2,942,461/6977 294,149/9491 ت شده بث 83
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 2,942,398/1577 294,486/2806 ت شده بث 84

 2,942,323/3349 294,312/8405 ت شده بث 85

 2,944,163/0924 293,102/6074 ت شده بث 86

 2,943,046/3085 295,056/2551 ارزشمند  87

 2,943,057/3412 295,072/4396 ارزشمند  88

 2,943,087/1953 295,218/4064 ارزشمند  89

 2,943,144/0565 294,979/9029 ارزشمند  90

 2,943,139/3546 294,992/8902 ارزشمند  91

 2,943,172/8070 294,998/7164 ارزشمند  92

 2,943,127/3865 295,271/8339 ارزشمند  93

 2,942,299/2621 293,468/7060 ارزشمند  94

 2,942,934/2721 294,921/5605 ارزشمند  95

 2,942,286/8705 293,488/1880 ارزشمند  96

 2,943,223/0865 295,011/7517 ارزشمند  97

 2,943,070/8701 295,047/7076 ارزشمند  98

 2,942,418/0382 293,792/5796 ارزشمند  99

 2,942,389/3948 293,833/5530 ارزشمند  100
 

 

 


