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   اولفصل 
 هاي شهري  مفاهيم و تعاريف محدوده
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هاي شهري  آشنايي با محدوده

  اهداف اهداف 

   :باشد زير مي هدف از مطالعه اين فصل، آشنايي با مطالب
 هاي شهري در ايران و تبيين و تشريح آنها   مفاهيم اصلي مطرح در زمينه محدوده .1

 چارچوب مفهومي و قانوني حريم شهر   .2

و سياسـي و كشـوري در ايـران    نظـام تقسـيمات   سلسله مراتب و پيوندهاي موجـود در   .3
  هاي مديريت شهري حليل تطبيقي تقسيمات كشوري و محدودهت

 

  
  
  



                                                               
  

٣  

 

 ...هاي  مفاهيم و تعاريف محدوده

  هاي شهري در ايرانهاي شهري در ايران  مفاهيم اصلي مطرح در زمينه محدودهمفاهيم اصلي مطرح در زمينه محدوده. . 11--11

شـود كـه نگـرش     اي از فضاي جغرافيايي را شـامل مـي   نظام مديريت توسعه شهري، گستره
گر در رشد و گسترش و تحوالت شهر در آن حيطه ضـروري   يكپارچه بر كليه عوامل مداخله

دهي به تحوالت كالبدي  جهت سزايي را درسو تأثير ب عيين اين گستره از يككيفيت ت. است
هـاي   هاي تحت شمول فعاليت سازمان دارد و از سوي ديگر با تعيين زمينه، موارد و محدوده

مركز مطالعات و  .شود اي متفاوت از روابط را در نظام مديريت شهري سبب مي گونه ،مختلف
و حريم در سال تا پيش از تصويب قانون تعاريف محدوده   .)1385( ريزي شهر تهران، برنامه
ريختگي و فقدان انسـجام حقـوقي در    تعدد، تفاوت، درهم، مروري اجمالي بر قوانين، 1384

كه هر يـك   فتر مي  اين تعارض تا آنجا پيش .د اد ها را نشان مي ارائه تعريف از اين محدوده
حـوزه   ،صريحرده و تلويحاً يا به تبه كار بخاص “ تعريفي”و “ لفظ” در ها نامه از قوانين و آيين

كه عناوين به كار گرفته شده ،1-1شماره جدول . كرد مينفوذ و تأثيرگذاري خود را مشخص 
  .دهد، دليلي بر اين مدعاست قوانين مرتبط با توسعه فضايي را نشان ميترين  هممدر 

  
ريف تا پيش از تصويب قانون تعا هاي مديريت شهري در قوانين مختلف تعاريف محدوده  :1- 1جدول شماره

  1384محدوده و حريم

مصوبه / قانون سال
مرجع تصويب تعيين شده   نام محدوده  مستند

  هدف از تعيين محدوده  براي محدوده

1334  
حدود حوزه   قانون شهرداري 2ماده 

  شهرداري

تعيين به وسيله انجمن شهر،
موافقت شوراي شهرستان و 

  تصويب وزارت كشور

شهرداري خارج از آن (ارائه خدمات 
عهد تأسيسات شهري را حق ت

  )ندارد
قانون56ماده

  -  -  حدود مصوب شهر  شهرداري

تصويب انجمن شهر و تأييد  حريم شهر  )الحاقي( 99ماده   1345
  وزارت كشور

هدايت توسعه احتمالي شهر با وضع 
، بندي قوانين در جهت قطعه
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هاي شهري  آشنايي با محدوده

101و100ماده
  )قيالحا(

محدوده شهر و
تفكيك اراضي، ايجاد   -  حريم آن

  غيرهكارگاه و  ساختمان،

1347  

قانون نوسازي و2ماده 
  اخذ عوارض خاص ساالنه  -  محدوده قانوني  عمران شهري

قانون نوسازي  23ماده 
  و عمران شهري

محدوده و حريم 
  تصويب انجمن شهر  شهر

  نظارت بر طرز استفاده از اراضي،
تعيين تعداد طبقات، ارتفاع، 
  ها نماسازي و كيفيت ساختمان

قانون نظارت بر  1352
  گسترش شهر تهران

محدوده خدمات
هماهنگي و   مشي، تعيين خط  -  شهري

  نظارت بر توسعه شهر تهران

1355  

نامه استفاده از آيين
اراضي، احداث بنا و 

تأسيسات در خارج از 
محدوده قانوني و حريم 

  شهرها

  ،محدوده قانوني
محدوده استحفاظي 

  )نفوذي(
-  

وسازها و  به ساختبخشي  انتظام
كنترل ساخت وساز غيرمجاز در 

  خارج شهرها

اليحه قانوني حفظ و  1359
  گسترش فضاي سبز

محدوده قانوني و
حفظ و گسترش فضاي سبز و   -  حريم شهر

  رويه درختان جلوگيري از قطع بي

1362  

قانون تعاريف و ضوابط 
  تقسيمات كشوري

) محدوده(حدود 
  قانوني

پيشنهاد شوراي شهر و
هاي كشور و  تصويب وزارتخانه

  مسكن و شهرسازي
-  

ضوابط و مقررات
تفكيك باغات و مزارع 
  در محدوده شهري

جلوگيري از تخريب باغات و اراضي   -  محدوده شهري
  مشجر

1367  

نامه تعاريفتصويب
محدوده قانوني و حريم 

استحفاظي شهرها 
مورد عمل قانون زمين (

  )شهري

محدوده قانوني و 
  -  -  ستحفاظيحريم ا

نامه ايجاد وآيين  1371
  احداث شهرهاي جديد

حوزه شهري و
  -  -  حريم استحفاظي

نامه حفظ كاربري آيين  1374
ها  حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ  -  محدوده قانوني  ها اراضي زراعي و باغ

  ها برداري از آن و تداوم بهره

ضوابط جلوگيري از   1378
  شهرها  افزايش محدوده

وده مصوبمحد
طرح هادي و جامع 

  شهري
جلوگيري از گسترش شهرها و   -

  تخريب اراضي زراعي

1381  

قانون منع فروش و
واگذاري اراضي فاقد 

كاربري مسكوني براي 
امرمسكن به 

) قانوني(محدوده 
خواري و تخريب  جلوگيري از زمين  -  حريم شهر، شهر 

  ضي مرغوب كشاورزيارا



                                                               
  

۵  

 

 ...هاي  مفاهيم و تعاريف محدوده

   1385تهران،  به نقل از مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر 16-8:  1382و مهندسين مشاور آبان ،  34-31: 1381حيدرنيا ، : منبع 
  

قــانون تعــاريف محــدوده و حــريم شــهر، روســتا و شــهرك و نحــوه تعيــين  « پــيش از 
ف مربـوط بـه قلمروهـاي    ، اغتشـاش در تعـاري  » )مجلس شوراي اسالمي 1384مصوب (آنها

مديريت شهري در قوانين مربوط به كنترل توسعه شهري به حدي بوده اسـت كـه بـا مـرور     
بـرك پـور و   (ن يافتآعنوان مختلف براي  15بيش از  مي توان قوانين مختلف در اين زمينه

بدين ترتيب چندين اصطالح موجود در قوانين قبلي مانند محدوده قـانوني،   ).1385اسدي، 
وده خدماتي، حوزه شهري، محدوده استحفاظي و نظاير آن، كه تعـداد آنهـا بـه حـدود     محد

» حريم شهر « و » محدوده شهر « رسد، در قانون جديد در قالب دو مفهوم  بيست مورد مي
به دو مفهوم اصلي محدوده و حريم، در دقيق با اين وجود در اينجا اشاره  .1يكپارچه شده اند

  .نمايد بور براي آشنايي بيشتر خوانندگان ضروري ميكنار ساير مفاهيم مز
  

                                                 
 .يم گفتهاي بعدي بيشتر سخن خواه در زمينه اين قانون در بخش .1

هاي تعاوني وشركت
ساير اشخاص حقيقي و 

  حقوقي
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هاي شهري  آشنايي با محدوده

هاي شهري در قوانين و مقررات  اصطالحات به كار رفته در مورد قلمروها و محدوده :2- 1جدول شماره
  مربوط به توسعه شهري

 عنوان يا عناوين قانون عنوان اصطالح  رديف
 )2ماده(1334قانون شهرداري مصوب - حوزه شهرداري  1
 )56ماده(1334قانون شهرداري مصوب - صوب شهرحدود م  2

  حريم شهر  3

  )101ماده  ،100ماده  ،1345الحاقي 99ماده ( 1334قانون شهرداري مصوب  - 
 )1ماده ( 1355مصوب ... ين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنايآ - 

 )2و 1مواد ( 1359اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها مصوب  - 

هاي تعاوني  منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني بر شركتقانون  - 
1381 

حريم استحفاظي   4
 شهر

 )1374الحاقي  99ماده 3تبصره (  1334قانون شهرداري مصوب  - 

 )2ماده(1366قانون زمين شهري مصوب -

  محدوده شهر  5
  )1345الحاقي  101و  100ماده (قانون شهرداري  - 
  1362و مزارع در محدوده شهري مصوب  باغاتضوابط و مقررات تفكيك  - 
  )4ماده  1تبصره ( 1362قانون تقسيمات كشوري مصوب  - 
 1369تصويب نامه مربوط به انتقال صنايع آلوده كننده -

محدوده قانوني   6
  شهر

  )2ماده ( 1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  - 
  )2ماده ( 1366قانون زمين شهري مصوب  - 
 )1ماده ( 1355مصوب ... استفاده از اراضي و احداث بناين نامه مربوط به يآ - 

 1359اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز شهري مصوب  - 

هاي تعاوني  قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني بر شركت - 
1381 

 1372قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات -
  )31ماده ( 1347ب قانون نوسازي و عمران شهري مصو -  حد مصوب  7
 حدنهايي  8
محدوده خدمات   9

 شهري
  )2تبصره ماده ( 1352قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب  - 
  )1ماده ( 1355مصوب ...ين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنايآ -

حدود استحفاظي   10
 يا نفوذي

  )1ماده ( 1355وب مص... ين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنايآ - 
 1374تصويب نامه طرح مجموعه شهري مصوب -

 1362ضوابط و مقررات تفكيك باغات و مزارع مصوب - حدود شهري  11
 حوزه شهري  12

 )1ماده (ين نامه احداث شهر هاي جديد مصوب  يآ - 

  13  1362قانون تعاريف و ضوابط تفسيمات كشوري مصوب  - 
14  

 حدود ثبتي
 حدود عرفي

  1374تصويب نامه طرح ريزي و مديريت مجموعه شهري تهران  - شهرداريحريم  15
 1378ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهر - محدوده مصوب  16
  1385اسدي و برك پور، : منبع 
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 ...هاي  مفاهيم و تعاريف محدوده

  محدوده شهر محدوده شهر ..11--11--11

محدوده شهر عبارت است از حـد كالبـدي   ، )1384(مطابق با قانون تعاريف محدوده و حريم
اين تعريف ، اكنون به عنـوان يگانـه تعريـف     .ه آتي در دوره طرح جامعموجود شهر و توسع

  .باشد قانوني محدوده شهر، مالك عمل مي
دار وظـايف و واجـد    ، عهـده هـا  هـا و شـركت   برخـي از سـازمان  مطابق با قوانين مرتبط، 

   .نها اشاره شده استه آب ،3-1شماره اختياراتي در محدوده شهر هستندكه در جدول 
  

  وظايف و اختيارات واگذار شده در محدوده شهر : 3-1شماره جدول  

  محدوده شهروظايف و اختيارات واگذار شده در  ترين همم  حكم قانوني

قانون 
 شهرداري

ب آهاي عمومي و تأسيسات ات شهري از قبيل ايجاد باغجبراي تأمين احتيا…شهرداري:96ماده
ب ي، امالك يا ابنيه واقـع در محـدوده شـهر بـه تصـو     كه بايد تمام يا قسمتي از اراضي …و برق و 

  .استفاده كند …شهرداري درآيد از مقررات قانون توسعه معابر 
سسات دولتي كه اراضي و ابنيه و امالكي داشته باشند كه مشـمول حكـم   وها و م سازمان: 2تبصره 

اضي و امالك ابنيـه را  اين ماده باشد، مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر و تأييد استاندار، آن ار
  .بالعوض در اختيار شهرداري قرار دهند

ها و نهرها  و به طور كلي معابر و بستر رودخانه …ها و  هاي عمومي و ميدان اراضي كوچه: 6تبصره 
واقع در محدوده هر شهر  …هاي عمومي و  هاي عمومي و گورستان شهرها و باغ  و مجاري فاضالب

ايجاد تأسيسـات  . ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است كه مورد استفاده عموم است،
  .ها واقع در محدوده شهرها بالمانع است در بستر رودخانه) نيرو(آبياري از طرف وزارت آب و برق 

مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده شهر بايد قبل از هر اقدام عمرانـي بـا تفكيـك    : 100ماده 
  .شهرداري پروانه اخذ نماينداراضي و شروع ساختمان از 

ظفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضـي محـدوده   وها م اداره ثبت اسناد و امالك و دادگاه: 101ماده 
  .رسيده باشد شهرداري تصويب اي انجام دهندكه قبالً به طبق نقشه عمل تفكيك را شهر
هرگونه اقدامي نسبت به ها و مؤسسات دولتي و خصوصي مؤظفند قبل از  كليه وزارتخانه: 103ماده 

هاي  چنين اتصال راه كارهاي عمراني از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و هم
عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را نمايند اين قبيل اقدامات بايـد بـا موافقـت كتبـي     

  .شهرداري صورت گيرد
قانون تأسيس 
  .باشند ها مكلف به اجراي مصوبات شورايعالي شهرسازي مي شهرداري: 7ماده  - شوراي عالي 
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  محدوده شهروظايف و اختيارات واگذار شده در  ترين همم  حكم قانوني

شهرسازي و 
رانمعماري اي  

قانون حفظ و 
گسترش فضاي 

 سبز

قطع هـر    رويه درختان، ري از قطع بييبه منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگ: 1ماده - 
بـاغ شـناخته   ي كه بـه صـورت   يها ها، باغات و محل ها و پارك نوع درخت در معابر، ميادين، بزرگراه

  شوند در محدوده قانون و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است
اليحه تعاريف 

محدوده و 
حريم شهر، 

روستا، شهرك 
و نحوه تعيين 

 آن

ي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات ها طرحاجراي : 1ماده 
  داريزيربنايي در چارچوب وظايف قانوني شهر

كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط بـه توسـعه و    - 
  عمران در داخل محدوده شهر

  1386ايرمكو،: منبع 

  محدوده روستا محدوده روستا   ..22--11--11

» تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنهـا « قانون 3مادهبر اساس 
اي شامل بافـت موجـود روسـتا و     ستا عبارت است از محدودهمحدوده رو، 1384در دي ماه 

ي باالدسـت  هـا  طـرح ي كه با رعايت مصـوبات  يگسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستا
ها كنترل و نظارت بر احداث هرگونه  دهياري. رسد تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط مي

روسـتاهايي كـه در   بـر ايـن اسـاس     .دار خواهند بود ساز در داخل محدوده را عهده و ساخت
مطابق طرح هادي روسـتايي داراي محـدوده و حـريم مسـتقل      ،شوند حريم شهرها واقع مي

ايـن   .حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را نـدارد  ،بوده و شهرداري شهر مجاور
اقـع در  امر بر خالف قوانين پيشين بود كه بر اساس آن كنترل ساخت و ساز در روستاهاي و

  . حريم شهر به عهده همان شهرداري بود
ي مصـوب جـامع و   هـا  طـرح ي كه به موجب يروستاها":كند  اين قانون بيان مي 2تبصره
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در صورت رسيدن بـه شـرايط شـهر شـدن، شـهر       ،هادي در داخل حريم شهرها واقع شوند
يا منـاطق  صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي  مستقل شناخته نشده و به

ي جامع و تفصيلي ضوابط و ها طرحشهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب 
ي تهيه و مالك عمـل قـرار خواهـد    يهاي روستا مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليت

محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با همـاهنگي شـوراي اسـالمي روسـتا توسـط       ".گرفت
تصـويب   الب اسالمي در قالب بافت مسكوني روسـتا پيشـنهاد گرديـده و بـه    بنياد مسكن انق

درآمـد ناشـي از سـاخت و سـازها و عـوارض       .خواهد رسيد مراجع قانوني مربوطه در استان
داراي طرح هـادي و فاقـد طـرح هـادي، بـه       ،گيرند روستاهايي كه در حريم شهرها قرار مي

  .)1386ايرمكو،( گردد واريز ميهاي روستا جهت توسعه و عمران  حساب دهياري

  حريم شهرحريم شهر  ..33--11--11

ن نظـارت بـر    آن قسمت از مناطق خارج از محدوده قانوني شهر كه در آطبق ضوابط ايران ، 
احداث و تعـريض معـابر و ايجـاد سـاختمان زيـر نظـر        ي از قبيل تفكيك اراضي،يها فعاليت

ن شـهر بـه   آشـود،حريم   ام مـي ها انج شهرداري بوده و بر اساس  قوانين مربوط به شهرداري
حريم شهر عبارت اسـت از قسـمتي از اراضـي    در واقع، . )10: 1387شيعه ،( يدآ حساب مي

ن ضـرورت دارد و از مـرز   آمحدوده شهر كه نظارت و كنترل شـهرداري در  بالفصل پيرامون 
  .تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد

هـاي   كه توسعه قوانين مـدني و شهرسـازي و تـدارك    جاست تذكر اين نكته در اينجا به
گشايند و به زمـاني   ها مي براي تشخيص و تعيين حريم را راهي پيوسته حقوقي هر كشوري،

  .)174: 1387كاميار،( كنند معين، لزوم قانوني خاص براي انواع حريم را مطرح مي
تـداخل حـريم    هاي شهري خصوصا حريم شـهر،  يكي ديگر از مطالب مربوط به محدوده
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هـا   محدوده :دارد بيني كرده و اعالم مي قانون مرجع اختالف را پيش .ر استگشهرها با يكدي
در غيـر ايـن   .هاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور نبايد با هم تداخل داشته باشند و حريم

. هـاي هـادي و جـامع هسـتند     صورت مرجع حـل اخـتالف، مراجـع تصـويب كننـده طـرح      
  )175: 1387كاميار،(

  ، تعريف حريم شهر در اسناد رسمي كشور 1كادر نوشت شماره 
-قانون شهرداري با تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور تعيين مـي  99حريم شهر، مستند به ماده 

خود، حريم شهر را به شرح زير تعريف  18/12/67در چارچوب اين مستندات، هيئت وزيران در مصوبه . گردد
  :كرده است

تـر و در   تحفاظي موضوع قانون زمين شهري عبارت است از حريم مصـوب شـهرها كـه بـزرگ    حريم اس"
شود، چنانچه محـدوده  قانون شهرداري تعيين شده يا مي 99برگيرنده محدوده قانوني بوده و در اجراي ماده 

تـر از محـدوده قـانوني مصـوب شـهر و در       نهايي مشخص شده در طرح مصوب جامع يا هـادي شـهر بـزرگ   
ي مذكور حريم اسـتحفاظي  ها طرحتر از حريم شهر باشد، محدوده نهايي  هاي داراي حريم مصوب بزرگشهر

موضوع ... در اين صورت انجام اقداماتي از قبيل صدور پروانه ساختمان، مساحت زيربنا و. محسوب خواهد شد
ده قـانوني و حـريم شـهرها    نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خـارج از محـدو  آيين

ي هـا  طرحبر روي اراضي حد فاصل بين محدوده قانوني يا حريم مصوب شهر و محدوده نهايي  1355مصوب 
 . نامه مزبور و با رعايت تصميمات شوراي عالي شهرسازي صورت خواهد گرفتمذكور براساس مقررات آيين

  : ريم شهرها، تعريف زير ارائه شده استدر دستورالعمل ابالغي وزارت كشور در خصوص نحوه تعيين ح
تر و دربرگيرنده محدوه قانوني شهر بوده بـه   اي كه بزرگحريم شهر عبارت است از محدوده": حريم شهر

هـاي معمـول در كليـه    طوري كه سطح حاصل از آن بتواند نيازهاي جمعيـت آتـي شـهر را براسـاس سـرانه     
بايست چنـان تعيـين   قانون شهرداري مي 99ر اجراي ماده حريم موصوف د. هاي شهري تأمين نمايدكاربري

ي هادي، جامع و جـامع  ها طرح(ي توسعه شهري ها طرحشود كه اوالً حدود و جهت توسعه مشخص شده در 
را ) سرزمين موضوع بند يك ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسـكن و شهرسـازي  

نامـه اجرايـي   ثر رشد خود منطبق بر حدود حوزه شهري موضوع مـاده پـنج آيـين   لحاظ كرده، ثانياً در حداك
سـال آتـي نيـازي بـه تغييـر و       قانون تعاريف و ضوابط كشوري بوده و به نحـوي تعيـين گـردد كـه در پـنج     
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  . "نظر در آن نباشدتجديد
ورد حـريم  ها مكلفنـد در مـ  ها، شهرداريقانون شهرداري) 99(طبق ماده : خصوصيات و مشخصات حريم
  : شهر اقدامات زير را معمول دارند

  تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع با توجه به توسعه احتمالي شهر): 1(
بنـدي، تفكيـك اراضـي، ايجـاد سـاختمان، بـاغ،       تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه): 2(

ررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصـوص بـه   كشي، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين بقيه مقخيابان
  .حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر

 حريم شهر عبارت است از اراضي و امالك متصل به حد خارجي محدوده قـانوني شـهر كـه     به طور كلي
  . شودحدود آن طبق تشريفات مقرر در قانون شهرداري و اين دستورالعمل تعيين مي

  :ه شهرها بايد داراي خصوصيات زير باشدحريم شهر در مورد كلي
  حدود آن با توجه به تعريف حريم تا شعاعي در نظر گرفته شود كه هر نوع عمليات عمراني و   فعاليـت-

  . هاي ساختماني در آن، مستقيماً روي شهر موثر باشد
 تـداخل  اي بايد طوري تعيين و مشخص گردد كه با حريم شهرهاي مجـاور  حريم شهر در مقياس منطقه

نكرده و در حداكثر رشد خود، منطبق بر حوزه شهري بوده و تا پنج سال آتي نيازي به تجديد نظـر و تغييـر   
  . نداشته باشد

سـازي تعـاريف، ضـرورت تعيـين     مشكالت مربوط به تعدد تعاريف در زمينه حـدود شـهرها و  لـزوم يكسـان    
سـاز تـدوين و تصـويب قـانون     رها سـبب ي توسعه و عمـران شـه  ها طرحدر قالب » حريم شهر«و » محدوده«

 : براساس اين قانون. گرديد 1384تعاريف محدوده شهر و روستا و حريم شهر در دي ماه 

 عبارت است از قسـمتي از اراضـي بالفصـل پيرامـون محـدوده شـهر كـه نظـارت و كنتـرل          : حريم شهر
بـه منظـور   . وط تجاوز ننمايدشهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مرب

حفظ اراضي الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايـت اولويـت حفـظ اراضـي كشـاورزي، باغـات و       
ها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر، تنها در چارچوب ضوابط و جنگل

گونـه سـاختمان و   نظـارت بـر احـداث هر   . د بـود ير خواهـ پـذ ي جامع و هادي امكـان ها طرحمقررات مصوب 
و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حـريم   ها طرحتأسيسات كه به موجب 

هـا  كه در هر حـال از محـدوده قـانوني و حـريم شـهرها و قـانون شـهرداري       (هاي صنعتي به استثناء شهرك
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هر گونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلـف  . باشنديبر عهده شهرداري مربوط م) باشندمستثني مي
  . محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد

هـاي شـهري خاتمـه    نكته مهم در اليحه فوق كه تا حدودي به شبهات مربوط به تعدد تعاريف محـدوده 
ن آورده شـده در اليحـه   باشد كه در آن به اين نكتـه اشـاره شـده اسـت كـه عنـاوي      آن مي 10ماده  ،دهدمي

حـدود  «، »حوزه شـهرداري «، »حدود قانوني«، »محدوده قانوني«جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله 
يـا  » محـدوده مسـكوني روسـتا   «، »محـدوده اسـتحفاظي  «و نظاير آنها، در مورد محدوده شهر » مصوب شهر

گـردد و هـر ترتيـب ديگـري كـه در      مي» كمحدوده قانوني شهر«در مورد محدوده روستا و » حدود روستا«
مورد تعاريف محدوده و حريم شهر، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيـين آنهـا بـا هـر عنـوان ديگـري در       

 .قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهد شد

  1385بوم سازگان، : ماخذ

  
روستاهايي كه در داخل حريم شهرها واقع  بر اساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر

صـورت   شـهر مسـتقل شـناخته نشـده و بـه      در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن، ،شوند
منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصـلي تلقـي و اداره خواهنـد    

در حـريم   مطابق با قوانين موضوعي مختلف، وظايف و اختيـارات واگـذار شـده    .)همان(شد 
  : توان به شرح زير خالصه نمود را ميو خارج از آن  شهر

  
  وظايف و اختيارات واگذار شده در خارج از حريم شهر :4- 1جدول شماره

  وظايف و اختيارات واگذار شده در خارج از حريم شهرترين  همم  حكم قانوني

قانون 
  ها شهرداري

وسازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب ختبه منظور جلوگيري از سا:99ماده3بند2تبصره
شهرها و نحوة رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضائيه و 

كميسيون حسب مورد و با توجه به . ها تشكيل خواهد شد وزارت مسكن و شهرسازي در استانداري
نامه احـداث بنـا در    ينيآ 4با رعايت ماده امع به تصويب نرسيده باشد جچنانچه طرح (طرح جامع 

درصـد   70درصـد تـا    50نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمـه معـادل   ) خارج از محدوده قانوني
هـايي كـه    ظفند براي سـاختمان ومراجع ذيربط م. قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود

در صـورت  . تعيـين و پرداخـت گـردد    ها جريمه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آن
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  وظايف و اختيارات واگذار شده در خارج از حريم شهرترين  همم  حكم قانوني
 .كار صادر نماينددرخواست گواهي پايان

نامه  آيين
مربوط به نحوه 

استفاده از 
اراضي، احداث 
بنا و تأسيسات 

در خارج از 
محدوده قانوني 
  حريم شهرها

كه ساختمان طبق مشخصـات و  هاي الزم براي اينصدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت:6ماده
ها رعايت شود،  در مورد آنمه نا ينياين آ 4مندرج در پروانه بنا گردد و ضوابط مقرر در ماده شرايط 

عهده مرجعي خواهد بود كـه در هـر ناحيـه توسـط     ه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ب
بر مقتضيات محل و با تصـويب كميسـيون مـاده     تواند بنا گردد و استاندار مي استانداري تعيين مي

نامه، احداث ساختمان را در بعضي از مناطق خارج از محدوده و حريم شهرهاي حوزه  ينياين آ 13
مشمول دريافت  ي،ها را در اين قبيل مناطق با اعالم قبل استان و يا احداث بعضي از انواع ساختمان

  . پروانه نمايد
ه و تـأمين تسـهيالت الزم   نامـ  نيـي رت در رعايت ضوابط مقرر در اين آو اعمال نظا مراقبت: 7ماده 

هاي سالم و هماهنگ ساختماني در خارج از محدوده قانوني و حـريم شـهرها و    براي انجام فعاليت
دارنـد و  را كه قصـد ايجـاد سـاختمان و تأسيسـات در ايـن قبيـل نقـاط         ي و ارشاد كسانييراهنما

هاي دولتي واقع  از سازمانباشد كه با استفاده  عهده استاندار ميه جلوگيري از تخلفات ساختماني ب
  .در حوزه استان اين وظيفه را انجام دهد

هـا و   ها و تأسيسات نظامي، انتظامي، امنيتي، مرزي و همچنين ساختمان ايجاد ساختمان: 10ماده 
هـاي نفـت و گـاز، تأسيسـات فنـي       كشـي  ي آب و فاضالب و برق، لولهها طرحتأسيسات مربوط به 

هـاي   نفت و گاز، خطـوط ارتبـاطي و مخـابراتي، واحـدها و مجتمـع     مربوط به اكتشاف و استخراج 
هـا در   هاي دولتي و يا وابسـته بـه دولـت و شـهرداري     مسكوني و ساير تأسيسات متعلق به سازمان

ي مصـوب توسـط مراجـع و مقامـات     هـا  طـرح هـا و   خارج از محدوده قـانوني شـهرها تـابع پـروژه    
بايـد رعايـت    هـا  طـرح ها و  كننده اين قبيل پروژه يبكننده و تصو دار است و مقامات تهيه صالحيت

ضوابط عمومي ايجاد ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها بـه ترتيبـي كـه در    
  . بنمايند ،نامه مقرر شده است ينياين آ

بـرداري از شـهرك طبـق     ترتيـب صـدور پروانـه تأسـيس شـهرك و پروانـه بهـره       : 12تبصره ماده 
خواهـد بـود كـه بـه پيشـنهاد وزارت مسـكن و شهرسـازي بـه تصـويب شـورايعالي            دستورالعملي

  .شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد
به منظور بررسي و اتخـاذ تصـميم مقـدماتي درمـورد پيشـنهادهاي مربـوط بـه احـداث         : 13ماده 

ه در مـ ان ينيـ ي جديد براساس مقتضيات و نيازهاي منطقه و اجراي وظايف مقرر در اين آها شهرك
گردد و تصـميمات   مركز هر استان كميسيوني به رياست استاندار و شركت مقامات زير تشكيل مي

مدير كل ) 2معاون استاندار در امور عمراني ) 1: آن با رأي اكثريت مجموع اعضاء معتبر خواهد بود
تان رئيس دفتر مهندسي اسـ ) 4مدير كل كشاورزي و منابع طبيعي ) 3مسكن و شهرسازي استان 

  رئيس سازمان برنامه و بودجه استان) 5
  1384ت و برنامه ريزي شهر تهران، مركز مطالعا: منبع 

  



                           
 

14  

 

هاي شهري  آشنايي با محدوده

  وظايف و اختيارات واگذار شده در حريم شهر :5-1جدول  شماره 
  وظايف و اختيارات واگذار شده در حريم شهرترين  همم  حكم قانوني

قانون 
  شهرداري

صوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و سـاير تأسيسـات   شهرداري خارج از حدود م:56ماده
  .شهرداري را ندارد

  :دنها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنماي شهرداري: 99مادة 
  .تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر - 
كشي، ايجـاد   بندي و تفكيك اراضي، خيابان طعهتهيه مقررات براي كليه اقدامات عمراني از قبيل ق - 

باغ و ساختمان، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفـظ بهداشـت عمـومي    
حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مـذكور  . مخصوص حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر

اطالع عمومي آگهي و به مـورد اجـرا گذاشـته    پس از تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور براي 
  .خواهد شد

هـاي محـل اجـراي     گردد بايستي تماماً بـه شـهرداري   عوارض كه از عقد قراردادها عايد مي: 2تبصره 
  .قرارداد پرداخت گردد

درصد از عوارض و  80هاي سراسر كشور مكلفند عالوه بر اعتبارات دولتي حداقل  شهرداري: 3تبصره 
كنند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيـربط   ا كه از حريم استحفاظي شهرها كسب ميدرآمدهايي ر

سازي، آموزش و  ي واقع در حريم خصوصاً در جهت راهها شهركدر جهت عمران و آباداني روستاها و 
  .پرورش، بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايد

حريم آن بايد قبل از انجام هر اقدام عمرانـي يـا تفكيـك     مالكين اراضي و امالك واقع در: 100ماده 
  …اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند

ها مكلفند در موقـع تقاضـاي تفكيـك اراضـي حـريم آن، عمـل        اداره ثبت اسناد و دادگاه: 101ماده 
معـابر و شـوارع    … اي انجام دهند كه قبالً به تصويب شهرداري رسـيده باشـد   تفكيك را طبق نقشه

  …شود متعلق به شهرداري است و  عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي
هاي مربوط به توسعه معـابر و تـأمين سـاير احتياجـات      اگر در موقع طرح و اجراي برنامه: 102ماده 

 ي وزارت فرهنگ و هنـر ها طرحها مكلفند نظرات و  به آثار باستاني برخورد شود شهرداري …شهري 
هـا و   را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر سـاختمان ) سازمان ميراث فرهنگي(

  .ها را رعايت نمايند هاي مجاور آن ميدان
ظفند قبل از هرگونه اقدامي نسـبت بـه   وها و مؤسسات دولتي و خصوصي م كليه وزارتخانه: 103ماده 

چنـين اتصـال    و برق و آب و سـاير تأسيسـات و هـم   از قبيل احداث شبكه تلفن  …كارهاي عمراني 
اين قبيل اقدامات بايـد بـا موافقـت    . هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند راه

كننده مكلف است هرگونه خرابـي و زيـاني را كـه در اثـر      كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام
بر عمومي وارد آيد، در مـدت مناسـبي كـه بـا جلـب نظـر       اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معا

  …شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و 
كـه در خـارج از محـدوده شـهرها وصـول       …وزارت كشور مكلـف اسـت كليـه عـوارض     : 106ماده 
شـود،   چنين عوارض قراردادهاي پيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا مي و هم …شود  مي

  .تقسيم نمايند …ها  بين شهرداري …به تناسب 
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  وظايف و اختيارات واگذار شده در حريم شهرترين  همم  حكم قانوني
تمـام واقـع در    نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غيرمناسب بـا وضـع محـل و يـا نيمـه     :110ماده

شـهرداري   …مـوازين شهرسـازي باشـد     …قرار گرفته و منافي  …محدوده شهر كه در خيابان يا 
زمينـه زيبـايي و پـاكيزگي و    تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طـرح مصـوب انجمـن شـهر در      مي

  .دارد … مبذولشهرسازي هرگونه اقدامي را كه الزم بداند، 

قانون 
نوسازي و 

عمران 
  شهري

ها داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محـدوده و حـريم شـهر از    شهرداري:23ماده
براسـاس نقشـه جـامع شـهر و     هـا   جمله تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و كيفيت ساختمان

ي كه از طرف شورايعالي شهرسـازي تعيـين و بـه وسـيله     يبندي آن با رعايت ضوابط و معيارها منطقه
رشد متناسـب   در مراقبت وزارت كشور ابالغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختيارات فوق مكلف به

  .بود اهندخو اجتماعي زندگي براي م تسهيالت الز تأمين و موزون شهرها و
اليحه 

تعاريف 
محدوده و 

حريم شهر، 
روستا و 
شهرك و 

نحوه تعيين 
  ها آن

و ضوابط مصوب داخـل  هاطرحنظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب:2ماده
  .حريم شهر مجاز شناخته شده است

ني و حريم شهرها ي صنعتي كه در هر حال از محدوده قانوها شهركحفاظت از حريم به استثناي  - 
  .باشند ها مستثني مي و قانون شهرداري

  

  1384ريزي شهر تهران،  ت و برنامهمركز مطالعا: منبع 

  مرتبط مرتبط ساير مفاهيم ساير مفاهيم ..44--11--11

اي از مفاهيم به دليل اشاره به  اشاره شد كه به غير از دو مفهوم اصلي حريم و محدوده، پاره
مطالعـاتي، گـاه در ارتبـاط بـا مفـاهيم حـريم و        ريـزي و  آنها در اسناد قانوني، اسناد برنامـه 

در اينجا صرفا به منظور آشنايي . نها اشاره شده استه آروند و يا در متون ب محدوده بكار مي
اين توجه الزم است كه اين مفاهيم يا يكي . شود ها اشاره مي نه آخوانندگان با اين مفاهيم ب

و يا آنكه مفهوم قانوني خاص در شرايط  ندشو ميريزي شهري محسوب  از مفاهيم عام برنامه
، فاقد سنديت قـانوني  1384اند كه پس از تصويب قانون تعاريف محدوده و حريم  ايران بوده

    .هستند
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  محدوده قانوني شهرمحدوده قانوني شهر..11--44--11--11

محدوده اي كه طبق قانون شـهرداري يـا قـوانين    " ايران، قانوني پيشين در بر اساس ضوابط
جزء مناطق شهري  بر اساس قانون، ن،آعيين شده و مناطق واقع در ها ت مربوط به شهرداري

  . شد يده ميقانوني شهر نام محدوده ،)10:  1388شيعه ، ("شود محسوب مي

  محدوده خدماتي شهرمحدوده خدماتي شهر..22--44--11--11

ن شهرداري در مورد ارائه خدمات آاي كه در داخل  محدوده"ايران،قانوني قبلي طبق ضوابط 
شـيعه  ("كنـد  ه ساختماني براي يـك دوره معـين اقـدام مـي    شهري و همچنين صدور پروان

  . شد محدوده خدماتي شهرداري ناميده مي ،)1387:10،

  حوزه نفوذحوزه نفوذ..33--44--11--11

بلكه به صورت طيفـي از   وزه نفوذ يك شهر داراي يك حد كامال مشخص و قطعي نيست،ح
ورتر شويم هر چه از شهر مركزي د .ن مطرح مي گرددآشدت روابط بين شهر و نقاط اطراف 

ارتباطـات و عملكـرد    در مواقعي بسته به شرايط جغرافيايي، .شود شدت اين روابط كمتر مي
  .هاي جدا از يكديگر ظاهر شود حوزه يك شهر ممكن است به صورت لكه

 ،به شهر در نظام سلسله مراتبي شهرمرت، ذ را نقش شهرونف وسعت و شعاع عملكرد حوزه
ي يا ديگر عوارض طبيعي و سرانجام سهولت دسترسي تعيين نظير ناهموارعوامل جغرافيايي 

در تعيين حوزه نفوذ يك شـهر مـوثر    ترين شهر بعدي نيز اين فاصله نزديك بر عالوه .كند مي
اقتصـادي   فرهنگي، ميدان تاثير و نفوذ خدمات اجتماعي، اصطالح حوزه نفوذ نمايانگر .است
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ن آهاي كوچك مجاور شهر ها، بخش كها،شهر شهر، -روستا و سياسي يك شهر در روستاها،
ـ  نفـوذ يـك شـهر مـي      طبيعي است كه اين ميدان نفوذ با افزايش تعيين حوزه .است از  دتوان

  :بگيردعوامل زير كمك 
 عرضه كاالهاي شهري و تدارك مصنوعات ساخته شده در شهر  
 ارائه خدمات درماني و بهداشتي مستقر در شهر  
 راتي موجود در شهرهاي خدماتي و تعمي ارائه سرويس  
 االييك نقل مسافري و شبكه ارتباطي و امكانات حمل و.  

شايان ذكر است كه با توسعه ارتباطات و ماشيني شدن و ساير وسايط نقليه روز بـه روز  
تـوان   شـود و نمـي   هاي نفـوذ شـهري كاسـته مـي     اداري و تعيين حوزه -از مرزهاي سياسي

شهرها عمدتا داراي حـوزه نفـوذ    .فيايي تعيين كردهاي نفوذ شهري را با مرزهاي جغرا حوزه
  .متوسط و ضعيف هستند عام و خاص و يا حوزه نفوذ مستقيم،

ممكن است بـه تناسـب و    ،حوزه نفوذ عام يك شهر كه در ارتباط با شهرهاي ديگر باشد
امـا حـوزه    و ثير شهرهاي ديگر قرار گيردأشدت و ضعف عملكردهاي متفاوت شهري تحت ت

بيشتر در شعاع نزديك قرار دارد و مناسبات روزمره و نيازهاي متقابل جـاري را   ،نفوذ خاص
  .)47: 1388زياري،( دهد عمدتا با همان شهر انجام مي

  حوزه كششحوزه كشش..44--44--11--11

ضعف نقش شهر  در واقع حوزه كشش شعاع و حوزه برد كاالها و خدمات است كه با شدت و
بازارهـاي   .گـردد  نـاطق ديگـر تعيـين مـي    م چـه چه براي مصرف در حوزه شـهرها   و تقاضا؛
عمده فروشي محصوالت توليدات صنايع دستي و تبديلي در تعيين شـعاع   بازار دام، هفتگي،

  .)48: 1388زياري،( حوزه كشش نقش موثري دارند
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  پسكرانهپسكرانه..55--44--11--11

 .دانان معتقدند اين اصـطالح را بايـد بـراي شـهرهاي بنـدري بـه كـار بـرد         برخي از جغرافي
اجتمـاعي  _هـاي اقتصـادي   سـت و بـا مرزبنـدي   ا پسكرانه يك اصطالح جغرافيـايي  اصطالح

، نهاسـت آمراد از پسكرانه نواحي اطراف شهر اعم از حوزه نفوذ يا كشـش   .شود مشخص نمي
  .)همان( نآمانند پسكرانه روستايي يك شهر يا پسكرانه ارتباطي 

  كمربند سبز كمربند سبز . . 66--44--11--11

هـا تعريـف شـده     رت نوار سبزي از درختان و درختچهصوه در منابع مختلف ب 1سبز كمربند
، باشـد از جملـه   چنـد جانبـه مـي     ياست كه به دور شهرها كشيده شـده و داراي كـاركرد  

حفاظت شهرها در برابر آلودگي ، تلطيف هوا ، غربـال گـرد و غبـار ، تحديـد حـدود شـهر،       
مقابله با پديده حرارت  ،2شهرها دروني گير اراضي يا ضربه منطقه حائلگاهي ،  خاصيت تفرج

هـا،   سبز نه تنها دراطراف كـوه  گاهي كمربند .اي، افزايش محصوالت زراعي و بادشكن جزيره
بيني  ها نيز پيش هاي مترو و بزرگراه ها، ايستگاه بلكه گاه در اطراف خانه ،ها شهرها و رودخانه

بـه عنـوان فضـاي سـبز      اما آنچه در اينجا مورد توجه قرار دارد، فضاي كمربند سبز. شود مي
رويـي شـهري را    حاشيه شهري است كه نقش تحديد كننده توسعه و كنترل كننده پراكنده

هاي معاصر شهرسـازي   در حقيقت اين همان مفهومي است كه در انديشه. گيرد بر عهده مي
دائمـي را در   كمربنـد سـبز  به عنوان مثـال لـوئيس مـامفورد،    . مورد توجه قرار داشته است

درونشان جلوگيري  كند كه از به هم پيوستن و جوش خوردن واحدهاي يشنهاد ميشهرها پ
  .كند

                                                 
1. Greenbelt 
2. Buffer zone 



                                                               
  

١٩  

 

 ...هاي  مفاهيم و تعاريف محدوده

استراتژي كمربند سبز در حقيقت ايجاد محدوده يا حريمي نواري پيرامون شهرها اسـت  
زارها است كه به عنـوان قلمرويـي    هاي كشاورزي و درخت كه عمدتاَ پوشيده از مراتع، زمين
هـدف اصـلي از ايجـاد حـريم     . آورد ممانعت به عمل مـي  فيزيكي از گسترش توسعه شهري

شـهر  كمربند سبز در ممانعت از گسترش افقي شهر و ادغـام شـهرهاي پيرامـوني در كـالن    
البته در دو دهه اخير برخي كاركردهاي تفريحي و گردشگري نيز بـه كـاركرد   . مركزي است

قيـت كمربنـد سـبز،    در صورت موف همچنين. صرف حفاظتي كمربند سبز افزوده شده است
شـهر   توسعه شهري در نواحي پيراموني آن متمركز شده و حجم سفرهاي آونگـي بـه كـالن   

  .  مركزي را در آينده افزايش خواهد داد
ه كاشت درختان در حاشيه شـهر بـا   در تعريفي ساده  و متداول در ايران، كمربند سبز ب

ت و سازهاي غيرمجاز در محدوده گاه براي شهر و جلوگيري از ادامه ساخ ،هدف ايجاد تنفس
فضاي سبز به صورت  "اين ريشه در مفهوم كلي كمربند سبز به عنوان. شود اطالق ميحريم 

پيوسته و با عرض مشخص كه در فاصله مناسبي در محدوده و يـا حـريم شـهر بـه صـورت      
ني اما مرور ادبيات نظري مرتبط با موضـوع و تجـارب جهـا   . ، داردجنگلي وجود داشته باشد

نشان دهنـده آن اسـت     )...و ) تورنتو(هايي چون كمربند سبز لندن، پاريس ، اونتاريو نمونه(
هـايي در عرصـه اقتصـاد محلـي،      كه به تدريج كمربند سبز با حركت به سوي ايفـاي نقـش  

هاي نـويني   در حال دستيابي به نقش... كشاورزي و امنيت غذايي، تفريحات و گردشگري و 
توانـد صـرفا بـه عنـوان فضـاي سـبز        اي مطرح جهان است و ديگر نميشهره در سطح كالن

  . جنگلي با ماهيت تحديد توسعه شهري تلقي گردد
هاي سبز و محورهـاي سـبز    كننده ، كمان صورت كمربندهاي سبز محاط هسبز ب كمربند
دهنـده   صورت يك بخش كامال پوششه تر است و ب شود كه مورد اول شناخته شده ديده مي
رويـه و   اين نقش عمالً براي جلوگيري از گسـترش بـي  . كند يرامون شهرها عمل ميفضاي پ



                           
 

20  

 

هاي شهري  آشنايي با محدوده

هـاي شـهر قـديم     يـا دروازه  تحديد حدود شهر است و جايگزين مناسبي براي برج و باروهـا 
اي از فضاهاي سبز است كه در حاشـيه شـهرها    هاي سبز قطعات جداگانه اما كمان. باشد مي

مانند كمربند ندارد و نهايتاً محورهاي سـبز مشـتمل بـر     احداث شده و حالت به هم پيوسته
  .يابد طور مستقيم از كمربندي به درون شهر راه ميه فضاهاي سبزي است كه ب

 براي تجديد حـدود شـهر، كنتـرل گسـترش      :كمربندهاي فضاي سبز محاط كننده
ر رويه و به هم خوردن تناسـب سـاخت مورفولـوژي شـهر بـه كـا       شهر، جلوگيري از رشد بي

 ،اين كمربندها در روند پويش شهر، نقش اوليه خود را از دسـت بدهنـد   ممكن است .رود مي
درون شـهري و نقـش    گـاه  ولي نقش بالقوه آنها به عنوان فضاي سبز تعادل بخشـنده تفـرج  

  .ماند ه عنوان شاخص زنده جهت تشخيص روند شهر، پابرجا باقي ميفرعي آنها ب
 باشند كـه بـراي مهـار رشـد بـي رويـه        ريضي ميكمربندهاي سبز ع :هاي سبز كمان

ي هـا  شـهرك شهرها و هدايت آنها در جهت دلخواه، برقراري پيوند ميان هسته اصلي شهر و 
كـار   بـه  از سـوي ديگـر،   فضـاي حومـه    اقماري از يك سو و جدا كردن فضاي اصلي شهر از

  .روند مي
 فضاي سبز امتداد (درون شهر  زاين محورها مشتمل بر محورهاي سب :محورهاي سبز

هـايي كـه بـه طـور مسـتقيم يـا از طريـق         فضاي سبز جاده(و برون شهر ) هاي شهر خيابان
  ).يابند كمربندي به درون شهر راه مي

 شده ها است كه به دور شهرها كشيده  نوار سبزي از درختان و درختچه :كمربند سبز
فاظـت شـهرها در برابـر    كمربنـد سـبز بيشـتر بـراي ح    . اي است و داراي كاركرد چند جانبه

آلودگي، تلطيف هوا، غربال گرد و غبار، تعـددي حـدود شـهر، گسـترش بيرونـي آن و جـدا       
  .رود كردن بخش دروني شهر از اراضي پيراموني بكار مي
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، نوعي سياست و  روش تخصيص كاربري اراضي است كه در 1به هر ترتيب كمربند سبز 
هاي مختص بـه   اراضي بزرگ توسعه نيافته، زمينريزي كاربري اراضي به منظور حفظ  برنامه

مفـاهيم  . شـود  حيات وحش  و اراضي كشاورزي پيرامون يا مجـاور بـا شـهرها اسـتفاده مـي     
كه داراي ماهيت خطـي هسـتند و    3)شكلV( يا محورهاي سبز 2هاي سبز مشابهي چون راه

. ز وجـود دارد نيـ  ،، قطع نمايندكنندممكن است يك ناحيه شهري را در عوض اينكه احاطه 
نمايد  و از توسـعه   در واقع كمربند سبز خطي نامرئي است كه يك ناحيه خاص را احاطه مي

  .4اي كه حيات وحش در آن تداوم يابد يا بدان برگردد حمايت مي نمايد آن ناحيه به گونه
در انگلستان، كمربند سبز لنـدن در  . سياست كمربند سبز، نخست در اروپا پيشنهاد شد

ي بين جنگ براي كنترل رشد شهري با عرض سي كيلومتر پيشنهاد گرديد و قوانين ها سال
انگلسـتان   1947ريـزي شـهري و روسـتايي     قانون برنامـه . بعدي به حمايت از آن برخاستند

بـه هـر ترتيـب    . تمامي شهرهاي بزرگ را ملزم به تعيين كمربند سبز در پيرامونشـان نمـود  
اي كـه در سـال    ن داراي اهميت ويژه اي اسـت بـه گونـه   اكنون كمربندهاي سبز در انگلستا

. شناسايي شده است 5منطقه كمربند سبز14درصد از مساحت انگلستان در قالب 13، 1997
درصــد از مســاحت اســكاتلند بــه 2درصــد از مســاحت كــل ايرلنــد شــمالي و 16همچنــين 

  . (CIELAP ,2010:27-28) كمربندهاي سبز اختصاص يافته است
  
  

                                                 
1. Green belt or greenbelt 
2. Greenways 
3. Green wedges 
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Green_belt 
5.Green belt regions 
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  كمربند سبز لندن : 1- 1ماره تصوير ش

  CIELAP ,2010:9: منبع 
  

انگلسـتان،   1 (PPG 2)كمربنـدهاي سـبز  :  2ريزي  در اسناد دستورالعمل سياست برنامه
  : پنج هدف براي تخصيص اراضي به عنوان كمربند سبز تعيين شده است 

 نامحدود در قالب نواحي ساخته شده وسيع  2مقابله با پراكنده رويي  
 جوار با يكديگر  از ادغام شهرهاي كوچك هم جلوگيري 

 اندازي در مقابل هرگونه دست 3)حومه شهر(كمك به حفاظت از روستاكنار 

  حفاظت از  محيط و ويژگي خاص شهرهاي تاريخي 

 سازي شهري از طريق تشويق بازيافت اراضي متروكه و ديگر اراضي شهر  كمك به باززنده 

 ه اراضي كمربند سبز تدوين شده انـد بـدين شـرح   اهداف عملياتي كه در زمينهمچنين 
  : هستند

                                                 
1. Planning Policy Guidance 2: Green Belts (PPG 2) 
2. Sprawl 
3. Countryside 
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 اي فضاهاي باز حومه(هايي براي دسترسي به روستاكنارهاي باز  فراهم نمودن فرصت ( 

 هايي براي ورزش و تفريحات در هواي آزاد در نزديكي نواحي شهري  تامين فرصت 

  حفظ مناظر جذاب و بهسازي مناظر در نزديكي محل زندگي شهروندان 

  بهسازي اراضي آسيب ديده و متروكه در اطراف شهرها 

   تضمين منافع حفاظت از طبيعت 

 داري و كاربري هاي مشابه   حفظ اراضي در قالب كشاورزي، جنگل  

  
  )كانادا -اتاوا(طرح كمربند سبز منطقه پايتخت  :2- 1تصوير شماره 

   http://www.canadascapital.gc.ca/data/2/rec_docs/5314_concept_plan_map.jpg:منبع 
  

ذكر اين نكته ضروري است كه توسعه كمربندهاي سبز در آسيا نيز آزموده شده و صـرفا  
سـازها و بهـاي    و در شرايطي كه ميزان ساختدر چين و . شود محدود به امريكا و اروپا نمي

زمين در پكن به شدت رو به افزايش است، مسـووالن ايـن شـهر نـواري را بـه پهنـاي يـك        
. انـد  كيلومتر در ميان دو حلقه بزرگراه در حاشيه پكن، صرفا به احداث پارك اختصاص داده

براي گردش و تفـريح بـه هـيچ طـرح مسـكوني و       "سبز"در اين نوار به جز چشم اندازهاي 
كيلـومترمربعي تـا    163  ساخت ايـن كمربنـد سـبز    . اي ساخت داده نخواهد شدصنعتي اجز
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  . ريزي شده است رنامهب  2010  سالپايان 
شهر كره  13، 1973آغاز و تا سال  1971در كره جنوبي، سياست كمربند سبز در سال 

د كيلومتر مربعي از اين كشور را به خـو  13400حايز كمربند سبز شد كه  اين امر مساحت 
مربعي به عنوان يكي از  كيلومتر 168اكنون كمربند سبز سئول با مساحت . داد اختصاص مي

گذاران دخيل در  سياست ،اكنون در كره. نمونه هاي مطرح كمربند سبز در آسيا مطرح است
اين موضوع در زمينه بازنگري در زمينه سياست كمربند سبز به ويژه از سوي مالكان اراضي 

  . دارندتحت فشار قرار 
ايـن تجربـه را     Evans, 2004 شايد به دليل اهميت تجربه سئول است كه برخي چون

ايـوان در مطالعـه خـود، پـس از تبيـين مفـاهيم       . گذارند در كنار تجربه لندن به بررسي مي
هاي رشد و مرزهاي رشد شهري، ابعـاد اقتصـادي كمربنـد     مهمي مانند كمربند سبز، كنترل

كره (شمارد ت اقتصادي ايجاد يك كمربند سبز در پيرامون شهر را بر ميسبز و به ويژه تاثيرا
از اين رو تجربه كمربندهاي سـبز لنـدن و سـئول را در     .))Evans, 2004(جنوبي و بريتانيا

 .  دهد كنار يكديگر مورد بررسي قرار مي
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 كمربند سبز سئول در ميانه منطقه پايتخت :3- 1هتصوير شمار

 

ز كمربند سبز، نوعي از حريم براي ايجـاد ممانعـت كامـل از توسـعه     به هر ترتيب مراد ا
تـوان بـه تجربـه كمربنـد      به عنوان نمونه مي. پيوسته و افقي در محدوده بالفصل شهر است

نامـه   و تصـويب  1358در شهر تهران اين موضوع سابقه در سـال  . سبز تهران نيز اشاره نمود
هاي اخير و بـه ويـژه دوره اخيـر مـديريت      ر  سالاگرچه د. هيئت وزيران در اين زمينه دارد

هـايي چـون طـرح مجموعـه      ، با توجه به تاكيدات مقامات اصلي نظام و برنامـه ي تهرانشهر
كـه در ايـن   (هاي اليحـه برنامـه پـنجم توسـعه      بيني شهري، طرح جامع جديد تهران، پيش

ه كمربند سبز تهران با و مصوبات كميسيون زيربنايي دولت، توسع) نها اشاره شده آمطالعه ب
ال منطقـه  غهاي جمعيتي و مراكـز اشـت   گاه هايي كه در زمينه كنترل سكونت توجه به چالش

شهري تهران وجود دارد، مجددا مورد توجه قرار گرفتـه و اكنـون يكـي از موضـوعاتي      كالن
ها و فضـاي سـبز    است كه در دستور كار معاونت توسعه شهري و كمربند سبز سازمان پارك

رسد موضوع كمربند سبز در دستور كار  اساسا به نظر مي اگرچه. هر تهران قرار گرفته استش
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و داراي تفاوت بـا مفهـوم جـامع     1داري شهري شهرداري تهران، بيشتر داراي ماهيت جنگل
، كاركردهـاي كشـاورزي  در واقـع  . كمربند سبز در ادبيـات نظـري و تجـارب جهـاني اسـت     

همچنـين  . شـوند  مـي كمربند سبز تهران ناديـده گرفتـه   ...  تفريحي و ،اقتصادي، گردشگري
مسايل متعددي بر سر راه توسعه كمربند سبز تهران وجود دارد كـه در كادرنوشـت    وموانع 
رسد كمربند سـبز تهـران، بـا اتكـا بـه       به هر ترتيب به نظر مي. نها اشاره شده استه آآتي ب
و نيز تجارب موفق در اين زمينه، اكنون  هاي نظري نوين توسعه كمربند سبز در جهان بنيان
شهر تهـران مـورد توجـه قـرار      شهري تهران و نه صرفا كالن بايد در مقياس منطقه كالن مي

  . گيرد
  
  
  

  ها ها و فرصت ، چالشكمربندسبز تهران، 2كادرنوشت شماره
ب توسط هيئت محترم دولـت شـهيد رجـايي بـه تصـوي      1358سبز جنوب تهران در سال  طرح كمربند

شـهرداري   بينـي شـده،   اگر چه در طرح پـيش . و شهرداري تهران به عنوان مجري آن مشخص گرديد رسيد
ها و نهادها نيز گذاشته شد از جملـه وزارت كشـاورزي    هتهران مجري بود اما تعهداتي به عهده ساير وزارتخان

رح و سـازمان آب جهـت   وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه معرفي اراضي در محدوده طـ  براي تأمين نهال،
از عمليات احداث   %8/4متأسفانه به علت عدم همكاري مراجع مذكور تا زمان مطالعه حاضر فقط . تأمين آب

و  19، 18، 15هـاي   مراقبت و نگهداري به مناطق شهرداري از عمليات كاشت نهال،انجام گرفته بود كه پس 
  .واگذار گرديد 20

 تهران سبز  اهداف كلي طرح كمربند   

                                                 
1. Urban Forestry 
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در مـورد شـهر   ... تلطيـف هـوا و    عالوه بر اهداف كلي احداث كمربندهاي سبز مانند تحديد حدود شهر،
هـاي   استفاده اقتصـادي از درختكـاري  : ست از ا مورد توجه قرار گرفت كه عبارت تهران چند هدف ديگر نيز

هاي زيرزميني جنـوب   آب هاي سطحي و زيرزميني با ايده پايين آوردن سطح مثمر و غيرمثمر، استفاده ازآب
يـا  ( دبايـ  شهر تهران و نهايتاً ايجاد مناطقي با عملكرد شهري كه احتياج به فضاي سبز زياد داشته باشد و مي

هـا،   ها، نهالسـتان  در دست كاشت، اردوگاه هاي جنگلي در حاشيه شهر باشد مانند پارك) گاهي بهتر است كه
   .ها انشناسي و گورست هاي گياه وحش، باغ هاي باغ

 كارهاي آنها  ريزي طرح و راه مشكالت برنامه  
صـورت  ه بقيه ب درصد65از آنها موات يا باير و  درصد 35 در هنگام تصويب طرح تنها: ها  مالكيت زمين -1

هـا و مجـري طـرح،     سـبز بـين مـالكين زمـين     بنابراين براي تبديل آنها به كمربند .زراعي يا باغي بوده است
وجود باغات و مزارع نه تنها  كه بايد خاطر نشان ساخت ،كار اما در ارايه راه. ني بوده استبي تعارض قابل پيش

وط بـر آن كـه در   اسـت مشـر   سبز سازي در كمربند يك نكته منفي نيست بلكه خود در واقع نوعي خصوصي
  .كاربري به هيچ عنوان صورت نگيردر هاي آتي تغيي سال

هـاي   هزينـه  موجـود در محـدوده طـرح و    خريد امالك و مستحدثاتتدوين بودجه شامل اعتبار : بودجه -2

نگهـداري قطعـات    آالت و عمليات زميني، احداث تأسيسات و ابنيه، حصاركشي، اعتبار خريـد نهـال، ماشـين   
كه در صورت حذف اين  باشد مياحداث شده است كه بخش اعظم آن خريد امالك موجود در محدوده طرح 

جـويي بـه    توجهي در بودجه طـرح، صـرفه   توان به ميزان قابل مي) لي آمده استتوضيح آن در بند قب(رديف 
  .عمل آورد

با  دباي سبز اطراف تهران به موقوفات اختصاص دارد مي چون بخشي از اراضي كمربند :هاي وقفي  زمين -3

  .تنظيم قرارداد اجاره با اداره اوقاف به رفع اين مشكل اقدام نمود

، هـا  شـهرك ، تبـديل بـه اراضـي مسـكوني،     زيادي از اراضي طرح بعـد از تصـويب   بخش :تغيير كاربري  -4

حـل   و راه باشـد  ميطرح  ترين مشكالت بر سر اجراي ها و صنايع كوچك شده است كه يكي از جدي دامداري
حـل   آن در نظر گرفتن يك دادگاه حقوقي ويژه رسيدگي به اين تخلفات در قوه قضائيه اسـت كـه بتوانـد راه   

اي متخلفان به جدي  را سريع و بدون فوت وقت پيگيري كند همچنين در صورت تأمين چنين شعبه اختالف
  .بودن قضيه بيشتر پي خواهند برد
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ها و ادارات مختلفي درگيـر اجـراي طـرح     چنانچه قبالً ذكر شد وزارتخانه:  هماهنگي هاي بين بخشي -5

اهنگ عمل كنند تا شايد طرح بعـد از قريـب سـي    با يكديگر هم دباي سبز شهر تهران هستند كه مي كمربند
 .سال سامان يابد

 سبز مشكالت فني كاشت كمربند 

 هاي زيرزميني نياز بـه علت باالبودن سطح آبه آباد ب در بعضي از اراضي مشمول مثل هاشم : مشكل آب -1

وديت اجـراي طـرح   آب از عوامل محد از سوي ديگر در اراضي صالح آباد و خليل قادري كمبود. كشي دارد زه
  .باشد مي

هـا بـا    رده از خـاك 3ها و رژيم حرارتـي و رطـوبتي    با توجه به خصوصيت ظاهري خاك: وضعيت خاك  -2

تشخيص داده شـده اسـت كـه هـر      ،در محدوده طرح  Aridisols ،Clalcic arthids،camborthidsن عنوا
گياهان با توقعات مختلف از جمله نيازهاي خصوصي از ه هاي اختصاصي دارند و به تبع آنها نوع ب كدام ويژگي

  .كنند خواهي مختلفي را طلب مي آب

اي كـه   بـه گونـه   دجهت كاشت گياهان در كمربند سـبز شـهر تهـران مـي بايـ      :جهت كاشت گياهان  -3

 چنانچه در منابع آمده كمربند .موجب افزايش سرعت باد شوند ،جريانات هوايي وارد به تهران را تقويت كرده
از اين رو اختصاصاً در مورد شهر . كاهش دهددرصد  77سرعت باد را تا  تواند نقش بادشكن داشته و ميسبز 

به تقويت جريانات هوايي وارده در شهر  دباي دهد مي تهران كه پديده وارونگي به فراواني در طول سال رخ مي
سـبز شـهر تهـران تـأمين      كمربند هاي موازي با جهت وزش باد در تواند با كاشت رديف اين كار مي. پرداخت

سبز نه تنها در برابر جريانات بادي نقش بادشكن نخواهد داشت بلكه معبري براي  شود به اين ترتيب كمربند
  .هدايت جريانات هوايي ساخته و از ميزان پايداري هوا در سطح شهر كاسته خواهد شد

اي،  نقـره  سرو: مناطق مختلف عمدتاً شامل  سبز در هاي كاشته شده در طرح كمربند گونه : نوع گياهان -4

اما به . سال است 4ـ   20شيراز و سنجد بوده كه سن آنها كاج، زبان گنجشك، چنار، اقاقيا، نارون، عرعر، سرو
هاي سازگارتر با اقليم خرد هر يك از مناطق شهرداري مانند سنجد و عرعر نياز به افـزايش   رسد گونه نظر مي

شود كه مطمئنـاً   مشاهده نمي ،اي بين گياهان كاشته شده گونه درختچه متأسفانه هيچ همچنين. تعداد دارند
  .تر است براي بعضي مناطق مناسب

 سبز اولويت ها در طرح كمربند   
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 درصد80ها اجراي طرح در ابتدا در منطقه جنوب تهران اقدام گرديد و بيش از  با توجه به تعريف اولويت
ها، منـاطق مسـكوني و    علت وجود كارگاهه باقيمانده عمدتاً ب درصد 20.ام رسيدهاي آن به اتم از جنگل كاري

اراضـي   آباد مسـتوفي، پـارك افـرا،    ، احمدآباد هاي اجرا شده شامل حسن پروژه. كارخانجات دولتي ناتمام ماند
يمان، پـارك  بي شهربانو، اراضي كارخانه س آباد، بي ، پارك توسكا، آزادكوه، غني)ره(صحن مطهر امام خميني 
در شمال تهران نيـز پـارك جنگلـي    . بيان و انصار الحسين بزرگي، حق هاي نصر، جان جنگلي آزادگان، پادگان

غزال، اراضي دانشگاه امام حسين، خجير، سوهانك، اراضي تله كابين توچال، پادگان شهيد محالتي، فرحـزاد،  
   .آورد نيز اجرا شده است اراضي شمال ورد لدمالكن و

   ادهاپيشنه
 58سبز شـهر تهـران در سـال     هاي شهري از زمان طرح تصويب كمربند پي كرانه در ـ با توجه به تغيير پي1

محـدوده    رسد اگر چه در بعضي مناطق، سبز كامالً ضروري به نظر مي تاكنون لزوم بازنگري در محل كمربند
 .سبز را محاط كرده است گسترش شهر، كمربند

هـا و ادارات   شـود همـاهنگي بـين وزارت خانـه     بين بخشي محسـوب مـي   ز طرحسب ـ چون اجراي كمربند2
  .العاده اهميت دارد مختلف فوق

  :بايست منظور گردد مي هاي فني كاشت شامل موارد زير ـ جنبه3

   .الف ـ جهت كاشت گياهان به موازات وزش باد براي اثر بخشي طرح
  .شرايط اكولوژيكي همان منطقه انتخاب شود ب ـ نوع گياهان كاشت شده در هر منطقه با توجه به

اي به جاي درختـي اسـتفاده    المقدور از انواع درختچه ـ در مناطق جنوب كه در حاشيه كوير قرار گرفته حتي
  .شود

ـ به جاي كاشت نوار باريك و بلند گياهان، از قطعات پهن جامعه گياهي استفاده شود تا ضمن تشـكيل يـك   
عه گياهي از يكـديگر حمايـت كـرده و بـر دوام و پايـداري آن اكوسيسـتم خـرد        اكوسيستم خرد اعضاي جام

  .بيفزايد
سـبز يـك حقيقـت انكارناپـذير      نگهداري كمـربن  در احداث و ( NGO) هاي غيردولتي ـ استفاده از تشكل4

  .است
ي مختلف يك نوزاد يك درخت، يك فارغ التحصيل يك درخت ، يك ازدواج يك درخـت و ماننـد   ها طرحـ 5

   .سبز به خوبي قابل اجراست آن در احداث كمربند
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صورت چند فـازي انجـام داد و يـك    ه ريزي را ب بايست برنامه سبز مي ـ براي به اتمام رساندن پروژه كمربند6
  .افق بلندمدت در فاز آخر در نظر گرفت

كالن شهر تهران  سبز سامان دادن به طرح كمربندر ناپذير د سبز امري اجتناب سازي در كمربند ـ خصوصي7
  .باشد مي

  )1388سادات رضوي و حجازي ، : (منبع 

  هاله شهريهاله شهري  ..77--44--11--11

 Urban"توان به مفـاهيم و رويكردهـاي جديـدي چـون هالـه شـهري      در همين زمينه مي

Fringe" محيطـي شـهر بـه    گاه و فيلتر زيسـت كه فضاهاي پيراشهري را تنفس. اشاره نمود
توانـد مكـان تمركـز و اسـتقرار ضـايعات شـهري و       مـي حـريم شـهر ديگـر ن   . آوردشمار مي
هـاي  هـاي فاضـالب، دفـع زبالـه    خانـه ساز، تصفيهشهري چون صنايع آلوده هاي ضد كاربري

هـاي جـاذب سـكونت و اشـتغال     باشد و در عين حال نبايد مكان تمركز كـانون ... شهري و 
ـ   بوده) مشاغل پايه( هـاي  راي جـذب فرصـت  و فضاي رقابت ناسالم مديريتي واقتصـادي را ب

با توجه به موارد فوق و نيز رويكرد هالـه شـهري،   . عمران و دفع عوامل مزاحم به وجود آورد
  : حريم شهر بايد واجد خصايص زير باشد

 تهران، روسـتاها و شـهرهاي   (هاي منطقه گاه محيطي سكونتهاله تنفسي و فيلتر زيست
 )داخل و خارج حريم

  ها و جلوگيري از چسبيدگي آنهـا  گاه لبدي مستقل سكونتفضاي تثبيت و تعريف هويت كا
 به يكديگر

  هاي پشتيبان توسعه پايدار اجتماعي، اقتصادي و محيط زيسـت  كننده فعاليتفضاي تأمين
 ...)گاهي، گذران اوقات فراغت و  فضاهاي تفرج(
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  تناسـب  هاي فضايي مشهري تهران، همراه با ارزش اي براي منطقه كالنفضاي زندگي حومه
 با اين نوع زندگي 

  هاي متعـادل اقتصـادي و فضـايي در چـارچوب مالحظـات      ها و ارزشاي با پتانسيلمنطقه
 ريزي فضايي، اقتصاد زمين و مستغالتبرنامه

  بـوم  (""بازي و سوداگري زمـين و مسـتغالت   فضاي تحت مديريت يكپارچه و فارغ از بورس
 ).1385سازگان، 

  حريم شهرحريم شهر  نونينونيچارچوب مفهومي و قاچارچوب مفهومي و قا  ..55--11

پيش از تصويب قانون تعـاريف حـريم و   پيش از تصويب قانون تعـاريف حـريم و   ((هاي قانوني پيشينهاي قانوني پيشينتعاريف و رويهتعاريف و رويه..11--55--11
  ))محدودهمحدوده

قـانون   99حـريم شـهر، مسـتند بـه مـاده      پيش از تصويب قانون تعاريف حريم و محـدوده،  
در چـارچوب ايـن   . شـد شهرداري با تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشـور تعيـين مـي   

خود، حريم شهر را به شرح زير تعريف كـرده   18/12/67ران در مصوبه ت وزيامستندات، هي
  :) 1385سازگان،  بوم( است
حريم استحفاظي موضوع قانون زمين شهري عبارت است از حريم مصوب شـهرها كـه   "
قـانون شـهرداري تعيـين     99تر و در برگيرنده محدوده قانوني بوده و در اجراي مـاده   بزرگ

محدوده نهايي مشخص شده در طرح مصوب جامع يا هـادي شـهر    شود، چنانچهشده يا مي
تر از حـريم   تر از محدوده قانوني مصوب شهر و در شهرهاي داراي حريم مصوب بزرگ بزرگ

در ايـن   .حريم استحفاظي محسوب خواهد شـد  ،ي مذكورها طرحشهر باشد، محدوده نهايي 
نامـه  موضوع آيـين ... احت زيربنا وصورت انجام اقداماتي از قبيل صدور پروانه ساختمان، مس



                           
 

32  

 

هاي شهري  آشنايي با محدوده

مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خـارج از محـدوده قـانوني و حـريم     
بر روي اراضي حد فاصل بين محدوده قانوني يا حريم مصـوب شـهر و    1355شهرها مصوب 
ميمات نامـه مزبـور و بـا رعايـت تصـ     ي مذكور براساس مقررات آيـين ها طرحمحدوده نهايي 

 . شوراي عالي شهرسازي صورت خواهد گرفت

در دستورالعمل ابالغي وزارت كشور در خصوص نحوه تعيين حريم شهرها، تعريـف زيـر   
  : ارائه شده است
ه دتـر و دربرگيرنـده محـدو    اي كـه بـزرگ  حريم شهر عبارت است از محدوده" :حريم شهر

يازهـاي جمعيـت آتـي شـهر را     قانوني شهر بوده به طوري كه سـطح حاصـل از آن بتوانـد ن   
حريم موصـوف در اجـراي   . هاي شهري تأمين نمايدكليه كاربريهاي معمول در براساس سرانه

چنان تعيين شود كه اوالً حدود و جهـت توسـعه مشـخص     بايستقانون شهرداري مي 99ماده 
هادي، جامع و جامع سـرزمين موضـوع بنـد يـك      يها طرح(ي توسعه شهري ها طرحشده در 

را لحـاظ  ) ده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن بـه وزارت مسـكن و شهرسـازي   ما
نامـه  كرده، ثانياً در حداكثر رشد خود منطبق بر حدود حوزه شهري موضوع ماده پنج آيـين 

اجرايي قانون تعاريف و ضوابط كشوري بوده و به نحوي تعيين گردد كه در پـنج سـال آتـي    
  . "نظر در آن نباشد نيازي به تغيير و تجديد

ها مكلفنـد  ها، شهرداريقانون شهرداري) 99(طبق ماده : خصوصيات و مشخصات حريم

  : در مورد حريم شهر اقدامات زير را معمول دارند
  تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع با توجه به توسعه احتمالي شهر): 1(
بنـدي، تفكيـك اراضـي، ايجـاد     قطعه تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل): 2(

كشي، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنـين بقيـه مقـررات مربـوط بـه      ساختمان، باغ، خيابان
  .حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر
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به طور كلي حريم شهر عبارت است از اراضي و امالك متصل به حـد خـارجي محـدوده    
كه حدود آن طبق تشريفات مقرر در قانون شهرداري و اين دستورالعمل تعيـين  قانوني شهر 

  . شودمي
  :حريم شهر در مورد كليه شهرها بايد داراي خصوصيات زير باشد

شـود كـه هـر نـوع عمليـات       حدود آن با توجه به تعريف حريم تا شعاعي در نظر گرفته
  . شهر موثر باشدهاي ساختماني در آن، مستقيماً روي فعاليت عمراني و

اي بايد طوري تعيين و مشخص گردد كه با حريم شهرهاي حريم شهر در مقياس منطقه
مجاور تداخل نكرده و در حداكثر رشد خود، منطبق بر حوزه شهري بوده و تا پنج سال آتي 

  . نيازي به تجديد نظر و تغيير نداشته باشد
مصوب سـال  (ابط تقسيمات كشوري ديگر منابع قانوني موجود شامل قانون تعاريف و ضو

، قانون تأسيس شوراي عالي شهرسـازي  )1363مصوب سال (نامه اجرايي آن و آيين) 1362
، قانون تغيير نـام  )1354مصوب سال (و اصالحات آن ) 1351مصوب سال (و معماري ايران 

مصـوب سـال   (وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسـازي و تعيـين وظـايف آن    
، قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شـوراهاي  )1354مصوب سال (و اصالحات آن ) 1353

مصـوب سـال   (، قـانون شـهرداري   )1375مصـوب سـال   (اسالمي كشور و انتخاب شـهرداران  
مختلف به تصويب رسـيده  هاي كه در چندين نوبت در سال(و اصالحات و الحاقات آن ) 1333
نامـه اجرايـي آن   و آيـين ) 1352مصـوب سـال   (ان ، قانون نظارت و گسترش شهر تهر)است

نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خـارج  ، آيين)1353مصوب سال (
نامـه راجـع بـه تعـاريف     ، تصـويب )1355مصـوب سـال   (از محدوده قانوني و حريم شـهرها  

مصـوب سـال   (ري محدوده قانوني و حوزه استحفاظي شهرها مورد عمل در قانون زمين شه
) 1362مصوب سـال  (و ضوابط و مقررات تفكيكي باغات و مزارع در محدوده شهري ) 1367
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مصوب سال (ساله تعيين شده در اولين طرح جامع شهر تهران  5ساله و  25هاي و محدوده
  . بوده اند) 1362

قي حقـو  -برخي از تناقضات قانوني مربوط به حريم و مشكالت مـديريتي  در اين دوران، 
غيرشفاف بودن منابع قـانوني تـا حـدي كـه     ، )1385ايرمكو،( از عبارت بوده اندناشي از آن 

گيرنـد كـه از آن   را براي اين مفهوم در نظر مـي ) احياناً با محتواي متفاوت(كلمات متعددي 
نامه مربوط به استفاده در آيين(جمله به كلمات حريم، محدوده استحفاظي، محدوده نفوذي 

و حريم استحفاظي، حريم مصوب، حريم و محدوده نهـايي مشـخص   ...) و احداث واز اراضي 
و حـريم،  ...) در تصويب نامه راجع به تعاريف محدوده قانوني و(شده در طرح جامع يا هادي 

 . توان اشاره نمودمي) در قانون شهرداري(حريم مصوب، حريم استحفاظي 

شـود كـه محـدوده    شـوري مسـتفاد مـي   بر پايه آنچه گفته شده و از قانون تقسـيمات ك 
عملكرد شهرداري در خارج از محدوده قانوني شهر تنها شامل معدودي مكان و مزارع تابع و 
عوارض طبيعي مراتع در محدوده ثبتي يا عرفي شهر است و هيچ روسـتا و مكـان و مزرعـه    

ونـه اراده  گبه بيان ديگر، شهرداري يك شهر حق اعمـال هـيچ   نداشته ومستقلي در آن قرار 
هـا  در حـالي كـه در قـانون شـهرداري    . سازماني بر ساير عناصر تقسيمات كشوري را نـدارد 

شود كه شامل محدوده قانوني محدوده عملكرد شهرداري به نام حوزه شهرداري شناخته مي
نيز وجـود  ) 99ماده  3تبصره (تواند روستا و شهرك  و حريم شهر است و در داخل حريم مي

 . داشته باشد

همان حدود توسعه احتمالي شهر در  محدوده حريم را) 99ماده  1بند (قانون شهرداري 
نامـه مربـوط بـه    داند، در حالي كه حدود توسعه  احتمالي شهر در آينده در آيـين آينده مي

 1بند (استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها 
ايـن وضـعيت در شـرايطي    . شوداز محدوده قانوني شهر شناخته مي وان جزئيبه عن) 1ماده 
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رغـم داشـتن تنـاقض و عـدم همـاهنگي بـا       همه منابع قانوني ديگر، عليافتد كه اتفاق مي
اي اسـت كـه پـس از محـدوده     محـدوده  ،كه حريم شـهر  القولنديكديگر در اين نكته متفق

 . شودقانوني آن شروع مي

قـانون   99مـاده   2بنـد  (قانوني مبني بـر چگـونگي تعيـين حـريم شـهر      رغم صراحت علي
االشاره آن را به عنوان اصل قانوني نپذيرفتـه و تنهـا در مـواردي    نامه فوقآيين ،)هاشهرداري
كند كه شهري فاقد طرح جامع يا طرح هـادي مصـوب و يـا فاقـد مصـوب داراي      جاري مي

مثابـه يـك اصـل و حالـت عمـومي، محـدوده        محدوده استحفاظي يا نفوذي باشند و لذا به
موسوم به محدوده استحفاظي يا نفوذي تعيين شده در طرح جامع يا طرح هادي تهيه شده 

عالي شهرسازي و معماري ايـران  توسط وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شده در شوراي
اري مرجـع  هـا، شـهرد  در حالي كه در قـانون شـهرداري  . گيردرا به عنوان حريم در نظر مي

 و كننده و تعيين كننده حدود حريم، شوراي شهر مرجع تصويب كننـده وزارت كشـور   تهيه
هاي مصـوب  اي نيز به لزوم رعايت محدودهمرجع تأييد كننده آن معرفي شده و حتي اشاره

 . شوراي عالي شهرسازي و معماري در طرح جامع يا طرح هادي شهر نشده است

) مصـوبه  2بنـد  (محدوده قانوني و حوزه استحفاظي شهرها  نامه راجع به تعاريفتصويب
رغم قبول مفاد كند و عليقانون شهرداري را نقض مي 99نيز عام بودن صراحت قانوني ماده 

تـر بـودن محـدوده نهـايي      اين ماده به عنوان يك اصل و حالت عمـومي، در صـورت بـزرگ   
ه قانوني يا حريم آن، ايـن  مشخص شده در طرح جامع يا طرح هادي مصوب شهر از محدود

 . گيردمحدوده نهايي را به عنوان حريم استحفاظي در نظر مي

 2بـا تبصـره    99مـاده   2و  1تر از همه در اين زمينه، تناقض ميان بنـدهاي  نكته جالب
االشاره روال متعارف قانوني فوق 2و  1بندهاي . ها استهمين ماده در قانون شهرداري 3بند

 2دهد، در حالي كه تبصره را مالك عمل تعيين و تصويب حريم شهر قرار ميمذكور در باال 
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همين قانون، طرح جامع مصوب شهر را مبناي تعيين اين محدوده قرار داده و نيـز در   3بند
نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني شـهرها  آيين) احياناً(صورت عدم وجود اين طرح، 

گـذار  ه خود نشانگر عدم جامعيت و همه جانبه بودن ديد قانوندهد كرا مالك عمل قرار مي
باعث شده است تا نه تنها هماهنگي بـين مـواد يـك قـانون و نيـز ميـان قـوانين         وباشد مي

هاي يك ماده قانوني در دو بلكه در بندها و تبصره ،متفاوت مرتبط با هم در نظر گرفته نشود
 . وجه نشده استزمان متفاوت هم به هماهنگي ميان آنها ت

هاي ها و تناقضات منابع قانوني مرتبط با محدودهگذشته از همه اين ابهامات، ناهماهنگي
شهري، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با ناديده انگاشتن قانون تقسيمات كشـوري  

انوني احتماالً با تسري بالموضوع يك وظيفه قـ ... ها ونامه اجرايي آن، قانون شهرداريينيو آ
بـه اختيـار تعريـف    ) مـاده قـانون تأسـيس ايـن شـورا      2و بنـد   2ماده  4به شرح بند (خود 

ي جـامع يـا هـادي    هـا  طرحها در هاي شهري و نيز با ناديده انگاشتن انواع محدودهمحدوده
، اقدام بـه تعريـف مفهـومي    ...)محدوده استحفاظي، حريم، محدوده خدماتي و(مصوب خود 

هـا مجـاز بـه    اي است كـه شـهرداري  كند كه شامل محدودههري ميتحت عنوان محدوده ش
باشند، بدون آن كه مصداق ايـن محـدوده را طبـق    صدور پروانه و تفكيك و افراز اراضي مي

در حـالي كـه طبـق برداشـت،     . مشخص كنند) هاقانون شهرداري(قانون حكم  بر اين موارد 
 . شودتحفاظي شهر ميمصداق اين محدوده شامل محدوده قانوني و حريم اس

شـهري تعيـين شـده در     هـاي در منابع قانوني مورد بررسي، در موارد متعددي به محدوده
ي هادي مصوب شهر اشاره شده و از آن براي مشخص كردن محـدوده  ها طرحطرح جامع يا 

ضمناً در عمـل متعـارف نيـز نقشـه حـاوي ايـن       . است گرديدهقانوني و حريم شهر استفاده 
توسط شـوراي ) هادي يا طرح(يكي از اسناد اصلي الزم براي تصويب طرح جامع ها محدوده

باشــد و از نظــر منطــق شهرســازي و مــي) يــا وزارت كشــور(عــالي شهرســازي و معمــاري 



                                                               
  

٣٧  

 

 ...هاي  مفاهيم و تعاريف محدوده

ريـز در  ريزي هم بايد اذعان داشت كه مشخص كردن محدوده مورد نظر طراح و برنامه برنامه
ا اين حال، هنوز جاي اين سوال بـاقي اسـت كـه بـا     ب. هاي شهري الزم استو برنامه ها طرح

عـالي  قـانون تأسـيس شـوراي    2ماده  2بند (توجه به تعريف طرح جامع و طرح هادي شهر 
قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسـكن   1ماده  4و  2شهرسازي و معماري ايران و بندهاي 

 ها طرحزئيات تفصيلي اين كه در آن به ج) به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن
پرداخته شده ولي هـيچ  ) هانماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، محل ترمينالمانند ضوابط حفظ (

گذار نسبت به وجود منابع قانوني شايد به دليل آگاهي قانون(شهري  هاياي به محدودهاشاره
جـامع و هـادي    هاي شهري در طـرح آيا تعيين محدوده. نكرده است) ديگر در ارتباط با آن

شهر و تصويب آن توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري يا وزارت كشـور داراي وجاهـت   
ي جامع و هـادي  ها طرحاالجرا بودن مصوبات باشد كه در اين زمينه توجه به الزمقانوني مي

براي شهرداري و نيـز اختيـارات قـانوني شـهرداري و سـاير مراجـع و نهادهـا بـراي تعيـين          
شهري حوزه عملكرد شهرداري و به احتمال زياد ناهماهنگي و عدم تطابق آنها  هايمحدوده

 . ضروري است

گفته و پيامدهاي نامطلوب آنها كـه مربـوط بـه     هاي پيشها و ناهماهنگيعالوه بر ابهام
شود، موارد مطرح شده در قانون نظارت بر گسترش شـهر تهـران و   همه شهرهاي كشور مي

در ايـن  . شودهاي شهر تهران ميموجب مزيد ابهام در رابطه با محدوده نامه اجرايي آنآيين
 25هاي شهري ديگري تحت عناوين محـدوده خـدماتي فعلـي و محـدوده     قانون از محدوده

مورد تأييد مجلـس شـوراي اسـالمي     1372كه در سال (نفوذ اين قانون . شودميساله نام برده 
شود كه فرآيند و مراجع ه شهري ديگر براي تهران مي، موجب ايجاد دو محدود)قرار گرفته است

اعالم نظر شوراي شهر، تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري و تصويب مجـدد آن  (ديگري 
هاي شـهري در نظـر   را براي تعيين و تغيير اين محدوده) اين قانون 1در شوراي مذكور در ماده 
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 . گيردمي

هـاي  هاي قانوني در ارتبـاط بـا محـدوده   آميزيمپيامد نامطلوب ابهامات تناقضات و دره
 3شهري در تهران به حدي زياد است كه در ارتباط با تعـديل آن، قـانون الحـاق يـك بنـد      

ها و ماده واحده قانون تفسير آن به تصـويب  قانون شهرداري 99ماده  3تبصره به عنوان بند 
تعـديل برخـي مشـكالت     اين قانون هـم صـرفاً در پـي   . مجلس شوراي اسالمي رسيده است

بوده و در تطابق و هماهنگي با ساير موارد قـانون  ) هاهاي قانوني شهرستانتداخل محدوده(
  .باشدها و قانون تقسيمات كشوري نيز نميشهرداري

  قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنقانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن  ..22--55--11

سـازي تعـاريف،   ود شـهرها و  لـزوم يكسـان   مشكالت مربوط به تعدد تعاريف در زمينه حـد 
سبب مي توسعه و عمران شهرها ها طرحدر قالب » حريم شهر«و » محدوده«ضرورت تعيين 

. گرديد 1384تدوين و تصويب قانون تعاريف محدوده شهر و روستا و حريم شهر در دي ماه 
 : براساس اين قانون

 و توسعه آتـي آن در دوره طـرح    عبارت است از حد كالبدي موجود شهر  :محدوده شهر

جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شـهر كـه ضـوابط و مقـررات شهرسـازي در آن      
ي عمراني از جمله احـداث و توسـعه   ها طرحها عالوه بر اجراي شهرداري. باشداالجرا ميالزم

كنتـرل   معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي، در چارچوب وظايف قانوني خود
و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران 

  . در داخل اين محدوده را نيز به عهده دارند
 عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر كه نظـارت و    :حريم شهر

كشوري شهرستان و بخش مربوط  و از مرز تقسيمات شتهكنترل شهرداري در آن ضرورت دا
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به منظور حفظ اراضي الزم و مناسب براي توسـعه مـوزون شـهرها بـا رعايـت      . تجاوز ننمايد
ها، هر گونه استفاده براي احداث سـاختمان و  اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات و جنگل

مع و ي جاها طرحتأسيسات در داخل حريم شهر، تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب 
نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات كه به موجـب  . پذير خواهد بودهادي امكان

و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجـاز شـناخته شـده و حفاظـت از حـريم بـه        ها طرح
كه در هر حـال از محـدوده قـانوني و حـريم شـهرها و قـانون       (هاي صنعتي استثناء شهرك

هر گونه ساخت و سـاز  . باشندمي هبر عهده شهرداري مربوط) دباشنها مستثني ميشهرداري
  . غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد

  ، تعريف حريم در متون قانوني كشور3كادرنوشت شماره
شهرداري آن اشاره به حدود حوزه  2كه قانون كنوني شهرداري به تصويب رسيد در ماده  1334در سال 

رسد در ايـن قـانون نـامي از حـريم      شده است كه به وسيله انجمن شهر تعيين و به تصويب وزارت كشور مي
  . شهر به ميان نيامده است

با الحاق موادي به قانون شهرداري، عالوه بر حدود حوزه شهرداري، محدوده ديگـري نيـز    1345در سال 
كه اين حريم را انجمن شهر تصـويب و بـه تأييـد    ) 101و 100، 99مواد (به عنوان حريم شهر مطرح گرديد 

ها  اين قانون بدون ارائه تعريفي مشخص از حريم و بيان اهداف آن، شهرداري 99ماده . رساند وزارت كشور مي
را مكلف به اجراي اقداماتي چون تعيين حدود حريم و تهيـه نقشـه جـامع شهرسـازي بـا توجـه بـه توسـعه         

بندي و تفكيك اراضي، خيابان كشـي،   رراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعهاحتمالي شهر و تهيه مق
چنين تهيه مقررات مربـوط بـه حفـظ بهداشـت عمـومي      و كارخانه و هم ايجاد باغ و ساختمان، ايجاد كارگاه

يب مطابق اين ماده حدود حريم پس از تصـو . نمايد مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر مي
 ،100در مـاده  . انجمن شهر و تأييد وزارت كشور براي اطالع عموم آگهي و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد

مالكين اراضي و امالك واقع در حريم شهر را نيز مكلف كرده است كه قبل از هر اقـدام عمرانـي يـا تفكيـك     
اداره ثبت نيز مكلف گرديـده   ،101ههمچنين در ماد. اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند

  . عمل تفكيك در محدوده و حريم را مطابق نقشه مورد تأييد شهرداري انجام دهد
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آيـد اليحـه    دست ميه قانون ديگري كه متعاقباً تصويب و از آن نامي از  حريم شهر و اهداف تعيين آن ب
پنج سـاله قـانوني شـهر تهـران و حـريم       قانوني راجع به لغو مالكيت اراضي موات واقع بين محدوده بيست و

ماده واحده اين قانون موضوع منطقه سبز بـه   2در تبصره . شوراي انقالب است 1359استحفاظي آن مصوب 
آيد و اين وظيفه به عهده شهرداري و وزارت كشاورزي گذاشته  عنوان كاربري اراضي حريم سخن به ميان مي

  . شود مي
شود اما تعريف  حريم استفاده مي رج از محدوده و حريم شهرها نيز از عنواننامة احداث بنا در خا ينيدر آ

تصويب نامه راجع به تعاريف محدوده قانوني و حـريم اسـتحفاظي شـهر مـورد     . گردد اهداف آن تبيين نميو 
كننده تعريفي مشخص از حـريم، كاركردهـا و اهـداف آن     نيز ارائه 1367عمل در قانون زمين شهري مصوب 

   .نيست
نامه اجرايي قانون ايجـاد شـهرهاي جديـد     ينيگوياترين تعريف از حريم و بيان تفاوت آن با محدوده در آ

جايي است كه بـراي سـكونت و    ،محدوده ،مطابق تعريف مندرج در اين قانون. ارائه شده است 1382مصوب 
يك دوره زماني معـين در   ها و تأسيسات مورد نياز عمومي، خدمات، اجتماعي و اقتصادي در ايجاد ساختمان

آن بخـش از  ) حـريم (حـوزه اسـتحفاظي   . عـالي برسـد   مشخص و به تصويب شوراي ،طرح جامع شهر جديد
اراضي پيرامون و متصل بـه محـدوده شـهر جديـد اسـت كـه نظـارت و كنتـرل هرگونـه فعاليـت عمرانـي و            

  . رورت داردريزي شده آن ض وساز در آن براي حفظ شهر، توسعه بلندمدت و برنامه ساخت
... گذار در رابطه با تعريف حريم شهر مربوط به قانون تعاريف محدوده و حريم شـهر و   آخرين اراده قانون

. كه با هدف پايان دادن به مفاهيم گوناگون درخصوص محدوده و حريم شهر به تصويب رسـيد  1384مصوب 
شخص از اهداف و كاركردهاي حريم ارائه اگرچه در اين هدف توفيق حاصل شد اما در اين قانون نيز تعريف م

   :مرور تعريف محدوده وحريم مبين تشابهات و تفاوت ماهوي محدودي بين اين دو مفهوم است. گردد نمي
شهرداري بر احـداث سـاختمان و تأسيسـات و هرگونـه اقـدام       ،)محدوده و حريم(اوالً در هر دو محدوده 

  . كند ح جامع يا هادي نظارت ميعمراني در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب طر
بـه منظـور حفـظ اراضـي      ،هاي توسعه شهري در آن است اما حريم انجام فعاليت ،دوماً  هدف از محدوده

ها تعريـف   الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي و باغات و جنگل
  . شود مي
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آنچـه كـه   . شـود  ترين تفاوت محسوب مـي  ر محدوده و حريم اصليها د مستنبط از قانون، تفاوت كاربري
رسد هدف از تعريف حريم محدود كردن توسعه شهر در آينده نيست بلكه حفظ و اسـتفاده   قطعي به نظر مي

هـايي بـر حـق مالكيـت در اراضـي و       بـر همـين اسـاس محـدوديت    . مناسب از اراضي براي توسعه آتي است
تعريـف دقيـق آن از لحـاظ حقـوقي     . شود هت حفظ منافع عمومي اعمال ميمستحدثات واقع در حريم در ج

  . حق ارتفاق منفعت عمومي شهر است

 اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن عبارت است از محدوده :محدوده روستا
ي باالدست تهيه و به تصـويب مرجـع   ها طرحدر طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات 

ها كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل رسد، دهياريط ميقانوني مربو
محدوده روستاهاي فاقد طـرح هـادي، توسـط بنيـاد مسـكن      . دار خواهند بودمحدوده را عهده

انقالب اسالمي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوط 
  . رسددر استان مي

 هايي كه طبـق  هاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهركاعم از شهرك: هاوده شهركمحد

شوند در طرح مصوب آنهـا تعيـين و   مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث مي
  . گرددتصويب مي

شـهري   هايفوق كه تا حدودي به شبهات مربوط به تعدد تعاريف محدوده قانوننكته مهم در 
باشد كه در آن به اين نكته اشاره شده است كه عناوين آورده آن مي 10د ماده دهمي خاتمه

حـدود  «، »محـدوده قـانوني  «شده در اليحه جايگزين كليه عنـاوين متنـاظر آنهـا از جملـه     
و نظـاير آنهـا، در مـورد محـدوده شـهر      » حدود مصوب شـهر «، »حوزه شهرداري«، »قانوني

در مـورد محـدوده   » حـدود روسـتا  «يـا  » روستامحدوده مسكوني «، »محدوده استحفاظي«
هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده گردد و مي» محدوده قانوني شهرك«روستا و 

و حريم شهر، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگـري در قـوانين و   
كادرنوشـت آتـي ؛    .مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قـانون ملغـي خواهـد شـد    
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  .دهد ارائه ميرا اي از تعاريف حريم و حريم شهر در متون قانوني مختلف كشور  مجموعه
  اي از تعاريف حريم و حريم شهر در متون قانوني مختلف ، مجموعه4كادر نوشت

  و اصالحات بعدي آن 1334قانون شهرداري مصوب  
  : امات زير را بنمايندها مكلفند در مورد حريم شهر اقد شهرداريـ 99ماده 

  . ـ تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر1
كشي، ايجـاد بـاغ و    بندي و تفكيك اراضي، خيابان ـ تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه2

حفظ بهداشـت عمـومي مخصـوص بـه      چنين تهية مقررات مربوط بهان، ايجاد كارگاه و كارخانه و همساختم
  . حريم شهر با توجه به نقشة عمراني شهر

حريم و نقشة جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تأييـد وزارت كشـور بـراي    
  . اطالع عموم آگهي و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد

ن اصـالحات اراضـي تـأثيري نخواهـد     ـ تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجـراي مقـررات قـانو   1تبصرة 
  . داشت

هاي محل اجراي قرارداد  گردد بايستي تماماً به شهرداري ـ عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي2تبصرة 
  . دشوپرداخت 

  .ـ منسوخ شده است3تبصره 
و هـاي كـرج، ورامـين، شـهريار      ـ سياسي و اجتمـاعي تهـران و شهرسـتان    ـ به منظور حفظ بافت فرهنگي3

ماه نسبت به اصـالح حـريم شـهر     3هاي تابعة ري و شميرانات، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت  بخش
هاي تابعة ري و شميرانات براساس قانون تقسيمات كشوري و منطبق بر  تهران، كرج، ورامين، شهريار و بخش

  . هاي مذكور اقدام نمايد محدودة قانوني شهرستان
نقـاطي  . اين قانون تأمين خواهد شد 2ن بند از محل درآمد موضوع تبصرة هاي حاصل از اجراي اي هزينه

شـوند در صـورتي كـه در محـدودة قـانوني و       هاي مذكور جدا مـي  كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداري
استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شـد و در  

  . گردد رت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز ميغير اين صو
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هـاي   درصد وجوه واريزي مذكور در بودجة ساالنه كـل كشـور بـراي فعاليـت     80همه ساله الاقل معادل 
  . اين قانون منظور خواهد شد 3عمراني موضوع تبصرة 

هـاي مربوطـه مكلفنـد از     يـ به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران، شـهردار 1تبصرة 
  . استفاده نمايند 17/5/1352قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب  2مقررات تبصرة ذيل مادة 

وسـازهاي غيرمجـاز در خـارج از حـريم مصـوب شـهرها و نحـوة         ـ به منظور جلوگيري از ساخت2 تبصرة
ه قضـائيه و وزارت مسـكن و   رسيدگي به مـوارد تخلـف كميسـيوني مركـب از نماينـدگان وزارت كشـور، قـو       

چنانچه طرح (كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع . ها تشكيل خواهد شد شهرسازي در استانداري
نامة احـداث بنـا در خـارج از محـدودة قـانوني و حـريم        آيين 4جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت مادة 

يمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصـد قيمـت روز   نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جر) 1355شهرها مصوب 
  . اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود

هايي كه طبق مقررات ايـن قـانون و نظـر كميسـيون بـراي آنهـا        ربط موظفند براي ساختمان مراجع ذي
 گـواهي پايـان كـار صـادر     ،جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقـررات 

  . نمايند
درصد از عوارض و  هاي سراسر كشور مكلفند عالوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد ـ شهرداري3تبصرة 

نمايند با نظـارت فرمانـداري و بخشـداري ذيـربط در      درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي
سـازي، آمـوزش و پـرورش،     ت راههاي واقع در حريم خصوصاً در جه جهت عمران و آباداني روستاها و شهرك

  . بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند

مالكين اراضي و امالك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيـك   ـ100ماده 

  .اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند
هاي بدون پروانه يـا مخـالف مفـاد پروانـه بـه وسـيلة        ختماني ساختمانتواند از عمليات سا شهرداري مي

  . جلوگيري نمايد ،كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد مأمورين خود اعم از آن

ها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضـي محـدودة شـهر و حـريم آن      ادارة ثبت اسناد و دادگاهـ 101ماده 

اي كه مالك بـراي   نقشه .اي انجام دهند كه قبال به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه عمل تفكيك را طبق



                           
 

44  

 

هاي شهري  آشنايي با محدوده

كنـد بايـد حـداكثر     نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسـليم مـي   تفكيك زمين خود تهيه مي
  . ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابالغ شود

ر موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعالم ننمايـد مراجـع مـذكور در فـوق     در صورتي كه د
معـابر  . نمايد عمل تفكيك را انجام دهند اي كه مالك ارائه مي مكلفند پس از استعالم از شهرداري طبق نقشه

بـال آن  شود متعلق به شهرداري است و شـهرداري در ق  و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي
  . به هيچ عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد

1355نامه احداث بنا در خارج از محدوده و حريم شهرها مصوب  ينيآ  
ربط رسـيده و در   در شهرهايي كه طرح جامع يا هادي براي آنها تهيه و به تصويب مراجع ذي-1ماده 2بند -

ص گرديده است حريم شهر همان محدودة استحفاظي ي مذكور و محدودة استحفاظي يا نفوذي مشخها طرح
يا نفوذي است و در مورد شهرهايي كه فاقد طرح جامع يا هادي بوده و يا محدودة استحفاظي يـا نفـوذي در   

  . گردد الحاقي به قانون شهرداري تعيين مي 99ي مذكور تعيين نشده باشد حريم شهر براساس ماده ها طرح

 و مالكيت اراضي موات واقع در بين محدوده بيست و پنج ساله قـانوني  اليحه قانوني راجع به لغ
  شوراي انقالب  1359شهر تهران و حريم استحفاظي آن مصوب 

ترتيب عمران و استفاده و تبديل اراضي موات مندرج در اين قانون به صورت منطقه سبز طبق : 2تبصره 
  .ت كشاورزي و عمران روستايي انجام خواهد شداي است كه توسط شهرداري تهران با مشاركت وزار برنامه

   تصويب نامه راجع به تعاريف محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها مورد عمل قانون زمـين
  1367شهري مصوب 

تـر و   حريم استحفاظي موضوع قـانون زمـين شـهري عبـارت اسـت از حـريم مصـوب شـهرها كـه بـزرگ          «ـ 
شـود چنانچـه    قـانون شـهرداري تعيـين شـده يـا مـي       99اجراي مادة  دربرگيرندة محدودة قانوني بوده و در

تر از محدودة قانوني مصـوب شـهر و    محدودة نهايي مشخص شده در طرح مصوب جامع يا هادي شهر بزرگ
ي مـذكور حـريم   هـا  طـرح تـر از حـريم شـهر باشـد محـدودة نهـايي        در شهرهاي داراي حريم مصوب بزرگ

ن صورت انجام اقداماتي از قبيل صدور پروانة ساختمان مساحت زيربنا در اي .استحفاظي محسوب خواهد شد
نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم  ينيموضوع آ... و 

  ييبر روي اراضي حد فاصل بين محدودة قانوني يا حريم مصوب شـهر و محـدودة نهـا    1355شهرها مصوب 
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نامه مزبور و با رعايت تصميمات شوراي عالي شهرسازي صورت خواهد  ينيي مذكور براساس مقررات آها طرح
  ».گرفت

1382نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب  ينيآ  
آن بخش از اراضي پيرامون و متصل به محـدودة شـهر جديـد كـه نظـارت و      : ـ حوزه استحفاظي شهر جديد

ريزي شـده آن   وساز در آن براي حفظ شهر، توسعة بلندمدت و برنامه عمراني و ساختكنترل هرگونه عمليات 
د در آن، محـدودة  يـ اب حوزة ياد شده منطبق بر حريم استحفاظي شهرهاي جديـد بـوده و مـي   . ضرورت دارد

  . ي توسعه و عمران روستايي مورد توجه قرار گيردها طرحروستاهاي موجود براساس 

 1384مصوب ... ده و حريم شهر، شهرك و قانون تعاريف محدو  
ـ حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون محدودة شهر كه نظارت و كنتـرل شـهرداري   

  . آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد در 
با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي،  به منظور حفظ اراضي الزم و مناسب براي توسعة موزون شهرها

ها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چهارچوب  باغات و جنگل
  . پذير خواهد بود ي جامع و هادي امكانها طرحضوابط و مقررات مصوب 

بط مصـوب در داخـل حـريم    و ضوا ها طرحنظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب 
كـه در هـر حـال از محـدودة     (هـاي صـنعتي    شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرك

باشـد، هرگونـه    مي هبه عهدة شهرداري مربوط) باشند ها مستثني مي قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداري
  .طبق مقررات رفتار خواهد شدوساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين  ساخت

  سياسي و كشوري در ايرانسياسي و كشوري در ايرانهاي نظام تقسيمات هاي نظام تقسيمات   ههمحدودمحدود  ..66--11

نظام تقسيمات كشوري، مبين چگونگي و سلسله مراتب تقسيمات جغرافيايي سرزمين و در 
هـاي جغرافيـايي عملكـرد نهادهـاي مـديريتي و       كننده چارچوب و محدوده عين حال تعيين

بخشي، تمركزگرا و از باال به پايين اسـت كـه    ساختار دارايران اين نظام در اي .استايي اجر
شـود كـه هـر يـك از      اي انجام مي گونه بندي در آن به و تقسيم داردخصلتي سلسله مراتبي 
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عناصـر تقسـيمات كشـوري روسـتا،     . تـر باشـد   مشتمل بر چند واحد از سطح پايين ،سطوح
اي  محـدوده ، ك از ايـن تقسـيمات  هـر يـ   .دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان هستند 

شهرسـتان، بخـش،   (اي  ، ناحيه)استان(اي  جغرافيايي از سرزمين را در يكي از سطوح منطقه
بـه   91و  77: 1383پژوهشـكده اقتصـاد،   (گيرد  دربر مي ،)شهر و روستا(و محلي ) دهستان

   .)1385ريزي شهر تهران ، نقل از مركز مطالعات و برنامه

  استاناستان..11--66--11

ـ   ، بزرگاستان ه ترين واحد تقسيمات كشوري است كه محدوده جغرافيايي معـين دارد و از ب
هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و  جوار با توجه به موقعيت هم پيوستن چند شهرستان هم

مركز استان، يكي از شهرهاي همان اسـتان اسـت كـه بـه عنـوان       .گردد طبيعي تشكيل مي
، اقتصادي، طبيعي و اجتماعي آن، به رسميت شـناخته  ترين كانون سياسي، فرهنگي مناسب

  . )1385ريزي شهر تهران ، مركز مطالعات و برنامه(شود  مي

  شهرستانشهرستان  ..22--66--11

دومين سطح از تقسيمات كشوري، شهرستان است كه واحدي با محدوده جغرافيايي معـين  
ي، فرهنگـي،  هـاي اجتمـاع   جوار با توجه به موقعيت هم پيوستن چند بخش همه و از ب است

تـرين كـانون    يكي از شهرهاي اين محدوده كه مناسـب . گردد اقتصادي و طبيعي تشكيل مي
. دگـرد  فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن شناخته شود، به عنوان مركـز انتخـاب مـي     طبيعي،

تـراكم   و حداقل جمعيت شهرستان بايد به حـدي باشـد كـه بـا توجـه بـه شـرايط اقليمـي        
 و تـراكم، دورافتـاده   نفر را دارا باشد و تنهـا در نقـاط كـم    هزار 120تا  80معادل  ،جمعيتي

ت وزيران يا در موارد خاص مجلس شوراي اسالمي و با توجـه  ئمرزي است كه با تصويب هي
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 50در حـدود  (توانـد ميـزان كمتـري     اين رقـم مـي   غيرهبه كليه شرايط اقليمي، سياسي و 
  . )1385 ي شهر تهران،ريز مركز مطالعات و برنامه( باشد) هزارنفر

  بخشبخش..33--66--11

ـ      هـم  ه بخش واحدي از تقسيمات كشوري است كـه محـدوده جغرافيـايي معـين دارد و از ب
جوار و بـه لحـاظ عوامـل طبيعـي و اوضـاع اجتمـاعي، فرهنگـي،         پيوستن چند دهستان هم

اي مشـتمل بـر چنـدين مزرعـه،      چنين محدوده. آيد اقتصادي و سياسي همگن به وجود مي
ريزي در آن  با در نظـر گـرفتن تناسـب، وسـعت،      روستا و احياناً شهر است كه برنامه ،مكان

جمعيت، ارتباطات و ساير موقعيتها، بايـد در جهـت احيـاء امكانـات طبيعـي، اسـتعدادهاي       
  .ردپذياجتماعي و توسعه امور رفاهي اقتصادي صورت 

انون طبيعـي،  تـرين كـ   مناسـب  ،روستا يا شهري است كـه در آن محـدوده   ،مركز بخش
اي باشـد   حداقل جمعيت بخش بايد به انـدازه  .آيد فرهنگي، اقتصادي و سياسي به شمار مي

ايـن  . نفر در محـدوده موجـود باشـد    هزار 30تا  20 بينكه بدون احتساب جمعيت شهري، 
ت ئتواند كاهش يابد و با تصويب هي جزايري ميو  تراكم، دورافتاده، مرزي ميزان در نقاط كم

  . نفر برسد هزار 12و در موارد استثنايي مجلس، به رقمي در حدود و يا كمتر از  وزيران

  دهستاندهستان..44--66--11

ترين واحد تقسيمات كشوري است كه در يك محدوده جغرافيايي معين از  كوچك ،دهستان
مركز اين واحد منحصراً . آيد جوار به وجود مي مزرعه هم و هم پيوستن چند روستا، مكانه ب

ايـن قلمـرو   . آيـد  ترين مركز خدمات به شمار مي همان محدوده است كه مناسب روستايي از
و بـه عنـوان يـك     اسـت فرهنگي، اقتصـادي و اجتمـاعي همگـن      هاي طبيعي، داراي ويژگي
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سطح دهستان بايد به . گيرد رساني قرار مي ريزي و خدمات سيستم و شبكه واحد مورد برنامه
 4و  6، 8 به ترتيـب   هاي زياد، متوسط و كم تراكمبا ن اي باشد كه ميزان جمعيت درآ اندازه
  .باشدنفر  هزار

كـه هـر    اند به طـوري  دهستان در سطح كشور وجود داشته 2353تعداد  1382در سال 
  ).همان(دهستان بوده است  80 داراياستان به طور متوسط 

  شهرشهر  ..55--66--11

كـه حـدود قـانوني    براساس قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشـوري، شـهر محلـي اسـت     
چنـين كـانوني بـه لحـاظ بافـت      . مشخص دارد و در محدوده جغرافيايي بخش واقـع اسـت  

  : است زيرهاي  ال و ساير عوامل داراي سيمايي با ويژگيغاشت ،ساختماني
 صنعت، كشاورزي، خدمات تاشتغال اكثريت ساكنين دائمي آن در مشاغل كسب، تجار ،

  هاي اداري و فعاليت
  خودكفايي نسبي در زمينه خدمات شهريبرخورداري از  
     عملكرد به عنوان كانون مبادالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگـي حـوزه جـذب و

  نفوذ پيرامون
  هزارنفر  10برخورداري از جمعيت حداقل  

شهر به پيشنهاد شوراي شـهر و تصـويب دو وزارتخانـه     هر محدوده ،براساس اين تعريف
  . گردد ن ميكشور و مسكن و شهرسازي معي

  روستاروستا..66--66--11

روستا واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه حوزه و قلمرو معين ثبتي يـا عرفـي مسـتقل    
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 ،شده اسـت  اين محدوده كه در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه نيز ناميده مي. دارد
  :هاي زير باشد  بايد داراي ويژگي

 و اقتصادي برخورداري از همگني طبيعي، اجتماعي، فرهنگي  
  در آن) صد نفر(خانوار  20سكونت متمركز يا پراكنده  
 داري، صنايع روستايي،  هاي كشاورزي، دامداري، باغ اشتغال اكثريت دائمي آن به فعاليت

 ها صيد يا تركيبي از آن

  سير تقسيمات كشوري در ايران از گذشته تا كنون  ،5شماره كادرنوشت
ـاريخي    تا آنجا كه بررسـي . سازماندهي سياسي فضا در آن ريشه تاريخي داردايران از جمله كشورهايي است كه   ـاي ت ه

طـور مـدرن پـس از انقـالب      ولـي بـه  . گـردد  دهد اولين تجربه تقسيم فضايي سرزميني به عهد هخامنشيان بر مي نشان مي
ـال   مشروطه بود كه اولين قانون تقسيمات كشوري به نام قانون تشكيالت اياالت و واليات و دست ـام در س  1286ورالعمل حك

ـان   تا بدين وسيله از قدرت حكومت مركز بكاهنـد و حتـي  . شمسي يك سال پس از اعالم مشروطيت به تصويب رسيد االمك
  .دست حكومت مركزي را از كارهاي مربوط به اياالت و واليات كوتاه كرده و از سياست هاي دولت مركزي رهايي يابند

ـا و     به هنگام مهاجرت آرياييان به ايران و رويارويي و زد و: پيش از اسالمران سير تقسيمات كشوري در اي - 1 خـورد بـين آنه
ـا،   . جويان را به عهده داشتند بوميان، پيران كار آزموده، رهبري و راهنمايي جنگ پس از استقرار و شروع آرامش، پيـران راهنم

ـا و گـروه   پيران يا رؤساي دسته) ده نشيني(تماعي در نخستين مرحله زندگي اج .حكومت مشايخي را به وجود آوردند ـا  ه  ،ه
 .ناميدند در اين مرحله از زندگي اجتماعي، ساكنان يك آبادي كوچك را ويس مي .رهبري مذهبي سياسي را به عهده گرفتند

پـت و   گئـو ، وگئـ  ، پت ويس ،سران ويس .گفتند داد كه به آن دهيو مي تر را گئو و چند گئو بخشي را تشكيل مي آبادي بزرگ
ها، صاحب قدرت و نفوذ شـده و طبقـه خاصـي را     ها به علت فرماندهي جنگ دهيوپت .شدند دهيو دهيوپت ناميده مي سران

  . آمدند تشكيل دادند كه اين طبقات طبقة نجبا و اشراف را به وجود آورده و هر كدام در محل خود شاه به شمار مي
داريوش كشور را بـه   .كيل حكومت خود، كشور پهناوري را به وجود آورندهخامنشيان پس از تسخير نقاط مختلف و تش

ـا مـ    ،باشد خشتره يا شتره كه همان كشور يا شهر مي سي ـا را    أتقسيم كرده و براي هر يـك از آنه موراني را گماشـت كـه آنه
ـاي غـرب و    دو بخش خشتره هاي هخامنشيان را به رود فرات سرزمين .ناميدند خشتربان يا شهربان و به يوناني، ساتراپ مي ه

  .كرد شرق رود فرات تقسيم مي
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ـيمات  . سقوط امپراطوري هخامنشي به دست اسكندر مقدوني، سلسله سلوكيه در ايران بر سر كار آمدپس از  اسكندر همان تقس
ـزرگ    واحد 72ها به  دوره داريوش را ادامه داد ولي جانشينان وي قلمروي خود را به واحدهاي كوچكتري تقسيم كردند كه تعداد آن ب

ـارت     سنت  ).ناايالت هخامنشي 18معادل ( رسيد و كوچك مي ـته و بخشـي از      هاي حكومـت هخامنشـي در دولـت پ ـه داش ـا ادام ه
در دوره . شـدند  ها از سوي شاه انتخاب مـي  كنندگان ساتراپي اداره. شده است هايي تقسيم مي هاي تحت قلمرو آنها به ساتراپي سرزمين

ـيله يـك   . شد رين واحد اداري ديز و يا به يوناني استاتم ناميده ميت مذكور كوچك اين واحد از تجميع چند روستا تشكيل شده و به وس
تقسيمات كشوري در ابتـداي  . جده ساتراپي اشكاني نام برده استاز ه) قرن اول ميالدي(خاراكسي ايزودور. گرديد مقام دولتي اداره مي

ـوعي    : نويسد  مؤلف تاريخ تمدن ايران مي. ود ولي در طول زمان تغيير كرددوره ساسانيان به روال گذشته ب ـاني از ن ـران در دوره ساس اي
ـانواده   هر يك از كنفدراسيون. دولت متحد يا كنفدراسيون تشكيل شده بود ها حكمران مستقلي داشته كه اغلب موروثي و مربوط به خ

ليكن در هر سال مبلغ معيني به خزانه شاهي و مقداري هـدايا  . و خودمختار بودندحكمرانان بيشتر در كار خود مستقل . اند معيني بوده
  .كردند هاي نوروز و مهرگان به دربار فرستاده و در موقع جنگ هم تعدادي سوار و پياده مسلح به جنگ روانه مي به مناسبت جشن

قبـل از انوشـيروان   . تحول شده اسـت هاي محققان، تقسيمات كشوري در دوره ساسانيان چندبار دچار  براساس بررسي
مؤلف كتاب ايران در عهد باسـتان بـه ايـن    . شد كه عنوان مرزبان داشتند هاي مختلف كشور به دست كساني اداره مي بخش

كردند و از ميان ايشان چهار مرزبان بيشتر اهميت  قبل از انوشيروان ايران را مرزبانان اداره مي: نويسد موضوع اشاره كرده و مي
  :اشتندد
  ؛ـ مرزبان ارمنستان 

  ؛ـ مرزبان خوارزم
  ؛ـ مرزبان حدود روم

  . ها ـ مرزبان خزر و آراني
ـاهراً   4قسمت يا به اصطالح آن زمان به  4در زمان انوشيروان تقسيم كشور به  پاذگس شرقي، غربي، شمال و جنوب ظ

  . بوده است تر داشته و بر ضابطة حدود جغرافيايي جهات چهارگانه متكي صورتي منطقي
  :چهار پاذگس يا استان بدين قرار مشخص شده بودند

  ـ استان شرقي شامل خراسان و كرمان؛ 
  النهرين؛  ـ استان غربي شامل عراق و بين

  ـ استان شمالي شامل ارمنستان و آذربايجان؛
  .ـ استان جنوبي شامل فارس و خوزستان
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ـارت   در اين دوره از نظر سلسله مراتب تقسيمات كشوري و ف ضايي، سطوح نظام تقسيمات از باال به پايين به ترتيـب عب
  .ايالت، استان، شهر، رستاق، طسوج و ده بخش يا پاذگس،: بودند از 

ها تقسيم كشور به چند  تسلط آنها بر ايرانيان، تا مدت وبعد از حمله اعراب : پس از اسالم  سير تقسيمات كشوري در ايران - 2
امراي محلي در . كردند برخي از نقاط مانند طبرستان و ديلمان يا گيالن از خلفا اطالعت نمي. تبخش يا استان مفهومي نداش

  . هاي مستقلي تشكيل داده بودند اين مناطق حكومت
ـامانيان،      هاي نيمه پس از آن كه نفوذ خلفاي بغداد كاهش يافت، دولت ـان، صـفاريان، س مستقل و مستقل نظيـر طاهري

ـاط     ايران به صورت يك پارچه نبـود و حـوزه  . ره يكي بعد از ديگري بر روي كار آمدندبويه و غي زيار، آل آل ـاي قـدرت در نق ه
ها و پس از آن تا دوره حكومت مغول اطالعات كافي در ارتباط با وضعيت تقسيمات كشوري  از اين دوره. مختلف وجود داشت

توانسـت مفهـومي    الطوايفي تقسيمات استاني نمـي  ملوك هاي هاي متعدد و حكومت به علت وجود قدرت  اصوالً. وجود ندارد
بخش بـوده   20دهد ايران در دوره شاهان مغول شامل  طبق اطالعاتي كه حمداهللا مستوفي در تاريخ گزيده مي. داشته باشد

ـار  كه عبارتند از، عراق عرب، عراق عجم، آذربايجان، اران و مغان، شيروان، گرجستان، ملك بكـرو ربيعـه،    روم، واليت ارمن، دي
كردستان، خوزستان، فارس، شبانكاره، كرمان، مكران و هرمز، مفازه ميان كرمان و سيستان، قهسـتان و نميـروز و زاولسـتان،    

اين تقسيمات پس از مغول اندك اندك فراموش شده و باالخره در دوران صفويه . خراسان، مازندران، قومس و جرجان، گيالن
ايالت داشته است كه در اداره  19راساس برخي از مدارك در زمان شاه اسماعيل اول، ايران ب. تقسيمات جديدي شكل گرفت

تـر را   اهميت  ت بزرگ را خان و حكام كمحكام اياال. شد اين مناطق از عناوين مختلفي مانند خان، سلطان و بيگ استفاده مي
 13نشـين و   والـي  4ه شده كه برطبق آن ايـران بـه   در دوره جانشينان شاه اسماعيل ترتيب ديگري داد. خواندند سلطان مي
  .ها مربوط به واليات كوچك بود نشين مربوط به واليات بزرگ و بيگلربيگي نشين والي. نشين تقسيم گرديد بيگلربيگي

هجري شمسي  1285گذاري به سال  پس از نهضت مشروطيت در اولين دوره قانون: نخستين قانون تقسيمات كشوري - 3  
هاي ايالت و واليت را تعريـف و   قانون مزبور واژه 2ماده . حت عنوان قانون تشكيالت اياالت و واليات به تصويب رسيدقانوني ت
  .بودند از آذربايجان، كرمان و بلوچستان، فارس و بنادر و نيز خراسان و سيستان مشخص نمود  ايالت را كه عبارت 4اسامي 

ايالـت قسـمتي از مملكـت اسـت كـه داراي حكومـت مركـزي و واليـت         «در تعريف ايالت و واليت چنين آمده است 
نشين و توابع باشد، اعم از اينكه حكومت  واليت قسمتي از مملكت است كه داراي يك شهر حاكم«و » نشين جزء است حاكم

  . بوده است بلوكات و ناحيه واحدهاي ديگر تقسيماتي مشخص شده در قانون. »آن تابع پايتخت يا تابع مركز واليتي باشد
اسـترآباد، مازنـدران،   : بودند از   واليت وجود داشت كه عبارت 12گرچه اسامي واليات در قانون نيامده بود، ولي در عمل 

ـان ). اراك(گيالن، زنجان، كردستان، لرستان، كرمانشاهان، همدان، اصفهان، يزد، خوزسـتان و عـراق    طـور كـه مالحظـه     هم
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فضايي داخلـي فـالت ايـران     - ها واحدهاي سياسي اي كشور انطباق داشتند و واليت ق حاشيهها بيشتر بر مناط شود ايالت مي
  .بودند

ـايف فرمانـداران و       ش .هـ 1316ماه سال  آبان 16تا : دومين قانون تقسيمات كشوري - 4 ـانون تقسـيمات كشـور و وظ كـه ق
ـاق ابرقـو بـه يـزد و     . آيـد  عمـل نمـي   اي در محدوده تقسيمات كشوري به رسد، تغييرات عمده بخشداران به تصويب مي الح

هاي مذكور تغييرات متعددي در تغيير نام عناصـر و   البته طي سال. خلجستان به قم از موارد معدود تغييرات تقسيماتي است
ـاهي،     : توان به موارد زير اشاره كرد آيد كه از آن جمله مي واحدهاي تقسيمات كشوري به وجود مي ـاد بـه ش تغييرنام علـي آب

   .رشيز به كاشمر، منصورآباد به مهران، ناصري به اهواز، مشهد سر به بابلسر، اشرف به بهشهرت
ـاي سياسـي     شود، سياست رضاشاه مبتني بر يكپارچه طور كه مالحظه مي همان ـا نيروه سازي كشور و برخورد شديد ب

ـاكم كـرد        ـانون . محلي بود و وي نظام سياسي شـديدا تمركـز گرايـي را بـر كشـور ح ـال    نـوزدهم دي  - جديـد  در ق ـاه س م
 10با اصالح قانون تقسيمات كشوري و براساس ماده يك آن، كشور ايران مطابق نقشه و صورت ضـميمه بـه    - ش.هـ 1316

سطوح نظام تقسيمات كشوري جديد كه نقطه عطفي در ساماندهي سياسي فضاي ايران . شهرستان تقسيم شد 49استان و 
از  .استان، شهرسـتان، بخـش، دهسـتان، قصـبه و ده    : ترين سطح عبارت است از تا پايين شود، از باالترين سطح محسوب مي

در پرتـوي كدگـذاري جديـد،    . ها بر اساس اعداد از يك تا ده بـود  گذاري استان هاي ديگر اين قانون، مدون بودن و نام ويژگي
ـاريخ   هايي كه سرش هاي تقسيمات سطح اول كشور ناديده انگاشته شد يعني هويت هويت ت جغرافيايي داشتند و در طـول ت

هاي تابعـة   هاي كشور و شهرستان استاندر هر حال، طبق اين قانون، . كردند بندي سياسي فضا نقش ايفا مي ايران در تقسيم
  : عبارت بودند از

  .شهسوار، رشت، آباد سلطان، ساوه، قزوين، زنجان: هاي استان يكم شامل شهرستان
  .گرگان، ساري، سمنان ،تهران، كاشان، قم :هاي استان دوم شامل شهرستان
  .تبريز، اردبيل: هاي استان سوم شامل شهرستان

   .مهاباد، مراغه، بيجار، رضائيه، خوي :هاي استان چهارم شامل شهرستان
   .همدان، مالير، سنندج، كرمانشاه، شاه آباد، ايالم: هاي استان پنجم شامل شهرستان
   .خرمشهر، اهواز ،گلپايگان، آباد خرم :يها استان ششم شامل شهرستان
   .الر، آباده، فسا، بوشهر، شيراز، بهبهان: هاي استان هفتم شامل شهرستان
   .زابل، خاش، بندرعباس، بم، كرمان: هاي استان هشتم شامل شهرستان
  .سبزوار، گناباد، بجنورد، قوچان، مشهد، حيدريه تربت، بيرجند: هاي استان نهم شامل شهرستان
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   .يزد، اصفهان: هاي استان دهم شامل شهرستان
ـال،    . شـد  نظام تقسيماتي مذكور مشكالتي را به همراه داشت، از اين رو هرچندگاه تغييراتي در آن داده مي در بـه عنـوان مث

ـ 1325سال  ـ 1326در سال . استان سوم و چهارم تبديل به يك استان به نام استان آذربايجان گرديدش .ه ديدي ش، عنصر ج.ه
ايـن  . به نظام تقسيمات كشوري اضافه شد و آن عبارت بود از فرمانداري كل كه تقريبا در حدفاصل استان و شهرستان قرار داشت

ـ 1355عنصر تا سال  ـتان عمـل    ش، وجود داشت و در تمام طول حيات خود به منزله پلكان ترقي شهرستان.ه هاي بزرگ به اس
ـ 1355كرد؛ به نحوي كه در سال  ـاي كـل    هاي كل به استان تبديل شده بودند و آخرين آنها فرمانـداري  ، كليه فرمانداريش.ه ه

  .سمنان و كهكيلويه و بويراحمد بود كه در اين سال به استان تبديل شد

ها را  ش صورت پذيرفت كه بر طبق آن دولت بايد نام استان.هـ  1339تحول ديگر در نظام تقسيمات كشوري در سال 
ها به شرح زير تغيير  داد و بر اين اساس نام استان ش، با توجه به سوابق تاريخي آنها تغيير مي.هـ  1316اري سال گذ از شماره

استان يكم به گيالن، استان دوم به مازندران، استان سوم به آذربايجان شرقي، استان چهارم به آذربايجان غربي، اسـتان  : كرد
ان، استان هفتم به فارس، استان هشتم به كرمان، استان نهم به خراسان و اسـتان  پنجم به كرمانشاه، استان ششم به خوزست

  ).385: 1381حافظ نيا، (دهم به اصفهان
شهرسـتان و   165 اسـتان،  24 و قبل از پيروزي انقالب اسالمي، كشـور ايـران داراي  ش .  هـ1357در سال در مجموع، 

  .بخش بوده است 475
عمده تغييرات، در تغيير نام عناصر و واحـدهاي تقسـيمات   ش .هـ 1358ران، در سال پس از پيروزي انقالب اسالمي اي

ـات، تـركمن،    ها، شهرستان ها و انتزاع و الحاق در همان سال عالوه بر تغيير نام. كشوري بود هاي مهريز، خوانسار، شادگان، قائن
ـ 1359در سال شهر و آستانه اشرفيه تأسيس و  آباد، فريدون رامسر، دليجان، مشيز، علي ـان،     شهرش .ه هاي كهنـوج، فالورج

غرب و انديمشـك   دير، تاكستان، لردگان فارسان، شيروان و چرداول، سوادكوه، كردكوي، سربند، كنگاور، سرپل ذهاب، گيالن
  . ايجاد و شهرستان كيش به بخش تبديل شد

به علت انجام مطالعات مربوط بـه تهيـه و   شهرستان ابوموسي ايجاد شده و از سال مذكور به بعد  ش،.هـ 1361ر سال د
  . تدوين قانون جديد تقسيمات كشوري، كليه تغييرات تقسيماتي متوقف گرديد

ـال     ): پس از پيروزي انقالب اسالمي(سومين قانون تقسيمات كشوري - 5 قانون تعاريف و ضـوابط تقسـيمات كشـوري در س
ـ 1362 بوده  19/10/1316ين قانون همان چارچوب قانون مصوب چارچوب ا. به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيدش .ه
در . بودند از استان، شهرستان، بخش و دهسـتان   گونه كه واحدهاي تقسيماتي و سطوح موجود در هر دو قانون، عبارت بدين

اسايي و قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري براي هر يك از سطوح تقسيماتي تعاريف، معيارها و ضوابط معيني براي شن
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ـاخص      . ايجاد و تأسيس آنها در نظر گرفته شد ـا در نظـر گـرفتن تـراكم، و ش ـاي   اين معيارها شامل پارامترهاي جمعيـت ب ه
  . بود اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي مناطق
ـا   810دهستان و  2320در اجراي مراحل اوليه قانون، نزديك به  بخش تأسيس شده ولي، ايجاد و تأسيس شهرستان ت

عنوان اولين شهرستان پس از تصويب قانون تعاريف و ضوابط تقسـيمات   شهرستان جاسك به. متوقف بودش .هـ 1366ال س
دشـت در   هاي دلفان و كوه با ايجاد شهرستانش .هـ 1367به تصويب رسيده، و از آن پس و در سال  12/10/66كشوري در 

  . ها آغاز شد سيس شهرستانأاستان لرستان بار ديگر ت
هريس و كليبر و بناب و شبستر در آذربايجان شرقي، ساوجبالغ  ،هاي دورود در لرستان شهرستانش .هـ 1368سال  در

رود در باختران، مينودشت و بابلسر در مازندران، شوش در خوزستان، كبودرآهنگ در استان همدان،  و شهريار در تهران، جوان
شهر در سيستان  و چناران در استان خراسان، المرد در استان فارس، نيكبرخوار و ميمه در اصفهان سرخس، نهبندان، خواف 

ـاد و تأسـيس شـد        ـان غربـي ايج ـان در آذربايج ـان و بوك ـال   . و بلوچستان، رودان در هرمزگ ـ  1369همچنـين در س ش .هـ
ـاغ  شهرستان لـك در خوزسـتان،   م هاي اردل در چهارمحال و بختياري، اسدآباد در همدان، مباركه در اصفهان، ميبد در يزد، ب
  .دژ و تكاب در استان آذربايجان غربي ايجاد و تأسيس گرديد شاهين

ـ 1370در سال  ـار و     سوار و پارس هاي بيله شهرستانش .ه ـان، به ـان در خراس آباد در آذربايجان شرقي و همچنين فريم
ـ 1372(ن سال در هما. آباد در هرمزگان به تصويب رسيدند  رزن در همدان، صحنه در باختران و حاجي طي يك ماده  )ش.ه

نسبت به تأسيس استاني تحت عنوان اردبيل به  شد واحده، قانون تأسيس استان اردبيل تصويب و طي آن به دولت اجازه داده
  . اقدام نمايد  شهر و خلخال سوار، گرمي، اردبيل، مشگين آباد، بيله هاي پارس مركزيت شهر اردبيل در محدوده شهرستان

ـ 1373در سال اين روند  ـتان، اسـالم     هاي ديوان نيز ادامه يافته و شهرستانش .ه ـتان كردس ـاران در اس شـهر در   دره و كامي
ـ 1374در سال . تهران، سلسله، ازنا و پلدختر در لرستان و ابركوه در استان فارس بوجود آمد ـتان ش .ه ـاي بردسـكن در    شهرس ه

ـات در    خراسان، جلفا در آذربايجان شرقي، محمودآباد، نكا و چالوس در مازندران، ملكان در آذربايجان شرقي، آبدانان در ايـالم، بوان
ـاه    ـان، اميديـه در     فارس، ديلم در بوشهر و تفت در يزد و نيز آران و بيدگل در اصفهان، نمين و كـوثر در اردبيـل، م ـان در زنج نش

  . و چالدران در آذربايجان شرقي ايجاد و تأسيس گرديد زهرا در تهران، راور در كرمان كوه و بوئين كريم، فيروز خوزستان، رباط
استان قم به مركزيت شهر قـم و  . قانون ايجاد استان قم به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيدش .هـ 1375سال  در

ـاي   عالوه بر آن در سال مذكور شهرستان. بود هاي مركزي جعفرآباد، خلجستان، سلفچگان و نوفل لوشاتو متشكل از بخش ه
بيد در فارس، جويبار در مازندران،  شهر، املش و سياهكل در گيالن، ايجرود و طارم در زنجان، خرم جاجرم در خراسان، رضوان
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در يـزد و    تيران و كرون در اصفهان، ارسنجان در فارس، اسكو و آذرشهر در آذربايجان شرقي، پاكدشـت در تهـران، صـدوق   
  . بندرگز در مازندران به تصويب رسيد

اسـتان گلسـتان   . دو استان گلستان و قزوين به تصويب مجلس شـوراي اسـالمي رسـيد   ش تشكيل .هـ 1376سال  در
آباد، بندرگز و استان قزوين متشكل از  هاي گرگان، گنبدكاووس، مينودشت، بندرتركمن، كردكوي، علي مشتمل بر شهرستان

  .شد مي زهرا و تاكستان هاي قزوين، بوئين شهرستان
ـتان و     در استان يزد و كالله و آق  دشت و خاتم هاي زرين شهرستان ش،.هـ 1378در سال  ـتان، سـرباز در سيس قال در گلس

ـاد و    ـان ايج بلوچستان، چاراويماق در آذربايجان شرقي بستك در هرمزگان، دنا در كهگيلويه و بويراحمد، مانه و سملقان، در خراس
ـان در       هر و ارسباران و عجـب هاي آزادش شهرستانش، .هـ 1380در سال . تأسيس شد ـان شـرقي، رامي ـتان آذربايج ـير در اس ش

ـيدند    ـال  . گلستان، كوهرنگ در چهارمحال و بختياري، آبيك در قزوين، مهر، قير و كارزين در استان فارس بـه تصـويب رس در س
ـفهان،   هاي ثالث باباجاني در استان كرمانشاه، سروآباد در كردستان، منوجان در كرمـ  شهرستانش .هـ 1381 ـان در اص ان، چادگ

زرنديه و كميجان در استان مركزي، جم در بوشهر، نظرآباد در تهران، فراشبند در استان فارس و رشتخوار در خراسان به تصـويب  
ـ 1382در سال . رسيده و ايجاد گرديدند آباد در خراسان، عنبرآباد در كرمان، اللـي و   هاي كالت، سربيشه و خليل شهرستانش .ه

  .ن در خوزستان و سميرم سفلي در اصفهان به تصويب رسيدندهنديجا
ـتان  هاي فاروج، گاوبندي، روانسر، ليكك شهرستانش .هـ  1383در سال  ـاي   ، خمير، كوهبنان، الوند و خنج تاسيس و اس ه

ـ 1384در سال . رسيدشمالي و خراسان جنوبي به تصويب مجلس شوراي اسالمي   خراسان ـتان   ش.ه ـاي اسـ   نيـز شهرس ديه، ه
ـيدند       فيض ـنج بـه تصـويب رس ـار و قلعـه گ در . آباد، كرندغرب، سعادت شهر، گتوند، رامشير، كنارك، گلوگاه، سرايان، زهك، رودب

 363. باشد گونه مي بدين 1387مهرماه  27با توجه به تغييرات ايجاد شده، تعداد عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري تا مجموع 
  .شهر 1068ان و دهست 2430بخش،  920شهرستان، 

-http://bafia.moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=2645f07f-8791-4a28-91a5:  (منبع 

ada3d19b5166..(  

  1389شهريور ،  ايران عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوريآخرين  :6- 1شماره جدول
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  وزارت كشوردفتر تقسيمات كشوري  :منبع

  :نامه تقسيمات كشوري ضروري مي نمايد در اينجا اشاره به مواد آيين
 نامه تقسيمات كشوري ينيآ، 6كادرنوشت شماره

نامه اجرائي قانوني تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري جمهـوري اسـالمي ايـران مصـوب پـانزدهم       ينيآ
بنا  22/7/1363يران در جلسه مورخ دهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسالمي هيئت م تيرماه يك

قـانون تعـاريف و    16وزارت كشور و بـه اسـتناد مـاده     1362-10-27مورخ 53/5/11041پيشنهاد شماره به 
ين نامـه اجرائـي قـانون مـذكور را     يـ مجلس شوراي اسـالمي آ  15/4/1362ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 

   :شرح زير تصويب نمودنده تبصره ب 27ماده و 36محتوي هدف و 
هـاي   ات كشوري به منظور فراهم آوردن موجبـات همـاهنگي در فعاليـت   برقراري نظام مطلوب تقسيم: هدف

ها و موسسات دولتي و محلي و نهادهاي انقالب اسالمي در جهـت اجـراي سياسـت عمـومي      مختلف سازمان
  دولت جمهوري اسالمي ايران

: از قانون تعاريف و ضـوابط تقسـيمات كشـوري عبارتنـد      1موجب ماده ه عناصر تقسيمات كشوري ب-1ماده 
روستا، دهستان، شهر ، بخش ، شهرستان و استان كه چگونگي شناخت هر يك از آنها مطابق قانون مربوطـه  

  .نامه خواهد بود ينيو اين آ
عنوان واحد پايه اساس و بنيان تشكيل واحدهاي ديگر تقسيمات ه قانون كه ب 2روستاي موضوع ماده -2ماده 

  .دشو تقسيمات كشوري شناخته ميباشد واحد مبدا و اولين عنصر  كشوري مي

قـانون   2ها و روستاهايي كه فاقد ميزان جمعيـت و تعـداد خـانوار منـدرج در مـاده       مزارع مكان -تبصره
  .شوند ميهستند اجزاء تقسيمات كشوري محسوب 

 13هاي ذيل آن بـا رعايـت مـاده     قانون و تبصره 2تشخيص و تعيين هر واحد روستايي موضوع ماده -3ماده 
 .نون با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بودقا

مالك تشخيص حد نصاب ميزان جمعيت و خانوار روستا آمار رسمي جمعيت كشـور موضـوع    -1تبصره 
خانوار و يـا صـد    20قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري خواهد بود كه تعداد آن بايد بيش از  17ماده 

  .نفر جمعيت باشد

كـه نقـاط    خانوار و يا صد نفر جمعيـت در صـورتي   20در مزارع مستقل و روستاهاي كمتر از  -2 تبصره
ـ  ه خانوار و يا صد نفر بيشتر ب 20م وجود داشته باشد كه مجموع آن نقاط ه كوچك نزديك به ه وجود آيـد ب
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  .عنوان يك روستا شناخته خواهد شد

ين يـ آ 3مـاده   2قانون و تبصره  2يط مندرج در ماده ي كه فاقد شراينحوه انجام امور روستاها - 3تبصره 
 .ين نامه خواهد بوديآ 20تابع دستورالعمل  ،نامه هستند

با در نظر گرفتن موقعيت يك نقطه از همان مجموعه با رعايت سـهولت   3تعيين مركز تبصره  -4تبصره 
  .دسترسي و ميزان جمعيت خواهد بود

ها و روستاهاي كوچـك   د نسبت به جذب تدريجي مزارع و مكانربط موظفن هاي ذي وزارتخانه -5تبصره 
گيـرد در مراكـز    رساني و دسترسـي بـه سـهولت انجـام نمـي      جوار كه چندان آباد نيستند و مكان خدمات هم

هـاي   تواننـد بـه آبـادي    ها و يا روستاهايي كه مستعد جذب و امكان دسترسي بهتري را دارند و مـي  دهستان
 .اقدام نمايند ،وندبزرگ و مرفهي تبديل ش

هاي ذيل آن معين گرديده  قانون و تبصره 3محدوده دهستان كه با رعايت معيارهاي مندرج در ماده  -4ماده 
ـ   كوچك كـه روسـتا واحـد مبـداء عنصـر اصـلي        طـوري ه ترين واحد تشكيالتي اداري سياسي كشور اسـت ب
 .دهنده آن خواهد بود تشكيل

 .ر اداره خواهد شدوسيله دهدابه هر دهستان  -1تبصره 

ماده قـانون بـا    3بودن شرايط مندرج در تبصره  مركز دهستان روستايي است كه عالوه بر دارا -2تبصره 
حفظ جهات سياسي از امكانات توسعه و قابليت جذب جمعيت و سهولت دسترسي به اكثر نقاط در محـدوده  

  .دهستان از اولويت بيشتري برخوردار باشد

ريـز پسـتي و    هاي اوضاع طبيعي منطقه از جمله حوزه آب محدوده دهستان شاخص تعيين در -3تبصره 
 .بلندي و آب و هوا مورد رعايت قرار خواهند گرفت

قانون محدوده جغرافيايي است كه عـالوه بـر محـدوده     4از ماده  4حوزه شهري موضوع تبصره  -5ماده 
نحوي كه حدود ثبتي و عرفي آن با يكي ه وده، باراضي و عوارض طبيعي ب ،مزارع، ها قانوني شهر شامل مكان

  .جوار باشد از عناصر تقسيمات كشوري و احياناً مكان و مزرعه مستقل هم
قـانون تقسـيمات كشـوري     4يارهاي مندرج در مـاده  عتشخيص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و م -6ماده 

 .باشد ت وزيران ميئت كشور و تصويب هيرموكول به پيشنهاد وزا

نحـوه تاسـيس و اداره امـور     كـه  گردد شود شهرداري تاسيس مي در نقاطي كه شهر شناخته مي– رهتبص
 .كند شهرداري در محدوده قانوني شهر و ساير نقاط در حوزه شهري را قانون معين مي
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قانون در نقاط  6ماده  2و  1وزارت كشور موظف است براي ايجاد بخش جديد در جهت اجرا تبصره  -7ماده 
 20كمتـر از   ،تر از سي هزار نفر و در تراكم متوسـط مك ،نايي كه در آن جمعيت محدوده در تراكم زياداستث

باشـد   هـزار نفـر مـي    12هزار نفر و در تراكم كم و نقاط دور افتاده مرزي جزايري جنگلي و كويري كمتـر از  
  .ديسالمي به هيئت وزيران تسليم نمااليحه پيشنهادي را جهت تصويب مجلس شوراي ا

 .اداره امور بخش با بخشدار است -1تبصره 

مـاده   3نحوي بايد تعيين گردد كه عالوه بر دارا بودن شرايط مندرج در تبصره ه ركز بخش بم -2تبصره 
هاي ارتباطي موجود و آتي و امكانـات تشـكيالتي و مبـادالتي و     قانون و حفظ جهات سياسي از اولويت راه 6

كه به سهولت بتواند با اكثريت نقاط واقع در محدوده  طوريه برخوردار بوده بقابليت توسعه و جذب جمعيت 
 .بخش از لحاظ ارتباطات دسترسي داشته باشد

قـانون باشـد    6مـاده   3چنانچه در محدوده بخش نقطه شهري فاقد شرايط مندرج در تبصـره  -3تبصره 
 .ب خواهد شدبه مركزيت بخش انتخا )ها مركز يكي از دهستان(روستا حائز شرايط 

در ايجـاد   ،كليه نقاط كشور كه براي ايجاد دهستان از نظر تراكم جمعيت به سه حالت مشخص شـده -8ماده 
  .هاي جديد نيز مالك عمل قرار خواهند گرفت بخش
م داراي تراكم متفـاوت هسـتند   ه ههم بستن چند دهستان كه نسبت به اي از ب چنانچه در محدوده -9ماده 

   .ديد ضرورت يابد درجه تراكم سطح محدوده مالك عمل خواهد بودايجاد واحد بخش ج
شهرهايي كه در محدوده جغرافيايي دهستان قرار دارند از لحاظ نظـام اداري تـابع بخـش مربوطـه      -10ماده 
   .باشند د بود به استثناي شهرهاي مراكز شهرستان كه تابع نظام اداري شهرستان مينخواه
مسير كوچ به اقتضـاي نـوع زنـدگي و اشـتغال      پنج قانون هرگاه عشاير و ايالت در با توجه به ماده -11ماده 

قـانون نماينـد در    6نياز در چند ماه از سال در محدوده بخـش موضـوع مـاده     تحرك و گرفتن خدمات مورد
 .شود مدت فوق بخش مذكور بخش عشايري نيز شناخته مي

محدوده بخش بخشدار همان محـل بـا مسـئوليت و    رو در  در مدت اقامت عشاير و ايالت كوچ -1تبصره 
هاي  اختيارات ويژه با عنوان بخشدار سيار نيز مسئول ارائه خدمات و هماهنگي امور عشاير با ادارات و سازمان

  .دكر ربط خواهد بود و در غياب وي امور عمومي بخش را قائم مقام او اداره خواهد ذي

شـود بـا پيشـنهاد     هايي كه بخش عشايري نيز شناخته مـي  تشخيص و تعيين هر يك از بخش -2تبصره 
  .باشد وزارت كشور تصويب هسات وزيران مي
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كه مركز يكـي از   چنانچه در محدوده شهرستان بيش از يك شهر وجود داشته باشد آن شهري -12ماده 
سـائل  هاي متشكله بوده و از نظر موقعيت طبيعي و شرايط سياسـي اجتمـاعي و همچنـين از لحـاظ م     بخش

ترين كـانون شـناخته    و مناسب اشداقتصادي ارتباطات و قابليت توسعه و جذب از اهميت بيشتري برخوردار ب
  .شهرستان تعيين و انتخاب خواهد شد نعنوان مركز آه شود ب
م داراي تراكم متفاوت هسـتند  ه م پيوستن چند بخش كه نسبت بهه اي از به چنانچه در محدوده -13ماده 

شهرستان و تعيين محدوده آن ضرورت يابد درجه و حالت تـراكم سـطح محـدوده مـالك عمـل      ايجاد واحد 
  .خواهد بود
قـانون در   7مـاده   2وزارت كشور موظف است براي ايجاد شهرستان جديد در اجـراي تبصـره    -14ماده 

ط كمتـر از  هزار نفر و در تـراكم متوسـ  120نقاط استثنايي كه در آن جمعيت محدود در تراكم زياد كمتر از 
كويري كمتر از پنجاه هـزار نفـر باشـد اليحـه     و جزايري  هزار نفر و در تراكم كم و نقاط دورافتاده مرزي، 80

 .را جهت تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيئت وزيران تسليم نمايد پيشنهادي آن

 .باشد اداره امور شهرستان با فرماندار مي-1تبصره 

قـانون از   9بودن شرايط مندرج در مـاده   تقسيمات كشوري است كه با دارا ترين واحد استان بزرگ -15ماده 
 .مجموع آنها كشور جمهوري اسالمي ايران تشكيل شده است

ايجاد استان جديد بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد هيئت وزيران با تصويب مجلس شوراي  -1تبصره 
 .اسالمي خواهد بود

 .باشد استاندار مياداره امور استان با  -2تبصره 

دهنده استان است كه عـالوه بـر داشـتن كليـه      هاي تشكيل شهري از مراكز شهرستان ،مركز استان -16ماده 
قانون محل استقرار ستاد اداري و هماهنگي بوده كه بنا به ضرورت عوامل  9ماده  2شرايط مندرج در تبصره 

گيـري در محـل را    هـاي دولـت و تصـميم    برنامـه هـا و   اجرايي تابعه تقسيمات كشوري مستقر و اجراي هدف
  .تسهيل نمايند

ست حفظ جهت طبيعي ا قانون در مواقع انجام هر گونه انتزاع و الحاق الزم 13و 10در اجراي مواد  -17ماده 
 .فرهنگي اقتصادي و دسترسي نيز رعايت گردد

يماتي رعايـت تعـادل و   ترين مركـز واحـد تقسـ    در انضمام عناصر تقسيمات كشوري به نزديك -1تبصره 
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 .ستا تناسب واحدهاي تقسيمات كشوري ضروري

تـرين   هاي تقسيمات كشور اگر آن نقطه نسبت به نزديك در الحاق يكي از عناصر و يا محدوده -2تبصره 
گونه نقاط با  هاي ذيل آن تشخيص الحاق اين مراكز داراي شرايط مشابه باشد رعايت مفاد ماده فوق و تبصره

 .باشد زارت كشور و تصويب هيئت وزيران ميپيشنهاد و

قانون عنـاوين آنهـا بـاقي خواهـد      11موجب ماده ه محدوده واحدهاي تقسيمات كشوري كه ب -18ماده 
گيـري   قـانون بـه ترتيـب از شـكل     13و مـاده   9ماند تابع تغييراتي است كه پس از اجراي تبصره يك مـاده  

هم پيوسـتن آنهـا حاصـل خواهـد     ه كشوري كه بالنتيجه از بها و ساير واحدهاي تقسيمات  محدوده دهستان
   .دش

ف و ضوابط تقسيمات كشوري نسبت به بررسي تعاريوزارت كشور موظف است پس از اجراي قانون  -19ماده 
مانـده را   هاي احتمـالي بـاقي   هاي تقسيمات كشوري اقدام و نقايص و نارسائي و تطبيق مفاد قانون با محدوده

 . مرتفع نمايد

تري را ايجاد  قسيمات كشوري مناسبتهاي الزم سازمان  نگري ا پيشبوزارت كشور موظف است – تبصره
تا در هر زمان كه به اقتضاي سياست دولت به تكميل و يا تجديد نظر اساسي در تقسيمات كشوري نياز باشد 

ن و امكان اجراي قـانوني  ي مربوطه را تهيه و تدويها طرحاز طريق مطالعات و تحقيقات مستمر و همه جانبه 
  .را فراهم نمايد آن

دهداران مسئوالن واحدهاي تقسيمات  ،دارانمنظور هماهنگي و تسهيل در پيشبرد وظايف بخشه ب -20ماده 
كه مركز واحدهاي تقسيمات كشوري نيستند و روستاهاي موضـوع   ييكشوري در آن دسته از محدوده شهرها

نفر  ها يك ر اينيمسكوني و نظا –كشاورزي –ي صنعتي ها شهركچون هاي مستقل هم قانون و مكان 2ماده 
را وزارت كشـور طـي دسـتورالعمل     كه نحوه گزينش و حدود وظـايف آن  ،رابط در آن محل تعيين عنوانه ب

   .اي تهيه و ابالغ خواهد نمود جداگانه
اري واحـدها و عناصـر و اجـزاء    گذ قانون تقسيمات كشوري تغيير نام و نام 13با توجه به مفاد ماده  -21ماده 

تقسيمات كشوري و همچنين اراضي و عوارض طبيعي و جغرافيايي كشور با پيشنهاد وزارت كشور و تصـويب  
  .دت وزيران خواهد بوئهي

هاي شهري و روستايي و نظاير اينها  گذاري ساير اماكن جغرافيايي واقع در حوزه تغيير نام و نام -1تبصره 
  .ر استبه عهده وزارت كشو
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ها بـا پيشـنهاد وزارت كشـور و تصـويب مجلـس شـوراي        تشخيص تغيير نام ونام گذاري استان-2تبصره 
 .اسالمي خواهد بود

هاي اداري اجرائي و قضايي  رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمان-22ماده 
  .و نهادهاي انقالب اسالمي كشور الزم است

منظور تعيين آخرين حد حوزه ماموريت و عملكرد مسـئوالن واحـدهاي تقسـيمات كشـوري در      هب -23ماده 
ربـط   هـاي ذي  هـا و سـازمان   وزارتخانـه ) مرز زميني ، مرز دريـايي (جوار  مناطق مرزي كشور با كشورهاي هم

ر قـرار  هاي مربوطـه در اختيـار وزارت كشـو    موظفند آخرين سوابق و اطالعات خطوط مرزي را همراه با نقشه
 .دهند

برداري ملزم به تهيه و تأمين هر نوع نقشه و عكس مورد نيـاز وزارت كشـور    شوراي عالي نقشه -1تبصره 
 .باشد ربط مي از طريق مراجع ذي

وزارت  ،هـاي مربوطـه   هاي تقسـيمات كشـوري و تهيـه نقشـه     منظور تعيين كامل محدودهه ب  -2تبصره 
حدود ثبتي و عرفي هر يك از ه د كليه سوابق و مشخصات مربوط بان ربط مكلف هاي ذي دادگستري و سازمان

شده اسـت تهيـه و    اجزاء و عناصر تقسيمات كشوري اعم از مزرعه مكان روستا شهر كه عرفاً آبادي ناميده مي
  .بندي اعالم خواهد شد در اختيار وزارت كشور قرار دهد در مراحل اجرايي قانون كه برحسب نياز منطقه

نامه دولت اعتبار الزم را براي اجراي قـانون تـأمين و در اختيـار وزارت     ينيزمان با تصويب اين آ هم -24ماده 
  . دهد كشور قرار مي

هاي مربوط بـه محـدوده    كليه اطالعات و مشخصات و نقشه ،وزارت كشور پس از اجراي كامل قانون-25ماده 
هاي دولتي تهيه و در اختيار آنان  ها و سازمان نههاي تقسيمات كشوري را با توجه به نيازهاي موردي وزارتخا

  .قرار خواهد داد
عالئـم اختصـاري و اختصـاص و     – مـرز  –حـدود   –ها و جزوات رسمي حاوي اسـامي   انتشار نقشه -26ماده 
ها اعـم از   اري مربوط به روستاها و شهرها و ساير واحدهاي تقسيمات كشوري كه از طرف كليه سازمانذكدگ

   .موكول به تائيد وزارت كشور است ،شود صي تهيه ميدولتي و خصو
 بـا  تعيين عالئم اختصاصي و اختصاري و كدگذاري مربوط به عناصر واحدهاي تقسـيمات كشـوري   -27ماده 

قـانون ملـزم بـه رعايـت آن      14هـا بـا در نظرگـرفتن مـاده      هـا و سـازمان   كليه وزارتخانه. وزارت كشور است
   . باشند مي
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زمان با اجـراي   كشور موظف است براي ايجاد مركز اطالعاتي و آرشيو تقسيمات كشوري هموزارت  -28اده م
  .آوري اطالعات و تهيه شناسنامه عناصر تقسيمات كشوري اقدام نمايد قانون نسبت به جمع

موظفنـد اطالعـات و   ) نظامي و غيرنظـامي ( ها و نهادهاي انقالب اسالمي ها و سازمان وزارتخانه -1تبصره 
هاي كشور اعم از روسـتا و شـهر    ري را كه تا كنون در رابطه با تهيه شناسنامه نقاط براي هر يك از آباديآما

گيري در جهت اجراي دقيق قانون تقسيمات كشوري از تاريخ تصويب ايـن   منظور بهره هب ،اند گردآوري نموده
  .ماه در اختيار وزارت كشور قرار دهند 2ين نامه ظرف مدت يآ

ساله آينده خـود را   ي پنجها طرحالذكر موظفند فهرست مشخصات مربوط به  هاي فوق سازمان -2تبصره 
ظرف مدت ) كه در تغيير شناسنامه نقاط موثر باشند نحوي هب( باشد كه به تصويب رسيده و يا در حال اجرا مي
 .تعيين شده به وزارت كشور تسليم نمايند

–طور كلي متاثر از اوضاع نامساعد اقليمـي  ه قانون كه ب 18ماده نقاط دور افتاده و محروم موضوع  -29ماده 

اسـت و موجـب حالـت كـم تـراكم جمعيتـي هـر منطقـه          طبيعي اقتصادي و محروميت از تسهيالت زندگي
  .بنابراين وزارت كشور مكلف است اجراي اين قانون را به ترتيب از مناطق كم تراكم آغاز نمايد .گردد مي

  .باشد ترين عناصر تقسيمات كشوري مي ملزم به اجراي مفاد قانون از كوچك وزارت كشور -30ماده 
نامه اجرايـي آن كليـه    ينيوزارت كشور موظف است پس از پايان مراحل مقدماتي اجراي قانون و آ -31ماده 

ت وزيران تسليم اي به هييهاي تقسيمات كشوري جهت تصويب نها تغييرات حاصله را همراه با نقشه محدوده
  .مايدن

هاي اجرائي و سازماني دولـت وزارت كشـور مكلـف اسـت پـس از       ريزي به منظور تسهيل در برنامه -32ماده 
ربـط بـر اسـاس     هـاي ذي  بندي واحدهاي تقسيمات كشوري را با همكاري سـازمان  اجراي كامل قانون، درجه

از تصويب هيئـت وزيـران    آخرين اطالعات و آمار مربوط به اوضاع و احوال مناطق مختلف كشور تهيه و پس
   .مورد اجرا بگذارد

تواند نيروي  وزارت كشور مي ،منظور تأمين كمبود پرسنل فني و غيرفني مربوط به اجراي قانونه ب -33ماده 
   .صورت قراردادي استخدام نمايده انساني مورد نياز خود را تامين و پس از آموزش الزم ب

هـا و   ات و مراحل اجرايي قانون در سراسر كشـور كليـه وزارتخانـه   نظر به اهميت و گستردگي عملي -34ماده 
هاي انقالب اسالمي موظفند امكانـات و تجهيـزات مـورد نيـاز وزارت كشـور را از       هاي دولتي و ارگان سازمان

ط نقليه موتوري و ساير وسايل و ابزار فني و مهندسي و كارگـاهي را  يلحاظ نيروي انساني اداري و فني و وسا
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 .نامـه در اختيـار وزارت كشـور قـرار دهنـد      ينيـ اهنگي وزير مربوطه در جهت اجراي مفاد قانون و اين آبا هم

، كشوري چنانچـه در اثـر عـوارض طبيعـي    هرگونه تغيير و تبديل در عناصر و واحدهاي تقسيمات  -35ماده 
تغييـر و تبـديل   لـزوم تجديـد نظـر در    ) سكونت دائمـي (سياسي و عوامل ديگر با افزايش جمعيت  ،اقتصادي

مركز آمار موظف اسـت نسـبت بـه     ،واحدهاي تقسيمات كشوري را بنا به تشخيص وزارت كشور ايجاب نمايد
  .سرشماري نفوسي آن محدوده اقدام و رسماً اعالم نمايد

وزارت كشور پس از اجراي قانون جديد تقسيمات كشوري موظف است جدول مربوط به نقـاط   -36ماده 
گردنـد تهيـه و بـه     حد فاصل نوار بين المللي كه مشمول مزايا و مقررات خاص مرزي مي جغرافيايي واقع در

  . ربط ابالغ نمايد هاي ذي سازمان

  11هاي مديريت شهريهاي مديريت شهري  تحليل تطبيقي تقسيمات كشوري و محدودهتحليل تطبيقي تقسيمات كشوري و محدوده..77--11

اي جغرافيايي باشد كه حيطه عملكرد اجزاء و عناصـر   اگر هر نظام مديريتي ناظر بر محدوده
اي از عناصر متعامل و پيوسته با يكـديگر   آيد، نظام مديريت شهري، مجموعه ار ميآن به شم

هـاي   است كه حوزه عملكرد جغرافيايي آن، بـر پايـه نظـام تقسـيمات كشـوري و محـدوده      
  :آورد هاي متفاوت و متداخلي را به وجود مي مديريت توسعه فضايي پهنه

كـه بسـتري يكپارچـه را سـبب     نظام تقسيمات كشوري نظامي فراگير و عمـودي اسـت   
و كـل فضـاي    شـوند  مـي هاي تعريف شده در اين نظام با يكديگر موزاييك  محدوده. شود مي

هـا، بـه    هـاي متـولي در آن   گيري سازمان دهند و قلمروهاي تصميم  جغرافيايي را پوشش مي
  .گيرند تري را دربر مي صورت سلسله مراتبي سطوح كوچك

ـ        نشهرها، روستاها و كليه كـانو   و هـم پيوسـته  ه هـاي جمعيتـي ديگـر در ايـن بسـتر ب
ها، شعاعي در اطـراف محـدوده    قلمرو مديريت توسعه فضاي آن .گيرند شده قرار مي موزاييك

                                                 
 )1384مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران، : (بخش از نوشتار حاضر اقتباسي است از  اين .1
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آورد كه اين مطالعات در چارچوب حريم و محدوده شهر  شان را به تصرف درمي ساخته شده
ها، نظامي افقـي را سـبب    هردارياين قلمروها كه با تأكيد بر نقش محوري ش. يابد معني مي

هـايي   بخش ،و به صورت پراكنده شوند ميي جامع يا هادي تعيين ها طرحشود، براساس  مي
  .دهند از سطح يكپارچه تقسيمات كشوري را به خود اختصاص مي

اندازي و بررسـي تطبيقـي ايـن دو نظـام از تقسـيمات در       هم تحليل اين قلمروها و روي
  :دهد ايي و مديريتي ، موارد زير را به دست ميچارچوبي از روابط فض

  
  

  دوگانگي مفهومي و عملياتي حاكم بر نظام تقسيمات كشوري
بندي عناصر تقسـيمات   اداري نوعي دوگانگي در تعريف و سطح -در نظام تقسيمات سياسي

و شود كه ناشي از تلقي شهرها و روستاها به عنوان نقاط جغرافيايي فـارغ از روابـط    ديده مي
در اين نظام، چنانكـه  . اي و برخوردار از نظام مديريتي مجزا و منفك است هاي منطقه تعامل

و انـد   تلقـي شـده  “ واحـد ” ،شود، تمامي عناصر در تعاريف قانون تقسيمات كشوري ديده مي
هـاي   به مثابـه يـك نقطـه جغرافيـايي مسـتقل و مجـزا از پهنـه       “ محل”تنها شهر به عنوان 
هاي خود تعريف شده است كه در عين برخورداري از مديريت مستقل  نهجغرافيايي و پسكرا

و “ نقطـه ”بدين ترتيب اتكاء بـر دو مفهـوم    .گردد تابع بخش نيز قلمداد مي ،حقوقي و اداري
مديريتي مستقل و بدون ارتباط با محـيط اطـراف   “ جزاير”شهرها را به  ،در اين نظام“ پهنه”

هـا تحـت مـديريت     هـاي حدفاصـل آن   كـه محـدوده  “ الجزايـري  مجمع”: كند خود مبدل مي
نهادهاي مستقل ديگري قرار دارند و در عمل اين محدوده محل بروز تعارضـات و تناقضـات   

  .)109: 1383پژوهشكده اقتصاد ، (گردند  مديريت شهري مي
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  فضايي حاكم بر نظام مديريت توسعه شهري -تفرق كالبدي
، “محـدوده شـهر  ”يك كل فضـاي جغرافيـايي بـه    نظام مديريت توسعه فضايي كشور بر تفك

مدير و  ،استوار است كه در آن براي كل اين سه عرصه“ خارج از حريم شهر”و “ حريم شهر”
شـهر و حـريم آن    ،كه در اين چارچوب  با اين وجود از آنجا. شود بيني مي ابزار مديريت پيش

هـا نيـز مسـتقل و بـدون      آن جداگانه و بدون ارتباط با خارج از حريم تلقي شده و مـديريت 
هاي خارج از حريم معموالً به واسـطه وجـود تقاضـاي     كند، عرصه ارتباط با يكديگر عمل مي

وسـاز، فقـدان نظـارت و كنتـرل كـافي و تعـدد مراجـع مـديريتي و          گسترده بـراي سـاخت  
اثـرات نـامطلوب    وگردنـد   ريـزي نشـده مـي    كننده دائماً دستخوش تغييراتي برنامـه  مداخله

كليـه   ،اي ست كه در چارچوب يك نظام منطقها اين در حالي .دنگذارمي ابلي را بر شهر متق
آيند كه  اي از فضاي شهر به حساب مي درجهو هاي واقع در اطراف و بين شهرها مرتبه  پهنه

كاظميـان و  (بيني شده براي شهر كامالً ضروري است  ها با فرآيند توسعه پيش هماهنگي آن
  .)50: 1383سعيدي ، 

  
  اي عدم انطباق تقسيمات سياسي با سازمان فضايي و روابط درون منطقه
اي كـه در آن   شهر به عنوان سيستمي از روابط و مناسبات، بـا شـهرها و روسـتاهاي ناحيـه    

اين پيوند كه از همسازي شرايط طبيعي، . تكوين يافته است، پيوند جغرافيايي محكمي دارد
 يآورد كه عناصر و اجـزا  را به وجود مي“ واحي كاركردين”شود،  حاصل مي غيرهاقتصادي و 

در يـك ناحيـه كـاركردي    . دهنده با يكديگر ارتباط و كنش متقابـل و فـراوان دارنـد    تشكيل
و سطح بااليي از تجمع امكانات  شتهحداقل يك شهر وجود دارد كه نقش مكان مركزي را دا

گاه، حـوزه نفـوذي در نـواحي و     گرهدهد و به عنوان يك  و ارتباطات را به خود اختصاص مي
هـا و   تقويـت پيونـد   ،براي توسـعه پايـدار يـك ناحيـه     .كند پيدا مي را نقاط جمعيتي اطراف
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هاي متقابل و ايجاد روابط جديد درنظر است و بر همـين اسـاس سياسـت توسـعه      وابستگي
يابـد   اي بايد بر افـزايش ثبـات و اسـتحكام وابسـتگي متقابـل شـهر و روسـتا تمركـز         ناحيه

  .)2-4: 1376پارسايي، (
اي، بخشي از اين روابط و پيوندها در چارچوب قلمروهاي مديريتي و به  در مقياس ناحيه

كننده  گيرد، كه نظام تقسيمات كشوري تعيين هاي متولي اداره امور شكل مي واسطه سازمان
طبـق بـر   من(هاي سياسـي   كه در اين سطح محدوده در صورتي. محدوده جغرافيايي آن است

بـر سـازمان فضـايي يادشـده     ) دهسـتان، بخـش  (هـا   هاي داخل آن و مرزبندي) ها شهرستان
ـ ز مـي منطبق نباشد، هماهنگي و همگني يك ناحيـه را بـرهم    د و تعـادل كـاركردي آن را   ن

بنـدي سياسـي بـه دسـت آوردن      به بيـان ديگـر بـا اينكـه هـدف از تقسـيم      . كند مختل مي
منظور توسعه هر چه بيشتر است، تعيين حدود جغرافيايي اين واحدهايي براي اداره امور به 

هـاي   و نه بـا توجـه بـه كـنش     -هاي سياسي عمدتاً بر پايه انديشه ،تقسيمات در حال حاضر
رود كه تعيين حوزه نفـوذ شـهرها و نـواحي     تا جايي پيش ميو گيرد  صورت مي -عملكردي

د مي شود، جايگاهي در تعيين مـرز  بر آن تاكي كه در تعاريف قانون تقسيمات همگن، چنان
  . تقسيمات سياسي ندارد

به عالوه تعيين شدن حدود حريم توسط شوراي شهر و اعمال مديريت شهرداري در آن 
محـدود  ) قانون تقسيمات كشـوري (اي است كه محدوده حريم را به حد حوزه شهر  به گونه

مهندسين مشاور طرح و آمايش، (توانند در آن قرار گيرند  كرده و ديگر عناصر تقسيمات نمي
1382 :14(.  

  
هاي متداخل و ناهماهنگ عملكـرد   اختصاص قلمروهاي توسعه فضايي به محدوده

  ريزي نهادهاي مختلف مديريت و برنامه
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هـاي رسـمي مـديريت شـهري در قالـب تقسـيمات سياسـي، نـوعي          مطرح شدن محـدوده 
گـردد كـه    ريزي موجود سبب مـي  عملكردي را در نظام مديريت و برنامه -گسستگي فضايي

  .گذاري و اجرا را به دنبال دارد گيري، سياست هايي در تصميم تعارض
دهنـد كـه    اي جغرافيايي از سرزمين را پوشش مي محدوده ،هر يك از تقسيمات سياسي

شامل تعدادي شهر، روستا، اراضي كشاورزي، مراكز صنعتي خارج شهري، خـدماتي، اراضـي   
سي محسـوب  اهر يك از اين عناصر، از اجزاي تقسيمات سي. شهري است نهاي برو باير و راه

كـه شـهرها بـا     بـه طـوري  . گيرد و تحت مديريت نهاد حكومتي در آن اليه قرار مي شوند مي
گيرند  وجودي كه داراي شهرداري هستند تابع نهاد مديريت بخش يا شهرستان هم قرار مي

د وش مياي كه به عنوان شهر تعريف  محدوده شهرداري در قبال .)15-16: 1381كاظميان، (
و مديريت در خارج از حرايم نيز به عهده استانداري يـا واحـدهاي تابعـه آن    رد مسئوليت دا

و ابزار توسعه فضايي در شهرها و  ادر عين حال مبن. است) فرمانداري، بخشداري و دهداري(
هاست و بـه مسـائل    قررات آنو هادي و ضوابط و م) و تفصيلي(ي جامع ها طرحها  حريم آن
ي مجموعه شهري ها طرحي توسعه و عمران ناحيه يا ها طرحهاي خارج از حريم در  محدوده

  .شود پرداخته مي) در صورت وجود(
  هاي سه گانه ريزي و مديريت در محدوده نهادهاي متولي برنامه :7- 1شمارهجدول 

  خارج از حريم شهر  حريم شهر  محدوده شهر  
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 ريزي برنامه
  فضايي

ســــازمان مســــكن و- 
طرح جامع و (شهرسازي 

  )تفصيلي
طــــرح (اســــتانداري  - 

  )هادي
  شوراي اسالمي شهر - 
  شهرداري - 
  مهندسين مشاور - 

  شوراي اسالمي - 
  شهرداري - 

طرح (سازمان مسكن و شهرسازي استان  - 
طـرح مجموعـه و   ) (عمران ناحيـه و توسعه 

  )منطقه شهري
  

  5كميسيون ماده  -   مديريت فضايي
  شهرداري - 

مشروط(يفرماندار- 
ــار   ــويض اختي ــه تف ب

  )استاندار
ســــازمان جهــــاد  - 

  كشاورزي
  13كميسيون ماده  - 
  32كميسيون ماده  - 
  شهرداري - 
شـــــركت بـــــرق  - 

  اي منطقه
شـــــــركت آب و   - 

  فاضالب روستايي
  شركت مخابرات - 
  شركت گاز - 
  بنياد مسكن - 

مشـروط بـه تفـويض اختيـار     (بخشداري  -
يــا مرجــع تعيــين شــده توســط ) اســتاندار

نامه مربوط به احداث  طبق آيين(استانداري 
بنا و استفاده از اراضـي در خـارج از حـريم    

  )شهرها

  1384ريزي شهر تهران،  به نقل از مركز مطالعات و برنامه 117-113: 1383پژوهشكده اقتصاد ، : منبع 

م پيوسته شهر و مناطق پيرامـون  ه بندي عملكردي كه اساساً با سرشت به چنين تقسيم
و نهادهاي مديريتي متعـددي   ها طرحهاي ياد شده را تابع  از پهنه آن در تضاد است، هر يك

چنـين   هـم . ها به لحاظ قانوني، ضمانت اجرايي حداقل را داراسـت  د كه هماهنگي آننماي مي
هـاي   خصلت غالب انتخابي بودن مديران شـهري و انتصـابي و دولتـي بـودن مـديران پهنـه      

و هـدايت تصـميمات، هرگونـه ابتكـار و      تقسيمات سياسي، افزايش تمركزگرايي در كنتـرل 
شـود   تـر شـدن تعارضـات را سـبب مـي      و عميـق  كنـد  مينوآوري در سطح محلي را مختل 
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  .)110-104: 1383پژوهشكده اقتصاد، (
  

واسطه وجود  ه تعارض در تعيين سطح پوشش قلمروهاي فضايي مديريت توسعه، ب
 تشتت در  قوانين 

بر سه عرصه شهر، حريم شهر و محدوده خـارج از   قلمروهاي فضايي مديريت توسعه شهري
هـاي مـورد مداخلـه     تشتت موجـود در تعريـف ايـن تقسـيمات و حـوزه     . حريم استوار است

  ،هاي مالك عمل در هريك از عرصه هـاي سـه گانـه    نامه شهرداري با توجه به قوانين و آيين
  :)8:  1382و آمايش، مهندسين مشاور طرح ( آورد  و مشكالت زير را به وجود مي ابهامات

 ها بـه   ترين مرجع تعيين كننده وظايف و اختيارات شهرداري در قانون شهرداري كه مهم
گـردد ، بـدون اينكـه     هاي عملكـرد مـديريت شـهري اشـاره مـي      آيد به محدوده حساب مي

 .هاي جغرافيايي هيچ يك مشخص شده باشند محدوده

     رح جـامع، نقشـه محـدوده قـانوني و     با اينكه در روال متعارف، يكـي از اسـناد مهـم طـ
بند (استحفاظي است، تعريف طرح جامع در قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي معماري 

هـاي   ، تعيين محدوده)1ماده  -2بند (و قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن ) 2ماده  -2
آيد كـه بـه لحـاظ     براين اساس به نظر مي. شمارد ها و اجزاي اين طرح نمي شهر را از ويژگي

اختيارات شوراي عـالي شهرسـازي بـه     وهاي قانوني جز سلبي و ايجابي، حق تعيين محدوده
  )18: همان. (آيد حساب نمي

“ حـريم شـهر  ”اداري بـر اعمـال مـديريت در     -ها عمالً فاقد ابزار مكمل قانوني شهرداري
  :  كه هستند چنان

 وده عملكرد و فعاليت شـهرداري  براساس قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري محد
ادامه يابد در عين اينكه هـيچ روسـتا، مكـان و مزرعـه      "محدوده شهر"تواند، تا  حداكثر مي
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تواند در اين عرصه وجود داشته باشـد و شـهرداري حـق اعمـال اراده در هـيچ       مستقلي نمي
عمال مديريت با ا "حريم شهر"براين اساس مفهوم . روستا و مكان و مزرعه مستقلي را ندارد

  . شهرداري آن شهر، از نظر قانون تقسيمات كشوري فاقد وجاهت قانوني است
 وساز كالبـدي آن را بـا محـدوده     ادغام مرز ساخت ،كه گسترش شهر در صورتي ،به عالوه

كـه ايـن تـداخل بافـت در      مزرعه سبب شود، تـا زمـاني   و ثبتي يا عرض  چند روستا، مكان
اي ادغام  هاي حاشيه ت وزيران نرسد، بافتئي به تصويب هيچارچوب قانون تقسيمات كشور

گونه اقـدامي در محـدوده    هيچحق و شهرداري  شوند ميشده در شهر، همچنان روستا تلقي 
   .ياد شده را ندارد
نامـه احـداث بنـا و اسـتفاده از اراضـي در       آيين”هاي خارج از حريم شهر نيز  در محدوده

و  "محـدوده  "اد است كه در آن تعاريف ارائـه شـده بـراي   مورد استن“ خارج از حريم شهرها
  :داراي ابهاماتي است "حريم"
 رسد، اين دستورالعمل بدون توجه به ضـوابط و مبـاني قـانوني و صـرفاً بـراي       به نظر مي

 عنـوان  باها را  اي از محدوده ، ملغمهيشتعيين محدوده موردنظر اعمال ضوابط و مقررات خو
مثالً اگر شهري داراي محدوده نهايي توسـعه  . تعريف كرده است شهر براي خود "محدوده"

و اين دو محدوده متقاطع باشند، محـدوده قـانوني    بودهشهر و نيز محدودة حوزه شهرداري 
  .هد بوداخوترين مرزهاي آنها  بيروني وتعريف شده در اين دستورالعمل تركيبي از آن دو 

  بر عهـدة شـهرداري، شـوراي     "حريم شهر"در قانون شهرداري، اختيار تعيين و تصويب
كه  در حالي .شهر و وزارت كشور گذاشته شده و هيچ استثنايي را نيز بر آن وارد نكرده است

عالي  شوراي ،اين اختيار قانوني ناديده گرفته شده است و در مقابل ،مورد بحث هنام ينيدر آ
درنظر گرفته و  "حريم"ن شهرسازي و معماري و شوراي تصويب بنياد مسكن را مرجع تعيي

تعيين شـده  "حريم  "تنها در صورت عدم تعيين محدوده حريم توسط اين مراجع، محدوده
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مهندسين (عمل قرار داده است   ها را مبناي استناد و مالك قانون شهرداري 99بر پاية ماده 
 .)33-35: 1382مشاور طرح و آمايش، 

  خالصه  خالصه  

مشـاهده  . ان به طور دقيق مورد بررسي قرار گرفتندهاي شهري در اير در اين فصل محدوده
 20، حـدود  1384شد كه تا پيش از تصويب و ابالغ قانون تعاريف حريم و محدوده در سال 

هاي شهري مطرح بودند كه پس از آن اين مفـاهيم بـه دو مفهـوم     مفهوم در زمينه محدوده
. تر ممكن شد تر و شفاف روشناي  اصلي حريم و محدوده كاهش يافته و كاربرد آنها به شيوه

هاي اين فصل، دو مفهوم حريم و محدوده شهر، به عنوان دو مفهـوم اصـلي    مطابق با بررسي
  . هاي شهري در ايران تبيين شدند در نظام مديريت محدوده

هاي سياسـي و تقسـيمات    هاي شهري، در اين فصل به محدوده در كنار مفاهيم محدوده
هـاي   تحليل تطبيقي تقسـيمات كشـوري و محـدوده   ش گرديد، كشوري نيز اشاره شد و تال

  . در حد بضاعت اين نوشتار ارائه گردد مديريت شهري

  

  

  آزمونآزمون

  ؟هاي شهري را شرح دهيد مفاهيم اصلي مرتبط با محدوده .1
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هـاي شـهري تـا پـيش از سـال       چه ضرورتي براي انسجام در تعاريف و مفاهيم محدوده .2
 در ايران وجود داشت؟  1384

سياسي و كشوري در نظام تقسيمات تشريح سلسله مراتب و پيوندهاي موجود در  ضمن .3
  ؟بپردازيد هاي مديريت شهري تحليل تطبيقي تقسيمات كشوري و محدودهايران به 

به نظر شما جاي كدام سطح يا سطوح از تقسيمات كشوري در نظـام فعلـي تقسـيمات      .4
توان در نظام تقسيمات سياسي  را مي كشوري ايران خالي است؟ بر اين اساس چه ساختاري

 و كشوري ايران متصور بود؟



 

2 

   دومفصل 
ــه  ــوانين و مقــررات مــؤثر در زمين ق

   هاي شهري محدوده
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 ...قوانين و مقررات مؤثر در زمينه 

  اهداف اهداف 

  :باشد هدف از مطالعه اين فصل، آشنايي با مطالب زير مي
 هاي شهري   چارچوبي از قوانين و مقررات موثر بر محدودهارائه  .1

  هاي شهري در اين قوانين   مرتبط با محدوده مفاهيم اصليجايگاه شناسايي   .2

  قوانين مزبور   ها و تهديدهاي برآمده از و نيز فرصت ترين نقاط قوت و نقاط ضعف مهم .3
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  مقدمه مقدمه 

بررسي به عمل آمده از مجموعه قوانين و مقـررات شـهري، نشـان دهنـده وجـود قـوانين و       
  : هاي شهري است مقررات مالك عمل زير در زمينه محدوده

  1334مصوب )  101و  100، 99مواد ( قانون شهرداري  
  ها قانون شهرداري 99به ماده  3تبصره به عنوان بند  3قانون الحاق يك بند و 

  1384-قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن  

 ين نامه استفاده از اراضي احداث بنا وتاسيسات در خارج از محـدوده قـانوني و حـريم    يآ
 1355-شهرها 

 1347و عمران شهري مصوب  قانون نوسازي 

 1362ي مصوب قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشور  
  1352قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب  
  1374قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات مصوب    

با توجه به اهميت آشنايي مخاطبان نوشتار حاضر با متن و ماهيت قوانين فوق، در ادامه 
  . اند و معرفي شده بررسي ،اين قوانين

  13341334مصوب مصوب ) ) 101101و و   100100، ، 9999مواد مواد ((قانون شهرداري قانون شهرداري ..11--22

هاي كشور در سـال   اين قانون در راستاي تبيين وظايف، ساختار اداره و تشكيالت شهرداري
نـاظر بـر كنتـرل     ،اين قانون 101و  100و  99اد وم. به تصويب مجلس رسيده است 1334

مركز ( شمسي است هجري 1372و  1345الحاقي  ،ها رشد و توسعه شهري توسط شهرداري
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  .)1384ريزي شهر تهران،  مطالعات و برنامه
  101و  100، 99ـ مواد  1345، الحاق موادي به قانون شهرداري مصوب 7كادرنوشت شماره

. اضـافه گرديـد   حـريم شـهر  هاي شهري تحت عنـوان   در اين الحاقيه مفهوم جديدي به مفاهيم محدوده
  .گرديد ن حريم توسط انجمن شهر تصويب و براي تأييد به وزارت كشور ارسال ميمطابق قانون اي

تعيين حريم شهر مطابق اين قانون به منظور توسعه احتمالي است كه بـراي حفـظ آن مقـررات خاصـي     
بنـدي و تفكيـك اراضـي،     گردد از جمله تهيه مقرراتي براي كليـه اقـدامات عمرانـي از قبيـل قطعـه      وضع مي
چنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت ايجاد كارگاه و كارخانه و هم ي، ايجاد باغ و ساختمان،كش خيابان

  . عمومي مخصوص به حريم شهر
هـاي تحـت نظـارت و كنتـرل شـهرداري قـرار        قانون شهرداري حريم نيز جزء محدوده 100مطابق ماده 

در صورت عدم رعايت و اخذ مجـوز يـا   . دارد گيرد و قبل از هر اقدام عمراني نياز به مجوز شهرداري وجود مي
 101ماده . شود اعمال قانون مي 100كار مربوطه در كميسيون ماده  و ساخت خالف مفاد پروانه براساس ساز

اي انجام دهند كه قبالً به تصـويب شـهرداري    كند كه عمل تفكيك را طبق نقشه نيز ادارات ثبت را مكلف مي
  . رسيده باشد

منسوخ شـده اسـت    1384اين قانون با تصويب قانون تعاريف محدوده و حريم شهرها  99بخشي از ماده 
  . شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است از جمله اينكه مرجع تصويب حريم در قانون اخير

  
وساز در حريم و خارج  بخشي ساخت اين قانون ناظر بر كنترل و نظارت و انتظام 99ماده 

از تصـويب شـوراي اسـالمي     سابق اين ماده حدود حريم شهرها پـ مط. از حريم شهرهاست
شهر به تأييد وزارت كشور خواهد رسيد و بعـد از آگهـي عمـومي مبنـاي عمـل شـهرداري       

اين نحوه عمل مربوط به شهرهايي است كه فاقد طرح توسعه شـهري يـا طـرح    . (خواهد بود
نامـه مربـوط بـه     ينيآ 1ماده  2در غير اين صورت مطابق بند . توسعه شهري بهنگام هستند

، 1355خارج از محدوده قـانوني و حـريم شـهرها مصـوب     استفاده از اراضي و احداث بنا در 
ي توسعه شـهري مصـوب   ها طرحهمان محدوده استحفاظي يا نفوذي مندرج در  ،حريم شهر
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اهـداف  ها از اين ابزار قانوني بيشتر در راستاي تحقـق   البته وزارت كشور و استانداري). است
بررسـي   .كننـد  ها و اهداف خـاص اسـتفاده مـي    ديگر چون تأمين منابع مالي براي شهرداري

هاي واقع در مجموعه شهري تهران گوياي اين موضوع است كـه   هاي مصوب شهرداري حريم
  .ها چيزي غير از اصول و ضوابط شهرسازي حاكم بوده است در تعيين محدوده اين حريم

گيري براي جلوگيري از  ناظر بر ساختار تصميمري اقانون شهرد 99ماده  2بند  2تبصره 
هـا در   رسـيدگي بـه تخلـف   . وسازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرهاسـت  ساخت

متشكل از نمايندگان وزارت كشور، وزارت مسـكن و شهرسـازي و    در استانداري كميسيوني
امه احداث بنا برعهده مرجعـي  ن ينيتشخيص تخلف نيز مطابق آ. گيرد قوه قضائيه صورت مي

ظف است بر حسب مـورد و بـا توجـه بـه     وكميسيون م. كند است كه استانداري مشخص مي
نامـه احـداث    آيين 4چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده (طرح جامع 

. كند يا جرايم اقدام قلعنسبت به صدور رأي  )در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرهابنا 
ي هـا  طـرح اشكال محتوايي كه بر اين قسمت از مصوبه وارد است مربوط به محـدوده عمـل   

و  بوده كه قوانين و مقررات آن ناظر بر محدوده قانوني و حريم شهرها باشد ميجامع شهري 
گيرد و استناد اين تبصره براي صدور حكم به طرح جـامع   خارج از حريم شهرها را دربر نمي

نامه احداث بناست كـه   ينيآ 4عمل است مفاد ماده  بنابراين آنچه كه مورد .دموضوعيت ندار
اجـع  كميسـيون مقـرر در ايـن مـاده و مر    . شود در بخش مربوطه به صورت كامل تشريح مي

هـا و   هـا و دوايـر تابعـه بخشـداري      اسـتانداري (بـا تخلـف    هصدور پروانه ساختمان و مواجهـ 
طرحي را كه مبناي عمل آنان قرار گيرد در اختيار ندارنـد   عمالً هيچ برنامه يا) ها فرمانداري

  .)همان(شود نامه احداث بنا اتخاذ مي ينيآ 4و تصميمات صرفاً براساس مفاد ماده 
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  قانون شهرداري 99ماده ، 8كادرنوشت شماره
  :ها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند شهرداري

  .يه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهرـ تعيين حدود حريم و ته 1
ايجـاد بـاغ و    ، كشي ، خيابان بندي و تفكيك اراضي ـ تهيه مقررات براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه  2

عمـومي مخصـوص بـه     ، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشـت  ساختمان
  .به نقشه عمراني شهر حريم شهر با توجه

كشـور بـراي    حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييـد وزارت 
  .موقع اجرا گذاشته خواهد شده آگهي و ب ،اطالع عمومي

  . نخواهد داشت ـ تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصالحات اراضي تاثير 1تبصره 
اجـراي قـرارداد    هـاي محـل   گردد بايستي تماما به شهرداري ـ عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي  2تبصره 

  .پرداخت گردد
  . موجب قانون نوسازي و عمران شهري نسخ شده استه ـ ب 3تبصره 

شـهريار و   ، ، ورامـين  منظور حفظ بافت فرهنگي ـ سياسـي و اجتمـاعي تهـران و شهرسـتانهاي كـرج      ه ـ ب  3
اصـالح حـريم شـهر     ماه نسـبت بـه   3اي تابعه ري و شميرانات دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت ه بخش
تقسيمات كشوري و منطبق بر  هاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون ، شهريار و بخش ، ورامين ، كرج تهران

  .محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد
  .اين قانون تامين خواهد شد 2از محل درآمد موضوع تبصره هاي حاصل از اجراي اين بند  هزينه

كـه درمحـدوده    شـوند در صـورتي   هاي مذكور جدا مـي  نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداري
دريافـت خواهـد    ط شهرداري مربوطقانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توس

  .گردد مي بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريزو در غير اينصورت توسط  شد
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ــادل   ــل مع ــراي    درصــد 80همــه ســاله الاق ــذكور در بودجــه ســاالنه كــل كشــور ب ــزي م وجــوه واري
  .اين قانون منظور خواهد شد 3عمراني موضوع تبصره  هاي فعاليت

مكلفنـد از    ربوطـه هـاي م  ، شهرداري منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران  هـ ب  1تبصره 
  .استفاده نمايند17/5/1352قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب  2مقررات تبصره ذيل ماده 

نحـوه   منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حـريم مصـوب شـهرها و   ه ـ ب  2تبصره 
مسـكن و   يه و وزارترسيدگي به مـوارد تخلـف كميسـيوني مركـب از نماينـدگان وزارت كشـور، قـوه قضـاي        

چنانچه طـرح  (جامع  كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح. ها تشكيل خواهد شد شهرسازي در استانداري
محـدوده قـانوني و حـريم     در خـارج از  نامه احداث بنـا  آيين  4جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 

درصد تا هفتـاد درصـد قيمـت روز     عادل پنجاهنسبت به صدور راي قلع بنا يا جريمه م) 1355شهرها مصوب 
  .اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود

 هايي كه طبق مقررات ايـن قـانون و نظـر كميسـيون بـراي آنهـا       ربط موظفند براي ساختمان مراجع ذي
صـادر   جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقـررات گـواهي پايـان كـار    

  .نمايند
عـوارض   درصد از هاي سراسر كشور مكلفند عالوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد ـ شهرداري  3تبصره 

ربـط در   داري ذي نمايند با نظارت فرمانداري وبخش و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي
،  ، آمـوزش و پـرورش   ازيسـ  راه هاي واقع در حريم خصوصا در جهـت  جهت عمران و آباداني روستاها و شهرك

  .، تامين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند بهداشت

  
بخشـي بـه آن در    وسـاز غيرمجـاز و انتظـام    قانون مربوط به مواجهه با سـاخت  100ماده 

مالكين اراضي و امالك واقع در محدودة  ،طبق اين ماده. محدوده قانوني و حريم شهرهاست
هـر اقـدام عمرانـي يـا تفكيـك اراضـي و شـروع سـاختمان از         شهر يا حريم آن بايد قبل از 

گانه اين ماده كه مربوط به سازوكارها و نحوه مواجهه  11هاي  تبصره. بگيرندشهرداري پروانه 
 مورد اصالح يا الحـاق  1358و  1355، 1352هاي  با تخلفات از حكم اين ماده است در سال
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كميسـيوني   ،وسـاز  تخلفات ناشي از سـاخت به  100ماده يك مطابق تبصره  .قرار مي گيرند
. مركــب از نماينــدگان وزيــر كشــور، قــوه قضــائيه و انجمــن شــهر رســيدگي خواهنــد كــرد

اعتراضـات نيـز در   . وجـود نـدارد   100مـاده  هـاي  محدوديتي درخصوص تعداد كميسـيون  
ماده صد مكلـف بـه   هاي كميسيون . گيرد مورد رسيدگي قرار مي 100كميسيون ديگر ماده 

بـه صـدور جريمـه يـا عـدم صـدور آن و        مخيـر ر جريمه براي تخلفات نيسـتند، بلكـه   صدو
اين است كه  100نكته ديگر درخصوص آراء كميسيون ماده  .باشندجميپوشي از تخلف  چشم

  .اين آرا در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض و تجديدنظر است
زمان  هاري محدود و مقيد بدر ديوان عدالت اد 100هاي ماده  روند اعتراض به كميسيون

اوالً عدم محدوديت زماني و ثانياً عدم تعلق هزينه دادرسي  بنابراينخاص و مشخص نيست، 
حـق   هاي تقديمي موجب گرديده كه اشخاص با هر انگيزه و اعم از آن كه ذي به دادخواست

اي كه عايـد   جهاولين نتي .كنندعدالت اداري   باشند يا نباشند، اقدام به طرح دعوي در ديوان
گردد، متوقف كردن اقدامات شهرداري در ارتباط با ممانعت از ادامه  مي) متخلفين(اشخاص 

هـاي غيرمجـاز و كسـب     ادامـه اسـتفاده   برايتخلفات است كه بدين ترتيب فرصت بيشتري 
اي را متحمـل شـده    كـه هزينـه   آن بـي ، منفعت از رهگذر تخلفات ساختمان خواهند داشت

كـود و وقفـه و   رها، به خاطر ايجاد  حقي آن دعوي بر بي ،صورت حصول نتيجه باشند و يا در
اند، مكلف بـه پرداخـت تـاواني     اي كه به موجب قانون محق در استيفاء آن نبوده نيز استفاده

توانند هر زمـان اراده   از طرف ديگر، عدم قيد محدوديت زماني و اين كه اشخاص مي .بشوند
موجبات تزلزل و عدم ثبـات و   نمايندشكايت  100هاي ماده  سوننسبت به آراء كمي تا كنند

كند و روند رسيدگي بـه تخلفـات را نيـز دچـار اخـتالل       قطعيت را در جريان امور فراهم مي
  ). همان( كند مي

انواع تخلفـات سـاختماني و ضـمانت اجـراي موردنيـاز بـراي        بندي طبقهعدم شناخت و 
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هنوز هم تعاريف فني، دقيـق و  . ربوط به اين قسمت استها، از ديگر معضالت م مقابله با آن
ها براسـاس   صحيحي از اصول شهرسازي، معماري، فني و بهداشتي وجود ندارد و كميسيون

ابـزار   101مـاده  ).  43:  1382صـالحي ،  ( كننـد   گيري مـي  تصميمدر اين خصوص  هسليق
. شـود  محسـوب مـي   شهر محدوده قانوني و حريم درقانوني مهمي در كنترل تفكيك اراضي 

شـهر و    در موقع تفكيك اراضـي در محـدوده   مكلفندها  ادارات ثبت اسناد و امالك و دادگاه
اي انجام دهند كه قبالً بـه تصـويب شـهرداري رسـيده      حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه

مسلماً تسري اين ماده به خارج از حريم شـهرها و منـوط كـردن تفكيـك اراضـي بـه       . باشد
تواند نقش مؤثري را در تفكيك اراضـي خـارج از حـريم و تبـديل آن بـه       ع مسئول ميمراج

البتـه بنـابر برخـي    . صـنعتي موجـب شـود    و هـاي مسـكوني   قطعات كوچك براي اسـتفاده 
 :1383منصـور،  (جانشـين ايـن مـاده شـده اسـت       ثبتقانون  154استدالالت حقوقي ماده 

364(.  
  داريقانون شهر 100، ماده 9كادرنوشت شماره

عمراني يا تفكيك اراضي و  مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام
  .شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند

ـ   هاي بدون پروانه يـا مخـالف مفـاد پروانـه     تواند از عمليات ساختماني ساختمان شهرداري مي وسـيله  ه ب
  .نمايد كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيريمأمورين خود اعم از آن

بناهـاي   ، قلـع تاسيسـات و   ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ شهرسازي يا فنـي يـا بهداشـتي     1تبصره 
شـروع بـه احـداث     خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه ساختمان احداث يا

كشـور بـه انتخـاب وزيـر      هايي مركب از نماينـده وزارت  قاضاي شهرداري موضوع در كميسيونشده باشد به ت
كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمـن  

ت خـود را  نمايد كه ظرف ده روز توضيحا مي  نفع اعالم كميسيون پس از وصول پرونده به ذي. شود مطرح مي
مكلف است موضوع را با حضور نماينده شـهرداري كـه     كتبا ارسال دارد، پس از انقضا مدت مذكور كميسيون
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ماه تصميم مقتضي بـر حسـب مـورد اتخـاذ      كند ظرف مدت يك مي  بدون حق راي براي اداي توضيح شركت
كنـد مكلـف    پروانه جلوگيري مـي  ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد  كند در مواردي كه شهرداري از ادامه

از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مـذكور مطـرح نمايـد در غيـر ايـن        است حداكثر ظرف يك هفته
  .نفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد تقاضاي ذيه ب  صورت كميسيون

ز دومـاه  در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلـت مناسـبي كـه نبايـد ا    
  .نمايد تجاوز كند تعيين مي

قلـع بنـا    هرگاه مالك در مهلت مقرر اقـدام بـه  . شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابالغ كند
از مالك دريافت   نامه اجراي وصول عوارض ننمايد شهرداري رأسا اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين

  .خواهد نمود
حـوزه   اضافه بنا زايد بـر مسـاحت زيربنـاي منـدرج در پروانـه سـاختماني واقـع در       ـ در مورد   2تبصره  

موقعيت ملك ه ب  تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي
اي  اخذ جريمه راي به ) بست باز يا بن هاي فرعي و يا كوچه بن هاي اصلي يا خيابان در بر خيابان(از نظر مكاني 

مصرفي باشد تعيين و شهرداري  كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح
جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سـه  (. مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد

نفع از پرداخـت   در صورتي كه ذي) ضافي بيشتر باشدبناي ا برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع
مان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي ه است مجددا پرونده را به جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف

  .تخريب اقدام خواهد نموده كميسيون دراين مورد نسبت به صدور راي ب. تخريب را بنمايد
اسـتفاده از    احت منـدرج در پروانـه سـاختماني واقـع در حـوزه     ـ در مورد اضافه بنا زايد بر مس  3تبصره 

بنـا بـا توجـه بـه       تواند در صورت عـدم ضـرورت قلـع اضـافه     اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي
راي به )  بست باز يا بن بن  هاي فرعي و يا كوچه هاي اصلي يا خيابان در بر خيابان(موقعيت ملك از نظر مكاني 

ساختمان از نظر مصـالح مصـرفي باشـد      اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع اخذ جريمه
 2جريمـه نبايـد از حـداقل    (جريمه اقدام نمايـد   تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول

در ) د شده بيشـتر باشـد  هر متر مربع بناي اضافي ايجا  برابر ارزش معامالتي ساختمان براي 4برابر كمتر و از 
مـان  ه نمـود شـهرداري مكلـف اسـت مجـددا پرونـده را بـه         نفع از پرداخت جريمه خودداري صورتي كه ذي

صدور راي تخريـب  ه كميسيون در اين مورد نسبت ب. را بنمايد  كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب
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  .اقدام خواهد نمود
اصـول    كـه  انه در حوزه استفاده از اراضي مربوطـه در صـورتي  ـ در مورد احداث بناي بدون پرو  4تبصره 

ـ   تواند با صدور راي بر اخـذ  فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي هـر   يازاه جريمـه ب
، در  سـرقفلي سـاختمان   متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معامالت ساختمان يـا يـك پـنجم ارزش   

، بالمـانع   نفع بيشتر است از ذي دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آنصورتي كه ساختمان ارزش 
زايد بـر تـراكم مجـاز بـر      اضافه بنا در خصوص .شهرداري اعالم نمايده بودن صدور برگ پايان ساختمان را ب

  .عمل خواهد شد 3و  2هاي  اساس مفاد تبصره
بـل اسـتفاده بـودن آن و عـدم امكـان اصـالح       ـ در مورد عـدم احـداث پاركينـگ و يـا غيـر قا       5تبصره 

كـه   اي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضـاي پاركينـگ راي باخـذ جريمـه     كميسيون مي آن
پاركينـگ   حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفتـه 

ـ  )باشد متر مربع مي 25اركينگ با احتساب گردش مساحت هر پ(صادر نمايد  ،باشد اخـذ  ه شهرداري مكلف ب
  .باشد جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي

پروانـه    ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظـف هسـتند در هنگـام نوسـازي بـر اسـاس        6تبصره 
پروانه و يا بدون پروانه   ر صورتي كه برخالفد. ي مصوب رعايت برهاي اصالحي را بنمايندها طرحساختمان و 

جلـوگيري و پرونـده امـر را بـه      تجاوزي در اين مورد انجام گيـرد شـهرداري مكلـف اسـت از ادامـه عمليـات      
عدم رعايت اصـول فنـي و بهداشـتي و     در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا،. كميسيون ارسال نمايد

  . است 100هاي ماده  كميسيون موضوع در صالحيته شهرسازي در ساختمان رسيدگي ب
مسـئوليت آنهـا     ـ مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به  7تبصره 
محاسبات فني ضـميمه   ها و گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه احداث مي

. محاسبات فني را گواهي نمايند ن كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه وآن مستمرا نظارت كرده و در پايا
بـه شـهرداري اعـالم نكنـد و موضـوع        موقـع ه هرگاه مهندس ناظر برخالف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را ب

شهرداري و صدور راي بر جريمه يا تخريب  قانون 100ماده  1منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره 
شوراي انتظامي . معماري و ساختماني منعكس نمايد  اختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظامس

ماه تا سه سال محروميـت از كـار و در صـورتي كـه      6موضوع به   نظام مذكور موظف است با توجه به اهميت
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گـردد بـه حـداكثر     100صدور راي تخريب به وسيله كميسيون مـاده   مجددا مرتكب تخلف شود كه منجر به
محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشـتغال    مراتب. مجازات محكوم كند

محض ه شهرداري مكلف است تا صدور راي محكوميت ب. گردد جرايد كثيراالنتشار اعالم مي درج و در يكي از
ماه از اخذ گواهي امضا  6مدت حداكثر ه ب 100تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده  وقوف از

شـهرداري    مـأموران . مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايـد 
جلوگيري نكنند و يا  ها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع نيز مكلفند در مورد ساختمان

مقررات قانوني بـه تخلـف آنـان     باق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبقدر مورد صدور گواهي انط
شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندس ناظر ومأموران شـهرداري واجـد جنبـه جزايـي هـم       رسيدگي مي

  .باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود
نشـود،   است و دستور شهرداري اجـرا  در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني

بـراي متوقـف    تواند با استفاده از مأموران اجراييات خـود و در صـورت لـزوم مـأموران انتظـامي      شهرداري مي
  .ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد

پايـان    هـا گـواهي   سـاختمان  ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مـورد   8تبصره 
شـهرداري    هاي ناتمام گواهي عدم خالف تا تاريخ انجام معاملـه را كـه توسـط    مان و در مورد ساختمانساخت

  .صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قيد نمايند
هـا   قـانون شـهرداري   100تبصـره الحـاقي بـه مـاده      6هايي كه قبل از تصويب قانون  در مورد ساختمان

كل پالك  فته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معاملهمعامله انجام گر) 24/11/1355(
آن در سـند انجـام    را شامل نگردد گواهي عدم خالف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصـريح 

  .باشد معامله بالمانع مي
بنـا   در صـورتي كـه اضـافه   هايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شـده   در مورد ساختمان

جـامع شـهر    دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصـويب طـرح   جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان
  .باشد باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بالمانع مي

جامع شهر صادرشده است  هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه ـ ساختمان  9تبصره 
  .باشند قانون شهرداري معاف مي 100ماده  1از شمول تبصره 

مالـك يـا    ، هرگـاه شـهرداري يـا    قانون شهرداري 100ـ در مورد آرا صادره از كميسيون ماده   10تبصره 
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رسـيدگي بـه ايـن     روز نسبت به آن راي اعتراض نمايد، مرجـع  10مقام او از تاريخ ابالغ راي ظرف مدت  مئقا
خواهد بود كه اگر اعضاي آن غير از افرادي باشندكه در صدور راي قبلـي   100اعتراض كميسيون ديگر ماده 

  . اند، راي اين كميسيون قطعي است شركت داشته
در مورد   معامالتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمننامه ارزش  ـ آيين   11تبصره 

  .اخذ جرايم قابل اجراست و اين ارزش معامالتي سالي يك بار قابل تجديدنظر خواهد بود

قـانون  قـانون    9999بـه مـاده   بـه مـاده     33تبصره به عنوان بنـد  تبصره به عنوان بنـد    33قانون الحاق يك بند و قانون الحاق يك بند و   ..22--22
  هاها  شهرداريشهرداري

هري با محدوده تقسيمات كشوري به خصوص در با توجه به تداخل حرايم ش 1372در سال 
بعد از يك سـال   .اين ماده واحده به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد ،مورد شهر تهران

هاي متفاوت از اين ماده واحده مجبور به تغيير آن در قالب يـك   گذار به دليل برداشت قانون
رها و محـدوده تقسـيمات   مقصود از اصالح حـريم شـه   « :ماده واحده ديگر به شرح زير شد

هاي تابعه مذكور در اين قـانون، عبـارت از ايـن اسـت كـه آن       ها و بخش كشوري شهرستان
قسمت از حريم موجود اين شهرها كه برخالف رعايت تقسيمات كشوري در محدوده قانوني 

اي كه از تداخل حريم موجود  به گونه. اصالح گردد ،جوار قرار گرفته است هاي هم شهرستان
حجتـي  (» جوار جلوگيري گردد هاي هم ين شهرها در محدوده تقسيمات كشوري شهرستانا

  ).25 :1382اشرفي، 
بود كه حريم شهر تهـران محـدود بـه شهرسـتان      نظرهمه اين تفسيرها و قوانين از اين 

جوار تهـران   مايت وزارت كشور از شهرهاي كوچك همحاين مصوبه در راستاي . تهران گردد
گـاه   اما هيچ. قابل تفسير است) عوارض كارخانجات% 1به خصوص (به درآمد  براي دستيابي

در بـه خصـوص   ، ي از حـريم شـهر تهـران   يها در حال حاضر نيز بخش. كامالً به اجرا نرسيد
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  .دارد جوار قرار هاي هم در شهرستان ،شهرداري تهران 22و  18مناطق 
ترين موانع قانوني در  ي از اصليقانون تقسيمات كشوري و اصول و قواعد حاكم بر آن يك 
شـهر جـايي    ،از نظـر ايـن قـانون   . شود شهري محسوب مي گيري مديريت مناطق كالن شكل

در واقع حكم قـانون تقسـيمات كشـور مصـوب      .است كه در محدوده بخش واقع شده است
مبني بر محدود كردن محدوده شهر به بخش و اختالفـات بـين شـهرداري تهـران و      1362

قـانون شـهرداري    99تبصـره بـه مـاده     3جوار منجر به الحاق اين بنـد و   هاي هم شهرداري
ماه نسبت به اصالح حريم  3براساس قانون دولت موظف گرديد حداكثر ظرف مدت . گرديد
تهران و شهرهاي اطراف براسـاس تقسـيمات كشـوري و منطبـق بـر محـدوده قـانوني         شهر

حدي غيرعادي بود كه مجلس مجدداً در سـال  مصوبه به . هاي مذكور اقدام نمايد شهرستان
در ماده واحده مقصـود از اصـالح حـريم شـهرها و     . ناگزير به تفسير مجدد آن گرديد 1373

هاي تابعه مذكور در قانون بدين شرح بيـان   ها و بخش محدوده تقسيمات كشوري شهرستان
شـهرها كـه    منظور از اصالح حريم اين است كـه آن قسـمت از حـريم موجـود ايـن      .گرديد

هـاي همجـوار قـرار     داخل در محدوده قانوني شهرسـتان  ،برخالف رعايت تقسيمات كشوري
اي كه از تداخل حريم موجود اين شهرها در محدوده تقسـيمات   به گونه ،گرفته اصالح گردد
گاه عمالً امكان  الحاقيه هيچ اين البته. جوار جلوگيري به عمل آيد هاي هم كشوري شهرستان

فت و وزير كشور هم در گزارشي به مجلس از عدم امكان اجراي آن در تهران سـخن  اجرا نيا
  . گفت

قـانون   99بـه مـاده    3تبصـره بـه عنـوان بنـد      3قانون الحاق يك بنـد و  ، 10كادرنوشت شماره
  ها شهرداري

  :دگرد ها الحاق مي قانون شهرداري 99به ماده  3تبصره آن به عنوان بند  3بند زير و  -ماده واحده 
 هاي كرج، ورامين، شهريار و بخش سياسي و اجتماعي تهران و شهرستان -به منظور حفظ بافت فرهنگي  -3

ماه نسبت به اصالح حـريم شـهر تهـران،     3است حداكثر ظرف مدت ف اي تابع ري و شميرانات، دولت مكله
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كشـوري و منطبـق بـر     هاي تابعه ري و شميرانات بـر اسـاس قـانون تقسـيمات    جكرج، ورامين، شهريار و بخش
  .هاي مذكور اقدام نمايدجمحدوده قانوني شهرستان

نقـاطي    .اين قانون تأمين خواهد شد 2هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره  هزينه 
شـوند در صـورتي كـه در محـدوده قـانوني و       هاي مذكور جدا مـي جكه در اجراي اين قانون از حريم شهرداري

و در . متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شـد  هر ديگري قرار گيرند عوارضاستحفاظي ش
  .گردد غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي

هـاي عمرانـي   جوجوه واريزي مذكور در بودجه ساالنه كل كشور براي فعاليـت % 80ساله الاقل معادل  همه 
  .قانون منظور خواهد شد اين 3موضوع تبصره 

هـاي مربوطـه مكلفنـد از     به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران، شهرداري - 1تبصره  
  .استفاده نمايند 1352.5.17شهر تهران مصوب  قانون نظارت بر گسترش 2مقررات تبصره ذيل ماده 

رج از حـريم مصـوب شـهرها و نحـوه     سازهاي غير مجاز در خا و به منظور جلوگيري از ساخت - 2تبصره  
نماينـدگان وزارت كشـور، قـوه قضـاييه و وزارت مسـكن و       كميسـيوني مركـب از   ،رسيدگي به مـوارد تخلـف  
چنانچه طرح  ( كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع. ها تشكيل خواهد شد شهرسازي در استانداري

امه احـداث بنـا در خـارج از محـدوده قـانوني و حـريم       ن آيين 4جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 
صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتـاد درصـد قيمـت روز     نسبت به) 1355شهرها مصوب 

  .اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود
نهـا  بـراي آ  ،هايي كه طبق مقررات اين قـانون و نظـر كميسـيون    ربط موظفند براي ساختمان مراجع ذي 

  .صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست
هاي سراسر كشور مكلفند عالوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عـوارض   شهرداري - 3تبصره  

ربـط در   داري و بخشداري ذينمايند با نظارت فرمان كسب مي  و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها
آمـوزش و پـرورش،    سـازي،  خصوصاً در جهت راه ،ي واقع در حريمها شهركجهت عمران و آباداني روستاها و 

  .بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند
ند در جلسه روز يك شنبه اول اسـف ) تبصره 3شامل الحاق يك بند و  (قانون فوق مشتمل بر ماده واحده  

به تأييد شـوراي   1372.12.11شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس
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  .نگهبان رسيده است

  
تبصـره  و زمينـه    3اي بـه حواشـي تصـويب قـانون الحـاق يـك بنـد و         در اينجا اشـاره 

ه عنوان بنـد  تبصره ب 3ماده واحده قانون الحاق يك بند و  3قانون تفسير بند  "گيري  شكل
ايرادات قانون الحاق يك بنـد و  . نمايد ضروري مي "1373-ها  قانون شهرداري 99به ماده  3
اي را به  سال پس از تصويب اين قانون، مجلس مصوبه تبصره، سبب شد تا در كمتر از يك 3

: اين مصوبه دربرگيرنده يـك مـاده واحـده بـه شـرح زيـر بـود       . ارائه نمايد آنمنظور تفسير 
هاي تابعه  ها و بخش صود از اصالح حريم شهرها و محدوده تقسيمات كشوري شهرستانمق"

آن قسمت از حريم موجـود ايـن شـهرها كـه بـرخالف       از  مذكور در اين قانون، عبارت است
جوار قرار گرفته اسـت   هاي هم رعايت تقسيمات كشوري داخل در محدوده قانوني شهرستان

تداخل حريم موجود اين شهرها در محدوده تقسيمات كشوري اي كه از  گردد، به گونه اصالح
  ".جوار جلوگيري به عمل آيد هاي هم شهرستان

مصوبات مجلس شوراي اسالمي درباره اصالح حريم شهرهاي مذكور تـا  "قابل ذكر است 
رسـد يكـي از    بـه نظـر مـي   . "مسكوت باقي ماند و شكل اجرايي به خود نگرفت 1379سال 

، مخالفـت وزيركشـور   1373دن مصوبه مجلس شوراي اسالمي در سـال  داليل مهم اجرا نش
اي بـه رياسـت جمهـوري وقـت از      او طـي نامـه  . بوده است -آقاي علي محمد بشارتي -وقت

كـه از نظـر وزيـر     چـرا  ،خواهد كه از اجرايي شدن مصوبه مجلس خودداري شـود  ايشان مي
ر مربع از محدوده حريم تهران كشور اسبق اجراي اين قانون اوال موجب حذف صدها كيلومت

 ،داري است هاي متعدد كه شامل شش شهر و ده بخش شده و ثانيا اين سطح تحت مديريت
ه بر ايـن، وزارت  عالو. گردد واقع شده و از حيطه مديريت و كنترل واحد و منسجم خارج مي

 گيـري نقـاط جمعيتـي اطـراف تهـران بـه دليـل تـاثيرات         كه رشد و شكل معتقد بود كشور



                           
 

90  

 

هاي شهري  آشنايي با محدوده

هاي شهر تهران است و تصور اصالت قائم به ذات براي وضعيت اين نقـاط و   مستقيم و جاذبه
بنابراين هرگونه تفرق در مديريت كنترل . تكويني شهر تهران معنا ندارد جدا از ماهيت سير

. حريم تهران عالوه بر اين كه گرهي از مشكالت نخواهد گشود، بر وخامت آن نيز مي افزايـد 
سازهاي بي رويه در حريم تهران با توجـه بـه    و ساخت ،نكه با اجراي اين قانونبه خصوص اي

اي در ايـن   مستعد بودن آن شكل گرفته و رونـد مهاجرپـذيري اعـم از جمعيتـي و سـرمايه     
خواهد كـه در محـدوده    لذا وزير كشور وقت از رييس جمهور مي. مناطق تشديد خواهد شد
شود كه اين محدوده بر حريم موجـود شـهر تهـران     اي تجديد نظر شهرستان تهران به گونه

هاي ري، شميرانات، كـرج، ورامـين و شـهريار كـاهش و      منطبق شده، محدوديت شهرستان
عملـي نشـد و    1379به اين ترتيب مصـوبه مجلـس شـوراي اسـالمي تـا سـال       . اصالح يابد

  ).1383مركز پژوهش هاي مجلس، ( مسكوت ماند
ماتي را در مورد تعيـين حـريم جديـد بـراي شـهرهاي      وزارت كشور، اقدا 1379از سال 

اطراف تهران آغاز كرد و نيز تعدادي از نقاط جمعيتي واقع در حريم شهر تهران را به عنوان 
مجموع مساحتي كـه در اثـر ايـن اقـدام وزارت     . شهر شناخته براي آنها حريم در نظر گرفت

يلومتر مربع بـوده اسـت كـه بـراي     ك 499.2كشور از حريم شهر تهران، منتزع شده، بالغ بر 
شهر، كـرج، شـهريار، چهاردانگـه، پاكدشـت، باقرشـهر و شـهر قـدس         مناطق لواسان، اسالم

 1372مستند قانوني اين وزارتخانه، همان قـانون مصـوب مجلـس در سـال     . اختصاص يافت
  . بوده است

ي ذيـل آن  هـا  قانون شهرداري و تبصـره  99بدين ترتيب وزارت كشور با استناد به ماده 
دارد  شهر، لواسان و پاكدشت را اصالح كرده و اعالم مـي  حريم شهرهاي كرج، شهريار، اسالم

هـاي   ، تاسيس شهرداريشده در كميسيون سياسي دفاعي دولتكه در اثر تصميمات اتخاذ 
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، باقرشهر و شهر قدس و تعيين حريم بـراي آنهـا انجـام گشـته اسـت و بـه طـور        چهاردانگه
شـهرداري تهـران ضـمن    . ها از حريم شهر تهران منتزع شـده اسـت   حريمطبيعي همه اين 

مخالفت با اقدامات وزارت كشور در ايـن زمينـه، آن را غيرقـانوني دانسـته، هرگونـه توسـعه       
هاي فوق را موجب از هم پاشـيدگي بافـت جغرافيـايي، وضـعيت سياسـي، اجتمـاعي،        حريم

ترده اعـالم كـرده، خواسـتار ممنوعيـت     هاي گسـ  روز ناهنجاريه اقتصادي و عام ب ،فرهنگي
نظر  از. هرگونه انتزاع، تبديل يا ادغام و ايجاد شهر و شهرك در حريم شهر تهران شده است

هاي كوچك به وجـود آمـده    شهرداري تهران، اين عمل با هدف كسب درآمد براي شهرداري
براي حـل  . دشو در اطراف تهران صورت گرفته است كه منجر به حذف حريم شهر تهران مي

اي به رياست جمهوري به منظور جلـوگيري از اقـدامات    اين مشكل، شهرداري تهران در نامه
درخواســت كــرد در جهــت رفــع مشــكل و اتخــاذ تصــميمات ) 82-10-24( وزارت كشــور 

هماهنگ و مناسب درباره تعيين و تثبيت حدود و حـريم شـهر تهـران در چـارچوب طـرح      
هاي شهرهاي ايجاد شده در محدوده حريم  اقدامات شهرداريجامع تصويبي، دستور دهد تا  
  . شهر تهران توقيف و اعاده شود

 اي به رييس جمهور و شرح موضوع مناطق حاشيه وزير مسكن و شهرسازي نيز طي نامه

سال دست به اجـراي   7اي در اطراف تهران، ضمن مخالفت با اقدام وزارت كشور كه پس از 
هاي كارشناسي و بـا هـدف    ها زده است آن قانون را فاقد پايه اريقانون شهرد 99ماد  3بند 

هاي كوچك اطراف تهران تلقي كرده است و بر اقـدامات وزارت   كسب درآمد براي شهرداري
بخشي از حريم شهر تهران بر اساس محدوده چند شهرستان، از جملـه   كشور مبني بر انتزاع

لـذا پيشـنهاد مشـخص وزيـر مسـكن و       .شـهر، ايرادهـاي متعـددي وارد كـرده اسـت      اسالم
كارهاي مناسب براي توزيع درآمد حاصل از توسـعه   لغو قانون مذكور و تدوين راه ،شهرسازي

هاي واقع در مجموعه، بـر حسـب    و عمران اراضي مجموعه شهري تهران بين كليه شهرداري
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از  1381-7-26اي بـه تـاريخ    همچنين وزير مسكن و شهرسازي، طي نامه. جميت آنهاست
وزير كشور خواسته است كه اطالعيه شهرداري چهاردانگه را در خصوص تصويب حريم ايـن  

و شهرسازي نيز كه بر اساس  قانون تقسيمات كشوري  بنابراين وزارت مسكن. شهر، لغو كند
گيري درباره تعيين حريم شهرهاست ضمن مخالفت با اقدامات وزارت  يكي از مراجع تصميم
را فاقـد وجاهـت     ريم تهران و الحاق آن به شـهرهاي اعـالم شـده، آن   كشور در جداسازي ح

  . داند قانوني و به ضرر رشد، توسعه و كنترل حريم تهران مي
اي  هاي فوق، در جلسه دهد نامه هاي مزبور، رييس جمهور دستور مي نگاري به دنبال نامه

رياست جمهـوري،  با حضور وزاري كشور، مسكن و شهرسازي، معاون حقوقي و امور مجلس 
كاري در چهـار بنـد بـه ريـيس      نتيجه اين جلسه، راه. شهردار و استاندار تهران، بررسي شود

  : شود جمهور پيشنهاد مي
وزارت كشور با هماهنگي شهرداري تهران، ظرف دو هفته و با توجه به مطالعات انجـام   -الف

ن صـورت، ضـمن اجـراي    طبيعي است كه در اي. شده قبلي، حريم شهر تهران را تعيين كند
هاي شهرداري تهران و وزارت مسكن مرتفـع خواهـد    قانون، عمده مشكالت مطروحه در نامه

  . شد
كه به اسـتناد قـانون يـاد شـده     (انجام اقدامات اجرايي در مورد حريم شهرهاي ديگري  -ب

  . تا تعيين حريم شهر تهران متوقف شود) تعيين شده
هران، اختالف نظـر بـاقي مانـد، مراتـب بـا ذكـر مـوارد        كه براي تعيين حريم ت درصورتي -ج

مشخص اختالف نظر به هيات دولت منعكس شود تا دولت بـا اسـتناد بـه قـانون يـاد شـده       
حـل و   138اي به استناد اصـل   نامه كل را در قالب آيينشتعيين تكليف كند و عنداالقتضا م

  . فصل كند
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ه تعيــين آنهــا، عــاجال در جريــان هــاي شــهر و روســتا و نحــو اليحــه تعــاريف محــدوده -د
شـهرها نيـز    گيري دولت قرار گرفته تا از بروز مشكالت مشابه در مـورد سـاير كـالن    تصميم

راهكار پيشنهادي فوق، مورد تاييد رياست جمهوري قرارگرفته و بـا دسـتور   . جلوگيري شود
و مسـكن  هـاي كشـور،    رياست جمهوري وقت بـه دفتـر هيـات دولـت و نيـز بـه وزارتخانـه       

شهرسازي و شهرداري تهران ارجاع و طي ضرب االجلـي خواسـتار رسـيدگي و اقـدام شـده      
  . است

، شهرداري تهران نيز در راستاي حل مشكل به وجود آمده درباره حـريم تهـران،   متعاقباً
اي بـه   تهيه و طـي نامـه   "...طرح اصالح قانون الحاق يك بند و سه تبصره"طرحي با عنوان 

الحـاقي بـه    3بر اساس اين طرح، مفاد بنـد  . كند راي اسالمي ارائه مينمايندگان مجلس شو
بـه   3قانون  شهرداري به موجب قانون الحاق يك بند و سه تبصره بـه عنـوان بنـد     99ماده 
شود و  به استثناي سه تبصره ذيل آن لغو مي 1372-12-1قانون شهرداري مصوب  99ماده 

ر ملغي است و هرگونه انتزاع، تبديل، ادغام و ايجـاد  كليه اقدامات اجرايي مستند به بند مزبو
شهر و شهرك در داخل محدوده و حريم شهر تهران ممنوع و اقـدامات يـاد شـده از تـاريخ     

هـاي تشـكيل شـده در     بر اساس اين طرح، شهرها و شـهرداري . الذكر به بعد بالاثر است فوق
متصـل يـا منفصـل شـهرداري     محدوده قانوني و حريم شهر تهران، به عنوان منطقه جديـد  

شود و شهرداري تهران مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ  تهران شناخته مي
تصويب اين قانون در خصوص تهيه ضوابط و مقررات اجرايي مربوطه در حريم شهر تهران به 

هـاي   مركز پژوهش( منظور جلوگيري از هرگونه گسترش و ساخت و ساز بي رويه اقدام كند
  ).1383لس، مج

  قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ..33--22
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هـاي شـهري و تعـاريف     اين قانون با هدف پايان دادن به تعدد مفـاهيم در زمينـه محـدوده   
در اين قانون سعي شد كه اوالً از تعدد . مربوط به آنها از طرف دولت به مجلس پيشنهاد شد

 2در مـاده  . آن در اختيار قرار گيرد تري از  ته شود وتعاريف منسجمهاي شهري كاس محدوده
حريم شهر عبـارت اسـت از قسـمتي از اراضـي بالفصـل      «. اين قانون حريم شهر تعريف شد

پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسـيمات  
به منظور حفظ اراضي الزم و مناسب براي . كشوري شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننمايد

هـا، هرگونـه    توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغـات و جنگـل  
استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضـوابط و  

داث هرگونـه  نظـارت بـر احـ   . دپذير خواهد بو ي جامع و هادي امكانها طرحمقررات مصوب 
مجـاز   ،و ضوابط مصـوب در داخـل حـريم شـهر     ها طرحساختمان و تأسيسات كه به موجب 

كه در هر حال از محدوده (هاي صنعتي  شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرك
. استبر عهدة شهرداري مربوط ) باشند قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداري مستثني مي

غيرمجاز در اين حريم تخلف محسـوب و بـا متخلفـان مطـابق مقـررات       وساز هرگونه ساخت
  »رفتار خواهد شد

در  ،بندي شده ارائه كنيم طبقه اگر بخواهيم احكام مندرج در تعريف حريم را به صورت 
  . شود موارد زير خالصه مي

پس عمالً حريم منفصل كه . ـ حريم قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر است1
  . ه منظور كسب درآمد معمول شده بود عمالً وجود خارجي نخواهد داشتب

وسـاز غيرمجـاز توسـط     ـ نظارت و كنترل شهرداري در حـريم ضـرورت دارد و بـا سـاخت    2
  . شهرداري برخورد خواهد شد
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ايـن در  . ـ حريم نبايد از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوطـه تجـاوز نمايـد   3
شهرسـتان   3هـران در  ت محـدوده شـهر   1384تصويب قانون سـال   حالي است كه در زمان

  . تهران، ري و شميرانات، واقع شده بود
. ـ هدف از تعيين حريم، حفظ اراضي الزم و مناسب بـراي  توسـعه مـوزون شـهرها اسـت     4

بلكه حفظ اراضي براي توسعه آتـي   ،محدوديت توسعه نيست ،هدف از تعيين حريمبنابراين 
  . است

احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنهـا در چـارچوب ضـوابط و     ـ هرگونه5
  . پذير است مقررات مصوب طرح جامع و هادي امكان

 ،ها و حريم پيشـنهاد گرديـد   اين قانون اگرچه با هدف شفافيت بيشتر در زمينه محدوده
 .شدشهرها  اما خود منشأ مشكالت حاد براي مديريت حريم در شهرهاي بزرگ و كالن

روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها با  در واقع قانون جديد تعاريف محدوده و حريم شهر،
دو هدف يكپارچه كردن مفاهيم و تعاريف متعدد و همچنـين ايجـاد زمينـه مناسـب بـراي      

برخـي از  . ها به تصويب رسيده استها و روستانظارت و جلوگيري از گسترش بي رويه شهر
با ارزيابي قانون جديد بر اساس اهداف اوليه ذكـر شـده   ) 1385، برك پور و اسدي( محققان

رسند كه اين قانون اگرچه در كاهش تشتت در تعاريف ارائه شـده   براي آن به اين نتيجه مي
 ،هاي مديريت شهري و تقليل آن به دو مورد محدوده شهر و حريم موفق بوده است از قلمرو

رل سـاخت و سـازها در حـريم و خـارج از حـريم      ولي در ايجاد سازوكارهاي بهتر براي كنتـ 
  .هاي غير رسمي ناموفق خواهد بود گاه شهرها و كالن شهرها به ويژه گسترش سكونت

 سازي مفاهيم قانوني در زمينـه محـدوده   در يكپارچه "اهميت اين قانون درآنان از ديد  

وط به حـريم  ، تالش جهت  بر طرف كردن مشكالت ناشي از تعدد تعاريف مرب "هاي شهري
و محدوده شهر در قوانين و مقررات موجود و نيز رفع شبهات موجود در خصوص محدوده و 
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ضرورت و اهميت ارائه . حريم شهرها و روستاها و نحوه تعيين آنها داراي اهميت فراوان است
شود كه در هيچ يك از قـوانين متعـدد قبلـي، نحـوه تعيـين و       اين قانون از آن جا ناشي مي

ضمن ايـن كـه   . ها و حرايم شهري به صراحت و با جامعيت بيان نشده است محدودهتعريف 
هاي مديريتي شهرها و روستاها در ايـن قـوانين بـا تعـابير و اصـطالحات متعـدد و        محدوده

متفاوت بيان شده است، تا آن جا كه حدود بيست عبارت مختلف نظير محـدوده خـدماتي،   
حفاظي، محدوده استحفاظي، حوزه نفوذ، حدود شهر، محدوده قانوني، حريم شهر، حريم است

ايـن  . هاي شـهري بـه كـار رفتـه اسـت      حوزه قانوني، حوزه شهري و نظاير آن براي محدوده
تشتت باعث بروز اختالفات و سردرگمي نهادهاي مـديريتي مختلـف در چگـونگي هـدايت،     

 در حـريم كـالن   اين وضـعيت . نظارت و كنترل توسعه در اراضي پيراموني شهرها شده است

شهرهاي كشور، كه محل بروز تغييرات و تحوالت گسترده در زمينه ساخت و ساز ، تفكيـك  
بـرك پـور و   ( و تقسيم زمين و تغيير كاربري اراضي است، شرايطي بحراني ايجاد كرده است

  ) .1385اسدي، 
 هاي شهري در دو عنـوان خالصـه شـده    درقانون جديد تمامي اسامي قلمروها و محدوده

حـد كالبـدي   عبـارت اسـت از    طبق اين قانون محـدوده شـهر   .محدوده و حريم شهر :است
شهر كـه   موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي

حريم شهر عبارت است از همچنين  .باشد االجراء مي ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم
امـون محـدوده شـهر كـه نظـارت و كنتـرل شـهرداري در آن        قسمتي از اراضي بالفصل پير

  .ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد
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 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن، 12كادرنوشت شماره

ه آتي در دوره طـرح جـامع و تـا تهيـه     محدوده شهرعبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسع -1ماده 
  .باشد طرح مذكوردر طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم االجراء مي

و تأمين خـدمات شـهري و    ي عمراني از جمله احداث و توسعه معابرها طرحها عالوه بر اجراي  شهرداري
ونه ساختمان و تأسيسـات  گاحداث هر ارت بري در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظيتأسيسات زيربنا

  .محدوده شهر را نيز برعهده دارند و سايراقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل
حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصـل پيرامـون محـدوده شـهركه نظـارت و كنتـرل        -2ماده 

  .و بخش مربوط تجاوز ننمايد نشهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستا
به منظور حفظ اراضي الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاروزي، 

ها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات درداخل حريم شـهر تنهـا درچـارچوب     باغات و جنگل
  .ذير خواهد بودپ ي جامع و هادي امكانها طرحضوابط و مقررات مصوب 

و ضوابط مصـوب در داخـل حـريم     ها طرحنظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب 
كه در هر حال از محدوده قانون (ي صنعتي ها شهركشهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي 

باشد، هرگونه سـاخت و   مربوط ميبه عهده شهرداري ) باشند ها مستثني مي و حريم شهرها و قانون شهرداري
  .خلفين طبق مقررات رفتار خواهد شدساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با مت

اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طـرح   محدوده روستا عبارت است از محدوه -3ماده 
 .رسـد  ويب مرجـع قـانوني مربـوط مـي    ي باالدست تهيه و به تصها طرحهادي روستايي كه با رعايت مصوبات 

  .ل محدوده را عهده دار خواهند بوددهياريها كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخ
شوند مطابق طرح هـادي روسـتايي داراي محـدوده و     روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي -1تبصره 

  .ساز و ساير امور روستا را ندارد اخت وحريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در س
ي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع شوند در ها طرحروستاهايي كه به موجب  -2تبصره 
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صورت رسيدن به شرايط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يـا  
ي جامع و تفصيلي ها طرحره خواهند شد و براي آنها در قالب منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و ادا

  .تهيه و مالك عمل قرار خواهد گرفتي يو مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليتهاي روستا ضوابط
محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگي شوراي اسالمي روستا توسط بنيـاد مسـكن    -3تبصره 

فت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قـانوني مربـوط در اسـتان    انقالب اسالمي در قالب با
  .رسد مي

يرند اعـم از  گ درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستاهايي كه در حريم شهرها قرار مي -4تبصره 
يـز  هاي روسـتا جهـت توسـعه و عمـران وار     روستاها داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي، به حساب دهياري

  .گردد مي
نمايد موظف  درهر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مي -5تبصره 

  .باشد به ارائه كليه خدمات شهري مي
ي كه طبق مقـررات و بـا   يها شهركي مسكوني و صنعتي يا ساير ها شهركاعم از  ها شهركمحدوده  -4ماده 

  . گردد هاي مصوب آنها تعيين و تصويب مي شوند در طرح حداث ميمجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و ا
ي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكـز جمعيتـي كـه قبـل از سـال      ها شهركمحدوده  -1تبصره 

جلسه تفكيكي بوده و تاكنون موفق به اخذ پروانه شـهرك نشـده و    داراي طرح ايجاد شهرك و صورت 1355
اند در صورتي كه بنا به ضرورت و بـا ارائـه داليـل تـوجيهي كـافي براسـاس        هبه صورت غيرمصوب باقي ماند

ي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند، اعم از اين كـه عمليـات شـهرك    ها طرحمطالعات 
برداري آنها صادر شده باشـد و يـا هنـوز در دسـت احـداث و تكميـل        سازي درآنها خاتمه يافته و پروانه بهره

  .نظارت شهرداري مربوط خواهند بود د تحت كنترل وباشن
و طرح مصوب قانوني خـود خواهـد   ي ياد شده تابع ضوابط ها شهركگونه ساخت و ساز در هر -2تبصره 

  .بود
ي هـادي شـهر و   هـا  طـرح ي مـذكور در  هـا  طـرح ي جامع شهري و تا تهيه ها طرحدر  محدوده شهر -5ماده 

طباق بر عـوارض طبيعـي يـا سـاخته شـده ثابـت، همـراه بـا مختصـات          تغييرات بعدي آنها به صورت قابل ان
ايـن  . رسـد  ي مـذكور مـي  هـا  طـرح ي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصـويب كننـده   يجغرافيا
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ي و پيـاده  يي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابـل شناسـا  ها طرحمحدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابالغ 
كننـده و   توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجـع تصـويب  كردن روي زمين باشد 

ربط  هاي اجرائي ذي تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاه
  .گردد ابالغ مي

تور تدقيق محـدوده  چنانچه اقدامات الزم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، استاندار دس -1تبصره 
  .صالح صادر خواهد كرد را به ساير مراجع ذي

پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابالغ محدوده شهرها، بـه عهـده    -2تبصره 
  .خواهد بود ها طرحدبيرخانه مرجع تصويب كننده 

تصـويب شـوراي اسـالمي     ي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه بـه ها طرحدر تهيه  -3تبصره 
  .شود ييد نهايي به مراجع قانوني منعكس مياشهر رسيده باشد براي ت

  .گردد حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب مي -6ماده 
كن انقـالب  ي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها توسط بنياد مسـ ها طرحمحدوده روستا براساس  -7ماده 

اسالمي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا سـاخته شـده ثابـت، همـراه بـا مختصـات       
ايـن محـدوده   . رسد جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي مي

تان مربوط تـدقيق شـده و   حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب، توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي اس
  .شود ربط ابالغ مي هاي اجرايي ذي ان مربوط جهت اجرا به دهياري و دستگاهتبه امضاي فرماندار شهرس

هاي تعيين شده براي شـهرهاي مجـاور، محـدوده روسـتاهاي مجـاور و محـدوده        ها و حريم محدوده -8ماده 
ت تداخل، مرجع حـل اخـتالف و رفـع تـداخل،     در صور. هاي مجاور، نبايد با هم تداخل داشته باشند شهرك

  .هادي و جامع حسب مورد خواهند بودي ها طرحمراجع تصويب كننده 
  .شود هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب مي محدوده مجموعه -9ماده 
ايـن  ) 2(و ) 1(هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حـريم موضـوع مـواد     -10ماده 

ايـن قـانون   ) 4(و ) 3(، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد ها شهركقانون و هيچ يك از روستاها و 
حـريم  «، » محـدوده قـانون   «نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جملـه  

محـدوده  «، رحـدوده شـه  و نظـاير آنهـا در مـورد م    »حـدود مصـوب شـهر    « ، » حوزه شهرداري «، » قانوني
و » محـدوده نفـوذي   «، » محـدوده نهـايي   « ، » حريم استحفاضي « ، » حوزه استحفاظي «، » استحفاظي 
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و » محدوده روستا « در مورد » حدود روستا «يا » محدوده مسكوني روستا « نظايرآنها در مورد حريم شهر، 
، محدوده ر مورد تعاريف محدوده و حريم شهرگردد و هر ترتيب ديگري كه د مي» محدوده قانوني شهرك « 

عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصـويب   شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر
  .اين قانون ملغي خواهد بود 

هـاي مـورد اشـاره در ايـن قـانون       هـا و حـريم   گير مربوط به محـدوده  تعاريف و مراجع تصميم –تبصره 
جملـه قـانون تعـاريف و ضـوابط     گيـر مربـوط درتمـام قـوانين موضـوعه از       ين تعاريف و مراجع تصميمجايگز

  .شود مي 15/4/1362مصوب  –تقسيمات كشوري 
محدوده و حريم تعريـف شـده كـه در ايـن قـانون بـراي منـاطق مسـكوني شـهري و روسـتايي و            -11ماده 

انـد   ي خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شـده ها ها و حريم هاي مسكوني است شامل ساير محدوده شهرك
اث فرهنگـي و  ها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست، حريم ميـر  مثل حريم راه(

  .نخواهد شد) نظاير آن
گونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي، جرم محسـوب شـده و   هر -12ماده 

ن مجـازات اسـالمي محكـوم    بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابـر قـانو  مرتكبين عالوه 
  .خواهند شد

مـاه   قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي
ييد شوراي ابه ت 28/10/1384هزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  يك

  .نگهبان رسيد

  
ها در نظام توسعه شهري كشـور نيـز محسـوب     آورنده برخي از چالش اما اين قانون پديد

  )  :1385پور و اسدي،  برك( به طور كلي نقاط ضعف اين قانون به شرح زير است". شود مي
بـراي صـدور   ) از جمله شهر تهـران (هاي واقع در حريم شهرها  اعطاي اختيار به دهياري -1

 مجوز و نظارت بر ساخت و ساز در محدود و حريم روستا

هدف اصلي از الحاق اين بند به اليحه پيشنهادي دولت، تامين منابع درآمـدي ناشـي از   
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ايـن هـدف بـه    . ساخت و ساز براي نهاد نو تاسيس دهياري در روستاهاي كشور بوده اسـت 
  :زير را در پي دارد  ءصميم آثار سو، اما اين تبيان شده 3ماده  4در تبصره  صراحت

اين اقدام موجب افزايش تفرق مديريتي در حريم شهرها به ويژه كالن شهرهاي كشور ) الف
شـهرها   شود و در نتيجه وضعيت نابسامان كنوني در كنترل ساخت و ساز در حريم كالن مي

هـاي   ديريتكند، به طوري كه حريم شهرها را عرصـه رقابـت مـ    را بيش از پيش تشديد مي
  .كندسازها به منظور كسب منابع درآمدي مي و روستايي براي افزايش هرچه بيشتر ساخت

ها  فاقد توان فني، تخصصي و انساني الزم براي مديريت توسعه  روشن است كه دهياري) ب
عموماٌ بسياري از روسـتاها  . شهرهايي با جاذبه توسعه شديد هستند روستايي در حريم كالن

  .شوندشخص به نام دهيار، آن هم در مواردي به صورت پاره وقت، اداره  ميتوسط يك 
فاقـد ظرفيـت و    اساسـاً گيرد كه آنها  ها در حال صورت مي اعطاي اين اختيار به دهياري) پ

 يقيناً. هري هستندش بينش الزم براي حفظ منافع استراتژيك و مشترك توسعه مناطق كالن
 تعارض آشكار با مباني نظـري و عملـي اداره منـاطق كـالن    در ) اعطاي اختيار(اين تصميم 

بـا   دبايـ ريزي و اجرا مي گذاري ، برنامه گيرد كه براساس آنها هرگونه سياست شهري قرار مي
  .بسته صورت گيرد شهري به عنوان يك كل هم در نظر گرفتن منطقه كالن

  تناقض دروني قانون  -2
ت از قسـمتي از اراضـي بالفصـل پيرامـون     حريم شهر عبارت اسـ  :قانون مصوب  2ماده 

  . محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد
آن تاكيـد شـده اسـت     بـر  2قانون و برخالف آن چه در مـاده   3ماده  1اما طبق تبصره 

ساز و ساير امور روستاهاي واقع در حـريم خـود را    و شهرداري مجاور حق دخالت در ساخت
  .ين قانون، شهرداري حق دخالت و نظارت بر بخشي از حريم خود را نداردمطابق ا. ندارد

  محدود كردن حريم شهرها به تقسيمات اداري و سياسي -3
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با عنـوان   1372، ادامه مصوبه مجلس شوراي اسالمي در سال اين تاكيد در قانون جديد
. اسـت » اريقـانون شـهرد   99مـاده   3وان بنـد  قانون الحاق يك بند و سه تبصـره بـه عنـ    «

مقرر بود حريم شهر تهران براساس تقسيمات كشوري اصالح شود كه به  ،براساس اين قانون
عملـي   1379علت مخالفت منطقي وزير كشور وقت با اجرايي شدن مصوبه مجلس تا سـال  

زيرا اجراي اين مصوبه به دليل آن كه محدوده شهرستان تهران حتي قسمتي از بافـت   ،نشد
هاي  بخشي از شهرستان(گرفت هران در شمال و جنوب شهر را در بر نميساخته شده شهر ت

  .پذير نبود امكان) شميران و ري
شود كه تعيـين حـريم شـهرها در      اشكال وارد بر اين بخش از مصوبه از آن جا ناشي مي

گيـرد ،  براساس مطالعات علمي و فنـي صـورت مـي    ي جامع و هادي شهري معموالًها طرح
يمات كشوري، برخالف آن چه در قانون تقسيمات كشوري آمده است، طي حال آن كه تقس

 ، اين دو محدوده ضرورتاًدر نتيجه. شود هاي سياسي تعيين مي زني يندي اداري و در چانهآفر
  .شوندبر هم منطبق نمي

شواهد و مطالب فوق حـاكي اسـت كـه تصـويب قـانون جديـد حـريم شـهرها ناشـي از          
شهرها به آثـار و عواقـب منفـي تصـويب ايـن قـانون در افـزايش         توجهي نمايندگان كالن بي

پراكندگي نهادهاي مديريتي و در نتيجه تشـديد هـرج و مـرج و بـروز بحـران در نظـارت و       
بـا  . كنترل بر ساخت و ساز در حريم كالن شهرها ، به ويژه كالن شهر تهـران ، بـوده اسـت    

شهرها، تغيير  ارضي باز پيرامون كالن اجراي اين قانون بايد منتظر گسترش ساخت و ساز در
كاربري اراضي و تقسيم و تفكيك زمين، تبديل اراضي باغي و كشاورزي به انبـار و كارگـاه و   

غير رسمي بـه داخـل حـريم شـهرها     هاي  گاه مسكن و غيره و از همه مهم تر انتقال سكونت
  . "بود
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يـر رسـمي در ايـران    هـاي غ  گاه گيري و گسترش سكونت همان گونه كه در الگوي شكل
هاي واقع در حريم شـهرها بـه دو دليـل زيـر      تشريح شد، با اعطاي اختيار جديد به دهياري

هاي غير رسمي در داخل حريم شهرهاي بزرگ ، جگاه زمينه الزم براي گسترش سريع سكونت
  :فراهم شده است 

ر تهـران  ترين فاصـله بـه شـه    نخست اين كه روستاهاي واقع در حريم معموالً در نزديك
دوم، با اعطاي اختيار كنترل . مدها هستندآدارند و داراي جذابيت فراوان براي استقرار كم در

ساز به شدت كاهش  و ، توان مديريتي كنترل ساختها ساز از شهرداري به دهياري و ساخت
ها فاقد نيروي انساني متخصص، منابع مـالي كـافي و تجربـه مـديريتي      زيرا دهياري ،يابدمي
  .اي هستند م براي انجام چنين وظيفهالز

در زمينـه دو هـدف اعـالم    ... روسـتا و   به طور كلي قانون تعاريف محدوده و حريم شهر،
هاي شـهري در   تعدد مربوط به قلمرومدر زمينه مفاهيم  .ن كاركردهايي متفاوت داردآشده 

فهـوم محـدوده و   اين قانون كليه مفـاهيم و تعـاريف قبلـي را در قالـب دو م     قوانين مختلف،
نهـا  آسـازي ايـن مفـاهيم بـر سـهولت درك و فهـم        يكپارچـه  .سازد حريم شهر يكپارچه مي

هـاي مسـئول در زمينـه     افزايد و اين باعث كاهش سردرگمي و اختالف نهادها و سازمان مي
اما اين قـانون در زمينـه    .شود هاي شهري و روستايي مي گاه كنترل و هدايت توسعه سكونت

برنامه شهرها و روستاها كاركردي منفـي دارد و بـرخالف    وگيري از گسترش بينظارت و جل
برنامه شـهرها را گسـترش    قوانين قبلي زمينه قانوني شدن و رسميت بخشيدن به توسعه بي

براي پيشگيري از آثار منفي اجراي اين قانون، ضروري است نسـبت بـه بـازنگري و    . دهد مي
  ) :1385برك پور و اسدي، ( ام گردداصالح قانون جديد به شرح زير اقد

 هاي  واقع در حريم شهرها در زمينه صدور مجوز ساخت  حذف اعطاي اختيار به دهياري
، به ويژه تهران، از اين بنـد از قـانون بـه    شهري و ساز يا حداقل مستثني كردن مناطق كالن
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  دليل فشار تقاضاي توسعه در اين گونه مناطق
  مبني بر محدود كردن حـريم شـهرها بـه مـرز تقسـيمات      قانون  2حذف بخشي از ماده

 ) شهرستان و بخش(كشوري 

نامه استفاده از اراضي احداث بنا وتاسيسات در خارج از محـدوده  نامه استفاده از اراضي احداث بنا وتاسيسات در خارج از محـدوده  ينينييآآ..44--22
  13551355--قانوني و حريم شهرها قانوني و حريم شهرها 

وسـازها و توسـعه    بخشـي بـه سـاخت    انتظـام  زمينـه ترين متن قانوني در  نامه مهم ينياين آ 
ي يهـا  نامـه  ينيـ ارج از محدوده قانوني و حريم شهرهاست و جزء معدود آگاهي در خ سكونت

چنـين  هم. داردتوجهي  است كه مدت زمان طوالني مبناي عمل است و انسجام حقوقي قابل
گاهي به خصوص در مجموعـه   ترين قوانين و مقررات عام ناظر بر توسعه سكونت يكي از مهم

يكي از داليل اصلي تدوين و تصويب آن نيز  رسد به نظر مي. شود شهري تهران محسوب مي
وسازهاي غيرمجاز در خارج از محـدوده قـانوني و حـريم شـهرهاي بـزرگ        مواجهه با ساخت

  . شهري تهران بوده است كشور به خصوص منطقه كالن
ها و تأسيسات در  طراحي سازوكار نظارت بر احداث ساختمان نامه مذكور به منظور ينيآ

حريم شهر  1ماده  2در بند . ت وزيران رسيداحريم شهرها به تصويب هي خارج از محدوده و
مطـابق حكـم   . دانـد  را همان معادل محدوده استحفاظي يا نفوذي مندرج در طرح جامع مي

حريم شهرها محدوده استحفاظي و نفوذي است كه در طرح جامع مشخص  2مندرج در بند 
ا هادي هستند و يا محدوده استحفاظي يـا  در مورد شهرهايي كه فاقد طرح جامع ي. شود مي

الحاقي به قانون  99حريم شهر براساس ماده  ،ي مذكور تعيين نشده باشدها طرحنفوذي در 
البته حكم اين ماده به علت مغايرت با مـاده  . شود تعيين مي) توسط وزارت كشور(شهرداري 
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 و شهرسـازي بـود   ها محل اختالف وزارت كشـور و وزارت مسـكن  جقانون شهرداري سال 99
  ). 1384ريزي شهر تهران، جمركز مطالعات و برنامه(

هـاي مختلـف مـورد     ت وزيران رسـيد و در سـال  ابه تصويب هي 1355نامه در سال  ينيآ
كليات و تعاريف، فصـل  : فصل اول شاملنامه در سه فصل  ينيآ .بازنگري و اصالح قرار گرفت

احداث شهرك تدوين گرديـده  : فصل سوم و كشهرغيرو تأسيسات  ها ايجاد ساختمان: دوم
عالي شهرسازي و معماري ايـران در سـال    شوراي آيين نامه،اين  12بر اساس تبصره . است

برداري از شهرك در خارج از محدوده  ، دستورالعمل صدور پروانه تأسيس و پروانه بهره1356
  .)همان(قانوني و حريم شهرها را مصوب كرد

تعـاريف  . شـده اسـت   تعريـف محدوده قانوني و حريم شـهرها   ،كليات و تعاريففصل در 
و حريم شـهرها محسـوب    ترين تعريف از محدوده قانوني قانون هنوز مشخصاين مندرج در 

در پايـان فصـل اول كليـات و    . چنين شهرك و غيرشهرك تعريـف شـده اسـت   هم. شوند مي
هكتار  بيستتر از  كتعاريف ادارات ثبت از تفكيك و پذيرش تقاضاي تفكيك به قطعات كوچ

  .اند كه مورد تصويب مراجع قانوني قرار گيرند منع شده قبل از اين
 4مـاده  . ها و تأسيسـات غيرشـهرك اسـت    نامه مربوط به ايجاد ساختمان ينيفصل دوم آ

قانون ايجاد هرگونه ساختمان و تأسيسات در خـارج از محـدوده قـانوني و حـريم شـهرها را      
  .ي كرده استتلزم رعايت ضوابط عموممس

كننده مرجع صدور پروانه ساختمان و مرجـع نظـارت بـر     قانون مشخص 7و  6ماده       
ضمن مشخص كردن مرجع صدور پروانه ساختمان و اعمـال   6در ماده . وسازها است ساخت

هـا الزامـي اسـت     نظارت الزم، مناطقي را كه صدور پروانه ساختمان و اعمـال نظـارت در آن  
منظـور از ايـن   . شـهري اسـت   ند الف اين مناطق ناظر بر مناطق كالنب. مشخص كرده است

كـه امكـان   اسـت  مناطق مجاور شهرهاي بزرگ يا حدفاصل شهرهاي نزديك به هم مناطق، 
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هـاي   چنين اراضي مجـاور و نزديـك بـه راه   ها به يكديگر وجود دارد و هم آن توسعه و اتصال
نامـه تعيـين و اعـالم     ينيـ ايـن آ  13ه ها توسط كميسيون ماد مواصالتي كشور كه حدود آن

  .گردد مي
بـا اسـتفاده از   كـه  وسـازها اسـتانداري اسـت     مرجع نظارت بـر سـاخت   7ماده  اساسبر 
. ظف به جلـوگيري از تخلفـات سـاختماني اسـت    وهاي دولتي واقع در حوزة استان م سازمان

يـن مـاده   ا 2طبـق بنـد   . كنـد  ، نحوه مواجهه با تخلفات سـاختماني را مشـخص مـي   8ماده 
ري، انجمن اسـتان، اداره كـل مسـكن و شهرسـازي،     اكميسيوني مركب از نمايندگان استاند

ــيدگي و      ــراي رس ــادن ب ــنايع و مع ــل ص ــي و اداره ك ــابع طبيع ــاورزي و من ــل كش اداره ك
كيفيت برخورد با تخلفـات سـاختماني   اما . شود گيري درخصوص تخلفات تشكيل مي تصميم

رفتار با متخلفين به قـوانين و مقـررات جـاري كشـور      وهنحگيري و  و تصميم همشخص نشد
  .منوط شده است
الرعايـه در ايـن زمينـه،     نامـه مربـوط بـه احـداث شـهرك، ضـوابط الزم       ينيفصل سوم آ

و كيفيـت صـدور پروانـه    ) 13مـاده   كميسـيون (گيري درخصوص موضوع  كميسيون تصميم
كه در ايـن  است ك از مواردي ساختمان و نظارت بر مراحل تهيه طرح و اجرا و ساخت شهر

  .فصل به آن پرداخته شده است
صدور پروانه و نظارت ساختماني در خارج از  دستورالعمل ،نامه ينيآاين   متعاقب تصويب

برداري از  دستورالعمل صدور پروانه تأسيس و پروانه بهره«و » محدوده قانوني و حريم شهرها
به ترتيب بـه  » نامه ينيآ 12رها موضوع ماده شهرك در خارج از محدوده قانوني و حريم شه
. معماري ايران رسيدشوراي عالي شهرسازي و تصويب وزيران كشور و مسكن و شهرسازي و 
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هـا مشـخص    ر شهرك و غيرشهرك طبق مفاد اين دستورالعملدبه عبارت ديگر نحوه عمل 
  .گرديد

ده قـانوني و حـريم   در دستورالعمل صدور پروانه و نظارت ساختماني در خـارج از محـدو  
درخصوص موضـوعاتي چـون تعيـين منـاطق مشـمول صـدور پروانـه         1355شهرها مصوب 

هـاي مشـمول صـدور پروانـه، مراجـع صـدور پروانـه و نظـارت          ساختمان، انـواع سـاختمان  
ساختماني، كيفيت صدور پروانـه سـاختمان، نظـارت و جلـوگيري از تخلفـات سـاختماني و       

صـدور  ، 6نامـه مطـابق مـاده     ينيـ آ .گيري شده است صميمعوارض صدور پروانه ساختمان ت
از جمله اين مناطق، نواحي مجاور شـهرهاي   .پروانه در برخي از مناطق را الزامي كرده است

كيد، تصويب مناطق مشمول پروانه را به كميسـيون  ااين ت با وجوددستورالعمل . بزرگ است
  . نامه مطابقت ندارد ينيمحول كرده است كه با حكم صريح آ 13مقرر در ماده 

وساز و جلـوگيري از تخلفـات نيـز در     مراجع صدور پروانه ساختماني و نظارت بر ساخت
مطابق حكـم  . ه استشدتكليف نگرديده و  انتخاب آن به استاندار محول  دستورالعمل تعيين

ت ساري و جاري خواهد بود كه برحسب مورد و بنا به مقتضـيا  ،تشخيص استاندار ،نامه ينيآ
. كندتواند واگذار  ربط اين وظيفه را مي ها و نهادهاي ذي و شرايط و امكانات پرسنلي سازمان
نامـه اسـت كـه     ينيـ هاي دولتي نيز خالف حكم صريح آ محدود كردن اين مرجع به سازمان

توانـد از   اين مرجع مي .داند صالح مي ذي استاندار را مخير به اعطاي اين وظيفه به هر مرجع
البته در عمل اين وظيفـه  . اي باشد رفهحي، عمومي يا حتي غيردولتي و نهادهاي بخش دولت

از جمله ادارات كل راه و ترابري ، ها ها واگذار شده و ساير سازمان ها و فرمانداري به بخشداري
درخصـوص جلـوگيري از تخلفـات در حيطـه      ،ها جهاد، كشاورزي و منابع طبيعي در استان

  .وظايف خود فعالند
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عـالي   شـوراي  1356برداري از شهرك، مصوب  ورالعمل صدور پروانه تأسيس و بهرهدست
بـه   ايـن دسـتورالعمل  . ديـ نامه تهيه گرد ينيآ 12شهرسازي و معماري ايران به استناد ماده 

موضوعاتي چون مراحل صدور پروانه احداث شهرك، اداره امور شهرك، رسيدگي به تخلفات 
  .)104-118 :1376زاده،  شاهرخ( استو جلوگيري از آن پرداخته 

سيسـات در خـارج از   او ت ين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنـا يآ، 13كادرنوشت شماره
  27/2/1355مصوب   محدوده قانوني و حريم شهرها

  كليات و تعاريف –فصل اول 
محدوده (نوني حريم شهر نامه كلمات و عبارت محدوده قا از لحاظ اجراي مقررات مندرج در اين آيين -1ماده

  .كار رفته استه در مفاهيم زير ب) استحفاظي يا نفوذي
ربـط   ي كه طرح جامع يا طرح هادي براي آنها تهيه و بـه تصـويب مراجـع ذي   يمحدوده قانوني در شهرها -1

اضافه محدوده توسعه آينده شهر كه در طرح جامع يا هـادي منظـور   ه رسيده باشد شامل محدوده خدماتي ب
تـر   قانون شهرداري وسيع 2ديده است خواهد بود مگر اينكه حدود حوزة شهرداري تعيين شده طبق ماده گر

شـود و در مـورد سـاير شـهرها      ازآن باشد كه در اين صورت محدوده اخيرالذكر محدوده قانوني شناخته مـي 
  .گردد ميقانون شهرداري تعيين  2محدوده قانوني همان حدود حوزه شهرداري است كه طبق ماده 

ـ   يدر شهرها -2 ربـط رسـيده و در    تصـويب مراجـع ذي  ه ي كه طرح جامع يا هادي براي آنها تهيـه شـده و ب
ي مذكور محدوده استحفاظي يا نفوذي مشخص گرديده است حريم شهر همان محـدوده اسـتحفاظي   ها طرح

ستحفاظي يـا نفـوذي در   ي كه فاقد طرح جامع يا هادي بوده و يا محدوده اييا نفوذي است و در مورد شهرها
  .گردد الحاقي به قانون شهرداري تعيين مي 99ي مذكور تعيين نشده باشد حريم شهر براساس ماده ها طرح
گردد به يكي از دو  سيساتي كه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ايجاد مياها و ت ساختمان -2ماده 

  :صورت زير خواهد بود 
قطعـه   500شود كه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها بـا حـداقل    ميشهرك به محلي اطالق  -الف

ـ   ـ        ه زمين براي احداث واحدهاي مسـكوني ب اضـافه  ه صـورت مسـتقل يـا آپارتمـاني قابـل تملـك شخصـي ب
صورت مجتمع براي سكونت و تأمين نيازهاي ه ها و تأسيسات مورد نياز عمومي و اجتماعي سكنه ب ساختمان
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ـ   و رفاهي شاغلين بخش عمومي و اجتماعي منظـور رفـع   ه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي يك منطقه يـا ب
تناسب شهرهاي مجاور و يا به صورت مراكز تفريحي جهـت اسـتفاده    كمبود مسكن و جلوگيري از توسعه بي
وسيله هيئتي كه توسط سـاكنان و مالكـان   ه وجود آمده امور آن به مردم يك منطقه يا مردم سراسر كشور ب

  .شود شوند و با خودياري ساكنان و مالكان اداره مي انتخاب مي
ادي، ، اقتصهاي عمومي شود كه براي تأمين نيازمندي ها و تأسيساتي اطالق مي غير شهرك به ساختمان –ب 

، تفريحي، آموزشي و نظاير آن در خارج از محدوده قانوني و حريم شـهرها ايجـاد   تجاري، اجتماعي، بهداشتي
  .گردد

سيسات مذكور ايجاد شـود  اهاي ديگري نيز به اقتضاي نوع فعاليت در مجاورت ت صورتي كه ساختماندر 
   .شود و از نظر ثبتي قابل تجزيه و تفكيك نيست حده محسوب نمي واحد علي

تفكيك و تقسيم اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها به قطعـات كمتـر از بيسـت     -3ماده 
  :باشد  ضوابط و ترتيبات زير مي هكتار تابع

  .تشريفات و ضوابط مقرر در فصل سوم اين آيين نامه بايد انجام گردد ها شهركدر مورد اراضي  –الف 
  :در مورد اراضي غير شهرك تفكيك تحت شرايط و ترتيبات زير مجاز خواهد بود  -ب
ربط قرار  مورد موافقت مراجع ذيهدف از تفكيك، اجراي طرح مشخصي باشد كه طبق مقررات مربوط به  -1

  .گرفته باشد
  .مساحت قطعات تفكيكي معادل و متناسب با اجراي طرح مورد نظر باشد -2
پذير باشد و مغايرتي با ضوابط مقرر  سيساتي طرح در زمين مورد نظر امكاناانجام عمليات ساختماني يا ت -3

  .ين نامه نداشته باشدياين آ 4در ماده 
ارت كشاورزي و منابع طبيعي با واحدهاي تابع آن وزارت كه اختيـارات الزم بـا آنهـا تفـويض     اعالم نظر وز-4

وري كشـاورزي از زمـين مـورد نظـر و      شده باشد مبني بر عدم قابليت توليد زراعي و اقتصادي نبـودن بهـره  
يكي ضـمن  كشاورزي تقاضا و نقشه تفك همناسب بودن آن براي اجراي طرح نسبت به اراضي ديگر همان حوز

هـاي سـاختماني را    هنر استان اختيار صدور پروانه هرعايت كليه شرايط باال مورد تصويب مراجعي كه در حوز
  .قانوني و حريم شهرها دارند قرار گرفته باشد هدر خارج از محدود

تـر از بيسـت    ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هيچ نوع تقاضاي تفكيكي را بـه قطعـات كوچـك    -1تبصره 
  .ر قبل از اينكه مورد تصويب مراجع فوق قرار گرفته و ابالغ شود بپذيرند و نسبت به آن اقدام كندهكتا
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تفكيك با رعايت قـوانين جـاري كشـور و در حـدود      همسكوني روستاها صدور اجاز هدر محدود -2تبصره
آن وزارت كـه   هبعـ عهده وزارت تعاون و امور روستاها يـا واحـدهاي تا  ه نيازهاي سكونتي و اجتماعي روستا ب

  .اختيارات الزم به آنها تفويض شده باشد خواهد بود
  سيسات غيرشهركاها و ت ايجاد ساختمان –فصل دوم 

سيسات در خـارج از محـدوده قـانوني و حـريم شـهرها مسـتلزم رعايـت        اايجاد هرگونه ساختمان و ت -4ماده
  :ضوابط عمومي زير است 

هـا، نهرهـاي عمـومي، قنـوات و      هـا، تـاالب   ها، درياچه رودخانه، جنگل ها، دريا، رعايت حريم نسبت به راه -1
هاي  ها و تونل ها و تأسيسات مخابراتي ، پل هاي انتقال نيرو برق، خطوط و پايه ها، خطوط و پايه چاهها، مسيل

بيـاري،  هـاي آ  هـا و شـبكه   هاي انتقال نفت و گاز، سدها و كانال سيسات عمراني، لولهاواقع در مسير راهها با ت
هـاي آب و فـاظالب،    سيسات نظامي و انتظامي و امنيتي و مرزي، تصفيه خانهارساني، ت هاي آب خطوط و لوله

سيسات عمومي و ابنيه و آثار تاريخي و همچنين رعايت ضوابط مقرر توسط اگيرها و ساير ت سيل بندها وسيل
  .تربط در مورد بهداشت عمومي و بهسازي و حفاظت محيط زيس مراجع ذي

متر عرض داشته و اين گذرگاه در هر حـال بايـد    8مدخل هر ساختمان بايد در گذرگاهي باشد كه الاقل  -2
  .ومي ارتباط داشته باشدمبا شبكه معابر ع

رعايت قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت در مـورد اراضـي مشـجر و     -3
  هاي مربوط به آن ين نامهيو آ باغات و ضوابط مربوط به قانون مذكور

كه ساختمان بـيش از   صورت فضاي باز و در صورتيه از مساحت زمين ب درصد 75منظور داشتن حداقل  -4
  .درصد مساحت زمين 50يك طبقه باشد عدم تجاوز مساحت كل زيربناي ساختمان از 

ي كـه مرجـع مشخصـي بـراي     ربط دولتي رسيده باشد و در موارد تصويب مراجع ذيه ارائه طراحي كه ب -5
  .نامه ينياين آ 6يد مراجع مقرر در ماده ايتصويب طرح وجود ندارد ت

  .نامه و رعايت مشخصات مندرج در پروانه مذكور ينياين آ 6اخذ پروانه ساختمان با رعايت ماده  -6
ـ الرعايه خواهد بود كـه آن ضـوابط    اين ماده در صورتي الزم 1ضوابط مذكور در بند  -1تبصره موجـب  ه ب

ـ     هـاي ذي  مقررات قانوني وضع و اعالم شـده باشـد و يـا از طـرف سـازمان      مراجـع  ه ربـط در حـدود قـانون ب
  .صادركننده پروانه ابالغ گرديده باشد
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اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور تهيـه   6دستورالعمل طرز اجراي بند -2تبصره
  .و ابالغ خواهد شد

تصـويب مراجـع   ه اي براي آنها تهيه گرديده و ب اي يا ناحيه كه طرح جامع منطقه ييها در محل -3تبصره
مقرر در قوانين مربوط برسد و يا به عنوان قطب كشاورزي يا صنعتي تعيين شود هرگاه ضوابط مشخصـي در  

سيسات عمومي مقـرر شـده باشـد ضـوابط     االذكر از لحاظ تفكيك اراضي و ساختمان و ايجاد ت ي فوقها طرح
  .تفكيك ملحوظ خواهد گرديد هذكور در صدور پروانه ساختمان و ايجاد شهرك و صدور اجازم

مربـع يـا بيشـتر باشـد      هاي كشاورزي كه مساحت آن پنج هزار متر در اراضي خارج از محدوده قطب -5ماده 
ي تـا  ايجاد ساختمان در حدود اختيارات كشاورزي و سكونت شخص مالك يا كشاورزان يا كـارگران كشـاورز  

متـر مربـع تجـاوز     600درصد مساحت زمين مشروط براينكه مساحت زيربناي ساختمان از  4ميزان حداكثر 
  .گرددجنامه پروانه ساختمان صادر مي نياين آئ 4ماده  5بدون نياز به اجراي بند  نكند مجاز است و

رايط و شـ ق مشخصـات و  هاي الزم براي اينكه سـاختمان طبـ   صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت -6ماده
ين نامه در مورد آنها رعايت شود، در خـارج  ياين آ 4ضوابط مندرج در پروانه بنا گردد و ضوابط مقرر در ماده 

عهده مرجعي خواهـد بـود كـه در هرناحيـه توسـط اسـتانداري تعيـين        ه قانوني و حريم شهرها ب هاز محدود
ين نامـه  يـ ايـن آ  13با تصويب كميسيون موضـوع مـاده    تواند بنا به مقتضيات محل و گردد و استاندار مي مي

احداث ساختمان را در بعضي از مناطق خارج از محدوده و حريم شهرهاي حوزه استان و يا احداث بعضـي از  
هاي كثيراالنتشار محلـي و   ها را در اين قبيل مناطق با اعالم قبلي و با انتشار آگهي در روزنامه انواع ساختمان

نامـه در   ينيـ ايـن آ  4از مـاده   3تا  1لكن رعايت ضوابط مقرر در بندهاي . يافت پروانه نمايدمركز مشمول در
  .مورد كليه مناطق الزامي است

مين تسهيالت الزم بـراي انجـام   اين نامه و تيمراقبت و اعمال نظارت در رعايت ضوابط مقرر در اين آ -7ماده
قـانوني و حـريم شـهرها و راهنمـايي و ارشـاد       هدودماهنگ ساختماني در خارج از محـ هاي سالم و ه فعاليت

سيسات در اين قبيل نقاط دارند و جلـوگيري از تخلفـات سـاختماني در    اكساني كه قصد ايجاد ساختمان و ت
هاي دولتي  باشدكه با استفاده از سازمان عهده استاندار يا فرماندار كل ميه حوزه هر استان يا فرمانداري كل ب

  .ن اين وظيفه را انجام دهداستا هواقع در حوز
سيسات در خارج از محـدوده قـانوني و حـريم شـهرها و در خـارج از      اها و ت هرگاه درايجاد ساختمان -8ماده
  :طريق زير عمل خواهد شد ه ين نامه نشده باشد بيهاي كشاورزي رعايت ضوابط مقرر در اين آ قطب
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سيسـاتي كـه از طـرف اسـتاندار مـأمور نظـارت       اهاي ساختماني و ت بنا به تشخيص مهندسين و تكنسين -1
ئيـد  اربط دولتي و يا بنا به اعـالم فرمانـداران، بخشـداران كـه موردت     هاي ذي اند يا تقاضاي كتبي سازمان شده

كننده پروانه باشد از طرف استاندار يا فرماندار كل قرار گيرد دسـتور توقـف عمليـات سـاختماني      مرجع صادر
  .اين ماده تعيين شود 2جلوگيري خواهد شد تا تكليف آن طبق مقررات بند صادر و از ادامه كار آن 

برداري قرار گرفته يـا نگرفتـه و يـا سـاختمان و      اعم از اينكه عمليات ساختماني خاتمه يافته و مورد بهره -2
ـ       هتأسيسات قبل از اتمام متوقف و از ادام ا آن جلوگيري شده باشد اتخـاذ تصـميم در مـورد كيفيـت رفتـار ب

ـ   هبرداري يا ادام توجه به قوانين و مقررات جاري كشور تعيين و نحوه بهره متخلف با عهـده  ه كار سـاختمان ب
ت پنج نفري مركب از نمايندگان استانداري، انجمن استان، اداره كل مسكن و شهرسـازي، اداره كـل   ئيك هي

اذ تصميم هيئت مذكور اكثريت سـه  كشاورزي و منابع طبيعي و اداره كل صنايع و معادن خواهد بود، در اتخ
  .رأي موافق مناط اعتبار است

كميسيون مكلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه ازتاريخ توقف عمليات ساختماني و يـا اعـالم    –تبصره 
  .موضوع رسيدگي و تصميم خود را اعالم نمايده تخلف ب

اعي در محدودة مسكوني روسـتاها  هاي مسكوني و عمومي و اجتمجهرگونه ساختمان اعم از ساختمان -9ماده 
قانوني و حريم شهرها قرار داشته باشد تا زمـاني كـه از طـرف وزارت تعـاون و امـور       هكه در خارج از محدود

روستاها ضوابط مقررات خاصي ايجاد و به موقع اجرا گذاشته نشده است تابع عرف محلي خواهد بود و تعيين 
  .باشد تعاون و امور روستاها ميعهده وزارت ه مسكوني هر روستا ب همحدود

سيسـات  اها و ت مانتها و تأسيسات نظامي، انتظامي، امنيتي، مرزي و همچنين ساخ ايجاد ساختمان -10ماده
سيسات فنـي مربـوط بـه اكتشـافات و     اهاي نفت و گاز، ت ي آب و فاضالب و برق، لوله كشيها طرحمربوط به 

سيسات متعلق به اهاي مسكوني و ساير ت تي و واحدها و مجتمعاستخراج نفت و گاز، خطوط ارتباطي و مخابرا
هـا و   قـانوني شـهرها تـابع پـروژه     هها در خـارج از محـدود   هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري سازمان

باشد و مقامات تهيه كننده و تصويب كننده  دار مربوط مي ي مصوب توسط مراجع و مقامات صالحيتها طرح
سيسـات در خـارج از محـدوده    ابايد رعايت ضوابط عمـومي ايجـاد سـاختمان و ت    ها طرحها و  اين قبيل پروژه

  .ين نامه مقرر شده است برحسب مورد بنمايديقانوني شهرها را به ترتيبي كه در آ
  احداث شهرك  –فصل سوم 
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  :در مورد ايجاد شهرك رعايت ضوابط زير الزامي است  -11ماده
كشاورزي و منابع طبيعي، تعاون و امور روستاهاي محل مبني بر بالمـانع بـودن   دريافت گواهي از ادارات  -1

جود و يا امكان ايجاد منابع آب و بـرق  واي از نظر  هاي آب و برق منطقه استفاده از زمين و نيز گواهي شركت
  مين احتياجات شهركاكافي براي ت

  نام متقاضيه ارائه سند مالكيت ب -2
مشاور شهرسازي و معمـاري مجـاز مسـئول، تهيـه طـرح و نظـارت سـاختماني        تعيين و معرفي مهندس  -3

  .شهرك
ر عمـومي و فضـاي سـبز و    منظور داشتن حداقل سي درصد كل مساحت زمين موضوع طرح بـراي معـاب   -4

  .يسات عمومي و اجتماعي و تجهيزات شهري كه غيرقابل تملك خصوصي باشداسميادين و ت
اين آيين نامه در هر مورد كه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي قابـل   4رعايت ضوابط مقرر در ماده  -5

  .سازي باشد اتصال با ضوابط شهرك
سازي حق واگذاري يـا انتقـال    شهرك هباشد و دارنده پروان احداث شهرك مستلزم دريافت پروانه مي -12ماده

  .پروانه را به ديگري ندارد مگر با موافقت وزارت مسكن و شهرسازي
داري از شهرك طبق دستورالعملي خواهد بود  سيس شهرك و پروانه بهرهاترتيب صدور پروانه ت –تبصره 

  .سازي و معماري ايران خواهد رسيدتصويب شوراي عالي شهركه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به 
ي جديد ها كشهرمنظور بررسي و اتخاذ تصميم مقدماتي در مورد پيشنهادهاي مربوط با احداث ه ب -13ماده

ين نامه و يا دستورالعمل موضوع تبصـره  يدر اين آ ربراساس مقتضيات و نيازهاي منطقه و اجراي وظايف مقر
گـردد و   در مركز هر استان كميسـيوني بـه رياسـت اسـتاندار و شـركت مقامـات زيـر تشـكيل مـي          12ماده 

  .ي اكثريت مجموع اعضاء مناط اعتبار خواهد بوداتصميمات آن با ر
  .عاون استاندار در امور عمراني كه ضمناً قائم مقام استاندارد و در غيبت او خواهد بودم -1
  .عهده خواهد داشته مديركل مسكن و شهرسازي استان كه ضمناً دبيري كميسيون را نيز ب -2
  مديركل كشاورزي و منابع طبيعي استان -3
  رئيس دفتر مهندسي استان -4
  ستانرئيس دفتر برنامه و بودجه ا -5

در استان مركزي به جاي مديركل مسـكن و شهرسـازي اسـتان نماينـده واحـد شهرسـازي و        -1تبصره 
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معاونـت عمرانـي    هندسي اسـتان نماينـده حـوز   هجاي رئيس دفتر مه معماري وزارت مسكن و شهرسازي و ب
ش شـهر  ترسـ وزارت كشور عضويت كميسيون را خواهند داشت و در موقع لزوم از دبير شوراي نظـارت بـر گ  

  .عمل خواهد آمده تهران نيز براي شركت در كميسيون دعوت ب
ي كه شوراهاي هماهنگي و نظارت بر توسعه وجـود داشـته يـا بعـداً ايجـاد شـود       يها در استان -2تبصره

  دبيران شوراهاي مذكور نيز عضويت كميسيون را خواهند داشت
زيسـت يـا وزارت اطالعـات و     در هر مـورد كـه حضـور نماينـدگان سـازمان حفاظـت محـيط        -3تبصره

هاي ديگر دولتي در كميسيون الزم و مسير تشخيص شود از آنها نيـز دعـوت    جهانگيري يا هر يك از سازمان
  .عمل خواهد آمده ب

ي و صـدور  يمنوط بـه اتمـام عمليـات زيربنـا     ها شهركاراضي  انجام عمليات مربوط به تفكيك ثبت -14ماده
كيك به مراحل مختلف تقسيم گرديده پس از خاتمه عمليات هر قسمت پروانـه  برداري و اجازه تف پروانه بهره

همچنـين  . برداري و اجازه تفكيك نسبت به آن قسمت صادر و به احداث كننـده شـهرك تسـليم شـود     بهره
بـرداري را از   توان پروانه بهره نامه ايجاب كند مي ينيآ 13درمواردي كه به تشخيص كميسيون مقرر در ماده 

ر ه ي نسبت بهيز اتمام عمليات اجرائي زيربناا ها و اراضي قبل امكان تفكيك و فروش قطعات ساختمانلحاظ 
اينكـه از متقاضـي تضـمين كـافي كـه ترتيـب آن در دسـتورالعمل         مشروط بر. قسمت از شهرك صادر نمود

هاي مذكور اخذ  سمتي قينامه مقرر خواهد گرديد براي اتمام عمليات زيربنا ينياين آ 12موضوع تبصره ماده 
  .شود
نامه شروع بـه احـداث شـده اسـت اجـازه انجـام        نييي كه قبل از تصويب اين آيها شهركدر مورد  -15ماده 

 13عمليات شهرسازي و ساختماني پس از رسيدگي و تصويب پروژه شهرك توسط كميسيون مقرر در مـاده  
كل مسكن و شهرسازي اسـتان   رهي توسط اداينامه و اخذ تضمين كافي براي تكميل عمليات زيربنا نيياين آ

  .مربوطه صادر خواهد شد
ي هـا  شـهرك دستورالعمل طرز اجراي اين ماده و تعيين آن مقـدار از ضـوابط مقـرر در مـورد      -1تبصره

پذير باشـد و كيفيـت اخـذ تضـمين بـراي       الزم و امكان ها شهركاالحداث كه رعايت آنها در اين قبيل  جديد
توسط وزارت مسـكن و   ها شهركتوجه به شرايط خاص هر يك از انواع اين قبيل  ي بايناتكميل عمليات زيرب

  .شد شهرسازي تصويب و بر طبق آن رفتار خواهد
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با ضوابط مقرر براي هـر يـك هماهنـگ     ها شهركتفكيك اراضي اين قبيل  هكه نحو صورتي در -2تبصره 
نامه اصالحات الزم در  ينياين آ 13موضوع ماده تفكيكي توسط كميسيون  هاصالح نقش هنباشد با صدور اجاز

  .عمل خواهد آمده نقشه تفكيكي ب
نامه براي استاندارد يا ساير مقامات در استان تعيين شده است  ينيوظايف و اختياراتي كه در اين آ -16ماده 

  .عهده فرماندار كل و ساير مقامات مربوط در فرمانداري كل خواهد بوده ب
  شهريه تفكيك باغات و مزارع در محدودضوابط و مقررات 

  واري عالي شهرسازيش 12/1/1362مصوب 
سيس شوراي شهرسازي و معماري ايران و وظايف محولـه  اقانون ت 4ماده  2و بند  2ماده  4براساس بند 

  :گردد  هاي زراعي واقع در محدوده شهري ضوابط ذيل تصويب مي در مورد افراز و تفكيك باغات و زمين
ها با توجه به ضـوابط و   اي است كه شهرداري در اين دستورالعمل منظور از محدوده شهري محدوده -1ماده 

  .باشد پروانه، احداث ساختمان مسكوني، تفكيك و افراز اراضي مي ورمقررات موجود به صد
 12شود كه طبق نظر كميسيون تشـخيص موضـوع مـاده     ي گفته مييها باغ و زمين زراعتي به زمين -2ماده

  .گردد قانون اراضي شهري داير محسوب و باغ و يا زمين زراعتي اعالم مي
ضوابط شهرسازي در مورد افراز و تفكيك و يا صدور پروانه ساختمان مربوط به اراضي مشجره باغـات   -3ماده

  :گردد  تعيين مي ردر حدود شهري به شرح زي
كه متعلق به يك مالك و يا چنـد مالـك    اين حداقل مساحت تفكيك و افراز باغات و اراضي مشجر اعم از -1

  .گردد بوده و يا متعلق به ورثه باشد دو هزار متر مربع تعيين مي
در قطعـاتي كـه   . مساحت آنها تجاوز نمايد% 10سطح اشغال ساختمان در اراضي مشجر و باغات نبايد از  -2

مربـع سـطح    متـر  150د حداكثر با مربع گرد متر 150توجه به اين نساب كمتر از  سطح اشتغال ساختمان با
ها در كليه مـوارد  رها و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شه رعايت مقررات شهرداري. اشغال مجاز است

  .الزامي است
توان فقط يك بلـوك سـاختماني    باشد مي مترمربع مي 1500در اراضي مشجره باغاتي كه مساحت آنها تا  -3

مربع مسـاحت زمـين    متر 1500توان به ازاي هر  مربع مي متر 1500از  هاي بيشتر احداث نمود و در مساحت
  .اضافي يك بلوك ساختمان ديگر احداث نمود

كه مسـاحت آن از   طوريه هاي مجاز احداث يك واحد ساختماني يك طبقه ب ضمناً عالوه بر تعداد بلوك
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مجموع سـطح   كه هي استيبد. استتجاوز ننمايد بالمانع ) جهت مصارف نگهداري انبار و غيره(مربع  متر 50
  .تجاوز نمايد 2از ميزان مشخص شده در رديف  داشغال در هر حال نباي

بلـوك   درصد باغ يـا زمـين مشـجره بـوده و تعـداد طبقـات هـر        20حداكثر سطح زيربنا در كل طبقات  -4
وت يـك طبقـه   طبقه نبايستي تجاورز نمايـد، پيلـ   2ساختماني يك طبقه به استثناي يك طبقه زيرزمين از 

  .شود و سطح زيرزمين نبايد از سطح اشغال مجاز تجاوز نمايد محسوب مي
مربع كمتر باشد مجـاز بـه احـداث سـاختمان در دو      متر 300درصد سطح زمين از  20چنانچه  -تبصره

  .طبقه با رعايت سطح اشغال مجاز خواهد بود
ربع بطور كلي سطح اشغال و مسـاحت كـل   م متر 500در باغات و اراضي مشجر كه مساحت آنها كمتر از  -5

  .ها خواهد بود ساختمان تابع ضوابط شهرداري
حداقل مساحت تفكيك و افراز اراضي زراعتي اعم از اينكه متعلق به يك مالك و يا چنـد مالـك و يـا     -4ماده

  .گردد مربع تعيين مي متعلق به ورثه باشد ده هزار متر
زراعتي احداث يك واحد ساختماني تـا تـراكم    در هر قطعه زمين در مناطق واقع در محدودة شهري -5ماده

  .باشد مجاز مي ستثناي يك طبقه زيرزمينه امربع ب متر 250مساحت  مجاز و حداكثر به
ن يدر مناطقي كه باتوجه به شرايط اقليمي يا عرف محلي تغيير در ضوابط ساختمان و يا تفكيك زمـ  -6ماده

د ، موضوع ابتدا در كميسيوني مركب از مديران كل مسـكن و شهرسـازي ،   ضروري باش) باغ و زمين زراعتي(
ي ، شهرداري و نماينده استانداري و نماينده سازمان زمين شهري بررسي و پس از يكشاورزي و عمران روستا

  .ييد كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابالغ و به مرحله اجرا درآيدات
چه بيشتر ضوابط با شرايط اقليمي كميسيون مذكور در ماده فـوق مكلـف اسـت    جهت تطابق هر -تبصره
ي ضوابط فوق را بررسي و همراه بـا پيشـنهادات   يماه از تاريخ ابالغ دستورالعمل ، اشكاالت اجرا 3 تظرف مد

  .الزم به وزارت مسكن و شهرسازي اعالم نمايد
هاي پيش بيني شـده   موجود بيشتر از مساحت در باغات و اراضي مزروعي كه سطح اشغال ساختمان -7ماده

  .تجديد بنا تا حد وضع موجود از لحاظ سطح اشغال و تراكم بالمانع است. باشد در اين دستورالعمل مي
الت و ابهاماتي كه در مرحله اجرايي اين ضوابط پيش خواهـد آمـد در قالـب مفـاد     وپاسخگويي به س -8ماده

فوق مطرح تـا نسـبت بـه     6مسكن و شهرسازي در كميته مقرر در ماده تواند از طريق وزارت  ضوابط فوق مي
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  .ال و يا رفع ابهام اظهار نظر شودوپاسخ س
زمان تصويب و ابالغ، ضوابط فوق جايگزين مقررات مغاير موجـود و همچنـين ضـوابط مربوطـه در      زا -9ماده
  .ي شهري خواهد بودها طرح

  

  

  13134747قانون نوسازي و عمران شهري مصوب قانون نوسازي و عمران شهري مصوب . . 55--22

ـ  1347نوسازي و عمران و اصالحات اساسي شهرها در سال  به منظوراين قانون  تصـويب   هب
اين قانون نـاظر بـر تهيـه برنامـه عمليـات       15ماده . مجلس شوراي ملي و سنا رسيده است

ايـن برنامـه   . شـود  كه براي مدت پنج سال تهيه مياست نوسازي و عمران و اصالحات شهر 
ا در حـدود منـابع   نهـ  ت ضروري شهر و با رعايت اولويت آاحتياجا وبايد براساس طرح جامع 
تفصـيلي و  ، برنامه، برنامه عملياتي طرح جامعبه عبارت ديگر اين  ؛مالي شهرداري تهيه شود

ييـد وزارت كشـور قابـل اجراسـت     اهادي شهري است كه بعد از تصـويب شـوراي شـهر و ت   
غ دسـتورالعمل تهيـه و تصـويب برنامـه     هاي اخيـر بـا ابـال    در سال .)1243 :1383منصور، (

هـاي   برخـي از شـهرداري   ،توسـط وزارت كشـور   رت شهاصالحانوسازي و عمران و  ياتعمل
  .اند ها كرده تصويب و اجراي اين برنامه  كشور اقدام به تهيه،

هـا   اين قانون اختيار نظارت بر رشد متناسب و موزون شـهرها را بـه شـهرداري    23ماده 
امكـان ممنـوع كـردن ايجـاد      مـاده تبصـره ذيـل ايـن    . است دادهع شهر براساس نقشه جام

بـار و بـا    سيسات را در قسمتي از محدوده شهر براي يـك اساختمان و احداث هرگونه بنا و ت
بـه   ،شـده باشـد  نمـادام كـه نقشـه جـامع شـهر تهيـه و تصـويب        ، سال سهذكر علت براي 

  .)1246 :همان( داده استها  شهرداري
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محدوده قـانوني و  ي توسعه شهري در ها طرحكردن پيشنهادات  اجرايي نظراين قانون از 
اي  هـا واجـد اهميـت ويـژه     رداريمين منابع مالي پايدار براي شهاچنين تحريم شهرها و هم

  .برداري نشده است هاي اين قانون به طور كامل بهره گاه از ظرفيت ولي هيچ است
با هدف تعيين سـازوكارهاي   1347سال  قانون نوسازي و عمران شهري درترتيب،  بدين
مين مالي آن و برگرفته از قوانين ايـاالت متحـده   اي توسعه شهري از جمله تها طرحاجرايي 

قانون نوسازي و عمران شهري، محدوده قانوني شـهر را بسـتر اجـراي    . آمريكا مصوب گرديد
علـق عـوارض   داند به خصـوص از لحـاظ تعلـق يـا عـدم ت      قانون نوسازي و عمران شهري مي

هاي نوسازي و اصالحات شهري در حريم شـهر   اين قانون برنامه 23اما مطابق ماده . نوسازي
نيز قابل اجراست و شهرداري اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده قـانوني  

  . و حريم شهر را به صورت همزمان دارد
  با اصالحات 7/9/1347ب مصو قانون نوسازي و عمران شهري، 14كادرنوشت شماره

  :1ماده 
هاي شهري و احداث و اصـالح و توسـعه معـابر و     مين نيازمنديانوسازي و عمران و اصالحات اساسي و ت

سيسـات مـورد نيـاز عمـومي و نوسـازي محـالت و       اهاي عمومي موجود و تامين سـاير ت  ها و باغ ايجاد پارك
ظايف و ها در اجراي ها است و شهرداري سي شهرداريمراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اسا

   .دهاي جامع هستن هاي اساسي و نقشه مذكور مكلف به تهيه برنامه

   :2ماده 

و در ساير شهرها از تاريخي كـه وزارت كشـور تعيـين و     1348در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 
ـ  ها و مستحدثات وا اعالم كند بر كليه اراضي و ساختمان ه قع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سـاالنه ب

  .شــود ماخــذ پــنج در هــزار بهــاي آنهــا كــه طبــق مقــررات ايــن قــانون تعيــين خواهــد شــد برقــرار مــي 

مصرف نوسازي و ه ها مكلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً ب شهرداري
از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در ايـن قـانون در حكـم    مصرف وجوه حاصل . عمران شهري برسانند
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   .در قانوني در اموال دولت خواهد بوتصرف غي
وصول عوارض مذكور و ترتيب تعيين نسبي از قيمـت ملـك    ترتيب مميزي و تشخيص و طرز  :1تبصره 

ـ  ر ميط خاص اقتصادي ماخذ دريافت عوارض قرايمقتضيات و شراه كه در هر شهر با توجه ب موجـب  ه گيرد ب
   .درسد تعيين و اجرا خواهد ش تصويب هيئت وزيران ميه اي كه از طرف وزارت كشور تنظيم و ب نامه ينيآ

 در شهر تهران عوارض امالك مؤدياني كه مجموع عوارض هر يك از آنان در سال تا مبلغ يك  :2تبصره 
توانند با تاييـد وزارت كشـور    هاي شهر مي انجمنشود و در ساير شهرها  هزار و پانصد ريال باشد، بخشوده مي

تمام يا قسمتي از عوارض امالك كليه مؤدياني را كه مجموع عوارض هر يك از آنان طبق مقررات اين قـانون  
شـار آگهـي   هزار و پانصد ريال باشد با توجه به مقتضـيات خـاص اقتصـادي شـهر بـا انت      در سال تا مبلغ يك

   .دمشمول بخشودگي قرار دهن
و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور اجراي  1348در شهر تهران از اول فروردين ماه   :3تبصره 

هـاي   كند عوارض سطح شـهر و سـاير عـوارض دريـافتي از اراضـي و سـاختمان       مقررات اين ماده را اعالم مي
  .شود شهري ملغي مي

ر نوع درآمد ديگري كه در اثر اجراي اين حق مرغوبيت و ه 2عالوه بر عوارض مذكور در ماده   :4تبصره 
   .دف نوسازي و عمران شهري خواهد رسيمصره منحصراً ب قانون تحصيل شود

هاي اداري و وصول عوارض موضوع اين مـاده و تجهيـز كـادر فنـي و اداري      مين هزينهابراي ت  :5تبصره 
د درآمد وصولي موضوع اين قـانون را  توانند حداكثر تا ميزان ده درص ها مي جهت اجراي اين قانون شهرداري

ـ ه اي كه ب طبق بودجه مصـرف برسـانند و مصـرف    ه تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور خواهد رسيد، ب
   .دساختمان دبستان اختصاص دهنه اين قانون رقمي ب 2بيش از اين ميزان درآمد ماده 

   :3ماده 

در اجراي اين قانون در هر يك از شهرها ملغي ي كه يها در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمان
مي گردد بقاياي مطالبات شهرداري غير قابل توافق و بخشودگي اسـت و در صـورت بـروز اخـتالف در اصـل      

سال از تـاريخ   ها عمل خواهد شد ولي هرگاه مؤديان مذكور ظرف يك قانون شهرداري 77عوارض طبق ماده 
و نسبت به پرداخت اصل بدهي خود در هر مرحله كه باشد نقداً اقـدام  اجراي اين قانون به شهرداري مراجعه 

كنند و يا قرار تقسيط حداكثر سه ساله با منظور نمودن سود صـدي شـش از تـاريخ تقسـيط بـا شـهرداري       
  .م متعلقه معاف خواهند بوديبگذارند از پرداخت زيان ديركرد و جرا
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هـا و   ن بابت عوارض سـطح شـهر و اراضـي و سـاختمان    در مورد مؤدياني كه بقاياي بدهي آنا  :1تبصره 
   .آيدجعمل ميه مستحدثات بيش از پانزده هزار ريال باشد قرار تقسيط با اخذ وثيقه و تنظيم سند رسمي ب

شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز بعد از مراجعه مؤدي ميـزان بـدهي او را     :2تبصره 
  .ترتيب فوق مفاصا حساب صادر كنده نقداً يا با قرار تقسيط ب روشن و با دريافت مطالبات خود

  13621362ي مصوب ي مصوب قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشورقانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشور..66--22

هدف از وضع ايـن  . است رسيدهتصويب مجلس شوراي اسالمي  به 1362اين قانون در سال 
رسـد   بـه نظـر مـي   . هاي تقسـيمات كشـوري اسـت    قانون تنظيم و تنسيق عناصر و محدوده

شـهري   محدوده كـالن  در زمينهاختار غيرمنعطف اين قانون منشاء مشكالت قانوني خاص س
نامي از حريم شهر در اين قانون كه قانون مادر در زمينه تقسيمات كشوري اسـت بـه    .است

نشأ بسياري از مشكالت م ،البته محدود كردن حدود قانوني شهر به بخش. ميان نيامده است
بـين عناصـر مـديريتي مجـزا از هـم        شهري در شهرها و كشاكشدر زمينه مديريت توسعه 

  .گرديد
از نظر اين قانون عناصر تقسيمات كشوري عبارتنـد از روسـتا، دهسـتان، شـهر، بخـش،      

شهر محلي اسـت بـا حـدود قـانوني كـه در       "،اين قانون 4براساس ماده . شهرستان و استان
ال و ساير عوامـل، داراي  غتماني، اشتجغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساخ همحدود
ي با ويژگي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، يسيما

هاي اداري اشتغال داشته و در زمينـه خـدمات    تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليت
نگـي و  شهري از خودكفايي نسـبي برخـوردار و كـانون مبـادالت اجتمـاعي، اقتصـادي، فره      

. "هزار نفـر جمعيـت باشـد    سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده
البته منظـور محـدوده   (تعيين محدوده شهري : آمده است ذيل اين ماده  1چنين تبصره  هم
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ها موجبات برخي آراء متناقض در ديوان عدالت  قانوني است و همين عدم دقت در بيان واژه
به پيشنهاد شوراي شهر و تصـويب وزارتـين كشـور و مسـكن و     ) م كرده استاداري را فراه

  ).4و  3 :1383منصور، (شهرسازي خواهد بود 
  قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، 15كادرنوشت شماره 

  تعاريف –فصل اول 
  .روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان: عناصر تقسيمات كشوري عبارتند از - 1ماده 
وضـع طبيعـي، اجتمـاعي،     (روستا واحد مبدا تقسيمات كشوري است كه از لحـاظ محـيط زيسـتي     - 2ماده 

 20حوزه و قلمرو معين ثبتي يـا عرفـي مسـتقل كـه حـداقل تعـداد         همگن بوده كه با) فرهنگي و اقتصادي
دائمي آن به طـور   اكنانخانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت س

مستقيم يا غير مستقيم به يكي از فعاليتهاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعـم و صـنايع روسـتايي و    
ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميـده   فعاليت صيد و يا تركيبي از اين

  .شده است مي
رافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و بـه دو شـكل   مزرعه نقطه جغ - 1تبصره  

  .شود مستقل و تابع شناخته مي
هاي  شود كه بنا به تعريف روستا نبوده و بيشتر محل انجام فعاليت اي اطالق مي مكان به نقطه - 2تبصره  

است كه به دو شكل مستقل و تابع شناخته ) ر آنهايخانه و نظا قهوه  كارخانه، ايستگاه، كارگاه، . (غير كشاورزي
  .شود مي

مزرعه و مكان تابع در محدوده ثبتي يا عرفي روستاي متبوع خود و بـه طـور كلـي از لحـاظ      - 3تبصره  
  شود ميب آن محسو ءنظام تقسيمات كشوري جز

حاظ نظامـات  مزرعه و مكان مستقل داراي محدوده ثبتي يا عرفي معين و مستقل بوده و از ل - 4تبصره  
  .باشد حسب مورد مي ي زير پوشش واحد تقسيماتي مربوطهادار

ترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به  دهستان كوچك - 3ماده  
شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي  جوار تشكيل مي هم هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه

  .نمايد شبكه واحدي را فراهم مي  ريزي در سيستم و رساني و برنامه تماعي همگن بوده و امكان خدماتو اج
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حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكنـدگي و اقليمـي كشـور بـه سـه درجـه        - 1تبصره  
  .شود تراكمي به شرح زير تقسيم مي

  .نفر 8000تراكم زياد  -الف 
  .نفر 6000تراكم متوسط  -ب 

  .نفر 4000ج تراكم كم 
هاي موجود كه از نظر وسعت، جمعيت و دسترسـي داراي تـراكم مطلـوب بـوده در      دهستان – 2تبصره  

باشند از طريق تقسيم و يا ادغـام   از اين لحاظ نامتناسب مي هايي كه قالب موجود باقي و آن تعداد از دهستان
  .هاي جديد تبديل خواهند شد تعديل و به دهستان

تـرين مركـز خـدمات     مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهسـتان اسـت كـه مناسـب     - 3تبصره  
  .شود روستايي آن محدوده شناخته مي

محلي است با حدود قانوني كـه در محـدوده جغرافيـايي بخـش واقـع شـده و از نظـر بافـت          .شهر – 4ماده  
هاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان  سيمايي با ويژگيي ماني، اشتغال و ساير عوامل، داراساخت

اشـتغال داشـته و در    هـاي اداري  دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خـدمات و فعاليـت  
زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادالت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسـي  

  .و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد پيرامون خود بوده  حوزه جذب و نفوذ
تعيين محـدوده شـهري بـه پيشـنهاد شـوراي شـهر و تصـويب وزارتـين كشـور و مسـكن و            - 1تبصره  

  .شهرسازي خواهد بود
هاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش  مجموعه ساختمان. محله - 2تبصره  
هاي شهر تـابع تقسـيمات شـهرداري     محدوده معين است حدود محلهي ارادانند و د د را اهل آن محل ميخو

  .خواهد بود
  .شود در شهرهاي بزرگ از به هم پيوستن چند محله، منطقه شهري تشكيل مي. منطقه - 3تبصره  
شود كه در داخل و خارج محدوده قـانوني شـهر قـرار     به كليه نقاطي اطالق مي. حوزه شهري - 4تبصره  

  .تبعيت كنند حدود ثبتي و عرفي واحديداشته و از 
بخش عشايري واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سـيار مسـئول گـرفتن     - 5ماده  
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كنند  خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان ميه خدمات و هماهنگي با ادارات مربوط
  .تندتابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هس

بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كـه داراي محـدوده جغرافيـايي معـين بـوده و از بـه هـم         - 6ماده  
چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعـي   جوار مشتمل بر پيوست چند دهستان هم

بـه نحـوي كـه بـا در نظـر        دآور و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي
هـاي   ريـزي  ها، نيل به اهـداف و برنامـه   گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيت

امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفـاهي و اقتصـادي آن تسـهيل      دولت در جهت احياء
  .گردد
احتساب نقاط جمعيـت شـهري بـا در نظـر گـرفتن       حداقل جمعيت محدوده هر بخش بدون - 1تبصره  

  .تراكمي به شرح زير تقسيم شده استه راكندگي و اقليمي كشور به دو درجوضع پ
  مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر -الف 
  .هزار نفر 20مناطق با تراكم متوسط  -ب 

ـ   - 2تبصره   ا توجـه بـه كليـه شـرايط     در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي جزايري و جنگلي و كـويري ب
دوازده هزار نفر جمعيت بـا تصـويب هيـأت وزرا و در مـوارد     ل ياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقاقليمي، س

  .باشد 1تواند كمتر از ميزان تعيين شده در تبصره  استثنايي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي
ترين كانون طبيعي، فرهنگـي،   اسبمركز بخش، روستا يا شهري، از همان بخش است كه من - 3تبصره  

  .شود مي اقتصادي و سياسي آن محدوده شناخته
شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند  - 7ماده 

اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به  بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي،
  .اند وجود آورده

حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكنـدگي و اقليمـي كشـور بـه دو درجـه       - 1تبصره  
  .شود تراكمي به شرح زير تقسيم مي

  .نفر 120000تراكم زياد  -الف 
  .نفر 80000تراكم متوسط  -ب 

ه بـه كليـه شـرايط اقليمـي،     در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كـويري بـا توجـ    - 2تبصره  
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نفر با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي بـا تصـويب    هزار 50سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل 
  .هزار نفر باشد 50تواند كمتر از  مجلس شوراي اسالمي مي

تـرين كـانون طبيعـي،     مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان اسـت كـه مناسـب    - 3تبصره  
  .شود شناخته ميه رهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن محدودف
ماه با همكاري سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار درجات  3وزارت كشور موظف است ظرف مدت  - 8ماده  

  .وزيران برساند تراكم را تعيين و به تصويب هيأت
يايي معين، كه از به هم پيوسـتن چنـد   استان، واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغراف - 9ماده  

  .شود سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل مي هاي جوار با توجه به موقعيت شهرستان هم
تواند با تصـويب هيـأت وزيـران بـا انتـزاع و الحـاق روسـتاها،         وزارت كشور بنا به ضرورت مي - 1تبصره  
مگر آنكه به تصويب مجلس شوراي اسـالمي ايجـاد   . تعديل نمايد راها  هاي مجاور، استان ها يا شهرستان بخش

  .داشته باشد استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت. استان جديد ضروري شناخته شود
تـرين كـانون سياسـي، اقتصـادي،      مركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسب - 2تبصره  

  .شود مي ستان شناختهفرهنگي، طبيعي و اجتماعي آن ا
ترين مركز دهسـتان و   هر روستا را به نزديك ،دولت موظف است با حفظ جهات سياسي اجتماعي - 10ماده  

ترين مركز شهرستان و هر شهرستان را به  هر بخش را به نزديك  ترين مركز بخش و هر دهستان را به نزديك
  .ترين مركز استان منضم نمايد نزديك

با همـان   ،هايي كه فاقد شرايط مذكور در اين قانون هستند ها و استان ها، شهرها، شهرستان بخش – 11ماده  
االمكان آن گونـه واحـدها را بـا شـرايط منـدرج در ايـن قـانون         حتي مانند، دولت موظف است عنوان باقي مي
  .منطبق گرداند
  نظام تقسيمات كشوري -فصل دوم 

تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع اسـتان و اسـتان   از لحاظ نظام اداري دهستان  - 12ماده  
  .تابع تشكيالت مركزي خواهد بود

گـذاري   هر گونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نام - 13ماده  
  .تصويب هيأت وزيران خواهد بود بنا به پيشنهاد وزارت كشور و، جز استانه واحدهاي تقسيمات كشوري، ب
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اجرايـي و   (هـاي اداري   رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحـدها و سـازمان   - 14ماده  
  .الزم است  و نهادهاي انقالب اسالمي كشور) قضايي

زماني هاي شوراي عالي دفـاع و اجـراي وظـايف سـا     نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعمل - 1تبصره  
  .دولت از اين ماده مستثني خواهد بود خود در هر محدوده با اطالع نماينده سياسي

ها و هر  االمكان منطبق به محدوده شهرستان هاي انتخابات مجلس شوراي اسالمي حتي حوزه - 2تبصره  
نون معـين  هـاي انتخابـات را قـا    محدوده حـوزه . شهرستان خواهد بود  حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند

  .كند مي
ماه از تاريخ تصويب اين قانون اليحه قانوني محدوده  6وزارت كشور موظف است ظرف مدت  - 3تبصره  
  .تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد هاي انتخاباتي را تهيه و جهت حوزه
ات مسـئولين  ماه اليحه قـانوني حـدود وظـايف و اختيـار     3وزارت كشور موظف است ظرف مدت  - 15ماده 

  .جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد  واحدهاي تقسيمات كشوري را تهيه و
را تهيـه   هاي اجرايي آن نامه ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين 6وزارت كشور موظف است ظرف  - 16ماده  

  .اجرا گذارد  و پس از تصويب هيأت دولت به مورد
هاي اجرايي آخرين آمار جمعيت كشور را تهيـه و بـر    نامه زمان با تهيه آيين مدولت موظف است ه - 17ماده 

  .اساس آن اين قانون را اجرا نمايد
  .وزارت كشور موظف است اجرا اين قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نمايد - 18ماده 
به پانزدهم تير ماه يك هزار قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بيست و دو تبصره در جلسه روز چهارشن 

  .ييد شوراي نگهبان رسيده استاتصويب و به ت و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسالمي

يـا  (اي است كه محدوده يا حريم شهر مرزهاي جغرافيـايي بخـش    مانع عمده ،اين قانون
ت عمـومي  ئـ هي برخـي از آرا . را درنوردد) هرداريقانون ش 99حداكثر شهرستان طبق ماده 

  : شود بيان مي اي از اين آراء عينا نمونه. است مبين اين موضوعاداري ديوان عدالت 
تعيـين   هنحـو  ،قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشـوري  4به موجب تبصره يك ماده «

صالح در تعيين و  هاي كشور و مراجع و مقامات ذي ها و شهرستان جغرافيايي استان همحدود
شخص گرديده و چون گسترش حريم هر شهر از طريـق ورود  نقاط مزبور م هتصويب محدود

الذكر منافات دارد، بنابراين  تبصره فوق مدلولهاي مجاور با  به محدوده جغرافيايي شهرستان
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مقامي شوراي اسالمي شهر و وزارت كشور با تمسك به ماده  مصوبه مورد اعتراض كه به قائم
را بـا ورود بـه محـدوده شهرسـتان     قـزوين  ) شـهر (قانون شـهرداري حـدود شهرسـتان     99

خالف قانون و خارج از حدود اختيـارات قـانون تشـخيص داده     ،زهرا توسعه داده است بوئين
  ).27 :همان(گردد  ديوان عدالت اداري ابطال مي 25قسمت دوم ماده  يشود و به استثنا مي

نهادهـاي   هـاي اداري و اجرايـي و قضـايي    اين قانون كليه واحـدها و سـازمان   14ماده   
حكـم  . دكنـ  انقالب اسالمي را مكلف به رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيمات كشور مـي 

هـا   ريزي آن هاي اجرايي و سيستم برنامه اين ماده عام و شامل ساختارهاي مديريتي دستگاه
يكي از داليل اساسي مخالفت مجلـس بـا سـاختار مصـوب مـديريت مجموعـه       . شود نيز مي

  .ت وزيران همين قانون تصميمات كشوري استئيشهري تهران توسط ه

  13521352قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ..77--22

  قانون نظارت بر گسترش شهر تهران بـه منظـور نظـارت بـر توسـعه شـهري بـين محـدوده        
بـه نظـر   . تهران تصـويب شـد   ساله مندرج در طرح جامع شهر 25خدماتي شهر و محدوده 

تهران محدود به محدوده قانوني شهر در  ارت بر گسترش شهررسد مبناي عمل قانون نظ مي
خالء وجود كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در شهر تهران بوده 

زدايي از شهر تهران و جلوگيري از رشـد نامحـدود    اگرچه اهداف ديگري چون تمركز. است
 سـيس شـوراي  اقـانون ت  5بـه مـاده    جلسات شورا با الحاق يك تبصره. آن مدنظر بوده است

 1366عالي شهرسازي و معماري ايران و تشكيل كميسيون ماده پـنج شـهر تهـران ازسـال     
  . برگزار نشد

  1352.5.17مصوب   قانون نظارت بر گسترش شهر تهران، 16كادرنوشت شماره
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و جلـوگيري از رشـد   مشي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر توسعه شـهر تهـران    به منظور تعيين خط - 1ماده  
قانون برنامه و بودجـه تشـكيل گرديـده در مـوارد لـزوم جلسـاتي بـا         نامحدود آن شوراي اقتصاد كه بر اساس

و به ترتيب مقـرر در   شركت وزير آباداني و مسكن وزير آب و برق، وزير كشور و شهردار پايتخت تشكيل داده
  .اين قانون عمل خواهد كرد

هاي اجرايي  وزير به دستگاه كور در مورد اجراي اين قانون به وسيله نخستتصميمات شوراي مذ -تبصره  
  .شود گيري مي ابالغ و پي

هاي صدور پروانه ساختماني و اقدام به ساختمان و احداث مراكز  از تاريخ تصويب اين قانون سياست - 2ماده  
اعـم از خانـه يـا آپارتمـان كـه      جمعي  و ايجاد واحدهاي مسكوني دسته اداري و صنعتي و بهداشتي و ورزشي

سـاله   25فعلي و محدوده   موجب جلب يا تراكم جمعيت در تهران در حد فاصل بين محدوده خدمات شهري
شود و همچنين سياست تفكيك اراضي در حد فاصل مزبور توسط شوراي مذكور در ماده يك تعيين  شهر مي

  .خواهد شد
سيساتي را كه بدون پروانه ساختمان و رعايت مفاد اين اتشهرداري پايتخت مكلف است ابنيه و  -تبصره  

  .جلوگيري و تخريب نمايد ،فعلي تهران احداث گردد ماده در خارج از محدوده خدمات شهري
و سياسـت تـأمين آب و بـرق و     2سيس و اجازه توسعه و گسترش مراكز مذكور در ماده اسياست ت - 3ماده 

هاي دولتي از طرف شـوراي مـذكور    ها و شركت ها و سازمان وزارتخانه ساير خدمات عمومي براي آنها از طرف
  .در ماده يك تعيين خواهد شد

ساله تهران را پـس از كسـب    25شهرداري پايتخت موظف است هر گونه تغيير و اصالح در محدوده  - 4ماده 
از تصويب بـه   شوراي عالي شهرسازي در شوراي مذكور در ماده يك مطرح و پس نظر انجمن شهر و تصويب

  .موقع به اجرا بگذارد
آن در شوراي مذكور در ماده يك  يهايي كه وزرا هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارتخانه نامه آيين - 5ماده  

  .شود وزيران به موقع اجرا گذارده مي تئشركت دارند تهيه و پس از تصويب هي
العـاده روز   مجلس شوراي ملي در جلسه فـوق  قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره پس از تصويب 
چهارشنبه هفدهم مرداد ماه يك هـزار و سيصـد و پنجـاه و دو      العاده روز مرداد ماه در جلسه فوق 9شنبه  سه

  .شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد
 امامي جعفر شريف -رييس مجلس سنا  
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      13741374قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات مصوب ..88--22

قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات، تغييـر كـاربري اراضـي زراعـي و      1س ماده براسا
. اسـت جـز در مـوارد ضـروري ممنـوع      هـا  شهركهاي خارج از محدوده قانوني شهرها و  باغ

هاي موضوع ماده فوق كـه   اين قانون مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغ 3براساس ماده 
ها را تغيير كاربري دهند عالوه بـر الـزام بـه پرداخـت عـوارض       غغيرمجاز، اراضي زراعي و با

هـا بـه قيمـت روز بـا      برابر بهـاي اراضـي و بـاغ    3به پرداخت جزاي نقدي تا  2موضوع ماده 
عالوه بر مجازات مذكور به حـبس  ، در صورت تكرار جرم .كاربري جديد محكوم خواهند شد

  .از يك تا شش ماه محكوم خواهند شد
هـاي خـارج از    به تغيير كاربري اراضـي زراعـي و بـاغ    1كه در صدر ماده  اين با توجه به

تغييـر كـاربري اراضـي داخـل      اشاره شده است، طبيعتـا  ها شهركمحدوده قانوني شهرها و 
شود ولـي تغييـر كـاربري اراضـي واقـع در حـريم        محدوده قانوني شهرها جرم محسوب نمي

موارد ادارات جهاد كشاورزي مكلفند پرونده  گونه در اين .شود مصوب شهر جرم محسوب مي
تا مراجع مذكور دستور توقف عمليات كنند متخلفين از اين قانون را به مراجع قضائي ارسال 

  ).118 :1382كاميار، (مربوطه را صادر و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايند 
  

 )با اصالحات بعدي(ها  قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ، 17كادرنوشت شماره

وري آنها از تـاريخ تصـويب ايـن قـانون      ها و تداوم و بهره به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ - 1ماده 
هـا جـز در مـوارد ضـروري      ها در خارج از محدوده قانوني شـهرها و شـهرك   تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ

   .دباش ممنوع مي

هر استان به عهده كميسيوني  ها در ير كاربري اراضي زراعي و باغتشخيص موارد ضروري تغي ـ  1بصره ت

رئـيس سـازمان مسـكن و شهرسـازي، مـديركل       مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضـي، 
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باشد كه به رياست سازمان جهـاد كشـاورزي    استاندار مي حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده
  .گردد تشكيل مي

  .نمايد ي در جلسات كميسيون شركتاتواند بدون حق ر ربط مي نده دستگاه اجرايي ذينماي
دريافـت تقاضـا يـا اسـتعالم      سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو مـاه از تـاريخ   

  .نمايد مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام
رئيس سازمان مـذكور تشـكيل    ها زيرنظر استان هاي جهاد كشاورزي دبيرخانه كميسيون فوق در سازمان

پرونده، بررسي كارشناسي اوليـه، مطـرح نمـودن     دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل گردد و عهده مي
  .باشد سوابق و مصوبات مي ها به نوبت در كميسيون و نگهداري درخواست

ورزي است و مراجع قضايي و اداري، ها، وزارت جهاد كشا زراعي و باغ مرجع تشخيص اراضي ـ  2تبصره 

 نظر نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت ربط را در اين زمينه استعالم مي كشاورزي ذي نظر سازمان جهاد

  .بود سازمان مورد اشاره خواهند
قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقـي   نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع

  .شود مي

ها و مراجع مربوط مكلفند در  تئهي ادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي و ساير ـ  3بصره ت 

تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قـانوني شـهرها و    ها و موارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغ
  نمـوده و نظـر وزارت مـذكور را   كشـاورزي، وزارت جهـاد كشـاورزي اسـتعالم      هاي جهاد از سازمان ها شهرك
  .نمايند اعمال

  هـا، پـرورش مـاهي و سـاير توليـدات كشـاورزي و       مرغـداري  هـا،  ها، دامداري احداث گلخانه ـ  4تبصره 

روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كـاربري   هاي صنايع تكميلي و غذايي در كارگاه 
 ول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقتمذكور از شم موارد. شود محسوب نمي

  .باشد ها بالمانع مي هاي جهاد كشاورزي استان سازمان

طـرح   اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هـادي مصـوب، مشـمول ضـوابط     ـ 5تبصره 

  .باشد هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي
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نظـارت و ارزيـابي عملكـرد     به منظـور تعيـين روش كلـي و ايجـاد وحـدت رويـه اجرايـي و        ـ  6رهتبص

) اراضي سازمان امور(وزارت جهاد كشاورزي  اين ماده، دبيرخانه مركزي در) 1(هاي موضوع تبصره  كميسيون
  .گردد تشكيل مي

ده در مـواردي كـه   مـا  ايـن ) 1(هاي موضوع تبصـره   تجديدنظر در مورد تصميمات كميسيون ـ7تبصره

كشاورزي به عهده كميسيوني بـه رياسـت    مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد
هـاي مسـكن و    ربـط وزارتخانـه   بـا عضـويت معاونـان ذي    االختيـار وي و  وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تـام 

  .باشد زيست مي شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط
  .ي در جلسات مذكور شركت نمايداحق ر تواند حسب مورد و بدون ربط مي ستگاه اجرايي ذينماينده د

  ها طبق مقـررات ايـن قـانون مجـوز تغييـر كـاربري داده       در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ - 2ماده  
كاربري  هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير قيمت روز اراضي و باغ%) 80(شود هشتاد درصد  مي

  .گردد داري كل كشور واريز مي بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه

زمين تا پانصد متـر مربـع    ها براي سكونت شخصي صاحبان تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ـ  1تبصره 

هاي اي و همچنـين واحـد   آبزيان، توليدات گلخانه ها، پرورش ها، مرغداري بار و احداث دامداري فقط براي يك
 صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهـد  صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و

  .بود

اي مصـوب مجلـس    سـرمايه  هـاي  ي تملك دارايـي ها طرحنياز  هاي مورد اراضي زراعي و باغ ـ  2تبصره 

ت عـوارض موضـوع ايـن    مردم از پرداخ نياز ي خدمات عمومي موردها طرحو ) ملي ـ استاني (شوراي اسالمي 
  .باشد مي ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط

اي  هاي موضوع اين قـانون توسـط كميسـيون سـه نفـره      باغ تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و ـ  3تبصره 

كشـاورزي، اسـتانداري، امـور اقتصـادي و دارايـي اسـتان در هـر يـك از          متشكل از نمايندگان سازمان جهاد
  .پذيرد مي ها انجام تانشهرس

قانون كه بـه صـورت غيرمجـاز و     هاي موضوع اين كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ ـ  3ماده 

قانون اقدام به تغيير كاربري نماينـد، عـالوه بـر     اين) 1(ماده) 1(بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره
ها به قيمـت روز زمـين بـا     ه برابر بهاي اراضي زراعي و باغاز يك تا س قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي
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موردنظر متخلف بوده است و در صـورت تكرار جرم به حداكثـر جزاي نقـدي و حبــس از   كاربري جديد كه
  .شد ماه تا شـش ماه محـكوم خواهند يك

هـا و   و شـركت ها و نهادهـاي عمـومي    هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات و شركت سازمان - 1تبصره 
  موسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مسـتلزم ذكـر نـام اسـت نيـز مشـمول مقـررات ايـن قـانون          

   .باشند مي

اين قانون به تشخيص دادگـاه   ها و نهادها كه در اجراي هر يك از كاركنان دولت و شهرداري ـ  2تبصره 

دي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعـي و  نق صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي
كه موردنظر متخلف بوده است و در صورت تكرار عـالوه برجريمـه    ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد باغ

سردفتران متخلف نيز به شش ماه . شد ها محكوم خواهند خدمات دولتي و شهرداري مذكور به انفصال دائم از
  .شوند مي در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكومتعليق از خدمت و  تا دو سال

درآمـدهاي موضـوع    از) درصـد 80(دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد  ـ  4ماده 

وزارت مزبـور طبـق ضـوابط قـانوني      اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظـور نمايـد تـا   
اراضي، احـداث كانـال، آبيـاري، زهكشـي، سـدها و       امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيحمربوطه به مصرف 

هاي دادرسـي و اجـراي ايـن قـانون برسـاند و       موات و باير و هزينه بندهاي خاكي، تأمين آب و احياي اراضي
هـاي   نسـازي زمـي   مانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعـه و آمـاده   باقي )درصد20(بيست درصد 

شهرسـازي   در اختيـار وزارت مسـكن و   ها شهرككشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد  غيرقابل
  .گيرد قرار مي

قـانون تاسـيس    5از تاريخ تصويب اين قانون نماينـده وزارت كشـاورزي در كميسـيون مـاده      - 5ماده 

   .شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت

مقدار سيصد هكتار اراضي غير قابل كشـت از يـك هـزار و يكصـد هكتـار اراضـي مربـوط بـه          - 6ماده 

ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطـابق بـا ايـن قـانون     
  .عمل خواهد شد

رد زير را رعايت ها موا ضرورت موظف است در تشخيص) 1(ماده ) 1(كميسيون موضوع تبصره  ـ  7ماده

  :نمايد
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ــي   - ــتگاه اجراي ــوز الزم از دس ــذ مج ــي     ذي اخ ــط متقاض ــد توس ــاربري جدي ــا ك ــب ب ــط متناس  .رب

 .اي مصـوب شـوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري ايـران       اي و ناحيـه  منطقـه  ي كالبـدي، هـا  طـرح ـ ضـوابط  

 .مســلح يمطالبـــه مصــوبه ســـتاد فرمانـــدهي نيـــروهاي مســلح در رســيدگي بــه درخواســت نيروهــا ـــ 

روح كلـي قـانون مبنـي بـر حفـظ       گذاري با توجـه بـه   ـ ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه 
  .ها كاربري اراضي زراعي و باغ

  .ربط ذي استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ـ 

سيسـات زيربنـايي ماننـد    اواگذاري خدمات و ت تأمين و صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و ـ  8ماده

 اين قانون توسط) 1(ها موضوع ماده  ربط در اراضي زراعي و باغ هاي ذي دستگاه آب، برق، گاز و تلفن از سوي

ربـط صـرفاً    ذي ها و ساير مراجـع  ها، شهرداري هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداري وزارتخانه
 ضرورت تغيير كـاربري مجـاز خواهـد    اين قانون مبني بر) 1(ماده ) 1(ضوع تبصره پس از تأييد كميسيون مو

  .شد قانون مجازات خواهد اين) 3(متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده . بود

ها واقع در داخل محدوده قانوني شـهرها و   كاربري اراضي زراعي و باغ به منظور حمايت از تداوم ـ9ماده

 ها موظفنـد  باشند، دولت و شهرداري تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي ي جامع واه طرح كه در ها شهرك

  .قرار دهند ها در اختيار مالكان آنها تسهيالت و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداري

بنا بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه  هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد ـ10ماده

گردد، چنانچه به طور غيرمجـاز و بـدون اخـذ     كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي به تشخيص وزارت جهاد
كشاورزي  موران جهادااين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و م) 1(ماده ) 1(كميسيون موضوع تبصره  مجوز از

نعكاس به مراجع قضـايي اعـالم   ا محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت
  .نمايند

مرتكب پس از اعالم جهاد كشاورزي به اقـدامات خـود ادامـه دهـد نيـروي انتظـامي        چنانچه ـ1تبصره

  .بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد موظف است

نقاطي كـه دادسـرا نباشـد بـا      رموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و دام ـ2تبصره

به قلع و قمع بنـا و مسـتحدثات اقـدام و     نسبت مجلس رأسا حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورت
  .نمايند وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده
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هـا از   قانون حفـظ كـاربري اراضـي زراعـي و بـاغ      كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي ـ11ماده

مجـوز تغييـر    1374ها مصوب  حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ قانون) 1(ماده ) 1(وع تبصره كميسيون موض
االجرا شـدن   اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از الزم را دريافت نموده ها كاربري اراضي زراعي و باغ

مهلـت تعيـين    ام دردر صورت عدم اقـد . قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند اين
  .شد شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهد

قـانون اصـالح قـانون ايمنـي      )17(ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده  ـ12ماده

ايـن قـانون   ) 1(مـاده  ) 1(با رعايت تبصـره   در مورد اراضي زراعي و باغي فقط 1379آهن مصوب  ها و راه راه
  .باشد مجاز مي

  باشد هاي اجرايي آن مي نامه ينيول اجراي اين قانون و آئكشاورزي مس وزارت جهاد ـ13ماده

ـ 14ماده قـانون را بـا همكـاري     هـاي اجرايـي ايـن    نامـه  ينيـ وزارت جهـاد كشـاورزي موظـف اسـت آ     ـ

ظرف مدت سه مـاه تهيـه و بـراي     هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست وزارتخانه
  .ت وزيران ارائه نمايدئب به هيتصوي

قانون وصول برخي از درآمدهاي  )77( كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده ـ  15ماده 

  .گردد مي لغو  28/12/1373دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

   74-3-31ها مصوب  قانون اصالح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ
مجلس شوراي اسالمي به شرح زير  31/3/1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغـ 1ماده

  :گردد اصالح مي
قانون مذكور به شرح زير اصـالح و چهـار تبصـره بـه عنـوان      ) 1(ماده ) 3(و ) 2(، )1(هاي  ـ تبصره2ماده
  .گردد به آن الحاق مي) 7(و ) 6(، )5(، )4(هاي  تبصره

در هر استان به عهـده كميسـيوني   ها  باغرد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و ـ تشخيص موا1تبصره
مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضـي، رئـيس سـازمان مسـكن و شهرسـازي، مـديركل       

باشد كه به رياست سازمان جهـاد كشـاورزي    حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي
  .گردد يتشكيل م
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 .توانــد بــدون حــق راي در جلســات كميســيون شــركت نمايــد ربــط مــي نماينــده دســتگاه اجرايــي ذي

سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعالم مطابق نظر 
  .كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد

ها زيرنظر رئيس سازمان مـذكور تشـكيل    هاد كشاورزي استانهاي ج دبيرخانه كميسيون فوق در سازمان
دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي اوليـه، مطـرح نمـودن     گردد و عهده مي

  .باشد ها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي درخواست
ت جهاد كشاورزي است و مراجـع قضـايي و اداري،   ، وزارها  باغـ مرجع تشخيص اراضي زراعي و 2تبصره

  نماينـد و مراجـع اداري موظـف بـه رعايـت      ربط را در اين زمينه استعالم مي نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي
  .بود نظر سازمان مورد اشاره خواهند

 نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقـي 
  .شود مي

هـا و مراجـع مربـوط مكلفنـد در      تئـ ادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هي3تبصره
و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قـانوني شـهرها و   ها  باغموارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و 

اسـتعالم نمـوده و نظـر وزارت مـذكور را      وزارت جهـاد كشـاورزي   و هاي جهاد كشاورزي از سازمان ها شهرك
  .اعمال نمايند
  هـا، پـرورش مـاهي و سـاير توليـدات كشـاورزي و        هـا، مرغـداري   هـا، دامـداري   ـ احداث گلخانـه 4تبصره

هاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بـوده و تغييـر كـاربري     كارگاه
از شمول اين ماده مسـتثني بـوده و بـا رعايـت ضـوابط زيسـت محيطـي بـا          موارد مذكور. شود محسوب نمي

  .باشد ها بالمانع مي هاي جهاد كشاورزي استان موافقت سازمان
ـ اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي    5تبصره

  .باشد بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي
  يـه اجرايـي و نظـارت و ارزيـابي عملكـرد       ـ بـه منظـور تعيـين روش كلـي و ايجـاد وحـدت رو        6تبصره
) سازمان امور اراضي(اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي ) 1(هاي موضوع تبصره  كميسيون

  .گردد تشكيل مي
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اين ماده در مواردي كه مجـوز   )1(هاي موضوع تبصره  ـ تجديدنظر در مورد تصميمات كميسيون7تبصره
هده كميسيوني بـه رياسـت وزيـر    تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به ع

هـاي مسـكن و شهرسـازي،     ربط وزارتخانه االختيار وي و با عضويت معاونان ذي كشاورزي يا نماينده تامد جها
  .باشد كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي

 .تواند حسب مورد و بدون حق راي در جلسات مذكور شركت نمايـد  ربط مي اينده دستگاه اجرايي ذينم

نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايـي تعيـين و   « ـ عبـارت 3ماده
آن ) 2(و ) 1(هاي  صرهقانون مذكور حذف و تب) 2(از انتهاي متن ماده » به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد

  .گردد الحاق مي) 3(به شرح ذيل اصالح و يك تبصره به عنوان تبصره 
براي سكونت شخصي صاحبان زمين تـا پانصـد متـر مربـع     ها  باغـ تغيير كاربري اراضي زراعي و 1تبصره

نـين واحـدهاي   اي و همچ ها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه ها، مرغداري بار و احداث دامداري فقط براي يك
 صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهـد 

  .بود
اي مصوب مجلـس شـوراي    هاي سرمايه ي تملك داراييها طرحموردنياز  يها باغـ اراضي زراعي و 2تبصره

رداخـت عـوارض موضـوع ايـن مـاده      ي خدمات عمومي موردنياز مـردم از پ ها طرحو ) ـ استاني ملي(اسالمي 
  .باشد مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي

اي متشكل  موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره يها باغـ تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و 3تبصره
هـا   رسـتان از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يـك از شه 

  .پذيرد انجام مي
  :گردد آن به شرح ذيل اصالح مي) 2(قانون مذكور و تبصره ) 3(ـ ماده 4ماده
هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون  ـ كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ3ماده

كاربري نمايند، عـالوه بـر قلـع و    اين قانون اقدام به تغيير ) 1(ماده) 1(اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره
به قيمت روز زمين با كـاربري  ها  باغقمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و 

جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صـورت تكرار جرم به حداكثـر جزاي نقـدي و حبـس از يك مـاه  
  .شد تا شـش ماه محـكوم خواهند
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ها و نهادها كه در اجراي اين قانون بـه تشـخيص دادگـاه     ـ هر يك از كاركنان دولت و شهرداري2تبصره
صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعـي و  

ار عـالوه برجريمـه   به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صورت تكرها  باغ
سردفتران متخلف نيز به شش ماه . ها محكوم خواهندشد به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري ،مذكور

 .شـوند  تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي

  :گردد قانون مذكور به شرح زير اصالح مي) 4(ـ ماده  5ماده
از درآمدهاي موضوع اين قانون ) %80(ـ دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد 4ماده

را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تـا وزارت مزبـور طبـق ضـوابط قـانوني مربوطـه بـه        
سدها و بندهاي خاكي، مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، 

) %20(هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد  تامين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه
هاي غيرقابـل كشـت و زرع بـراي     سازي زمين مانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده باقي

ــرار مــي در ا هــا شــهركتوســعه شــهرها و روســتاها و ايجــاد   ــار وزارت مســكن و شهرســازي ق ــرد ختي  .گي

 :گـــردد الحـــاق مـــي بـــه قـــانون مـــذكور) 12(الـــي ) 7(ـ مـــوارد زيـــر بـــه عنـــوان مـــواد    6مـــاده

هـا مـوارد زيـر را رعايـت      موظف است در تشـخيص ضـرورت  ) 1(ماده ) 1(ـ كميسيون موضوع تبصره   7ماده
  :نمايد

ــي ذي    1 ــتگاه اجراي ــوز الزم از دس ــذ مج ــ اخ ــط متناســ  ـ ــي    رب ــط متقاض ــد توس ــاربري جدي ــا ك  .ب ب

 .اي مصـوب شـوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري ايـران       اي و ناحيـه  ي كالبـدي، منطقـه  هـا  طرحـ ضوابط 2

 .ـــ مطالبـــه مصــوبه ســـتاد فرمانـــدهي نيـــروهاي مســلح در رســيدگي بــه درخواســت نيروهــاي مســلح3

بـه روح كلـي قـانون مبنـي بـر حفـظ        گذاري با توجه ـ ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه4
  .ها باغكاربري اراضي زراعي و 

 .ربــط ـــ اســتانداردها، اصــول و ضــوابط فنــي مربــوط مطــابق مجوزهــاي صــادره از ســوي دســتگاه ذي  5

ـ صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تامين و واگذاري خـدمات و تاسيسـات زيربنـايي ماننـد آب،       8ماده
ايـن قـانون توسـط    ) 1(موضوع مـاده  ها  باغربط در اراضي زراعي و  هاي ذي دستگاه برق، گاز و تلفن از سوي

ربـط صـرفاً    ها و ساير مراجـع ذي  ها، شهرداري هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداري وزارتخانه
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 واهـد اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كـاربري مجـاز خ  ) 1(ماده ) 1(پس از تاييد كميسيون موضوع تبصره 
  .شد اين قانون مجازات خواهد )3(متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده. بود
واقع در داخـل محـدوده قـانوني شـهرها و      يها باغـ به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و 9ماده

موظفنـد  هـا   باشند، دولت و شهرداري تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي ي جامع وها طرحكه در  ها شهرك
 .هـا در اختيـار مالكـان آنهـا قـرار دهنـد       تسهيالت و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضـاي سـبز شـهرداري   

ـ هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنـا بـه   10ماده
به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز  گردد، چنانچه تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي

اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و ماموران جهاد كشاورزي محل ) 1(ماده ) 1(از كميسيون موضوع تبصره 
 .مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعالم نمايند

م جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامـه دهـد نيـروي انتظـامي موظـف      ـ چنانچه مرتكب پس از اعال1تبصره
  .است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد

ـ ماموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشـد بـا حضـور    2تبصره
نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقـدام و وضـعيت    جلس راسام نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورت

  .زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند
از كميسيون ها  باغـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و 11ماده

مجـوز تغييـر كـاربري     1374مصـوب  ها  باغقانون حفظ كاربري اراضي زراعي و ) 1(ماده ) 1(موضوع تبصره 
االجـرا شـدن ايـن     اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه مـاه پـس از الزم   را دريافت نمودهها  باغاراضي زراعي و 

در صورت عدم اقدام در مهلت تعيـين شـده   . قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند
  .شد موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهد

هـا و   قانون اصالح قانون ايمني راه) 17(ـ ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده 12ماده
ايـن قـانون مجـاز    ) 1(مـاده  ) 1(در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايـت تبصـره    1379آهن مصوب  راه
  .باشد مي
 .يابـد  تغييـر مـي  ) 14(و ) 13(قانون مـذكور بـه شـرح زيـر اصـالح و شـماره آن بـه مـواد         ) 7(ـ ماده 7ماده

 .باشــد هــاي اجرايــي آن مــي نامــه ينيــول اجــراي ايــن قــانون و آئـــ وزارت جهــاد كشــاورزي مســ13مــاده

هـاي   هاي اجرايي اين قـانون را بـا همكـاري وزارتخانـه     نامه ينيـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است آ14ماده
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دت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيات مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف م
  .وزيران ارائه نمايد

 .يابــد تغييــر مــي) 15(قــانون مــذكور بــه شــرح ذيــل اصــالح و شــماره آن بــه مــاده  ) 8(ـ مــاده   8مــاده

قـانون وصـول برخـي از درآمـدهاي      )77(ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مـاده    15ماده 
  .گردد لغو مي 28/12/1373وارد معين مصوب دولت و مصرف آن در م

هزار و سيصد و هشتاد و  ماه يك قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ اول آبان
 .به تاييد شوراي نگهبان رسيد 10/8/1385 پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ

  خالصه خالصه 

هاي شهري در ايران به شرح زيـر   بط با محدودهمجموعه قوانين و مقررات مرت ،در اين فصل
  :  به تفصيل مورد بررسي قرار گرفتند 

  1334مصوب )  101و  100، 99مواد ( قانون شهرداري  )1
 ها قانون شهرداري 99به ماده  3تبصره به عنوان بند  3قانون الحاق يك بند و  )2

 1384-ن قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آ )3

ين نامه استفاده از اراضي احداث بنا وتاسيسات در خارج از محـدوده قـانوني و حـريم    يآ )4
 1355-شهرها 

 1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  )5

  1362ي مصوب قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشور )6
  1352قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب  )7
    1374مصوب  قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات )8

تعدد اين قوانين در اين بررسي حـاكي از آن بـود كـه فقـدان چـارچوب حقـوقي كـالن        
هاي شـهري و نيـز فشـارهايي كـه در      منسجم در عرصه قوانين و مقررات مرتبط با محدوده

هاي شهري در ايران وجود دارد، سـبب شـده تـا بـا تصـويب قـوانين        زمينه موضوع محدوده
بـه هـر ترتيـب بـا تصـويب قـانون تعـاريف        . ين پيشين مواجه باشيمجديد و نيز اصالح قوان
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اگرچه اين قانون، خود . هاي مزبور كاسته شده است و حريم، تا حد زيادي از چالش محدوده
  .  گاهي ايران به بار آورده است مسايلي در زمينه نظام توسعه سكونت

  آزمونآزمون

  ؟ي ارائه نماييدهاي شهر چارچوبي از قوانين و مقررات موثر بر محدوده .1

ها و تهديدهاي برآمـده از قـانون تعريـف     ترين نقاط قوت و نقاط ضعف و نيز فرصت مهم .2
   ؟را بر شماريد) 1384( محدوده و حريم

 نماييد؟  هاي شهري پيشنهاد مي حلي را در زمينه تعدد قوانين مرتبط با محدوده چه راه .3



 



 

3 

   سومفصل 
هاي شـهري در   ابعاد اجرايي محدوده

   نظام مديريت شهري 
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  اهداف اهداف 

  :باشد مطالب زير ميهدف از مطالعه اين فصل، آشنايي با 
 نحوه تعيين و تصويب حريم و محدوده شهر  .1

 هاي خاص مرتبط با حريم و محدوده شهر  كار اجرايي كميسيون ساز و .2

     هاي فوق كميسيونوظايف و حيطه اختيارات  تبيين .3
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  شهر شهر   و حريمو حريمنحوه تعيين و تصويب محدوده نحوه تعيين و تصويب محدوده ..11--33

ي جامع ها طرحبر اساس  حدوده شهرم"قانون تعاريف محدوده و حريم،  5ماده  مطابق با
ي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها بـه  ها طرحي مذكوردر ها طرحو تا تهيه  مصوب شهري

ساخته شدة ثابت، همراه بـا مختصـات جغرافيـايي     صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا
  . سدر ي مذكور ميها طرحقانوني تصويب كننده  نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع

ي مذكور به صورتي كه كليه نقـاط آن  ها طرح اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابالغ
توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنتـرل   قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد

به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي اسـتاندار   كننده و تأييد شدن و امضاي دبير مرجع تصويب
   .گردد ربط ابالغ مي ذي هاي اجرايي داري و دستگاهجهت اجرا به شهر

انجـام   چنانچه اقدامات الزم ظرف مهلت مقـرر مـذكور بـه   ماده فوق،  1تبصره مطابق با 
  .  صالح صادر خواهد كرد نرسد، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذي

در قالـب مهلـت تعيـين    پيگيري اجراي اين ماده  ماده فوق، 2تبصره  همچنين بر اساس
خواهـد   ها طرحكننده  محدوده شهرها، به عهده دبيرخانه مرجع تصويب شده تا مرحله ابالغ

  . بود
ي جـامع و هـادي شـهري    هـا  طـرح در تهيـه  "دارد كـه  ماده فـوق، معـين مـي    3تبصره 

رسيده باشد براي تأييد نهـايي بـه    شوراي اسالمي شهر پيشنهادات شهرداري كه به تصويب
  .شود قانوني منعكس ميمراجع 

در طـرح جـامع   حريم شهر  قانون تعاريف محدوده و حريم، 6ماده مطابق با همچنين 
  . گردد تعيين و تصويب مي و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر شهر
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  هاها  قانون شهرداريقانون شهرداري  9999ماهيت كميسيون ماده ماهيت كميسيون ماده ..22--33

 و ساخت از جلوگيري منظور به 1372 بمصو شهرداري قانون به الحاقي 99 ماده موجب به
 ،تخلـف  مـوارد  بـه  رسـيدگي  نحـوه  و شـهرها  بمصـو  حـريم  از خارج در سازهاي غيرمجاز

 در شهرسـازي  و مسـكن  وزارت و قضاييه قوه وزارت كشور، نمايندگان از مركب كميسيوني

 جريمه يا بنا قلع يار صدور نسبت به مورد حسب نكميسيو. دش خواهد تشكيل استانداري

 كميسيون اين .خواهد نمود اقدام شده تكميل اعياني روز قيمت درصد هفتاد تا پنجاه معادل

 در تخلفـات  بـا  مواجهـه  مرجـع  تنهـا  ،هستند كشور سراسر هاي استانداري در مستقر كه ها

 .وندش مي محسوب روستاها جمله از شهرها حريم از محدوده خارج

تصريح گرديده اسـت  ها  قانون شهردارى 99ماده  3بند  2تبصره  بدين ترتيب مطابق با 
ابت تشكيل، كه دبيرخانه دائمى آن اسـتان اسـت   كميسيونى متشكل از سه عضو رسمى و ث

  . جريمه )بو  قلع بنا  )الف: كند اين كميسيون به دو طريق اصدار راى مى. گردد ايجاد مى
  تى كه بنا يكى از اصول اساسى ساخت و ساز را نداشته باشد كميسيون در صور: قلع بنا

دائم در حريم جاده و رعايت هاى  به عنوان مثال سازه. كند راى تخريب و قلع بنا را صادر مى
هاى ترانزيت  متر از آكس جاده 38/ 5به عنوان مثال ورود به حريم  ،قانونىهاي  حريمنكردن 

  .هاى فرعى و روستايى تر از آكس جادهم 12/ 5و اصلى يا ورود به 
 ده باشـد  بدون طى تشريفات قانونى توسـط مالـك احـداث گرديـ     اگر بنا صرفا:  جريمه

پرداخـت جريمـه نقـدى     اى جريمه نقدى كرده كـه در صـورت   كميسيون اقدام به صدور ر
حساب دولتى در روسـتاها بـه بنيـاد مسـكن و در صـورت وجـود طـرح جـامع شـهرى بـه           

جـرايم را بـا حـداقل تـا      اصوال.نمايد كار ساختمان مراجعه مى ا جهت اخذ پايانه شهردارى
حداكثرى بر اساس نوع بنا، ارزش بنا و شرايط اجتماعى و اقتصادى مالك و منطقه در نظـر  
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 .گيرند مى

   99ماده  ماهيت آراى كميسيون
بـه عنـوان   كننده در كميسيون مذكور كـه احـدى از ايشـان     با توجه به بافت اعضاى شركت

جديد نظر بوده و فـرد مـذكور   نماينده دستگاه قضايى است، آرا در حكم قطعى و غير قابل ت
  .از قضات باتجربه و مطلع به امور حوزه عمرانى و شهرسازى و قطعا حوزه قضايى است اصوال

شـود و از سـوى ديگـر حكمـى      برهمين اساس نظر كميسيون راى قضايى نيز تلقى مـى 
تواند در صورت تشخيص ايجاد ظلم و يا تضـييع   گردد و فرد مى حسوب مىادارى و ديوانى م

  .نمايد خواهى خويش را به ديوان عدالت ادارى تقديم حقوق، تظلم

  ها ها   شهرداريشهرداري  100100صالحيت ها و اختيارات كميسيون ماده صالحيت ها و اختيارات كميسيون ماده ..33--33

مطـابق  "قانون شهرداري مشاهده شد كـه   100در بخش معرفي قوانين، در مرور متن ماده 
آن بايد قبل از هر  حريميا  محدوده شهرماده قانوني، مالكين اراضي و امالك واقع در اين 

همچنـين  . "عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند اقدام
هاي بدون پروانه يا مخالف  تواند از عمليات ساختماني ساختمان شهرداري مي"اشاره شد كه 

مورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع اسيله مبو مفاد پروانه
ها و اختيـارات   پيش از تحليل و بررسي بيشتر در ارتباط با صالحيت ."نمايد باشد جلوگيري
  : هاي اين ماده قانوني، ضرورت دارد ، مروري هدفمند بر تبصره100كميسيون ماده 
در مـوارد مـذكور فـوق كـه از لحـاظ      "دارد كه  ر ميماده قانوني مزبور مقر تبصره يكم

بناهاي خالف مشخصـات منـدرج در پروانـه     ، قلع تاسيسات و شهرسازي يا فني يا بهداشتي
بـه   ،شـروع بـه احـداث شـده باشـد      ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه ساختمان احداث يا

كشور به انتخاب وزيـر   هايي مركب از نماينده وزارت تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون
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كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شـهر  
نمايـد   مي  نفع اعالم كميسيون پس از وصول پرونده به ذي. شود به انتخاب انجمن مطرح مي

 مدت مذكور كميسـيون  يكه ظرف ده روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد، پس از انقضا
مكلف است موضوع را با حضور نماينده شـهرداري كـه بـدون حـق راي بـراي اداي توضـيح        

در  .تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخـاذ كنـد   ،ماه ظرف مدت يكو مطرح  ،كند مي شركت
كند  ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي مواردي كه شهرداري از ادامه

از تـاريخ جلـوگيري موضـوع را در كميسـيون مـذكور        همكلف است حداكثر ظرف يك هفتـ 
خواهـد  نفع به موضـوع رسـيدگي    تقاضاي ذيه ب  مطرح نمايد در غير اين صورت كميسيون

در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسـبي كـه    .كرد
است تصميم مزبور را به مالـك  شهرداري مكلف  .نمايد تعيين مي ،ماه تجاوز كند نبايد از دو
قلع بنا ننمايد شهرداري رأسا اقـدام كـرده و    هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به. ابالغ كند

  ."از مالك دريافت خواهد نمود ، نامه اجراي وصول عوارض هزينه آن را طبق مقررات آيين 
مسـاحت زيربنـاي   اضـافه بنـا زايـد بـر     در مورد " اين ماده قانوني،  2تبصره  مطابق با 

توانـد در   واقع درحوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مـي  مندرج در پروانه ساختماني
هاي  در بر خيابان(موقعيت ملك از نظر مكاني ه ب صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه

اسب بـا  اي كه متن راي به اخذ جريمه ) بست باز يا بن هاي فرعي و يا كوچه بن اصلي يا خيابان
تعيـين و   ،مصـرفي باشـد   نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع سـاختمان از نظـر مصـالح   

جريمـه نبايـد از   .(شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمـه اقـدام نمايـد   
بناي اضافي   حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع

است   نفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف صورتي كه ذي در) بيشتر باشد
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كميسيون . مان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايده مجددا پرونده را به
  ."تخريب اقدام خواهد نموده اين مورد نسبت به صدور راي ب در

بر مسـاحت منـدرج در پروانـه    در مورد اضافه بنا زايد  دارد، اين ماده مقرر مي 3تبصره 
توانـد در   استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي ساختماني واقع در حوزه

هاي  در بر خيابان(بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني   صورت عدم ضرورت قلع اضافه
اي كه متناسب بـا   ريمهراي به اخذ ج)  بست باز يا بن بن  هاي فرعي و يا كوچه اصلي يا خيابان
سـاختمان از نظـر مصـالح مصـرفي باشـد تعيـين و        فضاي ايجاد شده و نـوع نوع استفاده از 

جريمـه نبايـد از   (جريمـه اقـدام نمايـد     شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصـول 
مربـع بنـاي اضـافي     هر متر رابر ارزش معامالتي ساختمان برايب 4برابر كمتر و از  2حداقل 

نمود شـهرداري   نفع از پرداخت جريمه خودداري در صورتي كه ذي) جاد شده بيشتر باشداي
را  مـان كميسـيون ارجـاع و تقاضـاي صـدور راي تخريـب      ه مكلف است مجددا پرونده را به

  .صدور راي تخريب اقدام خواهد نموده كميسيون در اين مورد نسبت ب. بنمايد
در مورد احداث بنـاي بـدون پروانـه در     اري،قانون شهرد 100ماده  4تبصره  مطابق با 

اصول فنـي و بهداشـتي و شهرسـازي رعايـت      كه حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي
مربـع بنـاي بـدون     هر متر ءازاه جريمه ب تواند با صدور راي بر اخذ كميسيون مي ،شده باشد

، در صـورتي   تمانسرقفلي ساخ مجوز يك دهم ارزش معامالت ساختمان يا يك پنجم ارزش
  بيشـتر اسـت از    كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشـته باشـد، هركـدام كـه مبلـغ آن     

زايـد   اضافه بنا. شهرداري اعالم نمايده ، بالمانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را ب نفع ذي
  .عمل خواهد شد 3و  2هاي  بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره

در مـورد عـدم احـداث پاركينـگ و يـا غيـر قابـل        : دارد الم ميماده فوق، اع  5تبصره  
تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع  كميسيون مي استفاده بودن آن و عدم امكان اصالح آن
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كه حداقل يـك برابـر و حـداكثر دو برابـر      اي اخذ جريمهه استفاده از فضاي پاركينگ راي ب
پاركينگ باشد صـادر نمايـد    ضاي از بين رفتهمربع ف ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر

ـ   )باشد مربع مي متر 25مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش ( اخـذ  ه شهرداري مكلـف ب
  .باشد جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين  ": دارد ماده صد قانون شهرداري بيان مي 6تبصره  
ي مصوب رعايت برهاي ها طرحپروانه ساختمان و  در هنگام نوسازي بر اساس موظف هستند

پروانه و يا بـدون پروانـه تجـاوزي در ايـن مـورد       در صورتي كه برخالف. اصالحي را بنمايند
جلوگيري و پرونـده امـر را بـه كميسـيون      انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات

عـدم رعايـت اصـول فنـي و      لف ماننـد عـدم اسـتحكام بنـا،    در ساير موارد تخ. ارسال نمايد
هـاي مـاده    كميسـيون  موضوع در صالحيته بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي ب

  . "است 100
مهندسان ناظر سـاختماني مكلفنـد نسـبت بـه عمليـات       ،اين قانون 7تبصره  مطابق با

اظ انطبـاق سـاختمان بـا    گـردد از لحـ   مسئوليت آنهـا احـداث مـي    اجرايي ساختماني كه به
محاسبات فني ضميمه آن مستمرا نظارت كرده و در  ها و مشخصات مندرج در پروانه و نقشه

هرگـاه  . محاسـبات فنـي را گـواهي نماينـد     پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشـه و 
د و بـه شـهرداري اعـالم نكنـ      موقعه مهندس ناظر برخالف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را ب
شهرداري و صدور   قانون 100ماده  1موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره 

معماري و   شهرداري مكلف است مراتب را به نظام ،راي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد
شــوراي انتظــامي نظــام مــذكور موظــف اســت بــا توجــه بــه  . ســاختماني مــنعكس نمايــد

سال محروميت از كار و در صورتي كه مجددا مرتكـب تخلـف   ماه تا سه  6موضوع به  اهميت
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گردد به حداكثر مجازات  100صدور راي تخريب به وسيله كميسيون ماده  شود كه منجر به
محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه  مراتب. محكوم كند

شهرداري مكلف است تا صـدور  . گردد يجرايد كثيراالنتشار اعالم م اشتغال درج و در يكي از
 100تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده  محض وقوف ازه راي محكوميت ب

ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه  6مدت حداكثر ه ب
هـا   ختمانشهرداري نيز مكلفنـد در مـورد سـا    مأموران. ساختمان شهرداري خودداري نمايد

جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور   نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع
مقررات قانوني به تخلف آنـان   طبق ،گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند

مـأموران شـهرداري واجـد     شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندس نـاظر و  رسيدگي مي
در مواردي كـه شـهرداري    .از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود ،زايي هم باشدجنبه ج

نشـود، شـهرداري    مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شـهرداري اجـرا  
براي متوقف   تواند با استفاده از مأموران اجراييات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي مي

  .اقدام نمايدساختن عمليات ساختماني 
دفــاتر اســناد رســمي مكلفنــد قبــل از انجــام معاملــه قطعــي در   ، 8تبصــره  برپايــه 

هاي ناتمام گواهي عدم خـالف   پايان ساختمان و در مورد ساختمان ها گواهي موردساختمان
مالحظه و مراتـب را در سـند    ،شهرداري صادر شده باشد تا تاريخ انجام معامله را كه توسط

 100تبصره الحاقي به مـاده   6هايي كه قبل از تصويب قانون  ر مورد ساختماند .قيد نمايند
 ،معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشـد ) 24/11/1355(ها  قانون شهرداري

گـواهي عـدم خـالف يـا بـرگ پايـان        ،كل پالك را شامل نگـردد  در صورتي كه مورد معامله
در مورد  .باشد آن در سند انجام معامله بالمانع مي و تصريح ساختمان الزامي نبوده و با ثبت

  هايي كه قبل از تـاريخ تصـويب نقشـه جـامع شـهر ايجـاد شـده در صـورتي كـه           ساختمان
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قبل از سال  ايجاد بنا دهنده جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان يبنا اضافه
ب فوق در سند مالكيـت انجـام معاملـه    با ثبت و تصريح مرات ،جامع شهر باشد تصويب طرح
  .باشد بالمانع مي

هايي كه پروانه سـاختمان   ساختمان دارد، قانون شهرداري مقرر مي 100ماده   9تبصره 
 100مـاده   1از شـمول تبصـره    ،آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادرشده اسـت 

  .باشند قانون شهرداري معاف مي
صـادره از كميسـيون مـاده     ءدر مـورد آرا  قانون شـهرداري،  010ماده  10تبصره برپايه  

مقام او از تاريخ ابالغ راي ظرف مـدت   ، هرگاه شهرداري يامالك يا قايم قانون شهرداري 100
رسيدگي به اين اعتـراض كميسـيون ديگـر     بت به آن راي اعتراض نمايد، مرجعروز نس 10

كه در صدور راي قبلي شـركت  د ادي باشناگر اعضاي آن غير از افرخواهد بود كه  100ماده 
  . اند، راي اين كميسيون قطعي است داشته

قابـل  ذيـل  جـدول   شـرح   نوني فـوق مباحث مطروحـه درمـاده قـا   ماهيت بدين ترتيب 
 : باشد  مي بندي جمع

  قانون شهرداري 100ماهيت مباحث مطروحه در تبصره هاي ماده :1-3جدول شماره
  محتواي اصلي  تبصره

 1تبصره 

 قلـع تاسيسـات و  گيـري پيرامـون مـواردي كـه در آن      تشريح صالحيت  كميسون در زمينه تصميم 
شروع  بناهاي خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه ساختمان احداث يا

  .به احداث شده باشد

 2تبصره 
 واقـع درحـوزه    روانه ساختمانياضافه بنا زايد بر مساحت زيربناي مندرج در پكميسيون به  رسيدگي

  استفاده از اراضي مسكوني

 3تبصره 
 اسـتفاده   در پروانه ساختماني واقع در حوزهاضافه بنا زايد بر مساحت مندرج كميسيون به  رسيدگي

  از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري
  احداث بناي بدون پروانه  4تبصره 

 5تبصره 
  در  ر قابـل اسـتفاده بـودن آن و عـدم امكـان اصـالح آن      عدم احداث پاركينگ و يـا غيـ  رسيدگي به

  100كميسيون ماده 
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 6تبصره 

  تجاوز به معابر شهررسيدگي به 

  عدم رعايت اصول فني و  استحكام بنا،در رسيدگي به موضوعات عدم  100صالحيت كميسيون ماده
  بهداشتي و شهرسازي در ساختمان

انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ينه نظارت بر در زم مهندسان ناظر ساختمانيوظيفه    7تبصره 
  و نحوه پيگيري تخلفات وي محاسبات فني ضميمه آن ها و و نقشه

انجـام معاملـه قطعـي در    پـيش از  پايـان سـاختمان    گـواهي  به مالحظـه دفاتر اسناد رسمي تكليف    8تبصره 
  اتمام خالفهاي ن در مورد ساختمان گواهي عدممالحظه ها و  موردساختمان

  هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ساختمانوضعيت    9تبصره 
  نحوه اعتراض به آراء كميسيون و قطعيت يافتن آن   10تبصره 
  

توان به شرح زير تشريح  را مي 100هاي كميسيون ماده  با ذكر توضيحات فوق، صالحيت
  : نمود 

  حداث بناي بدون پروانه  تخلف ا رسيدگي به – 1
آن را  ،مالكيت اراضي و امالك واقع در محـدوده شـهر يـا حـريم     قانون شهرداري 100ماده 

ز ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقـدام عمرانـي يـا تفكيـك اراضـي و شـروع بـه سـاختمان ا        
شهرداري كرده است و ضمانت اجراي عدم چنين امـري جلـوگيري از عمليـات سـاختماني     

باشد كه در ادامـه بـه آن خـواهيم     مي 100 ادهسيون ميشهرداري و ارجاع امر به كم توسط
با كمي تامل در منطق اين ماده به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين ماده متعـرض  . پرداخت

مناطق خارج از محدوده يا حريم شهر نگرديده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده يا حـريم  
   .باشد شهر مي

گذار مـواردي   شود قانون هايي كه در خارج از حريم شهرها احداث مي ساختماندر مورد 
 99 ادهم 3از بند  2در تبصره  .استبيني كرده  را براي جلوگيري از تخلفات ساختماني پيش

قانون شهرداري به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب 
ي مركب از نمايندگان وزارت كشـور ، قـوه   كميسيوند تخلف شهرها و نحوه رسيدگي به موار
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حسب مورد  كميسيونبيني كرده  ها پيش قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداري
 4چنانچه طرح جامع به تصويب نرسـيده باشـد بـا رعايـت مـاده      « و با توجه به طرح جامع 

نسـبت بـه   »  1355شهرها مصوب  آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم
صدور راي قطع بنا با جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعيـاني تكميـل   

هايي كه طبق مقـررات ايـن    ربط موظفند براي ساختمان مراجع ذي .شده اقدام خواهد نمود
ت براي آنها جريمه تعيـين و پرداخـت گرديـده در صـورت درخواسـ      كميسيونقانون و نظر 

  . صاحبان آنها برابر مقررات گواهي پايان كار صادر نمايند
هايي كه خارج از حوزه و حريم شـهرها بـدون اخـذ پروانـه از مراجـع       در مورد ساختمان

نظيـر احـداث   ، قانوني ممنوعه احداث شـود  هاي حريمچنانچه در  ،شود صالح احداث مي ذي
ا، خطوط فشار قوي برق برابر مقررات قانوني ه آهن، فرودگاه ها و راه بنا در حريم قانوني جاده

ولي . راجع به هر كدام از آن موارد، ساختمان فاقد پروانه، تخريب و از آن رفع اثر خواهد شد
در خـارج از حـريم شـهرها و در غيـر قسـمت       ،هـاي فاقـد پروانـه    چنانچه چنين ساختمان

ز نوع متحد ثـاني باشـد كـه    چنانچه ا ،ها احداث شده باشد قانوني و حاشيه حريم هاي حريم
هـا و   نظير شـهرك  ،جع تعيين شده وسيله استاندارد داردراحداث آن نياز به اخذ پروانه از م

هاي عمومي،  ها و تاسيساتي كه به صورت غير شهرك و براي تامين نيازمندي ساير ساختمان
مـه مربـوط بـه    نا آيـين  8از مـاده   2مطابق بند  ،اقتصادي، تجاري، تفريحي و نظاير آن باشد

استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيات در خارج از محدوده قانوني و حـريم شـهرها مصـوب    
  . رسيدگي خواهد شد 1355

در مورد كيفيت رفتار با متخلف به عهده يك هيات پـنج نفـري مركـب از     اتخاذ تصميم
ن و شهرسازي اداره كل مسك» شوراي اسالمي استان « نمايندگان استانداري، انجمن استان 
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در اتخـاذ  . و منـابع طبيعـي و معـادن خواهـد بـود     » جهاد كشاورزي « اداره كل كشاورزي 
حـداكثر ظـرف مـدت دو     كميسيوناست و  الزمراي موافق  3تصميم هيات مذكور اكثريت 

ماه از تاريخ توقف عمليات ساختماني و يا اعالم تخلف مكلف اسـت بـه موضـوع رسـيدگي و     
  . نمايد تصميم خود را اعالم

هايي  در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حريم يا محدوده شهر نسبت به ساختمان
بنـا بـه تقاضـاي     ،كه پروانه ساختمان آنها بعد از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شـده 

هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخـاب وزيـر كشـور     كميسيونشهرداري موضوع در 
دادگستري به انتخاب وزيـر دادگسـتري و يكـي از اعضـاي انجمـن شـهر بـه        يكي از قضات 

موضـوع را بـا حضـور     كميسـيون . شـود  مطرح مـي » شوراي اسالمي شهر « انتخاب انجمن 
كند و با توجه بـه اليحـه    نماينده شهرداري كه بدون حق راي براي اداي توضيح شركت مي

تصميم مقتضـي بـر حسـب مـورد     نفع در صورت وصول براي ظرف مدت يك ماه  كتبي ذي
يكـي از دو مـورد    ،در مورد تخلف احداث بناي بـدون پروانـه   كميسيونحكم . كند اتخاذ مي
  . باشد ذيل مي

در  قـانون شـهرداري   100صدور تبصـره يـك مـاده     حكم تخريب مستفاد از: تخريب – الف
  . بهداشتي باشد و شود كه مخالف اصول شهرسازي، فني صورتي صادر مي

در صـورتي كـه اصـول فنـي     قانون شهرداري  100ماده  4تبصره  بر اساس: ذ جريمهاخ -ب
با صـدور راي   دتوان مي كميسيونبهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كه در اين صورت 

مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معـامالتي سـاختمان يـا     ازاء هر متر بر اخذ جريمه به
ر صورتي كه ساختمان ارزش سرقفلي داشته باشد هر د ،يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان

، بالمانع بودن صـدور بـرگ پايـان سـاختمان را بـه      است نفع كدام كه مبلغ آن بيشتر از ذي
  . شهرداري اعالم نمايد



                           
 

154  

 

هاي شهري  آشنايي با محدوده

كه در موردي  نيستدر مورد دو حكم تخريب و اخذ جريمه ذكر اين نكته خالي از فايده 
حكم به تخريب و يـا اينكـه    تواند مي يت شده باشدكه اصول شهرسازي فني و بهداشتي رعا

  . حكم به جزاي نقدي بدهد
  

  تخلف تراكم اضافي   – 2
منـدرج در پروانـه   د بر مساحت زير بناي يتخلف تراكم اضافي كه عبارت است از اضافه بنا زا

مـاده  سـيون  يساختماني از سوي مالك، يكي ديگر از انواع تخلفات داخـل در صـالحيت كم  
توانـد   در مورد اين نوع از تخلف دو نوع حكـم مـي   كميسيون. باشد نون شهرداري ميقا 100

  : صادر كند كه عبارت است از 
  . تي نشده باشددر صورتي كه رعايت اصول فني شهرسازي و بهداش –الف : تخريب  – 1

پس « نفع از پرداخت جريمه  حكم به پرداخت جريمه دهد و ذي كميسيوندر صورتي  –ب 
در ايـن دو مـورد   . داري كنـد خـود » نفع  اضاي شهرداري مبني بر وصول جريمه از ذياز تق

   .باشد مكلف به صدور حكم تخريب مي كميسيون
عدم ضرورت قطع اضافه بنـا راي بـه   تواند در صورت  مي كميسيون: راي به اخذ جريمه – 2

علل و  كميسيوندر مورد صدور راي به اخذ جريمه از سوي . نفع بدهد اخذ جريمه عليه ذي
  . باشند كه به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد عواملي موثر مي

  نوع موقعيت ملك از نظر مكاني   –الف 
  هاي اصلي  خيابان – 1
  هاي فرعي  خيابان -2
  باز بن كوچه – 3
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  بست  كوچه بن – 4
  نوع استفاده از فضاي ايجاد شده  -ب 
  نوع ساختمان از نظر مصالحي  –ج 
  وع حوزه استفاده از اراضي ن –د 
و عـدم  شـرايط االشـمار   مي تواند با در نظر گرفتن  كميسيوندر اين صورت : مسكوني – 1

داقل يك دوم كمتـر و از سـه برابـر    كه نبايد از حنمايد اي  جريمهضرورت قطع، راي به اخذ 
  .ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد

تواند با در نظر گرفتن شرايط  مي كميسيوندر اين صورت نيز : صنعتي و اداري تجاري، – 2
و  كه نبايد از حداقل دو برابر كمتـر نمايد اي  جريمهراي به اخذ  ،االشمار و عدم ضرورت قلع

  . از چهار برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع اضافي ايجاد شده بيشتر باشد
  
  
  ه عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن پاركينگ تخلف مربوط ب – 3

گردد كه احداث پاركينگ با توجه به مشخصـات منـدرج    زماني محقق مي ،اين نوع از تخلف
ولـي مالـك سـاختمان از احـداث      ،ضوابط شهرداري محل الزامي باشدها و  در پروانه و نقشه

گ را احداث نكند و يا اينكه پاركينگ را به پاركينگ خودداري نمايد و ابتدا به ساكن پاركين
بـه اصـالح    ،حكـم  ،احـداث كنـد   ،صورتي كه امكان اصالح چنين تخلفي وجود داشته باشد

 توانـد بـا   مـي  كميسـيون ، ي كه اصالح آن ممكن نباشددر صورت ؛دهد همراه اخذ جريمه مي
اي كـه حـداقل    مهتوجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي به اخذ جري

مربع فضاي از بين رفتـه   برابر و حداكثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر يك
 .مربع مي باشـد  متر 25پاركينگ باشد، صادر نمايد مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 
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اگر تخلف عدم احداث پاركينگ از لحاظ اصول شهرسازي يـا   بايد اشاره كردجهت يادآوري 
  . الزامي است ،ي يا بهداشتي رعايت نشده باشد حكم تخريب در آن موردفن
  
  تجاوز به معابر شهر  – 4

نشـيني مالـك    گذار عدم عقب نونكه منظور قاگفت در مورد تخلف تجاوز به معابر شهر بايد 
چرا كه تجاوز به معـابر شـهر مشـمول     ،خود و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است

مالكين تخلف تجاوز به معـابر شـهر مـذكور در    . شود رف عدواني ميصكيفري چون تعناوين 
زماني تحقق پيدا مي كند كه مالك بنـا در هنگـام نوسـازي بـر خـالف       100ماده  6تبصره 

پروانه و يا بدون پروانه و با عدم رعايت برهاي اصالحي مصوب شهرداري و مراجـع مربوطـه   
يا به نحوي از آنجا تجاوزي به ملك سابق خود و ملـك  شروع به ساختن ملك جديد كنند و 

  . فعلي شهرداري انجام دهند
در ابتـدا    ،شهر متخلف شناخته شـود  در حقيقت شخصي كه تحت عنوان تجاوز به معابر

تجاوز به ملك سابق خـود  در واقع . دده باشد و تجاوزي به ملك ديگري انجام نمي مالك مي
ي مصوب شهرداري ها طرحزمان ملك مزبور تماما يا بعضا در ولي در اثر گذشت  ،انجام داده

باشـد كـه    االجلـي مـي   يي فوري و ضربها طرحچنين  .است واقع گرديده ،و مراجع مربوطه
كنـد و يـا اينكـه     طرح خود را اجـرا مـي   ،دولت با پرداخت ملك به مالك و خراب كردن آن

حال اگر مالك ملك قصـد   .گيرد ولي حتما بايد انجام ،باشد چنين طرحي مهم و فوري نمي
بايد بر اساس چنين طرحي ساخت كند و اگر خـالف آن سـاخت    ،نوسازي يا تجديد بنا كرد

در  .گردد يا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر مي بدون علم به اينكه ملك مزبور تماما ،كند
طرح دعوا  رده و در كميسيوناين صورت شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري ك
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  . مايدن
  

  تخلف عدم استحكام بنا   -5
را نكرده و بنـا  .... آيد كه مالك رعايت اصول فني و معماري و  چنين تخلفي زماني پيش مي

الزامي  كميسيوناز استحكام الزم برخوردار نباشد در مورد اين تخلف حكم تخريب از سوي 
  . باشد  مي
  
  و شهرسازي تخلف عدم رعايت اصول فني و بهداشتي  -6

شـود كـه    اصول فني شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمي راجع به احداث بنا مي
عدم لحاظ آن موجب عدم امكان بهره برداري مطلوب از ساختمان و عـدم مقاومـت و بقـاي    

اصول بهداشتي مربوط به امـوري اسـت كـه رعايـت آن بـه      . شود ساختمان در قانوني آن مي
كنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطي از آن  جسم و روان استفاده منظور حفظ سالمت

  . گردد موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان مي
كـه بـراي حفـظ بافـت شـهر و       استمنظور از اصول شهرسازي رعايت اصول و ضوابطي 

از موجبـات  تخلف از موارد فوق االشـعار توسـط مالـك    . باشد توسعه فعلي و آتي آن نياز مي
راي بـه تخريـب    كميسيون ،كه در اين نوع از تخلف بوده 100ماده  كميسيونطرح دعوا در 

  . آن بنا خواهد داد
  

  تغيير كاربري   – 7
كند كه بر خالف مندرجات پروانه ساختماني، در منطقـه   چنين تخلفي زماني تحقق پيدا مي

شهرداري پس از  ،مورد اين تخلفدر . شود يرغير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دا
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پس از احـراز تخلـف در    كميسيونكند و  مطرح مي  100ماده  كميسيونمورد را در  ،عاطال
در مورد تعطيـل محـل كسـب يـا پيشـه و يـا        ،سب كه نبايد از دو ماه تجاوز كندمهلت منا

  . كند ماه اتخاذ تصميم مي تجارت ظرف مدت يك
كسي كـه عالمـا از محـل مزبـور پـس از      . اري استاجراي اين تصميم با مامورين شهرد

ماه تا دو سال و  6اي از  تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه
جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم و محل كسب نيز مجددا تعطيل 

  » ريقانون شهردا 55ماده  24تبصره بند « خواهد شد 
ر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي ازدواج و طالق يه ذكر است كه داالزم ب

و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي به وسيله مالك از نظر ايـن قـانون اسـتفاده تجـاري     
  . شود محسوب مي

گذار در مورد تغيير كـاربري   بيني قانون نكته ديگري كه بايد به آن اشاره شود عدم پيش
  : باشد غير تجاري مي تجاري به

يعني اينكه اگر كسي محل كسب يا پيشه خود را كه مطابق مندرجات پروانه ساختماني 
به محل سكني خود تبديل كند و يا هر استفاده غير تجاري ديگـري از آن  ، باشد تجاري مي

آيا مشمول اين ماده مي شود يا خير؟ مطـابق قـانون و رويـه موجـود چنـين تغييـري        ببرد
  . شود ي را مشمول مقررات اين ماده نميكاربر

  
  ها قانون شهرداري 100ماده  كميسيوننحوه رسيدگي در 

بـه نحـوه طـرح تخلفـات در      100ماده  كميسيونقبل از پرداختن به چگونگي رسيدگي در 
فات سـاختماني  تنها مرجع صالح براي طرح تخل ،آيا شهرداري: خواهيم پرداخت  كميسيون
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   ؟باشد در كميسيون مي
باشـد   ميمطلب اختصاصي بودن سمت شهرداري در طرح تخلفات ساختماني بيانگر اين 

 كميسـيون كه هر شخصي كه از تخلفات ساختماني متضرر گردد بايد بـراي اقامـه دعـوا در    
ابتدا به شهرداري اعتراض خود را اعالم نمايد و سپس شهرداري اگر آن تخلـف را داخـل در   

هر چند كه رويه موجود در  ،ارجاع دهد كميسيونانست به د 100ماده  كميسيونصالحيت 
  . باشد ها همين مي شهرداري
متعرض اين امر  55ماده  24و تبصره بند  100ماده  6و  2و  1گذار نيز در تبصره  قانون

مطرح كند يا ارجاع دهـد و حتـي    كميسيونگرديده كه شهرداري تخلفات ساختماني را در 
امر را تكليف شهرداري قلمداد نمـوده مـع ذلـك قسـمت اخيـر       اين 100ماده  2در تبصره 

با توجه بـه روح   در نتيجه باشد رسيدگي به تقاضاي ذينفع را نيز پذيرفته  100ماده تبصره 
مـاده   كميسـيون قانون و قواعد حقوق اختصاصي بودن سمت شهرداري در طرح تخلفات به 

  . يستمورد قبول ن 100
سيون بدون يمكرسيدگي در :باشد اي مي تماني دو مرحلهاصوال رسيدگي به تخلفات ساخ

هـاي   نحوه رسيدگي به ايـن ترتيـب اسـت كـه گـزارش      .تجديد نظر كميسيونرسيدگي در 
در خـود   كميسـيون شـود چنانچـه جلسـات     تخلفات ساختماني كه به شهرداري تسليم مي

اقـدام،  شهرداري منطقه تشكيل شود به وسيله واحد شهرسازي و فني يـا شـخص مسـوول    
ارجـاع و در صـورتي كـه شـهرداري داراي منـاطق چندگانـه باشـد و         كميسـيون پرونده به 
در شهرداري مركزي تشكيل گردد پرونده منطقه شهرداري نخست بـه دبيرخانـه    كميسيون
ارسال و مـورد رسـيدگي    كميسيونارجاع و به وسيله دبيرخانه به  100ماده هاي  كميسيون
  . گيرد قرار مي
هـا ، نخسـت از وجـود     بايد قبل از رسيدگي ماهيتي به پرونده 100ماده اي ه سيونيكم
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صالحيت محلي خود اطمينان حاصل نمايند و اگر تخلفات واقع شده، به داخل در محـدوده  
باشـد و   كـه داراي منـاطق متعـدد مـي     است شهر يا حريم آن نبوده و يا اينكه در شهرهايي

آيا تخلفات واقع شده مربـوط بـه نقـاط معـين      ،ردهاي متعدد در آن شهر وجود دا شهرداري
ي آن رشده از طرف وزارت كشور و مسكن و شهرسازي مي باشـد كـه در صـالحيت شـهردا    

اخير يعني اگر تخلفـات واقـع شـده در صـالحيت محلـي آن       مورددر  ؟منطقه است يا خير
صـالحيت   پس از بررسـي  كميسيون .بايد عدم صالحيت خود را اعالم كند ،شهرداري نباشد

  . شود  محلي در صورت وجود صالحيت موارد در رسيدگي مي
مركب از نماينده وزارت كشور بـه انتخـاب   « قانون شهرداري 100ماده سيون يجلسه كم

وزير كشور يكي از قضات دادگستري به عنوان وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر 
  . »به انتخاب انجمن در شوراي اسالمي شهر

صورت نصف ه اعتبار اكثريت آرا ب« يه بر روح قانون و تعداد اعضا و حاكميت قاعده با تك
پس از آنكه جلسه رسـمي   خود عضو رسمي 3با حضور » ها  كميسيونعالوه يك در اكثر ه ب

پرونده مطروحه بررسي و توضـيحات شـفاهي از نماينـده شـهرداري اخـذ و اليحـه        ،گرديد
در صورتي كه مشكلي براي رسيدگي وجود  .گردد ائت مينفع در صورت وصول قر دفاعيه ذي

وسيله اعضا اقـدام  ه معموال در همان جلسه نسبت به صدور راي و امضاي آن ب ،نداشته باشد
پـس از   كميسيون 100ماده  1تبصره كه طبق شود  مياشاره اين نكته به در اينجا  .شود مي

. توضيحات خـود را كتبـا ارسـال دارد    روز 10ظرف  ،نمايد نفع اعالم مي وصل پرونده به ذي
ها، پس از وصول پرونده در شـهرداري و قبـل از طـرح     طبق رويه موجود در شهرداري البته

روز  10كند كه ظـرف   نفع اعالم مي دبيرخانه شهرداري به ذي 100ماده  كميسيوندعوا در 
ي ممكن نباشد چنانچه صدور راي در جلسه اول رسيدگ. توضيحات خود را كتبا اعالم نمايد
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  . بر حسب مورد اعالم كند را بايد ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي كميسيون
مرجـع   ،ن اعتـراض نماينـد  آروز نسبت بـه   10ظرف مدت  توانند مي ،پس از صدور راي

مـاده  تجديـد نظـر    كميسيونمعروف به  ،ديگر ماده صد كميسيونرسيدگي به اين اعتراض 
  كـه در صـدور راي قبلـي شـركت      باشـند  از افرادي مـي  ن غيرآخواهد بود كه اعضاي  100
نمايـد و ايـن راي يـا در     پس از رسيدگي مبادرت به صدور راي مي كميسيوناين . اند داشته

  . باشد بدوي مي كميسيونباشد و يا اينكه بر خالف راي  بدوي مي كميسيونيد راي يتا
وان عـدالت اداري توسـط   قابل شكايت در دي 100ماده كميسيون آراي قطعيت يافته از 

 100ماده بدوي  كميسيونبنابراين آراي صادره از . باشد نفعي به غير از شهرداري مي هر ذي
قابـل   100مـاده  تجديـد نظـر    كميسـيون روز و عـدم اعتـراض در    10بعد از گذشت مهلت 

تجديـد نظـر    كميسـيون اينكه آراي صـادره از   كما ،باشد شكايت در ديوان عدالت اداري مي
  . باشد قابل شكايت در ديوان عدالت مي  100ده ما

قانون ديوان عـدالت اداري رسـيدگي بـه     11 ادهم 2الزم به ذكر است كه به موجب بند 
اعتراضات و شكايات داخل در صالحيت ديوان عدالت اداري منحصرا از حيث نقص قوانين و 

ن آن أماهوي كه خـارج از شـ  بنابراين ديوان از رسيدگي . باشد مقررات يا مخالفت با آنها مي
از بحث بيشتر راجع به ديوان به علت اينكه خارج از حوصله اين مقـام  . باشد ممنوع مي است
  . گردد باشد خوددداري مي مي

  
  

   100ماده  كميسيوناجراي مجازات 
بعد از قطعيت قابليت اجـرا   قانون شهرداري 100ماده  كميسيوندر حقيقت آراي صادره از 

يكي از عوامـل اجرايـي   . باشد آن بر عهده مالك و شهرداري مي يد و اجراي آراكنن پيدا مي
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هر گاه مالـك در مهلـت   « باشد مالك مي 100ماده  6مطابق قسمت اخير تبصره  100ماده 
گونه كه مالك فقط نسبت به قطع تمام يا قسـمتي از   همان» مقرر اقدام به قطع بنا ننمايد 

حكم وصول جريمـه و سـپس توسـط مالـك قابـل تصـور        و اجراي باشد بنا مجري حكم مي
  .  يستن

اجراي حكم . باشد شهرداري مي،  00ماده  كميسيونترين و تنها عامل اجرايي ديگر  مهم
  . استپذير  توسط شهرداري در سه مورد تعطيلي محل قطع بنا و وصول جريمه امكان

 55مـاده   24ق بـا بنـد   تعطيلي محل كسب يا پيشه و يا تجارت توسط شهرداري مطاب – 1
  قانون شهرداري

هر گاه مالك در  100مطابق قسمت اخير تبصره يك ماده : قطع تمام يا قسمتي از بنا  – 2
  سا اقدام بـه قطـع تمـام يـا قسـمتي از بنـا       أمقرر اقدام به قطع بنا ننمايد شهرداري رمهلت 

ارد مـذكور كـه   و سـاير مـو   3و  2هـاي   همچنين مطابق بـا قسـمت اخيـر تبصـره     نمايد مي
  . باشد ي مجري راي تخريب ميردهد شهردا راي به تخريب بنا مي كميسيون

و همچنـين سـاير مـواردي كـه      6و 5و 4و  3و  2وصول جريمه به موجب تبصره هاي  – 3
شهرداري مكلف است بر اساس راي صادره از سـوي   ،راي به اخذ جريمه مي دهد كميسيون
   .ام نمايدنسبت به وصول جريمه اقد كميسيون

  
  
  

 مادهسمي در ارتباط با مهندسان ناظر ساختماني و دفاتر اسناد ر ،وظايف شهرداري
  هاي آن  و تبصره 100
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  شهرداري . الف
هاي بدون پروانه يا مخـالف مفـاد پروانـه بـه      جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمان – 1

باشد كه بـر خـالف    كر ميالزم به ذ ،»ق ش  100ماده قسمت اخير « وسيله مامورين خود 
مذكور در ماده را به عنوان تكليف و اجبـار بـراي   » تواند  مي« اي از نويسندگان كه واژه  عده

يعنـي   ،ظهور در اختيـار بـراي شـهرداري دارد   » تواند  مي« واژه . اند شهرداري تعيين نموده
ن عمليـات  شهرداري در اين مورد اختيار دارد كه خـود بـه وسـيله مـامورين خـود از چنـي      

 100ماده ساختماني جلوگيري كند و اجبار شهرداري در اين موارد طرح دعوي در كمسين 
  . باشد مي

نه به عدم  ،گردد به مهلت مذكور بر مي 100ماده  1در تبصره  »در غير اين صورت«قيد 
بـه مهلـت حـداكثر ظـرف      100ماده  1تبصره  كميسيوندر  .تكليف شهرداري به طرح دعوا

مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت  كميسيوناز تاريخ جلوگيري، موضوع را در يك هفته 
  » ..... نفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد  به تقاضاي ذي كميسيون

در مورد طرح دعـوا از سـوي شـهرداري در قـانون     :  100ماده  كميسيونطرح دعوا در  – 2
ماني كه در اين صورت حـداكثر  موعدي ذكر نشده مگر در مورد جلوگيري از عميالت ساخت

  . مذكور مطرح كند  كميسيونوع را در ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري بايد موض
  به مالك  كميسيونابالغ تصميم  – 3
   11ماده  كميسيوناجراي آراي  – 4
نفعـي كـه از پرداخـت جريمـه      نسـبت بـه ذي   كميسيونتقاضاي صدور راي تخريب از  – 5

  . است خودداري كرده
  .  كميسيونجلوگيري از ادامه عمليات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به  – 6
  مهندسان ناظر ساختماني  . ب
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از لحـاظ   ،گـردد  ي ساختماني كه به مسووليت آنها احداث مـي ينظارت بر عمليات اجرا – 1
   .ها و محاسبات فني ضميمه  انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه

  گواهي مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات  – 2
  شهرداري اعالم تخلف به  – 3
  
  دفاتر اسناد رسمي  .پ

قيد، گواهي پايان ساختمان و گواهي عدم خالف تا تاريخ انجام معاملـه صـادر شـده توسـط     
  .در سند» هاي ناتمام  در مورد ساختمان« شهرداري 

ه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنـا و  ه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنـا و  يين ناميين نامآآ  1313كميسيون ماده كميسيون ماده ..44--33
  تاسيسات در خارج از محدوده قانوني وحريم شهرها تاسيسات در خارج از محدوده قانوني وحريم شهرها 

بـه اسـتفاده از اراضـي،     نامه مربـوط  ينيفصل سوم آهاي پيشين اشاره شده كه در  در بخش
به احداث شهرك، ضوابط احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها، 

و ) 13كميسيون ماده (گيري درخصوص موضوع  ه در اين زمينه، كميسيون تصميمالرعاي الزم
كيفيت صدور پروانه ساختمان و نظارت بـر مراحـل تهيـه طـرح و اجـرا و سـاخت شـهرك        

هـاي كميسـيون    شـود بـه چـارچوب فعاليـت     در اين بخش تـالش مـي   .پرداخته شده است
  . الذكر پرداخته شود فوق

مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج  آيين نامه 13مادهبر اساس 
منظور بررسـي و اتخـاذ تصـميم مقـدماتي در مـورد      ه ب "، از محدوده قانوني وحريم شهرها

ي جديـد براسـاس مقتضـيات و نيازهـاي منطقـه و      ها شهركپيشنهادهاي مربوط با احداث 
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هـر  در مركز  12موضوع تبصره ماده ين نامه و يا دستورالعمل يدر اين آ راجراي وظايف مقر
گردد و تصميمات آن  و شركت مقامات زير تشكيل مي دار رياست استانكميسيوني به  استان

  : مناط اعتبار خواهد بود يموع اعضابا رأي اكثريت مج
  .معاون استاندار در امور عمراني كه ضمناً قائم مقام استاندارد و در غيبت او خواهد بود -1
ـ مديركل  -2 عهـده خواهـد   ه مسكن و شهرسازي استان كه ضمناً دبيري كميسيون را نيز ب

  .داشت
  مديركل كشاورزي و منابع طبيعي استان -3
  رئيس دفتر مهندسي استان -4
  1رئيس دفتر برنامه و بودجه استان -5

، 13هاي جاري در فعاليت كميسيون ماده  با ذكر ماده قانوني فوق و با توجه به چارچوب
  : موارد زير را در ارتباط با اين كميسيون بيان نمود مي توان

 يين نامه مربوط به استفاده از اراضي، احـداث بنـا و   آموضوع : از تشكيل كميسيون هدف
  1355حريم شهرها مصوب هيات وزيران  تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و

 ي، تفكيك زمين و بررسي و اظهار نظر نسبت به كاربر: وظيفه و كاركرد اصلي كميسيون
) ستحفاضيمحدوده ا( احداث هرگونه ساختمان، تاسيسات درخارج محدوده قانوني و حريم 

                                                 
در استان مركزي به جاي مديركل مسكن و شهرسازي استان نماينده واحـد شهرسـازي و معمـاري وزارت     -1تبصره  1

ت كشور عضويت كميسيون جاي رئيس دفتر مندسي استان نماينده حوزة معاونت عمراني وزاره مسكن و شهرسازي و ب
ه ترش شهر تهران نيز براي شركت در كميسيون دعوت بسرا خواهند داشت و در موقع لزوم از دبير شوراي نظارت بر گ

  .عمل خواهد آمد
ايجـاد شـود دبيـران شـوراهاي      ارت بر توسعه وجود داشته يا بعداي كه شوراهاي هماهنگي و نظيها در استان -2تبصره

  .كميسيون را خواهند داشتمذكور نيز عضويت 
ي يا هر يـك از  ددر هر مورد كه حضور نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت اطالعات و جهانگر -3تبصره
 .عمل خواهد آمده هاي ديگر دولتي در كميسيون الزم و مسير تشخيص شود از آنها نيز دعوت ب سازمان
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  اي  ، روستاها به منظور تطبيق با طرح جامع ناحيهشهرها به استثناي اراضي
هـر  كـل مسـكن و شهرسـازي    بر عهده اداره  13با توجه به آنكه دبيري كميسيون ماده 

سيسـات در خـارج از   ارسيدگي به امور مرتبط با احـداث بنـا و ت  ل است به طور معمو استان
جـزء  ) اسـتان  13موضوع وظايف دبيرخانه كميسيون مـاده  ( محدوده قانوني و حريم شهرها

مراحـل معمـول اقـدام در ايـن     . شـود  وظايف مديريت شهرسازي اين اداره كل محسوب مي
  : ح زير است به شر و گيرد كميسيون كه از طريق مديريت فوق صورت مي

  )بنياد مسكن انقالب اسالمي و منابع طبيعي(تقاضيان دريافت تقاضا از طرف م -
  هاي مربوطه  بررسي و تكميل مدارك مورد نياز و اخذ استعالم -

  بازديد از محل مورد نياز  -
   13طرح موضوع در كميته كار كميسيون ماده  -
  استان  13طرح موضوع در كميسيون ماده  -
  ربط و متقاضي  هاي ذي غ مصوبه كميسيون به دستگاهابال -

براي اقدام در اين زمينه كه بايد از سوي متقاضيان ارائه شود به شـرح  مدارك مورد نياز 
  : زير است

  سند مالكيت پالك مورد نياز  -
منابع طبيعـي و بنيـاد   ( رسيده است ربط  ذيموقعيت پالك مورد نظر كه به تأييد ادارات  -

  )الب اسالمي مسكن انق
  هاي مربوطه  اخذ استعالم -

اي،  ي توسـعه و عمـران محلـي، ناحيـه    هـا  طـرح يين نامه نحـوه بررسـي و تصـويب    در آ
، نيـز بـه موضـوع    1378مصـوب   اي و ملي و مقـررات شهرسـازي و معمـاري كشـور     منطقه
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 ين نامـه يآ) 13(كميسيون موضوع ماده بر اين اساس، . اشاره شده است 13كميسيون ماده 
در خـارج از محـدوده قـانوني و حـريم     سيسات امربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و ت

سـت از  ا ، ناميـده مـي شـود، عبـارت    ) 13(مـاده   شهرها كه بـه طـور اختصـار  كميسـيون    
كميسيوني به رياست استاندار و متشكل ازمعاون عمراني استاندار كه در غياب استاندار قائم 

مسكن و شهرسازي استان كه دبيري كميسيون را نيز بـه   رئيس سازمانمقام او خواهد بود، 
كشاورزي استان، مديركل دفتر فني اسـتانداري، رئـيس    عهده خواهد داشت، رئيس سازمان

مديركل راه و ترابري استان، و رئيس سازمان جهاد سازندگي  سازمان برنامه و بودجه استان،
در مـورد پيشـنهادهاي مربـوط بـه احـداث       اتخـاذ تصـميم   استان كه به منظـور بررسـي و  

ن نامه مذكور در مركز هر اسـتان تشـكيل   ييمقرر در آ ساختمان و تأسيسات و ساير وظايف
   .شود مي

اي،  ي توسعه و عمران محلـي، ناحيـه  ها طرحنامه نحوه بررسي و تصويب  يينآبه موجب  
ديركل حفاظـت  ، مـ 1378مصـوب   اي و ملي و مقررات شهرسازي و معمـاري كشـور   منطقه

   .نيز عضو كميسيون خواهند بودي محيط زيست و رئيس بنياد مسكن استان
اي و  اي، منطقه ي توسعه و عمران محلي، ناحيهها طرحنامه نحوه بررسي و تصويب  يينآ 

در استان تهـران  " :معين مي دارد 1378مصوب  ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور
معاونـت شهرسـازي و    شهرسـازي اسـتان ، نماينـده حـوزه    به جاي رئيس سازمان مسكن و 

نماينـده حـوزه    ،و به جاي رئيس دفتر مهندسي اسـتان معماري وزارت مسكن و شهرسازي 
   . "معاونت عمراني وزارت كشور عضويت كميسيون را خواهند داشت

بررسـي و اظهـارنظر نسـبت بـه كـاربري،      "نامه مزبور،  آيين 22همچنين مطابق با ماده 
سيسات در خارج از محـدوده قـانوني و حـريم    اساختمان و ت يك زمين و احداث هرگونهتفك

استثناي اراضي داخلي محدوده روستاها به منظور تطبيق با  شهرها به) محدوده استحفاظي(
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دبيرخانـه  . شـود  اسـتان محـول مـي    13كميسـيون مـاده    اي مربوطـه بـه   طرح جامع ناحيه
هـاي الزم، موضـوع را در    ارك واخـذ اسـتعالم  كميسيون موظـف اسـت پـس از تكميـل مـد     

  ."كميسيون مذكور مطرح و اعالم نظر نمايد
سيسـات در اراضـي   ااحـداث هـر نـوع سـاختمان و ت    "نامه فوق،  آيين 23مطابق به ماده 

سيسات در خارج از محدوده و اين نامه مربوطبه استفاده از اراضي و احداث بنا و تيموضوع آ
در . اي و ضوابط و مقررات مربوطه ممنـوع اسـت   هاي ناحيه طرح رعايت حريم شهرها، بدون

 13ها تهيه نشده باشد و يا در دست تهيـه نباشـد، كميسـيون مـاده      همواردي كه طرح ناحي
هاي كارشناسي از طريـق دبيرخانـه كميسـيون مـذكور      تقاضاهايي را كه پس ازانجام بررسي

شود، با لحاظ ضوابط و مقررات  مي در كميسيون مطرح) استان سازمان مسكن و شهرسازي(
سيسات اين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تيعمومي مصوب شوراي عالي وآ

كليـه وظـايف    .حريم شهرها مورد بررسي و تصويب قـرار خواهـد داد   در خارج از محدوده و
ات بعـدي آن  ي مسكوني و تغييرها شهركارتباط با بررسي و تصويب  در 13كميسيون ماده 

   .گردد به شوراي استان محول مي
قـانوني   ها اعم از مسكوني يا صنعتي كه به تصويب مراجـع  تبصره ـ اراضي داخل شهرك 

موضـوعه   اي كه به موجب قوانين هاي ويژه ربط رسيده باشند و همچنين مناطق و حريم ذي
  "اند، تابع ضوابط و مقررات قانوني مربوطه خواهند بود تعيين شده

در مـواردي كـه طـرح     13كميسـيون مـاده   "دارد،  نامه فوق مقرر مي الوه بر اين آيينع
ي هـا  طـرح اجراي آن ايجاد اشكال نمايد و يا به هر دليل اصالح  اي قابل اجرا نبوده يا ناحيه

تغييرات مورد نظر را جهـت بررسـي و تصـويب شـوراي اسـتان بـه        مذكور را ضروري بداند،
  . "يشنهاد مي نمايدپ دبيرخانه شوراي استان
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ي توسـعه و عمـران   هـا  طرحيين نامه نحوه بررسي و تصويب آهايي از  ، بخش18كادرنوشت شماره
  1378مصوب  اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور اي، منطقه محلي، ناحيه

 22ماده 

ت در خـارج از  سيسااساختمان و ت بررسي و اظهارنظر نسبت به كاربري ، تفكيك زمين و احداث هرگونه
استثناي اراضي داخلي محدوده روستاها بـه منظـور    شهرها به) محدوده استحفاظي(محدوده قانوني و حريم 

دبيرخانـه كميسـيون   . شـود  استان محـول مـي   13كميسيون ماده  اي مربوطه به تطبيق با طرح جامع ناحيه
ر كميسيون مذكور مطـرح و اعـالم   هاي الزم ، موضوع را د اخذ استعالم موظف است پس از تكميل مدارك و

  .نظر نمايد

  23ماده 

به استفاده از اراضـي و احـداث    ين نامه مربوطيسيسات در اراضي موضوع آااحداث هر نوع ساختمان و ت
اي و ضـوابط و مقـررات    هـاي ناحيـه   رعايـت طـرح   بنا و تأسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها، بدون

اي تهيه نشده باشد و يا در دسـت تهيـه نباشـد، كميسـيون      كه طرح ناحيه در مواردي. مربوطه ممنوع است
سـازمان  (هاي كارشناسي از طريق دبيرخانه كميسيون مـذكور   انجام بررسي تقاضاهايي را كه پس از 13ماده 

شود، با لحاظ ضـوابط و مقـررات عمـومي مصـوب شـوراي       در كميسيون مطرح مي) مسكن و شهرسازياستان
ورد سيسات در خارج از محدوده وحريم شهرها مامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تين نايعالي وآ

   .دبررسي و تصويب قرار خواهد دا
ي مسكوني و تغييرات بعـدي آن  ها شهركدرارتباط با بررسي و تصويب  13كليه وظايف كميسيون ماده 

   .گردد به شوراي استان محول مي
ربـط رسـيده    قانوني ذي ك ها اعم از مسكوني يا صنعتي كه به تصويب مراجعتبصره ـ اراضي داخل شهر 

انـد، تـابع ضـوابط و     موضوعه تعيين شـده  اي كه به موجب قوانين هاي ويژه باشند و همچنين مناطق و حريم
  .مقررات قانوني مربوطه خواهند بود

  24ماده 

اجراي آن ايجاد اشكال نمايد و يا بـه   ه يااي قابل اجرا نبود در مواردي كه طرح ناحيه 13كميسيون ماده 
تغييرات مورد نظر را جهت بررسي و تصويب شوراي استان  ،ي مذكور را ضروري بداندها طرحهر دليل اصالح 
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  .نمايد پيشنهاد مي به دبيرخانه شوراي استان

  25ماده 

اشد، نظرات مختلف ود داشته بوج چنانچه در شوراي استان اختالف نظر در مورد برخي پيشنهادات طرح
  .عالي گزارش خواهد شد نهايي به شوراي عيناً در متن صورتجلسه درج و جهت اتخاذ تصميم اعضا

  26ماده 

هـا اعمـال    ضوابط و مقـررات طـرح   ها و ها و نقشه اصالحات مورد نظر شوراي استان بايد قبالً در گزارش
اعمال اصالحات موضـوع ايـن   . و شرط باشد ها در شوراي استان بدون قيد جلسات بررسي طرح شده و صورت

عالي مطرح خواهد شـد، بـه طـور كتبـي      استان كه در شوراي ماده بايد در مورد آن دسته از مصوبات شوراي
بـه دبيرخانـه شـوراي     28و  27استان گواهي شده و همراه مدارك مـواد   توسط سازمان مسكن و شهرسازي

   .دعالي ارسال شو
مغايرت داشته  الحات پيشنهادي استان با نظر كارشناسي تهيه كنندگان طرحتبصره ـ در مواردي كه اص 

  .عالي ارايه خواهد شد شوراي  باشد، موضوع به صورت جداگانه همراه با مدارك مربوطه به دبيرخانه

  27ماده 

ي جـامع شـهري و   هـا  طـرح  جلسات شوراي استان كه پس از بررسـي و اظهـارنظر نسـبت بـه     در صورت
   : شود بايد يا قسمت هايي از آنها تنظيم مياي و  ناحيه

آيد، تصريح شده  مي هايي كه استناد به آنها در مواقع اجرا الزم ها و اوراق و گزارش ها و جدول كليه نقشه  -1
   .باشد

   
نفـر از   6حـداقل   هاي پيوست مصـوبه بـه امضـاي    ها و اوراق و جدول و نقشه جلسات صورتكليه صفحات -2

   .دجلسه شوراي استان رسيده باش ر دراعضاي حاض
و نتيجـه بررسـي    هاي فوق به مهر و امضاي دبيرخانه شورا رسـيده  ها و جدول جلسات و نقشه صورت -3

  .طرح در دفترهاي ويژه ثبت شود

  خالصه خالصه 
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هاي شهري در نظام مديريت شهري شامل مواردي چون  ابعاد اجرايي محدوده ،در اين فصل
ي جـامع شـهري   هـا  طـرح ه و حريم شهر به ويژه در ارتباط با نحوه تعيين و تصويب محدود

  . مورد بررسي قرار گرفت
  :  هاي زير مورد تحليل واقع شد همچنين  نيز ماهيت، ساختار و اختيارات كميسيون

   ها قانون شهرداري 99كميسيون ماده  
  ها شهرداري 100كميسيون ماده  
  يين نامه مربوط به استفاده از اراضـي، احـداث بنـا و تاسيسـات در     آ 13كميسيون ماده

  حريم شهرها خارج از محدوده قانوني و

      آزمونآزمون

ا حريم و محـدوده شـهر را بـر شـمرده؛     هاي خاص مرتبط ب ساز و كار اجرايي كميسيون .1
   ؟وظايف و حيطه اختيارات آنها را تبيين نماييد

  ؟عيين و تصويب حريم و محدوده شهر را تشريح نماييدنحوه ت .2

با توجه به ابعاد اجرايي بيان شده در اين فصل و نيز شناخت شـما از قـوانين در فصـول     .3
بـازي   خـواري و بـورس   از جملـه زمـين  ( تواند منجر به فساد اداري هايي كه مي پيشين، خالء

 ظر شما چگونه قابل شناسايي است؟در امور مرتبط با حريم و محدوده شهر شود به ن) زمين

  خـواري در  حـريم شـهرها پيشـنهاد      جرايي براي مقابله بـا پديـده زمـين   چه ساز و كار ا .4
 يد؟ينما مي
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، مجموعه قوانين و مقررات شهرسازي، جلد اول ، مركز مطالعات )1382(احسن، مجيد،  .1
 .و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

، طرح آمايش استان تهران، مطالعات ) 1386( )شركت خدمات مديريت ايرانيان( ايرمكو .2
  . 1386آذرماه  ريزي استان تهران، گيري، سازمان مديريت و برنامه نظام مديريت و تصميم

هـاي طــرح جامــع تهــران، طـرح       از گـزارش (حريم شهر تهران ) 1385(بوم سازگان  .3
تـدقيق و تكميـل طـرح    : قسـمت سـوم  ) اسـناد  راهبردي هدايت و كنترل تحوالت كالبدي،

 . توسعه تهران

،گـزارش دوم طـرح پژوهشـي    )  1383( ، دانشـگاه تربيـت مـدرس   . پژوهشكده اقتصـاد  .4
ريـزي   هاي شهري ويرايش مقدماتي، مركز مطالعات و برنامـه  طراحي نظام مديريت مجموعه

 .يرشه

هرسازي ايران، انگليس ، اصول حقوقي حاكم بر قوانين و مقررات ش)1375(ترك، مهري،  .5
  .نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه شهيد بهشتي و آمريكا، پايان

، مجموعه كامل قوانين و مقررات شهرداري و شوراهاي )1382(، غالمرضا، يحجتي اشرف .6
  .اسالمي، انتشارات كتابخانه گنج دانش

وقي ايرانـي، ماهنامـه   هاي شهري در نظام حق ، جايگاه محدوده) 1381 (، حيدرنيا، علي .7
 . 45شهرداري ها، سال چهارم، شماره 

مزايا و معايب كمربند سبز ") 1388(سادات رضوي، منيره السادات و  حجازي، رخشاد   .8
  . http://parks.tehran.irها و فضاي سبز شهر تهران،  ، سازمان پارك)در شهر تهران(
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عمـل وزارت   ، مجموعه قوانين و مقررات اختصاصي و مورد)1376(زاده، فردوس،  شاهرخ .9
  .مسكن و شهرسازي، سازمان ملي زمين و مسكن

 .هران، نشر ميزانت آيين دادرسي مدني، جلد اول، )1382(، عبداهللا ،شمس .10

بات شوراي نظارت بر گسـترش شـهر تهـران، شـركت     ، مصو)1374(شهرداري تهران،  .11
  .ريزي شهري شهرداري تهران پردازش و برنامه

ريزي شهري، چاپ سيزدهم، انتشارات دانشـگاه   ، كارگاه برنامه)1387(شيعه، اسماعيل .12
 .علم و صنعت ايران

هـا در طـرح هـاي كالبـدي و      گاه ، روش شناسي شبكه سكونت)1382(، ناصر عظيمي، .13
  .كز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايراناي، مر منطقه

، گزيده مطالعات طرح راهبردي توسعه كالبـدي ايـران، مركـز    )1383( ،غمامي، مجيد .14
  .مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

، گزيده مطالعات طرح راهبردي توسعه كالبـدي ايـران، مركـز    )1383( ،غمامي، مجيد .15
  .و معماري ايران مطالعات و تحقيقات شهرسازي

  هاي فرهنگي ايران، نشر فضا گذاري بر ثروت ، حريم)1384(، فالمكي،منصور .16
  .، روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران)21/3/1382(قوه قضائيه  .17
 .، حقوق شهري، انتشارات مجد)1382(كاميار، غالمرضا،  .18

  .جد، حقوق شهري و شهرسازي،چاپ سوم، انتشارات م)1387(، غالمرضا كاميار، .19
، طرح مطالعاتي شناسايي سـاختار مـديريت محلـي در    )  1381 ( كاظميان، غالمرضا، .20

  .ايران، كميته ملي اسكان بشر، وزارت مسكن و شهرسازي

، ي تهـران شـهر  مجموعـه  ، مجموعه قوانين و مقررات مربوط بـه )1383(مالك، شهال،  .21
  .گزارش منتشر نشده
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حدوده و حريم شهر، روستا و شهرك ، اليحه تعاريف م)1383(مجلس شوراي اسالمي، .22
  .و نحوه تعيين آنها

 .،آئين دادرسي مدني،تهران، نشر ميزان )1381(، جالل الدين ،مدني  .23

اظهار نظر كارشناسي درباره اليحه تاسيس اسـتان  ) 1389(، هاي مجلس مركز پژوهش .24
  . 1389هاي مجلس، فروردين  البرز، مركز پژوهش

طـرح بـازنگري اسـتراتژيك نظـام       )1385( ،هر تهـران مركز مطالعات و برنامه ريزي ش .25
  .، شهرداري تهران2مديريت كالن شهر تهران، گزارش نهايي شماره 

، مقاالتي در باب شـهر و شهرسـازي، چـاپ ششـم ،انتشـارات      )1387(منوچهر مزيني، .26
  دانشگاه تهران

  .نشر ديدار قانون مجازات اسالمي، تهران، )1385(، جهانگير -منصور  .27
، مجموعه قوانين و مقررات ثبت اسناد و امالك كشور، نشـر  )1378(جهانگير،  منصور، .28

  .ديدار
  .، قوانين و مقررات مربوط به شهر و شهرداري، نشر ديدار)1383(جهانگير، ر، منصو .29
-، طرح ساختاري راهبـردي حـوزه شـهري اسالمشـهر    )1384(مهندسين مشاور آبان،  .30

 .مسكن وشهرسازي استان تهران وزارت مسكن وشهرسازي، سازمان -رباط كريم

 -، طـرح جـامع حـوزه شـهري پاكدشـت     )1382( مهندسين مشـاور طـرح و آمـايش،    .31
شهرسازي استان  مطالعات مديريت و مشاركت وزارت مسكن وشهر سازي، سازمان مسكن و

 .تهران

، بررسـي قـانون شـهرداري، پيوسـت     )1376( ،مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتمـاعي  .32
  .عه تاريخي قوانين مربوط به شهرداري، گزارش منتشر نشدهو، مجم2و  1شماره 
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جلـد اول مبـاني نظـري و مفـاهيم     ، ، بررسي قانون شهرداري)1380(نوروزي، كامبيز،  .33
   .هاي كشور سازمان شهرداري اتپايه، انتشار
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