ضوابط جلوگيري از افسايش محدوده شهرها ( مصوب مورخ )88/18/01

ضَضايؼبلي ضْطسبظي ٍ هؼوبضي ايطاى ػالٍُ ثط ٍظيفِ اظْبضًظط زضثبضُ لَايح ٍ آيييًبهِّبي ضْطسبظي،
ػْسُزاض تػَيت عطحّبي تَسؼِ ٍ ػوطاى زض هميبسّبي هلي ،هٌغمِايً ،بحيِاي ٍ هحلي ٍ ثطضسي ٍ
تػَيت ضَاثظ ٍ همطضات ضْطسبظي است كِ ثِ ذػَظ زض ثٌس  4هبزُ  2لبًَى تأسيس ضَضايؼبلي هصكَض
تػطيح ضسُ است.
اييگًَِ ضَاثظ كِ ثب ّسف فطاّن ضسى هَاظيي اجطايي ٍ لبًًَي تَسؼِ هَظٍى ٍ ّوبٌّگ كبلجسي كطَض
تْيِ هيضًَس ،ثب تَجِ ثِ زاهٌِ ضوَل (ضْطً ،بحيِ ،هٌغمِ ٍ كطَض) ٍ تأثيطگصاضي ٍسيغ آًْب ثط تَسؼِ ٍ
ػوطاى كطَض ،يكي اظ پبيِّبي اغلي ًظبم عطحضيعي ٍ كٌتطل تَسؼِ كبلجسي كطَض هيثبضٌس.
زض سبلّبي اذيط گستطش تسضيجي هحسٍزُ هػَة ضْطّب زض ضطايغي ضٍي زازُ كِ جوؼيت ٍالؼي ضْطّب
زض افك عطحّبي جبهغ يب ّبزي ٍ يب زض همبعغ ظهبى هؼيي ،اظ ضلن جوؼيت پيصثيٌي ضسُ ثطاي آًْب زض
عطحّبي هصكَض زض ّوبى همبعغ ثب اذتالف لبثل هالحظِ اي كوتط ثَز .همبيسِ جوؼيت چٌس ضْط ثعضگ ٍ
كَچك كِ ثِ غَضت اتفبلي ّن اًتربة ضس ًطبى زاز كِ ايي اهط لبثل تؼوين ثِ ٍضؼيت لطيت ثِ اتفبق
ضْطّبي كطَض است ٍ لغغ ًظط اظ ػَاهل ثِ ٍجَز آٍضًسًُ ،طبىزٌّسُ ػسم تحمك تطاكنّبي پيصثيٌي ضسُ
زض عطح ٍ تَاى جوؼيتپصيطي ضْط حتي تب سبلّبيي زٍضتط اظ افك عطحّب است .زض چٌيي هَاضزي گستطش
هحسٍزُ ضْطّب حتي پس اظ پبيبى يبفتي زٍضُ اجطايي زُ سبلِ آًْب ًيع هٌغمي ًجَزُ ٍ حبغلي جع تطسيس
ترطيت اضاضي كطبٍضظي ٍ ثبغبت پيطاهَى ضْطّب ،تحويل ّعيٌِّبي گعاف ثِ زستگبُّبي هسئَل تأهيي
ذسهبت ضْطي ٍ زض ًتيجِ زضَاضتط ضسى هسيطيت ضْطي ٍ ػسم اضائِ ذسهبت هغلَة ٍ هٌبست ثِ ضْطًٍساى
ٍ ثبالذطُ پطاكٌسُسبظي ٍ ظضت ضسى سيوب ٍ هٌظط ضْط ًساضز.
ثب تَجِ ثِ هَاضز فَق ٍ ثطضسيّبي اًجبم ضسُ ،هػَثِ ضَضايؼبلي ضْطسبظي ٍ هؼوبضي ايطاى زض جلسِ هَضخ
 78/8/10ثِ ضطح ظيط هيثبضس:
 .1اظ تبضيد تػَيت ايي هػَثِّ ،ط گًَِ افعايص زض هحسٍزُ هػَة عطحّبي ّبزي ٍ جبهغ ضْطي تب ظهبًي
كِ تطاكن ًبذبلع جوؼيتي ضْط (يؼٌي ًسجت جوؼيت ثِ سغح هػَة) زض هحسٍزُ فؼلي عطح (يؼٌي
هحسٍزُ عطح هػَة ثِ اضبفِ كليِ تغييطات احتوبلي لبًًَي ٍ هػَة ثؼسي تب ايي تبضيد) ثط اسبس عطحّبي
هػَة تحمك پيسا ًكطزُ ثبضس هوٌَع است.

تجػطُ :آى زستِ اظ پيطٌْبزات هطثَط ثِ افعايص هحسٍزُ ضْطّب كِ تب ايي تبضيد ثِ زثيطذبًِ ضَضايؼبلي
ضْطسبظي ٍ هؼوبضي ايطاى ٍاغل ٍ زض ًَثت زستَض كبض ضَضايؼبلي لطاض گطفتِ است هطوَل هفبز ايي هػَثِ
ًجَزُ ٍ ثطضسيّبي كبضضٌبسي الظم جْت عطح زض ضَضايؼبلي زض هَضز آًْب ثِ ػول ذَاّس آهس.
 .2زستگبُّبي شيضثظ هَظفٌس ثطاي اضتمبء كيفيت ٍ ضطايظ ظًسگي زض هحلِّبي هطكعي ٍ لسيوي ضْطّب ٍ
ثِ ٍجَز آهسى اهكبى ػطضِ ثيطتط ٍ ثِ هَلغ ظهيي زض ثرصّبي هصكَض ،پس اظ تؼييي حسٍز هٌبعك هطوَل
ثْسبظي ،ثبظسبظي ٍ ًَسبظي زض عطحّبي جبهغ ضْطي ،ثالفبغلِ عطحّبي تفػيلي هَضؼي ٍ عطاحي ضْطي
الظم ثطاي ايي هٌبعك ضا ثب حفظ َّيت ٍ ضػبيت اغَل هؼوبضي ٍ ضْطسبظي ثَهي ضْط تْيِ ٍ ثِ تػَيت
كويسيَى هبزُ ( )5استبى هطثَعِ ثطسبًٌس ،زض هَضز ثبفتّبي ثب اضظش تبضيري الظم است پيص اظ عطح زض
كويسيَى هبزُ ( ،)5عطحّبي هصكَض ثِ تأييس سبظهبى هيطاث فطٌّگي ثطسس.
ٍ .3ظاضت هسكي ٍ ضْطسبظي هَظف است زض جْت ّسايت اغَلي افعايص تطاكن ًبذبلع ضْطي ،ثِ ػٌَاى
يكي اظ اثعاضّبي هَضز ًيبظ ايي هػَثِ ،ضَاثظ ثلٌسهطتجِسبظي ٍ هكبًيبثي آى ضا ثط حست اٍلَيت ٍ ضطٍضت زض
ضْطّب ثب ّوكبضي ضْطزاضيّب ،هغبلؼِ ٍ تْيِ ًوبيس ٍ ثطاي عي هطاحل تػَيت ٍ اجطا اضائِ ًوبيس.
ّ .4ط گًَِ تفكيك ظهيي ٍ ٍاگصاضي آى ثطاي اهط هسكي ثِ افطاز ،ضطكتّبي تؼبًٍي يب اضگبىّبي زٍلتي ٍ
غيطزٍلتي ٍ ًْبزّب زض زاذل حطين ٍ هحسٍزُ استحفبظي ضْطّب هوٌَع هي ثبضس.
 .5لجَل تمبضبّبي هطثَط ثِ افعايص هحسٍزُ عطحّبي هػَة اػن اظ ايٌكِ اظ عطيك سبظهبىّب ،اضربظ يب
ضطكتّبي تؼبًٍي ٍ غيطُ زضذَاست ضسُ ثبضس ،تَسظ ضْطزاضيّب ٍ سبيط اػضبء كويسيَى هبزُ ( ٍ )5عطح
ايي تمبضبّب زض كويسيَىّبي هصكَض ٍ ضَضاّبي ضْطسبظي استبىّب تب حػَل ثِ ضطايظ تؼييي ضسُ زض ايي
هػَثِ هوٌَع هيثبضس.
 .6تغييط كبضثطي اضاضي ظضاػي ٍ ثبغبت زاضاي كبضثطي كطبٍضظي ٍ ثبغساضي زض عطحّبي هػَة ضْطي ٍ
تجسيل جٌگلّب ثِ كبضثطيّبي ضْطي هوٌَع است.
 .7غسٍض ّط گًَِ هجَظ تفكيك ٍ پطٍاًِ احساث ثٌب ثطاي اضاضي ظضاػي ٍ ثبغبت ٍالغ زض حبضيِ ضْطّب كِ زض
عطحْبي هػَة ضْطي زاضاي كبضثطي هسكًَي ّستٌس ،تب لجل اظ ايٌكِ تطاكن ًبذبلع جوؼيتي زض ثميِ
اضاضي ضْطي ثِ تطاكن ًبذبلع پيصثيٌي ضسُ زض عطح هػَة ًطسيسُ ثبضس هوٌَع است.
 .8ثِ هٌظَض جلَگيطي اظ گستطش ثيضٍيِ ضْطّب ٍ حفظ ثبغبت ٍ اضاضي ظضاػي ٍ ظهييّبي ثب لبثليت
كطبٍضظي ٍ جٌگلّب زض پيطاهَى ضْطّبي كطَض ٍ ضػبيت زليك هَضَع ايي هػَثِ ،اظ تبضيد تػَيت ايي
همطضات ،زستگبُّبي تْيِكٌٌسُ عطحّبي تَسؼِ ضْطي هَظفٌس زض تجسيسًظط ٍ يب تْيِ عطحّبي جبهغ ٍ

ّبزي ضْطّبً ،مطِ هٌغمِثٌسي ٍ استفبزُ اظ ظهيي زض هحسٍزُ استحفبظي ٍ حطين تؼييي ضسُ زض عطحّبي
هصكَض ضا ثب حفظ اضاضي كطبٍضظي ٍ ثبغبت ٍ جٌگلّبي هَجَز ٍ ّوچٌيي حفظ ٍ حطاست اظ جطاين ضاّْبي
ػجَضي ثيي ضْطي ٍ ضػبيت هحسٍزُ ّبي هٌبعك چْبضگبًِ هحيظ ظيست ٍ تؼييي كبضثطيّبي ػوسُ ٍ
تأسيسبت ٍ تجْيعات هَضز ًيبظ زض هميبس ضْطي ٍ ًبحيِاي كِ هيتَاًٌس زض حطين ضْط هستمط ضًَس ٍ
كوطثٌس سجع ،تْيِ ٍ ثطاي تػَيت ثِ ضَضايؼبلي ضْطسبظي ٍ هؼوبضي ايطاى ٍ سبيط هطاجغ شيضثظ اضائِ
ًوبيٌس.
 .9زثيطذبًِ ضَضايؼبلي ضْطسبظي ٍ هؼوبضي ايطاى هَظف است هفبز ايي هػَثِ ضا ثطاي اعالع ػوَم زض زٍ
ضٍظًبهِ كثيطاالًتطبض زضج ًوبيس.

