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 (پنجم)بخش حاکم بر کنترل ساختمانشهرسازي اصول 

 کنترل تراکم و ارتفاع ساختمان

 
 میسان فضای آزاد نسبت به کل سطح زمین

در عثمِ ّوکف ٍ حذالل  سٗزتٌإ تَسؼِ ضْزٕ، حذاکثز سغح ّا عزح در تخص ضَاتظ ٍ همزرات احذاث ساختواى، تواهٖ 
ل فضإ آساد در ّز لغؼِ سه٘ي ٍ ًظارت تز اخزإ آى . تؼ٘٘ي حذالگزدد هٖفضإ آساد لغؼِ سه٘ي تؼذ اس احذاث تٌا در آى هطخص 

 تَسظ ساسًذگاى تٌا اس چٌذ خْت دارإ اّو٘ت است:
 ؛خوؼ٘ت در هٌاعك هختلف ضْز تزاکنکٌتزل  (1
 ؛ًَر ٍ َّا ٍ آراهص هغلَب تزإ سکٌِ تأه٘ي (2
  .هح٘ظ سالن تزإ سًذگٖ هزدم تأه٘يسَسٕ ٍ  آتص خغزاتتمل٘ل  (3

ًاپذٗز ضذُ  ضْزّا اختٌاب ػوَهٖاهکاًات ضْزٕ، رضذ  تأه٘يدر ضزاٗغٖ کِ تِ دالٗلٖ ًظ٘ز هطکل کوثَد سه٘ي ٍ ّوچٌ٘ي 
 است. تزخَرداراست کٌتزل سغح فضإ آساد اس اّو٘ت ح٘اتٖ 

ضْزٕ تا  ٍساسّإ تا تَخِ تِ ضَاتظ ٗاد ضذُ، در تزخٖ اس کطَرّا ًظارت دل٘ك ساخت سذٓ ت٘ستن ه٘الدٕاٍل  ٔدر ً٘و
خلَٕ ساختواى، کٌار ساختواى ٍ ػمة ساختواى ٍ ّوچٌ٘ي ارتفاع دل٘ك  ّإ ح٘اطاًذاسٓ  دل٘ماًضذٗذٕ ّوزاُ تَد ٍ  ّإ سختگ٘زٕ

ٍ ًارضاٗتٖ هزدم ٍ  اػتزاضتذرٗح ضَاتظ هذکَر تز اثز  ضذ ٍلٖ تِ کس اهکاى تخلف دادُ ًوٖ ذ ٍ تِ ّ٘چٗگزد ساختواى تؼ٘٘ي هٖ
 تأه٘يکلٖ در  ّإ ّذفدر حال حاضز فمظ ٍ ل٘مِ تَسظ هالکاى ٍ هؼواراى ٍ هٌْذساى ساختواى تؼذٗل گزدٗذ ػذم اهکاى اػوال س

  .گ٘زد لزار هٖ هَردًظز ّا ساختواىرفاُ ٍ آساٗص هزدم ٍ راحتٖ 
صذ سٗزتٌا ًسثت تِ هدوَػِ در ٔگ٘زد ت٘طتز در هحاسث رٍضٖ کِ ّن اکٌَى تزإ کٌتزل اًذاسُ ٍ ٍسؼت هَرد ػول لزار هٖ

رٗشٕ  تَاًذ تا رػاٗت ضَاتظ هذکَر ٍ ّوچٌ٘ي تا ضاتغِ حذالل فضإ تاس، ساختواى خَد را عزح لغؼِ سه٘ي تکِ٘ دارد ٍ هالک هٖ
 .ًطَدتزإ ّوساٗگاى فزاّن  هشاحوتٖکٌذ تِ ضزط آًکِ 

 

 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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 حداکثر تعداد طبقات
 إ گًَِ تِٕ فٌٖ ٍ ساختواًٖ اهکاى تَسؼِ ػوَدٕ ضْزّا ٍ افشاٗص تؼذاد عثمات را فزاّن کزدُ است ّا پ٘طزفت کِاکٌَى 

در  تَخْٖ لاتلتِ حذاکثز تؼذاد عثمات ًمص  ّا ساختواىتَاى چٌذ ّشار ًفز خوؼ٘ت را در داخل ٗک تزج خإ داد، تؼ٘٘ي ارتفاع  کِ هٖ
رػاٗت  ّا ساختواىهتفاٍت ضْز ٍ ارتفاع  ّإ تخصتؼ٘٘ي حذاکثز تؼذاد ٍاحذّا در ًظارت تز تزاکن ٍ تَسؼِ هٌغمٖ ضْزّا دارد. در 

 هَارد سٗز اّو٘ت دارد:
در ًظز گزفتِ  ضْزاستفادُ اس دٗذ ٍ هٌظز ػوَهٖ  ٍ ّوچٌ٘ي س٘وا ٍ فزم ضْز ،ّا ساختواىارتفاع ٍ تؼذاد عثمات در تؼ٘٘ي  -

 ضَد.  هٖ
هحلٖ ٍ خصَص٘ات دٗگز اختواػٖ ٍ  ّإ سٌتاس ًظز اختواػٖ ٍ در راتغِ تا ّا  آى هسألِ تؼذاد عثمات ساختواى ٍ سًذگٖ در -

ٕ ّا ساختواىتَخْٖ تِ ارسش التصادٕ سه٘ي ٍ گزاٗص ػوَهٖ تِ  کِ تٖ گًَِ ّواىگ٘زد.  فزٌّگٖ هَرد هغالؼِ لزار هٖ
ضَد،  سٗزتٌاٍ ٗا افشاٗص سغح  تؼذاد عثمات غ٘زلاًًَٖتَاًذ هَخة تزٍس تخلفات ساختواًٖ تِ صَرت افشاٗص  هزتفغ هٖ

 ّا سه٘يتَاًذ تِ گستزش افمٖ ضْز در  ٕ هزتفغ ً٘ش هّٖا ساختواىتَخْٖ تِ ػذم تواٗل ضْزًٍذاى تِ سًذگٖ در  ّوچٌ٘ي تٖ
 ٍ هس٘زّإ ًاخَاستِ ت٘اًداهذ.

ٍ آراهص ٍ آساٗص  سًذگٖهطزف تَدى ساختواى ٍ ًَاحٖ هداٍر، تِ هسألِ پَض٘ذگٖ  در راتغِ تا ّا ساختواىتِ عثمات  -
 ضَد.  هٖتَخِ  ّا خاًَادُ

گزدد. تذْٖٗ است  اس عزٗك تؼ٘٘ي حذاکثز ارتفاع ساختواى هطخص هٖ هَردًظزٕ تَسؼِ ضْزٕ گاُ کٌتزل ّا عزح در 
إ ًسثت تِ کف خ٘اتاى هحاسثِ گزدد.  هتزاص تؼ٘٘ي ضَد، تاٗذ هطخص ضَد کِ ارتفاع اس چِ ًمغِ تزحسةٌّگاهٖ کِ ضاتغِ ارتفاع 

اٗي ضَاتظ تاٗذ چٌاى ٍضَحٖ داضتِ تاضذ کِ صاحة سه٘ي ًتَاًذ تزإ اٗداد تؼذاد عثمات ت٘طتز، ارتفاع خ٘لٖ کوٖ تزإ ّز ٗک اس 
 .عثمات ساختواى هٌظَر ًواٗذ

را تصَٗة کزد کِ در « ساسٕ ضَاتظ ػام تلٌذهزتثِ» 1331هْز  11الٖ ضْزساسٕ ٍ هؼوارٕ اٗزاى در خلسِ ضَرإ ػ
 اس آى آهذُ است:  ّاٖٗ تخص
 ت٘تا خوؼ ٕهحذٍد تِ ضْزّا صزفاًکطَر،  ٕصذٍر هدَس ّزگًَِ احذاث ساختواى تلٌذ در ضْزّا اس تارٗخ اتالؽ اٗي هصَتِ، (1

در اًغثاق تا  زاىٗا ٍٕ هؼوار ٕضْزساس ٖػال ٕتلٌذ هصَب ضَرا ّٕا ساختواىهداس  ّإ ػزصِ ّشار ًفز ٍ در 2۲۲ ٕتاال

 .تَد َاّذهصَتِ خ يٗا َست٘ضَاتظ ٍ همزرات هٌذرج در پ
ًطذُ  ٌٖت٘ص٘هصَب آى پ ٕتَسؼِ ضْز ّٕا عزح تلٌذهزتثِ در  ّإ کِ ػزصِ طتزّ٘شار ًفز ٍ ت 2۲۲ ت٘تا خوؼ ٕدر ضْزّا (2

تا  ٕضزٍرت احذاث ساختواى تلٌذ، تَسظ ضْزدار ْٖ٘گشارش تَخ ستتاٖٗ ضْز ٍ ٍخَد تماضا، تذٍاً ه اس٘تاضذ، در صَرت ً
 ٍٕ هؼوار ٕضْزساس ٖػال ٕتِ ضَرا ًْٖٗا ةٗخْت تصَ]عٖ هزاحل لاًًَٖ[ ٍ پس اس  ِ٘ضْز تْ ٖالهاس ٕضَرا تأٗ٘ذ

 .ارائِ گزدد زاىٗا
 صزفاًضْز هَرد هغالؼِ گزدد ٍ  ٕزپذٗت٘در خوؼ ز٘٘هَخة تغ ذًٗثا ٕطٌْاد٘عزح پدر لسوت دٗگزٕ اس هصَتِ آهذُ است: 

 است. ٖضْز لاتل تزرس ٕکالثذ ٕالگَ ز٘٘تِ ػٌَاى تغ
 


