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دیباچه
آهنگ رشد شهرها و افزایش پیوستت معییتت شتهری بت متوازا
پدیده مهامر و در امتداد آن بلییده شدن فضاهای باز و ستزز ووست
ساخت و ساز ،لزوم پایزندی و ووم ب مزاحث زیست محیطی را بتیش
از پیش نعایان میکند.
بیشک ومود قوانین و آییننامت هتا نشتش برمستت ای در حفاظتت از
محی زیست شهری ایفا میکند .یکتی از ماتادیم مهتح محتی زیستت
شهری ،فضاهای پرطراو و فرحبخش سزز شهری استت کت در باورهتای
دینی و ملّی مردمان ایرانزمین نیز مایگاه واالیی دارد .با مطالی سیر وطوّر
و وحوّل قانونگذاری زیست محیطی در ایران میووان ب این نکتت پتی بترد
ک قانونگذار پیوست مایگاه ویژهای برای مشوال زیستمحیطی قائل بتوده
است .ب بیان دیگر میضال زیستمحیطی کت هتح اکنتون شتهرهای متا
دچار آن هستند ناشی از خت قتانونی نیستت ،بلکت بیضتان ناشتی از تدم
پایزندی ب امرای بدون ونازل قوانینی است ک در این زمین ومود دارد.
کتاب «امتانتت سزتز» ک ب هعّت کارشناسان محترم شهرداری شیراز:
خانح مهندس نسیع نوبخت و آقای مهندس سیدمواد نشیزی ب زیور طزع
آراست شده ،والشی است ارزشتعند مهتت بتازخوانی و بازشناستی قتوانین
زیستمحیطی کشور کت امیتد استت ایتن پتژوهش ،زمینت پاسداشتت و
حفاظت بیش از پیش محی زیست و فضای سزز شهری را فراهح آورد.
دکتر علیرضا پاکفطرت
نعاینده مردم شریف شهرستان شیراز و زرقان
در یازدهعین دوره مجلس شورای اسالمی

پیشگفتار
با مطرح شدن مزحث ووسی پایدار در سالهای اخیر ،موضوع حفاظتت
از محی زیست ب نوان بخشی اساسی از پارادایح ووستی پایتدار بتیش از
پیش مورد ووم سیاستگذاران و واعیحگیران قرار گرفت است وتا متایی
ک مسیر وکامل این قوا د ،امتروزه منجتر بت واتویا قتوانینی در حتوزه
مالیا سزز ب نوان یکی از پای های مهح مالیاوی شده است.
از زمان واویا اولین قانون مروز با فضای سزز در سال  ۱۳۵۲ک
رسعان حفاظت از فضای سزز ب ویتژه درختت متورد وومت واقتع شتده
واکنون ک شوراهای اسالمی شهرها نیز ضوابطی در این خاوص وضتع
نعودهاند هعگی بیانگر ووم و اهتعام عومی ب صیانت هر چت بیشتتر
از طزییت ،افزایش سران فضای سزز ،کاهش آلودگی و غیره بوده است.
امروزه ایجاد فضای سزز شهری ضعن ونوع بخشی ،زیزایی بیشتر چهره
شهر ،ولطیف هوا و کاهش آلودگی ،منجر ب بهزود سطح کیفیت زندگی
شهروندان گردیده است.
در کتاب حاضر ،مجعو قوانینی ک ب طور مستشیح یتا غیتر مستتشیح
حامی محی زیست و فضای سزز شهری میباشند در راستتای آگاهستازی
هر چ بیشتر الق منتدان گتردآوری شتده استت کت ان شتات ان بتوانتد
حرکتی هر چند کوچک در مهت اروشات دانش حشوق محی زیست باشد.
در پایان از مدیر محترم انتشارا ایالف ،منتاب آقتای مجیتد احعتدی،
وشکر و قدردانی میشود.
نسیمه نوبخت -سیدهواد نقیبی
شيراز-آذر 1۳99

فصل نخست:
محیطزیست و فضای سبز شهری در آیینه قوانین عمومی

ب طور کلی قوانینی ک مربوط ب محتی زیستت و فضتای ستزز در
شهرها میباشد را میووان ب دو ضواب و مشررا ام و ختاص وشستیح
نعود ک در ادام ب آنها پرداخت خواهد شد.
 -1ضوابط و مقررات عام
 -1-1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

در دو اصل از قتانون اساستی بت محتی زیستت بت طتور مشتخ
پرداخت و وخریا آن نیز معنوع ا الم شده است:
 -1-1-1اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

در معهوری اسالمی ،حفاظت محی زیست ک نسل امروز و نسلهتای
بید باید در آن حیا امتعا ی رو ب رشدی داشت باشند ،وظیفت عتومی
ولشی میگردد .از این رو فیالیتهتای اقتاتادی و غیتر آنکت بتا آلتودگی
محی زیست یا وخریا غیر قابل مزران آن مالزم پیدا کند ،معنوع است.
 -1-1-2اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

انفال و ثرو های عومی از قزیل زمینهای موا یا رهاشتده ،میتادن،
دریاها ،دریاچ  ،رودخان ها و سایر آبهای عومی ،کوهها ،درهها ،منگلهتا،
نیزارها ،بیش های طزییی ،مراویتی کت حتریح نیستت ،ارث بتدون وارث ،و
اموال مجهولالعالک و اموال عومی کت از غاصتزین مستترد متیشتود در
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اختیار حکومت اسالمی است وا بر طزم ماالح ام نسزت ب آنهتا عتل
نعاید .وفایل و ورویا استفاده از هر یک را قانون میین میکند.
 -1-2قانون حفظ نباتات ،مصوّب  1346/2/12مجلس شورای ملّی

ماده  -1از واریخ واویا این قانون ستازمان حفتن نزاوتا وابستت بت
وزار کشاورزی وشکیل میگردد ایتن ستازمان دارای شخاتیت حشتوقی
است و ب وسیل یک رئیس ب انتخاب وزیر کشاورزی اداره خواهد شد.
تبصره -انتخاب ذیحساب سازمان ب

هده وزیر دارایی است.

ماده  -2سازمان حفن نزاوا دارای شورایی استت کت از اشتخاص
زیر وشکیل میشود:
 -۱وزیر کشاورزی
 -۲میاون فنی وزار کشاورزی
 -۳میاون وزار دارایی
 -4میاون وزار کشور
 -۵میاون وزار بهداری یا یک کارشناس ب انتخاب وزیر بهداری
 -6رئیس مؤسس بررسی آفا و بیعاریهای گیاهی
 -7رئیس سازمان حفن نزاوا
 -8مدیر امل بنگاه شیعیایی و ست نفتر کارشتناس دفتع آفتا بتا
شخایتهایی ک کار آنها با دفع آفا اروزتاط دارد بت انتختاب وزیتر
کشاورزی .وزیرکشاورزی و در غیتاب او میتاون فنتی وزار کشتاورزی
هدهدار ریاست شورا خواهد بود.
ماده  -3شورا ملسا ماهیان خواهد داشتت و در مواقتع لتزوم بتر
حسا د و وزیر کشاورزی یا وشاضای رئیس سازمان ملس فوقالیاده
وشکیل خواهد داد.
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ماده  -4وظایف سازمان حفن نزاوا ب شرح زیر است:
الف  -مزتتارزه بتتا آفتتا و بیعاریهتتای عتتومی نزاوتتا و آفتتا و
بیعاریهای قرنطین ای داخلتی بت وشتخی شتورای حفتن نزاوتا و
واویا وزار کشاورزی ب هزین دولت و ب طور رایگان.
ب -مشارکت در امر مزتارزه بتا آفتا و بیعاریهتایی کت متزو آفتا
عومی نزاوا منظور نشتده ولتی وزار کشتاورزی مزتارزه بتا آن آفتت را
هعگانی ا الم کند.
ج -امرای وظایفی ک طزم وزاره ماده  6و مواد  7و  9و بنتد
در ماده  ۱0و مواد  ۱۱و  ۱۲و  ۱۳و  ۱4و  ۱8و  ۲۱این قانون ب
سازمان حفن نزاوا محول گردیده است.

و
هده

ماده  -5وظایف شورا:
 -۱واویا برنام کار ساالن سازمان حفن نزاوا کشور.
 -۲واویا فهرستآفا و بیعاریهای عومینزاوا و قرنطین ای داخلی.
 -۳واویا بودم وفایلی و اصالح بودم سازمان ب میزان ا تزار ماوّب.
 -4بررسی گزارشهای سازمان حفن نزاوا یا اطال اوی ک از منابع
مختلف ب دست میآید و اظهار نظر و صدور دستورهای الزم.
 -۵انجام وظایفی ک طزم مواد  9و  ۱0و  ۱۳و  ۲۱ایتن قتانون بت
هده شورا محول گردیده است.
ماده  -6هرگاه وزار کشاورزی ب منظور ملوگیری از اشا

آفتا

و بیعاریهای نزاوی و انزاری امرای علیا مزارزه را ب طتور هعگتانی
برایمد میینی در مناطم ضروری وشخی دهد مراوا را ب وستایل
مشتضی ب اطالع عوم خواهد رسانید کلی شرکتهای ویاونی روستایی
و کشتتاورزان و صتتاحزان یتتا مستتتممرین متتزارع و باغتتا و دارنتتدگان
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محاوال کشاورزی موظف ب مزارزه طزتم دستتورها و راهنعاییهتای
فنی سازمان حفن نزاوا میباشند.
تبصره -سازمان حفن نزاوا موظف است نتوع و ورکیتا ستعوم و
نحوه مزارزه و موقع و طریش حفاظت از مسعومیت برای انستان و دام و
دستورا بهداشتی آن را در هر منطش بت وستائل مشتضتی بت اطتالع
عوم برساند.
ماده  -7در امرای ماده  6این قانون هرگاه کسانی وسایل و امکانا
مزارزه نداشت باشتند بتا پرداختت هزینت مزتارزه بت ستازمان اختیتار
میدهند و سازمان مکلف است اقدام ب مزتارزه کنتد .اگتر شخاتی بت
طریم فوق عل نکند سازمان رأسان یا ب وستیل شترکتهای خاوصتی
دفع آفا یا اشخاص و یا ب هر طریم دیگری ک صالح بداند اقتدام بت
مزارزه نعوده و هزین وعام شده را بت اضتاف ده درصتد آن بت وستیل
امرای ثزت اسناد وصول کند.
تبصره -سازمان حفن نزاوا مجاز است در مواقع ضروری در مورد
مزتتارزه هعگتتانی بت پیشتتنهاد شتتورای حفتتن نزاوتتا و واتتویا وزیتتر
کشاورزی با مواد و وسایل و لوازم دولتی با کشاورزان و باغداران وشریک
مسا ی کند.
ماده  -8سازمانهای خاوصی و دولتی و مؤسسا وابست ب دولت ب
طور مستشیح یا غیر مستشیح ب امر کشت و وهیت و نگاهتداری محاتوال
کشاورزی مزادر میکنند مکلفند در مورد مزارزه با آفتا و بیعاریهتای
نزاوی دستورا فنی سازمان حفن نزاوا را ب موقع امرا گذارند.
ماده  -9وزار کشاورزی بر حسا پیشنهاد شتورای حفتن نزاوتا
مجاز است ب منظور ملوگیری از اشا

آفا و بیعاریهای نزاوی کشت
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نزاواوی رادر هر منطش از کشور برای مدوی ک ضروری بداند معنوع یتا
محدود سازد .در این قزیل موارد ستازمان حفتن نزاوتا مکلتف استت
مراوا را س ماه قزل از فال کشت ب وسائل مشتضی ب اطتالع عتوم
برساند و صاحزان اشجار و زرا ا موظف ب امترا هستتند و هعینتین
سازمان حفن نزاوا مجاز است ورود و خرو محاوال کشتاورزی یتا
متفر ا آن را از یک ناحی ب ناحی دیگر معنوع یا موکتول بت انجتام
علیا گندزدایی و نظایر آن در متزارع وکارخانجتا و انزارهتا بکنتد.
اشخاصی ک مشررا این ماده را امرا نکنند در متورد زرا تا و اشتجار
آنها طزم بند ماده  ۱0عتل خواهتد شتد و نستزت بت محاتوال
کشاورزی و متفر ا آن ین منس ب نفع دولت ضز میشود.
تبصره -هعزمان با ا الم معنو یتت کشتت نتو ی محاتول وزار
کشاورزی موظف است محاول یا محاتوال دیگتری را کت میووانتد
مانشین زرا ت معنو شود ب زار ان میرفی کند.
ماده  -10در متواردی کت بت منظتور ملتوگیری از اشتا

آفتا و

بیعاریهای نزاوی میدوم کتردن محاتوال کشتاورزی و یتا نزاوتا و
اشجار و یا بشایای آنها بت پیشتنهاد شتورای حفتن نزاوتا و واتویا
وزار کشاورزی ضروری وشخی داده میشود بت ورویتا زیتر عتل
خواهد شد:
ال  -در متورد زرا تا وتا  4برابتر قیعتت شتخح و بتذر و هزینت
نگاهداری بر حسا نوع آفت و نزا مورد کشت و دوران رشد آن طزم
نظر ادارهکشاورزی محل خسار وییین و پرداخت خواهد شد.
ب -در مورد اشجار با نظر یک کعیسیون س نفری مرکتا از نعاینتده
وزار کشاورزی و یک نفر کارشتناس کت بتر طزتم مشتررا دادگستتری
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انتخاب میشود و صاحا اشجار یا نعاینتده او و در صتوروی کت چنتد نفتر
مشا ان مالک اشجار باشند یک نفر بت نعاینتدگی آنتان خستار را وییتین
میکند و خسار ب میزان وییین شده پرداخت خواهد شد.
ج -میدوم کردن بشایای زرا ا و اشجار و محاوال آلوده ب آفا
و بیعاریهای نزاوی از طرف کشتاورزان و صتاحزان متزارع و باغتا بتا
اخطارکتزی سازمان حفن نزاوا در مد وییین شده الزماالمرا است.
د -هر گاه نزاوی در مناطم معنو

کشت شده باشد میدوم کتردن

آن از طرف سازمان حفن نزاوا بدون پرداخت خسار ب

عل میآید.

تبصففره -در صتتور استتتنکاف کشتتاورزان و باغتتداران و صتتاحزان
محاوال کشاورزی از امرای این ماده مممورین انتظامی مکلفنتد حتداک ر
در ظرف چهل و هشت سا ت از واریخ اخطار ب ذینفع نسزت بت امترای
مشررا این ماده با مممورین سازمان حفن نزاوا هعکاری کنند.
ماده  -11وارد کردن بذر ،پیاز ،قلع  ،پیوند ،ریش  ،میتوه ،نهتال و وختح
نزاوا و ب طور کلی هر گون نزا و قسعتهای نزاوی ب کشتور مستتلزم
وحایل پروان قزلی از وزار کشاورزی است ب اشخاصی ک بتدون پروانت
امناس مزبور را وارد کنند اخطار میشود ک حداک ر در ظرف متد یتک
ماه ب خار از کشور برگردانند واال با حضور نعاینده سازمان حفتن نزاوتا
در گعرک میدوم خواهد شد.
ماده  -12نزاوا و محاوال کشاورزی یا متفر ا آنها ک با پروانت
ب یکی از مراکز گعترک وارد و در نتیجت رستیدگی میلتوم شتود کت بت
لتآلودگی ب آفا و بیعاریهتای قرنطینت ای بت صتور مومتود قابتل
ورخی نیست در صوروی ک ب وشخی وزار کشتاورزی بتا گنتدزدایی
بتوان آفت را ازبین برد ب هزین صاحزان آن گندزدایی شده و سپس امازه
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ورخی داده خواهد شد در غیر این صور مراوا از طرف ستازمان حفتن
نزاوا ب صاحزانآن اخطار خواهد گردید وا در مدوی کت وییتین میشتود
آنها را از کشور خار کنند در صوروی ک صاحزان کتاالی مزبتور پتس از
کشور خار نکنند از طرف سازمان مزبور بدون پرداختت خستار میتدوم
خواهد شد .در مورد هزین های گندزدایی در صوروی کت صتاحا کتاال وتا
واریخ ا الم شده نسزت ب پرداخت آن اقدام نکنتد کتاال از طترف ستازمان
حفن نزاوا پس از گندزدایی ب فروش رستیده و بیتد از استتیفات حشتوق
دولت و هزین های مربوط باقی مانده بهات ب صاحا آن داده خواهد شد.
ماده  -13سازمان حفتن نزاوتا مکلتف استت بترای ملتوگیری از
مسعومیت انسان و دام و زنزور ستل دستتورا فنتی الزم وضتع و بتا
واویا شورایحفن نزاوا آن را ضعن ونظیح دستورالیعلهای متامع
ب اطالع عوم برساند.
ماده  -14وشکیل مؤسسا و شرکتهای خاوصی دفع آفا منوط
ب دریافت پروان از سازمان حفن نزاوا میباشتد و ستازمان مزبتور در
این مؤسسا حم نظار فنی خواهد داشت.
صاحزان این مؤسسا و شترکتها موظفنتد مشرراوتی را کت از طترف
سازمان حفن نزاوا ودوین و ووصی میگردد امرا کنند و اال پروانت آنهتا
لغو خواهد شد.
تبصره  -1مؤسسا و شرکتهای دفع آفا ک قزل از واویا این
قانون ومسیس شدهاند وابع مشررا این قانون خواهند بود.
تبصره  -2مممورین انتظامی مکلفنتد بت وشاضتای ستازمان حفتن
نزاوا از ادام فیالیت مؤسسا و شرکتهای دفع آفا ک فاقد پروان
فوقالذکر میباشند ملوگیری کنند.
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امرای این حکح در مورد مؤسسا و شرکتهای دفع آفا ک قزتل
از واویا این قانون ومسیس شدهاند شش ماه پس از واریخ واویا این
قانون خواهد بود.
ماده  -15شرکتها و مؤسسا خاوصی دفع آفا مشعول وزاتره
 ۱ماده  7اساسنام بانک کشاورزی ایران میباشند
ماده  -16وزار کشاورزی هر ستال فهرستت آفتا و بیعاریهتای
عومی و قرنطین ای موضتوع بنتد التف متاده  4ایتن قتانون را پتس از
واویا هیم وزیران ب وسائل مشتضی ب اطالع عوم خواهد رسانید.
ماده  -17ورود و ساخت و وزتدیل و بستت بندی و ووزیتع و صتدور
کلی سعوم دفتع آفتا و بیعاریهتای نزتاوی و هورمونهتای نزتاوی و
لفکشها محتا اخذ پروان از طرف وزار کشاورزی است.
ماده  -18فروشتندگان ستعوم دفتع آفتا و بیعاریهتای نزتاوی و
هورمونهای نزاوی مکلفند پروان از سازمان حفن نزاوا اخذ و با بهایی
ک سازمانبرای مواد مزبور وییین میکند ب فروش برسانند در صتور
دم ر ایت مشررا این ماده طزم وزاره  ۲متاده  ۱4نستزت بت آنتان
رفتار خواهد شد.
تبصره -در صوروی ک سعوم یا هورمونهای نزاوی ک بت میتر
فتتروش گذاشتتت میش تود بتتا مشخاتتا پروان ت وطزیتتم نکنتتد وزار
کشاورزی مکلف ب ملوگیری از فروش و ضز آن خواهد بود.
ماده  -19وزار دارایی مکلف است ا تزارا سازمان حفن نزاوتا
را ب میزان ماوّب در بودم کل کشور ب اقساط چهارگانت در ابتتدای
هر فال در اختیار سازمان مزبور بگذارد.
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ماده  -20در صور حعل آفا و بیعاریهای پیشبینی نشده کت
هزین آن در بودم منظور نگردیتده نیتز وزار کشتاورزی مکلتف بت
مزارزه فوری است و دولت ا تزارا الزم را وممین خواهد کرد.
ماده  -21در مواردی ک خرید سعوم و وسایل و هزین های مربتوط
ب دفع آفا فوریت داشت باشد رئیس سازمان حفن نزاوا مجاز است
ب وشخی شورای حفن نزاوا و واویا وزیر کشاورزی وا مزلغ پتن
میلیون ریال بدون ر ایت مشررا مناقا خریداری و مارف کند.
ماده  -22ب وزیر کشاورزی امازه داده میشود ب مممورین مزتارزه
با آفا کعک هزین صحرایی کت مزلتغ آن از میتزان فوقالیتاده آنتان
وجاوز نکند بپردازد.
ماده  -23در صوروی ک خساراوی ناشی از ویلتل یتا تدم ر ایتت
نکا فنی شرکتها یا مؤسسا دفع آفا یا فروشندگان سعوم وارد آید
و شاکی ب مرامع قضایی مرامی کند مرامع قضتایی مکلفنتد بت ایتن
قزیل شکایا خار از نوبت رسیدگی کنند.
ماده  -24آییننام امرایی این قانون را وزار کشاورزی ظرف س
ماه از واریخ واویا وهی و پس از واویا دولت ب موقع امرا میگذارد.
ماده  - 25دولت مممور امرای این قانون میباشد.
قانون باال مشتعل بر  ۲۵ماده و  8وزاره ک در وتاریخ روز دوشتنز
 ۱۵اسفند ماه  ۱۳4۵ب واویا مجلس سنا رسیده بتود در ملست روز
س شنز دوازدهح اردیزهشت ماه یتک هتزار و سیاتد و چهتل و شتش
شعسی ب واویا مجلس شورای ملّی رسید .رئیس مجلس شتورای ملّتی -
مهندس زدان ریاضی
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 -1-3قفانفون حفاظفت و بهرهبفرداری جنگلهفا و مففراتم مصففوّب
 1346/5/25مجلس شورای ملّی

هرچند این قانون مربوط ب نواحی شهری نعیشود و در واقع مربوط
ب رص های خار از شهرها است اما ب دلیل اینک اثرا مستشیعی بر
زیستبومهتای شتهری هعجتوار دارد حتائز اهعیتت متیباشتد و در آن
حعایتهای مؤثری از رص های منگلی و مرویی شده است [.]4
 -1-4قانون آب و نحوه ملّفی شفدن آن مصفوّب  1347/4/27مجلفس
شورای ملّی

آب ماییی زندگیبخش استت کت ستایر مومتودا زنتده از معلت
گیاهان ک اصلیورین امزات وشکیل دهنتده فضتاهای ستزز متیباشتند
حیا خود را وابست ب آن هستند .این قتانون بت طتور مفاتل نحتوه
بهرهبرداری ،استفاده و حفاظت از منابع آب را وشریح نعوده است و بت
نوان م ال در موارد  ۵۵وا  ۵8آن بت ویتژه بت موضتوع ملتوگیری از
آلودگی منابع آب ب نوان نهاده اصلی نگهداری فضتای ستزز پرداختت
شده است .این قانون با ووم ب اهعیت حیاوی آب ودوین شده استت و
نظر ب اینک بخش زیادی از کشور ما در منطش خشک و نیع خشتک
واقع شده است از اهعیت ویژهای برخوردار میباشد.
 -1-5قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب  1347/9/7مجلس شورای ملّی

در ایتتن قتتانون نوستتازی و عتتران و اصتتالحا اساستتی و وتتممین
نیازمندیهای شهری و احداث و اصالح و ووسی میابر و ایجتاد پتارکهتا و
پارکینگها (ووقفگاهها) و میدانها و حفن و نگهتداری پارکهتا و با هتای
عومی مومود و وممین سایر ومسیسا مورد نیاز عومی و نوسازی محال
و مراقزت در رشد متناسا و موزون شهرها از وظایف اساسی شتهرداریهتا
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شعرده شده و شتهرداریهتا در امترای وظتایف متذکور مکلّتف بت وهیت
برنام های اساسی و نشش های مامع هستند.
 -1-6قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلفوگیری از قطفم بیرویفه
درخت و الحاقات بعدی

یکی از مهحورین قوانین در خاوص کاربریهتای فضتای ستزز ،قتانون
حفن و گسترش فضای سزز شهری میباشد کت در آن بت طتور مزستوط
حدود وظایف شهرداریها در نگهداری ،حفاظت و گسترش فضتاهای ستزز
شهری وشریح شده است .ب نوان م ال قانونگذار در ایتن قتانون بت طتور
مشخ مریع هایی را برای آسیا بت فضتای ستزز برشتعرده استت و از
سوی دیگر ب نوان نعون در ماده  ۲قتانون حفتن و گستترش بت مهتت
وشخی و هویتبخشی ب درختان در محدوده قانونی شهرها ،شهرداریها
مکلف ب وهی شناسنام درختان شدهاند .این قانون بنا ب مشتضیا زمتان
مشعول وغییر و وحوالوی شده ک در ادام ب آن میپردازیح.
 -1-6-1قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطم بیرویفه
درخت مصوّب 1352/5/11مجلس شورای ملّی

ماده  -1ب منظور حفن و گسترش فضای سزز و ملوگیری از قطتع
بیروی درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریح شتهرها
بدون امازه شهرداری و در روستاها در هر منطش ک دولتت واتویا و
آگهی نعاید پس از آن بدون امتازه وزار کشتاورزی و منتابع طزییتی
معنوع است .ضواب مربوط ب چگونگی امرای این ماده در روستتاها از
طرف وزار کشاورزی و منابع طزییی و وزار ویاون و امتور روستتاها
وهی و ب واویا هیم دولت خواهد رسید.

 /26امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

تبصره -درخت از نظر این قانون هر درختی است ک محی بن آن
از پنجاه سانتیمتر بیشتر باشد.
ماده  -2شهرداریها در محدوده قانونی و حریح شهر مکلفند ظرف
مد یک سال شناسنام شامل ویداد و نوع درختان محلهای مشعول
این قانون را ونظیح کنند و این شناسنام ک هر پن سال یتک مروزت
قابل وجدید میباشد مالک و سند امرای این قانون خواهتد بتود .نحتوه
ونظیح شناسنام محلهای مشعول این قانون ب شرح زیر خواهد بود:
ال  -شهرداریها موظفند بتر

شناستنام را در دو نستخ مهتت

وکعیل ب ساکنین محلهای مشعول این قانون وسلیح دارند و مراوا را
ب طریم مشتضی ب اطالع ساکنین محل ووزیع شناسنام برسانند.
ب -مممورین شهرداری موظفند ظترف ست متاه پتس از ووزیتع بتر
شناسنام ب محلهای مربوط مرامی و شناستنام های وکعیتلشتده را در
صور لزوم رسیدگی و سپس گواهی نعوده و یک نسخ از آن را ب ساکن
محل وسلیح دارند.
ج -در صوروی ک بر

شناسنام ب وستیل ستاکن محتل وکعیتل

نشده بود مممورین شهرداری با ر ایت ماده  ۳ایتن قتانون در ونظتیح و
وکعیل شناسنام اقتدام و یتک نستخ آن را بت ستاکن محتل وستلیح
مینعایند.
د -شهرداری موظف است پس از وصول بر شناسنام های مربوط بت
هر منطش مراوا را برای اطالع ساکنین محل آگهی نعاید .در صتوروی کت
پس از یک ماه ساکنین یا مالکین ا ترا ننعاینتد شناستنام ابتال شتده
ولشی میگردد .ب ا تراضا و اصل طزم مشررا آییننام متذکور در متاده
 ۱۲رسیدگی میشود.
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ماده  -3ممموران وزار کشاورزی و منابع طزییی و شتهرداریهتا بتر
حسا مورد میووانند برای ونظیح و یا وطزیم بر شناسایی درختان با در
دست داشتتن میرفینامت کتزتی و نعاینتدگی دادستتان وارد محتلهتای
مشعول این قانون بشوند.
ماده  -4قطع درخت در محلهای مشعول این قانون از واریخ ابال
شناسنام معنوع است مگر با وحایل امازه ک طزم مشررا آییننامت
مذکور در ماده  ۱۲داده خواهد شد.
تبصره  -1از وتاریخ امترای ایتن قتانون وتا ابتال شناستنام قطتع
درختهای مشعول ایتن قتانون بتدون وحاتیل امتازه طزتم مشتررا
آییننام مذکور در ماده  ۱۲معنوع است.
تبصره  -2اراضی مشجر و اماکن مستکونی و محتلهتای کستا و
پیش و وجار ک مساحت آن از پاناد متر مربع وجاوز نکند از شتعول
این قانون مست نی است .وفکیک قطیا اراضی مشجر و باغا بزرگتتر
از پاناد متر مربع با ر ایت مشررا شهرسازی مجتاز استت ولتی قطتع
درخت در قطیا وفکیک شده ب هر مساحت کت باشتد بتدون امتازه
طزم مشررا این قانون معنوع است.
تبصره  -3در پروان های ساختعانی کت بتر استاس طترح متامع و
یاهادی شهرها از طرف شهرداریها صادر میشود ویداد درختی کت در
اثر ساختعان باید قطع شود وییین و قید خواهتد شتد .در صتوروی کت
پس از دریافت پروان و قطع درخت ظرف مد مندر در پروان بتدون
ذر موم اقدام ب ساختعان نشود مروکا مشعول مجازا هتای مشترر
در این قانون خواهد شد.

 /28امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

تبصره  -4شهرداریها موظفند بت ازات درختتهتایی کت در باغتا و
اماکن مشعول این قانون کاشت شده یا میشتوند بترای متدوی کت طزتم
مشررا این قانون امازه قطع آنها داده نعیشود مزلغی را ک ب پیشتنهاد
مشترک وزار کشاورزی و منابع طزییی و وزار کشور ب واویا هیتم
وزیران میرسد هر سال ب نوان مایزه کاشت و حفن و مراقزت از درخت
ب صاحزان آنها پرداخت نعایند .ناف این مزالغ از محتل ا تزتار توار
نوسازی و ناف دیگر آن محل ا تزاری کت در بودمت وزار کشتاورزی و
منابع طزییی برای این کار منظور خواهد شتد وتممین میگتردد .آییننامت
امرایی این وزاره طزم ماده  ۱۲وهی و واویا خواهد شد.
تبصره  -5ب منظور وشویم در امر ایجاد و ووسی فضای سزز در شتهر
و روستا دولت ا تزاراوی با شرای مسا د و بهره نازل وخای خواهتد داد
و هر گون کعک و راهنعایی ب اشخاص و افراد مربوط مینعاید.
ماده  -5از بین بردن درختان واقع در میتابر ،پتارکهتای عتومی،
میادین داخل شهرها و هعینین در شاهراهها و راههای عتومی ختار
شهر ب هر قطر معنوع است ،مگر طزم آییننام این قانون.
تبصره -کاشتت و حفاظتت و آبیتاری درختتان میتابر و میتادین و
پارکهای عومی از اهح وظایف شهرداریها میباشد.
مففاده  -6وزار کشتتاورزی و منتتابع طزییتتی میووانتتد وظتتایف و
اختیارا حاصل از این قانون را ب سایر وزاروخان ها و مؤسسا دولتتی
و انجعنهای ده ،شهر ،شهرستان و استان وفویض نعاید.
ماده  -7در مورد قطع درختان در منگل و مناطم دیگر منابع طزییی
کعاکان طزم مشررا قوانین و آییننام های مربوط عل خواهد شد.
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تبصره -اراضی منگلی ملگ ای شعال ک از طرف وزار کشاورزی
و منابع طزییی برای امرای طرح ب اشخاص حشیشی یا حشوقی واگذار یا
منتشل شده است ب هیچ نوان و صوروی قابل وفکیک نیست و تدول
از امرای مفاد قرارداد مربوط نیز ولو بید از انتشال قطیی ،مجاز نعیباشد
و هرگون وغییری در طرح از نظر کشاورزی در مهت بهزود بهرهبرداری
از اراضی مذکور موکول ب ارائ طرح مجدد و موافشت وزار کشتاورزی
و منابعطزییی است .ب هر حال مشررا دیگر ماده  ۳6قانون حفاظت و
بهرهبرداری از منگلها و مراوع نیز ب قو خود باقی است .دم ر ایت
مفاد این وزاره موما خلع ید از اراضی واگذار شده یا منتشل شتده در
مشابل بازپرداخت ین وموه دریافتی اولی ب تالوه هزینت های ادلت
انجام علیا مندر در طرح ماوّب از طرف وزار کشاورزی و منتابع
طزییی میباشد .نحوه ارزیابی و بازپرداخت طزتم آییننامت ای کت بت
موما ماده  ۱۲این قانون ب واویا میرسد خواهد بود.
ماده  -8ضواب مربوط ب خزان و مابجا کردن ،مانشین ساختن و
قطع درختان ک مالزم با بهرهبترداری از نهالستتانهتا ،قلعستتانهتا و
باغا و موارد دیگر دارد ب مومتا آییننامت های امرایتی ایتن قتانون
وییین خواهد گردید.
ماده  -9هر کس عدان و بر خالف مشررا این قتانون مروکتا از بتین
بردن درختان مشعول این قانون بشود هعینین مالکتان باغتا کت عتدان
مومزا از بین رفتن درختان مشعول این قانون را فراهح نعایند ب حتزس
منح وا س سال و پرداخت مزای نشدی ب شرح زیر محکوم میشوند:
در روستاهای آگهیشده یکهزار ریتال بترای هتر اصتل درختت .در
محلهای مذکور در ماده  ۲ده هزار ریتال بترای هتر اصتل درختت .در

 /۳0امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

محلهای مذکور ماده  ۵بر حسا نوع قطر و درخت از یک هزار وا یتک
صد هزار ریال.
تبصره -مجازا های مذکور در این ماده قابل ویلیم و یا وزدیل بت
مزای نشدی نیست و احکام صادره فش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده  -10گزارش ممموران وزار کشاورزی و منابع طزییی و ستایر
ممموران دولتی و شهرداریهتا متممور امترای ایتن قتانون کت وظتایف
ضتتابطین دادگستتتری را در کتتالس مخاتتوص وحتتت نظتتر دادستتتان
شهرستان ویلیح گرفت باشند در این موارد ب منزلت گتزارش ضتابطین
دادگستری است.
ماده  -11هر کس ا تح از متمموران مجتری ایتن قتانون و یتا ستایر
اشخاص العان مرائح مذکور در این قانون را ب خالف حشیشت ب کستی
نسزت دهد یاگزارش خالف واقع بدهد ب مجازا حزس منح وتا ست
سال محکوم میشود مگر این ک در قوانین مزایی مجتازا شتدیدوری
پیشبینی شده باشد ک در این صور ب مجازا اشد محکتوم خواهتد
شد .ر ایت مفاد وزاره ماده  9این قانون در این مورد الزامی است.
مففاده  -12آییننامت های امرایتتی ایتتن قتتانون بت پیشتتنهاد وزار
کشاورزی و منابع طزییتی و وزار کشتور وهیت و بت واتویا هیتم
وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتعل بر دوازده ماده و ن وزاره پتس از واتویا مجلتس
سنا در ملس فوقالیاده روز دوشنز  ،۱۳۵۲/۵/8در ملست فوقالیتاده روز
پنجشنز یازدهح مرداد ماه یک هتزار و سیاتد و پنجتاه و دو بت واتویا
مجلس شورای ملّی رسید .رئیس مجلس شورای ملّی  -زدان ریاضی
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 -1-6-2الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شفهرها مصفوّب
 1359/3/3شورای انقالب

ماده  -1ب منظور حفن و گسترش فضای سزز و ملوگیری از قطتع
بیروی درختان قطع هر نتوع درختت در میتابر ،میتادین ،بزرگراههتا و
پارکها ،باغا و محلهایی ک ب صور با شناخت شوند در محدوده
قانونی و حریح شهرها بودن امازه شهرداری معنوع است .ضواب مربوط
ب چگونگی امرای این ماده پس از وهیت ووست شتهرداری و واتویا
شورای شهر قابل امرا است.
ماده  -2شهرداریها در محدوده قانونی و حریح شهرها مکلفنتد طترف
مد یک سال شناستنام شتامل ویتداد و نتوع و محتی و ستن وشریزتی
درختان محلهای مشعول این قانون را ونظیح کنند و این شناسنام هر ۵
سال یک بار قابل وجدید و سند امرای این قانون میباشد.
تبصره -شهرداریها مکلفند درختان میتابر ،میتادین ،بزرگراههتا و
پارکها را پس از ونظیح مشخاا آنان پالککوبی کنند.
ماده  -3ممموران شهرداریها بر حسا مورد میووانند برای ونظیح
یا وطزیم بر شناستایی درختتان بتا در دستت داشتتن میرفینامت و
نعایندگی دادستانی وارد محلهای مشعول این قانون بشوند.
ماده  -4از واریخ امرای این قانون ا ح از ایتن کت شناستنام موضتوع
ماده  ۲ونظیح و ابال شده باشد یا ن قطع درختان مشعول قتانون معنتوع
است مگر با وحایل امازه از شهرداری طزم مشررا و ضواب مربوط.
تبصره  -1اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محلهای کسا و پیش و
وجار ک مساحت آن از پاناد متر مربع وجاوز نکند از شعول ایتن قتانون
مست نی است .وفکیک قطیا ارضی مشجر و باغا بزر ور از پاناد متتر

 /۳2امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

مربع با ر ایت مشررا شهرسازی مجاز است ولی قطع درختت در قطیتا
وفکیک شده ب هرمساحت ک باشد بدون وحایل امازه طزم مشررا ایتن
قانون معنوع است.
تبصره  -2در پروان های ساختعانی ک بر اساس طترح متامع و یتا
هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر میشود ویداد درختی ک در اثتر
ساختعان باید قطع شود وییین و قید خواهد شد ،در صوروی ک پس از
دریافت پروان و قطع درخت ظرف مد مندر در پروانت بتدون تذر
موم اقدام ب ساختعان نشود مروکا مشعول مجازا های مشرر در این
قانون خواهد شد.
تبصره  -3مالکین باغا و محلهایی ک بت صتور بتا شتناخت
شوند مکلفند ب ازای درختهایی ک امازه قطع آنان از طرف شهرداری
صادر میشود ب ویداد دو برابتر در هعتان محتل و یتا هتر محلتی کت
شهرداری وییین خواهد کرد بر طزم ضواب و دستورالیعلهای مومتود
در فال مناسا غرس نعایند.
تبصره  -4کاشتت و حفاظتت و آبیتاری درختتان میتابر ،میتادین،
بزرگراهها و پارکهای عومی از اهح وظایف شهرداریها میباشد.
ماده  -5ضواب مربوط ب خزان و ما ب ما کردن ،مانشین ساختن
و قطع درختان ک مالزم با بهرهبترداری از نهالستتانها ،قلعستتانها و
باغا و موارد دیگر دارد ب مومتا آییننامت های امرایتی ایتن قتانون
وییین خواهد گردید.
ماده  -6هر کس العتان و امتدان و بتر ختالف مشتررا ایتن قتانون
مروکا قطع و یا مومزا از بین رفتن درختان مشتعول ایتن قتانون را
فراهح سازد ب حزس منح وا ست ستال و پرداختت متزای نشتدی بتر
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حسا نوع و محی سن درخت و موقییت آن از یک هزار ریال وا یکاد
هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره  -1در صوروی ک قطع درخت از طرف مالکین ب نحوی باشد ک
باغی را از بین بزرد و از زمین آن ب صور وفکیک و خان سازی استفاده کنتد
هع زمین ب نفع شهرداری ضز میشود و ب مارف خدما عومی شتهر
و محرومین میرسد.
تبصره  -2مجازا های مذکور در این ماده قابل ویلیم و یا وزتدیل
ب مزای نشدی نزوده و احکام صادره فش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده  -7گزارش ممموران شهرداریهای مممور امرای این قانون کت
قزالن بتا وظتایف ضتابطین دادگستتری آشتنا شتدهاند ب منزلت گتزارش
ضابطین دادگستری است.
ماده  -8هر کس ا تح از متمموران مجتری ایتن قتانون و یتا ستایر
اشخاص العان مرایح مذکور در این قانون را ب خالف حشیشت ب کستی
نسزت دهد و یا گزارش خالف واقع بدهد ب مجازا حتزس منحت وتا
ست ستتال محکتتوم میشتتود مگتتر اینکت در قتتوانین مزایتتی مجتتازا
شدیدوری پیشبینی شده باشد کت در ایتن صتور بت مجتازا اشتد
محکوم خواهد شتد .مشتررا وزاتره ذیتل متاده  6در ایتن متورد نیتز
الزمالر ای است.
 -1-6-3قانون اصالح الیحه قانونی حفظ و گسفترش فضفای سفبز در
شهرها مصوّب  1359مصوّب  1387/12/14مجلس شورای اسالمی

ماده  -1ماده ( )۱الیح قانونی مذکور با الحاق دو وزاره بت شترح
ذیل اصالح و مایگزین میشود:

 /۳۴امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

ماده  -1ب منظور حفن و گسترش فضتای ستزز و ملتوگیری از قطتع
بیروی درختان ،قطع هر نوع درخت و یا نابودکردن آن بت هتر طریتم در
میابر ،میادین ،بزرگراهها ،پارکها ،بوستانها ،باغا و نیز محلهایی ک بت
وشخی شورای اسالمی شتهر ،بتا شتناخت شتوند در محتدوده و حتریح
شهرها بدون امازه شهرداری و ر ایت ضواب مربوط معنوع است .ضتواب
و چگونگی امرات این ماده در چارچوب آییننام مربوط بتا ر ایتت شترای
متنوع مناطم مختلف کشور ووس وزار کشور با هعاهنگی وزار مسکن
و شهرسازی ،سازمان حفاظتت محتی زیستت ،وزار مهتاد کشتاورزی و
شهرداری وهران وهی و ب واویا شورای الی استانها میرسد.
تبصره  -1اصالح و واکاری باغا در حریح شهرها ب شکل مزیی و
یا کلی مشعول این ماده نیستت و طزتم ضتواب ماتوّب وزار مهتاد
کشاورزی انجام میشود.
تبصره  -2ماوّبا شورای الی استانها مهتت وطزیتم بتا قتوانین و
ر ایت اصل یکاد و سی و هشتح ( )۱۳8قانون اساسی معهتوری استالمی
ایران ب اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی خواهد رسید وا در صوروی ک
بر خالف قوانین بود ،با ذکر دلیل برای وجدیدنظر و اصالح ب شورای تالی
استانها ارسال گردد.
ماده  -2وزاره ( )۱ماده ( )4ب شرح ذیل اصالح و مایگزین میشود:
تبصره  -1وفکیک اراضی مشجّر و باغا فش براساس ضواب متاده
( )۱این قانون و با ر ایت سایر مشررا شهرسازی و در نوان بتا در
اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با هتر مستاحت
بدون کسا امازه وفم مشررا این قانون معنوع است.
ماده  -3وزاره ( )۳ماده ( )4ب شرح ذیل اصالح و مایگزین میشود:
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تبصره  -3مالکین باغا و محلهایی ک ب صتور بتا شتناخت
میشوند مکلفند بت ازات درختهتایی کت امتازه قطتع آنهتا از ستوی
شهرداری صادر میشود ب ویداد میادل دو برابتر محتی بتن درختتان
قطع شده در هعان محل و یا هر محلی ک شهرداری وییین خواهد کرد
درختتت بتتا محتتی بتتن حتتداقل  ۱0ستتانتیمتر بتتر طزتتم ضتتواب و
دستورالیعلهای مومود در فال مناسا غرس نعایند.
ماده  -4الیح قانونی مذکور با ووم ب ماده ( )686قانون مجتازا
اسالمی ب شرح ذیل اصالح میگردد:
ماده  -4هرکس درختان موضوع ماده ( )۱قانون گسترش فضای ستزز
را العان و امدان و برخالف قانون مذکور قطع یا مومزا از بین رفتن آنهتا
را فراهح آورد ،الوه بر مزران خسار وارده حسا مورد ب مزای نشدی از
یک میلیون ( )۱،000،000ریال وا ده میلیون ( )۱0،000،000ریتال بترای
قطع هر درخت و در صوروی ک قطع درخت بیش از ستی اصتل باشتد بت
حزس ویزیری از شش ماه وا س سال محکوم خواهد شد.
ماده  -5وزاره ( )۲ماده ( )6حذف میشود.
ماده  -6کلی مشررا و مفاد قانونی مغایر با این قانون لغو میگردد.
قانون فوق مشتعل بر شتش متاده در ملست لنتی روز چهارشتنز
مورخ چهاردهح اسفند ماه یکهزار و سیاتد و هشتتاد و هفتت مجلتس
شورای اسالمی واویا و متواد ( )۱و ( )4آن کت متورد ایتراد شتورای
نگهزان قرار گرفت بتود در وتاریخ  ۱۳88/4/۲0بتا اصتالحاوی از ستوی
مجعع وشخی مالحت نظام موافم با ماتلحت نظتام وشتخی داده
شد .رئیس مجلس شورای اسالمی -لی الریجانی

 /۳6امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)
 -1-6-4آیفیفننفامفه اجرایی مفاده  1قفانون اصفالح قفانون حففظ و
گسترش فضفای سفبز در شفهرها مصفوّب  1388/4/20مجمفم تشفخی
مصلحت نظام و مصوّب در تاریخ  1389/2/15در شورای عالی استانها

شورای الی استانها در سی و دومین امتالس متورخ ۱۳89/۲/۱۵
آییننام امرایی ماده ( )۱قانون اصالح قانون حفن و گستترش فضتای
سزز در شهرها ماوّب  ۱۳88/4/۲0مجعع وشخی ماتلحت نظتام را
ک با هعاهنگی وزار کشور ،وزار مسکن و شهرستازی ،وزار مهتاد
کشاورزی ،سازمان حفاظت محی زیستت و شتهرداری وهتران وهیت و
ونظیح گردیده مستند ب ماده ( )۱قتانون متذکور بت شترح منتدر در
صفحا بید واویا نعود.
ماده 1
تعاری :
واژگان ب کار برده شده در این آییننام ب شرح بنتدهای ذیتل ویریتف
میشوند.
ال ) نهال ،گیاه دارای ساق (ون ) چوبی منفرد کت محتی بتن آن
کعتر از پانزده سانتیمتر باشد.
ب) درخت ،گیاه خشزی (چتوبی) دارای ستاق منفترد ا تح از درختت
دارای میوه ممکول (م عر) و سایر درختان (غیرم عر) ک محی بن آنها از
پانزده سانتیمتر کعتر نزاشد.
تبصره  -1درخت مو با هر بن و بوو های چای مشعول این ویریف است.
ج) بن درخت ،محل والقی ون درخت یا نهال با سطح زمین است.
در صورویک درخت در سطح زمین ب چنتد ستاق منشتیا شتده
باشد بن قطورورین ساق مالک عل خواهد بود و بشی ساق هتا شتاخ
محسوب میشوند.
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د) با  ،از نظر این آییننام ب محلی اوالق میشود ک حداقل یکتی
از مشخاا ذیل را داشت باشد.
 -۱داشتن حداقل  ۵00مترمربع مستاحت ،در صتور ومتود بنتا و
مستحدثا در زمین ب طور متوس در هر شانزده مترمربع محوط باز
خار از ساختعان یک اصل درخت و در صور دم سابش احتداث بنتا
ب طور متوس هر بیست و پن متر مربع یک اصل درخت م عتر و یتا
غیر م عر و یا ورکیزی از آنها غرس شده باشد .قطع و امحای درختتان
موما دم احتساب ویداد درختان کسر شده در آمار (لحتا شتده در
این بند) نخواهد بود.
 -۲دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قزل از وفکیک بت نتوان
با  ،باغی  ،زمین مشجر ،و با عار .
۳تت دارا بتتودن ستتابش رأی دایتتر بتتا  ،دایتتر باغیت  ،دایتتر مشتجّر از
کعیسیون ماده دوازدهح قانون زمین شهری.
 -4محلهایی ک در حریح شهر ووس وزار مهاد کشتاورزی بتا
شناخت شدهاند.
 -۵محلهایی ک ب وشخی شورای استالمی شتهر ،بتا شتناخت
شدهاند.
هف) فضای سززشهری ،رصت هتای مشتجر و دارای پوشتش گیتاهی در
محدوده و حریح شهرها ک دارای مالکیت عومی ،دولتی و خاوصی باشند.
و) قانون ،منظور از قانون در این آییننام قانون «اصالح قانون حفتن و
گسترش فضتای ستزز در شتهرها ماتوّب ستال  ۱۳۵9شتورای انشتالب»
میباشد ک در واریخ  ۱۳88/۵/۱۳ب واتویا مجعتع وشتخی ماتلحت
نظام رسیده است.

 /۳8امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

ماده  -2حد نااب وفکیک در محدوده شتهرها ۲000 ،مترمربتع و در
حریح شهرها بر اساس حد نااب مشخ شده در قانون ملوگیری از خترد
شدن اراضی کشاورزی (صرفان در مورد باغتا ) و آییننامت ماتوّب هیتا
وزیران میباشد.
ماده  -3شهرداری مکلف است قزل از صدور پروانت ستاختعانی بترای
بررسی هر نوع وغییر وضییت و ویداد درختان امالک و اراضی موضوع ماده
( )۱این آییننام و صدور پایان کار آن دست از امالکی کت پتس از صتدور
پروان ساختعانی وضییت و ویداد درختان مومتود در رصت آنهتا دچتار
وغییر شده است ،موضوع را از کعیسیونهای ماده  7آیتیننامت و در متورد
باغا واقع در حریح شهرها قزل از صتدور پروانت ستاختعانی ،مراوتا را از
دبیرخان کعیسیون وزاره یک ماده یک قانون حفن کاربری اراضی و با ها
مستشر در سازمان مهاد کشاورزی استان استیالم نعاید.
ماده  -4کاشت ،حفاظتت و آبیتاری درختتان و فضتاهای ستزز میتابر،
میادین ،بزرگراهها و بوستانهای عومی واقع در داخل محتدوده شتهرها بت
است نای بوستانهای محی زیست و مناطم چهارگانت موضتوع بنتد التف
ماده  ۳قانون حفاظت و بهسازی محی زیست از وظایف شهرداری است.
تبصره  -1حفن ،نگهداری و آبیتاری در ستایر محتلهتای مشتعول
قانون ب

هده مالکین ،ساکنین (بهره برداران) و متارفین آنها است.

تبصره  -2در مورد موقوفا  ،متولیان و متادیان یا قائح مشتام قتانونی
آنان یا مستممرین ،بهرهبترداران و متاترفین مستؤول آبیتاری و نگهتداری
درختان هستند.
تبصره  -3در صور اهعال در نگهداری درختتان مشتعول قتانون،
شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان ،رأسان نسزت ب آبیاری و
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نگهداری آنها اقدام و هزین های متیلش را با پانزده درصد ( )۱۵اضافی
ب نوان کارمزد از مالک دریافتت نعاینتدگان در صتور ا تالم مالتک
مزنی بر دم ووانایی در نگهتداری درختتان شتهرداری مجتاز استت در
خاوص حفن و نگهداری درختان بت مالتک مستا د نعتوده و ونهتا
هزین های متروز را از وی دریافت نعاید .در صور استنکاف مالک یتا
متادی از پرداخت هزین های فوق الذکر ،اداره امرای احکام ثزت محل
با دستور دادستان مکلف است نسزت ب وصول و واریتز آن بت حستاب
شهرداری طزم امرای اسناد الزم االمرا اقدام نعاید.
ماده  -5رای قطع و مابجتایی هرگونت درختت در میتابر و امتاکن
عومی ،دولتی و خاوصی واقع در محدوده و حریح شهر ،با درخواست
مالکین ،متولیان ،متادیان و اشخاص مسؤول این اماکن ،در موارد زیتر
پس از واویا کعیسیون موضوع ماده  7آییننام  ،شهرداری مکلف بت
صدور مجوز میباشد.
ال ) درخت غیرم عری ک ب سن بهرهوری رسیده باشد و ب قاتد
انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشتد کت در ایتن صتور
باید ب مای آن ک ووس مالک با متشاضی مجددان درخت غرس شود.
چنانی شهرداری مایل ب حفن درخت باشد ،بهای ادل چوب آن را با
ووافم با مالک پرداخت مینعاید و در صور اختالف بهتای آن طزتم نظتر
کارشناس رسعی دادگستری وییین و ب مالک پرداخت خواهد شد.
ب) درختی ک ب لت آفتزدگی ،بیعاری ،انگل و یتا لتل غیتر عتد
دیگر خشک شتده و یتا احتعتال سترایت آفتت و بیعتاری از آن بت دیگتر
درختان و گیاهان ومود داشت باشد و یا احتعال سشوط آن برود ک در این
صور باید ب مای آنها نهال ب میزان دو برابر محی بتن درختت غترس
شود (مطابم وزاره  ۲انجام شود).

 /۴0امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

چ) درخت در محل احداث ساختعان و یا مسیر راه ،کانال و مجاری
آب ،خطوط انتشال برق ،لول کشی نفت ،گاز ،ولفن و نظایر آن قرار گرفت
باشد و یا ب هر نو ی مانع از امرای طرحهای عرانی و عومی باشد.
د) درخت واقع در میابر و یا میادین مانع زور و مرور طزییی باشتد
و یا ومود آن برای مالکین و ساکنین مزاحعت ایجاد کرده باشد.
تبصره  -1کلی دستگاههای ارائ دهنده ختدما شتهری (از قزیتل
آب ،فاضالب ،گاز ،برق ،مخابرا  ،شترکت پختش فراوردههتای نفتتی و
شهرداری و سازمانهای وابست ب آن) موظفند قزتل از انجتام هرگونت
علیا عرانی ک مستلزم قطع درختان و یا وخریا فضای سزز باشد،
الوه بر سایر مجوزهای الزم ،از شهرداری (کعیسیون موضتوع متاده 7
آییننام ) مجوز اخذ نعاید.
تبصره  - 2در مورد بندهای ( ) و (د) اولویت با انتشال درختتان در
فال مناسا با نظار شهرداری و با ر ایت اصول لعی و فنی میباشد
و در صور امتنابناپذیر بتودن قطتع درختت و تدم امکتان واکتاری
میباید با ر ایت اصول ایعنی ب ازای درختهایی ک امازه قطتع آن از
طرف کعیسیون ماده  7این آییننام صادر میشود بت ویتداد دو برابتر
مجعوع محی بنها در محل وییین شده ک شهرداری میتین میکنتد
غرس نعاید.
تبصره  - 3وار

قطع درخت موضوع این ماده طزم ویرف ای کت

ب پیشنهاد شهرداری ب واویا شورای اسالمی شهر میرستد ،ووست
شهرداری اخذ خواهد شد.
تبصره  - 4فیالیت و بهرهبترداری از از خزانت  ،قلعستتان یتا عتده
فیالیت آنها بر اساس مجوز و دستورالیعل شهرداری بالمانع است.

فصل نرست محيط زيست و فضای سبز شهری در آيينه قرانين عمرمي ۴1 /

ماده  - 6در صوروی ک شخ

یا اشخاص ا ح از حشیشی یا حشتوقی

مومزا اوالف و امحای درختان موضوع قانون را فراهح آورند شهرداری
در امرای ماده  ۳این آییننام موظف است نسزت ب ویشیتا مزایتی و
اخذ مریع از طریم مرامع قضتایی و پیگیتری مزتران خستار وارده
اقدام نعاید .مممورین شهرداری ک در امرای ماده  ۵این قانون از انجتام
این وظیف ویلل نعوده و ب موقع اقدام نکنند متخلف شتناخت شتده و
مورد ویشیا قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده  - 7ب منظور نظار بر حسن امرای قانون و آییننام امرایتی
آن و وشخی باغا کعیسیونی مرکا از ا ضای زیر در هر شتهرداری
وشکیل میشود.
ال ) یکی از ا ضای شورای اسالمی شهر ب انتخاب شورا.
ب) یک نفر ب انتخاب شهردار ورمیحان میاون شهرسازی و یا میاون
خدما شهری شهرداری.
ج) مدیر امل سازمان پارکها و فضای سزز و در صور

دم ومود

ستتازمان پارکهتتا و فضتتای ستتزز در شتتهرداری مس تؤول فضتتای ستتزز
شهرداری.
تبصره  -1شهرداری موظف است برای صدور پروانت ستاختعانی در
رص های با مساحت بیش از  ۵00متر مربع ک در محدوده شهر واقتع
میباشد نظر کعیسیون فوق را اخذ نعوده و مطابم آن عل نعاید.
تبصره  -2شهرداری موظف است در کالنشهرها برای صدور پروان
ساختعانی در رص های بین  ۵00وا  ۲000مترمربع واقع در محتدوده
شهر کعیسیونی مرکا از ا ضای زیر را در هر یک از مناطم شتهرداری
وشکیل داده و نظری کعیسیون را اخذ و مطابم آن اقدام کند.

 /۴2امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

ال ) نعاینده شورای اسالمی شهر ب انتخاب رئیس شورا.
ب) مدیر منطش شهرداری و در صوروی ک شهردار منطشت نداشتت
باشد ،شهردار آن شهر.
ج) نعاینده متدیر امتل ستازمان پارکهتا و فضتای ستزز شتهرداری،
درصور دم ومودسازمان پارکهتا و فضتای ستزز درشتهرداری نعاینتده
خدما شهری شهرداری.
تبصره  - 3مهت وشخی

باغا ووس شورای اسالمی شهر ،شهرداری

موظف است درخواست مالک و ذینفتع یتا درخواستت ختود را بتا ستوابم و
مدارکی ک در بند «د» ماده ( )۱آییننام مذکور آمده استت بت کعیستیون
ماده ( )7ارسال نعاید و نظر کعیسیون را ک حداک ر ظرف متد یتک متاده
صادر خواهد شد ،ب ذینفع ابال کند .در صوروی ک ذینفع دو متاه بیتد از
اخذ ابال شهرداری ب نظری کعیسیون ا ترا داشت باشد ،ا ترا خود را
ب شهرداری وشدیح خواهد کرد .شتهرداری آن را بت شتورای استالمی شتهر
ارسال خواهد داشت .نظر شورای اسالمی شهر در مورد وشخی بتا قطیتی
است .درغیر اینصور چنانیت مالتک یتا ذینفتع پتس از دو متاه بت نظتر
کعیسیون مزبور ا ترا ننعاید ماوّب کعیستیون بت نتوان رأی قطیتی و
نظر شورای اسالمی شهر ولشی خواهد شد.
ماده  - 8متشاضیان قطتع ،مابجتایی یتا ستربرداری درختتان بایتد
درخواست خود را ب شهرداری محل ارای و فرم مخاوصی کت در ایتن
زمین ووس شهرداری در اختیتار آنتان قترار داده متیشتود وکعیتل و
وحویل نعایند.
شهرداری مکلف است حداک ر ظرف مد یک هفت از واریخ وستلیح
و ثزت ،درخواستت متشاضتی را بت کعیستیون متاده ( )7موضتوع ایتن
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آییننام ارماع نعاید .کعیسیون مزبور مکلف است حداک ر ظرف متد
یک ماه در خاوص درخواست متشاضی اوخاذ واعیح نعاید و شهرداری
حداک ر ظرف مد یک هفت از واریخ ابال نظر کعیستیون ،موضتوع را
ب متشاضی ا الم نعاید .در صور دم اوخاذ واعیح ووس کعیستیون
یا ومخیر در ابال پس از مو د مذکور ،شتهرداری مکلتف استت حستا
وشاضای متشاضی مجوز صادر کند.
تبصره  -1شهرداری و متشاضی وحت هتیچ شترایطی قزتل از دریافتت
مجوز الزم ،مجاز ب قطع درخت یا سربرداری یا مابجایی آن نخواهند بود.
تبصره  - 2شهرداری موظف است در صتور درخواستت متشاضتی
برای مابجایی یا ستربرداری درختت ر ایتت ضتواب و اصتول لعتی و
ایعنی را نعوده و امکانا و وسهیال مورد نیاز را در قزال دریافت امور
و هزین های متروز در اختیار متشاضی قرار دهد.
ماده  -9کعیسیون ماده ( )7موظف است ضواب مربوط بت ر ایتت
اصول فنی و ایعنی و هعینین نحتوه استتفاده از وجهیتزا و امکانتا
شهرداری برای سربرداری و مابجایی درختان و فضاهای سزز را وتدوین
نعوده و پس از واویا شورای اسالمی شهر ا الم عومی نعاید.
تبصففره :هرگون ت ماب ت مایی درختتتان ووس ت متتالکین ،متاتتدیان و
ذینفیان و شهرداری در محدوده و حریح شهر و در میابر و اماکن عتومی
و خاوصی با اخذ مجوز از کعیسیون موضوع ماده ( )7امکانپذیر است.
در غیر این صور شهرداری موظف ب ملوگیری است .سربرداری و
هرس طزم دستورالیعلی ک ووس شهرداری وهی و ابال خواهتد شتد
صور میپذیرد وا موما رشد درختان و ملتوگیری از خشتک شتدن
آنها گردد.

 /۴۴امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

ماده  -10در امرای مواد ( )۱و ( )7قانون حفتن و گستترش فضتای
سزز در شهرها و اصالحی های آن شتهرداری موظتف استت شناستنام
باغا مشعول این قانون را ب هعراه مشخاا ذیل وهی کرده و ب روز
نگهداری نعاید.
الف) شعاره پالک ثزتی یا شعاره نوسازی پالک مشعول.
ب) مساحت ملک.
) نشانی دقیم محل شامل :شهر ،منطش  ،ناحیت  ،خیابتان ،کوچت ،
شعاره ،نام مالک ،یا ذینفع.
د) ویداد و مشخاا هر یک از درختان مشعول قانون بت وفکیتک
نوع م عر و غیرم عر.
هت) نام ،مشخاا  ،سعت و امضای مممور ونظتیح کننتده اطال تا
شناسنام ک ب نوان ضاب دادگستری شناخت میشود.
تبصره  -1شهرداری موظف است پس از شناسنایی ،با هتای واقتع در
محدوده و حریح شهر آنها را روی نشش و سامان هتای مربوطت ( GISو)...
مشخ و ا الم نعاید .این با ب هیچ وم  ،حتتی در صتور قطتع وعتام
درختان ،بدون اخذ مجوزهای قانونی از نوان با خار نخواهند شد.
تبصره  - 2شهرداری موظف است نستخ ای از شناستنام ونظیعتی
محل مزبور را ب مالک یا ذینفع یا قائح مشام قانونی وی ابال نعاید.
تبصره  -3شهرداری موظف است هر سال نستزت بت پتالککتوبی
حداقل بیست درصد فضای سزز خود اقدام نعاید.
ماده  -11شهرداری مکلف است از مشخاتا درختتان واقتع در میتابر
میادین ،بزرگراهها و بوستانهای عومی فهرستی شامل نوع درخت ،محی
بن ،محل کاشت و وتاریخ گتزارش ،وهیت و ونظتیح نعتوده و مراوتا را بتا
پالککوبی روی درختان و سامان های مربوط ( GISو )...منیکس نعاید.
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ماده  -12ب منظور حفن ،نگهداری و احیتای باغتا و زمتینهتای
مشجر ،شورای اسالمی شهر موظف است ب منظتور حفتن و نگهتداری
باغا خاوصی ،دستورالیعلهای وشویشی برای ساخت و ستاز محتدود
در این امالک را در چارچوب قوانین و ضواب شورای الی شهرسازی و
میعاری ایران وهی و واویا نعایند.
ماده  -13وزار مستکن و شهرستازی و شتهرداریهتا موظفنتد در
مهت حفن باغا مخاوصان در شهرهایی ک سران فضتای ستزز آنهتا
کعتر از استاندارد است در مطالیا طترح متامع شتهرها حتیاالمکتان
باغا را در کاربری فضای سزز پیشبینی نعایند.
تبصره  -1شهرداریها و شوراهتای استالمی شتهر شترایطی فتراهح
نعایند وا با خرید باغا محدوده شتهر ،بوستتانهتای شتهری در آنهتا
احداث و در اختیار عوم قرار گیرد.
تبصره  -2شهرداریها موظفند برای حفتن باغتا بتزر
حتی االمکان حعایتهای الزم را از مالکان آنها ب

شتهری

عل آورند.

تبصره  -3شهرداریها موظفند در شهرهایی کت ستران فضتای ستزز
آنها کحور از استاندارد است ،برنام پن سال ادواری برای حفن و گسترش
فضاهای سزز شهر را وهی و ب واویا شورای اسالمی شهر برسانند.
 -1-7قانون حفاظت و بهسفازی محفیطزیسفت مصفوّب 1353/3/28
مجلس شورای ملّی و اصالحیه آن 1371/8/24

در ماده یک آن اشاره میکند ک حفاظتت و بهزتود و بهستازی محتی
زیست و پیشگیری و معانیت از هر گون آلودگی و هتر اقتدام مخربتی کت
موما بر هح خوردن ویادل و وناسا محتی زیستت میشتود ،هعینتین
کلی امور مربوط ب مانوران وحشتی و آبزیتان آبهتای داخلتی از وظتائف

 /۴6امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

سازمان حفاظت محی زیستت استت .الزتت در ایتن خاتوص صتالحیت
سازمان محی زیست در رسیدگی ب متوارد وخریتا محتی زیستت تام
است ،بدین مینی ک هح صالحیت دارد ک با وخریا درختان و گیاهان در
مناطم حفاظت شده و پناهگاههای حیا وحش و پارکهتای ملتی مشابلت
کند و هح صالحیت دارد ک از نابود کردن گون های خاصتی از حیوانتا و
آبزیان مالوگیری کند .در شهرها ضعن این ک از سازمان حفاظتت محتی
زیست سلا مسؤولیت نعیشود ،لیکن در محدودههای ماوّب شهرداریها
نظار مستشیعی بر حفن فضاهای سزز شهری دارند .ب طور کلتی از نظتر
صاحا نظران ،حشوق محی زیست ،ونظتیح کننتده قوا تد و فیالیتهتایی
است وا بتواند صدماوی را پیش بینی کنتد کت انستانها معکتن استت بت
کیفیت محیطی وارد سازند .بنابراین ضواب و مشررا مربتوط بت کتاربری
فضاهای سزز نیز از این قا ده مست نا نعیباشند.
 -1-8سند چشم انداز بیست ساله جمهفوری اسفالمی ایفران مصفوّب
مجمم تشخی

مصلحت نظام مصوّب 1384

در یکی از بندهای این سند محی زیست مطلوب ب نوان شاخا
ایران در سال  ۱404هجری شعسی شعرده شده است :ایتران کشتور
است ووسی یافت برختوردار از ستالمت ،رفتاه ،امنیتت غتذایی ،وتممین
امتعا ی ،فرصتهای برابر ،ووزیع مناسا درآمد ،نهاد مستحکح خانواده
ب دور از فشر ،فساد ،وزییض و بهرهمند از محی زیست مطلوب.
 -1-9قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعفی و با هفا مصفوّب
 1385/8/1مجلس شورای اسالمی

این قتانون کت بت نتوان ضتامنی بترای ملتوگیری از وغییتر کتاربری
غیراصولی اراضی زرا ی و با ها وضع شده است الوه بر رص های ختار
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از محدوده قانونی شهرها ،ب منظور حعایت از وداوم کاربری اراضی زرا ی و
با ها واقع در داخل محدوده قانونی شتهرها و شتهرکها کت در طرحهتای
مامع و وفایلی دارای کاربری کشاورزی میباشتند ،دولتت و شتهرداریها
موظف شدهاند وسهیال و خدما شتهری را مطتابم ویرفت فضتای ستزز
شهرداریها در اختیار مالکان آنها قرار دهند.
 -1-10قوانین شورای عالی شهرسازی و معماری

ماوّبا شورای الی شهرسازی و میعاری نیز در خاوص کتاربری
فضاهای سزز شهری الزماالمرا میباشد .ب نوان م ال ب ماوّب مورخ
 ۱۳69/۲/۱7شورای مذکور در خاوص ضواب وممین فضای سزز کنتار
اووبانها و بزرگراهها اشاره کرد.
 -1-11سیاستهای کلی محیط زیست جمهوری اسالمی ایران

حضر آیتان خامن ای ،رهزر میظح انشالب اسالمی در امرای بنتد
یک اصل  ۱۱0قانون اساسی ،در واریخ  ۲6/08/۱۳94طتی نامت ای بت
رؤسای قوا ،سیاستهای کلی محی زیست را ابال کردند .ایجتاد نظتام
یکپارچ ملّی محی زیست ،مدیریت هعاهنگ و نظاممند منابع حیاوی،
مرمانگاری وخریا محی زیست ،وهی اطلس زیستبوم کشتور ،وشویتت
دیپلعاسی محی زیست ،گسترش اقتااد سزز و نهادین سازی فرهنتگ
و اخالق زیستمحیطی از معل محورهای ابالغی رهزر میظتح انشتالب
اسالمی است.
متن سیاستهای کلی محی زیست ک پتس از مشتور بتا مجعتع
وشخی مالحت نظام وییین شده ،ب این شرح است:
بسح ان الرّحعن الرّحیح
سیاستهای کلی محیط زیست:

 /۴8امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

 -۱مدیریت مامع ،هعاهنگ و نظاممند منابع حیاوی (از قزیتل هتوا،
آب ،خاک و ونوع زیستی) مزتنی بر ووان و پایداری زیستبوم ب ویژه با
افزایش ظرفیتها و ووانعندیهای حشوقی و ساختاری مناسا هعراه بتا
رویکرد مشارکت مردمی.
 -۲ایجاد نظام یکپارچ ملّی محی زیست.
 -۳اصالح شرای زیستی ب منظور برخوردار ساختن مامی از محی
زیست سالح و ر ایت دالت و حشوق بین نسلی.
 -4پیشتتگیری و معانیتتت از انتشتتار انتتواع آلودگیهتتای غیرمجتتاز و
مرمانگاری وخریا محی زیست و مجازا مؤثر و بازدارنده آلودهکننتدگان
و وخریاکنندگان محی زیست و الزام آنان ب مزران خسار .
 -۵پایش مستعر و کنترل منابع و وامل آالینتده هتوا ،آب ،ختاک،
آلودگیهای صووی ،اموا و اشی های مخرب و وغییرا نامسا د اقلتیح،
و الزام ب ر ایت استانداردها و شاخ های زیستمحیطی در قتوانین و
مشررا  ،برنام های ووسی و آمایش سرزمین.
 -6وهی اطلس زیستبوم کشور و حفاظت ،احیات ،بهسازی و ووستی
منابع طزییی وجدیدپذیر (مانند دریا ،دریاچ  ،رودخان  ،مختزن ستدها،
واالب ،آبخوان زیرزمینی ،منگل ،خاک ،مروتع و ونتوع زیستتی بت ویژه
حیا وحش) و ا عال محدودیت قانونعند در بهرهبرداری از این منتابع
متناسا با ووان اکولوژیک (ظرفیت قابل وحعل و ووان بازستازی) آنهتا
بر استاس مییارهتا و شتاخ های پایتداری ،متدیریت اکوسیستتحهای
حساس و ارزشعند (از قزیتل پارکهتای ملتی و آثتار طزییتی ملّتی) و
حفاظت از منابع ژنتیک و اروشات آنها وا سطح استانداردهای بینالعللی.
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 -7مدیریت وغییرا اقلیح و مشابل با وهدیدا زیستمحیطی نظیتر
بیابتتانزایی ،گتترد و غزتتار بتت ویژه ریزگردهتتا ،خشکستتالی و وامتتل
سرایتدهنده میکروبتی و رادیواکتیتو و ووستی آینتدهنگری و شتناخت
پدیدههای نوظهور زیستمحیطی و مدیریت آن.
 -8گسترش اقتااد سزز با ومکید بر:
 -۱-8صتتنیتِ کحکتتربن ،استتتفاده از انرژیهتتای پتتاک ،محاتتوال
کشاورزی سالح و ارگانیک و مدیریت پسعاندها و پسابها بتا بهرهگیتری از
ظرفیتها و ووانعندیهای اقتاادی ،امتعا ی ،طزییی و زیستمحیطی.
 -۲-8اصالح الگوی وولید در بخشهای مختلف اقتاادی و امتعا ی
و بهین سازی الگوی مارف آب ،منابع ،غذا ،مواد و انرژی ب ویژه وتروی
مواد سوختی سازگار با محی زیست.
 -۳-8ووسی حعل و نشل عومی سزز و غیرفسیلی از معل برقی و
افزایش حعل و نشل هعگانی ب ویژه در کالنشهرها.
 -9ویادلبخشی و حفاظت کیفی آبهای زیرزمینی از طریم امرای
علیا آبخیزداری ،آبخوانداری ،مدیریت وامل کاهش بهرهبترداری از
آبهای زیرزمینی و وزخیر و کنترل ورود آالیندهها.
 -۱0استشرار نظام حسابرسی زیستمحیطی در کشور با لحا ارزشهتا
و هزین های زیستمحیطی (وخریا ،آلودگی و احیات) در حسابهای ملّی.
 -۱۱حعایت و وشویم سرمای گذاریها و فناوریهای سازگار بتا محتی
زیست با استفاده از ابزارهای مناسا از معل وار و مالیا سزز.
 -۱۲ودوین منشور اخالق محتی زیستت و وتروی و نهادین ستازی
فرهنگ و اخالق زیستمحیطی مزتنی بر ارزشها و الگوهای ستازندهی
ایرانی -اسالمی.
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 -۱۳اروشات مطالیا و وحشیشا لعی و بهرهمنتدی از فناوریهتای
نوآوران زیستمحیطی و وجارب سازنده بتومی در زمینت حفتن ویتادل
زیستبومها و پیشگیری از آلودگی و وخریا محی زیست.
 -۱4گسترش سطح آگاهی ،دانش و بینش زیستمحیطی مامیت و
وشویت فرهنگ و میارف دینیِ مشتارکت و مستؤولیتپذیری امتعتا ی
ب ویژه امر ب میروف و نهی از منکر برای حفن محی زیستت در وعتام
سطوح و اقشار مامی .
 -۱۵وشویت دیپلعاسی محی زیست با:
 -۱-۱۵والش برای ایجاد و وشویت نهادهای منطش ای برای مشابل با
گرد و غزار و آلودگیهای آبی.
 -۲-۱۵ووسی مناسزا و ملا مشارکت و هعکاریهای هدفعند و
ومثیرگذار دومانز  ،چندمانز  ،منطش ای و بینالعللی در زمینت محتی
زیست.
 -۳-۱۵بهرهگیتتری متتؤثر از فرصتتتها و مشتتوقهای بینالعللتتی در
حرکت ب سوی اقتااد کحکربن و وسهیل انتشال و ووستی فناوریهتا و
نوآوریهای مروز .
 -1-12قانون حفاظت خاک جمهوری اسالمی ایران مصفوّب 1398/3/4
مجلس شورای اسالمی

ماده  -1اصطالحا ب کتار رفتت در ایتن قتانون ،دارای ویتاریف و
میانی مشروح زیر است:
ال ) سازمان :سازمان حفاظت محی زیست
ب) وزارت :وزار مهاد کشاورزی
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پ) خاک :پیکرهای طزییی ،متحول و پویا ک حاصل مجعو ای از
واکنشهای فیزیکی ،شیعیایی و زیستی استت و متتمثر از آب ،اقلتیح و
مومودا زنده در طی زمان بر روی پوست زمین یا سنگ مادر ب ومود
میآید .این ویریف شامل خاک درما و رسوبی نیز میشود.
ت) آلودگی خاک :آمیختن یک یا چند ماده خارمی بت ختاک یتا
پخش آنها بر سطح خاک ب میزانی ک کیفیت فیزیکی ،شتیعیایی یتا
زیستی آن را ب نحوی وغییر دهد ک برای انسان یا سایر مومودا زنده
یا گیاهان و یا آثار و ابنی زیانآور باشد .این ویریف ،آلودگی پوششهای
آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز در بر میگیرد.
ث) ماده آالینده :هر نوع ماده یا امل فیزیکی ،شیعیایی و زیستی
(بیولوژیکی) ک با ث آلودگی خاک گردیده و یا ب آلودگی آن بیفزاید.
ج) آلوده کننده :وعامی اشخاص حشیشی و حشوقی ک ب هتر نحتو
با ث آلودگی خاک شوند.
چ) کاربری خاک :نوع استفاده از خاک ب

نتوان بستتری مناستا

برای فیالیتهای کشاورزی ،منابع طزییی ،صنیتی ،میدنی ،ختدماوی و
امور زیربنایی.
ح ) تخریب خاک :کاهش ووان وولیتد زیستتی یتا اقتاتادی ختاک یتا
ورکیزی از هر دو کت ناشتی از فیالیتتهتای انستانی و شتیوههتای مختلتف
بهرهبرداری از خاک میباشد و ب وفکیک کاربریهای مختلف وییین میشود.
خ ) تخریبکننده :وعامی اشخاص حشیشی و حشوقی ک ب هر نحو
با ث وخریا خاک میشوند.
د) فرسایش خاک :مدا شدن ذرا خاک از محل خود ،مابجتایی،
انتشال و ورسیا آن ووس

وامل طزییی یا انسانی.
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ذ) حاصلخیزی خاک :استیداد خاک در زمین وتممین متواد متورد
نیاز برای وغذی و فراهح نعودن شرای مناسا رشد گیاهان.
ر) پایداری خاک :وضییتی ک در آن ووان وولیدی بالشوه و بالفیتل
خاک در مد طوالنی حفن شود.
ز) حفاظت خاک :مجعو

اقتداماوی کت بت منظتور پیشتگیری و

کنترل آلودگی و وخریا و فرسایش خاک و وزیا آن انجام میشتود و
موما وشویت پایداری خاک یا سزا افزایش حاصلخیزی آن میشود.
ژ) اصول فنفی بهفرهبفرداری پایفدار :اصتولی کت بت منظتور
بهرهبرداری از خاک با ووم ب ظرفیت قابل وحعل و وتوان بتازدهی آن
منطزم بر سیاستهای کلی آمایش سرزمین در راستای اهتداف ووستی
پایدار ودوین میشود.
س) پایش خاک :اندازهگیری پیوست یا متنتاوب ویژگتیهتای کعّتی و
کیفی خاک.
ش) بازسازی خاک :مجعو

فیالیتهایی است ک موما بهزود و

بازگشت شرای فیزیکی ،شیعیایی و زیستی خاکهای آلوده و وخریتا
شده ب وضییت قزل از آن میشود.
ص) کود :هر متاده آلتی ،زیستتی یتا میتدنی بتا منشتم طزییتی یتا
مانو ی ک ب خاک یا گیاه اضاف میشود وا یک یا چند نار ضروری
برای رشد گیاه را وممین کند.
ض) سموم :کلی ورکیزا آلی و میدنی ک ب منظور کنترل آفتا
نزاوی ،انزاری و خانگی ب صور مامد ،مایع و گاز ب کار برده میشود.
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ط) مطالعات خاکشناسی :مطالیا پای خاکشناسی ک ب بررستی
وامل مؤثر در وشکیل ،ردهبندی خاک و وهی گزارش فنی و ورسیح حدود
و مرزهای خاکها بر روی نشش برای کاربریهای مورد نظر میپردازد.
ظ) خسارت :هرگون ضرر و زیان مستشیح یا غیرمستتشیح ناشتی از
آلودگی یا وخریا خاک.
ع) وضعیت اضطرار :متواقیی استت کت آلتودگی ختاک ،مومتا
آلودگی منابع آب (سطحی و زیرزمینی) شود ،ب گونت ای کت ستالمت
انسان و محی را دچار مخاطره مدی کند.
ماده  -2وزار موظف است با هعکتاری ستازمان خت مشتیهتای
مدیریت ،حفاظت و بهرهبرداری پایدار از خاک کشتور را بت نحتوی کت
متضعن حفن و اروشای کیفی خاک باشد ،وهی و برای واویا ب هیم
وزیران ارائ کند.
ماده  -3هرگون بهرهبرداری از خاک باید با ر ایت قوانین و مشررا
مربوط باشد.
تبصره -هرگون علیا میدنی مطتابم قتانون میتادن ماتوّب ۳/۲۳
۱۳77/و اصالحا بیدی آن منوط ب ر ایت ضواب زیست محیطی است.
ماده -4سازمان برنام و بودمت کشتور مکلتف استت بتا هعکتاری
وزار و سازمان ،ارزش اقتاادی خاک و هزین های ناشی از آلتودگی و
وخریا خاک در زیست بوم (اکوسیستح)های مختلف را در حستابهای
ملی منظور کند.
ماده  -5دستتگاههای امرائتی موضتوع متاده ( )۵قتانون متدیریت
خدما کشوری ماوّب  ۱۳86/7/8مکلفند مطابم مشررا مالی دولت،
در مزادل موافشتنام ها ا تزارا الزم مهت پیشگیری یا مزران خسار
ناشی از آلودگی و یا وخریا خاک را پیشبینی کنند.

 /۵۴امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

ماده  -6وزار موظف استت بتا ر ایتت ماتالح امنیتتی و نظتامی
مطابم قوانین مربوط با هعکاری ستازمان نششت بترداری کشتور ظترف
مد پتن ستال بترای خاکهتای زرا تی و بتاغی ،نششت هتای ختاک،
پهن بندی خاککشور از نظر سطح ماده آلی و طزش بندی اراضتی را در
مشیاس حداقل یک بیست و پن هزارم وهی کند.
تبصره-آن دست از اراضی موضوع این ماده ک نششت هتای متذکور
برای آنها در مشیاس یاد شده وهی شده است از شعول حکح این متاده
مست نی میباشند.
ماده  -7ب منظور کنترل کیفیت مطالیا خاکشناستی و ملتوگیری
از انجام مطالیا موازی و وکراری ختاکشناستی ،وزار مکلتف بت انجتام
موارد ذیل است:
ال ) وهی دستورالیعل مطالیا خاکشناستی و وناستا اراضتی و
ابال آن.
ب) ایجاد بانک ملّی اطال ا خاک کشور.
پ) وهی نشش های پهن بنتدی ختاک کشتور از نظتر کتانیشناستی
زیستمحیطی و زمینشناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینت
از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیعاریزایی ختاک و وتممین امنیتت
غذایی و ووستی پایتدار بتا در نظتر گترفتن ستاختار زمتینشتناختی و
شیعیایی زمین (ژئوشیعیایی) کشور با هعکاری سازمان ،وزاروخان هتای
بهداشت ،درمان و آموزش پزشتکی ،نیترو ،صتنیت ،میتدن و وجتار و
سازمان زمینشناسی و اکتشافا میدنی کشور.
تبصره  -1دستگاههای امرایتی موضتوع متاده ( )۵قتانون متدیریت
خدما کشوری مکلفند مطابم دستورالیعل ابالغی وزار

عل و یتک

فصل نرست محيط زيست و فضای سبز شهری در آيينه قرانين عمرمي ۵۵ /

نسخ از نتای مطالیا خاکشناسی و وناسا اراضی را مهت ومیید بت
وزار ارائ کنند.
تبصره  -2نظار و ومیید کیفیت مطالیا خاکشناستی و وناستا
اراضی برای کاربریهای کشاورزی و منابع طزییی با هدف غنتای بانتک
اطال ا خاک کشور ب هده وزار میباشد.
تبصره  -3هرگون مطالیا خاکشناستی و وناستا اراضتی بترای
کاربریهای مختلف ووس اشخاص حشوقی دولتی منوط ب دم ومتود
نتای موردنظتر مطالیتا متذکور در مشیتاس مربتوط بتا ومییتد وزار
میباشد .وزار موظف است ظرف مد یک ماه از زمتان وصتول نامت
استیالم نسزت ب ارائ پاسخ اقدام کند و تدم پاستخ در مهلتت مشترر،
موافشت ولشی میشود.
ماده  -8وزار موظف است نسزت ب پایش کعّتی و کیفتی ختاک
کشور با اولویت اراضی زرا تی و بتاغی ،در مشتاطع زمتانی مناستا کت
مستلزم حفن حاصلخیزی و پایداری خاک باشد ،ب صور مستعر اقدام
و وغییرا کعی و کیفی خاک را ب صور نشش و آمار ارائ کند.
ماده  -9با هدف حفن و پایداری حاصلخیزی انواع خاک و بهین سازی
وولید و مارف انواع کود ،آفتکشها ،سح و بهزوددهندههای رشد گیاه:
ال  -سازمان ملی استاندارد مکلّف است با هعکاری وزار بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،سازمان حفاظت محی زیست و وزار نستزت
ب ودوین استاندارد انواع کود ،آفتکشها ،سح و بهزوددهندههای رشتد
گیاه اقدام کند.
ب -وزار مکلف است با هعکاری وزار بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و سازمان حفاظت محی زیست نستزت بت وهیت دستتورالیعل

 /۵6امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

مارف انواع کود ،آفتکشهتا ،ستح و بهزوددهنتدههای رشتد گیتاه در
مزارع و واحدهای وولید کشاورزی ،دامی و شیالوی اقدام کند.
ج -وزار بهداشتتت ،درمتتان و آمتتوزش پزشتتکی مکلتتف استتت بتتا
هعکاری سازمان حفاظت محی زیست نسزت ب وییتین حتدود مجتاز
باقی مانده انواع کود ،آفت کشها ،سح و بهزوددهندههای رشد گیتاه در
محاتتوال کشتتاورزی ،دامتتی و شتتیالوی اقتتدام کنتتد ،بت طتتوری ک ت
محاوال مذکور هیچ گون وهدیدی برای سالمت انسان نزاشد.
تبصره -دم ر ایت دستورالیعلها و مشررا این ماده مرم محستوب
میشود و مروکا بتا حکتح مرامتع قضتایی تالوه بتر مزتران خستار و
پرداخت مزای نشدی وتا دو برابتر ارزش کتاال مکلتف استت متواد مزبتور را
مععآوری ،مرموع و یا با نظار وزار با هزین خود میدوم کند.
ماده  -10مسؤولیت متدیریت و نظتار بتر ورود ،وولیتد ،بستت بنتدی،
ووزیع ،فروش ،مارف و ثزت و پایش کیفیت انواع کودها ،بهسازهای ختاک
و بهزوددهندههای رشد شیعیایی-آلی و زیستی بر هده وزار میباشد.
تبصره -سعوم موضوع قانون حفتن نزاوتا ماتوّب ۱۳46/۲/۱۵وتابع
دستورالیعلهای زیستمحیطی و سایر قوانین و مشررا مربوط میباشد.
ماده  -11سازمان مکلف ب پایش خاکهای آلتوده ،شناستایی متواد
آالینده خاک و اشخاص آلوده کننده آن و ا الم وقوع وضییت اضطراری
بر اساس حدود مجاز آلودگی خاک و آالیندههتای ورودی بت آن بترای
کاربریهای مختلف خاک میباشد.
مففاده  -12وزار و ستتازمان حستتا متتورد مکلفنتتد بتتا هعکتتاری
دستگاههای امرایی ذیرب نسزت بت وهیت و امترای طترح بازستازی
خاک در مناطم وخریا یافت و آلتوده شتده ناشتی از حتوادث طزییتی
غیرمترقز اقدام کنند.
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ماده  -13بهرهبرداران واحدهای وولیدی ،صنیتی ،خدماوی و میدنی
ک در مناطم آزاد وجاری -صنیتی و ویژه اقتاادی و شهرکها و نواحی
صنیتی فیالیت میکنند ،مکلف ب ر ایت مفاد این قانون میباشند.
تبصره  -1مدیران سازمانهای مناطم آزاد وجاری -صنیتی و ویتژه
اقتاادی و شهرکها و نواحی صنیتی موظفند در مواردی ک آلودگی یا
وخریا خاک از سوی سازمان یا وزار ب آنها ا الم میشود ،آلتودگی
و وخریا را در چهارچوب مفتاد ایتن قتانون برطترف نعتوده و گتزارش
اقداما را حسا مورد ب سازمان یا وزار ارسال کنند.
تبصره -2شرکتهای خدماوی شهرکها و نواحی صتنیتی موضتوع
ماده ( )۵قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صتنیتی
ماوّب  ۱۳87/۲/۳۱و مناطم آزاد وجتاری -صتنیتی و ویتژه اقتاتادی
هعکاری الزم را حسا مورد با سازمان یتا وزار در امترای مفتاد ایتن
قانون ب عل میآورند.
ماده  -14در صور بروز آلودگی خاک ،آلودهکننتده مکلتف استت
مراوا را بالفاصل ب نزدیکورین اداره حفاظت محی زیست اطالع دهد
و با هعاهنگی و ومیید اداره مذکور ،آلودگی خاک را وا رسیدن ب حدود
مجاز برطرف کند.
مستنکف از ارائ گزارش آلودگی موضوع این متاده یتا ارائت کننتده
گزارش خالف واقع ،با حکح مرامع قضایی ب متزای نشتدی درمت ()8
موضوع ماده ( )۱9قانون مجازا اسالمی محکوم میشود.
ماده  -15سازمان مکلف است نسزت ب شناستایی واحتدهای آالینتده
خاک اقدام نعوده و ب آلودهکننده اخطار دهتد کت ظترف مهلتت میینتی
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متناسا با نوع ماده آالینده نسزت ب حذف و رفع منشم آلودگی ،بازستازی
خاک و مزران خسار وارده اقدام کند.
در صوروی ک اشخاص ذینفع نسزت ب اخطار یتا دستتور ستازمان
میتر باشند ،میووانند برای یکزار از سازمان درخواست وعدید مهلت
مذکور را نعایند.
مستنکف تالوه بتر ووقتف فیالیتت ،رفتع آلتودگی و مزتران خستار
زیستمحیطی ب مزای نشدی دو وا پن برابتر خستار وارده و در صتور
وکرار الوه بر موارد یاد شده ب حداک ر مزای نشدی با حکح مرامع قضایی
محکوم میشود.
تبصره :در صوروی ک آلودگی ایجاد شده ،محی زیست و یا ستالمت را
با وضییت اضطراری موام کند ،سازمان بدون اخطار قزلی رأسان نستزت بت
ووقف موقت وعام یا قسعتی از فیالیت واحد آالینتده کت مومتا آلتودگی
میشود اقدام خواهد کرد و آلودهکننده ب حکح مرمتع قضتایی تالوه بتر
حذف و رفع منشم آلودگی ،ا اده ب وضییت ستابم و مزتران خستار  ،بت
حداک ر مزای نشدی محکوم میشود.
ماده  -16وخریاکنندگان خاک مکلفند بالفاصتل پتس از دریافتت
اخطار وزار  ،فیالیت منجر ب وخریا را متوقف و ظرف مهلت میینتی
ک از طرف وزار ا الم میشود ختاک را بازستازی و مزتران خستار
نعایند .مستنکف تالوه بتر ووقتف فیالیتت ،بازستازی ختاک و مزتران
خسار با حکح مرامع قضایی ب مزای نشدی دو وا پن برابتر خستار
وارده محکوم میشود.
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ماده  -17ادام فیالیت و یا بازگشایی واحدهای موضوع متواد ()۱۵
و ( )۱6این قانون ک ب طور موقت یا دائح فیالیت آنهتا متوقتف شتده
است ،منوط ب حکح مرمع قضایی است.
ماده  -18ب منظتور کتاهش آالینتدگی ،وعتامی واحتدهای بتزر
وولیدی ،صنیتی ،عرانی ،خدماوی ،زیربنایی و میدنی موظفند نسزت ب
پایش آلودگی خاک اقدام و نتیج را در چهارچوب خوداظهتاری پتایش
محی زیست ب سازمان ارائ کنند .نام واحد مستنکف ،ووست ستازمان
در فهرست واحدهای آالینده موضتوع قتانون مالیتا بتر ارزش افتزوده
ماوّب  ۱۳87/۲/۱7قرار میگیرد.
تبصره  -1وعامی اشخاص حشیشتی و حشتوقی فیتال در زمینت وولیتد،
واردا  ،ورکیاسازی (فرمول کردن) انواع کود و سعوم ،مشعول حکتح ایتن
ماده میباشند.
تبصره  -2سازمان موظف است با هعکتاری دستتگاههای ذیربت
مشررا وییین واحدهای بزر موضوع این ماده ،مشاطع زمانی و ضواب
اندازهگیری آالیندگی و نحوه خوداظهاری را در قالا کاربر ها (فرم) و
نعون های مشخ برای واویا ب هیم وزیران ارائ کند.
ماده  -19وخلی و دفن مواد آالینده ا ح از مایع و مامد در خاک در
غیر از مکانهای وییینشده معنتوع استت .مروکتا تالوه بتر مزتران
خسار زیستمحیطی ،ب مزای نشدی دو وا پتن برابتر خستار وارده
محکوم میشود.
مففاده  -20احکتتام ایتتن قتتانون در خاتتوص وخریتتا ختتاک ،نتتافی
اختیارا سازمان در پیگیری مرائح مربوط ب وخریا در مناطم وحتت
اختیار موضوع ماده ( )۱6قانون حفاظت و بهسازی محی زیست ماوّب
 ۱۳۵۳/۳/۲8نعیباشد.
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ماده  -21انتشال خاک ب خار از کشور معنوع استت .مروکتا بت
یک یا دو مورد از مجازا های ویزیری درم ( )۵قانون مجازا اسالمی
محکوم میشود .وشخی ماده میدنی بر هده وزار صنیت ،میتدن و
وجار است و برای خرو خاک میتدنی از کشتور أختذ مجتوز ووست
وزار مذکور با ر ایت ماده ( )4۳قانون برنام پنجستال ششتح ووستی
اقتاادی ،امتعا ی و فرهنگی معهوری اسالمی ایران الزامی است.
تبصره -ماده میدنی (کانی) موضوع بند (الف) ماده ( )۱قتانون اصتالح
قانون میادن ماوّب  ۱۳90/8/۲۲از حکتح ایتن متاده مستت نی متیباشتد.
خرو مشادیر کح خاک ب منظور امور پژوهشی ب ختار از کشتور بنتا بت
درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزار بالمانع است.
ماده  -22قوه قضائی ب منظور رسیدگی ب مرائح موضوع ایتن قتانون
نسزت ب ایجاد شیا وخاای اقتدام و بت مترائح مربتوط ختار از نوبتت
رسیدگی میکند.
ماده  -23مممورانی ک از طرف سازمان و وزار مممور کشف و ویشیا
مرائح موضتوع ایتن قتانون میباشتند در حتدود وظتایف محولت « ،ضتاب
دادگستری» محسوب میشوند.
تبصره -حکح این متاده نتافی وظتایف و اختیتارا ستایر ضتابطان
دادگستری نعیباشد.
ماده  -24سازمان صتدا و ستیعای معهتوری استالمی ایتران و ستایر
رسان های دولتی مکلفند برنام های وولید شده در زمین آمتوزش از ستوی
وزار و سازمان در خاوص آگاهی و مشابل با آلودگی و وخریتا ختاک را
در قالزهای گوناگون رسان ای از معلت برنامت هتای ولویزیتونی بت صتور
رایگان منتشر و پخش کنند.
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ماده  -25درآمدهای حاصتل از وصتول مریعت هتا و خستارا بت
وفکیک بخشهای آلودگی و وخریا خاک ،طی ردیف درآمدی مداگانت
ک هر سال در قانون بودم مشخ میشود ب حساب خزان داری کل
کشور واریز میشود.
ماده  -26آییننام های امرائی این قانون ووس وزار با هعکتاری
سازمان ،وزار بهداشت ،درمان و آموزش پزشتکی و ستازمان برنامت و
بودم کشور وهی میشود و ظرف مد شش متاه بت واتویا هیتم
وزیران میرسد.
قانون فوق مشتعل بر بیست و شش ماده و چهارده وزاره در ملس
لنی روز شنز مورخ چهارم خردادماه یکهزار و سیاد و نتود و هشتت
مجلس شورای اسالمی واویا شد و در وتاریخ  ۱۳98/۳/۱۲بت ومییتد
شورای نگهزان رسید .لی الریجانی -رئیس مجلس شورای اسالمی

فصل دوم:
محیطزیست و فضای سبز شهری درقوانین محلی جمهوری اسالمی ایران

(نمونه موردی :قوانین مصوّب شورای اسالمی شهر شیراز)
 -2ضوابط و مقررات خاص
افزون بر قوانین ام ک پیش از این مورد بحث قرار گرفت سایر قتوانین
محلّی از معل قوانین ماوّب شوراهای استالمی شتهر ،استاسنام ماتوّب
سازمانهای پارکها و فضای ستزز شتهرها و هعینتین طرحهتای ماتوّب
شهری از معل طرحهای متامع ،هتادی و وفاتیلی نیتز بیضتان متواردی را
میووان یافت ک در راستای حفن ،نگهتداری و یتا ووستی فضتاهای ستزز
میباشند ک این موارد نیز الزم االمرا هستتند .بت نتوان م تال میوتوان
محدودههایی ک در طرح وفایلی شهری ب نوان محدودههای گستترش
فضای سزز واویا شدهاند از این قزیل هستند یا ب نعون ای دیگر میووان
ب ماوّب شعاره  4060مورخ  ۱۳9۳/8/۱4شورای اسالمی شهر شتیراز در
مورد چگونگی کاشت درخت پائولونیا ب منظور افزایش سران فضتای ستزز
مهت مشابل با آلودگی هوا و ریزگردها اشاره کرد.
ب هر روی آنی ک از پژوهش حاضر دریافت میشود آن استت کت
در زمین های مختلف مربوط ب حفاظتت از محتی زیستت و بت ویتژه
فضای سزز ب نوان ملزوما حیاوی زیست بومهای شهری ،خ قانونی
ومود ندارد ،بر کس قوانین ارزشعند و مامیی برای مشوال ذکر شده
مومود است .آنی حائز اهعیت و محل چالش است نزود اراده راسخ در
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برخی موارد برای امرای صحیح و بدون کح و کاستت و بتدون وزیتیض
این قوانین است ک طی سالیان سال قانونگذار ب وشنتین آنهتا هعتت
گعارده است .در قسعت بید نعون هایی از این قوانین ارائ شده است.
 -2-1راهکارهای اجرایی بهبود عملکرد شهرداری در تفممین فضفاهای
مختل

شهری

راهکارهای امرایی مهت بهزود علکرد شهرداری در وممین فضاهای
مختلف شتهری مطترح و مشترر گردیتد شتهرداری شتیراز در خاتوص
پیگیری ماوّب شورا پیرامون اساسنام سازمان زیزاسازی و ومسیستا
شهری از وزار کشور اقدام نعوده و نتیج را ب شورا ا الم نعاید.
 -۱شهرداری شیراز اقداما الزم مهتت حضتور بتا حتم رأی نعاینتده
سازمان پارکها و فضای سزز و مدیریت زیزاسازی و ومسیستا شتهری در
ملسا کعیسیون میعاری میاونت میعاری و شهرسازی را ب عل آورد.
 -۲شهرداری شیراز نسزت ب وهی و واویا طرحهای مامع فضتای
سزز ،کاشت و آب اقدام نعاید.
 -۳شهرداری شتیراز نستزت بت افتزایش کاشتت انتواع درختهتا و
گون های متراکح در سطح شهر با ومکید بر کاشت گونت های سترو نتاز،
درخت نارن و گل نرگس در فال خاص خود اقدام نعاید.
 -4شهرداری شیراز مهت افزایش فضای سزز و دستیابی بت ستران
متتورد نیتتاز فضتتای ستتزز شتتهری بحتتث فضتتای ستتزز در اروفتتاع یتتا
 Roof Gardenو  Trace Gardenرا در دستور کتار ختود قترار دهتد و
ضواب وشویشی و وکلیفی ختود را در خاتوص ایجتاد فضتای ستزز در
اروفا ا ساختعانها را ظرف مد دو ماه ب شورا ارائ نعاید.
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 -۵مشرر گردید شهرداری ضتعن وتدوین ضتواب مربوطت طراحتی
محوط و سایت ( )land Scapeکلی ستاختعانهتایی کت مهتت اختذ
پروان مرامیت میکننتد بت خاتوص منتازل مستکونی و مجتععهتای
آپاروعانی بار ایت سران مورد نیاز فضای سزز از ابتدای دستور نشش در
دستور کار شهرداری قرار گیرد و کنترل آن نیز در مراحل مختلف اختذ
پروان و پایان کار با مرامیا مختلف ووس شهرداری پیگری شود.
 -6مشرر گردید شهرداری پیگیری الزم مهت وهی متن ماتوّب متامع
مجلس شورای (اسالمی قتانون حفتن و گستترش فضتای ستزز) و ماتوّب
کعیت مسکن شورای الی شهرسازی (با مستکونی در کتالن شتهرها) را
میعول و ب هعراه گزارش کارشناسی شامل میایا ،محاسن ،و راهکارهتای
امرایی ماوّبا فوق ظرف مد  ۱۵روز ب شورا ارائ نعاید.
 -7مشرر گردید شهرداری شیراز مهت مایگزین نعودن شزک بست
و وحت فشار آبیاری باغا شهری ب مای کانالهای روزبتاز غیتر فنتی،
مطالیا الزم را ب عل آورده و طرح امرایی را ظرف مد  ۲متاه بت
شورا ارائ نعاید.
 -8شهرداری شیراز اقداما الزم مهت ودوین و واویا طرح مامع
کارهای هنری فضاهای شهری از قزیل مجسع ها ،نوع ،انتدازه ،حجتح و
هویت آنها با ووم ب هویت مناطم مختلف شهری را ب عل آورد.
 -9شهرداری شیراز اقدما الزم مهت ودوین و واویا طرح مامع
نورپردازی شهری را ب عل آورد.
 -۱0مشرر گردید دیواره کلی زیرگذرها و وونلهای شهری از طریتم
واگذاری ب شرکتهای ماالح ساختعانی با امتیاز وزلیغا برای آنها با
محوریت شهرداری و طی مسیر قانونی نعا شود.
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 -۱۱پیرو وکلیف بودم سال  87شهرداری شیراز مشترر گردیتد نحتوه
واگذاری طراحی و انتخاب طترح کلیت فضتاهای شتهری ا تح از پارکهتا،
میادین و العانهتای شتهری بتا نظتار و واتویا کعیستیون میعتاری و
شهرسازی انجام گردد.
 -2-2استفاده از پساب فاضالب جهت آبیاری فضای سفبز بفه منظفور
بهبود کیفیت محیط زیست شهری
خ4/1394/969/4242/13

ماده واحده:
 -۱شهرداری مکلف گردید نسزت ب انیشاد وفاهحنامت هعکتاری بتا
شرکت آب و فاضالب شهرستان شتیراز مزنتی بتر خریتد و استتفاده از
پساب فاضالب و نحتوه مشتارکت شتهرداری در بهرهبترداری از واتفی
خان های محلی در شهرکهای غرب و مناطم اولویت دار مهت احتداث
فضای سزز ظرف حداک ر یک ماه آینده اقدام نعاید.
 -۲شهرداری موظف است موضوع وممین  ۲00لیتتر آب در ثانیت از
پساب فاضالب واقع در برمشور را پیگیری و نتیجت را ظترف یتک متاه
آینده ب شورا ارائ نعاید.
تبصرہ :شهرداری میبایست بر اساس وفاهحنام منیشده نستزت بت
انیشاد قرارداد در چهتارچوب ضتواب و مشتررا بتا در ردیتف بودمت
مربوط با پیشبینی آن اقدام و مهت واویا نهایی ب شورا ارائ نعاید.
 -2-3ایففراد بففه مص فوّبه شففماره  3703/94ص مففورخ  1394/7/21در
خصوص بررسی استفاده بهینه از منابم آبی موجود در شرق و جنوب شیراز
خ4/1394/4926/4396/13

ماده واحده:
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شهرداری شیراز موظف گردید ضعن مطالی و برنام ریتزی مناستا در
رابط با ب کارگیری آب قابل استفاده مهت آبیاری فضای ستزز شتهری در
محدوده و حریح شرق و منتوب شتیراز از محتل ردیتف ا تزتاری -0098
( 0۱0-۳0۵مطالی و طراحی و امرای پارکهای موضو ی محی زیستت،
قطار شهری و )...اقدام الزم را ب عل آورده و نتیج را ظرف متد  ۳متاه
ب صور مکتوب ب شورا ارائ نعاید.
تبصره  -1شهرداری ضعن وییتین وضتییت اراضتی  400هکتتاری
واقع در شرق شیراز نسزت ب سهح مالکیت خود ،طترح مناستا مهتت
احیات فضای سزز در این منطش را وهی و ظرف مد  ۳متاه آینتده بت
شورا ارائ نعایند.
تبصره  -2شهرداری وفاهحنام های منیشده با شرکت آب و فاضالب
شهرستتتان شتتیراز را مهتتت بهرهبتترداری از پستتاب فاضتتالب ،آبهتتای
خاکستری ،وافی خان لوکال ظرف  ۳ماه مهت بررسی بت شتورا ارائت
نعایند.
 -2-4آییننامه استفاده از آب باران و فاضالب در مجتممهای مسکونی
خ 4/1394/5785 /4437/13

ماده واحده:
شهرداری شیراز مکلف است با ووم بت کعزتود آب و نیتاز بت آبیتاری
فضای سزز شهری ،در خاتوص استتفاده از آب بتاران و پستاب در ستطح
مجتععهای بزر شهر شیراز ،ضعن ویریف مجتععهتای مشتعول طترح،
نسزت ب مجتععهای آویاالحداث الزاما و وکالیف و هعینین بستت های
وشویشی مشرر و نستزت بت مجتععهتای در حتال احتداث و احتداث شتده
بست های وشویشی مربوط را طی آییننام ای وهی و ظرف مد یک ماه از
واریخ الزماالمرا شدن ماوّب ب شورای اسالمی شهر ارائ نعاید.

 /68امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)
-2-5راهکارهای حفظ باغات قصردشت
خ 4/1395/1097/4538/13

ماده واحده:
ضعن واویا دو فوریت طرح ،شهرداری موظف گردیتد بت منظتور
حفن باغا قاردشت ،نسزت ب انجام موارد ذیل اقدام نعاید:
 -۱وعامی درآمد حاصل از وغییر کاربریهای مجاز باغتا (براستاس
طرح باغا قاردشت) مهت وعلک باغا قاردشت هزین گردد.
 ۵ -۲درصد از درآمد حاصل از کلی توار پتیش بینتی شتده در
بودم سالیان شهرداری مهت وعلک باغا قاردشت هزین گردد.
 -۳شهرداری نسزت ب پیگیری مطالیا طرح بازنگری باغا ووس
مشاور مربوط اقدام و در ارسال نتای وسریع نعاید.
 -4شهرداری میوواند پس از اخذ مجوزهای قانونی با اوخاذ راهکارهایی
نظیر واگذاری وراکح شناور ب باغداران ،اخذ وسهیال بانکی و انتشتار اوراق
مشارکت ،اقداما مشتضی ب منظور وعلک این باغا عل آورد.
 -۵امرای این ماوّب مانع از امرای ماوّب سال  ۱۳79شورای الی
شهرسازی و میعاری مزنی بر امکان احتداث پروژههتای گردشتگری در
باغا قاردشت نعیباشد.
 -6وعلک باغا میباید ب صور متراکح و در سطح یتک محتدوده
مشخ و حتی االمکان نزدیک ب لز ها صور پتذیرد بت نحتوی کت
امکان وزدیل باغا خریداری شده ب پارک فراهح گردد.
 -7احداث هر گون مستحدثا در باغا وعلتک شتده بت استت نات
مستحدثا حداقلی مربوط ب پارکها اکیدان معنوع میباشد.
 -8شهرداری مکلف است در چارچوب وظایف و با ر ایت مشتررا و
ضواب قانونی ،ماوّب مذکور را امرایی نعاید.
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 -2-6ارائه پیشنهاد مبنی بر توسعه فضای سبز ارتفاعات شیراز
خ 4/1395/1101/4542/13

ماده واحده:
ب منظور ووسی فضای سزز در اروفا ا بتام شتیراز و بترم دلتک و
سیدی ،شهرداری مکلف ب انجام موارد ذیل میباشد:
 -۱با ووم ب اقداما کارشناسی صور گرفتت و ضترور کشتت
گیاهان کح آببر در اروفا تا اطتراف شتهر شتیراز ،شتهرداری شتیراز
میبایست نسزت ب کاشت  ۲00هزار اصل درخت انجیر دیح در پتارک
صتتخرهای منگلتتی بتتام شتتیراز از ردیتتف ا تزتتاری ۳0۵-0۱0-0۱00
(اروفا ا ) بودم سال  9۵شهرداری وا پایان سال ماری اقدام نعاید.
 -۲مهت استفاده حداک ری شهروندان از فضای سزز مومود و آوتی
األحداث ،شهرداری میبایست با هتای مناتورآباد را بت اروفا تا بتام
شیراز متال نعاید و هعینین مهتت ووستی فضتای ستزز در حاشتی
مسیرهای عومی اقدام الزم را ب عل آورد.
 -۳با ووم ب لزوم بهرهبرداری از مسیر واریخی سیدی وا برم دلتک
و ایجاد فضای سزز در اروفا تا مشترف بت آن و مهتت ملتوگیری از
وارفا دراروفا ا  ،شهرداری میبایست طرح ساماندهی اروفا ا بترم
دلک و سیدی را ظرف مد دو ماه وهی و ب شورا ارائ نعاید.
 -2-7جانمایی با پارکهفای بفزرد در محفدوده حفوزه اسفتحفاظی
با های قصردشت
خ 4/1395/1222/4545/13

ماده واحده:
ضعن ومکید بر امرای اولویتهتای ماتوّب قزلتی شتورا ،بتا وزتدیل
قسعتی از باغا گروه یک قاردشت ب مساحت وشریزی  ۳9۵هکتار ب

 /۷0امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

پارک با بزر شتهری شتیراز واقتع در حدفاصتل خیابانهتای ایعتان
شعالی ،شهید رمضانی ،خیابان شهید کسایی (نشش پیوست معهتور بت
مهر شورا) موافشت گردید.
تبصره  :1کعیسیون بر روند هزین کترد و امرایتی شتدن ایتن ماتوّب
نظار خواهد نعود و میبایست هر س ماه یکزار موضوع ووس کعیسیون
بررسی گردد.
تبصره :ا تزتار متورد نیتاز از محتل ردیفهتای ۳0۱-0۲0-000۳
(پروژه وعلک حوزه باغا ) و ( ۳0۱-0۲0-000۵پروژه وعلتک ناشتی از
پن درصد وار شهرداری) وممین میگردد.
 -2-8مصوّبه کمیته نظارت ،تحقیق و تفح

شورا در خصوص حفظ باغات

خ 4/1395/1224/4547/13

ماده واحده:
شهرداری مکلف است در راستای حفن باغا و پیشگیری از وخریا
این میراث شهری ارزشعند ،اقداما ذیل را ب عل آورد.
 -۱آرات کعیسیونهای ماده  ۱00در رابط با باغا بدون ومخیر و در
کوواهورین زمان معکن امرایی گردد.
 -۲صدور هر گون مجوز وغییر کاربری در باغا گتروه یتک ،مغتایر بتا
ماوّب شورای الی شهرسازی و میعاری ،با مجوز هر نهاد و دستگاهی ا ح
از شورا ،شهرداری ،استانداری و سایر نهادهای ذیرب معنوع میباشد.
 -۳واحد ویژهای در شهرداری ب منظور ملوگیری از وخلفتا در گتروه
یک باغا قاردشت وشکیل گتردد .ایتن واحتد بایتد دارای گشتت پیتاده،
مووتتوری و ختتودرویی و وستتایل متتدرن نظتتاروی نظیتتر پهزتتاد باشتتد و
کیوسکهای نگهزانی در ورودی کلی باغا ایجتاد شتود وتا ورود و خترو
ماالح ساختعانی و موارد وخلف ووس مممورین واحد مذکور کنترل گردد.
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 -4ب منظور ملوگیری از آوشسوزی در باغا قاردشت ،شهرداری
با انجام مطالیا کارشناسان در خاتوص احتداث و مانعتایی ایستتگاه
آوش نشانی ویژه در محدوده باغا مذکور اقدام مشتضی ب عل آورد.
 -۵کلی باغا شناسایی و دارای شناسنام شتوند و کلیت درختتان
پایدار واقع در آنها شعارش و پالک کوبی گردند.
 -6کلی باغا خریداری شده مهت استفاده عومی ب نوان پارک
عومی ساماندهی و از واگذاری باغا مذکور ب هتر شتخ حشیشتی و
حشوقی خودداری گردد .هعینین در فاز بیدی میبایستت نستزت بت
وعلک سایر باغا مطابم با قوانین و ماوّبا شورای اسالمی شهر اقدام
مشتضی صور پذیرد.
 -7ب منظور استفاده بهین از آب ،شیوه آبیاری باغا سطح شهر و
باالخ باغا قاردشت وغییتر یافتت و آبیتاری باغتا بتا استتفاده از
روشهای مدید و متناسا با شرای اقلیعی شهر شیراز صور پذیرد.
 -8ضعن هعاهنگی با سازمان آبفا ،نسزت ب بررسی و مطالیت احتداث
وافی خان های محلی (لوکال) و ...و انتشال آب وافی خان های مذکور بت
منظور آبیاری و حفن باغا سطح شهر ،اقداما مشتضی صور پذیرد.
 -9با استفاده از کارشناسان ماهر و خزتره شتاغل در شتهرداری ،در
مهت مشابل با آفا و بیعاریهای باغا وفم متوازین لعتی ،اقتداما
مشتضی در اسرع وقت صور پذیرد.
 -۱0در خاوص باغا خار از حوزه استحفاظی ،شهرداری مکلتف
است در امرای ماده  ۱4قانون زمتین شتهری حتیاالمکتان از دریافتت
نشدی هزین وغییر کاربری خودداری نعوده و سهح ختود را بت صتور
زمین دریافت نعاید و در غیر این صور مراوا را صرفا مهت اطالع ب
شورا ا الم نعاید.

 /۷2امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)
 -2-9جانمایی با -پارکهای بفزرد در محفدوده حفوزه اسفتحفاظی
با های قصردشت
خ 4/1395/1729/4567/13

ماده واحده:
با ووم ب نام شعاره  9۵/486۵4متورخ  9۵/۲/۱۱شتهرداری ،ضتعن
ومکید بر امرای اولویتهای ماوّب قزلی شورا ،بتا وزتدیل قستعتی از باغتا
گروه  ۱قاردشت ب مساحت وشریزی  ۳9۵هکتار ب با بزر شهر شتیراز
واقع در حدفاصل خیابانهای ایعان شعالی ،شهید رمضانی خیابتان شتهید
کسایی (نشش پیوست معهور ب مهر شورا) موافشت گردید.
تبصره  :1کعیسیون بر روند هزین کترد و امرایتی شتدن ایتن ماتوّب
نظار خواهد نعود و میبایست هر س ماه یکزار موضوع ووس کعیسیون
بررسی گردد و هرگون وغییر در ماوّب مستلزم واویا در شورای اسالمی
شهر خواهد بود.
تبصره  :2ا تزار متورد نیتاز از محتل ردیفهتای ۳0۱-0۲0-000۳
(پروژه وعلک حوزه باغا ) و ( ۳0۱-0۲0-000۵پروژه وعلتک ناشتی از
پن درصد وار شهرداری) وممین میگردد.
 -2-10بهرهبرداری از پساب فاضالب شهری به منظور توسفعه و احیفای
فضای سبز شهری
خ 4/1395/46072998/13

ماده واحده:
 ۳بنتتد وحتتت نتتوان بنتتدهای  ۵ - 4-۳و  6بتت ماتتوّب شتتعاره
/94/969ص مورخ  ۱۳94/۱۱/۱۳ب شرح ذیل الحاق گردید:
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بند  3الحاقی :شهرداری ظرف دو ماه آینتده نستزت بت مانعتایی
زمین ب منظور احداث وافی خان لوکال و در صور لتزوم ارمتاع بت
کعیسیون ماده  ۵مهت وغییر کاربری اقدام و نتای را ب صور مکتوب
ب شورا ارائ نعاید.
بنففد  4الحففاقی :شتتهرداری در امتترای واتتفی خان ت های لوکتتال
میبایست با استفاده از وکنولوژی نوین نسزت ب ایجاد وافی خان هایی
با سیستح بدون بو اقدام نعاید.
بند  5الحاقی :با ووم ب نیاز آبی حوزه فضای سزز ،باغا و اروفا تا
اطراف شیراز در  ۲0سال آینده شهرداری نسزت ب وهی طرحهای انتشال و
بهره برداری از منابع آب حاصل از پستاب واتفی خانت ها ،آب زهکشتها و
وافی خان های لوکال ۱اقدام و ضعن مشخ نعتودن بترآورد هزینت هتر
کدام و وییین مهندس ارزش ،ظرف دو ماه آینده نتای را ب صور مکتوب
ب شورا ارائ نعاید.
بند  6الحاقی :شهرداری در هنگام صدور مجوز احداث بیعارستتان،
هعزمان الزام احداث وافی خان بیعارستان را مد نظر قرار دهد.
تبصره یک الحاقی :شهرداری ضعن ویریف مجتععهای بزر  ،در
هنگام صدور مجوز ستاخت نستزت بت التزام أحتداث واتفی خانت در
مجتععهای مذکور اقدام الزم را ب عل آورد.
 -2-11راهکارهای تممین آب مورد نیاز جهفت آبیفاری فضفاهای سفبز
متعلق به بخش خصوصی و عمومی
خ 4/1395 /6022 /4740 /13

ماده واحده:
Local .1

 /۷۴امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

در مهت ملتوگیری از اثترا منفتی پدیتدههای خشکستالی و امترای
شزک مععآوری فاضالب و امرای سیستح زهکش آبهای زیرزمینتی کت
هعگی منجر ب پایین رفتن شدید سفرههای آب زیرزمینتی گردیتده و بت
لحا امرای فرامین مشام میظح رهزری در مورد لزوم ووم ب پدافند غیتر
امتتل و در راستتتای ذخیرهستتازی آب شتتیرین ستتد درودزن صتترفا بتترای
آشامیدن ،شهرداری مکلف است اقداما زیر را مهت وممین آب مورد نیتاز
فضاهای سزز متیلم ب بخشهای خاوصی و عومی میعول نعاید.
 -۱ب منظور معع آوری نزوال آسعانی مهت ذخیره و آبیاری فضتای
سزز ،از طریم در در پروان ساختعانی و پایان کار وعامی ساختعانها ،کلی
مالکین موظف گردند در کف و زیتر وتراز ختود یتک مختزن آب دفنتی از
ماالح پلی اویلن و یا فلزی و یا بتونی و یا ماالح مشتاب ایزولت بت حجتح
( *0/۱۲مساحت زمین =  Vمترمکیا) احداث نعایند ک سرریز آن ب چاه
مذبی و میزر هدایت خواهد شد .آب این مخازن از طریم هدایت آب پشت
بام و حیاط وممین میگردد.
تبصره :ضواب قزلی در مورد سطح و ویداد اشجار در حیاط ب قو
خود باقی است.
 -۲در طراحی و امرای کلی پارکهای فضتای ستزز شتهری ،شتهرداری
مکلف است ب منظور معتعآوری نتزوال آستعانی و استتفاده از آن مهتت
آبیاری اشجار ،یک مخزن ذخیره آب ایزول ب حجح ( *0/4۵مساحت پتارک
=  Vمترمکیا) سرپوشیده و یا سرباز و یا ولفیشتی را احتداث نعایتد .آب ایتن
مخازن از طریم شزک مععآوری آبهای سطحی باالدستی وممین میگردد.
 -2-12احیاء آب انبارهای موجود در کوچه با های قصردشت
خ4/1395/6366 /4747 /13
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ماده واحده:
ب منظور کعک ب باغداران مهت احیات و حفن بتا هتای ستطح شتهر،
شهرداری مکلتف استت ضتعن شناستایی آبانزارهتای مومتود در کوچت
با هتای قاردشتت ،نستزت بت ویعیتتر و مرمتت آب انزارهتای بتا قابلیتتت
بهرهبرداری در با ها اقتدام نعتوده و هزینت متورد نیتاز را از محتل ردیتف
ا تزتتاری  ۳0۵-0۱0-0۱09بودمت  9۵شتتهرداری (پتتروژه احیتتات باغتتا )
وممین نعاید.
 -2-13دستورالعمل سازمان سیما و منظر و فضای سفبز شفهرداری در
فرآیند صدور پروانه احداث بنا و گواهی پایان کار
خ 4/1395/5485/4707/13

ماده واحده:
دستور الیعل فضای سزز در فرآیند صدور پروان احداث بنا و گواهی
پایان کار مشتعل بر یک مشدم  ،شش بخش  4۱ ،بنتد و  ۵متدول بت
شرح پیوست معهور ب مهر شورا مورد واویا قرار گرفت( .بتر استاس
قانون و آییننام قانون اصالح الیح قانونی حفن و گسترش فضای سزز
در شهرها و ضواب بازنگری طرح وفایلی شهر شیراز)
 -2-13-1واحد با ها و درختان

افزایش معییت و ب دنزال آن ووسی روزافتزون ستاخت و ستاز در
شهر و فیالیتهای امتنابناپذیر عرانی ،در کنار ماشینی شتدن رو بت
گسترش زندگی شهری ،فضای نامناستزی را مهتت زنتدگی شتهروندان
فراهح نعوده است .حفن درختان قدیعی ب نوان پایتدارورین و اصتلی
ورین امل ایجاد فضای سزز و هعینین کاشت درختان مدید و ووسی
فضای سزز الوه بر ولطیف هوا موما بهزتود منظتر شتهری و نتیجتتان

 /۷6امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

افزایش کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد؛ لذا والش در مهت حفتن
درختان ارزشعند قدیعی در میابر و پالکهتای ستطح شتهر و با هتا و
هعینین وشویم و ورغیا شهروندان ب کاشت درختت و ایجتاد فضتای
سزز در محوط پالکهتا و حفتن درختتان با هتا ،هعتواره بت نتوان
اصلیورین هدف کارشناس فضای سزز باید مد نظر قرار گیرد ،چترا کت
بدون مشارکت شهروندان ،ووسی پایدار فضای ستزز و افتزایش کعتی و
کیفی فضای سزز شهر مشدور نخواهد بود.
مشاهده آسیاهای مزرانناپذیر وارده ب درختان قدیعی مومود در
میابر شهر حین ساخت و ساز و هعینتین نزتود دستتورالیعل امرایتی
واحد در کلی مناطم شهرداری ب منظور حفن و نگهداری درختتان در
هنگام علیا احداث بنا ،و نیز دم امرای کامل مفاد آییننام و قانون
اصالح الیح قانونی حفن و گسترش فضای سزز ،سازمان سیعا ،منظر و
فضای سزز را (ب نوان متولی اصلی فضای سزز شهر) بر آن داشتت وتا
در راستای مسؤولیت اصلی و خطیر خود  -ک حفتن و ووستی فضتای
سزز شهر است  -نسزت ب ودوین و ارائ دستورالیعل امرایی مورد نیاز،
براساس قانون و آییننام قانون اصالح الیح قانونی حفتن و گستترش
فضای سزز در شهرها و ضواب بازنگری طرح وفایلی شتهر شتیراز ،بتا
مشارکت میاونت شهرسازی و میعاری اقدام نعاید.
هدف از تدوین این دستور العمل:

 کاهش قطع درختان قدیعی واقع در محوطت پالکهتا طتی علیتااحداث بنا.
 حفن درختان میابر سطح شتهر و تدم آستیا بت وتا و ریشتدرختان طی علیا احداث بنا.
 -کاشت نهال و ایجاد فضای سزز در پالکهای وازه ساخت.
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 کاهش وخلفا قطع درخت. ایجاد وحد روی در بررسی فضای سزز پالکها در کلی منتاطمشهرداری.
 کاهش مد زمان بررسی فضای سزز پالکهتا در فرآینتد صتدورپروان و افزایش رضایتمندی شهروندان.
 حذف وزیا قانونی حاصل از دم ا عال قانون و آییننام قتانوناصالح الیح قانونی حفن و گسترش فضای سزز.
امید است طی آشنایی کارشناسان ذیرب با دستورالیعل ودوین شتده و
پیرو آن امرایی شدن دستورالیعل در کلیت منتاطم شتهرداری ،تالوه بتر
ملوگیری و کاهش آسیاهای وارده ب درختان در هنگام ساخت و ساز ،بتا
سر ت بخشیدن ب طتی روال صتدور مجوزهتای قطع/مابجتایی درختتان،
الوه بر ا عال قانون ،شاهد افتزایش رضتایتعندی شتهروندان و هعینتین
افزایش فضای سزز شهر باشیح.
مطابم وزاره  ۲ماده  4قانون اصالح الیح قانونی حفن و گستترش
فضای ستزز شتهر در شتهرها (ماتوّب  ۱۳87/۱۲/۱4مجلتس شتورای
اسالمی) کلی شهرداریها مکلف اند نسزت ب در ویداد درختانی کت
در اثر ساختعان باید قطع شود در پروان های صادره اقتدام نعاینتد .بت
منظور نیل ب این هدف ،بررسی آلزوم میعاری وهی شده قزل از نهتایی
شدن نشش ها ب منظور :لحا نعتودن موقییتت دقیتم درختتان فیلتی
مومود در محوط و اضتالع پیرامتونی ملتک در صتفح هعکتف آلزتوم
میعتاری  Ground Floor Planو هعینتین بررستی کلیت گزینت های
معکن مهت ب حداقل رستاندن قطتع درختت و نیتز حفتن شاخستاره
درختان میابر و حفن حریح ریش ها و ستاق و شاخستارههای درختتان
میزر و محوط الزامی است.

 /۷8امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

بدین منظتور در پالکهتایی ،کت دارای درختت در میتابر یتا محوطت
هستند ،مهت حفن درختان وغییرا الزم در طرح میعاری ارائت شتده ،از
قزیل :وغییر موقییتت درب ماشتین رو ،مابت متایی محتل رمت  ،حتذف
بالکنها  ،ا عال میگردد ،در مواردی ک حفن درخت غیرمعکن باشد پس
از ارائ درخواست مالک ب کعیسیون ماده  7آییننام امرایی قانون اصالح
الیح قانونی حفن و گسترش فضای ستزز در شتهرها ،در صتوروی کت راه
حلی برای حفن آن ومود نداشت باشد ب صالحدید کعیسیون ،مجوز قطع
یا مابجایی صادر میگردد .بر اساس آئیننام امرایی قتانون اصتالح الیحت
قانونی حفن و گسترش فضای سزز در شهرها و ماتوّبا شتورای استالمی
شهر در صور امتنابناپذیر بتودن قطتع درختت و تدم امکتان واکتاری
درخت ب ازات درختانی ک ب لت واقع شدن در زیر بنا و مورد مسیر قترار
گرفتن ،امازه قطع آنها از طرف کعیسیون ماده  7آییننام قتانون اصتالح
الیح قانونی حفن و گسترش فضای سزز در شهرها ،صادر میگردد مالتک
الوه بر پرداخت وار اشجار میبایست نسزت ب کاشت  ۲برابر مجعوع
محی بنهای درختان قطع شده در هعان پتالک یتا محتل وییتین شتده
ووس شهرداری اقدام نعاید.
نهایتان پس از وییین وکلیف درختان مومود ،بر اساس ضتواب بتازنگری
طرح وفایلی حداقل  ۵0درصد از فضای آزاد پالک باید بت ایجتاد فضتای
سزز و کاشت درخت اختااص یابد ،بتر ایتن استاس :ویتداد درختتان الزم
مهت کاشت محاسز و ضعن در ویداد درختانی ک در میزتر و محوطت
باید حفن و قطع گردند صفح هعکف آلزوم میعاری معهور ب مهر فضتای
سزز میگردد .الزم ب ذکر استت وهیت کتس از وضتع مومتود ملتک بت
گون ای ک مجاورین و درختان میابر ب طور کامل قابل وشتخی باشتند و
در واویر وهی شده در صفح سایت پالن الزوم میعاری الزامی است.
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کلی شهرداریهای مناطم مکلف بت کنتترل فضتای ستزز محوطت
شامل نهالهای وازه کاشت و سابش درختان قدیعی (مومود و یا کاهش
یافت ) در زمان صدور گواهی بالمانع نشل و انتشال ،صدور پروان احتداث
بنا ،صدور گواهی دم خالف و گواهی پایان کار مهت :کلی پالکهتای
سطح شهر (دارای سابش با و دم ستابش بتا ) بتا استتفاده از ستوابم
مومود در پرونده نوسازی هر ملک و در صتور نیتاز مشایست واتاویر
ماهوارهای ،کس هوایی و یا شناسنام اشجار ملک (در صور ومود) و
یا مندرما پروان صادره میباشند.
در ادام ویاریف مورد نیاز در مزاحث شهرسازی و فضای سزز با ذکر
نکا الزماالمرات در هر مرحل ب طور مشروح ذکر گردیده است.
تعاری

مورد نیاز در مباحث شهرسازی و فضای سبز

 -1آشنایی با تعاری
بند  : 1تعری

فضای سبز و نکات مربوطه

درخت

گیاه خشزی (چتوبی) دارای ستاق منفترد ا تح از درختت دارای میتوه
ماکول (م عر) و سایر درختان (غیرم عتر) کت محتی بتن آن مستاوی یتا
بیشتر از  ۱۵سانتیمتر باشد .درخت مو با هر محی بتن و بووت های چتای
مشعول این ویریف میباشند.
قطع درخت در هر محل با هر مساحت بدون کستا امتازه و طزتم
مشررا قانون اصالح الیح قتانونی حفتن و گستترش فضتای ستزز در
شهرها معنوع است.
ب منظور اخذ مجتوز قطتع درختت :متشاضتیان قطتع ،مابت متایی یتا
سربرداری درختان باید در خواست خود را ب شهرداری منطش ارائ و فترم
مخاوصی ک در این زمین ووست شتهرداری در اختیتار آنتان قترار داده

 /80امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

میشود وکعیل و وحویل نعایند ،شهرداری مکلف است حداک ر ظرف مد
یک هفت از واریخ وسلیح و ثزت درخواست متشاضی را ب کعیسیون ماده 7
موضوع آییننام قانون اصالح الیح قانونی حفن و گستترش فضتای ستزز
ارماع نعاید .کعیسیون مزبور مکلف است حداک ر ظرف مد یتک متاه در
خاوص درخواست متشاضی اوخاذ واعیح نعاید و شهرداری حداک ر ظرف
مد یک هفت از واریخ ابال نظر کعیسیون ،موضوع را ب متشاضتی ا تالم
نعاید .شهرداری و متشاضی وحت هیچ شرایطی قزل از دریافت مجتوز الزم،
مجاز ب قطع درخت یا سربرداری یا مابجایی آن نخواهند بود.
شهرداری موظف است برای صدور پروان ساختعانی در رص های با
مساحت بیشتر از  ۲000متر مربع ک در محدوده شهر واقتع میباشتند
نظر کعیسیون ماده  7را اخذ نعوده و مطابم آن عل نعاید.
ا ضای کعیسیون ماده  7زاروند از:
یک نفر ضو شورای شهر ب انتخاب شورا.
یک نفر ب انتختاب شتهردار وترمیح میتاون شهرستازی بتا میتاون
امرایی و خدما شهری شهرداری.
مدیر امل سازمان پارکها و فضای سزز شهرداری.
کعیسیون ماده  7ب منظور نظار بر حسن امرای قانون و آییننام
امرایی آن و نیز وشخی باغا وشکیل میگردد.
در صوروی کت مستاحت رصت بتین  ۵00وتا  ۲000متتر مربتع باشتد
شهرداری موظف ب وشکیل کعیسیون وزاره  ۲ماده  7در هر یک از مناطم
شهرداری و اخذ نظر کعیسیون مذکور اقدام مطابم نظر کعیسیون میباشد.
ارسال یک نسخ از ماوّبا کعیسیون وزاره  ۲ماده  7ب ستازمان
فضای سزز ب نوان دبیرخان اصلی کعیسیون ماده  7الزامی است.
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ا ضای کعیسیون وزاره  ۲ماده  7زاروند از:
نعاینده شورای اسالمی شهر ب انتخاب رئیس شورا.
مدیر منطش شهرداری و در صور دم ومود شهردار شهر شیراز.
نعاینده مدیر امل سازمان پارکها و فضای سزز شهرداری.
از موارد مشعول صدور مجوز قطع یا مابجایی درختان:
درخت غیرم عری ک ب سن بهرهوری رسیده باشد و ب قاد انتفاع
از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد ک در این صتور بایتد بت
مای آن ووس مالک یا متشاضی مجددأ درختت غترس شتود .چنانیت
شهرداری مایل ب حفن درخت باشد بهای ادل چوب آن را با ووافم با
مالتتک پرداختتت مینعایتتد و در صتتور اختتتالف بهتتای آن طزتتم نظتتر
کارشناس رسعی دادگستری وییین و ب مالک پرداخت خواهد شد.
درختی ک ب لت آفتزدگی ،بیعاری ،انگل و یا لل غیتر عتد دیگتر
خشک شده و یا احتعال سرایت آفت و بیعاری از آن بت دیگتر درختتان و
گیاهان ومود داشت باشد و یا احتعال سشوط آن برود کت در ایتن صتور
باید ب مای آنها نهال ب میزان دو برابر محی بن درخت کاشت شود.
درخت در محل احداث ساختعان و یا مسیر راه ،کانتال و مجتاری آب،
خطوط انتشال برق ،لول کشی نفت ،گاز ،ولفن و نظایر آن قرار گرفت باشد و
یا ب هرنو ی مانع از امرای طرحهای عرانی و عومی باشد.
در مورد ۲بند اخیر :اولویت با انتشال درختان در فال مناسا با نظتار
شهرداری و با ر ایت اصول لعتی و فنتی میباشتد و در صتور امتنتاب
ناپذیر بودن قطع درخت و دم امکان واکاری میبایست بتا ر ایتت اصتول
ایعنی ب ازات درختهایی ک امازه قطع آن از طرف کعیسیون ماده  7ایتن
آییننام صادر میشود ب ویتداد دو برابتر مجعتوع محتی بنهتا در محتل
وییینشده ک شهرداری میین میکند درخت کاشت شود.

 /82امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

کلی دستگاههای ارائ دهنده خدما شهری از قزیل آب ،فاضتالب،
گاز ،برق ،مختابرا  ،شترکت پختش فرآوردههتای نفتتی و شتهرداری و
سازمانهای وابست ب آن (موظفند قزل از انجام هرگون علیا عرانی
ک مستلزم قطع درختان و یا وخریا فضای سزز باشد ،الوه بتر ستایر
مجوزهای الزم ،از شهرداری (کعیسیون موضوع ماده  7آییننامت ) نیتز
مجوز قطع درخت اخذ نعایند.
وار قطع درخت طزم ویرف ای ک بت پیشتنهاد شتهرداری بت
واویا شورای اسالمی شهر میرسد ووس شهرداری اخذ میگردد.
ب منظور سر ت بخشیدن ب فرآیند صدور پروان وشکیل کعیسیون
ماده  7در کلی مناطم شهرداری الزامی است.
بند  : 2تعری

نهال

گیاه دارای ساق (ونت ) چتوبی منفترد کت محتی بتن آن کعتتر از ۱۵
سانتیمتر باشد.
بند  : 3تعری

با

با ب محلی اوالق میشود کت حتداقل یکتی از مشخاتا زیتر را
داشت باشد:
 داشتتن حتتداقل  ۵00متتر مربتتع مستتاحت ،در صتور ومتتود بنتتا ومستحدثا در زمین ب طور متوس در هر شزانزده مترمربتع محوطت بتاز
خار از ساختعان یک اصل درخت و در صور دم سابش احداث بنتا بت
طور متوس هر بیست و پن مترمربع یک اصل درخت م عر یا غیرم عر یا
ورکیزی از آنها غرس شده باشتد .قطتع و امحتای درختتان مومتا تدم
احتساب ویداد درختان کسر شده در این ویریف نخواهد بود.
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نتوان

 دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قزل از وفکیتک بتبا  ،باغی  ،زمین مشجر و با عار
 دارا بتتودن ستتابش رأی دایتتر بتتا  ،دایتتر باغی ت  ،دایتتر مشتتجر ازکعیسیون ماده دوازدهح قانون زمین شهری
 محلهایی ک ب وشتخی شتورای استالمی شتهر بتا شتناختمیشوند.
 محلهایی ک در حریح شهر ووست وزار مهتاد کشتاورزی بتاشناخت شدهاند.
بند  :4تعری

بن درخت

محل والقی ساق درخت با سطح زمین ،بن درخت نامیده میشتود.
در صوروی ک درخت در سطح زمین ب چندساق منشیا شتده باشتد،
بن قطورورین ستاق متالک عتل خواهتد بتود و بشیت ستاق ها شتاخ
محسوب میشوند.
 -2آشنایی با برخی مفاهیم شهرسازی و نکات مهم در هر مرحله
بند  : 1موافقت اصولی

ب مفهوم چارچوب پیشنهادی شهرداری ب متشاضی مهت وهیت پتالن
میعاری و نیز ا الم ضابط شهرسازی ملک ب منظور طتی مراحتل صتدور
پروان میباشد.
ب منظور حفن درختان ارزشتعند پتالک و میزتر هعینتین وییتین
وکلیف کلی درختان مومود در زیر بنا و رم و هعینین درختان واقع
شده در حیاط أوى األحداث ،مانعایی کلی درختان مومتود در میزتر و
درون پالک ووس نشش بردار قزل از صدور موافشت اصولی الزامی است.

 /8۴امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

در پالکهایی ک ب صور با بوده و یا در پهن باغا واقع شده انتد و
یا دارای سابش با و شناسنام اشتجار میباشتند؛ قزتل از صتدور موافشتت
اصولی و یا ووافم با مالکین و یا وفکیک با  ،اخذ ماوّب کعیسیون متاده 7
ب منظور بررسی و ا الم سطح اشغال مناسا با ووم ب میزان حریح مورد
نیاز ریش و شاخساره درختان مومود و هعینین وییین میزان پتیش روی
پارکینگ و طزشا زیرین ب منظور حفن درختان مومود و دم آسیا بت
ریش و شاخساره وا پایان کار ،الزامی است.
در پالکهای مسکونی یا ب صور زمین ک دارای درختان کهنسال
منحار ب فرد (با محی بن بیشتر از  ۱00سانتی متر) میباشتند اختذ
نظر کعیسیون ماده  7وزاره  ۲قزل از ووافم بتا مالتک یتا متالکین بت
منظور ا الم نظر در خاوص درصد سطح اشغال و پیش روی پارکینگ
ب منظور حفن درختان کهنسال الزامی است.
بند  :2پروانه ساختمانی

مجوز حشوقی ک نحوه احداث بنای مدید یا وغییر بنای مومود را پتس
از طی وشریفا اداری ب صور فرم منضح ب نشش های ماتوّب از طترف
شهرداری صادر و یک نسخ از آن هعتراه بتا نششت های الزم و ماتوّب در
اختیار مالک قرار میگیرد وا بر اساس آن نسزت ب احداث بنا اقدام نعاید.
مطابم وزاره  ۲ماده  4قانون اصالح الیح قانونی حفن و گستترش
فضای سزز شهر در شهرها کلیت شتهرداریها مکلفنتد نستزت بت در
ویداد درختانی ک در اثر ساختعان باید قطع شود در پروان های صادره
اقدام نعایند.
مجوز قطع یا مابجتایی یتا ستربرداری ووست کعیستیون متاده 7
آییننام قانون اصالح الیح قانونی حفتن و گستترش فضتای ستزز در
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شهرها صادر و توار قطتع درختت حستا ماتوّب ستالیان شتورای
اسالمی شهر محاسز و اخذ میگردد ،هعینین مالک ملزم است نسزت
ب کاشت  ۲برابر مجعوع محی بن درختان قطع شده در هعان ملک یا
هر مکان ک شهرداری وییین نعاید نسزت بت کاشتت نهتال متایگزین
اقدام نعاید.
بند :3قطعه زمین

زمینی است یک پارچ با مرز و محدوده مشخ ک دارای سند ثزتتی
بوده و یا صدور سند ثزتی برای آن برابر با قوانین ماری بالمانع است.
بند  :4مساحت زمین

مساحت محاسز شده با ووم ب ابیاد در شده در سند مالکیتت و
یا کل مساحت زمین مندر در سند و ب متر مربع میباشد.
بند  :5اِفراز

زار است از مدا کردن سهح مشاع شریک یا شترکا و یتا وشستیح
مال غیر منشول مشاع بین شرکا ب نسزت سهح آنان.
بند :6تفکیک زمین (عرصه)

زار است از وشسیح قطی زمین با یک پالک ثزتی مشخ ب دو
یا چند قطی کوچکتر ب نحوی ک هر یک از قطیتا کتوچکتر از نظتر
ثزتی بتواند ب صور مجزا مورد وعلک قرار گیرد.
هرگون وفکیک در صوروی قابل استناد است ک نششت وفکیکتی بتر
اساس ضواب قتانون شتهرداریها و هعینتین قتانون حفتن و گستترش
فضای سزز انجام ،وا درختان در شوارع و میابر ایجاد شده حفن گردنتد.
هعینین ووم ب موقییت درختان کهنسال غیر م عر در زمان وفکیک

 /86امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

پالکها ب منظور ملتوگیری از قرارگیتری درختتان ارزشتعند در مترز
وفکیک و حفن آنها الزامی است.
بند  :7تجمیم

در یک ویریف کلی زار است از کس عتل وفکیتک زمتین بت
نحوی ک امکان وزدیل دو یا چند قطی زمتین مجتاور یکتدیگر از نظتر
ثزتی ب یک پالک ومود داشت باشد.
بند :8سطح زیربنای هر طبقه

زار است از سطح ساخت شده ساختعان در هر طزش
بند  :9تراکم ساختمان

نسزت سطح ساخت شده در مجعتوع طزشتا ستاختعان (بت استت نات
سرپل و آن قسعت از زیرزمین و پیلو ک مهت پارکینگ ،رم مورد نیاز
و انزاری و ومسیسا استفاده میگردد) ب مساحت کل زمتین و بت درصتد
مشخ میگردد.
بند  :10سطح کل زیر بنا

مساحت ساخت شده در مجعوع طزشا ساختعان ا ح از زیترزمین،
هعکف و طزشا و نیع طزش .
بند  :11سطح اشغال

سطح زمین اشغال شده ووس ساختعان در طزش هعکف.
بند  :12فضای آزاد (فضای باز)

سطحی میباشد ک در روی آن هیچ گون بنایی احتداث نگردیتده و
فش برای استفاده از فضای سزز ،استخر ،حو  ،آبنعا ،آالچیم و ستایر
استفادههای محوط سازی مورد استفاده قرار گیرد.
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قزل از صدور پروان احداث بنا و در زمان ومییتد فضتای ستزز نششت
میعاری ووم ب موقییت باغی طراحی شده از لحا دم قرار گیتری
در سطح پارکینگ ،چاه فاضالب ،نزدیکی ب ومسیسا  ،الزامی است بت
گون ای ک باغی در زمان پایان کتار قابتل امترا باشتد .بتدین منظتور
طراحی خطوط ومسیسا و در در نشش میعتاری بت منظتور وییتین
محل کاشت درخت الزامی است .میعتار موظتف استت قزتل از ماتوّب
شدن نشش ووس شهرداری (مرحل مهر برمست ) نسزت ب اختذ نظتر
مهندس ومسیسا اقدام نعاید هر گون ویار در این زمین بت منزلت
کحکاری میعار و ب مفهوم وخلف وی میباشد.
بند  :13طبقه همک

قسعتی از ساختعانک اروفاع کف آن از سطح میزر مجتاور حتداک ر ۱/۵
متر باشد.
بند  :14زیر زمین

قسعتی از ساختعان میزاشد ک اروفاع روی سشف آن از سطح میزتر
حداک ر  ۱/۵متر فاصل داشت باشد.
احتساب حریح مورد نیاز ریش و هعینین ساق درختان مومود قزل
از صدور موافشت اصولی در وییین میزان سطح اشتغال کلیت طزشتا از
معل طزشا  ۱و  ۲ب منظور حفن درختتان قتدیعی ملتک هعینتین
درختان میزر الزامی است ،در وااویر زیر حریح مورد نیاز ریش ر ایتت
نشده است (خاکزرداری غیر مجاز در حریح ریش درخت).
بند  :15طبقات فوقانی

کلی طزشا ساختعان ک روی طزش هعکف احداث گردند.

 /88امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

قزل از صدور موافشت اصولی و یتا پروانت ستاخت وومت بت میتزان
گسترش شاخسارههای درختان میزر از لحا نزدیکی ب ساختعان باید
مد نظر قرار گیرد ب گون ای ک ایجتاد داربستت و نعتای ستاختعان بتا
حفن شاخساره مشدور گردد .در وااویر زیر دم ر ایت فاصل مناسا با
شاخساره درختان منجر ب آسیا ب درخت و اواال درختت بت نعتای
ساختعان شده است.
بر اساس مفاد وزاره ماده  9آییننام قتانون اصتالح الیحت قتانونی
حفن و گسترش فضای سزز در شهرها هرس و سربرداری درختان صرفا
بر اساس دستورالیعل ابالغی مجاز خواهد بود وا مومزا رشد درختتان
و ملوگیری از خشک شدن درختان فراهح گردد .ب بیتان دیگتر هترس
غیر اصولی و ختار از چتارچوب درختتان ووست اشتخاص حشیشتی و
حشوقی معنوع و مشعول طی روال قانونی میگردد.
در صور هرس بدون مجوز درختان میزر ،پالک مشتعول توار
اشجار بر اساس بند «ب» ماوّب شواری اسالمی شهر میگردد و مالتک
الوه بر پرداخت وار مکلف است نسزت ب کاشت درخت متایگزین
و حفن درخت مذکور اقدام نعاید .در صور خشک شدن درخت میزتر
ب لت آسیا وارده مشعول ا عال ماده  6قانون اصالح الیحت قتانونی
حفن و گسترش فضای سزز در شهرها میگردد.
مسؤولیت حفن نگهداری درختان میابر پالک شامل آبیاری و تدم
دپو ماالح و دم اسیا ب شاخساره و ساق و ریش از زمان شتروع بت
ساخت وا زمان پایان کار بر هده مالک میباشد.
بند  :16عقب نشینی توده ساختمان
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بخشی از ساختعان ک شاور از خ اصلی بنتا ،ستاخت متیشتود.
میزان شانشینی در طزش هعکف و سایر طزشا براساس ضواب طرح
وفایلی ،مجاز است.
در زمان ومیید فضای سزز نشش میعاری ،ب منظتور حفتن درختتان
میتتابر ،الزامتتی استتت زتتار حفتتن درختتتان واقتتع در ملتتک ک ت در
شانشینی آوی ملک در میزر قرار خواهند گرفت ووس مالتک ،حتین
ساخت و ساز و پس از آن ،در صفح هعکف آلزوم قید گردد.
کلی امالکی ک ب لت شا نشینی فاقد فضای کافی مهت کاشت
نهال در حیاط میباشند ملزم ب کاشت نهال در میزر میباشند.
بند  :17تعریض

بخشی از قطی مالکیت ک براساس طرحهتای وفاتیلی ماتوّب در
داخل محور قرار میگیرد.
دم آسیا و هعینین آبیاری و نگهداری درختانی ک طی ویتریض
در میزر واقع خواهند شد حین ساخت و ساز ووس مالک الزامی است.
بند  :18کاربری مصوّب (نحوه استفاده از زمین)

نوع استفاده اراضی و امالک و بهره برداری از مستحدثا ایجاد شده
براساس طرح ماوّب.
بند  :19واحد مسکونی

مجعو فضایی مستشل ک برای سکونت یک خانوار احداث میشود
و دارای حداقل یک اواق و ومسیستا بهداشتتی و حعتام ،آشتپزخان و
ووالت و دستشویی باشد.
بر طزم ضواب بتازنگری طترح وفاتیلی شتهر شتیراز  :حتداقل ۵0
درصد از فضای باز باید ب فضای سزز اختااص یابد .بر ایتن استاس در

 /90امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

زمان صدور پایان کار پالکهای مسکونی ،کاشت نهال ب ازات هر واحتد
مسکونی  ۱اصل و أحداث حداقل  ۲متر مربع باغی بت منظتور امکتان
رشد هر اصل نهال الزامی است.
در پالکهای دارای سابش با  ،ویداد درخت مورد لزوم مهت صتدور
پایان کار باید بر اساس منتدرما شناستنام اشتجار ملتک محاستز و
لحا گردد.
بند  :20محل پارکینگ

محلی ک برای ووقف وسیل نشلی وشخی داده شده است.
در هنگام صدور موافشت اصولی حریح مورد نیاز مهت ریش درختان
کهنسال مومود طی خاکزرداری ب منظور احداث پارکینگ در طزشتا
 ۱و  -۲و ...باید مد نظر قرار گیرد ب گون ای ک منجر ب حفن درختان
کهنسال گردد.
ب وغییر محل درب ورودی مدید (آوى االحداث) بت منظتور حفتن
درختان میزر ،ب گون ای ک مغایر با اصتول شهرستازی نزاشتد الزامتی
است .در وااویر زیر نکت فوق ر ایت نشده است.
بند  :21برِ ملک (قطعه)

وعام و یا قسعتی از یک یا چند ضلع از اضالع ملک پتس از ر ایتت
شا نشینی براساس طرحهای ماوّب مجاور میزر عومی باشد.
آبیاری و نگهداری و دم هرس و دم دپو ماتالح در محتل آبختور
درختان میابر پالک طی مراحل ساخت و ساز ووس مالک الزامی بتوده
و در صور خشکاندن درختتان میتابر پتالک ،حستا ماتوّب ستالیان
شورای شهر مشعول پرداخت وار میگردد.
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استفاده از حفا فلزی مهت کلی درختان میابر طزم وااویر ارائت
شده ب منظور دم دپو ماالح و دم خشک شدن درخت الزامی است.
هرس درختان میابر ووس اشخاص حشیشی و حشوقی معنتوع استت
در صور نیاز پس از درخواست متشاضی مجوزهای الزم صادر و ووس
وامل فضای سزز منطش هرس انجام خواهتد شتد .استتفاده از چستا
باغزانی در مشاطع هرس شده الزامی است.
در صور هرس بدون مجوز پالک مشتعول حتداقل  60درصتد وتا
 ۱00درصد وار بند «ب» ماوّب شورای اسالمی شهر میگتردد ،در
صور خشکاندن درخت الوه بر اخذ وار شتهرداری مکلتف استت
ضعن دم صدور پایان کار از فیالیت واحد وجاری ملوگیری نعاید.
بند  :22بالکن (روباز)

سطحی است مسشف ک حداقل از یک طترف بت طتور مستتشیح در
مجاور هوای آزاد قرار گرفت است.
احداث بالکن در اضال ی از ملک ک دارای درختان م عر یا غیر م عر با
محی بن بیشتر از  ۵0سانتیمتر در میزر میباشند معنوع است.
در صور قطع یا امحات یا خشکاندن درختان میزتر تالوه بتر طتی
روال قتتانونی شتتهرداری مکلتتف استتت از صتتدور مجتتوز احتتداث بتتالکن
خودداری و در صور وخلف مالک مراوا با نظر مخالف بت کعیستیون
ماده  ۱00ب منظور رفع وخلف ارماع گردد.
در زمان صدور موافشتت اصتولی لحتا نعتودن میتزان گستتردگی
شاخساره درختان کهنسال مومود در ملک ب منظور حفتن شاخستاره
الزامتی استت در خاتتوص درختتان کهنستتال کتا وهتتران و سترو نتتاز

 /92امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

بالکنهای معاس با درختان مذکور حذف و در خاوص ستایر درختتان
حداقل بالکن ب منظور کعترین اواال ب درخت لحا میگردد.
در وااویر زیر فاصل مناسا بالکنهای رو بست با شاخساره درختان
ر ایت نشده است.
بند  : 23پیشآمدگی (بالکن روبسته)

هرگون بیرون زدگی ساختعان در طزشا باالی هعکتف از حتد قطیت
مالکیت نسزت بر میزر و یا حد مجاز سطح اشغال از طرف حیاط میباشد.
احداث بالکن در اضال ی از ملک ک درای درختان م عر یا غیر م عر بتا
محی بن بیشتر از  ۵0سانتیمتر در میزر میباشند معنوع است.
در صور قطع یا امحات یا خشکاندن درختان میزتر تالوه بتر طتی
روال قتتانونی شتتهرداری مکلتتف استتت از صتتدور مجتتوز احتتداث بتتالکن
خودداری و در صور وخلف مالک مراوا با نظر مخالف بت کعیستیون
ماده  ۱00ب منظور رفع وخلف ارماع گردد.
قزل از صدور موافشت اصولی در نظر گرفتن حتریح شاخستاره درختتان
واقع در میزر و ملک واقع در مجاور ستونها ،هعینین عم بالکن بتا در
نظر گرفتن ووده شاخساره الزامی است.
بند  :24نورگیر

فضاهای غیرمسشف یا با سشف شفاف در ساختعان ک در بین ستایر
فضاها قرار گیرد و از آن برای نورگیری اواقهتای اصتلی و آشتپزخان و
سایر فضاهای ساختعان استفاده میشود.
بند  :25حیاط خلوت
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فضایی غیرسشف یا با سشف شفاف ک بیرون سایر فضاهای ساختعان
قرار گیرد و از آن برای نورگیری و وهوی استفاده شود.
بند  :26تجاری

زار است از کلی علکردهایی ک برابر وزاره ذیل بند  ۲4متاده ۵۵
قانون شهرداری ب منظور کسا و پیش و وجار احداث گردیتده و یتا در
آنها واحدهای صنفی وحت پوشش قانون نظام صنیتی یا واحتدهای وتابع
قانون وجار یا قوانین خاص فیالیت داشتت باشتند ،ستاختعان بانکهتا و
مؤسسا مالی و ا تزاری ب صور وجاری میباشند.
بند  :27مجتمم تجاری

مجعو واحدهای وجاری با ویداد ده واحد وجاری و بیشتر در یک قطی
مالکیت ک دارای ورودی یا ورودیها و فضاهای عومی مشترک باشد.
بند  :28بالکن تجاری

فضایی است در داخل واحد وجاری ک برای استفاده بیشتر از فضای
وجاری و در محدوده اروفا ی طزش هعکف احداث میگردد.
بند  :29حریم تجاری-فضای گردش خریداران

فضای باز در طزش هعکف ک مزه باز و نعایان آن رو ب گذر و یا
میدان قرار میگیرد.
در ملکهای دارای حریح وجاری ،کاشت درخت مورد نیاز در حتریح
وجاری ب گون ای ک اختاللی در زور و مرور ایجاد نگردد اقدام گردد.
در صور ومود پارکینگ و یا پیش روی پارکینگ در سطح زیرین
حریح وجاری ،صرفان کاشت گیاهان پوششی با عم ریشت کتح (کت در
مدول ادام ذکر گردیده است) پیشنهاد میگردد.

 /9۴امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)
بند  :30تعمیر اساسی

هرگون ویعیر مربوط ب استحکام بنا شامل دیوار ،ستون و سشف ک
از نظر ایعنی ضرور داشت باشد و منجر ب وغییر طرح نگردد.
بند  :31تعمیر غیراساسی

ویعیرا مزئی ساختعان ک شامل ویعیرا اساسی نگتردد ،ماننتد
لول کشی ،کاشیکاری و حیاطسازی.
بند  :32نمای ساختمان

بخشی از مدار خارمی ساختعان است ک در میر دید قرار دارد.
نعای ساختعان باید ب گون ای امرات گردد ک ب شاخساره و ستاق
درختان مومود در میابر پالک و هعینین درختتان ملتکهتای مجتاور
آسیا وارد نگردد .و در صور نیاز نسزت ب اخذ مجوز اقدام گردد.
بر اساس مفاد وزاره ماده  9آییننام قانون اصتالح الیحت قتانونی
حفن و گسترش فضای سزز در شهرها هرس و سربرداری درختان صرفان
بر اساس دستورالیعل ابالغی مجاز خواهد بود وا مومزا رشد درختتان
و ملوگیری از خشک شدن درختان فراهح گردد .ب بیتان دیگتر هترس
غیراصتتولی و ختتار از چتتارچوب درختتتان ووست اشتتخاص حشیشتتی و
حشوقی معنوع و مشعول طی روال قانونی میگردد.
بند  :33تخل

ساختمانی

هرگون احداث بنا بدون مجوز ساختعانی ک دارای مغایر یتا تدم
انطزاق مندرما پروان ساختعان با علیا ساختعانی امرا شده باشد.
بند  :34گواهی عدم خالف

فصل دوم محيط زيست و فضای سبز شهری در قرانين محلي جمهرری اسالمي ايران 9۵ /

ومییدی ای ک در هر مرحل از ساختعان قزل از پایان کتار (وضتییت
بنا) در مطابشت بنا با ضواب و مشررا مالک عتل و پروانت صتادره از
طرف شهرداری صادر میگردد.
بند :35گواهی پایان ساختمان

ومییدی ای است ک پس از اوعام علیا ساختعان در مطابشت بنا با
پروان ساختعانی هعراه با نشش های ماوّب و یا ضواب و مشررا مالک
عل ،از طرف شهرداری صادر و ب مالک وحویل میشود.
براساس مفاد ماده  ۳آییننام قانون اصالح الیحت قتانونی حفتن و
گسترش فضای سزز در شهرها :شهرداری مکلف استت در زمتان صتدور
پایان کار آن دست از امالکی ک پس از صدور پروان ساختعانی وضییت
و ویداد درختان مومود در رص آنها دچار وغییر شده است ،موضتوع
را از کعیسیونهای ماده  7آئیننام قانون استیالم نعایند.
در زمان صدور گواهی پایان کار در صوروی ک ملک دارای سابش با
باشد ،شناسنام اشجار ملک بررسی و با وضع مومود مشایس گردد و در
صور دم ومود شناسنام اشجار سابش از طریم وااویر ماهواره ای و
کس هوایی مورد مشایس قرار میگیرد .در صور قطتع بتدون مجتوز
درخت (طزم مفاد قانون) الوه بر پرداخت وار اشجار مالک ملزم ب
کاشت درخت طزم ضابط میباشد.
در پالکهای فاقد سابش با  ،کاشت درختت و طراحتی محوطت بتر
اساس مندرما پالن میعاری (صفح معهور ب مهر کارشناس فضتای
سزز در زمان صدور پروان ) نیز الزامی است .در پالکهای دارای ستابش
با حفن درختان طزم مندرما شناسنام الزامی است.

 /96امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

در صوروی ک درختان ملک در زمان پایان کار بدون مجوز قطتع یتا
کاهش یافت باشد الوه بر پرداخت وار اشجار مالک ملزم ب کاشت
نهال میادل دو برابر محی بن درخت قطع شده در هعان ملک یتا هتر
محلی ک شهرداری وییین مینعاید میباشد.
در زمان صدور پایان کار ووم ب وضییت باغی درختان میتابر از لحتا
وسیت و کیفیت و نیز حفن درختان میزر باید مد نظر قرار گیرد ب گونت ای
ک در صور قطع درختان یا دم باغیت مناستا مالتک ملتزم بت اصتالح
باغی و کاشت درخت گردد در وااویر زیر باغی میزر نامناسا است.
ایجاد هرگون سکو در محل آبخور درختتان میتابر و یتا باغیت های
مدیداالحداث معنوع است.
تبصره :کاشت درخت در کلی میابر اصلی ووس

وامل فضای سزز

منطش (ب گون ای ک مغایر با ضواب شهرسازی نزاشد) الزامی است.
کاشت نهال (مایگزین درختان خشک ک ووس وامل فضای ستزز
منطش قطع میگردند) بدون وقف الزامی است.
 -3نظارت شهرداری بر فضای سبز پالکها در کلیه مراحل ساخت

وکعیل ردیف مربوط ب فضای سزز در فرم نظتار  ،ووست مهندستین
ناظر در مراحتل (فونداسیون/اسکلت/ستشف/اقداما داخلتی) ،و مشایست بتا
مندرما صفح هعکف آلزوم میعاری (ویداد درختان سابش ) الزامی است.
وهی و در اختیار گذاشتن نعون فرم نظار ووس مدیریت کنترل و
نظار شهرداری مهت کلی مناطم شهرداری هعینین اسکن و لینتک
صفح هعکف آلزوم میعتاری در آرشتیو ( ESUPپرونتده نوستازی هتر
ملک) ووس کلی مناطم الزامی است ،ب گون ای ک سابش فضای سزز
درختان ملک در آرشیو قابل دسترس باشد.
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ناظر مکلف است وخلف مشاهده شده را ب موقتع بت شتهرداری ا تالم
نعاید در صور دم گزارش وخریا درختان و یا وخریا فضای سزز میزر
شامل ( :دم آبیاری درخت میزر ،دم استفاده از حفا فلزی دم آبیتاری
و نگهداری درختان محوط قطع کاهش یا هرس درختان محوطت و میزتر
بدون مجوز) طزم وزاره  7ماده  ۱00قانون شهرداریها ،مراوا ووس واحد
کنترل و نظار ساختعان ب منظور رسیدگی ب وخلف مذکور بت شتورای
انتظامی نظام میعاری و ساختعانی سریع گزارش گردد.
 -4دستورالعمل حفظ و نگهداری درختان موجود ملفک (حیفاط آتفی
االحداث) هنگام عملیات احداث بنا و کاشت نهفال جدیفد جهفت صفدور
گواهی پایان کار
بند  :1حفظ و نگهداری درختان موجود

مهارسازی خاک پیرامون ریش در خاوص درختانی ک در مجاور
خاکزرداری قرار گرفت اند وا اوعام کار بت منظتور ملتوگیری از شستت
شدن خاک طی بارندگی و یا ریزش خاک و سشوط درخت الزامی است.
آبیاری منظح درختان (براساس نیاز آبی) انجام گردد ب گون ای ک
هیچ گاه آثار پژمردگی در شاخساره نعایان نگردد.
کود دهی منظح درختان باقی مانده ب طور سالیان الزامتی استت  :بت
منظور اصالح ساختعان خاک و بهزود وخلخل از کود دامتی پوستیده فاقتد
لف هرز استفاده گردد ب گون ای ک پاکنی خاک اطراف طوق ب راحتتی
امکانپذیر باشد و ب منظور وممین نیازهای وغذی ای حسا مورد میووان از
کودهای مورد نیاز درخت از معل کودهای ازو  ،فستفره و پیتاس استتفاده
نعود ب گون ای ک آثار زردی حاصل از کعزود متواد میتدنی در شاخستاره
رؤیت نگردد و درخت از رشد نرمال بر و میوهدهی برخوردار باشد.

 /98امانت سبز (پژوهشی بر قوانین حامی محیط زیست و فضای سبز شهری)

در محل طوق از معع آوری ضاییا ساختعانی و یا انزاشت نعودن
ماالح اکیدان خودداری گردد ب گون ای ک آبیتاری درختت در فواصتل
منظح ب سادگی امکان پذیر باشد.
از سرازیر شدن ماالح ساختعانی (نظیر دوغاب ستیعان) و امتتزا
آن با خاک اطراف طوق خودداری گردد.
ب منظور حفن شاخساره و ساق درختان و دم وارد شدن آسیاهای
فیزیکی هنگام زور ماشین آال الوه بر ا عال دقتت متورد نیتاز الزامتی
است درختان میابر ب طرز نشان داده شده در وااویر زیر محافظت گردند.
در صور نیاز ب هرس درختان حیاط نسزت ب اخذ دستور الیعتل هترس
اقدام گردد .آبیاری منظح درخت در حفا و نیز استفاده از الیاف گیاهی یتا
گونی کنفی در حفا ب منظور کاهش دما الزامی است.
بند  :2کاشت نهال جدید

مستند ب ضواب بازنگری طرح وفایلی شهر شتیراز؛ ایجتاد فضتای
سزز در مساحت حداقل  ۵0درصد از فضای باز در هر پالک الزامی است
و این میزان فضای سزز مورد نیاز هر پالک باید در صفح هعکف آلزوم
میعاری (در مهر فضای سزز) منیکس گردد ،بر این اساس:
در پالکهای مسکونی :ب ازات هر واحتد مستکونی وتا  ۱۲0متتر مربتع
کاشت  ۱اصل نهال و ایجاد  ۲متر مربع باغی ب ازات هر نهال الزامی است.
در پالکهای وجاری :کاشت  ۱اصل نهال ب ازات هر واحد وجاری وا
 ۵0متر مربع ،الزامی است.
و در پالکهای وجاری مسکونی ،ویداد درختان مورد نیاز بر استاس
مجعوع واحدهای وجاری و مسکونی محاسز میگردد.
مهت کاشت درخت حداقل فاصل بین نهالهای مدید بست ب نوع
نهال  ۲متر.
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حداقل فاصل نهالها از ساختعان بست ب نوع نهال  ۱/۵متر.
حداقل فاصل نهال از دیوار ،بست ب نوع نهال امتر لحا میگردد.
طراحی و کاشت درختان در محوط باید ب گونت ای باشتد کت فضتای
کافی مهت رشد ریش و ووسی شاخساره فراهح گردد و فاصتل باغیت بتا
دیوار ب گون ای باشد ک قرائت رقح کنتورهای ناا شده امکانپذیر باشد.
 در پالکهای با کتاربریهتای صتنیتی و کارگتاهی و بهداشتتی وآموزشی و درمانی :ایجاد فضای سزز و کاشت نهتال بت میتزان  ۲برابتر
محی بن درخت قطع شده (مهت زیتر بنایتا متورد مستیر) در پتالک
محاسز و مازاد نهالهتا (در صتور تدم ومتود فضتای کتافی مهتت
کاشت) بر حسا نیاز منطش در محلی ک شتهرداری وییتین مینعایتد
کاشت شود .در صور دم سابش درخت در ملتک حتداقل  ۵0درصتد
فضای باز ب فضای سزز و کاشت نهال باید اختااص یابد.
 در مورد مجتععهای :مسکونی ،وجاری مسکونی ،وجاری ،با وومتب اهعیت ایجاد فضای سزز ب لت وراکح معییت؛ استفاده از حتداک ر
فضای باز مهت ایجاد فضای سزز الزامی است ب گونت ای کت حتداک ر
نهال معکن مهت مجعوع واحدهای وجاری و یا مسکونی لحا گردد.
موارد متیددی ومود دارد ک با ث کح شدن فضای مناستا مهتت
طراحی فضای سزز میشود از معل شا نشینیها ،رم چرخشی ،دو
رم در حیاط ،حریح وجاری ،سطح اشغال  ۱00درصد ،فضتای زتور و
مرور ماشین و پیاده  ،در صوروی ک ب لت این موارد مساحت فضتای
سزز الزم وممین نگردد میبایست از حداک ر فضای آزاد مهتت طراحتی
فضای سزز استفاده شود و در صور امکان کسری فضای سزز در میزر
پالک یا حریح وجاری مزران گردد.
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در زمان کاشت درخت در میزر ووم ب خطوط واسیستاوی مومتود
الزامی است.
 -5درختان پیشنهادی جهت کاشت در باغچه طراحی شده

ال  :درختان زینتی
ب :درختان میوه
ج :گیاهان پوششی و درختی ها
الزم ب ذکر است کاشت درخت در میابر پالکهتا بتر استاس گونت
غالا منطش و با هعاهنگی فضای سزز منطش بالمانع است بت گونت ای
کت انجتتام علیتتا نگهتتداری (آبیتتاری ،کتتوددهی ،مزتتارزه بتتا آفتتا و
بیعاریها) ب طور هعاهنگ قابل امرا گردد.
اصالح آبخور و آبیاری کلیت درختتان میتابر و کاشتت نهتال در میتابر
خیابانهای اصلی ب طور سالیان ووس شهرداریهای مناطم الزامی است.
 -6منطقهبندی شهر شیراز براساس شرایط آبوهوایی جهت کاشت درخت

بر اساس دمای غالا نشاط مختلف شهر شیراز  ۳منطش آب و هوایی
قابل وفکیک میباشد:
محدوده شرقی و منوبی شهر شیراز در این منطشت مینتیعح درمت
حتترار میعتتوالن بیشتتتر از صتتفر درمت ستتانتیگراد میباشتتد و کاشتتت
گون های گیاهی با مشاومت کعتر نسزت ب سرما مهت کاشتت ستازگار
میباشد .درختان زینتی ارمح مهت کاشت در این محدوده زارونتد از:
انواع اقرات چنار ،اقاقیا ،زیتون ولخ و درختان میوه ارمتح مهتت کاشتت
زاروند از :مرکزا و ازگیل.
محدوده حاوی مزایر حراروی (نشاط مرکزی شهر شیراز) این منطش
دارای وراکح باالی مسکونی و وجاری بوده ک ب لت حجح باالی وتردد
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خودروها دارای درم حرار نسزتا باال بوده و از لحا ذرا ریز میلتم
در هوا بیشترین میزان آلودگی را داراست .درختان زینتی ارمتح مهتت
کاشت در این محدوده زاروند از :انواع کا  ،انواع سرو ،زبان گنجشتک،
چنار ،زیتتون ولتخ و درختتان میتوه ارمتح مهتت کاشتت زارونتد از:
مرکزا  ،زیتون و ازگیل.
محدوده شعالی ،غربی و شعال غرب شهر شیراز در این منطش حتداقل
درم حرار میعتوالن کعتتر از صتفر درمت ستانتیگراد میباشتد و دارای
وابستانهای نسزتان خنکور میباشد ،در ایتن منطشت گونت های مشتاوم بت
سرما قابل کاشت میباشند .درختان زینتتی ارمتح مهتت کاشتت در ایتن
محدوده زاروند از :انواع کا  ،انواع سترو ،زبتان گنجشتک ،چنتار درختتان
میوه ارمح مهت کاشت زاروند از :انواع درختان میوه میتدل نظیر ستیا،
آلزالو ،گیالس ،هلو ،خرمالو و درختان نیع گرمسیری نظیر انار.
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