قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها
مصوب 1384/10/14
هازُ  -1هحسٍزُ ضْط ػثاضت است اظ حس ًالثسي هَجَز ضْط ٍ تَسؼِ آتي زض زٍضُ عطح جاهغ ٍ تا تْيِ عطح
هصًَض زض عطح ّازي ضْط ًِ ضَاتظ ٍ هوطضات ضْطساظي زض آى الظم االجطا هيتاضس.
ضْطزاضيّا ػالٍُ تط اجطاي عطح ّاي ػوطاًي اظ جولِ احساث ٍ تَسؼِ هؼاتط ٍ تأهيي ذسهات ضْطي ٍ تأسيسات
ظيطتٌائي زض چاضچَب ٍظايق هاًًَي ذَز ًٌتطل ٍ ًظاضت تط احساث ّط گًَِ ساذتواى ٍ تأسيسات ٍ سايط
اهساهات هطتَط تِ تَسؼِ ٍ ػوطاى زض زاذل هحسٍزُ ضْط ضا ًيع تِ ػْسُ زاضًس.
هازُ  -2حطين ضْط ػثاضت است اظ هسوتي اظ اضاضي تالكصل پيطاهَى هحسٍزُ ضْط ًِ ًظاضت ٍ ًٌتطل ضْطزاضي
زض آى ضطٍضت زاضز ٍ اظ هطظ توسيوات ًطَضي ضْطستاى ٍ ترص هطتَط تجاٍظ ًٌوايس.
تِ هٌظَض حلظ اضاضي الظم ٍ هٌاسة تطاي تَسؼِ هَظٍى ضْطّا تا ضػايت اٍلَيت حلظ اضاضي ًطاٍضظي ،تاؿات ٍ
جٌگلّاّ ،ط گًَِ استلازُ تطاي احساث ساذتواى ٍ تأسيسات زض زاذل حطين ضْط تٌْا زض چاضچَب ضَاتظ ٍ
هوطضات هصَب عطحّاي جاهغ ٍ ّازي اهٌاى پصيط ذَاّس تَز.
ًظاضت تط احساث ّط گًَِ ساذتواى ٍ تأسيسات ًِ تِ هَجة عطح ّا ٍ ضَاتظ هصَب زض زاذل حطين ضْط م جاظ
ضٌاذتِ ضسُ ٍ حلاظت اظ حطين تِ استثٌاي ضْطى ّاي صٌؼتي (ًِ زض ّط حال اظ هحسٍزُ هاًًَي ٍ حطين ضْطّا ٍ
هاًَى ضْطزاضي ّا هستثٌي هي تاضٌس) تِ ػْسُ ضْطزاضي هطتَط هي تاضسّ ،ط گًَِ ساذت ٍ ساظ ؿيطهجاظ زض ايي
حطين ترلق هحسَب ٍ تا هترلليي عثن هوطضات ضكتاض ذَاّس ضس.
هازُ  - 3هحسٍزُ ضٍستا ػثاضت است اظ هحسٍزُ اي ضاهل تاكت هَجَز ضٍستا ٍ گستطش آتي آى زض زٍضُ عطح
ّازي ضٍستائي ًِ تا ضػايت هصَتات عطحّاي تاال زست تْيِ ٍ تِ تصَية هطجغ هاًًَي هطتَط هيضسس .زّياضيّا
ًٌتطل ٍ ًظاضت تط احساث ّط گًَِ ساذت ٍ ساظ زض زاذل هحسٍزُ ضا ػْسُزاض ذَاٌّس تَز.
تثصطُ  1ضٍستاّايي ًِ زض حطين ضْطّا ٍاهغ هي ضًَس هغاتن عطح ّازي ضٍستايي زاضاي هحسٍزُ ٍ حطين هستول
تَزُ ٍ ضْطزاضي ضْط هجاٍض حن زذالت زض ساذت ٍ ساظ ٍ سايط اهَض ضٍستا ضا ًساضز.
تثصطُ  2ضٍستاّائي ًِ تِ هَجة عطح ّاي هصَب جاهغ ٍ ّازي زض زاخ ل حطين ضْطّا ٍاهغ ضًَس زض صَضت
ضسيسى تِ ضطايظ ضْط ضسى ،ضْط هستول ضٌاذتِ ًطسُ ٍ تِ صَضت هٌلصل تِ ػٌَاى يي ًاحيِ يا هٌغوِ اظ ًَاحي يا
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هٌاعن ضْط اصلي تلوي ٍ ازاضُ ذَاٌّس تَز ٍ تطاي آًْا زض هالة عطح ّاي جاهغ ٍ تلصيلي ضَاتظ ٍ هوطضات ٍيژُ
هتضوي اهٌاى استوطاض كؼاليتّاي ضٍستائي تْيِ ٍ هالى ػول هطاض ذَاّس گطكت.
تثصطُ  3هحسٍزُ ضٍستاّاي كاهس عطح ّازي ،تا ّواٌّگي ضَضاي اسالهي ضٍستا تَسظ تٌياز هسٌي اًوالب اسالهي
زض هالة تاكت هسًٌَي ضٍستا پيطٌْاز گطزيسُ ٍ تِ تصَية هطاجغ هاًًَي هطتَعِ زض استاى هيضسس.
تثصطُ  :4زضآهس ًاضي اظ ساذت ٍ ساظّا ٍ ػَاضض ضٍستاّايي ًِ زض حطين ضْطّا هطاض هيگيطًس اػن اظ ضٍستاّاي
زاضاي عطح ّازي ٍ كاهس عطح ّازي ،تِ حساب زّياضيّاي ضٍستا جْت تَسؼِ ٍ ػوطاى ٍاضيع هيگطزز.
تثصطُ  5زض ّط هحسٍزُ ٍ يا حطيوي ًِ ضْطزاضي ػَاضض ساذتواًي ٍ ؿيطُ ضا زضياكت هي ًوايس هَظق تِ اضائِ
ًليِ ذسهات ضْطي هيتاضس.
هازُ  - 4هحسٍزُ ضْطى ّا اػن اظ ضْطى ّاي هسًٌَي ٍ صٌؼتي ٍ يا سايط ضْطى ّائي ًِ عثن هوطضات ٍ تا
هجَظّاي هاًًَي هطتَط ايجاز ٍ احساث هيضًَس زض عطحّاي هصَب آًْا تؼييي ٍ تصَية هيگطزز.
تثصطُ  1هحسٍزُ ضْطى ّاي ياز ضسُ ٍ ُ هچٌيي هحسٍزُ ًواط ٍ هطاًع جوؼيتي ًِ هثل اظ سال  1355زاضاي عطح
ايجاز ضْطى ٍ صَضت جلسِ تلٌيٌي تَزُ ٍ تا ًٌَى هَكن تِ اذص پطٍاًِ ضْطى ًطسُ ٍ تِ صَضت ؿيط هصَب
تاهي هاًسُ اًس زض صَضتي ًِ تٌا تِ ضطٍضت ٍ تا اضائِ زاليل تَجيْي ًاكي تط اساس هغالؼات عطح

ّاي جاهغ ٍ

ُ ازي هصَب زض زاذل حطين ضْطّا هطاض گيطًس ،اػن اظ ايي ًِ ػوليات ضْطى ساظي زض آًْا ذاتوِ ياكتِ ٍ پطٍاًِ
تْطُتطزاضي آًْا صازض ضسُ تاضس ٍ يا ٌَّظ زض زست احساث ٍ تٌويل تاضٌس تحت ًٌتطل ٍ ًظاضت ضْطزاضي هطتَط
ذَاٌّس تَز.
تثصطُ ّ 2طگًَِ ساذت ٍ ساظ زض ضْطىّاي ياز ضسُ تاتغ ضَاتظ ٍ عطح هصَب هاًًَي ذَز ذَاّس تَز.
هازُ  - 5هحسٍزُ ضْط زض عطح ّاي جاهغ ضْطي ٍ تا تْيِ عطح ّاي هصًَض زض عطح ّاي ّازي ضْط ٍ تـييطات
تؼسي آًْا تِ صَضت هاتل اًغثام تط ػَاضض عثيؼي يا ساذتِ ضسُ ثاتتّ ،وطاُ تا هرتصات جـطاكيايي ًواط اصلي
تؼييي ٍ تِ تصَيب هطاجغ هاًًَي تصَية ًٌٌسُ عطح ّاي هصًَض هي ضسس .ايي هحسٍزُ حساًثط ظطف سِ هاُ اظ
اتالؽ عطح ّاي هصًَض تِ صَضتي ًِ ًليِ ًواط آى هاتل ضٌاسايي ٍ پيازُ ًطزى ضٍي ظهيي تاضس تَسظ ضْطزاضي
تسهين ضسُ ٍ پس اظ ًٌتطل ٍ اهضاي زتيط هطجغ تصَية ًٌٌسُ ٍ تأييس ضسى تِ هْط زتيط

ذاًِ هطتَط تِ اهضاي

استاًساض جْت اجطاء تِ ضْطزاضي ٍ زستگاُّاي اجطائي شيضتظ اتالؽ هيگطزز.
تثصطُ  1چٌاًچِ اهساهات الظم ظطف هْلت هوطض هصًَض تِ اًجام ًطسس ،استاًساض زستَض تسهين هحسٍزُ ضا تِ سايط
هطاجغ شيصالح صازض ذَاّس ًوَز.
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تثصطُ  2پيگيطي اجطاي ايي هازُ ز ض هالة هْلت تؼييي ضسُ تا هطحلِ اتالؽ هحسٍزُ ضْطّا ،تِ ػْسُ زتيطذاًِ هطجغ
تصَية ًٌٌسُ عطحّا ذَاّس تَز.
تثصطُ  3زض تْيِ عطح ّاي جاهغ ّازي ضْطي پيطٌْازات ضْطزاضي ًِ تِ تصَية ضَضاي اسالهي ضْط ضسيسُ تاضس
تطاي تأييس ًْايي تِ هطاجغ هاًًَي هٌؼٌس هيضَز.
هازُ  - 6حطين ضْط زض عطح جاهغ ضْط ٍ تا تْيِ عطح هصًَض زض عطح ّازي ضْط تؼييي ٍ تصَية هيگطزز.
هازُ  - 7هحسٍزُ ضٍستا تط اساس عطح ّاي ّازي ضٍستايي ٍ تـييطات تؼسي آًْا تَسظ تٌياز هسٌي اًوالب اسالهي
استاى هطتَط تِ صَضت هاتل اًغثام تط ػَاضض عثيؼي يا ساذتِ ضسُ ثاتتّ ،وطاُ

تا هرتصات جـطاكيايي ًواط

اصلي تؼييي ٍ تِ تصَية هطجغ تصَية ًٌٌسُ عطح ّازي ضٍستايي هي ضسس .ايي هحسٍزُ حساًثط ظطف هست سِ
هاُ پس اظ تصَية ،تَسظ تٌياز هسٌي اًوالب اسالهي استاى هطتَط تسهين ضسُ ٍ تِ اهضاي كطهاًساض ضْطستاى
هطتَط جْت اجطاء تِ زّياضي ٍ زستگاُّاي اجطائي شيضتظ اتالؽ هيضَز.
هازُ  -8هحسٍزُّا ٍ حطين ّاي تؼييي ضسُ تطاي ضْطّا هجاٍض ،هحسٍزُ ضٍستاّاي هجاٍض ٍ هحسٍزُ ضْطى ّاي
هجاٍضً ،ثايس تا ّن تساذل زاضتِ تاضٌس زض صَضت تساذل ،هطجغ حل اذتالف ٍ ضكغ تساذل ،هطاجغ تصَية ًٌٌسُ
عطحّاي ّازي ٍ جاهغ حسة هَضز ذَاٌّس تَز.
هازُ  - 9هحسٍزُ هجوَػِ ضْطي زض عطح هصَب آًْا تؼييي ٍ تصَية هيضَز.
هازُ ّ 10يچ يي اظ ضْطّا هحسٍزُ ٍ حطين زيگطي تِ جع هحسٍزُ ٍ حطين هَضَع هَاز

( )2( ٍ )1ايي هاًَى ٍ

ّيچ يي اظ ضٍستاّا ٍ ضْطى ّا ،هحسٍزُ زيگطي تِ جع هحسٍزُ هَضَع هَاز ( )4( ٍ )3ايي هاًَى ًرَاٌّس زاضت
ٍ ػٌاٍيي ياز ضسُ جايگعيي ًليِ ػٌاٍيي هتٌاظط آًْا اظ جولِ «هحسٍزُ هاًًَي »« ،حطين هاًًَي »« ،حَظُ ضْطزاضي»،
«حسٍز هصَب ضْط » ٍ ًظايط آًْا زض هَضز هحسٍزُ ضْط،

«هحسٍزُ استحلاظي »« ،حَظُ استحلاظي »« ،حطين

استحلاظي»« ،هحسٍزُ ًْايي »« ،هحسٍزُ ًلَشي » ٍ ًظايط آًْا زض هَضز حطين ضْط،

«هحسٍزُ هسًٌَي ضٍستا » يا

«حسٍز ضٍستا » زض هَضز «هحسٍزُ ضٍستا » ٍ «هحسٍزُ هاًًَي ضْطى » هيگطزز ٍ ّط تطتية زيگطي ًِ زض هَضز
تؼاضيق هحسٍزُ ٍ حطين ضْط ،هحسٍزُ ضْطى ٍ ضٍستا ٍ ًحَُ تؼييي آًْا تا ّط ػٌَاى زيگطي زض هَاًيي ٍ هوطضات
هثلي هوطض ضسُ تاضس ،تا تصَية ايي هاًَى هلؾي ذَاٌّس تَز.
تثصطُ تؼاضيق ٍ هطاجغ تصوين گيط هطتَط تِ هحسٍزُ ّا ٍ حطين ّاي هَضز اضاضُ زض ايي هاًَى جايگعيي تؼاضيق ٍ
هطاجغ تصوين گيط هطتَط زض توام هَاًيي هَضَػِ اظ جولِ هاًَى تؼاضيق ٍ ضَاتظ توسيوات ًطَضي
 1362/4/15هيضَز.
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– هصَب

هازُ  -11هحسٍزُ ٍ حطين تؼطيق ضسُ ًِ زض ايي هاًَى تطاي هٌاعن هسًٌَي ضْطي ٍ ضٍستايي ٍ ضْطى

ّاي

هسًٌَي است ضاهل سايط هحسٍزُّا ٍ حطينّاي ذاظ ًِ حسة هَاًيي ذاظ تؼييي ضسُ اًس (هثل حطين ضاُ آّي،
هحسٍزُ هٌاعن چْاضگاًِ حلاظت ضسُ هحيظ ظيست ،حطين هيطاث كطٌّگي ٍ ًظايط آى) ًرَاّس ضس.
هازُ ّ - 12ط گًَِ ترلق اظ احٌام هَضَع ايي هاًَى تِ ػٌَاى تجاٍظ تِ حوَم ػوَهي ،جطم هحسَب ضسُ ٍ
هطتٌثيي ػالٍُ تط اػازُ ٍضغ ٍ ضكغ اثط اظ ترالكت ،تِ هجاظات هطتَط تطاتط هاًَى هجاظات اسالهي هحٌَم ذَاٌّس
ضس.
هاًَى كَم هطتول تط زٍاظزُ هازُ ٍ ياظزُ تثصط ُ زض جلسِ ػلٌي ضٍظ چْاضضٌثِ هَضخ چْاضزّن زي هاُ يٌْعاض ٍ
سيصس ٍ ّطتاز ٍ چْاض هجلس ضَضاي اسالهي تصَية ٍ زض تاضيد  1384/10/28تِ تأييس ضَضاي ًگْثاى ضسيس.
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