
 

 آئين نامه اجرايي اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها
 مجمع تشخيص مصلحت نظام 13/5/88مصوب 

 
 تعاريف -1ماده

 واژگان به کار برده شده در اين آئين نامه به شرح بندهای ذيل تعريف می شوند:

 (سانتيمتر باشد15گياه دارای ساقه )تنه( چوبی منفرد که محيط بن آن کمتر از پانزده )الف(نهال:

گياه خشبی )چوبی(دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای ميوه ماکول )مثمر( وساير درختان )غير مثمر( که محيط بنن ب(درخت:

 آنها از پانزده سانتيمتر کمتر نباشد.

 درخت مو با هر بن و بوته های چای مشمول اين تعريف می باشد.تبصره:

يا نهال با سطح زمين است. در صورتی که درخت در سطح زمين به چنند سناقه منشنع  محل تالقی تنه درخت ج( بن درخت:

 شده باشد بن قطورترين ساقه مالک عمل خواهد بود بقيه ساقه ها،شاخه محسوب می شوند.

 از نظر اين آيين نامه به محل اتالق می شود که حداقل يکی از مشخصات ذيل داشته باشد.د(باغ:

(متنر مربنع 16تر مربع مساحت در صورت وجود بنا ومستحدثات در زمين به طور متوسط در هر شنانزده )م 500داشتن حداقل  -1
(متر مربع ينک 25محوطه باز خارج از ساختمان يک اصله درخت ودر صورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط هر بيست وپنج)

شد.قطع وامحای درختان موج  عدم احتساب تعداد درختان کسر اصله درخت مثمر و يا غير مثمر و يا ترکيبی از آنها غرس شده با
 شده در آمار )لحاظ شده در اين بند (نخواهد بود.

 دارا بودن سند مالکيت ويا سند مادر قبل از تفکيک به عنوان باغ،باغچه،زمين منجر وباغ عمارت. -2
 ( قانون زمين شهری12ماده دوازدهم ) دارا بودن سابقه برای داير باغ ،داير باغچه ،داير مشجر از کميسيون-3
 محلهايی که در حريم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند. -4
 محلهايی که به تشخيص شورای اسالمی باغ شناخته می شوند. -5

ولتنی ه(فضای سبز شهری:عرصه های مشجر و دارای پوشش گياهی در محدوده وحنريم شنهرها کنه دارای مالکينت عمنومی ،د
 وخصوصی باشند.

شنورای 1359اصالح قانون حفظ وگسترش فضای سبز در شنهرها مصنوب سنال"و(قانون:منظور از قانون در اين آئين نامه قانون 
 به تصوي  مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. 13/5/88انقالب می باشد که در تاريخ 

 :2ماده 
ع ودر حريم شهرها براساس حد نصاب مشخص شده در قانون جلوگيری متر مرب2000حد نصاب تفکيک باغات در محدوده شهرها

 از خرد شدن اراضی کشاورزی )صرفا در مورد باعات( وآئين نامه مصوب هيات وزيران آن می باشد.

 :3ماده
اين  1شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هر نوع تغيير وضعيت درختان امالک واراضی موضوع ماده

آئين نامه وصدور پايان کار آن دسته از امالکی که پس از صدور پروانه ساختمانی وضعيت وتعداد درختان موجنود در عرصنه آنهنا 
آئين نامنه ودر منورد باغنات واقنع در حنريم شنهرها قبنل از صندورپروانه  7دچار تغيير شده است موضوع را از کميسيونهای ماده 

خانه کميسيون تبصره يک ماده يک قانون حفظ کاربری اراضی زارعی وباغ ها مستقر در سازمان جهناد ساختمانی ،مرات  را از دبير
 کشاورزی استان استعالم نمايد.

 :4ماده



کاشت،حفاظت وآبياری درختان وفضاهای سبز معابر ،ميادين ،بزرگراها وبوستان های عمومی واقع در داخنل محندوده شنهرها بنه 
قانون حفاظنت وبهسنازی محنيط زيسنت از وظنايف 3زيست ومناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده استثنای بوستان های محيط

 شهرداری است.

 :1تبصره
 حفظ ونگهداری وآبياری درختان در ساير محل های مشمول قانون به عهده مالکين ،ساکنين )بهره برداران( و متصرفين آنها است.

 :2تبصره 
م مقام قانونی آنان يا مستاجرين ، بهره برداران و متصرفين مسئول آبيناری و نگهنداری درختنان در مورد موقوفات ، متوليان با قائ

 هستند.

 :3تبصره 
در صورت اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، رأسنا  نسنبت بنه آبيناری و 

( اضافی به عنوان کارمزد از مالک دريافت نمايد. الکن در صنورت %15انزده درصد)نگهداری آنها اقدام و هزينه های متعلقه را با پ
اعالم مالک مبنی بر عدم توانايی در نگهداری درختان شهرداری مجاز اسنت در خصنوح حفنظ و نگهنداری درختنان بنه مالنک 

يا متصدی از پرداخت هزينه های فوق  مساعدت نموده و تنها هزينه های مترقبه را از وی دريافت نمايد. در صورت استنکاف مالک
الذکر، اداره اجرای احکام ثبت محل با دستور دادستان مکلف است نسبت به وصول و واريز آن به حساب شنهرداری طبنق اجنرای 

 اسناد الزم االجرا اقدام نمايد

 :5ماده 
در محدوده و حنريم شنهر، بنا درخواسنت برای قطع و جابجايی هر گونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع 

اينن آينين نامنه  7مالکين، متوليان، متصديان و اشخاح مسئول اين اماکن، در موارد زير پس از تصوي  کميسيون موضوع مناده 
 شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد.

است قطع داده شده باشد که در اينن درخت غيرمثمری که به سن بهره وری رسيده باشد و به قصد انتفاع از جوب آن درخو -الف

داری مايل به حفظ درخت باشد، بهای عادله مجددا  درخت غرس شود. چنانچه شهرصورت بايد به جای آن توسط مالک يا متقاضی،
چوب آن را با توافق با مالک پرداخت می نمايد و در صورت اختالف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعينين و بنه 

 پرداخت خواهد شد. مالک

درختی که به علت آفت زدگی، بيماری، انگل و يا علل غير عمد ديگر خشک شده و يا احتمال سرايت آفت و بيماری از آن به  -ب

ديگر درختان و گياهان وجود داشته باشد ويا احتمال سقطو آن برود که در اين صورت بايد بجای آنها نهال به ميزان دو برابر محيط 
 انجام شود(. 2غرس شود )مطابق تبصره  بن درخت

درخت در محل احداث ساختمان و يا مسير راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله کشی نفت،گاز، تلفن و نظاير آن  -ج

 قرار گرفته باشد و يا به هر نوعی مانع از اجرای طرح های عمرانی و عمومی باشد. 

 ين مانع عبور و مرور طبيعی باشد و يا وجود آن برای مالکين و ساکنين مزاحمت ايجاد کرده باشد.درخت واقع در معابر و يا مياد -د

 :1تبصره 
مخابرات، شنرکت پخنش فنرآورده هنای نفتنی و  برق، کليه دستگاه های ارائه دهنده خدمات شهری )از قبيل آب، فاضالب،  گاز،

ل از انجام هر گونه عمليات عمرانی که مستلزم قطع درختنان و ينا تخرين  شهرداری و سازمان های وابسته به آن ...( موظفند قب
 آيين نامه( مجوز اخذ نمايند. 7از شهرداری )کميسيون موضوع ماده عالوه بر ساير مجوزهای الزم، فضای سبز باشد،

 :2تبصره
و با رعايت اصول علمی و فنی می باشد و  در مورد بندهای )ج( و )د( اولويت با انتقال درختان در فصل مناس  با نظارت شهرداری

در صورت اجتناب ناپذير بودن قطع درخت و عدم امکان واکاری می بايد با رعايت اصول ايمنی به ازای درختهايی که اجنازه قطنع 



شهرداری  اين آئين نامه صادر می شود به تعداد دو برابر مجموع محيط بن ها در محل تعيين شده که 7آن از طرف کميسيون ماده 
 معين می کند غرس نمايد. 

 :3تبصره 
عوارض قطع درخت موضوع اين ماده طبق تعرفه ای که به پيشنهاد شهرداری به تصوي  شورای اسالمی شهر منی رسند. توسنط 

 شهرداری اخذ خواهد شد. 

 : 4تبصره 
 ورالعمل شهرداری بالمانع  است.فعاليت و بهره برداری از خزانه، قلمستان يا عمده فعاليت آنها بر اساس مجوز و دست

 :6ماده 
شخص يا اشخاح اعم از حقيقی يا حقوقی موجبات اتالف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در صورتی که 
اين آئين نامه موظف است نسبت به تعقي  جزايی و اخذ جريمه از طريق مراجع قضايی پيگيری جبران خسنارت  3در اجرای ماده 

 وارده اقدام نمايد. 
اين قانون از انجام اين وظيفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلنف شنناخته شنده و  5ماده مأمورين شهرداری که در اجرای 

 مورد تعقي  قانونی قرار خواهند گرفت.

 : 7ماده 
به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آئين نامه اجرايی آن و تشخيص باغات کميسيونی مرک  از اعضای زير در هر شهرداری 

 . تشکيل می شود
 يکی از اعضای شورای اسالمی شهر به انتخاب شورا -الف
 يک نفر به انتخاب شهردار ترجيحا  معاون شهرسازی و يا معاون خدمات شهری شهرداری -ب
مديرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سنبز  -ج

 شهرداری 

 :1تبصره 
مترمربع که در محدوده شهر واقع می  500شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های با مساحت بيش از 

 باشد نظر کميسيون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نمايد. 

 :2تبصره 
مترمربع واقنع در محندوده  2000تا  500شهرداری موظف است در کالن شهرها برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های بين 

شهر کميسيونی مرک  از اعضای زير را در هر يک از مناطق شهرداری تشکيل داده و نظريه کميسيون را اخذ و مطنابق آن اقندام 
 کند.

 نماينده شورای اسالمی شهر به انتخاب رئيس شورا -الف

 شهرداری آن شهر مدير منطقه شهرداری و در صورتی که شهرداری منطقه نداشته باشد، -ب

نماينده مديرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری، در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضنای سنبز در شنهرداری  -ج

 نماينده خدمات شهری شهرداری
 :3تبصره 

سوابق و  جهت تشخيص باغات توسط شورای اسالمی شهر، شهرداری موظف است درخواست مالک و ذينفع يا درخواست خود را با
ارسال نمايد و نظر کميسيون را که حنداکثر ظنرف  7آيين نامه مذکور آمده است به کميسيون ماده  1ماده « د»مدارکی که در بند 

مدت يک ماه صادر خواهد شد، به ذينفع ابالغ کند. در صورتيکه ذينفع دو ماه بعد از اخنذ ابنالغ شنهرداری بنه نظرينه کميسنيون 
تراض خود را به شهرداری تقديم خواهد کرد. شهرداری آن را به شورای اسالمی شهر ارسال خواهد داشنت. اعاعتراض داشته باشد،



نظر شورای اسالمی شهر در مورد تشخيص باغ قطعی است. در غير اينصورت چنانچه مالنک ينا ذينفنع پنس از دو مناه بنه نظنر 
 نظر شورای اسالمی شهر تلقی خواهد شد. کميسيون مزبور اعتراض ننمايد مصوبه کميسيون بعنوان رأی قطعی و

 : 8ماده 
متقاضيان قطع، جابجايی يا سربرداری درختان بايد درخواست خود را به شهرداری محل اوليه و فرم مخصوصی که در اينن زميننه 

 توسط شهرداری در اختيار آنان قرار داده می شود تکميل و تحويل نمايند.
موضوع اين  7يک هفته از تاريخ تسليم و ثبت، درخواست متقاضی را به کميسيون ماده شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت 

آئين نامه ارجاع نمايد . کميسيون مزبور مکلف است حداکثر ظرف مدت يک ماه در خصوح درخواسنت متقاضنی اتخناذ تصنميم 
ه متقاضی اعالم نمايد و در صورت عندم نمايد و شهرداری حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابالغ نظر کميسيون موضوع را ب

اتخاذ تصميم توسط کميسيون يا تاخير در ابالغ پس از موعد مذکور، شهرداری مکلف است حس  تقاضای متقاضی مجنوز صنادر 
 کند.

 : 1تبصره 
 خواهد بود.شهرداری و متقاضی تحت هيچ شرايط قبل از دريافت مجوز الزم، مجاز به قطع درخت يا سربرداری با جابجايی آن ن

 :2تبصره 
شهرداری موظف است درصورت درخواست متقاضی برای جابجايی يا سربرداری درخت رعايت ضوابط و اصول علمنی و ايمننی را 

 نموده و امکانات و تسهيالت مورد نياز را در قبال دريافت اجور و هزينه های مترقبه در اختيار متقاضی قرار دهد.

 :9ماده 
ف است ضوابط مربوط به رعايت اصول فننی و ايمننی و همچننين نحنوه اسنتفاده ازتجهينزات و امکاننات موظ 7کميسيون ماده  

شهرداری برای سربرداری و جابجايی درختان و فضاهای سبز را تدوين نموده و پس از تصوي  شورای اسالمی شهر اعالم عمومی 
 نمايد.

  تبصره :

و شهرداری در محدوده و حريم شهر و در معابر و اماکن عمومی و خصوصی با  هرگونه جابجايی توسط مالکين، متصدين و ذينفعان
امکان پذير است. در غيراين صورت شهرداری موظف به جلوگيری است. سربرداری و هرس  7اخذ مجوز از کميسيون موضوع ماده 

درختان و جلوگيری از خشک شدن طبق دستورالعملی که توسط شهرداری تهيه و ابالغ خواهد شد صورت می پذيرد تا موج  رشد 
 آنها گردد.

 :10ماده 
قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصالحيه های آن شهرداری موظف اسنت شناسننامه باغنات  7و  1در اجرای مواد 

 مشمول اين قانون را به همراه مشخصات ذيل تهيه کردوه و بروز نگهداری نمايد:

 وسازی پالک مشمولشماره پالک ثبتی با شماره ن الف:

 مساحت ملک ب:

 نشانی دقيق محل شامل: شهر، منطقه، ناحيه، خيابان، کوچه، شماره، نام مالک با ذينفع ج:

 تعداد و مشخصات ، سمت و امضای مأمور تنظيم کننده اطالعات شناسنامه که به عنوان ضابط دادگستری شناخته می شود. د:

 :1تبصره
 GISيی ، باغ های واقع در محدوده و حريم شهر آنها را روی نقشه و سامانه های مربوطنه)شهرداری موظف است پس از شناسا

بدون اخذ مجوزهنای قنانونی از عننوان بناغ مشخص و اعالم نمايد اين باغ ها به هيچ وجه حتی در صورت قطع تمام درختان ،)و
 خارج نخواهند شد.

 :2تبصره



 يمی محل مزبور را به مالک يا ذينفع يا قائم مقام قانونی وی ابالغ نمايد.شهرداری موظف است نسخه ای از شناسنامه تنظ 

  :3تبصره 
 شهرداری موظف است هر سال نسبت به پالک کوبی حداقل بيست درصد فضای سبز خود اقدام نمايند.

 :11ماده 
عمومی فهرستی شامل نوع درخت،  شهرداری موکلف است از مشخصات درختان واقع در معابر، ميادين، بزرگراه ها و بوستان های 

تهيه و تنظيم نموده و مرات  را با پالک کوبی روی درختان و روی سامانه های مربوطنه محيط بن، محل کاشت و تاريخ گزارش ،
(GIS منعکس نمايد. )و 

 12ماده 
حفنظ و  به منظور حفظ، نگهداری واحيای باغات وزمين های مشجر، شنورای اسنالمی شنهر موظنف اسنت بنه منظنور 

نگهداری باغات خصوصی، دستورالعملهای تشويقی برای ساخت وساز محدود دراين امالک را در چهارچوب قوانين وضوابط شواری 
 عالی شهرسازی ومعماری ايران تهيه وتصوي  نمايند

 13ماده 

ای سبز آنهنا وزارت مسکن وشهرسازی وشهرداری ها موظفند درجهت حفظ باغات مخصوصاَ در شهرهايی که سرانه فض 
  کمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتی االمکان باغات را در کاربری فضای سبز پيش بينی نمايند.

 1تبصره 
شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهر شرايطی فراهم نمايند تا با خريد باغات محدوده شهر، بوستانهای شنهری در آنهنا  

 ار گيرد.احداث و در اختيار عموم قر
 2تبصره 
 شهرداری ها موظفند برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی االمکان حمايت های الزم را از مالکان آنها به عمل آورند. 
 3تبصره 
شهرداری ها موظفند در شهرهايی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است، برنامه پنج ساله ادواری برای حفظ و  

 را تهيه و به تصوي  شورای اسالمی شهر برسانند. گسترش فضای سبز شهر
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