
 :مفاد طرح تفصيلي باغات قصردشت
بخش پر اهميت تر باغات به پنج گروه با ضوابط و مقررات ويژه  طبق اين مصوبه باغات قصردشت در جهت حفظ

آبادگري باغات خارج  اند. در اين دسته بندي ، گروههاي دو و سه عمالً از حوزه مداخله ستاد دسته بندي شده
، نسبت به دو گروه يك و پنج از مداخله كمتري  مي شوند. گروه چهار نيز عمدتاً با رويكرد حفظ وضع موجود

مواردي كه حسب شرايط منطقه و به تشخيص كميسيون ستاد و كارگروه تخصصي  برخوردارند ( به استثناي
گروههاي يك و پنج از  ال را دارا هستند. اماتوسعه به صورت افزايش تراكم و افزايش سطح اشغ قابليت

حفظ ، نگهداري و ارتقاي وضعيت از طريق تملك  بيشترين اهميت و توجه برخوردارند : گروه يك با رويكرد
 تغيير كاربري و پرداخت عوارض ارزش افزوده در جهت تأمين هزينه تملك باغات عمومي و گروه پنج با رويكرد

 .گروه يك
 

 :گروه يك
وساز تغييركاربري، و ساخت ها و اراضي گروه يك محدوده طرح جامع باغات قصردشت هرگونه تفكيك،باغ در

هكتار  220اولويت تملك عمومي قرار دارند. همچنين در حداكثر  هاي اين گروه درها و زمينممنوع بوده و باغ
تفريحي، باغ  ل و گياه، باغهاي مزبور طرح گردشگري با ظوابط خاص شامل پرورش گزمين ها واز باغ

تابستاني، هتل و متل، رستوران و پذيرائي،  گياهشناسي، باغ موزه، باغ ورزشي، سينما، آمفي تئاتر زمستاني و
جشن، نمايشگاه هنري، و بدون اجازه تغيير فعاليت مجدد قابل اجرا  تاالرهاي برگزاري مراسم سخنراني و

 .باشدمي
 يك گروه اراضي در مجاز گردشگري فعاليتهاي  ضوابط

 5000با حداقل  گردشگري در پالكهاي مجاور معابر مناسب در محدوده پيراموني اراضي گروه يك فعاليتهاي 
از كل درصد  85منوط به افراز و انتقال قطعي  مترمربع مشروط و 20000مترمربع و در پالكهاي داخلي با حداقل 

 درصد در مجاور معابر مناسب بافت داخلي به شهرداري كه ضوابط آن به شرح باغ در موارد مجاور معابر و
 .است ذيلجدول 

  
 جدول ضوابط ساخت و ساز فضاهاي مرتبط با فعاليت هاي گردشگري

  م شهرداريحداقل سه  تعداد طبقات  حداكثر تراكم  حداكثر سطح اشغال  حداقل مساحت  نام پهنه رديف

  %85  3  %30  %10  (مترمربع)  5000  مجاور معابر مناسب پيراموني  1

  3  %25  %8  (مترمربع)  20000  مجاور معابر مناسب بافت داخلي  2
90%  
  
  



 گروه دو
 حريم كمربندي (جبل دراك و دينكان)

مورد استفاده قرار  اين محدوده هيچگونه ساخت و سازي مجاز نيست و تنها مي توانند به عنوان معبر در 
 .زمان مخالفت سازمانهاي مسئول، مجاز است گيرند. فعاليت هاي باغداري و كشاورزي در اين اراضي تا

 
 

 گروه سه
 بافتهاي روستايي

ات اساسي و يا تعمير بافتهاي روستايي واقع در محدوده باغات احداث بناي جديد ممنوع است و تنها در
خانوار  50روستاها و يا بافتهاي روستايي كه بيش از  بازسازي واحدهاي ساختماني موجود، مجاز مي باشد. براي

 شوراي عالي شهرسازي و معماري براي آنها طرح 79/9/7با توجه به كليات مصوبه  جمعيت داشته باشند بايد
 .بهسازي بدون گسترش محدوده بافت روستايي تهيه شود

تهيه  روستايي دينكان و مهدي آباد(دهكره) واقع در محدوده باغات قصردشت طرح بهسازي براي هر دو بافت
 .رسيده است 5و به تصويب كميسيون ماده 

 
 گروه چهار

 ساخت و سازهاي پراكنده
بوده اند نبايستي رشد و  محدوده باغات قصردشت موجود در طرح، تهيه زمان در كه  و سازهاي پراكنده ساخت

ممنوع ولي تعميرات اساسي و بازسازي واحدهاي  گسترش يابند، هر گونه ساخت و ساز جديد در اين گروه
طبق روال قانوني احداث بنا اقدام نموده باشند (طبق حقوق مكتسبه) پس از  ساختماني موجود در آنها چنانچه

  .از مي باشدمراحل قانوني مج طي
 :گروه پنج
باغات و اراضي  هكتار از 312كه در بحث مفاد مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري اشاره شد،  همانگونه

 يشده است كه اين اراضي تحت عنوان اراض كم بازده جهت تأمين هزينه تملك اراضي گروه يك در نظر گرفته
هكتار) و پهنه  55هكتار)، پهنه دنا يا صرافي ( 170پهنه جبل دراك ( گروه پنج ناميده مي شوند كه در سه

 .هكتار) گسترده شده است 87( سجاديه
 .فعاليتهاي مجاز اين گروه مسكوني و خدمات وابسته در سطوح مختلف مي باشد

در پهنه سجاديه به منظور تغيير كاربري ورود شهرداري شيراز با هدف حفظ هرچه بيشتر پهنه باغات، تاكنون 
 .ننموده است

 :تبصره ذيل فعاليتهاي مجاز در اراضي گروههاي پنجگانه 
ساخت و سازهاي موجود محصور  مترمربع بوده و حداقل از دو ضلع با 1000امالكي كه مساحت آنها كمتر از  در

گروههاي يك، سه و يا چهار قرار گرفته باشند، واحدهاي  ي دسترسي به شبكه معابر باشند، و درشده و دارا
 .ساختماني واحدهاي همجوار مي تواند احداث شوند مسكوني با رعايت ضوابط



 
 
 


