
  طراحي، نظارت و اجراي بام سبز در شهر شيراز آئين نامه  

  

  :تعاريف

        بام سبز بام سبز بام سبز بام سبز     ----

  .بامي است كه بر سطح آن گياهان رشد مي كنند بام سبز،

        سيستم بام سبز گستردهسيستم بام سبز گستردهسيستم بام سبز گستردهسيستم بام سبز گسترده----

اين نوع بام سبز، محيط كشت سـطحي  . بام هاي سبز گسترده در دسترس و مورد استفاده كاركردي نيستند

  .سانتي متر است 12محيط كشت حداكثر تا  عمق. و كم عمقي دارد

        تم بام سبز فشرده تم بام سبز فشرده تم بام سبز فشرده تم بام سبز فشرده سسسسسيسيسيسي----

ژرف و عميقي دارند و مـي تواننـد بـه عنـوان يـك فضـاي بـاز در         تبام هاي متراكم يا فشرده، محيط كش

  .سانتي متر است 90تا  20م ها بين عمق محيط كشت در اين نوع با. وندنظرگرفته ش

        سيستم بام سبز نيمه فشردهسيستم بام سبز نيمه فشردهسيستم بام سبز نيمه فشردهسيستم بام سبز نيمه فشرده----

عمـق  . نيمه فشرده ، نوعي از بام سبز است كه محيط كشت آن بين بام سبز فشرده و گسترده استبام سبز 

  .سانتي متر است 20تا  12محيط كشت در اين نوع بام بين 

        بام سبز فعالبام سبز فعالبام سبز فعالبام سبز فعال----

فعاليت هاي قابل انجام بر بام سـبز بـه فعاليـت هـاي     . در بام هاي سبز فعال امكان انجام فعاليت وجود دارد

  .كشاوري تقسيم بندي مي شوندفراغتي و 

        بام سبز غير فعالبام سبز غير فعالبام سبز غير فعالبام سبز غير فعال----

اين نوع از بام ها فقط جهت كمك بـه افـزايش    .هاي سبز غير فعال انجام هرگونه فعاليتي ممنوع است در بام

  .فضاي سبز شهري موثرند

  



  

        محيط كشتمحيط كشتمحيط كشتمحيط كشت----

  .ابدي محيط كشت، مساحتي از پشت بام است كه به كشت گونه هاي گياهي اختصاص مي

        ::::فيد بامفيد بامفيد بامفيد باممساحت ممساحت ممساحت ممساحت م----

  .اتاق آسانسور و هرگونه تاسيسات است ،كل مساحت پشت بام به استثناي خرپشته 

        ::::مساحت فضاي سبز باممساحت فضاي سبز باممساحت فضاي سبز باممساحت فضاي سبز بام----

  .درصدي از فضاي پشت بام كه به محيط كشت اختصاص يافته است  

  :ضوابط و مقررات 

  :بام سبز تنها مي تواند بر بامي اجرا گردد كه همه مشخصات زير را دارا باشد-1

متـر مربـع كمتـر     50، از )مساحت مفيد بام( ساحت بامي كه قرار است بر روي آن بام سبز اجرا گرددم: الف

  .نباشد

به يك پالك ، از سطوح متفاوت و جدا تشكيل شده باشـد مسـاحت    ربوطدر صورتيكه بام يك بنا،  م: تبصره

  . متر مربع باشد 50مجموع بام ها، براي اجراي بام سبز نبايد كمتر از 

بام سبز براساس جزئيات اجرائي ارائه شده توسط شهرداري شيراز و همچنين نقشه هـاي تاييـد شـده،    : ب

  .ساخته شده باشد

  .ازمساحت مفيد بام به فضاي سبز اختصاص يافته باشد% 20حداقل  :ج

مشـخص  ) 1(ي مجاز است كـه در جـدول پيوسـت   يو بام سبز غير فعال تنها برروي كاربريها بام سبز فعال: د

  .ده باشدش

اجرايـي مـورد تاييـد، كاشـت     ضاي سبز حداقل يك اصله درخت وفق جزئيات متر مربع از ف 40به ازاء هر : ه

متر مربع باشد ، كاشت حداقل يـك درخـت الزامـي     40در صورتيكه مساحت فضاي سبز بام، كمتر از . گردد

  .است



ه اي  مورد تاييـد مهنـدس سـازه،    براي ساختمان هاي موجود يا در حال ساخت، حصول شرايط ساز ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .الزم است و در صورت عدم تاييد مهندس سازه، بند ه براي ساختمان هاي مذكور، قابل حذف است

نجام هرگونه فعاليت مورد استفاده عموم بر روي بام ممنوع بوده و در صورت تمايل جب اين مصوبه اوبه م -2

  .د نسبت به اخذ مجوز از شهرداري اقدام نمايدضي باياعاليت عمومي بر روي بام ، متقفبه انجام 

و جلوگيري از هرگونه نشت و خرابي بام سبز در مرحله بهـره بـرداري ،    به منظور اجراي صحيح بام سبز -3

بايد طراحي و نظارت بر اجراي بام سبز توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي مورد تاييد سازمان نظام مهندسـي  

چنانچـه درزمـان درخواسـت متقاضـي اجـراي بـام       . شيراز انجام گـردد استان فارس وهمچنين شهرداري 

طـرف  ( مشاور  تهيه كننده طـرح ضـوابط بـام سـبز     ،سبز،هنوز اشخاص مزبور تاييد صالحيت نشده باشند

شايان ذكر است كـه هزينـه انجـام    . اقدام نمايد آن بايد نسبت به تهيه طرح و نظارت بر) قرارداد شهرداري

  .واهد بودخهده شهرداري نعمليات مذكور بر ع

سـت در پايـان   شهرداري موظـف ا . ساله خواهد بود 5يك دوره پايلوت براي  كليه بندهاي اين آئين نامه -4

  .كرد  اين دوره را به شوراي اسالمي شهر شيراز ارائه نمايددوره گزارش كامل عمل

ـ   5ايلوت پشهرداري براي دوره  -5 ونـه  گراي بـام سـبز هيچ  ساله در جهت تشويق و گسترش فرهنـگ اج

نخواهد كرد و پـس  اخذ عوارضي بابت اجراي بام سبز و انجام فعاليت مجاز بر بام از متقاضيان اجراي بام سبز 

بـر روي بـام    براي كاربريهاي مجاز قابل انجـام  از ارائه گزارش در پايان دوره، نسبت به تهيه نمودار عوارضي

ي است كه اين امر درراستاي افزايش انگيزه مـردم در  نگفت .برسدسبز اقدام خواهد نمود تا به تصويب شورا 

  .جهت اجراي بام سبز و افزايش فضاي سبز شهري، همچنين تثبيت و فراگير كردن اجراي بام سبز است

  :مل متخصصان زير باشداكميسيون تصويب طرحهاي بام سبز بايد ش -6

كارشـناس   -5ندس تاسيسـات مكـانيكي    مه -4مهندس معمار  -3مهندس شهرساز  -2مهندس سازه  -1

  فضاي سبز 

  



ـ  نقشه هاي بام سبز مي بايست با توجه به گردش كار مصوب، بر -7 ورد تاييـد و تصـويب اعضـاي    رسـي و م

ذ پايانكار و نيز نظارت بر اجراي  بـام سـبز   خكميسيون بام سبز قرار گيرد و همچنين مراتب اعطاي پروانه، ا

  .رسدچارت پيوست به انجام  اسبراس

شهرداري موظف است نسبت به چاپ و تهيه دفترچه هاي راهنما و تبليغات مرتبط در جهت اجـراي بـام    -8

  .سبز و شناساندن ارزشمندي آن به مردم اطالع رساني كند

با توجه به اهميت موضوع حفظ و نگهداري بام سـبز و جلـوگيري از   : شرايط تضمين  و نگهداري بام سبز -9

زير، بصورت آزمايشي نسبت به تامين هزينـه و حفـظ نگهـدراي     با توجه به شرايط داري ، شهرآنبين رفتن 

  .بامهاي سبز در شهر اقدام كند

شهرداري نسبت به افتتاح يك حساب بانكي جداگانه به نام صندوق مـالي بـام سـبز اقـدام نمايـد و       -الف

ريال به ازاي هر متر مربع فضـاي   000/100 متقاضي اجراي بام سبز، درزمان اخذ پايانكار، نسبت به واريز مبلغ

سال واريز كند اين مبلغ كه شامل سود متعارف بانكي خواهد شد، به  5سبز بام به صندوق مذكور براي مدت 

سال از گذشت تـاريخ پايانكـار    5اين مبلغ پس از مدت . ور تضمين حفظ و نگهداري بام سبز خواهد بود نظم

 .به درستي حفظ و نگهداري كرده باشد، به متقاضي عودت داده خواهد شـد  درصورتيكه متقاضي، بام سبز را

ي است كه پس از پايان هر سال از تاريخ پايانكار، شهرداري بر پايه ي درخواست مالك نسبت به بازديد نگفت

مبلغ سـپرده بـه عـالوه    % 20از بام مربوطه اقدام خواهد كرد و در صورت تاييد حسن نگهداري، در هر سال 

سال ، از بـام   5اين سپرده در صورتيكه متقاضي پس از . ود حاصله تا آن زمان را به متقاضي باز مي گرداندس

گفتني است كه هرگونـه  . سبز به درستي حفظ و نگهداري كرده باشد، به طوركامل بازگشت داده خواهد شد 

ـ ين انجـام يا خدماتي كه توسط شهرداري براي حفظ و نگهداري آن بام سبز در طول مدت تضم د، از مبلـغ  ب

  .ساله صورت حساب به متقاضي ارائه خواهد شد 5ضمانت كسر مي گردد و در پايان دوره ي مالي 

  

  



ـ در صورتيكه متقاضي بام سبز و شخص حقيقي يا حقوقي تضمين دهنده، بخواهد نسبت به انتقال م -ب ك ل

مالـك جديـد، در   . نتقال داده خواهـد شـد  اقدام كند، تعهدات ، تضمين و وديعه مذكور به نام مالك جديد ا

( سال از اخذ پايانكار نسبت به دريافت مبلـغ سـپرده    5صورت حسن نگهداري بام سبز پس از سپري شدن 

ابيه اسـتعالم  ري در جوم است كه در زمان نقل و انتقال ملك، شهردازهمچنين ال. م خواهد كرداقدا) تضمين

مراحل قانوني انتقال وديعه و تضمين  تا ين مربوطه اعالم نمودهنقواذكر  با ترخانه اسناد رسمي، موارد را از دف

  .رسمي انجام پذيرد روطها ب

موارد تضمين حسن نگهداري بام سبز و مبالغ آن بايد در پايانكار ساختمان درج گرديده باشد و درزمـان   -ج

بلغ تضمين و مدت زمان سپري شـده از  انتقال ملك و يا در هر زمان الزم، امكان اخذ استعالم در  ارتباط با م

  .ساله آن را داشته باشد 5مدت قانوني 

مابين شهرداري و متقاضي در ارتباط با وديعه، تضمين و نحوه برداشـت از حسـاب    قراردادي جداگانه في -د

  .مذكور منعقد گردد

متقاضي موظف است نسبت به امضاي تعهد محضري در جهت ضمانت حسن نگهـداري، در زمـان بهـره     -هـ

  .برداري بام سبز اقدام نمايد

اگر متقاضي ، داراي پروانه بام سبز باشد و بام سبز را اجرا نكـرده باشـد، صـدور پايانكـار سـاختمان  در      -و

درصورتي كه متقاضي از تشويق اجراي بام  و نع استصورتيكه متقاضي از تشويق استفاده نكرده باشد، بالما

منوط به اجراي تعهدات مالك يا استرداد سبز استفاده كرده باشد، صدور پايانكار ساختمان توسط شهرداري 

  .موارد تشويقي و پرداخت حقوق شهرداري مي باشد

  :ميزان جريمه جهت تخلف اجراي بام سبز به شرح زير خواهد بود -10

اسـتفاده كـرده   ...) شامل كسر هزينه تراكم، اعطاي تراكم مازاد و ( تقاضي  بام سبز، از تشويق ها اگر م -الف

            برابر 5مي بايست در زماني كه متقاضي جهت اخذ پايانكار اقدام مي  كند جريمه اي معادل  ،باشد

  



ارجـاع موضـوع بـه    نسبت بـه   مازاد تراكم تشويقي را پرداخت نمايد و در غير اين صورت شهرداري هزينه 

  .اقدام كند كميسيون ماده صد 

نظر به اهميت اليه ها و جزئيات  اجرايي بام سبز، متقاضي بام سبز موظف است نسبت به اجـراي دقيـق    -ب

عمليات نظارت و پر كردن برگه هاي ناظران در زمان هايي كه د رچارت مصوب پيوست آمـده اسـت، اقـدام    

نجام نظارت ناظران در زمانهاي مقرر شده، صدور پايانكار بام سـبز بـراي شـهرداري    نمايد و در صورت عدم ا

  .غير قانوني خواهد بود

اصالحيه با حفظ مساحت فضـاي سـبز نقشـه    . اگر نقشه بام سبز در زمان اجرا نياز به تغيير داشته باشد -ج

كميسيون بـام سـبز بالمـانع    و تصويب مجدد نقشه در ) در صورتي كه از تشويق استفاده شده باشد( مصوب

  .است

در پروانه ساختماني جدولهايي اضافه گردد و درآن جدولها مشخصات بام سبز شامل مساحت فضاي -11

سبز و تعداد اصله درخت بر اساس نقشه مصوب درج گردد كه همراه با صدور پروانه دائم ساختماني ، پروانه 

  . بام سبز نيز صادر شده باشد 

ختمان هايي كه قبالً پروانه ساختماني دريافت كرده اند يك برگه پروانه بام سبز تهيه گردد براي سا: تبصره 

پروانه بام سبز ( كه قابل الحاق به پروانه ساختماني باشد و بر روي پروانه ساختماني صادر شده قبلي ، مهر 

  . درج گردد) دارد 

د كه مشخصات بام سبز در آن درج شده باشد و در برگه ي پايانكار ساختماني ، جدول هايي اضافه گرد - 12

در صورتيكه شخص از تشويق بام . زمان صدور پايانكار ساختمان به منزله صدور پايانكار بام سبز نيز باشد 

  . سبز استفاده نكرده باشد ، صدور پايانكار ساختمان بدون اتمام اجراي بام سبز بالمانع است 

  

  



بالً پايانكار ساختماني صادر شده باشد يك فرمت پايانكار بام سبز تهيه در صورتيكه براي بنا ق: تبصره 

پايانكار بام ( گرددكه قابل الحاق به پايانكار صادره بوده و به روي پايانكار ساختماني صادر شده قبلي ، مهر 

  . درج گردد) سبز دارد 

  : داجراي بام سبز در صورت حصول تمام موارد زير شامل تشويق خواهد ش - 13

  . مساحت مفيد بام به فضاي سبز اختصاص يافته باشد % 40بيش از : الف 

  .نقشه هاي مصوب ساخته شده باشد س جزئيات اجرائي مصوب و مورد تأييد شهرداري و همچنينابر اس: ب 

مترمربع از مساحت فضاي سبز بام ، يك اصله درخت  40در صورت حصول شرايط سازه اي ، به ازاء هر : ج 

  . گردد كاشت

جهت تشويق و افزايش انگيزه ساخت بام سبز و بالتبع افزايش سرانه فضاي سبز شهر ، شهرداري  - 14

  : ، نسبت به اعطاي تشويق هاي زير اقدام نمايد 13اختيار دارد تا در صورت حصول شرايط بند 

مشخصات اجرائي مورد تأييد  ، با) الف  13فضاي سبز بند % 40مازاد بر ( به ازاء هر مترمربع فضاي سبز : الف 

شهرداري ، براي ساختمان هايي كه در حال اخذ پروانه ساختماني هستند ، تراكم مجاز ساختماني به شرح 

  . زير قابل افزايش خواهد بود

طبق ضوابط اجرائي ) فضاي سبز % 40مازاد بر ( در صورت اجراي هر مترمربع فضاي سبز گسترده  - 1- الف 

  . ي ، يك مترمربع به تراكم مجاز با اخذ عوارض قانوني افزوده شود مورد تأييد شهردار

طبق ضوابط ) فضاي سبز % 40مازاد بر ( در صورت اجراي هر مترمربع فضاي سبز نيمه فشرده  -2- الف 

  . مترمربع به تراكم مجاز با اخذ عوارض قانوني افزوده شود 2اجرائي مورد تأييد شهرداري ، 

طبق ضـوابط اجرايـي   ) فضاي سبز% 40مازاد بر ( اي هر متر مربع فضاي سبز فشرده در صورت اجر -3 -الف

  .متر مربع به تراكم مجاز با اخذ عوارض قانوني افزوده شود 3مورد تاييد شهرداري، 

        

        



در هر طبقه با در نظـر گـرفتن پـيش    % 10الف مي تواند حداكثر تا  -14اضافه تراكم ذكر شده در بند  ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

مساحت ذكر شده در % 10در صورتيكه . ز در طرفين پالك و رعايت حقوق مجاورين به اجرا درآيدآمدگي مجا

دن حداكثر يك طبقه به اندازه تراكم مـورد  كربقه، جوابگوي تراكم مازاد مورد نياز نباشد، امكان اضافه هر ط

  .وجود خواهد داشتنياز حاصل از تشويق، با رعايت فاصله  از لبه ي بام مشرف به فضاي باز و معبر 

مساحت مفيد بام، نسبت به اعطاي تراكم در يك طبقه اضافه در جهـت سـاخت كـاربري    % 30به ميزان  -ب

بر روي بام با اخذ عوارض ...) سالن ورزشي و  نظير سالن اجتماعات ،) ( ر مسكونيغي( هاي  مرتبط با بام سبز 

ر و فضاي باز و نيز رعايت تمام اصول و ضوابط سازه اي قانوني ونيز فاصله گرفتن از لبه هاي بام، در سمت معب

  .و اجرايي اقدام گردد

جهت تشويق و افزايش انگيزه ساخت بام سبز، متقاضي مي تواند نسبت به كسر فضاي باز ساختماني، به  -ج

ييـد  ازاء هر واحد حداكثر پنج متر، به شرط اجراي سه برابر فضاي سبز در بام با مشخصات اجرايـي مـورد تا  

  .شهرداري اقدام نمايد

الف ، طبق جدول زيـر  -13فضاي سبز بند % 40به ازاي اختصاص هر متر مربع فضاي سبز در بام، مازاد بر  -د

  :كسر شود) درصورت وجود(از هزينه تراكم كل ساختمان 

  

  100  90  80  70  60  50  40  درصد فضاي سبز از سطح خالص پشت بام 

  60  50  40  30  20  10  0  ني درصد كاهش هزينه تراكم ساختما

  

آن دسـته از  ( ج و د ، بـراي سـاختمان هـاي موجـود    ، ب ، موردهـاي الـف    14موارد تشويق در بنـد   -15

در صـورت  ) ار را قبل از درخواست اجراي بام سبز اخذ كرده اندساختمانهايي كه پروانه ساختماني و يا پايانك

  .اجرا خواهد بودحصول شرايط اجرايي ، سازه اي و ضابطه اي قابل 



در صورتيكه شرايط بنا براي اخذ تشويق ها مهيا نباشد و مالك بنا نسبت به اجراي بام سبز اقدام كـرده   -16

شهرداري مـي توانـد نسـبت بـه پرداخـت      ، )د(14درمورد بند  13باشد و در صورت حصول تمام شروط بند 

ر ساختمان و يا گواهينامه هـايي بـا ذكـر مبلـغ     كردن در پايانكاتشويق بصورت اعتبار اقدام نموده و با قيد 

شايان ذكر است ايـن تشـويق بـراي    . دضي بام سبز تعلق مي گيرد، اقدام كنتشويق، كه درآن زمان به متقا

بناهاي موجود و يا در حال ساخت كه در آن بام سبز اجرا شده باشد و وفق ضوابط و نقشه هاي مصوب باشد، 

ه بنا قابل استفاده بوده و در زمان اخذ پروانه بناي آتي االحـداث لحـاظ خواهـد    در زمان تجديد بنا و يا اضاف

همچنين كليه مراحل تضمين و تعهدات ساختمانهاي موجود و يا در حـال سـاخت متقاضـي بـام سـبز      . شد

  .همانند ساختمانهايي است كه در حال اخذ پروانه ساختماني مي باشند

اسـتان فـارس نسـبت بـه افـزايش سـهميه       سـاختمان  مهندسي  شهرداري با هماهنگي سازمان نظام -17

ن اجراي بام سبز به هر ميزان كه بام سبز طراحي و يا نظارت مـي نماينـد در   امهندسان ذيصالح طراح و ناظر

  .رشته تخصصي خودشان اقدام نمايد

رنـد، اقـدام   شهرداري نسبت به آموزش و مشاوره هاي رايگان با افرادي كه قصد ساخت بـام سـبز را دا   -18

  .نمايد

و يا مشـاوره رايگـان در خصـوص    ) دفع آفات(خدمات جنبي نظير آبياري در فصول كم آب و سم پاشي  -19

  ف./صورت پذيرد سبزبه متقاضيان اجراي بام ساخت بام سبز توسط شهرداري 

  

  

  


