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تعاریف و مفاهیم

ساختمان: فضایـی است محصور، ثابت و مستقـل که تمام یا قسمتـی از آن مسقـف بوده و برای سکونـت و یا 
فعالیت اقتصادی ساخته شده است. به شرط آن که مساحت زیر بنای قسمت مسقف حداقل 4 متر مربع باشد.

مساحت زمین: عبارت است از مساحت قطعه زمین ملکی که ساختمـان در آن ایجاد یا تجدید بنا شود.

سطح کل زیر بنای طبقات: عبارت است از مجموع سطح زیربنای کلیه طبقات اعم از زیر زمین، طبقه ی 
همکف، نیم طبقه، طبقه ی اول و بقیه ی طبقات.

واحد مسکونی معمولی: فضایی است مشتمل بر حداقل یک اتاق و معموال یک آشپزخانه و یک توالت که تمام 
یا قسمتی از ساختمان را تشکیل می دهد.

اتاق: فضایی مستقل در داخل واحد مسکونی است که حداقل 4 متر مربع مساحت و 2 متر ارتفاع داشته باشد.

طرح تفضیلی: شامل راهبردهای توسعه شهر و ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی شهر می گردد که به 
عنوان سند مرجع اجرای ضوابط مالك عمل مدیریت شهرداری برای صدور مجوزهای الزم در زمینه اقدامات 

ساختمانی و شهرسازی می باشد.

پروانه ساختمانی: مجـوز احداث سـاختـمان که بر اساس ضوابط و مقررات مالك عمل و مصوب طرح تفضیلی 
شهر توسط شهرداری صادر می گـردد.

کاربری: نوع استفاده یا بهـره وری از یک قطعـه مالکیـت یا ساختمـان سـازگار با بافـت بصورت موقت یا 
دائم محل، ترکیبهای غالب و مهم کاربری، مسکونی، تجاری، خدمات عمومی می باشنــد که بـر اساس نیاز 
محـدوده ی محله ای، منطقه ای و یا شهـری پیرو مطالعات آماری برنامه ریزی و پژوهش علوم شهرسـازی 

تعریف می گـردد.
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8 - 1 - تعداد و مساحت پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک مناطق شهرداری

منطقه
مساحت زیر بنا)متر مربع(مساحت زمین)متر مربع(تعداد

سال 89سال 88سال 89سال 88سال 89سال 88

1486614 90.615 128.922 128.091 181.873

2556554 200.255 159.790 277.891 228.634

3444361 496.270 108.288 194.973 165.719

48111.034 387.359 310.424 353.783 286.815

5274401 67.682 83.696 66.029 86.430

6373510 72.731 233.679 63.985 78.294

7395455 42.100 116.443 80.910 120.037

8657684 180.112 205.333 148.052 156.295

1.304.098 1.313.714 2.037.955 1.537.124 3.9964.613جمع
مأخذ: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز  

8 - 1 - مقایسه تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده طی سالهای 88 و 89

               مبنا: جدول 8 - 1

مسکـن  و  ساختـمـان



120

8 - 2 -  مساحت زمین پروانه های ساختمانی صادر شده طی سالهای 88 و 89 )مترمربع(

            مبنا: جدول 8 - 1

8 - 3 -  مساحت زیربنای پروانه های ساختمانی صادر شده طی سالهای 88 و 89 )مترمربع(

               مبنا: جدول 8 - 1
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8 - 2 - تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک نوع در مناطق شهرداری اهواز در سال 1389

تجاری مسکونیمنطقه
جمعسایربهداشتیاداریآموزشیصنعتیتجاریمسکونی

446818301003614یک

477541903100554دو

296323100002361سه

78322515013251.034چهار

2354112500000401پنج

444253431102510شش

3812629111610455هفت

590642231004684هشت

3.65254835878213164.613جمع
مأخذ: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز  

8 - 4 - توزیع پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک نوع در مناطق شهرداری اهواز در سال 1389

               مبنا: جدول 8 - 2
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8 - 3 - تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک طبقات در مناطق شهرداری اهواز در سال 1389
5 طبقه و باالتر4 طبقه3 طبقه2 طبقه1 طبقهمنطقه

1135231453279

213227695126

3135447376

429030271044

5144180180

618627491218

7196262113583

832716251825

1.5451.73194123451جمع
مأخذ: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز  

8 - 5 - توزیع پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک طبقات در مناطق شهرداری اهواز در سال 1389

               مبنا: جدول 8 - 3
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8 - 4 - تعداد واحد مسکونی بر حسب مساحت زیر بنا )متر مربع( در مناطق شهرداری اهواز 
101تا81150تا76100تا5180تا5075وکمترمنطقه

11.8353.9122.3906.1675.673

24471.0008953.8086.134

34483.1092.6998.7497.078

47385.0492.2975.7959.641

53569727491.6263.730

62.4723.9284.4007.3177.569

75.3636.0562.9925.2896.313

89322.0261.0592.4799.629

12.59126.05217.48141.23055.767جمع
مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن سال 85

8 - 4 - تعداد واحد مسکونی بر حسب مساحت زیر بنا )مترمربع( در مناطق شهرداری اهواز )ادامه(
501 و بیشتر301تا201500تا151300تا200منطقه

12.3781.25624836

22.2001.576748108

36.0992.8271.21481

46.1642.7182548

51.7214087215

62.9141.26526135

72.432449614

82.702691280

26.61011.1902.886287جمع
مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن سال 85
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8 - 6 - توزیع واحدهای مسکونی بر حسب مساحت زیر بنا )مترمربع( در شهر اهواز
 

                 مبنا: جدول 8 - 4

8 - 5 - میزان تملک زمین سازمان مسکن و شهرسازی در شهر اهواز)مترمربع(

جمعسال
حریم استحفاظیمحدوده قانونی

اراضی جمع
توافقی

اراضی 
موات

اراضی 
اراضی جمعملی

توافقی
اراضی 
اراضی ملیموات

138654.50518.13217.03701.09536.3730036.373

138730.682.849000030.682.849015.84930.667.000

13883.574.866324.866323.3894879903.250.000003.250.000

138950.400000050.400050.4000

مأخذ: اداره کل مسکن و شهرسازی استان خوزستان
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8 - 6 - زمینهای واگذار شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی بر حسب نوع کاربری در شهر اهواز

سال

غیر مسکونیمسکونیجمع واگذاری

تعداد  
واحد

تعداد 
قطعه 
زمین

مساحت زمین 
)مترمربع(

تعداد  
واحد

تعداد 
قطعه 
زمین

مساحت 
زمین 

)مترمربع(

تعداد  
واحد

تعداد 
قطعه 
زمین

مساحت 
زمین 

)مترمربع(

1386 2.338 289 344.272 2.279 230 306.671 59 59 37.601

1387 2.492 247 3.268.092 344 84 114.162 213 163 3.153.930

1388 2.357 159 1.021.447 545 103 35.957 78 56 985.490

1389 2.297 47 56.757 306 29 8.920 18 18 47.837
مأخذ: اداره کل مسکن و شهرسازی استان خوزستان

8 - 7 - تعداد قطعه زمینهای واگذار شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی بر حسب نوع کاربری در شهر اهواز

   مبنا: جدول 8 - 6

مسکـن  و  ساختـمـان


