تعرفه عوارض قطع اشجار
ردیف
1

مصوب 93

مصوب94

مصوب 95

شرح

396.750ریال

495.000ریال

 618/750ریال

*نوع گونه *شرایط کیفی گونه *موقعیت

به شرح ردیفهای ،2-1

به شرح ردیفهای ،3-2 ،2-1

به شرح ردیفهای ،2-1

مکانی درخت *ارزش روز –محاسبه)

2-2 ،4-2 ،3-2

2-2 ،4-2

2-2 ،4-2 ،3-2

هر اصله  1.620.000ریال

هر اصله  2.000.000ریال

هر اصله  2.500.000ریال

 1.620.000ریال  +به ازای هر

 2.000.000ریال  +به ازای

سانتیمتر مازاد بر  30سانتیمتر

هر سانتیمتر مازاد بر 30

مبلغ  69.000ریال

سانتیمتر مبلغ  86.250ریال

 3.125.000ریال  +به ازای هر

 3.900.000ریال  +به ازای

سانتیمتر مازاد بر  50سانتیمتر

هر سانتیمتر مازاد بر 50

مبلغ  126.500ریال

سانتیمتر مبلغ  158.150ریال

 10.000.000ریال  +به ازای هر

 12.500.000ریال  +به ازای

سانتیمتر مازاد بر  100سانتیمتر

هر سانتیمتر مازاد بر 100

 184.000ریال

سانتیمتر  230.000ریال

عوارض قطع نهال با محیط بن تا 15
سانتیمتر به ازای هر اصله
عوارض قطع درخت و درختچه ( اهمیت گونه

2

2-1

2-2

2-3

2-4

هزینه قطع درخت با محیط بن  15تا 30
سانتیمتر
هزینه قطع درخت با محیط بن  30تا 50
سانتیمتر

هزینه قطع درخت با محیط بن  50تا 100
سانتیمتر

هزینه قطع درخت با محیط بن باالتر از 100
سانتیمتر

 2.500.000ریال  +به
ازای هر سانتیمتر مازاد بر
 30سانتیمتر مبلغ
 107.800ریال
 4.875.000ریال  +به
ازای هر سانتیمتر مازاد بر
 50سانتیمتر مبلغ
 197.700ریال
 15.625.000ریال  +به
ازای هر سانتیمتر مازاد بر
 100سانتیمتر 287.500
ریال

تبصره  : 1جداول مربوط به موقعیت مکانی درخت ،شرایط کیفی گونه ،نوع گونه ،اهمیت و ضریب زیبائی گونه به شرح جداول پیوست میباشد.
تبصره  : 2عوارض قطع درخت سبز بدون مجوز  3برابر تعرفههای مصوب محاسبه خواهد شد.
تبصره  : 3بن عبارت است از نقطه تماس رویش درخت یا درختچه با زمین که همان قطورترین محیط تنه درخت میباشد.
3
4
5
6
7

عوارض هرس درخت کاج و سایر سوزنی
برگان ارتفاع تا 5متر به ازای هر اصله
عوارض هرس درخت کاج و سایر سوزنی
برگان ارتفاع 5تا 10متر به ازای هر اصله
عوارض هرس درخت کاج و سایر سوزنی
برگان ارتفاع10متر به باالبه ازای هر اصله
عوارض هرس درختان پهن برگ با قطر تاج
تا  3متر به ازای هر اصله
عوارض هرس درختان پهن برگ با قطر تاج
بیش از  3متر به ازای هر متر مازاد

89.700ریال

112.250ریال

140.300ریال

227.700ریال

284.600ریال

355.750ریال

455.400ریال

569.500ریال

711.900ریال

345.000ریال

431.000ریال

538.750ریال

96.600ریال

121.000ریال

151.250ریال

عوارض خسارت به چمن با تعویض خاک و
8

زیر سازی تا یک دوره چمن زنی به ازای هر

ارزش روز به ازای هر مترمربع

ارزش روز به ازای هر مترمربع

ارزش روز به ازای هر

متر مربع ( ضریب اهمیت مکانی گونه *نوع

207.000ریال

259.000ریال

مترمربع 323.750ریال

گونه *شرایط کیفی *ارزش روز = محاسبه
عوارض خسارت به چمن بدون تعویض خاک
9

و زیر سازی تا یک دوره چمن زنی به ازای هر

ارزش روز به ازای هر مترمربع

ارزش روز به ازای هر مترمربع

ارزش روز به ازای هر

متر مربع ( ضریب اهمین مکانی گونه *نوع

207.000ریال

259.000ریال

مترمربع 323.750ریال

گونه * شرایط کیفی *ارزش روز – محاسبه

تبصره  : 1جداول مربوط به موقعیت مکانی  ،شرایط کیفی گونه  ،نوع گونه  ،اهمیت و ضریب زیبائی گونه به شرح پیوست میباشد .
تبصره  : 2ارزش روز چمن با توجه به اینکه در مدت زمان کمی می توان رفع نقص نمود با برآورد کاشت یک مترمربع چمن با رعایت کلیه آیتم های هزینه بر
محاسبه می شود .
10

عوارض جابجایی درختان سوزنی برگ با محیط بن
30-15سانتی متر با مجوز سازمان پارکها به ازای

414.000ریال

517.500ریال

 646/800ریال

هر اصله
11

عوارض جابجایی درختان پهن برگ با محیط بن
30-15سانتی متر با مجوز سازمان پارکها به ازای

345.000ریال

431.000ریال

 538/750ریال

هر اصله
12

عوارض جابجایی درختچه با محیط بن 30-15
سانتی متر با مجوز سازمان پارکها به ازای هر اصله

13

207.000ریال

259.000ریال

 323/750ریال

عوارض جابجایی درختان سوزنی برگ با محیط
بن 30-50سانتی متر با مجوز سازمان پارکها به

621.000ریال

776.000ریال

 970/000ریال

ازای هر اصله
14

عوارض جابجایی درختان پهن برگ با محیط
بن 30-50سانتی متر با مجوز سازمان پارکها به

552.000ریال

690.000ریال

 862/500ریال

ازای هر اصله
15

عوارض جابجایی درختچه با محیط بن30-50
سانتی متر با مجوز سازمان پارکها به ازای هر اصله

16

عوارض فروش هر لیتر آب شور ( بدون تانکر)

17

عوارض فروش هر لیتر آب شیرین ( بدون تانکر )

18

عوارض فروش هر لیتر آب شور ( با تانکر ) در
محدوده شهر

19

عوارض فروش هر لیتر آب شیرین ( با تانکر ) در
محدوده شهر

20

عوارض هرس نا مناسب و بدون مجوز درختان به
ازای هر سانتیمتر محیط بن شاخههای هرس شده

21

عوارض هرس مناسب و با اخذ مجوز الزم به ازای
هر سانتیمتر محیط بن شاخههای هرس شده

22

303.600ریال

379.500ریال

 474/400ریال

25.5ریال

32ریال

 40ریال

41.5ریال

52ریال

 65ریال

60ریال

75ریال

 94ریال

83ریال

104ریال

 130ریال

39.675ریال

49.500ریال

 61/800ریال

15.800ریال

19.850ریال

 24/800ریال

عوارض شستشوی ماشین با استفاده از انشعاب
آب مربوط به فضای سبز در سطح شهر به ازای

172.500ریال

216.000ریال

 270/000ریال

هر دستگاه سبک
23

عوارض شستشوی ماشین با استفاده از انشعاب
آب مربوط به فضای سبز در سطح شهر به ازای
هر دستگاه سنگین و نیمه سنگین

345.000ریال

431.000ریال

 538/750ریال

توضیحات:
-1پوششهای گیاهی
الف) چمن:
شرایط کیفی با ضریب زیبایی %
عالی

خوب

معمولی

ضعیف

%1/2

%100

%90

%70

بارابال

اسپرت

هلندی

نطنزی

%100

%85

%90

%70

مخلوط گراسها و
دائم سبزها (فوتبال)
%100

ب) گل فصلی:
اهمیت مکانی گونه * نوع گونه * شرایط کیفی * ارزش روز = محاسبه
از طریق استعالم از بازار = ارزش روز
تعداد در مترمربع
نشاء

 50بوته

گلدانی

 20بوته

در صورت نیاز هزینه زیرسازی نیز محاسبه میگردد.
جداول شرایط کیفی و ضریب زیبائی مشابه چمن میباشد.

ج) پرچینها:
اهمیت مکانی گونه * نوع گونه * شرایط کیفی * سن گونه * ارزش روز = محاسبه
پرچینها میتوانند از گونه های متفاوتی مانند ترون یا بیدفرنگی ،پیراکانتا ،کوتناستر ،زرشک زینتی ،مورد و رزماریو
غیره
تعداد کاشته شده پرچین در متر طول * قیمت استعالم شده از بازار = ارزش روز
شرایط کیفی پرچین %
عالی

خوب

معمولی

ضعیف

%1/50

%1/20

%100

%80

د) بوتهها:
اهمیت مکانی بوته * نوع بوته * شرایط کیفی بوته * سن بوته * ارزش روز = محاسبه
از طریق استعالم از بازار = ارزش روز

انواع بوته:


رزها



رزماری و بوتههای پرچینی کوتاه



بومادران



اسطوخودوس



یوکا ،سوکا



بوتههایی که دائم گل دارند را نیز شامل میشود.

شرایط کیفی بوتهها %
عالی

خوب

معمولی

ضعیف

%1/20

%100

%90

%80

ج) درختچهها:
اهمیت مکانی درختچه * نوع درختچه * شرایط کیفی درختچه * سن درختچه * ارزش روز = محاسبه
از طریق استعالم از بازار = ارزش روز
شرایط کیفی درختچه %
عالی

خوب

معمولی

ضعیف

%1/70

%1/30

%100

%90

درختچهها شامل:


ژونی پروس رونده



کاج کلهقندی کوچک



انواع یاسها ،توری ،پر ،به ژاپنی و ...



زرشک



انواع خرزهرهها



انواع روندهها



سیب گل ،گیالس گل



سایر درختچههایی که ارتفاع درخت نگرفته را نیز شامل میشوند.

و) درختان ارزشمند:


درختان ترزشمند شامل:



انواع سدروسها



انواع الوسونها



درختان سه رنگ



انواع نخلها و پالمها



کاجهای کله قندی و توپی



انواع ژونی پروسها خاص شامل :ژونیپروس مش ،ژونی پروس سرطالئی و ...



انواع مرکبات



کلیه درختانی که جنبه تزئینی دارند و الزماست خدمات ویژه ارائه داده شود و از نظر زیبایی از اهمیت
خاصی برخوردارند.
اهمیت مکانی درخت * نوع درخت * شرایط کیفی درخت * ارزش روز = محاسبه

ارزش روز درخت = به ازاء هر سال سن مبلغ  500/000ریال  +قیمت سن اولیه که از طریق استعالم از بازار تعیین
میشود.
شرایط کیفی به درصد %
عالی

خوب

معمولی

ضعیف

%2

%1/5

%1/20

%1

موقعیت مکانی درخت:
با رد نظر گرفتن جدول و براساس هر موقعیت درصد مکانی بیان شده و مشخص شده که در چه موقعیتی قرار گرفته
است.
با توجه به موقعیت هر شهر و اهمیت درختان و فضای سبز میبایت مکانها اولویتبندی گردند و با در نظر گرفتن
اولویتبندی ضریب در نظر گرفته شود.
ضریب پوششهای
مکان

گیاهی و بوتهها و
گلهای فصلی

ضریب
درختچهها و
درختان
ارزشمند

ضریب
برای
درختان

ضریب
پرچینها

مکانهای تاریخی ،باستانی ،فرهنگی و مذهبی

90

110

100

100

پارکها و زمینهای ورزشی و ادارت (منطقه نیمه ویژه)

110

110

110

110

خیابانهای اصلی درجه یک و میادین (منطقه ویژه)

110

120

110

110

کمربند سبز و باغات

70

80

85

80

جنگلها و مراکز نظامی

80

70

80

80

خیابانهای اصلی درجه 2

100

100

85

100

کارخانهها سطوحی که باالتر از  500متر میباشند

80

80

70

90

میالنها ،کوچهها و محلهای متفرقه

70

80

70

90

شرایط کیفی
براساس درصد بیان شده و شامل خصوصیاتی همچون سالمتی عمومی درخت ،رشد و توسعه تنه و تاج ،وجود آفت
بیماری و کمبود ،صدمات میکانیکی و دیر زیستی میباشد که کلیه درختان شهر به  5گروه عالی ،خوب ،معمولی،
ضعیف ،در حال خشک شدن و خشک طبق جدول ذیل تقسیم میشود:
ردیف

شرایط کیفی درصد

1

 – 100عالی

2

 80 – 100خوب

3

 50 – 80معمولی

4

 20 – 50ضعیف

توضیحات
درخت کامالً سالم و گونه ایدهآل و ماندگار و حداقل  30سال دیگر عمر
خواهد کرد
درخت سالم و شاداب و در صورتیکه به زراعی مانند هرس و کوددهی هر
ساله انجام شود درخت ماندگار خواهد بود و درخت حدود  20سال دیگر عمر
خواهد کرد
درخت دارای رشد کافی و در صورتیکه عملیات به زراعی مانند هرس و
کوددهی و همچنین پیشگیری از آلودگی انجام پذیرد و درخت  10سال
دیگر عمر خواهد کرد.
آثار آفت ،بیماری و صدمات مکانیکی مشاهده میشود و چنانچه عملیات به
زراعی مانند هرس و کوددهی انجام نپذیرد در آینده نه چندان دور درخت
خشک خواهد شد.

5
6

کمتر از  -20در حال خشک
شدن
 – 0خشک

حالت خشک شدن قابل رویت است
درخت خشک شده است

نوع گونه
درختان از نظر نوع گونه متفاوت میباشند
خزانپذیر یا پهن برگان مانند توت ،زبان گنجشک ،عرعر ،آقاقیا ،چنار ،نارون ،کاتلپا ،افرا و غیره (انواع گزها)
دائم یا سوزنی برگان مانند کاج ،سرو شیراز ،سرو نقرهای ،سرو خمرهای و ...
تذکر :درختان خزان پذیر عمدتاً اگر در شرایط مطلوب قرار گیرند از رشد بیشتری نسبت به سوزنی برگان برخوردار
خواهند بود و با توجه به موقعیت شهر بیرجند سوزنیبرگان از اهمیت ویژهای برخوردار میباشند.

ردیف

گونه

در محدوده شهر

محدوده خدماتی

1

کاج

100

90

2

سرو شیراز

100

90

3

سرو نقرهای ،بیدمجنون ،آقاقیا پیوندی

100

90

4

توت

90

70

5

زبان گنجشک

90

80

6

عرعر

70

60

7

آقاقیا

80

70

8

چنار

90

80

9

نارون

70

60

10

کاتلپا

70

60

11

افرا

90

80

12

گز

60

50

13

سپیدار

70

60

14

ارغوان

70

60

15

سنجد

80

70

16

سر خمرهای

90

80

17

سایر درختان

70

60

تبصرهها:
تبصره  :1قطع درختان استثناء (درختانی با قدمت تاریخی بیش از صد سال و گونههای نادر و در معرض انقراض و
درخت هایی که در اماکن خاص عمومی و یا خصوصی و یا دولتی و ...قرار گرفتهاند) با دریافت مجوز از سازمان پارکها
و فضای سبز و با حکم مرجع قضایی خوهد بود.
تبصره  :2تشخیص هرگونه موارد قطع و یا جابجایی درختان و درختچهها در محدوده قانونی شهر بیرجند و کلیه
اماکن عمومی ،دولتی ،شرکتها ،خصوصی ،و ...در اختیار کمیسیون قطع اشجار میباشد.
تبصره  % 100 :3درآمدهای حاصل از کلیه عوارض مربوط به قطع اشجار و تخریب فضای سبز میبایست با تصویب
هیئت مدیره سازمان به مصرف امور زیربنایی و گسترش فضای سبز برسد تا قسمتی از خسارات وارده جیران شود.
تبصره  :4هرگونه هرس و سربرداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اداره برق و ...میبایست پس از تأیید
سازمان پارکها و فضای سبز و یا کمیسیون قطع اشجار صورت پذیرد .قابل ذکر است در این خصوص افراد حقیقی و یا
اشخاص حقوقی و اداراتی چون اداره برق با درختان ،تاج درختان را نامناسب هرس کردهاند میبایست برابر ردیف 20
جدول شماره یک نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایند.

در مورد درختان سوزنی برگ به دلیل رشد طولی درخت توسط مریستم انتهایی ،سرزنی این درختان موجب توقف
رشد و ایراد خسارات کلی به درخت خواهد شد لذا سرزنی سوزنی برگان و درختان مشابه به منزله قطع کامل در نظر
گرفته خواهد شد .و در صورت اخذ مجوز و هماهنگی الزم و با موارد غیر عمد پیشبینی نشده که هرس باعث
نامناسب شدن تاج و فرم واقعی درخت نشود .هزینه برابر ردیف  21جدول شماره یک محاسبه خواهد شد.
تبصره  :5درخصوص کلیه موارد مربوطه با این موضوع چنانچه قطع درختان و سایر پوششهای گیاهی بدون اخذ
مجوز و انجام هماهنگی های الزم ،همچنین به صورت عمدی ،امحاء ،خشک کردن ،سوزاندن و ...صورت پذیرد کلیه
جرایم و عوارض اخذ شده بنا به تشخیص کمیسیون مربوطه به میزان  2الی  2/5برابر تعرفههای معمول و غیر معمول و
غیر عمد خواهد بود .بدیهی است تصادفات و حوادثی که به طور غیر عمد رخ دهد براساس نرخ

تعرفههای غیر عمد

محاسبه خواهد شد .الزم به ذکر است در این اعمال خواهد گردید.
عوارض جابجایی درخت با مجوز شهرداری
در مواردیکه با جابجایی درختان و درختچه ها امکان جلوگیری از قطع وجود داشته باشد پس از بازدید کارشناس
فضای سبز سازمان پارکها و تأییدیه مبنی بر احتمال موفقیت باالی  500درصد در امر جابجایی درختان با رعایت
شرایط فنی الزم ،عوارض به شرح جدو ل شماره یک از درخواست کننده جابجایی (حقیقی یا حقوقی) پس از طرح و
تصویب در کمیسیون مربوطه دریافت خواهد گردید و توسط سازمان اقدام خواهد شد.

