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  مهمقد
نتیجه مطالعات مختلف در  زرندیه (سرزمین ایرانیان)ضوابط ارائه شده در طرح منطقه نمونه گردشگري 

باشد. در تدوین ضوابط سعی  می ، فنی و مهندسیمحیطی، جغرافیایی، کالبدي  اقتصادي،  هاي اجتماعی، زمینه
ري اراضی پیشنهادي سند اصلی توسعه هاي ساختمانی (که به همراه کارب است با اعمال آن در صدور پروانه شده

مجموعه پذیري شهرك کنترل شود. به این ترتیب در پایان دوره طرح، به همان  باشد) آستانه جمعیت شهرك می
  رسید. دریزي شده مورد نظر خواه آل و برنامه ایده زرندیه (سرزمین ایرانیان)شهرك 

انداز، اهداف و راهبردهاي بلندمدت  اي تحقق چشمعنوان مهمترین سند اجرایی بر سند ضوابط و مقررات، به
زرندیه (سرزمین توسعه و عمران محدوده، ابزاري است براي هدایت و کنترل تحوالت کالبدي و ساماندهی شهرك 

  .باشد که بر اساس نظام کاربري می ایرانیان)
ن در خصوص تعاریف و شوراي عالی شهرسازي و معماري ایرا 10/3/89این مجموعه براساس صورتجلسه مورخ 

هاي شهري به تفکیک سطوح تقسیمات شهري و  ها، عملکرد مجاز کاربري هاي شهري و سرانه آن مفاهیم کاربري
و سایر مصوبات مرتبط تهیه و تنظیم  26/12/78مورخ  18591/ت64677مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره 

  گردیده است.
ها تدوین  هاي مجاز، مشروط و ممنوع در هر یک از کاربري فعالیتدر این نظام چگونگی استفاده از اراضی، 

در سطوح عملکردي مختلف و  خدماتیو  موقت مسکونیهاي  هاي ویژه، کاربري است. پس از آن پهنه شده
برداري (تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و سایر  هاي ویژه و خاص از نقطه نظر ضوابط احداث، تفکیک و بهره فعالیت

در مستند حاضر کاربري مسکونی با  مسکونیمنظور از کاربري اند.  بط تکمیلی موردنیاز) مورد تدوین قرار گرفتهضوا
  باشد. غیر دائم می )اقامتسکونت (

 موارد مشابهو  2800  نامه رعایت کلیه ضوابط و مقررات احداث ساختمان از قبیل مقررات ملی ساختمان و آیین
شایان ذکر است که ضوابط تکمیلی مندرج در قسمت پایانی باشد.  ري شهرك الزامی میگی در فرآیند احداث و شکل

باشند ولیکن در راستاي بهبود طرح و ساختار عمومی مجموعه، رعایت و اعمال ضوابط مذکور  هر بند، الزامی نمی
  شود. توصیه می

ط و مقررات حاکم بر طرح، موضوع ها و مدارك اجرایی یا ضواب درصورت نیاز به اعمال هرگونه تغییر در نقشه
بدیهی است رعایت  سازي برسد. بایست به تایید ستاد مدیریت شهرك شهرك می مراجع ذیربط متولیپس از تایید 

 ،آن از برداري بهره پروانه تأسیس شهرك و پروانه صدور نحوه و کشور در سازي شهرك کلیه مفاد دستورالعمل ترویج
  هاي آتی احتمالی آن الزامی است. و اصالحیهها  و متمم 27/12/1386مورخ 

هاي رسمی مورد استفاده در این ضوابط مورد تجدید نظر یا تغییر قرار  ها و دستورالعمل نامه که آیین  صورتی در
  بایست موارد جدید در ضوابط مورد استفاده قرار گیرد.میگیرد، 
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  تعاریف -1
هاي ویژه مکانی موجود  مین ایرانیان) به تناسب نقشضوابط و مقررات مجموعه شهرك گردشگري زرندیه (سرز

  .گردیده است مشخصدر نمودار زیر حاضر ضوابط  بندي دسته .تعریف و تدوین شده استدر آن 

  
  (سرزمین ایرانیان)شهرك نمونه گردشگري زرندیه ضوابط و مقرراتنحوه تدوین : 1-1 نمودار شماره 

ها و اسناد و قوانین مربوط  نامه کلیه تعاریف کلمات تخصصی که در داخل این مستند قرار نگرفته است پیرو آیین
  از تکرار دوباره آن در این مجلد خودداري شده است. ،باشند و به دلیل عدم مغایرت در بیان و مفهوم به خود می

تفاده از این باشد. تواتر اس می در سطح پهنه ها آناي از خدمات که مقیاس عملکرد  دسته :ح پهنهسطخدمات  −
باشد. دسترسی به این  ه تا هفتگی میکنند، بصورت روزان رتفع میرا مات اولیه ساکنان محله جخدمات که احتیا

  است. بینی شده عموماً بصورت پیاده پیشخدمات 
است. این خدمات نیازهاي  در سطح گستره ها آناز خدمات که مقیاس عملکرد آن دسته  :سطح گسترهخدمات  −

به صورت  یاکنند. تواتر استفاده از این خدمات عموماً هفتگی تا ماهانه و  می تأمینرا  گسترهدرجه دوم ساکنان 
  . باشد می پهنهکمتر از خدمات مقیاس و ماهانه و تخصصی 

خدماتی هستند که به صورت ماهانه یا ساالنه و به صورت نیازهاي دسته از  خدمات شهري آن :خدمات شهري −
هایی  باشند. خدمات شهري فعالیت می و یا مراجعان به شهر تخصصی با تواتر خیلی کم مورد استفاده شهروندان

  باشند. قابل استقرار در مرکز شهر می ها آنهایی از  هستند که واحد یا شعبه
هر یک عه زمین یا یک پالك ثبتی به دو یا چند قطعه کوچکتر، به نحوي که عبارت است از تقسیم قط :تفکیک −

بتوان از نظر ثبتی هر جزء حاصل را به از قطعات حاصل از تفکیک به یک معبر سواره دسترسی مستقل داشته و 
  .قرار داد طور مجزا مورد تملک

ا یکدیگر مرز مشترك دارند. در این سازي دو یا چند پالك ثبتی (قطعه تفکیکی) مجزا که ب یکپارچه تجمیع: −
یک قطعه واحد تبدیل خواهند شد. در عمل تجمیع  به حالت دو یا چند پالك بر اثر ساختمان یا دیوارکشی

سند مالکیت جدید شش دانگ براي کل  ،کلیه اسناد مالکیت قبلی باید به اداره ثبت تحویل شده تا پس از ابطال
 هاي تجمیع شده صادر گردد. پالك

 شود. طبقه و بیشتر بر روي همکف بلندمرتبه اطالق می 8هاي داراي  به ساختمان اختمان بلندمرتبه:س −
 : ساخت و سازها، بناهاي ساخته شده.مستحدثات −

 تعاریف

 ضوابط و مقررات

 هاي ویژه کاربري هاي خدماتی کاربري اسکان موقت هاي کاربري هاي ویژه پهنه

 در سطح گستره در سطح پهنه آپارتمانی ویالیی دهکده پرواز دهکده دانش دهکده سالمت دهکده ورزش  شهر سنتر

CBD
  

Shopping m
all

 

گلف
  

س
موتور کرا

خدمات بین راهی  
  

مرکز تجاري
شهر خودرو  
  

آفرود
گ  

کارتین
فرمول   

شهربازي  1
پارك آبی  
سوارکاري  
  

تجاري ـ خدماتی ـ انتظامی
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  .در سطح و یا در ارتفاع (طبقات) است اضافات ساختمان، عبارت از افزایش مساحت ساختمان اضافات ساختمان: −
  گردد. از نوع کاربري آن اطالق می غه کلیه بناهاي احداث شده فاراسم جمع بنا بوده و ب ابنیه: −
نسبت سطح زیربناي کل ساختمان به عبارت است از  :مسکونیغیر هاي  در ساختمان ساختمانیمجاز تراکم  −

به عبارت منظور از کل بنا، بناي مجاز طبقات به جزء سطوح پارکینگ است. سطح قطعه زمین مورد ساخت. 
مواردي که گردد مگر در  ساختمانی محاسبه نمیمجاز جزء تراکم  پارکینگهاي غیرمسکونی  ماندر ساختبهتر 

 صراحتاً ذکر شده باشد.
، نسبت درصد سطح زیربناي کل مسکونیي ها ساختماندر  :مسکونیهاي  در ساختمانتراکم مجاز ساختمانی 

بوده و جهت  مسکونیکه فاقد کاربري به استثناي سطح طبقات زیرزمین و پیلوت ( ها ساختمانساختمان یا 
، انباري، سرایداري، فضاي ورزشی و فضاي بازي کودکان، استخر، تأسیسات،  هایی مانند پارکینگ ایجاد کاربري

  .است مسکونیسونا اختصاص یافته) به سطح کل قطعه زمین 
  شوند. تراکم محاسبه نمی تاسیسات شهري که در داخل قطعات مسکونی، تجاري، خدماتی قرار دارند جزء تبصره:

اي از سطح قطعه زمین که در آن احداث بنا مجاز بوده و  عبارت است از حداکثر محدوده :سطح مجاز احداث بنا −
 آمدگی بر روي قطعه زمین در آن قرار گیرد. ترین حد کلیه طبقات و یا هرگونه پیش تصویر خارجی

  گردد. ر در زمره سطح مجاز احداث بنا محسوب نمیگی هاي مربوط به بام و یا باران آمدگی پیش :تبصره

، قطعه همجوار، فضاي سبز خیابانسطحی از زمین که داراي یک سند مالکیت بوده و از اطراف به  :قطعه زمین −
 لکیت ثبتی براي آن بالمانع باشد.یا حریم محدود شده و صدور سند ما

لبه قطعه زمین را  ) کهسواره ویژه معابر دسترسی همعبر (بیک قطعه زمین در کنار عبارت است از حد نهایی  بر زمین: −
  کند. تعیین می

عبارت است از رقوم ارتفاعی بر زمین در کنار معبر دسترسی، که مبناي محاسبه ضوابط ارتفاعی  :(کف قطعه) کف −
 در مواردي که کمترین و مشخص شده است. 2فاز  شود. رقوم کف قطعات تفکیکی در طرح یک بنا تلقی می

متر اختالف داشته باشند، کف قطعه  سانتی 40بیشترین تراز کف قطعه در کنار معبر یا معابر دسترسی حداکثر 
صورت رقوم کف قطعه باتوجه به دو مقدار کمینه و  میانگین ارقام مربوط به رقوم قطعه خواهد بود. در غیر این

تائید یا اصالح  صادرکننده پروانه ساختمانی،مرجع بیشینه کف قطعه توسط طراح پیشنهاد و پس از بررسی توسط 
  خواهد شد.

 فضایی است محصور، ثابت و مستقل که تمام یا قسمتی از آن مسقف بوده و براي سکونت و ساختمان یا بنا: −
باشد. بنا ممکن است یک یا چند طبقه  اجتماعی ساخته شدهـ  هاي اقتصادي نیازهاي جنبی آن یا انجام فعالیت

قسمتی از فضاي آزاد به فضاهاي سرپوشیده مانند پارکینگ، استخر شنا و موارد مشابه، در باشد. تخصیص 
  شود. صورتیکه با مصالح سبک صورت گرفته و فاقد دیوار جانبی اختصاصی باشد، بنا محسوب نمی

دیوارها  گیرد. هر نوع جداکننده قائم با هر نوع مصالح که جهت جداسازي فضاها مورد استفاده قرار می دیوار: −
 شوند.  اي مسقف، یک فضاي مسقف و یک فضاي باز یا دو فضاي باز میموجب جداسازي دو فض

  باشد. منظور از اقامت در این شهرك سکونت موقت و نه همیشگی (دائمی) می اقامت: −
هاي بنا مجزا شده و بطور  عبارت است از تمام یا قسمتی از سطح زیربنا که از سایر قسمت: مسکونیواحد  −

فضایی است که داراي  مسکونیباشد. یک واحد  مستقل حداقل امکانات الزم جهت اسکان یک خانوار را دارا می
است و به منظور اسکان یک خانوار مورد استفاده  مشترك، کوچه، راه پله یا راهروي خیابانورودي اختصاصی به 

 .باشد یس بهداشتی میگیرد و عموماً مشتمل بر یک یا چند اتاق، آشپزخانه و سرو قرار می
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بصورت  مسکونی هاي مجموعهدر یک قطعه زمین است.  مسکونیقرارگیري چند واحد  :مسکونیمجموعه  −
  شوند. میی احداث آپارتماني ها ساختمان

 هاي ان که داراي قسمتواقع در یک ساختم مسکونیریا غی مسکونیاي از چند واحد  وعهمجم :آپارتمان −
 اختصاصی و مشاعی باشند.

  یک ساختمان مسکونی که در آن یک واحد مسکونی با متعلقات آن احداث شده باشد. :اختمان ویالییس −
یک قطعه زمین که در آن فقط یک ساختمان مسکونی و سایر متعلقات آن مانند انبار، سرایداري،  زمین ویالئی: −

  باشد. پارکینگ و موارد مشابه احداث شدهاستخر، 
 .i+1و  iکف طبقه فاصله کف تا  طبقه:ارتفاع   −
تعداد  ،منظور از حداکثر تعداد طبقات مجاز در محاسبه تراکم و ارتفاع ساختمان حداکثر تعداد طبقات مجاز: −

، اعالم شدهبالمانع  ها آندر احداث پیلوت  ي مسکونی کهها ساختماندسته از  . در آنباشد طبقات روي زمین می
گردد ولیکن در ارتفاع کل  در شمارش طبقات لحاظ نمی آن) هاي مجاز در (در صورت پیش بینی فعالیتپیلوت

شود. منظور از طبقات زیرزمین تعداد طبقاتی است که صراحتاً احداث آن در زیرزمین بالمانع  بنا منظور می
  شود. هاي غیرمسکونی پیلوت نیز جزء شمارش طبقات محسوب می در ساختمان محسوب شده است.

متر  سانتی 120و یا حداکثر  قطعه متوسط کفتراز  اي که سطح آن، هم قهعبارت است از طب طبقه همکف: −
  باشد. آن بلندتر از

متر  سانتی 120 قطعه طبقه یا طبقات ساختمان که حداکثر ارتفاع روي سقف آن از متوسط کف طبقه زیرزمین: −
شیبدار و یا پلکانی طراحی  باالتر نباشد. در قطعاتی که بیش از یک ساختمان در آن اجرا شده و قطعه زمین بصورت

 شود. کند سنجیده می می تأمینشده، ارتفاع سقف زیرزمین نسبت به گذر داخلی همجوار بنا که دسترسی بنا را 
 قطعه فاصله قائم باالترین حد یک ساختمان تا تراز کف تعیین شدهدر این مجلد ارتفاع بنا به مفهوم .ارتفاع بنا: −

  ش محاسبه ارتفاع بنا در قسمت مربوطه توضیح داده شده باشد.که صراحتاً رو باشد مگر آن می
 و کننده، دودکش، منبع ذخیره آب طاقک آسانسور، برج خنکا گیر، باران پناه، ، ارتفاع جانارتفاع خرپشته پله :1 تبصره

  گردد. ارتفاع ساختمان محسوب نمی آنتن جزء
  سقف است.ارتفاع قسمت شیبدار مالك میانگین  دار باشد، در صورتیکه ساختمان داراي سقف شیب :2 تبصره

 مساحت قطعه تفکیکی مندرج در سند مالکیت. عرصه: −
 که بر روي ملک (زمین) بنا گردد. کلیه مستحدثاتی است اعیان: −
نهایی قطعه داراي  شود که نسبت به بر به قسمتی از ساختمان در سمت گذر اطالق می آمدگی: پیش −

آمدگی به قسمتی از ساختمان  که بیش از یک ساختمان در آن اجرا شده، پیش زدگی باشد. در قطعاتی بیرون
  زدگی باشد. گردد که نسبت به گذر داخلی قطعه داراي بیرون اطالق می

است که حداقل از یک طرف بدون دیوار یا ـ  معموالً در طبقات باالي همکفـ  بخشی از یک ساختمان بالکن: −
که  هاي مسقف چنانچه بالکن احداث گردد، بالکن یرون ارتباط مستقیم دارد.فضاي ب جداکننده دیگر بوده و با

سطح آن هایی که دو طرف آن بسته باشد یک دوم  بالکن ،زیربناسطح آن جزء سه طرف آن بسته باشد دو سوم 
 .گردد زیربنا محسوب میسطح آن جزء ن باز باشد، یک سوم آهایی که سه طرف  زیربنا و بالکنجزء 

باشد. مبناي تشخیص دسترسی اصلی  داراي یک ارتباط سواره با معابر شهري میحداقل هر قطعه زمین  :رسیراه دست −
  پذیرد. صورت میپیشنهادات ترافیکی قطعه، با توجه به نوع کاربري قطعه و درجه معبر و یا معابر اطراف قطعه براساس 

  باشد. ه مساحت زمین مربوط میدر طبقه همکف ببنا احداث مجاز نسبت سطح  :(مجاز) سطح اشغال −
میزان سطح اشغال در طبقات مختلف یک  ،اي از موارد منعکس در جداول این ضوابط و مقررات در پاره :1 تبصره

  ساختمان (زیرزمین، همکف و یا طبقات فوقانی) متفاوت است.
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ه همکف مالك عمل در صورت عدم قید سطح اشغال در طبقات باالي همکف، حداکثر سطح اشغال طبق :2 تبصره
  بایست در محدوده حداکثر سطح اشغال قرار گیرد. ها در قالب طره و بالکن می زدگی خواهد بود و کلیه بیرون

کند. احداث ساختمان در این  می درصدي از طول زمین که محدوده احداث بنا را مشخص  :ضریب پیش روي −
  رعایت ضریب سطح اشغال مجاز است. محدوده با

عبارت است از جمع کل مساحت طبقات ساختمان با احتساب  :(سطح کل زیربنا) طبقاتسطح ناخالص  −
  متراژ کل بنا، مفید و غیرمفید).سطح زیربنا، دیوارهاي خارجی (

یی که براي هاعبارت است از سطح ناخالص طبقات یک ساختمان منهاي تمام فضا سطح خالص طبقات: −
  است. تخصیص داده شده موارد مشابهو  نفضاي بازي کودکا تاسیسات، انبار، ،پارکینگ

مجاز قابل احداث در حاصل ضرب تراکم مجاز ساختمانی در مساحت زمین. مجموع سطوح  زیربناي مجاز: −
 قات به عنوان فضاي اصلی ساختمان.طب

زیربناي یک ساختمان یا  کل هایی از سطح عبارت است از سطوحی از قطعه زمین و یا قسمت مشاعات بنا: −
واحدهاي احداث شده در ساختمان یا مجموعه قابل استفاده  مالکینصورت مشترك توسط کلیه  هکه بمجموعه 

باشد. برخی از مشاعات ساختمان و قطعه زمین عبارتند از: پلکان، راهروهاي عمومی، آسانسور، فضاي عبوري،  می
  .ایر موارد مشابهسو  ، کلیه فضاهاي عمومی، بام، سرایداري و فضاهاي بازتأسیساتموتورخانه و 

هایی از سطح یک قطعه زمین که براساس ضوابط تعیین شده در  عبارت است از قسمت :یا فضاي بازسطح آزاد  −
  باشد. مان یا بنا در آن مجاز نمیطرح، احداث ساخت

 مرزشده در قطعه زمین است که حداقل از یک طرف به  بینی بزرگترین فضاي باز پیش (فضاي باز): اصلی حیاط −
  شود. عه زمین محدود میقط

شود و حداقل از یک طرف به معبر  ساختمان احداث می یا اطراف محوطه بازي است که در پشت :حیاط خلوت −
  گردد. یا مرز قطعه بعدي محدود می

اطراف و از  شود عبارت از محــوطه بازي است که در داخل ساختمان احداث می :، نورگیر)حیاط داخلی (پاسیو −
  گردد. همان ساختمان محدود میاي ه به جداره

  شوند. کاربري قطعه زمین ایجاد میهاي مرتبط با  هاي محصور ساختمان که به منظور انجام فعالیت قسمت :فضاهاي داخلی −
هاي کار، جلسات،  کلیه فضاهاي ساختمان که جزء فضاهاي فرعی محسوب نشوند مانند اطاق :فضاهاي اصلی −

 .شابهخواب، نشیمن، غذاخوري و موارد م
هاي بهداشتی،  کلیه فضاهاي سرویسی ساختمان از قبیل آبدارخانه، انبار، رختشویخانه، سرویس :فضاهاي فرعی −

  مشابه. مرکز تلفن و مواردموتورخانه، مانند  تأسیساتاطاق 
بقه اول صورت فضاي سرپوشیده در زیر تمام یا قسمتی از کف ط هاز طبقه همکف که ب یتمام یا قسمت پیلوت: −

حداکثر سطح پیلوتی معادل سطح آن قسمت و حداقل از یک سمت فاقد دیوار محصورکننده باشد.  گیرد ر میقرا
تواند توسط دیوار محصور شده و یا از  شود. فضاي پیلوتی می از کف طبقه اول است که سقف پیلوتی محسوب می

  طرف فاقد دیوار محصورکننده باشد.یک یا چند 
 برداري از اراضی. ز نوع استفاده و بهرهعبارت است ا کاربري اراضی: −
دلیل تبعیت از مصوبه شورایعالی شهرسازي و معماري ایران در طرح  هب انتظامی:ـ  خدماتیـ  کاربري اداري −

، این عنوان عیناً در مجلد حاضر انعکاس یافته است. (سرزمین ایرانیان) جامع مصوب شهرك گردشگري زرندیه
استقرار درمحدوده اراضی این کاربري در بخش ضوابط و مقررات خاص درج شده  هاي قابل توضیح دقیق فعالیت

 است.
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 ،ی) که در یک قطعه زمین، براي کارکرد بهینه کاربري تعیین شده براي آن قطعهایه ی (استفادهانواع عملکردهای فعالیت: −
ها در مبحث مربوط  یک از انواع کاربري هاي) مجاز مشروط و ممنوع در هر هاي (استفاده یابند. انواع فعالیت استقرار می

عنوان مثال عملکرد رستوران در زمره کاربري تجاري با فعالیت (استفاده) رستوران تعریف ه باند.  توضیح داده شده
 گردد. می

 هایی که در قالب یک کاربري بدون کسب مجوز قابل تعریف است. کلیه فعالیت استفاده مجاز: −
هایی که در  هایی که در قالب یک کاربري با کسب مجوز قابل تعریف است. فعالیت یتکلیه فعال استفاده مشروط: −

بینی  براي عملکرد بهتر آن کاربري پیشبرنامه فیزیکی یک کاربري ها محسوب شده ولی در  زمره سایر کاربري
قلمداد  هاي مشروط (مندرج در مجلد حاضر) جزء استفادهبراي آن فعالیت تا سقف تراکمی مجاز شود،  می
 باشند. هاي مجاز داراي محدودیت در سطح و تراکم می گردند. استفاده می

 هایی که به هیچ عنوان قابلیت استقرار در کاربري مربوط را ندارند. کلیه فعالیت استفاده ممنوع: −
هاي شهري،  تعاریف کلیه خدمات شهري مندرج در این ضوابط و مقررات بر اساس تعاریف کاربري :خدمات −

شوراي عالی  10/3/89براساس صورتجلسه مورخ عالی شهرسازي و معماري ایران ارائه شده است.   وب شورايمص
مجاز  هاي، عملکردها آنهاي شهري و سرانه  شهرسازي و معماري ایران در خصوص تعاریف و مفاهیم کاربري

 اند. هاي شهري به تفکیک سطوح تقسیمات شهري معرفی شده کاربري
مکانیکی و  تأسیساتن معمار، سازه، امرکب از مهندس یا مهندس ،صالحیت دارايتیم متخصص  :مهندسان طراح −

الکتریکی است که بصورت شخصیت حقیقی یا حقوقی مسئولیت انجام خدمات مطالعه و طراحی ساختمان  تأسیسات
هاي تخصصی دیگري که  رشته گیرند. میزان فعالیت و تجربه کاري این تیم و افراد آن و در صورت لزوم را به عهده می

 شد. تعیین خواهد مرجع ذیربطهمکاري داشته باشند از طرف  ها آنبسته به مورد الزم است با 
ن واجد صالحیتی که رسماً مسئولیت نظارت بر انجام عملیات ساختمانی را به امهندس یا مهندس :مهندس ناظر −

 نند.ک گیرند و براساس موازین قانونی مربوط عمل می عهده می
مجري ساختمان در زمینه اجرا، داراي پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازي است و مطابق مجري:  −

هاي مصوب و  نماید اجراي عملیات ساختمان را براساس نقشه با قراردادهاي همسان که با صاحبان کار منعقد می
ماینده فنی صاحب کار در اجراي ساختمان بوده کلیه مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجري ساختمان ن

 .باشد ي کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان میاو پاسخگوي کلیه مراحل اجر
هاي ارائه شده براي  مجوزي است که پس از طی تشریفات مربوط و رسیدگی و تائید نقشه :پروانه ساختمان −

فرم با درج کلیه موارد الزم صادر و یک نسخه آن در صورت ه ب واحد صدور پروانهاحداث ساختمان از طرف 
  گیرد تا بر اساس آن نسبت به احداث ساختمان اقدام نماید. اختیار مالک (یا قائم مقام قانونی او) قرار می

هاي مصوب از یک طرف و عملیات  رگونه عدم تطابق بین ضوابط و مقررات، پروانه ساختمان و نقشهه :خالف −
  شود. ه از طرف دیگر خالف تلقی میساختمانی اجرا شد

اي است دال بر عدم وجود خالف در کار اجرایی ساختمان که برحسب تقاضاي مالک  تأییدیه :گواهی عدم خالف −
صادر و نسخه آن در اختیار  مراجع ذیربط(یا قائم مقام قانونی او) در هر یک از مراحل عملیات اجرایی از طرف 

فع آن مطابق در صورت وجود خالف، صدور این تأییدیه منوط و موکول به ر گیرد. بدیهی است مالک قرار می
  بود. قوانین موجود، خواهد

اي است که پس از اتمام عملیات اجرایی ساختمان و عدم تشخیص تخلف نسبت به  تأییدیه :گواهی پایان کار −
 شود. (یا قائم مقام قانونی آن) تحویل می توسط مراجع ذیربط به مالکقوانین موجود 

هاي طبیعی است که  آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه حریم رودخانه: −
الزم است و طبق  ها آنبالفاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق براي کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی 

 گردد. اي تعیین می هاي آب منطقه توسط وزارت نیرو یا شرکتمربوط  11/08/1379مصوب نامه  آئین و مقررات
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طرح در مورد اي از کارشناسان فنی که مسئولیت بررسی و اظهارنظر  عبارت است از مجموعه کمیسیون معماري: −
 باشد. و پروانه بر عهده ایشان میمعماري ابنیه پیش از صدور جواز احداث 

اي از کارشناسان و طراحان که مسئولیت بررسی  ت از مجموعهعبارت اس :(شهرسازي) کمیسیون منظر شهري −
دار  ها را پیش از صدور جواز احداث و پروانه عهده هماهنگی نماهاي معماري و شهرسازي ابنیه و مجموعه

متشکل از یک نماینده از سازمان مالکان، یک نفر کارشناس معماري، دو نفر کارشناس  این کمیسیونباشند.  می
ریزي شهري و مسئول  تخصص طراحی شهري، یک نفر کارشناس شهرسازي با تخصص برنامه شهرسازي با

( به جزء مسئول صدور پروانه) توسط هیئت مدیره عضاي این کمیسیونا باشد. صدور پروانه مرجع ذیربط می
 شوند. شهرك انتخاب می

 متفاوتاحداث و تأسیس شهرك هاي متولی و مسئول که با توجه به زمان  سازمانعبارتند از  مراجع ذیربط: −
برداري و مدیریت شهرك در دفترچه گزارش  هاي مختلف تأسیس، بهره ذیربط در دورانباشند. مراجع  می

 مدیریت مشخصاً تشریح شده است.
و یا سقف ساختمان که از نظر ایمنی  سازه اصلیهرگونه تعمیر است از   عبارت ):تعمیرات اساسی (ساختمان −

 است. واحد ناظر بر عملیات شهرسازي شهرك. این تعمیرات مستلزم اخذ پروانه از ضرورت داشته باشد
عبارت است از هرگونه تغییر در وضع داخلی و خارجی ساختمان که به دلیل تشدید و یا  ):تغییرات اساسی (ساختمان −

واحد ناظر بر پروانه از کاهش استفاده (عملکرد) موجود یا تغییر عملکرد انجام گیرد. تغییرات اساسی مستلزم اخذ 
 است. عملیات شهرسازي شهرك

آمیزي، تعویض درب و پنجره و غیره  کاري، رنگ کشی، گچ کشی، سیم تغییرات داخلی مانند لوله تغییرات جزئی: −
 .شود مشمول دریافت پروانه نمی

جایی و عملکرد  جابهها نقش  در آنهایی هستند که  هاي شریانی درجه یک، راه راه هاي شریانی (درجه یک): راه −
دسترسی به  د. بنابرایننشهري و فراشهري اصلی را به عهده دار در مقیاس کالن برتري داشته و تامین ارتباط ارتباطی

شود، چرا که اصوالً نقش اجتماعی  ها در نظر گرفته نمی ها با کنترل زیاد همراه است و هیچ نقش اجتماعی براي آن آن
طرف  اي، ارتباط بین دو ها مانند کانال جداکننده ریانی درجه یک، عمیقاً تضاد دارد. این راههاي ش با عملکرد اصلی راه
 رعایتمجاز نیست. در موارد خاص نیز به اجازه خاص و ها  تامین دسترسی از آنکنند. بنابراین  خود را قطع می

 شرایط ویژه نیاز دارد.
و " جایی جابه"هایی هستند که داراي دو نقش اصلی  و، راههاي شریانی درجه د راه هاي شریانی (درجه دو): راه −

ها برتري با ترافیک  دهند. در این گونه راه هستند و شبکه اصلی ارتباطی درون شهري را تشکیل می "یدسترس"
گیرد، باید از ظهور  ض با نقش ترافیکی قرار میاردر تع ،ها موتوري است و چون نقش اجتماعی و فعالیت در آن

 کند، جلوگیري شود. تحمیل می خیابانکه نقش اجتماعی را به  وضعیتی
ها  خیابانهاي شهري قرار دارند. این  شود که در داخل هسته هایی اطالق می خیابان بههاي محلی  خیابان محلی: خیابان −

جوش،  و ر، جنبها زندگی، کا اند و در آن هاي شهري دهنده محیط ، بستر تشکیل"دسترسی"و  "جایی جابه"عالوه بر نقش 
 کنند. هاي بصري و هویت فضایی ایفا می گردش و خرید (نقش اجتماعی) جریان دارد و نقش مؤثري در ایجاد جاذبه

  مشخصات عمومی  هاي اصلی نقش  نوع راه
  1شریانی درجه 

شهري با جریان  مخصوص وسایل نقلیه موتوري، عملکرد برون  جایی جابه -  (آزادراه، بزرگراه، راه عبوري)
  رافیک نسبتاً پیوستهت

  2شریانی درجه 
  هاي شریانی فرعی) خیابانشریانی اصلی،   خیابان(

  جایی جابه -
  دسترسی -

مورد استفاده وسایل نقلیه موتوري و پیاده و دوچرخه ولی در 
  مسیرهاي جدا از هم با عملکرد درون شهري

  هاي محلی راه
  فرعی) خیابانمحلی اصلی،  خیابان(

  جایی جابه -
  دسترسی -
  جتماعیا -

مورد استفاده وسایل نقلیه موتوري، پیاده و دوچرخه با عملکرد 
  محلی

  ها هاي شریانی براساس نقش اصلی آن بندي راه طبقه: 1-1 جدول شماره 



  

 
 

8  
 منطقه نمونه گردشگري

ــــهـــــــــــــــزرندی   ـ

مهندسین
  

مشاور 
پــــــــــــی کده

  

 تامین شده است.دسترسی اصلی هر قطعه معبري است که ورودي سواره قطعه از آن  دسترسی اصلی: −
شود.  بینی می دن وسایل نقلیه پیشبراي دور زفضاي بازي است  بست در انتهاي معابر بن :(جادور) دوربرگردان −

 متر است. 12قطر دروبرگردان حداقل 
شود و  کاهش داده مینقلیه  شود که در آن با استفاده از جزیره میانی، سرعت وسایل به تقاطعی گفته می میدان: −

 شوند. ها عموماًً به عنوان یک فضاي شهري نیز محسوب می میدان 1گردد. ها فراهم می ر زدن آنامکان دو
شود  ها اطالق می هاي مهم و چند راه بینی شده در تقاطع هاي هندسی پیش این فضاها، به عرصه ها: فضاي سبز میدان −

 گونه پیامدهاست. ی ترافیک و کنترل اینها، ایجاد زیبایی و جلوگیري از برخی پیامدهاي منف که هدف از احداث آن
گیري از  ها، براي پیش راهر طول مسیرشود که در وسط و د به فضاهاي سبزي گفته می فضاي سبز رفیوژها: −

شود. این فضاها، در مقطعی از عرض راه به منظور  مقابل و زیباسازي مسیر ساخته می  نقلیه آسیب نور وسایل
 د.نگرد می ، ایجادها خودروجداسازي حرکت 

 .نماینداز آن استفاده  خودروپارك عبارت است از فضایی که همگان بتوانند براي توقف و  پارکینگ عمومی: −
محور متقاطع را قبل از دو رو  شود که امتداد دو لبه سواره نوعی گوشه گرد در تقاطع محسوب می قوس گوشه: −

 سازد. نقطه تالقی به هم متصل می
دو معبر به منظور ایجاد دید تقاطع اي از قطعه زمین را در  موربی که سطح گوشهعبارت است از خط  پخی: −

 دهد. نماید و آن را جزء فضاي شهري قرار می مناسب حذف می
رسیده است طول هاي کشور  ستاد شهركسازي که به تصویب  هاي آماده طرحاسناد در کلیه  :مشخصات پخ −

طرح در ها الزامی است. در مواردي که  است که رعایت تمام آن هاي اجرایی درج شده ها تعیین و در نقشه پخ
 شود. در زمین از جداول زیر استخراج مییزان پخ ساختمان مشخص نشده باشند، مسازي اراضی  آماده

  هاي اجرایی خواهد بود. شود، مالك تعیین پخ، مشخصات مندرج در طرح ها طرح اجرایی تهیه می هایی که براي آن در تقاطع
  

  Aرض معبر ع
 Bعرض معبر 

تا   1/9  9تا  6
11  

تا  1/11
13  

تا  1/13
15  

تا  1/15
17  

تا  1/17
19  

تا  1/19
21  

تا  1/21
23  

تا  1/23
25  

تا  1/25
30  

تا  1/30
35  

تا  1/35
40  

تا  1/40
45  

9-6  3  4  5/4  5  6  6  5/6  7  5/7  8  5/8  9  10  
11-1/9  4  5  6  5/6  7  5/7  8  5/8  9  10  10  11  12  
13-1/11  5/4  6  5/6  7  5/7  8  5/8  9  10  5/10  11  12  13  
15-1/13  5  5/6  7  8  5/8  9  5/9  10  11  12  12  13  14  
17-1/15  6  7  5/7  5/8  9  10  10  11  12  12  13  14  15  
19-1/17  6  5/7  8  9  10  5/10  11  12  12  13  14  15  16  
21-1/19  5/6  8  5/8  5/9  10  11  11  12  5/12  5/13  14  16  17  
23-1/21  7  5/8  9  10  11  12  12  13  5/13  14  16  19  20  
25-1/23  5/7  9  10  11  12  12  5/12  5/13  14  15  18  21  22  
30-1/25  8  10  5/10  12  12  13  5/13  14  15  16  20  23  24  
35-1/30  5/8  10  11  11  13  14  14  16  18  20  22  25  26  
40-1/35  9  11  12  13  14  15  16  19  21  23  25  28  30  
45-1/40  10  12  13  14  15  16  17  20  22  24  26  30  32  

a≥50میزان پخ براي زاویه تقاطع  : 2-1 جدول شماره 

                                                   
  است. "فلکه"کننده مفهوم  آورده شده است، اما عمدتاً بیان "میدان"تعریف، هرچند که در اینجا براي مفهوم این بخش از  -1



  

 
 

9  
 منطقه نمونه گردشگري

ــــهـــــــــــــــزرندی   ـ

مهندسین
  

مشاور 
پــــــــــــی کده

  

  

  Aعرض معبر 
 Bعرض معبر 

تا   1/9  9تا  6
11  

تا  1/11
13  

تا  1/13
15  

تا  1/15
17  

تا  1/17
19  

تا  1/19
21  

تا  1/21
23  

تا  1/23
25  

تا  1/25
30  

 تا 1/30
35  

تا  1/35
40  

تا  1/40
45  

9-6  2  5/3  5/3  4  5  5  5  6  6  7  7  8  9  
11-1/9  5/3  4  5  5  6  6  7  7  5/7  8  5/8  9  10  
13-1/11  5/3  5  5  6  6  7  7  5/7  8  5/8  9  10  11  
15-1/13  4  5  6  5/6  7  5/7  8  5/8  9  5/9  10  11  12  
17-1/15  5  6  6  7  5/7  8  5/8  9  5/9  10  11  12  13  
19-1/17  5  6  7  5/7  8  8  9  5/9  10  11  11  13  14  
21-1/19  5  7  7  8  5/8  9  9  10  5/10  11  12  14  15  
23-1/21  6  7  5/7  5/8  9  5/9  10  5/10  11  12  14  17  19  
25-1/23  6  5/7  8  9  5/9  10  5/10  11  12  5/12  16  18  20  
30-1/25  7  8  5/8  5/9  10  11  11  12  5/12  13  17  20  22  
35-1/30  7  5/8  9  10  11  11  12  14  16  17  19  22  24  
40-1/35  8  9  10  11  12  13  14  17  18  20  22  25  27  
45-1/40  9  10  11  12  13  14  15  19  20  22  24  27  30  

  a≤50 ≥85میزان پخ براي زاویه تقاطع : 3-1 جدول شماره 

  Aعرض معبر 
 Bعرض معبر 

تا   1/9  9تا  6
11  

تا  1/11
13  

تا  1/13
15  

تا  1/15
17  

تا  1/17
19  

تا  1/19
21  

تا  1/21
23  

تا  1/23
25  

تا  1/25
30  

تا  1/30
35  

تا  1/35
40  

تا  1/40
45  

9-6  2  3  3  5/3  4  4  4  5/4  5  5  5  6  7  
11-1/9  3/3  5/3  4  4  5/4  5  5  5/5  6  5/6  5/6  7  8  
13-1/11  3  4  4  5/4  5  5  5/5  6  5/6  7  7  8  9  
15-1/13  5/3  4  5/4  5  5/5  6  5/6  7  7  5/7  5/7  9  10  
17-1/15  4  5/4  5  5/5  6  5/6  7  7  5/7  8  8  10  11  
19-1/17  4  5  5  6  5/6  7  7  5/7  8  5/8  5/8  11  12  
21-1/19  4  5  5/5  5/6  7  7  7  8  8  9  9  12  13  
23-1/21  5/4  5/5  6  7  7  5/7  8  5/8  9  9  12  15  17  
25-1/23  5  5/6  5/6  7  5/7  8  8  9  9  10  13  16  18  
30-1/25  5  5/6  7  5/7  8  5/8  9  9  10  05/10  14  18  20  
35-1/30  5/5  7  7  8  5/8  9  9  12  13  14  16  20  22  
40-1/35  6  7  8  9  10  11  12  15  16  18  5/20  23  25  
45-1/40  7  8  9  10  11  12  13  17  18  20  22  25  27  

  a85≥≥110میزان پخ براي زاویه تقاطع : 4-1 جدول شماره 



  

 
 

10  
 منطقه نمونه گردشگري

ــــهـــــــــــــــزرندی   ـ

مهندسین
  

مشاور 
پــــــــــــی کده

  

  

  Aعرض معبر 
 Bعرض معبر 

تا   1/9  9تا  6
11  

تا  1/11
13  

تا  1/13
15  

تا  1/15
17  

تا  1/17
19  

تا  1/19
21  

تا  1/21
23  

تا  1/23
25  

تا  1/25
30  

تا  1/30
35  

تا  1/35
40  

تا  1/40
45  

9-6  5/1  2  2  5/2  3  3  3  5/3  4  4  4  5  5  
11-1/9  2  5/2  3  3  5/3  4  4  4  5/4  5  5  6  6  
13-1/11  2  3  3  5/3  4  4  4  5/4  5  5  5/5  6  7  
15-1/13  5/2  3  5/3  4  4  5/4  5  5  5  6  6  7  7  
17-1/15  3  5/3  4  4  5/4  5  5  5  6  6  5/6  7  8  
19-1/17  3  4  4  5/4  5  5  5  6  6  5/6  7  8  8  
21-1/19  3  4  4  5  5  5  5/5  6  6  7  7  8  9  
23-1/21  5/3  4  5/4  5  5  6  6  6  7  7  8  9  10  
25-1/23  4  5/4  5  5  6  6  6  7  7  5/7  9  10  11  
30-1/25  4  5  5  6  6  5/6  7  7  5/7  8  10  12  13  
35-1/30  4  7  7  5/5  6  5/6  7  7  8  10  14  15  16  
40-1/35  5  6  6  7  7  8  8  9  10  12  15  18  19  
45-1/40  5  6  7  7  8  8  9  10  11  13  16  19  21  

a≤110میزان پخ براي زاویه تقاطع : 5-1 جدول شماره 



  

 
 

11  
 منطقه نمونه گردشگري

ــــهـــــــــــــــزرندی   ـ

مهندسین
  

مشاور 
پــــــــــــی کده

  

  زرندیه (سرزمین ایرانیان)تقسیمات کالبدي شهرك نمونه گردشگري  -1-1
 هاي تفریحی، توریستی و گردشگري یتلبا توجه به عمده فعا زرندیه (سرزمین ایرانیان)شهرك نمونه گردشگري 

از  در آنبینی شده  مستقر در آن داراي حال و هواي خاص خود بوده و با وجود فضاهاي سکونت غیر دائم پیش
رهاي امروزي که با توجه . لذا تقسیمات کالبدي آن نیز به مانند شهمتفاوت استهاي امروزي  ماهیت شهرها و شهرك

  شود، نخواهد بود. خدمات انجام می تأمینپذیري و  به جمعیت
خصوصیات مکانی و هویت معماري و   ها، با توجه به نوع فعالیت زرندیه (سرزمین ایرانیان)سیمات کالبدي شهرك تق

به لحاظ کالبدي به چندین  زرندیه (سرزمین ایرانیان)تأثیرپذیري از عوارض مصنوع و طبیعی شکل گرفته است. شهرك 
  گستره و پهنه قابل تقسیم است.

 ،عمدتاً از طریق عوارض مصنوع (معابر، راه آهن) و یا عوارض طبیعی (مسیلاي است که  محدوده گستره: −
زرندیه (سرزمین باشد. شهرك  هاي شهرك متمایز شده است و شامل چندین پهنه می رودخانه) از دیگر بخش

 گستره تقسیم شده است. 7به  ایرانیان)

 
  ها گستره : موقعیت1-1 تصویر شماره 

هاي شهرك متمایز  اي است که به لحاظ نوع فعالیت و کارکرد و هویت معماري از دیگر بخش محدوده پهنه: −
 پهنه تقسیم شده است. 14به  زرندیه (سرزمین ایرانیان)شده است. شهرك 

 
  ها پهنه موقعیت :2-1 تصویر شماره 



  

 
 

12  
 منطقه نمونه گردشگري

  ـــــهـــــــــــــــزرندي

مهندسين
مشاور
پــــــــــــي كده

  

  ضوابط و مقررات عام -2- 1
ت مكاني در سطح شامل بخشي از مقررات فني است كه عموميت داشته و بدون محدوديضوابط مورد نظر 

  باشد. االجرا مي الزم زرنديه (سرزمين ايرانيان)شهرك 

 باشد. چگونگي گردش كار و صدور پروانه ساختماني به شرح نمودار زير مي 
يضاقتم

 رودص تهج هطوبرم ياضاقت مرف ليمكت
ينامتخاس هناورپ

يزاسرهش لوئسم
 نيرواجم و لباقم ههبج تيعضو يسررب روتسد

)... و يورشيپ لوط،امن ،عافترا(

ينف رومأم
 و راوجمه كالما زا شرازگ هيهتو ديدزاب

مرف ليمكت

يزاسرهش لوئسم
 و راتخاس طباوض مالعا و  شرازگ مرف يسررب

يليمكت طباوض و زاس

يزاسرهش لوئسم
هشقن هيهت روتسد رودص

يزاسرهش لوئسم
هبساحم روتسد رودص دييات تروص رد و يرامعم  هشقن يسررب

تابساحم
هطوبرم ياه هنيزه و انبريز ضراوع و انبريز و زارتم هبساحم

كلام
ييارجا ياه هشقن هئارا

كلام

 ،يرجم دهعت هگرب ،تراظن دهعت هگرب،يكيناكم و يقرب تاسيسات دهعت هگرب ،هزاس تابساحم تحص دهعت هگرب ،يرامعم دهعت هگرب هئارا
 تروص رد ينميا تامدخو يناشن شتآ نامزاس زا هيدييات ذخا،دشاب هدش يهاوگ يو ياضما يمسر رتافد زا يكي رد هك امرفراك دهعت مرف

)نامتخاس يلم تاررقم هب دانتسا اب ( زاين

هناخريبد
رهم هب ندش روهمم و هناورپ رودص

 ناكلام نامزاس
نامتخاس همانسانش ليمكت و هناورپ سيون شيپ هيهت

ناكلام نامزاس
هدش دييات ياه هشقن زا لماك يرسكي هارمه هب كلام هب نامتخاس هناورپ ليوحت

عورش

ناياپ

كلام
اه هنيزه هيلك تخادرپ

يزاسرهش لوئسم
 )تاسيسات و هزاس ،نالپ تياس،يرامعم (ييارجا ياه هشقن هيهت روتسد رودص

يزاسرهش
ييارجا كرادم دييات

كلام
 طباوض تياعر اب يرامعم هشقن هئارا
 دح ات يدعب هس ياه هشقن( هدش غالبا

)فرط ود زا رواجم كالپ هس

 

  نحوه گردش كار و صدور پروانه: 2-1 نمودار شماره 

  تائيد توسط  پس ازبرداري  دوران بهرهدر هرگونه تفكيك و تغيير كاربري پس از كسب پروانه احداث شهرك و
 .باشد مجاز مي ،هاي موردنياز از مراجع ذيربط هتاييديكليه اخذ  هيئت مديره سازمان مالكان و

 دوين ضوابط و مقررات تكميلي ساخت و ساز و طراحي شهري كه به مباحث منظر و سيماي شهري و كنترل ت
عنوان ضوابط و مقررات تكميلي  هب ساز بوده كه شهركعهده  هپردازد ب سازي ابنيه مي نحوه احداث نما و جداره
)، در چارچوب موارد مندرج در اين BroadWayطرح جامع تهيه شده توسط برادوي ( براساس موارد مندرج در

گيري محالت مسكوني با شخصيت و هويت  باشد كه در هنگام ساخت و ساز در راستاي هدايت شكل مجلد مي
 .گيرد تعيين شده در طرح باالدست مورد عمل قرار مي
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به منظور تعیین نحوه نظارت  مراجع ذیربطهاي  ورالعملپیروي از دست در خصوص احداث کلیه ابنیه ساختمانی −
  الزامی است. بر ساختمان

کلیه مباحث ضوابط و  از قبیل سازي  ساختمان ضوابط ساخت و ساز جاري در اموررعایت کلیه مباحث مندرج در  −
 ضروري است. 2800نامه  و آیین مقررات ملی ساختمان

 ي شهري در خصوص طرح و اجراي معابر الزامی است.ها نامه طراحی راه رعایت کلیه مباحث آیین −
مورد از مقررات نیز  که بین دو یا چند در صورتی .رعایت مباحث مندرج در مقررات ملی ساختمان الزامی است  −

 بایست مورد استفاده قرارگیرد. میتر باشد  آید هر کدام که محدود کننده مغایرتی پیش
وزارت مسکن و شهرسازي موضوع طرح و اجراي  01/170/8شماره رعایت الزامات مطرح شده در بخشنامه  −

 هاي مذهبی الزامی است. کاربري
االجرا بوده و اصوالً  کنندگان از زمین در تمام مراحل طراحی و اجرا الزم این ضوابط و مقررات براي کلیه استفاده −

  شود. اسناد واگذاري زمین به متقاضیان منظور و محسوب می ءجز
، جهت صدور پروانه ساختمانی طبق مطالب عنوان قطعات تفکیکیمجاز به استقرار در هر یک از  هاي کاربري −

ها و ارتقاء کیفیت و کارایی محیط  نامناسب کاربري شده این سند بوده و رعایت آن براي جلوگیري از تداخل
 شهري ضروري است.

، توسعه و بازسازي ساختمان اساسی عمیرات، تغییرات ساختمان، ت)فرعی(اصلی و حداث هرگونه ساختمان براي ا −
  مجوز کسب گردد. زرندیه (سرزمین ایرانیان)مراجع ذیربط ناظر بر امور ساختمانی شهرك از  بایست می

مقررات ساختمان مربوط به آن حوزه و دیگر  هاي کاربري زمین صرفاً با رعایت احداث ساختمان در حوزه −
  باشد. هاي مصوب طرح میسر می عایت حریم کاربريمقررات، مستثنیات و ملحقات مربوط و ر

هیچ ساختمان یا اجزاي ساختمانی نباید از حد بر حریم گذرگاه، اراضی عمومی و همچنین از مرز مالکیت  −
مگر آنکه در ضوابط مربوط به موضعی خاص غیر از این امر ذکر  شود تجاوز نماید که در آن ساخته می یزمین
 شود.

 باشد. ها غیرمجاز می کلیه کاربريبیش از مقادیر مشخص شده در این ضوابط، در ساختمانی افزایش تراکم مجاز  −
متر  3 حداکثر ارتفاع مازاد بر تعداد طبقات آپارتمانمان در یک أصورت تو و پیلوتی به درصورت احداث زیرزمین −

 ري مربوط بیشتر باشد.مجاز کاربتواند از حداکثر ارتفاع  در هر صورت ارتفاع تمام شده نمی خواهد بود.
ها و سیماي شهر با ساخت و سازهاي قبلی الزامی است و مهندس طراح باید همراه   رعایت هماهنگی در نماسازي −

ي مجاور را ها ساختمانهاي اصلی  ، نماهاي جبهه)مراجع ذیربط( کننده آن ها به مرجع تصویب تحویل نقشه
که ارتفاع و مصالح و  ه شده باشد) به طور شماتیک به نحويحداقل تا سه بلوك از هر طرف (در صورتیکه ساخت

 ص شده باشد ترسیم و ارائه نماید.رنگ آن مشخ
تایید گردد درصورتیکه به تشخیص  مراجع ذیربطبایست توسط واحد فنی  هاي معماري می ها و نقشه کلیه طرح −

 مراجع ذیربطط کمیسیون معماري توسآن تایید  ،واحد فنی نیاز به اظهارنظر در خصوص طرح ابنیه خاص بود
 نیز الزامی است.

مراجع  منظر شهريبایست به تایید کمیسیون  هاي موضعی شهري می ها و مدارك طرح ها و نقشه کلیه طرح −
 برسد. ذیربط

منظور صدور پروانه ساختمانی و تعیین مدت آن چنانچه برنامه زمانبندي احداث ارائه گردد، پروانه مربوطه  به −
هاي  دت زمان اعالم شده پس از تایید واحد مربوطه صادر خواهد شد. در این حالت چنانچه در بازهاساس مرب

رجع تأخیر وجود داشته باشد؛ پروانه یاد شده از درجه اعتبار ساقط مبندي  % از زمان50ساله بیش از  زمانی یک
 خواهد شد.
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تمدید گردد و  یک دوره دوساله صادر میبراي بندي احداث  برنامه زمانوجود در صورت عدم ساختمانی پروانه  −
بالمانع  دیگر براي یک دوره دو سالهدر صورت آغاز عملیات اجرائی در مهلت قانونی پروانه اول هاي صادره  پروانه
تمدید مجدد پروانه صادره صرفاً پس از ارائه گزارش توجیهی و تایید آن توسط هیئت مدیره شهرك و  .است

 پذیر خواهد بود. امکانسایر مراجع ذیربط 

عملیات احداث آغاز نشود؛ پروانه  ،اختمانسپروانه  صدوربعد از  ماه 6مدت  ظرفچنانچه به هر دلیلی : 1 تبصره
  گردد. ساختمانی از درجه اعتبار ساقط می

 بندي بندي مصوب هیئت مدیره شهرك، پروانه احداث مطابق برنامه زمان زمان در صورت وجود برنامه :2تبصره
  گردد. صادر و تمدید می

 بالمانع است.موردنظر براساس پروانه صادره معتبر و صدور گواهی عدم خالف ساختمان  کار صدور گواهی پایان −
اتمام عملیات  تایید مهندس ناظر مبنی بر موارد، موکول به کار ساختمان عالوه بر سایر صدور گواهی پایان −

ی است که باید به تأسیساتکاري و  نازك محوطه، اتمام کلیه عملیاتجراي فضاي سبز نماسازي در کلیه نماها، ا
 برسد. مربوطه هاي سازمانو سایر  مراجع ذیربطتأیید 

در صورت نیاز احداث یک  باشد. در قطعات مسکونی با الگویی ویالیی، صرفاً احداث یک واحد مسکونی مجاز می −
مترمربع در یک  40ر وارد نسازد. با حداکثر مساحت اي به دید عمومی معب واحد سرایداري به نحوي که خدشه

 باشد. بالمانع می ،با رعایت حداکثر تراکم و سطح اشغال مجازطبقه 
، حداقل عقب رفتگی توده با الگوي ویالیی مسکونی قطعاتدر  خیابانبه منظور هماهنگی سیماي بدنه  −

ي توده ساختمانی از بر انتهایی قطعه کمتر از  صلهاي است که فا به اندازهمتر و حداکثر آن  6ساختمانی برابر با 
ي واقع در دو پالك همجوار ها ساختمانآمدگی و یا فرونشستگی  همچنین حداکثر فاصله پیش .متر نگردد 5

 .متر گردد 2بایست بیشتر از  نمی

بست با عرض  بن خیاباناند، چنانچه یکی از برهاي قطعه در  درخصوص قطعاتی که در مجاور دو معبر واقع شده :1 تبصره
متري، پس از  12 خیابانمتر قرار گرفته باشد، حداقل فاصله ساختمان تا بر مشرف به  130متر و با حداکثر طول  12

متري تقلیل  12 خیابانمتر از بر  6تواند به کمتر از  شهرك، می مراجع ذیربطبررسی توسط شوراي معماري و شهرسازي 
جلوگیري از اشراف و  دلیل هرعایت راستاي بصري ساختمانی در قطعات همجوار الزامی است. ب یابد. در تعیین فاصله مذکور

  متر کمتر شود. 3تواند از  حریم خصوصی، فاصله مذکور در هیچ شرایطی نمی تأمین
که  متر از معبري الزامی است 6اند، رعایت فاصله حداقل  درخصوص قطعاتی که در مجاور دو معبر واقع شده :2 تبصره

اند،  شود. سایر برهاي جانبی که در امتداد معابر عبوري همجوار با قطعات واقع شده می تأمیندسترسی اصلی قطعه از آن 
و نیز امکان رعایت فاصله همسان در کلیه قطعات همجوار واقع در معبر  ها آندسترسی سواره از  تأمینمشروط به عدم 
متر الزامی است.  3هاي ساختمانی مخدوش نگردد)، رعایت حداقل فاصله  اث تودهکه ردیف ناشی از مرز احد جانبی (به نحوي

این ضابطه در خصوص قطعات غیرهندسی واقع در محل تقاطع معابر، برابر با کمانی در حدفاصل نقطه ابتدایی حاصل از 
 .باشد متر از بر جانبی قطعه می 3متر از بر اصلی تا نقطه انتهایی حداقل  6حداقل فاصله 

رفتگی و در مجاورت معابر اصلی به  واقع در شهر سنتر استقرار توده ساختمانی بدون عقب مسکونیدر قطعات  −
حرایم جانبی توده ساختمانی از بر قطعه برابر است با نصف ارتفاع منظور خلق محصوریت فضایی بالمانع است. 

 متر است. 10و حداکثر  ساختمان مستقر در آن
 خیابانمتر از بر  5رفتگی استقرار توده ساختمانی  ها، حداقل عقب واقع در سطح پهنه خدماتیدر قطعات با کاربري  −

واقع  (خدماتی) مسکونیدر مجاورت کاربري غیر  مسکونیمتر از طرفین قطعه الزامی است. چنانچه کاربري  3اصلی و 
 الزامی است. متر 10و حداکثر  ن بلندتربرابر ارتفاع ساختما 1 معادلاندازي  شود رعایت حداقل فاصله اشراف و سایه
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 باشد. کننده مجاز می هاي با دسترسی جمع و پخش خیابان دسترسی قطعات خدماتی در سطح پهنه منحصراً از −
استقرار توده  فاصلهحداقل رعایت ها،  واقع در سطح گستره (خدماتی) مسکونیدر قطعات با کاربري غیر −

در مجاورت  مسکونیمتر از طرفین قطعه الزامی است. چنانچه کاربري  3 اصلی و خیابانمتر از بر  3ساختمانی 
ارتفاع معادل یک دوم  اندازي حداقل فاصله اشراف و سایهرعایت  ،واقع شود(خدماتی)  مسکونیکاربري غیر

 الزامی است.از بر قطعه ساختمان 

است بر بندهاي  آن موضع درج شدهفواصل دیگري که در مواضع خاص شهرك در ضوابط و مقررات مربوط به  :تبصره
 فوق ارجحیت دارد.

کننده به باال مجاز  هاي با عملکرد جمع و پخش دسترسی قطعات خدماتی در سطح گستره منحصراً از خیابان −
 باشد. می

ها بصورت یکپارچه طراحی شود.  ها و گستره هاي خدماتی واقع در مرکز پهنه شود طرح مجموعه پیشنهاد می −
ها با حفظ  ها و گستره هاي خدماتی مستقر در مرکز پهنه هاي واقع در مجتمع تغییر مکان کاربري درصورت نیاز،

 هر مجموعه بالمانع است.و مرزهاي مکانی سطوح 
 قابل اعمال است. مراجع ذیربطشهري و منظر ضوابط موردي در قالب همین ضوابط با تایید کمیسیون  −
طی مراحل ابه با توجه به مندرجات واقع در این گزارش و پس از هاي مش هرگونه تفکیک و تجمیع در کاربري −

بالمانع خواهد بود. حداقل  مراجع ذیربط از توسط هیئت مدیره شهرك و اخذ تاییدیه یهتایید صدورقانونی و 
 باشد. همین مجلد می مطابقسطح تفکیک قطعات 

، بر اساس کاربري قطعات تفکیکی قبلی جدید عهقط ، کاربريهمسانهاي غیر  درصورت تجمیع قطعات با کاربريتبصره: 
 ، تصویب، پس از تایید توسط هیئت مدیره شهرك و تصویب آن توسط مراجع ذیصالح تعیینپیشنهاد واحد شهرسازي با

 .و اعالم خواهد گردید

موارد و یا اند  برداري قرار گرفته در قطعاتی که مورد احداث و بهره ساختمان جدیداحداث صدور پروانه جهت  −
 باشد. ممنوع میساختمانی  مازاد بر تراکم مجاز

 باشد. در هیچ شرایطی مجاز نمی مازاد بر تراکم مجاز مسکونیافزایش سطح مفید بناهاي  −
یم فشار گاز و موارد مشابه در صورت اعالم نیاز ظشهري مورد نیاز از قبیل پست برق، ایستگاه تن تأسیساتایجاد  −

 باشد. هاي شهرك بالمانع می در کلیه کاربري مراجع ذیربطبررسی توسط مربوطه و  هاي سازمانتوسط 
هاي مختلف در قالب برنامه فیزیکی منتشر شده است، الزامی  هاي طراحی معماري کاربري رعایت دستورالعمل −

در  هایی از قبیل تجاري، اداري و موارد مشابه که باشد. به عنوان مثال در کاربري درمانی استقرار فعالیت می
هاي مشروط  راستاي بهبود عملکرد کاربري درمانی است تا سقف حداکثر تراکم ساختمانی مندرج در استفاده

هاي مندرج  هاي مرتبط و مورد نیاز جهت بهبود عملکرد کاربري باشد. استقرار سایر فعالیت مجلد حاضر، مجاز می
 ترتیب است. همیندر این ضوابط نیز 

از قبیل استفاده از پوشش گیاهی و (هاي نرم  کننده قطعات به صورت جداره تفکیک احداث پرچین به عنوان مرز −
باشد.  متر مجاز می 80/1تا ارتفاع حداکثر  )یا ترکیب پوشش گیاهی به وسیله مصالح همگون با نماهاي همجوار

 20/1ابر با در صورت استفاده همزمان از پوشش نرم و سخت حداکثر ارتفاع پوشش سخت (مصالح ساختمانی) بر
 باشد. متر می
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  احداث پارکینگ 

ویالیی و  مسکونیبه صورت سرپوشیده با ابعاد استاندارد براي هر واحد  خودروحداقل یک واحد پارکینگ  تأمین −
 ی در داخل مجموعه مربوطآپارتمان مسکونیواحد  5و حداقل یک واحد پارکینگ اضافه به ازاي هر  یآپارتمان

 الزامی است.
 شود. و تراکم ساختمانی محسوب نمیشده در طبقه همکف یا زیرزمین جز أمینتپارکینگ  −
 ها آندر  یا زیرزمین یی که احداث پیلوتها ساختمانبجز  ها ساختمانپارکینگ در زیرزمین و پیلوت کلیه  تأمین −

 باشد. ممنوع اعالم شده، مجاز می
مترمربع مساحت در  25 حدوداب فضاي مانور با احتسدر فضاي سرپوشیده، براي هر واحد پارکینگ در محاسبات  −

 نظر گرفت.
تمام شده متر و فاصله داخلی  5ها در مسیر حرکت و توقف دو وسیله نقلیه باید حداقل  فاصله بین محور ستون −

 متر باشد. 5/4حداقل کاري)  (پس از اتمام نازك ها ستون
 د.اشدرصد ب 15حداکثر شیب رامپ منتهی به پارکینگ نباید بیش از  −
 باشد. متر می 5/3 خودروبراي عبور یک حداقل عرض رامپ  −
 باشد. متر می 3 خودرو یک حداقل عرض راهرو عبور −
 بایست بدون وجود مزاحمت صورت گیرد. ورود و خروج به پارکینگ می −
 باشد. متر می 5خودرو حداقل عرض راهرو براي عبور دو  −
محور تا محور  5/7× 5 خودروو براي سه  5 × 5 خودرواي دو ، بر3 × 5 خودروبراي یک پارکینگ حداقل ابعاد محل  −

 ها بالمانع است. هاي یاد شده جهت جبران ابعاد ستون سانتی متر نسبت به عرض 50باشد. کسر حداکثر تا  ستون می
هاي  متر در نظر گرفت. در پارکینگ 5/3توان یک رمپ با عرض  محل پارك می 20براي هر پارکینگ با کمتر از  −

بایست در نظرگرفت و یا حداقل عرض  محل پارك، دو رمپ ورودي و خروجی مجزا می 20ظرفیت بیش از با 
 متر باشد تا به صورت دو طرفه عمل نماید. 5رمپ باید 

رکینگ عدد کامل بعدي مالك پا تأمیندر صورتیکه در محاسبه تعداد پارکینگ اعداد اعشاري بدست آمد براي  −
 باشد. عمل می

هاي پست و موارد  بینی اطاقک اطالعات، جعبه ، احداث هال ورودي مشترك جهت پیشمسکونیي ها مجتمع در −
ء تراکم جز در مشاعات مترمربع 100آیی تا حداکثر  و یک سالن گردهممترمربع  100 اکثرمشابه تا حد

 شود. ساختمانی محسوب نمی
ز است ترمربع جهت اقامت سرایدار مجام 40تا حداکثر  مسکونی، احداث یک واحد ها آپارتمان همکفطبقه در  −

 سطح مزبور جزء مشاعات است.
بینی شود سطح این قسمت جزء تراکم  ساختمان پیشو یا همکف در صورتی که پارکینگ در طبقات زیرزمین  −

 شد. محاسبه نخواهد
ساحت پارکینگ در مواردي که ممحسوب نخواهد شد.  تراکمبینی شده در فضاي باز ساختمان جزء  رامپ پارکینگ پیش −

 شود. بینی شده در فضاي سرپوشیده نیز جزء تراکم محاسبه نمی شود، رامپ پیش نمیجزء تراکم ساختمانی محاسبه 
باشد. چنانچه مساحت پارکینگ  متر می 2متر و حداقل ارتفاع ورودي پارکینگ  40/2پارکینگ مفید حداکثر ارتفاع  −

مقادیر یاد شده ارتفاع مفید بینی شود.  متر پیش 5/2تواند تا  ینگ میپارکمفید مترمربع باشد، ارتفاع  1000بیش از 
 باشد. می تأسیسات ارتفاع مورد نیازبدون احتساب 

 40/2متر و یا بیش از  2ارتفاع مفید پارکینگ نباید کمتر از ، آن زیر سقفکف پارکینگ یا از  تأسیساتبور در صورت ع −
 متر شود. (بسته به مورد) 50/2یا 

 د.نبه طبقات باش جهت دسترسی آسانسورو  پلهبه پارکینگ باید داراي دسترسی مستقیم  و نزیرزمی −
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  احداث زیرزمین 

 هاي مختلف مندرج در این دفترچه الزامی است. % پارکینگ اعالم شده در کاربري100تأمین  −
 40تا حداکثر  جهت استفاده به عنوان سرایداري یآپارتمان مسکونیي ها ساختماناحداث زیرزمین در کلیه  −

، مسکونی، فضاي بازي کودکان، پارکینگ، انباري واحد) 10با بیش از  مسکونیهاي  (براي مجموعه مترمربع
 شود. مجاز است و جزو تراکم محسوب نمی موارد مشابهموتورخانه، رختشویخانه، سونا، استخر و 

 باشد. ذیر میپ در هر آپارتمان احداث فقط یک واحد سرایداري با مشخصات فوق امکان −
موتورخانه و سایر فضاهاي  محدوده متر خواهد بود. در 10/2متر و حداقل آن  40/2حداکثر ارتفاع مفید زیرزمین −

اي سقف  ي دهانه سازهتواند تا انتها باشد. افزایش ارتفاع می بالمانع می مورد نیازافزایش ارتفاع تا حد  ،یتأسیسات
 ادامه یابد.

متر  90/0نورگیر مشرف به معبر) یا ( از کف محوطه پنجره و نورگیر زیرزمینترین نقطه باالحداکثر ارتفاع مجاز  −
 باشد. می سانتی متر) 90(

صرفاً به منظور اختصاص به واحدهاي  مسکونیهاي  مجموعهانباري و پارکینگ اختصاصی واقع در زیرزمین  −
قابل تفکیک خواهد بود.  ،ل بناي مذکورهاي مستقر در داخ فعالیتواقع در همان ساختمان یا مجموعه  مسکونی

 هاي زیرزمین به صورت مشاعی بوده و قابل تفکیک نخواهد بود. سایر قسمت
امکان دیگري  مانع است، مگر اینکه در ضوابط و مقررات خاصبالزمین صرفاً درحد سطح اشغال مجاز احداث زیر −

 باشد. بینی شده پیش
از معابر  واسطه طور مستقیم و بی به می است. دسترسی به زیرزمیندسترسی به زیرزمین از داخل ساختمان الزا −

وعه توان از محوطه مجم میالوه بر دسترسی از داخل ساختمان هاي مسکونی ع شهري ممنوع است. در مجموعه
 نیز به زیرزمین دسترسی داشت.

درصورت تایید  باشد، ییی که پارکینگ در آن مستقر نمها ساختمان  انتقال آب ناشی از شستشوي کف زیرزمین −
  به داخل چاه جذبی بالمانع خواهد بود. مراجع ذیربط

امکانات تدافعی در مقابل اینگونه حوادث که باعث  تأمینسوزي و  به منظور رعایت اصول ایمنی در برابر آتش −
 انسازمساختمانی براي بناهاي بیش از پنج طبقه از پروانه گردد هنگام صدور  خسارات جانی و مالی می

 نشانی و خدمات ایمنی نسبت به رعایت اصول ایمنی استعالم خواهدشد.  آتش
دار که نورگیر زیرزمین از یک طرف به صورت منطبق با ضابطه و از جهات دیگر نورگیر  هاي شیب در مورد زمین −

ه فعالیت (مشروط به عدم استفاد باشد باشد در صورتیکه طبق نقشه اجرا شده کامل و یا بیش از حد ضابطه می
  .شود زیرزمین تلقی شده وجزء تراکم محاسبه نمی مستقل) مسکونی

 عملکردهاي مجاز در زیرزمین 

بینی شده براي آن  شمتناسب با کاربري ساختمان و نوع فعالیت پی ها ساختمانعملکردهاي مجاز در زیرزمین 
  .شود که به طور عام شامل موارد زیر است تعیین می

 به صورت مشاعی انبارموجود در مجموعه به اضافه یک هاي بار به تعداد واحدان −
 واحد مسکونی) 10با بیش از  مسکونیهاي  ساختمان(براي  مترمربع مساحت 40یک واحد سرایداري با حداکثر  −
حداکثر  (مشاعی) انبار مشتركمتراژ هاي خدماتی،  واحد و در مجتمع 10بیش از  مسکونیهاي  در مجموعه −

 .باشد میمترمربع 25
  خودروپارکینگ  −
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 و برقی، ژنراتور برق، منابع آب سوخت و مشابه حرارتی و برودتی تأسیسات موتورخانه، −
 هاي بهداشتی سرویس −
 ، رختشویخانهکردن البسه گرمخانه جهت خشک −
 بینی تهویه پناهگاه با پیش −
ن و کنامختص مالکان، سا سازي فضاهاي مشترك و عمومی مانند سالن اجتماعات، سالن ورزش و بدن −

 و موارد مشابه ها بازي بچهفضاي ، سونا، جکوزي، ، استخر شنابرداران بهره
 120زمین  سقف زیرزمین از رقوم کف قطعه رويحداکثر ارتفاع درصورتیکه  مسکونیي ها ساختماندر  −

  شود. این میزان جزء تراکم محسوب نمی ؛باشد متر  سانتی

  آمدگی پیش 

باشد مگر آنکه در  ي اصلی و فرعی غیرمجاز میها خیابان در بر واقع بناهايکلیه آمدگی و بالکن در احداث پیش −
 باشد. اي دیگر مقرر شده ر محدوده ضابطهضوابط و مقررات خاص ه

  طرح معماري مربوط بالمانع است.براساس  مجاز احداث بنا آمدگی در داخل محدوده احداث پیش −
طح آن جزء زیربنا محسوب ي مسدود شود، تمام س ا یا شبکهو  اي شیشه توسط دیوار ایواني جهات  چنانچه کلیه −

 خواهدشد.
 ،زیربنامساحت آن جزء که سه طرف آن بسته باشد دو سوم  هاي مسقف چنانچه بالکن احداث گردد، بالکن −

ن باز باشد، آهایی که سه طرف  زیر بنا و بالکن مساحت آن جزءهایی که دو طرف آن بسته باشد یک دوم  بالکن
 .گردد زیربنا محسوب می مساحت آن جزء یک سوم

 گردد. ویالیی جزء زیربنا محسوب نمی مسکونیدر کلیه واحدهاي  غیر مسقف مساحت بالکن −
 ممنوع است. ،قرارگیرد  جاز احداث بنام و خارج از حد (عمومی) راه به پیاده فمشرنصب پله که از امتداد ابنیه  −
 اکثر سطح اشغال مجاز بالمانع است.حدحد آمدگی و بالکن تنها در  روي پیش پیش −
 گردد. جزء زیربنا محسوب نمی ،هاي تزئینی جزء طرح نماي ساختمانی آمدگی گیر و پیش باران −

  نورگیري 

دید اصلی، هاي ساختمانی به  که حجماي تعیین گردد  گونه موقعیت استقرار ساختمان باید بهي قطعات  در کلیه −
  اي وارد نکند. صدمهنور آفتاب و فضاي باز قطعات مجاور 

  مانند نشیمن و نهارخوري باید داراي تهویه و نور مستقیم باشد. ییفضاها مسکونیدر کلیه بناهاي  −
 هاي ویالیی تامین نور فضاهایی مانند آشپزخانه، نشیمن و نهارخوري از طریق نورگیر ممنوع است. در ساختمان −
مترمربع با عرض  15ایستی نورگیري به مساحت حداقل ب ،تا پنج طبقه یآپارتمانبا الگوي  مسکونیدر ابنیه  −

 10ه میزان مذکور مساحت نورگیر ببه ازاي هر یک طبقه افزایش نسبت  شود. گرفتهمتر در نظر  50/3حداقل 
 یابد. مترمربع افزایش می

  قابل آنتا دیوار م  فاصله پنجره شود بایستی هائی که جهت نورگیري آشپزخانه در نظر گرفته می حیاط خلوت  −
باشد. متر می 6هاي خواب و نشیمن حداقل  متر نباشد. این میزان در قسمت اتاق 4کمتر از 
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 نماسازي 

که در  بر روي نما و سایر وجوه ساختمان سایر موارد مشابههمانند کولر، اسپیلیت و  تأسیساتنصب هرگونه  −
 باشد، ممنوع است. معرض دید عموم قرار داشته

به غیر از محدوده منطقه ویژه اقتصادي هوایی در معابر وگذرهاي شهر  تأسیساتگونه ، کابل و هر نصب سیم −
  باشد. غیرمجاز می

با استفاده از اتصاالت کلی ممنوع است مگر آنکه  هنماي مشرف به معابر ساختمان بدر پالك با سنگ  نماسازي −
پیچ و مهره شده یا با سیم به مثال  باشد (به عنوان به ساختمان یا اجزاي آن متصل شده ،اجرائی مورد تایید

 خالف آن عمل شود از طرف زمانو هر  )باشد  یکدیگر و به بدنه ساختمان متصل گردد تا خطر ریزش نداشته
 جلوگیري به عمل خواهدآمد. مراجع ذیربط

  مشاهدهها که از داخل معابر قابل  هاي واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرك ي سطوح نمایان ساختمان کلیه −
است اعم از نماي اصلی یا نماهاي جانبی، نماي شهري محسوب شده، الزم است با مصالح مرغوب به طرز 

 مناسب و زیبا و هماهنگ نماسازي شود.
سازي فضاهاي باز قطعه  یاد شده، محوطه جهاتکامل کلیه ساختمان منوط به نماسازي  کار صدور گواهی پایان  −

 باشد. مدارك تایید شده، بالمانع میمنطبق با پروانه صادره و  و
اجرا و نظارت بر ، ي اشتغال به کار مهندسی موظفند در تهیه مهندسین مشاور و دارندگان پروانهطراحان  −

 کلیه سطوح نمایان را رعایت کنند.هاي ساختمانی نماسازي کامل  طرح
% 30در بیش از زتابنده (رفلکس) با هاي رنگی و نما و نیز استفاده از شیشه اي در ایجاد سطوح وسیع شیشه −

 ح نما غیر مجاز است.وسطمجموع 
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  ضوابط و مقررات خاص -1-3
هاي کاربري پیشنهادي اراضی و نحوه تفکیک و احداث بنا  ار تحقق بخشیدن به طرحعنوان ابز  این ضوابط به

یم آن به سایر است و تعم هاي مشخص و یاد شده خصوص کاربري دراین مقررات حوزه اعتبار گردد.  ارائه می
  باشد. ها ممنوع می کاربري

راي اراضی شهر همانگونه که در مباحث پیشین نیز ذکر شد، در این ضوابط و مقررات سه نوع استفاده ب
  بینی شده است. پیش

هاي شهري در زمره کاربري تعیین  ی که بر اساس جدول تعاریف کاربريهای آن دسته از فعالیت استفاده مجاز: −
گونه محدودیتی در  ها، فعالیت اصلی قطعه محسوب شده و هیچ اند. این فعالیت اضی واقع شدهشده براي ار

 استقرار آن در قطعه وجود ندارد. انتخاب نوع کاربري، براي
هاي شهري در زمره سایر  ی که بر اساس جدول تعاریف کاربريهای : آن دسته از فعالیتهاي مشروط استفاده −

ها در قطعه جهت بهبود  اند. استقرار این فعالیت تعیین شده براي قطعه) واقع شده ها (غیر از کاربري کاربري
هاي مشروط  شود. انتخاب انواع فعالیت عملکرد فعالیت اصلی توسط طراح یا مالک، ضروري تشخیص داده می

اد نگردد لذا بینی شده براي قطعه خللی ایج ست که در عملکرد اصلی پیشا قابل استقرار در قطعه، مشروط به آن
ها الزامی است.  است که رعایت آن هایی در این ضوابط منظور شده ر قطعه، محدودیتها د براي استقرار آن

شود و باید به تائید  ریزي فیزیکی مربوط به ساخت و ساز هر قطعه انجام می ها در برنامه انتخاب این قبیل فعالیت
گونه تغییري در کاربري اصلی قطعه  ها هیچ تقرار این فعالیتکننده پروانه ساختمانی برسد. با اسمراجع صادر

شود. در این مجلد، میزان احداث  گیري حقوق مکتسبه منجر نمی ها به شکل حاصل نشده و استقرار آن
ضرب مقادیر اعالم شده در  (حاصل تراکم مجاز ساختمانیهاي مشروط به صورت درصدي از میزان کل  کاربري

 ) اعالم شده است.یتراکم مجاز ساختمان
بینی شده  شوند که مجاز به استقرار در اراضی پیش ی محسوب میهای آن دسته از فعالیت: هاي ممنوع استفاده −

بینی شده  ها یا موجب ایجاد اختالل در عملکرد بهینه پیش براي یک کاربري نیستند. استقرار این قبیل کاربري
ادر کننده پروانه ساختمانی نیز مجاز به موافقت براي احداث این شوند، لذا مرجع ص براي کاربري اصلی قطعه می

  باشد. ها نمی قبیل کاربري

  موقت مسکونیضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی  -1-3-1

  موقت مسکونیهاي مجاز در حوزه  استفاده 
و مقررات الگوهاي  مطابق با ضوابط مسکونی هاي فعالیتاحداث است.  سکونت موقتاراضی  این اصلی عملکرد

  بالمانع است. مسکونیاراضی  درتراسه، برج) آپارتمان  ی،(ویالیی، آپارتمانساخت 

  موقت مسکونیاستفاده مشروط در حوزه اراضی   

احداث واحدهاي  10الی  3هاي  و در پهنه واقع در مرکز شهر (شهر سنتر) موقت مسکونیهاي  در مجموعه −
توضیحات دقیق چگونگی این امر در بخش ضوابط و  .بالمانع است ها مانآپارتتجاري در طبقات همکف و اول 

 باشد. کاربري مسکونی موقت با الگوي آپارتمانی موجود میمقررات احداث 
 ضوابط و مربوطه حوزه تراکم ساختمانی رعایت بافضاهاي فرهنگی  و کتابخانه احداثدر محدوده شهر سنتر  −

باشد. می ساختمانی، بالمانعمجاز % تراکم 10در  حداکثر مجاز جع ذیربطمرا تأیید و مربوطه هاي فعالیت خاص
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در فضاهاي  و موارد مشابهو سرپوشیده  روباز بازي هاي محل و ورزشی هاي زمین مانند ورزشیامکانات بینی  پیش −
% 10ثر در حداک (منحصراً به منظور استفاده ساکنان قطعه) وابسته به قطعاتآپارتمانی  مسکونیداخل قطعات 

 است.ساختمانی، بالمانع مجاز تراکم 
بالمانع  مراجع ذیربطبا رعایت جوانب فنی و تایید (پست برق)  موردنیاز تأسیساتاستقرار بخشی از عملکردهاي  −

 است.

  موقت مسکونیهاي ممنوع در حوزه  استفاده 

 منوع است.غیرمسکونی از قطعات با کاربري مسکونی (ویالئی) مهر نوع استفاده  −
 هاي مجاز و مشروط از اراضی مسکونی (آپارتمانی) ممنوع است. ر نوع استفاده دیگر غیر از استفادهه −
 مشروط به صورت مستقل ممنوع است.  هاي فعالیتهریک از انواع  استفاده −
  تلقی شوند در این اراضی ممنوع است. ها فعالیتاستقرار هرگونه فعالیت مشروط، که مزاحم سایر  −

  مربوط به نحوه استفاده از اراضی تجاري ضوابط و مقررات -1-3-2

  هاي مجاز در حوزه اراضی تجاري استفاده 

تجاري و خدماتی  فعالیتکه در گروه است هایی  شامل کلیه فعالیتهاي مجاز در حوزه اراضی تجاري  استفاده −
نوایی، قصابی و نظیر واحدهاي خرید روزانه (خواروبار، میوه و سبزي، نا گیرد. وابسته به مقیاس خود قرار می

افزار، قنادي،  مصرف شهر و روستا، نوشت هاي )، واحدهاي خرید هفتگی (سوپر مارکت، فروشگاهموارد مشابه
هاي معامالت امالك،  الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباري، بنگاه هاي قرض ها و صندوق فروشی) شعب بانک آجیل

، ها رستورانها،  انگی، لوازم صوتی و تصویري، کتابفروشیهاي منسوجات، پالستیک، لوازم خ ها، فروشگاه بازارچه
هاي بازرگانی و  ها، بازار، شرکت هاي صنوف مختلف و بورس ها، راسته فروشی هاي بیمه، داروخانه، عمده شرکت

ها، پوشاك، شعب  فروشی اي، مبل هاي بزرگ زنجیره تجاري، واحدهاي خرید خاص و بلندمدت مانند فروشگاه
ها و مؤسسات مالی و اعتباري، مؤسسات تجاري و واردات و صادرات کاال، نمایندگی فروش عرضه  مرکزي بانک

دستی و فرش، تاالرهاي پذیرایی،  نقلیه، فروشگاه عرضه قطعات یدکی وسایل نقلیه و فروشگاه عرضه صنایع وسایل
متعلقات مربوط به آن سبب  اي که گونه ههاي خودرو ب (در قالب کلینیک هاي لوازم خانگی و خودرو تعمیرگاه

هاي خارجی،   ، دفاتر نمایندگی بانکایجاد مزاحمت و اغتشاش سیماي بصري در فضاهاي عمومی نگردد)
  .نمایندگی مؤسسات تجاري خارجی

  استفاده مشروط در حوزه اراضی تجاري 

هاي مورد نیاز  گپارکین تأمینمشروط به  ساختمانی،مجاز % تراکم 10در حداکثر واحدهاي فرهنگی  استقرار −
 باشد. مجاز می  گسترهمقیاس تجاري درحوزه تجاري  فعالیتصورت تلفیقی با  به

مشروط به  ساختمانی،مجاز تراکم  %30حداکثر در  واحدهاي تفریحی و گردشگري مانند شهرهاي بازي استقرار −
 پارکینگ مورد نیاز مطابق با ضوابط مربوط بالمانع است. تأمین

تفریحی و گردشگري مجاز، به صورت  هاي مورد نیاز جهت بهبود عملکرد و فعالیت هاي لیتفعااستقرار سایر  −
درصد  10حداکثر تا برداري مستقل،  وابسته و پیوسته به فعالیت اصلی، بدون امکان تفکیک و واگذاري و بهره

 بالمانع است.ساختمانی، مجاز تراکم 
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  هاي ممنوع در حوزه اراضی تجاري استفاده 

در موارد مشابه هاي آهنگري و نجاري و  ر صنوف مزاحم مانند واحدهاي تعمیرگاهی و کارگاهی، کارگاهاستقرا −
 حوزه اراضی تجاري ممنوع است.

 مشروط به صورت مستقل ممنوع است. هاي فعالیتهریک از انواع  استفاده −
  ضی ممنوع است.تلقی شوند در این ارا ها فعالیتاستقرار هرگونه فعالیت مشروط، که مزاحم سایر  −

  ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی آموزشی -1-3-3

هاي  زمین کاربريمقرر شد   عدم وجود سکونت دائم در آن توریستی شهرك و  با توجه به عملکرد تفریحی ـ −
تبدیل  گسترهو  پهنهورزشی و خدماتی مقیاس   فرهنگی،  متناسباً به فضاي سبز، طرح جامع مصوب آموزشی

 د.دگر

  ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی آموزشی عالی  -1-3-4

 عالی هاي مجاز در حوزه اراضی آموزش استفاده 

 بوده تحصیالت متوسطه پایانمدرك  داشتن دست در به نیاز آن در تحصیل ادامۀ که آموزشی مراکز تمامی −

 و بهداشت وزارت و آوري و فن تحقیقات معلو وزارت پوشش تحت و دانش) و کار و اي حرفه و فنی (دبیرستان،
و یا موسسات  عالی آموزش کنندة مؤسسات ارائه سایر یا و اسالمی آزاد دانشگاه و پزشکی آموزش و درمان

این هاي استفاده کننده از  دارد. رعایت ضوابط و مقررات خاص دستگاه قرار حوزه این در باشد، المللی خارجی بین
 است. اراضی در هر مورد ضروري

  آموزش عالی هاي مشروط در حوزه اراضی استفاده 

بدون امکان استفاده ها  و عملکردهاي مورد نیاز جهت بهبود فعالیت آن و مذهبی فرهنگی فعالیتبراي استفاده  −
بدون امکان تفکیک و  ،ساختمانیمجاز تراکم از درصد  5فرهنگی حداکثر تا  هاي فعالیتاز ضوابط تشویقی 

  ست.تملک بالمانع ا
 بالمانع است.تراکم مجاز ساختمانی درصد  10حداکثر در دانشجویی و اساتید خوابگاه استقرار  −
 هاي فعالیتبینی  کاربري آموزش عالی و همچنین پیشمورد نیاز جهت بهبود عملکرد  هاي فعالیتاستقرار سایر  −

واگذاري و  مکان تفکیک،ه فعالیت اصلی، بدون اصورت وابسته و پیوسته ب تفریحی و گردشگري مجاز، به
 بالمانع است.ساختمانی، مجاز درصد تراکم  10در  حداکثربرداري مستقل،  بهره

  اراضی آموزشی عالی حوزه در ممنوع هاي استفاده 

 ممنوع اراضی این در شرایطی هر تحت و وسعت هر به مشروط، و مجاز هاي فعالیت بجز فعالیت هرگونهبینی  پیش −

 است.
 مشروط به صورت مستقل ممنوع است.  هاي فعالیتاز انواع هریک از  استفاده −
 تلقی شوند در این اراضی ممنوع است. ها فعالیتاستقرار هرگونه فعالیت مشروط، که مزاحم سایر  −
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  ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی درمانی -1-3-5

  هاي مجاز در حوزه اراضی درمانی استفاده 

عمومی،  و تخصصی هاي بیمارستان درمانگاه، کلینیک، قبیل از هایی فعالیت شامل وزهح اینهاي مجاز  استفاده −
ارائه  مراکز رادیولوژي، ها، آزمایشگاه انتقال خون، مرکز خانواده، رفاه مراکز توانبخشی، دهکده سالمت، فیزیوتراپی،

درمان و آموزش  بهداشت،باشد. رعایت ضوابط و مقررات وزارت  می و موارد مشابه اورژانسخدمات درمانی 
  پزشکی در استفاده از این اراضی الزامی است.

  استفاده مشروط در حوزه اراضی درمانی 

تفکیک ضاي درمانی و بدون امکان هاي متناسب با کارکرد و عملکرد واحد درمانی، به صورت وابسته به ف استفاده −
زش پزشکی در زمینه نوع فعالیت و استفاده از مشروط به اخذ تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و آمو ،فروش آنو 

، بالمانع ساختمانی % از تراکم مجاز10در حداکثر اراضی درمانی پس از تطبیق با ضوابط مندرج در این گزارش 
 است.

پست برق، ایستگاه تنطیم فشار گاز و موارد مشابه در محل زباله سوز، مورد نیاز از قبیل شهري  ایجاد تأسیسات −
 و بررسی توسط مراجع ذیربط، مجاز است. مربوط هاي م نیاز توسط سازمانصورت اعال

  اراضی درمانی حوزه در ممنوع هاي استفاده 

 این در شرایطی هر تحت و وسعت هر به مشروط، و هاي مجاز استفاده بجزموارد مرتبط با  فعالیت هرگونه استقرار −

 است. ممنوع اراضی
 وط به صورت مستقل ممنوع است.مشر هاي ایجاد هریک از انواع فعالیت −
 ها تلقی شوند در این اراضی ممنوع است. استقرار هرگونه فعالیت مشروط، که مزاحم سایر کاربري −

  ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی فرهنگی -1-3-6

 هاي مجاز در حوزه اراضی فرهنگی استفاده 

اجتماعات،  سالن فرهنگسرا، تئاتر و سینما، ن،کودکا بازي محل کتابخانه، اراضی فوق جهت احداث موزه، −
مدیریت فرهنگی شهر،  ها، کانون و بنیادها نمایشگاه، هاي فرهنگ، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، خانه

و موارد مشابه استفاده خواهد شد. رعایت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در  یادبود بناهاي
  اراضی الزامی است.استفاده از این 

  فرهنگی هاي مشروط در حوزه اراضی استفاده  

ساختمانی، مجاز % تراکم 5هاي تجاري مرتبط با فعالیت کاربري فرهنگی حداکثر معادل  بینی فعالیت پیش −
 باشد. بالمانع می

امکان هاي آموزشی متناسب با فعالیت مجموعه فرهنگی، بدون  استفاده از این اراضی جهت استقرار فعالیت −
 ساختمانی، بالمانع است.مجاز % تراکم 10تفکیک و تملک، حداکثر معادل 

مرتبط و موردنیاز با کاربري فرهنگی بنا به  مورد نیاز و هاي استفاده از این اراضی جهت استقرار کلیه فعالیت −
امکان تفکیک، ساختمانی، بدون مجاز % تراکم 10صالحدید مراجع ذیربط، در داخل محوطه فرهنگی، تا حداکثر 

 بالمانع است. صورت وابسته به واحد فرهنگی تملک و واگذاري و به
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بالمانع  )سازي کشور مدیرت شهرك(ستاد  تغییر کاربري این اراضی به آموزشی با کسب تایید از مراجع ذیصالح −
 است.

و تایید مراجع ایجاد تأسیسات شهري از قبیل پست برق در صورت اعالم نیاز و ضرورت توسط سازمان ذیربط  −
 باشد. ذیربط مجاز می

  اراضی فرهنگی حوزه در ممنوع هاي استفاده 

 هر تحت و وسعت هر به مشروط، و مجاز هاي موارد عنوان شده به عنوان استفاده بجز فعالیت بینی هرگونه پیش −

 است. ممنوع اراضی این در شرایطی
 ممنوع است.مشروط به صورت مستقل  هاي بینی هریک از انواع فعالیت پیش −
ها تلقی شوند در این اراضی  استقرار هرگونه فعالیت مشروط (بجز تأسیسات شهري)، که مزاحم سایر کاربري −

  ممنوع است.
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  ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی مذهبی -1-3-7

  هاي مجاز در حوزه اراضی مذهبی استفاده 

  دارند. قرار این حوزه در هاي مذهبی اده فعالیتفضاهاي مورد استفو سایر  مصلی تکیه، حسینیه، مسجد، −

  هاي مشروط در حوزه اراضی مذهبی استفاده 

% تراکم 5استفاده تجاري از این اراضی بدون امکان تفکیک و تملک با رعایت ضوابط این دستورالعمل، حداکثر تا  −
 ساختمانی، بالمانع است.مجاز 

با کاربري مذهبی بدون امکان استفاده از ضوابط تشویقی هاي فرهنگی مرتبط  استفاده جهت استقرار فعالیت −
 ساختمانی بدون امکان تفکیک و تملک بالمانع است.مجاز درصد تراکم  10هاي فرهنگی حداکثر تا  کاربري

مذهبی، به صورت وابسته و پیوسته به   هاي مورد نیاز جهت بهبود عملکرد و فعالیت کاربري استقرار سایر فعالیت −
ساختمانی، مجاز درصد تراکم  10حداکثر تا برداري مستقل،  واگذاري و بهره ،ی، بدون امکان تفکیکفعالیت اصل

 بالمانع است.
ایجاد تأسیسات شهري از قبیل پست برق در صورت اعالم نیاز و ضرورت توسط سازمان ذیربط و تایید مراجع  −

 .باشد ذیربط مجاز می

 هاي ممنوع در حوزه اراضی مذهبی استفاده 

هاي مجاز و مشروط، به هر  تفاده از این اراضی براي هرگونه فعالیت بجز موارد اعالم شده به عنوان استفادهاس −
 وسعت و تحت هر شرایطی در این اراضی ممنوع است.

 هاي مشروط به صورت مستقل ممنوع است. استفاده از این اراضی براي ایجاد هر یک از انواع فعالیت −
  ها تلقی شوند در این اراضی ممنوع است. شروط، که مزاحم سایر کاربرياستقرار هرگونه فعالیت م −

  انتظامیـ  خدماتیـ  اداريضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی   -1-3-8

 انتظامیـ  خدماتیـ  اداري هاي مجاز در حوزه اراضی استفاده 

برداران مجموعه  ن و بهرهارد نیاز ساکنمو غیرتولیدي خدمات ارائۀ به که ییها سازمان و نهادها ادارات، کلیه −
  شوند. ارند، در این حوزه واقع میاختصاص د

 اسناد، ثبت رانندگی، و ها، راهنمایی کالنتري پست، وابسته به منطقه ویژه، دفاتر  ، خدمات، گمركمراجع ذیربط −

کلیه دفاتر وابسته به  و عیاجتما تأمین برق، و آب ادارات ،ها سازمان نظامی، هاي پایگاه مخابرات، احوال، ثبت
هاي  ي مورد نیاز دستگاهها ساختماندارد. همچنین احداث  قرار حوزه این در هاي خصوصی و یا دولتی شرکت

 باشد. در این اراضی مجاز می مراجع ذیربطیید أبا ت ها آنوابسته به  هاي سازماندولتی و 

  میانتظا -خدماتی –هاي مشروط در حوزه اراضی اداري استفاده 

مراجع استقرار دفاتر مرکزي و ادارات مرتبط با موسسات مالی و خدماتی واقع در شهرك مشروط به تایید  −
  نی شده در گستره یک بالمانع است.بی ، در اراضی اداري پیشذیربط

رت صو مجاز، به هاي سازمانمورد نیاز جهت بهبود عملکرد و فعالیت ادارات و نهادها و  هاي فعالیتاستقرار سایر  −
درصد  10حداکثر تا  برداري مستقل، واگذاري و بهره ه فعالیت اصلی، بدون امکان تفکیک،وابسته و پیوسته ب

 بالمانع است. ساختمانی،مجاز تراکم 
مربوط  سازمانشهري از قبیل پست برق و موارد مشابه مشروط به اعالم ضرورت توسط  تأسیسات استفاده −

 بالمانع است.
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  انتظامیـ  خدماتیـ  ر حوزه اراضیهاي ممنوع د استفاده 

 اراضی این در شرایطی هر تحت و وسعت هر به مشروط، و مجاز هاي فعالیت بجز ها فعالیت سایر به عنوان استفاده −

 است. ممنوع
 مشروط به صورت مستقل ممنوع است.  هاي فعالیتهریک از انواع  استفاده −
  .تلقی شوند در این اراضی ممنوع است ها یتفعالهرگونه فعالیت مشروط، که مزاحم سایر  استفاده −

  ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی ورزشی -1-3-9

 ورزشی هاي مجاز در حوزه اراضی استفاده 

، رانی اتومبیلهاي  ها، پیست بازي، باشگاه هاي زمین روباز، یا و سرپوشیده از اعم ورزشی هاي زمین شامل
 که واحدهایی تمامی ضمناً است. شهر و منطقه ،گستره ،پهنههاي مختلف  در مقیاس ها و کلوپ ها مجموعه سوارکاري،

 و تابع شده تلقی ورزشی فعالیت یابند، ورزشی اختصاص می فعالیت بهها  با سایر کاربري ترکیبی یا و صورت مجرد به
  است. فعالیت این مقررات و ضوابط

  استفاده مشروط در حوزه اراضی ورزشی 

(در حیطه برنامه فیزیکی  ورزشی مجاز هاي مورد نیاز جهت بهبود عملکرد فعالیت هاي فعالیتاستقرار سایر  −
واگذاري و ه فعالیت اصلی، بدون امکان تفکیک، صورت وابسته و پیوسته ب ، بهمعماري فعالیت ورزشی مربوط)

 بالمانع است. ساختمانی،مجاز درصد تراکم  10حداکثر تا  برداري مستقل، بهره
 سازمانشهري از قبیل پست برق و موارد مشابه مشروط به اعالم ضرورت توسط  تأسیساتبراي استقرار  هاستفاد −

 مربوط مجاز است.

  اراضی ورزشی حوزه در ممنوع هاي استفاده 

 ممنوع اراضی این در شرایطی هر تحت و وسعت هر به مشروط، و مجاز هاي فعالیت بجز فعالیت هرگونه استفاده −

 است.
 مشروط به صورت مستقل ممنوع است.  هاي فعالیتهریک از انواع راي ب استفاده −
  تلقی شوند در این اراضی ممنوع است. ها فعالیتاستقرار هرگونه فعالیت مشروط، که مزاحم سایر  −

  ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی تفریحی و گردشگري -1-3-10

 ريتفریحی و گردشگ هاي مجاز در حوزه اراضی استفاده 

 شامل گیرند  قرار و میهمان عبوري از اعم مسافرین خدمت در شهر مردم بر عالوه توانند می که واحدهایی تمامی
هاي  هاي جنگلی و اردوگاه هاي آبی، پارك مسافرخانه، شهربازي، تفریحی ویژه، پارك هتل، متل، مهمانسرا، رستوران،
گردشگري و -ان میراث فرهنگیسازم. رعایت ضوابط و مقررات دارند قرار حوزه این در جهانگردي و پالژهاي ساحلی

  استفاده از این اراضی ضروري است.در  دستی صنایع
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  تفریحی و گردشگري هاي مشروط در حوزه اراضی استفاده 

درصد  5استفاده از این اراضی جهت استفاده تجاري بصورت پیوسته و مرتبط با عملکرد مجموعه حداکثر تا  −
 ختمانی، بدون امکان تفکیک و تملک پس از تایید مراجع ذیربط بالمانع است.سامجاز تراکم 

مجاز درصد تراکم  5استفاده از این اراضی جهت استقرار کلیه امکانات ورزشی در این اراضی و حداکثر تا  −
 ساختمانی بدون امکان تفکیک و تملک بالمانع است.

 هاي از ضوابط تشویقی فعالیتگی بدون امکان استفاده فرهن هاي استفاده از این اراضی جهت احداث فعالیت −
 باشد. ساختمانی بدون امکان تفکیک و تملک بالمانع میمجاز درصد تراکم  5فرهنگی و حداکثر تا 

هاي تفریحی و گردشگري مجاز، به صورت  هاي مورد نیاز جهت بهبود عملکرد و فعالیت استقرار سایر فعالیت −
 برداري مستقل، بالمانع است. بهرهواگذاري و  ،اصلی، بدون امکان تفکیک وابسته و پیوسته به فعالیت

ایجاد تأسیسات شهري از قبیل پست برق در صورت اعالم نیاز و ضرورت توسط سازمان ذیربط و تایید مراجع  −
 باشد. ذیربط مجاز می

  اراضی تفریحی و گردشگري حوزه در ممنوع هاي استفاده 

 اراضی ایناز  شرایطی هر تحت و وسعت هر به مشروط، و مجاز هاي فعالیت بجز الیتفع هرگونهبه عنوان  استفاده −
 است. ممنوع

 مشروط به صورت مستقل ممنوع است. هاي هریک از انواع فعالیتاز این اراضی براي استقرار استفاده  −
  است. ها تلقی شوند در این اراضی ممنوع استقرار هرگونه فعالیت مشروط، که مزاحم سایر فعالیت −

  شهري تجهیزات و تأسیساتضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی  -1-3-11

 شهري تجهیزات و تأسیسات هاي مجاز در حوزه اراضی استفاده 

 فاضالب. گاز، مخابرات، برق، آب، شهري: أسیساتت −
  .ابهآوري زباله و مش ، محل جمعپایگاه اورژانس توزیع سوخت، مراکز نشانی، شهري: آتش تجهیزات −
و تجهیزات شهري بصورت وابسته و غیرقابل واگذاري مجاز  تأسیسات کاربريهاي وابسته به  استقرار فعالیت  −

 باشد. می

  شهري تجهیزات و تأسیسات هاي مشروط در حوزه اراضی استفاده 

 است. غیر مجاز کاربريهاي مجاز این  خارج از موارد مندرج در استفادهاز این اراضی  برداري هرگونه بهره −

  شهري تجهیزات و تأسیساتاراضی  حوزه در ممنوع هاي استفاده 

 اراضی این از شرایطی هر تحت و وسعت هر به مشروط، و مجاز هاي فعالیت بجز فعالیت هرگونهبه عنوان  استفاده −
 است. ممنوع

  سبز فضاي و ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی پارك -1-3-12

 سبز فضاي و پارك زه اراضیهاي مجاز در حو استفاده 

 فراهم گیاهی از پوشش الزم امکانات با مردم استفاده و حضور امکان که اي تجهیزشده سبز فضاهاي تمامی شامل −
 وعمومی  باغات دربرگیرندة تواند می فضا گیرد. این می دربر را پهنه و گستره تقسیمات حد و بوده دارا را آمده

 اي جزیره و خطی سبز فضاهاي و پهنه و گستره اي، منطقه هاي شهري، اركپ جنگلی، هاي پارك سبز، فضاهاي
 باشد.
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  سبز فضاي و پارك اراضیهاي مشروط در حوزه  استفاده 

 بالمانع است. مراجع ذیربطآموزشی با کسب تایید از کاربري  این اراضی به کاربريتغییر  −
تملک و واگذاري اراضی  ،جاري بدون امکان تفکیکتفریحی، ورزشی، فرهنگی و ت هاي انواع فعالیتبراي  استفاده −

 درصد سطح اراضی، درصورت رعایت مندرجات این دستورالعمل بالمانع است. 5 در حداکثر

هاي سبک  هاي فوق مشروط به استفاده از سازه شناسی واقع در حریم دره علیا احداث فعالیت در قسمت باغ گیاه تبصره:
 ضوابط مربوط به حرائم طبیعی است.) و پیرو مندرجات اي غیر سازه(

در صورت اعالم ضرورت توسط  شهري مانند پست برق و ایستگاه تنظیم فشار گاز تأسیساتبراي  استفاده −
 مربوط مجاز خواهد بود. سازمان

 و طبیعی سوانح در اضطراري اسکان هاي محل نشانی، آتش هاي ایستگاه قبیل از شهري تجهیزاتبراي  استفاده −
 باشد. می بالمانع مراجع ذیربط موافقت اخذ به مشروط جاتن و امداد

تفریحی و گردشگري مجاز، به صورت  هاي مورد نیاز جهت بهبود عملکرد و فعالیت هاي فعالیتاستقرار سایر  −
 برداري مستقل، بالمانع است. بهرهواگذاري و  ،وابسته و پیوسته به فعالیت اصلی، بدون امکان تفکیک

  سبز فضاي و پارك حوزه اراضی در عممنو هاي استفاده 

 ممنوع اراضی این در شرایطی هر تحت و وسعت هر به مشروط، و مجاز هاي فعالیت بجز فعالیت هرگونهبراي  استفاده −

 است.
 ستقل ممنوع است.مشروط به صورت م هاي فعالیتهریک از انواع براي  استفاده −
  تلقی شوند در این اراضی ممنوع است. ها تفعالیاستقرار هرگونه فعالیت مشروط، که مزاحم سایر  −

  ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی حمل و نقل و انبارداري -1-3-13

  هاي مجاز در حوزه اراضی حمل و نقل و انبارداري استفاده 

سیستم بوس،  هاي مسافربري اعم از اتوبوس، مینی انبار، پایانه هاي باربري، بارانداز، سردخانه، احداث پایانه −
 باشد. ز میدر این اراضی مجاریلی   نقل و حمل

  هاي مشروط در حوزه اراضی حمل و نقل و انبارداري استفاده 

تراکم مجاز درصد  10واحدهاي تجاري فقط بصورت پیوسته و مرتبط با عملکرد مجموعه حداکثر تا  استقرار −
 ست.بالمانع ا مراجع ذیربط، بدون امکان تفکیک پس از تایید ساختمانی

تفریحی و گردشگري مجاز، به صورت  هاي مورد نیاز جهت بهبود عملکرد و فعالیت هاي فعالیتاستقرار سایر  −
درصد  10حداکثر تا  برداري مستقل، واگذاري و بهره ،وابسته و پیوسته به فعالیت اصلی، بدون امکان تفکیک

 بالمانع است. ،تراکم مجاز ساختمانی
 و امداد و طبیعی سوانح در اضطراري اسکان هاي محل نشانی، آتش هاي ایستگاه یلقب از شهري تجهیزات استقرار −

 باشد. می بالمانع مراجع ذیربط موافقت اخذ به مشروط نجات
سط استفاده براي تأسیسات شهري مانند پست برق و ایستگاه تنظیم فشار گاز در صورت اعالم ضرورت تو −

 سازمان مربوط مجاز خواهد بود.
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  حوزه اراضی حمل و نقل و انبارداري در ممنوع ايه استفاده 

 ممنوع اراضی این در شرایطی هر تحت و وسعت هر به مشروط، و مجاز هاي فعالیت بجز فعالیت هرگونهبراي  استفاده −

 است.
 مشروط به صورت مستقل ممنوع است. هاي فعالیتهریک از انواع براي  استفاده −
 تلقی شوند در این اراضی ممنوع است. ها فعالیتحم سایر استقرار هرگونه فعالیت مشروط، که مزا −

  ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی در حوزه حرایم -1-3-14

  هاي مجاز در حوزه حرایم استفاده 

 هاي شهر الزامی است. متولی حریم هاي سازمانرعایت کلیه ضوابط  −
 باشد. حرائم مجاز می هاي شهري با توجه به ضوابط و دستورالعمل تأسیساتاستقرار  −
ه مورخ 25088/ت36164 شماره به وزیران هیأت مصوب اجرایی نامه آیین با مطابق ساز و ساخت ضوابط و حرایم رعایت −

 باشد. می آن ضروري بعدي هاي و اصالحیه 26/11/1381

  و بزرگراه خیابانحریم  

مجاز  ها خیابان در محدوده حریم سبز راه، مسیر عبور دوچرخه ، پیادهانجام درختکاري و یا ایجاد فضاي سبز −
 است.

 خواهد بود. فوقنامه اجرایی قانون  آهن و آیین در حریم بزرگراه مطابق قانون ایمنی راه و راه فعالیتاستقرار هرگونه  −

  حریم رودخانه 

هاي  و برکهها  ها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) و مرداب ها و مسیل طبیعی، رودخانه انهارحریم  −
به ه بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهرطبیعی و برکه کبرداري  طبیعی براي عملیات الیروبی و بهره

میزان حریم رود شور واقع در مجاورت این شهرك طی استعالم بعمل  1گردد. تعیین میوسیله مراجع ذیصالح 
  باشد. بستر میحد متر از  10آمده از وزارت نیرو برابر 

 ها و در محدوده حریم مسیل مجاز است. احداث فضاي سبز در حاشیه مسیل −
 باشد. احداث آالچیق سبک و تفریحی در حریم رودخانه مجاز می −
(بدون وجود ابنیه سبک و اي  مدت حاشیه هاي موقت وکوتاه احداث مسیر عبور پیاده و دوچرخه و پارکینگ −

 مجاز است.در حاشیه محدوده حریم  ها خودروبراي ) بنایی

  حریم خطوط انتقال نیرو 
بایستی داراي حریم امنیتی باشد. تعیین این حریم در  رسانی نظیر خطوط انتقال برق، الزاماً برق تأسیسات −

  هاي خرد شهري بسیار حایز اهمیت است. مقیاس
تقال نیرو خطوط ان 2در محدوده حریم درجه  خودرومدت  احداث مسیر عبور دوچرخه و پارکینگ موقت و کوتاه  −

 باشد. با رعایت ضوابط مربوط، مجاز می
 (نوع و ارتفاع عناصر) در محدوده حریم مذکور بالمانع است. 2احداث فضاي سبز با رعایت ضوابط حریم درجه  −
 مدت) در محدوده حریم خطوط انتقال نیرو بالمانع است. ي عبوري سریع (بدون داشتن توقف بلندها خیاباناحداث  −
 یشنهادي طرح الزامی است. رعایت حرایم پ −

                                                   
١ - http://law.moe.gov.ir  

http://law.moe.gov.ir
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 ساوه)-هاي برون شهري (آزادراه و جاده تهران آهن و راه حریم راه 

 آهن بالمانع است. متري بعد از عرض قانونی راه و راه 30عبور تاسیسات از حریم  −
 متري فوق با کسب مجوز از وزرات راه و شهرسازي بالمانع است. 30متري بعد از حریم  70استفاده از حریم  −

  هاي مشروط در حوزه حرایم استفاده 
هاي شهر تنها در حد محدود و با کسب مجوز از  ها و مسیل شهري ضروري در حریم رودخانه تأسیسات استقرار −

 پذیر است. امکان مراجع ذیربط
هاي عمومی و تفریحی و  شگاههاي خطی و گرد هاي شهر جهت احداث پارك ها و مسیل استفاده از حریم رودخانه −

و رعایت سبک هاي سبک فصلی جهت عملکردهاي پذیرایی و ورزشی با درنظر گرفتن سازه مناسب  سرپناه احداث
ها و اخذ تایید از  به تهیه طرح اختصاصی جهت مسیلفصلی و حجم دبی سیالب و مشروط  هاي طغیانمسائل فنی 

 مجاز است. مراجع ذیصالح
 مراجع ذیربطاز بستر و حریم رودخانه و مسیل، با موافقت  یزیربنای تأسیسات، آب، فاضالب و سایر عبور لوله گاز −

 هاي ذیربط خواهد بود. با دستگاه ها آنبالمانع است. ولی مسئولیت حفاظت 
تفریحی و گردشگري مجاز، به صورت  هاي مورد نیاز جهت بهبود عملکرد و فعالیت هاي فعالیتاستقرار سایر  −

 برداري مستقل، بالمانع است. بهرهواگذاري و  ،مکان تفکیکوابسته و پیوسته به فعالیت اصلی، بدون ا
هاي آتی، پس از تعیین  حدفاصل اراضی پس از حریم دره علیا تا مرز مالکیتی محدوده، پس از تملک، در توسعه −

 گیرد.برداري قرار تواند مورد بهره می ،کشور سازي شهركمدیریت و اخذ تایید کاربري توسط ستاد 

  حرایم محدوده اراضی در عممنو هاي استفاده 

هاي احداث  هاي طبیعی و کانال ها و مسیل هرگونه ساخت و ساز دائم براي هر نوع فعالیتی در حریم رودخانه −
  ، ممنوع است.توسط افراد حقیقی و حقوقی ها آنا شده مرتبط ب

 افراد غافلگیري باعث بسیال جریان و بارندگی هنگام که ها مسیل حریم محدوده داخل در فعالیت هرگونه استقرار −

 باشد. می ممنوع شود افراد سالمتی تهدید و حریم محدوده در حاضر
ها تنها  احداث هرگونه ساختمان در حریم خطوط فشار قوي انتقال برق ممنوع است و اراضی واقع در این حریم −

 ابند.یتوانند به فضاي سبز با کاربرد بصري و در شرایطی جهت محورهاي ارتباطی اختصاص  می
 محدوده در افراد تعدادي مدت طوالنی توقف که نیرو انتقال خطوط حریم محدوده در فعالیت هرگونه استقرار −

 باشد. می ممنوع باشد، داشته دنبال به را حریم
 کیلوولت تا پیش از جابجایی آن ممنوع است. 63در محدوده حریم برق  مسکونیساخت و ساز  −
تا هر  مسکونی تأسیساتهرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد  ، اقدام بهقال نیروخطوط انت 1در مسیر و حریم درجه  −

 ارتفاع ممنوع است.
و صنعتی تا هر ارتفاعی  مسکونیساختمانی اعم از  تأسیساتفقط ایجاد خطوط انتقال نیرو  2در حریم درجه  −

 ممنوع است.
ه 25088/ت36164 شماره به هیأت وزیران مصوب اجرایی نامه آیین با مطابق ساز و ساخت ضوابط و حرایم رعایت −

 باشد. می ضروري آن بعدي هاي و اصالحیه 26/11/1381مورخ 
 مشروط به صورت مستقل ممنوع است. هاي فعالیتهریک از انواع براي  استفاده −
 تلقی شوند در این اراضی ممنوع است. ها فعالیتاستقرار هرگونه فعالیت مشروط، که مزاحم سایر  −
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  )Characteristic Areaویژه ( هاي پهنهقررات م ضوابط و -2
  ضوابط و مقررات محدوده شهر سنتر  -2-1

زرندیه (سرزمین این محدوده که در شرق شهرك 
 مسکونیهاي  کاربري انواع واقع شده است شامل ایرانیان)
  ورزشی،  فرهنگی،  تفریحی، اداري،   تجاري،  ی)،آپارتمان(موقت 

ي سبز و حمل و نقل و انبار فضاپارك و  درمانی،  مذهبی، 
  باشد. می

  
  : موقعیت شهر سنتر1-2 تصویر شماره 

  خدماتی کاربري تجاري ـ  -2-1-1
مجتمع تجاري با   خرید واین کاربري شامل بازارچه 

و فرا  زرندیه (سرزمین ایرانیان)عمکردي در سطح شهرك 
ن ي خرید روزانه و هفتگی براي ساکنادهاشهري و واح

  باشد. ی میآپارتمانواحدهاي 

 باشد. درصد می 50سطح اشغال مجاز در بازارچه  −
درصد  100بازارچه  تراکم مجاز ساختمانیحداکثر  −

 باشد. می
طبقه روي همکف، با  2 حداکثر تعداد طبقات مجاز −

 باشد. میمتر ارتفاع  15حداکثر 

 
  هاي مستقر در شهر سنتر موقعیت فعالیت :2-2 تصویر شماره 

هر کدام که بیشتر مترمربع زیربناي تجاري  50 و یاحد تجاري او هر يبه ازا پارکینگحداقل یک فضاي  تأمین −
 الزامی است. بود،

 ضروري است. ستقلتجاري م واحد دوبه ازاي هر پارکینگ مازاد  یک واحد تأمین −
تخصیص طبقه اول زیرزمین به کاربري تجاري مشروط به تامین شرایط مطلوب دسترسی و تهویه مناسب  −

 بالمانع است.
توصیه گردند،  بقه همکف به عرصه همگانی مبدل میهاي فضایی در مجموعه بازارچه که در ط گشودگیایجاد  −

 شود. می
 گردد. رچه، در محاسبه تراکم منظور نمیاهاي فضایی داخل مجموعه باز مساحت گشودگی −
صورت دوطرفه طراحی شوند و عالوه بر دسترسی از داخل  تجاري در طبقه همکف، به ضروري است که واحدهاي −

 مجموعه، امکان دسترسی از محوطه خارجی بازارچه درنظر گرفته شود.
هایی با  رواق از طریقبازارچه دسترسی واحدهاي تجاري طبقه همکف از محوطه خارجی  تأمینشود  توصیه می −

 ود.بینی ش متر پیش 5حداقل عرض 
باشد و ایجاد یک فضاي همگانی و عمومی در ورودي الزامی  قطعه می ورودي اصلی مجموعه بازارچه از شمال −

 است.
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 صورت سه طرفه طراحی گردد؛ و  قرارگیري ساختمان در سه جبهه جنوب، شرق و غرببناي اصلی بازارچه به  −
 باشد. الزامی است بدنه اصلی ساختمان در جبهه جنوبی استقرار یابد. میمجاز 

 متر از طرفین قطعه زمین ضروري است. 10متر از جنوب قطعه و  15 در احداث ساختمان، رعایت فاصله −
 استفاده گردد. و با طرح سنتی در نماسازي مجموعه بازارچه از مصالح با رنگ روشن و گرمشود  توصیه می −
 .باشد % سطح قطعه به صورت روباز مجاز می30ارکینگ در زیرزمین و یا حداکثر تخصیص پ −

  هاي تجاري مجتمع 
  هاي تجاري شهرسنتر با سطح عملکرد شهرك به شرح زیر تدوین شده است: مربوط به مجتمعضوابط و مقررات 

 باشد. مترمربع می 3000ازه تفکیک قطعات حداقل اند −
 باشد. درصد می 40اري هاي تج حداکثر سطح اشغال مجتمع −
 درصد درنظر گرفته شده است. 100هاي تجاري  حداکثر تراکم ساختمانی مجتمع −
 باشد. می همکف با احتساب طبقه 3هاي تجاري  حداکثر تعداد طبقات مجتمع −
 باشد. طبقه می 3حداکثر تعداد طبقات زیرزمین برابر با  −
ن شرایط مطلوب دسترسی و تهویه مناسب بالمانع طبقات زیرزمین به کاربري تجاري مشروط به تامی صتخصی −

 است.
 .باشد می مجاززیرزمین طبقات در منحصراً پارکینگ بینی  پیش −
هر کدام بیشتر  واحد تجاري هر مترمربع زیربناي تجاري یا 50 هر يبه ازا پارکینگحداقل یک فضاي  تأمین  −

 الزامی است.بود 
 .ضروري است تجاري مستقل واحد ودبه ازاي هر پارکینگ مازاد  یک واحد تأمین −

 واحدهاي خرید روزانه و هفتگی 

 باشد. مترمربع می 500حداقل اندازه تفکیک قطعات  −
 .باشد مترمربع می 25حداقل سطح تفکیک واحدهاي خرید، برابر با   −
  باشد. درصد می 50واحدهاي مستقل خرید روزانه قطعات مربوط به حداکثر سطح اشغال مجاز در  −
  باشد. درصد می 50واحدهاي مستقل خرید روزانه قطعات مربوط به اکم مجاز ساختمانی در حداکثر تر −
 باشد. متر ارتفاع می 5/4حداکثر تعداد طبقات در واحدهاي مستقل خرید روزانه یک طبقه با حداکثر  −
 باشد. متر درهر طبقه می 5/4 ،ها آپارتمانخدماتی  ـ ارتفاع مجاز واحدهاي تجاري −
 باشد. متر می 5/3متراست و حداقل ارتفاع آن  80/4ع مفید طبقه همکف حداکثر ارتفا −
خدماتی ـ  واحدهاي مستقل خرید روزانه، پارکینگ در فضاي باز و در واحدهاي تجاريقطعات مربوط به در  −

 بینی شود. تواند پیش در طبقه همکف می ها آپارتمان
 انع است.% از فضاي باز براي سطوح پارکینگ بالم30تخصیص حداکثر  −
هر کدام بیشتر  واحد تجاري هر مترمربع زیربناي تجاري یا 50 هر يبه ازا پارکینگحداقل یک فضاي  تأمین  −

ن واحد پارکینگ براي استفاده مراجعابینی یک  همچنین به ازاي هر دو واحد تجاري پیش باشد الزامی است.
 الزامی است.
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  گردشگريـ  کاربري تفریحی -2-1-2
  باشد. چوگان و هتل ریزورت میگردشگري شهرسنتر شامل زمین و کلوپ  ـ هاي تفریحی کاربري

  زمین چوگان 

 باشد. چوگان ممنوع میزمین ر اراضی مربوط به هرگونه تفکیک د −

 کلوپ چوگان 

 باشد. هرگونه تفکیک در اراضی مربوط به کلوپ چوگان ممنوع می −
  باشد. درصد می 80سطح اشغال مجاز در کلوپ چوگان  −
 باشد. درصد می 200مجاز ساختمانی کلوپ چوگان حداکثر تراکم −
 باشد. چوگان می زمینمتر از سطح  30ارتفاع حداکثر ا یطبقه روي همکف و  3تعداد طبقات در کلوپ چوگان  −
 15در حداکثر  بینی پارکینگ مذکور امی است. پیشالز واحد پارکینگ براي مراجعان به کلوپ ورزشی 50تخصیص  −

 است. بالمانعروباز  صورت هدرصد سطح زمین ب
 احداث رستوران و فضاهاي تفریحی ـ تجاري وابسته به کلوپ چوگان در محدوده این اراضی بالمانع است. −
 بینی و احداث گردد. تواند بدین منظور پیش درصورت نیاز به پارکینگ بیشتر سطح زیرزمین کلوپ چوگان می −
 سیسات اختصاص یابد.پارکینگ و تا تواند به طبقات زیرزمین کلوپ چوگان می −
 گردد. زء تراکم مجاز ساختمان محسوب نمیج غیر مسقف ایوانمساحت  −
هایی از قبیل  هاي مشروط با اولویت فعالیت استفاده مجاز براي هاي تجاري در قالب حداکثر تراکم احداث فعالیت −

 بالمانع است.رستوران در مجموعه کلوپ چوگان 

  هتل ریزورت -2-1-3
  باشد. میموقت  اقامتیهاي متنوع تفریحی، ورزشی، پذیرایی و  فعالیت مجموعه هتل ریزورت شامل

  ارجح است که در اراضی مربوط به هتل ریزورت تفکیک صورت نگیرد. −
 باشد. متر مربع می 10000حداقل تقکیک قطعات در اراضی مربوط به هتل ریزورت درصورت ضرورت تفکیک،  −
 باشد. درصد می 5هاي همایش و اجتماعات  و سالندرصد  30 متل و براي احداث هتلحداکثر سطح اشغال مجاز  −
(هتل  اقامتیحداکثر تراکم مجاز ساختمانی در مورد اماکن ، هاي مختلف در صورت تفکیک قطعات براي فعالیت −

در صورت عدم تفکیک اراضی هتل  باشد. درصد می 5ها  هاي اجتماعات و همایش درصد و در سالن 150و متل) 
 درصد است. 160هاي مورد نیاز در مجموع  بینی کلیه فعالیت تراکم ساختمانی جهت پیش ریزورت حداکثر

 3تفریحی حداکثر تا  -هاي گردشگري سایر کاربريبراي طبقه روي زمین و  6هتل براي حداکثر تعداد طبقات  −
 طبقه روي زمین مجاز است.

 تواند احداث گردد. % می50% مساحت قطعه با تراکم حداکثر 20هاي گردشگري در  سایر فعالیت −
 طبقه زیرزمین در هتل مجاز است.  2احداث تا  −
 ان به عنوان زیرزمین منظور نمود.تو طبقه همکف را میاشغال معادل سطح  −
در طرح این  گردشگري و صنایع دستی ،میراث فرهنگی سازمانو  رعایت ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی −

 الزامی است. مجموعه
است. حداکثر تعداد طبقات  بالمانعمجموعه (خیابان جردن)  غربیخیابان بدنه حدهاي تجاري در بینی وا پیش −

 باشد. متر می 8با حداکثر ارتفاع طبقه  2قابل احداث در این واحدها 
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ها، در زیرزمین یک واحد پارکینگ براي کارکنان و  متر مربع زیربنا در هتل و متل 100الزم است به ازاي هر  −
 بینی شود. ن پیشادر فضاي باز براي مراجعحد یک وا

 100و هر متر مربع زیربنا  50بینی یک واحد پارکینگ به ازاي هر  سایر اماکن تفریحی گردشگري، پیش در −
 الزامی است. بازفضاي  درمترمربع از مساحت قطعه 

باز روتواند به صورت  نگ میبینی نمود. پارکی ها پیش توان براي ایجاد پارکینگ درصد فضاي باز را می 20حداکثر  −
 زء تراکم مجاز محاسبه نخواهد شد.یا سرپوشیده باشد که ج

 10ایجاد واحدهاي تجاري فقط در طبقات همکف به صورت پیوسته و مرتبط با عملکرد مجموعه حداکثر تا  −
  اشد.ب بالمانع می مراجع ذیربطدرصد تراکم ساختمانی مجاز، بدون امکان تفکیک و تملک پس از تأیید 

درصد تراکم ساختمانی مجاز  10ایجاد کلیه امکانات تفریحی، ورزشی، گردشگري در این اراضی و حداکثر تا  −
 .باشد بدون امکان تفکیک و تملک بالمانع می

بدون امکان استفاده از ضوابط تشویقی نگی، مانند سینما و یا سالن اجتماعات هاي فره ایجاد و احداث کاربري −
 باشد. درصد تراکم ساختمانی مجاز بدون امکان تفکیک و تملک بالمانع می 10ی و حداکثر تا هاي فرهنگ کاربري

در صورت اعالم ضرورت  سایر موارد مشابه شهري از قبیل پست برق، ایستگاه تنظیم فشار گاز و تأسیساتایجاد  −
 .ذیربط، بالمانع است سازمانتوسط 

  کاربري فرهنگی -2-1-4
منظور و مرکز فرهنگی به  زرندیه (سرزمین ایرانیان)گردشگري وعه این کاربري شامل تاالر شهر مجم

  باشد. محدوده شهرسنتر میبرداران  یا بهرهرسانی به ساکنان  خدمات

  تاالر شهر 
مجموعه گردشگري رهنگی و اجتماعی هاي ف جموعه شهرسنتر و نیز مرکز فعالیتعنوان قلب متاالر شهر به 

  باشد. می فرهنگی، اداري و تفریحیهاي مختلفی  ششامل بخ زرندیه (سرزمین ایرانیان)

 باشد. هرگونه تفکیک در اراضی تاالر شهر ممنوع می −
 باشد. درصد می 50حداکثر سطح اشغال تاالر شهر  −
 باشد. درصد می 100 حداکثر تراکم ساختمانی تاالر شهر −
 است.طبقه روي همکف  5حداکثر تعداد طبقات تاالر شهر  −
  عنوان یک فضاي همگانی الزامی است. به خانفضاي جلوطراحی  −
اصلی  تراسه به سمت میدانساختمان تاالر به صورت  ،گردد جهت حفظ و تقویت کریدورهاي دید پیشنهاد می −

  .احداث شود) مشرف به این کاربري(
  جهت استقرار توده ساختمانی بنا الزامی است. ،متر از طرفین 5از پشت ساختمان و فاصله متر  10بینی  پیش −
در فضاي سرپوشیده داخل و یا طبقات زیرین بنا  ،مترمربع زیربنا 100ازاي هر  مابه پارکینگواحد  یکبینی  پیش −

  الزامی است.% مازاد بر این تعداد براي پارکینگ مراجعان 20براي کارکنان و 
 سرایداري وبرقی، گرمایشی و سرمایشی، پارکینگ،  تأسیساتاحداث زیرزمین جهت استفاده به عنوان انبار،  −

 گردد. ؛ و جزء تراکم مجاز محسوب نمیموارد مشابه بالمانع است
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  مرکز فرهنگی 
هایی نظیر خانه فرهنگ، کتابخانه، سالن اجتماعات، مرکز  دوده شهرسنتر محل استقرار فعالیتمرکز فرهنگی مح

مقیاس این کاربري در سطح  باشد. هاي شهروندي می هاي فرهنگی و آموزش گزاري کالسي، محل برا نهیاارهاي  بازي
  گستره بوده و ضوابط و مقررات مربوط به آن در بخش کاربري فرهنگی در مقیاس گستره عنوان شده است.

  کاربري ورزشی -2-1-5
بینی شده  محدوده شهرسنتر پیش برداران و بهره ازهاي ساکناننی تأمینمنظور  کاربري ورزشی در شهرسنتر به

دلیل مقیاس این نوع کاربري که در  هب .باز و سرپوشیده درنظر گرفته شده استروصورت ها به  دسته از کاربرياست. این 
  باشد، ضوابط و مقررات مربوط به آن در بخش کاربري ورزشی در مقیاس گستره درج شده است. سطح گستره می

  کاربري مذهبی -2-1-6
محدوده و نیازهاي ساکنان  مینتأمنظور  باشد که نوع اول به می محدوده شهرسنتر داراي دو نوع کاربري مذهبی

  پردازند. خدمات میارائه به  (سطح شهر) تر نوع دوم در سطحی گسترده
 .باشد در این محدوده ممنوع میتفکیک قطعات مذهبی  −
و در سطح فراتر از آن  درصد 60شهر سنتر در مقیاس حداکثر سطح اشغال در اراضی مذهبی با سطح عملکردي  −

 باشد. میدرصد  40
 باشد. درصد می 100مجاز ساختمانی در اراضی مذهبی   تراکمحداکثر  −
طبقه و در سطح فراتر از آن  2شهر سنتر در مقیاس با سطح عملکردي  اکثر تعداد طبقات در اراضی مذهبیحد −

 .باشد رزمین و بدون محدودیت ارتفاعی میطبقه روي زی 3
 بالمانع است.تساب در تراکم مجاز ساختمانی بدون احهاي اصلی و نمازخانه  یم طبقه در قسمت سالنن اختصاص −
  بالمانع است.مراجعان به پارکینگ باقیمانده فضاي باز در کنار معابر  اختصاص −
 شوند. جزء تراکم مجاز محسوب نمی طرف فاقد دیوار باشند سهفضاهاي سرپوشیده که حداقل از  −
 اهاي عمومی بالمانع است.سایر فض ها و ها، میادین، پارك نورگیري فضاهاي مذهبی از گذرگاه −
به توان  درصد سطح طبقه همکف را می 10حداکثر تا هاي مذهبی  هاي کاربري به منظور تأمین هزینه −

هاي چند  اهی، فروش محصوالت فرهنگی و سالنفضاهاي آموزشی و نمایشگمانند کتابخانه، انتفاعی  هاي کاربري
ها، نمایش فیلم یا تاتر براي خردساالن و  موات، جشنبزرگداشت ا ،ی نظیر ختممنظوره براي برگزاري مراسم

 ، سخنرانی و امثال آن اختصاص داد.نوجوانان
 ها آنویژه ضابطه پارکینگ در مورد  هها ب هاي انتفاعی کلیه ضوابط این کاربري در صورت احداث کاربري −

 بایست رعایت شود. می
 باشد. هاي تجاري در این قطعه غیرمجاز می احداث کاربري −
در  فیلم و هاي نمایشی هاي بهداشتی و وضوخانه، سالن استقرار عملکردهاي انبار، موتورخانه، پارکینگ، سرویس −

 شود. ؛ و جزء تراکم مجاز محسوب نمیزیرزمین مجاز است
 بینی فضاهاي تجمع در مقابل ورودي مساجد الزامی است. پیش  −
 باشد. مترمربع زیربنا می 100تعداد پارکینگ برابر یک واحد پارکینگ به ازاي هر  −
 % فضاي روباز قطعه بالمانع است.30تخصیص پارکینگ در داخل فضاهاي سرپوشیده بنا و یا در  −
 یابی شود. موقعیت پارکینگ روباز داخل قطعات ارجح است در کنار معابر اصلی همجوار قطعه مکان −
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  پارك و فضاي سبز  -2-1-7
  باشد. عمومی و سبزراه میفضاي سبز پارك و فضاي سبز در این محدوده شامل 

 باشند. هاي شهرك می ابط مربوط به سبزراههاي این محدوده، تابع ضو سبزراه −
 باشد. ها و فضاهاي سبز ممنوع می تفکیک در پارك −
 باشد. درصد می 5 این محدوده ها و فضاهاي سبز در پاركحداکثر سطح اشغال  −
 باشد. درصد می 5 تراکم مجاز ساختمانیحداکثر  −
 .باشد می متر ارتفاع 5/4طبقه با حداکثر  1تعداد طبقات مجاز حداکثر  −
 شود. محسوب نمی فاقد دیوار باشد جزء تراکم مجاز فضاي سرپوشیده که از سه طرف −
 داخلی از تهویه و نور مستقیم الزامی است.اصلی استفاده کلیه فضاهاي  −
 متر از دیوار مجاور فاصله داشته باشند. 3ی حداقل و فضاي سبز بایست پاركهاي  ي خدماتی مرتبط با کاربريها ساختمان −
فروخته شوند و تصرف طور مجزا به متقاضیان  توانند به ها و فضاهاي سبز نمی هاي قابل استقرار در پارك کاربري −

 باشد. به صورت استیجاري مجاز می ها غرفه
 ،تفکیک، تملیک و واگذاري اراضی امکان سلبمشروط بر  ،هراها و فضاهاي سبز از سطح پاركدرصد  2اکثر تا حد −

 .مرتبط با عملکردهاي پارك و فضاي سبز اختصاص داد مجاز و مشروطهاي  توان به کاربري می
 درصد جهت احداث غرفه اختصاص داد. 5توان تا  ها و فضاهاي سبز می در هر یک از پارك −
الزامی  صورت روباز هح قطعه ب% سط10در حداکثر  مترمربع 1000به ازاي هر  یک واحد پارکینگ بینی پیش −

 است.
بدون  در فضاي سرپوشیده سرویس بهداشتی به ازاي هر هکتار پارك و فضاي سبززوج  یکحداقل  بینی پیش −

  الزامی است. ،تراکم مجاز ساختمانیاحتساب در 
ت توسط در صورت اعالم ضرور موارد مشابهشهري مانند پست برق، ایستگاه تنظیم فشار گاز و  تأسیساتایجاد  −

 مربوطه، مجاز خواهد بود. سازمان

  داريحمل و نقل و انبار -2-1-8
سنتر به پارکینگ عمومی و ایستگاه تاکسی در  ونقل و انبارداري در محدوده شهر هاي مرتبط با حمل فعالیت

  مجاورت مجموعه بازارچه اختصاص یافته است.
 باشد. ونه تفکیک در این اراضی ممنوع میهرگ  −
درصد جهت  10حت زمین به پارکینگ وسایل نقلیه و ایستگاه تاکسی اختصاص یافته و درصد مسا 80حداکثر  −

هاي موردنیاز  تواند به سایر فعالیت باقیمانده سطح قطعه می باید در نظرگرفته شود. ایجاد فضاي سبز می
 اختصاص یابد.

رکینگ و ایستگاه دیریت پامترمربع از مساحت پارکینگ و ایستگاه تاکسی به اتاقک نگهبانی و م 100حداکثر   −
  یابد. تاکسی اختصاص می

 .باشد طبقه می 1حداکثر تعداد طبقات مجاز براي اتاقک نگهبانی و مدیریت پارکینگ و ایستگاه تاکسی  −
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  ورزشضوابط و مقررات دهکده  -2-2
  کاربري ورزشی -2-2-1

مقیاس عملکرد این نوع کاربري در این محدوده مشخص، 
  باشد؛ شهر میفراو  ، شهرگستره

 جدا و هاي مختلف ورزشی از یکدیگر فعالیتارجح است 
هاي ورزشی طراحی و  صورت مجموعه هو ب تفکیک نگردند
  احداث گردند.

هاي مجاز قابل استقرار در این کاربري شامل کلیه  فعالیت
هاي  از قبیل سالنشهري هاي ورزشی در مقیاس فرا فعالیت

  باشد. فضاي ورزشی روباز میسرپوشیده و 

  

  
موقعیت دهکده ورزش: 3-2 یر شماره تصو

ورزشی ویژه که در دیگر نقاط مجموعه ـ  تفریحی هاي فضا جهت انجام فعالیتبینی  پیشتخصیص اراضی و 
ر کراس، پارك آبی و موتو  سواري، ، همانند گلف، چوگان، فرمول یک، اسبزرندیه (سرزمین ایرانیان)گردشگري 

 باشد. اند، در داخل این محدوده مجاز نمی بینی شده کارتینگ پیش
باشد  هاي مختلف ورزش بالمانع می هاي رشته هاي ورزشی جهت تعلیم فنون و مهارت احداث مدارس و آکادمی

شود  وصیه می(دهکده دانش) ت ورزشدلیل تخصیص اراضی مکفی آموزش عالی در محدوده مجاور دهکده  هولیکن ب
  مذکور شکل گیرند.اراضی هایی که نیازمند تعالیم تئوریک و آکادمیک است در داخل  انواع آموزش

بایست  عیت استقرار ساختمان میهاي آموزشی ورزشی، موق فعالیت به درصورت تخصیص بخشی از اراضی
تعلیم (آموزش) را داشته باشند؛  هاي ورزشی مرتبط با موضوع اي باشد که امکان تعامل مستقیم با رشته گونه به

بایست در طرح  می Ring Roadي همجوار با ها ساختمانهمچنین تسهیالت آمد و شد و دسترسی به قطعات و 
هاي واقع در اطراف رینگ  (تامین دسترسی به ساختمان شود. گرفتهبینی و در نظر  معماري و سایت مجموعه پیش
  ت گیرد).بایست صور رود از داخل سایت مربوط می

  
 

  مقیاس
مجاز حداقل سطح 

تفکیک قطعه 
  (مترمربع)

 حداکثر سطح اشغال
  (درصد) مجاز

تراکم مجاز حداکثر 
  (درصد) ساختمانی

حداکثر تعداد 
  مجاز اتطبق

  4  120  40  10000  فرا شهري

 واقع در دهکده ورزش ي ورزشیاي کاربر مشخصات ضابطه: 1-2 جدول شماره 

 رعایت استانداردها و معیارهاي فدراسیون ورزشی الزامی است. هاي باز ورزشی و زمین هاي ورزشی در احداث سالن −
 باشد. احداث پیلوت بالمانع است ولیکن محصور کردن پیلوت مجاز نمی −
 ز ارتفاعی الزامی است. متبوعه ورزشی در خصوص تعیین حدود مجا هاي سازمانهاي  نامه رعایت آیین −
و سایر مستحدثات مربوط، سطوح خالی اراضی  ، معابر داخلیي پارکینگ هاي ورزشی، محوطه غیر از زمین به −

 ورزشی باید به فضاي سبز و درختکاري اختصاص یابد.
ع مترمرب 80 هر و یک واحد به ازاي قطعه مترمربع فضاي باز 150بینی یک واحد پارکینگ به ازاي هر  پیش −

 الزامی است. براي کارکنانزیربنا 
% 30در حداکثر  مازاد بر پارکینگ کارکنان % پارکینگ کارکنان براي پارکینگ مراجعان20 معادل تخصیص −

 الزامی است.صورت روباز و یا سرپوشیده  هبسطح قطعه 
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 باشد. یمتر م 3هاي عبور تاسیسات  بدون احتساب محل متر و حداکثر آن 5/2حداقل ارتفاع پارکینگ  −
دلیل صرف  هبینی گردند؛ لیکن ب هاي ساختمانی پیش توانند در طبقات زیرین توده هاي طبقاتی می پارکینگ −

تر  منظور تخصیص به پارکینگ ارجح ه از فضاهاي بالاستفاده طبقات بههاي نسبتاً باال جهت این امر استفاد هزینه
 المانع است.% از سطح فضاي باز به پارکینگ ب30تخصیص حداکثر  است.

هاي    بینی شود رعایت ضوابط کاربري هاي تجاري ـ خدماتی و اداري در قطعه ورزشی پیش در صورتیکه کاربري −
 الزامی است. شهرو  گسترهتجاري و اداري در مقیاس 

هاي مشروط بالمانع  مترمربع جهت ایجاد کاربري 1000حداکثر  تادرصد تراکم مجاز  10استفاده از حداکثر  −
 است.

 بالمانع است. ،درصد سطح اشغال مجاز 50احداث زیرزمین حداکثر معادل  −

  کاربري تفریحی -2-2-2
ي  باشد. ارجح است عمده ، میدهکده ورزشبا  هماهنگیهاي تفریحی و فراغتی در  این کاربري شامل فعالیت

 دهکده ورزشورزشی در  برخالف قطعات با کاربري .واقع گرددصورت روباز  ههاي قابل استقرار در این اراضی ب فعالیت
بینی شده، استفاده و امکان ورود و خروج در  باشد، در فضاهاي تفریحی پیش داراي کنترل میکه ورود و خروج عموم 

توانند جهت گذراندن اوقات فراغت و یا جهت تفریحات، روزانه و هفتگی خود به این مکان  است و افراد می آن بالمانع
  مراجعه نمایند.

(هرکدام که  % تراکم مجاز ساختمانی10% سطح قطعه و 30اي ورزشی موجود در این کاربري برابر حداکثر فضاه −
  کمتر باشد) است.

 هاي مشروط بر اساس ضوابط کاربري تفریحی بالمانع است. احداث کاربري −

  باشد: هاي قابل استقرار در این کاربري به شرح جدول زیر می مشخصات توده
  

  حداکثر طبقات  حداکثر تراکم  سطح اشغال  مترمربع)(ح تفکیک مجاز قطعه حداقل سط  فعالیت تفریحی
  15  400  30  2000  (هتل) اقامتی

  2تا  1  80  40  500  اقامتی (متل)

  2  15  10  2000  سایر عملکردها

  واقع در دهکده ورزشهاي تفریحی  اي کاربري مشخصات ضابطه: 2-2 جدول شماره 

  بینی گردد. بایست پیش ن در داخل اراضی این کاربري میفضاي پارکینگ مراجعا −
  گردد. بایست با هماهنگی هم و در یک زمان طراحی می طرح محوطه و ابنیه می −
 200و یک واحد ما به ازاي هر مربع زیربناي سرپوشیده متر 100واحد پارکینگ به ازاي هر تخصیص یک  −

 احداث پارکینگ در زیرزمین بالمانع است. 1فضاي روباز تفریحی الزامی است.مربع متر
 درصد از اراضی مجموعه به پارکینگ روباز بالمانع است. 20تخصیص حداکثر  −
 طبقه است. 2حداکثر تعداد طبقات زیرزمین  −

                                                   
 شود. سقف سبک جزء فضاهاي سرپوشیده مطرح نمی -1
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  کاربري تجاري ـ خدماتی -2-2-3

  باشد. ر میهاي تجاري دهکده ورزش در سطح گستره و شه مقیاس عملکرد کاربري −
حداقل سطح تفکیک 

  مجاز (مترمربع)
حداکثر سطح اشغال مجاز 

  (درصد)
 تراکم مجاز ساختمانیحداکثر 

  (درصد)
حداکثر تعداد طبقات 

  مجاز (درصد)
500  30  60  2  

 ی واقع در دهکده ورزشمشخصات ضابطه احداث کاربري تجاري خدمات: 3-2 جدول شماره 

 باشد. مترمربع می 500حداقل سطح تفکیک واحدهاي فروش خدماتی برابر با  −
  باشد. متر می 5/3متراست و حداقل ارتفاع آن  5حداکثر ارتفاع مفید طبقه همکف  −
  متر است. 3و حداقل ارتفاع آن  60/3حداکثر ارتفاع مفید سایر طبقات بر روي همکف  −
  انبار و پارکینگ بالمانع است. تاسیسات، براي استفاده در یک طبقه حداکثر احداث زیرزمین −
مترمربع سطح مفید تجاري و یا به ازاي هر واحد تجاري هر  30حداقل یک واحد پارکینگ به ازاي هر  تأمین −

 کدام بیشتر باشد، الزامی است.
  ت.براي مراجعان الزامی اس به ازاي هر دو واحد تجاري پارکینگ یک واحدتخصیص  −
  باشد. صورت روباز و یا سرپوشیده مجاز می ه% سطح قطعه ب30بینی پارکینگ در حداکثر  پیش −
صورت بگیرد ولیکن سایر  دهکده ورزشاست دسترسی قطعات تجاري فروش خدمات از معبر داخلی   ارجح −

قل از ي اصلی مجموعه باشد ولیکن دسترسی مستها خیابانبه  بایست مشرف هاي خدمات غذایی می فعالیت
 مجاور در قطعات تجاري ممنوع است. خیابان

  کاربري فرهنگی -2-2-4
هاي تفریحی،  اشت، همایشدهاي ورزشی در قالب بزرگ یبرگزاري مسابقات ورزشی و یا گردهمایبدون شک 

اي است که اراضی فرهنگی نقش پاسخدهی به این امر را در  یادمانی و حتی آموزشی نیازمند فضاي مخصوص و ویژه
  نمایند. ایفا می هکده ورزشدمجموعه 

  ي قابل استقرار در این کاربري به شرح زیر است: مشخصات ابنیه
حداقل سطح تفکیک 

  مجاز (مترمربع)
حداکثر سطح اشغال مجاز 

  (درصد)
 تراکم مجاز ساختمانیحداکثر 

  (درصد)
حداکثر تعداد طبقات 

  مجاز (درصد)
2500  40  110  3  

 واقع در دهکده ورزش ي قابل استقرار در کاربري فرهنگی مشخصات ابنیه: 4-2 جدول شماره 

  گردد. طرف فاقد دیوار باشد. جزء تراکم محسوب نمی سهفضاي سرپوشیده که حداقل از  −
اتر و سالن اجتماعات و تئ ي فضاهاي اصلی از تهویه و نور مستقیم ضروري است مگر در مورد آمفی استفاده کلیه −

 شود. ي مصنوعی توصیه می هاي مشابه دیگر که استفاده از نور و تهویه هاي نمایش و سالن سینما و سالن
 ها بالمانع است. ها، میادین و پارك نورگیري فضاهاي فرهنگی از نور فضاهاي عمومی مانند گذرگاه −
براي کارکنان و یک واحد پارکینگ به  ناي فرهنگیمترمربع زیرب 80بینی یک واحد پارکینگ به ازاي هر  پیش −

 الزامی است. مترمربع زیربنا براي مراجعان 100ازاي هر 
بالمانع  ،باز یا سرپوشیده بدون احتساب جزء تراکم مجازرودرصد فضاي باز به صورت  20بینی پارکینگ در  پیش −

 است.
 بینی پارکینگ مطابق ضوابط تجاري الزامی است. پیش هاي تجاري مشروط در اراضی فرهنگی، در صورت استقرار کاربري −
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 متر پوشانده شود. 4حایل سبز و درختان انبوه به عمق حداقل توسط  ها شود اطراف کتابخانه توصیه می −
 هاي شلوغ، پر سر و صدا و پر ازدحام جایز نیست. یابی و استقرار ساختمان کتابخانه اطراف کاربري مکان −
برقی، گرمایشی و سرمایشی، پارکینگ، سرایداري و موارد  تأسیساتفاده به عنوان انبار، احداث زیرزمین جهت است −

 مشابه بدون احتساب جزء تراکم مجاز بالمانع است.

  کاربري مذهبی -2-2-5
باشد.  در این مکان بالمانع میها  ي عزاداري) و سایر عبادتگاهها نااحداث مسجد، حسینیه و تکیه (در زم

انگیزي طرح معماري بناي این  ، نمایانی و نقشدهکده ورزشي  این کاربري در محدودههمچنین بدلیل استقرار 
باشد. سایر مشخصات و ضوابط مربوط  کاربري بسیار حائز اهمیت است. تفکیک این اراضی در این محدوده جایز نمی

  باشد. به این قطعه به شرح زیر می

  باشد. درصد می 60ثر سطح اشغال مجاز برابر با کحدا −
  .باشد طبقه روي زمین می 2% و حداکثر تعداد طبقات مجاز نیز برابر 100حداکثر تراکم مجاز ساختمانی برابر است با  −
  و در جبهه مشرف به معبر اصلی درصد زیربناي مجاز 1حداکثر در هاي درآمدزاي تجاري  احداث کاربري −

  بالمانع است. جنوبی دهکده ورزشـ  شمالی
 ها و سایر فضاهاي عمومی بالمانع است. ز گذرگاهنورگیري فضاهاي مذهبی ا −
بایست در طرح و اجرا  میبر اساس مصوبه نحوه ساخت مساجد مسجد ضوابط مختص به آن درصورت احداث  −

  مدنظر قرارگیرد.
هاي نمایشی، فیلم، در  هاي بهداشتی و وضوخانه، سالن استقرار عملکردهاي انبار، موتورخانه، پارکینگ، سرویس −

 مجاز است. زیرزمین
 طبقه در زیر طبقه همکف مجاز است. احداث زیرزمین تا دو −
 گردد. متر) جزء زیربنا محسوب نمی 50/2ارتفاع مفید ا حداکثرزمین و پیلوت (بسطح زیر −
منظور از جوانب فنی عدم بلندمرتبگی بیش از  ارتفاع بناهاي مذهبی ضمن رعایت جوانب فنی محدودیتی ندارد. −

 باشد. ي همجوار میها ساختماناع برابر از ارتف 2/1
 متر مربع زیربنا الزامی است. 100تخصیص یک واحد پارکینگ به ازاي هر  −
 احداث پارکینگ در زیرزمین بالمانع است.  −
 درصد از اراضی مجموعه به پارکینگ روباز بالمانع است. 20تخصیص حداکثر  −

  موقت مسکونیکاربري  -2-2-6
ي المپیک، ضرورت  ي دهکده و یا در برخی مواقع هفتگی در مجموعه دلیل لزوم اقامت و استراحت روزانه هب
ی با امکانات آپارتمانباشد. از این رو مجموعه  ناپذیر می هاي موقت در آن اجتناب گاه بینی استراحتگاه و یا اقامت پیش

  بینی و استقرار یافته است. خوابگاهی کامل در بخش غربی این محدوده پیش
ي سکونتی ویژه به صورت یکپارچه و بدون تفکیک در نظر گرفته شود؛ ضوابط  جموعهارجح است طرح این م

  کلی این مجموعه به شرح زیر است:
حداقل سطح تفکیک 

  مجاز (مترمربع)
  حداکثر سطح اشغال مجاز

  (درصد) 
 تراکم مجاز ساختمانیحداکثر 

  (درصد)
حداکثر تعداد طبقات مجاز 

  (درصد)
1500  35  120  4  

  واقع در دهکده ورزش موقت مسکونی  اي کاربري مشخصات ضابطه: 5-2  جدول شماره



  

 

مهندسین
  

مشاور 
پــــــــــــی کده

  

41  
 منطقه نمونه گردشگري

ــــهـــــــــــــــزرندی   ـ

 متر مربع زیربنا الزامی است. 100تخصیص یک واحد پارکینگ به ازاي هر  −
همکف و زیرزمین  باشد و احداث پارکینگ انحصاراً در طبقات حداکثر تعداد طبقات زیرزمین یک طبقه می  −

 بالمانع است.
 درصد از اراضی مجموعه به پارکینگ روباز بالمانع است. 20تخصیص حداکثر  −

  کاربري پارکینگ -2-2-7
هاي فرهنگی، تجاري و مذهبی مجاور  صورت توامان به کاربري هبایست ب ایست که می گونه موقعیت این کاربري به

  دهی نماید. خود سرویس
بینی فضاي نگهبان و سرویس در  باشد. البته پیش در این کاربري ممنوع می بناییالح احداث هرگونه ابنیه با مص

بایست منطبق  هاي سواره و پیاده می باشد. ضوابط ورود و خروج دسترسی حداکثر یک درصد سطح قطعه بالمانع می
  مربوط رعایت شوند.هاي  نامه بر آئین

  شهري تأسیساتکاربري  -2-2-8
بع آب واقع در جنوب امحدوده شامل پست برق در جنوب شرقی مجموعه و منشهري مستقر دراین  تأسیسات
  باشد. غربی آن می

خانه، نمازخانه، انبار، دفتر و اتاق کارکنان و  هاي بهداشتی، تلفن احداث ساختمان سرایداري، نگهبانی، سرویس
 بود. رزمین قابل احداث خواهددرصد سطح قطعه در یک طبقه بدون زی 10موارد مشابه مطابق با نیاز و حداکثر در 

  کاربري تجهیزات شهري  -2-2-9
بینی و  ، پیشزرندیه (سرزمین ایرانیان)توریستی ـ  رسانی مطلوب به سطح مجموعه تفریحی در راستاي خدمات
نماید،  رسانی می خدمات زرندیه (سرزمین ایرانیان)نشانی و اورژانس که به کل سطح مجموعه  استقرار مجموعه آتش

هاي مربوطه انجام گرفته است و لذا  نقشه مت واقع شده است. بدیهی است تفکیک این دو فعالیت دردر این قس
  باشد. به سطوح کوچکتر مجاز نمی ها آنتفکیک 

  ضوابط کاربري تجهیزات شهري: 6-2 ماره جدول ش

  ي مجاور الزامی است.ها ساختمانرعایت ارتفاع مناسب به منظور حفظ سیماي مجموعه با توجه به ارتفاع 
نیازهاي حوزه با رعایت  ینتأمسرایداري به منظور  و ي جنبی مانند نگهبانیها ساختماندر صورت نیاز، احداث 

خانه و  جهت ایجاد ایستگاه اورژانس، احداث ساختمان اورژانس و تلفن ضوابط ایمنی و محیط زیست بالمانع است.
ي اورژانس به پارکینگ تبدیل ها تواند جهت استقرار آمبوالنس ي سطح قطعه می خوابگاه پرسنل بالمانع است. بقیه

  شود.
 مربوطه در فرآیند طراحی و اجرا الزامی است. هاي سازماناحداث تبعیت از ضوابط و مقررات 

  حداکثر سطح اشغال  نوع کاربري
  (درصد)

  حداکثر تراکم ساختمانی
  حداکثرتعداد  طبقات  (درصد)

  2  40  20  اورژانس

  2  10  10  نشانی آتش



  

 

مهندسین
  

مشاور 
پــــــــــــی کده

  

42  
 منطقه نمونه گردشگري

ــــهـــــــــــــــزرندی   ـ

  کاربري اداري -2-2-10
  هاي اداري قابل استقرار دراین اراضی موارد زیر است: از جمله فعالیت

ها و  ها و کانون ، بنیادها و نهادهاي عمومی، انجمندهکده ورزشمحدوده  مراجع ذیربط ادارات عمومی شامل: −
  تشکالت غیردولتی

 ي اداري نیروي انتظامیها ساختماني نظارتی همانند آگاهی، کالنتري، پاسگاه و ها ساختمان و انتظامی شامل: قضایی −

  حداکثر سطح اشغال  حداقل سطح تفکیک  نوع کاربري
  (درصد)

  حداکثر تراکم ساختمانی
  حداکثر تعداد طبقات  (درصد)

  3  100  40  2000  ادارات عمومی

  2  90  50  1500  قضایی و انتظامی

 هاي اداري واقع در دهکده ورزش اي کاربري مشخصات ضابطه: 7-2 جدول شماره 

 مجاز است.  ات عمومیاحداث یک طبقه زیرزمین در اراضی اداري ـ انتظامی و دو طبقه زیرزمین در اراضی ادار −
سطح اشغال مجاز ساختمانی و تراکم  درینگ سرپوشیده بدون احتساب توان به پارک درصد فضاي باز را می 10 −

 اختصاص داد.
تظامی براي انـ  اداري بینی یک واحد پارکینگ در خارج از محوطه بناي پیش امترمربع زیربن 200به ازاي هر  −

و یا به ازاي  یانتظام - مترمربع زیربناي اداري 40هر ازاي  احداث یک واحد پارکینگ بهن الزامی است. امراجع
 الزامی است.تر باشد) (هرکدام بیشتعداد کارکنان 

ي جنبی از قبیل نگهبانی، سرایداري، انبار و مشابه آن در کنار دیوارهاي خارجی و مجاورین ها ساختماناحداث  −
 .بالمانع است

  طراحی دهکده ورزش ضوابط تکمیلی 

باشد.  ي ورزش می زامات اساسی در طراحی دهکدههاي مجموعه یکی از ال بینی طرح مناسب و ویژه ورودي پیش −
 ارجح است ورودي اصلی در جبهه واقع در امتداد میدان گلف شکل گیرد.

ویژه براي کودکان، افراد کم سن و سالمندان)  هدر راستاي ارتقاي امکانات شبکه ارتباطی (بها  توجه به دسترسی −
 .مورد توصیه است

هاي مختلف طراحی بر اساس نیازها و  رسانی در مجموعه ارجح است قسمت هاي خدمات منظور ارتقاي کیفیت به −
توقعات مخاطبان شکل گیرد. عالوه بر آن تدوین ساختارهاي مدیریت، حفاظت و پشتیبانی از امکانات و 

مورد  شود که داري کیفی و زمانی آن، پیشنهاد میهاي متناوب زمانی در راستاي ارتقاي پای تجهیزات در دوره
 قرار گیرد. توجه

هاي اصلی، نقاط  در نقاط استراتژیک مجموعه همانند ورودي بهتر استواقع در سایت  اي نشانهي ها ساختمان −
 احداث شود. دهکده مسکونیي  ها مشرف به میدان المپیک و مجموعه

 باشد. هاي سازگار ورزشی در مجاورت یکدیگر بالمانع می استفاده از تنوع فعالیت −
در کل سطوح مجموعه  ،صورت مجزا از مسیرهاي سواره هاحی مسیرهاي پیاده و دوچرخه برطشود  توصیه می −

 پذیرد.صورت 
هاي مختلف مجموعه داراي فضاهاي باز اختصاصی مخصوص به خودشان باشند؛  ارجح است عملکردها و فعالیت −

 هاي ویژه ییردهمامجموعه جهت برپایی مراسم و گعالوه بر این امر فضاهاي باز همگانی در نقاط مرکزي 
 بینی و احداث گردند. پیش
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به کمک فضاهاي سبز و همگانی طراحی شده و به امکانات مقتضی تجهیز  ارجح استکلیه فضاهاي باز محوطه  −
 شوند.

 هاي مختلف فضا مورد توصیه است. زا در مجموعه براي ایجاد یکپارچگی بین قسمت خلق عناصر وحدت −
دهی داخلی به نقاط مختلف مجموعه را فراهم  اسب و کارا که امکان سرویسنقل من و بینی و تعبیه حمل پیش −

 .شود توصیه میآورد 
صورت غیر پراکنده و متمرکز انجام گیرد که موجب کاهش  ههاي مختلف ورزشی ب ارجح است طرح مجموعه −

 سفرهاي دسترسی و ارتقاي خوانایی فضایی گردد.
با یکدیگر و با دیگر فضاهاي همگانی ورزش، بازي و  ها آنارتباط حوه ي اصلی توجه به نها ساختمانیابی  در مکان −

 است. مهم و اساسیامري  یتفریح
 هاي فضایی و فعالیتی در طرح مجموعه مورد نظر قرار گیرد. ارجح است مرکزیت −
بستر  براي  ریزي شده هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی برنامه هاي فیزیکی طرح با جنبه توجه به انطباق فرم −

 طراحی مجموعه است. نکات مهمطرح از 
مورد توصیه رهاي پیاده از سواره هاي متنوع و گوناگون براي متمایز ساختن مسی استفاده از مصالح رنگی با گونه −

 .است
شاخص، کارا، منحصر بفرد و متناسب با منظر طبیعی و مصنوع  ارجح استطرح معماري استادیوم ورزشی  −

 مجموعه باشد.
 گردد. مجموعه پیشنهاد می فی فضاهاي خصوصی و نیمه خصوصی در نقاط مختلبین پیش −
) در فضاي سرپوشیده خودرودوچرخه بصورت جداگانه (از محل پارکینگ  )پارکینگتوقف ( يها نابینی مک پیش −

 و یا باز به انضمام تعبیه تمهیدات امنیتی بالمانع است.
اي باشد که خالق فضاهاي  بایست بگونه و محوطه می ها از نقطه نظر طرح معماري طبقات همکف مجموعه −

 سرزنده و جذاب باشد.
 شدیداً مورد توصیه دهکده ورزشهاي پیوسته مسیر پیاده در تمام سطوح داخلی فضاهاي  بینی دسترسی پیش −

 بینی گردد. است. ارجح است مسیر متداوم یاد شده در محیط پیرامون فضاهاي مجموعه پیش
هاي مناسب شهري)  بایست از کفسازي مناسب و همساز با اقلیم (همراه با زیرساخت مسیرهاي پیاده می −

 برخوردار باشند.
هاي گیاهی پرچین  لف تنها از طریق کاشت ردیفتهاي مخ هاي ورزشی و حتی کاربري تفکیک فضایی و فعالیت −

 متر باشد. 5/1تواند  ها می بالمانع است. حداکثر ارتفاع پرچین
ها  هاي اداري و پذیرش و استراحت در طبقات زیرین مجموعه پرمراجعه همانند قسمت ارجح است فضاهاي −

 (همکف و اول) و فضاهاي با دسترسی و مراجعه محدودتر در طبقات باالیی مجموعه بناها استقرار یابند.
اندازهاي  روشنایی در ایام شبانگاهی و منظرسازي نرم و چشم تأمینبینی امنیت مسیرهاي پیاده از طریق  پیش −

 .مورد تأکید استآور در طی آن  بیعی نشاطط
گردد.  برداري از بناهاي این محدوده شدیداً توصیه می هاي نو و پاك در احداث و بهره استفاده از انرژي −
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  ضوابط و مقررات دهکده سالمت -2-3
  کاربري درمانی -2-3-1

ترین کاربري واقع در محدوده دهکده  ترین و مهم عمده
باشد. عملکردهاي غالب این  انی میسالمت، کاربري درم

  هاي زیر است: ي حاضر شامل فعالیت کاربري در محدوده
 هاي خصوصی و تخصصی بیمارستان و کلینیک −
 مراکز جراحی زیبایی −
 مراکز توانبخشی و سالمتی −
 همراکز تنظیم خانواده و مشاور −
 (تولید داروهاي خاص) صنایع خردمقیاس دارویی −

دارویی، تولید داروهایی است منظور از صنایع خردمقیاس 
که مدت زمان مصرف کوتاهی دارند و در محل تولید و مصرف 

هایی جهت تولید این نوع  شوند بدین منظور آزمایشگاه می
ها  و کلینیک ها بیمارستانداروها در این کاربري و در ارتباط با 

مراکز توانبخشی و سالمتی شامل  شود.  باید درنظر گرفته
ها،   هاي مراقبت از سالمندان، آسایشگاه گاه سکونت اي از مجموعه

مراقبت از معتادان، بیماران روانی، و معلولین ذهنی و جسمی، 
  هاست. فیزیوتراپی و از این قبیل فعالیت

  
  موقعیت دهکده سالمت: 4-2 تصویر شماره 

  
  ها و مراکز جراحی ، کلینیکها بیمارستان: 5-2 تصویر شماره 

زرندیه (سرزمین  گردشگري هاي خصوصی و تخصصی در سطح مجموعه ها و کلینیک مقیاس عملکردي بیمارستان
% و 40بع، حداکثر سطح اشغال قطعات مترمر 2000باشد و لذا حداقل سطح تفکیک آن برابر  ایرانیان) و فراتر از آن می

طبقه بر روي زمین  4باشد. حداکثر تعداد طبقات مجاز قابل احداث  درصد می 140 تراکم مجاز ساختمانیحداکثر 
  باشد. می

  باشد. هاي این کاربري که در باال بدان اشاره شد به شرح زیر می مشخصات سایر فعالیت
  

  حداکثر تعداد طبقات  حداکثر تراکم ساختمانی  الحداکثر سطح اشغ  حداقل سطح تفکیک قطعه
2000  40%  140%  4  

  هاي درمانی واقع در دهکده سالمت اي کاربري مشخصات ضابطه: 8-2 جدول شماره 

رصد فضاي باز به صورت د 30 یا درصد فضاي باز به صورت سرپوشیده و 20بینی پارکینگ اختصاصی در  پیش −
 غیرمسقف بدون احتساب در تراکم مجاز بالمانع است.

کارکنان و براي استفاده بینی یک واحد پارکینگ اختصاصی  مترمربع سطح زیربناي مجاز، پیش 80به ازاي هر  −
 الزامی است. مترمربع زیربنا براي استفاده مراجعان 100یک واحد پارکینگ به ازاي هر 

  بینی شود. و در محل مناسب پیش صورت جداگانه به ن در کنار معبر عمومیاپارکینگ مراجعشود  توصیه می −
 ي مناسبی براي پارکینگ معلولین در نظر گرفته شود. در طراحی فضاي اختصاصی پارکینگ، حتماً محدوده −
 باشد. درصد سطح پارکینگ کل بیمارستان می 10میزان سطح موردنیاز براي پارکینگ معلولین  −
طرف (از مجموع چهار طرف) فاقد دیوار باشد جزء تراکم  3اي سرپوشیده مانند پیلوت و ورودي که حداقل از فض −

 .شود مجاز محسوب نمی
 باید کامالً از هم مجزا باشند. مراکز درمانی عمده می و ها بیمارستانورودي سواره و پیاده در  −
 هاي مشروط اختصاص داد. کاربري توان به درصد تراکم مجاز ساختمانی را می 10حداکثر تا  −
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توان به خدمات تجاري  را می ـ هرکدام کمتر بود ـ % از آن10و یا مترمربع سطح همکف  300حداکثر تا  −
  مشروط مانند داروخانه، فروش لوازم بهداشتی و ارتوپدي و مشاغل مشابه اختصاص داد.

 گیرد. هاي تجاري مورد طراحی قرار می ربريهاي تجاري مشروط، بر اساس ضوابط و مقررات کا پارکینگ کاربري −
 دوجداره و عایق صوتی باشد. ستبای می ها بیمارستانهاي  پنجره −
صورت مجزا از  ماران و معلولین بهتخت، وجود آسانسورهاي حمل بی 100بیش از  هاي بیمارستاندر  −

 آسانسورهاي حمل بازدیدکنندگان و کارکنان الزامی است.
شوند  ، فیزیوتراپی و سایر فضاهاي درمانی و جنبی مشابه که عموماً در زیرزمین احداث میرادیولوژي، آزمایشگاه −

 شوند. جزء تراکم مجاز محاسبه می
برق اضطراري و موارد مشابه در فضاي باز بدون محاسبه در  تأمینگرمایشی و سرمایشی،  تأسیساتبینی  پیش −

 واهد بود.درصد سطح قطعه مجاز خ 10تراکم ساختمانی تا حداکثر 
هاي  و اندود گچ و سیمان براي ساختمانمصالح طبیعی مانند سیمان، آجر، سنگ  ،هاي خنثی استفاده از رنگ −

 شود. توصیه می ها ساختمانهاي قوي در جزئیات معماري  درمانی و استفاده از رنگ
 ی باشد.ي درمانها ساختمانداردهاي طراحی نمنطبق با استابایست  میي درمانی ها ساختمانطرح  −
ي درمانی و ها ساختمانرسانی در داخل  یابی و اطالع یابی، جهت تلف مکانبایست در انواع مخ عالئم و تابلوها می −

 نیز با استفاده از ابزار گوناگون نقشه، تصویر و نوشته باشد.
ی ي درمانها ساختمانهاي اداري و پذیرش در طبقات زیرین  ارجح است فضاهاي پرمراجعه همانند قسمت −

 استقرار یابند.

  کاربري تفریحی -2-3-2
ها و  ها، ویالها و آپارتمان هاي سالمت، هتل بیمارستان این کاربري شامل مراکز تفریحی و رفاهی به صورت کلوپ

بینی فضاهاي سبز تجهیز شده،  ن دهکده سالمت است. همچنین پیشجهت اقامت موقت بیماران و مراجعا هایی متل
  ها در این کاربري الزامی است این قبیل فعالیتهاي آمبوالنس و از  ایستگاه

 به خود سطح باالترین در را پذیرایی خدمات که شود می گفته مجهزي يها بیمارستان به ،ها بیمارستان هتل
 آشپزخانه ورزشی، سالن بیلیارد، جکوزي، سونا، مثل خدماتی با ها بیمارستان هتل. دهند می ارائه او خانواده و بیمار

 از تفریحی هاي برنامه و باز منوي با رستوران زنده، هاي برنامه و تئاتر تماشاي شهر، اطراف تفریحی تورهاي اختصاصی،
 انجام را نیز بیمار سالمتی بهبود براي الزم  پزشکی اقدامات حین همین در و کنند می پذیرایی او خانواده و بیمار
 این. کند می پیدا تفریحی جنبه باشد، داشته درمانی جنبه آنکه از بیشتر گردشگر، یک سفر حساب این با. دهند می

جنبه  ها آن در اقامت که دهند می ترتیب را سالمتی شهر یا بیمارستانی مجتمع یک حقیقت در ها بیمارستان هتل
  سازد. زمان برآورده می درمانی و تفریحی را بصورت هم

وپ سالمت شامل جاده سالمت و مسیرهاي پیاده و کل ،ها هاي قابل استقرار در این مجموعه از دیگر فعالیت
 ماساژ سالن ورزشی، درمان و ایروبیک سالن ریلکسیشن، آراموتراپی، هیدروتراپی،دوچرخه و همچنین فضاهایی براي 

  باشد. می سالمت کلوپ هاي قسمت از بخشی بخار سوناي و خشک سوناي درمانی، طبیعت سالن درمانی،
مشخصات است لذا  و فراتر از آن زرندیه (سرزمین ایرانیان)در سطح مجموعه  ها انبیمارستمقیاس عملکرد هتل 

  باشد. می زیرآن به شرح جدول 
حداقل سطح تفکیک   نوع کاربري

راکم حداکثر ت  حداکثر سطح اشغال  قطعه
  ساختمانی

حداکثر تعداد 
  طبقات

  3  %120  %50  2000  اقامتی (هتل)
  2  %80  %40  500  اقامتی (متل)

  بیمارستان واقع در دهکده سالمت و متل اي هتل مشخصات ضابطه: 9-2 شماره جدول 
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  :باشد میهاي مستقر در این کاربري در دهکده سالمت به صورت زیر  مشخصات سایر فعالیت
  حداکثر تعداد طبقات  ساختمانیحداکثر تراکم   حداکثر سطح اشغال  حداقل سطح تفکیک قطعه

1000  40%  70%  2  

  هاي تفریحی واقع در دهکده سالمت اي کاربري مشخصات ضابطه: 10-2 جدول شماره 

 الزامی است.مترمربع زیربنا  100به ازاي هر تخصیص یک واحد پارکینگ  −
 گ به ازاي هر واحد متل الزامی است.بینی دو واحد پارکین پیش −
توان براي ایجاد  درصد فضاي باز را می 20بینی پارکینگ در زیرزمین و فضاي باز مقدور است. حداکثر  پیش −

طح اشغال باز یا سرپوشیده باشد که جز تراکم و سسرتواند به صورت  کینگ میبینی نمود. پار ها پیش پارکینگ
 مجاز محاسبه نخواهد شد.

 هاي سالمت مجاز است. و کلوپ ها بیمارستانطبقه زیرزمین براي پارکینگ در هتل  2 احداث −
 را فراهم آورد.هاي آتی  اي باشد که امکان توسعه گونه بایست به ها می طرح معماري مجموعه متل −
 ص پیدا کند.متل و هتل بیمارستان اختصا ی نظیرهای به فعالیت تواند می درصد از مساحت کاربري تفریحی 40حداکثر  −
 شود. توصیه میها  متل ابنیه هاي اختصاصی براي در نظر گرفتن حیاط −
 سازي کلیه فضاهاي مجموعه تفریحی دهکده سالمت الزامی است. محوطه −
  بینی مسیرهاي پیوسته پیاده و دوچرخه در تمام محوطه کاربري تفریحی الزامی است. پیش −

  کاربري اداري -2-3-3
 سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  ارات و شرکت، ادها سازماناین کاربري شامل 

  است.  و سایر خدمات مورد نیاز خدمات درمانی سازمانت اجتماعی و خدما
 و فراتر زرندیه (سرزمین ایرانیان)مقیاس عملکرد این کاربري در محدوده دهکده سالمت در سطح مجموعه 

درصد و حداکثر تراکم  50مترمربع، حداکثر سطح اشغال  1000قطعات است، بنابراین حداقل سطح تفکیک 
  طبقه است. سهدرصد در  80ها  ساختمانی آن

  حداکثر تعداد طبقات   حداکثر تراکم ساختمانی   حداکثر سطح اشغال  حداقل سطح تفکیک قطعه
1000  50%  80%  3  

 هاي اداري واقع در دهکده سالمت اي کاربري مشخصات ضابطه: 11-2 جدول شماره 

 احداث دو طبقه زیرزمین مجاز است.  −
 تراکم مجاز اختصاص داد. ءتوان به پارکینگ سرپوشیده بدون محاسبه جز درصد فضاي باز را می 20 −
مترمربع زیر بناي  200اي هر به ازمترمربع زیربنا براي کارکنان و  100تخصیص یک واحد پارکینگ به ازاي هر  −

 ن الزامی است.اداري براي مراجعا بینی یک واحد پارکینگ در خارج از محوطه مجاز پیش

  کاربري تجاري -2-3-4
 پزشکی، داروسازي هاي داخلی و خارجی فروش تجهیزات پزشکی، دندان ها و شرکت این کاربري شامل نمایندگی

و مراکز  ها رستورانهاي بیمه و  ، شرکتیمردم نهادهايات خیریه و ها، موسس و لوازم آرایشی و بهداشتی، داروخانه
  است. مورد نیاز و سایر خدمات تجاري پذیرایی

  است. يشهرافرو  گسترهن محدوده در سطح هاي تجاري در ای مقیاس عملکرد کابري
  

  حداکثر تعداد طبقات  حداکثر تراکم ساختمانی   حداکثر سطح اشغال  حداقل سطح تفکیک قطعه
500  30%  80%  3  

  هاي تجاري خدماتی واقع در دهکده سالمت اي کاربري مشخصات ضابطه: 12-2 جدول شماره 
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 باشد. متر می 5/3متراست و حداقل ارتفاع آن  5 حداکثر ارتفاع مفید طبقه همکف −
  متر است. 8/2و حداقل ارتفاع آن  متر 4مکف حداکثر ارتفاع مفید سایر طبقات بر روي ه −
و پارکینگ بالمانع است و در صورت استفاده از زیرزمین به عنوان حداث زیرزمین براي استفاده انبار، تاسیسات ا −

  شود. تراکم محاسبه می ءجزمساحت آن انبار 
ازاي هر واحد تجاري هر مترمربع سطح مفید تجاري و یا به  30حداقل یک واحد پارکینگ به ازاي هر  تأمین −

 الزامی است. به عنوان پارکینگ کارکنان کدام بیشتر باشد،
  تخصیص یک واحد پارکینگ به ازاي هر دو واحد پارکینگ کارکنان، براي مراجعان الزامی است. −
  باشد. % از سطح قطعه به پارکینگ روباز مجاز می30تخصیص حداکثر  −
 با مستقل تجاري واحد هر ازاي به .است الزامی بهداشتی سرویس حدوا یک احداث تجاري، واحد 20 هر ازاي به −

 .است الزامی بهداشتی واحد سرویس یک احداث مترمربع 80 از بیش مساحت
 5 تنها باشد (استثنا کمتر مترمربع12 از نباید متمرکز تجاري مجموعۀ در تجاري واحدهاي تفکیک حدنصاب −

 .شود گرفته نظر در متر 3 مفید عرض حداقل به اینکه مشروطگردد)  می شامل را واحدها تعداد از درصد
است دسترسی قطعات تجاري فروش خدمات از معبر اصلی دهکده سالمت صورت بگیرد ولیکن سایر   ارجح −

ي داخلی و فرعی مجموعه ها خیابانتوانند مشرف به  ها می و داروخانه ها رستورانمانند  یهاي خدمات فعالیت
 .دنباش

  نگیکاربري فره -2-3-5
ها و سمینارهاي سالمت و بهداشت، آمفی تئاتر  این کاربري شامل سالن اجتماعات به منظور برگزاري گردهمایی

تخصصی   هاي فرهنگی و هنري در راستاي کمک به بهبود و سالمت بیماران و کتابخانه مرکزي دهکده سالمت، کانون
هاي مرتبط با  اده بیماران و مراجعه کنندگان، پژوهشکدهبراي استفاده کارکنان مجموعه و کتابخانه عمومی براي استف

هاي مستقر در این  بینی فضاهاي سبز و باز در تلفیق با فعالیت هاي درمانی دهکده سالمت است، همچنین پیش کاربري
  ت.احداث پارك موزه دفاع مقدس پیرو ضوابط تکمیلی در محدوده اراضی این کاربري بالمانع اس کاربري الزامی است.

  .باشد میو شهر  گسترهه سالمت در سطح دمقیاس عملکرد این کاربري در مجموعه دهک
  حداکثر تعداد طبقات   حداکثر تراکم ساختمانی   حداکثر سطح اشغال  حداقل سطح تفکیک قطعه

2500  40%  110%  3  

  ري فرهنگیضوابط کارب: 13-2 جدول شماره 
 

فاقد دیوار باشد  طرف سهفضاي سرپوشیده که حداقل از  −
 شود. جزء تراکم مجاز محسوب نمی

استفاده کلیه فضاهاي اصلی از تهویه و نور مستقیم  −
تئاتر، سالن اجتماعات،  ضروري است مگر در مورد آمفی

ور و هاي مشابه دیگر که استفاده از ن سالن سینما و سالن
 شود. یه میتهویه مصنوعی توص

نورگیري فضاهاي فرهنگی از نور فضاهاي عمومی مانند،  −
 ها بالمانع است. ها، میادین و پارك گذرگاه

مترمربع  80تخصیص یک واحد پارکینگ به ازاي هر  −
مترمربع  150زیربنا براي کارکنان و یک واحد به ازاي هر 

 زیربنا براي مراجعان الزامی است.

  

  
هاي درمانی  هاي مرتبط با کاربري پژوهشکده: 6-2 تصویر شماره 

  موجود در مجموعه
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ز روبادرصد فضاي باز به صورت  20بینی پارکینگ در  پیش −
 تساب جز تراکم مجاز بالمانع است.یا سرپوشیده بدون اح

بینی  پیش ،هاي تجاري مشروط در صورت استقرار کاربري −
 گ مطابق ضوابط تجاري الزامی است.ارکینپ

 سازي شوند. هاي فرهنگی محوطه کلیه فضاهاي مجموعه −

  
هاي تخصصی و عمومی براي کاربران  کتابخانه :7-2 تصویر شماره 

مجموعه

  موزه دفاع مقدسپارك مقررات  ضوابط و 
ها،  ها و گالري ین وظایف موزهطور کلی مهمتر هب −

 پژوهش، مستندسازي، ثبت، حفاظت، تحقیق، آوري، جمع
. برهمین مدارك است نمایش برخی شواهد و تعبیر و

اساس، موزه دفاع مقدس وظیفه روایت، حفظ، ثبت، 
مستندسازي، تحقیق و پژوهش در مورد دوران هشت 

   ساله دفاع مقدس را برعهده دارد.
  : موقعیت پارك موزه دفاع مقدس8-2 تصویر شماره 

و  علمی، فرهنگی سازمانوابسته به  1(ایکام) ها المللی موزه شوراي بینطراحی موزه تابع ضوابط و استانداردهاي  −
 باشد. می ملل متحد سازمانتربیتی 

  در مقابل خرابی، دزدي، از نظر حفاظتی و اجرا گردد که اي طراح گونه الزم است ساختمان موزه به −
 د.غبار مطمئن باش سوزي، رطوبت، خشکی بیش از حد، نور شدید آفتاب و گرد و آتش

 باشد. کتابخانهو  ترتأ آمفی ي،گالربر ساختمان اصلی موزه، شامل تواند عالوه  مجموعه موزه دفاع مقدس می −
 سازي شده و به مبلمان مناسب نظیر روشنایی، نیمکت، سطل محوطه ضروري است تمامی فضاهاي خارجی موزه −

 ن و آالچیق تجهیز شوند.سایبازباله، آبخوري، 
انی و فروش بلیط، رستوران و ی و اتاقک نگهبتأسیساتي اداري و ها ساختمانبهداشتی،  پارکینگ، سرویس −

 روند. شمار میاز الزامات جانبی موزه به  خانه سنتی قهوه

 کیک و تجمیعضوابط تف 

  باشد. هرگونه تفکیک اراضی در مجموعه موزه دفاع مقدس ممنوع می −
 هر نحو با اراضی موزه ممنوع است.قطعات به  تجمیع −

 مربوط به احداث  مقرراتو  ضوابط 

سطح اشغال کل ابنیه قابل احداث، حداکثر برابر با  باشد. درصد می 40ز ساختمان اصلی موزه سطح اشغال مجا −
 باشد. درصد می 70

  باشد. درصد می 80ر تراکم ساختمان اصلی حداکث −
 باشد. طبقه، بدون محدودیت ارتفاعی می 2حداکثر تعداد طبقات در ساختمان اصلی  −

                                                   
١ - ICOM: International Council Museums 
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اداري،  تأتر، کتابخانه، ساختمان ی موزه نظیر گالري، آمفیباهاي جانحداکثر سطح اشغال مجاز براي سایر فض −
 باشد. درصد می 30بهداشتی  سرویسخانه،  نگهبانی، رستوران و قهوه

 گردد. جزء سطح اشغال مجاز محسوب نمیمساحت پارکینگ  −
 باشد. درصد می 60بی و مرتبط با موزه هاي جان ي مربوط به فعالیتها ساختمانحداکثر تراکم مجاز در  −
 باشد. طبقه می 2ي اداري و نگهبانی ها ساختمانر تعداد طبقات مجاز براي حداکث −
 متر الزامی است. 70/2متر و حداقل  3داري و نگهبانی رعایت حداکثر ارتفاع هر طبقه ي اها ساختماندر  −
 باشد. متر می 5/4ی یک طبقه با حداکثر ارتفاع تأسیساتي ها ساختمانتعداد طبقات مجاز براي  −
 باشد. متر می 5/3بقه با حداکثر ارتفاع خانه سنتی و نظایر آن یک ط د طبقات مجاز براي رستوران، قهوهحداکثر تعدا −
احداث  مساحت مجموعه موزه دفاع مقدس الزامی است. درصد 10صورت روباز در حداکثر  احداث پارکینگ به −

 پارکینگ سرپوشیده در طبقات زیرزمین مجموعه بالمانع است.
 زباله تجهیز شود.سطل  و ظیر روشنایی، نیمکت، آبخوريالزم است محوطه موزه به مبلمان مناسب ن −

 سالمتطراحی دهکده  لیضوابط تکمی 

 ها باید به الزامات حریق پایبند باشند.تمامی ساخت و ساز −
هاي تفریحی، فرهنگی، تجاري و درمانی موجود در آن با  شود ورودي به دهکده و ورودي به مجموعه توصیه می −

 هاي مفهومی دهکده سالمت همخوان و سازگار باشد. طرح
دهند باید داراي ساختار مشخصی باشند  د و منظر مجموعه را شکل میگیرن یی که در گوشه قرار میها ساختمان −

 کید کند.أ، بر هویتشان ت ها آناي که ساختار  گونه به
 اجتناب شود. صلبیی با نماهاي ها ساختماناز به وجود آمدن  ها ساختمانبا استفاده از طراحی نماي  −
 ودي ساختمان باشد.از ور يمتر 90در فاصله حداکثر پارکینگ  موقعیت ارجح است −
 شود. تأمینساعته امنیت آن  24هاي مجموعه نورپردازي مناسبی داشته باشند و به صورت  پارکینگ −
دهی داخلی به نقاط مختلف مجموعه را فراهم  نقل مناسب و کارا که امکان سرویس و بینی و تعبیه حمل پیش −

 .مورد توصیه استآورد 
بی و جهت ارتقاي مسیریاها  طول مسیرهاي پیاده و سواره و پارکینگدر هاي محیطی  استقرار عالئم و نشانه −

 خوانایی مجموعه الزامی است.
اندازهاي  روشنایی در ایام شبانگاهی و منظرسازي نرم و چشم تأمینبینی امنیت مسیرهاي پیاده از طریق  پیش −

 آور در طی آن الزامی است. طبیعی نشاط
هاي مناسب  و همساز با اقلیم (همراه با زیرساخت ، ایمن، خوانا، راحتناسببایست از کفسازي م مسیرهاي پیاده می −

 شهري) برخوردار باشند.
 .الزامی استدهکده سالمت ي باز هافضاکلیه سازي و بکارگیري پوشش گیاهی مناسب و متنوع در  محوطه −
 گردد. دیداً توصیه میین محدوده شبرداري از بناهاي ا هاي نو و پاك در احداث و بهره استفاده از انرژي −
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  ضوابط و مقررات دهکده دانش -2-4
  کاربري آموزش عالی -2-4-1

هاي آموزش عالی خصوصاً  این کاربري شامل مجموعه
 -المللی و نیز موسسات تحقیقاتی و آموزشی هاي بین پردیس

 هاي خارجی هاي داخلی و شعب دانشگاه ، دانشگاهپژوهشی
(در  همچنین استقرار کلیه مدارس آموزشیباشد.  می

) در این موارد مشابههاي مختلف ورزشی و هنري و  رشته
 است.  مجموعه بالمانع

  
  قعیت دهکده دانشمو: 9-2 تصویر شماره 

 و ها گاهکار ها، آتلیه جدید آموزشی، امکانات به مجهز هاي کالس مجموعه هاي آموزشی عمدتاً داراي پردیس
اینترنت،  شبکه و رایانه هاي ، سایتهاي پژوهش و کار سالن کتابخانه، بصري، و هاي سمعی سیستم به آزمایشگاه مجهز

 بهداشت مرکز جسمانی، سالن ورزشی، و آمادگی تندرستی مرکز موسیقی، و تمرین آموزش سالن زبان، مجهز البراتوار
توانند از  ها می آموختگان این مجموعه باشند. همچنین دانش توران میرس و شاپ مشاوره، کافی مرکز و نیز درمان و

هاي  هاي آموزش عالی شامل طیف متعدد و گوناگونی از دانشکده استفاده نمایند. مجموعه اقامتی و خوابگاهی امکانات
  .باشد آموزشی و پژوهشی می

  

حداکثر تعداد   مانیحداکثر تراکم ساخت  حداکثر سطح اشغال  حداقل سطح تفکیک  نوع کاربري
  طبقات

  3  %80  %30  10000  موسسات آموزش عالی
  3  %140  %50  500  موسسات تحقیقاتی

  ضوابط کاربري آموزش عالی : 14-2 جدول شماره 

  الزامی است. مترمربع زیربنا 50ازاي هر تخصیص یک واحد پارکینگ مابه −
  بالمانع است. بصورت روباز و یا سرپوشیده % فضاي باز50در ینی پارکینگ در فضاهاي سرپوشیده و یا ب پیش −

  کاربري تفریحی -2-4-2
بینی شده است. همچنین  هاي موقت وابسته به مراکز آموزشی واقع در این محدوده پیش گاه استقرار اقامت

  در این محدوده بالمانع است.فضاهاي سبز و باز شهري هاي دیگري نیز همچون  استقرار فعالیت
  

حداکثر تعداد   حداکثر تراکم ساختمانی  حداکثر سطح اشغال  حداقل سطح تفکیک  نوع کاربري
  طبقات

  2  %30  %20  2000  تفریحی گردشگري
  3  %140  %50  1000  وابسته اقامتی

  ري تفریحی ضوابط کارب: 15-2 جدول شماره 

 سازي الزامی است. باز و محوطهسطوح قطعات تفریحی به فضاهاي سبز، درصد از  30تخصیص حداقل  −
 در این اراضی بالمانع است. اقامتی موقتاحداث متل و واحدهاي  −
 در بناهاي واقع در داخل مجموعه بالمانع است.و زیرزمین احداث پیلوت  −
 الزامی است. اقامتی پارکینگ به ازاي هر واحدواحد تخصیص یک  −
 مترمربع 200تخصیص یک واحد پارکینگ به ازاي هر  دهکده دانش هاي تفریحی و گردشگري در مجموعه −

 قطعه الزامی است. مساحت
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 پارکینگ در داخل بناهاي مجموعه بالمانع است.بینی  پیش −
 % سطح قطعه به پارکینگ روباز بالمانع است.10تخصیص حداکثر  −

  دهکده دانش طراحی ضوابط تکمیلی 

میان  نمایانیشود ورودي اصلی بصورت طرح شاخص و دروازه مانند تعریف گردد که تمایز و  توصیه می −
 را مشخص نماید.دانش هاي دیگر مجموعه و دهکده  قسمت

هاي  از بخش آن اي باشد که تفکیک گونه گردد طرح و جنس مرزهاي محدود کننده دهکده دانش به پیشنهاد می −
 را مشخص کند. زرندیه (سرزمین ایرانیان) دیگر مجموعه

ارجح است طرح مجموعه دهکده دانش داراي ارتباط معنایی و محیطی با دهکده ورزش باشد و در مواقع لزوم  −
زمان داشته  مندي و بکارگیري فضاها و امکانات موردنیاز آموزشی، ورزشی و تفریحی را بصورت هم امکان بهره

 باشد.
فروشی، سوپرمارکت، تجهیزات  هاي تجاري مرتبط با فضاهاي آموزشی همانند اغذیه فروشی استقرار خرده −

 بالمانع است.درصد کل سطح مجموعه در یک طبقه  5حداکثر در تحریر و دفاتر فنی لا آموزشی، لوازم
 .مورد توصیه استها  هاي استاندارد روز دنیا در طرح و اجراي مجموعه ها و روش بکارگیري تکنولوژي −
 پذیرد.اي مناسب و هماهنگ با کلیت مجموعه انجام  گونه به ارجح استی فضاهاي مختلف مجموعه طراح −
انداز و  منظور رسیدن به رونق و اعتبار جهانی از چشم روز بوده و به مدرن و به ارجح استمجموعه دهکده دانش  −

 شد.گیري از وجوه مطلوب آموزشی برخوردار با اهداف منسجم و قوي در راستاي بهره
بایست موجب تقویت خوانایی  طرح و رنگ یکپارچه می ،بینی عالئم راهنما و مسیریاب ضمن حفظ ایده پیش −

 ي مختلف مجموعه باشد.ها ساختمان
 .مورد توصیه استهاي شخصی و عمومی در مجموعه  بینی و تعبیه مسیرهاي حرکت سواره جهت دسترسی پیش −
محدود به یک ورودي و ترجیحاً از وجوهی از اراضی باشد که از  دسترسی کلیه وسایل نقلیه سنگین به مجموعه −

 پذیري کمتري برخوردارند. رویت
همساز و منطبق با شرایط اقلیمی و محیطی حاکم بر زمینه سایت  ارجح استي مجموعه ها ساختمانطرح کلیه  −

 باشد.
انداز کلی  بزرگ و وسیع در چشمهاي  اي باشد که موجب ایجاد توده گونه بایست به نمی ها ساختمانطرح بناي  −

  .مجموعه گردد
کامالً مشخص بوده و داراي ارتباط فیزیکی و بصري با سایر  ارجح است ها ساختمانهاي  ها و خروجی ورودي −

 نقاط مجموعه باشد.
ي مختلف مجموعه جهت ایجاد جذابیت فضایی توصیه ها ساختمانهاي متنوع معماري براي  استفاده از طرح −

 گردد. می
شود. ضمن اینکه این امر  وجه به منظرسازي فضاهاي باز از طریق کاشت گیاهان و درختان شدیداً توصیه میت −

بهتر است در سطوح جلویی فضاهاي پارکینگ و یا مسیرهاي سواره اتفاق بیفتد که بتواند تاثیرات سوء بصري 
 ناشی از این عوامل را بهبود بخشد.

 است. مورد توصیهشهري خصوصاً در مسیرهاي پیاده بینی و استقرار مبلمان مناسب  پیش −
 است. مورد توصیهبینی سیستم حمل و نقل همگانی در داخل فضاهاي مجموعه  پیش −
شود در بدو ورود به فضاهاي هر مجموعه مستقر در داخل دهکده دانش یک المان ورودي که حسی از  توصیه می −

 رسیدن و مقصد را القاء کند، احداث گردد.
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بینی  هاي اصلی مجموعه استفاده از مبلمان مناسب و قابل جابجایی و همچنین پیش  عمومی و گره در نقاط −
 شود. د کافه و رستوران توصیه میفضاهایی همانن

 است. مورد توصیهکفسازي کلیه فضاهاي مجموعه دهکده دانش  −
محافظت افراد در برابر ي فصلی براي ها نسایبابینی فضاهایی جهت نشستن و استراحت کردن همراه با  پیش −

 است. مورد توصیهفصول سرد و گرم سال 
 مورد توصیه است.سازي کلیه فضاهاي مجموعه دهکده دانش  محوطه −
 ایمن، مناسب، خوانا، راحت و همساز با اقلیم باشد. ارجح استپوشش کف مسیر پیاده  −
نیازهاي  تأمینبه منظور  ها ساختماندهی به کلیه نقاط مجموعه و  قابلیت سرویس ارجح استمسیر سواره  −

 دسترسی سواره را داشته باشد.
 شود حاشیه مسیرهاي سواره با ردیف درختان تلطیف شوند. توصیه می −
مورد بینی کلیه امکانات و تجهیزات استاندارد مسیر سواره در طرح و اجراي مسیرهاي داخلی دهکده دانش  پیش −

  :زیر باشدموارد  شامل تواند میاست. این امکانات  توصیه

 زیرسازي و کفسازي بادوام •
 استفاده از مصالح غیر لغزنده •
 نورپردازي مسیر •
 سازي مسیر توسط شبرنگ حاشیه •
 کشی مناسب مسیر خط •
 ها خوانایی و مسریابی مطلوب از طریق تابلوها و نشانه •
 دهی مناسب از طریق عالئم راهنمایی و رانندگی آدرس •

رسانی و نیز با استفاده از ابزار گوناگون  یابی و اطالع یابی، جهت مختلف مکاندر انواع  ارجح استعالئم و تابلوها  −
 نقشه، تصویر و نوشته تجهیز شوند.

بینی و توسعه از طریق بکارگیري دانش و علوم روز را  قابلیت پیش ارجح استمعماري بناهاي دهکده دانش  −
 داشته باشد.

را افزایش دهند.  بروز تعامالت اجتماعی ي طراحی شوند کها گونه بهارجح است فضاهاي مختلف معماري بناها  −
بایست بستري براي ارتقا و تشویق برخوردهاي اجتماعی  ها می پله بخصوص فضاهایی همچون مسیرهاي عبور، راه

 میان افراد مختلف باشند.
در فصول آسایش اقلیمی را  تأمینپذیري الزم جهت  انعطاف ارجح استفضاهاي مختلف بناهاي ساختمانی  −

اي باز شونده در فضاهاي بینابینی توصیه  هاي شیشه و قاب ها نسایبامختلف داشته باشد. بدین منظور استفاده از 
 شود. می

هاي مناسب اقلیمی به منظور کاهش  ، استقرار بنا در جهتایوانعنوان  هطراحی بام، استفاده از فضاهاي زیر بام ب −
 است. صیهمورد تواتالف حرارتی و انرژیکی بنا 

توصیه هاي گیاهی به منظور تعدیل حرارتی بناهاي معماري مجموعه  هاي سبز و یا پوشش استفاده از دیواره −
 .شود می

 اهنگ با عملکرد موردنظر آن باشد.متناسب و هم ارجح استحجم و ابعاد معماري هر بنا  −
  

اندازي بر روي دیگر  وجب سایهاي باشد که م گونه بایست به ي مستقر در مجموعه نمیها ساختمانارتفاع  −
 گردد. ها ساختمان
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سازي مربوط  همراه محوطه ه داراي حیات اختصاصی ب ارجح استهریک از بناهاي معماري مستقر در مجموعه  −
به خود باشد که البته جداسازي محوطه اختصاصی یاد شده از دیگر فضاهاي عمومی دهکده دانش مجاز 

 باشد. نمی
 اي باشد که سبب ایجاد تونل باد در آن گردد. گونه هبایست ب در مجموعه نمی ها نساختمایابی کلی  مکان −
 اي باشد که منعکس کننده طبیعت اطراف و در ارتباط با آن باشد. گونه هب ارجح استفضاهاي داخلی بناها  −
 مکث و ارتقاي تعامالت اجتماعی باشد.بستري جهت عبور،  ارجح استفضاهاي مختلف معماري  −
هاي  اي باشد که تعادل میان فضاهاي باز با درنظرگرفتن کیفیت گونه به ارجح استبناهاي مجموعه طراحی  −

 .واقع گردد ها آنو بکارگیري تناسبات در مقیاس  فضایی همچون خلوت، اختالط، عملکرد
ه انرژي براي مطلوب نمودن فضاهاي واقع در سایه بناهاي مجموع جویی در مصرف صرفه بکارگیري تمهیدات −

 .مورد توصیه است
 باشند. سواره به معابر اصلی داراي دسترسی ارجح استکلیه فضاها و ابنیه موجود در سایت  −
 اندازهاي طبیعی مناسب باشد. در آرامش، امنیت، مطبوعیت فضایی و داراي چشم ارجح است اقامتیفضاهاي  −
 .گردد ین محدوده شدیداً توصیه میابرداري از بناهاي  هاي نو و پاك در احداث و بهره استفاده از انرژي −
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  ضوابط و مقررات دهکده پرواز -2-5
منظور  بارزترین مشخصه دهکده پرواز وجود باند پرواز به 

باشد.  می هدایت و کنترل پرواز هواپیماهاي مدل بدون سرنشین
پس از  صرفاً هرگونه فعالیت پروازي انجامشایان ذکر است که 

مدیریت و کنترل نحوه ست. پذیر ا امکان هاي الزمزاخذ مجو
احداث بناهاي مستقر در دهکده پرواز از اهمیت بسیار باالیی 

وجود باند پرواز در این محدوده دلیل  هکه ب برخوردار است چرا
اي  ابنیه همجوار واقع در این دهکده از محدودیت ارتفاعی ویژه

برخوردار خواهند بود. بر این اساس ضوابط ارتفاعی خاصی بدین 
  است. ور تدوین شدهمنظ

  
  موقعیت دهکده پرواز: 10-2 تصویر شماره 

شامل مذهبی و (خدماتی)  مسکونیو غیر  موقت مسکونیهاي  هاي واقع در این محدوده شامل کاربري کاربري
با عملکردي در سطح  سبزي اداري، تفریحی و خدماتی با مقیاس عملکردي در سطح پهنه و کاربرـ  تجاري
باشند. لذا در این قسمت به تدوین ضوابط خاص  می زرندیه (سرزمین ایرانیان)هاي مجموعه گردشگري  گستره
است. ضوابط و مقررات نحوه احداث بنا در سایر  مجموعه این دهکده همت گمارده شدههاي واقع در  کاربري
خدماتی در مقیاس پهنه و کاربري ـ  بدان پرداخته نشده (اعم از مذهبی و تجاريهایی که در این قسمت  کاربري

  باشد. مربوطه می (خدماتی) مسکونیهاي غیر  برابر با مستندات مندرج در کاربري )اداري در مقیاس گستره

  کاربري تفریحی -2-5-1
 باشد: ذیل هاي سامانه داراي باید مورد حسب فرودگاه هر

 ایمنی مدیریت −
 دگاهی (هندلینگ)فرو خدمات −
 محوطه در فرودگاهی خودروهاي و اشخاص تردد کنترل −

  فرودگاه زمین 
 نشانی آتش و نجات خدمات −
 فرودگاه جابجایی محوطه سطوح نگهداري و تعمیر تجهیزات −
 ناوبري کمک دستگاههاي نگهداري و تعمیر −
 روشنایی و تغذیه سیستم نگهداري و تامین −
 زدایی یخ و روبی برف تجهیزات −
 رسانی سوخت هیزاتتج −
 پرندگان دفع تجهیزات −
 فرودگاه امنیتی محدوده در هشداردهنده عالئم −
 فنس و حفاظتی ايه چراغ −
 فعالیت انجام براي که تجهیزات و تأسیسات امکانات، −

 .باشد می ضروري  فرودگاه

  
  اپیما: آشیانه هو11-2 تصویر شماره 

  
 باند پرواز: 12-2 تصویر شماره 
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  ضوابط و مقررات مستحدثات قابل احداث در این کاربري به شرح جدول زیر است.

  حداکثر  تفریحی کاربري
 تراکم(درصد)

حداکثر 
 اشغال(درصد)

  حداکثر
 تعداد طبقات

  حداکثر
 )ارتفاع طبقات(متر

  حداقل
 تفکیک (متر مربع)

 - 8 2 5 5  مستحدثات باند پرواز

  ضوابط کاربري تفریحی: 16-2 جدول شماره 

و ساخت و سازهاي واقع در حریم آن  ندبا یحاطر دراي ذیربط ه رعایت کلیه ضوابط اعالم شده از سوي سازمان −
 بایست به تایید مراجع مربوط برسد. ن میو مستحدثات مجاور آ تاسیسات پرواز، طرح باند الزامی است و

 الزم است.و تاسیسات مربوط به آن  در باند پروازنشانی  آتش سازمانرعایت موارد ایمنی و اخذ تأییدیه  −
 شود. ع بحران جهت امدادرسانی توصیه میدر نظر گرفتن فضایی براي مواق −
لزامی است. کنندگان بصورت سرپوشیده ا اهاي خدماتی براي ارائه خدمات رفاهی به استفادهدر نظر گرفتن فض −

 شود. زیربناي مذکور جزء تراکم ساختمانی محاسبه می
مترمربع از  500دهی به مراجعان مجموعه حداکثر در  منظور سرویس فروشی به بینی واحدهاي تجاري خرده پیش −

  .شود توصیه می فضاهاي مجموعه
 الزامی است. براي مراجعان و کارکنان متر مربع زیربنا 50ازاي هر  واحد پارکینگ به دواث احد −
 پرواز استقرار یابد. دهکدهمحدوده کاربري تفریحی  در بازبصورت روو  % سطح قطعه30در  تواند پارکینگ می −
 گردد. تأمینبینی و  بایست پیرو کاربري تجاري پیش پارکینگ فضاهاي تجاري می −
در محدوده فضاي  احداث پوشش گیاهیاست در این محدوده از پوشش گیاهی استفاده نشود. درصورت  ارجح −

هاي مراجع مربوط در این راستا حائز  رعایت دستورالعملاز ارتفاع اندکی برخوردارباشد.  بایستیاین کاربري 
 .اهمیت است

ین امر عالوه بر ارتقاي زوایاي قابل رویت بایست بصورت تنک و غیر انبوه باشد. ا سایت میکوتاه پوشش گیاهی  −
 .در محدوده اراضی، به کاهش احتمال سکونت پرندگان در آن خواهد انجامید

  سبزکاربري  -2-5-2
اي از  مکانی است که در آن مجموعه در جوار بافت مسکونی دهکده پرواز واقع شده است و شناسی باغ گیاه

هاي مختلف تحقیقاتی  شوند و نقش مهمی در زمینه ها کشت می نهگیاهان بومی و غیر بومی در فضاي باز و در گلخا
بر  ها آناز جمله علوم گیاهی و باغبانی، آموزش عمومی و آشنا ساختن مردم به اهمیت گیاهان و لزوم حفاظت از 

رار شناسی به عنوان ذخیره ژنتیکی گیاهان در معرض خطر انقراض مورد استفاده ق عهده دارند. به عالوه باغ گیاه
فراهم  ها آنشناسی امکانات الزم براي مطالعه و تحقیق درباره تنوع زیستی و حفاظت از  هاي گیاه گیرد. در باغ می
هاي گیاهی کشور فراهم گشته و محدوده  هاي مختلف علمی، امکان شناخت گونه گیري از روش باشد. با بهره می

هاي با ارزش از نظر حفاظتی و  تکثیر و پرورش گونه هاي گردد. تحقیق در زمینه روش تعیین می ها آنپراکنش 
شود. هدف از طراحی و احداث  شناسی به آن پرداخته می هاي گیاه اقتصادي از موضوعات دیگري است که در باغ

  شناسی عبارتند از : هاي گیاه باغ

 شناسائی گیاهان −
 آشنائی با تکثیر گیاهان −
برداري علمی پژوهشگران و  توریست و تبادل اطالعات و بهره توسعه کارکردهاي تفریحی آموزشی (با هدف جلب −

 هاي مختلف علوم طبیعی) دانشجویان شاخه
 هاي بومی و در حال انقراض جلوگیري از فرسایش ژنتیکی گونه −
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 هاي بومی و غیر بومی بررسی سازگاري اکولوژیکی و سایر تحقیقات علمی در مورد گونه −
 از ارقام سازگار با شرایط محیطی محل احداث باغهاي مادري و تهیه بذر  ایجاد پایه −
 موارد مشابههاي داراي ارزش صنعتی، تجاري، داروئی، حفاظتی و  تشخیص و انتخاب گونه −
 هاي اقتصادي مرتبط با بازدید، تکثیر و پرورش گیاهان فعالیت −

  :احداث باغ بوتانیک عبارتند از  بینی در طراحی و برخی موارد حائز اهمیت جهت پیش 

 کننده در نحوه طراحی توجه به اقلیم منطقه به عنوان پارامتر اصلی و تعیین −
 برداري محیطی در زمان احداث و بهره رعایت ضوابط زیست −
 هاي مختلف باغ دیدکنندگان در بخشه بازدهاي پیاده مناسب جهت استفا طراحی و ایجاد دسترسی −
 تناسب و مرتبطاز مواد و مصالح م توجه به طراحی ارگانیک و استفاده −
 شناسی باغ گیاهممنوعیت احداث هرگونه توده با مصالح بنائی با عملکردي غیر از فضاهاي موردنیاز  −
% از مساحت قطعه به صورت سرپوشیده بالمانع 10ي در حداکثر ا هگلخانهاي  احداث فضاهاي نمایشگاهی با سازه −

 ث شود.تواند احدا یک طبقه می است. این فضاي سرپوشیده حداکثر در
 بینی نیم طبقه در داخل سوله نمایشگاهی بالمانع است. پیش −
 باشد. متر می 10حداکثر ارتفاع سازه موقت نمایشگاه  −
گاهی شامل آالچیق،  ارائه خدمات رفاهی به بازدیدکنندگان در بخش جنگلی و نمایشگاهی، مجموعه استراحت −

 در نظر گرفته شود. موارد مشابهباغبانی و  هاي کتاب و لوازم هاي بهداشتی، فروشگاه رستوران، سرویس
 هاي بصري در تمام فصول سال کیفیتتوجه به استفاده از گیاهان همیشه سبز جهت حفظ و ارتقاء  −
 200یک واحد پارکینگ به ازاي هر  متر مربع زیربنا براي کارکنان و 50احداث دو واحد پارکینگ به ازاي هر  −

 مراجعان الزامی است. دهمترمربع فضاي باز قطعه براي استفا
 بالمانع است. بصورت روباز و یا سرپوشیده قطعه زمینمساحت فضاي باز % 20بینی پارکینگ در حداکثر  پیش −
بندي گیاهان و  اختصاص و احداث فضاي الزم جهت احداث هورتوریوم (جهت تحقیق و بررسی در زمینه رده −

هاي مجهز که شرایط فیزیکی و شیمیائی  وترون (آزمایشگاهنگهداري و ارائه نشریات مربوط به این موضوع)، فیت
هاي خشک شده گیاهان به  گیاهان رویش یافته در آن قابل کنترل است) و هرباریوم (محل نگهداري نمونه

   .درصد کل مساحت قطعه زمین بالمانع است 2در حداکثر  هاي علمی خاص و معین نگهداري) شیوه
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  موقت مسکونیاث کاربري ضوابط و مقررات تفکیک و احد  -3
  یبا الگوي ویالی موقت مسکونیکاربري  -3-1

 مسکونیهاي  پهنه اصلی شامل دهکده 9در  زرندیه (سرزمین ایرانیان)رك ویالیی شهموقت  مسکونیهاي  پهنه
  است. شکل گرفتهدهکده ساحلی، دهکده کارکنان، دهکده گلف و دهکده پرواز ، 5، 4، 3 ،1،2 شمارهموقت)  سکونت(

  
  زرندیه (سرزمین ایرانیان)بندي شهرك  پهنه: 1-3 ویر شماره تص

بر اساس  هاي معماري متنوع) و (با سبکبصورت ویالیی  در این اراضی، مسکونی قطعات الگوي ساخت
، بنا به زرندیه (سرزمین ایرانیان)یی در شهرك باشد. قطعات زمین ویال میبینی شده،  انواع پیشبندي مساحتی  طبقه

  تیپ مختلف مساحتی تفکیک شده است. 7خلق تنوع به   ضرورت
 A  B  C  D G  E F عنوان تیپ

متوسط مساحت 
 (مترمربع)زمین

400  600 800 1000 1500 2000 
 3000بیش از 

 متر مربع

 مشخصات قطعات ویالیی: 1-3 جدول شماره 

در  باشد. متر مربع می 400 زرندیه (سرزمین ایرانیان)ویالیی شهرك  اراضیتفکیکی در  قطعه حداقل مساحت −
 مترمربع باشند. 350توانند داراي حداقل مساحت  % از کل قطعات می5 تا موارد خاص و ویژه حداکثر

 دسترسی مستقیم و مستقل به معبر عمومی داشته باشند. حداقل یکبایست داراي  کلیه قطعات تفکیکی می −
نیز نابودي اشجار  عمل آمده و از هطبیعی جلوگیري ب عناصرتعرض به عوامل و  در تفکیک اراضی باید از −

 .جلوگیري شود
ي  در طرح، با جدول فوق، مالك عمل از بازهبینی شده  پیش موقت مسکونیقطعات  درصورت تفاوت مساحت −

عنوان مثال اگر  هباشد. ب تر می ي با مساحت پایین ي گونه تر از هر تیپ مساحتی در زمره التر و پایینمتر با 100
قرار گرفته و ضوابط و مقررات این  A مسکونیمترمربع باشد در زمره تیپ  500مساحت قطعه تفکیکی در طرح 

، ضوابط قطعه از تیپ مربوط به در صورت عدم تطبیق مساحت زمین با جدول فوق حاکم خواهد بود. نوع بر آن
 شود. مساحت کمتر محاسبه می
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فضاي مورد نیاز   امکان توقف یک خودرو به همراه ي تامینپارکینگ براموردنیاز یک واحد مساحت میانگین  −
 باشد. متر مربع می 25آن برابر با به جهت دسترسی 

 گردد. یمساحت پیلوت و پارکینگ در محاسبه تراکم مجاز ساختمانی لحاظ نم −
منظور استفاده جهت ایجاد تاسیسات، انبار، فضاهاي ورزشی همانند استخر  بهاحداث زیرزمین در قطعات ویالیی  −

در صورتیکه زیرزمین به کاربري مسکونی اختصاص یابد، مساحت آن  باشد. مجاز میو جکوزي و بازي کودکان 
 شود. ء تراکم ساختمانی محاسبه میجز

رد که امکان دسترسی مستقیم سواره از معابر مشرف به قطعه یاي انجام گ گونه هیست ببا تسطیح اراضی طرح می −
 قل در یک نقطه ورودي داشته باشد.را حدا

 5متر و از انتهاي قطعه  6حداقل فاصله ساختمان از معبر اصلی (سمت ورودي قطعه) در قطعات ویالیی رعایت  −
داراي هاي جانبی  اي قطعه در صورتیکه ساختمان در جبههه ناره. حداقل فاصله ساختمان از کباشد میمتر الزامی 

 بایست در نظر گرفته شود. متر می 2متر و در غیر این صورت  3پنجره باشد 

هاي جانبی  جبهه در حکم معبر اصلی نبوده و رعایت حداقل حریم مسکونیهاي مجاور قطعه  ها و سبزراه راه پیاده تبصره:
 از آن الزامی است. ورد)و یا انتهایی (بسته به م

 بایست نماسازي شوند. می سطوح نمایان ساختمان  کلیه −
در صورت نیاز احداث یک  باشد. در قطعات مسکونی با الگویی ویالیی، صرفاً احداث یک واحد مسکونی مجاز می −

بع در یک مترمر 40اي به دید عمومی معبر وارد نسازد. با حداکثر مساحت  واحد سرایداري به نحوي که خدشه
 باشد. بالمانع می با رعایت حداکثر تراکم و سطح اشغال مجاز، طبقه

 
 باشد. ویالیی به شرح جدول زیر میموقت  مسکونیهاي  ضوابط و مقررات احداث کاربري

  Ring Road 1ضوابط و مقررات احداث بنا در قطعات ویالیی داخل

 تیپ
حداکثر سطح اشغال 

 مجاز
حداکثر تراکم 

 مجاز
طبقات حداکثر

 مجاز
حداقل تعداد 
 پارکینگ

 مساحتحداقل 
  پارکینگ

A 30%  50%  3 2 50 
B 30%  50%  3 2 50 
C 30%  50%  3 2 50 
D 30%  50%  3 3 75 
G 25%  45%  3 3 75 
E 25%  40%  3 4 100 

  Ring Road2 ضوابط و مقررات احداث بنا در قطعات ویالیی خارج
A 30%  50%  3 2 50 

B 35%  60%  3 2 50 

C 35%  60%  3 2 50 

D 40%  65%  3 3 75 

G 30%  50%  3 3 75 

E 20%  45%  3 4 100 

  ییضوابط و مقررات احداث کاربري مسکونی موقت ویال:  2-3 جدول شماره 

                                                   
  .باشد یم شامل قطعات اقامتی ویالیی واقع در دهکده گلف -١
 باشد. می 5، 4، 1،2هاي اقامتی شماره  پهنهواقع در  اقامتیشامل قطعات  -2
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  1ضوابط و مقررات احداث بنا در قطعات ویالیی واقع در دهکده ساحلی

حداکثر سطح اشغال  پتی
 مجاز

حداکثر تراکم 
 مجاز

حداکثرطبقات 
 مجاز

حداقل تعداد 
 پارکینگ

حداقل مساحت 
 پارکینگ

A 30%  50%  3 2 50 

B 35%  50%  3 2 50 

C 35%  50%  3 2 50 

D 30%  50%  3 3 75 

G 30%  45%  3 3 75 

E 25%  40%  3 4 100 

  3شماره  (موقت) ر پهنه مسکونیضوابط و مقررات احداث بنا در قطعات ویالیی واقع د
A 30%  55%  3 2 50 

B 35%  60%  3 2 50 

C 45%  65%  3 2 50 

D 40%  70%  3 3 75 

G 35%  60%  3 3 75 

E 30%  50%  3 4 100 

  یویالیوقت م مسکونیضوابط و مقررات احداث کاربري جدول ادامه :  3-3 جدول شماره 

 3000ویالیی با مساحت بیش از  مسکونی(قطعات  Fویالیی  مسکونیدرخصوص ضوابط و مقررات تیپ  −
 باشد: مترمربع) ضوابط و مقررات زیر الزم االجرا می

 باشد. % سطح قطعه می30ساختمانی، حداکثر تراکم مجاز  •
 طبقه است. 3حداکثر تعداد طبقات مجاز  •
 باشد. مترمربع می 1500حداث حداکثر زیربناي مجاز قابل ا •

مترمربع باشد،  1200کمتر از  سطح زیر بناي مجاز،مجاز ساختمانیتراکم حداکثر درصورتیکه پس از اعمال  تبصره:
 بالمانع است. تراکم مجاز ساختمانیمترمربع بدون لحاظ در  1200امکان افزایش زیربنا تا سقف 

 12ساختمان از کف طبقه همکف تا خط الرأس سقف شیبدار هاي دو طبقه حداکثر ارتفاع مجاز  در ساختمان −
  باشد. متر می 10هاي فاقد سقف شیبدار، حداکثر ارتفاع ساختمان از کف طبقه همکف  متر است. در ساختمان

 15سه طبقه حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان از کف طبقه همکف تا خط الرأس سقف شیبدار  هاي درساختمان −
 باشد. متر می 13هاي فاقد سقف شیبدار، حداکثر ارتفاع ساختمان از کف طبقه همکف  متر است. در ساختمان

هاي ویالئی بر روي کرسی بالمانع است. حداکثر ارتفاع مجاز کرسی چینی پس از تسطیح زمین  اجراي ساختمان −
 باشد. متر در باالترین نقطه می 50/1

 .باشد تر میم سانتی 30ي همکف از سطح زمین  حداقل ارتفاع کف طبقه −
 گردد. گیر جزء زیر بنا محسوب نمی عنوان باران  آمدگی آخرین سقف ساختمان به پیش −
 متر می باشد. 5/3هاي با سقف مسطح با احتساب ضخامت سقف  حداکثر ارتفاع طبقات مسکونی در قسمت −
 باشد. متر می 6/2حداکثر ارتفاع مفید پیلوت برابر با  −
 خودرو بالمانع است. کینگپاراستفاده از فضاي پیلوت جهت  −
 .شود توصیه میاستفاده از تمهیدات طراحانه و بازي فرمال و حجمی در طرح بناي ساختمان ویالها  −

                                                   
 باشد. ها برابر با دو طبقه می حداکثر تعداد طبقات قطعات ردیف اول همجوار با دریاچه در کلیه مساحت -1
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 ایوانري به تراس و یا تاز سطح زیربناي مفید کاسته شده و فضاهاي بیش ارجح استدر طبقات باالي همکف  −
 اختصاص یابد.

 گردد. توصیه می استفاده از گلجاي در مدخل ورودي ویالها −
 پذیر، فرونشسته و مسقف باشد. داراي حجمی دعوت هاورودي اصلی بناي ویالشود  توصیه می −
ارجح است فضاهاي اصلی ویال همچون نشیمن، پذیرایی، آشپزخانه و ناهارخوري در معرض نور مستقیم و  −

هاي  اب و استراحت در موقعیتهاي خو قرار گیرند و سایر فضاهاي سکونتی همچون اتاق همساز با اقلیممطلوب 
 فرعی نورگیري مستقر گردند.

  ورودي اصلی ساختمان قرار گیرد. سمتي بنا در ها ایوانارجح است حداقل یکی از  −
  شود براي پوشش خارجی سطوح شیبدار سقف از آردواز و یا سفال رنگ قرمز استفاده گردد. توصیه می −
  .شود توصیه می بیرونی ویالهابازشوهاي نماي  نمایانیبراي استفاده از قاب  −
 جزا درنظر گرفته شود.مبایست بصورت جداگانه و  ي ویالها می ورودي سواره و پیاده در کلیه −
 هاي حجمی بناي ویالها ضروري است. رعایت مقیاس انسانی در طراحی ورودي قطعات و همچنین سایر قسمت −
 هایی با  شمشاد) و یا پرچین مانند(پوشش گیاهی هاي نرم  موانع جداکننده قطعات ویالیی تنها بصورت جداره −

 باشد. مجاز میمتر  80/1حداکثر ارتفاع 
صورت خشکه چین اجرا شود. ترکیب  هاي جداکننده ارجح است با قطعات سنگی نامنظم و به مصالح پرچین −

 چوب و فلز با سنگ نیز بالمانع است.
انتخاب،  ها آنبا یکدیگر و نیز ویالهاي مرتبط با  بایست در هماهنگی و تناسب می مسکونیرنگ پرچین قطعات  −

 طراحی و احداث شود.
بنا به  ،احداث استخر در فضاهاي باز قطعه و یا در محدوده پیلوت بنا بالمانع است. محصور کردن محوطه استخر −

 باشد. مجاز میهاي سبک و یا گل و گیاه  ها و سازه تمایل ساکنان با پوشش
 باشد. طبقه می 2ردیف اول مشرف به زمین گلف  مسکونیاث در کلیه قطعات حداکثر طبقات قابل احد −
هاي با سقف  براي ساختمان بایست نمی دهکده ساحلی مسکونیپهنه در ارتفاع اولین ردیف مشرف به دریاچه  −

 متر تجاوز نماید. 9دار از  هاي با سقف شیب متر و براي ساختمان 8صاف از 
مودي از تراز ارتفاعی دایک و یا بستر زمین طبیعی (هر کدام که بیشتر باشد) تا متر فاصله ع نیمرعایت حداقل  −

 الزامی است. دهکده ساحلی مسکونیپهنه در ویالهاي ي طبقه همکف بنا  روي کف تمام شده
 بایست به سمت دریاچه باشد. می دهکده ساحلی مسکونیپهنه در  گیري اصلی نماي ویالها جهت −
 .شود موکداً توصیه می دهکده کارکنانواقع در  مسکونی) در قطعات townhouse(خطی رعایت الگوي ساختمانی  −
 باشد. نمی خیابانداراي حرائم ساخت از بر  )townhouseهاي خطی ( ي خانههاي ساختمانی واقع در الگو توده −
 باشد. مترمربع می townhouse (350هاي خطی ( خانه مسکونیقطعات حداقل سطح تفکیک این گونه  −
% و حداکثر تراکم ساختمانی 50برابر با ) townhouseهاي خطی ( خانه حداکثر سطح اشغال مجاز ساختمانی −

 باشد. % می140برابر با 
حداکثر  بالمانع است. )townhouseهاي خطی ( خانه طبقه روي زمین در گونه 3تا حداکثر ساختمان احداث  −

 متر می باشد. 15دار  سقف شیبرأس تا خط المتر و  13هاي با سقف صاف  ارتفاع ساختمان
بدون لحاظ در تراکم مجاز ) townhouseهاي خطی ( خانه مسکونیاحداث پیلوت و زیرزمین در الگوي  −

 ساختمانی، بالمانع است.
 باشد. ممنوع می) townhouseهاي خطی ( خانه ياحداث توده ساختمانی در الگو براي رعایت فواصل جانبی −
 باشد. مترمربع می 80برابر با ) townhouseهاي خطی ( خانه يدر الگو کونیمسحداقل مساحت واحدهاي  −
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هاي خطی  خانهدر الگوي  (تفاوت ارتفاعی نماي ساختمان) ي همجوارها ساختمانحداکثر اختالف ارتفاع طبقاتی  −
)townhouse ( باشد. متر طول می 5/2برابر با 

در قطعات همجوار با باند  دهکده پرواز ی مستقر درویالی مسکونیي ها ساختمان گیري غالب نماي اصلی جهت −
 باشد. پرواز به سمت باند و در قطعات مشرف به باغ بوتانیک به سمت باغ بوتانیک می

 منظر شهريشوراي معماري و واحد فنی و درصورت لزوم یید و تصویب توسط أصورت ت طرح کلیه ویالها در −
 قابل احداث خواهد بود. ،مراجع ذیربط

بایست  موقعیت استقرار توده ساختمانی میباشند؛  میهمجوار با باند پرواز که  دهکده پرواز مسکونیات در قطع −
مانده پس  حداکثر فاصله را از جبهه مشرف به باند پرواز داشته باشد. منظور از حداکثر فاصله یاد شده فاصله باقی

 باشد. از رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می
 ابنیه این محدوده شدیداً مورد توصیه است.از برداري  هاي نو و پاك در طراحی، احداث و بهره استفاده از انرژي −
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  یآپارتمانبا الگوي  موقت مسکونیکاربري  -3-2
ی آپارتمانمجتمع  است. ی در نقشه زیر نمایش داده شدهآپارتمانبا الگوي  موقت مسکونی هاي کاربريموقعیت 
مستقل به انضمام مشاعات  مسکونیچند طبقه مشتمل بر چند واحد  یمسکونساختمان یا چند یک عبارتست از 

  .ها آن
به لحاظ ضوابط و مقرارت  ك گردشگري زرندیه (سرزمین ایرانیان)شهربینی شده در  پیش مسکونیهاي  محدوده

تصویر در نیز ی آپارتمانبا الگوي  مسکونیموقعیت سایر قطعات شود.  ي تقسیم میا هضابط بخش 13ساخت و ساز به 
  نمایش داده شده است.زیر 

 
  یآپارتمان موقت با الگوي مسکونیي ها ساختمانهاي تراکمی  بخش:2-3 تصویر شماره 

  یآپارتمان موقت با الگوي مسکونیتفکیک و تجمیع اراضی  

 و تجمیع قطعات وجود داشته باشد، حداقل مساحت قطعات در مواردي که در مراحل اجراي طرح نیاز به تفکیک −
 باشد. متر مربع می 1500ی آپارتمان تفکیکی

 دسترسی مستقیم و مستقل به معبر عمومی داشته باشند.حداقل یک بایست  کلیه قطعات تفکیکی می  −
شهرك برسد. هرگونه  مراجع ذیربطبایست قبل از ارجاع به ادارات ثبت مربوطه به تأیید  طرح تفکیک قطعات می −

تهیه شده که به تائید مراجع ذیصالح رسیده مصوب تفکیکی تفکیک یا واگذاري اراضی صرفاً بر اساس طرح 
 ، عملی خواهد بود.باشد

 پس از اخذ گواهی پایان کار تفکیک واحدهاي احداث شده در یک ساختمان یا مجموعه بالمانع است.  −
(مراجعه به واحد شهرسازي  یا مالکین و پس از طی مراحل قانونی تجمیع قطعات زمین درصورت تقاضاي مالک −

 بالمانع است. و اخذ تاییدیه از جانب ایشان) مراجع ذیربط
 باشد. پذیر نمی امکان ها آنتجمیع قطعات در صورت عبور معبر از میان  −
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 یآپارتمان موقت با الگوي مسکونیاحداث بنا در اراضی  

 
  آپارتمانی موقت با الگوي هاي مسکونی هاي تراکمی ساختمان : بخش3-3 تصویر شماره 

  شکل Lو یا  Uهایی با بازوهاي جانبی  شود الگوي ساخت محدوده شهر سنتر بصورت آپارتمان پیشنهاد می
 )Arm Chairرگتري برخوردارند که بصورت صفه () طراحی گردد. طبقه همکف این ابنیه از سطح اشغال بزpodium (

حداکثر سطح واحدهاي مسکونی و تجاري در طبقات همکف و اول معادل طبقات دوم به باال بوده و نماید.  عمل می
(صفه، پارکینگ،  ساکنان ساختمان عمومی امکانات و نیازهاي تواند به مانده سطح اشغال مجاز در این طبقات می باقی

میزان حداکثر سطح اشغال، تراکم ساختمانی و طبقات مجاز در قطعات  وارد مشابه) اختصاص یابد.ها و م دسترسی
هاي پیرامون زمین  که آپارتمان 10و  9و  8هاي  ضوابط و مقررات بخش باشد. مسکونی آپارتمانی مطابق جداول ادامه می

  باشند مطابق مندرجات واقع در بخش چوگان است. چوگان می

اشغال مجاز   حداکثر سطح  
 در طبقات همکف و اول

حداکثر سطح اشغال مجاز  
  در طبقات دوم به باال

مجاز  حداکثر تراکم 
 ساختمانی

حداکثر طبقات مجاز 
 (روي همکف)

  14  % 300  % 25  %45 1 بخش
  13   % 340  % 30  %30  بخش 
  11   % 330   % 35  %70  3 بخش
  10   % 305  % 35  %70 4 بخش
  11   % 300   % 35  %70 5 بخش
  10   % 270   % 30  %30 6 بخش 
  10   % 250   % 35  %70 7 بخش 
  4  %95  %30  %70 11بخش 
  10  %135  %18  %18 12 بخش 
  5  %110  %35  %45 13بخش 

  ضوابط و مقررات احداث بنا در قطعات آپارتمانی:  4-3 جدول شماره 
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باشد و محدودیتی در احداث  میسطح اشغال طبقه همکف % 100سطح اشغال طبقات زیرزمین برابر با  حداکثر −
  بینی زیرزمین نباید مانع تامین فضاي سبز در تراز خیابان گردد. پیش تعداد طبقات زیرزمین وجود ندارد.

ر با حداکثر سطح اشغال حداکثر سطح اشغال مجاز براي احداث واحدهاي مسکونی در طبقات همکف و اول براب −
طبقه همکف و عبارت بهتر باقی فضاهاي بجا مانده از حداکثر سطح اشغال مجاز ه طبقات باالي همکف است. ب

 ) اختصاص یابد.Podiumبایست به فضاهاي مشاع از جمله صفه ( میاول 
به احداث فضاهاي  تواند از سطح زیربناي مجاز طبقات همکف و اول می % 30حداکثر  10الی  3هاي  در بخش −

هاي تفریحی مرتبط با عملکرد چوگان نیز  کاربري 10و  9و  8هاي  تجاري ـ خدماتی اختصاص یابد. در پهنه
  تواند احداث گردد. می

ی (تا حداکثر سطح آپارتمان مسکونیي ها ساختمانمابقی فضاهاي سرپوشیده واقع در طبقات همکف و اول  −
 باشد. در اختیار مجموعه می صفه، پارکینگ، دسترسی و موارد مشابه)( اشغال مجاز) شامل فضاهاي عمومی

ـ  با فعالیت تجاريها در جوار واحدهاي  ساختمان% از سطح زیربناي طبقه همکف 15حداقل  شود توصیه می −
اند به رواق  خدماتی (بصورت فرونشستگی نسبت به طبقات روي همکف) که همجوار معابر اصلی واقع شده

شایان ذکر است در صورت احداث رواق در هر یک از ابنیه مشرف به معبر اصلی، احداث رواق در  .اختصاص یابد
 عات همجوار آن الزامی خواهد بود.سایر ابنیه واقع در قط

 باشد. متر درهر طبقه می 5/4 ها آپارتمانخدماتی ـ  ارتفاع مجاز واحدهاي تجاري −
  باشد. متر می 5/3حداقل ارتفاع آن متراست و  80/4حداکثر ارتفاع مفید طبقه همکف  −
هرکدام بیشتر  واحد تجاري هر مترمربع زیربناي تجاري یا 50 هر يبه ازا پارکینگحداقل یک فضاي  تأمین −

 باشد الزامی است.
استقرار واحدهاي تجاري و مسکونی به صورت توامان در طبقات همکف و اول مشروط به تهویه و نورگیري  −

 باشد. بالمانع میمناسب واحدهاي مسکونی 

 واقع در پیرامون زمین چوگان موقت ضوابط و مقررات اراضی مسکونی 

هاي مشرف به  آپارتماندلیل وجود شیب باالي اراضی و معابر پیرامون زمین چوگان، تعداد و ارتفاع طبقات در  هب −
تراز این قسمت  در(گردد. ارائه میدر جدول زیر بصورت جداگانه  زمین چوگان بر اساس سطح زمین چوگان

  زمین چوگان مبناي محاسبه تعداد طبقات است).
 1باشد. هاي مشرف به زمین چوگان به شرح جدول زیر می حداکثر تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان −
پارکینگ)  از غیر ه(بمجاز هاي غیر مسکونی  تواند به فعالیت % از زیربناي کلیه طبقات یک قطعه می30حداکثر  −

 تواند به کاربري مسکونی اختصاص یابد. مانده زیربناي مجاز صرفاً می اقی. باختصاص یابد

بخش 
  تراکمی

حداکثر سطح اشغال 
مجاز در طبقات 
 همکف و اول

حداکثر سطح 
اشغال مجاز در 
  طبقات دوم به باال

حداکثر 
 تراکم مجاز

حداکثر طبقات 
نسبت به مجاز 

 زمین چوگان

حداکثر 
  ارتفاع

حداکثر تعداد 
طبقات 

  مینزیرز

حداقل تعداد 
 طبقات مسکونی
  روي همکف

  طبقه فوقانی 3حداقل   -  25  8   % 185  %30  %70 8 بخش 

  طبقه فوقانی 2حداقل   1  16  6   % 125   % 30  %70 9 بخش 

  طبقه فوقانی 1حداقل   3  12  4  %95  %30  %70 10 بخش 

 مشخصات اراضی آپارتمانی چوگان: 5-3 جدول شماره 

                                                   
  باشد. مبناي ارتفاعی و تعداد طبقات بر اساس تراز زمین چوگان می - 1
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هاي فعال (از  داراي جدارهطبقه همتراز زمین چوگان  هاي مشرف به زمین چوگان ساختمان درشود  توصیه می  −
  باشد.هاي خدماتی ورزشی، تجاري و تفریحی)  جمله فعالیت

 15تا عمق  حداکثرتا قبل از طبقه همکف،  اث واحدهاي مسکونی در طبقات باالتر از تراز زمین چوگاناحد −
 باشد. بالمانع می در سمت زمین چوگان متري از لبه زمین

  باشد. ان ممنوع میتر از تراز زمین چوگ احداث طبقه پایین −
  باشد. به زمین چوگان بالمانع می استقرار واحدهاي مسکونی و یا خدماتی در طبقات مشرف −

  یآپارتمان مسکونیدر اراضی  مسکونیمساحت و تعداد واحد  

  باشد. متر مربع می 80 مسکونیداقل مساحت واحد ح −
 آید. حداکثر تعداد واحد مسکونی قابل احداث در هر قطعه از رابطه زیر بدست می −

  تراکم ساختمانی)= تعداد واحد قابل احداث در هر پالك× (مساحت زمین ÷  140
تواند مالك عمل  ح بزرگتر، میدر صورت اعشاري بودن رقم حاصل از رابطه فوق، در هر شرایطی اولین عدد صحی −

  قرار گیرد.

  یآپارتمان مسکونیاستقرار بنا در اراضی  
 باشد: هاي ضوابطی تعیین شده مشروط به رعایت موارد ذیل می بخشی در آپارتماني ها ساختماناستقرار 

توصیه چنین متر فاصله داشته باشند. هم 10حداقل Ring Road از ضلع مجاور به محور  ها آپارتمان  ،1بخشدر  −
 تراسه شوند. Ring Roadرو به  ها آپارتمان. شود می

آهن تراسه شوند. فاصله  به سمت راه  در مجاورت معبر استقرار یابد و ترجیحاً ها آپارتمانبدنه   ،2در بخش  −
 در نظر گرفته شود.متر  10حداقل هاي دیگر   ساختمان از جداره

هاي مجاور معابر قرار گیرد  در جداره ها آپارتمانبدنه شود  می توصیهنیز   7و  6و  5و  4  ،3هاي  بخشدر  −
فاصله رعایت و فضاي باز قطعات به صورت حیاط مرکزي در نظر گرفته شود. نشینی مورد نیاز نیست)  (عقب

 .الزامی است 10حداقل قطعه هاي دیگر   ساختمان از جداره
 به سمت زمین چوگان باشد. ها نساختماگیري  جهت 10و  9و  8هاي  بخشدر شود  توصیه می −
کلیه  يباید به نحوي باشد که نورگیر از یکدیگر (در بخش مرکزي قطعات) ها ها فاصله بلوك بخشدر کلیه  −

مراجع واحدهاي مسکونی ممکن باشد. این فاصله با توجه به شیب زمین باید براساس مقطع ترسیمی به تأیید 
 برسد. ذیربط

تواند به واحدهاي  عبر اصلی شهر سنتر (بلوار جردن) در طبقات همکف و اول میهاي مشرف به م کاربري جداره −
 تجاري اختصاص یابد.

منظور آسایش  ایجاد گردد. بهمتر  5 رواق با حداقل عمقی آپارتمانهاي  طبقه همکف بلوك شود در توصیه می −
سازي شفاف و قابل رویت در  همنظور جدار گردد تمهیداتی به اقلیمی در ایام و فصول مختلف سال پیشنهاد می

 گردد. بینی پیشطراحی رواق مذکور 
از محیط اطراف ممنوع  مسکونیی آپارتماناحداث دیوارهاي بلند و سراسري براي جدا کردن محدوده اراضی  −

ن شمشاد و یا سایر درختان و گیاها فنس،   نرده، هاي کوتاه،  توان از ترکیب دیواره است. براي این منظور می
متر مجاز  80/1تا ارتفاع حداکثر  هاي نرم صورت جدارهاحداث پرچین به سب و نظائر آن استفاده کرد. منا
باشد. در صورت استفاده همزمان از پوشش نرم و سخت حداکثر ارتفاع پوشش سخت (مصالح ساختمانی)  می

 باشد. متر می 20/1برابر با 
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 مبدل نشود. خودروبه محل تردد  مسکونیه محیط ی باید درنظر داشت کآپارتمانهاي  در طراحی مجموعه −
 مسکونیواحد  5و یک واحد مازاد بر آن به ازاي هر  مسکونیازاي هر واحد  تخصیص یک واحد پارکینگ ما به −

 الزامی است.
 احداث شوند. مسکونیتواند در پیلوت و یا زیرزمین ابنیه  پارکینگ یاد شده می −
در داخل فضاي سرپوشیده ابنیه احداث گردد ولیکن درصورت  کونیمسارجح است پارکینگ مالکان واحدهاي  −

درصد از سطح فضاي باز قطعه به محل اختصاص پارکینگ مالکان و یا  20، تخصیص حداکثر تأمینعدم امکان 
 باشد. میهمان بالمانع می

 مورد توصیه است. برداري ابنیه این محدوده شدیداً هاي نو و پاك در طراحی، احداث و بهره استفاده از انرژي −
 باشد. ح نما مجاز میوسطمجموع % 30استفاده از شیشه تنها در  −
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  (خدماتی) مسکونیغیر هاي  ضوابط و مقررات کاربري -4
در قالب دو  زرندیه (سرزمین ایرانیان)واقع در سطح شهرك (خدماتی)  مسکونیهاي غیر ضوابط و مقررات کاربري

در  )خدماتیمسکونی ( هاي غیر اند. تصویر زیر موقعیت کاربري ن قرارگرفتهمورد تدوی گستره و مقیاس عملکردي پهنه
هاي  واقع در پهنه مسکونیغیر  هاي شایان ذکر است ضوابط و مقررات کاربريدهد.  دو مقیاس یاد شده را نمایش می

و همچنین  است ارائه شدهگزارش حاضر  2که در بند همانند شهر سنتر، دهکده ورزش، سالمت، دانش و پرواز  ویژه
ضوابط و  مشمولبه قوت خود باقی است و  گزارش حاضر)، همچنان 5هاي ویژه (بند  ضوابط و مقررات کاربري

  شود. مقررات مندرج در بند حاضر نمی
در  کمتر شود وتفکیکی مندرج در ضوابط و مقررات  بایست از حداقل سطح قطعه نصاب تفکیک قطعات نمی حد
  بایست رعایت گردد. غیر مجاز برشمرده شده است نیز این امر میهایی که تفکیک  کاربري

  
  گستره و هاي خدماتی در دو مقیاس پهنه کاربري :1-4 تصویر شماره 
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  ها هنهدر سطح پ (خدماتی) مسکونیهاي غیر  ضوابط و مقررات کاربري -4-1
  کاربري تجاري -4-1-1

هاي محلی  فروشی شامل خرده زرندیه (سرزمین ایرانیان)هاي مجموعه گردشگري  کاربري تجاري در سطح پهنه
  باشند. هاي مختلف می مایحتاج روزانه و در نهایت هفتگی ساکنان مستقر در سطح دهکده تأمینمنظور  به

مجاز حداکثر 
 ساختمانی تراکم

 (درصد)

  حداکثر
 لشغااسطح 

 (درصد)

  حداکثر
 تعداد طبقات

  حداکثر
 ارتفاع طبقات

 (متر)

  حداقل
 سطح قطعه تفکیکی

 (مترمربع)

مساحت حداقل 
تفکیک واحد (متر 

 مربع)

80 50 2 ٨٠/٤  500 30 

  : مشخصات احداث کاربري تجاري در سطح پهنه1-4 جدول شماره 

 باشد. متر می 50/3است و حداقل ارتفاع آن  80/4ي همکف  ارتفاع مفید طبقهکثر حدا −
 و پارکینگ بالمانع است. تاسیسات ،احداث زیر زمین براي استفاده انبار −
مترمربع سطح مفید تجاري و یا به ازاي هر واحد تجاري هرکدام  30حداقل یک واحد پارکینگ به ازاي هر تأمین −

 .بیشتر باشد الزامی است
درصد تعداد پارکینگ مورد نیاز در فضاي باز بالمانع است. در صورتیکه تعداد پارکینگ  30تا حداکثر  تأمین −

 مالك محاسبه خواهد بود. بزرگترمجاز به صورت عدد کسري محاسبه شود. عدد صحیح 
  اصلی صورت پذیرد. یمحل خیابانبایست از  اي می لهدسترسی قطعات تجاري مح −
  ن الزامی است.ارکینگ براي مراجعایک پ تأمین (مفید و غیر مفید) مربع زیربناي تجاريمتر 90به ازاي هر  −
ربري کنندگان کادرصد از پارکینگ مراجعه 20درصورت وجود پارکینگ عمومی در جوار قطعه تجاري تامین −

 .بینی شود پارکینگ مذکور پیش تواند در تجاري می
 باشد. کاربري تجاري مجاز نمی با قطعه احداث پارکینگ سرپوشیده در محوطه فضاي باز −
توصیه به صورت واحدهایی در اطراف یک حیاط مرکزي  2شماره  مسکونی ي دهکدهتجاري در  احداث کاربري −

 شود. می
  % سطح اشغال طبقه همکف با احتساب در تراکم مجاز ساختمانی مجاز است.50طبقه در حداکثر  بینی نیم پیش −
جلویی در فضاي  ،مانندي پاتوق به عنوان فضاها ها نسایباها و  گاهی چون آالچیقایجاد فضاهاي موقت استراحت −

  شود. هاي تجاري توصیه می کاربري
متر به باال  6/4متر از ارتفاع  1تجاري به داخل شبکه معابر حداکثر به عمق احداث کنسول (طره) در کاربري  −

  بالمانع است.
فضایی سرزنده طبیعی براي ایجاد  عناصرط مرکزي، ایجاد آبنما و حیاطراحی و فضاسازي فضاهاي باز موجود در  −

  .شود توصیه می و پویا
سازي و درختکاري  باید به طرز مناسبی طراحی، کف هاي تجاري، می بینی شده در جلو کاربري فضاهاي باز پیش −

  ها نشود. شود، به نحوي که مانع دسترسی به مغازه
آن دهکده  مسکونیررفته در طراحی و نماسازي کاربري تجاري با بافت کا هتوجه به هماهنگی سبک و مصالح ب −

  الزامی است.
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  کاربري مذهبی -4-1-2
و شهرسازي موضوع طرح و اجراي  مسکنوزارت  01/170/8رعایت الزامات مطرح شده در بخشنامه شماره 

 هاي مذهبی الزامی است. کاربري

 (درصد) حداکثر تراکم
 اشغالسطح حداکثر 

 (درصد)
 حداقل تفکیک (متر مربع) تعداد طبقاتحداکثر 

100 60 2 1000 

 مشخصات احداث کاربري مذهبی در سطح پهنه: 2-4 جدول شماره 

  الزامی است. ات جاريدر طراحی مساجد، رعایت کلیه مصوب −
داراي عرصه در طرح پیشنهادي مان مساجدي که بنا در زیرزمین و همکف ساختسطح اشغال %  60رعایت  −

 بالمانع است. %100احداث بنا تا  و یک هزار مترمربع هستند الزامی نبوده کمتر از
 طبقه در زیر طبقه همکف مجاز است. احداث زیرزمین تا دو −
حداکثر و  قطعه زمینمساحت  %7احداث واحد یا واحدهاي تجاري در حد تراکم و سطح اشغال مجاز تا معادل  −

ها، فقط در سطح  هاي تجاري واقع در پهنه مندرج در کاربري تجاري طبق ضوابط و مقررات مترمربع 500تا 
  بالمانع است.به منظور تأمین درآمدهاي مربوط به کاربري مذهبی  همکف بناها

 نع است.بالما ،جزء تراکم مجازآن هاي اصلی و نمازخانه با احتساب  بینی نیم طبقه در قسمت سالن پیش −
 شوند. فضاهاي سرپوشیده که حداقل از دو طرف فاقد دیوار باشند جزء تراکم مجاز محسوب نمی −
 ها و سایر فضاهاي عمومی بالمانع است. ها، میادین، پارك نورگیري فضاهاي مذهبی از گذرگاه −
مترمربع  100ر تا سقف حداکثتراکم و سطح اشغال مجاز ر مسجد د خدام براي سکونت مسکونیواحد   بینی پیش −

 بالمانع است.
محل و  هاي نمایشی هاي بهداشتی و وضوخانه، سالن استقرار عملکردهاي انبار، موتورخانه، پارکینگ، سرویس −

 در زیرزمین مجاز است. و تهویه طبیعی) مناسب (مشروط به نورگیري خداماقامت 
 گردد. محسوب نمیمجاز ساختمانی  و تراکممتر) جزء زیربنا  3 سطح زیر زمین و پیلوت (به ارتفاع مفید −
مند  اي باشد که فضاهاي مختلف بنا از تهویه مناسب بهره گونه رارتی و برودتی در مساجد باید بهح تأسیسات −

  باشد.
 مترمربع زیربنا الزامی است. 40ن به ازاي هر هبی احداث یک واحد پارکینگ مراجعاهاي مذ در کاربري −
 بالمانع است.طعه به پارکینگ روباز ق% از فضاي باز 20 حداکثر تخصیص −
صورت  در ن بالمانع است.اار معابر به عنوان پارکینگ مراجعدر کنقطعه زمین بینی باقیمانده فضاي باز  پیش −

تخصیص پارکینگ به این منظور، استفاده از گیاهان و عناصر طبیعی جهت کاهش اغتشاش بصري در فضاي 
  شود. توصیه میمحوطه 

  شود. در مساجد توصیه میاجتماعات جهت برگزاري مجالس ترحیم و موارد مشابه  هاي احداث سالن −
براي دیگران باشد تا ازدحام جمعیت   ي مسجد فضاهاي تجمع وجود داشته ها شود در مقابل ورودي توصیه می −

 مزاحمت ایجاد نکند.
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  کاربري فضاي سبز -4-1-3
  باشد. ا میه ها شامل پارك و سبزراه دهکده  کاربري فضاي سبز در پهنه

 پارك 

ها  ي پارك و فضاي سبز در پهنهها هاي تفریحی، ورزشی، فرهنگی، پذیرایی و تجاري مرتبط با کاربري احداث کاربري −
و متر  5/4درصد و در یک طبقه با حداکثر ارتفاع  5تراکم ساختمانی حداکثر درصد و  5با حداکثر سطح اشغال 

 هاي سبک بالمانع است. با سازهترجیحاً 
تجاري مشروط اختصاص هاي  فعالیتتوان به  را می ساختمانی درصد از کل تراکم مجاز 10حداکثر ها  پهنه در −

 .مترمربع بیشتر باشد 300داد که حداکثرسطح آن نباید از 
بایست مستقیماً با فضاهاي پارك در ارتباط باشد و  ي پارك و فضاي سبز می ي احداثی در محدوده ابنیه −

  باشد. ها مجاز نمی ي پارك محدودهبه اراضی و کاربران خارج از  ها آندهی  سرویس
  شود. محسوب نمیفاقد دیوار باشد جزء تراکم مجاز فضاي سرپوشیده که از سه طرف  −
 ابنیه ساخته شده در داخل پارك نباید ورودي مستقل و مجزا به گذرهاي مجاور داشته باشند. −
 در کاربري پارك و فضاي سبز الزامی است. شده ساخته بینی دسترسی سواره به ابنیه  پیش −
  از تهویه و نور مستقیم الزامی است. ساختمان داخلی اصلی استفاده کلیه فضاهاي −
هاي  متر از دیوار همسایه 3هاي پارك و فضاي سبز بایستی حداقل  ي خدماتی مرتبط با کاربريها ساختمان −

 اشند.متر با معابر همجوار فاصله داشته ب 10مجاور و حداقل 
  راضی پارك و فضاي سبز ممنوع است.امحصور نمودن کامل  −
طور مجزا به متقاضیان فروخته شوند و نحوه  توانند به ها و فضاهاي سبز نمی هاي قابل استقرار در پارك کاربري −

 باشد. ها به صورت استیجاري مجاز می تصرف غرفه
هاي پارك و فضاي سبز به داخل  کاربري ي خدماتی مرتبط باها ساختمانرعایت عدم اشراف و دید فضاي  −

  مجاور الزامی است. مسکونیواحدهاي 
در صورت اعالم ضرورت توسط  موارد مشابه و شهري مانند پست برق، ایستگاه تنظیم فشار گاز تأسیساتایجاد  −

 مربوط، مجاز خواهد بود. سازمان
 ی فضاهاي سبز الزامی است.همراه فضاهاي متنوع پیاده و دوچرخه در طراح هطراحی منظر گیاهی ب −
 ها الزامی است. هاي گیاهی همساز با اقلیم در طرح منظر پارك استفاده از گونه −
 ها الزامی است. با عملکردهاي فعالیتی مستقر در فضاي سبز و پارك ببینی مبلمان شهري متناس پیش −
 تبعیت از فرم زمین طبیعی در فرآیند طراحی الزامی است. −
دفاع در طرح و  ت امنیتی همچون نورپردازي در اوقات شبانه و جلوگیري از خلق فضاهاي بیاستفاده از تمهیدا −

 ها الزامی است. احداث پارك
 ها الزامی است. بینی مسیرهاي عبور براي خودروهاي امدادي و اضطراري در سرتاسر مجموعه پارك پیش −
 مساحت مترمربع 50هر  د به ازايیک واح مترمربع مساحت زمین و 500هر  در پارکینگیک واحد احداث  −

 زیربنا الزامی است.
 باشد. درصد قسمت روباز زمین بالمانع می 30بینی پارکینگ حداکثر در  پیش −
 باشد. تفکیک اراضی این کاربري ممنوع می −
تغییر کاربري فضاي سبز به کاربري آموزشی و یا تفکیک آن براي اختصاص قسمتی از زمین به کاربري آموزشی  −

 رت ضرورت با تایید مراجع ذیربط بالمانع است.در صو
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  سبز راه  

 حصاراً در اختیار پیاده است.اولویت حرکت و دسترسی در کلیه فضاهاي سبزراه ان −
ها به منظور تسهیل  براي تجهیز سبزراه و توجه به چیدمان آن در فضاي سبز، استفاده از مبلمان شهري متناسب −

  روي الزامی است. امر پیاده
 دستیابی به منظري سرسبز و خوشایندها جهت  ده از پوشش گیاهی سرزنده و همیشه سبز در این سبزراهاستفا −

  شود. در تمام فصول سال توصیه می
 شود. ها توصیه می مکث و استراحت در امتداد سبزراه ایجاد فضاهاي −
براي تردد و استراحت استفاده هماهنگ از عناصر منظر سازي نرم و سخت، جهت ایجاد محیطی ایمن و مناسب  −

  عابران پیاده الزامی است.
  توجه به طراحی و احداث مسیرهاي تردد با لحاظ نمودن ضوابط و مقررات مربوط به معلولین و افراد ناتوان الزامی است. −
  شود. توصیه میکودکان و فضاهاي گذران اوقات فراغت در طول مسیر سبزراه  جهت احداث زمین بازيفضاهایی و تعبیه طراحی  −
دي و اضطراري در طول این استفاده از سنگفرش مناسب جهت تسهیل عبور و دسترسی خودروهاي امدا −

  ها الزامی است.  سبزراه
  ها بالمانع است. و تجهیزات شهري در سبزراه تأسیساتیابی  مکان −
  ها بالمانع است. به درون سبزراه مسکونی ویالهايدسترسی پیاده از  −
  باشد. به داخل سبزراه ممنوع می طراري)(بجز موارد اض یورود سواره به هر دلیل −
  گردد. تأمینبایست  که مشرف به معبر سواره است میویال  ورودي اصلیاز  ،زراهدسترسی سواره ویالهاي مجاور سب −
  ها الزامی است. ا کیفیت سبزراههاي خاص جهت ارتق صر منظرسازي و استفاده از سنگفرشتوجه به عنا −
  باشد. با شرایط اقلیمی حوزه الزامی می مورد استفاده در کفسازيتوجه به مصالح  −
ها، در طرح این اراضی توجه ویژه به طرح تاسیسات زیربنائی  با توجه به عبور تاسیسات شهري از داخل سبزراه −

  نماید.نملکرد تاسیسات شهري ایجاد ها، خللی در ع الزامی است. به نحوي که اجراي طرح سبزراه

  و نقلکاربري حمل  -4-1-4
باشد. از  سواري و معابر می ها و ایستگاه دوچرخه ها شامل پارکینگ در پهنه دهکده کاربري حمل و نقل و انبار

نمایند لذا در این مقطع از گزارش به مشخصات کاربري  که معابر از ضوابط و مقررات مخصوص خود پیروي می آنجا
  خته شده است.ها پردا ها و دوچرخهحمل و نقل با عملکرد توقف خودرو

  .باشد میمتر مربع  500حداقل مساحت تفکیکی عملکرد پارکینگ در سطح پهنه  −
  باشد. ها ممنوع می قاتی در محدوده پهنههاي طب احداث پارکینگ −
% آن به 10بایست به پارکینگ سواره و  % آن می80حداقل  بینی شده براي پارکینگ اراضی پیشاز میان  −

  ت اختصاص یابد.پارکینگ دوچرخه و موتورسیکل
خطر در تمامی شرایط آب و هوایی  اي باشد که امکان استفاده بی گونه هبایست ب میها  پارکینگکفسازي محوطه  −

 فراهم باشد.
هاي روباز براي جلوگیري از آلودگی بصري    طبیعی اطراف پارکینگ عناصراستفاده از  ازي،کاشت گیاه وفضاس −

  است.ناشی از عملکرد این کاربري الزامی 
هاي عمومی براي جلوگیري از آلودگی صوتی ناشی از قرارگیري این  استفاده از مصالح محافظ صدا در پارکینگ −

  شود. توصیه میکاربري 
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  ها گسترهسطح واقع در (خدماتی)  مسکونیهاي غیر  ضوابط و مقررات کاربري -4-2
  کاربري تجاري -4-2-1

 حداکثر تراکم
 ساختمانی
 (درصد)

  حداکثر
 (درصد) شغالا سطح

  حداکثر
 تعداد طبقات

  حداکثر
 ارتفاع
 (متر) ساختمان

  حداقل
مساحت قطعه 

 (مترمربع) تفکیکی

  مساحت حداقل
تفکیک واحد 

 (مترمربع)
100 60 2 12 1000 30 

  ها واقع در گستره ابط کاربري تجاري: ضو3-4 جدول شماره 

  رزمین در کاربري تجاري براي پارکینگ بدون احتساب در تراکم مجاز بالمانع است.زیطبقات احداث  −
این صورت  متر بالمانع است. در 20/2ي همکف با حداقل ارتفاع مفید  % سطح طبقه50داث نیم طبقه معادل اح −

  متر کمتر باشد. 50/2حداقل ارتفاع مفید قسمت زیر نیم طبقه نباید از 
هاي گرمایش و  (سیستم تأسیساتمنظور استفاده پارکینگ، انباري،  هري تجاري بکارب احداث زیرزمین در −

  .است ، بالمانعمجازسطح اشغال حد حداکثر تا  و سردخانه )موارد مشابه سرمایش، برق و
  .ن تبدیل گرددابه پارکینگ عمومی براي مراجع تواند میزیرزمین  ،هاي تجاري در مجتمع −
 براي نیازهاي عمومی الزامی است. و خدماتیمومی براي واحدهاي تجاري حداقل یک انبار بزرگ ع تأمین −

 .ردد این امر در طبقات زیر همکف واقع گرددگ پیشنهاد می
وده اما جزء تراکم زیرزمین اول منوط به داشتن ارتباط مستقیم با فضاي آزاد بالمانع ب ایجاد فضاي تجاري در −

 گردد. مجاز محسوب می
  تجاري الزامی است.  کاربريقطعات با م دسترسی سواره به تما −
  الزامی است. ،همجوار با ورودي دسترسی پیاده ،دوچرخه در فضاي باز کاربري تجاري پارکینگدر نظر گرفتن فضایی براي  −
  هاي حمل و نقل الزامی است. در ساخت واحدهاي تجاري ایجاد امکانات بارگیري بدون مزاحمت براي شبکه −
  سواره و پیاده به انبار واحدهاي تجاري الزامی است. تأمین دسترسی جداگانه −
  شود. توصیه می هاي فعال اجتماعی ایجاد کانون هاي تجاري جهت تن فضاهاي باز در جلو کاربريدر نظر گرف −
  .شود توصیه می 2شماره  مسکونیها در دهکده  خانه ها و قهوه خانه هاي تجاري سنتی ایرانی مانند چايدر نظر گرفتن فضا −
  شود. ضاهایی براي بازي کودکان در فضاي باز کاربري تجاري توصیه میبیه فتع −
هماهنگی با بافت براي  2شماره  مسکونیهاي تجاري در دهکده  استفاده از نماهاي آجري در نماسازي کاربري −

  شود. توصیه می مسکونی
  شود. وصیه میت 2شماره  مسکونیتجاري در دهکده  مانند در طراحی واحدهاي ایجاد فضاهاي طاق −
  شود. توصیه می 1شماره  مسکونی ویژه در دهکده ساحلی و هایجاد فضاهاي بالکن مانند در طراحی کاربري تجاري ب −
متر به باال  8/4ز ارتفاع متر ا 1تجاري به داخل شبکه معابر حداکثر به عمق احداث کنسول (طره) در کاربري  −

  .گردد مینجزء سطح اشغال محسوب  انع بوده وبالم
  شود. توصیه می ها آناز فضاي سبز همجوار  5و  3،  2شماره  مسکونی هاي دهکده تجاري دربري ایجاد دسترسی پیاده به کار −
جلویی مانند در فضاي به عنوان فضاهاي پاتوق  ها نسایباها و  ایجاد فضاهاي موقت استراحتگاهی چون آالچیق −

  شود. هاي تجاري توصیه می کاربري
طبیعی براي ایجاد فضایی  عناصرنما و  ي، ایجاد آبفضاهاي باز موجود در حیاط مرکز طراحی و فضاسازي −

  .شود توصیه میسرزنده و پویا 
سازي و  باید به طرز مناسبی طراحی، کف هاي تجاري، می کاربري مدخل وروديبینی شده در  فضاهاي باز پیش −

  ها نشود. درختکاري شود، به نحوي که مانع دسترسی به مغازه
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آن دهکده  مسکونیکاربري تجاري با بافت  وجه به هماهنگی سبک و مصالح بکاررفته در طراحی و نماسازيت −
  الزامی است.

مترمربع زیربناي کل  50متر مربع زیربناي مفید تجاري و یا هر  30بینی دو واحد پارکینگ به ازاي هر  پیش −
نگ عمومی در جوار قطعه تجاري، تامین بینی پارکی ساختمان تجاري خدماتی الزامی است. در صورت پیش

 بینی نمود. توان در پارکینگ مذکور پیش درصد از مجموع پارکینگ مورد نیاز را می 20حداکثر 
به صورت یکجا و یا در نقاط متعدد و مناسب (بسته به وسعت و باید درصد مساحت کل زمین  20حداقل معادل  −

 هاي طبقاتی ها به پارکینگ تبدیل این پارکینگصیص داده شود. ) براي پارکینگ عمومی مراجعان تخقطعهابعاد 
 شود. هاي الزامی محاسبه می رکینگاین تعداد جزء پا باشد. مجاز نمی روي همکف

  الزامی است. مترمربع زیربنا 30هاي غذاخوري تخصیص یک واحد پارکینگ به ازاي هر  و سالن ها رستورانبراي  −
که بخشی از صورتی گ باشد (درباید مجزا و مستقل از پارکین ساختمانی میهاي  فضاي ورودي هر یک از بلوك −

ي محل مناسب جهت نگهبانی و نیز نشستن و  ختصاص یافته باشد) و دربرگیرندهي همکف به پارکینگ ا طبقه
 ه راه پله و آسانسور داشته باشد.انتظار مراجعان بوده و دسترسی راحت و سهل ب

 تواند به پارکینگ روباز اختصاص یابد. طعه زمین می% از مساحت کل ق30حداکثر  −

  بري فرهنگیرکا -4-2-2
  حداکثر

 (درصد) تراکم
  حداکثر

 (درصد) اشغالسطح 
  حداکثر

 تعداد طبقات
  حداکثر

 (متر) بناارتفاع 
  حداقل

 تفکیک (مترمربع)
110 40 3 12 2500 

 ها در سطح گستره واقع ضوابط کاربري فرهنگی :4-4 جدول شماره 

استفاده کلیه فضاهاي اصلی از تهویه و نور مستقیم ضروري است، مگر در مورد آمفی تئاتر و سالن اجتماعات و  −
  شود. ور و تهویه مصنوعی توصیه میهاي مشابه دیگر که استفاده از ن سالن سینما و سالن

 ها بالمانع است. ها، میادین و پارك اي عمومی مانند، گذرگاهنورگیري فضاهاي فرهنگی از نور فضاه −
در حدفاصل میانی سایت و یا درنظرگرفتن  1شماره  مسکونی ي در دهکدهواقع رار توده کاربري فرهنگی استق −

ي ها خیاباني عابران پیاده گذرنده از انگیزي و نمایانی کاربري فرهنگی برا یک مرکزیت ویژه براي آن جهت نقش
 جوار الزامی است. هم

  هاي همجوار آن الزامی است. عالیتهاي قابل استقرار در کاربري فرهنگی نسبت به ف سازگاري فعالیت −
هاي پشتی زمین  از سبزراه 1شماره  مسکونی ي فرهنگی واقع در دهکده درنظر گرفتن دسترسی پیاده به کاربري −

  شود. جهت کاهش ازدحام در ورودي اصلی کاربري توصیه می
شود. (درصورت  توصیه مینشینی در محل ورودي  عقب 5و  1شماره  مسکونیفرهنگی در دهکده  ر کاربريد −

  شود.)متر در نظر گرفته  4نشینی عمق آن  عقب
  هاي نمایش واجتماعات الزامی است. ابط و قوانین معماري احداث سالنتوجه و پیروي از ضو −
رزنده در کاربري طبیعی براي ایجاد محیطی پویا و س عناصرو هاي متنوع گیاهی  انمایی آالچیق، آبنما، پوششج −

  شود. فرهنگی توصیه می
در  و تامین امنیت پویایی براي ایجاد سرزندگی، خصوصاً روز توجه به نورپردازي کاربري در تمام ساعات شبانه −

  شب الزامی است.
 الزامی است. کسر کمتر از اي کارکنانبر متر مربع زیربناي فرهنگی 80بینی یک واحد پارکینگ به ازاي هر  پیش −

  شود. یک واحد، یک واحد محسوب می
 در نظر گرفتن فضایی براي پارکینگ دوچرخه در فضاي باز کاربري فرهنگی الزامی است. −
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کسر  مترمربع زیربناي فرهنگی براي استفاده مراجعان الزامی است. 50واحد پارکینگ به ازاي هر  5/1بینی  پیش −
  شود. حد، یک واحد محسوب مییک وا کمتر از

خصوص ضابطه پارکینگ در هاي تجاري به  کلیه ضوابط کاربري درآمدزا تجاري و هاي در صورت احداث کاربري −
  بایست رعایت شود. می ها آنمورد 

  % فضاي باز به صورت روباز یا سرپوشیده بدون احتساب در تراکم مجاز، بالمانع است.20بینی پارکینگ  در  پیش −
وسط طراحی فضاي سبز جهت کاهش ي مجاور تها خیابان هاي مشرف به به پوشش و استتار پارکینگتوجه  −

  الزامی است. خودرو پارکینگهاي بصري منفی ناشی از دید
هاي  و تجهیزات مرتبط با کاربري فرهنگی در داخل اراضی فرهنگی پس از استعالم از دستگاه تأسیساتاحداث  −

  ذیربط بالمانع است.
  فرهنگی الزامی است. قطعاتسواره به تمام دسترسی  −
فرعی  2ي محلی اصلی و شریانی درجه ها ناهاي فرهنگی مقیاس گستره از طریق خیاب دسترسی به کاربري −

  است. پذیر امکان
  شود. مشرف به این کاربري توصیه می سبزراه دسترسی پیاده به کاربري فرهنگی از −
  شود. سبز مجاورکاربري فرهنگی توصیه مییاده با فضاهاي هاي مکث پبینی و توجه به ارتباط فضا پیش −
 باشد. گی به کاربري آموزشی بالمانع میتغییر کاربري فرهندرصورت ضرورت،  −
 متر پوشانده شود. 4حایل سبز و درختان انبوه به عمق حداقل با ها  شود اطراف کتابخانه توصیه می −
 هاي شلوغ، پر سر و صدا و پر ازدحام جایز نیست. بريیابی و استقرار ساختمان کتابخانه اطراف کار مکان −
برقی، گرمایشی و سرمایشی، پارکینگ، سرایداري و  تأسیساتاحداث زیرزمین جهت استفاده به عنوان انبار،  −

 موارد مشابه بدون احتساب جزء تراکم مجاز بالمانع است.
 الزامی است.ي کل مترمربع زیربنا 50هر ازاي  درصورت احداث سینما و تئاتر، احداث یک واحد پارکینگ مابه −

  کاربري اداري -4-2-3
  حداکثر

 (درصد) تراکم
  حداکثر

 (درصد) اشغالسطح 
  حداکثر

 تعداد طبقات
  حداکثر

 (متر) بناارتفاع 
  حداقل

 تفکیک (متر مربع)
90 50 2 10 500 

 ها گسترهسطح واقع در  ري اداريضوابط کارب: 5-4 جدول شماره 

تواند در این اراضی استقرار  هاي مرتبط با منطقه ویژه و مراجع ذیربط می هاي اداري مرتبط با سازمان کاربري −
  یابد.

بینی و تخصیص پارکینگ، انبار  انحصاراً جهت پیشها  احداث یک طبقه زیرزمین در اراضی اداري واقع در گستره −
  مجاز است.اسیساتی، بدون احتساب در تراکم ساختمانی، و فضاهاي مورد نیاز ت

 است. درصد سطح زیربنا بالمانع 10تخصیص فضاهاي رفاهی تا حداکثر  −
اختصاص  ساختمانی، تراکم درسرپوشیده بدون احتساب  سرباز و یا توان به پارکینگ درصد فضاي باز را می 20 −

 داد.
یداري، انبار و مشابه آن در کنار دیوارهاي خارجی و مجاورین ي جنبی از قبیل نگهبانی، سراها ساختماناحداث  −

  بینی گردد. بایست پیش باشد و در داخل طرح بناي مجموعه می مجاز می
و یا داخل بناي مترمربع زیر بناي اداري در داخل فضاي محوطه  200یک واحد پارکینگ به ازاي هر  تأمین −

  کاربري اداري الزامی است.مجموعه 
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و یا ایجاد فضاهاي انتظار و  خیاباناداري تا  ساختمانو طراحی فضاهاي سبز حدفاصل دیوار  سازي محوطه −
 شود. ي جلویی ساختمان اداري توصیه می طراحی این فضاها در جبهه

 .بینی شود ها و فضاهاي پرتردد پیش تهویه مستقیم در اتاق و گیري از نور امکان بهرهضروري است  −
  مساحت زمین کمتر باشد. درصد 30صورت یکپارچه نباید از حداقل وسعت حیاط بنا به  −

  کاربري ورزشی -4-2-4
  حداکثر

 (درصد) تراکم
  سطح حداکثر

 اشغال(درصد)
  حداکثر

 تعداد طبقات
  حداکثر

 (متر)بناارتفاع 
  حداقل

 تفکیک (متر مربع)
100 50 2 9 1000 

 ها گسترهسطح واقع در  ضوابط کاربري ورزشی: 6-4 جدول شماره 

  گونه بناها الزامی است. تربیت بدنی در احداث این سازمانهاي جهانی و  فدراسیون رعایت ضوابط و مقررات −
به منظور استفاده فضاهاي تاسیساتی زیرزمین حداکثر معادل سطح اشغال مجاز در یک طبقه یک طبقه احداث  −

 باشد. بالمانع میموردنیاز فعالیت ورزشی، بدون احتساب در تراکم ساختمانی، و انبار و سایر فضاهاي 
 بینی شود، ضمن احتساب در تراکم ساختمانی هاي تجاري ـ خدماتی در قطعه ورزشی پیش در صورتیکه کاربري −

  کاربري تجاري در آن الزامی است. رعایت ضوابط ،ورزشیکاربري 
تراکم  در با احتساب(درصد کل مساحت زمین  5تجاري معادل  هاي تفریحی و حداکثر زیربناي فعالیت −

  باشد. میساختمانی) 
احجام در ارتباط و هماهنگی با نحوه استقرار ساختمان سرپوشیده و سالن ورزشی در قطعه زمین توجه به  −

 ضروري است.هاي پیرامون  کاربري
ه شکل روباز و داخل زیرزمین بدون احداث پارکینگ در کاربري ورزشی به دو صورت یکی در داخل محوطه ب −

  شود بالمانع است. محوطه که جزء زیر بنا محاسبه می احتساب تراکم و دیگري به شکل سرپوشیده در داخل
مترمربع فضاي سرپوشیده  80مترمربع فضاي باز و یک واحد به ازاي 150بینی یک واحد پارکینگ به ازاي  پیش −

 است. الزامیهر دو براي کارکنان و مراجعان 
 باشد. بالمانع میروباز قطعه به فضاي پارکینگ  باز % از سطح20تخصیص حداکثر  −
ن اارهاي آن به عنوان پارکینگ مراجعي ورزشی و دیو استفاده از مازاد فضاي باز مجاور معبر در خارج از محوطه −

 بالمانع است.
ي ن کاربري باید به فضاایمحوطه  پارکینگ و دیگر مستحدثات وابسته، بقیه محوطههاي ورزشی،  جز زمینه ب −

  کاري اختصاص یابند. سبز و درخت
  دسترسی سواره و پیاده از داخل معبر اصلی به کاربري ورزشی الزامی است. −
هاي کوچک تا  هاي خدماتی تجاري خرد (مانند فروشگاه و همچنین فعالیت ها گاه ها، استراحت استقرار آالچیق −

  در اراضی ورزشی بالمانع است. )و با احتساب در تراکم ساختمانی مجاز انیتمخ% تراکم مجاز سا5سقف حداکثر 
  توجه به نورپردازي در کاربري ورزشی به ویژه در طول ساعات شب براي ایجاد امنیت الزامی است. −
طبیعی جهت کاهش  عناصرکاري و استفاده از  موجود در فضاي باز زمین با گیاه هاي توجه به طراحی پارکینگ −

  شود. توصیه می خودرو پارکینگي حاصل از ی محیطی و بصرآلودگ
نشینی توده  هاي همجوار کاربري ورزشی، عقب کاربريهاي واقع در  در ساختماننشینی  عقب اعمال در صورت −

 متر در نظر گرفته شود) 4نشینی  (حداقل عمق این عقب نیز الزامی است. خیابانکاربري ورزشی از بر 
حداکثر ارتفاع مجاز د. باش ی ورزشی فقط به صورت نرده مجاز بوده و انواع دیگر مجاز نمیاحداث حصار براي اراض −

متر است. افزایش ارتفاع دیوار نسبت به میزان فوق فقط با  سانتی 70استفاده از مصالح بنائی دیوار زیر نرده با 
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 .باشد شفاف مجاز می استفاده از عناصري چون نرده، دیوار مشبک و سایر جداکننده هاي شفاف و نیمه
هاي مسکونی همجوار اي باشد که داراي بیشترین فاصله با توده گونه شود استقرار کاربري ورزشی به توصیه می −

 خود باشد.

  کاربري درمانی -4-2-5
  حداکثر

 (درصد) تراکم
  حداکثر

 (درصد) اشغال
  حداکثر

 تعداد طبقات
  حداکثر

 (متر) بناارتفاع 
  حداقل

 تفکیک (متر مربع)
100 50 2 12 1000 

 ها گستره سطح واقع در ضوابط کاربري درمانی: 7-4 جدول شماره 

ها در فرایند طراحی، ساخت و اجرا ملزم به رعایت معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و  تمامی درمانگاه −
 آموزش پزشکی هستند.

  جزء تراکم مجاز، بالمانع خواهد بود. با احتساب زیرزمینطبقه  2احداث تا  −
  وار با آن بالمانع است.داخل کاربري درمانی از سبزراه همجدسترسی پیاده به  −
 ویژه در شب براي رعایت ایمنی و امنیت الزامی است. هتوجه به نورپردازي پارکینگ روباز ب −
) مربوط به درمان هاي مشروط (کاربري تجاري به کاربريتوان  درصد تراکم مجاز ساختمانی را می 10حداکثر تا  −

 اختصاص داد.
بینی پارکینگ مطابق ضوابط تجاري  هاي تجاري مشروط براساس این ضوابط پیش در صورت استقرار کاربري −

 الزامی است.
اي براي کارکنان در داخل بن بینی یک واحد پارکینگ اختصاصی ، پیشدرمانیمترمربع سطح  100به ازاي هر  −

 الزامی است. مجموعه
در  تخت هر کدام که بیشتر بود 5و یا هر  مترمربع زیربنا 100گ به ازاي هر ، تخصیص پارکینها بیمارستاندر  −

 باشد. می داخل بناي مجموعه الزامی
ت. این میزان پارکینگ را الزامی اس مترمربع زیربنا براي مراجعان 150بینی یک واحد پارکینگ به ازاي هر  پیش −

 یا سرپوشیده احداث نمود.% سطح قطعه بصورت روباز 20در حداکثر  توان یم
 توان به خدمات تجاري مشروط اختصاص داد. مترمربع سطح همکف را می 300حداکثر تا  −
جاد سرزندگی باز کاربري درمانی براي استراحت همراهان و ای نماها در فضاي طراحی فضاهاي سبز، آالچیق و آب −

  شود. می در بیماران توصیه
  است. ر فضاي باز کاربري درمانی الزامیجانمایی متناسب مبلمان شهري د −
دلیل سهولت در امر نگهداري و نظافت  ههاي پرسی در فضاسازي فضاي باز کاربري درمانی ب استفاده از موزاییک −

  شود. پس از اجرا، توصیه می
 بالمانع است.نماي کاربري درمانی اي در  % سطوح شیشه40استفاده از حداکثر  −
جوار توصیه  هاي هم هنگی و پیوستگی با کاربريبه جهت هما خیاباننشینی توده کاربري درمانی از بر  عقب −

 متر در نظر گرفته شود.) 4نشینی  نشینی حداقل عمق این عقب (در صورت عقب شود. می
 متر از برهاي همجوار کاربري درمانی الزامی است. 6رعایت حداقل فاصله  −

  مذهبی کاربري -4-2-6
باشد.با این تفاوت که حداقل تفکیک قطعات  ضوابط احداث عناصر مذهبی در سطح گستره مشابه سطح پهنه می

  باشد. مترمربع می 1500مذهبی در سطح گستره 
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  شهري تأسیساتکاربري  -4-2-7

 .هاي وزارت نیرو الزامی است نامه مطابق ضوابط و آیینرعایت حریم درجه یک و حریم درجه دو  −
  هاي مربوط به تاسیسات زیربنایی (آب، برق، گاز و فاضالب) الزامی است. یه حرائم سازمانرعایت کل −
 و اراضی مذکور صرفاًبوده نوع بنا و ساختمان در حرایم خطوط انتقال برق فشار قوي غیرمجاز  احداث هر −

در نیز  و مربوط باشد هاي نامه اس ضوابط و آیینکه نوع و ارتفاع آن باید بر اس به مصارف فضاي سبزتواند  می
  .، اختصاص یابدمحورهاي ارتباطیبینی  پیششرایطی 

باید با رعایت ایمنی الزم، حفظ حریم و ایجاد فضاي سبز به منظور ایجاد  تأسیساتدر این حوزه موقعیت بنا و  −
  بینی گردد. امنیت و چشم انداز مناسب پیش

  ات شهري در این حوزه ممنوع است.و تجهیز تأسیساتي با کاربري غیر از ها ساختماناحداث  −
نیازهاي حوزه با رعایت  تأمینسرایداري به منظور  و ي جنبی مثل نگهبانیها ساختماندرصورت نیاز، احداث  −

 ضوابط ایمنی و محیط زیست بالمانع است.
 ي مجاور الزامی است.ها ساختمانرعایت ارتفاع مناسب به منظور حفظ سیماي مجموعه با توجه به ارتفاع  −
 باشد. هاي مرتبط با این کاربري با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه مجاز می استقرار فعالیت −
هاي برق فشار قوي، پست تنظیم فشار گاز، ایستگاه پمپاژ فاضالب  شهري از قبیل منابع آب، پست تأسیساتایجاد  −

 قابل اجراست. طمراجع ذیربتوسط ذیربط پس از تائید  سازمانهاي ارائه شده توسط  براساس نقشه
 مراجع ذیربط ذیربط و تأیید سازمانشهري پس از اعالم نیاز توسط  تأسیساتها به کاربري  تبدیل کلیه کاربري −

(ولیکن اعالم به دبیرخانه ستاد مدیریت  سازي کشور ستاد مدیریت شهركاخذ تأییدیه از  ضرورت بدون
 پذیر خواهد بود. امکانسازي کشور)  شهرك

خانه، نمازخانه،  هاي بهداشتی، تلفن شهري احداث ساختمان سرایداري، نگهبانی، سرویس ساتتأسیي  در حوزه −
یک طبقه بصورت درصد سطح قطعه  10انبار، دفتر و اتاق کارکنان و موارد مشابه مطابق با نیاز و حداکثر در 

 ون زیرزمین قابل احداث خواهدبود.بد

  کاربري تجهیزات شهري -4-2-8

 هاي مربوطه ممنوع است. ري درحوزهاربري غیر از تجهیزات شهي با کها ساختماناحداث  −
هاي بهداشتی،  ساختمان اداري، سرایداري، نگهبانی، سرویسي جنبی مانند ها ساختماندر صورت نیاز، احداث  −

ا نیازهاي حوزه ب تأمینبه منظور خانه، نمازخانه، انبار، دفتر و اتاق کارکنان و موارد مشابه مطابق با نیاز  تلفن
بالمانع  درصد سطح قطعه و در یک طبقه بدون زیرزمین 10در حداکثر  رعایت ضوابط ایمنی و محیط زیست

 است. 
 ي مجاور الزامی است.ها ساختمانرعایت ارتفاع مناسب به منظور حفظ سیماي مجموعه باتوجه به ارتفاع  −
و خوابگاه پرسنل با سطح اشغال  خانه ، احداث ساختمان اورژانس و تلفنقطعه زمین واقع در دهکده ورزشدر −

تواند جهت استقرار  ي سطح قطعه می درصد در دو طبقه بالمانع است. بقیه 40درصد با تراکم مجاز  20مجاز 
 ي اورژانس به پارکینگ تبدیل شود.ها آمبوالنس

 20درصد و تراکم حداکثر 10نشانی در دهکده ورزش با سطح اشغال مجاز حداکثر بینی یک واحد آتش پیش −
 نشانی و خدمات ایمنی الزامی است. هاي سازمان آتش درصد در دو طبقه با رعایت ضوابط و دستورالعمل

جزء  ها که حداقل از سه طرف فاقد دیوار باشد، ي پمپ ي سرپوشیده هاي پمپ بنزین و گاز، محوطه در ایستگاه −
 تراکم مجاز محسوب نخواهدشد.

درصد سطح زمین  30خدماتی در حداکثر - هاي مشروط تجاري کاربريهاي پمپ بنزین و گاز ایجاد  در ایستگاه −
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بود. رعایت کلیه ضوابط  درصد بالمانع خواهد 30درصد) و با حداکثر تراکم مجاز  30(ضریب سطح اشغال 
بایست  با عملکرد ایستگاه سوخت، می ها آنهاي مذکور و انطباق  تجاري در این مورد ضروري است. ایجاد کاربري

  برسد. مراجع ذیربطد شرکت ملی نفت ایران و به تائی
و سایر خدمات مرتبط با خودرو مانند  تنظیم موتور)ـ  تعویض روغنـ  (پمپ باد خودروهاي  هاحداث تعمیرگا −

 گیري بالمانع است. هاي سوخت و (کارواش) در کنار پمپشستشوي خودر

  کاربري تفریحی -4-2-9
ي  کلوپ ورزشی و زمین گلف در دهکده ،ها هتلهاي بازي،  زمینها شامل  هاي تفریحی در سطح گستره کاربري

 5-2. ضوابط دهکده پرواز در بند  .شوند دهکده ساحلی میتفریحی در  ي در دهکده پرواز و مجموعهگلف، باند پرواز 
  درج شده است.

  حداکثر کاربري
 (درصد) تراکم

  سطح حداکثر
 درصد)( اشغال

  حداکثر
 تعداد طبقات

  حداکثر
 (متر) بناارتفاع 

  حداقل
 مترمربع)(تفکیک 

 2000 35 8 40 300 هتل
 - 10 2 40 70  متل

 ها واقع در گستره ضوابط کاربري تفریحی: 8-4 جدول شماره 

ر احداث تمامی د گردشگري و میراث فرهنگی سازمانرعایت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و  −
 الزامی است. هاي تفریحی و کاربري ي جهانگردي و پذیرائیها ساختمان

  باشد. قطعه کلوپ ورزشی مجاز نمی تفکیک −
  است.ها ضروري  هتل و متلرعایت ضوابط اداره بهداشت در  −
  اقامت ضروري است.هاي  تهویه مستقیم براي اتاق گیري از نور و بهره −
درصد تراکم ساختمانی  10ورزشی، گردشگري و تجاري در این اراضی و حداکثر تا ایجاد کلیه امکانات تفریحی،  −

 باشد. ن تفکیک و تملک بالمانع میمجاز بدون امکا
در صورت اعالم ضرورت  موارد مشابه شهري از قبیل پست برق، ایستگاه تنظیم فشار گاز و تأسیساتایجاد  −

 ذیربط، بالمانع است. سازمانتوسط 
توان براي ایجاد  درصد فضاي باز را می 20زمین و فضاي باز مقدور است. حداکثر نگ در زیربینی پارکی پیش −

باشد که جزء تراکم  (با مصالح سبک) تواند به صورت باز یا سرپوشیده بینی نمود. پارکینگ می ها پیش پارکینگ
 مجاز محاسبه نخواهد شد.

زیربنا براي کارکنان در زیرزمین بدون احتساب در  مترمربع 100به ازاي هر احداث یک واحد پارکینگ در هتل  −
 تراکم مجاز ساختمانی الزامی است.

براي تخت هر کدام بیشتر باشد،  4و یا هر مترمربع زیربنا  100به ازاي هر  احداث یک واحد پارکینگ در هتل −
 تراکم مجاز ساختمانی الزامی است.ن در فضاي آزاد بدون احتساب در مراجعا

 مترمربع زیربنا براي کارکنان الزامی است. 200به ازاي هر  متلواحد پارکینگ در  یکبینی  پیش −
 براي مراجعان الزامی است. اقامتییک واحد پارکینگ در متل به ازاي هر واحد  بینی پیش −
براي کارکنان  سطح قطعهمترمربع  100واحد پارکینگ در کلیه قطعات با کاربري تفریحی به ازاي هر  دواحداث  −

 .الزامی است دو مراجعان هرو 
ویژه در   هتوجه به نورپردازي فضاي بیرونی هتل واقع در دهکده گلف براي ایجاد سرزندگی و امنیت دهکده ب −

 شود. روز توصیه می ساعات تاریک شبانه
 هاي تفریحی جهت هاي احداث شده در فضاهاي باز کاربري کاري اطراف پارکینگ طراحی فضاي سبز و درخت −
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 وسایل نقلیه الزامی است. پارکینگیدهاي منفی بصري ناشی از کاهش د
 هاي تفریحی الزامی است. کاربري فضاهاي باز سازي محوطه −
سرمایشی و گرمایشی، برق اضطراري، سردخانه، رختشویخانه، پارکینگ و  تأسیساتبینی آشپزخانه، انبار،  پیش −

 .شود ن جزء تراکم مجاز محسوب نمیموارد مشابه در زیرزمی
 ان به عنوان زیرزمین منظور نمود.تو ي همکف را می معادل سطح طبقه −
مجموعه تفریحی دهکده ساحلی، داراي فعالیت متل با عملکرد سکونتی موقت و نیز سایر تسهیالت فراغتی و  −

 باشد. تفریحی مربوط به آن می

  کاربري حمل و نقل و انبارداري -4-2-10
که معابر از ضوابط  باشد. از آنجا ها و معابر می ها شامل پارکینگ در سطح گستره داريکاربري حمل و نقل و انبار

پایانه نمایند لذا به مشخصات کاربري حمل و نقل با عملکرد توقف خودروها،  و مقررات مخصوص خود پیروي می
  پرداخته شده است. ونقل عمومی و انبارها حمل

  عملکرد پارکینگ 

  .باشد میمتر مربع  1500در سطح گستره رکینگ غیر طبقاتی بینی پا جهت پیش تفکیکی قطعه حداقل مساحت −
 %)15( رمپ و یا رعایت حداکثر شیب مجاز طراحی عملکرد پارکینگ با ارتفاع همسطح زمین همجوار به آن −

 الزامی است.
  ها باید همواره قابل حفاظت در تمام شرایط آب و هوایی باشند. رکینگپاسطوح کف  −
هاي روباز براي جلوگیري از آلودگی بصري  طبیعی اطراف پارکینگ عناصرده از زي،کاشت گیاه و استفافضاسا −

  ناشی از عملکرد این کاربري الزامی است.
استفاده از مصالح محافظ صدا در پارکینگ هاي عمومی براي جلوگیري از آلودگی صوتی ناشی از قرارگیري این  −

  شود. توصیه میکاربري 
متر مربع در نظر  25 واحد پارکینگازاي هر ضاهاي دسترسی و توقف، بههمراه ف همساحت پارکینگ سواره ب −

 شود. می  گرفته
  بینی محل ورودي و خروجی مجزا الزامی است. واحد جاي توقف، پیش 20هاي با بیش از  در پارکینگ −
 باشد. ا با رعایت شرایط زیر بالمانع میه هاي طبقاتی در محدوده گستره احداث پارکینگ −

قلحدا  عملکرد  
 مساحت تفکیک

 حداکثر
 سطح اشغال

 حداکثر
 تراکم ساختمانی

 حداکثر
 تعداد طبقات

%80 2000 پارکینگ طبقاتی  240%  3 

ها واقع در گستره هاي طبقاتی ضوابط احداث پارکینگ: 9-4 جدول شماره 
 

محور تا محور  5/7× 5و براي سه خودرو  5 × 5، براي دو خودرو 3 × 5رو حداقل ابعاد محل پارك براي یک خود −
ها بالمانع  هاي یاد شده جهت جبران ابعاد ستون سانتی متر نسبت به عرض 50باشد. کسر حداکثر تا  ستون می

 است.
هاي  کینگمتر در نظر گرفت. در پار 5/3توان یک رمپ با عرض  محل پارك می 20براي هر پارکینگ با کمتر از  −

بایست در نظرگرفت و یا حداقل عرض  محل پارك، دو رمپ ورودي و خروجی مجزا می 20با ظرفیت بیش از 
 متر باشد تا به صورت دو طرفه عمل نماید. 5رمپ باید 
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 طبقاتی الزامی است. گدر کلیه فضاهاي پارکینتهویه طبیعی  بینی پیش −
 باشد. متر می 5/2حداقل ارتفاع ورودي پارکینگ  −
(ضمن رعایت ضوابط مقررات ملی ساختمان به  آسانسورو  پلهبه پارکینگ باید داراي دسترسی مستقیم  طبقات −

 د.نبه طبقات باش جهت دسترسیخصوص مباحث سوم و پانزدهم)
هاي  باشد. در سایر جبهه متر حریم از بر معبر سواره همجوار با کاربري پارکینگ طبقاتی الزامی می 4رعایت  −

 این فاصله الزامی نیست. قطعه رعایت
بایست توسط کفساري مناسب و پوشش گیاهی کوتاه  نشینی توده پارکینگ طبقاتی در جبهه اصلی نما می عقب −

 سازي شود.  مرتبه محوطه
اي باشد که قابلیت شستشو را در کلیه فصول سال داشته باشد.  گونه هبایست ب مصالح پارکینگ طبقاتی می −

 سایر موارد مشابه)هاي روشن و مصالح ساختمانی نمایان (بتن نمایان و واش بتن و  گاستفاده از مصالح با رن
 گردد. براي این منظور پیشنهاد می

 بسته و مجوف طراحی شود. شود سقف پایانی پارکینگ طبقاتی با پوشش گیاهی و فضاهاي نیمه توصیه می −

  عملکرد پایانه 
درون  هاي اتوبوس و تاکسی باشد. در این قطعه ایستگاه موقعیت قرارگیري این عملکرد در دهکده ورزش می

قابل  و فراتر زرندیه (سرزمین ایرانیان)دهی به نقاط مختلف مجموعه گردشگري  براي سرویس شهري و برون شهري
  باشد: استقرار است. ضوابط و مقررات احداث در این کاربري به شرح جدول زیر می

 حداقل  عملکرد
 مساحت تفکیک

 حداکثر
طح اشغالس  

 حداکثر
 تراکم ساختمانی

 حداکثر
 تعداد طبقات

 2 50 40 5000 ونقل عمومی پایانه حمل

 ها واقع در گستره ضوابط احداث پایانه: 10-4 جدول شماره 

 باشد. ونقل عمومی می هاي حمل هماتی وابسته به ایستگادمستحدثات این عملکرد شامل فضاهاي اداري و خ −
بالمانع  قطعه تراکم مجاز ساختمانی% از 5حداکثر  تاي تجاري خدماتی در این قطعه اه تخصیص کاربري −

 باشد. می
پوشش  بایست بصورت سرپوشیده طراحی و احداث گردد. کنندگان می کلیه فضاهاي توقف و انتظار استفاده −

 شوند. محسوب نمیسبک یا فضاهاي فاقد دیوار جزء تراکم 
در طراحی این مجموعه الزامی رعایت سلسله مراتب ورود، خروج، توقف، انتظار و توزیع حرکتی وسایل نقلیه  −

 است.
% تراکم مجاز ساختمانی تا سقف 5 بینی فضاهاي تعمیرگاهی در بخشی از این قطعه با رعایت حداکثر پیش −

 متر مربع بالمانع است. 300 حداکثر
الزامی  مجموعهو مراجعان براي کارکنان مترمربع مساحت زمین  100ازاي هر  پارکینگ مابهتخصیص یک واحد  −

 است.
 بالمانع است. یا سرپوشیده بصورت روباز% سطح باز قطعه 20پارکینگ در حداکثر بینی  پیش −

 عملکرد انبار 

کاالهاي نیم ساخته (کاالي در در صنعت براي نگهداري مواد اولیه،  .انبار محلی براي نگهداري کاالها و مواد است
آالت و ابزارآالت اجناس اسقاط و در  خودروها و  جریان ساخت)، محصوالت یک واحد تولیدي، قطعات یدکی دستگاه
  شود. و فروش از انبار استفاده میتجارت به منظور نگهداري اقالم و کاالهاي خریداري شده براي توزیع 
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  باشد. مترمربع می 500ربري حداقل تفکیک اراضی در اختیار این کا −
  باشد. درصد می 70ح اشغال مجاز ساختمانیحداکثر سط −
  باشد. درصد می 70حداکثر تراکم مجاز ساختمانی  −
  الزامی است. مترمربع زیربناي بخشهاي خدماتی (پشتیبانی) 50حداقل یک واحد پارکینگ به ازاي هر  تأمین −
هاي  ترمربع سطح در اختیار حجم اصلی ساختمانی (بخشم 500حداقل یک واحد پارکینگ به ازاي هر  تأمین −

 الزامی است. 1اصلی انبارداري)
 در بخش منطقه ویژه اقتصادي، تنها تخصیص یک واحد پارکینگ به ازاي هر نفر شاغل الزامی است. −
  هاي روباز اختصاص پیدا کند. تواند به پارکینگ درصد سطح کل قطعه می 20حداکثر  −
باشد. در  متر می 12  رپوشیده و یا هانگار)داري ( اعم از ساختمانی کلیه واحدهاي انبارجام سارتفاع مجاز اح −

حداکثر ارتفاع مجاز رأس سوله   بینی گردد، دار) پیش و یا سقف شیب صورتیکه حجم ساختمانی به صورت سوله (
 12 له ( پایه سقف شیبدار)وباشد. در این حالت حداکثر ارتفاع مجاز پایه س متر می 14رأس سقف شیبدار سوله)  (

  باشد.  متر می
منظور  بندي داخلی بخشی از حجم اصلی ساختمانی انبار به طبقات مختلف (به تقسیم  داري،در واحدهاي انبار −

پذیر  ع مجاز نهایی حجم ساختمانی امکاناستقرار خدمات پشتیبانی) مشروط به رعایت ضوابط حداکثر ارتفا
  باشد. متر می 7/2ه درونی حجم ساختمانی طبق است. حداقل ارتفاع مفید هر

کار ساختمانی  مربوط به ایمنی و حریق الزامی است. صدور پایان در طراحی سایت و ساختمان انبارها رعایت کلیه ضوابط −
 باشد. منوط به اخذ تاییدیه از مراجع ذیربط می

عرصه مجاز استقرار حجم اصلی  اصی و جلوخان) بارانداز اختص  سوزي، عرصه باقیمانده از پالك (پس از کسر ژوئن آتش −
 توانند مستقر گردند. ساختمانی است. حجم اصلی انبار و نیز احجام فرعی با رعایت ضابطه مربوطه در این محدوده می

ابط و مقررات مربوط به ایمنی و حریق وبا رعایت ض مان انبارها در داخل محوطه انبارآمدگی در سقف و ساخت پیش −
 .استبالمانع 

حداکثر   در کلیه مواردي که سطح اشغال مجاز کاربري از محدوده مجاز استقرار حجم ساختمان بزرگتر باشد، −
باشد. به عبارت دیگر سطح اشغال  حجم اصلی ساختمان میهمان عرصه مجاز استقرار  ،سطح قابل ساخت واحد
بع تراکم مجاز ساختمانی این واحد کاربري طیابد. بال طه با واحد کاربري مذکور کاهش میمجاز ساختمانی در راب

 .گردد یافته و بر اساس حداکثر تعداد طبقات قابل احداث محاسبه مینیز کاهش 

                                                   
 200 زیربنـایی معـادل    بندي و  مترمربع در اختیار بخشهاي انبارداري و بسته 5000اي معادل  در صورتیکه در واحد انبارداري عرصه ـ به عنوان مثال1

  گردد : هاي پشتیبانی باشد، تعداد واحد پارکینگ مورد نیاز این واحد فعالیتی بدین شرح محاسبه می مترمربع در اختیار بخش

  5000  +  200  =14واحد پارکینگ
50  500  
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  کاربري حریم -4-2-11
گردد. این امر بدلیل  را شامل می زرندیه (سرزمین ایرانیان)حرائم بخش تقریباً بزرگی از مجموعه گردشگري 

هاي طبیعی از جمله رودخانه و  آهن از طرفی و پدیده مانند خطوط نیرو و راهساخت ه قرارگرفتن تعدادي عوامل انسان
در حفظ حدود  متبوع هاي سازمانهاي مربوط به  نامه رعایت ضوابط و آییناست.  بر این مجموعه حادث شده رهد

  حرائم عوارض یاد شده الزامی است.

 عدم حداقل حریم  حریم قانونی (متر)  پدیده
  تتوضیحا  ساخت و ساز

طبیعی
  

  -  -  رود شور
استقرار دریاچه در غرب با توجه به 

رودخانه، حریم براي دریاچه منظور 
  شده است.

  متر 15  -  دریاچه
این حریم با توجه به جلوگیري از 

گرفتگی درنظر گرفته  آباحتمال 
  است. شده

  -  متر 6  -  لیاعدره 

−
 

مصنوعی
  

خطوط انتقال 
  برق

  )کیلوولت63متر ( 20  -
  باشد. گونه بنا غیرمجاز میاحداث هر

  از آکس متر 50  -
  کیلوولت) 400( 

  آهن راه

  متر از آکس محور ریل 17
شهري با کسب مجوز از  تأسیسات(احداث 
 30تا  17متبوع در حدفاصل  هاي سازمان

  متري از آکس ریل بالمانع است.)

  متر 47

تا  47ساخت و ساز در حدفاصل عرض 
روط به متري از آکس محور مش 117

کسب مجوز از  وزارت راه و شهرسازي 
  باشد. می

راه جاده قدیم 
  تهران، ساوه

  متر  از آکس محور 138
شهري با کسب مجوز از  تأسیسات(احداث 
 68تا  38متبوع در حدفاصل  هاي سازمان

  متري از آکس محور بالمانع است.)

  متر 68

تا  68ساخت و ساز در حدفاصل عرض 
ور مشروط به متري از آکس مح 138

کسب مجوز از  وزارت راه و شهرسازي 
  باشد. می

  راه  اتوبان
  تهران، ساوه

  متر از آکس محور160
شهري با کسب مجوز از  تأسیسات(احداث 
 90الی  60متبوع در حدفاصل  هاي سازمان

  متري از آکس محور بالمانع است.)

  متر 90

تا  90ساخت و ساز در حدفاصل عرض 
محور مشروط به  متري از آکس  160

کسب مجوز از  وزارت راه و شهرسازي 
  باشد. می

  حریم ضوابط کاربري: 11-4 جدول شماره 
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  هاي ویژه ضوابط و مقررات کاربري -5
  انتظامیـ  خدماتی ـ اداريکاربري  -5-1

 هاي مجاز فعالیت 

گمرگی و ترخیص  یساتتأساستقرار خدمات اداري شامل  −
کاال، انبار نگهداري کاال، تجهیزات مربوط به تخلیه و 

هاي لجستیکی، دفاتر صادرات و واردات  بارگیري، فعالیت
کاال، دفاتر فروش و بارنامه، دفاتر ارائه خدمات پس از فروش، 

ها و ادارات مرجع صدور مجوزهاي قانونی براي  شرکت
ر و تکمیل، تفکیک و ساز، تولید، پردازش، تعمیو ساخت
بندي مواد و کاالها براي صادرات و صادرات مجدد و نیز  بسته

ها در این بخش از شهرك  شعب ارزي و ریالی بانک
 باشند. مجاز می زرندیه (سرزمین ایرانیان)گردشگري 

  
  انتظامیـ  خدماتیـ  ريادا موقعیت کابري :1-5 تصویر شماره 

  در این بخش بالمانع است. زرندیه (سرزمین ایرانیان)احداث سایت اداري و انتظامی شهرك گردشگري  −

 ضوابط تفکیک  

 باشد. مترمربع می 1000اداري ـ انتظامی حداقل مساحت الزم براي تفکیک قطعات  −
  باشد. مترمربع می 2000گیري و نظایر آن حداقل مساحت الزم دفاتر خدمات گمرگی، بار −
خدماتی از این  -هاي تجاري ها و سایر فعالیت اتر خدمات پس از فروش و تعمیرگاهحداقل مساحت الزم براي دف −

 باشد. مترمربع می 500دست، 

 و مقررات مربوط به احداث  ضوابط 

 باشد. درصد می 40حداکثر سطح اشغال در بخش اداري، خدماتی و انتظامی  −
 درصد 80و در بخش تعمیرگاهی و انبار  درصد 140 و انتظامی، خدماتی اداري  انی بخشحداکثر تراکم ساختم −

 باشد. می
 باشد. طبقه می 4اکثر تعداد طبقات مجاز حد −
 باشد. طبقه می 2حداکثر تعداد طبقات بنا براي بخش انبار  −
 باشد. متر مجاز می 12احداث بنا با حداکثر ارتفاع  −
  باشد. ساختمان بالمانع می تأسیساتتی و رکینگ، انبار، سرویس بهداشاحداث یک طبقه زیرزمین جهت پا −
خدماتی و  -صورت روباز و یا سرپوشیده با استفاده از مصالح سبک در فضاي باز بخش ادارياحداث پارکینگ به  −

 است.پذیر  امکانانتظامی شهرك 
 زامی است.و خدماتی ال ه ازاي هر نفر شاغل در بخش اداريتخصیص یک واحد پارکینگ ب −
 مترمربع زیربنا جهت پارکینگ مراجعان الزامی است. 200تخصیص یک واحد پارکینگ به ازاي هر  −
  تواند به پارکینگ روباز اختصاص یابد. % از کل سطح قطعه می10حداکثر  −
 گردد. نمی در محسوب جزء تراکم مجازمساحت پارکینگ  −
ن، روشنایی و نظایر سایبامکت، سطل زباله، آبخوري، تجهیز فضاي سبز عمومی به مبلمان شهري مناسب نظیر نی −

  آن ضروري است.
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 دسترسی مستقیم و مستقل به معبر عمومی باشند. داراي حداقل یک بایست کلیه قطعات تفکیکی می −
 هاي موجود و آتی الزامی است. امهن رعایت کلیه اصول و ضوابط و مقررات و آیین −
کار ساختمانی  ه ضوابط مربوط به ایمنی و حریق الزامی است. صدور پایانها رعایت کلی در طراحی سایت و ساختمان −

 باشد. منوط به اخذ تاییدیه از مراجع ذیربط می
متر  5/6متر پشت ساختمان در صورتی مجاز است که ارتفاع آن بیش از  7متر مجاور و  5آمدگی سقف در  پیش −

 باشد. 
مترمربع مشروط بر عدم مزاحمت براي حرکت کامیون  50ثر ایجاد سرایداري و نگهبانی در فضاي باز تا حداک −

 بالمانع است. 
  به صورت روباز یا سرپوشیده ضروري است :ه سبک به میزان ذیل در درون واحدهاي انبار پارکینگ وسایل نقلی تأمین −

 هاي خدماتی (پشتیبانی) مترمربع زیربناي بخش 50حداقل یک واحد پارکینگ به ازاي هر  تأمین •
 مترمربع زیربناي ساختمان اصلی 500ن حداقل یک واحد پارکینگ به ازاي هر تأمی •

ي اداري و ها ساختمانموظف است بنا به نیازهاي تولیدي، اداري و رفاهی پرسنل، طبق جواز تأسیس  سازنده بنا −
رفته و محل استراحت، آبدارخانه) را در نظر گ غذاخوري، گهبانی،نکن، تخدماتی (سرویس بهداشتی، حمام، رخ

  حداکثر در دو طبقه احداث کند.
 انداز و غیره منظور شود.پارکینگ، بار حداقل نصف زمین واگذاري باید به عنوان محیط باز، از جمله فضاي سبز، −
  ي وابسته به تولید در عقب و ساختمان اداري در جلو احداث شوند.ها ساختمانالمقدور  حتی −
اد نیز موظف به دو درختکاري تعلق گیرد و طرف قراراي سبز درصد زمین واگذاري باید به فض 10حداقل  −

  باشد. نگهداري از آن می
هاي ذیصالح و با  ه باید توسط افراد و یا شرکتهاي برق کارگا هاي آب، گاز و فاضالب و سیم نصب و اتصال لوله −

  نظارت مدیریت ناحیه صورت گیرد.
ها از بافت صافی برخوردار باشند تا تأثیر آلودگی  ش جدارهگردد تا حد امکان مصالح انتخابی براي پوش توصیه می −

  کمتر نمایان گردد. ها آنبر روي 



  

 

مهندسین
  

مشاور 
پــــــــــــی کده

  

85  
 منطقه نمونه گردشگري

ــــهـــــــــــــــزرندی   ـ

 ضوابط ومقررات دهکده گلف -5-2

  کاربري تفریحی گلف -5-2-1
ضوابط و مقررات عمومی احداث بنا در مجموعه دهکده 

درج  8- 2-4باشد در بند  گلف که در زمره کاربري تفریحی می
ایرت با مندرجات این مبحث، شده است که در صورت عدم مغ

با شایان ذکر است که محدوده قطعه  رعایت آنها الزامی است
کاربري تفریحی با عملکرد هتل گلف و نیز کلوپ ورزشی گلف 

زیر بر این  ها تفکیک شده است و ضوابط و مقررات در نقشه
  اند. اساس تدوین شده

طراحی زمین گلف بصورت یکپارچه و با لحاظ نمودن کلیه  −
 بایست طراحی شود. ضوابط و استانداردهاي ورزش گلف می

بایست  ي قابل استقرار در محدوده زمین گلف میها ساختمانطرح  −
 در هماهنگی کامل با طرح کل مجموعه زمین گلف باشند.

بایست موجب مزاحمت  هاي ساختمانی نمی استقرار توده −
 و اختالل در بازي گلف باشد.

  
  : موقعیت کاربري تفریحی گلف2-5 تصویر شماره 

  
  زمین گلف: 3-5 تصویر شماره 

 فعالیت تفریحی
  حداکثر

 (درصد) تراکم
 حداکثر اشغال

 (درصد)
  حداکثر

 تعداد طبقات
  حداکثر

 (متر) ساختمانارتفاع 
  حداقل

 تفکیک (متر مربع)
 ممنوع 35 8 40 200 زمین گلف هتل

 ممنوع 9 2 15 30  کلوپ ورزشی
 ممنوع 15 2 10 15  مستحدثات زمین گلف

 ضوابط دهکده گلف کاربري تفریحی : 1-5 جدول شماره 

 باشد. ه زمین گلف بالمانع میبینی فضایی جهت پارکینگ در محدود پیش −
 دو براي کارکنان و مراجعان هر سطح قطعههکتار بینی یک واحد پارکینگ به ازاي هر  پیشدر زمین گلف  −

 الزامی است. 
 تواند به پارکینگ اختصاص پیدا کند. % از سطح زمین گلف می2حداکثر  −
این کاربري در داخل این  میزان داکثر. حشود توصیه می کلوپ ورزشی گلف داخلبینی فضاهاي تجاري در  پیش −

 باشد. می بنا سطح اشغالدرصد و در محدوده  تراکم مجاز ساختمانیبر  اضافه% تراکم ساختمانی 10قطعه برابر 
مترمربع مساحت  100تخصیص یک واحد پارکینگ به ازاي هر نفر شاغل در کلوپ گلف و یک واحد به ازاي هر  −

 قطعه زمین کلوپ الزامی است.
 باشد. % سطح قطعه زمین مجاز می10بینی استقرار پارکینگ در فضاي آزاد کلوپ ورزشی گلف، حداکثر در  شپی −
 می است.االز ترمربع زیربنا براي کارکنانم 100به ازاي هر گلف یک واحد پارکینگ در هتل تخصیص  −
 خت هر کدام بیشتر باشدت 4مترمربع زیربنا و یا هر  100به ازاي هر گلف  یک واحد پارکینگ در هتلتخصیص  −

 اجباري است. براي مراجعان در زیرزمین و یا سطوح باز قطعه
درصد سطح قطعه زمین بصورت  20بینی پارکینگ در حداکثر  پیشدر قطعات واقع در دهکده تفریحی گلف    −

 روباز بالمانع است.
 محوطه سازي تخصیص یابد. بایست به فضاهاي سبز و باز و درصد از سطح قطعه زمین هتل گلف می 50حداقل  −
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   اداري کاربري -5-2-2
  هاي اداري قابل استقرار دراین اراضی موارد زیر است: از جمله فعالیت

ها و  ها و کانون مراجع ذیربط محدوده دهکده گلف، بنیادها و نهادهاي عمومی، انجمن ادارات عمومی شامل: −
 و موارد مشابه هاي عمومی شهر همچون سازمان مالکان تشکالت غیردولتی، سازمان

 هاي اداري نیروي انتظامی هاي نظارتی همانند آگاهی، کالنتري، پاسگاه و ساختمان ساختمان قضایی و انتظامی شامل: −

  حداکثر سطح اشغال  حداقل سطح تفکیک  نوع کاربري
  (درصد)

  حداکثر تراکم ساختمانی
  حداکثر تعداد طبقات  (درصد)

  3  100  40  2000  ادارات عمومی

  2  90  50  1500  انتظامیقضایی و 

 هاي اداري در سطح شهري و فراشهري واقع در دهکده گلف اي کاربري : مشخصات ضابطه2-5 جدول شماره 

 برداري ممنوع است. هرگونه تفکیک در قطعات با کاربري اداري در دوره بهره −
 مجاز است.  ات عمومیر اراضی اداري ـ انتظامی و دو طبقه زیرزمین در اراضی اداراحداث یک طبقه زیرزمین د −
سطح اشغال مجاز ساختمانی و تراکم  درتوان به پارکینگ سرپوشیده بدون احتساب  درصد فضاي باز را می 10 −

 اختصاص داد.
انتظامی براي ـ  اداري ايبینی یک واحد پارکینگ در خارج از محوطه بن پیشا مترمربع زیربن 200به ازاي هر  −

انتظامی و یا به ازاي  -مترمربع زیربناي اداري  40ازاي هر  احداث یک واحد پارکینگ بهالزامی است. ن امراجع
 تعداد کارکنان (هرکدام بیشتر باشد) الزامی است.

ارجی و مجاورین هاي جنبی از قبیل نگهبانی، سرایداري، انبار و مشابه آن در کنار دیوارهاي خ احداث ساختمان −
 بالمانع است.

  ورزشی کاربري  -5-2-3
  حداکثر

 (درصد) تراکم
  سطح حداکثر

 اشغال(درصد)
  حداکثر

 تعداد طبقات
  حداکثر

 (متر)بناارتفاع 
  حداقل

 تفکیک (متر مربع)
100 60 2 9 1000 

 واقع در سطح شهري و فراشهري: ضوابط کاربري ورزشی 3-5 جدول شماره 

 برداري ممنوع است تکفیک اراضی ورزشی دهکده گلف در دوران بهره −
  گونه بناها الزامی است. هاي جهانی و سازمان تربیت بدنی در احداث این رعایت ضوابط و مقررات فدراسیون −
اده فضاهاي تاسیساتی احداث یک طبقه زیرزمین حداکثر معادل سطح اشغال مجاز در یک طبقه به منظور استف −

 باشد. و انبار و سایر فضاهاي موردنیاز فعالیت ورزشی، بدون احتساب در تراکم ساختمانی، بالمانع می
افزایش حداکثر ارتفاع بناي ورزشی در صورت تایید توسط هیئت مدیره شهرك بر اساس طرح پیشنهادي و با  −

تا حدي مجاز است که براي تسهیل   فزایش ارتفاع صرفاٌتوجه به نیاز عملکرد ورزشی مورد نظر، بالمانع است. ا
گردد.  هاي جنبی آن همچون فضاهاي اداري و غیره نمی فعالیت ورزشی اصلی موردنظر، نیاز باشد و شامل فعالیت

ها نیز  فعالیتبدیهی است در صورت افزایش ارتفاع مذکور، امکان استفاده از حداکثر ارتفاع تائید شده براي سایر 
 د خواهد داشت.وجو

بینی شود، ضمن احتساب در تراکم ساختمانی  هاي تجاري ـ خدماتی در قطعه ورزشی پیش در صورتیکه کاربري −
  کاربري ورزشی، رعایت ضوابط کاربري تجاري در آن الزامی است.
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درصد کل مساحت زمین (با احتساب در تراکم  5هاي تفریحی و تجاري معادل  حداکثر زیربناي فعالیت −
  باشد. تمانی) میساخ

احجام در ارتباط و هماهنگی با نحوه استقرار ساختمان سرپوشیده و سالن ورزشی در قطعه زمین توجه به  −
هاي با ارتفاع بیش از یک طبقه با   ضروري است. در این زمینه ضرورت دارد که ساختمانهاي پیرامون  کاربري

 حداکثر فاصله ممکن با معابر پیرامونی احداث شوند.
حداث پارکینگ در کاربري ورزشی به دو صورت یکی در داخل محوطه به شکل روباز و داخل زیرزمین بدون ا −

شود بالمانع است.  احتساب در تراکم و دیگري به شکل سرپوشیده در داخل محوطه که جزء زیر بنا محاسبه می
  مانع است.استفاده از سایبان در پارکینگ با استفاده از مصالح سبک واقع در محوطه بال

مترمربع فضاي سرپوشیده  80مترمربع فضاي باز و یک واحد به ازاي 150بینی یک واحد پارکینگ به ازاي  پیش −
 الزامی است.براي کارکنان و مراجعان هر دو 

 باشد. % از سطح باز قطعه به فضاي پارکینگ روباز بالمانع می20تخصیص حداکثر  −
ورزشی و دیوارهاي آن به عنوان پارکینگ اراضی ي  در خارج از محوطه استفاده از مازاد فضاي باز مجاور معبر −

 ن بالمانع است.امراجع
ي ن کاربري باید به فضامحوطه ایپارکینگ و دیگر مستحدثات وابسته، بقیه  محوطههاي ورزشی،  جز زمینه ب −

  کاري اختصاص یابند. سبز و درخت
  ي ورزشی الزامی است.دسترسی سواره و پیاده از داخل معبر اصلی به کاربر −
هاي کوچک تا  هاي خدماتی تجاري خرد (مانند فروشگاه ها و همچنین فعالیت گاه ها، استراحت استقرار آالچیق −

  % تراکم مجاز ساختمانی و با احتساب در تراکم ساختمانی مجاز) در اراضی ورزشی بالمانع است.5سقف حداکثر 
  ه در طول ساعات شب براي ایجاد امنیت الزامی است.توجه به نورپردازي در کاربري ورزشی به ویژ −
کاري و استفاده از عناصر طبیعی جهت کاهش  هاي موجود در فضاي باز زمین با گیاه توجه به طراحی پارکینگ −

  شود. آلودگی محیطی و بصري حاصل از پارکینگ خودرو توصیه می
هاي  ن نرده، دیوار مشبک و سایر جداکنندهبا استفاده از عناصري همچواحداث حصار براي اراضی ورزشی فقط  −

در زیر  (massive)حداکثر ارتفاع مجاز دیوار یکپارچه باشد.  مجاز بوده و انواع دیگر مجاز نمیشفاف  شفاف و نیمه
متر است. افزایش ارتفاع دیوار نسبت به میزان  سانتی 70نرده یا حصار اطراف کاربري، با استفاده از مصالح بنائی 

با استفاده از عناصري چون نرده، دیوار مشبک و سایر جداکننده هاي شفاف و نیمه شفاف مجاز  فوق فقط
 باشد. می

هاي مسکونی همجوار اي باشد که داراي بیشترین فاصله با توده گونه شود استقرار کاربري ورزشی به توصیه می −
 خود باشد.

  کاربري تجاري  -5-2-4

شهرك گردشگري زرندیه (سرزمین ایرانیان) در برگیرنده بینی شده در دهکده گلف  کاربري تجاري پیش −
 باشد. ، فرهنگی، تفریحی و اقامت در کالس جهانی و سطح عملکردي فراشهري میتجاريمختلف هاي  فعالیت

و  و صنعتی نمایندگی فروش کاالهاي تجاري ، ها یروشف عتیقه هاي بزرگ عرضه کاال با برندهاي برتر،  فروشگاه −
خصوصی، سینما، سالن کنسرت، نمایشگاه و نگارخانه، مرکز همایش و سالن اجتماعات، بخش و دفاتر ادارت 

، هتل، مرکز مراقبت از کودکان، فضاي بازي کودکان، شهربازي 1مجتمع رستوران و تاالرغذا، فودکورت
  هاي اصلی مستقر در مرکز تجاري هستند. سرپوشیده، مجتمع اداري و بانک از فعالیت

                                                   
١ - Food Court 
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 تجهیزات و تگاه تاکسی و اتوبوس، فضاي سبز تجهیزشده، سرویس بهداشتی و نیز تأسیساتپارکینگ، ایس −
 باشند. و سایر موارد مشابه از الزامات امکانات جانبی مرکز تجاري می ترانسفورماتور پست آب، منبع مانند شهري

  .است ممنوعدر مرکز تجاري این محدوده  نقل و انبار و ، حملتولیدي هاي کاربري استقرار −

 ضوابط تفکیک 

 باشد. برداري ممنوع می هرگونه تفکیک قطعات در اراضی مربوط به مرکز تجاري در دوران بهره −
 باشد. مترمربع می 2500حداقل مساحت الزم براي تفکیک قطعات، در این محدوده −
 باشد. مترمربع می 30میانگین اندازه واحدهاي تجاري در مجموعه تجاري  −

 ط به احداث بخش تجاريضوابط و مقررات مربو 

 باشد. درصد می 70حداکثر سطح اشغال مجاز در قطعات تجاري  −
 باشد. متر می 25طبقه با حداکثر ارتفاع  4هاي تجاري حداکثر  تعداد طبقات مجاز براي احداث فعالیت −
  باشد. درصد می 240تراکم مجاز ساختمانی در بخش تجاري حداکثر  −
متر  5/6با ارتفاع یک و نیم طبقه و حداکثر  معادلواقع در همکف  تجاريي احدهاحداکثر ارتفاع هر طبقه در و −

  باشد. ارتفاع البی و فضاي مرکزي از این قاعده مستثنی است. میمتر  3/2و حداقل ارتفاع 
% آن جزء تراکم محاسبه 50بالمانع است که  واحد% مساحت 55احداث نیم طبقه در واحدهاي تجاري تا میزان  −

 شود. می
 باشد. میمراجع ذیربط یید أتا سه طبقه مجاز بوده و بیش از آن منوط به ت بخش تجاري احداث زیرزمیندر  −
یید أمعادل سطح طبقه همکف بوده و بیش از آن منوط به تدر بخش تجاري حداکثر سطح هر طبقه زیرزمین  −

 باشد. می مراجع ذیربط
ها و راهروهاي عمودي ارتباطی، سایر سطوح ساخته  پله، موتورخانه، انبار غیرتجاري پارکینگ، سطوح استثناي به −

 شود. جزء تراکم محاسبه می ي زمینباالزیر و در همکف و طبقات  شده
بینی یک  مترمربع،  پیش 30مترمربع فضاي مفید تجاري و یا هرواحد تجاري بامساحت کمتر از  30به ازاي هر  −

 واحد پارکینگ الزامی است.
 در زیرزمین این قطعات نیز مجاز است. بینی پارکینگ طبقاتی پیش −

 ساختمان پارکینگ طبقاتی مستقل در قسمت تجاري 

 باشد. درصد مساحت اراضی مربوط به مرکز تجاري می 15حداکثر سطح اشغال پارکینگ طبقاتی مستقل  −
ر از باشد. حداکثر تعداد طبقات مجاز باالت طبقه می 9حداکثر طبقات مجاز براي احداث پارکینگ طبقاتی،  −

 باشد. احداث طبقات زیرزمین در پارکینگ طبقاتی بالمانع است. متر می 20طبقه با حداکثر ارتفاع  7همکف 
 درصد درنظر گرفته شده است. 135تراکم مجاز ساختمانی براي احداث پارکینگ طبقاتی حداکثر  −
و آبدارخانه عمومی ، بهداشتی سرویسه، وتورخان، مپارکینگغیر  جهت عملکردهاي انبارزیرزمین برداري از  بهره −

هاي فوق جزء تراکم ساختمانی مجاز  . مساحت فعالیتباشد کارگاه تعمیرات و نگهداري ساختمان مجاز می
 شوند محسوب نمی

احداث یک واحد سرویس مترمربع زیربناي تجاري  500 هر اءازه تجاري بو مراکز  ها مجتمعپارکینگ در  −
  بهداشتی الزامی است.

 بینی گردد. مجزا از یکدیگر پیش مشتریان پارکینگ با کارکنان و داران مغازه ود پارکینگش توصیه می −
 % سطح باز قطعه به پارکینگ روباز بالمانع است.30تخصیص حداکثر  −
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  کاربري حمل و نقل و انبارداري(پارکینگ طبقاتی)  -5-2-5

متر مربع  1500راشهري بینی پارکینگ طبقاتی در سطح شهري و ف حداقل مساحت قطعه تفکیکی جهت پیش −
  باشد. می

 باشد. هاي طبقاتی در محدوده شهري و فراشهري با رعایت شرایط زیر مجاز می احداث پارکینگ −

 حداقل  عملکرد
 مساحت تفکیک

 حداکثر
 سطح اشغال

 حداکثر
 تراکم ساختمانی

دتعدا حداکثر  
فباالتر از همک طبقات   

%80 1500 پارکینگ طبقاتی  240%  3 

  هاي طبقاتی واقع در سطح شهري و فراشهري : ضوابط احداث پارکینگ4-5 جدول شماره 
  

محور تا محور  5/7× 5و براي سه خودرو  5 × 5، براي دو خودرو 3 × 5حداقل ابعاد محل پارك براي یک خودرو  −
ها بالمانع  هاي یاد شده جهت جبران ابعاد ستون نسبت به عرضسانتی متر  50باشد. کسر حداکثر تا  ستون می

 است.
هاي  متر در نظر گرفت. در پارکینگ 5/3توان یک رمپ با عرض  محل پارك می 20براي هر پارکینگ با کمتر از  −

بایست در نظرگرفت و یا حداقل عرض  محل پارك، دو رمپ ورودي و خروجی مجزا می 20با ظرفیت بیش از 
 متر باشد تا به صورت دو طرفه عمل نماید. 5 رمپ باید

 بینی تهویه طبیعی در کلیه فضاهاي پارکینگ طبقاتی الزامی است. پیش −
 باشد. متر می 5/2حداقل ارتفاع ورودي پارکینگ  −
(ضمن رعایت ضوابط مقررات ملی ساختمان به  آسانسورو  پلهبه پارکینگ باید داراي دسترسی مستقیم  طبقات −

 د.نبه طبقات باش وم و پانزدهم)جهت دسترسیخصوص مباحث س
باشد. در سایر  متر حریم از بر معبر سواره همجوار با کاربري پارکینگ طبقاتی الزامی می 4رعایت حداقل  −

پارکینگ با حداکثر فاصله ممکن با    هاي قطعه رعایت این فاصله الزامی نیست. ضرورت دارد که ساختمان جبهه
 شوند.معابر پیرامونی احداث 

بایست توسط کفساري مناسب و پوشش گیاهی کوتاه  نشینی توده پارکینگ طبقاتی در جبهه اصلی نما می عقب −
 سازي شود.  مرتبه محوطه

اي باشد که قابلیت شستشو را در کلیه فصول سال داشته باشد.  گونه بایست به مصالح پارکینگ طبقاتی می −
ساختمانی نمایان (بتن نمایان و واش بتن و سایر موارد مشابه)  هاي روشن و مصالح استفاده از مصالح با رنگ

 گردد. براي این منظور پیشنهاد می
  بسته و مجوف طراحی شود شود سقف پایانی پارکینگ طبقاتی با پوشش گیاهی و فضاهاي نیمه توصیه می −
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  ضوابط و مقررات مربوط به شهر خودرو  -5-3

  ضوابط تفکیک 

با عملکرد دفاتر اداري و تفکیک صرفاً در اراضی تجاري  −
 باشد. هاي فروش خودرو مجاز می اهنمایشگ

ارجح است اراضی مذکور بصورت یکپارچه طراحی و  −
 برداري گردد. بهره

   ضوابط و مقررات مربوط به احداث 
  عیت شهر خودرو: موق4-5 تصویر شماره 

درصد و حداکثر  60هاي فروش خودرو)  (نمایشگاه حداکثر سطح اشغال مجاز در واحدهاي تجاري شهر خودرو −
 باشد. درصد می 120 تراکم مجاز ساختمانی

تراکم مجاز و حداکثر  درصد 60در مجموعه شهر خودرو در واحدهاي اداري مرتبط با خودرو مجاز سطح اشغال حداکثر  −
 باشد. می درصد 300 ساختمانی

، به عنوان نشانه شهري در تراکم مجاز ساختمانیطبقه و با حفظ حداکثر  12 تا احداث یک ساختمان اداري با تعداد −
 محدوده شهر خودرو بالمانع است.

 باشد. می درصد 160 تراکم مجاز ساختمانیو حداکثر  درصد 80شهر خودرو  خودرودر موزه مجاز سطح اشغال  −
هاي نمایشگاهی مرتبط با فروش، واحدهاي اداري و موزه  سازهر مجموعه شهر خودرو به صورت احداث بنا د −

 باشد. پذیر می امکان خودرو
 باشد. اهی و موزه شهر خودرو فاقد محدودیت ارتفاعی میهاي نمایشگ ن اصلی اداري، ساختمانساختما −
 بالمانع است.احداث حداکثر یک طبقه زیرزمین در کلیه انواع ابنیه شهر خودرو  −
 کنندگان الزامی است. جهت استفاده مراجعهواحد پارکینگ  10نمایشگاهی احداث به ازاي هر واحد اداري و  −
 بینی یک واحد پارکینگ الزامی است. مترمربع زیربناي موزه پیش 200به ازاي هر  −
 یابی و احداث گردد. ارجح است پارکینگ مراجعان در قسمت جلویی قطعه مکان −
 در مجموعه الزامی است. تجاري متر زیربناي 100 یا هر واحدک واحد پارکینگ به ازاي تخصیص ی −
هاي  باشد؛ مابقی تعداد پارکینگ درصد از سطح مجموعه می 20حداکثر سطح اختصاص یافته به پارکینگ روباز  −

 بینی گردد. بایست در زیرزمین پیش موردنیاز می
 گردد. حاسبات تراکم و سطح اشغال مجاز منظور نمییافته به پارکینگ روباز در مسطح اختصاص  −
  سایربانک، بیمه، مرکز ثبت و تعویض پالك و  هاي مرتبط با گمرگ، یافته به فعالیت حداکثر سطح اختصاص −

 باشد. مجموعه میکل سطح  زدرصد ا 20، تجهیز خودرو و دمرتبط با خری اداري هاي فعالیت
شود این تجهیزات در فضاي  باشد؛ توصیه می می مجازها در فضاي باز  خودرودرنظرگرفتن تجهیزاتی براي نمایش  −

 بینی گردد. ن پیشسایباهمراه مبلمان مناسب همچون نیمکت و عمومی به  سبز
 باشد. مترمربع می 1000برابر با  حداقل تفکیک قطعات دفاتر اداري مرتبط با فروش −
 باشد. رمربع میمت 500حداقل تفکیک قطعه نمایشگاهی فروش خودرو برابر  −
 باشد. مترمربع می 2000خودرو برابر  حداقل سطح مورد نیاز جهت احداث موزه −
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  ضوابط و مقررات پیست فرمول یک -5-4
در اراضی پیست فرمول یک ممنوع هرگونه تفکیک  −

 باشد. می
ع قطعات همجوار با اراضی فرمول یک ممنوع یتجم −

 .باشد می
  

  : موقعیت پیست فرمول یک5-5 تصویر شماره 

 ضوابط و مقررات مربوط به احداث 

 باشد. ) میFIAرانی (خودروالمللی  طراحی و احداث پیست فرمول یک تابع مقررات فدراسیون بین −
ان شامل کنندگ ي خدماتی و پشتیبانی شرکتها ساختماندرصد از اراضی فرمول یک به  10اختصاص حداکثر  −

  جایگاههاي مسابقه، سالن مونتاژ، انواع تعمیرگاه،  خودروداري لوازم یدکی و قطعات پارکینگ و محل نگه
ن مسابقه و سایر تجهیزات پشتیبانی مورد اریز گیري، دفتر، سالن غذاخوري و استراحت کادر فنی و برنامه سوخت

 است. مجازنیاز 
 باشد. درصد می 10بانی ي خدماتی و پشتیها ساختمانحداکثر تراکم  −
 20طبقه و حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان  2ي اداري و پشتیبانی ها ساختمانحداکثر تعداد طبقات مجاز براي  −

 باشد.  متر می
اراضی فرمول یک به فضاهاي اداري مورد نیاز هماهنگی و برگزاري مسابقات، جایگاه  درصد از 6/0حداکثر  −

 ي نگهداري و حفاظت پیست و سایر فضاهاي اداري مورد نیاز اختصاص یابد.داوران و گزارشگرها، کادر ادار
 ینشانی و دیگر خدمات پشتیبان درصد اراضی فرمول یک به فضاي درمانی، اورژانس، آتش 4/0اختصاص حداکثر  −

 است. مجاز
اشتی، ، سرویس بهدها آنجایگاه تماشاچیان و پارکینگ به اراضی فرمول یک مساحت درصد از  10حداکثر  −

 یابد. هاي موادغذایی و دیگر خدمات مورد نیاز تماشاچیان اختصاص می فروشگاه
غیر از جایگاه  به ها ساختمانها و  متر از لبه شمالی و جنوبی مجموعه فرمول یک در تمامی سازه 10رعایت فاصله  −

 الزامی است. تماشاچیان
 الزامی است. ها ساختمانها و  مامی سازه) در تCBDمتر از لبه شرقی مجموعه (همجوار 15رعایت فاصله  −
گیري،  جایگاه سوخت  اي، رانی حرفهخودرواند از مدرسه  هاي مجاز در پیست فرمول یک عبارت فعالیتبخشی از  −

سایر موارد سرویس بهداشتی، پست برق و  انبارهاي خودرو، شاپ، فوتبال دستی، پارکینگ، کافی  رستوران،
 .مشابه

 باشد. ، احداث یک واحد سرویس بهداشتی الزامی میرمربع از سطح قطعهمت 20000به ازاي هر  −
کنندگان الزامی  واحد پارکینگ براي مراجعه 5بینی  وسعت جایگاه تماشاچیان پیشمترمربع  150به ازاي هر  −

 است.
 باشد. % فضاي باز قطعه مجاز می20بینی پارکینگ در حداکثر  پیش −
 شود. ب نمیجزء تراکم مجاز محسومساحت پارکینگ  −
غرب مجموعه فرمول یک و  از احداث سازه در ضلع شمال VORجایی آنتن  به تا قبل از جا گردد، توصیه می −

 ) پرهیز شود.VOR(حریم یک کیلومتري آنتن 
دسترسی سوم شهرك نمونه  تأمینالیه غربی مجموعه فرمول یک به منظور  متر در منتهی 60رعایت حریم  −

 الزامی است. ایرانیان)زرندیه (سرزمین گردشگري 
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  ضوابط و مقررات کارتینگ -5-5

  و تجمیع ضوابط تفکیک 
هرگونه تفکیک در اراضی مربوط به کارتینگ ممنوع  −

  باشد. می
تجمیع قطعات همجوار با اراضی کارتینگ ممنوع  −

 باشد. می
    

  ست کارتینگ: موقعیت پی6-5 تصویر شماره 

 ضوابط و مقررات مربوط به احداث 

لمللی ا ، کمیته بین)FIAرانی (خودروالمللی  بین طراحی و احداث پیست کارتینگ تابع مقررات فدراسیون −
 باشد. المللی کارتینگ و جامعه جهانی کارتینگ می )، فدراسیون بینCIKکارتینگ (

ها، ساختمان اداري  ه محل نگهداري و اجاره کارتدرصد از مساحت مجموعه کارتینگ ب 15اختصاص حداکثر  −
 است. مجازبرگزاري مسابقات، جایگاه تماشاچیان (به صورت ایستاده)، اورژانس و سایر تجهیزات مورد نیاز 

ها، ساختمان اداري برگزاري مسابقات، جایگاه تماشاچیان  ساختمانی محل نگهداري و اجاره کارتحداکثر تراکم  −
 باشد. میطبقه مجاز  دو در حداکثرو % 15برابر با  اورژانسو (بصورت ایستاده) 

شاپ  هاي کامپیوتري، بیلیارد و فوتبال دستی، کافی سالن بازياند از  هاي مجاز در پیست کارتینگ عبارت فعالیت −
بخش فنی شامل تعمیر و نگهداري و هاي رادیو کنترل،  خودروو فست فود، فروشگاه لوازم کارتینگ، فروشگاه 

 .سایر موارد مشابهسرویس بهداشتی و ، فضاي آموزشیهاي شخصی طراحی شده،  مایش و پارکینگ کارتن
 باشد. احداث یک واحد سرویس بهداشتی الزامی می مترمربع مساحت قطعه 500به ازاي هر  −
 کنندگان الزامی است. براي مراجعهواحد پارکینگ  یکاحداث  مترمربع مساحت قطعه 1000به ازاي هر  −
گ مساحت پارکینبالمانع است،  بصورت روباز و یا سرپوشیده % سطح قطعه10صیص پارکینگ حداکثر در تخ −

 شود. جزء تراکم مجاز محسوب نمی
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  آفرودهاي   ضوابط و مقررات پیست -5-6

 و تجمیع ضوابط تفکیک 

 باشد. هرگونه تفکیک در اراضی آفرود ممنوع می −
 باشد. ر با اراضی آفرود ممنوع میتجمیع قطعات همجوا −

 ضوابط و مقرارت مربوط به احداث 

فدراسیون طراحی و احداث پیست آفرود تابع مقررات  −
 باشد. می) FIAرانی (خودروالمللی  بین

هاي جانبی  حداکثر سطح اشغال مجاز براي احداث فعالیت −
 باشد. می اراضی آفروددرصد مساحت  5

سطح اختصاص یافته به پارك و فضاي سبز جزء سطح  −
 گردد. ز محسوب نمیاشغال مجا

هاي  حداکثر تراکم ساختمانی به منظور احداث فعالیت −
 .باشد درصد می 5جانبی 

هاي جانبی یک  الیتتعداد طبقات مجاز براي احداث فع −
 باشد. طبقه می

جانبی   هاي ارتفاع مجاز هر طبقه ساختمان براي فعالیت −
 باشد. متر می 5/3حداکثر 

اهاي سبز به صورت آفرود فض مجموعهشود در  توصیه می −
غذاي سرد و  فروشگاه تنقالت و، آالچیق و آبنما، متمرکز

جایگاه تماشاچیان (به صورت ایستاده)، پارکینگ و  آماده
 سرویس بهداشتی احداث گردد.

اي  هاي جانبی به گونه ضروري است تمامی فعالیت −
با مسیر آفرود ممانعت  ها آنطراحی شوند که از تداخل 

 .گردد
مترمربع  1000واحد پارکینگ به ازاي هر تخصیص یک  −

 مساحت قطعه زمین الزامی است.

  
  : موقعیت پیست آفرود7-5 تصویر شماره 

  
  : پیست آفرود8-5 تصویر شماره 

  
  : پیست آفرود9-5 تصویر شماره 

  
  : پیست آفرود10-5 تصویر شماره 

 باشد. ت مجموعه آفرود بالمانع میدرصد مساح 5احداث پارکینگ به صورت روباز در حداکثر  −
 .بینی شوند اي جانبی در ورودي مجموعه پیشه شود فعالیت توصیه می −
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  کراس رالیضوابط و مقررات پیست  -5-7

 و تجمیع ضوابط تفکیک 

 باشد. کراس ممنوع می رالی مجموعههرگونه تفکیک در  −
کراس ممنوع  رالیجمیع قطعات همجوار با اراضی ت −

 باشد.  می

  
  کراس موقعیت پیست رالی: 11-5 تصویر شماره 

 ضوابط و مقررات مربوط به احداث 

 باشد. رانی و موتورسواري میخودروالمللی  طراحی و احداث پیست تابع مقررات فدراسیون بین −
هاي مختلف جهانی  رگزاري انواع مسابقات را در کالساي طراحی گردد که امکان ب گونه گردد پیست به توصیه می −

 رد.فراهم آو
 باشد. درصد مساحت پیست می 5هاي جانبی  حداکثر سطح اشغال مجاز براي احداث فعالیت −
 گردد. سطح اختصاص یافته به پارك و فضاي سبز جزء سطح اشغال مجاز محسوب نمی −
 باشد. درصد می 5هاي جانبی  عالیتحداکثر تراکم ساختمانی به منظور احداث ف −
 باشد.  هاي جانبی یک طبقه می تعداد طبقات مجاز براي احداث فعالیت −
 باشد. متر می 5/3حداکثر هاي جانبی  ارتفاع مجاز هر طبقه ساختمان براي فعالیت −
پارکینگ و جایگاه تماشاچیان (به صورت ایستاده) ، آالچیق و آبنما، ي سبزشود در پیست فضاها توصیه می −

 سرویس بهداشتی احداث گردد.
با مسیر مسابقه ممانعت  ها آناي طراحی شوند که از تداخل  گونه بههاي جانبی  ضروري است تمامی فعالیت −

 گردد.
 مترمربع قطعه زمین الزامی است. 1000تخصیص یک واحد پارکینگ به ازاي هر  −
 باشد. د مساحت مجموعه بالمانع میدرص 5احداث پارکینگ به صورت روباز در حداکثر  −
 بینی شوند. کراس پیشر مجموعههاي جانبی در ورودي  شود فعالیت توصیه می −
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  )CBD(خدماتی -اداري -ضوابط و مقررات مرکز تجاري -5-8
مرکزي که به اختصار  اداري و خدماتیـ  تجاريمنطقه 

CBD شهرهاي ایران شامل در طور سنتی ه ب ،شود نامیده می
شود که هسته قدیمی و اولیه شهر  بازار و مناطق اطراف آن می

  دهد. تشکیل می را
  

  
  خدماتی –اداري  –: موقعیت مرکز تجاري 12-5 ره تصویر شما

  خدماتیـ  اداريـ  هاي مجاز در مرکز تجاري عالیتف 
المللی و تحرك در اقتصاد  هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بین منظور پشتیبانی از فعالیت بهاین منطقه، 

گذاري  سرمایه تشویق و تولید و پردازش کاال، انتقال فناوري، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و اي منطقه
گردد. براین اساس، مرکز  می ایجاد رات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کاال (ترانشیب)داخلی و خارجی، صاد

و  ، تجاري و بازرگانیدولتی، خصوصی و خدماتی هاي زمانسا مرکزي است براي استقرار دفاتر اداري ،CBDتجاري یا 
گیري مراسالت  که خدمات مربوط به گمرك، فروش، ارسال و پی انبارهاي مورد نیاز احتمالی مرتبط با این کاربري ها

مقیاس بندي، پردازش و مونتاژ کاالهایی که فاقد آلودگی زیست محیطی باشند، در  را برعهده دارند. عالوه بر آن بسته
  باشد. کوچک و در دفاتر اداري بالمانع می

همچنین استقرار ویترین و نمایشگاه به منظور معرفی کاال و خدمات و نیز موسسات بیمه، بانک، گمرك، دفاتر 
ستاره و با کالس  6یا  5اقامت به شکل هتل  CBDهاي مجاز در  مجاز و ضروري است. از دیگر فعالیت ،اسناد رسمی

  د.باش جهانی می

  ضوابط تفکیک 

 و اسناد ثبت اداره توسط و مراجع ذیربط صدور اسناد مالکیت صرفاً با درخواست وتفکیک امالك و مستغالت  −
حقوقی در هر مرحله با  شود، انتقال امالك و مستغالت در منطقه بین اشخاص حقیقی و می انجام مربوط امالك
 باشد. میپذیر  و رعایت مقررات مربوط امکان سازماناطالع 

  باشد. می مراجع ذیربطکار صادرشده توسط  صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان تبصره:

 ضوابط و مقررات مربوط به احداث  

 باشد. درصد می CBD ،35حداکثر سطح اشغال در محدوده  −
 الزامی است. اه ساختماندر احداث متر از وجوه دیگر  10و متر از مرکز میدان  50فاصله رعایت حداقل  −
 متر بین دو ساختمان مجاور الزامی است. 15 رعایت فاصله عرضی −
 باشد. می طبقه CBD،20تعداد طبقات در محدوده  کثرحدا −
 باشد. درصد می 600حداکثر تراکم مجاز ساختمانی برابر با  −
  هاي مختلف داراي تعداد طبقات متفاوت باشد. گردد هر ساختمان در بخش توصیه می −
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در اطراف میدان مرکزي به  ها ساختماناستقرار نحوه  −
 باشد. صورت شعاعی می

احداث فضاي سبز تجهیزشده در فضاي جلو و میان  −
 ضروري است. ها ساختمان

در احداث ساختمان هتل و نیز تجهیزات مربوط به آن  −
   رعایت استانداردهاي جهانی الزامی است.

 CBD: شمائی از 13-5 تصویر شماره 

مورد تایید  مراجع ذیربطهاي ساختمانی منطبق با پروانه ساختمانی صادرشده توسط  الزم است کلیه نقشه −
 گیرد.قرار

 زلزله الزامی است. برابر در نامه مربوط به ایمنی ساختمان مقررات ملی ساختمان و آئین رعایت −
 گردد. می تأمینهاي اداري و بازرگانی و نیز هتل در زیرزمین پارکینگ مورد نیاز واحد −
یک واحد پارکینگ و  تأمینمترمربع زیربناي خالص  50در واحدهاي اداري، بازرگانی و نمایشگاهی به ازاي هر  −

 یک واحد پارکینک الزامی است. تأمینمتر مربع  100یا تخت  4در هتل به ازاي هر 
 بالمانع است.قطعه سطح % 20بینی پارکینگ در حداکثر  پیش −
کار ساختمانی  در طراحی سایت و ساختمان ها رعایت کلیه ضوابط مربوط به ایمنی و حریق الزامی است. صدور پایان −

 باشد. منوط به اخذ تاییدیه از مراجع ذیربط می
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  ضوابط و مقررات مجتمع خدمات بین راهی -5-9
) در مجتمع خدمات بین راهی زرندیه (سرزمین ایرانیان

رسانی به  ساوه به منظور خدمات -حاشیه اتوبان تهران
  شده است. بینی پیشمسافران عبوري از اتوبان 

  

 ها احداث و استقرار فعالیتضوابط  
  

 : موقعیت مجتمع خدمات بین راهی14-5 تصویر شماره 

 باشد. ) میCNGبنزین و گاز (  وئیل،جایگاه سوخت شامل پمپ گاز −
مترمربع مساحت، در یک طبقه و بدون  150شود مسجد، نمازخانه و فضاي عبادت با حداکثر  پیشنهاد می −

 محدودیت ارتفاعی احداث گردد.
مترمربع در این اراضی  2000راهی با مجموع مساحت  خانه و سایر خدمات رفاهی و بین احداث رستوران، سفره −

 باشد. مجاز می
 باشد. فروشی، تنقالت و صنایع دستی می راهی شامل میوه واحدهاي فروش مجاز در مجتمع خدمات بین −
 باشد. مترمربع می 500حداکثر سطح اختصاص یافته به واحدهاي فروش  −
 راهی الزامی است. سرویس بهداشتی در مجتمع خدمات بین واحد 20احداث حداقل  −
 باشد. مترمربع می 2000راهی  ضاهاي استراحت در مجتمع خدمات بینحداکثر زیربناي مجاز جهت احداث ف −
 به حمام و توالت اختصاصی باشند. الزم است کلیه فضاهاي استراحت اعم از اتاق و سوئیت مجهز −
 احداث تعمیرگاه، کارواش، آپاراتی و تعویض روغن، مکانیکی و فروش لوازم یدکی خودروهاي سبک و سنگین مجاز است. −
هاي مرتبط با تعمیر، نگهداري و سرویس خودروهاي سبک و سنگین  مترمربع براي فعالیت 2000ی بین  پیش −

 است. بالمانع
 وسیله نقلیه الزامی است. 100احداث پارکینگ با حداقل ظرفیت  −
 % سطح قطعه به پارکینگ روباز بالمانع است.10حداکثر تخصیص  −
 است. مترمربع مجاز 100حداکثر مساحت  تااحداث یک واحد درمان سرپایی  −
 گردد. منظور امدادرسانی در شرایط بحران توصیه می بینی یک باند بالگرد به پیش −
 بینی شود. ها پیش اطالعات جاده و رسانی شامل واحد رایانه اطالعات سفر شود یک بخش اطالع توصیه می −
بانک) و بیمه (شعبه سیار (شعبه عابر  الکترونیکیخدمات ارجح است داراي راهی  خدمات اداري مجتمع بین −

 .باشدجهت اداره مجموعه  بیمه)
 شود. تلفن راه دور توصیه میامکان استفاده از بینی یک واحد مخابراتی با  پیش −
 مجاز است. هاي سنی حی براي تمامی گروهکمپینگ، آالچیق و خدمات تفری ایجاد امکانات −

  
  : شمائی از مجموعه خدمات بین راهی15-5 تصویر شماره 
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  مقررات مجموعه سوارکاري ضوابط و -5-10
تفریحی است که ـ  ورزشی اي مجموعه سوارکاري، مجموعه −

اري انواع مسابقات سوارکاري مورد استفاده قرار براي برگز
 گیرد.  می

تماشاگران، پارکینگ ویژه تماشاگران، ساختمان سکوي  −
و جایگاه داوران از  رژانس، اصطبل نگهداري اسباداري، او

  هاي جانبی مستقر در مجموعه سوارکاري هستند. بخش
 

 : موقعیت مجموعه سوارکاري16-5 تصویر شماره 

 گردد. شنهاد میمرکز آموزش سوارکاري پی هاي آموزشی داوري و مربیگري و نیز برگزاري دوره −

 ضوابط تفکیک و تجمیع 

  .باشد ممنوع می مجموعه سوارکاريهرگونه تفکیک اراضی در  −
 ممنوع است. مجموعه سوارکاريهر نحو با تجمیع قطعات به  −

 ضوابط و مقررات مربوط به احداث 

 است. در ساخت مجموعه سوارکاري الزامی )FEIرعایت کلیه ضوابط و مقررات فدراسیون جهانی سوارکاري ( −
 رعایت ابعاد استاندارد براي انجام تمامی مسابقات سوارکاري الزامی است. −
حداکثر سطح اختصاص یافته به سکوي تماشاگران، سرویس بهداشتی، پارکینگ، ساختمان اداري و فضاهاي  −

 باشد. درصد از مساحت مجموعه سوارکاري می 20آموزشی 
 باشد. درصد می 20سوارکاري هاي جانبی مجموعه  حداکثر تراکم ساختمانی بخش −
هاي بهداشتی یک طبقه با  ي اداري، آموزشی و سرویسها ساختمانحداکثر تعداد طبقات مجاز براي احداث  −

 باشد. متر می 5/3حداکتر ارتفاع 
 است. مجازها،  و فضاهاي مورد نیاز جهت نگهداري و تیمار اسب اصطبل قرنطینهبینی  پیش −
گردد. احداث  خودرو 100 قلتماشاچیان به صورت روباز و با ظرفیت حدا گردد، پارکینگ ویژه توصیه می −
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  مقررات پارك آبی ضوابط و -5-11
است که از ابزارهاي  پارك تفریحیپارك آبی یک 
آبی، رودخانه  سرسرههاي آبی مانند  سرگرم کننده و بازي

تنبل، حمام تفریحی، استخر، سونا و غیره تشکیل شده است. 
هاي مصنوعی امکان  هاي آبی با ایجاد موج در بعضی از پارك

موج سواري نیز مهیا شده است. پارك آبی شهرك نمونه 
بخش  ، شامل دویان)زرندیه (سرزمین ایرانگردشگري 

  باشد: سرپوشیده و روباز می
 

 موقعیت پارك آبی: 17-5 تصویر شماره 

باشد.  می موارد مشابهبخش روباز شامل استخر، مسیرهاي آبی (جوي و رودخانه)، سرسره آبی، حمام آفتاب و  −
عالوه بر استخر، سرسره و جوي شامل سونا، حمام تفریحی، مرکز اسپا، ماساژ و  مجموعه سرپوشیده پارك آبی،

  باشد. میسایر موراد مشابه 
هاي موادغذایی،  بهداشتی، نمازخانه، فروشگاه ، سرویستأسیساتپارکینگ، تشکیالت اداري و نگهبانی، ساختمان  −

  روند. شمار میجانبی پارك آبی به  از الزاماتفروشی  آبمیوه و بستنی شاپ، فود، کافی رستوران، فست
 گردد. در مجموعه پارك آبی توصیه می اي هاي ییالقی کرایه استقرار کلبه −
 شود. توصیه میبینی پارك آبی کودکان در مجموعه پارك آبی  پیش −
ز باشد و مابقی به بخش روبا درصد از مساحت مجموعه پارك آبی می 40حداکثر سطح اختصاص یافته پارك سرپوشیده  −

 یابد. پارك اختصاص می
فود،  هاي موادغذایی، فست فروشگاههاي جانبی نظیر تشکیالت اداري، سرویس بهداشتی،  الزم است فعالیت −

 بینی شوند. ه و روباز پیشفروشی در هر دو بخش سرپوشید شاپ، آبمیوه و بستنی کافی
تنها در  پارکینگ و مازخانه، رستورانپارك آبی، ن تأسیساتي مربوط به ها ساختمان سایر الزامات جانبی نظیر −

 بینی شوند. بخش روباز پارك پیش

 ضوابط تفکیک و تجمیع 

  .باشد ممنوع می برداري در دوران بهره هرگونه تفکیک اراضی در محدوده پارك آبی −
 هر نحو با اراضی پارك آبی ممنوع است.تجمیع قطعات به  −

 ضوابط و مقررات مربوط به احداث 

 باشد. درصد مساحت مجموعه پارك آبی می 40پارك آبی  قسمت سرپوشیده رايسطح اشغال مجاز ب −
  باشد. درصد می 120پارك آبی  قسمت سرپوشیده تراکم مجاز ساختمانیحداکثر  −
درصد مساحت مجموعه  5هاي جانبی (به استثناي پارکینگ) برابر  یافته به فعالیت حداکثر فضاي اختصاص −

 باشد. میپارك آبی 

و سطح اشغال مجاز آبی جزء در پارك  هاي جانبی یافته به فعالیت هاي سرپوشیده تخصیص قسمت مساحت تبصره:
 شود. می ساختمانی پارك آبی محسوب تراکم مجاز

 باشد. درصد می 7هاي جانبی  حداکثر تراکم ساختمانی در فعالیت −
 .باشد طبقه می 2ي اداري و نگهبانی ها ساختمانحداکثر تعداد طبقات مجاز براي  −
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 متر الزامی است. 70/2متر و حداقل  3ي اداري و نگهبانی رعایت حداکثر ارتفاع هر طبقه ها ساختماندر  −
 باشد. متر می 4با حداکثر ارتفاع  طبقه، 1حداکثر تعداد طبقات مجاز براي نمازخانه  −
 باشد. متر می 6ی یک طبقه با حداکثر ارتفاع تأسیساتي ها ساختمانتعداد طبقات مجاز براي  −
فروشی و نظایر آن یک  فودها، آبمیوه و بستنی ذایی، فستهاي موادغ حداکثر تعداد طبقات مجاز براي فروشگاه −

 باشد. متر می 5/3بقه با حداکثر ارتفاع ط
 پارك آبی الزامی است. درصد  مساحت مجموعه 5صورت روباز در حداکثر به احداث پارکینگ  −
زباله  سطل و ان شهري مناسب نظیر روشنایی، نیمکت، آبخوريالزم است تمامی فضاهاي پارك آبی به مبلم −

 تجهیز شود.
 برداران از مجموعه پارك آبی الزامی است. رعایت مسایل فنی مرتبط با ایمنی و بهداشت بهره −
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  شهربازي مقررات ضوابط و -5-12
عنوان نشانه  ساوه بهـ  شهربازي در حاشیه اتوبان تهران

زرندیه شگري و مشخصه ورود به شهرك نمونه گرد
استقرار یافته است؛ و شامل دوبخش  (سرزمین ایرانیان)

  باشد. سرپوشیده و روباز می

 40 یافته به بخش سرپوشیده حداکثر سطح اختصاص −
به بخش  باشد؛ و مابقی صد از مساحت شهربازي میدر

 یابد. روباز اختصاص می
هاي  بخش سرپوشیده شهربازي شامل فضاي بازي −

هاي  جازي، سینماي چندبعدي، سالني، فضاي ما انهرای
 باشد. چندمنظوره بازي، تفریح و سرگرمی می

، سرویس تأسیساتپارکینگ، تشکیالت اداري و نگهبانی،  −
فود،  هاي موادغذایی، فست بهداشتی، نمازخانه، فروشگاه

شمار  فروشی از الزامات جانبی شهربازي به آبمیوه و بستنی
 روند. می

روباز و طبقاتی در اراضی احداث پارکینگ به صورت  −
 شهربازي مجاز است.

  
 : موقعیت شهربازي18-5 تصویر شماره 

 
 ترین سازه شهربازي رولرکاستر مرتفع: 19-5 تصویر شماره 

 جمیعضوابط تفکیک و ت 

  باشد. ممنوع می برداري در دوران بهره هرگونه تفکیک اراضی در محدوده شهربازي −
 هر نحو با اراضی شهربازي ممنوع است.تجمیع قطعات به  −

 ضوابط و مقررات مربوط به احداث 

  باشد. درصد می 90براي شهربازي سرپوشیده  تراکم مجاز ساختمانیحداکثر  −
 باشد. درصد مساحت بخش روباز شهربازي می 5اي جانبی برابر حداکثر فضاي اختصاص یافته به فضاه −
 باشد. درصد بخش روباز شهربازي می 7هاي جانبی برابر با  حداکثر تراکم ساختمانی در فعالیت −
 باشد. طبقه می 2ي اداري و نگهبانی ها ساختمانحداکثر تعداد طبقات مجاز براي  −
 متر الزامی است. 70/2متر و حداقل  3ارتفاع هر طبقه  ي اداري و نگهبانی رعایت حداکثرها ساختماندر  −
 باشد. متر می 7طبقه با حداکثر ارتفاع  2حداکثر تعداد طبقات مجاز براي نمازخانه  −
 باشد. متر می 6ی یک طبقه با حداکثر ارتفاع تأسیساتي ها ساختمانتعداد طبقات مجاز براي  −
فروشی و نظایر آن یک  فودها، آبمیوه و بستنی غذایی، فستهاي مواد حداکثر تعداد طبقات مجاز براي فروشگاه −

 باشد. متر می 5طبقه با حداکثر ارتفاع 
 باشد. درصد کل مساحت شهربازي می 5حداکثر سطح اشغال پارکینگ طبقاتی برابر  −
 باشد. درصد می 25براي احداث پارکینگ طبقاتی  تراکم مجاز ساختمانی −
 .باشد ه روي زیرزمین میطبق 5حداکثر تعداد طبقات پارکینگ  −
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 باشد. بالمانع میبدون احتساب در تراکم مجاز ساختمانی طبقه زیرزمین در پارکینگ طبقاتی  3احداث تا  −
 بوس) در یک درصد فضاي باز الزامی است. وسایط نقلیه بزرگ (مانند اتوبوس و مینی پارکینگبینی فضاي  پیش −
 گردد. محسوب می .مساحت پارکینگ روباز جزء بخش روباز شهربازي −
سطل زباله  و الزم است تمامی فضاهاي شهربازي به مبلمان شهري مناسب نظیر روشنایی، نیمکت، آبخوري −

 تجهیز شود.
 اي شاخص طراحی و اجرا گردد. گونه ترین سازه شهربازي به  رولرکاستر به عنوان مرتفعشود  توصیه می −
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در اراضی  کز تجاريامقررات مر ضوابط و -5-13
  )Mall و ... ،  Retail Park( شهريشهري وفرا

زرندیه (سرزمین کز تجاري شهرك گردشگري امر −
، تجاريمختلف هاي  فعالیتدر برگیرنده  ایرانیان)

جهانی و سطح  فرهنگی، تفریحی و اقامت در کالس
 باشد. عملکردي فراشهري می

  
  کز تجاري ا: موقعیت مر20-5 تصویر شماره 

و  و صنعتی نمایندگی فروش کاالهاي تجاري ، ها یروشف عتیقه هاي بزرگ عرضه کاال با برندهاي برتر،  فروشگاه −
خصوصی، سینما، سالن کنسرت، نمایشگاه و نگارخانه، مرکز همایش و سالن اجتماعات، و دفاتر بخش ادارت 

، هتل، مرکز مراقبت از کودکان، فضاي بازي کودکان، شهربازي 10ران و تاالرغذا، فودکورتمجتمع رستو
  هاي اصلی مستقر در مرکز تجاري هستند. فعالیتاز بانک  و سرپوشیده، مجتمع اداري

 شهري تجهیزات و تأسیساتپارکینگ، ایستگاه تاکسی و اتوبوس، فضاي سبز تجهیزشده، سرویس بهداشتی و نیز  −
 باشند. جانبی مرکز تجاري می امکاناتاز  سایر موارد مشابه و ترانسفورماتور پست آب، منبع مانند

  .ممنوع استدر مرکز تجاري این محدوده  نقل و انبار و ، حملتولیدي هاي کاربري استقرار −

 ضوابط تفکیک 

 اشد.ب ممنوع می برداري در دوران بهره در اراضی مربوط به مرکز تجاري قطعاتهرگونه تفکیک  −
 باشد. مترمربع می 2500در این محدوده ،حداقل مساحت الزم براي تفکیک قطعات −
 باشد. مترمربع می 30تجاري در مرکز خرید  واحدحداقل اندازه مجاز  −

 و مقررات مربوط به احداث بخش تجاريضوابط  

 باشد. درصد می 70حداکثر سطح اشغال مجاز در بخش تجاري  −
 باشد. متر می 25طبقه با حداکثر ارتفاع  4هاي تجاري حداکثر  فعالیت تعداد طبقات مجاز براي احداث −
  باشد. درصد می 140در بخش تجاري حداکثر  تراکم مجاز ساختمانی −
متر و  5/5با ارتفاع یک و نیم طبقه و حداکثر  معادلواقع در همکف  تجارياحدهاي حداکثر ارتفاع هر طبقه در و −

  باشد. میمتر  8/2حداقل ارتفاع 
 شود. % آن جزء تراکم محاسبه می50بالمانع است که  واحد% مساحت 55داث نیم طبقه در واحدهاي تجاري تا میزان اح −
 باشد. می مراجع ذیربطیید أتا سه طبقه مجاز بوده و بیش از آن منوط به ت در بخش تجاري احداث زیرزمین −
یید أبوده و بیش از آن منوط به تمعادل سطح طبقه همکف در بخش تجاري حداکثر سطح هر طبقه زیرزمین  −

 باشد. می مراجع ذیربط
ها و راهروهاي عمودي ارتباطی، سایر سطوح ساخته  ، موتورخانه، پلهغیرتجاري انبار پارکینگ، سطوح استثناي به −

 شود. جزء تراکم محاسبه می ي زمینباالزیر و در همکف و طبقات  شده
هر  اءاز هب ،خودرو پارکینگمحل  5/6تامین حداقل ، اي چند شعبه هاي فدراسیون فروشگاه بر اساس استانداردهاي −

 الزامی است. براي مراجعان مترمربع زیربناي تجاري 100
 واقع در این قطعه مجاز است.زیرزمین بینی پارکینگ این بخش، در پارکینگ طبقاتی  پیش −

                                                   
١٠ - Food Court 
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 بخش فرهنگی 

 باشد. درصد می 15، مرکز همایش، سالن اجتماعات) حداکثر سطح اشغال مجاز در بخش فرهنگی (نمایشگاه، نگارخانه −
 باشد. متر می 8تعداد طبقات مجاز در بخش فرهنگی یک طبقه و با حداکثر ارتفاع  −
 بینی شده است. درصد پیش 15در بخش فرهنگی حداکثر  تراکم مجاز ساختمانی −
 است. مترمربع زیربنا براي کارکنان الزامی 40تخصیص یک واحد پارکینگ به ازاي هر  −
 مترمربع زیربنا براي مراجعان الزامی است. 80تخصیص یک واحد پارکینگ به ازاي هر  −
در  ها و راهروهاي عمودي ارتباطی، سایر سطوح ساخته شده ، موتورخانه، پلهانباري پارکینگ، سطوح استثناي به −

 شود. همکف و طبقات باال جزء تراکم محاسبه می

 بخش تفریحی 

 باشد. درصد می 9هاي تفریحی حداکثر  احداث فعالیتسطح اشغال مجاز براي  −
 متر باشد. 6تواند بیش از  طبقه بوده و حداکثر ارتفاع هر طبقه نمی 3تعداد طبقات مجاز در بخش تفریحی  −
 باشد. درصد می 25حداکثر تراکم ساختمانی در بخش تفریحی برابر  −
 نفر شاغل الزامی است. 2اي مراجعان و یک واحد به ازاي هر مترمربع زیربنا بر 100تخصیص یک واحد پارکینگ به ازاي هر  −
در  ها و راهروهاي عمودي ارتباطی، سایر سطوح ساخته شده ، موتورخانه، پلهانباري پارکینگ، سطوح استثناي به −

 شود. همکف و طبقات باال جزء تراکم محاسبه می

 بخش اقامتی 

 باشد. صد از مساحت اراضی مربوط به مرکز تجاري میدر 5حداکثر سطح اختصاص یافته به بخش اقامت (هتل)  −
 باشد. متر می 80طبقه با حداکثر ارتفاع  20هاي مرتبط با اقامت  تعداد طبقات مجاز براي فعالیت −
 باشد. درصد می 40حداکثر تراکم ساختمانی در بخش اقامت  −
 به ازاي هر نفر شاغل الزامی است.تخصیص یک واحد پارکینگ به ازاي هر واحد اقامتی براي مراجعان و یک واحد  −
در  ها و راهروهاي عمودي ارتباطی، سایر سطوح ساخته شده ، موتورخانه، پلهانباري پارکینگ، سطوح استثناي به −

 .شود میهمکف و طبقات باال جزء تراکم محاسبه 

 پارکینگ طبقاتی 

 باشد. تجاري میدرصد مساحت اراضی مربوط به مرکز  15سطح اشغال پارکینگ طبقاتی حداکثر  −
 باشد. طبقه می 9حداکثر طبقات مجاز براي احداث پارکینگ طبقاتی،  −
 درصد درنظر گرفته شده است. 135براي احداث پارکینگ طبقاتی حداکثر  تراکم مجاز ساختمانی −
به تعداد واحدهاي تجاري  غیر تجاري برداري از آن جهت عملکردهاي انبار زیرزمین جزء مشاعات بوده و بهره −

کارگاه تعمیرات و نگهداري ساختمان مجاز و آبدارخانه عمومی ، سرویس بهداشتی ه،وتورخانم ،پارکینگ ،منفرد
 .باشد می

  گردد. مساحت زیرزمین جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی −
احداث یک واحد سرویس مترمربع زیربناي تجاري  500 هر اءازه تجاري بو مراکز  ها مجتمعپارکینگ در  −

  لزامی است.بهداشتی ا
 بینی گردد. مجزا از یکدیگر پیش مشتریان پارکینگ با کارکنان و داران مغازه پارکینگ شود توصیه می −
 قطعه به پارکینگ روباز بالمانع است. باز % سطح30تخصیص حداکثر  −
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  گردشگري -ضوابط و مقررات احداث کاربري تفریحی  -5-14
راشهري (به جز مواردي که صراحتا به آن اشاره شده شهري و ف در مقیاس گردشگري –تفریحی  کاربرياحداث 

  باشد. می )9- 2-4(بندمقیاس گسترهدر گردشگري -تفریحی کاربرياست) تابع ضوابط و مقررات احداث 

  همایش هامقررات مرکز  ضوابط و -5-15
شود. ضابطه احداث کاربري فرهنگی تابع ضوابط احداث  از جمله مراکز فرهنگی شهر محسوب می کاربري این

  باشد. ) می4-1-2کاربري فرهنگی در محدوده شهرسنتر (بند 

  احداث کاربري مذهبیمقررات  ضوابط و -5-16
فراشهري (به جز مواردي که صراحتا در این ضابطه به آن  در اراضی با مقیاس شهري و احداث کاربري مذهبی

) 6-2- 4گستره(بند در سطح است) تابع ضوابط و مقررات احداث بنا در اراضی با کاربري مذهبی واقع اشاره شده
  باشد. می

  تاسیسات شهري احداث کاربري مقررات ضوابط و -5-17
رات احداث بنا در رفراشهري تابع ضوابط و مق احداث تاسیسات شهري مورد نیاز در اراضی با مقیاس شهري و

  باشد. ) می7- 2-4کاربري تاسیسات شهري مقیاس گستره (بند 


