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  هكتاري) 65ي ( محدوده اصفهان فناوريهاي مربوط به ساخت و ساز شهرك وابط و توصيهض  -

  

  رسد.ضروري به نظر مي ،و  اهداف و اصول كلي حاكم بر طرح فناوريي تعريفي كلي از شهرك وابط مربوط به ساخت و ساز، ارائهض مبحث پيش از پرداختن به

 ،هاي تحقيقاتي، آزمايشگاهي، صنعتي و فضاهاي خدماتي مـورد نيـاز آن  1ست از كاربريايهكتار، آميخته 65با وسعت  ،فناوريي تعريف شده براي مركز شهرك محدوده

  سمت جنوب شرق. گيري مناسب بناها روبهي شهري خميده، با بستري مهيا براي جهتدر يك شبكه

  

  اوليهاهداف كالن و اصول  -الف
  توان برشمرد: ي شهرك را به شرح زير مياهداف كالن و اصول اوليه

 فناوريزيستي خالق فضاي شهري، معماري، طبيعت و هم -

 محيط پژوهشي، صنعتيفضاي شهري متناسب با گيري يك شكل -

  شهري ي شهرسازي و معماريفعال و پويا و منظرهاي متنوع به واسطهايجاد فضاهاي پر تحرك،  -

   گيري بافت شهري بر اساس اقليمجهت -

  عملكردي باتوجه به عملكردهاي متنوع شهرك و قرارگيري در مركز شهرك صنايع نوين -هي فضاييدسازمان -

 ي عابر پياده ايجاد فضايي آميخته با طبيعت، آرام و امن و در سيطره -

  

    

                                                 
  يا دائم. صورت موقتوري از ساختمان و يا زمين به. كاربري؛ نوع فعاليت و بهره1
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  اصفهان فناوريشهرك  يعملكرد -دهي فضاييسازمان  -ب
  

  پرداخت. فناوريعملكردي شهرك  -دهي فضاييتوان به تعريف سازماني طرح، مياهداف كالن و اصول اوليه يارائهبا 

ي ي بافت شهري شكل گرفت. در ايـن شـبكه  از ميانه سوارهاي رو به سمت جنوب شرق و با حذف عبور ي شهري خميدهسازي با رويكرد فوق، شبكهي طرح آمادهدر تهيه

هـاي مركـز رشـد،    ترين بخش شهرك قرار گرفت، پس از آن به ترتيب كـاربري و اداري و در جنوبي فناوريهاي هاي كارگاهي و آزمايشگاهي بعد از ساختمانشهري كاربري

  -انـد خـوان هـم  نيـز  كه آاليندگي پاييني (از نظر هواو صوت) دارند و بـا واحـدهاي تحقيقـاتي    -ژه واحدهاي صنعتي وي ،چند مستاجره، واحدهاي تحقيقاتي و در انتهاي شهرك

  .جانمايي شد

متري، تفكيك شده  500ها (واحدهاي تحقيقاتي و صنعتي ويژه) به صورت قطعات و واحدهاي خدماتي بخش مياني شهرك، ديگر بخشكارگاهي و آزمايشگاهي  جز بخشبه

  الي آن نيز در نقشه مشخص شده است.و سطوح پر و خ

آل شـهري ايـده  محيط و فضـاي  تحت بهترين شرايط و به بهترين نحو انجام شده باشد، ولي تنها شرط رسيدن به  ،سازيكه هر چند طرح آماده اين است چه مسلم استآن

ي مطلوب حاصـل خواهـد شـد كـه معمـاري بـا       شكل خواهد گرفت و در صورتي نتيجه اي است كه در اين بسترازي، نوع معماريسي تكامل طرح آمادهست حلقهنيست بديهي

  اه و همگام باشد.راهداف طرح شهري هم

، از كـل بـه   ي دو سـويه گيري معماري شهر نيز در هماهنگي با آن در يك رابطـه شكلهاي كه ديدگاه خواهد شدحقق زماني م ،سازيه در مباني طرح آمادهاهداف مطرح شد

هـا و البتـه تعيـين    ي و تدوين ضوابط و دسـتورالعمل ر. در اين راستا تدوين اهداف معماري شهشكل گيردبافت شهري مطلوب  وسيلهبه اين و شودجزء به كل دنبال  ازجزء و 

  رود.كارهاي مناسب كنترل پروژه به شمار مياز راه ،گيري شهرهاي اجرايي شكلنامهضمانت
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  اري مربوط به معم اهداف -پ
  

  هاي مجزا و منفرد.ند به جاي ساختماناهايي كه باهم و بافضاهاي آزاد در ارتباطگيري معماري شهري با هدف دستيابي به تركيبي از ساختمانشكل -

 ي ارتفاع بناهاجا واصولبه با تعريف ،ايجاد تنوع بصري ضمن پرهيز از آشفتگي -

  فناوريفضاي شهري، معماري، طبيعت و خواني خالق زيستي و همهم -

 هاي نوينفناوريگيري اصلي شكل عنوان محورتوجه ويژه به انسان به -

 محيطي هاي زيستضمن حفظ ارزشمنابع طبيعي مواهب و از  منديبهرهو ي صحيح هاي معماري پايدار و استفادهكاربردن اصول و شيوهبه -

 كارگيري ظواهر تكنولوژي در معماريبه پرهيز از و فناوريي از اي و سطحپرهيز از برداشت كليشه -

 خواني با طبيعت)همدر هاي نوين (فناوريو توجه ويژه به  خواني معماري بنا با روح حاكم بر شهرهم -

 اري همگام با زمانمعم هايطرح يارائهو تكنولوژي نوين و  فناوريانعكاس  -

  پردازيم.هاي مختلف شهرك ميهاي مربوط به بخشوابط و مقررات و توصيه، به تعريف ضفناوريمعماري شهرك  مطرح شده در شهرسازي وهاي توجه به ديدگاهاكنون با 

  

تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريف؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  اصفهان فناوريهاي مربوط به شهرك و توصيه ضوابط  -ت
  

  : 3و تجميع 2تفكيك

  بندي).ي پالكدر نقشه هي قطعمتر مربع (مطابق مختصات چهارگوشه 500 4هحداقل مساحت قطع -

 5/3تنها در حالتي ميسر است كه در صورت نياز به ارتباط دو واحد سطح اشغال شده دو واحد با يك پل ارتباطي حداكثر به عرض  جنوبي -تجميع پالك در جهت شمالي -

 هاي شمالي و جنوبي)يل امكان قطع كريدور بين ساختمان( به دل وجود ندارد. متر در تراز اول به باال

 جنـوبي قطعـات از بـر    هايي صورت پذيرد كـه بـر  متر تجميع در بلوك 500ي بزرگتر از اهشود براي پالكمانع است. (توصيه ميبال غربي –تجميع پالك در جهت شرقي  -

 تر است).غربي آن كوچك -شرقي

  

  : دسترسي

  ها مشخص شده است.ي وروديكه روي نقشه باشداز جهاتي بايد ي تفكيكي دسترسي به قطعه -

 براي قطعات مجاز نيست. (رينگ، پيراموني سايت) دسترسي سواره از خيابان اصلي -

    از يكديگر تفكيك شود.آن و دسترسي پياده  هشود دسترسي سواره به داخل قطعتوصيه مي -

 براي واحدها از محور پياده مجاز است. پياده ايجاد دسترسي -

  

  : )R&Dواحدهاي تحقيقاتي ( در ي احداث بناو نحوه هساختمان در قطع 5سطوح اشغال -ث

  گيرد.پر و خالي صورت  پالك در نقشه ده و مختصات ارائه شده براي سطح پري تعيين شهرگونه ساخت و ساز بايد در محدوده -

 مساحت زمين است. %30حداقل مساحت ساخت  -

متـر از ضـلع    5/5 و ،غربـي  متـر از اضـالع شـرقي    5/3  حـداقل  متر از ضلع شمالي، 5/3ياي با فاصلهمعابر دسترسي در محدوده جنوبيسطح اشغال بنا براي قطعات   -

متر از ضلع جنوبي خواهد بود. الزم به ذكر است مختصات ارائه شده  6و شمالي و  غربي ، متر از اضالع شرقي 5/3 حداقل ،بر دسترسيامع شماليجنوبي و براي قطعات 

   .ي اول اهميت و تبعيت قرار داردالذكر در درجههاي فوقها) نسبت به اندازهي ساخت( مشخص شده در نقشههاي محدودهبراي گوشه

  

  

  

                                                 
 . تفكيك؛ تقسيم يك قطعه به چند قطعه جهت استفاده واحد يا مختلف2
  . تجميع؛ ادغام چند قطعه، جهت استفاده واحد يا مختلف (عكس عمل تفكيك)3
  . قطعه؛ قطعه زمين داراي حدود مشخص و سند مالكيت رسمي4
 سطح اشغال؛ سطح اشغال شده زمين توسط ساختمان در طبقه همكف .5
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  حداث زيرزمين نيست).ا(زير سطح حياط مجاز به ي ساخت مجاز استمحدودهي (ديوار حائل و ايزوالسيون) تنها در منييرزمين با رعايت مسائل ااحداث ز -

  مساحت زيرزمين در تراكم مجاز محسوب نخواهد شد. -

 متر باالي تراز خاك (كف تعيين شده) قرار گيرد.  3/1تواند حداكثر ي زيرزمين ميبراي ايجاد نورگير در زيرزمين، سقف تمام شده -

رو، متر و با رعايت نكات فني الزم (آب3ي سازي سايت در ضلع جنوبي ، حداكثر تا فاصلهتر زيرزمين از تغيير تراز خاك طبيعي محوطهبه منظور نورگيري بيش -

 توان استفاده كرد.ايزوالسيون و...) مي

 سواره و ابنيه تاسيساتي، مجاز نيست.راه ،احداث بنا و يا مستحدثات د يگر، پاركينگ ،ي قطعهال ساختمان و محدودهاشغي بين سطح در فاصله -

ي ساخت را در جهت هماهنگي با بناهاي مجاور و كمتراز درصد اشغال مجاز، مالك موظف است بر جنوبي محدودهبا سطح اشغال احداث ساختماني نياز به در صورت  -

 6 اين وضعيت براي قطعات جنوبي بالعكس خواهدبود.) (ي خيابان، زيرِساخت ببرد و درصد كاهش، از طرف شمال قطعه، كاسته شود. تكميل بدنه

  گردد. مي لحاظ  شهرك ي طبقاتشهرك مطابق نقشه مختلف ارتفاع مجاز براي بخشهاي -

  مجاز نيست. ،خريد تراكم -

  بالمانع است. ،واحدهاي همجواربه حياط  اشراف -

  صنعتي:سطوح اشغال ساختمان در قطعه و نحوه احداث بنا در واحدهاي -ج

متر از اضالع شرقي، غربي و شمالي، جنوبي و بـراي قطعـات    5ي حداقل اي با فاصلهسطح اشغال بنا در واحدهاي صنعتي براي قطعات جنوبي معابر دسترسي در محدوده  -

ي هـاي محـدوده  ذكر است مختصات ارائه شده براي گوشهمتر از ضلع جنوبي خواهد بود. الزم به  6متر از اضالع شرقي،  غربي و شمالي و  5شمالي معابر دسترسي، حداقل 

  .ي اول اهميت و تبعيت قرار داردالذكر در درجههاي فوقها) نسبت به اندازهساخت( مشخص شده در نقشه

ي بتني توصيه و سازه space frameاي هسقف ، هاي رايج) مجاز نيست. (اجرا با استفاده از خرپاي فلزيهاي شيبدار دوطرفه (سولههاي صنعتي با سقفاجراي سالن -

  شود.)مي

  شود.كارگيري معماري صنعتي و توجه به تكنولوژي ساخت متناسب با فضاي صنعتي توصيه ميبه -

  نشاني الزامي است.رعايت ضوابط آتش -

ي كنترل طرح ي كميتهداردهاي مورد نياز آن صنعت و دريافت تاييديهي استاناحداث صنايع خاصي كه از نظر ارتفاعي، از ارتفاع مجاز ضوابط شهرك بيشتر شود، با ارائه -

  پذير است.امكان

  مجاز است. متر (پشت تا پشت بنا) 6متر و حداكثر طول  3عرض احداث ساختمان نگهباني و اداري، در ضلع همجوار با معابر شهرك، با  -

  متر است. 80/3سطح زمين حداكثر  ارتفاع واحد نگهباني و اداري با احتساب جانپناه و پله از -

  متر ميسر است. 5متر و طول  3در صورت تجميع  پالك براي واحد صنعتي در بخش صنعتي شهرك امكان اجراي واحد اداري در دو طرف ورودي با عرض  -

                                                 
 ست كه در شمال معابر قرار گرفته است.ست كه در جنوب معابر دسترسي قراردارد و قطعات شمالي؛ قطعاتيقطعات جنوبي، قطعاتي.  6
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متر و  3و اداري در دو طرف ورودي احداث بنا به عرض در صورت تجميع  پالك براي واحد صنعتي در بخش صنعتي شهرك و عدم تمايل مالك به اجراي واحد نگهباني  -

  متر مجاز است.  8طول 

  در صورت تجميع  واحدهاي  صنعتي امكان استفاده از دو ورودي مجاز نيست. -

  درصد از سطح زمين واحد صنعتي كه زير ساخت نرفته است بايد به فضاي سبز اختصاص يابد.   20حداقل  -

بان از فضاي بين ساخت و حصار براي پاركينگ تنها با سايه براي احداث پاركينگ در داخل ساختمان واحد صنعتي از مراجع مربوطه، استفادهدر صورت عدم اخذ مجوز  - 

  د.هاي چادري ميسر خواهد شچوبي (بدون پوشش سقف) و با پوشش گياهي مجاز خواهد بود. در مواردي در صورت تائيد كميته كنترل طرح استفاده از سازه

  ي كنترل طرح، قابل اجراست.ي كميتهي قرارگيري آنها، با ارائه طرح و اخذ تاييديهمحل نصب تابلوها و تناسبات و اندازه و نحوه -

  :  پاركينگ -

 بيني يك واحد پاركينگ در زيرزمين يا همكف الزامي است.مترمربع زيربنا، پيش 150به ازاء هر  -

 ساختمان مجاز نيست. پيرامون  ي احداث سقف و يا اختصاص دادن فضايي براي پاركينگ در محوطه -

ماشين همجوار بدون وجود مانعي بين آنها 3متر براي 2/7متر براي دو ماشين و عرض 5/4متر است. (عرض  5متر و طول هر پاركينگ حداقل 5/2عرض مجاز پاركينگ  -

 مجاز است).

 شود.مي اه دوچرخه در فضاي آزاد پالك توصيهبيني ايستگپيش -

  :  نماها -

مي بايست به صورت مناسب ،زيبا و  ي ساختمان از چهار سودليل آزاد بودن چهار بدنهبه محسوب شده وشهري  كليه نماهاي فرعي ( جانبي ) هر ساختمان ، نماي -

نماسازي شود و از هرگونه نوشته و نقاشي طراحي و سيمان پرداخت شده سفيد  مصالح نماي اصلي وتركيب  هماهنگ با مصالح مشابه نماي اصلي يا با استفاده از

  ديواري در اين بدنه ها پرهيز گردد.

لي نماسازي ه نماي اصايجاد كليه مستحدثات جانبي و الحاقي مي بايست در هماهنگي كامل با نماي اصلي بوده و به نحو مطلوب با استفاده از مصالح مناسب و مشاب -

 شود. 

 گذاري اوليه، اين موضوع مدنظر قرار گيرد. طرح و باتوجه به حجم يي اوليهشود طراحي نما جدا و منفك از طراحي كلي ساختمان نبوده و از ابتدا در ايدهتوصيه مي -

 شود. با طبيعت توصيه ميو همخواني  يطبيعمصالح نوين در نماها در عين حال توجه به  فناوريبه كارگيري تكنولوژي و  -

 . المقدور مصالح ساختماني مصنوعي در نماها به كار برده نشودحتي -

  مجاز است.  ،درصد آن سطح 30ي هاي شرقي و غربي به اندازهحداكثر سطح بازشو در بدنه -

  راهكارهاي اقليمي الزامي است.  يهاي بنا و ارائهخور در بدنهتوجه به مسائل اقليمي در تعيين سطوح شيشه -

هاي ساختمان و متر از لبه 3بايست به فاصله حداقل ( توده مورد نظر مي درصورتي كه دسترسي به بام به شكل مسقف انجام گيرد، فقط احداث خرپشته مجاز است. -

   )اي مجاز است.توانههاي شيبدار و اسسانتيمتر احداث گردد، استفده از فرم 260تمام شده  حداكثر به ارتفاع
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  ي واحدها الزامي است.استفاده از پوشش مناسب روي ايزوگام، براي كليه -

و  ي طرحارائهاستفاده از پوشش سبك  (مانند ورق و ساندويچ پانل) براي سقف مجاز نبوده و  هاي ديگر استدر معرض ديد ساختمانهايي كه بام آنها براي ساختمان -

  خواهد بود.براي بام الزامي  نماي مناسب

بطوري كه باشند، اي سبك ميبا سازهاين تأسيسات و پوشش  به جانمايي  در صورت پيش بيني هرگونه تأسيسات در بام ساختمان مانند مخازن آب و ... ، مالكين ملزم -

  .از معابر عمومي مشاهده نشود

از ديد   را تأسيساتي مالحظات تمامي تا است موظف بر روي نما اكيدا ممنوع است. طراح –كولرهاي گازي، كانال كولرهاي آبي و ...  كمپرسور -تأسيساتي نصب الحاقات -

   عابرين خيابان اصلي پنهان كند.

  شود.برداري بهتر از بام توصيه ميمنظر مناسب و بهره دمنظور ايجاكارگيري فضاي سبز روي بام بهبه -

  در كل نما مجاز است.    %30هاي كامپوزيت، حداكثر به ميزان از ورقاستفاده  -

  )مصالح ماستيك با كيفيتآجر، انواع سنگ، شيشه، فلز، چوب، مصالح مورد تاييد براي نما شامل ( -

  )مصالح مصنوعي با ظاهر مصالح طبيعي، PVCمصالح غيرمجاز براي نما شامل (  -

 .نشود بصري هاي آلودگي موجب و بوده پاكسازي بايست قابل مي ها ساختمان نماي سطوح كليه در نما مصالح جنس -

  شود.توصيه مي مجاز اشغال سطح مجاز محدودة در ساختمان از هايي آمدگي بخش جلو يا نشيني عقب طريق از روشن سايه ايجاد -

  :  حصاركشي -

 ها نبايد به شكلي محصور گردد كه بناها از گذرهاي مجاور غيرقابل رويت شوند. فضاهاي آزاد و ساختمان -

 متر ارتفاع، براي جداسازي قطعه مجاز نيست. سانتي 50از بيش (سنگ الشه، آجر و يا بتن) استفاده از مصالح بنايي-

استفاده  ي فلزي با فضاي سبز پوشانده شود)،(مانند شمشاد كاري و يا در صورت استفاده از نرده يا شبكهجداسازي و حصاركشي قطعه با فضاي سبز صورت گيرد.  -

  .متر است 2حداكثر ارتفاع مجاز براي نرده  شودمي توصيه از حصارهاي چوبي

 نيست. مجاز مشابه موارد و سيمي فنر يا و خاردار سيم از استفاده با حصاركشي -

  

 

  تكميلي احداث بنا :هاي توصيه -د

انداز را از جنوب و شمال داشته باشند و قطعات شمال بيشترين ديد را از جنوب قطعه داشته اي باشد كه قطعات جنوبي، بيشترين ديد و چشمطراحي بنا بايد به گونه -

  باشند. 

  اظ شود. شود در طراحي بنا به شيب و توپوگرافي و تبعيت از شكل زمين توجه ويژه لحتوصيه مي -
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 هدايت آبهاي سطحي بهآبهاي جاري ناشي از بارندگي مي بايست توسط لوله و كانال و كانيو به كانال ها و كانيوهاي شبكه تخليه آبهاي سطحي شهرك منتقل گردد .  -

  .فاضالب مجاز نبوده ،همچنين تخليه پساب بهداشتي و صنعتي به شبكه آبهاي سطحي ممنوع مي باشدشبكه 

 طبيعي در فضاهاي داخلي ساختمان استفاده شود.  يمكان از نور طبيعي و تهويهاالحتي -

  ست. ضروري آنساختماني و مباحث مربوط به ملي توجه ويژه به قوانين و مقررات  -

  ست. آن ضروريمربوط به هاي نامهتوجه ويژه به قوانين نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين -

 ست.ضروريارتفاع) هاي كمويژه براي قطعات شمالي معابر دسترسي (ساختمانعنوان نماي پنجم ساختمان، بهتوجه به معماري بام و طراحي آن به -

  

   هاي معمارييد طرحيگردش كار و نحوه دريافت و بررسي و تا -هـ

 ي كنترل طرح شهرك و دريافت دستور تهيه نقشه و ضوابط و مقررات و نظرات كميته. كاري طراح به كميتهي رزومه يانتخاب طراح و معرفي و ارائه -

 بعدي. هاي سهبوسيله نقشه، ماكت و مدل و فرايند طراحي هاي طراحي طرح اوليه و معرفي ايدهتهيه -

 . فناوريي طرح شهرك يتهي طرح، هماهنگي و تكميل طرح و اخذ تائيديه از كميد ايدهدر صورت تاي -

            

  


