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مقذمٍ :
تعريف استاوذارد :
تٔبسيف هتٔذدي اص هفَْم اػتبًذاسد ثشاي هؼكي اًزبم ؿذُ كِ ثِ چٌذ هَسد آى اؿبسُ هيؿَد:
 .1اػتبًذاسدّب هٔوَال ثِ هبًٌذ يك حذ ٍاػي هيبى آىچِ كِ ٍرَد داسد ٍ آىچِ كِ ثبيذ ٍرَد داؿتِ ثبؿدذ ٍ
يب ثِ ٌَٓاى حذ ٍاػي هيبى كوبل هٌلَةٍ ،هْ هَرَد ٍ ٍاقٔيت ًقؾ ايفب هيكٌٌذ.
 .2اػتبًذاسدّب دسٍاقْ اثضاسي ثشاي استقبي كيفيت هؼكي ،يدب تودويي ؿدشايي قبثدو قجدَل اػدت ثدشاي اكخدش
خبًَاسّب ّؼتٌذ.
 .3هزوَِٓاي اص هٔيبسّبي ثِ ّن پيَػتِ كِ ثِ هٌَِس دػتيبثي ثِ ثْتشيي تَاصى هوكي ثديي ًيبصّدب ٍ هٌدب ْ
گشٍُ ّبي هختلف هشدم دسهشاحو گًَبگَى تَػِٔ تذٍيي هيؿًَذ» ،اػتبًذاسدّبي هؼكي هٔوَال ثِ ٌٓدَاى
هٔيبسّبي هقجَليت هؼكي دس صهبى ٍ هكبى هٔيي ٍ دسيك هزوَِٓ اقتلبدي ٍ يآٍسي ٍ شٌّگدي هٔديي
ثِ كبس هيسًٍذ .
َذف از تذييه استاوذاردَاي مسكه :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ا ضايؾ كبسآيي ٍ تدبهيي حدذاكخش أًٌدب ٍ آصادي ثدشاي ًشاحدبى هؼدكي دساًتخدبة هلدبلش ،سٍؽّدبي
ػبختوبًي ،اثٔبد ٍ اؿكبل ػبختوبًي؛
اصثيي ثشدى ؿشايي ثْذاؿتي ًبهٌبػت؛
كبّؾ ثيؾ اص حذ تشاكن رؤيت؛
استقبي كيفيت هَرَدي هؼكي يب توويي ؿشايي قبثو قجَل صيؼت ثشاي اكخشيت خبًَاسّب؛
رلَگيشي اص اتال ػشهبيِّبي ِٓين هلي خلَكب تَػي خبًَاسّبي كندسآهذ دسػبخت هؼبكي ًبهٌبػدت
ٍ كن دٍام؛
ثبالثشدى ايوٌي ػبختوبىّب دسثشاثش حَادث ٍ ثاليبي ًجئي .

عًامل مًثر در تذييه استاوذاردَاي مسكه :
اثتذا الصم اػت ثِ َٓاهو هَحش دسؿكوگيشي هؼكي اًؼبى پشداختِ ؿَد .ايي َٓاهو ٓجبستٌذاص :
الف) َٓاهو صيؼت هحيٌي ،اقتلبدي ٍ ارتوبٓي :ثَمً ،حَُ هٔيـت ،ػٌت ػكًَت؛
ة) َٓاهو ٌي ٍ ػبصُاي ،ػٌش ٍ اثٔبد صهيي ):ػبصُ ٍ ًَّ هلبلش ٍ هحبػجبت ٌي.
ثِ ٍهَح دستذٍيي اػتبًذاسدّب ثبيذ ّشدٍٓبهو هَسدًِش قشاسگيشد .ثب دسًِشگش تي َٓاهدو دَ َٓ ،اهدو اٍليدِ هدَحش
دستذٍيي اػتبًذاسدّبي هؼكي سا هيتَاى ثِ ؿشح صيش خالكِ كشد :
َٓ اهو اقتلبدي :ػٌش دسآهذ ،ؿيَُ صًذگيّ ،ضيٌِّبي تَليذ ،قذست خشيذ ػبكٌبى ،هٌبثْ هَرَد ،دػتشػي ثِ
هٌبثُْ ،ش يت اقتلبدي ٍ ٓولي ثَدى اقتلبديّ ،ضيٌِ هؼكي ٍ تؼْيالت ٓوَهي دسصهبى ٍ هكبى هٔيي .
َٓ اهو شٌّگي :الگَّبي شٌّگدي هحلدي ،آداة ٍ سػدَم ،سٍؽّدب ،هلدبلش ٍ ًدشحّدبي ػدبختوبًي هحلدي،
ػبصؽپزيشي شٌّگي.
َٓ اهو اقليوي ٍ:هٔيت آة ٍ َّايي ،دسرِ حشاست ،سًَثت ،ثبد ٍ ثًَِسكلي ٍهدٔيت ررشا يدبيي ًجئدي
هٌٌقِ.
َٓ اهو اًؼبًي ٍ ارتوبٓي ً:يبصّبي ارتودبٓي ٍ اسصؽّدب ٍ اٍلَيدتّدبي ػدبكٌبى ،تفدبٍت ثديي خبًَاسّدب،
هحدذٍدُي خلَكدي ،ػدبصهبى ثٌدذي خدبًَادًُ ،يبصهٌدذيّدبي كدبسكشدي ٍ خلَكديبت ديگدش اص قجيدو
ٓوشهتَػي ،سٍؽ صًذگي ،آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ،تزشثِ صًذگي ؿْشي ٍ ٍاكٌؾّبي ارتوبٓي.
 تشاكن :هيضاى تشاكن دسًقبى هختلف ؿْشً ،حَُ پشاكٌذگي آىّب ،هقذاس وبي ثبص ٍ ػجض.
 ثْذاؿت ٍ ًِب ت :ساُّبي تخليِ صثبلِ ٍ بهالة ٍ د ْ آةّبي ػٌحي.
 وب :تزضيِ ٍ تحليو ٓوليبت اًؼبًي دسخبًِ ٍ ًشيق صًذگي ،وبي هَرَد ٍ اؿربل ؿذُ تَػي خبًَاسّب .
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ضًابط ياستاوذاردَاي ساختمان َاي مسكًوی
تراکم:
تراکم کم :
تشاكن  %100قٌِٔ صهيي ّ : 1500ش  %5كبّؾ ػٌش اؿربل ّوكف  %10ثِ تشاكن اهب ِ هدي ؿدَد .حدذاقو ػدٌش
اؿربل ّوكف  %20حذاكخش ػٌش اؿربل خدبلق  %45ثدذٍى  %20هؼدبحت ساُ پلدِ قٌٔدِ صهديي ثديؾ اص دُ ّدضاس
هتشهشثْ  :تشاكن  % 15 ٍ %180هؼبحت هختق هٔبثش ٍ ػٌش اؿربل ًؼجت ثِ هيضاى ثبقيوبًذُ هؼبحت كدو هحبػدجِ
هي ؿَدً .بخبلق صيشثٌبي يك ٍاحذ هؼكًَي  160هتشهشثْ ٍ حذاقو صيشثٌبي ًبخبلق  110هتش هشثْ
تشاكن هتَػي:
تشاكن  %135قٌِٔ صهيي ّضاس هتش هشثّْ :ش  %5كبّؾ ػٌش اؿربل ّوكف  %10ثِ تشاكن اهب ِ هدي ؿدَد .حدذاقو
ػٌش اؿربل  %25حذاكخش ػٌش اؿربل خبلق  %45ثذٍى  %20هؼبحت ساُ پلِ قٌِٔ صهيي ثيؾ اص ّفت ّدضاس هتدش:
تشاكن  % 12 ٍ %180هؼبحت هختق هٔبثش ٍ ػٌش اؿربل ّوكف ًؼجت هيضاى ثبقيوبًذُ هؼبحت كو اػت .صيشثٌدبي
ًبخبلق ّش ٍاحذ  110هتش هشثْ ٍ حذاقو  75هتش هشثْ
تشاكن صيبد
تشاكن  %240قٌِٔ صهيي  50هتشهشثّْ :ش  %5كبّؾ ػٌش اؿربل ّوكف %10ا ضايؾ تشاكن .حدذاقو ػدٌش اؿدربل
 %30قٌِٔ صهيي ثيؾ اص  5000هتشهشثْ %150 :تشاكن ٍ  %10هؼبحت كو قٌِٔ هختق هٔبثش حذاكخش ػٌش اؿدربل
ّوكف  %50صيشثٌبي هتَػي ًبخبلق يك ٍاحذ هؼكًَي  60هتشهشثْ ٍ حذاقو  90هتشهشثْ تٔييي هي ؿَد.
ضًابط ي قًاویه شُرداري :
حيبى :
ٓشم حيبت خلَت  2هتش اػت ٍ هؼبحت  12هتشهشثْ كِ رضء صيشثٌب هحؼَة ًويـَد .چٌبًچدِ ٓدشم آى كوتدش اص
دٍ هتش يب هؼبحت كوتش اص  12هتش هشثْ ثبؿذ .دس ًجقِ اي كِ كف حيبى خلَت دس آى اػت رضء صيشثٌب هحؼَة هي
ؿَد .دس ٍاحذّبي آپبستوبًي ثيؾ اص ٍ 5احذ اتب ّب (آؿپضخبًًِْ ،بسخَسيً ،ـيوي ٍ ،خَاة) ثبيذ ثَػيلِ حذاقو 12
هتشهشثْ ثب حذاقو ٓشم  2هتشًَسگيش داؿتِ ثبؿذ .دس ػبختوبًْبي ثيؾ اص ً 5جقِ ثبيذ اتب ّب ثلَست هٌبػجي ًدَس
ثگيشًذ .حذاقو هؼبحت حيبى خلَت ّبي تأػيؼدبتي ٍ ًدَسگيش ثبيؼدتي  4هتدش هشثدْ ٍ ػدٌش آى حيدبى ردضء ثٌدب
هحؼَة هي ؿَد .پٌزشُ ّبي هـش ثِ ّوؼبيِ دس حيبى خلَت ّب اص كف ًجقِ اٍل ثِ ثٔذ اص ً 1/7لف ؿَد.
پلِ شاس ٍ آػبًؼَس
دس ػبختوبًْبي داساي پيلَت ٍ چْبسًجقِ سٍي پيلَت ثِ آػبًؼَس ٍ پلِ شاس ًيدبص ًيؼدت .دس ػدبختوبًْبي ً 5جقدِ
چٌبًچِ ًجقِ  5 ٍ 4ثلَست دٍثلكغ ثبؿذ ثِ آػبًؼَس ٍ پلِ شاس ًيبص ًيؼت .دس ػدبختوبًْبي ثديؾ اص ً 5جقدِ پلدِ
شاس ٍ آػبًؼَس الضاهي اػت.
پخي
هيضاى پخي دس گزسگبُ ّبي اكلي ثشاثش يك دّن هزوَّ دٍ ٓشم گزسگبُ هتقبًْ اػدت .هيدضاى پخدي دس پالكْدبي
هزبٍس گزسگبُ ّبي ثب ٓشم دُ هتش ٍ كوتش ثِ گزسگبُ ّبي ثيؾ اص دُ هتش  ،دٍ هتش اػت .هحو تقبًْ خيبثبى شٓدي
ثِ اكلي هيضاى پخي دٍ دّن ٓشم خيبثبى شٓي.
پيؾ آهذگي ػبختوبًي دس گزسّب
پيؾ آهذگي اص اهتذادي كِ ثشاي ػبختوبًْب هٔيي ؿذ ،حؼبة خَاّذ ؿذ ٍلَايٌكِ ثٌدبدس ايدي اهتدذاد ًجبؿدذً .دَل
پيـأهذگي ّش ػبختوبى دس ّش ًجقِ اص دسكذ صيشثٌبي آى ًجقِ تجٔيقف ًوبيذ .اگش ثلَک هزدبٍس ثلدَست صهديي يدب
ػبختِ ؿذُ  % 60ثيـتش احذاث ًوَدُ ثبؿذ هي تَاى ثِ اًدذاصُ ي  %60+2ػدبختوبى (صيشثٌدب) داًؼدت ٍ اگدش پدالک
هزبٍس كوتش اص  %60ثَد هي تَاى ثٔذ اص  %60ثب صاٍيِ  45دسرِ تب دٍ هتش اهب ِ احذاث ًوَد .كبسگزاسدى دس ٍ پٌزدشُ
كِ ثِ ًش گزس ثبص ٍ دس هَقْ ثبص ؿذى اص ػٌش ًوب تزبٍص ًوبيذ ،هوٌَّ اػت .سيضؽ آة ًبٍداى دس پيدبدُ سٍ هوٌدَّ
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اػت ٍ ثبيذ اص صيش ػٌش پيبدُ سٍ ٓجَس ًوبيذً .لت لَلِ ثخبسي ثِ ديَاس خبسري هـش ثِ گزس يب خدشٍد آى اص ديدَاس
هوٌَّ اػتً .لت پلِ رلَتش اص اهتذاد اثٌيِ هوٌَّ اػت هگش دس احش ترييش تشاص خيبثدبى ايدي ٓودو الضاهدي ثبؿدذ ٍ ثدب
هَا قت ؿْشداسي .دس خيبثبًْبي ثيؾ اص  8هتش تٔذاد پيؾ آهدذگي ٓ 1/2دشم پيدبدُ ٍ حدذاكخش  1/20هتدش اػدت ٍ
استفبّ كوتش اص  3هتش ًجبؿذ .كٌؼَل دس استفبّ  2/4هتش هبًٌذ پيلَت اص كف پيبدُ ًجبيذ ثِ هيضاى ٓ 1/3شم پيبدُ سٍ ٍ
حذاكخش  60هتش ثيـتش ؿَد .پيبدُ سٍ ٓ 1/6شم خيبثبى اػت .كٌؼَل ساُ پلِ قي هي تَاًذ دس استفبّ  2/20يدب 2/40
اص كف ثبؿذ ٍ حذاكخش  70ػبًتي هتدش پديؾ آهدذگي ٍ ٓدشم  3هتدش كٌؼدَلْبي احدذاحي دس خيبثدبى ردضٍ تدشاكن
ػبختوبًي ًيؼت .تشاع اگش اص ًش يي ثبص ثبؿذ ًلف هؼبحت رضٍ ػٌش ًجقبت هحؼدَة هدي ؿدَد .تدشاع اگدش اص
ًش يي ثؼتِ ثبؿذ  2/3هؼب حت آى رضء ػٌش ًجقبت اػت .تشاع اص كليِ رْبت ثَػيلِ ديَاس يب ؿيـِ هؼذٍد ثبؿذ
كالً رضء ػٌش صيشثٌب اػت.
سٓبيت هحذٍديت استفبّ
ػبختوبًْبي دس خيبثبًْبي ثب ٓشم  30هتش يب ثيـتش تدب  30هتدش استفدبّ ثدِ سٓبيدت هحدذٍديت ًيدبص ًذاسًدذ .استفدبّ
ػبختوبًْبي دس خيبثبى ثب ٓشم كوتش اص  30هتش ًجبيذ اص ٓشم خيبثبى تزبٍص كٌذ .دس كَست تزبٍص ثدِ ّودبى هيدضاى
ثبيذ ٓقت ًـيٌي كٌذ :.ديذ  45دسرِ استفبّ ػبختوبًْب ثب دٍ يب چٌذ ثش ثب گزسّبي كوتدش اص  30هتدش ،دس گدزسگبُ ثدِ
استفبّ پيلَت  +دٍ ًجقِ هزبص اػت ٍ اص ًجقِ ػَم ثبيذ ثِ اًذاصُ  3/5هتش اص گزسگبُ ٓقت ًـيٌي كٌذً .جدق هدَاثي
ًَل گزسگبّي كِ ا ضايؾ يب تِ استفبّ سا ا ضايؾ دّذ ٍ دس كَست تزبٍص هزذد استفبّ ثيؾ اص  32هتش ثبيذ يبصاي ّش
ًجقِ  4هتش ٓقت ًـيٌي كٌذ .اگش ٓشم خيبثبى ثيي  30 ٍ 12هتش ثَد هحذٍديت استفبّ ًذاسد .اگش ٓشم خيبثبى ثيي
 12 ٍ 7هتش ثَد ثيؾ اص  32هتش استفبّ ثبصاي ّش ًجقِ اهب ِ استفبّ ثبيؼتي  4هتش ٓقت ًـيٌي كٌذ.
پبسكيٌگ
تٔذاد پبسكيٌگ هَسد لضٍم ثِ تٔذاد  70دسكدذ تٔدذاد ٍاحدذّبي هزدبص خَاّدذ ثدَد .سهدن پبسكيٌدگ دس ودبي ثدبص
ػبختوبى پيؾ ثيٌي هي ؿَد ٍ رضء ػٌش صيشثٌب ًيؼت .حذاكخش استفبّ پبسكيٌدگ  ٍ 2/04حدذاقو استفدبّ ٍسٍدي آى
 1/80هتش اػت .پبسكيٌگ دس صيشصهيي ثبيذ داساي دػتشػي هؼتقين ثِ ًجقبت ثبؿذ .ؿيت سهن ( %17حذاكخش) ردبي
پبسک ّش اتَهجيو ّش اتَهجيو  5*2/5ثِ اًووبم وبي هٌبػت رْت هؼديش حشكدت ثدِ داخدو ٍ خدبسد (اػدتبًذاسد)
حذاقو ٓشم سهن رْت دػتشػي پبسكيٌگ هؼكًَي  2/5هتش ٍ دس تزبسي  3/5هتش .دس پبسكيٌدگ بكدلِ آكدغ تدب
آكغ ػتَى ّب دس ّوكف يب صيشصهيي حذاقو  5/5هتش .ثِ اصاي ّش دٍ ٍاحذ هؼكًَي يك پبسكيٌگ هَسد ًيبص اػت .دس
كَست گبساطي ثَدى پبسكيٌگ ثِ هيضاى حذاقو  16هتشهشثْ رْت پبسكيٌگ ٍ ثشاي ّش پالک دٍ گدبساط الصم اػدت .دس
آپبستوبًْبي ٍ 4احذي دٍ پبسكيٌگ الصم اػت (ّش دٍ ٍاحذ يكي) .ثبصاي ّش ٍاحذ اهب ي يك پبسكيٌگ هَسد ًيبص اػدت
ٍ هؼبحت ّش پبسكيٌگ حذاقو  25هتشهشثْ.
ضًابط ساختماوی مجتمع َاي مسكًوی :
 -1ػٌش كو صيشثٌبي هزوَّ ٍاحذّبي هؼكًَي حذاكخش هٔبدل ً %120ؼجت ثِ ػٌش صهيي هزبص هي ثبؿذ.
 -2ػشاًِ صهيي ًبخبلق ثِ اصاي ّش ٍاحذ هؼكًَي حذاقو هٔبدل  100هتشهشثْ هي ثبؿذ.
 -3هؼبحت كَچكتشيي ٍاحذ هؼكًَي ًجبيذ اص  80هتشهشثْ كوتش ثبؿذ.
 -4حذاكخش ػٌش اؿربل هزبص دس ّوكف هٔبدل  %35ػٌش كو صهيي هي ثبؿذ .ػدٌَح صيشثٌدبي ًگْجدبًي ،گلخبًدِ،
دٍؽ ٍ سختكي ٍ ػشٍيغ ّبي ثْذاؿتي ٍ اػتخش ٍ وبي ػشپَؿيذُ تفشيحي كَدكبى هؼئَل هحدذٍدُ دَ ًودي
ؿَد.
 -5احذاث هحو پبسک اتَهجيو ثِ تٔذاد هٔبدل حذاقو ً %75ؼجت ثِ تٔذاد ٍاحذّبي هؼكًَي الضاهي اػت.
 -6حذاقو ػٌش خبلق پبسكيٌگ ثِ اصاي ّش اتَهجيو  12/5هتشهشثْ هي ثبؿذ.
 -7حذاقو ٓشم هٔبثش دػتشػي ثِ هحو ّبي پبسک  5/5هتش سٓبيت گشدد.
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 -8هزوَّ ػٌَح تحت اؿربل صيشثٌبي ػبختوبًْبي هؼكًَي دس ّوكف ثِ اهب ِ ػٌش اؿربل هؼديشّبي اتَهجيدو
سٍٍ پبسكيٌگ ّب دس ؿشايٌي كِ پبسكيٌگ ّب دس هحًَِ سٍثبص پيؾ ثيٌي هي ؿَد ًجبيذ اص  60دسكذ ػٌش كو صهديي
ثيـتش ثبؿذ.
ضًابط الگًي خاوٍ ومًوٍ شُري :
الف) هكبًيبثي
 .1سٓبيت هَاثي ًشحّبي تَػِٔ ؿْشي هلَة (ثِ لحبٍ كبسثشيّب ،ػشاًِّب ،تشاكنّب ٍ)...؛
 .2سٓبيت هَاثي هحيي صيؼت پبيذاس؛
 .3اهكبى تبهيي ٍ دػتشػي هٌبػت ثِ خذهبت ٓوَهي ٍ تبػيؼبت صيشثٌبيي؛
 .4سٓبيت ًكبت هشثَى ثِ پٌِْثٌذي ػبًحِخيضي اص قجيو صلضلِ ،ػيو ،ساًؾ ٍ غيشُ.
ب) صهيي
 .1اػتفبدُ ثْيٌِ اص صهييّبي ؿْشي اص ًشيق تزويْ پالکّبي كَچك ،ثبصيب ت صهيي دس ثب ت شػَدُ؛
 .2حذاكخش اػتفبدُ اص تشاكن دس چبسچَة هَاثي دس اساهي هؼكًَي؛
 .3تٔييي ػشاًِ صهيي هؼكًَي دس هٌبًق ؿْشي ثب تَردِ ثدِ ٍيظگديّدبي ارتودبٓي ،شٌّگدي ،اقتلدبدي ٍ
كبلجذي؛
ج) صيشثٌبي ٍاحذ هؼكًَي
صيشثٌبي هفيذ ٍاحذ هؼكًَي دس ػِ ػٌش كالى ؿْشّب ٍ ػبيش ؿْشّبي هٌبًق ػشدػيش ٍ هٌبًق گشهؼديش ثدِ ؿدشح
ريو تٔييي هيگشدد:
 .1كالىؿْشّب ،هـتوو ثش ؿْشّبي ثب رؤيت ثيؾ اص يكهيليَى ًفش :دس حذ  75هتشهشثْ؛
 .2ؿْشّبي هٌبًق ػشدػيش ؿوبل ٍ غشة كـَس ٍ ًيض ًَاحي هٔتذل خضسي :دس حذ  90هتشهشثْ؛
 .3ؿْشّبي هٌبًق گشهؼيش ،هـتوو ثش ًَاحي گشم ٍ خـك هشكضي ٍ ًَاس ػبحلي رٌَة كـَس :دس حذ 100
هتشهشثْ؛
 .4ثِ لحبٍ سٓبيت الضاهبت الگَي تفكيك ،هَاثي ًشاحي ٍ هٔوبسي ٍ ...حذاكخش صيشثٌبي هفيذ ٍاحذ هؼدكًَي
تب حذ  5هتش هشثْ ثب تبييذ ػبصهبى هؼكي ٍ ؿْشػبصي اػتبى هشثًَِ قبثو ا ضايؾ خَاّذ ثَد.
ّ .5وچٌيي اػتبى ّبيي كِ هيبًگيي ثٔذ خبًَاسّب دس آى حذاقو  20دسكذ ثيؾ اص هيبًگيي هلي ًقدبى ؿدْشي
كـَس ثبؿذ ،ػٌش صيشثٌبي هفيذ ٍاحذ هؼكًَي تب 10دسكذ هؼبحتّبي تٔييي ؿذُ دس ّش يك اص هٌدبًق
ػِگبًِ َ قبثو ا ضايؾ خَاّذ ثَد.
 .6دس احتؼبة صيشثٌبي هفيذ ،وبي هفيذ هحلَس ؿذُ قبثو ػكًَت هالک ٓوو خَاّذ ثَد ٍ ؿبهو پيلَتّب،
وبّبي ٍسٍدي ،ساُ پلِّب ،ثبلكيّب ٍ وبّبي هـبّ ًويگشدد.
د) ًشاحي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

حفَ َّيت ثَهي ،ايشاًي ،اػالهي ٍ تَرِ ثِ ٍيظگي ّبي ارتوبٓي – شٌّگي ٍ اقتلبدي ٍ هقيبع اًؼدبًي
دس ًشاحي وبّب ٍ ثٌبّبي هؼكًَي؛
تَرِ ثِ َٓاهو اقليوي ٍ هحيٌي دس ًشاحي؛
تَرِ ثِ ؿيَُ ػكًَت ٍ تٌجيق آى ثب صًذگي اهشٍص ٍ ًيبصّبي گًَبگَى ثْشُثشداساى هتفبٍت؛
أًٌب پزيشي ٓولكشدي ٍ ػبختوبًي؛
ايوي ثَدى وبي خبًِ ٍ هحيي هؼكًَي ثشاي توبهي گدشٍُ ّدبي ػدٌي ثدِ ٍيدظُ كَدكدبى ٍ ػدبلوٌذاى ٍ
هٔلَليي؛
تبهيي ٍ ًشاحي وبّبي ٓوَهي دس ساػتبي تقَيت سٍاثي ارتوبٓي ٍ شاّن ًوَدى صهيٌِ هـبسكت؛
تَرِ ثِ ايوٌي ٍ اهٌيت دس ًشاحي ثب ّذ حبًَيِ كش ِرَيي اقتلبدي؛
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 .8اػتفبدُ اص اًشطي ّبي تزذيذ پزيش اص ًشيق رْتگيشي هٌبػت ػبختوبى ٍ تَرِ ثِ اػتفبدُ ثْيٌِ اص اًشطي
دس ًشاحي؛
 .9تبكيذ ثش اػتحكبم ثٌب دس ًشاحي ٍ اًزبم هحبػجبت هجتٌي ثش هجبًي ٌي ٍ اقتلبدي؛
.10
.11
.12
.13
.14

تبهيي وبّبي ػجض ٍ خذهبتي – س بّي دس هزتوّْبي هؼكًَي؛
تَرِ ثِ اكَل تٌَّ وبي صيؼت ؿْشي ،تٌبػت ٍ ...دس ًشاحي هوي سٓبيت هَاثي ٍ قَاًيي ؿْشػبصي ٍ
هٔوبسي؛
تٌَّ دس ًشاحي اص ًِش اثٔبد ،هلبلش ٍ ًقـِ ؛
تَرِ ثِ اسصؽّبي شٌّگي ٍ حفَ حشهت ٍ هٌضلت خبًَادُ (اكَل حشين ٍ هحشهيت)؛
تبهيي وبي ثبص (ٓشهِ) هتٌبػت ثب ػٌش اؿتربل ٍ تٔذاد ٍاحذ هؼكًَي ٍ رؤيتپزيشي.

ٌ) ٌبٍسي ػبخت
 .1اػتفبدُ اص ٌبٍسي ّبي ًَيي ػبختوبى (ػجك ،ػشيْ ٍ هقبٍم) ٍ اػتبًذاسد ًوَدى ارضاي آى؛
 .2سٓبيت آيييًبهِّب ٍ هقشسات هلي ػبختوبى؛
 .3اًتخبة ًَّ اػكلت ثب تَرِ ثِ ٍيظگيّبي ٌي ،اقتلبدي ،ارشايي ٍ اقليوي؛
 .4اػتفبدُ اص هلبلش اػتبًذاسد ٍ ثبدٍام ٍ تب حذ اهكبى هحلي؛
 .5كش ِرَيي دس هلش اًشطي اص ًشيق اػتفبدُ اص ٌبٍسيّبي ًَيي ٍ هلبلش هٌبػت دس رذاسُّبي ػبختوبى؛
 .6تَرِ ثِ سٍؽ ّبي ًگْذاسي اص ًشيق اػتفبدُ اص تكٌَلَطي رذيذ دس تبػيؼبت ؿْشي؛
 . 7كبّؾ اسصثشي ٍ ٍاثؼتگي كٌٔت ػبختوبى اص ًشيق اػتفبدُ اص هلبلش ٍ هٔبدى هحلي اػتبًذاسد؛

عملكرد ي تجُیسات مسكه:
ٓولكشدّبيي كِ وبّبي هؼكًَي داسًذ ،هجتٌي ثش ًيبصّبي ػبكٌيي آى اػت ٍ هؼدكي ثبيدذ ايدي ًيبصّدب سا ثدشآٍسدُ
ػبصد .دس اًزبم دادى هؤحش ٓولكشدّب ًِ تٌْب هؼبحت وبّب ٍ ًَّ تزْيضات ،ثلكِ ًحدَُ قشاسگيدشي ودبّبي تـدكيو
دٌّذُ هؼكي ٍ ؿشايي پيشاهَى آى ًيض ًقؾ هْوي داسًذ .قؼوتْبي تـكيو دٌّذُ هؼكي خدبًَاس ػدٌتي ايشاًدي ثدب
تَرِ ثِ هٌبلٔبت اًزبم ؿذُ دس ًيبصّب ٍ س تبسّبي هؼكًَي ؿبهو ارشاي صيش اػت:
عرصٍ
ثِ تٔذادي اص وبّب ٍ ٓولكشدّبي ػبصگبس كِ ثب ّن ٍاثؼتگي هٔوددبسي داؿتِ ٍ دس ثخؾ هـخلي اص ًقـِ ًشح هدب
هكبى يبثي گشدًذ سا ٓشكِ گَيين.



ٓشكِ خلَكي ٓجبستٌذ اص  :اتب خَاة – حوبم – اتب كبس – اتب هٌبلِٔ
ٓشكِ خبًَادگي ٓجبستٌذ اص  :غزا خَسي – آؿپضخبًِ – ّبل – ًـيوي



ٓشكِ پزيشايي ٓجبستٌذ اص  :پزيشايي – ًْبسخَسي



ٓشكِ خذهبتي ٓجبستٌذ اص  :پبسكيٌگ – هَتَسخبًِ – اًجبس

ٓ شكِ وبي ثبص ٓجبستٌذ اص  :ثبسثيكيَ
ٓشكِ خلَكي:
اص هْوتشيي قؼوتْبي ػبختوددددبى هددددي ثبؿذ  .وددددبيي اػت غيددددش سػدوي ٍ دس كدَست اهكدبى ثبيدددذ دس
ثْتشيي ٍ هْوتشيي هَقٔيت ًشاحي هكبى يبثي ؿَد.
ثشاي يك صًذگي هتٔبدل ٍ هتَاصى الصم اػدت ثديي صًدذگي رؤدي ٍ خلَكدي تٔدبدل ثدِ ٍردَد آيددددذ  .هدب ثدِ
ّوددددددبى اًذاصُ كِ احتيبد ثِ ّن ًـيٌي ثب ا شاد خبًَادُ داسين ثِ ّوبى اًذاصُ ًيض احتيبد ثِ داؿتي هحيي خلدَت
ثب خَد ثَدى  ,تفكش ٍ ٓجبدت ٍ اػتشاحت داسين ٓ .شكِ خَاة ؿبهو اتب خَاة ثچِ  ,اتب خَاة ٍالذيي  ,كتبثخبًِ ٍ
گبّي ّن اتب خَاة هيْوبى هي ثبؿذ  .ايددددي ثخؾ اص ػبختوبى ثِ ٌَٓاى خلَكي تشيي ٍ آسام تشيي ثخؾ خبًدِ
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 ,هوي ًضديكي ثِ ودددددددبي خبًَادگي هبًٌذ ًـديوي ٍ آؿدپضخبًِ ,هٔودَال ثدِ ًدَس هؼدتقو ٍ دٍس اص پدزيشايي
هيْوبى ًشاحي هي ؿَد.
تزْيضات ٓشكِ ؿبهو :شؽ ،سختخَاة ،گٌزِ لجدبع ،دػتشػدي هٌبػدت ثدِ ودبي خدذهبتيٍ ،ػدبيو گشهدبيؾ ٍ
ػشهبيؾ.
ٓشكِ خبًَادگي :
ؿبهو وبي ًـيوي ٍ آؿپضخبًِ هيدجبؿذ ٍ دس خبًدددددِ ّبي ثضسگتدش  ,كجحدددبًِ خدَسي ًيدض ثدِ ايددي هزوَٓدِ
اهددب ِ هيـَد  .ايي ٓشكِ سٍ ثِ آ تبة ٍ وبي حيبى هيجبؿذ  .دس كددَست اهكدددددبى دػتشػي هؼتقين ثِ حيبى
ٍ ثبلددكي ًشاحي هيـَدٓ .ولكشد :خبًَادُ ثبيذ وبي الصم ثشاي اداهِ صًذگي رؤدي خدَد سا داؿدتِ ثبؿدذ .چٌديي
وبيي ٓالٍُ ثش آًكِ اهكبى رشيبى يب تي آوبل هختلف صًذگي خبًَادُ سا هيدّذ ،اغلت ٔبليتْبي شدي سا ًيض ػجت
هيؿَد .ايي « وبي صًذگي» ٌٓلش اكلي هؼكي خبًَاس ػٌتي اػت.
تزْي ضات ايي وب ٓجبستٌذ اص :شؽ ،تلَيضيَى ،ساديَ ،هيض ،گٌزدِ ُدشٍ ٍ ،ػديلِ تكيدِ دادى ،گدو ٍ گلدذاى ٍػدبيو
گشهبيؾ ٍ ػشهبيؾ .ايَاى يب حيبى دس لَلي خبف ثِ ٓشكِ هـتشک تجذيو هيؿَد.
ٓشكِ پزيشايي ٍ هشاػن:

وبّبي ٓوَهي خبًِ ؿدبهو پدزيشايي  ,غدزاخَسي ٍ ٍسٍدي ٍػديلِ استجدبى ثيدددددي آوددددبي خدبًَادُ  ,ا دشاد
بهيدددو  ,دٍػتبى ٍ ّوؼبيگبى هيجبؿذ .ثِ ٓالٍُ ايي وبّب هحو ثشگضاسي رـدي ّدب ٍ هددددشاػدددن ّدب هددددددي
ثبؿذ ً .دحَُ ي دػتشػي ٍ ٍسٍد ثِ ايي وب ثخؾ هْوي اص ًشح سا تـكيو هي دّذ.
پزيشايي اص هْوبى ،ػٌتي ديشيٌِ اػت كِ سيـِ دس شٌّگ ٍ ٓبدات هشدم داسد .ايي ٓشكِ تب حذ اهكبى ثبيذ اص حدشين
صًذگي خلَكي خبًَادُ رذا ثوبًذ.
تزْيضات :شؽ ،پـتي ،گٌزِ ،گو ٍ گلذاى .هيض ،هجلوبى.
ٓشكِ خذهبتي ٍ پـتيجبًي:
ساحتي آػبيؾ صًذگي دس يك خبًِ ثؼتگي ثِ پيؾ ثيٌي ٍ ًشاحي ٌٓبكش خذهبتي هَسد ًيبص هبًٌذ  :پبسكيٌگ  ,اًجبس
 ،هَتَسخبًِ ٍ صيشصهيي داسد  .اگشچِ يك خبًِ هوكي اػت قي يكي اص ايي ٌٓبكش سا داؿتِ ثبؿذ
ٓشكِ وبي ثبص ٍ خلَكي:
ًشاحي يك خبًِ هيؼش ًخَاّذ ؿذ هگش ايٌكِ ّوضهبى ثب ًشاحي وبي داخلدي ًشاحدي حيدبى ٍ هحًَدِ دس ٍاحدذ
ّوؼبيگي هذًِش قشاس گيشد  .وبي ثبص خبًِ ٍ ّوچٌيي وبي ًيوِ ثبص خبًِ ثؼتِ ثِ ايٌكِ دس تشكيت ثب كذام يك اص
حَهِ ّبي خلَكي ٍ خبًَادگي قشاس گيشًذ ثِ دٍ دػتِ ٓوَهي ٍ خلَكي تقؼين هي ؿًَذ  .ايي حَهدِ اص خبًدِ
ثبيذ اص ًشيق هكبى يبثي هٌبػت وب ّب ٍ اػتفبدُ اص وبي ػجض ٍ هحًَِ ػبصي اص ديذ ٓبثشاى ٍ ّوؼبيگبى هحفدٍَ

ثوبًذ  .اػتفبدُ اص آثٌوب ًيض دس چٌيي وب ّبيي الضاهي اػت.
وبي ٍسٍدي ٍ خشٍري:
وبي ٍسٍدي خبًِ ،وبي هكج ٍ تَقفي اػت كِ ؿخق سا ثدشاي ٍسٍد ٍ خدشٍد آهدبدُ هديكٌدذ .دس هدوي ودبي
ٍاػٌِ اي ثيي ٓشكِ ٓوَهي ٍ ٓشكِ خلَكي دسٍى خبًِ ًيض هي ثبؿذٍثبيذ حشيوي ثشاي وبّبي داخلي خبًِ ايزبد
كٌذ ٍ آًْب سا اص هٔشم ديذ ا شاد ثيگبًِ خبسد ػبصد.
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ابعاد ياستاوذارد فضاَا

ًـيوي:
هحو صًذگي خبًَادُ ٍ هْوتشيي قؼوت خبًِ اػت  .ايي وددب اغدددددددلت اص ودبي پدزيشايي هؼتقددددال ًشاحدي
هيـَد ٍ حبلتي خلَكي داسد  .ثبيذ سٍ ثِ آ تددددبة ثبؿذ ٍ استجبى ساحتدددي ثب ثبلكي ٍ حيبى داؿتِ ثبؿذ ٍ ثبيددددذ
ثِ ًحَي ًشاحي ؿَد كِ ٔبليتْبي هختلفي هبًٌذ ؛ كحجت كشدى – ًـؼتي – توبؿبي تلَيضيَى – ثدبصي ثچددددِ
ّب ٍ هٌددبلِٔ رضئي دس ايي وب اهكبًپزيش ٍ اص ٍػٔت خَثي ثشخَسداس ثبؿذ.
اًدددذاصُ ايددي ودددب ثب تَرِ ثِ ًَّ ٔبليت ّب ٍ اثٔبد هجلودددبى ٍ لَاصم هَسد اػتفددبدُ هـخق هي ؿَد  .اثدددٔبد

آى ثيي  15الي  25هتش هترييش اػت.
ثبيذ ثب ٍسٍدي آؿپضخبًدددِ  ,غزاخدددَسي ٍ ثبلكي استجدددبى ًضديك داؿدتِ ثبؿدذ ٍ هددوي استجدبى ثدب اتدب خدَاة
هؼتقو اصاتددب خَاة ًشاحي هي ؿَد ّ .وچٌيي اص ًدَس ٍ چـن اًذاص هٌبػجي ثشخَسداس ثبؿذ  .ثشاي ايي ودب ًدشح
ّبي هختلف سا ثب تَرِ ثِ ًحَُ چيذهبى هجلوبى هتلَس ّؼتين .

هجلوبى ًـيوي:
وبي ًـيوي ٓالٍُ ثش ايٌكِ هحو صًذگي خبًَادُ هيددجبؿذ هحدددو پزيشايي اص بهددديلْبي ًضديك ًيددضهيدددجبؿذ.
دس خددبًددِ ّبي كَچك كِ اهكبى پيؾ ثيٌي اتدددب پزيشايي ٍرَد ًددذاسد اص ودددددبي ًـيوي ثِ ٌٓدَاى ودبي
پزيشايي ًيض اػتفبدُ هيـَد  .دس ّش كَست ًحَُ ًشاحي ايي وب ثش اػدبع ؿدشايي اػتددددفبدُ اص آى هتفددددددبٍت
خَاّذ ثَد.
دس صًذگي ػٌتي هب ثشاي هجلوبى كشدى اتب ًـيددوي اص قبلي ٍ پـتي اػتفبدُ هيددكشدين ثِ ّوديي دليدددددددو دس
ًشاحي ػٔي هيـذُ اػت كِ اثٔبد ًـيوي سا ثش اػبع اثٔبد قبلي ًشاحي ًوبيٌذ .دس هجلوبى ودبي ًـديوي هٔودَال
اص كبًددبپِ  ,هجددو دػتِ داس ٍ هيض ثشاي كش هيَُ ٍ چبي اػتفبدُ هيـَد  .دس اػتقشاس هجو دس ًـيوي ثبيدددددذ ثدِ
ديدذ ٍ هٌدِش دوب كبهال تَرِ ؿَد.
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اهشٍصُ تلَيضيَى ٍ ديگش لَصم كَتي ٍ تلَيشي اص ديگش ٌٓبكش ًـيوي هيجبؿذ كِ هٔوَال ثددِ ّودشاُ قفؼدِ كتدبة ٍ
ٍيتشيي دس يك ثذًِ ربػبصي هيـَد  .اگشچِ ؿَهيٌِ دس اغلت خبًِ ّب ثِ كدددبس ًودي سٍد اهدب دس كدددددَست پديؾ
ثيٌي آى دس ًشح كِ هٔوَال رٌجِ ػوجَلي داسد حتوب دس وددددددبي ًـيودددي ثبيذ پديؾ ثيٌدي گدشدد ً .ددددحَُ
هجلودددبى اتددددب ًـديوي ٍ اػدتقشاس ؿدَهيٌِ ٍ تلَيضيدَى ثبيددددددذ ثدِ گًَدِ ايدي ثددددددبؿذ كدِ اص غدزاخَسي
خبًدددَادگي ٍ آؿپضخبًددِ قبثو سٍيت ثبؿذ  .دس كَست ي كدِ اص اتدب ًـديوي ثدددِ ٌٓدَاى پدزيشايي ًيدض اػتدددفبدُ
هيدددـَد  ,ثْتش اػدددددت آؿپضخبًِ رذا ٍ هؼتقو اص پزيشايي ًشاحي گشدد.
آؿپضخبًِ:
يدددددكي اص هْوتشيي ٌٓبكش ٓولكشدي خبًِ هي ثددبؿذ ٍ ثدددب تَرِ ثِ تٌَّ ٔبليتْب ٍ ,رَد لَاصم ٍتزْيضات هدذسى
 ,هشٍست اػتددددفبدُ اص ػيؼتددن ّبي تبػيؼبتي ثشاي آثشػددددبًي  ,د دْ بهدالة  ,سٍؿدٌبيي  ,تَْيددددِ  ,لدضٍم
تَرِ ثِ ثْذاؿت ًٍِب ت دس آى ٍ ً .......شاحي ايي وب سا حؼبع تش ٍ هـكو تش هي ًوبيذ .
دػتشػي آؿپضخبًِ:
ثبيذ ثِ وددددبي ثيددشًٍي ٍ گبساط دػتشػي ساحتدي داؿدتِ ثبؿدذ ٍ ثدب ثدبلكي يدب پبػديَ هدشتجي ثبؿدذ  .دػتشػدي
آؿپضخبًِ ثِ اتب ًـيدددوي ٍ وبي كجحبًِ خَسي ثبيدذ ساحدت ثبؿدذ  .ودبي آؿدپضخبًِ ثبيدذ اهكدبى اػدتفبدُ اص
ًددددددَس ٍ تَْيِ ًجئي سا داؿتِ ثبؿدددذ  .ػِ ٌٓلش اكلي آؿپضخبًِ.
يخچبل -ػيٌگ ُش ـَيي -ارب گبص
ٓالٍُ ثش ٌٓبكدددددش َ كبثيٌت ديَاسي ثبال ٍ پددددبييي  ,لَاصم ٍ تبػيؼبت ديگشي هخو شيضس – هبؿيي ُش ـَيي
– آثگشهكي ٍ ً .....يض دس داخو يب هزبٍست آؿپضخبًِ قشاس هيگيشد.

ػيٌگ ُش ـَيي  :اص رٌغ اػتيو يب بيجش گالع هي ثبؿذ ّ .وچٌيي اص هْوتشيي لَاصم آؿپضخبًِ ًيض هي ثبؿذ  .ثدِ
كَست ػش پبيي اػتفدددددبدُ هيـَد تب ديذ ٍهٌِش هٌبػجي سا ثشاي اػتفبدُ كٌٌذُ ايزبد كٌذ  .ايي چـن اًذاص هوكي
اػت هؼتقيودددددب ثدددب وبي ثيشًٍي ساثٌِ داؿتِ ثدبؿذ ٍ يب اص ًشيدددددق وبي كجحدددددبًِ خدَسي تدددددبهيي
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ؿَد  .هبؿيي ُش ؿَيددددي دس كدَست لددددددددضٍم هدي تَاًدددددذ اص هددددددحو ػيٌدددددددگ ُش ـدَيي قبثدو
دػتشػي ثبؿذ  .ػيٌگ ُش ـَيي ًيبص ثِ  60الي  90ػبًتيوتش هيض كبس خَاّذ داؿت .
يخچبل :هحو اػتقشاس يخچبل ثٔذ اص ؿيٌگ ُدددددش ـَيي هشٍسي اػت  .پيؾ ثيٌي هيض كدبس ثدِ ًدَل حذاقددددو
 90ػبًتيوتش هيض كبس دس كٌبس يخچبل اص ػوتي كِ دس يخچبل ثبص هي ؿَد ثشاي پش ٍ خبلي كشدى يخچبل هفيذ اػت.
ارب گبص :ػَهيي ٌٓلش هْن دس آؿپضخددددبًِ هي ثبؿذ ً .جبيذ دس هؼيش پٌزشُ يب هؼيش َّا قشاس گيشد  .دس دٍ ًدش
ارب گبص ًلت كبثيٌت كب ي ثشاي ًگْذاسي ُشٍ ٍ هَاد غزايي هشٍسي اػت.
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ػِ ٌٓلش ػيٌگ  ,يخچبل  ,ارب گبص ثِ ٌٓدددددَاى ػِ ٌٓلدش آؿدپضخبًِ ثبيدذ ثدب ّدن ساثٌدِ هٌٌقدي داؿتددددِ
ثددددبؿٌذ  .بكلِ ايي ػِ ٌٓلش  .بكلِ ايي ػِ ٌٓلش ثبيذ اص ًددشيق هحيي هخلخي كِ ثِ ّن ٍكو هيكٌدذ كٌتدشل
هيـَد كِ ثِ آى هخلج ثشهَدا گفتِ هيـَد ًَ .ل ايي هحيدددددددي هخلج ثديي  4.8الدي  6هتدش هترييدش اػدت  .دس
ًشاحي آؿپضخدددددبًِ ػٔي هي ؿَد ٌٓبكش غيش هشتجي داخو هخلج ثشهَدا ٍاقْ ًگشدد تب كدبسايي آؿدپضخبًِ هختدو
ًگشدد .هخلج كبس .

استجبى وددبي ًـيوي ثب آؿپضخبًِ:
دس ٍاحذّبي هؼكًَددددي كِ داساي وددددبي هؼتقدو ثشاي پددددزيشايي اص هيْودبى هدي ثبؿدذ ثدشاي تقدددددَيت
ساثٌِ ثيي هدددددددبدس ٍ آوبي خبًَادُ هي تَاى ساثٌِ ثيي ًـيوي خبًَادگددي ٍ آؿپضخبًِ سا ثِ ًحَي ًشاحي كدشد
كِ اهكبى ديذ اص وبي آؿپضخبًِ ثِ ًـيوي ٍرَد داؿتِ ثبؿذ.

دس ٍاحذّبي هؼكًَي كِ اص يك وبي ٍاحذ ّن ثشاي ًـديوي ٍ ّدددددن ثدشاي پدزيشايي اػدتفبدُ هددددي ؿدَد ,
وددددددبي آؿپضخبًِ ثبيذ اػتقشاس ثيـتشي داؿتِ ثبؿدددذ ٍ هددحو پخت ٍ پض ٍ ؿؼت ٍ ؿَ ثبيذ اص هيْودبى قبثدو
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سٍيت ًجددددبؿذ  .ثبيذ دقت ًوَد ػش ٍكذاي پخت ٍ پض  ,ؿؼت ٍ ؿَ ٍ ثَي غزا هـكلي سا ثشاي وبي ّن ردَاس ثدِ
ٍرَد ًيدبٍسد.
غزاخَسي خبًَادگي:
ايي وب ثبيذ ثِ آؿددددددپضخبًِ ًضديك ثبؿذ تب كش غزا ٍ روْ كشدى ػفشُ ثِ آػبًي كَست گيشد ٍ ًيض ثددددبيذ اص
ديذ ٍ هٌِش هٌبػت ثشخدَسداس ثبؿذ ٍ ثب ًـيوي خبًَادگي ساثٌِ ساحتي داؿتِ ثبؿذ  .دس خبًِ ّبي كَچك هودددكي
اػت ثشاي غزاي خبًَادُ ٍ هيددددْوبى اص يدددك وب اػتفبدُ ؿَد دس ايي كَست ثبيذ وبي آؿدپضخبًِ ٍ غدزاخَسي
رذا ؿَد .وبي غزا خَسي دس ّش هٌٌقِ هتفبٍت اػت پغ هي تَاى هتٌبػت ثب شٌّگ هٌٌقِ خَد س تبس كشد
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غزاخَسي:
دس ًشاحي وبّبي كَچك ًْبسخَسي ٍ غزاخَسي ثِ يك هفَْم وبيي اتال هي ؿدَد ٍلدي دس خبًدِ ّدبي ثدضس
وبي هـخلي سا ثشاي غزاخَسي پيؾ ثيٌي هي كٌٌذ  .ايي وب هوكي اػت ثب اتب پزيشايي ادغبم ؿَد ٍ يب هؼدتقو

ًشاحي ؿَد  .ايي وب ثبيذ رزاة  ,صيجب  ,داساي تٌبػجبت خَؽ آيٌذ  ,هجلوبى هٌبػت ٍ ًَس پشداصي هٌبػت ( حتدي
االهكددبى دس ؿددت ) داؿددتِ ثبؿددذ ّ .وچٌدديي ثددب پددزيشايي ٍ آؿددپضخبًِ استجددبى هؼددتقين داؿددتِ ثبؿددذ
اتب خَاة:
ثخددؾ خددَاة ثبيددذ دس قؼددوت ػددبكت خبًددِ ٍ دٍساص كددذاي هددضاحن ًشاحددي گددشدد ٍ ثددِ حوددبم ٍ ػددشٍيغ ,
دػتشػددددددددي ًضديك داؿتِ ثبؿذ ّ .وچٌيي اتب خَاة ثْتش اػت ثِ ثدبلكي ٍ حيدبى دػتشػدي داؿدتِ ثبؿدذ .

آ تبة گيش ثَدُ ٍ اص ديذ ٍ هٌِش خَثي ثشخَسداس ثبؿذ ٍ داساي تَْيِ هٌبػت ثبؿذ.

دس ٍاحذّبي هؼكًَي دٍ ًجقِ هٔوَال ثخؾ خَاة دس ًجقِ اٍل ( ثبال ) ًشاحي هي ؿَد  .دس هكبى يبثي اتدددددددب
ّبي خَاة ثْتش اػت اتب خَاة اكلي اص اتب خَاة ّبي ديددددددددگش اػتقالل ًؼجي داؿتِ ثبؿذ ثِ ّوديي رْدت
دس ثٔوي ًشح ّب اتب خَاة اكلي دس ًجقِ ّوكف ٍ اتب خَاة ّدددددبي ديگش دس ًجقِ اٍل هكبى يبثي هي ؿًَذ .
دس كَستي كِ ثشاي هيْوبى اتب خَاة هؼتقلي دس ًِش گش تِ ؿَد اتدددددب خَاة هيْوبى ثبيذ دس ًجقِ ّوكف دس
ًضديكي ٍسٍدي ٍ وبي صًذگي خبًَادگي ًشاحي گشدد تب هوي اػتفبدُ ثددددددشاي هيْوبى ثِ ٌَٓاى يك اتب دًدذ
ثشاي هٌبلِٔ ٍ اًزبم كبسّبي سٍصاًِ ثتَاًذ دس اختيبس خبًَادُ قشاس گيشد.
اًذاصُ اتب ّبي خَاة ثؼتگي ثِ تٔذاد ا شاد اػتفبدُ كٌٌذُٔ ًَّ ،بليت  ,هجلوددددددددبى ٍ لَاصم هَسد ًيبص هٔوَال اص
 12الي  20هتش هشثْ ترييشهي كٌذ  .ثْتش اػت تخت خَاة دس هَقٔيتي پيؾ ثيٌدددددي ؿَد كِ هؼتقيوب دس هقبثدو
دسٍسٍدي اتب ٍ دس هٔشم ديذ ٍ يب چؼجيذُ ثِ پٌزشُ ي اتب ًجبؿذ ٍ دس ٓيي حبل اص ديددذ ٍ هٌِش خَثي ثشخَسداس
ثبؿذ .تخت خَاة  ,كوذ ٍ هيض ,اص رولِ لَاصم هشٍسي اتب خَاة اػت.
اتب خَاة ٍالذيي:
اتب خَاة اكلي هيتَاًذ ؿبهو  5حَهِ ي خَاة  ,هحو ًـيوددددي  ,كوددددددددذّبي لجبع  ,حوبم ٍ سخت كدي
ثبؿذ  .دس ًشاحي ايي اتب ثبيذ ثِ تَاصى اًذاصُ ّش قؼوت ٍ ساثٌِ هٌٌقي آًْب تَردددِ ؿَد  .دس كَست ٍػيْ ثدَدى
اتب خَاة هي تَاى ثِ اػتفبدُ اص ًحَُ چيذهبى هجلوبى ثخؾ خَاة ٍ ًـيوي سا اص ّدددددن رذا كدشد .اتدب خدَاة
اكلي ثش حؼت هَسد هي تَاًذ داساي يك ػشٍيغ ثْذاؿتي كبهو ؿدبهو ٍ :اى  ,دٍؽ  ,حودددددددبم  ,تَالددددددت ٍ
يدب داساي يك سختكي ثبؿذ  .دس خبًِ ّبي كَچك ثشاي اتب ّبي خَاة يك ػشٍيغ هـتشک اػتفبدُ هي ؿَد.
اتب خَاة شصًذاى:
هي تَاًذ ثِ ٌَٓاى يك هزوَِٓ ٍاحذ ٍ هشتجي ؿبهو اتب ّبي خَاة ٍ حودددددبم ٍ تَالت دس ًددددِش گش تددِ ؿَد
ً .حَُ ي ربًوبيي كوذّب دس ثذًِ ي ديَاس هتلو ثِ حوبم هبًْ اًتقبل كذاي حودبم ثدِ اتدب هدي ؿدَد ٍ .ردَد دٍ
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پٌزشُ دس ثذًِ ّبي هختلف هي تَاًذ ثِ كَساى ًجئي ٍ تَْيِ ي اتب كوك كٌذ ّ .ش اتب ؿبهو كوذ لجدبع  ,هيدض
هددٌبلِٔ ٍ تخت خَاة هي ثبؿذ ٍ هؼبحت اتب شصًذاى ثيي  12الي  15هتش هشثْ هترييش اػت .
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اتب هٌدددبلِٔ:
دس خبًِ ّبي هٔودددَلي اص اتدددب ّبي خَاة ٍ ًـيددددوي ثِ ٌَٓاى اتب هٌبلٔدِ اػدتفبدُ هدي ؿدَد  ,دس خبًدِ
ّددددددبي ثضسگتش هي تَاى وبيي سا ثِ ٌَٓاى كتبثخبًِ اختلبف داد گبّي ّدن ايدي ودب هدي تَاًدذ ثدب اتدب كدبس
پدددذسيب هدددبدس ادغبم ؿَد  .ايي وب هي تَاًذ دس ًضديكي ٍسٍدي ٍ ًـيوي قشاس گيشد.

ٍسٍدي:
ًحَُ ي دػتشػي ٍ ٍسٍد ثِ ثٌب ثخؾ هْوي اص ًشح سا تـكيو هي دّذ ٍ .سٍدي خبًِ اٍليي ربيي اػت كدِ ػدبكٌبى
خبًِ ٍ هيْوبًبى ثب آى هَارِ هي ؿًَذ ٍ تحت تبحيش كيفيبت هخجت يب هٌفي آى قشاس هي گيشًدذ ٍ .سٍدي خبًدِ ثبيدذ
صيجب  ,رزاة  ,دَٓت كٌٌذُ ٍ خَاًب ثبؿذ تب دس اٍليي لحِِ تبحيش خَؽ آيٌذي ثش ٍاسد ؿًَذُ داؿتِ ثبؿذ ّ .وچٌديي
هٔش اسصؽ ّبي كو خبًَادُ ٍ ػبكٌبى آى ثبؿذ.
ًشاحي وبي ٍسٍدي قجو اص سػيذى ثِ ثٌب اص خبسد ػبختوبى هدددددْن ثدِ ًِدش هددددي سػدذ ٍ .سٍدي خبًدِ ثبيدذ
هوي تبهيي دػتشػي هٌبػت ثِ خبًِ  ,وبي داخلي خبًِ سا اص وبي ٓوَهددددددددي رذا ًوبيذ ٍ اهكبًدبت هشثدَى
ثِ ٍسٍد  ,تَٔين لجبع  ,دس آٍسدى كفؾ  ,اهكبى اػتقجبل ٍ هـبئت سا تبهيي كٌذ  .صيجب ٍ ساحت ثبؿذ  ,ددددددبقذ
وددددبّبي ثال اػتفبدُ ثَدُ ٍ دس ؿشايي اقليوي ًبهٌلَة هبًْ ًفَر ػشهب  ,گشهب ٍ گشد ٍخدبک ؿدَد ٍ .سٍدي ثبيدذ
دػتشػدددددددي ػبدُ ثِ ًـيوي  ,پزيشايي  ,پلِ ّبي ًجقبت ٍ آؿپضخبًِ داؿتِ ثبؿذ.
ػشٍيغ ثْذاؿتي :
ًشاحي يك ػشٍيغ ثْذاؿتي دس قؼوت ٍسٍدي خبًِ هشٍسي ثِ ًِش هي سػذ  .دس ٍاحذّبي هؼكًَي هتدٔبس ثْتش
اػت تَالت ٍ دػتـَيي هؼتقو اص يكذيگش ًشاحي ؿَد  .دس ايي كَست هٔوَال وبي هٌبػت ثدشاي تددددَالت 1.20
*  ٍ1.20ثشاي دػتـَيي ًيض  1.20 * 1.20هيجبؿذ  .چٌبًچِ هؼبحت خبًدِ اي كددددددن ثبؿدذ ودبي تددددَالت ٍ
دػتـَيي يكزب ًشاحي هيگشدد ٍ دس ايي كَست اثٔبد آى  2.20 * 1.20يب1.20*2.40دس ًِدش گش تدِ هدي ؿدَد ٍ .
ّوچٌيي ٓشم دػتـَيي  70الي  75ػبًتيوتش هيجبؿذ.
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وبي پزيشايي:
دس خبًِ ّبي كَچك وبي پزيشايي ٍ ًـيوي ثب ّن ادغبم ٍ ًشاحي هي گدشدد  .ايدي ودب ردضء ودبّبي سػدوي ٍ
ثيشًٍي خبًِ هي ثبؿذ ٍ ثبيذ دقت ؿَد دس ايبم هٔوَل ثتَاًذ دس خذهت آوبي خبًَادُ ثبؿذ ٍ .ػٔت وبي پدزيشايي

حذاقو  12هتش هشثْ اػت  ٍ .ثؼتِ ثِ ؿشايي اقتلبدي ٍ ًيبص خبًَادگي هي تَاًذ ا ضايؾ يبثذ  .وبي پزيشايي ثبيدذ
ثب غزاخَسي ٍ ٍسٍدي ساثٌِ هؼتقين داؿتِ ثبؿذ  .كيفيت ًشاحي وبي پزيشايي ثِ خَثي هي تَاًذ گَيبي شٌّگ ٍ
اسصؽ ّبي خبًَادُ ثبؿذ  .دس ًشاحي وبي پزيشايي ثبيذ ثدِ ًدَس  ,تَْيدِ  ,ديدذ ٍ هٌِدش هٌبػدت ٍ هحدو اػدتقشاس
ؿَهيٌِ تَرِ كشد.
.
.

پبسكيٌگ:
هكدددددبى پبسكيٌگ دس خبًِ ثؼتددِ ثِ اثٔبد صيش ثٌدب  ,ؿديت صهديي ً ,دَّ ًدشح خبًدِ ٍ ؿدجكِ دػتشػدي ػدَاسُ
هـخق هي ؿَد  .اثٔبد هتٔبس ثشاي ربًوبيي يك هبؿيي  25هتش هشثْ هي ثبؿذ  .وبي اؿربل يك هبؿديي 3 * 5
هيجبؿذ ٍ ثشاي هبًَس آى احتيبد ثِ وبي  25هتش هشثْ داسين  .پبسكيٌگ هوكي اػدت ردذا اص ػدبختوبى اكدلي ٍ يدب
چؼجيذُ ثِ آى ٍ يب دس صيش صهيي ٍ يب صيش ػبختوبى ًشاحي ؿَد  .ثِ ٓالٍُ دػتشػدي ساحدت اص پبسكيٌدگ ثدِ داخدو
خبًِ هخلَكب ثِ آؿپضخبًِ ٍ يب وبي ٍسٍدي هْن اػت.
هَتَسخبًِ:
ثشاي گشم كشدى خبًِ دس صهؼتبى ٍ خٌك كشدى آى دس تبثؼتبى ٍ تدبهيي آة گدشم هدوي حدذاكخش ثْدشُ ثدشداسي اص
اهكبًبت ًجئي هخو آ تبة ٍ كَساى ثبد  ,وبيي ثشاي اػتقشاس لَاصم ٍ تزْيضات گشهبيؾ ٍ ػشهبيؾ هَسد ًيدبص اػدت
كِ ثِ آى هَتَسخبًِ گَيٌذ  .هَتَسخبًِ سا هي تَاى دس صيشصهيي ٍ يب دس هزبٍست پبسكيٌگ ٍيب دس ّوكف هكدبى يدبثي
كشد  .اثٔبد ايي وب ثب تَرِ ثِ ًَّ ػيؼتن تبػيؼبتي ٍ تزْيضات هتفبٍت اػت.

ايَاى:
يكي اص سايزتشيي ٌٓبكش هٔوبسي هؼكي دس هٔوبسي ايشاًي اػت  .استجبى هؼتقيوي ثب وب ٍ َّاي ثيدشٍى ٍ داؿدتي
ثؼتش هٌبػت وبي ًيوِ ثبص سا ايزبد هي كٌذ كِ ثشاي اػتشاحت ٍ غزاخَسدى هٌبػت اػدت ٓ .دشم ايدَاى ثبيدذ ثدِ
ًحَي پيؾ ثيٌي ٍ ًشاحي گشدد كِ ّن هٌبػت ثب ٔبليت ّبي هَسد ًيبص ثبؿذ ٍ ّن صيجبيي سا تبهيي كٌذ.
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فضاي داخلی ي وحًٌ ي تقسیم بىذي پالن َا :

تَرِ ثِ وبي داخلي ٍ ًحَُ ٍ تقؼين ثٌذي پالى ّبً ،قؾ هْوي سا دس ػبختبس هٔودبسي يدك ثٌدب ثدش ْٓدذُ داسد .
ًشاحي وبيي ثب أًٌب پزيشي ثبال ٍ تٌَّ پزيش اص لحبٍ چيذهبى ٍ آسايؾ ػٌَح هي تَاًذ كبسكشد ّبي هختلفدي سا
ثپزيشد ٍ ايي دس حبلي اػت كِ هخبًت احؼبع سهبيت ثيـتشي اص وب خَاّذ داؿت .اػتفبدُ اص ردذا كٌٌدذُ ّدبي
ػجك ٍ قبثو حوو ،ؿفب ػبصي ،سًگ ثٌذي ّبي هتٌبػت ثب ًيبص ّبي هَرَد ،تٌدَّ هلدبلش ،تَردِ ثدِ ًحدَُ قدشاس
گيشي ٍ تٔبهو هبثيي وبّبي هختلف اص رولِ ٍيظگي ُ ايي ّؼتٌذ كِ دس كٌبس ػبختبس خبكي كِ ثشاي يدك پدالى
هٔوبسي دس ًِش گش تِ ؿذُ اػت ،هي تَاًذ ثش غٌبي آى ا ضٍدُ ٍ حتي قؼوتي اص هـكالت آى سا حو كٌذ.
اص ًش ديگش هٔوبسي داخلي ثِ لحبٍ هٔيبسّبي سٍاًـٌبػي اّويت ثؼيبسي داسد .هيضاى اهٌيدت ،كدويويت ،ؿدَس ٍ
ّيزبى ٍ آساهؾ هَرَد دس يك وب سا ثب هي تَاى ثب ساّكبسّبي هٌبػت تـذيذ يب تؤيف كشد.
ّش كذام اص اًؼبى ّب داساي تٔلقبت رٌّي ٍ سٍحي خبكي ّؼتٌذ كِ پبػخگَيي ثِ ًيبصّبي آًْب دس هٔوبسي داخلدي
اٍلَيت قشاس هي گيشد ،اص ايي سٍ ًگشؿي ٓلوي ٍ ساػيًَبل دس كٌبس خالقيت ّبي ٌّشي هٌشح ؿذُ ٍ يكدي اص هؼدبئو
هْن دس ايي صهيٌِ ايزبد تٔبهو ٍ ّوبٌّگي ثيي آًْب اػت.
اهشٍصُ هجحج ًشاحي ٍ دكَساػيَى داخلي ،اّويتي خبف يب تِ ٍ حتي ثِ ٌَٓاى سؿتِ اي هزضا تذسيغ هدي ؿدَد.
الگَّبي ٍ ايذُ ّبي هختلفي آن اص هذ سى ٍ كالػديك ،تَػدي ًشاحدبى ايدي سؿدتِ ثدِ كدبس گش تدِ هدي ؿدَد ٍ اص
هحذٍديت ّبي هٔوبسي دس صهيٌِ ارشا ،هٔوَال خجشي ًيؼت ٍ هي تَاى ثِ ايدذُ ّدبي ثلٌدذ پشٍاصاًدِ ايـدبى تزؼدن
ثخـيذ ،چِ ثؼب ثِ گًَِ اي هيبى گؼتشُ اي ،هَهَّ ٔبليت سؿتِ ّبي هختلف ٌّشي اص هزؼدوِ ػدبصي گش تدِ تدب
ًقَؽ ثشرؼتِ قشاس گش تِ هيگيشد.
پيـش ت تكٌَلَطي ثِ ػجت تؼْيو دس يكؼشي اص هؼبئو تبػيؼبتي ٍ ارشايي اص يك ًش ٍ تٌَّ ٍ كدبسآيي ثدبال دس
هحلَالت ٓشهِ ؿذُ ،صهيٌِ هؼبٓذ ٍ كبسآهذي سا دسػٌش ربهِٔ ثِ ٍرَد آٍسدُ اػت؛
ثْبًِ اي كِ پشداختي ثِ هقَلِ ًشاحي داخلي سا رضاليٌفك وبّبي هٔوبسي ثش هي ؿوبسد.
ثب تَرِ ثِ هجبحج هٌشح ؿذُ ديبگشام كلي كِ ثشاي وبّبي ّشٍاحذ دسًِشگش تِ ؿذُ اػت ثِ كَست صيشهي ثبؿذ.

بروامٍ فیسيكی ياحذَاي مسكًوی

 تشاكن :
ثب تَرِ ثِ ثشسػي ّب ٍهٌبلٔبت اًزبم ؿذُ دسايي هٌٌقِ اصتْشاى ثشاثش ًشح ّبي تفوديلي بقدذكبسثشي ثدب تَردِ ثدِ
هؼبحت كوتشاص  3000هتشهشثْ هؼكًَي ًلقي ٍتشاكن پبيِ  %120دسدًٍجقِ سٍي صهيي هزَص كدبدسهي گدشدد .كدِ
دسحبل حبهش تب ً 5جقِ حذاكخش قبثو ا ضايؾ هي ثبؿذ.
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 ـشدگي :
دساكخشؿْشّبي كـَس،كِ تْشاى ّن اصآى هؼتخٌي ًيؼت ،هيضاى ـشدگي دسيك پالى هؼكًَي  %60هي ثبؿذ .ثِ
ٓجبست ديگش  % 60اصپالک ّبي هؼكًَي قبثو ػبخت ٍػبصًذ ٍثقيِ ثبيذ ثِ ٌَٓاى حيبى دسًِش گش تِ ؿًَذ.

 صيشثٌب :
ثب تَرِ ثِ ػٌش اؿربل ٍ % 60ثب تَرِ ثِ ايٌكِ هؼبحت ػبيت هَسدًِش 2500هتشهشثْ هي ثبؿذ،هؼبحت صيشثٌدب
 1500هتشهشثْ اػت .كِ دس ايٌزب دستشاص ّوكف كوتش اص  1500هتشهشثْ دسًِش گش تٍِ ،ثشاثش 1000هتشهشثْ هدي
ثبؿذ ٍلي دستشاصّبي ديگش ّوبى  1500هتشهشثْ دسًِشگش تِ ؿذُ اػت.
 تشكيت ثٔذ خبًَاس :
ثشاػبع هٌبلٔبت رؤيتي ايي هٌٌقِ اص تْشاى ثٔذخبًَاسً 4-5فش هي ثبؿذ.ثشايي اػبع تشكيت ثٔدذخبًَاس دسايدي
هزتوْ هؼكًَي ثِ ؿشح صيش هي ثبؿذ.
ثٔذ خبًَاس

تٔذاددسهزتوْ هؼكًَي

خبًَادُ ً 2-3فشُ

2

خبًَادُ ً 4-5فشُ

13

خبًَادًُ 6- 7فشُ

3

 تين ثٌذي ٍاحذّبي هؼكًَي :
ثِ ًَسكلي تٔذاد تيپْبي ًقـِ ًشاحي ؿذُ ثشاي ايي هزتوْ هؼكًَي  2تين هي ثبؿذ ،كِ 1تيدن آى دٍخَاثدِ
ٍثشاي خبًَادُ ً 2-3فشُ ٍ  1تين آى ّن كِ كو ًجقِ سا اؿربل كشدُ  3خَاثِ ثَدُ ٍ ثشاي يك خبًَادُ ً 6-5فشُ
هي ثبؿذ..
ثٔذ خبًَاس

تٔذاددسهزتوْ هؼكًَي هؼبحت صيشثٌب (هتشهشثْ)

خبًَادُ ً 2-3فشُ

6

110

خبًَادُ ً 5-6فشُ

1

180

دسهزوَّ تٔذاد كو ٍاحذّبي هؼكًَي ايي هزتوْ ٍ 7احذ هي ثبؿذ ،كِ يك ٍاحذآى پٌت ّبٍع ٍٍ 6احذ ديگش
ثِ كَست تك ٍاحذي ًشاحي ؿذُ اًذ..
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ثب تَرِ ثِ ػٌش اقتلبدي خبًَادُ ّب دسايي هٌٌقِ اصتْدشاى ٍّوچٌديي تَردِ ثدِ ًشاحدي ٍاحدذّبي هؼدكًَي
دسهحذٍدُ ػبيت ٍهتشاط آًْب كِ اكخشا ثيي 150تب  300هتشهشثْ هي ثبؿذ ،ايي هزتودْ دس  7تدشاص ًشاحدي ؿدذُ
اػت كِ ٍاحذّبي هؼكًَي ّوبًٌَس كِ ركش ؿذ دس 10تين ًشاحي ؿذًذ ٍهؼبحت ٍاحذّب هتفبٍت هدي ثبؿدذ
ٍثيي  155تب  380هتشهشثْ دسًِشگش تِ ؿذُ اػت.دٍ تشاصايي هزتوْ دسصيشصهيي قشاسگش تِ ،دستدشاص -2صيدشصهيي
اًجبسي ّب ٍدستشاص -1پبسكيٌگ ،هَتَسخبًِ ٍتٔذادي اًجدبسي قشاسگش تدِ اًدذ.دستشاصّوكف (ٍ )0.00سٍدي هزتودْ،
الثيً ،گْجبًي ،وبي تزوْ ثشاي ػبكٌيي ٍتٔذادي پبسكيٌگ ًشاحي ؿذُ اػتّ.وچٌيي تٔذاد پبسكيٌگ ّدب 35
ٓذد هي ثبؿذ كِ ثشاي ّشٍاحذ  2پبسكيٌگ دسًِشگش تِ ؿذُ اػتّ .وچٌيي دسًجقدِ ّوكدف ًوبيـدگبُ اًدشطي
ّبي ًَ كِ دسٍاقْ هَهَّ ايي تحقيق هي ثبؿذ ًيض ًشاحي ؿذُ اػت.دس 4تشاص ديگش ٍ 18احذ هؼدكًَي ًشاحدي
ؿذُ اػت.
تين ٍاحذّب

A

B

خبًَادُ (ًفش)

2-3

6-5

ًبم وب

تٔذاد

هؼبحت(هتشهشثْ)

تٔذاد

هؼبحت(هتشهشثْ)

وبي ٍسٍدي

1

4

1

5

ػشٍيغ ثْذاؿتي

1

5

1

5-6

آؿپضخبًِ

1

13

1

18-22

ًـيوي خلَكي

1

13

1

12

ًـيوي ٓوَهي

1

10

1

15

پزيشائي

1

22

1

20-26

ًبّبسخَسي

1

7

1

10

اتب خَاة

2

14-20

3

14-20

حيبى خلَكي

1

9

1

9-12

تشاع

1

6

1

6

حوبم

2

5-6

2

5-6

اًجبسي

1

6

1

6-8

سختـَيخبًِ

1

-

1

3-4

هؼبحت صيشثٌب

180-230

155
رذٍل ثشًبهِ يضيكي تيپْب
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تكىًلًشي ساختمان مًجًد :
ثب تَرِ ثِ پشٍطُ ّ بي هتٌَّ دسحبل ارشا دسهٌٌقِ ،هْبست ٌي الصم رْت ارشاي ػبختوبى ّبيي ثباػكلت لدضي يدب
اًَاّ ػبختوبى ّبي ثتي هؼلش (ثب دال ثتٌي يكپبسچِ ٍيب تيشچِ ثلَک) ٍيب اػكلت لضي (يب پَؿؾ تيشچِ ٍثلدَک يدب
كبهپَصيت) ٍتٔذاد ًجقبت هَسد ًِش دسايي پشٍطُ ّيچ گًَِ هـكلي اص ًِشتدبهيي هْدبست ٌدي ًٍيدشٍي اًؼدبًي الصم
ٍرَد ًذاسد.
 اوتخاب وًع اسكلت :
ثب تَرِ ثِ شم هٔوبسي ،تٔذاد ًجقبت ٍّوبٌّگي دسارشاء ٍ رضئيبت هٔودبسي ،ػدبصُ تيدن ،ثدتي آسهدِ ٍػدقف
تيشرِ ٍثلَک دس اٍلَيت هي ثبؿذ .الصم ثِ تَهيش اػت ػبصُ َالدي ٓالٍُ ثشّضيٌِ ثيـتش ٍكٌتشل كيفي دقيدق
تشا ص ًِش ٍرَد ثبدثٌذ دس ّشيك اص دٍرْت هحذٍديت قبثو هالحِِ اي ثشاي پالى ّبي هٔودبسي ثدِ ٍردَد هدي
آٍسًذ.ثذيْي اػت كِ دس كَست كبسثشد اتلالت گيشداس (حتي دس يك رْت) اهكبى كيفي دس اردشاي اتلدبالت ٍ
هْبست الصم هحذٍدتش ؿذُ ٍٍصى هلش ي َالد دس ٍاحذ ػٌش ا ضايؾ هي يبثذ ،هوي ايٌكِ سًَثت ٍخَسًدذگي
ثبال دس هَسد ػبصُ َالدي هؼبلِ اي رذي ثِ ؿوبس هي سٍد.الجتِ ػشٓت ارشاي اػكلت لضي ثيـدتش ،اهدب قيودت
آى ًؼجت ثِ ثتٌي ثبالتش هي ثبؿذ.
 اوتخاب وًع مصالح :
دس هَسد هلبلش ػبختوبًي هَسداػتفبدُ دس ايي هزتوْ هؼكًَي هي تَاى ثِ هَاسد صيشاؿبسُ كشد :
 دس رْت ػجك ًوَدى ػبختوبى كبسثشد ػفبل تيرِ اي  10ػبًتي هتشي هزَ دسپبستيـدي ّدبي داخلديٍّويي هلبلش ثب ّويي هخبهت ثِ كَست دٍرذاسُ ثشاي ديَاسّبي خبسري پيـٌْبد ؿذُ اػت.
 ديَاسّبي دٍرذاسُ خبسري ثِ كَست دٍتيرِ  10ػبًتي هتشي كِ  5ػبًتي هتش ثيي آًْب خبلي( ثشاي ٓدبيقحشاستي) دس ًِشگش تِ ؿذُ اًذ.
 ًبصک كبسي ديَاسّبي داخلي ثِ رض هحيي ّبي هشًَة ،گچ ٍخدبک ثدِ هدخبهت  2ػدبًتي هتدش دٍگچدِپشداختي ثِ هخبهت  0.5ػبًتي هتش ٍسًگ توبم پالػتيك يب سًگ سٍغٌي يب هبت هي ثبؿذ.
 ًوبي ديَاسّبي خبسري اًذٍد هبػِ ػيوبى تختِ هبلِ اي ثدِ هدخبهت  2ػدبًتي هتدشٍسٍكؾ تگشگدي ثدِهخبهت  1.5ػبًتي هتش هي ثبؿذ.
 ًَّ پَؿؾ ػقف :دس داخو ٍاحذّب ًَّ ،پَؿؾ اًذٍد گچ ٍخبک ٍدٍگچِ پشداختي ثب سًگ ًيوِ پالػدتيكيب سًگ سٍغٌي ،دسػقفْبي خبسري هبًٌذ تشاع ّب پَؿدؾ اًدذٍد هبػدِ ػديوبى تختدِ هبلدِ اي ٍسٍكدؾ
هبَّتي ثب ػيوبى ػفيذ هي ثبؿذ.
 ًَّ ػقف كبرة  :ػقف كبرة ّن ثشاي ٓجَسلَلِ ّبي تبػيؼبتي ٍّن ًَسپشداصي دسًِش گش تِ ؿدذُ كدِ اصساثيتغ ٍگذ هي ثبؿذ.
 قشًيض ديَاسّب اصچَة هوشص  2*10ػبًتي هتش اثضاسخَسدُ هي ثبؿذ. پٌزشُ ّب اص ًَّ دٍرذاسُ ثب قبة چَثي هي ثبؿذ .اص آًزب كِ دس پٌزشُ ّبي دٍ رذاسُ بكلِ ثيي دٍ ؿيـدِهٔوَال  5-12هيلي هتش هي ثبؿذ ايي بكلِ هٔوَال ٓبيق هٌبػجي سا ثشاي حشاست ٍ كَت ايزبد ًوي كٌدذ.
ثشاي ايٌكِ ٓبيق هٌبػجي ايزبدگشدد يبيذ ايي بكلِ ثيي  10تب  30ػبًتي هتش ثبؿذ .ثِ ّويي دليو پٌزدشُ
ّبي ايي هزتوْ ثِ كَستي خبف ًشاحي گشديذُ اًذ.دس ايٌزب دٍپٌزشُ رذا اص ّدن كدِ تَػدي يدك قدبة
هـتشک ثِ ّن هتلو هي گشدًذ دس ًِشگش تِ ؿذ كِ بكلِ ثيي دٍؿيـِ ايدي دٍ قدبة اص ّدن حدذٍد 15
ػبًتي هتش هي ثبؿذ .پٌزشُ ّب لَاليي ثَدُ ٍّش كذام رذاگبًِ ٓوو هي كٌٌذ .اص بكلِ اي كِ ثيي ٍؿيـدِ
ايزبد گشديذ هي تَاى اػتفبدُ كشد ثِ ٌَٓاى هخبل هي تَاى دس ايي بكلِ اص گلذاًْبي كَچك اػتفبدُ كدشد
كِ يك وبي گلخبًِ اي سا ًيض ثِ ٍرَد هي آٍسد ٍيب ثِ ٌَٓاى هحلي ثشاي آٍيض پشدُ اػدتفبدُ ؿدَد .دس ّدب
چَثي ثب چبسچَة لضي هي ثبؿٌذ.
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دس ًوبي ؿوبلي دس قؼوت ساُ پلِ ّب ثشاي ًوبي ايي قؼوت اص چَة اػتفبدُ ؿذُ اػت .

 سیستم تامیه حرارت يبريدت ساختمان :
ّوبًٌَسكِ دس لو ّبي قجلي تَهيش دادُ ؿذ دسايي هزتوْ اص ػيؼتن تٍَلتبئيك ثشاي تَليذ رشيبى ثش ٍكلكتدَس
خَسؿيذي ثشاي تبهيي آة گشم اػتفبدُ هيـَد ٍلي ثشاي تَْيِ ايي هزتوْ ٓالٍُ ثش دس ًِش گش تي ايدي هدَاسد ثبيدذ
ػيؼتوي ديگش دس ًِش گش تِ هي ؿذ ثشاي هَاقْ هَسد لضٍم ،دس ايٌزب اص ػيؼتن هيٌي صًت اػتفبدُ ؿذُ كدِ دس صيدش
ثِ تَهيش ايي ػيؼتن هي پشداصين:
زوت :
دػتگبُ صًت دػتگبّى اػت كِ اص دٍ قؼوت گشهبيؾ ٍ ػشهبيؾ تؤام ثب تٌِدين سًَثدت تـدكيو ؿدذُ اػدت كدِ
هتٌبػت ثب ؿشايي آة ٍ َّايى هـبثِ ايشاى ػبختِ ؿذُ اػت .قؼوت گشهبيؾ آى اصيدك كَيدو دٍ سديفدِ يدب چْدبس
سديفِ تـكيو ؿذُ اػت ٍ قؼوت ػشهبيؾ آى اص ًشيق ػيؼتن پَؿبل ٍ آة ا ـبى ٓوو هى كٌدذ كدِ ثدِ ػيؼدتن
لَلِ كـى آة ؿْشى هتلو اػت .اًتقبل گشهب يب ػشهب دس ايي حبلت ثِ ًشيقِ ارجبسى ٍ تَػي دي دػدتگبُ كدَست
هى گيشد .ايي ػيؼتن ثِ دليو ّضيٌِ كوتش چِ دس هَقْ تْيِ آى ٍ چِ دس هَقْ ًگْدذاسى ًؼدجت ثدِ ػدبيش ػيؼدتن
ّبى تَْيِ هٌجَّ ٍ ثذليو حز لَلِ كـى ثِ توبم اتبقْب ٍ ٓذم ًيبص ثِ چيلش رْت ػشهبيؾ ثشاى هٌدبصل هؼدكًَى
هؤػؼبت ٓوَهى ٍ كٌٔتي ،آپبستوبًْبى چٌذ ٍاحذى ٍ  ...ثؼيبس هقشٍى ثِ كش ِ اػت .ثب اػتفبدُ اص ايي دػدتگبُ ثٔدذ
اص اػتقشاس آى دس هحو هٌبػجى ثِ ًبم صًتخبًِ يب ثبلكَى ،كش بً ثب يك كبًبل كـى ثِ اتبقْب هى تَاى َّاى هٌجَّ سا دس
ّش صهبى ثِ اتبقْب ّذايت كشد.
میىی زوت:
دػتگبُ هيٌى صًت دس حقيقت هذل ـشدُ (ّ )Compactوبى دػتگبُ صًت اػت ثب ايي ٍيظگى كدِ حزدن دػدتگبُ
هزكَس كوتش ثَدُ ٍ وبى كوتشى اص ػبختوبى سا اؿربل هيكٌذ ٍ صيجبيى ُبّشى آى ثيـتش اػتّ .ذ اص ػبخت ايي
دػتگبُ ايي اػت كِ اص يك دػتگبُ ثشاى يك ٍاحذ هؼتقو اػتفبدُ ؿَد ًِ ثشاى يك آپبستوبى چٌذ ٍاحذى كِ چدَى
حزن دػتگبُ كَچك اػت ثشاحتى دس ايَاى ّش ٍاحذ رب هيگيشد ٍيب صيش ػقف آؿپضخبًِ دس ػدقف كدبرة ،دس ًتيزدِ
ٓوو گشهبيؾ ٍ ػشهبيؾ تَام ثب تٌِين سًَثت يك ٍاحذ سا ثِ ساحتى اًزبم هيذّذ ٍ ثذيي تشتيت هـكالت اػدتفبدُ
اص يك دػتگبُ ثشاى چٌذ ٍاحذ اص هيبى هيشٍد ٍ ّش لحِِ اهكبى كٌتشل ٍ تٌِين سًَثت ٍ گشهب ٍ ػشهب ثدشاى هلدش
كٌٌذُ ثذٍ ى ًيبص ثِ تكٌؼيي هتخلق ٍرَد خَاّذ داؿت .قؼوت گشهبيؾ ٍ ػشهبيؾ آى هـبثِ دػتگبُ صًت اػدت
كِ اص دٍ ًش دػتگبُ ٍسٍدى ثشاى تبثؼتبى ٍ اص يك ًش ٍسٍدى ثشاى صهؼتبى دس ًِش گش تِ ؿذُ ،دس ّوبى ًدش
ًيض يك قؼوت ثِ َّاى ثشگـتى اص ػبختوبى اختلبف دادُ ؿذُ تب دس صهؼدتبى ثدِ تٌِدين دهدبى ٍاحدذ هؼدكًَى
كوك ًوبيذ.
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