فروشگاه  ،بزرگترین سایت تخصصی معماری
جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا  011با زبان فارسی و با
کمترین هزینه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده نقشه ها  ،پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت
گرفتن و یا تحویل پروژه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده مقاالت  ،رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل
پروژه اینجا را کلیک کنید.

بزرگترین سایت تخصصی معماری

www.cadyar.com

جهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی عکس زیر کلیک کنید.
برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991
https://t.me/Cadyar06
https://t.me/Cadyarmemar

Vrya.cadyar@gmail.com

آیدی تلگرام
آیدی تلگرام

ایمیل

جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید
دانلود رایگان کتب معماری

http://www.cadyar.com/?cat=473

آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری

http://www.cadyar.com/?cat=262

دانلود رایگان مقاالت معماری
دانلود رایگان نقشه های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=1377
http://www.cadyar.com/?cat=206

دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری

http://www.cadyar.com/?cat=1300

آموزش رایگان نرم افزار های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=283

جهت مشاهده مطالب کاربران مهمان که مطالب خود را به صورت رایگان و یا در قبال هزینه به
اشتراک گذاشته اند در سایت کدیار اینجا کلیک کنید.
شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل
دوم شوید .جهت اشتراک گذاشتن مطالب خود اینجا را کلیک کنید.

جيت دریافت ىرگٌنو رسالو ً مغالعات معماری با
قیمت پایین با ما تماش بگیریذ.
09907570990

قسمتی از رسالو عراحی پارک ىای شيری
 116صفحو در قالب ًرد:

در

استانذارد ىای مربٌط بو عراحی پارک:
اصٌل ًضٌابظ عراحی پارک ىای شيری
افْلاًپبسکِب ًهدوْفَ ًای ًاص ًفضبُبی ًعخت ًّ ًفضبُبی ًعجض ًهی ًثبؽٌذً
ً
کَ ًُش ًیک ًثقٌْاى ًهکول ًدیگشی ًفول ًهی ًکٌذً.ثغْسکلی ًفضبُبی ًعختً
ؽبهل ًهجلوبى ًً ،فٌبفش ًهقوبسیً ،کف ًعبصیِب ًّ ًغیشٍ ًثْدٍ ًّ ًتبثقیً
ا ًدسً
اص ًّیژگیِبی ًّ ًافْل ًهقوبسی ًپبسک ًهی ًثبؽذ ًکَ ًثبیغتی ًدلیمً
ب
هشازلًعشازیًپبسکًثًَآًِبًتْخًَؽذًًٍّثشاعبطًًْؿًفولکشدًآًِبً

همبدیش ًهٌبعت ًآى ًثشآّسد ًگشدد .لصم ًثَ ًرکش ًاعت ًکَ ًکلیَ ًیً
فضبُبی ًعخت ًعشازی ًؽذًٍ ،ثبیغتی ًاص ًلسبػ ًفشم ًفولکشد ًهتٌبعت ًثبً
کبسکشدًًّگشًٍّعٌیًاعتفبدًٍکٌٌذگبىًاصًپبسکِبًثْدًًٍُّشًکذامً
اص ًافْل ًهخقْؿ ًثَ ًخْد ًتجقیت ًکٌذً .ثقٌْاى ًهثبل ًعشازی ًاًْاؿً
هجلوبى ًّ ًزتی ًهقوبسی ًیک ًپبسک ًّیژٍ ًی ًکْدکبى ًثب ًیک ًپبسک ًؽِشیً
کَ ًهْسد ًاعتفبدٍ ًی ًعیفِبی ًعٌی ًصیبدی ًلشاسداد ًهتفبّت ًهیً
ثبؽذ.ثب ًایي ًهمذهَ ًدس ًایي ًلغوت ًاص ًگضاسػ ًثَ ًثشسعی ًضْاثظ ًًّ
هقیبسُبی ًاخشای ًفضبُبی ًعجض ًّ ًعخت ًپبسکِب ًّ ًفضبُبی ًعجض ًغیشً
لبثلً(ًهقبثشًًّدعتشعیِبً،خشائنًًّسفیْژُب)ًپشداختًَؽذًٍاعت ً.
ًپبسک ًُوبًٌذ ًُش ًفضبی ًدیگش ًّیژگی ًُبی ًهؾخـ ًّ ًخبؿ ًخْد ًساً
داسدً .ثٌبثشایي ًتولک ًیک ًصهیي ً,عبخت ًّ ًعبص ًدس ًاى ًهؾکل ًایيً
گًَْ ًفضبُب ًسا ًثب ًتْخَ ًثَ ًًْ ًثْدى ًاى ًدس ًکؾْس ًزل ًًخْاُذ ًکشدً
ً .ثٌبثشایي ًدس ًایي ًثخؼ ًعقی ًثش ًاى ًاعت ًکَ ًاعتبًذاسُبی ًعشازیً
پبسک ًسا ًدس ًلبلت ًعَ ًًؾن ًزشکتیً ,کبلجذی ًّ ًفولکشدی ًدعتَ ًثٌذیً
کٌینًً

 9-9-9فضاىای سبس فعال ( پارکيا ً گردشگاه ىا)
افْلاًعجیقت ًپبسکِبی ًفوْهی ًثگًَْ ًایغت ًکَ ًتوبم ًعجمبت ًهشدم ًهیً
ً
تْاًٌذًاصًآىًاعتفبدًٍکٌٌذً،ثقجبستًدیگشًایيًپبسکِبًثًَهٌؾْسً
گشدؽگبٍ ًّ ًهسل ًاعتشازت ًفوْم ًهی ًثبؽذً ،فالٍّ ًثش ًًکبت ًفْق ًیکیً
اصًخقْفیبتًهِنًًّهقیًٌَپبسکِبیًفوْهیًتبثیشیًاعتًکًَدسًآةًًّ
ُْای ًؽِشُب ًهی ًگزاسد ًّ ًخْد ًکوک ًصیبدی ًثَ ًزفؼ ًثِذاؽت ًهسیظ ًًّ
عالهتی ًافشاد ًهی ًًوبیذً .دس ًپبسکِبی ًفوْهی ًعقی ًثش ًآى ًاعت ًکًَ
ا ًثشای ًُوَ ًگًَْ ًعلیمَ ًُبً
توبم ًّعبئل ًعشگشهی ًّ ًسفبُی ًتمشیجً
ب
ّخْدًداؽتًَثبؽذً.
ً
ً
 9-9-7فضاىای سبس غیر فعال

1

ثغْسًکلیًفضبُبیًعجضًغیشًفقبلیًؽبهلًهْاسدًصیشًهیًثبؽذ ً.
 هقبثش ًؽبهل ًدعتشعی ًُب ًپیبدٍ ًسًّ ،دعتشعی ًُبی ًکٌذسًّ ،دعتشعیًُبیًتٌذسًًّّدعتشعیًُبیًخیلیًتٌذسّ ً
1
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 کوشثٌذُبیًعجض ً هیذاًِب ً سفیْژُبً

 9-9-4ضٌابظ اجرایی فضای سبس دسترسی ىای پیاده رً
-

[ ]5

ؽکلًآىًًْاسیًاعتً
فشكًآىًزذاللًً29تبًً859عبًتیوتشًاعت ً.
فبفلَ ًکبؽت ًًِبل(ًدسخت)ًدس ًآىً ،اص ًًخغتیي ًفبهل ًعبختوبى ًثبً
ازتغبةًفشكًهسْسًپیبدًًٍجبیذًاصًً8تبًً8/5هتشًکوتشًثبؽذ ً.
هقبثش ًهختـ ًفجْس ًپیبدًٍ ،ثبیذ ًثَ ًّعیلَ ًدسختچَ ًُبیی ًثًَ
استفبؿًزذاکثشًً09عبًتیوتشًپْؽیذًٍؽْد ً.
اًثبیذًُنًعغرًهقجشًپیبدًٍثبؽذ ً.
عغرًخبکًتمشیجً
ب

ً
ً
ً
 9-9-5ضٌابظ اجرایی فضاىای سبس دسترسیيای کنذرً ً[ً]5
-

ؽکلًآىًًْاسیًاعت ً.
فضبیًعجضًً،ثبیذًدسًدًّعشفًدعتشعیًاعتمشاسًیبثذ ً.
فشكًآىً،زذاللًً29تبًً859عبًتیوتش ً
فبفلًَکبؽتًدسختً(ًًِبل)ًاصًًخغتیيًفبهلًعبختوبىًثبًازتغبةً
فشكًهسْسًپیبدًٍ،زذاللًً8تبًً8/5هتشًاعت ً.
عغر ًخبکً ،ثبیذ ًًغجت ًثَ ًعغر ًفجْس ًّعبیل ًًملیًَ ،پبییي ًتشً
ثبؽذ ً.

ً
 9-9-6ضٌابظ اجرایی فضاىای سبس دسترسیىای تنذرً [ً]5
-

ؽکلًآىًًْاسیًاعت ً.
ثبیذًدسًدًّعشفًًّدسهیبىًدعتشعیًاعتمشاسًیبثذ ً.
فشكًآىًدسًُشًدًّعشفًزذاللًً5/2هتشًًّدسًّعظًً8/8هتشًثبؽذ ً.
زذالل ًفبفلَ ًفشضی ًًخغتیي ًدسخت ًاص ًفشك ًدعتشعی ًپیبدٍ ًثبیذً
ً8/5هتشًثبؽذ ً.

ا ًُن ًعغر ًزبؽیَ ًفجْسً
 عغر ًخبک ًدس ًًْاسُبی ًُش ًعشف ًثبیذ ًتمشیجًب
ّعبیلًًملیًَثبؽذ ً.
ً

 9-9-7ضٌابظ اجرایی فضاىای سبس دسترسیيای خیلی تنذرً
[ً]5
-

ؽکلًآىًًْاسیًاعت ً.
هسلًاعتمشاسًدسًدًّعشفًًّدسًهیبىًدعتشعی ً
زذالل ًفشك ًًْاس ًفضبی ًعجض ًدس ًُش ًعشف ًً 88هتش ًّ ًدسهیبى ًً8/8
هتشًاعت ً.
زذالل ًفبفلَ ًفشك ًآخشیي ًدسخت ًاص ًفشك ًدعتشعی ًپیبدٍ ًثبیذ ًً8/5
هتشًثبؽذ ً.
ا ًُن ًعغر ًزبؽیَ ًُبیً
عغر ًخبک ًدس ًًْاسُبی ًُش ًعشفً ،ثبیذ ًتمشیجً
ب
فجْسًّعبیلًًملیًَثبؽذ ً.
عغرًخبکًدسًْاسًهیبًیً،ثبیذًًغجتًثًَعغرًفجْسًّعبیلًًملیًَ،
ثبلتشًلشاسًگیشد ً.

ً

9-9-8
-

ضٌابظ اجرایی کمربنذ سبس [ً]5

ؽکلًآىًًْاسیًاعت ً.
زذاللًفشكًآىًً599هتشًاعت ً.
ثبیذ ًخبسج ًاص ًهسذّدٍ ًؽِشً ًّ ،هدبّس ًّ ًاعشاف ًآى ًاعتمشاسً
یبثذ ً.
ًغجتًثًَعْلًًّفشكًآىًزذاللًً2ثًًَ8ثبیذًثبؽذ ً.

ً
 9-9-9ضٌابظ اجرایی فضای سبس میذانيا [ً]5
 تبخبییًکًَهوکيًایتًداسایًیکیًاصًاؽکبلًٌُذعیًثبؽذً. زذالل ًفبفلَ ًهیذاى ًدیذً ،ثبیذ ًثشاعبط ًهمشسات ًتشافیک ًؽِشی ًًّزذاکثشعشفتًهدبصًثبؽذً.
 ثب ًسفبیت ًزذ ًهیذاى ًدیذً ،اعتفبدٍ ًاص ًُش ًًْؿ ًپْؽؼ ًگیبُی ًعجكًؽْاثظ ًاًتخبة ًّ ًاعتمشاس ًگیبُبى ًدس ًضْاثظ ًثبغجبًی ًثالهبًـً
اعتً.

ً

ضٌابظ اجرایی در زمینو ی تجيیسات شيری در
9-9-00
فضاىای سبس غیر فعال
ًثغْس ًکلی ًتدِیضات ًؽِشی ًثَ ًهدوْفَ ًای ًاص ًّعبیل ًهتسشک ًیبً
ًیوَ ًهتسشک ًّ ًکبسثشدی ًیب ًتضییٌی ًاعالق ًهی ًؽْد ًکَ ًثب ًاخبصٍ ًیبً
اعالؿ ًهمبهبت ًدّلتی ًثَ ًعْس ًداین ًیب ًفقلی ًدس ًفضبُبی ًفوْهی ًدسً
اختیبسًآًِبًلشاسگشفتًَاعت ً.
ً
 9-9-00-0نیمکت ىا ً صنذلی ىا
ًًیوکت ًفوْهی ًاختشافی ًاعت ًاص ًلشى ًًْصدُن ًکَ ًاص ًتدِیضاتً
فضبُبی ًعجض ًعشچؾوَ ًگشفتَ ًاعتً.اص ًآى ًصهبى ًتب ًکٌْى ًایي ًّعیلًَ
ؽِشی ًخضّ ًفٌبفش ًضشّسی ًتدِیضات ًفضبُبی ًفوْهی ًثْدٍ ًاعتً .رکشً
چٌذًهْسدًصیشًثشایًثًَکبسگیشیًآًِبًلصمًثًًَؾشًهیًسعذ ًً.خغتً،
لصم ًاعت ًًیوکتِب ًدس ًهدبّست ًّ ًًضدیک ًهسل ًتشدد ًّعبیظ ًًملیًَ
لشاسًًگیشًذً.دّمًایٌکًَعشقًلشاسگشفتيًآًِبًثبیذًهتٌْؿًثبؽذً.
ثشای ًهثبل ًدسهکبًِبی ًگفتگْ ًًیوکتِب ًسّثَ ًسّی ًُن ًلشاس ًهیً
گیشًذ ًّ ًیب ًدس ًهکبًِبیی ًلصم ًاعت ًتوبم ًآًِب ًدس ًخِتی ًخبؿ ًلشاسً
گیشًذًدسًهشکضًؽِشًهغیشُبیًافلیًلشاسدادىًًیوکتِبییًدسًفْافلً
ً899تبًً299هتشًثشایًافشادًهغيًًّافشادیًکًًَمـًفضًْداسًذًلصمً
اعت ًهی ًتْاى ًًیوکت ًسا ًدس ًتدِیضات ًؽِشی ًدیگش ًهثل ًایغتگبًٍ
اتْثْط ًّ ًگلذاى ًادغبم ًکشدً ،اهشّصٍ ًثَ ًهکبًِبی ًًؾغتي ًاًفشادیً
توبیل ًثیؾتشی ًًؾبى ًدادٍ ًهی ًؽْد ًثش ًُویي ًاعبط ًًیوکت ًعٌتی ًثًَ
سؽتَ ًای ًفٌذلی ًتجذیل ًؽذٍ ًاعتً .ثشای ًعبختي ًایي ًًیوکتِب ًهیً
تْاىًاصًچذىً،آُيًیبًثتيًاعتفبًٍکشد ً.
ً
 9-9 -00-9مٌانع
هْاًـ ًهتسشک ًً 2تب ًً 89هتش ًً .زتی ًثیؾتش ًعْل ًداسًذً ،صهبًی ًکًَ
عْل ًآًِب ًثیؼ ًاص ًً 0/25هتش ًثبؽذ ًّخْد ًیک ًپبیَ ًثشای ًایدبدً
تقبدل ًضشّسی ًاعت ًایي ًگًَْ ًّعبیل ًهی ًتْاًٌذ ًثَ ًفٌْاى ًهبًقیً
خِتًتشددًّعبیظًًملیًَهْتْسیًدسًفضبیًعجضًثکبسًگفتًَؽًْذ ً.
ً
ً

 9-9-00-7سکٌىا ،تیرکيا ،نرده ىا
ایي ًهْاًـ ًاص ًخولَ ًتدِیضات ًؽِشی ًاًذ ًکَ ًثَ ًعْس ًگغتشدٍ ًتْلیذً
هی ًؽًْذً .تیشکِب ًّ ًعکُْب ًهی ًتْاًٌذ ًاص ًخٌظ ًپتيً ،چذىً ،آُيً،
پالعتیک ًّ ًچْة ًثبؽٌذً .عکُْبی ًخذیذ ًثشای ًخلْگیشی ًاص ًتدبّصً
ّعبیظًًملیًَثًَزشینًپیبدًٍسُّبًثًَکبسًهیًسًّذ ً.

 9-9-00-4کیٌسکيا
کیْعکِب ًیکی ًاص ًتدِیضات ًهِن ًپبسکِب ًثَ ًؽوبس ًهی ًسًّذً .ایيً
کیْعکِب ًثب ًتْخَ ًثَ ًًْؿ ًکبسکشد ًاًِب ًّ ًًیض ًهْلقیت ًلشاسگیشیً
اًِبًهیًتْاًٌذًداسایًفشهِبً،ثبفتِبًًّتیپِبیًهختلفیًثبؽٌذ ً.
ً

9 -9-00

تجيیسات شيری قابل ترکیب

ًایي ًتدِیضات ًثشای ًهجبسصٍ ًثب ًؽبُش ًثی ًًؾن ًّ ًؽلْغی ًکَ ًاصً
هیؽْدً ،هٌبعت ًاًذًُ.ذفً
کٌبس ًُن ًلشاسگشفتي ًّعبیل ًهتفبّت ًهٌتح ً ً
ایيًسّػًایدبدًّزذتًًّگشدآّسیًهدوْفًَایًتدِیضاتًؽِشیًاعتًکًَ
کبسثشدی ًچٌذ ًهٌؾْسٍ ًداؽتَ ًثبؽٌذًُ .ش ًخضء ًاص ًتدِیضات ًؽِشیً،
فٌقشی ًاعت ًتمغین ًًؾذًی ًّ ًلبثل ًاعتفبدٍ ًدس ًخبی ًدیگش ًکَ ًهیً
تْاى ًتقذاد ًصیبدی ًتشکیت ًاص ًاى ًثَ ًدعت ًآّسد ًّ ًثب ًازتیبخبتً
هختلف ًتغجیك ًداسد ًً .یوکتً ،خقجَ ًپغتی ًً ،عغل ًصثبلَ ًّ ًفالئنً
ساٌُوبیی ًخضّ ًایي ًفٌبفشًذً .هدوْفَ ًایي ًاخضاء ًخْاٍ ًگشدآّسیً
اًِبًثبًدسًًؾشًگشفتيًکبسثشدًغبلجیًکًَداسًذًفْستًگشفتًَثبؽذً
یب ًخیشً ،ایدبد ًُوبٌُگی ًهی ًکٌذً ،ایي ًهدوْفَ ًکَ ًاص ًتقذادیً
ّعبیلًکْچکًؽِشیًتؾکیلًؽذًٍثبؽذًتْاًبییًهمبثلًَثبًهؾکالتًخبؿً
ثبفتًلذیویًیبًیکًؽِشًخذیذًساًداؽتًَثبؽذًًً.خغتیيًهؾکلًّیژًٍ
هسیظًعبختًَؽذًٍایًاعتًکًَّازذًخذهبتًساًدسًاىًّاسدًکشدًٍاینً
ً ،دّهیي ًهؾکل ًّیژٍ ًهسیظ ًدس ًزبلی ًعبخت ًاعت ًکَ ًّعبیل ًآى ًهْسدً
ثشسعی ًلشاس ًگشفتَ ًاًذ ًتب ًهغبثمت ًکبهل ًثب ًسّاثظ ًگًْبگًْی ًکًَ
هیبىًّازذًخذهبتًًّهسیظًفیضیکیًثشلشاسًهیًؽْدً،داؽتًَثبؽذ ً.
ً
 9-9-00-0تابلٌىای تبلیغاتی ً نقشو ىای شيری
ثغْس ًکلی ًیکغشف ًتبثلُْبی ًتجلیغبتی ًهْسد ًاعتفبدٍ ًدس ًفضبُبیً
ؽِشی ًهی ًتْاًذ ًثَ ًؽِشداسی ًّ ًاعالفبت ًؽِشی ًّ ًعشف ًدیگشآى ًثًَ

تجلیغبت ًثخؼ ًخقْفی ًاختقبؿ ًیبثذ.عشفی ًکَ ًهختـ ًؽِشداسی ًاعت ًً.
هی ًتْاًذ ًچٌذیي ًکبسثشد ًدس ًصهیٌَ ًاعالؿ ًسعبًی ًداؽتَ ًّ ًزبّیً
ًمؾَ ًؽِش ًیب ًهسلًَ ،اعالفبت ًؽِشیً ،اعالفبت ًفوْهی ًثشای ًؽِشًّذاىً
ًّیبًاعالفبتًفشٌُگیًثبؽذ ً.
ً

 9 -9-09بررسی نقش تاسیسات رفاىی ،تجيیسات خذماتی،
ًسایل بازی ،زمینيای بازی ً مجسمو ىا ً … در بيبٌد
کیفی فضای سبس
ًثغْس ًکلی ًخشیبى ًصًذگی ًدس ًؽِش ًهٌسقش ًثَ ًعکًْت ًکبس ًّ ًتفشیرً
دسًخبًًًَ،هسلًکبسًًّهشاکضًتفشیسیًًیغتً.ثلکًَثخؼًفوذًٍایًاصً
ّلتًُشًؽِشًّذًدسًزشکتًهیبىًفضبُبیًیبدًؽذًًٍّثقجبستًثِتشًدسً
فضبُبی ًؽِشی ًفشف ًهی ًؽْدً .دس ًُویي ًساعتب ًثخؼ ًفوذٍ ًای ًاصً
فضبُبی ًثبص ًؽِشی ًسا ًفضبُبی ًعجض ًفوْهی ًتؾکیل ًهی ًدُذ ًاص ًایٌشًّ
عجیقی ًاعت ًثشای ًزقْل ًصًذگی ًدلپزیش ًتش ًؽِشی ًُوبٌُگًَْ ًکًَ
عٌخیتًفضبُبیًخقْفیًُشکبسثشیًثبًًْؿًفقبلیتًًّخقْفیبتًفیضیکیً
کبسثشاى ًآًِب ًضشّستی ًپزیشفتَ ًؽذٍ ًاعتً.زضْس ًّ ًؽشکت ًؽِشًّذاىً
دسًفضبُبیًؽِشیًًّثْیژًٍفضبُبیًعجضًفوْهیًًیضًثبیذًثبًآساهؼً،
اهٌیت ًّ ًازغبط ًلزا ًعوقی ًّ ًثقشی ًُوشاٍ ًثبؽذً .لزا ًثب ًیکی ًاصً
هؾخقَ ًُبی ًفضبی ًعجض ًفوْهی ًهٌبعت ًّ ًهغلْة ًثشخْسداسی ًاصً
تبعیغبت ًً ،تدِیضات ًّ ًهجلوبى ًهٌبعت ًّ ًهتٌبعت ًثب ًًْؿ ًآى ًفضبً
اعت ً .ایٌگًَْ ًتبعیغبت ًّ ًتدِیضات ًؽبهل ًتوبم ًفٌبفشی ًهی ًؽْد ًکًَ
اّلاًدس ًفضبُبی ًعجض ًهکبى ًیبثی ًؽذٍ ًّ ًکبسکشد ًفوْهی ًداؽتَ ًًّ
ً
ا ًّخْد ًآًِب ًدس ًفضبُبی ًعجض ًؽِشی ًًیبصی ًاص ًًیبصُبی ًفوْهیً
ثبًیً
ب
ؽِشًّذاى ًسا ًتبهیي ًکٌذً .لزا ًفذم ًدس ًًؾش ًگشفتي ًتبعیغبت ًً،
تدِیضات ًهْسد ًًیبص ًدس ًفضبُبی ًعجض ًفوْهی ًّ ًیب ًًبهٌبعت ًثْدىً
آًِب ًهی ًتْاًذ ًصهیٌَ ًعبص ًًبکبسایی ًّ ًاختالل ًدس ًفولکشد ًآًِبً
ؽذًًًٍّیبصُبیًهتقذدیًساًثیًپبعخًثگزاسد ً.
دسًایيًساثغًَتدِیضاتًؽِشیًثًَهدوْفًَاصًّعبیلًهتسشکًیبًًیوًَ
هتسشک ًّ ًکبسثشدی ًیب ًتضییٌی ًاعالق ًهی ًؽْد ًکَ ًثب ًاخبصٍ ًیب ًاعالؿً
همبهبت ًدّلتی ًثَ ًعْس ًداعي ًیب ًفقلی ًدس ًفضبُبی ًفوْهی ًثَ ًّیژًٍ
فضبُبی ًعجض ًفوْهی ًفقبل ًؽِشی ً( ًپبسکِب) ًدس ًاختیبس ًآًِب ًلشاسً
گشفتًَاعتً.
ً
ً

 9-9-07تعریف تاسیسات
ثب ًتْخَ ًثَ ًایي ًهْضـ ًکَ ًگزاسى ًاّلبت ًفشاغتً ،تفشیرً ،ثشلشاسیً
استجبط ًُبی ًاختوبفی ًّ ً… ًثغْس ًفوذٍ ًدس ًفضبُبی ًعجض ًفوْهی ًثًَ
ّیژٍ ًفضبُبی ًعجض ًفقبل ً(ًپبسکِب ً)ًاتفبق ًهی ًافتذً.لصم ًاعت ًکًَ
هغئْلیي ًًغجت ًثَ ًتدِیض ًایي ًگًَْ ًفضبُب ًثَ ًتبعیغبت ًّ ًتدِیضاتً
هشثْعًَالذامًًوبیٌذً.

ً
 9-9-04زمینو ً سغٌح مختلف مشارکت اشخاص حقیقی ً
حقٌقی در حفظ  ،نگيذاری ً تٌسعو ی انٌاع فضاىای سبس
شيری :
الف  :فضاىای سبس خصٌصی
ثغْس ًکلی ًفضبُبی ًعجض ًهٌبصل ًّ ًّیالُبً ،ثبك ًُب ًّ ًثبك ًؽِشٍ ًاصً
ثبسصتشیي ًؽکل ًفضبُبی ًعجض ًخقْفی ًثؾوبس ًهی ًسًّذ ًکَ ًثب ًاتخبرً
توِیذاتیًهیًتْاىًصهیًٌَُبیًلصمًهؾبسکتًهشدمًساًدسًاهشًازذاثً
ًًّگِذاسیًآًِبًایدبدًًوْد ً.ثغْسًکلیًفضبُبیًعجضًهٌبصلًساًهیً
ثیشّىًآىًتمغینًًوْدً
ً
تْاىًثًَدًّثخؼًفضبُبیًعجضًداخلًهسْعًًَّ
کَ ًدس ًُش ًدّ ًزبلت ًّخْد ًعشزِبی ًهغلْة ًفضبی ًعجض ًثٌسْی ًکًَ
ثتْاًذًثغْسًهٌغمیًاًگیضًٍلصمًساًثشایًثخؼًخقْفیًایدبدًًوْدًٍ
ّ ًاؽخبؿ ًسا ًتشغیت ًثَ ًعشهبیَ ًگزاسی ًلصم ًثشای ًایدبد ًفضبی ًعجضً
دس ًهٌبصل ًخْد ًثٌوبیٌذً ،یکی ًاص ًؽشایظ ًلصم ًّ ًضشّسی ًثشای ًتسمكً
ایيًاهشًثؾوبسًهیًسّد ً.
دس ًایي ًساثغَ ًاسائَ ًی ًعشزِبی ًتیپ ًدس ًاثقبد ًهختلف ًّ ًهؾبّسٍ ًیً
سایگبى ًّ ًعبیش ًتوِیذات ًهی ًتْاًذ ًصهیٌَ ًُبی ًلصم ًخِت ًتْعقَ ًیً
ایٌگًَْ ًفضبُب ًسا ًفشاُن ًًوبیذً .لصم ًثَ ًرکش ًاعت ًکَ ًعشزِبیً
اسائَ ًؽذٍ ًثبیغتی ًثغْس ًخبهـ ًتِیَ ًؽذٍ ًّ ًؽبهل ًهْاسد ًفٌیً،
هقوبسیًًّافْلًصیجبییًؽٌبختیًثْدًًٍّکلیًَیًضْاثظًًّهقیبسُبیً
اًتخبةًگًًَْ،افْلًکبؽتًًًّگِذاسیًساًدسًثشگشفتًَثبؽذ .اهبًاصً
صهیٌَ ًُبی ًهؾبسکت ًهشدم ًدس ًتْعقَ ًی ًفضبُبی ًخقْفیً ،ایدبد ًثبكً
ؽِش ًدس ًاساضی ًزبؽیَ ًؽِشُب ًّ ًاص ًخولَ ًؽِش ًؽیشاص ًّ ًؽِشکِبیً
الوبسی ًاعت ًکَ ًثبیغتی ًثغْس ًخذی ًّ ًعجك ًضْاثظ ًخبؿ ًّ ًلصم ًالخشاً
اًدبمًپزیشد ًُ.وچٌیيًثًَهٌؾْسًزفؼًًّازیبًثبغِبیًخقْفیًهْخْدً
دس ًزبؽیَ ًی ًهقبثش ًّ ًدعتشعیِب ًهی ًتْاى ًهْاسدی ًثؾشذ ًصیشً
پیؾٌِبدًًوْد ً:

یکی ًاص ًهْاسد ًؽبکل ًثبغِبی ًپشاکٌذٍ ًای ًهی ًگشدد ًکَ ًدس ًزمیمتً
خضئی ًاص ًپیکشٍ ًثبك ًُب ًلذیوی ًّ ًّعیـ ًؽِشهی ًثبؽٌذً .ایي ًثبغِبً
هقوْلاًداسایًاثقبدًکْچکیًدسًزذّدًً8999تبًً5999هتشًهشثـًهیً
ً
کًَ
ثبؽٌذً .هی ًتْاًٌذ ًثب ًاخز ًهدْص ًایدبد ًعشزِبیی ًثب ًاُذاف ًچٌذً
هٌؾْسٍ ًثب ًخْاؿ ًکبسثشیِبی ًهٌبعت ًّ ًُوغبص ًثب ًفضبی ًعجض ًهبًٌذً
کبسثشیِبی ًثِذاؽتیً ،دسهبًیً ،آهْصؽی ًّ ً… ًاص ًتخشیت ًایٌگًًَْ
هکبًِب ًخلْگیشی ًًوْدٍ ًّ ًاهکبى ًزفؼ ًّ ًازیب ًفضبُبی ًعجض ًایيً
هکبًِب ًسا ًفشاُن ًآّسدً .اص ًخولَ ًپتبثغیلِبی ًهْخْد ًدس ًایيً
صهیًٌَهیًتْاًذًثًَلغقبتًکْچکًثبلیوبًذًٍاصًثبغِبیًتفکیکًؽذًٍ
دس ًهدبّست ًخیبثبى ًلقشدؽت ًّ ًیب ًثبغِبی ًپشاکٌذٍ ًدس ًعغر ًؽِشً
اؽبسٍ ًًوْدً .دس ًایي ًخقْؿ ًضْاثظ ًاخشایی ًهشثْعَ ًدس ًثخؼ ًضْاثظً
اسائًَؽذًٍاعتً.

 9-9-05اصٌل ً استانذاردىا در عراحی فضای سبس
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ًیکی ًاص ًهِن ًتشیي ًهغبئلی ًکَ ًیک ًعشاذ ًفضبی ًعجض ًثب ًآى ًدسگیشً
اعت ًآؽٌبیی ًثب ًضْاثظ ًّلْاًیي ًّ ًاعتبًذاسدُب ًدس ًعشازی ًفضبیً
اعت.فذم ًتْخَ ًثَ ًایي ًضشّست ًهی ًتْاى ًثِتشیي ًعشذ ًُب ًساً
ًبکبسآهذ ًکٌذ ًّ ًثِتشیي ًایذٍ ًُب ًسا ًسد ًًوبیذ ًثٌبثشایي ًُوبىً
لذس ًکَ ًدس ًعشازی ًهبُش ًّ ًهغلظ ًهی ًؽْیذ ًثبیذ ًثتْاًیذ ًایيًافْلً
ساًدسًخبیًخبیًعشزتبىًثگٌدبًیذً.
ً
 9-9-05-0استانذارد ىای تقسیماتی

فضای سبس در شيرىا

عشازی ًفضبی ًعجض ًؽِشی ًثشای ًداسا ًثْدى ًاص ًزذالل ًصًذگی ًپزیشیً
ثبیذًدعتًکن:
 عیضدٍ ًُضاس ًهتش ًهشثـ ًپبسک ًثشای ًُش ًُضاس ًًفش ًعبکي ًداؽتًَثبؽذ.
 90دسفذ ًعبکٌبى ًدس ًؽقبؿ ًً 859هتشی ًخْد ًیب ًً 89دلیمَ ًپیبدٍ ًسّیًیکًپبسکًداؽتًَثبؽٌذًثشایًتقیيًهٌبعمیًکًًَیبصهٌذًفضبیًعجضً
دس ًاّلْیت ًثیؾتش ًُغتٌذ ًًخغت ًاعشاف ًُش ًپبسکشا ًثب ًؽقبؿ ًً859
هتشًاصًُشًخیبثبىًثًَسًگًعجضًدسآّسیذًً،عپظًاصًؽقبؿًً859تبً
ؽقبؿً099هتش ًسا ًثَ ًسًگ ًصسد ًدسآّسیذ ًّ ًایي ًکبس ًسا ًثشای ًً859
هتشًثقذیًثبًسًگًلشهضًتکشاسکٌیذً.تبًّلتیًکًَُوًًَمبطًًمؾًَ
ؽِشی ًسًگ ًؽًْذً .عپظ ًاص ًسّی ًسًگِب ًهتْخَ ًهی ًؽْیذ ًکِبگشً
2

گل ،یان .8810 .زندگي در فضاي میان ساختمانها ،ت  :شیما شصتي ،تهران  :انتشارات جهاد دانشگاهي.

ثْدخَ ًای ًثشای ًعبخت ًپبسک ًهسلَ ًای ًداسیذ ًکدبی ًًمؾَ ًثِتشیيً
خبی ًخشج ًکشدى ًآًبعتً .ایي ًچٌیي ًًمؾَ ًُبیی ًثَ ًّالـ ًثشایً
هٌِذعبى ًهب ًضشّسی ًُغتٌذ ًّ ًثَ ًفٌْاى ًًْفی ًًمؾَ ًساٍ ًثشایً
اّلْیت ًثٌذی ًپشّژٍ ًُب ًفول ًهی ًکٌٌذ ًتب ًّلتی ًکَ ًکن ًکن ًدسً
آیٌذٍ ًُیچ ًًبزیَ ًلشهضًّ ًثقذ ًاص ًآى ًصسد ًًذاؽتَ ًثبؽین ًّ ًُوًَ
ًْازیًؽِشهبىًعجضًثبؽذ..

جيت دریافت ىرگٌنو رسالو ً مغالعات
معماری با قیمت پایین با ما تماش بگیریذ.
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