دفتزچٍ ضًابط ي مقزرات شُزساسی ي معماری (کىتزل وقشٍ)
فُزست:

صفحٍ

عىايیه:
 ضَاتظ ٍ همطضات فضاّای ًَضگیطی ،تاظضَّا

2

 ضَاتظ ٍ همطضات پیص ظزگی

2

 ضَاتظ ٍ همطضات احساث تٌا

3

 ضَاتظ ٍ همطضات ًحَُ هحاسثِ سغح ظیطتٌا

4

 ضَاتظ ٍ همطضات پاضویٌگ

5

 وٌتطل ضَاتظ گصضتٌسی

7

ً وًَِ هَضزی تایتل

7

 ضَاتظ ٍ همطضات وٌتطل هػالح ٍ ضًگ ًوا

8

 تذکز :با تًجٍ بٍ ایىکٍ ضًابط ي مقزرات طزح تفصیلی جدید در حال بزرسی می باشد پس اس
تصًیب ي ابالغ در صًرت لشيم ي يجًد تغییزات اطالع رساوی خًاَد شد.

1

 ضًابط ي مقزرات فضاَای وًرگیزی ،باسشًَا:
 تٌاّای تا  3عثمِ تا زٍ ٍاحس زض ّط عثمِ حسالل ػطؼ فضای ًَضگیطی  2/5هتط ٍ حسالل هساحت  10هتطهطتغ
 تٌاّای تا  3عثمِ تا تیص اظ زٍ ٍاحس زض ّط عثمِ حسالل ػطؼ فضای ًَضگیطی  3هترط ٍ حرسالل هسراحت 10
هتطهطتغ
 تٌاّای تا  4عثمِ تا زٍ ٍاحس زض ّط عثمِ حسالل ػطؼ فضای ًرَضگیطی  3/5هترط ٍ حرسالل هسراحت 10/50
هتطهطتغ
 تٌاّای تا  4عثمِ تا تیص اظ زٍ ٍاحس زض ّط عثمِ حسالل ػطؼ فضای ًَضگیطی  4هترط ٍ حرسالل هسراحت 12
هتطهطتغ
 تؼثیِ هجطاّای ًَضگیطی ٍ تَْیِ ظیطظهیي غطفاً زض حسٍز زاذلی هله تا اذص هجَظ اظ ضْطزاضی هجاظ است.
 ػطؼ حیاط ذلَت حسالل  2هتط تایس تاضس.
 هجطاّای ًَضگیطی ٍ تَْیِ ظیطظهیي (هجطاّای ذاضجی ًَض ٍ َّا) تستِ تِ فضاّایی ورِ ًیراظ ترِ ًرَض ٍ تَْیرِ
زاضًس ،هی تَاًٌس زض عَل ذظ ظهیي زض وٌاض تٌا ازاهِ یاتٌس ،وف ایي هجطاّا ًثایس جعئری اظ هسراحت ظیرطظهیي
هحاسثِ ضًَس ٍ ًثایس تطای هماغسی غیط اظ تأهیي ًَض ٍ َّا هَضز استفازُ لطاض گیطًس.

 ضًابط ي مقزرات پیش سدگی:
 پیص آهسگی عثمات فَلاًی زض تٌاّای ٍالغ زض گصضّای ووتط اظ  12هتط هوٌَع است.
 چٌاًچِ حسالل ػطؼ یىی اظ زٍ گصض ووتط اظ  20هتط تاضس ،پد تماعغ زٍ گصض تسٍى تَجِ تِ ظاٍیرِ تمراعغ ترِ
غَضت یه زّن ( )1:10هجوَع ػطؼ زٍ گصض تؼییي هی گطزز ،زض ّط غَضت عَل ٍتط پرد ووترط اظ  1/5هترط
ًثایس تاضس.
ً ػة زضب هاضیي ضٍ زض ولیِ پد ّا هوٌَع است.
 احساث حسالل  6هتطهطتغ تالىي تِ اظاء ّط ٍاحس هسىًَی آپاضتواًی ترا هسراحت  100هتطهطترغ ٍ تیطرتط ٍ 3/5
هتطهطتغ تِ اظای ٍاحسّای تا هساحت ووتط اظ  100هتطهطتغ العاهی است .تَغیِ هری گرطزز توراهی یرا تررص
هٌاسثی اظ ایي سغح زض هجاٍضت آضپعذاًِ زض ًظط گطفتِ ضَز.
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 احساث پیص آهسگی تط ضٍی پد گصضّایی وِ یىی یا ّط زٍ زاضای ػطؼ ووتط اظ  12هتط تَزُ ٍ یا یىی یا ّط زٍ
فالس پیازُ ضٍ تاضٌس ،هوٌَع است.
 احسا ث ّطگًَِ پیص آهسگی زض ػطغِ ٍ حطائن هحَعِ ّا ٍ تٌاّای ٍاجس اضظش تاضیری ٍ هؼواضی ٍ هحَضّرا ٍ
گصضّای تاضیری تِ ّیچ ٍجِ هجاظ ًوی تاضس.
 احساث ّطگًَِ پیص آهسگی هططف ٍ هتػل تِ ساتاط ّا ٍ گصضّای سطپَضیسُ تاضیری هوٌَع است.

 ضًابط ي مقزرات احداث بىا:
 اضتفاع وف تا ظیط سمف پیلَت تا هساحت  500هتطهطتغ  2/40هتط ٍ هساحت پاضویٌگ  500هتطهطترغ ٍ تیطرتط
 2/60هتط هی تاضس.
 اضتفاع وف تا وف عثمات هسىًَی تطاتط  3/20هتط هی تاضس( .اضتفاع وف تا ظیطسمف تطاتط تا  2/80هتط)
 اضتفاع جاى پٌاُ تام ساذتواى تطاتط تا  1/10هتط هی تاضس ٍ جعء اضتفاع هجاظ ساذتواى هحسَب هی ضَز.
 اضتفاع جاى پٌاُ تطاس ّا ،تالىي ّا ٍ ّطگًَِ پیص آهسگی زض عثمات ساذتواى ّا اظ ورف تورام ضرسُ حرسالل
 1/10هتط هی تاضس.
 ایجاز آتچىاى تاالی زضّا ٍ پٌجطُ ّا حساوثط تِ هیعاى  30ساًتی هتط هجاظ است.
 هثٌای تؼییي اضتفاع هجاظ ّط ساذتواى فاغلِ سغح هؼثط (وس غفط غفط) تا ضٍی جاى پٌراُ ترام سراذتواى
هی تاضس.
 اضتفاع لغؼات هالىیت ٍالغ ضسُ زض حطین هػَب تٌاّا ٍ هحَعِ ّای ٍاجرس اضظش تراضیری ٍ هؼوراضی هغراتك
ضَاتظ ٍ همطضات هػَب ٍ هالن ػول ساظهاى هیطاث فطٌّگی ،غٌایغ زستی ٍ گطزضگطی هی تاضس.
 اضتفاع لغؼات هالىیت ٍالغ زض حطائن هػَب اهٌیتی هطاوع ذاظ تاتغ ضَاتظ هػَب هطتَعِ هی تاضس.
 حساوثط اضتفاع وطسی زض ساذتواى ّای هسىًَی  120سراًتی هترط ٍ زض سراذتواى ّرای ترا وراضتطی هررتلظ
(تجاضی -هسىًَی -ذسهاتی) تطاتط تا  60ساًتی هتط است .اضتفاع وطسی جع اضتفاع هجاظ ساذتواى هحسَب هی
ضَز.
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 زض لغؼات هالىیت تا عَل تط ووتط اظ  20هتط حساوثط یه زضب هاضیي ضٍ ٍ تیطتط اظ  20هترط زٍ زضب هاضریي
ضٍ هجاظ تِ احساث هی تاضس.
 ضَاتظ ولی عطاحی ساذتواى ّای ػوَهی تطای هؼلَلیي جسوی ٍ حطوتی هغاتك هغالة شورط ضرسُ زض جلرس
ّفتن ضَاتظ ٍ همطضات ساذتواًی ٍ ضْطساظی (عطح جاهغ هػَب غفحات  45الی  )50تایستی وٌتطل گطزز.
ً ػة آساًسَض زض ساذتواًْای  4سمف ٍ تیطتط ،اظ ضٍی ضالَزُ العاهی است.
 پیص تیٌی پلِ فطاض تطای ساذتواى ّای هسىًَی  6عثمِ ٍ تیطتط العاهی هی تاضس.
 حسالل ػطؼ ضاّطٍّا ًثایس اظ  1/40هتط ووتط تاضس.
 ػطؼ هفیس ضاُ پلِ ووتط اظ  1/10هتط ًثاضس.
 پیص تیٌی زضظ اًمغاع هغاتك همطضات هلی ساذتواى العاهی هی تاضس.
 پیص تیٌی زضظ اًمغاع زض ًمطِ ّای ساذتواًی عثك همطضات هلی ساذتواى ٍ لَاًیي هَضَػِ غَضت گطفترِ ٍ
تِ عَض ٍضَح زض ًمطِ ًوایص زازُ ضَز.
 ایي فاغلِ تایستی زض هحل ّای الظم تا هػالح ون هماٍهت وِ زض ٌّگام ظلعلِ زض اثط تطذَضز زٍ سراذتواى ترِ
آساًی ذطز هی ضًَس پط ًوَز.

 ضًابط ي مقزرات وحًٌ محاسبٍ سطح سیزبىا:
 حسالل هساحت ظیطتٌای هفیس یه ٍاحس هسىًَی  75هتطهطتغ ،یه ٍاحس ذرسهات زفترطی  50هتطهطترغ ،یره
ٍاحس تجاضی هحلِ ای ٍ ًاحیِ ای  25هتطهطتغ ،یه ٍاحس تجاضی ضْطی  50هتطهطتغ هی تاضس.
 سغح ایَاى ٍ تالىي زض هحاسثِ سغح ظیطتٌا زض غَضتی وِ اظ یه عطف تستِ تاضس  1/2هساحت آى ٍ چٌاًچرِ
عطفیي آى تستِ تاضس  2/3هساحت آى ٍ اگط ولیِ جْات آى تستِ تاضس توام سغح آى جع سغح ظیطتٌا هحاسثِ
هی ضَز.
ًَ ضگیطّایی وِ هساحت آًْا  7هتطهطتغ ٍ تیطتط تاضس جعء سغح ظیطتٌا هحاسثِ ًرَاّس ضس.
 سغح پلىاًی وِ غطفاً تِ هٌظَض ذطٍج اضغطاضی عطاحی ٍ اجطا هی ضًَس زض غرَضت تغثیرك ترا ضرَاتظ آترص
ًطاًی جعء سغح ظیطتٌا هحسَب ًوی ضَز.
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 پیص آهسگی آذطیي سمف تِ هٌظَض تاضاى گیط زض غَضت ػسم ٍجَز تالىي ٍ پیص ظزگری زض لغؼرِ هالىیرت ٍ
حساوثط هؼازل  80ساًتی هتط تا ضػایت هططفیت ٍ سایِ اًساظی ٍ سایط ضَاتظ ٍ همطضات ضْطسراظی ٍ هؼوراضی
جعء ظیطتٌا هحسَب ًرَاّس ضس.

 ضًابط ي مقزرات پارکیىگ:
 هحل پیص تیٌی ضسُ تطای یه ٍاحس پاضویٌگ تایستی تسٍى احتساب هسیط حطوت ٍ فضای تطزز ٍ تِ غرَضت
ذالع ضاهل فضایی حسالل تِ اتؼاز  2/5×5هتط تاضسٌّ .گاهی وِ ذَزضٍّا زض عَل ٍ پطت سرط یىرسیگط لرطاض
هی گیطًس ،اتؼاز هَضز ًیاظ تطای ّط ذَزضٍ  6 ×2/5هتط ٍ پاضویٌگ العاهاً تایس هسمف تاضس.
 زض پاضویٌگ ّای سطپَضیسُ زض غَضتی وِ فاغلِ زاذلی تیي زّاًِ زٍ ستَى حسالل  4/5هتط تاضس زٍ ذرَزضٍ
هی تَاًٌس تیي زٍ ستَى لطاض گیطًس .افعایص تؼساز ذَزضٍ ،تا افعایص فاغلِ زاذلی تیي زّاًِ ستَى ّا تِ هیعاى
 2/5هتط تِ اظای ّط ذَزضٍ تالهاًغ است.
 زض غَضتی وِ زٍ عطف هحل تَلف زض پاضویٌگ زیَاض تاضس ،ػطؼ آى تایس حسالل  3هتط زض ًظط گطفتِ ضَز.
 هساحت هَضز ًیاظ تطای یه ٍاحس پاضویٌگ  25هتطهطتغ هی تاضس .ایي هیعاى ضاهل  12/5هتطهطتغ تطای هحرل
تَلف ٍ هاتمی جْت فضاّای حطوت ٍ چطذص (حسالل  5هتط)ٍ ،ضٍز ٍ ذطٍج ٍ سرایط فضراّای هطرتطن هری
تاضس.
 حسالل ػطؼ ضاهپ تِ هٌظَض زستطسی تِ پاضویٌگ تطای حساوثط  24اتَهثیل زض ّط عثمِ  3/5هتط ٍ ترطای 25
اتَهثیل ٍ تیطتط  5هتط است زض غَضتی وِ اهىاى تأهیي ػطؼ  5هتط ٍجَز ًساضتِ تاضس .پاضویٌگ تایرس زاضای
ٍضٍزی ٍ ذطٍجی جساگاًِ تا حسالل ػطؼ  3/5هتط تاضس .ضیة ضاهپ حساوثط  ٍ %15حسالل اضتفراع آى ترا ّرط
ًمغِ اظ سمف ضاهپ  1/95هتط ٍ ّوچٌیي ضؼاع زاذلی هسیط گطزش ّا زض ولیِ پاضویٌرگ ّرا ترا گرطزش 90
زضجِ ضاهپ تایستی حسالل  5هتط ٍ تا گطزش  180زضجِ ضاهپ حسالل  12هتط تاضس.
 ضطٍع ضاهپ تایستی زض زاذل لغؼِ هالىیت ٍ تا حسالل فاغلِ  2/5هتطی (تِ ػٌَاى فضای تَلف) اظ تط هالىیرت
ٍ زضب ٍضٍزی پاضویٌگ زض ًظط گطفتِ ضَز.
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 پاضویٌگ ّای تا ظطفیت ٍ 25احس پاضن ٍ تیطتط اظ آى حسالل زٍ ضاُ ذطٍج افطاز پیازُ زاضتِ تاضٌس ورِ العاهراً
یىی اظ آى ّا تایس تِ فضای تاظ ساذتواى یا هؼثط ػوَهی هتػل گطزز.
 چٌاًچِ هساحت اذتػاظ یافتِ تِ هحَعِ پاضویٌگ زض فضای سطپَضیسُ ووتط اظ  500هتطهطترغ تاضرس اضتفراع
هجاظ اظ وف پاضویٌگ تا ظیطسمف  2/40هتط ٍ اگط تیص اظ  500هتطهطتغ تاضس حرساوثط اضتفراع هجراظ پاضویٌرگ
 2/60هتط ذَاّس تَز.
 زض هحَعِ ّا ٍ تٌاّای تاضیری وِ هحسٍزیت اضتفاع تایستی ضػایت گطزز ،اضتفراع سراذتواى هغراتك ضرَاتظ ٍ
همطضات هیطاث فطٌّگی ذَاّس تَز.
 پیص تیٌی هسیط زستطسی پیازُ اظ ٍضٍزی یا ٍضٍزی ّای پیرازُ هجتورغ ّرای هسرىًَی ترطای زستطسری ترِ
عیمات ،ضاُ پلِ ّا ٍ آساًسَضّا زض هجتوغ ّای تا ٍ 24احس ووتط اظ آى 1/5 ،هتط ٍ ٍ 25احس ٍ تیطرتط  2هترط ٍ
هستمل اظ سایط فضاّا اظ جولِ هحل استمطاض پاضویٌگ ّا اًجام پصیطز.
 جاًوایی ٍ استمطاض پاضویٌگ زض فضای هماتل زضب ّای ٍضٍزی پیازُ لغؼات هالىیت ،ضاُ پلرِ ّرا ٍ آساًسرَضّا
تایستی حسالل تا فاغلِ  1/5هتطی اظ فضای هماتل فضاّای هصوَض اًجام پصیطز.
 تأهیي زستطسی سَاضُ پاضویٌگ لغؼات هالىیت ٍالغ زض تط ذیاتاى ّا تا ظطفیت ٍ 24احس پاضویٌرگ ٍ ووترط اظ
آى وِ اهىاى زستطسی ثاًَیِ اظ گصضّای تي تاظ تا ػطؼ  10هتط ٍ تیطتط ضا ًیع زاضًس غطفاً اظ عطیرك زستطسری
ثاًَیِ لغؼات هالىیت هجاظ هی تاضس ٍ زستطسی آى ّا تِ ذیاتاى غطفاً تطای ػثَض پیازُ زض ًظط گطفتِ ضَز.
 زض لغؼات هالىیت وِ تیص اظ یه تط زاضًس تؼثیِ ٍضٍزی پاضویٌگ تِ ضطعی وِ گصض ثاًَیرِ اظ  01هترط تیطرتط
تاضس تایستی ٍضٍزی پاضویٌگ زض گصض ثاًَیِ تاضس.
 زض غَضتی وِ اهىاى احساث پاضویٌگ هیسط ًثاضس حصف پاضویٌگ تایس غرطفاً ترِ اسرتٌاز زسرتَضالؼول ضرواضُ
 2331/1/3/34هَضخ ٍ 1371/02/07ظاضت وطَض اًجام گیطز( .تطریع اهىاى حصف پاضویٌگ تِ ػْسُ هؼاًٍت
ضْطساظی هی تاضس).
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 کىتزل ضًابط گذربىدی:
 تطضسی ضػایت هیعاى ػمة ًطیٌی اػالم ضسُ تَسظ واضضٌاس تاظزیس
 زضب ساذتواى ًثایس زض زاذل هحَعِ گصضّا تاظ ضَز.
 احساث ّطتؼساز پلِ ٍ یا ضهپ زض ذاضج اظ حس هالىیت هغلماً هوٌَع است.
 هَلؼیت تیطچطاؽ تطق ٍ زضذتاى ٍالغ زض هؼثط ًسثت تِ ًمطِ اضائِ ضسُ تِ هٌظَض ػرسم لغرغ ٍ جرا ترِ جرایی
تایستی وٌتطل گطزز.

 ومًوٍ مًردی تایتل:
هسىًَی

ضاُ پلِ

آساًسَض

پاضویٌگ

اًثاضی هسىًَی

جوغ

ٍاحس هساحت

ٍاحس هساحت

ٍاحس هساحت

ٍاحس هساحت

ٍاحس هساحت

هساحت

ظیطظهیي

---

------

---

------

---

------

---

------

---

------

ّوىف

---

------

---

------

---

------

---

------

---

------

عثمِ 1

---

------

---

------

---

------

---

------

---

------

عثمِ 2

---

------

---

------

---

------

---

------

---

------

جوغ

---

------

---

------

---

------

---

------

---

------

عثمات

هساحت



 زض ایي لسوت هجوَع ول هساحت ّا زض ّط ضزیف ٍ ستَى یه ػسز هی گطزز.
 کلیٍ وقشٍ َا بایستی َمزاٌ با فایل اتًکد تحًیل دفتزخدمات الکتزيویک شُز شُزداری کاشان
گزدد.
 تایتل ًمطِ هتٌاسة تا ًَع واضتطی ساذتواى ٍ ًَع فضای هَضز استفازُ ٍ تؼساز عثمات عطاحی گطزز.
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 ضًابط ي مقزرات کىتزل مصالح ي وما
ّ واٌّگی تا ضًگ تٌای هجاٍض زض غَضتی وِ ًوای تٌای هجاٍض هغراتك ضرَاتظ ٍ همرطضات تاضرس ،العاهری اسرت.
(چٌاًچِ هجاٍضیي ساذتِ ضسُ تاضٌس اضائِ ػىس ًوای آى ّا العاهی است).
 پطّیع اظ تٌَع ضسیس (تِ حس اغتطاش ،تیص اظ ًَ 3ع هػالح واضتطزی وِ ضاهل ضیطِ ّای تاظضَ ًیع هی ضَز)
زض هػالح ٍ ضًگ ّای ػوسُ ًوا العاهی است( .هٌظَض اظ ػوسُ آى است وِ سرغَح تیطرتطی اظ ًورا ضا تطرىیل
زٌّس).
 استفازُ اظ هػالح تا ضًگ ّای تیطُ زض سغح ًوا زض سغَح ٍسیغ (تیص اظ  5زضغس ًوا) غیطهجاظ است.
 استفازُ اظ هػالح غیملی ،ضیطِ ّای آیٌِ ای ٍ ضفلىسی ،سطاهیه ،واهپَظیت ،سٌگ گطاًیت ٍ سٌگ ّای جال
زازُ ضسُ زض سغح ًوا هوٌَع است.
 هساحت غالة ًوا تایستی آجط تاضس.
 تایستی جْت ًوا ،عیف ضًگی هطاتِ زض هػالح هػطفی ضا اًتراب ًوَز.
 استفازُ اظ پَضص ّای ضیة زاض زض تام ٍ ًوا اویساً هوٌَع است.
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