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تس ٦ٞتقاٙی
هرکس تحقیقات ساختواى و هسکي
ضوابط و هقررات شهرسازی و هعواری
برای افراد هعلول جسوی -حرکت

ریاست هحترم هرکس تحقیقات ساختواى و هسکي
سالم علیکن
ض٤ضایقاٙی ض٨طساظی ٝ ٣قٞاضی ایطا ٟت ٦است٢از ت٢س ٝ 5ػ٤ت٤ٝ ٦ضخ  68/3/8ذ٤ز زض ذػ٤ظ «ض٤اتظ َٝ ٣طضات ض٨طساظی ٝ ٣قٞاضی تطای اىطاز
ٝق ٗ٤ٚخسٞی -حطّتی» ،زض خٚس٤ٝ ٦ضخ  78/9/22پیط٨٢از ٣ظاضت ٝسْ ٣ ٠ض٨طساظی زض اضتثاط تا تاظٖ١طی ٝػ٤ت ٦یاز ضس ٣ ٥پی٤ست آ ٟضا ته٦
ضطح ظیط تػ٤یة ٤ٞ١ز .ت٢اتطای ٠اظ ای ٠تاضید ٝػ٤ت ٦حاضط  ٣پی٤ست آ ٟخایٖعیٝ ٠ػ٤ت ٦تاضید  ٣ 68/3/8پی٤ست ٝطت٤عٝ ٦یٕطزز:
- 1اظ ای ٠تاضید زض ّٚی ٦عطح٧ای آتی  ٣زض زست ت٨ی ٦ض٨طساظی ،ض٨طُساظی ٝ ٣دتٞـ٧ای ٝسْ١٤ی  ٣ساذتٞا١ی سطاسط ّطه٤ض افه ٜاظ ایه٠
ّ ٦ت٤سظ زستٖا٧٥ای زٙ٣تی ٣ ٣اتست ٦ت ٦زٙ٣ت ض٨طزاضی٧ا  ٣یا ترص ذػ٤غی ت٨یٕ ٦طز١س ،ضفایت ض٤اتظ ٤ٝض٤ؿ ت٢س یِ ٝد٤ٞفه ٦پی٤سهت
ّ ٦ضا ٘ٝض٤اتظ تط١ا٦ٝضیعی  ٣عطاحی تطای تس٨ی٘ حطّت ٝقٙ٤ٚی ٠زض سغح ض٨ط ٝی تاضس اٙعاٝی ت٤زّٚ ٣ ٥یٝ ٦طاخـ ٝسهو ٗ٤ت٨یه ،٦تطضسهی ٣
تػ٤یة  ٣اخطای عطح٧ای ت٤سق ٦ض٨طی ،ض٨طُساظی ٝ ٣دتٞـ٧ای ساذتٞا١ی ٝ ٣سْ١٤ی ٤ٝؽي٢س زض ٝطاح٘ ٝرتٚو تػ٤یة  ٣غس٣ض پط٣ا٣ ٦١
١ؾاضت ض٤اتظ ٝصّ٤ض ضا ضفایت ٞ١ای٢س.
 - 2ت٢ٝ ٦ؾ٤ض ضىـ ٤ٝا١ـ ض٨طی ٤ٝخ٤ز الظ ٛاست ّ ٦اغالحات ٤ٝض٤ؿ ت٢س ز ٣ض٤اتظ پی٤ست تا ٍث٘ اظ ت٨ی ٣ ٦یا تدسیس١ؾط زض عطح٧ای ت٤سهق٦
ض٨طی ت٢ٝ ٦ؾ٤ض ١عزیِ تط ّطز ٟضطایظ ٤ٝخ٤ز ت ٦ضطایظ ٢ٝاسة ،ت٤سظ ٝطاخقٝ ٦سو ٗ٤فٞطا ٟض٨طی تا ت٤خ ٦ت ٦ا٤ٙ٣یت ٧ط یِ ت ٦اخطا زضآیس.
- 3ضفایت ض٤اتظ ت٢س چ٨اض ض٤اتظ پی٤ست (زض ذػ٤ظ ساذتٞا٧ٟای فٝ٤ٞی) زض عطاحی ّٚیه ٦سهاذتٞا٧ٟهای ٤ٝضه٤ؿ ىػه٘ ٝهصّ٤ض تهطای
ت٨ی٢٢ّ٦سٕا ٟعطح٧ای ىً٤اٙصّط اٙعاٝی است ٝ ٣طاخـ ٝسو ٗ٤غس٣ض پط٣ا١ ٣ ٦١ؾاضت ساذتٞا١ی ٤ٝؽو ت ٦اخطای غحیح  ٣زٍیٌ آ٧ ٟست٢س.
ّٚی ٦ساذتٞا٧ٟای فٝ٤ٞی ٤ٝض٤ؿ ای ٠آیی١ ٠ا ٦ٝترػ٤ظ ازاضات زٙ٣تی ٤ٝخ٤ز تایس تسضیداً تا ضطایظ ای ٠آیی١٠ا ٦ٝتغثیٌ زاز ٥ض١٤س .تطهریع
ٝیعا ٟتغثیٌ ای ٠ض٤اتظ  ٣ظٝا ٟالظ ٛتطای افٞاٗ آ ٟت ٦ف٨سّٞ ٥یسی١٤ی ٝطّة اظ ٞ١ای٢سٕا ٟساظٝا ٟت٨عیستی ،ت٢یاز خا١ثاظا٣ ،ٟظاضت ٝسْ٣ ٠
ض٨طساظی ٣ظاضت ّط٤ض ،ساظٝا ٟتط١ا ٣ ٦ٝت٤زخ٣ ٣ ٦ظاضت ىط ٣ ٔ٢٧اضضاز اسالٝی ذ٤ا٧س ت٤ز٣ .ظاضت ٝسْ ٣ ٠ض٨طساظی ٤ٝؽو است تضهٞی٠
ٍا١٤١ی افٞاٗ ای ٠ض٤اتظ ضا اظ ٝطخـ شیطتظ ّسة ٞ١ایس.
 - 4افٞاٗ ض٤اتظ َٝ ٣طضات ت٢س س ٦ض٤اتظ پی٤ست (زض ذػ٤ظ ض٤اتظ ت٤غی٦ای ٢ٝاسةساظی ٝحیظ ض٨طی) اذتیهاضی ته٤زٙ٣ ٥هی تهط حسهة
تطریع ّٞیسی٤ٝ ٟ٤ض٤ؿ ت٢س  3ایٝ ٠ػ٤ت ٣ ٦تا استياز ٥اظ تضٞی٧٠ای ٍا١٤١ی ّّ ٦سة ذ٤ا٧س ضس ،اٙعاٛآ٣ض ذ٤ا٧س ٕطزیس.
- 5ضفایت ٝياز ت٢س پ٢ح ض٤اتظ پی٤ست (زض ذػ٤ظ ساذتٞا٧ٟای ٝسْ١٤ی) زض ّٚی ٦ساذتٞا٨١ا ٝ ٣د٤ٞف٧٦ای ٝسْ١٤ی ٤ٝض٤ؿ آ ٟت٢س اٙعاٝهی
است.
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٣- 6ظاضت ٝسْ ٣ ٠ض٨طساظی ٤ٝؽو است حساّثط ٧ط  5ساٗ یِ تاض تا خٚة ١ؾط ّٞیسی٤ٝ ٟ٤ضه٤ؿ ت٢هس  3ایهٝ ٠ػه٤ت ،٦ضه٤اتظ َٝ ٣هطضات
٤ٝض٤ؿ آ ٟضا ٤ٝضز تاظٖ١طی  ٣تغثیٌ تا ضطایظ  ٣اْٝا١ات خسیس ٍطاض زاز ٣ ٥تطای تػ٤یة ت ٦ض٤ضایقاٙی ض٨طساظی ٝ ٣قٞاضی ایطا ٟپیط٨٢از ٞ١ایس.
- 7زض خ٨ت تحٌَ ّا ٘ٝترط٢ا ٦ٝضٞاض٤ٝ 17081 ٥ضخ  70/4/29ضیاست ٝحتط ٛخ٤٨ٞضی ،زض ٧ط استاّٞ ٟیت ٦زائٞی پیٖیطی افٞاٗ ضه٤اتظ ٣
َٝطضات پی٤ست تا حض٤ض ٞ١ای٢سٕا ٟزستٖا٧٥ای ٢ٝسضج زض ت٢س  3ایٝ ٠ػ٤ت ٦ظیط ١ؾط استا١ساض تطْی٘ ٝیٕطزز .زتیطذا ٦١ایّٞ ٠یت٧٦ا ته ٦اسهت٢از
ترط٢اٝ ٦ٝصّ٤ض زض ساظٝا٧ٟای ت٨عیستی استاٝ ٟستَط ذ٤ا٧س ضس.
- 8پیط٨٢از ٝیٕطزز ٣ظاضت ىط ٣ ٔ٢٧آ٤ٝظش فاٙی٣ ،ظاضت آ٤ٝظش  ٣پط٣ضش  ٣سایط ساظٝا٧ٟا ٝ ٣ؤسساتی ّ ٦تا اٝط آ٤ٝظش ١یهط٣ی ا١سها١ی زض
سغ٤ح ٝرتٚو اضتياط زاض١س ،زض ضضت٧٦ای ٝطتثظ تا عطاحی ّاٙثسی تساتیط الظ ٛضا خ٨ت ٕ٢دا١س٣ ٟاحس زضسی ٝسهتَٚی تهطای تهسضیص اغه٣ ٗ٤
ض٤اتظ عطاحی تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚخسٞی -حطّتی اتراش ٤ٞ١ز ٣ ٥زض ضضت٧٦ای میطٝطتثظ تا عطاحی ّاٙثسی ،حَ ً٤ضه٨طی ٝ ٣قٞهاضی ٝقٚهٙ٤ی،٠
ضط٣ضت ٢ٝاسة ساظی ٝحیظ تطای زستطسی آ١اٞ٧ ٣ ٟچ٢ی١ ٠یاظ٧ای خسٞی ای ٠اىطاز زض ضاتغ ٦تا ٤ٝض٤ؿ ترػع ٤ٝضز ١ؾط ضا حساٍ٘ زض ضهطح
یْی اظ زض٣س ٤ٝخ٤ز تیيعایس.
- 9پیط٨٢از ٝیٕطزز ساظٝا ٟغسا  ٣سیٞای خ٤٨ٞضی اسالٝی ایطا ٟزض تط١ا٧٦ٝای ذ٤ز ،إٓا٥ساظی فٝ٤ٞی زض ظٝی٢ٝ ٦٢اسةسهاظی ٝحهیظ تهطای
اىطاز ٝق ٗ٤ٚخسٞی -حطّتی ضا زض خ٨ت حٞایت اظ ایداز ىطغت٧ای ٝسا٣ی تطای حض٤ض ا١ا ٟزض خاٝق ،٦زض ١ؾط تٖیطز.
- 10پیط٨٢از ٝیض٤ز ٝطاّع  ٣زستٖا٧٥ای شیطتظ زض ٖ٢٧ا ٛآٝاضٕیطی سطضٞاضی ١ي٤س ٝ ٣سْ ،٠آٝاض  ٣اعالفات ذهاظ ٝقٚهٙ٤ی ٠خسهٞی ٣
حطّتی ضا ت٨یٞ١ ٦ایس.
جلیل حبیباللهیان معاون وزیر و دبیر شورای عالی
٧سى٨ا
٧سه اظ تس٣ی ٠ای ٠ض٤اتظ َٝ ٣طضات،ساٝا١س٧ی ٣ضـ ٤ٝخ٤ز  ٣ضْ٘ ترطیس ٟت ٦ت٤سهق ٦آتهی ىضها٧ای ضه٨طی ٝ ٣قٞهاضی تهطای اضاز ٝقٚهٗ٤
خسٞی -حطّتی زض خ٨ت زستیاتی ت ٦استَالٗ ىطزی  ٣حَ ً٤اختٞافی آ١ا ٟاست.
تقطیي٨ا
ٝق ٗ٤ٚخسٞی -حطّتی
ٝق ٗ٤ٚخسٞی -حطّتی ت ٦ىطزی اعالً ٝیض٤ز ّ ٦ت٧ ٦ط فٚت زچاض ضقو ،اذتالٗ ٣یافس ٛت٤ا١ایی زض ا١سا٨ٝای حسی  ٣حطّتی است.
استَالٗ ىطزی
تٝ ٦يٍ ِٝ٤٨ات٘ زستطس ت٤زٝ ٟحیظ٧ای ىیعیْی تطای ىطز ،ت ٦ع٤ض ٝستَ٘  ٣تس ِّٞ ٟ٣زیٖطا ٟاست.
تد٨یعات ض٨طی
٢ٝؾ٤ض اظ تد٨یعات ض٨طی زض ای ٠ض٤اتظ ،ایستٖا٧ای ات٤ت٤س ،پاضّی٧ٔ٢ای اتٝ٤ثی٘ ،تٚي٧٠ای فٝ٤ٞی ،غ٢س٧ً٣های پسهت ،آتطیعٕا٨٧ها .…٣
است.
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ثاتت
٢ٝؾ٤ض اظ ثاتت زض ای ٠ض٤اتظٝ ،ػاٙحی است ّ ٦زض ّو یا ١ؾایط آ ٟتّ ٦اض تطز ٥ضس ٣ ٥تطاحتی  ٣تط اثط استيازٝ ٥ساٝ ٣ ٛ٣تسا ٗ٣خاتدا ٖ١طزز.
ضاٝپ پ٦ٚ
ضا ٥پ٦ٚای است ّ ٦اضتياؿ پ ٦ٚآ 2 ٟسا١تیٞتط ّ ٣و پ ٦ٚآ ٟتا ف ٌٞحساٍ٘  65سا١تیٞتط زاضای حساّثط ضیة  3زضغس تاضس.
ضاٝپ خسٗ٣
سغح ضیثساض ّ٤تا٧ی است ّ ٦تا تطیس ٟیا اىع٣ز ٟتط خس ٗ٣ایداز ض٤ز.
سغح ضیثساض
سغح حطّت پیاز٥ای ّ ٦ضیة عٙ٤ی زاضت ٦تاضس.
ساذتٞا٧ٟای فٝ٤ٞی
٢ٝؾ٤ض اظ ساذتٞا٨١ای فٝ٤ٞی زض ای ٠ض٤اتظ َٝ ٣طضات ،آ ٟزست ٦اظ ساذتٞا٨١ایی ٧ست٢س ّ ٦یْی اظ ا٤١اؿ ذسٝات فٝ٤ٞی ضا زض اذتیاض اىطاز خاٝق٦
ٍطاض ٝیز٢٧س.
ساٝا١س٧ی
٢ٝؾ٤ض اظ ساٝا١س٧ی،ساظٕاض ساذت٢ٝ ٣ ٠اسة ٤ٞ١زٝ ٟحیظ ىیعیْی خ٨ت استياز ٥ضاحت اىطاز ٝق ٗ٤ٚتا زضخات ٝرتٚو ١ات٤ا١ی خسهٞی -حطّتهی
است.
سرت
٢ٝؾ٤ض اظ سرت ،زض ای ٠ض٤اتظ ٝػاٙحی است ّ ٦زض ّو یا ١ؾایط آ ٟتّ ٦اض تطز ٥ضس ٣ ٥تطاحتی  ٣تط اثط استيازٝ ٥هساٝ ٣ ٛ٣تهسا ٗ٣تنییهط ضهْ٘
١س٧س.
غاه
ٝسغح ٤ٞ٧ ٣اض
فالی ٜتی٠اٚٚٞٙی اىطاز ٝقٗ٤ٚ
فالیٞی ٧ست٢س ّ ٦تطای ض٢اسا١س ٟتس٨یالت ٍات٘ زستطس تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚتا ضفایت ت٢اسثاتتػا٣یط ظیط١ ،ػة یا تطسیٝ ٜیض١٤س.
فطؼ ٝيیس
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٢ٝؾ٤ض اظ فطؼ ٝيیس ،فطؼ تسٝ ٟ٣ا١ـ  ٣ذاظ تاٍیٞا١س ٥تی ٠عطىی ٠یِ ٕصضٕا ٥است.
میط ٙنع١س٥
٢ٝؾ٤ض اظ میط ٙنع١س ٥زض ای ٠ض٤اتظٝ ،ػاٙحی است ّ ٦زض ّو یا ١ؾایط آ ٟتّ ٦اض تطز ٥ضس ٣ ٥تط اثط تٞاس تا ّيص ،فػا ،چطخ غ٢سٙی چطذساض ٣
١ؾایط آ ٟاغغالُ الظ ٣ ٛای ٠ٞضا تطای ىطز ایداز ٞ١ایس.
ٍات٘ زستطس
٢ٝؾ٤ض اظ ٍات٘ زستطس زض ای ٠ض٤اتظ اْٝا ٟاستيازٝ ٥ستَ٘ ىطز اظ ىضا٧ا  ٣تد٨یعات ٝقٞاضی است.
ٍيس ٦پ٦ٚ
٢ٝؾ٤ض اظ ٝحس٣ز ٥ىضایی ضا ٥پ ٣ ٦ٚپإطز٧ای ٝطت٤ط ت ٦آ ٟاست.
٢ٝاسة
زاضای ٢ٝاسثتٝ ،طات٨ت ٤ٝ ٣اىَت
٣احس ٝسْ١٤ی ٍات٘ زستطس
٣احس ٝسْ١٤ی ٍات٘ زستطس ت٣ ٦احس ٝسْ١٤ی اعالً ٝیض٤ز ّ ٦اىطاز ٝق ٗ٤ٚخسٞی -حطّتی تس١ ٟ٣یاظ ت ِّٞ ٦زیٖهطا ٣ ٟته ٦عه٤ض ٝسهتَ٘
تت٤ا٢١س اظ آ ٟاستياز٢٢ّ ٥س.
زٙی٘ ا١تراب غ٢سٙی چطذساض
غ٢سٙی چطذساض ت ٦زٙی٘ زاضا ت٤ز ٟتیطتطیٝ ٠حس٣زیت زض ٝیا٣ ٟسای٘ ّ ِٞحطّتی ٝتساٝ ،ٗ٣ث٢ا ٍطاض زازٝ ٥یض٤زٝ .ث٢های ا١ترهاب ا١هساظ٧٥ها ٣
ٝطرػات زض ای ٠ض٤اتظ ،اىطازتعٕساٗ است.
ضْ٘٧ای  2تا  5ا١ساظ٧٥ا  ٣زستطسی٧ای اىطاز ٝق ٗ٤ٚضا زض حطّت ت ٦تاال  ٣خ١ ٤ٚطاٝ ٟیز٢٧س  ٣ضْ٘٧ای  6تا ٞ١ 11ایاٖ١ط ا١ساظ٧٥ا  ٣ى٤اغه٘
الظ ٛخ٨ت حطّت  ٣خات٦خایی اىطاز ٝقٝ ٗ٤ٚیتاض٢س.
ىػ٘ اٗ٣
ض٤اتظ ض٨طساظی تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚخسٞی -حطّتی
1ه ض٤اتظ عطاحی ىضای ض٨طی
1ه 1پیاز ٥ض٣
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1ه1ه 1حساٍ٘ فطؼ ٝيیس پیاز٥ض ٣تایس  125سا١تیٞتط تاضس .زض ٧ط غ٤ضت زض عطاحی پیاز٥ض٧٣ا ،ضفایت ترهص  10آیهی١ ٠اٝه ٦عطاحهی ضا٨٧های
ض٨طی ٝػ٤ب ض٤ضایفاٙی ض٨طساظیٝ .قٞاضی ایطا ٟاٙعاٝیست.
1ه1ه 2ض٤اتظ پیطاٝسٕی زض پیاز٥ض:٣
1ه1ه2ه 1زض پیاز٥ض٧٣ایی ّ ٦ت٧ ٦ط فٚت ٝا١قی ١ػة ٝیٕطزز،ضفایت حساٍ٘ فطؼ ٝيیس فث٤ضی ی 125سا١تیٞتط اخثاضی است.
1ه1ه2ه 2پیطاٝسٕی اضیای ١ػة ضس ٥تا اضتياؿ  70سا١تیٞتط ،ض ٠ٞضفایت ت٢س 1ه1ه 1تاتـ سایط َٝطضات ض٨طساظی ٝ ٣قٞاضی است(ضْ٘ ).12
1ه1ه2ه 3پیطاٝسٕی اضیای ١ػة ضس ٥تط ض٣ی زی٤اض پیاز٥ضٝ ٣ا٢١س «تٚي٧»٠ا ّٙ ٦ث٧٦ای ذاضخی آ٨١ا زض اضتياؿ تی 70 ٠تا  200سها١تیٞتط اظ ّهو
تٞا ٛضسٍ ٥طاض زاضت ٦تاض٢س١،ثایس اظ  10سا١تیٞتط تیطتط تاضس(ضْ٘ ).13
1ه1ه2ه 4پیطاٝسٕی اضیای ١ػة ضس ٥ض٣ی پای ٦یا ست ٟ٤زض اضتياؿ تی 70 ٠تا  200سا١تیٞتط اظ ّو تٞا ٛضس ٦ّ ،٥زض خ٨هت حطّهت ىهطز پیهاز٥
تاضس ،تا  30سا١تیٞتط ٝداظ است (ضْ٘٧ای ).15٣ 14
1ه1ه 3پیاز٥ض٧٣ای ٝسَو تایس حساٍ٘  210سا١تیٞتط اضتياؿ آظاز زاضت ٦تاض٢س .زض غ٤ضتی ّ ٦زض ٍسٞت٧ایی اظ ٝسیط پیاز٥ض ٣اضتياؿ  210سا١تیٞتط
ّٞتط تاضس ،تایس ض ٔ١آٝ ٟتضاز تا ٝحیظ ت٤ز ٣ ٥خ٨ت اضراظ ١اتی٢ا یِ إا٧ی ز٢٧سٍ ٥ات٘ ٞٙص تاٝیٕ ٠طزز.
1ه1ه 4حساّثط ضیة فطضی پیاز٥ض ٣ز ٣زضغس تاضس.
1ه1ه 5حساّثط ضیة عٙ٤ی پیاز٥ض 5 ٣زضغس تاضس .پیاز٥ض٧٣ای تا ضیة تیص اظ  5زضغس ٚٝع ٛت ٦اخطای ض٤اتظ سغح ضیثساض ذ٤ا٧س ت٤ز.
1ه1ه 6زض غ٤ضت ٙع٣ ،ٛ٣خ٤ز اذتاله سغح زض پیاز٥ض ٣تا  2/5سا١تیٞتط ٝداظ است  ٣تیص اظ آٝ ٟط ٗ٤ٞضفایت ض٤اتظ سغح ضیثساض ذ٤ا٧س ت٤ز.
1ه1هٍ 7سٞت اتػاٗ ز ٣پیاز ٥ض١ ٦ّ ٣سثت ت ٜ٧ ٦اذتاله سغح زاض١س ،تایس ت ٦ضْ٘ ٝسغح  ٣تا اتقاز حساٍ٘  125×125سا١تیٞتط عطاحهی ٕهطزز.
(اذتاله سغح تایس تا تقثی ٦سغ٤ح ضیثساض زض ٝحٚی میط اظ ٝحا اتػاٗ ا١دإ ٛیطز).
1ه1ه 8زض ٝح٘ تَاعـ ز ٣پیاز ٥ض ،٣الظ ٛاست ّيساظی ٝح٘ تَاعـ تا تاىت  ٣ضٝ ٔ١تيا٣تی اخطا ٕطزز تا تطای اضراظ ١اتی٢ها ١ ٣یٞه ٦تی٢ها ٍاته٘
تطریع تاضس (ضْ٘٧ای ).17 ٣ 16
1ه1ه 9ایداز خس ٗ٣ت ٦اضتياؿ حساٍ٘  5سا١تیٞتط ت ٦ضٝ ٔ١تضاز تا ٝحیظ اعطاه ،تی ٠پیاز٥ض ٣ ٣س٤اض٥ضٞ٧ ٣ ٣چ٢ی ٠تی ٠پیاز٥ض ٣ ٣تامچ ٦یا خ٤ی
ّ٢اض پیاز٥ض ٣اٙعاٝی است.
1ه1ه 10پ٤ضص ّو پیاز٥ض٧٣ا تایس اظ ٝػاٙح سرت ،ثاتت ،میطٙنع١س ٣ ٥غاه تاضس.
1ه1ه٧ 11طٕ ٦١٤زض پ٤ش تا پیاز٥ض ٜ٧ ٣سغح تاضس.
1ه1ه 12حتیاالْٝا ٟاظ ١ػة ٧ط ٕ ٦١٤ضثْ ٦زض سغح پیاز ٥ض ٣خٕ٤ٚیطی ض٤ز .زض غ٤ضت ٙع ٛ٣ضثْ ٦تایس ف٤ٞز تط خ٨ت حطّت  ٣ىضای تهاظ آٟ
اظ  2سا١تیٞتط ّٞتط تاضس (ضْ٘ ).18
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1ه1ه 13زض حطیٝ ٜقاتط ،تایس اظ ّاضت ٕیا٧ا١ی ّٝ ٦ی ٥٤یا غٞل آ٨١ا ٤ٝخة ٙنع١سٕی سغح ٝقثط ضا ىطا ٜ٧ذ٤ا٢٧س ساذت یها ٕسهتطزٕی ضهاخ ٣
تطٓ آ٨١ا ٝا١ـ حطّتی ایداز ذ٤ا٢٧س ّطز ،ذ٤ززاضی ض٤ز.
1ه 2پ٨ٚای اضتثاعی تی ٠پیاز٥ض ٣ ٣س٤اض٥ض٣
1ه2ه 1پیصتی٢ی پ٘ اضتثاعی تی ٠پیاز٥ض ٣ ٣ذیاتا ٟزض تَاعـ٧ا  ٣اٝتساز ّٚی ٦ذظّطی٨ای فاتط پیاز ٥ضط٣ضی است.
1ه2ه 2اتػاٗ پ٘٧ای اضتثاعی  ٣پیاز ٥ض ٣تایس تس ٟ٣اذتاله سغح تاضس .زض غ٤ضت ٣خ٤ز اذتاله سغح ،ضفایت ض٤اتظ شّط ضسٝ ٥طت٤ط ت ٦سغح
ضیثساض اٙعاٝی است.
1ه2ه 3فطؼ پ٘٧ای اضتثاعی ّ ٦زض اٝتساز ٝسیط پیاز٥ض١ ٣ػة ٝیض١٤س ،تطاتط فطؼ پیاز٥ض ٣تاضس .حساٍ٘ فطؼ پ٘٧ای اضتثاعی ف٤ٞز تط ٝسیط
پیاز٥ض 150 ٣سا١تیٞتط تاضس.
1ه2هٝ 4ح٘ اضتثاط پیاز٥ض ٣تا س٤اض٥ض ٣تایس زاضای فالی ٜحسی ٍات٘ تطریع تطای ١اتی٢ایاّٜ ٣ ٟتی٢ایا ٟتاضس.
1ه2ه 5سغح پ٨ٚای اضتثاعی تایس اظ ٝػاٙح سرت ،ثاتت ،میطٙنع١س ٣ ٥غاه تاضس.
1ه2ه 6زض ّ٢اض٧٥ای فطضی پ٘ اضتثاعی ،تقثیٙ ٦ثٝ ٦رػ٤ظ ت ٦اضتياؿ حساٍ٘  5سا١تیٞتط تا ضٝ ٔ١تضاز تا ٝحیظ اٙعاٝی است.
1ه2ه 7زض عطىی ٠فطضی پ٘ اضتثاعی تی ٠پیاز٥ض ٣ ٣س٤اض٥ض ،٣تقثیٝ ٦ی ٣ ٦ٚزستٖطز ٢ٝغثٌ تا ت٢س 4ه1ه 6ضط٣ضی است.
1ه 3ضاٝپ خسٗ٣
1ه3ه 1حساّثط ضیة ضاٝپ خو٧ٗ٤ایی تا عّٞ ٗ٤تط اظ ٝ 1تط 15 ،زض غس است  ٣ضاٝپ خس٧ٗ٣ای تا تیص اظ یِ ٝتط ع ٗ٤تاتـ َٝهطضات سهغ٤ح
ضیثساض ذ٤ا٢٧س ت٤ز.زض ضاٝپ خس٧ٗ٣ایی ّ ٦زاضای تطیسٕی زض ز ٣عطه ٧ست٢س حساّثط ضیة تطیسٕی٨ا تایس ز ٥زضغس تاضس (ضْ٘٧ای ).20 ٣ 19
 2-3-1ضاٝپ خس١ ٗ٣ثایس زض ٝسیط حطّت  ٣تٍ٤و اتٝ٤ثی٘ پیطط٣ی زاضت ٦تاضس.
 3-3-1حساٍ٘ فطؼ ضاٝپ خس ٗ٣ت ٦استث٢ای تطیسٕی٨ای ّ٢اضی آ 90 ٟسا١تیٝتط تاضس.
 4-3-1زض غ٤ضتی ّ ٦ضاٝپ خس ٗ٣ت ٦غ٤ضت ٍغطی*  ٣یا ٕ٤ض٦ای زض ٝح٘ تَاعـ٧ا ٍطاض ٕیطز ،تایس زاضای ىضای آظاز  120سا١تیٝتط زض زاذ٘
ذظّطی فاتط پیاز ٥تاضس (ضْ٘٧ای )22 ٣ 21
 5-3-1زض غ٤ضتی ّ ٦ضاٝپ خس٨ٙ٣ا زض اٝتساز ذظّطی فاتط پیازٍ ٥طاض زاضت ٦تاض٢س ،تایس حساٍ٘  120سا١تیٝتط ىضای آظاز زض زاذه٘ ذهظّطهی
فاتط پیازٍ ٥طاض تٖیطز (ضْ٘٧ای .)24 ٣ 23
 6-3-1زض غ٤ضتی ّ ٦ضاٝپ خس٧ٗ٣ای ٍغطی زاضای تطیسٕی ّ٢اضی تاضس .ای ٠تطیسٕی٧ا تایس  60سا١تیٝتط  ٣ت ٦غ٤ضت ذغط ٝستَی ،ٜزض ٧ط ز٣
عطه خس ٗ٣زض زاذ٘ ذظّطی فاتط پیازٍ ٥طاض زاضت ٦تاض٢س.
ٝ 4-1ح٘ فث٤ض فاتط پیاز ٥زض س٤اض٥ض٣
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 1-4-1ایداز ذظّطی فاتط پیاز ٥زض س٤اض ٥ض ٣زض ّٚی ٦تَاعـ٧ا  ٣حساّثط زض ٧ط ٝ 500تط ض ٠ٞىطا ٜ٧آ٣ضز ٟت٨ٞیسات ای٢ٞی پیاز ٥اٙعاٝی است.
 2-4-1زض ٝح٘ تطزز اىطاز ٝق ٣ ٗ٤ٚزض ْٝا٧ٟای ذاظ آ٨١ا ایداز ذظّطی فاتط پیاز ٥تا فالٝت تی٠اٚٚٞٙی اىطاز ٝق ٗ٤ٚاٙعاٝی است.
 3-4-1ساذت ٠پ٨ٚای اضتثاعی تی ٠پیاز ٥ض ٣ ٣س٤اض٥ض ٣زض اٝتساز ذظّطی فاتط پیاز ٥اٙعاٝی است.
 4-4-1زض ٝسیط ذظّطی فاتط پیاز ٥حصه خس ٣ ٗ٣خعیط٧٥ای ٣سظ ذیاتا ٟاٙعاٝی است.
ّ 5-4-1يساظی ٝح٘ ذظّطی فاتط پیاز ٥تایس تا تاىت  ٣ضٝ ٔ١تيا٣تی اخطا ٕطزز تا تطای اضراظ ١اتی٢ا ١ ٣ی٦ٞتی٢ا ٍات٘ تطریع تاضس.
 5-1تٍ٤يٖا٥
 1-5-1ت٢ٝ ٦ؾ٤ض پیاز ٥ضس ٟاىطاز ٝق ٗ٤ٚاظ ٣سیَٚ١ ٦ٚی ٦س٤اضی ١ ٣یع س٤اض ضس ٟآ١ا ٟزض ذیاتا٨١ای اغٚی ض٨ط ،ایداز ذٚیح (پیططىتٖی سه٤اض٥ض٣
زض پیاز٥ض )٣ت ٦ف ٌٞحساٍ٘ ٝ 3/5تط  ٣ت ٦ع ٗ٤حساٍ٘ ٝ 12تط تا اضتثاط ٢ٝاسة تا پیاز٥ض ٣اٙعاٝی است.
 2-5-1اذتػاظ ز ٣پاضّی٣ ٔ٢یژ ٥اىطاز ٝق ٗ٤ٚتا ١ػة فالٝت ٝرػ٤ظ زض ّ٢هاض ذیاتا٨١های اغهٚی ،زض ٧هط ٝ 500تهط ىاغه ٣ ٦ٚزض ٝحهس٣ز٥
ساذتٞا٧ٟای فٝ٤ٞی اٙعاٝی است.
 3-5-1تٍ٤يٖا ٥اىطاز ٝق ،ٗ٤ٚزض ٧ط سٞت ١ثایس تیص اظ  2زضغس ضیة زاضت ٦تاضس.
 6-1تد٨یعات ض٨طی
 1-6-1پاضّی٧ٔ٢ا
 1-1-6-1حساٍ٘ تقساز ىضا٧ای پاضّیٍ ٔ٢ات٘ زستطی تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚزض ْٝا٧ٟای فٝ٤ٞی تایس تطاساس خس 1 ٗ٣تقییٕ ٠طزز.
خس -1 ٗ٣حساٍ٘ تقساز ىضا٧ای پاضُ ٍاب زستطس تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚزض پاضّی٧ٔ٢ای فٝ٤ٞی
حداقل تعداد فضاهای پارک
تعداد فضاهای پارک موجود
قابل دسترس برای افراد معلول
تا 25

1

 26تا 50

2

 51تا 75

3

 76تا 100

4

 101تا 150

5

 151تا 200

6

 201تا 300

7

 301تا 400

8
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9

تاالتط اظ 500
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 2-1-6-1حساٍ٘ فطؼ ٝح٘ تٍ٤و اتٝ٤ثی٘ اىطاز ٝقٝ 3/5 ٗ٤ٚتط است.
ٝ 3-1-6-1ح٘ تٍ٤و اتٝ٤ثی٘ اىطاز ٝقٝ ٗ٤ٚی تایس زض ١عزیْتطی ٠ىاغ ٦ٚت ٦زض٧ای ٣ض٣زی یا ذط٣خهی  ٣آسا١سه٤ض پاضّی٢هٔ تاضهس  ٣ته٣ ٦سهی٦ٚ
فالٝت ٝرػ٤ظ ٝطرع ض٤ز.
ٝ 4-1-6-1ح٘ تٍ٤و اتٝ٤ثی٘ اىطاز ٝق ،ٗ٤ٚزض ٧ط سٞت ١ثایس تیص اظ  2زضغس ضیة زاضت ٦تاضس.
 5-1-6-1حساٍ٘ اضتياؿ ٝيیس پاضّی٧ٔ٢ای ٝسَو ٣ ٣ض٣زی آ٨١ا تایس  240سا١تیٝتط تاضس (تس ٟ٣ای٧٦ٙ٤ٙ ٦ْ٢ا ّ ٣ا١ا٨ٙای تأسیسهاتی  ٣میهط ٥اظ
اضتياؿ ٝيیس آ ٟتْا٧س).
 2-6-1ایستٖا٧٥ا
ٝ 1-2-6-1ح٘ ا١تؾاض ٝساىط تطای ات٤ت٤س تایس  ٜ٧سغح تا ّو ات٤ت٤س تاضس.
 2-2-6-1ضطایظ ٍات٘ زستطس ت٤زٝ ٟح٘ ا١تؾاض ٝساىط زض ایستٖا٧٥ای ات٤ت٤س ض٨طی ،تایس ٝغاتٌ ضطایظ اتػاٗ پیاز٥ض ٣ت ٦س٤اض٥ض ٣تاضس.
 3-2-6-1زض ایستٖا٧٥ای ات٤ت٤س ،پیصتی٢ی سطپ٢ا ،٥حياػ ٢ٝاسة١ ،یْٞت  ٣غ٢سٙی تها اضتيهاؿ  45سها١تیٝتهط  ٣تها زسهتٖیط ٥ته ٦اضتيهاؿ 70
سا١تیٝتط اظ ّو اٙعاٝی است.
 3-6-1تٚي ٠فٝ٤ٞی  ٣غ٢س ً٣پست
 1-3-6-1زض ٝحٚی ّ ٦تقسازی اتاٍِ تٚي ٠فٝ٤ٞی تقثیٕ ٦طزیس ٥است ،تایس حساٍ٘ یِ تٚي ٠فٝ٤ٞی ٍات٘ زسهتطس تهطای اضهراظ اسهتياز٥
ّ٢٢س ٥اظ غ٢سٙی چطذساض  ٣یِ تٚي ٠فٝ٤ٞی تطای اضراظ تا ض٤٢ایی ّٝ ،ٜد٨ع ت ٦سیست ٜتَ٤یت ّ٢٢س ٥غسا اذتػاظ زاز ٥ض٤ز.
ٍ 2-3-6-1ات٘ زستطس ت٤ز ٟغ٢س ً٣پست  ٣ىضای آظاز خ ٤ٚتٚي ٠فٝ٤ٞی ،تایس ت ٦غ٤ضت  ٜ٧سغح یا تا ضهیة ٢ٝاسهة تهطای اىهطاز ٝقٚهٗ٤
غ٤ضت ٕیطز.
 3-3-6-1پیصتی٢ی ىضای آظاز ٝ ٣سغح ت ٦اتقاز حساٍ٘  120×75سا١تیٝتط زض خ ٤ٚتٚي ٠اٙعاٝی است.
 4-3-6-1حساٍ٘ اتقاز تاخ ٦تٚي 110×140 ٠سا١تیٝتط تاضس.
 5-3-6-1حساٍ٘ فطؼ «زض» تاخ ٦تٚي ٠فٝ٤ٞی  80سا١تیٝتط  ٣تس ٟ٣آستا ٦١تاضس.
 6-3-6-1حساّثط اضتياؿ ٝح٘ ضْاه تطای ٣اضز ّطز ٟسْ ٣ ٦یا ّاضت ،غيح ٦ضٞاضٕ٥یط تٚي٤ٕ ٣ ٠ضی تٚي ٠تایس  100سا١تیٝتط اظ ّو تاضس.
 7پیصتی٢ی پیطر٤ا ٟزض اضتياؿ  80سا١تیٝتط  ٣ت ٦ف ٌٞحساٍ٘  20سا١تیٝتط خ٨ت استياز ٥اىطاز ٝق ٗ٤ٚزض ىضای تٚي ٠فٝ٤ٞی ضط٣ضی است.
 8-3-6-1حساّثط اضتياؿ ضْاه غ٢س ً٣پست  100سا١تیٝتط اظ ّو تاضس.
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 4-6-1آتطیعٕا٥
 1-4-6-1زض ٝقاتط  ٣ىضا٧ای ض٨طی  ٣زض ٝح٨ٚایی ّ ٦آتطیعٕا ٥فٝ٤ٞی احساث ٝیض٤ز ،ایداز حساٍ٘ یِ آتطیعٕهاٝ ٥رػه٤ظ اىهطاز ٝقٚه،ٗ٤
ٝد٨ع ت ٦ت٤اٙت ىطٖ١ی ٝغاتٌ ت٢س  8-1-4اٙعاٝی است .زض آتطیعٕا٧٥ای تعضٓ ت ٦اظای ٧ط ز٣ ٥احس آتطیعٕاٝ ٥قٞهٙ٤ی ،تایهس یهِ ٣احهس آتطیعٕها٥
ٝرػ٤ظ اىطاز ٝق٢ٝ ٗ٤ٚؾ٤ض ٕطزز.
- 2ض٤اتظ ٢ٝاسةساظی ىضای ض٨طی ٤ٝخ٤ز
 1-2پیاز٥ض٧٣ای ٤ٝخ٤ز
 1-1-2تا استياز ٥اظ اْٝا١ات ،حساٍ٘ فطؼ پیاز٥ض٧٣ای تاضیِ تایس ت 90 ٦سا١تیٝتط ضسا١یس ٥ض٤ز .ای ٠اْٝا١ات ،ضا ٘ٝسطپ٤ضیسّ ٥هطز ٟخه٤ی
آب ،اٙحاً ترطی اظ س٤اض٥ض ٣ت ٦پیاز٥ضّ ،٣ا٧ص فطؼ تامچ٧٦ای ّ٢اض پیاز٥ض …٣ ٣است.
٤ٝ 2-1-2ا١قی ّ ٦ت٧ ٦ط فٚتی زض پیاز٥ضٍ ٣طاض زاضز  ٣اظ حساٍ٘ فطؼ ٝيیس  90سا١تیٝتط ٝیّا٢٧س تایس خاتدا ٕطز١س.
 3-1-2حساٍ٘  90سا١تیٝتط اظ فطؼ پ٧٦ٚای ٤ٝخ٤ز زض پیاز٥ض٧٣ا تایس ت ٦سغ٤ح ضیثساض یا ضاٝپ پ٧٦ٚای ٢ٝاسة تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚتثسی٘ ض٤ز.
ّ 4-1-2و ّٚی ٦پیاز٥ض٧٣ا تا ٝػاٙح سرت ،ثاتت ،میطٙنع١س ٣ ٥غاه پ٤ضیس ٣ ٥تطٝی ٜض٤ز.
ّٚ 5-1-2ی ٦زضظ٧ای تیطتط اظ ز ٣سا١تیٝتط ت٣ ٦سی٤ٝ ٦ٚاز سرت پط ض١٤س.
٧ 6-1-2ط ٤١ؿ پیطاٝسٕی تیص اظ  10سا١تیٝتط (ٝا٢١س تات ،٤ٚفالی ،ٜسای٦تاٝ ٟناظ٧٥ا  )…٣تا اضتياؿ حساٍ٘  210سا١تیٝتط تاال تطز ٥ض٤ز.
 7-1-2زض ٤ٝاٍـ ضط٣ضی ّ ٦سغح پیاز٥ض ٣ت٧ ٦ط فٚت حياضی ٝیٕطزز١ ،ػة پ٘ ٍ٤ٝت تا حساٍ٘ فطؼ  90سا١تیٝتط تا سغح میطٙنع١س ٥اٙعاٝی
است.
 8-1-2تطای ٧طساض ت١ ٦اتی٢ایا ٟاظ ٣خ٤ز ٤ٝا١ـ زض پیاز٥ض ،٣تقثی ٦فالی ٜحسی زض ّو ت ٦ضقاؿ  90سا١تیٝتط اظ ٝا١ـ اٙعاٝی است .ض٢ٞاً ض ٔ١ای٠
٤ٝا١ـ تایس ٝتضاز تا ٝحیظ تاضس.
 9-1-2ضثْ٧٦ا  ٣زضپ٤ض٨ای ٣اٍـ زض ٝسیط پیاز ٥ض ٣تایس  ٜ٧سغح ٝقثط ٕطز١س  ٣زض غ٤ضت فس ٛاْٝا٢ّ ،ٟاض ٥آ ٟتا ضیة ٢ٝاسهة تها ّهو ٝقثهط
ٞ٧ا ٔ٢٧ض٤ز.
 2-2پ٨ٚای اضتثاعی تی ٠پیاز٥ض ٣ ٣س٤اض٥ض٤ٝ ٣خ٤ز
 1-2-2تقثی ٦پ٘ اضتثاعی ٍات٘ زستطس تی ٠پیاز٥ض ٣ ٣س٤اض٥ض ٣زض ٧ط ٝ 500تط  ٣تا حساٍ٘ فطؼ  150سا١تیٝتط اٙعاٝی است.
 2-2-2الظ ٛاست فطؼ پ٨ٚای ٤ٝخ٤ز زض اٝتساز ٝسیط پیاز٥ض ،٣تا فطؼ پیاز٥ض ٣تطاتط ٕطزز.
 3-2-2سغح پ٨ٚا تایس اظ ٝػاٙح سرت  ٣ثاتت  ٣میطٙنع١س ٥تاضس  ٣زض غ٤ض ت ٣خ٤ز پ٨ٚهای ىٚهعی ضهیاضزاض چ٢ا١چه ٦ىاغه ٦ٚضهیاض٧ا تهیص اظ 2
سا١تیٝتط تاضس تایس تا ٝػاٙح سرت پط ض٤ز.
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 4زض عطىی ٠فطضی پ٘ اضتثاعی تی ٠پیاز٥ض ٣ ٣ذیاتا ،ٟتقثی ٦حياػ ٢ٝاسة ٝغاتٌ تا ت٢س٧ای  6-1-4 ٣ 6-2-1ضط٣ضی است.
ٝ 3-2ح٘ ذظّطی فاتط پیاز٥
ٝ 1-3-2ح٘ فث٤ض فاتط پیاز ٥زض س٤اض٥ض ٣تایس ت٨ساظی  ٣ت ٦غ٤ضت ذظّطی تا حساٍ٘ فطؼ  150سا١تیٝتط ٍ ٣ات٘ زستطس ت ٦پیاز٥ض ٣ض٤ز.
٣ 2-3-2خ٤ز پ٨ٚای اضتثاعی ٍات٘ زستطس  ٣یا  ٜ٧سغح تی ٠پیاز٥ض ٣ ٣س٤اض٥ض ٣زض اٝتساز ّٚی ٦ذظّطی٧ای فاتط پیاز ٥اٙعاٝی است.
 3-3-2خعیط٣ ٥سظ ذیاتا ٟزض ٝح٘ ذظّطی فاتط پیاز ٥تایس حصه ض٤ز (ضْ٘ )25
 4-2پاضّی٧ٔ٢ای فٝ٤ٞی
 1-4-2زض پاضّی٧ٔ٢ای فٝ٤ٞی ٤ٝخ٤ز تایس  2زضغس اظ ىضای تٍ٤و (حساٍ٘ یِ ىضای تٍ٤و زض ٧ط ضطایغی) تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚزض ١عزیْتطی٠
ىاغ ٦ٚت٣ ٦ض٣زی  ٣ذط٣خی پیاز ٥اذتػاظ یاتس .ای ٠ف ٘ٞزض ٣ضـ ٤ٝخ٤ز اظ عطیٌ تثسی٘ ىضای سٝ ٦ح٘ تٍ٤و اتٝ٤ثی٘ ٝقٞهٙ٤ی ته ٦زٝ ٣حه٘
تٍ٤و تطای اتٝ٤ثی٘ اىطاز ٝق ٗ٤ٚاْٝاٟپصیط است.
- 3ض٤اتظ ت٤غی٦ای ٢ٝاسةساظی ٝحیظ ض٨طی ٤ٝخ٤ز تطای اىطاز ٝقٗ٤ٚ
 1-3اظ ٨ٖ١ساضی ٕیا٧ا١ی ّ ٦ضیرتٝ ٠ی٧٥٤ای آ٨١ا زض اعطاه پیاز٥ض ٣ایداز ٙنع١سٕی ٞ١ایس ،حتیاَٞٙس٣ض پط٧یع ض٤ز.
١ 2-3ػة چطاك ضاٞ٢٧ایی ٝد٨ع ت ٦فالی٧ ٜطساض ز٢٧س ٥غ٤تی ّ ٦زض ّ٢تطٗ ضرع ٝق ٗ٤ٚتاضس زض تَاعـ٧ا ت٤غیٝ ٦یٕطزز.
٣ 3-3سای٘ َٚ١ی ٦فٝ٤ٞی تطای استياز ٥اىطاز ٝقٍ ٗ٤ٚات٘ زستطس تاضس.
ىػ٘ زٛ٣
ض٤اتظ عطاحی ٝقٞاضی تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚخسٞی -حطّتی
- 4ساذتٞا٨١ای فٝ٤ٞی
ساذتٞا ٨١ای فٝ٤ٞی زض ای ٠ض٤اتظ َٝ ٣طضات ،آ ٟزست ٦اظ ساذتٞا٨١ایی ٧ست٢س ّ ٦یْی اظ ا٤١اؿ ذسٝات فٝ٤ٞی ضا زض اذتیهاض اىهطاز خاٝقهٍ ٦هطاض
ٝیز٢٧س .زض عطاحی ای ٦١٤ٕ ٠ساذتٞا٨١ا تایس ض٤اتظ ظیط ضفایت ٕطزز.
 1-4ف٢اغط ٝطتطُ زض ّٚی ٦ساذتٞا٨١ای فٝ٤ٞی
٣ 1-1-4ض٣زی٨ا
٣ 1-1-1-4ض٣زی اغٚی تایس تطای استيازٖٞ٧ ٥اٍ ٟات٘ زستطس تاضس.
 2-1-1-4پیاز٥ض٢ٝ ٣ت٨ی ت٣ ٦ض٣زی ٍات٘ زستطس تایس تا فالی ٜحسی تطای اىطاز ١اتی٢ا ١ ٣ی٦ٞتی٢ا ٝطرع ض٤ز.
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٣ 3-1-1-4ض٣زی ساذتٞا ٟحتیاالْٝا ٜ٧ ٟسغح پیاز٥ض ٣تاضس.
 4-1-1-4حساٍ٘ ف ٌٞىضای خ٣ ٤ٚض٣زی  140سا١تیٝتط تاضس.
 5-1-1-4حساٍ٘ فطؼ تاظض٤ی ساذتٞا 100 ٟسا١تیٝتط تاضس.
٣ 6-1-1-4ض٣زی٨ای ٍات٘ زستطس تایس ت٤سظ ضاٍ ٥ات٘ زستطس ت ٦ایستٖا٣ ٥سای٘ َٚ١ی ٦فٝ٤ٞی ،پاضّیٍ ٔ٢ات٘ زستطس ٝ ٣ح٨ٚای س٤اض ضهسٟ
ٝساىطا١ ٣ ٟیع ت ٦ذیاتا٨١ای فٝ٤ٞی  ٣پیاز٥ض٧٣ا ٝطتثظ تاض٢س.
٣ 7-1-1-4ض٣زی٨ا تایس تا ایداز ضاٍ ٥ات٘ زستطس ت ٦تٞا ٛىضا٧ا  ٣ف٢اغط ٍات٘ زستطس زض زاذ٘ ت٢ا یا تس٨یالتٝ ،طتثظ تاض٢س.
 2-1-4ضا٧ط٣
 1-2-1-4حساٍ٘ فطؼ ضا٧ط 140 ٣سا١تیٝتط تاضس
 2-2-1-4اضیای ١ػة ضس ٥ض٣ی زی٤اض ضا٧طٙ ٦ّ ،٣ث ٦ذاضخی آ٨١ا تی 70 ٠تا  200سا١تیٝتط تهاالی ّهو تٞها ٛضهس ٥تاضهس١ ،ثایهس تهیص اظ 10
سا١تیٝتط زض ٝسیط ضا٧ط ٣پیطاٝسٕی زاضت ٦تاضس .پیطاٝسٕی اضیای ١ػة ضس ٥ض٣ی زی٤اض ضا٧ط ٦ّ ٣اضتياؿ ٙث ٦ذاضخی آ٨١ا ّٞتط اظ  70سا١تیٝتط اظ
ّو تٞا ٛضس ٥استٝ ،طط٣ط تط آ ٦ْ١فطؼ ٝيیس فث٤ضی ت٢س  1-2-1-4ضفایت ٕطزز ،ت٧ ٦ط ا١ساظ ٥اظ زی٤اض ٝداظ است.
ّ 3-2-1-4و ضا٧ط ٣تایس میطٙنع١س ٥تاضس  ٣اظ ١ػة ّيپ٤ض٨ا تا پطظ ت٢ٚس ذ٤ززاضی ض٤ز
 4-2-1-4چ٢ا١چّ ٦و ضا٧ط ٣اظ ىطش یا ّ٤ٝت پ٤ضیس ٥ضس ٥تاضس ،تایس ١ػة آ ٟتطای تطزز اىطاز ٝقٍ ٗ٤ٚات٘ اعٞی٢ا ٟتاضس٧ .ط ٕ ٦١٤تطخسهتٖی
 ٣اتػاٗ ١ثایس تیص اظ  2سا١تیٝتط اضتياؿ زاضت ٦تاضس.
 5-2-1-4زض ضا٧ط ٣تایس ٝی ٦ٚزستٖطز ٣خ٤ز زاضت ٦تاضس.
 3-1-4تاظض٧٤ا (زض  ٣پ٢دط)٥
 1-3-1-4حساٍ٘ فطؼ ٝيیس ٧ط  ٦ٖ٢ٙزض تطای فث٤ض غ٢سٙی چطذساض  80سا١تیٝتط تاضس.
 2-3-1-4زض ٤ٝضز زض٧ایی ّ ٦تٝ ٦سیط فث٤ض فٝ٤ٞی تاظ ٝیض١٤س تأٝی ٠زیس ّاىی اٙعاٝی است .زض ٧ط غ٤ضت پیطهاٝسٕی ٖ٢ٙه ٦زض تهاظ ضهس ٥زض
ٝسیط فث٤ض فٝ٤ٞی ١ثایس تیص اظ  10سا١تیٝتط تاضس.
 3-3-1-4حساّثط اضتياؿ زیس اظ ّو تٞا ٛضس 100 ٥سا١تیٝتط تاضس.
 4ض ٔ١زض٧ا  ٣چاضچ٤ب آ٨١ا تایس زض تضاز تا ض ٔ١زی٤اض ٞ٧د٤اض ذ٤ز تاضس.
 5-3-1-4زض٧ا تایس زاضای پاذ٤ض ت ٦اضتياؿ  25سا١تیٝتط تاض٢س.
 6-3-1-4زض غ٤ضت استياز ٥اظ زض٧ای چطذإ ،ٟطزضیّ ،ط٤یی  ٦ّ …٣تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚمیطٍات٘ استياز ٥است ،پیصتی٢ی یِ زض ٝقٙ٤ٞی ت٦
فطؼ ٝيیس حساٍ٘  80سا١تیٝتط زض خ٤اض آ٨١ا تطای استياز ٥اىطاز ٝق ٗ٤ٚاٙعاٝی است.
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ّٚ 7-3-1-4ی ٦زض٧ا تایس ت ٦سٙ٤٨ت* تاظ  ٣تست ٦ض١٤س
 8-3-1-4زستٖیط ٥زض٧ا تایس اظ ٤١ؿ ا٧طٝی ت٤ز ٣ ٥ض ٔ١آ ٟزض تضاز تا ض ٔ١زض  ٣ىاغ ٦ٚزاذٚی تی ٠آ ٣ ٟسغح زض  3/5تا  7سا١تیٝتط تاضس.
 9-3-1-4حساٍ٘ ىاغ ٦ٚتی ٠ز ٣زض ٝت٤اٙی چ٢ا١چ٧ ٦ط ز ٣زض ،زض یِ خ٨ت تاظ ض١٤س  200سا١تیٝتط  ٣چ٢ا١چ٧ ٦ط ز ٣ت ٦زاذه٘ تهاظ ضه١٤س280 ،
سا١تیٝتط تاضس (ضْ٘٧ای ).27 ٣ 26
 10-3-1-4زض٧ا تایس حتیاَٞٙس٣ض تس ٟ٣آستا ٦١تاض٢س .زض غ٤ضت اخثاض حساّثط اضتياؿ آستا 2 ٦١سا١تیٝتط تاضس.
 11ت٢ٝ ٦ؾ٤ض تس٨ی٘ زض حطّت ،پیصتی٢ی سغحی ٤ٞ٧اض زض ٧ط ز ٣س٤ی زض اٙعاٝی است.
 12ذط٣خی اضغطاضی تایس ٍات٘ زستطس  ٜ٧ ٣سغح ت٤ز ٣ ٥ت ٦یِ ضاٍ ٥ات٘ زستطس ذت ٜض٤ز.
 13-3-1-4اضتياؿ زستٖیط( ٥تطای زض  ٣پ٢دط )٥اظ ّو حساّثط  100سا١تیٝتط تاضس.
١ 14-3-1-4ػة ٝی ٦ٚزستٖطز ّْٞی تط ض٣ی پ٢دط٧٥ا  ٣زض٧ا ٝغاتٌ ضْ٘ ضط٣ضی است (ضْ٘٧ای )29 ٣ 28
ّٚ 15-3-1-4ی ٦زض٧ا  ٣پ٢دط٧٥ایی ّ ٦تا ّو زاضای ضیط٧ ٦ست٢س زض َٝات٘ ضطتٝ ٦حاىؾت ض١٤س.
 16-3-1-4ظا٣ی ٦تاظض٤ی زض تایس حساٍ٘  90زضخ ٦تاضس.
 17-3-1-4زستٖیط« ٥زض» ىضا٧ای ٝراعط٥ظا (اتاً تأسیسات ،تطً )… ،تایس ت ٦ض٣یٍ ٦ات٘ تطریع تا الٝسٝ ٦د٨ع ض٤ز.
 4-1-4ضا٥پ٦ٚ
٣ 1-4-1-4خ٤ز فالی ٜحسی زض ّوٍ ،ث٘ اظ ٣ض٣ز تٍ ٦يس ٦پ ٣ ٦ٚزض پإطز٧ا تطای ٧طساض ت١ ٦اتی٢ایاّٜ ٣ ٟتی٢ایا ٟاٙعاٝی است.
 2-4-1-4فطؼ ّو پ 30 ٦ٚسا١تیٝتط  ٣حساّثط اضتياؿ آ 17 ٟسا١تیٝتط تاضس.
 3-4-1-4حساٍ٘ فطؼ پ 120 ٦ٚسا١تیٝتط تاضس.
١ 4-4-1-4ػة زستٖطز زض عطىی ٠پ ٦ٚاٙعاٝی استٝ .طرػات زستٖطز تایس ٝغاتٌ ترص  6-1-4تاضس.
 5-4-1-4پ ٦ٚتایس اظ خ٢ص سرت  ٣میطٙنع١س ٥تاضس.
 6-4-1-4ضقاؿ ٕطزی ٙثّ ٦و پ١ ٦ٚثایس تیص اظ ٝ 13یٚیٝتط تاضس.
١ 7-4-1-4ػة ٧ط ٕ ٦١٤اخعای اٙحاٍی میط ٜ٧سغح تط ض٣ی ّو پ٤٢ٞٝ ٦ٚؿ است.
 8-4-1-4زض ّ٢اض٧٥ای فطضی پ ،٦ٚپیصتی٢ی خعئیات اخطایی ت١ ٦ح٤ی ّٝ ٦ا١ـ ٙنعش فػا ض٤ز اٙعاٝی است.
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 9پاذ٤ض پ ٦ٚتایس تست ٦تاضس  ٣پیطاٝسٕی پ ٦ٚاظ پاذ٤ض ١ثایس تیص اظ  3سا١تیٝتط تاضس.
 10-4-1-4حساّثط تقساز پ ٦ٚتی ٠ز ٣پإطز تایس  12پ ٦ٚتاضس.
 11-4-1-4حساٍ٘ اتقاز پإطز پ ٦ٚتایس  120×120سا١تیٝتط تاضس.
 5-1-4سغح ضیثساض
 1-5-1-4حساٍ٘ فطؼ سغح ضیثساض  120سا١تیٝتط تاضس.
 2-5-1-4تطای سغ٤ح ضیثساض تا ٝ 3تط ع ،ٗ٤حساّثط ضیة  8زضغس تا فطؼ حساٍ٘  120سا١تیٝتط تاضس.
 3-5-1-4زض سغ٤ح ضیثساض تیص اظ سٝ ٦تط ع( ٗ٤تا حس ٝداظ ٝ 9تط) ت ٦اظای ٧ط ٝتط اىعایص ع 5 ٗ٤سا١تیٝتط ت ٦فطؼ ٝيیس آ ٟاضاى0/5 ٣ ٦
زضغس اظ ضیة آّ ٟاست ٦ض٤ز.
 4-5-1-4سغح ضیثساض ١ثایس زاضای ضیة فطضی تاضس.
 5-5-1-4زض غ٤ضتی ّ ٦سغح ضیثساض زض ٤٧ای آظاز ٣اٍـ ض٤ز تایس ت ٦عطیَی عطاحی ٕطزز ّ ٦اظ خٞـ ضس ٟآب زض سهغ٤ح حطّهت خٚهٕ٤یطی
ض٤ز.
 6-5-1-4پیصتی٢ی یِ پإطز ت ٦ف ٌٞحساٍ٘  150سا١تیٝتط تا زض ١ؾط ٕطىت ٠حساّثط ع ٗ٤اىَی ٝ 9تط اٙعاٝی است.
 7-5-1-4حساٍ٘ اتقاز پإطز سغح ضیثساض تایس  150×150سا١تیٝتط تاضس.
ّ 8-5-1-4و سغح ضیثساض تایس میطٙنع١س ،٥ثاتت ،سرت  ٣غاه تاضس.
 9-5-1-4زض غ٤ضتی ّ ٦سغح ضیثساض اضتيافی تیص اظ  25سا١تیٝتط ضا عی ّ٢س  ٣ع ٗ٤اىَی آ ٟتهیص اظ  185سها١تیٝتهط تاضهس١ ،ػهة ٝیٚه٦
زستٖطز زض عطىی ٠آ ٟاٙعاٝی است ٝ.طرػات ٝی٧٦ٚای زستٖطز تایس ٢ٝغثٌ تا ترص  6-1-4تاضس.
 10-5-1-4زض ّ٢اض٧ای فطضی  ٣پإطز سغح ضیثساض پیصتی٢ی ٙثٝ ٦حاىؼ ،حساٍ٘ ت ٦اضتياؿ  5سا١تیٝتط تا ضٝ ٔ١تضاز تا ٝحیظ ت١ ٦ح٤ی ّه٦
ٝا١ـ ٙنعش استياز٢٢ّ ٥سٕ ٥طزز ،اٙعاٝی است.
ٝ 6-1-4ی٧٦ٚای زستٖطز
ٍ 1-6-1-4غط یا فطؼ ٝی ٦ٚزستٖطز تایس تی 3/5 ٠تا  4سا١تیٝتط تاضس (ضْ٘ )30
 2-6-1-4تایس ىاغ ٦ٚتیٝ ٠ی ٦ٚزستٖطز  ٣زی٤اض حساٍ٘  4سا١تیٝتط تاضس (ضْ٘ )30
 3-6-1-4إط ٝی ٦ٚزستٖطز زض ىط ٣ضىتٖی زی٤اض ١ػة ضس ٥تاضس تایس ف ٌٞىضای ت ٤ضىت ٦حساٍ٘  7/5سا١تیٝتط  ٣حساٍ٘  45سا١تیٝتهط تهاالی
ٝی ٦ٚازا ٦ٝزاضت ٦تاضس (ضْ٘ ).31

ضوابط و هقررات شهرسازی و هعواری برای افراد هعلول جسوی حرکتی

(ٝػ٤ب )68/03/08

ٝ 4-6-1-4ی ٦ٚزستٖطز زض ز ٣عطه ضاٝپ  ٣یا ضا٥پ ٦ٚتایس ت ٦غ٤ضت ٞٝتس تاضس.
 5-6-1-4الظ ٛاست ٝی ٦ٚزستٖطز زض ّ٢اض پ ٦ٚیا ع٤ح ضیثساض حساٍ٘  30سا١تیٝتط اظ اتتسا  ٣ا١ت٨ای آ ٟپیطاٝس٥تط ٤ٝ ٣اظی ّو تاضس (ضْ٘٧ای
)33 ٣ 32
 6-6-1-4اضتياؿ ٝی ٦ٚزستٖطز اظ ّو سغح ضیثساض یا پ ،٦ٚتطای تعضٕساال 85 ٟسا١تیٝتط  ٣تطای ّ٤زّا 60 ٟسا١تیٝتط تاضس.
 7-6-1-4آماظ  ٣پایاٝ ٟی ٦ٚزستٖطز زض ز ٣عطه ضاٝپ  ٣یا ضا٥پ ٦ٚتایس ت ٦غ٤ضت ٝس٣ض  ٣تس ٟ٣تیعی تاضس  ٣یا تایس ت ٦عطه ّو ،زی٤اض  ٣یا پایه٦
تطٕطت ٦تاضس.
ٝ 8-6-1-4ی ٦ٚزستٖطز تایس زض ٝح٘ اتػاٗ ذ٤ز ثاتت تاضس.
ٝ 9-6-1-4ی ٦ٚزستٖطز  ٣سغ٤ح زض خساض آ ٟتایس فاضی اظ ٧ط ف٢ػط ُ٤١تیع  ٣سای٢س ٥تاضس .اتتسا  ٣ا١ت٨ای ٝی ٦ٚتایهس ضهقافی ٝقهازٗ حهساٍ٘ 3
سا١تیٝتط زاضت ٦تاضس .ضٝ ٔ١ی٧٦ٚای زستٖطز تایس ٝتضاز تا ٝحیظ اعطاه تاضس.
 7-1-4آسا١س٤ض
 1-7-1-4زض ساذتٞا٨١ای فٝ٤ٞی ّ ٦تطای ٍات٘ زستطس ت٤ز ٟعثَات اظ آسا١س٤ض استيازٝ ٥یض٤ز٣ ،خ٤ز حساٍ٘ یِ آسا١س٤ض تا ٝطرػات ظیط
اٙعاٝی است:
فطؼ ٝيیس زض 80 :سا١تیٝتط، ٝد٨ع ت ٦ز ٣زض ّط٤یی تا ساظ ّ ٣اض تطٕطزا٢١س ٥تط اثط ضطت ٣ ٦تا چط ٜاْٙتط١٣یْی ت ٦اضتياؿ  75سا١تیٝتط اظ ّو،تاظض٤ی ذ٤زّاض ٝدسز زض تا حساٍ٘  7ثا١ی ٦ظٝا ٟتٍ٤و،حساٍ٘ اتقاز ٝيیس اتاٍِ آسا١س٤ض  110×140سا١تیٝتط،پ٤ضص ّو آسا١س٤ض ٝحْ ،ٜثاتت ،میطٙنع١س،٥ٝد٨ع ت ٦زستٖیط٧٥ای ّْٞی زض زی٤اض٧٥ای آسا١س٤ض زض اضتياؿ  85سا١تیٝتط،اضتياؿ زّ٧٦ٞای ّ٢تطٗ ّ٢٢س ٥زض زاذ٘  ٣ذاضج اظ اتاٍِ آسا١س٤ض  100تا  120سا١تیٝتط ،ىاغ ٦ٚآ٨١ا اظ ٕ٤ض ٦اتاٍِ آسا١سه٤ض  40سها١تیٝتهطت٤ز ،٥حساٍ٘ تطخستٖی آ 1/5 ٟسا١تیٝتط ،حساٍ٘ ٍغط آ 3 ٟسا١تیٝتط ١ ٣یع ٍات٘ استياز ٥تطای ١اتی٢ایا ٟتاضس.
الظ ٛاست زّ٦ٞای ّ ٦عثَْٞ٧ ٦و (٣ض٣زی) ضا ١طاٝ ٟیز٧س ،تا اذتاله ضٝ ٔ١طرع ضسّٚ ٣ ٥ی ٦زّ٧٦ٞای ّ٢تطٗ ّ٢٢س ٥آسا١سه٤ض زاضایضٖ١ی ٝتضاز تا ض ٔ١ظٝی ٦٢ذ٤ز ت٤ز ٥تا تطای اىطاز ١ی٦ٞتی٢ا ٍات٘ تطریع تاضس.
زض ّ٢اض زّ٧٦ٞای عثَات ذاضج  ٣زاذ٘ اتاٍِ آسا١س٤ض ١ػة ذظ تطی٘ تطای ١اتی٢ایا ٟاٙعاٝی است. 2-7-1-4آسا١س٤ض تایس  ٜ٧سغح ٣ض٣زی  ٣یا زض زستطس تالٝا١ـ غ٢سٙی چطذساض ٍطاض ٕیطز.
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 3-7-1-4حساٍ٘ ىضای ا١تؾاض زض خ٤ٚی آسا١س٤ض زض ٧ط عثَ ٦تایس  150×150سا١تیٝتط تاضس.
 4-7-1-4الظ ٛاست تٍ٤و آسا١س٤ض تا فالٝت غ٤تی ٝطرع ض٤ز فالٝت غ٤تی تایس ع٤ضی ت٢ؾیٕ ٜطزز ّ ٦تطای تاال ضىت ،٠یِ تاض  ٣تهطای
پایی ٠آٝس ٟز٣تاض ت ٦غسا زضآیس.
 5-7-1-4الظ ٛاست ض ٔ١زض اتاٍِ آسا١س٤ض زض تضاز تا ض ٔ١زی٤اض ٞ٧د٤اض ذ٤ز ت٤ز ٣ ٥ت ٦فالٝت تػطی  ٣غه٤تی ٝطهرع ّ٢٢هسٍ٤ٝ ٥قیهت
اتاٍِ ّ ٦زض تاالی زض ،یا تاالی تات٤ٚی ىطٝا١ ٟػة ٝیض٤زٝ ،د٨ع تاضس.
 6-7-1-4زض غ٤ضت ١ػة تٚي ٠زض اتاٍِ آسا١س٤ض ،اضتياؿ آ ٟاظ ّو حساّثط  120سا١تیٝتط ٝ ٣د٨ع ت ٦تَ٤یت ّ٢٢س ٥غسا تاضس.
 7-7-1-4چ٢ا١چ ٦آسا١س٤ض٧ای تاضی ،تطای ٝطاخقاّ ٣ ٟاض٢ٝساٍ ٜ٧ ٟات٘ استياز ٥تاضس ،تایس استا١ساضز٧ای ای٢ٞی ٍ ٣ات٘ زستطس ت٤ز ،ٟزض آ٨١ها
افٞاٗ ض٤ز.
 8-1-4ىضا٧ای ت٨ساضتی
 1-8-1-4زض ساذتٞا٨١ای فٝ٤ٞی تقثی ٦سط٣یص ت٨ساضتی ٝرػ٤ظ اىطاز ٝق ٗ٤ٚاٙعاٝی است.
ّ 2-8-1-4و ىضا٧ای ت٨ساضتی تایس میطٙنع١س ٥تاضس
 3-8-1-4حساٍ٘ ا١ساظ ٥ىضای سط٣یص ت٨ساضتی تایس  150×170سا١تیٝتط تاضس تا ٕطزش غ٢سٙی چطذساض زض آ ٟاْٝاٟپصیط تاضس
 4زض سط٣یص ت٨ساضتی تایس ت ٦تیط ٟ٣تاظ ض٤ز تا ٕط٤ز ٟآ ٟزض ٤ٝاٍـ اضغطاضی اظ تیط ٟ٣اْٝاٟپصیط تاضس.
١ 5ػة ّاسٝ ٦ستطاح ىطٖ١ی ت ٦اضتياؿ  45سا١تیٝتط اظ ّو  ٣تا ىاغ 30 ٦ٚسا١تیٝتط اظ زی٤اض ٝدا٣ض اٙعاٝی است (ضْ٘ )34
١ 6-8-1-4ػة ٝی٧٦ٚای زستٖطز تا ٝطرػات ت٢س  6-1-4زض عطىیّ ٠اسٝ ٦ستطاح ت ٦اضتياؿ  70سا١تیٝتط اظ ّو  20 ٣سا١تیٝتط خ٤ٚتط اظ ٙث٦
خ٤ٚیی ّاس ٦اٙعاٝی است
١ 7-8-1-4ػة ٝی٧٦ٚای زستٖطز ّْٞی ف٤ٞزی تا ىاغ 30 ٦ٚسا١تیٝتط اظ خّ ٤ٚاس 40 ٣ ٦سا١تیٝتط تاالتط اظ ١طیٝ ٠ٞسهتطاح تهط ض٣ی زیه٤اض
ٝدا٣ض اخثاضی است .زا٤١ ٦٢ٝساٝ ٟی٧٦ٚای ف٤ٞزی تایس  80تا  120سا١تیٝتط اظ ّو تاضس
١ 8-8-1-4ػة ٝی٧٦ٚای زستٖطز اضاىی اىَی تط ض٣ی ٍسٞت زاذٚی زض ،ت ٦اضتياؿ  80سا١تیٝتط اظ ّو  ٣حساّثط  15سا١تیٝتط ىاغ ٦ٚاظ ٝحه٤ض
٤ٙال  ٣تا ع ٗ٤حساٍ٘  30سا١تیٝتط اٙعاٝی است.
ّ 9-8-1-4اس ٦زستط٤یی تایس زض ىضایی ت ٦اتقاز  120×75سا١تیٝتط ٍطاض ٕیطز تا اْٝا ٟزستیاتی اظ ض٣تط ٣ضا ىطا ٜ٧ساظز (ضْ٘ )35
 10-8-1-4پیصتی٢ی ىضای آظاز ،ت ٦اضتياؿ حساّثط  75سا١تیٝتط اظ ّو تا پاییٙ ٠ث ٦زستط٤یی اٙعاٝی است .ف ٌٞىضای آظاز تطای ظا ٤١تایهس 20
سا١تیٝتط ٣ ،تطای  ُ٤١پا  45سا١تیٝتط تاضس (ضْ٘ )36
٧٦ٙ٤ٙ 11-8-1-4ای آب ٕط ٣ ٛىاضالب ظیط زستط٤یی تایس حياؽت  ٣فایٌت٢سی ض١٤س زض ظیط زستط٤یی ١ثایس ٕ٤ض٧٦ای تیع ٣خ٤ز زاضت ٦تاضس.
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 12-8-1-4ضیط٧ای زستط٤یی تایس ت ٦غ٤ضت ا٧طٝی  ٣تطاحتی تاظ  ٣تست ٦ض١٤س  ٣حساّثط ىاغ ٦ٚآ٨١ا اظ ٙث ٦خ ٤ٚزستط٤یی  60سا١تیٝتط تاضس.
 13-8-1-4اضتياؿ ٙث ٦پایی ٠آی ٦٢زستط٤یی اىطاز ٝق ٗ٤ٚاظ ّو حساّثط  90سا١تیٝتط تاضس (ضْ٘ )36
 14-8-1-4اضتياؿ آ٣یع ح ٣ ٦ٙ٤خای غات ٣ ٟ٤یا زستٖا ٥ذطِّ ٠تطٍی اظ ّو ١ثایس تیص اظ  100سا١تیٝتط تاضس.
 15-8-1-4ىضای آظاز ّو ،زض خ٣ ٤ٚا ٟتایس ت ٦اتقاز  80×150سا١تیٝتط تاضس
 16-8-1-4ىضای آظاز ظیط ز٣ش تایس  120×120سا١تیٝتط تاضس.
 17-8-1-4تقثی ٦غ٢سٙی تاض ٤خ٨ت سٙ٤٨ت خاتدایی زض حٞا( ٛظیطز٣ضی٣ ،ا )ٟاٙعاٝی است.
 18-8-1-4زض حٞا٨ٝا یِ سط ز٣ضی تا ض ٔ٢ٚت ٦ع ٗ٤حساٍ٘  150سا١تیٝتط ّ ٦ت٧ ٦ط ز ٣غ٤ضت ز٣ش ثاتت یها ز٣ش زسهتی ٍاته٘ اسهتياز٥
تاضس ،تایس تأٝی ٠ض٤ز.
 9-1-4آتر٤ضی  ٣آب سطزّ٠
 1-9-1-4الظ ٛاست ّٚی ٦آتر٤ضی٨ای ١ػة ضس ٥زض ساذتٞا٨١ا تطای اىطاز ٝق١ ٗ٤ٚیع ٍات٘ استياز ٥تاضس.
 2-9-1-4آتر٤ضی تایس زاضای ىضای آظاز ظا ٤١ت ٦اضتياؿ  70سا١تیٝتط اظ ّو تاضس  ٣تی 45 ٠تا  50سا١تیٝتط ف ٌٞزاضت ٦تاضس (ضْ٘ )37
 3-9-1-4الظ ٛاست ىضای آظاز ت ٦اتقاز  120×75سا١تیٝتط خ ٤ٚآتر٤ضی تطای حطّت غ٢سٙی چطذساض ٣خ٤ز زاضت ٦تاضس تا زض ٤ٝاٍقی ّ ٦ىضای
آظاز تطای ظا٣ ٤١خ٤ز ١ساضز ،ىطز ض٣ی غ٢سٙی چطذساض تت٤ا١س ت ٦غ٤ضت ٤ٝاظی اظ آ ٟاستيازٞ١ ٥ایس (ضْ٘ )38
 4-9-1-4اضتياؿ ى٤اض١ ٥ثایس اظ  90سا١تیٝتط اظ ّو تٞا ٛضس ٥تیطتط تاضس (ضْ٘ )37
 10-1-4فالیٜ
ّٚ 1-10-1-4ی ٦اٝاّ ،٠ىضا٧ای ض٨طی ٍ ٣سٞت٧ایی اظ ساذتٞا٨١ای فٝ٤ٞی ّ ٦تطای استياز٣ ٥یژ ٥اىطاز ٝق ٗ٤ٚعطاحی  ٣تد٨یهع ٕطزیهس٥ا١هس
تایس ت٣ ٦سی ٦ٚفالی ٜتی٠اٚٚٞٙی ٣یژ ٥اىطاز ٝقٝ ٗ٤ٚطرع ٕطز١س.
 2-10-1-4فالی٤١ ٣ ٜضت٧ ٦ا تایس ٣اضح ت٤ز ٣ ٥ىاٍس ا١قْاس ٤١ض  ٣زض تضاز تا ظٝی ٦٢ذ٤ز تاض٢سٝ .ا٢١س ٤١ضت٧٦ای ض٣ض ٠ض٣ی ظٝی٢ه ٦تاضیهِ یها
تاٙقْص
 3-10-1-4فالی ٜزاذٚی ساذتٞا ٟتایس زض ّ٢اض  ٣عطه ٍي٘ زض٧ا  ٣زض اضتياؿ تی 140 ٠تا  170سا١تیٝتط اظ ّو تٞا ٛضس١ ٥ػة ض١٤س.
 4-10-1-4ت٢ٝ ٦ؾ٤ض ٧سایت اىطاز ١ی ٦ٞتی٢ا تْٝ ٦ا٨١ای فٝ٤ٞی ،الظ ٛاست تا استياز ٥اظ چطام٨ا  ٣ض٧ٔ١ها ته ٦فالٝهتٕهصاضی زض عهٝ ٗ٤سهیط
پطزاذت.
٢ّ 11-1-4تطٗ اْٙتطیْی
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٢ّ 1-11-1-4تطٗ اْٙتطیْی ْٝ ٣ا١یْی تایس زض ىاغ 40 ٦ٚتا  120سا١تیٝتط اظ ّو ٍطاض ٕیط١س.
 2-11-1-4ىضای آظاز ّو ت ٦اتقاز  75×120سا١تیٝتط تایس زض ٝدا٣ض ّ٢تطٗ٧ای اْٙتطیْی پیص تی٢ی ض٤ز تا اظ ض٣تهط ٣ته ٦عه٤ض ٝه٤اظی تهطای
ضرع ض٣ی غ٢سٙی چطذساض ٍات٘ زستطس تاضس.
 3-11-1-4زض ّٚی ٦ىضا٧ای ت٨ساضتی ١ػة ظ ٔ١ذغط زض اضتياؿ  120سا١تیٝتط اٙعاٝی است.
 12-1-4افال ٛذغط
١ 1-12-1-4ػة سیست٧ٜای ٧طساض ز٢٧س ٥ض٢یساضی  ٣زیساضی زض ّٚی ٦ساذتٞا٨١ای فٝ٤ٞی اٙعاٝی است.
٧ 2-12-1-4طساض ز٢٧س ٥الٝس٦ای تایس ض٢اذت ٦ضس ٣ ٥زض ٝحس٣ز ٥یِ ساذتٞا ٟیْ٤٢اذت تاضس.
 3-12-1-4زض٧ایی ّ ٦ت ٦ىضا٧ای ذغط١اُ تطای اضراظ ١ی٦ٞتی٢ا ١ ٣اتی٢ا تاظ ٝیض١٤س (ٝا٢١س زض٧ای تاضا١ساظ ،اتاٍ٨ای تأسیسات حطاضتی ،ا١ثاض٧ا
ٝ ٣طات ٦آ٨١ا) تایس تا اذتاله ض١ ٣ ٔ١یع فالی ٜحسی الٝس٦ای ٝطرع ض١٤س.
 13-1-4تٚي٠
ضط٣ضی است تٚي٧٠ای ٝد٨ع ت ٦سیست ٜتَ٤یت غسا ،زض تیٞاضستا٨١ا ،ىضای سا ٠ٙا١تؾهاض ٧ته٘٧ها ،پایا١ه٧٦های ٝسهاىطتطی ،ظ١هسا٨١ا  ٣سهایطْٝا٧ٟای ٝطات ٦تقثیٕ ٦طز١س.
 14-1-4ىضای تدٞـ
 1-14-1-4چ٢ا١چ ٦زض ساذتٞا٨١ای فٝ٤ٞیْٝ ،ا٨١ای تدٞـ پیصتی٢ی ضس ٥تاضس ،تایس تقساز ٝح٘ پیصتی٢ی ضس ٥تطای غ٢سٙی چطذساض تا خسٗ٣
ظیط ٝغاتَت زاضت ٦تاضس:
ظرفیت صندلی و محوطه تجمع

تعداد الزم محل برای صندلی چرخدار

 50تا 75

3

 76تا 100

4

 101تا 150

5

 151تا 200

6

 201تا 300

7

 301تا 400

8

 401تا 500

9

 501تا 1000

 ٪2اظ ّ٘

تیطتط اظ 1000

 2زضغس ،ت ٦اضاى 1 ٦تطای ٧هط ١ 100يهط ؽطىیهت
تیطتط اظ ١ 1000يط

 2-14-1-4اتقاز ٝح٘ استَطاض غ٢سٙی چطذساض تایس  120×170سا١تیٝتط تاضس.
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ٝ 3-14-1-4ح٘ ٧ای غ٢سٙی چطذساض تایس ٞ٧طزیو  ٣پی٤ست ٦ت ٦غ٢سٙی٨ای ثاتت  ٣زض تٞا ٛسغح غ٢سٙی٨ای ثاتت پرص زض ٦تاضس .ایٝ ٠ح٨ٚها
تایس ت ٦یِ ضاٍ ٥ات٘ زستطس ّ ٦ت ٦ف٤٢ا ٟضا ٥ذط٣ج اضغطاضی ١یع ٧ستٝ ،تػ٘ تاض٢س  ٣تایس زض ٍ٤ٝقیت ظا٣ی ٦زیس ٥تطاتط تها زیهس ٍسهٞت٧های
زیٖط ٍطاض ٕیطز.
استثناء :استَطاض ٝح٘٧ای زیس ٍات٘ زستطس ت ٦غ٤ضت ٝدعا ،زض ْٝا٧ٟای تا ضیة تیص اظ  50زضغس ،تا ضطط حيؼ ذغ٤ط زیس ٝدهاظ اسهت.
استَطاض ٝح٘٧ای زیس ٍات٘ زستطس ت ٦غ٤ضت ٝدعا زض ْٝا٧ٟای ٞ٧تطاظ ١ؾیط «تا٧»٠ْٙا  ٣یا عثَاتی ّ ٦ضا ٥ذط٣ج اضهغطاضی ٍاته٘ زسهتطس
زاض١سٝ ،داظ است.
 4-14-1-4ظٝی ٠یا ّو زض ٝح٘٧ای غ٢سٙی چطذساض تایس ٝسغحٝ ،حْ ،ٜثاتت  ٣میطٙنع١س ٥تاضس.
 5-14-1-4یِ ضاٍ ٥ات٘ زستطس تایس ٝح٨ٚای استَطاض غ٢سٙی٧ای چطذساض ضا تٝ ٦حس٣ز ٥غحٝ ٦٢تػه٘ ّ٢هس .اتػهاٗ ضها :٘ٝغهح ،٦٢پطهت
غح ،٦٢اتاٍِ٧ای ضذتْ٢ٕ ،٠د٧٦ای ٙثاس  ٣زیٖط ىضا٧ای ٤ٝضز استياز٢٧ ٥طپیطٖاٝ ٟیض٤ز.
 6-14-1-4زض غ٤ضتی ّ٤ٕ ٦ضی تطای غ٢سٙی٧ای ثاتت پیصتی٢ی ضس ٥تاضس ،ای ٠غ٢سٙی٧ا تایس زض ىاغ ٦ٚزیس ٝ 15تهط اظ غهح ٦٢یها ٝحهس٣ز٥
ٞ١ایص ٍطاض زاز ٥ض١٤س.
١ 15-1-4یْٞت ٝ ٣یعّاض
زض غ٤ضتی ّ ٦زض ساذتٞا١ی١ ،یْٞتٝ ،یع یا ٝیع٧ای ّاض ت ٦غ٤ضت ثاتت یا خاساظی ضس ٥پیصتی٢هی ضهس ٥تاضهس ،حهساٍ٘  5زضغهس اظ ىضها٧ای
١یْٞت٧اٝ ،یع٧ا یا ٝیع٧ای ّاض یا حساٍ٘ ی ْی اظ آ٨١ا (٧ط ّسا ٛتیطتط تاضس) تایس ٝغاتٌ ضطایظ ظیط ٍات٘ زستطس اىطاز ٝق ٗ٤ٚتاضس:
اٙو -زض غ٤ضتی ّ ٦ىضا٧ای ١یْٞت تطای اضراظ تا غ٢سٙی چطذساض خٝ ٤ٚیع٧ا یا سغ٤ح ّاض پیصت٢ی ضس ٥تاضس ،حساٍ٘ تایس  71سا١تیٝتهطی
ت٢ٚسی  75 ٣سا١تیٝتط فطؼ  50 ٣سا١تیٝتط ف ٌٞزاضت ٦تاضس.
ب -اضتياؿ سغح ٝیع٧ا  ٣سغ٤ح ّاض تایس تی 70 ٠تا  85سا١تیٝتط اظ ّو یا ظٝی ٠تاضس.
 2-4ض٤اتظ ذاظ ّاضتطی٨ا
 1-2-4استث٢اآت
ت٢ا٧ا  ٣تس٨یالت تا ٧ط ٤١ؿ ّاضتطی ،تایس تا ای ٠ض٤اتظ ا١غثاً زاضت ٦تاض٢س .ت ٦استث٢ای ٤ٝاضز ظیط:
- 1استث٢اآت ّٚیٍ :ات٘ زستطس ت٤ز ٟاتاٍ٨ای تقٞیط ٝ ٣اضهی ٠آالت آسا١سه٤ض٧ا زض تهاال  ٣پهایی ،٠اتاٍ٨های تأسیسهات ْٝها١یْیٙ٤ٙ ،هّ٦طهی٨ا ٣
ّا١اٗ٧ای سط٣یص ضا٨٧ای تأسیسات ظیطظٝی٢یٍ ،يس٧٦ای تطً  ٣تٚي ،٠اتاٍ٨ای فٝ٤ٞی تأسیسات  ٣ذسٝات اٙعاٝی ١یست.
- 2استث٢اآت اضتص :تس٨یالت شّط ضس ٥زض شی٘ ١یاظ تٍ ٦ات٘ زستطس ت٤ز١ ٟساضزٙ٣ ،ی ٍات٘ زستطس ت٤ز ٟآ٨١ا ت٤غیٝ ٦هیضه٤ز ،چه ٟ٤زض آی٢هس٥
 ٠ْٞٝاست استياز ٥زیٖطی اظ ای ٠ت٢ا٧ا تط٤ز.
اٙو ٝ -سْ١٤ی اىطاز ٝدطز اضتطی ،تس٨یالت ٨ٖ١ساضی  ٣تقٞیط ٤٧اپیٞا٣ ،سای٘ َٚ١ی ٦اضتطی ،تس٨یالتی ّ ٦ىَهظ تهطای اسهتياز ٣ ٥اضهتناٗ اىهطاز
١ؾاٝی تا ت٤ا١ایی خسٞی پیصتی٢ی ضس ٥تاض٢س.
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ب -آٍ ٟسٞت اظ تس٨یالت ٝطت٤ط ت ٦سطتاظا ٣ ٟزیٖط ّاض٧ای ١ؾاٝی ٝ ٣طات ٦آ٨١ا ّ ٦ت٨٢ا تطای استياز ٥اىطاز ١ؾاٝی تا ت٤ا١ایی خسٞی عطاحی ٣
ساذت ٦ضس ٥است ،تدع ٍسٞت٧ایی ّ ٦استرسا ٛاىطاز ١ؾاٝی تا ١ات٤ا١ی خسٞی -حطّتی ضا ٝداظ ٝیزا١س  ٣ت ٦خع ٍسهٞت٧هایی اظ سهاذتٞاّ ٟه٦
٤ٝضز ٝطاخق ٣ ٦استياز ٥ف ٛ٤ٞتاض٢س.
جٝ -سْ١٤ی ١ؾاٝیا :ٟزض ٤ٝضز ٝح٘ سْ١٤ت ١ؾاٝیا ٦ّ ،ٟزض زضخ ٦ا ٗ٣تطای ١ؾاٝیا ٟتا ت٤ا١ایی خسٞی  ٣اىطاز ىاٝی٘ آ٨١است ،حساٍ٘  5زضغهس
اظ ّ٘ ذا٧٦١ای ساذت ٦ضس ٥تایس تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚخسٞی -حطّتی ٍات٘ زستطس تاض٢س.
ٝح٤ع٧ ٦ای فٝ٤ٞی ٝا٢١س پیاز٥ض٧٣ا ٣ ٣ض٣زی٨ای ٝطتطُ تایس ٢ٝغثٌ تا ض٤اتظ عطاحی تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚتاض٢س.
 2-2-4زض سایط ساذتٞا٨١ای فٝ٤ٞی ضفایت ٤ٝاضز ظیط اٙعاٝی است:
 1-2-2-4ضست٤ضا ٣ ٟچایرا٦١
حساٍ٘  5زضغس اظ تٞا ٛغ٢سٙی٨ا ٝ ٣یع٧ای ثاتت یا حساٍ٘ یْی اظ آ٨١ا (٧ط ّس ٛتیطتط تاضس) زض ضست٤ضا٧ٟا یا چایرا٧٦١ا تایهس ٍاته٘ زسهتطساىطاز ٝق ٗ٤ٚتاض٢س.
فطؼ آظاز تطای ٕصض غ٢سٙی چطذساض زض غو زضیاىت مصا تایس حساٍ٘  90سا١تیٝتط تاضس.زض سٚو سط٣یص٧ا ،پیطر٤اٝ ٟسیط حطّت سی٢ی٧ا ١ثایس تیص اظ  85سا١تیٝتط اظ ّو تا ٛضس ٥اضتياؿ زاضت ٦تاضس.٧ 2-2-2-4ت٘٧ا
ّٚی٧ ٦ت٘٧ا تا ؽطىیت  25اتاً ،تایس یِ اتاً ٍات٘ زستطس تا سط٣یص٧ای ت٨ساضتی ٤ٙ ٣اظ٢ٝ ٛاسة تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚزاضت ٦تاض٢س .ته ٦اظای٧ط  25اتاً اضاى ،٦پیص تی٢ی یِ اتاً ٢ٝاسة زیٖط تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚضط٣ضی است .ای ٠اتاٍ٨ا تایس ت ٦ع٤ض یْ٤٢اذت زض تهی ٠اتاٍ٨های ٝقٞهٙ٤ی
٧ت٘ ت٤ظیـ ٕطز١س.
ّٚیٝ ٦ساىطذا٧٦١ا ٞ٨ٝ ٣ا١سطا٧ا تا ؽطىیت  39ترت تایس یِ ترت  ٣یِ سط٣یص ت٨ساضتی ٢ٝاسة تطای استياز ٥اىطاز ٝق ٗ٤ٚزاضهت ٦تاضه٢س.ت ٦اظای ٧ط  30ترت زیٖط ،یِ ترت تا سط٣یص ت٨ساضتی ٢ٝاسة تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚاضاى ٦ض٤ز.
ٝ 3-2-2-4طاّع ت٨ساضتی ،زضٝا١ی  ٣آسایطٖا٧ی
 حساٍ٘ یِ ٣ض٣زی ٍات٘ زستطس زض خ ٤ٚساذتٞا ٟعطاحی ض٤ز .ای٣ ٠ض٣زی تایس زض خ٤اض یا زض اٝتساز ىضای س٤اض ضسٝ ٟساىط ت ٦اتٝ٤ثی٘ ،یهاحساٍ٘ فطؼ  150سا١تیٝتط  ٣حساٍ٘ عٝ 6 ٗ٤تط زض ١ؾط ٕطىت ٦ض٤ز.
اتاٍ٨ای ذ٤اب ٍات٘ زستطس تیٞاضا ٟتایس زض ا١غثاً تا ضطایظ ظیط تاض٢س:اٙو٧ -ط اتاً ذ٤اب تایس ىضای آظاز ٤ٝضز ٙع ٛ٣تطای چطذیس 180 ٟزضخ ٦غ٢سٙی چطذساض ضا ّ ٦زایط٥ای است تهٍ ٦غهط  150سها١تیٝتهط ،زاضهت٦
تاضس.
ب٧ -ط اتاً یِ ١يط ٥تایس حساٍ٘ یِ ىضای آظاز تطاتط  90سا١تیٝتط زض ز ٣عطه ترتر٤اب  100 ٣سا١تیٝتط تهی ٠پهای ترتره٤اب تها زی٤اض٧ها
زاضت ٦تاضس.
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ج -زض ٧ط اتاً ز ٣یا چ٢س ترتر٤اب تایس ىضا٧ای آظاز ت ٦ا١ساظ ٥ظیط تأٝیٕ ٠طزز:
حساٍ٘  100سا١تیٝتط (تطخیحاً  130سا١تیٝتط) حس ىاغ٘ پایی ٠ترتر٤اب تا زی٤اض َٝات٘.حساٍ٘  90سا١تیٝتط حس ىاغ٘ ٙث٢ّ ٦اضی ترتر٤اب تا زی٤اض ٝدا٣ضحساٍ٘  120سا١تیٝتط تی ٠ز ٣ترتر٤ابز -الظ ٛاست تطای ٧ط اتاً تستطی  ٣یا ذ٤اب یِ سط٣یص ت٨ساضتی ٍات٘ زستطس پیصتی٢ی ض٤ز.
ٝ 4-2-2-4طاّع تداضی
زض ٝحٚی ّ ٦پیطر٤ا٧ٟای ٝطاخقا ٟتیطتط اظ  90سا١تیٝتط اضتياؿ زاضت ٣ ٦تطای ذطیس  ٣ىط٣ش اضهیا ٞ٧ ٣چ٢هی ٠پرهص اخ٢هاس تهٝ ٦هطزٛپیصتی٢ی ضس ٥ا١س ،یِ پیطر٤ا ٟاضاىی یا یِ ترص اظ پیطر٤ا ٟاغٚی تایس تا حساّثط اضتياؿ تی 70 ٠تا  85سا١تیٝتط تاالتط اظ ّو تٞا ٛضس ٥زض
١ؾط ٕطىت ٦ض٤ز.
زض ىط٣ضٖا٧٥ا حساٍ٘ یِ ٝسیط پطزاذت ٍات٘ زستطس پیصتی٢ی ض٤ز .حساٍ٘ فطؼ ایٝ ٠سیط زض تٞا ٛع ٗ٤آ ٟتایس  90سها١تیٝتهط ته٤ز٣ ٥اضتياؿ پیطر٤اٝ ٟدا٣ض اظ ّو تٞا ٛضس١ ٥ثایس زض عٝ ٗ٤سیط اظ  85سا١تیٝتط تیطتط تاضس.
ّ 5-2-2-4تاترا٦١
ّٚی ٦ىضا٧ای فٝ٤ٞی ّتاترا ٦١اظ خ ٦ٚٞف٢اغط ٣اتستٝ ٦ا٢١س ت٤اٙت٧ا ،تٚي٧٠ا  ٣پاضّی٧ٔ٢ا تایس ٍات٘ زستطس تاض٢س.حساٍ٘  5زضغس یا حساٍ٘ یْی اظ ٧ط ف٢ػط ١یْٞت ثاتتٝ ،یع٧ا یا ٝح٨ٚای ٝغاٙقٞ٧ ٣ ٦چ٢ی ٠ىضای آظاز تیٝ ٠یع٧ا تایس ٍات٘ زستطس تاض٢س.حساٍ٘ ىضای آظاز ٝسیط زض ٝح٘ تطٕ٦زاٍ ،ٟيسٝ ٦دالت ،یا ٍيسّ ٦تات٨ای ٝطخـ تایس  90سا١تیٝتط تاضس .اضتياؿ ٍات٘ زستطس اظ ض٣تط ٣تایهستی 49 ٠تا  120سا١تیٝتط ٣ ،اظ پ ٤ٚ٨تایس تی 15 ٠تا  135سا١تیٝتط اظ ّو تٞا ٛضس ٥تاضس (ضْ٘٧ای )41 ٣ 40 ٣ 39
حساٍ٘ فطؼ آظاز ٝسیط تی ٠ضزیو ٧ا تایس  90سا١تیٝتط تاضس.زض ّتاترا٧٦١ایی ّ ٦حد ٜظیاز ّتات٨ا اخاظ ٥تَسی ٜآ٨١ا ضا زض ٍيس٧٦ایی تا ٝطرػات ىٞ١ ً٤یز٧س ،استياز ٥اظ ٍيس٧٦ایی تا اضتياؿ تیطتط تطای٨ٖ١ساضی ّتاب ٝداظ است.
- 5ساذتٞا٨١ای ٝسْ١٤ی
فٞس٥تطی٧ ٠سه اظ اضائ ٦ض٤اتظ عطاحی ٝسْ ،٠ت٣ ٦خ٤ز آ٣ضز ٟضطایظ استَالٗ ىطزی ٝق ٗ٤ٚزض ٝحیظ ٝسْ١٤ی  ٣ایداز ظٝی ٦٢تهطای ٍهطاض زازٟ
ٝق ٗ٤ٚزض ّ٢اض ذا٤١از ٥ت ٦ف٤٢ا ٟیِ فض ٤ىقاٗ ،اظ عطیٌ تّ ٦اض ٕطىت ٠ت٨ٞیسات ٝقٞاضی است.
 1-5زض ٝدتٞـ٧ای ٝسْ١٤ی* حساٍ٘  5زضغس ٣احس٧ای ٝسْ١٤ی تایهس ٍاته٘ اسهتياز ٥تهطای اىهطاز ٝقٚه ٗ٤عطاحهی ضهس ٥تاضهسٞ٧ .چ٢هی ٠زض
ٝدتٞـ٧ای ٝسْ١٤ی ساذت ٦ضس ٥تا افتثاضات ّا ٘ٝزٙ٣تی ّّٞ ٦تط اظ ٣ 20احس ٝسْ١٤ی زاض١س ،حساٍ٘ یِ ٣احس ٍات٘ زستطس تطای اىطاز ٝقٚهٗ٤
تاضس.
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 2-5زض ساذتٞا٨١ای ٝسْ١٤ی ّ ٦تط عثٌ ض٤اتظ ض٨طزاضی ٝح٘ ٝیتایس زاضای آسا١س٤ض تاضس ،آسا١س٤ض  ٣ىضا٧ای فٝ٤ٞی ت٢ا تایس ٍات٘ زستطس
تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚتاضس.
 3-5زض ساذتٞا٨١ای ٝسْ١٤ی ّ ٦زض اضتياؿ ّٞتط اظ اضتياؿ ٢ٝسضج زض ت٢س  ٣ 2-5تا تقساز  ٣ 10تیص اظ ٣ 10احس ٝسْ١٤ی ساذتٝ ٦هیضه١٤س ،تایهس
حساٍ٘ سغح ْٞ٧و زض ٝطاؿٍ ،ات٘ زستسی اىطاز ٝق ٗ٤ٚتاضس.
ٝ 4-5سٍْ ٠ات٘ زستطس
زض ٣احس ٝسْ١٤ی ٍات٘ زستطس تایس ض٤اتظ ظیط ضفایت ضس ٥تاضس:
٣ 1-4-5ض٣زی ٣احس ٝسْ١٤ی تایس ٝغاتٌ ت٢س  1-1-4ای ٠ض٤اتظ تاضس.
 2-4-5ضا٧ط٣ ٣احس ٝسْ١٤ی تایس ٝغاتٌ ت٢س  3-1-4ای ٠ض٤اتظ تاضس.
 3-4-5تاظض٧٤ای ٣احس ٝسْ١٤ی (زض  ٣پ٢دط )٥تایس ٝغاتٌ ت٢س  3-1-4ای ٠ض٤اتظ تاضس.
 4-4-5ضا٥پ٣ ٦ٚاحس ٝسْ١٤ی تایس ٝغاتٌ ت٢س  4-1-4ای ٠ض٤اتظ تاضس.
 5-4-5سغح ضیثساض زض ٣احس ٝسْ١٤ی تایس ٝغاتٌ ت٢س  5-1-4ای ٠ض٤اتظ تاضس.
 6-4-5زستٖطز٧ا زض ٣احس ٝسْ١٤ی تایس ٝغاتٌ ت٢س  6-1-4ای ٠ض٤اتظ تاضس.
 7-4-5آسا٤١ض زض ٣احس ٝسْ١٤ی تایس ٝغاتٌ ت٢س  7-1-4ای ٠ض٤اتظ تاضس.
 8-4-5حساٍ٘ یِ ىضای ت٨ساضتی (حٞا ،ٛت٤اٙت  ٣زستط٤یی) تایس ٝغاتٌ ت٢س  8-1-4ای ٠ض٤اتظ تاضس.
٢ّ 9-4-5تطٗ٧ای اْٙتطیْی ْٝ ٣ا١یْی ٣احس ٝسْ١٤ی تایس ٝغاتٌ ت٢س  11-1-4ای ٠ض٤اتظ تاضس.
 10-4-5تطای ٧ط ٣احس ٝسْ١٤ی ٍات٘ زستطس تایس حساٍ٘ یِ ٣احس پاضّیٍ ٔ٢ات٘ استياز ٥تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚتا ٝطرػات شی٘ زض ١ؾهط ٕطىته٦
ض٤ز:
ٝ 1-10-4-5سیط پیازٍ ٥ات٘ زستطس اظ ٝح٤ع ٦پاضّی ٔ٢تا ٣ض٣زی ٣احس ٝسْ١٤ی تایس ٝغاتٌ تا ت٢س٧ای  2-1 ٣ 1-1تاضس.
 2-10-4-5حتیاالْٝا ٟحس ىاغ٘ تی ٠پاضّی٢ٝ ٣ ٔ٢عٗ تطای ٝحاىؾت ىطز ٝق ٗ٤ٚسطپ٤ضیس ٥ض٤ز.
 3-10-4-5اتقاز پاضّیٍ ٔ٢ات٘ استياز ٥تطای اىطاز ٝقٝ 2/40 ٗ٤ٚتط تایس تاضس.
 11-4-5آضپعذا ٦١زض ٣احس ٝسْ١٤ی ٍات٘ استياز ٥تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚتایس زاضای ضطایظ ظیط تاضس:
 1-11-4-5ىضای آظاز ّو ت ٦اتقاز  120×75سا١تیٝتط تایس ت٦١٤ٕ ٦ای عطاحی ض٤ز ّ ٦تٞا٣ ٛسای٘ آضپعذا ٦١تطای ضرع تا غ٢سٙی چطذساض اظ
ض٣تط ٣ ٣یا اظ پٍ ٤ٚ٨ات٘ زستطس تاضس.
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 2-11-4-5حساٍ٘ سغح ّاضی تا فطؼ  75سا١تیٝتط  ٣اضتياؿ تی 75 ٠تا  85سا١تیٝتط ،تا ىضای آظاز تطای ٍطاضٕیطی پا ت ٦ف 40 ٌٞسا١تیٝتهط
 ٣اضتياؿ  65تا  70سا١تیٝتط ،تایس زض آضپعذا ٦١زض ١ؾط ٕطىت ٦ض٤ز (ضْ٘٧ای )43 ٣ 42
 3-11-4-5اضتياؿ ٍيس٧٦ای ظیط ؽطىط٧٤ا تایس  70تا  85سا١تیٝتط اظ ّو ٍ ٣ات٘ تطزاضت ٠تاضس (ضْ٘ )44
 4-11-4-5ظیط ؽطىط٧٤ا ١ثایس سغ٤ح  ُ٤١تیع  ٣سای٢س٣ ٥خ٤ز زاضت ٦تاضس ٦ٙ٤ٙ .آب ٕط ٦ٙ٤ٙ ٣ ٛترٚی ٦آ ،ٟزض ظیط ؽطىط ٤تایس تا پ٤ضهص فهایٌ
پیصتی٢ی ض٤ز.
٧٦ٙ٤ٙ 5-11-4-5ای آب  ٣ىاضالب تایس ت١ ٦ح٤ی ١ػة ض١٤س ّ ٦اضتيافا ؽطىط ٤اظ ّو  75سا١تیٝتط تطس.
 6-11-4-5ظیط ؽطىط ٤تایس ىضایی آظاز تطای ٍطاضٕیطی پا ت ٦اضتياؿ حساٍ٘  65سا١تیٝتط  ٣ف ٌٞحساٍ٘  45سا١تیٝتط تسٝ ٟ٣ا١ـ ٣خه٤ز زاضهت٦
تاضس  ٣ف ٌٞسی ِ٢ؽطىط٤یی ١ثایس تیص اظ  16سا١تیٝتط تاضس.
 7-11-4-5اضتياؿ ٍيس٧٦ای ٍسٞت پایی ٠تایس حساّثط  80سا١تیٝتط اظ ّو تاضس .حساّثط اضتياؿ پایی٠تط عثٍَ ٦يس٧٦ای ىٍ٤ا١ی  120سا١تیٝتط
تاضس.
 12-4-5ىضا٧ای ظ١سٕی ،مصاذ٤ضی ،ذ ٤اب  ٣ای٤ا ٟزض ٣احس ٝسْ١٤ی ٍات٘ استياز ٥تطای اىطاز ٝق ٗ٤ٚتایس ٍات٘ زستطس تطای ایه ٠اىهطاز (زاضای
ىضای آظاز ت ٦اتقاز  140×140سا١تیٝتط خ٨ت ٍطاضٕیطی ،فث٤ض  ٣استياز ٥اظ ٣سای٘) تاضس.
 13-4-5ا١ثاضی ضاٍ ٘ٝيس٦ت٢سی٨ا ،عثَ٧٦ا٢ٕ ،د٧٦ا ّ ٣ط٧٤است ّ ٦تایس عثٌ ض٤اتظ ظیط تطای اىطاز ٝقٍ ٗ٤ٚات٘ زستطس تاض٢س:
 1-13-4-5ىضای آظاز ّو ت ٦اتقاز  120×75سا١تیٝتط تایس ت ٦١٤ٕ ٦ای عطاحی ض٤ز ّّٚ ٦یٍ ٦سٞت٨ای ا١ثاضی تطای ىطز تها غه٢سٙی چطذهساض اظ
ض٣تط ٣یا اظ پٍ ٤ٚ٨ات٘ زستطس تاضس.
 2-13-4-5اضتياؿ زستیاتی اظ ض٣تط ٣ت٣ ٦سای٘ زاذ٘ ا١ثاضی تی 40 ٠تا  120سا١تیٝتط  ٣اظ پ ٤ٚ٨تی 25 ٠تا  135سا١تیٝتط تاضس
 3-13-4-5اضتياؿ ٝح٘ ضذت آ٣یع اظ ّو  140سا١تیٝتط تاضس.

