كليات عمومي تحويل پروژه ترسيم فني :
-1قطع آلبوم نهایي حتما باید در سایز  A2باشد )  . ( 59.4×42نقشه هاي بزرگتر از  A2باید تا زده شود .سایزهاي بزرگتر یا كوچكتر
تصحيح نخواهد شد.
-2نام  ،نام خانوادگي  ،عنوان نقشه  ،مقياس و شماره صفحه بصورت یك كادر یكسان در تمام نقشهها در گوشه پایين سمت چپ درج
گردد.
-3صحافي كليه پروژهها بصورت فنري و یا شيرازه باشد .از جلدهاي ضخيم و زركوب به هيچ عنوان استفاده نشود.
-4مركبي )راپيدي( كردن نقشهها الزامي نيست اما در هر صورت ضخامتهاي متفاوت باید به نوعي مشخص شده باشد.
-5در تمام نقشهها دقت ترسيم و تميز بودن آن یك ششم تا یك چهارم نمره را به خود اختصاص خواهد داد.
-6آلبوم نهایي نقشه هابه هيچ عنوان بازگردانده نخواهد شد .در صورت نياز پيش از تحویل یك نسخه كپي تهيه كنيد.

فهرست نقشههاي آلبوم نهايي :

)در آلبوم نهایي هم همين ترتيب رعایت گردد(
-1پلن موقعيييييييييييت )مقياس
(1/200
-2پلنهاي معماري بيييييييه تعداد
طبقات )مقياس (1/100
-3كليه نماهاي اصلي بنا )مقياس
(1/100
-4حداقيل دو مقطيع كيه یكيي از

-5پلن محوطيييه سيييازي حياط
)مقياس (1/100
-6پلن تيرریزي )مقياس (1/50
-7پلن فونداسيييييييييون )مقياس
(0 1/5

(1/20
-13بزرگنمایيي حمام و سيرویسها
)مقياس (1/20
-14جزئيات سيييازه فونداسييييونها

-8پلن شييييب بندي بام )مقياس
(1/50

)مقياس  1/20یا (1/10
-15جزئيات اجرایيييييييييي معمول

دسيييييييييتگاه پله و دیگري از

-9پلن اجرایي )مقياس (1/50

سييرویسها یييا آشپزخانييه عبور

-10نماهاي اجرایيييييييييي )مقياس

كند) .مقياس (1/100

-12بزرگنمایيي آشپزخانيه )مقياس

(1/50

)مقياس  1/20یا  1/10یا (1/5
-16تييييپ در و پنجرهيييها )مقياس
(1/20

-11مقاطع اجرایي )مقياس (1/50
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مواردي كه بايد در نقشهها ارايه شود :
پلن موقعيت :
-1جهت شمال
-2واحدهاي همسيييييييييایگي و
هاشور قسيمتهاي سياخته شده
در واحد همسایگي
-3محيل داكتهيا و اتاقيك سر پله
كه در بام دیده ميشود

-4تراسيييها ،باغچهيييها و كليات
طرح حياط
-5كوچه هيييييا و خيابان هيييييا و
دسترسي اطراف

-7ترسيييم سييایه جهييت نمایييش
ارتفاعات
-8كدهاي ارتفاعي كف حياط،
بام ،سر پله و . . .

-6اندازه گذاري كلي زمييييين و
قسمت ساخته شده آن

پلنهاي معماري )به تعداد طبقات اعم از پاركينگ و زيرزمين و : ( . . .
-1جهت شمال
-2اندازه گذاري كلي ) 2خيييط
اندازه خارجي(
-3مبلمان كامل در كليه فضاها
-4كييييييف سييييييازي و مبلمان
سرویسها و آشپزخانه
-5محل ستونها مشخص شود

-7كييد ارتفاعييي كييف فضاهييا
بویژه پاگرد پلهها
-8فلش جهت پلهها
-9بازشو درها
-10مشخييييص كردن قسييييمتهاي
برش خورده بيا ضخاميت قلم
یا هاشور كم رنگ

-6شماره گذاري و نوشتيييين نام

-11در پلن پاركينييگ رامييپ بييا
شيييب  %15و محييل ماشينهييا
مشخص شود
-12ضخاميت دیوار محافيظ عایيق
در زیرزمييين در نظيير گرفتييه
شود.
-13خطوط مقاطييع نمایييش داده
شود

فضاها

نماها :
-1كدهاي ارتفاعييييييييييي براي
سقفها  ،كف پنجرهها و . . .
-2طراحييي پنجره هييا و ترسيييم
پروفيل و نردهها و بالكنها

-3نمایييش مصييالح بييا هاشور و
نوشتن نام مصالح

-5نمایش سنگ ازاره و آبچك
و...

-4ترسيم كم رنگ سایه بالكنها
و پيشآمدگيها و . . .

مقاطع :
-1یكييييي از مقاطييييع حتمييييا از
دسييييييييتگاه پله و دیگري از

سييرویسها یييا آشپزخانييه عبور
كند

-3كدهاي ارتفاعيي كاميل براي
پله ها و پنجره ها و سقفها و . .

-2مبلمان فضاها در حد امكان
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.

پلن محوطه سازي:
-1جهت شمال

-3راندو

-5كد ارتفاعي كامل

-2ترسيييييم كامييييل تراسييييها و

-4نمایيش كيف سيازي حياط و

-6نمایيش محيل ورود ماشيين و

باغچهها و . . .

معرفي مصالح

در ورودي پياده

پلن تيرريزي :
-1جهت شمال

-6تيييپ بندي تيرهييا بر اسيياس

-2نمایش محل ستونها

دهانييه و سييطح باربر )حرف

-3ترسيم تيرها و كنسولها

(B

-4نمایش جهت سقفها
-5تيييپ بندي سييتونها بر اسيياس
ارتفاع و بار وارده )حرف
(C

-9جدول تييپ سيتونها بيه همراه
ابعاد و اندازه
-10جدول تيييپ تيرهييا بييه همراه

-7نمایييش محييل بادبندهييا )در
جهييت طولي و عرضييي هيير
كدام حداقل دو بادبند(
-8آكيس بندي و اندازه گذاري

ابعاد و اندازه
-11مشخيص كردن محلهایيي كيه
تيرریزي نميشونيييييد نظيييييير
نورگيرها و پاسيو و . . .

آكسها

پلن فونداسيون :
-1جهت شمال
-2محييل سييتونها و شماره تيييپ
آنها
-3ترسييم فونداسييونها بيا در نظير
گرفتين محيل قرارگيري و بار
ستون
-4تييييپ بندي فونداسييييونها بر
اساس ابعاد )حرف ( F

-5آكييس بندي سييتونها و اندازه
گذاري آكس
-6ترسيم شناژهاي متصيل كننده
پي هيييا و تييييپ بندي آنهيييا
)حرف (T

-9اندازه گذاري طولي و
عرضييي نقشييه )فاصييله بييين
شناژها ،عرض شناژ و (. . .
-10جدول تيييپ فونداسيييون بييه
همراه ابعاد آن

-7ترسيم خط پي كني
-8اندازه گذاري فونداسييييييونها

-11جدول تييييپ شناژ بيييه همراه
ابعاد آن

)از هيير تيييپ حداقييل یييك
عدد(

پلن بام :
-1جهت شمال
-2دیوارههاي جان پناه بييا خييط
چين
-3لبه آبچك با خط ممتد
-4ترسيييم سييرپله ،نورگيرهييا و

-5تقسييم بندي بام بيه قسيمتهاي
مجزا و تعييين محيل آبرو هير
قسمت

انتهاي شيبهيا )پيس از یكسيان
سازي كدهاي نامساوي(
-7اندازه گذاري كلي قسيمتهاي

-6خطوط شييب )حداقيل  (%2و
كيد ارتفاعيي در محيل آبرو و

داكتها و . . .
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تفكيك شده

پلن اجرايي :
-1جهت شمال

-10ترسيييم درهييا و پنجرهييها بييا

-18شماره گذاري پلهها

-2مبلمان كليه فضاها

جزئيات كامييل )چهارچوب و

-19فلشهاي نمایش جهت پله

-3خيييط نازك كاري در كلييييه

لغاز و پروفيل و (. . .

-20ترسيم محل ستونها

فضاها
-4خط چين پلن معكوس سقف
-5هاشور دیوارها بر اساس جنس
مصالح
-6نمایش سرویسها و كف سازي
آنها
-7ترسييييم آشپزخانيييه بيييا مبلمان
كامل و كابينت
-8ترسيييم خييط عایييق كاري در
بدنه آشپزخانه و سرویسها
-9نمایييييش جهييييت شيييييب در
سرویسها و آشپزخانه

-11ترسيييم سيينگ كييف پنجره و
اپن آشپزخانه
-12ترسيييم بازشييو كييل درهييا و
پنجرهها و كابينتها
-13تييپ بندي درهيا و پنجره هيا بر
اساس جنس و سایز
-14هاشور در محلهایيي كيه سيقف
كاذب وجود دارد
-15اندازه گذاري كليييييه فضاهييييا
بطور كامل

-21خط مقطعها
-22شماره گذاري و نام نویسيييييي
كليه فضاها
-23مشخيص كردن محيل و ارجاع
بيييه صيييفحه مورد نظييير براي
دتایلهایيييي كيييه در قسيييمت
جزئيات اجرایييييييييييي آورده
ميشوند
-24نمایييش دیوار محافييظ عایييق و
خط عایق در زیرزمين

-16كد ارتفاعي در تمام فضاها
-17ترسيم خط چين لبه پلهها

نماهاي اجرايي :
-1ترسييم كاميل نميا بيا جزئيات
پنجرهها و درها و . . .
 -2كد ارتفاعي كامل براي كف
پنجرهها ،سقفها و . . .
-3نمایيش جهيت بازشيو درهيا و
پنجرهها

-4درج تيييييپ در و پنجره روي
نقشه

-6آكسييها در بالي نمييا ترسيييم
شود

-5نمایيييش مصيييالح نميييا و در
صييييورت نياز بزرگنمایييييي

-7ترسيييم پلههاي نمييا بصييورت
دو خطي و با كد ارتفاعي

قسيمتهاي خاص براي نمایيش
مصالح و یا نحوه تركيب آنها

مقاطع اجرايي :
-1ترسيم كامل مقطع
-2كدهاي ارتفاعي كامل
-3نمایش مصالح دیوارها
-4نمایيش مصيالح سيقفها بيا در
نظيير گرفتيين جهييت تيرریزي
)عمود بر خيييط مقطيييع یيييا
موازي آن(

-5نمایش تيرها در تقاطع سقفها
و دیوارها

-9نمایش سقفهاي كاذب
-10تييييپ بندي در و پنجره هيييا

-6خيييط عایيييق كيييف و بدنيييه
سرویسها و آشپزخانه و بام
-7ترسييم جان پناه بام و آبچيك
و عایق كاري بدنه آنها
-8خيييييط نازك كاري كلييييييه
فضاها

همانند پلن اجرایي
-11ترسييم دقييق در و پنجره هيا بيا
لغاز و پروفيل و . . .
-12ترسيم آكسها در بالي مقطع
-13ترسييم دیوار محافيظ عایيق و
خط عایق در زیرزمين
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-14امتداد مقطييييع تييييا سييييطح

-16مشخيييييص كردن محيييييل و

-17ترسيم پله ها بصورت كامل و

فونداسيييييييونها و ترسيييييييم

ارجاع بييه صييفحه مورد نظيير

دقيييق )ترسيييم كييف پله هييا

فونداسيونها در قسمتهایي كه

براي دتایلهایي كه در قسمت

بصورت جداگانه(

ستون وجود دارد.

جزئيات اجرایيييييييييي آورده

-15نمایييش مصييالح كييف بنييا تييا

ميشوند

-18ترسييم جزئياتيي نظيير نردهيها،
بالكنها و فلور باكسها

رسيدن به خاك سخت

بزرگنمايي آشپزخانه و سرويسها :
-1ترسيم كامل مبلمان و وسایل
موجود در فضاهيييا در پلن و
مقطع بصورت دقيق
-2خييط عایييق در بدنييه و كييف
فضاها به همراه جزیياتي نظير
تور سيمي و ماهيچه بتني

-3خط شيب در كف فضاها
-4نمایش مصالح سقف و كف
و دیوارهيييييا و نوشتييييين نام
مصالح

-6جزئيات كامييل درو پنجره بييه
همراه تيپ بندي آنها
-7ترسيييييم سييييقف كاذب در
صورت نياز

-5اندازه گذاري كاميييل پلن و
كد ارتفاعي مقطع

-8جزئيات بصيييورت كاميييل و
دقيق ترسيم شود

نقشه سازه )فونداسيونها( :
-1ترسيييييييييم بزرگنمایييييييييي

-2نمایيييش شبكيييه ميلگردهيييا ،

فونداسيونها )از هر تييپ یك

صييفحه زیيير سييتون و  . . .بييا

نمونه ( در پلن و مقطع

اندازه دقيق
-3نوشتيين كامييل قطيير و تعداد

-4رعایييييت اسييييتاندارد خييييم
ميلگردها
-5اندازه گذاري كامل
-6نوشتن عيار بتن

ميلگردها و بولتها

جزئيات اجرايي :
ترسيم حداقل  10دتایل از جزئيات اجرایي معمول ساختمان نظير پلهها ،آبروهاي بام ،درز انبساط )در صورت وجود( ،اتصال و اجراي در
و پنجرهيها ،نعيل درگاههيا ،عایيق كاري ،جزئيات سيرویسها و  . . . .محيل دتایلهيا بایيد در نقشيه پلن اجرایيي و مقاطيع اجرایيي ارجاع داده شده باشيد.
تعدادي از این جزئيات ميتوانند بصورت یكپارچه در یك نقشه وال-سكشن ارایه شود .در این صورت محل وال-سكشن باید در نقشههاي اجرایي
مشخص شود.

تيپ بندي در و پنجره :
ترسييم یيك پلن و یيك نميا بيه ازا هير كدام از تيپهاي در و پنجره بيا جزئيات كاميل )نحوه اتصيال پروفيلهيا ،پيچيها ،دسيتكهاي اتصيال ،محيل
شيشه و  ( . . .با اندازه گذاري كامل و نهایتا جدولي كه معرف تعداد كل در و پنجرههاي بكار رفته از هر تيپ باشد.
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مقررات معماری داخلی:
استانداردهای طراحی
برنامه فیزیکی
سرانهها و استانداردهای طراحی
ابعاد و اندازهها
ابعاد و اندازههای مبلمان
چیدمان فضاهها
بررسی همجواری فضاها با یکدیگر
سازگاری فضاها باعواملتأثیرگذار در هر یک از فضاها
موقعیت قرار گیری فضاها از نظر ارزش و اهمیت
نمودار حبابی از روابط کارکردی
تجزیه و تحلیل فعالیتها

برنامه فیزیکی
هر پروژه معماری برای تأمین اهداف مشخص و انجام فعالیتهای معینی طراحی
میشود
فضاهای مورد نیاز هر پروژه بر اساس نوع فعالیتها و دسته بندی آنها مشخص
می گردد.ابعاد و مشخصات فضاها با توجه به نوع و حجم فعالیتها و مبلمان و
لوازم مورد استفاده و استاندارهای موجود معین می شود فهرست فضاهای مورد
نیاز هر پروژه به همراه تعداد و مساحت و ویژگیهای اصلی هر فضا بعنوان
برنامه فیزیکی در شماره مالحضه می شود
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عنوان فضا تعداد مساحت مساحت کل مالحضات
 -1اتاق نشیمن و پذیرایی  ۵۳ ۵۳ ۱در صورت امکان ،بهتر است حوزه پی مهمان
جدا از نشیمن طراحی شود و با توجه به اهمیتآن در موقعیت مناسبی مکانیابی
شود
 -2آشپزخانه  ۱۳ ۱۳ ۱دسترسی راحت به نشیمن و پذیرایی و ورودی -بدنههای
مناسب برای کابینت
 -3ناهارخوری  ۱۳ ۱۳ ۱ارتباط راحت با آشپزخانه و منظرمناسب آرام ،افتابگیر
با تهویهی مناسب
 -4خواب فرزند  ۲۲ ۱۲ ۲آرام -آفتابگیر با تهویه مناسب
 -5خواب والدین  ۲۶ ۲۲ + ۶ ۱متر به عنوان رخت کن و سرویس
 -6سرویس بهداشتی  ۲ ۲ ۱به اطاق میهمان نزدیک باشد -تهویه الزم
 -7پارکینگ  ۲۲ ۲۲ ۱می تواند جدا از ساختمان اصلی در نظر گرفته شود

استانداردهای پروژه
توضیح :طبق استاندارهای فوق برای یک خانوار  ۲نفره حدود  ۱۳۲متر زیربنا
احتیاج است
استانداردهای طراحی مسکونی
 1احداث واحد های تک فامیلی (یک واحد مسکونی) و چند فامیلی (چند واحد
مسکونی) به شرطی که حداقل ساخت قطعات به ترتیب  ۱۲۲تا  ۱۳۲متر مربع و
 ۳۲۲متر مربع باشد ،مجاز باشد
 2رعایت حداقل مساحت قطعه به  ۳۲۲متر مربع مشروط به احداث حداقل ۲
واحد مسکونی است
 3حداکثر سطح زیر بنا در طبقه همکف (سطح زیر بنای اینگونه بناها نباید از
) ۶۳۶.سطح کل زمین در طبقه همکف تجاوز نماید
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 4حداکثر زیر بنا در طبقات – سطح زیر بنا اینگونه بناها نباید در کلیه طبقات به
جزءطبقه ی همکف از  %۲۶سطح کل زمین تجاوز نماید
 5ضریب سطح طبقات به کل سطح طبقات اینگونه بناها تا  ۱۲۲۶برای تراکم
متوسط ۲۲۲۶ ،برای تراکم زیاد و  ۳۲۶برای تراکم کم سطح کل زمین مجاز است
مشروط براینکه فضای باز برابر با حداکثر  ۵۲۶مساحت کل زمین باشد
 6در صورتیکه در این قطعات آپارتمان بنا شود ،حداکثر تعداد طبقات  ۵طبقه
خواهد بود و احتیاج به آسانسور نیز نخواهد داشت
 7برایهرواحدمسکونیحداقل بایستی یک پارکینگ در نظر گرفته شود
 8مساحت حیاط خلوت جهت نورگیری:
 1-8اتاق های اصلی حداقل شش متر مربع و نسبت عرض آن به طول برابر رقم
یک سوم مجاز است
 2-8آشپزخانه ،حمام و سرویس بهداشتی حداقل  ۳/۲متر مربع
 9در صورتیکه اینگونه ساختمان ها روی ستون (پیلوت) بنا شود و در طبقه
همکف فقط برای پارکینگ و پله نیز ،استفاده شود وارتفاع طبقه همکف از ۲/۲۲
متر تجاوز ننماید ،طبقه همکف جز تعداد طبقات و سطح طبقات و سطح طبقات
مجاز محسوب نخواهد شد
 11احداث زیر زمین در صورتیکه ارتفاع آن از در ورودی ساختمان به طور
متوسط بیشتر از  ۱۲۲سانتی متر نباشد ،جزء تعداد و سطح طبقات محسوب نخواهد
شد

ابعاد و روابط انسانی در پیوست
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بررسی همجواری فضاها با یکدیگر

شکل شماره ۲۲
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سازگاری فضاها با عوامل تأثیر گذار بر هر یک از فضاها

شکل شماره ۲۵
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اصول کلی و روابط بین فضاها
رسیدن
این مرحله بطور عمده مشکالت ناشی از شبکههای ارتباطی پیاده و سواره ،عدم
امکانات الزم برای بهرهگیری ازوسایل نقلیه همگانی و در نهایت مسیر ارتباطی
میان مقصد و شبکههای ارتباطی را شامل میشود
در مورد محیطهای مسکونی این مرحله را میتوان در شکل دسترسی از شبکه
ارتباطی همگانی به محیط مسکونی وبالعکس و نیز شکل ارتباطی میان توقفگاه
وسایل نقلیه همگانی و شخصی به ورودیها را مورد بررسی قرار داد
وارد شدن
این مرحله بطور کلی فرم و عملکرد محل ارتباط داخل و خارج محیط را شامل
میشود که در مورد محیطهای مسکونیشامل محل ارتباط گذر ،محوطه و یا فضای
پارکینگ با فضای داخل ساختمان مسکونی میباشد
استفاده کردن
پس از ورود به ساختمان ،مرحله استفاده از محیط مورد نظر مطرح میگردد که در
مورد محیطهای مسکونی شاملراهروهای ارتباطی ،دسترسی عمودی به طبقات از
طریق پله و آسانسور ،ورود به واحدهای مسکونی ،استفاده ازفضاهای واحد
مسکونی ،ایمنی به هنگام بروز خطر و خروج اضطراری و پاسخگویی به نیازهای
روحی ساکنین است

طبقه بندی محیطهای مسکونی در ایران
در کشور ما به خصوص در محیطهای شهری ،انواع فرم مسکن را میتوان در
دستههای ذیل طبقهبندی کرد:
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بناهای مسکونی قدیمی با فرم معماری سنتی و بومی
بناهای مسکونی تک واحدی با فرم معماری غیر سنتی و غیر بومی
بناهای مسکونی چند واحدی
مجتمعهای مسکونی بزرگ در مجموعه شهرکهای مسکونی

جهت قرار گرفتن فضای داخلی پالن مسکونی:

 1فضاهای جنوبی ( خواب ـ غذاخوری ـ تراس ـ پذیرایی
 2فضاهای مشرقی ( حمام ـ سالن ورزشی
 3فضاهای مغرب ( پاسیو ـ کتاب خانه ـ هال ـ اتاق بازی
 4فضاهای شمال غربی ( راه پله ـ انباری
 5فضاهای شمال شرقی ( آشپزخانه ـ توالت ـ گاراژ ـ ورودی
 6فضاهای جنوب شرقی ( خواب ـ اتاق بیمار
 7فضاهای جنوب غربی ( راه پله ـ انباری ـ راهرو
 8درصد اتاق بایستی از شیشه پوشیده شده باشد
 9بهترین نور در ایوان جنوب بعد شمال و مشرق و بدترین نوع مغرب می باشد
 11عوامل موثر در پالن
 1-11تعیین فضاهای مورد نیاز برای پالن
 2-11نورگیری مناسب و جهت های مختلف ساختمان
 3-11جهت قرار گرفتن هر یک از فضاها در داخل ساختمان
 4-11ابعاد هر یک از فضاهای داخلی ساختمان
 5-11رابطه هر یک از فضاهای داخلی ساختمان با فضاهای داخلی دیگر همان
ساختمان
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نمودار حبابی از روابط کارکردی

نمودار حبابی واحد یک خوابه:
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نمودار حبابی دو خوابه:
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تجزیه و تحلیل فعالیتها

حوزه بندی از عمومی به خصوصی

حوزه بندی از عمومی به خصوصی
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اندازه و ابعاد نسبی استاندارد:

اتاق خواب والدین ( ۵/۳۲ × ۳
اتاق خواب بچه ها ( ۵/۳×۲
اتاق خواب مستخدم ( ۲ × ۲/۳
حمام (  ۲/۳ × ۲/۳یا ۲ × ۲/۳
توالت (  ۱/۳ × ۱/۳یا ۱/۳×۱
آشپزخانه (  ۵/۳ × ۲/۳یا ۲/۳ × ۵/۳
در ورودی ساختمان (۱/۲ × ۲/%
در ورودی اتاق خواب (  ۱ ×۲یا ۱/۱ ۳ × ۲/۲
در ورودی حمام و توالت (  ۱×۲یا ۲ / ۰۲ × ۲

جدول ابعاد نسبی فضاها در یک واحد مسکونی
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OKB cm
اتاق خواب  %۲تا ۲۲
اتاق خواب مهمان  %۲تا ۲۲
آشپزخانه  ۱۲۲تا %۲
توالت و حمام  ۲۲۲تا ۱%۲

انواع عرصه:
عرصه خصوصی
عرصه خانوادگی
عرصه پذیرایی
عرصه خدماتی
عرصه فضای باز
عرصه:
به تعدادی از فضاها و عملکردهای سازگار که با هم وابستگی معمــاری داشته و
در بخش مشخصی از نقشه طرح ما مکان یابی گردند را عرصه گوییم
عرصه خصوصی عبارتند از  :اتاق خواب – حمام – اتاق کار – اتاق مطالعه
عرصه خانوادگی عبارتند از  :غذا خوری – آشپزخانه – هال – نشیمن
عرصه پذیرایی عبارتند از  :پذیرایی – نهارخوری
عرصه خدماتی عبارتند از  :پارکینگ – موتورخانه – انبار
عرصه فضای باز عبارتند از  :باربیکیو
عرصه خصوصی:
از مهمترین قسمتهای ساختمــــان مــــی باشد  .فضــــایی است غیــــر رسمی و در
صورت امکان بایــد در بهترین و مهمترین موقعیت طراحی مکان یابی شود
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عرصه خانوادگی:
شامل فضای نشیمن و آشپزخانه میـباشد و در خانـــــه های بزرگتر  ,صبحــانه
خوری نیز به ایـن مجموعه اضــافه میشود  .این عرصه رو به آفتاب و فضای
حیاط میباشد  .در صــورت امکـــــان دسترسی مستقیم به حیاط و بالــکن طراحی
میشود
نشیمن:
محل زندگی خانواده و مهمترین قسمت خانه است  .این فضــا اغـــــــلب از فضای
پذیرایی مستقـــال طراحی میشود و حالتی خصوصی دارد  .باید رو به آفتــــاب باشد
و ارتباط راحتـــی با بالکن و حیاط داشته باشد و بایـــد به نحوی طراحی شود که
فعالیتهای مختلفی مانند ؛ صحبت کردن – نشستن – تماشای تلویزیون – بازی
بچـــه ها و مطــالعه جزئی در این فضا امکانپذیر و از وسعت خوبی برخوردار
باشد
انـــدازه ایــن فضـــا با توجه به نوع فعالیت ها و ابعاد مبلمـــان و لوازم مورد
استفــاده مشخص می شود  .ابــعاد آن بین  ۱۳الی  ۲۳متر متغییر است
باید با ورودی آشپزخانـــه  ,غذاخـــوری و بالکن ارتبـــاط نزدیک داشته باشد و
ضـمن ارتباط با اتاق خواب مستقل ازاتــاق خواب طراحی می شود  .همچنین از
نـور و چشم انداز مناسبی برخوردار باشد  .برای این فضا طرح های مختلف را با
توجه به نحوه چیدمان مبلمان متصور هستیم
آشپزخانه:
یـــــکی از مهمترین عناصر عملکردی خانه می بــاشد و بـــا توجه به تنوع فعالیتها
 ,وجود لوازم وتجهیزات مدرن  ,ضرورت استــــفاده از سیستــم های تاسیساتی
برای آبرســــانی  ,دفع فاضالب  ,روشنایی  ,تهویـــه  ,لزوم توجه به بهداشت
ونظافت در آن و …… .طراحی این فضا را حساس تر و مشکل تر می نماید
دسترسی آشپزخانه:
دسترسی آشپزخانه باید به فضــــای بیــرونی و گاراژ دسترسی راحتی داشته باشد و
با بالکن یا پاسیو مرتبط باشد  .به اتاق نشیـــمن و فضای صبحانه خوری باید راحت
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باشد  .فضای آشپزخانه باید امکان استفاده از نــــــور و تهویه طبیعی را داشته
باشـــد  .از آشپــزخانه برای نگهداری و آماده سازی و پختن مواد غذایی استفاده
می شود  .بـــرای انجام این کارها احتیاج به سه عنصر اصلی داریم
ارتباط فضــای نشیمن با آشپزخانه:
در واحدهای مسکونــــی که دارای فضــــای مستقـل برای پــــذیرایی از میهمان می
باشد برای تقــــویت رابطه بین مـــــــادر و اعضای خانواده می توان رابطه بین
نشیمن خانوادگــی و آشپزخانه را به نحوی طراحی کرد که امکان دید از فضای
آشپزخانه به نشیمن وجود داشته باشد
در واحدهای مسکونی که از یک فضای واحد هم برای نشیمن و هــــم برای
پذیرایی استفاده مـــی شود  ,فضــــــای آشپزخانه باید استقرار بیشتری داشته باشـــد
و مــحل پخت و پز و شست و شو باید از میهمان قابل رویت نبــــاشد  .باید دقت
نمود سر وصدای پخت و پز  ,شست و شو و بوی غذا مشکلی را برای فضای هم
جوار به وجود نیـاورد
محل استقرار یخچال بعد از شینگ ظـــــرفشویی ضروری است  .پیش بینی میز
کار به طول حداقـــل  ۰۲سانتیمتر میز کار در کنار یخچال از سمتی که در یخچال
باز می شود برای پر و خالی کردن یخچال مفید است
عرصه های زندگی خصوصی و فردی:
برای یک زندگی متعادل و متوازن الزم است بین زندگی جمعی و خصوصی تعادل
به وجود آیـــد  .ما به همــــــان اندازه که احتیاج به هم نشینی با افراد خانواده داریم
به همان اندازه نیز احتیاج به داشتن محیط خلوت ( با خود بودن  ,تفکر و عبادت )
و استراحت داریم  .کودکان و نوجوانان نیز فضایی برای انجام تکالیف مدرسه
دارند اتــــــاق فرزند
محل استقرار عرصه های خصوصی و فردی:
عرصه خواب شامل اتاق خواب بچه  ,اتاق خواب والدین  ,کتابخانه و گاهی هم اتاق
خواب میهمان می باشد  .ایــــن بخش از ساختمان به عنوان خصوصی ترین و آرام
ترین بخش خانه  ,ضمن نزدیکی به فضـــــــای خانوادگی مانند نشیمن و آشپزخانه
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,معموال به طور مستقل و دور از پذیرایی میهمان طراحی می شود
بخش خواب باید در قسمت ساکت خانه و دور از صدای مزاحم طراحی گردد و به
همچنین اتاق خواب بهتر  .حمام و سرویس  ,دسترســــــــی نزدیک داشته باشد
است به بالکن و حیاط دسترسی داشته باشد  .آفتاب گیر بوده و از دید و منظر
خوبی برخوردار باشد و دارای تهویه مناسب باشد
در واحدهای مسکونی دو طبقه معموال بخش خواب در طبقه اول ( باال ) طراحی
می شود  .در مکان یابی اتــــــاق های خواب بهتر است اتاق خواب اصلی از اتاق
خواب های دیــــــــگر استقالل نسبی داشته باشد به همین جهت در بعضی طرح ها
اتاق خواب اصلی در طبقه همکف و اتاق خواب هـــــای دیگر در طبقه اول مکان
یابی می شوند  .در صورتی که برای میهمان اتاق خواب مستقلی در نظر گرفته
شود اتـــــاق خواب میهمان باید در طبقه همکف در نزدیکی ورودی و فضای
زندگی خانوادگی طراحی گردد تا ضمن استفاده بــــــرای میهمان به عنوان یک
اتاق دنج برای مطالعه و انجام کارهای روزانه بتواند در اختیار خانواده قرار گیرد
اندازه اتاق های خواب بستگی به تعداد افراد استفاده کننده  ,نوع فعالیت ,
مبلمــــــــان و لوازم مورد نیاز معموال از  ۱۲الی  ۲۲متر مربع تغییر می کند .
بهتر است تخت خواب در موقعیتی پیش بینـــــی شود که مستقیما در مقابل در
ورودی اتاق و در معرض دید و یا چسبیده به پنجره ی اتاق نباشد و در عین حال
از دیــد و منظر خوبی برخوردار باشد
تخت خواب  ,کمد و میز ,از جمله لوازم ضروری اتاق خواب است
اتاق خواب والدین:
اتاق خواب اصلی میتواند شامل  ۳حوضه ی خواب  ,محل نشیمــــن  ,کمــــــــدهای
لباس  ,حمام و رخت کن باشد  .در طراحی این اتاق باید به توازن اندازه هر قسمت
و رابطه منطقی آنها توجـــه شود  .در صورت وسیع بودن اتاق خواب می توان به
استفاده از نحوه چیدمان مبلمان بخش خواب و نشیمن را از هـــــم جدا کرد .اتاق
خواب اصلی بر حسب مورد می تواند دارای یک سرویس بهداشتی کامل شامل :
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وان  ,دوش  ,حمــــــام  ,توالـــــت و یـا دارای یک رختکن باشد  .در خانه های
کوچک برای اتاق های خواب یک سرویس مشترک استفاده می شود
اتاق خواب فرزندان:
می تواند به عنوان یک مجموعه واحد و مرتبط شامل اتاق های خواب و حمـــــام و
توالت در نــــظر گرفتــه شود  .نحوه ی جانمایی کمدها در بدنه ی دیوار متصل به
حمام مانع انتقال صدای حمـام به اتاق می شود  .وجود دو پنجره در بدنه های
مختلف می تواند به کوران طبیعی و تهویه ی اتاق کمک کند  .هر اتاق شامل کمد
لباس  ,میز مــطالعه و تخت خواب می باشد و مساحت اتاق فرزندان بین  ۱۲الی
 ۱۳متر مربع متغییر است
اتاق مطـــالعه:
در خانه های معمـــولی از اتـــاق های خواب و نشیــــمن به عنوان اتاق مطالعه
استفاده می شود  ,در خانه هــــــای بزرگتر می توان فضایی را به عنوان کتابخانه
اختصاص داد گاهی هم این فضا می تواند با اتاق کار پـــدریا مـــادر ادغام شود .
این فضا می تواند در نزدیکی ورودی و نشیمن قرار گیرد
عرصه پذیرایی و مراسم:
فضاهای عمومی خانه شامل پذیرایی  ,غذاخوری و ورودی وسیله ارتباط بیــــن
اعضـــای خانواده  ,افراد فامیـــل  ,دوستان و همسایگان میباشد .به عالوه این
فضاها محل برگزاری جشن ها و مــــراســم ها مـــــی باشد  .نـحوه ی دسترسی و
ورود به این فضا بخش مهمی از طرح را تشکیل می دهد
ورودی:
نحوه ی دسترسی و ورود به بنا بخش مهمی از طرح را تشکیل می دهد  .ورودی
خانه اولین جایی است که ساکنان خانه و میهمانان با آن مواجه می شوند و تحت
تاثیر کیفیات مثبت یا منفی آن قرار می گیرند  .ورودی خانه باید زیبا  ,جذاب ,
دعوت کننده و خوانا باشد تا در اولین لحظه تاثیر خوش آیندی بر وارد شونده داشته
باشد  .همچنین معرف ارزش های کل خانواده و ساکنان آن باشد
طراحی فضای ورودی قبل از رسیدن به بنا از خارج ساختمان مـــــهم به نظر
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مـــی رسد  .ورودی خانه باید ضمن تامین دسترسی مناسب به خانه  ,فضای داخلی
خانه را از فضای عمومــــــــی جدا نماید و امکانات مربوط به ورود  ,تعویض
لباس  ,در آوردن کفش  ,امکان استقبال و مشایعت را تامین کند  .زیبا و راحت
باشد  ,فـــــاقد فضــــاهای بال استفاده بوده و در شرایط اقلیمی نامطلوب مانع نفوذ
سرما  ,گرما و گرد وخاک شود  .ورودی باید دسترســـــــی ساده به نشیمن ,
پذیرایی  ,پله های طبقات و آشپزخانه داشته باشد
عرصه خدماتی و پشتیبانی:
راحتی آسایش زندگی در یک خانه بستگی به پیش بینی و طراحی عناصر خدماتی
مورد نیاز مانند  :پارکینگ  ,انبار  ,موتورخانه و زیرزمین دارد  .اگرچه یک خانه
ممکن است فقط یکی از این عناصر را داشته باشد
عرصه فضای باز و خصوصی:
طراحی یک خانه میسر نخواهد شد مگر اینکه خمزمان با طراحی فضای داخلی
طراحی حیاط و محوطه در واحد همسایگی مدنظر قرار گیرد  .فضای باز خانه و
همچنین فضای نیمه باز خانه بسته به اینکه در ترکیب با کدام یک از حوضه های
خصوصی و خانوادگی قرار گیرند به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شوند
 .بهترین راه مواجه شدن با دوگانگی فوق پیش بینی یک حیاط خلوت مرتبط با
اوضاع عمومی و یک حیاط بزرگتر برای با حیاط خصوصی امری ضروری است
 .این حوضه از خانه باید از طریق مکان یابی مناسب فضا ها و استفاده از فضای
سبز و محوطه سازی از دید عابران و همسایگان محفوظ بماند  .استفاده از آبنما نیز
در چنین فضا هایی الزامی است
رعایت ارتفاع محدودیت
ساختمانهای در خیابانهای با عرض  ۵۲متر یا بیشتر تا  ۵۲متر ارتفاع به رعایت
محدودیت نیاز ندارند .ارتفاع ساختمانهای در خیابان با عرض کمتر از  ۵۲متر
نباید از عرض خیابان تجاوز کند .در صورت تجاوز به همان میزان باید عقب
نشینی کند :.دید  ۲۳درجه ارتفاع ساختمانها با دو یا چند بر با گذرهای کمتر از ۵۲
متر ،در گذرگاه به ارتفاع پیلوت  +دو طبقه مجاز است و از طبقه سوم باید به
اندازه  ۳/۵متر از گذرگاه عقب نشینی کند .طبق ضوابط طول گذرگاهی که افزایش
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یافته ارتفاع را افزایش دهد و در صورت تجاوز مجدد ارتفاع بیش از  ۵۲متر باید
یازای هر طبقه  ۲متر عقب نشینی کند .اگر عرض خیابان بین  ۱۲و  ۵۲متر بود
محدودیت ارتفاع ندارد .اگر عرض خیابان بین  ۲و  ۱۲متر بود بیش از  ۵۲متر
ارتفاع بازای هر طبقه اضافه ارتفاع بایستی  ۲متر عقب نشینی کند

ضوابط بالکن ها:
احداث پیش آمدگی در خیابان های  ۱۲متر تا  ۲۲متر به عمق  %۲سانتی متر و
برای خیابان  ۲۲متر به باال به عرض ۱۲۲سانتی متر مجاز می باشد
ارتفاع پیش آمدگی نسبت به کف پیاده رو  ،نباید از  ۳/۵متر کمتر باشد و سطح آن
مطابق ضوابط مربوطه جزء تراکم محسوب خواهد شد
پیش آمدگی ساختمان در همکف و طبقات  ،در خارج از  ۶۲۶طول مجاز و در
داخل زاویه ۲۳درجه  ،حداکثر به میزان  ۲متر بال مانع است ( رعایت ۶۲۶
مساحت الزامی است
آسانسور:
کلیه ساختمانهایی که ارتفاع آنها از سطح گذر  ۱۳متر به باال و یا  ۳اشکوب باشد
میبایست محل آسانسور به تعداد الزمدر نقشهها پیشبینی نمایند .چنانچه ارتفاع
ساختمان از کف ورودی اصلی کمتر از  ۱۳متر و یا کمتر از  ۳اشکوب
باشد،آسانسور الزامی نیست
کامالً روشن و واضح است که رعایت این ضوابط ایمنی هنگام خروج را فقط برای
افراد غیرآسیبمند تأمین نموده .عدمذکر حداقل ابعاد آسانسور و الزام ننمودن به
استفاده از برق اضطراری و آسانسورهای ضد حریق و تأکید نشدندسترسی بدون
مانع به آسانسور از ورودی اصلی باعث گردیده بسیاری از آسانسورها غیر قابل
استفاده و نامطمئن وناکارآمد هنگام شرایط اضطراری باشد
در ساختمان های با بیش از  %طبقه باالی ورودی اصلی یا با طول مسیر اصلی
حرکت بیش از  ۲۵متر باالی ورودی اصلی ،باید حداقل دو دستگاه آسانسور پیش
بینی گردد که یکی از آنها با حداقل ظرفیت  ۱۲۲۲کیلوگرم مناسب حمل برانکارد
باشد و به کلیه طبقات نیز سرویس دهد
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.
حداقل سرعت آسانسورهای مسافربر با توجه به ارتفاع ساختمان از کف پایین ترین
تا کف باالترین طبقه مطابق جدول زیر می باشد:
 %طبقه یا تا  ۲۵متر طول مسیر حرکت حداقل سرعت  ۲٫۶۵متر بر ثانیه
 ۰طبقه تا  ۱۲طبقه یا تا  ۵۶٫۳متر طول مسیر حرکت حداقل سرعت  ۱متر بر
ثانیه
از  ۱۵تا  ۲۲طبقه یا تا  ۶۵متر طول مسیر حرکت حداقل سرعت  ۱٫۶متر بر
ثانیه
از  ۲۱تا  ۲۳طبقه یا تا  %۲متر طول مسیر حرکت حداقل سرعت  ۲متر بر ثانیه
از  ۲۶تا  ۵۲طبقه یا تا  ۰۳متر طول مسیر حرکت حداقل سرعت  ۲٫۳متر بر
ثانیه
تبصره( )۱موارد فوق الذکر راهنمای ساده ای برای تعیین حداقل سرعت مورد نیاز
در طراحی و انتخاب آسانسور برای ساختمان های مسکونی می باشد .بدیهی است
برای رسیدن به زمان انتظار مناسب ،برای ساختمانهای بیشتر از  ۵۲طبقه ،برای
ساختمان های غیر مسکونی(تجاری ،اداری و غیره) و با ساختمان های با کاربری
خاص ،حتی برای انتخاب دقیق آسانسور جهت ساختمانهای مسکونی ،الزم است بر
مبنای استاندارد ملی ایران و استاندارد جهانی ایزو  ، ۲۱۰۲با توجه به سطح
زیربنا و جمعیت ساکن در ساختمان ،محاسبات ترافیکی ،انتخاب تعداد آسانسور،
ظرفیت ،سرعت و سایر مشخصات آن تعیین گردد
پله های فرار در ساختمان ها:
در ایران به اشتباه ،به پله فرار ،راه خروج اضطراری اطالق میشود در حالی که
راه خروجی معمولی و راه خروجی اضطراری تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند
پلکان فرار ،تنها راه نجات ساکنان طبقات باالی ساختمان در مواقع اضطراری و
وقوع حریق است .راهی که به دلیل نبود بسترهای مناسب فرهنگی و اقتصادی ،یا
در ساختمانها پیشبینی نشده و یا بدون رعایت استانداردهای الزم ،طراحی و
ساخته میشود
با این همه بر اساس شرایط موجود ،شهروندان ساکن برجهای بلند و ساختمانهای
چندین طبقه تهران فرهنگ استفاده از پلههای اضطراری را فرا نگرفتهاند
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روند رو به رشد جمعیت ،پیدایش ساختمانهای بلند و تبدیل خانههای ویالیی به
آپارتمانهای چند طبقه ،ضرورت نیاز به راهی برای خروج ایمن و بیحادثه
ساکنان این ساختمانها را در شرایط بحرانی ،بیش از پیش آشکار کردند
پارکینگ:
مکـــــان پارکینگ در خانه بستــه به ابعاد زیر بنـا  ,شیب زمین  ,نوع طرح خانه و
شبکه دسترسی سواره مشخص می شود  .ابعاد متعارف برای جانمایی یک ماشین
 ۲۳متر مربع می باشد  .فضای اشغال یک ماشین  ۵ * ۳میباشد و برای مانور آن
احتیاج به فضای  ۲۳متر مربع داریم  .پارکینگ ممکن است جدا از ساختمان اصلی
و یا چسبیده به آن و یا در زیر زمین و یا زیر ساختمان طراحی شود  .به عالوه
دسترسی راحت از پارکینگ به داخل خانه مخصوصا به آشپزخانه و یا فضای
ورودی مهم است
واحدهای مسکونی باالی ۲۲۲متر  ۱/۳واحد پارکینگ و واحدهای ۱۲۲متر ۲/۳
واحد پارکینگ باید داشته باشند
بسیاری از آسیبمندان به ویژه آنها که از صندلی چرخدار استفاده مینمایند ،نسبت به
سایرین جهت پیاده و سوار شدنبه اتومبیل ،به فضای بیشتری نیاز دارند .از این رو
عرض الزم برای پارکینگ ویژه اتومبیل آسیبمندان ،حداقل ۵٫۳۲متر در نظر
گرفته شده است
اما ابعاد رایج برای محل پارک هر اتومبیل در بناهای مسکونی  ۲٫۳×۳٫۲متر
برای پارکینگ سرپوشیده و ۵٫۲×۳٫۲متر برای پارکینگ مستقر در فضای باز
میباشد .بهمین دلیل آسیبمندانی که از وسیله نقلیه شخصیاستفاده مینمایند ،معموالً
امکان استفاده از این پارکینگها را بدست نمیآورند .کمی ارتفاع ورودی و سقف
پارکینگهادر بناهای مسکونی مشکل دیگری است که معموالً آسیبمندان را در
رسیدن به ساختمان گرفتار خود میسازد .چرا کهاتومبیل آسیبمندان استفاده کننده از
صندلی چرخدار مجهز به وسیلهای است که صندلی چرخدار تاشده را به رویسقف
اتومبیل و داخل محفظهای که برای همین کار در نظر گرفته شده ،منتقل مینماید .در
این حالت ارتفاع تمام شدهاتومبیل به حداقل  ۱٫۰۲متر میرسد .این وسیله هنگام کار
برای چرخش حول محور افقی خود حداقل به  ۲٫۲۲مترارتفاع نیاز دارد .اما در
بسیاری از موارد ارتفاع کم ورودی و سقف پارکینگها یا کاهش ارتفاع مفید به
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دلیل استقرارلولههای تأسیساتی و چراغها و … ارتفاع مورد نیاز جهت عبور
اتومبیل و بکارگیری باالبر را تأمین نمینماید
تعداد پارکینگ مورد لزوم به تعداد  ۲۲درصد تعداد واحدهای مجاز خواهد بود.
رمپ پارکینگ در فضای باز ساختمان پیش بینی می شود و جزء سطح زیربنا
نیست .حداکثر ارتفاع پارکینگ  ۲/ ۲۲و حداقل ارتفاع ورودی آن  ۱/ %۲متر
است .پارکینگ در زیرزمین باید دارای دسترسی مستقیم به طبقات باشد
اهمیت پارکینگ های طبقاتی یا زیرزمینی خودروهای شخصی در مراکز شهر به
شدت کاهش یافت .زیرا پارکینگ فراوان و ارزان ،محرک خودروی شخصی است
و با حل مشکل پارکینگ ،مشکل “پارکینگ” حل می شود ولی مشکل “ترافیک”
افزایش پیدا می کند .می بینید چقدر با تصورات ” عوامانه” متفاوت است
ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی
 -۱سطح کل زیربنای مجموع واحدهای مسکونی حداکثر معادل  ۱۲۲۶نسبت به
سطح زمین مجاز می باشد -۲ .سرانه زمین ناخالص به ازای هر واحد مسکونی
مترمربع می باشد -۵ .مساحت کوچکترین واحد مسکونی نباید حداقل معادل ۱۲۲
از  %۲مترمربع کمتر باشد -۲ .حداکثر سطح اشغال مجاز در همکف معادل ۵۳۶
سطح کل زمین می باشد .سطوح زیربنای نگهبانی ،گلخانه ،دوش و رختکن و
سرویس های بهداشتی و استخر و فضای سرپوشیده تفریحی کودکان مسئول محدوده
فوق نمی شود -۳ .احداث محل پارک اتومبیل به تعداد معادل حداقل  ۲۳۶نسبت به
تعداد واحدهای مسکونی الزامی است -۶ .حداقل سطح خالص پارکینگ به ازای هر
اتومبیل  ۳/۱۲مترمربع می باشد -۲ .حداقل عرض معابر دسترسی به محل های
پارک  ۳/۳متر رعایت گردد -% .مجموع سطوح تحت اشغال زیربنای ساختمانهای
مسکونی در همکف به اضافه سطح اشغال مسیرهای اتومبیل رو و پارکینگ ها در
شرایطی که پارکینگ ها در محوطه روباز پیش بینی می شود نباید از  ۶۲درصد
سطح کل زمین بیشتر باشد
زمین بازی کودکان را به چهار گروه سنی تقسیم بندی کرد؛
 ۱زمین بازی مخصوص کودکان زیر  ۵سال :ترجیحا ً تا  ۳۲متری محل سکونت
باشد ،محصور شده و دارای ظرفیت ۲۲کودک به همراه والدین باشد .زمینش چمن
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با سطح ناهموار ولی کم ارتفاع و دارای یک کلبه کوچک به همراه نیمکت های
مخصوص باشد
 ۲زمین بازی برای کودکان  ۵تا  ۲سال :تقریبا ً جدا از محل بازی بزرگترها باشد،
برای هر کودک  ۱۲متر مربع زمین در نظر گرفته شود تا یک سوم آن چمن یا
زمین کوبیده و یک سوم نیمه سفت با تجهیزات مثل تاب و نردبان و یک سوم
باقیمانده زمین سفت مثل آسفالت برای تیله ،دوچرخه و توپ بازی همراه با یک
کلبه و دستشویی باشد
 ۵زمین بازی کودکان  ۲تا  ۰سال :در این سن کودکان احتیاج به روابط بیشتر،
تحرک بیشتر و محیط مناسب دارند ،یعنی زمین نیمه سفت یا چمنزار با یک مسیر
دوچرخه از آسفالت که با گیاهان احاطه شده باشد و برای هر کودک  ۱۲متر مربع
از زمین اختصاص داده شود
 ۲زمین بازی کودکان  ۰تا  ۱۲سال :کودکان در این سن مستقل تر شده و فضایی
وسیع تر با حصار کمتر احتیاج دارند .زمین های ورزشی از آسفالت با خط کشی
های متعدد برای بازی و نرمش و میز پینگ پنگ که با توری های فلزی  ۵متری
احاطه شده باشد ساخته می شود .ابعاد این زمین ها باید حداقل  ۱۲در  ۲۲متر باشد
و زمین همراه با مانع برای پرش ،حرکات تعادلی ،باال رفتن و دویدن و خزیدن
باشد .برای کودکان باالی  ۱۲سال ،زمین های ماجراجویی مشترک با کوچکترها و
مکانی برای فعالیت های اجتماعی ،فرهنگی به وسعت  ۱۳۲متر مربع برای شب و
روز و فضای ورزشی برای هر نفر  ۲۲متر مربع که باید تا فاصله  ۳۲۲یا %۲۲
متری محل سکونت واقع باشند مناسب است
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