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مقدمــــــــــه مولف
اولیــن گام بــرای ورود به عرصــه ی بی نهایت علــم و دانش، 
آگاهی از اصول و قوانین اســت. پس از آن، تســلط بر مقررات 
راه گشای ادامه ی مسیر خواهد بود. این در حالی است که برخی 
از اندیشــمندان گرایش هایی نظیر طراحــی معماری، قوانین را 
مترادف با محدودیت ها پنداشــته و گاها آن ها را مانعی در راه 
بروز خالقیت و رشد طراح برمی شمارند. به گمان نگارنده، حتی 
اگــر این فرضیه پذیرفته شــود نیز، بــرای ورود به این حیطه، 
عــدم آگاهی از حداقل ها همان دلیلی اســت کــه آموخته های 
دانشــگاهی، جامعه طراحــی را از نیازمندی هــای دنیای واقع و 
محیط کار حرفه ای، دور کرده اســت. تجربه تدریس مولف در 
دانشــگاه ها و آموزشــگاه ها حاکی از آن است که طراحان  اعم 
از دانشــجویان معماری و شهرسازی، متقاضیان آزمون طراحی 
معمــاری نظام مهندســی و مهندســین جدیدالــورود به حیطه 
کارحرفه ای، دائما در جستجوی اعداد و ارقام استاندارد هستند 
و در این بالتکلیفی نتیجه آن است که یا حداقل ها، سهوا نادیده 
انگاشته شده و یا طراحی فضاهای فراخ، کارفرمایان را از لحاظ 

اقتصادی متضرر کرده است.
عدم اطــالع از وجود اســتانداردهایی نظیر »مباحــث 22 گانه 
مقــررات ملی« همــان حلقــه گمشــده در این بین اســت که 
دانشجویان رشــته های مرتبط با طراحی تقریبا تا سه سال پس 
از فراغــت از تحصیالت در مقطع کارشناســی و در واقع تا قبل 
از اجازه شــرکت در آزمون پایه 3 نظام مهندســی جهت کسب 
پروانه اشــتغال بــه کار طراحــی، از آن بی خبرنــد، حال آنکه 
صراحِت توصیه مباحث بــه تدریس این قوانین و گنجاندن آن 

در واحدهای درسی روشن است. 
در بیــن مباحث 22 گانــه، در گرایش طراحــی معماری، روی 
ســخن با مباحثی است که در این امر پیشتازند و از قضا بعنوان 
منابع آزمون طراحی نظام مهندسی نیز مطرحند. این مباحث به 
ترتیب اولویت شــامل: مبحث چهارم با عنوان »الزامات عمومی 
ساختمان«، مبحث سوم »حفاظت ســاختمان ها در برابر حریق« 
و مبحث پانزدهم »آسانســورها و پلکان برقی« اســت. محتوای 
این مباحــث »تدویــن مقرراتی به منظــور اطمینــان از ایمنی، 
بهداشــت، آســایش، صرفه اقتصادی و تامیــن نیازهای حداقل 
اســتفاده کنندگان ساختمان هایی اســت که مشمول قانون نظام 

مهندسی و کنترل ساختمان هستند«.
مشکالت و مســائل یاد شده ی طراحان، پس از شناخت مباحث 
نامبــرده خاتمه نیافته و در واقع این شــناخت، تازه شــروع راه 
اســت چرا که دریافت دقیق و صحیح از متن کتاب -که بعنوان 

قانون مطرحند و تفسیرات شــخصی از قانون بسیار است- نیز 
خود معضل بزرگتری است. 

امروزه کتاب های نسبتا زیادی وجود دارد که تا حدی سعی در 
مرتفع نمودن شــبهات قوانین دارند و تالششان آن است که به 
روش های مختلف پاســخگوی سواالت متقاضیان باشند. در این 
بین، عدم انســجام مطالب، به روز نبودن نوبت های چاپ، زیاده 
گویی ها و حاشیه پردازی ها، حجم زیاد کتاب ها، طرح و گرافیک 
نامناســب، تالیف ناقص متن و وابســتگی خوانندگان به مولفان 
)طرح مسئله در کتاب و اخذ پاسخ به شرط حضور در کانال های 
تلگرامــی مولفین( و ... از جمله ضعف های مجموعه های موجود 

در حال حاضر می باشد.
بررســی کتــب و نمونه هــای موجــود، مصاحبه بــا داوطلبان و 
نظرســنجی های متعــدد، الــزام وجــود مجموعــه ای مختصر، 
جامع و منســجم که نیازهای داوطلب را بــی فوت وقت مرتفع 
نماید، آشــکار می کند. این کتاب با عنــوان »فرهنگ تصویری 
طراحــی معمــاری« منطبق با اصــول مباحث مرتبــط با طراحی 
معمــاری، مرجعی مناســب و فراگیــر برای برطــرف نمودن 
نواقص و ضعف های یاد شــده است که گســتره استفاده از آن 
نــه تنها داوطلبان آزمون طراحی معماری نظام مهندســی، بلکه 
دانشــجویان معماری، عمران و شهرســازی و تمامی مهندسین 

طراح را در برمی گیرد.  

با احترام
فائزه اردشیری؛

 مدرس دانشگاه و مدرس و مشاور آزمون های نظام مهندسی 
)گرایش معماری( 



سخنی با خوانندگــــــــــان
آزمون های نظام مهندســی جهت کســب پروانه اشتغال به کار 
مهندســی در گرایش های هفتگانه، از ســوی وزارت مسکن و 
شهرســازی برگزار می گردد. طبق مــاده 11 آیین نامه اجرایی 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت نامبرده موظف 
اســت با توجه بــه تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت تناســب 
مورد نیاز جامعه به آن، به طور مســتمر در فواصل زمانی معین 
نســبت به برگزاری آزمون های مربوطه اقدام نماید )برای مثال 
در سال 96 این آزمون یک بار در مهرماه و در سال 97 دو بار 
در اردیبهشــت و بهمن ماه برگزار شــد(. قبولی در این آزمون 
منجــر به اخذ درجه 3 )پایه 3( مهندســی در گرایش مربوط به 
هر رشته می باشد. پس از آن طبق همان ماده  از قانون نامبرده، 
می توان جهت ارتقا پایه 3 به 2 ، 1 و ســپس ارشد، اقدام کرد. 
ارتقای پایه مشــمول گذشت ســنوات از پایه قبلی و شرکت در 
دوره هایی اســت که نظام مهندســی، خود مجری برگزاری آن 
اســت )بدین معنی که آزمون اصلی تنها یک بار و برای کسب 

پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه3 برگزار می گردد(.
در ایــن کتاب، آزمون طراحی از گرایــش معماری مورد بحث 
است. ســبک برگزاری این آزمون شبیه به آزمون های نظارت 
و اجراست و به صورت »جزوه باز« برگزار می گردد. این به این 
معنی اســت که داوطلب مجاز اســت در جلســه آزمون، نمونه 
نقشــه نیز همراه داشته باشــد و در ترســیمات از آن استفاده 
کنــد. خواســته های آزمون معموال شــامل طراحی ســاختمانی 
دارای زیرزمین، طبقه همکف )با کاربری مســکونی یا مختلط( 
و ســایر طبقات است که عالوه بر ترســیم مولفه های یاد شده 
گاها  طراحی سایت پالن، نما، مقطع عمودی و پالن بام نیز مورد 

توجه است. 
مدت زمان در نظر گرفته شــده جهت برگزاری این آزمون 8 
ساعت یا 480 دقیقه است. داوطلب موظف است در این زمان، 
خواســته های ســوال را در شــیت های مربوط به آن به صورت 
حرفه ای و کامال مهندســی ترسیم کند. بر خالف تصور بسیاری 
از متقاضیان، هیچ شــباهتی بین آزمون طراحــی معماری نظام 

مهندسی و آزمون اسکیس مقاطع تکمیلی نمی باشد. 
حدنصاب قبولی در این آزمون، کســب نمره 25 از50 اســت. 
حــدود 95 درصد از داوطلبان با نمره 25 و درصد کمی از آنها 
نمراتی باالتر از این سطح اخذ می کنند لیکن بطور کلی، تفاوتی 
میان این دو دســته نیست و اخذ نمره 25 ، پذیرش در آزمون 

را مرتفع می کند.
مــالک طراحــی، ترســیم و پذیــرش در این آزمــون رعایت 

»مقــررات ملی ســاختمان«، منطبق با آخریــن ویرایش مباحث 
اســت. این مقررات شــامل اصول و قواعد فنی است که رعایت 
آن در طراحی، محاســبه، اجرا تا بهره بــرداری و  نگهداری از  
ســاختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، آسایش، بهره 
برداری مناسب و ...، ضروری است. مرجع تدوین این مقررات 
نیز وزارت مســکن و شهرســازی اســت. این قوانین در قالب 
کتاب هایی با عنوان »مباحث 22 گانه« ارائه شــده اند و به عنوان 
منابع آزمون رشته های هفتگانه به تناسب هر رشته، معرفی می 

گردند.
مباحث ســه )حفاظــت ســاختمان ها در مقابل حریــق(، چهار 
)الزامات عمومی ساختمان(، پانزده )آسانسورها و پلکان برقی(

و ضوابط و مقررات شهرســازی و معماری بــرای افراد معلول 
جســمی-حرکتی، به عنوان مهم ترین منابع بــرای آمادگی در 
آزمون طراحی معماری مطرح می باشــند. تســلط به آنها اولین 
گام برای پیمودن مســیر موفقیت اســت. پــس از آن، رعایت 
اصول ترســیم فنی به عنوان گام دوم برای هموار نمودن مسیر، 
مورد توجه می باشــد. در نهایت این دو گام در صورتی منجر به 
موفقیت می شــوند که در چارچوب زمانی مقرر شــده مدیریت 
شــوند. رعایِت همزمان این ســه شــرط، قبولی بی قید و شرط 

داوطلب را به همراه دارد.
در ایــن میان ابهام و عــدم درک قوانین در منابع آزمون و عدم 
تالیِف مصور مقررات، مانع ســهولت حرکت در این مسیر شده 
است. »فرهنگ تصویری طراحی معماری« با شعار »یک تصویر 
بیانگر هزاران حرف اســت«، تالش دارد در 33 گام، به سبکی 
متفاوت و بــه کمک مصور نمودن مقــررات، ذکر قوانین مورد 
توجــه در آزمون طراحی معماری و نه پرداختن به حواشــی، با 
بیانی ســاده و نثری روان، پیمودن مســیر یاد شــده را تسهیل 

بخشد. 

ذکــر این نکته نیــز خالی از لطف نیســت؛ در تهیه و تنظیم هر 
محتــوا ، علی رغم دقــت باال و بازبینی های مکرر، ممکن اســت 
ســهوا خطاهایی در روند تالیف یا نگارش مجموعه وجود داشته 
باشد. پیشاپیش بابت در میان گذاشتن نظرات اصالحیتان کمال 
تشکر را داریم. اطالعات تماس با ما در صفحه شناسنامه کتاب 

مکتوب شده است.
و در انتها، پیشــاپیش بابت اعتماد شما هنرجوی گرامی و تهیه 
ایــن کتاب، سپاســگزاریم. برای تالیف و گــردآوری مجموعه 
حاضــر، زمان، انرژی و تالش زیادی صرف شــده اســت. لطفا 
برای مطالعه، شخصا آن را تهیه و به این ترتیب حمایت خود را 
از گروه ما اعالم فرمایید. استفاده از نسخه های کپی شده )به هر 

طریق( از طریق مراجع قانونی، قابل پیگیری است.



تشکر و قدردانــــــــــی
مجموعه حاضــر مدیون تالش های بی وقفه و شــبانه روزی من، 
طی یــک دهه گذشــته، از زمان پیوســتن به خانــواده بزرگ 
معماری است. هموار نمودن این راه،  بی حضور پر مهر خانواده 
و دوســتان، میســر نبود. دوســتان و همکارانی کــه همدلی و 
همراهیشــان مرا به تالیف مجموعه حاضر ترغیب کرد. تشکر 
از مهندس حامد ابراهیمی گرامی، نه تنها در مقام یک دوســت 
و همکار بلکه در مقام معلم و راهنمایی دلسوز که بی حضورش، 
گام های پیشرفت در این عرصه آسان نبود. همراهی در تالیف، 
بازخوانی مکرر مجموعه، اصالحات فنی و ارائه پیشــنهاداتی بی 
نظیر که ســبب پربارتر نمودن هرچه بیشــتر محتوای مجموعه 

حاضر گردید. 
تشکر از آقای مهندس هادی رجبی، دوست و همراه همیشگی 

برای ویراستاری مراحل اولیه مجموعه حاضر.
بازخوانی و بازبینی نهایی در بخش تئوری و ترسیمی به ترتیب 
حاصل دقت نظر خانم مهندس مریم حسن پور و خانم مهندس 

الدن شعله است. 



تقدیـــــــــم به

پیشکش به صبوری های پدرم و مهربانی های مادرم.

فائزه اردشیری
پاییز 1398
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نحوه اســتقرار ســاختمان در زمین )شناخت :1گـــــام
پالک های ساختمانی(

اولین و مهمتریــن گام در رویارویی با یک زمیِن مورد احداث، 
بررســی »پالن موقعیت« آن اســت. پالن موقعیت شرح دقیقی 
از دسترســی ها؛ معابــر و درجــه عملکرد آنهــا، همجواری ها؛ 
همســایگی ها و کاربری ها، بررســی عوامل اقلیمی؛ نظیر جهت 
تابش آفتاب و وزش باد، بررســی اصــوات مزاحم، ابعاد زمین 
و ... را ارائــه می کند. در میان عوامل یاد شــده، نور خورشــید 
به عنوان عامل اقلیمی مهم تر مطرح است چرا که به دلیل تغییر 
و جابه جایی محور زمین در برابر خورشید، میزان و شدت تابش 
در فصول مختلف متفاوت اســت. این مســئله ارتباط مستقیم با 
میزان انرژی دریافت شده دیوارهای یک ساختمان در ساعات 
مختلف روز دارد. بدین ترتیب بخش عمده  از مســئولیت یک 
معمار این اســت که ســاختمان را به صورتی جانمایی کند که از 
نور آفتاب در رابطه با شرایط گرمایی، بهداشتی و روانی، به طور 

حداکثر بهره ببرد. 
در نهایــت ایجاد ارتباط مناســب و صحیح میــان مولفه های یاد 
شــده جهت استقرار ســاختمان در زمین را مشــخص می کند. 
منظور از جهت اســتقرار ســاختمان در زمیــن، در واقع تعیین 
محل قرارگیری توده ساختمانی در زمین و در محدوده مالکیت 
است. بر این اســاس ساختمان به چهار شــکل نسبت به زمین 

استقرار می یابد:
*در این کتاب، جهت شمال در تمامي پالن ها به سمت باالست.

1- زمین پالک شمالی
زمین در شمال خیابان یا معبر عمومی 
واقع شده اســت. در این نوع پالک ها 
معموال برای ورود به توده ساختمانی 

ابتدا وارد حیاط می شویم. 

2- زمین پالک جنوبی
زمین در جنوب خیابان یا معبر عمومی 
واقع شــده اســت. در این نوع پالک ها 
معمــوال پــس از معبر بالفاصلــه توده 
ســاختمانی قرار دارد. حیاط، در پشت 

محل ساخت واقع شده است.

3- زمین پالک شرقی
زمیــن در شــرق خیابــان یــا معبر 
عمومــی قــرار دارد. در ایــن نوع 
پالک ها همچــون پالک های جنوبی 
معموال پس از معبــر بالفاصله توده 
ســاختمانی قــرار دارد. حیــاط، در 

پشت محل ساخت واقع شده است.
 

4- زمین پالک غربی
زمیــن در غــرب خیابان یــا معبر 
عمومی واقع شــده اســت. در این 
پالک های  همچــون  پالک هــا  نوع 
شــمالی معموال برای ورود به توده 
ساختمانی ابتدا وارد حیاط می شویم. 

جهت گیری ســاختمان به سمت جنوب در بهره گیری ساختمان 
از انرژی خورشیدی بســیار موثر است. جهت گیری مناسب به 
این معنی است که جداره های نورگذر جنوبی برای بهره برداری 
بیشتر از انرژی تابشــی خورشید در کوتاه ترین روز سال از 9 
صبــح تا 3 بعد از ظهر در معرض تابش خورشــید قرار گیرند. 
بــه عالوه ســاختمان به نحوی قــرار گیرد که در طول ســال از 
بادهای نامطلوب محفوظ باشد و ضمناً در فصل گرم سال بتوان 
از نســیم ها و بادهای مطلوب برای تهویه طبیعی و حفظ شرایط 
آسایش حرارتی استفاده کرد. بنابراین محل استقرار ساختمان 
در شرایط معمول می بایســت در قسمت شمالی زمین جانمایی 

گردد.
*در موارد استثنایی مانند وجود درختان قطور و یا شرقی-غربی 
بودن زمین و ... و با توجه به وضعیت اســتقرار ســاختمان های 
مجاور، تصمیمات الزم در شــورای عالی معماری و شهرســازی 

مطرح و اتخاذ می گردد.

تصویر روبــرو  را ببینید. همانطور 
که مشاهده می شود توده ساختمان 
همواره در شمال زمین قرار دارد و 
نورگیری از جنوب ساختمان امکان 

پذیر است.

  1تصویر

  2تصویر

  3تصویر

  4تصویر

  5تصویر
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مملاـــــثم نوعمپالکمســثختمثنمهثمرامدرمتصویرم5ملشــخصمث
کنیدثم

 در تصویر 5 ، ســاختمان های AمپالکمشمثلیمومB پالکم
جنوبیمهستندث

مملاـــــثم نــوعمپالکمســثختمثنممث
رامدرمتصویــرمزیرملشــخصمکنیدم
)آزلونمطراحیملعمثریمآذر90(ثم

مزلیــنمدرمقســمتمجنوبملعبرم
قرارمداردثمبنثبراینمپالکمسثختمثنم

جنوبیماستث
لمکنماســتمبهمدلیــلمقرارگیریم
حیثطمدرمبِرملشرفمبهملعبر،مپالکم

سثختمثنمشمثلیمفرضمشود!

در آزمــون طراحی معماری نظام مهندســی، فارغ از نوع پالک 
ســاختمانی، گاها خواسته ســوال، طراحی 100% ساخت است. 
ایــن به این معنی اســت که از جانمایی حیاط صرف نظر شــده 
و همه ی زمین به زیربنا و محدوده ســاخت تبدیل می شــود. در 
تصویر 7، زمین های مورد سوال در آزمون های سنوات گذشته 

را در قالب یک سایت پالن مشاهده می کنید.

امتیــاز ســاختمان های پــالک شــمالی و غربــی : 1نکتـــــه 
نســبت ساختمان پالک جنوبی و شرقی آن است که می توان 
شــیبراهه خودرو، پلکان و شیبراهه افراد پیاده را در حیاط 
جانمایی کرد تا قســمت ساخت ساختمان بطور اختصاصی در 
اختیار واحدهای مســکونی قرار گیرد.  امتیاز ساختمان های 
پالک جنوبی و شــرقی نسبت ســاختمان پالک شمالی و غربی 
آن اســت که توده ساختمانی از یک جهت به حیاط و از جهت 
دیگــر به معبر متصل اســت. بنابراین از هر دو جهت امکان 

ورود نور طبیعی به بنا میسر است.

 A زمین شمالی-شرقی و B زمین شمالی-غربی و
 C زمین جنوبی-غربی و D زمین جنوبی-شرقی

  7تصویر

A سایت پالن آزمون خرداد 93
B سایت پالن آزمون آبان 93

C ســایت پــالن آزمــون شــهریور91 آذر92 ، مــرداد94 و 
شهریور95

D سایت پالن آزمون اسفند 89 و بهمن 94
E سایت پالن آزمون اردیبهشت 97

F سایت پالن آزمون بهمن 97
G سایت پالن آزمون اسفند 91

H سایت پالن آزمون مهر96
I سایت پالن آزمون مهر98

  6تصویر

  8تصویر
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تحلیل سایت:2گـــــام

یکی از مشــکالت عدیــده طراحان معمــار و داوطلبان آزمون 
طراحی معماری، عدم شــناخت و تسلط بر سایت مورد طراحی 
عدم تحلیــل صحیح و ویژگی هــای مهم آن اســت. نتیجه آن 
کــه پس از انجام بخــش یا تمام قســمت های طراحی، طراح با 
اشــکاالتی در طرح خود مواجه می شود؛ برای مثال، برای تامین 
نور و تهویه فضای اقامت پنجره ای را به ســمت حیاط همســایه 
تعبیه کرده است )نظیر خطای داوطلبان در آزمون اسفند89(! 
یا مثال در حالتی که ساختمان پالک جنوبی دارد، حیاط را نادیده 
انگاشــته و برای تامین نور فضای آشــپزخانه یا ســایر فضاها، 
از پاســیو استفاده کرده اســت )این خطا در آزمون مهر96  به 
کرات دیده شــد(. دسترسی های اصلی و فرعی به سایت، اقلیم 
)جبهه های نورگیر، جهت وزش باد(، همسایگی ها، دید و منظر، 
منابع آلودگی صوتی و ... مســائلی هســتند که قبل از شــروع 
طراحی می بایست به آنها توجه و با تحلیل صحیح این مولفه ها، 

بهترین جانمایی را ارائه نمود.  
برای شــناخت از چگونگی تحلیل سایت پالن؛ در مثال3 تحلیل 

سایِت آزمون طراحی معماری خرداد93 را بررسی می کنیم.

مملاـــــثم قرارماســتمث
بصورتم Aم ســثختمثنم
00م%م اشــغثمم ســطحم
شــدهم دادهم زلیــنم درم
زیرزلینم شودثم طراحیم
توقفم لحلم ســثختمثنم
ومهمکفمآنم 4مخودروم
بــهمفروشــگثهمکتثبموم
اختصثصم تحریرم لوازمم
داردثمطبقثتماوممومدومم
اینم هســتندثم لسکونیم
ســثیتمپــالنمرامتحلیلم
کنیدثم)آزلــونمطراحیم

لعمثری-خردادم9(

 زلینملــوردمنظرمدرمنبشمیکمتقثطعمقرارمداردثمبثمتوجهم
بهمجهتمشمثم،مزلین،مدرمشمثِمملعبرم0مملتریمومشرِقملعبرم
6مملتریمواقعمشدهماستمثمبنثبراینمپالکمسثختمثن،مشمثلی-م
شرقیماســتمومبثمتوجهمبهمســثختم00م%م،فثقدمحیثطماستثم
زلینمازمسمتمشمثممومشرقمدارایمهمسثیهملیمبثشدثمبنثبراینم
ازماینمدومجبههمنورمطبیعیمنداردمومدرمصورتمنیثزملیمبثیســتم
برایمفضثهثیمواقعمدرماینمدومجداره،مپثســیومطراحیمشودثمالثم
زلینمازمغربمومجنوبمقثدرمبهمتثلینمنورمطبیعیماســتثمبدینم
ترتیبمبهترمآنماستمکهمسعیمشودمپلکثنمومبثکسمآسثنسورم

درمدومجبههمفثقدمنورگیرمتعبیهمشودثم

  9تصویر

دسترســیمبهمســثختمثنمازمغربم)لعبرم6مملتری(مومجنوبم
)لعبرم0مملتری(ملیســرماســتثمبــثمتوجهمبــهملبحثمچهثرمم
لقرراتمللی،مدرمصورتیمکهمســثختمثنمالکثنماتصثممبهمدومیثم
چندملعبرمدرمردهمعملکردیماصلیمومفرعیمازمنظرمحملمومنقلم
رامداشــتهمبثشــدم)لاالماگرمدرملیثدینمومتقثطعمهثمواقعمبثشد(،م
لســیرمدسترسیمبهمســثختمثنمبثیدمازملعبرمبثمردهمعملکردیم
پثیینمتــرملحلیمترمتثلینمگــردد،ملگرمدسترســیمازملعبرمبثم
ردهمعملکــردیمبثالتر،مبهمتثییدملقثممقثنونیمبرســدثمبنثبراینم
دسترســیمپیثدهمومسوارهملســکونیملیمبثیستمازملعبرمبثمردهم
عملکردمپثیینمتر؛ملعبرم0مملتریملیســرمشودمتثمبثرمترافیکیم

بیشتریمرامبهملعبرمبثمردهمعملکردمبثالترمواردمنکندث
مبثمتوجهمبهماینکهمهمکفمســثختمثنمبهملنظورماستفثدهمتجثریم
درمنظرمگرفتهمشــدهماســت،مومفضثیمتجثریمبهمعلتمتبلیغثتم
ومجذبملراجعینمبهمویترینمنیثزمدارد،ملطلوبماستمورودیم

آنمنیزمازملعبرمبثمردهمعملکردمبثالترمتثلینمشودث
توجهمشــودمکــهمپیشمبینیمدرمورودیمپثرکینــگمازمداخلمپخم
تقثطعمدومگــذرملمنوعماســتثمالبتهمتعبیــهمدرمورودیمواحدم
لســکونیم)دربمپیــثدهمرو(مازمپخی؛مبثماعمــثممفرورفتگیمبهم
سمتمزلین،ملجثزمبهمطراحیماستثمپالنمزیرمرامببینید)آزلونم

طراحیملعمثری-اسفندم9(

هر آنچه در مورد تحلیل ســایت پــالن آزمون خرداد93 گفته 
شــد، بطور خاص مربوط به آن اســت. برای مثال ممکن است 
در زمین مشــابهی با ســایت پالن پیش رو، زمین، در جنوب نیز 
دارای همسایگی باشد و یا به دلیل سایر محدویت های طراحی، 
باالجبــار ورودی بخش مســکونی نیز از معبر بــا رده عملکرد 

باالتر تعبیه شود.

اگــر در ســایت پــالن داده شــده، در ضلعی از : 2نکتـــــه 
ســاختمان کــه مجاز به طراحی ورودی ســواره و پیاده از آن 
هستیم، یا در حیاِط سایت پالن داده شده، یک یا چند اصله 
درخت وجود  داشــت، طراح جهت تســهیل در طراحی، مجاز 
به قطع درختان )نادیده انگاشــتن آنها( نیست )نظیر آزمون 

طراحی معماری مهر96 و بهمن97(.

. اتودی از نحوه ورود به ساختمان در زمین های دارای پخی  10تصویر
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تعاریف مهم و پرکاربرد:3گـــــام

کاربری
نوع استفاده از زمین است.

تصرف
نوع بهره گیری از بنا یا بخشــی از آن که برای مقاصد معلوم در 
دست بهره برداری اســت و یا قرار است برای آن مقاصد مورد 
اســتفاده قرار گیرد. )از آنجا که در یک ســاختمان با کاربری 
مشخص فضاهایی با انواع بهره برداری های متفاوت وجود دارد 
از نظر مبحث ســوم مقررات ملی ســاختمان، اســتفاده از کلمه 
کاربری به جای تصرف، دقیق تلقی نمی شود. به عنوان مثال در 
ساختمانی با کاربری هتل، انواع تصرف های مسکونی، تجمعی، 

انبار و ... وجود دارد(.

در مورادی که فاصله کف تمام شــده از ســطح : 3نکتـــــه 
زمین طبیعی )اندازه A در تصویر قبل( بیشتر از 1.20متر 
نباشــد، فضای زیــر آن طبقه به عنــوان زیرزمین منظور می 
گــردد. در غیر این صورت این فضــا به عنوان طبقه همکف 
محســوب می شود. در زمین های شیبدار این فاصله نسبت 

به تراز متوسط کف معبر مجاور سنجیده می شود.
بــا توجه به مقدار A در باال، پس از کســر ضخامت ســقف، 
میزان نورگیری زیرزمین از کف گذر حداکثر 90 سانتی متر 

است.

 . نوع کاربری مقطع افقی باال، هتل است که شامل تصرف های 1-  11تصویر
حرفه ای/اداری 2- تجمعی و 3- کسبی/تجاری است.

زیرزمین 
بخشی از ساختمان که بصورت کامل یا به صورت نیمی از ارتفاع 
کف تا ســقف آن، زیِر تراز زمین واقع شده است. زیرزمین در 
محاســبه ارتفاع  گروه های ســاختمانی جزء طبقات محســوب 

نمی شود.

  14تصویر

طبقه
 بخشــی از ســاختمان که بیــن دو کف تمام شــده متوالی قرار 
گیرد)کف تمام شــده تا کف تمام شــده(. تصویــر 13 طبقه و 

ارتفاع آن را نشان می دهد.

ارتفاع مفید طبقه )ارتفاع فضا(
ارتفاع از یک نقطه در کف هر فضا تا زیر سقف)ســقف سازه ای 

یا سقف کاذب(همان نقطه از فضا.

  12تصویر

طبقه خیابان
طبقــه ای از بنا که از کف خیابان یــا محوطه خارج بنا حداکثر با 
شــش پله قابل دسترس باشــد. در مواردی که دو یا چند طبقه 
ســاختمان بتوانند در اثــر تغییرات تراز مســتقیما به خیابان یا 
محوطه اطراف راه یابند، ســاختمان به همان تعداد دارای طبقه 
خیابــان خواهد بود. به همین ترتیب چنانچه هیچ یک از طبقات 
بنا نتوانند با شــرایط یاد شــده امکان دسترســی بــه خیابان و 
محوطه خارج داشته باشــند، ساختمان بدون طبقه خیابان منظور 

می گردد. 

طبقه یا تراز تخلیه
پایین تریــن طبقه از بنــا که حداقــل 50 درصد از بــار تخلیه 
متصرفیــن از آن به معبرعمومی تخلیه شــوند. درصورت عدم 

  13تصویر

)منبع:راهنمای تصویری مبحث3(  15تصویر
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پیلوت
 به طبقه همکف و هم سطح با گذر اطالق می شود که بین ستون ها 
هیچ گونه تقســیمات دیگری صــورت نگرفته باشــد. یا طبقه 
همکف ســاختمان که هم تراز کف معبر بوده و بدون دیوارهای 
جانبی باشــد و برای تامین پارکینگ مورد نیاز ســاختمان مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. ارتفاع کف تا سقف آن حداقل 2.20 و 

حداکثر 2.40 متر است. پیلوت طبقه محسوب می شود.

طبقه همکف
طبقه ای که با ورود به آن دسترســی به ســایر طبقات ساختمان 
اعم از طبقــات زیرین )پایین تر از تراز ســطح معبر( و طبقات 

فوقانی )باالتر از همکف( امکان پذیر می گردد.
در شــماره گذاری طبقات، عــدد اختصاص یافته بــه این طبقه 
معموالً صفر است. شــماره طبقات زیرین )از همکف به پایین( 
از 1- شــروع می شــود و ادامه می یابد و نیز طبقات فوقانی )از 

همکف به باال( از شماره 1، شروع می شود و ادامه می یابد. 
برای مثال ساختمان مسکونی دارای همکف و دو طبقه روی آن 

به همراه زیرزمین، ساختمانی سه طبقه محسوب می شود.

اگر طبقه همکف ساختمان، به استقرار واحدهای : 4نکتـــــه 
مسکونی اختصاص یابد، حداکثر می تواند 1.20 متر باالتر از 
تراز متوســط کف معبر مجاور قرار بگیرد. )مراجعه به نکته 
3( و اگر طبقه همکف به محل پارک خودروها اختصاص یابد، 

پیلوت نام دارد و هم سطح با گذر احداث می شود.
 در آزمون بهمن94 خواســته ســوال، قرارگیری پیلوت در 
تراز 0.70 متر بوده اســت. در آزمون های نظام مهندســی، 

خواسته سوال بر قوانین ارجح است.

. تراز تخلیه  17تصویر
در پایین ترین طبقه 

)منبع:راهنمای تصویری 
مبحث3( 

. تراز تخلیه  18تصویر
خروج در طبقه خروج با 
کمترین اختالف ارتفاع 
از سطح تمام شده زمین 
)منبع:راهنمای تصویری 

مبحث3( 

  19تصویر

معبر عمومی
خیابــان، کوچه یا پاره ای از زمین با عرض و ارتفاع آزاد حداقل 
3 متــر که به هوای آزاد )بیــرون( و خیابان راه دارد و بصورت 

دائم برای تردد مردم آزاد است. 

خیابان
 هر نــوع راه عبور و مرور عمومی در فضــای باز اعم از کوچه، 
خیابان یا بلوار که دست کم دارای 9 متر عرض باشد و به گونه ای 
طرح شده باشــد که امکان استفاده واحدهای آتش نشانی برای 
خاموش کردن آتش را فراهم آورد. معابر داخل فضاهای بسته 
و تونل ها اگرچه مورد استفاده عبور و مرور عمومی قرارگرفته 

و ماشین رو باشند، به عنوان خیابان لحاظ نمی شوند.

. تراز تخلیه  16تصویر
خروج در طبقه با سطح 

مشترک تمام شده زمین 
)منبع:راهنمای تصویری 

مبحث3(

وجود این شــرایط، پائین تریــن طبقه ای کــه دارای یک یا دو 
خروج با ارتباط مستقیم به معبر عمومی باشد، به عنوان طبقه یا 

تراز تخلیه شناخته می شود.

محوطه )حیاط( خروج
یک محوطه یا حیاط که دسترســی به یک معبر عمومی را برای 

یک یا چند خروج فراهم می کند.


