برنامه فیزیکی مجتمع
مسکونی

مبانی نظری عام طرح

 -رعایت اصول و معیارهای طراحی شهری به منظور ارتقای کیفیت محیط شهری و

فضاهای مسکونی
 توجه به ویژگیها وشرایط زمین طرح به منظور استفاده موثر از پتانسیل ها و تقویتویژگیهای زیست محیطی محدوده طرح
 -ایجاد فضاهای نوین و روزامد در مجموعه به منظور فراهم کردن بستر برای تحول و

توسعه هدفمند ان
 بهره گیری از امکانات موجود برای تقویت چشم اندازهای شهری و طبیعی مجموعهو افزایش مطلوبیت زیست.

 -توسعه بلند مرتبه سازی و بهره وری بهینه اززمین.

 استفاده از ظرفیت کاربریهای همجوار وایجاد ارتباط مناسب با محیط خارج از مجموعه. ایجاد نو گرایی در فضاهای مجموعه و پرهیز از تکرار و تقلید ضوابط متداول مجموعههای مسکونی .
 تطابق مجموعه و شبکه های دسترسی ان با توپوگرافی زمین. طراحی مجموعه مبتنی بر نیازهای فیزیکی و روانی مردم. -ایجاد حس تعلق به مکان سکونت وبرقراری پیوند میان انسان و محیط زندگی او

بیان هدف کلی
ایجاد هر چه بیشتر تعاملهای اجتماعی بین افراد و احساس
ارامش و امنیت در خصوصی ترین بخش زندگی هر انسان .

عوامل موثر بر بررسي وضیعت مسكن :

در بررسي وضیعت مسكن بايد موارد زير را مد نظر قرار داد :
الف ) استفاده كنندگان  :كه شامل فرد  ،خانواده  ،خانواده گسترده يا گروهي كه در
واحد مسكوني زندگي مي كنند مي شود اينها مصرف كنندگان نهايي فرايند مسكن
هستند كه زندگیشان  ،از شرايط مسكني كه در آن زيست مي كنند  ،تاثیرمي پذيرد.

ب) منابعي كه در وضع مسكن مورد بررسي  ،دخیل است  :اين منابع  ،ساخت
فیزيكي خود منزل  ،منابع مالي و سازماني مكاني و تسهیالتي از قبیل زير بنا ،
تسهیالت عمومي  ،برنامه هاي مربوطه به فعالیتهاي عمومي  ،كاركنان اجتماعي و
غیره را شامل مي شوند.

ج) فعالیتها  :اجزاي اساسي هستند كه «كنش متقابل بین استفاده كننده و و احد
مسكوني »  ،از طريق آنها انجام مي گیرد  ،مسكن به اين دلیل فراهم مي شود كه
فعالیهاي معیني را میسر مي سازد  .برخي از اين فعالیتها به كا كرد مسكن بمنزله
يك سر پناه مربوط مي شود مانند خوابیدن قسمتي از كاركرد مسكن به عنوان محل و
مكان مطرح است مانند رفتن به محل كار و بخشي به « رشد اجتماعي و رواني فرد »
مربوط مي شود مانند رفتن به مدرسه  ،مالقات با يكديگر و....
د) پیامدها  :فعالیتهايي كه به وسیله استفاده كنندگان در محیط سكونتشان انجام
مي دهند  ،هم براي استفاده كنندگان و هم براي وضع مسكن پیامدهايي بدنبال دارد
 .اين تاثیرات مي تواند مثبت باشد  ،مانند دستاوردهاي فردي با اصالح محیط فیزيكي ،
همینطور هم مي تواند منفي باشد مانند كاهش سالمتي يا فساد محیط  .همچنین
«فعالیتهاي پیامدها » به میزان زيادي به خصوصیات  ،آرزو ها و نیاز هاي استفاده كننده
بستگي دارند  .بنابراين در بررسي شاخصهاي اجتماعي  ،استفاده كننده به عنوان
مبنا در نظر گرفته مي شود .

روابط همسايگي
اغلب اوقات براي شهرنشینان ايجاد رابطه اجتماعي با همسايگان اهمیت دارد .رابطه
اجتماعي همسايگي كه اساس اجتماع را تشكیل مي دهد فقط به تدريج و در طول

زمان از طريق همكاري متقابل و برخورهاي اتفاقي همسايگان تشكیل مي گیرد  .براي
خانواده ها  ،اجتماع از جنبه هاي گوناگون اهمیت دارد  ،اما اهمیت آن براي طبقه با در
آمد متوسط و پايین  ،بیش از شهروندان ثروتمند است  .زيرا ثروتمندان به علت اينكه
تحرك بیشتري دارند به همسايگان وابستگي كمتري پیدا مي كنند .
همسايگي از منابع مهم دوستي بوده و براي زندگي اجتماعي شخصي داراي اهمیت
است  .اجتماعات سالم و همبسته ساكنین نیز مبنايي براي ثبات اجتماعي است كه
براي بهزيستي شهروندان و ملت داراي اهمیت است.
جماعتهايي كه در آنان احساس نیرومند تعلق وجود دارد مي توانند براي مراقبت و
حفاظت از يكديگر به ايجاد اطمینان و واستگي متقابل بپردازد بدين ترتیب آنها در نظم

عمومي گسترده تر و ايمني شخصي ساكنین و مهمانان شركت مي جويند  .اجتماعات
منسجم و استوار همچنین مي تواند مسولیت پروژه هاي تعاوني را به عهده گرفته و
شرايط زيست و بهزيستي كلي را بهبود بخشند  .اجتماعات قادرند با جمع آوري و
انسجام امكاناتش به بهبود وضع خیابانها و احداث مدارس و مراكز خدمات اجتماعي
بپردازد و تا اندازه اي نیز خدمات اساسي زير بنايي خود را توسعه بخشند.

ضوابط و استانداردها
 -1ضوابط و استانداردهاي ساختمان هاي مسكوني
تراکم کم
تراکم % 100قطعه زمین  : 1500هر  %5کاهش سطح اشغال همکف  %10به تراکم
اضافه مي شود .حداقل سطح اشغال همکف % 20حداکثر سطح اشغال خالص % 45
بدون  %20مساحت راه پله قطعه زمین بیش از ده هزار مترمربع  :تراکم  %180و %15

مساحت مختص معابر و سطح اشغال نسبت به میزان باقیمانده مساحت کل محاسبه
مي شود .ناخالص زيربناي يک واحد مسکوني  160مترمربع و حداقل زيربناي ناخالص
 110متر مربع

تراکم متوسط:
تراکم  135%قطعه زمین هزار متر مربع :هر % 5کاهش سطح اشغال همکف  %10به

تراکم اضافه مي شود .حداقل سطح اشغال % 25حداکثر سطح اشغال خالص %45
بدون  %20مساحت راه پله قطعه زمین بیش از هفت هزار متر :تراکم  %180و %12
مساحت مختص معابر و سطح اشغال همکف نسبت میزان باقیمانده مساحت کل
است .زيربناي ناخالص هر واحد  110متر مربع و حداقل  75متر مربع

تراکم زياد:
تراکم % 240قطعه زمین  50مترمربع :هر  %5کاهش سطح اشغال همکف% 10افزايش
تراکم .حداقل سطح اشغال % 30قطعه زمین بیش از  5000مترمربع% 150 :تراکم و
 %10مساحت کل قطعه مختص معابر حداکثر سطح اشغال همکف % 50زيربناي

متوسط ناخالص يک واحد مسکوني  60مترمربع و حداقل  90مترمربع تعیین مي شود.

حیاط:
عرض حیات خلوت  2متر است و مساحت  12مترمربع که جزء زيربنا محسوب نمیشود.
چنانچه عرض آن کمتر از دو متر يا مساحت کمتر از  12متر مربع باشد .در طبقه اي که
کف حیاط خلوت در آن است جزء زيربنا محسوب مي شود .در واحدهاي آپارتماني
بیش از  5واحد اتاق ها (آشپزخانه ،نهارخوري ،نشیمن ،و خواب) بايد بوسیله حداقل
 12مترمربع با حداقل عرض  2مترنورگیر داشته باشد .در ساختمانهاي بیش از  5طبقه
بايد اتاق ها بصورت مناسبي نور بگیرند .حداقل مساحت حیاط خلوت هاي تأسیساتي
و نورگیر بايستي  4متر مربع و سطح آن حیاط جزء بنا محسوب مي شود .پنجره هاي
مشرف به همسايه در حیاط خلوت ها از کف طبقه اول به بعد از  7/1نصف شود.
پله فرار و آسانسور:
در ساختمانهاي داراي پیلوت و چهارطبقه روي پیلوت به آسانسور و پله فرار نیاز
نیست .در ساختمانهاي  5طبقه چنانچه طبقه  4و  5بصورت دوبلکس باشد به
آسانسور و پله فرار نیاز نیست .در ساختمانهاي بیش از  5طبقه پله فرار و آسانسور
الزامي است.

پخي:
میزان پخي در گذرگاه هاي اصلي برابر يک دهم مجموع دو عرض گذرگاه متقاطع
است .میزان پخي در پالکهاي مجاور گذرگاه هاي با عرض ده متر و کمتر به گذرگاه
هاي بیش از ده متر  ،دو متر است .محل تقاطع خیابان فرعي به اصلي میزان پخي دو
دهم عرض خیابان فرعي.
 -1-1پیش آمدگي ساختماني در گذرها:
پیش آمدگي از امتدادي که براي ساختمانها معین شد ،حساب خواهد شد ولواينکه
بنادر اين امتداد نباشد.
طول پیشآمدگي هر ساختمان در هر طبقه از درصد زيربناي آن طبقه تبعیقف نمايد .اگر
بلوک مجاور بصورت زمین يا ساخته شده  %60بیشتر احداث نموده باشد مي توان به
اندازه ي  %60+2ساختمان (زيربنا) دانست و اگر پالک مجاور کمتر از  %60بود مي
توان بعد از  %60با زاويه  45درجه تا دو متر اضافه احداث نمود.
کارگذاردن در و پنجره که به طرف گذر باز و در موقع باز شدن از سطح نما تجاوز نمايد،

ممنوع است.

ريزش آب ناودان در پیاده رو ممنوع است و بايد از زير سطح پیاده رو عبور نمايد .نصب
لوله بخاري به ديوار خارجي مشرف به گذر يا خروج آن از ديوار ممنوع است .نصب پله

جلوتر از امتداد ابنیه ممنوع است مگر در اثر تغییر تراز خیابان اين عمل الزامي باشد و
با موافقت شهرداري .در خیابانهاي بیش از  8متر تعداد پیش آمدگي  2/1عرض پیاده و
حداکثر  20/1متر است و ارتفاع کمتر از  3متر نباشد .کنسول در ارتفاع  4/2متر مانند
پیلوت از کف پیاده نبايد به میزان  3/1عرض پیاده رو و حداکثر  60متر بیشتر شود .
پیاده رو  6/1عرض خیابان است .کنسول راه پله فقط مي تواند در ارتفاع  20/2يا 40/2
از کف باشد و حداکثر  70سانتي متر پیش آمدگي و عرض  3متر کنسولهاي احداثي
در خیابان جزو تراکم ساختماني نیست .تراس اگر از طرفین باز باشد نصف مساحت
جزو سطح طبقات محسوب مي شود .تراس اگر از طرفین بسته باشد  3/2مساحت
آن جزء سطح طبقات است .تراس از کلیه جهات بوسیله ديوار يا شیشه مسدود باشد

کالً جزء سطح زيربنا است.

 -2-1رعايت محدوديت ارتفاع:
ساختمانهاي در خیابانهاي با عرض  30متر يا بیشتر تا  30متر ارتفاع به رعايت
محدوديت نیاز ندارند .
ارتفاع ساختمانهاي در خیابان با عرض کمتر از  30متر نبايد از عرض خیابان تجاوز کند.
در صورت تجاوز به همان میزان بايد عقب نشیني کند :.ديد  45درجه ارتفاع ساختمانها
با دو يا چند بر با گذرهاي کمتر از  30متر ،در گذرگاه به ارتفاع پیلوت  +دو طبقه مجاز
است و از طبقه سوم بايد به اندازه  5/3متر از گذرگاه عقب نشیني کند .طبق ضوابط

طول گذرگاهي که افزايش يافته ارتفاع را افزايش دهد و در صورت تجاوز مجدد ارتفاع
بیش از  32متر بايد يازاي هر طبقه  4متر عقب نشیني کند .اگر عرض خیابان بین  12و
 30متر بود محدوديت ارتفاع ندارد .اگر عرض خیابان بین  7و  12متر بود بیش از  32متر
ارتفاع بازاي هر طبقه اضافه ارتفاع بايستي  4متر عقب نشیني کند.

 -3-1پارکینگ
تعداد پارکینگ مورد لزوم به تعداد  70درصد تعداد واحدهاي مجاز خواهد بود .رمپ
پارکینگ در فضاي باز ساختمان پیش بیني مي شود و جزء سطح زيربنا نیست .حداکثر
ارتفاع پارکینگ  04/2و حداقل ارتفاع ورودي آن  80/1متر است .پارکینگ در زيرزمین بايد

داراي دسترسي مستقیم به طبقات باشد .شیب رمپ ( %17حداکثر )جاي پارک هر
اتومبیل هر اتومبیل  5*5/2به انضمام فضاي مناسب جهت مسیر حرکت به داخل و
خارج( استاندارد )حداقل عرض رمپ جهت دسترسي پارکینگ مسکوني  5/2متر و در
تجاري  5/3متر .در پارکینگ فاصله آکس تا آکس ستون ها در همکف يا زيرزمین حداقل
 5/5متر .به ازاي هر دو واحد مسکوني يک پارکینگ مورد نیاز است .در صورت گاراژي
بودن پارکینگ به میزان حداقل  16مترمربع جهت پارکینگ و براي هر پالک دو گاراژ الزم
است .در آپارتمانهاي  4واحدي دو پارکینگ الزم است (هر دو واحد يکي) .بازاي هر
واحد اضافي يک پارکینگ مورد نیاز است و مساحت هر پارکینگ حداقل  25مترمربع.

 -2ضوابط ساختماني مجتمع هاي مسکوني
 -1سطح کل زيربناي مجموع واحدهاي مسکوني حداکثر معادل  %120نسبت به سطح
زمین مجاز مي باشد.
 -2سرانه زمین ناخالص به ازاي هر واحد مسکوني حداقل معادل  100مترمربع مي باشد.
 -3مساحت کوچکترين واحد مسکوني نبايد از  80مترمربع کمتر باشد.
 -4حداکثر سطح اشغال مجاز در همکف معادل  %35سطح کل زمین مي باشد .سطوح

زيربناي نگهباني ،گلخانه ،دوش و رختکن و سرويس هاي بهداشتي و استخر و فضاي
سرپوشیده تفريحي کودکان مسئول محدوده فوق نمي شود.
 -5احداث محل پارک اتومبیل به تعداد معادل حداقل  %75نسبت به تعداد واحدهاي
مسکوني الزامي است.

 -6حداقل سطح خالص پارکینگ به ازاي هر اتومبیل  5/12مترمربع مي باشد.
 -7حداقل عرض معابر دسترسي به محل هاي پارک  5/5متر رعايت گردد.
 -8مجموع سطوح تحت اشغال زيربناي ساختمانهاي مسکوني در همکف به اضافه سطح
اشغال مسیرهاي اتومبیل رو و پارکینگ ها در شرايطي که پارکینگ ها در محوطه روباز

پیش بیني مي شود نبايد از  60درصد سطح کل زمین بیشتر باشد.

 -3ضوابط و مقررات تراکم و بلند مرتبه سازي
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ  24/10/69به منظور بین به

اهداف ـ استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهرها براي امکان جمعیت ـ تامین
فضاي باز و محیط زيست بهتر در هماهنگي با مصوبه به مورخ  1/7/69شوراي اقتصاد
در خصوص تقلیل سطح زيربنا واحد مسکوني با تاکید بر خطمشيهاي کلي ـ تشويق
بلند مرتبه سازي ـ تطبیق الگوي تفکیک با مقتضیات بلند مرتبه سازي ـ استفاده از
ظرفیتهاي با افزايش تراکم جمعیتي و ساختماني ـ انبوه سازي و بکارگیري روشهاي
صنعتي در ساختمان سازي تصويب نمود که کمیسیونهاي ماده  5قانون تاسیس
شوراي عالي شهرسازي و معماري موظفند طرح هاي تفضیلي و ضوابط و مقررات
اجرايي انها در کلیه شهرهايي که طبق سرشماري  1365بیش از  200هزار نفر
جمعیت داشته اند با رعايت مواد زير اصالح نمايند.

 -1نظام شبکه ارتباطي بر اساس طرح جامعه حفظ گردد و چنانچه تغییرات اساسي با
شهر تصويب آن به عهده ي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد بود.

 -2تعیین مناطق مسكوني و مختلط مسکوني با تراکم باالي بلند مرتبه سازي و
حداقل  6طبقه غیر از زمین در اراضي ساخته نشده.
 -3تعیین مناطق مسکوني و مختلط مسکوني براي بلند مرتبه سازي تشويقي
(حداقل  9طبقه غیر از زمین) در مناطق نوسازي محالت فرسوده و قديمي قطعات
کوچک ساخته نشده براي استفاده از افزايش تراکم تشويقي الزم است قطعات
کوچک در حد مساحت الزم براي بلند مرتبه سازي تجمیع شوند.
 -4تعیین مناطق مسکوني ( 1يا  2خانواده) با حداکثر ارتفاع  2طبقه غیر از زيرزمین
 -5تعیین حداکثر سطح اشغال در مناطق بلند مرتبه سازي

 -6تعیین ضوابط تفکیک و تراکم ساختماني در مناطق بلندمرتبه سازي با رعايت حداقل
 1000مترمربع مساحت و مقررات تشويقي افزايش تراکم در مقابل افزايش سطح
قطعات و کاهش سطح اشغال

 -7تعیین ضوابط تفکیک و تراکم ساختماني در مناطق 1و 2خانواري
 -8تعیین ضوابط مربوط به فاصله ساختمانها از معبر مجاور اضالع زمین به منظور تأمین
تهويه ،نور و آفتاب کافي بر حسب شرايط اقلیمي و جلوگیري از اشراف

 -9تعیین ضوابط حداقل عرض زمین و تناسب الزم بین عرض و عمق
 -10تعیین ضوابط مربوط به پارکینگ ها
 -11اجراي اين ضوابط و مقررات در شهرهائي که طبق سرشماري  1365کمتر از
200هزار نفر جمعیت داشته اند اجباري نمي باشد .پیشنهادات مربوطه به اجراي اين

مصوبه در شهرهاي مزبور پس از بررسي و پیشنهادات کمیسیون ماده  5که الزم است
تا آخر خرداد  1370به وزارت مسکن و شهرسازي ارسال گردد و در شورايعالي مورد
تصمیم را خواهد گرفت و تا آن زمان هرگونه تغییري در ضوابط تفکیک و تراکم سازي
طرح هاي مصوب ممنوع است مگر با تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري

 -12افزايش تذاکم متوسط جمعیتي شهر ناشي از افزايش تراکم ساختماني حداکثر تا
میزان  %25نسبت به طرح جامع تصويب شده بیشتر نباشد.
 -13گزارش توجیهي افزايش تراکم موضوع بند  12و مشتمل بر اثرات آن بر روي سرانه
ها توزيع فضاهاي خدماتي و شبکه عبور و مرور و تاسیسات آب و برق که قبالً در
کمیسیون ماده  5با دعوت از نماينده وزارت نیرو و سازمانهاي برنامه و بودجه و محیط
زيست زمورد بررسي قرار گرفته است براي تصويب به شورايعالي و شهرسازي و

معماري ارسال گردد.
 -14هرگونه تغییرات ديگري در ضوابط و مقررات تفکیک و تراکم ساختماني که منجر به
افزايش تراکم جمعیتي شهر شود بدون تصويب شوراي عالي شهرسازي ممنوع
است.

ضوابط و مقررات نماي شهري مصوبه مورخ 69 /08/28
 -1کلیه سطوح نمايان ساختمانهاي واقع در محدوده و حريم شهرها و شهرکها که از
داخل معابر قابل مشاهده است .اعم از نماي اصلي ،جانبي ،شهري محسوب شده
الزم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب و زيبا و هماهنگ نماسازي شود

 -2صدور گواهي پايان کار ساختماني مشروط به انجام نماسازي نماهاي اصلي و
جانبي است
 -3در کلیه شهرهاي داراي طرح جامع و تفضیلي و هادي و شهرک سازي الزم است
ظرف  6ماه از اين تاريخ ضوابط و مشخصات نماسازي هماهنگ تهیه شده و به تصويب
مراجع تصويب کننده طرح ها برسد
 -4اصول کلي ضوابط و مقررات نماي شهري ظرف  1ماه مشترکاً توسط وزارتهاي
مسکن و شهرسازي کشور تهیه و ابالغ خواهد شد .

مسیرهاي نجات الزامي وتعداد الزم براي
هرساختمان
مسیرنجات اولیه درون
طول مسیر نجات مجاز

مسیرنجات ثانویه درهمان
طبقه با فاصله ی بیشتر

مالحظات

ﭘلكان درون فضای ﭘلكانی

ﭘلكان أزاد یا ﭘلكان ثانویه خارجی
فضای ﭘلكانی

تعبیه اتاق اقامتی مجاز نیست ﭘلكان
ثانویه مسیر انجام عملیات
آتشنشانی

باالترین طبقه زیرزمین

ﭘلكان درون فضای ﭘلكانی

خروجی یا یك فضای آزاد

خروجی فقط برای یك نفر

ساختمانهای مسكونی
حداکثر دوواحده

یك ﭘلكان باز

برای نجات افراد ﭘنجره ها
وخروجیهاي مناسب

سه طبقه کمتر از7متر

ﭘلكان درون فضای ﭘلكانی

مسیردسترسی و ﭘنجره مناسب
برای نجات

تخلیه دود برای فضاهای ﭘلكانی
داخلی

بیش از  5طبقه

ﭘلكان درون فضای ﭘلكانی

یك یا ﭽند ﭘلكان درون فضای
ﭘلكانی ایمن

تدابیر خاص برای فضاهای ﭘلكانی
داخلی

ساختمانهای بلند مرتبه

ﭘلكان درون فضای ﭘلكانی

ساختمان  /کاربری
تعداد اتاقهای اقامتی
طبقه دوم زیرزمین

اﮔر فضاهای ﭘلكانی ایمن داخلی
برای أنها مجاز باشد تدابیر خاص
الزامی است.

درصد پیشنهادي برای سطوح عملکردی یک واحد مسکونی :

فضا
ورودی
راهرو
دیوارها
آشپزخانه
سرویس دستشویی
حمام
خواب
نشیمن
غذاخوری
جمع
ضریب اضافه
جمع کل

درصد
% 3-2
%10/15
%10
% 12-10
% 4-2
% 5-4
% 30-25
% 15
% 15
% 93
%7
% 100

عرصه

درصد

خوابها

% 25

نشیمن  ،ﭘذیرایی % 25
خدمات

% 25

حیاط

% 25

جمع کل

% 100

طرح جامع برنامه فیزیکی
ورودی :
ورودی کل مجموعه که باید خوانایی داشته باشد و تعریف شده باشد و تقسیم بین
سواره و پیاده می تواند در آن انجام پذیرد.
سالن چند منظوره :
که حدود  100متر مربع می باشد می تواند فضایی برای پذیرایی از مهمانان  ،برگزاری

نمایشگاهها و یا برگزاری جلسات برای حل مشکالت مجموعه و  ...می باشد.
فضای تجمع :
بهتر است در فضاهای باز و بسته و سرپوشیده اتفاق بیافتد و در مقیاس ها مختلف
طراحی شود.
پارکینگ :
برای هر واحد  1فضا در نظر گرفته خواهد شد  ،مقداری از پارکینگ ها را در فضای باز و
بقیه را برای استفاده بهتر از پیلوت ها به زیر زمین خواهیم برد.

فضای سبز یا باز تجهیز شده :
این فضا در سه مقیاس خصوصی برای هر واحد  ( ،به صورت تراس یا حیاط) نمیه
خصوصی برای هر بلوک و عمومی برای کلیه بلوک ها طراحی می گردد .
انبار :
انبارها را به تعداد واحدها و در زیر زمین طراحی می کنیم .
محل نگهداری کودکان :

این فضاها برای نگهداری موقت کودکانی است که مادرنشان کار می کنند و یا به
دالیلی در بعضی از اوقات شبانه روز نمی توانند از فرزندانشان نگهداری کنند .
برای شیرخواران رده سنی  3-1و  7-3سال طراحی می شود .

واحدهای مسکونی :
با توجه به نتایجی که از مطالعات گرفتیم طراحی واحدهای مسکونی متنوع که بتواند
تا حدی به نیازها و خواسته های مخاطبین پاسخ دهد ضروری است .
بنابراین سعی کردیم تا واحدهای آپارتمانی یک خوابه (  120متری ) دو خوابه (160
متری ) و سه خوابه بزرگ (  240متری ) و کوچک (  200متری ) داشته باشیم .
فضای مدیریت و خدمات مجموعه :
که معموالً در نزدیکی ورودی مجموعه فضایی جهت رسیدگی و کنترل مسائل مربوط
به مجموعه قرار داده می شود .
فضاهای خدماتی دارای جنبه تجاری :

در واقع نوعی از خدمات را به مجموعه ارائه می دهند .فضاهایی مانند پزشک کودکان،
دفتر مهندسی  ،دفتر وکالت ،آتلیه معماری ،سوپر ،خشکشویی ،کافی شاپ و کافی
نت .که البته این خدمات باید در مقیاس در نظر گرفته شود که به فضای مسکونی
لطمه وارد نکند .

فضا

اندازه

ورودی

200 – 100

سالن چند منظوره

120 – 80

ﭘارکینگ

2500

فضای سبز

4500-3500

انبار

650-550

کالسهای آموزشی

150-100

واحدهای مسکونی

14000

فضای مدیریت

80-60

محللللللللل ن هلللللللللداری 150-100
کودکان

