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 هاي بهداشتي عمومي شهريآئين كار اصول طراحي و تجهيز سرويس

  

  

  

 چاپ اول

 
 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در 

ها را تعيين و ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده

تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري 

 اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

انجام تحقيقات بمنظور  –ستانداردهاي ملي ) تعيين، تدوين و نشر ا

تدوين استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهبود 



 -روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور

 –نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري  –ترويج استانداردهاي ملي 

دارد اجباري و جلوگيري كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استان

از صدور كاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با 

كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي 

كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از 

ي مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالها

نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان 

مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد،  –و مصرف كنندگان 

ترويج سيستم  –نگهداري، بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف 

آزمايش و تطبيق نمونه كاالها  –متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 

اي و اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه با استانداردهاي مربوط،

 هاي الزم ( .صدور گواهينامه

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و 

لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و 

صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص 

 ورد توجه قرار مي دهد.كشور را م

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است 

و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت 

مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه 

 موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

هاي بهداشت آئين كار اصول اساسي طراحي و تجهيز سرويس 

عمومي شهري كه به وسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و 

در سي و سومين كميته ملي استاندارد , ساختمان , مصالح ساختماني 

ار گرفته , اينك به استناد ماده يك مورد تائيد قر 71/12/17 مورخ

قانون مواد الحاقي به قانون تا سيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات 

به عنوان استاندارد رسمي ايران  1349 صنعتي ايران مصوب آذرماه

 . گرددمنتشر مي

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه  

ي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر صنايع و علوم , استانداردها

قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين 

استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد 

 توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين  

 ديد نظر آنها استفاده نمود .چاپ و تج
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در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به  

المقدور بين اين استاندارد و شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي

 استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم  

 اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

 DIN 18017 

  

گزارش توجيهي مرحله اول طرح توالتهاي عمومي پروژه عمران  

 61 سال -شهري وزارت كشور 

  

هاي بهداشتي اصول اساسي طراحي و تجهيز سرويس  

 عمومي شهري

 مقدمه -0  
هاي بهداشتي عمومي از زمره تاسيسات و تجهيزات شهري سرويس 

آيند كه احداث آنها در مراكز تفريحي , پاركها , خيابانهاي پر بشمار مي

رفت و آمد , مراكز خريد , ترمينالها , ايستگاههاي اتوبوس و بطور 

 ر كليه مراكز عمومي شهرها غير قابل اجتناب است .كلي د

باشد كه با افزايش جمعيت شهرها و گسترش آنها و قابل ذكر مي 

هاي متراكم شدن فعاليتها در مراكز شهري مسئله ايجاد سرويس

اي از شهرداريها مورد اقدام واقع نشده بهداشتي عمومي از سوي پاره

در برنامه    جه قرار گرفته غالباو در مواردي كه اين مسئله مورد تو

ريزي , طراحي و يا اجراي اين قبيل فضاها بعضي نكات فني مورد 

اين مراكز به محيطهاي غير بهداشتي    گيرد و بعضاتوجه قرار نمي

هاي الزم بين شهرداريهاي شوند لذا به منظور انجام هماهنگيتبديل مي

هاي سرويس سراسر كشور در خصوص برنامه ريزي , و طراحي

بهداشتي عمومي اقدام به تهيه و تدوين اصولي در اين آئين كار گرديده 

 تا با كاربرد آن بتوان فضاهاي مناسبي را با اصول فني ايجاد نمود .

 هدف و دامنه كاربرد -1  
هدف از تدوين اين آئين كار تهيه ضوابط و تدوين اصول برنامه  

هاي بهداشتي عمومي در ريزي و طراحي فضاهاي مربوط به سرويس

اي كه با كاربرد آن در طراحي عناصر نواحي شهري است به گونه

شهري از طرفي بتوان به يكي از نيازهاي شهروندان پاسخ داد و از 

 طرف ديگر بهداشت محيط زيست را نيز تا مين نمود .



 تعاريف و اصطالحات -2  
هايي به سرويسهاي بهداشتي عمومي در اين آئين كار سرويس - 2-1 

گردد كه احداث , حفظ و نگهداري آنها در حدود وظايف اطالق مي

تواند در مورد تا باشد وليكن ضوابط اين آئين نامه ميشهرداريها مي

سيسات مشابه در ساير فضاهاي نيمه عمومي با نحوه استفاده 

خصوصي مثل مراكز آموزشي , درماني , اداري , مذهبي , فرهنگي 

 استفاده قرار گيرد .نيز مورد 

باشد و آن عبارتست از يك واحد شمارش توالت , چشمه مي -2-2 

هاي الزم كشيدستگاه كاسه توالت ) شرقي يا فرنگي ( كه بوسيله لوله

به شبكه انتقال فاضالب ) دفع فاضالب و يا چاه جذبي ( مرتبط 

 گردد .مي

 اصول مكان يابي -3  
بهداشتي عمومي كه در مراكزي چون هاي تعيين مكان احداث سرويس 

ها , ميادين , ترمينالها , ايستگاههاي مترو و اتوبوس پاركها , چهار راه

از دو جنبه شهر سازي و معماري   يابند .و گورستانها استقرار مي

به طور جداگانه اصول و ضوابط بكار    قابل بررسي است كه ذيال

 ود :شها آورده ميگرفته در هر يك از زمينه

 استقرار و مكان يابي نسبت به منطقه شهري از بعد شهرسازي 3-1 

 تعداد جمعيت استفاده كننده به تفكيك سن و جنس -3-1-1 

 نوع كاربري زمين در نواحي , همجواري -3-1-2 

 هاي بهداشتي عمومي در سطح شهرفواصل بين سرويس -3-1-3 

 حصول دسترسي راحت براي عموم مردم -3-1-4 

امكان توسعه آتي اين فضاها در صورت افزايش تقاضا بدين  -3-1-5 

معنا كه زمين مورد طرح بايد طوري انتخاب گردد كه در صورت 

افزايش تقاضا , براي افزودن تعداد چشمه , امكان توسعه وجود داشته 

 باشد .

انتخاب مكان مناسب براي احداث هر نوع توالت عمومي با  -3-1-6 

اي باشد كه جهت باد غالب در هر شهر بايد به گونهتوجه به اقليم و 

تهويه دائم فضا صورت پذيرد و در عين حال هيچگونه خللي در 

 عملكرد فضاهاي مجاور ايجاد ننمايد .

االمكان در سطح زمين انتخاب شود تا مكان احداث اين سرويسها حتي 

 افراد معلول جسمي و حركتي ) به ويژه با صندلي چرخ دار ( نيز

بتوانند از آن استفاده كنند و در غير اين صورت يعني به داليل 

توپوگرافي منطقه و يا استقرار برخي تا سيسات مثل مترو در زير 



زمين , ايجاد سطح شيبدار و يا ساير وسايل باالبر الزامي است ) 

نشريه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين جسمي 

شورايعالي شهرسازي و معماري  68/3/8 حركتي مصوبه مورخ -

با عنوان طراحي و تجهيز  3044 ايران و نيز آئين كار شماره

 با عنوان : 2948 هاي معلولين جسمي , حركتي و شمارهخانه

 اصول اساسي طراحي فضا براي معلولين جسمي , حركتي . 

استقرار و مكان يابي نسبت به مسايل اقليمي و بهداشتي از بعد  -3-2 

 معماري

توان به هاي عمومي را ميعوامل مؤثر در تعيين جهت استقرار توالت 

 شرح زير خالصه نمود :

 جهت ورود و خروج -3-2-1 

 نسبت به گذر عمومي -الف  

 نسبت به استفاده خواهران و برادران -ب  

 نور -3-2-2 

 طبيعي مستقيم -الف  

 مصنوعي -ب  

 تهويه -3-2-3 

 طبيعي -الف  

 مصنوعي -ب  

 ديد و نمايش -3-2-4 

 جهت ورود و خروج -3-3 

نسبت به گذر عمومي : جهت ورود و خروج نسبت به گذرهاي  -الف  

بايست از ديد مستقيم رهگذران و هاي عمومي ميعمومي در توالت

توان از فضاهاي عابرين محفوظ باشد . در دستيابي به اين منظور مي

هاي مقاوم و مشبك تزئيني و هاي سبز مناسب و يا پانلسبز و يا ديواره

رهاي مناسب استفاده نمود , ولي اين امر نبايستي مانع با ايجاد فيلت

 رويت و دستيابي مراجعين به اين اماكن گردد .

 نسبت به استفاده خواهران و برادران : -ب  

بايست ورودي و خروجي خواهران و هاي عمومي ميدر توالت 

از يكديگر مجزا باشند و لذا طراحي اين فضاها بايد به    برادران كامال

هاي تفكيك شده نسبت به اي انجام شود كه ورودي و خروجيونهگ

ورودي توالتها به نحوي   المقدور ديد نداشته باشد .يكديگر حتي

طراحي و اجرا گردند كه در موقع باز و بسته شدن ديد مستقيم به داخل 

 پذير نباشد .امكان



هاي بهداشتي از دو طريق نور : تا مين نور در سرويس -3-4 

 پذير است :كانام

 نور طبيعي مستقيم به شرح زير : -الف  

نور طبيعي به لحاظ خواص بهداشتي و گندزدائي آن در غالب اماكن  - 

 باشد .عمومي مورد توجه مي

بايست در معرض تابش مستقيم نور هاي توالتهاي عمومي نميچشمه - 

را دريافت نور جنوب    خورشيد باشند زيرا تمام توالتهايي كه مستقيما

كنند به سبب فعل و انفعاالت شيميايي ناشي از تابش نور مستقيم مي

طبيعي همواره بوي نامطبوعي را به همراه دارند بخصوص ادرار 

انساني كه در اثر تابش مستقيم نور طبيعي تجزيه شده و تركيبات 

 نمايد .آمونياكي آزاد مي

نور شمال است كه  هاي توالتهاي عموميلذا بهترين نور براي چشمه 

 تابش مستقيم نخواهد داشت .

اگر چه اين نور نيز   شود .نور شرق بعد از نور شمال پيشنهاد مي - 

 تابش مستقيم دارد ولي مدت آن در طول روز كوتاه است .

نور غرب به دليل تابش مستقيم و طوالني در تمام فصول و رشد  - 

هاي توالت تلقي شمهدادن باكتريهاي خاص , نور نامناسب براي چ

 شود .مي

توان از نور طبيعي براي ديگر فضاهاي يك توالت عمومي مي - 

جنوب استفاده نمود ولي در هر حال تابش مستقيم آن ضمن توجه به 

 كنترل شده باشد .   بايست كامالموارد فوق مي

 نور مصنوعي بشرح زير -ب  

در جهت تكميل از نور مصنوعي به منظور تا مين روشنائي و يا  

 بايست استفاده نمود .هاي عمومي ميروشنائي توالت

در صورتيكه به منظور تا مين كامل روشنائي اينگونه فضاها از نور  

بايستي به سيستم اضطراري متصل باشد مصنوعي استفاده گردد مي

گردد كه تحت هيچگونه شرايطي اينگونه به اين ترتيب تا كيد مي  .

 فضاها نبايستي در تاريكي مطلق قرار گيرند .

 تهويه -3-5 

الزم به تذكر است كه در توالتهاي عمومي كه در مراكز متراكم و  

همجوار با ساير فضاهاي شهري نظير مسكوني , آموزشي , تجاري و 

تهويه مصنوعي    شوند صرفااث ميو يا در زير زمين احد  ....

هاي عمومي كه به صورت منفرد گردد و اما توالتتوصيه و تا كيد مي

توانند شوند ميو مستقل داراي فضاهاي باز در اطراف آن ساخته مي

تهويه مصنوعي را داشته باشند و    از يكي از دو نوع تهويه و ترجيحا



ن ارتفاع ممكنه انجام پذيرد در هر صورت تخليه هواي آلوده در باالتري

. 

 تهويه مصنوعي -الف  

در طراحي توالتهاي عمومي ضمن طرح بهترين امكانات جهت تهويه  

بايست در صورت مناسب بودن شرايط اقليمي و در مصنوعي مي

صورت قرار گيري توالتها در روي سطح زمين براي موارد 

 تهويه طبيعي نيز تا مين گردد .   اضطراري تواما

اي را در تهويه طبيعي تنها به دليل كندي در جابجاي هوا بوي زننده 

نمايد و در مقابل تهويه مصنوعي به محيط اطراف توالتها پخش مي

پرتاب و سرعت حركت اين هواي سنگين و آلوده كمك كرده و از 

تغليظ و ازدحام هواي نامطبوع در اطراف توالتهاي عمومي جلوگيري 

 نمايد .مي

ها ترين ابزار و وسايل تهويه مصنوعي اگزوز فنرين و متداولتساده 

هستند كه نسبت به حجم فضا و ضرايب مربوطه محاسبه و تعيين 

 گردند .مي

 حل دوم عمل تهويه (تهويه طبيعي ) به عنوان راه -ب  

مداومت تهويه در توالتهاي عمومي لزوم استفاده از سيستم تهويه را  

بايست براين در طراحي توالتهاي عمومي ميبنا  كند .ايجاب مي

 المقدور بهترين امكانات تهويه طبيعي را نيز ايجاد نمود .حتي

براي ايجاد يك تهويه مطلوب در فضاي ساختماني توالتهاي عمومي با  

گيري از بادهاي دايمي و انتخاب سيستم معماري مناسب توجه به بهره

 نكات ذيل ضروري است :

ك و در سوئي باشد كه باد فشار حداكثر داشته باشد و اگر ورودي كوچ

محل خروج بزرگ و در جهتي باشد كه باد فشار حداقل داشته باشد هوا 

در داخل ساختمان به سرعت جريان داشته , عمل جابجاي هوا به 

 سهولت انجام گرفته و تهويه مطلوب خواهد بود .

 (1 ) شكل 



 

 
توان مسير جريان با باال و پائين بردن محل ورودي و خروجي مي - 

اگر    كه بيشتر مورد نظر است هدايت كرد مثالهوا را در محلي 

تهويه قسمت تحتاني ساختمان مورد نظر باشد به شكل زير عمل 

 (2 شود . ) شكلمي

 

 
توان مسير جريان هوا را هاي گردان و يا كركره ميبا كمك پنجره - 

 (3 رد . ) شكلبه طرف باال و پائين قسمتهاي داخلي ساختمان هدايت ك

  



ايجاد پيشامدگي در امتداد سقف و در قسمت ورودي , جريان هوا را  - 

 (4 كند . ) شكلبيشتر به طرف داخل هدايت مي

  

وجود درخت در محلي نزديك به ورودي نيز در هدايت كردن مقدار  - 

 (5 كند . ) شكلبيشتري از جريان هوا به داخل كمك مي

  

كند اي نه چندان دور از ورودي كمك مياحداث ديوارك در فاصله - 

 (6 كه مسير جريان باد از قبل به طرف داخل هدايت گردد . ) شكل



 

 
 متر از ساختمان جريان هوا در كف 6 ديوار كف به فاصله

اي بر انتخاب وضعيت تقسيمات داخلي ساختمان اثر قابل مالحظه -

گذارد بدين ترتيب كه اگر يك قسمت جداكننده خارج از عمل تهويه مي

تا ثيري بر عمل    مسير جريان هوا باشد تا ثيري بر جريان و متعاقبا

گذارد , در صورتيكه همين قسمت اگر در مسير جريان قرار تهويه نمي

 كند .گيرد عمل تهويه را كند مي

 ( چند نمونه از اين حاالت منعكس شده است .7 در ) شكل 

 

 
 ديد و نمايش -3-6 

هاي ورود و خروج و نور جدا از تا ثيراتي كه عوامل اقليمي و جهت 

بايست هاي عمومي دارند ميو تهويه در تعيين جهت استقرار توالت

مسئله معرفي و نمايش توالتهاي عمومي را مدنظر قرار داد به 



پذير گردد صورتي كه نمايش و ديد راحت عابرين و متقاضيان امكان

بخشد در صورتيكه افيكي اين امر را تحقق ميكه كاربرد عالمات گر

بايست با قسمتي از اين فضاها براي معلولين آماده سازي شود مي

 نصب عالمت ويژه معلوالن مشخص گردد .

 فضاها و ضوابط طراحي -4  
 باشد :فضاهاي مورد نياز در يك توالت عمومي به شرح ذيل مي 

 ورودي و خروجي -4-1 

 فضاهاي انتظار -4-2 

 هادستشوئي -4-3 

 هاي توالتچشمه -4-4 

 اطاق نگهباني -4-5 

 انبار نگهداري ابزار و وسايل نظافت -4-6 

 ورودي و خروجي -4-1 

محل ورودي و خروجي در اين اماكن به لحاظ محدوديت در  -4-1-1 

 تواند توامان و در يك فضا در نظر گرفته شود .مساحت و عملكرد مي

از    بايست كامالورودي و خروجي خواهران و برادران مي -4-1-2 

 يكديگر مجزا باشند .

بايست از جهت ورود و خروج نسبت به گذرهاي عمومي مي -4-1-3 

توان از ديد مستقيم رهگذران محفوظ باشد و براي ايجاد اين حفاظها مي

 هاي مقاوم و ساده استفاده نمود .فيلترهاي فضاي سبز و يا پانل

 فضاي انتظار -4-2 

فضاي انتظار در حقيقت فضاي مكمل ورودي محسوب  -4-2-1 

توان به عنوان فيلتري در حد فاصل گردد و اين فضا را ميمي

ها از يك طرف و ورودي از طرف ها و دستشوئيهاي توالتچشمه

 ديگر تلقي نمود .

ر از ها بوسيله فضاي انتظاجداسازي محل توالتها و دستشوئي -4-2-2 

ها و يكديگر ضمن اينكه در مواقع ازدحام و تراكم , استفاده از چشمه

هاي فضايي مختلف دهد از تداخل در استفادهدستشوييها را نظم مي

 افزايد .جلوگيري نموده و به قابليت بهداشتي بنا مي

توان با نصب تابلوهاي گرافيكي و يا در فضاي انتظار مي -4-2-3 

 هاي بهداشتي را خاطر نشان ساخت .توصيهنوشتاري , نكات و 

توان در مجاورت فضاي انتظار محوطه وضو خانه را مي -4-2-4 

بطور محصور و مجزا در نظر گرفت و اين فضا با تعبيه سكو و 



هاي الزم براي وضو ساختن و نصب آب سردكن براي شرب حوضچه

 گردد .عمومي تجهيز مي

 هادستشوئي -4-3 

شود ها داده ميفضايي كه اختصاص به محل نصب دستشوئي -4-3-1 

 تواند در ارتباط با فضاي انتظار باشد .مي   مستقيما

ها و دستشوييها در يك بايست از اشتراك فضاي چشمهمي -4-3-2 

 مسير اجتناب نمود .

هاي بهداشتي بزرگ كه در اماكن پر رفت و آمد در سرويس -4-3-3 

شود زيرا قرار دارند نصب دستشوئي از نوع آخوري توصيه مي

( پالن 8 تر انتخاب نمود . ) شكلهاي فاضالب را متناسبتوان لولهمي

 دهد .و مقطع دستشوئي آخوري را نشان مي

 

 
بهتر است از شيرهاي آب از نوع برنجي بدون واشر استفاده  -4-3-4 

 شود .



 هاهاي توالتچشمه -4-4 

گيرند اي قرار ميها چون در فضاي بستههاي توالتچشمه -4-4-1 

بايست از تابش مستقيم نور خورشيد به در عين داشتن نور كافي مي

دور باشد و بهترين جهت دريافت نور , نور شمال و بدترين آن نور 

 جنوب است .

هاي الزم جهت حركت و بينيبايست پيشدر طرح توالتها مي -4-4-2 

به عمل آيد لذا براي ايجاد سهولت جريان هوا در داخل جريان هوا 

 بايست نكات ذيل را رعايت نمود :ها ميچشمه

ها نسبت به يكديگر و نسبت به ديوارهاي جداكننده چشمه -4-4-2-1 

 تر از ارتفاع سقف باشد .راهروي ارتباطي , كوتاه

ها از كف بهتر است سطوح پائين درهاي چشمه -4-4-2-2 

 سانتيمتر فاصله داشته باشد . 20 هاتوالت

تعبيه و نصب فالش تانك يا شير پيشوا براي شستشوي كاسه  -4-4-3 

توالتها ضروري است ولي از آنجائي كه امكان استفاده بي رويه از اين 

دستگاه فراوان است و در مدت كوتاهي فرسوده و از بين خواهد رفت 

ا اتوماتيك براي شستشوي بنابراين ايجاد يك سيستم شستشوي مركزي ي

 هاي توالتها ضروري است .منظم كاسه

با نصب يك آويز محكم و مقاوم در پشت در هر يك از  -4-4-4 

توان براي قرار دادن وسايل شخصي اضافي اطاقكهاي توالت مي

 استفاده نمود .

ها ) كف و ديوارها ( انتخاب مصالح نازك در داخل توالت -4-4-5 

ناي امكان شستشو و نظافت راحت در نظر گرفته شود بايست بر مبمي

توان از كاشي و براي كف از سراميك يا سنگ براي ديوارها مي   مثال

 استفاده نمود .

بايست به صورت روزانه و شستشو و نظافت توالتها مي -4-4-6 

توان از مداوم انجام گيرد و براي گندزدائي و ضدعفوني محيط مي

لول رقيق پرمنگنات و يا كلر و يا ساولن استفاده محلولهايي نظير مح

 نمود .

هاي توالتهاي زنانه الزامي نصب سطل زباله در داخل اطاقك -4-4-7 

تواند در محوطه انتظار ها در توالتهاي مردانه مياست وليكن اين سطل

 در نظر گرفته شود .

 اطاق نگهباني -4-5 

اطاق نگهبان در حد فاصل فضاي انتظار و ورودي قرار  -4-5-1 

 گيرد و به تفكيك در دو قسمت مردانه و زنانه قابل احداث است .مي



از آنجائيكه نظافت , كنترل و نگهداري اين قبيل اماكن  -4-5-2 

گيرد تعيين حداقل ها صورت ميبوسيله شهرداري   عمومي مستقيما

 باشد .اداره توالت عمومي الزم مي يك نفر از طرف شهرداري براي

 انبار نگهداري ابزار و وسايل نظافت -4-6 

ها , كنندهها , پاكلوازم نظافت از قبيل ضدعفوني كننده -4-6-1 

كه بطور روزانه   قطعات يدكي مورد لزوم , كيسه پالستيكي و ....

د بايست در محل مناسبي نگهداري شوگيرند ميمورد استفاده قرار مي

بايست در كنترل نگهبان فضاي مورد نياز براي اين مقصود كه مي

توان قسمتي از فضاي باشد حجم زيادي را اشغال نخواهد كرد و لذا مي

 اطاق نگهباني را به اين امر اختصاص داد .

وسايل نظافت از قبيل زمين شوي و شلنگ و سطل و  -4-6-2 

صوص اتصال پيش بيني محل حوضچه تي شور با شير مخ  ....

 تواند نزديك اطاق نگهباني قرار داده شوند .شيلنگ كه مي

 ضوابط معماري -5  
هاي جداكننده توالتها , در صورتيكه باربر نباشند ارتفاع ديواره -5-1 

 باشد .سانتيمتر مناسب مي 210 , از كف تمام شده تا

هاي جداكننده از طرف ديگر فضاي مشترك باقي مانده باالي ديواره 

 تواند به انجام تهويه طبيعي يا مصنوعي كمك نمايد .مي

سانتيمتر  140*110 هاحداقل ابعاد تمام شده داخلي اتاقك توالت -5-2 

سانتيمتر در صورت  100*100 در صورت بازشو در به داخل و

 اشد .ببازشو در به خارج مناسب مي

كاسه توالتها از نوع چيني مناسب يا آهن ضد زنگ  -5-3 

(STAINLESS STEELبوده و حتي ) االمكان از نمونه تخت آن

 شود .استفاده نشود زيرا باعث پخش و ترشح مي

شود , اتاقك توالتها كه به صورت سري در نظر گرفته مي -5-4 

بايست دو اتاقك مجاور هم به صورت قرينه طراحي گردند تا از مي

ترين روش تا كشي آب و شستشو مناسبنظر تخليه فضوالت و لوله

هاي اضافي جلوگيري به عمل آيد . سيسات بكار گرفته شود و از هزينه

 (9 ) شكل



 
پوشش داخلي توالتها از نوع كاشي لعابي و از نوع مرغوب آن  -5-5 

المللي مصرف كاشي لعابي از كف تمام باشد و طبق استانداردهاي بين

دم امكان تا شود وليكن در صورت عشده تا زير سقف توصيه مي

سانتيمتر و از ارتفاع فوق تا زير سقف اندود گچ به اضافه  210 ارتفاع

 رنگ روغني الزامي است .

 شود .استفاده از اندودهاي فايبرگالس نيز توصيه مي   ضمنا 

پوشش كف توالتها و روشويي و ساير تا سيسات وابسته از نوع  -5-6 

هاي سانتيمتر و يا ساير كف پوشش 20*20 موزائيك فرنگي

بايست داراي سطح باشد و از نقطه نظر بهداشتي ميمناسب مي 1 بتني

 صاف و بدون درز و يا برآمدگي باشد .

ابعاد مناسب براي درهاي اتاقكهاي توالت ,  -5-7 

 باشد .سانتيمتر مي 80 سانتيمتر و عرض 190 ارتفاع

ها از كف هبهتر است سطح پائين درهاي چشم -5-8 

 سانتيمتر فاصله داشته باشد . 20 توالتها

از نوع آلومينيوم يا    ها و نظاير آنها ترجيحاجنس درها , پنجره -5-9 

هاي مشابه انتخاب آهن گالوانيزه يا رنگ شده يا از فايبرگالس و جنس

زدگي شود زيرا نسبت به ساير مواد در مقابل رطوبت و آب و زنگمي

 د .باشنمقاوم مي

در برابر نفوذ آب و رطوبت    بايستي كامالاين اماكن مي -5-10 

 بندي شوند .عايق

شوراي عالي  68/3/8 مصوبه مورخ 3-5-1 با توجه به بند -5-11 

شهرسازي و معماري ايران كه ايجاد حداقل يك آبريزگاه مخصوص 

معلوالن را در معابر و فضاهاي عمومي شهري الزامي دانسته است 

با عنوان  3044 عه به مصوبه مذكور و استانداردهاي شمارهمراج

 حركتي -هاي معلولين جسمي طراحي و تجهيز خانه



با عنوان اصول اساسي طراحي فضا براي معلولين  2948 و شماره 

با عنوان تا سيسات بهداشتي در  3287 حركتي و شماره -جسمي 

اي طراحي و كارخانجات جهت اطالع و كاربرد ضوابط و استاندارده

 باشد .معماري مربوطه ضروري مي

 ضوابط تا سيسات -6  
بايست روكار و با استفاده از لوله هاي آب ميكشيكليه لوله -6-1 

گالوانيزه رنگ شده كه به صورت دو طرفه به لوله اصلي آب شير 

 متصل است انجام گيرد .

شود . ) مي  به اين ترتيب از افت فشار در طول مسير جلوگيري 

 (9 شكل

 

 
هاي متداول شستشوي سريع در با توجه به عدم كارآيي روش -6-2 

گردد كه اين امر به صورت كلي و با استفاده اينگونه اماكن توصيه مي

ليتر به  25هاي توالت )از يك منبع آب با حجم متناسب با تعداد چشمه

كشي هاي توالت به وسيله لولهازاء هر چشمه ( و اتصال آن به كاسه

در محل كاسه توالت و در طول مسير   ل قطرمناسب ) حداق

متناسب با حجم آب عبوري ( كه با استفاده از يك فلومتر از جنس 

 مرغوب جهت كنترل ميزان ذخيره سازي آب و همچنين يك شير ربع

كشي گاز ( تجهيز گرديده است گرد ) نظير شيرهاي مصرفي در لوله

انجام گرفته كه در زمانهاي متناسب با تعداد مصرف كنندگان ) حداكثر 

هر يك ساعت يكبار ( بوسيله متصدي اينگونه اماكن باز و مورد 

 گيرد .استفاده قرار مي



 ومي .( دياگرام تا سيسات شستشوي مركزي توالتهاي عم10 ) شكل 

 

 
 شماي لوله كشي فالشينگ توالتهاي دوطرفه

شير مصرفي در هر دو حالت حتما شير توپي ربع گرد )مانند شيرهاي 

 گاز ( بايد باشد

  

هاي مصرفي در سيستم دفع فاضالب حداقل قطر لوله -6-3 

هاي توالت پس اينچ در نظر گرفته شود كه در مورد چشمه 4 سنگين

اينچي نصب  4 هاي توالت , سيفون بلنداز آنكه در زير هر يك از كاسه

مستقيم با    اينچ و كامال 4 ردد ادامه كار با استفاده از لولهگمي



آوري فاضالب از ساير درصد به لوله يا كانال اصلي جمع 1 شيب

 گردد .هاي توالتها متصل ميچشمه

بايستي حداقل با لوله يا كانال اصلي جمع آوري فاضالب هم مي 

توالت ( و به چشمه  8 تا  اينچ در نظر گرفته شود ) به ازاء 6 قطر

لوله فرعي اضافي يك اينچ بزرگتر انتخاب گردد اين  4 اتصال هر  ازا

درصد به سمت محل دفع فاضالب بوده  1 لوله نيز بايستي داراي شيب

و در جهت مقابل شيب قبل از اولين انشعاب مصرفي به ميزاني كه 

 بتوان يك دريچه بازديد در كف را نصب نمود بلندتر انتخاب گردد .

متر نيز يك دريچه  6 بهتر است در طول لوله اصلي فاضالب در هر 

 (11 بازديد در كف نيز در نظر گرفته شود . ) شكل

هاي توالت بعد از سيفون هاي فاضالب چشمهالزم است كليه لوله 

 ( گردد .ventتهويه ) 11 مطابق شكل

  

 11 شكل

 
استفاده از كف شوي جهت جمع آوري و انتقال آبهاي موجود در  -6-4 

هاي توالت ( ها ) اعم از قسمت داخلي يا عبوري چشمهكف سرويس

بندي مناسب آنها را به سمت كاسه توالت مجاز نبوده بلكه با ايجاد شيب

 گردد .هدايت مي

ها ايجاد يك كانال بتني روباز كه با استفاده از در محل دستشوئي 

گردد هاي ساخته شده از آماتور ساده درپوش شده است ميگريل

آوري و سپس به توان كليه آبهاي اضافي ناشي از شستشو را جمعمي

 سيستم اصلي دفع فاضالب هدايت نمود .

اين كانال منتهي ساير نقاط فضاي دستشوئي نيز با شيب مناسب به  

 گردد .مي

 سرانه و نسبت استفاده -7  
هاي بهداشتي عمومي شايد همانند ساير تا سيسات و تجهيزات سرويس 

شهري سرانه پذير نباشد زيرا اين اماكن در مراكزي از شهر احداث 



عبوري بوده و قابل محاسبه    شوند كه استفاده كنندگان از آنها غالبامي

شود در مكانهاي تعيين شده ابتدا چشمه ذا توصيه ميباشد لدقيق نمي

هاي اوليه احداث شده و بينيتعدادي توالت بر حسب آمارگيري و پيش

فضاي توسعه بعدي به نحوي در نظر گرفته شود كه بتوان پس از 

انجام آمارگيري از استفاده كنندگان و رسيدن به رقم قطعي نسبت به 

 توسعه فضا اقدام نمود .

  

  
  

هاي بتني رجوع شود به دفترچه پوشبراي استفاده از ساير كف-1

 مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني سازمان برنامه و بودجه
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