
 

 

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

مرجع رسمي  تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

نداردهاي ملي )رسمي( استا نشر وظيفه تعيين، تدوين و است كه عهده دار كشور

 ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از 

كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي 

واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه 

لح ملي وبا توجه به شرايط استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصا
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 آيين كار ضوابط مكان يابي ايستگاههاي آتش نشاني شهري   
_ 

 

 اول چاپ

 



 

توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و 

نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 

نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي 

ميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از براي مراجع ذينفع واعضاي ك

دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر 

 صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح 

تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در و با رعايت ضوابط 

كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ 

ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد 

(( تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط 5مندرج در استاندارد ملي شماره ))

 تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.مؤسسه 

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي 

استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي 

ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و 

 ن المـللي استفـاده مي نمايد.استانداردهـاي بي

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش 

بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني 

فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و 

انداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اقتصادي، اجراي بعضي از است

اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي 

محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري 

 نمايد.

ا همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانه

و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان 



 

سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره 

كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر 

داده و در صورت اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار 

احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها 

نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش 

تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 

 ف اين مؤسسه مي باشد.استانداردهاي ملي از ديگر وظاي
 

 

آتننن ،جعفر)كارشننن ا مرادي

(نشاني

ونشنننانيآتننن سنننانما 

تهرا ايم يخدمات

)مه د ،سنننننننننن م  ح اچي

شهرسان(

همشنننننننناورم س نننننننن

صنن عنياسنننانداردوتيق قات

ايرا 

وسنناخنما مركننتتيق قننات،سع دبخن اري

(ش مي)مه د م ك 

)كارشنننننن ا ،مه شكريمدادي

(بهداشت

آنادكارش ا 

،رضنننننننننننا)مه د كاروني

(مكان ك

آنادكارش ا 



)مه د شامل ،ح ننن صننندرايي

معمار(

اسنننانداردوتيق قاتم س ننه

ايرا ص عني

ئ   سناندارد"آ ض ابطا كا كار اي نگاههاييابيم

مرب طننهف يهايكم  نن   ت سط"كننهشننهرينشننانيآتنن 

كم نننهجل ننهوهشنننم  تودرشصننشنند وتنندوي ته ننه

مننن ر وم ادمعننندنياسننننانداردسننناخنمانيملننني

بننه،اي ننكاسننتارگرفنننهقننرمنن ردتصنن ي 30/10/80



 

ومقننرراتق ان  اصنن  قننان  3منناد 1اسننن ادب نند

بهمن مصن  اينرا صن عنياسننانداردوتيق قناتمؤس نه

م نشننرايننرا اسنننانداردملننيع  ا بننه1371مننا 

وبنناتينن  توهمنناه گيهمگنناميحفنن شنن دربرايمي

،علنن  صنن اي رنم  ننهدوجهننانيملننيپ شننرفنهاي

لننتو درم اقنن ايننرا ملنني،اسنننانداردهايوخنندمات

برايكننهپ شنن هاديتجدينندن ننرخ اهنندشنندوهننرگ نننه

شنن د،دره گننا اسنننانداردارائننهاينن وتكم نن اصنن  

قننرارم ردت جننهمربنن  ف ننيتجدينندن ردركم  نن   

فت هدگر عهمرابرايرب ابراي خ ا سنانداردهايبهج ا

تجدينندن رآنهنناانآخري باينندهمنن ار ايننرا ملنني

كردراسنفاد 

تدوي درته ه ي و سعيا سناندارد ستشد ا ضم كها

جه هايشرايطبهت  ج دون ان عهم  كا جام حدام ،در

صن عنيكشن رهاياسننانداردواسننانداردملنياين بن  

ايجادش درهماه گينهوپ شرف

كناراسننانداردبنهاين ته نهبنرايكنهوماخنييم بن 

:نيراستشر بهرفنه

ميمدارك حاويالتا ير تين ستمقررا من كها ي در ا

راستشد داد آنهاارجاعاسنانداردبه

اسننناندارداناينن جتيننيمقننرراتآ ترت نن اينن بننه

و/چننا تاريخدارايشنن دردرمنن ردمراجنن مي نن  مي

مننداركاينن بعننديهاوتجدينندن رهايتجدينندن ر،اصنن ح ه

اين ذي فن كناربرا رمعهنيابهنراسنتمن ردن نرن  نت

اصنننن ح هكنننناربردآخننننري اسننننناندارد،امكننننا 

قنرارنينررامن ردبررسنيالتامنيمنداركوتجديندن رهاي

و/ينناچننا تنناريخبنندو منن ردمراجنن ده نندردر

منننداركو/ياتجديننندن نننرآ چنننا تجديننندن ر،آخري 

رم ردن راستشد داد ارجاعالتامي

مشاورعرصهمه د 

شننهرهادروابعننادحفا ننتجايگننا دربننار پژوهشنني»

ناشنننر:مركنننتم العنننات-«سننن نيبرابنننرآتننن 

ر1378كش رسالارتونشهريريتيبرنامه



وب دجهبرنامهسانما 2

111شننمار نشننريه«دربرابننرحرينن سنناخنما مياف ننت»

-اقنصنناديمراكننتمدارك-وب دجننهبرنامننهناشر:سننانما 

ر1367سالاولچا -واننشاراتاجنماعي



دفنرف ي-كش رونارت3

درشننهرهاينشننانيآتنن اياي نننگاههمكننان كي نن ابط»

ر1374سال-«كش ر



،عليشهرياري4



 

«ايننرا درشننهرهاينشننانيآتنن اي نننگاههايكلننيطننر »

.1364ناسالبي

»نشانيآت اي نگاههاي»5

كشن رونارتدفننرف نيشنهر،ارگا عمنرا داخلنينشنريه

.1369سال-

6 - Standard for Dereloping fire Protection Se rvices for the rublic -NFPA (1201) -

Fo Edition 1994 

7 - Robet  C.Barr and Anthony P.Caputo -"Planning fire station locations 

(NFPA )-1999"  

خندماتوارائنهدهنيشنهرهاعم مناببناسنروي م ج دينت

شننهرهاآم خنننهوحريمقننان نيدرمينندود سنناك ا بننه

مكانهنناييع نن ا بننهنشننانيآتنن واي نننگاههاياسننت

،انونجنناتآتش شننانياسنننقراروانن ننارخ دروهايبننراي

درشننهرهارسننانيخنندماتوح نناتيمراكننتمهننمجملننه

گننياريهاراافننتاي انسننرمايهوريبهننر ه ننن دكننه

ده درمي

وتاس  نناتكشنن ر،ت نينن يحاضننردرشننهرهادرحننال

،معم  "نشننانيآتنن اي نننگاههايوم جملننهتجه ننتات

ئهبهن انم ديبراح ا مبن ي نهارا ت ه  تاي گ 

شننهرداريهاوبننرح نن وانجملهمخنلنن ارگانهننايت سننط

ست ي ساك ا درخ ا ضيم برايشد ب  يپ  ون تارا

ت سننعهدرطرحهننايشننهريوتجه ننتاتاتتاس  ننكنناربري

كننهشنن دودرهننرمنن قع نيميانجننا مصنن  شننهري

م ننننقرمرب طنننهشننن ندرت نننه  تداد تشنننخ  م اس 

گردندرمي

يت سنقراراي نگاههايلتو بهباع ا ت ا شانيآ بهن

اين م اسن ت ني شنهرهان نانبنهدرسن  م  قنيصن رت

سعهاي ن ثرگ نرشگاههاوت  هابرا عهآن شهرها،مجم 

ت نين چگن نگيسنانماندهيجهتينابيمكنا وضن ابطاصن ل

اينن شننر كشنن ربننهدرشننهرهاينشننانيآتنن اسنننگاههاي

ئ   يد كارتدوي آ ستگرد تق  مبرن ا مبن يكها

رشنننهدرسننن  شنننهريخننندماتمراتننن سل نننلهب ننندي

بخشنيبنرتعنادلآ واسنا بن د /ميلنه/ناح نه/م  قه

تننابنندي اسننتنشننانيآتنن اسنننقراراي نننگاههاي

اجرايننيبنناهتي ننهب شنننرس  نننمكننارآييم جباتوسنن له

ممكنن نمننا درك تنناهنري آتنن كمنننرومهنناركامنن 

گرددرفراهم





 

وضنن ابطمجم عننهكار،ارائننهآئنن  اينن انتنندوي هنند 

ت نينن چگ نگيم  نن رسننانماندهيبننهيننابيمكننا س  نننم

بخشننيم جنن دوتعننادلدروضنن نشننانيآتنن اي نننگاههاي

مب نيآتنيهاياي ننگاههادرت سنعهاسننقراراي گ نهبنه

درشننهريخنندماتمراتنن سل ننلهب ننديتق نن مبننرن ننا 

باشنندوكنناربردآ مي/ميلننه/ناح ننهشننهر/م  قهس  

راستعمليجمع نيكش ردرهررد شهرهايكل هبراي



هنابناتعناري و/يناواه اسناندارداصن  حاتدراين 

رود:كارميهنيرب

كي جايگتي يكههاييانروشي ل تاس  اتدر شهرمخن

وع اصننرم ننك نياسنننقراراماك ،نينن  اسننتمعمنن ل

مراتنن سل ننلهباينندانطرينن كننهآنهاسننتبننهواب نننه

ش ندردرشهرگ نرد م  قي

شننهري،ناح ننهشننهريچ نندم  قننهت اننندانهننرشننهرمي

له خدماتشهريومي يدو ج دآ ن تدرشهريوت ه  تب 

،درهننرجمع ننتآنهنناانن ننرن انهننايبااهم ننتراب ننه

كي ي ميشك ف قانتق  ماتي يكگ رندانا ي رو تعر

وانن ننراننندان شننهريتق نن ماتبننرايوثننابنيمشننخ 

دادوارائننهتنن ا كشنن رنميشننهرهايكل هتعنندادبراي

تق نن ماتاناينن شننهريت سننعهمصنن  لننيادرطرحهنناي

ل تعاري شهري نيشرايطبرح  مخن وجغراف ائيجمع 

مشنننركومب اياصنن لشنن دولنن ك ميداد بدسننتم  قننهآ 

وضنن ابطتعنناري قننان  4انمنناد تعنناري دراينن 

درادب ننناتمننننداولون نننتتعاري كشننن ريق ننن ماتت

راستباشداخيشد نيرميشر بهكهشهرساني

،ميلننهفنن ققننان  4منناد ذينن 2تبصننر بننراسننا 

انليننا كننهاسننتوخنندماتيم ننك نيسنناخنمانيمجم عننه

ودارايدان نندميمينن خنن درااهنن ،سنناك ان اجنمنناعي

رمينننننننندود اسننننننننتمعنننننننن  مينننننننندود 

خ اهدب درشهرداريتق  ماتشهرتاب هايميله

ب جنن دشننهريچ نندميلننهانپ  سننتشننهريهننرناح ننه

آيدرمي

درشنهرهايفن ققنان  4مناد ذين 3تبصنر بنراسنا 

تشننك  شهريم  قننهميلننهچ نندپ  سننتانبهننمبننتر 

ش درمي



 

سال شدتنخ ن  براي1978در ت بار يكع  ا بهآ

وقرارگرفننتمنن ردت جننهومنن ثردرحرينن مخننر عامنن 

درجننهوتغ  ننراتآتنن افننروخن بننرايمخص صننيشننرايط

وپ شنن هادتع نن  آنمنناي اننهايانابنننداتنناحننرارت

م ننا ارتبننا برقننراريم  نن رودرجهننتگردينندربنندي 

اسننناندارد،م ي ننيورشننددماحننرارتنمننا دوعامنن 

(بننه1متينن ر)شننك كنناربردم ي ننيشنندرنينن  ت  نن م

ربننراسننتشنند داد شننر ASTM E119 ISO 834درجننتو تفضنن  

آتنن ،شنندتآنماي اولدق قننه5دريم ي نناينن اسننا 

برسنندوسل نن   درجننه538برابننربننادمننائيباينندبننه

پنن باشنندب  ريكننهميافتاي طنن رمننداو بننهبعنندانآ 

خ اهنندسل نن   درجننه1010دمننابننهم ننتا سنناعت2ان

رس در























نم نه-دربرابرحري ساخنما ماخي=مياف ت

22ص1373سال-وب دجهبرنامهسانما -11شمار 



ونجننات،گننرو نشننا )آتنن گننرو سننهاي نننگا دراينن 

درهايياي نننگا شنن ند،چ   (م نننقرميسنن گ  گننرو 

شننن ندروسنننائ ايجنننادميوپرجمع نننتبنننتر شنننهرهاي

4اناي نننگاههاعبارت ننت ردن نناناي گ نهمننتجه ننتات

سنگا 7تا ص صد ت خ درومخ شانيآ گرو ن جات، بان

سننبدبا بر،نردبننا شننام سنن گ  وگرو ات مب نن 4تننا2

ل در،جرثق  س گ   ك ،ف مات ك، م  ) م ردسان(ن

راستهتارمنرمرب 6حداق بتر اي نگا ن انبراي

ي  سنگا 7تا4ب  اي نگا ن عدرا ت ات مب  د آ

منن ردنم  م نننقرخ اه نندبنن درحننداق ونجنناتنشنناني



 

وبهداشنننيرفنناهيوامكاننناتمنننرمربنن 3000ن ننان

س  27حداق برايساخنما  فرپر ص تن درن ردرهرشخ

ش درگرفنه

ي  سنگا يكاي نگا ن عدرا حداكثردود ات مب  و

ت  شانيآ ما ن م ردن انم نقرخ اه دتجه تاتبات

رفنناهيوامكاننناتنمنن  منننرمربنن 1500بنن دوحننداق 

درن ننرنفننرپرسنن  7حننداق بننرايسنناخنما وبهداشننني

ش درگرفنه



گ ي ي ال كا ت ن ت اي نگاههاييابيوم شانيآ درن

شننهريت ننه  تبهمرب طننهمهننممباحنن شننهرهاانجملننه

كه يتشدتبهه ن د تراكمت كاربريجمع تتاث ر و

من سننننننننننننط،م ننننننننننننتا اراضنننننننننننني

خ ننارتهاين سننطومسنن نيآتنن ،ابعادوشنندتسنن نيآتنن 

قننراردارندرلننيابرنامننهمخنلنن درنقننا واردشنند 

يتا  صاتكرد باپ اد شهرير يد مشخ هارا م م ،كا

ت نينن جهننتم اسننبيك شنن دتنناالگ يمينقشننهبننرروي

نماي نندرم العنناتارائننهنشننانيآتنن اي نننگاههاي

جا  نهان ستانآ حاكيياف قهكها م ب ديدرطب ع ا

عامنن 7نشننانيآتنن اي نننگاههاييننابيمنن ثردرمكننا 

عبارت دان:دارندكهدخالت

هئ تك  كيم ح ات-1

دسنرسي-2

عملكردمف دشعاع-3

جمع ت-4

شهرت سعهجهت-5

وكاربريهمج اري-6

نم  ق عهاندان -7

نه فتع اوي كههمانگ  نهه خدماتبرميف قگا يد آ

ت  ب شد مي   فراميليخدماتبع  ا ش انيآ وقا

وشنننهري،م ننناط شنننهرياسننننقراردرمراكنننتنننن احي

بهميشهريهايح ن  ير ليادرن ش د ي با يكتعر انهر

رپردانيمآنهاميبهمرب  وض ابطگانه7ع ام 

طننر نامننهبنناآئنن  شنن انيمراكننتآتنن انانجنناكننه

ايننرا )اسنننانداردملننيسنناخنمانهادربرابننرنلتلننه

نيننادبننااهم ننتسنناخنمانهاي(جننتوگننرو 2800شننمار 

اينن احنندا مينن نمنن  گ ننرد،دراننخننا قننرارمي

كت ن  ستمرا ناتا شساختامكا حدا براي ن رايطو ا

وآنمايشننگاهيم نندانيانم العنناتب ننابننااسنننفاد 



 

فنن قنامننهمننيك ردرآئنن  بنناشننرايطوم نناب ويننژ 

گرددربررسي

سننه لتبننراينشننانيآتنن اي نننگاههايمينن 

به يا ورود كيجر ست،ضروريتراف  م انيا يا درك ار

(تع نن  2و1)درجننهاصننليمعننابرشننريانيبنناشننبكه

گرددر

انخنندماتيحنن ن بهنننربننهدسنرسننيبننراي

،ون تميلننياي نننگاههادرك نناريننام انيمكان ننابي

ميلنننيخ ابانهنننايرددرنينننراناپ  سننننگيپره نننتگننن

اسننقراروامكا يك رفننههننايمينندودخ ابا ودسنرسنني

دهنندولنن ك مياي نننگاههاراتقل نن خنندماتيحنن ن 

اياسنننقراراي نننگاههادرك ارمعننابرميلننهچ انچننه

انجننا مكان ننابياينن ايناپننييرباشنندبگ نننهاجن ا 

م نن راصننلييكبننهم نننق مبننا ارتامكننا پننييردكننه

باشدر(وج دداشنه2يا1درجه)شبكه

انتراف كننيجريننا ورودبننهسننه لتبننراي

هاتقاط بننهنتديننكاي نننگاههادرمكانهننايمكان ننابي

به تا كردد گا پره ت جادتراف كه  شتاي چراغدرپ

اننشننانيآتنن آ ت ماشنن خننرو انح نن قرمننت،مننانعي

60فاصننلهحننداق باشنندررعايننتوجنن دنداشنننهاي نننگا 

راستضروريچهاررا منراناول  

اي نننگاهها،اندرمكان ننابياسننتضننروري

هاي)شننننن  ونام اس پنننننرتمكانهننننناياننخنننننا 

غ ننرطب عنني،وضننع تنام اس وبل نندي،پ نننينام اس 

گرددرشهراجن ا ايحاش ه(ومكانهايس يييآبها

مينن شنن دكننهبايننددقننتدرمكان ننابي

كننهم جنن دوآتننيهايدسنرسننيم اننن انكمنننري اننخننا 

س د براي ن مدت ي بهر ثهم ط  نيحاد ك  د،ميرا

عبارت ننندانم انننن اي برخننن ردارباشننندرمهمننننري 

دراينن كننهآبننيها،كانالهنناوسننايرراههنناينننهرودخا

وجن دكنافيانندان بهآنهناپن بنرروياسنت ن صن رت

،منيننرك،پلهننايآهنن را خننطباشنندرتقنناط داشنننه

هايهاواسنننادي  مان نندنم  بننانب نن اروسنن  فضنناهاي

شيبتر  هايورن س  وپارك پهشهريو داروش  هاي،ت

ه ن درهاانديگرم ان در 

ونشننانيآتنن اي نننگاههايدرمكان ننابي

امكننا اسننتضننروريوبتر من سننطخص صنناباي نننگاههاي

مندن نرقنرارگ نردوخ ابنا انينكبن  بنهدسنرسني



 

خ ابننا دوينناچ نندشننبكهبننهدسنرسننيداراياي نننگا 

باشدر

اي نننگا بهنننراسننتك چننكهايدرشننهر

ودرمركننتشننهرشننهرداريسنناخنما نتديننكنشننانيآتنن 

گرددرمكان ابي

واسنننننقراراي نننننگاههايدرمكان ننننابي

معننابرهايشننبكهب د بننردردسنننر عنن و نشننانيآتنن 

،،بننرقآ هايشننبكهبننهدسنرسننياسننت،ضننروريشننرباني

ارتبنا انوسناي واسننفاد ونقن حم هايوي ،سنرتلفن 

ش درن تفراهمجمعي

اي ننننگاههايدرمكان نننابياسنننتضنننروري

م ج دودرمننن رداي ننننگاههايكنننافيجديننند،م العنننه

ص رتشعاعتع    ها كردمف دآن مهعمل پييردوبرنا

عملكننردوشننعاعخنندماتيحنن ن انبنناآگنناهيريننتي

گ ردرم ج دص رتاي نگاههاي

نشنننانيآتننن اي ننننگاههايم نننا فاصنننله

ط رقابنن بننهنمنن  وكنناربريجمع ننتتننراكمبننهب نننه

وعملكننردخنندماتيم ك نندوشننعاعتفنناوتايم ح ننه

داردلننيادرمف داي نننگاههان ننتبننايكننديگرفننرق

حننداق »و«حننداكثردسنرسنني«اي نننگاههااصنن ابيمكان نن

بنن  )نما دق قننه5تننا3نمننانيفاصننلهيع نني«نمننا 

(عامنن نشننانيآتنن عمل نناتتنناشننروعسنن نيآتنن شننروع

اسنننانداردم ي يباشنندنيننرابننراسننا ميك  نند تع نن  

آتن وقن عاولدق قنه5در،چ انچنهحرارتدرجنه-نمنا 

ن ا س ني ثهدرمي ن فتحاد ض ريا بهح كرد خام شو

گنننرددوميخنننار انك ننننرلنمننن دآتننن اقننندا آ 

لنننيات ني خ اهننندداشنننتدرپنننيناگ اريپ امننندهاي

مقنندارشننهربااحن ننا دركنن نشننانيآتنن اي نننگاههاي

ش درمي،طراحيم اس واك  نما 

سنن نيبنناآمننارآتنن ويننژ  درم نناط

هاي يژ با ومكان شك تو ص اي خاصبام ش مائين  ر

،مراكنننتتجننناريهنننايانبارها،بانارها،مجنم ،مي طنننه

اسننقرارمكان نابيبنراياسنتشنهرهاورررضرورياقنصنادي

ك لنن منرم  نن ر6/1برابننرعملكننردياي نننگاههاشننعاع

گرددر

واي ننننگاههادرهنننرناح نننهمكنننا 

ناح ننهآ مركننتجغراف ننايباينندنتديننكشننهريم  قننه

م اسن بادسنرسنياصنليخ ابنا ودرك نارينكيام  قنه

باشدريام  قهناح ههايق متهمهبه



 

جه سيضرورتبهبات  ي بهدسنر م

وعملكردي قننه،م ممك نمننا ،دركمنننري سنن نيآتنن 

2درشننعاعباي ننتحننداكثرميهننراي نننگا اسنننيفا ي

ش دردرن رگرفنهك ل منري

دارننندخ ننيشننك كننهدرشننهرهايي

مي راي ننننگاههادرراسننننايمكان نننابياسنننتضنننروري

منندن ننرك لنن منري4حننداكثر(شننهردرف اصنن )خ يطنن لي

قرارگ ردر

عملكننردهننراي نننگا نهنناييشننعاع

ك لن منرواي ننگا 4من سنطك لن منر،اي ننگا 2ك چنك

اي نننگاههايعملكننرديباشنندرشننعاعك لنن منرمي8بننتر 

رد اي نننگاههايپشن بانيصننرفاببننرايوبننتر من سننط

ش ترق متپاي  پائي ت پ  هارآ س  هايس ني،درم و

بنات جنهعملكردمف ندهنراي ننگا عاعخ اهندبن دوشن

2حننداكثرك لنن منردرسنناعت40من سننطسننرعتبننه

ك ل منرخ اهدب در

يا به ج دن مل قيو ي م   درت ن

(،اي نننگاههايشهريناح ننه)درسنن  ك چننكاي نننگاههاي

)دربننتر (واي نننگاههايشننهريم  قننه)درسنن  من سننط

يننابيمكننا اسننت(درشننهرها،ضننروريشننهريحنن ن  سنن 

سطاي نگاههاي بتر من  جهو ي  بهبات  ي ن ت ن

مركنننتترودرميننندود پننناي  ورد ك چكاي ننننگاههاي

گ ردرترص رتپاي  رد اي نگاههايجغراف ايي

آ ع ننتجمتننراكمانشننهركننهدرم نناطقي

ست يادا مالن عاباحن ق عق  ي و ستانم اطقيب  حر ا

كمجمع تتراكمكه ها ستآن كا ب ابراي ا يابيدرم

آ تننراكموم ننتا جمع ننتعام نشننانيآتنن اي نننگاههاي

بايدمدن رقرارگ ردر

50كمننننرانبننناجمع نننتشنننهرهايبنننراي

براياي نننگا مكننا يننكحننداق ب  نني هننتارنفننر،پنن 

1500وسنعتبنهنشنانيآتن ك چنكاي ننگا اسننقرارينك

راستضروريمنرمرب 

50انبننن  بننناجمع نننتدرشنننهرهاي

اسنننقراربرايدومكننا حننداق ب  ننيهننتارنفننر،پنن  

ت اي نگا  شانيآ يكن هر سعتبه، نر1500و ب م مر

راستضروري

100انبنن  بنناجمع ننتدرشننهرهاي

تا فر پ  250هتارن فر، كا يكحداق ب  يهتارن م



 

مننر3000وسنعتبنهمن سنطاي ننگا اسننقرارينكبنراي

،پنن  اضننافيهننتارنفرجمع ننت50اناءهننروبننهمربنن 

منننرمربنن 1500وسننعتبننهك چننكاي نننگا يننكب  نني

راستضروري

100انبنن  بنناجمع ننتدرشننهرهاي

تا فر پ  250هتارن فر، كا يكحداق ب  يهتارن م

مننر3000وسنعتبنهمن سنطاي ننگا اسننقرارينكبنراي

،پنن  اضننافيهننتارنفرجمع ننت50اناءهننروبننهمربنن 

منننرمربنن 1500وسننعتبننهك چننكاي نننگا يننكب  نني

راستضروري

250انبنن  بنناجمع ننتدرشننهرهاي

اي نننگا برايمكننا يننكحننداق ب  ننيهننتارنفننر،پنن  

سط سهمن  كا و چكاي نگا برايم وب د ضروريك 

يننكب  نني،پنن  اضننافيهننتارنفننرجمع ت75اناءهننربننه

راستضروريك چكاي نگا 

500انبنن  بنناجمع ننتدرشننهرهاي

اي ننگا 6ومن سنطاي ننگا ينكب  نيهنتارنفنر،پن  

هنتارنفنرجمع نت75اناءهنروبنهاسنتضنروريك چنك

ضننروريك چننكاي نننگا برايمينن يننكب  نني،پنن  اضننافي

راست



750انبنن  بنناجمع ننتدرشننهرهاي

يك تا فر ضروريم ل   هتارن فر، ستن كا يكا برايم

پنن  من سننطاي نننگا بننرايمكننا 2وبننتر اي نننگا 

6حننداكثرمن سننطاي نگا اناءهننتيننكشنن دوبننهب  نني

هننتار75اناءهننرگرددربننهب  ننيپنن  ك چننكاي نننگا 

اي نننگا بننرايمينن يننكب  ي،پنن  اضننافينفننرجمع ننت

راستضروريك چك

يننكبننا يبنناجمع ننتشننهرهايبننراي

بننننتر دواي نننننگا ب  ننننينفننننرپنننن  م ل نننن  

هننتارنفننر500اناءهننروبننهاسننتضننرورينشننانيآتنن 

6ومن سننطاي نگا 1احنندا بننراي ن مكننا ب  ننيپنن  

راستضروريك چكاي نگا 

نفننرم ل نن  5/2بننا يشننهرهايبننراي

اي نننگاههايبرايدومكننا حننداق ب  نني،پنن  جمع ننت

راستضروريبتر 

بننراي ن م نناحتحننداق بننهبات جننه

حدا  ت اي نگا ا شانيآ سهن سطبتر مق ا در و،من 

شنندرسننرانهنننهپرداخآ بننهتعنناري دربخنن كننهك چننك

شنن دربايننددرن ننرگرفنننه%منننرمرب 1بم ننتا حننداق 



 

منن رداراضننيبننهمربنن  هاي(سننرانه1شننمار )جنندول

ن نننننننننننننننننننناناي نننننننننننننننننننننگاههاي

درشننهرهامخنلنن جمع نننيهننايرد رابننراينشننانيآتنن 

دهدرمينشا 

اي نننگاههايت نينن 2شننمار جنندول

ت  شانآ جهين بات  تق  ماتشهردرن ا جمع تبهرا

شا شهري بدي مين هد عداداي نگاههايترت  د ت ت آ

شاني سهن ندان م ردن اندر سطبتر ا چك،من  دروك 

به شهر س هر ب درآ ساك جمع تت ا سبهقا ستميا ا

ر

جمع نننيرد ردي 

شهرها

سنننننننرانهميليسرانه

ايناح ه

ام  قهسرانه

ي

كننن جمننن شهريسرانه

سرانه

1

2

3

4

5

6

7

8

كمنننرجمع ننت

نفر000/50ان
تننننا000/100

نفر001/50

نفنننر000/250

رنف001/100

نفنننر000/500

001/250تننننا

نفر

نفنننر000/750

نفر001/500تا

فر000/000/1 ن

نفر001/750تا

تننا000/500/2

نفر001/1000

انبنننننننن  

نفر000/500/2

03/0

06/0-03/0

012/0-03/0

018/0

018/0

018/0-014/0

014/0





012/0-03/0

006/0-012/0

004/0-006/0

008/0-006/0

006/0-0048/0

0048/0











008/0-006/0

006/0-0024/0

0048/0

03/0

06/0-030/0

024/0-060/0

024/0-030/0

024/0-022/0

032/0-028/0

030/0-021/0

030/0-024/0

:منرمرب مق ا 



 

ن ننننننننا ي رد

تق ننننن مات

شهري

جمع نننيرد 

شهر

ناح هرد ميلهرد 

)اي نننننگا 

(ك چك

م  قهرد 

من )اي نگا 

(سط

شهررد 

)اي نننننگا 

(بتر 

جم 

1

2

3

4

5

6

7

8

كمنننرجمع ننت

نفر000/50ان
تنننننا000/50

نفر000/100

نفنننر000/100

نفر001/250

نفنننر000/250

000/500تننننا

نفر

نفنننر000/500

نفر000/750تا

نفنننر000/750

000/00/1تننننا

نفر

تننا000/000/1

نفر000/500/2

انبنننننننن  

نفر000/500/2

1

2

3-2

6-3

9-6

12-9

24-12

وب شنر24





1

1

1

2

4-2

وب شنر4











1

2

وب شنر2

1

2

4-3

7-4

10-7

15-12

29-15

وب شنر30



 

جدينند،ضننرورياي نننگاههايدرمكان ننابي

ست هتا سعهج س ت  قرارگ دومن ا مدن ر قاب شهردق 

سعهن احيپييريباجمع ت تيسال20تا10درت  وآ

نشننانيآتنن ،اي نننگاههايمرب طهسنناخنمانيهننايتراكم

گرددرمكان ابي

جديننداي نننگاههايبننراياننخننابيمكننا 

مينندودك  نند ع ام نبايننددرنتديكننيت سننعهدرم نناط 

سعه غاتشهرانقب  ت  ضيبا شاورنا ،ارا هاوك ،ك ه

قرارگ ردرارتفاعات

اي ننننگاههايومكان نننابيدرطراحننني

يددرم اط  سعهجد گ يضروريت  مدنهاييال شهرن ت

گ ردرن رقرار

اسننتشننهر،ضننروريت سننعهدرننن احي

وطراحننيمكان ابيبننانووسنن عيهاياي نننگاههادرمي طننه

اي نگاهها،ت نننه  تام  نننتتنننام  گردنننندتننناضنننم 

ك  ند خام شنيوسناي نگهنداريبراي ن وفضنايپارك  ن 

گرددرفراهمآت 

شننهري هاوم نناطناح ننهدرطراحنني

ستضروري هرناح هبها كا يكب  يپ  شهرياناء م

آيدربعم نشانيآت من سطاي نگا براي

اسنننتضنننرورياي ننننگا ميننن درتع ننن  

)مراكتتجنناريتجنناريكاربريهننايبننهنتديكننيم ننهله

عمننن ميهننناي(،پارك   ايوناح نننهاي،م  قنننهشنننهري

وتننناريخي(،اماك ايوم  قنننه)ناح هورنشنننيوفضننناهاي

ونقنن حمنن وتاسنن ات،صنن عني،مراكننتاداريفره گنني

وانبارهناوسنايرمراكتبنام تانخ نربنا من ردت جنه

كه قه5مدتحداكثر ر قرارگ ردب  ري هايدق  گروه

برسان درحادثهمي رابهبن ان دخ دنشانيآت 

بننهنشننانيآتنن اي نننگاههايدرمكان ننابي

وايناح ننه)پاركهننايسننبتعم ميبننافضنناهايهمجنن اري

اي)ناح ننهورنشننيوفضنناهايعمنن مي(،پارك  نن ايم  قننه

(تاك دش درايوم  قه

نشننانيآتنن اي نننگاههاياناحنندا 

ش دنيرخ دداريشر بهانمراكتيمنري500در

ب مارسننننانهاانقب ننن مراكنننتدرمننناني

ودرمانگاها



 

ومراكننننتروا سننننالم دا آسايشننننگا 

درماني

انقب ننن وجهنننانگرديمراكنننتپنننييرايي

ها،مهمان راهاهن 

كل ننهدرمنندار انقب نن مراكننتآم نشنني

تيص ليمقاط 

نبالهآوريمراكتجم 

نشننانيآتنن اي نننگا بننراياننخننابيمكننا 

شهرباشدروآي د فعليبان انهايبايدمن اس 

درحننداسنننانداردتفك كننيق عننهم نناحت

وبنننرايمننننرمربننن 1500ك چنننكاي ننننگاههايبنننراي

باشدرميمنرمرب 3000من سطاي نگاههاي

اي نننگاههادربافننتمكان ننابيبننراي

اننندان ،حداق وضننرورتلننتو درصنن رتشننهريپننرتننراكم

نباينندانك چننكايجنناداي نننگا بننرايتفك كننيق عننه

منركمنرباشدر1000

حننننددرتفك كننننيق عننننهم نننناحت

شنهرهاي)منادر(برايبنتر اي ننگاههاياسننانداردبنراي

منننر6000هننتارنفننربم ننتا 750ب شنننرانبنناجمع ننت

باشدرميمرب 

بننننرايتفك كننننيابعننننادق عننننات

باشنندكننهنينن يباينندبننهنشننانيآتنن اي نننگاههاي

اق وحندوجن دداشننهق عنهوعنر طن لبن   ن ت اسن 

و،من سننطك چكاي نننگاههايمنننربننراي60و30،45عننر 

ن ا تام  بتر  تاب ق ساخنما گردد م  رادرع ن

مننان رخ دروهننا،برايكننافينمنن دوفضننايطراحنني

آم نشننيفعال نهننايبننرايم اسنن ون ننتفضننائيپارك  نن 

باشدروج دداشنهوورنشي،تمري ي
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