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  6  مبحث

 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

 ٽچٕبر  6-1

 سٮبٍٔٴ 6-1-1

 (٣1یؼك٦ا یا جٕییؼ قکٜ ٦ایی ک٥ در اّىای ؿازق ای در ادؼ ةار٦ای ا١ّاٝی ایساد ٠ی ق٨د. )ص  اطَار ثبٍ:

قا٠ٜ ٣یؼك یا ؿایؼ جالش ٦ایی ک٥ ٣اقی از كزف کٜ ؿازق، ؿاک٤اف آف ك ؿایؼ ٨ٝازـ داظٞی ة٨دق یا ٣اقی از ادؼات ٠ضیٌی، صؼکات ٣ـتی ك  ثبٍ:

ؼ ٠ی ای ٠حٕیجٕییؼات اةْاد ٠ٛیغ ؿازق ةاقغ. ةار٦ای دائ١ی ةار٦ایی ٦ـح٤غ ک٥ جٕییؼات آف ٦ا در ٨ًؿ ز٠اف ة٥ ٣غرت اج٘اؽ ٠ی اٗحغ. ؿایؼ ةار٦ا، ةار٦

 ( 1ةاق٤غ. )ص 

 ( ٠1ٛغار ةار جْؼیٖ قغق در ای٢ ٠تضخ ةؼای ةار٦ای ٠ؼدق، ز٣غق، ظاؾ، ةاد، ةؼؼ، یط، ةاراف، ؿیٜ ك زٝؽ٥ٝ ٠ی ةاقغ. )ص  ثبٍ إمٓ:

 ( 1ة٥ صامٜ وؼب ةار اؿ١ی در وؼیب ةار اًالؽ ٠ی گؼدد. )ص  ثبٍ ١َٔت ىاٍ:

 (1ث ة٥ کٖ زیؼی٢ آف ٠ی ةاقغ. )ص جٕییؼ ٠کاف زا٣تی یک کٖ ٣ـت سٲَٕٕ ډپبن وٖجٓ ٥جٺٍ:

ة٥ َؼٗیث ؿازق یا اّىای ؿازق ای، ک٥ ةؼ اؿاس ٠ٛاك٠ث ٠كعن٥ ٠ناٝش ك اةْاد ّى٨ ك ركاةي اؿحعؼاج قغق از ام٨ؿ پػیؼٗح٥ قغق  ډٺبيډز إمٓ:

ة٥ دؿث ٠ی آیغ، اًالؽ ٠ی ٠کا٣یک ؿازق ٦ا ٠ضاؿت٥ ٠ی ق٨د یا ةؼ اؿاس آز٠ایف ٦ای ٠یغا٣ی یا آز٠ایكگا٦ی ةؼ ركی ٠غؿ ٦ای ٠ٛیاس قغق 

 ( 2ق٨د. )ص 

 (2ة٥ صامٞىؼب ٠ٛاك٠ث اؿ١ی در وؼیب ٠ٛاك٠ث اًالؽ ٠ی گؼدد. )ص  ډٺبيډز ٥َاكٓ:

 ( 8ځَيٌ ثىيْ ه٦َدٌَْٔ ٕبهشمبن َب ي ٕبَٔ ٕبٌُ َب ثَاْ ثبى، ثَٳ، ُڅِڅٍ ي ٔن ) ٛ  1-1-6ػييڃ 
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 (8بن َب ي ٕبَٔ ٕبٌُ َب ثَاْ ثبٍَبْ ثبى، ثَٳ، ٔن ي ُڅِڅٍ )ٛ ١َٔت اَمٕز ډَث٣ً ثٍ ځَيٌ ثىيْ ه٦َدٌَْٔ ٕبهشم 2-1-6ػييڃ 

 سَٽٕت ثبٍَب 6-2

 (8سَٽٕت ثبٍَب ىٍ ٥َاكٓ ىٍ ثَاثَ ثبٍَبْ طٺچٓ ي ډل٦ٕٓ  )ٛ  6-2-3

 سَٽٕت ثبٍَب ىٍ ٥َاكٓ ثٍ ٍيٗ ١َأت ثبٍ ي ډٺبيډز 6-2-3-2

دق ٦ای آ٧٣ا ةایغ ة٥ گ٥٣٨ ای ًؼاصی ق٣٨غ ک٥ ٠ٛاك٠ث ًؼاصی آف ٦ا، ةؽرگحؼ یا ةؼاةؼ در ًؼاصی ة٥ ركش وؼائب ةار ك ٠ٛاك٠ث، ؿازق ٦ا اّىاء ك قا٨ٝ

 (10ةا ادؼات ٣اقی از جؼکیب ةار٦ای وؼیب دار زیؼ ةاقغ: )ص
          
    یا   یا                   

           یا      یا   یا               

    یا  یا                    

                 
            
         

 (٨٠10ارد زیؼ در جؼکیب ةار٦ای ای٢ ة٤غ ةایغ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د: )

کی٣٨ٞی٨ج٢  5( آف ٦ا ک١حؼ از 1-5-6)ًتٙ زغكؿ    را ةؼای کارةؼی ٦ایی ک٥ ةار  5ك  4، 3در جؼکیب ةار٦ای  Lاٖٝ( وؼایب ةار ٠ؼة٨ط ة٥ 

-5-٨ُ٤٠6ر ٨١٣د. ٠كؼكط ةؼ آ٣ک٥ ًتٙ و٨اةي ة٤غ  ٥5/0 اؿحذ٤اء کٖ پارکی٤گ ٦ا یا ٠ضٜ ٦ای ازح١اع ٠٨١ّی ٠ی ج٨اف ةؼاةؼ ةا ةؼ٠حؼ٠ؼةِ اؿث، ة

 ( ٨ُ٤٠11ر ٣كغق ةاقغ. )ص  Lکا٦ف ةار٦ای ز٣غق در ٠ضاؿت٥ ةار  5

ر جؼکیب ةار٦ا كارد ق٨د ك ٦ؼ کغاـ ک٥ ادؼ ب( در ًؼاصی ؿازق ٦ای پیف ج٤یغق، ادؼ پیف ج٤یغگی ةایغ ةا وؼیب كاصغ یا وؼیب ةار ٠ؼدق د

 (٣11ا٠ـاّغجؼی دار٣غ در ًؼاصی ٝضاظ ق٨د. )ص 

 7ك  5جا  1، در جؼکیب ةار٦ای D، ةؼ ؿازق كارد ٠ی ق٨د، ادؼ ای٢ ةار ةایغ ةا وؼایب ةاری ١٦ا٤٣غ وؼیب ةار ٠ؼدق، Fپ( در ٨٠اردی ک٥ ةار ؿیاؿ، 

 (٨ُ٤٠11ر ق٣٨غ. )ص 

 ( 11، ادؼ آف ٦ا را ةایغ ة٥ م٨رت زیؼ ٨ُ٤٠ر ٨١٣د: )ص Hت( در م٨رت كز٨د ٗكار زا٣تی ظاؾ ك ٗكار آب زیؼز٠ی٤ی یا ٨٠اد ا٣تاقح٥، 

 ( 11در جؼکیب ةار٦ا ٨ُ٤٠ر ق٨د، )ص  6/1ةایغ ةا وؼیب  H( اگؼ ادؼ ای٢ ةار در ز٧ث اٗؽكدف ة٥ ادؼات دیگؼ ةار٦ا ةاقغ، ادؼ ةار 1-ت

در جؼکیب ةار٦ا ٨ُ٤٠ر ق٨د ك  9/0، ادؼ آف ةایغ ةا وؼیب Hی٢ ةار در ز٧ث کا٦ف ادؼات دیگؼ ةار٦ا ةاقغ، در م٨رت كز٨د دائ١ی ةار ( اگؼ ادؼ ا2-ت

 ( 11مؼؼ ٣ُؼ گؼدد. )ص  Hدر ةٛی٥ ٨٠ارد ةایغ از ادؼ ةار 

ب ٦ای ارائ٥ قغق، ةایغ دك جؼکیب ةار اواٗی ةا ای٢ ٠تضخ در ٣ُؼ گؼٗح٢ ةار ؿیٜ ةؼای ؿازق الزـ ةاقغ، ّالكق ةؼ جؼکی 6-6ث( اگؼ ًتٙ ٗنٜ 

 (٣11یؽ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. )ص  6ك  4در جؼکیب ٦ای  W 6/1ة٥ زای            زایگؽی٤ی 

ای٢ ٠تضخ در ٣ُؼ گؼٗح٢ ةار یط ز٨ی ك ةار ةاد كاردق ةؼ یط ةؼ ركی ؿازق اٝؽا٠ی ةاقغ. جؼکیب ةار٦ای زیؼ در  9-6ج( در م٨رجی ک٥ ةؼ ًتٙ ٗنٜ 

 ( 11ًؼاصی ؿازق ةایغ ٨ُ٤٠ر ق٨د: )ص 

 (11. )ص زایگؽی٢ ق٨د           ةایغ ةا ّتارت  2در جؼکیب ةار ق١ارق  5/0    یا  Sیا  R( ّتارت )1-ج

 (11زایگؽی٢ ق٨د. )ص               ةایغ ةا ّتارت  4در جؼکیب ةار ق١ارق  W6/1+  5/0    یا  Sیا  R( ّتارت )2-ج

 (11زایگؽی٢ ق٨د. )ص          ةایغ ةا ّتارت  6در جؼکیب ةار ق١ارق  W6/1( ّتارت 3-ج

غ، ّالكق ةؼ جؼکیب ةار٦ای ارائ٥ قغق، دك جؼکیب ةار زیؼ ٣یؽ ةایغ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د: )ص چ( در ٨٠اردی ک٥ ادؼ ةار٦ای ظ٨د کؼ٣كی كز٨د داقح٥ ةاق

11) 

(  یا  )                   

      یا                   

ؿازق، اّىا ك ازؽای  ای٢ ٠تضخ، ک٤حؼؿ ؿازق ةؼای زٝؽ٥ٝ ؿٌش ة٧ؼق ةؼداری اٝؽا٠ی ةاقغ، ٠ٛاك٠ث 14-11-6ح( در ٨٠اردی ک٥ ةؼ ًتٙ و٨اةي ة٤غ 

ایؼاف ةایغ  2800آف ةایغ ةؼای جؼکیب ةار زیؼ ٣یؽ ةؼرؿی ق٨د. در ای٢ صاٝث در ٠ضاؿت٥ ٠ٛاك٠ث ًؼاصی اّىا، و٨اةي ة٤غ ٨ٗؽ اٝػکؼ ك اؿحا٣غارد 

 (12رّایث گؼدد. )ص 
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        یا         

 (12ةؼرؿی قغق ك ٣ا٠ـاّغجؼی٢ صاٝث در ًؼاصی ٨ُ٤٠ر ق٨د. ) ص  ، ةایغ ٦ؼ دك صاٝث ادؼ ةار ز٣غق ك ةاد3خ( در جؼکیب ةار ق١ارق 

 سَٽٕت ثبٍَب ىٍ ٥َاكٓ ثٍ ٍيٗ سى٘ ډؼبُ ٔب ډٺبيډز ډؼبُ 6-2-3-3

در ًؼاصی ة٥ ركش ٦ای ج٤ف ٠ساز یا ٠ٛاك٠ث ٠ساز، ةار٦ای ذکؼ قغق در ای٢ ٠تضخ ةایغ در جؼکیب ةار٦ای زیؼ ٨ُ٤٠ر ق٨د؛ ك ٦ؼ کغاـ ک٥ 

 (٣12ا٨ٌٞ٠ب را ةؼ ركی ؿاظح١اف، قا٨ٝدق یا اّىاء ؿازق ای ج٨ٝیغ ٠ی ک٤٤غ، ةایغ ٠غ٣ُؼ ٚؼار گیؼد. ) ص ةیكحؼی٢ ادؼ 
       
        

    یا   یا         

    یا   یا                    

        

    یا   یا                          

          
                            
           
               
اٖٝ( در ًؼاصی ؿازق ٦ای پیف ج٤یغق، ادؼ پیف ج٤یغگی ةایغ ةا وؼیب كاصغ یا وؼیب ةار ٠ؼدق در جؼکیب ةار٦ا كارد ق٨د ك ٦ؼ کغاـ ک٥ ادؼ 

 ( ٣12ا٠ـاّغجؼی دار٣غ در ًؼاصی ٝضاظ ق٨د. )ص 

 ( 12غق در ای٢ ٠تضخ، اٗؽایف ج٤ف ٠ساز ٣تایغ ا٣ساـ ق٨د. )ص ب( در جؼکیب ةار٦ای ارائ٥ ق

 10ك  8جا  1، در جؼکیب ةار٦ای D، ةؼ ؿازق كارد ٠ی ق٨د، ادؼ ای٢ ةار ةایغ ةا وؼیب ةاری ١٦ا٤٣غ وؼیب ةار ٠ؼدق، Fپ( در ٨٠اردی ک٥ ةار ؿیاؿ، 

 (٨ُ٤٠12ر ق٣٨غ. )ص 

 ( 13، ادؼ آف ٦ا را ةایغ ة٥ م٨رت زیؼ ٨ُ٤٠ر ٨١٣د: )ص ٤Hی یا ٨٠اد ا٣تاقح٥، ت( در م٨رت كز٨د ٗكار زا٣تی ظاؾ ك ٗكار آب زیؼز٠ی

 ( 13در جؼکیب ةار٦ا ٨ُ٤٠ر ق٨د. )ص  0/1ةایغ ةا وؼیب  H( اگؼ ادؼ ای٢ ةار در ز٧ث اٗؽكدف ة٥ ادؼات دیگؼ ةار٦ا ةاقغ، ادؼ ةار 1-ت

در جؼکیب ةار٦ا ٨ُ٤٠ر ق٨د ك  6/0، ادؼ آف ةایغ ةا وؼیب H( اگؼ ادؼ ای٢ ةار در ز٧ث کا٦ف ادؼات دیگؼ ةار٦ا ةاقغ، در م٨رت كز٨د دائ١ی ةار 2ت

 ( 13مؼؼ ٣ُؼ گؼدد. )ص  Hدر ةٛی٥ ٨٠ارد ةایغ از ادؼ ةار 

 5ّالكق ةؼ جؼکیب ٦ای ارائ٥ قغق ٨ٗؽ، ةایغ جؼکیب ةار٦ای اواٗی ای٢ ٠تضخ در ٣ُؼ گؼٗح٢ ةار ؿیٜ ةؼای ؿازق الزـ ةاقغ،  6-6ث( اگؼ ًتٙ ٗنٜ 

 ( 13ة٥ ّتارت آف ٦ا در ٣ُؼ گؼٗث. )ص  5/1   را ةا اوا٥ٗ کؼدف  9ك  6ك 

در  ای٢ ٠تضخ در ٣ُؼ گؼٗح٢ ةار یط ز٨ی ك ةار ةاد كاردق ةؼ یط ةؼ ركی ؿازق اٝؽا٠ی ةاقغ، جؼکیب ةار٦ای زیؼ 9-6ج( در م٨رجی ک٥ ةؼ ًتٙ ٗنٜ 

 ( 13ًؼاصی ؿازدق ةایغ ٨ُ٤٠ر ق٣٨غ: )ص 

 ( 13اوا٥ٗ ق٨د. )ص  2ةایغ ة٥ جؼکیب ةار ق١ارق  7/0   ( ّتارت 1-ج

 زایگؽی٢ ق٨د.               ةایغ ةا ّتارت  3در جؼکیب ةار ق١ارق     یا   یا   ( ّتارت 2-ج

 ( 13زایگؽی٢ ق٨د. )ص             ةایغ ةا ّتارت  9در جؼکیب ةار ق١ارق  W( ّتارت 3-ج

ق٣٨غ: )ص  چ( در ٨٠اردی ک٥ ادؼ ةار٦ای ظ٨د کؼ٣كی كز٨د داقح٥ ةاقغ، ّالكق ةؼ جؼکیب ةار٦ای ارائ٥ قغق، دك جؼکیب ةار زیؼ ٣یؽ ةایغ در ٣ُؼ گؼٗح٥

13 ) 
       

(  یا   )                

، ک٤حؼؿ ؿازق ةؼای زٝؽ٥ٝ ؿٌش ة٧ؼق ةؼداری اٝؽا٠ی ةاقغ، جالش ٦ای ایساد قغق در اّىا ای٢ ٠تضخ 14-11-6ح( در ٨٠اردی ک٥ ةؼ ًتٙ و٨اةي ة٤غ 

ك  ك ازؽا ؿاظح١اف ةایغ ةؼای جؼکیب ةار زیؼ ٣یؽ ةؼرؿی ق٨د. در ای٢ صاٝث ج٤ف یا ٠ٛاك٠ث ٠ساز اّىا ٠ی ج٨ا٣غ ةؼ ًتٙ و٨اةي ة٤غ ٨ٗؽ اٝػکؼ

 ( 13ایؼاف اٗؽایف یاةغ.  )ص  2800اؿحا٣غارد 

         یا              

 سَٽٕت ثبٍَب ثَاْ كًاىص ٱَٕ٭بىْ 6-2-4

 ( 14ٽبٍثَى )ٛ  6-2-4-1

در در م٨رت درظ٨اؿث کارٗؼ٠ا یا ٝؽكـ آف در دیگؼ ٠تاصخ ٠ٛؼرات ٠ٞی ؿاظح١اف، ةایغ ٠ٛاك٠ث ك پایغاری ؿازق ةؼای ا١ًی٤اف از ج٨ا٣ایی ؿازق 

رؿی ةؼ جض١ٜ ادؼات ةار٦ای ٔیؼّادی )ةا اصح١اؿ ك٨ٚع کٟ( ٠ا٤٣غ آجف، ا٣٘سار، ؿ٨ٛط ازـاف ك وؼة٥ كؿایٜ ٣ٛٞی٥ ةغكف ایساد ظؼاةی ةیف از ا٣حُار

 ( ٠14ٛؼرات ٠ٞی ؿاظح١اف در ٨٠رد ؿاظح١اف ٦ای ٠ك٨١ؿ آف ٠تضخ ٣یؽ وؼكری اؿث. )ص  21ق٨د. رّایث ٠٘اد ٠تضخ 
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 ٩َٵٕز 6-2-4-2

ق٨د: ة٥ ٨ُ٤٠ر ک٤حؼؿ َؼٗیث یک ؿازق یا ّى٨ ؿازق ای ة٥ ركش وؼائب ةار ك ٠ٛاك٠ث در جض١ٜ ادؼ یک صادد٥ ٔیؼّادی، جؼکیب ةار زیؼ ةایغ ٨ُ٤٠ر 

 ( 14) ص 

                    یا     

 ادؼ ٣اقی از صادد٥ ٔیؼّادی ٠ی ةاقغ.   

 ٩َٵٕز ثبٹٕمبويٌ 6-2-4-3

٥ م٨رت ز٧ث ک٤حؼؿ َؼٗیث ةاٚی١ا٣غق ةارةؼی ؿازق یا ّى٨ ؿازق ای ة٥ ركش وؼائب ةار ك ٠ٛاك٠ث ةْغ از ك٨ٚع صادد٥ ظـارت زا، اّىاء ةارةؼ ةایغ ة

 (14ارزیاةی گؼدد: )ص  ٗؼوی صػؼ ق٣٨غ، ك َؼٗیث ؿازق مغ٥٠ دیغق جضث ادؼ جؼکیب ةار دٛٞی زیؼ

    یا   یا                  یا     

 اّىاء ٤٠حعب ةارةؼی ک٥ صػؼ ٠ی ق٣٨غ، ةایغ ةا ركقی ٤٠ٌٛی ج٨ؿي ٤٧٠غس ًؼاح ةا جسؼة٥ ٠كعل گؼدد.

 (14)ص 

 ډالك٪بر ثٌَُ ثَىاٍْ 6-2-5

ؼدق، ز٣غق ك ؿایؼ ةار٦ای ٠ؼجتي ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠تاصخ ًؼاصی ، ةایغ جؼکیب ٤٠اؿب ةار٦ای 2٠-3-1-6ةؼای صاٝث ٦ای ة٧ؼق ةؼداری ٨٠و٨ع ة٤غ 

 ( ٠15ٛؼرات ٠ٞی ؿاظح١اف ة٥ قؼح زیؼ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. )ص 

 سٲَٕٕ ٙپڄ ٹبئڈ )اٵشبىځٓ( 6-2-5-1

اكز ١٣ایغ. در جٕییؼ قکٜ ٦ای ٚائٟ )اٗحادگی( اّىای کٖ ٦ا ك ؿٖٛ ٦ا جضث جؼکیب ةار٦ای زیؼ ٣تایغ از ٠ٛادیؼ ٠ساز آیی٢ ٣ا٥٠ ٦ای ًؼاصی جس

م٨رجی ک٥ در ٠تاصخ ًؼاصی ٠ٛؼرات ٠ٞی ؿاظح١اف یا ؿایؼ آیی٢ ٣ا٥٠ ٦ای ًؼاصی ٠ؼجتي، اؿح٘ادق از وؼایب ةار ک١حؼ از كاصغ پیك٧٤اد قغق 

 ( 15ةاقغ، ٠ی ج٨اف از آف وؼایب ة٥ زای كاصغ در جؼکیب ةار٦ا اؿح٘ادق ٨١٣د. ) ص 
     
     
        

        یا         

 در ًؼاصی ؿازق ٦ای پیف ج٤یغق، ادؼ پیف ج٤یغگی ةایغ ٠ا٤٣غ ادؼ ةار ٠ؼدق در جؼکیب ةار٦ا كارد ق٨د. -

 ( 15در م٨رت كز٨د ةار ؿیاؿ یا ٗكار ٨٠اد ا٣تاقح٥، ةایغ ادؼات آف ٦ا ةا وؼیب یک در جؼکیب ةار٦ای ٨ٗؽ ٝضاظ گؼدد. )ص  -

 سٲَٕٕ ډپبن ػبوجٓ وٖجٓ 6-2-5-2

٣ـتی ًتٛات ٚاب ٦ا ك دی٨ار٦ا ك ؿایؼ اّىای ٚائٟ ؿاظح١اف ٦ا جضث جؼکیب ةار٦ای زیؼ ٣تایغ از ٠ٛادیؼ ٠ساز آیی٢ ٣ا٥٠ ٦ای  جٕییؼ ٠کاف زا٣تی

 (15ًؼاصی جساكز ١٣ایغ. )ص 

          یا                  

         یا                  

ٗكار آب زیؼز٠ی٤ی یا ٨٠اد ا٣تاقح٥، ةایغ ادؼات آف ٦ا ةا وؼیب یک در جؼکیب ةار٦ای ٨ٗؽ ٝضاظ گؼدد. در م٨رت كز٨د ةار ؿیاؿ، ٗكار زا٣تی ظاؾ، 

 (15)ص 

 اٍسٮبٗ ٕبٌُ 6-2-5-3
 کٖ ٦ایی ک٥ دارای د٦ا٥٣ ٦ای ةؽرگ ك ٗاٚغ ٦ؼ گ٥٣٨ جی٥ٕ ة٤غی یا ٤٠اةِ دیگؼ اؿح٧الؾ ا٣ؼژی ٦ـح٤غ، ١٠ک٢ اؿث در ٠ْؼض ارجْاقات ٣اقی از

ر ؿاک٤اف ٚؼار گیؼ٣غ. ةؼای ز٨ٞگیؼی از ای٢ ا٠ؼ الزـ اؿث ای٢ کٖ ٦ا از ؿعحی کاٗی ةؼ ًتٙ آیی٢ ٣ا٥٠ ٦ای ًؼاصی ةؼظ٨ردار ةاق٤غ. ّت٨ر ك ٠ؼك

 ١٦چ٤ی٢ آف دؿح٥ از جس٧یؽات ٠کا٣یکی ٨٠ز٨د در ؿاظح١اف ٦ا ک٥ ٠ی ج٨ا٤٣غ ارجْاقات ٣ا٨ٌٞ٠ب در ؿاظح١اف ایساد ک٤٤غ، ةایغ ة٥ م٨رت ٤٠اؿب

 ( 16ق ٦ا زغاؿازی ق٣٨غ جا ای٢ ادؼات ة٥ صغاٜٚ ةؼؿغ. ) ص از جکی٥ گا

 ؿیـحٟ ٦ای ؿازق ای ؿاظح١اف ٦ای ة٤ٞغ ك پ٨قف ٦ای ؿتک ك ا٣ٌْاؼ پػیؼ ؿاظح١اف ٦ا ةایغ ة٥ گ٥٣٨ ای ًؼاصی ق٣٨غ ک٥ ارجْاقات ٣اقی از ةاد

ای٢ ٠تضخ ارائ٥ قغق اؿث.  4-٨6اةي ٠ؼة٥ً٨ در پی٨ؿث ك و 4-1-10-6در آف ٦ا ٨٠زب ؿٞب آرا٠ف ؿاک٤اف ٣ك٨د. جْؼیٖ ؿاظح١اف ة٤ٞغ در ة٤غ 

 ( 16)ص 

 سٲَٕٕ ډپبن وبٙٓ اُ ثبٍَبْ هًى ٽَوٚٓ 6-2-5-4
 (16جٕییؼ ٠کاف ٦ای ٣اقی از ةار٦ای ظ٨د کؼ٣كی در ؿازق جضث جؼکیب ةار٦ای زیؼ ٣تایغ ة٧ؼق ةؼداری ٤٠اؿب از ؿاظح١اف را ٠عحٜ ١٣ایغ. )ص 

       

(  یا   )                  

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 سخته ولی با ما آسونه مقررات ملی ساختمانمبحث   ششم 

  6  مبحث

 ثبٍ ډَىٌ 6-3

 ٽچٕبر 6-3-1
ك دیگؼ  ةار٦ای ٠ؼدق ّتارج٤غ از كزف ازؽای دائ١ی ؿاظح١اف ٦ا ٠ا٤٣غ: جیؼ ك ؿح٨ف ٦ا، دی٨ار٦ا، کٖ ٦ا، ةاـ، ؿٖٛ، راق پ٥ٞ، ٣ازؾ کاری، پ٨قف ٦ا

ٛاؿ ٣یؽ در ردیٖ ای٢ ةار٦ا ٠ضـ٨ب ٠ی ةعف ٦ای ؿ٧یٟ در ازؽاء ؿازق ای ك ١ْ٠اری. ١٦چ٤ی٢ كزف جاؿیـات ك جس٧یؽات داةث قا٠ٜ كزف زؼاد

 (17د. ) ص ق٨

 (19ثبٍَبْ هبٻ ي ٵٚبٍ َٕيٍيإشبسٕپٓ  ) ٛ  6-4

 ٵٚبٍ ػبوجٓ 6-4-2

٣یؼكی ٣اقی از ٗكار ظاؾ یا ٗكار ٦یغركاؿحاجیکی ةایغ ةؼ ركی دی٨ار٦ای زیؼز٠ی٢ ٦ا ك ؿایؼ ؿازق ٦ای ٠كاة٥ ک٥ در پكث ازؽاء آف ٦ا  6-4-2-1

ظاؾ ٚؼار دارد، ٨ُ٤٠ر گؼدد. ٗكار ظاؾ ةایغ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠كعنات ٠کا٣یکی آف ك و٨اةي ٠تضخ ٦٘حٟ ٠ٛؼرات ٠ٞی ؿاظح١اف جْیی٢ گؼدد. ای٢ 

 (19کی٨ٞ ٣ی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠کْب در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. ) ص  5صاٝث ٣تایغ ک١حؼ از ٗكار ٠ایِ ٠ْادؿ ةا كزف ٠عن٨ص ٗكار در ٦ؼ 

چ٤ا٣س٥ ظاؾ ٠ساكر دی٨ار در ٠ْؼض ؿؼةار٦ای داةث یا ٠حضؼؾ )٠اقی٢ آالت در کارظا٥٣ ٦ا، جؼاٗیک ك ...( ٚؼار گیؼد، ادؼ ای٢ ؿؼةار٦ا  6-4-2-2

 (19كی دی٨ار ٨ُ٤٠ر گؼدد. ) ص ةایغ در ٠ضاؿت٥ ٗكار ظاؾ ةؼ ر

 (19چ٤ا٣چ٥ ؿٌش آب زیؼز٠ی٤ی ةاال ةاقغ، ادؼات ٗكار ٦یغركاؿحاجیکی ةایغ در ٠ضاؿتات ٗكار زا٣تی ٨ُ٤٠ر ق٣٨غ. ) ص  6-4-2-3

صامٜ از آف چ٤ا٣چ٥ در ٠ٌاْٝات ژئ٨جک٤یکی ة٥ كز٨د ظاؾ ٤٠تـي ق٣٨غق در ٠ضٜ اقارق قغق ةاقغ، ٗكار زا٣تی ةایغ ةؼ اؿاس ٣حایر  6-4-2-4

 (٠20ٌاْٝات اٗؽایف دادق ق٨د. ) ص 

 َُٔ ٵٚبٍ ياٍى ثَ ٽٴ ي ٙبڅًىٌ 6-4-3
، ةایغ ة٥ در ًؼاصی کٖ زیؼز٠ی٢ ك دیگؼ ازؽاء ٠كاة٥ جٛؼیتا اٗٛی ک٥ پایی٢ جؼ از ؿٌش ز٠ی٢ ٚؼار دار٣غ، ادؼ زیؼ ٗكار آب زیؼز٠ی٤ی، در م٨رت كز٨د

گؼٗح٥ ق٨د. ةار٦ای ٦یغركاؿحاجیکی ةایغ جا زیؼ ؿٌش قا٨ٝدق ؿاظح١اف ٠ضاؿت٥ ق٣٨غ. ٦ؼ گ٥٣٨ ةار م٨رت ٗكار ٦یغركاؿحاجیکی ةؼ ج١اـ کٖ در ٣ُؼ 

 ( 20ة٥ ؿ١ث ةاالی دیگؼ ٣یؽ ةایغ در ًؼاصی ٨ُ٤٠ر ق٨د. ) ص 

٥ ؿ١ث ةاال ًؼاصی در م٨رت كز٨د ظاؾ ٤٠تـي ق٣٨غق در زیؼ قا٨ٝدق یا جاكق ةؼ ركی ز٠ی٢، قا٨ٝدق، جاكق ك دیگؼ ازؽاء ةایغ ةؼای جض١ٜ صؼکات ة

ق ة٥ قغق یا در ةؼاةؼ ةار٦ای ة٥ ؿ١ث ةاال ٣اقی از ظاؾ ٤٠تـي ق٣٨غق ٠ٛاك٠ث ک٤٤غ؛ یا ظاؾ ٤٠تـي ق٣٨غق ةؼداقح٥ قغق، یا در زیؼ ك اًؼاؼ ؿاز

 (20ظ٨ةی جذتیث گؼدد. )ص 

 ثبٍ ُويٌ 6-5

 سٮبٍٔٴ 6-5-1

ف یا ؿایؼ ؿازق ٦ا ة٥ آف كارد ق٨د. ةار ز٣غق قا٠ٜ ةار٦ای صی٢ ؿاظث ١٣ی ق٨د. ةاری ٔیؼدائ١ی اؿث ک٥ در صی٢ ة٧ؼق ةؼداری از ؿاظح١ا ثبٍ ُويٌ:

 (21)ص 

ةار ٔیؼدائ١ی اؿث ةؼ ركی ةاـ ک٥ در صی٢ ة٧ؼق ةؼداری یا ا٣ساـ ج١ْیؼات ة٥ آف كارد قغق یا ج٨ؿي اقیاء ٠حضؼکی چ٨ف گٞغاف ك ٨ٝازـ  ثبٍ ُويٌ ثبڇ:

٨ًؿ ١ّؼ ة٧ؼق ةؼداری آف ٣غار٣غ، ة٥ آف ا١ّاؿ ق٨د. ای٢ ةار قا٠ٜ ةار٦ای صی٢ ؿاظث یا ةار٦ای دیگؼ ک٥ ارجتاًی ةا اؿح٘ادق از ؿاظح١اف در 

 (٠21ضیٌی ٠ا٤٣غ ةؼؼ ك ةاراف ١٣ی ق٨د. )ص 

ةاری اؿث ک٥ در و٢١ ا٣ساـ ١ّٞیات ؿاظح١ا٣ی ة٥ ٨ًر ٨٠ٚث ة٥ ؿاظح١اف كارد ٠ی ق٨د. ٠ٛغار ای٢ ةار ةایغ ١٦ا٤٦گ ةا ٗؼای٤غ  ثبٍ كٕه ٕبهز:

 ( 21ؼای ؿاظح١اف ة٥ ٨ًر ٤٠اؿتی در ًؼاصی ك ازؼا ٨٠رد ٣ُؼ ٚؼار گیؼد. )ص از

ؿیـح١ی از ٌْٚات قا٠ٜ ٠ا٣ِ، ٧٠ار٦ا ك ادكات اجناؿ ة٥ ؿیـحٟ ؿازق ای اؿث ک٥ در ٣ؽدیکی ٝت٥ ٦ای پؼجگاق ٦ا ةا ٦غؼ ة٥  ٕٕٖشڈ ػبن دىبٌ:

 (21ة٥ کار ٠ی ركد. )ص  صغاٜٚ رؿا٣غف ا٠کاف ؿ٨ٛط اٗؼاد یا جس٧یؽات یا ٠ناٝش از آف ٠ٛاط

ؿیـح١ی از ٌْٚات، قا٠ٜ ٨٠ا٣ِ، ٧٠ار٦ا ك ادكات اجناؿ ة٥ پارکی٤گ ؿازق ای اؿث ک٥ ٠ا٣ِ از صؼکث كؿائٜ ٣ٛٞی٥  ٕٕٖشڈ ػبن دىبٌ دبٍٽٕىڀ:

 (21ة٥ ؿ١ث ٝت٥ ٦ای ةغكف ص٘اظ پارکی٤گ یا ةؼظ٨رد آف ة٥ دی٨ارق ٦ای پارکی٤گ یا راق ّت٨ر كؿایٜ ٣ٛٞی٥ ٠ی ق٣٨غ. )ص 

یک ٠ی٥ٞ ة٥ ١٦ؼاق ٧٠ار٦ای ٠ؼة٥ً٨ ك ادكات اجناؿ آف ة٥ ؿیـحٟ ؿازق ای ک٥ ةؼای جض١ٜ ةار یا كزف، در ٠کاف ٦ایی  ٕٕٖشڈ ډٕچٍ ىٕشڂٌَٕ:

 (٠22ا٤٣غ ج٨اٝث، دكش ك كاف ة٥ کار ٠ی ركد. ) ص 

٧٠ار٦ا ك اجناالت آف ة٥ ؿیـحٟ ؿازق ای ٠ی  ٣ؼدق ای ک٥ ةؼای صٍ٘ جْادؿ یا ًی ٠ـیؼ ةا دؿث ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار گؼٗح٥ ك قا٠ٜ ٕٕٖشڈ وَىٌ:

 (22ةاقغ. )ص 

ؿاز كارق ایـث ک٥ ة٥ ٨ًر کا٠ٜ یا ٨٠وْی ظ٨د ایـحا ة٨دق ك دی٨ار ك ؿٛ٘ی ةؼای ز٨ٞگیؼی از كركد صكؼات، ٨٣ر آٗحاب یا زؼیاف ةاد داقح٥  ٵ٢بثىي:

٠٨ٝی٤ی٨ـ، پالؿحیک یا ج٨ری ةاقغ ک٥ ٗىایی ٠ذٜ اؿحعؼ، جاؿیـات ةاقغ. ز٤ؾ دی٨ار ك ؿٖٛ ٠ی ج٨ا٣غ كرؽ ٦ای ق٘اؼ پالؿحیکی یا پٞی کؼة٤ات، آ

 (22ك ج٨ٝیغات کكاكرزی )گٞعا٥٣( یا ٠ض٥ً٨ ةؼگؽاری ٠ؼاؿٟ را از ٠ضیي اًؼاؼ زغا ٠ی ک٤غ. )ص 

 (٣22ؼدةا٣ی ک٥ ة٨ٌر دائ١ی ة٥ یک ؿازق، ؿاظح١اف یا جس٧یؽات ٠حنٜ قغق ةاقغ. )ص  وَىثبن طبثز:

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 مبحث  ششم مقررات ملی ساختمان عــــــمران 1در22 6فصل 

  6  مبحث

 ٔپىًاهز ٽٴ َب ي ثبڇ َبثبٍ ُويٌ ځٖشَىٌ  6-5-2

 ثبٍ ُويٌ ٥َاكٓ  6-5-2-1
٦یچ صاٝحی از ةار ز٣غق ای ک٥ در ًؼاصی ؿاظح١اف ٦ا ك ؿایؼ ؿازق ٦ا ة٥ کار ٠ی ركد، ةایغ ةیكحؼی٢ ةار ٨٠رد ا٣حُار ةؼای کارةؼی ٨٠رد ٣ُؼ ة٨دق ك در 

 (22ٗح٢ ٠یؽاف کا٦ف ٦ای ٠ساز ک١حؼ ٣تاقغ. )ص ةا در ٣ُؼ گؼ 1-5-6، دادق قغق در زغكؿ   صغاٜٚ ةار ز٣غق گـحؼدق یک٨٤اظث، 

 ١ًاث٤ ډَث٣ً ثٍ ػيا ٽىىيٌ َب 6-5-2-2
کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ  1در ؿاظح١اف ٦ای اداری یا ؿایؼ ؿاظح١اف ٦ایی ک٥ در آف ٦ا اصح١اؿ اؿح٘ادق از زغا ک٤٤غق ٦ای داظٞی ةا كزف ٦ؼ ٠حؼ٠ؼةِ 

ةایغ كزف آف ٦ا ةغكف ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ در ٣ٛك٥ ٦ا ٣كاف دادق قغق یا ٣كغق ةاق٤غ، ٨ُ٤٠ر ٠حؼ٠ؼةِ، ةا یا ةغكف زاةسایی ٨٠ْٚیث آف ٦ا كز٨د دارد، 

 (22گؼد٣غ. )ص 

کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ  4/0در ؿاظح١اف ٦ایی ک٥ زغا ک٤٤غق ٦ای ؿتک، ٣ُیؼ دی٨ار٦ای ؿا٣غكیچی ك كرؽ گچی ةا كزف ٦ؼ ٠حؼ٠ؼةِ ؿٌش ک١حؼ از 

کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ در ٣ُؼ گؼٗث. در ؿایؼ ٨٠ارد، ةار گـحؼدق  5/0ق ٠ْادؿ كارد ةؼ کٖ را ةایغ صغاٜٚ دی٨ار ة٥ کار ةؼدق ٠ی ق٣٨غ، ةار گـحؼد

کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ ٨ُ٤٠ر ٨١٣د. ةار گـحؼدق ٠ْادؿ زغا ک٤٤غق ٦ا در ٠ضاؿاةات  ٠1ْادؿ كزف زغا ک٤٤غق ٦ا ك جی٥ٕ ٦ا ةؼ کٖ را ٣تایغ ک١حؼ از 

 (23غ ا٠ا در جْیی٢ ٣یؼكی زٝؽ٥ٝ ای٢ ةار٦ا ةایغ در ٠ضاؿت٥ كزف ٨٠دؼ ٝؼزق ای ة٥ ةار ٠ؼدق اوا٥ٗ ق٣٨غ. ) صزؽك ةار ز٣غق ٠ضـ٨ب ٠ی گؼد٣

 (23کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ ةیكحؼ ةاقغ، ٣یازی ة٥ در ٣ُؼ گؼٗح٢ ةار ز٣غق زغا ک٤٤غق ٦ا ٣یـث. )ص  4، از   اگؼ صغاٜٚ ةار ز٣غق،  إشظىبء:

 ٍځٌاٍْوبډىبٕت سَٔه ي٬١ ثب 6-5-2-3
کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ یا ةیكحؼ از یک ك ٣یٟ ةؼاةؼ ةار ٠ؼدق اؿث،  4در جیؼ٦ای یکـؼق ك در ٚاب ٦ای ٣ا٠ْی٢ در ٨٠اردی ک٥ ٠ٛغار ةار ز٣غق ةیكحؼ از 

١٣ایغ. ةؼای ای٢  ٨٠ْٚیث ٚؼارگیؼی ةار ز٣غق در د٦ا٥٣ ٦ای ٠عحٖٞ ةایغ ٨ًری ا٣حعاب ق٨د ک٥ ةیكحؼی٢ ادؼ ٨٠رد ٣ُؼ را در ّى٨ ؿازق ای ایساد

 (٨ُ٤٠23ر کاٗی اؿث ّالكق ةؼ صاٝث ٚؼار دادف ةار ز٣غق در ج١اـ د٦ا٥٣ ٦ا، صاٝث ٦ای ةارگػاری زیؼ ٣یؽ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٣٨غ: )ص 

 ( 23ٚؼار دادف ةار ز٣غق در دك د٦ا٥٣ ٠ساكر ٦ٟ )ص  -اٖٝ

 (23ٚؼار دادف ةار ز٣غق در د٦ا٥٣ ٦ای یک در ٠یاف )ص  -ب

 ډشمَٽِ ٽٴ َب ي ثبڇ َبثبٍ ُويٌ  6-5-3
، ةار٦ای 2-5-6کٖ ٦ا، ةاـ ٦ا ك ؿایؼ ؿ٨ٌح ٠كاة٥ ةایغ ة٥ ٨٣ّی ًؼاصی ق٣٨غ ک٥ ةح٨ا٤٣غ زغا از ةار٦ای ز٣غق گـحؼدق یک٨٤اظث، ًتٙ ٠٘اد ةعف 

كعل ٣ت٨دف اةْاد ةار را ٣یؽ چ٤ا٣چ٥ ٤٠سؼ ة٥ آدار ةؽرگحؼی ق٣٨غ ة٥ ٣ض٨ی ای٢١ جض١ٜ ١٣ای٤غ. در م٨رت ٠ 1-5-٠6ح١ؼکؽ دادق قغق در زغكؿ 

٠یٞی ٠حؼ ج٨زیِ قغق ك ٠ضٜ آف ٨ًری در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د ک٥  750× ٠750ح١ؼکؽ، ةار كاردق ةایغ ة٥ م٨رت یک٨٤اظث ةؼ ركی ؿ٨ٌصی ة٥ اةْاد 

 (23ةیكحؼی٢ ادؼ ٣اقی از ةارگػاری را در اّىا ایساد ١٣ایغ. ) ص 

 ثبٍ ُويٌ ډٚوٜ وٚيٌ ٽٴ َب 6-5-4

-6ٗىا٦ایی ک٥ در ای٢ ٗنٜ ٣اـ ةؼدق ٣كغق ا٣غ یا در ٨٠اردی ک٥ کارةؼی ةعكی از ؿاظح١اف ةا ٨٠ارد ٤٠غرج در زغاكؿ ق١ارق ةار ز٣غق کارةؼی ٦ا ك 

کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ در ٣ُؼ  5/1جٌاةٙ ٣غاقح٥ ةاقغ، ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ٣کات زیؼ جْیی٢ ٠ی ق٨د. در ٦ؼ صاؿ ٠ٛغار ای٢ ةار ٣تایغ ک١حؼ از  5-1

 (24 گؼٗح٥ ق٨د: )ص

 (24اٖٝ( كزف اٗؼادی ک٥ اصح١اال در آ٣سا جس١ِ ظ٨ا٤٦غ ٨١٣د. )ص 

 ( 24ب( كزف جس٧یؽات ك دؿحگاق ٦ائی ک٥ اصح١اال در آ٣سا ٚؼار ظ٨ا٤٦غ گؼٗث. )ص 

 (24پ( كزف ٨٠ادی ک٥ اصح١اال در آ٣سا ا٣تار ظ٨ا٦غ قغ. )ص 

 (24ت( اؿح٘ادق از و٨اةي آیی٢ ٣ا٥٠ ٦ای ٠ْحتؼ )ص 

 ثبٍَبْ ُويٌ ځٖشَىٌ ٔپىًاهز ٽبَ٘ ىٍ 6-5-5-1

-٠6حؼ٠ؼةِ یا ةیكحؼ ةاقغ، ٠ی ج٨اف ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ٠ضغكدیث ٦ای ة٤غ٦ای  37ةؼاةؼ ةا       ةار ز٣غق گـحؼدق اّىایی را ک٥ ةؼای آ٧٣ا، ٠ٛغارا 

 (24( کا٦ف داد. )ص 1-5-6، ًتٙ راة٥ٌ )5-5-5-6جا  5-5-2

(6-5-1 )        [
 

  
 

 

  

√     
] 

 ک٥ در آف:

L (24: ةار ز٣غق ًؼاصی کا٦ف یاٗح٥ در ٦ؼ ٠حؼ٠ؼةِ، كارد قغق ةؼ ّى٨ )ص 

 (24( )ص 1-5-6: صغاٜٚ ةار ز٣غق گـحؼدق یک٨٤اظث در ٦ؼ٠حؼ٠ؼةِ، كارد قغق ةؼ ّى٨ )از زغكؿ    

 (24( )ص 2-5-6: وؼیب ٨٠ْٚیث ّى٨ )از زغكؿ     

 (24: ؿٌش ةارگیؼ )٠حؼ٠ؼةِ( )ص    

L ک١حؼ  4/0   ك ةؼای اّىایی ک٥ ةار دك ًت٥ٛ یا ةیكحؼ را جض١ٜ ٠ی ک٤٤غ از  5/0   : ةؼای اّىایی ک٥ ةار یک ًت٥ٛ را جض١ٜ ٠ی ک٤٤غ ٣تایغ از

 (24ةاقغ. )ص 
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 ثبٍَبْ ُويٌ ٕىڂٕه 6-5-5-2

 (25کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ ٠ساز ١٣ی ةاقغ. )ص 5کا٦ف ةار٦ای ز٣غق دارای ٠ٛغار ةیف از 

 (25% ٠ساز ٠ی ةاقغ.)ص20کا٦ف ةار٦ای ز٣غق اّىائی ک٥ ةار دك ًت٥ٛ یا ةیكحؼ را جض١ٜ ٠ی ک٤٤غ، ة٥ ٠یؽاف  بء:إشظى

 ډلڄ ٭جًٍ ٔب دبٍٻ هًىٍيَبْ ًٕاٍْ 6-5-5-3
 (25کا٦ف ةار٦ای ز٣غق ٠ضٜ ّت٨ر یا پارؾ ظ٨درك٦ای ؿ٨اری ٠ساز ١٣ی ةاقغ. )ص

 (25% ٠ساز ٠ی ةاقغ. )ص ٥20 یا ةیكحؼ را جض١ٜ ٠ی ک٤٤غ، ة٥ ٠یازف ًتٛ 2کا٦ف ةار٦ای ز٣غق اّىائی ک٥ ةار  إشظىبء:

 ډلڄ اػشمب٫ ي اُىكبڇ 6-5-5-4
 (25کا٦ف ةار ز٣غق ٠ضٜ ٦ای ازح١اع ك ازدصاـ ٠ساز ١٣ی ةاقغ. )ص 

 ثبڇ َبْ سوز، ٕٙت ىاٍ ي ٹًٕٓ 6-5-6-1

کا٦ف داد. در ؿازق ٦ایی ٠ا٤٣غ گٞعا٥٣ ٣یؽ ک٥  2-5-6اؿح٘ادق از راة٥ٌ ةار ز٣غق ةاـ ٦ای ٨١ْ٠ٝی جعث، قیب دار ك ٨ٚؿی ك ؿایتاف ٦ا را ٠ی ج٨اف ةا 

٠ٛغار در آف از دارةـث ٦ای ٠عن٨ص ّت٨ر کارگؼاف ك ص١ٜ ٠ناٝش در ز٠اف ٣گ٧غاری ك ج١ْیؼ اؿح٘ادق ٠ی ق٨د، ٠ٛادیؼ ةار ز٣غق ةاـ ٣تایغ ک١حؼ از 

 (26ةاقغ.  )ص  2-5-6دادق قغق ج٨ؿي راة٥ٌ 

(6-5-2)                                  

 ک٥ دار ای٢ راة٥ٌ:

 (26: ةار ز٣غق ًؼاصی کا٦ف یاٗح٥ ةاـ در ٦ؼ ٠حؼ٠ؼةِ جن٨یؼ اٗٛی ؿٌش ٣گ٧غاری قغق ج٨ؿي ّى٨  )ص     

 ( 26( )ص 1-5-6: صغاٜٚ ةار ز٣غق گـحؼدق یک٨٤اظث کا٦ف ٣یاٗح٥ ةاـ در ٦ؼ ٠حؼ٠ؼةِ جن٨یؼ اٗٛی ؿٌش ٣گ٧غاری قغق ج٨ؿي ّى٨ )زغكؿ    

 (٠26ٌاةٙ ركاةي زیؼ جْیی٢ ٠ی ق٣٨غ: )ص    ك    وؼایب کا٦ف 

(6-5-3 )    

{
 
 

 
                                                                             ةؼای      

         ةؼای          ةؼای             

                                                             ةؼای    

 

 ( 26ؿٌش ةارگیؼ ّى٨ )ةؼ صـب ٠حؼ٠ؼةِ( ٠ی ةاقغ. )ص    ک٥ در آف 

 (٠26ضاؿت٥ ٠ی ق٨د. )ص  4-5-6از راة٥ٌ    وؼیب 

(6-5-4)    

{
 
 

 
                                                                 ةؼای      

                                   ةؼای            

                                                           ةؼای    

 

ةؼاةؼ ٣ـتث ارج٘اع ة٥ ٨ًؿ د٦ا٥٣ ٨ٚس  ٠267ْادؿ  Sقیب ؿٖٛ )ة٥ درمغ(، ك در ةاـ ٦ای ٨ٚؿی ك گ٤تغی،  Sک٥ در آف، ةؼای ةاـ ٦ای قیب دار، 

 (26اؿث. )ص 

ثبٍَبْ ياٍى ثَ ٕٕٖشڈ َبْ ػبن دىبٌ دبٍٽٕىڀ، ٕٕٖشڈ ډٕچٍ ىٕشڂٌَٕ، ٕٕٖشڈ ػبن دىبٌ، ٕٕٖشڈ وَىٌ ي وَىثبن طبثز )ٛ  6-5-7

27) 

 ثبٍ ياٍى ثَ ٕٕٖشڈ َبْ وَىٌ ي ػبن دىبٌ  6-5-7-1
ؼ ا٠حغاد از آف را ة٥ ٣ض٨ی ک٥ ؿتب ایساد کی٣٨ٞی٨ج٢ كارد ةؼ ٦ؼ ٥ٌٛ٣ ك در ٦ 1ؿیـحٟ ٣ؼدق یا زاف پ٤اق ةایغ ٨ًری ًؼاصی ق٨د ک٥ یک ةار ٠ح١ؼکؽ 

ف پ٤اق صغاکذؼ ادؼ ةار ةؼ ركی ازؽاء ؿازق ای ٠ؼة٨ط ق٨د، جض١ٜ کؼدق ك آف را ج٨ؿي جکی٥ گاق ٦ای ظ٨د ة٥ ؿازق ٤٠حٜٛ ١٣ایغ. ١٦چ٤ی٢ ٣ؼدق یا زا

ؿحای ٣ؼدق یا زاف پ٤اق جض١ٜ ک٤غ. ای٢ ةار الزـ کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ ٨ًؿ را در ٦ؼ ا٠حغادی در را 75/0ةایغ ٨ًری ًؼاصی ق٨د ک٥ یک ةار گـحؼدق 

 ٣یـث ک٥ ة٥ م٨رت ١٦ؽ٠اف ةا ةار ٠ح١ؼکؽ ٨ٗؽ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. در ؿیـحٟ ٦ای ٣ؼدق ك زاف پ٤اق ک٥ در ٠ضٜ ٦ای ازدصاـ ك ازح١اع ٚؼار ٠ی

 ( 27کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ ٨ًؿ اٗؽایف یاةغ. )ص  5/2گیؼ٣غ ةار گـحؼدق ظٌی ٨ٗؽ ةایغ ة٥ 

کی٣٨ٞی٨ج٢ ة٥ م٨رت ٨١ّد ةؼ ركی ؿٌضی ة٥ اةْاد  25/0ای ٠یا٣ی ٣ؼدق ٦ا ك ٌْٚات پؼ ک٤٤غق ٠یاف آف ٦ا ةایغ ةؼای جض١ٜ یک ةار اٗٛی ٠ی٥ٞ ٦

٠یٞی ٠حؼ )ةا اصحـاب ٗىای ظاٝی ةی٢ ٠ی٥ٞ ٦ای ٣ؼدق( ة٥ ٣ض٨ی ک٥ ؿتب ایساد صغاکذؼ ادؼات ٣اقی از آف ةارگػاری گؼدد،  300× 300صغاکذؼ 

 (27. ّکؾ ا١ْٜٝ ٦ای ٣اقی از ای٢ ةارگػاری الزـ ٣یـث ة٥ ؿایؼ ةار٦ای ٠ػک٨ر در ای٢ ة٤غ اوا٥ٗ گؼدد. )ص ًؼاصی ق٣٨غ

 ثبٍ ياٍى ثٍ ډٕچٍ ىٕشڂٌَٕ 6-5-7-2
دؼات کی٣٨ٞی٨ج٢ كارد ةؼ ٦ؼ ٥ٌٛ٣ ك در ٦ؼ ا٠حغادی از آف، ة٥ ٣ض٨ی ک٥ صغاکذؼ ا ٠2/1ی٥ٞ دؿحگیؼق ةایغ ة٥ ٣ض٨ی ًؼاصی ق٨د ک٥ یک ةار ٠ح١ؼکؽ 

 (٣27اقی از ةار را ایساد ک٤غ، جض١ٜ ١٣ایغ. )ص 

 
 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

048 

 مبحث  ششم مقررات ملی ساختمان عــــــمران 1در22 6فصل 

  6  مبحث

 ثبٍ ياٍى ثٍ ٕٕٖشڈ ػبن دىبٌ دبٍٽٕىڀ 6-5-7-3

کی٣٨ٞی٨ج٢ ک٥ ة٥ م٨رت  30ؿیـحٟ زاف پ٤اق پارکی٤گ ك اجناالت آف ة٥ ؿازق امٞی، در ٠ضٜ پارؾ ظ٨درك٦ای ؿ٨اری ةایغ ةؼای یک ةار ٠ح١ؼکؽ 

اق پارکی٤گ كارد ق٨د، ًؼاصی گؼدد. در ًؼاصی ای٢ ؿیـحٟ، ةار ٠ح١ؼکؽ ٨ٗؽ ةایغ ركی ؿٌضی ک٨چکحؼ یا اٗٛی ك در ٦ؼ ا٠حغادی ة٥ ؿیـحٟ زاف پ٤

٠یٞی ٠حؼ از کٖ پارکی٤گ یا قیب را٥٦، ة٥ ٣ض٨ی ک٥ ةیكحؼی٢ ادؼ را ایساد ک٤غ،  700جا  ٠450یٞی ٠حؼ ك در ارج٘اّی ةی٢  300× ٠300ـاكی ةا 

، ا١ّاؿ ق٨د. 1-7-5-١٦6ؽ٠اف ةا ٦ؼ کغاـ از ةار٦ای گ٘ح٥ قغق ةؼای ؿیـحٟ ٦ای ٣ؼدق یا زاف پ٤اق در ة٤غ كارد ق٨د. ای٢ ةار الزـ ٣یـث ة٥ م٨رت 

 (27)ص 

دٗحؼ ا٨٠ر ٤ٗی ك جغكی٢ ٠ْیار٦ا،  139ؿیـحٟ زاف پ٤اق پارکی٤گ اج٨ة٨س ٦ا ك کا٠ی٨ف ٦ا ةایغ ًتٙ آیی٢ ٣ا٥٠ ةارگػاری پٜ ٦ا، ٣كؼی٥ ق١ارق 

 (28ی کك٨ر ًؼاصی ق٨د. )ص ؿاز٠اف ٠غیؼیث ك ةؼ٣ا٥٠ ریؽ

 ثبٍ ياٍى ثَ وَىثبن طبثز 6-5-7-4
کی٣٨ٞی٨ج٢ اؿث ک٥ ةایغ در ٦ؼ ٥ٌٛ٣ ای ك ٦ؼ ا٠حغادی ک٥ ةیكحؼی٢ ادؼ ةار را ةؼ ركی  35/1صغاٜٚ ةار ز٣غق ركی ٣ؼدةاف داةث ةؼاةؼ ةا یک ةار ٠ح١ؼکؽ 

٨ًؿ ٣ؼدةاف ا١ّاؿ ق٨د. ٨٠ْٚی ک٥ ا٣ح٧ای ةاالیی پای٥ ٦ای ٣ؼدةاف داةث از ؿٖٛ  ّى٨ ٨٠رد ٣ُؼ ایساد ک٤غ، كارد گؼدد. ای٢ ةار ةای در ٦ؼ ؿ٥ ٠حؼ از

کی٣٨ٞی٨ج٢ در ٦ؼ ا٠حغادی ك در ٦ؼ ارج٘اّی جا  45/0ًت٥ٛ ةاال یا ٠ضٜ اجکا ةاالجؼ ٚؼار گیؼد، ةعف ا٠حغاد یاٗح٥ ٦ؼ پای٥ ةایغ ةح٨ا٣غ ةار ز٣غق ٠ح١ؼکؽ 

 (28ةاالی پای٥ را جض١ٜ ک٤غ. )ص 

 ( 28وؼب ق٨د. )ص  33/1ةار ز٣غق ةایغ در وؼیب  َِٔبْ ٽٚٚٓ وڂُياٍويٌ ٽٴ َب ي ثبڅپه َب:آي 6-5-8-1

كزف ٠اقی٢، ٠ٞضٛات ك ةار٦ای ٠حضؼؾ آف ٦ا ةایغ در وؼائب ٠كعل قغق در زیؼ وؼب ق٣٨غ.  ٕبٌُ َبْ وڂُياٍويٌ ډبٕٙه آالر: 6-5-8-2

 ( 28یغ از آف وؼیب ةؼای اٗؽایف ةار اؿح٘ادق ق٨د. )ص در م٨رت جْیی٢ وؼیب وؼة٥ ةؽرگحؼ ج٨ؿي قؼکث ٦ای ؿاز٣غق، ةا

 (28)ص  ٠2/1اقی٢ آالجی ک٥ دارای ٠ض٨ر دكرا٣ی ٠ی ةاق٤غ: وؼیب  -اٖٝ

 (28)ص   ٠5/1اقی٢ آالجی ک٥ دارای صؼکث رٗث ك ةؼگكحی ٠ی ةاق٤غ: وؼیب  -ب

 2كزف اجاٚک، ٠اقی٢ آالت، كز٥٣ جْادؿ ك ةار ز٣غق ٣اقی از كزف ٠ـاٗؼاف ك كؿایٜ ةایغ در وؼیب  ٕبٌُ َبْ وڂُياٍويٌ إٓبوًٍَٖب: 6-5-8-3

 (29وؼب ق٨د، ٠گؼ آ٣ک٥ ةار٦ای اؿ١ی ارائ٥ قغق ج٨ؿي ؿاز٣غق در وؼیتی ةیكحؼ از ٠ٛغار وؼب قغق ةاقغ.  )ص 

 وَٕيْ ١َثٍ ٹبئڈ 6-5-9-2

 (29ارجْاقی ایساد قغق، صغاکذؼ ةار چؼخ زؼادٛاؿ ةایغ ٠ٌاةٙ ةا درمغ٦ای زیؼ اٗؽایف یاةغ: ) ص ةؼای در ٣ُؼ گؼٗح٢ ادؼ وؼة٥ ٚائٟ یا ٣یؼكی 

 درمغ  25         زؼادٛاؿ ٦ای جک ریٞی ٨٠ج٨ردار 

 درمغ 25                    زؼادٛاؿ ٦ای پٜ دار ٨٠ج٨ری کاةی٢ دار یا دارای ک٤حؼؿ از راق دكر 

 درمغ 10       ٤حؼؿ آكیؽیزؼادٛاؿ ٦ای پٜ دار ٨٠ج٨ری ةا ک

 درمغ  0                     زؼادٛاؿ ٦ای پٜ دار یا جک ریٞی ةغكف ٨٠ج٨ر ةا اراة٥ ك ةاالةؼ دؿحی

 

 ( 30ي ثبٍ ُويٌ ډشمَٽِ ٽٴ َب ) ٛ    كياٹڄ ثبٍَبْ ُويٌ ځٖشَىٌ ٔپىًاهز  1-5-6ػييڃ 
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 :1-5-6ٔبى ىاٙز َبْ ػييڃ 

کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ ةؼؿغ، اّىائی ک٥ جضث ای٢  1ة٥ ک١حؼ از  6-5-6غق گـحؼدق یک٨٤اظث ةاـ پؾ از کا٦ف ٠ٌاةٙ ةعف ( چ٤ا٣چ٥ ٠ٛغار ةار ز1٣

ةؼای ٣ا٤٠اؿب جؼی٢ كوِ ةارگػاری ًؼاصی  3-2-5-6ةار ٚؼار گؼٗح٥ ك كَی٥٘ یکپارچگی ك پی٨ؿحگی ؿٖٛ را ٣یؽ ة٥ ٧ّغق دار٣غ، ةایغ ٠ٌاةٙ ة٤غ 

 (34ق٣٨غ. )ص 

ظؼپا٦ا ك جیؼ٦ای امٞی پ٨قف ؿا٢ٝ ٦ای م٤ْحی، پارکی٤گ ٦ای ج١ْیؼاجی، ا٣تار٦ا ك ... ةایغ ّالكق ةؼ ةار٦ای ز٣غق كارد ة٥ ؿٖٛ، یک ةار  ( اّىای2

ساد کی٣٨ٞی٨ج٢ را ة٨ٌر ٨٠وْی جض١ٜ ١٣ای٤غ. ای٢ ةار در ظؼپا٦ا ك در جیؼ٦ا در ٦ؼ ٥ٌٛ٣ اظحیاری از ّى٨ ک٥ ةیكحؼی٢ ادؼ را ای ٠10ح١ؼکؽ ةؼاةؼ ةا 

 (34ک٤غ، كارد ٠ی ق٣٨غ. )ص 

 (٠34ساز ١٣ی ةاقغ، ٠گؼ ای٤ک٥ اؿحذ٤ای ظامی در آف ٨ُ٤٠ر قغق ةاقغ. )ص  7-5-6( کا٦ف ةار ز٣غق ةؼای ای٢ ٨٣ع کارةؼی ًتٙ ةعف 3

ا٣ح٧ای ًؼق كارد ٠ی ق٨د ٣یؽ  کی٣٨ٞی٨ج٢ ک٥ در 2( در راق پ٥ٞ ٦ایی ک٥ کٖ پ٥ٞ ٦ا رٗحار ًؼق ای ٠سؽا دار٣غ، کٖ پ٥ٞ ٦ا ةایغ ةؼای یک ةار ٠ح١ؼکؽ 4

 (34ًؼاصی گؼد٣غ. ای٢ ةار ٝؽك٠ی ٣غارد ١٦ؽ٠اف ةا ةار گـحؼدق یک٨٤اظث ا١ّاؿ ق٨د. )ص 

 4/0( ّالكق ةؼ ةار٦ای ٚائٟ، ًؼاصی ةایغ ةؼ اؿاس ةار٦ای اٗٛی زا٣تی ک٥ ة٥ ٦ؼ ردیٖ از م٤غٝی ٦ا ة٥ قؼح زیؼ كارد ٠ی ق٨د، ا٣ساـ ق٨د: 5

کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ٠حؼ ٨ًؿ در راؿحای ٨١ّد ةؼ ردیٖ م٤غٝی، ٣یازی ة٥ ا١ّاؿ  15/0در راؿحای ٨٠ازی ردیٖ م٤غٝی ٦ا ك کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ ٨ًؿ 

 (١٦34ؽ٠اف ای٢ دك ةارگػاری ١٣ی ةاقغ. )ص 

ةایغ ةؼای ةار  ( کٖ ٦ای ج١ْیؼگاق ٦ا، کارظا٣سات، کارگاق ٦ای م٤ْحی ك ٗىا٦ایی از ای٢ ٚتیٜ ک٥ دارای جس٧یؽات یا کارةؼی ٦ای ظاص ٦ـح٤غ،6

 (34ز٣غق ٠ح٤اؿب ةا کارةؼی ظ٨د ًؼاصی ق٣٨غ. )ص 

ظث ( کٖ پارکی٤گ ٦ا ك یا ةعف ٦ایی از یک ؿاظح١اف ک٥ ةؼای پارؾ كؿی٥ٞ ٣ٛٞی٥ ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار ٠ی گیؼد، ةؼ اؿاس ةار ز٣غق گـحؼدق یک٨٤ا7

ًؼاصی ٠ی ق٣٨غ، ا٠ا الزـ ٣یـث ای٢ دك ةار ة٥ ٨ًر ١٦ؽ٠اف ا١ّاؿ  ك ةار٦ای ٠ح١ؼکؽ ٣ُیؼ ١٦اف ردیٖ ٦ا 2-11ك  1-11ارائ٥ قغق در ردیٖ ٦ای 

 (٠34یٞی١حؼ ٗؼض ٠ی ق٨د. )ص  120× 120ق٣٨غ. ؿٌش جادیؼ ةار ٠ح١ؼکؽ 

کی٣٨ٞی٨ج٢ ة٥ ازای ٦ؼ چؼخ ةایغ  10پارکی٤گ ٦ای ٠کا٣یؽق ةغكف داؿ یا ؿٖٛ ک٥ ة٥ ٨ُ٤٠ر پارؾ ظ٨درك٦ای ؿتک ة٥ کار ٠ی رك٣غ، ةؼ اؿاس ةار 

 (35ق٣٨غ. )ص  ًؼاصی

کی٣٨ٞی٨ج٢ ةایغ ًتٙ آیی٢ ٣ا٥٠ ةارگػاری پٜ ٦ا،  90( ةارگػاری ك ًؼاصی کٖ ٦ا ةؼای ّت٨ر ك پارؾ کا٠ی٣٨ث، کا٠ی٨ف یا اج٨ة٨س ةا كزف ةیف از 8

 (35دٗحؼ ا٨٠ر ٤ٗی ك جغكی٢ ٠ْیار٦ا، ؿاز٠اف ٠غیؼیث ك ةؼ٣ا٥٠ ریؽی کك٨ر ا٣ساـ ق٣٨غ. )ص  ٣139كؼی٥ ق١ارق 

د کی٣٨ٞی٨ج٢ ًؼاصی ق٨د. چ٤ا٣چ٥ 90ایی ک٥ ركی آ٧٣ا اصح١اؿ ّت٨ر یا ج٨ٖٚ ٠اقی٢ ٦ای آجف ٣كا٣ی ةاقغ، ةایغ ةؼای كزف کا٠ی٣٨ث ٠ْاةؼ ك کٖ ٦

در ًؼاصی ٠ٛاك٠ث در ةؼاةؼ صؼیٙ ؿاظح١اف، ّت٨ر یا ج٨ٖٚ ٠اقی٢ ؿ٤گی٢ جؼی پیف ةی٤ی قغق ةاقغ، كزف ای٢ ٠اقی٢ در ٠ضاؿتات ٨ُ٤٠ر ظ٨ا٦غ 

 (35قغ. )ص 
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رگػاری را ٠ی ج٨اف ةؼ اؿاس ٠كعنات دؿحگاق ٦ا ك ج٨می٥ ٦ای قؼکث ٦ای ؿاز٣غق آف ٦ا ا٣ساـ داد، ٠كؼكط ةؼ آ٣ک٥ ٠ٛغار ةار در آقپؽظا٥٣ ( ةا9

 (35کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ ٣تاقغ. )ص  5ك در اجاؽ ٦ای ٨٦ؿاز ک١حؼ از  5/7در ٨٠ج٨رظا٥٣ ٦ا ک١حؼ از  ٦5ا ک١حؼ از 

جْیی٢ ق٨د. چ٤ا٣چ٥ كوِ ٨٠اد ا٣تار ق٣٨غق ركق٢ ٣تاقغ، ای٢ ةار  3-6ا٣تار٦ا ةایغ ةؼ اؿاس زغاكؿ پی٨ؿث ق١ارق ( ةار گـحؼدق یک٨٤اظث کٖ 10

٦ؼ م٨رت  ةایغ ةا جع١ی٢ ٨٣ع ا٣تار ك ٠ٛایـ٥ آف ةا زغاكؿ پی٨ؿث ٠ػک٨ر، ةؼاةؼ ةا ٠ٛادیؼ پیك٧٤اد قغق در آف زغكؿ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. ای٢ ةار در

 (٣35ی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ ٨ُ٤٠ر ق٨د. )ص کی٨ٞ ٣6تایغ ک١حؼ از 

کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. ای٢ ةار ٚاةٜ کا٦ف ٣یـث.  2کی٣٨ٞی٨ج٢،  14( ةار ز٣غق کٖ زایگاق ةاٝگؼ٦ایی ةا كزف ١ّٞیاجی ک١حؼ از 11

 (35)ص 

 كزف ك َؼٗیث ةاٝگؼد ةایغ ج٨ؿي ٠ؼزِ ذینالح اّالـ ق٨د. 

% ٠75حؼ ةایغ ة٥ کٖ زایگاق ةاٝگؼد )٠ضٜ ٚؼارگیؼی چؼخ ٦ا( ا١ّاؿ گؼدد. ٠ٛغار ٦ؼ یک از ای٢ ةار٦ا ةؼاةؼ  45/2ٗام٥ٞ  ( دك ةار ٠ح١ؼکؽ ٤٠٘ؼد ة12٥

 (35كزف ١ّٞیاجی ةاٝگؼد ٠ی ةاقغ. )ص 

 (٠35ضٜ ٚؼارگیؼی ای٢ دك ةار ةایغ ٨ًری ةاقغ ک٥ ةیكحؼی٢ ادؼ را ةؼ ؿازق كارد ١٣ایغ. )ص 

 (٠35یٞی ٠حؼ كارد قغق ك ٣تایغ ةا ؿایؼ ةار٦ای ز٣غق ٠ح١ؼکؽ ك گـحؼدق ١٦ؽ٠اف كارد ق٨د. )ص  200×  200ةْاد ای٢ ةار٦ا ةایغ در ؿٌضی ة٥ ا

٠یٞی ٠حؼ در ٠ضٞی ک٥ ةیكحؼی٢ ادؼ را در ّى٨ ایساد ک٤غ،  120×  120کی٣٨ٞی٨ج٢ در ؿٌضی ة٥ اةْاد  5/13( یک ةار ٠ح١ؼکؽ ٤٠٘ؼد ةا ٠ٛغار 13

 ( 35گؼٗح٢ ١٦ؽ٠اف ای٢ ةار ةا ؿایؼ ةار٦ای ز٣غق گـحؼدق ك ٠ح١ؼکؽ ١٣ی ةاقغ. )ص  ا١ّاؿ گؼدد. ٣یازی ة٥ در ٣ُؼ

 (٠35یٞی ٠حؼ ك ٔیؼ١٦ؽ٠اف ةا ةار٦ای یک٨٤اظث ا١ّاؿ ق٨د. )ص  50× 50( ةار ٠ح١ؼکؽ پ٥ٞ ٦ا در ؿٌضی ة٥ اةْاد 14

 (37ثبٍ ٕٕڄ )ٛ  6-6

 (37سٮبٍٔٴ  )ٛ  6-6-2

 (37ةؼای ّت٨ر یا ٦غایث زؼیاف آب اؿث. ) ص ٠سؼای ًتیْی یا ٠ن٨٤ّی  آثَاٌ، آثَاٍَ:

٦ؼ ٨٣ع دی٨اری در ٠ْؼض ؿیٜ، ةسؽ دی٨ار٦ای ةارةؼ ؿاظح١اف یا ؿازق امٞی، ک٥ ةؼ صـب قؼایي ؿیٜ ًؼح یا ؿیٞی ک١حؼ،  ىًٔاٍ ٵَي ٍِٔٙٓ:

ة٥ ؿازق یا ؿیـحٟ جکی٥ گاق پی ٣ؽ٣غ. )ص ًؼاصی ك ؿاظح٥ قغق ك ة٥ گ٥٣٨ ای ٗؼك ریؽد ک٥ ٦ٟ ة٥ ؿیالب ٦ا ازازق ّت٨ر آزادا٥٣ د٦غ ك ٦ٟ آؿیتی 

38) 

 (40اڅِاډبر ي ثبٍَبْ ٥َاكٓ )  6-6-3

دی٨ار٦ای ٗؼكریؽقی ك جی٥ٕ ٦ای الزـ ة٥ ١٦ؼاق اجناالت آف ٦ا ة٥ ؿازق ةؼای ٗؼك ریعح٢ پی٨ؿح٥ ة٥ یک ًؼؼ ةایغ ةؼای ةؽرگحؼی٢ ةار  6-6-3-2

کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ ک٥ ة٥ م٨رت ٨١ّدی ة٥ م٘ض٥ دی٨ار ادؼ  5/0یا ةاری ةؼاةؼ  11نٜ ، ٣اقی از زٝؽ٥ٝ ةؼ اؿاس ٣10ٗاقی از ةاد ةؼ اؿاس ٗنٜ 

کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ٠حؼ٠ؼةِ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د، در ٔیؼ ای٢ م٨رت  ٠1ی ک٤غ، ًؼاصی ق٣٨غ. ١٦چ٤ی٢ ةارگػاری ةؼای ةار ٗؼكریؽقی دی٨ار ٣تایغ ةیكحؼ از 

 (40قؼایي زیؼ در ًؼاصی ا٤ٚاع ق٨د: )ص 

 (40ٗؼكریؽقی ة٥ گ٥٣٨ ای ًؼاصی ق٨د ک٥ ٗؼكریؽش در ادؼ ةار ؿیٞی ک١حؼ از آ٣چ٥ ک٥ در ًی ؿیٜ پای٥ ة٥ كز٨د ٠ی آیغ، اج٘اؽ اٗحغ. )ص دی٨ار  -

ب جکی٥ گاق پی ك ةعف ٠ؼجِ٘ ؿاظح١اف در ٠ٛاةٜ ٗؼك ریعح٢، جٕییؼ ٠کاف دائ١ی ك ؿایؼ آؿیب ٦ای ؿازق ای ٣اقی از ادؼات ةار٦ای ؿیٜ در جؼکی -

 (40، ًؼاصی قغق ةاق٤غ. )ص 2یگؼ ةار٦ا ٠ٌاةٙ ةا و٨اةي ٗنٜ ةا د

ًؼاصی ؿازق ای در ٤٠اًٙ ؿیٜ ظیؽ ةؼ ٠ت٤ای ؿیٜ ًؼح م٨رت ٠ی پػیؼد. ةار٦ای ٣اقی از ؿیٜ قا٠ٜ ةار٦ای ٦یغركاؿحاجیک ك  6-6-3-5

كدی٤ا٠یک ة٥ م٨رت اوا٥ٗ ارج٘اّی از ةار ٠حؼ ةؼ دا٣ی٥ جساكز ٣ک٤غ، ٠ٛغار ةا ٦یغر ٦3یغركدی٤ا٣یک اؿث. چ٤ا٣چ٥ ؿؼّث زؼیاف ؿیٜ از 

 1-6-٦6یغركاؿحاجیکی جْؼیٖ ٠ی ق٨د ك در ٔیؼ ای٢ م٨رت ةا اؿح٘ادق از ٠غؿ ٦ای ٦یغركدی٤ا٠یکی ٚاةٜ ٠ضاؿت٥ اؿث. ای٢ اوا٥ٗ ارج٘اع از راة٥ٌ 

 (٠41ضاؿت٥ ٠ی گؼدد. ) ص  2-6-٠6ٌاةٙ قکٜ 

 (6-6-1 )                 

 ک٥ در آف:

a قکٜ: وؼیب 

V)ؿؼّث ؿیالب )٠حؼ ةؼ دا٣ی٥ : 

g)قحاب دٜٛ )٠حؼ ةؼ ٠سػكر دا٣ی٥ : 

 : اوا٥ٗ ارج٘اع ٠ایِ )٠حؼ( ٠ی ةاقغ.   

چ٧ارگ٨ش ...( ک٥ در ٠ْؼض زؼیاف ؿیٜ ٚؼار ٠ی گیؼ٣غ، كاةـح٥  -ق١ِ ك ...، گؼد -، ة٥ زؼیاف ؿیاؿ ك قکٜ ك زةؼی اّىایی )ؿح٨فaوؼیب قکٜ 

 (٠41ی ةاقغ. )ص  2جا  1ك اقکاؿ ٠حْارؼ ؿح٨ف ٦ا ك پای٥ ٦ا، ٠ٛغار وؼیب قکٜ ةی٢  اؿث. در ؿاظح١اف ٦ای ٨١ْ٠ٝی

ة٥ ٨٤ّاف صغاٜٚ ٠ٛغار، ج٨می٥ قغق ك ٠ٛادیؼ ةؽرگحؼ وؼیب قکٜ را ةایغ ةا ج٨ز٥ ة٥ ركاةي ك ج٨می٥ ٦ای ٠غارؾ  25/1در ای٢ ٠تضخ وؼیب قکٜ 

 (٠41کا٣یک ؿیاالت ك ٦یغركٝیک ا٣حعاب ٨١٣د. )ص 
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 َأت ا٥مٕىبن ىٍ ډٺبثڄ څٲِٗ، ياّځًوٓ ي ثَٽى٘ ٽٴ َب١ 6-6-5

ٛاةٜ در ًؼاصی دی٨ار٦ا، قا٨ٝدق ٦ا ك کٖ پایی٢ جؼی٢ ًت٥ٛ ؿاظح١اف ٦ا ك ؿایؼ ؿازق ٦ای كاِٚ قغق در ٥ٌٛ٤٠ ؿیٜ ظیؽ ةایغ وؼایب ا١ًی٤اف در ٠

 (43در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. )ص  33/1ك ةؼای ٕٝؽش ك كاژگ٣٨ی ة٥ ١٦ؼاق ةؼک٤ف کٖ ةؼاةؼ  5/1ٕٝؽش ك كاژگ٣٨ی ةؼاةؼ ةا 

 ثبٍ ثَٳ  6-7

 ٽچٕبر 6-7-1

 ثبٍ ثَٳ ثبڇ 6-7-2
-6، ةا ج٨ز٥ ة٥ ةار ةؼؼ ٠ت٤ا، قیب ك د٠ای ةاـ، ةؼؼ گیؼی ك ا١٦یث ؿازق ةؼای ٦ؼ ٠حؼ٠ؼةِ جن٨یؼ اٗٛی ؿٌش آف، از راة٥ٌ   ةار ةؼؼ ةؼ ركی ةاـ، 

 (45جْیی٢ ٠ی ق٨د:   )ص  7-1

(6-7-1)                    

 ک٥ در آف: 

  3-7-6: ةار ةؼؼ ٠ت٤ا ًتٙ ةعف    

 2-1-6: وؼیب ا١٦یث ةار ةؼؼ ًتٙ زغكؿ    

  4-7-6: وؼیب ةؼؼ گیؼی ًتٙ ةعف    

  5-7-6: وؼیب قؼایي د٠ایی ًتٙ ةعف    

 (45اؿث )ص  6-7-6: وؼیب قیب ًتٙ ةعف    

 ثبٍ ثَٳ ډجىب 6-7-3
 (46ؿاؿ( )ص  50، ةاری اؿث ک٥ ةؼ اؿاس آ٠ار ٨٠ز٨د در ٥ٌٛ٤٠، اصح١اؿ ٗؼاگكث از آف در ؿاؿ دك درمغ ةاقغ )دكرق ةازگكث   ةار ةؼؼ ٠ت٤ا، 

، صغاٜٚ ةؼاةؼ ةا 5-6یا در قکٜ پی٨ؿث  1-7-6ةار ةؼؼ ٠ت٤ا در ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ کك٨ر را ةایغ ةا ج٨ز٥ ة٥ جٛـیٟ ة٤غی ٠كعل قغق در زغكؿ 

 (46.  )ص ٠ٛادیؼ زیؼ در ٣ُؼ گؼٗث

 کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ 25/0                      ةؼؼ ةـیار کٟ )٣ادر( -٥ٌٛ٤٠1 

 کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ 5/0      ةؼؼ کٟ -٥ٌٛ٤٠2 

 کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ 1      ةؼؼ ٠ح٨ؿي -٥ٌٛ٤٠3 

 کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ 5/1      ةؼؼ زیاد -٥ٌٛ٤٠4 

 ٣٨ی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِکیٞ 2      ةؼؼ ؿ٤گی٢ -٥ٌٛ٤٠5 

 کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ 3                    ةؼؼ ٨ٗؽ ؿ٤گی٢ -٥ٌٛ٤٠6 

٠ٛغار ةار ٥ٌٛ٤٠  8/0ای٢ ةار را ٠ی ج٨اف ةا ا٣ساـ ٠ٌاْٝات دٚیٙ جؼ آ٠اری ةؼای ٥ٌٛ٤٠ ٨٠رد ٣ُؼ ٣یؽ جْیی٢ ٨١٣د، كٝی ٠ٛغار آف ٣تایغ ک١حؼ از 

 (٠46ؼة٥ً٨ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د.  )ص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 (47سٺٖٕڈ ثىيْ ََُٙبْ ٽًٍٚ اُ و٪َ ثبٍ ثَٳ )ٛ  1-7-6ػييڃ 

 

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 ١َٔت ثَٳ ځَْٕ 6-7-4

، در ٣ُؼ 2-7-6، ةا ج٨ز٥ ة٥ ادؼ ٣ا٨١٦اری ٠ضیي ك ؿاظث ك ؿاز اًؼاؼ ك ٠یؽاف ةؼؼ گیؼی ةاـ ؿاظح١اف ةؼ اؿاس زغكؿ   وؼیب ةؼؼ گیؼی، 

 (49ةؼؼ، ای٢ وؼیب ةؼاةؼ یک در ٣ُؼ گؼٗح٥ ٠ی ق٨د. )ص ةار  3اٝی  1گؼٗح٥ ٠ی ق٨د. ةؼای ٤٠اًٙ 

 (49)ص    وؼیب ةؼؼ گیؼی،  2-7-6زغكؿ 

 
، ةاـ ةؼؼ ریؽ ةا٠ی اؿث ک٥ ةاالجؼ از ٠ضیي اًؼاؼ ٠ی ةاقغ ك ٠ضاُٗحی از اًؼاؼ كز٨د ٣غارد. اگؼ كاصغ٦ای جاؿیـاجی ةؽرگ ةؼ 2-7-6در زغكؿ 

، ةاقغ، در ای٢        ث ا٣غاز ةاـ ك ؿایؼ ةؼزـحگی ٦ا از ركی ةاـ ةیكحؼ از ارج٘اع ةؼؼ ٠ح٨ازف، ركی ةاـ كز٨د داقح٥ ةاق٤غ یا ارج٘اع دؿ

٠ی ج٨ا٤٣غ ةؼای ةؼؼ ةاـ آف ؿاظح١اف    م٨رت آف ةاـ ١٣ی ج٨ا٧٣غ در گؼكق ةاـ ةؼؼ ریؽ ٚؼار گیؼد. ٨٠ا٣ِ اًؼاؼ ؿاظح١اف جا ٗام٥ٞ دق ةؼاةؼ 

ٗام٥ٞ ٚائٟ از ركی ٠ؼجِ٘ جؼی٢ ٠ا٣ِ جا ركی ةاـ ٠ی ةاقغ.كزف    اـ را ١٣ی ج٨اف در گؼكق ةاـ ةؼؼ ریؽ دا٣ـث. ٠ضاُٗث ایساد کؼدق ك در آف م٨رت ة

 (٠49ضاؿت٥ کؼد. )ص  2-7-6، را ٠ی ج٨اف از راة٥ٌ ٠γعن٨ص ةؼؼ، 

(6-7-2)                        

٠حنٜ ة٥ آف ك یا ٨٠ا٣ِ اًؼاؼ ٠ی ةاقغ. ةاـ ٦ای ٔیؼةؼؼ گیؼ ك ٔیؼ ةؼؼ ریؽ، ةاـ ٦ای ةاـ ةؼؼ گیؼ ةا٠ی اؿث ک٥ از ج١اـ ز٨ا٣ب، پایی٢ جؼ از ٨٠ا٣ِ 

 (٣49ی٥١ ةؼؼ گیؼ ٠ضـ٨ب ٠ی ق٣٨غ ) ص 

ةؼای جْیی٢ وؼیب ةؼؼ گیؼی اؿح٘ادق ٠ی ق٨د، ةایغ ةیا٣گؼ قؼایي پیف ةی٤ی قغق در دكرق ١ّؼ ٠٘یغ ؿاظح١اف  2-7-٨٣6ع ٣اصی٥ ک٥ در زغكؿ 

درز٧ا در دك ًؼؼ ز٧ث ٨٠رد ٣ُؼ ةایغ جْیی٢ ك ٦ؼ کغاـ  45ای ٦ؼ ز٧ث ةاد، ٨٣ع ٣اصی٥ ةؼ اؿاس ٠كعنات ٦ؼ یک از دك ٌٚاع ٨٠رد ٣ُؼ ةاق٤غ. ةؼ

 (49ک٥ ةیكحؼی٢ ادؼ را دارد، ا٣حعاب ٠ی ق٨د. دك ٣اصی٥ ة٥ م٨رت زیؼ جْؼیٖ ٠ی ق٣٨غ: )ص 

٠حؼ یا  9ی ا٣ت٨ق قا٠ٜ ٣ا٨١٦اری ك ٨٠ا٣ِ ٠حْغد ك ٠حؼاکٟ ةا ارج٘اع ٤٠اًٙ ةا جؼاکٟ ؿاظح١ا٣ی ق٧ؼی یا در ٠ساكرت ز٤گٜ ٦ا -وبكٍٕ دَسَاٽڈ

 (41ةیكحؼ )ص 

٠ضغكدق ای ک٥ در آف ؿاظح١اف ٦ا، درظحاف یا ٨٠ا٣ِ دیگؼ ة٥ م٨رت پؼاک٤غق ٚؼار گؼٗح٥ یا در ٠ساكرت دریاچ٥، دریا، ؿاصٜ ةاز یا ١٦ؼاق  -وبكٍٕ ثبُ

٤ا ٤٠اًٛی ک٥ در آف ٦ا جؼاکٟ ؿاظح١اف ٦ا یا ٨٠ا٣ِ یا ارج٘اع آف ٦ا قؼایي ٣اصی٥ پؼجؼاکٟ را ةا پ٨قف ٦ای گیا٦ی کٟ ارج٘اع كاِٚ قغق اؿث. و١

 (٣41غاقح٥ ةاق٤غ، ٠كاة٥ ٣اصی٥ ةاز جٞٛی ٠ی ق٣٨غ. )ص 

 ١َٔت َٙا٤ٔ ىډبٔٓ 6-7-5
 (50جْیی٢ ٠ی ق٨د. )ص ، ةا ج٨ز٥ ة٥ قؼایي ٨٠رد ا٣حُار ؿاظح١اف در ؿاؿ ٦ای ١ّؼ ٠٘یغ 3-7-6، از زغكؿ   وؼیب قؼایي د٠ایی، 

 (50)ٛ    ١َٔت َٙا٤ٔ ىډبٔٓ  3-7-6ػييڃ 

 
 ١َٔت ٕٙت 6-7-6

، ة٥ م٨رت زیؼ جْیی٢ α، ةؼاةؼ كاصغ ٠ی ةاقغ. ةؼای ةاـ ٦ای قیب دار وؼیب قیب ةؼ صـب زاكی٥ قیب،   ةؼای ةاـ ٦ای ٠ـٌش، وؼیب قیب، 

 (٠50ی ق٨د: )ص 

                                                       اٖٝ( -6-7-3) 

                   ب(-6-7-3)
    

    
                                              

                                                         پ(  -6-7-3)

 زاكی٥ 
 

 (50ی ق٨د. )ص ، ةا ج٨ز٥ ة٥ قؼایي ؿٌش قیب دار ٠كعل 1٠-6-7-6، ًتٙ ة٤غ 

اگؼ ؿٌش ةاـ ٕٝؽ٣غق ة٨دق ك ٕٝؽش ةؼؼ ةؼ ركی ؿٌش قیب دار ةغكف ٠ا٣ِ ةاقغ ك ١٦چ٤ی٢ ٗىای کاٗی پایی٢ جؼ از ٝت٥ ةاـ ةؼای ریؽش  6-7-6-1

 ةؼؼ ٨٠ز٨د ةاقغ، ٠ٛغار 
 

درز٥ ظ٨ا٦غ ة٨د.  15ةؼاةؼ    درز٥ ك ةؼای ٠ٛادیؼ ةیكحؼ  10ةؼاةؼ        درز٥، ةؼای  5ةؼاةؼ      ةؼای  

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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ةاـ ٦ای ٕٝؽ٣غق قا٠ٜ پ٨قف ٦ای ٗٞؽی، ؿ٤گ ةؼگ، قیك٥ ای ك پ٨قف الؿحیکی، پالؿحیکی ك ٚیؼا٣غكد ةا ؿ٨ٌح ماؼ ك ٨١٦ار ٠ی ةاق٤غ. 

 ( 51ٔكا٦ای دارای ؿ٨ٌح آزغار را ١٣ی ج٨اف ماؼ در ٣ُؼ گؼٗث. كر٥ٚ ٦ای پ٨قف آؿ٘اٝحی ك چ٨ةی ٕٝؽ٣غق ٠ضـ٨ب ١٣ی ق٣٨غ. )ص 

 در م٨رت ّغـ كز٨د قؼایي ٕٝؽ٣غق یا ٠ا٣ِ دار ة٨دف ةاـ، ٠ٛغار 
 

درز٥ ٠ی ةاقغ.  ٦45ای ةیكحؼ ةؼاةؼ    درز٥ ك ةؼای  30ةؼاةؼ      ةؼای  

 (51)ص 

ت در ةاـ ٦ای ٨ٚؿی وؼیب ادؼ قیب ةایغ ةا ج٨ز٥ ة٥ قیب ٨ٚس در ٨ًؿ آف جْیی٢ گؼدد. ةؼای ای٢ ٨ُ٤٠ر کاٗی اؿث ٨ٚس ة٥ م٨ر 6-7-6-2

جْیی٢ گؼدد جْغاد  6-7-6یک چ٤غ وْٞی در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د ك وؼیب ادؼ قیب ةؼای ٦ؼ یک از اوالع ةؼ صـب زاكی٥ وِٞ ةا اٗٙ ك ةؼ ًتٙ ة٤غ 

ی٢ ٌْٚات در ٦ؼ ٣ی٥١ ٨ٚس ٣تایغ از ؿ٥ ٥ٌْٚ ک١حؼ ةاقغ. ةؼای ٚـ١ث ٦ای ةا زاكی٥ قیب ةیكحؼ از ٦٘حاد درز٥ ةار ةؼؼ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ٣كغق ك ا

 (51اصی زؽك جٛـی١ات ٨ٚس در ٣ُؼ گؼٗح٥ ١٣ی ق٨د. )ص ٨٣

 (51ةؼای ةاـ ٦ای ک٤گؼق ای ك قیب دار د٣غا٥٣ ای ٠ٛغار وؼیب قیب ةؼای کٞی٥ ؿ٨ٌح ةؼاةؼ یک ظ٨ا٦غ ة٨د. )ص  6-7-6-3

د. ٨ًؿ ٣اصی٥ جس١ِ ةؼؼ ةؼاةؼ ٨ًؿ ةایغ دك ةؼاةؼ ق٨   ةؼای ًؼاصی ًؼح ٝت٥ پایی٢ ةاـ، ک٥ در آف ا٠کاف جس١ِ ةؼؼ كز٨د دارد، ٠ٛغار  6-7-6-4

٠حؼ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. ةؼای  5/1الزـ ٣یـث از ةؼ دی٨ار زیؼ ؿٖٛ ة٥ ؿ١ث ةیؼكف ةیكحؼ از  1-7-6ًؼق ظ٨ا٦غ ة٨د كٝی ای٢ ٨ًؿ ٠ٌاةٙ قکٜ 

 (51ةؼ اؿاس قؼایي صؼارجی ای٢ ٣اصی٥ ٠ضاؿت٥ ٠ی ق٨د. )ص    در ای٢ ٣اصی٥، وؼیب    ٠ضاؿت٥ 

 
 (52ډٺياٍ ثبٍ ثَٳ ثَ ٍيْ ٥ٌَ څجٍ دبٕٔه ثبڇ )ٛ  1-7-6ٙپڄ 

 

 ثبٍځٌاٍْ َبْ ډشًاُن ي وبډشًاُن 6-7-7

ر ةعف ةارگػاری ٠ح٨ازف صاٝحی از ةارگػاری ةؼؼ ةؼ ركی ةاـ ؿاظح١اف اؿث ک٥ ادؼات كزش ةاد یا ٨٣ر ظ٨رقیغ، ک٥ ةاّخ اٗؽایف یا کا٦ف ةار ةؼؼ د

ة٥ كاؿ٥ٌ كزش ةاد یا ٨٣ر ظ٨رقیغ ةؼ ركی ةاـ ٦ای قیب دار، ا٠کاف کا٦ف ةار٦ای ةؼؼ در كز٨ق رك ة٥ ةاد ٦ایی از ةاـ ٠ی ق٨د را در ٣ُؼ ١٣ی گیؼد. 

٠ی ق٨د.  یا رك ة٥ ظ٨رقیغ ك اٗؽایف ای٢ ةار٦ا در ٨٣اصی پكث ة٥ ةاد كز٨د دارد. ای٢ ٨٠و٨ع ٨٠زب ج٨زیِ ٣ا٠ح٨ازف ةار ةؼؼ ةؼ ركی ای٢ ٨٣ع ةاـ ٦ا

٠ح٨ازف ةؼؼ، ادؼ ةارگػاری ٣ا٠ح٨ازف ةؼؼ ٣یؽ ةایغ ة٥ ٨ًر زغاگا٥٣ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. در جْیی٢ ةار ٣ا٠ح٨ازف ا٠کاف كزش ة٤اةؼای٢ ّالكق ةؼ ةارگػاری 

 (52ةاد از ج١اـ ز٨ا٣ب ةایغ ةؼرؿی گؼدد. در ٣ُؼ گؼٗح٢ صاٝث ةار ٣ا٠ح٨ازف ةؼؼ ةؼای ةاـ ٦ای جعث الزـ ٣یـث. )ص 

 ثبڇ َبْ ثب ٕٙت ىي ٔب ؿىي ٥َٵٍ 6-7-7-1
ی ق٨د. در ٣ُؼ گؼٗح٢ ةار ٣ا٠ح٨ازف ةؼؼ ٠ا٣ساـ  2-7-6ؼای ةاـ ٦ای ةا دك قیب دك یا چ٤غ ًؼ٥ٗ، ةارگػاری ٠ح٨ازف ك ٣ا٠ح٨ازف ةؼؼ ٠ٌاةٙ قکٜ ة

 (52% الزـ ٣یـث. )ص 60% ك قیب ؿٖٛ ةیكحؼ از  4ةؼای ةاـ ٦ای ةا قیب ؿٖٛ ک١حؼ از 

٠حؼ ةا جیؼ٦ای ةا جکی٥ گاق ؿادق ةی٢ جاج ك پای قیب، ةار ٣ا٠ح٨ازف یک٨٤اظث ةؼؼ  ١6حؼ از ک (W)ةؼای ةاـ ٦ای ةا ٗام٥ٞ اٗٛی ةی٢ جاج ك پای قیب 

 (52ك در ٚـ١ث رك ة٥ ةاد ةغكف ةار ةؼؼ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. )ص      در ٚـ١ث پكث ة٥ ةاد ٠ٌاةٙ قکٜ ةا قغت 

ةؼ كاصغ   √   ة٥ اوا٥ٗ ؿؼةار ة٥ قغت    ك در ؿ١ث پكث ة٥ ةاد  در ؿ١ث ةادگیؼ 3/0   ةؼای ؿایؼ ةاـ ٦ا، ةار ٣ا٠ح٨ازف قا٠ٜ ةار گـحؼدق 

ؿٌش اٗٛی ك در ٗام٥ٞ اٗٛی 
 

 

  

√ 
، ةیا٣گؼ قیب ؿٖٛ )جا٣ژا٣ث زاكی٥ قیب( ٠ٌاةٙ قکٜ ٠ی ةاقغ. iاز جاچ قیب ة٥ ؿ١ث پای قیب ظ٨ا٦غ ة٨د.  

 (53، ةؼ صـب ٠حؼ از راة٥ٌ زیؼ ةغؿث ٠ی آیغ: )ص   ارج٘اع ا٣تاقث ةؼؼ، 

(6-7-4)          √   
 √              

٠حؼ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ٠ی ق٨د.  6ةؼاةؼ    ٠حؼ ةاقغ،  6ک١حؼ از  Wدر ٚـ١ث رك ة٥ ةاد ةؼ صـب ٠حؼ ٠ی ةاقغ. چ٤ا٣چ٥  Wةؼاةؼ ةا    در راة٥ٌ ٨ٗؽ، 

 (53)ص 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

056 

 مبحث  ششم مقررات ملی ساختمان عــــــمران 1در22 6فصل 

   6  مبحث
 (53ٍ )ٛ ثبٍ ډشًاُن ي وبډشًاُن ثَٳ ىٍ ثبڇ َبْ ثب ٕٙت ىي ٔب ؿىي ٥َٵ 2-7-6ٙپڄ 

 ثبڇ َبْ ٹًٕٓ 6-7-7-2

ا٣ساـ یٟ ق٨د. در ای٢ ةاـ ٦ا، اگؼ زاكی٥ قیب ظي راةي از جاج ة٥ پای  3-7-6ةؼای ةاـ ٦ای ٨ٚؿی، ةارگػاری ٠ح٨ازف ك ٣ا٠ح٨ازف ةؼؼ ٠ٌاةٙ قکٜ 

رز٥ ةاقغ، ٨ُ٤٠ر کؼدف ةار د 60درز٥ یا ةیكحؼ از  10درز٥ ةاقغ( ک١حؼ از  ٨ٚ70س )یا ٥ٌٛ٣ ای ک٥ قیب ظي ١٠اس ةؼ ٨ٚس در آف ٥ٌٛ٣ 

پكث  ٣ا٠ح٨ازف وؼكری ٣یـث. در ٔیؼ ای٢ م٨رت، در ةارگػاری ةار ٣ا٠ح٨ازف ةؼای ةعف رك ة٥ ةاد، ةار ةؼؼ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ٣ع٨ا٦غ قغ ك ةؼای ٚـ١ث

ٝضاظ ٣ع٨ا٦غ قغ. در ج٨ویضات زیؼ  درز٥ ةار ةؼؼ 70ة٥ ةاد، ج٨زیِ ةار ةؼؼ ٠ٌاةٙ قکٜ ظ٨ا٦غ ة٨د. ةؼای ةعف ٦ایی از ةاـ ةا زاكی٥ قیب ةیكحؼ از 

 (٠54ضاؿت٥ قغق اؿث. )ص      ةا    ٠ٛغار  3-7-6ك قکٜ 

 
 (55ثبٍ ډشًاُن ي وبډشًاُن ىٍ ثبڇ َبْ ٹًٕٓ )ٛ  3-7-6ٙپڄ 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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، ٠ضاؿت٥ قغق 2     /   درز٥ ةاقغ، ٠ٛغار قغت ةار در جن٨یؼ اٗٛی ةاـ در پای قیب از ٠ٛغار  30اگؼ زاكی٥ قیب پای ةاـ ک١حؼ یا ةؼاةؼ  -اٖٝ

 (56، در جاج کا٦ف ظ٨ا٦غ یاٗث )قکٜ اٖٝ(. )ص 5/0   ةؼای زاكی٥ قیب پای ةاـ، ة٥ ٨ًر ظٌی ة٥ ٠ٛغار 

 2       در جاج ة٨ٌر ظٌی جا ٠ٛغار  5/0   درز٥ ةاقغ، ٠ٛغار قغت ةار ةؼؼ در جن٨یؼ اٗٛی ةاـ از  70ك  30اگؼ زاكی٥ قیب پای ةاـ ةی٢  -ب

در پای ةاـ )٠ضاؿت٥  2       درز٥ اٗؽایف دادق قغق ك ؿپؾ ة٥ ٠ٛغار  30درز٥( در ٠ضٜ زاكی٥ قیب  30)٠ضاؿت٥ قغق ةؼای زاكی٥ قیب 

 (56قغق ةؼای قیب پای ةاـ( ة٥ ٨ًر ظٌی کا٦ف دادق ٠ی ق٨د )قکٜ ب(. )ص 

درز٥ ةار ةؼؼ م٘ؼ در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغق ك ةؼای ةٛی٥ ةاـ  70ی٢ جؼ از زاكی٥ قیب درز٥ ةاقغ. ةؼای ٣اصی٥ پای 70اگؼ زاكی٥ قیب پای ةاـ ةیكحؼ از  -پ

 (٠56ٌاةٙ صاٝث ب ١ّٜ ظ٨ا٦غ قغ )قکٜ پ( ) ص 

ةیكحؼ از اگؼ در ک١حؼ از یک ٠حؼی پای ةاـ، ز٠ی٢ ك یا ةاـ دیگؼی ٚؼار دارد، ةؼای دك صاٝث ب ك پ، ٠ٛغار قغت ةار ةؼؼ ةؼای ٣اصی٥ ةا زاكی٥ قیب 

درز٥ جا ٝت٥ ةاـ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ظ٨ا٦غ قغ. )ٚـ١ث ظي ی٢ در اقکاؿ ب  30کا٦ف دادق ٣كغق ك ةؼاةؼ ٠ٛغار ٠ضاؿت٥ قغق در زاكی٥ قیب درز٥  30

 (56ك پ( )ص 

 ثبڇ َبْ ىوياوٍ ىاٍ، ٽىڂٌَ اْ ي سبيٌ ؿٕه ىاٍ 6-7-7-3

٣ُؼ گؼٗح٥ ٠ی ق٨د. ٠ٛغار ةار ٠ح٨ازف ةؼای ای٢ گ٥٣٨ ةاـ ٦ا ٠ٌاةٙ درمغ ةاقغ، ةار ةؼؼ ٣ا٠ح٨ازف در  3در ای٢ گ٥٣٨ ةاـ ٦ا، اگؼ قیب ؿٖٛ ةیكحؼ از 

(. قغت ةار ةؼؼ ٣ا٠ح٨ازف در جن٨یؼ اٗٛی، از ٣نٖ ٠ٛغار ةار ةؼؼ ٠ح٨ازف در 3-6-7-٠6ی ةاقغ )ة٤غ      ةا ٝضاظ کؼدف    ةؼاةؼ  4-7-6قکٜ 

 (56( اٗؽایف ٠ی یاةغ.  )ص     ظ در ٣ٛاط ْٚؼ ةاـ )ةا ٝضا 2     ٣ٛاط جاج ة٥ ٨ًر ظٌی ة٥ ٠ٛغار 

 
 (56ثبٍ ډشًاُن ي وبډشًاُن ىٍ ثبڇ َبْ ىوياوٍ ىاٍ )ٛ  4-7-6ٙپڄ 

 (58ثبڇ دبٕٔه سَ ىٍ ٕبهشمبن َبْ ثب ثبڇ دچٍ اْ )ٛ  6-7-9-1
ةؼؼ ةؼ ادؼ كزش ةاد ١٠ک٢ اؿث از ٚـ١ث ةاالجؼ ةاـ ؿاظح١اف ةؼ ركی ةاـ پایی٢ جؼ آف ریؽش ک٤غ )ا٣تاقث پكث ة٥ ةاد( یا ةاد  7-7-٠6ٌاةٙ قکٜ 

-7-6قکٜ  در ز٧ث ٠ٛاةٜ ةار ةؼؼ را ةؼ ركی ةاـ پایی٢ جؼ در ٠ساكرت ٚـ١ث ة٤ٞغجؼ ا٣تاقح٥ ؿازد )ا٣تاقث رك ة٥ ةاد(. ٠ٛغار ا٣تاقث ةار ةؼؼ ٠ٌاةٙ

، ارج٘اع ةار         ةاقغ، ٣یازی ة٥ در ٣ُؼ گؼٗح٢ ا٣تاقحگی ةؼؼ ٣یـث.          2/0ة٥ ةار ٠ح٨ازف اوا٥ٗ ظ٨ا٦غ قغ. چ٤ا٣چ٥ ٣ـتث  8

ا٣تاقث پكث ة٥ ةاد ك  ةؼاةؼ ارج٘اع ٣ؽدیک جؼی٢ ٥ٌٛ٣ ةاـ ٠ساكر ةاالجؼ از ركی ةؼؼ ٠ح٨ازف ركی ةاـ پایی٢ جؼ ٠ی ةاقغ. ٦ؼ دك ا٠کاف   ةؼؼ ٠ح٨ازف ك 

 رك ة٥ ةاد ةایغ ٠ٌاةٙ صاٝث ٦ای اٖٝ ك ب در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د:

ة٥ دؿث  4-7-6از راة٥ٌ    در پای دی٨ار ٚـ١ث ة٤ٞغجؼ ظ٨ا٦غ ة٨د.        در صاٝث پكث ة٥ ةاد، قغت ةار ةؼؼ ا٣تاقث ةؼاةؼ ٠ٛغارا  -اٖٝ

 (59ی ةاقغ. )ص ةیا٣گؼ ٨ًؿ ةاـ ةاالجؼ ٠   ٠ی آیغ ك در آف راة٥ٌ 

 
 (59ومبٔ٘ ثَٳ اوجبٙشٍ ٙيٌ ثَ ثبڇ دبٕٔه سَ )ٛ  8-7-6ٙپڄ 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 مبحث  ششم مقررات ملی ساختمان عــــــمران 1در22 6فصل 

  6  مبحث

 (61ثَٳ څٲِويٌ )ٛ  6-7-11

ةار ةؼؼ، ةار صامٜ از ٕٝؽش ةؼؼ از ةاـ قیب دار ةاالجؼ ك ریعح٢ آف ة٥ ؿٖٛ پایی٢ جؼ ةایغ ةؼای ةاـ ٦ای ٕٝؽ٣غق ةا قیب ؿٖٛ  6ك  5، 4در ٤٠اًٙ 

ایی٢ ةاـ درمغ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. ٠ٛغار کٜ ةار ةؼ كاصغ ٨ًؿ در راؿحای ٝت٥ پ 15ةیكحؼ از دك درمغ ك ةؼای ؿایؼ ةاـ ٦ای ةا قیب ؿٖٛ ةیكحؼ از 

، ٗام٥ٞ اٗٛی ٝت٥ پایی٢ جا ظي اٝؼاس ؿٖٛ قیب دار ةاالجؼ اؿث. ای٢ ةار ة٥ Wةؼ ركی ةاـ پایی٢ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ٠ی ق٨د.  4/0      ةالجؼ ةؼاةؼ 

 ٨ً5/4ؿ ةاـ پایی٤ی ک١حؼ از ٠حؼ از آف ةؼ ركی ةاـ پایی٢ ة٥ م٨رت ٨٣اری ج٨زیِ ٠ی ق٨د. اگؼ  ٨ً5/4ر یک٨٤اظث از ةؼ ٝت٥ پایی٢ ةاـ ةاالجؼ جا ٗام٥ٞ 

 (٠62حؼ کا٦ف ٠ی یاةغ. )ص  ٠5/4حؼ ةاقغ، ٠ٛغار ةار ة٥ ٣ـتث ٨ًؿ ةاـ ةؼ 

(. ٨ًؿ 9-7-٠6ٌاةٙ قکٜ  dك  ٠hحؼ ةاقغ )       ك      ةؼای دك ؿازق ٠ساكر، ةار ةؼؼ ٕٝؽ٣غق در م٨رجی در ٣ُؼ گؼٗح٥ ٠ی ق٨د ک٥ 

     ( ٠حؼ ة٨دق ك ٠ٛغار ةار ةؼؼ ةؼ كاصغ ٨ًؿ ٨٣ار ةؼاةؼ d 5/4-ةؼاةؼ )٨٣ار ةار ةؼؼ ٕٝؽیغق ةؼ ركی ةاـ پایی٢ جؼ 
       

     
⁄ در ٣ُؼ   

 گؼٗح٥ ظ٨ا٦غ قغ.

ف ة٥ ةؼؼ در ةار ةؼؼ ٕٝؽ٣غق ة٥ ةار ٠ح٨ازف اوا٥ٗ ٠ی ق٨د ك ادؼ آف ة٥ م٨رت ١٦ؽ٠اف ةا ةؼؼ ٣ا٠ح٨ازف، ا٣تاقحگی ةؼؼ، ةارگػاری ةعكی ةؼؼ ك ادؼ ةارا

 ٥ ١٣ی ق٨د.٣ُؼ گؼٗح

 وبدبٔياٍْ ثَٽٍ اْ ي اوجٚشڂٓ آة 6-7-13

دٝیٜ  در ًؼاصی ةاـ ةایغ ٣اپایغاری ةؼک٥ ای قغف ةؼرؿی ق٨د. ةؼای ةاـ ٦ای ةا قیب ؿٖٛ ک١حؼ از دك درمغ ك ةاـ ٦ای ةا ا٠کاف ا٣تاقحگی آب، ة٥

 (62اؿت٥ ك ارزیاةی ٠ی ق٨د. )ص گؼٗحگی آب رك، جٕییؼ قکٜ ةاـ ةؼ ادؼ ةار کا٠ٜ ةؼؼ، ةا ٝضاظ ادؼ ةؼک٥ ای قغف، ٠ض

 ثبڇ ٕبهشمبن َبْ ډًػًى 6-7-14
٠حؼ از ؿاظح١اف ٨٠ز٨د، ّالكق ةؼ ًؼاصی  6ةار ةؼؼ، در م٨رت ؿاظث ؿاظح١اف زغیغ ة٥ م٨رت چـتیغق یا در ٗام٥ٞ ک١حؼ از  6ك  5در ٤٠اًٙ 

ةار ةؼؼ ٣یؽ در م٨رت  4ك  3ایغ ةؼرؿی ق٨د. و٤١ا در ٤٠اًٙ ؿاظح١اف زغیغ ةؼای ةار ةؼؼ، ادؼات اوا٥ٗ قغف ةار ةؼؼ ةؼ ةاـ ؿاظح١اف ٨٠ز٨د ة

(، ادؼ ا٣تاقحگی ةؼؼ ةؼ ركی ؿاظح١اف ٦ای 11-7-6ؿاظث ؿاظح١اف زغیغ ة٥ م٨رت چـتیغق ة٥ ؿاظح١اف ٨٠ز٨د )ة٥ ٨٤ّاف ٥٣٨١٣ ٠ٌاةٙ قکٜ 

 (62زغیغ ك ٨٠ز٨د ةایغ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. )ص 

 
 (63مبن َبْ ډًػًى )ٛ اطَ ثبٍ ثَٳ ٍيْ ثبڇ ٕبهش 11-7-6ٙپڄ 

 

 (65ثبٍ ثبٍان )  6-8

 (69ثبٍ ٔن )  6-9

 ١وبډز إمٓ ٔن 6-9-5

 (70وعا٠ث اؿ١ی یط را ٠ی ج٨اف ةؼای ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ کك٨ر ةؼ اؿاس جٛـیٟ ة٤غی ٗنٜ ٦٘حٟ ای٢ ٠تضخ ة٥ م٨رت زیؼ در ٣ُؼ گؼٗث: )ص 

    ةؼؼ کٟ، ٣ادر ك ٠ح٨ؿي           -3ك  2، ٤٠1اًٙ  -

           ةؼؼ زیاد  -٥ٌٛ٤٠4  -

 (70)ص                        ةؼؼ ؿ٤گی٢  -٥ٌٛ٤٠5  -

 (71)ص             ةؼؼ ٨ٗؽ ؿ٤گی٢  -٥ٌٛ٤٠6  -

ةازگكث در ٤٠اًٙ ک٦٨ـحا٣ی ک٥ اصح١اؿ ك٨ٚع ةار٣غگی ٦ای ةـیار قغیغ ك اٗث قغیغ د٠ای ٠ضیٌی كز٨د دارد، وعا٠ث اؿ١ی یط ةؼ اؿاس دكرق 

 (71پ٤ساق ؿاؿ ةا اؿح٘ادق از ٠ٌاْٝات ٠ضٞی یا اًالّات ؿاز٠اف ٨٦اق٤اؿی کك٨ر جْیی٢ ٠ی ق٨د. )ص 

 ثبٍ ثبى   6-10

ؿیـحٟ امٞی ةارةؼ ؿاظح١اف ٦ا ك ؿازق ٦ا ك کٞی٥ ازؽاء ك پ٨قف ٦ای آف ٦ا ةایغ ةؼای ادؼ ٣اقی از ةاد، ةؼ اؿاس و٨اةي ای٢ ٗنٜ  6-10-1-1

 (73. )ص ًؼاصی ك ؿاظح٥ ق٣٨غ

در ًؼاصی اّىای ؿازق، ادؼ ٣اقی از ةار ةاد ةا ةار زٝؽ٥ٝ ز١ِ ١٣ی ق٨د. کٞی٥ اّىای ؿازق ةایغ ةؼای ادؼ ٦ؼ یک از ای٢ دك ةارگػاری،  6-10-1-3

 (١٦73ا٤٦گ ةا و٨اةي ٠ؼة٥ً٨ ًؼاصی ق٣٨غ. )ص 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 سخته ولی با ما آسونه مقررات ملی ساختمانمبحث   ششم 

  6  مبحث

ةاد ٚاةٜ اؿح٘ادق اؿث.و٨اةي ٠ضاؿت٥ ةار ةاد كارد ةؼ ؿاظح١اف ؿ٥ ركش اؿحاجیکی، جادیؼات دی٤ا٠یکی ةاد ك جسؼةی ةؼای جْیی٢ ةار٦ای  6-10-1-4

 (74ای٢ ٗنٜ جكؼیش قغق اؿث. ) ص  15-10-6اٝی  4-10-٦6ا ك ؿازق ٦ای ٔیؼؿاظح١ا٣ی ة٥ ركش اؿحاجیکی در ة٤غ٦ای 

اف ٦ای ٣ؼـ ک٥ ز٠اف ٠ح٤اكب ارجْاقات ةؼاةؼ ّؼض ٨٠دؼ آ٧٣ا ة٨دق ك در ؿازق ؿاظح١ ٠4حؼ یا  60در ؿاظح١اف ٦ای ة٤ٞغ ک٥ ارج٘اع آ٧٣ا ةیكحؼ از 

دا٣ی٥ ةاقغ، ك در ؿازق ٦ای ٔیؼؿاظح١ا٣ی ٣ؼـ ٣ُیؼ دكدکف ٦ا، ٠عازف ك دکٜ ٦ا ک٥ ز٠اف ٠ح٤اكب ارجْاقات ًتیْی آف ٦ا  5/1ًتیْی آف ةؽرگحؼ از 

ای٢ ؿاظح١اف ٦ا ك ؿازق ٦ا ةایغ یکی از دك ركش دا٣ی٥ اؿث، ٠ضاؿت٥ ةار ةاد ة٥ ركش اؿحاجیکی کاٗی ٣یـث. ةؼای ٠ضاؿت٥ ةار ةاد در  0/1ةؽرگحؼ از 

 (74زیؼ را ة٥ کار گؼٗث: )ص 

 (74ارائ٥ قغق اؿث. )ص  4-6-اٖٝ( ركش جادیؼات دی٤ا٠یکی ةار ةاد، ٣ُیؼ آ٣چ٥ در پی٨ؿث پ

 (74ب( ركش جسؼةی ك اؿح٘ادق از ج٣٨ٜ ةاد، ٠ٌاةٙ ركش ٦ای ٠ْحتؼ ةی٢ ا١ٝٞٞی. )ص 

 َٕ٭ز ډجىبْ ثبى 6-10-2
٠حؼ از ؿٌش ز٠ی٢ در ٥ٌٛ٤٠ ای ٠ـٌش ك ةغكف ٠ا٣ِ اؿث ک٥ ةؼ اؿاس آ٠ار ٨٠ز٨د  10، ؿؼّث ٠ح٨ؿي ؿاّحی ةاد در ارج٘اع Vت٤ای ةاد، ؿؼّث ٠

 ؿا٥ٝ( ةاقغ. 50% )دكرق ةازگكث 2در ٥ٌٛ٤٠، اصح١اؿ ٗؼاگػقث از آف در ؿاؿ ک١حؼ از 

صـب کی٠٨ٞحؼ ةؼ ؿاّث ارائ٥ قغق اؿث. ةؼای ٤٠اًٛی ک٥ ٣اـ آف ٦ا در ةؼ  1-10-6ؿؼّث ٠ت٤ای ةاد ةؼای ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ کك٨ر در زغكؿ ق١ارق 

 (75زغكؿ ٣یا٠غق اؿث، ؿؼّث ٠ت٤ای ةاد ةایغ ةؼاةؼ ةا ٠ٛغار آف ةؼای ٣ؽدیک جؼی٢ ایـحگا٦ی ک٥ ٣اـ آف در زغكؿ آ٠غق اؿث، اظحیار گؼدد. ) ص 

ؼاٗی ٥ٌٛ٤٠، ٣یاز ة٥ جا٠ی٢ ا١ًی٤اف ةیكحؼ ةؼای ًؼاصی در ةؼاةؼ ةار ةاد ةؼای ؿاظح١اف ٦ایی ک٥ ة٤ا ة٥ ا١٦یث یا قکٜ ظاص آف ٦ا ك قؼایي ج٨پ٨گ

٣تایغ  ةاقغ، ؿؼّث ٠ت٤ای ةاد ةایغ ةؼ اؿاس ٠ٌاْٝات آ٠اری ك ةؼای دكرق ةازگكث ٠ـاكی یا ةیف از پ٤ساق ؿاؿ جْیی٢ گؼدد. ای٢ ؿؼّث، ة٥ ٦ؼ صاؿ،

 (75کی٠٨ٞحؼ در ؿاّث اظحیار ق٨د. )ص  80ک١حؼ از 

 ٍ ډجىبْ ثبىٵٚب 6-10-3
اؿح٘ادق ٗكار ٠ت٤ای ةاد، ٗكاری اؿث ک٥ ةاد ةا ؿؼّحی ةؼاةؼ ةا ؿؼّث ٠ت٤ای ةاد ةؼ ؿٌضی ٨١ّد ةؼ ز٧ث كزش ةاد كارد ٠ی ک٤غ. ٠ٛغار ای٢ ٗكار ةا 

 (75از راة٥ٌ زیؼ ٠ضاؿت٥ ٠ی ق٨د. )ص 

(6-10-2)                     

 (75ٗكار ٠ت٤ای ةاد، ة٥ کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ اؿث. )ص  ٥q ك ؿؼّث ٠ت٤ای ةاد، ة٥ ٠حؼ ةؼ دا٣ی Vدر ای٢ راة٥ٌ 

 (75ٗكار ٠ت٤ای ةاد ةؼای ؿؼّث ٦ای ٠ح٤اَؼ دادق قغق اؿث. )ص  1-10-6در زغكؿ 

 اٍسٶب٫ ډجىب 6-10-6-1

 ة٥ کار ٠ی ركد، ة٥ قؼح زیؼ جْؼیٖ ٠ی ق٨د:   ارج٘اع ٠ت٤ا ک٥ در ٠ضاؿت٥ وؼیب 

، ٠ٛغار ارج٘اع ٠ت٤ا در ؿ١ث رك ة٥ ةاد ةؼاةؼ ارج٘اع ٥ٌٛ٣ ٨٠رد ٣ُؼ از 4-6ای٢ ةعف یا پی٨ؿث  8-10-6ة٤غ  اٖٝ( ةؼای ؿاظح١اف ٦ای ٤٠ٌتٙ ةؼ

ك ةؼای ةاـ ك ةغ٥٣ ٦ای زا٣تی ؿاظح١اف ٠ْادؿ ارج٘اع کٜ         ، ةؼای ؿ١ث پكث ةاد ٣نٖ ارج٘اع کٜ ؿاظح١اف (Z)ؿٌش ز٠ی٢ 

 (77اؿث. )ص       ؿاظح١اف 

یا قف ٠حؼ )٦ؼ کغاـ ک٥ ةؽرگحؼ اؿث( اظحیار ٠ی  (h)ةؼاةؼ ةا ٠ح٨ؿي ارج٘اع ؿٖٛ  Zای٢ ةعف،  9-10-6ف ٦ای ٤٠ٌتٙ ةؼ ة٤غ ب( ةؼای ؿاظح١ا

درز٥ ةاقغ، ٠ی ج٨اف ارج٘اع پاقیب را ة٥ ٨٤ّاف ارج٘اع ٠ت٤ا اظحیار کؼد. در ٦ؼ صاؿ ارج٘اع ٠ت٤ا ٣تایغ ک١حؼ  7ق٨د. چ٤ا٣چ٥ زاكی٥ قیب ؿٖٛ ک١حؼ از 

 (٠77حؼ اظحیار ق٨د. )ص  6از 

 (77ةؼاةؼ ةا ارج٘اع آف زؽء از ؿٌش ز٠ی٢ ٨ُ٤٠ر ٠ی ق٨د )ص  Zپ( ةؼای ٦ؼ یک از ازؽای ٠حنٜ ة٥ ؿاظح١اف، ٠ٛغار 

 (77ت( در ٠ضاؿت٥ ٗكار )٠کف( داظٞی ؿاظح١اف ٦ا: )ص 

٠ْادؿ ارج٘اع کٜ ؿاظح١اف اؿث  Zچ٤ا٣چ٥ ةازق٨ در ؿ١حی ٔیؼاز رك ة٥ ةاد ة٨دق ك ركی كز٨ق داظٞی ؿاظح١اف ٣یؼكی ٠کكی ایساد ق٨د،  -1
      

٠ْادؿ ارج٘اع ةاالجؼی٢ ةازق٨ در كز٥ رك ة٥ ةاد ٨ُ٤٠ر ٠ی ق٨د. در ز٧ث  Zچ٤ا٣چ٥ ةازق٨ در ؿ١ث رك ة٥ ةاد ةاقغ ك ٗكار داظٞی ایساد ق٨د،  -2

 (77)ص       ا١ًی٤اف ٠ی ج٨اف ٗكار داظٞی را ٣یؽ ةا ارج٘اع کٜ ؿاظح١اف ٠ضاؿت٥ ٨١٣د 
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061 

 مبحث  ششم مقررات ملی ساختمان عــــــمران 1در22 6فصل 

  6  مبحث

 (83) ص ډشَ  20ي اٍسٶب٫ ٽمشَ اُ  1ٕبهشمبن َبْ ثب وٖجز اثٮبىْ ٽمشَ اُ  ١َأت اطَ سىيثبى ي ٵٚبٍ ثَاْ 6-10-9

 
 (85)ص  ٍيْ ٕبٌُ ثبٍثَ اٝچٓ      اڅٴ ١َأت سَٽٕجٓ ٵٚبٍ ي ډپ٘ هبٍػٓ  4-10-6ٙپڄ 

 
 (86)ص ٍيْ ٕبٌُ ثبٍثَ اٝچٓ      ة ١َأت سَٽٕجٓ ٵٚبٍ ي ډپ٘ هبٍػٓ -4-10-6ٙپڄ 

 اٖٝ ك ب: 4-10-6قکٜ ٦ای یادداقث ٦ای ٠ؼة٨ط ة٥ 

در زغاكؿ ٠ؼة٥ً٨، ٠یؽاف      ( صاال ةارگػاری اٖٝ ك ب، ة٥ جؼجیب ز٧ث كزش ةاد، ١٦ـ٨ ةا قیب ةاـ ك ٨١ّد ةؼ آف را ٣كاف ٠ی د٦غ. وؼایب 1

ی٨ار٦ا ك ةاـ را جْیی٢ ٠ی ٗكار )٠کف( را ركی کٞی٥ كز٨ق ؿاظح١اف ك ةاـ ك ١٦ی٢ ٨ًر ٗكار٦ای )یا ٠کف ٦ای( اواٗی ٨٠وْی در ٨٣ار ک٤اری د

 (86ک٤غ. )ص 

( ؿاظح١اف ةایغ ةؼای ٦ؼ یک از دك ا٠حغاد امٞی ةارگػاری ك در ٦ؼ دك ز٧ث جضٞیٜ ك ًؼاصی ق٨د. ةارگػاری ٠سؽای ةاـ ٦ا در صاٝث اٖٝ ك ب 2

 (86ةؼای ٨ُ٤٠ر ٨١٣دف ادؼات ٤٠سؼ ة٥ پیچف ك ١٦ی٨ٌ٤ر ةغجؼی٢ صاٝث ةارگػاری اٝؽا٠ی اؿث. )ص 

 (87از ًؼیٙ دركف یاةی ة٥ دؿث ٠ی آی٤غ. ) ص      ( ةؼای زكایای از قیب ةاـ ک٥ در زغكؿ دادق ٣كغق ا٣غ، ٠ٛادیؼ 3

 ( 87ة٥ ٤ْ٠ای ٣یؼكی رك ة٥ ؿٌش )ٗكار( ك ٤٠٘ی ة٥ ٤ْ٠ای ٣یؼك٦ای ظارج از ؿٌش )٠کف( ٠ی ةاقغ. )ص      ( وؼایب ٠ذتث 4

 (87% ٣یؼكی ٠ؼة٨ط ة٥ ةاد ٨ُ٤٠ر ق٨د. )ص 70ؼاصی ٠یٜ ٧٠ار اجناؿ ٚاة٧ا ة٥ پی( کاٗیـث ( در ًؼاصی پی ؿاظح١اف ٦ا )ةسؽ 5ً

٠حؼ ٨ُ٤٠ر ق٨د. در ةاـ ٦ای ةا  6ك ارج٘اع صغاکذؼ ةاـ ة٨دق ك ةایغ صغاٜٚ  (H)٠ح٨ؿي ارج٘اع پاقیب  (h)، ارج٘اع ٠ت٤ای ةاـ   ( ةؼای ٠ضاؿت٥ 6

 (٠87حؼ اظحیار ظ٨ا٦غ قغ. )ص  6ةؼاةؼ ارج٘اع پاقیب یا صغاٜٚ  hدرز٥، ٠ٛغار  7زاكی٥ قیب ک١حؼ از 

( در ةارگػاری صاٝث اٖٝ، ّؼض ٨٣ار٦ای ک٤اری ؿاظح١اف ک٥ جضث جادیؼ ٗكار )یا ٠کف( ةیكحؼی ٚؼار ٠ی گیؼ٣غ ك ةایغ در ةارگػاری کٞی 7

 (87ؿاظح١اف ٨ُ٤٠ر ق٣٨غ، ة٥ جؼجیب زیؼ جْیی٢ ٠ی ق٣٨غ: )ص 

 (87جْؼیٖ قغق(، ٦ؼ کغاـ ک٥ ةؽرگحؼ ةاقغ. )ص  8)ک٥ در ة٤غ  ٠xحؼ، یا دك ةؼاةؼ  ٠6ْادؿ  yاٖٝ( صغاٜٚ 

 (٠87ی ج٨ا٣غ ٗام٥ٞ ةی٢ ٚاب ا٣ح٧ایی جا اكٝی٢ ٚاب داظٞی اظحیار ق٨د. )ص  yب( در ؿیـحٟ ٦ای ٚاةی، ٠ٛغار 

��ث
� �ی ۲۲ وز
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 سخته ولی با ما آسونه مقررات ملی ساختمانمبحث   ششم 

  6  مبحث

% پاقیب ٨40چکحؼی٢ ةْغ اٗٛی ؿاظح١اف در پالف، یا % ک10، ةؼاةؼ ةا ک١حؼی٢ ٠ٛغار (x)( در ةارگػاری صاٝث ب، ّؼض ٨٣ار٦ای ک٤اری ؿاظح١اف 8

(H)  (87% ک٨چکحؼی٢ ةْغ اٗٛی ؿاظح١اف یا یک ٠حؼ اظحیار ق٨د. )ص ٨ُ٤٠40ر ٠ی ق٨د. ای٢ ّؼض در ٦ؼ صاؿ ٣تایغ ک١حؼ از 

ك  2غ، ٗكار )یا ٠کف( ٨٣اصی ةاق 5ةیف از  (H)ة٥ ارج٘اع ؿاظح١اف  (B)( در ةارگػاری صاٝث اٖٝ، چ٤ا٣چ٥ ٣ـتث پ٤٧ای ؿاظح١اف در ز٧ث ةاد 9

E2  در ّؼوی از ةاـ ة٥ ٠ٛغارH 5/2  ك  3ا١ّاؿ قغق ك در ةٛی٥ ؿ٨ٌح ةاـ وؼایب ٗكار )٠کف( ٠ؼة٨ط ة٥ ٣اصی٥E3  (87اظحیار ظ٨ا٤٦غ قغ. )ص 

    ١َٔت اطَ ثبًُٙ  6-10-11

٠کف داظٞی کٞی كارد ةؼ ؿازق ةارةؼ امٞی ةا اؿح٘ادق از راةٌة ٠ٛادیؼ ٗكار )٠کف( داظٞی ركی ازؽاء پ٨قكی داظٞی ك ةاـ ٦ا ك ١٦ی٢ ٨ًر ٗكار ك 

 (95جْؼیٖ قغق در ای٢ ة٤غ ٠ضاؿت٥ ٠ی ق٣٨غ. )ص     ب ك ةا ا٣حعاب -6-10-3

 (95، ٠ح٤اؿب ةا ٨٦اة٤غی ؿاظح١اف ك ٠ٛغار ةازق٦٨ای ةغ٥٣ آف، در ؿ٥ گؼكق ذیٜ دؿح٥ ة٤غی ٠ی ق٨د. )ص    وؼیب ادؼ ةازق٨، 

ظح١اف ٦ای ةغكف ةازق٦٨ای ةؽرگ ك ٚاةٜ ج٨ز٥، ؿاظح١اف ٦ای ةا ٣ـتث اةْادی ةؽرگحؼ از كاصغ ک٥ اؿ١اً ٨٦اة٤غی قغق ا٣غ ك ج٨٧ی٥ ٨٦ا ؿا :1ځَيٌ 

 (95درمغ ٠ـاصث کٜ ةغ٥٣ ؿاظح١اف ةاقغ. )ص  1/0از ًؼؽ ٠کا٣یکی م٨رت ٠ی گیؼد یا ٠س٥ّ٨١ ةازق٦٨ای ک٨چک ةغ٥٣ ك ةاـ ؿاظح١اف ک١حؼ از 

 (95ج٧٤ا ز٠ا٣ی م٘ؼ ظ٨ا٦غ ة٨د ک٥ ةازق٦٨ا در کا٦ف ةار٦ای ظارزی ةاد ٨٠دؼ ةاق٤غ. )ص     ٠ی ةاقغ.  0جا  -15/0در ای٢ صاٝث ةی٢     ٠ٛغار 

 (95ؿاظح١اف ٦ایی ک٥ ةازق٦٨ای آ٧٣ا ٤٦گاـ ٨ًٗاف قکـح٥ یا ةاز ٣ع٨ا٤٦غ قغ، ؿاظح١اف ٦ای ةا پ٤سؼق ٦ای ٨١ْ٠ٝی ٚاةٜ ةازق٨. )ص  :2ځَيٌ 

 ٠ی ةاقغ.          جا        صاٝث  در ای٢

ؿاظح١اف ٦ای ةا ةازق٦٨ای ةؽرگ ک٥ اصح١اؿ كركد ةاد ة٥ داظٜ ؿاظح١اف ةاال اؿث، ؿاظح١اف ٦ای م٤ْحی ةا در٦ای ةؽرگ یا ٨٦اکف، یا  :3ځَيٌ 

ظح١اف ٦ایی ک٥ ةایغ ةْغ از ٨ًٗاف در٦ایی ک٥ ١٠ک٢ اؿث در ز٠اف ٨ًٗاف قکـح٥ یا ةاز ق٣٨غ، ؿؼپ٨قیغق ٦ای ؿ٥ ًؼؼ ةـح٥ ك ١٦چ٤ی٢ ؿا

 (١ّ95ٞکؼد آ٧٣ا صٍ٘ ق٨د. )ص 

 (95اظحیار ظ٨ا٦غ قغ. )ص           جا        در ای٢ صاٝث 

 در ًؼاصی ؿازق ای اکذؼ ؿاظح١اف ٦ا، کاٗی ؿث ٠ٛادیؼ صغی وؼیب ةازق٨ گؼكق ٠ؼة٥ً٨ ة٥ ٨ًر زغاگا٥٣ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. ةؼای ا٣حعاب صاٝث

 (95اؿح٘ادق کؼد. )ص  12-10-٠6کف، ةا ج٨ز٥ ة٥ ز٧ث ةاد ك ٨٠ْٚیث ةازق٦٨ای ١ّغق ٠ی ج٨اف از قکٜ ٗكار یا 

در ادؼ ج٘اوٜ درز٥ صؼارت ةیؼكف ك داظٜ ایساد ق٣٨غ. ؿیـحٟ ٦ای ج٨٧ی٥ « دكد کف»ٗكار٦ای داظٞی ٠ی ج٨ا٤٣غ جضث جادیؼ ج٨٧ی٥ ٠کا٣یکی ك ادؼ 

ة٥ ؿتب اظحالؼ « دكدکف»کی٣٨ٞی٨ج٢ ةؼ ٠حؼ٠ؼةِ ایساد ٠ی ک٤٤غ. در م٨رجی ک٥ ادؼ  1/0ار ک١حؼی از ٠کا٣یکی در ة٧ؼق ةؼداری ٨١ْ٠ٝی ایساد ٗك

 (٠96حؼ ارج٘اع ؿاظح١اف ٗكار ایساد ک٤غ. )ص  100کی٣٨ٞی٨ج٢ در ٦ؼ  2/0درز٥ ؿٞـی٨س ٠ی ج٨ا٣غ  40د٠ای 

 
 (96)ٛ     ١َٔت اطَ ثبًُٙ  12-10-6ٙپڄ 

 ٽىشَڃ ياّځًوٓ 6-10-14-2

ؾ كز٥ ًؼاصی ؿازق ٦ا ةؼای ةاد، کٜ ؿازق ةایغ از ٣ُؼ كاژگ٣٨ی پایغار ةاقغ. ٤ٝگؼ كاژگ٣٨ی ٨٠دؼ ةؼ ؿازق ةایغ ٣ـتث ة٥ ٠ض٨ر كاِٚ ةؼ ٗنٜ ٠كحؼدر 

ب ةار( ا٣ح٧ایی قا٨ٝدق ةا م٘ض٥ زیؼ آف، در ؿ١ث پكث ة٥ ةاد، جْیی٢ گؼدد. وؼیب ا١ًی٤اف ٨٠ز٨د در ٠ٛاةٜ كاژگ٣٨ی جضث ةار ةاد )ةغكف ا١ّاؿ وؼی

 (98اظحیار ق٨د. در ٠ضاؿت٥ ٤ٝگؼ ٠ٛاكـ در ٠ٛاةٜ كاژگ٣٨ی ٠ی ج٨اف كزف قا٨ٝدق ك ظاؾ ركی آف را ٣یؽ ة٥ صـاب آكرد. )ص  ٣75/1تایغ ک١حؼ از 

 ٽىشَڃ ٕبٌُ ٕبهشمبن َب ىٍ ثَاثَ ثبى ٦ٕق ثٌَُ ثَىاٍْ 6-10-15
 0025/0، ةایغ ة٥ 2-5-2-6ة٤غ  ٠1کاف زا٣تی ٣تی ؿاظح١اف ٦ا در جؼکیب ةار ة٥ ٨ُ٤٠ر ز٨ٞگیؼی از آؿیب دیغف ازؽاء ٔیؼؿازق ای، صغاکذؼ جٕییؼ 

، ةار ةاد ؿٌش ة٧ؼق ةؼداری اؿث ک٥ ةؼ ٠ت٤ای دكرق ةازگكث دق ؿا٥ٝ ةاد در ٥ٌٛ٤٠ ٠ضاؿت٥     ارج٘اع ٦ؼ ًت٥ٛ ٠ضغكد ق٨د. در ای٢ جؼکیب ةار، 

 (98( اؿح٘ادق ٨١٣د. )ص 2-10-6ةاد )ة٤غ  ؿؼّث ٠ت٤ای ٠8/0ی ق٨د. ةؼای جْیی٢ ای٢ ؿؼّث ٠ی ج٨اف از 

 (98چ٤ا٣چ٥ ازؽاء پ٨قكی یا ١٣ا، ةا جٕییؼ ٠کاف ک١حؼی آؿیب ةتی٤٤غ، ٠ضغكدیث ای٢ ازؽاء زایگؽی٢ ّغد ٗٙ ظ٨ا٦غ قغ. )ص 
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  6  مبحث

 (99َٕ٭ز ډجىبْ ثبى ) ٛ  1-10-6ػييڃ 

��ث 
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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  6  مبحث

 
 (105ثبٍ ُڅِڅٍ ) ٛ  6-11

 ( 106ډالك٪بر ډٮمبٍْ ي دٕپَثىيْ ٕبٌُ اْ )ٛ  6-11-3

٦ا ةایغ ةا پیف ةی٤ی درز ا٣ٌٛاع  ةؼای صػؼ یا کا٦ف ظـارات ك ظؼاةی ٦ای ٣اقی از وؼة٥ ؿاظح١اف ٦ای ٠ساكر ة٥ یکغیگؼ، ؿاظح١اف 6-11-3-1

ارائ٥ قغق اؿث.  2800. و٨اةي درز ا٣ٌٛاع در اؿحا٣غارد از یکغیگؼ زغا قغق یا ةا ٗام٥ٞ ای صغاٜٚ از ٠ؼز ٠كحؼؾ ةا ز٠ی٢ ٦ای ٠ساكر ؿاظح٥ ق٣٨غ

 (106)ص 

٣ض٨  ٗام٥ٞ درز ا٣ٌٛاع را مؼٗا ٠ی ج٨اف ةا ٠ناٝش کٟ ٠ٛاك٠ث ک٥ در ٤٦گاـ ك٨ٚع زٝؽ٥ٝ ةؼ اؿاس ةؼظ٨رد دك ؿاظح١اف ة٥ آؿا٣ی ظؼد ٠ی ق٣٨غ، ة٥

 (٤٠106اؿتی پؼ ٨١٣د. )ص 

 (106ةؼاةؼ زٝؽ٥ٝ، ج٨می٥ ٠ی ق٨د ٠الصُات زیؼ در ١ْ٠اری ؿاظح١اف رّایث گؼدد: )ص  ةؼای جا٠ی٢ رٗحار ٤٠اؿب ؿاظح١اف در 6-11-3-2

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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  6  مبحث

پالف ؿاظح١اف ة٥ قکٜ ؿادق ك ٠حٛارف در دك ا٠حغاد ٨١ّد ةؼ ٦ٟ ك ةغكف پیف آ٠غگی ك پؾ رٗحگی زیاد ةاقغ ك از ایساد جٕییؼات  6-11-3-2-1

 (٣106ا٠حٛارف پالف در ارج٘اع ؿاظح١اف ٣یؽ اصحؼاز ق٨د. )ص 

 (٠106حؼ اصؼاز ق٨د. )ص  5/1از اصغاث ًؼق ٦ای ةؽرگحؼ از   6-11-3-2-2

 (106از ایساد ةازق٦٨ای ةؽرگ ك ٠ساكر یکغیگؼ در دیاٗؼاگٟ کٖ ٦ا ظ٨دداری ق٨د. )ص   6-11-3-2-3

از ٚؼار دادف ازؽای ؿاظح١ا٣ی، جاؿیـات یا کاال٦ای ؿ٤گی٢ ةؼ ركی ًؼق ٦ا ك ٤ّامؼ الٔؼ ك د٦ا٥٣ ٦ای ةؽرگ پؼ٦یؽ گؼدد. )ص  6-11-3-2-4

106) 

ةا ة٥ کارگیؼی ٠ناٝش ٔیؼؿازق ای ؿتک ةؼای ٨٠اردی از ٚتیٜ کٖ ؿازی، ؿٖٛ کاذب، دی٨ار زغا ک٤٤غق، ١٣ا ك ... كزف ؿاظح١اف ة٥  6-11-3-2-5

 (106غق ق٨د. )ص صغاٜٚ رؿا٣

 (107از ایساد اظحالؼ ؿٌش در کٖ ٦ا ظ٨دداری ق٨د. )ص  6-11-3-2-6

 (107از کا٦ف ك اٗؽایف ٠ـاصث زیؼة٤ای ًتٛات در ارج٘اع، ة٥ ٨ًری ک٥ جٕییؼات ٚاةٜ ٠الص٥ُ ای ایساد ق٨د، پؼ٦یؽ گؼدد. )ص  6-11-3-2-7

، ج٨می٥ ٠ی ق٨د ٠الصُات زیؼ در پیکؼة٤غی ؿازق ؿاظح١اف رّایث گؼدد: )ص ةؼای جا٠ی٢ رٗحار ٤٠اؿب ؿاظح١اف در ةؼاةؼ زٝؽ٥ٝ  6-11-3-3

107) 

٤ّامؼی ک٥ ةار٦ای ٚائٟ را جض١ٜ ٠ی ١٣ای٤غ، در ًتٛات ةؼ ركی ٦ٟ ٚؼار دادق ق٣٨غ جا ا٣حٛاؿ ةار ای٢ ٤ّامؼ ة٥ یکغیگؼ ة٥ كاؿ٥ٌ  6-11-3-3-1

 (٤ّ107امؼ اٗٛی م٨رت ٣گیؼد. )ص 

ك٦ای ٣اقی از زٝؽ٥ٝ را جض١ٜ ٠ی ک٤٤غ ة٥ م٨رجی در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٣٨غ، ک٥ ا٣حٛاؿ ٣یؼك٦ا ة٥ ؿ١ث قا٨ٝدق ة٥ ٨ًر ٤ّامؼی ک٥ ٣یؼ 6-11-3-3-2

 (٠107ـحٛیٟ ا٣ساـ ق٨د ك ٤ّامؼی ک٥ ةا ٦ٟ کار ٠ی ک٤٤غ در یک م٘ض٥ ٚائٟ ٚؼار داقح٥ ةاق٤غ. )ص 

ی در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٣٨غ ک٥ پیچف ٣اقی از ای٢ ٣یؼك٦ا در ًتٛات ة٥ ٤ّامؼ ٠ٛاكـ در ةؼاةؼ ٣یؼك٦ای اٗٛی ٣اقی از زٝؽ٥ٝ ة٥ م٨رج 6-11-3-3-3

درمغ ةُْغ ؿاظح١اف در آف ا٠حغاد گؼدد. )ص  5صغاٜٚ ةؼؿغ. ةؼای ای٢ ٨ُ٤٠ر ٤٠اؿب اؿث ٗام٥ٞ ٠ؼکؽ زؼـ ك ؿعحی ًت٥ٛ در ٦ؼ ا٠حغاد، ک١حؼ از 

107) 

ض١ٜ ٣یؼك٦ای ٣اقی از زٝؽ٥ٝ اؿح٘ادق ٠ی ق٨د، ًؼاصی ة٥ ٣ض٨ی در ؿاظح١اف ٦ایی ک٥ در آف ٦ا از ؿیـحٟ ٚاب ظ١كی ةؼای ج  6-11-3-3-4

 (107م٨رت ٠ی گیؼد ک٥ ؿح٨ف ٦ا دیؼجؼ از جیؼ٦ا دچار ظؼاةی ق٣٨غ. )ص 

ازؽای ٔیؼؿازق ی، ٠ا٤٣غ دی٨ار٦ای داظٞی ك ١٣ا٦ا ٨ًری ًؼاصی ك ازؼا ق٣٨غ ک٥ ٠ؽاص١حی ةؼای صؼکث اّىای ؿازق ای در ز٠اف  6-11-3-3-5

 (107ایساد ٣ک٤٤غ. در ٔیؼ ای٢ م٨رت، ادؼ ا٣غرک٤ف ای٢ ازؽا ةا ؿیـحٟ ؿازق ةایغ در جضٞیٜ ؿازق در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. )ص ك٨ٚع زٝؽ٥ٝ 

 (107از ایساد ؿح٨ف ٦ای ک٨جاق، ة٥ ظن٨ص در ٨٣رگیؼ٦ای زیؼز٠ی٢ ٦ا ظ٨دداری ق٨د. )ص  6-11-3-3-6

 ډالك٪بر ٥َاكٓ ي ٕبهز ٕبهشمبن ىٍ دُىٍ َبْ ځٖچٓ 6-11-4-1

زاةسایی ٣اقی از گـٞف در ؿٌش ز٠ی٢ ٠ی ج٨ا٣غ ٨٠زب آؿیب ة٥ ؿازق ٦ا گؼدد. در پ٥٤٧ ٦ای گـٞی ة٥ كیژق گـٜ ٦ای امٞی،  6-11-4-1-1

 (108ازح٤اب از ؿاظث ؿاظح١اف ة٥ كیژق ؿاظح١اف ٦ای ةا گؼكق ظٌؼپػیؼی یک اکیغاً ج٨می٥ ٠ی ق٨د. )ص 

از ٨٣ع گـحؼدق )ةغكف اؿح٘ادق از ق١ِ( ةا وعا٠ث کاٗی )مٞب( ة٨دق ك در یک جؼاز ازؼا اکیغاً ج٨می٥ ٠ی ق٨د پی ٨٠رد اؿح٘ادق  6-11-4-1-2

 (108ق٨د. )ص 

اجناالت قؼیاف ٦ای صیاجی ق٧ؼی ة٥ كیژق ةؼؽ ك گاز ة٥ ؿاظح١اف ةایغ در ٠ٛاةٜ ٣یؼك٦ا ك جٕییؼ ٠کاف ٦ای ٣اقی از گـٞف ًؼاصی  6-11-4-1-3

 ( 108ق٣٨غ. )ص 

٨ق زا٣تی ؿاظح١اف از ظاؾ اًؼاؼ در ةعف ٦ای كاِٚ در زیؼز٠ی٢ در کٞی٥ پ٥٤٧ ٦ای گـٞی ج٨می٥ ٠ی ق٨د، ٨٤٠ط زغا کؼدف كز  6-11-4-1-4

 (108ة٥ آف ک٥ ٠كکٞی ةؼای پایغاری کٞی ؿاظح١اف ة٥ كز٨د ٣یاكرد. )ص 

 ُڅِڅٍ َبْ ډجىبْ ٥َاكٓ  6-11-11
ؿاؿ  50ق٣٨غ. زٝؽ٥ٝ ًؼح، زٝؽ٥ٝ ای اؿث ک٥ اصح١اؿ ٗؼاگػقث از آف در  کٞی٥ ؿاظح١اف ٦ا ك ازؽای آف ٦ا ةایغ ةؼای زٝؽ٥ٝ ًؼح ًؼاصی ك ؿاظح٥

جْیی٢ ٠ی ق٨د.  2800ؿاؿ اؿث. ٠كعنات ای٢ زٝؽ٥ٝ ةؼای ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ کك٨ر ةؼ اؿاس اؿحا٣غارد  475دق درمغ ةاقغ. دكرق ةازگكث ای٢ زٝؽ٥ٝ 

 (110) ص 

ةؼظی ؿاظح١اف ٦ا ةؼای زٝؽ٥ٝ ؿٌش ة٧ؼق ةؼداری ٣یؽ ک٤حؼؿ ق٨د. زٝؽ٥ٝ ؿٌش ة٧ؼق ، الزـ اؿث ؿازق 14-11-6ّالكق ةؼ زٝؽ٥ٝ ًؼح ةا ج٨ز٥ ة٥ ة٤غ 

ؿاؿ اؿث. در م٨رت ٣یاز ة٥  10درمغ ةاقغ. دكرق ةازگكث ای٢ زٝؽ٥ٝ صغكد  5/99ؿاؿ  50ةؼداری زٝؽ٥ٝ ای اؿث ک٥ اصح١اؿ ٗؼاگػقث از آف در 

 2800اؿث و٨اةي قکٜ گیؼی ٠تاصخ ًؼاصی ٠ٛؼرات ٠ٞی ؿاظح١اف ك اؿحا٣غارد  جٕییؼ ٠كعنات ؿازق ةؼای ا٤ٚاع و٨اةي زٝؽ٥ٝ ة٧ؼق ةؼداری، الزـ

 (111ةؼای زٝؽ٥ٝ ًؼح ک١اکاف رّایث گؼدد. )ص 
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  6  مبحث

 ٽىشَڃ ٕبٌُ ٕبهشمبن ثَاْ ُڅِڅٍ ٦ٕق ثٌَُ ثَىاٍْ 6-11-14

پػیؼی یک ك دك ك ج١اـ ؿاظح١اف ة٤ٞغجؼ از جالش ٦ای داظٞی ایساد قغق در اّىا ك جٕییؼ ٠کاف ٣ـتی زا٣تی ؿازق ج١اـ ؿاظح١اف ٦ای ةا گؼكق ظٌؼ

، ک٤حؼؿ ق٣٨غ. ادؼات زٝؽ٥ٝ ؿٌش ة٧ؼق 2800ًت٥ٛ ةایغ ّالكق ةؼ زٝؽ٥ٝ ًؼح ةؼای زٝؽ٥ٝ ؿٌش ة٧ؼق ةؼداری ٣یؽ، ًتٙ اؿحا٣غارد  ٠15حؼ یا ةیكحؼ از  50

 (114ةا ؿایؼ ةار٦ای كارد ةؼ ؿاظح١اف جؼکیب گؼدد. )ص  ةایغ     ٣ا٠یغق ٠ی ق٨د. ةؼای ا٣ساـ ای٢ ک٤حؼؿ ٦ا،      ةؼداری در ای٢ ٠تضخ 

 1-6دًٕٕز ٙمبٌٍ 

 ٥َاكٓ ٕبهشمبن َب ثٍ ٍيٗ ٭مچپَىْ

 ٽچٕبر 1-1-6ح 
ی ة٥ ٨ُ٤٠ر ایساد ا٠کا٣ی ةؼای ًؼاصاف در اؿح٘ادق از آظؼی٢ دؿحاكرد٦ای ١ّٞی ك ركش ٦ای پیكؼٗح٥ جضٞیٜ ؿازق ٦ا، در ای٢ ٠تضخ ركش ١ّٞکؼد

ی در قؼایٌی ظاص ٠ساز ق١ؼدق قغق اؿث. در م٨رت اؿح٘ادق از ای٢ ركش، ةایغ ة٥ كؿی٥ٞ جضٞیٜ ك یا جؼکیتی از جضٞیٜ ك در جضٞیٜ ك ًؼاص

ة٥ ٨٤ّاف آز٠ایف ٣كاف دادق ق٨د ک٥ ةؼای ّغـ ظؼاةی اّىاء ؿازق ای ك ٔیؼؿازق ای ك اجناالت آف ٦ا، ا١ًی٤ا٣ی صغاٜٚ ةؼاةؼ ةا آ٣چ٥ در ای٢ پی٨ؿث 

قغق، جا٠ی٢ قغق اؿث. در ای٢ جضٞیٜ ٦ا، ٠الصُات ٠ؼة٨ط ة٥ ّغـ ٌْٚیث ٦ای ةارگػاری ك ٠ٛاك٠ث ةایغ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. )ص ٠ٛادیؼ ٦غؼ ذکؼ 

115) 

ا٦غاؼ ١ّٞکؼدی ةؼای ز٨ٞگیؼی از ظؼاةی ازؽای ؿازق ای در ؿاظح١اف ٦ای گؼكق ٦ای ٠عحٖٞ ظٌؼپػیؼی جضث ادؼ ةار٦ای  1-1-6-در زغكؿ پ

ا٦غاؼ  2-1-6-٠ؼدق، ز٣غق ك ٠ضیٌی، ة٥ اؿحذ٤ای زٝؽ٥ٝ ك ص٨ادث ٔیؼّادی، در ٚاٝب اصح١اؿ ظؼاةی ؿاٝیا٥٣ ٚاةٜ ٚت٨ؿ ارائ٥ قغق اؿث. در زغكؿ پ

ی جضث ادؼ زٝؽ٥ٝ ارائ٥ قغق اؿث. در ای٢ زغكؿ اصح١اؿ ظؼاةی ٚاةٜ ٚت٨ؿ کٜ ؿازق ك اّىای ٔیؼةضؼا٣ی آف در م٨رت ك٨ٚع ةیكی٥٤ صؼکات ١ّٞکؼد

، صؼکات ز٠ی٢ ٠ح٤اَؼ ةا زٝؽ٥ٝ ای ک٥ اصح١اؿ ٗؼاگػقث MCE، ةیاف قغق اؿث. در ای٢ ٠تضخ MCEز٠ی٢ ک٥ در ای٢ ٠تضخ در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغق، 

 ؿاؿ اؿث. 2475اؿ دك در مغ ةاقغ، در ٣ُؼ گؼٗح٥ ٠ی ق٨د. دكرق ةازگكث ای٢ زٝؽ٥ٝ ؿ 50از آف در 

ق ك الزـ ة٥ ذکؼ اؿث ک٥ و٨اةي ٠ٛؼرات ٠ٞی ؿاظح١اف مؼٗاً ةؼای جا٠ی٢ ای٤١ی در ةؼاةؼ ٗؼك ریؽش ؿازق ٦ا جضث صاالت صغی ةارگػاری جغكی٢ ٣كغ

ای٢  5-2-6رگػاری ک٥ اصح١اؿ ك٨ٚع ؿاٝیا٥٣ ةیكحؼی دار٣غ، ٣یؽ ةایغ ٠ٌاةٙ ٠٘اد ة٤غ صٍ٘ ١ّٞکؼد ؿازق ك ازؽای ٔیؼؿازق ای در ةؼاةؼ قؼایي ةا

 (٠115تضخ ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار گیؼد. )ص 

 (116آُډبٔ٘ )ٛ  3-1-6-ح
ة٥ ٣ض٨ی آز٠ایف ٦ای ٨٠رد اؿح٘ادق ةؼای ادتات َؼٗیث ١ّٞکؼدی اّىای ؿازق ای ك ٔیؼؿازق ای ك اجناالت ٠ؼة٥ً٨ جضث ةارگػاری ٨٠رد ٣ُؼ، ةایغ 

ةاقغ ک٥ ة٥ درؿحی ١٣ایا٣گؼ ٠ناٝش، ٤٦غؿ٥، قؼایي ؿاظث، قغت ةارگػاری ك قؼایي ٠ؼزی پیف ةی٤ی قغق ةؼای ؿازق ةاقغ. در م٨رجی ک٥ یک 

ؼاصی ًاؿحا٣غارد یا ركی٥ آز٠ایكگا٦ی ٚاةٜ ٚت٨ؿ ةؼای آز٠ایف ركی اّىای ؿازق ای ٠كاة٥ كز٨د داقح٥ ةاقغ، آز٠ایف ك ٠ضاؿتات ٠ؼة٨ط ة٥ ٠ٛادیؼ 

٥ ةا کارةؼد ةایغ ٠ٌاةٙ ةا آف اؿحا٣غارد یا ركی٥ ا٣ساـ ق٨د. در م٨رجی ک٥ چ٤ی٢ اؿحا٣غارد یا ركی٥ ای ٨٠ز٨د ٣تاقغ، ٥٣٨١٣ ٦ا ةایغ در ٠ٛیاؿی ٠كاة

رزیاةی ٣حایر كاْٚی ؿاظح٥ ق٨د، ٠گؼ ای٢ ک٥ ة٥ ٣ض٨ی ٣كاف دادق ق٨د ک٥ ادؼات ٠ٛیاس کؼدف ةؼ ركی ١ّٞکؼد ٨٠رد ٣ُؼ جادیؼ چ٤غا٣ی ٣غارد. ا

% ٣ـتث ة٥ 15آز٠ایف ةایغ ةؼ اؿاس ٣حایر ة٥ دؿث آ٠غق از صغاٜٚ ؿ٥ آز٠ایف ا٣ساـ ق٨د ك ا٣ضؼاؼ ٣حایر ة٥ دؿث آ٠غق از ٦ؼ آز٠ایف ةیف از 

كا٦غق ق٨د، % ٣ـتث ة٥ ٠یا٣گی٢ در ٣حایر ٦ؼ یک از آز٠ایف ٦ا ٠15٠ٛغار ٠یا٣گی٢ ٣حایر ج١اـ آز٠ایف ٦ا ٣تاقغ. در م٨رجی ک٥ ا٣ضؼاؼ ةیف از 

آز٠ایف ا٣ساـ  6% ٣گؼدد، یا ای٢ ک٥ صغاٜٚ 15الزـ اؿث آز٠ایف ٦ای اواٗی ا٣ساـ ق٨د جا ز٠ا٣ی ک٥ ا٣ضؼاؼ از ٣حایر ٦یچ یک از آز٠ایف ٦ا ةیف از 

جاریط آز٠ایف ةاقغ، قغق ةاقغ. ٦یچ یک از ٣حایر آز٠ایف ٦ا ٣تایغ ةغكف ارائ٥ دٝیٜ ٤٠ٌٛی صػؼ گؼدد. گؽارش آز٠ایف ٦ا ةایغ قا٠ٜ ٠ضٜ، ز٠اف ك 

٠كعنات ٥٣٨١٣ آز٠ایكگا٦ی، جس٧یؽات آز٠ایكگا٦ی، قؼایي ٤٦غؿی آز٠ایف، جاریعچ٥ ةارگػاری ك جٕییؼ قکٜ ٦ای ةغؿث آ٠غق جضث ةارگػاری ك 

ث ةایغ دتث ١٦چ٤ی٢ ٦ؼ گ٥٣٨ آؿیب ٠كا٦غق قغق در ٥٣٨١٣ در ًی آز٠ایف ة٥ ١٦ؼاق ٠ٛغار ةار ك جٕییؼ قکٞی ک٥ ٠ح٤اَؼ ةا ای٢ آؿیب ة٨دق اؿ

 (117گؼدد. )ص 
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  2-6دًٕٕز ٙمبٌٍ 

 (119ػَڇ ډوًٞٛ ډًاى، ػَڇ ياكي كؼڈ ډٞبڅق ي اػِاْ ٕبهشمبن ي ػَڇ ياكي ٦ٕق اػِاْ ٕبهشمبن )ٛ 

 (119ػَڇ ډوًٞٛ ډًاى )ٛ  1-2-6ػييڃ ٙمبٌٍ ح 
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  6  مبحث

درمغ در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغق اؿث. در م٨رجی ک٥ چ٨ب از ادؼ ةاراف ك  15* ارٚاـ ٠ؼة٨ط ة٥ چ٨ب ٦ای ظكک ةؼای چ٨ب ٦ای ةا صغاکذؼ ر٨ًةث 

کی٨ٞگؼـ ةؼ ٠حؼ٠کْب ة٥ ٠ٛادیؼ ٨ٗؽ  120کی٨ٞگؼـ ةؼ ٠حؼ٠کْب ك چ٤ا٣چ٥ ةا آب اقتاع قغق ةاقغ ٠ٛغار  80ر٨ًةث ص٘اَث ٣كغق ةاقغ، ٠ٛغار 

 (122اوا٥ٗ ٠ی ق٨د )ص 

 (122وؼب ق٣٨غ. )ص  8/1ب در ٨٠رد چ٨ب ٦ای جازق ةؼیغق قغق ٠ٛادیؼ ٨ٗؽ ةایغ در وؼی

 (123ػَڇ ياكي كؼڈ ډٞبڅق ٕبهشمبوٓ ي اػِاْ ٕبهشمبن )ٛ  2-2-6ػييڃ ٙمبٌٍ ح 

 
 (124ػَڇ ياكي كؼڈ ډٞبڅق ٕبهشمبوٓ ي اػِاْ ٕبهشمبن )ٛ  2-2-6اىاډٍ ػييڃ ٙمبٌٍ ح 
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 مبحث  ششم مقررات ملی ساختمان عــــــمران 1در22 6فصل 

  6  مبحث

درمغ ةٛی٥ را ٠الت ة٥ صـاب  30ٝش آزؼی یا ة٨ٞکی ك درمغ كزف ٦ؼ ٠حؼ٠کْب دی٨ار را ٠نا 70* در ٠ضاؿت٥ كزف دی٨ار ةا ٠ناٝش ة٤ایی ٠ی ج٨اف 

 آكرد.

 (125ػَڇ ياكي كؼڈ ډٞبڅق ٕبهشمبوٓ ي اػِاْ ٕبهشمبن )ٛ  2-2-6اىاډٍ ػييڃ ٙمبٌٍ ح 

 
 ( 127)ٛ  3-6دًٕٕز ٙمبٌٍ 

 (127ثبٍ ُويٌ ٽٴ اوجبٍَبْ اػىبٓ  )ٛ 

 (127ثبٍ ُويٌ ٽٴ اوجبٍَبْ اػىبٓ )ٛ  3-6 -ػييڃ ح
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  072  

 سخته ولی با ما آسونه مقررات ملی ساختمانمبحث   ششم 

  6  مبحث
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 مبحث  ششم مقررات ملی ساختمان عــــــمران 1در22 6فصل 

  6  مبحث

 
 4-6مبٌٍ دًٕٕز ٙ

 ١ًاث٤ سپمٕچٓ ډلبٕجٍ اطَار ثبٍ ثبى ثَ ٕبٌُ َب 

 (137ٽىشَڃ سٲَٕٕ ډپبن ػبوجٓ )ٛ  3-4-6-ح
 1 ة٥ ٨ُ٤٠ر ز٨ٞگیؼی از آؿیب دیغف ازؽاء ٔیؼؿازق ای در ؿاظح١اف ٦ای ة٤ٞغ، صغاکذؼ جٕییؼ ٠کاف زا٣تی ٣ـتی ؿاظح١اف ٦ا در جؼکیب ةارگػاری

، ةار ةاد ؿٌش ة٧ؼق ةؼداری اؿث ک٥ ةؼ ٠ت٤ای دكرق ةازگكث     ٦ؼ ًت٥ٛ ٠ضغكد ق٨د. در ای٢ جؼکیب ةار،  ارج٘اع 0025/0، ةایغ ة٥ 2-5-2-6ة٤غ 

 (138( اؿح٘ادق ٨١٣د. )ص 2-10-6ؿؼّث ٠ت٤ای ةاد )ة٤غ  80/0دق ؿا٥ٝ ةاد در ٥ٌٛ٤٠ ٠ضاؿت٥ ٠ی ق٨د. ةؼای جْیی٢ ای٢ ؿؼّث ٠ی ج٨اف از 

 (138ؼ ٠کاف ک١حؼی آؿیب ةتی٤٤غ، ٠ضغكدیث ای٢ ازؽاء زایگؽی٢ ّغد ٨ٗؽ ظ٨ا٦غ قغ. )ص چ٤ا٣چ٥ ازؽاء پ٨قكی یا ١٣ا، ةا جٕیی

 ٽىشَڃ ي اٍسٮبٗ ٕبهشمبن 4-4-6-ح
در ؿاظح١اف ٦ای ة٤ٞغ ك ٣ؼـ، جضث ادؼ جٕییؼات ؿؼّث ةاد، ارجْاش ؿاظح١اف ج٨ؿي ؿاک٤اف آف صؾ ٠ی ق٨د. آؿحا٥٣ ای٢ اصـاس در ؿاظح١اف 

 (138اداری ج٘اكت دارد. )ص ٦ای ٠ـک٣٨ی ةا ؿاظح١اف ٦ای

)ص ارجْاش ؿاظح١اف اٝؽا٠ا در ١٦اف ز٧ث جادیؼ ةاد اج٘اؽ ١٣ی اٗحغ ك ١٠ک٢ اؿث ؿاظح١اف در راؿحای ٨١ّد ةؼ راؿحای جادیؼ ةاد ارجْاش ک٤غ. 

138) 

قحاب  015/0ةا کارةؼی اداری قحاب دٜٛ ك در ؿاظح١اف ٦ای  005/0ةؼای ؿاظح١اف ٦ای ةا کارةؼی ٠ـک٣٨ی ٠ٛغار قحاب ٚاةٜ صؾ ج٨ؿي اٗؼاد 

 (138دٜٛ ٠ی ةاقغ. )ص 

اؿث ک٥ ةؼ ٠ت٤ای دكرق ةازگكث دق ؿا٥ٝ ةاد در ٥ٌٛ٤٠ ٠ضاؿت٥ ٠ی ق٨د. ةؼای        ةاد ٨٠رد ٣ُؼ در ای٢ ٠ٌاْٝات، ةارةاد ؿٌش ة٧ؼق ةؼداری 

 (138( اؿح٘ادق ٨١٣د. )ص 2-10-6ؿؼّث ٠ت٤ای ةاد )ة٤غ  80/0جْیی٢ ای٢ ؿؼّث ٠ی ج٨اف از 

  √چ٤ا٣چ٥ ةی٢ ٨ًؿ ك ّؼض ٠٘یغ ؿاظح١اف راة٥ٌ 

 
ةؼٚؼار ةاقغ، اصح١اؿ ارجْاش زا٣تی از ارجْاش در ز٧ث ةاد ةیكحؼ اؿث. )ص        

138) 

ّؼض ٨٠دؼ ؿاظح١اف )٨١ّد ةؼ ز٧ث زؼیاف ةاد(  ٨ًwؿ ٨٠دؼ ؿاظح١اف )در ز٧ث ةاد( ك  dارج٘اع ؿاظح١اف ) از جؼاز ز٠ی٢(،  Hدر ای٢ راة٥ٌ، 

 (138د ٠ضاؿت٥ ٠ی ق٨د. )ص -1-10-6اؿث. ٨ًؿ ك ّؼض ٨٠دؼ ٠ح٤اؿتا از راة٥ٌ 
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  075  

 سخته ولی با ما آسونه مقررات ملی ساختمانمبحث   ششم 

  6  مبحث

 (138( ة٥ دؿث ٠ی آیغ. )ص 7-4-6-قحاب صامٜ از جٕییؼات ؿؼّث ةاد در ز٧ث ّؼوی ؿاظح١اف )٨١ّد ةؼ ز٧ث كزش ةاد( از راة٥ٌ جٛؼیتی )پ

            (7-4-6-)پ
    √  (

  

   √  
) 

 (138ب صامٜ از جٕییؼات ؿؼّث ةاد در ز٧ث ٨ًٝی ؿاظح١اف )٦ٟ ز٧ث ةا كزف ةاد( ةایغ از راة٥ٌ زیؼ اؿح٘ادق ٨١٣د. )ص ةؼای ٠ضاؿت٥ قحا

              (8-4-6-) پ
   √

   

     

 

  
 

 (139در ركاةي ٨ٗؽ: ) ص 

W ّؼض ٨٠دؼ : 

d)٨ًؿ ٨٠دؼ ؿاظح١اف ) در ز٧ث كزش ةاد : 

 ٠ضح١ٜ ایساد قغق در ز٧ث ّؼض ؿاظح١اف )٨١ّد ةؼ ز٧حغ كزش ةاد( : صغاکذؼ قحاب   

 : صغاکذؼ قحاب ٠ضح١ٜ ایساد قغق در ز٧ث ٨ًؿ ؿاظح١اف ) ٦ٟ ز٧ث ةا ةاد(   

       ةؼ صـب         √                :    

𝜌
 

        : ٠ح٨ؿي زؼـ ٠عن٨ص ؿاظح١اف  

 𝛽
 

 ّؼض ؿاظح١اف: ٣ـتث ٠یؼایی ةضؼا٣ی در ز٧ث 

 𝛽
 

 : ٣ـتث ٠یؼایی ةضؼا٣ی در ز٧ث ٨ًؿ ؿاظح١اف

 : ٗؼکا٣ؾ ٦ای امٞی ؿاظح١اف در ز٧ث ّؼض )٦ؼجؽ(   

 : صغاکذؼ جٕییؼ ٠کاف زا٣تی ةاالجؼی٢ ٥ٌٛ٣ ؿاظح١اف در ز٧ث كزش ةاد جضث ادؼ ةار ةاد ؿٌش ة٧ؼق ةؼداری ةؼ صـب ٠حؼ  

 81/9     : قحاب دٜٛ   

 ( 139در ة٤غ٦ای ٚتٜ جْؼیٖ قغق اؿث. )ص         ك   ك  ٠حٕیؼ٦ای 

% قحاب دٜٛ در ؿاظح١اف ٦ای اداری جساكز ک٤غ. 3% قحاب دٜٛ در ؿاظح١اف ٦ای ٠ـک٣٨ی ك 1قحاب ٦ای ٠ضاؿت٥ قغق از ركاةي ٨ٗؽ ٣تایغ از 

 ( 139)ص 
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