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   آن تيموقع و اردوگاهي كل شرح – اول فصل -1-1

 نيـ ا. اسـت  گرفتـه  قـرار  دامغـان -سـمنان  جـاده  شمال سمت در دامغان به دهينرس لومتريك 15 آباد بخش ده دري  منصور ناصر دكتري  آقا اردوگاه
  . است گرفته قرار پرورش و آموزش سازمان ارياخت دري عموم استفاده جهت كه بودهي نصورم ناصر دكتري آقا جنابي دامغان ريخ به متعلق اردوگاه
 ت،يريمـد  سـاختمان  ،اجتماعـات  سـاختمان  ،ميـوه  درختـان  بـا  باغ شامل كهواقع شده است     هكتار 5/2 حدود مساحت بهي  نيزم دري  فعل اردوگاه

ـ  شـود  يمـ  خـارج  اردوگاه  مجاور يغرب شمال سمت هيهمسا غبا  از كه خاريف قنات. باشد يمي  بهداشتي  ها سيسرو و تيسوئ  از آبي  جـو  لهيوسـ  هب
 منظـر  به جالبي  ا جلوه  الزم ينورپرداز و ها فواره باي  آبنمائ صورت هب اردوگاه داخلي  جو. دينما يمي  اريآب را مجموعه نيا و گذرد يم اردوگاه داخل

 اردوگـاه  تيـ موقع ،مهيضـم ي  هـا  نقـشه در ادامه   . است دهيگردنيز   كين كيپي  برا ها جشن و التيتعط اميا در مردم استفاده عامل كه داده اردوگاه
  . يدنما  يم مشخص آنراي داخل سبزي فضا ها عكس و دامغان شهر به نسبت
 شـده  مشخص اردوگاه بهي  دسترس مهيضم نقشه در. باشد يمي  خاكي  ها قسمت در آن جاده كه باشد يم آباد بخش ده داخل از اردوگاه بهي  دسترس
 ميمـستق  شود ده وارد جاده نكهيا از قبل ديجدي  دسترس كه است درنظر ندهينما استفاده اردوگاه از بتوانند زين مردم عموم كهي  آنجائ از البته. است

  . گردد اردوگاه وارد نيزم جنوب سمت از وي دسترس اردوگاه به
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    دامغانشهرستانموقعيت سايت اردوگاه نسبت به 
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   دامغان–موقعيت سايت اردوگاه نسبت به جاده سمنان 
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  آباد  دامغان و ده بخش–موقعيت سايت اردوگاه نسبت به جاده سمنان 
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  آباد موقعيت سايت اردوگاه نسبت به ده بخش
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  سايت اردوگاه وضعيت موجود 
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  ديواره جنوبي سايت   غربي سايت همسايهديواره
    

  محل خروج قنات از سايت  سرچشمه قنات
    



 
 10 

  باغ ميوه موجود در اردوگاه    باغ ميوه موجود در اردوگاه
    

  سالن اجتماعات موجود در سايت  سالن اجتماعات موجود در سايت
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  )جهت ديد به سمت ديواره شرقي(جوي موجود در سايت   )جهت ديد به سمت ديواره غربي(جوي موجود در سايت 
    

  در سمت شرق ورودي اصليساختمان مدريت   سوييت موجود در سمت غرب ورودي اصلي
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  سوييت موجود در شمال غرب سايت  ورودي اصلي موجود سايت
    

  استخر موجود در سايت  هداشتي موجود در سايتبسرويس 
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  اردوگاه توسعه طرح برنامه – دوم فصل -1-2

ـ  كودكـان بـه    را مجموعـه  نيـ ا توسـعه  طرحمنطقه   مردم به خدمت ستاي محترم در را   ريخ -1-2-1  در نظـر دارد    و  اختـصاص داده     سرپرسـت  يب
 كودكاني  تيترب وي  آموزش مجموعه طرحي  برا تر بزرگ نيزم اخذ جهت ياقدامات مسيردر همين   .  نمايد احداثي  تيترب وي  آموزشي  ا مجموعه

  . گردد واگذار ديجد اردوگاه نيزم ،موجود اردوگاه نيزم مجاورت در تا صورت گرفته است سرپرست يب
  

 البتـه  .باشـد  يم هكتار 5/4 آن وسعت كه است گرفته قرار اردوگاهي  فعلي  ورود و واريد مجاوري  شرق جنوب سمت در اردوگاه ديجد نيزم -1-2-2
  .ه استديگرد واگذار آن هكتار 5/4 مرحله نيا در كه بود شده مطرح نيزم هكتار 10 گرفته صورت توافقات طبق
   .شده است ارائه ادامه در ي سايت ها عكس وي توپوگراف طرح، نيزم تيموقع نقشه

 هـر  از متـر  40 حـدود ي  مـ يحري  دارا كـه  دينما يم عبوري  قو فشار برقي  ها دكل  توسعه سايت  نيزم جنوب قسمت ازالزم به ذكر است كه      
   . باشد يم درصد 2/1 حدود جنوب به شمال سمت از  طبق نقشه توپوگرافينيزم بيشهمچنين . است مشخص نقشه در كه باشد يم طرف
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  سايت فعلي اردوگاه و محوطه توسعه آنوضعيت موجود 
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  )2(محوطه توسعه سايت   )1(محوطه توسعه سايت 
    

  هاي برق موجود در محوطه توسعه سايت  دكل  )3(محوطه توسعه سايت  
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 با جمعيت هر كالس كالسه 6ي ابتدائ مدرسه تيظرفشامل  كه  گرفته شده است،درنظر نفر 200 اول مرحله در دوگاهار كودكان تيجمع -1-2-3
. باشد يم ديجد اردوگاه مجموعهي ها يزير برنامه مالك كهشده است ي نيب شيپ آن برابر دو تا را تيظرف نيا توسعه .بود خواهد نفر 35 حدود
 اردوگاه مجموعهكل  تيظرف كل مبنأ ليدل نيم ه به ،شده گرفته درنظر زين رستانيدب و دبستاني  پيش،كودكستان توسعه طرح در البته
  .شود يم گرفته درنظر نفر 500حدود ي تيترب وي ادار كادر و پرسنل با و آموز دانش نفر 450شامل
  

   دهنده ليتشكي فضاها شرح -1-2-4
 قـرار  اردوگـاه  )توسـعه  (ديـ جد قـسمت  در كه گردد يمي  بند ميتقس زيري  ها حوزه بهي  موزشآ وي  تيتربي  كاربراردوگاه با    ازين موردي  فضاها
   . است شده مشخصدر ادامه  كه باشد يم مردم عامه استفاده جهت ييفضاها  نيزاردوگاه  سايت فعليدر .است گرفته

  
  : است ليذ شرح هب كه باشد يم اردوگاه كودكاني آموزش قسمت شامل قسمت نياي آموزش حوزه -1-2-4-1

  ي دبستان شيپ و كودكستان -1
   دبستان -2
  ي آموزشي ها كارگاه و رستانيدب -3
  

 بيترت هب كه باشد يم فراغت اوقات  آموزشي غير از فضاهاي تحصيلي و      ازين موردي  فضاها شامل قسمت نياي  آموزش كمك حوزه -1-2-4-2
   : بود خواهد ليذ

   كتابخانه -1
   نمازخانه -2
   سيروس سلف -3
   دهيسرپوش ورزش سالن -4
   حاتيتفر سالن -5



 
 17 

  يقيموس سالن -6
   هنرستان سالن -7
  ها رختكن و استخر -8
   تياسك ستيپ -9

  
  ي حيتفر حوزه -1-2-4-3

   تياسك ستيپ -1
  ي سوار دوچرخه ستيپ -2
  ي بازي ها نيزم -3
   بوفهي ها قيآالچ -4
  ي داخلي آبنماها -5
   آبي جو اطراف محوطه -6

  
  موجود و ديجد اردوگاه تيريمد حوزه -1-2-4-4

  همانيم و استير قسمت ساختمان -1
   تيريمد  ساختمان-2
  ي بهدار  ساختمان-3
   اجتماعات سالن  ساختمان-4
   موزه و شگاهينما  ساختمان-5
  ها تيسوئ ساختمان -6
   خانواده استخر  فضاي-7
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  ي ساز محوطه -8
  آبنماها -9

  نگيپاركي فضا -10
  

   : باشد يمي بانيپشت وي ساتيتأسي ها قسمت شامل كهي بانيپشت حوزه -1-2-4-5
   انبار و رگاهيتعم ساختمان -1
   محوطهي بهداشتي ها سيسرو -2
  ينيرزميز آب مخزن -3
  ي هوائ آب مخزن -4
   ژنراتورروم و برق پست -5
   فاضالب هيتصف ستميس -6
  ي نگهبان -7
  ي دسترسي ها جاده -8
  ها نگيپارك -9

  ي دسترسي روها ادهيپ -10
  ها يساز محوطه -11
   محوطهي آبنماها -12
   مخازن سوخت گازوئيل و گاز-13
  گير سلف سرويس  سيستم چربي-14
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  ي اجرائ اول مرحلهي فضاها شرح -1-2-5
ـ  ولا مرحله اتيعمل. شد خواهد اجراء آن توسعه به توجه با مختلف مراحل در اردوگاه مجموعه دهنده ليتشكي  فضاها ـ ي  اجرائ  ليـ ذ شـرح  هب
  . بود دخواه

  

  موجود اردوگاهسازي   محوطه عمليات-1-2-5-1
  ها يساز محوطه   *-1
  يسوار دوچرخه ستيپ   *-2
  ها تيسوئي فضاها     -3
  ي مركزي آبنما   *-4
   بوفه قيآالچ    -5
  )لوله كشي و روشنايي (برق و آب نيتأمي ربنائيز ساتيتأس *  -6
  ي كزمر نگيپارك*   -7
  )مخازن آب و پست برق (تاسيسات مربوط به عملكردهاي فوق    -8

  .باشند دار در الويت اول اجرايي  محوطه سازي اردوگاه موجود مي هاي ستاره رديف: تبصره 
  
  ديجد اردوگاه -1-2-5-2

   مترمربع 1120 مساحت به مدرسه ساختمان -1
  ي اجرائ مرحله دو در مترمربع 3733 مساحت به خوابگاه ساختمان -2
   مترمربع 1060 مساحت به شد خواهد ااجري قبل اردوگاهي فضا در كه سيسرو سلف -3
متـر  120طول ديواركشي مشترك بين دو قـسمت فعلـي و جديـد سـايت كـه حـدود                   (،  مترطول 650 حدود نيزم كلي  كشديوار -4

  .)تواند بخشي از ديواركشي جديد را تامين نمايد باشد مي مي
  روها و پياده اطراف وي اصلي ازس ابانيخ -5
  ي نگهبان ساختمان -6
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  ي جانمائ طرح – سوم فصل -1-3

  . است شده ليتشك )توسعه(جديد  و موجود قسمت دو از اردوگاه  سايتشد داده شرح گزارشهاي قبلي  قسمت در كهي طور همان -1-3-1
ـ  شتريـ ب ديـ جد قسمتو   بود خواهد عموم استفاده جهت اردوگاه صورت هب موجود قسمت  كودكـان  و كودكـان ي  تـ يترب وي  آموزشـ  صـورت  هب

ي دسترس و ديجد وي  قبلي  نيزم شكل اگراميدي  كروك است افته ي ليتشكي  اصل قسمت دو از ليدل نيهم  هب. شد خواهد استفاده سرپرست يب
  . دينما يم مشخص را آن به
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 شـكل  البتـه . دنماي يم مشخصرا   ها ساختمان از هركدام تيموقع ،ديجد دوگاهار وي  فعل موجود اردوگاهي  عملكردها كيتفك داشتن درنظر -1-3-2
ي مبـان  ،فاكتورهـا  گـر يد و استفاده طيشرا ،ياجرائي  بند مرحله ،استقرار تياولو ها ساختمان بهي  دسترس ،هم به نسبت آنهاي  ريقرارگ و نيزم
 هيـ تهي  جانمـائ  طـرح ي  مبـان  نيـ ا براسـاس  و گذاشته ريتأثي  جانمائ طرحي  ريگ شكل در كه را تشكيل داده اند   ي  جانمائ طرحي  ها دهياي  اصل
   . باشد يم ليذ شرح هبي جانمائ طرح اگراميد اتيكل ه استديگرد
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   مجموعه كلي جانمائ طرح -1-3-3
  . گردد يم ارائه ليذ شرح هبي قبل مباحث به توجه با مجموعه كلي جانمائ طرح

  

   سايت اردوگاهجامعجانمائي  طرح
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   سايت اردوگاهجامعجانمائي  طرحس از ماكت عك
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  آنها سطوح حدود و  سايت اردوگاهدهنده ليتشكي ها ساختمان
  توضيحات

شماره 
شماره   نام حوزه   حوزه

  موجود  )مترمربع(زير بنا   )مترمربع(سطح اشغال   نام ساختمان  فضا
مرحله 
اول 
  اجرائي

  مرحله
  توسعه

        250  205  مديريت  1           #۵۶     #۵۶  موجودمديريت 
        300  170  رياست  2

  مديريت  4

        330  220   موزه–نمايشگاه   3
        210  210  كودكستان  4
        1120  560  دبستان  5
        2430  810  دبيرستان  6

  آموزشي  1

        665  665  كارگاه  7
        3733+1743  1295  خوابگاه مرحله توسعه  8  مديريت  4        1990  1295  خوابگاه مرحله اول اجرايي

        325  325  سالن تفريحات  10  كمك آموزشي  2        1060  1060  سلف سرويس  9
        -  1050  زمين ورزشي  12  تفريحي  3        -  570  هاي بازي زمين  11
  كمك آموزشي و   3و2        620  620   استخر  13

      85  85  استخر خانواده 13a  تفريحي
        175  175  درمانگاه  14  مديريت  4

         مورد نياز اجرا در رديف مربوطه                             در رديف مربوطه موجود يا  در مرحله اول اجرايي 
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  آنها سطوح حدود و  سايت اردوگاهدهنده ليتشكي ها ساختمان - ادامه جدول صفحه قبل
  توضيحات

شماره 
شماره   نام حوزه   حوزه

سطح اشغال   ام ساختمانن  فضا
  موجود  )مترمربع(زير بنا   )مترمربع(

مرحله 
اول 
  اجرائي

  مرحله
  توسعه

        #   420  #   205  سالن اجتماعات و سينما  15  مديريت  4
        220  220   آالچيق–بوفه   16  تفريحي  3

        100  340  نمازخانه  18  كمك آموزشي  2        480  كتابخانه  17
        -  2500   و فضاي سبز باغ ميوه  19  -  -

        710  710  پيست دوچرخه سواري  21  تفريحي  3        -  1010  پيست اسكيت  20
        760  760  سالن بسكتبال  22
        300  سالن موزيك  23

  
  كمك آموزشي  2

        340  640  سالن هنرستان  24
        180  180  تاسيسات و انبار  25
        1800  1800  منابع آب  26
  پشتيباني  5        80  80  پست برق و ژنراتور  27

        60  60  نگهباني  28
        300  10×30  سوئيت  29  مديريت  4

        160  160  تصفيه فاضالب  31  پشتيباني  5        100  100  سرويس بهداشتي  30
         مربوطهرديف مورد نياز اجرا در                              در رديف مربوطه موجود يا  در مرحله اول اجرايي 
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  ي اجرائ اول تياولوي جانمائ طرح -1-3-4
 آن طـرح  كـه  باشـد  يمـ ي  ساز محوطه ازي  هائ قسمت و سيسرو سلف مدرسه، ،خوابگاهي  ها ساختمان شاملي  اجرائ اول تياولوي  جانمائ طرح

   . بود خواهد ليذ شرح هب
  اجرايي الويت مرحله اول يجانمائ طرح



 
 27 

  آنها سطوح و فضاها ستيل
  توضيحات

شماره 
شماره   نام حوزه  حوزه

سطح اشغال   نام ساختمان  فضا
  )مترمربع(

 موجود  )مترمربع(زير بنا 
مرحله 
اول 
 اجرائي

 مرحله
 توسعه

        1120  560  دبستان  5  آموزشي  1
        1990  1295 خوابگاه مرحله اول اجرايي  8  مديريت  4
        1060  1060  سلف سرويس  9  يكمك آموزش  2

كمك آموزشي و   2و3
        710  710  پيست دوچرخه سواري  21  تفريحي

        1800  1800  منابع آب  26
  پشتيباني  5       80  80  پست برق و ژنراتور  27
       60  60  نگهباني  28

  
  .بايد در نظر و اجرا گرددمي باشد  بهره برداريله در مرحنگهباني كه مورد لزوم ساختمان منابع آب ، پست برق و             
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 ها ساختمان طرح – چهارم فصل -1-4

  . گردد ارئه مي ليذ شرح به باشد يم سيسرو سلف و خوابگاه مدرسه، شامل كهي اجرائ اول تياولوي ها ساختمان فصل نيا در
  

     ابتداي  –       خالصه اطالعات فضاهاي بسته 
   سهمدر ساختمان -1-4-1

 براساس كالسه 6 نفر 200 تيظرف با مدرسه ساختمانطرح  
ابتـدايي   شـشم  تـا  اول از كالس 6 شامل يابتدائ دوره برنامه

ي نوسـاز  سازمان دهنده ليتشكي  فضاها برنامه از كه باشد يم
 طيشـرا  بـا  هماهنـگ  ) جدول روبرو  (كشور مدارس زيتجه و

  .تهيه گرديده است شده استفاده اردوگاه
ــه دو در مدرســه ســاختمان ــه درنظــر طبق ــه شــده گرفت  ك

ـ  چهـارم ي  ها كالس و همكف در سومي  ال اولي  ها كالس ي ال
 بـود  خواهد باال به سال 9 آموزان دانشي  سن حدود كه ششم

 در زيني  جنبي  فضاها . است شده گرفته درنظر اول طبقه در
 .باشـد   مي مشخص نقشه در كهقرار گرفته است     مدنظر طرح

بـه   موتورخانـه ده از مدرسـه     اط زمـاني اسـتف    با توجه به شراي   
از  زيـ ن مدرسـه  اطيـ ح. در نظر گرفته شده است   مجزاصورت  

 بـاال  و نيپـائ  نيسن آموزان دانش كه قسمت تشكيل شده،   دو
 محوطه در آموزان دانشي  بهداشت سيسرو .شوند مجزا هم از
ي فـضا  دري  ادار كـادر  و معلمـان ي  بهداشـت  سيسرو و   اطيح

  .است شده گرفته ظردرن مدرسهي داخل
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  آنها سطوح و ي ساختمان مدرسهفضاها ستيل

شماره 
  )مترمربع(زير بنا   نام ساختمان  فضا

  ورودي  1
  370  راهرو  2

  290  كالس  3
  80  دفتر  4
  20  مديريت  5
  25  اتاق بهداشت  6
  50  سالن جلسات  7
  50  سرويس بهداشتي  8
  15  آبدارخانه  9
  20  بوفه  10
  60  و بصرياتاق سمعي   11
  52  هاي پرورشي اتاق فعاليت  12
  50  كتابخانه  13
  13  انبار  14
  25  موتورخانه  15

  1120  مجموع



 
 30 

   مدرسهسايت پالن



 
 31 

پالن طبقه همكف



 
 32 

پالن طبقه اول



 
 33 

نماها



 
 34 

ها برش



 
 35 

نماهاي رنگي 



 
 36 

  پرسپكتيوهاي ساختمان مدرسه



 
 37 



 
 38 

  عكس ماكت از ساختمان مدرسه
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   گاهخواب ساختمان -1-4-2
ــاختمان ــاه س ــا خوابگ ــظرف ب ــر 224 تي  نف
 جــدول طبــقي خوابگــاهي فــضاها براســاس

ي طراحـ ي  اردوگاه طيشرا با هماهنگ و روبرو
 بـوده  طبقـه  سـه  در خوابگاه ساختمان ، شده
ــه ــسمت ك ــا ق ــتأسي ه ــه ساتي  و موتورخان

 ريغ ها   خواب اقتا و همكف دري  اداري  فضاها
ي بهداشـت ي  هـا  سيسرو طبقات در همكف از
 ساتيتأس اقتا و توالت وي  دستشوئ و دوش با
 طـرح  . اسـت  شـده  گرفتـه  درنظر نمازخانه و

ـ  خوابگاه ساختمان  گرفتـه  درنظـر ي  صـورت  هب
 بـود  خواهـد  مرحله دو در اجراء قابل كه شده
 هماهنـگ  آموزان دانش شيافزا با تواند يم كه

   .نمايند
  

  

فضاهاي داخلي و حداقل سطح زيربناي مورد 
  ها هنياز خوابگا
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  آنها سطوح و ي ساختمان خوابگاهفضاها ستيل

شماره 
  )مترمربع(زير بنا   نام ساختمان  فضا

  1680   نفره4اتاق خواب   1
  20  اتاق مسئول و نگهباني  2
  207  فضاي فعاليت هاي عمومي و تلويزيون  3
  14  اتاق تاسيسات  5
  64  رختشويخانه  6
  92  سرويس بهداشتي  7
  93  حمام  8
  108  ه پله  و پله فراررا  9
  34  آبدارخانه  10
  50  محوطه استراحت كاركنان  11
  راهرو  12
  1084  البي ورودي  13

  43   نفره كاركنان1اتاق خواب   14
  78  موتورخانه  15
  17  اتاق برق   16
  12  اتاق بهداشت  17
  83  نمازخانه  18
  20  اتاق استراحت مسئول  19
  34  انبار  20

  3733  مجموع
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   خوابگاهت پالنساي
  



 
 42 

  پالن طبقه همكف



 
 43 

  الن طبقه اول و دوم پ



 
 44 

  نماها



 
 45 

  ها برش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 46 

  
نماهاي رنگي



 
 47 

  پرسپكتيوهاي ساختمان خوابگاه



 
 48 



 
 49 

  عكس ماكت از ساختمان خوابگاه
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   سيسرو سلف ساختمان -1-4-3
ي فـضاها  براسـاس  نفـر  400 تيـ ظرف با سيسرو سلف ساختمان

ي اردوگـاه  طيشرا با هماهنگ و  روبرو جدول طبق سسروي  سلف
 وي  آموزشـ  قـسمت  تيـ جمع غـذا  سـرو  از ريغ كه شدهي  طراح

. باشـد  يمـ  اردوگـاه ي  عمـوم  تيـ جمعي  جوابگـو  اردوگاهي  تيترب
 داشتن درنظر با كه مترمربع 1010 سيسرو سلفي  ربنايز سطح
 و مترمربـع  1 آشـپزخانه  ، مترمربـع  2/1ي  غـذاخور  سالن سرانه
 شـده  نتيجـه  مترمربـع  5/2 جمعاً مترمربع 3/0 رهيغ و سيسرو
  ) 400×5/2=1000 .  (است

 درنظـر  بـا ي  آموزش مجموعه توسعه طرح به توجه با تيظرف نيا
 اردوگاه مجموعهي  جوابگو تواند يم غذا سرو وعده 3 ا ي 2 داشتن
تمـام   . بـود  خواهـد  ليـ ذ شـامل  سيسـرو  هاي سـلف  فضا. باشد

 در سيسـرو  سـلف  محـل  جامع حطر درفضاهاي تشكيل دهنده    
 داده قـرار  باشـد  هم عموم استفاده قابل كهي  قبل اردوگاه منطقه
ي دارا منطقهي  مركز اطيحي  فضاها از الهام با طرح . است شده
 صرفي  برا زين آنجا از توان يم كه باشد يمي  مركز اطيحي  فضا
 كيـ  كامـل ي  ازهـا ين براساس زاتيتجه طرح.  گردد استفاده غذا

 رديـ گ انجـام  ستيبا يم كه است شده گرفته درنظر سيسلفسرو
 را خـود  مناسـب  شـكل  توانـد  يمـ  هـا  يصـندل  و زيـ م پيت البته

  . نمود دمانيچ آني كاربر با هماهنگ
  سرويس فضاهاي داخلي و حداقل سطح زيربناي مورد نياز سلف
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  آنها سطوح و سرويس سلفي ساختمان فضاها ستيل
شماره 
  )مترمربع(زير بنا   نام ساختمان  فضا

  8  ورودي  1
  8  ورودي كاركنان  2
  621  سالن غذاخوري  4
  9  سرويس بهداشتي  5
  4  رختكن  6
  5  دوش  7
  13  سرويس بهداشتي برادران  8
  10  سرويس بهداشتي خواهران  9
  17  مسئول آشپزخانه و استراحت كاركنان  10
  11  قسمت شستشو  11
  19  سردخانه باالي صفر  12
  11   صفرسردخانه زير  13
  4  اتاق كمپرسور  14
  9  انبار زباله  15
  13  انبار روزانه  16
  25  انبار  17
  23  قسمت سرو غذا  18
  77  آماده سازي   19
  137  پخت  20
  36  موتورخانه  21

  1060  مجموع
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   سلف سرويسسايت پالن ساختمان
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  پالن طبقه همكف
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  نماها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 55 

  ها برش
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  نماهاي رنگي
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  نماهاي رنگي
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  عكس ماكت از ساختمان سلف سرويس 
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  عكس ماكت از زواياي مختلف مجموعه 
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  عكس ماكت از زواياي مختلف مجموعه 
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  عكس ماكت از زواياي مختلف مجموعه 

    

    



 
 62 

  عكس ماكت از زواياي مختلف مجموعه 

    

    



 
 63 

  عكس ماكت از زواياي مختلف مجموعه 

    

    



 
 64 

  عكس ماكت از زواياي مختلف مجموعه 
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  اجرائي گزارش خدمات مرحله اول 
 اردوگاه موجود و كل 

  

  اردوگاه آقاي دكتر ناصر منصوري
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 66 

   كليات – فصل اول -2-1

، قيمت مصالح و برداري، مقادير بارهاي مرده، زنده، زلزله  و باد، مشخصات خاك محل قيق سازه در رابطه با طرح معماري، نحوه بهرهمطالعه د
بنابراين جهت حصول سازه . باشد هاي اجرائي در سطح كشور الزمه طراحي و انتخاب سازه بهينه مي هاي فني اكيپ  و مهارتسهولت تهيه آنها

با توجه به انطباق ها از نظر نوع مصالح و سيستم ايستائي و در نهايت انتخاب بهترين نوع سازه  مطلوب مطالعه شرايط عمومي طرح و انواع سازه
  . باشد ناپذير بوده كه موضوع مطالعات اين گزارش مي تناب، اجموارد ياد شده

  
   شرايط عمومي طرح -2-1-1

شرايط عمومي طرح عبارتند از كليه عوامل كه رعايت آنها موجبات استفاده بهينه از منابع در هنگام ساخت و آسايش بيشتر در هنگام 
گيرد و همچنين نيروي انساني كه  ها را در بر مي از هزينه% 70مصالح كه حدود  مورد اشاره عبارتند از عوامل. سازد برداري را فراهم مي بهره

برداري، زيبائي و سازگاري با  عوامل انساني از نظر امكانات بهره. آورند ، سازه با كيفيت مطلوب را به ارمغان ميصصخدر صورت ماهر بودن و ت
  .  روان و مطلوب را به دنبال داردبرداري ، حائز اهميت ويژه بوده كه توجه به آنها بهرهمحيط

  .  دياگرام صفحه بعد ارائه شده استشكل خالصه دره هاي آن ب شرايط عمومي طرح شامل كليه زير مجموعه
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شرايط عمومی طرح 
 سازه

 ايمنی 

 امکانات بهره برداری

استفاده از تخصصهای 
 محلی 

استفاده از مصالح 
 موجود 

 اقتصادی بودن

 سرعت اجرا

 زيبايی

ا معماری و هماهنگی ب
 تأسيسات

 سازگاری با محيط

 تحمل نيروی باد

 تحمل بارهای زنده

تحمل نيروی ناشی از تغيير درجه حرارت

 تحمل بارهای مرده

 تحمل نيروی زلزله

 استفاده از انواع سازه های متداول

 محدوديت تغييرشکلها و تغيير مکانها

    
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  



 
 68 

 انواع سازه های متداول از لحاظ مصالح مصرفی

مصالح بنايی مسلح فلزی بتنی مرکب

 پيش ساخته درجا

انواع سازه های متداول از نظر 
 ايستائی

 

ديوار برشی+ ديوار باربر  

+قاب فضايی ساده   
  ديوار برشی يا  بادبند

 قاب فضايی خمشی

ديواربرشی يا بادبند+ قاب خمشی   

   انواع سازه هاي متداول -2-1-2

ت در اجراء آنها در عوامل اجرائي حاصل گرديده و و مهار  واقع شدههاي طوالني مورد استفاده هائي هستند كه از زمان هاي متداول سازه سازه
 بررسي بايستي كامالً ، مسائل مخصوص به آن مي هاي خاص ، در صورت استفاده از سيستم بديهي است.باشند در نتيجه اقتصادي و سريع مي

لح مورد استفاده و چه از نظر نوع عملكرد هاي متداول چه از نظر مصا انواع سازه. و مطالعه شده و از كارائي آنها اطمينان كامل حاصل نمود
  .  ارائه شده استذيل هاي شكل خالصه در دياگرام  هايستائي ب
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  پالن راهنماي مجموعه -2-1-3

ه در ك. صورت مجموعه كامل مورد نياز آينده، تهيه شده است همانطور كه در بخش معماري توضيح داده شد، اردوگاه دكتر ناصر منصوري به
عنوان  بندي شده است تشريح و به  مرحلهاين قسمت گزارش قسمت مرحله اول اجرائي كه خود در سه بلوك مدرسه ، خوابگاه و نهارخوري

  .قسمت اول اجرائي ارائه گرديده است
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   انتخاب نوع سازه  - فصل دوم-2-2

فاده بهينه از ساختمان خواهد ايت كليه موارد مذكور موجب اطمينان و است الزامي بوده و رعزه توجه كامل به شرايط عمومي طرحدر انتخاب نوع سا
، ليكن انتخاب نوع سازه از انواع ذكر شده  مستلزم مطالعه و توجه به شكل هندسي ساختمان بوده كه در طرح معماري در نظر گرفته شده است بود

. باشد  نيز متأثر از نوع ايستائي نيز مي از نظر مصالح مصرفي  نوع سازهاً ضمن.باشد كه آن هم متأثر از نحوه استفاده و شرايط اقليمي منطقه مي
كه با در انتخاب نوع سازه دارند اي نظير محل بادبندها و غيره نيز تأثير فراوان  هاي سازه هماهنگي معماري از نظر امكانات اختصاص محل المان

  . شود يسر مي، انتخاب بهينه نوع سازه مادغام كليه مطالعات مربوطه
  

  هاي سازه پروژه مرحله اول اجرائي   طرح– فصل سوم -2-3

هاي توسعه آينده در كل مجموعه بنابر كاربري و  گيرد بديهي است كه طرح در مرحلة اول اجرائي سه ساختمان به شرح زير مورد مطالعه قرار مي
  . موقعيت در سايت بررسي و ارائه خواهد شد

  
  ه  ساختمان خوابگا-2-3-1

 متردرنظر گرفته 20/3ارتفاع طبقات نيز برابر . باشد  متر مي7 متر الي 30/2هاي مختلف از  ساختمان موردنظر داراي سه طبقه و با دهانه
توان با حذف بادبند يا ديوار برشي و با استفاده از اتصاالت گيردار سازه  شده است و با توجه به معماري ساختمان و تعداد كم طبقات مي

باشد كه در سازة بتني درجا اتصاالت بدون درنظر  پذير مي تأمين گيرداري به دو صورت سازه بتني و فوالدي امكان. وبي طراحي نمودمطل
باشد و  كاري عمالً غيرممكن مي گرفتن تمهيدات خاصي گيردار بوده وليكن در سازه فوالدي در صورت اجراء در محل كنترل كيفيت جوش

 ، اشعه گاما و غيره بوده كه متعاقباً قطعات در xر اولتراسونيك ، اشعه ي در كارخانه همراه با آزمايشات غيرمخرب نظبه صورت اجراء قطعات
باشد كه كنترل  بنابراين با توجه به موارد مذكور سازة انتخابي اين مشاور بتني در جا مي. گردد كارگاه توسط پيچ و مهره متصل و برپا مي

  . باشد هاي مكعبي بتن بسيار متداول مي عموماً به صورت تعيين مقاومت فشار نمونهكيفيت آن نيز آسان و 
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   ساختمان مدرسه -2-3-2

 متر درنظر گرفته شده 74/3ارتفاع طبقات نيز برابر . باشد  متر مي75/7 الي 60/3هاي مختلف از  ساختمان موردنظر داراي دو طبقه و با دهانه
بايستي داراي   استقرار بادبند يا ديوار برشي به صورت يكنواخت و متقارن وجود ندارد لذا سازه ميمان امكانبا توجه به معماري ساخت. است 

پذير  تأمين گيرداري به دو صورت سازه بتني و فوالدي امكان.  ، مخصوصاً زلزله را بتواند تحمل نمايدياتصاالت گيردار باشد تا نيروهاي افق
ا اتصاالت بدون درنظر گرفتن تمهيدات خاصي گيردار بوده وليكن در سازه فوالدي در صورت اجراء در محل باشد كه در سازة بتني درج مي

باشد و به صورت اجراء قطعات در كارخانه همراه با آزمايشات غيرمخرب نظر اولتراسونيك ،  كاري عمالً غيرممكن مي كنترل كيفيت جوش
بنابراين با توجه به موارد مذكور سازة . گردد  قطعات در كارگاه توسط پيچ و مهره متصل و برپا مي ، اشعه گاما و غيره بوده كه متعاقباxًاشعه 

هاي مكعبي بتن بسيار  باشد كه كنترل كيفيت آن نيز آسان و عموماً به صورت تعيين مقاومت فشار نمونه انتخابي اين مشاور بتني در جا مي
  . باشد متداول مي

 
  ي  ساختمان نهارخور-2-3-3

 متر درنظر گرفته شده است و با توجه به 65/3باشد و ارتفاع طبقه نيز   متري مي20/7ساختمان موردنظر داراي يك طبقه و با دهانة 
. توان با حذف بادبند يا ديوار برشي و با استفاده از اتصاالت گيردار سازه مطلوبي طراحي نمود معماري ساختمان و يك طبقه بودن آن مي

باشد كه در سازة بتني درجا اتصاالت بدون درنظر گرفتن تمهيدات خاصي  پذير مي اري به دو صورت سازه بتني و فوالدي امكانتأمين گيرد
باشد و به صورت اجراء قطعات در  كاري عمالً غيرممكن مي گيردار بوده وليكن در سازه فوالدي در صورت اجراء در محل كنترل كيفيت جوش

 ، اشعه گاما و غيره بوده كه متعاقباً قطعات در كارگاه توسط پيچ و مهره xر اولتراسونيك ، اشعه يشات غيرمخرب نظكارخانه همراه با آزماي
باشد كه كنترل كيفيت آن نيز آسان و عموماً  بنابراين با توجه به موارد مذكور سازة انتخابي اين مشاور بتني در جا مي. گردد متصل و برپا مي

  . باشد هاي مكعبي بتن بسيار متداول مي ت فشار نمونهبه صورت تعيين مقاوم
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  ها  نامه  معيارها و آئين - چهارم فصل -2-4

هاي داخلي  نامه ، ليكن در صورت وجود مواردي كه جهت آنها آئينهاي داخلي كشور استفاده خواهد شد نامه  از آئيندر تحليل و طراحي سازه اصوالً
  : باشد  عمل خواهد آمد كه به قرار زير مي ههاي خارجي استفاده ب نامه قايسه آئين و يا در صورت لزوم مكافي نباشد

  ). ويرايش سوم( مركز تحقيقات ساختمان و مسكن  -) 2800(ها در برابر زلزله  نامه طرح ساختمان  آئين - الف
  ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه -)آبا(نامه بتن ايران  آئين -  ب

  ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه-هاي فوالدي  ه اتصاالت در سازهنام   آئين-ج  
  :  وزارت مسكن و شهرسازي ، شامل مباحث - مقررات ملي ساختمان  - د 
  بارگذاري : 6 مبحث -
  سازي  پي و پي : 7 مبحث -
  هاي بتني  طرح و اجراي ساختمان : 9 مبحث -
    هاي فوالدي طرح و اجراي ساختمان : 10 مبحث -

  

  شناسي و ژئوتكنيك  مطالعات خاك -م پنج فصل -2-5

. گردد  فونداسيون عملي ميكه با توجه به نتايج آن طراحي سازه و مخصوصاً. باشد شناسي و مكانيك خاك داراي اهميت زيادي مي آزمايشات خاك
 توسط آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  ناصر منصوريسالن اجتماعات اردوگاه دكترجهت مطالعات مرحله اول از گزارش تهيه شده براي ساختمان 

  . گردد استان سمنان استفاده مي
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   زلزله -ششمفصل  -2-6

دليل  هباشد وليكن ب خيز مي ، هيماليا بوده و در شمار كشورهاي زلزلهني شامل قسمتي از سيستم فعال آلپايران از نظر زلزله شناسي در مقياس جها
  . باشد  در مناطق مختلف بسيار متفاوت بوده و مطالعه وضعيت منطقه از نظر ژئوتكنيكي ضروري مي، شدت زلزلهوسعت نسبي كشور

  . باشد حائز اهميت ميو شناسائي آنها بوده نظر  موردمنطقه يكي از عوامل ارزيابي شدت و احتمال وقوع زلزله وجود گسل در حوالي 
  

  هاي فعال   گسل-2-6-1

هاي گسلي  ترين فعاليت عمده. باشند ها از مهمترين عوارض تكتونيكي موجود در منطقه مي خوردگي و چينها  اندگيها، رور گسل خوردگي
هاي بزرگ وكوچك از جمله  ربي دارند و شامل گسلغ جنوب–ه تقريباً همگي امتداد شمال شرقيمنطقه مربوط به ارتفاعات غربي بوده ك

  .باشد مي...  و ، گسل نمكهگسل بزرگ عطاري، گسل دامغان، گسل طزره
. باشد هاي اصلي اين ناحيه مي  كيلومتري شمال شهر دامغان يكي از گسل10واقع در ) باشد هاي جوان منطقه مي كه از گسل(گسل دامغان 

  كيلومتر برآورد شده و از دو100طول اين گسل حدود . گردد غربي بوده و در ارتفاعات شمالي مشاهده مي- اين گسل داراي امتداد شرقي
الزم به يادآوري است . تشكيل شده است) ن تا گردنة آهواناز شمال دامغا(و باختري ) شمال دامغان تا روستاي ده مال(بخش بنيادي خاوري 

 ميالدي قومس و زمين 1856 دسامبر سال 22رود زمين لرزه  خيزي گسل دامغان در دست نبوده و احتمال مي كه هيچگونه اطالعات لرزه
  .  ميالدي نتيجه فعاليت گسل دامغان باشد1982سال  ژانويه 9لرزه 

  
   نتايج گزارش -2-6-2

 كه توسط آزمايشگاه فني مكانيك خاك استان سمنان سالن اجتماعات اردوگاه دكتر ناصر منصوريدر گزارش مطالعات ژئوتكنيك ساختمان 
 g 0.3 ر نسبي زياد بوده و مقدار شتاب مبناي طرح  ويرايش سوم در پهنه با خط2800نامه  انجام گرفته است ساختگاه براساس آئين

  .  اعالم گرديده است IIIبندي زمين نيز نوع  پيشنهاد شده است و طبقه
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   درز انبساط –م هفت فصل -2-7

اً متقارن  بلوك مختلف نسبت دوبهخوابگاه سازه ساختمان فقط ، قطع و رعايت سادگي ابعاد در پالنبا توجه به شكل هندسي طرح در پالن و م
، سازه را از نظر عملكرد  ناشي از اختالف درجه حرارت محيطهاي نامطلوب هاي منفرد در عين آزاد بودن از تنش بلوك. شود بندي مي تقسيم

  . سازد خصوص در برابر نيروهاي زلزله مناسب مي هايستائي ب
  

   سقف –تم ش فصل ه-2-8

سقف از نوع ر قسمت آموزشي و نهارخوري به دليل اجتماع زياد  دري تشكيل شده است كهت آموزشي ، خوابگاه و نهارخوپوشش سقف از سه قسم
گردد كه اوالً اين نوع سقف در سطح كشور بسيار رايج بوده و ثانياً با سيستم سازه بتني نيز كامالً هماهنگ   انتخاب مي سفاليتيرچه و بلوك

سازي  استايرن كندسوز و استاندارد جهت سبك ف از نوع تيرچه و بلوك از جنس پليقسمت خوابگاه به دليل اجتماع كمتر ، سق در  وباشد مي
  . گردد استفاده مي

  
   محاسبات ايستائي –هم ن فصل -2-9

افزارهاي  صورت محاسبات دستي تقريبي بوده و منجر به انتخاب ابعاد اوليه گرديده و توسط نرم ه، در مرحله اول بمحاسبات ايستائي سازه
ETABS و SAFEهاي اجرائي ترسيم  گيرد كه در نتيجه آن نقشه بعدي كل ساختمان در رايانه ساخته شده و سپس طراحي انجام مي  مدل سه
  . گردد و ارائه مي
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  اجرائي گزارش خدمات مرحله اول 
 اردوگاه موجود و كل 

  

  اردوگاه آقاي دكتر ناصر منصوري
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 كليات 

سرويس و سوئيتهاي مسكوني براي اقامتهاي  ي ، آموزشي ، سلفمجموعه مذكور يك مجموعه اردوگاهي آموزشي متشكل از واحدهاي خوابگاهي ، ادار
اين مجموعه از اردوگاه موجود كه قابل استفاده عموم نيز . هاي مذكور تفكيك شده اند باشد كه به صورت قطعات مختلف با كاربري مدت مي كوتاه
  . باشد و اردوگاه جديد تشكيل يافته است  مي

و گاز مجموعه در ابتدا نياز به برآورد مقادير مورد نياز و در مراحل بعدي مذاكره با سازمانهاي ذيربط و اخذ نقطه براي تامين نيازهاي آب، فاضالب 
  .باشد هاي مورد لزوم براي تامين مقادير فوق مي بيني نظرات آنها در ارتباط با تامين يا پيش

ايتاً طراحي پروژه بايستي به نحوي باشد كه تأسيسات زيربنائي پروژه شامل هاي اجرائي ، ساخت مجموعه بتدريج صورت خواهد گرفت و نه طي برنامه
هاي آب ، گاز و فاضالب و همچنين منابع تأمين و ذخيره آنها بعداً بتوانند نيازهاي كل مجموعه را در مرحله نهائي پاسخگو باشند بدون اينكه  كشي لوله

تواند به تدريج و متناسب با پيشرفت  البته ساخت و توسعه تأسيسات زيربنائي مي.  صورت گيردهائي براي تأمين نيازهاي توسعه كاري تغيير يا كنده
  . پروژه صورت گيرد

  
   مصرف آب مورد نياز مجموعه– فصل اول -3-1

  

 مصرف آب براي نيازهاي بهداشتي و شرب  -3-1-1

ارد بدست مي آيد ولي استانداردهاي موجود براساس متوسط نياز نيازهاي متوسط روزانه آب براساس تعداد نفرات و استانداردهايي كه وجود د
كه با توجه به شرايط محل، سطح فرهنگ و بهداشت مصرف كنندگان و شرايط اقليمي و غيره روزهايي از سال وجود اند  ساليانه تنظيم شده

دارند كه مقدار مصرف بيشتر از مقدار متوسط بوده و به حداكثر مي رسد كه حداكثر مصرف روزانه نام داشته و معموالً منابع ذخيره آب بر اين 
  .گردند اساس صراحي مي
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ه كه در ايامي از سال مقدار مصرف روزانه به حداكثر مي رسد ساعاتي از يكروز پر مصرف وجود دارند كه مصرف آب به حداكثر مي همانگون
مقادير حداكثر مصرف روزانه و حداكثر . رسد و حداكثر مصرف ساعتي نام دارد و معموالً شبكه لوله كشي بر اين اساس طراحي مي گردد

  . كه وابسته به اقليم محل و تعداد جمعيت داشته متناسب با مصرف متوسط روزانه محاسبه مي گردندمصرف ساعتي توسط ضرايبي
 سازمان برنامه بودجه درج گرديده كه با توجه به اقليم دامغان كه نيمه 117- 3ضرايب حداكثر مصرف روزانه و ساعتي در نشريه شماره 

 تعيين 5/2 تا 2 هزار نفر بين 5 و ضريب حداكثر ساعتي براي جمعيت كمتر از 6/1ا  ت3/1باشد ضريب حداكثر روزانه بين  صحرائي سرد مي
باشد كه در اين مرحله با توجه به اطالعات معماري و تجربيات كارشناسان بخش  براي برآورد مصرف آب نياز به تعداد نفرات مي. شده است 

  : گردد  مكانيك اين مشاور تعداد افراد به شرح زير برآورد مي
 . روزي درنظر گرفته شده است اردوگاه براي سكونت و آموزش كودكان ونوجوانان به صورت شبانه -
 . روزي در اردوگاه حضور دارند صورت شبانه  از مربيان، مسئولين وسرپرستان اردوگاه نيز بهيتعداد -
 . ساعت در اردوگاه حضور دارند10كادر اداري ، آموزشي به صورت موقت و حداكثر  -
 . عالوه بر ساكنين دائم افرادي نيز به صورت موقت از نصف روز تا حداكثر يك هفته ممكن است از اردوگاه بازديد نموده يا ساكن شوند -
  

  : گردد  بيني مي لذا جمعيت اردوگاه به صورت زير پيش
 )  نفر200مرحله اول ( نفر 450= آموزي  جمعيت ساكن دانش -
 )  نفر10مرحله اول ( نفر 20= لين و سرپرستان جمعيت ساكن مربيان ، مسئو -
 )  نفر30مرحله اول ( نفر 70= كادر ادراي ، آموزشي و مديريت  -
   نفر20= ساكنين موقت  -
 . روزي ساكن هستند  نفر به صورت شبانه20 نفر كه 60= كادر خدماتي و پشتيباني  -
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هاي مختلف پراكنده بوده و با توجه به  ي جمعيت فوق در ساعات مختلف در حوزهشود ول بيني مي  نفر پيش600بنابراين كل جمعيت اردوگاه 
 ليتر 250 الي 200 ليتر در روز ، سرانه مصرف خوابگاهي 60به صورت متوسط سرانه مصارف اداري . كنند سطح فعاليت خود آب مصرف مي

  . باشد  ليتر به ازاي هر پرس غذا مي60در روز و سرانه مصرف رستوران 
  . زيع جمعيت و مصرف آب در جدول شماره يك درج شده است تو
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بيني شده است زيرا تلفات آب در  پيش% 10شود بابت نشت و تلفات از تاسيسات آبرساني مقدار  همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي
براي نشت آب براي طول % 10است كه در اينجا مقدار متوسط % 20 و براي تأسيسات فرسوده معموالً% 5تأسيسات جديد االحداث معموالً 

 مترمكعب در روز 372 سال است در نظر گرفته شده و لذا حداكثر مصرف روزانه آب مصارف بهداشتي حدود 40 الي 30دورة طرح كه معموالً 
  .برآورد مي گردد

  9و يا معادل ) 372 ×  2 ÷ 24( مترمكعب در ساعت  31در حدود  2ا مصرف حداكثر ساعتي نيز با در نظر گرفتن ضريب ياي  مصرف لحظه
  .ليتر در ثانيه برآورد مي گردد

 
 مصرف آب آتش نشاني  -3-1-2

براي مناطق با خطر (ه ي ليتر در ثان10طراحي شبكه بايد به نحوي باشد كه براي مصارف آتش نشاني بتوان از هر شير آتش نشاني به ميزان 
  .آب برداشت نمود) براي مناطق با خطر آتش سوزي زياد( ليتر در ثانيه 20و ) سوزي كم آتش

 5سوزي  ك عدد و زمان متوسط هر آتشي هزار  نفر 10اي كمتر از   تعداد آتش سوزيهاي همزمان براي جمعيت منطقه117- 3مطابق نشريه 
 ليتر درثانيه و حجم الزم براي ذخيره 10نشاني  مصرف آتشنشاني آنگاه   ليتر بر ثانيه از هر شير آتش10باشد كه با فرض برداشت  ساعت مي

  .خواهد بود) 5 × 10 × 3600 ÷ 1000( مترمكعب 180نشاني آتش
  

 مصرف آب آبياري -3-1-3

 ليتر در روز به ازاء هر مترمربع 10 الي 4 در محدوده 117-3مصرف آب آبياري براي منطقه نيمه صحرائي سرد طبق اعداد مندرج در نشريه 
برآورد ) 25.000 × 7( مترمكعب در روز 175 مترمربع فضاي سبز مقدار متوسط آب الزم براي آبياري در حدود 25.000با توجه به وجود و 
  .گردد مي
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 حجم مخازن ذخيره آب -3-1-4

عي هاي مكرر آب را در صورتيكه انشعاب آب شهري به هر دليل قادر به تامين مصارف فوق نباشد و يا شرايطي وجود داشته باشد كه قط
بدنبال داشته باشد آنگاه بايد از مخزن ذخيره آب كه بتواند حداقل نياز آب يك روز پر مصرف به همراه مصارف آتش نشاني را تامين نمايد 

ب استفاده گردد، كه در اين صورت با مشترك كردن مخزن ذخيره آب آبياري با مخزن ذخيره آب آتش نشاني حجم مفيد مخازن ذخيره آ
  :عبارتند از 

  
    مترمكعب372=  حجم مفيد ذخيره براي مصارف بهداشتي        

  
  : نشاني و به شرح زير است  نشاني مجموع حجم ذخيره مورد نياز براي آبياري و آتش حجم الزم براي آب آبياري و آتش

    مترمكعب 180=  نشاني       حجم مفيد ذخيره براي مصارف آتش
    مترمكعب 175=  ن آب آبياري              حجم مفيد ذخيره مخز

    مترمكعب  355=  نشاني  جمع حجم ذخيره مصارف آبياري و آتش
          

براي ذخيره مصارف بهداشتي و از يك منبع دوقلو به )  مترمكعب200هر قسمت ( مترمكعب 400لذا از يك منبع دو قلو به حجم نامي كل 
نشاني و آبياري فضاي سبز كه بتوانند حداقل مصرف  براي ذخيره مصارف آتش)  مترمكعب200مت هر قس( مترمكعب 400حجم نامي كل 

  .يك رروز را ذخيره نمايند، بايد استفاده شود
زدائي  بدون ميكروب(هاي بهداشتي و شرب را بدون هيچگونه تصفيه و يا در حد تصفيه اوليه  در صورتي كه آب قنات و آب چاه قابليت استفاده

  . توان آب چاه و قنات را مستقيماً به منابع ذخيره مذكور هدايت كرد داشته باشند آنگاه مي) ها ها و نيتريت ف نيتراتو حذ
هاي بهداشتي وجود داشته باشد آنگاه پيشنهاد  چنانچه آب چاه و قنات فقط قابليت آبياري را داشته باشند و نياز به تصفيه براي استفاده

 روز آب بهداشتي و آب آبياري را ذخيره نمايد 5 مترمكعب كه بتواند مصرف حداقل 4000براي آب خام به حجم كلي شود از منبع ذخيره  مي
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 مترمكعبي ذخيره آب بهداشتي هدايت 400شود پس از انجام عمليات تصفيه به منبع  استفاده شود آب خامي كه به اين ترتيب ذخيره مي
  . شود شده و براي مصرف حداقل يك روز ذخيره مي

 يبيني شود تا در صورت خراب  روز پيش5شود كه منبع آب بهداشتي نيز براي مصرف  با توجه به موقعيت و شرايط مكاني پروژه پيشنهاد مي
 مترمكعبي 4000هاي چاه يا كاهش حجم آبدهي قنات و چاه بتوان نوسانات را جبران كرد لذا براي ذخيره آب خام يك منبع دوقلوي  پمپ

پيشنهاد )  مترمكعب1000هر كمپارتمان ( مترمكعبي 2000و براي ذخيره آب بهداشتي يك منبع دوقلوي )  مترمكعب2000رتمان هر كمپا(
  . شود مي

 متري منابع آب و درنظر گرفتن فضاي الزم براي ايستگاههاي پمپاژ و تصفيه سطح الزم براي استقرار منابع آب با ظرفيت 6با فرض ارتفاع 
  .  شود تخمين زده مي) 45×40( مترمربع 1800دوداً  روزه ح5ذخيره 

  
 تأمين فشار آب  -3-1-5

   تأمين فشار آب بهداشتي -5-1- 1- 3
 متر ستون آب و هر 14براي طبقه اول از سطح زمين برابر ريزي   سازمان مديريت و برنامه117-3براساس عرف و مندرجات نشريه 

البته اين اعداد اكثراً براي ساختمانهاي مسكوني با حداكثر . شود  درنظر گرفته ميآب  متر ستون آب فشار4طبقه باالتر از همكف 
  . باشد  متر مي5/3ارتفاع هر طبقه 

 متر و حداكثر تعداد طبقات نيز سه طبقه فرض شود با همان معيار فوق حداقل فشار در ورودي 4در اين پروژه متوسط ارتفاع طبقه 
  .  آب باشد متر ستون25ساختمان بايد حداقل 

  : فشار فوق به دو روش قابل تأمين است 
   سيستم پمپاژ مستقيم به داخل شبكه - 1
   استفاده از منبع هوائي آب - 2
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   سيستم پمپاژ مستقيم به داخل شبكه  -  1
به صورت ها  اين پمپ. شوند  در اين روش آب ذخيره شده در منابع از طريق چند دستگاه پمپ مستقيماً به داخل شبكه پمپ مي

بطوري كه هميشه فشار ثابتي را در شبكه تأمين . شوند موازي قرار گرفته و با كم و زياد شدن مصرف به ترتيب روشن يا خاموش مي
هاي دور متغير داراي استهالك و مقدار مصرف برق كمتر نسبت به  پمپ. توانند از نوع دور ثابت يا دور متغير باشند ها مي پمپ. نمايند
  . باشند ور ثابت ميهاي د پمپ

  

   استفاده از منبع هوائي آب  - 2
هاي دورثابت از منابع ذخيره زميني به منبع هوائي پمپ شده و فشار آب از طريق ارتفاع منبع هوائي  در اين روش آب از طريق پمپ

 نيز خنثي نمايد و لذا براي پر اي و ساعتي مصرف را تواند نوسانات لحظه در اين روش حجم منبع هوائي مي. شود ثابت نگه داشته مي
  . باشد هاي دور ثابت كافي مي كردن منبع هوائي استفاده از پمپ

  . باشد  مترمكعب مي95مصرف حداكثر روزانه و در اين پروژه معادل % 25حجم منبع هوائي براساس محاسبات سرانگشتي حدود 
كشي محوطه بتواند فشار مورد نياز در ورودي ساختمانها   فشار مسير لولهاي باشد كه عالوه بر جبران افت ارتفاع منبع هوائي بايد بگونه

بيني   متر پيش30هاي محوطه ارتفاع زير منبع هوائي كشي  متر ستون آب براي افت فشار آب در لوله5را نيز تأمين نمايد لذا با فرض 
  . متر خواهد بود5 متر و ارتفاع 5مخزن هوائي داراي قطر . شود مي
  

  نشاني   تأمين فشار آب آبياري و آتش-5-2- 1- 3
باشد و از آنجا كه آبياري و  نشاني الزم مي و هم براي آتش) اي و چه باراني چه قطره(بعلت فشار نسبتاً زيادي كه هم براي آبياري 

پمپ پيشنهاد گيرد لذا تأمين فشار آنها توسط بوستر نشاني در طي كل روز انجام نشده و فقط در ساعات محدودي صورت مي آتش
تواند از نوع دور ثابت يا دور متغير باشد ولي از آنجا كه در طي مدت آبياري داراي دبي و فشار متغير  شود بوسترپمپ آبياري مي مي
  .نشاني استفاده شود شود از سيستم بوسترپمپ دورثابت براي آبياري و آتش باشد لذا پيشنهاد مي نمي
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  مصارف گاز - فصل دوم -3-2

  .و پخت و پز مي باشد) در صورت استفاده از چيلرهاي جذبي(  گاز شامل مصارف حرارتي، در مواردي تامين برودت مصارف
  

 مصارف حرارتي  -3-2-1

هاي   متر مكعب مصرف گاز در ساعت براي سيستم5/1 مترمربع مساحت ساختمان 100 مقررات ملي ساختمان براي هر 17طبق مبحث 
 مترمكعب در ساعت براي مصارف حرارتي 5/2براي هر سوئيت يك دستگاه پكيج شوفاژ و با مصرف . شود بيني مي حرارت مركزي پيش

  . شود بيني مي پيش
  

 مصارف برودتي  -3-2-2

هاي كولر گازي اسپليت يونيت خواهد بود  بيني شده براي اكثر ساختمانها كولر آبي يا در مواد خاصي سيستم از آنجا كه سيستم برودتي پيش
  . ا مصارف برودتي فاقد مصرف گاز خواهند بودلذ

  
 مصارف پخت و پز  -3-2-3

 7/0ها خواهد بود كه براي هر اجاق گاز در واحدهاي مسكوني و اداري  سرويس و آبدارخانه ها ، سلف مصارف پخت و پز مختص سوئيت
  .شود بيني مي مترمكعب در ساعت مصرف گاز پيش
  :شود ها و واحدهاي اداري فرضيات زير انجام مي ر سوئيتبراي پيش بيني تعداد اجاق گازها د

 . شود بيني مي براي هر سوئيت يك اجاق گاز پيش -
 . نفر از افراد شاغل در واحدهاي اداري از يك اجاق گاز استفاده كنند10شود كه هر  بيني مي در هريك از ساختمانهاي اداري پيش -
 . مترمكعب در ساعت گاز مصرف شود3 نفر ، 15رو غذا به هر شود كه براي س سرويس نيز فرض مي در سلف -



 
 84 

  . درج شده است2شود كه خالصه محاسبات آن در جدول شماره  بيني مي  مترمكعب در ساعت پيش833مصرف گاز حدود 

  



 
 85 

   سيستم فاضالب – فصل سوم -3-3

 فاضالب  -3-3-1

ف آب مي باشد و در شهرهايي كه براي شستشو و تهويه مطبوع نيز از آب استفاده مي شود آنگاه ضريب مقدار فاضالب معموالً تابعي از مصر
  .باشد  مي9/0 الي 7/0تبديل آب به فاضالب بين 

هاي تهويه مطبوع مبتني بر آب قريب به يقين است ، لذا ضريب  با توجه به اينكه در اين مجموعه بعلت شرايط اقليمي استفاده از سيستم
  .باشد  مي7/0تبديل آب به فاضالب حدود 

   .  مترمكعب خواهد بود260 مترمكعب و حداكثر مقدار روزانه حدود 180با توجه به مصرف روزانه آب مقدار فاضالب متوسط روزانه حدود 
  

   سيستم تصفيه فاضالب -3-3-2

 كه براي آبياري و مصرف فالش تانكها فقط در قسمتهاي تصفيه فاضالب در اين پروژه فقط براي استفاده مجدد آن معني پيدا خواهد كرد
چنانچه درنظر باشد از فاضالب . هاي بهداشتي بخصوص در خوابگاه كه مقدار قابل توجهي را نيز الزم دارند قابل استفاده خواهد بود سرويس

ها انجام داد لذا براي استفاده از پساب حاصل  تانك كشي مجزا براي فالش ها  استفاده شود در آن صورت بايد لوله تانك تصفيه شده براي فالش
از تصفيه فاضالب بهتر است همزمان با ساخت ساختمانها تصميم گيري شود و دراين مرحله فقط هدايت فاضالب توليدي به شبكه جمع 

بيني شده  اردوگاه پيشدر طرح كل مجموعه جانمائي سيستم تصفيه فاضالب در محوطه جديد . آوري فاضالب شهري صورت خواهد گرفت 
باشد ،  ذخيره نمودن پساب حاصل از تصفيه بخصوص در فصل زمستان   مترمكعب مي180با توجه به مقدار متوسط فاضالب روزانه كه . است 

صل از  روز آن گاه حجم  مخزن ذخيره پساب حا2باشد ضروري بوده كه با درنظر گرفتن حجم ذخيره براي  كه نياز آبياري فضاي سبز كم مي
  . مترمكعب در كنار سيستم تصفيه فاضالب الزم خواهد بود400تصفيه فاضالب 
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   تأسيسات مكانيكي اردوگاه موجود و ساختمانهاي مرحله اول اجرائي– فصل چهارم -3-4

   سيستم تأسيسات اردوگاه موجود -3-4-1

 شامل اردوگاه موجود و جديد بررسي شده در حالي كه در اين در فصول قبلي گزارش تأسيسات مكانيكي زيربنائي  براي كل مجموعه اردوگاه
لذا كليه قسمتهاي محاسبه و مطرح شده شامل اردوگاه موجود نيز خواهد . گردد مرحله اردوگاه موجود در مرحله اول اجرائي بوده و اجراء مي

  . گردد هاي خدمات مرحله دوم مشخص مي بود كه به اجراء درخواهد آمد و با نقشه
  

   محوطهكشي آبرساني  سيستم لوله-3-4-2

اين سيستم براي آب مصرفي . شود كه بتوان فشار الزم را در كليه نقاط تأمين نمود كل سيستم آبرساني سايت بصورت رينگ درنظر گرفته مي
  . شود نظر گرفته مينشاني براي اردوگاه جديد و موجود در در مسير خط آبياري شيرهاي سيستم آتش. و آب آبياري يكسان خواهد بود

 اينچ از نوع برنجي و 2شيرها تا سايز .  بار خواهند بود10 و با فشار كار حداقل PE100ا ي PE80اتيلن با مواد اوليه  ها از جنس پلي لوله
ها ،  تر شدن سيستم ههزين تر و كم با توجه به درخواست كارفرما مبني بر ساده. دار خواهند بود  اينچ و باالتر از نوع چدني فلنج2سايزهاي 

سيستم آبياري به . . اي بوده و فقط شيرهاي انشعابات فرعي در داخل حوضچه قرار خواهند گرفت شيرهاي چدني از نوع دفني با روكش چكمه
 ينبي هاي شيرهاي آبياري با شير شيلنگي و شير قطع و وصل براي اتصال شيلنگ به آن پيش صورت دستي بوده و در نقاط مختلف حوضچه

  .  متر كل سايت تحت پوشش قرار گيرد30 الي 25اي است كه با شيلنگهاي به طول  فاصله شيرهاي آبياري به گونه. شده است 
 4نشاني محوطه عالوه بر هيدرانت ايستاده مجهز به شير قطع و وصل نيز بايد باشند هيدرانتها داراي سايز اتصال  انشعابات هيدرانتهاي آتش

  . اينچ و دو عدد خروجي دو و نيم اينچي بوده و از نوع ضديخ خواهند بود4روجي اينچ با يك عدد خ
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   سيستم تأسيسات ساختمانهاي مرحله اول اجرائي -3-4-3

سرويس ، خوابگاه و مدرسه و خيابانهاي  در طرح مرحله اول اجرائي غير از محوطه اردوگاه موجود ساختمانهاي مرحله اول اجرائي شامل سلف
  . ها ارائه خواهد شد كشي آنها در خدمات مرحله دوم تهيه نقشه هاي لوله  جديد اجراء كه مقادير مورد نياز آب و سيستماردوگاه

هاي تأسيساتي آنها با ملحوظات زير به شرحي كه  باشند كه سيستم سرويس ، خوابگاه و مدرسه مي ساختمانهاي مرحله اول اجرائي شامل سلف
  . ردندگ خواهند آمد ، طراحي مي

هاي اوليه با  برداري ، نگهداري و همچنين ملحوظ داشتن حداقل هزينه سيستم گرمايش و سرمايش با توجه به اقليم دامغان و سادگي در بهره
  .شود بيني مي استفاده از كولر آبي ، رادياتور و در مواردي اسپليت يونيت پيش

باشند مگر اينكه در مراحلي از  احداث پروژه چند  اي موتورخانه مختص خود مياي ساختمانها هريك از ساختمانها دار بعلت احداث مرحله
  . ساختمان مجاور يكديگر به صورت يكجا ساخته شوند كه در اين صورت از موتورخانه واحد براي اين ساختمانها استفاده خواهد شد

  : باشند  يس به شرح زير ميسرو سيستمها و تجهيزات استفاده شده در ساختمانهاي خوابگاه ، مدرسه و سلف
  

هاي فوالدي  ها با لوله هاي اصلي در سقف كاذب يا ترنچ كشي هاي آب گرم چدني ، رادياتور ، لوله حرارت مركزي شامل ديگ:  سيستم حرارتي - 1
يقكاري با عايق پشم شيشه با پوشش هاي ترموپالستيك چند اليه مانند سوپرپايپ و عا گردند از لوله هائي كه در مصالح دفن مي درز و لوله سياه بي

  . متقال و ماستيك و رنگ ضدرطوبت
  هاي هواي آلومينيومي كشي از ورق گالوانيزه و دريچه كولر آبي با كانال:  سيستم برودتي - 2
ها در مصالح دفن   كه لولههاي اصلي درسقف كاذب يا ترنچها و در مواردي هاي فوالدي گالوانيزه براي لوله كشي با لوله لوله:  سيستم آبرساني - 3

هاي آب گرم و برگشت آب گرم با عايق پشم شيشه با پوشش متقال  لوله. هاي ترموپالستيك چنداليه مانند سوپرپايپ خواهند بود گردند از لوله مي
  .  كويلي خواهد بودتأمين آب گرم مصرفي در موتورخانه و با استفاده از منابع ذخيره. گردند و ماستيك و رنگ ضدرطوبت عايقكاري مي

هاي چدني و گالوانيزه استفاده شود زيرا اين لوله در  شود كه در اولويت اول از لوله كشي فاضالب و ونت ترجيح داده مي لوله:  سيستم فاضالب - 4
  . ي دارندمقاومت خوب) آيد هاي مشابه به وفور بوجود مي برداري كه در بهره(ها  مقابل فنر زدن براي باز كردن گرفتگي لوله

هاي پلي اتيلني با اتصاالت جوش  هاي چدني صرفنظر گردد اولويت دوم استفاده از لوله هاي اوليه نسبتاً زياد از استفاده لوله چنانچه به علت هزينه
هاي پي وي سي يا  ولهل. باشند  ميPush Fitهاي پلي پروپيلني با اتصاالت  هاي پي وي سي چسبي يا لوله حرارتي و اولويت سوم استفاده از لوله
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هاي  شوند بايد در داخل ترنچ اجراء شده و زير و روي لوله با ماسه پوشش داده شود يا از لوله ترين طبقه نصب مي پروپيلني كه در كف پائين پلي
  . مخصوص دفن در خاك استفاده شوند

هاي  جعبه (IIهاثي كالس  ه صورت دستي با استفاده از جعبهنشاني داخل ساختمانها با استفاده از آب و ب سيستم آتش: نشاني   سيستم آتش- 5
  .خواهد بود) ك و يك دوم اينچ يا يك اينچيمجهز به شير 

  . درز خواهد بود هاي فوالدي سياه بي نشاني با استفاده از لوله كشي سيستم آتش لوله
ده باشند براي هر ساختمان يبرداري نرس ره اصلي سايت به بهرهبراي تأمين فشار آب و ذخيره آب تا وقتي كه منابع ذخي:  سيستمهاي تكميلي -6

  . از منبع ذخيره و سيستم بوسترپمپ مخصوص همان ساختمان استفاده خواهد شد
ها از گازوئيل و منبع ذخيره  كشي گاز در نزديكي پروژه براي سوخت مورد نياز موتورخانه بعلت عدم وجود لوله:  سوخت رساني و تأمين سوخت - 7
  . ربوطه استفاده خواهد شد كه هر ساختمان منبع گازوئيل مختص به خود را خواهد داشت م

  .  كيلوئي براي هر اجاق گاز استفاده خواهد شد11هاي مدرسه و خوابگاه از كپسول گاز مايع  براي آبدارخانه
اين منابع توسط تانكرهاي حمل گاز . دند استفاده گردد گر شود كه از منابع ذخيره گاز مايع كه در محوطه نصب مي سرويس پيشنهاد مي براي سلف

باشد كه   كيلوگرمي مي50 كيلوگرمي تا 25سرويس استفاده از كپسولهاي  گزينه ديگر براي ذخيره گاز سلف. باشند مايع قابل پر شدن مجدد مي
در اين حالت نصف يا ثلث تعداد . مان وصل شوندكشي گاز داخل ساخت توانند در مجاورت ساختمان قرار گرفته و توسط ماينفلد به لوله مي

  .باشند ها در سرويس بوده و بقيه به صورت رزرو مي كپسول
شود  كشي با هواكش مركزي استفاده مي هاي بهداشتي از سيستم كانال براي تخليه هواي فضاهاي آلوده مانند سرويس:  تعويض و تخليه هوا - 8

هاي بهداشتي كه نزديك يكديگر يا در طبقات مختلف برروي يكديگر واقع  ه بوده و تخليه هواي مجموعه سرويسها با استفاده از ورق گالوانيز كانال
  . كشي و هواكش مشترك صورت خواهد گرفت باشند توسط كانال مي

  . باشند صورت خواهد گرفت  سرويس نيز توسط هودها و هواكشهائي كه مخصوص هودها مي تخليه هواي آشپزخانه سلف
ها غلبه نموده و حجم  ليتي يا سانتريفوژ پشت بامي خواهند بود تا بتوانند بر افت فشار مسير كانال هاي مركزي اساساً از نوع سانتريفوژ يوتي كشهوا

  . هواي مورد نياز را تخليه نمايند
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  كليات 
بندي مورد اشاره نور مناسب  براساس تقسيم. باشد رو و فضاي سبز طبيعي مدنظر مي هاي سواره ، پياده ها جهت بخش سيستم روشنائي محوطه و جاده

  . هاي ضميمه اعالم خواهد شد و موردنظر مورد بررسي قرار گرفته و توان مصرفي براساس محاسبات و دياگرام
  

  ه اردوگاه موجود   روشنائي محوط- فصل اول -4-1

  ) رو جاده( روشنائي خياباني -4-1-1

هاي مورد استفاده ، در اولويت اول بايستي راندمان نوري باال داشته باشند و در اولويت دوم رنگ نور آنها مناسب  ها و به تبعيت آن المپ چراغ
شنائي خياباني عبارتند از بخار جيوه ، بخار سديم و متال هاي مورد نياز و مناسب جهت تأمين رو انواع المپ. براي كاربري مورد نياز باشد

ها  رنگ نور اين چراغ. باشد  وات بخار سديم به دليل طول عمر و شدت روشنائي مناسب مدنظر مي70هاليد كه در اين پروژه چراغ با المپ 
هاي  چراغ. باشد ف نورپردازي ندارد قابل توصيه ميرو با توجه به اين كه رنگ نور تأثيري در هد باشد و در محيطهاي سواره زرد نارنجي مي

  .  متري از يكديگر قرار خواهند گرفت20 متري و در فواصل 6هاي  الذكر برروي پايه فوق
  

   شدت و مشخصات روشنائي منتخب در محوطه  -4-1-2

مومي و اجرائي روشنائي راههاي شهري مشخصات فني و ميزان شدت روشنائي براي هريك از مناطق محوطه پروژه مطابق با مشخصات فني ع
  . باشد  سازمان برنامه و برودجه سابق به شرح جدول ذيل مي195در نشريه شماره 
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   حداقل فاصله نصب چراغ روشنائي از كناره راه-2-1-4جدول 
  )متر(حداقل فاصله پايه از لبه راه   )كيلومتر بر ساعت(سرعت طراحي شده براي راه 

50  8/0  
80  1  
100  5/1  
120  5/1  

  
باشد وليكن با توجه به طراحي معماري و لبه راه درنظر   مي80 الي 60باشد كه سرعت منظور شده در اين پروژه حدوداً  الزم به توضيح مي

  .  متر باشد5/1گرفته شده حداقل فاصله بايد حدوداً 
  

   شدت روشنائي-3-1-4جدول 

شدت روشنائي   شرح فضا
  )لوكس(

حداقل ضريب 
  )كلي(واختي يكن

حداقل ضريب 
  يكنواختي طولي

  17/0  33/0  10~16  ) 2شرياني درجه (رو  راه سواره
  ---  ---  10  رو راه پياده

  ---  ---  3  فضاي سبز 
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  : تذكر 
    (g-1) ضريب يكنواختي كلي عبارتست از نسب درخشندگي حداقل به درخشندگي متوسط در يك سطح مشخص از معبر -
   (g-2)طولي عبارتس از نسبت درخشندكي حداقل به درخشندگي حداكثر در يك خط طولي مشخص از معبر  ضريب يكنواختي -
  . باشد روها و فضاي سبز در نورپردازي محوطه الزامي نمي  رعايت ضريب يكنواختي در پياده-

 از آنرا بيش از 195باشد كه ضوابط نشريه   مي لوكس20ها با توجه به اسناد فني پروژه  باشد كه شدت روشنائي در خيابان الزم به توضيح مي
  . نمايد  لوكس توصيه نمي17

نمايد و در صورت نياز به افزايش اين ميزان اصالحات در   لوكس تعيين مي4/16محاسبات نرم افزاري ضميمه مقدار روشنائي در خيابان را 
 بوده كه مناسب تشخيص 44/0 و 64/0به ترتيب    g2 و g1 شده بجز اين مورد با توجه به محاسبات انجام. مرحله دوم بعمل خواهد آمد 

   . شود داده مي
  

   محاسبات روشنائي خيابان  -4-1-3

ها ، وات بر مترمربع ، حداقل و حداكثر شدت  مشخص كننده ضرائب ، تعداد چراغ Dialuxمحاسبات روشنائي خيابان براساس نرم افزار 
 باشد  چراغ ضميمه گزارش ميها و نحوه آرايش  روشنائي در خيابان

 

  روشنائي محوطه و فضاي سبز    -4-1-4

 متري در اطراف 15 الي 10 متري و در فواصل 2هاي   وات نصب شده روي پايه26روشنائي محوطه از نوع پاركي با المپ بخار سديم 
  . رو مستقر خواهند شد سواري و مسيرهاي پياده ها و پيست دوچرخه ساختمان

  . سانتيمتري در فضاي سبز قرار گرفته شده است50 وات نصب شده روي پايه 18ي سبز از نوع چمني با المپ روشنائي فضا
در صورت احداث فواره با سيستم آبشاري يا غيره بسته به نوع .  وات خواهد بود12 روشنائي آبنماها از چراغ واترپروف داخل استخر با المپ 

  . دازي نمود توان آن را نيز نورپر انتخاب شده مي
  .  متري درنظر گرفته شده است 6 وات روي پايه حداقل 250تئاتر از پروژكتور با المپ بخار سديم  روشنائي قسمت آمفي
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    برآورد توان مصرفي سيستم روشنائي محوطه و ساختمانهاي جنبي مرحله اول اجرائي و نحوه تأمين و توزيع آن  - فصل دوم-4-2

 در اين . محوطه را تخمين زدتوان توان مورد نياز روشنائي در عماري و نكات ذكر شده در بخش روشنائي محوطه ميبراساس اطالعات اوليه م
  . هاي پاركي و چمني درنظر گرفته شده است  هاي خياباني ، پروژكتورها و چراغ محاسبه روشنائي براساس چراغ

  
   مصرف محوطه -4-2-1

باشد كه از تابلو   كيلووات مي5 كيلووات و در بخش اضطراري برابر با 11خش نرمال برابر با مصرف كلي نصب شده روشنائي محوطه در ب
  گردد در ساختمان مديريت سمت راست ورودي قبلي تأمين مي) SLP-1(روشنائي محوطه 

   :باشد  سرويس ، مدرسه و خوابگاه بشرح ذيل مي مصارف برق ساختمانهاي مرحله اول اجرائي شامل ساختمان سلف
  

  سرويس   مصرف برق ساختمان سلف-4-2-2
 كيلووات 65باشد كه مجموعاً   كيلووات در بخش اضطراري مي35 كيلووات در بخش نرمال و 30مصرف برق ساختمان سلف سرويس حدوداً 

  . گردد بيني مي پيش
  

   مصرف ساختمان خوابگاه -4-2-3
بيني   كيلووات پيش280 كيلووات در بخش اضطراري كه مجموعاً 80مال و  كيلووات در بخش نر200مصرف برق ساختمان خوابگاه حدوداً 

  . گردد مي
  

   مصرف ساختمان مدرسه -4-2-4
بيني   كيلووات پيش45 كيلووات در بخش اضطراري كه مجموعاً 15 كيلووات در بخش نرمال و 30مصرف برق ساختمان مدرسه حدوداً 

  گردد  مي
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   مرحله اول اجرائي  جدول مصارف برق كل مجموعه-4-2-5
بايست جوابگوي كل  ظرفيت پست برق مي. با توجه به ميزان برق مورد ناز مصرفي احداث پست برق ضروري بود و بايستي انجام گيرد

  .   درصد بار اضافي درنظر گرفته شود20مجموعه موجود و جديد بانضمام ساختمانهاي توسعه آينده با منظور نمودن 
  

  وطه و ساختمانهاي در دست احداثبرآورد مصرف برق مح
  جمع  اضطراري  نرمال  شرح
  16  5  11  محوطه

  65  35  30  سرويس سلف
  280  80  200  خوابگاه
  45  15  30  مدرسه
  406  135  271  :جمع 
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   سيستم زمين و برق اضطراري – فصل سوم -4-3

   سيستم زمين -4-3-1
 ايجاد خواهد شد و انشعابات از آن همراه با كابلهاي روشنائي و بصورت (GRID)سيستم زمين در فضاي ساختمانهاي خدماتي بصورت شبكه 

  .  ميليمترمربع كشيده شده و به پايه چراغهاي روشنائي متصل خواهد شد16سيم لخت مسي حداقل سايز 
  

   برق اضطراري -4-3-2
ه ديده شده است و همچنين درصدي از مصرف هاي روشنائي پاركينگ محوطه و قسمت نگهباني در محوط برق اضطراري صرفاً جهت بخش

  .شود برق ساختمانهاي در دست احداث كه توسط ديزل ژنراتور كنار محل پست برق درنظر گرفته مي
 



 
 96 

  
  اجرائي گزارش خدمات مرحله اول 
 اردوگاه موجود و كل 

  

  اردوگاه آقاي دكتر ناصر منصوري
  

 
  
 
  

  :فهرست مطالب 

   برآورد –پنجم بخش -۵

  97..............................................................ت مكانيكي و برقي اردوگاه موجود و كل    برآورد ابنيه و تأسيسا – فصل اول - 1- 5
  99.......................................................................................................... برآورد ساختمانهاي مرحله اول اجرائي  – فصل دوم  - 2- 5
  100..............................جمع برآورد كل مرحله اول اجرائي شامل ساختمانهاي مرحله اول و كل محوطه – فصل سوم - 3- 5



 
 97 

  ود و كل  برآورد ابنيه ، تأسيسات مكانيكي و برقي محوطه اردوگاه موج– فصل اول -5-1

 هكتار و برآورد محوطه مرحله اول 5/2 بصورت كلي بصورت برآورد اوليه اردوگاه موجود به مساحت 13993بهاي سال  برآورد براساس فهرست
  . گردد  هكتار بشرح جداول ذيل ارائه مي5/4اجرائي كل اردوگاه به مساحت 

  

 له اول اجرائي كل جدول برآورد ابنيه محوطه اردوگاه موجود و محوطه مرح-1- 1- 5

يف
رد

  

اردوگاه   شرح
  موجود

مرحله اول اجرائي 
  كل اردوگاه

جمع دو قسمت 
  )ميليون ريال(

  1.480  1.400  80  عمليات خاكي  1
  2.800  1.800  1.000  ها و سنگي عمليات ديوارچيني  2
  3.800  1.500  2.300  ها ريزي گذاري و بتن عمليات جدول  3
  3.900  1.400  2.500  سازي و اسفالت  عمليات خيابان  4

  11.980  6.100  5.880  )  : ميليون ريال(جمع كل 
  

  جدول برآورد تأسيسات مكانيكي محوطه اردوگاه موجود و محوطه مرحله اول اجرائي كل اردوگاه  -2- 1- 5

يف
رد

  

اردوگاه   شرح
  موجود

مرحله اول اجرائي 
  كل اردوگاه

جمع دو قسمت 
  )ميليون ريال(

هاي  كشي ن ، لولهاتيل هاي پلي لوله  1
  770  260  510  محوطه و عمليات حفاري

  260  90  170  شيرها  2
  260  80  180  انشعابات  3

  1.290  430  860  )  : ميليون ريال(جمع كل 
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  جدول برآورد تأسيسات برقي محوطه اردوگاه موجود و محوطه مرحله اول اجرائي كل اردوگاه  -3- 1- 5

يف
رد

  

اردوگاه   شرح
  موجود

 اجرائي مرحله اول
  كل اردوگاه

جمع دو قسمت 
  )ميليون ريال(

  100  40  60  ها و كليد چراغ  1
  710  210  500  ها و حفاري و خاكريزي كشي كابل  2
  50  20  30  ها كشي لوله  3
  410  180  230  تابلوها و وسائل مربوطه   4

  1.270  450  820  ) :ميليون ريال(جمع كل 
  

  
 دوگاه موجود و محوطه مرحله اول اجرائي كل اردوگاه   جدول جمع كل برآورد محوطه ار-4- 1- 5

يف
رد

  

اردوگاه   شرح
  موجود

مرحله اول اجرائي 
  كل اردوگاه

جمع دو قسمت 
  )ميليون ريال(

  11.980  6.100  5.880  برآورد ابنيه   1
  1.290  430  860  برآورد تأسيسات مكانيكي  2
  1.270  450  820  برآورد تأسيسات برقي   3

  14.540  6.980  7.560  ) :ميليون ريال)  (برآورد(جمع كل 
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  برآورد ساختمان مرحله اول اجرائي  – فصل دوم -5-2

هاي مرحله اول اجرائي درنظر گرفته شده   براي ساختمان1393برآورد مرحله اول براساس هزينه مترمربع ساختمان براساس قيمت حدود سال 
  . است 

  

   برآورد ساختمان خوابگاه -5-2-1

  :  ريال 13.000.000قيمت هر مترمربع آن حدود .  مترمربع و3730به مساحت ) دو قسمت(رد ساختمان خوابگاه برآو
   3730 × 13.000.000 = 48.490.000.000ريال 

  :  ريال 12.000.000 مترمربع از قرار هر مترمربع حدود 1740هزينه اجراي خوابگاه قسمت دوم به مساحت 
  1740 × 12.000.000 = 20.880.000.000ريال 

   48.490.000.000 – 20.880.000.000 = 27.610.000.000ريال 
  

   برآورد ساختمان مدرسه -5-2-2

   ريال 12.500.000 مترمربع از قبرار هر مترمربع 1120برآورد ساختمان مدرسه به مساحت 
  1120 × 12.500.000 = 14.000.000.000ريال 

  

  سرويس   برآورد قسمت سلف-5-2-3

   ريال 13.000.000 مترمربع و قيمت هر مترمربع ساختمان 1060سرويس به مساحت  آورد قسمت سلفبر
  1060 × 13.000.000 = 13.780.000.000ريال 

  

  :  جمع كل هزينه اجرائي ساختمانهاي مرحله اول -5-2-4
   48.490.000.000 + 14.000.000.000 + 13.780.000.000 = 76.270.000.000ريال 
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   جمع كل برآورد اردوگاه دكتر منصوري  – فصل سوم -5-3

  سازي شامل برآورد اردوگاه   جمع كل برآورد محوطه-5-3-1
   ميليون ريال 14.540  .............................................................................................................................................) :  دو قسمت(        موجود و كل اردوگاه 

  
  :  جمع كل برآورد ساختمانهاي مرحله اول اجرائي -5-3-2

   ميليون ريال76.270    
  
  : ورد طرح اردوگاه دكتر منصوري  جمع كل برآ-5-3-3

   ميليون ريال 90.810) = 76.270+14.540(  
 

  


