
ابعاد و اندازه در فضاهای مختلف یک واحد مسکونی

هدف  های رفتاری :
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هدف کلی: 
شناخت  ابعاد و اندازه فضاهای مختلف یک واحد مسکونی

 ارتباط بین مقیاس انسانی و طرح را توضیح دهد.
 ابعاد کاربردی بدن انسان را از جدول مربوطه استخراج نماید.
 ابعاد و اندازه فضای نشیمن را با توجه به مبلمان شرح دهد.

 ابعاد و اندازه فضای غذاخوری را با در نظر گرفتن ابعاد مبلمان آن مشخص نماید.
       ابعاد و اندازه فضای آشپزخانه را با توجه به ابعاد وسایل و مبلمان موجود در آن شرح دهد.
  ارتباط بین ابعاد و اندازه اتاق خواب با وسایل موجود در آن و در مقیاس انسانی را بیان نماید.

 ابعاد و اندازه ســرویس های بهداشــتی را باتوجه به تجهیزات و وسایل موجود در آن و 
مقیاس انسانی توضیح دهد.

حفظ ابعاد واندازه های درج شده برروی تصاویر وترسیمات وهمچنین اعداد مربوط 
به جداول ضروری نمی باشد.



پرسشهایچهارگزینهای
1-ارتفاعقرارگیریتابلوهادرفضاینشیمنچگونهتعیینمیشود؟

الف(ارتفاعدیوارب(هماهنگیبامبلماناتاقج(ارتفاعدیدانساند(اندازهتابلو
2-اندازهفضایغذاخوریباکدامیکازمواردزیرارتباطمستقیمدارد؟

الف(ابعادمیزب(تعدادافرادج(اندازهصندلیهاد(قفسهوکمدظروف
3-کدامیکازفرمهایمیزامکانصرفغذاهایآمادهراداردوبرایغذایراحتخانگیاستفادهمیشود؟

الف(گردوچهارگوشب(گردج(چندضلعید(بیضی
4-کدامیکازوسایلزیربرفضایارتباطیوحرکتیآشپزخانهتأثیرمستقیمدارد؟

الف(سینکظرفشوییب(دریخچالج(پیشخواند(اجاقگازرومیزی
5-مهمترینعاملدرتعیینابعاداتاقخوابچیست؟

الف(میزمطالعهوکمددیواریب(میزمطالعهج(کمددیوارید(تجهیزاتومبلمانخانه
6-کدامیکازمواردزیردرراحتیاستفادهازسینکدستشوییمهمتراست؟

الف(ارتفاعشیرنصبشدهرویسینکب(اندازهسینکدستشویی
ج(ارتفاعدستشویید(رابطهسینکدستشوییبالولهکشیآن

پرسشهایتشریحی
1-ارتباطبیناندازهفضاینشیمنرابااندازهوابعادمبلمانموجوددرآنشرحدهید.

2-مهمترینمبلمانوتجهیزاتموجوددرآشپزخانهکهبرابعاداینفضامؤثرهستندرانامببرید.
3-درفضایغذاخوریچهوسایلیمورداستفادهقرارمیگیرند؟

4-مبلمانولوازمفضاهایخوابشاملچهوسایلیاست؟
5-تجهیزاتاصلیفضایسرویسبهداشتی)حمام،توالت(رانامببرید.

پیش آزمون
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ابعاد و تناسبات در فضای معماری
فضــای معماری با هــر عملکردی در صورتی کارا خواهد بود که افــراد بتوانند بدون وجود 
محدودیتی از نظر ابعاد و تناســبات برای خود و وســایل مورد نیازشــان در آن به فعالیت های 

پیش بینی شده بپردازند.
از این رو می توان گفت که برای دست یابی به ابعاد و اندازه ها در فضاهای معماری باید ابعاد و 
نحوه حرکت بدن انسان در حالت های گوناگون )ایستاده، قدم زدن، نشستن، باال و پایین رفتن 
از پله، اســتراحت کردن، خوابیدن و ...( و ابعاد و تجهیزات و مبلمان – با توجه به گروه سنی و 

جنسی استفاده کنندگان- را بررسی نماییم.
عالوه بر ابعاد فیزیکی انســان و مبلمان موجود برای کیفیت بخشی به فضا باید به جنبه های 
روانی و احساسی او نیز توجه شود. تفاوت های فرهنگی از عوامل مؤثر بر این جنبه ها می باشند. 
چه بســاحریم های شخصی و یا اجتماعی در اقوام و فرهنگ های گوناگون متفاوت باشد. تجزیه 
و تحلیل این تفاوت ها در کنار بررســی ابعاد انســانی و تجهیزات از عوامل مؤثر خلق فضاهایی 

زیبا و کارآمد می باشند.

 ابعاد و مقیاس های انسانی
همان طور که اشــاره شــد فضای معماری با توجه به ابعاد و مقیاس انســانی، مبلمان مورد 

استفاده در فضا و الگوی زندگی طراحی می شود.
مقیاس از موارد قابل توجه در این بحث اســت که به مقایســه بین اندازه ها، حجم، سطح و 

ابعاد مرتبط با اندازه های پذیرفته و شناخته شده معمولی مربوط می شود.
این اندازه ها، استانداردهایی هســتند که از مقیاس انسانی )اِرگونومیک1( برگرفته شده اند. 
بنابراین وقتی یک طرح دارای مقیاس انســانی می شود متناسب و هماهنگ با توانایی ارگانیک 

انسانی و به عبارتی دیگر متناسب با اندازه انسانی است.
اندازه یک جســم یا بخشــی از ســاختمان وقتی بزرگ یا کوچک به نظر می رســد که از 
اندازه های مورد نیاز عملکرد و یا منظور خاص بزرگ تر یا کوچک تر باشــد مانند ابعاد »در« که 
باید اندازه هایش به گونه ای باشــد که یک فرد بالغ و وسایل خانگی از آن عبور کند. حدوداً این 
اندازه 220×90 سانتی متر است. اگر این اندازه با حفظ تناسبات آن کوچک تر باشد، غیر انسانی 

است و اگر بزرگ تر باشد باز هم نامعقول و غیر انسانی خواهد بود.2)تصاویر 2-3 و 3-1(

Ergonomic-1
2-  در فضاهایی مانند مساجد، اندازه ارتفاع ها و مقیاس ها برای القاء حس شکوه معنوی آن بزرگ تر است.
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تصویر 1-3- ابعاد انسانی در حالت های گوناگون

زوهدجبالف
1INCMINCMINCMINCMINCMINCMINCM

36/291/947/3120/168/6174/220/752/627/369/3379433/986/1مردحداکثر

3281/343/6110/764/1162/81743/224/662/5379431/780/5زن

30/878/241/3104/960/8154/417/444/223/760/23281/33076/2مردحداقل 

26/868/138/69856/314314/937/821/253/82768/628/171/4زن

1- هر اینچ 2/54 سانتی متر است.
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وهدجبالف
INCMINCMINCMINCMINCMINCM

38/397/346/1117/151/6131/13588/93986/488/5224/8مرد حداکثر

36/392/249124/549/1124/731/780/53896/584213/4زن 

32/482/339/4100/159149/929/775/42973/776/8195/1مرد حداقل 

29/975/93486/455/2140/226/667/62768/672/9185/2زن 

تصویر 2-3- ابعاد انسانی در حالت های گوناگون



58

ابعاد و اندازه فضاهای مسکونی

فضای نشیمن 
همان طور که در بخش قبلی ذکر شد مبلمان مورد استفاده در این فضا متناسب با فرهنگ 
افراد خانه می باشد. در صورتی که ساکنین از قالی و پشتی برای مبلمان استفاده نمایند. ابعاد این 

فضا ضریبی از اندازه های قالی ایرانی که معموالً 6 ، 9 و 12 متری هستند، تبعیت می کند. 
اگر برای مبلمان فضای نشــیمن از مبل اســتفاده شود با شناخت ابعاد و وضعیت انسان در 

حالت استفاده از مبل می توان به اندازه ای تقریبی از مبلمان این فضا دست یافت.1
در )تصاویر 5-3 و4-3و3-3( ابعاد بدن انسان در حالت نشسته بر روی کاناپه و مبل های تکی 
نشان داده شده است. ارتفاع صندلی با توجه به ارتفاع پشت زانو تا زمین تعیین می گردد و عمق 
آن به طول نشیمن گاه تـا پشت زانـو بستگی دارد. همان طور که در تصاویر می بینید در فضاهایی 

که به طور مشترک مورد استفاده افراد مذکر و مؤنث قرار می گیرد، اندازه بزرگ تر مالک است.

1- برای ساخت مبلمان های موجود در بازار به طور معمول از استانداردهای رایج استفاده می کنند.

INCM

A42-48106/7-121/9
B6-915/2-22/9
C3-67/6-15/2
D2871/1
E62-68157/5-172/7
F90-96228/6-243/8
G40-46101/6-116/8
H2666
I58-64147/3-162/6
J84-90213/4-228/6

تصویر 3-3- نشیمن گاه کاناپه ای، افراد مذکر
) اندازه درج شده بر روی ترسیمات به اینچ می باشد.(
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INCM

A34-4086/4-101/6
B2871/1
C42-48106/7-121/9
D6-915/2-22/9
E37/6
F32-3881/3-96/5
G2666
H40-46101/6-116/8
I48-60121/9-152/4
J3-67/6-15/2

تصویر 5-3- نشیمنگاه کاناپه ای افراد مؤنث ) اندازه درج شده 
بر روی ترسیمات به اینچ می باشد.(

تصویر 4-3- مبلمان راحتی 
گوشه ای، افراد مذکر و مؤنث

INCM

A42-48106/7-121/9
B6-915/2-22/9
C3-67/6-15/2
D2871/1
E62-68157/5-172/7
F90-96228/6-243/8
G40-46101/6-116/8
H2666
I58-64147/3-162/6
J84-90213/4-228/6
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INCM

A34-4086/4-101/6
B2871/1
C42-48106/7-121/9
D6-915/2-22/9
E37/6
F32-3881/3-96/5
G2666
H40-46101/6-116/8
I48-60121/9-152/4
J3-67/6-15/2

تصویر 6-3- مبلمان راحتی گوشه ای و ارتباطات کنار آن 
) اندازه درج شده بر روی ترسیمات به اینچ می باشد.(

در )شــکل 6-3( در صورتی که بین دو مبل تکی راحتی فضایی برای عبور در نظر بگیریم 
باید به اندازه الزم بین آنها دقت داشــته باشــیم. در اندازه مبل ها به اثر متقابل بدن انســان و 

مبلمان توجه شده است. 
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ارتباطــات اطراف مبلمان، باید به میزان پهنای بدن باشــد. هم چنین محل قرارگرفتن میز 
چای خوری و مبل ها باید پاســخ گوی ابعاد دسترســی انسان باشد. در این صورت شخص بدون 

بلند شدن از روی مبل به میز دسترسی دارد.)تصاویر 7-3 الف - ب(
INCM

A84-112213/4-284/5
B13-1633-40/6
C58-80147/3-203/2
D16-1840/6-45/7
E14-1735/6-43/2
F12-1830/5-45/7
G30-3676/2-91/4
H12-1630/5-40/6
I60-68152/4-172/7
J54-62137/2-157/5

تصویر7-3-الف - مبلمان راحتی، روابط فاصله ها

تصویر7-3- ب - مبلمان راحتی، فاصله ها 
) اندازه درج شده بر روی ترسیمات به 

اینچ می باشد.(

1- اندازه های درج شده بر روی ترسیمات به اینچ می باشد.

چای خوری

چای خوری
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ارتفاع نصب یک تابلوی نقاشی روی دیوار با توجه به ارتفاع چشم افراد مشخص می شود.
الزم به یادآوری اســت که با توجه به تفاوت هایی که در ابعاد بدن افراد مذکر و مؤنث وجود 

دارد در برخی تصاویر به تفکیک ابعاد ارائه شده است. )تصویر 3-8(
در صورت تعبیه قفســه های دیواری در اتاق نشیمن، ارتفاع و ابعاد وسایل متناسب با افراد 

مذکر و مؤنث متفاوت خواهد بود. )تصویر 3-9(

تصویر8-3- نمایش آثار هنری

INCM

A16-2440/6-61
B60-78152/4-198/1
C30-4276/2-106/7
D3691/4
E20-2450/8-61
F51129/5
G3383/8
H1845/7
I40-44101/6-111/8
J80-88203/2-223/5

INCM

A18-2445/7-61
B48-58121/9-147/3
C36-4091/4-101/6
D46-52116/8-132/08
E30-3676/2-91/4
F72182/9
G69175/3
H42-50106/7-127
I12-1630/5-40/6
J1845/7
K24-3261-81/3
L39-4299/1-106/7
M36-3991/4-99/1ویترین نصب شده بر دیوار، دسترسی فرد مذکرویترین نصب شده بر دیوار، دسترسی فرد مؤنث

تصویر 3-9

ین
 زم

د تا
 دی

طح
 س

صله
فا

ین
 زم

د تا
 دی

طح
 س

صله
فا

ین
 زم

م تا
چش

ح 
سط

له 
اص

ف

ین
 زم

م تا
چش

ح 
سط

له 
اص

ف

1- اندازه های درج شده بر روی تصاویر به اینچ می باشد.
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در تصاویر زیر فضاهای نشیمن با ابعاد مشابه نشان داده شده است.محل بازشو این فضاها با 
یکدیگر متفاوت می باشد. در هرکدام روش چیدن مبل ها با دیگری فرق دارد . اما در نمونه d به 
دلیل عدم تداخل مسیرهای رفت و آمد با فضای نشیمن مناسب ترین طرح است. )تصویر 3-10(

تصویر 10-3- فضای پذیرایی یا نشیمن، باید به گونه ای طرح شود که جریان رفت و آمد 
فضای گفت وگو را مختل نکند و رفت و آمد، حتی االمکان از یک سمت فضا انجام گیرد.

90سانتی مترجهت رفت وآمد اصلی

75سانتی مترجهت 
میزکار

گنجه
ورودی

)C( نامناسب : تداخل عملکرد

90سانتی مترجهت رفت وآمد 

90سانتی مترجهت 
رفت وآمد 

به سمت خواب

فضای گفتگو

3متر
قطر

به سمت آشپزخانه

 آشپزخانه

ورودی

 خواب

به سمت آشپزخانه ، غذاخوری وخواب

)D( مناسب

)A( نامناسب : مسیر رفت وآمد زیاداست.)B( نامناسب : تداخل عملکرد و اتالف فضا وجود دارد.

فضای گفتگو

قطر
3متر

0/6
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ابعاد و اندازه فضای غذاخوری
در ایــن فضا تعداد افرادی که می توانند از یک میز با ابعاد مشــخص اســتفاده کنند و نیز 

فاصله های اطراف میز از موارد مهم و تأثیرگذار بر روی یک طرح است.
فاصله ای که میان لبه میز تا دیوار یا هر مانع فیزیکی دیگر در نظر گرفته می شود باید اختاللی 
در بیرون کشیدن صندلی ها و نیز عبور و چرخش یک شخص در بین صندلی ها و میز ایجاد نکند.
در تصاویر 12-3و11-3 دو میز ســه نفره و یک میز شــش نفره که در هر کدام افرادی در 

اطراف آنها نشسته اند نشان داده شده است. 

پهنای بهینه میز

پهنای حداقل میز

INCM

A54137/2
B1230/5
C3076/2
D48121/9
E1845/7
F42106/7
G922/9
H2461
I40101/6
J1640/6
K1025/4
L116-128294/6-325/1
M18-2445/7-61
N80203/2
O78-90198/1-228/6

تصویر 3-11
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INCM

A54137/2
B1230/5
C3076/2
D48121/9
E1845/7
F42106/7
G922/9
H2461
I40101/6
J1640/6
K1025/4
L116-128294/6-325/1
M18-2445/7-61
N80203/2
O78-90198/1-228/6

تصویر 12-3- میز چهارگوش ، طول و عرض حداقل برای شش نفر

اندازه فضای غذاخوری رابطه مستقیمی با میز مورد نیاز در آن دارد. معموالً میزهای شام با عرض 
حدود 91/4 سانتی متر کاربرد زیادی دارد که البته این اندازه متغیر بوده و تا 137 سانتی متر  نیز می رسد.

در تصویر13-3 یک میز چهارگوش برای صرف غذای 6 نفر نشان داده شده است.

تصویر 13-3- میز چهارگوش ، طول و 
عرض بهینه سرویس دهی به شش نفر

INCM

A96-102243/8-259/1
B18-2445/7-61
C1230/5
D3076/2
E132-144335/3-365/8
F96243/8
G1845/7
H54137/2
I36-4291/4-106/7
J48min121/9 min
K18min45/7 min

1- اندازه های درج شده بر روی تصاویر به اینچ می باشد.
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در صورتی که در فضای آشپزخانه یک میز صبحانه خوری 4 نفره پیش بینی شود، می توان از 
میزهای گرد یا چهارگوش با ابعاد داده شده درتصویر 14-3- الف و ب استفاده کرد.

تصویر 14-3-الف- میزآشپزخانه چهار نفره برای صبحانه

INCM

A96-102243/8-259/1
B18-2445/7-61
C1230/5
D3076/2
E132-144335/3-365/8
F96243/8
G1845/7
H54137/2
I36-4291/4-106/7
J48min121/9 min
K18min45/7 min

14-3-ب - میز آشپزخانه چهار نفره گرد برای 
صبحانه قطر 36 اینچ )91/4 سانتی متر(
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میزهای گرد و چهارگوش که در صفحه قبل نشــان داده شد امکان صرف غذاهای آماده را 
دارند و برای صرف غذای راحت و خانگی توصیه می شــود از میزی به ابعاد داده شده درتصویر  

15-3 استفاده گردد.

ابعاد و اندازه صندلی ها باید طوری باشــد که تکیه گاه مناسبی برای ستون فقرات در ناحیه 
کمر ایجاد نماید.

استفاده راحت از میز و صندلی با پیش بینی فاصله مناسب از مانع یا دیوار امکان پذیر خواهد 
بود. در تصاویر 18-3و17-3و16-3 فاصله کافی برای عبور یک نفر یا پذیرایی مشــخص شده 
اســت. ارتفاع مناسب نصب چراغ آویز یا دیگر لوازم روشــنایی باید به گونه ای باشد که مانعی 

برای دید اشخاص ایجاد ننماید.

INCM

A96-108243/8-274/3
B18-2445/7-61
C60152/4
D3076/2
E1230/5
F30-3676/2-91/4
G72182/9
H132-144335/3-365/8

تصویر 15-3-میز چهارنفره گرد،قطر 60 اینچ)152/4سانتی متر( نشیمن گاه بهینه
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تصویر 16-3- صندلی عقب رو با جاپایی، افراد مذکر و مؤنث

تصویر 17-3- حداقل پهنای محدودۀ غذاخوری

تصویر 18-3- حداقل فاصله در پشت صندلی پس کشیده

INCM

A84-112213/4-284/5
B13-1633-40/6
C58-80147/3-203/2
D16-1840-6-45/7
E14-1735/6-43/2
F12-1830/5-45/7
G30-3676/2-91/4
H12-1630/5-40/6
I60-68152/4-172/7
J54-62137/2-157/5

INCM

A132-162335/3-411/5
B66-81167/6-205/7
C30-3676/2-91/4
D18-2445/7-61
E36-4291/4-106/7
F29-3073/7-76/2
G2768/6
H1948/3
I60-72152/4-182/9
J54-60137/2-152/4
K1845/7
L29-3673/7-91/4
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چند نمونه از مبلمان رایج در اندازه های متفاوت طبق ابعاد و مقیاس انسانی

تصویر 3-19
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 در تصویر 20-3 حداقل اندازه ها و ابعاد در یک فضای غذاخوری نشــان داده شــده است.

تصویر 3-20
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دو نمونه نشــان داده شــده در تصویر 21-3 فضاهایی هستند که از آنها به طور مشترک برای 
غذاخوری خانواده و نشیمن استفاده می شود.

تصویر 3-21
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ابعاد و اندازه آشپزخانه
اســتفاده راحت از وسایل آشپزخانه، حرکت آسان و بدون مانع، دسترسی مناسب به وسایل 
داخل کابینت های باالیی و پایینی و ســایر امکانات آشپزخانه تنها با دقت در ابعاد و اندازه بدن 

انسان امکان پذیر است.
یکی از مالحظات در طراحی این فضا حداکثر پهنا و ضخامت بدن انسان و نیز بیرون آمدگی 
وســایل موجود در آشپزخانه است. کشوی کابینت ها، در یخچال، در ماشین های لباس شویی و 

ظرف شویی هنگامی که باز باشند وارد فضای ارتباطی و حرکتی می شوند.
در )تصاویر 23-3و22-3( تعدادی از فواصل افقی و عمودی الزم در یک آشپزخانه را نشان 
داده شــده اســت. در )تصویر 22-3( فواصل بین دو پیش خوان که بر روی کابینت های ظروف 

قرار گرفته اند و در )تصویر 23-2( فواصل عمودی بررسی شده است.

تصویر 22-3- پیش خوان و کابینت ثابت زیر آن، فواصل کلی

INCM

A60-66152/4-167/6
B48 min 121/9 min 
C24-3061-76/2
D3691/4
E48121/9
F12-1330/5-33
G76 max 193 max 
H72 max 182/9 max 
I59149/9
J25/564/8
K24-2661-66
L15 min38/1 min
M1845/7
N35-3688/9-91/4
O69 max175/3 max

پیش خوان بر روی 
کابینت ها

پیش خوان بر روی 
کابینت ها

پیش خوان بر روی 
کابینت ها

پیش خوان بر روی 
کابینت ها
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تصویر 23-3- مقایسه دسترسی به کابینت ها

ارتفاع قفســه ای که به صورت خط چین نشــان داده شــده اســت، در محدوده دسترسی 
کابینت های باالیی قرار دارد که موجب بیرون آمدن کشــوها می شــود. ارتفاع قفسه ای که به 
صورت خط پیوسته است اگر چه اندکی بیشتر است ولی با این حال در محدوده دسترسی افراد 

قرار دارد زیرا کابینت پایینی مانع دسترسی فرد نمی شود.
در )تصویــر 24-3( تعدادی از فواصل افقی و عمودی مربــوط به پیش خوانی که به عنوان 

پیش خوان صبحانه استفاده می شود را نشان می دهد.
)تصویر 25-3( یکی از انواع پیش خوان را نشان می دهد که محدوده بحرانی پیش خوان کار 
یک کاربر بر روی آن در حالت ایستاده مشخص شده است. دسترسی به این محدوده به راحتی 
و بدون دراز کردن دســت از پهلو امکان پذیر است. آن قسمت از پیش خوان که از این محدوده 

فراتر باشد با کمی تالش قابل دسترسی است.

INCM

A60-66152/4-167/6
B48 min 121/9 min 
C24-3061-76/2
D3691/4
E48121/9
F12-1330/5-33
G76 max 193 max 
H72 max 182/9 max 
I59149/9
J25/564/8
K24-2661-66
L15 min38/1 min
M1845/7
N35-3688/9-91/4
O69 max175/3 max
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تصویر 25-3- محل مخلوط کردن و تهیه غذا

تصویر 3-24
پیش خوان کار میز صبحانه

INCM

A18min45/ 7min
B7/5 min19/1min
C3281/3
D3076/2
E4 max10/2max
F410/2
G22-24/555/9-62/2
H1845/7
I3691/4
J42106/7

پیش خوان کار

پیش خوان صبحانه

محدوده بحرانی 
پیش خوان کار

محدوده پیش خوان مشترک با ظرف شویی و یخچال
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فواصل مورد نیاز در مجاورت ظرف شــویی در )تصویر26-3( نشان داده شده است. حداقل 
فاصله پیشــنهادی جهت پر و خالی کردن ماشین ظرف شویی حدود 102 سانتی متر است که 
این فاصله با ابعاد بدن فرد، صفحه بیرون آمده پیش خوان و در باز شــده ماشــین ظرف شویی 
هماهنگی دارد . )تصویر 27-3( نمای جانبی همین محدوده کاری را نشان می دهد. اگر باالی 
ظرف شویی قفسه دیواری باشد، ارتفاع روی پیش خوان تا لبه پایینی قفسه دیواری نباید از 56 

سانتی متر کمتر باشد.

تصویر 26-3- محل ظرف شویی آشپزخانه

تصویر 27-3- محل ظرف شویی آشپزخانه

INCM

A70-76177/8-193
B40 min101/6 min
C30-3676/2-91/4
D1845/7
E24 min61min
F28-4271/1-106/7
G18min45/7 min
H12min30/5 min
I24-2661-66
J57min144/8 min
K35-3688/9-91/4
L22min55/9 min
M37/6
N410/2
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حداقل فاصله بین پیش خوان و 
دیوار یا دیگر موانع

حداقل فاصله بین لبه ظرف شویی و گوشه 
پیش خوان
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در )تصویر 28-3( اندازه های معمول برای مکان یخچال مورد بررسی قرار می گیرد. در این 
تصویر یخچال بر روی زمین یا زیر پیش خوان قرار گرفته است. قسمت های سایه دار در تصویر 
شامل محدوده دسترسی راحت است. )تصویر 29-3( نوع دیگری از روش نصب یخچال را نشان 
می دهدکه یخچال به دیوار نصب شــده یا روی پیش خوان قرار می گیرد. در این صورت بیشتر 

قسمت های آن در محدوده سایه دار خواهد بود.

تصویر 28-3- محل یخچال ها، 
موقعیت پیشنهادی یخچال

تصویر 29-3- محل یخچال ها، 
موقعیت معمول یخچال

INCM

A3691/4
B11-1427/9-35/6
C25/564/8
D35-3688/9-91/4
E59149/9
F55-69/5139/7-176/5
G30-3676/2-91/4

نوعی یخچال برای زیر 
پیش خوان
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فواصل مربوط به اجاق گاز در )تصاویر 31-3و30-3( نشان داده شده است. فاصله الزم برای 
محدوده کار با اجاق حدود 102 سانتی متر است که اندازه ای مناسب برای باز و بسته کردن در 
اجاق گاز است و هم چنین با ابعاد بدن انسان هماهنگی دارد . اندام هایی که به صورت خط چین 
نشــان داده شده است بیان کننده زمانی است که شخص هنگام استفاده از تجهیزات آشپزخانه 

نمی تواند محدوده حرکت و ارتباطات راحتی داشته باشد.

INCM

A48min121/9 min
B40 101/6
C1538/1 min
D21-3053/3-76/2
E1-32/5-7/6
F15 min38/1 min
G19/5-4649/5-116/8
H12 min30/5 min
I17/5 max44/5 max
J96-101/5243/8-257/8
K24-27/561-69/9
L24-2661-66
M3076/2
N60 min152/4 min
O35-36/2588/9-92/1
P24 min61 min
Q35 max88/9 max

تصویر 30-3- محل اجاق ها )پالن(

تصویر 30-3- محل اجاق ها )برش(
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باید دقت کرد فاصله قسمت باالی اجاق گاز تا لبه پایینی هواکش باالی آن به اندازه ای باشد 
که امکان دیدن شعله های عقبی اجاق گاز را برای شخص کاربر فراهم کند.

در )تصویر 32-3( برخی از فواصل معمول و استاندارد در فضای آشپزخانه نشان داده شده است.
)تصویر 33-3( یک نمونه طراحی آشپزخانه را با رعایت استاندارد نشان می دهد.

تصویر 3-32

تصویر 33-3- مسیر حرکت در آشپزخانه و ابعاد، فواصل و ارتفاعات الزم در کابینت ها و تجهیزات

قل
دا
ح

60-90 cm
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ابعاد و اندازه های اتاق خواب
در الگوی زندگی ســنتی برای خوابیدن از تشــک خواب و لحاف های قابل حمل اســتفاده 

می شود. این شیوه امکان بهره برداری از فضا را در زمانی غیر از خوابیدن فراهم می کند.
اندازه تقریبی اتاق خواب ها در این روش با توجه به تعداد افرادی که از یک اتاق برای خواب 

استفاده می کنند تعیین می شود.
اما در شــرایطی که افراد خانواده از تخت خواب اســتفاده می کنند ابعاد این وسیله و تعداد 

افراد استفاده کننده از اتاق نقش تعیین کننده ای در اندازه این فضا خواهد داشت.
در اتــاق خواب والدین معموالً تخت های دو نفره قــرار دارد. برای فرزندان در صورت کافی 
بودن فضا برای هر یک می توان یک اتاق جداگانه با یک تخت در نظر گرفت. در غیر این صورت 
فرزندان در یک اتاق به طور مشترک از یک فضا استفاده می کنند. در هر شرایطی باید دقت کرد 
که اطراف تخت خواب فاصله کافی جهت حرکت و تمیز کردن زیر و کنار آن وجود داشته باشد.

)تصویر 3-34(

ترازهای مورد نیاز در مبلمان آشپزخانه



80

تصویر 35-3- تخت خواب یک و دو نفره

محل کمدهای کشویی باید طوری انتخاب شوند که در صورت باز شدن کشوها اشکالی در 
حرکت افراد به وجود نیاید.

در )تصویر 35-3( ابعاد انواع تخت خواب های یک و دو نفره آمده است.

INCM

A2/56/4
B7/519/1
C84213/4
D78198/1
E615/2
F7-817/8-20/3
G44-4611/8-116/8
H4-510/2-12/7
I1-22/5-5/1
J3691/4
K48121/9
L3999/1
M54137/2
N60152/4
O70177/8
P1640/6
Q2255/9
R3076/2

در )تصویر 36-3( رابطه بین ارتفاع دید افراد در حالت های نشســته، ایســتاده و خوابیده 
نســبت به ارتفاعات متفاوت آستانه پنجره نشان داده شده است. برای جلوگیری از دیده شدن 

فرد در حالت خوابیده روی تخت باید به محل پنجره و ارتفاع آن توجه نمود. 
در صورتی که دو تخت یک نفره در یک اتاق قرار داده می شود، باید به فواصل آن  ها نسبت 

به هم و هم چنین محدوده مناسب برای تمیز کردن زیر تخت ها و مرتب کردنشان دقت کرد.
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در برخی از انواع تخت خواب ها امکان استفاده از فضای زیر تخت به صورت کشوهای افقی 
وجود دارد. در این صورت الزم است به منظور دسترسی راحت تر به زیر تخت، فاصله کافی بین 

تخت خواب تا دیوار یا نزدیک ترین مانع فیزیکی در نظر گرفته شود. )تصویر38-3و3-37(

تصویر36-3- تخت خواب ، دید و خط چشم

INCM

A2/56/4
B7/519/1
C84213/4
D78198/1
E615/2
F7-817/8-20/3
G44-4611/8-116/8
H4-510/2-12/7
I1-22/5-5/1
J3691/4
K48121/9
L3999/1
M54137/2
N60152/4
O70177/8
P1640/6
Q2255/9
R3076/2

تصویر 37-3- تخت های مجاور، 
فواصل و ابعاد 

INCM

A108-114274/3-289/6
B36-3991/4-99/1
C3691/4
D18-2245/7-55/9
E3076/2
F82-131208/3-332/7
G46-62116/8-157/5



82

تصویر 38-3- تخت خواب یک نفره، فواصل و ابعاد 

در )تصویر 39-3(، تختی با فاصله کم از دیوار نشــان داده اســت که شخصی در حالت زانو 
زدن برای مرتب کردن تخت دیده می شود.

تصویر 39-3- تخت  خواب یک نفره، فواصل و ابعاد 

INCM

A1640/6
B36-3991/4-99/1
C37-3994-99/1
D26-3066-76/2
E2461
F6-815/2-20/3
G12-1630/5-40/6
H18-2445/7-61
I48-54121/9-137/2

INCM

A108-114274/3-289/6
B36-3991/4-99/1
C3691/4
D18-2245/7-55/9
E3076/2
F82-131208/3-332/7
G46-62116/8-157/5
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فاصله مورد نیاز برای این کار 99-93 سانتی متر است. در صورتی که حدوداً ارتفاع تخت 61 
سانتی متر باشد مرتب کردن تخت در حالت راحت تر انجام می گیرد. )تصویر 3-40(

تصویر 40-3- تخت  خواب یک نفره، ابعاد و اندازه ها

INCM

A1640/6
B36-3991/4-99/1
C37-3994-99/1
D26-3066-76/2
E2461
F6-815/2-20/3
G12-1630/5-40/6
H18-2445/7-61
I48-54121/9-137/2

در )تصویــر 41-3( فضا و فاصله مورد نیاز برای تمیــز کردن زیر تخت که حدود 137/2-
121/9 سانتی متر است را نشان می دهد. 

تصویر 41-3- مالحظات تمیز کردن زیر تخت



84

البتــه باید خاطر نشــان کرد که وضعیــت اتاق و طول آن و نــوع جاروبرقی همگی بر این 
فاصله ها مؤثر است.

در فضای اتاق خواب عالوه بر تخت، وســایلی چون میز آرایش و میز تحریر نیز وجود دارند 
که باید به محدوده کار و فعالیت در آن  ها و فاصله شان با سایر وسایل دقت نمود.

حداقل فاصله پیشنهادی بین میز آرایش و تخت یا نزدیک ترین مانع فیزیکی در شرایطی که 
هیچ گونه چرخش و حرکتی الزم نباشد حدود 71-61 سانتی متراست. این اندازه تنها دسترسی 

به میز و حرکت هایی نظیر جا به جا شدن روی صندلی را ممکن می کند.)تصویر 3-42(

میز و لوازم آرایشمیز تحریر یا لوازم آرایش
تصویر 42-3-الف

INCM

A24-2861-71/1
B12-1630/5-40/6
C3076/2
D16-2440/6-61
E42-46106/7-116/8
F28-3071/1-101/6
G7min17/8 min
H28-3071/1-76/2
I42-54106/7-137/2
J18-2445/7-61
K24-3061-76/2
L62-72157/5-182/9
M20-2450/8-61
N42-48106/7-121/9
O16-2040/6-50/8
P1845/7
Q42106/7
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تصویر 42-3-ب

جالباسی، فواصل مربوط به تخت خواب

گاهی به منظور صرفه جویی در فضا از تخت های دو طبقه یا تخت های تاشو استفاده می شود. 
امروزه تخت های تاشوی استاندارد به صورت آماده در بازار موجود است.

انواع تخت های تاشوی دیواری بزرگساالن در )تصویر 43-3( آمده است.
در نظر گرفتن فرد در حالت نشسته به منظور صرفه جویی در ارتفاع منطقی به نظر می رسد.

تخت خواب دیواری بزرگساالن، نمای طولی

INCM

A24-2861-71/1
B12-1630/5-40/6
C3076/2
D16-2440/6-61
E42-46106/7-116/8
F28-3071/1-101/6
G7min17/8 min
H28-3071/1-76/2
I42-54106/7-137/2
J18-2445/7-61
K24-3061-76/2
L62-72157/5-182/9
M20-2450/8-61
N42-48106/7-121/9
O16-2040/6-50/8
P1845/7
Q42106/7

INCM

A104264/2
B18-2245/7-55/9
C40-44101/6-111/8
D6-815/2-20/3
E8-1020/3-25/4
F10-1225/4-30/5
G25/1
H28-3871/1-96/5
I6-1215/2-30/5
J64-74162/2-188
K46-62116/8-157/5

تصویر 43-3- الف
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INCM

A104264/2
B18-2245/7-55/9
C40-44101/6-111/8
D6-815/2-20/3
E8-1020/3-25/4
F10-1225/4-30/5
G25/1
H28-3871/1-96/5
I6-1215/2-30/5
J64-74162/2-188
K46-62116/8-157/5

انواع تخت خواب های تاشــوی دیواری مخصوص کودکان نیز متناسب با ابعاد و انداره اندام 
آنها طراحی و ســاخته می شود.در خصوص ارتفاع تخت کودکان باید دقت کرد که ارتفاع تخت 
تاشوی باالیی بر اســاس حداقل اندازه های الزم باشد تا با ارتفاع بدن کودک در حالت نشسته 
متناسب بوده و در ضمن نردبان تخت خواب باالیی بیش از حد مرتفع نباشد. )تصویر 3-44(

تصویر 44-3- تخت خواب کودکان، نمای عرضی

INCM

A96243/8
B54/5-62138/4-157/5
C36/5-3992/7-99/1
D12-1530/5-38/1
E36/5-3992/7-99/1
F6-815/2-20/3
G14-1835/6-45/7
H30-3976/2-99/1
I37-3994-99/1
J34-3686/4-91/4
K37/6
L130-136330/2-345/4
M84213/4
N46-52116/8-132/1
O1743/2
P1127/9
Q5-1412/7-35/6
R6-815/2-20/3
S25/1

تصویر 43-3- ب- تخت خواب دیواری بزرگساالن، نمای عرضی
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از دیگر وســایل معمول اتاق خواب ها کمد و محفظه های نگهداری لباس ها می باشد. گاهی 
ابعاد برخی کمدها طوری اســت که برای تعویض لباس و به عنوان رخت کن استفاده می شوند. 
ممکن اســت لباس ها به صورت یک ردیفی یا چند ردیفی در طرفیــن فضا قرار بگیرند. برای 
کارایی این چنین فضاهایی الزم است به ابعاد متناسب برای حرکت و تعویض لباس دقت نمود.

در )تصویر 45-3( فواصل مورد نیاز برای پوشیدن کت و به پا کردن جوراب مشخص شده است.
بهتراســت قفسه های باالیی را به نگهداری وســایلی که به صورت مداوم استفاده نمی شوند 

اختصاص داد.

کمد و محفظۀ لباس، مردانه کمد و محفظۀ لباس، زنانه

INCM

A64-68162/6-172/7
B72-76182/9-193
C12-1830/5-45/7
D8-1020/3-25/4
E20-2850/8-71/1
F34-3686/4-91/4
G10-1225/4-30/5
H60-70152/4-177/8
I69-72175/3-182/9
J76193
K68172/7
L42106/7
M46116/8
N3076/2
O1845/7

تصویر 3-45
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تصویر 46-3- ابعاد و مبلمان نمونه هایی از اتاق خواب والدین

در )تصویر46-3( نمونه هایی از ابعاد اتاق خواب و وســایل موجود در آن نشــان داده شده 
است.

کمد تعویض لباس

INCM

A64-68162/6-172/7
B72-76182/9-193
C12-1830/5-45/7
D8-1020/3-25/4
E20-2850/8-71/1
F34-3686/4-91/4
G10-1225/4-30/5
H60-70152/4-177/8
I69-72175/3-182/9
J76193
K68172/7
L42106/7
M46116/8
N3076/2
O1845/7

تصویر 3-45
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ابعاد و اندازه سرویس های بهداشتی )حمام – توالت(
در خانه های مســکونی متعارف هر دو نوع سرویس های بهداشتی ایرانی و فرنگی پیش بینی 
می شوند. معموالً یک سرویس ایرانی به همراه دست شویی در محل نزدیک  ورودی قرار دارد و 
حمام در بخش اتاق های خواب به همراه ســرویس های فرنگی طراحی می شود. در خانه های با 
مساحت بزرگ تر یک سرویس دیگر در بخش اتاق خواب ها و یک سرویس کامل در اتاق خواب 
اصلی در نظر گرفته می شــود. در هر صورت ابعاد و اندازه وسایل موجود درفضا، نحوه استفاده 
از تجهیزات و حرکت در آن در تعیین اندازه و ابعاد ســرویس های بهداشتی نقش مهمی دارند. 
گاهی ممکن اســت توالت، حمام و سینک دست شویی در یک فضا قرار بگیرند که باید با توجه 

به عملکرد هر یک به فاصله میان آنها دقت کرد.
در )تصویر 47-3( مالحظاتی را در خصوص محل دست شویی )شست وشوی دست و صورت( 

نشان می دهد. مهم ترین مسئله در این تصویر ارتفاع دست شویی از سطح زمین است.
با توجه به تفاوت در ابعاد سنی و جنسیت های متفاوت طراحی ابعاد دست شویی مقیاس های 

انسانی متفاوت خواهد بود.)تصویر 3-48(

تصویر 47-3 - دست شویی، مالحظات اندام سنجی مربوط به مردان

INCM

A48121/9
B3076/2
C19-2448/3-61
D27min68/6 min
E1845/7
F37-4394-109/2
G72max 182/9 max
H32-3681/3-91/4
I69max175/3 max
J16-1840/6-45/7
K26-3266-81/3
L3281/3
M20-2450/8-61
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ارتفاع نصب دست شویی باید به گونه ای در نظر گرفته شود که برای اکثر افراد قابل استفاده 
باشد. در )تصویر 49-3( چنین ارتفاعی نشان داده شده است. محل آینه را نیز باید متناسب با 

ارتفاع دید افراد تعیین نمود.

تصویر 48-3 - دست شویی، مالحظات اندام سنجی مربوط به زنان و کودکان

INCM

A48121/9
B3076/2
C19-2448/3-61
D27min68/6 min
E1845/7
F37-4394-109/2
G72max 182/9 max
H32-3681/3-91/4
I69max175/3 max
J16-1840/6-45/7
K26-3266-81/3
L3281/3
M20-2450/8-61

تصویر 3-49
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تصویر 3-50

عالوه بر اهمیت اندازه توالت فرنگی، محدوده اطراف آن و فاصله آن با دیوار یا مانع باید به گونه ای 
باشد که موجب دسترسی آسان فرد به لوازم جلو و کنار محل نشستن او شود. )تصویر 3-50(

INCM

A12 min 30/5 min
B28min71/1 min
C24 min61 min
D52 min132/1 min
E12-1830/5-45/7
F1230/5
G40101/6
H1845/7
I3076/2

اتاقک دوش
اندازه این اتاقک با توجه به میزان راحتی افراد تا حد زیادی متغیر است.

همان طور که در )تصویر 51-3( مشــخص اســت با در نظر گرفتن فاصله 138 سانتی متر 
عرض برای این فضا می توان یک سطح مخصوص نشستن در نظر گرفت.

برای راحتی تمام افراد اســتفاده کننده از دوش مناســب است که ارتفاع دوش قابل تنظیم 
باشد.)تصویر 3-52(

تصویر 3-51

INCM

A54137/2
B1230/5
C42min106/7 min
D1845/7
E36min91/4 min
F3076/2
G2461
H12min30/5 min
I1538/1
J40-48101/6-121/9
K40-50101/6-127
L72min 182/9 min
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در صورتی که در فضای حمام از وان استفاده می شود باید ابعاد حمام را متناسب با وان های 
موجود در بازار طراحی نمود1. )تصویر 3-53(

تصویر 3-52

INCM

A54137/2
B1230/5
C42min106/7 min
D1845/7
E36min91/4 min
F3076/2
G2461
H12min30/5 min
I1538/1
J40-48101/6-121/9
K40-50101/6-127
L72min 182/9 min

1- وان ها متناسب با مقیاس انسانی و به صورت یک یا دو نفره در بازار هستند.

INCM

A18-2145/7-53/3
B40101/6
C15-2238/1-55/9
D30-3476/2-86/4
E40-50101/6-127
F66167/6
G12 min30/5 min
H18 max45/7 max
I26-2766-68/6
J40-44101/6-111/8
K66-70167/6-177/8
L56-60142/2-152/4
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تصویر 3-53

INCM

A18-2145/7-53/3
B40101/6
C15-2238/1-55/9
D30-3476/2-86/4
E40-50101/6-127
F66167/6
G12 min30/5 min
H18 max45/7 max
I26-2766-68/6
J40-44101/6-111/8
K66-70167/6-177/8
L56-60142/2-152/4

ابعاد و فواصل مورد نیاز در گونه های مختلف حمام )تصویر 3-54(

تصویر 3-54
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ابعاد و اندازه فضای  ورودی
با توجه به این که برای این فضا عملکردهایی چون مشایعت یا استقبال از مهمانان، درآوردن 
پالتو، پوشیدن کفش پیش بینی می شــود ابعاد آن متناسب با نوع استفاده از آن متغیر خواهد 

بود. گاهی ممکن است دِر سرویس بهداشتی نیز به این فضا باز شود.
وجود کمد نگهداری پالتو و لباس ها و جاکفشــی بر کارایی این فضا می افزاید و بر ابعاد آن 
تأثیر خواهد داشت، در شرایطی که دو نفر در این فضا پالتو بپوشند یا یک نفر در حال پوشیدن 

کفش و دیگری در حال عبور باشد عرض این فضا نباید از 150سانتی متر کمتر باشد.
برای عبور و یا ایستادن در این فضا عرض حداقل 130 سانتی متر الزم است.)تصویر 3-55(

تصویر 55-3- فضای ورودی، فواصل 
الزم برای تعویض پالتو

INCM

A16-2440/6-61
B60-78152/4-198/1
C30-4276/2-106/7
D3691/4
E20-2450/8-61
F51129/5
G3383/8
H1845/7
I40-44101/6-111/8
J80-88203/2-223/5

تصویر 3-54



1- با اندازه گیری ابعاد وسایل موجود در اتاق نشیمن خود فضایی متناسب با آنها ترسیم نمایید. )پالن و نما(
2- آشپزخانه ای با رعایت »مثلث کار« و تفکیک فضای غذا خوری خانوادگی از محدوده کار طراحی کنید.

3- با توجه به وسایل مورد نیاز برای صرف غذای 6 نفر یک فضای غذاخوری طراحی نمایید.
4- یک فضای اتاق خواب متناسب با ابعاد و وسایل مورد نیاز خود طراحی کنید.

5- ابعاد فضای ســرویس بهداشــتی )حمام-توالت(و تجهیزات داخل آن را ترســیم کرده و اشــکاالتی که به دلیل عدم 
هماهنگی بین ابعاد تجهیزات و فضا به وجود آمده را ذکر کنید.
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تمرین



1- بین مقیاس انسانی و طرح چه ارتباطی وجود دارد؟ شرح دهید.
2- ارتباط بین ابعاد و اندازه فضای نشستن با مبلمان را توضیح دهید.

3- عوامل مؤثر بر طرح فضای غذاخوری را بنویسید.
4- وسایلی که بر فضای ارتباطی و حرکتی آشپزخانه مؤثرند را نام ببرید.
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پرسش های پایانی


