
 ترافیک آساًسَر

 اًتخاب تعذاد ٍ ظرفیت

آساًسَر ّای هَجَد بایذ لابلیت جابجائی . تزافیه آساًسَر اس هَارد حائش اّویت در ساختواى است

وافی را داشتِ باشٌذبِ طَریىِ اسدحام در ّوىف یا طبمات رخ ًذادُ ٍ سهاى اًتظار ٍ سهاى حزوت 

 .در حذ لابل لبَل باشذ

                                               اٍج ترافیک

یه شزوت یا ساسهاى در آى هستمز هی باشذ ساػات اٍج تزافیه اٍل ” درساختواًْایی وِ هٌحصزا

تزافیه بیي طبمات در توام رٍس .  ًْار ٍ سهاى تزن هحل وار در پایاى شیفت هی باشذ صبح، ٍلت

اگز ساػات شزٍع ٍ خاتوِ وار اًؼطاف پذیز باشذ ووی اس اٍج تزافیه هی . لابل پیش بیٌی است

در ساختواًْایی وِ چٌذ شزوت حضَر دارًذتزافیه سٌگیي تز خَاّذ بَدٍ سهاى اٍج . واّذ

 .تزافیه ّا طَالًی تزهی باشٌذ

رفت ٍ آهذ هسافزاى بِ اتاق ّایشاى ّوچٌیي بِ طبماتی وِ - در ّتل ّا تزافیه دٍ طزفِ هی باشذ

اگز رستَراى ّتل در . سزٍیس ّای ػوَهی دارًذ هثل رستَراى هسیز ّای پز تزدد خَاٌّذ بَد

هؼوَال اٍج تزافیه ّتل ٌّگام صزف . ّوىف پیش بیٌی شَدووی اس تزافیه واستِ خَاّذ شذ

 . است۹ تا ۷صبحاًِ ٍ پس اس آى خزٍج هسافزاى اس ّتل هی باشذ وِ هؼوَال ساػات اٍلیِ صبح بیي 

 

 .تعذادی آساًسَر بایذ برای ساعات اٍج ترافیک طراحی شًَذچِ 

تزافیه یه ساختواى  .در ساختواًْای هسىًَی ساػت اٍج اٍل ٍلت صبح ٍ ساػتی در ػصز هیباشذ

 .هسىًَی بسیار ووتز اس تزافیه ساختواًْای تجاری ٍ اداری ٍ ّتل ّا هیباشذ

 



 

 :برای بررسی ترافیک آساًسَر ٍ اًتخاب تعذاد ٍ ظرفیت آساًسَر بایذ اطالعات زیر در اختیار باشذ

  ًَع واربزی ساختواى 

  تؼذاد طبماتی وِ آساًسَر سزٍیس هیذّذ 

  ارتفاع طبمات 

  طبمِ ٍرٍدی اصلی 

  ِتؼذاد ًفز استفادُ وٌٌذُ در ّز طبم 

 : تخویي سدآى رااگز تؼذاد ًفزات هؼلَم ًباشذ هی تَاى طبك جذٍل سیز

  تخویي ًفزات                                                                  واربزی

  (غیز هشاع ) هتز هزبغ سیز بٌای هصزفی ۱۰ یىٌفز بِ اسای                                   ادار ی هؼوَلی

  هتز هزبغ ۱۴ یه ًفز بِ اسای                                     اداری لَوس .1

 ًفز بِ اسای ّز اتاق ّتل  5/1                                                ّتل .2

  ًفز بِ اسای ّز اتاق خَاب 8/۱                                         هسىًَی .3

  ًفز بِ اسای ّز تختخَاب ۲ :واروٌاى                                       بیوارستاى .4

 ًفز بِ اسای ّز تختخَاب ۳ :هاللات وٌٌذُ                                                                                 

 :تبصرُ

 هتز ٍ یش اس آى بایذ حذ الل دٍ دستگاُ آساًسَر پیش بیٌی ۲۸ طبمِ یاباطَل ۸درساختواًْای  -۱

شَدٍ یىی اس ایي آساًسَر ّا بایذ بزاًىارد بز باشذٍولیِ طبمات را سزٍیس دّذٍّوَارُ یه 

 . دارا باشذار آساًسَر لابلیت حول صٌذلی چزخذار



 

 

 پاراهترّای اصلی آساًسَر

  ظزفیت آساًسَر 

  سزػت آساًسَر 

  تؼذاد آساًسَر 

  طبماتی وِ آساًسَر سزٍیس هیذّذ 

  ابؼاد وابیي 

  هَلؼیت ٍ دستِ بٌذی آساًسَر ّا 

  سیستن وٌتزل آساًسَر 

 .ایي پاراهترّا در طراحی آساًسَر برای ساعات اٍج ترافیک اًجام هیگیرد

 

 قابلیت جابجایی در آساًسَر چیست؟ 

بزای ساختواى ّای .  دلیمِ هی تَاًذ تَسط آساًسَر ّا جابجا شَد۵درصذ جوؼیت ساختواى وِ در 

در ساختواى ّای تجاری بایذ . دلیمِ جابجا گزدًذ۵درصذ جوؼیت ساختواى در ۵هسىًَی وافیست 

     .دلیمِ جابجا گزدًذ ۵ درصذ جوؼیت ساختواى در ۱۲حذ الل 

 

 زهاى سفر اسوی در آساًسَر چیست؟

. هذت سهاًی وِ آساًسَر اس طبمِ پاییي تاباال تزیي طبمِ رفتِ ٍ بِ جای اٍل خَد باس هیگزدد



 

 

 اًتظاردر آساًسَر چیست؟ 

ایي سهاى بزای . حاصل تمسین هذت سهاى سفز اسوی بِ تؼذاد آساًسَرّا را سهاى اًتظار هیگَیٌذ

بزای ساختواًْای تجاری اداری ایي سهاى بایذ . دلیمِ لابل لبَل است 5/1ساختواًْای هسىًَی تا 

ثاًیِ در ًظز  ۲۵در صَرتیىِ سزٍیس ػالی هَرد ًظز باشذ سهاى اًتظار را . ثاًیِ باشذ ۳۵حذ اوثز 

 .هیگیزًذ

 هٌْذس ٍحیذ افراسیاباىۺتْیِ ٍ تٌظین 

 

 


