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 ضوابط ساخت و ساز

 واحداهی صنعتی رد شهرک اه / نواحی صنعتی و

 مناطق وژیه اقتصادی
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 : مقدمه

 یاقتصاد ژهیو مناطق و یصنعت ینواح/  شهرکها سطح در یصنعت یواحدها ساز و ساخت مقررات و ضوابط

 تیاهم حائز ازین مورد یاستاندارها یریبکارگ و احصا نیهمچن و یکالبد متوازن توسعه به یابیدست منظور به

 کشور سطح در یصنعت یها شهرک نیاول جادیا با یصنعت یواحدها ساز و ساخت ضوابط قدمت. باشد یم

/  شهرک لذا گرددیم محسوب زنده دهیپد هر انکار قابل غیر اصول از ییایوپ که ییآنجا از. کندیم یبرابر

 و نبوده یمستثن امر نیا از یلم یفضا در مستقر زنده دهیپد کی عنوان به یاقتصاد ژهیو منطقه و یصنعت هیناح

. گردد یم یتلق یهیبد یامر یصنعت یواحدها ساز و ساخت نحوه بر حاکم ضوابط بر یبازنگر ضرورت

 در طرح از پس تاینها و گرفت قرار سازمان یفن معاونت کار دستور در مذکور ضوابط یبازنگر منظور نیبد

 . دیرس بیتصو به سازمان رهیمد اتیه

 شرکت سیتأس قانون ییاجرا نامه نیآئ ۱۳ ماده در مندرج اتیمنو تحقق یراستا رد موصوف ضوابط

 .است دهیگرد هیته رانیا یصنعت یشهرکها

  :هدف

 و یهماهنگ جادیا یراستا در یضوابط نیتدو ساز، و ساخت مقررات و ضوابط هیته از یاصل هدف

 صاحبان یواقع یازهاین گرفتن نظر در با یکیتفک قطعات داخل به مربوط یها طرح یاجرا در یکنواختی

 ضوابط نیا کهیبطور باشد، یم ها طرح یساز همسان و یا قهیسل یها طرح یریکارگ به از زیپره و صنعت

 (یصنعت یهایکاربر و مصارف با مرتبط و متناسب) بنا احداث یبرا یمل و مشترک یمبنا کی بعنوان بتواند،

 یبردار بهره جهت یفن موارد هیکل گرفتن نظر در با و یاقتصاد ژهیو مناطق و یصنعت ینواح/  ها شهرک در

 . ردیگ قرار نظر مد یاقتصاد ژهیو مناطق و یصنعت ینواح / شهرکها در عیصنا صاحبان
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 : شمول دامنه

 .باشد یم یاقتصاد ژهیو مناطق و یصنعت ینواح/  کهارشه در (قرارداد طرف) مستقر یصنعت یواحدها

 : فیوظا شرح

 ساز و ختاس ابتضو با قیتطبظ لحا به ها نقشه یبررس به اقدام یمتقاض درخواست اساس بر یستانا شرکت

 صدور به اقدام آن تیرعا صورت در و ساز و ساخت ضوابط بر نظارت بنا، احداث مجوز صدور یبرا

 .ندینما یم کار انیپا یگواه

  :کار انجام ندیفرآ و ییاجرا کار و ساز

  فیتعار: اول فصل

    نییتب را قطعات در ساز و ساخت نحوه و یچگونگ که یمقررات مجموعه :  قطعات در ساز و ساخت بطضوا

. باشد یم قطعات احداث جهت در متخذه ماتیتصم و استهایس یراستا در شده وضع مقررات. کند یم

     ملی یافض گستره در یصنعت هیناح / شهرک در یبصر یمایس یساز کسانی به منجر استهایس نیا یاجرا

  .گرددیم

 و ساخت ضوابط در مندرج الزامات هیکل تیرعا از پس که تخصیصی نیزم قطعه از یمساحت : احداث سطح

  .دارد وجود آن در ساز و ساخت تیقابل ساز

 نگهبانی ،یادار ،یصنعت یساختمانها تمام شامل که طبقه هر سقف یدارا یها کف مساحت مجموع: ربنایز

  .شود یم انیب مربع متر به و بود خواهد یساتیتأس و رانبا ،یداریسرا -

 د.گردیم انیب درصد صورت به که نیزم کل مساحت به همکف در شده احداث سطوح نسبت:  اشغال سطح

 . است گرفته قرار یدسترس ابانیخ جوار در که است نیزم قطعه از یضلع :جلو بر

 . است شده واقع نیزم هقطع نیطرف در که است نیزم قطعه از یضلع: یجانب بر

  .است شده واقع نیزم قطعه جلو بر مقابل در که است نیزم قطعه از یضلع : پشت بر

 .نامند یم میحر را ضوابط نیا در مصرح مستحدثات نیمابیف فاصله حداقل: میحر
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 شرکت از آن اخذ به ملزم ساز و ساخت اتیعمل گونه هر از قبل یمتقاض که استمجوزی :  بنا احداث مجوز

 دیتائ به و هیته ساز و ساخت ضوابط وفق که ییها نقشه اساس بر ستیبا یم مجوز نیا. باشد یم یاستان

 ییاجرا نامه نیآئ ۱۳ ماده وفق ساختمان احداث مجوز با برابر) گردد صادر باشد، دهیرس صالحیذ مراجع

 .(رانیا یصنعت یشهرکها شرکت سیتاس قانون

 یبنا احداث مجوز با موجود وضع یکیزیف شرفتیپ تطبیق براساس که است یگواه: ساز و ساخت یگواه

 . گردد یم صادر یاستان شرکت توسط یصنعت واحد

 با مطابقت و ساز و ساخت اتیعمل لیتکم از پس یمتقاض درخواست به که است یگواه : کار انیپا یگواه

 ساختمان انیپا یگواه با برابر) دگرد یم صادر یاستان شرکت توسط بنا احداث مجوز و مصوب یها نقشه

 (.رانیا یصنعت یشهرکها شرکت سیتاس قانون ییاجرا نامه نیآئ ۱۳ ماده وفق

  نظارت و اجرا ،یطراح ضوابط بنا، احداث مجوز: دوم فصل

 مفاد اساس بر) بنا احداث مجوز افتیدر مستلزم یصنعت یواحدها در ییاجرا اتیعمل هرگونه انجام-2-۱

 ساز و ساخت به مربوط ضوابط هیکل تیرعا به ملزم قرارداد طرف و بوده یاستان شرکت از (دقراردا دفترچه

 . باشد یم کار نیقوان و ساختمان یمل مقررات تیرعا و واحدها

 یالزام ها واحد ساخت و یطراح ندیفرآ در ربطیذ یدستگاهها الزامات ریسا تیرعا دیتول نوع حسب: تبصره

 . باشد یم قرارداد طرف متوجه تیرعا عدم تیمسئول و بوده

 طرف آنها، هیدیتائ اخذ و ییاجرا اتیعمل خصوص در نظارت و محاسبه ،یطراح خدمات انجام جهت-2-2

 یحقوق و یقیحق اشخاص یمهندس خدمات از مربوطه مقررات و ضوابط مطابق است مکلف قرارداد

 . دینما استفاده صالحیذ

 یاصالح یها نقشه است مکلف قرارداد طرف شده دیتائ یها نقشه رد رییتغ هرگونه به ازین صورت در-2-۳

 .دینما ارائه یاستان شرکت به 2-2 بند مفاد تیرعا با را
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 ،ساز و ساخت ضوابط با انطباق عدم صورت در و باشد ینم قرارداد طرف تیمسئول نافی ناظر نظارت -2-4

 . باشد یم زین قراداد طرف متوجه آن از یناش تیمسئول و تبعات

 .آورد بعمل را الزم یهماهنگ ناظر مهندس با یاجرائ اقدامات شروع یبرا است مکلف قرارداد طرف-2-5

 و بنا احداث مجوز با ساز و ساخت انطباق لحاظ از ضوابط و مقررات وفق است مکلف ناظر مهندس -2-6

 مهلت در یاستان شرکت به ار یا مرحله یها گزارش و آورده بعمل را الزم یها کنترل مصوب، یها نقشه

 . دینما یگواه را مراتب کار انیپا در و هیارا مقرر

 به گزارش ارائه به ملزم ساز و ساخت ضوابط با انطباق عدم هرگونه مشاهده صورت در ناظر مهندس-2-7

 به میتصم اتخاذ جهت را مراتب تواند یم یاستان شرکت آن، اعالم عدم صورت در و بوده یاستان شرکت

 . دینما اعالم صالحیذ راجعم

 ندگانینما ساز و ساخت مراحل در ساز و ساخت ضوابط با انطباق عدم گونه هر بروز صورت در-2-8

 .شوند یاجرائ اتیعمل ادامه مانع تواند یم واحدها ساز و ساخت بر نظارت یراستا در یاستان شرکت

 بنا ریز: سوم فصل

 قطعات در که باشد یم طبقه کی در فقط و مترمربع 8۰ یداریراس - ینگهبان ساختمان یربنایز حداکثر-۳-۱

 .ابدی شیافزا تواند یم مترمربع، ۱2۰ تا مصوب طرح مطابق آن یربنایز مربع، متر 2۰۰۰۰ یباال

 احداث یاستان شرکت یفن معاونت توسط یصنعت واحد یبرا گرید یورود مجوز صدور صورت در: تبصره

 .باشد یم بالمانع گرید یداریسرا - ینگهبان ساختمان

 انبار ،(نگهایپیپا یاستثنا به) روباز دیتول خطوط ساتیتاس و زاتیتجه سطوح واحد، دیتول نوع با متناسب-۳-2

 محاسبه جهت) همکف یربنایز از یبخش عنوان به تواند یم فاضالب یها خانه هیتصف و روباز تیسا و روباز

 (. فصل دوازدهم قالب در) گردد لحاظ( اشغال سطح
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 اشغال سطح: چهارم فصل

 4۰ حداقل محور تقاضا یاقتصاد ژهیو مناطق و یصنعت ینواح/  شهرکها در یصنعت قطعات اشغال سطح-4-۱

 .گردد یم منظور درصد ۳5 حداقل یاقتصاد ژهیو مناطق و یصنعت ینواح/  شهرکها ریسا در و درصد

 برق، پست ،یداریسرا - ینگهبان ،یادار ،یدیتول یها ساختمان سطوح مجموع شامل اشغال سطح-4-2

 .باشد یم 2-۳ بند مفاد و ها هیتصف شیپ ،ینیزم ای ییهوا مخازن مسقف، انبار گاز، پست

 یستیبا سبز یفضا پاک، یهوا قانون ۱5 ماده وفق. باشد یم درصد ۱۰ سبز یفضا اشغال سطح زانیم-4-۳

( میاقل با یسازگار و آب مصرف در یجوئ رفهص گرفتن درنظر با) منطقه مناسب درختان غرس با و مشجر

 . ردیپذ صورت

 نــگیپارک اســـــــتاندارد قـــــرارداد، طـرف توسـط نگیپارک ـجــادیا درخواسـت صـورت در-4-4

 نیتـام بـه نسـبت توانـد یم مربع متر ۱۰۰۰ تا قطعـات. باشـد یمـ مـربـع متـر ۱5 یسـوار هـر یبـرا مسـقـف

 کی آن بر مازاد مربعمتر ۱۰۰۰ هـر یازا بـه مـربـع متـر ۱۰۰۰ از شیب قطعـات یبـرا و نگیکپار واحـد 2

 . گردد اضافه نگیپارک واحد

 طبقات و ارتفاع: پنجم فصل

 طبقه ۳ یادار ساختمان طبقات تعداد حداکثر-5-۱

 .باشد یم( خرپشته احتساب بدون متر ۱2)

 

 

 

 یادار ختمانسا در ارتفاع و طبقات -۱ شماره ریتصو
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  (پناه جان احتساب بدون)+ متر  5/۳سرایداری فقط در یک طبقه با حداکثر ارتفاع  – نگهبانی ساختمان-5-2

  .باشد یم

 .باشد یم ممنوع معابر سمت از (طره) یآمدگ شیپ گونه هر ساعت

 

 

 

 

 یداریسرا – ینگهبان ساختمان در ارتفاع و طبقات -2 شماره ریتصو

 

        متر 2۰ از باالتر آنها ارتفاع که یمستحدثات هیکل و دودکش سات،یتاس ساختمانها، طبقات و ارتفاع-5-۳

 رهیغ و میحر یدارا ساتیتاس ،یتیامن ،یانتظام ،ینظام مراکز فرودگاه، با مجاورت و یکینزد در و باشد یم

 مقررات و ضوابط تیرعا مشمول ،یصنعت یاستانداردها و ضوابط هیکل تیرعا بر عالوه است دهیگرد واقع

 و ضوابط هیکل تیرعا و مربوطه یارگانها از مجوز اخذ به ملزم داد قرار طرف و گرددیم ربطیذ یارگانها

 .باشد یم یبردار بهره و اجرا ،یطراح در یابالغ مقررات

  میحرا: ششم فصل

 یساختمانها از متر 5/۳ پشت و یجانب یبرها حریم حداقل مترمربع ۱۰۰۰ تا یصنعت یها نیزم مورد در-6-۱

ت مستحدثا با جلو بر حریم حداقل و ها هیتصف شیپ ،ینیزم ای ییهوا مخازن روباز، و مسقف انبار ،یدیتول

 .باشد یم متر 5/۳
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 13 از 8صفحه

 

 

 

 

 

 

 دیتول ساختمان از خارج در یادار ساختمان احداث با مربع متر ۱۰۰۰ تا یاراض در میحرا تیوضع -۳ شماره ریتصو

 

 

 

 

 

  دیتولساختمان داخل در یادار ساختمان احداث با مربع متر ۱۰۰۰ تا یاراض در میحرا تیوضع -4 شماره ریتصو

 یساختمانها از متر 5 پشت و یجانبی برها حریم حداقل مترمربع ۱۰۰۰ یباال یصنعت ینهایزم مورد در-6-2

 5 مستحدثات با جلو بر حریم حداقل و ها هیتصف شیپ ،ینیزم ای ییهوا مخازن روباز، و مسقف انبار ،یدیتول

 .باشد یم متر

 

 

 

 

 

 دیتول ساختمان از خارج در یادار ساختمان احداث با مترمربع ۰۱۰۰حرایم در اراضی بیش از تیوضع – 5 شماره ریتصو
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  دیتول ساختمان داخل در یادار ساختمان احداث با مربع متر ۱۰۰۰ از شیب یاراض در میحرا تیوضع - 6 شماره ریتصو

 یها ساختمان از میحرا تیرعا و شود یم احداث برها از متر دو حداقل فاصله با یادار ساختمان-6-۳

 متر 5/۳ مربع متر ۱۰۰۰ تا ینهایزم یبرا ها خانه هیتصف و ینیزم ای ییهوا مخازن روباز، و مسقف انبار ،یدیتول

 . باشد یم یالزام متر 5 مربع متر ۱۰۰۰ یباال و

 ، روباز و مسقف انبار د،یتول سالن بین ما فی فاصله یادار ساختمان در یآمدگ شیپ وجود صورت در :تبصره

 مشروط.)باشدیم میحر محاسبه یمبنا یادار ساختمان یآمدگ شیپ تا ها خانه هیتصف و ینیزم ای ییهوا مخازن

 (باشد متر ۳۰/5 از کمتر شده تمام کف تا یآمدگ شیپ ارتفاع نکهیا به

 توانند یم مشابه ای و یاضطرار برق لیقب از ییفضاها زین و نگیپارک ،یداریسرا - یهباننگ ساختمان-6-4

       از مذکور مستحدثات فاصله. گردد واقع حرایم تیرعا بدون و نیزم قطعه یجلو قسمت در فقط

 ۱۰۰۰ تا ینهایزم یبرا ها هیتصف شیپ و ینیزم ای ییهوا مخازن روباز، و مسقف انبار ،یدیتول یها ساختمان

 . باشد یم یالزام متر 5 مربع متر ۱۰۰۰ یباال و متر 5/۳ مربع متر

 . باشد یم متر 2 یجانب یبرها از یداریسرا - ینگهبان ساختمانحریم 

 یمبنا یآمدگ شیپ از بین ما فی فاصله الذکر فوق مستحدثات در یآمدگ شیپ وجود صورت در:  ۱ تبصره

  .باشد یم میحر محاسبه

 احداث برجلو میحر تیرعا بدون توانند یم مربوطه، یها ارگان ضوابط تیرعا با برق و گازپست  : 2 تبصره

 .شوند

 شکل نظر از نامناسب قطعات ،(متعارف ریغ یجانب بر و جلو بر با قطعات) بزرگ قطعات در : ۳ تبصره

     روباز، و مسقف ارانب د،یتول سالن از یادار و سریداری -فاصله منتهی الیه ساختمان نگهبانی ؛یهندس
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 13 از 10صفحه

 

متر مربع به باال  ۱۰۰۰متر و اراضی  5/۳متر مربع  ۱۰۰۰ تااضی ار یبرا ها خانه تصفیه و ینیزم ای یهوائ مخازن

 یالزامتنها رعایت حریم تا دیوار بر جلو ( مستحدثات به شرط عدم وجود ) قسمتها ریسا در و متر می باشد 5

 .است

سطح تمام شده پوشش آنها  کهیصورت در ،حرایم در آب مخازن و فاضالب کیسپت احداث:  4تبصره

همسطح محوطه باشد و با لحاظ اصول ایمنی بالمانع است. لیکن محل سازه سپتیک و یا منبع بایستی از سایر 

 مشخص گردد. حدود آن و بوده تمیز قابل مجاور یهایکاربر

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهت تواند یم گردد یم نیتام کمتر و متر 2۰عرض با معابر از آنها یدسترس که یصنعت یواحدها-6-5

 درجه 45 هیزاو با متر ۳ تا حداکثر برجلو ینینش عقب به نسبت درخواست صورت در مرور و عبور در لیتسه

 . .دینما اقدام یاستان شرکت یفن معاونت دییتا صورت در (ریز شکل مطابق)
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 13 از 11صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 یورود درب لیتاید -7 شماره ریتصو

 

 به مشروط متر یسانت 8۰ میحر داخل به انبار و دیتول سالن آبچکان یآمدگ شیپ مجاز زانیم اکثرحد-6-6

 صورت در. باشد یم بالمانع شده تمام کف تا جانب بر یآمدگ شیپ یانتها از متر 5۰/5 ارتفاع حداقل تیرعا

 یجانب بر داخل تا یآمدگ شیپ (سر) یابتدا محاسبه با جانبی میحر تیرعا متر  5۰/5ارتفاع حداقل تیرعا عدم

 .است یالزام

 
 میحر داخل به انبار و دیتول سالن آبچکان یآمدگ شیپ مجاز زانیم حداکثر -8 شماره ریتصو
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 استانی شرکت یفن معاونت: همکار واحد
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 13 از 12صفحه

 

 

 .ردیپذ یم صورت یداخل بر تا سکو لبه از میحر محاسبه. باشد یم بالمانع حرایم تیرعا با سکو یاجرا-6-7

 یها نیزم یبرا سالنها تا سبز یفضا فیمابین فاصله.)باشد یم وعممن حرایم در سبز یفضا هرگونه جادی-8 -6

 (باشد یم متر 5 ؛ متر ۱۰۰۰ یباال یها نیزم و متر 5/۳ ؛ متر ۱۰۰۰ ریز

  نما و یورود وار،ید یالگو: هفتم فصل

 مصالح از یلیتحو مختصات و حدود با مطابق ستیبا یم قطعات نیب یجانب و پشت یبرها یوارهاید-7-۱

 2 ارتفاع به مشبک صورت به دیبا معابر مجاور یوارهاید.  شود یم اجرا متر 2 ارتفاع به توپر صورت به ییبنا

 به مشرف یوارهاید ینما و مشبک صورت به یمابق متر یسانت ۱2۰ و ییبنا مصالح متر یسانت 8۰ شامل متر

 . شود اجرا باشد تیرو قابل واحد داخل که یبیترت به یاستان شرکت مصوب طرح براساس گذر

 وارید ارتفاع یاستان شرکت صیتشخ به همجوار گذر با یصنعت واحد نیزم سطح اختالف صورت در :تبصره

  .گردد اجرا گذر بیش با متناسب

  قرار تقاطع در که نیزم از ییبرها گوشه باشد، گرفته قرار تقاطع محل در نیزم قطعه که یموارد در-7-2

 درب نصب و شود ساخته قوس ای پخ صورت به مربوطه ضوابط و یکیتفک نقشه مطابق یستیبا یم ردیگ یم

 .باشد ینم مجاز قوس ای پخ در یصنعت واحد یورود

 شرکت یفن معاونت دییتا به ستیبا یم یصنعت یواحدها ینما همگون، یبصر یفضا تیرعا جهت-7-۳

 . برسد یاستان

  یعموم یبخشها و معابر: هشتم فصل

 و یعموم مشاعات به تعرض و یواگذار محدوده از خارج ساز و ساخت و تصرف و دخل هرگونه-8-۱

 . باشد یم ممنوع مجاور ینهایزم

 رینظا ای و یگذار لوله ،یکش کابل انشعابات، هیکل نصب منظور به ابانیخ ای رو ادهیپ یحفار ایبر :۱ تبصره

 یارگانها با یهماهنگ و یتخدما شرکت /یاستان شرکت از یکتب مجوز افتیدر به ملزم قرارداد طرف آن

  ربطیذ

 فاضالب خانه هیتصف و یآور جمع شبکه بردار بهره و( رهیغ و برق عیتوز آب، مخابرات، گاز، یشرکتها)

 با و صالحیذ یشرکتها ای افراد توسط مقررات و ضوابط مطابق اتیعمل انجام و باشدشهرک / ناحیه می 
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 13 از 13صفحه

 

 و مستحدثات یبازساز و میترم یها نهیهز هیکل جبرانهی است ارگان مربوطه بایستی انجام گردد. بدی نظارت

 . باشد یمداد قرار طرف به عهده شهرک یها ساخت ریز

 رمپ احداث و باسکول انبار، نگ،یپارک منظور به رو ادهیپ و ابانهایخ از اعم : استفاده از معابرعمومی2تبصره 

 داخل در ن،یسنگ و سبک هینقل طیوسا تردد نزایم با متناسب است موظفممنوع می باشد و طرف قرارداد 

 .دینما فراهم مربوطه مقررات و ضوابط تیرعا ضمن را آنها توقف و پارک ،خروج واحد خود شرایط ورود،

. باشد یم یصنعت واحد بعهده یاستان شرکت یهماهنگ با یصنعت واحد درب مقابل اجرای پل ورودی-8-2

 (ایمنی) یزسا نیمیا:  نهم فصل

 د.ینما ارائه تعهد فصل نیا مفاد تیرعا به نسبت ستیبا یم قاضیمت-9-۱

 مربوطه مقررات و نیقوان ریسا و یمنیا موضوع با ارتباط در ساختمان یمل مقررات مباحث رعایت کلیه-9-2

   کار؛ انیپا صدور از قبل خصوص نیا در قرارداد طرف است الزم و بوده یالزام توسط طرف قرارداد

 یاسالم یجمهور کار قانون 87 ماده مفاد تیرعا ضمنا ذیصالح اخذ نماید. مراجع از را زمال یها هیدییتا

 طرف عهده بر مربوطه یها هیدییتا اخذ و کار بهداشت و یفن حفاظت موضوع رعایت مالحظات امور رانیا

 می باشد. قرارداد

 الى 88 مواد از اعم ،مربوطه مقررات و نیقوان هیکل تیرعا ضمن ساز و ساخت زمان در یصنعت واحد -9-۳

 و یفن حفاظت یعال یشورا مصوبات موضوع) یساختمان یها کارگاه حفاظتی نامه نیآئ و کار قانون و 95

 یشهرکها شرکت به ساز و ساخت یمنیا مالحظات بر نظارت جهت یمنیا ناظر یمعرف بهملزم  (کار بهداشت

 د.باش یم یصنعت

 



. آقاي هٌْذس هْذي ًجفي تواس حاصل ًوائيذ32919200با تَجِ بِ هَارد قيذ شذُ، درخصَص ضَابط طراحي شْرك ّاي صٌعتي  در صَرت لسٍم با شوارُ 

ًذارددارد

 هتر7.5 ٍ 6ارتفاع - صرفا درز اًقطاع 

ساختواى خذهاتي بتٌي در - درز اًقطاع ٍ حياط 

 هترهربع ٍ اداري 453ساختواى سَلِ حذٍد - حياط

 هترهربع46خذهاتي حذٍد 

دًذاًِ اي180

قَس ماهل600

ًذاردًذاردقَس ماهل490

ًذاردًذاردتخت80
يل طبقِ رٍي - ساختواى بتٌي - صرفا درز اًقطاع 

هتر6ارتفاع حذامثر - ّونف 

توضيحات حرايممتراژ كارگاهشهرك صنعتي نقشه تيپ نوع سقف

ًذارد450

دارد ًذارد قَس ماهل 600

ًذارد دارد ًين قَس 300

دارد ًين قَس

هتر 7.5 ٍ 6ارتفاع سَلِ - صرفا درز اًقطاع از طرفيي 

ضلع بلٌذ در جْت جٌَب- 

- هتر ٍ اطراف درز اًقطاع 4از سوت ٍاحذ پشتي 

 هتر7/5 هتر ٍ در ٍسط 6ارتفاع سَلِ در طرفيي 

 6ارتفاع سَلِ در طرفيي -صرفا درز اًقطاع از طرفيي 

ضلع بلٌذ در جْت شرق-  هتر7/5هتر ٍ در ٍسط 

ًذاردًذارد

ارتفاع سَلِ در طرفيي - صرفا درز اًقطاع از طرفيي 

ًواي جٌَبي سَلِ بايذ با ًقشِ  - 7/5هتر ٍ در ٍسط 6

تيپ ّواٌّگ باشذ


