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  ضوابط و مقررات در پهنه انبارداري و لجستيکضوابط و مقررات در پهنه انبارداري و لجستيک  --11--11

  و پايانه هاي تخصصي صادراتيو پايانه هاي تخصصي صادراتي  انبارداريانبارداريکاربري کاربري   --11--11--11

در اين بخش از گزارش، از آنجاييکه انبارها به لحاظ نوع ساختمان به انواع روباز، بسته و مسقف )هانگار( 

 نبار نامبرده، پرداخته شده است. د، بعد از عنوان کردن ضوابط کلي، به طور جامع به انواع اشونتقسيم مي

  ضوابط تفکيک زمينضوابط تفکيک زمين  --11--11--11--11

توان ابعاد و مساحت قطعات را در سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ تعيين مي ماهيت کاربريبا توجه به 
 .نمود

 مترمربع مي باشد. 2222شامل اراضي زير گروه قطعات کوچک  -

 مترمربع مي باشد. 5222تا  2222شامل اراضي  ه قطعات متوسطگرو -

 مترمربع مي باشد. 5222شامل اراضي باالي  گروه قطعات بزرگ -

  ضوابط احداث ساختمان در قطعات تفکيکيضوابط احداث ساختمان در قطعات تفکيکي  --22--11--11--11

 باشد. و در خصوص انواع انبارهاي روباز موضوعيت ندارد.مربوط به انبارهاي بسته مي ضوابط اين بند -

اي باشد که در گونهبايست بهمي انبارتمان در قطعه تفکيکي در داخل هر واحد نحوه قرارگيري ساخ -

اطراف آن حريم باز در نظر گرفته شود تا امکان عبور و مرور اتومبيل در اطراف ساختمان و تخليه و 

سوزي در مورد بارگيري از نقاط موردنياز و همچنين ايمني هر واحد ازنظر انتقال و سرايت آتش

ي و انتقال سروصدا به وجود نيايد همچنين در هر قطعه براي افزايش سطح فضاي سبز يک اضطرار

بايست داراي رديف درختکاري در اطراف زمين الزامي است حريم کناري ساختمان در محل ورودي مي

 .فضاي پارکينگ و دوربرگردان باشد

  حرايمحرايم

بر جانبي از سمت حداقل حريم  ،متر 5جلو  بر حداقـل حريم، مترمربـع 2222هـاي تـا در مـورد زميـن -

 .باشـدمي اصلي متر از سـاختمان 3 پشـتحريم جنبي ديگر و و  متر 4درب وردي 
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 مترمربع  2222( وضعيت حرايم در اراضي تا 1شکل شماره )

 بر جانبي ازحداقل حريم  ،متر 6جلو بر  حداقـل حريم، مترمربـع 5222تا  2222هـاي در مـورد زميـن -

 .باشـدميساختمان اصلي متر از  5/3 پشـتحريم جنبي ديگر و و  متر 5/4سمت درب وردي 

 

 مترمربع  5222 تا 2222بين ( وضعيت حرايم در اراضي 2شکل شماره )

بر جانبي از حداقل حريم  ،متر 1جلو بر  حداقـل حريم، مترمربـع 5222باالي هـاي در مـورد زميـن -

 .باشـديساختمان اصمتر از  4 پشـتيم جنبي ديگر و حرو  متر 5سمت درب وردي 

 

 مترمربع  5222( وضعيت حرايم در اراضي بيش از 3شکل شماره )
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 بخش اداري مي بايست در داخل ساختمان اصلي بوده و در حريم تنها احداث نگهباني بالمانع مي باشد. -

اختمان مطابق شکلها قرار در تمامي قطعات درب ورودي مي بايست روبروي بيشترين عرض جنبي س -

 گيرد.

 متر فاصله بين ديوار ساختمان نگهباني و انواع تاسيسات تا ساختمان اصلي، الزامي است. 3رعايت حداقل  -

 بيني گردد.بايست درب اضطراري پيشمتر، مي 22براي قطعات با عرض بر کمتر از  -

توانـد جهت گردد ميکمتر تامين مـيمتـر و  22هـا از معابـر بـا عـرض آن کـه دسترسـيي واحدهـاي -

متر بـا  3جلو حداکثـر تا بر  تسـهيل در عبور و مـرور در صـورت درخواسـت نسـبت بـه عقـب نشـيني

 و عمراني منطقه ويژه اقتصادي پيامدر صـورت تاييد معاونت فني  (مطابق شـکل زير)درجه  45زاويـه 

 .اقـدام نمايد

 
 ورودي ( ديتايل درب4شکل شماره )

سـانتي متر مشـروط به  82حداکثـر ميـزان مجازپيـش آمدگـي آبچـکان سـالن انبـار بـه داخـل حريم  -

-مانع ميالمتـر از انتهـاي پيـش آمدگـي بـر جانب تـا کف تمام شـده ب 52/5رعايـت حداقل ارتفـاع 

بـي با محاسـبه ابتداي رعايـت حريـم جان ،متـر 52/5در صورت عـدم رعايت حداقـل ارتفاع  باشـد.

 .پيـش آمدگي تـا داخل بـر جانبي الزامي اسـت (سـر)

 
 انبار به داخل حريم زان مجاز پيش آمدگي آبچکان سالن ( حداکثر مي5شکل شماره )
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 .محاسبه حريم از لبه سکو تا برداخلي صورت مي پذيرد مانع مي باشد.الاجراي سکو با رعايت حرايم ب -

معاونت فني و عمراني منطقه ويژه بـا تاييد ، دو بر باشد، در صورتي که ه زميـندر مـوارد خـاص کـ -
جلـو بـراي يـک سـمت به تشـخيص گردد، رعايت بر طرف  2مجاز به تـردد از هـر  اقتصادي پيام
 .باشـدالزامي مي همان معاونت

ما بين فضاي سـبز تا  باشد. و در صورت ايجاد فاصلهايجاد هرگونه فضاي سبز در حرايم، ممنوع مي -
 بايست پيروي نمايد.ها از قوانين حرايم ميالنس

 باشد.هرگونه ساخت و ساز و يا نصب تاسيسات در حريم جانبي و پشت ساختمان ممنوع مي -

 

  ارتفاع مجازارتفاع مجازسطح اشغال ساختمان در قطعه و تراکم و سطح اشغال ساختمان در قطعه و تراکم و   --33--11--11--11

در کليه مواردي که سطح و  درصد مجاز بوده 62ساز با حداکثر سطح اشغال در اين کاربري ساخت و  -

اشغال مجاز ساختماني از محدوده مجاز استقرار حجم اصلي ساختمان بزرگتر باشد، حداکثر سطح قابل 

باشد. به عبارت ديگر سطح اشغال مجاز ساخت واحد، همان عرصه مجاز حجم اصلي ساختماني مي

 يابد. ساختماني در رابطه با واحد کاربري مذکور کاهش مي

سطح  ءمتر مربع، جز 22مترمربع و مجموع پست برق و گاز تا حداکثر  15ن نگهباني با حداکثر ساختما -

 گردد.اشغال محسوب نمي

درصد آن تا سقف حداکثر  12تواند باشد که ميميدرصد  12 هاي انبارداريقطعهدر حداکثر تراکم مجاز  -

ده و صرفاً براي کاربري اداري و مترمربع به صورت نيم طبقه در داخل ساختمان اصلي تامين ش 252

 خدمات پشتيابي استفاده گردد..

در خصوص ايجاد پايانه هاي تخصصي صادرات در صورت نياز به احداث سردخانه افزايش حداکثر سطح  -

 باشد.درصد بالمانع مي 82درصد و تراکم ساختماني تا  12اشغال تا 

 گردد.تراکم محسوب نمي ءبوده و جزهاي پيش تصفيه به صورت زيرزمين مجاز اجراي دستگاه -

هاي درصد از مساحت کل زمين به عنوان زيرزمين مجاز بوده که در صورت اختصاص کاربري 12ساخت  -

 گردد.، ناهارخوري و يا پارکينگ جز تراکم محسوب نميانبار، موتورخانه، سرويس بهداشتي

در محاسبه ميزان درصد بايست ميشد و باميها نيز تراکم ساختماني شامل فضاهاي باز درون ساختمآن -

 .تراکم مدنظر قرار گيرد



  طرح جامع و برنامه عملياتي منطقه ويژه اقتصادي پيام

 شرکت خدمات هوايي پست و مخابرات پيام  کيضوابط و مقررات پهنه انبار و لجست

 5صفحه:      شرکت مهندسين مشاور سبز انديش پايش )ساپ(

و در يک و نيم طبقه در نظر گرفته شده است.  متر 12، انبارداري پهنهارتفاع ساختمان براي  مجاز حداکثر -

در صورتيکه حجم ساختماني به صورت سوله و يا سقف شيبدار پيش بيني گردد حداکثر ارتفاع راس 

متر مي باشد. در اين حالت حداکثر ارتفاع مجاز پايه سوله  )پايه سقف  15دار سوله و يا سقف شيب

 درصد مي باشد. 5/2متر مي باشد. حداکر شيب مجاز سقف شيبدار سوله  12شيبدار( 

 .باشدميمجاز  (بدون احتساب جان پناه)متر  5/3ساختمان نگهباني فقط در يک طبقه با حداکثر ارتفاع  -

نزديکـي و  منطقه به دليل ـاختمانها، تاسيسـات، دود کـش و کليـه مسـتحدثاترتفـاع و طبقـات سا -

مجـاورت بـا فـرودگاه، مراکـز امنيتي، تاسيسـات داراي حريم و غيره عالوه بر رعايت کليـه ضوابـط و 

گردد و طـرف اسـتانداردهاي صنعتـي، مشـمول رعايـت ضوابـط و مقـررات ارگانهاي ذيربط مـي

خدمات هوايي پست شـرکت معاون فني منطقه ويژه و تاييد مدير عامل ملـزم به اخذ مجـوز از  قرارداد

 .باشـددر طراحي، اجـرا و بهره برداري مي ابالغيرعايـت کليـه ضوابـط و مقررات  و مخابرات و

 باشد.منظور از حداکثر ارتفاع، با احتساب هرگونه تاسيسات آنتن، دکل و ... مي -

هوايي ممنوع بوده و در صورت نياز بايد از معاونت فني منطقه، مجوز ويژه اخذ گردد و نصب مخازن  -

 ها نيز بايد با هماهنگي همان معاونت انجام شود.همچنين محل نصب اين مخازن و مشخصات آن

 

  ساير ضوابطساير ضوابط  --44--11--11--11

ز نيازمند تبعيت هاي صنعتي و کارخانجات، امور مربوط به انبارها نيجز ساختماندر ميان ابنيه صنعتي، به

توجه به کارکردشان از نظر اندازه و وسعت متفاوت  که با اي است. انبارهااز قوانين و مقررات جداگانه

انفجار هستند. ضوابط مربوط اشتعال و يا قابل محلي براي نگهداري مواد مختلف سمي، مواد قابل -باشندمي

 ير بيان نمود.طور کلي به صورت زتوان بهبه انبارها را نيز مي

خيز زلزله هاي طبيعي آن به لحاظ شيب، سختي و مقاومت خاك،زمين مورد استفاده براي انبار و ويژگي -
 بودن و ...، از کيفيت الزم برخوردار باشد.

 زمين بايد از مقاومت خاك مناسبي برخوردار باشد تا در اثر انبار نمودن مواد و کاالها نشست ايجاد نشود. -

 هاي زمين، بايد نسبت به زيرسازي مناسب اقدام گردد. مناسب بودن جنس اليهدر صورت نا -

 هاي سطحي را داشته باشد.بندي مناسب براي دفع فاضالب و آبزمين بايد امکان شيب -

ها خيز در صورت رعايت مالحظات ايمني در روند ساخت و ساز ساختمانيابي در مناطق زلزلهمکان -
 بالمانع است.

 ل طبيعي مانند گسل و رودخانه بايد رعايت شود. حريم عوام -
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 در انتخاب مکان يک سايت انبار موارد زير بايد در نظر گرفته شوند:

  موقعيت منابع توليد يا تامين کاال 

 هاي ارتباطيسيستم 

  دسترسي به تاسيسات زيربنايي و خدمات شهري 

 وسعت زمين 

  کيفيت زمين 

 شرايط جغرافيايي و اقليمي 

 تصاديعوامل اق 

 هاي مجاورکاربري 

  ايمني و حفاظت 

  نوع و ظرفيت کاالها، نوع سيستم انبارداري 

 هاي همجوار خود گردد و نه فعاليتانبار بايد در مکاني استقرار يابد که نه باعث اختالل در فعاليت -

 واحدهاي همجوار مانعي در مسير دسترسي و استفاده از انبارها ايجاد نمايد. 

شود، بايد دور از مناطق پرجمعيت، منابع لت، انباري که مواد خطرناك در آن نگهداري ميدر بهترين حا -

آب آشاميدني، مناطق در معرض سيل و مناطقي که به نحوي از انحاء واحدهاي خطرزا وجود دارند، 

هاي دسترسي مناسب براي حمل و نقل شود بايد راهتأسيس شود. در محلي که انبار ايجاد مي

هاي عظيم وهاي امدادي در شرايط ويژه موجود باشد و زمين، استحکام و تحمل مناسب ساختمانخودر

 و ايمن را داشته باشد. 

 هاي الزم الزامي است.در روند احداث و ايجاد هرگونه کاربري در مجاورت انبار، رعايت حريم -

اي و حتي دريايي و لي، جادههاي ارتباطي اعم از هوايي، ريبرقراري سهولت دسترسي انبار به شبکه -

 جايي کاال الزامي است.بههاي حمل و نقل جهت انتقال و جاامکان ترکيب اين شيوه

آسان انبار به تاسيسات زيربنايي و خدمات شهري مانند آب، برق، تلفن، خدمات  برقراري دسترسي -

 نشاني و ...، الزامي است.آتش

  و نقل خودروهاي امدادي در شرايط ويژه الزامي است. هاي دسترسي مناسب براي حملبرقراري راه -

دهي شود. يک در قطعات حمل و نقل بار و انبار هر قطعه از دو جهت مختلف به وسيله مسيرها سرويس -

هاي حمل بارهاي سنگين از ها و قرقرهها و ديگري براي کاميونها و کاميونمسير براي اتومبيل

 ترمينال بار است.

 يي بارگيري و باراندازي به شرح زير است:هاي فضانياز -
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  راه اتصالي 

 جاي پهلو گرفتن 

 )سکوي بارگيري و باراندازي )پهلوگيري 

 جاي مانور 

 جاي توقف 

 بيني شود. برداري موثر پيشهاي ورود به انبار بايد در حداقل ممکن و مطابق با بهرهتعداد راه -

هاي آنها ازپيش تعيين شود تا ورود و خروج بار در دروازهنشيني ها مخصوصاً عقبنشيني ساختمانعقب -

 جريان ترافيک راه اختالل ايجاد نکند.

هاي حامل بار و يا در انتظار بارگيري در محوطه انبار در داخل قطعه تخصيص محلي براي انتظار کاميون -

 الزامي است.

بايد خط مخصوص گردش به راست در شوند هايي که با گردش به راست وارد بنا ميبراي ورود بارکش -

 نظر گرفته شود.

هايي که ناچار به توقف در داخل قطعه هستند، جاي پارك کافي در نظر گرفته شود و تعداد براي بارکش -

 بايست تعيين گردد.ها بنا به مورد ميجاي پارك

استفاده کارکنان در داخل مترمربع زيربنا براي  522نياز معادل يک واحد به ازاي هر تعداد پارکينگ مورد  -

 بيني شود.پيش بايستکاربري مي

 در خارج از راه دسترسي عمومي انجام گيرد.بايست هاي بارگيري و باراندازي ميکليه فعاليت -

تر قسمت اداري و انبارداري معموالً زير سقف مشترك قرار خواهند داشت و در در انبارهاي کوچک -

 سمت اداري و انبارداري و خدمات زيرسقفي جداگانه مطلوب خواهد بود.تر قرار دادن قانبارهاي بزرگ

تواند انبار مي ها در سايتهاي مشابه، نحوه تخصيص کاربريبا توجه به نتايج حاصل از بررسي نمونه -

( صورت پذيرد. اگرچه درصدهاي عنوان شده در اين جدول تا 2( و )1مطابق با موارد مندرج در جدول )

توانند حسب مورد و بنا بر موقعيت و شرايط حال مي وجهي پاسخگوي نيازها هستند، با اينحد قابل ت

 تعديل گردند.

 هاي مختلف در يک سايت انبار )انبارهاي عمومي(( درصد سطوح پيشنهادي براي کاربري1جدول شماره ) 

 هادرصد سطوح کاربري هاي مختلف سايت انباربخش

 صد از مساحت کل سايتدر 62حداکثر  بخش انبارها

 درصد از مساحت کل سايت 12 هاي خدماتي و تاسيساتيبخش

 درصد از مساحت کل سايت 15حداقل  فضاي سبز

 درصد از مساحت کل سايت 15 مسيرهاي دسترسي
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 (صنعتيهاي مختلف در يک سايت انبار )انبارهاي براي کاربري ( درصد سطوح پيشنهادي2جدول شماره ) 

 هادرصد سطوح کاربري ختلف سايت انبارهاي مبخش

 درصد از مساحت کل سايت 42حداکثر  بخش انبارها

 درصد از مساحت کل سايت 12 هاي خدماتي و تاسيساتيبخش

 درصد از مساحت کل سايت 15حداقل  فضاي سبز

 درصد از مساحت کل سايت 35 و کريدور تاسيساتي مسيرهاي دسترسي

 

  ضوابط ايمني انبارهاضوابط ايمني انبارها  --11--44--11--11--11

عايت هر گونه ضوابط اختصاصي ايمني سازمان هاي تخصصي مربوطه نظير اورژانس و آتش نشاني و ر -

 ... بر ضوابط ارائه شده در اين بند اولويت دارد.

روشنايي داخل انبارها بهتر است به نحو طبيعي تامين شود، به ويژه اگر انبارها فقط در روز فعال باشند. اما  -

اي نصب شوند که از گونهورد نياز باشد، تجهيزات مربوطه بايد بهدر صورتي که نور مصنوعي م

بايست حتماً روي يک صفحه کليد نصب شده و در هاي احتمالي محفوظ باشند. کليدها ميآسيب

 دسترس سرنگهبان مجموعه باشند. 

 هايهاي آب سرد و گرم براي آشاميدن، سرويسکشيتاسيسات آب در انبارها، عمدتا شامل لوله -

 بهداشتي، شستشوي کف انبارها، اطفاي حريق و آبياري فضاي سبز محوطه است. 

شود که احتمال در انبارها معموال براي گرم کردن هوا از آب گرم و سيستم حرارت مرکزي استفاده مي -

 دهد. منبع مولد گرما بايد خارج از محوطه انبارها استقرار يابد. همچنين گرما نبايدحريق را کاهش مي

به نحو مستقيم باعث گرم شدن کاالها گردد. رادياتورها بايد متناسب با سطح و حجم انبارها بوده و  

 توان گرم کردن فضاها را داشته باشند. 

بايست داراي سيستم تهويه متناسب با نوع انبار باشند، به ويژه انبارهايي که مواد شيميايي و انبارها مي -

گيرند. هاي سقفي در غالب انبارها مورد استفاده قرار مي. تهويهشودخطرناك در آنها نگهداري مي

هاي برقي و براي تنظيم ميزان رطوبت، تجهيزات همچنين براي تنظيم هوا در مواقع الزم مکنده

 گردند.کننده رطوبت هوا، نصب ميتنظيم

 ه شود.شده در نظر گرفتبراي کليه انبارها بايد تمهيدات ايمني برحسب کاالهاي انبار  -

گزينش تاسيسات مناسب براي انبارها )شامل تاسيسات برق و آب و فاضالب، مخابرات، گرمايش و  -

هاي اعالم خطر در هنگام حريق، اطفاي حريق و ...( بايد نشاني، سيستمسرمايش، تهويه، شبکه آتش

 باتوجه به شرايط جغرافيايي و اقليمي سايت صورت گيرد. 
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 ني حفاظتي )برق( در انبارها الزامي است.هاي ايمرعايت کليه سيستم -

حفاظ چون سيگار کشيدن در انبار کاالهايي که قابليت اشتعال و هاي بيلزوم جلوگيري استفاده از شعله -

 احتراق دارند و نصب اخطارهاي مربوطه در کليه فضاهاي انبار الزامي است.

ناشي از  -هاي سطحيآوري آبعبيني تاسيسات مناسب براي دفع فاضالب و جمدر انبارها، پيش -

منظور شيب الزم براي بايد مورد توجه قرار گيرد. بدين  -شستشوي کف انبارها يا آب حاصل از بارندگي

 بيني گردد.خصوص در باراندازها، بايد پيشکف انبارها، به

...، براي  در نظر گرفتن امکانات کافي و مناسب از جمله برق اضطراري، آب آشاميدني و آتش نشاني و -

 انبار الزامي است.

ايجاد سيستم دفع فاضالب و تخليه آن به فاضالب عمومي و يا کارخانه تصفيه فاضالب به طوري که از  -

 ورود فاضالب انبار به درون زمين جلوگيري کند، بسيار ضروري است. 

 لزامي است.ها و در نظر گرفتن ساير اقدامات امنيتي براي محافظت انبار ااحداث حصار و نرده -

 لزوم تامين ايمني انبار با نصب وسايل ايمني بر بازشوها -

 کاري ساختمان بايد از مواد غير قابل احتراق باشد.  مواد به کار رفته در عايق -

شوند که آتش را متوقف سازند و اين ريزي مياي طرحديوارهاي جداکننده داخل ساختمان به گونه -

 برابر آتش مقاومت کنند. دقيقه در  62ديوارها بايد حداقل 

 استفاده از موادي که بتوانند عالوه بر داشتن قدرت و استحکام فيزيکي در برابر آتش مقاومت کنند. -

 اينچ( و ضخامت ديوارهاي آجري بايد حداقل 6متر )سانتي 15ديوارهاي بتن آرمه بايد حداقل ضخامت  -

 متر سانتي 32کننده بايد حداقل دون مستحکم هاي بتني باينچ( باشد. ضخامت بلوك 9متر )سانتي 23 

 استحکام الزم را به دست آورد.اينچ( باشد تا بتوان  12)

هاي چهارگوش( در ديوار کننده )ستونهاي تقويتبراي به دست آوردن استحکام ساختماني بيشتر، ستون -

 گردد.ضدآتش توصيه مي

سوزي از فروريختگي در هنگام وقوع آتش ديوار ضدآتش بايد از ساختمان مجاور مستقل باشد تا -

 جلوگيري شود.

گذرند، بايد آنها هاي برق از ديوارهاي ضدآتش ميهاي مايعات و يا کابلهاي آب، لولهدر اماکني که لوله -

 هاي شني بازدارنده آتش قرار داد. را در قالب
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انبار محبوس نشود  در نظر گرفتن درهاي خروج اضطراري طوري که هيچ کس تحت هيچ شرايطي در -

 الزامي است. 

اي متصل باشد. )براي جلوگيري از ورودي فاضالب هرگونه زهکشي بايد براي دفع فاضالب به حوضچه -

 ها(ها يا رودخانهبه درون آبراهه

سوزي مواد نشاني در مواقع بروز آتشمحصور نمودن انبار براي جلوگيري از جاري شدن آب آتش -

ها و مجاري آب برساند الزامي ها و نهرهايي به زمينتواند ضرردن آنها ميشيميايي سمي که جاري ش

 است.

اند، به طور معمول ضــــروري خواهد بود که روي براي انبارهاي موجود که از آجر يا بلوك ساخته شده -

ن داري قرار داده شوند و در مورد انبارهايي که سطوح خارجي آنها ايهاي خارجي، سطوح شيبدرگاه

هاي داخل انبار راهامکان را ندارد، ضروري است که ديوارهاي محصور کننده، کوتاه پيرامون شيب

 ساخته شود.

ها ضروري است. بهتر است سازي محوطههاي سطحي در کفبيني شيب مناسب براي دفع آبپيش -

 ها در نقاط مختلف بيشتر از يک درصد نباشد. ميزان شيب محوطه

ها در روي سکوهاي تخليه هاي تخليه و بارگيري هستند. براي تردد ليفتراكداراي سکوانبارها در طرفين  -

 هايي با شيب مناسب احداث گردد.و بارگيري، بايد پل

 شود که مجهز به يک در با عرض و ارتفاعبيني ميبند پيشمعموال در ميانه اين انبارها يک ديوار آتش -

سوزي گرديد، در به طور اتوماتيک بسته شود و انبار دچار آتش متر است، تا در مواقعي که بخشي از 6 

 از گسترش حريق به ديگر نواحي جلوگيري به عمل آيد. 

بيني رمپ با شيب مناسب براي تردد تجهيزات تخليه و بارگيري ضروري در دو انتهاي فضاي انبار، پيش -

 است.

بدون داشتن تداخل با فعاليت اصلي انبار  دفاتر انبار بايد در نقاط مناسب با امکان دسترسي آسان و -

بيني شوند. دو انتهاي فضاي انبار يا فضاي مياني آن، عمدتا نقاط مناسبي براي استقرار دفاتر انبار پيش

 هستند.
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  ها به تفکيک نوعها به تفکيک نوعانبارانباربوط به بوط به ضوابط مرضوابط مر  --22--44--11--11--11

  انبار روبازانبار روباز

معموال تاسيسات خاصي ندارند.  انبارهاي روباز يا انبارهاي محوطه، بدون سقف و پوشش ساختماني بوده،

ترتيب شوند. بدين ها و روي کف تسطيح شده، صفافي و انبار ميدر اين انبارها مواد و کاالها در محوطه

آفتاب بر آنها تأثيري انبارهاي روباز براي نگهداري کاالهايي که عوامل جوي مانند دما، باد، باران و تابش

آالت، بشکه و لوله، الستيک، آالت، مواد معدني يا ماشينوزن، آهنمانند کاالهاي سنگين  -گذاردنمي

 گيرند. باراندازها نوعي از انبارهاي روباز هستند. هاي حاوي قطعات و ...،  مورد استفاده قرار ميصندوق

گيري مکان قرار بندي کاالها،مساحت و ابعاد انبارهاي روباز به ميزان کاالهاي وارده و صادره، نوع و بسته -

هاي انبارداري بستگي دارد. برخي ابعاد پيشنهادي براي انبارهاي روباز در زير ارايه شده انبار و تعرفه

 بايست حسب مورد و با توجه به موقعيت محاسبه گردد: است، اگرچه ابعاد دقيق مي

  متر 48الي  32متر و عرض  222تا  182براي قطعات بزرگ: طول بين 

  متر 42الي  32متر و عرض  222تا  162براي قطعات متوسط: طول بين 

  متر   32الي  24متر و عرض  152الي  122براي قطعات کوچک: طول بين 

هايي که جهت تخليه و بارگيري هاي توقف و پارك براي کاميوندر اطراف انبارهاي روباز بايد محل -

شود، محل آهن جهت حمل و نقل استفاده ميراه ز واگنکنند، در نظر گرفته شود و يا اگر امراجعه مي

 بيني شود. ها پيشتوقف و مانور بايد براي واگن

توان در فضاهاي محصور شده با فنس، ها، کاالهايي را که نياز به مراقبت بيشتري دارند، ميدر محوطه -

 صفافي و نگهداري نمود. 

کنند، بايد مقاومت بااليي براي زن را نگهداري ميوآالت و کاالهاي سنگينانبارهاي روباز که آهن -

 تن بر مترمربع باشد. 4بارگذاري داشته باشند. حداقل مقاومت مجاز در اين انبارها نبايد کمتر از 

بايست شوند، اقدامات محصور کردن انبار ميدر مواردي که مواد خطرناك در انبارهاي روباز نگهداري مي -

بايد يک سقف يا پوشش براي حفاظت مواد از نور خورشيد و باران فراهم صورت گيرد. در اين حالت 

 گردد. 

سازي انبارهاي روباز بايد به نحوي باشد که حرکت وسايل و تجهيزات حمل و نقل، مانند جرثقيل به کف -

هايي که بايست برحسب نوع کاال، وسايل حمل و نقل و روشآساني صورت پذيرد. پوشش کف نيز مي

انبارهاي روباز را  گردد. در گذشته معموال کفشود، تعيين مي جا کردن کاالها در نظر گرفتههبراي جاب
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کردند، ولي امروزه چون اين عمل مقرون به صرفه نيست و از سوي ديگر با نشست فرش ميسنگ

ز، گردد و در صورت نيافرش استفاده ميشود، کمتر از سنگهايي در آن ظاهر ميزمين، ناهمواري

هاي جديد کف در انبارهاي روباز، غالبا از نوع گيرد. پوششفرش موزاييک مورد استفاده قرار ميسنگ

 ها است، مانند: پوشش راه

 ماکادام يا تثبيت زمين با قير سرد يا امولسيون قير از طريق نفوذي 

 شوند.بتن قيري يا مواد سنگي آغشته به قير سرد که معموال با خمير سيمان پوشيده مي 

 ساخته در صورت پيششود و يا بهصورت  مجزا روي بستري از ماسه ريخته ميسيمان که بهبتن
 گردد.محل نصب مي

ها اگرچه در مقايسه با ساير گزينه -هايي مانند اپوکسيگيري از پوششالزم به توضيح است که بهره

 صرفه اقتصادي هستند...، در بلند مدت دارايولي به دليل مقاومت باال، ظا هر زيبا و . -تر هستند پرهزينه

هاي پيراموني آنها ضروري هاي سطحي در کف انبارها و محوطهبيني شيب مناسب براي دفع آبپيش -

 ها در نقاط مختلف بيشتر از يک درصد نباشد. است. بهتر است ميزان شيب محوطه

ور متناسب با نوع وسيله حمل و نقل بايست عرض عببراي حرکت وسايل نقليه در انبارهاي روباز، مي -

 باشد، در اين ارتباط توجه به موارد زير ضروري است:

  شود: رو به شرح زير تعيين ميدرجه مسير سواره 92تقاطع 

  :متر 22/15حداقل شعاع مطلوب براي گردش تريلي 

  :متر  62/12حداقل شعاع مطلوب براي گردش کاميون 

 2/1× ) 62/3گردد: )عرض( متر صورت زير محاسبه مي مساحت فضاي پارك وسايل نقليه به ×

 طول وسيلة نقليه( 

 :تعيين فضاي الزم براي مانور وسايل حمل و نقل به شرح زير است 

  طول فضاي پارك يک وسيلة نقليه يا فضاي قابل دسترسي در مقابل بارانداز، برحسب اندازة

و برپايه طول الزم پيش ورودي براي بيشترين طول براي وسيله نقليه )طول غرفه بارانداز( 

 شود. مانور وسيله )درون يا بيرون از محل پارك( تعيين مي

 ترين وسيله يا هر مانع ديگري مانند محل طول فضاي پيش ورودي از قسمت انتهاي طويل

 گردد.نگهباني يا ساختماني مقابل بارانداز، محاسبه مي

 بايست حداقل از دو برابر طول بلندترين داز ميعنوان يک اصل عمومي، مسير ورودي بارانبه

 وسيلة حمل و نقل بيشتر باشد.
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 متر باشد، تا بتوانند انواع  62/3هاي بارانداز بايد برابر ها و يا غرفهگاهعرض هر يک از توقف

 وسايل نقليه سنگين را در خود جاي دهند. 

 گردد.با جدول زير تعيين مي حداقل طول و عرض فضاي پارك يا فضاي ورودي بارانداز مطابق -

 ورودي بارانداز براساس طول وسيله نقليه( حداقل طول فضاي ورودي و پيش3جدول شماره )

 طول حداکثر وسايل نقليه سنگين )متر( ورودي )متر(طول فضاي پيش طول فضاي ورودي بارانداز )متر(

32/25 13 22/12 

65/28 15 11/13 

62/32 42/11 22/15 

66/35 19 16/16 

32/39 21 18 

 ماخذ: گزارش سايت انبارهاي منطقه ويژه انرژي پارس

 تعيين ارتفاع مناسب براي باراندازها، بستگي به ارتفاع کفي وسايل حمل و نقل دارد: -

 مترسانتي 122- 132ها :ها و کاميونارتفاع کفي تريلي 

 متريسانت 122تر: کمتر از هاي کوچکها با چرخارتفاع کفي وانت 

  :مترسانتي 112-132ارتفاع کفي وسايل نقلية باالبر 

بندي شود بايست شيببراي ايجاد ارتفاع مناسب بارانداز، محل ورودي و پيش ورودي آن تاحدامکان مي -

ها و که امکان اجتناب از گودالو وسايل حمل بار در نزديکي تراز بارانداز قرار گيرند. در صورتي 

 ري ميسر نباشد، موارد زير بايد رعايت گردند: بارگي هاي محلشيب

 ها و بندي شود که کاميوناي شيبگونهدر صورت نياز به يک رمپ، محل ورودي بارانداز بايد به
 تراز گردند. تريلرها با لبة بارانداز تقريباً هم

  درصد است.  3بيشترين شيب مجاز مسير حمل و نقل 

ها روي بايست برابر با استانداردهاي مربوطه بوده و چراغميها کشي روشنايي محوطهسيستم کابل -

برداري قرار گيرند. حداقل شدت روشنايي مورد هاي روشنايي نصب و مورد بهرههاي نورافکن و برجپايه

 لومن است. 5/2هاي غالت و مواد معدني هاي عمومي و در پايانهنياز در محوطه

ها و يا انبارهاي روباز به نوع کاالها بستگي دارد، ولي در محوطهنشاني شيوه قرارگيري شيرهاي آب آتش -

 متري از يکديگر نصب گردند.  15بايست حداکثر در فواصل در هر حال مي
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 ( ابعاد و شکل رايج تحرك وسايل نقليه سنگين6شکل شماره )

متري از  222ثر ها و در فواصل حداکشيرهاي آب آشاميدني براي مصارف عمومي بايد در کنار محوطه -
 يکديگر طراحي و نصب گردند. 

هاي مناسب و در کنار انبارهاي روباز براي استفاده کارکنان و هاي بهداشتي بايد در محلسرويس -
 بيني گردند. همچنين درنظر گرفتن دوش براي کارگران ضروري است.  مراجعين پيش

آالت بندي و وزن آنها، توسط تجهيزات و ماشينجايي کاالها در انبارهاي روباز، بسته به نوع بستهجابه -
هاي سبک و سنگين، لودر، بيل مکانيکي، کمپرسي، تريلر و تراکتور، ، جرثقيلمناسب از قبيل ليفتراك

 گيرد. نقاله و ...، صورت ميتسمه

وم است، هاي سنگين در اين انبارها مرسهاي سيار و ليفتراكآالت سنگين مانند جرثقيلاستفاده از ماشين -
آالت به سادگي ها و ديگر ماشينسازي اين انبارها بايد به نحوي باشد که حرکت جرثقيلرو کفازاين

 انجام شود.

  انبارهاي بستهانبارهاي بسته

هاي جانبي( و با مصالح ساختماني مناسب ساخته اين انبارها به شکل کامالً بسته )با سقف و ديواره

ه حفاظت از آنها به داليل مختلف ضروري است، مورد استفاده شوند و براي نگهداري کاالها و اقالمي کمي

گيرند. انبارهاي بسته عمدتا براي نگهداري کاالها در مدت زماني نسبتا طوالني کاربرد دارند و داراي قرار مي

هاي حفاظتي ويژه هستند. اين انبارها برحسب نوع کاالهاي قابل نگهداري داراي انواع مختلف سيستم

 روند. هايي از انبارهاي بسته به شمار ميسيلوها و مخازن نمونه بارهاي ترانزيت،هستند. ان
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که انبارهاي ترانزيت و مخازن انبارهاي بسته برپايه نوع کاالها داراي انواع مختلفي هستند. با توجه به اين

احي اين انبارها درنظر بايست در روند طرهايي از انبارهاي بسته هستند، در ادامه اهم مواردي که مينمونه

 شود.گرفته شود، عنوان مي

 انبارهاي گمرکي و ترانزيتالف: 

آيد. ارتفاع مفيد نيز دست ميمتر به 6هاي طولي ابعاد استاندارد براي انبارهاي ترانزيت، با رعايت مدول -

اند به شرح زير توشود. ابعاد پيشنهادي براي انبارهاي ترانزيت ميمتر در نظر گرفته مي 6معموالحدود 

 انتخاب شود، اگرچه گزينش ابعاد مناسب بستگي به شرايط و موقعيت محل استقرار انبارها دارد:

  متر 52/1متر، ارتفاع  42-62متر، عرض  122-152قطعات بزرگ: طول 

  متر 6-5/1متر، ارتفاع  32-42متر، عرض  122-122قطعات متوسط: طول 

  متر 5-6متر، ارتفاع  22-32متر، عرض  32-42قطعات کوچک: طول 

از نوع  -مستطيل و يک طبقه ساخته، براي آنها درهاي بزرگانبارهاي ترانزيت را بيشتر به شکل مربع  -

متر و  3کنند. عرض اين درها حداقل بيني ميپيش -باالرونده يا با حرکت دوراني حول محور افقي

ه از جرثقيل در داخل انبار استفاده شود، ارتفاع کشود. در صورتي متر درنظر گرفته مي 5/4ارتفاع حداقل 

 بيني شود. متر پيش 8الي  1درها بايد 

آهني را که به اين انبارها براي تسهيل فعاليت انتقال کاال در انبارهاي ترانزيت، معموال کف راه يا راه -

نتقال کاال از انبار به سازند تا سکوي بارگيري داشته باشند و اتر از کف انبار ميشود، پايينمنتهي مي

 کاميون يا واگن به آساني انجام شود. 

بايست با عرض و ارتفاع مناسب طراحي و احداث گردند. براي آساني سکوهاي تخليه و بارگيري مي -

متر و  42/1ها کنند. ارتفاع مناسب براي کاميونمتر انتخاب مي 5ها، عرض سکو را وآمد ليفتراكرفت

متر است. در مواردي که از هر دو وسيله حمل و نقل استفاده گردد، اين  22/1آهن هاي راهبراي واگن

شود. کف سکو بايد داراي شيب مناسب به سمت بيرون متر انتخاب مي 32/1ارتفاع معموال برابر با 

باشد تا مانع از جمع شدن آب در روي سکو شده و از آسيب رسيدن به کاالها جلوگيري گردد. سکو، 

 انبارها بايد از بتن مناسب و مقاوم ساخته شود. نظير کف

متر( و با ارتفاع  5بايست سايبان متناسب با عرض سکو )براي سکوهاي بارگيري و تخليه کاالها مي -

 بيني گردد. متر از کف زمين پيش 6مناسب 

د تا در انبارهاي ترانزيت هميشه بايد جاي کافي براي صفافي و نگهداري کاالهاي وارده داشته باشن -

 اي ايجاد نگردد. تخليه و بارگيري وسايل نقليه وقفه
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شود کليه مواد و مصالح انبار بايد از نوع مقاوم در مقابل آتش باشند. اگر از انبارهاي فوالدي استفاده مي -

 ها و اعضاي اصلي نگهدارنده ساختمان محفوظ و عايق باشند.بايد ستون

بايد به اندازه کافي مقاوم باشد تا بتواند ضربات وسايل حمل و نقل ها متر پايين ديوارها و ستون 3بخش  -

 کاال را تحمل نمايد.

 بندي شوند.ها بايد در مقابل آفتاب و برف و باران عايقپشت بام و شيرواني -

و  بيني گردددر داخل انبار الزم است تعدادي دفتر براي انباردار، معاون انبار، دفتردار، بارشماران و ...، پيش -

اتاقي نيز براي تعويض لباس کارکنان در نظر گرفته شود. اتاق انباردار بايد داراي پنجره مسلط به انبار 

ها بايد داراي سيستم تهويه مطبوع )گرمايش باشد تا امکان بازديد و کنترل وجود داشته باشد. کليه اتاق

 بيني شوند. فضاي انبار پيش هاي بهداشتي بايد در خارج ازو سرمايش( باشند. تسهيالت و سرويس

آرمه و با مقاومت مجاز بارگذاري چهار تن در مترمربع، طراحي و اجرا کف انبار بهتر است به صورت بتن -

 گردد. 

بايست متناسب با شرايط اقليمي و محيطي صورت گزينش سيستم گرمايش و سرمايش در انبارها مي -

 احتمالي در فضاهاي داخلي انبار نگردد.پذيرد و به نحوي باشد که موجب ايجاد مخاطرات 

هاي مناسب مکانيکي که در سقف انبارها تعبيه و نصب براي تهويه هواي داخل انبارها بايد از هواکش -

 گردند، استفاده شود.مي

صورت روکار انجام شود و از کليد و پريزهاي نسوز و  کشي و روشنايي انبارها بايد بهسيستم کابل -

 جار استفاده گردد.هاي ضد انفچراغ

 52لومن، دفاتر  32شدت نور و روشنايي الزم در انبارها، برابر استانداردهاي معمول، براي فضاي انبارها  -

توان از لومن در مترمربع است. براي تامين روشنايي انبارها در روز مي 222لومن و فضاهاي کار 

 نورگيرهاي سقفي استفاده نمود.

نشاني بهتر است از سيستم سوزي حفاظت شوند. در طراحي سيستم آتششانبارها بايد در مقابل آت -

 اتوماتيک اعالم و مهار آتش استفاده گردد.

 انبارها بايد در مقابل آتش مقاوم باشند. کليه مواد و مصالح ساختمان -

يکي از که کاالها در انبارهاي ترانزيت معموال به صورت شاسي )پالت( هستند، ليفتراك با توجه به اين  -

 رود.شمار ميجايي کاال در اين انبارها بهترين تجهيزات جابهرايج

 ساير انبارهاي بستهب: 
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 اين انبارها از نظر ابعاد و مشخصات معموالً مانند انبارهاي ترانزيت هستند.  -

خليه ها در روي سکوهاي تهاي تخليه و بارگيري هستند. براي تردد ليفتراكانبارها در طرفين داراي سکو -

 هايي با شيب مناسب احداث گردد.و بارگيري، بايد پل

 6شود که مجهز به يک در با عرض و ارتفاع بيني ميبند پيشمعموال در ميانه اين انبارها يک ديوار آتش -

سوزي گرديد، در به طور اتوماتيک بسته شده و از متر است، تا در مواقعي که بخشي از انبار دچار آتش

 نواحي ديگر جلوگيري شود. گسترش حريق به

بيني رمپ با شيب مناسب براي تردد تجهيزات تخليه و بارگيري ضروري در دو انتهاي فضاي انبار، پيش -

 است.

دفاتر انبار بايد در نقاط مناسب با امکان دسترسي آسان و بدون داشتن تداخل با فعاليت اصلي انبار  -

مياني آن، عمدتاً نقاط مناسبي براي استقرار دفاتر انبار  بيني شوند. دو انتهاي فضاي انبار يا فضايپيش

 هستند. 

طور معمول از ليفتراك با بندي روي شاسي )پالت( باشند، بهصورت بستهبراي جابجايي کاالها، اگر به -

شده جايي کاالهاي شاسيشود. در انبارهاي پيشرفته براي جابهتن استفاده مي 5/2ظرفيت يک تا 

گردد که آلودگي هواي داخل انبار را به حداقل هاي برقي استفاده ميخل انبارها از ليفتراك)پالتيزه( دا

 رساند.ممکن مي

)از قبيل کارتن، جعبه، صندوق، کيسه و ...( باشند،  صورت غيرشاسيدرصورتي که کاالهاي داخل انبار به -

 کنند.دستي استفاده مي گاري کارگر و تسمه نقاله و يا حسب موردجايي آنها از نيرويبراي جابه

تاسيسات مکانيکي و برقي ساير انبارهاي بسته همانند انبارهاي ترانزيت بوده و از استانداردها و اصول  -

 کنند.مشابه پيروي مي

 

  انبارهاي مسقف )هانگار(انبارهاي مسقف )هانگار(

 اين انبارها به صورت يک سقف بدون بدنه هستند و عمدتا براي حفاظت و نگهداري کاالها در مقابل -

 گيرند.عوامل جوي نامساعد مانند تابش آفتاب و باران مورد استفاده قرار مي

متر باشد.  6رو طول آنها بايد ضريبي از شوند، ازاينمتري ساخته مي 6هانگارها عمدتاً برپايه مدول طولي  -

 اب گردد. تواند برحسب موقعيت محل و با توجه به مساحت مورد نياز انتخگونه از انبارها ميدهانه اين

 بايست با عايقي مقاوم در مقابل عوامل جوي پوشانده شود. سقف هانگارها مي -
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 18صفحه:      شرکت مهندسين مشاور سبز انديش پايش )ساپ(

سايبان طرفين انبارهاي مسقف را در صورتي که داراي سکوي تخليه و بارگيري باشند، بايد برابر با  -

 متر کافي است. 2بيني عرض عرض سکوها درنظر گرفت، در غير اين صورت پيش

که باالتر طراحي شود. در صورتي که سطح باشد و يا ايند با محوطه اطراف آن همتوانکف هانگارها مي -

بيني نمود مناسب براي تردد تجهيزات تخليه و بارگيري را پيش بايست شيبارتفاع کف زياد نباشد، مي

و  و درصورتي که به ارتفاع بيشتري نياز باشد، بايد سکوهايي طراحي و احداث گردند تا عمليات تخليه

 تر انجام شود.بارگيري به وسايل حمل و نقل، راحت

 مقاومت کف هانگارها و نوع مصالح آنها مانند انبارهاي نگهداري کاال و انبارهاي ترانزيت است.  -

 هاي بهداشتي براي انبارهاي مسقف الزم است. احداث دفاتر و سرويس -

تا  1622ها ظرفيت مناسب اين ليفتراكهاي ديزلي قابل استفاده هستند. در داخل هانگارها ليفتراك -

 کيلوگرم است.  2322

 

  انبارهاي کانتينريانبارهاي کانتينري

 سزايي در حفاظت و ايمني انبارها دارد.کشي محدوده انبارها تاثير بهفنس -

کشي محوطه صفافي کانتينرها بايد برپايه نوع تجهيزات تخليه و بارگيري کانتينرها بندي و خطبلوك -
 گذاري شوند. بايست شناسهدمان کانتينرها ميهاي چيصورت پذيرد. رديف

 نقاط ورود و خروج انبارها، بايد مجهز به باسکول باشد. -

 بيني گردند.هاي کانتينري پيشبايست در محل مناسب پايانههاي بهداشتي ميدفاتر اداري و سرويس -

هيزات تخليه و بارگيري ديده، تعميرگاه تجفضاي شستشوي کانتينرهاي خالي، تعميرگاه کانتينرهاي آسيب -
 بيني شوند.هاي مناسب پيشبنزين اختصاصي، بايد در مکانو پمپ

 حداقل مقاومت مجاز محوطه انبار بايد چهار تن بر مترمربع باشد.  -

ي ويژه دارند، داخل کانتينرهاي در انبارهاي کانتينري مواد فاسدشدني و موادي که احتياج به سرما -
بيني شوند. اين کانتينرها پس از تخليه از وسايل حمل و نقل، در محدوده پيشدار نگهداري مييخچال

اند متصل هاي برقي که براي اين منظور تعبيه شدهيابند و به پستها استقرار ميشده براي آن
 دار بارگيري شوند. هاي يخچالشوند، تا زماني که کاالها داخل کاميونمي
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 هااي و تاسيسات برقي مورد نياز آنماتيک کانتينرهاي سردخانه( نمايش ش1شکل شماره )

لومن است. ساير تاسيسات مکانيکي و برقي  5هاي کانتينري حداقل شدت روشنايي مورد نياز در محوطه -

 مورد نياز انبارهاي کانتينري مشابه انبارهاي روباز است. 

، ترانس تينر (Straddle Carrier)استرادل کرير هاي کانتينري از جايي کاالها در پايانهمنظور جابهبه -

(Transtainer)هاي قوي ، ليفتراك(Lift Truck)( ريچ استکر ،Reach Stacker تاپ ليفت ،) 

 (Top Lift)گردد.ريلي ثابت يا متحرك و ...، استفاده ميهاي هاي مخصوص، جرثقيل، تريلر، کشنده 

 شود. هاي ترانس تينر انجام ميماشينحمل و بارگيري کانتينرها عمدتاً توسط  -

 
 ( نمايش تصويري )شماتيک( حمل و بارگيري کانتينرها توسط ترانس تينر8شکل شماره )

شود، در محل چرخش ها باعث ايجاد خرابي ميجا که حرکت چرخ ترانس تينر در سطح آسفالتاز آن -

سازي بتني در راي رفع اين نقص، اجراي کفشود. پيشنهاد ديگر ببيني ميهاي فلزي پيشماشين، ورق

 محوطه است. 
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 ( نمايش تصويري )شماتيک( چيدمان و حمل و نقل کانتينرها9شکل شماره )

 (C.F.Sانبارهاي كانتينري سرپوشيده )

گردد. ابعاد و مساحت ( استفاده ميC.F.Sهاي داخل کانتينرها از انبار سرپوشيده )براي نگهداري محموله -

ارها به تعداد کانتينرهايي بستگي دارد که در هر پايانه بايد تخليه و يا بارگيري شوند و براي اين انب

 شود:محاسبه و تعيين مساحت آنها از فرمول زير استفاده مي

A= (Mc×Dw×P)/ (W×r×Dy) 

 که در اين فرمول:

A  =مساحت انبار برحسب مترمربع 

Mc  =والت وارده و صادره به انبار در طي سال برحسب تنحجم يا وزن تخليه و بارگيري شده کل محم 

Dw  =( 1روزهاي فعاليت انبار در طي هفته )روز و يا کمتر 
P  =( 32/1باالترين ضريب) 

W  =( 52/1وزن کاال در واحد سطح انبار )تن در مترمربع 
R  =(12/2برداري از سطح انبار )ضريب بهره 

Dy  =( روز  322روزهاي کاري در طول سال)و يا بيشتر 

 گونه انبارها مشابه ديگر انبارهاي سرپوشيده است.جايي کاال در اينتاسيسات مورد نياز و تجهيزات جابه

  مخازنمخازن

 ها در جدول زير نشان داده شده است.انواع مخازن و مزايا و معايب آن

 ( انواع مخازن و مزايا و معايب آنها4جدول شماره )

 معايب مزايا نوع مخزن

 با سقف ثابتمخازن 
 سهولت تعميرات

 هزينه کم ساختمان

 تلفات تبخيري
 باال بودن خطرات انفجار

 زدگيافزايش زنگ

 افزايش هزينه ساختمان  تلفات کم تبخيري مخازن با سقف شناور
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 معايب مزايا نوع مخزن

 زدگيکاهش زنگ
 کم بودن نسبي هزينه تعميرات

 مشکالت تعميرات در شرايط بد جوي

 مخازن با سقف ارتجاعي
 تبخيريتلفات کم 

 سهولت تعميرات در شرايط مختلف جوي
 باال بودن هزينه ساختمان

 باال بودن نسبي هزينه تعميرات

 مخازن فشاري

 تلفات تبخيري مساوي صفر
 سازي مواد فرارامکان ذخيره

 کم بودن هزينه تعميرات
 کاهش خطرات انفجار

 زدگيکاهش زنگ
 قابل اطمينان بودن و عمر باال

 نهزينه زياد ساختما

 ساير مخازن

 تلفات کم تبخيري
 هزينه کم تعميرات

 کاهش خطرات انفجار
 زدگيکاهش زنگ

 قابل اطمينان بودن

 هزينه زياد ساختمان

 ، طرح جامع توسعه منطقه ويژه خليج فارس«آشنايي با اصول انبار و انبارداري»ماخذ: گزارش 

 


