
1فصل   

 طراحی خانه ھای مسکونی

 

 طراحی اتاق خواب ھا

در اتاق -اتاق والدين بايد بزرگتر از سايراتاق خواب ھا باشد.بھترين نور برای اتاق خواب ھانور جنوب يا مشرق است
در صورتی که فضای کافی داشته .خواب والدين بايد محل خواب،رختکن،ميز توالت و ميز مطالعه در نظر گرفته شود

اتاق خواب فرزندان ممکن است يک نفره ويا دونفره باشد و .باشيم می توانيم اتاق کوچکی برای رختکن در نظر بگيريم
.مساحت اين اتاق ھا بستگی به وسائلی که در ان قرار ميگيرد،خواھد داشت  

 دستشويی و توالت

در قسمت -تشويی از توالت کام2 مجزا باشدبھتر است دس.بايد برای دستشويی و توالت در پ2ن محل مناسبی انتخاب نمود
رنگ کاشی ھا بايد از رنگ سراميک کف .دستشويی محلی برای حوله و جايی مناسب برای آينه در نظر گرفته شود

.ھماھنگی کامل داشته باشد  

است از زير نورگير توالت و دستشويی بھتر .برای تھويه کامل توالت و دستشويی بايد حياط خلوت مناسبی پيش بينی شود
.سقف انجام شود  

 حمام

معمو: در يک حمام معمولی ع2وه بر .ھنگام طراحی حمام بايد کليه وسائلی که ميخواھيم در آن قرار دھيم پيش بينی شود
ممکن است يه .متر ميباشد 2*2حداقل اندازه يک حمام باچنين شرايطی . رختکن بايد توالت،دستشويی،وان و بيده قرار داد

.از دوش استفاده نمود که در اين صورت بايد محلی برای ان در نظر بگيريمجای وان   

 سالن و نھارخوری

در صورتی که از سالن برای پذيرايی از مھمان استفاده شود .سالن و نھار خوری يکی از بخش ھای مھم ساختمان است
ست نورگيری آن از سمت جنوب و يا شرق می توانيم از نور شمال استفاده کنيم واگر سالن به عنوان نشيمن باشدبھتر ا

اندازه نھار . به نظر اينجانب اگر سالن و نھارخوری در ھم ادغام شود و طراحی آن به شکل ال باشد بھتر است.باشد
ابعاد يک .خوری بستگی به اندازه سالن دارد و می توانيم در نھار خوری از ميز ھای مستطيلی و يا دايره ای استفاده کنيم

.درنھار خوری بايد محلی برای قرار دادن ظروف پيش بينی شود.متر مربع است 25نفری حدود 12وری نھار خ  

 مبلمان سالن

ولی بھرصورت در سالن بايد .ابعاد سالن بستگی به تعداد مھمانان و وسائلی که ميخواھيم در آنجا قرار دھيم متغير است
نکته قابل توجه اين است که او: .وسايل صوئی پيش بينی شودمحلی برای نشستن مھمانان و جايی برای شومينه و يا 

شومينه می تواند در کنج ديوار و در  -شومينه در محل مناسبی قرار بگيرد و اندازه شومينه بستگی به بزرگی سالن دارد
.يک قسمت ديوار قرار گيرد  



 محل کتابخانه در سالن

سالن به عنوان کتابخانه استفاده کنيم واگر سالن بزرگ باشد می توان اگه سالن کوچک باشد ميتوانيم از گنجه ای در داخل 
.اتاقی را با اخت2ف سطح نسبت به سالن که مشرف برآن باشد برای کتابخانه در نظر گرفت  

 اتاق خواب

 قسمت اتاق خواب ھا بايد در يک ھال جداگانه و کام2 مجزا طراحی.از ديگر بخش ھای مھم ساختمان اتاق خواب است
.ما می توانيم ھال اتاق ھا رو بزرگترانتخاب نموده و از آن به عنوان نشيمن استفاده کنيم.شود  

 ارتباط بين حمام و اتاق خواب ھا

درصورتی که در يک ساختمان دو حمام داشته باشيم ميتوانيم يک حمام را مخصوص خانواده و حمام ديگر را برای والدين 
رح می شود اين است که ايا حمام ميتواند به اتاق خواب ھا راه داشته باشد؟در صورتی سوالی که اغلب مط.در نظر بگيريم

که تعداد حمام دو عدد باشدميتوانيم از يکی از اتاق خواب ھارابه حمام مرتبط سازيم و در غير اين صورت بايد از اين کار 
.خودداری کنيم  

 نور اتاق خواب ھا

نکته قابل توجه اين است که نميتوانيم اين اصل را .ان نور جنوب و شرق استبھترين نور برای اتاق خواب ھا در تھر
.ھميشه رعايت کنيم مخصوصادر حالتی که مجبور ھستيم چند دستگاه در يک طبقه طراحی نماييم  

 مبلمان در اتاق خواب ھا

ق والدين بايد يک تخت دو به طور مثال برای اتا-طراحی ھر اتاق خواب بستگی به وسايلی که در ان قرار ميدھيم دارد
نفره و يک ميزتوالت وگنجه ای برای رختکن و ھمچنين ميزی برای مطالعه در نظر بگيريم در صورتی که جا به اندازه 

از انجايی که اتاق خواب محل . مجاور ھر اتاق خواب فضايی برای رختکن در نظر گرفته شود کافی باشد بھتر است
.ل آن بايد دور از سرو صدا باشدآسايش و آرامش است بنابرين مح  

 ابعاد اتاق خواب ھا

نظر به اين که طراحی ھر اتاق خواب بستگی به وسايلی که در ان قرار ميدھيم دارد بنابرين در طراحی اتاق خواب ھا به 
 4*3فره متر و اتاق يک ن 3*5ولی بھتر است در ھرصورت ابعاد يک اتاق دو نفره .کتاب استاندارد گرافيک مراجعه کنيم

.متر در نظر گرفته شود  

 آشپزخانه

نگھداری مواد غذايی،ذخيره .اختصاصی ترين و در عين حال،ھمه کاره ترين بخش منزل راآشپزخانه تشکيلی می دھد
مواد،ذخيره مواد تميزکننده،تھيه و پخت غذا،صرف غذا،شستشوی ظروف و البسه و گاه پذيرايی از مھمانان و نگھداری 

يخچال،اجاق خوراک پزی،ماشين ظرفشويی،ماشين  بع2وه وسايل مختلفی چون.اطفال در آشپزخانه صورت ميگيرد
لباسشويی،چرخ گوشت،آب ميوه گيری،مخلوط کن،سرويس غذا خوری،انواع ديگ ھا و غيردر اشپزخانه نگھداری می 

صرف .انجام کارھای ذکر شده و استفاده از وسايل گونا گون طبعا متضمن صرف وقت،پول و انرژی فراوانی است. شود
که در اين محل به کار گرفته ميشود،مقدار فراوانی آب ،نيروی برق و مواد سوختی نظير گاز و نفت  نظر از نيروی بدنی



تمام اين فعاليت ھا ضايعاتی به ھمراه دارند که نھايتابه شکل دود،بخار آب آلوده و زباله از اشپزخانه .نيزبه مصرف ميرسد
احی آشپزخانه دقت زيادی نمود تا کدبانوی منزل صرف با توجه به وسعت کارھا ضروری است در طر.بايد خارج گردند

.کمترين وقت و ارژی بتواند بيشترين حاصل را از زحمت روزانه خود بدست آورد  

طراحی آشپزخانه - الف  

ساختمان يک اشپزخانه نويا تغييرشکل آشپزخانه قديمی نياز به پياده کردن طراحی دقيق برای حصول به حداکثر کارايی 
آيااعضای خانواده عادت به .ه کردن طرح،قبل از ھر چيز بايد به روش زندگی ساکنان منزل دقت و توجه نموددرپياد.دارد

صرف غذا درآشپزخانه دارند؟آيا حجم رفت و آمد و مھمانی ھا زياد است؟آيا به خاطر مشغله و گرفتاری ھای خارج از 
ار ميگيرد؟پاسخ به اين گونه سوال ھا و توجه به شيوه زندگی منزل،آيا اشپزخانه تنھا برای تھيه ساندويچ مورد استفاده قر

.ساکنين منزل ،ميتواند راھنمای خوبی برای طراحی آشپزخانه باشد  

 

ھرچه مساحت کوچکترباشد به ھمان نسبت محدوديت .متر مربع دارد 15تا  10يک آشپزخانه کامل نياز به مساحتی معادل 

لزوما بر کارايی آشپزخانه نمی افزايدبلکه،فضای اضافی جھت کارھای جنبی فراھم وسيعتر شدن محيط نيز.ھا افزايش ميابد
.مينمايد  

نتيجه اين تحقيقات،ارائه استاندارد .تحقيقات زيادی به منظور يافتن ابعاد مناسب برای وسايل آشپزخانه صورت گرفته است
نشسته کار کند  تی متر برای کسی که ميخواھدسان 65به عنوان مثال ،سطحی به بلندی .ھايی است برای اين گونه وسايل

لذا،تعبيه يک پيشخوان با اين ارتفاع برای کارھايی که نياز به صرف وقت زيادی .مناسبترين اندازه تشخيص داده شده است
سانتی متر در نظر گرفته شده است  85ارتفاع پيشخوان برای حالت ايستاده .دارند بدون شک مکانی راحت فراھم می آورد

سانتی متر و  50استاندارد عرض پيشخوان .سانتی متر بلندتر و کوتاھتر باشد 5که با توجه به طول قد افراد،ممکن است 

اما اگر آشپزخانه کوچک است و کابينت ھا مقابل ھم چيده ميشوند،عرض پيشخوان .سانتی متر است 30عرض کابينت ھا 

يمتر برای رفت وآمد موجود باشد،کم عرض بودن پيشخوان در سانت 120- 110را ميتوان کاھش داد تا فضايی به عرض 

دو طرف،موجب بيرون قرار گرفتن قسمتی از ظروف روی آنھا شده احتمال تصادم را در ھنگام کار افزايش 
سانتی متری  210سانتيمتری و لبه ھای فوقانی قفسه ھای ديواری در خط  185با:ترين اشياء ميتوانند در ارتفاع .ميدھد

.ر گيرندقرا  

آرايش نيم دايره)الف  

نوعی آرايش آشپزخانه است که در ان مراکز اصلی به طور پيشوسته در اطراف سه ديوار مجاور قرار می > نيم دايره<
به طوری که کدبانوميتواند با ايستادن در وسط نيم دايره،فاصله ای مساوی با اين بخش ھای مختلف اشپزخانه داشته .گيرند
:ايره مطلوب ترين نوع ارايش است زيراشکل نيم د.باشد  

.ھيچگونه عبور اتفاقی از ميان مثلث کار صورت نميگيرد-1  

.کوتاھترين فاصله بين مراکز اصلی وجود دارد -2  

.شکل پيشخوان پيوسته می باشد -3  

يک جھت صورت شکل نيم دايره در آشپزخانه ھايی قابل اجراست که وسعت کافی دارند و ورود به اشپزخانه منحصرا از 
.نميگيرد  



آرايش شکسته) ب  

در اين طريق، جريان کار از يک انتھا .چيدن وسايل اشپزخانه در حاشيه دو ديوار مجاور ،تشکيل آرايش شکسته ميدھد
از مزايايی اين طرح،جمع بودن تشکي2ت ،در يک گوشه و آزاد بودن قسمتی .شروع ميشود و به انتھايی ديگر ختم ميگردد

.عيب آن طو:نی بودن فاصله يک انتھا تا انتھای ديگر ميباشد.ی صرف غذا استاز فضا برا  

آرايش خطی) ج  

در اين روش فوسايل در يک امتداد قرار ميگيرند . قرار گرفتن وسايل آشپزخانه در کنار يک ديوار را آرايش خطی گويند
شکل خطی درآشپزخانه ھايی پياده ميشود که .ميشوندو مراکز کار نيز بعوض مثلث ،به شکل خط پيوسته دنبال ھم واقع 

تنھا مزيت آن ،جمع و جور .بسيار باريک ھستند و با چييدن وسايل در يک طرف، فضا برای وسايل اضافی باقی نميماند
.بودن اشپزخانه و مراکز کار است  

آرايش موازی)د  

زمانيکه آشپزخانه به .ح چيدن وسايل استآرايش موازی پس از خطی ،ساده ترين و در عين حال اقتصادی ترين طر
صورت راھرو است و دو انتھای آن به در ختم ميشوند،ناچار بايد وسايل را در کنار ديوارھای مقابل چيد تا استفاده از 

ايراد اين آرايش عبور خط ترافيک از ميان مثلث کار و طو:نی بودن مسافت دو انتھا ميباشد،مزيت آن .درھا ممکن شود
.ايسه با شکل نيم دايره ،نزديکی مراکز کار استدر مق  

آرايش جزيره ای)ه  

به ) معمو: مرکز پخت(نوعی آرايش است که تغيير شکل يافته نيم دايره يا شکسته است که در آن يکی از مراکز سه گانه
ی،اجاق و قفسه در اين آرايش فاصله پيشخوان بالگن ظرفشوي.صورت جزيره ای مستقل در وسط آشپزخانه قرار ميگيرد

برای انجام کار به طور نشسته ميتوان کشوی مخصوصی در يکی از .ھا،سطح پيوسته و مناسبی برای کاربوجود می آورد
پيشخوان ھا به ارتفاع مناسب اختيار نمود تا در مواقع غير :زم فضای اضافی اشغال ننموده و در رديف قفسه ھا پنھان 

.شود  

.بايد طوری در نظر گرفته شود که تغيير و نظافت پيرامون آنھا به سادگی عملی باشد ضمنا محل يخچال،فريزر و اجاق  

لباسشويی)ب  

لگن ظرفشويی محل مناسبی برای رخت و لباس و يا اتصال لوله ھای ماشين رختشويی نيست،چرا که شستشوی لباس 
قرار .کارھای عادی آشپزخانه ميگرددکاری وقت گير است و اشغال لگن ظرفشويی به مدت طو:نی موجب وقفه در انجام 

گرفتن ماشين لباسشويی در مجاورت لگن ظرفشويی در واقع  فضايی را اشغال ميکند که ميتواند محل پيشخوان و قفسه 
چنانچه قرار باشد شستن لباس ھا در آشپزخانه انجام گيرد،بھتر است محل شستشو از منطقه تھيه و پخت غذا دور .باشد

اگر اشپزخانه دارای .راکی توسط ترشحات کثيف ،آلوده نشوند و تقاب2 لباس ھا بوی غذا به خود نگيرندباشد تا مواد خو
در غير اين صورت .فضای کافی ميباشد،ميتوان گوشه ای را به شستن،خشک کردن،و اطو زدن لباس ھا اختصاص داد

.،حمام مناسبتر از آشپزخانه برای نصب ماشين رختشويی است  

ا ترافيکخط عبوری ي)ج  



عبور از .منظور از خط عبوری،مسير يا مسيرھايی است که آشپزخانه برای رسيدن به مقصدی جداگانه استفاده ميکنند
در اين موارد بايد .آشپزخانه برای رسيدن به حياط ،خروج از منزل و رفتن به زير زمين نمونه ھای چنين خطوطی ھستند

.ده،عابرين مزاحم کارھای معمول کدبانونشوندسعی کرد خطھای عبوری مثلث کار را قطع نکر  

.قرار دادن مثلث کار در يک قسمت يا گوشه از راه ھای اجتناب از خط عبوری است  

.چنانچه آشپزخانه مجھز به ھواکش قوی باشد،اتاق نشيمن و آشپزخانه را ميتوان در ھم ادغام نمود  

جنس مواد)د  

توجه به پاره .خانواده،شرايط آب و ھوايی،اصول بھداشتی و ايمنی ميتواند متفاوت باشدجنس وسايل بر حسب بودجه،سليقه 
مث2 سطح پيشخوان در دو طرف اجاق .ای مواد درباره کيفيت بعضی از قسمت ھای آشپزخانه ممکن است مفيد واقع گردد

به ھمين ترتيب سطح پيشخوان در دو .تا ھنگام قرار گرفتن اشيا داغ از بين نرود.بھتر است از مواد نسوز انتخاب گردد
جنس ساير قسمت ھای پيشخوان راحتی ا:مکان بايد از .قسمت ظرفشويی اگر از مواد ضد آب باشد،شستن ساده خواھد بود

سطوح دارای بافت و نقش،اشيا .مواد مقاوم در برابر ضربه و خراش،قابل شستشو و به رنگ مات و ساده انتخاب کرد
.ر خود پنھان می نمايندکوچک و لکه ھا را د  

اينگونه سطوح بايد از موادی مقاوم و قابل شستشو .پوشش ديوار ھا و سقف ھا نيز قسمت ھای قابل توجه آشپزخانه ميباشند
.نظير رنگ روغت ،سراميک يا کاشی انتخاب شود تا مقاومت کافی در برابر رويش قارچ داشته باشد  

عدم نظافت ديوارھا موجب رشد کلنی ھای باکتری .پوشش سطوح ھستند رطوبت متراکم و چربی ،تھديد کننده اصلی
.گرديده ،بھداشت خانواده را به مخاطره می فکند  

ايمنی)ه  

در آشپزخانه خطرات متفاوتی نظير آتش سوزی ،زمين خوردگی،انفجار،بريدگی،برق گرفتگی،خفگی و تصادم،کدبانوی 
يک طراح خوب ،پيوسته ت2ش .ام طراحی اوليه ضرورت ويژه ای داردتوجه به يک يک موارد ھنگ. خانه را تھديد ميکند

.دارد تا خطرھای احتمالی را به خارج آشپزخانه منتقل نمايد  

در محيط خانه بقدری خطرات گوناگون اطفال را تھديد ميکند که حتی اگر اتفاقی نيز پيش نيايد،با دور شدن بچه ھا از -
.حضور بچه ھا در آشپزخانه نيز حادثه آفرين است.نعی در انجام کارھای خانه باشدمقابل مادر،نگرانی حاصل ميتواند ما  

.جدا کردن محل اصلی آشپزخانه از فضای بازی بچه ھا،مناسبترين راه حل برای اين مشکل ميتواند باشد  

نور)ب  

جاه ھزار حادثه ضمن از ميان يک ميليون و صد و پن 1975طبق آمار منتشره،توسط شورای ملی ايمنی آمريکا در سال 

مرگ و ميرھا در آشپزخانه منازل رخ داده  0.12از زمين خوردگی ھای منجر به شکستگی و  0.26کار در آن کشور 

در ايران به خاطر عدم اشنايی مردم با اصول .بنا به ھمين بررسی،عامل اکثر اينگونه صدمات نقصان نور بوده است.است
نور،گرچه در زيبايی فضا نقش مھمی دارد،اما در مرحله نخست وسيله .ی با:تر استايمنی ميتوان گفت نسبت چنين حوادث

.ای است برای ديدن محيط  

نصب يک چراغ در سقف اشپزخانه ممکن است ظاھرا برای تامين روشنايی کافی بنظر برسد،اما بخاطر سايه ھايی که بر 
لب موراد برای جبران کمبودنور،تنھا به بزرگتر کردن متاسفانه غا.سطوح کار می افتند ،نوع مطلوب نور پردازی نيست



مصرف برق را .:مپ روشنتر بدون اينکه بتواند مشکل روشنايی را حل کند.:مپ و افزايش قدرت روشنايی اکتفا ميگردد
.چند :مپ کوچک در نقاط حساس،تاثير بيشتری از يک نور افکن پرقدرت دارد.افزايش ميدھد  

.مرکز شستشو ،مرکز پخت،و پيشخوان ھا: ای نور پردازی عبارت اند ازنقاط حساس آشپزخانه بر  

ھرچه اين قسمت ھا تيره تر باشند،نور بيشتری .کميت نور در آشپزخانه بستگی به رنگ ديوار ھا،قفسه ھا و کف دارد
.مورد نياز خواھد بود زيرا رنگ ھای تيره ،بخش اعظم روشنايی چراغ را جذب مينمايد  

ای قسمت ھای مختلف اشپزخانهنور مصنوعی بر  

.:مپ سقفی برای تامين نور عمومی-1  

.نور نقطه ای برای تمرکز بر روی نقاط توجه -2  

.روشنايی قابل تنظيم جھت ميز نھارخوری-3  

نور داخل قفسه ھا -4  

.نور پيشخوان -5  

 

ط تاريک و تامين روشنايی شب صرف نظر از نور طبيعی که رد تمام يا قسمتی از آشپزخانه را روشن ميکند،برای نقا
روشنايی آشپزخانه شامل نور عمومی و نور ھای اختصاصی .،ناچار بايد از نور ھای طبيعی مصنوعی کمک گرفت

بوسيله جاسازی چراغ ھا در زير ) جھت نقاط حساس(نور عمومی توسط چراغ ھای سقفی و نورھای اختصاصی .است
.دقفسه ھا يا با:ی محل ھای کار فراھم ميشو  

:مپ ھای ذکر .مانند ساير فضاھای داخلی ،در آشپزخانه نيز ميتوان از دونوع :مپ مھتابی و :مپ معمولی استفاده کرد
.شده مزايا و معايبی درند که با توجه به ويژگی ھريک ،ميتوان ترکيبی مناسبی برای روشنايی آشپزخانه فراھم آورد  

رنگ –ج   

طبيعت،عکس ھای مندرج در مجله .رنگ عمومی خانه و طبعا سليقه ساکنين داردانتخاب رنگ در اشپزخانه بستگی به 
ھماھنگی تکرنگی .ھای دکرواسيون و نمايشگاه ھای لوازم اشپزخانه،الگويی مناسب برای انتخاب رنگ اشپزخانه ھستند

کيب خصوصا برای انتخاب اينم تر.يکی از ساده ترين و در عين حال ارامترين ترکيب رنگی برای اشپزخانه ميباشد
ھماھنگی مشابه به خاطر رنگ ھای بيشتری کخ نسبت به ھماھنگی تکرنگی .فضاھای کوچک بسيار مناسب است

استفاده از ھماھنگی مکمل يا چند رنگی از دونوع قبلی مشکلتر و پياده کردن آن نياز به مھارت .دارد،متنوع تر ميباشد
.انتخاب ميگردد)رنگی که بيشترين سطح را ميپوشاند(زمينه  در ھماھنگی مکمل ابتدا يک رنگ به عنوان.دارد  

در پايان،با .در کنار ان به منظورايجاد تنوع يک يا دو رنگ از ھمان خانواده منتھا با ارزش ھای مختلف اضافه می شود
و اجاق که برای مثال،اگر قفسه ھا،يخچال،فريزر.افزودن مقدار اندکی رنگ مکمل،يک يا چند نقطه توجه تشکيل ميشود

بيشترين سطح آشپزخانه را پوشانده اند،سبز ماشی باشند،سقف و ديوار ھا را ميتوان سبز کم رنگ و بخش ھای نظير سطح 
.پيشخوان،پرده يا قوطی ھای بنشن را قرمز يا نارنجی انتخاب کرد  



چون آشپزخانه رابطه مستقيمی اما .با استفاده از ھماھنگی ھای مختلف رنگ ،ترکيب ھای نامحدودی ميتوان به وجود اورد
) به دليل مشاھبت با رنگ سبزی ھا و گندم(زرد - و سبز) به خاطر تحريک اشتھا (نارنجی-تغذيه دارد ،ترکيب ھای قرمزبا

برای اشخاصی که تمايل اندکی به استفاده ازرنگ در اشپزخانه دارند و ھمچنين برای کسانی که .مناسبتر به نظر ميرسد
اگر وسايل سفيد .رنگی برايشان مشکل است،سفيد سادترين و زيباترين انتخاب برای آشپزخانه ھا است انتخاب ترکيب ھای

.افزودن چند شييی رنگين ،ترکيب رنگی را کامل خواھد کرد.ھستند،رنگ ديوار ھرچه باشد با ان ھماھنگی خواھد داشت  

 در رنگ آميزی اشپزخانه توجه به موارد ذيل ممکن است مفيد باشد

.ای مشخص بودن وسايلی مانند اجاق ،يخچال و غيره بھتر است رنگ ان ھا نسبت به رنگ قفسه ھا اندکی فرق کندبر -1  

.ھر اندازه تنوع رنگ ھا کمتر باشد محيط، قابل تحملتر خواھد بود -2  

.رنگ ،در نقاط کم نور تيره به نظر ميرسد -3  

.د موجه تر استای آشپزخانه ھای رو به جنوب رنگ ھای سربرای آشپزخانه ھای رو به شمال ،رنگ ھای گرم و بر -4  

.رنگ ھای تيره سقف را سنگين نشان ميدھد -5  

.رنگ آشپزخانه را بايد تحت نور آشپزخانه انتخاب کرد،زيرا نمود ھای رنگ در شرايط نوری گوناگون متفاوت است-6  

انه ھای متکی به نور مصنوعی به کار بردن رنگ در آشپزخانه ھای پر نور،استفاده از رنگ ھای تيره و در اشپزخ -7

.ھای روشن مطلوب تر است  
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