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 تکىًلًشی واوً جُت بُیىٍ ظازی مصرف اورشی در معماری

 
 .* 2رضًان دَقان دخت ، 1 شهرام مینوئی
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 چکیذٌ 
سؿذ ػشيـ تحميمبت فّٕي ٚ فّٕي فّْٛ ٚ فٖٙٛ ٘ب٘ٛ دس وّيٝ فّْٛ ٚ كٙبيـ، تٛخٝ ثؼيبس وٕي ثٝ وبسثشدٞبي  ثب تٛخٝ ثٝ

ٞب ٚ  وٙٙذٜ عٛس فبْ دس ػبخت ٚ ػبص ؿذٜ اػت ِٚي اخيشا ثب تٛخٝ ثٝ تمٛيت ايٗ پذيذٜ دس كٙقت ػبختٕبٖ ٚ ثٝ

اي كٙقت ػبخت ٚ ػبص سا دس ثش ٌشفتٝ  بة فضايٙذٜٞبي ٘ب٘ٛيي دس ٔلبِح ػبخت ٚ ػبص ٔٛج خذيذي ثب ؿت دٞٙذٜ اػتحىبْ

ثـشثٛدٜ ٚخٛاٞذثٛد.دسايٗ ٔيبٖ ثحث اػتفبدٜ اصا٘شطيٟبي  ا٘شطي يىي اصدغذغٝ ٞبي ٕٞيـٍي دسص٘ذٌي .اػت

اػت وٝ اصآٖ ثٝ فٙٛاٖ ا٘مالثي  ٘ب٘ٛ ٘ٛٚتدذيذؿٛ٘ذٜ تٛػظ وبسؿٙبػبٖ ثٝ وشات ثشسػي ؿذٜ يىي اصايٗ ا٘شطيٟبي ٘ٛ

ٚدسٔقٕبسي ٔجحثي  ثيؼت ٚيىٓ يبدٔيـٛد.دسدٞٝ ٞبي اخيشثٟيٙٝ ػبصي ٔلشف ا٘شطي دسػبختٕبٟ٘بدسا٘شطي دسلشٖ 

ٔلشف ا٘شطي اصػٛي وبسؿٙبػبٖ ٔختّف اسائٝ ٌشديذٜ وٝ ٔبدسايٗ  چبِؾ ثشاٍ٘يضثٛدٜ اػت.ساٜ ٞبي فشاٚا٘ي ثشاي ثٟجٛد

ٙيٓ ٚثٝ وبسيشدٞبي ايٗ فٙبٚسي دس حٛصٜ ٔمبِٝ يىي اصايٗ ساٞىبسٞبوٝ اػتفبدٜ اصتىِٙٛٛطي ٘ب٘ٛٔي ثبؿذساثشسػي ٔيى

ٔقٕبسي ٚػبختٕبٖ ػبصي ٔي پشداصيٓ ٚدسايٗ ساػتب ثٝ ٔقشفي ٚتحّيُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔٛفك ٚٔلبديك ثىبسٌيشي فٙبٚسي ٘ب٘ٛ 

دس ٔقٕبسي ٘ب٘ٛ دس٘مبط ٔختّف خٟبٖ ٔي پشداصيٓ .ٕٞچٙيٗ ثحث تِٛيذا٘شطي ٚ٘ٛسوٝ دسػبختٕبٟ٘بٚفضبٞبي ٔقٕبسي 

 يت ٔي ثبؿذ٘يضاص٘ىبت تبويذي ايٗ ٔمبِٝ ٔيجبؿذثؼيبسداساي إٞ
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 مقذمٍ 

أشٚصٜ اص فٙبٚسي ٞبي ٔختّف ثٝ ٔٙؾٛس ايدبد آػبيؾ ٚ أٙيت ثيـتش ٚ كشفٝ خٛيي دس ٞضيٙٝ ٞب ثخلٛف دس ٔلشف ٔٙبثـ 

دٜ ٔي ؿٛد . ٘ب٘ٛتىِٙٛٛطي يىي اص فٙبٚسي ٞبي خذيذي اػت وٝ آيٙذٜ ثؼيبس سٚؿٙي ثشاي آٖ پيؾ ا٘شطي ثٟشٜ ٞبي فشاٚاٖ ثش

ثيٙي ٔي ؿٛد ٚ ٌؼتشدٌي دأٙٝ تبثيش ايٗ فٙبٚسي آ٘مذس ثٛدٜ وٝ ٌفتٝ ٔي ؿٛد ايٗ فٙبٚسي ٔي تٛا٘ذ ثيـتش خٙجٝ ٞبي ص٘ذٌي 

ثشخٛسدي ٔٙبػت ثب ايٗ پذيذٜ ٚ داؿتٗ ؿٙبخت وبفي اص  آيٙذٜ ثـش سا تحت تبثيش لشاس دٞذ ٚ اص ايٗ خٟت ثىبسٌيشي ؿيٜٛ

صٔيٙٝ ٞبي ٔختّف وبسثشدٞبي آٖ ثؼيبس ٟٔٓ اػت . دس ايٗ فٙبٚسي ثب تِٛيذ ػبختبسٞبيي دس ٔميبع ٘ب٘ٛٔتش، أىبٖ وٙتشَ 

ٕيبيي خٛاف راتي ٔٛاد اص خّٕٝ دٔبي رٚة ، خٛاف ٔغٙبعيؼي ، ؽشفيت ثبس ٚ حتي سً٘ ٔٛاد ثذٖٚ تغييش دس تشويت ؿي

 ثٛخٛد ٔي آيذ . 

٘ب٘ٛتىِٙٛٛطي ٘ٛيذ ثخؾ پيـشفت ٞبي چـٍٕيشي دس صٔيٙٝ ٞبي ٔختّف فّٕي ؿذٜ اػت ٚ ثب وٙتشَ ٔٛاد دس ٔميبع ِٔٛىِٛي 

ٕٞچٙيٗ تٟيٝ ٔلبِح ٔٙبػت ٚ ثب ٚيظٌيٟبي . ، ٌـبيؾ اػشاس عجيقت دس تٕبْ فشكٝ ٞب اص ٟٔٙذػي تب پضؿىي سا ٘ٛيذ ٔي دٞذ

ٔختّف ػبختٕبٖ ٚ تبػيؼبت ٚ تدٟيضات ػشٔبيي ٚ ٌشٔبيي ٚاثؼتٝ ثٝ آٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٘يبصٞب ٚ خٛاػتٝ ٔٛسد ٘ؾش دس ثخـٟبي 

ٞبي ٔب ، دس وبٞؾ ٔلشف ا٘شطي ثلٛست ٔؼتميٓ ٚ غيش ٔؼتميٓ ٘مؾ ثؼضائي خٛاٞذ داؿت وٝ ٘ب٘ٛتىِٙٛٛطي ايٗ أش سا ٘يض 

 .ٔيؼش خٛاٞذ ٕ٘ٛد

 : ٔي تٛاٖ ثٝ عٛس فٕذٜ ثٝ كٛست ٞبي صيش ثيبٖ وشد وبسثشد ٔٛاد ٘ب٘ٛ ػبختبس دس كٙقت ػبختٕبٖ سا

 فيّٓ ٞبي ٘ب٘ٛ اليٝ ثشاي وبسثشدٞبي فٕذتبً اِىتشٚ٘يىي .1

 ٘ب٘ٛ پٛؿؾ ٞبي حفبؽتي ثشاي افضايؾ ٔمبٚٔت دس ثشاثش خٛسدٌي ٚ حفبؽت دس ٔمبثُ فٛأُ ٔخشة ٔحيغي .2

 يىي٘ب٘ٛ رسات ثٝ فٙٛاٖ پيؾ ػبص٘ذٜ يب اكالح ػبص پذيذٜ ٞبي ؿيٕيبيي ٚ فيض .3

٘ب٘ٛ ِِٛٝ ٞب وٝ يه ٔبدٜ ٘ب٘ٛ ػبختبس يب ٚاضح تش يه ثذ٘ٝ ٘ب٘ٛ ػبختبس خبٔذي اػت وٝ دس آٖ ا٘تؾبْ اتٕي ، ا٘ذاصٜ  .4

 .وشيؼتبَ ٞبي تـىيُ دٞٙذٜ ٚ تشويت ؿيٕيبيي دس ػشاػش ثذ٘ٝ دس ٔميبع چٙذ ٘ب٘ٛ ٔتشي ٌؼتشدٜ ؿذٜ اػت

 

 

 یافتٍ َا يبحث َا

وٝ دس آٖ ٞذف خّك ػبختبسٞبيي دس ػبصٌبسي ثب عجيقت ثٛد، أشٚصٜ ايٗ ٔؼأِٝ دس  فشا٘ه ِٛيذ سايت ٔقٕبسي اسٌب٘يه دس د٘جبِٝ

 .ٌيشد ٚ افك خذيذ آٖ يقٙي ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛطي ٔغشح ٚ ٔٛسد ثحث ٚ ثشسػي لشاس ٔي ٔقٕبسي پبيذاس لبِت

تٛا٘ذ سفتبسٞبي ٔتفبٚتي اص  ٞبي ٔختّف ٔي ٞب ٚ ٔىبٖ اص آ٘دب وٝ ثب اػتفبدٜ اص دػتبٚسدٞبي فٙبٚسي ٘ب٘ٛ يه ػبختٕبٖ دس صٔبٖ

ؿٛ٘ذ. دس ٚالـ  ٞبي ؿٙبخت ٔٛاد ثٝ عٛس وّي دٌشٌٖٛ ٔي تئٛسي -خٛد ٘ـبٖ دٞذ، ػخت ٚ غيش لبثُ ا٘قغبف ٚ يب ٘شْ ٚ ػيبَ

دٞٙذ ٚ ديٍش ٔقٕبسي دس صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٔحذٚد ٘خٛاٞذ ؿذ. ٔذسن ثي ٚاػغٝ ٚ ٔؼتذَ  ٔلبِح، ٞٛيت ثبثت خٛد سا اص دػت ٔي

ٞب  ٌٛ٘ي ثٝ ػبختٕبٖٞبي ٌٛ٘ب ثشخٛسد ٔؼتميٓ فٙبٚسي ٘ب٘ٛ ثب ٔقٕبسي، ٔلبِح )تِٛيذات فيضيىي( ٞؼتٙذ وٝ فٕٛٔبً وبسثشي

اي سا ثشاي تىٕيُ ٚ ثٟجٛد ؿئي ٔقٕبسي ٚ ا٘ذيـيذٖ دسثبسٜ ؿىُ خذيذي اص ص٘ذٌي،  ثخـٙذ. چٙيٗ ٔلبِحي أىب٘بت تبصٜ ٔي

 (.1392حك پٙبٜ، ْ. ٚ ٕٞىبساٖ.  .)آٚس٘ذ ثٛخٛد ٔي

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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ات ، اِيبف ، ٌِّٛٝ ٚ . . .( دس خٛاف فيضيىي ٚ ؿيٕيبيي ٔٛاد ٘ب٘ٛ )دس ؿىُ ٚ فشٟٔبي ٔتقذدي وٝ ٚخٛد داس٘ذ اص خّٕٝ رس

ٔمبيؼٝ ثب ٔٛاد ٔيىشٚػىٛپي تفبٚت اػبػي داس٘ذ . تغييشات اكِٛي وٝ ٚخٛد داسد ٘ٝ تٟٙب اص ٘ؾش وٛچىي ا٘ذاصٜ ثّىٝ اص ٘ؾش 

 . خٛاف خذيذ آٟ٘ب دس ػغح ٔميبع ٘ب٘ٛ ٔي ثبؿذ

تٕب٘ي ثب فّٕىشد ثبال ٔي ثبؿذ ، وٝ آٟ٘ب سا ٔي ٞذف ٟ٘بيي اص ثشسػي ٔٛاد دس ٔميبع ٘ب٘ٛ ، يبفتٗ عجمٝ خذيذي اص ٔلبِح ػبخ

تٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ ٔلبِحي ثب فّٕىشد ثبال ٚ چٙذ ٔٙؾٛسٜ اعالق ٕ٘ٛد . ٔٙؾٛس اص فّٕىشد چٙذ ٔٙؾٛسٜ ، ؽٟٛس خٛاكي خذيذ ٚ 

 . ٔتفبٚت ٘ؼجت ثٝ خٛاف ٔٛاد ٔقِٕٛي ٔي ثبؿذ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ ٔلبِح ثتٛا٘ٙذ وبسثشدٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي سا اسائٝ ٕ٘بيٙذ

دس ٔغبِت ثقذي وٝ خٛاٞذ آٔذ ٔٛاد ٘ب٘ٛ ػبختبسي ٔقشفي خٛاٞٙذ ؿذ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛؽٟٛس ثٛدٖ چٙيٗ ٔٛادي ٔي تٛا٘ٙذ 

 . تحِٛي ؿٍشف دس كٙقت ػبختٕبٖ ػبصي ٚ كٙبيـ ٚاثؼتٝ ثٝ آٖ ايدبد وٙٙذ

 

 1لٛيش ت     

 

 مًاد واوًکامپًزیت

 

٘ب٘ٛوبٔپٛصيت ٞب ٔٛادي ٞؼتٙذ وٝ رساتي دس ٔميبع ٘ب٘ٛ سا دس لبِت ٔٛاد اػتب٘ذاسدي ٔب٘ٙذ پّيٕش ٞب تشويت ٔي وٙٙذ . پّيٕش ثٝ 

يت ٘ب٘ٛ رسات خؼٕي ٌفتٝ ٔي ؿٛد وٝ اص تشويت ٔٛاد ٔـبثٝ ٚ اص تىشاس ٚاحذ ٞبي ػبختٕب٘ي يىٙٛاخت ايدبد ؿذٜ ثبؿذ . ثب تشو

ٔي تٛاٖ ثٝ ٚيظٌي ٞبي خبكي دػت يبفت ، يقٙي ٔي تٛاٖ اػتحىبْ ٔىب٘يىي ، دٚاْ ٚ سػب٘بيي اِىتشيىي ٚ ٌشٔبيي سا ثش حؼت 

دسكذ  5تب  5/0ٔضيت ٘ب٘ٛرسات ايٗ اػت وٝ حتي اضبفٝ وشدٖ ٔمذاس صيبدي اص ايٗ ٔٛاد ، ٚصٖ ٔبدٜ ٔٛسد ٘ؾش سا . ٘يبص تغييش داد

ٝ ايٗ ٔمذاس تب حذي لبثُ چـٓ پٛؿي اػت . تب وٖٙٛ ٘ب٘ٛ وبٔپٛصيت ٞبي وٕي ٚاسد ٔشحّٝ تدبسي ؿذٜ ا٘ذ ٚ افضايؾ ٔي دٞذ و

٘ب٘ٛوبٔپٛصيت ٞبيي وٝ ؿبُٔ ٘ب٘ٛ رساتي ٔب٘ٙذ فيّتشٞب ، ٘ب٘ٛتيٛة ٞب . ثيـتش آٟ٘ب ٞٙٛص دس ٔشحّٝ آصٔبيؾ ٚ ثشسػي لشاس داس٘ذ

 . بدٜ ٌؼتشدٜ اي دس كٙقت پالػتيه داس٘ذٚ٘ب٘ٛ فيجشٞبي وشثٙي ٚ ٌشافيت ٔي ؿٛ٘ذ ، اػتف

 

 وحًٌ عمل کرد واوًکامپًزیت

٘ؼجت ػغح ثٝ حدٓ ٘ب٘ٛرسات ثؼيبس ثضسي اػت ٚ ايٗ أش ثبفث ٔي ؿٛد وٝ خٛاف آٟ٘ب ثٝ ٔيضاٖ چـٓ ٌيشي تغييش وٙذ . 

تٛا٘ذ ثب تٛخٝ ثٝ فٙبكش ٕٞچٙيٗ ايٗ خلٛكيت تشويت ٘ب٘ٛ رسات ثب ٔٛاد حديٓ سا ٔتفبٚت ٔي وٙذ . ثٙبثشايٗ وبٔپٛصيت ٔي 

 . ػبص٘ذٜ آٖ ثٝ وشات ثٟجٛد يبثذ
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 کاربردَای کىًوی واوًکامپًزیت

پالػتيه ٞبي ٘ب٘ٛوبٔپٛصيت ٔٛاسد اػتفبدٜ ٔتفبٚتي داس٘ذ ثشاي ٔثبَ ٔي تٛاٖ اص خبصٖ ٞبي اليٝ ٘بصن دس تشاؿٝ ٞبي 

عشي ٞب ، ٔٛتٛس ٞبي اتٛٔجيُ ، ٔخبصٖ ػٛخت ٚ ثؼتٝ ثٙذي وبٔپيٛتشي اػتفبدٜ وشد . اص اِىتشِٚيت ٞبي پّيٕش خبٔذ دس ا٘ٛاؿ ثب

ٔٛاد غزايي اػتفبدٜ ٔي ؿٛد وٝ دٚ ٔٛسد آخش ٔٛاسد اػتفبدٜ ثيـتشي داس٘ذ . اٌش ٘ب٘ٛوبٔپٛصيت ٘ؼجت ٞضيٙٝ ثٝ وبسايي لبثُ 

 . لجِٛي داؿتٝ ثبؿذ ٔي تٛا٘ذ ٘مؾ ثٙيبديٙي دس كٙقت خٛدسٚ ػبصي ايفب وٙذ

 : اػتفبدٜ اس ٘ب٘ٛوبٔپٛصيت ثٝ ؿىُ تدبسي ثٝ ؿشح صيش اػتثشخي اص ٘ىبت ٔٛخٛد دس 

 تٛػقٝ ٔٛادي حدٓ ٚػيـ تش ثب ٞضيٙٝ وٕتش -1

 تِٛيذ ٔٛادي ثب ٞضيٙٝ وٕتش ٚ وبسايي ثيـتش -2

 تٛػقٝ ػشيـ تش ٚ وٓ ٞضيٙٝ تش اص سٚؽ ٞبي تحّيّي -3

 تؼّظ ثش فّٓ خشيبٖ ٚ تغييش ؿىُ ٔبدٜ دس وبٔپٛصيت ٞبي پّيٕشي -4

 يؾ اػتحىبْ ثذٖٚ افضايؾ حدٓافضا -5

 پيـٍٛيي ٔذَ ػبصي خٟت/خشيبٖ -6

طَ خٟت  -ٔقشفي ؿذٜ ا٘ذوٝ اص تىِٙٛٛطي ػَٛ  70ٔٛاد ٘ب٘ٛ وبٔپٛصيت ثش پبيٝ پّيٕش )ٔبتشيغ پّيٕشي( اِٚيٗ ثبس دس ػبِٟبي 

 . ا٘تـبس دادٖ رسات ٘ب٘ٛ وب٘ي دسٖٚ ٔبتشيغ پّيٕش اػتفبدٜ ؿذٜ اػت

 80دس دٚ دٞٝ ٌزؿتٝ ثشاي تٛػقٝ تدبسي ايٗ ٔٛاد تٛػظ ؿشوت تٛيٛتب دس طاپٗ دس اٚاخش ػبِٟبي  ٞشچٙذ تحميمبت ا٘دبْ ؿذٜ

 . كٛست ٌشفتٝ اػت ، ِٚي سؿتٝ ٘ب٘ٛ وبٔپٛصيت پّيٕش ٞٙٛص دس ٔشحّٝ خٙيٙي ٚ دس آغبص ساٜ ٔي ثبؿذ

أيه ٘ٛيذ ٔي دٞذ . صيشا وبسثشد ايٗ دس ايٗ ؿشايظ ٘ب٘ٛ آِٛٔيٙب ، ثٟتشيٗ ػبختبس ٘ب٘ٛئي اػت وٝ افك خذيذي سا دس كٙقت ػش

ٔٛاد پذيذٜ اي اػت وٝ اص ٘ؾش ٔىب٘يىي ، اِىتشيىي ٚ خٛاف حشاستي ثٝ عٛس ٔٙبػت داساي تقبدَ ثٛدٜ ٚ دس سؿتٝ ٞبي ٔختّف 

  : وبسثشد داسد . اص خّٕٝ ٔي تٛاٖ ثٝ چٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ اؿبسٜ وشد

  . ِيبف ٘ب٘ٛيي آِٛٔيٙب ، ا٘مالثي دس سؿتٝ ػشأيه ثٛخٛد آٚسدٜ اػتتىِٙٛٛطي ٘ب٘ٛفّض آستٛ٘بيذ وٝ اخيشاً ثٝ عٛس تدبسي ، ا •

 رسات ٘ب٘ٛيي غيش فّض ٔب٘ٙذ : ٘ب٘ٛػيّيىب ، ٘ب٘ٛصيشوٛ٘يب ٚ ٔٛاد ديٍش اكالح وٙٙذٜ ػشأيه ٞب •

 

 2تلٛيش         

 

 HPC(1)) بته با عملکرد باال

ٔي ثبؿذ . ايٗ ٘ٛؿ ثتٗ ٔمبْٚ اص (HPC)يىي اص چبِـٟبيي وٝ دس سؿتٝ ٔلبِح ػبختٕب٘ي ثٛخٛد آٔذٜ اػت ، ثتٗ ثب فّٕىشد ثبال

٘ؾش دٚاْ خضٚ ٔلبِح وبٔپٛصيت ٚ چٙذ فبصي ٔشوت ٚ پيچيذٜ ٔي ثبؿذ . خٛاف ، سفتبس ٚ ٘ٛؿ ٔلبِح وبٔپٛصيت ثٛدٜ ٚ اص 

 . فّٕىشد ثتٗ ثؼتٍي ثٝ ٘ب٘ٛ ػبختبس ٔبدٜ صٔيٙٝ ثتٗ ٚ ػيٕب٘ي داسد وٝ چؼجٙذٌي ، پيٛػتٍي ٚ يىپبسچٍي سا ثٛخٛد ٔي آٚسد

ػبختٕب٘ي خذيذ ٚ وبسثشد آٟ٘ب ثؼيبس حبئض إٞيت ٔي  ثٙبثشايٗ ، ٔغبِقبت ثتٗ ٚ خٕيش ػيٕبٖ دس ٔميبع ٘ب٘ٛ ثشاي تٛػقٝ ٔلبِح

 ثبؿذ . 
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سٚؽ ٔقِٕٛي ثشاي تٛػقٝ ثتٗ ثب فّٕىشد ثبال اغّت ؿبُٔ پبسأتشٞبي ٔختّفي اص خّٕٝ عشح اختالط ثتٗ ٔقِٕٛي ٚ ثتٗ ٔؼّح 

ب٘يىي ثٟتش ، ثتٗ ثب فّٕىشد ثب ا٘ٛاؿ ٔختّف اِيبف ٔي ثبؿذ . دس ٔٛسد ثتٗ ثٝ عٛس خبف ، فالٜٚ ثش فّٕىشد ثب دٚاْ ٚ خٛاف ٔى

خٛاف اضبفٝ ديٍشي سا داسا ٔي ثبؿذ ، اص خّٕٝ ٔي تٛاٖ ثٝ خبكيت اِىتشٚ ٔغٙبعيؼي ، ٚ لبثّيت (MHPC)ثبالي چٙذ ٔٙؾٛسٜ

 . ثٝ وبس ٌيشي دس ػبصٜ ٞبي اتٕي )ٔحبفؾت اص تـقـقبت ( ٚ افضايؾ ٔٛثش ثٛدٖ آٖ دس حفؼ ا٘شطي ػبختٕبٟ٘ب ٚ ... سا ٘بْ ثشد

 

 3تلٛيش        

 

 واوًظیلیط آمًرف

 

دس كٙقت ثتٗ ، ػيّيغ يىي اص ٔقشٚفتشيٗ ٔٛادي اػت وٝ ٘مؾ ٟٕٔي دس چؼجٙذٌي ٚ پش وٙٙذٌي ثتٗ ثب فّٕىشد ثبال ايفب ٔي 

 . وٙذ

ٔيّي ٔتش ٔي ثبؿذ ٚ داساي  1تب  1/0ٔيىشٚ ػيّيىب ٔي ثبؿذ وٝ داساي لغشي دس حذٚد  ٔحلَٛ ٔقِٕٛي ٕٞبٖ ػّيىيبفيْٛ يب

% ٔي ثبؿذ . ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ ٔيىشٚ ػيّيىب ٔحلِٛي اػت وٝ دس ٔحذٚدٜ ثبالي اؿُ ا٘ذاصٜ ٘ب٘ٛ ٔتش 90اوؼيذ ػيّيغ حذٚد 

 . خٟت افضايؾ فّٕىشد وبٔپٛصيت ٔٛاد ػيٕب٘ي ثٝ وبس ثشدٜ ٔي ؿٛد

٘ب٘ٛٔتش يب ثلٛست رسات  100ٛ ػيّيغ ٔتـىُ اص رساتي ٞؼتٙذ وٝ داساي ؿىُ ٌِّٛٝ اي ثٛدٜ ٚ ثب لغش وٕتش اص ٔحلَٛ ٘ب٘

خـه پٛدس يب ثلٛست ٔقّك دس ٔبيـ ٔحَّٛ لبثُ ا٘تـبس ٔي ثبؿٙذ ، وٝ ٔبيـ آٖ ٔقَٕٛ تشيٗ ٘ٛؿ ٔحَّٛ ٘ب٘ٛ ػيّيغ ٔي ثبؿذ 

اوٓ ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿذٜ اػت . ٘ب٘ٛ ػيّيغ ٔقّك وبسثشدٞبي چٙذ ٔٙؾٛسٜ ، ايٗ ٘ٛؿ ٔحَّٛ دس آصٔبيـبت ٔـخق دس ثتٗ خٛد تش

 : اص خٛد ٘ـبٖ ٔي دٞذ ٔب٘ٙذ

 خبكيت ضذ ػبيؾ 

 ضذ ِغضؽ *

 ضذ حشيك *

 ضذ ا٘قىبع ػغٛح *

 آصٔبيـبت ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ وٝ ٚاوٙؾ ٔٛاد ٘ب٘ٛ ػيّيغ ثب ٞيذسٚاوؼيذ وّؼيٓ دس ٔمبيؼٝ ثب ٔيىشٚ ػيّيىب ثؼيبس ػشيـ تش ا٘دبْ

 . ٌشفتٝ ٚ ٔمذاس ثؼيبس وٓ ايٗ ٔٛاد ٕٞبٖ تبثيش پٛصاال٘ي ٔمذاس ثؼيبس ثبالي ٔيىشٚ ػيّيىب سا دس ػٙيٗ اِٚيٝ داسا ٔي ثبؿذ

تٕبْ وبسٞبي ا٘دبْ يبفتٝ ثش سٚي وبسثشد ٔٛاد ٘ب٘ٛ ػيّيغ وّٛئيذي دس ثخؾ اكالح خٛاف سيِٛٛطي ، وبس پزيشي ٚ ٔىب٘يىي 

 100تب  5دس ايٙدب ٔغشح اػت ٘تبيح اِٚيٝ ٔحلٛالت ٘ب٘ٛ ػيّيغ ثب لغشي دس ٔحذٚدٜ خٕيش ػيٕبٖ ثٛدٜ اػت . آ٘چٝ وٝ 

 . ٘ب٘ٛٔتش ٔي ثبؿذ
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 واوًررات رض

 

ثشخي اص ا٘ٛاؿ ٘ب٘ٛرسات دسچؼت ٞبي )ٔالت ٞبي( ٔختّف ٚ٘حٜٛ تبثيش آٟ٘ب ثشسٚي ٚيظٌي ٞبي وّيذي ٔشتجظ ثب فشػبيؾ ثتٗ ، 

ٔمبٚٔت دسثشاثش دي اوؼيذ وشثٗ، پخؾ ثخبس آة، خزة آة ٚفٕك ٘فٛر ٞذايت ٔي ؿٛ٘ذ.  ٔب٘ٙذ ٕٔب٘قت اصا٘تمبَ يٖٛ ٞبي وّش،

٘ٛفي حالَ ٔتـىُ اص سصيٗ اپٛوؼي ثبٚصٖ ّٔىِٛي پبييٗ ٚ٘ب٘ٛرسات سع ، ٘تبيح أيذٚاسوٙٙذٜ اي سا دس ايٗ صٔيٙٝ ٘ـبٖ دادٜ 

 . اػت

 

 واوًررات اکعیذ آَه یا َماتیت

 

ؼيذ آٞٗ ثٝ ٔبتشيغ ثتٗ فالٜٚ ثش افضايؾ ٔمبٚٔت ثتٗ ، پبيؾ ػغٛح تٙؾ ثتٗ سا اصعشيك دسكٛست اضبفٝ ٕ٘ٛدٖ ٘ب٘ٛرسات او

 . ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔمبٚٔت اِىتشيىي ثشؿي أىبٖ پزيش ٔي ػبصد

 

 واوًررات دی اکعیذ تیتاویًم

 

وٙٙذٜ ٔٛسد  ٘ب٘ٛرسات دي اوؼيذ تيتب٘يْٛ ٞٓ ثشاي ثٟجٛد ٚيظٌي ٞبي ثتٗ دس ٕ٘بي ػبختٕبٖ ٞب ثٝ فٙٛاٖ پٛؿؾ ثبصتبة

اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيشد . ايٗ ٘ب٘ٛ رسات اصعشيك ٚاوٙـٟبي فٛتٛوبتبِيؼتي لٛي لبدس ثٝ ؿىؼتٗ ٚ تدضيٝ آاليٙذٜ ٞبي آِي ، 

تشويجبت آِي فشاس ٚغـبي ثبوتشيبيي ٞؼتٙذ ، ثٝ ٕٞيٗ خٟت ثشاي ايدبد خبكيت ضذ ففٛ٘ي وٙٙذٌي ثٝ سً٘ ٞب ، ػيٕبٖ ٞب 

ٗ حبٚي ٘ب٘ٛرسات دي اوؼيذ تيتب٘يْٛ داساي سً٘ ػفيذ ٚ دسخـٙذٌي خبكي اػت ٚ ايٗ ٚؿيـٝ ٞب اضبفٝ ٔي ؿٛ٘ذ. ثت

 . دسخـٙذٌي ساثغٛس ٔٛثشي حفؼ ٔي ٕ٘بيذ . دسحبِي وٝ ػبختٕبٖ ٞبي ػبختٝ ؿذٜ ثبثتٗ ٔقِٕٛي فبلذ چٙيٗ ٚيظٌي ٞؼتٙذ

 4تلٛيش         

 

 حعگرَا

 

حؼٍشٞب ي ٔجتٙي ثشفٙبٚسي ٘ب٘ٛ ٘يض ٔي تٛا٘ٙذ ثٝ ٘ٛثٝ خٛدوبسثشدٞبي صيبدي دس ػبصٜ ٞبي ثتٙي داؿتٝ ثبؿٙذ ، ثشاي وٙتشَ 

 ويفيت ٚدٚاْ ثتٗ ، ايٗ حؼٍشٞب ٔي تٛا٘ٙذ ثشاي ٞذف ٞبي ٔختّفي ٘ؾيش، ا٘ذاصٜ ٌيشي چٍبِي ، ٔيضاٖ افت ثتٗ ، پبسأتشٞبي

ٔٛثش دسدٚاْ ثتٗ ٔب٘ٙذ ، دٔب ، سعٛثت ، غّؾت وّش، پي ٞبؽ ، دي اوؼيذوشثٗ ، تٙؾ ، خٛسدٌي ٔيٍّشدٞب ٚاستقبؽ عشاحي 

 . ؿٛ٘ذ
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 فًالد

 

فٛالد يىي اص فّضات ثؼيبس ٟٔٓ دس كٙقت ػبخت ٚػبص اػت . تحميمبت ٘ـبٖ دادٜ اػت اضبفٝ ٕ٘ٛدٖ ٘ب٘ٛ رسات ٔغ ثٝ فٛالد اص 

فٛالد ٔي وبٞذ ٚ دس٘تيدٝ تقذاد فٛأُ افضايؾ دٞٙذٜ تٙؾ ٚدس ٟ٘بيت تشن خٛسدٌي ٞبي ٘بؿي اص ٘بٕٞٛاسي ٞبي ػغحي 

 . خؼتٍي ػبصٜ ٞبيي ٔب٘ٙذ پُ ٞب ٚ ثشج ٞب ، وٝ دس آٟ٘ب ثبسٌزاسي ثٝ عٛس ٔتٙبٚة ا٘دبْ ٔي ٌيشد سأحذٚد ٔي ػبصد

 

 ظیمان

 

ػيٕبٖ تب اثقبد ٘ب٘ٛ ٔميبع، ٔٛخت تؼشيـ دس ػفت ؿذٖ آٖ  ا٘ذ وٝ وبٞؾ ا٘ذاصٜ رسات اخيشاً تِٛيذوٙٙذٌبٖ ػيٕبٖ دسيبفتٝ

اي ، ثٝ سٚؿي ثشاي  ؿٛد ، ِزا ٌشٚٞي اص ٔحممبٖ ػٛئيؼي ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ فبص ٌبصي ٚ ػٙتض ثٝ ؿيٜٛ تضسيك ؿقّٝ ٔي

ػيٕبٖ پٛستّٙذ اي اص خٙغ ٘ب٘ٛرسات ػيّيىبت وّؼيٓ )ٕٞبٖ تشويت  اي ٘ٛفي ػيٕبٖ ٘ب٘ٛرسٜ ػبصي ٔؼتميٓ ٚ ته ٔشحّٝ آٔبدٜ

ا٘ذ ،  ٞبي ٔقِٕٛي تٟيٝ ؿذٜ ٞبيي اػت وٝ ثٝ سٚؽ پزيشي اِٚيٝ آٖ دٜ ثشاثش ثيؾ اص ػيٕبٖ ا٘ذ وٝ ٚاوٙؾ ٔقِٕٛي( دػت يبفتٝ

ٞبي ٔقِٕٛي وٕتش اػت ٚ ٞٙٛص ثشاي وبسٞبي ػبختٕب٘ي  اؽ ٘ؼجت ثٝ ػيٕبٖ اِجتٝ ايٗ ػيٕبٖ ثؼيبس ٔتخّخُ ثٛدٜ ٚ پبيذاسي

 . ثبس صيبد اػت ، ٔٙبػت ٘يؼتٔذسٖ وٝ ٔؼتّضْ تحُٕ 

عٛس  ٞبي ٔختّف )ثٝ ب٘ٛػيٕبٖ ثشخالف ػيٕبٖ پٛستّٙذ ٔقِٕٛي ، ٔتٙبػت ثب دٔبي ٔحيظ ٚاوٙؾ ، ٘ب٘ٛرساتي ثب ا٘ذاصٜايٗ ٘

ٔتٛػظ يه ػْٛ رسات ٔـبثٝ دس ػيٕبٖ ٔقِٕٛي( داسد ، ٕٞچٙيٗ ا٘ذاصٜ وٛچه ايٗ رسات ٔٛخت تغييش وبُٔ سفتبس ٞيذساػيٖٛ 

  . ٞبي ػيٙتيىي ٔتفبٚتي سا خٛاٞذ داؿت ٞبي تشٔٛديٙبٔيىي ، ٚاوٙؾ ايٗ ػيٕبٖ ؿذٜ ٚ دس ٘تيدٝ ضٕٗ حفؼ ٕٞبٖ ٚاوٙؾ

پزيشي اِٚيٝ ثؼيبس خٛثي وٝ داس٘ذ ، وبسثشدٞبي  سغٓ تخّخُ ثبالي ايٗ ٔٛاد ، ثتٛاٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٚاوٙؾ دا٘ـٕٙذاٖ أيذٚاس٘ذ ثٝ

  . ٛد آٚس٘ذٚيظٜ دس ٔٛاسدي وٝ وٛتبٜ ثٛدٖ صٔبٖ ػفت ؿذٖ حبئض إٞيت اػت ، ثٝ ٚخ خذيذي سا ثٝ

وبسي وبسثشدٞبيي وٝ ٘يبص چٙذا٘ي ثٝ اػتحىبْ دس ثشاثش فـشدٌي ٘ذاس٘ذ ٚ  اوٖٙٛ اص ايٗ ٘ب٘ٛػيٕبٖ ٔتخّخُ دس ٘ٛػبصي يب فبيك ٞٓ

ؿٛد، ٕٞچٙيٗ ايٗ ػيٕبٖ دس وبسثشدٞبي  وٙذ، اػتفبدٜ ٔي تشويت آٟ٘ب ثب ٔٛاد ٔقِٕٛي ثٝ ثٟجٛد ػخت ؿذٌي آٟ٘ب وٕه ٔي

وٙذ  ٞب ٔٛخٛد وٝ ثٝ تؼشيـ وبس آٟ٘ب وٕه ٔيَ  كٛست تشويجي ثب فشٔٛ ٚيظٜ اتلبالت ػبختٕب٘ي يب ثٝ ثٝ ٔميبع ثش وٛچه ٞضيٙٝ

 . ٘يض وبسثشد داسد

 5تلٛيش        

 

 واوً لًلٍ َا

 

ٚ اكالح فّٕىشد ٔىب٘يىي ثتٗ ثىبس ثشدٜ ٔي ؿٛ٘ذ . أشٚصٜ اص اِيبف فّضي ، ؿيـٝ اي ، پّي ٔقٕٛالً اِيبف ثشاي ٔؼّح وشدٖ 

پشٚپّيٗ ، وشثٗ ٚ . . . دس ثتٗ ثشاي ٔؼّح وشدٖ اػتفبدٜ ٔي ؿٛد ٚ ِيىٗ تحميمبت سٚي ثتٗ ٔؼّح ؿذٜ تٛػظ ٘ب٘ٛ ِِٛٝ وشثٙي 

 ٝ ٘ب٘ٛ ِِٛٝ ٞب اػتفبدٜ وشدا٘تـبس ٘يبفتٝ اػت تب ثتٛاٖ اص ٘تبيح آٖ ثشاي ٔؼّح وشدٖ ثٛػيّ
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 . 

وـف ؿذٜ اػت ٚ وبسٞبي ثؼيبسي ثش سٚي ػبختبس ٘ب٘ٛ دس ثخؾ فيضيه  1991٘ب٘ٛ ِِٛٝ وشثٙي تٛػظ ػٛٔيٛ ِيديٕب دس ػبَ 

وٛا٘تْٛ ا٘دبْ يبفتٝ اػت ثغٛسي وٝ تحميمبت ٘ٛيٗ ثش سٚي تىِٙٛٛطي ٚ ٟٔٙذػي ٘ب٘ٛ دس ػغح خٟب٘ي ٘مؾ اػبػي ٚ اكّي 

ٚ ٘ب٘ٛ ِِٛٝ ٞبي ٘ٛيٗ داساي ػبختبسي ٞؼتٙذ وٝ آٟ٘ب سا اص فٛالد لٛي تش ٚ ثؼيبس ػجه ٔي وٙذ  60وشثٗ ثبصي ٔي وٙذ . 

ثغٛسيىٝ ٔي تٛا٘ٙذ خٕيذٌي ٚ وـؾ سا ثذٖٚ ؿىؼتٗ تحُٕ ٕ٘بيٙذ ٚ دس آيٙذٜ خبيٍضيٗ اِيبف وشثٗ خٛاٞٙذ ؿذ وٝ دس 

حميمبت ا٘دبْ ؿذٜ دس ٔشوض تحميمبت ثتٗ ، داساي ٔمبٚٔت وــي ٘ب٘ٛ ِِٛٝ ٞب ثب تٛخٝ ثٝ ت. وبٔپٛصيت ٞب ثٝ وبس ثشدٜ ٔي ؿٛ٘ذ

ثيؾ اص ٞش ٘ٛؿ اِيبف ثتٙي ؿٙبختٝ ؿذٜ ٔي ثبؿٙذ ٚ ٘يض ٘ب٘ٛ ِِٛٝ ٞب خٛاف ٚيظٜ لبثُ ٔالحؾٝ حشاستي ٚ اِىتشيىي اص خٛد ٘ـبٖ 

ثشاثش فّض ٔغ  1000ٟ٘ب دس حذٚد ٔي دٞٙذ ، ثغٛسيىٝ ٞبدي ثٛدٖ حشاست آٟ٘ب ثيؾ اص دٚ ثشاثش إِبع ٚ ٞبدي ثٛدٖ اِىتشيىي آ

 . ٔي ثبؿذ

٘ب٘ٛ ِِٛٝ ٞب عجمٝ خذيذي اص ٔحلٛالت ٔي ثبؿٙذ وٝ ا٘مالثي خذيذ دس صٔيٙٝ ٔلبِح ٚ ٔٛاد پيـشفتٝ سا ثٛخٛد آٚسدٜ ا٘ذ . يه 

ٜ ٔٙبػت آٖ ٘ؼُ خذيذ اص ٘ب٘ٛ وبٔپٛصيت ٞبي چٙذ ٔٙؾٛسٜ ٔي تٛا٘ٙذ ثٝ فٙٛاٖ ٘ب٘ٛ ِِٛٝ ٞبي وشثٙي دس ٘مؾ اِيبف ٔؼّح وٙٙذ

ٔٛاد ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌيش٘ذ . ثٙبثشايٗ ٘ب٘ٛ ِِٛٝ ٞبي وشثٙي اص اخضاي وّيذي ثذػت آٚسدٖ ٞذف اكّي روش ؿذٜ دس فٛق ثٝ 

 . فٙٛاٖ ٔلبِح ػبختٕب٘ي ثب فّٕىشد ثبالي چٙذ ٔٙؾٛسٜ ، ثبصي ٔي وٙٙذ

 6تلٛيش  

 

 واوًپًشش َای ظىگ يچًب

 

ي اكّي ايٗ ٘ب٘ٛپٛؿؾ ٞب ي آ٘تي ثبوتشيبَ ، ٔمبْٚ دس ثشاثش آة ، ٞٛا، ٔٛاد اسٌب٘يىي ٚ غيش اسٌب٘يىي ٞؼتٙذ ٚ يىي اص پٛؿؾ ٞب

كٙقت ػبختٕبٖ ثٝ ؿٕبس ٔي سٚ٘ذ . ٘ب٘ٛ پٛؿؾ ٞبي ػًٙ ٚچٛة تشويجبتي ٞؼتٙذ وٝ ضٕٗ حفؼ ؽبٞش اكّي ػغح ثبفث 

فذْ ايدبد چؼجٙذٌي دس ػغح ؿذٜ ٚ آة ، چشثي ٚ ػبيش آِٛدٌي ٞب سا اص ػغح دفـ ٔي وٙٙذ . ضٕٙبً ٘ب٘ٛ پٛؿؾ ٞبي ػًٙ 

داس٘ذ ٘يض ٔٛاسد اػتفبدٜ ثؼيبسي داس٘ذ . تشويجبت ايٗ ٘ب٘ٛ پٛؿؾ ٞب  ٚچٛة ثشاي ػغٛح ػٍٙي ٘فٛر پزيشوٝ خبكيت ٔىٙذٌي

ٔقٕٛالً ؿبُٔ إِبع ، ٘مشٜ ، ؿيـٝ ٚ ػشأيه ٔي ثبؿٙذ ٚ ثبتٛخٝ ثٝ ٔٛاسد ٔلشف ٕٔىٗ اػت ٔتفبٚت ثبؿٙذ ، أب دس اوثشآٖ 

 . دسخٝ ػب٘تيٍشاد ٔمبْٚ ٞؼتٙذ300ٞب فبص حبُٔ آة ٚاِىُ اػت ٚرسات آٟ٘ب تب 

 : مسیت َا

 پٛؿؾ ػغٛح ٔٙفز داس •

  حفؼ تٙفغ ػغٛح •

  حفؼ ػغٛح دس ثشاثشفٛأُ ٔحيغي •

 أىبٖ تٕيض ؿذٖ ِه ٞب اصخّٕٝ چشثي ٞب ٚسٚغٗ ٞب ثب آّة •

 خٌّٛيشي اص ايدبد وپه خّجه ٚ ٔـبثٝ آٟ٘ب ٚ ٔحبفؾت ػغٛح اصتبثيش٘ٓ ٚوثيفي ٞب •
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 : مًارد مصرف

ػغٛح چٛثي ٔقِٕٛي ثشاي ػغٛح چٛثي خالداس ٚػغٛح چٛثي سً٘ ؿذٜ ٞٓ پٛؿؾ ٞبي ػًٙ ٚچٛة ، فالٜٚ ثش اػتفبدٜ دس 

ٔٛسد اػتفبدٜ لشاسٔي ٌيش٘ذ . دسػغٛح چٛثي خالداسػٝ ٔبٜ پغ اصافٕبَ خال ٔٛسد اػتفبدٜ لشاسٔي ٌيش٘ذ ٚثشاي ػغٛح چٛثي 

 . سً٘ ؿذٜ اص٘ب٘ٛپٛؿؾ ٞبي چٙذ ٔٙؾٛسٜ اػتفبدٜ ٔي ؿٛد

ي ػبختٝ ٔي ؿٛ٘ذ پغ اص ٔذتي ثٝ ٔٙجـ ِىٝ ٚوثيفي تجذيُ ٔي ؿٛ٘ذ . ػيٕبٖ اػتفبدٜ ػبختٕبٖ ٞبيي وٝ ثب ػيٕبٖ ٞبي اِيبف

ؿذٜ دسٕ٘بي ػبختٕبٖ ٞب ، وثيفي ٞبٚوپه ٞب سأىيذٜ ٚثبتبثيش ٘ٛسخٛسؿيذ آٟ٘ب ساثخٛثي دسداخُ ٔبتشيغ خبيٍضيٗ ٔي وٙذ ٚ 

ؾ ٞبي ػًٙ ٚچٛة دسٕ٘بي ػبختٕبٖ ثبفث فذْ دٚسوشدٖ ايٗ ِىٝ ٞب ٚ وثيفي ٞب وبس ثؼيبس ٔـىّي اػت . اػتفبدٜ اص٘ب٘ٛپٛؿ

 . ٘فٛر وثيفي ٞب ، ثبوتشي ٞب ٚغيشٜ ثٝ داخُ ٔبتشيغ ٔي ؿٛ٘ذ ٚؽبٞش اِٚيٝ ٕ٘ب سا ثٝ خٛثي حفؼ ٔي ٕ٘بيٙذ

دسخت ٞبي ثضسي اعشاف ػبختٕبٖ ٞب ثب ثٝ خب ٌزاؿتٗ آثبس خٛد ثشسٚي ػغٛح ػبختٕبٖ ٞب ثبفث ٔي ؿٛ٘ذ ٕ٘بي ػبختٕبٖ ٞب 

سً٘ ػجض دسختبٖ ساثٝ خٛد ٌشفتٝ ٚثشاي تٕيض وشدٖ آٖ ٞب ٔي ثبيؼت اصاثضاستٕيضوٙٙذٜ ثبفـبسٞبي لٛي اػتفبدٜ  ثٝ ٔشٚس صٔبٖ

ؿٛد ، أب ايٗ فُٕ ٘يض ثبفث ٔي ؿٛد پغ اص چٙذ ٔبٜ دسػغح ػبختٕبٖ چؼجٙذٌي ثيـتشي ايدبد ؿٛد ٚ ػشيـ تش ٚساحت تشاص 

 . ٘يض اػتفبدٜ اص ثب ٘ب٘ٛپٛؿؾ ٞبي ػًٙ ٚچٛة ضشٚسي ثٝ ٘ؾش ٔي سػذ لجُ وثيفي ٞب ساثٝ خٛد خزة وٙٙذ دسايٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛاسد

ثتٗ ٌبصي ٚ ٔبػٝ ػًٙ ٞبيي وٝ ػبختبس ػفيذ سٍ٘ي داس٘ذ ٚاغّت دس آتّيٝ ٞب ٚ ايٛاٖ ٞب ثٝ وبس ٔي سٚ٘ذ ، وثيفي ٞب ٚچشثي ٞب 

ػتفبدٜ اصتٕيض وٙٙذٜ ٞبي ثبفـبس سا خزة وشدٜ ٚؽبٞش آٟ٘ب خيّي ػشيـ ثٝ كٛست ٘بٔغّٛثي تغييشٔي وٙذ . دس ايٗ ؿشايظ ا

ثؼيبس لٛي ٘يض وبسػبص ٕ٘ي ثبؿذ . أب دس كٛست اػتفبدٜ اص ٘ب٘ٛ پٛؿؾ ٞبي ػًٙ ٚچٛة دسحبِي وٝ ثٝ ػغح اخبصٜ تٙفغ دادٜ 

 . ٔي ؿٛد ، ثبفث فذْ ٘فٛر ٔٛاد ثٝ ػغح ٔي ؿٛ٘ذ ، ثذيٗ تشتيت سً٘ ٚػبختبس اكّي ػغح حفؼ ٔي ؿٛد

ؾ ٞبي ػًٙ ٚچٛة ثبفث ٔي ؿٛ٘ذ ػبختٕبٖ ٞب ٕٞشاٜ ثب ثبغچٝ ٞب ٚ ٔدؼٕٝ ٞبي اعشاف آٖ ٞب اص ٕٞچٙيٗ اػتفبدٜ اص٘ب٘ٛپٛؿ

 . تبثيشات ٔحيغي ٔحفٛػ ٔب٘ذٜ ٚ ثٝ ٔشٚسصٔبٖ دس سً٘ آٖ ٞب تغييشي ايدبد ٘ـٛد

 7تلٛيش 
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 شیشٍ

 

٘ب٘ٛ پٛؿؾ ٞبي ؿيـٝ دس كٙبيـ ػبختٕبٖ ٚاتٛٔجيُ ثيـتشيٗ وبسثشد سا داس٘ذ ، دس ادأٝ ثٝ ثشخي اصوبسثشد ٞبي آٟ٘ب دس كٙبيـ 

 : ػبختٕب٘ي اؿبسٜ ؿذٜ اػت

 شیشٍ َای خًد تمیس شًوذٌ

ٔي دٞٙذ ، ػغح ٞيذسٚفيُ آٟ٘ب اص ايٗ ٘ٛؿ ٘ب٘ٛ پٛؿؾ ٞب ، ثبضخبٔت چٙذ ٘ب٘ٛٔتش دس ػغح ؿيـٝ يه فيّٓ آة دٚػت تـىيُ 

تبثيش ٘ٛس خٛسؿيذ يه فٛتٛوبتبِيؼت تـىيُ دادٜ ٚآة خٕـ ؿذٜ دس ػغح ، دسٔمبثُ ٘يشٚي خبرثٝ صٔيٗ ٔيضاٖ آة / ٞٛا سا 

ثشسٚي خٛد افضايؾ دادٜ ٚثذيٗ تشتيت آة خٕـ ؿذٜ دس ػغح تٕبٔبً پخؾ ؿذٜ ٚثخٛدي خٛد أىبٖ تٕيض ؿذٖ ساثٛخٛد ٔي 

 . آٚسد

ؿؾ ٞبي اػتفبدٜ ؿذٜ ثشسٚي ؿيـٝ پغ اص ؿؾ ٞفتٝ خبكيت خٛد تٕيضؿٛ٘ذٌي سا اص خٛد ٘ـبٖ ٔي دٞٙذ . ثٙب ثٝ ٘ب٘ٛپٛ

ٌفتٝ ٔتخلليٗ ٘ب٘ٛرسات ٘ب٘ٛرسات دي اوؼيذ تيتب٘يْٛ ٔٛخٛد دس ايٗ ٘ب٘ٛ پٛؿؾ ٞب داساي دٚ خبكيت اػت ، يىي اص آٖ ٞب 

خبكيت ضذ ففٛ٘ي وٙٙذٌي اػت، صيشا ٘ب٘ٛرسات دي اوؼيذ تيتب٘يْٛ فٛق اِقبدٜ ٞيذسٚفيُ ثٛدٖ آٖ اػت، ديٍش آٖ وٝ داساي 

لبدسثٝ ؿىؼتٗ ٚتدضيٝ آاليٙذٜ ٞبي آِي اػت . ايٗ تبثيشپغ اصٌزؿت چٙذ ٞفتٝ دس ؿيـٝ ايدبد ٔي ؿٛد، صيشا تيتب٘يْٛ دي 

 ٔحيظ ٞبي وثيفي پغٚػ وشدٜ سٞب ٔٛخٛد ٞبي وثيفي اص سا ٞب ؿيـٝ ٚ ٬اوؼبيذ ثبيذ دس داخُ ٔبتشيغ ؿيـٝ خبيٍضيٗ ؿذٜ

 ِىٝ ايٙىٝ ثذٖٚ ؿٛد ٔي ثبفث ػغح دس ة آ ٔؼبٚي ؿٛ٘ذٌي پخؾ خبكيت.  ثجشد ثيٗ ٚاص ٕ٘ٛدٜ تدضيٝ وبتبِيتيه كٛست ساثٝ

 . فبسي ؿٛد ٞب اصوثيفي ػغح ثٕب٘ذ ثبلي اي

 8تلٛيش       

 

 شیشٍ َای کىترل کىىذٌ اورشی

ايٗ ٘ٛؿ ؿيـٝ ٞب ضٕٗ داساثٛدٖ تٙٛؿ دسسً٘ ٚػبيش خلٛكيبت، لبدس٘ذ ثبوبٞؾ ؿذيذ أٛاج ٔبٚساء ثٙفؾ ٚٔبدٖٚ لشٔض فجٛسي 

دسكذ اص ٞذس سفتٗ ا٘شطي داخُ ػبختٕبٖ خٌّٛيشي وشدٜ ٚدس 80دسكذ ٚدس تبثؼتبٖ تب 85ٚتٙؾيٓ فجٛس ٘ٛسٔشئي، دس صٔؼتبٖ تب 

 . كشفٝ خٛئي ٔلشف ا٘شطي ، ٘مؾ ثؼضائي داؿتٝ ثبؿٙذ

 

 شیشٍ َای محافظ در برابر آتش

ؿيـٝ ٞبي ٔحبفؼ دسثشاثش آتؾ ٘يض يىي ديٍشاص دػتبٚسدٞبي فٙبٚسي ٘ب٘ٛ اػت . ايٗ ٔحلَٛ اص عشيك لشاسدادٖ يه اليٝ ؿفبف 

ْ ٌشْ ؿذٖ ؿيـٝ ايٗ اليٝ ؿفبف تجذيُ ٔحتٛاي ٘ب٘ٛ رسات ػيّيغ دسٔيبٖ دٚ كفحٝ ؿيـٝ اي ػبختٝ ٔي ؿٛد وٝ دس ٍٞٙب

 . ثٝ ٔحبفؾي ػخت ، تيشٜ ٚٔمبْٚ دسثشاثش آتؾ ٔي ؿٛد
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 9تلٛيش         

 
 

 روگ واوً عایق

سً٘ ٘ب٘ٛ فبيك ٔحلِٛي اػت وٝ ثب وٕه فٙبٚسي ٘ب٘ٛ ٔٛفك ؿذٜ اػت دس فيٗ ثشآٚسدٜ ػبختٗ ٔؼبئُ صيؼت ٔحيغي ، فبيك 

وبسي حشاستي ثب پٛؿؾ اليٝ ٘بصن سا ثٝ ٕٞشاٜ ٔحبفؾت اص خٛسدٌي ٚ ٔمبٚٔت دس ثشاثش سعٛثت ٚ سؿذ وپه ٚ لبسذ ، يىدب ثٝ 

 . سداسٔغبٖ آٚ

% ٔٛخت وبٞؾ ٞضيٙٝ ٞبي ػيؼتٓ ٞبي ٌشٔبيـي ٚ ػشٔبيـي ؿٛد . 40اػتفبدٜ اص سً٘ ٘ب٘ٛ فبيك دس ػبختٕبٖ ٔي تٛا٘ذ تب 

ٕٞچٙيٗ سً٘ ٘ب٘ٛ فبيك ٔٛخت افضايؾ فٕش تبػيؼبت ػبختٕبٖ ٔي ٌشدد ٚ دس يه دٚسٜ ٔيبٖ ٔذت ثبفث وبٞؾ ٞضيٙٝ ٞبي 

٘بؿي اص كذٔبت سعٛثت ، ٘ٓ ٚ سؿذ وپه ٚ لبسذ ٚ دس ٟ٘بيت ٞضيٙٝ ٞبي  ػبختٕبٖ اص خّٕٝ سً٘ آٔيضي ٔدذد ، ٞضيٙٝ ٞبي

 . ٔشثٛط ثٝ ٔلشف ا٘شطي ٔي ٌشدد

 

 : مشخصات

  سً٘ آٔيضي ٚ فبيك وبسي ديٛاسٞب ، وف ، ػمف ٚ ثبْ ػبختٕبٖ •

  وبٞؾ ٔلشف ا٘شطي ٚ اكالح اٍِٛي ٔلشف •

  دسكذ دس ٔلشف ا٘شطي ػشٔبيؾ ٚ ٌشٔبيؾ 40كشفٝ خٛيي حذالُ  •

  سً٘ پبيٝ آة ، ثذٖٚ ٘يبص ثٝ حالَ ٚ دٚػتذاس ٔحيظ صيؼت •

  پٛؿؾ ضذ ٘ٓ ٚ سعٛثت ، آة ٌشيض ، ٔمبْٚ دس ثشاثش ٘فٛر ثبساٖ ٚ سعٛثت ٔحيظ •

  لبثُ اػتفبدٜ دس ٕ٘بي ثيشٚ٘ي ٚ ثبْ ػبختٕبٟ٘ب ثٝ دِيُ ٔمبٚٔت ثؼيبس ثبال دس ؿشايظ خٛي ٔختّف •

  چٛثي، ٌچي، ػيٕب٘ي، ثتٙي، ٌبِٛا٘يضٜ ٚ ػبيش ػغٛحثب چؼجٙذٌي ثبال ثش سٚي ػغٛح فّضي،  •

  داساي لبثّيت تٙفغ سً٘ ٚ پٛؿؾ ثٝ ٔيضاٖ •

  لبثُ ؿؼتـٛ ثب آة ٚ كبثٖٛ ٚ ساحتي تٕيض ٕ٘ٛدٖ ػغح •

  ٔمبْٚ دس ثشاثش سؿذ ثبوتشي ٞب ،وپه ٚ لبسذ •

  لبثّيت اػتفبدٜ ثٝ كٛست ثي سً٘ )ؿفبف( ٔتٙبػت ثب خٙغ ػغح •

  سٍ٘ي ، خبيٍضيٗ ثؼيبسٔٙبػت سً٘عيف  1600ثب  •

  خٛسؿيذ UV ضذ اؿقٝ •

 دسخٝ ػب٘تيٍش 50تب  10دٔبي ٔٙبػت خٟت افٕبَ پٛؿؾ :  •
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 10تلٛيش         

 

 واوً عایق پتًیی

 

ي كٙقتي ٔحؼٛة ٔي ٌشدد . ايٗ فبيك لبثُ ا٘قغبف ثٛدٜ ٚ ؽبٞشي ؿجيٝ ثٝ پتٛ داسد ٚ اص ٘ب٘ٛ فبيك پتٛيي ا٘مالثي دس فبيك وبس

اِيبف ٔخلٛف ٚ ػّيىبطَ عي فشآيٙذي خبف ، دس دٔب ٚ فـبس ثحشا٘ي ٚ ثب اػتفبدٜ اص فٙبٚسي ٘ب٘ٛ تٟيٝ ؿذٜ اػت . ايٗ فبيك ثب 

دسخٝ ػب٘تيٍشاد ثٝ فٙٛاٖ يه  650دسخٝ ػب٘تيٍشاد تب  -265ضخبٔتي دس حذ ٔيّيٕتش ٚ ثؼيبس ػجه ٔي تٛا٘ذ دس ثبصٜ دٔبيي 

 . فبيك حشاستي ٚ ثشٚدتي ثٝ وبس سٚد

 

 : مسایا

  دٚػتذاس ٔحيظ صيؼت ٚ ثذٖٚ ٞيچٍٛ٘ٝ ٔٛاد آِٛدٜ وٙٙذٜ ٚ آصثؼت •

 دٚاْ ٚ پبيذاسي ثؼيبس صيبد دس ؿشايظ ػخت آة ٚ ٞٛايي •

  ضذ حشيك ٚآتؾ ٔغبثك اػتب٘ذاسد •

  يت ٌشٔبيئمبْٚ دس ثشاثش تخش •

  وبسايي فبِي دس دٔبٞبي ثؼيبس پبييٗ •

  ٔمبْٚ دس ثشاثش ٘فٛر آة •

  داساي ضخبٔت ثؼيبس وٓ •

  ٔمبْٚ دس ثشاثش خٛسدٌي صيش فبيك •

 ؽبٞش پتٛيي ؿىُ ، لبثُ ا٘قغبف ٚ ضذ ضشثٝ •

 ثؼيبس ػجه ٚ وٓ حدٓ •

 ٘لت ثؼيبس ػشيـ ٚ ساحت •

 ثٝ پـٓ ػًٙ ، پّي يٛستبٖ ، وّؼيٓ ػيّيىبت ٚ فْٛ ٌالعدٚ تب پٙح ثشاثش فبيك وبسي ثٟتش ٘ؼجت  •

 لبثُ اػتفبدٜ دس كٙبيـ ٘فت ، ٌبص ، پتشٚؿيٕي ، ٘يشٌٚبٞي ٚ ػبيش كٙبيـ •

 

 11تلٛيش 
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 گیری وتیجٍ

 
ؿٛد. ٚسٚد ٔحلٛالت ٔتىي ثش ايٗ  يبد ٔي« ٌزاسي وٙٙذٜ خشيبٖ ػشٔبيٝ سٚاٖ»ٚ « س٘ؼب٘غ فٙبٚسي»ٖ اص فٙبٚسي ٘ب٘ٛ ثٝ فٙٛا

ٔحيغي ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿت ٚ ٔٛخت ثشٚص  ٞبي دفبفي ٚ صيؼت فٙبٚسي خٟـي ثغ فؾيٓ دس سفبٜ ٚ ويفيت ص٘ذٌي ٚ تٛا٘بيي

ٚ خلٛكي وـٛسٞبي ٔختّف خٟبٖ ؿبُٔ طاپٗ، آٔشيىب، ٞبي دِٚتي  اوٖٙٛ ثخؾ ٞبي ثضسي التلبدي خٛاٞذ ؿذ. ٞٓ خبيي خبثٝ

اتحبديٝ اسٚپب، چيٗ، ٞٙذ، تبيٛاٖ، وشٜ خٙٛثي، اػتشاِيب، اػشائيُ ٚ سٚػيٝ دس سلبثتي تٍٙبتًٙ ثش ػش وؼت پيـتبصي خٟب٘ي دس 

يب دس « ثش٘بٔٝ ّٔي»ي وـٛس د٘يب دس صٔيٙٝ فٙبٚسي ٘ب٘ٛ داسا 30ثش٘ذ. ٞٓ اوٖٙٛ حذٚد  الالُ يه حٛصٜ اص ايٗ فٙبٚسي ثٝ ػش ٔي

ا٘ذ.  ثشاثش افضايؾ دادٜ 5/3ػبَ ٌزؿتٝ ثٛدخٝ تحميك ٚ تٛػقٝ دس أش فٙبٚسي ٘ب٘ٛ سا ثٝ  5حبَ تذٚيٗ آٖ ٞؼتٙذ ٚ عي 

ا٘ذ. كٙقت ػبختٕبٖ ػشٔبيٝ  وـٛسٞبي طاپٗ ٚ آٔشيىب ٘يض فٙبٚسي ٘ب٘ٛ سا اِٚيٗ اِٚٛيت وـٛس خٛد دس صٔيٙٝ فٙبٚسي افالْ وشدٜ

تٛاٖ ثٝ اتىبء ثٝ  ؿٛد ـ ٔي دٞذ ـ وٝ فالٜٚ ثش ٞضيٙٝ ػبخت آٖ ؿبُٔ ٞضيٙٝ ٍٟ٘ذاسي ٘يض ٔي خٛد اختلبف ٔيفؾيٕي سا ثٝ 

اي وٝ پبيذاس ثٕب٘يٓ ٚ ثب استمبي  تٛاٖ ا٘شطي سا ٔذيشيت وشد ثٝ ٌٛ٘ٝ ٘ب٘ٛتىِٙٛٛطي ٞٓ فٕش ٔفيذ ػبختٕبٖ سا افضايؾ داد ٚ ٞٓ ٔي

 .ٛاس ػبصيٓويفيت ص٘ذٌي ساٜ سا ثشاي آيٙذٌبٖ ٘يض ٕٞ
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