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 همذهِ: -1
 ٔٔاِظ علاعی، ُاؽٝ ًٝ میل تٝ ؿاكؿ ٚرٛؿ ارلا تا ایـٜ ٔلعّٝ ام ٞا ًامٜ ایٗ علط كٚ٘ـ ؿك غِایی ٞای ًامٜ ٔٛكؿ ؿك آ٘ضٝ

 تلاتل ؿك ًایثاٖ ایزاؿ ؿا٘ٙـ ٔی غِایی ٞای ام ًامٜ اًتفاؿٜ ٔنایای ٔٛكؿ ؿك واكفلٔایاٖ آ٘ضٝ ُٛؿ. ٔی تٙـی تمٌیٓ ًاؽت ٚ

 ٞای ٞنیٙٝ واَٞ ٘تیزٝ ؿك ٚ ًاؽتٕاٖ تٝ ؽٛكُیـ تاتَ واَٞ ٚ ٚ تلف تاكاٖ تلاتل ؿك ٔغافظت آفتاب، ٘ٛك واَٞ ٚ UVاُؼٝ

 ٔؼٕاكی ایٍٙٛ٘ٝ ام اًتفاؿٜ ٔماْ ارلایی ام ایٗ تىِٙٛٛهی صلایی ؿك اًاًی ًٛاَ ِیىٗتاُـ.  آٟ٘ا ٔی تامیافت لاتّیت ٚ ًلٔایِی

 ٔاِی ارلای ٞای ٔغـٚؿیت ٌاٞی ٚ تزاكی ٞای رٙثٝ ؽاّ، علعی ارلای ؿك فٌّفی ٘ظل ٘مغٝ ؿِیُ آٖ ٌاٞی وٝ تاُـ، ٔی

 تا علط یه ایزاؿ ٚ مٔاٖ ٔؼٕاكی ٘یامٔٙـ علط یه ایزاؿ وٝ اًت آٖ ؿِیُ ایٗ ام ٔٙغمی ٌیلی ٘تیزٝ تٙاتلایٗ ٚ تاُـ ٔی علط

 تاُـ. ٔی ؿٚصٙـاٖ مٔا٘ی ٘یامٔٙـ ٔٙؼغف ٔؼٕاكی

 ٚ علط غِاء ًیٌتٓ، ٍٟ٘ـاك٘ـٜ ًامٜ علط ٔؼٕاكی، علاعی ُأُ وٝ تٛؿٜ، آّی لٌٕت صٟاك ُأُ ٞا إِاٖ ایٗ علاعی

 ٚ ٞا ایـٜ ٚ ٞا علط ، ٞا ا٘ـامٜ ٚ اتؼاؿ ام ًٚیؼی ٔغـٚؿٜ ؿك غِایی ٞای تاُـ. ًامٜ ٔی غِاء ٘یام ٔٛكؿ وَِ ٕ٘ٛؿٖ ِٔؾْ

 تنكي ؿٞا٘ٝ ٞای پَُٛ تاػج ٞایی ًامٜ صٙیٗ تٛؿٖ ًثه ٚ ای پًٛتٝ ٔاٞیت  تاُـ. ٔی اًتفاؿٜ لاتُ ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ واكتلی ؿك

 تٝ ٔٙزل غِایی ٞای ًامٜ یا ٚ ٞای فٛالؿی إِاٖ تا پَُٛ ایٗ ارلای ٔٛكؿ ایٗ ام ٔخاِی ػٙٛاٖ ٌلؿؿ. تٝ ٔی ٔٔاِظ وٕتلیٗ تا

 تٕاْ ؽاكری، ٔغیظ علاعی ؿك ًاؿٜ تیا٘ی تا ٞا پَُٛ واكتلی ایٗ ٌلؿؿ. ٔی ٞا ٞنیٙٝ ٚ ٔٔاِظ ؿكٓـی ؿك 58 تا واَٞ

 ٚ ؿایٕی ٞای ًامٜ تٝ تٛاٖ ٔی رّٕٝ ایٗ ام وٝ تاُـ ٔی یاؿ تٛؿ ٚ ٔؼٕاكی إِاٖ ٞای ًایثاٖ، ایزاؿ ٘یام تٝ وٝ اًت ٔٛاكؿی

 ، ٞا ًاؽتٕاٖ ٚكٚؿی ٞا، اًتاؿیْٛ وٙفلاٌ٘ی، ٚ ٕٞایِی فضاٞای تاًتا٘ی، فضاٞای ٚكمُی، ٚ تاكیؾیفضاٞای  رٟت ٔٛلتی

 ٚ پاكن ٞا كٚی، پیاؿٜ ٌٔیلٞای ؿك اًتلاعت فضای آالصیك، تام، فضای ؿك ؿایل ٞای كًتٛكاٖ ٞا، اتٙیٝ ٚ ًاؽتٕاٖ ٕ٘ای

ٞای  إِاٖ ػٙٛاٖ تٝ ٘ین ٞای ؿاؽّی ٔغیظ علاعی ؿك ٚ تاُـ ٔی ًاؿٜ یا ٚ پیضیـٜ ٞای ُىُ تا ٚ ٌٔافلتلی ٞای ًٛاعُ، پایا٘ٝ

  .تاُـ ٔی واكتلی آٖ ؿاكای ٘ظایل ٚ عثماتی فضاٞای رـاوٙٙـٜ ٚكٚؿی، ًایثاٖ ٘ظیل ٔؼٕاكی

٘ین  ٌاٞی ٚ میاؿ ػٕل عَٛ ؿاكای ٕٞضٙیٗ ٚ ُفاف ٘یٕٝ میثا، تّىٝ ًثه، تٟٙا ٘ٝ ٞای غِایی تٝ ػثاكت ؿیٍل ًامٜ

 ٞٙل، ٞای والًیه صٟاكصٛب ُىٌتٗ ٚ میثایی ایزاؿ ؿك ٟٔٙـى ٚ علاط ؽاللیت ٌقاُتٗ ٕ٘ایَ تٝ تاُٙـ، التٔاؿی ٔی

 (2012 -)ّٞٗ تٛیٗ  .تاُـ ٔی ٞا ًامٜ ایٗ تٛؿٖ فلؿ تٝ ٔٙغٔل ٞای رٙثٝ ام ٟٔٙـًی ٔؼٕاكی ٚ

 

 رٍش تحمیك: -2
ٞای علاعی ًیٌتٓ ٞای ًامٜ غِایی تٛؿٜ وٝ  ای ٚ رٕغ آٚكی كٍٚ ٔغاِؼات وتاتؾا٘ٝ 1ٔثٙای ایٗ ٔماِٝ ٚ پوَٚٞ

پوٍِٚٞلاٖ ٌٛ٘اٌٛ٘ی تٝ آٟ٘ا پلؿاؽتٝ تٛؿ٘ـ. ؿك ایٗ ٔیاٖ ًامٜ ٞای غِایی تیَ ام ًامٜ ٞای ؿیٍل ػاللٝ ٔؤِفاٖ كا رّة 

ًؼٝ ٚ ٘ین الـأات وٙٛ٘ی ؿك اعـاث ایٗ ٘ٛع ولؿ٘ـ ٚ آ٘اٖ تا رٌتزٛ ؿك ٔماالت ٚ ٔتٖٛ التیٗ تٛاٌ٘تٙـ تاكیؾضٝ ًاؽت ٚ تٛ

 ًامٜ كا ؿًت یاتٙـ.

 

 پیطیٌِ تحمیك: -3
ای ؿاِ٘زٛیاٖ ٔؼٕاكی تأِیف ٚ تـٚیٗ ٚ یا تلرٕٝ ُـٜ ا٘ـ وٝ  ٞایی تٝ ٔٙظٛك اكتمای ًغظ ؿاَ٘ فٙی ٚ ًامٜ تاوٖٙٛ وتاب

ٞای ٔتـاَٚ  تٛا٘ٙـ ؿاِ٘زٛیاٖ كا تا فلْ ٞا ٔی بؿك ایٗ ٔیاٖ تایٌتٝ اًت ام اًتاؿاٖ ٌلأی ؿك ایٗ مٔیٙٝ تمـیل ٌلؿؿ. ایٗ وتا

ٚ تلٚم ًاؽتٕا٘ی، ؿكن ػٕٛٔی كفتاك ًامٜ ٞا ٚ تؼأُ ًامٜ ٚ ٔؼٕاكی آُٙا  2ٞای ٔـكٖ ٞا ٚ تىِٙٛٛهی ًاؽتٕا٘ی، ًیٌتٓ

 ًام٘ـ.
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 :غطایی ّای ساسُ اس استفادُ هشایای -4

 ٚ تٛؿٜ تیِتلی ا٘ؼغاف پقیلی تٙٛع، ؿاكای ًاؽتٕا٘ی ٔتـاَٚ ٔٔاِظ تٝ ٌ٘ثت ٞا ًامٜ ایٗ ؿك كفتٝ واك تٝ ٞای پًٛتٝ

 ٚ ُىُ ٔغـٚؿیتی ٞیش تـٖٚ تٛاٖ ٔی تلای آٟ٘ا ٚ ٌٞتٙـ ؿاكا ٘ین ٔٛاكؿی ؿك كا ٘ٛك ٘فٛف لاتّیت ایٙىٝ اضافٝ تٝ ٌٞتٙـ ًثه

 ٕ٘اٞای ٚ ٞا ًمف تلای رایٍنیٙی لاتّیت ٔٛاكؿ ٕٞٝ ؿك ٞای غِایی ًامٜ ولؿ. ٞلصٙـ ایزاؿ تؼـی ًٝ عتی ًغغی ًاؽتاك

ٌٞتٙـ.  ؿاكا عتٓ تغٛك ؽاّ ٘یامی كفغ تلای كا ًاؽتٕاٖ وُ ام تؾِی ػٙٛاٖ تٝ اًتفاؿٜ ُـٖ تٛا٘ایی أا ٘ـاك٘ـ كا ًاؽتٕا٘ی

 ٞا تا ًامٜ ایٗ ًاؽتٗ میلا تاُـ، ٔی ٓلفٝ تٝ ٔملٖٚ تٛرٟی لاتُ ٔیناٖ تٝ غِایی ٞای ًامٜ ام اًتفاؿٜ یه تٙا ػٕل عَٛ ؿك

 صٙـ ٞای ٌٔاعت ٚرٛؿ ایٙىٝ اًت. تا ٕٞلاٜ ٍٟ٘ـاكی ٚ تؼٕیل وٓ ٞنیٙٝ ٚ ٘ٔة مٔاٖ ٔـت تٛؿٖ وٓ ٔٔاِظ، ؿك رٛیی ٓلفٝ

 عـالُ آٟ٘ا، ػاِی ٔىا٘یىی ٞای ٚیوٌی ٚ ٞا پًٛتٝ وٓ ٚمٖ تٝ تٛرٝ تا أا ٌٞتٙـ، پَُٛ لاتُ ٞا ًامٜ ایٗ تا ٔتلٔلتؼی ٞناك

فلاٚا٘ی  ٞای پیضیـٌی ام ًاؿٌی ػیٗ ؿك ٞا ًامٜ ایٗ ارلای ٚ ٔغاًثات علاعی، ؿیٍل تیاٖ تٝ .اًت ٘یام ٔٛكؿ ًتٖٛ ٚ ٌاٜ تىیٝ

 ِ٘اٖ اًتاؿیْٛ ًمف تلای ٞای غِایی ًامٜ میل اًتفاؿٜ ُىُ ؿاكؿ. ؿك كٚم ػّْٛ ٚ تىِٙٛٛهی ام اًتفاؿٜ تٝ ٘یام وٝ تلؽٛكؿاك٘ـ

  .اًت ُـٜ ؿاؿٜ

 تلای ٞایی ٘أؼیٙی میاؿ، ٔنیت آٟ٘ا، ؿكرٝ ٚم٘ی ًثه رٟت تٝ ٔٙاًة ای ِلمٜ غِایی كفتاك ًامٜ ٞای ٔنیت ٟٕٔتلیٗ ام

 ام ٌلؿؿ تاُـ، وٝ ٔٙزل ٔی ٔی ٞا ًامٜ ایٍٙٛ٘ٝ ٞای ؿیٍل ٔنیت ام ٔؼٕاكی رٙثٝ ٚ ًتٖٛ تٝ ٘یام تـٖٚ میاؿ ٞای ؿٞا٘ٝ پَُٛ

 اًتفاؿٜ ... ٚ ٞا ایٍِاٜٞٛاپیٕا، ٕ٘ ٞای ٓٙؼتی، آُیا٘ٝ ٕٞضٖٛ اًتاؿیْٛ ٞای ٚكمُی، ًاِٗ ٞایی ٔىاٖ تلای ٞا ًمف ایٍٙٛ٘ٝ

 (2012 -)ٔایىُ ًیـَ  .ٌلؿؿ

 

 باضذ:  هی سیز ضزح بِ خاصی ٍیضگیْای دارای غطایی ّای ساسُ

 غِایی ؿك ًامٜ ٔٔلفی تاُـ. )فٛالؿ ٔی ٔٔلفی ٔٛاؿ عـالُ تا تنكي ٞای ؿٞا٘ٝ پُٛا٘ـٖ تٝ لاؿك غِایی ًامٜ ًیٌتٓدّاًِ: 

 تاُـ( ٔی ؿیٍل ٔتـاَٚ ٞای ًامٜ ام وٕتل ًْٛ یه

 .تاُـ ٔی التٔاؿی ٚ تاال تٌیاك ٘ٔة ٚ ٔٛ٘تاه ػّٕیات ًلػت لغؼات تٛؿٖ ًاؽتٝ پیَ ػّت تٝ:  ًصب سزعت

 .تاُـ ٔی ؿاكا كا ؿًت تا راتزایی لاتّیت ٚ تٛؿٜ وٓ ٚمٖ ؿاكای غِایی ًامٜجابجایی:  لابلیت ٍ کن ٍسى

 ؽغلی ایٙىٝ تـٖٚ ًتٟٛ٘ا راتزایی أىاٖ ٚ تٛؿٜ ؿاكا كا ًغظ واَٞ ٚ افنایَ لاتّیت غِایی ًامٜطزاحی:  در پذیزی اًعطاف

 .تاُـ ٔی ٔیٌل ٌلؿؿ ایزاؿ غِایی تلای ًامٜ

 ؿك تاكتاؿ ا٘فزاك مِنِٝ ٕٞضٖٛ ؿیٙأیىی تاكٞای تلاتل ؿك تاالتلی ٔماٚٔت غِایی ًامٜدیٌاهیکی:  ًیزٍّای بزابز در هماٍهت

 .ؿٞـ ٔی ِ٘اٖ ؽٛؿ ام ؿیٍل ٞای ٔتـاَٚ ًامٜ تٝ ٔمایٌٝ

ٔىا٘یىی  ٚ اِىتلیىی تاًیٌات ػثٛك رٟت تٛاٖ ٔی كاعتی تٝ فضایی ٞای ُثىٝ ؿك ؿٚالیٝ تیٗ ام فضای:  تاسیسات عبَر

 .ٕ٘ٛؿ اًتفاؿٜ

 .٘یٌت ًامٜ ایٗ ؿك وافب ًمف ام اًتفاؿٜ تٝ ٘یامی ٚ تٛؿٜ میثا تٌیاك ظاٞلی ٕ٘ای ٘ظل ام غِایی ًامٜسیبا:  ظاّز

 ٔٛضؼی ؽلاتی ٔؼٕٛال ٚ تٛؿٜ تاال ًامٜ ٘ٛع ایٗ ٘أؼیٗ آٚكؿ، ؿكرٝ ٔی پاییٗ كا ًامٜ ُىُ تغیل ًامٜ میاؿ ًؾتیساسُ:  ایوٌی

 .ٌلؿؿ ٔی ا٘زاْ رٟات تٕاْ ؿك تَٙ تٛمیغ تؼـی، ًٝ كفتاك ٌلؿؿ، تؼّت ٕ٘ی ًامٜ وُ ؽلاتی تاػج
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 :ّای ٌّذسی ساسُ غطایی اًَاع هذل -5
 (Double Layer Space Structures)دٍالیِ  یا یك تخت غطایی ساسُ

 
 پزٍفسَر َّضیار ًَیي( –دٍالیِ )ساسُ فضاکار  یا یك تخت غطایی ًوًَِ ساسُ – 1ضکل 

 
 تٛا٘ـ ٔی اتٔاالت ؿٚالیٝ ٞای ًامٜ ؿك ؿكعاِیىٝ تاُـ ٔی ّٓة ٞٓ تٝ ٞا ٚ٘ـ ٞٓ اتٔاَ الیٝ ته غِایی ٞای ًامٜ ؿك

ٞای تؾت ٚرٛؿ  تاُـ. ؿك ُثىٝ ُثىٝ ؿٚ الیٝ ُأُ ُثىٝ ؿك تاال ٚ پاییٗ ٚ ؽلپاٞای ٔتماعغ تؼٙٛاٖ راٖ ٔی .ٔفّٔی تاُـ

)ٔٔغفی تاُـ.  تل ٔی تاُـ، كفتاك تٟتلی ؿاك٘ـ ٚ التٔاؿی اػضای ٔٛكب ٌ٘ثت تٝ عاِتی وٝ ؿك آٖ تٕاْ اػضاء افمی ٚ لائٓ ٔی

 (1393 -ٔیلمایی آُ 
 ؿك ُثىٝ ؿٚالیٝ: ٔنایا ٚ ٔؼایة اتٔاَ ٔفّٔی

 تاُـ. ِنٚٔی تٝ ٔفّٔی تٛؿٖ اتٔاالت ؽلپاٞا ٕ٘ی -

 ُٛؿ تا اًتفاؿٜ ام اتٔاالت رُٛی یا اًتفاؿٜ ام ٌٛی ٚ پیش ُثىٝ ؿٚالیٝ تؼثیٝ ٕ٘ٛؿ. ؿك ایٗ ًیٌتٓ ٔی -
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 (Barrel Vults) هزکب چلیك ٍ سْلَی یا سْوَی اًحٌادار ّای ضبکِ -چلیك 

 

 پزٍفسَر َّضیار ًَیي( –ًوًَِ چلیك )ساسُ فضاکار  – 2ضکل 
 

 

ای اًت وٝ تٟٙا  ُٛؿ. تفّٖٛ رنء ٔٔاِظ پاكصٝ صیّه ؿٚ الیٝ تا ٔٔاِظ پُٛا٘ٙـٜ تفّٖٛ تٛؿٜ وٝ ام رٙي غِایی تؼلیف ٔی

 تاُـ. ا٘ٛاع صیّه ػثاكتٙـ ام: ضؼف آٖ ا٘تِاك ٌامٞای ًٕی ؿك ٍٞٙاْ اتَ ًٛمی ٔی

 ّٓةصیّه ِٕال تا اتٔاالت  -

 تاُـ. صیّه ٔلوة ؿكٜ ًٚظ: ػّٕىلؿ آٖ ٔا٘ٙـ تیل ػظیٓ تٛؿٜ ٚ تیِتل میثایی ٘مٍٛ ؿك عاِت ًٝ الیٝ ٔی -

 (Domes) لَسی چٌذ ّای گٌبذ ٍ صئَدیشیك ٍ دیاهاتیك - ّا گٌبذ
٘اپایـاكی ٚ تاًت اتٔاالت ٞٓ ٚ٘ـٞای ٌٙثـ ّٓة ارلا ٌلؿؿ، ارلای اتٔاالت ٔفّٔی ٔٙزل تٝ  ؿك عاِت ٌٙثـ ته الیٝ ٔی

 ٌلؿؿ. ا٘ٛاع ٌٙثـٞا ُأُ: فلٚرِٟی ؿك رٟات لائٓ ٔی

تٛاٖ ٞٓ ٚ٘ـٞایی ؿك تاالی ٌٙثـ كا تٔٛكت  تلای رٌّٛیلی ام امؿعاْ ؿ٘ـٜ ٞا ؿك ٔغُ تاد ٔی :Ribbed Domeای  گٌبذ دًذُ

 ٔٙظٓ عقف یا تٝ آغالط علّ ٕ٘ٛؿ.
تٛا٘ٙـ تٝ ٞٓ ٚ٘ـٞای لائٓ اتٔاَ ٌلؿیـٜ یا ام  ٔٛكب ٔی ؿك ایٗ ٘ٛع ٌٙثـ ٞٓ ٚ٘ـٞای :Schwedler Dome گٌبذ اضَدلز

 تاُـ. ٞا ٌقُتٝ وٝ ؿك عاِت ؿْٚ التٔاؿی تل ٔی كٚی آٖ
 تاُـ. ؿاكای اػضای ٔٛكب ٔی :Lamella Dome گٌبذ لوال

 ٌلؿ٘ـ. ام تؼـاؿی لاكس تِىیُ ُـٜ وٝ ٞل وـاْ ام آٟ٘ا ؿك ًٝ رٟت ُثىٝ تٙـی ٔی :Diamatic Dome گٌبذ دیواتیك
 تایٌت ام ٘ٛع ّٓة تاُـ. اتٔاالت ٔی: leric Dome گٌبذ بزایی
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 :هصالح ٍ اجشای ساسُ غطایی -6
 آِٛٔیٙیْٛ،ٚ  ٔایُ ، افمی اػضای ػٙٛاٖ تٝ ًٚپلی ٘اٚؿا٘ی تؼضاً یا ِِٛٝ ٔماعغ تا فٛالؿی ٔٔاِظ ام غِایی اغّة ًامٜ تلای

 ٔٛاكؿ تؼضی ؿك صٖٛ پًٛتٝ ٞٓ ٔٔاِغی ٔیاٖ ایٗ ؿك.ُٛؿ ٔی اًتفاؿٜ ػٕٛؿی  Shell، تتٗ ٚعتی آٟ٘ا ٔؾّٛط ٚ ، صٛب

 ٚ ارلا ًلػت ؽٌتٍی، تٙاٚتی، تاكٞای احل ٔفّٔی، تا اتٔاالت ٞای ًتٖٛ ٚ ؽلپا ام ای ٔزٕٛػٝ ام اًتفاؿٜ .اًت ُـٜ اًتفاؿٜ

 ٔغاتك ٚ A69 فٛالؿ ام ِیىٗ ؿٞـ. ٔی ًٛق آّی ًامٜ ػٙٛاٖ تٝ فٛالؿی ٔٔاِظ ام ًٕت اًتفاؿٜ تٝ كا ٔغاًثات آٖ ٘ظایل ٚ ٘ٔة

  PVDFام رٙي ٔٔلفی پاكصٝ ٚ  اًتا٘ـاكؿ ٕٞیٗ تا ٔغاتك ٘ین ٔٔلفی ٞای واتُ آّی، ًامٜ ػٙٛاٖ تٝ ASTM  اًتا٘ـاكؿ تا

 ؿك ًامٜ عاِیىٝ ؿك ٌلؿؿ ٔی اتٔاالت ٞنیٙٝ ٓلف ٞا ٞنیٙٝ وُ ام ؿكٓـ %50 تٝ ٘نؿیه غِایی ٞای ًامٜ ؿك .ٌلؿیـ ا٘تؾاب

  .تاُـ ٔی آٟ٘ا غِایی اتٔاالت ًامٜ ارنای ٟٕٔتلیٗ كٚ ایٗ ام .تاُـ ٔی ٞنیٙٝ وُ %20تٝ ٘نؿیه اتٔاالت ٞنیٙٝ ٔؼِٕٛی
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 ٚ ٌٛیٟا ؽٛؿ.كٚؿ ٔی تىاك تؼـی ًٝ اػضای تیٗ اكتثاط ٚ پایـاكی ایزاؿ ٔٙظٛك تٝ وٝ تٛپل فٛالؿی ولٜ یه ام اًت ػثاكت گَی:

 ٕٞضٙیٗ ؿاكای ٌٛیٟا.ُٛ٘ـ ٔی اػضا ٘یلٚٞای تیٗ تؼاؿَ ایزاؿ تاػج ٚ ؿاك٘ـ ٔی ٍ٘ٝ حاتت ٔٛلؼیت یه ؿك كا ُاٖ ٔلتٛعٝ اػضا

 كٚی ایٗ تل ِٔؾٔی مٚایای تغت ؽٛؿ ٔؾلٚعی ا٘تٟای تًٛظ ًامٜ ػضٛٞای وٝ تاُٙـ ٔی ٘ین ُؼاػی ؿاك كمٜٚ ًٛكاؽٟای

 یا آِٛٔیٙیْٛ رٙي ام تٛا٘ـ ٔی ٞا پیش ٌٛی. ُٛ٘ـ ٔی پیش ٚ ِ٘یٙٙـ ٔی تاُٙـ، ٔی ُـٜ ٔاُیٙىاكی ًغظ ؿاكای وٝ ًٛكاؽٟا

 ؽٛاٞیٓ تنكٌتلی اتٔاالت ٓٛكت ؿك ایٗ وٝ ٌلؿؿ وٙتلَ ٔٛرٛؿ ٞای ُىُ تغییل تلای تایـ تاُـ فٛالؿی اٌل أا.تاُـ فٛالؿ

 ٔتـاَٚ ٌٛی .ؿاكؿ ٘ین تاالتلی ٔماٚٔت وِِی ، ؿاكؿ فٛالؿ ًْٛ یه االًتیٌیتٝ ٔـَٚ ٚ ٚمٖ ایٙىٝ تل ػالٜٚ آِٛٔیٙیْٛ .ؿاُت

 رٙي ام ٔلٚ اتٔاَ ٞای تاُـ.ٌٛی ٔی St85وٕی تیَ ام  Fu  ٚFyتا ٔماٚٔت  45فٛالؿی ًیىا  آِیاه رٙي ام ایلاٖ وِٛك ؿك

 آٖ كٚی رٍٛ تٝ ٘یام صٙا٘ضٝ وٝ ایٌٙت 45ًیىا  ػیة تاُـ. ٟٕٔتلیٗ ٔی 45 ًیىا ُـٜ واكی وٛتیٗ ُـٜ فلس فٛالؿ آِیاه

 ٔاتیٗ مٚایای تا اًتا٘ـاكؿ ٌٛی.ٕ٘ٛؿ فلاٞٓ كا ٌٛی أىاٖ رٍٛ كٚی ٌلٔایَ پیَ تا تایـ ٚ ٘ـاكؿ ؽٛتی پقیلی تاُـ، رٍٛ

 ٔؼَٕٛ تاُـ. ٕٞضٙیٗ لغل ًا٘تیٕتل ٔی 30ٔیّیٕتل تا  60ام  ٞا ٌٛی ٔؼَٕٛ ٞای ضؾأت .تاُـ ٔی ؿكرٝ 45 تلاتل پیش

علاعی  تؾّٔٛ اتٔاالت علاعی ؿك تاُـ. آ٘ضٝ ًا٘تیٕتلی ٔی 150تا  60ٞای  ا٘ـامٜ ؿك اًتا٘ـاكؿ عٛك تٝ ٞا ٌٛی ؽاكری

 یا را٘ثی ٞای افناك ٘لْ تا تٛا٘ـ ٔی ٔٛكؿ ایٗ وٝ ُٛؿ تلكًی ؿكٖٚ آٖ ٞای تِٛت تـاؽُ ػـْ تلكًی اًت إٞیت عائن ٞا ٌٛی

 تیِتلی پقیلی ا٘ؼغاف اتٔاَ ُٛ٘ـ ٔغىٓ ٚ تٌتٝ ؿاؽُ ام ٞا پیش اتٔاَ ٔغُ ؿك اٌل ٕٞضٙیٗ .ٌلؿؿ وٙتلَ ؿًتی تٔٛكت

 (1393 -)ٓاؿق ٘ٔلتی  .ؿاُت ؽٛاٞـ
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ُٛؿ  ٔی رٍٛ تٝ ِِٛٝ وٝ فٛالؿی ُىُ ٔؾلٚعی لغؼٝ ام ٌٛی تٝ إِاٖ اتٔاَ ٔغُ ؿك ٞٙـًی ٔالعظات رٟت: هخزٍطی

 ؿك ٞای ِِٛٝ تلاوٓ ام رٌّٛیلی ٘مَ آٖ ٟٕٔتلیٗ. تاُـ ٔی فِاكی ٚ وِِی ٘ٛع ؿٚ ؿاكای لغؼٝ ایٗ. ٌلؿؿ ٔی اًتفاؿٜ

 تاُـ. ٔی ٘نؿیىی ٌٛی

آٖ  ا٘تٟای ؿٚ وٝ تاُٙـ ٔی ٞا ِِٛٝ كٚؿ ٔی تىاك فِاكی( ، )وِِی ٔغٛكی ٘یلٚٞای تغُٕ رٟت وٝ ٞا ًامٜ ؿیٍل ػضٛ لَلِ:

 وٝ ٞایی ِِٛٝ. ُٛؿ ٔی ًامؿ،رٍٛ پقیل ٔی أىاٖ لغؼات ًایل تا كا آٖ اتٔاَ وٝ ٔؾلٚعی لغؼٝ تًٛیّٝ آٖ ًل ٚ ُـٜ تلیـٜ

 تلٍ ٔتلی 3 ٚ 2 ؿك لغؼات ٔٔاِظ كفتٗ ٞـك ام تلای رٌّٛیلی وٝ تاُـ ٔی ٔتلی 6 ُٛؿ ٔی ًامٜ غِایی اًتفاؿٜ ؽلپای ؿك

 ٔتل 3 یا 2 عَٛ ؿك ٚ یىٌاٖ ٚ ٔماعغ عَٛ تا اػضای غِایی ٞای ًامٜ ٞای ٚ٘ـ اػضای ٞٓ تلای ٕٞیٗ تلای .ُٛؿ ٔی ؿاؿٜ

ٚ  ُٛؿ ا٘تؾاب ٌٔاٚی عَٛ تا أىاٖ عـ تا غِایی ًامٜ یه ٞای ٚ٘ـ ٞٓ یا ٞا ِِٛٝ تٕأی اًت ُـٜ تٛٓیٝ .اًت ُـٜ پیِٟٙاؿ

 ِِٛٝ ام ؿٚالیٝ تؾت ُثىٝ یه تلای صٙا٘ضٝ .تاُـ ِِٛٝ فٛالؿ ؿكٚ٘ی ضؾأت افنایَ تَٙ، پل ٘ٛاعی ؿك آٟ٘ا تٕاین ٘مغٝ تٟٙا

 ٞای ًاِٗ تلای ٔؾٔٛٓا ارلایی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ تیِتل تٛؿ ؽٛاٞـ ٔتل 2تلاتل ُثىٝ اكتفاع ُٛؿ اًتفاؿٜ ٔتل 3 ا٘ـامٜ تٝ ٞای

 .تاُـ ٔی تیپ ایٗ تٝ ٓٙؼتی

 ؿك عاِت ٓٙؼتفضاواكاٖ  فضایی ُثىٝ ؿك. ُٛؿ ٔی ٌلفتٝ وٕه آٖ ام ٘یلٚ ا٘تماَ رٟت ٚ تٛؿٜ ُـ٘ی رـا اتٔاَ یه پیچ:

ؿاكای  ًیٌتٓ ایٗ ٞای پیش.وٙـ ٔی پیـا ا٘تماَ ٔؾلٚعی ِ٘یٕٗ ٌاٜ تٝ پیش ٌُ ام وِِی ٘یلٚی ٚ وٙـ ٔی ػُٕ وِِی

 . تاُٙـ ( ٔی9/10ٚ  8/8) تاال ًؾتی والى

 اًت: ٕ٘ٛؿٜ تٙـی والى ٘ٛع ؿٚ ٞا پیش تلای DINاًتا٘ـاكؿ  ؿك
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 پیش تلای ٚ تلاتل لغلپیش 0.9 كمٜٚ ٔمـاك 8.8 والى پیش تلای وٝ ؿاكؿ ٞا تِٛت لغل تٝ تٌتٍی ٞا تِٛت ؿك ٔٛرٛؿ كمٜٚ عَٛ

 تا پیش ام اًتفاؿٜ تٝ ٔزثٛك ؿاكیٓ تیِتلی وَِ ٔمـاك وٝ ٞایی ٔغُ پیش، تلای لغل تلاتل 1.1 كمٜٚ عَٛ ٔمـاك 10.9 والى

 ػـْ ٚ ٌٛی ٞٙـًٝ تلكًی ٘ىتٝ ٟٕٔتلیٗ اتٔاالت علاعی ؿك .ؿاكؿ ٔٙاًثی كمٜٚ وٝ عَٛ تٛؿ ؽٛاٞیٓ 10.9 تاال ٔماٚٔت

 ٞای تیپ تؼـاؿ تا وٙیٓ ٔی ا٘تؾاب تاال ؿًت كا ٞا ٌٛی لغل ٔؼٕٛالًعَٛ .تاُـ ٔی ٌٛی ؿكٖٚ ٞای پیش كمٜٚ عَٛ تـاؽُ

 ٘ماط ؿك ًٛكاؽی ِِٛٝ ٕ٘ٛؿٖ ٔیناٖ ام پي اتٔاَ ٔغُ ؿك پیش ٚكٚؿ تلای ٔلٚ اتٔاَ ِِٛٝ ٞای ؿك ٕٞضٙیٗ .یاتـ واَٞ ٔٛرٛؿ

 آب ٚتثؾیل ؽلٚد تلای أا ؿٞـ واَٞ عـی تا تٛا٘ـ ٔی كا ٞا ٚ٘ـ ٞٓ ٔماٚٔت اٌلصٝ وٝ اًت تؼثیٝ ُـٜ ٞا ِِٛٝ ا٘تٟایی

 ٌٛی تٝ ٓاف ًغظ علیك ام ٚ اًّیٛ ًٚیّٝ تٝ آٖ ام ٚ ٔؾلٚعی ػضٛ ام ٘یلٚ تاُـ فِاك ؿك ٚ٘ـ ٞٓ اٌل .تاُـ تٛا٘ـ ٔفیـ ٔی

 .ؿاك٘ـ٘یلٚ  ا٘تماَ ؿك كا تاحیل تیِتلیٗ ٌٛی ؿكٖٚ ُـٜ كمٜٚ عَٛ ٚ ٞا تاُٙـ پیش وَِ ؿك ٞا ٚ٘ـ ٞٓ اٌل أا.ٌلؿؿ ٔٙتمُ ٔی
 (1393 -)ٓاؿق ٘ٔلتی 

 .ُٛؿ ٔی اًتفاؿٜ ٘ین ٌٛی ؿاؽُ ؿك ٞا پیش ٕ٘ٛؿٖ ٔغىٓ رٟت ٚ وٙـ ٔی ػُٕ فِاك ؿك وٝ تاُـ ٔی ای ٟٔلٜ اسلیَ)غالف(:

 ٚ اعٕیٙاٖ ولؿٖ ٔغىٓ رٟت. ٌلؿ٘ـ ٔی ٔتُٔ پیش تٝ پیٗ تًٛظ وٝ ُٛ٘ـ ٔی تِٛیـ ؿاك ًٛكاػ ٚ ُیاكؿاك ُىُ ؿٚ تٝ اًّیٛٞا

 عَٛ تِٛت ٚ اتٔاَ ؿك ٔٛرٛؿ ٘یلٚی تٝ تٌتٍی آٖ عَٛ وٝ وٙیٓ ٔی اًتفاؿٜ غالف یا اًّیٛ ام كمٜٚ ؿكٖٚ تِٛت وافی ٚكٚؿ ام

 ٘ٛع یا واكی فلس ٘ٛع ؿٚ ؿك ٞا غالف .اًت ٌلؿیـٜ تؼثیٝ ٌٛی ؿكٖٚ پیش فلٚكفتٍی ٔیناٖ وٙتلَ اًّیٛ تلای كٚی پیٗ.ؿاكؿ

 (1393 -)ٓاؿق ٘ٔلتی ُٛؿ.  تِٛیـ ٔی CNCاتٛٔاتیه  تلاُىاكی ؿًتٍاٜ ام اًتفاؿٜ

 ام ٔؼٕٛالً تاُٙـ ٔی ٚ تلف تاك ا٘تماَ رٟت تٝ وٝ غِایی ًامٜ كٚیی پَُٛ یا ًمف (:Claddingغطایی) ساسُ پَضاًٌذُ

 تلای تایٌت ٔی غِایی ٞای ًامٜ علاعی ؿك وٝ تاُـ ٔی پاییٗ تٌیاك ًؾتی ٚ ضؾأت ٘ٛع تا ام ٚ آِٛٔیٙیْٛ رٙي
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membrane  ٝتٌیاك ضؾأت تا ٚ پاییٗ ًؾتی تآفغ membrane ام ای ٓفغٝ إِاٖ غِایی ًامٜ كٚی پَُٛ ایٗ تؼلیف 

 .ؿٞیٓ كا واَٞ ٞا ًمف پَُٛ ٞای تیپ تؼـاؿ صٍٛ٘ٝ تـا٘یٓ وٝ اًت ٟٔٓ ؽیّی.ٕ٘ٛؿ اًتفاؿٜ وٓ ٚمٖ ٚ رلْ ٘ین ٚ ٘ٛع وٓ

 ؿك ٔؼَٕٛ أا ٘ٛع .تاُـ ٔی ُیِٝ اِیاف تا فایثلٌالى ،Colted PVCاتیّٗ،  ،پّی تفّٖٛ رٙي ام ٔؼٕٛال ٞا پُٛا٘ٙـٜ

 عَٛ وٙیٓ فضا ٚاكؿ كا%  60 تاالی میاؿ عثیؼی ٘ٛك ؽٛاٞیٓ ٔی اٌل .تاُـ ٔی اتیّٗ پّی ٘ٛع ام ٔؼَٕٛ اتؼاؿ تا غِایی ٞای ًامٜ

 ؿك ای پاكصٝ ٞای ًامٜ ًامی ٔـَ ام پي . تاُـ ٔی عٔیلی ام اًتفاؿٜ عُ آٖ كاٜ ٔؼٕٛال ٚ یاتـ ٔی واَٞ ًاؽتٕاٖ ػٕل

6DMax غِایی صٖٛ ٞای ًامٜ علاعی ٚ 1تغّیُ افناكٞای ٘لْ ام اًتفاؿٜ تا Form Finder  ،mehler،Fortex تلف تاك تغت 

 . ٌلؿؿ ٔی تلكًی ٔـَ تاؿ ٚ تلف

 علاكت ٚ ٓٛت ٔماتُ ؿك ػایك لاتّیت:  پاًل ساًذٍیچ

 رـاكٜ صٙـ ٚ تؾت ، ُفاف ٘یٕٝ ٚ ُفاف ، كٍ٘ی ا٘ٛاع ؿك ٘ٛك ػثٛك لاتّیت:  کزبٌات پلی ٍرق

 اًتاتیه اِىتلٚ ٔتٙٛع كٍٟ٘ای ؿك:  گالَاًیشُ ٍرق

 

 :هسائل اجزایی ساسُ غطایی -7
 اتصاالت:

 ٌلؿ٘ـ: ٞای غِایی ام ٘ظل ٘ٛع ًاؽتاك ٚ پیٛ٘ـٞا )اتٔاالت( تٝ ا٘ٛاع فیُ تمٌیٓ ٔی ًامٜ
 Space Deck )ًیٌتٓ اٍّ٘یٌی(

 Mero Deck )ًیٌتٓ إِٓا٘ی(

Diamond Deck 

Single Bolt 

Octatube Nodes 

Unibat 

Unitrust 

 (1388 -)ولیٓ ػاتـی  تاُـ. ٔی Mero Deckُایاٖ فول اًت ؿك وِٛك ایلاٖ اتٔاَ كایذ ام ٘ٛع 

 ّا( در ساسُ غطایی: ّا )تکیِ گاُ ستَى

ٛ٘ـ ٚ ٘مَ تاؿتٙـٞا ؿك ُ ٞایی ؿك تلاتل تاك را٘ثی مِنِٝ ُٙاؽتٝ ٔی ؿك ًامٜ غِایی ًتٟٛ٘ای ٔٛكب تٝ ػٙٛاٖ ٟٔاكتٙـی

وٙٙـ. تٝ ػثاكت ؿیٍل علاعی تٝ ُىُ اػضای ٔٛكب ٕٞنٔاٖ ٘مَ ٟٔاك  ٞای ٔؼِٕٛی كا ؿك تلاتل تاكٞای را٘ثی مِنِٝ ایفا ٔی ًامٜ

تاال  ٞای الیٝ تلای ًمف ؿٞا٘ٝ عَٛ اوخل ؿك وٝ ٔخثت ٍِٙل ٚرٛؿ رٟت تاُٙـ. تٝ تاكٞای را٘ثی كا ؿك كاًتای ؽٛؿ كا ؿاكا ٔی

 تیِتل آٟ٘ا فِاكی ظلفیت ام فٛالؿی ٔماعغ وِِی ظلفیت وٝ آ٘زا ام ٚ ؿاكؿ ٕٞلاٜ تٝ كا پاییٗ وَِ ٞای الیٝ تلای ٚ فِاك

 ًتٖٛ ؿك ؿكعاِتیىٝ رن ُٛؿ ٌلفتٝ ٘ظل ؿك تاالیی ٔماعغ ام وٛصىتل پاییٗ ُثىٝ اػضای ٔماعغ ٌلؿؿ،  تٛٓیٝ ٔی اًت تٙاتلایٗ

تٝ  ٔلتٛط ٞای ٌلٜ میل اًت تٟتل ٞا ًتٖٛ .ٌلؿؿ ٔی ٔؼىٛى ٍِٙل رٟت ا٘تٟایی لغؼٝ ؿك ٓٛكت ایٗ ؿك وٝ تاُـ ِثٝ ام ؿك فآّٝ

 تٝ را٘ی اػضای ؿٞیٓ للاك تاالیی ٞای ٌلٜ میل ٌاٜ تىیٝ ایٙىاك ایٌٙت اٌل ػّت ٚ ُٛؿ ؿاؿٜ اؿأٝ میل ؿتایُ تا ٚ الیٝ تاالیی

 وِِی ظلفیت وٝ آ٘زا ام ٚ افتٙـ ٔی فِاك تٝ را٘ی اػضای ؿٞیٓ للاك پاییٙی ٞای میل ٌلٜ ٌاٜ تىیٝ صٙا٘ضٝ ٚ افتٙـ وَِ ٔی

تٛٓیٝ  .ؿٞیٓ للاك تاال الیٝ میل ٌاٜ تىیٝ وٝ آٌ٘ت تل التٔاؿی تٙاتلایٗ اًت تیِتل آٟ٘ا ظلفیت فِاكی ام ٔماعغ فٛالؿی

ٌلؿؿ. ام ٔٙظل  ٜ ٔیٞای ُثىٝ ؿٚ الیٝ ؿك صٟاك ٌُٛٝ للاك ٍ٘یلؿ، صلا وٝ ٔٙزل تٝ كفتاك ُىٙٙـٜ ؿك ًام ٌلؿؿ تىیٝ ٌاٜ ٔی

ٔؼٕاكی ٚ علاعی ٚ رٌّٛیلی ام امؿیاؿ عَٛ ًتٖٛ ٚ ؽغل وٕاِ٘ی تغلا٘ی ًتٖٛ ٔزثٛك تٝ رإ٘ایی ٚ للاكؿٞی ًتٖٛ میل الیٝ 

                                                           
1
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تایٌت تلای ٘یلٚی علاكتی ٔؼَٕٛ  ٌلؿؿ ؿك كٚی ًتٖٛ ُثىٝ ٞلٔی اًتفاؿٜ ٌلؿؿ. ًامٜ غِایی ٔی تغتا٘ی ٌلؿیـ، تٛٓیٝ ٔی

ٌٛیلی ام للاكٌیلی ؿكم ا٘ثٌاط علاكتی علاعی ٌلؿؿ. صٙاصٝ تٕاْ اتٔاالت یه ؽلپا ؿك یه ٓفغٝ ؿكرٝ تٝ ٔٙنِٝ رّ 30

تایٌت اتٔاالت اػضای ٔٛكب تٝ اػضای افمی كا رُٛی ارلا ٌلؿؿ.  تٛاٖ ٕٞٝ اتٔاالت كا ٔفّٔی علاعی ٕ٘ٛؿ ٚ ٔی تاُـ، ٕ٘ی
 (1388 -)ولیٓ ػاتـی 

 پیچ تك ضیَُ بِ غطایی ّای ساسُ فٌی ّای ٍیضگی

 تاُٙـ. ٔی ٔغاًثات اًاى تل ٚ :St6فٛالؿی  ِِٛٝ ام ٞا ٕٞٛ٘ـ -

 .ُٛ٘ـ ٔی واكی آب ًلؿ، ٌاِٛا٘ینٜ ی ُیٜٛ تٝ اًتفاؿٜ ٔٛكؿ ٞای ٟٔلٜ ٚ پیش -

 .پقیلؿ ٔی ا٘زاْ اِىتلٚاًتاتیه ی ُیٜٛ تٝ ٚ ای پٛؿكوٛكٜ كً٘ الیٝ یه ام ٕٞٛ٘ـٞا ٟ٘ایی پَُٛ -

 تاُٙـ. ٔی ٔغاًثات اًاى تل 10/9ٚ  8/8ًؾتی  والى تا ٌاِٛا٘ینٜ تٕاْ ٟٔلٜ ٚ پیش ام ٞا پیٛ٘ـٜ -

 اًاى آییٗ تل ًامٜ اِٚیٝ ٔغاًثات ٚ ...( ٚ FORMIAN  ،AUTOCAD افناكٞای  ٘لْ وٕه ًامٜ )تٝ ٔؼٕاكی علاعی -

 اتؼاؿ ٞای المْ، تلكًی ٚ تغّیُ ام پي ٚ ٚ...( ا٘زاْ SAP ،SAFE٘لْ افناكٞای  وٕه تٝ مِنِٝ ٚ ٔٛرٛؿ )تاكٌقاكی، ٞای ٘أٝ

 (1392 -متیتن  )ٚاِتل .ُٛ٘ـ ٔی ِٔؾْ اتٔاالت ٚ ٕٞٛ٘ـٞا

 هزٍ ساى گَی ضیَُ بِ غطایی ی ساسُ فٌی ّای ٍیضگی

 تاُٙـ  ٔی ٔغاًثات ٘تیزٝ اًاى تل 10/9ٚ  8/8ًؾتی  والى ام ٞا پیش -

 ُٛ٘ـ ٔی ِٔؾْ ٔغاًثات ٘تیزٝ اًاى تل :St6 فٛالؿی ٓٙؼتی ِِٛٝ ام ٕٞٛ٘ـٞا -

 ُٛ٘ـ. تِٛیـ ٔی CK78فٛالؿ  ام واكی )فٛكریًٙ( ٚ وٛتٗ كٍٚ تٝ ٚ تٛؿٜ تٛپل ٌٛی ٓٛكت تٝ ٞا پیٛ٘ـٜ -

 .تاُـ ٔی اِىتلٚاًتاتیه ی ُیٜٛ تٝ ای وٛكٜ پٛؿك كً٘ الیٝ یه یا اپٛوٌی كً٘ الیٝ ؿٚ ام ٕٞٛ٘ـٞا ٟ٘ایی پَُٛ -

 .ُٛ٘ـ ٔی پَُٛ پٛؿكی ی ٌاِٛا٘ینٜ ٓٛكت تٝ ٞا ٌٛی ٚ ُثىٝ( وِِی ٞا)ارنای پیش ُثىٝ(، فِاكی )ارنای ٞا غالف -

 ُٛ٘ـ. ٔی ٔتُٔ ٕٞٛ٘ـٞا تٝ CO5رُٛىاكی  تا ٚ ُـٜ تِٛیـ CK78 فٛالؿ  ام ٚ واكی وٛتٗ كٍٚ تٝ ٞا ٔؾلٚط ٚ ٞا غالف -

 اًاى آییٗ تل ًامٜ اِٚیٝ ٔغاًثات ٚ ...( ٚ FORMIAN  ،AUTOCAD افناكٞای  ٘لْ وٕه ًامٜ )تٝ ٔؼٕاكی علاعی -

 اتؼاؿ ٞای المْ، تلكًی ٚ تغّیُ ام پي ٚ ٚ...( ا٘زاْ SAP ،SAFE٘لْ افناكٞای  وٕه تٝ مِنِٝ ٚ )تاكٌقاكی،ٔٛرٛؿ  ٞای ٘أٝ

 (1392 -متیتن  )ٚاِتل .ُٛ٘ـ ٔی ِٔؾْ اتٔاالت ٚ ٕٞٛ٘ـٞا
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 ستیتش( ٍالتز –غطایی  بادی پَستِ ّا )هًَتاص جاًوایی ٍ  لزارگیزی ستَى  –5ضکل 
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 :ًتیجِ گیزی -8
اًتفاؿٜ ام ایٗ تىِٙٛٛهی ٚ علاعی ، ارلا ٚ واكآیی ًامٜ غِایی ؿك ایٗ ٔماِٟف ٘تایزی تٝ ؿًت آٔـ وٝ تغٛك وّی ؿك 

تٛا٘ـ ؿك ا٘تؾاب ٚ واكتلؿ ایٗ ٌٛ٘ٝ ًامٜ ٞا تٝ ٟٔٙـًاٖ ٔؼٕاكی ایـٜ ٚ یاكی كًا٘ـ.  تلٌیل٘ـٜ ٔنایا ٚ ٔؼایة اٟ٘اًت ٚ ٔی

ٞا تٝ ُلط فیُ  تٛاٖ ٔنایای میاؿی كا تلای ایٍٙٛ٘ٝ ًامٜ ٍ٘لٍ ٟٔٙـى اكمٍ ٚ التٔاؿ ٟٔٙـًی ٞل علط ٚ ارلا ٔیٕٞضٙیٗ تا 

 تلُٕلؿ:

 صٙـ ٔٙظٛكٜ تٛؿٖ آٟ٘ا -

 علاعی ٔتٙٛع ٚ ٘ٛیٗ ، علاعی ٚ ًاؽت ًلیغ -

 مٔاٖ ٚ ٞنیٙٝ وٓ اًتملاك تلای تٟلٜ تلؿاكی -

 یٌتًثه تٛؿٖ ٚ عُٕ ٚ ٘مُ ًلیغ ٚ ًامٌاكی تا ٔغیظ م -

 غِایی ًامٜ ٞای الیٝ تیٗ فضای ام...  ٚ علاكتی تللی تأًیٌات ػثٛك أىاٖ -

 ؿك ؿًتلى تٛؿٖ ٔٔاِظ ًاؽت ؿك تاماكٞای ؿاؽّی ٚ ؽاكری -

 پائیٗ تٛؿٖ لیٕت تٕاْ ُـٜ ؿك ٔمایٌٝ تا ًامٜ ٞای ِٔاتٝ -

 ٞای تنكي تٔٛكت یىپاكصٝ أىاٖ پُٛا٘ـٖ ؿٞا٘ٝ -

 مٔاٖ ٞا ٚ ٔىاٖ ٞای ٔؾتّفأىاٖ اًتفاؿٜ صٙـتاكٜ ام ًامٜ ؿك  -

 ا٘ؼغاف پقیلی ًامٜ ؿك ٔٙاعك ٔؾتّف تا ُلایظ آب ٚ ٚ ٞٛایی -

 علاعی ٕ٘اؿ یا إِاٖ ُٟلی تٝ ػٙٛاٖ ُاؽٔٝ ُٟلی ٚ رّة تٛكیٌت ٚ ٌلؿٍُل -

 یا تلینؿ فلٚ وُ ًامٜ اًت ٕٔىٗ إِاٖ یه ٕ٘ٛؿٖ علط ضؼیف ٚ ؽلاتی ،تا ٔؼِٕٛی ٞای ًامٜ تلؽالف غِایی ٞای ًامٜ ؿك -

 تٝ ٔماِٝ  ایٗ ؿك ُـٜ آٚكؿٜ را٘ی ُٛؿ ٚ٘ىات عتی یا ٔاِی ضلك تٝ ٔٙزل وٝ آیـ تٛرٛؿ ِٔىُ ًامٜ تلای ٘ٔة عیٗ ؿك یعت

 تٝ لاؿك ٟٔٙـى ٞل ٘ىات ایٗ كػایت تا فضاواك ٘یٌت، عٛكیىٝ ًامٜ ارلای ٚ علط تٛؿٖ آًاٖ ٚ ًُٟ ٔؼٙی تٝ ٚرٝ ٞیش

 !تٛؿ ؽٛاٞـ ٞا ًامٜ ایٍٙٛ٘ٝ تغّیُ ٚ علاعی

 ًامٜ ای، آمٔایِٟای ٚاعـ علاعی ٚ آ٘اِین غِایی، ای ًامٜ ًیٌتٓ ًامی تٟیٙٝ ٚ ٞٙـًی ُىُ كٚی ٔغاِؼٝ تٛاًغٝ

 ُٙاًی، ٘ٛك ؿكمٞا، آوًٛتیه ؿاؽّی، ٚ ٔیّٝ ٞا ٚ ٌٛ٘اٌٖٛ ٞای آمٔایَ ٔفُٔ ٚ ٔغاًثاتی كُٟٚای تاؿ، تلف ٚ یؼ، ای ًامٜ

 ُٙای ٔلون ؿاؽّی ٔغیظ ٚ ٔلونی ًامٜ آّی ٞای تىِٙٛٛهی كٚی ٔغاِؼٝ٘ٔة ٕ٘اٞای  ٚ ٔٛ٘تاه ًیٌتٓ اِىتلیٌتٝ،ٌلٔایَ ٚ

ٚ  رٛیی ٓلفٝ ضٕا٘ت ایٕٙی، ٚ ُـٜ ٌلفتٝ تىاك ٚكمُی ٞای اًتاؿیْٛ ًاؽت ٚ علاعی رٟت ٌٔتمیٕاً ٟ٘ایی ٘تایذ ّٔی،

 ُٛؿ. ٔی اًتؾلاد ای ُثىٝ ٞای ًامٜ تلای ٔملكات تىٙیىی تغت ٚیلایَ رـیـ آٖ پلٚهٜ تٛؿٖ ٔؼمَٛ
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