
 بستر هٌاسب ٍ شرايط آى

ثؼتش ٝ ٝهؼيت آٙ دس آؿيب٠ٛ ١بي پشٝسؽ ٗشؽ ُٞؿتي ٗٞهٞع ٢ٗ٘ي اػت ايٚ ثؼتش ثبيذ ثه٠ ٛوهٞي ثبؿهذ ًه٠ هه٘ٚ كهشا١ٖ       

ٛ٘ٞدٙ خبيِب١ي ٛشٕ ٝ ساحت ثشاي خٞخ٠ ًيليت خٞثي داؿت٠ ، خـي ، ٛشٕ ٝ ثذٝٙ ُشد ٝ خبى ثبؿذ . خٜغ ، ٛٞع ٝ ًيليهت  

اٛذإ ١ب ٝ هؼ٘ت ١بي ٗختٔق ِٛهشدد اٛهٞاع ٗؼ٘هّٞ ثؼهتش ػجبساٜهذ اص :       ٠ُٛٞ اي ثبؿذ ٠ً ٜٗدش ث٠ ٛوق ٝ هبيؼبت ثؼتش ثبيذ ث٠

 ، رست ١هبي  خهشدٟ  ، ثشٛح ػجٞع(  ٗشثغ دسٗتش ًئُٞشٕ 4 اب 2/5) ًبٟ –ًئُٞشٕ دسٗتش ٗشثغ (  5اب  3اشاؿ٠ چٞة )پٞؿبّ ( )

ٙ  دس ثؼهتش  هخبٗت ٛ٘بيذ ٗي خزة خٞد ساث٠ سًٞثت ٝ ثبؿذ ٗي آَؿيب٠ٛ ًق ثشاي ػبيوي دسٝاهغ ثؼتش. ٗبػ٠ ٝ اسٟ خبى  ابثؼهتب

ػبٛتي ٗتش دس ٛظش ُشكت٠ ؿٞد ايٚ هخبٗت دسٛٞاحي ُشٕ ٝ خـي ٗي اٞاٛهذ ً٘تهش    8اب  5ٗؼتبٙ ص دس ٝ ٗتش ػبٛتي 5 اب 3 ثبيذ

ثبؿذ يي ثؼتشخٞة ثبيذ ػبسي اص ًپي ، ٗٞاد اهبكي ٝ ١ش ٛٞع آٓٞدُي ثبؿذ ثب ثبال سكتٚ ػهٚ ًيهٞس ، ثؼهتش ثه٠ دٓيهْ ػٞاٗهْ       

 يغ ًٝٔٞخ ٗي ؿٞد ايٚ ػٞاْٗ ػجبساٜذ اص :ٗختٔلي خ

 اؼذاد خٞخ٠ ثيؾ اص حذ ، دس ٝاحذػٌح· 

 ثبال سًٞثت  ·

 ٝخٞد چشثي ١ب ، ٛ٘ي ٝ ٗٞاد خبٕ دس خيشٟ ؿزايي· 

  حشاست دسخ٠ ٛجٞدٙ ٗتؼبدّ  ·

 ثشٝص ثؼوي اص ثي٘بسي٢ب ٗبٜٛذ ُبٗجٞسٝ ٝ ًًٞؼيذيٞص· 

 آثخٞسي٢ب ػيؼتٖ دس ٛوق ·

تٖ ا٢ٞي٠ ، ُشٕ ًشدٙ ث٠ ١ٖ صدٙ ٝ يب اؼٞين ثؼتش١بي خيغ ٝ ًٔٞخ ؿذٟ اص اهذاٗبت ٗٞثشي اػت ًه٠  دس ١ش حبّ اكالح ػيؼ

دس ٗٞاسد خيغ ؿذٙ ثؼتش ٗي اٞاٙ اٛدبٕ داد ثٌٞس ًٔي اػ٘بّ يي ٗذيشيت خٞة دس داؿتٚ يي ثؼتش ٜٗبػت ٝ ًٜتهشّ آة ٝ  

 ٝ دسٛتيد٠ ػٞدآٝسي ثيـتش داسد .١ٞاي آَؿيب٠ٛ ابثيش ثؼيبس صيبد ٝ اٌٛبس ٛبپزيشي دس ػالٗت پشٛذُبٙ 

 هَاد رايج جْت ضذعفًَي كردى بستر سالي ّاي پرٍرش طيَر-1جذٍل 

 ١ذف ٗيضاٙ ٗٞسد اػتلبدٟ  ٛٞع ٗبدٟ  

 خ٢ت اص ثيٚ ثشدٙ ػٞػ٢ٌب  ًئٞ ُشٕ )دس١ش ٗتش ٗشثغ( اػيذ ثٞسيي

 ث٠ ٗيضاٙ ٗٞسد ٛيبص

 خ٢ت اص ثيٚ ثشدٙ ػٞػ٢ٌب  ث٠ ٗيضاٙ ٗٞسد ٛيبص ػئيٌبت آٓٞٗيٜيٕٞ

 ًب١ؾ آػٌبسيغ )ًش٢ٗب( 0.25 ٛ٘ي )ًٔشايذ ػذيٖ(

 اػتشٓيضٟ ًشدٙ ثؼتش 0.01 پٞدس ػٞٓلٞس 

 اػتشٓيضٟ ًشدٙ ثؼتش * ث٠ ٗيضاٙ ٗٞسد ٛيبص آ١ي )ًشثٜبت ًٔؼيٖ (

 *ٗو٠ًٞ ٗضسػ٠ سا آػبٛتش ا٘يض ٗي ًٜذ ٝ ث٠ ػٜٞاٙ ًٞد ثشاي صٗيٚ ث٠ ًبس ٗي سٝد 

 

 



 داًخَري ّا ٍ آبخَري ّاچيذى 

ٗتهش(   5/0آثخٞسي ١ب ٝ داٛخٞسي ١ب ثبيذ ثلٞست يٌٜٞاخت ثش سٝي ثؼتش چيذٟ ؿٞٛذ ٝ ثٌٞسي٠ٌ خٞخ٠ ثب ًي حذاهْ ٗؼهبكت ) 

 ث٠ آثخٞسي ٝ داٛخٞسي دػتشػي داؿت٠ ثبؿذ.

  

 دٍد دادى با گاز فرم آلذئيذ

سٝص ثهشاي   2سٝص ثشاي ُبص د١هي   ١2ب ث٠ ػبٓٚ اٛدبٕ ٗي ُيشد )سٝص هجْ اص ٝسٝد خٞخ٠  5ػْ٘ ُبص د١ي ثب ُبص كشٕ آٓذئيذ حذٝد 

 يي سٝص ثشاي ُشٕ ًشدٙ ػبٓٚ( -اخٔي٠ ُبص

ُبص د١ي ث٢تش اػت اٞػي اشًيت ُبص كشٗبٓيٚ ٝ پشِٜٜٗبت پتبػيٖ دس يي ظشف كٔضي يب ػلبٓي اٛدبٕ ُيشد. ثهشاي ههذ ػلهٞٛي    

 25 % اػتلبدٟ ٗي ًٜٜذ. ث٢تش اػت ايٚ ُهبص دس دٗهبي   40كشٗبٓيٚ  ٗئي ٓيتش 45ُشٕ پشِٜٜٗبت پتبػيٖ اص  15ٗٞثش ث٠ اصاي ١ش 

 .ُيشد هشاس اػتلبدٟ ٗٞسد% 75-60 سًٞثت ٝ ُشاد ػبٛتي دسخ٠

هجْ اص ُبصد١ي ث٢تش اػت ا٘بٕ ٜٗبكز ٝ دسث٢ب ثؼت٠ ؿٞد ٝ ثشاي هذ ػلٞٛي ث٢تش اص اؼذاد ثيـهتشي ظهشف اػهتلبدٟ ؿهٞد. اثتهذا      

دد. صيشا اُش پشِٜٜٗبت سا سٝي كشٗبٓيٚ ثشيضيهذ احت٘هبّ آاهؾ ُهشكتٚ ٝخهٞد داسد.اٗهشٝصٟ       پشِٜٜٗبت ٝ ػپغ كشٗبٓيٚ اهبك٠ ُش

ُهشدد. ١٘نٜهيٚ دس    ػٞصد ٝ اجذيْ ي٠ ُبص ٗي ث٢ًٞٔبيي دسػت ؿذٟ اػت ٠ً ثب ؿ٠ٔ٢ دٗاليٖ ًجشيت آاؾ ُشكت٠ ٝ ث٠ آساٗي ٗي

 حيٚ ًبس اص ٗبػي هذ ُبص اػتلبدٟ ُشدد.

  

 گرم كردى سالي

 ١يتش١هبي  اص اػهتلبدٟ  ػبٓٚ ًشدٙ ُشٕ ٟ سا ث٢تشيٚ ثبؿذ ُشاد ػبٛتي دسخ٠ 32 اب  31ٕ ٝسٝد خٞخ٠ ١ب ثبيذ دٗبي ػبٓٚ دس١ِٜب

 ٗلهشف  ػبٓٚ اص سا صيبدي اًؼيظٙ صيشا. ُشدد ٛ٘ي اٞكي٠ ٝخ٠ ١يچ ث٠ ؿبخ چ٢بس ٗبٜٛذ ٝػبئي اص اػتلبدٟ. ثبؿذ ٗي ًٜٜذٟ ُشٕ

 ثبصدٟ اٛشطي ً٘تشي داسٛذ. ١٘نٜيٚ. داسٛذ ثباليي ػٞصي آاؾ خٌش ٝ ًٜذ ٗي

دس ثؼوي اص ػبٓٚ ١ب ُشٕ ًشدٙ ػبٓٚ ٗـٌْ اػت ٝ ث٠ ١٘يٚ دٓيهْ حدهٖ ػهبٓٚ سا ثهب اػهتلبدٟ اص اوؼهيٖ ًهشدٙ ػهبٓٚ ثه٠          

پالػتيي ًٖ ٗي ًٜٜذ ٠ً دس ايٜلٞست ػبٓٚ ١ب صٝداش ٝ ثب كشف اٛشطي ً٘تشي ُشٕ ٗي ؿٞٛذ ٝ دس چٜيٚ ٗٞاهؼي ػٌح ػهبٓٚ  

 .  % ًب١ؾ ٗي د١ٜذ30سا اب 

  

 حول ٍ ًقل جَجِ ّا بِ سالي:

 ثشاي حْ٘ ٝ ٛوْ خٞخ٠ ث٠ ػبٓٚ ٌٛبت صيش ثبيذ سػبيت ؿٞد

 اص ًبٗيٞٙ ٜٗبػت اػتلبدٟ ؿٞد-1

 هجْ اص ثبسُيشي ًبٗيٞٙ هذ ػلٞٛي ُشدد-2



 اخٔي٠ ٝ ثبسُيشي ػشيؼب اٛدبٕ ُيشد-3

 دسخ٠ دس ًبٗيٞٙ ثشاي حْ٘ خٞخ٠ ًبكي اػت. 24اب  22دٗبي -4

هٌؼ٠ خٞخ٠ ٝ دس صٗؼتبٙ دس ١ش ًبساٚ ثب هٌؼ٠  80ًبساٚ خٞخ٠ ثبيذ اص خٜغ ٗشؿٞة ٝ ٗوٌٖ ثبؿذ. دس ابثؼتبٙ دس ١ش ًبساٚ 

خٞخ٠ ٗي سيضٛذ. ثيٚ ًبساٚ خٞخ٠ ١ب ثبيذ كوبي ًبكي ٗٞخٞد ثبؿذ اب ١ٞا خبثدب ؿٞد. ٝ ٝهتي خٞخ٠ ١ب ث٠ ٗضسػ٠ سػيذٛذ ثبيهذ  

 .اػت ٜٗبػت ُشاد ػبٛتي دسخ٠ 20 ػتلبدٟ خٞخ٠ يٌشٝصٟ ػشيؼب اخٔي٠ ُشدٛذ. دٗبي آة ٗٞسد ا

  

 هذيريت جَجِ ّاي گَشتي در دٍ ّفتِ اٍل پرٍرش  

 ١ب پشٛذٟ اب آٝسدٟ  پيـشكت٢بي طٛتيٌي ثشاي كلباي چٞٙ سؿذ ٝ هشيت اجذيْ ؿزايي دسخٞخ٠ ١بي ُٞؿتي ايٚ اٌٗبٙ سا كشا١ٖ

ػتبدٟ ؿٞٛذ ٝث٠ ايهٚ اشايهت ٗهذت دٝسٟ پهشٝسؽ ًه٠ دس آٙ پشٛهذٟ ١هب        كش ًـتبسُبٟ ث٠ ثيـتش ٝصٙ ثب ًٞاب١تش پشٝسؿي دٝسٟ دس

 سٝص ًب١ؾ پيذا ًشدٟ اػت. 40سٝص ث٠  60ًئُٞشٕ ٝصٙ ٗي ُيشٛذ اص2

دسكذ سؿذ خٞخ٠ ١ب دس ١لت٠ اّٝ كٞست ٗي پزيشد ٠ً ٢ٗ٘تهشيٚ صٗهبٙ دٝسٟ پهشٝسؽ ٗهي      20ثب ًٞابٟ اشؿذٙ دٝسٟ پشٝسؽ ، 

 .  ٛ٘ٞد اٞخ٠ ريْ كبًتٞس١بي ث٠ ثبيذ آٙ اخشاي ثشاي ٠ً  ا١٘يت خبكي ثشخٞسداسُشديذٟ ثبؿذ ٝ ٗذيشيت كويح دس ايٚ دٝسٟ اص

  

  تْيِ جَجِ ّا 

 ًـهي  خٞخه٠  ًبسخب٠ٛ  پشٝسؽ د١ٜذٟ ثبيذ صٗبٙ ٝسٝد خٞخ٠ ١ب سا ث٠ ػبٓٚ ٗؼيٚ ًشدٟ ١ٝلت٠ ١ب هجْ اص آٙ ١٘ب١ِٜي الصٕ سا ثب

 .   د١ذ اٛدبٕ

ثبالاشي ٛؼجت ث٠ ٛظاد١بي ديِهش ثشخٞسداسٛهذ ، ثٜهبثشايٚ ا٢يه٠ خٞخه٠ ١هب ثبيهذ اص ٛظاد١هبي ثهب          ٟ ثبٓوٞ اٞاٙ اص ٛظاد١ب اص ثؼوي  -

 خلٞكيبت ثشاش كٞست ُيشد .

خٞخ٠ ١بي ثب ًيليت ثشاش ١ِٜبٗي حبكْ ٗي ؿٞٛذ ٠ً ٠ُٔ ٗبدس ث٠ ًٞس دهين ٗذيشيت ؿذٟ ثبؿذ ٝ اٞخ٠ ًبكي ثه٠ ػ٘ٔيهبت    -

 خٞخ٠ ًـي كٞست ُشكت٠ ؿذٟ ثبؿذ.

بيذ اص ٠ُٔ ٗبدس ػبٖٓ ا٢ي٠ ؿٞٛذ ، ػالٗت ٠ُٔ ٗبدس ٢ٗ٘تشيٚ ػبْٗ ثشاي اٞٓيذ خٞخ٠ ١بي ُٞؿتي ػبٖٓ ٝ ػبسي اص خٞخ٠ ١ب ث -

 ػٞاْٗ ثي٘بسيضا ٗي ثبؿذ .

ػذٕ ابٗيٚ ٛيبص١بي ًبْٗ ؿزايي ٠ُٔ ٗبدس اص ٛظش پشٝائيٚ ، اػيذآٗي٠ٜ، ٓيپيذ ، ًشث١ٞيهذسات ، ٝيتهبٗيٚ ١هب ٝ ٗهٞاد ٗؼهذٛي ٝ       -

 يشٟ ؿزايي ػجت اٞٓيذ خٞخ٠ ١بي هؼيق ٗي ُشدٛذ .ٗتؼبدّ ٛجٞدٙ خ

ْ  ثبيذ ثٜبثشايٚ  ثشخي اص ثي٘بسي٢ب ٝ آٓٞدُي٢ب اص ًشين خٞخ٠ ًـي اٛتـبس ٗي يبثٜذ ، - ْ  سػبيهت  اص ١هب  خٞخه٠  ا٢يه٠  اص هجه  ًبٗه

 . ٛ٘ٞد حبكْ اً٘يٜبٙ ًـي خٞخ٠ ٗختٔق ٗشاحْ دس هشٌٛي٠ٜ ٝ  كويح هذػلٞٛي ، ث٢ذاؿتي اكّٞ

 اص ٠ُٔ ٗبدس خٞاٙ يب ٗؼٚ ا٢ي٠ ؿذٟ ثبؿٜذ ٛ٘ي اٞاٜٛذ ػٌ٘ٔشد ٜٗبػجي خ٢ت اٞٓيذ داؿت٠ ثبؿٜذ . خٞخ٠ ١بيي ٠ً -



 ثهشسٝي  يٌهشٝصٟ  ١هبي  خٞخه٠  دس ثبًتشيهبيي  ػلٞٛهت  ٠ُٛٞ ١ش صيشا ثبؿٜذ، ثي٘بسيضا ػٞاْٗ اص ػبسي ثبيذ  خٞخ٠ ١بي ا٢ي٠ ؿذٟ -

حتي ثبػث ألبت ٛيض خٞا١ذ ؿذ، ثٜبثشايٚ پيؾ ثيٜي ظ٢ٞس ًبٗهْ   ٝ ُزاسد ٗي ٜٗلي ابثيش دٝسٟ پبيبٙ دس آ٢ٛب ػٌ٘ٔشد ٝ ػالٗت

 . ثبؿذ ثبًتشيبيي ػلٞٛت ٠ُٛٞ اص١ش ػبسي ٠ُٔ ٠ً اػت اٌٗبٛپزيش ؿشايٌي دس كوي  پتبٛؼيْ طٛتيٌي دس صٗي٠ٜ سؿذ ٝ ًبسآيي

ا٘يهض ٝ خـهي ثبؿهٜذ .     ث٢تش اػت خٞخ٠ ١ب يي ػٚ ٝ اص يي ٠ُٔ ٗبدس ا٢ي٠ ُشدٛذ ٝ دس ١ِٜبٕ ٝسٝد ث٠ ػبٓٚ پهشٝسؽ ثبيهذ   -

 ٛهبف  ٗخلٞكهب  ٛجبؿذ صخٖ ٝ ثذؿٌْ  آ٢ٛب ثذٙ ، ثٞدٟ ثشام ٝ سٝؿٚ ثبيذ چـ٢٘ب ٝ  ًشى پش١بي ٛشٕ ا٘بٕ ثذٙ پشٛذٟ سا پٞؿبٛذٟ

.  ثبؿهذ  ٛـهذٟ  خـهي  آٙ اًشاف دس خٜيٜي ؿـب١بي يب ٝ  صسدٟ ًيؼ٠ ثوبيبي ١ين٠ِٛٞ ٝ ثبؿذ  خـي ٝ ا٘يض ، ثؼت٠ ًبٗال ثبيذ

بٗي٠ٌ دس دػت ٓ٘غ ٗي ؿٞد اٞپش ثبؿذ ،ٝٓي ٛجبيذ ايٚ حبٓت ٛبؿي اص ادٕ ثبؿذ ٝ ١٘نٜيٚ اػتخٞا٢ٛب ٛجبيهذ  ١ِٜ ١ب خٞخ٠ ثذٙ

ُشٕ ٗي اٞاٛذ ٗؼيهبسي اص   42دس ١ِٜبٕ ٓ٘غ خٞخ٠ ثؼيبس ثشخؼت٠ ثبؿٜذ ٝ داساي ٝصٙ ٝ پشاًٜذُي ٝصٛي ٜٗبػجي ثبؿٜذ ) ٝصٙ 

 ي ُٞؿتي اؿبسٟ ؿذٟ اػت ، ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس ُيشد( .ٗيبِٛيٚ ٝصٙ خٞخ٠ يٌشٝصٟ ٠ً دس سا١ٜ٘بي پشٝسؽ ٛظاد١ب

 

 تعييي كيفيت جَجِ

اؼييٚ ًيليت خٞخ٠ يي سٝصٟ اٗشي ػبدٟ ٛيؼت ٝ ث٠ ًٞسي ٠ً ثؼوي اص اٞٓيذًٜٜذُبٙ ثضسٍ خٞخ٠ يهي سٝصٟ دس دٛيهب ثهب دس    

ٛظشُشكتٚ ػٞاْٗ صيبد ٝ خبي دادٙ آ٢ٛب دس خذاّٝ ٗخلٞف ٠ً ث٠ ١ش خذّٝ ٛ٘شٟ ايي اؼٔن ٗي ُيشد ًيليت خٞخ٠ يٌهشٝصٟ سا  

 ريْ دس ثيـتش ٗٞاسد ٗي اٞاٙ اختالف خٞخ٠ خٞة ٝ ثذ سا اؼييٚ ًشد : اؼييٚ ٗي ًٜٜذ ٝٓي ثب دس ٛظشُشكتٚ دٟ ٛـبٛي 

 سٝص ١لهت  دس ٗهذيشيتي  ٗتلبٝت ؿشايي اوت ٝ ٗختٔق ١بي ٗشؿذاسي دس ٝ ؿذٟ ايدبد ٗبدس ٠ُٔ يي اص ٠ً ١بيي خٞخ٠       .1

ٛذ ٗالى اؼييٚ ًيليت خٞخه٠  شػبدي داؿت٠ ثبؿٜذ ) اٞخ٠ ؿٞد ٠ً ألبت ؿيشػبدي دس يي ٗشؿذاسي ٛ٘ي اٞاؿي صيبد ألبت اّٝ

 هشاس ُيشد (.  

 . آٙ اٞسٕ ٝ ٛبف ًبْٗ ٛـذٙ ثؼت٠ ػالئٖ ثب خٞخ٠ صيبدي اؼذاد ٝخٞد     .2

 . ٛيؼتٜذ آة آؿبٗيذٙ ٝ داٙ خٞسدٙ ث٠ هبدس ٠ً ١بيي خٞخ٠ ٝ ٝاصد ، هؼيق خٞخ٠ صيبدي اؼذاد ٝخٞد     .3

 . صدٙ د١بٙ ٝ اٜلؼي ػالئٖ ثب ٠ُٔ دس خٞخ٠ صيبدي اؼذاد ٝخٞد     .4

 . خٞخ٠ صيبدي اؼذاد ٗلبكْ دس اٞسٕ ٝخٞد     .5

 يبد.  ص اؼذاد ث٠ ٗوؼذ دس چؼجٜذُي ثب ١بيي خٞخ٠ ٝخٞد     .6

 . ثذٙ آة دادٙ دػت اص ٝ آة ًب١ؾ ػالٗت ثب خٞخ٠ صيبدي اؼذاد ٝخٞد     .7

 . ٠ُٔ پشٝسؽ اّٝ سٝص١بي دس ٌٛشدٟ سؿذ خٞخ٠ صيبدي اؼذاد ٝخٞد     .8

 . ًـي خٞخ٠ دس اّٝ سٝص ٝاًؼيٜبػيٞٙ ثذٛجبّ ؿيشػبدي ألبت ثشٝص     .9

 ٚ ١بي ٛيًٞبػْ ٝ ثشٝٛـيت دس يي سٝصُي داخْ خؼج٠ دس ٗشؿذاسي. ٝاًؼ ٗلشف ثذٛجبّ ؿيشػبدي ألبت ثشٝص           .10



ٖ  "ًبٗال ١بي خٞخ٠ دس صيبد ألبت ٝ ؿذيذ ٝاًٜؾ ٠ً ؿٞد اٞخ٠ اػت الصٕ اٗش ثبيٚ د١ٖ ٝ ٢ٖٛ ٗٞسد١بي دس     .11  ٛيهض  ػهبٓ

 .  ًٜذ ثشٝص اػت ٌٗ٘ٚ

ٗبدسي ثش ػٔي٠ ايٚ ثي٘بسي٢ب ٗهي اٞاٜٛهذ دس ألهبت     ايتش ثٞدٙ پبئيٚ ٝ ؿذٟ ٗلشف ٝاًؼٚ ٠ً سٝؿي ، ٝاًؼٚ دٝص ٝ ٛٞع     .12

 ٛبؿي اص ٝاًؼيٜبػيٞٙ سٝص اّٝ دخبٓت داؿت٠ ثبؿٜذ. 

 

 ًحَُ اًتقال جَجِ ّا

 ثبيهذ  ١هب  خٞخه٠  ٓهزا .  اػهت  ثشخٞسداس ايي ٝيظٟ ا١٘يت اص پشٝسؽ ػبٓٚ ث٠ آ٢ٛب اٛتوبّ ٛوٟٞ ػبٖٓ، ١بي خٞخ٠ اٛتخبة اص ثؼذ - 

 ااهبم  ػهٌٞح   يٌشٝصٟ ٝ ثب سػبيت ؿشايي ٜٗبػت ث٢ذاؿتي ) ؿؼتـٞ ٝ ههذػلٞٛي ًٔيه٠   خٞخ٠ حْ٘ ٗخلٞف ٗبؿيٚ ثٞػي٠ٔ

 . ؿٞٛذ ٜٗتوْ پشٝسؿي ٝاحذ ث٠ ٌٗ٘ٚ صٗبٙ ً٘تشيٚ دس(  ا٢ٞي٠ ، سًٞثت ، دٗب) ٗويٌي ٝ(  ١ب خٞخ٠ حْ٘ دٝخذاسٟ

دسخه٠ ػهبٛتيِشاد ٝ سًٞثهت     25اهب  20ٝػي٠ٔ حْ٘ ٝ ٛوْ خٞخ٠ ١ب ثبيذ داساي اد٢يضات ًبكي ثهشاي اهبٗيٚ دٗهبي ٜٗبػهت      -

ْ  ااهبم  دس ثبٛي٠ ثش ٗتش 8/0  ١ٞا ُشدؽ حذاهْ ٝ  دسكذ 75اب70 ٚ .  ثبؿهذ   خٞخه٠  ح٘ه  دس ٜٗبػهت   سًٞثهت  ٝ ا٢ٞيه٠  ٛذاؿهت

ٚ  دس خٞخه٠  هٌؼ٠ 100 اص ثيؾ اؼذاد)  ١ب خٞخ٠ حبٝي خؼج٠ هشاسدادٙ ٗوْ ثٞدٙ ٜٗبػت ٛب ، خٞخ٠ حْ٘ ًبٗي٢ٛٞبي  ، ًهبسا

ًبساٚ خٞخ٠ سٝي ١ٖ(، ًبكي ٛجٞدٙ اؼذاد ًبٗي٢ٛٞب ٠ً ػجت ٗي ؿٞد اٛتوبّ خٞخ٠ ١ب ثهب   4اص  ثيؾ چيذٙ ٝ ٜٗبػت ٢ٗبس ػذٕ

 خٞخه٠  ًيليهت  ثهش  ٛهبٌٗٔٞثي  اثش ، ١ب خٞخ٠ ٜٗبػت ٛب اٛتوبّ ٛوٟٞ دٓيْ ث٠  ابخيشكٞست ُيشد ٝ... ٗد٘ٞػ٠ ػٞاٗٔي ١ؼتٜذ ٠ً

 . ُزاسٛذ ٗي يٌشٝصٟ ١بي

اٞخ٠ داؿت٠ ثبؿيذ دس صٗبٙ ثبسُيشي ٝ يب اخٔي٠ خٞخ٠ ١ب اص ًبساٚ ١ب ، ثبيذ ٗٞاٞس ًبٗيٞٙ خبٗٞؽ ثبؿهذ صيهشا اد٘هغ ُبص١هبي     

 خشٝخي اُضٝص ػجت ثشٝص ػٞاسم اٜلؼي ٝ حتي خلِي خٞخ٠ ١ب ٗي ُشدد.  

  

 آهادگي براي ٍرٍد گلِ

 .   ثبؿٜذ ؿذٟ ػلٞٛي هذ ٝ ا٘يض ١ب خٞخ٠ ٝسٝد اص هجْ ثبيذ آ٢ٛب اد٢يضات ا٘بٗي ٝ ػب٢ٜٓب ، ٗشؿذاسي ٗويي - 

دس خالّ دٝساٙ پبًؼبصي ٝ ثؼذ اص آٙ ثبيذ ٗوذٝدٟ پشٝسؽ ًيٞس ٝ ػب٢ٜٓب ثؼت٠ ٠ِٛ داؿت٠ ؿهٞٛذ اهب اص ٝسٝد اكهشاد ٗتلشهه٠ ٝ      -

 خُٔٞيشي ؿٞد .حيٞاٛبت ث٠ ػب٢ٜٓب 

 هجْ اص اوٞيْ خٞخ٠ ١ب ثبيذ اص ًبسًشد كويح دػتِب٢١بي ُشٗبصا اً٘يٜبٙ حبكْ ٛ٘ٞد  -

 ١ٝ٘نٜيٚ ًٜتشّ ٢ٛبيي اص ٛظش اٌٗبٙ دػتشػي ث٠ آة ٝداٙ ٝاٞصيغ ٜٗبػت آ٢ٛب دس داخْ ػبٓٚ كٞست ُيشد .

ؿذٟ ثبؿذاً٘يٜبٙ حبكْ ٛ٘بييذ ٠ً آة آؿبٗيذٛي  دس كٞست ٛيبص ثشٛب٠ٗ ٗجبسصٟ ثب خٞٛذُبٙ )ٗٞؽ( هجْ اص ٝسٝد خٞخ٠ ١ب اٛدبٕ

 1هؼه٘ت دس ٗئيهٞٙ ٝ    3ًٔشصايي ؿذٟ ثبؿذ ث٠ ًٞسي ٠ً دس ػيؼتٖ ١بي آّثخٞسي ثبص ٝ ثؼت٠ ثه٠ اشايهت آة ٗلهشكي ًيهٞس     

ث٠ هؼ٘ت دس ٗئيٞٙ دس ػٌح آثخٞسي ًٔش داؿت٠ ثبؿٜذ . چٜذ ػبػت هجْ اص سػيذٙ خٞخ٠ ١ب ا٘بٕ آثخٞسي٢ب سا اص آة پش ًٜيذ 

 دسخ٠ ػبٛتيِشاد ثبؿذ   25ًٞسي ٠ً دٗبي آة دس ١ِٜبٕ سػيذٙ خٞخ٠ ١ب 



الصٕ اػت صٗبٙ اوٞيْ خٞخ٠ ١ب اص هجْ اؼييٚ ؿذٟ ثبؿذ اب ؿشايي الصٕ ) دٗب، سًٞثت، ا٢ٞي٠ ٝ ٛٞسٜٗبػت ٝ ١٘نٜهيٚ آة ٝ   -

ُيشد اب پشػْٜ ٗشؿذاسي دس صٗهبٙ   داٙ ًبكي( ثشاي ٝسٝد آ٢ٛب ث٠ ػبٓٚ پشٝسؽ ٢ٗيب ؿذٟ ثبؿذ ٝ ١٘نٜيٚ ١٘ب١ِٜي الصٕ كٞست

 اوٞيْ خٞخ٠ ١ب آٗبدُي الصٕ سا داؿت٠ ثبؿٜذ.

ٕ  دس  ث٢تش اػت خٞخ٠ ١ب كجح صٝد ث٠ ٗدت٘غ پشٝسؽ ًيٞس ٜٗتوْ ؿٞٛذ صيشا ايٚ اٗش ثبػث ٗي ؿٞد اب خٞخ٠ ١هب  -  ٗهذت  ا٘هب

 .   ثبؿٜذ دهين ٛظبست اوت ٝ ُشكت٠ يبد سا ٛٞؿيذٙ آة ٝ خٞسدٙ داٙ سٝص

ٖ ١بي سٝؿٜبيي ، ٜٗبثغ ُشٗبيي، ا٢ٞي٠ )١ٞادٟ ٝ ١ٞاًـ٢ب( ، دٗبػٜح، اشٗٞػهتبت، داٛخٞسي٢هب ٝ آثخٞسي٢هب هجهْ اص     ًٔي٠ ػيؼت -

 ٝسٝد خٞخ٠ ١ب ثبصديذ، اٜظيٖ ٝ ًبٗال آٗبدٟ ًبس ؿذٟ ثبؿٜذ .

  

 قراردّي جَجِ ّا

ث٠ ٗذت ًٞالٛي دس خؼج٠ ١ب ٗٞخت  پغ اص اوٞيْ خٞخ٠ ١ب ثبيذ ثالكبك٠ٔ دس ٗوذٝدٟ خٞخ٠ سيضي اخٔي٠ ؿٞٛذ ، ثبهي ٗبٛذٙ -

ْ  ًهب١ؾ  ٝ اٝٓي٠ ألبت اكضايؾ ٢ٛبيت دس  ًٖ ؿذٙ ثيـتش آة ثذٙ پشٛذٟ ١ب ٗي ُشدد ٠ً ايٚ ٗٞسد سؿهذ سا ثه٠ دٛجهبّ     پتبٛؼهي

 خٞا١ذ داؿت ثٜب ثشايٚ خٞخ٠ ١ب ثبيذ دس اػشع ٝهت اص خؼج٠ ١ب دس اًشاف آثخٞسي٢ب اخٔي٠ ؿٞٛذ .

ْ  ٓجبػه٢بي   پشػْٜ ٗشؿذاسي هشٌٛي٠ٜ ٝ ث٢ذاؿت سا سػبيت ًشدٟ دس صٗبٙ اوٞيْ ٠ُٔ ثبيذ ٠٘١ -  ٝ ا٘يهض  چٌ٘ه٠  ٝ ٗتوذآـهٌ

  ثپٞؿٜذ آٓٞدُي اص ػبسي

 ثؼذ اص اخٔي٠ خٞخ٠ ١ب خؼج٠ ١بي حْ٘ خٞخ٠ ثبيذ ػشيؼب اص ػبٓٚ ٗشؿذاسي خبسج ُشديذٟ ٝ ٗؼذٕٝ ؿٞٛذ . -

 ػيؼتٖ ا٢ٞي٠ ث٠ ١ِٜبٕ ٝسٝد خٞخ٠ ١ب ثبيذ خبٗٞؽ ثبؿذ .  -

ػبػت ثؼذ اص ٝسٝد، خٞخ٠ ١هب آسإ   6اص اخٔي٠ خٞخ٠ ١ب ثبيذ سكتبس آ٢ٛب ث٠ دهت اوت ٛظبست ٝ ًٜتشّ هشاس ُيشد ) ٗؼ٘ٞال  پغ -

 ٗي ُيشٛذ(.  

٠٘١ اًالػبت ٠ُٔ ثبيذ ث٠ ًٞس ًبْٗ ثجت ؿٞٛذ ) ٛظاد خٞخ٠ ١ب ، ابسيخ ١چ خٞخ٠ ١ب، ٝصٙ خٞخ٠ ١ب دس ١ِٜبٕ ٝسٝد ث٠ ػهبٓٚ   -

 ٞخ٠ ١ب ، ٗـخلبت ًبسخب٠ٛ خٞخ٠ ًـي ٝ ...(.پشٝسؽ، ابسيخ اوٞيْ خ

الصٕ اػت خٞخ٠ ١بي ٝاصدٟ ، كٔح ، صخ٘ي ٝ داساي ؿٌْ ؿيش ًجيؼي ػشيؼب اص ٠ُٔ حزف ؿٞٛذ، صيشا ٢ِٛذاسي آ٢ٛب كوي ثبػهث   -

ت اٛدهبٕ  اكضايؾ ١ضي٠ٜ خٞا١ذ ؿذ ٝ ٗيضاٙ اٞٓيذؿبٙ ٛيض ٛبچيض خٞا١ذ ثٞد ٝايٚ ثشٛب٠ٗ ثبيذ دس ًّٞ دٝسٟ پشٝسؽ ثه٠ ًهٞس ٗشاه   

 ؿٞد. 

٠ٛٞ٘ٛ ثشداسي ٝ خِٞٛيشي اص ٠ُٔ خ٢ت اسػبّ ث٠ آصٗبيـهِبٟ ثهشاي اًهالع اص ٝخهٞد ٗبيٌٞپالػه٘ب١ب ، ػهبٓ٘ٞٛال١ب ٝ ١٘نٜهيٚ         -

 ايتشاػيٞٙ ٝ... ثب اٞخ٠ ث٠ ثشٛب٠ٗ سيضي ٗذٝٙ ثٌٞس ٜٗظٖ اٛدبٕ ؿٞد .

ٕ ، ا٘يض ٝ ث٢ذاؿتي ثبؿهذ ٝثتٞاٛهذ اص خٞخه٠ ١هبي     هؼ٘تي ٠ً دس ػبٓٚ ثشاي پشٛذٟ ١ب دس ٛظش ُشكت٠ ٗي ؿٞد ثبيذ ساحت ، ُش -

 ابصٟ ٗتٞٓذ ؿذٟ ث٠ خٞثي ٢ِٛذاسي ٛ٘بيذ  

  



 هذيريت هٌابع حرارتي

ٙ  حشاست اٜظيٖ ث٠ هبدس ٝ ٛيؼت يبكت٠  ػيؼتٖ اٜظيٖ حشاست ثذٙ خٞخ٠ ١بي ُٞؿتي ٛبثبٓؾ اٌبْٗ -  ثهب  ٗٞاخ٢ه٠  دس خهٞد  ثهذ

ٟ  ٜٗبػت حشاست اٜظيٖ ثٜبثشايٚ  ، ٛيؼتٜذ ًـي خٞخ٠ دػتِبٟ اص ثيشٝٙ ١ٞاي  دٝسٟ اّٝ ١لته٠  ًهي  دس ُٞؿهتي  ًيهٞس  خبيِهب

 ظٞس الصٕ اػت هجْ اص ٝسٝد خٞخ٠ ١ب دٗبي ػبٓٚ سا ث٠ حذ ٌٗٔٞة سػبٛذ .ٜٗ ثذيٚ ، اػت ثشخٞسداس خبكي ا١٘يت اص پشٝسؽ

دسخه٠ ػهبٛتيِشاد ٝدس اٝاخهش     30-32ػبٛتي٘تشي ثؼهتش ثبيهذ    5دس سٝص اّٝ حشاست ٜٗبػت دػتِب٢١بي ُشٕ ًٜٜذٟ ػبٓٚ دس  -

 .ثبؿذ  دسخ٠ ػبٛتيِشاد 28-١29لت٠ اّٝ 

ثشاي اي٠ٌٜ خٞخ٠ ١ب صيبد اص ٜٗجغ حشاساي) ٗبدس ٗلٜٞػي( دٝس ٛـٞٛذ اًشاف دػتِبٟ ١بي ُشٕ ًٜٜذٟ سا حلبسثٜذي ٗي ًٜٜذ  -

 ايي ٛلت ٗي ؿٞد .  ػبٛتي٘تشي اص دػتِبٟ ُشٕ ًٜٜذٟ ث٠ ًٞس دايشٟ 90اب  80.حلبس دس كبك٠ٔ 

ٚ ٗي ثبؿذ ، ثه٠ ًٞسيٌه٠ اص ًشيهن ٛوهٟٞ پخهؾ آ٢ٛهب دس       سكتبس خٞخ٠ ١ب ث٢تشيٚ ٛـب٠ٛ ثشاي ٜٗبػت ثٞدٙ دسخ٠ حشاست ػبٓ -

 ٗوذٝدٟ خٞخ٠ سيضي ٗي اٞاٙ ث٠ ٗيضاٙ دسخ٠ حشاست ٗوْ پشٝسؽ خٞخ٠ ١ب پي ثشد ٠ً ث٠ كٞست صيش ٗي ثبؿذ :

 دٗبي ٜٗبػت : خٞخ٠ ١بي ؿبداة ثب پشاًٜذُي يٌٜٞاخت دس ٗوذٝدٟ خٞخ٠ سيضي ديذٟ ٗي ؿٞٛذ . -1

 ٝػهشٝ  صدٙ ٛلهغ  ٛلهغ  دسحبّ  ػبًت ، حبٓت ايٚ دس  دػتِبٟ ُشٕ ًٜٜذٟ كبك٠ٔ ٗي ُيشٛذ ٝ دٗبي خئي ثبال: خٞخ٠ ١باص -2

 . ١ؼتٜذ اكتبدٟ ثبّ

 .داسٛذ د١ٜذٟ آصاس ٝكذاي ٝكذا پشػش  دٗبي خئي پبييٚ: خٞخ٠ ١ب دس صيش دػتِبٟ ُشٕ ًٜٜذٟ خ٘غ ٗي ؿٞٛذ ، -3

 ذٝدٟ خٞخ٠ سيضي اصدحبٕ ٗي ٛ٘بيٜذ .ًٞساٙ ١ٞا: دس ايٚ ٝهؼيت خٞخ٠ ١ب دس ٌٜٗو٠ ايي خبف اص ٗو -4

ٗؼ٘ٞال ثشاي اً٘يٜبٙ ًبْٗ اص اي٠ٌٜ خٞخ٠ ١هب ُشٗهبي ٜٗبػهجي سا دسيبكهت ٗهي ًٜٜهذ ثبيهذ دٗبػهٜد٢بي ػهبٓٚ ٝ ١٘نٜهيٚ           

 اشٗٞػتبا٢بي دػتِب٢١بي ُشٕ ًٜٜذٟ سا ًٜتشّ ًشدٟ ٝ اصكوت ًبسًشدؿبٙ اً٘يٜبٙ حبكْ ٛ٘ٞد.

 ػبٛتي٘تشي ثبالي ػش خٞخ٠ ١ب هشاس ُيشٛذ . 20ثبيذ دس  ث٠ ًٞس ٗؼّ٘ٞ دٗبػٜح ١ب ٝ اشٗٞػتبا٢ب -

 

 

 

 

 

 

 



 جذٍل ريل دهاي هَرد ًياز جَجِ ّا را درسٌيي هختلف ًشاى هيذّذ :

 ساًتي هتر باالي جَجِ ّا 03تا  03دهاي هَرد ًياز در 

 32 سٝص اّٝ

 32 سٝص دٕٝ

 5/31 سٝص ػٕٞ

 31 سٝص چ٢بسٕ

 5/30 سٝص پٜدٖ

 30 سٝص ؿـٖ

 5/29 ١لتٖسٝص 

 29 سٝص ١ـتٖ

 5/28 سٝص ٢ٖٛ

 28 سٝص د١ٖ

 5/27 سٝص يبصد١ٖ

 27 سٝص دٝاصد١ٖ

 5/26 سٝص ػيضد١ٖ

 26 سٝص چ٢بسد١ٖ

 

 تَْيِ ٍ كيفيت َّا  

ٟ   ٗوش اٞٓيذ ٗي ًٜٜذ ٝ ١٘نٜيٚ احتهشام  ُبص١بي ٝ ٛ٘ٞدٟ ٗلشف اًؼيظٙ ١ب پشٛذٟ  ١٘ضٗبٙ ثب سؿذ ، - ٕ  ١هبي  دسدػهتِب  ُهش

ٚ  ١هٞا  اص ُبص١ب ايٚ چِبٓي ٝچٞٙ داد خٞا١ٜذ اكضايؾ سا آٝس صيبٙ ُبص١بي ٛيض ًيٞس كوٞالت اخ٘يش ٝ ًٜٜذٟ  ٝ اػهت  اهش  ػهِٜي

ثٜهبثشايٚ ػيؼهتٖ    ، ُشدٛهذ  ٗهي  ثي٘بسي٢هب  اص ثؼيبسي ٝثشٝص اٞٓيذ ٛولبٙ ، ٗؼ٘ٞٗيت ثبػث  ٗبٜٛذ ٗي ثبهي ػبٓٚ پبييٚ دسػٌح

ا٢ٞي٠ ثبيذ هبدس ث٠ حزف ايٚ ُبص١ب ٝابٗيٚ ًٜٜذٟ ١ٞاي ثب ًيليت ٜٗبػت ثشاي پشٛذٟ ١ب ثبؿذ ، ثذيٚ ٜٗظٞس الصٕ اػهت ١٘يـه٠   

خشيبٙ يٌٜٞاخت ٝ ثبثتي اص ١ٞاي ثب ًيليت دس ػٌح پشٛذٟ ١ب ابٗيٚ ؿٞد اب پشٛذٟ ١ب ه٘ٚ حلظ ٝهؼيت ػالٗت ، اهٞاٙ سؿهذ   

 ٗٞسد ػبػت دس پشٛذٟ ٝصٙ ًئُٞشٕ ١ش اصاي ث٠ ١ٞا ٌٗؼت ٗتش يي سيضي خٞخ٠ صٗبٙ دس  سٛذ ) ثٌٞس ٗؼّ٘ٞثبٓوٟٞ سا ث٠ دػت آٝ

 (.ؿٞد حلظ اٜبػت ايٚ ٠ُٔ، ٝصٙ ٝ سؿذ اكضايؾ ثب ثبيذ ٝ اػت ٛيبص

اص ٜٗجهغ   اػهتلبدٟ  ثهب  ػهشد  ١هٞاي  ٝ آة دس.  اػهت  ٗتلهبٝت  ثؼيبس ُشٕ ١ٞاي ٝ آة ثب ٗوبيؼ٠ دس ػشد ١ٞاي ٝ آة دس ا٢ٞي٠ -  

حشاساي ًٌ٘ي ٝايدبد ػيؼتٖ ا٢ٞي٠ كـبس ٜٗلي دٗبي ١ٞاي ػبٓٚ ث٠ ًٞس كويح ًٜتشّ ٗي ؿٞد . ث٠ ٜٗظٞس ايدهبد ا٢ٞيه٠ ثهب    

 ثهب  ١هب  ١هٞاًؾ  ، ُهشدد  ٗهي  اػهتلبدٟ  ثبؿهٜذ  ٗهي  ٗتلبٝاي ظشكيت٢بي داساي ٠ً آٌتشيٌي ١ٞاًـ٢بي اص  كـبس ٜٗلي دس ػب٢ٜٓب

ثبػث ايدبد كـبس ٜٗلي دسداخْ ػبٓٚ ٝ ٝسٝد ١ٞاي ابصٟ اص دسين٠ ١بي ٝسٝد ١ٞا ثه٠   ٙثيشٝ ٗويي ث٠ ػبٓٚ داخْ ١ٞاي ًـيذٙ

 ػبٓٚ ٗي ؿٞٛذ .

 دس اساجبى ثب اػتلبدٟ اص ػيؼتٖ ا٢ٞي٠ ثب كـبس ٜٗلي اٞخ٠ ث٠ ٌٛبت ريْ هشٝسي ٗي ثبؿذ: -

 ظشكيت ١ٞاًـ٢ب ثبؿذ . ٛٞع ، اٛذاصٟ ٝ ٗوْ هشاسُشكتٚ ٝسٝدي ١ٞا ثبيذ ٗتٜبػت ثب ؿشايي آة ٝ ١ٞايي ٌٜٗو٠ ٝ -1



 . ثبؿذ ٗي  صٛذٟ ٝصٙ ُشٕ ًئٞ ١ش ثشاي ػبػت دس ٌٗؼت ٗتش 4-7 ٜٗلي كـبس  حذاًثش ١ٞاي ٗٞسد ٛيبص دس ػيؼتٖ ا٢ٞي٠ -2

ث٠ ٜٗظٞس ابٗيٚ كـبس ١ٞاي ٜٗبػت دس داخْ آؿيب٠ٛ ثبيذ اثؼبد ٝسٝدي ١ٞا ٗتٜبػت ثب ظشكيت ١ٞاًؾ ١ب ثبؿهذ ، ثه٠ ١٘هيٚ     -3

 ٗتشٗشثغ ١ٞادٟ الصٕ اػت. 3/0ٗتشٌٗؼت ١ٞا دس ػبػت ػٌوي ثشاثش ثب  1000 ٜٗظٞس خ٢ت اخٔي٠

ٗتشٌٗؼهت ١هٞا دس ػهبػت ثه٠ اصا ١هش       4/0ايٚ ػيؼتٖ دس ١ٞاي ػشد ثشاي ابٗيٚ حذاهْ احتيبخبت ا٢ٞي٠ ٗٞسد ٛيبص پشٛذٟ ) -4

 ًئُٞشٕ ٝصٙ صٛذٟ ( اػتلبدٟ ٗي ؿٞد .

ا٢ٞي٠ اٞٛٔي اػتلبدٟ ٗي ؿٞد ، دس ايٚ ػيؼتٖ ١ٞاًؾ ١بي ٌٜٗهذٟ دس يهي   ثشاي ا٢ٞي٠ ػبٓٚ دس آة ٝ ١ٞاي ُشٕ اص ػيؼتٖ  -

 ًهي  اص پهغ  ٝ ًهشدٟ  حشًهت  ػبٓٚ دسًّٞ ٝسٝدي ١ٞاي  ًشف ٝدسين٠ ١بي ٝسٝد ١ٞا دس ًشف اٛت٢بيي ديِش هشاس ٗي ُيشٛذ ،

 ي ٗي ًٜذ . خٜ ١ٞا، خشيبٙ ثشهشاسي ثب سا ًيٞس ٝ ػبصد ٗي خبسج خٞد ١٘شاٟ ث٠ سا ١ب ٝآٓٞدُي ُشٗب  ػبٓٚ ًّٞ

دسخ٠ ػبٛتيِشاد اص ًشين حشًت خشيبٙ ١ٞا ثش سٝي خٞخ٠ ١ب  ١30ذف اص ثٌبسُيشي ػيؼتٖ اٞٛٔي حلظ دٗب دس ػٌح ً٘تش اص 

دسخ٠ ػبٛتيِشاد دس ػٌح خٞخه٠   7اب  5ٗتش ثش ثبٛي٠ ٗي ثبؿذ ، ايٚ خشيبٙ ١ٞا ػجت ًب١ؾ احؼبع ُشٗب ث٠ ٗيضاٙ 2ثب ػشػت 

 ١ب ٗي ؿٞد .

 .  ؿٞد ٗي آٗٞٛيبى خ٠ٔ٘ اص ػ٘ي ُبص١بي  ػبٓٚ پشٝسؽ ٛبٌٗٔٞة ثبؿذ ثبػث اد٘غ چٜبٛن٠ ا٢ٞي٠ -

ثيـهتش   ppm 20 اص  ثبؿذ ث٠ سي٠ پشٛذٟ ١ب آػيت ٝاسد ٗي ؿٞد ، اُش ٗيهضاٙ ُهبص   ١ppm10شُبٟ ٗيضاٙ ُبص آٗٞٛيبى ثيـتش اص 

 ٛبؿهي  سؿذ ًب١ؾ ػجت  ppm  50  ؿٞد آػيت سيٞي ٜٗدش ث٠ اكضايؾ حؼبػيت ث٠ ثي٘بسي٢بي اٜلؼي ٗي ُشدد . ُبص ثبالي

 ثهبالاش  ٗوهبديش  ٝدس يبثهذ  ٗهي  ًهب١ؾ  اٜلؼي  هبثٔيت سي٠ دس اجبدّ ُبص١بي ppm100  اص ثيـتش ٝدس ُشدد ٗي سيٞي آػيت اص

 . ثٞد خٞا١يٖ ألبت اكضايؾ ثشٝص ؿب١ذ

سا ٗوذٝد ًشدٟ ٝ حؼبػهيت   ٠ُٔ ػٌ٘ٔشد ١ٞا ٛبٌٗٔٞة ًيليت.  ؿٞد ثشسػي ثبيذ ١ٞا ًيليت  ثشاي اٜظيٖ ٜٗبػت ٗيضاٙ ا٢ٞي٠

ْ  دس. ؿهٞد  حلهظ  ٛيهبص  ٗٞسد ا٢ٞي٠ حذاهْ ثبالي يب ٝ حذ دس ا٢ٞي٠ ٗيضاٙ  ث٠ ثي٘بسي سا اكضايؾ خٞا١ذ داد .دسا٘بٗي اٝهبت  ػ٘ه

 ١هب  خٞخه٠  ثهشاي  ٌٗهشس  ٝ ٜٗظٖ اٜبٝة ث٠ ابصٟ ١ٞاي ٠ً ؿٞيٖ ٌٗ٘ئٚ اب ٛ٘ٞدٟ ثشهشاس سا ا٢ٞي٠ حذاهْ سٝصُي يي اص اػت ث٢تش

 يذ .  آ ٗي كشا١ٖ

 الؿه٠  ًيليهت  اكهت  ٝ خشُٞؿي ٗللْ ػٞختِي ٝهٞع اكضايؾ  ثبيذ اٞخ٠ داؿت ٠ً ا٢ٞي٠ ٛبًبكي ثبػث ٗشًٞة ؿذٙ ثؼتش، -

 .ؿٞد ٗي

 رطَبت سالي پرٍرش

دسكهذ (، دس خهبسج اص دػهتِبٟ خٞخه٠ ًـهي       80دس اٛت٢بي كشايٜذ خٞخ٠ ًـي سًٞثت ٛؼجي دس ١نش ثبال خٞا١ذ سكت )حذٝد 

ّ  خ٢هت  ١ب خٞخ٠ ث٠  ٝاسدٟ ؿٞى ًب١ؾ ثشاي ثٜبثشايٚ  ٜٗبػت ؿشايي خٞخ٠ ١بي يٌشٝصٟ ٛ٘ي ثبؿذ ،سًٞثت ٗويي   اص اٛتوهب

 .   ثبؿذ دسكذ 70 حذٝد ٛؼجي سًٞثت ٠ً اػت الصٕ پشٝسؽ ػبٓٚ ث٠ ًـي خٞخ٠

 ١هب  خٞخ٠ ًٜذ اكت دسكذ  50 اص اش پبييٚ ث٠ اّٝ ١لت٠ دس سًٞثت اُش  سًٞثت داخْ ػبٓٚ ثبيذ سٝصا٠ٛ ٗٞسد ثشسػي هشاس ُيشد ،

 .ُشدد ٗي ٗوؼذ چؼجٜذُي ثبػث ١٘نٜيٚ ٝ ُزاؿت خٞا١ذ ٠ُٔ ػٌ٘ٔشد ثش ٜٗلي اٗشاثش ٝايٚ دادٟ دػت اص سا خٞد ثذٙ آة



ًٜٜهذٟ ) ٗه٠ پهبؽ ( خ٢هت اكهضايؾ       اػپشي ١بي ٛبصّ يب ؿذٟ سيضي خٞخ٠ كبهذ ٌٜٗو٠ آثپبؿي اص اٞاٙ ٗي ؿشايٌي چٜيٚ دس 

سًٞثت ًي دٝسٟ اٝٓي٠ پشٝسؽ اػتلبدٟ ٛ٘ٞد ٠ً دس ايٚ ػيؼتٖ)٠ٗ پبؽ( ١ٞاي ٝسٝدي ثب اجخيش هٌشات ايدهبد ؿهذٟ اص ًشيهن    

 پ٘پ ًشدٙ آة دسداخْ ٠ٓٞٓ ٝ ٛبصّ ١ب خٜي ٗي ؿٞد .

١ٞا هشاس دادٟ ؿٞٛذ .ُب١ي ٌٗ٘ٚ اػهت  ثشاي ث٠ حذاًثش سػبٛذٙ ػشػت اجخيش الصٕ اػت ٠ً خٌٞى ٠ٗ پبؽ دس ٛضديٌي ٝسٝدي 

 هٌهشات  اٛهذاصٟ  اٜظيٖ ثب  پبؽ ٠ٗ اص اػتلبدٟ ١ِٜبٕ دس ٠ً داؿت اٞخ٠ ثبيذ.  ثبؿٜذ ٛيبص  خٌٞى اهبكي ٛيض دس ٗشًض ػبٓٚ ٗٞسد

 .ؿٞد خُٔٞيشي ثؼتش ؿذٙ ٗشًٞة اص

ػبٓٚ ٛيضٗشًٞة ؿٞٛذ . دس كٞساي ًه٠  ػيؼتٖ ابٗيٚ سًٞثت ثبيذ ث٠ ٠ُٛٞ ايي ًشاحي ؿٞد ٠ً كوبي ثيٚ حلبس١ب ٝدس ٝ ديٞاس 

آة حبٝي ٗوبديش ثباليي اص ٗٞاد ٗؼذٛي ٛبٗؤّٞ يب رسات سيض ثبؿذ ًبسايي ػيؼتٖ خٜي ًٜٜذٟ اجخيهشي دس دساص ٗهذت ًهب١ؾ    

 ٗي يبثذ .

 اهشي  يٌٜٞاخهت  ٝسؿهذ  ث٢تهش  ؿهشٝع  ٗؼ٘هٞال  ٝ ؿهذٟ  ثذٙ آثي ًٖ دچبس ً٘تش  خٞخ٠ ١بي ٢ِٛذاسي ؿذٟ دس سًٞثت ٜٗبػت -

 ذ داؿت .  خٞا١ٜ

 ثشاي اكضايؾ سًٞثت ػبٓٚ سٝؽ ١بي صيش سا ٗي اٞاٙ اخشا ًشد.

 آة ًشدٙ اػپشي -1

 آثپبؿي ًق سا١ش١ٝب-2

 اكضايؾ آثخٞسي ػبٓٚ ١ب.-3

ث٠ ايٚ ٌٛت٠ ٛيض ثبيذ اٞخ٠ ًشد ٠ً ثؼتش ١ينِبٟ ٛجبيذ ٗشًٞة ُشدد صيشا ثبػث ايدبد ثي٘بسي٢بي صيهبدي اص خ٘ٔه٠ ًًٞؼهي٠ ٝص ٝ    

 ػي٠ٜ ٝ ١٘نٜيٚ اكضايؾ ُبص آٗٞٛيبى ػبٓٚ ٗي ؿٞد. ٗـٌالت ثب ابّٝ

 

 سيستن ًَردّي 

   . ثشخٞسداسٛذ ايي ٝيظٟ ا١٘يت اص اّٝ ١لت٠ دس سٝؿٜبيي ؿذت ٝ ػبػبت  ، ٗبٛذُبسي دسكذ اكضايؾ ٝ سؿذ اوشيي ثشاي - 

د١ي ٗهذإٝ ثهٞدٟ ٝ دٓيهْ     ٛٞس ، اّٝ دس١لت٠ ُٞؿتي ٗشؽ د١ٜذُبٙ پشٝسؽ اٞػي سكت٠ ًبس ث٠ ٛٞسد١ي ػيؼتٖ ٗؼّ٘ٞ ًٞس ث٠ 

ا٘بيْ ث٠ آٙ اوشيي اؿت٢بي خٞخ٠ ١ب ٝ سػيذٙ ث٠ حذاًثش ٝصٙ سٝصا٠ٛ ٗي ثبؿذ .ايهٚ سٝؽ ؿهبْٗ ٛهٞسد١ي ًهٞالٛي ٗهذت )      

ػبػت سٝؿٜبيي ث٠ ًٞس ًبْٗ ثشاي دٝ سٝص اّٝ خ٢ت آؿٜب ؿهذٙ خٞخه٠ ١هب ثهب ٗوهيي ٝ دػتشػهي آػهبٙ ثه٠ آثخٞسي٢هب ٝ          24

ػٕٞ يي دٝسٟ ًٞابٟ ابسيٌي ) ثشاي ٗثبّ ٛيٖ اب يي ػهبػت ( دسٛظهش ُشكته٠ ؿهٞد اهب پشٛهذٟ دس       اصسٝص آٙ ٗتؼبهت ٝ  داٛخٞسي٢ب(

كٞست هٌغ ثشم ث٠ ابسيٌي ػبدت داؿت٠ ثبؿذ ١ٝ٘نٜيٚ ثبيذ اٞخ٠ داؿت ٠ً ًب١ؾ صٝد ١ِٜبٕ ًهّٞ سٝؿهٜبيي دس ١لته٠ اّٝ    

 كؼبٓيت اـزي٠ ايي ٝ ٝصٙ ساًب١ؾ خٞا١ذ داد.



 ٛهٞس  ؿذت اػت ث٢تش  ًٓٞغ دس ٛظش ُشكت٠ ؿٞد ) دس ػشاػش ػبٓٚ يٌٜٞاخت ثبؿذ( 20هْ دس ًي ١لت سٝص اّٝ ؿذت ٛٞس حذا

 حهذي  اهب  ثبيهذ  ٛهٞس  ؿهذت  ًب١ؾ ايٚ.  يبثذ ٗي ًب١ؾ ٗيضاٙ ايٚ دٕٝ اص١لت٠ ٠ً ؿٞد ُشكت٠ ٛظش دس  ًٓٞغ 35 اب  25   ثيٚ

 ة ٝ داٙ داؿت٠ ثبؿٜذ .آ ث٠ دػتيبثي دس ٗـٌٔي اي٠ٌٜ ثذٝٙ ، ثبؿٜذ آسإ ٝ ساحت آٙ دس ًيٞس   ٠ً ثبؿذ

ًٓٞغ دس ؿشٝع دٝسٟ پشٝسؽ اص ٗيضاٙ اـزي٠ خٞخ٠ ١ب خٞا١ذ ًبػت . )ا٘يهض ًهشدٙ ٗهٜظٖ     20پبييٚ ثٞدٙ ؿذت ٛٞس ً٘تش اص 

 الٗپ٢ب ًٝال٢ٌ١ب ثبصد١ي آ٢ٛب سا ث٠ حذاًثش خٞا١ذ سػبٛذ(

٢ٛب داسد ثٜبثشايٚ ثبيذ الٗپ٢ب سا ث٠ ٠ُٛٞ ايي ههشاس  ٛوٟٞ هشاس ُشكتٚ الٗپ ١ب دس ػبٓٚ ٗشؿذاسي ابثيش ث٠ ػضايي ثش ٗيضاٙ ًبسايي آ -

 داد ٠ً ؿذت ٛٞس ٗؼيٜي ث٠ ًٞس يٌٜٞاخت دسػٌوي ٠ً ًيٞس هشاس داسٛذ ابثيذٟ ؿٞد .

 اص ٗضايبي ٢ٖٗ اػتلبدٟ اص ثشٛب٠ٗ ١بي ٛٞسي ٗي اٞاٙ ث٠ ٗٞاسد صيش اؿبسٟ ٛ٘ٞد :

 ػالٗت پب١ب ٗي ُشدد .اكضايؾ كؼبٓيت ٝ اوشى پشٛذٟ ١ب ٠ً ٜٗدش ث٠ ث٢جٞد ٝهؼيت  -1

 ث٢جٞد ٝ پبييٚ آٗذٙ ٗوذاس هشيت اجذيْ ؿزايي ٝ ًب١ؾ ااالف ؿزا . -2

                                                         ًب١ؾ ٗيضاٙ ًْ ألبت دس ًّٞ دٝسٟ پشٝسؽ . -3

 

 ّا جَجِ خَراک  

دس پبيبٙ دٝسٟ پشٝسؽ داسد ، آصٗبيـبت ٗتؼذد ثبثت ًشدٟ اػهت   آٙ ثشػٌ٘ٔشد صيبدي ابثيش اخٖ اص خشٝج اص پغ خٞخ٠ اـزي٠  -

 ُٔه٠  پشٝسؽ ؿشٝع اُش ديِش ػجبست ث٠   ٠ً ٝصٙ خٞخ٠ ١ب دس آخش دٝسٟ ساث٠ٌ ٗؼتوي٘ي ثب ٝصٙ آ٢ٛب دس ١لت٠ اّٝ پشٝسؽ داسد .

٠ٌٔ ػٌ٘ٔشد آٙ اص ٛظهش ههشيت   ث  ُشدد ٗي  اٞٓيذ ٝصٛي ٛظش اص يٌٜٞاخت ايي ٠ُٔ ا٢ٜب ٠ٛ ؿٞد اٞإ ٝكويح ٜٗبػت اـزي٠ ثب ايي

 ٝ  اجذيْ ؿزايي ، اوٞيت ػيؼتٖ ايٜ٘ي ٝ ٗيضاٙ ألبت ٛيض ث٢ي٠ٜ خٞا١ذ ؿذ ٓزا ثشاي ٗٞكويت دس ايٚ اٗش ، سػبيت اكّٞ اـزيه٠ 

 .اػت ثشخٞسداسُشديذٟ ايي ٝيظٟ ا١٘يت اص اّٝ ١لت٠ دس ٝيظٟ ث٠ ٗذيشيت

ٌبْٗ ٛيبصٜٗذ ٗلشف ٗٞاد ٗـزي ٗي ثبؿذ . ٗلشف خٞساى ٜٗبػهت  ػيؼتٖ ايٜ٘ي خٞخ٠ ١بي ابصٟ ٗتٞٓذ ؿذٟ ثشاي سؿذ ٝ ا -

 ثهبٓؾ  ٛهب  يهب  ٛذاؿهت٠  ٝخهٞد  ١هب  خٞخ٠ اٞٓذ  ٝ ثب ًيليت، ٗٞاد ٗـزي الصٕ خ٢ت سؿذ ٝ ٛ٘ٞ اٛذا٢ٗبي ٓ٘لبٝي ثبٛٞي٠ ٠ً دس صٗبٙ

ٕ  -.  ٛ٘بيهذ  ٗي كشا١ٖ سا ١ؼتٜذ ٖ  ٜٗبػهت  پبػهخ  اص ٗهبٛغ  ثبًيليهت  ٗـهزي  ٗهٞاد  ٝ داٙ ثه٠  دػتشػهي  ػهذ ايٜ٘هي ثه٠    ػيؼهت

 سا ايٜ٘هي  ػيؼتٖ  ُشػِٜي، ث٠ ١ٞسٗٞٛي پبػخ٢بي ٝيب ٗـزي ٗٞاد كوذاٙ ، ُشدد ٗي ١ب پشٛذٟ صٛذُي  ٝاًؼيٜبػيٞٙ دس اثتذاي

ٕ  دس ثي٘بسي٢هب  ث٠ ٛؼجت پشٛذٟ ٗوبٝٗت ثش اٞاٛذ ٗي ١ب خٞخ٠ اٝٓي٠ ُشػِٜي ، ًٜذ ٗي ٗتبثش ًٞالٛي ٗذت ثشاي ّ  ا٘هب  دٝسٟ ًهٞ

 .   ُزاسد ابثيش پشٝسؽ

 ثبؿهٜذ  داؿهت٠  دػتشػهي   بٗي خٞخ٠ ١ب ثالكبك٠ٔ ثؼذ اص هشاس ُشكتٚ دس ػبٓٚ ثبيذ ث٠ داٙ ػشؿبس اص ٗٞاد ٗـزي ٝ ثب ًيليهت ا٘ 

ٖ  ُشكته٠  ههشاس  اػهتلبدٟ  ٗٞسد ُٞاسؽ دػتِبٟ دس ػشػت ث٠ ثبهي٘بٛذٟ صسدٟ ؿذ خٞا١ذ ػجت ػْ٘ ايٚ  ،  ١شچه٠  ايٜ٘هي  ٝػيؼهت

 . يبثذ  اٌبْٗ ػشيؼتش

چي٠ٜ داٙ پشٛذٟ ١ب دس اثتذاي دٝسٟ پشٝسؽ ٗؼيهبس ٜٗبػهجي ثهشاي ٗيهضاٙ كؼبٓيهت پشٛهذُبٙ دس ٗلهشف         ثٞدٙ پش ٗيضاٙ ثشسػي 

 72 ٝ دسكهذ  90 حهذٝد  ثؼهذ  ػبػت 48 دسكذ، 80 دسحذٝد سيضي خٞخ٠ اص پغ ػبػت 24 اوشيجب  ثٌٞسي٠ٌ  خٞساى ٗي ثبؿذ



ثبيذ ثشسػي ؿٞد ٠ً چ٠ ػهبٗٔي ثبػهث ػهذٕ     ؿيشايٜلٞست دس ثبؿٜذ پش داٙ چي٠ٜ داساي ثبيذ ١ب خٞخ٠ دسكذ 100 حذٝد ػبػت

 ٗلشف ًبكي داٙ اٞػي خٞخ٠ ١ب ؿذٟ اػت . 

ػذٕ دػتشػي ث٠ داٙ ؿٜي اص ٗٞاد ٗـزي دس سٝص١بي اّٝ ثؼذ اص خشٝج اص اخهٖ ثهش سٝي سؿهذ ػوهالت ، سؿهذ پشص١هبي سٝدٟ        -

 . ُزاسد ٗي ٜٗلي ابثيش ١ب خٞخ٠ ٗبٛذُبسي ٝ ايٜ٘ي ػيؼتٖ  ،

 اٛهذ  ٌٛشدٟ ٗلشف ؿزا ١ب پشٛذٟ صٗبٛي٠ٌ ٝاب ٛيؼت يبكت٠ اٞػؼ٠ ًبٗال  اـِٜي دس خٞخ٠ ١بي ابصٟ اص اخٖ خبسج ؿذٌٟٗبٛيؼٖ  -

 ٓهزا  ، ُهشدد  ٗهي     اوشيهي  صا اٛهشطي  ٝ  ٗـهزي  ٗهٞاد  ٗلشف ثب اـِٜي ٠ً اػت ٗؼٜي ثذاٙ ايٚ  ، ؿٞد ٛ٘ي اوشيي اـِٜي

 ي سػيذٙ ث٠ سؿذ ٌٗٔٞة ثؼيبس ٢ٖٗ اػت . ثشا اٝٓي٠ ػبػبت دس ؿزا ث٠ ١ب خٞخ٠ دػتشػي

 ٗهي  ٌٗٔهٞة  ؿهزايي  ثهبصدٟ  ٝ سؿهذ   كشا١ٖ ٛ٘ٞدٙ كوبي ًبكي داٛخٞسي ػبْٗ ٢ٗ٘ي ثشاي ث٠ دػت آٝسدٙ دسكذ ٗبٛذُبسي ، -

 . ثبؿذ

 : داٛخٞسي  اؼذاد پشٛذٟ ١ب ث٠ اصاي ١شٛٞع -

 پشٛذٟ . 65ػبٛتي٘تش ث٠ اصاي ١ش  33ثـوبثي : يي داٛخٞسي ثب هٌش  -

 پشٛذٟ . 70ػبٛتي٘تش ث٠ اصاي ١ش  38اػتٞا٠ٛ ايي : يي داٛخٞسي ثب هٌش  -

 پشٛذٟ ث٠ اصاي ١ش ٗتش داٛخٞسي.  80ػبٛتي٘تش ث٠ اصاي ١ش پشٛذٟ ٝيب  5/2صٛديشي : داٛخٞسي ثب هٌش  -

ٚ  آثخهٞسي  ٝ داٛخٞسي ٜٗبػت كوبي ٗوذاس اـخيق خ٢ت هجّٞ هبثْ ٗؼيبس*   ٙ  ٗٞاههغ  دس ١هب  خٞخه٠  ًه٠  اػهت  ايه ٝ  خهٞسد

 آؿبٗيذٙ ٜٗتظش كشف داٙ ٝ آة ٛ٘بٜٛذ .

 داؿهت٠  دػتشػهي  داٙ ثه٠  ػه٢ٞٓت  ثه٠  ١هب  پشٛهذٟ  ٝ ثهٞدٟ  ًٖ داٙ سٝي ١ذس ٗيضاٙ ٠ً ؿٞٛذ اٜظيٖ ًٞسي ثبيذ ١ب داٛخٞسي  -

ٙ  ثبؿذ پش داٙ اص داٛخٞسي٢ب  3/2 ٠ً كٞساي دس)  ثبؿذ پبييٚ داٛخٞسي٢ب دس داٙ ػٌح اػت الصٕ ٜٗظٞس ثذيٚ  ثبؿٜذ،  ١هذس  ٗيهضا

 2/1 اص ً٘تش ٠ً ١ِٜبٗي ٝ سػذ ٗي دسكذ 3 ث٠ ٗيضاٙ ايٚ ثبؿذ پش  داٛخٞسي٢ب 2/1دسكذ اػت ، اُش  10سٝي خٞساى دس حذٝد 

 ًه٠  ثبؿذ ؿذٟ خٖ ٗوذاسي داخْ ًشف ث٠ داٛخٞسي٢ب ٓج٠ ثبيذ ١٘نٜيٚ( سػيذ خٞا١ذ دسكذ  1   ث٠ سهٖ ايٚ ثبؿذ پش داٛخٞسي٢ب

 داٙ خٞا١ذ ؿذ . ااالف چـِ٘يش ًب١ؾ ثبػث  ٝهؼيت ايٚ

* ٌٛت٠ حبيض ا١٘يت اي٠ٌٜ ثبيذ ػؼي ٛ٘ٞد اب حذ اٌٗبٙ ػٌح ثيـتشي اص داٛخٞسي ثشاي خٞخ٠ كشا١ٖ آٗذٟ ٝ داٙ ً٘تش ٝٓي ثه٠  

 دكؼبت ثيـتشدس داٛخٞسي٢ب اٞصيغ ؿٞد. 

سكته٠ ٝ دس كهٞست    ثبال ؿزايي اجذيْ هشيت حبٓت ايٚ دس ، ؿٞد ٗي داٙ هبيؼبت اكضايؾ ثبػث ١ب داٛخٞسي ٛبٜٗبػت اٜظيٖ  -

 ٗلشف داٙ حبٝي اخشإ ثي٘بسيضا اٞػي خٞخ٠ ١بي ُٞؿتي احت٘بّ خٌشآٓٞدُي ثبًتشيبيي ثيـتش خٞا١ذ ؿذ .  

 ههبيؼبت  كضٝٛهي  ٝ ػٌ٘ٔهشد  اكهت  ثه٠  ٜٗدهش  داٙ يٌٜٞاخت ؿيش اٞصيغ  داٙ ثبيذ ث٠ كٞست يٌٜٞاخت دس داٛخٞسي٢ب هشاس ُيشد ، -

 ب ٗي ؿٞد .داٛخٞسي٢ سٝي ثش سهبثت اص ٛبؿي خشاؿيذُي

   ث٠ ًٞس ًٔي خيشٟ ثب ًيليت ٝ ٜٗبػت دس ١لت٠ اّٝ ثبيذ ؿشايي ريْ سا داسا ثبؿذ : -

 ث٠ اٛذاصٟ ًبكي داساي اٛشطي ثٞدٟ ٝ حبٝي ٗوذاس ًبكي پشٝائيٚ هبثْ ١وٖ ٝ اػيذآٗي٠ٜ ١بي هشٝسي ثبؿذ . -1



 كي ٝ ٗتؼبدٓي اص ٗٞاد ٗؼذٛي ثبؿذ.ٝيتبٗيٚ ١بي الصٕ سا ثشاي ثذٙ ًيٞس داؿت٠ ٝ حبٝي ٗوبديش ًب -2

 . ثبؿذ ػبٖٓ ٝ آٓٞدُي اص ٝػبسي  كبهذ ػٜبكش ٗوش ٝ ػ٘ي ثشاي ًيٞسثٞدٟ ٝ ٌٗبثن ثب اكّٞ ث٢ذاؿت ا٢ي٠ ُشديذٟ -3

 اص ٛظش اهتلبدي ٛيض ٗوشٝٙ ث٠ كشك٠ ثبؿذ .   -4

 ت ُيشد . دس ١ِٜبٕ اػتلبدٟ اص داٙ اػتبساش اٞخ٠ ًبْٗ ث٠ ػبيض يب اٛذاصٟ رسات داٙ كٞس -5

)  پٔهت  داٙ اّٝ ١لته٠  دس ١هب  خٞخه٠  ثهشاي   اػتلبدٟ اص داٙ پٔت ، ثبػث ٛتيد٠ ُيشي ث٢تشي دس پبيبٙ دٝسٟ ٗي ُشدد ثٜبثشايٚ -

 . ؿٞد ٗي اٞكي٠ ٗلشف خ٢ت  ( ًشاٗجْ

 

 آبخَري ّا  

ٗتهش اص   ١2بي دس كبكه٠ٔ   دس اٝايْ دٝسٟ پشٝسؽ اص آثخٞسي ١بي ٗٞػٕٞ ث٠ ٠ًٔ هٜذي اػتلبدٟ ٗي ُشدد. ث٢تش اػت ايٚ آثخٞسي

هٌؼ٠ خٞخ٠ ًبكي اػت. ٝ حذاًثش اص ايٚ ٛٞع آّثخٞسي ١هب اهب يهي ١لته٠      75يٌذيِش هشاس ُيشٛذ ٝ يي آثخٞسي ٠ًٔ هٜذي ثشاي 

 هٌؼ٠ خٞخ٠ ًبكي اػت. 180ثبيذ اػتلبدٟ ُشدد. ١ش آّثخٞسي ااٞٗبايي ثشاي 

خٞسي ١بي ااٞٗبايي ٛيض دس ١ش سٝص حذاهْ يٌجبس ثبيذ ا٘يض ُشدٛذ ثبس ا٘يض ُشدٛذ ٝ آث 4اب  3آثخٞسي ١بي ٠ًٔ هتذي دس ١ش سٝص 

 ٝ ث٢تش اػت آة ٗلشكي سا اٞػي ًٜتٞس ٗوبػج٠ ٛ٘بئيذ. صيشا ٗلشف آة ٛـبِٛش ثؼيبسي اص ٗـٌالت اػت.

 دس ٜٗبًن ُشٗؼيش ٗخبصٙ آة ٛجبيذ اوت ابثؾ ٛٞس خٞسؿيذ هشاس ُيشٛذ.

 

 ٍاكسيٌاسيَى 

دػتِبٟ ايٜ٘ي دس خٞخ٠ ١بي خٞاٙ اي٘ٚ ػبختٚ خٞخ٠ ١ب دس ثشاثهش ػٞاٗهْ ثي٘هبسيضا اص ا١٘يهت     ث٠ دٓيْ ػذٕ اٞػؼ٠ يبكتِي  -

 ثي٘بسي٢هب  ثشاثهش  دس يٌٜٞاخهت  ًهٞس  ثه٠  ١هب  خٞخ٠ ، ٝاًؼيٜبػيٞٙ كويح ثشٛب٠ٗ اص اػتلبدٟ ثب  ، اػت  ٝيظٟ ايي ثشخٞسداسُشديذٟ

 . ؿٞٛذ ٗي ٝاًؼي٠ٜ

 ٠ُٔ  ثشٛب٠ٗ ٝاًؼيٜبػيٞٙ دس ٠ُٔ ٗبدسٝ ؿشايي ٗويٌي ٌٜٗو٠ ٗشاجي اػت ،ًشاحي ٝاًؼيٜبػيٞٙ دس خٞخ٠ ١بي ُٞؿتي ثب  -

 آٙ اػهبع  ثهش  ُٞؿهتي  ١بي خٞخ٠ دس ٝاًؼٚ ادٞيض ٝصٗبٙ  آٝسدٟ كشا١ٖ ٗبدسي ثبدي آٛتي اص يٌٜٞاختي ػٌٞح ثبيذ ٗبدس ١بي

 . ؿذ ٌٗ٘ئٚ ٝاًؼٚ ثخـي اثش اص ثتٞاٙ اب ؿٞد اٜظيٖ

دس ثي٘بسي٢ب ث٠ ٝيظٟ ُبٗجٞسٝ حبئض ا١٘يت اػت ث٠ ًٞسيٌه٠ حتهي پهبداٚ ٗهبدسي ٗهي       حلبظت پشٛذٟ اٞػي آٛتي ثبدي ٗبدسي -

 اٞاٛذ ثؼوي اص ػٞي٠ ١بي ٝاًؼٚ سا ؿيش كؼبّ ًٜذ .

 ٝ يخنبّ ا٢ي٠  ابٗيٚ ث٠ ٗٞهغ ٝاًؼٚ ثش اػبع دص ٗٞسد ٛيبص، حْ٘ ٝ ٢ِٛذاسي اكٞٓي آٙ ، اٞخ٠ ث٠ ابسيخ ػبخت ٝ اٛووب آٙ، -

ٙ  اخشا ٝٛوٟٞ ٛيبص ٗٞسد دص ثشاػبع ٝاًؼٚ ٗيضاٙ  شَٛ ٝ .. ،ػ  ، اػپشي اص اػٖ ٝاًؼيٜبػيٞٙ ٝػبيْ ْ  اص ثبيهذ  ٝاًؼيٜبػهيٞ  هجه

 ُهشدد  اٜظيٖ كويوي ٝاًؼيٜبػيٞٙ ثشٛب٠ٗ اب ٛ٘ٞد ٗـٞست ًبس ايٚ ٗتخلليٚ ثب ثبيذ هجال ٜٗظٞس ايٚ ثشاي ؿٞٛذ، سيضي ثشٛب٠ٗ



، ثبيذ دهت ؿٞد ًه٠ ثشٛبٗه٠ ٝاًؼيٜبػهيٞٙ ٌٗهبثن      اػت ٗتـيش ػبّ ٗختٔق كلّٞ ث٠ ٛؼجت ٝ ٌٜٗو٠ ث٠ ٌٜٗو٠ ١ب ثشٛب٠ٗ ايٚ. 

 ثشٛب٠ٗ اٞكي٠ ؿذٟ ٝث٠ ًٞس كويح اٛدبٕ ُشدد .  

 دس ٝاًؼيٜبػيٞٙ اص ًشين هٌشٟ چـ٘ي اص آة ٗوٌش ثشاي ابٗيٚ آة ٗٞسد ٛيبص ٝاًؼيٜبػيٞٙ اػتلبدٟ ؿٞد . -

ليت آة ٗٞسد اػتلبدٟ، دس دػتشع ثٞدٙ ٗؤّٞ ٝاًؼهٚ ،  ٛظيش ًي ػٞاٗٔي ث٠  ٗٞكويت ٝاًؼيٜبػيٞٙ اص ًشين آة آؿبٗيذٛي -

 اؼهشيغ  ٝ اهبكي آثخٞسي ثشدٙ ثٌبس)  آؿبٗيذٛي آة دس ٝاًؼٚ ٗؤّٞ ٜٗبػت پخؾ ، آٙ اكٞٓي ٢ِٛذاسي ٝ  ًشص حْ٘ ٝ ٛوْ

ٚ  ًٝهبسثشد  ٝاًؼيٜبػيٞٙ اٛدبٕ ٗٞهغ دس ١ب پشٛذٟ ػالٗتي  ،  (ٝاًؼٚ ٗؤّٞ پخؾ دس ٙ  دس ٝاًؼه ّ  ثٌهٞس ) صٗهب  كهجح   ٗؼ٘هٞ

 .  داسد ثؼتِي ٜٗبػت دص ٝ( ١ِٜبٕ

 ثبيذ ًجن ثشٛب٠ٗ داٗپضؿٌي ٌٜٗو٠ ٝ يب ُشكتٚ ايتشاػيٞٙ اص خٞخ٠ ١ب ٝاًؼيٜبػيٞٙ كٞست ُيشد. 

  

 ًوًَِ اي از برًاهِ ٍاكسيٌاسيَى

 ًشيو٠ ٗلشف ٛٞع ٝاًؼٚ ػٚ

 اػپشي   H120ثشٝٛـيت   يي سٝصُي

 اضسين پـت ُشدٙ AIآٛلٔٞآٛضا ١لت سٝصُي

 چـ٘ي هٌشٟ  ND B1ٛيًٞبػْ   سٝصُي١لت 

 آؿبٗيذٛي  | IBDُبٗجٞسٝ  چ٢بسدٟ سٝصُي

 آؿبٗيذٛي   NDٛيٞ ًبػْ الػٞاب سٝصُي ١دذٟ

 آؿبٗيذٛي IBDُبٗجٞسٝ ثيؼت ٝ چ٢بس سٝصُي

 آؿبٗيذٛي NDٛيًٞبػْ الػٞاب  ثيـت ٝ ١ـت سٝصُي

  

 تراكن گلِ

 اكهضايؾ  ثبػهث  ١هب  پشٛهذٟ  ٛيهبص  ٗٞسد ػٌح ٗيضاٙ ًب١ؾ ٗؼ٘ٞال  ُيشد ، اص سٝص اّٝ ثبيذ كوبي ًبكي دس اختيبس خٞخ٠ ١ب هشاس -

 . ؿذ خٞا١ذ سؿذ ًب١ؾ ٝ ألبت

 اشاًٖ ٠ُٔ ابثيش ث٠ ػضايي ثش سٝي ػٌ٘ٔشد ، يٌٜٞاختي ٝ ًليت اٞٓيذ ٢ٛبيي داسد .   -

ػجبست ديِش اهشاًٖ دس ٗتهش   ٝهؼيت ًيلي ػبٓٚ ٝ خلٞكب اٌٗبٙ ًٜتشّ ؿشايي ٗويٌي دس اؼييٚ اشاًٖ ٠ُٔ ٛوؾ داسد ، ث٠  -

ٚ  ،  ثخٞسي آ ٝ  داٛخٞسي ٗيضاٙ  - حشاست  -ٗشثغ ث٠ ؿشايي داخٔي آؿيب٠ٛ اص هجيْ ا٢ٞي٠  ٚ  ١٘نٜهي ٙ  ٝصٙ ٝ ػه ٙ  دس ثهذ  صٗهب

ٛيض ث٠ اٜبػت خٞخ٠ ١هب اكهضايؾ يبكته٠ ٝ ٗشاهجهت ًٔهي       ٝآثخٞسي داٛخٞسي كوبي ثبيذ اشاًٖ ثشدٙ ثبال ثب.  داسد  ثؼتِي ًـتبس

 ثشاي حلظ ًيليت ١ٞا ث٠ ػْ٘ آيذ .  

 ث٠ اٞخ٠ ثب ثؼذ ث٠ سٝصُي 8 ٝ ٗشثغ ٗتش دس هٌؼ15٠ سٝصُي 7 اب4 ٝ ٗشثغ ٗتش دس هٌؼ٠ 30-25 سٝصُي 3 اب1 دس ٗؼّ٘ٞ ثٌٞس - 

 .ُيشد هشاس ٠ُٔ اختيبس دس ػبٓٚ كوبي ًْ ظشكيت، اٜبػت



ص حذ كـبس ٗويٌي ثش سٝي پشٛذٟ ١ب سا اكضايؾ دادٟ ٠ً ػجت ًب١ؾ سؿذ ، ٗبٛذُبسي ، ًيليت ثؼتش ٝ ػالٗتي پهب  اشاًٖ ثيؾ ا

 ٗي ؿٞد ٝ ثبيذ ثبٗذيشيت كويح دسثشهشاسي اشاًٖ ٜٗبػت خٞخ٠ ١ب دس ػبٓٚ پشٝسؽ اص ثشٝص ٗٞاسد كٞم خُٔٞيشي ٛ٘ٞد .

  داسد صيش ػٞاْٗ ث٠ ثؼتِي ػٌح ٝاحذ دس ١ب خٞخ٠ اؼذاد 

  ػبٓٚ ٛٞع   -1

 آة ٝ ١ٞاي ٌٜٗو٠ -2

 ٢ٛبيي ٝصٙ    -3

 ٠ُٔ ٗذيشيت    -4

  

 ، ثؼهتش   ٛهٞس،  ، سًٞثهت   ا٢ٞيه٠،   ؿشٝع خٞة يي ػبْٗ ًٔيذي دس پشٝسؽ خٞخ٠ ١بي ُٞؿتي ثه٠ حؼهبة ٗهي آيهذ . ُشٗهب،     

ٚ  دس ١هب  خٞخه٠  ٝههؼيت  ثه٠  دهيهن  اٞخ٠ ١ٝ٘نٜيٚ ٜٗبػت اشاًٖ ٝ ٝاًؼيٜبػيٞٙ ، خٞساى  آّة، بًتٞس١هبي ٢ٗ٘هي   ك اص ػهبٓ

 . د١ٜذ ٗي كشاس ابثيش اوت دٝسٟ پبيبٙ دس سا ١ب خٞخ٠ ػٌ٘ٔشد ٠ً  ١ؼتٜذ

دػتيبثي ث٠ ػٌ٘ٔشد ٜٗبػت ٗؼتٔضٕ ابٗيٚ ؿشايي ٗويٌي ٌٗٔٞة ثشاي خٞخ٠ ١ب ٗهي ثبؿهذ ثٜهبثشايٚ ٜٗبػهت ثهٞدٙ ؿهشايي       

 دد.ٗويٌي كوي ثب اٞخ٠ ث٠ ٝهؼيت خٞخ٠ ١ب ٝ ٠ٛ ٛيبص يب خٞاػت٠ ٗشؿذاس ابٗيٚ ٗي ُش

 هبثْ كشاُيش ادبسة ٝ ػٔ٘ي ٌٛبت ث٠ اٞخ٠ ثب كوي  دس ٢ٛبيت ثبيذ اٞخ٠ داؿت ٠ً اٞكي٠ ١بي اسائ٠ ؿذٟ خ٢ت ١لت٠ اّٝ پشٝسؽ

 . ثٞد خٞا١ٜذ اخشا

 ًكتِ را بايذ بطَر كلي در ًظر گرفت. 0در پرٍرش جَجِ گَشتي 

 خٞة خٞخ٠    -1

 خٞة داٙ    -2

 خٞة ٗذيشيت    -3

 ٗي اٞاٛيذ ٠ُٔ ػبٖٓ داؿت٠ ثبؿيذ.ثب سػبيت ٌٛبت ثبال 
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