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 ایی ایی در مقایسه با انواع ده دقیقه تایمرهای پنج دقیقه

تزیي رٍش وٌتزل ٍ هحذٍدسبسی همدذار ّدَای    استفبدُ اس تبیوزّبی تٌبٍثی هزسَمدر َّای سزد 

هتز هىؿدت ّدَا را در ّدز     17000ایٌچ حذٍد  36ّب است. یه َّاوص  ٍاردُ ثِ سبلي اس طزیك َّاوص

ووتز اس ایي همذار َّا ٍارد سدبلي   خیلیخَاّذ  هی ثسیبری اس هَالؽوٌذ. اهب هزغذار در  سبؾت تخلیِ هی

ثدِ  هتز در ّفتِ اٍل پزٍرش هب در ّز سبؾت فمط  120در یه سبلي هزغذاری ثب طَل  ،ثؿٌَاى هثبل وٌذ.

هتز هىؿت َّا ًیبس دارین. در ّفتِ چْبرم پزٍرش ًیبس َّایی سبلي در ّدز سدبؾت فمدط حدذٍد      3400

ٍ         هتز هىؿت َّا هی 13600 ثی دُ ثبضذ. ثزای اًجدبم ایدي ؾودر هزغدذاراى ثدب اسدتفبدُ اس تبیوزّدبی تٌدب

ایدٌچ ثَسدیلِ یده تدبیوز دُ      36اگز یه َّاوص  وٌٌذ. ّبی تَْیِ هَرد ًیبس را تأهیي هی ایی حذالر دلیمِ

ضَد وِ در  دلیمِ خبهَش هی 9وٌذ ٍ  ایی رٍی یه دلیمِ تٌػین ضَد ایي َّاوص یه دلیمِ وبر هی دلیمِ

وٌذ. اگز درجِ تبیوز را ثدز   یهتز هىؿت َّا در سبؾت تخلیِ ه 1700طَل دُ دلیمِ ثطَر هیبًگیي حذٍد 

دلیمِ خبهَش خَاّذ ضذ وِ غزفیدت ّدَادّی ایدي فدي      8رٍی دٍ دلیمِ تٌػین وٌین دُ دلیمِ رٍضي ٍ 

 هتز هىؿت ثز سبؾت خَاّذ ثَد. 3400در دُ دلیمِ ثطَر هیبًگیي 
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اس جولِ ایدي رٍضدْب    .تَاى سبلٌْبی هزغذاری را در همبدیز ون تَْیِ وزد هی شًی ثِ رٍضْبی دیگز

هتدز   1700ایدٌچ ححدذٍد    12تَاى ثِ ًصت تؿذادی َّاوص وَچه اضبرُ وزد. ثؿٌَاى هثبل یه فدي   هی

هتز هىؿت  8500ایٌچ ح 24هتز هىؿت در سبؾت( ٍ یه في  3400ایٌچ ح 16هىؿت در سبؾت(، یه في 

تَاى ثِ همبدیز هتفبٍت تَْیدِ دسدت یبفدت.     ّب هی ذ ٍ ثب استفبدُ تزویجی اس ایي فيبؾت( ًصت ضًَدر س

ایٌچ دٍر هتغیز است. ٍلی ثبیذ اضبرُ وزد وِ ّز دٍ رٍش یبد ضذُ  36تز دیگز ًصت یه في  رٍش آسبى

ٍالؿدب  غیدز هوىدي     تَْیِطىر اسبسی ّستٌذ ٍ آى ایٌىِ تأهیي فطبر هٌفی ثب همبدیز ون هثبال دارای یه 

هتدز   17000ایدٌچ ودِ    36داًٌذ وِ ایجبد فطبر هٌفی هٌبست ثدب یده ّدَاوص     است. اغلت هزغذاراى هی

َّاوص استفبدُ وٌٌذ.  3یب  2ضًَذ اس  وطذ تمزیجب  ًبهوىي است ٍ لذا هججَر هی هىؿت در سبؾت َّا هی

هتدز   3400ایدٌچ ودِ فمدط     16َاوص وزدیذ وِ یه سبلي وبهال  درسگیزی ضذُ تٌْب ثب یه ّ آیب تصَر هی

ثدذٍى فطدبر اسدتبتیه     وٌدذ   هیيتَاًذ فطبر هٌفی هَرد ًػز را تأ هىؿت َّا در سبؾت غزفیت دارد هی

ّدبی ّدَا خدَة ؾودر      ّب فمط ًَاحی ًشدیه ثِ خَد را تَْیِ خَاٌّذ وزد ٍ دریچِ هَرد ًػز َّاوص

 ًخَاٌّذ وزد ٍ ًْبیتب  ویفیت َّا آسیت خَاّذ دیذ.

ضدَد.   طىر استفبدُ اس تبیوزّبی هتٌبٍة ایٌست وِ ویفیت ٍ دهبی َّا دچبر افت ٍ خیش هیتٌْب ه

وٌین دهبی َّا در هذت سهبى  دُ دلیمِ رٍضي هی اسدلیمِ  5/1 ثزای تٌْبیه في را ٍلتی وِ  ،ثؿٌَاى هثبل

 5/8در هذت  یبثذ. اس طزفی وٌذ وبّص ٍلی ویفیت َّا در ایي هذت افشایص هی دلیمِ وِ في وبر هی 5/1

یبثذ. ًتیجِ ایٌىِ ّدَای   دلیمِ وِ في خبهَش است، حزارت، رطَثت، آهًَیبن ٍ گزد ٍ غجبر افشایص هی

را تىدزار خَاّدذ ودزد حضدىر      "خٌه ٍ ّدَای تدبسُ   ....گزم ٍ َّای هزدُ "ّبیی اس  داخر سبلي چزخِ

 .(1ضوبرُ 

 150ایی در سبلٌی ثِ طدَل   فتِّ 4گَضتی دّذ وِ اس یه گلِ  ًوَداری را ًطبى هی 1ضىر ضوبرُ 

ایدٌچ هجْدش ثدِ تدبیوز دُ      36ّدَاوص   2ایٌچ ٍ  48هتز ثذست آهذُ است ایي سبلي دارای یه َّاوص 

افت ٍ در ایي سبلي ایی ثَد حدهبی ثیزٍى تمزیجب  یىی دٍ درجِ ثبالی صفز ثَد(. اگزچِ هوىي است  دلیمِ
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ز ثزسذ ٍلی ایي هیدشاى ًَسدبى در سدبلٌْبیی ودِ اس     سیبد ثِ ًػخیلی  گزاد  درجِ سبًتی 2خیش دهب در حذ 

رٍضدي ایدي تبیوزّدب افدشایص یبثدذ      وٌٌذ خیلی هؿوَل است. اگز سهبى  ایی استفبدُ هی دُ دلیمِ ّبیتبیوز

 گزاد ًیش تجبٍس وٌذ. درجِ سبًتی 5ًَسبًبت دهب هوىي است حتی اس 

ت وِ ثز یىٌَاختی دهبی داخدر  داًٌذ وِ هذت سهبى وبروزد تبیوزّب اس اگزچِ اغلت هزغذاراى هی

گذارد ٍلی ؾبهر ًبهطخص دیگزی ًیش ٍجَد دارد ٍ آى هذت سهبى چزخِ تدبیوز حثؿٌدَاى    سبلي تأثیز هی

وٌدذ. ثؿٌدَاى    هثبل دُ دلیمِ( است. طَل هذت چزخِ تبیوز ًَسبًبت دهب ٍ ویفیت َّا را چٌذ ثزاثدز هدی  

 9دلیمِ در ّز دُ دلیمدِ فدي را رٍضدي وٌدذ      5/1یٌىِ ثیبئین ایٌگًَِ فىز وٌین وِ اگز تبیوز ثجبی ا ،هثبل

ّز چٌدذ ودِ در ّدز دٍ حبلدت هدذت سهدبى         افتبد وزد چِ اتفبلی هی دلیمِ در ّز سبؾت ایي وبر را هی

دلیمِ خبهَش دچبر افت ٍ  51دلیمِ رٍضي ٍ  9وبروزد في یىسبى است ٍلی دهب ٍ ویفیت َّا در هذت 

ایی خَاّذ ثَد.  ثزاثز ثیطتز اس تبیوز دُ دلیمِ 5افت ٍ خیش  ،َریخیش چطوگیزی خَاّذ ضذ، ثز هجٌبی تئ

دلیمدِ ودِ    51ضدذ ٍ در هدذت    خیلی سزد هی ْب،دلیمِ رٍضي ثَدى فٌ 9ٍ در ایي ضزایط سبلي در هذت 

ضذ حثز اسبس تجزثِ در ایي ٍضؿیت احتوبال  ودر   ّب خبهَش ثَدًذ َّای سبلي گزم ٍ خفِ وٌٌذُ هی في

 ٍلیي سیىر تبیوز خَاٌّذ هزد(.ّب ثؿذ اس ا پزًذُ

ّبی تبیوز در طَل یه سبؾت ووتز ثبضذ ثدِ ّودبى اًدذاسُ دهدب ٍ ویفیدت       ّز اًذاسُ تؿذاد چزخِ

ثدِ جدبی    ،هدَرد ًػدز   یاگز در سبلي آسهبیط ،ضًَذ. ثؿٌَاى هثبل هی ثیطتز َّای سبلي دچبر افت ٍ خیش

دلیمِ رٍضي( ًَسبًبت دهب در  3دلیمِ  20ضذ حدر ّز  ایی استفبدُ هی دلیمِ 20ایی اس تبیوز  تبیوز دُ دلیمِ

دلیمِ رٍضدي(   5/4دلیمِ  30ایی حدر ّز  دلیمِ 30ضذ ٍ ثزای تبیوزّبی  گزاد هی درجِ سبًتی 5الی  4حذ 

 ذ.ض گزاد هی درجِ سبًتی 7الی  6ًَسبًبت دهب تمزیجب  در حذ 
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 دقیقه ایی 11و  5نوسانات دمایی در سالن با استفاده از تایمرهای تناوبی -2شکل 

 

 

ایی در سبلي هجبٍر سبلي هَرد ًػز ثبال استفبدُ ضذ ٍ ثجت دهبی داخر سدبلي   دلیمِ 5اس ایي تبیوز 

(. 2گدزاد رسدیذ حضدىر ضدوبرُ      ًطبى داد وِ ًَسبًبت دهبیی در ایي سبلي ثِ ووتز اس یه درجدِ سدبًتی  

 ثدب گیزی ًطذ ٍلی هزغذاراى ثخَثی تجزثدِ وزدًدذ ودِ     اگزچِ در ایي پژٍّص ویفیت َّا هستمیوب  اًذاسُ

 .هی وٌذ افتدلیمِ خبهَضی ویفیت َّا ثطَر لبثر تَجْی  5/8در اًتْبی  ،ایی تبیوزّبی دُ دلیمِ

دلیمدِ در   5/1ایی ثدِ   دلیمِ 5آسهبیطبت دٍثبرُ تىزار ضذًذ. ایي ثبر سهبى تبیوزّبی  ،یه ّفتِ ثؿذ

ّدب دٍ   اگزچِ سهدبى ودبروزد ّدَاوص    دلیمِ افشایص یبفت. 3ایی  ّز پٌج دلیمِ ٍ ثزای تبیوزّبی دُ دلیمِ

ر ایدي  ایی ًذاضدت. ضدبیذ دلید    ًَسبًبت دهبی سبلي افشایص لبثر هالحػِدر ّز دٍ سبلي، ثزاثز ضذ ٍلی 

در همبیسِ ثب آسهبیص َّای ثیزٍى  ثطَریىِ  ،هطبّذُ گزهتز ثَدى َّای ثیزٍى سبلي در آسهبیص دٍم ثَد

 گزاد گزهتز ثَد. درجِ سبًتی 8اٍل حذٍد 
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 دقیقه ایی 11و  5نوسانات دمایی در سالن با استفاده از تایمرهای تناوبی -3شکل 

ِ  هطی آسهبیطبت اًجبم ضذُ ثِ  ایدی پدی ثدزدُ ضدذ. ٍ آى ایٌىدِ       طىر دیگز اس تبیوزّدبی دُ دلیمد

ایی هَجدت افدشایص سهدبى ودبروزد ٍسدبیر       دلیمِ 5ایی در همبیسِ ثب اًَاؼ  استفبدُ اس تبیوزّبی دُ دلیمِ

ّب ٍ ّیتزّب تحت سیستن وٌتزل وٌٌذُ تَْیِ  في ،. در ّز دٍ سبلي آسهبیص ضذُهی ضًَذگزهبسا در سبلي 

گدزاد اس حدذ    تٌػین ّیتزّب ایٌگًَِ ثَد وِ اگز دهبی سدبلي حدذٍد یده درجدِ سدبًتی      .تٌذگزف فزهبى هی

درجدِ ٍ   5/25دهبی هطلَة داخر سبلي در طزح اٍل  ضذًذ. ضذ، ّیتزّب رٍضي هیهی تز  هطلَة پبئیي

 ثَدایی  تبیوز دُ دلیمِدارای  گزاد ثَد. ًَسبًبت ضذیذتز دهبی سبلٌی وِ  درجِ سبًتی 5/24در طزح دٍم 

 ایی رٍضي ضًَذ. دلیمِ 5سجت ضذ تب ّیتزّب دفؿبت ثیطتزی ًسجت ثِ سبلي دارای تبیوز 

درجدِ   3الدی   2درست است وِ هطبثك ثب ثزًبهِ سیستن وٌتزل وٌٌذُ تَْیِ تب سهبًیىِ دهبی سدبلي  

َ  ،ضذًذ تز اس حذ هطلَة لزار ًگزفت ّیتزّب رٍضي ًوی پبئیي یدِ  ٍلی اگز ثجبی سیستن وٌتزل وٌٌدذُ تْ

ّیتزّدب فزهدبى    ،دهدب ّدب ٍ پدبئیي آهدذى     گزفتٌذ ثِ هحض رٍضي ضذى في ّیتزّب اس تزهَستبت فزهبى هی

ضذ.  در ایي ٍضؿیت اختالف دفؿبت وبروزد ّیتزّب در دٍ گزٍُ تبیوز ثیطتز هطبّذُ هی .دادًذ رٍضي هی

ًَسبًبت دهدبیی ضدذیذتز در    وٌیذ ثِ دلیر هیایی استفبدُ  لبؾذُ ولی ایٌىِ: اگز ضوب اس یه تبیوز دُ دلیمِ

 ایی احتوبال  سهبى وبروزد ٍسبیر گزهبسا ًیش ثیطتز خَاّذ ضذ. دلیمِ 5همبیسِ ثب تبیوزّبی 
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وٌذ. هذت سهبى رٍضدي ثدَدى آى دٍ    ایی ثِ دٍ طزیك ثِ ضوب خسبرات ٍارد هی یه تبیوز دُ دلیمِ

ٍ هٌجز ثِ سزدتز ضذى ّدَای سدبلي ٍ    وٌذ ایی است لذا دهبی سبلي دٍ ثزاثز افت هی دلیمِ 5ثزاثز تبیوز 

ِ  هیطَدهصزف سَخت ثیطتز خَاّذ  ایدی ًیدش دٍ    . اس طزف دیگز سهبى خبهَضی در تبیوزّدبی دُ دلیمد

ایی است وِ ایي ّن ثِ هؿٌبی افشایص آهًَیبن، گزد ٍ غجبر ٍ رطَثدت ثدِ اًدذاسُ     دلیمِ 5ثزاثز تبیوزّبی 

 ایی است. دلیمِ 5دٍ ثزاثز تبیوزّبی 

هطدىلی    دلیمِ 5ّب در ّز  ثبًیِ في 45تب  30رٍضي وزدى  ،ّب در سٌیي پبئیي ٍرش جَجٌِّگبم پز

 9ایی وِ تمزیجدب  ثدیص اس    وٌذ چَى سهبى خبهَضی ًسجتب  وَتبُ است. ٍلی ثب تبیوزّبی دُ دلیمِ ایجبد ًوی

یدذ ثخدبطز   ضدَد. ثب  ّب ثبیذ خبهَش ثبضٌذ ٍ ووتز اس یه دلیمِ رٍضي ضًَذ هطىر ًوبیدبى هدی   دلیمِ في

ّب ًیست وِ تؿییي وٌٌذُ ویفیت ّدَای سدبلي اسدت     اغلت هَارد ایي سهبى رٍضي ثَدى في در داضت وِ

است. هوىي است احسبس وٌیذ وِ رٍضي وزدى چٌذ ّب تؿییي وٌٌذُ  ثىلِ ثیطتز هذت سهبى خبهَضی في

گفدت ودِ اگدز در    ّبی گَضتی وبفی ًجبضدذ. ثبیدذ    ّفتِ گلِ 5ایٌچ ثزای هذت یه دلیمِ در سي  36في 

ایی ثبضذ چطَر  یه دلیمِ  دلیمِ 3ّبی  ایی ثبضذ حك ثب ضوبست. ٍلی اگز در چزخِ ّبی دُ دلیمِ چزخِ

دلیمِ در ّز دُ دلیمِ است. در حبل حبضز ایي ًَؼ تبیوزّدب   3دلیمِ اس لحبظ سهبى تمزیجب  هطبثِ  3در ّز 

 .ًَذٍارد ثبسار ضهَجَد ًیست ضبیذ در آیٌذُ ایي ًَؼ تبیوزّب 

. چزا وِ در ّز سبؾت ّستٌذ ایی دلیمِ 5استفبدُ اس تبیوزّبی  اس یه جْت ًگزاىثزخی هزغذاراى 

ّبی ثشري في ًطبى داد  ّبی ثؿور آهذُ تَسط یىی اس سبسًذُ ضَد. ثزرسی ّب ثیطتز هی تؿذاد استبرت في

اگدز   ،ًذارد. ثؿٌَاى هثبل ًْبآ ایی رٍی هصزف ثزق ّب تأثیز لبثر هالحػِ وِ استفبدُ اس تبیوزّب ثز رٍی في

سدٌت   40ایٌچ را رٍضي وٌیذ ّشیٌِ هصزف ثدزق در ّدز رٍس    36دلیمِ دٍ َّاوص  5ضوب یه دلیمِ اس 

دلیمِ ثطَر هذاٍم رٍضي وٌیدذ   48سبؾت ٍ  4دالر خَاّذ ثَد. ٍ اگز ضوب اس ّویي دٍ َّاوص ثِ هذت 

سٌت در ّز رٍس خَاّذ ضذ  38ثزق تٌْب سبؾت( هصزف  24حهؿبدل یه دلیمِ اس ّز پٌج دلیمِ در طَل 

 .لبثر هالحػِ ًخَاّذ ثَدخیلی ایي دٍ وِ تفبٍت 
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ِ  5حفع یه هحیط پبیذار یىی اس رهشّبی تَلیذ هَفك در هزغدذاری اسدت. تبیوزّدبی     ایدی   دلیمد

تَاًٌذ ًَسبًبت ویفیت ٍ دهبی َّای داخر سبلي را در حذ پدبئیي ًگدِ دارًدذ اس طدزف      ضوي ایٌىِ هی

ضوي  ثتَاًذ افتذ وِ هزغذار ضًَذ. ووتز اتفبق هی دیگز هَجت ثِ حذالر رسبًذى هصزف سَخت ًیش هی

 وبّص هصزف سَخت ثْجَد ؾولىزد گلِ را ًیش تَأهب  ثذست آٍرد.

 

 

 

 

  زاده تقی وحید:    مترجم
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