
 

 

 

 همسهِ:

، تین وبضی پٌبًی ثِ ثطضؾی ٍ اضظیبثی ؾبذت پبضویٌگْب ٍ گبضاغّب ثب ؾیؿتن زالْابی ًابظن پایف ؾابذتِ ٍ پایف تٌیاسُ       اذیطاً

زض ایي زؾتِ اظ ؾیؿتوْبی ؾبظُ ای ؾؼی ثط حصف قوغ ّبی ًگْساضًسُ ٍ ؾَق زازى ؾیؿتن ثِ ؾوت ػولىطز پطزاذتِ اؾت. 

هؼوَالً اظ ایي ؾیؿتن زض ػطقِ پلْب اؾتفبزُ هی قَز ٍ اؾتفبزُ اظ ایي ؾیؿتن زض پبضویٌگْب ٍ گبضاغّب ثزع  وبهپَظیتْب هی ثبقس.

ًوی ثبقس. تحمیمبت ًكبى زازُ اؾت وِ ؾیؿتن ثتي زضراب، حتای زض ذاَز    زض هٌبعمی هبًٌس زل آٍض زیلی ٍ اعطاف آى هطؾَم 

زل آٍض زیلی ًیع، ًؿجت ثِ زالْبی گؿتطزُ ضٍاد ثیكتطی زاضز ٍ اغلت ؾیؿتن زال ًبظن زض هطاوع تزبضی اهطیىب هكابّسُ های   

 قَز تب پبضویٌگْب.
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 هكرصبت ؾبظُ ای ؾیؿتن:

فَت پٌْب ثب زال ثتٌی صالت، ؾیؿاتن پایف ؾابذتِ ٍ پایف       8ایٌچ .  5...زالْبی وبهپَظیت زاضای همغغ ػطضی ثب ضربهت 

ایي ؾیؿتن ضا های تاَاى زض زّبًاِ ّابیی ثاِ عاَل       ایٌچ ثتي زضرب زض ؾغح فَلبًی اؾت، هی ثبقس.  4تٌیسُ وِ زاضای حسالل 

( ٍ ّان  1ّن زض ؾبظُ ّبی فلعی )قىل ّوچٌیي هی تَاى اظ ایي ؾیؿتن  فَت ثیي تیطّبی تىیِ گبّی ثىبض گطفت. 2.تمطیجی 

زالْب ٍ تیطّب تب ظهبًی وِ همبٍهت فكابضی  ( اؾتفبزُ وطز. هؼوَالً .زض ؾبظُ ّبی ثتٌی وِ ثِ صَضت زضرب ارطا هی گطزًس )قىل 

 وبفی ضا ثطای پبیساضی ثسؾت آٍضًس، ثب قوغ حفبظت هی قًَس.
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ػبهل قجىِ آضهبتَض لبئن ٍ گیطزاضی ثتي ؾغَح فَلبًی تَؾظ ثطآهسگی ّبی هَراَز زض   زٍظطفیت ثبضثطی زالْبی وبهپَظیت ثِ 

قجىِ آضهبتَض هخجت تحتبًی ثطای همبثلِ ثب ذوف اٍلیِ  ایي ؾیؿتن ثؿتگی زاضز وِ هَضز اٍل اظ اّویت ثؿعایی ثطذَضزاض اؾت.

وبثلْبی پیف تٌیسُ تبهیي هی گطزز، زض حبلیىِ قجىِ آضهبتَض هٌفی فَلابًی ثاطای   طز تَؾظ زض ؾیؿتن هی ثبقس وِ ایي ػولى

ّوچٌیي قجىِ آضهبتَضّبی حطاضتی ٍ اًمجبض ثتي زض رْت ػوَز ثط زّبًِ زال زض ّط زٍ ؾغح همبثلِ ثب تغییط قىلْب هی ثبقس. 

 پیف ؾبذتِ ٍ زضرب تؼجیِ هی گطزز.



 

، Teeگط وِ زض پبضویٌگْب ٍ گبضاغّب هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز، هبًٌاس فلٌزْابی زٍثال    ثط ذالف اػضبی پیف ؾبذتِ ًبظن زی

، زض ًعزیه هطظ اتصبل لطاض ًساضًس ٍ صفحبتی وِ زض اتصبل هطظی )ثؼٌَاى هخبل صفحبت رَـ قسُ هسفَى زض ثتي( ٍرَز زاضًس

هی تَاى ًتیزِ گطفت وِ آضهبتَض ػطضی اؾوی زض قجىِ فَلبًی ٍ لفل ٍ ثؿت قسى ؾٌگساًِ ّبی ثاتي زضراب، تٌْاب هىابًیعم     

هَرَز ثطای اًتمبل ثبض ًبقی اظ ػجَض چطخ ّبی ٍؾبیظ ًملیِ زض ًبحیِ اتصبل ثب ؾغح ظیطیي هی ثبقس وِ ّوگی زض یاه ؾاغح   

عجك ثطضؾی ّبی ثؼول آهسُ، ایي ثرف اظ ظطفیت زالْبی ًابظن زض پبضویٌگْاب ٍ گبضاغّاب تاب ثحابل      ِ اتصبل لطاض زاضًس. ثب صفح

 هَضز اضظیبثی لطاض ًگطفتِ اؾت.

 هؿئلِ )اصلی(:

قبّس ّؿتین، ثب گصض ظهبى ٍ افعایف اؾتحىبم اتصبل، ضعَثت ًیع ثِ ؾغح اتصبل ًفاَش   Teeّوبًغَض وِ زض ؾیؿتوْبی زٍثل 

ایي ضعَثت اغلت حبٍی ولطیس هی ثبقس وِ ًبقی اظ توْیسات رلَگیطی اظ ید ظزى ٍ یب ولطیسی وِ اتَهجیلْب ثِ ّوطاُ هی وٌس. 

َ  ذَز اظ ؾغح ربزُ ّب ثِ ضٍی زال هٌتمل هی وٌٌس، اؾت. ز پسیاسُ هاَئیٌگی ثایي ؾاغح پایف ؾابذتِ ٍ       ایي ضعَثت ثب ٍرا

زضربی فَلبًی ًفَش هی وٌس ٍ ثبػج هی قَز قجىِ آضهبتَضّب زض هؼطض ظًگ ظزگی ٍ زض ًتیزِ ذَضزگی لطاض گیطًاس واِ ایاي    

 (3)قىل  هؿئلِ، ذَز، ثبػج فبؾس قسى ثتي پیطاهًَی هی قَز.
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، ضؼف زض ؾیؿتن ایعٍالؾیَى اتصبل ٍ قجىِ آضهبتَض هی تَاًاس ػبهال ظًاگ ظزگای ٍ     Teeزض اتصبالت هطظی زض ؾیؿتن زٍثل 

زالْبی ًبظن وبهپَظیت، هزبٍضت وبثلْبی ثیطًٍی ثِ هطظ اتصبل، ػبهل اصالی ذاَضزگی زض قاجىِ آضهابتَض     ترطیت ثبقس، اهب زض 

وبثل هَرَز زض ؾغح اتصبل زچبض ذاَضزگی قاًَس،    6وبثل ثیطًٍی اظ  .گط تٌْب هخجت تحتبًی هی ثبقس. ربلت اؾت ثساًیس وِ ا

ثسلیل اظ ثیي ضفتي ؾغح همغغ هَحط  -%33زض حسٍز –فَتی  8زض همغغ همساض لبثل هالحظِ ای اظ ظطفیت ذوكی هَضز اًتظبض 

 (4وبثلْب )الظم ثِ شوط اؾت وِ لغط وبثلْب همبزیط وَچىی ّؿتٌس(، وبّف هی یبثس. )قىل 
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ّوچٌیي زض صَضت فمساى ثبضگصاضی لبئن وبفی، اتصبل ثیي زٍ ؾغح ثِ ذاَثی ثطلاطاض ًوای قاَز. ایاي حؿبؾایت ضا حتای زض        

ؾبل اظ ػوطقبى هی گصضز ٍ ثِ ٍاؾغِ اؾتفبزُ اظ زضظگیطّب زض قطایظ ذَثی اظ ًظط اضتجبط ثب هحیظ  12تب  5گبضاغّبیی وِ فمظ 

% راطم ؾایوبى تَصایِ    2.26همساض هزبظ ولطیس ضا ثطاثاط   ACIػلی ضغن ایٌىِ آییي ًبهِ  لطاض زاضًس ًیع هكبّسُ هی قَز.اعطاف 

% رطم ؾیوبى ًیع هكبّسُ قسُ 63..، عجك ًتبیذ آظهبیكبت هتؼسز آلَزگی تَؾظ آثْبی حبٍی ولطیس حتی تب هیعاى وطزُ اؾت

سیسُ ضا ثِ ایي قست ًرَاّین زاقت ٍ زلیل آى اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن هزْاع ٍ لبثال   الجتِ زض زالْبیی هبًٌس ػطقِ پل، ایي پاؾت. 

 اعویٌبى زض هطظّبی اتصبل هی ثبقس.

اظ رولاِ آًْاب های    ثب اًزبم تؿتْبی پتطٍگطافی زض زالْبی ًبظن، حؿبؾیتْبی زیگطی ًیع زض ایي ؾیؿتوْب لبثل تبٌهل ّؿاتٌس.  

ٍض( ٍ افعٍزًی حجبة ظا اقبضُ وطز. عجك هكابّسات، ایاي پَقاف زض ظیاط وبثلْاب      تَاى ثِ ػسم اؾتفبزُ اظ پَقف وبفی ثتٌی )وب

هی ثبقس ًیع ووتط ثَزُ اؾت. ّوچٌیي اظ زیگط حؿبؾیتْبیی وِ زض ایي ؾیؿاتوْب   ACIایٌچی وِ تَصیِ آییي ًبهِ  1ثؼضبً اظ 

مف اتفبق هی افتس ٍ هٌزط ثاِ پسیاسُ   ایٌچی زض ؾغح ظیطیي ؾ 1ٍرَز زاضز، تفىیه هصبلح زضقت زاًِ هی ثبقس وِ زض اضتفبع 

 وطثٌبتی قسى هی گطزز.

 ضاّىبض ثطای گبضاغّبی لسیوی:

اظ آًزبیی وِ زالْب ثب وبثلْبیی وِ زچبض ذَضزگی قسُ اًس، زیگط تَاًبیی ٍ ظطفیت الظم ضا ثطای همبثلِ ثب ثبضّابی لابئن، حتای زض    

زض ؾغح اتصبل ضخ هی زّس وِ ثِ آًْب اقبضُ قس، ؾاالهت   هزبٍضت لؿوتْبی هصَى اظ آؾیت، ًساضًس ٍ ّوچٌیي ضؼفْبیی وِ

ّوچٌیي ثب ػلن ثِ ایي وِ وبثلْب اظ ًفَش ضعَثت زض اهبى ًیؿتٌس ٍ ثب اظ ثیي ضفتي حتی چٌاس وبثال    ولی ؾبظُ ثِ ذغط هی افتس.

اظ ػوطقابى های گاصضز،     ؾابل  32وبثل هَرَز، ایوٌی ؾبظُ ثِ ذغط هی افتس، ًگطاًی ّب، ثِ ٍیػُ زض گبضاظّبیی واِ حاسٍز    6اظ 

 افعایف هی یبثس.

زض ًظاط های    psf42زض ًظط گطفتِ هی قَز. آییي ًبهِ ایي ثبض ضا ثطاثط  psf52ثط اؾبؼ ػوط گبضاغّب، ثبض ظًسُ عطاحی زض حسٍز 

 عجك هغبلؼبت صَضت گطفتِ، ثب اظ زؾات ضفاتي   % ظطفیت ضا ثؼٌَاى ظطفیت ضظضٍ زض ًظط گطفتِ اؾت.2.هؼبزل  psf12گیطز ٍ 

% ووتط اؾت ٍ ؾبظُ ٌَّظ ایوٌای ذاَز ضا حفا     2.% وبّف همبٍهت ضا قبّس ّؿتین وِ اظ ظطفیت ضظضٍ 17وبثل زض حسٍز  1

 ذَاّس وطز.



 

% ضا قبّس ّؿتین واِ ایاي فطاتاط اظ ظطفیات     33ثطؾس، وبّف همبٍهتی زض حسٍز  .اهب اگط تؼساز وبثلْبی اظ زؾت ضفتِ ثِ ػسز 

. زض ایي قطایظ هی ثبیؿت ّط چِ ؾطیؼتط اظ ؾیؿتن قاوغ آلاَهیٌیوی   ُ ثِ ذغط ذَاّس افتبزضظضٍ آییي ًبهِ اؾت ٍ ایوٌی ؾبظ

ایي قوؼْب زض هحلی وِ ذَضزگی اتفبق افتبزُ اؾت ٍ هحسٍز ثِ هطظّبی زال لطاض هی گیطًاس. قاوغ    تیطی قىل اؾتفبزُ گطزز.

 (5جبط هی ثبقٌس ٍ ثِ آًْب تىیِ هی وٌٌس. )قىل ّب ثب تیطّبی فَالزی اصلی وِ ذَز، تىیِ گبُ ّبی اصلی زال ّؿتٌس زض اضت

 

 5 شکل

تؼویط لؿوتْبی پیف ؾبذتِ ٍ زضراب ثاب هكاىالت ثؿایبضی     عجیؼی اؾت وِ زض ؾغح فَلبًی ثسلیل ٍرَز قجىِ آضهبتَض لبئن، 

ضًٍسُ ثتي اعطاف هی ثبقس. ّوچٌایي  ّوطاُ ثبقس. زلیل اصلی آى ػسم همبٍهت وبفی قجىِ آضهبتَض ثطقی زض ذطاثی ّبی پیف 

ربیگعیٌی آضهبتَضّبی ثطقی ثب اثعاضّبی زیگط ًیع، ًِ اظ ًظط ارطایی ٍ ًِ اظ ًظط التصبزی اهىبى پصیط اؾت ٍ زض ًتیزِ ّط گًَاِ  

 طزز.السام ثِ تؼویط ؾغَح فَلبًی ٍ تحتبًی وِ ثب آضهبتَضّبی ثطقی زضگیط ّؿتٌس ثبػج ضؼف زض ػولىطز زال وبهپَظیت هی گ

چبلف زیگطی وِ زض ایي زؾتِ اظ ؾیؿتوْبی ؾبظُ ای ثب آى هَارِ ّؿتین، پسیسُ تطزی ّیاسضٍغًی زض وبثلْاب های ثبقاس واِ      

زلیل آى ضا هی تَاى ػسم ٍرَز پَقف وبفی ثتٌی زض اعطاف آضهبتَضّب زاًؿت وِ آًْن اظ تَظیغ غیط یىٌَاذت افعٍزًای حجابة   

 ظزگی ٍ شٍة ید ًبقی هی قَز. ظ یدظا ٍ حؿبؾیت ثتي ثِ ذطاثی ّبی ًبقی ا

ثب تَرِ ثِ هغبلجی وِ اضائِ گطزیس، ػولی تطیي ٍ التصبزی تطیي ضٍـ ًَؾبظی زض گبضاغّبی لسیوی وِ زچبض ذَضزگی ٍ ذطاثای  

حصف ٍ ربیگعیٌی زال وبهپَظیت هَرَز هی ثبقس. ؾیؿتن ربیگعیي هی ثبیؿت قبهل اعالػبتی ثِ ایاي فاطم ثبقاٌس     قسُ اًس، 

ایٌچ لطاض گطفتِ اؾت تب ضربهت ؾیؿتن ربیگعیي زض ًْبیت  3ایٌچ زال زضرب وِ ضٍی ػطقِ فلعی وبهپَظیت ثِ ضربهت  5..3

 ثب ضربهت ؾیؿتن اٍلیِ ثطاثط قَز.

 ضاّىبض ثطای گبضاغّبی رسیس:

رلاَگیطی اظ   ثْتطیي اؾتطاتػی ثطای گبضاغّبی رسیساالحساث، وبّف ٍ هوبًؼت اظ ؾطایت آالیٌاسُ ّابی ولطیاسی، ثاِ هٌظاَض     

زض ایٌزب ًیع هكىل قجىِ آضهبتَضّبی لبئن ضا ذَاّین زاقت ٍ هی ثبیؿتی قجىِ  وطثٌبتی قسى زال ٍ ذَضزگی وبثلْب هی ثبقس.

ضا ثب ضٍـ زیگطی ربیگعیي وٌین تب زض ػولىطز وبهپَظیت زال پیف تٌیسُ ضؼفی پسیساض ًگاطزز واِ الجتاِ زضصاس      CIPفَلبًی 

ثٌابثطایي تَصایِ های     ی رلَگیطی اظ پسیسُ ٍضلِ ٍضلِ قسى زالْب غیط لبثل پیف ثیٌی هی ثبقاس. هَفمیت ؾیؿتن ربیگعیي ثطا

گطزز ضٍی یىی اظ ؾغَح وِ ذطاثی زض آى ضخ زازُ اؾت، ؾیؿتن ربیگعیي ًصات گاطزز ٍ پتبًؿایل هَفمیات ؾیؿاتن هاَضز       

ًفَش هزاسز ضعَثات ٍ ولطیاس هَراَز زض آى،     ّوچٌیي پؽ اظ تؼویط هی ثبیؿتی ثِ هٌظَض حفبظت زض ثطاثط  اضظیبثی لطاض گیطز.

 ؾغح تؼویط قسُ ضا ثب غكبیی ضس آة ثپَقبًین.



 

ثبیس تَرِ زاقت وِ حتی اگط تؼویط صَضت گیطز ٍ غكبی هحبف  ًیع ًصت گطزز، ثبظ ّان اهىابى ایاي ٍراَز زاضز زض صاَضت      

ثتي زض ّاط حابل زض   . ّوچٌیي ثسلیل ایٌىِ ٍرَز لؿوتی وِ آلَزُ ثِ ولطیس اؾت، ذَضزگی وبثلْب ٍ ًْبیتبً ذطاثی صَضت گیطز

هؼطض قطایظ هحیغی لطاض زاضز، ضعَثت هَضز ًیبظ ثطای ذَضزگی زض آى ایزبز قَز. ضاّىبض تَصیِ قسُ ثطای رلَگیطی اظ ایاي  

 اتفبق، ًصت پَقف هتبلیعُ وبتسی ثطای حفبظت ؾیؿتن ؾمف اظ آلَزگی ّبی ولطیسی هی ثبقس.

صَصیت اؾت وِ حفبظت آثی )گبلَاًیاه( ضا ثاسٍى ذطاثای زض فاَالز پایف تٌیاسُ ٍ تاطزی        ؾیؿتن تَصیِ قسُ زاضای ایي ذ

هحل ٍ ؾغحی وِ ثبیؿتی تَؾظ ایي ؾیؿتن حفبظت قَز ثط اؾبؼ ثطضؾای ًتابیذ همبٍهات الىتطیىای     ّیسضٍغًی اًزبم زّس. 

آلَزُ ثاِ ولطیاس وٌتاطل ٍ حاصف     زض ایي ًَاحی وِ زض ثطضؾی ّب هؼیي هی گطزز فَضاً ثبیؿتی ػبهل ضعَثت هكرص هی گطزز. 

گطزز. ثؼضبً ثب اًزبم ایي آظهبیف ٍ قٌبؾبیی هحلْبی هؿتؼس ذَضزگی ٍ ثب حصف ػبهل هرطة، یؼٌی ضعَثات آلاَزُ ثاِ ولطیاس،     

 هحل هَضز ًظط ضا ثسٍى ًیبظ ثِ ؾیؿتن حفبظتی اظ ذطاثی هصَى ًگِ زاقت.

 ًتیزِ:

ذتِ ٍ پیف تٌیسُ ثِ ذَضزگی حؿبؼ هی ثبقٌس ٍ ثب ٍراَز ذاَضزگی   ًتبیذ ثطضؾی قسُ حبوی اظ آى اؾت وِ زالْبی پیف ؾب

ربلت اؾت ثساًیس هَؾؿِ ثیي الوللی پبضویٌگْب وبّف ایي ؾیؿتوْب ضا  همبٍهت هَضز اًتظبض زض عَل ػوط آًْب وبّف هی یبثس.

ط ٍ فؼبل زض ظهیٌاِ عطاحای   زض زؾتَض وبض ذَز لطاض زازُ ثَز. ثؼالٍُ تؼسازی اظ قطوتْبی هٌْسؾیي هكبٍض هؼتج 224.زض ؾبل 

 ؾبظُ ای پبضویٌگْب اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن هصوَض ضا تَصیِ ًوی وٌٌس.

 ًَیؿٌسُ: زی هتیَ اؾتَاضت، هسیط ثرف ؾبظُ تین پٌبًی زض فیالزلفیب، پٌؿیلَاًیب هی ثبقس.


