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  پيطگفتاس:فصل اٍل 

دس صٔب٘ٝ اي وٝ ٔب ثؼش ٔي ثشيٓ ص٘ذٌي ا٘ؼبٖ ٞب ثب ا٘ٛاّ ٔخشّف ٔٛاد ؿيٕيبيي ثذػز آٔذٜ ثلٛسر ًجئي ٚٔلٙٛٓي 

ٔٛاد ساديٛاوشيٛ ٚديٍش ٔٛاد ؿيٕيبيي دس دػششع خٌش ٘بن آٔيخشٝ ؿذٜ اػز -ا٘شطي اِىششيؼيشٝ - ٌبص–ِ٘يش ٘فز 

وٝ دس ٘شيؼٝ آٖ احشٕبَ ثشٚص آسؾ ػٛصي ٚ ا٘فؼبس افضايؾ يبفشٝ اػز دا٘ؾ ثـشي ثب سالؽ ديٍيش ٚٔؼشٕش ػبَ ٞبي 

ٔشٕبدي ٚ اص ديش ثبص دس كذددػشيبثي ثٝ ساٜ ٞب ٚ سٚؽ ٞبي ّٕٓي ٚ اِجشٝ ّٕٓي ثشاي وـف ثٝ ٔٛلْ ٚخٙظي ٕ٘ٛدٖ 

 ديـٍيشي اص خٌش حشيك ثٝ كٛسر يه ٔٛهّٛ حيبسي الشلبدي ،  ، اص ايٗ سٚ .حشيك ٚحٛادص ٘بؿي آٖ ثٛدٜ اػز

 سبػيغ ٔشاوض يه ػٛ ٚ  ايؼبد آصٔبيـٍبٟٞبي ٔؼٟض اص  ثب  ثبيذ ػٟز ا٘ؼبْ ايٗ ٟٔٓ وٝثٛدٜ اػز  ٕٞٛاسٜاػشٕبٓي

 ػٟز سشثيز  (ٞب ٚدا٘ـىذٜ  اص ػٌح آٔٛصؽ ٔشدٔي ٚ ٕٞبٍٞٙي سٛػي سػب٘ٝ ٞبي ػٕٔي سب آٔٛصؿٍبٜ )آٔٛصؿي

  .ثب خٌشار الذاْ ٕ٘ٛدٜ ٚٔمبثُ  ثشاي آٔبدٌي اص ػٛي ديٍش٘يشٚٞبي ٔشخلق ٚ ٚسصيذٜ

 

اِجشٝ ثبيذ سٛػٝ ٕ٘ٛد وٝ ا٘ؼبٖ اص ديش ثبص ثب آسؾ آؿٙب ؿذٜ ٚ ساثٌٝ اي سٍٙبسًٙ ٚ دٚػشب٘ٝ ثشلشاس وشدٜ ثٝ ًٛسي وٝ 

. ٕٞٛاسٜ اص آٖ دس ساػشبي ديـجشد اٞذاف ٌٛ٘بٌٖٛ خٛد دس كحٙٝ ي ص٘ذٌي ٟ٘بيز اػشفبدٜ سا ٕ٘ٛدٜ اػز 

 

دس ديـشفز سىِٙٛٛطي  ٟٕٔي آسؾ دس ٌؼششٜ حيبر خٛد ٚ ص٘ذٌي ثـشخذٔبر اسص٘ذٜ اي ثٝ ا٘ؼبٖ ٞب ٕ٘ٛدٜ ٚػٟٓ

 ثٝ آ٘چٙبٖ  ، ٕٞيٗ آسؾ ثٌٛس ٘بخٛاػشٝ ٚخبسع اص وٙششَ ا٘ؼبٖ ثٝ وبس سٚد دس كٛسسيىٝ اػز أبداؿشٝ ٚسٕذٖ ثـش 

دؿٕٙي سجذيُ ٔي ؿٛد وٝ دس صٔب٘ي ا٘ذن ػشٔبيٝ ٞبي ثؼيبسي سا ثٝ ٚسًٝ ي ٘بثٛدي وـب٘ذٜ ، ػبٖ ٓضيضإ٘بٖ سا اص 

  ،ثٙبثش ايٗ ثب سٛػٝ ثٝ خؼبسار ثؼيبسي وٝ ا٘ؼبٖ اص ٘بحيٝ ي حٛادص ٘بؿي اص حشيك ٚ ا ٘فؼبس ديذٜ اػز. ٔب ٔيٍيشد 

 سذاثيشي ا٘ذيـيذٜ ٚ سٚؽ ٞب ٚ  حٛادص ٘بؿي اص آسؾ ػٛصي سب ثشاي ديـٍيشي ٚ ديىبس ثب آٖثٝ ٘بچبس ثش آٖ ؿذٜ اػز 

اِٚيٗ ٌبٔي وٝ ا٘ؼبٖ ثشاي ٔجبسصٜ ثب خٌش آسؾ ػٛصي ثشداؿز ؿٙبخز آٖ ثٛد صيشا دسيبفز وٝ . ٚػبيّي اثذاّ ٕ٘بيذ

ِزا دس . ٞش چٝ ثٝ ٔبٞيز ٚػبخشبس آسؾ دي ثجشد ٔي سٛا٘ذ ثٟشش ٚ ػشئشش ٚثٝ ٘حٜٛ ٔٛطشسشي آ٘شا ٟٔبس ٚخبٔٛؽ ٕ٘بيذ

 حشيك اًفبء ٚ آالْ ػيؼشٕٟبي ادأٝ ػٟز ٞش چٝ وبسثشدي ٕ٘ٛدٖ ٌٔبِت ايٗ ػضٜٚ ثٝ ِضْٚ ؿٙبخز ٚوبسثشد

. ٔيذشداصيٓ

يه ػيؼشٓ آالْ ٚ  ، ٘يبص  ٔجشٔي ثٝ ٚػٛد ثشاي آٌبٞي اص يه آسؾ ػٛصي دس اِٚيٗ ِحِبر ٚلّٛ ٚ اًفبء ػشيْ آٖ

ثبيذ ثشاي ػٌّٛيشي اص ٞشٌٛ٘ٝ اسفبق ٘بخـٛاػشٝ  ثب سٛػٝ ثٝ حٛادص ثـٛػٛد آٔذٜ أشٚصٜ.  اًفبء حشيك ٔي ثبؿذ

( 2)ٚ آؿىبسػبصٞب  (1)حؼٍشٞب يىي اص ٔؼبئّي وٝ دس ايٗ صٔـيٙٝ ٔٛسد ثحـض ٔي ثـبؿذ ثـحض . سـذثيشي ثيب٘ذيـيٓ 

.  ٔيجبؿذ
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: آالْ حشيك ػيؼشٓ

ٝ اي اص لٌٔبر اِىششٚ٘يىي ٌفشٝ ٔي ؿٛد وٝ ُٚيفٝ آؿىبسػبصي حشيك دس أبوٗ ٔخشّف سا ثش ٟٓذٜ داسد . ثٝ ٔؼٕٛٓ

 

 :ِضْٚ وبسثشد ػيؼشٓ ٞبي آال ْ حشيك 

ي اػز وٝ ٘ٝ سٟٙب ػبٖ ا٘ؼبٖ ٞب سا دس ٔٔشم خٌش لشاس ٔي دٞذ ثّىٝ ٔيّيبسدٞب سيبَ ايآسؾ ػٛصي اص ػّٕٝ ثالي

 اًالٓبر  ٚ ػشٔبيٝ ،ِزا وبسثشد ػيؼشٕٟبي آالْ حشيك اسٛٔبسيه. خؼبسر ثش الشلبد وـٛس ٚ ؿشوز ٞب ٚاسد ٔي ػبصد

 دـٍيشي ػٟز.  ػبٖ دشػُٙ ؿبغُ ثٝ وبس سا اص ٌض٘ذ كذٔبر آسؾ ػٛصي دٚس خٛاٞذ داؿز ٟٕٔشش اص آٖ ثب اسصؽ ٚ

خبٔٛؽ وٙٙذٜ آٖ ، اػشفبدٜ اص ٔشاٜ  ٜثٝٚ  ايٗ ّ٘ٛ اصػيؼشٓ ٞب ثب ثٝ وبس ٌيشياص ٌؼششؽ حشيك دس أبوٗ ٔخشّف 

 سٛػي افشاد ٔؼشة ايٍٙٛ٘ٝ ػيؼشٓ ٞب ثبيؼشي . أىبٖ دزيش ٔي ؿٛد  حشيك ٞشچٝ ػشئشش اًفبءػٟزٞبي دػشي دس 

ايٗ .  حشيك اص خٛد ٘ـبٖ دٞذ ٚلّٛٚ وبس آصٔٛدٜ ًشاحي ٚ ٔٛسد اػشا لشاس ٌيشد سب ثٟششيٗ سا٘ذٔبٖ سا دس ٔٛلْ

سـخيق دادٜ ٔي ٔشٙب ػت اػشفبدٜ اص آؿىبسػبصٞبي  ؿّٔٝ وٝ ثب  ٚ يب ٘ـز ٌبص ، سـخيق دٚدثش ٔجٙبيػيؼشٕٟب 

. ُٕٓ ٔي وٙذ  ٚ آالْ خٌش اسٛٔبسيه سٛػي دػشٍبٜ ٔشوضي ؿٛ٘ذ 

 ستثِ تٌذي سيستن ّاي اػالم حشيك

ثٌٛسوّي ًشاحي،اػشا ٚ ثٟشٜ ثشداسي اص ػيؼشٓ آالْ حشيك ثٝ دٚ ِٔٙٛس حفبُز اص ػبٖ افشاد ٚ أٛاَ كٛسر ٔي 

  داساي ػٌٛح BS  5839.part 1:ثش ٕٞيٗ اػبع ايٗ ٌٛ٘ٝ ػيؼشٓ ٞب ثش اػبع اػشب٘ذاسدٞبي ٔٔشجش اص ػّٕٝ .ٌيشد

ٚ حفبُز اص أٛاَ ثب  (L)ٔخشّف ثب اٞذاف ٚيظٜ ٞؼشٙذ وٝ دس لبِت دٚ ػيؼشٓ حفبُز اص ػبٖ ثب ٓالٔز اخشلبسي 

ٔجٙبيي ثشاي  (P)ٚ  (L)ايٗ ػٌٛح دس ٞش دٚ صٔيٙٝ . ثٝ سٙبػت ٘يبص ٚ كشفٝ الشلبدي ؿىُ ٔي ٌيش٘ذ  (P)ٕ٘بد 

 .ٌؼششدٌي ٚ فشاٌيشي ػيؼشٓ اص ِ٘ش وٕيز ٚ ويفيز سؼٟيضار ٞؼشٙذ

وٝ ثب ٞذف حفبُز اص ػبٖ ػبوٙيٗ ًشح ٔي ؿٛ٘ذ ،ٔحذٚدٜ ٞب ثش اػبع ًجمٝ ثٙذي صيش  (L)دس ػيؼشٓ ٞبي ّ٘ٛ 

 :ٔٛسد ِ٘ش لشاس ٔي ٌيشد

( ّٛ٘ M) -  ػيؼشٓ وبٔال دػشي ٚ غيش اسٛٔبسيه اػز وٝ دس آٖ ثشاي آالْ خٌش حشيك سٟٙب اص ؿؼشي ٞبي دػشي

 .آالْ حشيك اػشفبدٜ ٔي ؿٛد

( ّٛ٘L5) - ػيؼشٓ ثٝ كٛسر وّي دػشي ثٛدٜ أب اص آؿىبس ػبصي ٞبي  اسٛٔبسيه فمي ثشاي فوبٞبيي وٝ داساي خٌش

 . ثؼيبس ثبالي حشيك ٔي ثبؿٙذ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد 

( ّٛ٘L4) - ػيؼشٓ دػشي ثٛدٜ ، أب ٓالٜٚ ثش آٖ اص آؿىبس ػبص دٚدي دس ٔؼيش ٞبي فشاس اػشفبدٜ ٔي ؿٛد. 
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( ّٛ٘L3) - ػيؼشٓ دػشي ثٛدٜ ٚ ٓالٜٚ ثش آٖ اص آؿىبس ػبص دٚدي دس ٔؼيش ٞبي فشاس ٚ ٘يض اػشفبدٜ اص آؿىبس ػبص ٞبي

 .حشاسسي ٚ دٚدي ثشاي اسبق ٞبي ٔؼبٚس ٔؼيشٞبي فشاس ثب دػششػي ٔؼشميٓ ثٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔؼيشٞب اػشفبدٜ ٔي ؿٛد 

(ّٛ٘L2) - ّٛ٘ ٔب٘ٙذL3 ثٝ ا٘وٕبْ اػشفبدٜ اص ػيؼشٓ اسٛٔبسيه دس فوبٞبيي وٝ احشٕبَ ثشٚص حشيك دس آٖ ٞب صيبد 

اػز ٔب٘ٙذ آؿذضخب٘ٝ ،ٔٛسٛسخب٘ٝ ٚ يب فوبٞبيي وٝ اص ِحبٍ ثشٚص حشيك خٌشار ثيـششي سا ٔشٛػٝ ػبوٙيٗ خٛاٞذ 

فبكّٝ ا٘جبسٞب ٘يض اص . وشد،ٔب٘ٙذ اسبق ٞبي خٛاة،فوبٞبيي وٝ ػبوٙيٗ آٖ ػبِخٛسدٜ ،٘بسٛاٖ ،ثيٕبس ٚ يب َّٔٔٛ ٞؼشٙذ 

 ٔي ثبيؼز ٔؼٟض ثٝ آؿىبس ػبص ثبؿٙذ ٚ ثلٛسر اسٛٔبسيه حفبُز L2ػّٕٝ فوبٞبيي ٞؼشٙذ وٝ دس ػيؼشٓ ّ٘ٛ

 .ؿٛ٘ذ

(ّٛ٘L1) - ْػيؼشٓ دػشي ثٛدٜ أب ٓالٜٚ ثش آٖ اص ػيؼشٓ اسٛٔبسيه ٚ آطيش ثشاي وّيٝ فوبٞبي ػبخشٕبٖ ثغيش اص حٕب

. ٞب ،دػشـٛيي ٞب ٚ سٛاِز ٞب ٍٔش آ٘ىٝ دس آٟ٘ب اص دػز خـه وٗ ٞبي اِىششيىي ٚػٛد داؿشٝ ثبؿذ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد

 ٔيّيٕشش ٚ ٕٞچٙيٗ وٕذ ٞب ٚ لفؼٝ ٞبي ثب ٔؼبحز وٕشش اص 800الصْ ثٝ روش اػز وٝ دس فوبٞبيي ثب ٕٓك وٕشش اص 

 . ٔشش ٔشثْ ٘يض اػشفبدٜ اص آؿىبس ػبص ٘يبصي ٘يؼز 1

 :دس ٔٛسد حفبُز اص أٛاَ ٘يض دٚ سٚؽ وّي ٚ ػضيي ٚػٛد داسد

( ّٛ٘P1) - ّٛ٘ حفبُز اص وّيٝ لؼٕز ٞبي ػبخشٕبٖ سٛػي ػيؼشٓ اسٛٔبسيه ثؼض فوبٞبي ٔؼشظٙب ؿذٜ اي وٝ دس

L1خبًش ٘ـبٖ ٌشديذ . 

(ّٛ٘P2) - حفبُز اص ثشخي فوبٞبي اص ديؾ سٔييٗ ؿذٜ سٛػي ػيؼشٓ اسٛٔبسيه. 

ٞذف .ػيؼشٓ ٞبي حفبُز اص ػبٖ ثب ٞذف ايٕٗ داؿشٗ ػبٖ ػبوٙيٗ ٚ خشٚع آٟ٘ب اص ٔحُ حشيك ًشاحي ٔي ؿٛ٘ذ

اص ًشاحي ػيؼشٓ ٞبي حفبُز اص أٛاَ ، آالْ خجش ثٝ ٘يشٚٞبي أذاد ٚ آسؾ ٘ـب٘ي دس ٘ضديىششيٗ ايؼشٍبٜ ٔي ثبؿذ 

ٚ  (L)ثٌٛس ًجئي دس ػبخشٕبٖ ٞب يب أبوٙي وٝ ػبوٙيٗ ٚ أٛاَ ٞش دٚ دس ٔٔشم خٌش لشاس ٔي ٌيش٘ذ، سٚؽ ٞبي . 

(P) ثٝ سٙبػت ثشٞٓ ٌٔٙجك ؿذٜ ٚ ٔي سٛا٘ٙذ دس ٓبِي سشيٗ ػٌح ًشاحي ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٌيشد. 

دس ُٕٓ ا٘شخبة ػيؼشٓ ٚ دس ِ٘ش ٌشفشٗ حذٚد ٌؼششؽ آٖ دس دٟٙٝ وّي ػبخشٕبٖ، ٚاثؼشٝ ثٝ ٓٛأُ ٔشٔذدي ٔب٘ٙذ 

ٔمبٚٔز ثخؾ ٞبي ٔخشّف دس ٔمبثُ حشيك ،سٛكيٝ ٞبي اػشب٘ذاسد ٞبي ثيٗ إِّّي ٚ ٔحّي ،اِضأبر لب٘ٛ٘ي ،هشٚسر 

( 1-1)أب دس ٞش حبَ ٔي سٛاٖ ٔٛاسد ٔٙذسع دس ػذَٚ . ٞبي سٔييٗ ؿذٜ اص ػٛي ؿشوز ٞبي ثيٕٝ ٚ ٔٛاسد ديٍش اػز

 .سا ثٔٙٛاٖ حذالُ ؿشايي ا٘شخبة ػٌح حفبُشي ثشاي ثشخي فوبٞبي سٔييٗ ؿذٜ ٔذِ٘ش لشاس داد 
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 تؼييي سؽح حفاظتي سيستن تشاي تشخي فعاّا ٍسػ :(1-1)جذٍل

 احتوال خؽش صياد احتوال خؽش كن ًَع فعا

ثيـشش أبوٗ وبس ، دفبسش ، فشٚؿٍبٜ ٞب ، ا٘جبسٞبي وبال ، 

 وبسخب٘ؼبر ٚ سػشٛساٖ ٞب
Mيب   P2/M P1/M 

 L2 L1ٞشُ ٞب ٚ خٛاثٍبٜ ٞب  

 M M/P2/L4ٔذاسع 

 L1 L1 ثيٕبسػشبٟ٘ب

 M L1أبوٗ ػٕٔي 

 M/L5 M/L5دبيب٘ٝ ٞبي حُٕ ٚ ٘مُ 

 L3 L1ٔشاوض خشيذ ػشدٛؿيذٜ 

 M L5ص٘ذاٖ ٞب 

 M/L5 M/L4ػبخشٕبٖ ٞب ثب ٔٔبثش فشاس ٔـىُ 

 M/P2 M/P1ٔمشسار ثيٕٝ اي 

 L3 L1أبوٗ ٔؼىٛ٘ي دشػشبسي اص ػبِخٛسدٌبٖ 
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 خالصِ ستثِ تٌذي سيستن ّا:(1-2)جذٍل

حفاظت اص 

 جاى

حفاظت اص 

 اهَال
 ضشح

M -  فمي اػشفبدٜ اص ؿؼشي آالْ حشيك - دػشي

L5 P2/M M ثٔالٜٚ سـخيق اسٛٔبسيه ، سٟٙب ثشاي فوبٞبيي ثب خٌش ثبالي حشيك 

L4 P2/M M ثٔالٜٚ سـخيق اسٛٔبسيه ٔؼيشٞبي فشاس 

L3 P2/M 
M ٝثٔالٜٚ سـخيق اسٛٔبسيه ٔؼيشٞبي فشاس ٚ اسبق ٞبي ٔٙشٟي ث 

ٔؼيشٞبي فشاس 

L2 P2/M 
M ثٔالٜٚ سـخيق اسٛٔبسيه فوبٞبيي ثب خٌش ثبالي حشيك ٚ فوبٞبي 

خٛاة 

L1 P1/M M ثٔالٜٚ سـخيق اسٛٔبسيه وّيٝ فوبٞب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 9 of 57 
 

 :تؼاسيف

 تشاساس لَاًيي ٍهمشسات هَسسِ استاًذاسد ٍتحميمات صٌؼتي ايشاى

 . آؿىبسػبصي اػز وٝ ثٝ افضايؾ دٔب ٚاوٙؾ ٘ـبٖ ٔيذٞذ-آضكاسساص حشاستي

رسار ) آؿىبسػبصي اػز وٝ ٘ؼجز ثٝ رسار حبكّٝ اص احششاق يب سؼضيٝ ؿيٕيبيي ثٝ ٚػيّٝ ٌشٔب -آضكاس ساص دٍدي

 .حؼبع اػز(ّٔٔك دس ٞٛا

آؿىبس ػبصي اػز وٝ دس ثشاثش رسار حبكّٝ اص احششاق وٝ ثش ػشيبٖ يٛ٘يضٜ داخُ -آضكاسساصّاي دٍدي يًَيضُ

 .آؿىبسػبص سبطيش ٔيٍزاسد   ، حؼبع اػز 

 آؿىبسػبصي اػز وٝ ٘ؼجز ثٝ رسار حبكّٝ اص احششاق حؼبع اػز ٚ سٛا٘بيي سبطيش دزيشي -آضكاسساص ًَسي دٍدي

 .ػزة يب دشاوٙذٌي دشسٛٞبي فشٚػشخ، ٘ٛس ٔش ئي يب فشا ثٙفؾ  اص ًيف اِىششٚ ٔغٙبًيؼي سا داسد 

آؿىبسػبصي اػز وٝ ٘ؼجز ثٝ فشآٚسدٜ ٞبي ٌبصي حبكّٝ اص احششاق ٚ يب سالؿي حشاسسي، حؼبع - آضكاسساص گاصي

 .اػز 

 .آؿىبسػبصي اػز وٝ ٘ؼجز ثٝ دشسٛٞبي ٔٙشـشٜ اص ؿّٔٝ ٞبي اسؾ ٚاوٙؾ ٘ـبٖ ٔيذٞذ - آضكاسساص ضؼلِ اي

 آؿىبسػبصي اػز وٝ ٞشٌبٜ ٔمذاس وٕيز ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿذٜ اص ٔذر صٔبٖ ٔٔيٙي سؼبٚصوٙذ -آضكاسساص همذاس ثاتت

 .، ايؼبد ػيٍٙبَ آالْ حشيك ٕ٘بيذ 

 آؿىبسػبصي اػز وٝ ٞشٌبٜ ٔمذاس سفبهُ وٕيز ٔٛسد ا٘ذاصٜ ٌيشي دس دٚ يب چٙذ ٔحُ ثٝ -آضكاسساص تفاظلي

 .ٔذر وبفي اص حذ ٔٔيٙي سؼبٚص ٕ٘ٛد،ايؼبد ػيٍٙبَ آالْ حشيك وٙذ 

  آؿىبسػبصي اػز وٝ ٞشٌبٜ ٔمذاس سغييش وٕيز ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿذٜ ثٝ ٔذر وبفي اص حذ -آضكاسساص افضايص دها

 .ٔٔيٙي سؼبٚص ٕ٘ٛد ، ايؼبد ػيٍٙبَ آالْ حشيك ٕ٘بيذ 

 آؿىبسػبصي اػز وٝ حؼٍش آٖ دس ٔؼبٚسر يه ٘مٌٝ طبثز ،٘ؼجز ثٝ وٕيز ٔٛسد ِ٘ش ٓىغ -آضكاسساص ًمؽِ اي

 .إُِٔ ٘ـبٖ ٔي دٞذ 

 چٌذيي ًمؽِ ثاتت ، ًسثت تِ پذيذُ  آؿىبسػبصي اػز وٝ حؼٍش آٖ دس ٔؼبٚسر-آضكاسساص چٌذ ًمؽِ اي

 .هَسد ًظش ػول هيكٌذ 
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 . يك خػ پيَستِ ًسثت تِ پذيذُ هَسد ًظش ػول هيكٌذآؿىبسػبصي اػز وٝ دس ٔؼبٚسر- آضكاسساص خؽي

آؿىبسػبصي اػز وٝ ثٔذ اص ٚاوٙؾ ٚ دغ اص سٛلف ؿشايٌي وٝ ثبٓض ٚاوٙؾ ؿذٜ - آضكاسساص لاتل ٍصل هجذد

ٔي سٛا٘ذ اص ٚهٔيز آالْ حشيك ثٝ ٚهٔيز ٓبدي يب آٔبدٜ ثٝ وبس ٚ ثذٖٚ ٘يبص ثٝ سٔٛين ٞيچ يه اص لٌٔبر آٖ 

 .ثشٌشدد 

آؿىبسػبصي اػز وٝ ثٌٛس خٛد وبس ثٝ ٚهٔيز ٓبدي خٛد دسآيذ ٚ   -آضكاسساص لاتل ٍصل هجذد تؽَس خَد كاس

 .آٔبدٜ ثىبس دسآيذ 

آؿىبس ػبصي اػز وٝ ثب فشٔبٖ اص ساٜ دٚس ثٝ ٚهٔيز ٓبدي خٛد - آضكاسساص لاتل ٍصل هجذد تا كٌتشل اص ساُ دٍس

 .دسآيذ ٚ آٔبدٜ ثٝ وبس ٌشدد 

آؿىبسػبصي اػز وٝ ٔي سٛا٘ذ ثلٛسر دػشي سٛػي ادشاسٛس دس ٔحُ - آضكاس ساص لاتل ٍصل هجذد دس هحل

 . آؿىبس ػبص ، ثٝ ٚهٔيز ٓبدي دسآيذ ٚ آٔبدٜ ثٝ وبس ٌشدد 

 آؿىبسػبصي اػز وٝ دغ اص ٚاوٙؾ، ثشاي -(تا الواى ّاي لاتل تؼَيط)آضكاسساص غيش لاتل ٍصل هجذد 

 .اػشفبدٜ ٔؼذد ٘يبص ثٝ سٔٛين لٌٔٝ يب لٌٔبسي داسد ، سب ثٝ ٚهٔيز ٓبدي ٚ آٔبدٜ ثٝ وبس ثشٌشدد 

 آؿىبسػبصي اػز وٝ دغ اص ٚاوٙؾ ٚ ثٔذ اص -(تذٍى الواى ّاي لاتل تؼَيط)آضكاسساص غيش لاتل ٍصل هجذد 

 .ثٝ ٚهٔيز ٓبدي ٚ آٔبدٜ ثٝ وبس ثشٌشدد  (حشي ثب سٔٛين لٌٔبر  )ٚهٔيز آالْ حشيك ٕ٘ي سٛا٘ذ 

 ايٗ آؿىبسػبص ثلٛسسي ًشاحي ؿذٜ وٝ ٔي سٛاٖ آٖ سا دس ٚهٔيز ٓبدي وبسؽ ثٝ ػبدٌي -آضكاسساص جذا ضذًي

 .ثشاي وبسٞبي سٕٔيش ٚ ٍٟ٘ذاسي اص ٔحُ خٛد ثشداؿز 

ايٗ آؿىبسػبص ثلٛسسي ًشاحي ؿذٜ وٝ ٕ٘ي سٛاٖ آٖ سا ثشاي وبسٞبي سٕٔيش ٚ ٍٟ٘ذاسي ثٝ - آؿىبس ػبص ػذا٘ـذ٘ي

 .آػب٘ي اص ٔحُ خٛد ثشداؿز

 .ٚػيّٝ اي اػز  دػشي ثشاي ايؼبد ػيٍٙبَ آالْ حشيك - ضستي اػالم حشيك

 ػٔجٝ اي وٝ ِضٚٔب ثشاي ؿؼشي آالْ حشيك ًشاحي ٘ـذٜ أب ثٝ ٘حٛي اػز وٝ ٔي سٛاٖ يه ؿؼشي -جؼثِ ًصة

 .آالْ حشيك سا دسٖٚ آٖ ػبي داد

 يه ٔبدٜ ٔٙفشد يب ؿيـٝ ثب اليٝ ؿفبف ٔحبفَ وٝ ثخـي يب سٕبٔي لؼٕز ػّٛيي ؿؼشي آالْ -الواى ضكٌٌذُ

 .حشيك سا دٛؿب٘ذٜ ٚ ثٝ كٛسر غيش لبثُ ثشٌـشي سحز فـبس يب هشثٝ ؿىؼشٝ ٔي ؿٛد 
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سؼٟيضار ٚاػٌٝ اي ٞؼشٙذ وٝ ػيٍٙبَ آالْ حشيك سا اص ٔشوض آالْ حشيك - تجْيضات هسيش استثاغ اػالم حشيك

 .ثٝ ايؼشٍبٜ آسؾ ٘ـب٘ي ٔي  فشػشٙذ 

ٔشوض آالْ حشيك .  سؼٟيضاسي ٞؼشٙذ ،وٝ آؿىبسػبص ٞب اص ًشيك آٟ٘ب ٔي سٛا٘ٙذ سغزيٝ ٌشد٘ذ -هشكض اػالم حشيك

ثشاي دزيشفشٗ ػيٍٙبَ آالْ حشيك آؿىبسػبصٞبي ٚكُ ؿذٜ ، ثٝ وبس ٔي سٚد سب ايٗ ػيٍٙبَ سا ثلٛسر ؿٙيذاسي ٚ 

ايٗ سؼٟيضار ٘يض ٔي سٛا٘ٙذ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثبؿٙذ وٝ طجز ٞش يه اص . ديذاسي آالْ ٕ٘بيذ ٚ ٔىبٖ خٌش سا ٘ـبٖ دٞذ 

دس كٛسر ٘يبص ، ايٗ سؼٟيضار ٔي سٛا٘ٙذ ًٛسي ًشاحي ؿٛ٘ذ وٝ دس كٛسر ٚلّٛ حشيك . اًالٓبر فٛق سا ا٘ؼبْ دٞٙذ 

ثٌٛس ٔظبَ . يب حبدطٝ دس آٖ سٛا٘بيي اسػبَ  ػيٍٙبَ آالْ حشيك سؼٟيضار ٔؼيش اسسجبى ، آٖ سا ٘يض آالْ ٕ٘بيٙذ 

دس ايٙلٛسر ايٗ سؼٟيضار ، ثشاي وٙششَ كحيح وبس ػيؼشٓ . ايؼشٍبٜ آسؾ ٘ـب٘ي ثب فشٔبٖ ثٝ سؼٟيضار اًفبء خٛد وبس

اسلبَ وٛسبٜ ٔذاس،لٌْ : ثٌٛس ٔظبَ ). سب ٞش ٌٛ٘ٝ خٌبيي سا ثلٛسر ؿٙيذاسي يب ديذاسي آالْ وٙٙذ . ثٝ وبس ٔي سٚ٘ذ 

 . (ٔذاس ٚ يب ثشٚص ٓيت دس ٔٙجْ سغزيٝ

 .ٔشوضي اػز وٝ دس آٖ ٔي سٛاٖ الذأبر الصْ ثشاي ٔجبسصٜ ثب آسؾ سا دس ٞش صٔبٖ ا٘ؼبْ داد -ايؼشٍبٜ آسؾ ٘ـب٘ي

ٚػيّٝ خٛدوبسي اػز وٝ ثشاي ثٝ وبس ا٘ذاخشٗ سؼٟيضار اًفبء حشيك دغ - كٌتشل تجْيضات خَدكاس اؼفاء حشيك

 .اص دسيبفز ػيٍٙبَ اص ٔشوض آالْ حشيك اص آٖ اػشفبدٜ ٔيـٛد

سؼٟيضار ٚاػٌٝ اي ٞؼشٙذ وٝ ػيٍٙبَ آالْ خٌب سا اص ٔشوض آالْ حشيك ثٝ - تجْيضات هسيش استثاغ اػالم خؽا

 .ٔشوض دسيبفز آالْ خٌب ٔيفشػشٙذ 

 .ٔشوضي اػز وٝ دس آ٘ؼب خٌبٞبي دذيذ آٔذٜ سا ٔيشٛاٖ اكالح ٚ ثش ًشف وشد- هشكض دسيافت اػالم خؽا

ٔٙجْ سغزيٝ اي اػز وٝ ٔشوض آالْ حشيك ٚ ٚػبيُ ٔشلُ ثٝ آٖ سا ، اص ًشيك ٔشوض آالْ حشيك سغزيٝ - هٌثغ تغزيِ

 .ايٗ ٔٙجْ سغزيٝ ٔي سٛا٘ذ ثٝ كٛسر ٔؼضا ٚ يب دس داخُ ٔشوض حشيك لشاس داؿشٝ ثبؿذ . ٔيىٙذ 

  .(ٔب٘ٙذ ػيٓ ٞب)ٚػبيّي ٞؼشٙذ وٝ اسسجبى ثيٗ سؼٟيضار روش ؿذٜ دس فٛق سا ثشلشاس ٔي ػبص٘ذ - الواًْاي استثاؼي

 

 هٌؽمِ تٌذي

ػِٟٛز ، ػشٓز ٚ دلز دس سـخيق ٚ سٔييٗ ٔحُ ٚلّٛ حشيك ثٛيظٜ دس ػبخشٕبٟ٘بي ثضسي ، ٔؼشّضْ سمؼيٓ ثٙذي 

ػبخشٕبٖ ثٝ ٔٙبًك وٛچه سش ٚ ٔؼضا ٔي ثبؿذ ٚ ٟٔٓ سشيٗ ٓٛأُ سٔييٗ وٙٙذٜ ٔشصٞبي آٖ ، ٓجبسسٙذ اص ّ٘ٛ وبس، 

 :سبطيش ٓٛأُ يبد ؿذٜ دسسٔييٗ ٔٙبًك ثب سٓبيز ٔٛاسد صيش ٔيؼش ٔيـٛد . ٔؼبحز ٚ ثخؾ ٞبي هذ حشيك ػبخشٕبٖ 
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 . ٔششٔشثْ اػز 2000، حذاوظش ٔؼبحز يه ٌٔٙمٝ BSثش اػبع ٔمشسار * 

 . ثبؿذ 91حذ اوظش ًَٛ يه ٌٔٙمٝ دس ٞش ػٟز ٘جبيذ ثيـشش اص *

 . ٔششٔشثْ  يب وٕشش ثبؿذ ٔيشٛاٖ آٖ سا يه ٌٔٙمٝ ٔحؼٛة داؿز 279اٌش وُ ٔؼبحز ًجمبر يه ػبخشٕبٖ  *

ثٙبثشايٗ ّٓي سغٓ ٔؼبحز . ثخؾ ثٙذي هذ آسؾ دس ػبخشٕبٖ يىي اص ٟٔٓ سشيٗ ؿبخق ٞبي سٔييٗ ٔٙبًك اػز * 

دس ايٗ حبِز ٔشص ٞبي ٌٔٙمٝ سـخيق حشيك ٔحذٚد ثٝ . ٔي ثبيذ ثٝ ٔٛهّٛ هذ آسؾ ثٛدٖ فوبٞب ٘يض سٛػٝ داؿز 

ثٝ ٕٞيٗ دِيُ دّىبٖ،چبٜ آػب٘ؼٛس يب ثخؾ ٞبي ديٍش وٝ ثٛػيّٝ ديٛاسٜ ٞبي . ٔشص ٞبي ثخؾ ثٙذي هذ آسؾ اػز 

هذ حشيك اص ػبيش فوبٞب ٔؼضا ؿذٜ ا٘ذ ، ٔي سٛا٘ٙذ ّٓي سغٓ ٔؼبحشي وٝ داس٘ذ ثٔٙٛاٖ يه ٌٔٙمٝ دس ِ٘ش ٌشفشٝ 

 .ثبْ ٞب ٘يض ٌٔٙمٝ ػذا ٌب٘ٝ اي ٔحؼٛة ٔي ؿٛ٘ذ . ؿٛ٘ذ 

ػٌح )ثٙب ثٝ ٘حٜٛ لشاسٌيشي ديٛاسٞبي هذ حشيك ٚ فوبٞبي ٔؼضا ؿذٜ ،ٔٙبًك ٕٔىٗ اػز ثٝ كٛسر افمي * 

 .سٔشيف ؿٛ٘ذ ( چبٜ آػب٘ؼٛس ، دّىبٖ ٚ غيشٜ)ٚ يب ٕٓٛدي  (ًجمبر

ِٔٙٛس اص فبكّٝ ػؼشؼٛ ، ٔؼبفشي اػز وٝ .  ٔشش ثبؿذ 30حذاوظش فبكّٝ ػؼشؼٛ دس يه ٌٔٙمٝ ٘جبيذ ثيؾ اص * 

اص ايٗ سٚ دس ػبخشٕبٖ ٞبيي وٝ داساي اسبق ٞبي ٔشٔذد ٞؼشٙذ ثٟشش . ثشاي يبفشٗ ٚ سٚيز ٔحُ حشيك ثبيذ ًي ؿٛد 

دس ثشخي ػبخشٕبٖ ٞب ٕٔىٗ اػز ٘لت . اػز دس ثبالي دسة ٞبي ٔـشف ثٝ ساٞشٚٞب ،چشإ ٞبي ٘ـبٍ٘ش ٘لت ؿٛد 

 .چشإ ٘ـبٍ٘ش ثبسٛػٝ ثٝ ٔحذٚديز فبكّٝ ػؼشؼٛ ٔٛػت وبٞؾ ػٌح ٔٙبًك ٚ افضايؾ سٔذاد آٟ٘ب ٌشدد 

دس . ٔٙبًك سا اص ِ٘ش ٞٓ ثٙذي ٚ ػيٓ وـي ٔي سٛاٖ ثٝ دٚ ٌشٜٚ ٌٔٙمٝ سـخيق ٚ ٌٔٙمٝ ٞـذاس سمؼيٓ ٕ٘ٛد * 

ٌٔٙمٝ سـخيق ، ٞٓ ثٙذي ثيٗ آؿىبسػبصٞب ٚ ؿؼشي ٞبي آالْ حشيك دس ػٌح ٔٔيٙي وٝ ثٝ ٓٙٛاٖ يه ٌٔٙمٝ 

سٔشيف ؿذٜ اػز كٛسر ٔي ٌيشد ٚ ثٝ ٍٞٙبْ ُٕٓ ٕ٘ٛدٖ يه ؿؼشي ٚ يب فٔبَ ؿذٖ يه آؿىبس ػبص اسٛٔبسيه 

دس سبثّٛ وٙششَ ٔشوضي  (دس ػيؼشٓ آدسع دزيش)،چشإ ٔشثٛى ثٝ ٕٞبٖ ٌٔٙمٝ ٚ يب وذ ٔشثٛى ثٝ ٕٞبٖ آؿىبسػبص 

ٞٓ ثٙذي ثيٗ آطيشٞب ٚ ػبيش ٞـذاس دٞٙذٜ ٞبي كٛسي دس ٓيٗ حبِي وٝ ٕٔىٗ اػز دسيه ٌٔٙمٝ . سٚؿٗ ٔي ؿٛد 

ثٙبثشايٗ يه . ا٘ؼبْ دزيشد ، أب ثٝ ٍٞٙبْ فٔبَ ؿذٖ ٔي سٛا٘ذ چٙذ ٌٔٙمٝ ٔؼبٚس ٚ يب ٕٞٝ ٔٙبًك سا ؿبُٔ ؿٛد 

 .ٌٔٙمٝ ٞـذاس ٔي سٛا٘ذ ؿبُٔ چٙذيٗ ٌٔٙمٝ ثبؿذ 

يىي اص . ٔٙبًك سـخيق ، ٚسٚدي ٞب ٚ ٔٙبًك ٞـذاس، خشٚػي ٞبي سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي سا سـىيُ  ٔي دٞٙذ * 

 .ٔٛاسد ٟٔٓ دس سٔييٗ ٔـخلبر سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي ، سٔذاد ٔذاسٞبي ٚسٚدي ٚ خشٚػي اػز 

ٓذْ ٌٔٙمٝ ثٙذي كحيح ٚ ٕٞچٙيٗ افضايؾ سٔذاد ٔٙبًك ثذٖٚ ديشٚي اص ٌٔٙمي خبف،ثبٓض ػشدسٌٕي ٚ اثٟبْ * 

 .دس سٔييٗ ٔحُ حشيك ٔي ؿٛد 
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 دليمٝ 30دبيذاسي ديٛاسٞب ٚ ٔمؼٓ ٞبي هذ حشيك وٝ ٔشص ٔٙبًك ٔخشّف حشيك سا ثٝ ٚػٛد آٚسدٜ ا٘ذ ثبيذ حذالُ * 

 .ثبؿذ 

 ّطذاس كارب

يىي اص ٔـىالر ػيؼشٓ ٞبي اسٛٔبسيه آالْ حشيك ، اسػبَ ٞـذاسٞبي اؿشجبٜ ٚ ٘بدسػز اػز وٝ ٔٛػت دسدػش 

 دس اٍّ٘ؼشبٖ 2001ًي ػبَ . ٞبيي ؿذٜ ٚ دس كٛسر سىشاس صيبد ، ػيؼشٓ سا سجذيُ ثٝ چٛدبٖ دسٚغٍٛ ٔي وٙذ

 ٔٛسد آٖ 74100 ديبْ ، ٔشثٛى ثٝ ّٕٓىشد ٘بدسػز سؼٟيضار ٚ 279800 ٞـذاس خٌب طجز ؿذٜ اػز وٝ 481100

 .ٔشثٛى ثٝ اػشفبدٜ ٘بدسػز ٚ ٔغشهب٘ٝ اص سؼٟيضار ثٛدٜ اػز 

 . ٌشٜٚ ًجمٝ ثٙذي ٕ٘ٛد 5ديبْ ٞبي خٌب سا ٔي سٛاٖ دس 

ٞـذاسٞبي خٌب ٘بؿي اص ا٘ؼبْ وبس ٞبي ِٕٔٔٛي ٔب٘ٙذ دخز ٚ دض، ػيٍبس، ٌشدٚ غجبس، حـشار ٚ ػبيشي ٔٛاسدي  ( اِف

 .اص ايٗ دػز 

 .ٞـذاسٞبي خٌبي سؼٟيضار ٘بؿي اص ثشٚص ٓيت دس ؿجىٝ  (ة

ؿخق يب اؿخبكي ثب . دس ايٗ حبِز ٕٔىٗ اػز . ٞـذاس ٞبي ٘بؿي اص ٘يز خيشخٛاٞب٘ٝ ٚ خٛة ، أب ٓؼٛال٘ٝ  (ع

ِٖٔٙٛ ؿذٖ ثٝ ؿشايي خبف ٚ ٔحشُٕ دا٘ؼشٗ حشيك يب ثشٚص آٖ ، الذاْ ثٝ ؿىؼشٗ ؿيـٝ ؿؼشي ٞبي آالْ حشيك 

 .وٙٙذ 

ؿبيْ سشيٗ ٔٛاسد ثشٚص . ٞـذاسٞبي خٌبٞبي ٘بؿٙبخشٝ ٚ ٘بّْٔٔٛ وٝ دس ٞيچ يه اص ٔٛاسد فٛق ٕ٘ي ٌٙؼذ  (ٜ

ٞـذاسٞبي خٌب ٔشثٛى ثٝ ٘لت ٘بدسػز ٚ ٘بٔٙبػت سؼٟيضار اػز ٚ ٓذْ ٍٟ٘ذاسي اص سؼٟيضار ٘يض ٔي سٛا٘ذ ٓبُٔ 

 .ديٍشي دس افضايؾ ٞـذاس ٞبي ٘بدسػز ٚ دسٚغيٗ ثبؿذ 

 :ّش يك اص ػَاهل صيش هي تَاًٌذ هٌجش تِ اػالم ًادسست ضًَذ 

 آؿذضي ٚ دخز ٚ دض ٚ ثخبس ٞبي ٘بؿي اص آٖ -

 ثخبس آة ٚ سًٛثز صيبد  -

 دٚد ػيٍبس  -

 ٌشد ٚ غجبس  -

 حـشار -
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 اػذشي ٞبي ٔخشّف -

 ...دٚد ٘بؿي اص ثشخي فٔبِيز ٞب دس خبسع اص ػبخشٕبٖ ٔب٘ٙذ آسؾ ثبصي ٚ  -

 .دٚدٞبي ٕ٘بيـي ٔب٘ٙذ ٔٛاسدي وٝ دس كحٙٝ ٞبي سئبسش اػشفبدٜ ٔي ؿٛد  -

 ثشؿىبسي ٚ ػٛؿىبسي ٚ ّٕٓيبر ٔـبثٝ -

 دػشٍبٟٞبي ثخٛس ٚ ٕٞيٌٙٛس سٚؿٙبيي ٞبيي چٖٛ ؿْٕ ٚ چشإ ٞبي ٘فز ػٛص -

 دبساصيز ٞب ٚ سذاخُ ٞبي اِىششٚ ٔغٙبًيؼي  -

 ٘ٛاػبٖ صيبد دٔب -

 سغييش وبسثشي فوب ٞب ثذٖٚ دس ِ٘ش ٌشفشٗ ؿشايي ًشاحي اِٚيٝ ػيؼشٓ آالْ حشيك -

 ٓذْ سٙبػت آؿىبس ػبص ثب ٔحُ ٚ ٔىبٖ ٔٛسد ِ٘ش -

 آصٔبيؾ ٚ ػشٚيغ سؼٟيضار ،  ثذٖٚ غيشفٔبَ ٕ٘ٛدٖ ػيؼشٓ  -

 آػيت ٞبي سلبدفي يب ٔغشهب٘ٝ -

 ٓذْ ًشاحي كحيح -

 

 :هي تَاى تِ سِ سٍش صيش ػول ًوَد   (خؽاّاي كارب  )تشاي كاّص ّطذاس ّاي كارب 

وبٞؾ حؼبػيز آؿىبسػبص ٞب وٝ ثٝ ًٛس وّي چٙذاٖ وبس دسػشي ٘يؼز ٍٔش آ٘ىٝ حؼبػيز آٖ ثيؾ اص ٔمذاس  (اِف 

 .ٔٛسد ٘يبص ثبؿذ 

دس ايٗ ػيؼشٓ ، . ثٝ وبسٌيشي ػيؼشٓ سبئيذ ٞـذاس وٝ ثٝ خٛدي خٛد ٘ٛٓي سبخيش صٔب٘ي سا ايؼبة ٔي وٙذ  (ة

سب ٌضاسؽ اسػبِي اص ػٛي آؿىبسػبص سٛػي سبثّٛي  ( طب٘ي30ٕٝٔٔٛالً )لؼٕز ٞـذاس ٔذر صٔب٘ي سا ٔٙشِش ٔي ٔب٘ذ 

 . وٙششَ ٔشوضي سأييذ ؿٛد 

دس ٔيبٖ ػيؼشٓ ٞبي ػٝ ٌب٘ٝ ، . اػشفبدٜ اص ػيؼشٓ ٞبي ديـشفشٝ سش ٔب٘ٙذ سؼٟيضار آدسع دزيش ٚ ٞٛؿٕٙذ (ع

ٔشٔبسف ، ػيؼشٓ ٞبي آدسع دزيش ٚ ٞٛؿٕٙذ ، ػيؼشٓ اخيش سمشيجبً ثذٖٚ خٌبػز ، ٍٔش آ٘ىٝ ٓٛأُ ا٘ؼب٘ي ٚ يب 

 .ًشاحي ٘بدسػز ٔٛػت آٖ ٌشد٘ذ 



Page 15 of 57 
 

دس . ثٝ ٞش ا٘ذاصٜ ؿجىٝ آالْ حشيك ٌؼششدٜ سش ٚ ٚػيْ سش ثبؿذ ، احشٕبَ اسػبَ ٞـذاسٞبي خٌب ٘يض افضايؾ ٔي يبثذ 

، اسػبَ دٚ ديبْ خٌب دس ػبَ ًجئي ٚ ِٕٔٔٛي سّمي ٔي ؿٛد ٚ ثٝ   آؿىبسػبص يب وٕشش40ػيؼشٓ ٞبي ٔشٔبسف ثب 

 . آؿىبسػبص يه ديبْ خٌب دس ػبَ ِٕٔٔٛي اػز 20ٕٞيٗ اػبع ثٝ اصاي ٞش 

ػيؼشٓ ٞبي ٔشٔبسف ،  آدسع دزيش ٚ ٞٛؿٕٙذ ، ػٝ ٌٛ٘ٝ اكّي ٞؼشٙذ وٝ دس ٌشٜٚ ػيؼشٓ ٞبي ٔشٕشوض ػبي ٔي 

 .ٌيش٘ذ 

أب ثشاي ػبخشٕبٖ ٞبي ثضسي . ػيؼشٓ ٞبي ٔشٔبسف ٚ لذيٕي سش ثشاي ػبخشٕبٖ ٞبي وٛچه ٚ ٔشٛػي سايغ سش اػز 

ثٟشٜ ٔٙذ٘ذ ،  ا٘ٛاّ  ( BMS)ثب ديچيذٌي ٞبي ثيـشش ٚ ٕٞچٙيٗ ػبخشٕبٖ ٞبيي وٝ اص ػيؼشٓ ٔذيشيز ػبخشٕبٖ 

 .آدسع دزيش ٞٛؿٕٙذ وٝ اص وبسايي ٚ دلز ثيـششي ثشخٛسداس٘ذ ، ٔٙبػت سش ٔي ثبؿٙذ 

ػيؼشٓ ٞبي آالْ حشيك اص ِحبٍ چٍٍٛ٘ي آالْ ٘يض دس دٚ ٌشٜٚ سه ٔشحّٝ اي ٚ دٚ ٔشحّٝ اي ًجمٝ ثٙذي ٔي ؿٛ٘ذ 

 . 

دس ػبخشٕبٖ ٞبي ٕٓٛٔي ، آالْ ٘بؿي اص حشيك وٛچه ٕٔىٗ اػز ٔٛػت اهٌشاة ٚ ٞشاع سٔذاد صيبدي اص افشاد ٚ 

اص ايٗ سٚ دس ايٗ ّ٘ٛ أبوٗ اػشفبدٜ اص ديؾ ديبْ ػيؼشٓ ٞبي دٚ ٔشحّٝ . يب اخشالَ دس سٚ٘ذ َٕٔٔٛ فٔبِيز ٞب ؿٛد

ٔذاسع ٚ اػشبديْٛ ٞب اص ػّٕٝ أبوٙي . اي ثٝ ِٔٙٛس ثشسػي ٞـذاس اص ِ٘ش كحز ٚ اثٔبد حشيك ٔٙبػت سش اػز 

 .ٞؼشٙذ وٝ ٔي سٛا٘ٙذ  اص ايٗ ٌٛ٘ٝ ػيؼشٓ ٞب اػشفبدٜ ٕ٘بيٙذ 
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 اًَاع سيستن ّاي اػالم حشيك :فصل دٍم 

 سيستن اػالم حشيك هتؼاسف

ػيؼشٓ ٞبي ٔشٔبسف اص ّ٘ٛ لذيٕي سشيٗ ػيؼشٓ ٞبي آالْ حشيك اػز وٝ ّٓي سغٓ سغييشار ويفي ا٘ذن ، ٕٞچٙبٖ 

دسايٗ ػيؼشٓ چٙذيٗ آؿىبسػبص ٚ ؿؼشي وٝ يه ٌٔٙمٝ اص ػبخشٕبٖ سا دٛؿؾ ٔي . ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ 

ثٙبثشايٗ ٞش ٔذاس ٕ٘بيٙذٜ يه . دٞٙذ دس لبِت يه ٔذاس ، ثٝ ٞٓ ديٛػشٝ ٚ ثٝ سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي ٔشلُ ٔي ؿٛ٘ذ 

 .ٌٔٙمٝ اػز 

٘حٜٛ ٞٓ ثٙذي سؼٟيضار وـف ٚ سـخيق ٘ؼجز ثٝ سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي ثٝ كٛسر ؿبخٝ اي ٚ يب ثٝ ٓجبسر ديٍش 

 . ٚ يب ٔذاسٞبي ثيـششي سا دـشيجب٘ي وٙذ2،4،8،12ٞش سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي ٔشٔبسف ٔي سٛا٘ذ . ؿٔبٓي اػز 

أب دس  . ( ٔيىشٚ آٔذش يب وٕشش100دس حذٚد )دس ؿشايي ٓبدي ، آؿىبسػبصٞب ػشيبٖ ثؼيبس وٕي سا اص خٛد ٓجٛس ٔيذٞٙذ

كٛسر ثشٚص ؿشايي حشيك ٚ آؿىبسػبصي ، ػشيبٖ ٓجٛسي اص آٟ٘ب ثٙب ثٝ ّ٘ٛ سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي افضايؾ يبفشٝ ٚ ٕٔىٗ 

 ِٚز وبٞؾ يبثذ ، دسحبِي وٝ دس 5ثبافضايؾ ػشيبٖ ، ٕٔىٗ اػز ، اخشالف دشب٘ؼيُ سب .  ٔيّي آٔذش ثشػذ50اػز سب 

ٕٞيٗ اخشالف ، سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي سا لبدس ٔي ػبصد . حبِز اسلبَ وٛسبٜ ، اخشالف دشب٘ؼيُ ثٝ كفش خٛاٞذ سػيذ 

 .سب ثيٗ حبِز ٞـذاس ٚ اسلبَ وٛسبٜ سٕبيض لبيُ ؿٛد 

 اختالف پتاًسيل ضذت جشياى ضشايػ

 (لٌْ ؿذٖ ٔذاس)ٔذاسثبص

 ؿشايي ٓبدي

 ؿشايي ٞـذاس

 اسلبَ وٛسبٜ

 5mAوٕشش اص 

 5mAٚاثؼشٝ ثٝ ٔمبٚٔز ا٘شٟبي خي

 50mAٚاثؼشٝ ثٝ ّ٘ٛ سبثّٛي ٔشوضي

 ٚاثؼشٝ ثٝ ّ٘ٛ سبثّٛي ٔشوضي

  ِٚز 24

 ِٚز18

  ِٚز15 سب 4

 كفش ِٚز

 . ِٚز ٔؼشميٓ اػز أب اخشالف دشب٘ؼيُ ٔذاس يب ٌٔٙمٝ ٕٔٔٛال وٕشش اػز 24اخشالف دشب٘ؼيُ ػيؼشٓ ٕٔٔٛال -

 . ٔيّي آٔذش اػز 10 سب 3ػشيبٖ ٔؼشٕش دس حبِز ٓبدي ٕٔٔٛال ثيٗ 

 6.8 سب 4.7ٔمذاس ٔمبٚٔز ا٘شٟبي خي ثش اػبع ًَٛ ٚ ػشيبٖ ٔؼيش سٔييٗ ٔي ؿٛد وٝ ٕٔٔٛال ٔمذاسآٖ ثيٗ 

 .ويّٛ اٞٓ اػز 
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 حبِشي وٝ ػيؼشٓ ٔشٔبسف دس آٖ لشاس ٔي ٌيشد سا ثـشح 4ثٌٛس وّي ٚ كشف ِ٘ش اص ٔمذاس ٔـخق ػشيبٖ ، ٔي سٛاٖ 

 :ريُ خالكٝ ٕ٘ٛد 

 ػشيبٖ وٓ يب لٌْ ػشيبٖ: حبِز ٓيت 

 ػشيبٖ دس ٔحذٚدٜ اي ٔـخق:حبِز ٓبدي 

 ػشيبٖ صيبد:حبِز حشيك 

 ػشيبٖ صيبد غيش ٓبدي: حبِز اسلبَ وٛسبٜ 

 إٞي ثب ػٛييچ ػشي ؿذٜ اػز وٝ ٔمذاس ػشيبٖ سا ثٝ ٍٞٙبْ ثشٚص 680 يب 470دس داخُ ؿؼشي ٞب ٘يض يه ٔمبٚٔشي 

ايٗ ٔمبٚٔز أىبٖ ٔي دٞذ سب ، سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي ثشٛا٘ذ ثيٗ ؿشايي ٞـذاس ٚ . حبِز ٞـذاس ٔحذٚد ٔي وٙذ 

وٝ ثبيذ دس ٞش ػيؼشٓ حذالُ دٚ - ثشاي سـخيق لٌْ ؿذٌي يب ٔذاس ثبص آطيشٞب ٘يض . اسلبَ وٛسبٜ سٕبيض لبيُ ؿٛد 

 .ثبيذ اص ٔمبٚٔز ٔٙبػت ا٘شٟبي خي اػشفبدٜ ؿٛد - ٔذاس اص آٖ ٞب ٚػٛد داؿشٝ ثبؿذ

دس اغّت ػيؼشٓ ٞبي ٔشٔبسف ،ٔذاس ٞـذاسدٞٙذٜ كٛسي اص ٔذاس وـف ٚ سـخيق وٝ ٔجٙبي سٔييٗ ٔٙبًك ٞؼشٙذ 

ػذاػز ، أب دس ٌٛ٘ٝ اي اص ػيؼشٓ ٞبي ٔشٔبسف وٝ ثٝ ػيؼشٓ ٔشٔبسف دٚ ػيٕٝ ٔٔشٚف اػز ، ٔي سٛاٖ آطيشٞب سا 

وٝ دس ايٗ كٛسر ، كشفٝ ػٛيي لبثُ سٛػٟي دس ٔمذاس ِِٛٝ ٌزاسي ٚ . ٘يض دس ٔؼيش آؿىبسػبصٞب ٚ ؿؼشي ٞب لشاس داد 

 .ػيٓ وـي ثٝ ُٕٓ خٛاٞذ آٔذ 

آؿىبس ػبصٞبيي وٝ دس ػيؼشٓ ٔشٔبسف ثٝ وبس ٌشفشٝ ٔي ؿٛ٘ذ داساي ّٕٓىشدي سِٝ ٌٛ٘ٝ ٚ داساي دٚ حبِز ٓبدي ٚ 

 .ٞـذاس ٞؼشٙذ وٝ حؼبػيز آٖ دس وبسخب٘ٝ ػبص٘ذٜ اص ديؾ سِٙيٓ ؿذٜ ٚ ٕ٘ي سٛاٖ سغييشي دسآٖ ثٝ ٚػٛد آٚسد 

 . آؿىبس ػبص لشاس ٌيشد 40دس ٞش ٌٔٙمٝ ٔشٔبسف يب ٔذاس ا٘ـٔبثي يه ٌٔٙمٝ ٘جبيذ ثيؾ اص 
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 سيستن اػالم حشيك آدسس پزيش

اكَٛ وـف ٚ سـخيق حشيك دس ػيؼشٓ ٞبي آدسع دزيش ٔـبثٝ ػيؼشٓ ٞبي ٔشٔبسف اػز ، ثؼض ايٙىٝ دس ايٍٙٛ٘ٝ 

اص ػيؼشٓ ٞب ، ٞشيه اص آؿىبسػبصٞبي اسٛٔبسيه ٚيب ؿؼشي ٞب ، داساي آدسع ٔٙحلش ثٝ فشدي ٞؼشٙذ وٝ اص ًشيك 

 .آٖ سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي لبدس ثٝ ؿٙبػبيي ٚ سٔييٗ ٞش يه اص آٟ٘ب اػز 

ٔذاس وـف دس ايٍٙٛ٘ٝ اص ػيؼشٓ ٞب ٘ٝ ثلٛسر ؿبخٝ اي ، ثّىٝ ثٝ كٛسر حّمٛي اػز وٝ اص سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي 

آغبص ٚ ثٝ ٕٞبٖ سبثّٛ خشٓ ٔيـٛد ٚ وّيٝ سؼٟيضار آؿىبسػبصي ثٝ كٛسر ٔٛاصي دس ٕٞيٗ ٔذاس حّمٛي ػبي ٔيٍيش٘ذ 

ٞش حّمٝ ٔيشٛا٘ذ ثٝ سٙبػت سٔذاد سؼٟيضار ٚ ػٌٛح ٔٛسد حفبُز ، يه يب چٙذ ٌٔٙمٝ سا ؿبُٔ ؿٛد ٚ ٞش سبثّٛي . 

 .وٙششَ ٔشوضي آدسع دزيش ٘يض ٔي سٛا٘ذ يه يب چٙذ حّمٝ سا دـشيجب٘ي وٙذ 

آؿىبسػبصٞبي ػيؼشٓ آدسع دزيش داساي لؼٕشي ػٛييچ ٌٛ٘ٝ ٞؼشٙذ وٝ ايٗ ػٛييچ ٞب ثشاي ؿٙبػبيي آٖ ٞب سٛػي 

 .سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي ثٝ وبس ٔيشٚ٘ذ 

 ٔي ثبؿذ ، conventionalثٝ ِ٘ش ٔي سػذ دس ػيؼشٓ آدسع دزيشٌٔٙمٝ ثٙذي حبئض إٞيز وٕششي دس ٔمبيؼٝ 

صيشا ؿٙبػبيي آؿىبسػبصٞب اص ًشيك ؿٙبػٝ اخشلبكي آٖ ٞب أىبٖ دزيش اػز ، أب ٌؼششدٖ حّمٝ سـخيق ثش ثؼشش 

ثٙبثشايٗ دس ايٍٙٛ٘ٝ ػيؼشٓ ٞب ٘يض اٌشچٝ . ٔٙبًك ٔخشّف ٔي سٛا٘ذ ثٝ وـف ٔحُ ٚلّٛ ، ػشٓز ثيـششي دٞذ 

ٔٙبًك دس لبِت ٔذاس ٌٔشح ٘يؼشٙذ ، أب ثب سٛػٝ ثٝ ٕٞبٖ ٔٔيبسٞبي سٔييٗ ٌٔٙمٝ حشيك ، ثٝ كٛسر ٔؼبصي دس ٌ٘ش 

 .ٌشفشٝ ٔي ؿٛ٘ذ 

ٞضاس 10دس كٛسر يىذبسچٝ ثٛدٖ فوب ، 10حذاوظش ٔؼبحز فوبٞبيي وٝ سٛػي يه حّمٝ ٔي سٛا٘ٙذ حفبُز ؿٛ٘ذ ،

 . ٌٔٙمٝ سا دٛؿؾ ٔي دٞذ 5ٔشش ٔشثْ اػز ٚ ثش ايٗ اػبع ، يه حّمٝ 

 .دس ػيؼشٓ ٞبي آدسع دزيش ٘يض ٕٞچٖٛ ػيؼشٓ ٞبي ٔشٔبسف ثبيذ حذالُ دٚ ٔذاس آطيش دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد 

آؿىبسػبصٞبي آدسع دزيش ٘يض ٔب٘ٙذ آؿىبسػبصٞبي ٔشٔبسف داساي حؼبػيز اص ديؾ سٔييٗ ؿذٜ وبسخب٘ٝ اي ٚ 

سبثّٛٞبي وٙششَ . ثب ايٗ سفبٚر وٝ اص ٔىب٘يضْ خبكي ثشاي آدسع دٞي ثشخٛسداس٘ذ . ّٕٓىشدي سِٝ ٌٛ٘ٝ ٞؼشٙذ 

 ثب لبثّيز ٕ٘بيؾ ديبْ ٞبي وٛسبٜ ٔشٙي ثٛدٜ ٚ ٔي سٛا٘ٙذ ٞش LCDٔشوضي ػيؼشٓ ٞبي آدسع دزيش داساي ٕ٘بيـٍش 

 .يه اص آؿىبسػبصٞب يب ؿؼشي ٞب سا ؿٙبػبيي وٙٙذ 

 سيستن اػالم حشيك َّضوٌذ

ػيؼشٓ ٞبي آدسع دزيش ٚ ٔشٔبسف ّٓي سغٓ سٕبيض دس ٘حٜٛ ٞٓ ثٙذي ٚ ػٌح فٙبٚسي ثٝ وبس ٌشفشٝ ؿذٜ دس آٖ ٞب ،دس 

يه اكُ ٔـششن ٞؼشٙذ ٚ آٖ ٘حٜٛ ّٕٓىشد سِٝ ٌٛ٘ٝ آؿىبسػبصٞب اػز ، دسحبِي وٝ دس ػيؼشٓ ٞٛؿٕٙذ وٝ آٖ سا 
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ػيؼشٓ آدسع دزيض آ٘بِٛي ٘يض ٔي خٛا٘ٙذ ، اػبع ّٕٓىشد ثش دبيٝ اػشفبدٜ اص سيضدشداص٘ذٜ دس آؿىبسػبصٞب ٚ سبثّٛي 

 .وٙششَ ٔشوضي ٚ ساٞجشي ٘شْ افضاسي دي سيضي ؿذٜ اػز 

دس ػيؼشٓ ٞبي ٞٛؿٕٙذ ، آؿىبسػبصٞب ٕٞٛاسٜ فٔبَ ٚ ثٌٛس ديٛػشٝ دبػخٍٛي ػيٍٙبِٟبي اسػبِي اص ػٛي سبثّٛي 

 .وٙششَ ٔشوضي ٔي ثبؿٙذ 

ٞٓ ثٙذي ػيؼشٓ ٞبي ٞٛؿٕٙذ ٘يض ٔب٘ٙذ ػيؼشٓ ٞبي آدسع دزيش ثلٛسر حّمٛي اػز ٚ ٔي سٛاٖ ثب ٞش حّمٝ ، دٜ 

آؿىبسػبصٞبي ػيؼشٓ ٞٛؿٕٙذ خٛد داساي سيض . ٞضاس ٔشش ٔشثْ سا فبسٕ اص سٔذاد آؿىبسػبصٞب سحز دٛؿؾ لشاس داد 

 .دشداص٘ذٜ ٞؼشٙذ ٚ حؼبػيز آٖ ٞب دس ٔمبثُ اطشار آسؾ اص ًشيك سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي لبثُ سِٙيٓ اػز 

دس ايٗ ػيؼشٓ ، آؿىبسػبصٞب ثب دبيؾ ديٛػشٝ ؿشايي ٔحيٌي اص ِ٘ش دٚد ٚ ٌشٔب ، اًالٓبر سا دس اخشيبس سبثّٛي وٙششَ 

ٔشوضي لشاس ٔي دٞٙذ ٚ سبثّٛ ٘يض ثش اػبع سِٙيٓ ٞبي اص ديؾ سٔييٗ ؿذٜ ٘شْ افضاسي ، ٚاوٙؾ ٔٙبػت سا ٘ـبٖ ٔي 

دس ايٗ ػيؼشٓ ٘ـب٘ي ٞش يه اص سؼٟيضار آؿىبس ػبص دس حبفِٝ سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي رخيشٜ ٔي ؿٛد ٚ ثٌٛس . دٞذ 

طبثز ػيٍٙبَ ثبصخٛاػز وٙٙذٜ اي ثٝ ِٔٙٛس سٔييٗ ٚهٔيز وّي ػيؼشٓ اص ػٛي سبثّٛ ٔشوضي ثٝ ٞشيه اص سؼٟيضار 

دـشيجب٘ي ٘شْ .  طب٘يٝ يىجبس ثٝ ًٛس وبُٔ ٚاسػي ٔي ؿٛد 10 اِي 5فشػشبدٜ ٔي ؿٛد ٚ ثٝ ايٗ ًشيك ، ػيؼشٓ دس ٞش 

افضاسي ايٗ أىبٖ سا ثٝ ػيؼشٓ ٔي دٞذ سب ثشٛاٖ يه يب چٙذ آؿىبسػبص سا اثشذا ثٝ كٛسر ٔؼبصي ٚ ػذغ ثٝ ًٛس 

اسسجبى اػضاي ٔخشّف ػيؼشٓ آدسع دزيش آ٘بِٛي ثش اػبع سجبدَ اًالٓبر ٚ ثش دبيٝ . ٚالٔي اص ٔذاس حزف ٕ٘ٛد 

دس ثيٗ ػبص٘ذٌبٖ سؼٟيضار آالْ حشيك ، ٌشٚٞي داساي دشٚسىُ ثبص ٞؼشٙذ ٚ . دشٚسىُ ٞبي خبكي كٛسر ٔي ٌيشد 

سؼٟيضار ثب دشٚسىُ ثبص دس ثيـشش ٔٛاسد ٕٔٔٛال ثب . ٌشٚٞي ديٍش سِٛيذ وٙٙذٜ سؼٟيضار ثب دشٚسىُ ثؼشٝ ٔي ثبؿٙذ 

أب . سِٛيذار ػبيش وبسخب٘ؼبر ٞٓ ػبص ٚ ٕٞخٛاٖ ٞؼشٙذ ٚ لبثّيز ثٝ وبسٌيشي آٖ ٞب دس يه ػيؼشٓ فشاٞٓ اػز 

سؼٟيضار ثب دشٚسىُ ثؼشٝ داساي ػبخشبس اسسجبًي خبكي ٞؼشٙذ وٝ أىبٖ ثٝ وبس ٌيشي آٖ ٞب سا دس ػبيش ٔحلٛالر 

 .ػّت ٔي ػبصد 

 :دس هجوَع ، هضاياي سيستن َّضوٌذ يا آًالَگ آدسس پزيش سا هي تَاى تِ ضشح صيش خالصِ ًوَد 

 ا٘شخبة حؼبػيز ٔٙحلش ثٝ فشد ثشاي ٞش حؼٍش -

 دبيؾ فٔبَ ٚ ٔؼشٕش حؼبػيز ٚ آصٔٛدٖ حؼٍشٞب -

 ػجشاٖ سغييشار ٔحيٌي ٚ سبطيش آٖ ثش حؼبػيز حؼٍشٞب -

 ّٕٓىشد ٞـذاس چٙذ ٔشحّٝ اي دس لبِت ديؾ ٞـذاس ٚ ٞـذاس اكّي -

 خٛد ٓيت يبثي -
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ٚلشي آؿىبسػبص دس آػشب٘ٝ آالْ ٞـذاس لشاس ٔي ٌيشد ، يه ديؾ ٞـذاس كبدس  )سمشيجب ثذٖٚ ٞـذاس خٌب  -

  .(ؿذٜ ٚ سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي ٔي سٛا٘ذ كحز آٖ سا ٔٛسد ثشسػي ٚ اسصيبثي لشاس دٞذ 

 (ثب وبسبِٛي ػبص٘ذٜ ٌٔبثمز داؿشٝ ثبؿذ  ) ٚػيّٝ ػيؼشٓ دس يه حّمٝ 127أىبٖ اسلبَ  -

 لبثّيز اسلبَ ػيؼشٓ ثٝ ػبيش ػيؼشٓ ٞبي أٙيشي ٚ حفبُشي ػبخشٕبٖ اص ًشيك ٕٞبٍٞٙي ٘شْ افضاسي  -

 أىبٖ حزف ٔؼبصي حؼٍش -

 ٚاوٙؾ ػشيْ -

 وبٞؾ ٞضيٙٝ ٞبي ٍٟ٘ذاسي ، ثٟشٜ ثشداسي ٚ سٛػٔٝ احشٕبِي  -

 أىبٖ اسلبَ دٚ يب چٙذ سبثّٛي وٙششَ ثٝ يه سبثّٛي وٙششَ ٚ سـىيُ ؿجىٝ  -

 أىبٖ ثش٘بٔٝ سيضي اص ًشيك كفحٝ وّيذ -

 أىبٖ اسلبَ ثٝ سايب٘ٝ ٚ وٙششَ ٘شْ افضاسي  -

أىبٖ چبح ٕ٘ٛدٖ ٌضاسؽ ٞبي ّٕٓىشدي ػيؼشٓ ؿبُٔ ٞـذاسٞب ، ٓيٛة ، سِٙيٓ ٞب ٚ اًالٓبر ٔشثٛى ثٝ  -

 ٍٟ٘ذاسي ٚ ساٞجشي ػيؼشٓ

 أىبٖ ثش٘بٔٝ سيضي ٔؼضا ثشاي اٚلبر ؿت يب سٚص -

ثشاي اسسجبى ثب ػيؼشٓ ٞبي ثذٖٚ ػيٓ ٚ ٕٞچٙيٗ ػيؼشٓ  (ساثي)أىبٖ اػشفبدٜ اص ثشدٞبي ايٙششفيغ  -

 ٔشٔبسف

  آدسع500 حّمٝ ٚ رخيشٜ ػبصي 4أىبٖ دـشيجب٘ي  -

 

دس سيستن َّضوٌذ تْتش است ظوي تؽاتك تا هطخصات اسائِ ضذُ تَسػ ساصًذُ  هَاسد صيش هَسد تَجِ 

 :لشاس گيشد 

 . ويّٛٔشش سؼبٚص ٘ىٙذ 2حذاوظش ًَٛ ٞش حّمٝ اص  (1

 آدسع ٘ذاؿشٝ ثبؿذ سب ثب افضايؾ اٌ٘ٔبف دزيشي ػيؼشٓ ، أىبٖ سٛػٔٝ ػيؼشٓ ٚ 120ٞش حّمٝ ثيؾ اص  (2

 .افضايؾ سؼٟيضار ٚػٛد داؿشٝ ثبؿذ 
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 . ٔؼضا وٙٙذٜ اسلبَ وٛسبٜ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد 20دس ٞش حّمٝ حذاوظش  (3

 . سىشاس وٙٙذٜ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد 25دس ٞش حّمٝ حذاوظش  (4

 . ٔشش ٔشثْ اػز 10000ٔحذٚدٜ ٔمشس ثشاي دٛؿؾ ٞش حّمٝ ٔب٘ٙذ ػيؼشٓ آدسع دزيش  (5

 . ٔشش ثبؿذ 100حذاوظش ًَٛ خي ا٘ـٔبثي اص ٞش حّمٝ  (6

 (وبثُ ؿيّذداس  ).  ٔيّيٕشش ٔشثْ ثبؿذ 5/1حذالُ ا٘ذاصٜ ػيٓ دس ػيؼشٓ  (7

خي ا٘ـٔبثي اص ٞش حّمٝ سٟٙب ٔي سٛا٘ذ يه ٌٔٙمٝ سا دٛؿؾ دٞذ ٚ آؿىبسػبصٞبي خي ا٘ـٔبثي اص ٞش حّمٝ  (8

 . ٓذد سؼبٚص وٙذ 20٘جبيذ اص 
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  اجضاي سيستن ّاي اػالم حشيك:فصل سَم 

ٔؼٕٛٓٝ سؼٟيضاسي وٝ دس اسسجبى ثب يىذيٍش ػيؼشٓ آالْ حشيك سا سـىيُ ٔي دٞٙذ دس لبِت دٚ ثخؾ اكّي ٚ وٕىي 

ػبيش ٚيظٌي ٞبي ّٕٓىشدي . ُٚبيف سـخيق ٚ آالْ ثٝ ٟٓذٜ اػضاي اكّي ٔي ثبؿذ . لبثُ ًشح ٚ ٔٔشفي ٞؼشٙذ 

ٔٛسد ٘يبص ػيؼشٓ وٝ ٔشٙبػت ثب خلٛكيبر ٚ ٘يبصٞبي دشٚطٜ سٔشيف ٔي ؿٛد، اػشفبدٜ اص اػضاي ديٍشي سا ٔي ًّجذ 

ٔؼضا وٙٙذٜ ٞبي اسلبَ وٛسبٜ ، . وٝ ثبيذ ثٝ ٘حٜٛ ؿبيؼشٝ دس ٔذاس وّي ػيؼشٓ ثٝ ِٔٙٛس إٓبَ خٛاػشٝ ٞب لشاس ٌيش٘ذ 

 .ثشدٞبي ٔيب٘ؼي ، سىشاسوٙٙذٜ ٞب ٚ ا٘ٛاّ سِٝ ٞب اص ػّٕٝ ايٗ سؼٟيضار وٕىي ٚ ٚاػٌٝ ايي ٔحؼٛة ٔي ؿٛ٘ذ 

ٍسٍدي ، تحليل ٍ ٚ ثش ثؼشش ػٝ ؿبخق تطخيص ، پشداصش ٍ اػالم  فشايٙذ 3ػيؼشٓ آالْ حشيك ثش ٔجٙبي 

ثٝ . ؿبُٔ ػٝ ػضء اكّي آؿىبس ػبص سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي ٚ آالْ وٙٙذٜ ٞبي ديذاسي ٚ ؿٙيذاسي اػز خشٍجي 

 .ًٛس َٕٔٔٛ سٚ٘ذ ّٕٓيبسي ثب فٔبَ ؿذٖ آؿىبس ػبص ثٝ كٛسر اسٛٔبسيه ٚ يب دػشي آغبص ٔي ؿٛد 

 .آؿىبس ػبصٞب ثٝ وٕه ػبخشبسي خبف ٚ سحشيه دزيش ، ػيٍٙبِي سا ثشاي سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي اسػبَ ٔي وٙٙذ 

سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي دغ اص دسيبفز ديبْ هٕٗ سٔييٗ ٔحُ ٚلّٛ حشيك ٚ دس ثشخي ٔٛاسد سٔييٗ آؿىبس ػبص سحشيه 

ثٙبثشايٗ چٙب٘چٝ سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي سا ثٝ ٔظبثٝ ٔغض دس ا٘ذاْ وّي . ؿذٜ ، آالْ وٙٙذٜ ٞبي كٛسي سا فٔبَ ٔي وٙذ 

سّمي وٙيٓ ،  ٔي سٛا٘يٓ ؿؼشي ٞبي آالْ حشيك وٝ ثٝ كٛسر دػشي ُٕٓ ٔي وٙٙذ ٚ ا٘ٛاّ آؿىبسػبصٞبي اسٛٔبسيه 

سا ٕٞچٖٛ ا٘ذاْ ٞبي حؼي ٚ آالْ وٙٙذٜ ٞبي كٛسي ٚ ا٘ٛاّ سؼٟيضار دس سِٝ ٞبي فشٔب٘ذزيش ُٕٓ وٙٙذٜ سا ٕٞچٖٛ 

 .ا٘ذاْ ٞبي حشوشي ثٝ حؼبة آٚسيٓ 

دس ثخؾ ٞبي ثٔذي ٞش يه اص اػضا ٚ سؼٟيضار ػيؼشٓ آالْ حشيك ثٝ ًٛس ػذاٌب٘ٝ ٔٛسد ثشسػي لشاس خٛاٞٙذ ٌشفز 

 . ، دس ايٗ لؼٕز سٟٙب فٟشػشي اص آٟ٘ب اسائٝ ؿذٜ اػز سب ٔجبحض ثٔذي ثب ؿٙبخز ثيـشش ٚ ّٕٔٛع سش ًشح ؿٛ٘ذ 

 

 :تاتلَي كٌتشل هشكضي 
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سبثّٛٞبي وٙششَ ٔشوضي ثشاي دسيبفز ػيٍٙبِٟبي اسػبِي اص ػٛي ؿؼشي ٞب ٚ آؿىبسػبصٞبي اسٛٔبسيه ٚ ساٜ ا٘ذاصي 

ٞـذاسدٞٙذٜ ٞبي ديذاسي ٚ ؿٙيذاسي ٚ ٘يض سٔييٗ ٔحُ ٚلّٛ حشيك ٚ دس ٔؼّٕٛ ٔذيشيز ٚ اداسٜ وُ ػيؼشٓ ، ٘مؾ 

. اكّي سا ثٝ ٟٓذٜ داس٘ذ 

 

 

 :آضكاسساصّاي اتَهاتيك

آسؾ ثب دٚد ، حشاسر ٚ ٘ٛسٞبي ٔبدٖٚ لشٔض ٚ ٔبٚساي ثٙفؾ ؿّٔٝ ٕٞشاٜ اػز ٚ آؿىبسػبصٞبي اسٛٔبسيه ثب حغ وشدٖ 

سِ گشٍُ كلي ثش ٕٞيٗ اػبع آؿىبسػبصٞب دس . ٞش يه اص ايٗ اطشار ٔي سٛا٘ٙذ ثٝ ٚلّٛ آسؾ ػٛصي دي ثش٘ذ 

.  لشاس ٔي ٌيش٘ذ حساس تِ دٍد ، حشاست ٍ ضؼلِ 

 اًَاع آضكاسساصّاي اتَهاتيك - (3-1)جذٍل

 حغ ا٘ؼبٖ ثشاي سـخيق ّ٘ٛ آؿىبس ػبص فش آيٙذ

دٚد غيش لبثُ سٚيز ٘بؿي اص  (1

 احششاق
 ثٛيبيي آؿىبسػبص دٚدي ثٛ٘يضاػيٖٛ

 ثيٙبيي ٚ ثٛيبيي آؿىبسػبص دٚدي ٘ٛسي دٚد لبثُ سٚيز ( 2

 ثيٙبيي ٚ ثٛيبيي آؿىبسػبص ؿّٔٝ (سبثؾ لبثُ سٚيز ) ؿّٔٝ  ( 3

افضايؾ حشاسر ٘بؿي اص ) ٌشٔب  ( 4

 (حشيك 
 ثيٙبيي ٚ ثٛيبيي ٚ الٔؼٝ آؿىبسػبص حشاسسي

 

 :ضستي ّاي اػالم حشيك 

فشد يب افشادي وٝ ثٝ ٚلّٛ حشيك دي ثشدٜ ا٘ذ ٔي . ؿؼشي ٞب ٔب٘ٙذ يه ػٛييچ ٚ ثٝ كٛسر دػشي ُٕٓ ٔي وٙٙذ 

. سٛا٘ٙذ ثب إٓبَ فـبسي ا٘ذن ٚ ؿىؼشٗ ؿيـٝ سٚي ؿؼشي ٔٛػت فٔبَ ؿذٖ ٔذاس ؿٛ٘ذ 
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 :اػالم كٌٌذُ ّاي ضٌيذاسي 

دخؾ ديبْ ٞبي ٞـذاس ثب كذاٞبي هجي . آطيشٞب ، صً٘ ٞب ٚ ثٛق ٞب ٚػبيُ سايغ ثشاي آالْ خٌش ٚ ٞـذاس ٞؼشٙذ 

ّ٘ٛ ديٍشي اص آالْ ٞبي ؿٙيذاسي ٘ٝ ثٝ كٛسر . ؿذٜ اص ًشيك ثّٙذٌٛ ٞب ٘يض سٚؽ ديٍشي ثشاي آالْ ؿٙيذاسي اػز 

ٕٓٛٔي ثّىٝ ثٝ كٛسر اخشلبكي ٚ ثب كذايي خفيف ثشاي اًالّ ٔشلذيبٖ ػيؼشٓ آالْ حشيك ثٝ وبس ٌشفشٝ ٔي ؿٛد 

 .، سب وبسثشاٖ اص ًشيك سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي اص ٚهٔيز ٚ ٓيٛة احشٕبِي ػيؼشٓ ٌّْٔ ؿٛ٘ذ 

 :ًطاًگشّاي ديذاسي 

ا٘ٛاّ چشإ ٞبي ٞـذاس اص ّ٘ٛ ٌشداٖ ٚ چـٕه صٖ دس ساٞشٚ ٞب ، ػشػشاٞب ٚ ثبالي دس اسبق ٞب ثٝ ٓٙٛاٖ ٘ـبٍ٘شٞبي 

ٕٓٛٔي ٚ ا٘ٛاّ ديٛدٞبي ٘ـبٍ٘ش دس سٚي سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي ثشاي سٔييٗ ٓيٛة ٚ ٚهٔيز ػيؼشٓ اص ػّٕٝ 

 .٘ـبٍ٘شٞبي ديذاسي ٞؼشٙذ 

 :تجْيضات كوكي ٍ ٍاسؽِ اي 

 ا٘ٛاّ ٔجذَ ٞب ٚ ثشدٞبي ايٙششفيغ ٚسٚدي ٚ خشٚػي ثشاي ثشلشاسي اسسجبى ثيٗ دٚ يب چٙذ ػيؼشٓ ٔخشّف  -

ا٘ٛاّ سِٝ ٞب ٚ ثشدٞبي ايٙششفيغ ثشاي وٙششَ ػيؼشٓ سٟٛيٝ ، دسٞبي حشيك ، دسٞبي اهٌشاسي ، فشاخٛا٘ي  -

 آػب٘ؼٛس 

 ٔؼضا وٙٙذٜ ٞبي اسلبَ وٛسبٜ ثشاي حفبُز ّٕٓىشد ٔذاس  -

 ا٘ٛاّ سؼٟيضار اسسجبًي ٔب٘ٙذ ؿٕبسٜ ٌيشٞبي خٛدوبس سّفٙي  -

 ا٘ٛاّ سؼٟيضار آصٔبيؾ ػيؼشٓ  -

 سبثّٛٞبي سىشاس وٙٙذٜ آالْ حشيك ثشاي وٙششَ ٚهٔيز اص چٙذ ٘مٌٝ  -

 وبثُ ٞب ، ػيٓ ٞب ، ػيٙي ٞب ، ػٔجٝ سمؼيٓ ٞب ٚ ِِٛٝ ٞب ثشاي ثشلشاسي اسسجبى ثيٗ اػضاي ٔخشّف ػيؼشٓ  -

 

 تاتلَي كٌتشل هشكضي 

 .  اػز DC ٚ ٔٙجْ سغزيٝ طب٘ٛيٝ آٟ٘ب اص ّ٘ٛ ACٔٙجْ سغزيٝ اكّي سبثّٛٞبي وٙششَ اص ّ٘ٛ 
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اًالٓبر ٔشثٛى ثٝ . ا٘ٛاّ آؿىبسػبصٞب ٚ ؿؼشي ٞبي آالْ حشيك ، سؼٟيضار ٚسٚدي سبثّٛي وٙششَ ٔحؼٛة ٔي ؿٛ٘ذ 

ٚهٔيز أبوٗ ٔخشّف اص ًشيك ايٍٙٛ٘ٝ سؼٟيضار ػٟز دشداصؽ ٚ فٔبَ ٕ٘ٛدٖ سؼٟيضار خشٚػي دس اخشيبس سبثّٛي 

 .وٙششَ ٔشوضي لشاس ٔي ٌيشد 

                                

تاتلَي كٌتشل هشكضي  - 1-3ضكل 

آطيشٞب ، چشإ ٞبي ٞـذاس ٚ ا٘ٛاّ سؼٟيضار ُٕٓ وٙٙذٜ ديٍش ٔب٘ٙذ سِٝ ٞبي فشاخٛاٖ آػب٘ؼٛس ، ثبصوٙٙذٜ دسٞبي 

 . اهٌشاسي ٚ دٔذش ٞبي حشيك اص ػّٕٝ سؼٟيضار خشٚػي ٔحؼٛة ٔي ؿٛ٘ذ 

ا٘شخبة سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي آالْ حشيك سبثٔي اص ا٘ذاصٜ ػبخشٕبٖ ، وبسثشي ، سٔذاد ٔٙبًك ٚ سؼٟيضار ٔٛسد ٘يبص 

ثش ايٗ اػبع ٚ ثش دبيٝ ّ٘ٛ ػيؼشٓ ًشاحي ؿذٜ ٔي سٛاٖ اص ا٘ٛاّ سبثّٛٞبي . ٚسٚدي ٚ خشٚػي آالْ حشيك اػز 

 .وٙششَ ٔشوضي ٔشٔبسف ، آدسع دزيش ٚ يب ٞٛؿٕٙذ اػشفبدٜ ٕ٘ٛد 

سبثّٛٞبي ٔشوضي ثبيذ دس ٘مبًي اص ػبخشٕبٖ ٘لت ٌشد٘ذ وٝ احشٕبَ ٚلّٛ حشيك دس آٟ٘ب وٕشش اػز ٚ دس ٓيٗ حبَ 

 .دس ديذ ثذٖٚ ػؼشؼٛي ٔبٔٛسيٗ آسـٙـب٘ي لشاس داؿشٝ ثبؿذ 

ٔحُ ٘لت ٔشوض آالْ حشيك ثبيذ وبٔال سٚؿٗ ثبؿذ ، ثٙبثشايٗ الصْ اػز ٔىب٘ي وٝ دس آٖ سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي ٘لت 

هشٚسي اػز وٝ دالٖ ٞبي ػبخشٕبٖ دس ٔحُ ٘لت ٔشوض . ؿذٜ اػز ٔؼٟض ثٝ ػيؼشٓ سٚؿٙبيي اهٌشاسي ثبؿذ 

آالْ حشيك ثبيٍب٘ي ٚ ٍٟ٘ذاسي ؿٛ٘ذ ، سب ٘يشٚٞبي أذاد وٝ اص خبسع ػبخشٕبٖ دس ٔحُ حبهش ٔي ؿٛ٘ذ ثب دػششػي 

ثشاي ا٘شخبة سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي ثبيذ . ثٝ ٘مـٝ ٞبي ػبخشٕبٖ ثشٛا٘ٙذ ّٕٓيبر أذاد سا ثٟشش ٚ ػشئشش ساٞجشي وٙٙذ 

 .  دسكذ اهبفٝ ُشفيز ثشاي سٛػٔٝ ٔذاسٞب ٚ حّمٝ ٞبي سـخيق دس ِ٘ش ٌشفز 20
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سبثّٛٞبي وٙششَ ٔشوضي ثؼشٝ ثٝ ّ٘ٛ ػيؼشٓ ، لٌْ ِ٘ش اص دسيبفز ػيٍٙبَ ٞبي ٚسٚدي ٚ كذٚس فشأيٗ ثشاي 

 .سؼٟيضار خشٚػي ، ٕٔىٗ اػز سٛا٘بيي دـشيجب٘ي ّٕٓيبر ديٍشي سا ٘يض داؿشٝ ثبؿٙذ 

كحز ّٕٓىشد ػيؼشٓ ، سغييش آدسع ٞب ، أىب٘بر ثش٘بٔٝ سيضي ٚ دِخٛاٜ ػبصي ، سِٙيٓ صٔبٖ ، ساٜ ا٘ذاصي ٔؼذد 

آؿىبسػبصٞب ، ػبوز ٕ٘ٛدٖ آطيشٞب ٚ خبٔٛؽ ٕ٘ٛدٖ سؼٟيضار ٞـذاس ديذاسي ، رخيشٜ اًالٓبر ٚ سٚيذادٞب ، ٕ٘بيؾ 

ٚهٔيز ، ثشلشاسي اسسجبى سّفٙي ثب ٔشاوض ٔؼئَٛ ، چبح ٌضاسؿبر ٚ وٙششَ وّيٝ سِٝ ٞب اص ػّٕٝ ّٕٓيبسي اػز وٝ 

 .سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي آالْ حشيك لبدس ثٝ ا٘ؼبْ آٟ٘ب ٞؼشٙذ 

ثش  ٕٞيٗ اػبع سبثّٛ ٞبي وٙششَ ٔشوضي ٕٔىٗ اػز ؿبُٔ ٕٞٝ ٚ يب سٔذادي اص وّيذ ٞب ٚ ديٛد ٞبي ٕ٘بيـٍش صيش 

صفحِ ًوايص اِجشٝ سبثّٛ ٞبي وٙششَ ٔشوضي ٞٛؿٕٙذ يب آدسع دزيش ػذا اص چشإ ٞبي سإٞٙب داساي . ثبؿٙذ 

ٔخلٛف ٞؼشٙذ ٚ أىبٖ اسلبَ ثٝ سايب٘ٝ ٚ طجز اسفبلبر اص ًشيك آٖ سا ٘يض داسد ٚ دس ٓيٗ حبَ ٔي سٛاٖ ثب سؼٟيضاسي 

 .يب وبسر ؿجىٝ اص ساٜ دٚس ٘يض وٙششَ ؿٛ٘ذ هَدم چٖٛ 

 :تشخي اص كليذّاي ػول كٌٌذُ ٍ ديَد ّاي ساٌّوا ػثاستٌذ اص 

وّيذي ثشاي لٌْ اسسجبى ثيٗ سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي ثب ٔذاسٞبي سىشاس وٙٙذٜ ٚ اص ػشبد آسؾ : كليذ توشيي  -

 .٘ـب٘ي ثشاي ا٘ؼبْ ّٕٓيبر آصٔبيؾ ٚ إًيٙبٖ اص كحز ّٕٓىشد ٔذاس 

  ثشاي ثبصٌشدا٘ذٖ ػيؼشٓ ثٝ حبِز ٓبدي : كليذ ساُ اًذاصي هجذد  -

  ثشاي لٌْ كذاي ٞـذاس دٞٙذٜ ٞبي كٛسي :كليذ سكَت  -

وّيذ ٞب ٚ دوٕٝ ٞبي سٚي سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي ثشاي ٚاسد ٕ٘ٛدٖ وّٕٝ ٓجٛس ٚيب : كليذ ٍسٍدي اؼالػات  -

 سِٙيٓ ؿشايي

وّيذ ٞبي ديىبٖ دس ػٟبر چٟبس ٌب٘ٝ دبييٗ ، ثبال ، ساػز ٚ : دگوِ ّاي جْت داس يا كليذ ّاي پيكاى  -

 چخ ثشاي دػز يبثي ثٝ اًالٓبر ٚ دػششػي ثٝ فٟشػز سِٙيٓ ؿذٜ 

٘ـبٍ٘شٞبي . وّيذ يب دٌٕٝ اي ثشاي ا٘ؼبْ سغييشار دس فٟشػز ٞبي ٔخشّف ٌٔبثك ٘يبص وبسثش : دگوِ فشهاى  -

اِجشٝ دس ثؼيبسي اص ٔشاوض آالْ . ديذاسي سبثّٛي ٔشوضي آالْ حشيك اص ّ٘ٛ ديٛد ثٝ سً٘ ٞبي ٔخشّف ٞؼشٙذ 

 .حشيك ديـشفشٝ ثٝ غيش اص ٘ـبٍ٘شٞبي ديٛدي ، اسفبلبر ثش سٚي كفحٝ ٕ٘بيـٍش ٘يض دسع ٔي ؿٛد 

 :ديٛد ٞبي ٔٛسد اػشفبدٜ دس سبثّٛٞبي وٙششَ ثٝ ِٔٙٛس آالْ ٔٛاسد صيش ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ 

 (ٕٔٔٛال ثٝ سً٘ لشٔض  )ٞـذاس حشيك  -
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  ("رنگي بين نارنجي وزرد"ٕٔٔٛال ثٝ سً٘ وٟشثبيي )ثيؾ ٞـذاس حشيك  -

   ("رنگي بين نارنجي وزرد"ٕٔٔٛال ثٝ سً٘ وٟشثبيي )ثشٚص ٓيت دس داخُ سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي  -

   ("رنگي بين نارنجي وزرد"ٕٔٔٛال ثٝ سً٘ وٟشثبيي )ثشٚص ٓيٛة خبسػي -

   ("رنگي بين نارنجي وزرد"ٕٔٔٛال ثٝ سً٘ وٟشثبيي )ثشٚص ٓيت دس سيضدشداص٘ذٜ  -

   ( "رنگي بين نارنجي وزرد"ٕٔٔٛال ثٝ سً٘ وٟشثبيي )ثشلشاسي ػشيبٖ دسػز سغزيٝ اِىششيىي -

 ("رنگي بين نارنجي وزرد"ٕٔٔٛال ثٝ سً٘ وٟشثبيي  )ٓيت دس ػيؼشٓ  -

رنگي بين "ٕٔٔٛال ثٝ سً٘ وٟشثبيي )ٓيت دس ػيؼشٓ ٞـذاس ٚ ثشٚص ٘مق دس ٔذاس آالْ وٙٙذٜ ٞبي كٛسي -

   ( "نارنجي وزرد

   ( "رنگي بين نارنجي وزرد"ٕٔٔٛال ثٝ سً٘ وٟشثبيي )ٓيت دس حّمٝ  -

   ("رنگي بين نارنجي وزرد"ٕٔٔٛال ثٝ سً٘ وٟشثبيي )ٓيت صٔيٗ ، اسلبالر ٔذاس ثٝ صٔيٗ  -

ثشلشاسي اسسجبى ، ديٛد ثب حبِز چـٕه صٖ ثشاي ٚلشي وٝ اسسجبى ػيؼشٓ ثب سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي ثشلشاس  -

 (ٕٔٔٛال ثٝ سً٘ ػجض  ). اػز 

ٕٔٔٛال ثٝ سً٘  )ديٛد ٚسٚدي ٚ خشٚػي حّمٝ ثشاي ٕ٘بيؾ ٚاسد ٔذاس ؿذٖ ٔؼضا وٙٙذٜ اسلبَ وٛسبٜ   -

   ("رنگي بين نارنجي وزرد"وٟشثبيي

ٕٔٔٛال ثٝ سً٘ لشٔض  )ديٛد ٔٙبًك ثٝ سٔذاد ٔٙبًك حشيك وٝ ثٝ ٍٞٙبْ حشيك دس آٖ ٌٔٙمٝ سٚؿٗ ٔي ؿٛ٘ذ  -

) 

   (ٕٔٔٛال ثٝ سً٘ ػجض  )ديٛد ٘ٛسي ؿشايي ٓبدي -

ديٛد ٘ٛسي ؿشايي ٓيت ، ديٛد ثشاي ٘ـبٖ دادٖ ٓيت وّي دس ػيؼشٓ وٝ ٕٔٔٛال ثٝ سً٘ وٟشثبيي يب صسد  -

 . ا٘شخبة ٔي ؿٛد 

ديٛد وٓ ُشفيز ثٛدٖ ثبسشي ، سٚؿٗ ؿذٖ ايٗ ديٛد ٘ـبٍ٘ش ايٗ اػز وٝ ثبسشي ػيؼشٓ سٚ ثٝ اسٕبْ ثٛدٜ ٚ  -

 .٘يبصٔٙذ ؿبسط ٔؼذد اػز 
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ديٛد سِٙيٓ ٞبي اؿشجبٜ ٚ ساٜ ا٘ذاصي ٔؼذد ، دس كٛسر سِٙيٓ اؿشجبٜ سيضدشداص٘ذٜ ايٗ ٘ـبٍ٘ش سٚؿٗ ؿذٜ ٚ  -

سٚؿٗ . دس ٓيٗ حبَ ػيؼشٓ ثشاي سفْ خٌب ٚ سػٔز ثٝ ٚهٔيز ديؾ ٌضيذٜ ٔؼذدا ساٜ ا٘ذاصي ٔي ؿٛد 

 .ؿذٖ ايٗ ديٛد ٘ـبٍ٘ش سٛاٖ ا٘ذن ٔٙجْ سغزيٝ ٘يض ٔي ثبؿذ 

 ثٝ سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي اػز ACديٛد ٘ٛسي ػشيبٖ ٔشٙبٚة ، سٚؿٗ ثٛدٖ ايٗ ديٛد ٘ـبٍ٘ش ثشلشاسي ػشيبٖ  -

خبٔٛؽ ؿذٖ ٚ سٚؿٗ ؿذ آٖ ديٛد ٘ٛسي ػشيبٖ ٔؼشميٓ ، ٘ـب٘ٝ اػشفبدٜ سبثّٛ اص ٔٙجْ سغزيٝ دـشيجبٖ . 

 .اػز 

ديٛد ٘ٛسي دس حبَ وبس ، ٔب٘ٙذ ديٛد ٘ٛسي ؿشايي ٓبدي اػز ٚ سٚؿٗ ثٛدٖ آٖ ٘ـبٍ٘ش دس ٔذاس لشاس داؿشٗ  -

 .سبثّٛي وٙششَ ٔشوضي ٚ ٔؼٟض ثٛدٖ فوب ٞبي سحز دٛؿؾ ثٝ ػيؼشٓ حفبُز ٚ آالْ حشيك اػز 

 آضكاسساص دٍدي 

يًَيضاسيَى ، آؿىبسػبصٞبي دٚدي اص سايغ سشيٗ ا٘ٛاّ آؿىبسػبصٞبي آالْ حشيك ٞؼشٙذ وٝ دس چٟبس ّ٘ٛ 

ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ وٝ دس ٔيبٖ آٖ ٞب ، ّ٘ٛ فشٛ فتَالكتشيك يا ًَسي ، ليضسي ٍ استٌطالي يا هكطي 

 .اِىششيىي يب ٘ٛسي ثٝ ِحبٍ اػشفبدٜ اص فشاٚا٘ي ثيـششي ثشخٛسداس اػز 

حؼبػيز .      ثشاػبع اػشب٘ذاسد آؿىبػبصٞبي دٚدي ثؼيبس ػشئشش اص آؿىبسػبصٞبي حشاسسي ُٕٓ ٔي وٙٙذ 

 .آؿىبسػبصٞبي دٚدي ثٝ ًٛس َٕٔٔٛ ثش اػبع دسكذ سيشٌي ثش ٔشش ػٙؼيذٜ ٔي ؿٛد 

آؿىبسػبصٞبي ٘مٌٝ اي داساي حؼبػيز ِٕٔٔٛي ٞؼشٙذ أب آؿىبسػبصٞبي اػشٙـبلي ٔي سٛا٘ٙذ داساي حؼبػيز 

آؿىبس ػبصٞبي دٚدي ٘مٌٝ اي ٕٞچٖٛ آؿىبسػبصٞبي دٚدي فشٛاِىششيه ٚ ٘ٛسي ثيؾ اص ػبيش . خيّي صيبدي ثبؿٙذ 

 .ا٘ٛاّ آؿىبسػبصٞبي دٚدي ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ 

اص ِ٘ش حؼبػيز ، آؿىبسػبصٞبي يٛ٘ي ٘ؼجز ثٝ دسىشٛسٞبي ٘ٛسي ثشسش ٞؼشٙذ ٚ ثشاي سـخيق آسـٟبي ػشيْ 

 ٔيىشٖٚ سا سـخيق ٔي دٞٙذ دس حبِي وٝ آؿىبسػبصٞبي 0.30 سب 0.01ايٗ ّ٘ٛ دسىشٛسٞب رسار ثيٗ . ٔٙبػت سش٘ذ 

 . ٔيىشٖٚ حؼبػيز ٘ـبٖ ٔي دٞٙذ 10 سب 3.0٘ٛسي ٔٙبػت سـخيق آسؾ ٞبي دٟٙبٖ ٞؼشٙذ ٚ ثٝ رسار ثيٗ 

ٚػٛد حؼبػيز صيبد ٕٞٛاسٜ أشيبص ٔحؼٛة ٕ٘ي ؿٛد ، صيشا ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ احشٕبَ اسػبَ ديبْ ٞبي خٌب سا ٘يض 

 . افضايؾ ٔي دٞذ 

ايٗ ّ٘ٛ آؿىبس ػبصٞب ثشاي سـخيق دٚد اص ػبخشبس . ثشخي آؿىبسػبصٞبي دٚدي داساي ٔىب٘يؼٓ حشاسسي ٘يض ٞؼشٙذ 

آؿىبسػبصٞبي ٘ٛسي ثٟشٜ ٔي ثش٘ذ ٚ ثشاي سـخيق ٌشٔبي حبكُ اص حشيك ، ٔىب٘يؼٕي ٔـبثٝ آؿىبسػبصٞبي دٔبي 

 .طبثز داس٘ذ 
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سٔٛين ٚ ػشيبٖ ٞٛا . آؿىبسػبصٞبي دٚدي ٘جبيذ ثٝ ًٛس ٔؼشميٓ دس ٔٔشم ػشيبٖ ٞٛاي دسيچٝ ٞبي سفز لشاس ٌيش٘ذ 

سبطيش ٔؼشميٕي ثش ػٌح سحز دٛؿؾ آؿىبسػبصٞبي دٚدي داسد ٚ ٞش چٝ ثيـشش ثبؿذ ، ػٌح دٛؿؾ آؿىبس ػبص 

 .                                        وٕشش دس ِ٘ش ٌشفشٝ ٔي ؿٛد 

 آضكاسساص حشاستي 

ثٙبثشايٗ . آؿىبس ػبصٞبي حشاسسي ٔب٘ٙذ سشٔٛػشبر ٞب داساي يه ثخؾ اِىششيىي يب ٔىب٘يىي حؼبع ثٝ ٌشٔب ٞؼشٙذ 

آؿىبس . ٔي سٛاٖ ايٗ ٌٛ٘ٝ آؿىبسػبصٞب سا ثٝ ًٛس ٔمذٔبسي دس دٚ ٌشٜٚ ثضسي اِىششيىي ٚ ٔىب٘يىي ًجمٝ ثٙذي ٕ٘ٛد 

ػبصٞبيي ثب حؼٍش سشٔٛ وٛدّي يب سشٔيؼشٛسي دس ٌشٜٚ اِىششيىي ٚ آؿىبس ػبصٞبي ديٍش ثب حؼٍش فب٘ٛػٝ اي يب ثي 

اِجشٝ دس ٞش حبَ فبسٕ اص ايٙىٝ حؼٍش ٌشٔبيي ، اِىششيىي يب ٔىب٘يىي ثبؿذ ، . ٔشبَ دس ٌشٜٚ ٔىب٘يىي ػبي ٔي ٌيش٘ذ 

 .آؿىبس ػبص دس فشآيٙذي اِىششيىي لشاس ٔي ٌيشد ٚ ديبْ ٞبي آٖ ٘يض ثٝ كٛسر اِىششيىي ٔٙشمُ ٔي ؿٛد 

ًشخ افضايطي  ))ٚ  ((دهاي ثاتت  ))اص ديذٌبٜ سٚؽ وـف ٚ آالْ ٘يض ٔي سٛاٖ آؿىبسػبصٞبي حشاسسي سا دس دٚ ٌشٜٚ 

داساي لبثّيز ٞبي ٞش يه  ((هشكة  ))اِجشٝ ايٗ ًجمٝ ثٙذي ، آؿىبسػبصٞبي سا وٝ ثٝ كٛسر . لشاس داد ( (يا ًاگْاًي 

 .اص آؿىبسػبصٞبي دٔب طبثز ٚ افضايـي ٞؼشٙذ سا ٘يض دس ثش ٔي ٌيشد 

اص ػٛي ديٍش آؿىبسػبصٞبي حشاسسي لٌْ ِ٘ش اص ايٙىٝ دس وذأيه اص ٌشٜٚ ٞبي دٔبي طبثز ، افضايـي يب ٔشوت 

ٌٙؼب٘يذٜ ؿٛ٘ذ ، ٔي سٛا٘ٙذ ثش اػبع لشاس ٌيشي دس ا٘ٛاّ ػيؼشٓ ٞبي ٔشٔبسف ، آدسع دزيش يب آدسع دزيش آ٘بِٛي ٘يض 

 .ًجمٝ ثٙذي ؿٛ٘ذ 

آؿىبسػبصٞبي حشاسسي ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ دس چٝ ؿشايي ٚ چٍٛ٘ٝ ٔىب٘ي ثٝ وبس ٌشفشٝ ٔي ؿٛ٘ذ ثبيذ داساي لبثّيز ٞب ٚ 

 .ػبخشبس ٚيظٜ اي ثبؿٙذ وٝ ايٗ خٛد ٔي سٛا٘ذ ٚػٝ سٕبيض ديٍشي ثشاي ًجمٝ ثٙذي آٟ٘ب ثبؿذ 

لبثّيز ٞبيي ٕٞچٖٛ أىبٖ اػشفبدٜ دس ؿشايي سًٛثشي ثبال ، غيش لبثُ ٘فٛر ثٛدٖ دس ٔمبثُ ٌشد ٚ غجبس ٚ ٚيظٌي 

دٛؿؾ . وبسثشد دس أبوٙي ثب خٌش ا٘فؼبس اص ػّٕٝ ٔٛاسدي اػز وٝ ٔي سٛا٘ذ ٔٛػت سغييشار ٚ سّٙٛ ػبخشبس ؿٛد 

ٞبي ٔخشّف اص ّ٘ٛ آِٛٔيٙيْٛ سيخشٍي يب ادىؼي ، ٚاؿش ثٙذي خبف ، اػشفبدٜ اص سيغٝ ٞبي اِىششيىي اص ػٙغ ًال يب 

٘مشٜ ، ديچ ٞبي هذ صً٘ اػشيُ ٚ ٔٛاسد ديٍشي اص ايٗ لجيُ ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي اص سغييشار ػبخشبسي ٚيظٜ ٞؼشٙذ وٝ أىبٖ 

دس وٙبس آ٘چٝ آٔذ ، ثٙب ثٝ ايٙىٝ آؿىبسػبص دس . اػشفبدٜ اص آؿىبسػبصٞبي حشاسسي سا دس ؿشايي خبف فشاٞٓ ٔي آٚس٘ذ 

ثش ايٗ اػبع آؿىبسػبصٞبي حشاسسي دس دس ػٝ . چٝ دٔبيي فٔبَ ٔي ؿٛد ، ٔي سٛاٖ ٌشٜٚ ثٙذي ديٍشي ٘يض لبيُ ؿذ 

 دسػٝ ػب٘شي 70 سب 65دٔبي ثيٗ ) ، ٚاوٙؾ ٔشٛػي  ( دسػٝ ػب٘شي ٌشاد 60 سب 57دٔبي ثيٗ  )ٌشٜٚ ٚاوٙؾ ػشيْ 

 .ػبي ٔي ٌيش٘ذ  ( دسػٝ ػب٘شي ٌشاد 90دٔبي ) ٚ ٚاوٙؾ وٙذ  (ٌشاد 
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ثٝ وبسٌيشي حؼٍشٞبي ٔىب٘يىي يب اِىششيىي ثب سٚؽ ٞبي دٔبي طبثز ، افضايـي يب ٔشوت دس ػيؼشٓ ٞبي ٔشفبٚر ٚ 

ػبخشبسٞبي ٚيظٜ ، سشويت ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٔشٙٛٓي سا ثٝ ٚػٛد آٚسدٜ ٚ أىبٖ سٌبثك ثب ٘يبصٞبي ٔشّٙٛ سا فشاٞٓ ٔي 

 .وٙذ 

 ٔشش ٔٙبػت ٘يؼشٙذ ٚ ٕٞچٙيٗ آؿىبس ػبصٞبي 9ثٝ ًٛس وّي آؿىبسػبصٞبي افضايـي ثشاي فوبٞبيي ثب اسسفبّ ثيؾ اص 

 . ٔشش سٛكيٝ ٕ٘ي ؿٛ٘ذ 5/7حشاسسي دٔبي طبثز ٘يض ثشاي فوبٞبيي ثب اسسفبّ ثيؾ اص 

 هطخصات ػوَهي آضكاس ساصّاي حشاستي :(3-2)جذٍل

 سبخيشي حؼبػيز

  ٔشش 7 سب 5/2ثيٗ  اسسفبّ ٘لت

 ٔؼبحز سحز دٛؿؾ

ػٌح سحز دٛؿؾ وبُٔ  ) ٔششٔشثٔجب دٛؿؾ وبُٔ 32اص 

ػٌح سحز دٛؿؾ ،  ) ٔشش ٔشثْ 50سب  (ثٝ كٛسر ٔشثْ 

دسػز اػز وٝ فوبي ) ثب سٛػٝ ثٝ ّ٘ٛ حؼٍش  (دايشٜ 

سحز دٛؿؾ ٞش آؿىبسػبص حشاسسي ثش اػبع ٘ـبٖ سؼبسي 

آٖ اص ًشيك اػشب٘ذاسد وبسبٌِٟٛب ٚ اػٙبد فٙي ػبص٘ذٌبٖ 

 (اػشخشاع ٌشدد ٚ ٔجٙبي ًشاحي لشاس ٌيشد 

 ثذ ٚاوٙؾ ثٝ حشيك ٞبي دٟٙبٖ

 خٛة ٚاوٙؾ ثٝ حشيك ٞبي ػشيْ سٛاْ ثب ؿّٔٝ

 ٘ؼجشب وٙذ سب ؿّٔٝ ٚس ؿذٖ ػشٓز ٚاوٙؾ

  ٔشش دس اسسفبّ ٔشٔبسف ػبخشٕب5/5ٖ   حذاوظش فبكّٝ ثيٗ دٚ آؿىبس ػبص حشاسسي

 وبسثشد

آؿذضخب٘ٝ ٞب ، ٔٛسٛسخب٘ٝ ٞب ، دبسويًٙ ٞب ٚ أبوٙي وٝ 

دس آٖ ٞب أىبٖ اػشفبدٜ اص آؿىبسػبصٜ ٞبي دٚدي ثٝ 

دِيُ ٚػٛد ا٘ٛاّ ثخبسٞب ٚ دٚد حبكُ اص ػبص ٚ وبس 

آؿىبسػبص  )ًجئي سؼٟيضار يب فٔبِيز ٞب ٚػٛد ٘ذاسد 

 (حشاسسي افضايـي 
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 آضكاس ساص ضؼلِ 

.  ٘ب٘ٛٔشش ثخؾ وٛچىي اص سٕبْ ًيف أٛاع اِىششٚٔغٙبًيؼي اػز 760 سب 380٘ٛس ٔشئي ٚ لبثُ سٚيز ثب ًَٛ ٔٛع 

ًيف لجُ اص ٘ٛس ٔشئي ثب ًَٛ ٔٛع وٛسبٜ سش ، ٔبٚساء ثٙفؾ ٚ ًيف ثٔذ اص ٘ٛس ٔشئي ثب ًَٛ ٔٛع ثّٙذسش ، ثخؾ ٔبدٖٚ 

 .لشٔض سا سـىيُ ٔي دٞٙذ 

آؿىبسػبص ؿّٔٝ دس ٚالْ ٘ٛٓي آؿىبس ػبص ٘ٛسي ثب سٛا٘بيي سـخيق اؿٔٝ ٔبدٖٚ لشٔض ٚ ٔبٚساي ثٙفؾ ٌؼيُ ؿذٜ اص 

 IR/UV ٚ آؿىبس ػبص UV ، آؿىبسػبص IRثش ٕٞيٗ اػبع ايٗ ٌٛ٘ٝ آؿىبسػبصٞب دس ػٝ ٌشٜٚ آؿىبسػبص . ؿّٔٝ اػز 

 ٔشش ٔشثْ سا اص 1/0يه آؿىبس ػبص ؿّٔٝ ثبيذ سٛا٘بيي سـخيق ٘بؿي اص حشيك ٘فز دس ػٌح .ًجمٝ ثٙذي ٔي ؿٛ٘ذ 

 . ٔششي داؿشٝ ثبؿذ 14فبكّٝ 

دس ايٗ ٌٛ٘ٝ . آغبص ٚاوٙؾ دس آؿىبسػبصٞبي دٚدي ٚ حشاسسي ٔـشٚى ثٝ ايؼبد ؿشايي حشيك دس حذ ٔـخلي اػز 

ٔٛاسد ثبيذ دٚد يب آئشٚػُ ٞبي لبثُ سٚيز ٚ يب غيش لبثُ سٚيز  ٚ يب ٌشٔب ثٝ حذي ثشػٙذ سب آؿىبس ػبص سٛاٖ سـخيق 

ثٙبثشايٗ سبخيشي ثيٗ ؿشّٚ ٚ سٛػٔٝ حشيك ٚ آؿىبس ػبصي آٖ سٛػي آؿىبسػبص ثٝ ٚػٛد خٛاٞذ . ؿشايي سا ديذا وٙذ 

 300 سب 40آٔذ وٝ ايٗ دأٙٝ ثب سٛػٝ ثٝ فبكّٝ آؿىبسػبص اص ٔٛهْ حشيك ٚ ٔٛاسدي وٝ دسٌيش حشيك ؿذٜ ا٘ذ ثيٗ 

 .طب٘يٝ اػز 

آؿىبسػبصٞبي اِىششٚٔغٙبًيؼي وٝ سحز سبطيش سبثؾ ٔبدٖٚ لشٔض ٚ ٔبٚساي ثٙفؾ ُٕٓ ٔي وٙٙذ ٔشىي ثٝ حؼٍشٞبي 

ايٗ سـٔـٔبر ثب ػشٓز ٘ٛس دس . فشٛاِىششيىي ٞؼشٙذ وٝ ثش اػبع ا٘شطي سبثـي ٌؼيُ ؿذٜ اص ؿّٔٝ ُٕٓ ٔي وٙٙذ 

ثٝ ٔحن ثٝ ٚػٛد . ٞٛا حشوز ٕ٘ٛدٜ ٚ ثذٖٚ ايٗ وٝ دٔبي ٞٛا سا افضايؾ دٞٙذ ، ٔٛػت سحشيه آؿىبس ػبص ٔي ؿٛ٘ذ 

آٔذٖ ؿّٔٝ ٚ سبثؾ ، ػشيبٖ ٚ فشوب٘غ حؼٍش دس يه ٔيّيٛ٘يْٛ طب٘يٝ سغييش ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔٛػت ٚاوٙؾ ٔي ؿٛد ، أب ثب 

 طب٘يٝ ٔي سػذ وٝ ايٗ ٔمذاس ٞٓ 10 سب 2ٚػٛد سبيٕش داخّي دس ايٗ ٌٛ٘ٝ آؿىبسػبصٞب ػشٓز ايٗ ٌٛ٘ٝ ٚاوٙؾ ثٝ 

 .ثؼيبس وٕشش اص ػشٓز ٚاوٙؾ آؿىبسػبصٞبي دٚدي ٚ حشاسسي اػز 

آؿىبسػبصٞبي ؿّٔٝ ٔٙبػت أبوٗ ٚػيْ ، ثبص ٚ يب ثب ػمف ٞبي ثّٙذ ٔب٘ٙذ ا٘جبسٞب ، آؿيب٘ٝ ٞٛاديٕب ٚ ٔحًٛٝ ٞبي 

دس ٔحًٛٝ ٞبي ثبص يب ٘يٕٝ ثبص حشوز سٙذ ٞٛا يب ثبد ٔي سٛا٘ذ ٔبْ٘ اص سػيذٖ دٚد يب ٌشٔب ثٝ حؼٍش . كٙٔشي ٞؼشٙذ 

آؿىبس ػبص ؿٛد  ، أب حؼٍشٞبي ؿّٔٝ وٝ ثش اطش أٛاع اِىششٚٔغٙبًيؼي سحشيه ٔي ؿٛ٘ذ سحز سبطيش ٓٛأّي ٔب٘ٙذ 

.  ثبد لشاس ٕ٘ي ٌيش٘ذ 
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 همايسِ آضكاسساصّاي اتَهاتيك 

 همايسِ ضاخصِ ّا:(3-3)جذٍل

 پايذاسي لاتليت ًگْذاسي لاتليت اؼويٌاى حساسيت ًَع آضكاسساص

 صيبد صيبد صيبد وٓ حشاسسي دٔبي طبثز

 صيبد صيبد ٔشٛػي ٔشٛػي حشاسسي ٘شخ افضايـي

ثشاي سـخيق  )دٚدي 

 (رسار 
 ٔشٛػي ٔشٛػي ٔشٛػي صيبد

ثشاي سـخيق  )دٚدي 

 (دٚد ٔشئي 
 ٔشٛػي ٔشٛػي ٔشٛػي ٔشٛػي

آؿىبس ػبص ؿّٔٝ ٔبٚساي 

 ثٙفؾ
 ٔشٛػي ٔشٛػي ٔشٛػي صيبد

آؿىبس ػبص ؿّٔٝ ٔبدٖٚ 

 لشٔض
 وٓ ٔشٛػي ٔشٛػي ٔشٛػي

 

 

 همايسِ سؽح پَضص:(3-4)جذٍل

 سؽح پَضص ًَع آضكاس ساص 

  ٔششٔشث12ْ سب 19 حشاسسي دٔبي طبثز

  ٔشش ٔشث50ْ سب 12 حشاسسي

  ٔشش ٔشث45ْ حشاسسي ٘شخ افضايـي اص ّ٘ٛ دٙٛٔبسيه
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  ٔشش ٔشث50ْ سب 16 حشاسسي سشٔيؼشٛسي

  ٔشش ٔشث90ْ سب 45 دٚدي يٛ٘يضاػيٖٛ

  ٔشش ٔشث100ْ دٚدي فشٛاِىششيه

  دسػٝ 90ثٝ ا٘ذاصٜ ٔخشٚى ديذ ثب صاٚيٝ حذاوظش  آؿىبسػبص ؿّٔٝ ٔبٚساي ثٙفؾ

  ٔشش ٔشث1000ْ آؿىبسػبص ؿّٔٝ ٔبدٖٚ لشٔض

 

 

 همايسِ حساسيت ٍ ٍاكٌص آضكاس ساصّا:(3-5)جذٍل

 ًَع آضكاس ساص
 ٍاكٌص دس هماتل 

 آتص پٌْاى

 ٍاكٌص دس هماتل 

 آتص سشيغ ٍ پش ضؼلِ
 سشػت ٍاكٌص

 خٛة - حشاسسي
ٚاثؼشٝ ثٝ ػشٓز 

 ٌؼششؽ حشيك

 ػشيْ ٘ؼجز ثٝ يٛ٘ي وٙذسش اػز خٛة دٚدي ٘ٛسي

 دٚدي يٛ٘ي
٘ؼجز ثٝ ٘ٛسي اص لبثّيز وٕششي 

 ثشخٛسداس اػز
 ػشيْ خيّي خٛة

 ػشيْ خٛة خٛة دٚدي دشسٛافىٗ

دٚدي اػشٙـبلي ثب 

 حؼبػيز ثبال
 خيّي ػشيْ خيّي خٛة خيّي خٛة

 خيّي خٛة - ؿّٔٝ

چٙب٘چٝ ػٌح 

ٔٙبػجي اخشيبس ؿذٜ 

ثبؿذ ، فٛسي ٚ 

 ػشيْ اػز
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 همايسِ حساسيت آضكاسساصّا:(3-6)جذٍل

 Cحشيك كالس  Bحشيك كالس  Aحشيك كالس  ًَع حسگش ٍ آضكاس ساص

 وٓ صيبد وٓ حشاسسي دٔبي طبثز

 وٓ صيبد ٔشٛػي حشاسسي ٘شخ افضايـي

 ٔشٛػي صيبد صيبد (ثشاي سـخيق رسار  )دٚدي 

ثشاي سـخيق دٚد  )دٚدي 

 (ٔشئي 
 ٔشٛػي وٓ صيبد

 صيبد صيبد وٓ ٔبٚساي ثٙفؾ

 ٔبدٖٚ لشٔض

 
 وٓ صيبد وٓ

  

 

 ضستي اػالم حشيك 

ايٍٙٛ٘ٝ سؼٟيضار ٕٞچٖٛ يه وّيذ ُٕٓ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثب سحشيه . ؿؼشي ٞب سا ٔي سٛاٖ آؿىبس ػبص ٞبي دػشي ٘يض خٛا٘ذ

 . اص ػٛي فشد ٚ يب افشادي وٝ ثٝ ٚػٛد حشيك دي ثشدٜ ا٘ذ ػيٍٙبَ ٞـذاس سا ثشاي ٔشوض آالْ حشيك اسػبَ ٔي وٙذ 

 .ؿؼشي ٞب ٕٔٔٛال دس دٚ ّ٘ٛ فـبسي ثب ؿيـٝ ٚ وــي ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ

 .دس ّ٘ٛ اَٚ ؿيـٝ سٚي سٚدٛؽ ثب فـبس ا٘ذوي اص ػٛي فشد ؿىؼشٝ ٚ ٔذاس ٞـذاس فٔبَ ٔي ؿٛد

دس ّ٘ٛ دْٚ سٚيٝ ؿؼشي سٛػي فشد ثٝ دبييٗ سا٘ذٜ ٔي ؿٛد ٚ ػٛيچ سٔجيٝ ؿذٜ دس صيش سٚيٝ دس حبالر ٞـذاس لشاس ٔي 

ؿؼشي ٞب داساي ٘ٛٓي ػٛيچ آصٔبيؾ ٚ ساٜ ا٘ذاصي ٔؼذد ٘يض ٞؼشٙذ وٝ ثشاي ثشسػي كحز ّٕٓىشد ٚ ثبصٌشداٖ . ٌيشد

 .ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔيٍيشد  (آٔبدٜ ثٝ وبس)ؿؼشي ثٝ حبِز اِٚيٝ 
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ػٙغ ؿؼشي ٞب ٕٔىٗ اػز فّضي يب دّي وشثٙبسي ثبؿذ ٚ دس ػبخشبس اِىششيىي آٟ٘ب ٕٔىٗ اػز اص سيغٝ ٞبي ثبص ٚ 

 .ثؼشٝ اهبفي ثشاي كذٚس فشأيٗ ٕٞضٔبٖ اػشفبدٜ ؿٛد 

ثشخي اص ؿؼشي ٞب داساي دس لفُ ؿٛ ثب وّيذ ٞؼشٙذ ٚ ثشخي ديٍش داساي ديچ ؿؾ ٌٛؽ ثب آچبس ٔخلٛف ٞؼشٙذ 

ثب سٛػٝ ثٝ ٔىبٖ ٔٛسد اػشفبدٜ ٚ . ُٕٓ آصٔبيؾ ؿؼشي ثٝ وٕه ٕٞيٗ وّيذ يب آچبس ٔخلٛف كٛسر ٔي ٌيشد

 .ٕٞچٙيٗ ػيؼشٓ آالْ حشيك ،  ؿؼشي ٞب ٕٔىٗ اػز هذ آة ، هذ ا٘فؼبس ، ٔشٔبسف ٚ يب آدسع دزيش ثبؿٙذ

 تجْيضات ّطذاس ضٌيذاسي

آطيشٞب ٚ صً٘ ٞب ثٔٙٛاٖ سؼٟيضار ٞـذاسدٞٙذٜ ؿٙيذاسي ػيؼشٓ آالْ حشيك ثبيذ داساي ػٌح ٚ ؿذر كٛسي 

 . ٔٙبػت ثبؿٙذ سب هٕٗ ٌّْٔ ٕ٘ٛدٖ وّيٝ ػبوٙيٗ اص ثشٚص حشيك  ، چٙذاٖ ٌٛؽ خشاؽ ٚ ٞشاع اٍ٘يض ٘جبؿٙذ 

 ػيٍٙبَ كٛسي سؼٟيضار ٞـذاس كٛسي وٝ ثشاي خشٚع اهٌشاسي ثٝ وبس ٔي سٚ٘ذ ثبيذ اص NFPA ثش اػبع ٔمشسار 

 .ًٙيٗ ثبال ٚ دبييٗ ديشٚي وٙٙذ

ٚػيّٝ كٛسي ثٝ ٔذر ٘يٓ طب٘يٝ دس حبِز سٚؿٗ ٚ ثذ٘جبَ آٖ ٘يٓ طب٘يٝ ثٝ حبِز خبٔٛؽ دس ٔي آيذ ٚ ػذغ ٘يٓ طب٘يٝ 

ثٝ د٘جبَ ػٛٔيٗ ٔشحّٝ ،  يه ٔشحّٝ ػىٛر ثٝ ٔذر يه ٚ ٘يٓ طب٘يٝ . سٚؿٗ ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ ٘يٓ طب٘يٝ خبٔٛؽ ٔي ٔب٘ذ

ايٗ ػيىُ چٟبس طب٘يٝ اي ثب .  طب٘يٝ ثٝ ًَٛ خٛاٞذ ا٘ؼبٔيذ4دس ٔؼّٕٛ صٔبٖ يه ػيىُ ٔشٙبٚة . ٚػٛد خٛاٞذ داؿز 

 . طب٘يٝ سىشاس ؿٛد180سٙبٚة ٞبي يبد ؿذٜ ثبيذ حذالُ 

 ٔؼّٕٛ ػٌح فـبس كٛسي وُ ؿبُٔ كذاي ٔٛػٛد دس فوب ٚ كذاي ٘بؿي اص وبسوشد ٞـذاسدٞٙذٜ ٞبي ؿٙيذاسي 

 ثبؿذ ،  ثبيذ اص DBA 105  ثبؿذ ،  چٙب٘چٝ ٔيبٍ٘يٗ ػٌح كذاي يه ٔحيي ثيؾ اص DBA 120٘جبيذ ثيؾ اص 

ثٝ ًٛس وّي ػٌح كذاي ٞـذاسدٞٙذٜ ٞبي ؿٙيذاسي ثشاي آالْ ٕٓٛٔي . ٞـذاسدٞٙذٜ ٞبي ديذاسي اػشفبدٜ وشد 

 .ثبؿذ  DBA 120ٚ ثيـشش اص  BDA 75لشاس داؿشٝ ثبؿذ ، ٘جبيذ وٕشش اص  ( ft 10 )ٚلشي ؿٙٛ٘ذٜ دس فبكّٝ ػٝ ٔششي 

ػٌح كٛر .  ٔششي اػز 3دس ٕٞبٖ فبكّٝ  DBA 120  ٚ حذاوظش DBA 45 ايٗ ٔمذاس ثشاي آالْ خلٛكي حذالُ 

ػٌٛح كٛسي ثشاي أىبٖ ٔخشّف NFPA ثشاػبع ٔمشسار . سؼٟضار ؿٙيذاسي ثشاي أبوٗ ٔخشّف ٔشفبٚر اػز 

 : چٙيٗ اػز 

 : سؽح صَت دس اهاكي ػوَهي 

75 Dba  دس  فبكّٝ ػٝ ٔشش   

  ثبالسش اصٔيبٍ٘يٗ ػٌح كٛر ٓبدي دس ٕٞبٖ ٔىبٖ Dba  15يب ، 
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.  ثبالسش اص حذاوظش كٛر ٓبدي دس ٕٞبٖ ٔىبٖ وٝ ٔذر ؿلز طب٘يٝ ؿٙيذٜ ٔي ؿٛد Dba  5يب ، 

 

 .ػذَٚ صيش ٔي سٛا٘ذ ثشاي سٔييٗ ٔيبٍ٘يٗ ػٌح كٛر ثشاي أبوٗ ٔخشّف ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ثٍيشد 

 هياًگيي سؽح صَت تشاي اهاكي هختلف:(3-7)جذٍل

 (dBA)هياًگيي سؽح صَت ػادي  هكاى

 سؼـــبسي

 آٔٛصؿــي

 كٙٔشــي

55 

45 

80 

 ّٕٓي سحميمبسي

 ا٘جبس 

 ٔٔبثش ؿٟشي ثب سفز ٚ آٔذ ػٍٙيٗ

50 

35 

30 

 ٔٔبثش ؿٟشي ثب سفز ٚ آٔذ ٔشٛػي

 ٔٔبثش ؿٟشي ثب سفز ٚ آٔذ ػجه

 صيش صٔيٗ ٞب ٚ ػبخشٕبٖ ٞبي ثذٖٚ دٙؼشٜ

 ٔحُ ثشٌضاسي ػّؼبر ٚ ا٘ؼٕـــــٗ ٞب

70 

55 

40 

55 

 

 : سؽح صَت دس اهاكي خصَصي 

 45  Db ّٝٔشش3دس فبك  

  ثبالسش اصٔيبٍ٘يٗ ػٌح كٛر ٓبدي دس ٕٞبٖ ٔىبٖ Db  10يب ، 

 . ثبالسش اص حذاوظش كٛر ٓبدي دس ٕٞبٖ ٔىبٖ وٝ ٔذر ؿلز طب٘يٝ ؿٙيذٜ ٔي ؿٛدDba  5يب ، 
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 سؽح صَت دس اهاكي خَاب

 10  Dba ّٝٔشش3دس فبك  

 .سٔييٗ ؿذٜ اػز db 120حذاوظش كٛر دس وّيٝ أبوٗ ثشاي سؼٟيضار ؿٙيذاسي 

 . دس ِ٘ش ٌشفشٝ ٔي ؿٛد db 85ػٌح كٛر دس أبوٗ ٔشثٛى ثٝ سؼٟيضار ٔىب٘يىي 

 اًَاع تجْيضات ّطذاس ضٌيذاسي

ثب كذايي ٔشٕبيض وٝ ٕٔٔٛال ً اص ّ٘ٛ وبػٝ اي اػز ٚ حبِز چىؾ ٌٛ٘ٝ اي ثش لؼٕز داخّي آٖ هشثٝ ٔي : صًگ ّا 

 .ص٘ذ ٕٔٔٛالً ثشاي اًالّ اص فٔبِيز آة فـبٖ ٞب اص ايٗ ّ٘ٛ صً٘ اػشفبدٜ ٔيـٛد

  ثب كذاي وبٔالً ٔشٕبيض ثشاي أبوٙي ثب ٘ٛيض ثبال :تَق ّا 

ثٝ ٍٞٙبْ ٘لت ٔي سٛاٖ ًٙيٗ ٔٙبػت سا . صً٘ اِىششٚ٘يىي يب ٔىب٘يىي ثب لبثّيز سٔٛين ًٙيٗ  :صًگ الكتشًٍيكي 

 .ا٘شخبة ٕ٘ٛد

 ثشاي أبوٙي وٝ دس آٖ ثٌٛس ديٛػشٝ ٚ ٔشست افشادي حوٛس داس٘ذ ٚ ٔشالت اٚهبّ ٞؼشٙذ وبسثشد :صًگ تا ؼٌيي ًشم  

صيشا دس ثشخي اص ايٍٙٛ٘ٝ أبوٗ ٕٔىٗ اػز كذاي ٘بٌٟب٘ي ٘بؿي اص صً٘ آالْ حشيك ٔٛػت دشيـب٘ي ٚ ٚحـز . داسد 

 .ؿٛد 

تٌاتشايي دس ايٌگًَِ اهاكي صًگ ، دس ٍالغ تشاي افشاد هشالة تِ صذا دس هي آيذ تا آًْا سايشيي سا هؽلغ 

 .ساصًذ 

سؼٟيضار ٞـذاس ؿٙيذاسي وٝ ثشاي وبسخب٘ٝ ٞب ثب وبس ػٍٙيٗ ٚ فوب ٞبي خبسػي ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي  : آطيشّا

 . ٌيشد 

 .ثشاي دخؾ كٛر يب دخؾ ديبْ اص ديؾ هجي ؿذٜ ثشاي آالْ خٌش ٚ سإٞٙبيي ػبوٙيٗ  :  تلٌذگَ

ا٘ٛاّ چشإ ٞبي ٌشداٖ ٚ چـٕه صٖ دس وٙبس سؼٟيضار ٞـذاسدٞٙذٜ كٛسي ٚ يب  : تجْيضات ّطذاس دٌّذُ ديذاسي

دس ثشخي أبوٗ وٝ ػبوٙيٗ آٖ داساي ٘مق . ثٝ ًٛس ٔؼشميٓ ٔي سٛا٘ٙذ  ػبوٙيٗ سا اص ثشٚص خٌش حشيك ٌّْٔ ػبص٘ذ 

ؿٙٛايي ٞؼشٙذ ٚ يب دس أبوٗ دش ػشٚ كذا ٚ يب أبوٙي ٔب٘ٙذ آػبيـٍبٜ ٚ أظبَ آٖ وٝ ٕٔىٗ اػز ػبوٙيٗ دس حبَ 

اػششاحز ثبؿٙذ ٚ يب ثشاي ؿٙبػبيي أبوٙي وٝ آؿىبسػبص آٖ ُٕٓ ٕ٘ٛدٜ ِٚي دس ٚسٚدي آٖ ثٙب ثٝ داليُ ٔخشّف ثؼشٝ 

 . اػز اػشفبدٜ اص ا٘ٛاّ چشإ ٞبي ٞـذاس دٞٙذٜ هشٚسي اػز 
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ثٔٙٛاٖ ٔظبَ ثب سٚؿٗ ؿذٖ يه چشإ ٞـذاس دس ثبالي دس ٚسٚدي يه اًبق وٝ اؿبوبس ػبص اٖ ، ثشٚص حشيمي سا ٌضاسؽ 

 .ٕ٘ٛدٜ ، ثٟشش ٚ ساحز سش ٔي سٛاٖ ٔحُ ٚلّٛ  حشيك سا دس يه ٌٔٙمٝ ٔٛسد ؿٙبػبيي لشاس ثذٞذ 

 . ِٚز اػز24 يب 12 وب٘ذال اػز ٚ ِٚشبط وبس اٟ٘ب 177 سب 15ؿذر سٚؿٙبيي چشإ ٞبي ٞـذاس دٞٙذٜ ثيٗ 

ايٗ چشإ ٞب ٕٔىٗ اػز ثلٛسر ٔؼشمُ ٚ يب ثٝ ٕٞشاٜ يه صً٘ لبثُ اػشفبدٜ لشاس ٌيش٘ذ چٙب٘چٝ ػٌح كذاي يه 

 سا  db 105 ثبؿذ ٚ ٘شٛاٖ ثب ٘لت ٞـذاس دٞٙذٜ ٞبي كٛسي لبٓذٜ افضايؾ كذاي ٔحيي سب  db 105 ٔحيي ثيؾ اص 

 . سٓبيز وشد ، ثبيذ اص ٞـذاس دٞٙذٜ ٞبي ديذاسي اػشفبدٜ ٕ٘ٛد dB  120  سب ٔحذٚدٜ ٔؼبص 

سٔذاد چـٕه ٞبي  ٞـذاس دٞٙذٜ . ٞـذاس دٞٙذٜ ٞبي ديذاسي ٕٔىٗ اػز اص ّ٘ٛ چـٕه صٖ طبثز يب ٌشداٖ ثبؿٙذ 

ثشخي اص ٞـذاس دٞٙذٞبي ديذاسي ٘يض ثشاي ٕ٘بيؾ يه ديبْ .  ثبؿذ Hz  2٘جبيذ ثيؾ اص دٚ چـٕه ثٝ اصاي ٞش طب٘يٝ 

دس كٛسر . ٔشٙي ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي ٌيشد ٞـذاسدٞٙذٜ ٞبي ديذاسي ثٝ كٛسر ػمفي ٚ يب ديٛاسي ٘لت ٔي ؿٛ٘ذ 

اص ػٌح وف  ( ٔشش43/2) ايٙچ 96ٚ ثيـشش اص   (m 03/2) ايٙچ 80اسسفبّ آٖ ٘جبيذ وٕشش اص  اػشفبدٜ اص ّ٘ٛ ديٛاسي ،

 .ػبيش اًالٓبر ٔشثٛى ثٝ ًشاحي ٚ ٘لت ٞـذاسدٞٙذٜ ٞبي ديذاسي دس فلُ چٟبسْ اسايٝ ؿذٜ اػز . سٕبْ ؿذٜ ثبؿذ 
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 ًصة تجْيضات اػالم حشيك :فصل چْاسم 

 ًكات ػوَهي ًصة آضكاسساصّا

دس كٛسر ِضْٚ ٚ دس ثشخي أبوٗ ، ثشاي ػٌّٛيشي اص ثشخي كذٔبر ٔىب٘يىي ، آؿىبسػبصٞب ثبيذ ٔؼٟض ثٝ حفبٍ *

حفبٍ ٞب ثبيذ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ًشاحي ٚ ٘لت ؿٛ٘ذ وٝ ٔبْ٘ اص ّٕٓىشد كحيح آؿىبسػبصٞب ٘ـذٜ ٚ دس . ٔٙبػت ثبؿٙذ 

 .ٓيٗ حبَ ثٝ ػِٟٛز ٘لت ؿٛ٘ذ 

ِِٛٝ ٞبي حبٚي ػيٓ ٞب ثبيذ ثٝ خٛثي ثٝ آؿىبسػبصٞب يب ػٔجٝ سمؼيٓ صيش آٖ ٔشلُ ؿٛ٘ذ ٚ دس ٞيچ وؼب ٘جبيذ ػيٓ *

 .ٔٙشٟي ثٝ آؿىبس ػبص ثيشٖٚ اص ِِٛٝ ثٕب٘ذ 

دس ٔٙبًك غيش لبثُ دػششػي ٘جبيذ آؿىبسػبصي ٘لت ٕ٘ٛد ٚ چٙب٘چٝ فوبي غيش لبثُ دػششع اص ٔٛاد ٚ ٔلبِح لبثُ *

دس ايٗ كٛسر ايٍٙٛ٘ٝ فوب ٞب ٘يض ٔي ثبيذ . احششاق سـىيُ ؿذٜ ثبؿذ ، ثبيذ حشٕب ٔؼيش دػششػي ثٝ آٖ ايؼبد ؿٛد 

 .ٌٔبثك هٛاثي ، ٔؼٟض ثٝ آؿىبسػبص ٔٙبػت ؿٛ٘ذ 

اػز ، ٘يبص ثٝ  (mm 6/4)ايٙچ4/1ثشاي فوبٞبي داخُ ػمف وبرة وٝ اص ّ٘ٛ ٔـجه ثٛدٜ ٚ سٚص٘ٝ ٞبي آٖ ثضسٌشش اص 

 .٘لت آؿىبسػبص دس داخُ ػمف وبرة ٘يؼز 

 دسػٝ ، ٔجٙبي فٛاكُ ثشاي آؿىبسػبصٞب ثبالسشيٗ يب اسسفبّ ػمف اػز 30ثشاي ػمف ٞبي ؿيت داس ثب صاٚيٝ وٕشش اص *

 دسػٝ ٔيشٛاٖ ٔيبٍ٘يٗ اسسفبّ ثيٗ ثّٙذ سشيٗ ٚ وٛسبٜ سشيٗ اسسفبّ سا 30ٚ ثشاي ػمف ٞبي ؿيت داس ثب صاٚيٝ وٕشش اص 

 .ٔالن سٔييٗ فٛاكُ لشاس داد 

ثبؿذ ٚ  (mm 100) ايٙچ4فبكّٝ آؿىبسػبصٞبي ٘مٌٝ اي ٘لت ؿذٜ ثش سٚي ػمف اص ديٛاسٞبي ػب٘جي ثبيذ حذالُ *

 300) ايٙچ 12سب  (mm 100) ايٙچ 4چٙب٘چٝ آؿىبسػبص ثش سٚي ديٛاس ٘لت ٔي ؿٛد ، فبكّٝ آٖ اص ػمف ثبيذ ثيٗ 

mm)  ثبؿذ. 

چٙب٘چٝ دس ػٌح صيشيٗ ػمف،دبييٗ افشبدٌي ٚ ثش آٔذٌي ٘بؿي اص سيش ٚػٛد داؿشٝ ثبؿذ ، آؿىبسػبص ثبيذ دس ػٌح *

 .صيشيٗ سيش ٘لت ؿٛد 

 ٔشش  ٚ آؿىبسػبصٞبي دٚدي 3/5ثش ٔجٙبي ثشخي اػشب٘ذاسدٞب حذاوظش ؿٔبّ دٛؿؾ آؿىبسػبصٞبي ٘مٌٝ اي حشاسسي *

 ٔششي ، حذاوظش ػٌح دٛؿؾ آؿىبسػبص دٚدي ثشاي يه فوبي 4/6دس ُٕٓ ٚ ثب سٛػٝ ثٝ دٛؿؾ . * ٔشش  اػز 5/7
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 ٔشش ٔشثْ 1/9 ٔشش ٔشثْ خٛاٞذ ثٛد ، صيشا دس ايٗ كٛسر ٞش يه اص اهالّ چٟبسٌٛؽ داخُ دايشٜ،6/83چٟبسٌٛؽ 

 .خٛاٞذ ثٛد

ثش اػبع لبٓذٜ فٛق ٔؼبحز سحز دٛؿؾ آؿىبسػبصٞب ثشاي ػٌٛح ٔؼشٌيُ ؿىُ وٕشش اص ػٌٛح ٔشثْ ؿىُ اػز *

. 

 ٔشش ثبيذ ثب دٚ آؿىبسػبص دٛؿؾ دادٜ ؿٛ٘ذ ٚ چٙب٘چٝ ٓشم ػٌحي 25 ٔشش ٚ ًَٛ 1/3ثٙبثشايٗ يه ساٞشٚ ثٝ ٓشم 

ٚ دس ِ٘ش ٌشفشٗ ( ٔشش4/6)ثب سٛػٝ ثٝ ؿٔبّ دٛؿؾ.  آؿىبسػبص آٖ سا دٛؿؾ داد 4 ٔشش ثبؿذ ٔي سٛاٖ ثب 2/12ثشاثش 

 فٛاكُ 7/0ٔشش خٛاٞذ ؿذ ، لبٓذٜ فبكّٝ 1/9يه ٔشثْ وبُٔ دس دايشٜ اي ثب ٕٞيٗ ؿٔبّ وٝ اهالّ آٖ ٔٔبدَ 

 . ٔي ؿٛد 7/0 ثشاثش 1/9 ثش 4/6آؿىبسػبصٞب اص ٌٛؿٝ ٞبي يه فوب ثٝ دػز ٔي آيذ صيشا ٘ؼجز ٚ حبكُ سمؼيٓ 

 فٛاكُ ثيٗ آؿىبسػبص ٞبي 0.7اص ايٗ سٚ ٔي ثبيذ فبكّٝ آؿىبسػبصٞبي وٙبسي اص وٙغ ٚ صٚايبي ٞش فوب حذاوظش ثشاثش 

 .وٙبسي ثب ػٌٛح ٚ ديٛاسٜ ٞبي ػب٘جي ٘لف فبكّٝ ثيٗ آٖ ٞب ثبؿذ 

ثشاي ػٌّٛيشي اص سبطيشار . اليٝ اليٝ ؿذٖ ٞٛا ٔي سٛا٘ذ اص سػيذٖ رسار دٚد ثٝ آؿىبسػبصٞب ػٌّٛيشي وٙذ *

٘بخٛؿبيٙذ اليٝ اليٝ ؿذٖ ٞٛا ثش ّٕٓىشد آؿىبسػبص ٞب ٔي سٛاٖ دس أبوٙي ثب ػمف ثّٙذ ،آؿىبسػبص ٞب سا دس دٚ ػٌح 

 . ٔشش اص يىذيٍش ٘لت ٕ٘ٛد 9/0ٔخشّف ثب فبكّٝ 

چٙب٘چٝ دس ػمف فشٚافشبدٌي ٔشثٛى ثٝ سيش يب دٛسش ثشٛ٘ي ٚػٛد داؿشٝ ثبؿذ ، فبكّٝ آؿىبسػبص اص فشٚافشبدٌي ٞبيي ثب *

 ػب٘شي ٔشش يب وٕشش ثبيذ 25 ٔشش ٚ ثشاي فشٚافشبدٌي ٞب ٚ ٔٛا٘ٔي ثب اسسفبّ 5 ػب٘شي ٔشش ثبيذ حذالُ 25اسسفبّ ثيؾ اص 

 .حذالُ دٚ ثشاثش اسسفبّ فشٚ افشبدٌي ثبؿذ 

 . ٔشش اص ٞش دسيچٝ ٚسٚد يب خشٚع ٞٛا فبكّٝ داؿشٝ ثبؿٙذ 1آؿىبسػبصٞب ثبيذ حذالُ *

 ٔششي اص دسة 5/1دس ثبالي ؿفز آػب٘ؼٛس ثبيذ حذالُ يه آؿىبسػبص دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد ٚ ٕٞچٙيٗ ثبيذ دس فبكّٝ 

 .آػب٘ؼٛس ٘يض يه آؿىبسػبص ٘لت ؿٛد 

 (چشإ)ثٟشش آٖ اػز وٝ دس ثيشٖٚ اص اسبق ٞبيي وٝ دس آٖ ٞب اص آؿىبسػبص اػشفبدٜ ؿذٜ اػز اص ٘ـبٍ٘ش ديذاسي *

اػشفبدٜ ؿٛد سب ٕٞضٔبٖ ثب ُٕٓ وشدٖ آؿىبسػبص ، چشإ سٚؿٗ ؿذٜ ٚ ٔحُ ٚلّٛ حشيك دس اسك دس ثؼشٝ سا ٘ـبٖ دٞذ 

 .دس ايٗ كٛسر صٔبٖ ديذا وشدٖ ٔحُ حشيك ثؼيبس وٛسبٜ خٛاٞذ ؿذ . 

ٌٔبثك ٔمشسار ّٔي ػبخشٕبٖ ايشاٖ ٔشاوض ػيؼشٓ آالْ حشيك ثبيذ اص ّ٘ٛ سحز ٔشالجز دايٓ ثبؿذ ، ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ *

 .ُٕٓ يىي اص آؿىبس ػبصٞب ػجت ثش ٞٓ خٛسدٖ سٔبدَ ٔذاس ٚ دس ٘شيؼٝ آالْ حشيك دس آٖ ٔذاس ؿٛد 



Page 41 of 57 
 

ثشٚص . ٌٔبثك ٔمشسار ّٔي ػبخشٕبٖ ايشاٖ لٌٔي يب ثشٚص اسلبِي دس ٞش ٔذاس ثبيذ ثٝ ٘حٛي ٌّٔٛة طجز ٚ آالْ ؿٛد *

 .٘جبيذ ػجت اص وبس افشبدٖ ػبيش ٔذاسٞب يب وُ ػيؼشٓ ؿٛ د  (ٌٔٙمٝ)خشاثي اص ٞش ّ٘ٛ ، دس يه ٔذاس 

ثب  (ثبًشي)ٌٔبثك ٔمشسار ّٔي ػبخشٕبٖ ايشاٖ ٞش ٔشوض ثبيذ ثٝ ٚػبيُ سبٔيٗ ٘يشٚي اهٌشاسي ٔخلٛف ثٝ خٛد *

وّيٝ ِٛاصْ ٚ ٔشّٔمبر ٔشثٛى،ٔب٘ٙذ دػشٍبٜ ؿبسط وٙٙذٜ ٚ غيشٜ ،ٔؼٟض ثبؿذ سب ػيؼشٓ دس ٕٞٝ احٛاَ آٔبدٜ ثٝ وبس 

 .ثبؿذ 

ٌٔبثك ٔمشسار ّٔي ػبخشٕبٖ ايشاٖ ٔشوض ػيؼشٓ آالْ حشيك ثبيذ دس ٔحّي وٝ خبسع اص دػششع ْٕٓٛ اػز *ع

 .٘لت ؿٛد ٚ ثٝ ًٛس ؿجب٘ٝ سٚصي سحز ٔشالجز افشاد وبسآصٔٛدٜ ثبؿذ

ٌٔبثك ٔمشسار ّٔي ػبخشٕبٖ ايشاٖ وّيٝ ٔذاسٞبي ػيؼشٓ آالْ حشيك ثبيذ ٔؼشمُ اص ػبيش ػيؼشٕٟب وـيذٜ ؿٛد ٚ *

فمي دس ٔٛاسدي وٝ ثيٗ ٔشوض آالْ حشيك ٚ ايؼشٍبٜ آسؾ ٘ـب٘ي اسسجبى ٚػٛد داسد، ٔيشٛاٖ اص ٔذاس ػيؼشٓ سّفٗ 

. ثشاي ايٗ ِٔٙٛس اػشفبدٜ وشد

 كالس تٌذي تش اساس ًَع آضكاسساص ٍحذاكثش استفاع سمف:(3-8)جذٍل

 حذاكثش استفاع سمف ًَع آضكاس ساص

 A1حشاسسي والع

 (ػبيش والع ٞب)حشاسسي

 دٚدي

0/9 

5/7 

5/10 

 دٚدي دشسٛ افىٗ

 اػشٙـبلي ثب حؼبػيز ِٕٔٔٛي

 اػشٙـبلي ثب حؼبػيز صيبد

 اػشٙـبلي ثب حؼبػيز خيّي صيبد

0/25 

5/10 

12 

15 

 

 :ًصة آضكاسساصّاي دٍدي ًمؽِ اي

 :دس ٘لت آؿىبس ػبص ٞبي دٚدي يٛ٘ي يب ٘ٛسي ثبيذ ٔٛاسد صيش ٔٛسد سٛػٝ لشاس ٌيش٘ذ 
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 ٔشش اػز ٚ سحز ايٗ ؿشايي 7.5 ٔشش، حذاوظش فبكّٝ ثشاي آؿىبسػبص ٞب 5ثشاي ػمف ٞبي افمي ثب دٞب٘ٝ ثضسٌشش اص *

. ثشاي ػبيش دٞب٘ٝ ٞب ثٝ ػذَٚ ريُ ٔشاػٔٝ ؿٛد. ٔشش ٔشثْ اػز100حذاوظش ٔؼبحز سحز دٛؿؾ ٞش دسىشٛس 

 حذاكثش هساحت تحت پَضص ّش دتكتَس تشاي سايش دّاًِ ّا:  (3-9)جذٍل

 (m)حذاكثش فاصلِ تيي دتكتَسّا (m)ضؼاع هجاص هساحت تحت پَضص (m)ػشض دّاًِ

2/1 

6/1 

0/2 

4/9 

2/9 

0/9 

76/18 

33/18 

89/17 

4/2 

8/2 

3/2 

8/8 

6/8 

4/8 

44/17 

97/16 

94/16 

6/3 

0/4 

4/4 

2/8 

0/8 

8/7 

00/16 

49/15 

97/14 

8/4 

  ٔشش ٚ ثيـشش5  

6/7 

5/7 

42/14 

- 

 . ٔشش اػز5/10حذاوظش اسسفبّ ٘لت ثشاي آؿىبسػبصٞبي دٚدي ٘مٌٝ اي *

 ػب٘شي ٔششي اص ديٛاس وٙبسي دس ثّٙذ سشيٗ لؼٕز 50دس ػمف ٞبي ؿيت داس ،يه سديف اص آؿىبسػبص ٞب ثب فبكّٝ *

ػمف ٘لت ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ثشاي ثٝ دػز آٚسدٖ فبكّٝ ػبيش آؿىبسػبص ٞب اص دسىشٛسٞبي ٘لت ؿذٜ وٙبس ديٛاس ثبيذ ثٝ 

 .اصاي ٞش دسػٝ ؿيت ،يه دسكذ ثٝ حذاوظش فبكّٝ ٔؼبص افضٚد

دس ػمف ٞبيي وٝ داساي دبييٗ آٔذٌي سيش ٞؼشٙذ، فٛاكُ آؿىبسػبص ٞب اص حذاوظش ٔؼبص يبد ؿذٜ وٕشش خٛاٞذ *

 ثبؿذ، فبكّٝ افمي 150mm دس ػمف ٞبيي وٝ اسسفبّ سيش ٞب ٚ يب ثٝ ٓجبسر ديٍش ٕٓك ػمف ٘ؼجز ثٝ سيش ٞب .ؿذ
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ثٔٙٛاٖ ٔظبَ ثشاي ػمفي ثب . آؿىبسػبص ٞب دٚ ثشاثش ٕٓك ػمف يب اسسفبّ سيش اص حذاوظش فبكّٝ افمي ٔؼبص وبػشٝ ٔي ؿٛد

 :صيش . ٔشش خٛاٞذ ثٛد7.1 ٔيّيٕشش ،حذاوظش فبكّٝ ٔؼبص ثيٗ آؿىبسػبص ٞب 200سيشي ثٝ اسسفبّ 

2/0mm=200mm 

0.2mm× 2= 0.4mm 

5/7mm -4/0mm=1/7 mm 

 دسكذ وُ فوب ثبؿذ، ٔيجبيذ ٞش يه اص لؼٕشٟبي ػذا ؿذٜ 10چٙب٘چٝ اسسفبّ دبييٗ آٔذٌي سيش يب ٔٛاْ٘ ديٍش ثيؾ اص 

ثٝ ٚػيّٝ ٔٛاْ٘ ٚ سيشٞب سا يه فوبي ػذاٌب٘ٝ لّٕذاد ٕ٘ٛد ٚ دس فوب ٞبيي وٝ دبييٗ آٔذٌي سيش ٞب يب ػبيش ٔٛاْ٘ وٕشش 

 . ثبؿذ ٔي سٛاٖ ٚػٛد آٖ ٞب سا ثشاي ٘لت آؿىبسػبص ٞب ٘بديذٜ ٌشفز150mmاص 

چٙب٘چٝ يه فوبي ثضسي  ثٛػيّٝ دبسسيـٗ سمؼيٓ ثٙذي ؿذٜ ثبؿذ، ثٍٛ٘ٝ اي وٝ ثّٙذي دبسسيـٗ ٞب يب لفؼٝ ٞب سب *

 . ػب٘شي ٔششي اص ػمف اكّي ثبؿذ،ثبيذ ثشاي ٞش لؼٕز، آؿىبسػبص ٞب ػذا ٌب٘ٝ دس ِ٘ش ٌشفز30فبكّٝ 

 . ٕٓك ٘ذاس٘ذ، ٘يبصي ثٝ ٘لت آؿىبسػبص ٕ٘ي ثبؿذ800mmدسفوبٞبي وبرة وٝ ثيـشش اص *

 .سبصٔب٘يىٝ ّٕٓيبر ٘بصوىبسي ٚ سً٘ آٔيضي أبوٗ سٕبْ ٘ـذٜ اػز،٘جبيذ آؿىبسػبصٞب سا ٘لت ٕ٘ٛد*

 . فٛر ثذِيُ ثٝ ٚػٛد آٚسدٖ ٔـىالر سٕٔيش ٚ ٍٟ٘ذاسي ٔؼبص ٘يؼز25٘لت آؿىبسػبصٞب دس اسسفبّ ثيؾ اص *

ثٟشش اػز وّيٝ فوبٞب داساي آؿىبسػبص اسٛٔبسيه ٔٙبػت ثبؿٙذ ثٝ ٚيظٜ فوبٞبيي وٝ سشدد دس آٟ٘ب وٕشش اػز *

 .دػشـٛيي ٞب، سٛاِز ٞب ٚ حٕبْ ٞب ٘يبصي ثٝ ٘لت آؿىبس ػبص ٘ذاس٘ذ

 .دس ٔٙبصَ ثيؾ اص يه ًجمٝ ثبيذ دسٞش ًجمٝ حذالُ يه آؿىبسػبصٞب ٘لت ؿٛد*

دس أبوٗ ٔؼىٛ٘ي چٙب٘چٝ ثٙب ثٝ داليُ ٔخشّف ٘لت آؿىبس ػبص دس ٞش يه اص اسبلٟبي خٛاة ٚػٛد ٘ذاؿشٝ ثبؿذ *

 .،ثبيذ دس فوبي ثيشٖٚ اص اسبق ٚ دس ٘ضديىي دس اسبق ٞب حذالُ يه آؿىبس ػبص دٚدي ٘لت ؿٛد

اٌش ثٙب ثٝ داليّي ثشاي چٙذ اسبق خٛاة سٟٙب يه آؿىبسػبص دس ساٞشٚي ٔيب٘ي آٟ٘ب ٘لت ٔي ؿٛد ، ٘جبيذ فبكّٝ آؿىبس *

 . ٔشش ثبؿذ3ػبص اص ٚسٚدي ٞش يه اص اسك خٛاة ٞب ثيؾ اص 

ٞٓ اثشذا ٚ ) ٔشش ثبؿذ، ثبيذ دس ٞش دٚ ػش ساٞشٚ 9دس ٔٙبصَ،چٙب٘چٝ ًَٛ ساٞشٚي اسسجبًي اسبق ٞبي خٛاة ثيؾ اص *

 .،آؿىبس ػبص ٘لت ؿٛد(ٞٓ ا٘شٟب
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چٙب٘چٝ ثٙب ثٝ داليّي چٙيٗ أىب٘ي . ثٟشش اػز آؿىبسػبص دس ٔشوض ػمف  ٚ يب سب حذ أىبٖ دس ٔشوض ػمف ٘لت ؿٛد*

فشاٞٓ ٍ٘شدد ٚ يب اػجبس ثٝ ٘لت دٚ يب ثيـشش آؿىبسػبص دس يه فوب ٚػٛد داؿشٝ ثبؿذ، فبكّٝ ٞش يه اص آؿىبسػبصٞب  اص 

 15 سب 10ثشاي ٘لت آؿىبسػبص ديٛاسي ايٗ فبكّٝ اص ػمف ثبيذ ثيٗ .  ػب٘شي ٔشش ثبؿذ10ديٛاس ػب٘جي ٘جبيذ وٕشش اص 

 .ػب٘شي ٔشش ثبؿذ

 . ػب٘شي ٔششي اص ثّٙذ سشيٗ لؼٕز ػمف ٘لت ٕ٘ٛد90دس اسبلٟبي ثب ػمف ؿيت داس،آؿىبسػبص سا ٔي سٛاٖ دس فبكّٝ *

 .ٔشش اص أبوٗ چٖٛ آؿذض خب٘ٝ ٚ ػشٚيغ ٞبي ثٟذاؿشي فبكّٝ داؿشٝ ثبؿٙذ9/0دسىشٛسٞبي دٚدي ثبيذ حذالُ  *

ٔشش اص دسيچٝ ٞبي سفز ػيؼشٓ سٟٛيٝ ٌٔجّٛ يب دسيچٝ ٞٛاي ثيشٖٚ فبكّٝ 9/0دسىشٛسٞبي دٚدي ثبيذ حذالُ * *

 .داؿشٝ ثبؿٙذ

 دسػٝ ٚ ثيـشش اص 32دسىشٛسٞبي دٚدي ٘جبيذ دس دبسويٍٟٙب، آؿذضخب٘ٝ ٞب ٚ أبوٙي وٝ دٔبي آٖ ٞب وٕشش اص *

 دسكذ سؼبٚص وٙذ ٚ حذاوظش 93ٕٞچٙيٗ سًٛثز ٘ؼجي ٔحيي ٘جبيذ اص . دسػٝ ػب٘شيٍشاد اػز، ٘لت ؿٛ٘ذ100

 . ٔشش دس طب٘يٝ ثيـشش ثبؿذ15ػشٓز ٚصؽ ثبد ٘جبيذ اص 

ثٌٛس وّي ثٟشش اػز آؿىبسػبصٞب دس ٔٔشم حشوز ؿذيذ ٞٛا دس ٔؼيش ٞٛاي آؿذضخب٘ٝ يب فوبٞبي ٔـبثٝ لشاس *

 .ٍ٘يش٘ذ ٚ يب ديٛاس ثيٗ آٖ ٞب حبيُ ثبؿذ

 ٔشش اص ايٗ ٌٛ٘ٝ چشإ 3/0ثشاي ػٌّٛيشي اص سبطيشار ٘بخٛؿبيٙذ سشا٘غ چشإ ٞبي فّٛسػٙز، ثبيذ دسىشٛسٞب حذالُ *

 .ٞب فبكّٝ داؿشٝ ثبؿٙذ

  NFPA  72حذاوظش ػٌح سحز دٛؿؾ آؿىبسػبصٞبي دٚدي ٘مٌٝ اي ثشاػبع ػبثؼبيي ٞٛا ثش اػبع اػشب٘ذاسد * 

 .سٔييٗ ٔي ؿٛ٘ذ

 حذاكثش سؽح تحت پَضص آضكاسساصّاي دٍدي ًمؽِ اي تشاساس جاتجايي َّا: (3-10)جذٍل 

 سؽح تحت پَضص تِ اصاي ّش آضكاس ساص

M2                               ft2 

تؼَيط َّا تِ اصاي ّش 

 تاس دس ساػت
 حذالل تؼَيط َّا

61/11 

23/23 

84/34 

125 

250 

375 

60 

30 

20 

1 

2 

3 
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45/46 

06/56 

68/69 

500 

625 

750 

15 

12 

10 

4 

5 

6 

29/81 

61/83 

61/83 

61/83 

875 

900 

900 

900 

6/8 

5/7 

7/6 

6 

7 

8 

9 

10 

 ًصة آضكاسساصّاي حشاستي

ٔشش ٚ حذاوظش 3/5 ٔشش ثشاثش ثب 5حذاوظش فبكّٝ ثيٗ آؿىبسػبصٞبي حشاسسي ٘مٌٝ اي دس ػمف ٞبي سخز ثب دٞب٘ٝ *

 . ٔشش ٔشثْ اػز50ػٌح لبثُ دٛؿؾ 

ثب افضايؾ اسسفبّ اص ػٌح دٛؿؾ آؿىبسػبص .  ٔشش اػز1/9حذاوظش اسسفبّ ٘لت ثشاي آؿىبسػبصٞبي حشاسسي ٘مٌٝ اي *

 .ٌٔبثك ػذَٚ صيش وبػشٝ ٔي ؿٛد

 حذاكثش استفاع ًصة تشاي آضكاسساصّاي حشاستي ًمؽِ اي تا افضايص استفاع(:3-11)جذٍل 

 (%)سؽح پَضص (m)استفاع

05/3 

66/3 

27/4 

100 

91 

84 

88/4 

49/5 

10/6 

77 

71 

64 
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71/6 

32/7 

93/7 

58 

52 

46 

54/8 

14/9 

40 

34 

 

 . ٔشش اػز ٘لت ؿٛ٘ذ9آؿىبسػبص حشاسسي افضايـي ٘جبيذ دس ٔحُ ٞبيي وٝ ػمف آٖ ثّٙذسش اص *

 . ٔشش اػز ٘لت ؿٛ٘ذ5/7آؿىبسػبص حشاسسي دٔبي طبثز ٘جبيذ دس ٔحُ ٞبيي وٝ ػمف آٖ ٞب ثّٙذ سش اص *

 .آؿىبس ػبص حشاسسي افضايـي ٘جبيذ دس ٔحُ ٞبيي وٝ سغييشار ٘بٌٟب٘ي دٔب ٚػٛدداسد ٘لت ؿٛ٘ذ*

 .آؿىبسػبص دٔبي طبثز ثيـشش ٔٙبػت ٔٛسٛسخب٘ٝ ٞب، آؿذضخب٘ٝ ٞب ٚ ٔحُ اػشمشاس وٛسٜ ٞبي ٞٛاي ٌشْ اػز*

 .آؿىبسػبصٞبي حشاسسي افضايـي ثيـشش ٔٙبػت دبسويًٙ ٞب ٔي ثبؿذ*

ثيـشش اص حذاوظش دٔبي صيش ػمف  (دسػٝ ػب٘شيٍشاد11) دسػٝ فبسٟ٘بيز 20٘شخ افضايؾ دٔبي آؿىبسػبص ثبيذ حذالُ *

 .ثبؿذ

( H)ثٝ ثّٙذي ػمف (W) ثبؿذ ٚ ٘ؼجز فٛاكُ سيش10/0ثيـشش اص  (H)ثٝ ثّٙذي ػمف (D)اٌش ٘ؼجز ٕٓك سيش *

 . ثبؿذ،آؿىبس ػبص حشاسسي ثبيذ دس ٞش يه اص فشٚسفشٍي ٞبي ٘بؿي اص ٚػٛد سيشٞب دس ػمف ٘لت ؿٛد40/0ثيـشش اص 

  40/0وٕشش اص (W/H) ٚ ٘ؼجز فٛاكُ سيش ثٝ ثّٙذي ػمف10/0وٕشش اص  (D/H)اٌش٘ؼجز ثّٙذي سيش ثٝ ٕٓك ػمف *

 .ثبؿذ، آؿىبسػبص حشاسسي ثبيذ دس ػٌح صيشيٗ سيش ٘لت ؿٛد

فٛاكُ ثيٗ آؿىبسػبصٞب ثبيذ ثش ٔجٙبي وبسبِٛي وبسخب٘ؼبر ػبص٘ذٜ سٔييٗ ؿٛد ٚ دس ٞش حبَ فبكّٝ ٞش يه اص *

 فبكّٝ سٔييٗ ؿذٜ ثيٗ آؿىبسػبصٞب ثٛدٜ ٚ فبكّٝ ٞشيه اص آؿىبسػبصٞب ثب 2/1آؿىبسػبصٞب ثب ديٛاسٜ ٞبي ػب٘جي ثبيذ 

 . فبكّٝ ثيٗ دٚ آؿىبسػبص ثبؿذ7/0٘مبى وٙغ يب ٌٛؿٝ فوبٞب ٘يض ثبيذ 
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 ًصة ضستي ّاي اػالم حشيك

 ػب٘شي ٔششي اص وف سٕبْ ؿذٜ ٘لت ؿٛ٘ذ ٚ ٘جبيذ 137ؿؼشي ٞب ثبيذ وبٔال لبثُ سٚيز ثبؿٙذ ٚ حذاوظش دس اسسفبّ *

 . ػب٘شي ٔشش ؿٛد110اسسفبّ ٘لت آٖ ٞب اص وف وٕشش اص 

 .ؿؼشي ثبيذ دس ٘ضديىي دسة ٞبي خشٚػي ٚ ٔؼيشٞبي فشاس ٘لت ؿٛ٘ذ*

 . ٔشش فبكّٝ ٘جبؿذ30ؿؼشي ٞب ثبيذ دس ٔؼيشٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ٘لت ؿٛ٘ذ وٝ ثشاي دػششػي ثٝ آٖ ٞب ثيؾ اص *

ثٌٛسوّي ثٟشش اػز ؿؼشي ٞبي ٔٛسد اػشفبدٜ دس يه ػبخشٕبٖ اص يه ٔذَ ٚ داساي ؿىّي ٕٞؼبٖ ثبؿٙذ، ٍٔش *

آ٘ىٝ ثٝ دِيُ ٚػٛد ثخبس يب سًٛثز دس ثٔوي ٔىبٖ ٞب، اِضاْ ثٝ اػشفبدٜ اص ؿؼشي ٞبي هذآة وٝ داساي ؿىّي ٔشفبٚر 

 .ٞؼشٙذ ٚػٛد داؿشٝ ثبؿذ

 . طب٘يٝ ثبؿذ3صٔبٖ سبخيش ثيٗ سحشيه ؿؼشي ٚ اسػبَ ػيٍٙبَ ٘جبيذ ثيؾ اص *

ثٝ ٕٞيٗ دِيُ سً٘ لشٔض . سً٘ ؿؼشي ٞب ثبيذ اص سً٘ ديٛاسي وٝ سٚي آٖ ٘لت ٔي ؿٛ٘ذ وبٔال ٔشٕبيض ثبؿٙذ*

 .ٔٙبػت سشيٗ سً٘ ثشاي ٕ٘بيبٖ وشدٖ ؿؼشي ٞب اػز

 . ٔششي اص دسة ٞب ٚ خشٚػي ٞب ي ٞش ًجمٝ ٘لت ؿٛ٘ذ5/1ؿؼشي ثبيذ دس فبكّٝ *

 ٔشش ٓشم داؿشٝ ثبؿٙذ، ؿؼشي ٞب ثبيذ دس ٞش دٚ 2/12دس كٛسسي وٝ ٔؼٕٛٓٝ اي اص دسة ٞبي ٚسٚدي ثيؾ اص *

 . ٔشش ٘لت ؿٛ٘ذ5/1ًشف ٚ ثب ٕٞبٖ فبكّٝ 

 ًصة تجْيضات ّطذاس ضٌيذاسي

دس أبوٙي وٝ دس آٖ ٞب ٔٛػيمي ثب كذاي ثّٙذ دخؾ ٔيـٛد ، سٛكيٝ ؿذٜ وٝ ثٝ ٍٞٙبْ ُٕٓ وشدٖ ػيؼشٓ آالْ 

 . دػي ثُ  ثبؿذ 80دس ايٗ أبوٗ ػٌح كٛر ٔي سٛا٘ذ ثيؾ اص . حشيك، ٔٛػيمي ثٝ كٛسر خٛدوبس لٌْ ؿٛد

ثشاي . چٙب٘چٝ سٟٙب اص يه آطيش ثشاي آالْ حشيك اػشفبدٜ ٔي ؿٛد ، ثٟشش اػز وٝ ثشاي آٖ دٚ ٔذاس دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد 

 .چٙذ آطيش ٞٓ اػشفبدٜ اص دٚ ٔذاس ػذاٌب٘ٝ ٌٕٔئٗ سش اػز 

ثٝ ٍٞٙبْ ًشاحي ػيؼشٓ آالْ حشيك ٚ ػبٕ٘بيي . ثؼشٝ ؿذٖ دسٞب ٔٛػت وبٞؾ ػٌح كٛر دس اسبق ٞب ٔي ؿٛد 

دسٞبي ِٕٔٔٛي دس حذٚد . ٕ٘ٛدٖ ٔحُ ٘لت آطيشٞب ٚ صً٘ ٞب دس ساٞشٚ ٞب ٚ ػشػشاٞب ثبيذ ثٝ ايٗ ٘ىشٝ سٛػٝ ٕ٘ٛد 

 . دػي ثُ اػز 30 دػي ثُ اص ػٌح كٛر ٔي وبٞٙذ ٚ ايٗ ٔمذاس ثشاي دسٞبي هذ حشيك 20

 .اػشفبدٜ اص سٔذاد ثيـششي صً٘ يب آطيش وٓ كذا ثٟشش اص وبسثشد سٔذاد وٕي صً٘ دش كذا اػز 
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 .ثٟشش اػز آطيشٞب دس ٘ضديىي دسٞب يب ديٛاسٜ ٞبي ػذا وٙٙذٜ لشاس ٌيش٘ذ

دس ٔٛسد ا٘ٛاّ ديٛاسي اسسفبّ ٘لت آٟ٘ب . ٞـذاسدٞٙذٜ ٞبي ؿٙيذاسي ٕٔىٗ اػز اص ّ٘ٛ ديٛاسي يب ػمفي ثبؿٙذ

 .ٔشش اص وف سٕبْ ؿذٜ اػز 30/2

 . ٞشسض ثبؿذ 1000 سب 500فشوب٘غ ٞـذاسدٞٙذٜ ٞبي ؿٙيذاسي ثبيذ ثيٗ 

 .كذاي آطيش يب صً٘ ثبيذ وبٔال اص كذاي ٓبدي دس أبوٗ ٔخشّف ٔشٕبيض ثبؿذ 

ا٘ٛاّ آؿىبسػبص ٞبي ٔحّي ٚ ا٘فشادي وٝ ثٝ ًٛس . ثشخي آطيشٞب ٚ صٍٟ٘ب ثخـي اص ػبخشبس آؿىبسػبص ٔحؼٛة ٔي ؿٛ٘ذ 

 .ٔؼشميٓ ثٝ ثشق ٔشلُ ؿذٜ ٚ ثٝ كٛسر ٔشوضي وٙششَ ٕ٘ي ؿٛ٘ذ داساي ثخؾ ٞـذاس ؿٙيذاسي ٞؼشٙذ 

 دػي ثُ ٔٙبػت فوبٞبي ثبص ٚ أبوٗ دش ػش ٚ كذاي كٙٔشي 120 سب 110آطيشٞبي كٙٔشي ثب خشٚػي ٞبي ثبال ثيٗ 

 .ٞؼشٙذ 

 ٔيّي ٔشش وبسثشد 20 ٔيّي ٔشش ٚ 150 ٔيّي ٔشش ، 100صً٘ ٞبي آالْ حشيك اغّت اص ّ٘ٛ ٔذٚس ٚ دس ا٘ذاصٜ ٞبي 

 .ثٝ ٘ؼجز افضايؾ لٌش ، خشٚػي ٘يض ثيـشش اػز . داس٘ذ 

ٔجّٕبٖ، ًَٛ ٔؼيش، ػٙغ ديٛاسٜ ٞب، ثبص يب ثؼشٝ ثٛدٖ دسة ٞب ٔي سٛا٘ٙذ دس ػٌح كٛر ٘بؿي اص ّٕٓىشد آطيش يب 

دس كٛسر ٚػٛد ٘بسػبيي كذا ثٝ دِيُ ٚهٔيز خبف ػبوٙيٗ ٚ يب ٔـىُ . صً٘ ٔٛطش ثبؿٙذ يب آٖ سا وبٞؾ دٞٙذ 

ؿٙٛايي ايـبٖ ثٟشش اػز اص سؼٟيضار ٞـذاسدٞٙذٜ ديٛاسي ٔب٘ٙذ چشإ ٞبي چـٕه صٖ ٚ ٌشداٖ ٘يض اػشفبدٜ ٕ٘ٛد ٚ 

 .يب حشي اص حغ الٔؼٝ ػبوٙيٗ ثشاي خجش سػب٘ي اػشفبدٜ وشد 

دس ٔٙبصَ ٔؼىٛ٘ي ٌزؿشٝ اص ٘لت آطيش دس داخُ فوب ثٟشش اػز آطيشي ٘يض دس ٘ضديىي دس خشٚػي ٚ يب ثيشٖٚ آٖ ثشاي 

 .خجش ٕ٘ٛدٖ ٕٞؼبيٍبٖ ٘لت ؿٛد سب ثٝ ٍٞٙبْ ثشٚص حشيك أذادسػب٘ي ػشيْ سش آغبص ٌشدد 

دس وٙبس اػشفبدٜ اص ا٘ٛاّ صٍٟ٘ب ٚ آطيشٞبي آالْ حشيك ٔي سٛاٖ اص ثّٙذٌٛ ٘يض ثشاي اًالّ سػب٘ي ٚ آالْ ٞـذاس اػشفبدٜ 

 .ٕ٘ٛد 

اسبق ٞب ثش اػبع سؼٟيضار ٚ ٔجّٕبٖ ٚ وبٞؾ يب افضايؾ ػٌح كذا ثٝ ػٝ دػشٝ ػخز ، ِٕٔٔٛي ٚ ٘شْ سمؼيٓ ٔي 

اسبق ٞب يب فوبٞبي خبِي اص ٔجّٕبٖ، دشدٜ ٚ يب ٚػبيّي اص ايٗ دػز اص ػّٕٝ أبوٗ ػخز ٔحؼٛة ٔي ؿٛ٘ذ، . ؿٛ٘ذ 

. حٕبْ، ػشٚيغ ٞبي ثٟذاؿشي ٚ آؿذضخب٘ٝ ٞب اص ايٗ ٌٛ٘ٝ أبوٗ ٞؼشٙذ 
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 همذاس تصحيح صَت دس ضشايػ هختلف

 (هتش هشتغ  )سؽح 
 همذاس تصحيح تشاي 

 dBAاتاق ًشم 

همذاس تصحيح تشاي  

 dBAاتاق هؼوَلي 

همذاس تصحيح تشاي  

 dBAاتاق سخت 

9/2 - 4/2 

6/3 - 0/3 

6/4 - 7/3 

0 

1- 

2- 

0 

1 

0 

4 

3 

2 

8/5 - 7/4 

3/7 - 9/5 

2/9 - 4/7 

3- 

4- 

5- 

1- 

2 -

3- 

1 

0 

1- 

6/11 - 3/9 

7/14 - 7/11 

8/14 - 5/18 

6- 

7- 

8- 

4- 

5- 

6- 

2- 

3- 

4- 

3/23 - 6/18 

4/29 - 4/23 

0/37 - 5/29 

9- 

10- 

11- 

7- 

8- 

8- 

5- 

6- 

7- 

6/46 - 1/37 

7/58 - 7/46 

0/74 - 8/58 

12- 

13- 

14- 

10- 

11- 

12- 

8- 

9- 

10- 

1/93 - 1/74 

4/117 - 3/93 

15- 

16- 

13- 

14- 

11- 

12- 
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 ًصة تجْيضات ّطذاس دٌّذُ ديذاسي 

اغّت الٔخ ٞبي ٔٛسد اػشفبدٜ دس چشإ ٞبي ٞـذاسدٞٙذٜ اص ّ٘ٛ ٌضٖ٘ٛ چـٕه صٖ ٞؼشٙذ وٝ ٘شخ هشثبٖ آٖ ٞب 

 . ثبس دس طب٘يٝ اػز 3 سب 1ثيٗ 

 . ٔشش سؼبٚص وٙذ 30فبكّٝ ثيٗ ٞـذاسدٞٙذٜ ٞبي ديذاسي ٘جبيذ اص 

:  ثش اػبع ًَٛ ساٞشٚ اص ًشيك ػذَٚ صيش سٔييٗ ٔي ؿٛد cd 15حذالُ سٔذاد چشإ ٞبي ٞـذاس ثب ؿذر 

  تش اساس ؼَل ساّشcdٍ 15حذالل تؼذاد چشاؽ ّاي ّطذاس تا ضذت :(3-12)جذٍل 

ؼَل ساّشٍ  

m 

ؼَل ساّشٍ 

ft 

تؼذادس 

ّطذاسدٌّذُ 

 15cdديذاسي 

14-4/6 30  - 0 1 

6/39 - 45/9 130 -31 2 

70 - 93/39 230 - 131 3 

64/100 - 4/70 330 - 231 4 

1/131 - 9/100 430 - 331 5 

5/161 - 4/131 431 - 530 6 
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