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 فـٟـطؾـز ٔـغـبِـت

ممذمٍ 

دستًرالعمل َاي حفاظتي ي ايمىي كارگاٌ َا 

آضىايي كلي تا مكان كارآمًزي 

پان سازي خراتٍ 

گًدترداري 

پيادٌ كردن ومطٍ 

تتًن مگر 

ي ضمع تىذي لالة تىذي فًوذاسيًن 

آرماتًرتىذي 

علت استفادٌ ي فًالد ي ميل گرد در ساختمان َا ي پي 

وحًٌ آرماتًرتىذي 

خم كردن آرماتًر 

تتًن ريسي فًوذاسيًن 

مخلًط كردن تتًن 

وحًٌ درست كردن ستًن َاي فلسي تا يرق 

اتصال ستًن َا تٍ فًوذاسيًن 

ستًن َاي عمًدي تا ستًن َاي افمي  تراز كردن

تير يرق َا عايك كاري 

ساخت تيرچٍ طثمات 

سمف 
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كطيذن ديًار تيست ي دي ساوتي متري 

وكيسٖ سيغٝ ٞبي زٜ ؾب٘شي ٔشطي 

 

 

 

 

 ـمـسٔـْٝ

وـٝ زض آ٘ؼب ٔكغَٛ ثـٝ ٌـصضا٘ـسٖ زٚضٜ  يثٛزٜ ٚ وبضٌبٜ انفٟبٖزض قٟط  ئحُ وبضآٔٛظ

ؾمف اَٚ  يضا قبُٔ سب اػطا ذطاثٝ يه اظ يذبن ثطزاضر ػّٕيبْ اظ يثـٛز يوـبضآٔـٛظ ي

. ٔيسثغَٛ ا٘ؼب

ٔؿئٛالٖ،  يطٚ ؾب ذٛضاؾٍبٖ ٔطوع ظٚاضٜٚاحس  يزا٘كٍبٜ آظاز اؾالْ ير ػّٓٞيبثب سكىط اظ 

 يغزض يٌـٛ٘ـٝ وٛقف ٞيچوـٝ اظ  اؾبسيس يطؾـبٚ  ويب٘ي  ٟٔٙسؼ يآلـباؾشبز ضإٞٙب ػٙبة 

 يزْ ٟ٘بياآ٘ـبٖ ثٟطٜ ٔٙس ثـٛزٜ  يغزض ياظ ظحٕبر ثـ سحهئُطحّٝ اظ  يٗ٘ىـطزٜ ٚ سـب ا

. ْيضا زاض يسكىـط ٚ لسضزاٖ

            

 

  يساختمان يكارگاٌ َا ييمهي ا يحفاظت يتًرالعملُادس

 قيٗآٖ افطاز ثب ٔب اؾز وٝ ضٕٗ يقـبٔـُ ٔطاحـُ ٔشؼسز يؾبذشٕبٖ يوـبضٞـب ياػطا

ٞب أىبٖ ٚلـٛع  يييػٚضٚاثظ  يٗا. ، اثعاض ٚ ٔهبِح ٌٛ٘بٌٖٛ ؾطٚوبض زاض٘س يؾبذشٕبٖآالر 

زض لجبَ  يا٘ؿبٖ افطازٔحـبفظز اظ . زٞـٙـس  يْ يفضا افـعا يا٘ؿـبٖ يٚ٘يط يحٛازص ضا ثـطا
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 قيٗاثـعاض ٚ ٔب يسضٚ ثـب يٗاظ ا. ثطذٛضزاض اؾـز  يٜ ايػٚ ٕٞيزاظ وـبض اظ ا يحٛازص ٘ـبقـ

ٖ عٕيٙبوبُٔ لطاض ٌـطفـشـٝ ٚ اظ ؾبِٓ ثٛزٖ آٟ٘ب ا يآالر ثـٝ عٛض ٔؿشٕط ٔٛضز ثبظضؼ

 ٔيٗسب يثطا. اظ افطاز ثب سؼطثٝ اؾشفبزٜ قٛز  يسثب ٘يعٞب  قيٗٔب يٌيطزض ثىبض . حبنُ قٛز 

ا٘ؼبْ  ليكز ييعثط٘بٔٝ ضزلز ٚ وـبضٞـب ثـب  يٕٞٝ  يسثـب يؾبذشٕبٖ يٞـب وبضٌبٜ ييٕٗا

 يثطا ئهبِح ٔعاحٕز ييب سرّيٝ وـٝ ٍٞٙبْ وبض  ٚزض ضٕٗ ثبيس زلز زاقشٝ ثبقيٓ . ٌيط٘س

 يدط ؾط ٚ نسا زض قت ذٛززاض ياظ ا٘ؼبْ وبضٞب ٕٞچٙيٗ. ز ٘كٛزيؼبا يطيٗٚ ؾب يٍبٖٕٞؿب

ٚ  يقٟطزاض يلجال اػبظٜ  يسزض قت ا٘ؼبْ قٛز ثب يوٝ الظْ اؾز وبض يزض نٛضر. قٛز 

. ٔمبٔبر ٔؿئَٛ وؿت قـٛز 

 

  يتا مكان كار آمًز يكل ييآضىا

چٟبض عجمٝ  يؾبظٜ آدبضسٕبٖ يه يدطٚغٜ اػطا . ثبقس يذطاثٝ ْ يه ئىبٖ وـبض آٔـٛظ

. ٔـٛضز ٘ـظـط اؾـز  يفّعاؾىّز  ؾيؿشٓثب  يٚاحس ثيؿز ٚچٟبض

 ٔٛضزٜ ٘ظط ٔبؾبذشٕبٖ  يثٙبيطآٖ ظ (60)% 3/2 يجبٔشط ثٛزٜ وـٝ سمط 60زض  32 ٔيٗاثؼبز ظ

: قـٛز  يضا قـبٔـُ ٔـ

 يدبن ؾبظ ضا وـٝ لجُ اظ يِصا اثشسا ٔطاحُ قيٓثب يْ ذطاثٝ يدبن ؾبظٔـب زض ٔطحّٝ  يٙها

                               : ييٕٓ٘ب يشوـط ْ  يالًش ٘يٓثٍصضا زيثـب

ثـٝ  يدبن ؾبظٚ وؿت ٔؼٛظ  يا٘ؼبْ ٔطاحُ لبٖ٘ٛ ياثـشسا وبضفطٔب ٔٛظف اؾز ثـطا

. ثظ ٔطاػؼٝ وٙس يطٔطاػغ ش يٍطٚ ز يقٟطزاض
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 ئجٗ يوبضفطٔب ٔٛظف ثـسازٖ سؼٟـس يدبن ؾبظٚ وؿت ٔؼٛظ  يدؽ اظ ا٘ؼبْ ٔطاحُ لبٖ٘ٛ

ثبٖ ذيبز ؾس ٔؼجط زض يؼبٖ ٚ ػـسْ ايٍبٕٞؿب يثـطا يفز ٔعاحٕز ٚ ؾّت آؾبيؼبـط ػسْ اة

ثط ػّٛ  يفطٔب ٔٛظف ثٝ سؼٟس ٔجٗ ضزض ضٕٗ وب. ثبقس  يْ يدبن ؾبظثٝ ٍٞٙبْ ؾبذز ٚ 

 يٚ ؾـبذز ٚ ؾـبظ ْ يدبن ؾبظٔؼبٚض ٍٞٙبْ  يٚ نسٔٝ ثٝ ؾبذشٕبٖ ٞب يتاظ سرط يٌيط

. اقس ة

ط حشيبا ااظٜ ٟٔٙسؼ ٘بظط ٚ ةثب اع يدبن ؾبظال ٚ ٌـطفشٗ ٔؼٛظ ؼ اظ ا٘ؼبْ ٔطاحُ ثبح

ثـٝ  ؾيتاظ آ يٌيطػٟز ػّٛ  يدبن ؾبظٍٞٙـبْ  ذبل زض يارسٕٟيسٜ وبُٔ ٚ اضئ

. ييٕٓ٘ب يْ ذطاثٝ يدبن ؾبظٔؼبٚض قطٚع ثـٝ  يؾبذشٕبٟ٘ب

 يظٔبٟ٘بؾـب يسثب ذطاثٝ يدبن ؾبظٚ لجُ اظ  ياظ قٟطزاض يدبن ؾبظدؽ اظ اذص ٔؼٛظ 

الظْ ضا  يٞـب يزازٜ ٚ ٕٞبًٞٙ  لطاض ا زض أٛض وبضض ... ٌـبظآة ثطق ؾبظٔبٖ لجيُثٛعٝ اظ ٔط

  . ييٓآٟ٘ب الساْ ٕ٘ب ٘هتٚ ٘ؿجز ثٝ  يٓثؼُٕ آٚض

 

 

 

 

 

 

خراتٍ  يزپان سا



 

 
6 

 يهضا ثٝ  يٚ ٌٛزثطزاض  يدبن ؾبظر ػّٕيب يٙٝزض ٚلز ٚ ٞع يينطفٝ ػٛ يوبضفطٔب ثطا

٘ىـبض عجك لطاض زاز ٔٙؼمس قسٜ ديٕبثؿشٗ لـطاض زاز  ٘ىبض ؾذـطزٜ ٚ دـؽ اظديٕب اويخ

  .وٙس ٔٙشمُاظ وبضٌبٜ  ثٝ ثيطٖٚوطزٜ ٚ  سٕيعضا  ذطاثٝ دط اظ ظثبِٝ ػبرقٛز  ئٛظف ْ

 يْ يٚ ؾبذز ٚ ؾبظ ضػبيز وبُٔ ٘ىبر ايٕٗ يػٕطاٖ ييه ٘ىشٝ حبئع إٞيز زض دطٚغٜ ٞب

 يفّع يٞبٜ ؾبظ  ايطاٖ يْ ٟٔٙسؼزا٘يٓ وٝ أطٚظٜ عجك آئيٗ ٘بٔٝ ؾبظٔبٖ ٘ظب يْ.  ثبقس

وٝ ثب  يثشٖٛ يؾبظٜ ٞب    ٚ ٘يع ذٛز اؾشفبزٜ وٙٙس يٞبٜ زض ؾبظ يثبيس اظ سيطآٞٗ ضطة زض

عجك لٛا٘يٗ ٔٙسضع  يٚ ػٕٛز يافك يقٙبغ ثٙس يقٛ٘س ثبيس زاضا يؾيؿشٓ زيٛاض ثبضثط اػطا ْ

 . ثبقس يْ يػب٘ت يضٚٞبٔمبثّٝ ؾبظٜ ثب ٘ي يزا٘يٓ وٝ ايٗ ػُٕ ثطا يْ. ٘ـسزض آئيٗ ٘بٔٝ ثب

ايٗ ٘ىشٝ اظ  يظِعِٝ ذيع لطاض ٌطفشٝ اػطا يحبَ ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ وكٛض ٔب زض ٔٙغمٝ 

.        ثبقس يْ يإٞيز فٛق آِؼبزٜ ا ياِعأبر ٚ زاضا

 

   يگًدتردار

ؾذؽ . وطزٚ ؾذؽ ِٛزض قطٚع ثٝ وبض  ضٌبٜ آٚضزٜ قسوـب ثـٝ يؾشيهخ الچـطزض ِـٛ يـه

ا٘شمبَ  ييٍطزٔىبٖ  وطزٜ ٚ ثـٝ يٌيطٖ ثبضٔيٛوب يهٚؾظ ٕٞبٖ ِٛزض زض ذبن حبنّٝ ضا ر

. يٓزاز

ثٝ ٔحُ وبضٌبٜ يه ضٔخ ايؼبز وطزٜ ثٛزيٓ وٝ  يػجٛض ٚ ٔطٚض ِٛزض ٍٞٙبْ ٌٛزثطزاض يثطا

.  يت ٕ٘ٛزيٓسرطٚ زؾز افعاض ثيُ ٚ وًّٙ  ضا سٛؾظ وبضٌطاٖ آٖ دـؽ اظ اسٕبْ وبض ِٛزض
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ؼ اظ ح. زيسٖزضي ٔـخض يٚ ذبن ثطزاض سرطيتوًّٙ ٔكغَٛ ٚ  ثيُ يٚؾيّٝ اٖ ثٝ ٌـطضوـب

ــ ضا وبٔال آة زازٜ ٚ سٛؾظ  ظٔيٗ وبضٌبٜٔطحّٝ ؾغح وبض ــ  يٖٗ ايباسٕبْ وـبض ٚ دـب

سب ؾغح وـبض وبٔال ٔشطاوٓ قٛز ٚ ثؼسٞـب زض اطـط ٚظٖ ؾبذشٕبٖ .ثيس٘سوٛ يغّشه زؾز

.  ٘ـىـٙـس٘كؿز 

ضا  ياحشٕبَ يثٛسـٝ ٞب زضذز ٚ زيثب يزثطزاضٚي ٜةع اظ قطٚ َلت ٜنْ ٚـ ضٔشصن ز ثبياِجشٝ 

ٕ٘ٛز وٝ ثٝ ايٗ وبض ػّٕيبر ثٛسٝ  يػٕغ آٚض ٔٛػٛز اؾز اظ ٔحُ وبض وٝ زض ٔحُ وبضٌبٜ

 . ٌٛيٙس يْ يوٗ

ضا وٝ ٕٔىٗ اؾز ٔٛػت  يسرشـٝ ؾًٙ ٚ ٔٛا٘غ يب يلسيٓ يٕٞچٙيٗ ثبيس ٔحُ چبٜ ٞب

 ياٌط ثب ٌٛز ثطزاض ٘يعٚ  .الساْ ٕ٘ٛز آٟ٘ب يٚ ٘ؿجز ثٝ ايٕٗ ؾبظ يقٙبؾبيقٛ٘س  حبزطٝ

قٕغ  ؾيّٝآٟ٘ب ثٛ ييٕٗااظ  يسقٛز ثـب ئؼبٚض زچـبض ٔربعطٜ ْ يٞـب ؾبذشٕبٖ ياضيسدب

  .اعٕيٙبٖ حبنُ ٕ٘ٛز ثغٛض ٔغٕئٗ ، ؾذط ٚ ٟٔبض وطزٖ ؾبذشٕبٖ ٞـبظيط دبيٝ ٞـب يثٙس

قـٛ٘ـس  يسح ثـبظزيهالش اقربل ي ؾيّٝثٝ ٚ ضفغ ذغط ٔطسجبً سـب يسثب يػٛأُ حفبظزيٗ ا

ضٌـطاٖ ٚ وـب يػبٖ ٔٙيـزٔؼبٚض ٚ ا يسـب ٔٛػجبر حفبظز ٔـٛطـط ؾبذشٕبٖ ٞـب

 يالظْ ثـطا ييٕٗار اسؼٟيع٘ىبضٔٛظف اؾز ديٕب. ثـبقـس سـبٔيـٗ ٘ـيـع ٞـب ٞـٕـؿـبيـٝ

فبنّٝ  يسٚ وًّٙ وبضٌطاٖ ثب ثيُثب  يزض حفبض. ٞـسآٟ٘ب لطاض ز ذشيبضحفبظز وبضٌطاٖ ضا زض ا

ٔـشـط  يهوـٝ ػٕك آٟ٘ب اظ  ػٕيك يٞـبقيبضزض ٌـٛزاِـٟـب ٚ . زاقشٝ ثبقٙس يىسيٍطظا يوبف

.  ثىبض ٌٕبضز  ييوبضٌطاٖ ضا ثٝ سٟٙب يسثبقس ٘جب ثيكشط

 يثـطا ،ٔـشـط يهسـٛاٖ سـب ػٕك  يضا ْ يعجيغثـب ضعـٛثـز  يٞـب ٔيٗزض ظ يذبوـجـطزاض

 ئـشـط ٚ ثطا  2ذـبن ضؼ  يثـطا ،ٔـشـط  5/1ضؼ زاض ٔبؾٝ  يثطا ،ٔـشـط  25/1ٔـبؾـٝ 
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ٔٛاضز ثـب  يطزض ؾـب. ، ؾذط ٚ حبئُ ا٘ؼبْ زازييٕٗا يٞـب يٝض ٔشطاوٓ ضا ثسٖٚ دبثؿيبذبن 

الظْ  ييٕٗا ثيطاعطاف سسا يفيهسطايظ ٚ قطا يسـٛػـٝ ثـٝ ػٙؽ ذبن ، ػٕك ٌـٛزثـطزاض

 يضؼ ْالظْ شوط اؾز وٝ ذبن ايٗ ٔٙغمٝ اظ ػٙؽ . ززٌـط ياسربش ْسٛؾظ ٔؿئٛالٖ 

   .ثبقس

 

 

 

 

 

 

 

 

  وـمـطـٍدن كـردٌ پـيـا

ثب  ٔيٗظ يضٚ وبغص ثط يَ ٘مكٝ ؾبذشٕبٖ اظ ضٚ٘ـشـمـبا يزٜ وطزٖ ٘مكٝ ثٝ ٔؼٗديبٞسف اظ 

 ٔيٗظ يٞب ٚ ؾشٖٛ ٞـب ٚ اثؼبز آٟ٘ب ضٚ يح ليكٔحُ ز يىٝثغٛض. ثبقس يْ ياثؼبز انُ

 يثـطا. قـٛز يسفبزٜ ْاؼ يوٗ يح يزٜ وطزٖ ٘مكٝ اظ ٘مكٝ ديبزض ٔٛلغ . ٔكرم ٌطزز

 يثطا. قـٛز ياؾشفبزٜ ْ ي٘مكـٝ ثـطزاض ثيٟٗٔٓ ٔؼٕٛال اظ زٚض يؾبذشٕبٖ ٞـب ي٘مكٝ 

. قـٛز  يٖ وـبض اؾشفبزٜ ْيؿٕباظ ٔـشـط ٚ ض يوٛچه ٚ ٔؼَٕٛ يؾبذشٕبٖ ٞب ي٘مكٝ 
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الـساْ  ٘مكٝ فٛ٘ساؾيٖٛ ليكزٜ وـطزٖ زديبوــبضٌــطاٖ ثـب حـضـٛض ٟٔٙسؼ ٘ـبظـط ثـٝ 

وبٔال اثؼبز فٛ٘ساؾيٖٛ ضا  ٖ وبض ٚ ٌچ يؿٕبٔشط، ض يٚؾيّٝ وٝ ثٝ  يثـٝ ٌـٛ٘ـٝ ا. ـسوـطزٖ

. ٘ـسزوـطزٜ ديب ٔيٗٔكرم وطزٜ ٚ آٖ ضا زض ظ

 

 

 

ن مگــر  تـتـً

 .ثـبقس يْ يظؾـب يح لـكط ِيٗاٌٚـٛيٙس  يْ ٘ـيـعٖ الغط ثـشـٛآٖ  ثـٝ وـٝ ٔـٍـطٖ ٚثز

زٚ  ثشٖٛ ٍٔط ٔؼٕٛال ثٝ. اؾز    150kg/m3 ياَ 100حسٚز ثشٖٛ ٍٔط ٖ زض ؾيٕبٔمساض 

 :ز ٌـيـط ئٛضز اؾشفبزٜ لطاض ْ ِيُز

. فٛ٘ساؾيٖٛ ثب ذبن يثشٖٛ انُ ٔؿشميٓاظ سٕبؼ  يٌيطػّٛ  يثطا:  1

. يؾبظ يازأٝ ح ينبف ثطا يز ؾغحيؼبضٌالغ وف فٛ٘ساؾيٖٛ ٚ ا يثطا:  2

ضربٔز  ـسٜ ثــٝٔكرم ـ ي، آٖ ضا زض ػـبٞـبوـبضٌـطاٖ دـؽ اظ ؾبذشٗ ثـشـٖٛ ٍٔط

. نبف وطز٘س  يجبًآٖ ضا ثـب ٔبِٝ سمط يٚ ؾغح ضٚ يرشٝٔشط ض يحسٚزا زٜ ؾب٘ز

٘ٝ وـطزٖ ٚ ديٕب يٚ دٙؼبٜ ، ثطا ض نسػيبؾبذشٗ ثشٖٛ ٍٔـط ثب  يوـٝ ثـطا ػبِت سٛػٝ اؾز

. قس  يضٚغٗ اؾشفبزٜ ْ يضْيويّٛ ثيؿز  يض اظ حـّـت ٞـبػيب سؼييٗ

چٟبض ؾبػز ثٝ آة زازٖ ٔرشهط  يٚ ٌصقز حسٚزا ؾٝ اَثشٖٛ ٍٔط  يرشٗوبضٌطاٖ دؽ اظ ض

اظ ٞط  حسٚزاً ٍٔـطثشٖٛ  يرشٗالظْ ثٝ شوط اؾز وٝ زض ٍٞٙبْ ض .آٖ دطزاذشٙس يٚ ؾغح
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 يٗوٝ اِجشٝ ا. يٓوطز ييعثشٖٛ ض فٛ٘ساؾيٖٛ ضـرـبٔـزاظ  ثيكشطٔشط يعطف ٞفز سب زٜ ؾب٘ز

. ثٛز يٚ وفطاغثٙس يلبِت ثٙس ياػطا ؾِٟٛز زض يوبض ثطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يي ضمع تىذ فًوذاسيًن يتـىـذ لـالـة

ثٝ  يب يثٝ نٛضر فّع يـب. زٌيطسٛا٘س نٛضر  ئؼٕٛال ثـٝ چـٙـس نٛضر ْ يلـبِـت ثٙس

.   يثـٝ نٛضر آػط يبٚ  ينٛضر چٛة
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ثٝ آٖ اقبضٜ  يالًزض وبضٌبٜ ٔٛضز ٘ـظـط اظ لبِت آػطي اؾشفبزٜ قس وٝ ش

  : وٙيٓٔي  

وبٔال ٔكرم  فٛ٘ساؾيٖٛ ضا ز وبضٌـطاٖ ٚ ثٙب ٔكغَٛ ثٝ وبض قسٜ اثؼبزثـؼـ ض اثـشـساي ضٚظز

آػطي فٛ٘ساؾيٖٛ ثب  ٖ وبض ػسا وطزٜ ؾذؽ ثٝ ؾبذشٗ لبِتيؿٕبي ض ؾيّٝوطزٜ ثـٝ ٚ

ٚ زٚ وبضٌط قطٚع وطز٘س ثٝ وٙسٖ ظٔيٗ ثطاي ايؼبز چبٜ ٞبي . اضسفبع ٔكرم دطزاذشٙس

. قٕغ ثٙسي

 يثٝ ٌطٜٚ آضٔبسٛضثٙس ثطا يُاض وبٔال آٔبزٜ سحٛفٛ٘ساؾيٖٛ ن يدؽ اظ ؾبذشٗ لبِت ثٙس

. ثٛز يح يقجىٝ ٔف ٚ آضٔبسٛض ثٙس ياػطا

  .يٓزاز ٌطٜٚ آضٔبسٛضثٙس ئُكرم وبض ضا سحٛ يٌطز ثـب قٕبضٜ ٞـب ٔيُ يسٟيٝ دؽ اظ 

 

 

   يآرماتًرتىذ

قس  يوبض ٌطٜٚ آضٔبسٛضثٙس ثٝ ؾطػز ا٘ؼبْ ْ ،سٛؾظ وبضٌطاٖ ثب سٛػٝ ثٝ ٚؾؼز ٔب٘ٛض

 يوٝ اظ ذبن ثطزاض يفٛ٘ساؾيٖٛ ضا اظ ذبن يقٙبغ ثٙس ثيٗ يٍٞٙبْ چبِٝ ٞب يٜٗ زض ااِجز

سب زض ٍٞٙبْ ثشٖٛ . يٓٔب٘سٜ ثٛز دـط وطز يثبق يقٕغ ثٙس يٚ چبٜ ٞب ضٔخ سٛؾظ وبضٌطاٖ

سـب زض . ثٛز دط ثـبقـس ي٘شيٕشطدٙغ ؾب يسيغٝ  يهوٝ زض ٚالغ  ي، دكز لبِت آػط ييعض

. ٌطزز يٌيطآٖ ػّٛ يتٖ ضا زاقشٝ ثبقس ٚ اظ سرطٚالغ سبة ٚ سحُٕ ٚظٖ ثشٛ

 اظٜ وـطزٖ ٚ٘ـس، ا يـسٖثط ثـَٝ ٔكغـٛ ٘مكـٝوـبٔال عجك  ثـٙـسٌـطٜٚ آضٔبسٛض

وبضٌـط  يهٔسر ٕٞٛاضٜ  يٗزض ا .قـس٘ـس فٛ٘ساؾيٖٛ يٚ ٔف ثٙس ؾبذشٗ قجىٝ آضٔبسٛض
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ً٘ ٞـب ــب ٚ رذبٔٛر ٜ يسٟيٝ وـبضٌبٜ ٚ آچـبض ٌـٛؾبِٝ عجك ٘مكٝ ٔكغَٛ  يؾيّٝ ثـٝ ٚ

 .قس ٘يبظٔٛضز  يثـٝ سؼساز ٚ ا٘ساظٜ ٞب

 

 

   يج ي گرد در ساختماوُاميل علت استفادٌ فًالد ي 

ثغٛض وّي ٔب اظ فٛالز ثىبض ضفشٝ زض ثشٖٛ ا٘شظبض سبة ٚ سحُٕ ٘يطٚٞبي وككي ضا 

ثُ زاضيٓ ظيطا ثشٖٛ ثٝ سٟٙبيي زاضاي ٔمبٚٔز فكبضي ثبال ٚ لبثُ لجِٛي ٔي ثبقس ِيىٗ زض ٔمب

ٔب ثب اؾشفبزٜ اظ ٔيٍّطز زض ثشٖٛ ؾؼي زض ثٟجٛز ايٗ قطايظ . ٘يطٚٞبي وككي ضؼيف اؾز

. زاضيٓ

 

  يآرماتًرتىذ يوحًٌ 

 يهثٝ نٛضر  يسثب وٙيٓ يٌطز زض ثشٖٛ اؾشفبزٜ ْٔيُ ثٝ نٛضر  ٌفشيٓفٛالز ضا وٝ 

ذٛز  ٚاضزٜ اظ يٚٞب٘يطزض ٔمبثُ  يدبضچٝ زض آٚضزٜ سب ثشٛا٘س ثٝ ذٛة يهقجىٝ ٚ والف 

 يْ ثبفشٝ قسٜ حهيطي ثـٝ ٞٓ يٌطز ٚ آضٔبسٛضٞبٔيُ قجىٝ  يٗثـٝ ا. ٔمبٚٔز ٘كبٖ زٞس 

.  يٙسٌٛ

ٌطزي ٔيُ  ،18ٌطز ٔيُ  ذٛا٘ٙس ٔظالً يٌطزٞب ضا ٔؼٕٛال ثب سٛػٝ ثٝ لغط آٟ٘ب ْٔيُ 

. ٔي ثبقس  ٔيّيٕشط   18اؾز وٝ لغط آٖ 
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 يزض ؾبذشٕبٟ٘ب  ٔهطف ْ وٝ يٌطزٔيُ ٘بٔٝ حسالُ  ئيٗثب سٛػٝ ثٝ آالظْ شوط اؾز 

  .ٔي ثبقس  6  ٜ٘ـٕـطز قـٛ

ٔي ثبقس ٚ ٔب اظ ٔيٍّطز ثيكشط زض  ياِجشٝ لبثُ شوط اؾز وٝ ؾبذشٕبٖ ٔب فّع

. وٙيٓ يٚ قٙبغٞب اؾشفبزٜ ْ(  يح) فٙساؾيٖٛ

سٛػٝ ثٝ قىُ  وٝ ثب .قٛ٘س ئشطثٝ ثبظاض ػطضٝ ْ  12زٞب ٔؼٕٛال ثٝ عَٛ  ٔـيـُ ٌـط

ثبال وٝ  ضيحثـب سـٛػـٝ ثـٝ سٛ. وٙيٓ يليچاٜ زِرٛ يآٟ٘ب ضا ثٝ ا٘ساظٜ  يسٚ اثؼبز فٛ٘ساؾيٖٛ ثب

اسهبَ آٟ٘ب ثـٝ  يدبضچٝ ػُٕ وٙس ٘حٜٛ  يه والف  يهثٝ نٛضر  يسقجىٝ آضٔبسٛضٞب ثب

 .ثب ٘ظبضر ٟٔٙسؼ ٘بظط اػطا قٛز  يسثب وـٝ ٔؿّٕبً. اؾز ٕٞيزض حبئع اثؿيب يىسيٍط

ضا ثـب  ٘ـٟـبثطاثط لغط  آضٔبسٛض آ 40 ٘د آضٔبسٛضاسهبَ زٚ  ئؼٕٛال زض وبضٌبٜ ٞب ثطا

٘ٛع  يٗوـٝ اِجشٝ ا.  يٓثٙس يْ ٞـٓضا ثـٝ  ٘ـٟـبٔفشَٛ آ ي ؾيّٝوـطزٜ ٚ ثـٝ ٚ ِــتاٚض ٞــٓ

 يزيٍط يضٚقٟب. ثبقس  ئؼبظ ْ  32 يسـب ٘ـٕطٜ   يآضٔبسٛضٞب ي٘بٔٝ ثطا ئيٗاسهبَ عجك آ

. اسهبَ آضٔبسٛضٞب ٚػٛز زاضز يثطا ٘يع

 ا٘ساظٜ لغط ٚ يسٌـطز ٚ ػـّز اؾشفبزٜ آٖ زض ثشٖٛ ثب ٔيُ نيزٚػـٝ ثـٝ ذبثـب سـ

 ٔمساض ٔيعاٖ ،عجك ٘مكٝ ٚ ثب ٘ظط ٟٔٙسؼ ٔحبؾجٝ ٚ اػطا قٛز زليمبًآضٔبسٛضٞب  ي٘حٜٛ  اػطا

. ٔهطف ٔيُ ٌطز زض ثشٖٛ ثب سٛػٝ ثٝ ؾغح ٔمغغ آٖ اؾز 

ايٗ ٘شيؼٝ ثطؾيٓ وٝ سٛا٘يٓ ثٝ  يفٛ٘ساؾيٖٛ ٚ ٔحبؾجٝ ْ يثـب زلز زض قىـُ ظبٞط

ٚاضزٜ وٝ ثـشـٖٛ ثـٝ  يفكبض يٚاضزٜ وٓ ٚ ٘يطٚٞب يوكف ي٘يطٚٞب يح يزض ؾغح ثبالي

 ي٘يطٚٞب يح يٚ زض ؾغح دبييٗ.  سٛا٘ـس زض ٔمبثُ آٖ ٔمبٚٔز وٙس ظيبز اؾز  يْ يذـٛثـ

اظ سؼساز  يح يدؽ ثبيس زض ؾغح دبييٗ. ٚاضزٜ وٓ اؾز  يفكبض يٚاضزٜ ظيبز ٚ ٘يطٚٞب يوكف
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ٚاضزٜ ثٝ  يوكف يسـب زض ٔـمـبثـُ ٘يطٚٞب اؾشفبزٜ وٙيٓ يلٛيشطثيكشط ٚ  يَ ٌطزٞـبٔي

وٛچه ٔظال زض وبضٌبٜ ٔٛضز ٘ظط ٔب ثب سٛػٝ ثٝ  يزض وبضٌبٜ ٞـب. ٔمبٚٔز وٙس  يذٛة

اؾشفبزٜ اظ ٔيُ  يثٝ إٞيز ؾـغح ٔمغغ فٛالز زض ثشٖٛ ثـٝ ػب ٚ ٘ظط ئكىالر اػطاي

 ئيُ ٌطز ثب ٕ٘طٜ ٔيُ ٌطزٞب ياظ سؼساز ثيكشط يثىٝ دبييٗ حثـب ٕ٘طٜ ثبالسط زض ـ يٌطزٞـب

  .قٛز ياِجشٝ ثب ٘ظط ٟٔٙسؼ ٘بظط اؾشفبزٜ ْ يح يقجىٝ ثبالي

چٖٛ زض . لطاض زاز٘س يآٖ ضا زض سٝ ح يقجىٝ وف ح يوبضٌطاٖ دؽ اظ آٔبزٜ ؾبظ

اظ  يح قجىٝ ظيط يوبضٌبٜ ٔب اظ ثشٗ ٍٔط زض ؾغح وبض اؾشفبزٜ قسٜ ثٛز حسالُ فبنّٝ ذبضع

 ياظ سىٝ ٞب ٚ ٘ربِٝ ٞب ايٗ وبض يثطا. ٔشط ثبقس  يؾب٘ز  3 اًثبيس حسٚز يثشٖٛ ٍٔط ْ

.  ٔٛػٛز زض وبضٌبٜ اؾشفبزٜ قس  يؾبذشٕبٖ

وـبض ايٗ اؾز وـٝ ثبيس فبنّٝ ٔيُ ٌطزٞـب ٚ  ي٘ـىـشـٝ حـبئـع إٞيز زض اػـطا

ـٝ ٞـب ضا ثبيس اظ ٔطوع ثٝ ذبٔٛر ٞـب ضا زليمبً عجك ٘مكٝ اػٕبَ وٙيٓ وـٝ اِجشٝ ايٗ فـبنُ

. ٔطوع آضٔبسٛضٞـب زض ٘ظط ثٍيطيٓ 

 يثبيس زلز الظْ ا٘ؼبْ ٌيطز سـب لفؿٝ ٞـب ٚ ٔف ٔيُ ٌطز يفمظ زض ٔٛلغ ػبٌصاض

ثشٖٛ احبعٝ  ؾظاظ ٕٞٝ عطف سٛ يزض ٚؾظ ٌٛز لطاض ٌيطز سب زض ٍٞٙبْ ثشٖٛ ضيع ؾززض

ٔؼٕٛالً ٔيٍّطزٞبي ٔهطفي  .ٚقب٘سزٚض ٚ اعطاف آٖ ضا ثخ يزض ٚالغ ثشٖٛ ٔظُ وبٚض. قٛ٘ـس 

. زض ثشٖٛ ضا اظ ٘ٛع ٔيٍّطز آػساض ا٘شربة ٔي وٙٙس
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:  خم كردن آرماتًر 

ٕ٘بيٙس  يذٓ ْض ٌٛؾبِٝ وٛچه آضٔبسٛضٞب ضا ثب زؾز ــ وبضٌبٜ ٚ آچب يزض وبضٌبٜ ٞب

ؾئَٛ ْ. قٛز  ئبقيٗ ا٘ؼبْ ْ يثـعضي ذٓ وـطزٖ آضٔبسٛض ثٛؾيّٝ  يزض وبضٌبٜ ٞـب يَٚ. 

٘مكٝ سؼساز ٚ قىُ ٞط آضٔبسٛض ضا سؼييٗ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ  يثبيس اظ ضٚ يوبضٌبٜ آضٔبسٛضثٙس

ضا زليمبً ظيط ٘ظط زاقشٝ ثبقس سب عَٛ آضٔبسٛض ٚ ٔحُ  يوبضٌطاٖ زازٜ ٚ ذٓ وطزٖ ٞط ؾط

عَٛ لالة . ذٓ وـطزٖ  ٚ عَٛ لالة ٞب عجك ٘مكٝ ا٘ؼبْ قـٛز  يذٓ وطزٖ ٚ ظاٚيٝ 

. ٔيُ ٌطزٞب ثبيس اظ ٘ٛع شوط قسٜ زض ٘مكٝ ثبقس. ٔشط وٕشط ثبقس  يؾب٘ز 10ٔؼٕٛال ٘جبيس اظ 

 يذٕيسيوٝ ثبيس ٔس ٘ظط لطاض زٞيٓ ايٗ اؾز وٝ اٌط ٔيُ ٌطز  ياظ ٘ىبر اػطاي ييه

نبف ٌـطزيسٜ ثؼس الساْ ثٝ قىُ زازٖ آضٔبسٛض  لجالً يثبيس ايٗ ذٕيسي يزاقز ْ ئٛضغ

 يٚؾيّٝ  ثّىٝ ثبيس ثـٝ. ؾز ئؼبظ ٖ يضنبف وـطزٖ ٔيُ ٌطز چىف وب يثـطا. ثـكـٛز

.  وكف ايٗ وبض ضا ا٘ؼبْ زٞيٓ 

ذـٛز سىـبٖ ٘رٛضزٜ  ياظ ػـب يثؿشٝ قٛز سب زض ٔٛلغ ثشٖٛ ضيع يآضٔبسٛضٞب ثبيس عٛض

.  ٚ ػـبثـؼـب ٘ـكـٛ٘ـس 
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 يسـٛاٖ ثـب زؾـز ذـٓ ٘ـٕـٛز ِٚـ ئشـط ضا ْ ئيُ  12سـب لغـط  يآضٔـبسـٛضٞـب

ٔؼٟعثٝ فّىٝ ذـٓ قـٛز  ئشط ثٟشط اؾز ثب زؾشٍبٜ ٔىب٘يه ئيُ  12اظ  ثعضٌشط يآضٔبسٛضٞب

لغط فـّىـٝ ذـٓ ٔشٙبؾت ثـب لغط آضٔبسٛض ثٛزٜ ٚ سٛؾظ ٟٔٙسؼ ٔحبؾت ٚ ٟٔٙسؼ وبضٌبٜ 

. قٛز  يسؼييٗ ْ

 يآػساض ضا ْ يآضٔبسٛضٞـب يؾبزٜ ثبيس ثـٝ لالة ذشٓ قٛز َٚ يوـّـيـٝ آضٔـبسـٛضٞـب

حطاضر ٔحيظ  يؾطػز ذٓ وطزٖ ثبيس ٔشٙبؾت ثب زضػٝ . ٕ٘ٛزسٛاٖ ثٝ نٛضر ٌٛ٘يب ذٓ 

ايٗ ٘ـىـشـٝ زض وـبضٌـبٜ ٔب . سؼييٗ قـٛز يثـبقس ٚ ثبيس ثـب ٘ظط ٟٔٙسؼ وبضٌبٜ ثغٛض سؼطة

ثبيس . قـس  ير ْيثـبقس وـٝ وٕب وبٖ ضػب يٞٛا زض ٔٙغمٝ حبئع إٞيز ْ ٌطٔبيثب سٛػٝ ثٝ 

. ٕ٘ٛز  يٌـطاز ذـٛززاضيؾب٘ز يظ دٙغ زضػٝ وـٕـشـط ا ياظ ذٓ وطزٖ آضٔبسٛضٞب زض زٔب

قىُ زازٜ قسٜ ٚ ٔهطف آٖ  يآضٔبسٛضٞـب يإِمسٚض ثبيس اظ ثـبظ وـطزٖ ذـٓ ٞـب يحز

نفحٝ اسهبَ قبِٛزٜ ثـٝ  يوٝ ثطا يا٘شظبض ييب آضٔبسٛضٞـب ثِٛز ٞب . ٘ـٕـٛز يذـٛززاض

. يقٕغ ثٙس يسب ا٘شٟب ازأٝ يبفز يظيطيٗ ح يسب ؾغح آضٔبسٛضٞب ؾشٖٛ ثٝ وبض ضفز

ِٝ يايٗ آضٔـبسـٛضٞـب ثـٝ ٚؼ. ذـٓ ٘ـٛز زضػٝ ثٛز٘س يزضا٘شٟب زاضاثِٛز ٞب  يوّيٝ 

 ئؿشمط قس٘س ٚ زض زاذُ ح يٌـط ٔشهُ قسٜ ٚ زاذُ فٛ٘ساؾيٖٛ ثٝ ذٛةيوـسيذبٔٛر ثـٝ 

ٌـط فبنّٝ ٔحٛض سـب يـه ثـبض زي يلـجـُ اظ ثـشـٖٛ ضيع. يقٕغ ثٙس يسب ا٘شٟبازأٝ زاقشٙس 

وـبضٌـطاٖ ثٝ ػّز ؾِٟٛز زض اػطا ػٟز ذٓ ذبٔٛر ٞب ضا زض . وٙشطَ قس ثِٛز ٞب ٔحـٛض 

ن ػٟز لطاض زازٜ ثٛز٘س وٝ سٛؾظ ٟٔٙسؼ ٘بظط سصوط زازٜ قس ٚوبضٌطاٖ ٔؼجٛض ثـٝ ثبظ ي

. ض زاز٘سيياظ آٟ٘ب قس٘س ٚ ػٟز آٟ٘ب ضا سغ يوطزٖ سؼساز
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ار ثيؽ دّيز ثط ؾذؽ وبضٌطاٖ ثب ٘ظبضر ٟٔٙسؼ ٘بظط قطٚع ثٝ وبض ٌصاقشٗ نفح

٘هت قسٜ ثط  يٚ آػط ٚ ٟٔطٜ ٞب يسٕبْ نفحبر ضا ثٝ ٚؾيّٝ سطاظ زؾز. ثِٛز ٞب قس٘س  يضٚ

. سطاظ ٕ٘ٛز٘س  ٚ نفحٝ ثيؽ دّيز ثِٛز ٞب يضٚ

اِجشٝ الظْ شوط اؾز وٝ  .فٛ٘ساؾيٖٛ آٔبزٜ ثٛز يزض ايٗ ٔٛلغ وبضٌبٜ ػٟز ثشٖٛ ضيع

. ٜ ٞٓ ٚنُ وطزيٓٔيُ ٌطزٞب ضا ػٟز اؾشحىبْ ثيكشط ثب ذبَ ػٛـ ة

 

 

:  فًوذاسيًن  يتتًن ريس

وـٝ . ؾيٕبٖ ٚآة اؾز يثـٝ اضبفٝ  يؾًٙ يَ قسٜ اظ زا٘ـٝ ٞـبيثـشـٖٛ سـكىـ

ض ؾيٕبٖ وـٝ زض ٚالـغ ٔرّٛط يذٓ. زٞـٙـس  يـط ؾيٕبٖ ضا ْيَ ذٓيؾيٕبٖ ٚ آة سكه

 يْ يؾيٕبٖ ٚ آة ضٚ٘س ؾرز قـسٖ ضا عـ ييايْيثبقس زض اطط ٚاوٙف ـ يؾيٕبٖ ٚ آة ْ

ثبقس ضا ثٝ نٛضر سٛزٜ  يا ؾًٙ قىؿشٝ ْيوـٙـس  ٚ زض ٘شيؼٝ زا٘ٝ وٝ قبُٔ ٔبؾٝ ٚ قٗ 

اِجشٝ ثٝ آٖ . ؾرز قسٜ ٔؼطٚف اؾز  چؿجب٘س وٝ ثٝ ثشٖٛ يٌطْيوسيثٝ  يؾًٙ ٔب٘ٙس ي

.  ٘س يٌٛ ي٘يع ْ يؾًٙ ٔهٙٛع

اظ ظ يض يزا٘ـٝ ٞـب. قٛ٘س  يْ ْيظ ٚ زضقز سمؽيػٕٛٔب ثٝ زٚ ٌطٜٚ ض يؾًٙ يزا٘ٝ ٞب

َ يضؾس سكه ين چٟبضْ ايٙچ ْيشضار آٟ٘ب سب  يوٝ ا٘ساظٜ  يا وبضذب٘ٝ اي يعئبؾٝ عت

. ٔب٘س  يْ يثبق 16اِه قٕبضٜ  ياؾز وـٝ ضٚ يزضقز زا٘ٝ ٞبي يقسٜ ٚ زا٘ٝ ٞب

َ قسٜ ٚ چٖٛ ثٝ يض ؾيٕبٖ اظ ٔرّٛط ؾيٕبٖ ٚ آة سكهيْ ذٓيٕٞب٘غٛض وٝ ٌفز

.  ٚػٛز زاضز  قٛز دؽ ٞٛا ٘يع زض آٖ يعٛض وبُٔ اقجبع ٘ٓ
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ٌيطز  يزضنس وـُ حؼٓ ثشٖٛ ضا زض ثـط ْ  40سب   25ض ؾيٕبٖ ٔؼٕٛال حسٚز يذٓ

زضنس اؾز   21سب   14زضنس ٚ حؼٓ آة اظ   15سب   7ٖ يوٝ حؼٓ ٔغّك ؾيٕبٖ ٔؼٕٛال ة

وٙس وٝ اِجشٝ ايٗ ٔمساض ثٝ  يض ْييزضنس حؼٓ ثشٖٛ سغ  8ٔمساض ٞٛا زض ثشٖٛ سب حسٚز . 

.  زاضز يزا٘ٝ ٞب ثؿشً ٖيا٘ساظٜ زضقز سط

  ٚزــ َ ٔيـزضنس ثشٖٛ ضا قبْ  75سب   60زٚزا اظ آ٘ؼب وٝ زا٘ٝ ٞب ح

َ يبفشٝ يسكه يزا٘ـٝ ٞـب ثبيس اظ ٔٛاز. ثطذٛضزاض اؾز  يغٜ ايا٘شربة آٟ٘ب اظ إٞيز ٚ

ر يفين. ٔمبْٚ ثـبقـٙـس  يط ٔحيظيثٛزٜ ٚ زض ٔمبثُ قطا ئمبٚٔز وبف يثبقٙس وٝ زاضا

ح يوٝ ثٝ عٛض نح يزض ثشٖٛ. زاضز  يض ؾيٕبٖ ثؿشًير ذٓيفيثٝ ن ييبزثشٖٛ سب حس ظ

 يفضب يقٛز ٚ سٕبْ يض ؾيٕبٖ آغكشٝ ْين اظ زا٘ٝ ٞـب وبٔال ثٝ ذٓيقٛز ٞط  يؾبذشٝ ْ

 يزضقز ثبيس ثٝ حس يزا٘ٝ ٞب. قٛز يض ؾيٕبٖ دط ْيٖ زا٘ٝ ٞب وبٔال ثب ذٓئٛػٛز ة

 ئب٘غ ٔرّٛط قسٖ زا٘ٝ ٞب يػٗي. ٘س ـؼـبز ٘هيزض ثشٖٛ ا يذبَ ئهطف قـٛز وـٝ فضب

.  ٔشٛؾظ دط ٕ٘بيٙس  يزضقز ضا زا٘ٝ ٞب يٖ زا٘ٝ ٞبية يوٛچىشط ٘كٛز ٚ فضب

زضقز ضا ٍ٘يطز  يزا٘ٝ ٞب يثبقس وٝ ػب ئشٛؾظ ٞٓ ثبيس ثٝ حس ئهطف زا٘ـٝ ٞـب

.  ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛز  ئشؼبزَ ثبقس اظ ٔمبٚٔز ثبالي يزا٘ٝ ثٙس يوـٝ زاضا يثشٖٛ. 

ثبقس وٝ وبٔال اعطاف وّيٝ  يظ ، ؾيٕبٖ ٚ آة ٞٓ ثبيس ثٝ حسيض يف زا٘ـٝ ٞـبٔهط

ظ ظيبز يض ياٌط ٔهطف زا٘ٝ ٞب. زا٘ٝ ٞب ضا ثذٛقب٘س يذبَ يز ٚ فضبيزا٘ٝ ٞب ضا آغكشٝ ٕ٘ب ي

:  زا ذٛاٞس ٕ٘ٛز ية ظيط ضا حيثبقس ثشٖٛ ٔؼب

. قٛز  يثشٖٛ وٓ ْ يــ  ٔمبٚٔز فكبض 1

. اظ ثشٖٛ ظيبز ذٛاٞس قس ئٛضز ٖ يــ  ؾيٕبٖ ٔهطف 2
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 اع ذٛاٞس زاقز وٝ ثؼس اظؾرز قسٖ ثٝ نٛضرياحز يــ  ثشٖٛ ثٝ آة ظيبز 3

. ذٛاٞس ٔب٘س  يٞٛا زض ثشٖٛ ثبق يحجبة ٞب

ْ ثب ٔهطف آة ظيبز ٚ يَ ٔؿشكيقٛز زَ يثشٖٛ وٓ ْ يػّز ايٙىٝ ٔمبٚٔز فكبض

 يوـٝ سٛضيح ْ يٚ٘ٝ اثشٖٛ ضا ثٝ ي يچطا وٝ ٞط وساْ ٔمبٚٔز فكبض. ؾيٕبٖ ظيبز زاضز 

.  زٞيٓ وٓ ذٛاٞس ٕ٘ٛز 

ذال  ػبزيظيطا ٕٞب٘غٛض وٝ ٌفشٝ قس ثؼس اظ ؾرز قسٖ ثشٖٛ ا: ــ ٔهطف آة ظيبز 

ٔب زض . ز ٚ ٞطچٝ سرّرُ ثشٖٛ ظيبز ثبقس ٔمبٚٔز آٖ وٕشطذٛاٞس قس يٕ٘ب يزض ثشٖٛ ْ

ٍٞٙبْ .  ْيـه ػؿٓ ٔشطاوٓ ٚ سـٛدـط ٞؿزيثـٝ  ياةيٍٞٙبْ ؾبذز ثشٖٛ ثٝ ز٘جبَ زؾز

ثبقس وٝ ثشٖٛ اٚال  يزض حس يوـٝ آة ٔهطف ثبقيٓاضبفٝ وطزٖ آة ثبيس زض ٘ظط زاقشٝ 

آة  طب٘يبًقٛز ٚ  ٕٞسيٍط يضٚ يؾًٙ يآة ثبػض ِغعا٘سٖ زا٘ٝ ٞب ييؼٗػبثؼب قٛز  يثطاحز

.  ؾيٕبٖ فطاٞٓ ٌطزز  ٞيسضاسبؾيٖٛٚ  يقيٕيبي فؼبِيزػٟز ا٘ؼبْ  ٘يبظٔٛضز 

: زٞيٓ  ياظ وبٞف آة زض ثشٖٛ ضا قطح ْ ياـٖ ئعايباظ  يزض ظيط ثطخ

  يٚ ذٕف يــ افعايف ٔمبٚٔز فكبض 1

ٌطزز   يثشٖٛ ْ يآة ثٙس لبثّيزــ ثبػض افعايف  2

  يثشٖٛ زض ٔمبثُ ػٛأُ ػٛ يدبيساضــ افعايف ٔمبٚٔز ٚ  3

ٚ ثشٖٛ   ٔيٍّطز ثيٗثٟشط  يــ چؿجٙسي 4

ز ثٝ آي يثسؾز ْ ئطغٛة سط زض ثشٖٛ اؾشفبزٜ قٛز ثشٖٛ يدؽ ٞط ا٘ساظٜ آة وٕشط

.  ٔرّٛط ٚ ٔشطاوٓ ٕ٘ٛز  نحيحقطط آ٘ىٝ ثشٛاٖ آ٘طا ثٝ عٛض 
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 ئبزٜ  يهؾيٕبٖ اٌط ثب آة ٔرّٛط قٛز فمظ وبض : ٔهطف ظيبز ؾيٕبٖ زض ثشٖٛ 

. زٞس يچؿجب٘ٙسٜ ضا ا٘ؼبْ ْ

ايٗ زا٘ـٝ . قٛز يزض ثشٖٛ سٛؾظ ؾيٕبٖ ثٝ ٞٓ چؿجب٘سٜ ْ يؾًٙ يدؽ زا٘ٝ ٞب

. اقٙسةَ ٔرشّف ضا زاضا زض ٔمبثُ ػٛاْ يٞؿشٙس وٝ ثبيس ٔمبٚٔز وبف يؾًٙ يٞب

اظ ٔمبٚٔز ثشٖٛ وبؾشٝ  عجيؼشبً ثٍيط٘س يزيٍطضا زض ثشٖٛ ٔٛاز  ئٛاز ؾًٙ ياٌط ػب

 يزا٘ـٝ ٞـب يوٝ زض ٍٞٙبْ ؾبذز ثشٖٛ ٔمساض ؾيٕبٖ ظيبز ثـبقـس ػـب يٍٞٙبْ. ز قٛ يْ

اظ  يزض طبٖ. ٚٔز ثشٖٛ ضا وـٓ ذٛاٞس وطز ضا اقغبَ ذٛاٞـس وطز زض ٘شيؼٝ ٔمب يؾـٍٙـ

ظيطا  ٕ٘بييٓ٘يع ٔمطٖٚ ثٝ نطفٝ ٘رٛاٞس ثـٛز وـٝ ٔهطف ؾيٕبٖ ضا ظيبز  يِحبػ الشهبز

.  ؾيٕبٖ ذٛاٞس ثٛز يسٟيٝ  يٞعيٙٝ وٕشط اظ  يذيُ يؾًٙ يزا٘ـٝ ٞب يسٟيٝ  يٞـعيٙـٝ 

يح ٔهطف ظيبز سمطيجب سـٛضيح زض ايٗ ثـبضٜ ٔكبثٝ سٛو : ٔهطف ظيبز ٔبؾٝ زض ثشٖٛ

. ؾيٕبٖ ذٛاٞس ثـٛز 

وـٝ  يزض ثشٖٛ وـٓ ذٛاٞـس قس وـٝ ؾغح زا٘ـٝ ٞبي ئهطف ؾيٕبٖ زض نٛضر

ٕٔىٗ  يذٛاٞس آٟ٘ب ضا ثـٝ ٕٞسيٍـط ثچؿجب٘س وـٓ قٛز ٚ ايٗ ٘يع زض نٛضر يؾيٕبٖ ْ

زضقز سط ثبقس ٔهطف  يؾًٙ يٞطچٝ زا٘ٝ ٞب. زضقز سط ثبقس يذٛاٞس ثٛز وٝ زا٘ٝ ثٙس

ذٛاٞس زا٘ٝ ٞب ضا ثٟٕسيٍـط  يوٝ ؾيٕبٖ ْ يقٛز چطاوٝ ؾغح يوٕشط ْ ِعٚٔبًؾيٕبٖ ٘يع 

 يزا٘ـٝ ٞـب يقٛز ٚ ٞـطچـٝ ٔهطف ٔبؾٝ زض ثشٖٛ ظيبز قٛز ؾغح ػب٘ت يثچؿجب٘س وٕشط ْ

.  ٔهطف ٕ٘ٛز  يچؿجب٘سٖ آٟ٘ب ؾيٕبٖ ثيكشط يثشٖٛ ٘ؿجز ثٝ حؼٓ ظيبز قسٜ ٚ ِصا ثبيس ثطا
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: مخلًط كردن تتًن 

ؾبذشٗ ثب  يثشٖٛ زض اثشسا ثٝ عٛض ػساٌب٘ٝ اؾز وٝ ثبيس ثطا يزٞٙسٜ  يُسكهٔٛاز  

 ي٘ٛاذزيهزض  يايٗ ٔٛاز زض ٍٞٙبْ ؾبذز ٘مف ٟٔٓ ي سغصيٝ سطسيت. ٞٓ ٔرّٛط قٛ٘س 

 يسٛاٖ ثشٖٛ ذٛة يايٗ ٔٛاز ٕٞچٙبٖ ْ ي سغصيٝ سطسيت سغييطثـب ايٗ ٚػٛز ثب . ثشٖٛ زاضز 

.  وطز  سِٛيس

ـً ٔرّٛط وـٗ ٚ ؾطػز زٚضاٖ آٖ ثبيس يز زٚض وـُ زظٔـبٖ افـعٚزٖ آة سؼسا

٘ؿجز ثٝ ا٘ساظٜ  ديٕبٌ٘ٝط زض اذشالط ػجبضسٙس اظ ا٘ساظٜ ٞط يػٛأُ ٟٔٓ ز. وٙشطَ قٛ٘س 

ٚ قجىٝ  يوـطزٖ ٚ اذشالط ، عطاح ديٕب٘ٝـً ٔرّٛط وـٗ ، ظٔـبٖ ٔرّٛط وـطزٖ ، يز

.  ٔرّٛط وٗ  يغٝ ٞبيي ٚ ريز يثٙس

ثـٝ . زاقشٝ ثبقس  يٚ ضٚاٖ يهٔٝ دالؾزيقٛز ثبيس حبِز ٖ يوٝ سبظٜ ٔرّٛط ْ يثشٖٛ

 يهثشٖٛ دالؾز. قىُ زاز ٚ زض زضٖٚ لبِت لطاض زاز  يوـٝ ثشٛاٖ آٖ ضا ثـٝ ضاحز يٌـٛ٘ـٝ ا

ذبن ضؼ زض  ذٕيطآٖ ٔـب٘ٙس  يدـصيـطزاضز ٚ قىـُ  يذٕيط لبثّيزاؾز وـٝ  يثشٖٛ

وـٝ  يٚلز.  اظ ٞـٓ نٛضر ٌيطز اػعا  يػسايزض ٍٞٙبْ حُٕ ٘جبيس . اؾز ينٙؼز ؾفبِؿبظ

.    زٞس  ياظ ٔٛاز ٔشكىّٝ ثسؾز ْ ي٘ٛاذز يهقٛز ٔرّٛط  يثشٖٛ ؾرز ْ

 ػيبضوطزٜ ثبقـس ٚ  يوٛسبٜ  350ثشٖٛ ٔظال ثشٖٛ  ػيبضٔب٘ىبض زض ثسؾز آٚضزٖ ياٌط ح

ثبقس ثـب  يانُ ػيبضزضنس   60ثسؾز آٔسٜ  ػيبضوٝ  يثسؾز آٚضزٜ ثبقس زض نٛضر يوٕشط

اٌـط  يَٚ. ٌيطز  يسؼّك ْ ػطيٕٝقـٛز ثـّىـٝ  يزازٜ ٘ٓ سرطيت٘ٛع دطٚغٜ زؾشٛض سٛػٝ ثـٝ 
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ايٗ ٘ىبر زض وشبة ضٚازاضي ٞبي . زازٜ ذٛاٞس قس  سرطيتزضنـس ػٛاة ٘سٞس زؾشٛض   60

. ٔؼبظ وبٔالً شوط قسٜ اؾز

 يفٛ٘ساؾيٖٛ اظ آػـطٞـب يلبِت ثٙس يٕٞب٘غٛض وـٝ ٌفشٝ قـس ٔـب زض وبضٌبٜ ثطا

اظ  يػّٛ ٌيط يثطا  ياػطا ٚ قطٚع ثشٖٛ ضيع يحبَ ثطا.  وطزيٓوبضٌبٜ اؾشفبزٜ ٔٛػٛز زض 

ٚضلٝ  يهثبيس ثب ثشٖٛ زض سٕبؼ ثبقس ثب  يآٟ٘ب ضا وٝ ْ يذٛضزٜ قسٖ آة ثشٖٛ ؾغح زاذُ

 يػّٛ ٌيط يثشٖٛ ثـب لـبِـت آػـط ٔؿشميٓاظ سٕبؼ  سطسيتثٝ ايٗ  دٛقب٘سيٓ ٘بيّٖٛ ي

.  ٕ٘ٛزيٓ

 يآػط آة ثشٖٛ ضا ذٛضزٜ ٚ زض٘شيؼٝ ثبػض فبؾس قسٖ آٖ ْ زا٘يٓ يٕٞب٘غٛض وٝ ْ

.  قٛز 

لطاض زازٜ ٚ ٘بظط زض ضٚظ ثؼس  ػطيبٖثـؼـس اظ ايٗ ٔطحـّٝ وبضفطٔب ٟٔٙسؼ ٘بظط ضا زض 

اػبظٜ ضيرشٗ ثشٖٛ  يقجىٝ آضٔبسـٛضثٙس زليكدـؽ اظ وٙشطَ . ثٝ وبضٌبٜ آٔس  ثبظزيس يثطا

.  فٛ٘ساؾيٖٛ ضا نبزض وـطز 

 وـٝ اِجشٝوبض آٔبزٜ قسٜ  يثطا  350ثـٝ ٘ظط ٟٔٙسؼ ٔحبؾت ثشٖٛ ثـب سـٛػـٝ 

 وـبضٌـطاٖ زض ٔحُ ثـٝ ؾـبذـز آٖ الـساْ ٘ـٕـٛز٘ـس ٚ قـطٚع ثـٝ ضيرشٗ ثـشـٖٛ

.  ٕ٘ٛزيٓفٛ٘ساؾيٖٛ 

ؾبذشٕبٖ الـساْ  يٚ اظ لؿٕز ا٘شٟبي ٘سٕ٘ٛز اؾشفبزٜ زؾشٍبٜ ثشٖٛ ضيعوبضٌـطاٖ اظ 

ِت ٞب ٚ فٛ٘ساؾيٖٛ وٝ ٘بٌعيط ثٝ ػجٛض ٚ  لؿٕز اظ لب آٖ يثـبال. وـطز٘ـس  يثـٝ ثشٖٛ ضيع

ثٝ لبِت ػبثؼب  ية احشٕبَيض ٚ اظ آؼؾئطٚض ثٛزيٓ سرشٝ اِـٛاض ٌصاقشٝ سب ضفز ٚ آٔس ْ

لبثُ شوط اؾز وـٝ .  آٚضيٓثٝ ػُٕ  يػٌّٛيطفٛ٘ساؾيٖٛ  يآضٔبسٛضٞب يقـسٖ احشٕبَ
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قـسٜ زض  ضيرشٝثشٖٛ  ٚيجطاسٛض زؾشٍبٜ ٚؾيّٝوبضٌط ثٝ  يه يٕٞٛاضٜ زض عَٛ ثشٖٛ ضيع

ثـٝ  يػٌّٛيطثشٖٛ  ئٛػٛز زض ثشٗ ضا ذبضع وطزٜ ٚ اظ دٛن يٕ٘ٛز سب ٞٛا يْ ٚيجطٜلبِت ضا 

ٕٞٛاضٜ سمطيجب ػٕٛز ثط  ٚيجطاسٛضزؾشٍبٜ  قيًّٙوٝ  ثبقيٓاِجشٝ ثبيس زلز زاقشٝ . ػُٕ آٚضز 

سمطيجب ػٕٛز ٘جبقس زض  ٚضٚيجطارزؾشٍبٜ  قيًّٙظيطا اٌـط . ثـبقـس  يٚ ٔحُ ثشٖٛ ضيع ظٔيٗ

. قٛيٓ يذبضع وـطزٖ آٖ زچبض ٔكىُ ْ يوـطزٜ ٚ ثـطاٌيطؾغح ثشٖٛ 

 يا ٚيػٜ ئٙغمٝ ٚ ٔطالجز ٞب يٚ ثب سٛػٝ ثٝ  ٞٛا يثشٖٛ ضيع ػّٕيبر دبيبٖدؽ اظ 

وبضفطٔب ثٝ ٍٟ٘جبٖ وبضٌبٜ ٌٛقعز وطز وٝ ثؼس  آيساظ ثشٖٛ ثٝ ػُٕ  يوٝ ثبيس ثؼس اظ ثشٖٛ ضيع

. قسٜ آة زٞـس  يوبض ثٝ ٔحُ ثشٖٛ ضيع دبيبٖدٙغ ؾبػز اظ  يا چٟبض اَاظ ٌصقز حسٚز

 يثشٖٛ اظ إٞيز فٛق اِؼبزٜ ا يػُٕ آٚض ئٙغمٝ ثطا يايٗ وبض ثـب سـٛػٝ ثــٝ ٞٛا

.  ا٘ؼبٔيسثشٖٛ چٟبض ضٚظ ثٝ عَٛ  يوبض ٔطالجز ٚ آة دبـ. ثطذٛضزاضثٛز 

 ػّٕيبر ياػـطا يثشٝ ثـطاٚ اَ ضؾيسٜالظْ  يقسٜ ثٝ ؾرز ضيرشٝثشٖٛ  زض ايٗ ٔسر 

ـسا وـطزٜ يٞـب ضا دـزيٛاضٞب ٚ ؾشٖٛ ؾشٖٛ ٞب ثٛز آٔبزٜ سبة ٚ سحُٕ ٚظٖ  ٘هت وٝ يثؼس

. ثـٛز 
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: تا يرق يفلس يَاستًن  درست كردن يوحًٌ 

ثطاٚضز قسٜ سٛؾظ ٟٔٙسؼ ٔحبؾت ثٝ وبضٌبٜ ٔٙشمُ قس وٝ  يزض اثشساي وبض ٚضق ٞب

. ثبقس يْ ,mm815mm,12mm: ضربٔز آٟ٘ب ثٝ سطسيت 

زضؾز  يوبضٌبٜ وٝ ثطا يؾذؽ وبضٌطاٖ ٔشرهم قطٚع ثٝ ؾبذز لؿٕز انُ

ثب آٖ  ي،ايٗ لؿٕز قبُٔ زٚ قبخ سيط آٞٗ وبُٔ ثٛز وٝ ثط ضٚوطزٖ ؾشٖٛ ٞب ثٛز وطز٘س

ؾبذشٝ قسٜ اظ  يسـىبٖ زازٖ سيطآٞٗ ٞب يزضؾز وطز٘س وٝ ثطا ييسيطآٞٗ يه ثبالثط اثشسا

. آٖ اؾشفبزٜ وٙٙس 

ٟٔٙسؼ ٔحبؾت قطٚع ثٝ ؾبذز  يثب ٘ظبضر ٟٔٙسؼ ٘بظط ٚ ٔحبؾجٝ ٞب ؾذؽ

حسٚز يه ٔبٜ ٚ ٘يٓ ثٝ عَٛ  يؾشٖٛ ٞب ٕ٘ٛز٘س الظْ شوط اؾز وٝ ايٗ ػّٕيبر ؾشٖٛ ؾبظ

ٔٗ  يوٝ ٚظيفٝ انُ.قس  يظٔيٗ ؾغح وبضٌبٜ ا٘ؼبْ ْ يا٘ؼبٔيس وٝ سٕبْ ايٗ دطٚغٜ ثط ضٚ

ٞب ٚ ٚضق  يػٛـ ٘جف يٚ ٘حٜٛ  يوبضزض ايٗ ثرف ٘ظبضر ثط وبض وبضٌطاٖ ٔشرهم ػٛـ

زض ٔٛضز ٘حٜٛ ؾبذز  يٞب ثٝ يىسيٍط سب ؾبذز ؾشٖٛ ثٛز وٝ زض ازأٝ سٛضيح ٔرشهط

. زٞٓ يؾشٖٛ ٞب ْ

٘بْ زاض٘س ضا زض فبنّٝ ٔٛضز ٘ظط وٝ سٛؾظ  َاةزض اثشسا زٚ ٚضق وٝ زض سيطآٞٗ 

ذبَ ػٛـ ؾذؽ ػبٖ آٖ ضا ثٝ ٞط زٚ ثبَ  زٞيٓ ئٟٙسؼ ٔحبؾت ٔحبؾجٝ قسٜ لطاض ْ

آٖ نحيح ثٛز زٚ وبضٌط  يوٙس اٌط ػب يزٞيٓ ؾذؽ ٟٔٙسؼ ٘بظط آٖ ضا چه ْ يْ

چطذب٘ٙس ؾغح  يوٙٙس ؾذؽ آٖ ضا ثب ثبالثط ْ ئشرهم قطٚع ثٝ ػٛـ سٕبْ ؾغح ْ

ؾٝ  يعجك ٔحبؾجٝ ٟٔٙسؼ ٔحبؾت ؾشٖٛ ٞب زاضا ٔيىٙٙس ، يػٛـ وبض٘يع دكز آٖ ضا 
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 يضٚ cm1.5ضا زض فبنّٝ  يٖ ػبٖ زٚ ػبٖ ثؼسثبقٙس ،ثؼس اظ ػٛـ اِٚي يػبٖ ٚ زٚ ثبَ ْ

: عجك قىُ  زٞٙس يثبَ ٞب ػٛـ ْ

 يثٝ ضٚ( stivener)زِيُ ايٗ فبنّٝ ايٗ اؾز وٝ ٍٞٙبْ ػٛـ ؾرز وٙٙسٜ 

 ثيٗ ػبٖ ٚ ثبَ سيط ايؼبز ٔي يؾغح ػبٖ سيطٚضق ثبػض سمٛيز سيطٚضق ٌكشٝ ٚ ٕٞؿغح

.  قٛز

دكشجبْ  يثطا cm50ٚ  يٜ ٔشطزضؾز قسٜ ضا ثٝ ا٘ساظٜ چٟبضعجمٝ ؼ يسيطٚضق ٞب

ثز ثٝ سيطٚضق اِٚيٝ ثميٝ سيطٚضق ٞب ضا زضؾز وٙيٓ ؾذؽ وبضٌطاٖ ٘ؽ يْزضؾز ( ؾمف)

. ثبقس  يسيطٚضق ْ 48وٙٙس وٝ قبُٔ  يْ

وطزيٓ  يعجمبر اظ ٚضق اسهبَ اؾشفبزٜ ْ ياسهبَ سيطٚضق ٞب يالظْ شوط اؾز وٝ ثطا

وٝ ذبضع اظ  يٚ زض وبضٌبٜ انُوٝ ا٘ساظٜ آٖ سٛؾظ ٟٔٙسؼ ٔحبؾت ٔحبؾجٝ قسٜ ثٛز 

زازٜ قسٜ ٚضق ٞب زض ظيط زؾشٍبٜ  يقس ، وٝ عجك ا٘ساظٜ ٞب ئحسٚزٜ قٟط ثٛز سٟيٝ ْ

قس٘س اِجشٝ الظْ شوط اؾز وٝ  يسمؿيٓ ْ ئؿبٚ يٚ ثٝ لؿٕز ٞب زٌطفشٗ يٌيٛسيٗ لطاض ْ

سؿٕٝ ٞب ٘يع زض ايٗ ٔىبٖ سٟيٝ  

. قسٜ ا٘س يْ

، عجمٝ اَٚ  15mmديّٛر : عجمٝ چٟبضْ ػجبضسـٙس ضربٔز سيطٚضق ٞب اظ عجمٝ ديّٛر سب

15mm  ْٚ12، عجمٝ زmm  ْٛ12، عجمٝ ؾmm  ، ْ8عجمٝ چٟبضmm  .

ٚسؿٕٝ ٞب  يؾبذشٕبٖ قطٚع وطزيٓ ثٝ ٘هت ٘جف يثؼس اظ ؾبذز سيطٚضق ٞب عجك ٘مكٝ فّع

آٖ  يٞب ٞب ٚسؿٕٝيٞط سيط وٝ قطٚع ثٝ ٘هت ٘جف ئٛضزٜ ٘ظط اِجشٝ ثط ضٚ يزض ٔىبٖ ٞبٞب 

وطزيٓ سب زض ٍٞٙبْ ٘هت آٟ٘ب زچبض  ئيىطزيٓ قٕبَ ٚ ػٙٛة آٖ ؾشٖٛ ضا ٔكرم ْ
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 يآٖ ضا ثط ضٚ يآٖ ٔيٙٛقشيٓ سب ػب ئكىُ ٘كٛيٓ ٚ٘يع قٕبضٜ ؾشٖٛ ضا ٘يع ثط ضٚ

.  ديسا وٙيٓ يفٙساؾيٖٛ ثٝ ضاحز

اضبفٝ ثٝ نٛضر  يٞب يسيطٞب ٘جف يػٛقىبضاٖ ٍٞٙبْ ثط دبي يضاحز يالظْ شوط اؾز وٝ ثطا

ػٛقىبضاٖ زض ٍٞٙبْ ػٛـ آؾبٖ سط  يػٛـ ثٝ سيط ٞب ػٛـ زازيٓ سب ظفز ٚ آٔس ثطا ذبَ

. قٛز يْ ياضبفٝ ػٕغ آٚض يٞب يسٕبْ ٘جف يقٛز ، ثبيس ٔشصوط قْٛ وٝ ثؼس اظ ػٛقىبض

 

اؾشفبزٜ وطزيٓ ٔغبثك  20mm يفٙساؾيٖٛ اظ ٚضق ٞباسهبَ دبيٝ سيطٚضق ثٝ  يؾذؽ ثطا 

:  يزض نفحٝ ثؼسقىُ 

وطزيٓ آٟ٘ب ضا ٘يع ٔغبثك سٛضيحبر ثبال زضؾز  يافك يؾبذز سيطٚضق ٞب ثؼس قطٚع ثٝ

اؾشفبزٜ وطزيٓ ٚ ٘يع اظ نفحٝ اظ يه ػبٖ ؾٝ ػبٖ  يوطزيٓ ثب ايٗ سفبٚر وٝ زض آٟ٘ب ثٝ ػب

. آٟ٘ب اؾشفبزٜ وطزيٓ  يزض ٌٛقٝ ٞب يسمٛيز
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:  اتصال ستًن َا تٍ فىذاسيًن

نفحٝ  يضٚ يوبضٌط قطٚع ثٝ دبوؿبظ يه آٖ يثؼس اظ نفز قسٖ فٛ٘ساؾيٖٛ ٚ آة زٜ

. ثيؽ دّيز وطز يٞب

ؾذؽ ٔشرهم وبضٌطاٖ ػٛقىبض يه لبِت وٛچه اظ دبيٝ ؾشٖٛ سيطٚضق زضؾز وطز ٚ ثب 

. ٔكرم وطزيٓ  نفحٝ ثيؽ دّيز يزليك ؾشٖٛ ضا ثط ضٚ ي٘ظبضر ٟٔٙسؼ ٘بظط ػب

سٖٛ ضا ضاحز سط زض ٔؼيٗ چٙس سىٝ فّع ضا ذبَ ػٛـ ظزيٓ سب ؼ يثؼس اظ آٖ زض ٔىبٖ ٞب

. ٔىبٖ ذٛز لطاض زٞيٓ

الظْ شوط اؾز وٝ چُٟ ٚ  .چُٟ ٚٞكز ثيؽ دّيز ضا ثٝ ايٗ نٛضر ٔكرم وطزيٓ  يٕٞٝ 

ثبقس ثٝ ايٗ ٔؼٙب وٝ ثيؿز ٚ چٟبض ؾشٖٛ زض  يٞكز ؾشٖٛ ايٗ ؾبذشٕبٖ زض زٚ لؿٕز ْ

ضٚظ اسٕبْ وبض  يفطزا يعجك ثط٘بٔٝ ضيع. دكز يب ػٙٛة ٚ ثيؿز ٚ چٟبض ؾشٖٛ زض ػّٛ يب قٕبَ 

٘ىشٝ ػبِت سٛػٝ ايٗ ثٛز وٝ وبضٌطاٖ  .٘هت ؾشٖٛ ٞب آٚضزٜ قس يثٝ وبضٌبٜ ثطا يه ػططـميُ

 يثبالي ي٘هت ثّٙس وٙس ا٘شٟب ياظ ظٔيٗ ثطا يايٙىٝ ػططميُ ثشٛا٘س ؾشٖٛ ٞب ضا ثٝ ضاحز يثطا

ق قىُ ٔغبة قٛز ي٘هت آٖ نطفٝ ػٛي يسب زض ٚلز ثطا ؾشٖٛ ضا ثٝ نٛضر زايطٜ ؾٛضاخ وطز٘س

ؾذؽ اِٚيٗ ؾشٖٛ ضا ثب ػططميُ ثّٙس وطزيٓ ٚ ثٝ ٔىبٖ ٔٛضز ٘ظط ثطزيٓ ٚ ثؼس اظ سطاظ وطزٖ 

ٔغٕئٗ آٖ ضا اظ ػططميُ  يثؼس اظ ظزٖ ذبَ ػٛـ ٞب ،آٖ آٖ ضا زض ٔىبٖ ذٛز لطاض زازٜ 

  .ػسا وطزيٓ
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ٚ قطٚع ثٝ ٘هت زٚٔيٗ ؾشٖٛ وطزيٓ ، ثؼس ٘هت ؾشٖٛ زْٚ ٟٔٙسؼ ٘بظط ٔشٛػٝ قس وٝ 

دؽ ٔؼجٛض قسيٓ ثب  .ٌصاقشٙس يقٕبَ ٚ ػٙٛثف ضا وبضٌطاٖ اقشجبٜ يضا ػب ياَٚ ؾشٖٛ

نفحٝ ثيؽ  يضٚ ٞٛاثط ؾشٖٛ ضا اظ ثيؽ دّيز ػسا وطزٜ ٚ ثب ػططميُ آٖ ضا چطذب٘سيٓ ٚ

ٔؿشمط ٌطزز ظيطا ٘ربِٝ  يذٛز ثٝ زضؾز ٚاػٛـ سٕيع وطزيٓ سب ؾشٖٛ زض ػبيدّيز ضا ثب ٜ

 .ثيؽ دّيز ثٛز يزض ضٚ يذبَ ػٛـ لجُ يٚ ٌِّٛٝ ٞب يٞب

ٔكرم قسٜ ذبَ ػٛـ زازيٓ ثؼس اظ ايٗ  يثؼس اظ سٕيع وطزٖ نفحٝ زٚثبضٜ آٖ ضا زض ػب

.  ٘هت وطزيٓ سب ايٗ اقشجبٜ زٚثبضٜ سىطاض ٘كٛز  ياقشجبٜ ثميٝ ؾشٖٛ ٞب ضا ثب زلز ثيكشط

وطز ثٝ ػٛـ وبُٔ  ؾذؽ ثؼس اظ اعٕيٙبٖ اظ ٘هت ؾشٖٛ يه وبضٌط ػٛقىبض قطٚع ٔي

قطٚع وطزيٓ  ييب ػٙٛة ييؿز ٚ چٟبض ؾشٖٛ دكزثؼس ٘هت ةٜ نفحٝ ثيؽ دّيز ، ؾشٖٛ ة

. وٝ سٕبْ ايٗ ٔطاحُ ٘هت حسٚز زٚ ضٚظ عَٛ وكيسآٖ  يافك يثٝ ٘هت سيطٞب

قٕكيطي ٞبي ثؼس اظ ٘هت ؾشٖٛ ٞب عجك زؾشٛض ٟٔٙسؼ ٘بظط ٚ ٔحبؾت قطٚع ثٝ ؾبذز 

اظ  يفبع زٚ دبٌطز اظ ٞٓ  يؼٗراضٚ cm256ؾبذشٕبٖ وطزيٓ وٝ ا٘ساظٜ زٚ دبٌطز اظ ٞٓ  دّٝ

  .ثٛز 178cm يسيطآٞٗ ثبالي يسب ثبال يسيطآٞٗ دبييٗ يؾغح دبييٗ

. وطز٘س قطٚع ثٝ ثطـ يه سيطٚضق ذبْ يعجك ايٗ ٔكرهبر وبضٌطاٖ ٔشرهم ػٛقىبض

  7 ٚ  8  سيط ٚؾظ ضاٜ دّٝ ضا ثٝ نٛضر .قٕكيطي ٞبي دّٝ ضا ثب ٚضق ثٝ سطسيت ظيط ؾبذشيٓ 

آٖ زض ثبَ   8  زض لؿٕز ثٛز  7  ٚ دبييٗ آٖ ثٝ نٛضر  8  آٖ ثٝ نٛضر يثطيسٖ وٝ ثبال

  ثيكشط ٌصاقشٙس ٚ ٕٞيٗ وبض ضا ثٝ نٛضر ثطػىؽ ثب لؿٕز 10cm  آٖ ضا حسٚز يدبييٗ

ضا عجك ٔحبؾجٝ زازٜ قسٜ   10cm  اضبفٝ يسيطٚضق ا٘ؼبْ زازٖ ؾذؽ لؿٕز ٞب   7

٘ظط ضؾيس ثؼس اظ چه وطزٖ آٖ  سٛؾظ ٟٔٙسؼ ٔحبؾت ذٓ وطز٘س سب ثٝ ظاٚيٝ ٔٛضزٜ
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ٚ ثٝ ٚؾيّٝ ضاٜ دّٝ عجك ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚيٝ ؾبذشٝ قسٜ  يسٛؾظ ٟٔٙسؼ ٘بظط ثميٝ سيطٚضق ٞب

ثؼس اظ اسٕبْ ٘هت ٔٛلشي ػططميُ ضا اظ وبضٌبٜ ذبضع  .ذٛز ٘هت قس٘س يػططميُ زض ؾط ػب

. وطز٘س

 

 

: يافك يستًن َا تا يعمًد يترازكردن ستًن َا

سطاظ ٘جٛز٘س  يٜ ٕٞىف ضا ٍٞٙبْ ٘هت سطاظ وطزيٓ ٚعجمبر ثؼسعجك يلجُ يعجك ٌفشٝ ٞب

دؽ زض  .ٚنُ ٕ٘ٛزيٓ يػٕٛز يضا ثب ذبَ ػٛـ ثٝ ؾشٖٛ ٞب يافك ئب سٕبْ سيطٞب يَٚ

ثٛوؿُ  يثب ؾيٓ ٞب)ٚ سيفٛض يٚ فكبض يوكف يعجمٝ اَٚ اظ يه وٙغ ؾبذشٕبٖ ثب ػه ٞب

ثؼس اظ ٔغٕئٗ قسٖ اظ سطاظ وٙيٓ  يقطٚع ثٝ سطاظ وطزٖ عجمٝ اَٚ ْ( وكيسٖ ؾشٖٛ يثطا

سـظجيز زليك ؾشٖٛ زض  يثطا يافك يقسٖ ؾشٖٛ ٔٛضز ٘ظط قطٚع ثٝ ػٛـ زازٖ ؾشٖٛ ٞب

عجمٝ اَٚ ا٘ؼبْ  يؾطػبيف ٔيىٙيٓ ايٗ وبض ضا وٝ اظ يه وٙغ قطٚع وطزيٓ سب ا٘شٟب

ٚ ثٝ سطسيت ايٗ وبض ضا ثؼس اظ اسٕبْ عجمٝ اَٚ زض عجمٝ زْٚ ٚ ؾْٛ ٚ چٟبضْ ا٘ؼبْ  ٔيسٞيٓ

. ٔيسٞيٓ
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: تيريرق َا  يعايك كار

 يؾبذشٕبٖ ضا ثب أٛالؾيٖٛ ليط يثؼس اظ سطاظ وطزٖ وُ عجمبر سٕبْ سيطٚضق ٞب

اظ ضؾيسٖ ٞٛا ثٝ فّع يب ٕٞبٖ سيطٚضق ا٘ؼبْ  يػٌّٛيط يدٛقب٘يٓ ايٗ وبض ضا ثطا يْ( دطايٕط)

. ٔيسٞيٓ

 

:   ساخت تيرچٍ طثمات

. ؾبذز سيطٚضق ٞب ثٛزٜ اؾز  ٔعٔبٖ ثبثبيس ٔشصوط قْٛ وٝ ؾبذز سيطچٝ ٞب ٘يع ٜ

وٝ زض ظيط  يوٝ ديٕب٘ىبض ػٟز ؾِٟٛز وبض سيطچٝ ؾبظ يه ٌٛقٝ اظ وبضٌبٜ ضا ثب ثشٖٛ ٍٔط

. نبف ٚ سطاظ وطزٜ ثٛزفٙساؾيٖٛ اؾشفبزٜ وطزٜ ثٛزيٓ 

 ثؼس اظ ٔحىٓ قسٖ ؾغح ٔٛضز ٘ظط سيطچٝ ؾبظ ِٛاظْ ذٛز ضا وٝ قبُٔ زٚ ثكىٝ

ٚزؾشٍبٜ ذٓ وٙٙسٜ ٔيٍّطز ثٛز ثٝ وبضٌبٜ ٔٙشمُ  يظْ ػٛقىبضٚ ِٛا يزيٛؾز ٚ ثيؿز ِيشط

 يعجك ٔحبؾجٝ  وطز ٚ زض قطٚع  وبض يه سيطآٞٗ ؾبزٜ ضا زض وٙغ وبضٌبٜ ٔؿشمط ٕ٘ٛز ٚ

وٝ ثٝ يه ا٘ساظٜ ثٛز٘س ضا ػٛـ زاز وٝ  يزض فٛانُ ٔؼيٗ ٔيٍّطز ٞبي ٟٔٙسؼ ٔحبؾت

آٖ لطاض زاز ٚ  ئيٍّطز ضا ضٚ يؾط آٟ٘ب ثٝ نٛضر لالة ٔب٘ٙس ثٛز ثؼس يه قبذٝ انُ يضٚ

زض ؾٕز زيٍط يه وبضٌط ٔيٍّطزٞب ضا ثٝ ا٘ساظٜ ٔؼيٗ ثطـ زازٜ ٚ زض زؾشٍبٜ ذٓ وٗ 

وٝ  ئيٍّطز ٞبي يٌيطٜ لالة  يضا ثط ضٚ 8قجيٝ  ي، ؾذؽ ٔيٍّطزٞبزاز  ئيٍّطز لطاض ْ

. وطز يسيط ٘هت ثٛز٘س ٌصاقشٝ ٚقطٚع ثٝ ػٛـ زازٖ آٟ٘ب ْ يضٚ
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ٔطاحُ ؾبذز سيطچٝ ثٛؾيّٝ ٟٔٙسؼ ٔحبؾت ٔحبؾجٝ قسٜ ٚ زض  يسٕبْالظْ شوط اؾز وٝ 

. اذشيبض سيطچٝ ؾبظ لطاض زازٜ قسٜ ثٛز

وف سيطچٝ ضا ثٝ وبضٌبٜ ٔٙشمُ وطز  يآٖ ضٚظ ديٕب٘ىبض يه ٚا٘ز لبِت ؾفبَ ٞب يفطزا

 يوطز ٚ اظ آٖ اؾشفبزٜ ْ يسيطچٝ ؾبظ ثشٗ ٔٛضز اؾشفبزٜ ذٛز ضا زض يه ثكىٝ زضؾز ْ

: وُ ٔمبثُ ٕ٘ٛز عجك ـ

. اِجشٝ سِٛيس سيطچٝ ٞٙٛظ ازأٝ زاضز

ثبقس وٝ ضٕٗ  يْ يؾفبَ ي٘ىشٝ حبئع إٞيز زض ؾبذز سيطچٝ ٞب اؾشفبزٜ اظ لبِت ٞب

آٖ ثب ثشٗ ٔكبثٝ  يقٛز ا٘مجبضبر ٚ ا٘جؿبط ٞب ياظ آٖ ْ يثؼس اظ ؾبذز سيطچٝ ػعئايٙىٝ 

. قٛز يثبقس ٚ ؾجت سمٛيز ؾمف ْ يْ

 

 

 

: سمف 

ٞـب ضا ذٛاثب٘سٜ ٚ ؾذؽ ثٝ  سيطچٝاثشسا . ٞب ٕ٘ٛز٘س  سيطچٝثٝ وبضٌصاقشٗ وبضٌطاٖ الساْ  

آٟ٘ب ضا ا٘ـساظٜ  ثيٗ يضفز فـبنـّٝ  يوـٝ ثبيس زض ؾمف ثـٝ وـبض ْ يثّٛن ٞبي يٚؾيّٝ 

ثّٛن لطاض زازٜ ٚ دؽ اظ ا٘ساظٜ وطزٖ  ضزيف يهٞـب  سيطچٜٝ زض زٚ ؾط يهثغٛض. وـطز٘ـس 

 يؾذؽ ثٝ وبض ٌصاقشٗ ؾٙؼبق. ٕ٘ٛز٘س  يذٛز ٔحىٓ ْ يػبٔفشَٛ زض  يآٟ٘ب ضا ثٝ ٚؾيّٝ 

لبثُ شوط زض  ي٘ىشٝ . ثـؼـس اظ ايٗ وـبض الـساْ ثـٝ فطـ ٕ٘ٛزٖ ؾمف وطز٘س . ٞب دطزاذشٙس 

 يٞبسيطثبيس زض ٔمبثُ  يضا وٝ ْ يثّٛن ٞبي يفطـ ٕ٘ٛزٖ ؾمف ايٗ ثٛز وٝ ؾٛضاخ ٞب
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اظ حسض ضفشٗ  يػّٛ ٌيط يوـبض ثـطا ايٗ. دٛقب٘يس٘س يٌچ ْ ي٘س ثٝ ٚؾيّٝ ٌيطلطاض  يانُ

ثشٖٛ  يزض ٍٞٙـبْ ثشٖٛ ضيع سطسيتثٝ ايٗ . ؾمف اػطا قس  يثشٖٛ زض ٍٞٙـبْ ثشٖٛ ضيع

قسٖ ؾمف ٚ  ؾٍٙيٗٔصثٛض ٚاضز ثّٛن ٞب ٘كسٜ ٚ ٞٓ اظ  يؾٛضاخ ٞب عطيكقـسٜ اظ ضيرشٝ

قسٜ  ٔؼيٗايٙىٝ زض فٛانُ  زيٍـط ي٘ـىشٝ .  ٕ٘ٛزيٓ يػٌّٛيطقـسٖ ثـشـٖٛ  ضبيغٞـٓ اظ 

سرشٝ  يايٗ فبنـّٝ ضا اظدبييٗ ثٝ ٚؾيّٝ . دـطزاذشٙس  يوالف ػـطو يعجك ٘مكٝ ثـٝ اػـطا

.  آٖ ضا وبض ٌصاقشٙس  يؾذؽ ٔيُ ٌطزٞب. دٛقب٘س٘س 

ثّٛن فطـ ٕ٘ٛز٘س ثٝ وبض ٌصاقشٗ ٔيُ  يثؼس اظ آ٘ىٝ ؾمف ضا وبٔال ثٝ ٚؾيّٝ 

ؾبزٜ  يٌطزٞب  ٔيُاظ ٘ـٛع  يحطاضر ئيُ ٌطزٞـب. دطزاذشٙس  يٚ حطاضر ئٕبٖ ٔٙف يٌطزٞب

ؾمف  يوبضٌطاٖ آٟ٘ب ضا ثٝ ٕٞبٖ نٛضر ثٝ ثبال. ثٛزٜ ٚ ثٝ نٛضر والف ثٝ وبضٌبٜ آٚضزٜ قس 

اِجشٝ . ٕ٘ٛز٘س  يوكف آٟ٘ب ضا ضاؾز ْ ي٘يطٚ  ٚؾيّٝثطزٜ ٚ زض آ٘ؼب آٟ٘ب ضا ثـبظ وـطزٜ ٚ ثـٝ 

ضا  يحطاضر يثؼس اظ آ٘ىٝ ٔيُ ٌطزٞب. ثٛز ٔيؿط يثٝ ػّز وـٓ ثـٛزٖ لغط آٟ٘ب ايٗ وبض ثٝ آؾبٖ

 يٌطٜٚ ٘ؼبض ٚؾيّٝضا وٝ ثٝ  يچٛة يػه ٞب. ػه ٞب ٕ٘ٛز٘س  يالساْ ثٝ وبضٌصاض ذٛاثب٘يس٘س

 يٞط ٞكشبز ؾب٘ز اًزحسٚ ئٛضز ٘ظط ــ اضسفبع ؾمف ــ ؾبذشٝ قسٜ ثٛز ثٝ فبنّٝ  يثٝ ا٘ساظٜ 

أٛض لـطاض زازٜ ٚ ٘بظط  ػطيبٖزض وـبضفطٔب ٟٔٙسؼ ٘بظط ضا . ٔـشـط زض ظيط ؾـمـف لطاض زاز٘ـس 

ثـٝ  يثشٖٛ ضيع ػّٕيبر. ؾمف ضا نبزض ٕ٘ٛز  ياظ وـبضٌـبٜ اػـبظٜ ثشٖٛ ضيع ثبظزيسدـؽ اظ 

.  دصيطفز يضٚظ ا٘ؼبْ ْ يهعجك ٘ظط ٟٔٙسؼ ٘بظط ثبيس زض  ػّٕيبرايٗ . فطزا ٔٛوَٛ قـس 

.  ثبقس  يزضظ ؾطز ْ ايؼبزاظ  يػّٛ ٌيط يوٝ ايٗ وبض ثطا زا٘يٓ يْ

ٚ اظ . زيٗ٘ـٕـب يذطيساضٌـطفز ثشٖٛ آٔـبزٜ ضا اظ وبضذب٘ٝ  سهٕيٓايٗ وـبض  يوـبضفـطٔـب ثطا

وبضٌطاٖ  يٕٞٝ  ػّٕيبرٖ ا٘ؼبٔيسلجُ ثـب وـبضٌـطاٖ سـٛافـك وـطزٜ وـٝ زض نٛضر ثغَٛ 
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ٚ ٌبضٌطاٖ الساْ ثٝ  ضيعثشٖٛ  اويخنجح ظٚز دؽ اظ حبضط قسٖ . ثذطزاظ٘س  يثٝ اضبفٝ وبض

وٝ حبُٔ  َيطـميوطز ٚ ػط ديساض زض ٔىبٖ ٔٙبؾت اؾشمطاض ئبقيٗ ثشٖٛ. ٕ٘ٛزيٓ يثشٖٛ ضيع

٘ف ٞب ٚ ـاظ ر يػٌّٛيط يوبضٌطاٖ ثطا. ثٛز ٘يع ثب ظاٚيٝ ٔٙبؾت ٔؿشمط قس  يدٕخ ثشٖٛ ضيع

.  ٟٔبض ٕ٘ٛز٘س  يضريٓ يعٙبة ٞـب يآٖ ضا ثـٝ ٚؾيّٝ  ضيعثشٖٛ  يقسيس ِِٛٝ  يسىبٖ ٞب

ؾذؽ چٟبض وبضٌط اظ چٟبض  ديچيسٜ ضيعثشٖٛ ية ضا ثٝ زٚض ِِٛٝ وٝ اثشسا عٙب يثٝ ٌٛ٘ٝ ا

ضا ضٚقٗ  ضيعثؼس اظ ا٘ؼبْ ايٗ وبضٞب دٕخ ثشٖٛ . عطف ؾط عٙبة ٞـب ضا ٔحىٓ ٌـطفشٙس 

وبضٌط ثب ٔبِٝ ثٝ نبف وطزٖ ٔرشهط ؾغح ثشٖٛ  يه.  ٕ٘ٛزيٓ يوطزٜ ٚ قطٚع ثٝ ثشٖٛ ضيع

ٔبقيٗ ا٘ؼبْ ٌطفز اظ ؾطػز لبثُ  يچٖٛ ثٝ ٚؾيّٝ  ػّٕيبرايٗ . قسٜ ٔكغَٛ قس يضيع

. ثطذٛضزاض ثـٛز  ئالحضٝ ا

ٚ ٔطالجز اظ ثـشـٖٛ سٛؾظ وبضفطٔب  يالظْ ػٟز ػُٕ آٚض يؾفبضـ ٞـب يدـؽ اظ ثشٖٛ ضيع

.  ثٝ وبضٌطاٖ ٔطثٛعٝ زازٜ قس 

 

 

  يست ي دي ساوتيب ديًاردن يكص

وٝ  يضٚـ. دصيطز ئشفبٚر نٛضر ْ يآػطٞب ثٝ ؾٝ ٌٛ٘ٝ  چيسٖ٘حٜٛ اسهبَ ٚ  يثغٛض وـُ

 ئكرم ي٘مكٝ  يبعطح  يهقٛ٘س سب ثٝ نٛضر  يْ ذٛاثب٘يسٜ يىسيٍط يزض آٖ آػطٞب ضٚ

اظ  يضٚـ زْٚ وـٝ ثـٝ ضٚـ ؾـبظٜ ا. اٍِٛ ٔطؾْٛ اؾـز  يآػطچيٗثٝ ضٚـ  ثٍيط٘سقىُ 

ثؿشٝ  يىسيٍطثٝ  يآػط يؾبظٜ  يهٔٙفطز زض  ياؾـز وـٝ ٚاحسٞب يوٙيٓ حبِز يز ْيبآٖ 
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 يفـٛالز يوٙٙسٜ ٞـب سمٛيزثٝ  يبٔالر ثٝ آػطٞب  چؿجيسٖزض ضٚـ ؾْٛ اظ . قٛ٘ـس  يْ

.  ثب ٔالر ٔٛؾْٛ اؾز  يآػطچيٗقٛز وٝ ثٝ ضٚـ  يزض اسهبالر اؾشفبزٜ ْ

وـٕـشـط ٚ  سبطيطآػطٞب ثب  يفيعيهر يبذهٛل سبطيطسحز  يآػط يٞـبزيٛاضر يبذهٛل

 يثـطا. ٘س ٌيط يثيكشط لطاض ْ سبطيطٞب ثب زيٛاض ياػطا ٚ عطاح ير ٔالر ، ٘حٜٛ يبذهٛل

ٍٔـب   13اظ  ثيف يفـكـبض ئمـبٚٔز ٞـب يؾبذشٝ قسٜ زاضا ئظبَ ثيكشط آػطٞب

 ي٘كٟبـٌـطز٘ـس ر يْ سـطوـيـتثـب ٔالر  زيٛاضٜ آٟ٘ب زض يهثبقٙس ، أـب ظٔبٖ يدـبؾىـبَ ْ

ٔحسٚز  ضطيت يثس وٝ ايٗ ثٝ ٚاؾغٝ يب يْ سغييطٍٔب دبؾىبَ   5/0ــ  4/3ٔؼبظ ثٝ  يفكبض

. ثبقس  ئالر ْ يوٙٙسٜ 

 سطيٗاظ ٟٔٓ  يؾبذشٝ قسٜ ػٟز ٔمبٚٔز زض ثطاثط ػجٛض حطاضر يه زيٛاض يه يسٛا٘بي

 زيٛاض چيسٖقـسٜ زض  يٌيطٚ ضٚـ ثىبض زيٛاضٔالحظبر زض ا٘شربة ٔهبِح ػٟز ؾبذز 

ٔـسضٖ وبٞف ٚ افعايف زٔب ثٝ  ياظ ؾبذشٕبٖ ٞـب يضيبوـٝ زض ثؽ يٍٞٙبْ. ذـٛاٞـس ثـٛز 

اؾز  يذبضع يٞبزيٛاض يايٗ ؾبظٜ . ٌطزز  يوٙشطَ ْ يا قيكٝثب ؾغٛح  يعٛض ٌؿشطزٜ ا

ٌـطزز  يا٘مجبو ْ يٚ ٔـب٘ـغ اظ ٔؿئّٝ  آيس٘ٓ يضا وٙشطَ ْ زيٛاض يوٝ حطاضر ؾغح زاذُ

زض  ايٗ ٔبؾئّٝ ذهٛنبً. اؾـز وـٝ ثبيس زض ٘ـظـط ٌطفشٝ قٛز  يوـٝ ذـٛز ػبُٔ ٟٔٓ

.  ثطذٛضزاض اؾز  يا ٚيػٜاظ إٞيز  يٞٛايآة ٚ  طقطائب ثب سٛػٝ ثٝ  ئٙغمٝ 

ٔمبٚٔز زض ثطاثط ا٘شمبَ  يسٛا٘بيثـٝ  ئهبِح ػٟز ٔمبٚٔز زض ثـطاثـط آسف ؾٛظ يسٛا٘بي

اؾز وٝ ٔٛاز ٚ ٔهبِح  يثبضثط ضطٚض يؾبذشٕبٖ ٞب يضٕٙب ثطا. زاضز  يحطاضر ثؿشً

٘س ثشٛا٘ٙس ثٝ سحُٕ لطاض ٌطفز ياظ آسف ؾٛظ ئٛػٛز دؽ اظايٙىٝ زض ٔؼطو حطاضر ٘بـ
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ثط  يؾطػز آسف ؾٛظ ٞب ٔيعاٖ يثٙس سيغٝ، وف ٚ زيٛاض يثـطا. ٚاضزٜ ازأٝ زٞٙس  يثبضٞب

قٛز  يحؿت ؾبػز زازٜ ْ

حساوـظط ظٔبٖ زض . ثبقس  يْ ياؾشب٘ساضز آسف ؾٛظ يٞب آظٔبيفوٝ ايٗ ٔؿئّٝ ثط اؾبؼ 

ػٟز ٔمبٚٔز زض ثطاثط ثـب وف  زيٛاض يسٛا٘بي. ثبقس  يٞب چٟبض ؾبػز ْ يثيكشط آسف ؾٛظ

. ثبقس  يْ زيٛاضزض ا٘شربة ٔهبِح  يػبُٔ ٟٔٓ زيٍطػٟز  ٚ اظػٟز  يهػجٛض نـٛر اظ 

أـب . ٕ٘بيٙس  يْ يػٌّٛيطٞب ثـب ػصة نٛر ٚ ا٘ؼىبؼ آٖ اظ ا٘شمبَ ؾط ٚ نسا زيٛاض

 يؾـٛ يهاظ ا٘شمبَ نٛر اظ  يفطآٌيبز يبػُٕ  ئٟٓ سـط ايٙىٝ ثـٝ ٚؾيّٝ  ي٘ـىـشـٝ 

. آٚض٘س  ئٕب٘ؼز ثٝ ػُٕ ْ زيٍط يثٝ ؾٛ زيٛاض

.   دطزاظيٓ يآٖ ْ ياػطا يثـٝ چًٍٛ٘ يآػط يٞـبزيٛاضر يبثب ذهٛل يآقٙبيحبَ دؽ اظ 

ٔالر ثٝ  اليٝ يهظ٘ٙس ؾذؽ  يْ زيٛاض يزٚ زٞٙٝ  ثيٗ ضيؿٕبٖٞب اَٚ زيٛاضايٗ  يزض اػطا

آٖ ثٝ نٛضر  ي٘س ٚ آػطٞـب ضا ضٚضيع ئشط ثٝ عَٛ زٚ زٞٙٝ ْ يؾب٘ز ثيؿز يا٘ساظٜ 

ذظ  يضٚ يزٞٙس وٝ ذظ زضظ ثبالي يا٘ؼبْ ْ يآػطٞب ضا عٛض چيسٖ.  چيٙٙس يْ يػطو

 يچيٗ زيٛاضنٛضر  ثسيٗزٞٙس ٚ  يايٗ وبض ضا سب ظيط ؾمف ا٘ؼبْ ْ. لطاض ٍ٘يطز  يزضظ دبييٗ

.  ٌيطز  ينٛضر ْ يآػط

 

 

 

  يدٌ ساوت يضه َايي پارت ديًاردن يكص
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ضا ثٝ  يزاذُ يٞبزيٛاضؾبذشٕبٖ  يذبضع يزٚ ؾب٘ز ٚ ثيؿز يٞبزيٛاضزٖ يدؽ اظ وف

ٚ  ثيؿز يٞبزيٛاضٞب ٘يع ٔظُ زيٛاضايٗ  ياػطا. زٞٙس  يا٘ؼبْ ْ يزٜ ؾب٘ز يٞب سيغٝنٛضر 

.  اؾز  يزٚ ؾب٘ز

 

در ايه كارگاٌ تـٍ پايان  يدر ايه مـرحـلـٍ از ساخت ديرٌ كـارآمًز
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