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 خالصه

ٔؾىُ در حبَ  ٗیا یثزا یثّٙذ ثٝ ػٙٛاٖ پبعخ ٔغّٛث یآعٕبٖ خزاػ ٞب ٚ عبختٕبٖ ٞب ٗ،یٚ وٕجٛد سٔ تیأزٚسٜ ثب تٛجٝ ثٝ رؽذ جٕؼ

عبختٕبٖ  یدر عزاح ذیدار٘ذ ثب زأٖٛیپ یٞب ظیثّٙذ ثزؽٟزٞب ٚ ٔح یوٝ عبختٕبٖ ٞب یٔختّف زاتیٌغتزػ ٞغتٙذ. ٚ ثب تٛجٝ ثٝ تأث

ؽبُٔ:  یٔختّف ی. ػٛأُ ٚ فبوتٛر ٞبزدیفٛرت ٌ یٔختّف یٞب ُیٞب ٚ تحّ یبثیٔٙبعت ٚ ... ارس یا عبسٜ غتٓیثّٙذ، ا٘تخبة ع یٞب

ٌذار  زیثّٙذ تبث یدر تٛعؼٝ عبختٕبٖ ٞب یبعیػٛأُ ع یٚ حت یؽٟز یٚ عزاح یؽٟزعبس یٞب بریٔؼ ،یؽٙبع ییجبیس ،یدػٛأُ التقب

عبسٜ  یٞب غتٓیدر ع ذیجذ یٞب یٚ تىبُٔ ثبؽٙذ ٚ ٘ٛآٚر زییدر حبَ تغ ٔذاْٚثغٛر  یعبسٜ ا یٞب غتٓیٞغتٙذ وٝ ثبػث ؽذٜ ا٘ذ تب ع

را  ٙٝیحذالُ ٞش یعبسٜ ا یاعتفبدٜ ؽٛد وٝ ػالٜٚ ثز ثبسدٞ یعبسٜ ا غتٓیاس ع یارتفبع در عبختٕبٖ ٞب ؼیؽٛد ٚ ثب افشا جبدیا یا

پزٚصٜ  یعزاح ٝیعبختٕبٖ ثّٙذ اس ٕٞبٖ ٔزاحُ اِٚ یا سٜعب غتٓیوٝ ا٘تخبة ع ییدر ٕٞبٖ ارتفبع داؽتٝ ثبؽذ. اس آ٘جب ییپبعخٍٛ یثزا

 یعبسٜ ا غتٓیٌذار اعت، ِذا در ا٘تخبة ع زیػٛأُ ٔختّف تأث ٍزیٚ د یٕبرٔؼ یعزاح یثبؽذ ٚ ثز رٚ یٔ تیحبئش إٞ بریثغ

 یٔتؼذد یٞب عؼپز ذیثب یعبسٜ ا غتٓیرا در ٘ظز ٌزفت ٚ در ا٘تخبة ع یٔختّف یػٛأُ ٚ فبوتٛرٞب غتیثب یعبختٕبٖ ثّٙذ ٔ

عبختٕبٖ ثّٙذ در ٘ظز ٌزفتٝ ؽٛد تب ثتٛاٖ ثب تٛجٝ ثٝ  یعبسٜ ا غتٓیدر ا٘تخبة ع غتیثب یٔ ییٔثبَ، چٝ پبرأتزٞب یٌزد. ثزا یثزرع

 غتٓیٌذار ثز ا٘تخبة ع زیػٛأُ ٔختّف تأث یبثیعٙجؼ ٚ ارس بریرا ا٘تخبة ٕ٘ٛد؟ ٔؼ یعبسٜ ا غتٓیع ٗیپزٚصٜ ثٟتز ظیٚ ؽزا تیٔٛلؼ

ٚ ٔٛرد  یثّٙذ جٕغ آٚر یعبختٕبٖ ٞب یٌذار در عزاح زیٔختّف ٚ تبث یبرٞبیٔؼ كیتحم ٗیا درغیزٜ.  چٍٛ٘ٝ اعت؟ ٚ یعبسٜ ا

ؽذٜ ا٘ذ  یثّٙذ ثز اعبط ارتفبع دعتٝ ثٙذ یعبختٕبٖ ٞب یٔتذاَٚ ثزا یعبسٜ ا یٞب غتٓیع ٗیلزار ٌزفتٝ ا٘ذ ٚ ٕٞچٙ یبثیٚ ارس یثزرع

ا٘ذ. لزار ٌزفتٝ  یدٞ بسیٚ أت ُیٚ تحّ ٝیٔٛرد تجش یبثیلبثُ ارس یٞب بریثز اعبط ٔؼ یعبسٜ ا یٞب غتٓیع یٚ در ٞز ٌزٜٚ ارتفبػ

 .اعت. ذٜیٔٙبعت ا٘تخبة ٌزد یعبسٜ ا غتٓیعزا٘جبْ در ٞز وذاْ اس ٌزٜٚ ٞب ٔتٙبعت ثب ارتفبع ٔؾخـ ؽذٜ ع
 

  .یعبسٜ ا غتٓیع یبثیارس ،یعبسٜ ا غتٓیا٘تخبة ع ،یٔؼٕبر یبرٞبیٔؼ ،یعبسٜ ا یبرٞبیوّٕبت وّیذی: عبختٕبٖ ثّٙذ، ٔؼ

 
 

  هقذهه .1
 

 یوؾبٚرس ذاتیٞب ٚ تِٛ ٗی٘زفتٗ سٔ ٗیوٕه ثٝ اس ث ٗیٚ ٕٞچٙ ت،یٔختّف، رؽذ جٕؼ یدر ؽٟزٞب ٗیسٔ ٕتیل ؼیأزٚسٜ افشا

 .ٙذیثّٙذ ٚ آعٕبٖ خزاػ ٞب ظٟٛر ٕ٘ب یٚ عبختٕبٖ ٞب بثذیٌغتزػ  یدر جٟت ػٕٛد  یثبػث ؽذٜ وٝ عبسٜ عبختٕبٖ ٞب

عبسٜ  یٞب غتٓیٚ ع بفتٙذیثٛد ٚ ثٝ ٔزٚر سٔبٖ در عزتبعز جٟبٖ ٌغتزػ  ىبیدر آٔز 89ثّٙذ در اٚاخز لزٖ  یعبختٕبٖ ٞب ظٟٛر

 یٔختّف ی[. ػٛأُ ٚ فبوتٛر ٞب1ٚ تىبُٔ ٞغتٙذ] زییدر حبَ تغ ٛعتٝیاس سٔبٖ ظٟٛر ثقٛرت پ ی٘ٛع عبختٕبٖ ٞب ٗیا  یثزا یا

 یدر تٛعؼٝ عبختٕبٖ ٞب یبعیػٛأُ ع یٚ حت یؽٟز یٚ عزاح یؽٟزعبس یٞب بریٔؼ ،یؽٙبع ییجبیس ،یؽبُٔ: ػٛأُ التقبد

http://www.elitesjournal.ir/
http://www.elitesjournal.ir/
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 غتٓیػبُٔ ثبػث ؽذٜ تب ع ٗی[. 1ٕٞثّٙذ دارد] یعبختٕبٖ ٞب یرا در عزاح زیتبث ٗیؾتزیٌذار ٞغتٙذ ٚ ػبُٔ التقبد ث زیثّٙذ تبث

 ؼیؽٛد ٚ ثب افشا جبدیا یعبسٜ ا یٞب غتٓیدر ع ذیجذ یٞب یٚ تىبُٔ ثبؽٙذ ٚ ٘ٛآٚر زییثغٛر ٔذاْٚ در حبَ تغ یعبسٜ ا یٞب

در  ییپبعخٍٛ یرا ثزا ٙٝیحذالُ ٞش یعبسٜ ا یاعتفبدٜ ؽٛد وٝ ػالٜٚ ثز ثبسدٞ یعبسٜ ا غتٓیاس ع یارتفبع در عبختٕبٖ ٞب

اعتفبدٜ  ،یذاریؽبُٔ اعتحىبْ، پب یٞب ٚ ػٛأّ بریٔؼ یثّٙذ ثغٛر وّ یعبختٕبٖ ٞب یدر عزاح ٗیٕٞجٙ .ٕٞبٖ ارتفبع داؽتٝ ثبؽذ

ؽٛد  وٝ  یٔ یؾتزیفضبٞب تٛجٝ ث تیفیو ؼیا٘غبٖ ٚ افشا ؼیؽٛد وٝ ثٝ آعب یر ٘ظز ٌزفتٝ ٔا٘غبٖ د ؼیٔٙبعت اس فضبٞب ٚ آعب

 تیفیو ؼیافشا یٔثبَ ثزا یثّٙذ ؽذٜ اعت، ثزا یٞب بختٕبٖع یٔختّف عبسٜ ا یٞب غتٓیدر ع ٙٝیثٟ زاتیثبػث تٛعؼٝ ٚ تغ

 .[2]اعت  بفتٝی ؼیثّٙذ افشا یفضبٞب ثٝ ٔزٚر فبفّٝ عتٖٛ ٞب در عبختٕبٖ ٞب

وٝ ثز  یثقز زاتیتبث ٗیٚ ٕٞچٙ یفزٍٞٙ ،یٔختّف اجتٕبػ زاتیٔختّف جٟبٖ ٚ تبث یثّٙذ در ؽٟز ٞب یعبختٕبٖ ٞب ٌغتزػ

٘ٛؽتٝ  یٞب ٚ ضٛاثظ ٔختّف بریثّٙذ ٔؼ یثشري جٟبٖ در خقٛؿ عبختٕبٖ ٞب یؽٟز ٞب یؽٟز ٞب دار٘ذ ثبػث ؽذٜ وٝ در ثزخ

 یبرٞبیتٛجٝ ثٝ ٔؼ ٗیآٖ ثز ؽٟز ٚ اجتٕبع ٔغّٛة ثبؽذ. ثٙبثزا زاتیٚ تبث ٜثّٙذ وٙتزَ ؽذ ی[ تب تٛعؼٝ عبختٕبٖ ٞب7-3ؽٛد  ]

 ٝیاِٚ یدر ٕٞبٖ عزاح ذیٔختّف را ثب یٞب بریثبؽذ ٚ ٔؼ یٔ یبتیٚ ح یثّٙذ وبٔال ضزٚر یعبختٕبٖ ٞب یٔختّف در عزاح

ؽٛ٘ذ ٚ ثب  یٔختّف ثزرع یبرٞبیضٛاثظ ٚ ٔؼ ذیوبر ثب ٗیا٘جبْ ا یٔٙبعت اثز داد. ثزا  یعبسٜ ا غتٓیعبختٕبٖ ثّٙذ ٚ ا٘تخبة ع

 یوّ بٖیث هیا٘تخبة ؽذٜ در  یعبسٜ ا غتٓیع تبیآٟ٘ب پزداختٝ ؽٛد ٚ ٟ٘ب یبثیٔختّف ثٝ ارس یعبسٜ ا یٞب غتٓیؽٙبخت وبُٔ ع

 تٝداؽ یوبف یٚ ؽىغت ٘ؾٛد، عخت یختٍیٔٙتظزٜ دچبر ٌغ زٜیغ یاعتحىبْ داؽتٝ ثبؽذ تب در ٔمبثُ  ثبرٞب یثٝ ا٘ذاسٜ وبف ذیثب

پبعخٍٛ تؼذاد عجمبت  ٍزید یٞب غتٓیثٝ ع تی٘غ ٙٝیٞش ٗیؽىُ ٘ؾٛد ٚ ثب وٕتز زییدچبر تغ یجب٘ج یثبؽذ تب در ٔمبثُ ثبرٞب

 .[2] ٔٛرد ٘ظز ثبؽذ

ٚ  یٔختّف وٝ ثز عزاح یبرٞبیؽذٜ ا٘ذ، عپظ ٔؼ یثّٙذ ٔؼزف یعبختٕبٖ ٞب یٔتذاَٚ ثزا یعبسٜ ا یٞب غتٓیٔمبِٝ اثتذا ع ٗیا در

ثز اعبط  یعبسٜ ا یٞب غتٓیع تیلزار ٌزفتٝ ا٘ذ ٚ در ٟ٘ب یبثیٚ ارس یٌذار ٞغتٙذ ٔٛرد ثزرع زیتبث یعبسٜ ا یٞب غتٓیا٘تخبة ع

ثزتز  تٓیٚ ع یبسدٞیأت یعبسٜ ا یٞب غتٓیؽذٜ ع یثزرع یٞب بریثب تٛجٝ ثٝ ٔؼ یٞز ٌزٜٚ ارتفبػ درؽذٜ ا٘ذ ٚ  یارتفبع دعتٝ ثٙذ

   اعت ذٜیدر ٞز ٌزٜٚ ا٘تخبة ٌزد
 

 

 بلنذ یساختواى ها یهتذاول بزا یساسها یها ستنیس .2
 

 :ٞغتٙذ زیؽبُٔ ٔٛارد س ز٘ذیٌ یثّٙذ ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٔ یوٝ ثغٛر ٔتذاَٚ در عبختٕبٖ ٞب یعبسٜ ا یٞب غتٓیع

فبفّٝ  غتٓیع -داَ ٔغغح -عزٜ ؽذٜ یداَ ٞب -یثز خٛد ٔتى یفٙذٚق ٞب -ییثبرثز ٕ٘ب ٛاریٞغتٝ ٞب ٚ د -یثبرثز ٔٛاس ٛارید

ٚ ٞغتٝ  یوٕزثٙذ یلبة ثب خزپب -ییلبة خزپب -یلبة ٚ ٞغتٝ ٔزوش -لبة فّت -ٔتٙبٚة یخزپب -ٔؼّك غتٓیع -یٌذار

 ییِِٛٝ خزپب -ؽذٜ ٝدعت یِِٛٝ ٞب -ِِٛٝ در ِِٛٝ -یِِٛٝ تٛخبِ -یٔزوش
 

 یساسه ا یها ستنیو انتخاب س یگذار در طزاح زیتاث یارهایهع یبزرس .3
 

ٌذار ا٘ذ وٝ اس ٔٙبثغ ٔختّف جٕغ  زیثّٙذ تبث یعبختٕبٖ ٞب یٔٙبعت ثزا یعبسٜ ا غتٓیدر ا٘تخبة ع یٚ ػٛأُ ٔختّف یبرٞبیٔؼ

 ٗیٔٙبعت تز را ثب تٛجٝ ثٝ ا یعبسٜ ا یٞب غتٓیتب ثتٛاٖ ع ز٘ذیٌ یلزار ٔ یبثیٚ ارس یٔمبِٝ ٔٛرد ثزرع ٗیؽذٜ ا٘ذ ٚ در ا یآٚر

 .  ٞب ا٘تخبة وزد بریٔؼ
 

 دارنذ زیتأث یساسه ا تنیسبز انتخاب س نیکه بصورت هستق ییارهایهع . 1.3

 

 نهیهش   .1.1.3

عبسٜ عبختٕبٖ ثٝ  ٙٝیوبٞؼ ٞش ٗیثٙبثزا [9ٚ 8] وُ عبختٕبٖ اعت ٙٝیدرفذ ٞش 32تب  02ثّٙذ  یعبسٜ در عبختٕبٖ ٞب ٙٝیٞش

دارد، اس جّٕٝ:  یثغتٍ یعبسٜ عبختٕبٖ ثٝ ػٛأُ ٔختّف ٙٝیؽٛد. ٞش یوُ عبختٕبٖ ٔ ٙٝیدر ٞش ییثبػث فزفٝ جٛ یعٛر ٔٛثز
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ٔمبْٚ  غتٓیعبختٕبٖ(، ٘غجت ارتفبع ثٝ ػزك عبختٕبٖ، ع یٕ٘ب زاتیٔقبِح، رٚػ عبخت، ؽىُ عبختٕبٖ ) ؽىُ پالٖ ٚ تغ

 ؼیٔثبَ اٌز افشا یٌذار٘ذ، ثزا یز ٔعبختٕبٖ اث ٙٝیثز ٞش یػٛأُ ثٝ ٘حٛ ٗیسٔبٖ عبخت ٚ عبس ٚ... ٞز وذاْ اس ا ،یجب٘ج

وبٞؼ سٔبٖ  ٗیثبؽذ. ٕٞچٙ یعبسٜ عبختٕبٖ ٔ ٙٝیوبٞؼ ٞش یثزا یراٜ ٔٙبعج یجب٘ج یدر ٔمبثُ ثبرٞب یعبسٜ ا غتٓیع یثبسدٞ

ٌذار ثز  زیػٛأُ تبث اس .[82]ٌذارد  یٔ زیتبث شیعبختٕبٖ ٘ یوّ ٙٝیؽٛد وٝ ثز ٞش یتز اس عبختٕبٖ ٔ غیاجزا ثبػث اعتفبدٜ عز

ثّٙذ  یدر عبختٕبٖ ٞب یٚ جب٘ج یثمّ یزٚٞبیٔمبثّٝ ثبر ٘ یثزا یثبؽذ. ٔقبِح عبسٜ ا یٔ یعبسٜ عبختٕبٖ ٔقبِح عبسٜ ا ٙٝیٞش

. [88] دٞذ یارتفبع ٘ؾبٖ ٔ ؼیعبختٕبٖ را ثب افشا  یٔمذار ٔقبِح عبسٜ ا 1 ؽىُ. بثذی یٔ ؼیٔتٙبعت ثب ارتفبع عبختٕبٖ افشا

 ثبؽذ یتؼذاد عجمبت عبختٕبٖ ٔ nوٝ  بثذی یٔ ؼیافشا 2⁄(n+1) تیثّٙذ ثب ضز  یدر عبختٕبٖ ٞب  یٔقبِح عبسٜ ا ٗیٕٞچٙ

[8].  

 
 [4]تؼذاد عجمبت  ؼیثب افشا یٔمذار ٔقبِح عبسٜ ا -8ؽىُ

 

 یلبة فٛالد یعبسٜ ا غتٓیعجمٝ  ثب ع 15عبحتٕبٖ  هیٔثبَ  یثزا بثذی یٔ ؼیافشا شی٘ یارتفبع ٔمذار ٔقبِح عبسٜ ا ؼیافشا ثب

ٔمذار فٛالد  بثذی ؼیعجمٝ افشا 52عبختٕبٖ تب  ٗیثبؽذ، اٌز تؼذاد عجمبت ٕٞ یٔ kg/m068 در آٖ  یٔمذار فٛالد ٔقزف

ؽذٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٞغتٝ عبختٕبٖ اعتفبدٜ  یعجمٝ اس لبة ٟٔبرثٙذ 52عبختٕبٖ  ٗیاثبؽذ. اٌز در  یٔ kg/m0044 در آٖ  یٔقزف

 ی( ٔمذار فٛالد ٔقزفیجب٘ج یٔمبْٚ در ثزاثز ثبرٞب غتٓیع یثبسدٞ ؼی) افشا زدیآٖ لزار ٌدر اعزاف  یفٛالد یؽٛد ٚ لبة ٞب

آٖ ٔؾخـ  یوٝ ثزا یٔتٙبعت ثب ارتفبػ یا عبسٜ غتٓیتٛاٖ ٌفت ٞز ع یٔ ٗی. ثٙبثزا[11] بثذی یوبٞؼ ٔ  kg/m0800  تب 

 یؾتزیث یثبسدٞ یوٝ اس ٘ظز جب٘ج ٍزید یعبسٜ ا یٞب غتٓیاس ع ذیتؼذاد عجمبت ثب ؼیدارد ٚ ثب افشا یؽذٜ اعت فزفٝ التقبد

 دار٘ذ اعتفبدٜ ؽٛد.

ٔتز ا٘جبْ  376عبختٕبٖ ٔؾخـ ثب ارتفبع  هی یٔختّف ثزا یعبسٜ ا یٞب غتٓیع ٙٝیٞش غٝیوٝ ثٝ ٔٙظٛر ٔمب كیتحم هی در

فزفٝ  ٙٝیثبؽذ اس ٘ظز ٞش یٔتز ٔ 376وٝ وٝ حذاوثز ارتفبع آٟ٘ب تب حذٚد  یعبسٜ ا یٞب غتٓیٌزفت . ٔؾخـ ؽذ وٝ ع

ارتفبع  ٗیدر ا یفٛالد یوٕتز پبعخٍٛ ٞغتٙذ ٔب٘ٙذ لبة خٕؾ یٞب بعوٝ در ارتف یعبسٜ ا غتٓیدار٘ذ ٚ ع یؾتزیث یالتقبد

 .[0] ٘ذار٘ذ یفزفٝ التقبد
 

 سهاى  .2.1.3
 

 

. سٔبٖ را [80]ثبؽٙذ  یثّٙذ ٔ یعبختٕبٖ ٞب یػٛأُ در عزاح ٗیاس جّٕٝ ٟٕٔتز ٕؾبٖیٔغتم یالتقبد زیتبث ُیٚ سٔبٖ ثٝ دِ ٙٝیٞش

عبختٕبٖ  یوّ ٙٝیؽٛد وٝ در ٞش یاس عبختٕبٖ ٔ ؼتزیوبٞؼ سٔبٖ اجزا ثبػث اعتفبدٜ عز زایٕ٘ٛد س فیتؼز شی٘ ٙٝیتٛاٖ ٞش یٔ

وبٞؼ  یثزا یثغٛر وّ [83]فٛرت ٌزفتٝ اعت  یثّٙذ ٔغبِؼبت  یوبٞؼ سٔبٖ اجزا در عبختٕبٖ ٞب یثزا .[82] دٌذار یٔ زیتبث

 .[84] تٛجٝ ٕ٘ٛد زیثٝ ػٛأُ س ذیعبختٕبٖ ثب یسٔبٖ اجزا
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 - یعبسٜ ا یٞب غتٓیدر ع ی٘ٛآٚر -یعبختٍ ؼیپ -عبختٕبٖ یوبٞؼ تؼذاد اجشا -وزدٖ عبخت ٚعبس یٚ فٙؼت یٙیٔبؽ

ٞب  غتٓیع ٗیٔختّف ٔتٙبعت ثب ارتفبع ٔجبس ا یعبسٜ ا یٞب غتٓیع یاجزا سٔبٖ ٚ عبخت ٚعبس تیزیٔذ یدر رٚػ ٞب  ی٘ٛآٚر

 یثز وبٞؼ سٔبٖ اجزا یوٝ در فٙؼت عبختٕبٖ عبسٜ ٚجٛد دارد عؼ ییٞب ؾزفتیثب تٛجٝ ثٝ پ شیٔتفبٚت اعت، أزٚسٜ ٘

 هیثٍذارد. در  زیعبختٕبٖ تبث یتٛا٘ذ ثز سٔبٖ اجزا یٔ شیثٛدٖ( ٘ یثتٙ بی یعبسٜ عبختٕبٖ )فٛالد جٙظ عبختٕبٖ ؽذٜ اعت.

 [15] ا٘جبْ ٌزفت یثب لبة فٛالد ی٘غجت ثٝ عبختٕبٖ ٞب یثب لبة ثتٙ یعبختٕبٖ ٞب یسٔبٖ اجزا یثزرعغ یٔغبِؼٝ وٝ ثزا

ٔبٞز  یزٚٞبیعبخت ٚ ٘ هیتىٙ یسٔب٘ یدر آٖ ٔحذٚدٜ  زایوٕتز اعت س یثتٙ ی ٞبٔؾخـ ؽذ وٝ سٔبٖ اجزا در عبختٕبٖ 

 شی٘ یفٛالد یعبسٜ ٞب یاجزا یٞب هیٙأزٚسٜ تى یتز ثٛد. ِٚ ؾزفتٝیپ یفٛالد ی٘غجت ثٝ عبسٜ ٞب یثتٙ یعبسٜ ٞب یاجزا یثزا

ثب  ٗیدار٘ذ. ثٙبثزا یوٕتز یسٔبٖ اجزا یثتٙ ی٘غجت ثٝ عبسٜ ٞب یآٖ وٕتز ؽذٜ ٚ حت یداؽتٝ اعت ٚ سٔبٖ اجزا ییٞب ؾزفتیپ

 یٚ فٛالد یثتٙ یعبسٜ ٞب یسٔبٖ اجزا یدر ٞز ٔحذٚدٜ سٔب٘ زدیٌ یعبخت فٛرت ٔ یوٝ در رٚػ ٞب یٞب ؾزفتٝیتٛجٝ ثٝ پ

 .ٔتفبٚت اعت
 

 یعوود یدستزس .3.1.3
 

پبرأتز اس ٔٙظز خزٚج عبختٕبٖ  ٗیدار٘ذ. ا حیفزْ ٞب تزج زیعب ٝیٔتٕزوش ٘غجت  یثّٙذ ثب فزْ ٞب یعبختٕبٖ ٞب ،ی٘ظز دعتزع اس

فزْ ٔتٕزوش ٞغتٙذ ٚ اس ٘ظز  یثّٙذ دارا یعبسٜ ٔتذاَٚ در عبختٕبٖ ٞب یٞب غتٓیع .[16] ا٘ذ تیحبئش إٞ شی٘ یدر ٔٛالغ اضغزار

 ٞغتٙذ. ٝیلبثُ تٛج یػٕٛد یدعتزع
 

 سلشله . 4.1.3
 

ثبر . [2] را دار٘ذ زیتبث ٗیؾتزیث یجب٘ج یآٖ ثبرٞب یعبسٜ ا یاعت وٝ در عزاح یعبختٕبٖ ثّٙذ اس ٘ظز ٟٔٙذعبٖ، عبسٜ ا فیتؼز

اثز دادٜ  یعبسٜ عبختٕبٖ ثّٙذ ثٝ ػٙٛاٖ ثبر جب٘ج یدر عزاح یخبف ظیؽبُٔ ثبد، سِشِٝ ٚ... وٝ ٞز وذاْ ثز اعبط ؽزا یجب٘ج یٞب

 یعبسٜ ا یٞب غتٓیع ؽٛد. یعبسٜ در ٘ظز ٌزفتٝ ٔ یدر عزاح یِٝ ثٝ ػٙٛاٖ ثبر جب٘جشٔٛارد ثبر سِ ؾتزیدر ث یؽٛ٘ذ ِٚ یٔ

 تیختٕبٖ را در ثزاثز فؼبِؽٛ٘ذ تب ثتٛا٘ٙذ عب یٔ یعزاح یجذة ا٘زص تیٚ لبثّ یزیا٘ؼغبف پذ ٗیثّٙذ ثز اعبط لٛا٘ یعبختٕبٖ ٞب

 درٔتٙبعت ثب تؼذاد عجمبت وٝ پبعخٍٛ ٞغتٙذ  یعبسٜ ا یٞب غتٓیع ٗیٞز وذاْ اس ا ٗی. ثٙبثزا[17]ٔمبْٚ ٍ٘بٜ دارد  یِزسٜ ا یٞب

 .ثبؽٙذ یٔمبْٚ ٔ یِزسٜ ا یٔمبثُ ثبرٞب
 

 باد  .5.1.3
 

اٌز اس ثتٗ ٔغّح عبختٝ ؽذٜ  یٔتز دار٘ذ حت 022وٝ ارتفبع ثبالتز اس  ییثبؽذ ٚ در عبسٜ ٞب یٔ یجب٘ج یاس جّٕٝ ثبر ٞب شی٘ ثبد

 یجب٘ج یزٚیثبد ثٝ ػٙٛاٖ ٘ یزٚیسِشِٝ ٘ یزٚی٘ یلزار ٌزفتٝ ثبؽٙذ، ٔؼٕٛالً ثٝ جب ییثبال یشیثب خغز ِزسٜ خ یثبؽٙذ ٚ در ٔٙغمٝ ا

در  یدر عزاح یٙذ ثبر ثبد ثٝ ػٙٛاٖ ثبر جب٘جثّ یٔؾخـ اس عبختٕبٖ ٞب یتفبع ٞبردر ا یوّ ثغٛر .[11] ؽٛد یدر ٘ظز ٌزفتٝ ٔ

 .[18]ؽٛد  ی٘ظز ٌزفتٝ ٔ

  ٔتز 852< یفٛالد یعبختٕبٖ ٞب یثزا 

  ٔتز 052< یثتٙ یعبختٕبٖ ٞب یثزا 

ؽٛد ٚ در  یدادٜ ٕ٘ زیتبث یثبد در عزاح یزٚیتز پبعخٍٛ ٞغتٙذ، ٘ ٗییپب یوٝ در ارتفبع ٞب یعبسٜ ا یٞب غتٓیدر ع ٗیثٙبثزا

 ٗیاعت ثٙبثزا یفٛالد یاس عبختٕبٖ ٞب ؾتزیٔؾخـ ؽذٜ اعت ث یثبد در عزاح یزٚی٘ زیتبث یوٝ ثزا یارتفبػ یثتٙ یعبختٕبٖ ٞب

 یثبد ثز عبختٕبٖ ثٝ ػٛأُ ٔختّف زیتبث ثبد دار٘ذ. یزٚیدر ٔمبثُ ٘ یػّٕىزد ثٟتز یثتٙ یبٌزفت وٝ عبختٕبٖ ٞ جٝیتٛاٖ ٘ت یٔ

 چٍٛ٘ٝیٚ ٞ زدیثبس لزار ثٍ تیعب هیعبختٕبٖ ٚ ... اٌز عبختٕبٖ در  یزیدارد اس جّٕٝ ؽىُ عبختٕبٖ، ٔحُ لزار ٌ یتٍیثغ

 تثبؽٙذ ٔتفبٚت اع شی٘ ٍزید یوٝ در ٔجبٚرت آٖ عبختٕبٖ ٞب یثٝ حبِت تیثبد ثز آٖ ٘غ زیدر اعزاف آٖ ٘جبؽذ، تبث یعبختٕب٘
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اس   یدر ٔمبثُ ثبر ثبد ػّٕىزد ثٟتز  یعبسٜ ا  یاس عغتٓ ٞب هیتٛاٖ ٌفت وذاْ  یٕ٘ یٚ ثٝ راحت یثغٛر وّ ٗی. ثٙبثزا[17]

 دٞٙذ. یخٛد ٘ؾبٖ ٔ
 

 یآتش سوس. 6.1.3
 

ثّٙذ ثب  یثبؽذ. عبسٜ عبختٕبٖ ٞب یثّٙذ ٔ یعبختٕبٖ ٞب ضٜیثٛ یعبختٕبٖ ٞب یخغزات ثزا ٗیاس ثشرٌتز یىیثٝ ػٙٛاٖ  آتؼ

ٔمبٚت  یفٛالد ی٘غجت ثٝ عبسٜ ٞب یثتٙ یٔمبْٚ ٌزد٘ذ. عبسٜ ٞب یدر ٔمبثُ آتؼ عٛس ذیٔٛرد اعتفبدٜ ثب بَیتٛجٝ ثٝ ٘ٛع ٔتز

در  یٔمبٚٔت وبف ییؽٛ٘ذ، فٛالد ثٝ تٟٙب یعبختٝ ٔ یفٛالد یوٝ اس عبسٜ ٞب ییٞب تٕبٖدار٘ذ. عبخ یدر ثزاثز آتؼ عٛس یؾتزیث

ضذ آتؼ   یاس پٛؽؼ ٞب ٚ پبُ٘ ٞب بید ٚ ثتٗ ٚ ؽبُٔ فٛال تیوبٔپٛس یاس عبسٜ ٞب ذیآٖ ثب ی٘ذارد ٚ ثٝ جب یثزاثز آتؼ عٛس

 .[17]اعتفبدٜ ؽٛد 
 

 هصالح  افتیباس . 7.1.3
 

 تیعبختٕبٖ ٔقبِح آٖ لبثّ تیثبؽذ وٝ در اثز تخز ی٘ظز لبثُ تٛجٝ ٔ ٗیاس ا یعبسٜ ا غتٓیا٘تخبة ع یٔقبِح ثزا بفتیثبس

ٚ ٔٛرد اعتفبدٜ  بفتیتٛاٖ فٛالد را دٚثبر ثبس یأىبٖ را دار٘ذ ٚ ٔ ٗیا یفٛالد یٚ اعتفبدٜ ٔجذد را داؽتٝ ثبؽٙذ، عبسٜ ٞب بفتیثبس

 لزار داد.
 

 انساى شیآسا . 8.1.3
 

 یزٚٞبیدر ٘ظز ٌزفتٝ ؽٛد، در ٍٞٙبْ اػٕبَ ٘ زیعبسٜ ا٘ؼغبف پذ هیثّٙذ  یدر عبختٕبٖ ٞب یجب٘ج یٔمبثّٝ ثب ثبرٞب یثزا اٌز

در ارتفبع ثبالتز  ضٜیعبختٕبٖ ثٛ ٗیعبوٙ ؼیحبِت آعب ٗیؽٛد وٝ در ا یٔثُ ثبد عبختٕبٖ دچبر ارتؼبػ ٚ حزوت ٔ یجب٘ج

دٚرٜ تٙبٚة  ٍزید بٖیعبختٕبٖ وٕتز ؽٛد، ثٝ ث یارتؼبؽبت ٚ حزوت ٞب ٗیا شاٖیؽٛد ٔ یعؼ ذیثب ٗیبثزا. ثٙ[19] ؽٛد یفّت ٔ

 .[11] ؽٛد یٔحبعجٝ ٔ زیثّٙذ ثٝ ؽىُ س یعبسٜ عبختٕبٖ وٕتز ؽٛد. دٚرٜ تٙبٚة در عبختٕبٖ ٞب

 یفٛالد یدر عبختٕبٖ ٞب     :               

 یثتٙ یدر عبختٕبٖ ٞب  :               

 یثّٙذ، دٚرٜ تٙبٚة عبسٜ ٞب یعبختٕبٖ ٞب یارتفبع ٔؾخـ ثزا هیٌزفت وٝ در  جٝیتٛاٖ ٘ت یفٛق ٔ یتٛجٝ ثٝ فزَٔٛ ٞب ثب

 دارد. یثٟتز ظیؽزا ٗیعبوٙ ؼیوٕتز اعت ٚ آعب یفٛالد ی٘غجت ثٝ عبسٜ ٞب یثتٙ
 

 یفزم هعوار . 9.1.3
 

تٛا٘ذ ؽىُ  یٔ یٌذارد، فزْ ٔؼٕبر یٔ زیعبختٕبٖ تبث هی یعبسٜ ا غتٓیثز ا٘تخبة ع یبدیعبختٕبٖ تب حذٚد س یٔؼٕبر فزْ

دٞٙذ  یدِخٛاٜ را ٔ یفزْ ٞب جبدیوٝ اجبسٜ ا یعبسٜ ا یٞب غتٓیع ٗیثٙبثزا [11] عبختٕبٖ ثبؽذ یٕ٘ب زاتیتغ بیپالٖ عبختٕبٖ 

 ٔٙبعت تز ٞغتٙذ.
 

 در پالى  یزیانعطاف پذ . 1.3..1
 

وٕزٍ٘تز  یحضٛر ػٙبفز عبسٜ ا ذیدر پالٖ ثب یزیا٘ؼغبف پذ جبدیا یؽىُ پالٖ عبختٕبٖ ٔؾخـ ثبؽذ، ثزا ٙىٝیفزك ا ثب

 .[2] ز٘ذیپالٖ لزار ٌ زأٖٛیعتٖٛ ٞب در پ بی بثذ،ی ؼیعتٖٛ ٞب افشا ٗیٔثبَ فبفّٝ ث یؽٛد، ثزا
 

 زوىیو چشن انذاس اس داخل بنا به ب ذید . 11.1.3

 

ٔشاحٕت  ٗیوٕتز یػٙبفز عبسٜ ا ذیعبختٕبٖ داؽتٝ ثبؽٙذ ثب زٖٚیثٝ ث یٔٙبعج ذیدر درٖٚ عبختٕبٖ ثتٛا٘ٙذ د ٗیعبوٙ ٙىٝیا یثزا

پالٖ عبختٕبٖ لزار دار٘ذ  زأٖٛیدر پ  یوٝ ػٙبفز عبسٜ ا یعبسٜ ا یٞب غتٓی٘ؾٛ٘ذ. در ع ذیٔب٘غ د ٍزیوٙٙذ ثٝ ػجبرت د جبدیرا ا

 زٖٚیثٝ ث یٔٙبعت تز ذیثبؽذ د ؾتزیث یوٙٙذ ٚ ٞزچٝ فبفّٝ ػٙبفز عبسٜ ا یٔ جبدیٔب٘غ ا زٖٚیٗ ثٝ ثیعبوٙ ذید یثزا یتب حذٚد

 ؽٛد. یٔ جبدیعبختٕبٖ ا
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 نور . 12.1.3

 

 یٞب عبسٜ ا غتٓی٘ٛر ؽٛ٘ذ، در ع بفتیٔب٘غ در ذی٘جب یػٙبفز عبسٜ ا یؼیاس ٘ٛر عج یزیٚرٚد ٘ٛر ثٝ داخُ عبختٕبٖ ٚ ثٟزٜ ٌ یثزا

ؽٛ٘ذ ٚ ٞزچٝ  یٔب٘غ ٚرٚد ٘ٛر ثٝ داخُ عبختٕبٖ ٔ یتب حذٚد ز٘ذیٌ یپالٖ عبختٕبٖ لزار ٔ زأٖٛیدر پ یوٝ ػٙبفز عبسٜ ا

 ؽٛد. یتز ٔ یثحزا٘ تیؽٛد ٚضؼ زوٕتز ٚ وٕت یعبسٜ ا یفبفّٝ اػضب
 

 دارنذ زیتاث  یساسه ا ستنیبز انتخاب س نیهستق زیکه بصورت غ ییارهایهع . 2.3
 

  یدر عزاح یثقٛرت وّ ی٘ذار٘ذ ِٚ زیتبث یعبسٜ ا غتٓیثز ا٘تخبة ع ٓیٞغتٙذ وٝ ثقٛرت ٔغتم شی٘ یٍزیٚ ػٛأُ د یبرٞبیٔؼ

اس ٔٙبثغ ٔختّف   برٞبیٔؼ ٗی. از٘ذیعبختٕبٖ ثّٙذ ٔٛرد تٛجٝ لزار ٌ یدر عزاح ذیٚ عبخت عبختٕبٖ ثّٙذ اثز ٌذار ٞغتٙذ ٚ ثب

 آٚردٜ ؽذٜ ا٘ذ. ادأٝٚ در  [24-21ٚ  11ٚ 7-3] ؽذٜ یٌزد آٚر

 ذیٔؾخـ ؽذٖ آٟ٘ب ثب یٌذار٘ذ ٚ ثزا یاثز ٕ٘ یعبسٜ ا غتٓیثز ا٘تخبة ع ٓیثقٛرت ٔغتم ٙىٝیثب تٛجٝ ثٝ ا یٞب بریٔؼ ٗیا

 لزار داد. یدٞ بسیأت ٔٛرد كیتٛاٖ آٟ٘ب را ثغٛر دل یٚ... را در ٘ظز ٌزفت ِذا ٕ٘ یٔختّف ٔىب٘ ظیؽزا
 

 یهعوار یارهایهع  

 

 خظ آعٕبٖ عبختٕبٖ ٚ... -ثٛدٖ ی٘ؾب٘ٝ ؽٟز -عبختتٕبٖ یٕ٘ب یثقز زاتیتبث -یا٘غب٘ بطیٚ ٔم تٙبعجبت
 

 یؽٟزعبس یبرٞبیٔؼ 
  

 ...ٚ یؽٟز یٕبیتٛجٝ ثٝ ع -ثّٙذ یعبختٕبٖ ٞب یىیٚ ارتجبط تزاف یدعتزع -ٞب یتٛجٝ ثٝ ٕٞجٛار -یا٘ذاس ٝیعب
 

 یرٚا٘ؾٙبع یبرٞبیٔؼ 
 

 ٚ... یغیٔح یفؾبرٞب -(ٓیخّٛت )حز -اسدحبْ -تزاوٓ
 

 

 

 یا ساسه ستنیگذار بز انتخاب س زیتاث یارهایبا توجه به هع یساسه ا یها ستنیس یابیسار .4
 

حذاوثز تؼذاد  یثب فزفٝ ثٛدٖ اس ٘ظز التقبد ٗیٚ ٕٞچٙ یٔمبْٚ جب٘ج غتٓیع یثب تٛجٝ ثٝ ثبسدٞ یعبسٜ ا یٞب غتٓیٞزوذاْ اس ع

عپظ  ٓیزیرا در ٘ظز ثٍ یارتفبع ٔؾخق ذیثب یعبسٜ ا یٞب غتٓیع غٝیٚ ٔمب یثزرع یرا پبعخٍٛعت، ثزا یعجمبت ٔؾخق

عبسٜ  غتٓیع هیتٛاٖ  یٕ٘ ٗیثبؽٙذ. ثٙبثزا یٔ یٚ ثزرع غٝیٞغتٙذ ثب ٞٓ لبثُ ٔمب ٛارتفبع پبعخٍ ٗیوٝ در ا یعبسٜ ا یٞب غتٓیع

ٕٔىٗ  زایوزد، س غٝیتٛا٘ذ پبعخٍٛ ثبؽذ ٔمب یعجمٝ را ٔ 111وٝ  یعبسٜ ا غتٓیع هیٍٛعت ثب عجمٝ را پبعخ 21وٝ تب  یا

 تیدر ٟ٘ب  یثزتز ثبؽذ ِٚ یبرٞبیاس ٔؼ یّیعجمٝ( در خ 111دْٚ ) یعبسٜ ا غتٓیعجمٝ( ٘غجت ثٝ ع 21اَٚ ) یعبسٜ ا غتٓیاعت ع

 تٛاٖ اس آٖ اعتفبدٜ وزد. یعجمٝ ٕ٘ 111عبختٕبٖ  هی یعجمٝ را پبعخٍٛ ثبؽذ ٚ ِذا ثزا111تٛا٘ذ  یٕ٘
 

 بز اساس ارتفاع یساسه ا یها ستنیس یدسته بنذ . 1.4

 

 یوٝ ثز اعبط آٟ٘ب ٔ [26-24 ٚ 11ٚ  1] ثّٙذ را ٔؾخـ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ یعبختٕبٖ ٞب یعبسٜ ا یٞب غتٓیارتفبع ع یٔختّف ٔٙبثغ

 یدعتٝ ثٙذ ٗیثب ارتفبع ا٘جبْ ٕ٘ٛد، تٛجٝ ؽٛد وٝ ا ٙبعتثّٙذ ٔت یعبختٕبٖ ٞب یعبسٜ ا یٞب غتٓیع یثزا یدعتٝ ثٙذ هیتٛاٖ 

ؽىُ وٝ در ٞز وذاْ اس  ٗیاثز دادٜ ؽذٜ اعت ثٝ ا  یدعتٝ ثٙذ ٗیٞٓ در ا ٙٝیٞش یؼٙیا٘جبْ ٌزفتٝ اعت  1 زیثب تٛجٝ ثٝ تقٛ

 فیدر ٞز ع مبتثٝ حذاوثز تؼذاد عج ییپبعخٍٛ یٞب ثزا فیٔٛجٛد در ٞز وذاْ اس ع یعبسٜ ا یٞب غتٓیع 1جذَٚ  یٞب فیع

 .را ٔتحُٕ ٘ؾٛ٘ذ یبدیس یّیخ ٙٝیٞش
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 ارتفبع  اعبط ثز ای عبسٜ ٞبی عیغتٓ ثٙذی دعتٝ -8جذَٚ 
 

 یساسه ا یها ستنیبز س ارهایهع یگذار زینحوه تاث یسبزر . 2.4

ٞب  بریثز اعبط ٔؼ یعبسٜ ا یٞب تٓیع یدٞ بسیلغٕت ٘حٜٛ أت ٗیؽذ، در ا بٖیث یعبسٜ ا غتٓیٌذار ثز ا٘تخبة ع زیتبث برٞبیٔؼ

ؽٛد ٚ ثٝ ٞز  یدر ٘ظز ٌزفتٝ ٔ 2ٔغبثك جذَٚ  2تب  -2 اس بسیأت فیع  یعبسٜ ا یٞب غتٓیٞز وذاْ اس ع یؽٛد. ثزا یٔؾخـ ٔ

 .ؽٛد  یدادٜ ٔ بسیأت یٔختّف عبسٜ ا یٞب غتٓیٞب در ارتجبط ثب ع بریوذاْ اس ٔؼ

 ٘حٜٛ أتیبس دٞی ٚ ارسیبثی عیغتٓ ٞبی عبسٜ ای  -2 جذَٚ
 

 عیغتٓ عبسٜ ای

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1- 2- 

... ... ... ... ... ... 
 

ثزخی ٔؼیبرٞبی ٔب٘ٙذ ٞشیٙٝ، سٔبٖ، دعتزعی ػٕٛدی، ٘یزٚی ثبد ٚ سِشِٝ ٚ... ثب تٛجٝ ثٝ تٛضیحبت دادٜ ؽذٜ ٕ٘ی تٛاٖ ثزای آٟ٘ب 

أتیبس دلیك ٔؾخـ وزد. ٔؼیبرٞبیی وٝ ٔی تٛاٖ ثزای آٟ٘ب ثب تٛجٝ ثٝ ٚیضٌی عیغتٓ ٞبی عبسٜ ای عیف أتیبسی ٔؾخـ وزد 

 در سیز ؽزح دادٜ ٔی ؽٛ٘ذ. 

ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ عیغتٓ ٞبی عبسٜ ای فٛالدی ٔمبٚٔت وٕتزی در ثزاثز حزیك دار٘ذ ِذا ٔی تٛاٖ عیف  هت در بزابز حزیق:هقاو

 (.3أتیبسی ایٗ ٔؼیبر را ثب تٛجٝ ثٝ ٔیشاٖ فٛالد ٔقزفی در عیغتٓ ٞبی عبسٜ ای ٔؾخـ وزد )جذَٚ 

 ( حزیك ثزاثز در ٔمبٚٔت) ٔقزفی فٛالد اعبط ثز ثّٙذ ٞبی ٞبی عبسٜ ای عبختٕبٖ عیغتٓ ثٙذی تمغیٓ -3جذَٚ 

 

 (8عبسٜ ثتٙی )أتیبس  (2ػٙبفز فزػی عبسٜ ای فٛالدی) أتیبس  (-8عبسٜ افّی فٛالدی )أتیبس 

 دیٛار ٞبی ثبرثز ٔٛاسی لبة فّت ٚ ٞغتٝ ٔزوشی)فٛالدی( لبة خزپبیی

 ثبرثزٞغتٝ ٚ دیٛار ٞبی  لبة ثب خزپبی وٕزثٙذی ٚ ٞغتٝ ٔزوشی عیغتٓ ٔؼّك

 فٙذٚق ٞبی ثز خٛد ٔتىی  ِِٛٝ ای )فٛالدی(

 داَ ٔغغح  ِِٛٝ خزپبیی

 داَ عزٜ ؽذٜ  ِِٛٝ ٞبی دعتٝ ؽذٜ )فٛالدی(

 فبفّٝ ٌذاری  لبة فّت )فٛالدی(

 ِِٛٝ ای )ثتٙی(  خزپبی ٔتٙبٚة

 ِِٛٝ در ِِٛٝ )ثتٙی(  

 ِِٛٝ ٞبی دعتٝ ؽذٜ )ثتٙی(  

 لبة فّت )ثتٙی(  

 ٞغتٝ ٔزوشی)ثتٙی(لبة فّت ٚ   

 

 

 

 عجمٝ 91ثبالتز اس  عجمٝ 91تب  71 عجمٝ 71تب  41 41 تب 21 عجمٝ 21تب 

 ِِٛٝ دعتٝ ؽذٜ فٛالدی ِِٛٝ دعتٝ ؽذٜ ثتٙی ٞغتٝ ٚ لبة فّت ثتٙی دیٛار ثبرثز ٔٛاسی داَ ٔغغح

 ِِٛٝ خزپبیی فٛالدی ِِٛٝ تٛ خبِی فٛالدی ٞغتٝ ٚ لبة فّت فٛالدی ٞغتٝ ٞب ٚدیٛار ثبرثز ٕ٘بیی لبة فّت ثتٙی

   لبة خزپبیی لبة فّت فٛالدی خزپبی ٔتٙبٚة

   ِِٛٝ تٛ خبِی ثتٙی فٙذٚق ٞبی ثز خٛد ٔتىی 

   ِِٛٝ در ِِٛٝ ثتٙی داَ عزٜ ؽذٜ 

   خزپبی وٕزثٙذی ٌذاری عیغتٓ فبفّٝ 

    عیغتٓ ٔؼّك 
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تمغیٓ ثٙذی عیغتٓ ٞبی عبسٜ ای  عبختٕبٖ ٞبی ثّٙذ ثز اعبط فٛالد ٔقزفی )ثبس ثبفت ٔقبِح(را ٔی تٛاٖ ٔغبثك   باسیافت هصالح:

 در ٘ظز ٌزفت. 4جذَٚ 

 

 ( ٔقبِح ثبسیبفت) ٔقزفی فٛالد اعبط ثز ثّٙذ ٞبی ٞبی عبسٜ ای عبختٕبٖ عیغتٓ ثٙذی تمغیٓ -4 جذَٚ
 

 

 8-1-3 ٗ عبختٕبٖ ٚضؼیت ثٟتزی دارد. ٕٞب٘غٛر وٝ در ثخؼیٞزچٝ دٚرٜ تٙبٚة عبسٜ وٕتز ثبؽذ آعبیؼ عبوٙ  آسایش انساى:

 .را ثزای ایٗ ٔؼیبر تزعیٓ ٕ٘ٛد 5ٌفتٝ ؽذ دٚرٜ تٙبٚة ثزای عبسٜ ٞبی ثتٙی وٕتز اعت ثٙبثزایٗ ٔی تٛاٖ جذَٚ 
 

  تٛجٝ ثٝ دٚرٜ تٙبٚة )آعبیؼ ا٘غبٖ(ثب  ثّٙذ ٞبی ٞبی عبسٜ ای عبختٕبٖ عیغتٓ ثٙذی تمغیٓ-5 جذَٚ
 

 (8عبسٜ ثتٙی )أتیبس  (2) أتیبس  ػٙبفز فزػی عبسٜ ای فٛالدی (-8عبسٜ افّی فٛالدی )أتیبس 

 دیٛار ٞبی ثبرثز ٔٛاسی لبة فّت ٚ ٞغتٝ ٔزوشی)فٛالدی( لبة خزپبیی

 ٞغتٝ ٚ دیٛار ٞبی ثبرثز لبة ثب خزپبی وٕزثٙذی ٚ ٞغتٝ ٔزوشی عیغتٓ ٔؼّك

 فٙذٚق ٞبی ثز خٛد ٔتىی  ِِٛٝ ای )فٛالدی(

 داَ ٔغغح  ِِٛٝ خزپبیی

 داَ عزٜ ؽذٜ  ِِٛٝ ٞبی دعتٝ ؽذٜ )فٛالدی(

 فبفّٝ ٌذاری  لبة فّت )فٛالدی(

 ِِٛٝ ای )ثتٙی(  خزپبی ٔتٙبٚة

 ِِٛٝ در ِِٛٝ )ثتٙی(  

 ِِٛٝ ٞبی دعتٝ ؽذٜ )ثتٙی(  

 لبة فّت )ثتٙی(  

 ٔزوشی)ثتٙی(لبة فّت ٚ ٞغتٝ   
 

زات دِخٛاٜ در فزْ ٔؼٕبری را ٔی دٞٙذ اس ٚضؼیت ثٟتزی ثزخٛردار٘ذ. اٌٝ یعیغتٓ ٞبی عبسٜ ای وٝ اجبسٜ تغی فزم هعواری:

ػٙبفز عبسٜ ای در پیزأٖٛ پالٖ عبختٕبٖ لزار ٌیز٘ذ اجبسٜ تغیزات سیبدی در فزْ ٔؼٕبری را ٕ٘ی دٞٙذ ٚ ٞزچٝ عبسٜ در داخُ 

حضٛر ػٙبفز عبسٜ ای وٕزٍ٘تز ؽٛد ٚضؼیت ثٟتزی را خٛاٞیٓ داؽت سیزا اجبسٜ ایجبد فضبٞبی خبِی را  عبختٕبٖ ٚالغ ؽٛد ٚ

ثب تٛجٝ ثٝ عیغتٓ ٞبی عبسٜ ای ٔٛرد ٔغبِؼٝ ٚ ٘یش ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ فزْ ٔؼٕبری ثز رٚی خیّی اس  در فزْ عبختٕبٖ ٔی دٞٙذ.

 (.6تالف أتیبس ٞبی ثیؾتز ٔی ثبؽذ )جذَٚ ٔؼیبرٞبی غیز ٔغتمیٓ اثز ٔی ٌذارد ِذا در ایٗ لغٕت اخ

 
 

 

 (-8عبسٜ ثتٙی )أتیبس  (2ػٙبفز فزػی عبسٜ ای فٛالدی ) أتیبس  (8افّی فٛالدی )أتیبس عبسٜ 

 دیٛار ٞبی ثبرثز ٔٛاسی لبة فّت ٚ ٞغتٝ ٔزوشی)فٛالدی( لبة خزپبیی

 ٞغتٝ ٚ دیٛار ٞبی ثبرثز عیغتٓ ٔؼّك ِِٛٝ ای )فٛالدی(

 ثز خٛد ٔتىیفٙذٚق ٞبی  لبة ثب خزپبی وٕزثٙذی ٚ ٞغتٝ ٔزوشی ِِٛٝ خزپبیی

 داَ ٔغغح  ِِٛٝ ٞبی دعتٝ ؽذٜ )فٛالدی(

 داَ عزٜ ؽذٜ  لبة فّت )فٛالدی(

 فبفّٝ ٌذاری  خزپبی ٔتٙبٚة

 ِِٛٝ ای )ثتٙی(  

 ِِٛٝ در ِِٛٝ )ثتٙی(  

 ِِٛٝ ٞبی دعتٝ ؽذٜ )ثتٙی(  

 لبة فّت )ثتٙی(  

 لبة فّت ٚ ٞغتٝ ٔزوشی)ثتٙی(  
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  فزْ ٔؼٕبری اعبط ثز ثّٙذ ٞبی ٞبی عبسٜ ای عبختٕبٖ عیغتٓ ثٙذی تمغیٓ -6جذَٚ 
 

 (0ػٙبفز عبسٜ ای درٚ٘ی ثب اثؼبد وٕتز )أتیبس  (8ػٙبفز عبسٜ ای درٚ٘ی ثب اثؼبد ثشرٌتز )أتیبس  (-0ػٙبفز عبسٜ ای در پیزأٖٛ پالٖ )أتیبس 

 داَ ٔغغح داَ عزٜ ؽذٜ دیٛار ٞبی ثبرثز ٔٛاسی

 لبة فّت )ثتٙی( فبفّٝ ٌذاری ٞغتٝ ٚ دیٛار ٞبی ثبرثز

 لبة فّت )فٛالدی( لبة فّت ٚ ٞغتٝ ٔزوشی)ثتٙی( فٙذٚق ٞبی ثز خٛد ٔتىی

 لبة خزپبیی لبة فّت ٚ ٞغتٝ ٔزوشی)فٛالدی( ِِٛٝ ای )ثتٙی(

  خزپبی ٔتٙبٚة ِِٛٝ در ِِٛٝ )ثتٙی(

  لبة ثب خزپبی وٕزثٙذی ٚ ٞغتٝ ٔزوشی ِِٛٝ ٞبی دعتٝ ؽذٜ )ثتٙی(

  عیغتٓ ٔؼّك ِِٛٝ ٞبی دعتٝ ؽذٜ )فٛالدی(

   ِِٛٝ خزپبیی

   ِِٛٝ ای )فٛالدی(
 

 را ٘تیجٝ ٌزفت. 7ٔی تٛاٖ جذَٚ  11-1-3ثب تٛجٝ ثٝ ثخؼ  انعطاف پذیزی در پالى:

  ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ اعبط ثز ثّٙذ ٞبی ٞبی عبسٜ ای عبختٕبٖ عیغتٓ ثٙذی تمغیٓ -7جذَٚ 
 

 (-8ػٙبفز عبسٜ ای درٚ٘ی ثب اثؼبد ثشرٌتز )أتیبس  (2ػٙبفز عبسٜ ای درٚ٘ی ثب اثؼبد وٕتز )أتیبس  (8ػٙبفز عبسٜ ای در پیزأٖٛ پالٖ )أتیبس 

 داَ عزٜ ؽذٜ داَ ٔغغح دیٛار ٞبی ثبرثز ٔٛاسی

 ٌذاریفبفّٝ  لبة فّت )ثتٙی( ِِٛٝ ای )ثتٙی(

 لبة فّت ٚ ٞغتٝ ٔزوشی)ثتٙی( لبة فّت )فٛالدی( ِِٛٝ خزپبیی

 لبة فّت ٚ ٞغتٝ ٔزوشی)فٛالدی( لبة خزپبیی ِِٛٝ ای )فٛالدی(

 ٞغتٝ ٚ دیٛار ٞبی ثبرثز خزپبی ٔتٙبٚة 

 ِِٛٝ در ِِٛٝ )ثتٙی( ِِٛٝ ٞبی دعتٝ ؽذٜ )ثتٙی( 

 ٚ ٞغتٝ ٔزوشیلبة ثب خزپبی وٕزثٙذی  ِِٛٝ ٞبی دعتٝ ؽذٜ )فٛالدی( 

 عیغتٓ ٔؼّك  

 فٙذٚق ٞبی ثز خٛد ٔتىی  

 

ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ در ثزخی عیغتٓ ٞب  ؽزایظ دیذ ثٝ ثیزٖٚ ٘غجت ثٝ  ٚ 11-1-3 ثب تٛجٝ ثٝ ثخؼ دیذ و چشن انذاس اس داخل بنا به بیزوى: 

 (.8ثیؾتزی ٔی ثبؽذ )جذَٚ  عیغتٓ ٞبی دیٍز خیّی ٔحذٚد تز ٔی ثبؽذ، أتیبس دٞی در ایٗ لغٕت ثب اختالف أتیبس

  ثیزٖٚ ثٝ ثٙب داخُ اس ا٘ذاس چؾٓ ٚ دیذ اعبط ثز ثّٙذ ٞبی ٞبی عبسٜ ای عبختٕبٖ عیغتٓ ثٙذی تمغیٓ -8 جذَٚ
 

ػٙبفز عبسٜ ای پیزأٛ٘ی حجیٓ 

 (-0)أتیبس 

ػٙبفز عبسٜ ای پیزأٛ٘ی ثب فبفّٝ 

 (2)أتیبس 

ػٙبفز عبسٜ ای فزػی در پیزأٖٛ پالٖ 

 (8)أتیبس 

ػٙبفز عبسٜ ای داخّی 

 (0)أتیبس 

 داَ ٔغغح لبة خزپبیی ِِٛٝ ای )ثتٙی( دیٛار ٞبی ثبرثز ٔٛاسی

 لبة فّت )ثتٙی( فبفّٝ ٌذاری ِِٛٝ در ِِٛٝ )ثتٙی( ٞغتٝ ٚ دیٛار ٞبی ثبرثز

 لبة فّت )فٛالدی( خزپبی ٔتٙبٚة ِِٛٝ ٞبی دعتٝ ؽذٜ )ثتٙی( فٙذٚق ٞبی ثز خٛد ٔتىی

 لبة ثب خزپبی وٕزثٙذی ٚ ٞغتٝ ٔزوشی ٞبی دعتٝ ؽذٜ )فٛالدی(ِِٛٝ  ِِٛٝ خزپبیی
لبة فّت ٚ ٞغتٝ 

 ٔزوشی)ثتٙی(

 عیغتٓ ٔؼّك  ِِٛٝ ای )فٛالدی( 

 داَ عزٜ ؽذٜ   

   
لبة فّت ٚ ٞغتٝ 

 ٔزوشی)فٛالدی(
 

ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ در ثزخی عیغتٓ ٞب  ؽزایظ ٘ٛر ٌیزی ٘غجت ثٝ عیغتٓ ٞبی دیٍز خیّی  12-1-3ثب تٛجٝ ثٝ ثخؼ  نور:

 (.9ٔحذٚد تز ٔی ثبؽذ، أتیبس دٞی در ایٗ لغٕت ثب اختالف أتیبس ثیؾتزی ٔی ثبؽذ )جذَٚ 
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  ٔیشاٖ ٘ٛرٌیزی اعبط ثز ثّٙذ ٞبی ٞبی عبسٜ ای عبختٕبٖ عیغتٓ ثٙذی تمغیٓ -9جذَٚ 
 

 (0ػٙبفز عبسٜ ای  داخّی )أتیبس  (8ػٙبفز عبسٜ ای پیزأٛ٘ی ثب فبفّٝ )أتیبس  (-8پیزأٛ٘ی حجیٓ )أتیبسػٙبفز عبسٜ ای 

 لبة خزپبیی ِِٛٝ ای )ثتٙی( دیٛار ٞبی ثبرثز ٔٛاسی

 فبفّٝ ٌذاری ِِٛٝ در ِِٛٝ )ثتٙی( ٞغتٝ ٚ دیٛار ٞبی ثبرثز

 خزپبی ٔتٙبٚة ِِٛٝ ٞبی دعتٝ ؽذٜ )ثتٙی( فٙذٚق ٞبی ثز خٛد ٔتىی

 لبة ثب خزپبی وٕزثٙذی ٚ ٞغتٝ ٔزوشی ِِٛٝ ٞبی دعتٝ ؽذٜ )فٛالدی( 

 داَ ٔغغح ِِٛٝ ای )فٛالدی( 

 لبة فّت )ثتٙی( ِِٛٝ خزپبیی 

 لبة فّت )فٛالدی(  

 لبة فّت ٚ ٞغتٝ ٔزوشی)ثتٙی(  

 عیغتٓ ٔؼّك  

 داَ عزٜ ؽذٜ  

 لبة فّت ٚ ٞغتٝ ٔزوشی)فٛالدی(  
 

 یساسه ا یها تنیسس سهیو هقا یبزرس .5

پظ اس دعتٝ ثٙذی عیغتٓ ٞبی عبسٜ ای ٚ ٕٞچٙیٗ ثزرعی ٘حٜٛ أتیبسدٞی ٞزوذاْ اس ٔؼیبر ٞب، حبَ ٔی تٛاٖ عیغتٓ ٞبی 

ای ٔختّف را ثب تٛجٝ ثٝ ٔؼیبر ٞبی ٌفتٝ ؽذٜ أتیبس دٞی وزد. در ادأٝ أتیبسدٞی ٚ ٕٞچٙیٗ رتجٝ ثٙذی عیغتٓ ٞبی عبسٜ  عبسٜ

  ّف در ٞز وذاْ اس دعتٝ ٞب در لبِت جذاَٚ ٔختّف ارائٝ ؽذٜ ا٘ذ.ای ٔخت
 

 (11عجمٝ )جذَٚ  21 عیغتٓ ٞبی عبسٜ ای تب 

  عجمٝ 02تب  ثّٙذ ٞبی ٞبی عبسٜ ای عبختٕبٖ عیغتٓ أتیبس دٞی-82جذَٚ 
 

 داَ ٔغغح

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

ٔقبِحثبسیبفت         

       آعبیؼ ا٘غبٖ

       فزْ ٔؼٕبری

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

 7 ٔجٕٛع أتیبسات

 لبة فّت ثتٙی

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

ا٘غبٖآعبیؼ         

       فزْ ٔؼٕبری

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

 7 ٔجٕٛع أتیبسات
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 خزپبی ٔتٙبٚة

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

       آعبیؼ ا٘غبٖ

ٔؼٕبریفزْ         

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

 3 ٔجٕٛع أتیبسات
 

  (11عجمٝ ثز اعبط أتیبسات وغت ٕ٘ٛدٜ )جذَٚ  21رتجٝ ثٙذی عیغتٓ ٞبی عبسٜ ای تب 

 

عجمٝ 21 تب ای عبسٜ ٞبی عیغتٓ ثٙذی رتجٝ -11جذَٚ   

 

 

  ( 80عجمٝ: )جذَٚ  42تب  02عیغتٓ ٞبی عبسٜ ای 

 عجمٝ 41تب  21 ثّٙذ ٞبی ٞبی عبسٜ ای عبختٕبٖ عیغتٓ أتیبس دٞی -12جذَٚ 
 

 دیٛار ثبرثز ٔٛاسی

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

       آعبیؼ ا٘غبٖ

       فزْ ٔؼٕبری

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

-3 ٔجٕٛع أتیبسات  

 ٞغتٝ ٚ دیٛار ثبرثز ٕ٘بیی

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

       آعبیؼ ا٘غبٖ

       فزْ ٔؼٕبری

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

-5 ٔجٕٛع أتیبسات  

 أتیبس عیغتٓ عبسٜ ای 

 7 داَ ٔغغح 1

 7 لبة فّت ثتٙی 1

 3 خزپبی ٔتبٚة 2
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 لبة فّت فٛالدی

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

       آعبیؼ ا٘غبٖ

       فزْ ٔؼٕبری

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

 5 ٔجٕٛع أتیبسات

 فٙذٚق ٞبی ثز خٛد ٔتىی

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

ا٘غبٖآعبیؼ         

       فزْ ٔؼٕبری

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

-5 ٔجٕٛع أتیبسات  

 داَ عزٜ ؽذٜ

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

       آعبیؼ ا٘غبٖ

ٔؼٕبریفزْ         

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

 5 ٔجٕٛع أتیبسات

 عیغتٓ فبفّٝ ٌذاری

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

       آعبیؼ ا٘غبٖ

       فزْ ٔؼٕبری

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

 4 ٔجٕٛع أتیبسات
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 عیغتٓ ٔؼّك

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

       آعبیؼ ا٘غبٖ

       فزْ ٔؼٕبری

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

 4 ٔجٕٛع أتیبسات
 

  (13عجمٝ ثز اعبط أتیبسات وغت ٕ٘ٛدٜ )جذَٚ  41تب  21رتجٝ ثٙذی عیغتٓ ٞبی عبسٜ ای اس 

 

 عجمٝ 42 تب 02 ای عبسٜ ٞبی عیغتٓ ثٙذی رتجٝ -83جذَٚ 
  

 

 (84عجمٝ )جذَٚ  72تب  42عبسٜ ای عیغتٓ ٞبی 

  عجمٝ 72تب  42 ثّٙذ ٞبی ٞبی عبسٜ ای عبختٕبٖ عیغتٓ أتیبس دٞی -84جذَٚ 

 

 ٞغتٝ ٚ لبة فّت ثتٙی

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

       آعبیؼ ا٘غبٖ

       فزْ ٔؼٕبری

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

 5 ٔجٕٛع أتیبسات

فّت فٛالدیٞغتٝ ٚ لبة   

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

       آعبیؼ ا٘غبٖ

       فزْ ٔؼٕبری

 أتیبس عیغتٓ عبسٜ ای 

 5 لبة فّت فٛالدی 8

 5 داَ عزٜ ؽذٜ 8

 4 عیغتٓ فبفّٝ ٌذاری 0

 4 عیغتٓ ٔؼّك 0

-3 دیٛار ثبرثز ٔٛاسی 3  

-5 ٞغتٝ ٚ دیٛار ثبرثز ٕ٘بیی 4  

-5 فٙذٚق ٞبی ثز خٛد ٔتىی 4  
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       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

 4 ٔجٕٛع أتیبسات

 لبة خزپبیی

ارسیبثیٔؼیبرٞبی   
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

       آعبیؼ ا٘غبٖ

       فزْ ٔؼٕبری

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

 4 ٔجٕٛع أتیبسات

 ِِٛٝ تٛخبِی ثتٙی

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
أتیبسیعیف   

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

       آعبیؼ ا٘غبٖ

       فزْ ٔؼٕبری

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

 8 ٔجٕٛع أتیبسات

 ِِٛٝ در ِِٛٝ ثتٙی

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

       آعبیؼ ا٘غبٖ

       فزْ ٔؼٕبری

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

-8 ٔجٕٛع أتیبسات  

 خزپبی وٕزثٙذی

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

ٔمبثُ حزیك ایٕٙی در        

       ثبسیبفت ٔقبِح
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       آعبیؼ ا٘غبٖ

       فزْ ٔؼٕبری

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

 3 ٔجٕٛع أتیبسات
 

  (85عجمٝ ثز اعبط أتیبسات وغت ٕ٘ٛدٜ )جذَٚ  72تب  42رتجٝ ثٙذی عیغتٓ ٞبی عبسٜ ای اس 

 عجمٝ 72 تب 42 ای عبسٜ ٞبی عیغتٓ ثٙذی رتجٝ-85جذَٚ 
 

 

  (86عجمٝ )جذَٚ  92تب  72عیغتٓ ٞبی عبسٜ ای 

  عجمٝ 92تب  72 ثّٙذ ٞبی ٞبی عبسٜ ای عبختٕبٖ عیغتٓ أتیبس دٞی-86جذَٚ 

 

 ِِٛٝ دعتٝ ؽذٜ ثتٙی

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

       آعبیؼ ا٘غبٖ

       فزْ ٔؼٕبری

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚدیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس         

       ٘ٛر

 2 ٔجٕٛع أتیبسات

 ِِٛٝ تٛ خبِی فٛالدی

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

       آعبیؼ ا٘غبٖ

       فزْ ٔؼٕبری

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

ثیزٖٚدیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ         

       ٘ٛر

-8 ٔجٕٛع أتیبسات  
 

 

 أتیبس عیغتٓ عبسٜ ای 

 5 ٞغتٝ ٚ لبة فّت ثتٙی 8

 4 ٞغتٝ ٚ لبة فّت فٛالدی 8

 4 لبة خزپبیی 0

 3 خزپبی وٕزثٙذی 0

 1 ِِٛٝ تٛخبِی ثتٙی 3

-1 ِِٛٝ در ِِٛٝ ثتٙی 4  
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  (87عجمٝ ثز اعبط أتیبسات وغت ٕ٘ٛدٜ )جذَٚ  92تب  72رتجٝ ثٙذی عیغتٓ ٞبی عبسٜ ای اس 

 عجمٝ 92 تب 72 ای عبسٜ ٞبی عیغتٓ ثٙذی رتجٝ -87جذَٚ 

 

 

 ٓ(88عجمٝ )جذَٚ  92ٞبی عبسٜ ای ثبالتز اس  عیغت 

  عجمٝ 92ثبالتز اس  ثّٙذ ٞبی ٞبی عبسٜ ای عبختٕبٖ عیغتٓ أتیبس دٞی -88جذَٚ 

 

 ِِٛٝ دعتٝ ؽذٜ فٛالدی

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

       آعبیؼ ا٘غبٖ

       فزْ ٔؼٕبری

       ا٘ؼغبف پذیزی در پالٖ

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

 2- ٔجٕٛع أتیبسات
 ِِٛٝ خزپبیی

 ٔؼیبرٞبی ارسیبثی
 عیف أتیبسی

2 1 1 1-  2-  

       ایٕٙی در ٔمبثُ حزیك

       ثبسیبفت ٔقبِح

       آعبیؼ ا٘غبٖ

       فزْ ٔؼٕبری

در پالٖ ا٘ؼغبف پذیزی        

       دیذ ٚ چؾٓ ا٘ذاس اس داخُ ثٙب ثٝ ثیزٖٚ

       ٘ٛر

-3 ٔجٕٛع أتیبسات  
 

  (89عجمٝ ثز اعبط أتیبسات وغت ٕ٘ٛدٜ )جذَٚ  92رتجٝ ثٙذی عیغتٓ ٞبی عبسٜ ای ثبالتز اس 

 

عجمٝ 92ثبالتز اس  ای عبسٜ ٞبی عیغتٓ ثٙذی رتجٝ -89جذَٚ   
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را در ٘ظز  یآٟ٘ب افَٛ ٚ ضٛاثظ ٔختّف یدر عزاح ذیٌذار٘ذ ثب یوٝ ثز ؽٟز ٞب ٔ یٕیٔغتم زیتبث ُیثّٙذ ثٝ دِ یعبختٕبٖ ٞب

ٔٛرد  برٞبیضٛاثظ ٚ ٔؼ ٗیا ذیعبختٕبٖ ثّٙذ ثب یاجزا یثزا یعبسٜ ا غتٓیٚ ا٘تخبة ع یعزاح ٝیٌزفت ٚ اس ٕٞبٖ ٔزاحُ اِٚ

 یعبسٜ ا یٞب غتٓیع. ثّٙذ ا٘تخبة وزد یعبختٕبٖ ٞب یٔٙبعت را ثزا یعبسٜ ا غتٓیتب ثتٛاٖ ع ز٘ذیلزار ٌ یبثیٚ ارس یثزرع

 یٞب غتٓیٚ تىبُٔ ٞغتٙذ ٚ ٞز وذاْ اس ع زییدر حبَ تغ ٛعتٝیعبختٕبٖ ثّٙذ تبوٖٙٛ پ ٗیثّٙذ اس سٔبٖ ظٟٛر اِٚ یعبختٕبٖ ٞب

 أتیبس عیغتٓ عبسٜ ای 

 2 ِِٛٝ دعتٝ ؽذٜ ثتٙی 8

-8 ِِٛٝ تٛ خبِی فٛالدی 0  

 أتیبس عیغتٓ عبسٜ ای 

-2 ِِٛٝ دعتٝ ؽذٜ فٛالدی 8  

-3 ِِٛٝ خزپبیی 0  
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 ٗیرا پبعخٍٛ ٞغتٙذ. در ا یتؼذاد عجمبت ٔؾخق حذاوثز یٚ فزفٝ التقبد یٔمبْٚ جب٘ج غتٓیع یثب تٛجٝ ثٝ ثبسدٞ یاعبسٜ 

 فیٚ در ٞز ع ٓیلزار داد یبثیٚ ارس غٝیٔٛرد ٔمب یزیلبثُ ا٘ذاسٜ ٌ یٞب بریٔختّف را ثز اعبط  ٔؼ یعبسٜ ا یٞب غتٓیٔمبِٝ ع

ثبؽٙذ. ثغٛر ٔثبَ  ذعبختٕبٖ ثّٙ یعبسٜ ا غتٓیثٝ ػٙٛاٖ  ع ی٘ٙذ ا٘تخبة ٔٛثزتزتٛا یٞب ٔ غتٓیٔؾخـ ؽذ وٝ وذاْ ع یارتفبػ

 غتٓیتٛاٖ ع یٔ ٝیا٘جبْ ؽذٜ ثٝ ػٙٛاٖ ا٘تخبة اِٚ یٞب یثب تٛجٝ ثٝ ثزرع ٓیعجمٝ ثغبس 41 تب 21عبختٕبٖ ثب ارتفبع  ٓیاٌز ثخٛاٞ

ثزتز  یٞب غتٓیٞب ٚ ا٘تخبة ع یثزرع ٗیداَ عزٜ ؽذٜ را ا٘تخبة وزد. اِجتٝ تٛجٝ ؽٛد وٝ ا بی یلبة فّت فٛالد یعبسٜ ا یٞب

 یعبختٕبٖ ثّٙذ ػٛأُ ٔختّف ٔب٘ٙذ ٔحُ اجزا هی یاجزا یثبؽذ ٚ اٌز ثزا یٔ یزیٚ لبثُ ا٘ذاسٜ ٌ یوّ یبرٞبیثز اعبط ٔؼ

 یٞب غتٓیع غٝیٚ ٔمب یتٛاٖ در ثزرع یرا ٔ یؾتزیث یٞب بریعبختٕبٖ ٚ... ٔؾخـ ثبؽذ، ٔؼ یعبختٕبٖ، اثؼبد عبختٕبٖ، وبرثز

 یدلت السْ ٚ وبف یعبسٜ ا یٞب غتٓیآٖ ثتٛاٖ در ا٘تخبة ع ّٝیوٙذ وٝ ثٛع یٔ ؾٟٙبدیرا پ یٔمبِٝ رٚؽ ٗیاثز داد. ا یعبسٜ ا

 عبختٕبٖ ثّٙذ ا٘تخبة ؽٛد. یاجزا یٚ ٔٙغك ثزا ُیٚ ثز اعبط تحّ یافِٛ یعبسٜ ا غتٓیع هیٚ  زدیا٘جبْ ٌ
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