
 ثٙبْ ذسا

     اعفبء حطيك پيكطفتٝ                                                

 ٔمسٔٝ 

ٔكىُ ٔب ايٗ اؾت وٝ ذيّي اظ ٔطزْ ثب ٘بزيسٜ . حٛازث ذٛز ثٝ ذٛز ثٛرٛز ٕ٘ي آيٙس ٚ لبثُ پيكٍيطي ٞؿتٙس 

ايٗ ٘ٝ تٟٙب يه ٌٕبٖ ثبعُ .  فىط ٔي وٙٙس وٝ حٛازث ارتٙبة ٘بپصيط٘س "تفبٞٓ غبِجب ٌطفتٗ ٚيب اظ ضٚي ؾٛء 

 ٚ زٚض وطزٖ  حٛازث ثسٖٚ فّت ثٝ ٚرٛز ٕ٘ي آيٙس قٙبؾبئي ايٗ فّتٟب. اؾت ثّىٝ غيط ٔٙغمي ٞٓ ٔي ثبقس 

 .آٟ٘ب ٚ وٙتطَ آٟ٘ب تٟٙب ضاٜ رٌّٛيطي اظ حٛازث ٔي ثبقس 

. ٚ أب آتف فجبضت اظ يه ؾطي فّٕيبت قيٕيبيي ٚ اوؿيساؾيٖٛ ؾطيـ حطاضت ظاي ٔٛاز لبثُ اقتقبَ اؾت 

 ثطاي اِٚيٗ ثبض ٚ ثسٖٚ پيف آٌٟي ّٕٔٛؼ ضخ ٔي زٞس ٚ "آٔبضٞب ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ حطيك ٞبي ثعضي ٔقٕٛال

 . اظ ٔٛاضز حطيك لبثُ پيكٍيطي اؾت% 75عجك ثطضؾي ٞب حسالُ 

  تقبضيف     

 :  حطيك    -1

 يه ٚاوٙف اوؿيساؾيٖٛ ٌطٔبظا اؾت وٝ ٌطٔبي حبنُ اظ ايٗ آظاز ؾبظي ثٝ نٛضت حطيك ٔكٟٛز اؾت 

 : ٘مغٝ آتف ظ٘ي    -2

 زٔبيي وٝ ثبفج ٌطْ قسٖ ٔبزٜ لبثُ احتطاق تب تجريط آٖ رٟت تطويت ٔٛاز لبثُ اقتقبَ ثب اوؿيػٖ ٔي ٌطزز 

زٔبيي وٝ ثبفج تجريط ٔساْٚ ٔبزٜ رٟت ازأٝ حطيك ٔي ٌطزز ايٗ حطاضت ثربض : زضرٝ آتف ٌيطي    -3

 .وبفي ثطاي ازأٝ حطيك تِٛيس ٔي قٛز 

 : ذٛز ثٝ ذٛز ؾٛظي    -4



آتف ٌيطي ٔٛاز ٕٞيكٝ ٘يبظ ثٝ رطلٝ يب ققّٝ ٘ساضز ثّىٝ زض زضربت حطاضت ٔقيٙي ٚ پؽ اظ ضؾيسٖ ٔٛاز ثٝ 

زضرٝ آتف ٌيطي زض ٚاوٙف قيٕيبيي ثيٗ ٔٛاز ٚ يب ثبال ضفتٗ تطاوٓ ٌبظٞبي اضٌب٘يؿٕي ٕٔىٗ اؾت ذٛز ثرٛز 

 .ؾٛظي اتفبق ثيبفتس 

 : ا٘فزبض   -5

آظاز ؾبظي ا٘طغي ثهٛضت ٘بٌٟب٘ي ٚ ؾطيـ ٔي ثبقس ٚ تفبٚت آٖ ثب اقتقبَ زض ؾطفت تِٛيس ا٘طغي اؾت ٘ٝ 

 ٔيعاٖ تِٛيس ا٘طغي 

  ٔبٞيت حطيك             

فٛأُ ٔٛحط زض ايزبز آتف ؾٛظي ٔتقسز ٔي ثبقس ِٚي ثطاي ايزبز آتف ٚرٛز ؾٝ فبُٔ ظيط وٝ ثٝ ٔخّج حطيك 

  .ٔقطٚف اؾت ضطٚضي اؾت ٚ زض نٛضت حصف تٟٙب يىي اظ آٟ٘ب ازأٝ حطيك ٕٔىٗ ٘يؿت 

 :اوؿيػٖ : اِف         

ثطؾس آتف ذبٔٛـ ٔي % 15اؾت اٌط ٔيعاٖ آٖ ثٝ ظيط % 21ٔيعاٖ اوؿيػٖ ٔٛرٛز زض ٞٛا زض قطايظ عجيقي 

 .قٛز 

 : ٔٛاز ؾٛذتٙي : ة 

تٕبْ ٔٛازي وٝ لبثّيت ؾٛذتٗ زاقتٝ ثبقٙس ٔبزٜ ؾٛذتٙي تّمي ٔي قٛ٘س ايٗ ٔٛاز ٔي تٛا٘ٙس ٔبيـ ، ربٔس ٚ يب 

 .ؾطفت ؾٛذتٗ ٚ ٌؿتطـ ققّٝ زض ٔٛاز ٔرتّف ٔتفبٚت اؾت. ٌبظ ثبقٙس 

 حطاضت : د



اِىتطيؿيتٝ  ثطاي قطٚؿ حطيك ٚرٛز حطاضت اِعأي اؾت وٝ ايٗ حطاضت ٔي تٛا٘س تٛؾظ رطيبٖ ثطق ، رطلٝ ،

ؾبوٗ ٚ غيطٜ تبٔيٗ ٌطزز حطاضت الظْ زض ٔغبِقٝ آتف ٌيطي ٔٛاز ثب زٚ انغالح ٘مغٝ آتف ظ٘ي ٚزضرٝ آتف 

 .ٌيطي تقطيف ٔي ٌطزز وٝ زض ثبال ثٝ آٖ اقبضٜ قس 

 :فبظٞبي حطيك              

    (قطٚؿ حطيك  ) فبظ اَٚ       -

زض ايٗ ٔطحّٝ اوؿيػٖ وبفي زض زؾتطؼ اؾت ، ٌؿتطـ حطيك زض ايٗ ٔطحّٝ تهبفسي ثٛزٜ ٚ زض ٔست وٕتط 

 . اظ ٘يٓ ؾبفت حطيك ثٝ اٚد ذٛز ٔي ضؾس 

  (ؾٛذتٗ آظاز  ) فبظ زْٚ       -

زض ايٗ فبظ ثٝ تسضيذ زضنس .زض ايٗ ٔطحّٝ ثسِيُ اذتالف زٔب ، ٞٛاي ثيطٖٚ ثٝ زاذُ آتف وكيسٜ ٔي قٛز 

اوؿيػٖ وبٞف پيسا وطزٜ ٚ ثٝ حسي ٔي ضؾس وٝ حطيك ثسٖٚ ققّٝ ٔي قٛز ، تساْٚ فبظ زْٚ حطيك ثؿتٝ ثٝ 

 .ٚؾقت فضب ، ؾٛذت ٚ ٞٛا ٔي تٛا٘س اظ يه ؾبفت تب چٙسيٗ ضٚظ ازأٝ زاقتٝ ثبقس 

  (ؾٛذتٗ وٙس  ) فبظ ؾْٛ       -

٘ىتٝ ٟٔٓ زض ايٗ فبظ تطاوٓ  .ٚؾقت حطيك زض ايٗ فبظ وٕتط قسٜ ٚ ٔطاوع حطيك تجسيُ ثٝ ٘مبط ٔٙفقُ ٔي قٛز 

 .تجسيُ ثٝ ظغبَ ٚ ذبوؿتط قسٜ ٚ حطيك ذبٔٛـ ٔي قٛز  ظيبز ٌبظٞب اؾت زض پبيبٖ ايٗ ٔطحّٝ ٔبزٜ ؾٛذتٙي

  (فبظ ثبظٌكت  ) فبظ چٟبضْ       -

  زض تٕبْ حطيك ٞب اتفبق ٕ٘ي افتس اذتالط ٌبظٞبي لبثُ احتطاق ٘بقي اظ حطيك ثب ٞٛا ثبفج"ايٗ فبظ اِعأب

زض فّٕيبت اعفبء حطيك پؽ اظ ذبٔٛـ وطزٖ آتف ثبيس يه تيٓ فّٕيبتي ثطاي . ثبظٌكت ٔزسز ققّٝ ٔي قٛز 

 .ٔجبضظٜ ثب ثبظٌكت آتف يه تب زٚ ؾبفت زض ٔحُ ثبلي ثٕب٘ٙس

   



 :فٛأُ ٔتقسزي ثبفج ايزبز حطيك ٔي قٛز وٝ ٟٕٔتطيٗ آٟ٘ب فجبضتٙس اظ 

  آتف ٌيطي ٔؿتميٓ    -1

 ٔخبَ زض يه تٛزٜ ظغبَ ؾًٙ: افعايف تسضيزي زٔب    -2

  تطويت آة ثب اؾيس  ٔخبَ:  ٚاوٙكٟبي قيٕيبيي   -3

 ٔبِف زٚ رؿٓ آتف ٌيط :  انغىبن  -4

  تٕطوع پطتٛٞبي ٔطئي ٚ٘بٔطئي   -5

  اِىتطيؿيتٝ ربضي ٚ ؾبوٗ  -6

  نبفمٝ   -7

  ا٘فزبض  -8

  

  :فٛأُ ٔٛحط ثط ٌؿتطـ حطيك    

 .ٞط چٝ رطيبٖ ٞٛا ثيكتط ثبقس حطيك ٌؿتطـ ثيكتطي پيسا ٔي وٙس:  حطيك ثٝ اوؿيػٖ ي افعايف زؾتطؼ    -1

ٞط چٝ پطاوٙسٌي ٔٛاز ؾٛذتٙي ثيكتط ثٛزٜ ٚ ؾغح ٔبزٜ لبثُ احتطاق ٌؿتطزٜ :  ؾغح ٔبزٜ ؾٛذتٙي     -2

 .ثبقس ، قست حطيك افعايف ٔي يبثس ؛ ٌؿتطـ حطيك زض ؾغح فٕٛزي ثيكتط اظ ؾغح افمي اؾت 

ٞطچٝ حجبت ٔبزٜ اظ ٘ؾط حبِت ٚ تطويت قيٕيبيي وٕتط ثبقس ثطقست :  حجبت قيٕيبيي ٔٛاز ؾٛذتٙي     -3

 .حطيك ٔي افعايس 

  : ٔٙبثـ حطيك   

  چطاك ٞب      -1



 حطاضت ٘بقي اظ ٞط ٔٙجـ ٌطٔبيي ٔب٘ٙس ِِٛٝ ٞبي آة زاك، زيٍٟبي زاك ، آتكٟبي ثسٖٚ حفبػ ، ٌطْ      -2

 .اي ثطلي  ٜوٙٙسٜ

 .ثسِيُ ٌطٔبي ٘بقي اظ انغىبن پطٚا٘ٝ ٞبيي وٝ ثٝ ذٛثي ؾطٚيؽ ٚ ٍٟ٘ساضي ٕ٘ي قٛ٘س :  تٟٛيٝ      -3

  آتف ٘بقي اظ ؾيٍبض ٚ وجطيت     -4

 (... ٔٛتٛض ، وّيس ٚ ) اثعاضٞبي ثطلي     -5

  ٔبقيٗ االت ثطلي ٚ غيط ثطلي      -6

 :  ٔحهٛالت ذغط٘بن حطيك        

فٕسٜ تطيٗ ايٗ . لطثب٘يبٖ آتف ؾٛظي اؾتٙكبق وٙٙسٌبٖ ٔحهٛالت آٖ ٞؿتٙس % 53آٔبض ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ 

 .ٔحهٛالت ثكطح شيُ ٔي ثبقس 

 : ٌبظٞب ٚ ثربضات ؾٕي   -1

ٔٛ٘ٛوؿيس وطثٗ ، زي اوؿيس ٘يتطٚغٖ ، آٔٛ٘يبن ، : فٕسٜ تطيٗ ٌبظٞب ٚ ثربضات حبنُ اظ حطيك فجبضتٙس اظ 

 . ٔي ثبقس ...  ٚ ثربضات وّطايس

 : شضات ٚ زٚز      -2

 .  شضات زض احط احتطاق ٘بلم ٚ زض زٔبي پبييٗ ايزبز ٔي ٌطزز "انٛال

 : ققّٝ      -3

 . زاضز  قست ٌطٔبي آٖ ثٝ ٔيعاٖ اوؿيػٖ ٚ ضً٘ آٖ ثؿتٍي ثٝ ٘ٛؿ ٔبزٜ ؾٛذتٙي

زضرٝ  ) c °700ثيكتطيٗ ٔحهَٛ حطيك ٔي ثبقس اغّت زض ٍٞٙبْ ٌؿتطـ حطيك زٔب ثٝ : ٌطٔب     -4 

 ٔي ضؾس  (ؾب٘تي ٌطاز 



  :  چٍٍٛ٘ي ا٘تكبض ٚ ا٘تمبَ حطيك    

 . نٛضت ٔي پصيطز ... ايٗ ضٚـ تٛؾظ زيٛاضٞب ، ؾغٛح ٔب ثيٗ ٔٛاز احتطالي ، فّعات ٚ :  ٞسايت      -1

 . ثكٛز  ٞٛاي ثؿيبض ٌطْ زض زاذُ ثٙب ٔي تٛا٘س ثبفج حطيك ٞبي حب٘ٛيٝ:  ربثزبيي      -2

 .زض ايٗ ٘ٛؿ حطاضت تٛؾظ ٔبزٖٚ لطٔع ا٘تمبَ ٔي يبثس :  تكقكـ      -3

آتف  ققّٝ ٔي تٛا٘س ٔٛاز لبثُ اقتقبَ ٔزبٚض ضا تحت تبحيط لطاض زازٜ ٚٔٛرت ٌؿتطـ :  تٕبؼ ققّٝ      -4

 .ٌطزز

 :تمؿيٓ ثٙسي ٔىبٟ٘ب اظ ٘ؾط حطيك      

 .ٔىبٟ٘ب اظ ٘ؾط پتب٘ؿيُ آتف ؾٛظي ثٝ ؾٝ ٔىبٖ شيُ تمؿيٓ ٔي قٛ٘س  

زض ايٗ ٔىبٟ٘ب ٔمساض ٔٛاز لبثُ احتطاق وٓ ثٛزٜ ٚ ٌؿتطـ حطيك ظيبز  :( LOW ) ٔىبٟ٘بي وٓ ذغط     -1

 ...٘يؿت ٔب٘ٙس ٔساضؼ ، ٔٙبظَ ٔؿىٛ٘ي ٚ 

زض ايٗ ٔىبٟ٘ب ٔمساض شذيطٜ ٔٛاز ؾٛذتٙي لبثُ تٛرٝ ٚلبثُ  :( Modrate ) ٔىبٟ٘بي ثب ذغط ٔتٛؾظ      -2

 ....وٙتطَ اؾت ٔب٘ٙس ا٘جبض پٛقبن ، ا٘جبض ٔٛاز پالؾتيىي ٚ

زض ايٗ ٔىبٞبٟ٘ب ٔمساض شذيطٜ ٔٛاز لبثُ اقتقبَ ظيبز ثٛزٜ ٚ زض نٛضت  :( High ) ٔىبٟ٘بي پط ذغط      -3

 ...الؾتيه ٚ پباليكٍبٜ ٚ  ٔب٘ٙس تِٛيسي ضً٘ ،. ثطٚظ حطيك آتف ؾٛظيٟبي قسيسي ضخ ٔي زٞس 

  :ٔطٚضي ثط حطيك ٘بقي اظ اِىتطيؿيتٝ   

  : عجمٝ ثٙسي ا٘ٛاؿ حطيك اظ ٘ؾط ضٚـ اعفبء  

  ( Aعجمٝ  )ربٔسات ٚ ٔٛاز ذكه  : 1ٌطٜٚ 

 .اظ ذٛز ذبوؿتط ثط ربي ٔي ٌصاض٘س ٚ ثب آة ٚاوٙف ذغط٘بوي ٘ساض٘س : ٚيػٌيٟب 



 ... چٛة ، پبضچٝ ، وبغص ، وبضتٗ ، الؾتيه : ٔخبَ ٞب 

 ذٙه وطزٖ ثب اؾتفبزٜ اظ آة : ضٚـ اعفبء 

ثقّت تجريط ؾطيـ ٚ ؾِٟٛت اقتقبَ ، : ٚيػٌيٟب ( Bعجمٝ  )آتف ؾٛظي ٔبيقبت لبثُ اقتقبَ  : 2ٌطٜٚ  

ذغط٘بوتط اظ ربٔسات ٞؿتٙس ثقّت ٘ساقتٗ قىُ حبثت احتٕبَ پرف قسٜ زض ٔحيظ ٚرٛز زاضز وٝ ثبفج 

 .اظزيبز ققّٝ ٔي ٌطزز 

 ضٚغٗ  تيٙط ، ثٙعيٗ ، ٌبظٚئيُ ،: ٔخبَ ٞب 

رٌّٛيطي اظ رطيبٖ يبفتٗ ٔبيـ ٚ ٌؿتطـ ؾغح آٖ اؾتفبزٜ اظ ذبٔٛـ وٙٙسٜ پٛزض ٚ ٌبظ ، وف : ضٚـ اعفبء 

 قٗ ٚ ٔبؾٝ  ،

 آتف ؾٛظي ٌبظٞب ي لبثُ اقتقبَ  : 3ٌطٜٚ  

 ثقّت حبِت فيعيىي ٕٞٛاضٜ آٔبزٜ اقتقبِٙس : ٚيػٌيٟب 

 ٌبظٞب قٟطي ، ٌبظٞبي نٙقتي تحت فكبض: ٔخبَ ٞب 

اؾتفبزٜ اظ پٛزض ذكه ،  (زض نٛضتي وٝ ٔٙجـ ٌبظ ؾيّٙسض ثبقس  )لغـ رطيبٖ ٌبظ ، ذٙه وطزٖ : ضٚـ اعفبء 

 .اِٚيٗ اِٚٛيت لغـ رطيبٖ ؾٛذت ٔي ثبقس 

  

 ( Cعجمٝ  )آتف ؾٛظي ثطق  : 4ٌطٜٚ 

 ٚ ا٘كقبثبت ، فجٛض ؾيٓ اظ  اؾتفبزٜ اظ تزٟيعات اِىتطيىي ٘ب ٔٙبؾت ، قُ ثٛزٖ ٔحُ اتهبالت: فُّ ثطٚظ 

 ٔحُ ٘ب ٔٙبؾت ، لٛؼ اِىتطيىي 



اؾتفبزٜ  ( CO2 )رٟت اعفبء ٔي تٛاٖ اظ زي اوؿيس وطثٗ . اِٚٛيت اَٚ لغـ رطيبٖ ثطق اؾت : ضٚـ اعفبء 

 .ٕ٘ٛز اظ آّة ٚ وف ثقّت احتٕبَ ثطٚظ ثطق ٌطفتٍي ٘جبيس اؾتفبزٜ وطز 

  ( D عجمٝ  )آتف ؾٛظي فّعات لبثُ اقتقبَ  : 5ٌطٜٚ  

 اظ ٘ؾط قست ٚ ؾطفت ؾٛذتٗ ٚ ضٚـ اعفبء ثب زيٍط ٔٛاضز ٔتفبٚت اؾت : ٚيػٌيٟب 

 ؾسيٓ ، پتبؾيٓ ، ٔٙيعيٓ ، آِٛٔيٙيٓ: ٔخبَ ٞب 

 اؾتفبزٜ پٛزض ٚ يب ٔبؾٝ ذكه : ضٚـ اعفبء 

اظ آة ٚ وف ٘جبيس اؾتفبزٜ وطز چٖٛ ثبفج تِٛيس ٞيسضٚغٖ ٔي قٛز وٝ لبثُ اقتقبَ ثٛزٜ ٚ حطيك ضا تكسيس 

 .ٔي وٙس 

 :( Eعجمٝ  )آتف ؾٛظي ٔٛاز ٔٙفزطٜ  : 6ٌطٜٚ 

 زض نٛضت آتف ؾٛظي زض يه ِحؾٝ تٛاْ ثب ا٘فزبض اظ ثيٗ ٔي ضٚز : ٚيػٌيٟب 

 ... تي اٖ تي ثٝ وّطات ٞب ، ٘يتطات ٞب ، اؾيس پيىطيه، زيٙبٔيت ٚ : ٔخبَ ٞب 

زضنٛضتي وٝ ايٗ ٔٛاز زض ٔزبٚضت حطاضت لطاض ٌيط٘س ثبيس ثب اؾتفبزٜ اظ آة الساْ ثٝ : چٍٍٛ٘ي پيكٍيطي 

 .ذٙه وطزٖ آٟ٘ب ٕ٘ٛز 

 :ٔٛاز ذبٔٛـ وٙٙسٜ      

  آة  -

 .اؾتفبزٜ اظ آة ثطاي وٙتطَ حطيك يىي اظ ؾبزٜ تطيٗ ٚ ٔٛحطتطيٗ ضٚـ ٔيجبقس

 :ٔعايبي آة 

  فطاٚاٖ ٚ اضظاٖ اؾت      -1



  ؾطز وٙٙسٜ ٔغّٛة اؾت      -2

  غيط لبثُ تزعيٝ اؾت     -3

  تٛاٖ ؾطز وٙٙسٌي ثباليي زاضز      -4

 . ٚيؿىٛظيتٝ آٖ پبييٗ ثٛزٜ ٚ زض ٔزبضي فّعي ، الؾتيىي ٚ ثطظ٘تي ثطاحتي ربضي ٔي قٛز     -5

 :ٔقبيت آة 

  ٞبزي اِىتطيؿيتٝ اؾت     -1

  لسضت ترطيجي ثباليي زاضز      -2

 ٔي قٛز ...  ؾجت آؾيت ثٝ اؾٙبز ، زاضٚٞب ، وبض تٟٙبي ثؿتٝ ثٙسي ، ضٍٟ٘ب ٚ      -3

 . ؾٍٙيٗ ثٛزٜ ٚ حُٕ ٚ٘مُ آٖ ؾرت اؾت      -4

 :(foam)وف آتف ٘كب٘ي - 

ثهٛضت ٔحَّٛ تٟيٝ ٔي قٛز ثٝ ٍٞٙبْ پبقيسٜ قسٖ اظ ؾط ِِٛٝ ٞبي وف ؾبظ ثب آة ٚ ٞٛا تطويت قسٜ ٚ 

حجبة ؾبظي ٔي ٌطزز وف ثسِيُ ٌؿتطـ فطاٚا٘ي وٝ زاضز ضٚي حطيك ضا پٛقب٘سٜ ٚ ٔب٘ـ ضؾيسٖ اوؿيػٖ ثٝ 

 حطيك ٔي قٛز وف زض زٚ ٌطٜٚ فٕسٜ ظيط تمؿيٓ ثٙسي ٔي قٛ٘س 

  

 وف ٔىب٘يىي:  ة                 وف قيٕيبيي: اِف 

 .اظ ٚاوٙف زٚ ٔبزٜ قيٕيبيي زض آة حبنُ ٔي ٌطزز :  وف قيٕيبيي  :اِف 

 ؾِٛفبت آِٛٔيٙيٓ  (%13+ )ٔحَّٛ ثيىطثٙبت ؾسيٓ  (%8)+ آة = وف قيٕيبيي 



ثب ٚاضز وطزٖ ٞٛا ثسٖٚ آثي وٝ ٔمساضي ٔبزٜ غّيؼ وٙٙسٜ وف زض آٖ حُ قسٜ اؾت ، :  وف ٔىب٘يىي –ة 

  ٔي قٛز  تِٛيس

 .ٟٕٔتطيٗ ذهٛنيبت وف ٘ؿجت تٛؾقٝ ٚ ٔست ٔب٘سٌبضي آٖ ثط ضٚي حطيك اؾت 

 :ذبٔٛـ وٙٙسٜ ٞبي ِٔٛس وف  -   

 .ايٗ ٘ٛؿ ذبٔٛـ وٙٙسٜ ٞب ثربعط فسْ وبضائي أطٚظٜ وبثطزي ٘ساض٘س: ِٔٛسٞبي وف قيٕيبيي : اِف

ايٗ ٘ٛؿ ذبٔٛـ وٙٙسٜ ٞب زاضاي قيًّٙ ٔرهٛل ٚ ؾطِِٛٝ وف ؾبظ ثطاي : ِٔٛسٞبي وف ٔىب٘يىي : ة 

عَٛ . پبقف وف اؾت ، ؾطِِٛٝ وف ؾبظ ، ثطاي ٔرّٛط ٕ٘ٛزٖ ٞٛا ثب ٔبيـ وف ٚ حجبة ؾبظي ٔي ثبقس 

 حب٘يٝ اؾت ،  زاذُ ٔحفؾٝ وپؿَٛ زاضاي 60-120 ٔتط ٚ ٔست ظٔبٖ ترّيٝ 7پطتبة زض ايٗ ٘ٛؿ حسٚز 

 پٛقف الؾتيىي رٟت رٌّٛيطي اظ ظً٘ ظزٌي اؾت

 : پٛزضٞبي ذبٔٛـ وٙٙسٜ - 

 ثىبض ٔي ضٚ٘س ، پٛزض قيٕيبيي ضٚي حطيك C،B،Aايٗ تطويجبت ثطاحتي رٟت اعفبء ٚ ا٘ٛاؿ حطيك ٞبي 

پٛزضٞب زض حطاضتٟبي ثبالي . پبقيسٜ قسٜ ٚ ثبفج پٛقب٘سٖ حطيك ٚ رٌّٛيطي اظ ضؾيسٖ اوؿيػٖ ٔي ٌطزز 

°C60ٔيىطٖٚ ٔي 10-75   پبيساضي ذٛثي ٘ساضز ٚ أىبٖ چؿجٙسٌي آٟ٘ب زض وپؿَٛ ظيبز اؾت لغط شضات 

 : ثٝ قطح شيُ اؾت "ثبقس ٞط چمسض لغط شضات ضيعتط ثبقس پٛزض ٔٛحطتط ذٛاٞس ثٛز فطَٔٛ پٛزضٞب فٕستب

 قبُٔ وطثٙبت ٚ ثيىطثٙبت ؾسيٓ ٚ پتبؾيٓ اؾت : وطثٙبتٟب - 1

 قبُٔ ؾِٛفبت ؾسيٓ ٚ ؾِٛفبت پتبؾيٓ : ؾِٛفبتٟب - 2

 قبُٔ ٔٛ٘ٛ آِٛٔيٙيٓ فؿفبت: فؿفبت ٞب - 3



 ثطاثط پٛزضٞبي ٔقِٕٛي ٔٛحط اؾت تطويجي اظ وطثٙبت پتبؾيٓ، اٚضٜ ٚ 6ثٟتطيٗ پٛزض ٔي ثبقس وٝ : ٔب٘ىؽ - 4

  فبُٔ تكىيُ قسٜ اؾت14ٔٛاز زيٍطي اؾت ٚ اظ حسٚز 

 : ذبٔٛـ وٙٙسٜ پٛزض ٚ ٌبظ-  

 .يىي اظ ٔتساَٚ تطيٗ ذبٔٛـ وٙٙسٜ ٞبي ٔي ثبقس ، اظ ٘ؾط ؾبذتٕبٖ ثٝ زٚ قىُ شيُ ٔي ثبقٙس 

 تحت co2ضا تٛؾظ ٌبظ اظت يب (وپؿَٛ   '<1223حسٚز )ٔمساض ٔقيٙي پٛزض :  پٛزض ٌٚبظ ثب فكبض زائٓ  -1

  لطاضٔيسٞٙس وپؿَٛ زضرٝ زاض ثٛزٜ ٚ اؾتفبزٜ اظ آٖ ضاحت ثٛزٜ ٚ ثب وكيسٖ ضبpsiٗٔ 150فكبض 

 .ٔي تٛاٖ اظ آٖ اؾتفبزٜ وطز  

 ثبِٗ ثغُ :  ة ثبِٗ زاذُ: ايٗ ٘ٛؿ ذبٔٛـ وٙٙسٜ ٞب زٚ ٘ٛؿ ٔي يبقس اِف :  پٛزض ٚ ٌبظ ثبِٗ زاض   -2

 .  ٔبيـ تبٔيٗ ٔي قٛز وٝ زضزاذُ ثبِٗ لطاض زاضز co2فكبض الظْ زض ايٗ وپؿَٛ تٛؾظ 

  تٝ ٘كيٗ قسٜ ٚ ثبيؿتي وپؿَٛ زض ذبٔٛـ وٙٙسٜ ٞبي پٛزض ٚ ٌبظ ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ زض احط ضعٛثت پٛزض زاذُ

 .ٔحتٛي ٔٛاز ذبٔٛـ وٙٙسٜ ضا ؾطٚتٝ ٕ٘ٛز 

 : پٛزض ذكه - 

وبضثطز زاضز  ( Dحطيمٟبي ٘ٛؿ )ثطاي ذبٔٛـ وطزٖ حطيك فّعات لبثُ اقتقبَ ٔخُ ؾسيٓ ، پتبؾيٓ ، ٔٙيعيٓ 

ٔرّٛط  ) DX،  (ٔرّٛط وّطٚؾسيٓ ، پتبؾيٓ ، ثبضيٓ  ) TEC رّٕٝ  ايٗ پٛزض ٞب ثب ٘بٟٔبي تزبضي ٔرتّفي اظ

 .ٔي ثبقس  (ذٖٛ ذكه  ٌطافيت ، وّطٚؾسيٓ ،

زي اوؿيس وطثٗ ٌبظي اؾت ثي ثٛ ، غيط ؾٕي ، ؾٍٙيٗ تط اظ ٞٛا ، غيطلبثُ احتطاق وٝ ٞبزي  :CO2ٌبظ- 

اِىتطيؿيتٝ ٘يؿت ٚ ثبفج ذؿبضت ثٝ ٔٛاز ٔٛرٛز زض حطيك ٕ٘ي قٛز ثطاي حطيمٟبي اِىتطيىي ٚ اِىتطٚ٘يىي 



ثسِيُ فسْ ٞسايت ثطق ٚفسْ ٚرٛز ٔٛاز ثبليٕب٘سٜ ثؿيبض ٔٙبؾت اؾت ٚ ثٝ ؾٝ قىُ شيُ زضاعفبء حطيك فُٕ 

 .ٔي ٕ٘بيس 

 ذفٝ وطزٖ حطيك ثب ايزبز يه اليٝ زض ٔمبثُ ٞٛا : اِف

   ضليك وطزٖ اوؿيػٖ ٞٛا: ة

 ؾطز وطزٖ اتف : د

  :co2ذبٔٛـ وٙٙسٜ - 

 ثسِيُ ذٙه وٙٙسٌي ، ذفٝ وٙٙسٌي آتف ، ضليك وٙٙسٌي اوؿيػٖ اعطاف حطيك ، فسْ co2ذبٔٛـ وٙٙسٜ 

ثزب ٌصاضي احط ثطضٚي زؾتٍبٜ ٚ فسْ نسٔٝ ٔىب٘يىي ثٝ زؾتٍبٟٞب ٚ عَٛ فٕط ٚ اعٕيٙبٖ آٟ٘ب ثؿيبض ٔٙبؾت 

 .اؾت

 زض حيٗ فجٛض اظ ٔؿيط ٔي ثبقس CO2ؾطِِٛٝ آٖ قيپٛضي ٔي ثبقس وٝ فّت آٖ ، رٌّٛيطي اظ يد ظزٖ ٌبظ 

 ، 9 ، 6وپؿِٟٛبي فٛق زض ٚظٟ٘بي . پط ٔي وٙٙسCO2اظ حزٓ ضا اظ ٔبيـ % 75 فمظ  ٍٞٙبْ پطوطزٖ ؾيّٙسض

 .  ويّٛيي ؾبذتٝ قسٜ ا٘س 30

  :(ٞبِٗ  )تطويجبت ٞبِٛغ٘ٝ - 

 . ثٛرٛز ٔي آيسC2H6 يب CH4ثب يه يب چٙس ٞيسضٚغٖ  ( I – cl – Br – f )اظتطويت فٙبنط ٞبِٛغ٘ٝ 

 . ٚ ٔقبزَ پٛزض ٔب٘ىؽ ٔي ثبقسCO2 ثطاثط 3-2زض ٚظٖ ٔؿبٚي لسضت ذبٔٛـ وٙٙسٌي آٖ 

 :ذبٔٛـ وٙٙسٜ ٞبي ٔٛاز ٞبِٛغ٘ٝ - 

  ايٗ زؾتٍبٟٞب لسضت ذبٔٛـ وٙٙسٌي ثؿيبض ثباليي زاض٘س ٔىب٘يؿٓ آٖ قجيٝ ٌبظCO2 ثٛزٜ ٚ لسضت 

 احطات ٌصاقتٗ ثزبي ثسٖٚ اعفبء ٍٞٙبْ زض ٞبِٗ.  ٔي ثبقس CO2 ثطاثط 3-2ذبٔٛـ وٙٙسٌي آٖ 



 ٞبِٗ احط ٔىب٘يؿٓ ٚ ٔٛحطي ثٛزٜ ثؿيبض ثغٛض تٛا٘س ٔي ٞب زؾتٍبٜ ٚ ٔٛاز ضٚي ثط ثبليٕب٘سٜ ٚ ترطيجي

 ضا حطيك ضٚي ثؿطفت تٛا٘ٙس ٔي ٞؿتٙس ٞٛا اظ تط ؾٍٙيٗ  ثٛزٜ ٚ چCO2ٖٛٔكبثٝ  حسٚزي تب

 ضليك ثبفج تٛا٘س ٔي حطيك ضٚي ثط ٔٛاز ايٗ پبقف ثقالٜٚ . ٌطز٘س اوؿيػٖ ضؾيسٖ ٔب٘ـ ٚ پٛقب٘سٜ

 ثب ٔزبٚضت ٍٞٙبْ زض تٛا٘س ٔي ٞبِٗ ٕ٘بيس ٟٔبض ضا آٖ ٚ قسٜ حطيك اعطاف زض اوؿيػٖ ٞٛا قسٖ

 ٕٞيٗ ثٝ ٕ٘بيس ٟٔبض ضا آتف تطي ٔٛحط ثهٛضت ثىبٞس ٚ اي ظ٘زيطٜ ٞبي ٚاوٙف ؾطفت اظ آتف

ٔيعاٖ  چٟبضْ يه اظ ٞبِٗ وٕتط ٘يبظ ٔٛضز ٔيعاٖ آتف وطزٖ ذبٔٛـ ثطاي يىؿبٖ قطايظ زض زِيُ

CO2ِٚي وٛچه ٞبي ٔحسٚزٜ ثطاي ٞبِٗ وٙٙسٜ ذبٔٛـ. اؾت اعفبء ثطاي ٘يبظ  ٔٛضز  ٟٓٔ

 پط ربٔس ٔٛاز ٞبي حطيك ، اِىتطيىي ٚ اِىتطٚ٘يىي ٔبقيٟٙبي ٔب٘ٙس اقتقبَ لبثُ ٔٛاز يب تزٟيعات

 . زاضز وبضثطز آٖ ٔب٘ٙس ٚ ٔربثطاتي ٔطاوع ، ؾبيتٟبي زيؿپبچيًٙ ، اضظـ

 

  :( sprinkler ) ٔطوع اؾپط٘ىّط 

ايٗ ؾيؿتٓ زاضاي فكبض الظْ ثهٛضت زائٓ ٔي ثبقس ٚ افكب٘ٝ ٞبي اتٛٔبتيه زض ٔٛلـ حطيك ٔؿيط ضا ثطاي 

پبقف ثبظ ٔي ٕ٘بيس زضزٞب٘ٝ افكب٘ٝ ٞب زض ايٗ قجىٝ يه حجبة قيكٝ اي ٚرٛز زاضز وٝ ٍٞٙبْ ثبال ضفتٗ زٔب 

 .زض اعطاف آٖ ،  حجبة قىؿتٝ ٚ ثبفج آظاز قسٖ ٔؿيط رطيبٖ آة ٔي قٛز

 : تزٟيعات ذبٔٛـ وٙٙسٜ        

 . ثطاؾبؼ قيٜٛ اعفبء ،ٔيعاٖ ٌؿتطـ حطيك ٚ ٘ٛؿ حطيك تزٟيعات ٔتٙٛفي ٚرٛز زاضز- 

 يب  وي14ّٛفطاٌيطتطيٗ ٚؾيّٝ ذبٔٛـ وٙٙسٜ اؾت وٝ حساوخط ؽطفيت آٖ :  ذبٔٛـ وٙٙسٜ ٞبي زؾتي  -1

 ِيتط اؾت ٔٛاز ذبٔٛـ وٙٙسٜ تحت فكبض ٔقيٙي ثٝ ؾٛي حطيك پطتبة ٔيٍطز٘س فكبض الظْ تٛؾظ ٌبظ 14

CO2   ٚN2 100 تبٔيٗ ٔي قٛز وٝ زض حسٚز psi   ٔتط 2-7اؾت عَٛ ٔٙبؾت پطتبة ثطاي تٕبْ ٔٛاز 



 ويّٛ ٌطْ ٚ ثبالتط ثبيؿتي زاضاي قيًّٙ ٚ ؾطِِٛٝ ثبقٙس عَٛ قيًّٙ 3ٔي ثبقس تٕبْ وپؿِٟٛبي زاضاي ؽطفيت 

 .اضتفبؿ ذبٔٛـ وٙٙسٜ ثبقس% 80٘جبيس وٕتطاظ 

 :ثبظضؾي ٚ آظٔبيف ذبٔٛـ وٙٙسٜ زؾتي -  

 .ثبظزيس ؽبٞطي ، فكبض ؾيّٙسض اظ عطيك فكبض ؾٙذ ، ثبظزيس ٔحُ ٘هت : ثبظزيس ٔبٞيب٘ٝ - اِف

  أتحبٖ ثطذي اظ زؾتٍبٟٞب ثغٛض تهبزفي زض يه حطيك آظٔبيكي : ثبظزيس آظٖٔٛ قف ٔبٞٝ - ة

 :تقييٗ ٔىبٖ ٔٙبؾت رٟت ٘هت ذبٔٛـ وٙٙسٜ - 

 ويّٛ 18 ٔتطي اظ ؾغح ظٔيٗ ٘هت قٛز چٙب٘چٝ ٚظٖ ذبٔٛـ وٙٙسٜ ثيكتط اظ 5/1 حساوخط زض اضتفبؿ  -1

 . ٔتطي اظ ؾغح ظٔيٗ ٘هت قٛز1ثبقس حساوخط زض اضتفبؿ 

 . تٛظيـ يىٙٛاذت نٛضت ثٍيطز  -2

 . زض ٘عزيىي ٚضٚزي ٚ ذطٚريٟب ثبقس   -3

 . زضٔىب٘ي ٘هت قٛز وٝ أىبٖ نسٔبت فيعيىي ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘س   -4

 . ٔؿيط زؾتطؾي وٛتبٜ ٚ ذبِي اظ ٚؾبئُ زؾت ٚ پب ٌيط ٚ ٔعاحٓ ثبقس  -5 

 . زضفضبي ثبظ ، ؾيّسض ٘جبيس زض ٔمبثُ تبثف ٔؿتميٓ ٘ٛض ذٛضقيس يب ثطف ٚ ثبضاٖ لطاض ٌيطز  -6

 . ثبيس زلت وطز وٝ ذبٔٛـ وٙٙسٜ زض فبنّٝ اي زٚضتط اظ ٔٛاز ٔربعطٜ آٔيع ٘هت قٛ٘س  -7 

 . ٔتط ثبقس 30 فبنّٝ زٚ وپؿَٛ ٘جبيؿتي ثيف اظ   -8

 :فبيطثبوؽ - 

تقساز ذطٚريٟب ٚ فبيطثبوؽ ٞب . يىي اظ اثعاضٞبي ٟٔٓ ٚ ٔٛضز ٘يبظ ؾبذتٕبٟ٘ب ٚ ا٘جبضٞبي ثعضي ٔي ثبقس 

 :ثؿتٍي ثٝ ٚؾقت ٞط عجمٝ زاضز ارعاي تكىيُ زٞٙسٜ فبيطثبوؽ فجبضتٙس اظ 



  ٔتطي 20 يه لطلطٜ ، يه ؾطِِٛٝ ، قيًّٙ       -

 ايٙچ ٔي ثبقس ، ؾطفت اقتقبَ ٔيعاٖ ٔٛاز لبثُ اقتقبَ 5/1 ٚ 5/2 رقجٝ فبيطثبوؽ زاضاي ذطٚري ٞبي    -

 .زض تقييٗ ٘ٛؿ ذطٚري ٔٛحط اؾت 

 ٌبِٖٛ زض 100 ايٙذ 5/1 ٌبِٖٛ زض زليمٝ ٚ ٔيعاٖ آثسٞي ِِٛٝ ٞبي 500 ، 5/2 ٔيعاٖ آثسٞي ِِٛٝ ٞبي    -

فبنّٝ ٞط زٚ .  اؾتفبزٜ ٔيكٛز5/1زض حبَ حبضط ثيكتط اظ قيًّٙ ٞبي  ( ِيتط 5/4ٞطٌبِٖٛ  )زليمٝ اؾت 

 . ٔتط زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔيكٛز30رقجٝ حساوخط 

 . اؾت cm70 اٌط فبيطثبوؽ زضٖٚ زيٛاض ٘هت ٔيٍطزز ثٟتطيٗ لبنّٝ اظ وف حسٚز       -

 . اؾتcm130ثٟتطيٗ فبنّٝ اظ وف حسٚز .  اٌط فبيطثبوؽ ثطٚي زيٛاض ٘هت ٔيٍطزز        -

            

 : ؾيؿتٓ افالْ حطيك     

وكف ٚ افالْ ثٝ ٔٛلـ آتف ؾٛظي ٔي تٛا٘س اظ ثؿيبضي نسٔبت ثٝ افطاز ٚ اظ ثيٗ ضفتٗ ؾطٔبيٝ رٌّٛيطي 

ٕ٘بيس ضٚقٟب ٚ ٚؾبيُ افالْ حطيك ٔتٙٛؿ ثٛزٜ ٚ ثٙبثٝ أىب٘بت ٔبِي ٚ إٞيت ٔٛضٛؿ اظ يىي اظ ضٚقٟبي 

 .زؾتي ٚ يب اتٛٔبتيه اؾتفبزٜ ٔيكٛز 

 :ضٚـ زؾتي افالْ حطيك : اِف 

 .ايٗ ضٚـ أطٚظٜ ذيّي ٔتساَٚ ٘يؿت :  افالْ زؾتي اظ عطيك آغيط زؾتي   -1

زضايٗ ضٚـ ثٝ فٛانُ ٔرتّف وّيسٞبيي ثب زضپٛـ قيكٝ اي ٘هت ٔي :  افالْ تٛؾظ ؾيؿتٓ اِىتطيىي  -2 

 .زضايٗ ضٚـ ثب قىؿتٗ قيكٝ تٛؾظ فكبض اٍ٘كت قهت آغيط افالْ حطيك ثٝ نسا زضٔي آيس. قٛ٘س 

 .ٔخُ ثٙس لجُ ثٛزٜ تٟٙب فطق آٖ افالْ پيبْ اظ عطيك ثّٙسٌٛ زض ايٗ ضٚـ اؾت:  افالْ تٛؾظ ثّٙسٌٛ   -3



 .قٕبضٜ ٔطوع آتف ٘كب٘ي ثبيس ثٝ فٛانُ ٔرتّف ٘هت قٛز:  اؾتفبزٜ اظ تّفٗ   -4

 .، وبثُ ٞب ٚ ٔٙجـ تغصيٝ اؾت  (زتىتٛضٞب  )قبُٔ وبقفٟبي حطيك : ؾيؿتٓ افالْ حطق اتٛٔبتيه - ة

 :  ا٘ٛاؿ زتىتٛضٞب ثٝ قطح شيُ اؾت  -

ايٗ زؾتٍبٟٞب ٍٞٙبٔي ثىبضٔي افتٙس وٝ حطاضت ٔقيٙي ثبفج تحطيه زتىتٛض قٛز ايٗ :  زتىتٛضحطاضتي  -1

 . ٔي ثبقسC°60 "ٚ ٔقٕٛال  C°82 -52حطاضت ٔبثيٗ 

قىُ يٛ٘يعٜ عٛضي عطاحي قسٜ ا٘س وٝ ٔي . ثسٚ قىُ يٛ٘يعٜ ٚ فتٛ اِىتطيه ٚرٛز زاض٘س:  زتىتٛض زٚزي  -2

ضعٛثت ٚ شضات ضٚغٙي ٕٔىٗ اؾت احط ٘بٔغّٛة ثط . تب يه ٔيىطٖٚ تحطيه قٛ٘س % 1تٛا٘س زض حضٛض شضات 

زض قىُ فتٛ اِىتطيه يه ٔٙجـ تِٛيس ٘ٛض ٔطئي ثغٛض ٔؿتميٓ ثب تحت ظاٚيٝ . ضٚي فّٕىطز زؾتٍبٜ زاقتٝ ثبقس

 .  زضرٝ ثط چكٓ اِىتطٚ٘يه ٔي تبثس°90

 ٘ب٘ٛٔتط حؿبؼ ٔي ثبقس، ايٗ وبقفٟب ؾطيـ ٚ 380-760ثٝ ٘ٛض ٔطئي ثب عَٛ : ققٝ اي ا زتىتٛضٞبي   -3

 .ٔغٕئٗ ٞؿتٙس

 .ثطاي تكريم ٌبظٞبي لبثُ ا٘فزبض ٚ ٌبظٞبي ٘بقي اظ حطيك ثىبض ٔي ضٚ٘س:  زتىتٛضٞبي ٌبظيبة   -4

 :  ا٘تربة ٚ ٘هت زتىتٛضٞب -

 . ٘جبيؿتي اظ وبقفٟبي رؿبؼ ثٝ ٔبٞيت وبض اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز  -1

 . تقساز زتىتٛضٞب ٚاثؿتٝ ثٝ ٔؿبحت حٛظٜ حفبؽتي ٚ ٘ٛؿ زتىتٛض ٔتفبٚت اؾت  -2

 :اعفبء حطيك زؾتي ثط ٔجٙبي ٘ٛؿ ذبٔٛـ وٙٙسٜ 

ثطاي ذبٔٛـ وٙٙسٜ پٛزض ٚ ٌبظ ٚ وف ضٚـ ذبٔٛـ وطزٖ ثٝ ضٚـ ذفٝ وطزٖ ؾغحي اؾت ، ِصا ؾغح 

 . ٚ ٞبِٖٛ حزٓ احتٕبِي حطيك ٟٔٓ ٔي ثبقس CO2حطيك ٟٔٓ ٔي ثبقس ٚ زض ذبٔٛـ وٙٙسٜ 



 :چٙسيٗ ٘ىتٝ            

 ثٌبثشایي .هي وٌذ پيذا گؼتشؽ ػشػت ثِ آتؾ . اػت حيبتي وشدى فىش دليك ػشیغ ٍ ، ػَصي آتؾ دس 

 آطیش ًضدیىتشیي ّؼتيذ، ػبختوبى داخل دس اگش . اػت خطش هؼشض دس افشاد وشدى ؿوب، آگبُ اٍلَیت اٍليي

 اص سا ؿوب خشٍج وبس، ایي اگش اهب دّيذ، اطالع اٍسطاًغ خذهبت ثِ ثبیذ فَساً  ّوچٌيي .وٌيذ فؼبل سا حشیك

  خطش ًيٌذاصیذ ثِ سا خَد اهٌيت ثيبًذاصد، تأخيشم ثِ هحل

 .ِاٍليِ ووىْبي اسایِ وٌٌذُ ػٌَاى ثِ ؿوب هي ؿًَذ ّشاع دچبس ػشػت ثِ افتبدُ اًذ، گيش آتؾ دس افشادیى ،

 هيضاى اص هي وٌذ، تـذیذ ى دیگشا دس سا دلْشُ ٍ تشع احتوبالً سفتبسؿبى وِ افشادي وشدى آسام ثب تَاًيذ هي

- 3افطاز ٔزطٚح - 2افطاز ؾبِٓ - 1زض ٔٛلـ ٘زبت ثٝ ؾٝ ٘ٛؿ افطاز ثطذٛضز ٔي وٙيٓ  .ثىبّيذ ّشاع

اِٚٛيت اَٚ ذطٚد افطاز ؾبِٓ اؾت ؛ زض ٔطحّٝ زْٚ ثٝ افطاز ٔزطٚح وٕه ٔي ٕ٘بييٓ ٚ . افطاز زضٌيط

 .زض ٔطحّٝ ؾْٛ افطاز زض ٌيط ضا ٘زبت ٔي زٞيٓ 

 دس ػبختوبى ثِ هجذداً ، ؿخصي لَاصم ثشداؿتي ثشاي  ّشگض .وٌيذ ووه ٍ تـَیك ، هحل تشن ثشاي سا افشاد 

 وِ ؿَیذ ػبختوبى ٍاسد هَلؼي هيتَاًيذ تٌْب. ًيٌذاصیذ تأخيش ثِ سا خَد خشٍج یب ٍ ٍاسد ًـَیذ ػَختي حبل

 .ثبؿذ وشدُ ثبص ایي وبس ثشاي سا ساُ آتـٌـبى یه

 !ٞكساض

 ًىٌيذ اػتفبدُ آػبًؼَس اص ؿشایطي ّيچ تحت. 

 ػشػت ثِ ٍ فىشوٌيذ ٍ گشفتِ ًظش صیش سا هحل وٌيذ، صجش لحظِ یه اؿتؼبل، یب حشیك هحل ثِ ٍسٍد اص پغ 

 گشفتگي ثشق خطش یب)ػوي  دٍدّبي یب گبص هثل)اًفجبس  یب اؿتؼبل لبثل هَاد داسد اهىبى .صحٌِ ًـَیذ ٍاسد

 حشیك یه ثِ تجذیل ، یبفتِ گؼتشؽ دليمِ چٌذ ػشض دس هيتَاًذ جضیي ػَصي یه آتؾ. ثبؿذ داؿتِ ٍجَد

 .ثوبًيذ هٌتظش اٍسطاًغ خذهبت سػيذى تب تْذیذ هيىٌذ، سا ؿوب خطشي اگش .ؿَد جذي

 ثبؿيذ دادُ اطالع اٍسطاًغ خذهبت ثِ آى اص پيؾ هگش آًىِ ًىٌيذ آتؾ وشدى خبهَؽ ثِ الذام ّشگض ٍ 

 .ًويذّيذ لشاس خطش هؼشض دس سا وِ خَد ثبؿيذ هطوئي

 :ؾٛظي آتف ثب ثطذٛضز ٘حٜٛ



 یب الىتشیىي جشلِ یه)آتؾ  جشلِ:  ثبؿذ داؿتِ ٍجَد ثبیذ چيض 3حشیك  وشدى پيذا اداهِ ٍ ؿشٍع ثشاي 

 حشیك ثبیذ ؿىؼتي ایي هثلث ثشاي( َّا)ٍ اوؼيظى  (پبسچِ یب ة چَ ، ثٌضیي)هٌجغ ػَخت  یه ؛(ؿؼلِ

 هبؿيٌْبي دس سا ػَخت ؿيش یب ٍ .وٌيذ خبهَؽ سا هبؿيي ػَیيچ: هثبل ػٌَاى  ثِ.وٌيذ حزف سا اجضا اص یىي

 .وٌيذ خبسج ثضسي دیضلي

 هؼيشآتؾ اص(همَا ٍ وبغز هثل)وٌٌذ  ػول آتؾ ثشاي ػَخت هٌجغ ػٌَاى ثِ وِ هيتَاًٌذ سا ػَختٌي هَاد توبم 

 .دٍس وٌيذ

 ؿَد لطغ آى اوؼيظى هٌجغ تب ثجٌذیذ آتؾ سٍي ثِ سا دسّب. 

 ؿَیذ آى ثِ اوؼيظى سػيذى هبًغ ، وشدُ خفِ ًفَر، غيشلبثل هَاد ػبیش یب پتَ اص اػتفبدُ ثب سا آتؾ ؿؼلِ ّبي. 

 :ؾٛذتٗ حبَ زض ؾبذتٕبٖ تطن

 سا حشیك آطیش تشیي ًضدیه هيـَیذ، هـىَن آى ثِ یب هيىٌيذ هـبّذُ ى ػبختوب دسیه سا آتؾ وِ ٌّگبهي 

 .وٌيذ ل فؼب

 دسّب .وٌٌذ تشن سا ػبختوبى تب وٌيذ افشاد ووه ثِ لشاسدّيذ، خطش هؼشض دس سا خَد آًىِ ثذٍى وٌيذ ػؼي 

 هحلْبیي ٍ آتؾ اص خشٍج ساّْبي دًجبل ثِ . ؿَد جلَگيشي آتؾ گؼتشؽ اص تب ثجٌذیذ ػشخَد ت پؾ سا

 ثب ٍلتي . ثبؿيذ گشفتِ فشا خَد وبس هحل دس سا تخليِ ت ػوليب ثبیذ لجالً ؿوب .ثگشدیذ تجوغ ثشاي

دػتَسات  ٍ وٌيذ دًجبل سا اضطشاسي گشیض ساّْبي هشثَط ثِ ًـبًِ ّبي هيـَیذ، هَاجِ دیگشي ػبختوبًْبي

 .دّيذ اًجبم سا (آًْب سٍي)

 اص سا ػبختوبى ، ػشیغ اهب خًَؼشد وِ وٌيذ تـَیك سا افشاد:  ػَختي دسحبل ػبختوبى اص گشیض ثِ ووه 

 وؼي وِ ؿَیذ هطوئي ّؼتيذ، ساُ پلِ اص اػتفبدُ ثِ هججَس  اگش .وٌٌذ تشن اهي ًضدیىتشیي خشٍجي طشیك

 .ًذاسد ػمَط ٍجَد خطش ٍ ًخَاّذوشد ػجلِ

 :ِجبؼ ٌطفتٗ آتف



 ِثِ الذام اص لجل ى اهىب ت صَس دس . چشخبًذى ٍ صهيي سٍي اًذاختي، تَلف:  وٌيذ طي سا صیش الگَي ّويـ 

 هصذٍم سفتي ثيشٍى یب دٍیذى ، ؿذى ٍحـتضدُ  اص.ثپيچيذ ولفت پبسچِ دسیه سا ٍي ، چشخبًذى هصذٍم

 .داهي هيضًذ ؿؼلِ ّب ثِ ثبدثضى هبًٌذ ثبد، یب حشوت ّشگًَِ .وٌيذ جلَگيشي

 (گـبدثبفت یب ًبیلًَي اًَاع اص غيش)پتَ ، پشدُ، وت یه ثب ، اهىبى صَست  دس.ثيٌذاصیذ صهيي ثِ سا هصذٍم، 

 .ثپيچيذ سا هحىن هصذٍم ولفت، پبسچِ ّبي ػبیش یب فشؽ

 دسدػتشع دیگشي اؿتؼبل غيشلبثل هبیغ یب آة  اگش.ؿًَذ خفِ ؿؼلِ ّب تب ثچشخبًيذ صهيي سٍي سا هصذٍم 

 هبیغ ثب سا ػَختگي ًبحيِ ٍ گيشد لشاس ثبال ػَختي دس دسحبل ثخؾ ثخَاثبًيذوِ صهيي سٍي سا هصذٍم ،اػت

 .وٌيذ خٌه

 !ٞكساض

 ًىٌيذ اػتفبدُ ؿؼلِ وشدى خفِ ثشاي اؿتؼبل لبثل هَاد اص ّشگض. 

 ثِ هٌبػت پبسچِ هحىنِ پيچبًذى ثب ًجَد، حبضش صحٌِ دس ووىي ًيشٍي ٍ گشفت آتؾ خَدتبى لجبع اگش 

 .وٌيذ خبهَؽ سا آتؾ، صهيي سٍي دٍسخَدٍ چشخيذى

 :ٌبظ ٚ زٚز

 هًََوؼيذ ثب اػت هوىي ٍ داسد ووي اوؼيظى وِ ایجبد هيىٌذ خطشًبوي جَ ، ثؼتِ فضبي دس ػَصي آتؾ 

 ٍ ًـَیذ پشاصگبصاػت یب ػَختي ل حب دس وِ ػبختوبًي ٍاسد  ّشگض .ثبؿذ ؿذُ آلَدُ گبصّبي ػوي ٍ وشثي

 اٍسطاًغ خذهبت گشٍُ ثِ سا وبسّب  ایي .ًىٌيذ ثبص هيـَد، ختن هحل آتؾ ػَصي ثِ وِ سا دسي ّشگض

 .ٍاگزاسوٌيذ

 اص اجتٌبة ي ثشا الذاهبتي ّؼتيذ، دسحبل ػَختي ػبختوبى داخل دس صَستيىِ دس گبص ٍ دٍد اص اجتٌبة 

 لشاس اتبق وف ثِ ًضدیه ٍ وٌيذ هؼذٍد سا دس صیش ثبص  فضبي .دّيذ هضشاًجبم دٍد ٍ گبصّبي اػتٌـبق

 .ؿَیذ هَاجِ ووتشي دٍد ثب تب ثگيشیذ

  

   


