اصً٘ پرٗرش طی٘ر(تخص اًٗ)
ّقذّ: ٚ
طثق ٚتٖذي طی٘ر
ػ٬ؼ٬ٸ

عيٶاٳبت

Animalia

صيش ػ٬ؼ٬ٸ

عيٶاٳبت صٴذ ػ٬ٶ٫ي

Metazoa

ؿبخٸ

ًٴبة داساٱ

chorodata

صيش ؿبخٸ

ٯٺشٷ داساٱ

Vertebrata

سدٷ

پشٳذ٧بٱ

Aves

ساػتٸ

پشٳذ٧بٱ ؿ٤بسي

Galliformes

خبٳٶادٷ

ٟشٟبٵ ٩ٹب

phasianidea

رٴغ

٧ب٫ٶع

Gallus

٧ٶٳٸ

٧ب٫ٶع

Gallus

ٯشٕ داساي  39رٜت ٣شٵٯٶصٵ٭ اػت٣ .ٸ رٴغ ٳش ثلٶست  XXٵ رٴغ ٯبدٷ ثلٶست  XOٯي ثبؿذ.
تٔذاد ٵاعذٹبي ٯشٗذاسي ٧ٶؿتي دس ايشاٱ  17266ػب٫ٲ ثٶدٷ اػت.
ٯلش ٙػشاٳٸ ٧ٶؿت ٯشٕ دس ػب 1383 ٩دس ايشاٱ ٣ 17ي٬ٶ٧ش٭ ثٸ اصاي ٹش ٳٜش ثٶدٷ اػت.
ٯيضاٱ تٶ٫يذ ٧ٶؿت ٯشٕ ٳيض دس ػب 1383 ٩ي ٢ٯي٬يٶٱ ٵ ي٤لذ ٵ پٴزبٷ ٵ دٵ ٹضاس تٲ ثٶدٷ اػت.
اْٛیت پرٗرش طی٘ر
ي٤ي اص ثٺتشيٲ ساٹٺبي دػتيبثي ثٸ پشٵتئيٲ عيٶاٳي (٧ٶؿت ٯشٕ ٵ تخٮ ٯشٕ) پشٵسؽ ًيٶس ٯي ثبؿذ صشا ٣ٸ ثاب سٓبيات اكاٶ٩
ٛٴي پشٵسؽ ًيٶس ،پشٵسؽ ًيٶس ،پشٵتئيٲ ثب ٟيٰت اسصاٱ٣ ،يٜيت ثبال ٵ دس صٯبٱ ٣ٶتبٷ تٶ٫يذ ٯي ؿٶد.
٧ٶؿت ٯشٕ ٵ تخٮ ٯشٕ ثٔٴٶاٱ ٯٴبثْ ٗٴي اص پشٵتئيٲ ،دس ػب٫ٲ ٹبي اخيش ثٌٶس ٵػئي دس ت٘زيٸ اٳؼبٱ دس دٳيب ٵ ٣ـٶس ٯب ٯٶسد
اػتٜبدٷ ٟشاس ٧شٛتٸ اػت .ثٌٶسي٤ٸ ثٔوي اص ٣ـٶس ٹب ٣ٸ اص ٳِش ٯشاتْ ٠ٛيش ٹؼتٴذ ٧ٶؿت ًيٶس ثؼشٓت ربي٨ضيٲ ٧ٶؿت ػابيش
داٯٺب ٧شديذٷ اػت.
٧ٶؿت ٯشٕ اص ٫غبٍ اسصؽ پشٵتئيٲ ٵ تٴبػت اػيذٹبي آٯيٴٸ ٳؼاجت ثاٸ ٧ٶؿات ٟشٯاض ثشتاشي داسد .ٹٰضٴايٲ اص ٳِاش اسصؽ
ثيٶ٫ٶطي٤ي ٯ٠ب٭ اٵ ٩پشٵتئيٲ سا تخٮ ٯشٕ داساػت.

ّقايس ٚترمیة ضیْیايي  011ىرُ از ى٘ضتٜاي ّختَف

ٳٶّ ٧ٶؿت

پشٵتئيٲ

صشثي

٣ب٫شي

٧بٵ

18/7

18/2

239

٧ٶػٜٴذ

15/7

27/7

317

اسد ١ٵ ٗبص

16/2

30

340

ثٶٰ٬ٟٶٱ

20/1

20/2

268

ٯشٕ

20/2

12/6

200

ٯبٹي

19

2/ 5

104

افت الض ٚپس از مطتار:
اٛت الؿٸ پغ اص ٣ـتبس دس ٧بٵ ٵ ٧ٶػٜٴذ  %50ٯي ثبؿذ .دس كٶستي٤ٸ ايٲ سٟٮ دس ًيٶس  %25ٵصٱ صٳاذٷ ٯاي ثبؿاذ .ٹٰضٴايٲ
اٛت اػ تخٶاٱ دس ٧ٶؿت آٯبدٷ ثٸ ًجخ ًيٶس ثٰشاتت ٰ٣تش اص دي٨ش ٧ٶؿت ٹب ٯي ثبؿذ %12-8( .ٵصٱ ثاذٱ ًياٶس سا اػاتخٶاٱ
تـ٤ي ٪ٯي دٹذ).
اص ٳِش ػالٯت ٳيض ثيٰبسيٺبي ٯـتش ١ثيٲ اٳؼبٱ ٵ ًيٶس ثؼيبس ٣ٮ ثٶدٷ ٵ ٯٺٰتشيٲ ثيٰبسي ٟبث ٪اٳت٠ب ٩آٱ ثاٸ اٳؼابٱ ثيٰابسي
ػبٰ٫ٶٳال اػت.
٧ٶؿت ٯشٕ اص ٳِش پشٵتئيٲ ٵ تٴبػت اػيذٹبي آٯيٴٸ ثؼيبس ٓب٫ي ثٶدٷ ٵ ٯوبٛب ثش ايٴ٤ٸ ٯيضاٱ ٬٣ؼتشٵٰ٣ ٩تشي ٳؼجت ثٸ ػابيش
٧ٶؿتٺب داسد ٵ ثٔ٬ت ٰ٣جٶد ٵصٱ ًيٶس ٛـبس سٵي ٓو٬ٸ ٰ٣تش ثٶدٷ ٵ ٓو٬ٸ ٳشٯتش ٯي ثبؿذ.
ػشٓت سؿذ ًيٶس ٳيض ثؼيبس ثبال ثٶدٷ ٵ دس ٯذت  40سٵص ثٸ ٵصٳي ثيٲ  2تب ٣ 2/5ي٬ٶ٧ش٭ ٯيسػٴذ .ئٴاي  50ثشاثاش ٵصٱ تٶ٫اذ ٵ
ٹٰضٴيٲ ٯشٗٺبي ٳظاد تخٰ٨زاس دس ٯذت  12ٯبٷ ٓ 300ذد تخٮ ٯشٕ تٶ٫يذ ٯي ٣ٴٴذ.
ٯٶ٠ٛيت كٴٔت پشٵسؽ ًيٶس دس دٳيب ا٣ٴٶٱ ثٸ صٺبس د٫يٰٓ ٪ذٷ صيش اػت:
 -1ػبد٧ي تبػيغ ٯزتْٰ ٹبي پشٵسؽ ًيٶس
 -2ٯ٠شٵٱ ثٸ كشٛٸ ثٶدٱ ٧ٶؿت ًيٶس
 -3ٯٴبػت ثٶدٱ آٱ ثشاي ٛشآٵسي
 -4تش٣يت ٯٌ٬ٶة ٧ٶؿت ٯٜيذ دس استجبى ثب ػالٯتي اٳؼبٱ.
ًيٶس سا ٯي تٶاٱ ثب هبئبت ٯٶاد ٗزايي ٵ داٳٸ ٹبي دسرٸ  2ٵ  3ت٘زيٸ ٣شد ٵ آٱ ثذ٫ي ٪هٔي ٚثٶدٱ عغ صـبيي آٳٺبػت.

هشيت تجذيٗ ٪زايي ٓجبستؼت اص ٗزاي خٶسدٷ ؿذٷ ثٸ ٵصٱ ٳٺبيي ًيٶس ٵ ٹش صٸ ايٲ ٳؼجت ٰ٣تاش ثبؿاذ ثٺتاش اػات .هاشيت
تجذيٗ ٪زايي ًيٶس دس عذٵد  2اػت دس عب٫ي ٣ٸ دس ٯٶسد ٧ٶػب٫ٸ  8ٯي ثبؿذ.
ًيٶس ربي ٰ٣ي سا ثشاي پشٵسؽ ٯي ٧يشٳذ ثٌٶسي٤ٸ دس ٹش ٯتش ٯشثْ ٓ 10ذد رٶرٸ سا سٵي ثؼتش ٯي تٶاٱ پشٵسؽ داد .ثش٧ـت
ػشٯبيٸ ٳيض دس پشٵسؽ ًيٶس ثؼيبس ػشيْ اػت ٵ دس ٣بس ٣ـبٵسصي ٹيش ٣بسي ٯبٳٴاذ پاشٵسؽ ًياٶس ثش٧ـات ػاشيْ ػاشٯبيٸ سا
ٳذاسد.
اص ػب 1873 ٩ٯيالدي دس آٯشي٤ب ثشاي ؿٴبػبيي ٵ تٶ٫يذ ٳظادٹبي اكي ٪ٵ تزبسي ٯاشٕ اتغبدياٸ پاشٵسؽ ًياٶس آٯشي٤اب ( The
 )Association American poultryتـ٤ي٧ ٪شدياذ ٵ ٯ٠ابسٱ ثاب آٱ ٳظادٹابي اٟتلابدي ٯبٳٴاذ پ٬يٰاٶت سا ،١ٵاٳياذٵت
( )Wyndotteٵ سدآي٬ٴذسد ( )Rhode Island Redؿ٧ ٪٤شٛت.
اٵ٫يٲ ٧ب٭ دس ٯٶسد تٶػٔٸ ٯشٗذاسي ٵ داٯپشٵسي رذيذ دس ايشاٱ دس ػب 1309 ٩ثب تبػيغ ثٴ٨بٷ داٯپشٵسي ٣ـٶس ثش داؿتٸ ؿاذٷ
ٵ دس ػب 1332 ٩ٯي تٶاٱ ادٓب ٳٰٶد ٣ٸ ػب ٩پبيٸ ٧زاسي ٯشٗذاسي ٳٶيٲ دس ايشاٱ اػت .صيشا ثٴ٨ابٷ داٯپاشٵسي ٯجابدست ثاٸ ٵاسد
ٳٰٶدٱ ٌٟٔ 60000ٸ اص ٳظادٹبي ٳيٶٹٰپـبيش ،پ٬يٰٶت سا ١ٵ سدآي٬ٴذٟشٯض ثٸ ٯش٣ض تغ٠ي٠بت داٯپشٵسي عيذس آثبد ٣شد ٳٰٶد.

ٗاريتٛ ٚاي ّ٘رد استفاد ٙدر صٖعت پرٗرش طی٘ر
دس ٯٶسد رٶرٸ ٹبي ٧ٶؿتي ،رٶعٸ ٹب سا اص اليٲ ٹبي آٯيختٸ خب٫ق ثذػت ٯي آٵسٳذ ٣ٸ ٹيض٨ٶٳٸ ؿجبٹت ٣بٯ٬ي ثب صٴذ ٳظاد
ٟج ٪ٳذاسد.

ٍيٜ٘رٓ سفیذ تا تاج سادٙ
داساي تخٰٺبي ػٜيذ اػت ٵ پٶػت ثذٱ آٳٺب صسد سٳ ٦اػت.اص ٯشٗٺبي تخٰ٨زاس ٯغؼٶة ٯي٧شدد.

ردآيَٖذرد تا تاج سادٙ
داساي ثذٳي تٶ پش ثٶدٷ ٵ تخٰٺبي ٟٺٶٷ اي تٶ٫يذ ٯي ٣ٴذ پٶػت ثذٱ آٱ ٹب صسد سٳ ٦ثٶدٷ ٵ اص ٳِش تٶ٫ياذ تخاٮ اٹٰيات داسٳاذ.
تٔييٲ رٴؼيت ايٲ رٶرٸ ٹبي اص ًشي ٞسٳ ٦اٯ٤بٱ پزيش اػت اٯشٵصٷ ٯشٗٺبي تخٰ٨زاس تزبسي پٶػت ٟٺٶٷ اي اص تالٟي ٳتابيذ
عبك ٪اص ػٶيٸ ٹبي سدآي٬ٴذ سد ٵ پٰ٬يٶت سا ١ٯخٌي ثذػت ٯي آيذ.

ٕیْ٘ٛطاير
داساي سٳٟ ٦شٯض سٵؿٲ اػت .تبد آٳٺب ػبدٷ ٵ پٶػت صسد سٳ ٦داسٳذ سٳ ٦تخاٮ ٯاشٕ ٟٺاٶٷ اي اػات ٵ داساي ٣يٜيات ٧ٶؿات
ٯٌ٬ٶثي ٹؼتٴذ.

م٘رٕیص:
داساي تبد ٳخٶدي ٵ پٶػت صسد سٳ ٦ٹؼتٴذ ٵ تخٰٺبي پٶػت ٟٺٶٷ اي تٶ٫يذ ٯي ٣ٴٴذ .پبٹبي ٣ٶتبٷ ٵ ثذٱ ٵػيْ داسٳذ.

س٘سنس تا رٕو رٗضٔ:
ٰٓذتب ثٔٴٶاٱ ًيٶس ٧ٶؿتي ؿٴبختٸ ٯي ؿٶٳذ ٣ٸ ٵاسيتٸ ثب سٳ ٦سٵؿٲ ٯغجٶثيت صيبدي داسد سٳ ٦پٶػت آٳٺب ػٜيذ ثٶدٷ ٵ تخٮ
ٯشٕ ٟٺٶٷ اي تٶ٫يذ ٯي ٣ٴٴذ.

پَیْ٘ت راك سفیذ
پٶػت صسد ٵ تبد ػبدٷ داسٳذ .ثٔٴٶاٱ ارذاد ٬٧ٸ ٹبي ٧ٶؿتي ؿٴبختٸ ٯي ؿٶٳذ .پشٹبي آٳٺب ػٜيذ اػت.

تط٘ر مَي زٕجیر ٙتٍ٘یذ در ّرغذاري از حَقٛ ٚاي زير تطنیٌ ضذ ٙاست:
 -1ٯضاسّ تٶ٫يذ تخٮ ٯشٕ
٣ -2بسخبٳزبت رٶرٸ ٣ـي
 -3ٯضاسّ تٶ٫يذ ٧ٶؿت ٯشٕ
 -4ٯضاسّ تٶ٫يذ تخٮ ٯشٕ
٣ -5بسخبٳزبت تٺيٸ خٶسا١
٣ -6ـتبس ٧بٹٺب
 -7ػشد خبٳٸ ٹب
٣ -8بسخبٳزبت ٰٓ ٪آٵسي هبئبت ًيٶس

٣ -9بسخبٳزبت ثؼتٸ ثٴذي
 -10ؿج٤ٸ تٶصيْ ٵ عٰ ٪ٵ ٳ٪٠
٣ -11بسخبٳزبت تٶ٫يذ ٣ٴٴذٷ تزٺيضات ٯشٗذاسي

حَقٛ ٚاي تٍ٘یذ ج٘ج ٚى٘ضتيّ -0سارع الئ:
خب٫ق تشيٲ ٳٶّ ًيٶس سا ثٔٴٶاٱ اليٲ ٯي ؿٴبػٴذ اص ٳِش طٳتي٤ي پشٵسؽ اليٴي ٣ٸ اص ٳِش تٶ٫يذ ٧ٶؿات ٵ تخاٮ ٯاشٕ ٯٌ٬اٶة
ثبؿذ ٗيش ٯٰ٤ٲ اػت .اص آٳزب ٣ٸ تٰب٭ كٜبت اٟتلبدي دس ي ٢ٯشٕ ٵرٶد ٳذاسد دس تٶ٫يذ ػٶيٸ ٹبي تزبسي اص ٳظادٹبي ٯخت٬اٚ
٣ٸ داساي كٜبت ثخلٶف ٹؼتٴذ اػتٜبدٷ ٯي ٣ٴٴذ.
ثيـتشيٲ اٳتخبة دس اليٲ اٳزب٭ ٯي ٧يشد .دس اليٴٺبي ٧ٶؿتي تب٣يذ اٳتخبة ثش كٜت تٶ٫يذ ٧ٶؿت اػت .اليٲ ٯبدسي ٯخلٶف
تٶ٫يذ تخٮ ٯشٕ ٵ رٶرٸ دس آٵسي ثبال اػت ٵ اليٲ پذسي ٯخلٶف تٶ٫يذ ٧ٶؿت اػت اليٲ پذسي ثاضس ٥رخاٸ ثاٶدٷ ٵ هاشيت
تجذيٗ ٪زايي خٶثي داسد.
ٯٺٰتشيٲ ٳٶّ تالٟي اليٲ ٹب دس كٜت ًيٶس تالٟي صٺبس ٵرٺي اػت.

ّسارع اجذاد:
دس ٯضاسّ ارذاد تالٟي ثيٲ اليٲ ٹب كٶست ٯي ٧يشد ٵ اص ٹش اليٲ ٠ٛي ي ٢رٴغ سا اػتٜبدٷ ٯي ٧اشدد .ٵ دس سدٷ اراذاد خاي
پذسي ٵ خي ٯبدسي ٵرٶد داسد .دس پبيبٱ رٶرٸ ٣ـي اص تخٮ ٯشٕ ٹبي ارذاد اص ٹش خي ٠ٛي ي ٢راٴغ اٳتخابة ٯاي ؿاٶد ٵ
دس ٯضاسّ پشٵسؽ ٯشٕ ٯبدس تغٶي ٪دادٷ ٯي ؿٶد
.
ّسارع ّرغ ّادر:
دس ٯضاسّ ٯبدس خشٵع ٹب ٵ ٯشٗٺب پشٵسؽ دادٷ ٯي ؿٶٳذ .ٵ رٶرٸ ٹبي عبك ٪اص تخٰٺبي ايٲ ٧اشٵٷ ثاٸ رٶراٸ ٹابي ٧ٶؿاتي
تجذي ٪ٯي ؿٶٳذ.

ّسارع ّرغ ى٘ضتي:
آخشيٲ ػٌظ تٶ٫يذ سا دس ثش ٯي ٧يشد ٵ اص ٧ٶؿت آٳٺب اػتٜبدٷ ٯي ٧شدد.

ساختْآ تذٓ طی٘ر
پشٳذ٧بٱ اص ٯٺشٷ داساٱ خٶٳ٨ش٭ ٹؼتٴذ ٣ٸ دس ػيش ت٤بٯ ٪اص خضٳذ٧بٱ ٯٴـب ٧شٛتٸ اٳذ.
پٶؿؾ ثذٱ پشٳذ٧بٱ اص پش ،پٶػت ٵ ي ٢ثبٛت پٶؿـي تـ٤ي ٪ؿذٷ اػت .پشٹب اص پشٵتئيٴي ثٴب٭ ٣شاتيٲ ػبختٸ ؿذٷ اٳذ ٣اٸ ثاٸ
ع َٜدسرٸ عشاست ثذٱ  ٢ٰ٣ٯي ٣ٴٴذ .پشٹب  4تب  %6ٵصٱ ثذٱ سا تـ٤ي ٪ٯي دٹٴذ.
سٳ ٦پشٹب ٓ٬ت طٳتي٤ي ٵ ٹٰضٴيٲ ٹٶسٯٶٳٺبي رٴؼي سا داساػتٗ .ذٷ پشيٲ دس ٳبعيٸ پـتي د٭ ٟشاس داسد ٣ٸ ثبٓج تشؿظ ٯابدٷ
ٯٶٯي سٵي پشٹب ٯي ٧شدد پبٹب تٶػي ٬ٛغ پٶؿيذٷ ؿذٷ ٵ صسدي سٳ ٦پبٹب ثؼت٨ي ثٸ ٣بس تٴٶئيذ ريشٷ داسد.
پٶػت ًيٶس ٛبٟذ ٗذد ٓش ٝاػت ٵ ًيٶس ٳٰي تٶاٳٴاذ ٓاش٣ ٝٴٴاذ .ٯياضاٱ سٳا ٦پٶػات ثاب ٧ضاٳتٶٛيا ٪ٯابدٷ ٗازايي ٵ ؿاذت
تخٰ٨زاسي ثؼت٨ي داسد.
اػ٬٤ت ًيٶس ٵُيٜٸ ٳ٨ٺذاسي ثذٱ سا ثش ٓ ٺذٷ داسد اػتخٶاٱ پٺٲ ػيٴٸ ثٴب٭ رٴبٕ ٯٔشٵ ٙاػات .اػاتخٶاٳٺبي رٰزٰاٸ ،ثابصٵ،
ػيٴٸ ،تشٟٶٷ ،ٵ تٔذادي اص اػتخٶاٳٺبي ػتٶٱ ٯٺشٷ ٹب ٯيبٱ تٺي ثٶدٷ ٵ ثٸ ػيؼتٮ تٴٜؼي ٯتل ٪ٯي ؿاٶٳذ ٵ ٹاٶا داخا ٪اياٲ
اػتخٶاٳٺب عش٣ت ٯي ٣ٴذ.
ثيـتش اػتخٶاٳٺب ػج ٢ٵ٫ي ٯغ٤ٮ ٯي ثبؿٴذً .يٶس داساي ٓوالت ٟشٯض ٵ ػٜيذ ٯي ثبؿٴذ .دس ًيٶس ٓوالت پب ٹب تيشٷتش اػات
صيشا ٹٴ٨ب٭ ايؼتبدٱ ثش سٵي آٳٺب ٛـبس ٵاسد ٯي ؿٶٳذ.

دستيا ٙتٖفس :
پشٳذ٧بٱ اص عٜشٷ ٹبي ثيٴي ،عٴزشٷ ،ٳبي ،رٰزٰٸ كٶتي ،ثشٵٳؾ ،سيٸ ٹب ٵ ٣يؼٸ ٹبي ٹٶايي تـ٤ي ٪ؿذٷ اػت .پشٳذ٧بٱ صٺبس
رٜت ٣يؼٸ ٹٶايي داسٳذ ٵ ي٣ ٢يؼٸ ٹٶايي ٯٴٜشد .سيٸ ٯؼئٶ ٩اك٬ي تٴٜغ اػت ٵ ٯيضاٱ تاٴٜغ تٶػاي خاٶٱ تٴِايٮ ٯاي
٧شدد .ٵ ثب ثيـتش ؿذٱ دي ا٣ؼيذ ٣شثٲ خٶٱ ٯيضاٱ تٴٜغ اٛضايؾ ٯي يبثذ .تٔذاد ػي ٪٤تٴٜغ پشٳذٷ دس عاب ٩اػاتشاعت دس
ٹش دٟي٠ٸ  15تب  25ػي ٪٤اػت.

دستيا ٙى٘ارش
ًيٶس ٫ت٧ ،ب٭ ٳش٭ ٵ ٧ٶٳٸ ٳذاسٳذ .ٵ٫ي دس ٓٶم داساي  ٢ٛثباليي ٵ پبييٴي ؿبخي ؿ ٪٤ٹؼتٴذ.
 ٢ٛثبال ثٸ رٰزٰٸ ٯتل ٪ؿذٷ اػت ٵ  ٢ٛپبييٲ ٯتغش ١اػت .پشٳذٷ ٹٴ٨ب٭ ٳٶؿايذٱ آة اثتاذا آة سا دس دٹابٱ خاٶد رٰاْ
٣شدٷ ثٔذ ثب ثبال ثشدٱ ػش خٶد ثبٓج ٓجٶس آٱ ثٸ ٯشي ٯي ؿٶد .دٵ  ٢ٛپشٳذٷ سا ٯٴ٠بس ٯي ٧ٶيٴاذ .صثابٱ خٴزاشي ؿاً ٪٤ياٶس
ػٌظ پـتي خـٲ داسد ٵ اص ايٲ ًشي ٞثٸ ٓجٶس ٗزا اص ًشي ٞٯشي  ٢ٰ٣ٯي ٣ٴذٓ ،جٶس ٗزا اص دٹبٱ خي٬ي ػشيْ اػت.

ّري:
ٯؼيش ٫ٶ٫ٸ ٯبٳٴذي اػت ٣ٸ اص ًشي ٞآٱ رسات ٗزا اص اٳتٺبي دٹبٱ تب ثيؾ ٯٔذٷ ٯٴت ٪٠ٯي ٧شدد.
چیٖ ٚدآ:
پيؾ اص آٳ٤ٸ ٗزا اص ٯشي ٵاسد عٜشٷ ثذٱ ٧شدد ٵاسد صيٴٸ داٱ ٯي ٧شدد .دس ايٲ ٯ٤ابٱ ٰٓ٬يابت ٹواٰي ٳابصيضي كاٶست ٯاي
٧يشد.
پیص ّعذ:ٙ
ثضس ٥ؿذٱ ٯشي ثالٛبك٬ٸ ٟج ٪اص اتلب ٩ثٸ ػٴ٨ذاٱ سا پيؾ ٯٔذٷ ٯي ٧ٶيٴذ .ٵ تٶػي ٗذد آٱ اػايذ ٬٣شياذسي ٢ٵ آٳضيٰٺابيي
تشؿظ ٯي ٧شدد .ٵ ٗزا ػشئب اص ايٲ ٯ٤بٱ ٓجٶس ٯي ٣ٴذ.
سٖيذآ:
ٹٰبٱ ٯٔذٷ ٓوالٳي اػت ٵ داساي دٵ رٜت ٓو٬ٸ ٟٶي اػت ٵ ٯخبى ثؼيبس هخيٰي داسد ٵ ٹٴ٨ب٭ ٵسٵد ٗزا ٯٴ٠جن ٯي ٧شدد.
رٗد ٙم٘چل:
ًٶ ٩آٱ عذٵد  1/5ٯتش اػتٟ .ؼٰت اٵ ٩آٱ دٵاصدٹٸ اػت ٵ داخ ٪دٵاصدٹٸ ٫ٶصأٰ٫ذٷ ٟشاس داسد .آٳضيٰٺابي ٫ٶصأٰ٫اذٷ عابٵي
آٯيالص٫ ،يپبص ٵ تشيپؼيٲ اػت.
رٗد ٙم٘ر(سنُ٘):
ثيٲ سٵدٷ ٣ٶص ٢ٵ سٵدٷ ثضسٟ ٥شاس داسد .ٵ ٰٓ ٪ٹوٮ اٳذ٣ي داسد .ٵ ٯ٠ذاس ٳبصيضي آة رزة ٯاي ٣ٴاذ ٵ ٯ٠اذاسي ٔٛب٫يتٺابي
ثب٣تشيبيي ٳيض دس آٱ كٶست ٯي ٧يشد.
رٗد ٙتسره:
دس ٯشٕ ثب 10 ٖ٫ػبٳتي ٯتش ًٶ ٩داسد .ٵ ٌٟش آٱ دٵ ثشاثش سٵدٷ ثبسي ٢اػت ٵ تب ٬٣ٶا ١ختٮ ٯي ٧شدد .سٵدٷ ثضس ٥ٯغ ٪رزة
آة اػت.
مَ٘اك:
ٳبعيٸ پيبصي ؿ ٪٤اػت ٵ ٯزشاي ٯـتش ١خشٵد ادساس ٵ ٯذٛٶّ اػت.
ّخرج:
ثٔذ اص ٬٣ٶاٟ ١شاس داسد ٵ اٳذاصٷ آٱ ثؼت٨ي ثٸ تٶ٫يذ يب ٓذ٭ تٶ٫يذ تخٮ ٯشٕ داسد.

دستيا ٙادراري:
ؿبٯ ٪دٵ ٬٣يٸ ٵ ٹش ٬٣يٸ ي ٢ٯيضٳبي داسدٟ .ؼٰت اك٬ي ادساس پشٳذ٧بٱ اػيذ اٵسي ٢اػت ٣ٸ دس ٬٣ٶا ١ثب ٯذٛٶّ ٯخ٬اٶى ؿاذٷ
ٵ ٯبدٷ ػٜيذ خٰيشي ؿ ٪٤سا ٯي ػبصد.
ٛـبس خٶٱ ٯشٕ  160-140ٯي٬ي ٯتش ريٶٷ ٵ ٛـبس خٶٱ خشٵع  195-180ٯي٬ي ٯتش ريٶٷ اػت.

سیستْٜاي ّختَف پرٗرش
ثشٳبٯٸ ٯذيشيت ٯشٗذاسي ثش اػبع ٳٶّ  ٚ٣ػب٫ٲ ٯت٘يش خٶاٹذ ثٶد .ايٲ ثؼتشٹب ؿبٯ :٪ثؼتش تٰب٭ پٶؿب ،٩ثؼتش ٳاشدٷ پٶؿاب ٩ياب
تٶسي پٶؿب ،٩ثؼتش تٰب٭ ٳشدٷ ٵ ثؼتش تٰب٭ تٶسي.
ٹش ٣ذا٭ اص ايٲ ػيؼتٮ ٹب ٯذيشيت خبف خٶد سا ٯي ً٬جذ.
 .0سیستِ تستر تْاُ پ٘ضاً
ا٧ش تٰب٭ ٟؼٰتٺبي  ٚ٣ػب٫ٲ اص ثؼتش پٶؿب ٩پٶؿيذٷ ثبؿذ ثبيذ تٰب٭ ٵػبي ٪ثٌٶس ي٤ٴٶاخت دس ًٶ ٩ػاب٫ٲ پخاؾ ٧اشدد .ا٧اش
ٛبك٬ٸ پشٳذٷ تب آثخٶسي ٵ داٳخٶسي ٣ٮ ثبؿذ ٯيضاٱ ٯلش ٙآة ٵ داٱ ثيـتش ثٶدٷ ٵ اػتشع ٰ٣تش خٶاٹاذ ؿاذ .ثٔاالٵٷ ًياٶس دس
داخ ٪ػب٫ٲ ٯٰٔٶال ثلٶست ٧شٵٹٺبيي دٵس ٹٮ رْٰ ٯي ؿٶٳذ ٵ ٹش ٧شٵٹي اص آثخٶسي ٵ داٳخٶسي ٯٴٌ٠ٸ ٳؼاجتب ٣ٶصا ٢خاٶد
اػتٜبدٷ ٯي ٣ٴٴذ .ٵ ثش اػبع ايٲ ٳِٮ ارتٰبٓي ًيٶس تٰبي ٪ٳذاسٳذ ٣ٸ ثٸ ٟؼٰتٺبي دي٨ش ػب٫ٲ سٛت ٵ آٯذ ٣ٴٴذ.
 .2سیستِ تستر ٕرد– ٙپ٘ضاً
دس ايٲ ػب٫ٲ ٹب ٟؼٰتي اص ػب٫ٲ سا ٳشدٷ ٵ ٟؼٰتي دي٨ش اص پٶؿب ٩پٶؿيذٷ ؿذٷ اػت .ٵ ًيٶس ثشاي ٓجاٶس اص ٳاشدٷ ثبياذ آٯاٶصؽ
دادٷ ؿٶٳذ .دس ا٣خش ايٲ ػب٫ٴٺب آثخٶسي ٵ داٳخٶسي سٵي ٳشدٷ ٟشاس ٯي ٧يشد .صيشا ٯذٛٶّ سٵي ثؼتش ٳشدٷ اي سيختاٸ ؿاٶد تاب اص
يً ٢ش ٙثيٰبسيٺبيي ٯبٳٴذ ٣ٶ٣ؼيذٵص ٵ اص ًش ٙدي٨ش ثيٰبسيٺبي تٴٜؼي ٳبؿي اصتلبٓذ ٧بص آٯٶٳيب ١ٵ ٜٓٶٳتٺبي پاب سا ثتاٶاٱ
٣ٴتش٣ ٩شد .ايٲ ػيؼتٮ اٗ٬ت ثشاي پشٵسؽ ٯشٗٺبي ٯبدس ث٤بس ٧شٛت ٸ ٯي ؿٶد .دس ايٲ ػيؼتٮ تٰبٯي آثخٶسي ٹب ٵ داٳخٶسي ٹب
تب ٟج ٪اص ػٲ  8سٵص٧ي ثبيذ سٵي پٶؿب ٩ٳلت ٧شدد .تب ايٴ٤ٸ رٶرٸ ٹب يبد ث٨يشٳذ سٵي ثؼتش ٳشدٷ ثشٵٳذ .دس اٵاي ٪دٵسٷ پاشٵسؽ
رٶرٸٹب تٰبي ٪ثٸ اػتٜبدٷ اص ثؼتش پٶؿب ٩سا داسٳذ ٵ٫ي ثٸ ٯغن ثضس ٥ؿذٱ تٰبي ٪ثٸ اػتٜبدٷ اص ثؼتش ٳشدٷ صيبدتش ٯي ٧شدد.

 .3سیستِ تْاُ ٕردFull Slat : ٙ
دس ايٲ ػيؼتٮ  ٚ٣ػب٫ٲ ٣بٯال اص ٳشدٷ پٶؿبٳذٷ ؿذٷ اػت ٵ ثيـتش دس ٯٶسد پٶ٫تٺابي تخٰ٨ازاس تزابسي اػاتٜبدٷ ٯاي ٧اشدد ٵ
ٯـ٤الت ٯذيشيتي ٰ٣تشي داسٳذ.

 .4سیستِ قفس:
اص ايٲ ػيؼتٮ ثشاي پشٵسؽ ٯشٗٺبي تخٮ ٧زاس تزبسي اػتٜبدٷ ٯي ٧شدد .ا٧ش ثشاي پشٵسؽ ٯشٕ ٯابدس اص اياٲ ػيؼاتٮ اػاتٜبدٷ
٧شدد .عتٰب ثبيذ اص ت٠٬يظ ٯلٴٶٓي ٳيض ثشاي ثبسٵس ٣شدٱ تخٰٺب اػتٜبدٷ ٧شدد.

سأٍ ٛاي پرٗرش طی٘ر
 -0سأٍ پٖجر ٙدار
ايٲ ػب٫ٲ پٴزشٷ داؿتٸ ٵ ٳٶس آٱ ثٌٶس ًجئي تبٯيٲ ٯي ٧شدد ٵ ٯيضاٱ ٳٶس سا دس ايٲ ػب٫ٲ ٹب ٳٰي تٶاٱ ٣ٴتش٣ ٩شد.

 - 2سأٍ تا سیستِ تست ٚيا تذٗٓ پٖجرwindow – Less ٙ
اص ٯتذاٵ٫تشيٲ ػب٫ٴٺب ي ٯشٗذاسي ٯي ثبؿذ .اص ٳِش ٣ٴتش ٩ٳٶس ٵ عشاست ٵ ؿشايي ٯغيٌي ثٺتشيٲ سا داسٳذ .ايٲ ػب٫ٴٺب ٹيض٨ٶٳٸ
پٴزشٷ اي ٳذاسٳذ .دس ايٲ ٳٶّ ػب٫ٴٺب ٹٶاي تبصٷ اص ًشي٣ ٞبٳب٫ٺبيي ٵاسد ػب٫ٲ ؿذٷ ٵ اص ًشيا ٞٹٶا٣ـاٺبي خشٵراي خابسد ٯاي
٧شدٳذ .ٵ ثشاي سٵؿٴبيي ثزبي ٳٶس ًجئي اص ٳٶس ٯلٴٶٓي اػتٜبدٷ ٯي ٣ٴٴذ .دس ٛلٶ٧ ٩ش٭ ثشاي خٴ٣ ٢شدٱ ػب٫ٲ اص سٵؿاٺبي
خبكي اػتٜبدٷ ٯي ؿٶد .دس ايٲ ػب٫ٲ ٹب ٓبي ٞثٴذي ي ٢هشٵست اػت ٵ ديٶاسٹب ٵ ػ ٚ٠ٹب ثبيذ ٓبي ٞثٴذي ؿٶٳذ.
ٓشم ايٲ ػب٫ٴٺب ثيٲ  12/2تب  16/5ٯتش ٯت٘يش اػت ٵ٫ي دس ٓشهٺبي ثضس٧تش تٺٶيٸ ثب ٯـ ٪٤ٯٶارٸ خٶاٹذ ؿاذ .دس ػاب٫ٴٺب ي
ثؼتٸ ثشاي تبٯيٲ ٧بص ا٣ؼيظٱ ٵ خشٵد ٧بصٹبي ػٰي ٯبٳٴذ آٯٶٳيب ١ٵ دي ا٣ؼيذ ٣شثٲ ٵ ٹٰضٴيٲ تبٯيٲ عشاست ٯٴبػات ثبياذ
رشيبٱ ٹٶا ٵرٶد داؿتٸ ثبؿذ .ٯٰٔٶال دس ايٲ ػب٫ٴٺب اص ٹٶا٣ـٺبي ثب ٌٟش  1تب  1/40ػبٳتيٰتشي اػتٜبدٷ ٯاي ٣ٴٴاذ ٣اٸ دس ٹاش
دٟي٠ٸ ٯي تٶاٳٴذ  283تب  850ٯتش ٯٔ٤ت ٹٶا سا ربثزب ٣ٴٴذ .ؿ ٪٤ػ ٚ٠ايٲ ٳٶّ ػب٫ٴٺب ٗب٫جب ؿيشٵاٳي اػت.
دس ػيؼتٮ ثؼتٸ ٯيضاٱ ٹٶاي خشٵري ثبيذ ٰ٣ي ثيـتش اص ٹٶاي ٵسٵدي ثبؿاذ اياٲ ٰٓا ٪ثبٓاج ايزابد ٛـابس ٯٴٜاي دس ػاب٫ٲ
ٯي ٧شدد .ٯيضاٱ ٹٶايي ٣ٸ الصٯؼت تٶػي ٹٶا٣ـٺب خبسد ٧شدد ثؼت٨ي ثٸ ٳٶّ ًيٶس ،ػٲ ،اٳذاصٷ ثاذٱ٣ ،يٜيات ٓابي ٞٵ دٯابي
داخ ٪ٵ ثيشٵٱ ػب٫ٲ داسد.
 -3سأٍ ّرغذاري تا سیستِ تاز يا دٗ طرف تاز open – Sided
ايٲ ػب٫ٲ ٹب ثيـتش دس ٯٴبً ٞٯٔتذ ٩دٳيب ٟشاس داسٳذ .ٵ تٺٶيٸ ػب٫ٲ ٯت٤ي ثٸ رشيبٱ ًجئي ٹٶاػت ٵ ثشاي ربثزبيي ثٺتاش ٹاٶا
ٯي تٶاٱ اص ٹٶا٣ؾٹبي ٤ٰ٣ي اػتٜبدٷ ٣شد .استٜبّ ايٲ ػب٫ٲ ٹب ٗب٫جب  2/4ٯتش اػت دس ٯٴبً ٞثب عشاست ثبال تب  3ٯتاش ٳياض ٯاي
تٶاٱ استٜبّ ػب٫ٲ سا دس ٳِش ٧شٛت .ؿ ٪٤ػ ٚ٠ٳيض ٗب٫جب ؿيشٵاٳي اػت ٵ ؿيت خيٰٸ آٱ تب اػت .ثشاي خبسد ٳٰٶدٱ ٧شٯب ٯاي
تٶاٱ اص ٹٶا٣ـٺبي ػٜ٠ي اػتٜبدٷ ٳٰٶدٓ .شم ػب٫ٴٺب ي ثبص دس عذٵد  9/8تب  12/2ٯتش ٯٴبػت اػت.

 -4سأٍ ٛاي پرد ٙدار Curtain – Sided
ايٲ ٧ٶٳٸ ػب٫ٲ ٹب ٯبٳٴذ ػب٫ٲ دٵ ًش ٙثبص ٹؼتٴذ ثب ايٲ تٜبٵت ٣ٸ دس دٵ ًش ٙػب٫ٲ پشدٷ ٹبيي اص رٴغ ثشصٳات ثاب پالػاتي٢
ٯخلٶف ٯتغش ١ٳلت ٧شديذٷ اػت ٣ٸ تٶػي ٵيٴش ٵ ٣بثٟ ٪بث ٪عش٣ت ثلٶست اتٶٯبتي ٢سا داسد .اياٲ ػاب٫ٴٺب سا دس ٯٴابًٞ
ٯٔتذ٫ي ٣ٸ ٹٶا پبيذاسي ٰ٣تشي داسد ٯٶسد اػتٜبدٷ ٟشاس ٯي ٧يشد .دس ٯٶسد ديٶاسٷ ٹبي ًٶ٫ي عذٵد تب ديٶاس ثبص اػت.
اٯشٵصٷ ثب اثت٤بسات اٛشاد ػب٫ٴٺبي دٵ ًج٠ٸ ٳيض ثشاي پشٵسؽ ٯشٕ اعذاث ٧شديذٷ اػت.

 -5سیستِ پرٗرش آزاد Free Range
ايٲ سٵؽ ثيٲ ًشٛذاساٱ ع٠ٶ ٝعيٶاٳبت ٯغجٶثيت صيبدي داسد .دس ايٲ ػيؼتٮ ٹٮ اص الٳٸ ٵ ٹٮ اص ٧شدؿ٨بٷ اػتٜبدٷ ٯاي ٧اشدد.
دس ايٲ سٵؽ ًيٶس ٰ٣تش دس عب٫ت تٴؾ ٟشاس داسٳذ ٵ ٣يٜيت ٧ٶؿت ٵ تخٮ ٯشٕ ٳيض ثٺتش اص ػيؼاتٮ پاشٵسؽ ٯتاشا٣ٮ دس ػاب٫ٲ
اػت.

طراحي ّسارع ّرغذاري
دس ًشاعي ٯضاسّ ٯشٗذاسي ُشٛيت ٬٧ٸ ثبيذ دس ٳِش ٧شٛتٸ ؿٶد ٵ ٯٶاسد صيش ثبيذ ٯذ ٳِش ٟشاس ٧يشد .
دػتشػي ثٸ ربدٷ
دػتشػي ثٸ آة
دػتشػي ثٸ ثشٝ
ثبٛت خب١
ص٫ض٫ٸ خيضي
ثبد خيضي
ػي٧ ٪يشي
دػتشػي ثٸ تٜ٬ٲ
ثشاي ر٬ٶ٧يشي اص ٵسٵد عيٶاٳبت دي٨ش ثبيذ اًشا ٙٯشٗذاسي ديٶاس ٣ـي يب علبس٣ـي ٧شدد.
دس ٯٴبً٧ ٞشٯؼيشي اص ػب٫ٲ ٹبي ثبص ثب ػ ٚ٠ث٬ٴذ ٵ دس ٯٴبً ٞػشدػيشي اص ػب٫ٲ ٹبي ثؼتٸ يب ػ٣ ٚ٠ٶتبٷ اػتٜبدٷ ٯي ٧شدد.

دس ٯٴبً٧ ٞشٯؼيشي ػب٫ٲ ٹب ثبيذ ًٶسي ًشاعي ٧شدد ٣ٸ آٛتبة اص ٯؼيش ػٓ ٚ٠جٶس ٣ٴذ ؿشٟيٗ -شثي) ٹٰضٴيٲ تٔجيٸ ٣ٶسٷ
الؿٸ ػٶص يب صبٷ تٜ٬بت هشٵسي ثبؿذ.

جذًٗ زير ّٖاطق ّختَف آب ٗ ٘ٛايي را ٕطآ ّیذٛذ
ٕ٘ع آب ٗ ٘ٛا

ّیسآ تغییرات درج ٚحرارت

٧شٯؼيشي

18-35

ٯٔتذ٧ ٩شٯؼيشي

10-35

ٯٔتذ ٩خٴ٢

10-30

٣ٶيشي

0-50

ػشدػيش

20-40

آب ٗ٘ٛاي ىرّسیري :
دس ايٴ٨ٶٳٸ ٯٴبً، ٞپيـٴٺبد ٯي ؿٶد ٣ٸ آؿيبٳٸ ثلٶست ؿشٟي ٗ/شثي ػبختٸ ؿذٷ ٵ ديٶاسٹبي ربٳجي آٳٺب ثبص ثبؿذ  ،هٰٲ ايٴ٤ٸ
ٯي ثبيؼت ٛبك٬ٸ آٳٺب ٳؼجت ثٸ ي٤ذي٨ش ( 20-30ٯتش) سا ٳيض دس ٳِش ٧شٛت  .ػ ٚ٠ايٲ ٳٶّ آؿيبٳٸ ٹب ٯي تٶاٳذ ؿيشٵاٳي يب ًابٝ
هشثي ثبؿذ  .ثٰٴِٶس خشٵد ٹٶا ٯي تٶاٱ ثش سٵي ػ ٚ٠دسيضٸ ٹبيي تٔجيٸ ٳٰٶد  .دس ٯٴبً ٞثبد خيض  ،صاٵياٸ ؿايت ػا ٚ٠ثبياذ
تٴذتش دس ٳِش ٧شٛتٸ ؿٶد  .تٶكيٸ ٯي ؿٶٳذ ٣ٸ ػ ٚ٠عتٰب ايضٵ٫ٸ ثبؿذ  ،هٰٲ ايٴ٤ٸ ٹيض٨ٶٳٸ ٯبٳٔي دس ػاٌظ داخ٬اي ػاٚ٠
ٵرٶد ٳذاؿتٸ ثبؿذ تب اٯ٤بٱ عش٣ت ٵ رشيبٱ آصاد ٹٶا ثٶرٶد آٯذٷ ٵ ايٲ ٰٓ ٪ثتٶاٳذ ثٌٶس ًجئي ٵ ثٸ آػبٳي كٶست پزيشد  .ا٧ش
ػيؼتٮ تٺٶيٸ ٯت٠بًْ (سٵثشٵ) ٯذ ٳِش ثبؿذ  ،عذا٣خش ٓشم آؿيبٳٸ ٳجبيذ اص  12ٯتش تزبٵص ٳٰبيذ  .دس ايٲ ٳٶّ آؿيبٳٸ ٹب  ،دياٶاسٷ
ٹبي ربٳجي ثبيذ ثلٶست تٶسي ػيٰي ثبؿذ  .ثٰٴِٶس تٺٶيٸ ٯٴبػت ٵ ثٺتش ٣شدٱ عش٣ت ٹٶا ٯخلٶكاب دس ٯاٶأٟي ٣اٸ رشيابٱ
ربثزبيي ٹٶا ٵ يب ثبد هٔي ٚاػت  ،تٶكيٸ ٯي ؿٶد ٣ٸ ٹٶا٣ؾ ٹبي اهبٛي ٣ٸ ٟبث ٪ٳ ٪٠ٵ اٳت٠ب ٩ثبؿٴذ  ،عتٰب دس ٳِاش ٧شٛتاٸ
ؿٶٳذ .

آب ٗ ٘ٛاي ّعتذً ىرّسیري :
دس ايٲ ٳٶّ آة ٵ ٹٶا تٶكيٸ ٯي ؿٶد ٣ٸ اص تٺٶيٸ ربٳجي اػتٜبدٷ ؿٶد  .دس ايٲ ٳٶّ تٺٶيٸ ٵسٵد ٹٶا اص يً ٢اش ٙٵ خاشٵد آٱ اص
ًش ٙدي٨ش آؿيبٳٸ خٶاٹذ ثٶد .

آب ٗ ٘ٛاي ّعتذً :
دس ايٲ ٳٶّ آة ٵ ٹٶا  ،آؿيبٳٸ ٹب دس ٵاعذٹبي ٯذسٱ ٯشٗذاسي  ،ثلٶست ثؼتٸ ػبختٸ ؿذٷ ٵ ثبيذ ثٸ خٶثي ٓبي ٞثٴاذي ٧شدٳاذ .
دس آؿيبٳٸ ٹبي ثؼتٸ ٯيضاٱ ٧شٯبي ٯٶسد ٳيبص ثب ػيؼتٮ تٺٶيٸ آؿيبٳٸ ثبيذ ٯتٔبد ٩ٵ تٴِيٮ ؿذٷ ثبؿذ (تٔبد ٩عشاستي )
 .ثٔجبست دي٨ش ٯيضاٱ تٶ٫يذ٧شٯب ٵ هبئبت آٱ ثبيذ ثب ػيؼتٮ تٺٶيٸ تٴِيٮ ٧شدد  .دس ايٲ ٳٶّ آَؿايبٳٸ ٹاب دٵس ٹاٶا٣ؾ ٹاب ثبياذ
ٯت٘يش ثبؿٴذ تب ثتٶاٱ دسرٸ آٳٺب سا ٣ٮ ٵ صيبد ٳٰٶد  .ٯخال دس ػشدتشيٲ ٛلٶ ٩ػب ٩ثبيذ اص دٵس ٣ٮ ٹٶا٣ؾ ٹب اػتٜبدٷ ٳٰٶد.

آب ٗ ٘ٛاي م٘يري ( ىرُ ٗخطل )
دس ٯٴبً٠ي ثب ايٴ٨ٶٳٸ آة ٵٹٶا آَؿيبٳٸ ٹب ثبيذ ثخٶثي ٓبي ٞثٴذي ؿٶٳذ ٹاٶا٣ؾ ٹابي دٵس ٯت٘ياش ػيؼاتٮ ٧شٯابيي ٵ ػيؼاتٮ
خٴ٣ ٢ٴٴذٷ ٯٴبػت داؿتٸ ثبؿٴذ ٰٓ٤٬شد كغيظ ٵ ٯٌ٬ٶة ايٲ ػيؼتٮ ٹب ٯؼت٬ض٭ ٳِابست تٶراٸ ٵ ٣ٴتاش ٩دائاٮ ٯاي ثبؿاٴذ
دسٯٴبً٧ ٞش٭ ٵ خـ ٢ٳلت ػيؼتٮ ٯٸ پبؽ ٵ اػتٜبدٷ اص ايٲ ػيؼتٮ دس ٧شٯتشيٲ ٯٶ ْٟسٵص ٹٴ٨بٯي٤ٸ دسرٸ سًٶثات ٳؼاجي
ٳيض ٣بٹؾ ٯي يبثذ ثٸ خٴ٣ ٢شدٱ آؿيبٳٸ  ٢ٰ٣ثؼيبسي ٯي ٣ٴذ دس ايٴ٨ٶٳٸ ٯٶاسد ٣بٹؾ  2تب  3دسرٸ اص دٯبي ٹٶا ٯاي تٶاٳاذ
اص اػتشع ٵ دسٳتيزٸ تٜ٬بت ر٬ٶ٧يشي ٳٰبيذ .

تغییرات ٕاىٜإي دّا :
دس ٳٶاعي ٧ش٭ ٵ خـ ٢ٵ يب ٳٶاعي ٣ٶيشي ت٘ييشات دٯب ؿذيذ تش اػت دس ػبخت آَؿيبٳٸ ٹب دس ٯٴبً٠ي ثب صٯؼتبٱ ٹبي ػاشد ٵ
تبثؼتبٳٺبي ٧ش٭ ٯي ثبيذ ًشاعي ثٴغٶي ثبؿذ ٣ٸ دسٛلٶ ٩ػشد ٹٶاي ٵسٵدي ثٸ آؿيبٳٸ ٟج ٪اص ٯخ٬اٶى ؿاذٱ ثاب ٹاٶاي داخا٪
آؿيبٳٸ دس ي  ٢اتب ٝٯش٣ضي ٧ش٭ ؿٶد ٵ ػپغ ثٸ داخ ٪آَؿيبٳٸ ٹذايت ؿٶد ثشاي ٹذايت ٵتٶصيْ ٹٶاي ٧ش٭ ؿذٷ ثٸ داخ ٪اؿيبٳٸ
ٯي تٶاٱ اص ٣بٳب ٩اٳت٠ب ٩اػتٜبدٷ ٳٰٶد دس ايٲ ػيؼتٮ ٯ٠ذاس ٧شٯبيؾ ٵ تٺٶيٸ ثبيذ تٴِيٮ ؿٶد دس ٛلٶ٧ ٩ش٭ تٶكيٸ ٯاي ؿاٶد
٣ٸ ٹٶاي تبصٷ ٯؼت٠يٰب ثذاخ ٪آؿيبٳٸ ٹب ٹذايت ؿٶد ثٰٴِٶس تٶصيْ ثٺتش ٹٶا اػتٜبدٷ اص ػيؼتٮ ٣بٳب٣ ٩ـي ٵ ياب تٔجياٸ ٵسٵدي
ٹب ي ثضس ٥ٹٶا دس تٰب٭ ًٶ ٩ديٶاسٹبي آؿيبٳٸ ثؼيبس ٯٶحش اػت ثشاي ٣ٴتش ٩ٵ تٴِيٮ ٯ٠ذاس ٹٶاي ٵسٵدي ثٌٶس د٫خٶاٷ ٯي تٶاٱ
دسيضٸ ٹبيي دس ًٶ ٩ٯؼيش ٣بٳب ٩ٳلت ٳٰٶد ٣ٸ ا٫جتٸ ثبيذايضٵ٫ٸ ؿذٷ ثبؿٴذ .
اعذاث ثبدؿ٤ٲ ثشاي ػب٫ٲ ٹب هشٵسي اػت ٵ دسخت٤بسي ثشاي تٌ٬ي ٚٹٶا ٵ ر٬ٶ٧يشي اص ثبد هشٵسي اػت ٯشٗذاسي ٹب ثبياذ اص
٣ٴبس ربدٷ ٛبك٬ٸ داؿتٸ ثبؿذ.

ساختْآ ٛاي ّتذاًٗ تراي ّرغذاري
 - 1سقف ضیرٗإي (سٍ٘)ٚ
اص ٯشػٶ٭ تشيٲ ػبختٰبٱ ٹب ثشاي ٯشٗذاسي اػت ٵ ثذ٫ي ٪ربثزبيي ٯٴبػت ٹٶا ٵ ٟيٰات ٯٴبػات ٵ ٰٓاش ًاٶالٳي اص ٯغجٶثيات
صيبدي ثشخٶسداس اػت.
 -2سأٍ تا سقف ضرتي ( ىٖثذي)
ايٲ ػب٫ٲ ٹب دس ايشاٱ دس ٯٴبً٧ ٞشٯؼيشي ٯٶسد اػتٜبدٷ ٟشاس ٯي ٧يشد.ػ ٚ٠ايٲ ػب٫ٴٺب ثب اػتٜبدٷ اص آراش ثاٸ كاٶست ٟٶػاي
ؿ ٪٤ػبختٸ ٯيؿٶد.

اٯشٵصٷ ثشاي ٣بٹؾ ٹضيٴٸ ٹبي اعذاث ػب٫ٲ اص پبسصٸ ٹبي ثشصٳت يب ٯٶاد دي٨ش اػتٜبدٷ ٯي ٣ٴٴذ ٵ دس ايٲ ػب٫ٲ ٹب ثبيذ ثٸ هاذ
ٜٓٶٳي اٹٰيت صيبدي دادٷ ؿٶد.

عايق تٖذي سأٍ ّرغذاري
ثذٵٱ دس ٳِش ٧شٛتٲ ٳٶّ ػب٫ٲ ٯشٗذاسي سا ثيٲ اٟذاٯبتي دس ٯٶسد ٓبي ٞثٴذي ػب٫ٲ اٳزب٭ ؿٶدٓ .بي ٞثٴذي ػجت ٯاي ؿاٶد ٣اٸ
دس ًي ٯبٹٺبي صٯؼتبٱ ثٔ٬ت ع َٜعشاست ٵ ثبالسٛتٲ ساٳذٯبٱ ٗزايي ٵ دس ٓيٲ عب ٩دس تبثؼتبٱ ٳياض ثاذ٫ي ٪تـٔـاْ ٯٴبػات
عشاستي اص ًشي ٞپٶؿؾ ػ ٚ٠ٳتبيذ ػٶدٯٴذي ٓبيذ ٧شدد.
٣بسآ يي ٹش ٯبدٷ ٵ ٯلب٫ظ ػبختٰبٳي ثش اػبع ٟذست آٱ دس ٓذ٭ اٳت٠ب ٩عاشاست اسصيابثي ٯاي ؿاٶد ٯ٠بٵٯات ٯاٶاد سا دس اٳت٠اب٩
عشاست اسصؽ  Rٯي ٧ٶيٴذ.
الص٭ ثٸ ر٣ش ٯي ثبؿذ ٓبي ٞٹب دس كٶست خـ ٢ثٶدٱ  ,دس ثشاثش عشاست ٯ٠بٵٯت ٳـبٱ ٯي دٹٴاذ ٵ دس كاٶست ٯشًاٶة ؿاذٱ ,
خبكيت ٯ٠بٵٯت آٱ ٳؼجت ثٸ ٓ جٶس عشاست ٣بػتٸ ٯي ٧شدد  .ثٴبثشايٲ دس صٯبٱ ًشاعاي ػاب٫ٲ ٯٴبػات اػات ٣اٸ ٓابي ٞسا ثاٸ
كٶست اليٸ اي ٯيبٳي ٵ دٵس اص احشات ٯغيٌي ٵ سًٶثت دس ٳِش ث٨يشيٮ  .هخبٯت ٵ ٓبي ٞٯلشٛي دس ٳٺبيت ٯيضاٱ ٯ٠بٵٯت ٓجاٶس
عشاست (ٟ )Rؼٰتٺبي ٯخت ٚ٬ػبختٰبٱ ٯشٗذاسي سا تٔييٲ ٯي ٳٰبيذ .
ديٶاسٹبي ػب٫ٲ ٯٰ٤ٲ اػت ثلٶست پش يب تٶخب٫ي ػبختٸ ؿٶد  .اٳٶاّ ديٶاسٹبي آرشي  ,ث٬ٶ٣ي  ,صٶثي ٵ صٴذ اليٸ ( ػبٳذٵيضي
) دس ػب٫ٲ ٹبي ٯشٗذاسي ػبختٸ ٯي ؿٶد ٣ .ٸ ديٶاسٹبي آرشي  ,ث٬ٶ٣ي ٵ صٶثي صٶٱ ثلٶست ت ٢اليٸ ػبختٸ ٯي ؿٶٳذ ثبياذ اص
ي ٢اليٸ پـٮ ؿيـٸ دس ػٌظ داخ٬ي يب خبسري ٵ يب ٯيبٳي اػتٜبدٷ ؿٶد .
ؿ ٪٤ٵ ًشط ػ ٚ٠ػب٫ٲ ٯشٗذاسي ٳ٠ؾ ٯٺٰي دس ٣بٹؾ ٯلش ٙاٳشطي داسد  .ػٚ٠ٹبي صٶثي  ,تيش آٹٲ ٵ ثتٶٳي  ,ؿيشٵاٳي ٵ
صٴذ اليٸ اص ػ ٚ٠ٹبي ًشاعي ؿذٷ رٺت ػب٫ٲ ٯشٗذاسي ثبؿذ  .دس ٯيبٱ ٯٶاسد ر٣ش ؿذٷ  ,ػ ٚ٠ٹبي تيش آٹٲ ٵ ثتٶٳي اص رٺت
ٓبي ٞسًٶثت ٧ ,شٯب ثٺتشيٲ ػٜ٠ٺب ٯي ثبؿٴذ  .اٯب اعذاث آٱ پشٹضيٴٸ ٯي ثبؿذ ٓ .بي٣ ٞبسي ػاٚ٠ٹابي ؿايشٵاٳي تٶكايٸ ٯاي
٧شدد .

ػ ٚ٠ٹبي صٴذ اليٸ ٣ٸ ثٸ ػ ٚ٠ٹبي ػبٳذٵيضي ٳيض ٯٔشٵ ٙٯي ثبؿٴذ اص ي ٢اليٸ ايشاٳيت خبسري  ,اليٸ ٯيبٳي پـاٮ ؿيـاٸ ٵ
ي ٢اليٸ داخ٬ي ػبختٸ ٯي ؿٶد ٣ٸ اص رٺت ٓبي ٞثٶدٱ ٯٴبػت ٯي ثبؿذ ٵ٫ي ثشخال ٙػٚ٠ٹبي تياش آٹٴاي ٵ ػايٰبٳي ٛـابس
صيبدي سا تغٰ ٪ٳٰي ٣ٴٴذ .استٜبّ ثيؾ اص عذ ػ ٚ٠ٳيض ػجت اتال ٙعشاست ٯي ٧شدد  .استٜبّ ٯٴبػات ػا 2/5 , ٚ٠تاب  3ٯتاش
ٯي ثبؿذ
ثذيٺي اػت دس آة ٵ ٹٶاي ػشد ثيؾ اص آة ٵ ٹٶاي ٧ش٭ ثٸ ٓبي ٞثٴذي اعتيبد اػت.

ّیسآ ارزش  Rتراي آب ٗ ٘ٛاي ّختَف در جذًٗ آّذ ٙاست.
ارزش R
ٕ٘ع آب ٗ ٘ٛا

سقف

دي٘ار

آة ٵ ٹٶاي ٧ش٭

4

2

آة ٵ ٹٶاي ٯٔتذ٩

8

2/ 5

آة ٵ ٹٶاي ػشد

12-14

8-10

ٍ٘ازُ سأٍ ّرغذاري
ّادر ّصٖ٘عي
ٵاعذٹبيي ٹؼتٴذ ٣ٸ ثبٓج ٧ش٭ ٳ٨ٸ داؿتٲ رٶعٸ ٹب ٯي ؿٶٳذ ٯٰٔٶال ثشاي اٳٔ٤بع عاشاست آٳٺاب ثٌاش ٙرٶراٸ ٹاب ؿاشايي
خبكي الصٯؼت ٣ٸ داساي اٳٶاّ صيش ٯي ثبؿذ:
ٯبدس آٵيض:
ٯٰٔٶ٫تشيٲ ٳٶّ ٹؼتٴذ ٵ ٟؼٰت ٧ش٭ ٣ٴٴذٷ تٶػي ي ٢ٵصٳٸ ٬ٛضي يب صاٵيٸ داس پٶؿيذٷ ؿذٷ اػت ٣ٸ ثبٓج اٳٔ٤بع عاشاست ثاٸ
 ٚ٣ػب٫ٲ ٯي ؿٶد .ٵ تٶػي ًٴبة يب ٣بث ٪ثٸ ػ ٚ٠آٵيضاٱ ٯي ؿٶد ٣ٸ داساي اٳٶاّ ٳٜتي٧ ،بصي ٵ ثشٟي ٯي ثبؿذ.
تاّیٔ دّاي ّ٘رد ٕیاز ىَ: ٚ
دٯبي ٯٶسد ٳيبص ٬٧ٸ ثٸ ًش ٝٯخت ٚ٬تبٯيٲ ٯي٨شدد اص رٰ٬ٸ ٣ٶسٷ ٹٶاي ٧ش٭ (ثب اػتٜبدٷ اص ٯـٔ ٪ثب ػٶختٺبي ٯخت ) ٚ٬ثخبسي
ٯٰٔٶ٫ي  ،ٯبدس ٧بصي  ،ثشٟي ٵ ....

جذًٗ ّقادير حرارتي ايجاد ضذ ٙت٘سط تعضي از اقالُ س٘ختي
ٕ٘ع س٘خت

ّقذار

حرارت ترحسة ماٍري

٧بص ًجئي

ا ٯتش ٯٔ٤ت

7560

ٳٜت ٧بص

ي٫ ٢يتش

8600

٧بص پشٵپبٱ

ي٫ ٢يتش

( 5500ي٣ ٢ي٬ٶ ٣ 11000ب٫شي)

ثشٝ

٣ 1ي٬ٶٵات ػبٓت

860

ّیسآ إرشي ٗ س٘خت ّصرفي ت ٚع٘اٌّ زير تستيي دارد :
· سٵؽ ٧ش٭ ٣شدٱ آؿيبٳٸ ٵ٣بسآيي تزٺيضات ٵ تبػيؼبت آَؿيبٳٸ .
· ٳٶّ آَؿيبٳٸ (ًشط ٵ اثٔبد ) ٵ ٳغٶٷ ٓبي٣ ٞبسي .
· اختال ٙدٯبي داخ ٪ٵ خبسد آَؿيبٳٸ ٵ ٯيضاٱ سًٶثت ٳؼجي ٹٶا .
· ػٲ رٶرٸ ٹب .
·ٳٶّ تٺٶيٸ .

آتخ٘ري:
دس اٵ ٩دٵسٷ اص اٳٶاّ اص ٳٶّ ٬٣ٸ ٟٴذي اػتٜبدٷ ٯي ٧شدد .ٹش آثخٶسي ٬٣ٸ ٟٴذي عذٵد ٫ 4يتاش ٧ٴزابيؾ داسد .ٹٰضٴايٲ تٔاذاد
صيبد آثخٶسي ٣ٶص ٢ثٺتش اص تٔذاد ٣ٮ آثخٶسي ثضس ٥اػت ٵ تب ػٲ ٹٜت سٵص٧ي اص ايٲ ٳٶّ آثخٶسي ٹب اػتٜبدٷ ٯي ٧شدد.
آثخٶسي ٹبي ثٔذ اص ي ٢ٹٜت٨ي آثخٶسيٺبي اتٶٯبتي ٢آٵيض ٹؼتٴذ ٣ٸ ٯٰٔٶال اص رٴغ پالػتي ٢ثٶدٷ ٵ ثٸ ػا ٚ٠آٵياضاٱ ٯاي
ؿٶٳذ٣ .ٸ ػٶپبپي داسد ٣ٸ ٯيضاٱ آة سا ٯـخق ٯي ٣ٴذ.
ٳٶّ دي٨ش آثخٶسي ٳٶّ ٳيپ ٪اػت ٣ٸ آة دس ي٫ ٢ٶ٫ٸ ا٠ٛي ٟشاس ٧شٛتٸ ٵ تٶػي ػٶپبپي ثب ٳٶ ١رٶرٸ آة خبسد ٯي ٧اشدد .اياٲ
٫ٶ٫ٸ ا٠ٛي تٶػي ٣بثٟ ٪بث ٪تٴِيٮ اػت .ثشاي اػتٜبدٷ اص ايٲ آثخٶسي ثبيذ ٛـبس ػٴزي دس اثتذاي خي ٵسٵد آة ٳلت ٣شد .اياٲ
ٳٶّ آثخٶسي ثشاي ٹش ٓ 20-15ذد رٶرٸ ي ٢ٳيپ ٪دس ٳِش ٯي ٧يشٳذ.

تعذاد آتخ٘ري :
· آثخٶسي ٧شد (ثٸ ٌٟش  33ػبٳتي ٯتش) ثشاي ٹش  80-100رٶرٸ يٓ ٢ذد.
· آثخٶسي ٬٣ٸ ٟٴذي ٯخلٶف رٶرٸ ايٲ آثخٶسي ٹب ٯٰٔٶال ٫ 4يتش ُشٛيت داؿتٸ ٵ ثشاي ٹش  100رٶرٸ يٓ ٢ذد ث٤ابس ٯاي
سٵد .
· آثخٶسي پؼتبٳ٤ي يب ٳيپ ، ٪ثشاي  15-20رٶرٸ يٓ ٢ذد ٳيپ ٪دسٳِش ٧شٛتٸ ٯي ؿٶد .
· دسٹٜتٸ اٵ ٩رٶرٸ ٹب ثٶػي٬ٸ آثخٶسي ٹبي دػتي ( ٬٣ٸ ٟٴذي ٫ 4-2يتشي) آة دادٷ ٯي ؿٶٳذ ٣ٸ ثب ؿشٵّ ٹٜتٸ دٵ٭ ثتاذسيذ
آثخٶسيٺب ي اتٶٯبتي٧ ٢شد ربي٨ضيٲ ايٲ آثخٶسيٺب ٯي ؿٶٳذ .

سیستِ آتخ٘ري ٕیپٌ:
اص ٯضايبي ثبسص آثخٶسي ٕیپٌ٣ ،بٹؾ ٹضيٴٸ ٹبي ٣بس٧شي ٯي ثبؿذ .ثٔواي اص ػيؼاتٰٺبي آثخاٶسي دػاتي ٯبٳٴاذ آثخٶسيٺابي
صٳ٨ٶ٫ٸ اي ٵ ٛٴزبٳي ؿ ،٪٤ٹٰٶاسٷ ٳيبص ثٸ تٔٶين ٯذاٵ٭ ٵ سٵصاٳٸ ٵ ٹٰضٴيٲ هذٜٓٶٳي ٯ٤شس داسٳذ .اٳزب٭ ٔٛب٫يات ثاذٳي ًبٟات
ٛشػب ٵ ٳيبص ثٸ صٯبٱ ًٶالٳي ثشاي تٔٶين آثخٶسيٺبي دػتي ،ؿبيذ ثتٶاٳذ ثٔوي اص اٳ٨يضٷ ٹابي اػاتٜبدٷ اص آثخٶسيٺابي ٳيپا ٪سا
تٶريٸ ٣ٴذ .ٳجبيذ ٛشاٯٶؽ ٣شد ٣ٸ آثخٶسي ٳيپ ٪ثٸ عذا ٪ٟصٯبٱ ٯٰ٤ٲ ثشاي تٰيض ٣شدٱ اعتيبد داسد .ثؼيبسي اص ٯ٠بالت ٰٓ٬ي،
ثبصدٷ ٯٜيذ ايٲ ٳٶّ آثخٶسيٺب سا دس ٯ٠بيؼٸ ثب آثخٶسيٺبي دي٨ش ٧ضاسؽ دادٷ اٳذ .صٴذ ٯٌبٔ٫ٸ ٳيض ٳـبٱ دادٳذ ٣ٸ دس ٬٧ٸ ايي ٣ٸ اص
آثخٶسي ٳيپ ٪دس ػب٫ٲ اػتٜبدٷ ٯي ؿٶد ،هشيت تجذيٗ ٪زايي ثٸ ًٶس ٯٔٴي داسي ثٺجٶد يبٛتاٸ اػات .ٯ٠ابالت ٯتٔاذد ٵ ٣ابٛي
ٵرٶد داسد ٣ٸ اص تبحيش ٳٶّ آثخٶسي ٳلت ؿذٷ دس ػب٫ٲ ثش سٵي ٵهٔيت ثٺذاؿاتي ٬٧اٸ ،ع٤بيات داسد .ثٌاٶسي ٣اٸ صٯابٳي ٣اٸ
آثخٶسي ٳي پ ٪دس ػب٫ٲ تٔجيٸ ٯي ؿٶد ،ٯيضاٱ ٯش ٥ٵ ٯيش ٵ آ٫ٶد٧ي ثب٣تشيبيي ٵ ٹضيٴاٸ ٹابي دسٯابٱ ت٠شيجاب ٹٰيـاٸ ٰ٣تاش اص
ٹضيٴٸ ٹبي عبك ٪اص ٵرٶد آثخٶسيٺبي دي٨ش ٯي ثبؿذ .ٹٰضٴيٲ تبحيش اٳ٤بس ٳبپزيش ٣بسثشد ايٲ ػيؼتٮ آثخٶسي دس ٣بٹؾ سًٶثت
ثؼتش ٵ ايزبد ي ٢ثؼتش ٯٴبػت دس ػب٫ٲ ٣بٯال حبثت ؿذٷ اػت .ثٺش عبً ٩شاعي ػيؼتٮ آثخاٶسي ٣اٸ ٹيض٨ٶٳاٸ ٓيجاي دس آٱ
ٳتٶاٱ يبٛت ،ٹٴٶص اص ا٠ٛٺبي تغ٠ي٠بتي ثؼيبسي اص ؿش٣تٺبي تزبسي ٯغؼٶة ٯي ؿٶد ٵ ٹٴٶص ٹٮ اسائاٸ اياذٷ ٵ اثت٤ابس دس رٺات
ثٺجٶد صٴيٲ ػيؼتٰٺبيي اداٯٸ داسد .ثٸ ٹش عب ٩ٳجبيذ ٹش٧ض ثٸ ي ٢سٵي ػ٤ٸ ٳ٨بٷ ٣شد ٵ ٳجبيذ اص ٯٔبيات آثخٶسيٺابي ٌٟاشٷ اي
ٳيض ٗب ٪ٛثٶد .ثٸ ٓٴٶاٱ ٯخب ٩ٹضيٴٸ اٵ٫يٸ ٳلت صٴيٲ ػيؼتٰي ٹٰٶاسٷ ثبالتش اص ػيؼتٰٺبي دي٨ش ٯي ثبؿذ ٵ ٰٓال ٳيبص ثٸ كشٙ
 30دسكذ ،ٹضيٴٸ ثيـتش ٳؼجت ثٸ ػبيش ػيؼتٰٺب ٯتذاٵ ٩ٵ دػتي داسد .تٰٔيش ٵ اػتٺال ١ايٲ ػيؼتٮ ،ٳيض اص رٴجٸ اي دي٨شي
اػت ٣ٸ ٹ ٰٶاسٷ ٹضيٴٸ ٹبي سا دس ثش داؿتٸ اػت ٣ٸ ٧بٹب ايٲ ٹضيٴٸ ٹب صـٰ٨يش ٯي ثبؿذ .ٯ٤بٳيض٭ ٣بس ايٲ ٳٶّ آثخٶسي ٹٰٶاسٷ
ثؼتٸ ثٸ ٳب٭ ؿش٣ت ػبصٳذٷ ٵ ٳٶّ ٯذ ٩ٯٶسد اػتٜبدٷ داسد .ثٺش عب ٩ٯذيشيت آثخٶسي ٳيپ ٪ٳؼجت ثٸ ػبيش ػيؼتٰٺب ،پيضيذٷ تاش
ٯي ثبؿذ ٵ ٹش ٧ٶٳٸ اؿتجبٷ دس اداسٷ ايٲ ػيؼتٮ ٯٌٰئٴب خؼبسات ٗيش ٟبث ٪رجشاٳي سا ثٸ ثبس خٶاٹذ آٵسد ثٌٶسي ٣ٸ ٓاذ٭ تٶراٸ
ثٸ ٯؼبئ ٪ٯذيشيتي ٯٶرٶد دس اػتٜبدٷ اص ايٲ آثخٶسي ٹٰٶاسٷ ثب اتال ٙػشٯبيٸ ٹٰاشاٷ ثاٶدٷ اػات .ثٔواي اص پاشٵسؽ دٹٴاذ٧بٱ
رٶرٸ ٹبي ٧ٶؿتي ثشايٲ ثبٵسٳذ ٣ٸ ٳٶّ خبكي اص ايٲ ػيؼتٮ آثخٶسي ثبٓج ايزبد ٯغذٵديت دس سؿذ رٶرٸ ٹبي ٧ٶؿتي ٯاي
٧شدد ٵ ثخلٶف ايٴ٤ٸ ثب اٛضايؾ ػٲ رٶرٸ ٹبي داخ ٪ػب٫ٲ ايٲ ٯغذٵديت ثٸ ًٶس آؿ٤بس ٟبث ٪ٯـبٹذٷ ٯي ثبؿذ .ايٲ عب٫ات
ٰٓذتب دس ػب٫ٴٺبي اعذاث ؿذٷ دس آة ٵ ٹٶاي ثؼيبس ٧ش٭ ٯـبٹذٷ ٯي ؿٶد ٣ٸ رٶراٸ ٹاب ٳٰاي تٶاٳٴاذ ثاٸ خاٶثي آثخٶسيٺابي
دػتي اص آثخٶسي ٳيپ ٪اػتٜبدٷ ٣ٴٴذ.ا٧ش صٸ ٯ٠بالت ٯغذٵدي صٴيٲ ٛشهيٸ سا سد ٯي ٣ٴٴذ ثب ايٲ ٵرٶد دس آة ٵ ٹٶاي ثؼايبس
٧ش٭ سٓبيت ثٔوي اكٶ ٩ثشاي ارتٴبة اص ثشٵص اعتٰب٫ي ايٲ ٯؼئ٬ٸ هشٵسي ٯي ثبؿذ.

ّذيريت سیستِ آتخ٘ري ٕیپٌ:
ثيـتش آثخٶسيٺبي ٌٟشٷ اي ٯزٺض ثٸ ي ٢تٴِيٮ ٣ٴٴذٷ ٛـبس يب ي ٢ػيؼتٮ ٣ٴتش٣ ٩ٴٴاذٷ ٯ٠اذاس آثاي ٹؼاتٴذ ٣اٸ دس اختيابس
رٶرٸ ٹب ٟشاس ٯي ٧يشد .ثب صٴيٲ ػيؼتٰي ٯيضاٱ ٛـبس آة ثٸ ًٶس ٹٜت٨ي ثش ًج ٞدػتٶسا٬ٰٔ٫ي ٣ٸ ٣بسخبٳٸ اسائاٸ ٯاي ٣ٴاذ ،
تٴِيٮ ٯي ؿٶد .صٯبٳي ٣ٸ رٶرٸ ٹب ػٴيٲ اٵ٫يٸ پشٵسؽ سا ػپشي ٯي ٣ٴٴذٛ ،ـبس آة دس عذ پبييٲ ٳ٨ٸ داؿاتٸ ٯاي ؿاٶد ٵ ثاب
اٛضايؾ ػٲ ثٸ تذسيذ ٯيضاٱ ٛـبس ٯٶرٶد اٛضايؾ ٯي يبثذ .اٛضايؾ ٳبٯٴبػت ٛـبس آة ٯٰ٤ٲ اػت ٣ٸ رٶرٸ ٹاب سا اص دػتشػاي
ٯٴبػت ثٸ آة ٣بٛي ٯغشٵ٭ ٣ٴذ ٵ ٹٰضٴيٲ ٓٶاٟجي ٹٰضٶٱ خيؼي ثؼتش سا ثٸ ٹٰشاٷ داؿتٸ ثبؿاذ .استٜابّ آة خاٶسي ٳياض ثاش
اػبع ػٲ رٶرٸ ثبيذ ٹٰٶاسٷ تٴِيٮ ؿٶد .يٟ ٢بٳٶٱ ٬٣ي ٣ٸ دس ايٲ ٯٶسد تٶكيٸ ٯي ؿٶد ايٴؼت ٣ٸ دس دٵ ٹٜتٸ پشٵسؽ ثبياذ
تٴِيٮ استٜبّ ثٸ ًٶس دٟي ٞسٓبيت ٧شدد .ثٌٶسي ٣ٸ ٫ٶ٫ٸ آثخٶسي ثبيذ ثٸ ٯٶاصات صـٮ رٶرٸ ٹب تٴِايٮ ٧اشدد ٵ ٹاش پاٴذ سٵص
ي٤جبس ايٲ استٜبّ ثبيذ تٔييش ٳٰبيذ .ػٶيٸ ٧ٶؿتي تزبستي ٣ٸ ؿٰب اص آٱ ثشاي پشٵسؽ اػتٜبدٷ ٯي ٣ٴذ ٯٰ٤اٲ اػات ٣اٸ عابٵي
اػتبٳذاسٹبي ٵيظٷ اي اص ٫غبٍ ٳيبصٯٴذي ثٸ آة ثبؿذ .ٯٶاسد صيبدي ديذٷ ؿذٷ اػت ٣ٸ رٶراٸ ٹابي ٧ٶؿاتي دس عاب ٩سؿاذ دس
ٵهٔيت ٓب٫ي ثؼش ٯي ثشٳذ ٵ ٳب٧ٺبٱ دصبس ٯش ٥ٵ ٯيش ؿذيذ ٯي ؿٶٳذ صاشا ٣اٸ دس اٵايا ٪پاشٵسؽ ٯاذيشيت آثخٶسيٺابي ٳيپا٪
ٳؼجت ثٸ ػبيش ٹٜتٸ ٹب ٣ٮ سٳ٨تش ثٶدٷ ٵ اص اٹٰيت ٰ٣تشي ثشخٶسداس اػت .ٹش صٴذ ٹٴ٨ب٭ اػتٜبدٷ اص آثخٶسي ٌٟشٷ اي ٳيابص ثاٸ
٣بس٧شاٱ ٰ٣تشي ٯي ثبؿذ اٯب ٯذيشيت ربٯْ ٵ دٟي ٞٵ ٯؼتٰش ٹٰٶاسٷ اعؼبع ٯي ؿٶد.

ّطنالت ّتذاًٗ ّ٘ج٘د ٗ راٛنارٛاي پیطٖٜادي:
ثؼيبسي اص ٯـ٤الت ٯٶرٶد ٯشتجي ثب آثخٶسيٺبي ٳيپ ،٪اص ٳلت ٗيش اكٶ٫ي آٳٺب ٳبؿي ٯي ؿٶد .ثؼتش يب  ٚ٣ػب٫ٲ ثبيذ دس ٹٴ٨ب٭
ٳلت ايٲ ػيؼتٮ ٣بٯال كب ٙثبؿذ .ثؼتش ٳبٹٰٶاس ٯٌٰئٴب ٯؼبئ٬ي ٯبٳٴذ استٜبّ ٳبكغيظ ٵ ٛـبس ٗيش ٯتٶاصٱ آة دس داخ٫ ٪ٶ٫ٸ ٹب
سا ٯتٔبٟت خٶاٹذ ٧شديذ٫ .زا ٟج ٪اص ٳلت ايٲ ػيؼتٮ  ٚ٣ػب٫ٲ دس كٶست ٳيبص ثبيذ ٣بٯال كب ٙؿٶد تب ٹٰٸ ٳ٠ابى ػاب٫ٲ ٹاٮ
ػٌظ ؿٶد .ٵ ٹٰضٴيٲ ٣ٴتش٣ ٩ٴٴذٷ ٹبيي ثشاي ٳـبٱ دادٱ ٛـبس آة دس اٳتٺبييتشيٲ ٵ اثتذايي تشيٲ خي ٫ٶ٫ٸ ثبيذ ٳلات ؿاٶد
تب اعتٰب ٩ثشٵص ٹش ٯـ٬٤ي سا ثٸ عذا ٪ٟثشػبٳذ .ٳ٤بت ٯذيشيتي ٯٶرٶد ثٸ ايٲ ٯٶاسد ٯغذٵد ٳٰي ؿٶد ٵ ثب ٵسٵد ٯذ٫ٺبي رذيذتش
ايٲ ػيؼتٮ ٹٰٶاسٷ ٛب٣تٶسٹبي ٯذيشيتي دي٨شي ثٸ پشٵسؽ دٹٴذ٧بٱ اسائٸ ٯي دٹٴذ.

آتخ٘ري مَ ٚقٖذي
ٵٟتي اص ػيؼتٮ آثخٶسي ثبص اػتٜبدٷ ٯي ٣ٴيذ دس ؿشٵّ دٵسٷ ثبيذ ثٸ اصاي ٹش  100رٶرٸ ي ٢آثخٶسي ٫ 4يتشي دس ٳِش ث٨يشيذ
ايٲ آثخٶسيٺب ثبيذ ع٠٬ٸ ٵاس اًشا ٙٯبدس ٯلٴٶٓي صيذٷ ؿٶٳذ .
ثٸ ًٶس ٬٣ي آثخٶسيٺبي ٬٣ٸ ٟٴذي سا ثٸ آثخٶسيٺبي اتٶٯبتي ٢ٳضدي٣ ٢ٴيذ دس كٶست اٯ٤بٱ آثخٶسيٺبي اتٶٯبتي ٢سا ثاٸ كاٶست
ع٠٬ٸ دٵس رٶرٸ ٹب ٟشاسدٹيذ تب رٶرٸ ٹب ثٸ آثخٶسيٺبي ٬٣ٸ ٟٴذي ساعتش دػتشػي داؿتٸ ثبؿٴذ دس آٗبص سٵص صٺابس٭ پاشٵسؽ ،
ي ٢صٺبس٭ آثخٶسيٺب ٬٣ٸ ٟٴ ذي سا رْٰ ٣ٴيذ .تب سٵص ٹٜتٮ پشٵسؽ ٟؼٰت ثباليي ٫جٸ آثخٶسيٺب ي اتٶٯبتيا ٢سا ٹٰؼاٌظ پـات
رٶرٸ ٹب تٴِيٮ ٣ٴيذ ايٲ ٰٓ ٪ثٸ ر٬ٶ٧يشي اص سيضؽ آة ٵ ع٣ َٜيٜيت ثؼتش  ٢ٰ٣ٯي ٣ٴذ .
ٰٓ ٞٯٴبػت آة دس آثخٶسيٺب  1/9ػبٳتيٰتش ٯي ثبؿذ.

آثخٶسيٺب ي ٬٣ٸ ٟٴذي ٵ آثخٶسيٺبي اتٶٯبتي ٢ٹش سٵص ثبيذ ؿؼتٸ ؿٶٳذ ػيؼتٮ دٵ ػٌ٬ي ثشاي ؿؼتـٶ ٯٴبػت اػت ثٸ ٹٰاشاٷ
ػٌ ٪آة تٰيض اص ي ٢ثشع ٵ ي ٢ٯبدٷ هذ ٜٓٶٳي ٣ٴٴذٷ ثشاي ؿؼتٲ آثخٶسيٺب اػتٜبدٷ ٣ٴيذ ثٸ ربي ػٌ ٪آة تٰيض ٯي تٶاٱ
اص ي ٢ٵػي٬ٸ اػپشي آة ثٸ ٹٰشاٷ ٯبدٷ هذٜٓٶٳي ٣ٴٴذٷ اػتٜبدٷ ٣شد .
ٹٴ٨بٯي ٣ٸ اص آثخٶسي ٳبٵداٳي اػتٜبدٷ ٯي ؿٶد ثبيذ ٹش دٵ ًش ٙآٱ ثشاي ٯغبػجٸ ٛوبي الص٭ ثٸ اصاي ٹش رٶرٸ دس ٳِش ٧شٛتاٸ
ؿٶد.
دإخ٘ري
تشاٙ
دس ٹٜتٸ اٵ ٩اص ٳٶّ داٳخٶسي ػيٴي ٣ٮ ٰٓ ٞپالػتي٤ي اػت اػتٜبدٷ ٯي ؿاٶد .ٵ دس سٵص اٵ ٩ٯٰٔاٶال رٶراٸ ٹاب ثبياذ تٔاذاد
صيبدي ػيٴي دس اختيبس ؿبٱ ثبؿذ ٵ ٯٰٔٶال ػيٴي ٹب ي ثضس ٥ثب ٰٓ٣ ٞٮ ػبختٸ ٯي ؿٶد .ثٔذ اص ٹٜتاٸ اٵ ٩اص داٳخاٶسي ٹابي
اػتٶاٳٸ اي يب تشا٣ ٙٸ ثلٶست اتٶٯبتي ٢يب دػتي اػت ٯي تٶاٱ اػتٜبدٷ ٳٰٶد.
دس داٳخٶسي تشا ٙثشاي ٹش رٶرٸ ثبيذ  4ػبٳتي ٯتش داٳخٶسي دس ٳِش ٧شٛت.
دس ٯٶسد داٳخٶسي ٹبي اػتٶاٳٸ اي ٣ٸ ٗب٫جب اص رٴغ پالػتي ٢اػت ا٧ش ٌٟش آٱ  33ػبٳتي ٯتش ثبؿذ ثشاي ٹش  55رٶراٸ يا٢
داٳخٶسي ٣بٛي اػت .دس ايٲ ٳٶّ داٳخٶسي ٹب استٜبّ ثش عؼت ػٲ رٶرٸ تٴِيٮ ٯي ٧شدد.
دس ػيؼتٮ تشا ٙٵ صٳزيش تٶػي صٳزيش ٯخلٶكي داٱ دس تٰب٭ ًٶ ٩ػب٫ٲ ثغش٣ت دس ٯي آيذ .ٵ ي ٢ٯخضٱ رخياشٷ داٱ دس آٱ
ٵرٶد داسد.
دس ػيؼتٮ ثـ٠ب ة ٳ٠ب٫ٸ ،داٱ تٶػي آ٧ش يب صٳزيش عش٣ت ٯي ٣ٴذ ٵ دس ػٶساخٺبيي ٣ٸ ثاٸ ٛبكا٬ٸ ٯٔايٲ سٵي ٫ٶ٫اٸ داسد ثبٓاج
سيضؽ داٱ داخ ٪ثـ٠بة ٯي ؿٶد.
استٜبّ داٳخٶسي ٹٰٶاسٷ ثبيذ دس عذ پـت رٶرٸ ٹب ثبؿذ.
ػي٬ٶي داٱ سا ٳيض دس ا٣خش ٯشٗذاسيٺبي ٯذسٱ دٳيب اػتٜبدٷ ٯي ٣ٴٴذ ٵ آٱ ثبيذ ُشٛيت خٶسا ١ٯؼاٲ تاش ياٲ ٯشٗٺاب سا داؿاتٸ
ثبؿذ .تشاصٵي اتٶٯبتي ٢سا ٳيض ثٸ ػي٬ٶي داٱ ٵك ٪ٯي ٣ٴٴذ .داٱ سا تٶصيٲ ٯي ٣ٴٴذ.
داسٵ ٯخ٬ٶى ٣ٲ ٳيض ٵػي٬ٸ اي اػت ٣ٸ دس اثتذاي ٫ٶ٫ٸ آة ٵسٵدي ػب٫ٲ ٳلت ٯي ٧شدد ٵ ٣ٸ ثبٓاج ٵسٵد داسٵ ،ٵا٣ؼاٲ ٵ ٯاٶاد
ؿيٰيبيي اص ي ٢ٯخضٱ ثٸ داخ ٪خي ٵسٵدي آة ٯي ٧شدد.
ثشاي تٴِيٮ رشيبٱ ثش ٝاص سئٶػتب ٵ تبيٰش اػتٜبدٷ ٯي ٣ٴٴذ.
ثشاي ٳـبٱ دادٱ  ٌْٟرشيبٱ ثش ٝثبيذ اص ػيؼتٮ آطيش ٵ ٹـذاس دٹٴذٷ اػتٜبدٷ ٳٰٶد.

سیستِ رٗضٖايي
ٳٶس ثبيذ ثٸ ًٶس ي٤ؼبٱ دس  ٪٣ػب٫ٲ تٶصيْ ؿٶد .
اص اٳٶاّ ٯخت ٚ٬الٯپ ثٸ ؿشط صيش ٯي تٶاٱ اػتٜبدٷ ٳٰٶد :
ال ٯپ ٹبيي ٣ٸ ٧شٯب تٶ٫يذ ٳٰي ٣ٴٴذ ًي ٚٵػيْ خٶثي سا ٛشاٹٮ ٯي ٣ٴٴذ اٯب ثبصدٷ اٳشطي پبييٴي داسٳذ ايٲ ٳٶّ الٯاپ ٹابي ثاب
تـٔـْ ثبال ثٸ اصاي ٹش ٵات ٹضيٴٸ ٯلش ٙثش ٝسا ٣بٹؾ خٶاٹذ داد  .الٯپ ٹبي ٬ٛٶسػٴت  3تب  5ثشاثش ثيـتش اص الٯپ ٹبي ٣اٮ
ٯلش ٙٳٶستٶ٫يذ ٯي ٣ٴٴذ ايٲ ٳٶّ الٯ پ ٹب ثب ٧زؿت صٯبٱ ؿذت ٳٶس ٰ٣تشي تٶ٫ياذ ٯاي ٣ٴٴاذ ٵ ثبياذ ٟجا ٪اص ػاٶختٸ ؿاذٱ
تٔٶين ؿٶٳذ الٯپ ٹبي ثب ٬ٛٶسػٴت  3تب  5ثشاثش ثيـتش اص الٯپ ٹبي ٣ٮ ٯلش ٙٳٶس تٶ٫يذ ٯي ٣ٴٴذ ايٲ ٳٶّ الٯپ ٹب ثب ٧زؿت
صٯبٱ ؿذت ٳٶس ٰ٣تشي تٶ٫يذ ٯي ٣ٴٴذ ٵثبيذ ٟج ٪اص ػٶختٸ ؿذٱ تٔٶين ؿٶٳذ .
الٯپ ٹبي ػذيٰي ثبصدٹي خٶثي داسٳذ ٵ دس ػب٫ٴٺبي ثب استٜبّ صيبد ثيـتشيٲ ثبصدٹي سا داسٳاذ دس ٯ٠بيؼاٸ ثاب الٯاپ ٹابي ٣اٮ
ٯلش ٙثٸ اصاي ٹش ٵات  10ثشاثش ثيـتش ٳٶس تٶ٫يذ ٯي ٣ٴٴذ ٧.زاؿتٲ ي٣ ٢الٹ ٢ثبالي الٯپ ثبصدٹي آٱ سا اٛاضايؾ دادٷ اص اياٲ
ًشي ٞٹضيٴٸ ٯلش ٙثش٣ ٝبٹؾ ٯي يبثذ تٰيض ٣شدٱ ٯٴِٮ الٯپ ٵ ٣الٹ ٢آٱ ثبصدٹي الٯپ سا ثٸ عذا٣خش ٯي سػبٳذ.
ٳٰٶٳٸ اي اص ثشٳبٯٸ ٳٶسي ثشاي اٛضايؾ دسكذٯبٳذ٧بسي ٬٧ٸ
ػٲ (سٵص)

ؿذت (٫ٶ٣غ)

ػبٓبت سٵؿٴبيي

ػبٓبت خبٯٶؿي

1-3

30-40

23-24

0-1

4-15

5-10

12

12

16-22

5-10

16

8

 22تبػٲ ٣ـتبس

5-10

18-23

1-6

آّاد ٙسازي ساٍٖٜا ي ّرغذاري
آٯبدٷ ػبصي ؿبٯ ٪ي ٢ػشي ٔٛب٫يتٺب رٺت ٛشاٹٮ آٵسي ؿشايي ٯغيٌي الص٭ رٺت پشٵسؽ رٶرٸ ٹاب ٯاي ثبؿاذ .ػاب٫ٲ ٹابي
ٯشٗذاسي ٟج ٪اص رٶرٸ سيضي ثبيذ دٵسٷ آٯبدٷ ػبصي سا ًي ٣ٴذ .آٯبدٷ ػبصي خٶة توٰيٲ ٣ٴٴذٷ ػالٯت ٬٧ٸ اػات .ا٧اش صاٸ
آٯبدٷ ػبصي خٶة ٯٰ٤ٲ اػت ٹضيٴ ٸ ثش ٵ ٵٟت ٧يش ثبؿذ ٵ٫ي ٰٓ٤٬شد خٶة ٬٧ٸ دس آيٴذٷ ٹضيٴٸ ٹبي آٳشا رجشاٱ خٶاٹذ ٣شد.
ثٌٶس ٬٣ي ثٸ دٵسٷ خشٵد ٣بٯً ٪يٶس اص ػب٫ٲ تب ٯشع٬ٸ پزيشؽ رٶرٸ دس دٵسٷ ثٔذ دٵسٷ آٯبدٷ ػبصي ٯي ٧ٶيٴاذ .اياٲ ٯشاعا٪
ٓجبستٴذ اص:
 .1پب٣ؼبصي
 .2ؿؼتـٶ
 .3تٰٔيشات ٵ ثبصػبصي
.4ؿؼتـٶي ٯزذد

.5هذ ٜٓٶٳي
ٟ .6شٳٌيٴٸ

ّ .0رحَ ٚپامسازي:
پغ اص ايٴ٤ٸ ًيٶس ثٌٶس ٣بٯ ٪اص ػب٫ٲ تخ٬يٸ ؿذٳذ ٵ داٱ ثبيذ ثٌٶس ٣بٯ ٪اص داٳخٶسي رٰاْ آٵسي ٧اشدد ٵ ثاٸ خابسد اص ػاب٫ٲ
ٯٴت ٪٠ؿٶد .ٵ داٱ ثبيذ ٯٔذٵ٭ ٧شدد ٵ تبخيش دس خشٵد داٱ ثبٓج ٹزٶ٭ ٯٶؿٺب ثٸ داخ ٪ػب٫ٲ ؿٶد ٵ داٱ داخ٬اي ػاي٬ٶٹب ٳياض
سٓبيت ٳ٤بت ثٺذاؿتي رْٰ آٵسي ٧شدد .ثٰٴِٶس ٣ٴتش ٩عـشات ثٺتش اػت ٟج ٪اص خشٵد ٣شد دس ػب٫ٲ ػٰپبؿي كٶست ٧يشد.
ٟج ٪اص ثبص ٣شدٱ تزٺيضات آة ٵ ثش ٝػب٫ٲ ٧ ٌْٟشدد .ٵ ٬٣يٸ ادٵات ٵ تزٺيضات ٟبث ٪اٳت٠ب ٩ثٸ خبسد اص ػب٫ٲ ٹذايت ٧شدد٣ .ٶد
ػب٫ٲ خبسد ٧شدد ٵ اٳت٠ب٣ ٩ٶد ٳي ض تٶػي ٣بٯيٶٳٺبي صبدس داس كٶست ٧يشد تب اص سيخت ٵ پبؽ اهبٛي ٣ٶد ر٬ٶ٧يشي ؿٶد .ٯغ٪
دپٶي ٣ٶد عذا٣ 2 ٪ٟي٬ٶ ٯتش اص ػب٫ٲ دٵستش ثبؿذ .پغ اص خشٵد ٣ٶد ٧شد ٧يشي ٵ ثشع صدٱ اص ػٌٶط ٳبكب ٙاٳزب٭ ٧يشد.
ٜٓ٬ٺبي ٹشص اًشا ٙػب٫ٲ سيـٸ ٣ٲ ٧شدد ٵ ٓ٬يٸ ٜٓ٬ٺبي ٹشص ػٰپبؿي كٶست ٧يشد ٵ تٰب٭ ٵػبي ٪اهبٛي اص اًشا ٙػب٫ٲ رٰاْ
آٵسي ٧شدد.

ّ .2رحَ ٚضستط٘
 -1ؿؼتـٶي دٟي ٞٯٴبثْ تٶػي ثشع ،اػ٤بس ٵ ٯٶاد ؿٶيٴذٷ اٳزب٭ ؿٶد.
 -2ٯٴبثْ آة ؿؼتٸ ؿٶد ٵ پغ اص ٬٣ش صٳي تب  48ػبٓت ٬٣ش دس ٯٴجْ آة ٵ ٫ٶ٫ٸ ٹب ثبٟي ثٰبٳذ .ػٌٶط ػاب٫ٲ ثاب آة ٳايٮ ٧اش٭
ؿؼتٸ ؿٶد .ؿؼتـ ٶ اص ػ ٚ٠ثبيؼتي ؿشٵّ ٧شدد .ػپغ ديٶاسٹب ٵ دس اٳتٺب  ٚ٣ػب٫ٲ ؿؼاتٸ ؿاٶد .ٵ اتاب ٝػاشٵيغ ،ٹيتاش ٵ
٣ٶ٫يٴ ٦ٹب ٳيض ثبيذ ؿؼتٸ ؿٶٳذ.
ػٌظ خبسري ػب٫ٲ٫ ،ٶ٫ٸ ٹبي آة ٵ ٫ٶ٫ٸ ٹبي اٳت٠ب ٩داٱ ٳيض ثبيذ ؿؼتٸ ؿٶد ٹٰضٴيٲ سخت٤ٲ ٹبٰ٣ ،ذ ،دٵؽ ٵ دٛبتش ٳيض ثبياذ
ؿؼتـٶ ٧شدد.

ّ .3رحَ ٚتازسازي ٗ تعْیر
ا٧ش ػب٫ٲ ٳيبص ثٸ تٰٔيش داؿت ثبيذ تٰٔيشات كٶست ٧يشد.

 .4ضستط٘ي ّجذد
ايٲ ٯشع٬ٸ اص ؿؼتـٶ ثبيذ ثب دٟت كٶست ٧يشد .ٵ ٳ٠بى پش تشدد سا ثخٶثي ؿؼتٸ ؿٶد٫ .جبػٺبي پشػٴ ٪دس ايٲ ٯشع٬ٸ ثبياذ هاذ
ٜٓٶٳي ٧شدد .سٛت ٵ آٯذ پشػٴ ٪ثٸ داخ ٪ػب٫ٲ ثٸ عذا ٪ٟثشػذ .ثشاي اسصيبثي اص ٵهٔيت ػب٫ٲ ثبيذ اص ٳ٠بى ٯخت ٚ٬ػب٫ٲ ٳٰٶٳاٸ
ثشداسي ؿذٷ ٵ ثٸ آصٯبيـ٨بٷ تـخيق ٯي٤شٵثي ٛشػتبدٷ ؿٶد.
.5

ّرحَ ٚضذ عفٕ٘ي:

 -1ديٶاسٹب ٚ٣ ،ػب٫ٲ ٵ ثٶيظٷ ػٌٶط ٳبكب ٙٵ ٣ٴذ ٹب ثبيذ ٯٶسد ؿٔ٬ٸ ا٤ٛٴي ٟشاس ٧يشد
٣-2ٴبس ديٶاس ٷ خبسري ػب٫ٲ تب ػٌظ  2ٯتش اص ديٶاسٷ تٶػي ؿٔ٬ٸ ا٤ٛٲ هذ ٜٓٶٳي ٧شدد .ػٌٶط داخ٬ي ٵ ٣ا ٚػاب٫ٲ تٶػاي
ٯبدٷ هذ ٜٓٶٳي ٣ٴٴذٷ ٯٶسد هذ ٜٓٶٳي ٟشاس ٧يشد ٵ دسة ػب٫ٲ  24ػبٓت ثؼتٸ ؿٶد تب ٯبدٷ هذ ٜٓٶٳي خـ٧ ٢شدد.
هذ ٜٓٶٳي دس عوٶس ٯٶاد آ٫ي ٗب٫جب ثي تبحيش اػت .ػب٫ٲ سا ٟج ٪اص هذ ٜٓٶٳي ٧ش٭ ٣ٴيذ تب تبحيش ٯبدٷ هاذ ٜٓاٶٳي ٣ٴٴاذٷ صيابد
ثبؿذ .هذ ٜٓٶٳي ثبيذ تٶػي ػٰپبؿي كٶست ٧يشد.

إ٘اع ّ٘اد ضذ عفٕ٘ي مٖٖذٙ
ٕ٘ع ّادٙ

خاصیت

ّالحظات

تش٣يجبت ٛٴ٬ي

ثب٣تشي ٣ؾ ٟ /بسس ٣ؾ

ٯوش ثشاي ٯغيي صيؼت

تش٣يجبت ٬٣شٷ

ثب٣تشي ٣ؾ /ٵيشٵع ٣ؾ

احش خٶسٳذ٧ي داسٳذ

تش٣يجبت يذٵسٷ

ثب٣تشي ٣ؾ /ٵيشٵع ٣ؾ

خبكيت سٳ ٦ثشٳذ٧ي داسٳذ

ٛش٭ آ٫ذئيذ

ثب٣تشي ٣ؾ

ثؼيبس ػٰي ثشاي اٳؼبٱ

تش٣يجبت صٺبس تبيي آٯٶٳيٶ٭

ثب٣تشي ٣ؾ

٣ ٚ٣ٴٴذٷ اػت

اػيذٹبي آ٫ي

ثب٣تشي ٣ؾ

هذ ٜٓٶٳي ٣ٴٴذٷ آة

رٗش پامسازي ٍٍ٘ٛ ٚاي آب
ثيٲ دٵ دٵسٷ :
ٯغ٬ٶ ٩هذٜٓٶٳي ٣ٴٴذٷ سا دس آة ع٣ ٪ٴيذ .ٯخبصٱ سا ثب آة پش٣ٴيذٵ ٟج ٪اص ثبص ٳٰٶدٱ ؿيشآة رٺت هذٜٓٶٳي 1تاب 3ػابٓت
كجش ٳٰبييذ.
ٕ٘ع ّحًَ٘ ضذعفٕ٘ي مٖٖذٙ

ّقذار در يل ٍیتر ّحًَ٘

ػش٣ٸ (ثشاي آة ٬ٟيبيي )

( 8ٯي٬ي ٫يتش )

اػيذ ػيتشي( ٢ثشاي آة ٬ٟيبيي )

٧( 1.7ش٭ )

آٯٶٳيب( ١ثشاي آة اػيذي )

( 1ٯي٬ي ٫يتش )

جذًٗ ّ٘ -2اد ضذ عفٕ٘ي مٖٖذ ٙرايج جٜت استفاد ٙدر ّسارع پرٗرش طی٘ر
ثشاي هذ ٜٓٶٳي آة ٯي تٶاٱ اص ٯٶاد صيش اػتٜبدٷ ٣شد
اػيذ ػيتشي٢

٧ 1000ش٭ دس ٫ 500يتش آة

ػش٣ٸ

٫ 4يتش دس ٫ 500يتش آة

٬٣ش

٧ 350ش٭ دس ٫ 500يتش آة

پغ اص اٳت٠ب ٩ٵػبي ٪ثذاخ ٪ػب٫ٲ هذ ٜٓٶٳي ٯشع٬ٸ دٵ٭ ثبيذ كٶست ٧يشد .پغ اص هذ ٜٓٶٳي ٯشع٬ٸ دٵ٭ آٹ ٢ثب ؿي ٯغٶًاٸ
ٯشٗذاسي ثٸ هخبٯت  5-3ػبٳتي ٯتش الص٭ اػت .ثٶيظٷ دس ٯؼيشٹبي تشدد ٵ دس ٯشع٬ٸ آخش ثبيذ ػب٫ٲ سا ثاب ٧ابص ٛاش٭ آ٫ذئياذ ثاب
ِٗ٬ت  X3هذ ٜٓٶٳي ٣شدٷ ثشاي ايٲ ٯٴِٶس ثبيذ تٰبٯي ٯٴبٛز ػب٫ٲ سا ٳؼجت ٵ ثشاي احش ٧زاسي ٯٴبػت ايٲ ٧بص دٯبي ػاب٫ٲ سا
ثٸ  21دسرٸ ػبٳتي ٧شاد ٵ سًٶثت سا ثٸ  %65سػبٳذ ٵ ٧بص ثٰذت  24ػبٓت دس ػب٫ٲ ثٰبٳذ ٟج ٪اص ٵسٵد رٶرٸ ٹب ثٸ ػب٫ٲ اياٲ
٧بص ثبيذ تٶػي ٹٶا٣ـٺب خبسد ؿذٷ ٵ ػب٫ٲ ٯزذدا ٧ش٭ ٧شدد.
ثشاي تٺيٸ ِٗ٬ت ٧ X1بص ٛش٭ آ٫ذئيذ ثشاي ٹش  3/85ٯتش ٯٔ٤ت ٛوب ثبيذ ٛشٯب٫يٲ ثب  gr 20پشٯٴ٨ٴبت پتبػيٮ سا ٯخ٬ٶى ٣اشد
ٵ ثشاي تٺيٸ ِٗ٬ت  X3اص ٛشٯب٫يٲ ٵ  gr 20پشٯٴ٨ٴبت پتبػيٮ ثبيذ اػتٜبدٷ ٣شد .ثٺتش اػت ٯخ٬ٶى ٣شدٱ ايٲ دٵ ٯبدٷ دس
ُش ٙٹبي ػٜب٫ي كٶست ٧يشد ٵ ٹش٧ض پشٯٴ٨ٴبت سا ثٸ ٛشٯب٫يٲ اهبٛٸ ٳ٤ٴيذ .ث٤٬ٸ پشٯٴ٨ٴبت سا دس ُش ٙسيختٸ ٵ ٯبيْ ٛشٯاب٫يٲ
سا ثش سٵي آٱ ثشيضيذ.

ّرحَ ٚقرٕطیٖٚ
ثٸ ارشاي ي٤ؼشي ٟٶاٳيٲ ثٺذاؿتي رٺت ر٬ٶ٧يشي اص آ٫ٶد٧ي ٟشٳٌيٴٸ ٯي ٧ٶيٴذ.
ايٲ ٯٶاسد ٓجبستٴذ اص :
 -1ر٬ٶ٧يشي اص سٛت ٵ آٯذٹبي ٗيش هشٵسي
 -2سٵؽ ٧شٛتٲ ٟج ٪اص ٵسٵد ثٸ ٯشٗذاسي
 -3تٔٶين ٫جبع ٣بٯ ٪اٛشاد ٟج ٪اص ٵسٵد ثٸ ٯشٗذاسي
 -4دٵد دادٱ ٵػبي٣ ٪ٸ ثٸ ٯشٗذاسي ٵاسد ٯي ؿٶٳذ
 -5ر٬ٶ٧يشي اص ٵسٵد عيٶاٳبت ثٸ ٯشٗذاسي
 -6هذ ٜٓٶٳي ٵػبي ٪ٳ٬٠يٸ.

عَْیات پیص از إتقاً ج٘جٛ ٚا ت ٚسأٍ
ايٲ ٯشع٬ٸ صٴذ سٵص ٟج ٪اص ٵسٵد رٶرٸ ٹب ثٸ ػب٫ٲ آٗبص ٯي ٧شدد ٵ ؿبٯ ٪آٯبدٷ ػبصي ػب٫ٲ ثشاي صيؼت ٵ پشٵسؽ رٶرٸ ٹبي
ي٤شٵصٷ اػت .ٵ ٰٓ٬يبت پيؾ اص ٵسٵد رٶرٸ ٹب ثبيذ ثٸ ؿشط صيش اٳزب٭ ٧يشد:
 1پخؾ پٶؿب٩
 -2پٺٲ ٣شدٱ سٵصٳبٯٸ ثش سٵي پٶؿب٩
 -3علبس ٣ـي
 -4صيذٱ تزٺيضات (آثخٶسي -داٳخٶسي)
٧-5بص ٛشٯب٫يٲ دادٱ
-6خبسد ٣شدٱ ٧بص اص ػب٫ٲ
٧ -7ش٭ ٣شدٱ ػب٫ٲ
رٶرٸ ٹبي ثشاي پشٵسؽ ٳيبص ثٸ ثؼتش داسٳذ ٵهٔيت ثؼتش دس پشٵسؽ ٯشٕ ٧ٶؿتي اٹٰيت صيبدي داسد .ثؼاتش ثبياذ ثاٸ ٧ٶٳاٸ اي
ثبؿذ ٣ٸ ربي٨بٷ ٳش٭ ٵ سا عتي سا ثشاي رٶرٸ ٹب ٛشاٹٮ ٣ٴذ ٯٶاد ثؼتش سا ٯي تٶاٱ اص ٯٶادي ٯبٳٴذ پٶؿاب٣ ،٩ابٷ٬٣ ،اؾ ،ػاجٶع
ثشٳذ ،خشدٷ ٹبي ثال ،٩خب ١اسٷ ٵ عتي ٯبػٸ اػتٜبدٷ ٣شد.
ٰٓذٷ تشيٲ ٳ٠ؾ ثؼتش ثٔٴٶاٱ ٓبي ٞثشاي ر٬ٶ٧يشي اص اٳت٠ب ٩ػشٯبي  ٚ٣ػب٫ٲ اػت .ٵ ٹٰضٴيٲ ثؼتش ثبيذ ٳ٠ؾ رزة سًٶثات
سا ايٜب ٣ٴذ .ثؼتش ثبيذ ٓبسي اص ٣پ ٢ٵ خشدٷ ٹبي تيض ثبؿذ .اص آٳزب ٣ٸ رٶرٸ ٹب دس صٴذ سٵص اٵ ٩عؼبع ٯي ثبؿٴذ ثٺتاش اػات
 ٚ٣ػب٫ٲ سا ٵس ٝسٵ ٩يب سٵصٳبٯٸ پٺٲ ٣شد اٯب ا٧ش پٶؿب ٩ٳش٭ اػت اػت اعتيبد ثٸ ايٲ ٣بس ٳيؼت.
علبس ٣ـي دٵس ٯبدس ٯلٴٶٓي دس صٴذ سٵص اٵ ٩پشٵسؽ ٯي تٶاٳذ ٯٜيذ ٵا ْٟؿٶد صيشا رٶرٸ ٹب دس رٴذ سٵص اٵ ٩ثؼيبس عؼابع
ثٶدٷ ٵ ثب ٣ٶص٤تشيٲ اػتشع سٵي ٹٮ ٯي سيضٳذ .ثشاي ٹٰيٲ ٯٴِٶس ثٺتش اػت رٶرٸ ٹب سا ثشاي صٴذ سٵص اٵ ٩پشٵسؽ ثاٸ ٯابدس
ٯلٴٶٓي ٯغذٵد ٣شد.
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