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 ٍاى گالَاًیشُتَلیس طزح اهىاى سٌجی 

 

 

ؿشکت ؿْشکْای صٌعتی اػتاى هشکضی  :زستگاُ اجزايی  

 

 

  ؿشکت هـاٍس تْثَد هؼتوش پایذاس :ًام هجزی 

 

 

هاُ  2    :هست اجزای طزح 

 

 

  1/10/1389    :سهاى ضزٍع 

 

 

 15/12/1389   :سهاى ذاتوِ 

 

 25/12/1389     : تاريد تحَيل
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زض ٲُبٮٗبت اٲ٧بٴ ؾٷزی اظ زیس٪بٺ ثبظاض ، ٞٷی ٸ ٲبٮی ٸ ا٢تهبزی َطح ٲٹضز ثطضؾی ٸ 

آٶبٮیع ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ ٶتبیذ حبن٭ اظ آٴ ثٗٷٹاٴ ٲجٷبی تهٳیٱ ٪یطی ؾطٲبیٻ ٪صاضی زض 

. اذتیبض ؾطٲبیٻ ٪صاضاٴ ٢طاض ٲی ٪یطز 

تٹٮیس ٸاٴ ټبی » یی اؾت ٦ٻ تحت ٖٷٹاٴ ٪عاضـ ٞٹ٠ ٲُبٮٗٻ اٲ٧بٴ ؾٷزی ٲ٣سٲبتی ٦بال

٦ٻ اظ ؾٹی قط٦ت قٽط٦ٽبی نٷٗتی اؾتبٴ ٲط٦عی ثٻ ایٵ قط٦ت ٸا٪صاض قسٺ « ٪بٮٹاٶیعٺ 

ٮصا ایٵ قط٦ت ؾٗی زاضز ثب ٲُبٮٗٻ اٲ٧بٴ ؾٷزی ثط ضٸی ایٵ َطح ا٢ساٰ ثٻ تٽیٻ ٸ . اؾت 

یكٷٽبزی َطح ، تسٸیٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲٹضز ٶیبظ اظ ٢جی٭ ٲیعاٴ ؾطٲبیٻ ٪صاضی ، ْطٞیت ح

قطایٍ ٸاضزات ٸ نبزضات ،  ٸيٗیت ٖطيٻ ٸ ت٣بيب ، قطایٍ ض٢جب ، ت٧ٷٹٮٹغی تٹٮیس ، ټعیٷٻ 

ٶٳٹزٺ اؾت ٦ٻ ؾطٲبیٻ ٪صاض ٲحتطٰ ٲی تٹاٶس ثب ٲُبٮٗٻ ... ټبی تبؾیؿبت ٸ ٲبقیٵ آالت ٸ 

. ایٵ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ا٢ساٰ ثٻ ؾطٲبیٻ ٪صاضی ا٢تهبزی ثب زیس ثبظ ٸ ٲؿیط قٟبٜ ٶٳبیس 
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ذالصِ هطالؼات اهىاى سٌجی طزح 

ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ : ٶبٰ ٲحهٹ٬ 

زؾت٫بٺ  150: ْطٞیت پیكٷٽبزی َطح 

پٹقف زټی ؾُٹح ٲرتٯٝ ٞٯعی : ٲٹاضز ٦بضثطز 

 mm 40-50ثب يربٲت  ٸض٠ ٞٹالزی : ٖٳسٺ ٲٹاز اٸٮیٻ ٲهطٞی

ٶٟط  19( ٶٟط ) اقتٛب٬ ظایی 

ضٲطثٕ ٲت 10000( ٲتط ٲطثٕ ) ظٲیٵ ٲٹضز ٶیبظ 

 

 

 

 ٲؿبحت ظیطثٷب

( ٲتطٲطثٕ )  

 200ازاضی 

 1000تٹٮیسی 

 1000ٲٹاز ٸ ٲحهٹ٬ اٶجبض

تبؾیؿبت آظٲبیك٫بٺ ٸ ) ؾبیط

( ترٯیٻ / ًٞبی ثبض٪یطی 

7800 

 000/10رٳٕ 

 2300( تٵ)ٲیعاٴ ٲهطٜ ؾبالٶٻ ٲٹاز اٸٮیٻ انٯی 

 

 

ٲیعاٴ ٲهطٜ اٶطغی 

ٲتط ٲ٧ٗت  1800آة 

ت ٦یٯٹ ٸا 000/10ثط٠ 

ٲتط ٲ٧ٗت  5000٪بظ 

 

 

ؾطٲبیٻ ٪صاضی حبثت َطح 

- اضظی 

ٲیٯیٹٴ ضیب٬  673/12ضیبٮی 

ٲیٯیٹٴ ضیب٬  673/12رٳٕ 

% 50ٶ٣ُٻ ؾطثٻ ؾط 

اؾتبٶٽبی پیكٷٽبزی ٲح٭ ارطای َطح 

 

تٽطاٴ  -انٟٽبٴ  –ٲط٦عی 
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هؼزفی هحصَل  -1

٦بضثطز  ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ، ٲحهٹٮی اؾت ٦ٻ زض نٷبیٕ ٲرتٯٝ پٹقف زټی ٞٯعات -

انٯی زاضز ایٵ ٲحهٹ٬ ثٻ ق٧٭ ٦ٯی ی٥ حٳبٰ ٞٯعی ثب اثٗبز ٪ٹٶب٪ٹٴ ٲی ثبقس  

ټبی ٪بٮٹاٶیعٺ ثطاؾبؼ ٶٹٔ ٦بضثطز ٸ ؾٟبضـ ٲكتطی زض ٲٗٳٹال اثٗبز زاذٯی ٸاٴ 

 .اثٗبز ٲرتٯٝ ؾبذتٻ ٲی قٹز 

. ٸٮی ثب تٹرٻ ثٻ ؾٟبضـ ٲكتطیبٴ ٲی تٹاٴ زض اثٗبز ٞٹ٠ تٛییطات حبن٭ ٶٳٹز  

٦ٻ ٢طاض اؾت ٪بٮٹاٶیعٺ قٹز اثٗبز آٴ ٦ٱ یب ظیبز ٲی  ٢ُٗبتیا تٹرٻ ثٻ ٶٹٔ ٖٯیٽصا ة

. قٹز 

الظٰ اؾت ٢ج٭ اظ ایٷ٧ٻ ثٻ ٲٗطٞی ٲحهٹ٬ ٸ ت٧ٷٹٮٹغی آٴ ثپطزاظیٱ اٶس٦ی زض ٲٹضز 

. ٞطآیٷس ٪بٮٹاٶیعٺ ٸ ت٧ٷٹٮٹغی آٴ ٲُبٮجی ضا اضائٻ ٶٳبییٱ 

ًام ٍ وس هحصَل  (  1-1)

٦سټبی ثیٵ اٮٳٯٯی آیؿی٥ ٸ ٶیع اَالٖبت زضیبٞتی اظ  ثب ثطضؾی نٹضت ٪طٞتٻ زض حٹظٺ

ٸظاضت نٷبیٕ ٸ ٲٗبزٴ ایطاٴ ، ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ثٗٷٹاٴ ی٥ ٲحهٹ٬ زاضای ٦س آیؿی٥ 

ٶٳی ثبقس ٸٮی ٲی تٹاٴ آٴ ضا زض ٪طٸٺ ٲرعٴ ٸ ؾبذتٻ قسٺ ثٹؾیٯٻ ٞٹالز ظٶ٩ ٶعٴ  

. ربی زاضز 
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: ضوارُ تؼزفِ گوزوی ( 1-2)

اى گالَاًیشُ جسٍل تؼزفِ گوزوی ٍ

هالحظات ٍاحس حمَق ٍرٍزی ًام واال ضوارُ تؼزفِ رزيف 

ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ  73090000 1

ٲرعٴ )

( ٞٹالزی

20 Kg  

 

تٗییٵ قسٺ  زرصس 10الظٰ ثٻ ش٦ط اؾت تٗطٞٻ ٸاضزات ٸض٠ ٞٹالزی زض ؾب٬ ربضی ٲٗبز٬ 

. ی ثبقس ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ ٢یٳت ٸض٠ تٹٮیس زاذ٭ اظ ٸض٠ ذبضری ٸ ٸاضزاتی ثیكتط ٰ.اؾت 

ثطای تٗییٵ ٢یٳت ټط ٲحهٹ٬ ثبیؿتی زض ثبظاض ټبی تٗییٵ ٦ٷٷسٺ ٢یٳت آٴ ضا ٲٹضز 

: ایٵ ثبظاض ټب قبٲ٭  "ٲٗٳٹال. ثطضؾی ٢طاض زاز 

...  ؾبظٲبٴ ثٹضؼ ٞٯعات ٸ  –ؾبظٲبٴ ثٹضؼ  –ٶٽبز ټبی ضؾٳی ٲبٶٷس ٸظاضت ثبظض٪بٶی 

ضٶ٫ی ٸ ٚیط ضٶ٫ی  یٽبی ٞٯعاتٶیبظٲٷس،  ثبظاض ٞٯعات ایطاٴ: قبٲ٭  ٸ ٶٽبزټبی ٚیط ضؾٳی

.  اؾت ... انٷبٜ ٸ ثبظاضیبٴ ٸ  –ایطاٴ 
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ضزايط ٍارزات  (  1-3)

ضزايط ٍارزات  

٢ٹاٶیٵ نبزضات ٸ ٸاضزات رٳٽٹضی اؾالٲی ایطاٴ ٲهٹة ٲزٯؽ قٹضای اؾالٲی ، َج١ 

نٯی رب ٸظاضت ثبظض٪بٶی ٲٹْٝ اؾت ٦بالټبی ٸاضزاتی ٸ نبزضاتی ضا زض ؾٻ ٪طٸٺ ٖٳسٺ ٸ ا

: زازٺ ٸ ت٣ؿیٱ ثٷسی ٶٳبیس 

٦بالټبیی ضا قبٲ٭ ٲی قٹٶس ٦ٻ ٸاضزات یب نبزضات آٴ زضچبضچٹة : ٦بالی ٲزبظ ( اٮٝ 

. ٢ٹاٶیٵ تٗطیٝ قسٺ رٳٽٹضی اؾالٲی ایطاٴ ثٹزٺ ٸ ٶیبظ ثٻ زضیبٞت ٲزٹظ ٶساضٶس 

ت ٦بالټبیی ضا قبٲ٭ ٲی قٹٶس ٦ٻ ٸاضزات ٸ نبزضات آٴ َج١ ٲ٣طضا: ٦بالی ٲكطٸٌ ( ة 

. یٗٷی نسٸض ٸ ٸضٸز آٴ ثب ٦ؿت ٲزٹظ اٲ٧بٶپصیط اؾت . ذبنی ٲزبظ اؾت 

٦بالټبیی ضا قبٲ٭ ٲی قٹز ٦ٻ نبزضات ٸ ٸاضزات آٴ ثطاؾبؼ ٢ٹاٶیٵ : ٦بالټبی ٲٳٷٹٔ ( د 

. رٳٽٹضی اؾالٲی ایطاٴ ٸ ٶیع قطٔ ٲ٣سؼ اؾالٰ ٲٳٷٹٔ اؾت 

یٗٷی ثب . ٢طاض زاضز ( اٸ٬ ٪طٸٺ ) ٲحهٹ٬ ٸاٴ ، ٞٹالزی ٪بٮٹاٶیعٺ زض ٪طٸٺ ٦بالټبی ٲزبظ 

ضٖبیت اؾتبٶساضزټبی ٲتطتت ثٻ ایٵ ٲحهٹ٬ ٲی تٹاٴ ا٢ساٰ ثٻ نبزضات ٸ ٸاضزات آٴ ٶٳٹز 

ٲی ثبقس ٦ٻ ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ  73090000( ٲرعٴ ٞٹالزی ) قٳبضٺ تٗطٞٻ ٪ٳط٦ی ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ 

ش٦ط قس رعء ٪طٸٺ ی٥ ٲی ثبقس  

ایٵ ٲحهٹ٬  1389ٲی ایطاٴ زض ؾب٬ َج١ ٢بٶٹٴ ٲ٣طضات نبزضات ٸ ٸاضزات رٳٽٹضی اؾال

قٷبذتٻ قسٺ  ( ٪طٸٺ نٷبیٕ ٞٯعی ) ٲٗطٞی ٸ رعء ٦بالټبی ٲزبظ  73090000ثب قٳبضٺ تٗطٞٻ 

اؾت ٸ ثٻ زٮی٭ حزٱ ت٣بيبی ثبال زض زاذ٭ ، ٲحسٸزیتی رٽت ٸاضزات ٲٷٓٹض ٶ٫طزیسٺ 

ٸ  DIN اؾت يٳٵ ایٷ٧ٻ زض ایٵ ٢بٶٹٴ اٲ٧بٴ نبزضات ٶیع ثب ضٖبیت اؾتبٶساضزټبی ؾطی

ASME  ٸرٹز زاضز .
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تزرسی ٍ ارائِ استاًسارز هلی يا تیي الوللی (  1-4)

ثب ٲُبٮٗٻ ٲحتٹای ٞٽطؾت ٦بالټبی ٲكٳٹ٬ ارطای ارجبضی اؾتبٶساضز نبزضاتی ، ایٵ 

ٲحهٹ٬ زض ٪طٸٺ ٲ٧بٶی٥ ٸ ٞٯع قٷبؾی اؾتبٶساضزټبی ٲٯی ثطای نبزضات ٸ ٸاضزات ثٻ 

. ٲی ثبقس  3693قٳبضٺ 

ُ استاًسارز هلی ضوارًام واال 

 3693ٸض٠ ٞٹالزی 

 

رٽت تٗییٵ ٦یٟیت رٹـ ٸ ٲٹايٕ رٹق٧بضی قسٺ اظ آظٲبیكٽبی ٲرطة ٸ ٚیط ٲرطة ٸ 

زض . نٹضت ٲی پصیطز  DIN-EN1043-1ٸ  ASME Secixٲُبث١ اؾتبٶساضزټبی 

، آظٲبیكٽبی (  PT) ٸ (  UT) تؿتٽبی نٹضت ٪طٞتٻ ٸ ثٻ ضٸـ ٚیط ٲرطة اظ ٲتس 

. ی ٸ ذٳف ٸ ٶیع آظٲبیف ذٹضز٪ی اؾتٟبزٺ ٲی قٹز ٦ككی ، ؾرتی ؾٷذ

زضرٻ ؾبٶتی٫طاز ٸ زض  450زض آظٲبیف ذٹضز٪ی ، ٶٳٹٶٻ ټب زض ٲصاة ضٸی ثب زٲبی حسٸز 

٢طاض زازٺ قسٺ ٸ ٲ٣ساضی ذٹضز٪ی ( نٷٗتی ) ضٸظ زض ی٥ ٸاٴ ٲصاة ٸا٢ٗی   30تب  10ٲست 

ثب ٶٳٹٶٻ پؽ اظ ذطٸد اظ ٸاٴ آٴ ضا ثٻ ضٸـ ٲتبٮٹ٪طاٞی ٸ تٗییٵ اذتالٜ ٸظٴ ٶٳٹٶٻ اٸٮیٻ 

. اٶساظٺ ٪یطی ٲی ٦ٷٷس 

 

ٶٹٔ اٮ٧تطٸز 

 

قط٦ت تٹٮیس 

٦ٷٷسٺ 

( زضنس ٸظٶی )تط٦یت قیٳیبیی 

C Si Mm P S ٦س اٮ٧تطٸز  َطح ید ٦سٶٳٹٶٻ

 Oٲت٣بضٴ  A - - 6/0 %4 %8آٲب  2000آٲب 

 Bٲت٣بضٴ  B 20/0 20/0 5/0 %2 %8آٲب  1531آٲب 

Nilsil Metrode 10/0 10/0 8/0 03/0 03/0 C  ٶبٲت٣بضٴN 

D  ٲت٣بضٴN 
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ٸ ثب ( ٢ٹؼ اٮ٧تطی٧ی ) پٯیت ټبی تٽیٻ قسٺ ٸ ؾبیع قسٺ تٹؾٍ ٞطآیٷس رٹق٧بضی 

 ٸ پالضتیٻ ٲخجت ثٻ ی٧سی٫ط رٹـ زازٺ  DCثب رطیبٴ (  2رسٸ٬ ) اٮ٧تطٸز زؾتی 

.  ٲی قٹٶس 

يٳٵ ایٷ٧ٻ ثٻ . ٲی ٪یطز ٸ حط٦ت ظی٧عا٦ی نٹضت (  3G) ضٸٶس رٹـ ثهٹضت ؾطثبال    

زٮی٭ رٯٹ٪یطی اظ ٖسٰ پیچیس٪ی ٸ زٞطٲس٪ی پٯیت ټب ، ٖٳ٭ رٹق٧بضی ٲتٷبٸثب زض َطٞیٵ 

. ٸض٠ ټب اٶزبٰ ٲی قٹز 
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هطالؼات تاسار  ( 1-5)

ثطضؾی ضٸٶس ٲهطٜ زاذٯی ٲحهٹ٬ 

نطٜ ثطاؾبؼ اَالٖبت اذص قسٺ اظ پطتب٬ ربٲٕ ٸظاضت نٷبیٕ ٸ ٲٗبزٴ ٸيٗیت ثبظاض ٰ

ٸ ٸاحسټبی ٞٗب٬ ٲت٣بيی ایٵ ٲحهٹ٬ زض اؾتبٴ ٲط٦عی ثٻ قطح ( ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ) ٲحهٹ٬ 

: شی٭ تٽیٻ قسٺ اؾت 

ثب ثطضؾی ٲیساٶی ثط ضٸی ثبظاض زاذٯی ٸ ذبضری ایٵ ٲحهٹ٬ ٲالحٓٻ ٲی قٹز ٦ٻ ٢یٳت 

قس حسٸز ی٥ ٲیٯیبضز ضیب٬ ٲی ثب( اتحبزیٻ اضٸپب ) تٷی زض ثبظاض اضٸپب  20ی٥ زؾت٫بٺ ٸاٴ 

ایٵ . زض حبٮی ٦ٻ ٢یٳت ایٵ ٲحهٹ٬ زض زاذ٭ ٦كٹض حسٸز ټٟتهس ٲیٯیٹٴ ضیب٬ ٲی ثبقس 

زض حبٮی اؾت ٦ٻ ثٻ زٮی٭ ٸيٗیت تحطیٱ ټبی ٸيٕ قسٺ ثطٖٯیٻ ٦كٹضٲبٴ زضذٹاؾت 

. ثطای ٲحهٹ٬ زاذٯی ثیف اظ پیف ٲی ثبقس 

لیست ٍاحسّای فؼال زر صٌايغ فلشی ٍ گالَاًیشُ زر استاى هزوشی 

هحل ( تي) ظزفیت ًام هحصَل احس ًام ٍرزيف 

اٶٹأ ؾبظٺ ټبی ٞٯعی ٸ ز٦ٯٽبی آغٶس ثطد  1

اٶت٣ب٬ ٶیطٸ 

اضا٤  4400

اضا٤  10000اٶٹأ اؾ٧ٯت ٞٯعی آغٶس ٲٟتٹ٬  2

آٮٹٲیٷیٹٰ ٪ؿتط  3

اضا٤ 

اضا٤  1000آث٧بضی ٞٯعات 

آث٧بضی ٞٯعات ٸ ز٦ٯٽبی اٶت٣ب٬ آٸٶ٫بٴ  4

ٶیطٸ  

اضا٤  40000

اضا٤   12200اؾ٧ٯت ٞٯعی اٶٹأ آضیٵ نٷٗت  5

اضا٤  5000ؾبظٺ ټبی ٞٯعی  اضا٤ ضی٭  6

اضا٤  625ؾبظٺ ټبی ٞٯعی اٮجطظ ؾبظٺ ٲط٦عی  7

 ٦3یٯٹٲتط-اضا٤ 16000ز٦٭ اٶت٣ب٬ ٶیطٸ ایخبض٪طاٴ آٸٶ٫یبض  8

ذیطآثبز  -اضا٤ 2000تزٽیعات پبالیك٫بټی ایٟب نٷٗت اضا٤  9
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هحل ( تي) ظزفیت ًام هحصَل ًام ٍاحس رزيف 

ذیطآثبز –اضا٤  600ؾبظٺ ٞٯعی ٚالٲحؿیٵ ثٛسازی  10

ذیطآثبز  –اضا٤  7500ز٦٭ اٶت٣ب٬ ٶیطٸ پبضؼ ز٦٭ ٪ؿتط  11

ذیطآثبز  -اضا٤ 600ؾبظٺ ټبی ٞٯعی پتطٸ نٷٗت قٽجبظ  12

ذیطآثبز  -اضا٤ 600اؾ٧ٯت ٞٯعی پٹیب نٷٗت ٲط٦عی  13

٤ آثبز ایت -اضا٤ 5000٪بٮٹاٶیعٺ ٪طٰ پٹقف ٦بضاٴ پٹالز  14

حبری آثبز  -اضا٤ 33000آث٧بضی ٞٯعات ت٧ٷٹ اضا٤  15

ذیطآثبز  -اضا٤ 1250اؾ٧ٯت رٟٗط ح٧یٳی پٹض  16

ذیطآثبز  -اضا٤ 1875ز٦٭ اٶت٣ب٬ ٶیطٸ حهبضنٷٗت اضا٤  17

قٽط٤  -اضا٤ 110اؾ٧ٯت ٞٯعی ذطز نٷٗت اضا٤  18

 1نٷٗتی 

آثبز ایج٥  -اضا٤ 3600ز٦٭ اٶت٣ب٬ ٶیطٸ ز٦٭ ؾبظاٴ ٦الٴ  19

ؾبٸٺ  17500٪بٮٹاٶیعٺ ٪طٰ زٶب ٦بٸٺ  20

حبری آثبز  -اضا٤ 750ؾبظٺ ٞٯعی زیؿ٥ اضا٤  21

حبری آثبز  -اضا٤ 5400ز٦٭ ٲحٳسرٹاز ضثیٗی  22

ذیطآثبز  -اضا٤ 3000٪بٮٹاٶیعٺ ٪طٰ ضٸییٵ ٦بض آضیب  23

ذیطآثبز  -اضا٤ 21000٪بٮٹاٶیعٺ ضٸییٵ ؾبظ اضا٤  34

ؾبٸٺ  40000٪بٮٹاٶیعٺ  ضٸی اٶسٸز  35

     

ؾبظٺ ټبی ٞٯعی  36

یبؾبٴ 

حبری آثبز  -اضا٤ 35000٪بٮٹاٶیعٺ 

ؾبظٺ ټبی ٞٹالزی  37

اؾپیصض 

ؾبٸٺ  5500ؾبظٺ ز٦٭ 

قٽط٤  -اضا٤ 500آث٧بضی ٞٯعات قٟبٜ آٮٹٲیٷیٹٰ  38

٢ُت  

اضا٤  70000٪بٮٹاٶیعٺ ٪طٰ قٽطاٰ ٖٓیٳی  39

ی آثبز حبد -اضا٤ 10000ؾبظٺ ٸ ز٦٭ ٞٹالز زضذكبٴ  40

قٽط٤  -اضا٤ 1300ؾبظٺ ٸ ز٦٭ ٖعیعٲحٳسی  41

 1نٷٗتی 

ذیطآثبز  -اضا٤ 1200ؾبظٺ ٸ ز٦٭ ٞبضؼ ٞٯع ضٸظ  42

ظضٶسیٻ  6250٪بٮٹاٶیعٺ ٞطاؾت پبیبة  43

ذیطآثبز  800ؾبظٺ ټبی ٞٯعی ٦بٸیبٴ ؾبظٺ ٲط٦عی  44

 1قٽط٤ نٷٗتی  300اؾ٧ٯت ٞٯعی ٦یبٴ ؾبظٺ  45
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هحل ( تي) ظزفیت ل ًام هحصًَام ٍاحس رزيف 

قٽط٤  -اضا٤ 12500آث٧بضی ٪بٮٹاٶیعٺ ٪بٰ اضا٤  46

نٷٗتی ٢ُت 

اضا٤  3500آث٧بضی ٲبت آٮٹٲیٷیٹٰ  47

ؾٻ ضاټی  –اضا٤  2500ز٦٭ اٶت٣ب٬ ٶیطٸ ضاٶف رٹاٴ اضا٤  48

ذٳیٵ 

حبری آثبز  -اضا٤ 5000اؾ٧ٯت ٸ ز٦٭ ٲحٳسضيب ٦بْٳی  49

٤ آثبز ایت -اضا٤ 1000آث٧بضی ٲطازآثبزی  50

اضا٤ قٽط٤  900آث٧بضی ٞٯعات ٲكٗ٭ اضا٤  51

 1نٷٗتی 

ذیطآثبز  -اضا٤ 3700ز٦٭ اٶت٣ب٬ ٶیطٸ ٲٽطاٴ نٷٗت اضا٤  52

ذیطآثبز  –اضا٤  15000ز٦٭ ٸ ؾبظٺ ٞٯعی َطاح ٪ؿتطاٴ پٹیب  53

ایج٥ آثبز  -اضا٤ 4000آث٧بضی ٞٯعات ٲیالز آث٧بض  54
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( تاسار ّسف زاذلی )ساسُ  ٍ گالَاًیشُ  –ضَر زر صٌؼت زول فْزست ٍاحسّای فؼال ن

 هکاى ًام ؿشکت سدیف

هشکضی  هاؿیي ػاصی اساک 1

اصفْاى هٌْذػی ػاخت تجْیضات صٌعتی هتک  2

اصفْاى هجذ ػپاّاى  3

هاصًذساى صٌایع فلضی ػاصُ ّای ػٌگیي هاصًذساى  4

هشکضی تاکا  5

اصفْاى تاهذاد صًذُ سٍد  6

هاصًذساى هاؿیي ػاصی ٍ پشٍفیل ػٌگیي فَالد هاؿیي ًکا صٌایع  7

قضٍیي دطفلض تاکؼتاى  8

یضد پادیضُ ػاُ اسدکاى  9

صًجاى ػَلِ گؼتشاى صًجاى  10

تْشاى ( صٌعت پشٍاًِ)صٌعتی کاٍُ هثذل  11

قضٍیي هاؿیي ػاصی ػاصُ ّای صٌعتی آػتَ  12

اصفْاى فٌی ٍ ػاختواًی آلفاػام  13

هاصًذساى صسًیا کَجن  گشٍُ صٌعتی 14

اصفْاى هٌْذػی طیف ػپاّاى  15

اصفْاى تَلیذی هثذل ػاص اصفْاى  16

هشکضی صٌایع آّي ٍ فَالد دسخـاى اساک  17

قضٍیي فشصاد ؿَیذی  18

اصفْاى افشا فَالد ػپاّاى  19

خَصػتاى ایشکؼت ؿاًٍثشگ تْشاى  20

هشکضی اساک ػَییچ  21

قضٍیي في آٍس لیا  22

اصفْاى اى کاس اصفْاى جِ 23

تْشاى ػَلیشاى  24

تْشاى ٍصًِ  25

هشکضی دیؼک اساک  26

تْشاى تشؽ ٍ اػکلت فلضی حاهذ  27

تْشاى صٌعتی ٍ ػاختواًی پظٍّؾ تَاى  28
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 هکاى ًام ؿشکت سدیف

ػوٌاى هجتوع فَالد پاًیز ؿشق  29

یضد هٌْذػی تشق ٍ ػاصُ ایؼاتیغ  30

فاسع هجتوع صٌعتی سضا  31

ػوٌاى آسیا فَالد آػیا  32

هشکضی فاسع فلض سٍص  33

هشکضی آیشیي صٌعت  34

هشکضی کیاى ػاصُ  35

هاصًذساى هٌْذػی صسیي ػَلِ جن  36

هاصًذساى تعاًٍی تَلیذی ػَلِ طثشػتاى  37

اصفْاى پاًلِ  38

39 
هخاصى ٍ اػکلت (ػْاهی خاف)هاؿیي ػاصی لشػتاى

فلضی 
لشػتاى 

اصفْاى یي ػاصی اصفْاى کاسخاًجات هاؽ 40

یضد ػَلِ کَیشػاصاى  41

فاسع ػاخت ٍ تَلیذ اػکلت کاٍُ  42

اصفْاى یکتا اًذیؾ ػاصُ  43

اصفْاى هٌْذػی آسهاى صٌعت آػیا  44

هشکضی هٌْذػی ٍ ػاختواى هاؿیي ػاصی اساک  45

هشکضی ػاصُ ّای فلضی یاػاى  46

اصفْاى صٌایع فلضی تٌیاد پَؿؾ  47

هشکضی اص اساک سٍییي ع 48

اصفْاى صٌعتی فشاػاص  49

صًجاى گالَاًیضُ گشم  -هشتضی ػشائی -ایشج ثثَتی 50

فاسع فاسع تکاب  51

هشکضی آتیِ صٌعت پاسع  52

هشکضی سٍییي ػاص اهیي  53

صًجاى  فَالدگشاى پاسع غشب  54
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تاسار هصزف  (  1-6

ٸاحس تٹٮیس ٦ٷٷسٺ  90ثیف اظ  زض ثحج ٲیعاٴ ٲهطٜ زاذٯی ٲحهٹ٬ ، ثب تٹرٻ ثٻ تٗساز

اؾ٧ٯت ٞٯعی ، ؾبظٺ ٸ ز٦٭ ، آث٧بضی ٸ ٪بٮٹاٶیعٺ ٦بضی زض اؾتبٴ ٸ ٦كٹض ٲی تٹاٶس ثط 

ٮصا ثب ٖٷبیت ثٻ حسا٢٭ ْطٞیت . ٲعیتٽبی ٲتٗسز ٸ ؾطٲبیٻ ٪صاضی زض ایٵ نٷٗت ثیٟعایس 

ی تٹٮیس ایٵ ٸاحسټب ٦ٻ ثبٮٙ ثط ی٥ ٲیٯیٹٴ تٵ زض ؾب٬ اٶٹأ ٲحهٹالت آٲبزٺ ثطا

٪بٮٹاٶیعاؾیٹٴ اؾت ، ثبظاض ٲهطٜ ٸاٴ ټبی ٪بٮٹاٶیعٺ ضا ثیف اظ ثیف ٸؾٹؾٻ اٶ٫یع ٲی ٦ٷس  

اظ َطٞی ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ ٢جال اقبضٺ قس تب٦ٷٹٴ ٸاحس تٹٮیسی ٲؿت٣٭ ٸ ذبنی ایٵ ٲحهٹ٬ ضا 

تٹٮیس یب ٲٹٶتبغ ٶ٧طزٺ ٸٮی ثطاؾبؼ اَالٖبت اذص قسٺ اظ ٲُبٮٗبت ٲیساٶی زض حٹظٺ تٹٮیس ٸ 

ٶیبظ ٲهطٜ زاذ٭ اظ % 85ٲحهٹ٬ زض ثرف اَالٖبت ٚیط ضؾٳی ، ثیف اظ ٲهطٜ ایٵ 

ذبضد ٸ ث٣یٻ تٹؾٍ ٦بض٪بټٽب یب اقربل ح٣ی٣ی ثب اٶت٣ب٬ ت٧ٷٹٮٹغی اظ ٦كٹضټبی ذبضری 

. زض زاذ٭ ایطاٴ تٹٮیساتی ضا زاقتٻ اٶس 

 ثٷبثطایٵ ثٻ رطات ٲی تٹاٴ ازٖب ٦طز ٦ٻ زض ثركی ٦ٻ ت٣بيبی ثیف اظ ی٥ ٲیٯیٹٴ تٵ زض   

ؾب٬ ثطای پٹقف ٦بضی ٪بٮٹاٶیعٺ ضا ٲی قٹز احؿبؼ ٦طز ، ٢ُٗب ٶیبظ ثبظاض ٲهطٜ زاذٯی 

. ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ اؾت  100تب  70ثیف اظ 
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هیشاى هصزف  ( 1-7 

اَالٖبت اذص قسٺ اظ ٲٷبثٕ ضؾٳی قبٲ٭ ؾبیت ٸظاضت نٷبیٕ ٸ ٲٗبزٴ ، اٶزٳٵ نٷبیٕ 

ٶیٵ ٲٷبثٕ ٚیط ضؾٳی ٲبٶٷس تحٯی٭ ثبظاض ٲهطٜ ٸ ټٳچ... ٪بٮٹاٶیعٺ ٸ ٞٯعی ایطاٴ ، ٪ٳط٤ ٸ 

زاذٯی ٲحهٹ٬ ٲی تٹاٴ ٲیعاٴ تٹٮیس زاذٯی ایٵ ٲحهٹ٬ ضا زض ؾبٮٽبی اذیط تحٯی٭ ٸ ثٻ 

. ٢ُٗیت ضؾیس 

ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ ٢جال اقبضٺ قس تب٦ٷٹٴ تٹٮیس ٦ٷٷسٺ ضؾٳی زض ایٵ ظٲیٷٻ قٷبؾبیی ٶكسٺ    

( زضنس  80 -85) نٹ٬ ضا یب اظ ذبضد ٸاحس نٷٗتی ٲت٣بيی ایٵ ٲح 90اؾت ٸ ٶیبظ ثیف اظ 

. تبٲیٵ ٲی قٹز ( زضنس  15-20) ٸ یب اظ تٹٮیس٦ٷٷس٪بٴ ٚیط حطٞٻ ای زاذٯی 
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ٍ ٍارزات هحصَل   گشارش صازرات( 1-8)

. ضا ٶكبٴ ٲی زټس (  1386-1389٪عاضـ نبزضات ٲحهٹ٬ ٞٹ٠ َی ؾبٮٽبی رسٸ٬ شی٭  

 دالسی اسصؽ الیسی اسصؽ کیلَگشم ٍصى ًام کـَس سدیف

 1266241 12171810969 419285 آرسیایجاى 1

 118340 1114642435 54781 اسهٌؼتاى 2

 20624 213519210 13793 اصتکؼتاى 3

 6922470 69252588359 4336293 افغاًؼتاى 4

 714386 6889233124 495801 اهاسات هتحذُ عشتی 5

 343804 3588574000 33950 اًگلؼتاى 6

 79649 775819159 53640 ػتاىتاجیک 7

 1408988 13886723570 929660 تشکوٌؼتاى 8

 7500 78352500 5000 تشکیِ 9

 169400 1624355700 87750 جوَْسی عشتی ػَسیِ 10

 299075 2767338600 83000 جوَْسی کشُ 11

 500 4940000 1050 چیي 12

 8119 81207803 4096 سٍهاًی 13

 5551 55798652 4270 صیوثاتَُ 14

 74875 698284250 55000 ػٌگال 15

 8280 86169960 5220 ػَداى 16

 34736834 348178448637 21010100 عشاق 17

 32650 323430900 3600 عشتؼتاى ػعَدی 18

 70382 698984232 30660 عواى 19

 135110 1353039910 135110 غٌا 20

 4500 41638500 3000 فذساػیَى سٍػیِ 21

 12600 121055182 6423 قشقیضػتاى 22

 2355 24489645 1570 قضاقؼتاى 23

 87035 824146145 246000 قطش 24

 8000 74536000 10000 کَیت 25

 24744 236657901 14810 گشجؼتاى 26

 51292 477892000 18500 هٌطقِ ٍیظُ اقتصادی پتشٍؿیوی تٌذساهام خویٌی 27

 22721299 230055339433 5142820 ) عؼلَیِ)پاسع هٌطقِ ٍیظُ اقتصادی اًشطی  28

 310 3082950 310 ًشٍط 29

 28492 270762840 5106 یوي 30
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گشارش ٍارزات 

 ًام کـَس سدیف
 ٍصى

 کیلَگشم
 دالسی اسصؽ سیالی اسصؽ

 142199 1384826981 32142 اتشیؾ 1

 2405 22322047 1030 آرستایجاى 2

 8101 75290229 14300 اسهٌؼتاى 3

 1167 11609582 800 اػتشالیا 4

 6391 62300226 12600 آفشیقای جٌَتی 5

 14451779 144292562743 1156915 آلواى 6

 6879209 69527820307 871973 اهاسات هتحذُ عشتی 7

 15209374 143622610816 3800426 اًذًٍضی 8

 189814 1805241034 25044 اًگلؼتاى 9

 42793 436042348 25340 اٍکشایي 10

 677 6474273 7124 ایاالت هتحذُ آهشیکا 11

 7907729 79280582596 652154 ایتالیا 12

 9106831 85383270729 2578328 تلظیک 13

 10605 105385304 130 پشتغال 14

 20474887 188934813362 3512152 تایلٌذ 15

 3305917 31067239458 936929 تشکیِ 16

 16077138 155275129947 1718294 جوَْسی کشُ 17

 2658115 26994027419 439879 چیي 18

 2892 29390631 870 داًواسک 19

 2292 21298015 1 ػٌگاپَس 20

 189156 1827023331 7800 ػَئذ 21

 21764 225447440 20460 عشاق 22

 3689 34103374 2170 فذساػیَى سٍػیِ 23

 17585 173600000 2600 فشاًؼِ 24

 159525 1479354872 99662 کاًادا 25

 21424 201514144 5200 گشجؼتاى 26

 386774 4022330388 274594 هالضی 27

 32476 326022810 1080 هصش 28

 5465508 54296038254 370211 ّلٌذ 29

 85342 819406719 15441 ٌّذ 30
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تَلیس ٍاى گالَاًیشُ (   2

  فزايٌس گالَاًیشُ (   1-2)

زض حٳبٲی اظ ٞٯع ضٸی ٸ ( آټٵ ٸ ٞٹالز) ٞٯع  ٚٹَٻ ٸضیظٺ ، ثٻ ٲزٳٹٖٻ ٖٳٯیبت ٪بٮٹاٶی

ایزبز پٹقكی اظ ضٸی ثٳٷٓٹض اٞعایف ٖٳط ٲٟیس ٞٯع زض ثطاثط ذٹضز٪ی ٪ٟتٻ ٲی قٹز 

ایٵ پٹقف زض احط ی٥ ٧ٖؽ اٮٗٳ٭ ٲتبٮٹغی٧ی ثیٵ ٲصاة ضٸی ٸ آټٵ ٲٹرٹز زض 

ضا زض تٳبٰ ؾُح ٞٯع  ی٧ٷٹاذتاٲت ایٵ پٹقف الیٻ ای ثب يد.  ٞٹالز ثٹرٹز ٲی آیس

:  ؾٻ ٲطحٯٻ انٯی زض ٖٳٯیبت ٪بٮٹاٶیعٺ ٪طٰ ٖجبضتٷس اظ . ثٹرٹز ٲی آٸضز 

آٲبزٺ ؾبظی ؾُح ( اٮٝ 

 ٪بٮٹاٶیعاؾیٹٴ( ة  

 ٖٳٯیبت ثٗس اظ ٪بٮٹاٶیعاؾیٹٴ( د  

٦ٻ ثٻ نٹضت ارٳبٮی ټط ی٥ اظ ٲطاح٭ ٞٹ٠ تٹيیح زازٺ ذٹاټس قس  

آهازُ ساسی سطح ( الف 

اٰ زض ٪بٮٹاٶیعٺ ٶٳٹزٴ تٳیع ٶٳٹزٴ ٦بٲ٭ ؾُح ٞٹالز اظ ټط٪ٹٶٻ چطثی ، ظٶ٩ ٸ ایٵ ٨

ا٦ؿیساؾیٹٴ اؾت ٦ٻ ثطای ایٷ٧بض ٢ُٗٻ ٲٹضز ٶٓط ضا َی ٲطاح٭ شی٭ آٲبزٺ ؾبظی ٲی 

: ٦ٷٷس 

(  Degreasing lcavstic cleaning) چزتی سزايی  -

ز تب ٮ٧ٻ ، ضٸٚٵ ٲی ذٹاثبٶٵ چطثی ظزازض ایٵ ٲطحٯٻ اثتسا ٢ُٗٻ ٞٹالزی ضا زض ٸاٴ 

 زض ٲٹاضز اؾتٟبزٺ اظ چطثی٫یطټبی. ) ضٸی ؾُح ٞٹالز پب٤ قٹز یؽٸ ٪ط

. ٦ٷٷس ٲی ؾپؽ ٞٹالز ضا آث٧كی (  ٢ٯیبیی 
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(   Pickiling) پیىلیٌگ  -

تب  ٚٹَٻ ٸض ٲی ٦ٷٷس ٢ُٗٻ ضا زض ٸاٶی حبٸی اؾیس٦ٯطیسضی٥ یب اؾیسؾٹٮٟٹضی٥ 

ی قسٺ ؾپؽ ٞٹالز آث٧ف. ز قسٺ ٸ ٮ٧ٻ ټبی آٴ اظ ؾُح ٞٹالز رسا قٹ ټبا٦ؿیس

. ٲی قٹز  ٸ آٲبزٺ ثطای ٢ؿٳت ثٗسی

(  Flaxing) فالوسیٌگ  -

ټسٜ اظ ٞال٦ؿیٷ٩ ، ایزبز الیٻ ټبی ٲحبّٞ ثط ؾُح ٞٹالز ٲی ٦ٷس تب اظ 

ثطای ایٵ ٲٷٓٹض  .ا٦ؿیسقسٴ ٞٹالز ٢ج٭ اظ ٸضٸز ثٻ ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ رٯٹ٪یطی ٦ٷس 

. ٸض ٲی ٦ٷٷس  ٸ آٲٹٶیٹٰ ٚٹَٻ٢ُٗٻ ضا زض ٲحٯٹ٬ ٦ٯطیس ضٸی 

پؽ اظ ٲطاح٭ آٲبزٺ ؾبظی ؾُح ، یٗٷی چطثی ظزایی ، پی٧ٯیٷ٩ ٸ ٞال٦ؿیٷ٩ 

ؾُح ٞٯع اظ ټط٪ٹٶٻ ا٦ؿیساؾیٹٴ ٸ ٮ٧ٻ ای ٦ٻ ٲبٶٕ ٧ٖؽ اٮٗٳ٭ ثیٵ ٞٹالز ٸ ضٸی 

. ٲی قٹز  ٖبضیزض ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ٲی قٹز 
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گالَاًیشاسیَى   ( ب 

ػولیات گالَاًیشُ گزم  -

ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ حبٸی . ز ٦بٲال تٳیع قسٺ آٲبزٺ ٸضٸز ثٻ ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ اؾت ټٷ٫بٲی ٦ٻ ٞٹال

زض % 5/98ایٵ اؾتبٶساضز ضٸی ثب حسا٢٭ ذٯٹلاؾت ٦ٻ زض ASTM B6  ضٸی ثب اؾتبٶساضز

يٳٵ ایٷ٧ٻ زض ثًٗی اٸ٢بت ٲٳ٧ٵ اؾت ؾبیع ٞٯعات زی٫ط ثٻ . ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ٢طاض ٲی ٪یطز 

. قٹز تب ذبنیت پٹقف پصیطی زاقتٻ ثبقس ٲصاة ضٸی ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ايبٞٻ 

زضرٻ ؾبٶتی٫طاز اؾت ٦ٻ زض ایٵ  445-455زٲبی ٲصاة ضٸی ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ٲٗٳٹال ثیٵ 

زٲب ضٸی ثٻ حبٮت ٲصاة اؾت ثٷبثطایٵ ٞٹالز ټٷ٫بٲی ٦ٻ ٸاضز ٪بٮٹاٶیعٺ ٲی قٹز ثبیس آٶ٣سض 

ضٸی ٞٹالز ثٹرٹز آیس زض ایٵ ٲصاة ثٳبٶس تب ثٻ زٲبی ٲُٯٹة ثطؾس ٸ پٹقف ٪بٮٹاٶیعٺ ثط 

ز٢ی٣ٻ َٹ٬ ث٧كس ٦ٻ اٮجتٻ  10يٳٵ ایٷ٧ٻ ٦٭ ٖٳٯیبت ٪بٮٹاٶیعٺ ٦طزٴ زض ٸاٴ ثبیس ٦ٳتط اظ 

ٲٹضز پٹقف ضٸی  يربٲت  ٦ٱ ٸ ظیبز قسٴ ایٵ ظٲبٴ ثیكتط ثؿت٫ی ثٻ يربٲت ٞٹالز ٸ

. زاضز ٶیبظ 

نٹضت ؾطیٕ ټٷ٫بٲی٧ٻ ٞٹالز اظ ٸاٴ ذبضد قس ثطای اٞعایف ٦یٟیت پٹقف ٪بٮٹاٶیعٺ آٶطا ة

ثسیٵ . ٲی ٪ٹیٷس  Cuenchingایٵ ٖٳٯیبت ضا ذٷ٥ ٦طزٴ ؾطیٕ یب . ذٷ٥ ٲی ٦ٷٷس 

تطتیت ٦ٻ ٞٹالز ٸ ضٸی اٶسٸز قسٺ ضا ثالٞبنٯٻ ٸاضز ٲرعٴ آثی ٦ٻ حبٸی ثطذی اٞعٸزٶی 

ټبی قیٳیبیی اؾت ٲی ٦ٷٷس ٦ٻ ٲٹرت ایزبز الیٻ ای ثط ضٸی پٹقف ٪بٮٹاٶیعٺ ٲی قٹز ٸ 

. پٹقف ٪بٮٹاٶیعٺ ٲی قٹز ایٵ ذٹز ٲٹرت ٲحبٞٓت 
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ٲطاح٭ ت٧ٳیٯی زی٫ط ٶیع رٽت اٞعایف َٹ٬ ٖٳط ٪بٮٹاٶیعٺ ایزبز قسٺ ٸ اٞعایف ٦یٟت 

قطاثٻ ټب ٸ تطٲیٱ ٮ٧ٻ ټبی ٞب٢س پٹقف  ٢ُٗٻ اٶزبٰ ٲی قٹز ٸ ٲبٶٷس پب٤ ٦طزٴ 

  (Icicle  ) ٲی ثبقس ٦ٻ ثٹؾیٯٻ اثعاضی ؾبزٺ ٲبٶٷس ؾٳجبزٺ ٸ ؾٷ٩ اظ ثیٵ ٲی ضٸز .

تىٌَلَصی ساذت ٍاى گالَاًیشُ گزم (  2-2)

ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ی٧ی اظ ٲٽٳتطیٵ ارعاء ٞطآیٷس ٪بٮٹاٶیعٺ ٪طٰ ٲی ثبقس ثب تٹرٻ ثٻ ٸرٹز ضٸی 

ٲصاة زض ٸاٴ ، ثٹرٹز آٲسٴ ټط٪ٹٶٻ ٖیت ٸ یب ٶ٣م ٢بث٭ ٲالحٓٻ زض ٸاٴ ٲی تٹاٶس ٲٷزط ثٻ 

. ٞطاٸاٴ قٹز  ظیبٴ ټبی ٲبٮیثطٸظ ٞبرٗٻ اٶؿبٶی ٸ 

اٲ٭ ٲٹحط ثط اٞعایف ٖٳط ٸاٴ ، ٶٹٔ ٞٹالز ث٧بض ضٞتٻ زض ؾبذت ثسٶٻ ٸاٴ ، ٲٽٳتطیٵ ٖٹ

 ٸ ٶحٹٺ اٶت٣ب٬ حطاضت ٦یٟیت ٸ َطاحی ٸ ټٳچٷیٵ ٦یٟیت رٹق٧بضی زض ٲٷب١َ ٲرتٯٝ

. آٴ ٲی ثبقس 

جٌس ٍ آًالیش ضیویايی ٍاى   -

ث٧بض ی٧ی اظ ٞب٦تٹضټبی انٯی زض اٶتربة ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ، رٷؽ ٸ آٶبٮیع قیٳیبیی ٞٹالز 

اظ آٶزب ٦ٻ ؾُٹح زاذٯی ٸاٴ ټٳٹاضٺ زض ٲٗطو حٳٯٻ . ضٞتٻ زض ؾبذت آٴ ٲی ثبقس 

ذٹضٶسٺ ٲصاة ضٸی ثٹزٺ ٦ٻ ٶٽبیتب ٲٷتذ ثٻ ٞطؾبیف ٸ ترطیت آٴ ٲی ٪طزز ، ٮصا ثبیس ثب 

ٶتربة ٞٹالز ٲٷبؾت حتی االٲ٧بٴ اظ قست ایٵ حٳٯٻ ٦ٻ ثبٖج ٸا٦ٷف آټٵ ٸ ضٸی ٲی 

. قٹز ٦بؾتٻ ٪طزز 

نٯی رٷؽ ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ، ٲ٣بٸٲت زض ثطاثط ذٹضز٪ی ٶبقی اظ حٳٯٻ ضٸی ٲصاة ا ذبنیت   

ٞٹالز ٲٷبؾت ثطای ایٵ ٲٷٓٹض ثبیس حسا٢٭ ٲ٣ساض ٦طثٵ ٸ ؾیٯیؿیٱ ضا زاقتٻ ٸ . ٲی ثبقس 

. زضنس ٲ٣بزیط ؾبیط ٖٷبنط آٮیبغی آٴ زض حس ثؿیبض پبییٵ ثبقس 
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: زټبی ٲص٦ٹض ثطضؾی ٲی ٪طزز زض ایٷزب تبحیط ثطذی ٖٷبنط قیٳیبیی ٲٹرٹز زض ٞٹال

 

:  وزتي ( الف 

ایٵ ٲُٯت زض . ټطچٻ زضنس ٦طثٵ ظیبزتط ثبقس ، ٸا٦ٷف آټٵ ، ضٸی قسیستط ذٹاټس قس 

ټط٢سض زضنس ٦طثٵ ثیكتط ثبقس ، آټٵ ثیكتطی زض . ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾت  2-1تهٹیط 

. ٸا٦ٷف قط٦ت ٲی ٶٳبیس 

: سیلیسین ( ب 

زضنس ٦ٳی اظ ؾیٯیؿیٱ ٲیعاٴ حٳٯٻ ضا اٞعایف زازٺ  ثطاؾبؼ تح٣ی٣بت اٶزبٰ قسٺ ، حتی

ثطاثط اٞعٸٶتط اظ ٞٹالز  20تب  15زضنس ؾیٯیؿیٱ ٲیعاٴ حٳٯٻ ضٸی ثٻ آټٵ  8/0، ثُٹضی٧ٻ ثب 

تبحیط ٲ٣ساض ؾیٯیؿیٱ زض ٞٹالز ، ثط اتالٜ آټٵ زض  2-2تهٹیط . ثسٸٴ ؾیٯیؿیٱ ٲی ثبقس 

. ضٸٶس حالٮیت ضا ٶكبٴ ٲی زټس 

: گَگزز ( ج 

یف ټبی ٪ٹ٪طزی ٶؿجت ثٻ ٶٹاحی ٲزبٸضی ٦ٻ ٞب٢س ٪ٹ٪طز اؾت ، ثب قست ثیكتطی رسا 

يٳٷب ٲیعاٴ حٳٯٻ ثٻ زیٹاضٺ ٸاٴ زض نٹضت اٞعایف حطاضت . ٲٹضز حٳٯٻ ٸا٢ٕ ٲی قٹز 

رسایف ټبیی اظ ایٵ ٶٹٔ ا٪ط ثهٹضت ٮ٧ٻ ټبیی ثب اٶساظٺ ثعض٨ . زټی اٞعٸٶتط ٲی ٪طزز 

. اٴ حٳٯٻ ٸضی ثٻ ٞٹالز زاضز ثبقس ، تبحیط تٗییٵ ٦ٷٷسٺ ای ثط ٲیع

:  آلَهیٌیَم ( ز 

ٸرٹز آٮٹٲیٷیٹٰ زض ٞٹالز ثهٹضت ی٥ ٖٷهط آٮیبی ثٻ ټیچ ٸرٻ تبحیطی ثط ٸا٦ٷف آټٵ ، 

% 17ٸ یب ٞٹالز ثب (  Armco) ٲیعاٴ اتالٜ آټٵ ٖٳال زض ٞٹالز آضٲ٧ٹ . ضٸی ٶساضز 

. آٮٹٲیٷیٹٰ ټیچ ٞط٢ی ٶٳی ٦ٷس % 52/1آٮٹٲیٷیٹٰ ٸ یب ٞٹالز ثب 
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:  وزٍم ٍ هٌگٌش( ُ 

. زضنس ٦طٸٰ ، ٲیعاٴ حٳٯٻ ضا زٸ ثطاثط ٲی ٦ٷس  6/0ثط اؾبؼ تزبضة ٲح٣٣یٵ ، ٲ٣ساض  

زضنس ٲٷ٫ٷع زاضای حسا٦خط حالٮیت زض زاٲٷٻ زضرٻ حطاضتٽبی  65/2ټٳچٷیٵ ٲ٣ساض 

ؾطٖت ثبالی حالٮیت اؾبؾب ؾجت ذٹضز٪ی ٸ ٶكت ٸاٶٽبی . ثحطاٶی ٪بٮٹاٶیعٺ ٲی ثبقس 

. ٲی ٪طزز ٪بٮٹاٶیعٺ 

فَالزّای هَرز استفازُ زر ساذت ٍاى   (  2-3)

ضٞتبض اٶٹأ ٞٹالزټبی ٲرتٯٝ زض اضتجبٌ ثب ٲٷبؾت ثٹزٴ آٶٽب ثطای ؾبذت ٸاٶٽبی ٪بٮٹاٶیعٺ 

اٸٮیٵ ٪عاضـ ٲؿتٷس زض ایٵ ذهٹل . ثهٹضت اؾبؾی ٲٹضز پػٸټف ٸا٢ٕ قسٺ اؾت 

. زی٫٭ اضائٻ ٪طزیسٺ اؾت  -تٹؾٍ ی٧ی اظ ٲح٣٣یٵ ثٷبٰ ؼ

% 2/0ثطاؾبؼ ٶٓطیٻ ٸی ٸض٠ ټبی ٞٹالزی ٲٷبؾت ثطای ٸاٶٽبی ٪بٮٹاٶیعٺ ٶجبیس ثیكتط اظ    

ٸی ٶكبٴ زاز ٦ٻ ٸرٹز ؾیٯیؿیٱ ثٻ ټط . ٞؿٟط زاقتٻ ثبقس % 5/0ٲٷ٫ٷع ٸ % ٦5/0طثٵ ، 

ؾیٯیؿیٱ ثبقس ثٗس اظ ؾٻ ټٟتٻ ثب ٞطؾبیف قسیس % 5/0ٸاٶی ٦ٻ زاضای . ٲیعاٴ ٲًط اؾت 

. ٲٹارٻ ٲی ٪طزز 

زثٵ تطتیت اظ ٖٷهط ؾیٯیؿیٱ ثٻ زٮی٭ آٶ٧ٻ ثُٹض ٢بث٭ ٲالحٓٻ ای ؾطٖت حالٮیت ضا ة   

. زض نٹضت َٹالٶی قسٴ حٳٯٻ اٞعایف ٲی زټس ، ثبیس ارتٷبة قٹز 

ثب تٹرٻ ثٻ ٲُبٮت ٞٹ٠ اٮص٦ط ، ثطذی ٞٹالزټبی ٲٷبؾت زض ؾبذت ٸاٶٽبی ٪بٮٹاٶیعٺ ثٻ   

: قطح شی٭ ٲٗطٞی ٲی ٪طزز 
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(  Armco) فَالز آرهىَ  -

ضٞتبض ٲؿبٖس ٞٹالز آضٲ٧ٹ ٦ٻ ت٣طیجب آټٵ ذبٮم ثٹزٺ ٸ ٲ٣بزیط ٦طثٵ ٸ ؾیٯیؿیٱ آٴ     

 ثؿیبض ٦ٱ اؾت ، ثبٖج ٪طزیسٺ ٦ٻ ثٗٷٹاٴ ی٧ی اظ ٲٷبؾت تطیٵ ٞٹالزټب ثطای ؾبذت 

. ٸاٴ ټبی ٪بٮٹاٶیعٺ ٸ تزٽیعات ٲٹضز اؾتٟبزٺ زض حٳبٰ ټبی ضٸی ثبقس 

 A120- ASTMفَالز  -

. ض اظ ٶٹٔ ٞٹالزټبی ثب ٲ٣بزیط ثؿیبض ٦ٱ ٦طثٵ ٸ ؾیٯیؿیٱ ٸ ٞؿٟط ٲی ثبقس ٞٹالز ٲص٦ٹ    

 ASTM-A285-grade Bفَالز  -

ٞٹالز ٲص٦ٹض ٶیع ثطای ؾبذت ٸاٶٽبی ٪بٮٹاٶیعٺ ٲٷبؾت ٪عاضـ قسٺ ٸ چٷبٶچٻ زض     

ؾب٬ ٢بث٭ اؾتٟبزٺ ٲی  9تٗٳیطات ازٸاضی ٸاٶٽب ثُٹض ٲٷبؾت رٹق٧بضی ٸ تطٲیٱ ٪طزز تب 

. ثبقس 

 ضراهت جسارُ ٍاى (  2-4)

: اٶتربة تئٹضی٥ يربٲت رساضٺ ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ تبثٕ ٖٹاٲ٭ شی٭ اؾت     

ؾطٖت ذٹضز٪ی ٸاٴ تٹؾٍ ٞٯع ٲصاة  ( اٮٝ 

ٞكبض ټیسضٸاؾتبتی٥ اٖٳب٬ قسٺ ثٻ رساضٺ ٸاٴ تحت تبحیط اضتٟبٔ ٲصاة ضٸی ٲٹرٹز ( ة 

زض آٴ  

  ٲ٣بٸٲت رٷؽ ٸاٴ زض زضرٻ حطاضت ٦بضی حٳبٰ ضٸی( د  

تٹاٶبیی ٶ٫ٽساضی رساضٺ ټبی ٸاٴ ٲصاة تٹؾٍ آرط٦بضی اَطاٜ آٴ ٸ یب ؾبیط ارعاء ( ز 

.  ت٣ٹیت ٦ٷٷسٺ 
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ٮی٧ٵ ثٻ ٖٯت آٶ٧ٻ ٲتٛیطټب پیچیسٺ ٸ ٲتٗسز ثٹزٺ ٸ ٲحبؾجٻ ز٢ی١ يربٲت ٲٹضز ٶیبظ 

. رساضٺ ٸاٴ ٚیط ٲٳ٧ٵ ٲی ثبقس ، ٮصا اٶتربة ثط پبیٻ اَالٖبت تزطثی نٹضت ٲی ٪یطز 

ٲیٯیٳتط  50اٮی  30اٶساظٺ ٸاٴ ٸ ارعاء ت٣ٹیت ٦ٷٷسٺ آٴ ، يربٲت رساضٺ ٲٗٳٹال اظ ثؿتٻ ثٻ 

.. ٲتٛیط ٲی ثبقس 

ٲیٯیٳتط ٸ يربٲت  40اٮی  30يربٲت رساضٺ ٸاٶٽبی ٪بٮٹاٶیعٺ ٦ٹچ٥ ٸ ٦ٱ ٖٳ١ ٲٗٳٹال اظ 

ثطای ٲ٣بزیط ظیبز تٹٮیس زض ٞطآیٷس پیٹؾتٻ . ٲیٯیٳتط ٲی ثبقس  50رساضٺ ؾبیط ٸاٶٽب تب 

. ٸاٶیعٺ ٸض٠ ٦ٹی٭ ، يربٲت ثیكتط ٲٹضز ٶیبظ اؾت ٪ب٬

. اَطاٜ ٸاٴ ٲٗٳٹال ثطاثط ثب يربٲت رساضٺ ٸاٴ ٲی ثبقس  (ٖسؾی )  يربٲت ٞٯٷذ

 اتؼاز ٍ ضىل ٍاى  (  2-5)

اثٗبز ٸ ق٧٭ ٸاٶٽبی ٪بٮٹاٶیعٺ انٹال تبثٕ اٶساظٺ ٸ ق٧٭ ٢ُٗبتی اؾت ٦ٻ ٲی ذٹاټٷس زض     

ٴ ثبیس ثٷحٹی ثبقس ٦ٻ ٢ُٗبت ثتٹاٶٷس ثٻ ؾطٖت ٸ ثٻ آٴ ٪بٮٹاٶیعٺ قٹٶس ٸ ټٳچٷیٵ ٸا

. آؾبٶی ٸاضز آٴ قٹٶس 

ټٳچٷیٵ ؾُح ٲصاة ضٸی ثبیس حتی االٲ٧بٴ ٦ٹچ٥ ثٹزٺ تب اظ اتالٜ حطاضتی ٶبقی اظ   

٦ٹچ٥ ثٹزٴ ؾُح ٲصاة ٶٻ تٷٽب ٲٹرت نطٞٻ رٹیی زض ٲهطٜ  . تكٗكٕ رٯٹ٪یطی قٹز 

 شاة ، تٹٮیس ذب٦ؿتط ضٸی ضا ت٣ٯی٭ اتطغی قسٺ ثٯ٧ٻ ثٻ ٮحبِ ٦بټف ا٦ؿیساؾیٹٴ ٰ

ٖالٸٺ ثط ایٵ ٦بټف تكٗكٕ حطاضتی اظ ؾُح ٲصاة اظ اٶت٣ب٬ حطاضت زض َٹ٬ . ٲی زټس 

. زیٹاضٺ ټبی ٸاٴ ٦بؾتٻ ٸ زض ٶتیزٻ ٲٷزط ثٻ ٖٳطَٹالٶی تط ٸاٴ ٲی قٹز 

اظ َطٜ زی٫ط ثطای ثبالثطزٴ ْطٞیت تٹٮیس ، الظٰ اؾت ٸاٴ ٲصاة ثٻ اٶساظٺ ٦بٞی ثعض٨    

ٸزٺ ٸ ْطٞیت حطاضتی ثبالیی زاقتٻ تب ثتٹاٶٷس حطاضت ٦بٞی ضا زض ذٹز ٶ٫ٽساقتٻ ٸ اظ اٞت ة

حطاضتی ٶبقی اظ ٸضٸز ٢ُٗبت ؾطز ثٻ آٴ رٯٹ٪یطی قٹز ، ٲٗٳٹال ٸظٴ ضٸی زض ٸاٴ ٲصاة  
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. ؾت ٦ٻ زض َی ی٥ ؾبٖت زض آٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ٲی قٹز ا ثطاثط ٸظٴ ٢ُٗبتی 40تب  20حسٸزا 

. تٷبة اظ ٶٹؾبٶبت حطاضتی ٲصاة ٲی ثبقس ایٵ اٲط ثٳٷٓٹض اد

ا٪ط اٶساظٺ ٸاٴ ثطای اٞعایف ْطٞیت تٹٮیس يطٸضت زاضز ٦ٻ اٞعایف یبثس ، تطریحب ثزبی    

ثٗجبضتی زی٫ط ؾُح ٶبحیٻ ای ٦ٻ حطاضت . اظزیبز َٹ٬ ٸ ٖطو ، ثبیس ٖٳ١ آٶطا اٞعایف زاز 

ا حطاضت اظ َطی١ زازٺ ٲی قٹز حتی االٲ٧بٴ ثعض٨ ٸ ؾُح ٲصاة ٦ٹچ٥ ثبقس ، ظیط

. ٸاضز ٸ اظ ؾُح حٳبٰ ٲصاة ذبضد ٲی ٪طزز ( ٸ ٶٻ اظ تٻ ٸاٴ ) ؾُٹح زیٹاضٺ ټبی ٸاٴ 

ټٳچٷیٵ الظٰ اؾت اظ ٸاٶٽبی ثب ق٧٭ پیچیسٺ ٸ یب ٪ٹقٻ ټبی تیع ٸ ظٸایبی ٢بئٳٻ احتطاظ    

.  آؾیت ټبی ٶبقی اظ تٷف ټبی حطاضتی قسیس ، ٲ٣بٸٲت ٦ٳتطی زاضٶس  ٶٳٹز ظیطا زض ثطاثط

ٖس اظ ٸاٶٽبی  116زض شی٭ ثطای اضائٻ ی٥ تهٹیط شټٷی اظ اثٗبز ٸاٶٽب ، ٲحسٸزٺ اثٗبز    

٪بٮٹاٶیعٺ ثطذی اظ قط٦تٽبی ٪بٮٹاٶیعٺ ٪طٰ ٸاثؿتٻ ثٻ اٶزٳٵ ٪بٮٹاٶیعٺ ٦بضاٴ آٲطی٧ب ش٦ط 

: ٲیكٹز 

( :  L) طَل ٍاى ّا ( الف 

تٗساز ٸاٶٽب % 15 ٲتط                  ٦4ٹچ٧تط اظ (                  1-اٮٝ 

تٗساز ٸاٶٽب % 20                     ٲتط 7تب  4ثیٵ (                  2-اٮٝ 

تٗساز ٸاٶٽب % 30                   ٲتط 10تب  7ثیٵ (                  3-اٮٝ 

تٗساز ٸاٶٽب % 15                   ٲتط 10ثیكتط اظ (                  4-اٮٝ 
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( :  W) ٍاى ّا  ػزض( ب  

تٗساز ٸاٶٽب % 15ٲتط                    ٦1ٳتط اظ (                 1-ة 

تٗساز ٸاٶٽب % 70ٲتط                     5/1تب  1ثیٵ (                  2-ة 

تٗساز ٸاٶٽب % 15ٲتط                   5/1ثیكتط اظ       (            3-ة 

. ٲتط ٲی ثبقس  5/4ٲتط ٸ حسا٦خط آٴ ثطاثط  6/0حسا٢٭ ٖطو ٸاٴ ثطاثط 

( :  D) ػوك ٍاى ّا ( ج  

تٗساز ٸاٶٽب % 35ٲتط                     5/1تب  1ثیٵ (              1-د 

تٗساز ٸاٶٽب % 65ٲتط                   5/1ثیكتط اظ (              2-د 

. تط ٲی ثبقس ٰ 15/3ٲتط ٸ حسا٦خط آٴ ثطاثط  1حسا٢٭ ٖٳ١ ٸاٴ ثطاثط 

تٵ ضٸی ٸ  12ٲتط ٸ ثب ٪ٷزبیف  8/2*6/0*1يٳٷب ٦ٹچ٧تطیٵ ٸاٶٽبی ٲص٦ٹض ثٻ اثٗبز     

. تٵ ضٸی ٲی ثبقس  900حسٸز ٲتط ثب ٪ٷزبیف  14*5/4*2/2ثعض٪تطیٵ آٶٽب ثٻ اثٗبز 

ٲیٯیٳتط   50يربٲت ٞٹالز ٖٳستب    

ٲیٯیٳتط ثطای ٸاٴ ټبی ٦ٹچ٥ ٸ ٦ٱ ٖطو   40تب 30يربٲت ټبی زی٫ط 

يربٲت ثیكتط  ( ثطای ٲخب٬ ثطای ٸاٶٽتی ٪بٮٹاٶیعٺ ؾیٱ ٸ ٸ ٦ٹی٭ ) ثطای تٹٮیسات ثیكتط 

زیٹاضٺ ٲٳ٧ٵ اؾت احتیبد قٹز ٸ یب ایٷ٧ٻ زیٹاضٺ ثب پٹقف زازٴ رٹـ يریٱ تط ٪طزز 

. يربٲت ٞالٶچ ٸاٴ ت٣طیجب ټٱ يربٲت رساضٺ ٸاٴ ٲی ثبقس 
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ضىل ٌّسسی   -

ٲتٛیطټبی شی٭ ٖٳٹٲی تط ټؿتٷس  

اٶتٽب ؾبذتٻ ٲی  2ثٻ ټٱ رٹـ ثب   Uثؿت٫ی ثٻ َٹ٬ ٸاٴ اظ ی٥ یب چٷس ٞٹالز  -1هتغیز 

ٮجٻ ذٱ ٲی ٪طزٶس زض ایٵ ضاٺ رٹـ زض ٶٹاحی ذُطٶب٤ ٶیؿت ٸ  ؾٻقٹز ٦ٻ زض 

ایٵ ق٧٭ ٸاٴ زض نٹضت  . تٛییطی ٲبثیٵ ٦ٝ ، رساضٺ ٸ ٪ٹقٻ ټبی ٖٳٹزی ٶیؿت 

. اؾال٨ اتٹٲبتی٥ ٲسضٴ ؾبذتٻ ٲی قٹٶس  اٲ٧بٴ ثب ضٸقٽبی رٹق٧بضی اٮ٧تطٸ           

زض ایٷزب زٸ رساضٺ ثب  ټٳس٪ط ثب زٸ اٶتٽبی ٸض٢ٻ پیف ٞط ٰ قسٺ زض حبٮت تحت  -2هتغیز 

رٹـ ٲی قٹٶس چٹٴ رساضٺ ٸاٴ ضٸی ٸض٢ٻ ٦ٝ ٢طاض ٲی ٪یطٶس ، رٹقٽبی زض ٦ٝ 

ٲی تٹاٶس ٣ٍٞ تٹؾٍ رٹق٧بضی اٮ٧تطٸز ٸ ا٦ی اؾتیٯٵ اٶزبٰ ٪یطز ٸ چٹٴ آٶٽب زض 

ٶٹاحی ثبض ثحطاٶی ٲٷبؾت ٶیؿتٷس ، رٹقٽب زض ذُط ٲی ثبقٷس ثٻ ذهٹل زض ٸاٶٽبی 

. ؾت ٸ ثٷسضت اؾتٟبزٺ ٲی قٹز ثٻ ضٸظ ٶیٖٳی١ ایٵ ضٸـ ؾبذت 

اٶساظٺ ٸاٴ ثبیؿتی ثطای ٢ُٗبت ٲٹضز ٪بٮٹاٶیعٺ ، ؾیؿتٱ حطاضت زټی ٸ اظ ټٳٻ رٽبت     

زا٢٭ ضؾبٶسٴ حطاضت زټی ٸ اظ ؾُح ٸاٴ ثبیؿتی زض حس اٲ٧بٴ ثطای ثٻ ح. ٲٷبؾت ثبقس 

ټٳٻ رٽبت ٲٷبؾت ثبقس ، ؾُح ٸاٴ ثبیؿتی زض حساٲ٧بٴ ثطای ثٻ حسا٢٭ ضؾبٶسٴ حطاضتی 

ٶ٫ٽساضی ثب ایٵ َطی٣ٻ ٶٻ ٣ٍٞ تبحیط ؾٹذت . ٦ٻ ثٻ زٮی٭ اٶت٣ب٬ اظ ثیٵ ثطٸز ٦ٹچ٥ ثبقس 

٦بټف  ضا ثٽجٹز ٲی زټس ثٯ٧ٻ ٶیع تٹٮیس ذب٦ؿتط ضٸی ثسٮی٭ ؾُح ٦ٹچ٧تط ٲٹضز ا٦ؿیس ، 

ٲی یبثس  ثب ٦بټف اٶت٣ب٬ حطاضت اظ ؾُح ضٸی ، حطاضت اظ زیٹاضٺ ٸاٴ ٲی تٹاٶس ٶیع ٦بټف 

. یبثس ٦ٻ ٲی تٹاٶس زض ی٥ ٖٳط َٹالٶی تط ٸاٴ ٶتیزٻ زټس 
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ٞكبض . ٞكبض حطاضتی زض زیٹاضٺ ټب ثب ٖٳ١ ٶیبظـ ٸاٴ ٸ زض ټٳٻ رٽبت ، تٗییٵ ٲی ٪طزز    

ظٲبٴ ٖٳط ٸاٴ ٲی ثبقس ، ٞكبض حطاضت اظ رساضٺ ټب  حطاضتی ٶیع ٖبٲ٭ تٗییٵ ٦ٷٷسٺ رٽت

.  تزبٸظ ٶٳبیس (  kj/m2h 86000  ،7670BTحسٸز )  24kw/m2hٶجبیؿتی اظ 

حسٲتٹؾٍ ٶجبیؿتی ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪یطز ثٯ٧ٻ ٲٹيٕ ٸ ٞكبض حطاضتی حسا٦خط      

ضت ثطای حطاضت ثب اټٳیت تط ٲی ثبقس ثطای ٖٳط ٸاٴ ٞكبض حطاضت ٶٻ تٷٽب اظ ٲ٣ساض حطا

٢ُٗبت ٲٹضز ٪بٮٹاٶیعٺ اٶزبٰ ٲی ٪یطز ثٯ٧ٻ ٶیع حطاضت ٶیبظـ ثطای شٸة ضٸی زض زاذ٭ ٸاٴ 

ٲی ثبقس ٦ٻ حطاضت اظ ؾُح ضٸی ٲصاة اٶت٣ب٬ ٲی یبثس ٸ حطاضت ثطای ٪طٰ ٦طزٴ ظٶجی٭ ٸ 

. ٢بٮت ٞٷی ٦ٻ زض ٖٳ١ ٸاٴ ٲی ثبقس ث٧بض  ٲی ضٸز 

ثب ایزبز تٹٮیس ظیبزتط ، ضٸی ثبیؿتی ثٗٷٹاٴ ثطای رٯٹ٪یطی  اظ تٛییطات زضرٻ حطاضت ٸاٴ ،  

اٶساظٺ ٸاٴ ثبیؿتی ثطای اذتالٞبت زضرٻ حطاضت ٦ٱ ایزبز . ی٥ ؾپط حطاضتی ٖٳ٭ ٦ٷس 

قٹز ٸ تٹؾٍ حطاضت ث٧بض ضٞتٻ ٸاٴ ٸ حطاضت ٢طاضزازٴ آٴ ثٻ ٶ٫ٽساضی زضرٻ حطاضت 

اثط ٸظٴ ٢ُٗبت ٦ٻ ثط 40تب   30ٶطٲب٬ رجطاٴ ٪طزز ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ اٶساظٺ ٸاٴ ثبیؿتی حسٸز 

ٸ٢تی ... زض زاذ٭ ٸاٴ ضٸی ٢طاض ٲی ٪یطز ، ثبقس ٦ٻ قبٲ٭ ری٩ ټب ٸ چطخ زٶسٺ ټب ٸ ٚیطٺ 

 ٦20ٻ تٷٓیٱ زضرٻ حطاضت ذیٯی حؿبؼ اؾت ، ٲٳ٧ٵ ٲی قٹز ٦ٻ ٸظٴ ضٸی ضا حسٸز 

. ثطاثط  ٦بټف زټیٱ 
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ساذت ٍاًْای گالَاًیشُ (  2-6

یب چٷس ثسٶٻ ربٶجی ٞٹالزی پیف ق٧٭ ٪طٞتٻ ثب ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ثؿتٻ ثٻ َٹ٬ آٴ اظ ی٥ 

، رٹـ ٲی قٹز ،  ( ٦ٻ ټط ٦ساٰ اظ ؾٻ َطٜ ذٱ قسٺ اؾت ) ق٧٭ ٦ٻ ثٻ زٸ اٶتٽب  Uٲ٣ُٗٻ 

ثسیٵ تطتیت ټیچ٫ٹٶٻ رٹقی زض ٶٹاحی ذُط ٸ یب زض ٶٹاحی ٲیبٴ تٻ ٸ . ؾبذتٻ قسٺ اؾت 

ؾبذت ٸاٴ حتی اٮٳ٣سٸض  زض. زیٹاضٺ ټب ٸ یب زض ٪ٹقٻ ټبی ٖٳٹزی ٸض٠ ټب ٢طاض ٶٳی ٪یطز 

. ثبیس اظ ٪ٹقٻ ټبی تیع ٸ ظٸایبی ٢بئٳٻ ارتٷبة قٹز 

 ؾبذت ٸاٶٽبی ٪بٮٹاٶیعٺ ثب اثٗبز ثعض٨ ٸ ضٸـ انٹٮی زض ٦بضذبٶزبت ٲحسٸزی نٹضت     

ایٵ  . پیٯیٷ٩ آٮٳبٴ ٲی ثبقس  -ی٧ی اظ ایٵ قط٦تٽب زض ایٵ ظٲیٷٻ قط٦ت زثٯیٹ. ٲی ٪یطز 

٦بض زاقتٻ ٸ زاضای پطؾٷ٭ ٲترهم ٸ تزٽیعات ٲٷبؾت ؾب٬ ؾبث٣ٻ  100قط٦ت ثیف اظ 

ایٵ قط٦ت ٸاٶٽبی ٲصاة ثب . ثطای ؾبذت اٶٹأ ٸاٶٽبی شٸة ٲٷزٳٯٻ ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ٲی ثبقس 

. تٵ ضا ٲی ؾبظز  100اثٗبز ٲرتٯٝ ٸ ٸظٶٽبی ٪ٹٶب٪ٹٴ تب 

 ٸ یب ثب NCثب اؾتٟبزٺ اظ ٲبقیٵ ټبی ( ٲٹاز ذبٰ ) زض قط٦ت ٲعثٹض ثطق٧بضی ٸض٠    

ٖٳٯیبت ٞطٰ زټی ٸض٠ ثهٹضت ؾطز یب ٪طٰ اٶزبٰ . ضٸقٽبی ثطـ ثب ٪بظ نٹضت ٲی ٪یطز 

ٖٳٯیبت رٹق٧بضی ثب ز٢ت ٸ ثب ضٸـ اٮ٧تطی٧ی ثب اٮ٧تطٸز ضٸ٦ف زاض ، ضٸـ . قسٺ 

رٹق٧بضی ثب ٪بظ ٲحبّٞ ٸ رٹق٧بضی اتٹٲبتی٥ ؾطثبضٺ ای ثٳٷٓٹض تٹٮیس رٹقٽبی ثب ٲٹاز 

. ٸا٢ٕ ٲٹاز رٹـ ٲكبثٻ رٷؽ ٸاٴ ذٹاټس ثٹز ٦ٱ ؾیٯیؿیٱ نٹضت ٲی ٪یطز ٦ٻ زض 
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ًصة ٍاى  (   2-7

ٶهت ٸاٴ زض ٦ٹضٺ ثبیس ثب تٹرٻ ثٻ ٸيٗیت ٦ٹضٺ ٸ ٶیع ٲُبث١ زؾتٹضاٮٗٳٯٽبی ؾبظٶسٺ آٴ    

٢ج٭ اظ ٶهت ، زیٹاضٺ ٸاٴ ثبیس اظ ظٶ٫ٽب ٸ ارطاٰ ؾؿت ٸ ٲٹاز ذٹضٶسٺ ٸ . نٹضت پصیطز 

. ؾبیط ٶبذبٮهی ټب ظزایف قٹز 

. یسټب ضا ثبیس تٹؾٍ ضٸقٽبی ٲ٧بٶی٧ی ٸٮی ثسٸٴ ٶبټٳٹاض ؾبظی ؾُح رسا ٶٳٹز ا٦ؽ   

ضٸـ ٲ٧بٶی٧ی ٲی تٹاٶس ضٸـ ثطؼ ٦بضی ثب اؾتٟبزٺ اظ ی٥ ثطؼ ؾبذتٻ قسٺ اظ ٲٹاز 

.  قیٳیبیی ثبقس 

ٸاٴ زض حیٵ ضٸٶس ٪طٲبیف ، زچبض اٶجؿبٌ قسٺ ٸ ثٷبثطایٵ ثبیس آظازاٶٻ ٲٷجؿٍ قٹز ،    

( ٞبنٯٻ ٲزبظ ) ٪بټٽبی نٯت ثبیس ثٳٷٓٹض اٶجؿبٌ آظاز زاضای ضٸازاضی  ٸاٶٽبی زاضای ت٧یٻ

پبیٻ ټبی ٲتحط٤ ثبیس ثٗس اظ ٶهت ٸاٴ . ٸ زیٹاضٺ ٸاٴ ثبقس ( ت٧یٻ ٪بټٽب ) ٲیبٴ پبیٻ ټب 

. ثُٹض ی٧ٷٹاذت تٷٓیٱ قٹز 

:  ًصة ٍاى گالَاًیشُ گزم ضاهل 

( ٦ٹضٺ ٪بٮٹاٶیعٺ ) ؾیؿتٱ حطاضت زټی ( اٮٝ 

. ٸاٶیعٺ ثطای ٶ٫ٽساضی ضٸی ٸاٴ ٪ب٬( ة  

ایٵ ٢ؿٳتی اظ ٦ٹضٺ ٪بٮٹاٶیعٺ ) تزٽیعات ثطای اٶساظٺ ٪یطی ٸ ٦ٷتط٬ زضرٻ حطاضت ( د  

( . اؾت 

ؾبذت ٸ ٲٹاز ث٧بض ضٞتٻ ؾبظـ ٸ ٲٹٶتبغ ؾیؿتٱ حطاضت زټی ٸ ٸاٴ ٸ ٦یٟیت تزٽیعات 

، آٶٽب ٶیع زض ټعیٷٻ ټب ٸ ثطای اٶساظٺ ٪یطی زضرٻ حطاضت ٸ ٦ٷتط٬ احطی زض ٖٳط ٸاٴ زاضز 

. ٦بضایی ٞطآیٷس ٪بٮٹاٶیعٺ ٲٹحطٶس 
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َجیٗی ، قٽطی ) اذتالٜ ؾیؿتٳٽبی حطاضتی ثب ٲٷبثٕ اٶطغی ٲٷبؾت ٲٹرٹز ٲخ٭ ٪بظ 

ؾیؿتٱ حطاضتی ٶهت قسٺ ٸ ؾبذت . ثط٠ ٸ ٶٟت ٪ؿتطـ ٲی یبثٷس ... ( پطٸپبٴ ، ثٹتبٴ ٸ 

ٶی ٸاٴ ٦ٻ ز٢ی٣ب ثب ٦بټف ح٭ ذٹاؾت ٖٳط َٹال. قسٺ احط ظیبزی زض ٖٳط ٸاٴ زاضز 

ؾؿتٳٽبی حطاضتی ثب ایٵ ټسٜ انٯی  ٶبذٹاؾتٻ آټٵ زض اضتجبٌ ٲی ثبقٷس ، ثٻ ٪ؿتطـ

ټسایت قسٺ اٶس ٸ ٞٷی َطح ٪طزز ، حطاضت ٲٹرٹز ثُٹض ی٥ ق٧٭ ضٸی رساضٺ ټبی ٸاٴ 

تٹظیٕ ٲی قٹز ٦ٻ رٯٹ٪یطی ٲی ٦ٷس اظ ٶ٣بٌ زا٘ ٸ زضرٻ حطاضت ټبی ثحطاٶی زض زاذ٭ 

ټبی ٸاٴ چٹٴ ثٻ نالح ٶیؿت ٦ٻ ٞكبض حطاضت ثحطاٶی ضا ضٸی زیٹاضٺ ټبی ٸاٴ زیٹاضٺ 

ايبٞٻ ٦ٷیٱ ، تٹظیٕ ی٥ ق٧٭ حطاضت ضٸی ؾُح حطاضت زټی ثطای اؾتٟبزٺ ، حسا٦خط  

تٹنیٻ ټبی رٯٹتط ثطای تٹظیٕ حطاضت ثُٹض ٶبټٳٹاض . ٲٹرٹز ؾُح ٸاٴ ضٸی ٶیبظ ٲی قٹز 

پبییٵ تطیٵ ٢ُٗٻ ؾُح حطاضت زٮی٭ . ٶس ضٸی ؾُٹح حطاضت زیٵ ثٷبثطایٵ نحیح ٶیؿت

. ٲیٯی ٲتط ثبالی ؾُح الیٻ زض ضاؼ ثبقس  100ثبٮیٷی حسٸز 

: ثطای ثسؾت آٸضزٴ ٖٳط َٹالٶی ٸاٴ ، قطایٍ شی٭ ثبیؿتی ثطذٹضز ثب ٦ٹضٺ ٪بٮٹاٶیعٺ قٹز 

تٹظیٕ حطاضت ی٥ ق٧٭  ( اٮٝ 

حسا٢٭ اذتالٞبت زضرٻ حطاضت ضٸی ذبضری ٸاٴ  ( ة  

. زضرٻ ؾبٶتی٫طاز ثیكتط قٹز  480ضت زض زیٹاضٺ زاذٯی ٸاٴ ٶجبیس اظ زضرٻ حطا( د  

سیستن حزارتی تا گاس ٍ ًفت   -

ټٷ٫بٰ اؾتٟبزٺ اظ ٪بظ ٸ ٶٟت حطاضت اظ ٲكٗٯٽبی ٶهت قسٺ زض رساضٺ ټبی ٦ٹضٺ ث٧بض ٲی 

، اٶساظٺ ٸاٴ ٸ تٳبٰ رٽبت زاضز  ( ٪بظ یب ٶٟت ) ضٸز تٗساز ٲكٗٯٽب ثؿت٫ی ثٻ ؾٹذت 
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: حزارتی تزای ٍاًْای فَالزی سیستن 

حطاضت ٚیط ٲؿت٣یٱ ضٸی ٸض٢ٻ ټب ، ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ زض ٲ٣بث٭ تٳبؼ ٲؿت٣یٱ قٗٯٻ ټبی ( اٮٝ 

. ٪بظ تٹؾٍ ٸض٢ٻ ټبی آتكی حٟبْت ٲی ٪طزز 

ؾیؿتٱ حطاضتی زٸضاٶی ارجبضی ثطای ثٽجٹز ٸ تبحیط اٶطظِ ثٻ ٪بظټبی زا٘ زض ٲ٣بث٭ ( ة  

ة قسٺ زض ٲزبٸضت ٲحٟٓٻ احتطا٠ ، شذیطٺ ٲی قٹز  زیٹاضٺ ټبی ٸاٴ تٹؾٍ ی٥ ٞٵ ٶم

حطاضت زټی چطذكی ثب ٲكٗٯٽبی اٶػ٦تٹضی ذٹز اٮ٣بء چٹٴ ٞٵ ث٧بض ٶٳی ضٸز ، ټعیٷٻ ( د  

ٲكٗ٭ ټب ثُٹض ٖٳٹزی ٶهت ٲی . ټبی اٶطغی ٸ ٶ٫ٽساضی ثطای ایٵ ٦ٹضٺ ټب پبییٵ اؾت 

پؽ  . ٲی ٪طزٶس  قٹٶس ٸ ثُٹض ی٧ٷٹاذت ضٸی ٦ٷبضٺ ټبی َٹ٬ رساضٺ ټبی ٸاٴ تٹظیٕ

ٲبٶسٺ ٪بظټبی ؾٹذتٻ قسٺ ٞٹضاٴ ٲی ٦ٷٷس ثٻ ٢ؿٳت اٮ٣بء ٪بظټبی تٯٝ قسٺ ضٸی ی٥      

پرف ٦ٷٷسٺ ٸ ٲرٯٹٌ ٦ٷٷسٺ ٦ٻ ثٻ ٲحٟٓٻ ٦ٹضٺ ثط٪كت ٲی قٹز حطاضت اؾبؾب ثٻ 

. ٢ؿٳت ثبالتط زیٹاضٺ ټبی ٸاٴ ټسایت ٲی ٪طزز 

ت ظیبز ضٸی ٪ٹقٻ ټبی چٷس ٦ٹضٺ ټبی ثب ؾطٖت ظیبز ، ٲكٗٯٽبی ٞطاٸاٴ ثب ؾطٔ( ز  

 يٯٗی ٲ٣بث٭ ټٱ ٶهت ٲی قٹٶس ٸ آتف زض َٹ٬ ٦ٹضٺ ضاټطٸ ٸ اَطاٜ ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ

٪بظټبی زا٘ اَطاٜ ٸاٴ زض ؾطٖت ټبی اٶت٣بٮی ی٥ قٗ٭ ٲی چطذٷس ، . ٲی ثبقٷس  

. ٶ٣بٌ زا٘ ٸ ٶتیزٻ آٴ ٦ٳ٥ ثٻ احط ٪طٲبیی ثبال ٲی ثبقس  حصٜ

ت ی٥ ق٧٭ ٶیبظقسٺ ٸاٴ تٹؾٍ تبثف اظ ی٥ زیٹاضٺ ٦ٹضٺ ټبی ثب قٗٯٻ ترت ، حطاض( ٺ  

ٲكٗٯٽب زض ٲ٣بث٭ اضتٟبٔ زیٹاضٺ ټبی َٹٮی ٸاٴ ٶهت ٲی ٪طزٶس . زا٘ ثسؾت ٲی آیس 

ٲكٗ٭ زض ی٥ ؾطٖت ظیبز ٸ ز٢ی٣ب پیٹؾتٻ ثٻ  guarlثؿت٫ی ثٻ ٶٹٔ ٲكٗٯٽب ، ٪بظټبی 

ی٧ٷٹاذت  زیٹاضټبی زاذٯی ٦ٹضٺ تٹؾٍ حطاضت ٶیطٸی ٪طیع اظ ٲط٦ع زیٹاضٺ ټب ثُٹض

اتهب٬ ٲؿت٣یٱ ثب ٸاٴ ٲی تٹاٶس ثب ٢طاض ٪طٞتٵ ی٥ آرط زض رٯٹی ٲكٗ٭  . ثب٢ی ٲی ٲبٶٷس 
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تٹظیٕ حطاضت ذیٯی ی٥ ق٧٭ ثسؾت ٲی آیس ٸ٢تی ٦ٻ ٲكٗ٭ ټبی ثب ؾطٖت . حصٜ ٪طزز 

. ظیبز ٸ ٲكٗٯٽبی ثب قٗٯٻ ترت ث٧بض ثطٸٶس 

سیستن حزارت زّی الىتزيىی   -

سیستن حزارت زّی المايی   -

زض تٳبٰ ؾیؿتٱ ټبی حطاضتی قٷبذتٻ قسٺ ، حطاضت ایزبز قسٺ تٹؾٍ ٲكٗٯٽب یب 

 اٮٳٷتٽبی حطاضتی اظ رساضٺ ټبی ٸاٴ تٹؾٍ تبثف یب ربثزبیی ثٻ زاذ٭ ضٸی ټسایت 

ثٻ ټٳیٵ ٲٷٓٹض اذتالٜ زضرٻ حطاضت ٲٷبؾت يطٸضی اؾت ٸ ثب اٮ٣بء رساضٺ  . ٲی ٪طزز 

ی٥ ٦ٹی٭ اٮ٣بیی ضٸی زیٹاضٺ ذبضری ٸاٴ ؾیؿتٱ ټبی حطاضتی ی٥ رطیبٴ اٮ٧تطی٧ی زض 

احط ایٵ ؾیؿتٱ ټب ذیٯی ظیبز اؾت ٸ حطاضت  . ٶهت ٲی ٪طزز ٦ٻ ضٸی ضا حطاضت ٲی زټس 

٦بټف ٲی یبثس ٸ٢تی ٦ٻ زیٹاضټب ٸ ٦ٝ ٸاٴ ٦بٲال ایعٸٮٻ قسٺ اٶس ثب ارطای حطاضت ٲؿت٣یٱ 

. زض زیٹاضٺ ټبی ذبضری ٸاٴ ی٥ ٦ٷتط٬ حطاضت نحیح ٲٳ٧ٵ ٲی قٹز 

ستن حزارت زّی تا هماٍهت غیز هستمین  سی -

حطاضت تٹؾٍ حط٦ت رطیبٴ اٮ٧تطی٧ی اظ ؾیؿتٱ ٲ٣بٸٲت زاض ٲُبث١ ثب ٢بٶٹٴ غٸ٬     

ؾیؿتٱ ٲ٣بٸٲت زاض قبٲ٭ ؾیٱ ٞطٰ زاض ٲبضپیچ ذٹز؟؟ ( .  Q=I2R) ټسایت ٲی قٹز 

 ټسایت% (  40) ٸ ربثزبیی % (  60) حطاضت ثٻ زیٹاضٺ ټبی ٸاٴ تٹؾٍ تبثف . ٶیؿت 

ؾیٱ ټب ثٻ ٪طٸټٽبیی ت٣ؿیٱ ٲی قٹٶس ٦ٻ ٲی تٹاٶٷس ثُٹض رسا٪بٶٻ ذبٲٹـ . ٲی قٹز  

. ٪طزز ثُٹضی٧ٻ اٶطغی حطاضتی ٲی تٹاٶس زض ٲؿیط ټب ت٣ؿیٱ ٪طزز 
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اًساسُ گیزی زرجِ حزارت ، وٌتزل ٍ تٌظین    -

اذتالٜ ثیٵ زضرٻ حطاضت ضٸی ٲُٯٹة ٸ زضرٻ حطاضت ثحطاٶی رساضٺ زاذٯی ٸاٴ ٣ٍٞ 

زضرٻ ؾبٶتی٫طاز اؾت ثٷبثطایٵ اظ اټٳیت ثبالیی ثطذٹضزاض اؾت ثطای اٶساظٺ ٪یطی ،  30

٦ٷتط٬ ٸ حجت زضرٻ حطاضت ٸ ٶیع ثطای چ٥ ٲٷٓٱ ز٢ی١ ٦ٷتط٬ زضرٻ حطاضت ٸ ٸؾبی٭ 

. حجت 

اًساسُ گیزی ٍ وٌتزل زرجِ حزارت  

ضی زضرٻ تطٲٹ٦ٹپ٭ ټبی ٶٹٔ آټٵ ، ٦ؿتبٶتٹٰ ٸ ٶی٧٭ ، ٦طٰ ، ٶی٧٭ ثطای اٶساظٺ ٪ی    

تطٲٹ٦ٹپ٭ ثبیؿتی زض ٲ٣بث٭ ثطذٹضز ضٸی ٲصاة تٹؾٍ . حطاضت ضٸی ٲصاة ث٧بض ٲی ضٸٶس 

.  ی٥ ٮٹٮٻ ثب ی٥ اٶتٽبی ثؿتٻ قسٺ ٸ ؾبذتٻ قسٺ اظ ټٳبٴ ٲٹاز رساضٺ ٸاٴ ، حٟبْت ٪طزز 

ٲٗٳٹال زض ی٥ . ) آٴ ثبیؿتی ٶهت ٪طزز آٲب ثٻ آؾبٶی ٢بث٭ ثطزاقت ضٸی ٮجٻ ٸاٴ ثبقس 

زض ربیی٧ٻ حطاضت ٸاضزٺ ثیكتطیٵ اؾت ٸ آٴ ثبیؿتی آٸیعاٴ قٹز آظاز زض  ٸ ( ٪ٹقٻ ٸاٴ 

ثب اټٳیت تط اؾت ثطای ( ثطزاقت زضاؼ ٸ ذب٦ؿتط ضٸی ) ضٸی ٲصاة ، تٳیع ٦بضی ٲٷٓٱ 

اٶساظٺ ٪یطی زضرٻ حطاضت نحیح ، ټٷ٫بٰ ٪طٰ ٦طزٴ ثٻ ٶ٣ُٻ ٶعزی٥ ٸاٴ زضرٻ حطاضت 

. ٸاٴ تب ایٷ٧ٻ ضٸی قطٸٔ ثٻ شٸة ٶٳبیس حجت قسٺ ٲی ٲبٶس پكت زضرٻ حطاضت ٸا٢ٗی زض 

ثٷبثطایٵ تٹنیٻ ٲی قٹز ٦ٻ ٢طاض ثسټیٱ ٶهٝ ٮٹٮٻ ثبتطٲٹ٦ٹپ٭ ضا زض ٸاٴ ٲؿت٣٭ قسٺ ثٻ 

ی٥ ٦ٷتطٮط زی٫طی زازٺ اؾت ٲزعا اضا ٲح٭ ٶهت ثؿت٫ی ثٻ اذتالٜ ؾیؿتٱ حطاضت  

ؾتی زض زټی زاضز ٸ٢تی ٦ٻ ی٥ ٪بظ ٸ ٶٟت اؾتٟبزٺ ٲی قٹز ،  ی٥ تطٲٹ٦ٹپ٭ ايبٞی ثبی

ا٪ط ثٻ ټطحب٬ ، اٶطغی اٮ٧تطی٧ی اؾتٟبزٺ ٲی قٹز ، تطٲٹ٦ٹپ٭ ټبی . ٦ٹضٺ ٶهت ٪طزز 

. ظیبزی ثبیؿتی زض رساضٺ ټب ٸ ٦ٝ ٸاٴ ضٸی ٢طاض ٪یطز 
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. ثطای ٲ٣بیؿٻ تٹنیح ٖٳٹٲی ثط ایٵ اؾت ٦ٻ ی٥ تطٲٹٲتط رسا٪بٶٻ ٲٹرٹز زاقتٻ ثبقس 

: ز شی٭ اٶزبٰ ٪یطز اقتجبټبت زض حجت ٸ اٶساظٺ ٪یطی ٲی تٹاٶس زض ٲٹاض

ق٧ؿت یب ٲساض ٦ٹتبٺ تطٲٹ٦ٹپ٭ ( اٮٝ 

اقتجبټبت زض ٸؾبی٭ اٶساظٺ ٪یطی  ( ة  

. تطٲٹ٦ٹپ٭ ، ؾیؿتٳٽبی اتهب٬ ٸ حجت ٦ٷٷسٺ  ؾالٲتٖسٰ ( د  

. ؾیٱ پیچی ٚٯٍ ٸ اؾتٟبزٺ اظ ؾیٳٽبی ٚٯٍ ( ز  

ق٧ؿت ؾٷؿٹض تطٲٹ٦ٹپ٭  ( ٺ  

وٌتزل زرجِ حزارت   -

تٷٓیٱ زضرٻ حطاضت ضٸی ٲصاة ٸ ټٳچٷیٵ آالضٰ ٸ ٖٹاٲ٭ ٦ٷتط٬ ٸ ٸؾبی٭ حجت     

ٶ٫ٽجبٴ ) ؾت ٲته٭ ٪طزز ة٦ٷتط٬ ٸ آالضٰ ٲی تٹاٶس ثب ی٥ . حٟبْتی ضا ثٻ ٖٽسٺ ٲی ٪یطز 

ی٥ ٶ٫ٽجبٴ زائٳب اٲٷیت آٴ ضا ٦ٻ ثبیؿتی ټٳیكٻ ٶ٫ٽساقتٻ قٹز ٸ ثُٹضی٧ٻ ( یب زضثبٴ 

ایٳٷی اتٹٲبتی٥ ثهٹضت ض آالضٰ ٲسضٴ تټبی ؾیؿتٱ  ٸ زضی تی٥ آالضٰ نٹ. تبٲیٵ ٶٳبیس 

. ٸاٴ ضا ثٗٽسٺ زاضز 

ًگْساری ٍاى گالَاًیشُ (  2-8)

ټٷ٫بٲی٧ٻ ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ثطای ٲست َٹالٶی زض ذبضد اظ ٦بض٪بٺ ٶ٫ٽساضی ٲی قٹز ، حٟبْت 

ایٵ ٲحبٞٓت ثٗٷٹاٴ ٲخب٬ تٹؾٍ پٹقف ټبیی ثط ضٸی . آٴ زض ثطاثط ذٹضز٪ی يطٸضیؿت 

تحت ټیچ . آٴ زض اضتٟبٖی ثبٮتط اظ ؾُح ظٲیٵ تح١٣ ٲی پصیطز ٸاٴ ٸ ٶ٫ٽساضی ٸ اؾت٣طاض 

 .قطایٍ ٶجبیس آة ٸ ضَٹثت ثٻ زضٸٴ ٸاٴ ٶٟٹش ٦طزٺ ٸ رٳٕ قٹز 
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ی٥ ٸاٴ ثب زیٹاضٺ ذٹضزٺ قسٺ ٶبټٳٹاض تط ثٹزٺ ٸ ثٷبثطایٵ ثب قست ثیكتطی تٹؾٍ ضٸی   

. ٲصاة ٲٹضز حٳٯٻ ذٹضز٪ی ٸا٢ٕ ٲی قٹز 

 

ػوز ٍاى    (  2-9)

ق٧ؿت ثی ٲٹ٢ٕ ایزبز قسٺ تٹؾٍ ) ٸاٴ ضٸی ، اذتالٞی ٞی ٲبثیٵ ٢بثٯیت ٦بضی  زض ٖٳط

ٸ ٖٳط ٦بضی ( ق٧ؿت ٸ تٹؾٍ ؾٹضاخ ټب ثٻ زٮی٭ ٸا٦ٷف ٲٹيٗی ضٸی ثب رساضٺ ٞٹالز ٸاٴ 

. ایزبز ٲی قٹز ( ح٭ آټٵ ثب رساضٺ ٞٹالز تٹؾٍ ضٸی ٲصاة ) ٸاٴ 

حطاضت رساضٺ زاذٯی ٸاٴ زاضز ٖٳط ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ٶٻ ٣ٍٞ ثؿت٫ی زض ټٳٻ رٽبت ٸ زضرٻ 

ثٯ٧ٻ ٶیع زٺ ٶٹٔ ٞٹالز ٸاٴ ؾبذتٻ قسٺ اظ چ٫ٹٶ٫ی ؾُح رساضٺ ټبی زاذٯی ٸاٴ رسیس ٸ 

٦یٟیت ؾبذت زاضز ثؿت٫ی ثٻ ثبض ٸاٴ ٸ ٶ٫ٽساضی ٖٳط ٸاٴ ٲی تٹاٴ چٷس ٲبٺ ثطای ازاٲٻ 

. ؾب٬ ثطای ٸاٶٽبی ٪بٮٹاٶیعٺ ٲٗٳٹٮی ثبقس  10ٸ تب  Stripٸاٶٽبی ٪بٮٹاٶیعٺ 

 

راُ اًساسُ ٍاى جسيس  (  2-10)

زض َی ضٸٶس ٪طٲبیف ٸاٴ ٸ . ذُط نسٲٻ ٸاٴ ٲرهٹنب زض قطٸٔ ضاٺ اٶساظی ظیبز اؾت      

ضؾیسٴ ثٻ زضرٻ حطاضت ٦بٞی ٲصاة ضٸی ، ټٳٹاضٺ ذُط آؾی زیسٴ ٸاٴ تٹؾٍ تط٤ 

. ثطزاضی ٶبقی اظ ذٹضز٪ی ٞٯع ٲصاة ٸرٹز زاضز 

زاضی ثیٵ ثٯٹضی ثؿت٫ی ثٻ ظٲبٴ ٸ زضرٻ ٲ٣بٸٲت ٦ككی ٲٹضز ٶیبظ ثطای تط٤ ثط     

٦یٯٹ٪طٰ ثط ٲتط  10زضرٻ ؾبٶتی٫طاز ، ٲ٣ساض ٲ٣بٸٲت ٲعثٹض ٦ٳتط اظ  450زض . حطاضت زاضز 

ثٻ ٲٷٓٹض رٯٹ٪یطی اظ ترطیت ٸاٴ تٹؾٍ تط٤ ثطزاضی ، ٲیعاٴ ٪طٲبیف ٸ  . ٲطثٕ ٲی ثبقس 
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ثبیس ثؿیبض تسضیزی ذٷ٥ ٦بضی ثٳٷٓٹض ثٻ حسا٢٭ ضؾبٶسٴ ٶٹؾبٶبت زضرٻ حطاضت ٸاٴ ، 

. نٹضت پصیطز 

زضرٻ ؾبٶتی٫طاز ٲیبٴ رساضٺ زاذٯی ٸ ثیطٸٶی زیٹاضٺ  60اذتالٜ زضرٻ حطاضت حسٸز       

٦یٯٹ٪طٰ ثط ٲتط ٲطثٕ زض ٞٹالز قسٺ ٸ ثٷبثطایٵ  13اٮی  12ٸاٴ ؾجت ایزبز تٷف ټبی ثبٮٙ ثط 

ی اظ ٞكبض ٖالٸٺ ثط ایٵ ، تٷف ټبی ٦ككی ٶبـ. اظ حس ثحطاٶی تزبٸظ ٲی ٶٳبیس 

حسا٦خط ایٵ ٞكبض ټٳیكٻ زض حس ٞبن٭ تٻ ٸ زیٹاضٺ . ټیسضٸؾتبتی٥ ضٸی ٶیع ٸرٹز زاضز 

ثٹزٺ ٸ ثٷبثطایٵ ایٵ ٲٷ٣ُٻ زض َٹ٬ ضٸٶس ( َٹ٬ ٸاٴ ) ٸاٴ ٲرهٹنب زض ٸؾٍ زیٹاضٺ ربٶجی 

. ٪طٲبیف ، پطذُطتطیٵ ٶبحیٻ ٲی ثبقس 

تٹضاٮٗٳٯٽبی ؾبظٶسٺ ثٻ ارطا ضٸٶس ٪طٲبیف ی٥ ٸاٴ رسیس ، ټٳٹاضٺ ثبیس ٲُبث١ ثب زؼ    

زض ذال٬ ضٸٶس ٪طٲبیف ، تٗبز٬  . زضآٲسٺ ٸ ثُٹض ی٧ٷٹاذت ٸ ثٻ تسضیذ نٹضت ٲی پصیطز 

حطاضتی ثبیس زض ؾطاؾط ٸاٴ حّٟ قسٺ ٸ ایٵ اٲط حبئػ اټٳیت اؾت ٦ٻ زضرٻ حطاضت زضٸٴ 

ٺ ٸ  زضرٻ ؾبٶتی٫طاز تزبٸظ ٶٳٹزٺ ٸ اذتالٜ زضرٻ حطاضت ٲیبٴ زیٹاض 480ٸاٴ ٶجبیس اظ 

زضرٻ ؾبٶتی٫طاز ٸ َٹ٬ ٸاٴ ، ٶٹؾبٴ زضرٻ حطاضت  100ٸاٴ ٶجبیس ثیكتط اظ ( تٻ ) ٢بٖسٺ 

. زضرٻ ؾبٶتی٫طاز ثبقس  50ٶجبیس ثیف اظ 

ظٲبٴ ٲٹضز ٶیبظ ٪طٲبیف اؾبؾب تٹؾٍ اثٗبز ٸ ق٧٭ ٸاٴ تٗییٵ قسٺ ٸ ٸاٶٽبی ثعض٨     

الٶی تط ٶؿجت ثٻ ٸاٶٽبی ثسٮی٭ تٗبز٬ ٪طٲبیی ٲٹضز ٮعٸٰ ، ٶیبظٲٷس ثٻ ظٲبٴ ٪طٲبیف َٹ

. ٦ٹچ٥ ٲی ثبقس 

. ثؿتٻ ثٻ ؾبذتٳبٴ ٦ٹضٺ ٸ اثٗبز ٸاٴ ، ضٸٶس ٪طٲبیف ٲی تٹاٶس ثٻ ارطا زضآیس 
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زضرٻ ؾبٶتی٫طاز ، ضٸٶس ٪طٲبیف ثبیس ٶؿجتب تسضیزی ٸ آټؿتٻ نٹضت پصیطز  300تبحسٸز    

ؾٹة ٶٳی قٹز ، ٪طچٻ احتٳب٬ ثطٸظ تطز ق٧ٷی آثی ضٶ٩ ٞٹالز زی٫ط ذُطی ثطای ٸاٴ ٲح. 

ضٸٶس ٦بٲ٭ . زضرٻ ؾبٶتی٫طاز ثب٢ی ٲی ٲبٶس  300ٮی٧ٵ ٸاٴ اٚٯت ثطای ٲست ٦ٳی زض 

٪طٲبیف ٶٽبیی ضا ٲی تٹاٴ ثب ؾطٖت ثیكتطی ثٻ ارطاء زضآٸضز ٮی٧ٵ ثبیس ز٢ت ٶٳٹز ٦ٻ اظ 

. ٶٹؾبٶبت ثحطاٶی زضرٻ حطاضت تزبٸظ ٶكٹز 

پز وززى ٍاى تا ضوص رٍی  -

ثطزاضی ٶبقی اظ ٞٯع ٲصاة ، ٸاٴ ضا ثبیس ٣ٍٞ ثب ٞٯع ضٸی ذبٮم  ثٳٷٓٹض ٦بټف ذُط تط٤     

قٳف ټبی ضٸی ثٳٷٓٹض اٶت٣ب٬ حطاضت ثٽتط اظ زیٹاضٺ ټب ثٻ ضٸی ثبیس . پط ٶٳٹز % ( 99/99)

ټیچ٫ٹٶٻ ٞبنٯٻ ای ٶجبیس ٲبثیٵ . زض ٸاٴ ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ چیسٺ قٹز  2-3ٲُبث١ ثب تهٹیط 

. زیٹاضٺ ٸاٴ ٸ قٳف ټبی ضٸی ثبقس 

ایٵ اٲط ثٻ ٲٷعٮٻ ی٥ ٖبی١ . قٽبی ضٸی ض ا ٲی تٹاٴ تٹؾٍ ی٥ الیٻ ظٚب٬ پٹقبٶس قٱ  

حطاضتی ٲٷبؾت زض ٢ؿٳت ٞٹ٢بٶی ٸاٴ ثٹزٺ ٦ٻ زض يٳٵ ثٗٷٹاٴ ی٥ ٖبٲ٭ رٯٹ٪یطی ٦ٷٷسٺ 

. اظ ا٦ؿیس ضٸی ٶیع ٖٳ٭ ٲی ٦ٷس 

ٶرؿت قٱ قٽبی ضٸی چیسٺ قسٺ زض ٶعزی٥ یب رٷت زیٹاضٺ ٸاٴ شٸة قسٺ ٸ ثبٖج 

ثٳٷٓٹض ارتٷبة اظ اٖٳب٬ ٞكبض ظیبز ثط زیٹاضٺ . ٲی قٹز  Fe-Znٲحبّٞ  الیٻتك٧ی٭ ی٥ 

ٲیعاٴ اٶجؿبٌ . ) ٲیٯیٳتطی زض ٸؾٍ ٸاٴ ٲٷٓٹض ٲی ٪طزز  100ټبی ٸاٴ ، ی٥ ٞبنٯٻ ذبٮی 

( . ضٸی ت٣طیجب ؾٻ ثطاثط آټٵ اؾت 

ثٳٷٓٹض پبیساض ؾبظی قٳف ټبی ضٸی ٲی تٹاٴ اظ تیطټبی ٶطٰ چٹثی ٦ٻ زض ٞبنٯٻ ذبٮی 

ایٵ تیطټب تٹؾٍ اٶجؿبٌ قٳف ټبی ضٸی تحت  . ش٦ٹض ٢طاض ٲی ٪یطٶس ، اؾتٟبزٺ ٶٳٹز ٰ
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ٞكبض ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ ؾطاٶزبٰ زچبض ق٧ؿت قسٺ ٸ زض ٲصاة ضٸی ؾٹذتٻ ٸ ثط ؾُح ٲصاة 

. قٷبٸض ٲی قٹٶس 

افشٍزى ضوص سزب   -

٪بٮٹاٶیعٺ  اٞعٸزٴ ؾطة ثٻ ٸاٶٽبی ٪بٮٹاٶیعٺ ٖالٸٺ ثط ایٷ٧ٻ تب حسٸزی زض ؾبذتبض پٹقف  

ٲٹحط ثٹزٺ ، ثٗٷٹاٴ ثؿتطی ٲٷبؾت ثطای رٳٕ آٸضی زضاؼ تك٧ی٭ قسٺ زض ٸاٴ ٸ ټٳچٷیٵ 

ثهٹضت الیٻ ای ٲحبّٞ ٦ٻ اظ تٳبؼ ٲصاة ضٸی ثب تٻ ٸاٶٽبی ٞٹالزی ٪بٮٹاٶیعٺ رٯٹ٪یطی 

. ٦طزٺ ٸ اظ ذٹضز٪ی آٶٽب ٲٳبٶٗت ٶٳٹزٺ ، يطٸضی ٲی ثبقس 

ثب ) ؾبٶتیٳتط  20اٮی  10ی ؾطة ثب اضتٟبٔ ٲٗٳٹال ٢ج٭ اظ چیسٴ قٳف ضٸی ، قٳف ټب   

اٲب زض پػٸټكٽبی ٞٯعٶ٫بضی . زض تٻ ٸاٶٽبی ٪بٮٹاٶیعٺ چیسٺ ٲی قٹز ( تٹرٻ ثٻ اثٗبز ٸاٴ 

٦ٻ اذیطا تٹؾٍ ٲٹؾؿٻ ٞٹالز الیپعی٥ ٸ قط٦ت پیٯیٷ٩ آٮٳبٴ ٪عاضـ ( ٲتبٮٹ٪طاٞی )  

زض ثسٸ ضاٺ اٶساظی ،   ٪طزیسٺ ، ی٧ی اظ زالی٭ پسیسٺ ټبی ترطیت ٸ ق٧ؿت ظٸزضؼ ٸاٶٽب ،

ضٸی  –اؾتٟبزٺ اظ ؾطة زض ٸاٶٽبی رسیس، ٢ج٭ اظ تك٧ی٭ ی٥ الیٻ ؾرت ٸ ٲحبّٞ آټٵ 

. ٲی ثبقس 

ٮصا تٹنیٻ ٲی ٪طزز ، زض ضاٺ اٶساظی ٸاٶٽب قٳف ؾطة ٲٹضز ٶیبظ ، پؽ اظ آٶ٧ٻ ضٸی ٲصاة    

. ثٻ زضرٻ حطاضت ٦بضی ضؾیس ، ايبٞٻ قٹز 

اٞعایف ثیكتط ؾطة . اؾت % 2/1زضرٻ ؾبٶتی٫طاز  450 حسا٦خط حالٮیت ؾطة زض ضٸی زض  

ثٻ ضٸی ٲصاة اقجبٔ قسٺ ثب آٴ ، ثٻ زٮی٭ ثبالتط ثٹزٴ رطٰ ٸیػٺ ؾطة ٶؿجت ثٻ ضٸی ٲٷزط 

. ثٻ تٻ ٶكیٵ قسٴ ؾطة ايبٞی زض تٻ ٸاٴ ٲی قٹز 
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، ؾطة ٶجبیس  prime-westernزض نٹضت اؾتٟبزٺ اظ ضٸی شٸة ٲزسز قسٺ ٸ یب ٶٹٔ    

زضنس ؾطة زض ضٸی ٞٹ٠ اٮص٦ط ٪بټی اٸ٢بت ثیكتط اظ ٲ٣ساض حالٮیت ش٦ط . ٸز ايبٞٻ ـ

ؾطة  %  6/0ثٻ ټٷ٫بٰ اؾتٟبزٺ اظ ضٸی ذبٮم ، ثبیس ثٻ ٲیعاٴ حسا٢٭ . قسٺ زض ثبال ٲی ثبقس 

ٶٳی تٹاٶٷس ثرٹثی  ٦ٻ ټٳبٴ زضاؼ ثبقس ،( ظتب) زض ٚیط ایٵ نٹضت ثٯٹضټبی . اٞعٸزٺ قٹز 

. ض ثب٢ی ٲی ٲبٶٷس تٻ ٶكیٵ قسٺ ٸ ثُٹض قٷبٸ

ؾطة زض ضٸی ٲصاة ثٻ ؾرتی ح٭ قسٺ ٸ ټٷ٫بٲی ٦ٻ قٳف ټبی ؾطة زض ٲصاة ضٸی 

. ضیرتٻ ٲی قٹٶس ، ٲؿت٣یٳب زض تٻ ٸاٴ ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ ثسٸٴ ح٭ قسٴ زض آٴ شٸة ٲی قٹٶس 

ؾطة زض الیٻ زضاؼ ٶٟٹش ٦طزٺ ٸ ثط الیٻ ؾطة ٲٹرٹز زض ظیط الیٻ زضاؼ اٶجبقتٻ ٲی     

. ٴ اٞعٸزٴ ؾطة ثٻ ضٸی ثبیس ثُٹض ٲٷٓٱ ٸ زٸضٺ تٷبٸة زضؾت نٹضت پصیطز ثٷبثطای. قٹز 

. ثٻ ټطحب٬ زض َٹ٬ ضٸٶس ترٯیٻ زضاؼ ، ٲ٣ساضی اظ ؾطة ح٭ قسٺ زض ضٸی ذبضد ٲی قٹز 

تط٦یت ٲصاة زض تٳبؼ ثب ٸاٴ (L.M.C)الظٰ ثٻ ش٦ط اؾت ٦ٻ تٹؾٍ ذٹضز٪ی ٞٯع ٲصاة     

ٲی تٹاٶس زض ٲصاثٽبیی ثب تط٦یت ذبل ذُطٶب٤ ٖٷهط ظیبٴ آٸض ، ضٸی اؾت ٦ٻ . ٲی ثبقس 

ٲصاة ټبی ضٸی ذبٮم ؾجت تطزی ٶٳی قٹز ، زض نٹضتی٧ٻ ٲصاثٽبی ضٸی حبٸی  . ثبقس 

ٲرهٹنب قست حٳٯٻ ذٹضز٪ی زض ٶبحیٻ ثٵ ثٯٹضی . قٹز  L.MCؾطة ٲی تٹاٶس ٲٷزط ثٻ 

. اتٟب٠ ٲی اٞتس ( الیٻ ؾطة ) ضٸی اقجبٔ ٶكسٺ ثب ؾطة 

 –ضاٺ اٶساظی ٸاٶٽبی رسیس ، رٽت تك٧ی٭ الیٻ ٲحبّٞ آٮیبغی آټٵ  ثٻ ټطحب٬ ثٻ ټٷ٫بٰ 

. ضٸی ثبیس اظ ضٸی ثسٸٴ ؾطة اؾتٟبزٺ ٶٳٹز ٸ ؾطة ضا ثٗسا ايبٞٻ ٶٳٹز 
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تجزتِ ای اس پزوززى ٍ راُ اًساسی ٍاى گالَاًیشُ  -11-2

( اؾتٟبزٺ اظ ٲصاة ضٸی ٸ قٳف ضٸی ) 

ظ پط ٦طزٴ ٸ ضاٺ اٶساظی زٸ ٖسز ٸاٴ ثعض٨ ٪عاضـ ظیط تزطثٻ قط٦ت ٸاٮتط٦ٹضٶط آٮٳبٴ ا  

. ٪بٮٹاٶیعٺ ٲی ثبقس ٦ٻ زض قطٸٔ ضاٺ اٶساظی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت 

. ی٧ی اظ آٶٽب تب ٶیٳٻ ثب قٳف ضٸی چیسٺ قسٺ ثٹز ٸ ٶیٳٻ زٸٰ ثب پٳپبغ ٲصاة ضٸی پط قس    

ٸضٺ ثب َطاحی  ثطای ایٵ ٲٷٓٹض اظ زٸ ٤. ٸاٴ زٸٰ ثُٹض ٦بٲ٭ ثب چیسٴ قٳف ضٸی پط قس 

 

ی٧ی ثب ٦بٶبٮٽبی رٳٕ ٦ٷٷسٺ ٪بظټبی حبن٭ اظ احتطا٠ زض زٸ ؾٳت . ٲتٟبٸت اؾتٟبزٺ قس 

. َٹٮی ٸ زی٫طی ثب ی٥ ٦بٶب٬ ت٥ ٸا٢ٕ زض ظیط ٸاٴ 

. زض ٦ٹضٺ زٸٰ اذتالٜ زضرٻ حطاضت ٲیبٴ زیٹاضٺ ټبی َٹٮی ٸ ٦ٝ ٸاٴ ٦ٳتط ثٹز      

ترٯیٻ قسٺ ثب زٸضٺ تٷبٸة زٸؾبٮٻ ٲٹضز  ٞطؾبیف زیٹاضٺ ټب ٦ٻ اظ َطی١ ثبظضؾی ٸاٶٽبی

ثطضؾی ٢طاض ٪طٞت ، ټیچ٫ٹٶٻ ٞطؾبیف ٲٽٳی زض اضتجبٌ ثب ٖٳٯیبت پٳپبغ ٲزسز ٲكبټسٺ 

. ٶ٫طزیس 

ضٞتبض ٸاٴ زض َی ٖٳٯیبت پٳپبغ ٲزسز ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ ثطای ثبض اٸ٬ تٛییط      

ٸټبی ٶ٫ٽساضٶسٺ ٸ تٛییط ق٧٭ ٖالٸٺ ثط ایٵ ٶیط. ق٧٭ االؾتی٥ ٸ پالؾتی٥ تٗییٵ ٪طزیس 

زیٹاضٺ ٸاٴ ثٗس اظ چٷسیٵ ؾب٬ ٦بض یٗٷی ثب زضٶٓط٪طٞتٵ ٞطؾبیف ایزبز قسٺ زض ظٲبٶٽبی  

زض ذال٬ ضاٺ اٶساظی ، تط٦جطزاضی ذٹضز٪ی ٶبقی اظ تٷف ٲی تٹاٶس . ٲتٷبٸة ٲٗیٵ ٪طزیس 

ٸز آحبض ظیبٶجبضی زاقتٻ ٸ ٲٷزط ثٻ ق٧ؿت ٲؿت٣یٱ ٸ یب ؾجت ٪ؿتطـ تسضیزی تط٦ی ـ

٦ٻ زض ٚبٮت ٲٹاضز ی٥ ق٧ؿت زض َٹ٬ ٲست ظٲبٴ ٦ٹتبټی اظ ثٽطٺ ثطزاضی ٸاٴ ضا ثٻ زٶجب٬ 

ثٻ ٖٯت ایٷ٧ٻ ایٵ ٶٹٔ آؾیت ټب ا٦خطا زض ٸاٶٽبی ٲصاة ثعض٨ پسیس ٲی آیٷس ،  . زاضز 
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ٲی تٹاٶس ٲٷزط ثٻ ٶكؿت چٷسیٵ تٵ ٲصاة ضٸی قسٺ ٦ٻ ثبیس زض ْطٸٜ ٲرهٹل ضٸی 

. رٳٕ آٸضی ٪طزز 

ضتی ٦ٻ ی٥ ٸاٴ ٲصاة ضٸی ٲطاح٭ ضاٺ اٶساظی ٞٹ٠ زض آظٲٹٴ ضا ثسٸٴ نسٲٻ ٸ زض نٹ    

آؾیت َی ٶٳبیس ، آٶ٫بٺ ٲی تٹاٴ ٲُٳئٵ ثٹز ٦ٻ ثب ی٥ ٞطآیٷس تٹٮیس ٲٗٳٹٮی ٸ تٹظیٕ 

. ی٧ٷٹاذت حطاضت زض زیٹاضٺ ټبی َٹٮی ، ٸاٴ اظ ی٥ ٖٳط چٷسیٵ ؾبٮٻ ثطذٹضزاض ٲی ثبقس 

یت ثؿت٫ی ثٻ ضٸٶس پیكطٞت ٸا٦ٷف ٲیبٴ ضٸی ٲصاة ٞطؾبیف زیٹاضٺ ټبی ٸاٴ ، ثسیٵ تطت

آحبض ظیبٶجبض  . ٸ آټٵ زاقتٻ ٸ زض ایٵ نٹضت زضرٻ حطاضت اظ اټٳیت ٸیػٺ ای ثطذٹضزاض اؾت 

 

ٶكت ضٸی ٲصاة ٶبقی اظ ٞطؾبیف َجیٗی ٸاٴ ٚبٮجب ثٻ قست ی٥ ق٧ؿت ظٸزضؼ ٸاٴ 

ثٻ ټطحب٬ . ٸز ٶیؿت ظیطا ٲصاة ضٸی زض ان٭ ٣ٍٞ اظ ؾٹضاخ ټبی ٦ٹچ٧تط ربضی ٲی ـ

ټعیٷٻ ټبی تٗٹیى ٸاٴ ٶیع زض حبٮت ٲعثٹض ٢بث٭ ٲالحٓٻ ذٹاټس ثٹز  

ثٳٷٓٹض ٲكبټسٺ ټط٪ٹٶٻ نسٲٻ ٸ  ٢Aج٭ اظ ٶهت ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ زض ٦ٹضٺ رسیس ٪بٮٹاٶیعٺ 

ٸاٴ ثعض٨ ٸ . آؾیت احتٳبٮی زض حیٵ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ، ٸاٴ ٲٹضز ثبظضؾی چكٳی ٢طاض ٪طٞت 

چٷیٵ تٛییطاتی رعء الیٷ٥ٟ  . ٞبت اثٗبزی ٶبچیعی ثٹز ؾٷ٫یٵ ٲعثٹض ٣ٍٞ زاضای اذتال

اثٗبز ٸاٴ ثٻ ز٢ت . ٞطآیٷس ؾبذت ثٹزٺ ٸ ثبیس زض احٷبی ٶهت ٲٹضز ٲالحٓٻ ٢طاض ٪یطٶس 

ثٳٷٓٹض  . تٗییٵ قسٺ اظ ذب٤ ٶؿٹظ زض ٢ؿٳت پبییٵ ٦ٹضٺ ٲُبث١ ثب ٸاٴ تٷٓیٱ ٪طزیس 

اظ ٸاٴ ، اظ ٲٹاز ٶؿٹظ ٶطٰ اؾتٟبزٺ ت٧یٻ ٪بټٽب ٢ج٭ اظ ٶهت ٲت٣بضٴ ٸ َط تٷٓیٱ ٶٽبیی ٶبچیع

. قس 

ثبظضؾی ٶٽبیی ت٧یٻ ٪بټٽب ثٗس اظ اؾت٣طاض آظاز ٸاٴ زض ًٞبی ٦ٹضٺ نٹضت پصیطٞت ، آٶ٫بٺ    

آة ثٷسی ٦ٹضٺ ٸ ًٞبټبی ٪طٲبیف تٹؾٍ ٞالٶذ ث٫ٹٶٻ ای ٦ٻ اٶجؿبٌ ٦ٹضٺ ٶیع ٲسٶٓط ثبقس  
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ؾطثی ٸا٢ٕ زض ٦ٝ ٸاٴ تب پط٦طزٴ ټط زٸ ٸاٴ ثب چیسٴ ز٢ی١ قٳكٽبی .ثٻ ارطا زضآٲس 

آٚبظ ٪طزیس ؾپؽ ثط ضٸی قٳف ټبی ؾطة قٳف ټبی ضٸی ٢طاض  cm 10اضتٟبٔ ت٣طیجی 

قٳف ټبی ضٸی تٷٽب زض زٸ  ثسیٵ نٹضت اؾت ٦ٻ  Aضٸـ چیسٴ قٳف ثطای ٸاٴ . ٪طٞت 

ارطا قسٺ ، ربټبی ذبٮی تٹؾٍ پٳپبغ ٲصاة ( ٮجٻ ټبی آٴ )  ٪ٹٴؾٳت َٹٮی ٸاٴ ٸ ٲرطٸٌ 

. ٤ ٦ٹچ٧تط ٦ٻ ذٹز تٹؾٍ ٦ٹضٺ رسا٪بٶٻ ای ٪طٲبیف ٲی قٹز پط ٲی ٪طزز اظ ی٥ ٸاٴ یس

زض ایٵ حبٮت قٳف ټبی ضٸی ثهٹضت  ثٻ ایٵ نٹضت اٶزبٰ ٲی قٹز ٦ٻ Bپط٦طزٴ ٸاٴ    

ٖٳٹزی زض زٸ ؾٳت ٶعزی٥ زیٹاضٺ ټبی َٹٮی ٸ ثهٹضت ا٣ٞی زض ٸؾٍ ثٳٷٓٹض ٶی٭ ثٻ 

ؾتٹٴ ټبی ذبٮی زض  . ثبقتٻ ٲی قٹز اٶت٣ب٬ حطاضت اظ زیٹاضٺ ټب ثٻ ٸؾٍ ٸاٴ چیسٺ ٸ اٴ

ٸؾٍ ٸاٴ ثٻ ٲٷٓٹض اٲ٧بٴ اٶجؿبٌ ضٸی ٸ زض ٶتیزٻ رٯٹ٪یطی اظ ایزبز تٷكٽبی ايبٞی زض 

. ٸاٴ ، تٽی ثب٢ی ٲی ٲبٶٷس 

: ًتیجِ گیزی 

:  Aٍاى 

ٲكٗٯٽب زض ذال٬ ٞطآیٷس ٪طٲبیف ٸ شٸة ثُٹض زؾتی ٦ٷتط٬ قسٺ تب اظ اٞعایف ٸ    

ثٳٷٓٹض ٲٳبٶٗت اظ ذُطات ٶبقی اظ ذٷ٧كس٪ی . قٹز  ٶٹؾبٶبت ٲهطٜ ؾٹذت رٯٹ٪یطی

ٲٹيٗی ٸاٴ ، ٦ٯیٻ ٦الټ٥ ټب ٸ زضیچٻ ټبی ترٯیٻ ٸ ثبظضؾی ضٸی ثؿتٻ قسٺ ٸ زضیچٻ 

. ٪بظټبی ذطٸری اظ ٦ٹضٺ ثب ٞكبض ثبالتط اظ اتٳؿٟط تٷٓیٱ ٲی قٹز ( زٲپط ) تٷٓیٱ 

تطٸٲٹ٦ٹپ٭ زض  ی٥ Aزض ٸاٴ . ٦ٹضٺ ضا ثٳٷٓٹض ٦بټف اتالٜ تكٗكٗی ٲی پٹقبٶٷس    

اظ تطٲٹ٦ٹپ٭ ټبی . رساضٺ زاذٯی زیٹاضٺ ٸاٴ زض ٲ٣بث٭ ٲكٗ٭ ټبی حٟبِ زاض ٢طاض ٲی ٪یطز 

اؾتٟبزٺ  ( زٸ ؾطٸاٴ ) ټٳبٴ اضتٟبٔ ٸٮی زض زٸ َطٜ زیٹاضٺ ټبی اٶتٽبیی  ٲكبثٽی ٶیع زض
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ٸيٗیت زضرٻ حطاضت ٶؿجت ثٻ ظٲبٴ زض ٶ٣بَی ٲبثیٵ ٦ٝ ٸاٴ ٸ ت٧یٻ ٪بټٽبی . ٲی قٹز 

ظٲبٴ ٪طٲبیف ٦بٲ٭ ثطای ٸاٴ ، تب ٶهٝ اٶجبقت قسٺ اظ قٳف . ٶیع ثسؾت ٲی آیٷس  حبٲ٭

 400ضٸی ٸ ٦ٹضٺ رسیسا ٶؿٹظ ٦بضی قسٺ ثٳٷٓٹض ٶی٭ ثٻ زضرٻ حطاضت زضٸٶی ٸاٴ تب حسٸز 

 55ؾبٖت ثٹزٺ ٸ ظٲبٶٽبی ٶ٫ٽساضی ٸ تٗبز٬ ثٗسی زض حسٸز  80زضرٻ ؾبٶتی٫طاز ، حسٸز 

. ؾبٖت ٲی ثبقس 

ؾبٖت نٹضت  15تٵ ثطای پط٦طزٴ ٦بٲ٭ ٸاٴ زض ٲست ظٲبٴ  300ضاثط ثب پٳپبغ ٲصاثی ة

ٲست ظٲبٴ ضاٺ اٶساظی ٦بٲ٭ ثطای ذك٥ ٦طزٴ ٸاٴ ، ٪طٲبیف ، تٗبز٬ ، شٸة ٸ . پصیطٞت 

تٵ ٲصاة ضٸی زض   570پٳپبغ ٲصاة ايبٞی ثٳٷٓٹض آٲبزٺ ؾبظی ٸ تساض٤ ثطای تٹٮیس حسٸز 

اتٹٲبتی٥ زضرٻ حطاضت ثٗس اظ ت٧ٳی٭ اظ ؾیؿتٱ ٦ٷتط٬ . ؾبٖت ٲی ثبقس  250حسٸز 

ٲح٭   16ق٧ٱ زازٴ ٸ تٛییط ق٧٭ زیٹاضٺ ټبی ٸاٴ زض . ٞطآیٷس شٸة ، اؾتٟبزٺ ٲی قٹز 

 ت٧یٻ ٪بٺ زیٹاضٺ ٸ ٞكبضټبی ٲت٣بث٭ اٖٳب٬ قسٺ ثٗس اظ ٶرؿتیٵ ضاٺ اٶساظی ٲٹضز 

. اٶساظٺ ٪یطی ٢طاض ٪طٞت 

:  Bٍاى 

، اذتالٜ  ثب ٦ٷتط٬ ټبی ثٗٳ٭ آٲسٺ. اض ٪طٞت ایٵ ٸاٴ زض ی٥ ٦ٹضٺ ٶؿٹظ ٦بضی قسٺ ، ٢ط   

. زضرٻ ؾبٶتی٫طاز ثٹز  100تب  80زضرٻ حطاضت ٲبثیٵ زیٹاضٺ ثیطٸٶی ٸاٴ ٸ ٦ٝ زض حسٸز 

 ٖٯیطٚٱ ٖطیًتط ثٹزٴ ٸاٴ زض ایٵ حبٮت ، تٟبٸت زضرٻ حطاضت ذهٹنب ثٹاؾُٻ ٦بٶب٬ 

. ثٹز Aتط اظ ٸاٴ رٳٕ آٸضی ٪بظټبی حبن٭ اظ احتطا٠ زض ٢ؿٳت ظیط ٦ٝ ٸاٴ تب حسٸزی ٦ٱ

ظٲبٴ ٪طٲبیف ٦بٲ٭ اظ ٮحٓٻ ضٸقٵ ٶٳٹزٴ ٲكٗ٭ ټب تب ٶی٭ ثٻ زضرٻ حطاضت ثٽطٺ ثطزاضی 

تٵ ٸ اٶجبقت  560ٲست ظٲبٴ ت٣طیجی چیسٴ . ) ؾبٖت ثٹز   350ٲصاة ضٸی زض حسٸز 

. قٳف ټبی ضٸی ثطای پط٦طزٴ آٴ ظٲبٴ ٮحبِ قسٺ اؾت 
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زضرٻ ؾبٶتی٫طاز ٲی ثبقس ٦ٻ تٹظیٕ  40زٲبی ٦بضی ٸاٴ ټبی ٪بٮٹاٶیعٺ نٷٗتی زض حسٸز 

ٚیط ی٧ٷٹاذت زٲب زض ثسٶٻ ٸاٴ ٲی تٹاٶس ٲٷزط ثٻ تك٧ی٭ ٶ٣بٌ زا٘ ٲٹيٗی زض پی٧طٺ ٸاٴ ٸ 

. زض ٶتیزٻ تكسیس ذٹضز٪ی زض ثرف ټبیی اظ آٴ قٹز 

زض ٪بٮٹاٶیعٺ ٪طٰ ، ٲصاة ضٸی ثب ٞٹالز ظٲیٷٻ ٸا٦ٷف زازٺ ٸ ثؿتٻ ثٻ پبضاٲتطټبی ٲرتٯٝ ،    

. ضٸی تك٧ی٭ ٲی زټس  –ی اظ آٮیبغ آټٵ الیٻ ټبی

اظ ٲٽٳتطیٵ ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثط ذٹضز٪ی ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ٲی تٹاٴ ثٻ زٲبی ٞه٭ ٲكتط٤ زیٹاضٺ 

. ٸاٴ ثب ٲصاة زاذ٭ ٸاٴ ٸ تط٦یت قیٳیبیی ٲصاة اقبضٺ ٶٳٹز 

زض ق٧٭ شی٭ تبحیط زٲبی ٞه٭ ٲكتط٤ زیٹاضٺ ٸ ٲصاة ضٸی زاذ٭ ٸاٴ ثط ؾطٖت   

ټٳبٶُٹض ٦ٻ زض ایٵ ق٧٭ ٲكبټسٺ ٲی قٹز ؾطٖت . اضائٻ قسٺ اؾت  ذٹضز٪ی زیٹاضٺ ٸاٴ

. زضرٻ ؾبٶتی٫طاز ثٻ قست اٞعایف ٲی یبثس  490-520ٸا٦ٷف یبز قسٺ زض ٲحسٸزٺ زٲبی 

رٽت ٦بټف ٲیعاٴ ذٹضز٪ی رساضٺ ٸاٴ ، ٦بټف ٸ تبحیط ضٸی ثط آٴ ، ٸرٹز آٮیبغ    

ضقس الیٻ آٮیبغی ثط زیٹاضٺ ٸاٴ ٸ  زض حس ٸظٶی ٞٹالز ٸ ثبٖج 5/0-11/0ؾیٯیؿیٱ ثٻ ٲیعاٴ 

. اٞعایف يربٲت آٴ ٲی قٹز 

ثٷبثطایٵ ثٳٷٓٹض اٞعایف ٖٳط ٦بضی ٸاٴ ٲُٯٹثتطیٵ حبٮت آٴ اؾت ٦ٻ ٲ٣ساض ٖٷهط    

ؾیٯیؿیٱ زض تط٦یت قیٳیبیی ٞٹالز ثٻ ٦بض ضٞتٻ زض ؾبذت ٸاٴ ٸ ټٳچٷیٵ ٲٹايٕ 

ثب تٹرٻ ثٻ ایٷ٧ٻ ٸا٦ٷف  اظ َطٞی. ٸظٶی ٶ٫ٽساقتٻ قٹز % 5رٹق٧بضی قسٺ آٴ ٦ٳتط اظ 

ضٸی ثب آټٵ ی٥ ٞطآیٷس ٶٟٹشی اؾت ٲبټبی ثبالتط ٸاٴ ٲصاة ضٸی ٸ ظٲبٴ ټبی تٳبؼ ثیكتط 

آٴ ثب ٞٹالز الیٻ ټبی آٮیبغی يریٱ تطی ایزبز ٲی ٦ٷس اظ َطٞی تالَٱ ٲصاة ضٸی زاذ٭ 

 ٸاٴ ټٷ٫بٰ ٞطٸ ثطزٴ یب ثیطٸٴ ٦كیسٴ ٢ُٗبت اظ آٴ ٸ یب حتی ٪بټی ثطذٹضز

ثبٖج ٦ٷسٺ قسٴ یب ( ٶ٣بٌ زا٘ ) ثٻ زیٹاض ٸاٴ ٸ ٶیع زٲبی ثبالتط زض ثطذی ٶ٣بٌ  ٢ُٗبت   
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ح٭ قسٴ الیٻ ټبی آٮیبغی ٲحبّٞ تك٧ی٭ قسٺ ثط ؾُح ٞٹالز ٸاٴ قسٺ ٸ آٶطا زض ٲٗطو  

. ذٹضز٪ی ٸ ٸا٦ٷف ٲزسز ، ضٸی ٲصاة ٢طاض ٲی زټس ٦ٻ ثبٖج ٦بټف ٖٳط آٴ ٲی قٹز 

اٶ٣سض ٢بث٭ اٖتٳبز اؾت ٦ٻ ٲٹايٕ رٹق٧بضی قسٺ آٴ ثُٹض ٦ٯی ی٥ ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ ټٱ    

٢بث٭ اَٳیٷبٴ ثبقس اظ ایٵ ضٸ الظٰ اؾت تط٦یت قیٳیبیی ، ظیطؾبذتبض ، ذٹال ٲ٧بٶی٧ی ٸ 

ٲ٣بٸٲت ثطذٹضز٪ی ٲٷب١َ رٹق٧بضی قسٺ ٲكبثٻ ٸ یب ثٽتط اظ ذٹال ٲكبثٻ زض ٞٹالز ٸاٴ 

. ثبقس 

ت ٪بٮٹاٶیعٺ ٸ ت٧ٷٹٮٹغی ؾبذت آٴ زض ثب تٹرٻ ثٻ تٹٮیس ٸاٶٽبی ٲٹضز اؾتٟبزٺ زض نٷٕ   

 ٦كٹض ، ٶٓیط اٶتربة ٞٹالز ، ذٱ ٦بضی ٸ اَالٖبت ٞٷی ٲطثٹٌ ثٻ رٹق٧بضی ایٵ ٸض٠ ټب 

. ٲی تٹاٴ ٪ٟت ٦ٻ ٦كٹض ٲب زض ایٵ ظٲیٷٻ زاضای ؾج٥ ٸ زاٶف ثرهٹنی ٲی ثبقس 

تزآٍرز سزهايِ گذاری ثاتت زر حسالل ظزفیت التصازی (   3

:  قبٲ٭ ٲٹاضز شی٭ ٲی ثبقس  ؾطٲبیٻ ٪صاضی حبثت َطح

ټعیٷٻ ټبی ٲ٣سٲبتی  -

 ظٲیٵ  -

 ٲحٹَٻ ؾبظی -

 احساث ؾبذتٳبٶٽبی نٷٗتی ٸ ٚیط نٷٗتی  -

 تزٽیعات  -

 تبؾیؿبت -

 تزٽیعات ازاضی ٸ احبحیٻ -

 ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ  -

. ٦ٻ زض ازاٲٻ ټط ی٥ اظ آیتٳٽبی ٞٹ٠ ٲحبؾجٻ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت   
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 (هزار تومان  30تا  25قیمت زمیه بیه ) سهیي  -1

( هیلیَى ريال ) لیوت ول ( هیلیَى ريال) هثلغهساحت رزيف 

1 000/10 25/0 2000 

 2000جوغ ول 

  هحَطِ ساسی  -2

لیوت ٍاحس هتزاص ضزح ػولیات رزيف 

( ريال هیلیَى)

( هیلیَى ريال) لیوت ول 

 100 1/0 10000ذب٦طیع زاضی ٸ تؿُیح  1

 132 15/0 880زیٹاض٦كی   2

 150 1/0 1500ًٞبی ؾجع  3

 225 15/0 1500ذیبثبٴ ٦كی  4

 30 1ٖسز 30ضٸقٷبیی ٲحٹَٻ  5

 637جوغ ول 

 

ساذتواًْای صٌؼتی ٍ ازاری   -3

لیوت ٍاحس هساحت ًام ٍاحس رزيف 

( ريال   هیلیَى) 

لیوت ول  

( هیلیَى ريال) 

 2500 5/2 1000ؾبٮٵ تٹٮیس  1

 1000 2 500اٶجبض ٲٹاز اٸٮیٻ   2

 1000 2 500اٶجبض ٲحهٹ٬  3

 100 2 50تبؾیؿبت  4

 400 2 200ازاضی ٸ ضٞبټی  5

 125 5/2 50آظٲبیك٫بٺ  6

 5025جوغ ول 
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تاسیسات   -4

( هیلیَى ريال) هثلغ ّشيٌِ هطرصات فٌی ضزح ػولیات رزيف 

 Kw 200 100اٶكٗبة ثط٠  1

 200- تبؾیؿبت ثط٠   2

 40ٮیتط زض حبٶیٻ  2اٶكٗبة آة  3

 40 تبؾیؿبت آة  4

 70ٲتط ٲ٧ٗت زض ؾبٖت  50ؾٹذت ٪بظ   5

تبؾیؿبت ٪طٲبیكی ٸ  6

ؾطٲبیكی 

 70 

 co2  20ٖسز ٦پؿٹ٬ 10ؾیؿتٱ اَٟبء حطی١  7

 20زٸ ذٍ تٯٟٵ  8

 560جوغ ول 

هاضیي آالت ٍ تجْیشات    -5

لیوت تؼساز هطرصات فٌی ضزح تجْیشات رزيف 

ٍاحس 

لیوت ول 

( هیلیَى ريال)

 CNCيربٲت تب ثطـ ظیٷؿط  1
200mm 

1 350 350 

تب يربٲت ضٸ٬ ٸض٠   2
60mm 

 

1 1000 1000 

 600 600 1تٵ  600پطؼ ټیسضٸٮی٥  3

 200  1 زؾت٫بٺ رٹـ اٮ٧تطٸ اؾٯ٥  4

 30 10 3 زؾت٫بٺ رٹـ ض٦تیٟبیط  5

 1500 500 3تٵ ٦10طٴ ټٹایی  6

 100   تزٽیعات آظٲبیك٫بٺ ٲ٧بٶی٥  7

 100   ٢بٮت ٸ ؾبیط تزٽیعات  8

      

 3880جوغ ول 
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لَاسم ازاری   -6

( هیلیَى ريال)  لیوت ول( هیلیَى ريال)  لیوت ٍاحستؼساز تجْیشات ضزح رزيف 

 5 25/1 4ٲیع ٸ نٷسٮی  1

 20 10 2ضایبٶٻ ٸ ٮٹاظٰ ربٶجی   2

 20  تزٽیعات ازاضی  3

 3 3 ٲیع رٯؿبت  4

 48جوغ ول 

 

  ٍسايل حول ٍ ًمل  -7

( هیلیَى ريال ) لیوت ٍاحستؼساز تجْیشات ضزح   رزيف 

 120 1ٸاٶت ٶیؿبٴ  1

 120جوغ ول 

جسٍل سزهايِ گذاری ثاتت   -8

( هیلیَى ريال ) هثلغ ضزح    رزيف 

 2500ظٲیٵ  1

 637ٲحٹَٻ ؾبظی  2

 5025ؾبذتٳبٴ  3

 560تبؾیؿبت   4

 3880ٲبقیٵ آالت  5

 48ٮٹاظٰ ازاضی  6

 120ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ  7

 1100یٷی ٶكسٺ ټعیٷٻ ټبی پیف ة 8

 496ټعیٷٻ ٢ج٭ اظ ثٽطٺ ثطزاضی   9

 13870جوغ ول 
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تزآٍرز ّشيٌِ ّای لثل اس تْزُ تززاری  -9

( هیلیَى ريال ) هثلغ ّشيٌِ ضزح    رزيف 

ټعیٷٻ ټبی تٽیٻ َطح ٲكبٸض ٸ اذص ٲزٹظ ٸ  1

... ٢طاضزازټبی ثبٶ٧ی ٸ 

100 

 13ح٣ٹ٠ ؾبٮیبٶٻ  % 2ټعیٷٻ آٲٹظـ پطؾٷ٭  2

ضٸظ آة ٸ ثط٠ ٸ ؾٹذت ٸ  5ز آظٲبیكی یٶٻ تٹ٬ټعی 3

ٲٹاز اٸٮیٻ  

275 

 388جوغ ول   
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سزهايِ گذاری  ّای تزآٍرز

( سالیاًِ ) تزآٍرز سزهايِ زر گززش  -1

هَاز اٍلیِ   ( 1-1

لیوت ٍاحس تؼساز ًام ٍ هطرصات واال رزيف 

( هیلیَى ريال )

هیلیَى )لیوت ول 

( ريال

 17250 5/7 تٵ 3300ؾبٶتیٳتط  50ٸ  40ٸض٠ يربٲت  1 

 2000 20 تٵ100رٹـ اٮ٧تطٸ اؾٯ٥  تؿٳٻ  2

 150 50تٵ 3ٲرهٹل رٹـ  ضپٹز 3

 150 30تٵ 5 3-4اٮ٧تطٸز  4

 150 30تٵ 5ضٶ٩ پطایٳط  5

 50  (  نٟحٻ ؾٷ٩ ٸ ثطؼ ؾیٳی ) ؾبیط 6

 19750جوغ ول 

 

ًیزٍی اًساًی   ( 1-2

ًِ حمَق هاّیاتؼساز ػٌَاى ضغل رزيف 

( هیلیَى ريال )

جوغ حمَق 

سالیاًِ 

جوغ حمَق سالیاًِ 

هشايای غیزتَلیسی ٍ 7%+

هشايای تَلیسی % 100

 4/122 72 6 1ٲسیط ٖبٲ٭  1

 102 60 5 1َطاح  2

 120 60 5 1ؾطپطؾت تٹٮیس  3

 1008 504 5/3 12اپطاتٹض ٸ ٦بض٪ط  4

 84 42 5/3 1اٶجبضزاض  5

 6/81 48 4 1ٞطٸـ   6

 2/163 96 4 2ٲبٮی ازاضی ٸ  7

 2/1681جوغ ول  
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  تؼویز ٍ ًگْساری ( 1-3

هثلغ ّشيٌِ زرصس ّشيٌِ ارسش ضزح رزيف 

( هیلیَى ريال ) 

 13 2 637ٲحٹَٻ ؾبظی  1 

 201 4 5025ؾبذتٳبٴ   2

 56 10 560تبؾیؿبت  3

 388 10 3880ٲبقیٵ آالت  4

 5 10 48ٮٹاظٰ ازاضی  5

 24 20 120ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ  6

 687جوغ ول   

 

ّشيٌِ آب ٍ تزق ٍ سَذت   (4-1

تؼساز هصزف ضزح رزيف 

هاّیاًِ 

لیوت ٍاحس هصزف سالیاًِ 

ريال 

ّشيٌِ ول 

( هیلیَى ريال )  

 M3 150 800/1 03/0 54آة  1

 KW10000 000/120 015/0 180ثط٠   2

 M3 5000 000/60 015/0 90٪بظ  3

 20   تٯٟٵ  4

 344جوغ ول  
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سزهايِ زر گززش  تزآٍرز

هثلغ ضزح    رزيف 

 1646ٲٹاز اٸٮیٻ ٸ ثؿتٻ ثٷسی ی٥ ٲبٺ  1

 29ٺ ٲبٺ ی٥آة ٸ ثط٠ ٸ ؾٹذت  2

 140ٺ ٺٲب ی٥ح٣ٹ٠ ٸ زؾتٳعز  3

 57ٺ ٲبٺ ی٥رٳٕ ټعیٷٻ تٗٳیط ٸ ٶ٫ٽساضی  4

 1872جوغ ول 

 

ًحَُ سزهايِ گذاری   -

زرصس سْن تاًه زرصس سْن هتماضی هثلغ ضزح 

 70 9709 30 4161 13870ت ؾطٲبیٻ حبة

 70 1310 30 562 1872ؾطٲبیٻ زض ٪طزـ 

 70 11019 30 4723 15742رٳٕ ٦٭ ؾطٲبیٻ ٪صاضی 

تزآٍرز ّشيٌِ ّا  -2

تزآٍرز ّشيٌِ استْالن    (2-1

ّشيٌِ استْالن سالیاًِ زرصس استْالن ارسش زارايی ضزح رزيف 

 45 7 637ٲحٹَٻ ؾبظی  1 

 152 7 5025ټب ؾبذتٳبٴ  2

 56 10 560تبؾیؿبت  3

 388 10 3880ٲبقیٵ آالت  4

 10 20 48ٮٹاظٰ ازاضی  5

 30 25 120ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ  6

 110 10 1100پیف ثیٷی ٶكسٺ  7

 791جوغ ول   
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ّشيٌِ ّای تَلیس سالیاًِ (  2-2

هثلغ ّشيٌِ  ضزح    رزيف 

( هیلیَى ريال ) 

 19750ټعیٷٻ ٲٹاز اٸٮیٻ  1

 2/1681ؾتٳعز  ټعیٷٻ ح٣ٹ٠ ٸ ز 2

 344.. ( آة ٸ ثط٠ ٸ ؾٹذت ٸ ) ټعیٷٻ اٶطغی  3

 687ټعیٷٻ تٗٳیط ٸ ٶ٫ٽساضی   4

 2/1123( ا٢الٰ ٞٹ٠% 5) ټعیٷٻ پیف ثیٷی ٶكسٺ 5

 224( ا٢الٰ ٞٹ٠ % 1) ټعیٷٻ ازاضی ٸ ٞطٸـ  6

 1276%( 12ؾٹز ی٥ ؾب٬ تؿٽیالت ثب ٶطخ ) ټعیٷٻ تؿٽیالت ٲبٮی  7

 6/27زض ټعاض ؾطٲبیٻ حبثت  2ٺ ټعیٷٻ ثیٳٻ ٦بضذبٴ 8

 791ټعیٷٻ اؾتٽال٤  9

 158% 20ټعیٷٻ اؾتٽال٤ ٢ج٭ اظ ثٽطٺ ثطزاضی  10

 26061جوغ ول 

 

٢یٳت تٳبٰ قسٺ ی٥ ٦یٯٹ٪طٰ ٲحهٹ٬ تٹٮیس قسٺ ثٻ ضیب٬   ;رٳٕ ټعیٷٻ ټبی تٹٮیس  ;   26061;  03/13

ٲیعاٴ تٹٮیس               2000                  

ٞطٸـ ټط ٦یٯٹ٪طٰ ٲحهٹ٬ ثب تٹرٻ ثٻ ٲحهٹ٬ ٲكبثٻ ذبضری ٦ٻ ثٻ اظاء ټط ٦یٯٹ٪طٰ ٲٗبز٬ ٢یٳت 

ضیب٬ اؾت ثب تٹرٻ ثٻ ٸيٗیت ت٧ٷٹٮٹغی زاذٯی ٸ ٞطټٷ٩ ٲهطٜ ٦بالی ذبضری رٽت ض٢بثت  000/50

. ضیب٬ زض ٶٓط ٲی ٪یطیٱ  000/35ثٽتط ٲجٯٙ ټط ٦یٯٹ٪طٰ ضا 
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يز  هحاسثِ ّشيٌِ ّای ثاتت ٍ هتغ  (2-3

 

ّشيٌِ ول ّشيٌِ ثاتت ّشيٌِ هتغیز ضزح ّشيٌِ 

زرصس همسار زرصس همسار  (ّشار ريال ) 

 19750 0  100 19750ٲٹاز اٸٮیٻ ٸ ثؿتٻ ثٷسی 

 1139 65 740 35 399ح٣ٹ٠ ٸ زؾتٳعز 

 344 20 69 80 275( آة ، ثط٠ ٸ ؾٹذت ) ټعیٷٻ اٶطغی

 460 20 92 80 368تٗٳیطات ٸ ٶ٫ٽساضی 

 1072 40 428 60 644ی ٶكسٺ پیف ثیٵ

 304 0-  100 304ازاضی ٸ ٞطٸـ 

 1276 100 1276 0- ټعیٷٻ تؿٽیالت ٲبٮی 

 25 100 25 0- ثیٳٻ ٦بضذبٶٻ 

 798 100 798 0- ټعیٷٻ اؾتٽال٤  

 99 100 99 0- اؾتٽال٤ ٢ج٭ اظ ثٽطٺ ثطزاضی 

 25263  3527  21716جوغ ول 

ًمطِ سزتِ سز  -3

 فزٍش ول (3-1

ٞطٸـ ٦٭ ( ; ٲیعاٴ تٹٮیس ؾبٮیبٶٻ * ضٸـ ٲحهٹ٬ ٢یٳت ٜ) 

 

تٵ   2000*035/0;000/70      ٞطٸـ ٦٭ ٲیٯیٹٴ ضیب٬

 

 تؼییي ًمطِ سز تِ سز  (3-2

ٞطٸـ ٦٭ ( ; ٲیعاٴ تٹٮیس ؾبٮیبٶٻ * ٢یٳت ٞطٸـ ٲحهٹ٬ ) 

 

رٳٕ ټعیٷٻ ټبی حبثت                               3527               

تٹٮیس زض ٶ٣ُٻ ؾط ثٻ ؾط  ;                                                                                         ;         50/0

٢یٳت ٞطٸـ                                        70000              

 

ثطای ٶطٲب٬ ؾبظی  ;50/0*   100;     050/0
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 سزتؼییي زرصس فزٍش زر ًمطِ سزتِ   (3-4

 

رٳٕ ټعیٷٻ ټبی حبثت                                                 

زضنس ٞطٸـ زض ٶ٣ُٻ ؾط ثٻ ؾط  ;      *                                                                100;       50%

ٞطٸـ ٦٭                                                         

 

تٹاٶبیی ؾٹز  َطحٞطٸـ ثٻ ثبال % 50ضؾیٱ یٗٷی ایٷ٧ٻ اظ ثٻ ؾط ٲی ٞطٸـ ثٻ ٶ٣ُٻ ؾط% 50زض 

  .آٸضی زاضز 

 

ًزخ تاسزُ  -5

 سزاًِ ول سزهايِ گذاری (5-1

 

٦٭ ؾطٲبیٻ ٪صاضی                          15742                   

ؾطٲبیٻ حبثت ؾطاٶٻ  ;                                 *                                    ;             8/82%

تٗساز پطؾٷ٭                                19                       

 

 ًزخ تاسزّی سزهايِ  (5-2

 

  ټعیٷٻ تؿٽیالت ٲبٮی+ؾٹز ٸ ظیبٴ ٸیػٺ       44737+1276            

ؾطٲبیٻ حبثت ؾطاٶٻ  ;                                               *                ;                    92/2

٦٭ ؾطٲبیٻ ٪صاضی                          15742                

 

 سَز ٍ سياى ٍيضُ    (5-3

 

            44737      ;25263- 70000  

  ؾٹز ٸ ظیبٴ ٸیػٺ (; ٞطٸـ ٦٭  –رٳٕ ټعیٷٻ ټبی تٹٮیس ) 

ٲیٯیٹٴ ضیب٬ ، ایٵ ؾطٲبیٻ ٪صاضی حسٸز  000/70ضاثُٻ ثبال زض حزٱ ٞطٸـ ٦٭  ثب تٹرٻ ثٻ

. ٲیٯیٹٴ ضیب٬ ؾٹزآٸض اؾت  44737
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 ارسش افشٍزُ ذالص ٍ ًاذالص(  5-4

 
اضظـ اٞعٸزٺ ٶبذبٮم  ; ٞطٸـ ٦٭  – ( ٲٹاز اٸٮیٻ ٸ ثؿتٻ ثٷسی+ اٶطغی  + ټعیٷٻ تٗٳیطات ٸ ٶ٫ٽساضی )  

 000/70 (- 19750+344+687; )ٲیٯیٹٴ ضیب٬ 49219

اضظـ اٞعٸزٺ ذبٮم ; اضظـ اٞعٸزٺ ٶبذبٮم –اؾتٽال٤  –اؾتٽال٤ ٢ج٭ اظ ثٽطٺ ثطزاضی 

  48270( ;158+791 -) 49219 

ٲیٯیٹٴ ضیب٬ اضظـ اٞعٸزٺ ذبٮم َطح ؾطٲبیٻ ٪صاضی 

 تاسزُ فزٍش  ( 5-5

  

ؾٹز ٸیػٺ                  44737                               

ثبظزٺ ٞطٸـ  )ٶؿجت ؾٹز ٸیػٺ ثٻ ٞطٸـ ;                        ;                              ;              64/0

ٞطٸـ ٦٭               000/70                                  

 

 

 

  : تاسزُ ول زارايی ( 5-6

  

ؾٹز ٸیػٺ                44737                  

  (زاضایی ټب  ثبظزٺ ) ٦٭ زاضایی ټبٶؿجت ؾٹز ٸیػٺ ثٻ ;  ;                                            ;   2/ 84

٦٭ زاضایی ټب           15742                   

 

 

 :سزهايِ ثاتت سزاًِ  ( 5-7

  

ؾطٲبیٻ حبثت                13870                                                                  

ؾطٲبیٻ حبثت ؾطاٶٻ  ;                      ;                          ;         730                                                 

تٗساز پطؾٷ٭              19                                                                      
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 سزاًِ ول سزهايِ گذاری  ( 5-8

  

٦٭ ؾطٲبیٻ ٪صاضی        15742                                                                  

ؾطٲبیٻ حبثت ؾطاٶٻ  ;                      ;                          ;         828                                                 

تٗساز پطؾٷ٭              19                                                                      

 ًزخ تاسزّی سزهايِ (  5-8

   

  ټعیٷٻ تؿٽیالت ٲبٮی+ؾٹزٸ ظیبٴ ٸیػٺ     44737+1276                                  

ؾطٲبیٻ حبثت ؾطاٶٻ  ;                                                   ;         ;              92/2                             

 ٦٭ ؾطٲبیٻ ٪صاضی                          15742                                        
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ٍضؼیت حوايت ّای التصازی ٍ هالی زٍلت  ( 4

 

، اؾتٟبزٺ اظ ت٧ٷٹٮٹغی ٸ زاٶف ٲٹٶتبغ ٸ ٪صاضی ؾٷ٫یٵ ؾطٲبیٻ  ایٵ َطح ثٻ زٮی٭ حزٱ

٦ٻ اظ قبذٻ ټبی رسیس رٹق٧بضی ( ٲبٶٷس رٹق٧بضی اٮ٧تطٸاؾٯ٥ ) رٹق٧بضی ٶٹیٵ 

اؾت ، زض زؾتطؼ ثٹزٴ ثبظاض زاذٯی ثٻ ٮحبِ تٗسز ٸاحسټبی ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ ایٵ ٲحهٹ٬ 

یٵ ؾطٲبیٻ ٸ ټٳچٷیٵ اذتالٜ ٞطاٸاٴ ٢یٳت ٲكبثٻ ذبضری آٴ ی٥ ٲعیت ٶؿجی ثطای ا

ٲٗٽصا چٷبٶچٻ زض ثرف تحٯی٭ ټبی ٲبٮی آٴ ش٦ط اؾت َطح . ٪صاضی ثٹرٹز آٸضزٺ اؾت 

تٹٮیس ٸ ٞطٸـ ثٻ ؾٹزآٸضی ٲی ضؾس ٸ ایٵ ٶكبٴ زټٷسٺ ی٥ َطح ؾٹزآٸض ثب % 46زض 

. ظٲبٴ ثط٪كت ؾطٲبیٻ پبییٵ اؾت 

 

حوايت ّای هالی زٍلت  (  4-1)

ای اذیط حٳبیت ٞطاٸاٴ ضا ثط ضٸی ثحٳساٮٻ زٸٮت رٳٽٹضی اؾالٲی ایطاٴ زض ؾبٮٻ 

َطحٽبی ظٸز ثبظزٺ ٸ ؾٹزآٸض ٲُٗٹٜ ٶٳٹزٺ اؾت ایٵ َطحٽب ٲی ثبیؿت زاضای تٹریٻ 

ا٢تهبزی ثٹزٺ ٸ اظ َطی١ ؾبظٲبٴ نٷبیٕ ٸ ٲٗبزٴ اؾتبٴ ټب ثٻ ثبٶ٥ ټب ٲٗطٞی قسٺ ٸ 

ایٵ تؿٽیالت قبٲ٭ ٲٹاضز شی٭ اؾت  . تؿٽیالت الظٰ زضیبٞت ٶٳبیٷس 

ؾطٲبیٻ ٪صاضی حبثت تٹؾٍ ثبٶ٧ٽبی زٸٮتی %  70ی ثٯٷس ٲست تب پطزاذت ٸاٰ ثبٶ٥ -

الظٰ ثٻ ش٦ط .٢بث٭ اٞعایف اؾت % ٦70كٹض ٦ٻ ایٵ ٲ٣ساض ٸاٰ زض ٲٷب١َ ٲحطٸٰ تب 

ٲی ثبقس ٸ ٲست % 10اؾت ٶطخ ؾٹز تؿٽیالت ضیبٮی ثٯٷس ٲست زض ثرف نٷٗت 

 ٸ اٲ٧بٴ  ظٲبٴ ثبظپطزاذت ایٵ تؿٽیالت ثب تٹرٻ ثٻ ٲبټیت َطح ، ٶٹٔ ت٧ٷٹٮٹغی
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اٮی  1ټبی تٷٟؽ ؾب٬ ٲی ثبقس ٦ٻ اٲ٧بٴ اؾتٟبزٺ اظ زٸضٺ  8نبزضقسٴ ٲحهٹ٬ تب  -

. ؾبٮٻ ثطای ثبظپطزاذت ا٢ؿبٌ ٸرٹز زاضز  2

پطزاذت ٸاٰ ټبی ثبٶ٧ی ٦ٹتبٺ ٲست ثطای اؾتٟبزٺ ثٗٷٹاٴ ؾطٲبیٻ زض ٪طزـ ٲٹضز  -

 .آٶطا تبٲیٵ ٲی ٦ٷس % 70ٶیبظ ٦ٻ ثبٶ٥ پطزاذت ٦ٷٷسٺ تؿٽیالت تب 

ؾب٬ ثطای  4ؾب٬ ثطای ارطای َطح زض ٲٷب١َ ٲحطٸٰ ٸ تب  10ٲٗبٞیتٽبی ٲبٮیبتی تب  -

ارطای َطح زض قٽط٦ٽبی نٷٗتی ٸ ٦بټف ٶطخ ؾٹز ثبٶ٧ی ٸ َٹالٶی ٶٳٹزٴ ٲست 

 .ثبظپطزاذت آٴ 

 .اُٖبی رٹایع نبزضاتی ثطای حٳبیت اظ تٹٮیس زاذ٭  -

( سزهايِ گذاری ) تجشيِ ٍ تحلیل ٍ ارائِ جوغ تٌسی زر هَرز احساث ٍاحسجسيس

ثٻ ٲٹاظٶٻ ٖطيٻ ٸ ت٣بيب زضذهٹل ٸاٴ ٪بٮٹاٶیعٺ چٷیٵ ثطٲی آیس  ٦ٻ ٦كف ثبظاض ثب تٹرٻ    

ثطای ٲحهٹ٬ یبزقسٺ َی ؾبٮٽبی اذیط ٶعٸ٬ یب اذٹ٬ ٶ٧طزٺ ٸ حتی ٲكبټسٺ اٞعایف ت٣بيب 

یٽب ٸاحسټبی ٪بٮٹاٶیعٺ ٪طٰ ٸ آث٧بض) ثطای آٴ ټؿتیٱ ، زٮی٭ آٴ ټٱ تٗسز ٸاحسټبی ٲت٣بيی 

.  ایٵ ٲحهٹ٬ ٲی ثبقس ( ٸ ٶیع تٹٮیس٦ٷٷس٪بٴ ؾبظٺ ٸ ز٦٭ 

اظ َطٞی ثٻ زٮی٭ ٸيٕ تحطیٱ ټبی اٖٳب٬ قسٺ ثطيس ٦كٹض اؾالٲیٳبٴ ٸ ٢یٳت ثؿیبض ثبالی   

ٸٶیع زٸضٺ ثط٪كت ؾطٲبیٻ آٴ اظ ٶٓط (  ٶبقی اظ ٦ٱ ثٹزٴ تٹٮیس٦ٷٷس٪بٴ ایٵ ٲحهٹ٬ ) آٴ 

ی تٹریٻ ا٢تهبزی ٸ ٲبٮی ٞطاٸاٴ زاضز ٸ اؾتبٶٽبی ایٵ ٲُبٮٗٻ اٲ٧بٶؿٷزی ، ایٵ ؾطٲبیٻ ٪صاض

 پیكٷٽبزی ثطای ارطای ؾطٲبیٻ ٪صاضی ، اؾتبٶٽبی ٲط٦عی ، انٟٽبٴ ، تٽطاٴ پیكٷٽبز 

. ٲی قٹز 
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هٌاتغ  

ؾبٮٷبٲٻ آٲبض ثبظض٪بٶی ذبضری رٳٽٹضی اؾالٲی ایطاٴ ، ٪ٳط٤ رٳٽٹضی اؾالٲی ایطاٴ ، (  1

 1388تب  1385نبزضات 

اض ثبظض٪بٶی ذبضری رٳٽٹضی اؾالٲی ایطاٴ ، ٪ٳط٤ رٳٽٹضی اؾالٲی ایطاٴ ، ؾبٮٷبٲٻ آٰ(  2

 1388ٸاضزات تب 

ؾبیت ایٷتطاٶت زاذٯی ٪ٳط٤ رٳٽٹضی اؾالٲی ایطاٴ ، آٲبض نبزضات ٸ ٸاضزات ؾب٬ (  3

 1389اٮی  1383

.  ض زؾت ارطا ، ٸظاضت نٷبیٕ ٸ ٲٗبزٴٶطٰ اٞعاض ثبٶ٥ اَالٖبتی َطحٽبی ز(  4

 www.isiri.orgٺ اؾتبٶساضز ٸ تح٣ی٣بت نٷٗتی ؾبیت ٲٹؾؽ(  5

  www.iraniec.irؾبیت ؾبظٲبٴ نٷبیٕ ٦ٹچ٥ ٸ قٽط٦ٽبی نٷٗتی ایطاٴ ، (  6

  www.markazi.mio.irؾبیت قط٦ت قٽط٦ٽبی نٷٗتی اؾتبٴ ٲط٦عی (  7

  1382-٦86تبة ٢بٶٹٴ نبزضات ٸ ٸاضزات رٳٽٹضی اؾالٲی ایطاٴ (  8

 1385حؿٵ ا٦جطی  –ٲجٷبی تٷٹضی ٖٹاٲ٭ ٲٹحط ثطذٹضز٪ی رعٸٺ آٲٹظقی (  9

رٷجٻ ټبی ظیؿت ٲحیُی ٞطآیٷس ٪بٮٹاٶیعٺ ٪طٰ ، آ٢بی ٖٯی ٖٯیپٹض  ( 10

ٸ ثبظضؾی پٹقكٽبی ٪بٮٹاٶیعٺ ٪طٰ ، اٲیطحؿٷی آقٷبیی ثب ٖیٹة ، ضٸقٽبی تطٲیٱ ( 11

٦ٯٹضظی 

زض ذهٹل ؾبذت ٸاٴ ټبی رعٸٺ آٲٹظقی تطرٳٻ تح٣ی٣بت قط٦ت  پیٯیٷ٩ آٮٳبٴ ( 12

 1387حؿٵ ا٦جطی  –٪بٮٹاٶیعٺ 

: ٸ ؾبیت ټبی 

 

http://www.isiri.org/
http://www.iraniec.ir/
http://www.iraniec.ir/
http://www.markazi.mio.ir/
http://www.markazi.mio.ir/
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13)                                                    www.farasaz.com  

14                                   )www.forum.boursekala.com 

15                                                           )www.esteel.com 

16        )                                                         www.aftab.ir 

17                                                                  )www.ravy.ir 

18                             )                               www.ironiran.ir 

19                                                           )www.felezat.com 
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