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تشسسي ػولکشد تجشتي آتگشهکي خَسشيذي جوغکٌٌذُ -هٌثغ رخيشُ يکپاسچِ
تا استفادُ اص هٌؼکسکٌٌذُّاي هختلف
5
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چکيذُ
آتگشهکيجوغکٌٌذُ-هٌثغ رخيشُ يکپاسچِ ،يک ًَع آتگشهکي خَسشيذي است کِ داساي ساختواى تسياس سادُاي است .دس ايي ساهاًِ هخضى
رخيشُ ٍ جوغ کٌٌذُ دٍ قسوت جذا اص ّن ًيستٌذ ٍ تصَست يک هجوَػِ ّستٌذ .آب سشد تِطَس هستقين تِ جوغکٌٌذُ هتصل است ٍ تَسط
خَسشيذ گشم هيشَد .تشخال ف ساهاًِّاي ديگش ،تا صهاًيکِ هصشفي ٍجَد ًذاشتِ تاشذ آب گشم داخل جوغکٌٌذُ تاقي هيهاًذ سپس تِطَس
هستقين اص جوغکٌٌذُ هَسد هصش ف قشاس هيگيشد .ايي ساهاًِ تِ هٌثغ رخيشُ تضسگتشي (تشاي تاال تشدى قاتليت جزب) ًسثت تِ ساهاًِّاي هؼوَلي
ًياص داسدّ ،ويي اهش اص يخصدگي ساهاًِ ًيض هحافظت هيًوايذ .دس ايي پظٍّش يک دستگاُ آتگشهکي خَسشيذي طشاحي ٍ ساختِ شذ ٍ تا ًصة
ٍسائل اًذاصُ گيشي ػولکشد آى دس کشهاى تشسسي شذّ .ذ ف اصلي ،تشسسي اثش هٌؼکسکٌٌذُّاي هختلف شاهل ٍسق استيلٍ ،سق آلَهيٌيَم ٍ آيٌِ
دس هيضاى اًشطي جزب شذُ تَسط آتگشهکي تَد .آصهايشّا ًشاى داد کِ ٍسق آلَهيٌيَم کنتشيي تاصدُ حشاستي دس طي سٍص سا داسد ٍ ًيض کنتشيي
اتال ف حشاستي سا دس شة داسد دس حاليکِ تا استفادُ اص هٌؼکسکٌٌذُ آيٌِ هيتَاى تاصدُ حشاستي ساهاًِ سا تِطَس چشوگيشي افضايش داد ،اها اص
طشفي ًسثت تِ سايش هٌؼکسکٌٌذُّا اتال ف حشاستي تيشتشي داسدّ .نچٌيي دس قسوتي ديگش اص پظٍّش ،ػولکشد حشاستي آتگشهکي خَسشيذي
ساختِ شذُ ،دس هاُّاي هختلف اسصياتي شذ ٍ ساًذهاى ٍ اتال ف حشاستي آى دس هاُّاي هختلف هقايسِ شذً .تايج تذست آهذُ ًشاىگش آى ّستٌذ
کِ تا افضايش هيضاى شذت تششغ ٍسٍدي تِ آتگشهکي ،تاصدُ آى کاّش هيياتذ تِطَسيکِ تشاي شْش کشهاى کنتشيي تاصدُ دس هاُ تيش است.
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 -1هقذهِ
ؾأا٘ٞٝاي آتٍطٔىٗ ذٛضقيسي ذاٍ٘ي و ٝتطٛض ٔؼٕ٘ َٛياظ
ضٚظا٘ 150 ٝتاِ 300يتط ضا زض ٔحسٚز ٜزٔايي  40تا  50زضخٝ
ؾا٘تيٍطاز تأيٗ ٔيٕ٘ايٙس تٝطٛض ٔؼٕ َٛاظ ٘ٛع ؾأا٘ٝ
تطٔٛؾيف ٖٛتا خٕغوٙٙسٜٞاي ترت ٞؿتٙس .ؾأا٘ٞٝاي
خٕغوٙٙسٙٔ-ٜثغ يىپاضچ٘ ٝيع ٘ٛع زيٍطي اظ آتٍطٔىٗٞاي
ذاٍ٘ي ٞؿتٙس و ٝزض آٟ٘ا ٔٙثغ شذيط ٜتٝطٛض ٔؿتميٓ زاذُ
ٔحفظٝاي تا زضپٛـ قيكٝاي لطاض زاضز .ؾطح ايٗ ٘ٛع
خٕغوٙٙس ،ٜخاشب تكؼكغ ذٛضقيسي تٛز ٚ ٜزيٛاضٜٞاي ٔحفظٝ
زاضاي ٔٙحٙي ذاني اؾت وٛ٘ ٝض ذٛضقيس ضا ضٚي ٔٙثغ شذيط،ٜ
ٔٙؼىؽ ٔيٕ٘ايس (قىُ ٔ .)1رعٖ شذيط ٜؾأا٘ٞٝاي
خٕغوٙٙسٙٔ-ٜثغ يىپاضچ ٝزض ط َٛقة يا ظٔاٖٞايي و ٝتاض
حطاضتي ذٛضقيس وافي ٘يؿت ،حطاضت ظيازي ضا اظ زؾت ٔيزٞس.
پؽ اٌطچ ٝؾأا٘ٞٝاي خٕغوٙٙسٙٔ-ٜثغ يىپاضچ٘ ٝؿثت تٝ
ؾأا٘ ٝتطٔٛؾيف ٖٛزاضاي ؾاذتٕاٖ٘ ،ح٘ ٜٛهة  ٚضٚـ اؾتفازٜ
ؾازٜتطي ٞؿتٙس أا اظ آٟ٘ا وٓتط اؾتفازٔ ٜيقٛز .اظآ٘دا وٝ
ترف ٚؾيؼي اظ ٔٙثغ شذيط ٜايٗ ٘ٛع ؾأا٘ٞٝا تطاي خصب ا٘طغي
ذٛضقيس تىاض ضفت ٝاؾت ،اتالف حطاضتي ظيازي زاض٘س زضحاِيوٝ
ؾأا٘ٞٝاي تطٔٛؾيف ٖٛزاضاي ٔراظ٘ي تٝطٛض وأُ ػايك ٞؿتٙس.
تطاي واٞف ايٗ اتالف ا٘طغي ،اظ خصبوٙٙسٜٞاي يه يا ز ٚاليٝ
ذال  ٚػايكٞاي حطاضتي قفاف تطاي حفاظت حطاضتي ؾطٛح تاظ ٚ
تيپٙا ٜايٗ ٘ٛع ؾأا٘ٞٝا اؾتفازٔ ٜيقٛزٓٞ .چٙيٗ ضٚـٞاي
زيٍطي ٔا٘ٙس اؾتفاز ٜاظ خاشبٞاي ِِٝٛاي قىُ تطاي افعايف
ضا٘سٔاٖ ؾأا٘ٞٝاي خٕغوٙٙسٙٔ-ٜثغ يىپاضچ ٝتىاض ٔيضٚز .اظ
ٍ٘اٞي زيٍط ،زض ٔمايؿ ٝتا ؾأا٘ٞٝاي تطٔٛؾيف ،ٖٛؾأا٘ٞٝاي
خٕغوٙٙسٙٔ-ٜثغ يىپاضچ ٝت ٝزِيُ زاقتٗ اضتفاع وٓ ٕٞ ٚاٍٙٞي
تيٗ اخعاي ؾاظ٘س ٜؾاذتاض ؾازٜتط  ٚقىُ ظاٞطي ظيثاتطي زاض٘س.
ٕٞچٙيٗ حُٕ ٘ ٚمُ ٘ ٚهة ايٗ ٘ٛع خٕغوٙٙسٜٞا ت ٝزِيُ
زاقتٗ اخعا  ٚلطؼٞٝاي وٕتط ٘ؿثت ت ٝا٘ٛاع تطٔٛؾيف٘ٛي تؿياض
آؾاٖتط اؾت.

شکل (ً :)1واي سٍتشٍ اص ساهاًِّاي الف .جوغکٌٌذُ-هٌثغ يکپاسچِ ٍ
ب .تشهَسيفَى

ٔحمماٖ ظيازي ؾأا٘ٞٝاي آتٍطٔىٗ ذٛضقيسي اظ ٘ٛع
خٕغوٙٙسٙٔ-ٜثغ يىپاضچ ٝضا ٔٛضز تطضؾي لطاض زازٜا٘س .زض يىي اظ
اِٚيٗ تحميمات ا٘داْ قس ٜزض ايٗ ظٔي ،ٝٙتيّط ٚ ٚچاتع [ ]1اثط
٘ؿثت حدٓ ٔرعٖ ت ٝؾطح ٚضٚزي تكؼكغ ،زض ٔٙاطك تا آب ٚ
ٛٞاي ٌطْ ضا ٔٛضز تطضؾي لطاض زاز٘س .آٟ٘ا ت ٝايٗ ٘تيد ٝضؾيس٘س
و ٝآتٍطٔىٗٞاي خٕغوٙٙسٙٔ-ٜثغ يىپاضچ ،ٝزض ٔٙاطك تا آب ٚ
ٛٞاي ٌطْ ،تا ٘ؿثت حدٓ ٔرعٖ ت ٝؾطح ٚضٚزي تكؼكغ
٘ ،102 L/m2ؿثت ت ٝؾايط ؾأا٘ٞٝا ػّٕىطز تٟتطي زاض٘س .اثط
ػٛأّي ٓٞچ ٖٛخٙؽ ٔٙثغٛ٘ ،ع ػايك  ٚقيك ٝقفافٙٞ ،سؾٝ
ٔٙثغ  ٚقطايط آب ٛٞ ٚايي ؾطز ٘يع تٛؾط تؼسازي اظ ٔحمميٗ
تطضؾي قس ٜاؾت [.]8 - 2
زض ؾاَ  2004تطيپا٘اٌٙؿتپِٛٛؼ  ٚؾاِيتٛؼ چٟاض ٔسَ ٔرتّف
تا ٙٞسؾٞ ٝاي ٘أتماضٖ ،ططاحي  ٚاتالف حطاضتي زض طي قة ٚ
ػّٕىطز حطاضتي آٟ٘ا ضا تطضؾي ٕ٘ٛز٘س .زض ايٗ پػٞٚف ٘تايح
ٕ٘ٞٝ٘ٛاي ؾاذتٝقس ٜتا ٔٙؼىؽوٙٙسٜٞاي پاضاتِٛيه تطويثي
ٔمايؿ ٝقس٘ .تايح تسؾت آٔس٘ ٜكاٖ زاز و ٝزض قة ،آتٍطٔىٗ
ذٛضقيسي تا ٙٞسؾ٘ ٝأتماضٖ اتالف حطاضتي وٕتطي ٘ؿثت تٝ
ٙٞسؾٔ ٝتماضٖ زاضز  ٚؾأا٘ ٝتا ٙٞسؾٔ ٝتماضٖ ضا٘سٔاٖ تاالتطي
٘ؿثت تٙٞ ٝسؾ٘ ٝأتماضٖ زاضز [ .]9زض ؾاَ ٔ 2006سّٛٞپا ٚ
ٕٞىاضا٘ف ٔطاِؼ ٝآظٔايكٍاٞي تط ضٚي طثمٝتٙسي زٔايي
آتٍطٔىٗٞاي خٕغوٙٙسٙٔ-ٜثغ يىپاضچ ٝتا زٔ ٚرعٖ شذيط ٜافمي
ا٘داْ زاز٘س .زض ايٗ آظٔايفٔ ،رعٖ پاييٗتط تٝنٛضت ٔؿتميٓ ظيط
يه پٛقف قيكٝاي لطاض ٌطفت زضحاِي و٘ ٝيٕي اظ ٔرعٖ تاالتط
ػايك تٛزٓٞ .چٙيٗ يه خصبوٙٙس ٜؾٕٟٛي قىُ زض ظيط
ٔرعٖٞا لطاض ٌطفت .ايٗ آظٔايف تا ؾٛ٘ ٝع چيسٔاٖ ٔراظٖ ا٘داْ
قس .زض طي فطايٙس ٌطْقسٖ ،فمط ٔرعٖ پاييٗتط زض زٛ٘ ٚع اَٚ
 ٚز ،ْٚتٛظيغ زٔاي اليٝاي زاقت زض حاِي و ٝزض ٘ٛع ؾٞ ْٛط زٚ
ٔرعٖ تٛظيغ زٔايي اليٝاي زاقتٙس .زض طي فطايٙس ٔهطف آب
ٌطْٞ ،ط زٔ ٚرعٖ زض ٘ٛع إٞٝ٘ٛ٘ َٚايي اظ تٛظيغ زٔاي اليٝاي اظ
ذٛز ٘كاٖ زاز٘س ،ايٗ زضحاِيؿت و ٝزض ٔرعٖ پاييٗتط ٘ٛع ز،ْٚ
تٛظيغ اليٝاي زٔا ،وٓتط زيس ٜقسٓٞ .چٙيٗ زض ايٗ حاِت ٘يع ٞط
زٔ ٚرعٖ ٘ٛع ؾ ْٛتٛظيغ زٔاي اليٝاي زاقتٙس .آٟ٘ا ٘تيدٝ
ٌطفتٙس و ٝآب ٔٙثؼي و ٝؾطح تيفتطي اظ آٖ زض ٔماتُ
ٔٙؼىؽوٙٙسٜٞا لطاض زاضز ،افعايف زٔاي تيفتطي زاضز [.]10
زض ؾاَ ٔ 2010دسي ٞاظٔي ٕٞ ٚىاضا٘ف يه آتٍطٔىٗ
ذٛضقيسي خٕغوٙٙسٙٔ-ٜثغ يىپاضچ ٝضا اضظياتي اٌعضغتيه ٚ
التهازي ٕ٘ٛز٘سٔ .كره ٝانّي ايٗ آتٍطٔىٗ ،يه خصبوٙٙسٜ
ؾيٕا٘ي تٛز و ٝزض زاذُ آٖ قثىٝاي اظ ِِٞٝٛاي ٔؿي خاؾاظي
قس ٜتٛز .آظٔايف آٟ٘ا و ٝقأُ ا٘ساظٌٜيطي ٔتغيطٞاي آب ٚ

ٛٞايي ،تٛظيغ زٔاي ٔرعٖ  ٚزتي آب ذطٚخي تٛز ،زض طي ؾٝ
ٔأ ٜتٛاِي ا٘داْ قس٘ .تايح ٘كاٖ زاز٘س و ٝايٗ آتٍطٔىٗ تٝتطتية
تاظز ٜحطاضتي  ٚلا٘ ٖٛزٔٚي  %23/5 ٚ %32زاقت ٔ ٚيتٛا٘س %80
آب ٌطْ ٔٛضز ٘ياظ يه ذا٘ٛاز٘ 6 ٜفطي ضا زض ط َٛقثا٘ٝضٚظ
تأيٗ ٕ٘ايس .آٟ٘ا ٘كاٖ زاز٘س و ٝچٙيٗ آتٍطٔىٙي تطاي
واضتطزٞايي و ٝت ٝآب ٌطْ ٔهطفي زض ط َٛقة ٘ياظ زاض٘س،
ٔٙاؾة اؾت [ .]11زض ؾاَ  2008ؾاِيٛتيؽ ٕٞ ٚىاضـ تط
ضٚي تٛظيغ تكؼكغ زض زيٛاضٔ ٜرعٖ شذيط ٜآتٍطٔىٗ
پػٞٚفٞايي ا٘داْ زاز٘س .تحميكٞاي آٟ٘ا ٘كاٖ زاز و ٝلؿٕت
تااليي ٔٙثغ شذيط ،ٜترف تيفتطي اظ پطتٞٛاي تا ظاٚي ٝتاتكي
ٔرتّف ضا خصب ٔيٕ٘ايس و ٝايٗ ٔكره٘ ٝمف ٕٟٔي زض
ططاحي ايٗ ٘ٛع آتٍطٔىٗٞا زاضز [ .]12زض ؾاَ 2009
ؾاِيٛتيؽ  ٚتطيپا٘اٌٙؿتپِٛٛؼ يه آتٍطٔىٗ تا اؾتفاز ٜاظ
قثىٞٝاي ػهثي قثي ٝؾاظي ٕ٘ٛز٘س .آٟ٘ا تا اؾتفاز ٜاظ ايٗ ضٚـ
ػّٕىطز آتٍطٔىٗ ضا پيف تيٙي وطز٘س [ .]13زض ؾاَ 2010
ضاوف ؤٛاض ٔ ٚاضن ضٚظ٘يه ٘ٛع آتٍطٔىٗ ذٛضقيسي
خٕغوٙٙسٙٔ-ٜثغ يىپاضچ ٝو ٝؾطح خصبوٙٙس ٜآٖ ٔٛجزاض تٛز
ضا تطضؾي وطز٘س .اظآ٘دا و ٝضا٘سٔاٖ حطاضتي ايٗ ٘ٛع ؾأا٘ٞ ٝا
تٝطٛض لاتُتٛخٟي ت٘ ٝطخ ا٘تماَ حطاضت تيٗ خصبوٙٙس ٚ ٜآب،
ٓٞچٙيٗ تٔ ٝمساض پطتٞٛاي ا٘طغي ٚاضزقس ٜت ٝؾأا٘ ٝتؿتٍي
زاضز ،آٟ٘ا ؾطح خصبوٙٙس ٜضا تهٛضت ٔٛجزاض زض ٘ظط ٌطفتٙس ٚ
طٔ َٛكره ٝآٖ ضا ،و٘ ٝمف تٝؾعايي زض ٘طخ ا٘تماَ حطاضت
خاتدايي زاضز افعايف زاز٘س .آٟ٘ا تا ايٗ ضٚـ ؾطح خاشب
آتٍطٔىٗ ضا افعايف زاز٘س  ٚت ٝزٔاي آب تاالتطي ٘ؿثت تٝ
ٕ٘ٞٝ٘ٛاي لثّي ضؾيس٘س [.]14
زض ايٗ پػٞٚف ،يه ٕ٘ ٝ٘ٛآب ٌطٔىٗ خٕغوٙٙسٔ-ٜرعٖ
يىپاضچ ،ٝططاحي ،ؾاذت ٚ ٝآظٔايف قس .آظٔايفٞا تط ضٚي ايٗ
زؾتٍا ،ٜتطاي تطضؾي اثط ٔٙؼىؽوٙٙسٜٞاي ٔرتّف تط ػّٕىطز
ايٗ زؾتٍآٞ ٚ ٜچٙيٗ ػّٕىطز آٖ زض فهُٞاي ٔرتّف ا٘داْ
قس.
 -2طشاحي ٍ ساخت
ٔهطف آب ٌطْ يه ذا٘ٛاز٘ 5-4 ٜفط ٜزض حسٚز ِ 200-140يتط
زض ضٚظ تطآٚضز ٔيقٛز .طثك ٔطاِؼٞٝاي ا٘داْ قس ٚ ٜتا تٛخ ٝتٝ
واضٞاي ا٘داْ قس ٜلثّي ،زض تطضؾي حايط لطط ٔرعٖ 30
ؾا٘تئتط ا٘تراب قس  ٚتطاي ايٙىٔ ٝهطف ضٚظا٘ ٝآب ٌطْ يه
ذا٘ٛاض تأيٗ قٛز طٔ َٛرعٖ ٔ 2تط ا٘تراب قس وٙٔ ٝدط تٝ
ٔرعٖ تا حدٓ ِ 140يتط قس [.]15

ٓٞچٙيٗ تا تٛخ ٝتٔ ٝطاِؼٞٝاي ا٘داْقسٙٔ ،ٜحٙي ؾٕٟٛي
پاضاتِٛيه تطويثي 1تطاي ٔٙؼىؽوٙٙسٜٞا ا٘تراب قس تا تيفتطيٗ
تيفتطيٗ ضا٘سٔاٖ حانُ قٛز .قىُ (ٔ )2مطغ آتٍطٔىٗ
خٕغوٙٙسٙٔ – ٜثغ يىپاضچٛٔ ٝضز٘ظط و ٕٝ٘ٛ٘ ٝؾاذت ٝقسٜ
تطاؾاؼ آٖ ططاحي قس ٜضا ٘كاٖ ٔيزٞسٔ .ؼازالت ايٗ ٔٙحٙي
ػثاضتٙس اظ:

شکل ( :)2هقطغ آتگشهکي جوغکٌٌذُ-هٌثغ يکپاسچِ

لؿٕت ؾٕٟٛي ):(AB

 RT 1   sin / (1  cos )

=X

)  RT  cos / (1  cos

=Y

لؿٕت پيچساض ):(BC

لؿٕت پيچساض ): (C'D

) RT (sin    cos 

=X

)  RT (cos    sin 

=Y

)RT (cos    sin 
)Y= RT (sin    cos 
=X

لؿٕت ؾٕٟٛي )': (DA

)RT  cos  / (1  cos 

=X

Y= RT 1   sin  / (1  cos )

و ٝزض آٖ      ٚ     اؾت.
ٔٙؼىؽوٙٙسٔ ٜتكات ٝاظ زٙٔ ٚحٙي ) ( BC ) ( DC زٚ
لؿٕت تٝطٛض تمطية ترت ) ( AB) ٚ ( DAتكىيُ قسٜ
اؾت .ػطو ٔٙؼىؽوٙٙس W ٜتطاتط تا  AA  2 RTاؾت.
اظآ٘دا و ٝقؼاع ٔرعٖ  15ؾا٘تئتط اؾت تٙاتطايٗ ػطو

ٔٙؼىؽوٙٙس ٜتطاتط ٔ 0/82تط اؾت  ٚط َٛزضيچ ٝآتٍطٔىٗ،

تطؾس.

ٔ 2تط اؾت و ٝتطاتط تا طٔ َٛرعٖ اؾت .تٙاتطايٗ ٔؿاحت
زضيچ ٝآتٍطٔىٗ  Aتطاتط ٔ1/65تطٔطتغ اؾتٔ .ؿاحت ؾطح

 -1-2هٌؼکسکٌٌذُّا

ٔرعٖ (تس ٖٚزض ٘ظط ٌطفتٗ لاػسٔ 1/884 )ٜتطٔطتغ اؾت .چٖٛ
طثك قىُ ،يهچٟاضْ اظ ؾطح ٔرعٖ ػايكتٙسي ٔيقٛز ٚ
ؾٝچٟاضْ اظ ؾطح ٔرعٖ زض ٔماتُ زيس ٔٙؼىؽوٙٙسٜٞا لطاض
ٔيٌيطز ،تٙاتطايٗ ٔؿاحت ؾطح خاشبٔ 1/413 Ar ،تطٔطتغ
اؾت .تٙاتطايٗ يطية تٕطوع ؾيؿتٓ (CR) ،تطاتط  1/17اؾت ٚ
تٝطٛضوّي ٘ؿثت حدٓ ٔرعٖ ت ٝؾطح خاشب VT A ،تطاتط تا
ِ 84/64يتط تط ٔتطٔطتغ اؾت .قىُ ( )3لؿٕتٞاي ٔرتّف يه
ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛقىُ ( ٕٝ٘ٛ٘ )4ؾاذت ٝقس ٜضا ٘كاٖ ٔيزٞس:

يىي اظ اخعاي انّي آتٍطٔىٗٞاي خٕغوٙٙسٔ-ٜثٙغ يىپاضچ،ٝ
ؾطح ٔٙؼىؽوٙٙس ٜاؾت ٛ٘ ٚع ايٗ ؾطح اثط ٕٟٔي زض ػّٕىطز
حطاضتي آٖ زاضز .اظ ٔكرهٞٝاي ٔ ٟٓيه ٔٙؼىؽوٙٙس،ٜ
ذانيت ا٘ؼىاؾي آٖ اؾت .تا تٛخ ٝتٙٔ ٝؼىؽوٙٙسٜٞاي ٔٛخٛز
زض تاظاض ،آيٚ ،ٝٙضق اؾتيُ ٚ ٚضق ٱِٔٛيٙئٛي تٝػٛٙاٖ ؾٝ
ٔٙؼىؽوٙٙسٔ ٜرتّف ا٘تراب قس٘س .تاتٛخ ٝت ٝايٙى ٝقىُ زازٖ
ٚضق اؾتيُ ٚ ٚضق آِٔٛيٙي ْٛتٝضاحتي أىاٖپصيط اؾت ،تٙاتطايٗ تا
لطاضزازٖ ايٗ ٔٙؼىؽوٙٙسٜٞا ضٚي ٔٙحٙيٞاي ؾاذت ٝقس ٜاظ
چٛبٙٔ ،ؼىؽ وٙٙس ،ٜؾاذت ٝقس ٚ ٜآظٔايفٞا ا٘داْ قس .تاتٛخٝ
ت ٝايٙى ٝأىاٖ ؾاذت آيٙٔ ٝٙحٙي ٚخٛز ٘ساقت تطاي ايٙىٝ
ٔٙؼىؽوٙٙس ٜآي ٝٙتٝطٛض زليك تط ضٚي ٙٞسؾ ٝؾأا٘ٙٔ ٝطثك
قٛز ٘ٛاضٞايي اظ آي ٝٙت ٝػطو  2ؾا٘تئتط تطـ زاز ٚ ٜتا
اؾتفاز ٜاظ چؿة ٔرهٛل ضٚي ٚضقٞاي چٛتي لطاض زاز ٜقس.
 -3هؼادالت حاکن

شکل ( :)3قسوتّاي هختلف يک ًوًَِ الف .هخضى
ب .هٌؼکسکٌٌذُّا ج .ساختواى ٍ تذًِ آتگشهکي

ٞسف انّي زض آتٍطٔىٗٞاي ذٛضقيسي ،خصب ٞط چ ٝتيكتط
تكؼكغ ذٛضقيس  ٚتثسيُ آٖ ت ٝحطاضت  ٚافعايف زٔاي آب
اؾت .اٌط ٔمساض حطاضت خصب قس ٜتٛؾط آب زض يه تاظ ٜظٔا٘ي
ٔؼيٗ تا ٔ ٚ Qwيعاٖ تكؼكغ ذٛضقيسي ضا زض ٕٞيٗ ٔست تا Qs
٘كاٖ زٞيٓ ،تاظز ٜآتٍطٔىٗ  ηdضا ٔيتٛاٖ اظ ٘ؿثت ايٗ زٚ
تسؾت آٚضز:
QR

ηd = QW

تطاي ٔحاؾثٔ Qw ٝيتٛاٖ اظ ضاتط ) 10 ( ٝاؾتفازٕٛ٘ ٜز:
) QW = MW CP ,W (T f ,m  Ti ,m

زض ايٗ ضاتط M W (kg) ٝخطْ آب ٌ CP ,W (kJ/kg.K) ٚطٔاي
حطاضتي ٚيػ ٜآب  Ti ,m ( C ) ٚزٔاي اِٚي T f ,m ( C ) ٚ ٝزٔاي
ثا٘ٛيٞ ٝؿتٙس .اظآ٘دا و ٝآب ٔرعٖ اؾتفاز٘ ٜكس ،خطْ آب ٔمساض
ثاتتي اؾت.
شکل ( :)4آتگشهکي ساختِ شذُ

تطاي آ٘ىٕٛٞ ٝاض ٜنفح ٝآتٍطٔىٗ تط اقؼٛ٘ ٝض ذٛضقيس
ٚضٚزي ػٕٛز تاقس زض لؿٕت پكت آتٍطٔىٗ ؾأا٘ٝاي ططاحي ٚ
٘هة قس و ٝتتٛا٘س آتىطٍٔٗ ضا زض ظٚاياي ٔرتّف ٘ؿثت ت ٝافك
لطاض زٞس .تا تٛخ ٝت ٝتغييط ظاٚي ٝاضتفاع ذٛضقيس زض ضٚظٞاي
ٔرتّف ؾاَ ٔي تٛاٖ ظاٚي ٝآتٍطٔىٗ ضا تطٛض ضٚظا٘ٔ ،ٝاٞيا٘ ٚ ٝيا
فهّي تغييط زاز  ٚتا ايٗ ػُٕ ؾطح آتٍطٔىٗ ضا ٕٛٞاض ٜتط اقؼٝ
ذٛضقيس ػٕٛز ٍ٘ ٝزاقت تا حساوثط تكؼكغ ذٛضقيسي ت ٝؾطح

ٔدٕٛع تككغ ذٛضقيسي ٚاضز ت ٝزضيچٔ A (m2 ) ٝطتٛط تٝ

ؾأا٘ ،ٝزض طي تاظ ٜظٔا٘ي ) ∆t (sاظ ِحظ ٝقطٚع ti

) تا

ِحظ ٝپاياٖ آظٔايف  )19:00( t fاؾت  ٚتا حطف ٘ QRكاٖ
زازٔ ٜيقٛز و ٝتا ا٘تٍطاٌَيطي اظ ٔيساٖ قست ،تككغ )G(t

تسؾت ٔيآيس:
tf



QR= A G (t )dt
ti

تاظزٔ ٜياٍ٘يٗ ضٚظا٘  d ٝتٚ tm, D / Gm (kW 1m2 ) ٝاتؿتٝ

اؾت و ٝتا تمطية چٙسخّٕٝاي زضخ ٝز ٚػثاضت اؾت اظ:
ηd= A  B(tm, D / Gm )  C (tm, D / Gm ) 2

ٔتغيط  tm, Dت ٝاذتالف زٔاي واضوطز ضٚظا٘ٔ ٝطتٛط اؾت:
Δtm,D= (Ti ,m  T f ,m ) / 2  Ta ,m

و ٝزض آٖ ٔ Ta ,mياٍ٘يٗ زٔاي ٔحيط زض تاظ ٜظٔا٘ي ∆t

Gm

ٔياٍ٘يٗ تككغ ذٛضقيسي تط ضٚي زضيچ ٝزض ٕٞاٖ تاظ ٜظٔا٘ي
اؾت و ٝتا ضاتط )14( ٝتياٖ ٔيقٛز:
t

Gm= ( G (t )dt ) / t

ti

يطية  Aزض ٔؼازِ ٝت ٝتاظزٛ٘ ٜضي ٚاتؿت ٝاؾت ٕٛٞ ٚاض ٜتا
تيفتطيٗ تاظزٔ ٜياٍ٘يٗ ضٚظا٘ ٝتس ٖٚاتالف حطاضتي ضاتط ٝزاضز.
يطاية  C ٚ Bچٙسخّٕٝاي زضخ ٝز ،ٚاتالف حطاضتي ؾأا٘ ٝزض
طي ضٚظ ضا تياٖ ٔيٕ٘ايٙس.
تؼييٗ آظٔايكٍاٞي   dو ٝتاتؼي اظ ٘ؿثت tm, D / Gm

اؾت ،تا آظٔايف ؾأا٘ ٝزض زٔاي ٔحيط  ٚزض آب ٛٞ ٚاي ٔرتّف
ٔكرم ذٛاٞس قس.
تطاي واضوطز قثا٘ ٝؾأا٘ ،ٝاتالف حطاضتي زض ٘ظط ٌطفتٝ
ٔيقٛز و ٝتا يطية ٔ U sؼطفي ٔيقٛز  ٚػّٕىطز حطاضتي
ؾأا٘ ٝاظ تؼساظظٟط تا نثح ضٚظ تؼس ضا ،وٞ ٝيچٌ ٝ٘ٛتككغ
ذٛضقيسي ٚخٛز ٘ساضز ،تياٖ ٔيوٙس.
يطية اتالف حطاضتي  U sاظ ضاتطٔ ) 15 ( ٝحاؾثٔ ٝيقٛز


Us= (  C V / t ) ln  (Ti ,m  Ta ,m ) 
P,w T
 (T f ,m  Ta ,m ) 

و ٝزض آٖ  VTحدٓ آب شذيطٜقس ٜزض ؾأا٘ ٝاؾت  ٚچٍاِي
خطٔي آبkJ .m3 .K 1 ،

 CP, w اؾتTa ,m .

ٔياٍ٘يٗ زٔاي ٔحيط زض تاظ ∆t ٜقة  Ti ,m ٚزٔاي ٔتٛؾط آب

پط  ٚپؽ اظ آبٌيطي وأُ ٔرعٖ ،قيط ٚضٚزي تٔ ٝرعٖ تؿتٝ
قس تا زض طي آظٔايفٞا ٞيچٌ ٝ٘ٛػُٕ آبٌيطي ٚخٛز ٘ساقتٝ
تاقس .اظ ططفي قيط ذطٚخي ٔرعٖ تا پاياٖ آظٔايف تؿت ٝاؾت،
تسيٗتطتية زض طٔ َٛست آظٔايفٞاٞ ،يچٌ ٝ٘ٛترّي ٝآب ٚخٛز
٘ساضز.
زض ٞط آظٔايف ،تغييطات زٔاي آب ٔ ٚحيط تطاي ؾ ٝضٚظ
ٔتٛاِي ،تا اؾتفاز ٜاظ زيتاالٌط 2ثثت قس ٚ ٜتغييطات تكؼكغ
ذٛضقيس تا اؾتفاز ٜاظ پيطا٘ٔٛتط ،3اظ ؾاػت  7نثح تا  19تٔ ٝست
 12ؾاػت ثثت قس ٜاؾت .اظآ٘دا و ٝآب ٔرعٖ ٔهطف ٕ٘يقٛز،
تهٛضت يىٛٙاذت ٓٞ ٚزٔا فطو قس ٚ ٜزٔاي آٖ تا ٘هة يه
حؽٌط ا٘ساظٌٜيطي قس ٜاؾت .ايٗ حؽٌط ضٚي ٔحٛض ٚؾط
اؾتٛا٘ٔ( ٝرعٖ)  ٚزض فانّٝي  30ؾا٘تئتطي اظ ا٘تٟاي آٖ لطاض
زاضزٕٛ٘ .زاض تغييطات زٔايي تطاي ؾ ٝضٚظ ٔتٛاِي تطاي ٞط يه اظ
آظٔايفٞا ضؾٓ قس ٚ ٜتا تٛخ ٝت ٝضاتطٞٝاي ٌفت ٝقس ،ٜتاظزٜ
ٔياٍ٘يٗ آتٍطٔىٗ  ٚيطية اتالف حطاضتي تسؾت ٔيآيس ٕٛ٘ ٚزاض
آٖ ضؾٓ ٔيقٛز ٓٞ ٚچٙيٗ اظ ٘ماط تسؾتآٔس ٜذط تطاظـ
ٔٙحٙي ػثٛض زاز ٜقسٔ ٚ ٜؼازِ ٝآٖ يافت قس.
اِٚيٗ آظٔايف تا ٘هة ٚضق آِٔٛيٙئٛي تط ضٚي ؾأا٘ ٝا٘داْ
قسٕٞ .اٖطٛض و ٝزض قىُ ( )5زيسٔ ٜيقٛز زض ضٚظ اَٚ
آظٔايف ،زٔاي آب زضٔ ٖٚرعٖ ت 43 ٝزضخ ٝؾا٘تيٌطاز ،زض ضٚظ
ز ْٚت 53 ٝزضخ ٝؾا٘تيٌطاز  ٚزض ضٚظ ؾ ْٛت 61 ٝزضخٝ
ؾا٘تيٌطاز ضؾيس ٜاؾت زض حاِيو ٝزٔاي آب زض قطٚع آظٔايف
 21زضخ ٝؾا٘تيٌطاز تٛز ٜاؾت.
تا تؼٛيى ٔٙؼىؽ وٙٙس٘ ٚ ٜهة ٚضق اؾتيُ  ٚآي ،ٝٙزٔاي
آب زضٔ ٖٚرعٖ ،زض ط َٛضٚظ افعايف چكٍٕيطي زاقت وٝ
ٕ٘ٛزاض تغييطات آٖ زض قىُ ( )5آٚضز ٜقس ٜاؾت.

زض ٖٚؾأا٘ ٝزض ِحظ ٝقطٚع ( T f ,m ٚ )19:00زٔاي ٟ٘ايي آب
زض ؾاػت ( )7:00ضٚظ تؼس اؾت .يطية )  U s (WK 1تا زٔاي
اِٚي ٝآب شذيطٜقسٔ ٜرتّف  ٚتطحؿة تاتؼي اظ اذتالف زٔاي
ٔتٛؾط ٔحاؾثٔ ٝيقٛز.
 -4هطالؼات آصهايشگاّي ساهاًِ
ايٗ آظٔايف زض قٟط وطٔاٖ زض ط ٚ َٛػطو خغطافيايي
 30/3 ٚ 57/1زضخ ٝا٘داْ قس .تطاي ا٘داْ آظٔايف ،ايٗ زؾتٍاٜ
تٔ ٝحيط تيط ،ٖٚخاييو ٝزض ط َٛضٚظ ٞيچ ؾايٝاي تط ضٚي آٖ
٘ثاقس تا تتٛا٘ستاتف ٔؿتميٓ ٘ٛض ذٛضقيس ضا زضيافت ٕ٘ايس،
ٔٙتمُ قس.
ٔرعٖ آتٍطٔىٗ لثُ اظ ٞط آظٔايف ( 7نثح) ،اظ آب قٟطي

شکل (ً :)5وَداس تغييشات دهايي تشاي سِ سٍص هتَالي دس آصهايش
تشسسي هٌؼکسکٌٌذُ

ذط زضخ ٝاِٚي اظ ٘ماط تسؾت آٔس ٜتطاي يطية اتالف حطاضتي
ٌصضا٘سٔ ٜيقٛز و ٝضاتط ٝآٖ تطاي ٞط ٔٙؼىؽوٙٙس ٜزض خسَٚ
(٘ )2كاٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
جذٍل ( :)2ضشية اتال ف حشاستي شثاًِ تشاي
هٌؼکسکٌٌذُّا
ضشية اتال ف حشاستي شثاًِ
)

tm, D
Gm

Us

(U s  11.016  0.0132

tm, D

(U s  8.0035  0.009

)
Gm
t
) U s  6.9877  0.0153( m, D
Gm

سيستن
آيٝٙ
اؾتيُ
ٚضق إِٓيٙيْٛ

تا تٛخ ٝت ٝيطية اتالف حطاضتئ ،يتٛاٖ ٘تيدٌ ٝطفت و ٝتطاي
حفاظت حطاضتيٚ ،ضق آِٔٛيٙي ْٛت٘ ٝؿثت اؾتيُ  ٚآي ٝٙػّٕىطز
تٟتطي زاضزٓٞ .چٙيٗ تا تٛخ ٝت٘ ٝتايح تسؾت آٔس ،ٜاظآ٘دا وٝ
ٔٙؼىؽوٙٙس ٜآي ،ٝٙػّٕىطز تٟتطي زاضز تطاي ؾايط آظٔايفٞا ،اظ
ٔٙؼىؽوٙٙس ٜآي ٝٙاؾتفاز ٜقس.
 -1-4ػولکشد حشاستي سيستن دس هاّْاي هختلف

شکل ( :)7ضشية اتال ف حشاستي شثاًِ دس آصهايش
هٌؼکسکٌٌذُّا

اظ ٕ٘ٛزاض تغييطات زٔا  ٚتاتٛخ ٝتٔ ٝؼازالت تاظز ٜضٚظا٘ ٚ ٝيطية
اتالف حطاضتيٕٛ٘ ،زاض تاظزٔ ٜياٍ٘يٗ ضٚظا٘ ٝقىُ (ٕٛ٘ ٚ )6زاض
يطية اتالف حطاضتي قثا٘ ٝطثك قىُ ( )7ضؾٓ قسٜا٘س .اظ قىُ
( ) 7يافت ٔي قٛز و ٝواٞف زٔا زض ط َٛقة تطاي آي ،ٝٙاؾتيُ
 ٚفٛيُ ت ٝتطتية وٓتط ٔيقٛز.
تا ػثٛض ذط ؾٕٟٛي زضخ ٝز ٚاظ ٘ماط تسؾتآٔسٔ ،ٜؼازِ ٝتاظزٜ
ٔياٍ٘يٗ ضٚظا٘ ٝتسؾت ٔيآيس و ٝضٚاتط آٖ تطاي ٞط
ٔٙؼىؽوٙٙس ٜزض خس )1( َٚاضائ ٝقس ٜاؾت.
جذٍل ( :)1تاصدُ هياًگيي سٍصاًِ هٌؼکسکٌٌذُّا
تاصدُ هياًگيي سٍصاًِ
)2

tm, D
Gm
tm, D

()  4.418

()  11.561

)2
Gm
t
)  14.072( m, D ) 2
Gm

tm, D
Gm
tm, D

Gm
tm, D

Gm

d

سيستن

(d  0.667  7.4215

آيٝٙ

(d  0.5262  8.2903

اؾتيُ

(d  0.4872  5.128

ٚضق آِٔٛيٙيْٛ

طثك ضاتط )12( ٝتيفتطيٗ ٔمساض تاظز ٜضٚظا٘ ٝزض ٔؼازِ،ٝ
(يطية  ،)Aتطاي آي ،0/698 ٝٙاؾتيُ  ٚ 0/4762آِٔٛيٙيْٛ
 0/4372اؾت و٘ ٝكاٖ ٔيزٞس تاظز ٜآي٘ ٝٙؿثت ت ٝاؾتيُ ٚ
فٛيُ زض ط َٛضٚظ تٟتط تٛز ٜاؾت.

ػّٕىطز حطاضتي آتٍطٔىٗ زض ٔاٜٞاي ٘يٕ ٝا َٚؾاَ ٘يع ٔٛضز
اضظياتي لطاض ٌطفت .اظآ٘دا و ٝظاٚي ٝتاتف ذٛضقيس ٘ؿثت ت ٝظٔيٗ
زض ٞط ٔا ٜتغييط ٔيوٙس ،تطاي زضيافت تيكتطيٗ تاتف ذٛضقيس
تايس ظاٚي ٝآتٍطٔىٗ ٘يع تهٛضت ٔاٞيا٘ ٝتغييط ٕ٘ايس .اظآ٘دا وٝ
تغييطات ظاٚي ٝزض ط َٛيه ٔا ٜزض حسٚز  7تا  8زضخ ٝاؾت،
تٙاتطايٗ ٔيتٛاٖ تيٗ ايٗ ٔحسٚز ٜضا تطاي ظاٚي ٝآتٍطٔىٗ زض ٘ظط
ٌطفت.
طثك ضٚاَ آظٔايفٞاي ٌصقت ،ٝزٚضٞ ٜط آظٔايف ؾ ٝضٚظ طَٛ
وكيس .اظآ٘دا و ٝأىاٖ تغييطات ٘اٌٟا٘ي آب ٛٞ ٚا زض طَٛ
آظٔايف ٚخٛز زاضز ،زض طي يه ٔا ،ٜآظٔايفٞا چٙسيٗ تاض ا٘داْ
قس٘س تا ٘تايح ت ٝقطايط پايساض تطؾس.
تطاي ٞط ٔإٛ٘ ،ٜزاض تغييطات زٔاي آب زضٔ ٖٚرعٖ ،زٔاي
ٔح يط ٔ ٚيعاٖ تاتف ٚضٚزي ت ٝنفح ٝؾأا٘ ٝتطاي ؾ ٝضٚظ
ٔتٛاِي ،اضاي ٝقس  ٚؾپؽ تا اؾتفاز ٜاظ ضٚاتط ،تاظزٔ ٜياٍ٘يٗ
ضٚظا٘ ٚ ٝيطية اتالف حطاضتي قثا٘ ٝؾأا٘ ٝزض تاظٜٞاي ٔرتّف
ظٔا٘ي تسؾت آٔس تا ٘ماط ٘كاٖ زاز ٜقس ٜزض ٔٙحٙيٞاي تاظزٜ
ٔياٍ٘يٗ ضٚظا٘ ٚ ٝيطية اتالف حطاضتي قثا٘ ٝتسؾت آيٙس.
ٔا٘ٙس آظٔايف ػّٕىطز ٔٙؼىؽوٙٙسٜٞا ،تيفتطيٗ تاظز ٜضٚظا٘ٝ
(يطية ٛٔ ،)Aضز تطضؾي لطاض ٌطفت ٔ ٚمايؿ ٝػّٕىطز ؾأا٘،ٝ
زض ٔاٜٞاي ٔرتّف ،طثك ايٗ ٔيعاٖ (يطية  )Aا٘داْ قس.
ايٗ آظٔايف تا ٔٙؼىؽوٙٙس ٜآي ٝٙتطاي ٔاٜٞاي اضزيثٟكت،
ذطزاز ،تيطٔ ،طزاز  ٚقٟطيٛض ٘يع ا٘داْ قس .تاظز ٜآتٍطٔىٗ  ٚاتالف

حطاضتي قثا٘ ٝزض ٔاٜٞاي فهُ تٟاض  ٚتاتؿتاٖ تسؾت آٔس ،تا
تٛخ ٝت ٝيطاية  Aزض ايٗ ضٚاتط ٘كاٖ زازٔ ٜيقٛز ؤ ٝمساض ايٗ
يطية تطاي ٔاٜٞاي فهُ تٟاض تيكتط اظ ٔاٜٞاي فهُ تاتؿتاٖ
اؾت.
زض قىُ (ٕٛ٘ )8زاض ٌطٔاي حانُ اظ تاتف ذٛضقيس I
تاظز ٜآتٍطٔىٗ  ηتطاي ٔاٜٞاي ٔرتّف ٘كاٖ زاز ٜقس ٜاؾت .تا
تٛخ ٝت ٝؾيط تغييطات ضا٘سٔاٖ آتٍطٔىٗ ٔ ٚيعاٖ تكؼكغ زضيافتي
و ٝزض قىُ ( ) 8آٔس ٜاؾت ،ايٗ ٘ىت ٟٓٔ ٝتطزاقت قس ٜو ٝتا
افعايف ٔيعاٖ تاتف ٚضٚزي ت ٝؾطح آتٍطٔىٗ ،تاظز ٜؾأا٘ٝ
واٞف يافت ٝاؾت ،تطٛضيو ٝتيفتطيٗ تاظز ٜزض فهُ تٟاض ،تطاي
ٔا ٜفطٚضزيٗ  ٚوٓ تطيٗ آٖ زض فهُ تاتؿتاٖ تطاي ٔا ٜتيط تٛز ٜزض
حاِيو ٝزض ٔا ٜتيط تيفتطيٗ زضيافت تاتف ذٛضقيسي ٚخٛز
زاقت ٝاؾت.
تا واٞف ٔدسز قست تاتف زض ٔأ ٜطزاز  ٚقٟطيٛض ضا٘سٔاٖ
ؾأا٘ ٝض٘ٚس نؼٛزي زاقت ٝاؾت ،زض ٘تيد ٝتيفتطيٗ تاظز ٜزض
فهُ ظٔؿتاٖ تسؾت ذٛاٞس آٔس.

شکل ( :)8تاصدُ آتگشهکي دس هاّْاي هختلف سال

ػّت ايٙى ٝتا افعايف تكؼكغ ،ضا٘سٔاٖ ؾأا٘ ٝواٞف ٔيياتس
ضا ٔيتٛاٖ زض چٙسيٗ ٔٛضز زا٘ؿت:
اِف) تا افعايف قست تكؼكغ ،تٛاٖ خصب ا٘طغي تٛؾط
ؾأا٘ ٝواٞف ٔيياتس  ٚتا افعايف زٔا تّفات حطاضتي ٘اقي اظ
ا٘تماَ حطاضت خاتدايي  ٚا٘تماَ حطاضت تكؼكغ افعايف ٔيياتس.
اظ ططفي تا افعايف زٔاي ٔرعٖ ،تّفات ا٘تماَ حطاضت تكؼكؼي
افعايف ٔيياتس.
ب) يىي اظ ػٛأُ تاثيطٌصاض تط ػّٕىطز ؾأا٘ ،ٝزٔاي ٔحيط ٚ
اذتالف زٔاي آب زضٔ ٖٚرعٖ تا زٔاي ٔحيط اؾت .تا افعايف
زٔاي ٔحيط ايٗ پتا٘ؿيُ زض ؾأا٘ ٝو ٝتتٛا٘س تكؼكغ تيفتطي
ضا خصب وٙس  ٚتٔ ٝرعٖ ٞسايت ٕ٘ايس ،وٓتط ٔيقٛز.
ج) ٕٞاٖطٛض وٌ ٝفت ٝقس ٔٛاز پٛقا٘ٙسٔ ٜرعٖ (خاشب) اظ

ِؼاب ؾيا ٜضً٘ اؾت  ٚتطاي افعايف ٔيعاٖ خصب تكؼكغ
ذٛضقيسي ٔيتٛاٖ اظ ٔٛازي و ٝزاضاي يطية خصب تاالتطي
ٞؿتٙس اؾتفازٕٛ٘ ٜز.
٘ىتٝاي و ٝاظ ا٘داْ آظٔايفٞاي ٔاٞيا٘ٔ ٝيتٛاٖ زضيافت آٖ
اؾت و ٝواضتطز آتٍطٔىٗٞاي خٕغوٙٙسٙٔ -ٜثغ شذيط ٜيىپاضچ،ٝ
تيفتط زض ٔٙاطك ؾطزؾيط اؾت چطا و٘ ٝتايح ٘كاٖ زاز٘س زض
زٔاي ٔحيط وٓتط ،ؾأا٘ ٝػّٕىطز حطاضتي تٟتطي ٘كاٖ ٔيزٞس،
تٙاتطايٗ ٔيتٛاٖ زض قطايط الّيٕي و ٝأىاٖ يدظزٌي ٚخٛز زاضز،
اظ آٖ تٟط ٜتطز.
ً -5تيجِگيشي
زض ايٗ پػٞٚف ان َٛططاحي  ٚخعييات ؾاذت يه آتٍطٔىٗ
ذٛضقيسي خٕغوٙٙسٙٔ-ٜثغ يىپاضچ ،ٝتا يه ٔرعٖ و ٝت ٝطٛض
زليك زض ٔياٖ ٔٙؼىؽوٙٙسٔ ٜتماضٖ پاضاتِٛيه تطويثي لطاض
ٌطفت ٝاؾت ،قطح زاز ٜقس .تأيٗ آب ٌطْ ذاٍ٘ي ،ظٔيٝٙ
ٔؿاػسي تطاي اؾتفاز ٜاظ ا٘طغي ذٛضقيسي اؾت و ٝأطٚظٜ
تيفتط اظ ؾأا٘ٞٝاي نفح ٝترت تطٔٛؾيف٘ٛي اؾتفازٔ ٜيقٛز.
اظ ططفي ؾأا٘ٞٝاي خٕغوٙٙسٙٔ-ٜثغ يىپاضچ ،ٝتا تٛخ ٝتٝ
ؾاذتاض فكطز ٚ ٜليٕت پاييٗقاٖ ،تطاي تأيٗ آب ٌطْ ذاٍ٘ي
تؿياض ؾازٜتط اظ ؾأا٘ٞٝاي تطٔٛؾيف٘ٛي نفح ٝترت ٞؿتٙس.
ٓٞچٙيٗ ططاحي قىيُ آتٍطٔىٗٞاي خٕغوٙٙسٔ-ٜثٙغ
يىپاضچ ،ٝتطي تط٘سٜاي زض ظٔي ٝٙشذيط ٜا٘طغي ٔ ٚحافظت اظ
ٔحيط ظيؿت اؾت .تطاي اؾتفاز ٜاظ ٔٙؼىؽوٙٙس ٜاظ ؾٝ
ٔٙؼىؽوٙٙس ٜضايح اؾتيُ ،آي ٚ ٝٙآِٔٛيٙي ْٛاؾتفاز ٜقس ٜاؾت
و٘ ٝكاٖ زاز ٜقس تا اؾتفاز ٜاظ ٔٙؼىؽوٙٙس ٜآئ ٝٙيتٛاٖ تاظزٜ
حطاضتي ؾأا٘ ٝضا تٝطٛض چكٍٕيطي افعايف زاز أا اظ ططف زيٍط
آي٘ ٝٙؿثت ت ٝؾايط ٔٙؼىؽوٙٙسٜٞا اتالف حطاضتي تيفتطي
زاضز.
آظٔايفٞا ٘كاٖ زاز٘س وٚ ٝضق آِٔٛيٙي ْٛوٓتطيٗ تاظزٜ
حطاضتي ضا زض ط َٛضٚظ ٘ ٚيع وٓتطيٗ اتالف حطاضتي ضا زض قة
زاضز ٓٞ .چٙيٗ ٘كاٖ زاز ٜقس و ٝتا افعايف ٔيعاٖ قست تكؼكغ
ٚضٚزي ت ٝآتٍطٔىٗ ،تاظز ٜآٖ واٞف ٔيياتس ت ٝطٛضيو ٝتطاي
قٟط وطٔاٖ وٓتطيٗ تاظز ٜزض ٔا ٜتيط تٛز.
 -6تشکش ٍ قذسداًي
٘ٛيؿٙسٌاٖ ٔايّٙس ٔطاتة تكىط  ٚلسضزا٘ي ذٛز ضا اظ ٔطوع
تيٗ إِّّي ػّ ٚ ْٛتىِٛٛٙغي پيٛؾت ٚ ٝػّٔ ْٛحيطي وطٔاٖ
تٝزِيُ تأيٗ ٔٙاتغ ٔاِي ٔٛضز ٘ياظ تطاي ا٘داْ ايٗ پػٞٚف اػالْ
ٕ٘ايٙس.
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