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Abstract
Structural engineers have long sought ways to reduce the weight of structures while maintaining structural
strength. With the invention of the design and implementation of Cubiax roofs, they succeeded to some extent in
achieving this important goal. These roofs, by significantly reducing their weight compared to conventional
concrete roofs, at the same time as sufficient strength and in accordance with construction regulations, have
also reduced the use of concrete. Obviously, this has a positive effect on reducing the overall cost of the building
structure as well as better environmental protection. In this research, we have tried to study Cubiax roofs,
including the concept of Cubiax, the reasons for choosing and entering Cubiax technology, the components of
this system, the implementation of Cubiax roofs, the advantages of Cubiax roof compared to other roofs, the
architectural advantages of Cubiax system and. .. Be noted.
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چکیذٌ
اص دیشثبص ٟٔٙذػیٗ ػبص ٜث ٝد٘جبَ ؿیٞ ٜٛبیی ثٛد٘ذ تب دس ٓیٗ حفَ اػتحىبْ ػبص ،ٜثتٛا٘ٙذ اص ٚصٖ ػبصٞ ٜب ثىبٙٞذ .ثب اثذاّ ؿی ٜٛی ًشاحی
 ٚارشای ػمف ٞبی وٛثیبوغ تب حذٚدی ٔٛفك ؿذ٘ذ ث ٝایٗ ٔ ٟٓدػت پیذا وٙٙذ .ایٗ ػمف ٞب ثب وبٞؾ ٔحؼٛع ٚصٖ خٛد ٘ؼجت ثٝ
ػمف ٞبی ثتٙی ٕٔٔ ،َٛدس ٓیٗ اػتحىبْ وبفی ٌٔ ٚبثك ث ب ٔمشسات ػبخت  ٚػبصٞب ،ثبٓج وبٞؾ اػتفبد ٜاص ثتٗ ٘یض ؿذ ٜا٘ذ .ثذیٟی اػت
ایٗ ٔٛه ّٛتأحیش ٔخجت دس وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی وّی اػىّت ػبختٕبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ حفَ ثٟتش ٔحیي صیؼت ٔی ؿٛد .اكً َٛشاحی ایٗ ّ٘ٛ
ػمف ثش ٔجٙبی حزف لؼٕتی اص ثتٗ ٔیب٘ی  ٚایفبی ّٕٓىشد داَ دًٚشفٔ ٝیجبؿذ ،ث٘ ٝحٛی و ٝیه داَ ثتٙی حبٚی حفشٞ ٜبی ٘بؿی اص
حوٛس ٌٛی ٞبی وشٚی تٛخبِی فشأ ٓٞی ؿٛد .ػمف ٞظای ٔزٛف ثتٗ ٔؼّح وٛثیبوغ ،اص د ٚالی ٝثتٗ ٔؼّح تـىیُ ؿذ ٜاػت و ٝدس ثبال
 ٚپبییٗ داَ  ٚثٌٛسٌؼتشد ٜلشاس ٔی ٌیشد  ٚحذفبكُ ایٗ د ٚالی ٝثب ٌٛی ٞبی وشٚی ؿىُ اص رٙغ پّی پشٚپیّٗ پش ٔی ؿٛد و ٝثب تٛر ٝثٝ
٘یبص پشٚطٔ ٚ ٜحبػجبت ًشاحی ،اثٔبد ٔختّفی داس٘ذ .دس ایٗ پظٞٚؾ ػٔی ثش آٖ ؿذ ٜو ٝث ٝثشسػی ػمف ٞبی وٛثیبوغ اص رّٕٔ ٝفْٟٛ
وٛثیبوغ ،دالیُ ا٘تخبة ٚ ٚسٚد تىِٛٛٙطی وٛثیبوغ ،ارضای ایٗ ػیؼتٓ ،ارشای ػمف ٞبی وٛثیبوغٔ ،ضایبی ػمف وٛثیبوغ دس ٔمبیؼ ٝثب
ػمف ٞبی دیٍشٔ ،ضایبی ٕٔٔبسی ػیؼتٓ وٛثیبوغ  ...ٚاؿبس ٜؿٛد.
کلمات کلیذی :سقف کًتیاکس ،گًی َای تًخالی ،سقف مجًف ،کاَص يسن ،محیط سیست
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 -1مقذمٍ
دس حبِی وٞ ٝضاساٖ ػبَ اص ػبخت ثتٗ (ٔالت ػیٕب٘ی) ٔی ٌزسدِٚ ،ی أشٚص ٜاػتفبد ٜاص ایٗ ٔبد ٜدػت ػبص ا٘ؼب٘ی ث ٝفٛس افضایؾ یبفتٝ
اػتِٚ .ی آٖچ ٝثبٓج ٔیؿٛد اػتفبد ٜاص ثتٗ دس ػبختٕبٖٞب ٔحذٚد ؿٛدٚ ،صٖ صیبد آٟ٘ب اػت .ثٕٞ ٝیٗ ِٔٛٙس ،سٚؽٞبی ػبخت ػبصٜٞبی
ثتٙی ث ٝلذسی تٛػٔ ٝیبفت ٝاػت و ٝسٚؽٞبی ٘ٛیٗ ربی خٛد سا ث ٝؿیٜٞٛبی ػٙتی دادٜا٘ذ .ػیؼتٓ ػمف وٛثیبوغ تٛا٘ؼت ٝتح َٛثضسٌی
دس كٔٙت ػبختٕبٖػبصی ایزبد وٙذ .اػتفبد ٜاص ایٗ ػمف داسای ٔضایبی ثی ؿٕبسی اػت ،وبٞؾ ٚصٖ ٞ ٚضیٞٝٙبی ػبختٚػبص ثٕٞ ٝشاٜ
ٚیظٌیٞبی صیؼت ٔحیٌی ٘ـبٖ اص إٞیت ثیثذِیُ ایٗ ٘ ّٛػمف ثتٙی داسد.
ػمف وٛثیبوغ ٕ٘ ٝ٘ٛای اص رذیذتشیٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ػمف ػجه اػت و ٝدس پشٚطٞ ٜبی ػبخت  ٚػبص ٔىبٖ ٞبی ٔختّف وبسثشد داسد .ػمف
ٞبی ػٍٙیٗ  ٚیىپبسچ ٝدس احش ٘یشٚی ٘بٌٟب٘ی صِضِ ٝتّفبت ثؼیبسی سا ٚاسد وشد ٚ ٜفوبی ٕٔٔبسی سا ثٔ ٟٓی ص٘ٙذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ اػتفبد ٜاص
ٔلبِح ٔٙبػت رٟت ػبخت آٖ ٞب إٞیت ثؼیبس صیبدی داسد .أشٚص ٜثب پیـشفت تىِٛٛٙطیٟٙٔ ،ذػیٗ ٕٔٔ ٚبساٖ ػبختٕب٘ی ػٔی دس ػبخت
ػمف ٞبی ػجه ثِٛٙٔ ٝس ثبال ثشدٖ ایٕٙی ػبختٕبٖ داس٘ذ.
دس ارشای ػمف وٛثیبوغ اص ٔٛادی ثب ٚصٖ ػجه اػتفبدٔ ٜیؿٛد وٚ ٝصٖ ٟ٘بیی ػمف ػبص ٜسا وبٞؾ ٔیدٙٞذ .اص ٔیٍّشد ٌٛ ٚیٞبی
تٛخبِی ثٛٙٓ ٝاٖ ثخؾٞبی اكّی ایٗ ػمف یبد ٔی ؿٛد .ثب تٛر ٝث ٝایٙىٌٛ ٝی ٞبی تٛخبِی أىبٖ ٍ٘ ٝداؿتٗ ٛٞا سا داس٘ذ  ٚتمؼیٓ فـبس
ػمف ث ٝكٛست افمی ٕٛٓ ٚدی ا٘زبْ ٔیٌیشدٕٓ ،الً فـبس خبكی ثش ػبصٚ ٜاسد ٕ٘یؿٛد  ٚػمف ث ٝكٛست ّٔٔك ثبلی ٔیٔب٘ذ.

ومًوٍ ضماتیک قزارگیزی گًی داخل تته در سقف کًتیاکس
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 -2سقف کًتیاکس چیست؟
أشٚص ٜثؼیبسی اص ٟٔٙذػیٗ ٕٔٔ ٚبساٖ ػٔی ثش آٖ داس٘ذ تب ثب اػتفبد ٜاص تىِٛٛٙطی سٚص د٘یب ػمف ٞبیی سا ارشا ً ٚشاحی وٙٙذ تب ثتٛا٘ذ
ثٟتشیٗ وبسایی  ٚویفیت سا داؿتٞ ٚ ٝضیٞ ٝٙبی ارشای ثؼیبس وٕی سا ٘یض دس ثش داؿت ٝثبؿذ .ث ٝایٗ ِٔٛٙس ٘یض دس ثؼیبسی اص وـٛسٞبی رٟبٖ
ا٘ٛاّ آصٔبیـبت  ٚتحمیمبت كٛست ٔی ٌیشد و ٝیىی اص ٕٟٔتشیٗ ایٗ تحمیمبت ً ٚشاحی ٞب تٛػي ٟٔٙذػیٗ إِٓب٘ی  ٚػٛئیؼی كٛست
ٌشفت ٘ ٚتیز ٝایٗ تحمیمبت ٘یض ًشاحی ػمف وٛثیبوغ ؿذ .اػتفبد ٜاص ایٗ ٔذَ ػمف ٞب دس وـٛسٞبی اسٚپبیی ثؼیبس ثیـتش اص ػبیش
وـٛسٞب ٔی ثبؿذ  ٚایٗ ػمف اص ِحبٍ ارشا ُ ٚبٞشی ؿجبٞت صیبدی ثب ػمف یٛثٛت داسد ثب ایٗ فشق و ٝدس ػمف ٞبی وٛثیبوغ اص لبِت ٞبی
وشٚی ؿىُ اػتفبدٔ ٜی ؿٛد .تٛر  ٝداؿت ٝثبؿیذ و ٝدس ػبَ ٞبی اخیش ٘یض اػتفبد ٜاص ایٗ ٔذَ ػمف دس وـٛس ٔب سٚاد پیذا وشد ٜاػت ثٝ
ٌ ٝ٘ٛای و ٝثؼیبسی اص ٟٔٙذػیٗ ثب فشاٌیشی ّٓٓ ًشاحی  ٚارشای ػمف ٞبی وٛثیبوغ ،ػٔی ثش آٖ داس٘ذ تب دس ثؼیبسی اص ػبصٞ ٜبی خٛد اص
ایٗ ٔذَ ػمف ٞب اػتفبدٕ٘ ٜبیٙذ.

پیطیىٍ کًتیاکس
ٌٔبِٔبت دس صٔی ٝٙػجه ػبصی  ٚحزف ثتٗ ٘بوبسآٔذ اص ػبَ  1985دس دا٘ـٍبٞ ٜبی إِٓبٖ ٔ ٚزٕ ٝٓٛؿشوت ٞبی ٌش ٜٚفٙبٚسی ٞبی
وٛثیبوغ دسػبَ  1997ثب ٕٞشاٞی ٟٔٙذػیٗ ٔ ٚتخلق ٞبیی اص ػٛئیغ  ٚدیٍش وـٛسٞبی اتحبدی ٝاسٚپب پبی ٝسیضی  ٚتأػیغ ؿذ ٜاػت ٚ
او ٖٛٙتجذیُ ث ٝیه ٔزٕ ٝٓٛی ٔتخلق دس ٔٛسد اػّت ٞبی تخت ػجه ثب ثتٗ ٔؼّح ؿذ ٜاػت.

مفًُم کًتیاکس
تىِٛٛٙطی وٛثیبوغ اص یىی اص ٔذس٘تشیٗ سٚؽ ٞبی وبٞؾ ٚصٖ ػبص ٜثب حفَ ّٕٓىشد ػبص ٜای آٖ ٔیثبؿذ ؤ ٝفتخش ث ٝدسیبفت تبئیذی ٝفٙی
اص ٔٛػؼ ٝفٙی دِٚتی تىٙیه ػبختٕبٖ إِٓبٖ ) ٚ (DIBTتبئیذی ٝاص ٔشوض تحمیمبت ػبختٕبٖ ٔ ٚؼىٗ ٚصاست ٔؼىٗ  ٚؿٟشػبصی ثٛدٚ ٜ
ثش٘ذ ٜربیض ٜثٟشٚ ٜسی ٔٙبثْ إِٓبٖ ٙٔ ٚتخت ا َٚتىِٛٛٙطی ػجض ػبَ  2212ػٛییغ اػت.
اك َٛوّی ایٗ ػیؼتٓ ایزبد یه داَ تخت اص ًشیك ثتٗ سیضی دسرب ٕٞشا ٜثب حفشات دائٕی دس د ٚرٟت ٔیثبؿذٞ .ذف اص اػتفبد ٜاص ایٗ
حفشات (لٌٔبت وشٚی  ٚتخت) حزف ثتٗ غیش هشٚسی ٔی ثبؿذ .دس ٚالْ ّٕٓىشد ػیؼتٓ داَ وٛثیبوغ ثذیٗ تشتیت اػت و ٝثب ؿىُ
ٌیشی غـبی ثتٙی ٔؼتحىٓ دس لؼٕت فٛلب٘ی  ٚتحتب٘ی داَ ثٕٞ ٝشا ٜؿجى ٝتیشچٞ ٝبی داخّی (٘بؿی اص لشاسدٞی ٌٛی ٞبی تٛخبِی دس
ػشتبػش فوبی ٔیب٘ی داَ ثتٙی دس أتذاد دٔ ٚحٛس ٔتٔبٔذ) ثبس ٔشد ٜی غیش ػبص ٜای حزف  ٚخبكیت ثبسثشی دٔ ٚحٛس ٜاستمبء ٔی یبثذ ِ ٚزا
ٔی تٛاٖ ُشفیت ثبسثشی ثبالتشی سا ثشای ایٗ داَ ٔتلٛس ؿذ.
داَ وٛثیبوغ ٔی تٛا٘ذ ٚصٖ یه ٔتش ٔشثْ داَ سا تب ٘ %32ؼجت ث ٝداَ تخت ثب هخبٔت ٔـبث ٝوبٞؾ دٙٞذ .دس ٘تیز ٝایٗ أشُ ،شفیت
خٕـی ایٗ ٘ ّٛداَ افضایؾ لبثُ ٔالحِٝای ٘ؼجت ث ٝداَ تخت ٚ ٓٞصٖ خٛد ٔییبثذ .ثب تٛر ٝث٘ ٝیبصٞبی ًشح ،ػیؼتٓ ػمف وٛثیبوغ
ٔیتٛا٘ذ ث ٝكٛست پیؾػبخت٘ ،ٝیٕ ٝپیؾ ػبخت ٚ ٝیب دسرب ارشا ٌشددٕٞ .چٙیٗ ایٗ ػیؼتٓ ث ٝساحتی لبثُ تشویت ثب دیٍش ػیؼتٓٞب ِ٘یش
ػیؼتٓٞبی پیؾ تٙیذٔ ٜیثبؿذ.
دس ایٗ ػیؼتٓ تیش دس ٔٔٙبی ٔلٌّح لبثُ حزف ٔی ثبؿذ و ٝدس ایٗ كٛست ثبسثشی رب٘جی تٛػي دیٛاسٞبی ثشؿی تأٔیٗ ٔیٌشدد.
وٛثیبوغ دس اوخش ٔٛالْ ثٛٙٓ ٝاٖ ػیؼتٓ داَ ػت ٖٛثٕٞ ٝشا ٜدیٛاسٞبی ثشؿی اػتفبدٔ ٜیؿٛد .دس ایٗ حبِت هٕٗ كشف ٝرٛیی دس ٔلشف
ثتٗ  ٚفٛالد ،ػٌحی كبف  ٚثذ ٖٚآٚیض تیش دس ػبص ٜایزبد ٔیؿٛد.
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مقایسٍ يسن ،ضخامت ي دَاوٍ دال کًتیاکس ي دال تًپز در ضزایط یکسان

ایٗ ػمف و ٝاص هخبٔت وٕتشی ٘ؼجت ث ٝػجهٞبی ػٙتی ثشخٛسداس اػت ،اص د ٚسدیف ٔیٍّشد فٛالدی  ٚیه سدیف ٌٛی تٛخبِی (ػبختٝ
ؿذ ٜاص اتیّٗ  ٚپّی اتیّٗ ثبصیبفتی) تـىیُ ٔی ؿٛد و٘ ٝیبصی ث ٝاهبف ٝوشدٖ ٔٛاسد ٔختّف دیٍش ٘ذاسد .دس ایٗ ػمف ،ثبس وّی ثش سٚی دٚ
ٔحٛس تمؼیٓ ٔیؿٛد و ٝثبٓج وبٞؾ فـبس ثش سٚی ػبصٔ ٜیؿٛد.

قزارگیزی گًی َا در قسمت َای دارای تار مزدٌ ی غیز ساسٌ ای
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سقف َای کًتیاکس) ، (Cobiaxرضء ٌش ٜٚػمف ٞبی ٔزٛف ٔی ثبؿذ ؤ ٝی تٛاٖ ػبصٞ ٜبیی تب دٞب٘ٞ ٝبی ٔ 8تش سا ث ٝساحتی ارشا
ٕ٘ٛد .ایٗ ٘ ّٛػمف ثشای ػبصٞ ٜبی ثب دٞب٘ٞ ٝبی ثیـتش اص ٔ 11تش ٌٔبثك تبییذیٞ ٝبی ٔشوض تحمیمبت ػبختٕبٖ پیـٟٙبد ٕ٘ی ٌشدد.
رضئیبت ارشایی ػمف ٞبی وٛثیبوغ ؿجبٞت ٞبی صیبدی ثب ػمف ٞبی یٛثٛت داسد ثب ایٗ تفبٚت ُبٞشی و ٝثزبی لبِت ٞبی ٔىٔجی ؿىُ
اػتفبد ٜؿذ ٜدس ػمف ٞبی یٛثٛت ،اص لبِت ٞبی تٛپی (وشٚی ؿىُ) دس ػمفٟبی وٛثیبوغ ثٟشٌ ٜشفتٔ ٝی ؿٛد.
ٌٛی ٞبی وٛثیبوغ  122دسكذ لبثُ ثبصیبفت ٞؼتٙذ  ٚدس حذ فبكُ آسٔبتٛسثٙذی ٞبی ثبال  ٚپبییٗ ث ٝساحتی ٔی تٛاٖ آٟ٘ب سا لشاس داد.
تىِٛٛٙطی ػمف وٛثیبوغ ثش اػبع ػبخت ػمف داَ ثتٙی دً ٚشف ٝاػت و ٝثب حزف ثبس ٔشد ٜغیش ػبص ٜای خبكیت ثبسثشی دٔ ٚحٛسٜ
ٕٞچٙبٖ حفَ ٔی ؿٛد .ثب ؿىُ ٌیشی الی ٝثتٙی ٔمب ْٚدس ثبال  ٚپبییٗ داَ  ٚثب ؿىُ ٌیشی تیشچٞ ٝبی داخّی دس د ٚأتذاد ث ٝدِیُ لشاس
دادٖ ٌٛی ٞب دس ػشاػش فوبی ٔیب٘ی داَ ثتٙی ,ثبسثشی ٔٙبػجی ثشای ایٗ داَ ایزبد ٔی ؿٛد.
ایٗ ٌٛی ٞب دس حذفبكُ ٔؾ ٞبی ٔیٍّشدی ثبال  ٚپبییٗ لشاس ٔی ٌیش٘ذ .دس ػمف وٛثیبوغ ثب ربیٍضیٙی ٌٛی ٞبی پالػتیىی  ٚحزف ثبس
ٔشد ٜی غیشػبص ٜای خبكیت ثبسثشی ٔ 2حٛسٕٞ ٜچٙبٖ حفَ ٔی ؿٛد  ٚثب سیختٗ  ٚثٚ ٝرٛد آٔذٖ  2الی ٝثتٗ دس لؼٕت ٞبی فٛلب٘ی ٚ
تحتب٘ی داَ ٕٞ ٚچٙیٗ د ٚؿجىٔ ٝؾ دس ثبال  ٚپبییٗ داَ ثبٓج ٔی ؿٛد و ٝایٗ ٘ ّٛػمف ثبسثشی خٛثی داؿت ٝثبؿذ.

مص تىذی تا میلگزد در قسمت فًقاوی ي تحتاوی گًی َا

دالیل اوتخاب ي يريد ایه تکىًلًصی تٍ کطًر:
 كٔٙتی ػبصی
ٓ ذْ ٘یبص ث ٝػشٔبیٌ ٝزاسی صیبد ثشای احذاث وبسخب٘زبت ٔٛاد اِٚیٝ
ٓ ذْ ٘یبص ث٘ ٝیشٚی وبس خیّی ٔتخلق  ٚأىبٖ اػتفبد ٜاص ٘یشٞٚبی ٔٛرٛد
 أىبٖ احذاث وبسخب٘زبت تِٛیذی دس اللی ٘مبى وـٛس
ٓ ذْ ٚاثؼتٍی ث ٝخبسد اص وـٛس
 ػبصٌبسی ثب ٔجبحج ٔ ٚمشسات ّٔی ػبختٕب٘ی وـٛس
 التلبدی ثٛدٖ تىِٛٛٙطی  ٚأىبٖ سلبثت ثب ػیؼتٓ ٞبی سایذ
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 اٌ٘ٔبف پزیشی ػیؼتٓ دس استجبى ثب ٔؼإِٔٔٔ ٝبسی  ٚػبص ٜای
 تىِٛٛٙطی دٚػتذاس ٔحیي صیؼت

 -3اجشای تطکیل دَىذٌ ی دال کًتیاکس
داَ وٛثیبوغ ػیؼتٕی اػت و ٝدس ٚالْ اص چٙذ ٔبدٔ ٜختّف ؿبُٔ ثتٗ ،فٛالد ،ویذ ٔبطٛٞ ٚ َٚا تـىیُ ؿذ ٜاػتٔ .ی تٛاٖ ارضا تـىیُ
دٙٞذ ٜآٖ سا دس ػ ٝثخؾ ٔٔشفی ٕ٘ٛد:
 - 1کیج ماصيل َای کًتیاکس :ایٗ ٓٙبكش ؿبُٔ لفؼٞ ٝبی ٍٟ٘ذاس٘ذ ٚ )Cage( ٜلٌٔبت پالػتیىی ث ٝؿىُ وشٚی  ٚیب تخت ٔی ثبؿٙذ.
ٞش ویذ ٔبط َٚؿبُٔ  5تب ٓ 7ذد ٌٛی وٛثیبوغ ٔی ؿٛد و ٝحذٚداً  5ویٌّٛشْ ٚصٖ داسد  ٚث ٝساحتی تٛػي ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی لبثُ حُٕ اػت.
 قفسٍ َای وگُذاروذٌُٚ :یف ٝویذ ٞب ٍٟ٘ذاسی ٌٛی ٞبی وٛثیبوغ دس ٔٛلٔیت ٔٛسد ِ٘ش آٟ٘ب ٍٙٞبْ ثتٗ سیضی ػمف ٔی ثبؿذ.
اٌش چ٘ ٝتبیذ تحّیّی آصٔبیـبت ثیبٍ٘ش ایٗ اػت و ٝآسٔبتٛسٞبی لبئٓ لفؼٞٝبی وٛثیبوغُ ،شفیت ثشؿی لبثُ تٛرٟی داس٘ذ أب دس
رٟت إًیٙبٖ دس ًشاحی ػمف اص ایٗ ُشفیت كشفِ٘ش ٔیٌ شددٕٞ .چٙیٗ ٚرٛد ویذ ٞب ثبٓج حبثت ٍ٘ ٝداؿتٗ  ٚػِٟٛت حُٕ
٘ ٚمُ ٌٛی ٞب ؿذ ٚ ٜدس ٘تیز ٝػشٓت ارشای ػمف سا ثًٛ ٝس لبثُ ٔالحِ ٝای افضایؾ ٔی دٞذ ًَٛ .ایٗ لفؼٞ ٝب حذٚد ٔ 2.5تش
ٔیثبؿذ اِجت ٝدس ثٔوی ٔٛاسد ثب تٛر ٝث ٝا٘ذاصٌٛ ٜیٞب ٕٔىٗ اػت ایٗ ً َٛوٛچهتش ثبؿذ.
 گًی َای کًتیاکس :ایٗ لٌٔبت دس د ٚؿىُ وّی ٔی ثبؿٙذ ّٛ٘ .اٌٛ َٚی ٞبی تخت  ٚیب ِٟیذٔ (Slim-Line) ٜی ثبؿٙذ وٝ
استفبٓی ثیٗ  122تب ٔ 262یّیٕتش داس٘ذ .اػتفبد ٜاص ایٗ لٌٔبت دس ٟ٘بیت ٔٙزش ث ٝایزبد داَ ثب هخبٔت  222تب ٔ 422یّیٕتش
ٔیؿٛد ّٛ٘ .د ْٚوٌٛ ٝی ٞبی وشٚی )٘ (Eco-Lineبْ داس٘ذ هخبٔتی ثیٗ  315تب ٔ 452یّیٕتش داؿت ٚ ٝدس داَٞبی ثب
هخبٔت 452تب ٔ 622یّیٕتش اػتفبدٔ ٜیؿ٘ٛذ.
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ویذ ٞبی ٔبطَٚ
 - 2فًالد :فٛالد ٔٛسد اػتفبد ٜدس داَ وٛثیبوغ ،ث ٝرض ٔفتٞ َٛبی ثىبس سفت ٝدس لفؼٞ ٝبی وٛثیبوغ ،دس ٚالْ ٕٞبٖ آسٔبتٞٛبی اكّی داَ
ٔی ثبؿٙذ و ٝدس د ٚرٟت ٕٓٛد ثش  ٓٞدس الیٞ ٝبی ثبالیی  ٚپبییٙی داَ لشاس ٔی ٌیش٘ذ .تٔذاد  ٚلٌش ایٗ آسٔبتٛسٞب تبثْ ً َٛدٞب٘،ٝ
ثبسٌزاسی  ٚهخبٔت داَ ٔی ثبؿٙذٔ .یضاٖ ٔلشف ٔیٍّشد دس داَ وٛثیبوغ ثٚ ٝاػٌ ٝی وبٞؾ ٚصٖ آٖ ،دس ٔمبیؼ ٝثب داَ تٛپش حذٚد %12
وٕتش ٔی ثبؿذ.
 - 3تته :ثتٗ ٔٛسد اػتفبد ٜدس داَ ٞبی وٛثیبوغ اص ٘ ّٛثتٗ ِٕٔٔٛی ثٛدٞ ٚ ٜیچ تفبٚتی ثب ثتٗ ٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜدس ػبیش ارضای ػبص ٜای
٘ذاسدٕٞ .چٙیٗ اػتفبد ٜاص افضٚد٘ی ٞبی ثتٗ ٛٔ ٚاد سٚاٖ وٙٙذ ٜدس ایٗ ٘ ّٛداَٞب اِضأی ٘یؼت.

اوًاع گًی َای تخت ي کزيی مًرد استفادٌ در سقف کًتیاکس
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 -4طزاحی
هٛاثي آییٗ٘بٔ ٝای حبوٓ ثش داَ وٛثیبوغ ،ثؼیبس ٔـبث ٝداَ تخت ٔیثبؿذ .ثٙبثشایٗ ایٗ ػیؼتٓ ٔیتٛا٘ذ دس تشویت ثب ػیؼتٓٞبی ثبسثش
رب٘جی ٔختّف ِ٘یش لبة خٕـی  ٚدیٛاس ثشؿی ث ٝوبس ٌشفت ٝؿٛدٕٞ .چٙیٗ دس ؿشایٌی و ٝاستفبّ ػبص ٜوٛچىتش اص ً 3جم ٚ ٝیب استفبّ آٖ
وٕتش اص ٔ 12تش ٔیثبؿذ ،ایٗ ػیؼتٓ ث ٝتٟٙبیی ثٛٙٓ ٝاٖ ػیؼتٓ ثبسثش رب٘جی لبثُ اػتفبد ٜاػت (ثذ ٖٚدیٛاس ثشؿی  ٚیب لبة خٕـی).

رفتار ساسٌای دال کًتیاکس
ٔ -1مبٔٚت خٕـی
ػمف وٛثیبوغ ثب حزف حزٕی اص ثتٗ داَ و ٝتأحیشی دس ُشفیت خٕـی آٖ ٘ذاسد ،حبكُ ٔیؿٛد .دس داَٞب ٕٔٔٛال هخبٔت ٘بحیٝی
فـبسی وٓ ثٛد ٜدس ٘تیز ٝتحت ثبسٌزاسی ٔتذاٌٛ ،َٚی ٞب دس ثّٛن فـبسی لشاس ٍ٘شفت ٚ ٝدس ٘تیزٔ ٝمبٔٚت خٕـی آٖ ٔـبث ٝداَ تٛپش
ٔیثبؿذ .دس ایٗ حبِت ٕٞچ ٖٛداَ ِٕٔٔٛی ،تٟٙب ثّٛن فـبسی ثتٗ ٔ ٚیٍّشدٞبی وــی تأٔیٗ وٙٙذ ٜسفتبس خٕـی داَ خٛاٙٞذ ثٛد.

 -قزارگیزی مًقعیت تار خىثی در تاالی گًیَای پالستیکی (حالت مزسًم تارگذاری).

ثٙبثشایٗٔ ،مبٔٚت ٟ٘بیی خٕـی ٔمٌْ داَ وٛثیبوغ اص سٚؽٞبی ٔشػ ْٛؿشح داد ٜؿذ ٜدس آییٗ٘بٔٞٝبی ثتٙی ،لبثُ ٔحبػج ٝاػت .دس
ٔٛاسدی ؤ ٝیضاٖ ٘یشٞٚبی إٓبِی ثش داَ غیش ٕٔٔ َٛثبؿذ ،الصْ اػت تب ٔٛلٔیت كحیح تبس خٙخی ٔحبػجٌ ٝشدد .اِجت ٝدس ُٕٓ ،وٙتشَ خیض
ٕٞ ٚچٙیٗ ٚرٛد آسٔبتٛس فـبسی دس لؼٕت ثبالی داَٛٔ ،لٔیت تبس خٙخی سا دس لؼٕت فٛلب٘ی حفَ ٔیوٙذ .ثٛٙٓ ٝاٖ ٔخبَ ثشای داِی ثٝ
هخبٔت  32ػب٘تیٔتش ٌٛ ٚیٞبیی ث ٝلٌش  18ػب٘تیٔتش ثب ٔؾ ٔیٍّشد ٕ٘ش 16 ٜث ٝفبكّٝی  12ػب٘تیٔتش (و ٝآسٔبتٛسٌزاسی ٔتشاوٕی
ٔیثبؿذ) ،اٌش ٔمبٔٚت فـبسی ثتٗ  ٚفٛالد ث ٝتشتیت ٍٔ 422 ٚ 25بپبػىبَ ثبؿذٕٓ ،ك ثّٛن فـبس ثشاثش  4.4ػب٘تیٔتش ٔحبػجٔ ٝیؿٛد ،وٝ
اص  6ػب٘تیٔتش پٛؿؾ ثتٗ سٚی ٌٛیٞب وٕتش اػت.

 -2ػختی
ثشخالف ػمفٞبی تٛخبِی یهًشفٞ ( ٝبِ ٛوٛس)ٌٛ ،یٞبی ػمف وٛثیبوغ ث ٝكٛست ٌؼؼتٔ ٝیثبؿٙذ .ثٙبثشایٗ ٚرٛد ٌٛیٞب ،تأحیش وٕی ثش
وبٞؾ ػختی داَ ٔی ٌزاسد٘ .تبیذ آصٔبیـٍبٞی و ٝدس دإ٘بسن ،إِٓبٖ ّٙٞ ٚذ ا٘زبْ ؿذ ٜاػت٘ ،ـبٖ ٔیدٞذ وٚ ٝرٛد ٌٛیٞب ػختی تشن
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٘خٛسد ٜداَ سا ثٔ ٝیضاٖ  87تب  93دسكذ داَ تٛپش  ٓٞهخبٔت ثب آٖ وبٞؾ ٔیدٞذ .اص ِحبٍ تئٛسیه ،ایٗ هشیت ٘ؼجت ٕٔبٖ ػٌح دْٚ
ػ ٝثٔذی داَ وٛثیبوغ ث ٝداَ تٛپش اػت ؤ ٝحبػجٝی آٖ ثشاػبع ٔمٌْ تشن ٘خٛسد ٜا٘زبْ ٔیؿٛد .الصْ ث ٝروش اػت وّٓ ٝیشغٓ وبٞؾ
ػختی داَ وٛثیبوغ دس لیبع ثب داَ تٛپش  ٓٞهخبٔت ثب آٖ ،ثب تٛر ٝث ٝوبٞؾ  32دسكذی ٚصٖ آٖ ،دس ُٕٓ خیض داَ وبٞؾ ٔی یبثذ.
ٔ -3مبٔٚت ثشؿی
ثب تٛر ٝث ٝاػتب٘ذاسدٞبی ٔٛرٛدٔ ،حبػجٝی ٔمبٔٚت ثشؿی ثشای ػمفٞبی تٛخبِی یه ًشف ٝثشاػبع حذالُ هخبٔت ربٖ ٔمٌْ ػمف
كٛست ٔیٌیشد .ثب دس ِ٘ش ٌیشی ایٗ تئٛسی ثشای داَٞبی دًٚشف ٝوٛثیبوغٔ ،مبٔٚت ثشؿی ایٗ داَ حذٚد  12دسكذ ٔمبٔٚت ثشؿی داَ
تٛپش ٓٞهخبٔت خٛد ث ٝدػت ٔیآیذ .ثشای ػمف وٛثیبوغ حذالُ ٓشم ٔمٌْ دس یه ٔٛلٔیت حذی اتفبق ٔیافتذ  ٚدس ٘مبى ٔزبٚس آٖ،
ٔمٌْ ثشؿی افضایؾ ٔییبثذ٘ .تبیذ آصٔبیـٍبٞی ٘ـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝمبٔٚت ثشؿی داَ وٛثیبوغ ثٔ ٝشاتت ثیـتش اص ٔمذاس ٔحبػج ٝؿذٜ
ثشاػبع تئٛسی ٔٛسد اؿبسٔ ٜیثبؿذ.
ث ٝكٛست وّی ٔمبٔٚت ثشؿی إِبٖٞبی ثتٙی تٛپش ثذ ٖٚآسٔبتٛس ثشؿی اص ػ ٝػبصٚوبس صیش تـىیُ ٔیؿٛد:
ٔ مبٔٚت ثشؿی ٔمٌْ تشن ٘خٛسد٘ ٜبحیٝی ثّٛن فـبسی.
ٔ مبٔٚت ثشؿی ٘بؿی اص احش لفُ  ٚثؼت ثیٗ ػٍٙذا٘ٞٝب دس ً َٛتشن.
ٔ مبٔٚت ثشؿی ٘بؿی اص آسٔبتٛسٞبی وــی.

 -ساس ي کار تارتزی تزضی در دال تًپز.

دس ٔٛسد ػمف وٛثیبوغُ ،شفیت ثشؿی ٘بؿی اص لفُ  ٚثؼت ػٍٙذا٘ٞٝب ث ٝدِیُ ٚرٛد ٌٛیٞبی تٛخبِی وبٞؾ ٔییبثذ .ثٙبثشایٗ وبٞؾ
ٔمبٔٚت ثشؿی دس ایٗ داَٞب ثبیذ دس ِ٘ش ٌشفت ٝؿٛد .دس ایٗ حبِت ٔمبٔٚت ثشؿی ٘بحیٝی ثّٛن فـبسی  ٚآسٔبتٛسٞبی وــی حبثت ٔیٔب٘ذ.
ػٌٙٔ ٟٓمی ٞش یه اص ػبص  ٚوبسٞبی ٔٛسد اؿبس ٜدس تٔییٗ ُشفیت ثشؿی ٔـخق ٘یؼت  ٚدس ٌٔبِٔبت پظٞٚـی٘ ،ؼجتٞبی ٔختّفی اسائٝ
ؿذ ٜاػت .دس یه فشم ٔحبفِٝوبسا٘ ٝثشای ٔحبػج ٝی ٘ؼجت ُشفیت ثشؿی داَ وٛثیبوغ ث ٝداَ تٛپش ،تٕبٔی ُشفیت ثشؿی ث ٝاحش لفُ ٚ
ثؼت ػٍٙذا٘ٞٝب اختلبف دادٔ ٜیؿٛد.
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ثب تٛر ٝث ٝفشم فٛق ػٌح ٔمٌْ ٔٛحش ث ٝربی وٕتشیٗ ٓشم ٔٛحش ٔمٌْ دس ِ٘ش ٌشفتٔ ٝیؿٛد .ایٗ ػٌح ٔمٌْ لبئٓ ٘یؼت ثّى ٝداسای
صاٚیٝی ثیٗ  32تب  45دسرٔ ٝیثبؿذ (صاٚیٝی ٕٔٔ َٛتشنٞبی ثشؿی) .ثٙبثشایٗ ثب تٛر ٝثٙٞ ٝذػٝی داَ وٛثیبوغ  ٚفشم صاٚیٝی
كفحٝی تشن  32تب  45دسر ،ٝدس ثذتشیٗ حبِتُ ،شفیت ثشؿی داَ وٛثیبوغ ثشای ٌٛیٞبی ِٟیذ ٚ 2.5 ٜثشای ٌٛیٞبی وشٚی ؿىُ
ٔ 2.55مبٔٚت ثشؿی داَ تٛپش ٓٞهخبٔت  ٚثب ثتٗ  ٚآسٔبتٛس ًِٛی یىؼبٖ ٔحبػجٔ ٝیؿٛد.

كحت هشایت فٛق تٛػي ٌٔبِٔبت آصٔبیـٍبٞی تبییذ ؿذ ٜاػت .الصْ ث ٝروش اػت٘ ،تبیذ تحّیّی ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝآسٔبتٛسٞبی لبئٓ
لفؼٞٝبی داَ وٛثیبوغُ ،شفیت ثشؿی داَ سا تب  122دسكذ ثشای ٌٛیٞبی ِٟیذ 66 ٚ ٜدسكذ ثشای ٌٛیٞبی وشٚی افضایؾ ٔیدٞذ .أب دس
رٟت إًیٙبٖ دس ًشاحی ػمف اص ایٗ ُشفیت كشفِ٘ش ٔیٌشدد.
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 -4استٔبؽ ( ِشصؽ )
یىی اص ٔؼبئّی و ٝثًٛ ٝس ٕٔٔ َٛثٟش ٜثشداسی ػمف ٞب سا دچبس ٔـىُ ٔی وٙذِ ،شصؽ ػمف دس حیٗ ثٟش ٜثشداسی اػت .دس حمیمت استٔبؽ
ػمف دس كٛستی و ٝاص حذ ٔزبص فشاتش سٚد ثبٓج ایزبد ٘ب أٙی دس اػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ ٔی ؿٛد .ثٕٞ ٝیٗ ِٔٛٙس تحمیمبتی ثش سٚی فشوب٘غ
ًجیٔی ػمف ٞبی وٛثیبوغ دس دا٘ـٍب ٜوب٘ٚتشی ثش سٚی  ٕٝ٘ٛ٘ 12داَ ثب اثٔبد  ٚدٞب٘ٞ ٝبی ٔختّف ا٘زبْ پزیشفت٘ ٚ ٝتبیذ آٖ ثب سٚؽ ٞبی
ٔحبػجبت دػتی  ٚارضای ٔحذٚد (وبٔپیٛتشی) ٔمبیؼٌ ٝشدیذ .ثش اػبع ٘تبیذ حبكُ ؿذ ٜفشوب٘غ داَ ٞبی وٛثیبوغ حذٚد  %3.6تب
 % 11.9ثیـتش اص داَ ٞبی تخت ِٕٔٔٛی ٔی ثبؿذ و ٝایٗ ٔٛهٌٛ ّٛیبی سفتبس ِشصؿی ثٟتش داَ وٛثیبوغ ٔی ثبؿذ.
ّٕٓ -5ىشد ِشص ٜای (دیبفشإٌی) داَ وٛثیبوغ
سفتبس ٌّٔٛة دیبفشإٌی داَ توٕیٙی رٟت ا٘تمبَ كحیح ثبسٞبی ِشص ٜای ث ٝػیؼتٓ ثبسثش رب٘جی ٟ٘ ٚبیتبً ف٘ٛذاػی ٖٛػبختٕبٖ ٔی ثبؿذ.
دیبفشآٌ ثبیذ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ًشاحی ؿٛد و ٝوّی ٝاتلبالت داَ -ػت ٚ ٖٛیب داَ  -دیٛاس ثشؿی تٛا٘بیی ا٘تمبَ ٘یشٞٚبی دس ٖٚكفح ٚ ٝخبسد
كفح ٝای سا داؿت ٝثبؿٙذ.
ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝثیـی ٝٙتٕشوض تٙؾ دس ٖٚكفح  ٝدیبفشآٌ دس ٔحُ اتلبَ ٚرٛد داسد  ٚاص آ٘زب و ٝایٗ ٘ٛاحی ث ٝكٛست تٛپش ارشا ٔی ٌشدد،
ثٙبثشایٗ سفتبس دس ٖٚكفح ٝداَ وٛثیبوغ تفبٚتی ثب داَ تٛپش ِٕٔٔٛی ٘خٛاٞذ داؿت  ٚثذیٟی اػت رٟت وٙتشَ ٔ ٚمبثّ ٝثب ٘یشٞٚبی وـؾ ٚ
فـبس دس ٖٚكفح٘ ٝبؿی اص احشات صِضِٔ ٝی ثبیؼتی إِبٖ ٞبی وِٛىتٛس ًشاحی  ٚارشا ٌشدد.
ٔ -6مبٔٚت دس ٔمبثُ آتؾ
ٌٔبِٔبت ٔمبٔٚت دس ٔمبثُ آتؾ ثش سٚی داَ وٛثیبوغ٘ ،ـبٖ ٔیدٙٞذ و ٝػمف وٛثیبوغ ٔـبث ٝداَ تٛپش سفتبس ٔیوٙذ ٘ ٚیبص ث ٝإٓبَ
ٔحذٚدیت ثیـتشی ٕ٘یثبؿذٕٞ .چٙیٗ ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد وٚ ٝرٛد حفشات دس داَ ٔٛرت تبخیش دس ا٘تمبَ حشاست ٔیٌشدد .دس كٛستیوٝ
رٙغ ٌٛیٞب اص ٔلبِح اػتب٘ذاسد ثبؿذ دس ٔمبثُ آتؾ ث H2O ٚ CO2 ٝتزضیٔ ٝیؿ٘ٛذ و ٝاحشات خٌش٘بوی ثشای ػبص ٜایزبد ٕ٘یٕ٘بیذ .دس
آصٔبیـبتی و ٝتٛػي آطا٘غ آتؾ ٘ـب٘ی فذساَ إِٓبٖ ا٘زبْ پزیشفت ٕٝ٘ٛ٘ ،داَ ٞبی وٛثیبوغ ثٔ ٝذت  242دلیم ٝتب حشاست  625دسرٝ
ػب٘تیٍشاد سا تبة آٚسد ٛٔ ٚفك ث ٝاخز تبییذی ٝفٙی اص ایٗ وـٛس ؿذ ٜاػت.
ٓ -7بیك كٛتی
رشْ ٔیبٍ٘یٗ داَ وٛثیبوغ وٕتش اص داَ تٛپش ٔی ثبؿذ .ثٙبثشایٗ خلٛكیت ٓبیك كٛتی داَ وٛثیبوغ ٔمذاس وٕی ثب داَ تٛپش  ٓٞهخبٔت
خٛدٔ ،تفبٚت اػت .اسصیبثی كٛتی داَ و ٛثیبوغ ٔـبث ٝسٚؽ ٔٛسد اػتفبد ٜثشای داَ تٛپش كٛست ٔیٌیشد .ثب ایٗ تفبٚت ؤ ٝحبػجبت ثبیذ
ثشای هخبٔتی اص داَ تٛپش و ٝرشٔی ٔٔبدَ داَ وٛثیبوغ داسد ا٘زبْ ؿٛد و ٝدس ایٗ كٛست داَ وٛثیبوغ دس ٔمبثُ ثبسٞبی كٛتی ؿشایي
ثٟتشی ٘ؼجت ث ٝداَ تٛپش  ٓٞرشْ خٛد داسد.
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 -5وحًٌ ی اجزای گام تٍ گام سقف کًتیاکس
 - 1قالة تىذی ي اجزای ضثکٍ مص تحتاوی
ثٔذ اص ارشای ػتٞ ٖٛب ،دس ٌبْ ا َٚوُ ػمف دلیمب ٔـبث ٝداَ ثتٙی ِٕٔٔٛی ثب اػتفبد ٜاص لبِت چٛثی یب فّضی لبِت ثٙذی ٔی ؿٛد  ٚػپغ
ؿجىٔ ٝؾ تحتب٘ی ارشا سا ارشا ٔی وٙیٓ .دلت وٙیذ و ٝؿْٕ ثٙذی ث ٝفبكّٞ ٝبی  1تب ٔ 1.5تش صیش لبِت ا٘زبْ ؿٛد.

اجزای مص تحتاوی

حذالُ ٓ 2ذد ٔیٍّشد ٔؾ پبییٗ اص ٞؼت ٝی ػتٓ ٖٛجٛس وٙذ.
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٘ىت : ٝؿجىٔ ٝؾ تحتب٘ی سا دس فبكّٞ ٝبی ٔ 2تشی ثب ػیٓ ٔفت 2.5 َٛث ٝلبِت ٞبی ػمف ٔتلُ وٙیٓ .ثشای سٓبیت پٛؿؾ ثتٗ ٘یض ثبیذ
ایٗ ٔیٍّشدٞب ثش سٚی اػپیؼش ٟٔبس ؿ٘ٛذ  ٚالصْ اػت ثذا٘یذ و ٝاػتفبد ٜاص ػٛٔ ،ًٙصاییه ،آرش ٛٔ ٚاسد ایٗ چٙیٙی ثشای سٓبیت پٛؿؾ
ثتٙی ٔزبص ٕ٘ی ثبؿٙذ.
 - 2جایگذاری کیج ماصيل َا (ماصيل َای قفسٍ ای)
ثٔذ اص اتٕبْ آسٔبتٛسثٙذی ٘ ٚلت اػپیؼشٞبٌٛ ،ی ٞب سا ٌٔبثك ٘مـٞ ٝبی ارشایی سٚی ػمف پٔ ٟٗی وٙیٓ  ٚثب اػتفبد ٜاص ػیٓ ٔفتَٛ
(آسٔبتٛسثٙذی) ث ٝؿجى ٝی ٔؾ تحتب٘ی و ٝدس ٔشحّ ٝی لجُ ارشا وشدیٓٔ ،تلُ ٔی وٙیٓ اِجت٘ ٝجبیذ دس ٔحذٚد ٜاًشاف ػتٞ ٖٛب ٚ
دیٛاسٞبی ثشؿیٌٛ ،ی ٞب سا ٘یض لشاس دٞیٓ ث ٝدِیُ ایٙىٛ٘ ٝاحی اًشاف ػتٞ ٖٛب  ٚدیٛاسٞب سا ثشای افضایؾ ٔمبٔٚت داَ دس ثشاثش ثشؽ پب٘چ ثٝ
كٛست داَ ِٕٔٔٛی تٛپش ارشا ٔی وٙیٓ.

جایگشاری کیج ماصيل َا ي جاومایی گًی َا

ثشای اتلبَ ٓشهی ویذ ٞب (ٔبطٞ َٚبی لفؼ ٝای) ث ٓٞ ٝاص فیىؼچش اػتفبدٔ ٜی وٙیٓ.
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فٛاكُ ًِٛی ٓ ٚشهی ویذ ٞب (ٔبطٞ َٚبی لفؼ ٝای) اص دیٛاسٞبی ثشؿی  ٚػتٞ ٖٛب ،ثشای وٙتشَ  ٚارشای ثشؽ پب٘چ و ٝدس ٘مـٞ ٝبی
ارشایی ٔـخق ٔی ؿٛد سا ثبیذ سٓبیت وٙیٓٔ .بطٞ َٚب سا  ٓٞثش اػبع تٔذاد ٌٛی ٞبی ٔٛسد ٘یبص دس ٞش لؼٕت ث ٝساحتی تٛػي لیچی ٔی
ثشیٓ  ٚدس ربی ٔٙبػت خٛد لشاس ٔی دٞیٓ.
 – 3اجزای ضثکٍ مص فًقاوی
پغ اص تىٕیُ ربیٍزاسی ٌٛی ٞب ،ؿجىٔ ٝؾ فٛلب٘ی ثبفت ٝؿذ ٚ ٜثذیٗ كٛست ػمف ٔب آٔبد ٜی ثتٗ سیضی ٔی ؿٛد.
لٌش  ٚفٛاكُ آسٔبتٛسٞبی فٛلب٘ی  ٚتحتب٘ی سا ثشاػبع ٘مـٞ ٝبی ارشایی ؤ ٝحبػت ػبصً ٜشاحی وشد ٜاػت ،ارشا ٔی وٙیٓ .دس اوخش ٔٛالْ
ؿجىٔ ٝؾ فٛلب٘ی داسای آسٔبتٛسٞبیی ثب لٌش وٕتش یب فٛاكُ آسٔبتٛسٌزاسی ثیـتش ٔی ثبؿذ .ا٘تٟبی ٔیٍّشدٞبی ٔؾ فٛلب٘ی  ٚتحتب٘ی سا ثبیذ
ثب خٓ  92دسر ٝارشا وٙیٓ.
ویذ ٔبطٞ َٚب سا ثبیذ ث ٝؿجىٔ ٝؾ ثبالیی  ٚپبییٙی ثب ػیٓ ٔفت٘ 1.5 َٛشْ ٔتلُ وٙیٓ.

اجزای مص فًقاوی
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 - 4تته ریشی سقف کًتیاکس ي تسطیح وُایی
پغ اص وٙتشَ ٔزذد لبِت ثٙذی٘ ،ح ٜٛی لشاسٌیشی ٌٛی ٞب ،ؿجى ٝآسٔبتٛسثٙذی  ٚإًیٙبٖ اص كحت ّٕٓیبت ارشایی ،ػمف سا ثب اػتفبد ٜاص
پٕپ صٔیٙی ،ثبوت ،دوُ  ٚیب ػبیش سٚؽ ٞبی ٔتذا ،َٚثتٗ سیضی ٚ ٚیجشٔ ٜی وٙیٓ.

تته ریشی سقف کًتیاکس

ثتٗ سیضی ػمف وٛثیبوغ سا دس ٔ 2شحّ ٝا٘زبْ ٔی دٞیٓ.
دس ٔشحّ ٝی ا َٚثشای تخجیت ؿجى ٝآسٔبتٛسثٙذی ٕٞ ٚچٙیٗ تخجیت ویذ ٔبطٞ َٚب ،ثتٗ سیضی اِٚی ٝسا ثش سٚی ؿجىٔ ٝؾ پبییٗ تب ٘یٓ وش ٜی
ویذ ٔبط َٚا٘زبْ ٔی دٞیٓ  ٚدس ٔشحّ ٝی د ٓٞ ْٚثتٗ سیضی سا تب ٔذف ٖٛؿذٖ وبُٔ ویذ ٔبطٞ َٚب  ٚؿجى ٝآسٔبتٛسثٙذی فٛلب٘ی ا٘زبْ ٔی
دٞیٓ.
٘ىت ٝی دیٍش ایٙى ٝثتٗ سیضی سا ثبیذ ث ٝكٛست پیٛػت ٝا٘زبْ ؿٛد ٕٞ ٚچٙیٗ ٚیجش ٜصدٖ سا دس ٞش ٔ 2شحّ ٝث ٝكٛست لبئٓ دس داخُ ویذ
ٔبطٞ َٚب ا٘زبْ دٞیٓ.
 ثتٗ ٔٛسد اػتفبد ٜدس ػمف وٛثیبوغ اص ٘ ّٛثتٗ ِٕٔٔٛی اػت  ٚسٚا٘ی ثتٗ (اػالٔپ) دس حذٚد  12اِی  11ػب٘تیٔتش ٔیثبؿذ.
 ث ٝوبسٌیشی اص سٚاٖ وٙٙذٜٞب دس ػمف وٛثیبوغ أشی اِضأی ٘یؼت ،صیشا ؿىُ وشٚی ٌٛیٞب ث ٝػِٟٛت ثتٗسیضی وٕه ٔیوٙذ.
ٌٛ یٞبی وٛثیبوغ دس لفؼٞٝبی ٍ٘ٝداس٘ذ( ٜویذ) لشاس ٔیٌیش٘ذ تب دس ٍٙٞبْ ثتٗسیضی ٌٛیٞب دس ربی خٛد حبثت ٔب٘ذ ٚ ٜحشوت
٘ىٙٙذ.
ُٕٓ آٚسی ثتٗ ؿبُٔ پٛؿؾ ػٌح  ٚسًٛثت سػب٘ی ثٔ ٝحن اتٕبْ ّٕٓیبت پشداخت ػٌح ثبیذ ا٘زبْ ٌیشد .ثب تٛر ٝث ٝثبفت سیض ػٍٙذا٘ٞٝب
 ٚافضایؾ ػیٕبٖ ٔلشفی ،ثتٗ ٔؼتٔذ افضایؾ تشنٞبی ٘بؿی اص رْٕؿذٌی خٛاٞذ ثٛدِ ،زا ؿش ٚ ّٚتذإُٓ ْٚآٚسی إٞیت فشاٚا٘ی خٛاٞذ
داؿت.
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 - 5قالة تزداری
صٔبٖ ثبصوشدٖ لبِت ٞبی ػمف ،ثبیذ ثب تٛر ٝث ٝدسر ٝحشاست ٛٞا ٌٔ ٚبثك ثب آییٗ ٞبی ٔٛرٛد تٔییٗ ٔی ٌشدد.

اس وکات دیگز در اجزای سقف کًتیاکس می تًان تٍ مًارد سیز اضارٌ کزد :
 - 1حذالُ هخبٔت ثتٗ پٛؿـی ٔبثیٗ ،ثبال  ٚپبییٗ ٌٛی ٞب  5ػب٘تی ٔتش ثبیذ دس ِ٘ش ٌشفت ٝؿٛد.
 - 2ثشای رٌّٛیشی اص ثّٙذ ؿذٖ ٌٛی ٞب دس احش فـبس ثتٗ سیخت ٝؿذ ،ٜثبیذ ویذ ٞب سا ث ٝؿجىٔ ٝؾ پبییٗ ٟٔبس وٙیٓ.
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 - 3اػتفبد ٜاص ػمف وٛثیبوغ ثب سٓبیت هٛاثي  ٚآییٗ ٘بٔٞ ٝبی ٔٛرٛد دس ٔجبحج ؿـٓ ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ ،دس ػبصٞ ٜبی داسای دیٛاس
ثشؿی ٔزبص ٔی ثبؿذ.
 - 5دلت داؿت ٝثبؿیذ و ٝایٗ هٛاثي فمي ثشای ػمف وٛثیبوغ ثب ٌٛی ٞبی وشٚی ؿىُ ٔزبص ثٛد ٚ ٜثشای دیٍش ػمف ٞب ثب ٌٛی ٞبی غیش
وشٚی سا ؿبُٔ ٕ٘ی ؿٛد.
 - 6لجُ اص ثتٗ سیضی ،ثبیذ ٔحُ داوت ٞبی تبػیؼبتی  ٚثبصؿٞٛب سا دس سٚی ػمف ٔـخق وٙیٓ  ٚآسٔبتٛسٞبی تمٛیتی ٔٛسثی سا دس اًشاف
ثبصؿٞٛبی ثضسي ٘لت وٙیٓ.

 - 7دس فوبی خبِی دس اًشاف ػتٞ ٖٛب  ٚدیٛاسٞب ثشای حفَ فبكّ ٝی ؿجىٔ ٝؾ تحتب٘ی  ٚفٛلب٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ افضایؾ ُشفیت ثشؿی اص
ٔیٍّشدٞبی سوبثی اػتفبدٔ ٜی وٙیٓ.

استفادٌ اس میلگزد رکاتی در فضای خالی اطزاف ستًن

 - 8ثشای رٌّٛیشی اص خبِی ٔب٘ذٖ  ٚپش ٘ـذٖ فوبی صیش ٌٛی ٞب ثبیذ اص ٔٛاد افضٚد٘ی ثتٗ (سٚاٖ وٙٙذ )ٜثشای افضایؾ سٚا٘ی ثتٗ اػتفبدٚ ٜ
ٕٞچٙیٗ ثتٗ سیخت ٝؿذ ٜسا وبٔال ٚیجش ٜوٙیٓ.
 - 9تٛكیٔ ٝی ؿٛد و ٝثٔذ اص ثبص وشدٖ لبِت ٞبی ػمف ،تٔذادی اص ره ٞب سا دس صیش ػمف ٍ٘ ٝداسیٓ  ٕٝٞ ٚی آٖ ٞب سا رْٕ ٘ىٙیٓ تب اص
خیش ٘بٌٟب٘ی ث ٝدِیُ فـبس ٚاسد ٜوبػت ٝؿٛد.
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 - 12اص ػمف وٛثیبوغ ٔب٘ٙذ داَ تخت فمي ٔی تٛا٘یٓ تب ً 3جم ٝاػتفبد ٜوٙیٓ  ٚدس كٛستی و ٝتٔذاد ًجمبت ٔب ثیـتش اص ً 3جمٟ٘ ٚ ٝبیتب
تب ً 15جم ٝثبؿذ ثبیذ دیٛاسٞبی ثشؿی  ٓٞارشا وٙیٓ.
 - 11حذاوخش دٞب٘ ٝیٔٙی فبكّ ٝی ٔشوض ثٔ ٝشوض ػتٞ ٖٛب دس ػمف وٛثیبوغ دس وبسثشد ث ٝكٛست داَ تخت ثٔ 6.5 ٝتش ٔحذٚد ٔی ؿٛد.
اٌش ػمف وٛثیبوغ ثب ػیؼتٓ لبة خٕـی ثتٗ آسٔ ٝو ٝؿبُٔ تیش  ٚػتٞ ٖٛبی ٔزضا اػت ،تشویت ؿٛد دس ایٗ كٛست حذاوخش فبكّ ٝی
ٔشوض ثٔ ٝشوض ػتٞ ٖٛب ثٔ 8 ٝتش ٔحذٚد ٔی ؿٛد.
ٔ - 12زٕ ّٛثبس ٔشد ٜثش سٚی ػمف وٛثیبوغ ؿبُٔ وف ػبصی ٞب ،پبستیـٗ ٞب ٘ ٚبصن وبسی چیضی دس حذٚد  262ویٌّٛشْ ثش ٔتش ٔشثْ
ٔی ثبؿذ .دس كٛستی و ٝثخٛاٞیٓ اص ػمف ٞبی وٛثیبوغ دس وبسثشی ٞبی پبسوی ًٙاػتفبد ٜوٙیٓ ،فمي ثشای پبسویٞ ًٙبیی ؤ ٝحُ ٓجٛس
اتٔٛجیُ ػٛاسی ثب حذاوخش ٚصٖ  2.5تٗ ثب ثبس ٔتٕشوض  1تٗ ثبؿذٔ ،زبص اػت.
قاتلیت َای دیگز اجزای سقف کًتیاکس
وٛثیبوغ لبثّ یت اٌ٘جبق ثب ٞش ٌٕٔٔ ٝ٘ٛبسی سا داسا اػت٘ .ح ٜٛچیذٔبٖ ٌٛی ٞبی تٛخبِی ،ا٘ذاص ٚ ٜؿىُ داَ ثتٙی ثش اػبع ٔمتویبت پشٚطٜ
تٔییٗ ٔی ٌشد٘ذ .وٛثیبوغ سا ٔی تٛاٖ ٕٞشا ٜثب تىٙیه ٞبی ػبختٕب٘ی اص لجیُ پغ وـیذٌی  ٚیب ػبصٞ ٜبی ٔشوت دس دٞب٘ ٝثّٙذتش اص 18
ٔتش ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس داد.
ارشای تبػیؼبت اِىتش٘ٚیىی ٔ ٚىب٘یىی ٔـبث ٝسٚؽ ٞبی ػٙتی  ٚثب لبثّیت ارشا دس هخبٔت داَ ٕٞب٘ٙذ تلبٚیش صیش ٔی ثبؿذ.

ٓال ٜٚثش سٚؽ ارشای دسرب ،لبثّیت ارشا ث ٝسٚؽ ٘یٕ ٝپیؾ ػبخت٘ ٝیض ٚرٛد داسد.
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 -6مشایا ي معایة سقف کًتیاکس
مشایا:
ایٗ ػیؼتٓ دس ٔمبیؼ ٝثب ػبیش ػمف ٞب داسای ٔضایبی ٔتٔذدی ٔی ثبؿذ ؤ ٝی تٛاٖ آٖ ٞب سا ث ٝؿؾ لؼٕت ٕٓذ ٜی فٙی ،ارشایی،
التلبدی ،ایٕٙی ،صیؼت ٔحیٌی  ٚثٟش ٜثشداسی تمؼیٓ ٕ٘ٛد.
دیذگاٌ فىی
ٔضایبیی و ٝدس ثحج ًشاحی ػبصٞ ٜب تٛػي داَ وٛثیبوغ ٔی تٛاٖ ثش ؿٕشد ٓجبستٙذ اص:
 )1ثبسثشی دٔ ٚحٛس ،ٜتوٕیٗ وٙٙذ ٜتٕبْ ٔضایبی داَ ثتٙی تٛپش:
ثب ؿىُ ٌیشی د ٚالی ٝثتٙی ٔؼتحىٓ دس لؼٕت فٛلب٘ی  ٚتحتب٘ی داَ ثٕٞ ٝشاٛ٘ ٜاحی ثیٗ ٌٛی ٞب ثٛٙٓ ٝاٖ ثشؽ ٌیش  ٚاستجبى دٙٞذ ٜدٚ
كفح ٝثبال  ٚپبئیٗ دس ػشاػش داَ ،ایٗ داَ داسای ثبسثشی ثؼیبس ٔٙبػجی ٔی ثبؿذ.
ػمف داَ وٛثیبوغ اص ِ٘ش اػتحىبْ ثشای ثبسٞبی آٚیض ٘مٌ ٝای ٔیتٛا٘ذ تب ثیؾ اص یه تٗ ٚصٖ سا تحُٕ وٙذ؛ صیشا دس ایٗ ٘ ّٛػمف ،حذالُ
حذٚد  6ػب٘تیٕتش ثتٗ دس ٞشیه اص الیٞ ٝبی فٛلب٘ی  ٚتحتب٘ی داَ ٚرٛد داسد.
 )2افضایؾ ً َٛدٞب٘ٞ ٝب ،وبٞؾ تٔذاد ػتٟ٘ٛب ٓ ٚذْ ٚرٛد وتیج ٝدس ػتٞ ٖٛب:
ایٗ ٔضیت لبثّیت ٞبی ٌؼتشد ٜتشی سا دس اختیبس ًشح ٕٔٔبسی لشاس داد ٚ ٜأىبٖ اػتفبدٙٔ ٜبػت تشی اص فوب سا فشأ ٓٞی وٙذ.
ایٗ لبثّیت ثٚ ٝیظ ٜدس ػبختٕبٖ ٞبی ثب وبسثشی پبسویً ًٙجمبتی ،تزبسی ،اداسی ،ػبِٗ رّؼبت  ٚآٔفی تئبتش ...ثیـتش ٕ٘ٛد پیذا ٔی وٙذ.
 )3أىبٖ حزف تٕبٔی تیشٞبی ٔیب٘ی  ٚپیشأ٘ٛی:
ثب وٕه داَ وٛثیبوغ ٔی تٛاٖ دٞب٘ٞ ٝبی ثّٙذ (ثذٔ ٖٚحذٚدیت ٌٔبثك تبئیذی ٝفٙی ٔشوض تحمیمبت سأ ،ٜؼىٗ  ٚؿٟشػبصی) سا ثذ ٖٚتیش ٚ
ثلٛست داَ تخت ارشا وشد و ٝدس٘تیز ٝحزٓ ٔلبِح ٔلشفی ٞ ٚضی ٝٙلبِتثٙذی وبٞؾ یبفت ٚ ٝارشای ّٕٓیبت آسٔبتٛسثٙذی ٘یض تؼٟیُ ٔی
یبثذ.
وبٞؾ استفبّ تٕبْ ؿذ ٜػبختٕبٖ ،داؿتٗ ػمف ٞبیی ثب ػٌٛح ثؼیبس كبف  ٚثذ٘ ٖٚیبص ث ٝػمف وبرة  ٚأىبٖ تٔجی ٝثبصؿٞٛبی ثضسي ٘ ٚب
ٔ ِٓٙاص دیٍش ٔضایبی حزف تیش ٔی ثبؿذ.
 )4وبٞؾ ثبس ٔشدٚ ٚ ٜصٖ وّی ػبص ٚ ٜافضایؾ ٔمبٔٚت ػبص ٜدس ٔمبثُ صِضِ:ٝ
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وبٞؾ ثبس ٔشد ٜاػىّت ٔٛرت ث ٝوبسٌیشی ػتٞ ٖٛبی وٕتش  ٚالغشتش ،وبٞؾ ثبس ٚاسد ث ٝؿبِٛد ٚ ٜدس ٟ٘بیت وبٞؾ استفبّ ٌٛدثشداسی ٚ
حزٓ ف٘ٛذاػی ٖٛدس ٔمبیؼ ٝثب داَ تٛپش ٔی ٌشدد.
ٕٞچٙیٗ وبٞؾ ثبس ٔشد ٜاػىّت ٔٛرت وبٞؾ ٘یشٚی صِضِ ٚ ٝثشؽ پبی ٚ ٝدس ٘تیزٛٔ ٝرت افضایؾ ٔمبٔٚت ػبختٕبٖ دس ثشاثش صِضِٔ ٝی
ٌشدد .هٕٗ آ٘ى ٝوبٞؾ ثبس ٔشدٛٔ ٜرت تٔذیُ تغییش ؿىُ داَ ٔی ٌشدد.
 )5ػِٟٛت دس تغییش وبسثشی  ٚػتٌ ٖٛزاسی ث ٝكٛست ٘بٔ ٚ ِٓٙأىبٖ تٔجی ٝوٙؼٞ َٛبی ثّٙذ
ثشخالف ػبصٞ ٜبی ثتٙی ِٕٔٔٛی و ٝػتٌ ٖٛزاسی ٕٔٔٛالً اص آوغ ثٙذی ٔ ِٓٙپیشٚی ٔی وٙذ ،دس ایٗ ػیؼتٓ أىبٖ ػتٌ ٖٛزاسی ثٝ
كٛست ٘بٔٚ ِٓٙرٛد داسد و ٝدس ًشح ٞبی ٕٔٔبسی حبئض إٞیت اػت٘ .مـٞ ٝبی ٕٔٔبسی ثب دٞب٘ٞ ٝبی ثّٙذ  ٚداَ تخت ،اٌ٘ٔبف پزیشی دس
تغییش وبسثشی ٞبی آتی پشٚط ٜسا ٔیؼش ٔی ػبصد.
 )6استفبّ وٕتش وف تب وف ًجمبت ٚوبٞؾ استفبّ تٕبْ ؿذ ٜػبختٕبٖ
ثذِیُ وبٞؾ هخبٔت داَ ٞب  ٚأىبٖ حزف تیشٞب ،استفبّ وف تب وف ًجمبت  ٚدس٘تیز ٝاستفبّ تٕبْ ؿذ ٜػبختٕبٖ سا ٔی تٛاٖ وبٞؾ داد.
ایٗ ثذاٖ ٔٔٙی اػت و ٝدس یه استفبّ ٔـخق ٔی تٛاٖ اص تٔذاد ًجمبت ثیـتشی اػتفبد ٜوشد .ایٗ ٔضیت خلٛكب دس ػبختٕبٖ ٞبی ثّٙذ
ٔشتج ٝو ٝثشاػبع لٛا٘یٗ ٔٛرٛدٔ ،حذٚدی ت استفبّ داس٘ذ حبیض إٞیت خبكی اػت .ایٗ أش ٕٞچٙیٗ ثبٓج وبٞؾ ٔلبِح ٔلشفی دس ػتٖٛ
ٞب ،دیٛاس  ٚتیغ ٝثٙذی ٞبٕ٘ ،ب  ٚتبػیؼبت  ... ٚثٛاػٌ ٝوبٞؾ ً َٛآٟ٘ب ٔی ؿٛد.
دیذگاٌ اجزایی
 )1ػِٟٛت ارشای تبػیؼبت ث ٝرٟت ٓذْ ٚرٛد آٚیض تیش دس صیش ػمف ٞب
 )2أىبٖ حزف ػمف وبرة
٘ )3لت ػبد ٚ ٜثؼیبس آػبٖ ویذ ٞبی وٛثیبوغ ث ٝدِیُ ػِٟٛت ارشای ایٗ ٘ ّٛػمف ٘یبصی ث٘ ٝیشٚی وبس ٔتخلق  ٚاثضاس خبكی ٕ٘ی
ثبؿذ.
وٛثیبوغ سا ٔی تٛاٖ ٕٞشا ٜثب ػبیش ػیؼتٓ ٞبی ػبختٕب٘ی اص لجیُ پغ وـیذٌی  ٚیب ػبصٞ ٜبی ٔشوت دس دٞب٘ ٝثّٙذتش اص ٔ 18تش ٘یض ٔٛسد
اػتفبد ٜلشاس داد.
دیذگاٌ اقتصادی
 )1كشف ٝرٛیی دس ٔلشف ٔلبِح دس وّی ٝآوبی ػبص ٜای
اص آ٘زبییىٚ ٝصٖ ػمف ٞب ػٕٓ ٟٓذ ٜای دس ٚصٖ وُ ػبص ٜداس٘ذ ،وبٞؾ ٚصٖ داَ ثبٓج كشف ٝرٛیی دس ثتٗ  ٚفٛالد ٔلشفی دس وُ آوبی
ػبص ٜخٛاٞذ ؿذ.
 )2وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی ارشایی
حزف تیشٞب ٔٛرت وبٞؾ حزٓ ٓ ّٕیبت لبِت ثٙذی  ٚآسٔبتٛسثٙذی ؿذ ٜو ٝدس ٘تیز ٝآٖ ٞضیٞ ٝٙبی ارشایی وبٞؾ  ٚػشٓت ارشا افضایؾ
لبثُ تٛرٟی خٛاٙٞذ یبفت.
ث ٝدِیُ ػجه تش ثٛدٖ ایٗ داَ (تب  32دسكذ ٘ؼجت ث ٝیه داَ تٛپش) ث ٝؿْٕ ٞبی وٕتشی رٟت ارشای لبِت ثٙذی ٘یبص اػت.
 )3وبٞؾ ٞضی ٝٙتزٟیضات ٘ ٚیشٚی ا٘ؼب٘ی ثذِیُ ٘لت آػبٖ  ٚػشٓت ارشای ثبال
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دیذگاٌ ایمىی
 )1ایٕٙی دس ثشاثش آتؾ
 )2ایٕٙی دس ثشاثش صِضِ ٝثّٓ ٝت وبٞؾ ٚصٖ وّی ػبصٜ
دیذگاٌ سیست محیطی
وبٞؾ حذٚد  25دسكذی ٔلبِح اص رّٕ ٝثتٗ ٔلشفیٛٔ ،رت استمبء ربیٍب ٜصیؼت ٔحیٌی ػبصٔ ٜی ؿٛد ث٘ ٝحٛی و: ٝ
 )1وبٞؾ ٔلشف ٔلبِح اص لجیُ ػیٕبٖ ،ؿٗ ٔ ٚبػ ،ٝآة ٔ ٚیٍّشد (ٞش  kg 1پالػتیه ربیٍضیٗ  kg 122ثتٗ ٔی ؿٛد)
 )2وبٞؾ ٔلشف ا٘شطی (دس تِٛیذ ،حُٕ ٘ ٚمُ  ٚارشا)
 )3وبٞؾ ا٘تـبس ٌبصٞبی آِٛد ٜحبكُ اص تِٛیذ  ٚحُٕ ٘ٚمُ ،ث ٝخلٛف ٌبص ، CO2دس حذٚد %52
ٓ )4ذْ ٚرٛد هبیٔبت ( ثّٓ ٝت لبثُ ثبصیبفت ثٛدٖ پالػتیه ٔلشفی دس ٌٛی ٞب).
دیذگاٌ تُزٌ تزداری
 )1وبٞؾ هشیت ا٘تمبَ حشاست داَ دس ٔمبیؼ ٝثب داِی ثب ٔمذاس ٔلبِح ثتٗ ٔلشفی ٔـبث.ٝ
 )2وبٞؾ هشیت ا٘تمبَ كٛت دس ٔمبیؼ ٝثب داِی ثب ٔمذاس ٔلبِح ثتٗ ٔلشفی ٔـبث.ٝ
 )3وبٞؾ ِشصؽ ٘بؿی اص ثبسٞبی ثٟش ٜثشداسی دس ٔمبیؼ ٝثب داِی ثب ٔمذاس ٔلبِح ثتٗ ٔلشفی ٔـبثٝ؛ ثذِیُ افضایؾ فشوب٘غ ًجیٔی داَ
وٛثیبوغ

معایة سقف کًتیاکس:
ًجك تحمیمبت اخیشی و ٝدس ٔٛسد ػمف وٛثیبوغ كٛست ٌشفت ٝاػت ،اػتفبد ٜاص ایٗ ٔذَ ػمف ٞب ثی ؿه ٔٔبیجی سا ٘یض ث ٝد٘جبَ خٛاٞذ
داؿت و ٝثؼیبسی اص افشاد لجُ اص ا٘تخبة  ٚاػتفبد ٜاص ایٗ ػمف ٔی خٛاٙٞذ اًالٓبت وبُٔ  ٚدلیمی سا دس ٔٛسد ایٗ ٔٔبیت ث ٝدػت ثیبٚس٘ذ.
اص ٔ ٟٓتشیٗ ٔٔبیت ػمف وٛثیبوغ ٔی تٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صیش اؿبسٕٛ٘ ٜد:
 اػتفبد ٜاص ػمف ٞبی وٛثیبوغ ثشای پشٚطٞ ٜب  ٚػبختٕبٖ ٞبی ثؼیبس وٛچه ٔمش ٖٚث ٝكشف٘ ٝخٛاٞذ ثٛد.
ٛٙٞ ص تحمیمبت ربْٔ  ٚوبّٔی ثشای احجبت ٔمبٔٚت ایٗ ٔذَ اص ػمف ٞب دس ثشاثش ا٘ٛاّ صِضِٞ ٝب ث ٝحجت ٘شػیذ ٜاػت.
 اػتب٘ذاسد ػبصی ٞبی الصْ ثشای اػتفبد ٜاص ایٗ ٔذَ ػمف دس ثؼیبسی اص ػبصٞ ٜب ٛٙٞص ث ٝپبیبٖ ٘شػیذ ٜاػت.
تٛر ٝداؿت ٝثبیذ ؤٔ ٝبیت ایٗ ػمف ٞب دس ٔمبیؼ ٝثب ٔضایبیی و ٝداس٘ذ ثؼیبس وٕتش ثٛدٕٞ ٚ ٜیٗ أش ٘یض اص ٕٟٔتشیٗ دالیُ پشًشفذاس ثٛدٖ
ػمف ٞبی وٛثیبوغ دس وـٛسٞبی ٔختّف ٔی ثبؿذ.
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 -7وتیجٍ گیزی
ثِ٘ ٝش ٔی سػذ ثب تٛر ٝث ٝافضایؾ چـٍٕیش ٞضیٞ ٝٙبی ػبخت  ٚػبص دس وـٛس ٔبٔ ،ی تٛاٖ ا٘تِبس داؿت و ٝصٔیٙٔ ٝٙبػت ثشای اػتفبدٜ
ثیـتش اص ػمف وٛثیبوغ ایزبد ؿٛد .چشا وّٓ ٝی سغٓ ٞضی ٝٙی ثیـتش ایٗ ػمف ٘ؼجت ث ٝػبیش ػمف ٞبی ثتٙی لبثُ ارشا ،ارشای وٛثیبوغ
ثبٓج وبٞؾ ٞضی ٝٙی وّی ارشای اػىّت ثتٙی ػبصٞ ٜب خٛاٞذ ؿذٕٞ .یٗ ًٛس ٓذْ ٘یبص ارشای ایٗ ػمف ث ٝتخلق خبف ٘یض ٔی تٛا٘ذ
ٔحشن دیٍشی ثشای اػتفبد ٜاص ایٗ ٘ ّٛػمف ثبؿذ.

سپاسگشاری
الصْ ٔی دا٘ٓ اص اثتىبس اػتبد لشثب٘ی و ٝثب لشاس دادٖ تٟیٔ ٝمبِ ٝدس اسصؿیبثی پبیب٘ی دسع تىِٛٛٙطی ٓبِی ثتٗ ،ثٔذ اص ٔذت ٞب ثبٓج سرّٛ
ایٙزب٘ت ث ٝػبیت ٞب ٔ ٚمبِٞ ٝبی تخللی ؿبخٕٓ ٝشاٖ سا ؿذ٘ذ ،تـىش ٕ٘ٛد ٚ ٜأیذٚاسْ ایٗ ٌشدآٚسی ٌٔبِت ٔفیذ ٚالْ ٌشدد.

مزاجع
ػمف وٛثیبوغ چیؼت؟ ٔٔبیت ٔ ٚضایبی ػمف ٞبی وٛثیبوغ  ،1394 ،ػبیت وّیّیٙه فٙی  ٚتخللی ثتٗ ایشاٖ
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ػمف وٛثیبوغ چیؼت؟ ،1397 ،ػبیت وّیٙیه ػبختٕب٘ی ث ٝتبْ
ؿالِ٘ٛذ ٔیالد ،ػمف وٛثیبوغ چیؼت؟ كفش تب كذ ٘ح ٜٛی ارشا ٔ ٚضایب ٔٔ ٚبیت آٖ ،1398 ،ػبیت ٕٓشاٖ ٚة
وبسی ویٛاٖ ،ػمف وٛثیبوغ چیؼت؟ وبٞؾ ٞضی ٝٙػبخت ثب ػمف دٚػتداس ٔحیي صیؼت ،1398 ،ػبیت ٚیىی ػبختٕ.ٖٛ
وٛثیبوغ ایشاٖ ،وٛثیبوغ چیؼت؟ ،ػبیت ٌش ٜٚپبسػٕبٖ
ٔٙفشد٘یبٔ ,یٙب ّٓ ٚی تٛوّیبٖ ،1396 ،تبحیش اػتفبد ٜاص ػیؼتٓ ػمفی وٛثیبوغ ثش ٔحیي صیؼت ،دٔٚیٗ وٙفشا٘غ ثیٗ إِّّی ٟٔٙذػی
ٕٓشأٖٕٔ،بسی ٔٚذیشیت ثحشاٖ ،تٟشاٖ ،دا٘ـٍبٓ ٜالٔٔ ٝزّؼی
ٔیشی ٚحیذ ،ػمف وٛثیبوغ ٕٝٞ ،چیض دسثبس ٜارشای ایٗ ػمف ٔزٛف ،1399 ،ػبیت وبسٌـب
٘یىذَ تیٕٛسی ,أیٗ؛ اػذاهلل ًحب٘ی؛ حبٔذ الذأی  ٚفشؿیذ ٞبؿٕی ٘ظاد ،1395 ،ثشسػی ػمف ٞبی وٛثیبوغ ،دٔٚیٗ وٙفشا٘غ ثیٗ إِّّی
یبفتٞ ٝبی ٘ٛیٗ پظٞٚـی دس ٟٔٙذػی ٕٓشأٖٕٔ ،بسی ٔ ٚذیشیت ؿٟشی ،تٟشاٖ ،وٙفذساػی ٖٛثیٗ إِّّی ٔختشٓبٖ رٟبٖ
) ،(IFIAدا٘ـٍب ٜربْٔ ّٕٓی وبسثشدی.
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