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 :ٔمسٔٝ 
ای زض زٚ زٞٝ اذیط زض ایطاٖ ٌستطش چشطٍٕیطی      سطح ظیط وطت تِٛیسات ٌّرب٘ٝ

ٝ       .  ٞىتبض ضسیسٜ است 8511یبفتٝ ٚ ثٝ ثیص اظ  ٞشب زض     ثیص اظ ٘یٕی اظ ایشٗ ٌّرب٘ش

ا٘س، وٝ ثطای تِٛیس ٔحشػَٛ زض        ٞبی ٘سجتبً سطز لطاض ٌطفتٝ ٔٙبطك ٔؼتسَ ثب ظٔستبٖ

ٔیعاٖ ٔشػطف   .  ثبضٙس پبییع ٚ ظٔستبٖ ٘یبظٔٙس تبٔیٗ ٌطٔب ثب استفبزٜ اظ ٔٛاز ٘فتی ٔی

ثستٝ ثٝ ضطایط آة ٚ ٞٛایی، ٘شٛع ٌّرب٘شٝ ٚ           ٔٛاز ٘فتی ثطای تِٛیس ٌطٔب زض ٌّرب٘ٝ

اظ آٖ رشبیی وشٝ حشطاضت  ظْ ثشطای ٌشطْ                      .  ثبضس  ٔحػَٛ ٞط ٔٙطمٝ ٔتفبٚت ٔی 

ٍ٘ٝ زاضتٗ ٌّرب٘ٝ زض یه زٔبی ٔطرع،  ٔؼبزَ ٔیعاٖ ٌطٔبی اتالف ضشسٜ زض آٖ     

ثبضس فّصا ایٗ تؼبزَ زٔبیی  ثستٍی ثٝ ٘ٛع ٌّرب٘ٝ، ٘ٛع پٛضص، سطػت     ٌّرب٘ٝ ٔی

ثٙبثطایٗ ٞشط چشٝ     .   ثبز، زٔبی ٔحیط ٚ ٔیعاٖ ٘فٛش ٞٛای ذبضد ثٝ زاذُ ٌّرب٘ٝ زاضز 

اتالف زٔب زض ٌّرب٘ٝ ثیطتط ثبضس ٌطٔبی ثیطتطی ٘یع ثطای تشبٔیٗ زٔشبی اظ زسشت         

 . ضفتٝ، ٔٛضز ٘یبظ است
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 :عوامل موثر بر اتالف دما در گلخانه ها
 

   سطح پٛضص ٌّرب٘ٝ -اِف 
 :ٞب ثٝ ػٛأُ ظیط ثستٍی زاضز  ٔیعاٖ اتالف زٔب اظ سطح پٛضص ٌّرب٘ٝ 

 :ضىُ ٌّرب٘ٝ -1

ٛ   )ٌّرب٘ٝ ٞب ثیص تط ثٝ زٚ ضىُ تّٛ٘ی ٔٙفطز  ٛ   )ٚ یشب پیٛسشتٝ      (  یشه لّش (          چٙشس لّش

 . ٔی ثبضٙس

 : ٌّرب٘ٝ تّٛ٘ی ٔٙفطز-1-1
ثٝ زِیُ ثب  ثٛزٖ ٘سجت سطح  .  ضطٚع ضس 1951ٞب زض زٞٝ  سبذت ایٗ ٘ٛع ٌّرب٘ٝ 

زض .   تٕبس پٛضص ثٝ ٔسبحت ٔفیس، اتالف ٌطٔب زض ایٗ ٘ٛع اظ ٌّرب٘ٝ ٞب ظیبز است 

ٔشتط ٔطثشغ سشطح        6ٞب ثٝ اظای ٞط ٔتط ٔطثغ ٔسبحت ٔفیس، حسٚز     ایٗ ٘ٛع ٌّرب٘ٝ

تٕبس پٛضص ٚرٛز زاضز ٚ ثٙبثطایٗ ٌطْ ٍ٘ٝ زاضتٗ آٖ ٞب ٔستّعْ ٔػطف ثیص تط  

ثبضس ٚ ثٝ ٕٞیٗ زِیُ احساث ایٗ ٘ٛع ٌّرب٘ٝ ٞب أشطٚظٜ زض رٟشبٖ       ٔٛاز سٛذتی ٔی

ػٛأُ زیٍطی ٔب٘ٙسوٛتبٜ ثٛزٖ اضتفبع ٚ ػسْ تٟٛیٝ ٔٙبسشت، اظ   .  ٔٙسٛخ ضسٜ است

 . ثبضس ٞب ٔی  ٔطىالت ایٗ ٌّرب٘ٝ
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 : ٞبی پیٛستٝ  ٌّرب٘ٝ-6-1
ٌّرب٘ٝ ٞبی پیٛستٝ ٕٞبٖ ٌّرب٘ٝ ٞبی تّٛ٘ی ٞستٙس وٝ زض طَٛ ثٝ یىسیٍط ٔتشػُ       

ٞشبی تّٛ٘شی ٔٙفشطز        ثٙبثطایٗ سطح تٕبس پٛضص آٖ ٞب ٘سجت ثٝ ٌّرب٘ٝ.  ا٘س ضسٜ

ٞب ثٝ اظای ٞط ٔتط ٔطثغ سطح ٔفیس ٌّرب٘ٝ، حسٚز     زض ایٗ ٘ٛع  ٌّرب٘ٝ.ثبضس  وٕتط ٔی

اٌط سٝ ػسز اظ ٌّرب٘ٝ ٞبی تّٛ٘ی زض   .  ٔتط ٔطثغ سطح تٕبس پٛضص ٚرٛز زاضز186

زضغس وٕتشط    61طَٛ ثٝ یىسیٍط ٔتػُ ٌطز٘س  سطح تٕبس ٔزٕٛع آٖ ٞب زض حسٚز 

 .ثبضٙس اظ ظٔب٘ی است وٝ ثٝ غٛضت ٔٙفطز 
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 :پوشش گلخانه  -2

 
ها بیش ترین تاثیر را در تبادل گرماا ا  دالال باه لاار                 نوع پوشش گلخانه

 .گلخانه و برعكس دارد 

 (1رسَٚ ضٕبضٜ )

 
ٔتط ثط حب٘یٝ ٚ اذتالف زٔبی زاذُ ٚ 687ٔیعاٖ اتالف زٔب زض ضطایط ٔیبٍ٘یٗ سطػت ثبز  

  .زضرٝ سب٘تی ٌطاز ٔحبسجٝ ضسٜ است 17ذبضد ٌّرب٘ٝ 

  ٘ٛع پٛضص ٌّرب٘ٝ

ٔیعاٖ اتالف * 

 زٔبی ٌّرب٘ٝ
Kcal/m2/h 

ٔیعاٖ اتالف 

زٔب ثط احط 

ا٘طغی 

تطؼطؼی 

 (زضغس اظ وُ)

ٔیعاٖ 

ا٘تمبَ ٘ٛض 

ثٝ زاذُ 

ٌّرب٘ٝ 

 (زضغس)

 88 485  68488 ضیطٝ ٔؼِٕٛی -1

 6اتیّٗ  پالستیه پّی -6

 ای ٔیُ یه  یٝ

91684 71 87 

 6اتیّٗ  پالستیه پّی -9

 ای ٔیُ زٚ  یٝ

17684 1 76 

پّی وطثٙبت زٚ  یٝ ثب  -4

 ٔیّی ٔتط 6فبغّٝ 

18184 1 86 

پّی وطثٙبت زٚ  یٝ ثب  -5

 ٔیّی ٔتط 8فبغّٝ 

16988 1 89 
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تطیشٗ    ضٛز وٝ ضایشذ  ٞب استفبزٜ ٔی ٞبی ٔرتّف ثطای ٌّرب٘ٝ  أطٚظٜ اظ ا٘ٛاع پٛضص

 : آٖ ٞب ػجبضتٙس اظ 

 :پٛضص ٞبی ضیطٝ ای
ٌّرب٘ٝ ٞبی ضیطٝ ای اِٚیٗ ٘سُ اظٌّرب٘ٝ ٞبی پطٚضش ٌُ، سشجعی ٚ غشیفی زض         

 68488ٔیعاٖ اتالف زٔب اظ ٞط ٔتط ٔطثغ آٖ زض ٞط سبػت ثطاثط ثشب        .  رٟبٖ ٔی ثبضس

أطٚظٜ استفبزٜ اظ ضیطٝ ٔؼِٕٛی ثٝ زِیُ سٍٙیٙی ٚظٖ ٚ ٘یع ذطط    . ویّٛ وبِطی است

 .ضىستٗ ٚ ضیعش آٖ ٚ اتالف ظیبز زٔب، وٕتط ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز
 
 
 
 
 
 
 

 :   اتیّٗ پٛضص ٞبی پالستیه پّی
. ضایشذ ٌطزیشس     1991اتیّٗ زض اٚاذشط زٞشٝ          ٞبی پالستیه پّی   استفبزٜ اظ پٛضص

٘ٛػی اظ ایٗ پالسشتیه وشٝ      .  ٔتط است ٔیّی 1815تب  181ضربٔت ایٗ ٘ٛع پٛضص 

ػشطؼ  .  سبَ زٚاْ زاضز   6تب 9است ثیٗ (  UV)اضؼٝ ٔبٚضای ثٙفص حبٚی ٔبزٜ ضس 

اتیّٗ یه  یشٝ   ضسس ٚ زضغس ا٘تمبَ ٘ٛض اظ پالستیه پّی ٔتط ٔی 15ٞب تب  ایٗ پٛضص

ٔیعاٖ اتالف زٔب اظ ٞط ٔتط ٔطثغ آٖ زض ٞط سبػت ثطاثط   .  ثبضس زضغس ٔی 87زض حسٚز 

ٔیعاٖ ٞسایت ا٘طغی تطؼطؼی آٖ زض طَٛ ضت ٘سجتبً ظیبز ٚ  ویّٛ وبِطی ٚ 91684ثب 

 .              زضغس وُ ا٘طغی ٔصوٛض اظ زاذُ ثٝ ذبضد ٌّرب٘ٝ ٔٙتمُ ٔی ضٛز  71تب 
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 :پٛضص ٞبی پّی وطثٙبت
. سبَ اسشت   15پٛضص ٞبی پّی وطثٙبت ثٝ غٛضت زٚ یٝ ثب طَٛ ػٕطٔفیسثیص اظ 

ٔتط ثشٛزٜ     6*16اثؼبز ایٗ پٛضص .  ٔیّی ٔتط ٔی ثبضس 8اِی  6ضربٔت ثیٗ زٚ یٝ 

ٞط چٝ ضربٔت زٚ  یشٝ پٛضشص         .  ثبضس  ٔیزضغس   86تب 89ٚٔیعاٖ ا٘تمبَ ٘ٛض آٖ 

ٔیعاٖ اتالف زٔب اظ ٞط ٔتط ٔطثشغ آٖ زض       .  پصیطی آٖ ثیص تط است وٕتط ثبضس ذٕص

ویّٛ وبِطی ٚ اتشالف ا٘شطغی ثشٝ       16988ٔیّی ٔتط ثطاثط ثب   8ٞط سبػت  ثب ضربٔت 

ایٗ پٛضص ثسیبض ٔمبْٚ است ٚ ضفبفیت ذٛز . غٛضت تطؼطی زض آٖ ٞب غفط است

ٝ     ٞب حفظ ٔی  ضا ثطای سبَ ٞشبی ٔشسضٖ اظ آٖ          وٙس ٚ ثٝ ٕٞیٗ زِیُ زض اوشخط ٌّرب٘ش

، ضشس ٔشٝ            (    (Anti-dustایٗ پٛضص زاضای ذبغیت ضشس ٌشطز     . ضٛز استفبزٜ ٔی

(Anti-fog ) پرص وٙٙسٌی ٘ٛض ٚ(Light-diffuser )ٔی ثبضس. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :سطػت ثبز ٚ زٔبی ٔحیط -ة
اظ ػٛأُ زیٍطی وٝ زض اتالف ٌطٔب زض ٌّرب٘ٝ ٞب ٔٛحط ٞستٙس اذتالف زٔبی ذبضد ٚ   

ٔیعاٖ . زاذُ ٌّرب٘ٝ ٚ سطػت ثبز ٔی ثبضسوٝ زض ٔیعاٖ اتالف زٔب تأحیطٔستمیٓ زاض٘س

زضرٝ سب٘تی ٌطاز اذتالف زٔبی زاذُ ٚ ذبضد ٌّرب٘شٝ زٚ     11اتالف زٔب ثٝ اظای ٞط 

ثشٝ اظای    .  اتالف زٔب ٘بضی اظ ٚظش ثبز ثستٍی ثٝ سطػت ثبز زاضز  .  ثطاثط ٔی ٌطزز

 . یبثس زضغس افعایص ٔی 4ٔتط ثط حب٘یٝ ثٝ سطػت ثبز،  اتالف زٔب حسٚز  5افعایص ٞط 
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 :٘فٛش تسضیزی ٞٛای سطز اظ ذبضد ثٝ زاذُ ٌّرب٘ٝ  -د
 
ٝ      )ٚرٛز ضىبف  ثیٗ ارعای لطؼبت ٌّرب٘ٝ   ، (اططاف پٙزطٜ ٞب  ٚ زضیچٝ ٞبی تٟٛیش

زضة ٞبی  ذطٚری ٚ پبضٜ ٌی پالستیه پٛضص ٔٛرت ذطٚد ٞٛای ٌطْ ثٝ ذبضد ٚ   

زض ٌّرب٘ٝ ٞبی ٔشسضٖ أشطٚظی حشسٚز               .  ٚضٚز ٞٛای سطز ثٝ زاذُ ٌّرب٘ٝ ٔی ٌطزز

زضغس وُ ٌطٔب اظ ططیك ٘فٛش تسضیزی ٞٛا ثٝ زاذُ ٌّرب٘ٝ اتشالف ٔشی ضشٛز زض           5

 .ضسس زضغس ٔی 91حبِی وٝ ایٗ ٔیعاٖ زض ٌّرب٘ٝ ٞبی ثب ضطایط ٘بٔٙبست ثٝ حسٚز 

 
 

 ( :  تطؼطؼی)اتالف زٔب تٛسط ا٘طغی تبثطی  -ز
زض طَٛ ضت ارسبْ ٌطْ ٔمساضی اظ ٌطٔبی ذشٛز ضا ثشٝ غشٛضت ا٘شطغی تبثشطی                   

ی بایٗ ٌطٔبی آظاز ضسٜ ثسٖٚ ایٗ وٝ رصة ّٔىَٛ ٞش  .  ٕ٘بیٙس آظاز ٔی(   ٔبزٖٚ لطٔع)

ایٗ .  ٌطزز ٞٛای ٔزبٚض ذٛز ضٛز اظ ثیٗ آٖ ٞب ػجٛض ٕ٘ٛزٜ ٚ رصة ارسبْ سطزتط ٔی

اتیّٙی ػجٛض ٕ٘بیس ٚ اظ فضبی ٌّرب٘شٝ ذشبضد       ٞبی پّی ا٘طغی لبزض است اظ پالستیه 

 . ٌطزز
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 :ضٚش ٞبی وبٞص اتالف زٔب زض ٌّرب٘ٝ ٞب
  

 :استفبزٜ اظ پٛضص ٞبی زٚ  یٝ --1
تشط    ضٚش ٞبی ٔرتّفی ٚرٛز زاضز وٝ ثتٛاٖ پٛضص ٞبی پالستیىی ٌّرب٘ٝ ضا ػشبیك 

ثٟتطیٗ ٚ آسبٖ تطیٗ ضٚش ػبیشك   .  ٕ٘ٛز ثسٖٚ ایٗ وٝ ٔب٘ؼی زض ثطاثط ٘ٛض ثٛرٛز آیس

. ٌٛیٙشس ٞبی زٚ  یٝ است وٝ ثٝ آٖ ایزبز  یٝ سبوٗ ٔشی     سبظی، استفبزٜ اظپٛضص

ضٛز ٍٞٙبٔی وٝ پٛضص ٌّرب٘ٝ ثشٝ غشٛضت      ٔطبٞسٜ ٔی 1ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ زض رسَٚ 

پالستیىی یه  یٝ ثبضس ٔیعاٖ اتالف ٌطٔب ثٝ اظای ٞط ٔتط ٔطثغ اظ سشطح پٛضشص    

ثشب افشعایص  یشٝ زْٚ ثشٝ          .  تمطیجب زٚ ثطاثط ٕٞبٖ پٛضص ثٝ غٛضت زٚ  یٝ اسشت 

ثٝ ٕٞیٗ  .  زضغس وبٞص ذٛاٞس یبفت  41پٛضص ٌّرب٘ٝ ٔیعاٖ اتالف ٌطٔب ثٝ ٔیعاٖ 

ای تِٛیس ضسٜ است وٝ ثب زٔیسٖ ثبز زض ثیشٗ آٖ ٞشب، زٚ       زِیُ پالستیه ٞبی زٚ  یٝ

ثشطای ایزشبز    .  آیشس    یٝ ٔصوٛض اظ ٞٓ رسا ضسٜ ٚ یه  یٝ اظ ٞٛای سبوٗ ثٛرٛز ٔی 

ثشٝ  .  وٙٙشس   ای اظ ٞٛای سبوٗ، اظ ٞٛای فططزٜ زض ثیٗ زٚ  یٝ استفبزٜ ٔی   چٙیٗ  یٝ

ایٗ تطتیت وٝ یه زٔٙسٜ وٝ ٔؼٕٛ ً زض ذبضد اظ ٌّرب٘ٝ است ٞٛا ضا ثٝ زاذُ زٚ  یٝ   

ٞط چٝ فبغّٝ ایشٗ زٚ یشٝ    .  ضٛز  فطستبزٜ ٚ ٔٛرت رسا ضسٖ زٚ  یٝ اظ یىسیٍط ٔی

ثیطتط ضشٛزاحط یٝ سشبوٗ وٕتطذٛاٞسضشس ٚ ظٔشب٘ی وشٝ ایشٗ فبغشّٝ ثیشص اظ                               

سب٘تی ٔتط ثطسس ایشٗ احشط     91سب٘تی ٔتطٌطزز ضطٚع ثٝ وبٞص ٚ ٍٞٙبٔی وٝ ثٝ 11

 .وبٔال اظثیٗ ضفتٝ ٚ ٔیعاٖ اتالف زٔب ثطاثط پالستیه یه  یٝ ٔی ٌطزز
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 :استفبزٜ اظ زیٛاضٜ ٞبی ػبیك-6
ٔشتط زض اطشطاف ٌّرب٘شٝ ثشب          186تب  1استفبزٜ اظ زیٛاضٜ ٞبی ػبیك ثٝ اضتفبع  

سب٘تی ٔتط ثبػج وبٞص سطح تٕشبس ٚ زض ٘تیزشٝ          11یّٛ٘یت فططزٜ ثٝ ضربٔت 

 .وبٞص اتالف زٔب ٔی ٌطزز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :استفبزٜ اظ ثبز ضىٗ -9 

احساث ثبزضىٗ ثب استفبزٜ اظ زضذتبٖ سطیغ اِطضس یشب ٕٞیشطٝ سشجع ٚ یشب           

استفبزٜ اظ  زیٛاضٜ ٞبیی اظ رٙس تٛضی پالستیىی زض رٟشت ٚظش ثبزٞشبی لبِشت         

زضغسی زض ٔػطف سٛذت ٔی ٌطزز، فبغّٝ ثبزضىٗ    11ٔٙطمٝ ثبػج غطفٝ رٛیی  

 .اظ ٌّرب٘ٝ ثبیس سٝ ثطاثط اضتفبع ثبز ضىٗ ثبضس 
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 :استفبزٜ اظ پطزٜ ٞبی حفظ حطاضت-4
ثطای رٌّٛیطی اظ اتالف زٔب ثٝ غٛضت ا٘طغی تطؼطؼی اظ پطزٜ ٞبی فٛٔی ثب ضٚوص 

آِٛٔیٙیٛٔی استفبزٜ ٔی ضٛز وٝ زض طَٛ ضت زیٛاضٜ ٞبی رب٘جی ٚ سمف ٌشّشرشب٘شٝ     

تٛسط آٖ پٛضیسٜ ٔی ضٛز ٚ ٔب٘غ ذطٚد حطاضت ثٝ غٛضت تطؼطؼی اظ ٌّشرشب٘شٝ      

 . ٔی ٌطزز 

 

 

 

 

 

 

 :استفبزٜ اظ ٞٛاوص ٞبی چطذطی -5
رٟت حطوت ٞٛای ٌطْ، اظ ٔٙجغ تِٛیسٌطٔب ثٝ غٛضت ػٕٛزی ٚثشٝ سشٕشت ثشب                   

ٔی ثبضس وٝ پس اظتٕبس ثب پٛضص سمف سطز ضسٜ ٚ ثٝ سٕت پبییشٗ حشطوشت           

ثطای رٌّٛیطی اظحطوت ػٕٛزی ٞٛا استفبزٜ اظ ٞٛاوص ٞبی چطذطی وشٝ  .  ٔی وٙس

زض ظیط لٛس ٞب ٚ زض رٟت ٔربِف یىسیٍط ٘ػت ٔی ٌطز٘سوٝ ثبػج ایزبز حشطوشت   

افمی ٞٛا زض ظیط سمف ضسٜ ٚ ٔب٘غ اظ ضسیسٖ ٞٛای ٌطْ ثٝ پٛضص سمف ٔی ضٛز ٚ 

ٚرٛز ایٗ ٞٛاوص ٞب ثبػج افعایص زٔب ثٝ ٔشیشعاٖ         .  اظ اتالف زٔب رّٛ ٌیطی ٔی وٙس

ثبیس تٛرٝ زاضت وٝ زض ٔٛالغ ثبضش ثشطف    .  زضرٝ سب٘تی ٌطاز زضٌّرب٘ٝ ٔی ٌطزز 6

 .ایٗ ٞٛاوص ٞب ذبٔٛش ضٛ٘س تب اظ ٘طستٗ ثطف ضٚی سمف ٌّرب٘ٝ رٌّٛیطی ضٛز
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 :ٔٙبثغ تِٛیس ٌطٔب زض ٌّرب٘ٝ ٞب
اِصوط زض یه ٌّرب٘ٝ اظ زسشت      ثطای رجطاٖ ٌطٔبیی وٝ ثٝ ٚاسطٝ ػٛأُ فٛق

ضٛز وٝ ػٕستبً ثٝ غٛضت ٔٛضؼی ٚ یب ثشٝ      ظا استفبزٜ ٔی ضٚز اظ ٔٙبثغ ٔرتّف ٌطٔب ٔی

 .ثبضٙس غٛضت ٔطوعی ٔی
 

 ( :ٞبی ٔٙفطز ٔٛضؼی ثربضی)ٔٙبثغ ٌطٔبظای ٔٛضؼی  -1

ثطای تأٔیٗ ٌطٔب زض ٌّرب٘ٝ ٞب  ثٝ غٛضت ٔٛضؼی اظ ثربضی ٞشبیی ثشب طشطا ٞشبی        

ٔتساَٚ تطیٗ آٖ ٞب ثربضی ٞبی ٔٙفطز ٕٞطفتی ثب سشٛذت       .  ٔتٙٛع استفبزٜ ٔی ضٛز

 161111تب 61111ٞب ثیٗ   ظطفیت ٌطٔبیی ایٗ ثربضی.  ٌبظ طجیؼی یب ٌبظٚئیُ است

ایٗ ثربضی ٞب ضبُٔ یه ٔحفظشٝ احشتطاق، ٔشطؼُ         .  ثبضس ویّٛوبِطی زض سبػت ٔی

زض .  حطاضتی، پٛستٝ ذبضری، ِِٛٝ ذطٚری ٌبظ ٚ یه یب زٚ پٙىٝ زٔٙسٜ ثبز ٔی ثبضشٙس    

ایٗ سیستٓ رساض ٔحفظٝ احتطاق ثب سٛذتٗ ٔٛاز ٘فتی ٌطْ ضسٜ ٚ ثب زٔیسٖ ٞٛا ثشط   

ٔتط ثشٝ ٘مشب       سب٘تی 71تب  61ٞبی پالستیىی ثٝ لطط   رساضٜ آٖ ٌطٔب اظ ططیك ِِٛٝ 

 .ٔرتّف ٌّرب٘ٝ ٔٙتمُ ٔی ٌطزز 
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زض ثربضی ٞبیی وٝ زاضای یه ٔحفظٝ احتطاق ٞستٙس ٔمبزیط ظیشبزی اظ حشطاضت           

زضرٝ سب٘تی ٌطاز ثشٝ فشضبی ثشیطٖٚ       951ایزبز ضسٜ تٛسط ِِٛٝ زٚزوص ثب زٔبی 

ثطای ضفغ ایٗ ػیت، یه ٔحفظٝ زیٍشط زض ثشب ی ٔحفظشٝ         . ٌّرب٘ٝ ٔٙتمُ ٔی ٌطزز

احتطاق لطاض ٔی زٞٙس وٝ ٔٛرت ٌطفتٗ ٌطٔبی ثیطتط اظ رساضٜ ثربضی ضسٜ ٚ زٔشبی   

سٛذت ٘شبلع ثبػشج     .  زٞس سب٘تی ٌطاز وبٞص ٔی زضرٝ 151ٌبظٞبی ذطٚری ضا تب 

 . تطىیُ زٚزٜ زض رساضٜ زاذّی ٔحفظٝ سٛذت ٚ ِِٛٝ زٚزوص  ٔی ٌطزز

 

ٔتط ٌطزز ضا٘سٔبٖ     چٙب٘چٝ ضربٔت زٚزٜ زض زاذُ ٔحفظٝ احتطاق ثیص اظ سٝ ٔیّی

استفبزٜ اظ ثربضی ٞبی ٌبظی ثطٖٚ سٛظ وٝ ثسٖٚ  . یبثس زضغس وبٞص ٔی 15زستٍبٜ 

 .زٚزوص ٔی ثبضٙس ثٝ زِیُ ضا٘سٔبٖ ثب  ٔٛضز تٛرٝ ثیص تطی ٔی ثبضٙس 
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 :سیستٓ حطاضت ٔطوعی -6
ثبضس وشٝ زضذشبضد اظٌّرب٘شٝ احشساث            ایٗ سیستٓ زاضای یه یب چٙس زیً ثربضٔی 

ٞشبی    ضزیف ِِٛٝ 5تب 4زضرٝ سب٘تی ٌطازتٛسط   95تب 86ٌطزز ٚ آة زاؽ ثب زٔبی  ٔی

تطیٗ اضتفبع زیٛاضرب٘جی ٘شػت   ٔتط وٝ زض پبییٗ ٔیّی 51اتیّٗ ثب لطط  ٌبِٛا٘یعٜ یب پّی

 .ضٛز  ٌطزز ثٝ ٘مب  ٔرتّف ٌّرب٘ٝ ٔٙتمُ ٔی ٔی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اٌشط اظ   .  ضٛز  ویّٛ وبِطی ٌطٔب آظاز ٔی 196تب  161ثیٗ  ثٝ اظای ٞط ٔتط ِِٛٝ آة زاؽ 

زاضاستفبزٜ ٌطزز ٞط ٔتططَٛ آٖ چٟبض ثطاثط ِِٛٝ ٞبی ٔؼِٕٛشی حشطاضت      ٞبی پطٜ ِِٛٝ

 .وٙس آظاز ٔی
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ٝ    سیستٓ ٞشبی ثشب ٔشسبحت ثشعضي         ٞبی زیً ثربض ٔطوعی ثیص تط ثطای ٌّرب٘ش

ضٛز ٚ ثشب      ٞبی رب٘جی آة زاؽ،  اظ ضازیبتٛض استفبزٜ ٔی   ثٝ ربی ِِٛٝ.  التػبزی است

اتیّٗ ضفبف ثٝ لطط   ٞبی پّی  ٘ػت یه ٞٛاوص زض پطت آٖ، ٞٛای ٌطْ تٛسط ِِٛٝ

ٞشب ثشٝ ٘مشب  ٔرتّشف ٌّرب٘شٝ فطسشتبزٜ               ٔتط اظ اضتفبع ثب ی ثٛتٝ سب٘تی 71تب 61

زضرشٝ       411أطٚظٜ ثٝ ربی آة اظ ضٚلٗ ٞبی غٙؼتی وشٝ زٔشبی آٖ تشب            .  ضٛز  ٔی

 .سب٘تی ٌطاز ٔی ضسس زض ایٗ ضازیبتٛضٞب استفبزٜ  ٔی ضٛز

 

 

 

 

 

 

 

 :سیستٓ پىیچ-9 

ٞبی حطاضت ٔطوعی ثٝ زِیُ اظ زست ضفتٗ ٔمبزیط ظیبزی حطاضت اظ اططاف    سیستٓ

ٞبی ا٘تمبَ آة ٌطْ ٚ ٘شیع ٞعیٙشٝ ٞشبی اضشبفی رٟشت احشساث              زیً ثربض ٚ ِِٛٝ 

ٞبی ا٘تمبَ آة اظ ٔحُ تبسیسبت تب زاذُ ٌّرب٘ٝ وٓ تشط اسشتفبزٜ          سبذتٕبٖ ٚ ِِٛٝ

زض ایٗ سیستٓ ٔٙجشغ   .  ضٛز ٌطزز ٚ ثٝ ربی آٖ اظ سیستٓ رسیس پىیچ استفبزٜ ٔی ٔی

اتیّشٗ   ٞبی پّی تِٛیس ٌطٔب زض زاذُ ٌّرب٘ٝ لطاض زاضز ٚ آة زاؽ تِٛیس ضسٜ تٛسط ِِٛٝ

 .ٌطزز زض وف یب زض زیٛاضٞبی رب٘جی ثٝ ٘مب  ٔرتّف ٌّرب٘ٝ ٔٙتمُ ٔی
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 :ثربضی ٞبی تبثطی -4
 

ٚ یه فٗ ٔىٙشسٜ     BAF اظ یه ٔطؼُ فطبض ٔٙفی اظ ٘ٛع سیستٓ ٌطٔبیص تبثطی

ضؼّٝ ای ثّٙس ٚ وشطیسٜ ضا         ٔطؼُ ایٗ سیستٓ تٛا٘بیی تطىیُ.  تطىیُ ضسٜ است

زاضز وٝ ثبػج زاؽ ضسٖ ِِٛٝ ٞبی تبثٙسٜ ٌطزیسٜ ٚ أٛاد ٔبزٖٚ لطٔع اظ سطٛا ایشٗ  

ضا ثٝ   ایٗ أٛاد   ،استیُ اظ رٙس  ٞبی ٔٙؼىس وٙٙسِِٜٛٝ ٞب سبطغ ٚ تٛسط غفحٝ

ثطذٛضز أٛاد ٔبزٖٚ لطٔع ثب ارسبْ ٚ ٞط آ٘چٝ وشٝ زض       .  سٕت پبئیٗ ٌسیُ ٔی زاضز

ضؼبع تبثص ایٗ أٛاد لطاض ٔی ٌیط٘س ٌطْ ٔی ٕ٘بیس  ٚ ثٝ  تجغ آٖ ظٔیٗ وشٝ سشٟٓ    

٘یع ٌطْ ضسٜ ٚ اظ ططیك ا٘تمبَ ٔحیطی، پشیطأٖٛ   ػٕسٜ سطٛا ضا زض ثط ٌطفتٝ است

ٔحُ ٘ػت ایٗ ثربضی ٞب زض ظیط سمف ٌّرب٘ٝ ثب اضتفشبع      .ذٛز ضا ٘یع ٌطْ ٔی ٕ٘بیس

ضىُ غفحٝ ی ٔٙؼىس وٙٙسٜ  ثب تٛرٝ ثٝ ٘یبظ، زض زٚ ٔسَ ٔؼِٕٛی  .  لبثُ تغییط است

ثب ضؼبع ثبظ ثطای ٔػبضف ػٕٛٔی ٚ ٔسَ ٔتٕطوشع ثشب ضشؼبع ثشستٝ رٟشت تٕطوشع               

ٌطٔبی ایزبز ضسٜ تٛسط زستٍبٜ اظ  .  حطاضتی زض یه ٔحُ ططاحی ٚ سبذتٝ ضسٜ ا٘س

٘یع ثشٝ    ٚ فطٔبٖ حبغّٝ اظ آٖ   تبثطی ثٝ تبثّٛی وٙتطَ ٔٙتمُ ضسٜ ططیك یه حسٍط

اضسبَ ٔی ٌطزز ٚ اظ ایٗ ططیك زٔبی ٔٛضز ٘یبظ ضا زض ٔحسٚزٜ تٙظیٓ ضسٜ ثٝ     ٔطؼُ

زضغس ٚ ٔیعاٖ وبٞص   91ضا٘سٔبٖ ایٗ ثربضی ٞب ثب ی .غٛضت حبثت حفظ ٔی ٕ٘بیس

اظ ایشٗ ٘شٛع       .  زضغس اسشت    41ٔػطف سٛذت آٖ ٘سجت ثٝ ثربضی ٞبی ٕٞطفتی  

ثربضی ثیطتط زض ٌّرب٘ٝ ٞبی ظیٙتی وٝ ثٛتٝ ٞشب، اضتفشبع ظیشبزی ٘ساض٘شس اسشتفبزٜ                 

زض ٌّرب٘ٝ ٞبی  سجعی ٚغیفی ٔب٘ٙس ذیبض، فّفُ ٚ ٌٛرٝ فطٍ٘ی وٝ اضتفشبع   .  ٌطززٔی

ثٛتٝ ٞب ظیبز است، ثٝ زِیُ رٌّٛیطی ثٛتٝ ٞب اظ ٘فٛش ٌطٔب  ثٝ سشطح ظٔیشٗ ٚ سشطز       

 .ضسٖ سطح ذبن،  احتٕبَ سطٔبظزٌی لسٕت ٞبی پبییٗ ٌیبٜ ٚرٛز زاضز
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