
 
 ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى استاًذاردبا هؤسسِ  آضٌايي

 رسوي هرجغ تٌْا قاًَى،صٌؼتي ايراى بِ هَجب  تحقيقات ٍ استاًذارد هؤسسِ

هلي )رسوي(  استاًذاردّاي ًطر تذٍيي ٍ تؼييي، ظيفٍِ ػْذُ دار كِ است كطَر
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 پالستيك ها ـ لوله هاي زهكشي از جنس پلي وينيل

 كلريد سخت ـ ويژگي ها و روش هاي آزمون

 

 

اول چاپ  

 



در رضتِ ّاي هختلف تَسظ كويسيَى ّاي فٌي هركب از  استاًذارد تذٍيي

هراكس ٍ هؤسسات ػلوي، پژٍّطي، تَليذي  صاحبٌظراىكارضٌاساى هؤسسِ، 

هيگيرد. سؼي بر ايي است كِ  صَرتٍاقتصادي آگاُ ٍهرتبظ با هَضَع 

تَجِ بِ ضرايظ تَليذي،  ٍباهلي، در جْت هغلَبيت ّا ٍ هصالح هلي استاًذاردّاي 

ٍ ًفغ ضاهل:  حقفٌي ٍ في آٍري حاصل از هطاركت آگاّاًِ ٍ هٌصفاًِ صاحباى 

ٍ  ًْادّاتَليذكٌٌذگاى ،هصرف كٌٌذگاى، بازرگاًاى، هراكس ػلوي ٍ تخصصي ٍ 

ّي براي هراجغ سازهاًْاي دٍلتي باضذ.پيص ًَيس استاًذاردّاي هلي جْت ًظرخَا

ٍاػضاي كويسيَى ّاي فٌي هربـَط ارسال هيطَد ٍ پس از دريـافت ًظـرات  ريٌفغ

در كـويتِ هلـي هرتبـظ بـا آى رضتِ عرح ٍدر صَرت تصَيب بِ ػٌَاى  ٍپيطٌْادّـا

 هلي )رسوي( چاپ ٍ هٌتطر هي ضَد. استاًذارد

ذ ٍ ريصالح ٍ با استاًذاردّايي كِ تَسظ هؤسسات ٍ سازهاًْاي ػالقوٌ ًَيس پيص

ضذُ تْيِ هي ضَد ًيس پس از عرح ٍ بـررسي در كويتِ هلي  تؼيييرػايت ضَابظ 

بِ ػٌَاى استاًذارد هلي چاپ ٍهٌتطرهي گردد. بذيي  تصَيب،هربَط ٍ در صَرت 

هي ضَد كِ بر اساس هفاد هٌذرج در استاًذارد هلي  تلقيترتيب استاًذاردّايي هلي 

هربَط كِ تَسظ هؤسسِ تطكيل هيگردد بِ  هلييتِ (( تذٍيي ٍ در كو5ضوارُ ))

 تصَيب رسيذُ باضذ.

ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى از اػضاي اصلي سازهاى بيي الوللي  استاًذارد هؤسسِ

كِ در تذٍيي استاًذاردّاي هلي ضوي تـَجِ بِ ضرايظ كلي  هيباضذاستاًذارد 

ٌؼتي جْاى ٍ از آخريي پيطرفتْاي ػلوي، فٌي ٍ ص كطَر،ًٍيازهٌذيْاي خاظ 

 هي ًوايذ. استفـادُاستاًذاردّـاي بيي الوـللي 

ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى هي تَاًذ با رػايت هَازيي پيص بيٌي  استاًذارد هؤسسِ

هٌظَر حوايت از هصرف كٌٌذگاى، حفظ سالهت ٍ ايوٌي فردي  بِضذُ در قاًَى 

ٍ هحصَالت ٍ هالحظات زيست هحيغي  كيفيتٍػوَهي، حصَل اعويٌاى از 

ضَراي ػالي استاًذارد اجباري  تصَيباقتصادي، اجراي بؼضي از استاًذاردّا را با 

الوللي براي هحصَالت كطَر،  بييًوايذ. هؤسسِ هي تَاًذ بِ هٌظَر حفظ بازارّاي 

 ًوايذ. اجبارياجراي استاًذارد كاالّاي صادراتي ٍ درجِ بٌذي آًرا 



ُ كٌٌذگـاى از خـذهات سازهاًْا ٍ اعـويٌاى بخـطيذى بِ استفاد بوٌظـَر ّوچـٌيي

زهيٌِ هطاٍرُ، آهَزش، بازرسي، هويسي ٍ گَاّي كٌٌذكاى  درهؤسسات فؼال 

زيست هحيغي، آزهايطگاّْا ٍ كاليبرُ كٌٌذگاى  ٍهذيريتسيستن ّاي هذيريت كيفيت 

سازهاًْا ٍ هؤسسات را بر اساس  ايٌگًٍَِسايل سٌجص، هؤسسِ استاًذارد 

دادُ ٍ در صَرت احراز  قرارحيت ايراى هَرد ارزيابي ضَابظ ًظام تأييذ صال

بر ػولكرد آًْا ًظارت  ٍضرايظ الزم، گَاّيٌاهِ تأييذ صالحيت بِ آًْا اػغا ًوَدُ 

سٌجص تؼييي ػيار  ٍسايلهي ًوايذ. ترٍيج سيستن بيي الوللي يكاّا ، كاليبراسيَى 

هلي از  ستاًذاردّايافلسات گراًبْا ٍ اًجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سغح 

 ديگر ٍظايف ايي هؤسسِ هي باضذ.
 

 ٌاي سٌكطي اس جىس پهي َيىيم نُنً -ٌا  كميسيُن استاوذاردً  پالستيك

 ٌاي آسمُنً  ٌا َ رَش َيژگي -كهزيذ سخت

 سمت يا ومايىذگي رئيس

 ظأهگبٖ يٕؼتي اِيؽوجيؽ گؽِبثي ، زّيع) ظوتؽاي پٍيّؽ (

 اعضا
 

 ظأهگبٖ اٌؿ٘ؽا ٔكت ، ِٕيژٖ) ظوتؽاي ِعيؽيت ( زميمي

 نؽوت تٌٛيعي پٍيّؽ٘بي يٕؼتي پٌٛيىب ٔٛيٓ قٍيّبٔي ، ٘بيعٖ) فٛق ٌيكبٔف ِٕٙعقي نيّي (

 نؽوت ٔٛآٚؼاْ ثكپبؼ وٛنىي ، اِيع) فٛق ٌيكبٔف پٍيّؽ (

 نؽوت آة ٚ ضبن وهٛؼ -ٚؾاؼت خٙبظ وهبٚؼؾي ) فوق ديپلم مكانيك (گٍچيٓ ، ػجعاٌؽضب

 ٚازع وبنبْ -اقالِيظأهگبٖ آؾاظ  ِمؽي ثيعگٍي ، ِٙعي) فٛق ٌيكبٔف پٍيّؽ (

  دبيز

 ِؤقكٗ اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕؼتي ايؽاْ ِمبِي ، ِسّعتمي) فٛق ٌيكبٔف نيّي (

  

 -ٌا اعضاي سيصذَ بيست َ وٍميه اجالسيً كميتً مهي استاوذاردً  پالستيك
 ٌاي آسمُنً  ٌا َ رَش يَيژگ -ٌاي سٌكطي اس جىس پهي َيىيم كهزيذ سخت نُنً

 سمت يا ومايىذگي رئيس

 ِؤقكٗ اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕؼتي ايؽاْ ضغيت ؾاظٖ ، ظاٚظ) ٌيكبٔف نيّي (

  اعضا



 ِؽوؿ تسميمبت ٚؾاؼت وبؼ ثٕي اػّبَ ، ِٙؽٔبؾ) ٌيكبٔف نيّي (

 قبؾِبْ زّبيت اؾ ًِؽف وٕٕعگبْ ٚ تٌٛيعوٕٕعگبْ ) ٌيكبٔف زكبثعاؼي (زكٕي ، ِؽيُ

 نؽوت پي ٚي قي ايؽاْ ضؽاؾي فؽظ ، ِسّع زكٓ) ٌيكبٔف ػّؽاْ (

 نؽوت تٌٛيعي پٍيّؽ٘بي يٕؼتي پٌٛيىب ٔٛيٓ قٍيّبٔي ، ٘بيعٖ) فٛق ٌيكبٔف ِٕٙعقي نيّي (

 نؽوت آة ٚ ضبن وهٛؼ -ٚؾاؼت خٙبظ وهبٚؼؾي ) فوق ديپلم مكانيك (گٍچيٓ ، ػجعاٌؽضب
 قبؾِبْ پژٚ٘م ٘بي ػٍّي ٚ يٕؼتي ايؽاْ ّٛظي ٔدفي ، قيع زيعؼ) ظوتؽاي نيّي آٌي (ِس

 ِؤقكٗ اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕؼتي ايؽاْ ِمبِي ، ِسّعتمي) فٛق ٌيكبٔف نيّي (
 ِؤقكٗ اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕؼتي ايؽاْ ِٙعٚي ، آغؼ

  دبيز

 ِؤقكٗ اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕؼتي ايؽاْ فتسي ؼنتي ، اَ اٌجٕيٓ) ٌيكبٔف نيّي (
 

 ارپيطگفت
٘بي آؾًِْٛ   ٘ب ٚ ؼٚل ٚيژگي -ٚيٕيً وٍؽيع قطت ٘بي ؾ٘ىهي اؾ خٕف پٍي ٌٌٛٗ -٘ب  ً پالقتيه اقتبٔعاؼظ

 اقتبٔعاؼظ  ٍِي  وّيتٗ  خٍكٗظؼ قيًعٚ ثيكت ٚ ّٔٙيٓ  ٚ  نعٖ  ٚ تعٚيٓ  تٙيٗ  ِؽثٛط  ٘بي وّيكيْٛ  تٛقظوٗ 

  ايالذ  لبْٔٛ 3  ِبظٖ  اقتٕبظ ثٕع يه  ثٗ  ايٕه ، اقت  ِٛؼظ تأييع لؽاؼ گؽفتٗ 2/8/83  ِٛؼشنيّيبيي ٚ پٍيّؽ 

  اقتبٔعاؼظ ٍِي  ثؼٕٛاْ 1371  ِبٖ  ثّٙٓ  ًِٛة  ايؽاْ  يٕؼتي  اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت  ِؤقكٗ  ٚ ِمؽؼات  لٛأيٓ

 نٛظ. ِٕتهؽ ِي  ايؽاْ

،  ٚ ضعِبت  ، ػٍَٛ يغيٕب  ظؼ ؾِيٕٗ  ٚ خٙبٔي  ٍِي  ٘بي ٚ پيهؽفت  ثب تسٛالت  ٚ ّ٘بٕ٘گي  ّ٘گبِي  زفظ  ثؽاي

  يب تىّيً  ايالذ  ثؽاي  وٗ  پيهٕٙبظي  تدعيعٔظؽ ضٛا٘ع نع ٚ ٘ؽ گٛٔٗ  ٌؿَٚ  ظؼ ِٛالغ  ايؽاْ  ٍِي  اقتبٔعاؼظ٘بي

 . لؽاؼ ضٛا٘ع گؽفت  ِٛؼظ تٛخٗ  ِؽثٛط  فٕي  تدعيعٔظؽ ظؼ وّيكيْٛ  نٛظ، ظؼ ٕ٘گبَ  اقتبٔعاؼظ٘ب اؼائٗ  ايٓ

 وؽظ.  تدعيعٔظؽ آٔٙب اقتفبظٖ  اؾ آضؽيٓ  ثبيع ّ٘ٛاؼٖ  ايؽاْ  اقتبٔعاؼظ٘بي  ثٗ  ِؽاخؼٗ  ثؽاي  ثٕبثؽايٓ

، ظؼ زع  خبِؼٗ  ِٛخٛظ ٚ ٔيبؾ٘بي  نؽايظ  ثٗ  تٛخٗ  ضّٓ  وٗ  اقت  نعٖ  اقتبٔعاؼظ قؼي  ايٓ  ٚ تعٚيٓ  ظؼ تٙيٗ

 . ايدبظ نٛظ  يّ٘بٕ٘گ  ٚ پيهؽفتٗ  يٕؼتي  وهٛؼ٘بي  اقتبٔعاؼظ ٚ اقتبٔعاؼظ ٍِي  ايٓ  ثيٓ  اِىبْ

 : ؾيؽ اقت  نؽذ  ثٗ  وبؼ ؼفتٗ  اقتبٔعاؼظ ثٗ  ايٓ  تٙيٗ  ثؽاي  وٗ  ضػيأٚ ِ  ِٕجغ

1- DIN 1187 : 1975 , Unplasticized Polyvinyl ( PVC- U ) drainpipes  

Dimension , requirements , testing . 

 

 



 

  -ختكهزيذ س َيىيم ٌاي سٌكطي اس جىس پهي نُنً -ٌا پالستيك

 ٌاي آسمُن ٌا َ رَش َيژگي

 

 ٌذف َ دامىً كاربزد 1

 ٘بي ؾ٘ىهي اؾ خٕف  ي آؾِْٛ ٌٌٛٗ ٘ب ٘ب ٚ ؼٚل ٘عف اؾ تعٚيٓ ايٓ اقتبٔعاؼظ تؼييٓ ٚيژگي

 وٍؽيع قطت ثؽاي وٕتؽي ِيؿاْ آة ظؼ ضبن اقت . ٚيٕيً پٍي

 ٘ب ثب ؼٚل  يٓ ٌٌٛٗگيؽظ. ا ؼا ظؼ ثؽ ِي 1پػيؽ ٘بي ؾ٘ىهي نيبؼظاؼ أؼغبف ايٓ اقتبٔعاؼظ ٌٌٛٗ

اي نىً ثٛظٖ ٚ ظاؼاي ِٕبفػي اقت  ٘ب ظايؽٖ نٛٔع. ِمبعغ ظاضٍي ٚ ضبؼخي ايٓ ٌٌٛٗ تٌٛيع ِي 2ؼٚؾْ ؼأي

 ظ٘ع . وٗ اِىبْ ٚؼٚظ آة ؼا ثٗ آْ ِي

 ٘بي نيبؼظاؼ اقتفبظٖ ضٛا٘ع نع . ظؼ ايٓ اقتبٔعاؼظ فمظ اؾ ػجبؼت ٌٌٛٗ

 

 مزاجع انشامي 2

 . اقت  نعٖ  ظاظٖ  آٔٙب اؼخبع  اقتبٔعاؼظ ثٗ  ايٓ  ظؼ ِتٓ  وٗ  اقت  ِمؽؼاتي  ؾيؽ زبٚي  اٌؿاِي  ِعاؼن

ٚ/ يب   چبپ  تبؼيص  ظاؼاي  نٛظ. ظؼ ِٛؼظ ِؽاخغ ِي  اقتبٔعاؼظ ِسكٛة  اؾ ايٓ  خؿئي  ِمؽؼات  آْ  تؽتيت  ثعيٓ

  غيٕفغ  وبؼثؽاْ  تؽ اقت. ِؼٙػا ثٙ ِٛؼظ ٔظؽ ٔيكت  ِعاؼن ْ آ  ثؼعي  ٘ب ٚ تدعيعٔظؽ٘بي تدعيع ٔظؽ، ايالزيٗ

لؽاؼ   ؾيؽ ؼا ِٛؼظ ثؽؼقي  اٌؿاِي  ِعاؼن  ٘ب ٚ تدعيعٔظؽ٘بي ايالزيٗ  وبؼثؽظ آضؽيٓ  اِىبْ ،اقتبٔعاؼظ  ايٓ

  اٌؿاِي  ِعاؼن  ٚ/ يب تدعيعٔظؽ آْ  چبپ  ٚ/ يب تدعيعٔظؽ، آضؽيٓ  چبپ  تبؼيص  ثعْٚ  ظٕ٘ع. ظؼ ِٛؼظ ِؽاخغ

 .  تِٛؼظ ٔظؽ اق  نعٖ  ظاظٖ  اؼخبع

 :  اقت  اقتبٔعاؼظ اٌؿاِي  وبؼثؽظ ايٓ  ؾيؽ ثؽاي  اؾ ِؽاخغ  اقتفبظٖ

                                                 
1- Corrugated 

2- Extrusion 



2-1 DIN 1185: 1973 Part 1- Drainage: control of soil water balance by drainage with 

pipes, open ditch drainage and amelioration of the subsoil; general instructions and 

special cases 

2-2 DIN 1185: 1973 Part 2- Drainage: control of soil water balance by drainage with 

pipes, open ditch drainage and amelioration of the subsoil; Important data for planning 

and dimensioning 

2-3 DIN 1185: 1973 Part 3- Drainage: control of soil water balance drainage with 

pipes, open ditch drainage and amelioration of the subsoil: construction  

2-4 DIN 1185: 1973 Part 4- Drainage: control of soil water balance by drainage with 

pipes, open ditch drainage and amelioration of the subsoil design  ً as completed  ً

drawings . 

2-5 DIN 1185: 1973 Part 5- Drainage: control of soil water balance by drainage with 

pipes, open ditch drainage and amelioration of the subsoil: maintenance 

2-6 DIN 7748: Part 1- plastic moulding materials unplasticized polyvinyl chloride ( 

PVC. U ) moulding materials classification and designation . 

 

 ابعاد، كذ گذاري َ َسن 3

 كذگذاري نُنً ٌاي ضياردار 3-1

ِيٍي ِتؽ  8/8ٚ ِٕبفػ ثبؼيه ػجٛؼ آة ثب ػؽٌ  88٘بي نيبؼظاؼ ) اٌف ( ثب أعاؾٖ اقّي  وعگػاؼي ٌٌٛٗ

 :  اقت 2-3-5ِغبثك ثٕع 

  2/1ٚ ِٕبفػ ثبؼيه ػجٛؼ آة ثب ػؽٌ  98٘بي يبف ) ة ( ثب أعاؾٖ اقّي  وعگػاؼي ٌٌٛٗ

 :  اقت 2-3-5ِيٍي ِتؽ ِغبثك ثٕع 

 قغز، ضخامت َ عمق بُضه 3-2

 ِهطى نعٖ اقت. 2ٚ  1لغؽ، ضطبِت ٚ ػّك ثٛنٓ ظؼ خعاٚي 

 نُنً ٌاي ضياردار -1جذَل 

 حذاقم قطز داخهي رَاداري قطز خارجي قطز خارجي اوذاسي اسمي

55 55 5/5 ± 44 



65 65 5/5 + 58 

85 855 5/5 ± 5/77 

755 755 5/5 ± 97 

725 5/725 
5/5 + 

7 - 
775 

765 5/759 
5/5 + 

7 - 
744 

255 5/799 
5/5 + 

7 - 
782 

 اوذاسي اسمي يك پارامتز تذَن تؼذ است َ مؼادل قطز داخهي نُنً ويست .

 اتؼاد تزحسة ميهي متز است .

 

 صاف نُنً ٌاي -2جذَل 

 قطز خارجي اوذاسي اسمي
 رَاداري

 قطز خارجي

ضخامت 
 ديُاري نُنً

رَاداري 
 ضخامت نُنً

 حذاقم قطز
 داخهي

 حذاقم
 ػمق تُشه

55 55 3/5 + 
5 7 5/5 + 

5 47 75 

63 63 4/5 + 
5 3/7 6/5 + 

5 59 95 

75 75 4/5 + 
5 5/7 7/5 + 

5 77 755 

95 95 5/5 + 
5 8/7 8/5 + 

5 85 775 

775 775 6/5 + 
5 9/7 8/5 + 

5 755 725 

725 725 7/5 + 
5 2 8/5 + 

5 779 725 

745 745 8/5 + 
5 3/2 9/5 + 

5 734 725 

765 765 7 + 
5 5/2 7 + 

5 753 725 

 اوذاسي اسمي يك پارامتز تذَن تؼذ است َ مؼادل قطز داخهي نُنً ويست .

 اتؼاد تزحسة ميهي متز است .

 تحُيم عُل َ ضكم نُنً ٌا در ٌىگاو 3-3

ِتؽي ثبيع ثٗ  5ٌٌٛٗ ٘بي نيبؼظاؼ ثٗ نىً والف ٚ ٌٌٛٗ ٘بي يبف ثب ازتكبة عٛي ثٛنٓ ظؼ عٛي ٘بي 

 ضؽيعاؼ تسٛيً ظاظٖ نٛظ .

 َسن 3-4



٘بي نيبؼظاؼ ثكتگي ثٗ ػّك نيبؼ٘ب ظاؼظ. ِمعاؼ آْ ثؽزكت ويٍٛگؽَ ثؽ ِتؽ ٚازع عٛي  زعالً ٚؾْ ٌٌٛٗ

٘بي يبف ثبيع ِغبثك ِكتٕعات اؼائٗ  طى نٛظ . ٚؾْ والفٙب يب ٌٌٌٌٛٗٛٗ اقت وٗ ثبيع تٛقظ تٌٛيع وٕٕعٖ ِه

 نعٖ تٛقظ تٌٛيع وٕٕعٖ ثبنع .

 

 مُاد اَنيً 4

( ثبنع. أتطبة ٚ ٔكجت اخؿاي آِيؿٖ  6-2وٍؽيع ِٛؼظ ًِؽف ثبيع ِغبثك ثب اقتبٔعاؼظ ثٕع )  ٚيٕيً آِيؿٖ پٍي

٘ب ٚ قبيؽ ِٛاظ افؿٚظٔي )ِبٕٔع ؼٔگ  ي ، ؼٚاْ وٕٕعٖ٘بي زؽاؼت وٍؽيع ، پبيعاؼ وٕٕعٖ ٚيٕيً وٗ نبًِ ؼؾيٓ پٍي

 ٘بي ثب تؽويت ٔبِهطى ٔجبيع ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ گيؽظ . ثبنع . آِيؿٖ ، ثٗ أتطبة تٌٛيع وٕٕعٖ ِي  ٘ب( اقت ظأٗ

 

 ٌا َيژگي 5

 َضعيت ظاٌزي 5-1

اش، زجبة، تؽن ٚ ٘ب ثبيع ظاؼاي قغر ظاضٍي ٚ ضبؼخي يبف ثبنٕع ٚ ٘يچگٛٔٗ غيؽ يىٕٛاضتي، قٛؼ ٌٌٛٗ

 قبيؽ ػيٛة ظؼ آٔٙب ِهب٘عٖ ٔهٛظ .

 ػالئُ يب غيؽيىٕٛاضتي ٘بي عٌٛي قغسي ظؼ ظيٛاؼٖ ٌٌٛٗ وٗ قجت تغييؽضٛاو ٌٌٛٗ ٔهٛظ ِدبؾ اقت.

 أتٙبي ٌٌٛٗ ثبيعػّٛظ ثؽِسٛؼ ايٍي ٌٌٛٗ ثؽيعٖ نٛظ ٚؼٔگ ٌٌٛٗ ثب تٛافك تٌٛيع وٕٕعٖ ٚ ًِؽف وٕٕعٖ تؼييٓ ِي

 نٛظ 

 نيبؼظاؼ ثبيع ظاؼاي نىً ظب٘ؽي يىٕٛاضتي ثبنٕع .ٌٌٛٗ ٘بي ؾ٘ىهي 

 اتصاالت 5-2

ثبنع .  ٌٌٛٗ ٘بي ؾ٘ىم ثبيع ثٛقيٍٗ ثٛنٓ ثٗ يىعيگؽ ِتًً نٛٔع. عؽذ ثٛنٓ ثٗ أتطبة تٌٛيع وٕٕعٖ ِي

ؼا تأِيٓ  6-5ثٛنٓ ثبيع ظاؼاي ِمبِٚت ِىبٔيىي ِٕبقت ظؼ خٙت عٌٛي ثٛظٖ ٚ ثتٛأع نؽايظ آؾِْٛ ثٕع 

 وٕع .

 فذ آبكصمىا 5-3

 سغح آبكص 5-3-1



 قبٔتيّتؽ ِؽثغ ثٗ اؾاي ٚازع عٛي ٌٌٛٗ اقت . ِٕبفػ ٚؼٚظ آة ثبيع زعالً  8زعالً قغر آثىم 

ؼظيف ظؼ ِسيظ ٌٌٛٗ ثٗ عٛؼ ِٕظُ تٛؾيغ نعٖ ثبنع ثٗ گٛٔٗ اي وٗ ِٛاظ ثبليّبٔعٖ ٚ ؼقٛثبت ِبٔغ ٚؼٚظ  5

 ٘ب ٔهٛظ . آة ثٗ ظؼْٚ آْ

 عزض مىافذ 5-3-2

 م ِؼبظي أعاؾٖ ثؼع وٛچىتؽ ِٕفػ ِي ثبنع ٚ ِغبثك ثب ِمبظيؽ ؾيؽ اقت :ػؽٌ ِٕبفػ آثى

 ِتؽ ِيٍي 8/8±  2/8 ثبؼيه :

 ِتؽ ِيٍي 2/1±  2/8 ِتٛقظ: 

 ِتؽ ِيٍي 7/1±  3/8 پٙٓ: 

 قبيؽ ِمبظيؽ ػؽٌ ِي تٛأع ثب تٛافك عؽفيٓ ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ گيؽظ .

 سقُط َسوً 5-4

 28گيؽي نٛظ، زعاوثؽ يه آؾِٛٔٗ اؾ ثيٓ  أعاؾٖ 5-6ٗ ٌٌٛٗ ِغبثك ثٕع ظؼ زبٌتي وٗ ِمبِٚت ظؼ ثؽاثؽ ضؽث

 تٛأع نىكتٗ نٛظ . آؾِٛٔٗ ِي

 نٛظ وٗ وً عٛي آؾِٛٔٗ نىبف ثؽظانتٗ يب ٌٌٛٗ وبِاًل ضؽظ نٛظ . آؾِٛٔٗ ظؼ زبٌتي نىكتٗ نعٖ ِسكٛة ِي

أدبَ نٛظ. زعاوثؽ ِيؿاْ آؾِٛٔٗ اضبفي  48اگؽ ثيم اؾ يه آؾِٛٔٗ ظچبؼ نىكتگي نٛظ، آؾِْٛ ثبيع ؼٚي 

 ػعظ اقت . 3آؾِٛٔٗ ،  68ِدبؾ نىكت ثؽاي 

 تغييز ضكم 5-5

ظؼيع لغؽ ضبؼخي  18أعاؾٖ گيؽي ِي نٛظ ٔجبيع ثيم اؾ  6-6زعاوثؽ ِيؿاْ تغييؽ نىً ٌٌٛٗ وٗ ِغبثك ثٕع 

 اٌٚيٗ آْ ثبنع .

 رفتار نُنً ٌاي سٌكص بُضه دار در آسمُن كطص 5-6

أدبَ نٛظ ، ٔجبيع  7-6ي ِتًً نعٖ تٛقظ ثٛنٓ ِغبثك ثٕع  ٌٌٛٗ 2ؼٚي ظؼ زبٌتي وٗ آؾِْٛ وهم 

 ٘يچگٛٔٗ نً نعگي ِهب٘عٖ گؽظظ .

 ظؼيع ثبنع . 18ّٔٛٔٗ ٔجبيع ثيم اؾ  3ِيبٔگيٓ زكبثي ِيؿاْ تغييؽ عٛي ظؼ 

 

 آسمُوً 6



ظ آؾِْٛ لؽاؼ قبػت ثؼع اؾ تٌٛيع ِٛؼ 24٘ب ثبيع اؾ ضظ تٌٛيع پيٛقتٗ أتطبة نٛٔع ٚ ثبيع زعالً  آؾِٛٔٗ

 گيؽٔع .

 ضزايظ تحُيم 6-1

 وٗ تٛقظ ِهب٘عٖ چهّي أدبَ ِي نٛظ ضؽٚؼي اقت . 1-5تغبثك ثب نؽايظ ثٕع 

 ابعاد 6-2

 ِتؽ أعاؾٖ گيؽي نٛظ . ثبيع ثب ظلت يه ظُ٘ ِيٍي 2-3-5ٚ  2-3اثؼبظ تؼييٓ نعٖ ظؼ ثٕع 

 مىافذ آبكطي 6-3

 ِٛؼظ آؾِْٛ لؽاؼ گيؽظ. 2-6گيؽي ِغبثك ثٕع  ٔعاؾِٖٕبفػ آثىهي ثبيع تٛقظ ِهب٘عٖ چهّي ٚ ّ٘چٕيٓ ا

ِٕفػ ٚ تؼعاظ وً ِٕبفػ ثٗ اؾاي ٚازع ِتؽ ٚ ثؽزكت  48قغر وً آثىهي ثبيع ثب اقتفبظٖ اؾ ِيبٔگيٓ زكبثي 

 قبٔتي ِتؽ ِؽثغ ثؽ ِتؽ عٛي ٌٌٛٗ ِسبقجٗ ِي نٛظ .

 َسن 6-4

 نٛظ. ِمبيكٗ ِي 4-3ئٗ نعٖ ظؼثٕع ّٔٛٔٗ تؼييٓ ٚ ثب زعالً ٚؾْ اؼا 3٘ب ثب اقتفبظٖ اؾ  ٚؾْ ٌٌٛٗ

 آسمُن سقُط َسن 6-5

 ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ تدٙيؿات ٔهبْ ظاظٖ نعٖ ؼٚي آؾِٛٔٗ 4-5٘ب ثبيع ِغبثك ثب ثٕع  ِمبِٚت ظؼ ثؽاثؽ ضؽثٗ ٌٌٛٗ

٘ب ثبيع ثٗ ِعت زعالً يه قبػت ظؼ  ِتؽ أدبَ نٛظ. لجً اؾ أدبَ آؾِْٛ آؾِٛٔٗ ِيٍي 288± 5٘بيي ثٗ عٛي 

ثبٔيٗ پف اؾ ثيؽْٚ آٚؼظْ اؾ ِسيظ  18٘ب ثبيع ثٗ فبيٍٗ  ظؼخٗ قٍكيٛـ ٔگٙعاؼي نٛٔع. آؾِٛٔٗ 8± 1ظِبي 

 قؽِبيم ِٛؼظ آؾِْٛ لؽاؼ گيؽٔع .

ٚؾٔٗ قمٛط وٕٕعٖ ثبيع فمظ يه ثبؼ ثٗ تبج آؾِٛٔٗ ثؽضٛؼظ وٕع. ِٛلؼيت ِٕبفػ آثىهي ٔكجت ثٗ ِسً ضؽثٗ ٔجبيع 

ن لبثً تٛخٗ، ظؼ ظاضً ٌٌٛٗ ؼإّ٘ب ثٍغؿظ. ٚؾٔٗ قمٛط وٕٕعٖ ثبيع ظؼ ٔظؽ گؽفتٗ نٛظ. ٚؾٔٗ ثبيع ثعْٚ ايغىب

 ِتؽ ثبنع . ِيٍي 1888گؽَ ٚ اؼتفبع قمٛط  888ٚؾٔي ِؼبظي 

 آسمُن تغييز ضكم 6-6

 نُنً ٌاي ضياردار 6-6-1

 ِتؽ ؼا ثيٓ ظٚ يفسٗ ِٛاؾي لؽاؼ ظ٘يع . ِيٍي 288± 5اي اؾ ٌٌٛٗ ثٗ عٛي  آؾِٛٔٗ



لغؽ ضبؼخي ٌٌٛٗ ( ثبيع ِؼبظي يه ٔيٛتٓ ثؽ × ًٛيؽ نعٖ آؾِٛٔٗ ) عٛي آؾِٛٔٗ ٔيؽٚي اػّبي نعٖ ثؽ قغر ت

ؼٚؾ  21ظؼخٗ قٍكيٛـ ٚ ِعت  23± 2ِتؽ ِؽثغ ثبنع. ّٔٛٔٗ ثبيع تست ثبؼ ِسبقجٗ نعٖ ظؼ ظِبي  قبٔتي

لؽاؼ گيؽظ ٚ پف اؾ آْ، تغييؽ لغؽ ضبؼخي ٌٌٛٗ )ظٚ پٙٓ نعْ( تست ثبؼ أعاؾٖ گيؽي نعٖ ٚ ظؼيع تغييؽ 

 ً ٔكجت ثٗ لغؽ اٌٚيٗ ِسبقجٗ نٛظ. الؾَ اقت آؾِْٛ ؼا نى

 ثؽ ؼٚي ظٚ آؾِٛٔٗ أدبَ ظ٘يع .

 آسمُن كطص نُنً ٌاي ضياردار با اتصاالت بُضىي 6-7

ظؼخٗ قٍكيٛـ أدبَ ظ٘يع .  23± 2ِتؽ ٚ ظؼ ظِبي  ِيٍي 788± 1آؾِٛٔٗ ثٗ عٛي  3آؾِْٛ وهم ؼا ؼٚي 

 ه ثٛنٓ ِدعظًا ثٗ يىعيگؽ ِتًً ِي نٛٔع .٘ب اؾ ٚقظ ثؽل ضٛؼظٖ ٚ ثٛقيٍٗ ي آؾِٛٔٗ

 58ثبٔيٗ تست وهم لؽاؼ گيؽظ. يه ظليمٗ پف اؾ ايٕىٗ ثبؼ  15ٔيٛتٓ ثٗ ِعت  58آؾِٛٔٗ اثتعا ثبيع تست ثبؼ 

ٔيٛتٓ ثبيع ثؽ ؼٚي آؾِٛٔٗ اػّبي نٛظ ٚ ػالئُ أعاؾٖ  18ٔيٛتٕي اؾ ؼٚي آؾِٛٔٗ ثؽظانتٗ نع ثبؼ اٌٚيٗ ِؼبظي 

 ِتؽ ثؽ ؼٚي آؾِٛٔٗ ثجت نٛظ . ِيٍي 588± 5گيؽي ثٗ فٛايً 

ٚ  88٘بي ثب لغؽ اقّي  ٔيٛتٓ ٚ ثٗ آؾِٛٔٗ 158ٔيؽٚيي ِؼبظي  65ٚ  58٘بي ثب لغؽ اقّي  قپف ؼٚي آؾِٛٔٗ

 ظليمٗ أعاؾٖ گيؽي وٕيع . 18ٔيٛتٓ اػّبي وٕيع ٚ فبيٍٗ ثيٓ ػالئُ ثجت نعٖ ؼا ثؼع اؾ  288ثيهتؽ ٔيؽٚي 

 

 كىتزل كيفي َ وظارت -تأييذ مغابق با َيژگي ٌا 7

 كهيات  7-1

ثبيع اؾ عؽيك وٕتؽي ويفي ظاضٍي ٚ ٔظبؼت  5أغجبق ضٛاو ٌٌٛٗ ثب ٚيژگي ٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ تؼييٓ نعٖ ظؼ ثٕع 

ِؽخغ ثبٌث أدبَ گيؽظ. ِؽاخغ غيًالذ ثبيع تأييع وٕع وٗ تٌٛيع وٕٕعٖ ، تدٙيؿات آؾِبيهي ٚ وبؼوٕبْ 

٘بي اؼائٗ نعٖ ظؼ ايٓ اقتبٔعاؼظ ؼا ظاؼا  ٌٗ ٘بي ؾ٘ىهي ثب ٚيژگيِتطًى ِٛؼظ ٔيبؾ ثؽاي تٌٛيع پيٛقتٗ ٌٛ

 ِي ثبنع .

 تأييذ مغابقت با َيژگي ٌا 7-2

 آسمُن نُنً ٌا 7-2-1



٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ثبيع تٛقظ ِؽاخغ غيًالذ يب ِؽاوؿ تسميمبتي  ٘بي ؾ٘ىهي ثب ٚيژگي أغجبق ضٛاو ٌٌٛٗ

ٔٗ ٘بيي اؾ ٘ؽ أعاؾٖ اقّي ٌٌٛٗ ظؼ ظٚ ٔٛثت وبؼي تٌٛيع تأييع نعٖ أدبَ گيؽظ. ثؽاي ايٓ ِٕظٛؼ ثبيع ّٔٛ

 ِٛؼظ آؾِْٛ لؽاؼ گيؽظ . 5)يه ّٔٛٔٗ اؾ ٘ؽ وعاَ( ِغبثك ثٕع 

أتطبة ّٔٛٔٗ اٚي ِي تٛأع تٛقظ تٌٛيع وٕٕعٖ ٚ أتطبة ّٔٛٔٗ ظَٚ خٙت أدبَ آؾِْٛ تأييعي ، ثبيع تٛقظ 

 ثبيع ؼػبيت نٛظ . 2-3-7ؼييٓ نعٖ ظؼ ثٕع ِؽوؿ آؾِْٛ وٕٕعٖ أدبَ نٛظ. ظؼ ايٓ زبٌت اٌؿاِبت ت

 كىتزل كيفي داخهي َ وظارت مزجع ثانث 7-3

 كىتزل كيفي داخهي 7-3-1

٘بي ؾ٘ىهي ثبيع ثب ِكئٌٛيت ضٛظ وٕتؽي ويفي ظاضٍي ؼا ؼٚي تٌٛيعات اػّبي وٕٕع.  ٘بي ٌٌٛٗ تٌٛيع وٕٕعٖ

 5٘ب ثبيع ثؽاي يه ظٚؼٖ  تّبَ ٔتبيح آؾِْٛ ٘بي ؾ٘ىهي ؼا تضّيٓ وٕع. ظإِٗ ٚ تٕٛع آؾِٛٔٙب ثبيع ويفيت ٌٌٛٗ

 قبٌٗ ٔگٙعاؼي نٛٔع .

 ثبنع . 3٘بي اؼائٗ نعٖ ظؼ خعٚي  وٕتؽي ويفي ظاضٍي ثبيع زعالً نبًِ آؾِْٛ

 وظارت مزجع ثانث 7-3-2

  ثبؼ ظؼ قبي تٛقظ يه ِؽوؿ وٕتؽي ويفي يالزيت ظاؼ أدبَ نٛظ . 2ٔظبؼت ِؽخغ ثبٌث ثبيع زعالً 

 ثبيع نبًِ ِٛاؼظ غيً ثبنع : ٔظبؼت ِؽخغ ثبٌث

 وٕتؽي تدٙيؿات آؾِبيهگب٘ي تٌٛيع وٕٕعٖ ٌٌٛٗ -

  1-3-7ثبؾؼقي ِكتٕعات وٕتؽي ظاضٍي ِغبثك ثب ثٕع  -

 أتطبة ّٔٛٔٗ ثؽاي ٔظبؼت ِؽخغ ثبٌث اؾ تّبَ أعاؾٖ ٘بي اقّي تٌٛيع نعٖ . -

 عٖ ثٗ ٔيبثت اؾ عؽف ِؽخغ ّٔٛٔٗ ٘ب ثبيع تٛقظ ِؽوؿ آؾِْٛ ٚ يب ّٔبيٕعٖ ِكئٛي ِؽوؿ آؾِْٛ وٕٕ

 3ٔظبؼتي ثبٌث اؾ أجبؼ وبؼضبٔٗ يب اؾ ِسًٛالت ظؼ زبي تسٛيً ثؽاي أدبَ آؾِْٛ ٘بي ِٕعؼج ظؼ خعٚي 

 أتطبة نٛظ .

 گُاٌي وتايج آسمُن 7-4

 ٘ب ؼا ثؽ ؼٚي ثؽگٗ ٘بي ٔتبيح آؾِْٛ ثجت ٚ اؼائٗ وٕع . ٘ب ٚ تىؽاؼ آْ ِؽخغ آؾِْٛ ثبيع گٛا٘ي ٔتبيح آؾِْٛ

 تكزار آسمُن 7-5



ظؼ يٛؼتي وٗ ٔتبيح آؾِْٛ ٘بي أدبَ نعٖ تٛقظ ِؽخغ ثبٌث تأييع ٔهٛظ آؾِْٛ تىؽاؼي ثبيع زعاوثؽ ثٗ 

 ٘فتٗ ثؼع اؾ آؾِْٛ اٚي أدبَ گيؽظ . 4ِعت 

 وطاوً گذاري 8

 نُنً ٌاي ضياردار 8-1

 بت ؾيؽ ثبنٕع :ِتؽي ثب ِهطً 5ٌٌٛٗ ٘بي ؾ٘ىهي نيبؼظاؼ ثبيع ظاؼاي ٔهبٔٗ گػاؼي ظائّي ثٗ فٛايً 

 نّبؼٖ اقتبٔعاؼظ ٍِي ايؽاْ  -

 ٔبَ يب ػالِت تدبؼي نؽوت قبؾٔعٖ -

 أعاؾٖ اقّي -

 قبي تٌٛيع -

 ٌاي بً صُرت كالف نُنً 8-2

 ٘بي والفي ثبيع ظاؼاي ثؽچكت ِمبَٚ ظؼ ِمبثً ػٛاًِ خٛي ٚ ثب ِهطًبت ؾيؽ ثبنع : ٌٌٛٗ

 نّبؼٖ اقتبٔعاؼظ ٍِي ايؽاْ  8-2-1

 الِت تدبؼي نؽوت قبؾٔعٖٔبَ يب ػ 8-2-2

 أعاؾٖ اقّي 8-2-3

 قبي تٌٛيع 8-2-4

 پٕٙبي قٛؼاضٙبي ٚؼٚظي آة 8-2-5

 عٛي ٚ ٚؾْ ٘ؽ والف 8-2-6

 دامىً َ دَري سماوي كىتزل كيفي داخهي َ وظارت مزجع ثانث -2جذَل 

 آسمُن وُع نُنً شماري

دَري سماوي آسمُوٍا تزاي ٌز 
 ٌاي َيژگي اوذاسي اسمي

 مشخص شذي
 تا تىذ

 آسمُن مطاتق
 تا تىذ

 كىتزل جامغ

وظارت 
مزجغ 
 ثانث

 7-5 4حذاقم  ساػت 24تار در  6 شزايط تحُيم شيار دار َ صاف 7



2 
 شياردار

 اتؼاد
تار  2 ساػت 24تار در  7

 در سال
2-7 5-2 

 ساػت 24تار در  6 صاف

 ياردار َ صافش 3
 پٍىاي سُراخٍاي

 َرَدي آب

درصُرت تغييزشزايط 

 تُنيذ
4-7 5-3 

 4-5 7-2 ساػت 24تار در  6 َسن َاحذ طُل شياردار 4

 5-5 7-4 ساػت 24تار در  7 آسمُن سقُط َسوً شياردار َ صاف 5

6 
 شيار دار

 آسمُن تغييز شكم
درصُرت تغييزشزايط 

 تُنيذ
4-7 5-6 

 صاف

 آسمُن كشش شياردار 7
درصُرت تغييزشزايط 

 تُنيذ
4-7 5-7 

 8-5 7 ساػت 24سً تار در  وشاوً گذاري شياردار َ صاف 8
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