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 خدا تِ ًام

 سازهاى هلي استاًدارد ايراى تا آضٌايي

ٍ  استاًساضز هؤسسِ هقطضات ٍ قَاًيي اغالح قاًَى 3هازُ يک تٌس هَجة تِ ايطاى غٌؼتي تحقيقات ٍ استاًساضز هؤسسِ

استاًساضزّاي  ًطط ٍ تسٍيي تؼييي، ٍظيفِ کِ است کطَض ضسوي هطجغ تٌْا 1371 هاُ تْوي هػَب ايطاى، غٌؼتي تحقيقات

 .زاضز ػْسُ تِ ضا ايطاى هلي )ضسوي(

 29/6/1390ًام هَسسِ استاًساضز ٍ تحقيقات غٌؼتي ايطاى تِ هَجة يکػس ٍ پٌجاُ ٍ زٍهيي جلسِ ضَضاي ػالي ازاضي هَضخ  

 جْت اجطا اتالؽ ضسُ است. 24/7/1390هَضخ  35838/206ضواضُ تِ ساظهاى هلي استاًساضز ايطاى تغييط يافتِ ٍ عي ًاهِ 

هؤسسات  ٍ هطاکع غاحة ًظطاى ساظهاى، کاضضٌاساى اظ هطکة فٌي ايّکويسيَى زض هرتلف ّايحَظُ زض استاًساضز تسٍيي

تَليسي،  ضطايظ تِ تَجِ تا ٍ هلي هػالح تا ّوگام ٍکَضطي ضَزهي اًجام هطتثظ ٍ آگاُ اقتػازي ٍ تَليسي پژٍّطي، ػلوي،

کٌٌسگاى، هػطف تَليسکٌٌسگاى، ضاهل ًفغ، ٍ حق غاحثاى هٌػفاًِ ٍ آگاّاًِ هطاضکت اظ کِ است تجاضي ٍ فٌاٍضي

ًَيس  پيص ضَز.هي حاغل زٍلتي غيط ٍ زٍلتي ايّساظهاى ًْازّا، ترػػي، ٍ ػلوي هطاکع ٍاضزکٌٌسگاى، ٍ غازضکٌٌسگاى

اظ  پس ٍ ضَزهي اضسال هطتَط فٌي ّايکويسيَى اػضاي ٍ فغًشي هطاجغ تِ ًظطذَاّي تطاي ايطاى هلي استاًساضزّاي

ايطاى  هلي )ضسوي( استاًساضز ػٌَاى تِ تػَية غَضت زض ٍ عطح ضضتِ آى تا هطتثظ هلي کويتِ زض پيطٌْازّا ٍ ًظطّا زضيافت

  .ضَزهي هٌتطط ٍ چاج

کٌٌس هي تْيِ ضسُ تؼييي ضَاتظ ضػايت تا ًيع غالحشي ٍ هٌسػالقِ ّايساظهاى ٍ هؤسسات کِ استاًساضزّايي ًَيس پيص

تطتية، تسيي ضَز.هي هٌتطط ٍ چاج ايطاى هلي استاًساضز ػٌَاى تِ تػَية، زض غَضت ٍ تطضسي ٍ عطح هلي زضکويتِ

هلي  تِکوي زض ٍ تسٍيي  5ضواضُ  ايطاى هلي استاًساضز زض ضسُ ًَضتِ هفاز اساس تط کِ ضَز هي تلقي هلي استاًساضزّايي

 .تاضس ضسيسُ تػَية تِ زّسهي تطکيل کِ ساظهاى هلي استاًساضز ايطاى هطتَط استاًساضز

        الکتطٍتکٌيک الولليکويسيَى تيي ،1(ISOاستاًساضز ) الولليتيي ساظهاى اغلي اػضاي اظ ايطاى ساظهاى هلي استاًساضز 

(IEC)2 ٍ قاًًَي  ضٌاسياًساظُ الولليتيي ساظهاى(OIML)3 غصايي کسکس کويسيَى 4ضاتظ تٌْا تِ ػٌَاى ٍ است (CAC)5 

 اظ کطَض، ّاي ذاظًياظهٌسي ٍ کلي ضطايظ تِ تَجِ ضوي ايطاى هلي استاًساضزّاي تسٍيي زض کٌس.هي فؼاليت کطَض زض

 .ضَزهي گيطيتْطُ الولليتيي استاًساضزّاي ٍ جْاى غٌؼتي ٍ فٌي ػلوي، ّايپيططفت آذطيي

 سالهت کٌٌسگاى، حفظهػطف اظ حوايت تطاي قاًَى، زض ضسُ تيٌيپيص هَاظيي ضػايت تا تَاًسهي ايطاى تاًساضزساظهاى هلي اس

 اظ اجاطاي تؼضاي   اقتػاازي،  ٍ هحيغاي  ظيسات  هالحظاات  ٍ هحػَالت کيفيت اظ اعويٌاى حػَل ػوَهي، ٍ فطزي ايوٌي ٍ

 استاًساضز، اجثاضي ػالي ضَضاي تػَية تا ٍاضزاتي، اقالم يا / ٍ کطَض زاذل تَليسي هحػَالت تطاي ضا ايطاى هلي استاًساضزّاي

ِ  غازضاتي ٍ کاالّاي استاًساضز اجطاي کطَض، هحػَالت تطاي الولليتيي تاظاضّاي حفظ هٌظَض تِ تَاًسهي ساظهاى ًوايس.  زضجا

 فؼاال زض  هؤسساات  ٍ ّاا اىساظه ذسهات اظ کٌٌسگاى استفازُ تِ ترطيسى اعويٌاى تطاي ّوچٌيي ًوايس. اجثاضي ضا آى تٌسي

ٍ ّا آظهايطگاُ ظيست هحيغي، هسيطيت ٍ کيفيت هسيطيت ّايسيستن غسٍض گَاّي ٍ هويعي تاظضسي، آهَظش، هطاٍضُ، ظهيٌِ

ًظاام   ضاَاتظ  اسااس  تاط  ضا هؤسساات  ٍ ّاساظهاى گًَِ ايي استاًساضز هؤسسِ ، سٌجص ٍسايل کاليثطاسيَى )ٍاسٌجي( هطاکع

آًْاا   ػولکطز تط ٍ اػغا ّاآى تِ غالحيت تأييس ًاهِگَاّي الظم، ضطايظ احطاظ غَضت زض ٍ کٌسهي ضظياتيا ايطاى غالحيت تأييس

اًجاام   ٍ گطاًثْاا  فلاعات  ػيااض  تؼيايي  سٌجص، ٍسايل )ٍاسٌجي( کاليثطاسيَى يکاّا، الولليتيي زستگاُ تطٍيج. کٌسهي ًظاضت

 .است ساظهاى ايي ٍظايف زيگط اظ ايطاى هلي استاًساضزّاي سغح اضتقاي تطاي کاضتطزي تحقيقات
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 کویسیَى فٌي تدٍيي استاًدارد

  « رٍي خطکي يسطح ديدتاًيّاي ّا تراي ايستگاُطثقِ تٌدي هکاى-َّاضٌاسي-کیفیت َّا »

 

 سوت ٍ/ياًوايٌدگي                                :                                        رئیس

 زاًطکسُ ػلَم پايِ -ياسَج زاًطگاُ     يط                                 اضزض ضکطالْي،

 ( تجعيِ )زکتطاي ضيوي

 

 : دتیر

 ازاضُ کل استاًساضز استاى کْگيلَيِ ٍ تَيطاحوس                              سيس اتَالفضل، هَسَياى

 (تجعيِضيوي  کاضضٌاسي اضضس)

 ثاء()اساهي تِ تطتية حطٍف الف: اعضاء

 فاضسازاضُ کل استاًساضز استاى                                      سيس ػلي، تػيطت

 هٌْسسي کطاٍضظي( کاضضٌاسي اضضس)

 

 ازاضُ کل َّاضٌاسي استاى کْگيلَيِ ٍ تَيطاحوس                                    ػليطضا، پطٍظي پَض

                   (َّاضٌاسي کاضضٌاسي اضضس)

 ازاضُ کل حفاظت هحيظ ظيست استاى کْگيلَيِ ٍ تَيطاحوس                                   اسالم، جْاى ترص

 (  هحيظ ظيست کاضضٌاسي اضضس) 

 ازاضُ کل استاًساضز استاى کْگيلَيِ ٍ تَيطاحوس سٍست، سپْساض                                   حق

 ضيوي تجعيِ(  کاضضٌاسي اضضس)

 

 استاى کْگيلَيِ ٍ تَيطاحوس َّاضٌاسيازاضُ کل غالحي، حسي                                        

   (َّاضٌاسي کاضضٌاسي اضضس)

 َّاضٌاسي فطٍزگاُ ياسَجازاضُ                                    کاهطاى، عْواسثي

 (فيعيککاضضٌاسي )
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 فاضساستاى  حفاظت هحيظ ظيستازاضُ کل                                    فطَّزُ، قْطهاًي

 (هٌْسسي هٌاتغ عثيؼي کاضضٌاسي)

  اًجوي حوايت اظ هػطف کٌٌسگاى                     هحسي هثاضکي،

       استاى کْگيلَيِ ٍ تَيطاحوس                    هٌْسسي کطاٍضظي( کاضضٌاسي)

 ازاضُ کل استاًساضز استاى کْگيلَيِ ٍ تَيطاحوس           هحوسي، زاٍٍز                          

 هٌْسسي غٌايغ(کاضضٌاسي )

 ازاضُ کل استاًساضز استاى کْگيلَيِ ٍ تَيطاحوس    هسحتي، ليال                                    

 هٌْسسي کطاٍضظي(کاضضٌاسي )
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 هٌدرجات فْرست

   عٌَاى
                                                                                                                    

 صفحِ

 ٍ پيص گفتاض                                           

 ظ هقسهِ

 1                                                        ّسف ٍ زاهٌِ کاضتطز                                                            1

 2 هطاجغ العاهي                                                                                                   2

 2 زها ٍ ضعَتت َّا   3

 6 تاضش   4

 9 تاز سغحي   5

 13  تاتص کلي ٍ تاتص پطاکٌسُ   6

 15 تاتص هستقين ٍ ساػات آفتاتي  7

 17 ًاهِ)اعالػاتي( کتاب الفپيَست 
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 گفتارپیص

 « ذطکي ضٍي يسغح زيستاًيّاي ّا تطاي ايستگاُعثقِ تٌسي هکاى -َّاضٌاسي -کيفيت َّا » استاًساضز

اجالس کويتِ هلي اساتاًساضز   سَهييکِ پيص ًَيس آى زض کويسيَى ّاي هطتَط تْيِ ٍ تسٍيي ضسُ ٍ زض 

 3ياک هاازُ   هَضز تػَية قطاض گطفتِ است، ايٌک تِ استٌاز  تٌس  18/1/1395هَضخ  ًقطِ ٍ اعالػات هکاًي

، تِ ػٌَاى 1371قاًَى اغالح قَاًيي ٍ هقطضات هؤسسِ استاًساضز ٍ تحقيقات غٌؼتي ايطاى، هػَب تْوي هاُ 

 استاًساضز هلي ايطاى هٌتطط هي ضَز.

تطاي حفظ ّوگاهي ٍ ّواٌّگي تا تحَالت ٍ پيططفت ّاي هلي ٍ جْاًي زض ظهيٌِ غٌايغ، ػلَم ٍ ذسهات، 

هَاقغ لعٍم تجسيس ًظط ذَاّس ضس ٍ ّط گًَِ پيطٌْازي کِ تطاي اغالح ٍ تکويل  استاًساضزّاي هلي ايطاى زض

ايي استاًساضز اضائِ ضَز، زض ٌّگام تجسيس ًظط زض کويسيَى فٌي هطتَط هَضز تَجِ قطاض ذَاّس گطفت. 

 .تٌاتطايي، تايس ّوَاضُ اظ آذطيي تجسيس ًظط استاًساضزّاي هلي استفازُ کطز

 

 تْيِ ايي استاًساضز هَضز استفازُ قطاض گطفتِ است تِ ضطح ظيط است: ذصي کِ تطايأهٌثغ ٍ ه

 
ISO 19289:2015, Air quality - Meteorology - Siting classifications for surface observing 

stations on land 
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 هقدهِ

تحليل زقياق   تحت تأثيط قطاض زّس. تجعيِ ٍگيطي ضا ًتايج اًساظُ تَاًسهي ضطايظ هحيغي ايستگاُ َّاضٌاسي

تاِ   کاساتِ ضاَز   تااثيطات تؼاسز اياي   ّاي اتعاضي ٍاتستِ است تا اظ تِ زاًص ٍيژگي ايستگاُضطايظ هحيغي 

ضَز )تاِ ػٌاَاى هلاال    هياي اظ يک ًاحيِ ٍسيغ زض ًظط گطفتِ تِ ػٌَاى ًوايٌسُ ايستگاُذػَظ ظهاًي کِ 

 ًساضتِ تاضس.اًحطافي گيطي اظ هقساض ٍاقؼي تا ًتايج اًساظُ ط هطتغ(کيلَهت 1000کيلَهتط هطتغ تا  100
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رٍي  يسطح ديدتاًيّاي ّا تراي ايستگاُطثقِ تٌدي هکاى -َّاضٌاسي -کیفیت َّا

 خطکي

 

 ّدف ٍداهٌِ کارترد   1

-هکاى .استّاي هرتلف گطحسقطاض گطفتي زض هؼطؼ قَاًيي  ، تؼيييتاًساضزساّسف اظ تسٍيي ايي 

ِ  تَغيِ ضاسُ تثؼيات ًواي    گطفتيقطاض زض هؼطؼ ي ٍجَز زاضز کِ اظ قَاًيي ّاي  تٌاسي کٌٌاس. عثقا

زض ياک هقيااس کَچاک     ياک ايساتگاُ هطارع    ّايگيٍيژتؼييي ّا زض ايي استاًساضز تطاي هکاى

 )تأثيط هحيظ اعطاف(. کاضتطز زاضز

 ايستگاًُظط گطفتِ ضَز. يک هطجغ زض  ايستگاُتَاًس تِ ػٌَاى يک هي 1عثقِ  ايستگاُتٌاتطايي، يک 

ّاي َّاضٌاسي گيطيًاهٌاسة تطاي اًساظُ يهحيغ ،ي است کِ زض آى هَاًغ ًعزيکايستگاّ ،5عثقِ 

ّا کيلاَهتط هطتاغ(   تِ ػٌَاى ًوايٌسُ يک ًاحيِ ٍسيغ )حساقل زُايي ًَع ايستگاُ  .است کطزُايجاز 

 ًظط گطفتِ ضسُ است.زض 

ياک هٌغقاِ ٍسايغ اسات. زض      تطايگيطي اًساظُتاالتط اظ  گيوايٌسًزٌّسُ ًطاىط، تعثقِ کوتا هکاى 

ّاا  اًغثاا  ٍ تطذاي   ّا اظ عثقِ يک ّستٌس، اها زًياي ٍاقؼي کاهل  ًيست، توام هکاىآلحالت ايسُ

 تَاًس تطاي کاضتطزّاي ذااظ تاا  الظم است. يک هکاى تا ػسز عثقِ ضؼيف )ػسز تعضگ( ٌَّظ ّن هي

ذاظ، ضاهل هَاًغ هحلي آى اسات. اياي فطآيٌاس     ايستگاُگيطي زض ايي ظُاضظش تاضس کِ ًياظ تِ اًسا

تْتاطي ضا زض ًظاط    طفتيکٌس تاا قاَاًيي زض هؼاطؼ قطاضگا    تٌسي تِ فؼاليي ٍ هسيطاى کوک هيعثقِ

هحايظ پيطاهاًَي ضاٌاذتِ ضاسُ ٍ تاا      ايي کاِ  س. حساقل ٌتگيطًس ٍ زض ًتيجِ اغلة هکاى ضا اضتقا زّ

-تَغيِ هاي  .پصيط استهستٌس ضسُ است. ايي هَضَع تِ ٍضَح اهکاىازُ زض يک فطازجعئيات تسياض 

 ايستگاُاها ايي ذغط ٍجَز زاضز کِ هستٌسساظي کاهل  ضَز هستٌسساظيضَز ايستگاُ تِ عَض کاهل 

 کٌس.ّا ضا هحسٍز هيضا افعايص زّس کِ اغلة کاضتطز ػولي آى فطازازُپيچيسگي جعئيات 

 ّاا اياي فاطازازُ  اعالػات ٍ تسْيل کاضتطز ػولي  تجويغتِ هٌظَض  تٌسي هکاىتِ ّويي زليل، عثقِ

کاِ   ػاهال ًيست. ّط  ايجساگاًِتٌسي ضَز. يک هکاى تِ ػٌَاى يک کل، زاضاي ػسز عثقِهي اًجام

هتفااٍت  ّاا  َز ضا زاضز ٍ گاّي اٍقات تا سايط هکااى ضَز عثقِ ذاظ ذگيطي هيزض يک هکاى اًساظُ

تَاًس تِ کااض  هي ػَاهلحساکلط هقساض عثقات  ،تاضسيک هکاى هَضز ًياظ  جْاًيتٌسي . اگط عثقِاست

  ضٍز.

تَاًس زض يک زٍضُ ظهااًي  ضطايظ هحيغي هي ظيطاي تطضسي ضَز اهکاى تايس تِ غَضت زٍضُ ّط عثقِ

ِ  .ضَزتَغيِ هيساالًِ سيستن کٌتطل چطوي يک زض ايي هَاضز تغييطکٌس.  ّااي  اگط تطذي اظ جٌثا

تٌاسي  ِتٌسي جسيس ًياظ است. تِ ضٍظ ضساًي کاهل عثقا تاضس، يک فطآيٌس عثقِ کطزُهحيغي تغييط 

 تاض اًجام ضَز.سال يک 5تايس حساقل ّط  ايستگاُ

-هکااى  تا تَجِ تِضسُ  ػسم قغؼيت تطآٍضز( تا يک تِ غَضت هَضزي) تٌسيعثقِ زض ايي استاًساضز،

ضَز. اياي تاطآٍضز اظ هغالؼاات    طي افعٍزُ هيگيضَز کِ تِ هقساض ػسم قغؼيت اًساظُهيتکويل ياتي 

 آيس.اي تِ زست هيّاي هقايسٍِ/ يا تطذي آظهَى ايراًِکتات
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گيطي اسات. تٌااتطايي   تٌسي، هستٌسساظي ٍجَز هَاًغ ًعزيک تِ هکاى اًساظُاظ ايي عثقِ اٍليِّسف 

زض  هکاىعثيؼي  ضکل )تِ ػٌَاى هلال تيطتط اظ يک کيلَهتط( هوکي استتاضس زٍض هَاًغ اگط فاغلِ 

ًوايٌسُ ًَاحي اعطاف تاضس يک ضٍش قضاٍت تِ ضطح ظيط اسات:   ضکل ظاّطياگط  .ًظط گطفتِ ًطَز

زّاس  اگاط پاساد هٌفاي تاضاس،      ، عثقِ تؼييي ضسُ ضا تغييط هيهتطي هکاى 500 جاييجاتِآيا يک 

يٌاي ياا ضاْطي    . تِ عَض کلي هٌاعق ظهضَزهحاسثِ ًويَزُ ٍ ت هکاىعثيؼي  ٍيژگي ضکل ظاّطي

 4اضافي تِ اػساز عثقِ  "s"ضَز. زض تطذي هَاضز، يک ًطاًِ هجتوغ تِ تؼساز ظيازي عثقِ هٌجط هي

  (.s4ضَز تا کاضتطز يا هحيظ ذاظ ضا ًطاى زّس )تِ ػٌَاى هلالهيافعٍزُ  5 عثقِ يا

 رطَتت َّا دها ٍ   2

      اتکلی   2-1

اضتفاع تؼييي ضسُ تَسظ سااظهاى َّاضٌاساي    س زضتاي 1ًوايص جؼثِّاي قطاض زازُ ضسُ زض گطحس

اضتفاع ّطگع ًثايس  .ضَزتؼييي ضسُ است( ًػة  ]1[گًَِ کِ زض هطجغ هتط، ّواى 0/2 هتط تا 25/1)

کوتاطي ًيااظ اسات، ظياطا گطازيااى       حساسيتهتط تاضس. زض هَضز ضػايت حس تاالتط  25/1کوتط اظ اظ 

ّاي ًػة گطحسياتس. تطاي هلال، اذتالف زهاي کاّص هي اضتفاعزهايي ًسثت تِ اضتفاع، تا افعايص 

ِ  عثيؼي ٍ زض سغَح غيط تاضس.زضجِ سلسيَس هي 2/0ط اظ تکو ،هتط 0/2هتط ٍ  5/1ضسُ تيي  ، سااي

 ضَز:اغلي ظيط ايجاز هي اذتالفات

 جؼثاِ ًواايص  زّاس.  تؼازل پطتَافکٌي آى ضا تحت تأثيط قطاض هي ،ًوايص جؼثِهَاًغ اعطاف   2-1-1

زاض ضَز يا تِ زليل زضيافات اضاؼِ   ًعزيک تِ هاًغ ػوَزي هوکي است زض تطاتط تاتص ذَضضيس، سايِ

کٌٌاسُ  زض هقاتل تاتص ذٌک (اظ ايي هاًغ يا تحت تأثيط پطتَ هٌؼکس ضسًُاضي )هازٍى قطهع گطهتط 

 گطزز. "حفاظت ضسُ"ضة زض َّا 

. هيعاى ضا حصف کٌيسّا آىتايس لصا سغَح هػٌَػي هجاٍض هوکي است َّا ضا گطهتط ًوَزُ   2-1-2

گصاضز. سغَح غيط تاز تط هيعاى تثازل َّا تأثيط هي ظيطا زاضز ّا تستگي تِ ضطايظ جطياى َّاًفَش آى

 کٌٌاسُ هٌؼکسسغَح  هٌاتغ حطاضتي،  اًس اظ:ػثاضت زض ًظط گطفتِ ضًَسکِ تايس عثيؼي يا هػٌَػي 

هٌاتغ آب يا ضعَتت )تِ ػٌاَاى هلاال    ( ٍذَزضٍضکيٌگ ّا، سغَح تتٌي، پا)تِ ػٌَاى هلال ساذتواى

ضاَز. ساايِ    جلاَگيطي هَاًغ ًعزيک  حاغل اظاظ سايِ تايس . ّا، هٌاعق آتياضي ضسُ(ّا، زضياچِتطکِ

. اضتفااع ضضاس   (1-1-2عثاق تٌاس   ) تٌسي زض ًظط گطفتِ ضاَز ًاضي اظ هَاز عثيؼي ًثايس تطاي عثقِ

تيي اضتفاع پَضص گياّي ساذتاضي )ّاط   .الت هؼوَلي استزٌّسُ اضتفاع زض حپَضص گياّي ًطاى

آياس.  ٍجَز هيِ تاي فاغلِزاضي ًاهغلَب، ًَع پَضص گياّي هَجَز زض هکاى( ٍ اضتفاع ًاضي اظ ًگِ

زاضي هٌظن )هگاط اياي کاِ    ًگِ تؼويط ٍ احتوال، تط اساس هطرع ايستگاُيک تٌسي تٌاتطايي عثقِ

 ضَز.هي زاضي ػولي ًثاضس( تؼيييچٌيي ًگِ

 

                                                 
1- Screen   



 

 

 

3 

 

 1طثقِ    2-2

 هکاًي است کِ تواهي ضطايظ ظيط ضا زاضا تاضس:

 ،زضجِ( 19) يک سَم، احاعِ ضسُ تا فضاي تاظ ٍ ضية کوتط اظ غافسغح افقي    2-2-1

 ،هتط(ساًتي 10)کوتط اظ کَتاُا پَضص گياّي عثيؼي ٍ ظهيي پَضيسُ ضسُ ت  2-2-2

  :گيطي ٍاقغ ضسُ زضًقاط اًساظُ  2-2-3

ّاا،  کٌٌاسُ )سااذتواى  هتط اظ هٌاتغ حطاضتي ياا ساغَح هاٌؼکس    100تيص اظ  تا فاغلِ   2-2-3-1

 ...( ٍذَزضٍ پاضکيٌگ  سغَح تتٌي،

 هکااى اظ  زيگطي هتط اظ سغح آب )هگط ايي کِ سغح قاتل تَجِ 100تيص اظ تا فاغلِ    2-2-3-2

  تاضس(هَضز ًظط 

 .قطاض گيطززضجِ  5ي کِ ذَضضيس تاالتط اظ تيٌي ضسُ ٌّگاهتِ زٍض اظ سايِ پيص   2-2-3-3

اظ  5%  / ياا ٍ تاضاس  جؼثِ ًوايص ضا احاعاِ کاطزُ   اعطاف هتط 100ضؼاع  تاسغح  10%  تيص اظاگط 

 ضا پَضاص زّاس   هکاىهتطي  10ضؼاع اي تا ًاحيِاظ  1%  يا ٍ/ هتط 30هتط تا  10 ًاحيِ هاتيي ضؼاع

 .ضَزتِ هيهَثط زض ًظط گطف آب(يا سغح يک هٌثغ حطاضتي )

 

 
 راٌّوا

 هتط(ساًتي 10)کوتط اظ  کَتاُپَضص گياّي  1

 سغَح تتٌي( پاضکيٌگ ذَزضٍ، ّا،هٌاتغ حطاضتي )ساذتواى 2

 زضياچِ 3

   S   سغح هٌاتغ حطاضتي 

تعداد در ٍاحد هتر ) 1ّاي طثقِ دٌّدُ رطَتت ٍ دهاي َّا تراي هکاىطرح ضواتیک ًطاى -1ضکل

 (تاضدیي ضدُ یعتايي از تیاى ضدُ هگر غیر 

   2طثقِ     2-3

 هکاًي است کِ تواهي ضطايظ ظيط ضا زاضا تاضس:

 19)ياک ساَم   زاض کوتاط اظ  فضاي تاظ، سغح ضية تَسظضسُ ّوَاض، احاعِ سغح افقي ٍ   2-3-1

 زضجِ(،

 ،هتط(ساًتي 10)کوتط اظ  کَتاُ عثيؼي ٍگياّي ظهيي پَضيسُ ضسُ تا پَضص   2-3-2
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  :طي ٍاقغ ضسُ زضگيًقاط اًساظُ  2-3-3

ّا، سغَح کٌٌسُ )ساذتواىهتط اظ هٌاتغ حطاضتي يا سغَح هٌؼکس 30تيص اظ  تا فاغلِ  2-3-3-1

 ...( ٍذَزضٍ پاضکيٌگ  تتٌي،

 هکااى اظ  زيگاطي  آب )هگط ايي کِ سغح قاتل تَجِ سغحهتط اظ  30تيص اظ  تا فاغلِ   2-3-3-2

  تاضس(هَضز ًظط 

 .قطاض گيطززضجِ  7ٌّگاهي کِ ذَضضيس تاالتط اظ ضسُ  تيٌييصپ سايِتِ زٍض اظ    2-3-3-3

ًاحياِ   اظ 5% ٍ/ يا کطزُ تاضساحاعِ اعطاف جؼثِ ًوايص  هتط 30ضؼاع تا ضا سغح  10تيص اظ % اگط

ياا  يک هٌثاغ حطاضتاي )   هتط ضا پَضص زّس 5ضؼاع  ًاحيِ تا اظ 1هتط، يا % 10هتط تا  5 هاتيي ضؼاع

  .ضَزتِ هيهَثط زض ًظط گطف آب(سغح 

 

 
 راٌّوا

 هتط(ساًتي 10)کوتط اظ  کَتاُپَضص گياّي    1

 سغَح تتٌي( پاضکيٌگ ذَزضٍ، ّا،هٌاتغ حطاضتي )ساذتواى    2

 زضياچِ    3

S    سغح هٌاتغ حطاضتي 

تعداد در ٍاحد هتر ) 2ّاي طثقِدٌّدُ رطَتت ٍ دهاي َّا تراي هکاىطرح ضواتیک ًطاى -2ضکل

 (تاضدیي ضدُ یعتايي از ر تیاى ضدُ هگر غی

 

  3طثقِ    2-4

 ياتي تا يک زضجِ سلسيَس است.تِ ٍسيلِ هکاى ترويٌي تکويليػسم قغؼيت  -يادآٍري

 هکاًي است کِ تواهي ضطايظ ظيط ضا زاضا تاضس:

 هتط(،ساًتي 25)کوتط اظ  کَتاُ عثيؼي ٍ گياّي ظهيي پَضيسُ ضسُ تا پَضص  2-4-1

  :ٍاقغ ضسُ زض گيطيًقاط اًساظُ  2-4-2

ّا، ساغَح  کٌٌسُ )ساذتواىهتط اظ هٌاتغ حطاضتي ٍ سغَح هٌؼکس 10تيص اظ  تا فاغلِ  2-4-2-1

 ...( ٍذَزضٍ پاضکيٌگ  تتٌي،
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 هکااى قاتال تَجاِ زيگاطي اظ     کِ ساغح اييآب )هگط  سغحهتط اظ  10تيص اظ  تا فاغلِ  2-4-2-2

 ًظط تاضس(َضز ه

 .قطاض گيطززضجِ  7ٌّگاهي کِ ذَضضيس تاالتط اظ ضسُ  يتيٌپيصسايِ تِ زٍض اظ    2-4-2-3

 ايهٌغقِ اظ 5%کطزُ تاضس يا  احاعِ جؼثِ ًوايصهتط اعطاف  10ضؼاع تا ضا  سغح 10تيص اظ % اگط

 .ضَزهَثط زض ًظط گطفتِ هي آب( يا سغحيک هٌثغ حطاضتي ) ،ضا پَضص زّس هتط 5ضؼاع تا 
 

 
 راٌّوا

 هتط(ساًتي 25)کوتط اظ  کَتاُپَضص گياّي    1

 سغَح تتٌي( پاضکيٌگ ذَزضٍ، ّا،هٌاتغ حطاضتي )ساذتواى   2

 زضياچِ   3

S   سغح هٌاتغ حطاضتي 

تعداد در ٍاحد هتر تیاى ) 3ّاي طثقِ دٌّدُ رطَتت ٍ دهاي َّا تراي هکاىطرح ضواتیک ًطاى -3ضکل 

 (تاضدیي ضدُ یعتايي از ضدُ هگر غیر 

 

  4طثقِ    2-5

  زضجِ سلسيَس است. 2ياتي تا تِ ٍسيلِ هکاى ترويٌي تکويليػسم قغؼيت  -آٍريياد

 هکاًي است کِ تواهي ضطايظ ظيط ضا زاضا تاضس:

ّا، سغَح تتٌي، پاضکيٌگ کٌٌسُ )ساذتواىهحيظ تستِ، هٌاتغ حطاضتي ٍ سغَح هٌؼکس    2-5-1

 پَضيسُ ضسُ( هکاى هَضز ًظط تاضس کِ سغح قاتل تَجِ زيگطي اظهگط اييآب ) سغحيا  ...( ٍ ذَزضٍ

 :تا

اعطاف جؼثِ ًوايص احاعِ هتط  10اي تا ضؼاع سغح يک هٌغقِ زايطُ 50%کوتط اظ     2-5-1-1

 .تاضس ضسُ

 اعطاف جؼثِ ًوايص احاعِ ضسُهتط  3اي تا ضؼاع سغح يک هٌغقِ زايطُ 30کوتط اظ %   2-5-1-2

 .تاضس

 زضجِ قطاض گيطز. 20کِ ذَضضيس تاالتط اظ  ٌّگاهيضسُ  تيٌيپيصتِ زٍض اظ سايِ    2-5-2
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 راٌّوا

 سغَح تتٌي( ّاي ذَزضٍ،ّا، پاضکيٌگهٌاتغ حطاضتي )ساذتواى    1

S    سغح هٌاتغ حطاضتي 

)تعداد در ٍاحد هتر  4ّاي طثقِ دٌّدُ رطَتت ٍ دهاي َّا تراي هکاىطرح ضواتیک ًطاى -4ضکل 

 تاضد(ُ هعیي ضدايي از تیاى ضدُ هگر غیر 

 

  5طثقِ    2-6

 زضجِ سلسيَس است. 5ياتي تا تِ ٍسيلِ هکاى ترويٌي تکويليػسم قغؼيت  -يادآٍري

 کٌس.ًوي تطآٍضزُضا  4هکاى عثقِ  هَضز ًظط العاهاتهکاى 

 تارش   3

 اتکلی   3-1

جطياى ّاَا   ضٍيگيطي اًساظُاتعاض  ّاي تاضش تِ زليل اثطگيطيتطيي هٌثغ اذتالل زض اًساظُتاز تعضگ

تِ ػٌَاى هلال تا ) سٌج تِ عَض هػٌَػي زض تطاتط جطياى َّا هحافظت ضَزتاضس هگط ايي کِ تاضاىهي

  (.سپطي زض تطاتط تاز

 يظاضّاي جٌگلّاي هسغح زض هياى زضذتاى، ذاضستاى، تَتِّا يا تاؽّا اغلة زض جٌگلتْتطيي هکاى

س، ٌثط زض تطاتط جطياى َّا اظ توام جْات ػول کٌضکي هَ اضياء تِ ػٌَاى تاز طجايي کِ ساي يا ّط

هَاضزي است کِ تجْيعات زض يک هٌغقِ تِ عَض  ،آل تطاي ًػةضطايظ ايسُ ضَز.يافت هي

اي هَثط تا ػطؼ ظاٍيِ ، جسوييک هاًغتؼطيف احاعِ ضسُ تاضس.  تا اضتفاع يکساىيکٌَاذت تا هَاًغ 

 زضجِ يا تيطتط است. 10

سااظگاض ًيسات.    ،گيطيتجْيعات اًساظُسايط اضتفاع  هطتَط تِّاي هحسٍزيتاًتراب چٌيي هکاًي تا 

 اذتاللٌس، زض ايي غَضت هستؼس ايجاز ثاضايي ضطايظ ػوال غيط ٍاقؼي ّستٌس. اگط هَاًغ يکٌَاذت ً

 . استتط ايي اثط تطاي تاضش جاهس تطجستِ .هي تاضٌسّا گيطياًساظُ زض

س. گيطًا هيزض ًظط ضا اظ ّط ًَع هاًغ هؼيي فاغلِ يک  ،ٍاقؼي اعقَاًيي اضتفزض کِ  تِ ايي زليل است

 ضَز.جْت ّط هاًغ تا تَجِ تِ جْت غالة تاز زض ًظط گطفتِ هيزض ػول 
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 هاا  العاجْات تااز    زض آى ضاطايظ، زض ٍاقغ، تاضش سٌگيي اغلة ٍاتستِ تِ ػَاهل ّوطفتي است، کاِ  

 ًيست. جْت تاز غالة

تا اضتفاع يکٌَاذات زض ًظاط    ،هَاًغگاُ تاضس آى 2اضتفاع کوتط اظ  اگط ًسثت تيي تيطتطيي ٍ کوتطيي

  .ضًَسگطفتِ هي

 سٌج است.ِ تاضاىجغ تطاي اضتفاع هَاًغ، اضتفاع حَضهط

 1طثقِ    3-2

 زضجِ(. 19)يک سَم ، احاعِ ضسُ تا فضاي تاظ تا ضية کوتط اظ افقيسغح  ظهيي ّوَاض، تا  3-2-1

 14تايي   ّاا آىاُ تا اضتفاع يکٌَاذت احاعِ ضسُ تاضس کاِ ظاٍياِ اضتفااع    سٌج تايس تا هَاًغ کَتتاضاى

 ًس.ٍاقغ ضَتطاتط اضتفاػطاى  4تا  2هَاًغ زض فَاغل  ٍ زضجِ 26 زضجِ ٍ

 زضجِ(. 19) يک سَم، احاعِ ضسُ تا فضاي تاظ تا ضية کوتط اظ افقيسغح  ظهيي ّوَاض، تا  3-2-2

اتاعاض تاِ   الظم ًيسات   ضَز،ايجاز هي ،زض تطاتط تازَػي حفاظت هػٌکِ تطاي آى سٌج تطاي يک تاضاى

ِ    . هَاًغ تا اضتفاع يکٌَاذت حفاظت ضًَس ٍسيلِ اي زض ايي حالت، ّطگًَِ هاًغ زيگاط تاياس تاا فاغال

 .گطفتِ تاضسّا قطاض تطاتط اضتفاع آى 4حساقل 

 

 
 

 راٌّوا

 هکاى   1

 هَاًغ   2

 

 1ّاي طثقِ دٌّدُ تارش در هکاىطرح ضواتیک ًطاى -5ضکل 

 

   2طثقِ    3-3

 است. 5%ياتي تا تِ ٍسيلِ هکاى ترويٌي تکويليػسم قغؼيت  -يادآٍري

 .زضجِ( 19) يک سَمتا سغح افقي، احاعِ ضسُ تا فضاي تاظ تا ضية کوتط اظ  ،ظهيي ّوَاض   3-3-1
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)ٍاقغ ضاسُ تاا    سقطاض زاضتِ تاضٌتطاتط اضتفاع هاًغ  تايس زض فاغلِ حساقل زٍ احتواليهَاًغ    3-3-2

 سٌج(.ِ تاضاىضتَجِ تِ اضتفاع حَ

 

 
 

 راٌّوا

 هکاى   1

 هَاًغ   2

 2ّاي طثقِدٌّدُ تارش در هکاىطرح ضواتیک ًطاى -6ضکل 

   3طثقِ    3-4

 است. 15%ياتي تا تِ ٍسيلِ هکاى ترويٌي تکويليػسم قغؼيت  -يادآٍري

 زضجِ( احاعِ ضسُ است. 30)کوتط اظ  ميک زٍظهيي تَسظ يک فضاي تاظ تا ضية کوتط اظ   3-4-1

 ٍاقغ ضسُ تاضس. ،تايس زض فاغلِ تعضگتط اظ اضتفاع هاًغ احتواليهَاًغ   3-4-2

 

 
 راٌّوا

 هکاى   1

 3ّاي طثقِهکاى دردٌّدُ تارش طرح ضواتیک ًطاى -7ضکل 

 

   4طثقِ    3-5

 .است 25%ياتي تا تِ ٍسيلِ هکاى ترويٌي تکويليػسم قغؼيت  -يادآٍري

 زضجِ( 30)تيطتط اظ  تٌسضية تا ظهيي    3-5-1

 اضتفاع هاًغ ٍاقغ ضسُ تاضس. (يک زٍمفاغلِ تيطتط اظ ًػف ) تايس زض احتواليهَاًغ   3-5-2
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 راٌّوا

 هکاى   1

 4ّاي طثقِ هکاى دردٌّدُ تارش طرح ضواتیک ًطاى -8ضکل 

 

   5طثقِ    3-6

 است. 100%ياتي تا ِ هکاىتِ ٍسيل ترويٌي تکويليػسم قغؼيت  -يادآٍري

 .ٍ...( زيَاض سقف، )زضذت، اًسقطاض گطفتِ ّاآى ( اضتفاعيک زٍمتط اظ ًػف )ًعزيک زض فاغلِهَاًغ 

 
 5ّاي طثقِ هکاى دردٌّدُ تارش طرح ضواتیک ًطاى -9ضکل 

  يسطحتاد    4

 اتکلی   4-1

ظهيي ٍ زض هحَعِ تاظ قطاض گيطز.  هتط تاالتط اظ سغح 10گط تايس حس، اضتفاعهتؼاضف قَاًيي عثق 

 تطاتط اضتفاع 10 فاغلِزض حساقل  ،هحَعِ تاظ زض ايٌجا ًطاى زٌّسُ سغحي است کِ زض آى هَاًغ

 اًس.ٍاقغ ضسُ ّاآى
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  1زتري   4-2

ساظهاى جْااًي   .کٌٌسگيطي تاز اذتالل ايجاز هيظهيي ًيع زض اًساظُ ًاّوَاضيػالٍُ تط هَاًغ اعطاف، 

تطاي  يهتط تِ ػٌَاى تاز سغح 03/0ظتطي عَل هتط ٍ  10ظش تاز ضا زض اضتفاع ٌّسسي ٍ َّاضٌاسي

کٌس. ايي هقساض، تِ ػٌَاى تاز هطجغ تا ضطايظ زقيق ضٌاذتِ سغح ظهيي تؼطيف هيضٍي ّاي زستگاُ

 هتط(.  03/0ظتطي عَل هتط ٍ  10)اضتفاع  ضَزهي

گيطي ضسُ تِ تاز ضَز. تِ هٌظَض تثسيل تاز اًساظُگيطي تايس هستٌس تٌاتطايي ظتطي اعطاف هحل اًساظُ

ز کِ هَاًاغ  قطاض گيطاستفازُ هَضز تَاًس ايي فطآيٌس فقظ ظهاًي هي .تايس اظ ظتطي استفازُ ضَزهطجغ 

 س. ٌذيلي ًعزيک ًثاض

 ( تياى ضسُ است.5 تٌس ،1قسوت )[ 1زض هطجغ ]آى  هطتثظ تا ظتطي ٍ ضٍش اغالح هثاحث

 ضَز:هي تياىزض ايٌجا  هجسزا تاظساظي ضسُ،  (5 تٌس ،1)قسوت  [1هطجغ] ثقع کِتٌسي ظتطي عثقِ

 
 Z0زتري آيرٍديٌاهیکي طَل از ًظر  [2ٍ3تٌدي زهیي ]طثقِ -1جدٍل 

 ترحسة هتر Z0 ضرح کَتاُ زهیي ضرية طثقِ

 0002/0 کيلَهتط 5حساقل تطزز  زضياي تاظ، 1

 005/0 غتسٍى هَاً تسٍى پَضص گياّي،تپِ هاَّض، تطف،  2

 03/0 چٌس هاًغ جسا چوي، ظهيي هسغح تاظ، 3

a 20، گاّي هَاًغ تعضگ ،کَتاُ پَضص گياّي 4
X/H> 10/0 

X/H>11<20هَاًغ پطاکٌسُ، ،تلٌس پَضص گياّي 5
a

 25/0 

 10a 5/0تقطيثا حسٍز X/H تَتِ ظاض، هَاًغ هتؼسز، ،پاضک 6

 0/1 جٌگل( )حَهِ ضْط،هٌظن  تلٌساًغ َپَضص ه 7

 2 پاييي ّاي تا اضتفاع تاال ٍکع ضْط تا ساذتواىهط 8
a  ،زض ايٌجا X فاغلِ هؼوَلي هاًغ ذالف جْت تاز ٍH     ٍ اضتفاع هَاًغ اغلي هتٌاظط است. تطاي ضطح جعئياات تيطاتط

 .هطاجؼِ کٌيس [4ضسُ ظهيي تِ هطجغ]ضساًي ضٍظ عثقِ تِ

 

 تٌدي هحیطيطثقِ   4-3

اسات   هقساض هياًگيي تااز تِ هؼٌي کاّص  ،زض ّوِ هَاضز( )تقطيثا ٍجَز هَاًغ، ضاهل پَضص گياّي 

تٌسي ظيط فطؼ تط اياي اسات   گصاضز. زض عثقِتأثيط هياي تاز لحظِتط کوتط تِ عَض قاتل تَجْي  کِ

-اًجاام هاي   (ّاي َّاضٌاسيگيطياضتفاع استاًساضز تطاي اًساظُ) يهتط 10اضتفاع گيطي زض کِ اًساظُ

، ّواى عَض کاِ گااّي   يهتط 2گيطي زض اًساظُ هاًٌستط )ّا زض اضتفاػات پايييگيطيٍقتي اًساظُضَز. 

 S)هغالاة پااييي( تاا ًطااى      5 ياا  4عثقاِ   ،اسات( الظم  َّاضٌاسي کطااٍضظي  اٍقات تطاي اّساف

 ،هتط حضَض زاضًاس  2گيطز. ٌّگاهي کِ هَاًغ هتؼسز تيطتط اظ هَضز استفازُ قطاض هي )ٍضؼيت ذاظ(

هتط تاالتط اظ اضتفاع هياًگيي هَاًغ قطاض زازُ ضًَس. اياي ضٍش اجااظُ    10ز کِ حسگطّا ضَتَغيِ هي

 زّس تأثيط هَاًغ هجاٍض تِ حساقل تطسس.هي

                                                 
1- Roughness  
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جساگاًِ تأثيط هَاًغ ذاظ اسات.   تطعطف کطزىزٌّسُ ضاُ حل زائوي تطاي ًطاىّوچٌيي ايي ضٍش 

تط است. ضي است ٍ زض ًتيجِ تسياض گطاىّاي تيطتط کِ استاًساضز ًيستٌس ضطٍايي هَضَع تطاي زکل

ِ  ظهااًي کااضتطز زاضز  ٍ ضاَز   ِّاي اغلي زضًظط گطفتا ايي هَضَع تايس تطاي هکاى اضتفااع هَاًاغ    کا

)تِ ػٌَاى هلال تطاي ياک تازساٌج    گط قطاض زاضزظيط حس يهتط 10هحاسثِ ضسُ کِ تاالتط اظ سغح 

ٍ تطاي ضَز هتط ٍاقغ هي 3اظ هَاًغ زض اضتفاع  "ظهيي"، سغح هطجغ هتط 13قطاض زازُ ضسُ زض اضتفاع 

 (.ضَززض ًظط گطفتِ هيهتط  4 ي تِ اًساظُهتطي اثط اضتفاػ 7يک هاًغ 

اي هؤثط آى تيطاتط اظ  ضَز اگط ػطؼ ظاٍيِتِ ػٌَاى هاًغ زض ًظط گطفتِ هيظهاًي زض ازاهِ، يک ضيء 

ِ   )يؼٌيي تلٌس ٍ تاضيکزض هَضز هَاًغ چٌيي ّنزضجِ تاضس.  10  10ظ کوتاط ا  اي هاؤثط ػاطؼ ظاٍيا

ظياط   تاياس هاَاضز   ضاَز، زض ًظط گطفتِ هاي  3تا  1عثقِ  کِ تِ ػٌَاىط( هت 8زضجِ ٍ اضتفاع تيطتط اظ 

 پْاي ٍ  يهاًغ تکيک  هطاتِ تا يٌس اثطتل ٍ تاضيکاظ هَاًغ  زستِتطذي ضطايظ، يک  زضضَز.  ضػايت

 تِ ايي ػٌَاى زض ًظط گطفتِ ضًَس. الظم استزاضًس ٍ 

 )هلثت يا هٌفي( تايس تِ ػٌَاى هاًغ زض ًظط گطفتِ ضَز. تغييطات اضتفاع

 1طثقِ    4-4

 س.تاض ٍاقغ ضسُهَاًغ اعطاف اضتفاع تطاتط  30زکل تايس زض فاغلِ حساقل    4-4-1

ٍ ( تاضياک زضذات   )زکال،  تاضيکتطاتط ػطؼ هَاًغ  15گطّا تايس زض کوتطيي فاغلِ اظ حس  4-4-2

 طاض گيطز.هتط ق 8تيطتط اظ 

 هتط ضا ًازيسُ گطفت. 4تط اظ کَچک تکهي تَاى هَاًغ 

 عَل ظتطي(هتط 1/0است ) 4تطاتط ياضطية عثقِ ظتطي کوتط 

    
 هتر 8ر ازلٌدتت تاريکج(هاًع         ب(هاًع تسرگ                               الف(هَقعیت دکل                          

 

 راٌّوا

a       ػطؼ 

 1ّاي طثقِ هکاى درتاد سطحي ضرايط دٌّدُ طرح ضواتیک ًطاى -10ضکل

   2طثقِ    4-5

 .است ٍ اهکاى اغالح ٍجَز زاضز 30%ياتي تا تِ ٍسيلِ هکاى ترويٌي تکويليػسم قغؼيت  -يادآٍري

 تطاتط اضتفاع هَاًغ اعطاف ٍاقغ ضسُ تاضس. 10زکل تايس زض فاغلِ حساقل    4-5-1

ٍ ( تاضياک )زکل، زضذات   تاضيکتطاتط ػطؼ هَاًغ  15تايس زض کوتطيي فاغلِ اظ  گطّاحس   4-5-2

 هتط ٍاقغ ضَز. 8تيطتط اظ 
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 هتط ضا ًازيسُ گطفت. 4تط اظ کَچک تکهي تَاى هَاًغ 

 عَل ظتطي(   هتط 25/0است ) 4ضطية عثقِ ظتطي کوتط يا هساٍي تا 

      
 هتر 8تر از کَچک تاريکج(هَاًع   ب(هَاًع تسرگ                                  الف(هَقعیت دکل                      

 

 راٌّوا

a       ػطؼ 

 2ّاي طثقِتاد سطحي در هکاىضرايط دٌّدُ طرح ضواتیک ًطاى -11ضکل

 يِ هي تَاًس اػواليک اغالح تطاتطي اضتفاع هَاًغ اعطاف ٍاقغ ضَز، 20ٌّگاهي کِ زکل زض فاغلِ حساقل -يادآٍري

تَاًاس زض تطذاي   هاي  يِتاط، ياک اغاالح   . زض حالت هَاًغ ًعزياک هطاجؼِ ضَز( (5تٌس ، 1قسوت [)1]هطجغضَز )تِ 

 ّا اػوال ضَز.هَقؼيت

  3 طثقِ   4-6

 .است ٍ اهکاى اغالح ٍجَز ًساضز 50%ياتي تا تِ ٍسيلِ هکاى ترويٌي تکويليػسم قغؼيت  -يادآٍري

 .ُ تاضسطاتط اضتفاع هَاًغ اعطاف ٍاقغ ضست 5زکل تايس زض فاغلِ حساقل    4-6-1

تيطتط اظ ٍ ( تاضيک)زکل، زضذت  تاضيکتطاتط ػطؼ هَاًغ  10گط تايس زض فاغلِ حساقل حس   4-6-2

  هتط ٍاقغ ضَز. 8

 تَاًس ًازيسُ گطفتِ ضَز.هتط هي 5اظ  تطکَچکهَاًغ 

 
 

 راٌّوا

a       ػطؼ 

 3ّاي طثقِحي در هکاىتاد سطضرايط دٌّدُ طرح ضواتیک ًطاى -12ضکل

 

   4طثقِ    4-7

 .است 50% تيطتط اظياتي تِ ٍسيلِ هکاى ترويٌي تکويليػسم قغؼيت  -يادآٍري
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 .ُ تاضستطاتط اضتفاع هَاًغ اعطاف ٍاقغ ضس 5/2زکل تايس زض فاغلِ حساقل    4-7-1

 40زض فاغالِ   تاط، ه 10ٍ اضتفاع تيطتط اظ  زضجِ 60اي تعضگتط اظ ّيچ هاًؼي تا ػطؼ ظاٍيِ   4-7-2

هتط  6اظ  تطکَچک تکهَاًغ تَاى هتط يا تاالتط هي 10ّاي گيطيفقظ تطاي اًساظُهتطي ٍجَز ًساضز. 

 .ًازيسُ گطفتضا 

 

ر تیاى ) اعداد در ٍاحد هت 4ّاي طثقِهکاى در تاد سطحيضرايط دٌّدُ طرح ضواتیک ًطاى -13ضکل

 ي ضدُ تاضد(یعیت يضدُ، هگر ايي کِ غیر از اي

  5طثقِ    4-8

 .ضا ًوي تَاى تؼييي کطزياتي تِ ٍسيلِ هکاى ترويٌي تکويليػسم قغؼيت  -يادآٍري

 کٌس.ًوي تطآٍضزُضا  4العاهات عثقِ هَضز ًظط هکاى 
 

 ُدٌپراکتاتص ٍ  کلي تاتص   5

 اتکلی   5-1

تٌاسي تاِ   تطاي عثقِاظ هَاًغ عثيؼي ًثايس  ًاضي اًساظياظ هَاًغ ًعزيک تايس اجتٌاب ضَز. اًَاع سايِ

ياک هااًغ   اگاط تاظتااتص   ًظط کطزى ّستٌس. قاتل غطفزيس  افقهَاًغ غيط اًؼکاسي ظيط  حساب آيس.

ِ  ضَز. هَقؼيت هطجغ تطاي اضتفاعتِ ػٌَاى اًؼکاسي زض ًظط گطفتِ هيتاضس  5/0تط اظ تعضگ  ،ايظاٍيا

 ػٌػط حساس اتعاض است.

 1طثقِ    5-2

گاط  اي تط ضٍي حسّيچ سايِ، تاضسزضجِ  5اظ  اي تيطتطضتفاع ظاٍيٍِقتي کِ ذَضضيس زض ا   5-2-1

زضجاِ   3زضجاِ، اياي هحاسٍزيت تاِ      60تيطاتط اظ  جغطافيايي گيطز. تطاي هٌاعق تا ػطؼ قطاض ًوي

 کاّص هي ياتس.

ِ    5اي تيطاتط اظ  ّيچ هاًغ تاتطي تسٍى سايِ تا اضتفاع ظاٍيِ   5-2-2 اي کلاي  زضجاِ ٍ ػاطؼ ظاٍيا

 .زضجِ ٍجَز ًساضز 10تيطتط اظ 

 

 1ّاي طثقِ طرح ضواتیک ًطاى دٌّدُ تاتص ٍ پراکٌدگي ًَر در هکاى -14ضکل 
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 2طثقِ    5-3

گاط  اي تط ضٍي حسّيچ سايِ، تاضسزضجِ  7اي تيطتط اظ ٍقتي کِ ذَضضيس زض اضتفاع ظاٍيِ   5-3-1

زضجاِ   5هحاسٍزيت تاِ    زضجاِ، اياي   60تيطاتط اظ  جغطافيايي گيطز. تطاي هٌاعق تا ػطؼ قطاض ًوي

 کاّص هي ياتس.

اي کلي تيطتط زضجِ ٍ ػطؼ ظاٍيِ 7 اي تيطتط اظّيچ هاًغ تاتطي تسٍى سايِ تا اضتفاع ظاٍيِ  5-3-2

 .زضجِ ٍجَز ًساضز 20اظ 

 

 2ّاي طثقِ در هکاى ُپراکٌدتاتص ٍ کلي تاتص ضرايط دٌّدُ طرح ضواتیک ًطاى -15ضکل 

 3طثقِ    5-4

گط اي تط ضٍي حسّيچ سايِ، تاضسزضجِ  10اظ  اي تيطتطِ ذَضضيس زض اضتفاع ظاٍيٍِقتي ک   5-4-1

زضجاِ   7زضجاِ، اياي هحاسٍزيت تاِ      60تيطاتط اظ  جغطافيايي گيطز. تطاي هٌاعق تا ػطؼ قطاض ًوي

 ياتس.کاّص هي

ِ    15اي تيطتط اظ ّيچ هاًغ تاتطي تسٍى سايِ تا اضتفاع ظاٍيِ   5-4-2 کلاي   ايزضجاِ ٍ ػاطؼ ظاٍيا

 .زضجِ ٍجَز ًساضز 45 تيطتط اظ
 

 

 3ّاي طثقِ در هکاى ُپراکٌدتاتص ٍ کلي تاتص ضرايط دٌّدُ طرح ضواتیک ًطاى -16ضکل 

   4طثقِ   5-5

 سال ٍجَز ًساضز. ضٍظّاياظ ظهاى ضٍظ، تطاي ّوِ  30زض عَل تيص اظ %اي ّيچ سايِ

 
 راٌّوا

a    زضغس ظهاى ضٍظ 

 4ّاي طثقِ در هکاى ُپراکٌدتاتص ٍ  کلي تاتصضرايط دٌّدُ طرح ضواتیک ًطاى -17ضکل 
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 5طثقِ    5-6

 اظ ظهاى ضٍظ، زض حساقل يک ضٍظ اظ سال ٍجَز زاضز. 30سايِ تيطتط اظ %

 ٍ ساعات آفتاتي تاتص هستقین   6

 اتکلی   6-1

زض تٌاسي  ي عثقِعثيؼي ًثايس تطا هَاًغًاضي اظ  اًساظياظ هَاًغ ًعزيک تايس اجتٌاب ضَز. اًَاع سايِ

ِ  اضتفااع ًظط کطز. هَقؼيت هطجغ تطاي تَاى غطفهيزيس  افق. اظ هَاًغ ظيط ًظط گطفتِ ضَز  ،ايظاٍيا

 ػٌػط حساس اتعاض است.

 1طثقِ    6-2

-گط قطاض ًويتط ضٍي حساي ّيچ سايِزضجِ است،  3اظ  تطاي تيطٍقتي کِ ذَضضيس زض اضتفاع ظاٍيِ

 گيطز.

 
 1ّاي طثقِ هکاى در يآفتات ساعاتتاتص هستقین ٍ ضرايط ًطاى دٌّدُ طرح ضواتیک  -18ضکل 

   2طثقِ    6-3

ِ زضجِ است،  5اي تيطتط  اظ ٍقتي کِ ذَضضيس زض اضتفاع ظاٍيِ گاط قاطاض   تاط ضٍي حاس  اي ّيچ سااي

 گيطز.ًوي

 

 

 
 2 ّاي طثقِهکاى درطرح ضواتیک ًطاى دٌّدُ ضرايط تاتص هستقین ٍ ساعات آفتاتي  -19ضکل 

 3طثقِ    6-4

ِ زضجِ است،  7اي تيطتط  اظ ٍقتي کِ ذَضضيس زض اضتفاع ظاٍيِ گاط قاطاض   تاط ضٍي حاس  اي ّيچ سااي

 گيطز.ًوي
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 3ّاي طثقِ هکاى درطرح ضواتیک ًطاى دٌّدُ ضرايط تاتص هستقین ٍ ساعات آفتاتي  -20ضکل 

 4طثقِ    6-5

 ٍجَز ًساضز. اي يچ سايِّ ،سال ضٍظّاي ّوِضٍظ، تطاي ظهاى  30%تيص اظ  زض

 
 راٌّوا

a   زضغس ظهاى ضٍظ 

 4ّاي طثقِ هکاى درطرح ضواتیک ًطاى دٌّدُ ضرايط تاتص هستقین ٍ ساعات آفتاتي  -21ضکل 

 5طثقِ    6-6

 ٍجَز زاضز.سايِ  ،ظهاى ضٍظ، تطاي حساقل يک ضٍظ اظ سال 30تيص اظ % زض
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