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ػاصُ ّاي لاب تًَلي ( لاب لغضًذُ )
ػاختواىّاي تتيآسهِ تا ؿیَُ لالةّاي تًَلي
ػاختواىّاي تتيآسهِ تا ؿیَُ لالةّاي تًَلي ،یىي اص سٍؽّاي هَسد اػتفادُ تشاي اجشاي ػاختواىّاي تا ػیؼتن تاستش دیَاس ٍ
ػمف تتٌي اػت .اص آى جا وِ اجشاي لالةتٌذي ػمف ٍ دیَاس تِ كَست ػلَلي ٍ ّنصهاى اًجام هيؿَد تِ ًام تًَلي هشػَم اػت.
دس ػیؼتن اجشاي تًَلي ،دیَاسّا ٍ ػمفّاي تتي هؼلح تِ كَست ّنصهاى آسهاتَستٌذي ،لالةتٌذي ٍ تتيسیضي هيؿًَذ .ایي سٍؽ،
ضوي افضایؾ ػشػت ٍ ویفیت اجشا ٍ ػولىشد ػاصُاي ٍ سفتاس لشصُاي هجوَػِ ػاصُ سا تِ لحاظ یىپاسچگي اػضا ٍ اتلاالت آىّا تِ
ًحَ چـوگیشي تْثَد هيتخـذ.

لالةّاي هَسد اػتفادُ ،تِ اًذاصُ تمشیثي اتؼاد فضاّا ّؼتٌذ .تشاي لالةتٌذي یا لالةتشداسيً ،یاص تِ تثذیل آىّا تِ اتؼاد وَچه
ًیؼت ٍ تا ّواى اتؼاد اٍلیِ ٍ تِ كَست یىپاسچِ اص فضا خاسج هيؿًَذ .خشٍج لالةّاي تًَلي ،پغ اص تتيسیضي دیَاس ٍ ػمف ٍ
گیشؽ اٍلیِ تتي ،تا فاكلِ دادى لالةّا اص جذاسّاي تتيسیضي ؿذُ (لالةتشداسي) ٍ تا حشوت افمي سٍي چشخ یا غلته كَست
هيگیشد .جذاسّایي وِ تا اػتفادُ اص ایي سٍؽ اجشا هي ؿًَذ جذاسّاي اكلي داخلي ٍ تؼضي جذاسّاي خاسجي (جاًثي) ّؼتٌذ ػاصُ
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ػاختواىّاي اجشا ؿذُ تا ػیؼتن تًَلي ،ػاصُاي ًؼثتاً ؿٌاختِ ؿذُ اػت ٍ اص دیذگاُ ػولىشد لشصُاي اؿىال ػوذُاي ًذاسد.
تجشتِ صلضلِّاي گزؿتِ سفتاس هٌاػة ػاصُ ایي ػاختواىّا سا ًـاى دادُ اػت.
دس ػاختواى ّاي اجشا ؿذُ تا ایي سٍؽ ،دس تشخي هَاسد ،تشاي افضایؾ ػَْلت ٍ ػشػت اجشا ،اجضاي غیشػاصُاي هاًٌذ دیَاسّاي
جذاوٌٌذُ ،پلِّا ٍ پاًلّاي ًوا تِ كَست پیؾػاختِ دس ًظش گشفتِ هيؿًَذ ٍ پغ اص تىویل ػاصُ اكلي ،تِ آى هتلل هيؿَد وِ
ایي اهش دس هَسد ػاصُ پلِ ّا تَكیِ ًويؿَد.

اصهضایاي ایي سٍؽ:
تا اًجام هذیشیت كحیح دس اجشا ٍ تا اػتفادُ اص فٌاٍسيّاي سٍص ٍ تِ واسگیشي فٌاٍسي دس تؼشیغ گیشؽ ٍ افضایؾ هماٍهت تتي
هيتَاى ػشػت اجشا سا تِ طَس چـوگیشي افضایؾ دادّ .ناوٌَى ،تا اػتفادُ اص سٍؽ تًَلي ،اًثَُػاصاى تا تشًاهِسیضي اجشاي یه
طثمِ دس دٍ سٍص ،هجتوغّاي هؼىًَي تضسي سا هيػاصد.
اصهؼایة ایي سٍؽ:
هحذٍدیت دس طشاحي فضاّاي داخلي اػت .الصم اػت طشاحي تش طثك هحذٍدیتّاي اجشا دس خلَف اتؼاد لالة ٍ لالةگزاسي ٍ تِ
كَست هذٍالس اًجام ؿَد.
دس ػاختواى ّاي اجشا ؿذُ تِ سٍؽ تًَلي ،اتتذا آسهاتَستٌذي ٍ تؼثیِ هؼیشّاي تاػیؼات هىاًیىي ٍ تشلي دس دیَاسّا اًجام
هيؿَد ٍ ّنصهاى تا ایي الذاهات ،لالةتٌذي تاصؿَّاي هَسدًیاص تشاي تاػیؼات ٍ دس ٍ پٌجشُ اجشا هيؿَد .لالةّاي دٍ طشف دیَاس
سا تِ كَست پـت تِ پـت ،لالةتٌذي تاصؿَّاي هَسدًیاص تشاي تأػیؼات ٍ دس ٍ پٌجشُ اجشا هيؿَد .لالةّاي دٍ طشف دیَاس سا تِ
كَست پـت تِ پـت ،لالةتٌذي هيوٌٌذ ٍ تا لشاس گشفتي لالةّاي هتَالي دس وٌاس ّن ،تذٍى لالة ٍاػط ػمفي یا ّوشاُ تا آى،
هجوَػِ لالةّاي دیَاس ٍ ػمف سا تـىیل هيدٌّذ.
دس هشحلِ تؼذ ،آسهاتَستٌذي ػمف ٍ جاگزاسي هؼیشّاي تشق اًجام هيؿَد ٍ لالةّایي تشاي خالي هاًذى هحل داوتّا ٍ دیگش
حفشُّاي الصم دس ػمف ًلة هيؿَد .دس اداهِ ،تتيسیضي ػمفّا ٍ دیَاسّا تِ كَست یىپاسچِ ٍ دس یه هشحلِ اًجام هيؿَد.
اجشاي جذاسّاي تتٌي پشداخت ؿذًُ ،یاص تِ ًاصنواسي تش سٍي ػطَح آىّا سا تشطشف هيوٌذ.

ػیؼتن لالة تًَلي
وـَس ایشاى تِ ػٌَاى یىي اص وـَس ّاي صلضلِ خیض دس جْاى دس طي ػالیاى گزؿتِ ّوَاسُ دس هؼشم صلضلِ ّاي ٍیشاى وٌٌذُ لشاس
داؿتِ اػت وِ ایي ؿشایط تاػث هي گشدد هؼالِ ایوي ػاصي ػاختواى ّا دس هماتل صلضلِ دس اٍلَیت ٍیظُ اًثَُ ػاصاى لشاس گیشد.
تِ ّویي هٌظَس اػتفادُ اص سٍؿْاي ًَیي كٌؼتي تا تىٌَلَطي جذیذ تا سػایت آخشیي اػتاًذاسد ّاي فٌي ٍ همشسات هلي ػاختواًي
ایشاى ٍ پیشٍي اص ػیاػت ّاي دٍلت ٍ ٍصاست هحتشم هؼىي ٍ ؿْش ػاصي دس سػایت الگَي ػاخت ٍ ػاص دس دػتَس واس هتَلیاى اهش
هؼىي هي تاؿذ.
2

A.R.SH.K

یىي اص سٍؿْاي كٌؼتي وِ ّن اوٌَى تَػط تؼذاد صیادي اص اًثَُ ػاصاى تضسي وـَس ّاي هجاٍس ًظیش تشویِ ٍ حتي وـَس ػضیضهاى
ایشاى هَسد اػتفادُ لشاس هي گیشد ،اجشاي اػىلت تتٌي تا اػتفادُ اص لالة ّاي تًَلي اػت وِ دس ایي خلَف ریالَ تِ هؼشفي
ػیؼتن والػیه ٍ روش تخـي اص هضایاي آى هي پشداصین(.ػیؼتن لالة تًَلي هذٍالس هذل جذیذ لالة ّاي تًَلي تَدُ وِ هَجة
ػَْلت ٍ ػشػت دس اجشا ٍ داساي لاتلیت ّاي هتؼذدي ًؼثت تِ ػیؼتن والػیه هي تاؿذ).

هؼشفي ػیؼتن تًَلي ٍ هضایاي آى تِ ّوشاُ ػیؼتن تًَلي والػیهTRTF
دس ایي سٍؽ ػاصُ اي لالة تًَلي اص ًَػي لالة فلضي تِ ؿىل تًَل جْت لالة تٌذي یىپاسچِ دیَاس ٍ ػمف تتٌي ّش طثمِ اػتفادُ
هي گشدد .تطَسي وِ اػىلت تتٌي ػاختواى فمط ؿاهل دیَاس ّاي تتٌي تشؿي ٍ ػمف ّاي دال تتٌي تَدُ ٍ فالذ ّشگًَِ اػضاي
ػاصُ اي هؼوَل ًظیش تیش ٍ ػتَى اػت وِ پغ اص یه هشحلِ تتٌي سیضي (دس یه سٍص) تا گزؿت  2سٍص اهىاى لالة تشداسي ٍ اًتمال
تِ طثمِ تاالتش ٍجَد داؿتِ ٍ اػىلت یه طثمِ تِ طَس واهل تِ دػت هي آیذ.

" ػیؼتن لالة تًَلي والػیه "واتالَي"
-1هضایاي ػیؼتن تًَلي :
 -1ػشػت دس اجشا ٍ كشفِ جَیي دس ّضیٌِ توام ؿذُ .
ًوَداس ّاي پیـشفت واس ٍ صهاى تٌذي اجشاي اػىلت ٍ ػولیات تىویلي دس ػاصُ ّاي تًَلي هؤیذ ػشػت تؼیاس صیاد ػولیات ػاخت
دس همایؼِ تا ػاصُ ّاي هؼوَلي هي تاؿذ .ایي ػشػت اجشا هؼلَل ػَاهل هختلفي اػت وِ اّن آًْا تِ ؿشح صیش هي تاؿذ :
 1-1تا تَجِ تِ هـخق تَدى تؼذاد ػت ّاي لالة تًَلي ٍ دٍسُ صهاًي دلیك ٍ ػیؼتواتیه ػولیات آسهاتَس گزاسي،اهىاى لالة
تٌذي ٍ تتي سیضي ٍجَد داؿتِ ٍ تاخیشات صهاًي خلَكاَ دس تخؾ اػىلت تِ حذالل هوىي هي سػذ ٍ ایي سٍؽ دس همایؼِ تا
ػولیات لالة تٌذي ،آسهاتَس تٌذي ،تتي سیضي ٍ لالة تشداسي ػتَى ّا ،تیش ّا ٍ ػمف ّا دس ػاختواى ّاي تتٌي هؼوَل تؼیاس ػشیغ
تش اػت.
 1-2دس ػیؼتن لالة تًَلي ّن صهاى تا آسهاتَس تٌذي دیَاسّا ٍ ػمف ّا ،تخؾ ػوذُ اي (دس حذٍد  77دسكذ) اص لَلِ ٍ لَطي
گزاسي ّاي تشلي ٍ غالف ّاي تاػیؼاتي كَست گشفتِ ٍ دس ًتیجِ ػولیات ؿیاس صًي سٍي ػمف ٍ دیَاس( ،دس ػاختْاي ػٌتي)
جْت جاگزاسي لَلِ ٍ لَطي تشق حزف هیگشدد وِ ایي خَد تاػث واّؾ صهاى ٍ ّضیٌِ ّاي تؼذي هي ؿَد.
 1-3تِ دلیل یىپاسچِ تَدى دیَاسّا ٍ ػمف ّا ٍ ٍجَد دیَاسّاي تشؿي فشاٍاى دس ایي ًَع اص ػاصُ ّا ػلیشغن هماٍهت تؼیاس تاال دس
هماتل ًیشٍي صلضلِ هیضاى آسهاتَس هلشفي دس همایؼِ تا ػاصُ ّاي تتٌي هؼوَلي ،حذٍد 37دسكذ ووتش هي تاؿذ وِ كشفِ جَیي لاتل
تَجْي دس ّضیٌِ توام ؿذُ خَاّذ تَد( .تا تَجِ تِ تاال سفتي لیوت جْاًي فَالد دس ػالْاي اخیش ،واّؾ فَالد هلشفي تؼییي وٌٌذُ
اػت).
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 1-4اص آًجای ي وِ دیَاسّاي تتٌي دس ػاصُ ّاي تتٌي لالة تًَلي ػالٍُ تش ًمؾ تاستشي تِ ػٌَاى دیَاسّاي جذاوٌٌذُ اكلي ٍ حتي
جذاوٌٌذُ ّاي داخلي ًیض ػولىشد داسًذ لزا دیَاسچیٌي ٍ تیغِ تٌذي ػاختواى دس حذٍد  67دسكذ تملیل یافتِ ٍ تِ تثغ آى دس هذت
صهاى اجشاي تیغِ ّا ٍ ّضیٌِ ّاي هشتَطِ كشفِ جَیي لاتل هالحظِ اي هي ؿَد.
 1-5ػلیشغن ػشهایِ گزاسي اٍلیِ دس ػاخت ٍ تاهیي لالثْاي تًَلي ،تِ دلیل ػَْلت دس لالة تٌذي ٍ لالة تشداسي تا اػتفادُ اص
جشثمیلْاي تشجي ٍ اهىاى اػتفادُ اص آًْا دس پشٍطُ ّاي هتؼذد (دٍام ٍ طَل ػوش صیاد لالثْا) ،واّؾ چـوگیشي دس ّضیٌِ ّاي
لالة تٌذي ٍ ّضیٌِ ّاي تاال ػشي ٍ ًْایتاَ ّضیٌِ ّاي توام ؿذُ هي ؿَد.
 1-6تا تَجِ تِ ػثَس لَلِ ّاي تشق دس ضخاهت ػمف (دس حذٍد  15ػاًتیوتش) دس كَست اهىاى اػتفادُ اص لَلِ ّاي ته الیِ یا چٌذ
الیِ پلیوشي دس ضخاهت وف ػاصي ّا (حذٍد  5تا  6ػاًتیوتش) واّؾ چـوگیشي دس ٍصى ػاختواى ٍ ّضیٌِ توام ؿذُ كَست هي
گیشد.
 1-7تِ دلیل ایجاد ػطَح كاف ٍ كیملي دیَاسّا ٍ ػمفْاي تتٌي دس ایي ػیؼتن ،ػولیات ًاصن واسي ؿاهل گچ ٍ خان ٍ
ػفیذواسي سٍي دیَاسّا ٍ ػمفْاي تتٌي واهالَ حزف گشدیذُ ٍ هیتَاى هؼتمیواَ سٍي آًْا سا ًماؿي ًوَد وِ ایي لاتلیت كشفِ جَیي
فشاٍاًي دس ّضیٌِ ّاي توام ؿذُ ٍ صهاى اجشاي واس دس پي داسد.
 -2هماٍهت تؼیاس خَب دس تشاتش صلضلِ
 2-1دس سٍؽ تًَلي تِ دلیل اتلال هؼتمین دال ػمفْا تِ دیَاسّاي اطشاف ٍ ػطح گؼتشدُ اتلال آًْا ػوالَ حالت توشوض تٌؾ دس
هحل اتلال تیشّا ٍ ػتًَ ْا ًظیش ػاصُ ّاي تتٌي هؼوَلي ٍجَد ًذاؿتِ ٍ ػاصُ تِ كَست واهالَ یىپاسچِ دس هماتل ًیشٍي جاًثي صلضلِ
هماٍت هي وٌذ ٍ خطشات آػیثْاي ػاصُ اي دس هماطغ تحشاًي اطشاف گشُ ّا ًظیشػاختواًْاي تتٌي هؼوَلي ٍجَد ًذاسد.
 2-2تِ دلیل ػختي فَق الؼادُ صیاد ایي ًَع ػاصُ ػوالَ ػختي دیَاسّاي غیش ػاصُ اي پشوٌٌذُ تاثیش لاتل تَجْي دس ػختي ول
ػاصُ وِ ٌّگام آًالیض ٍ طشاحي هفشٍم تَدُ ًخَاّذ داؿت ٍ ًتیجِ آًالیض اٍلیِ واهالَ لاتل اػتثاس اػت.
 2-3تغییشات ػختي طثمات ػاصُ دس استفاع یه ػاختواى اص هثاحث هْن دس آییي ًاهِ  2877هي تاؿذ وِ تا تَجِ تِ تیپ تَدى
اػىلت ٍ هماطغ ػاصُ دس طثمات دس ػیؼتن تًَلي ،تغییشات ػختي دس استفاع ًاهحؼَع تَدُ ٍ تَصیغ ًیشٍّاي صلضلِ دس استفاع
تؼیاس هٌظن تش كَست هي گیشد .دس ّش حال پیؾ تیٌي هي ؿَد دس كَست ٍلَع صلضلِ ّاي هخشب ٍ ؿذیذ تِ دلیل یىپاسچگي
دیَاسّا ٍ ػمفْا ٍ ٍجَد ؿثىِ آسهاتَستٌذي دس جذاس دیَاس ٍ ػمف تِ كَست واهالَ یىٌَاخت حتي دس كَست آػیثْاي جذي ػاصُ
تتٌي ،اهىاى ٍیشاى ؿذى ػاختواى ٍ سیضؽ آٍاس دیَاس ٍ ػمف سٍي تْشُ تشداساى ٍجَد ًذاؿتِ ٍ تلفات اًؼاًي تِ حذالل هوىي
خَاّذ سػیذ.
 -3ػَْلت دس اجشا ٍ ًظاست ػاصُ
تا تَجِ تِ ػادگي ؿثىِ آسهاتَستٌذي دیَاسّا ٍ ػمفْا ٍ تىشاس آًْا دس طثمات تا تْیِ ًمـِ ّاي واسگاّي تشاي لَلِ ٍ لَطي گزاسي
تشق ٍ اػلیَ گزاسي تاػیؼاتي ٍ هحل تاصؿَّاي دیَاسي ٍ ػمفي ،اجشاي واس ٍ ًظاست فٌي تؼیاس دلیك ٍ تا ػَْلت خَاّذ تَد.
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 -4ػایك تٌذي حشاستي ٍ كَتي ػاختواى
ػایك تٌذي ّا دس پشٍطُ ّاي ػاصُ تًَلي تِ ػَْلت اهىاى پزیش تَدُ تِ طَسي وِ اػتفادُ اص ػایك پلي سٍل صیش ضخاهت وف ػاصي
ّا ٍ اػتفادُ اص تىٌیىْاي جذیذ ًوا ػاصي ّوشاُ تا ػایك پلي اٍستاى سٍي ػطَح خاسجي دیَاسّا ٍ ػمف تام ػثة سػایت همشسات
هلي ،آػایؾ تْشُ تشداساى ٍ كشفِ جَیي هلي دس هلشف اًشطي هي ؿَد.
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