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لًلٍ ي اتصاالت  

: اًَاع لَلِ 

. لَلِ ّب سا هي سَاى ثِ اًَاع هخشلف اص ًظش ػٌغ ، وبسثشد ٍ ًلَُ اسصبالر دػشِ ثٌذي ًوَد 

. لَلِ ّبيي وِ دس ػيؼشن آثشػبًي ٍ فبضالة هَسد اػشفبدُ لشاس هي گيشد ثِ ؿشف ريل هي ثبؿذ 

: لَلِ ّبي گبلَاًيضُ * 

لَلِ ّبي فَالدي گبلَاًيضُ ٍ لَلِ ّبي آٌّي گبلَاًيضُ ايي دٍ ًَع دس ثبصاس ثِ : لَلِ ّبي گبلَاًيضُ خَد ثِ دٍ دػشِ سمؼين هي ؿًَذ 

ايؼِ ثب ًَع لَلِ ّبي آٌّي ػفيذ هؼشٍفٌذ ٍ ػوَهبً ثيي ايي دٍ فشلي گزاؿشِ ًوي ؿَد ،دس صَسسيىِ لَلِ ّبي فَالدي گبلَاًيضُ دس هك

. آٌّي آى ػجه سش ٍ ثشاق سش ّؼشٌذ 

: لَلِ ّبي فَالدي گبلَاًيضُ  -1

. ايي ًَع لَلِ ّب گبّي ثشاي سخليِ فبضالة لَاصم ثْذاؿشي وَؿه ثِ وبس ثشدُ هي ؿَد ٍلي هَسد اػشفبدُ اصلي آًْب ثشاي سَْيِ اػز 

سا ثب فـبس داخل لبلت ػجَس دادُ دسص آى سا ػَؽ هي دٌّذ ٍ  ػٌغ ايي لَلِ ّب اص فَالد ًشهي اػز وِ دس ػبخشي آى ٍسلِ فَالد

ايي ًَع لَلِ . هي وٌٌذ ( گبلَاًيضُ)ػذغ آًْب سا ػْز افضايؾ همبٍهز دس ثشاثش اػيذّب ٍ صًگ صدگيْب دس يه ٍاى آثىبسي سٍي اًذٍد 

ؿذى هضش هي ثبؿٌذ فَالد گبلَاًيضُ سا ّن ّب ًؼجز ثِ ًَع آٌّي دس ثشاثش اػيذّب همبٍهز ووششي داسًذ ٍ وليِ اػيذّبيي وِ ثشاي 

.  خشاة هي وٌٌذ 

: لَلِ ّبي آٌّي گبلَاًيضُ  -2

ػٌغ ايي لَلِ ّب اص آّي ػفيذ ًَسد ؿذُ اػز وِ دسص آى سَػظ دػشگبُ ّبي دسص ػَؽ ثْن ػَؽ دادُ هي ؿَد ٍ ػذغ لَلِ سا 

ايي ًَع لَلِ ّب اص سًگ سيشُ ٍ خبوؼششيـبى . سص ًيض هي گَيٌذ ثِ ّويي ػلز آًْب سا لَلِ ّبي ثب د. دس فلض سٍي هزاة فشٍ هي ثشًذ 

.  ٍ ػوَهبً ثِ دٍ صَسر ػجه ٍ هشَػظ سَليذ هي ؿًَذ .ؿٌبخشِ هي ؿًَذ 

هششي ٍ دٍ ػش دًذُ ثب لغغش  6وليِ لَلِ ّبي فَالدي ٍ آٌّي گبلَاًيضُ دس ؿبخِ ّبي 
2
1

لش ايي . ايٌؾ سَليذ هي گشدًذ  8ايٌؾ سب  

.  لغش اػوي اػز وِ ثضسگشش اص لغش داخلي ٍ وَؿىشش اص لغش خبسػي اػز  لَلِ ّب هؼوَالً

لَلِ ّبي گبلَاًيضُ ًيض ثِ ٍػيلِ دًذُ ديـي ثِ يىذيگش ٍصل ٍ سَػظ . ّوـٌيي دس ثبصاس ايي لَلِ ّب سا ثش اػبع ًوشُ هي ؿٌبػٌذ 

 . هَاد هٌبػت آة ثٌذي هي ؿًَذ 
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ايي لَلِ ّب ثِ سٍؽ ػَؿىبسي ثبيذ دشّيض ًوَد صيشا ثش اطش كشاسر ًبؿي اص ػَؿىبسي ٍ ػَخشي اص اسصبل : ًىشِ 

دٍد غليظ ٍ ػفيذي سَليذ هي ؿَد وِ هليظ وبس سا آلَدُ هي ًوبيذ ٍ سٌفغ آى ايؼبد ( آليبط سٍي)سٍوؾ گبلَاًيضُ 

. هؼوَهيز وشدُ ٍ هَػت آػيت ديذى دػشگبُ سٌفؼي هي ؿَد 

 

ي گبلَاًيضُ هـخصبر لَلِ ّب

 

ًوشُ لَلِ 
لغش اػوي 

(in) 

ضخبهز ثشكؼت هيلي لغش خبسػي ثشكؼت هيليوشش 

هشش 

هششي ثش  6ٍصى لَلِ 

كؼت ويلَگشم  كذالل كذاوظش 

2 
2
1

 
4/21 00/21 00/2 510/6 

5/2 
4
3

 
9/26 4/26 35/2 210/9 

3 1 8/33 2/33 65/2 020/13 

4 
4
11 5/42 9/41 65/2 500/16 

5 
2
11 4/48 8/47 90/2 700/20 

6 2 2/60 6/59 90/2 000/27 

7 
2
12 76 2/75 90/2 900/33 

8 3 7/88 9/87 25/3 700/44 

9 
2
13 2/101 3/100 65/3  -

10 4 9/113 00/113 65/3 700/65 

12 5 6/140 7/139 85/4 510/102 

15 6 1/166 1/165 85/4 010/125 
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هغبثمز لغش اػوي ٍ ًوشُ لَلِ ّب  

8 6 5 4 3 
2
12 2 

2
11 

4
11 1 

4
3

 
2
1

 
لغش لَلِ 

(in) 

ًوشُ لَلِ  2 5/2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 18

 

: لَلِ ّبي ؿذًي * 

ًَع اسصبالر آًْب ثب ّن  اص ؿذى سيخشِ گشي اػز ٍ ثش كؼت ًَع وبسثشد آًْب اًَاع ٍ همذاس آليبط ، ؿىل ٍ عَل لَلِ ، ػٌغ ايي لَلِ ّب

.  هشفبٍر ّؼشٌذٍ اغلت دس ػيؼشن لَلِ وـي فبضالة اػشفبدُ هي ؿًَذ 

: لَلِ ّبي ؿذًي وِ دس ػيؼشن لَلِ وـي فبضالة ثِ وبس هي سٍد 

( ٍ ػشسَديد –يه ػشسَدي )ػشسَدي ( الف

دٍ ػش سخز  ( ة

 

. لَلِ ّبي ؿذًي ثب ػشسَدي ٍ ػشسخز ثِ سشسيت لَلِ ّبي ثَؿي داس ٍ ثذٍى ثَؿي ًيض ًبهيذُ هي ؿًَذ : ًىشِ 

 

: هضايبي لَلِ ّبي ؿذًي 

.  دس ثشاثش فـبس ٍاسدُ ثِ ػذاسُ ّبي خبسػي داساي همبٍهز ٍ اػشلىبم خَثي ّؼشٌذ  -1

 . ُ ّبي فلضي اػز فشػَدگي ايي لَلِ ّب ووشش اص لَل -2

 . هي سَاى ثشاكشي اص دػشگبُ سشاون َّا ػْز ثبص وشدى ٍ سفغ گشفشگي لَلِ اػشفبدُ ًوَد  -3

 . ليوز لَلِ ّبي ؿذًي ًؼجز ثِ لَلِ ّبي آٌّي اسصاًشش اػز  -4

: هؼبيت لَلِ ّبي ؿذًي 

.  ًصت لَلِ ّبي ؿذًي ًؼجز ثِ لَلِ ّبي آٌّي وٌشذسش اًؼبم هي ؿَد  -1

ُ ػلز سبطيش هَاد ؿيويبيي هَػَد دس فبضالة صًگ هي صًٌذ ٍ ػلَگيشي اص صًگ صدگي آًْب هيؼش ًوي لَلِ ّبي ؿذًي ة -2

 . ثبؿذ 

 . داؿشي ٍصى صيبد لغؼبر ٍ وظش اسصبالر ٍ دس ًشيؼِ صيبد ديًَذ اص هؼبيت ديگش لَلِ ّبي ؿذًي هي ثبؿذ  -3

: همبيؼِ لَلِ ؿذًي سَدي داس ٍ ػش سخز 

.  ػشسخز ثيـشش اػز لبثليز سلول فـبس لَلِ ّبي  -1
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لَلِ ّبي ػش سخز ثِ دليل ًذاؿشي هبدگي ٍ لجِ ّبي ليغبًي ٍ ٍصى ٍ ضخبهز ووشش ٍ ًَع ديًَذ وبسثشد  -2

 .ثيـششي داسًذ 

لَلِ ّبي ػشسخز ثِ دليل خبصيز االػشيىي ًَع ديًَذ آى سغييش كشاسر ثيـششي سا ًؼجز ثِ لَلِ ّبي ديگش سلول هي  -3

 . وٌذ 

 

( ASTMاػشبًذاسد )ٍدي داس فبضالة ٍصى لَلِ ّبي ؿذًي ر

لَلِ ّبي دٍ ػشسَدي لَلِ ّبي يه ػشسَدي لغش لَلِ 

mm ln 
ٍصى يه هشش 

 kgلَلِ 

ٍصى يه فَر 

 lbلَلِ 

ٍصى يه هشش 

 kgلَلِ 

ٍصى يه فَر 

 lbلَلِ 

50 2 140/12 5/5 140/12 5/5 

75 3 000/21 5/9 000/21 5/9 

100 4 700/28 13 700/28 13 

1215 5 500/37 17 500/37 17 

150 6 150/44 20 150/44 20 

 

ٍ سجذيل افضايٌذُ دس اًذاصُ ّبي سجذيلي هشٌَع ٍػَد داسد ( سخفيفية)دس اسصبالر ؿذًي دٍ ًَع سجذيل وبٌّذُ  :ًىشِ 

 اگش لغش سَدي ثضسگشش اص لَلِ ثبؿذ سجذيل فضايٌذُ ٍ دس غيش ايي صَسر وبٌّذُ وِ ثش كؼت ػْز سَدي ػش ٍصبلِ ،

.  خَاّذ ثَد 

 

افؼز يب دٍ خن  

. دس سغييش اهشذاد لَلِ ّبي افمي ٍ لبئن ػيؼشن لَلِ وـي فبضالة ثِ وبس هي سٍد ٍثب همبديش اًلشاف هخشلف سَليذ هي ؿًَذ 

. دسػِ ثبيؼشي اص سٍاثظ صيش اػشفبدُ وشد  45ثشاي هلبػجِ خن : ًىشِ 
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عشيمِ اسصبل لَلِ ّبي ؿذًي  

سَدي داس ثب اػشفبدُ اص وٌف ٍ ػشة اًؼبم هي گيشد ٍ اسصبل لَلِ ّبي ؿذًي دٍ ػش سخز ثِ ووه ٍاؿش  اسصبل لَلِ ّبي ؿذًي

.  الػشيىي ٍ ثؼز هخصَف اًؼبم هي ؿَد 

: سٍؽ اسصبل لَلِ ّبي ؿذًي سَح داس 

ؿىؾ اهىبى دزيش اثشذا ثبيؼشي ثذًِ لَلِ ٍاسصبالر اص ًظش ػبلن ثَدى سؼز ؿَد ٍ ًلَُ آصهبيؾ اص عشيك صدى ضشثبر آسام  -1

ؿٌبًـِ لَلِ ؿىؼشِ ثبؿذ يب كشي داساي سشن هَيي كضيي ثبؿذ صذاي ضشثبر ثِ صَسر ثن وِ اصغالكبً صذاي . اػز 

 .ًبم داسد ؿٌيذُ هي ؿَد « هشدُ ؿذى»

 

صذاي ثشخبػشِ اص ثشخَسد ضجبر ؿىؾ ثِ لَلِ ػبلن عٌيي داس هي ثبؿذ ٍ ّوظًيي لؼوز هبدگي ثبيؼشي دس : ًىشِ 

. يبى لشاس گيشد ػْز ػش

 

دغ اص ايٌىِ لَلِ ّب دس يه اهشذاد ثِ صَسر ّن هلَس دس داخل يىذيگش لشاس دادُ ؿذًذ وٌف هخصَف ثبيؼشي ثب اػشفبدُ  -2

 . اص للن ٍ ؿىؾ دس عَلِ هغبثك ؿىل هششاون ؿَد 

ثبفشِ ؿذُ ثبيؼشي هشٌبػت الصم ثِ روش اػز وٌف هَسد اػشفبدُ ثِ دٍ سٍؽ دٍ سؿشِ اي ٍ ػِ سؿشِ اي ثبفشِ هي ؿَد ٍ وٌف 

 . ػبًشي هششي لجِ هبدگي دش ًوبيذ  5/2ثب لغش لَلِ ّبي اسصبلي ثَدُ ٍ فضبي ثيي ًش ٍ هبدگي سا سب ػوك 

. ػشة هزاة وِ لجالً سَػظ ؿشاؽ وَسُ اي يب وَصُ رٍة سْيِ ؿذُ ثب هاللِ هغبثك ؿىل داخل عَلِ سيخشِ هي ؿَد  -3

ٍدي ٍ ػشسَدي سٍ ثِ ثبال ثبؿذ ًيبصي ثِ ووشثٌذ ػشة سيضي ًيؼز اهب اگش هلل ؿٌبًـِ هلل ديًَذ ثِ صَسر وبهالً ػن

ديًَذ افمي يب هبيل يب ػشسَدي سٍ ثِ دبييي ثبؿذ اػشفبدُ اص ووشثٌذ ػشة سيضي ضشٍسي اػز ٍ ثبيذ ثب اػشفبدُ اص 

 . سا اًؼبم داد ووشثٌذّبي ًخ ػَص يب الػشيىي يب فلضي يب گل سع ثب ايؼبد هؼيش ػشة سيضي ػول ػشة سيضي 

ثؼذ اص سوبم هشاكل فَق ٍلشي ػشة ػشد ؿذ آى سا ثبيذ ثب اػشفبدُ اص للن ػشة وَثي ٍ ؿىؾ ثِ عَس آّؼشِ وَثيذ سب هَاد  -4

 . الصم كشي االهىبى ثِ داخل اسصبل ثشٍد 

: سٍؽ اسصبل لَلِ ّبي ؿذًي ػش سخز 

.  ثَدى آى سا ثشسػي ًوَد اثشذا ثبيذ ٍاؿش الػشيىي سا اص عَلِ فَالدي خبسع وشدُ ٍ ػبلن  -1

ٍاؿش الػشيىي سا دس اًشْبي لغؼِ اٍل لَلِ هَسد اسصبل لشاس دادُ ثِ عَسيىِ سگِ ثشػؼشِ هيبًي ٍاؿش ثِ لجِ اًشْبيي لَلِ  -2

 . هوبع ثبؿذ 

 . لؼوز آصاد ٍاؿش الػشيىي سا ثِ دبييي ثشگشداًذُ سب سگِ ثشػؼشِ هيبًي سٍي لجِ اًشْبيي لَلِ لشاس گيشد  -3
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ٍم هَسد اسصبل سا ٍاسد ٍاؿش الػشيىي ًوَدُ ثِ عَسيىِ لجِ آى سٍي سگِ ثشػؼشِ هيبًي لشاس گيشد لغؼِ د -4

 . ػذغ ثبيذ لؼوز ثشگشداًيذُ ؿذُ ٍاؿش سا ثِ كبلز اٍل خَد دسآٍسد . 

ثؼز ًگْذاسًذُ فَالدي سا ثبص سدُ ػْز ػَْلز ثؼشِ ؿذى ػغق داخلي آى سا ووي ؿشة ًوَدُ ٍ عَلِ سا دس هلل خَد  -5

 .ٍ ثش سٍي ٍاؿش الػشيىي لشاس دادُ ٍ ديـْب سا دس هلل خَد ثبيذ ثشذسيغ ػفز ًوَد 

: لَلِ ّبي دالػشيىي * 

: لَلِ ّبي دالػشيىي وِ دس سبػيؼبر آة ٍ فبضالة ثىبس ثشدُ هي ؿًَذ ػجبسسٌذ اص 

( هخفف دلي ٍ ًيل ولشايذ – PVC)لَلِ ّبي دالػشيىي دي ٍي ػي  -1

 (ف دلي اسيليهخف PE)لَلِ ّبي دالػشيىي  -2

 (هخفف اوشيلًَيششيل ، ثَسبديي ٍ اػشيشى) ABSلَلِ ّبي دالػشيه  -3

 (هخفف دلي دشٍدليي) PPلَلِ ّبي دالػشيه  -4

 (هخفف ولشيٌيشذ دلي ٍ ًيل ولشايذ) CPVCلَلِ ّبي دالػشيىي  -5

 (هخفف دلي ثَسيلي) PBلَلِ ّبي دالػشيىي  -6

 

.  اسيلي ثيـششيي اػشفبدُ ثِ ػول هي آيذ  دس ؿجىِ فبضالة اص لَلِ ّبي دي ٍي ػي ٍ دلي: ًىشِ 

 

 PVCهضايبي لَلِ ّبي 

. اسصبل لَلِ ٍ لغؼبر آى ثؼيبس آػبًشش ٍ ػشيؼشش اص ػبيش لَلِ ّب اًؼبم هي ؿَد  -1

 . دس ًصت سٍوبس اكشيبػي ثِ سًگ آهيضي ًذاسًذ  -2

 . ول اػز ًصت هي ؿَد داساي ٍصى ػجه ّؼشٌذ ٍ ثِ ساكشي دس ثيي ػمف وبرة ٍ هىبًْبيي وِ دػششػي ثذاى هؾ -3

 . دس همبيؼِ ثب لَلِ ّبي ديگش لغش خبسػي ووششي داؿشِ ٍ ثِ ساكشي دس داخل ديَاس ػبػبصي ٍ اػشا هي ؿَد  -4

 .دس ثشاثش هَاد ؿيويبيي اص همبٍهز ثباليي ثشخَسداس ّؼشٌذ  -5

 PVCهؼبيت لَلِ ّبي 

. ًذ لَلِ ّبي دي ٍي ػي خـه دس ثشاثش ػشهب ثؼيبس كؼبع ٍ ؿىٌٌذُ هي ثبؽ -1

 .لَلِ ّبي دي ٍي ػي دس ثشاثش كشاسر صيبد فشم ٍ اػشلىبم خَد سا اص دػز هي دٌّذ  -2

 . ثِ ػلز لذسر همبٍهز ون ػذاسُ ايي ًَع لَلِ ّب ثبيؼشي اص فٌش لَلِ ثبصوٌي ثشاي گشفشگي هؼشاي لَلِ ّب اػشفبدُ ًوَد  -3
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 .دس ثشاس ًيشٍّبي خبسػي داساي همبٍهز ووششي ّؼشٌذ  -4

 

اص ًَع خـه دس دٍ ًَع فـبس ضؼيف ثِ سًگ خبوؼششي ٍ هشوبيل ثِ آثي ٍ فـبس لَي  PVCاي فبضالة لَلِ ُ: ًىشِ 

فـبس ضؼيف دس لَلِ وـي سَْيِ آة ثبساى ٍ  PVCوبسثشد لَلِ ّبي . ثِ سًگ خبوؼششي سٍؿي سَليذ هي ؿًَذ 

فـبس لَي دس ػيؼشوْبي  PVCّبي اسصبل ثشاي آة ثبساى ثبلىٌْب ٍ لَلِ ّبي اسصبلي سَالشْب اػز اهب وبسثشد لَلِ 

.  فبضالة ػبخشوبى ثِ ػٌَاى لَلِ ّبي ػوَدي ٍ ػوغ آٍسي وٌٌذُ ٍ لَلِ سخليِ اصلي فبضالة اػز 

 

فـبس ضؼيف   PVCهـخصبر لَلِ ّبي 

 

 mmلغش اػوي  40 50 70 100 125 150 200

4 2/3 5/2 2/2 8/1 8/1 8/1 
ضخبهز ػذاس لَلِ 

mm 

 

فـبس لَي   PVCهـخصبر لَلِ ّبي 

 mmلغش اػوي  100 125 150 200

5/4 6/3 3 3 
ضخبهز ػذاس لَلِ 

mm 

 

.  ثش كؼت ًَع لَلِ ٍ اسصبالر ثِ سٍؿْبي هخشلف اًؼبم هي ؿَد وِ ًَع اسصبل ؿؼجي هشذاٍلشش اػز  PVCاسصبل لَلِ ّبي   : 1ًىشِ 

.  دادُ ؿَد سب ػفز گشدد  دليمِ ثِ ّيؾ ٍػِ ًجبيؼشي كشوز 15سب  10اسصبل كذالل ثِ هذر :  2ًىشِ 

 PEهضايبي اًَاع لَلِ ّبي 

.  ، همبٍهز كشاسسي دبييي ٍ لبثليز اًؼغبف خَة اص هضايبي ايي ًَع هي ثبؿذ داؿشي ؿگبلي  –ًَع اٍل 

ّششي داساي ؿگبلي هشَػظ ٍ اًذوي ػخز سش اص ًَع اٍل ّؼشٌذ ٍ دس دهبي ثبال همبٍهشـبى ثيـشش ثَدُ ٍ لبثليز اًجؼبط ة –ًَع دٍم 

.  داسًذ 

دسػِ  -لبثليز اًجؼبط –ثؼيبس ػٌگيي سش اص ًَع لجلي ٍ ؿگبلي ثيـششي داسًذ ٍ ثشسشيي خَاف فيضيىي اص ًظش همبٍهز  –ًَع ػَم 

.  ضشيت صثشي سا داسا ّؼشٌذ ٍ اص ايي سٍ وبسثشد ٍػيؼي دس گبصسػبًي ٍ آثشػبًي داسًذ  –ػخشي 
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اٍسيٌگي ٍ ًش ٍ هبدگي ثب سٍؽ  –ثؼشي  –فلٌـي  –لف دًذُ اي ثِ سٍؿْبي هخز PEاسصبل لَلِ ّبي :  1ًىشِ 

. اسصبل ػَؽ كشاسسي ٍ ػَؽ ػش ثِ ػش اًؼبم هي ؿَد 

.  ايٌؾ ثِ دبييي لبثل اػشا اػز  4اسصبل دًذُ اي دس هَسد وليِ لَلِ ّبي دالػشيىي ػٌگيي ٍ :  2ًىشِ 

  PBهضايبي لَلِ ّبي 

ايي لَلِ ٌّگبم اًؼوبد . دگي ، صًگ صدگي ، خبوْبي اػيذي ٍ سػَة گشفشگي همبٍم اػز ثَسيلي دس ثشاثش خَسدگي ، يخ صلَلِ دلي 

.  اسوؼفش سا سلول هي وٌذ  5/6دسػِ ػبًشي گشاد فـبس  82سشن ًوي خَسد ٍ دس دهبي 

.  ثِ ػجت اًؼغبف دزيشي ايي لَلِ ّبي دس ؿجىِ لَلِ وـي ضشثِ لَؽ اسفبق ًوي افشذ : ًىشِ 

: ُ لَلِ ّبي دٌغ الي* 

ثشاي كل ايي هـىل . خَسدگي ٍ سػَة دس لَلِ ّبي فلضي خؼبسار ٍ هـىالسي سا ثَػَد هي آٍسد دس سبػيؼبر لَلِ وي ػبخشوبى 

اػشفبدُ اصآليبطّبي هخشلف ثب دَؿؾ گًَبگَى اص ساُ كل ّبيي اػز وِ سب وٌَى ثشاي .سب وٌَى سالؿْبي صيبدي صَسر گشفشِ اػز 

. اثش خَسدگي ثِ وبس سفشِ اػز ثي آًىِ ّيؾ يه دبػخي لغؼي ثِ هـىل ثذٌّذ افضايؾ همبٍهز فلض دس ثش

يىي ديگش اص ساُ ّبيي وِ ثشاي دشّيض اص هـىالر لَلِ ّبي فلضي ديـٌْبد ؿذُ اػز اػشفبدُ اص لَلِ ّبي دليوشي اػز اهب ثِ 

ُ خَسدگي ٍ دَػيذگي لَلِ سا كل هي وٌذ اهب وبسگيشي ايي لَلِ ّب دس ػول ًـبى دادُ وِ اگش ؿِ ػبيگضيٌي فلض ثب دالػشيه هؼل

هـىالر ديگشي سا ثبػض هي ؿَد وِ ديؾ اص آى ٍػَد ًذاؿز اص ػولِ ًفَر اوؼيظى ، هلذٍديز دس سلول فـبس يب دهبي ثبال ، 

... . ضشيت اًجؼبط صيبد ٍ 

. ػَدش دبيخ ًمغِ اٍع ّويي سىٌَلَطي اػز ثِ ػٌَاى هظبل . دس ايي ؿشايظ گشٍّي اص داًـوٌذاى ثِ سلفيك فلض ٍ دليوش سَػِ وشدًذ 

وِ  –سلفيمي َّؿوٌذاًِ وِ كبصل آى لَلِ اي اػز دٌغ اليِ ؿبهل يه لَلِ آلَهيٌيَهي ، دٍ اليِ دليوش ٍ دٍ اليِ ؿؼت هخصَف 

ثبال ٍ ًفَر  همبٍهز دس ثشاثش خَسدگي ، صًگ صدگي ، سػَة ٍ دَػيذگي سا اص لَلِ ّبي دليوشي ٍ سَاى سلول كشاسر هذاٍم ، فـبس

ػَدش دبيخ آخشيي دػشبٍسد سىٌَلَطي اػز ّه ثشاي سوبم سبػيؼبر ػبخشوبى لبثل . ًبدزيشي سا اص لَلِ ّبي فلضي ثِ اسص ثشدُ اػز 

. اػشفبدُ اػز ٍ كشي دس ثذسشيي ؿشايظ صذ ػبل ػوش هي وٌذ 

 

ػذٍل همبيؼِ اي ػَدش دبيخ  

ػَدش دبيخ دليوشي فلضي  

خيش خيش ثلي سع  خَسًذگي اص داخل يب خب

خيش خيش ثلي سػَة دزيشي 

ثلي خيش ثلي سلول دهب ٍ فـبس ثبال 
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ون صيبد ون فشيت اًجؼبط عَسي 

خيش ثلي خيش ًفَر اوؼيظى  

خَة ون خَة همبٍهز هىبًيىي  

ثلي خيش ثلي ؿىل دزيشي 

ػجه ػجه ػٌگيي ٍصى 

صيبد صيبد ون ػشػز ًصت 

 

ػبخشبس لَلِ ّبي ػَدش دبيخ  

ايي اليِ فلضي همبٍهز دس ثشاثش فـبس ، . ثذًِ اصلي ػَدش دبيخ سا سـىيل هي دّذ  لِ آلَهيٌيوي ثب ػَؽ عَلي اٍلششاػًَيه ،يه لَ

اص دليوش ػذيذ ( PEX)دس اليِ ّبي داخلي ٍ ثيشًٍي ػَدش دبيخ ثِ ػبي دلي اسيلي هـجه . كشاسر ٍ ًفَر اوؼيظى سا سبهيي هي وٌذ 

PEOC 400ثيؾ اص  5/2س ايي دليوش دس ؿشايظ ػخز وبسي ٍ دس فـبس ٍ دهبي ثبال كشي ثب ضشيت اعويٌبى اػشفبدُ هي ؿَد وِ ػن 

.  ػبل اػز 

.  اليِ ّبي فلضي ٍ دليوش عي فشآيٌذي سَػظ دٍ اليِ ؿؼت هخصَف ثب ّن سلفيك هي ؿًَذ 

: هضايبي لَلِ ّبي دٌغ اليِ 

.  صًگ ًوي صًذ ، سػَة ًوي گيشد ٍ ّشگض ًوي دَػذ  .1

 . كشي خن هي ؿَد ٍ ؿىل هي دزيشد ثِ سا .2

 . ًصت آى ػشيغ ، آػبى ٍ ثذٍى ضبيؼبر هي ثبؿذ  .3

 . ثؼيبس ػجه ٍ كول ٍ ًمل آى آػبى اػز  .4

 .ػذم اهىبى ًفَر اوؼيظى ثِ لَلِ ٍ ػلَيگشي اص لؼي صدگي ٍ سغييش سًگ آة  .5

 .ضشيت اًجؼبط عَلي ثؼيبس ًبؿيض  .6

 . اخل لَلِ افز فـبس ثؼيبس ًبؿيض ثذليل ّوَاس ثَدى ػغق د .7

 . همبٍم دس ثشاثش ضشثِ ٍ هَاد ؿيويبيي  .8

 . همبٍم دس ثشاثش فـبس ثِ ػلز ػَؽ عَلي آلَهيٌيَم  .9

 . دس لَلِ وـي سَوبس هغوئي ٍ دس ًصت سٍوبس صيجب اػز  .10

.  سَاى سلول كشاسر هذاٍم  .11
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: اسصبالر 

دادى لَلِ ، اًـؼبة گيشي ٍ يب سجذيل لغش لَلِ اص  دس لَلِ وـيآة ػشد ٍ گشم هصشفي ثشاي اسصبل لَلِ ّب ثِ يىذيگش ، سغييش ػْز

.  لغؼبسي اػشفبدُ هي ًوبيٌذ وِ آًْب سا اسصبالر يب ٍصبلِ هي ًبهٌذ 

ٍ ػَؿي ػبخشِ هي ؿًَذ وِ هٌلصشاً دس لَلِ وـي آة ػشد ٍ گشم ٍ ثشگـز ( دًذُ اي)ٍصبلِ ّب يب اسصبالر دس دٍ ًَع ديـي يب 

اي ػفيذ اػشفبدُ وشد صيشا اػشفبدُ اص ٍصبلِ ّبي دًذُ اي غيش گبلَاًيضُ هـىل خَسدُ ؿذى ٍ دس  هصشفي ثبيذ اص ًَع ديـي يب دًذُ

.  ًشيؼِ دَػيذگي لَلِ ّب سا ثَػَد هي آٍسد

: هشذاٍلششيي ٍصبلِ ّبي هَسد اػشفبدُ دس سبػيؼبر ثِ ؿشف صيش عجمِ ثٌذي هي ؿًَذ 

: صاًَيي  -1

صاًَي  –دسػِ  90دسػِ هَسد اػشفبدُ لشاس هي گيشد وِ خَد ؿبهل صاًَي لبئن  45يب  90ُ ايي ٍصبلِ ثشاي سغييش ػْز دادى ثِ اًذاص

.  دسػِ ٍ صاًَي سجذيل هي ثبؿذ 45صاًَي سٍديؾ سَديؾ  –دسػِ يب ؿذمي  90صاًَي سٍديؾ ٍ سَديؾ  –دسػِ  45

: دسػِ  90صاًَيي لبئن 

ايي ٍصبلِ دس دٍ ػش اص داخل دًذُ ؿذُ . ُ وـي اص آى اػشفبدُ هي ؿَددسػِ دس لَل 90ٍصبلِ اي اػز وِ ثشاي سغييش ػْز ثِ اًذاصُ 

.  اػز 

: دسػِ  45صاًَيي 

دس لَلِ وـي فبضالة دس .دسػِ هَسد اػشفبدُ لشاس هي گيشد  45دسػِ ثشاي سغييش ػْز لَلِ ، ثب اًلشاف  90ّوبًٌذ صاًَيي لبئن 

ٍػيلِ صاًَيي لبئن اكشوبل ايؼبد گشفشگي دس لَلِ سا افضايؾ هي دّذ ثب دسػِ اي لَلِ وـي ثِ  90هَاسدي وِ سغييش ػْز ٍ اًلشاف 

ايي ٍصبلِ دس دٍ ػش اص داخل .دسػِ ٍ يه ػذد هغضي ؿؼبع اًلٌبي سغييش ػْز ثيـشش هي ؿَد  45اػشفبدُ اص اسصبل دٍ ػذد صاًَيي 

.  دًذُ ؿذُ اػز 

: دسػِ  90صاًَيي سٍديؾ سَديؾ 

ثَدُ ٍلي دس دٍ ػش ثِ سشسيت اص داخل ٍ خبسع دًذُ ؿذُ اػز  90ي هؼشٍف اػز ّوبًٌذ صاًَيي لبئن ايي ٍصبلِ وِ ثِ ًبم صاًَي ؿذك

.  ٍ ػْز لغؼبر ّن لغش وِ يه لغؼِ دس هلل اسصبل اص سٍ ٍ ديگشي اص داخل دًذُ ؿذُ ثبؿذ ثِ وبس هي سٍد 

 

.  دسػِ هي ثبؿذ  45ٍر وِ اًلشاف آى دسػِ ّوبًٌذ ؿذمي هي ثبؿذ ثب ايي سفب 45وبسثشد صاًَي سٍديؾ سَديؾ : ًىشِ 

 

: صاًَي سجذيلي 

.  ايي ٍصبلِ دس دٍ ػش اص داخل دًذُ ؿذُ اػز ٍ ثشاي اسصبل لغؼبر ثب لغشّبي هخشلف هَسد اػشفبدُ لشاس هي گيشد 
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ػِ ساّي   -2

ػِ ساّي سجذيل  –دسػِ  45ػِ ساّي  –ػِ ساّي ّب ؿبهل ػِ ساّي لبئن . اص ايي ٍصبلِ ػْز اًـؼبة گيشي اػشفبدُ هي ؿَد 

.  ػبدُ ٍ سٍديؾ سَديؾ ّؼشٌذ 

: ػِ ساّي لبئن 

ػِ ساّي لبئن وِ ػِ ساّي هؼبدل ًيض ًبهيذُ هي ؿَد ٍصبلِ اي اػز وِ ثشاي گشفشي اًـؼبة ٍ اسصبل اًـؼبثبر فشػي هَسد اػشفبدُ 

ط . سػِ ٍ ّن لغش ثِ لَلِ اصلي ثِ وبس هي سٍد د 90ايي ػِ ساّي اص داخل دًذُ ؿذُ ٍ ثشاي اًـؼبثْبي ثب اًلشاف . لشاس هي گيشد 

:  45ػِ ساّي 

ّوبًٌذ ػِ ساّي لبئن اص داخل دًذُ ؿذُ ٍ دس لَلِ وـي سبػيؼبر فبضالة هَسد اػشفبدُ فشاٍاى داسد ٍػْز اسصبل اًـؼبثبر فشػي ثب 

.  ثِ وبس ثشدُ هي ؿَد  45اًلشاف 

: ػِ ساّي سجذيل 

ايي ٍصبلِ دس اًذاصُ ّبي . اي هشفبٍر ًؼجز ثِ لغش لَلِ اصلي هَسد اػشفبدُ لشاس هي گيشد ػْز اسصبل اًـؼبثْبي فشػي ثب لغشُ

. سجذيلي گًَبگَى ٍ ثِ صَسر دًذُ اص داخل ٍ سٍديؾ سَديؾ سَليذ هي ؿَد 

: ثَؿي  -3

ن ػش آًْب اص خبسع داساي ايي ٍصبلِ سوبهبً اص داخل دًذُ ؿذُ اػز ثِ ّويي هٌظَس هي سَاى ثشاي اسصبل دٍ لَلِ يب دٍ ٍصبلِ وِ ي

.  دًذُ اػز اػشفبدُ ًوَد 

.  ثَؿي سٍديؾ سَديؾ سجذيل هي ثبؿٌذ  –ثَؿٌْب ؿبهل ثَئـي ػبدُ 

:  ثَؿي ػبدُ 

يه لغؼِ اػشَاًِ سَ خبلي ٍ سيخشِ ؿذُ اص ؿذى اػز وِ اص داخل دًذُ ؿذُ اػز ايي ٍصبلِ ػْز اسصبل دٍ لَلِ ّن لغش ٍ دس 

.  لشاس هي گيشد ساػشبي ّن هَسد اػشفبدُ 

: ثَؿي سٍديؾ سَديؾ 

ّوبًٌذ ثَؿي ػبدُ اػز ٍلي دس دٍ ػش ثِ سشسيت اص داخل ٍ خبسع دًذُ ؿذُ اػز ٍ ػْز اسصبل دٍ لغؼِ وِ يىي اص سٍ ٍ ديگشي اص 

.  داخل دًذُ ؿذُ ثبؿذ هَسد اػشفبدُ لشاس هي گيشد 

: ثَؿي سجذيل 

ٍر اػز ٍ ػْز اسصبل دٍ لَلِ ثب لغشّبي هخشلف ٍ دس ساػشبي ّن هَسد ايي ثَؿي اص ؿذى سيخشِ ؿذُ ٍ لغش دٍ ػش آى هشفب

.  اػشفبدُ لشاس هي گيشد 

ؿْبس ساّي   -4
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وِ ّوبًٌذ ػِ ساّي ػبدُ ٍ سجذيل دس اًذاصُ ّبي هخشلف سَليذ ؿذُ ٍ ػْز اسصبل اًـؼبثبر  ٍصبلِ ّبيي ّؼشٌذ

.  فشػي هَسد اػشفبدُ لشاس هي گيشد 

وبسثشد ايي ًَع ٍصبلِ ّب دس سبػيؼبر لَلِ وـي فبضالة ًبدس . ساّي ػبدُ ٍ ؿْبسساّي سجذيل هي ثبؿٌذ ؿْبسساّي ّب ؿبهل ؿْبس 

. ثَدُ ٍ كشي الومذٍس اص اسصبل اًـؼبثبر ؿْبس ساّي دس لَلِ ّبي ثب لغش ون خَدداسي هي ؿَد 

هغضي   -5

ُ وِ دٍ ػش آى اص خبسع دًذُ هي گشدد ػبخشِ هي ؿًَذ اص يه لغؼِ لَلِ وَسبُ دٍ ػش دًذُ ٍ يه لغؼِ آّي سيخشِ ؿذُ ثِ ؿىل لَل

.  ثشاي اسصبل اػضاي ػيؼشن لَلِ وـي ثِ خصَف اسصبل دٍ ٍصبلِ ثِ يىذيگش هَسد اػشفبدُ لشاس هي گيشد . 

ى ٍ اص هغضي سجذيل سٍديؾ سَديؾ ّوبًٌذ ثَؽ. سٍديؾ سَديؾ سجذيل ٍ سٍديؾ سجذيل هي ثبؿٌذ  –هغضي ّب ؿبهل هغضي سٍ ديؾ ػبدُ 

. ػِ ساّي سجذيل ثشاي سغييش لغش دس لَلِ وـي اػشفبدُ هي ؿَد 

 

. اص هغضي ّبي سجذيل سٍديؾ ًيض ثشاي سغييش لغش دس لَلِ وـي اػشفبدُ هي ؿَد  :ًىشِ 

 

هْشم هبػَسُ   -6

لغؼِ ّش وذام ثِ ايي دٍ . ٍصبلِ اي اػز ػْز اسصبل دٍ لؼوز اص ػيؼشن لَلِ وـي وِ اص دٍ لؼوز ًش ٍ هبدُ سـىيل ؿذُ اػز 

عَس ػذاگبًِ سٍي لَلِ يب اسصبالر ديگش ثؼشِ ؿذُ ٍ ػذغ ثب ػفز وشدى ًش ٍ هبدُ ٍ ثؼشي هْشُ ٍاػظ اسسجبط ثيي اػضاي اسصبل 

. دٌّذُ ثشلشاس هي ؿَد 

داؿشي ، سَْيِ وبسثشد ايي ٍصبلِ دس اسسجبط دادى لَلِ ّبي فبضالة ثؼيبس ون اػز ٍ ثيـششيي هَسد اػشفبدُ آى دس لَلِ وـي آة ثِ

. فبضالر ٍ هذاسّبي ثؼشِ هي ثبؿذ ٍ هؼوَالً دس سؼويشار لَلِ وـي وبسثشد صيبدي داسد 

. ثشاي ثؼشي هْشُ ٍ هبػَسُ كشوبً اص آؿبس والغي اػشفبدُ ؿَد : ًىشِ 

 

: دس دَؽ  -7

ؽ اص سٍ دًذُ هي ؿًَذ ٍ هلل دسدَؽ ّب ثِ صَسر دي.ٍصبلِ اي اػز وِ ػْز هؼذٍد وشدى اًـؼبثبر لَلِ وـي ثِ وبس هي سٍد 

ايي ٍػيلِ دس ػيؼشن ّبي لَلِ وـي فبضالة دس اًشْبي هؼيش لَلِ وـي يب دسيـِ ّبي . آؿبسگيشي آى ػوَهبً ؿْبس گَؽ اػز 

.  ثبصديذ ًصت هي گشدد 
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هالً دبن ثبؿذ دس اسصبل ديـي لَلِ ّب ثبيذ سَػِ داؿز وِ اٍالً داخل لَلِ ٍ اسصبالر اص سٍغي ٍ هَاد خبسػي وب: ًىشِ 

طبًيبً عَل لؼوز دًذُ ؿذُ عَسي ثبؿذ وِ ٌّگبم ديـظيذى دس هلل اسصبل ثِ لجِ اًشْبيي لَاصم اسصبلي لَلِ وـي 

. وِ اص داخل دًذُ ؿذُ اًذ سىيِ وٌذ 

 

فلٌؾ   -8

ًِ آى سا فلٌؾ وَس هي صفلِ هذٍس ؿذًي اػز وِ ثشاي ثؼشي اسصبالر فلٌـي يب لَلِ ّبي فلٌؾ داس اػشفبدُ هي ؿَد ٍ ًَع ثي دّب

. ًبهٌذ 

ثشاي آة ثٌذي اسصبالر فلٌـي ثبيؼشي اص ٍاؿش اػشفبدُ ًوَد ٍ ايي وبس ثب لشاس دادى يه ٍاؿش ثيي ػغَف اسصبل ٍ هلىن وشدى 

ام وـيذُ ؿًَذ سب فـبس ثشاثش سٍي ٍاؿش دس سنديـْبي فلٌؾ صَسر هي گيشد اهب ثبيذ دلز وشد وِ ّوِ ديـْب ثِ عَس يىٌَاخز ثبال 

.  ًمبط ٍػَد داؿشِ ثبؿذ 

ٍاؿشّب هوىي اػز اص ٍسق الػشيىي ، الػشيه هٌؼيذ داس ، دٌجِ ًؼَص ، كلمِ ّبي فلضي ًشم هَػذاس يب ديگش هَاد گًَبگَى ثؼشِ ثِ 

. وبسثشد خظ لَلِ ٍ فـبس اػوبلي ػبخشِ ؿًَذ 

ؿًَذ ، اغلت دس خظ لَلِ ّبي فـبس ثبال ثِ ٍاؿشّبي فلضي ثيضي ؿىل يب ّـز ضلؼي وِ دسٍى ؿيبسّبي ػغق فلٌؾ ّب ًصت هي 

وبس هي سًٍذ گبّي اٍلبر فلٌـْب ثب يه ثشػؼشگي ػبخشِ هي ؿًَذ وِ دسٍى يه سَسفشگي هـبثِ دس فلٌؾ همبثل ًصت هي ؿَد ٍ 

.  ثشاي آة ثٌذي اسصبل ٍاؿشي دس سَسفشگي لشاس هي گيشد 

 

.  يؼز ٍلشي وِ فلٌـْب دسص ػَؽ هي ؿًَذ ًيبصي ثِ ٍاؿش ى: ًىشِ 

 

ٍػبيل آة ثٌذي  

: آة ثٌذي ديًَذّبي لَلِ گبلَاًيضُ ثِ سٍؿْبي صيش اًؼبم هي گيشد 

( : خويش)آة ثٌذي ثب اػشفبدُ اص هَلذ لضع وٌٌذُ  -1

سشويجبر . لجل اص ايٌىِ لَلِ ّبي كذيذ ؿذُ ثِ يىذيگش ٍصل ؿًَذ الصم اػز هلل كذيذُ ؿذُ ثب هبدُ لضع وٌٌذُ آغـشِ ؿَد 

سٍغٌْبي غليظي وِ ثشاي آة ثٌذي اسصبالر لَلِ ثِ وبس هي سًٍذ هَاد اخشصبصي ثَدُ وِ داساي گشافيز ًشم ثِ كبلز هؼلك گشافيز يب 

 –ايي هبدّفمظ سٍي لؼوز كذيذ ؿذُ لَلِ صدُ هي ؿَد وِ ثبػض لضع ؿذُ . يب هخلَط ثب سٍغٌْبي لضع ٍ ػبيش هَاد هي ثبؿذ 
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ادُ هبًغ اص اوؼيذ ؿذى لؼوز كذيذُ ؿذُ وِ دَؿؾ گبلَاًيضُ آى دس ايي م. كفبظز ٍ ػض ثْشش اسصبل هي گشدد 

.  اطش دًذُ ؿذى اص ثيي سفشِ اػز هي ؿَد ٍ ًـز آة سا اص هلل اسصبل غيش هوىي هي ػبصد 

ُ ػشة ػفيذ يب ّش دٍ آًْب هبًٌذ سشويجبر گشافيىي هخلَط ثب سٍغي يب گشيغ هي سَاًٌذ ثِ ػٌَاى يه سشويت لضع وٌٌذ –ػشة لشهض 

.  هلبفظ ٍ ػضم وٌٌذُ ثشاي ديًَذّبي دًذُ اي هصشف ؿًَذ 

.  همذاس لضع وٌٌذُ ًجبيذ ثِ اًذاصُ اي ثبؿذ وِ ثبػض هؼذٍد ؿذى يب وبّؾ لغش داخلي لَلِ گشدد : ًىشِ 

 

: آة ثٌذي ثب اػشفبدُ اص خويش ٍ وٌف  -2

سٍؽ وبس ثِ ايي سشسيت اػز وِ اثشذا خويش لَلِ وـي . ؿَد هَاسد ثشاي ديًَذ آة ثٌذي اص اليبف وٌف ٍ خويش اػشفبدُ هي دس ثيـشش 

ثِ همذاس هٌبػت ثب عَل ٍ ػوك لؼوز كذيذُ ؿذُ سٍي آى هبليذُ هي ؿَد ٍ ػذغ اليبف هشٌبػت ثب ػوك ٍ عَل هلل ديـؾ ٍ ثب 

يبس دًذُ ّب گشدد ضخبهز يىٌَاخز اًشخبة ٍ ػْشي وِ ديـؾ ٍصبلِ ثش سٍي دًذُ هَػت ػفز ؿذى ٍ فشٍ سفشي ثيـشش وٌف دس ؽ

. ديـبًذُ ٍ ثب ايؼبد گشُ ػبدُ ٍ يىٌَاخز دس اًشْبي لؼوز دًذُ ؿذُ هؼذداً يه اليِ خويش ثش سٍي آى هبليذُ هي ؿَد 

اليبف وٌف ّيؾ گًَِ هلبفظشي اص لَلِ ٍ ٍصبلِ ًىشدُ ٍ فمظ ثب دش وشدى وبهل فضبي خبلي ثيي دًذُ ّب آة ثٌذي ًؼجشبً سضبيشجخـي 

. ًذ سا فشاّن هي ن

 

: آة ثٌذي ثب اػشفبدُ اص ًَاس سفلَى 

اص ًَاسّبي سفلَى ثِ ػلز گشاى ثَدى ثيـشش دس . ًَاسّبي سفلَى ػوَهبً ثِ صَسر لشلشُ اي ٍ ثب يه دس دَؽ هلبفظ سَليذ هي ؿًَذ 

.  لَلِ وـي ثب لغشّبي ون ، لَلِ وـي سٍوبس ، اسصبل ؿيش آالر ٍ لَلِ ّبي وشٍهي اػشفبدُ هي ؿَد 

: ًَاسّبي سفلَى ٍيظگي 

.  دش وشدى يىٌَاخز فضبي خبلي ثيي دًذُ ّب  -1

 . دَؿؾ ػغق كذيذُ ؿذُ  -2

 .كفبظز ًؼجي لَلِ  -3

 . سويضي سٍي وبس  -4

. هغبثك كشوز ػمشثِ ّبي ػبػز ديـيذًَاس ٍ وٌف سا ّوَاسُ ثبيؼشي دس ػْز ديؾ دًذُ ّب : ًىشِ 
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