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 1399مبحث نهم مقررات ملی ساختمان وریایش سال 

  9  مبحث

 ٭الئڈ ي سٮبٍٔٴ  9-2 1-9

 (9)ص٭الئڈ اهشٞبٍْ   9-2-2

 ياكي سٮَٔٴ ٭الډز

 ٠حؼ٠ؼةِ ٠یٞی ق٨د. گیؼی ٠ی ا٣غازق ی ّى٨ ک٥ جا ةؼ ةیؼك٣ی آر٠اج٨ر ّؼوی ؿٌش ٠ٌِٛ ٦ـح٥    

 ٠حؼ٠ؼةِ ٠یٞی ق٨د. ؿٌش ٠ٌِٛ ٣اظاٝل یک ّى٨ ةح٤ی در یک ٠ٌِٛ ٠س٨ؼ ٗىای ظاٝی ٨ُ٤٠ر ١٣ی   

 (48)ص سٮبٍٔٴ ا٦ٝالكبر  9-2-3

ا٦ٝالف 

 ٵبٍٕٓ
 سٮَٔٴ ا٦ٝالف ا٦ٝالف اوڂچٕٖٓ

              ای ٚالب ٝؼزق

ةا ٨ًؿ ٦ا،  ؿ٤ساٚی یا ك دكرگیؼ٦ا ٦ا، ظا٨٠ت ةیكحؼ ةؼ ركی یا ك درز٥ 135 ظٟ ةا ٚالب

 دكرگیؼ٦ای ة٥ ٠حْٞٙ ٦ای ٠حؼ. ٚالب ٠یٞی 75 ك یا ٌٚؼ ةؼاةؼ 6 صغاٜٚ ظٟ از ةْغ ٠ـحٛیٟ

 آر٠اج٨ر٦ای ةایغ ای ٝؼزق ٦ای ٚالب .ةاق٤غ داقح٥ ةیكحؼ یا درز٥ 90 ظٟ ج٨ا٤٣غ ٠ی ای دایؼق

 . ةاقغ داظٜ ة٥ رك ٦ا آف ٠ـحٛیٟ ٨ًؿ ك ةؼ گیؼ٣غ در را ٨ًٝی

 ډٚوٞبر ډپبوٕپٓ ثشه   9-3

 (55)ص ٕجټ ثشه ي ډٮمًڅٓ ثشه 9-3-2

 ٣حایر اؿاس ةؼ ةایغ ای ؿازق ؿتک ةح٢ چگاٝی. ق٨د ٨ُ٤٠ر ٠ی ٠حؼ٠کْب در کی٨ٞگؼـ 2300 ةا ةؼاةؼ ٠ضاؿتات در ٨١ْ٠ٝی ةح٢ چگاٝی 9-3-2-1

  .ةاقغ ٠حؼ٠کْب ةؼ کی٨ٞگؼـ 1400 از ک١حؼ ٣تایغ آف ٠ٛغار كٝی ق٨د؛ جْیی٢ آز٠ایف

  √٦ا از  آف در ک٥ ٣ا٥٠ آیی٢ ای٢ ركاةي ی کٞی٥ ؿتک، ٦ای ةح٢ ٠كعنات کؼدف ٨ُ٤٠ر ةؼای 9-3-2-2
  

 ٦ای دا٥٣ ؿ٤گ جؼکیب ة٥ ج٨ز٥ ةا 1-3-9 زغكؿ در   وؼیب گؼدد، ٠ی وؼب 2-3-9 یا ك 1-3-9 زغاكؿ ٠ٌاةٙ λ وؼیب در اؿث، قغق اؿح٘ادق

 (55ق٨د. )ص ةا ج٨ز٥ ة٥ چگاٝی ةح٢ جْیی٢ ٠ی 2-3-9 ، یا در زغكؿ4985ك  ٠302ٌاةٙ اؿحا٣غارد٦ای ٠ٞی  جؼجیب ة٥ ؿتک ك ٨١ْ٠ٝی

 (56)صَب ىاوٍثب سًػٍ ثٍ سَٽٕت   ١َٔت اٝالف  1-3-9ػييڃ 
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 مبحث  نهم مقررات ملی ساختمان عــــــمران 1در22 9فصل 

  9  مبحث

ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣ـتث صسٟ ریؽدا٥٣ ٨١ْ٠ٝی ة٥ صسٟ کٜ  85/0ك  75/0یاةی ظٌی ةی٢  از دركف  ٦ای ٣ی٥١ ؿتکغا٥٣ جؼکیتی، ٠ٛغار  ةؼای ةح٢ ]1[

 (56آیغ.)ص دا٥٣ ٨١ْ٠ٝی ة٥ صسٟ کٜ ٨٠اد ؿ٤گی ةغؿث ٠ی ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣ـتث صسٟ درقث 00/1جا  85/0دا٥٣ ك ةی٢  ؿ٤گ

(56)صؿڂبڅٓ ثشه ثب سًػٍ ثٍ  ١َٔت اٝالف  2-3-9ػييڃ 

 
 گؼدد. ٨ُ٤٠ر ٠ی 0/1ةؼای ةح٢ ةا چگاٝی ٨١ْ٠ٝی ةؼاةؼ     ٠ٛغار  9-3-2-3

 (٨ُ٤٠56ر ق٨د. )ص 75/0ةا  ةؼاةؼ ةایغ ؿتک ٦ای ا٨٣اع ةح٢ ةؼای   وؼیب آر٠اج٨ر٦ا، گیؼایی ٨ًؿ ٠ضاؿتات در  9-3-2-4

   ثشه، ْ ډٚوٍٞ ٵٚبٍْ ډٺبيډز  9-3-3
   

   ةح٢، ی ٠كعن٥ ٗكاری ٠ٛاك٠ث  9-3-3-1
 ارج٘اع ك 150 ٌٚؼ ة٥ ای اؿح٨ا٥٣ ی ٥٣٨١٣ دك ركی صغاٜٚ ةؼ ركزق 28 ٦ای آز٠ایف اؿاس ةؼ ةایغ ،  

 ٦ا ٥٣٨١٣ آز٠ایف ةؼای دیگؼی ؿ٢ ک٥ م٨رجی در. ق٨د جْیی٢ ٠حؼ ٠یٞی 200 ك ارج٘اع 100 ٌٚؼ ة٥ ای اؿح٨ا٥٣ ی ٥٣٨١٣ ؿ٥ صغاٜٚ یا ٠حؼ ٠یٞی 300

 (57)ص .گؼدد ذکؼ ؿاظث ٠غارؾ در ةایغ ةاقغ، ٣ُؼ ٨٠رد

   ٠ٛغار  9-3-3-3
 ق٨د: گؼٗح٥ ٣ُؼ در زیؼ ٦ای ٠ضغكدیث ة٥ ج٨ز٥ ةا ةایغ   

 . اؿث ٠گاپاؿکاؿ 50 آف صغاکذؼ ك ٠گاپاؿکاؿ 20 ةا ةؼاةؼ ؿتک ك ٨١ْ٠ٝی ٦ای ةح٢ ا٨٣اع ةؼای ٠ٛغار صغاٜٚ -اڅٴ

 70 جا ٨١ْ٠ٝی ٦ای ةح٢ در را ٠ٛاك٠ث صغاکذؼ ج٨اف ٠ی زیؼ، پ ة٤غ قؼایي جأ٠ی٢ ةا قا٨ٝدق، ركی از ًت٥ٛ 20 از ة٤ٞغجؼ ٦ای ؿاظح١اف در -ة

 (57)ص. داد اٗؽایف ٠گاپاؿکاؿ

  اؿث. پػیؼ ا٠کاف ازؼا در ٠ٛاك٠حی چ٤ی٢ آكردف ةغؿث ک٥ ق٨د دادق ٣كاف ةح٢ کی٘یث ک٤حؼؿ ةؼای كیژق جغاةیؼ ةی٤ی پیف ةا -ح

   ٠ٛغار صغاٜٚ ،20 ٗنٜ ٨٠و٨ع كیژق، ةؼ ٝؼزق ٦ای ؿازق در -ر
 ؿتک ٦ای ةح٢ ةؼای آف صغاکذؼ ك ٠گاپاؿکاؿ 25 ك ؿتک ٨١ْ٠ٝی ٦ای ةح٢ ةؼای  

 (57)ص. ةاقغ ٠ی ٠گاپاؿکاؿ 35

   ٠ٛغار صغاٜٚ ٨٠ارد کٞی٥ در -ص
 (57)ص .ق٨د گؼٗح٥ ٣ُؼ در ک١حؼ قغق، جْیی٢ 1-پ-9 پی٨ؿث و٨اةي ًتٙ ةح٢، دكاـ ةؼای آ٣چ٥ از ٣تایغ   

 ثشه ثىيْ ٍىٌ  9-3-4

 (58)ص :اؿث زیؼ جؼجیب ة٥ ٨١ْ٠الً آف ی ٠كعن٥ ٠ٛاك٠ث اؿاس ةؼ ةح٢ ة٤غی ردق  9-3-4-1 

  30   35   40   45   50   55   60   65   70   25   20  16   12   10 
  ةح٢  ی ٠كعن٥ ٗكاری گؼ ٠ٛاك٠ث ةیاف  اّغاد ةْغ از 

 .ةاق٤غ ٠ی ٠گاپاؿکاؿ ةؼصـب  

     ثشه، ځٖٕوشڂٓ ډييڃ  9-3-5

 (58)ص .ق٨د ٠ی ٠ضاؿت٥( 1-3-9) ی راة٥ٌ از ةح٢، گـیعحگی ٠غكؿ  9-3-5-1

(9-3-1                                                                                               )          √  
   

    ثشه، ْ االٕشٕٖٕشٍ ډييڃ  9-3-6

 (58)ص ٠ضاؿت٥ ٨١٣د.( ب-2-3-9)اٖٝ( ك یا -2-3-9) ی راة٥ٌ دك از یکی از ج٨اف ٠ی را ةح٢ االؿحیـیح٥ ٠غكؿ  9-3-6-1

 ٠حؼ٠کْب: ةؼ کی٨ٞگؼـ 2560ك  1440ةی٢     ةح٢ چگاٝی ةا ٦ای ةح٢ االؿحیـیح٥ وؼیب -

           
   √  

   

 اڅٴ( -9-3-2)

 ق٨د:  م٨رت زیؼ ٨٣قح٥ ٠ی کی٨ٞگؼـ ةؼ ٠حؼ٠کْب، ة٥ ٦2300ای ٨١ْ٠ٝی ةا چگاٝی  راة٥ٌ ٨ٗؽ ةؼای ةح٢ -

  √       ة(                                                                                                     -9-3-2)
   

 در ٣یؽ پارا٠حؼ ای٢ ک٥ آف قؼط ة٥ ٨١٣د؛ ةح٢ جْیی٢ ی ركزق 28 ٦ای ٥٣٨١٣ ركی ةؼ آز٠ایف ٠ت٤ای ةؼ ج٨اف ٠ی را ةح٢ االؿحیـیح٥ ٠غكؿ  9-3-6-2

 (58)ص .ق٣٨غ ارائ٥ ؿاظث ٠غارؾ در    جْیی٢ ٦ای آز٠ایف ٣حایر ك قغق ٨ُ٤٠ر ةح٢ ٠ع٨ٞط ًؼح

 ثشه،  دًإًن ١َٔت  9-3-7

 .آكرد دؿث ة٥ ٠ْحتؼ ٦ای آز٠ایف ًؼیٙ از را آف ٠ٛغار یا ك ٨١٣د؛ ٗؼض 2/0 ةا ةؼاةؼ یا ج٨اف ٠ی را پ٨اؿ٨ف وؼیب ٨١ْ٠ٝی، ةح٢ در  9-3-7-1

 (59)ص

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

  120  

 سخته ولی با ما آسونه مبحث   نهم مقررات ملی ساختمان

  9  مبحث

 ثشه كَاٍسٓ اوجٖب٣ ١َٔت  9-3-8

10  10ةا ةؼاةؼ درمغ 20 جٛؼیب ةا ك ٦ا دا٥٣ ؿ٤گ ٨٣ع ة٥ ج٨ز٥ ةا ج٨اف ٠ی را صؼارجی ا٣تـاط وؼیب ٨١ْ٠ٝی، ٦ای ةح٢ در  9-3-8-1
6-
 ٦ؼ در  

 (59)ص .٨١٣د ٨ُ٤٠ر ی ؿٞـی٨س درز٥

 ډٚوٞبر آٍډبسًٍَب  9-4

 ة٥ ٨ٗالدی ٦ای ؿیٟ ك ٨٣ردیغق گؼـ ة٥ آر٠اج٨ر٦ای ٨ٗالدی ٠یٞگؼد٦ای. ةاق٤غ ٠ی ٦ا ؿیٟ ك ٠یٞگؼد٦ا قا٠ٜ ٨ٗالدی آر٠اج٨ر٦ای  9-4-1-2

 (61)ص .ق٣٨غ ٠ی ج٨ٝیغ آزغار ك ؿادق ا٨٣اع در آر٠اج٨ر٦ا ای٢. گؼد٣غ ٠ی اًالؽ قغق امالح ؿؼد یا ٨٣ردیغق ؿؼد آر٠اج٨ر٦ای

  ٍيٗ ٕبهز ثٍ سًػٍ ثب آٍډبسًٍَب ثىيْ ٥جٺٍ  9-4-3
 (62ق٣٨غ: )ص ٠ی ة٤غی دؿح٥ گؼكق ؿ٥ ة٥ ؿاظث ركش ٣ُؼ از آر٠اج٨ر٦ا

 ؛٨ٗ3132الد گؼـ ٨٣ردیغق ةؼ اؿاس اؿحا٣غارد ٠ٞی ایؼاف ة٥ ق١ارق  -1

 ركی صغیغق، ةؼ از گػرا٣غف یا ك کؼدف، ٨٣رد یا ؿؼد امالح قغق، ک٥ ةؼ ادؼ ا٣ساـ ١ّٞیات ٠کا٣یکی ٣ُیؼ پیچا٣غف، کكیغف، ٨٣ردیغق ؿؼد ٨ٗالد -2

 (62)ص ؛11558 ق١ارق ة٥ ایؼاف ٠ٞی اؿحا٣غارد اؿاس آیغ ةؼ دؿث ٠ی ة٥ ؿؼد صاٝث در ٨٣ردیغق گؼـ ٠یٞگؼد٦ای

 گؼـ صاٝث در ٨٣ردیغق گؼـ ٠یٞگؼد٦ای ركی دادف ةؼ آب ك گؼ٠ایف ٣ُیؼ ٠کا٣یکی ١ّٞیات ا٣ساـ ادؼ ةؼ ک٥ كیژق، ٨ٗالد یا قغق امالح ٨ٗالد گؼـ -3

 (63)ص .آیغ ٠ی دؿث ة٥

 دٌَْٔ ٙپڄ و٪َ اُ آٍډبسًٍَب ثىيْ ٥جٺٍ  9-4-4

 (63ق٣٨غ: )ص ٠ی جٛـیٟ دؿح٥ ؿ٥ ة٥ پػیؼی قکٜ ٣ُؼ از ٨ٗالدی آر٠اج٨ر٦ای  9-4-4-1

 . اؿث ٠ك٨٧د جـٞیٟ ی پ٥ٞ دارای آف کؼ٣ف - ج٤ف ٤٠ض٤ی ک٥ ،(240 ) ٣ؼـ ٨ٗالد -اٖٝ

 . اؿث ٠ضغكد ةـیار جـٞیٟ ی پ٥ٞ دارای آف کؼ٣ف -ج٤ف  ٤٠ض٤ی (، کS400 ,  350 ,  340٥ , 420 ) ؿعث ٣ی٥١ ٨ٗالد -ب

 (63)ص .اؿث جـٞیٟ ی پ٥ٞ ٗاٚغ آف کؼ٣ف -ج٤ف  ٤٠ض٤ی ک٥ ،(500  , 520 ) ؿعث ٨ٗالد -پ

 (64َبْ ٽٚٚٓ آٍډبسًٍَب )ٛ ئْځٓ  2-4-9ػييڃ 

 
 ٠الؾ ةایغ    آز٨٠ف، ٨ًؿ صغاٜٚ ذکؼ ٨ًؿ ّغـ م٨رت در. اؿث کاٗی گـیعحگی کؼ٣ف ٠یؽاف جْیی٢ ةؼای آز٨٠ف ٦ای ٨ًؿ از یکی ا٣حعاب ]1[

 (64)ص. ةاق٤غ ٠ی آر٠اج٨ر ٌٚؼ ةؼاةؼ 10 ك 5 ةا ةؼاةؼ جؼجیب ة٥ ،3132 ق١ارق ة٥ ایؼاف ٠ٞی اؿحا٣غارد ًتٙ ةؼ     ك    ٦ای ٨ًؿ. گیؼد ٚؼار ١ّٜ

 ازای ة٥ درمغ 2 ١٠ک٢ اؿث جا   قغق ةؼای  کؼ٣ف جْؼیٖ ٠ٛغار صغاٜٚ اؿث، ةیكحؼ یا ٠حؼ ٠یٞی 32 ٦ا آف اؿ١ی ٌٚؼ ک٥ ٠یٞگؼد٦ایی ةؼای ]2[

 (64)ص .ق٨د ٠ی ٠ضغكد درمغ 4 ة٥ زغكؿ در قغق ارائ٥ ٠ٛادیؼ از صغاٜٚ کا٦ف صغاکذؼ. یاةغ کا٦ف ٌٚؼ، در اٗؽایف ٠حؼ ٠یٞی 3 ٦ؼ

 در. ةاقغ ٠ی 25/1 ةا ةؼاةؼ جـٞیٟ ج٤ف صغ ج٤ف ة٥ کككی ٠ٛاك٠ث ٣ـتث صغاٜٚ ،2-4-9 زغكؿ در قغق ذکؼ آر٠اج٨ر٦ای در  9-4-5-2

 (64اؿث. )ص 03/1ةا  ةؼاةؼ ٨ٗؽ ٣ـتث صغاٜٚ ٨٣ردیغق، ؿؼد آر٠اج٨ر٦ای
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 دٌَْٔ  هڈ َبْ ئْځٓ  9-4-6

 180 ی ا٣غازق ة٥ ظ١كی ٗک یک دكر ةاق٤غ ٚادر 8103-1 ق١ارق ة٥ ایؼاف ٠ٞی اؿحا٣غارد اؿاس ةؼ ظ١ف آز٨٠ف در ةایغ آر٠اج٨ر٦ا  9-4-6-1

 آر٠اج٨ر ٌٚؼ ةا ٠ح٤اؿب ظ١كی ٗک ٌٚؼ. ٣ك٨د ایساد ًتیْی دیغ ةا ٠كا٦غق ٚاةٜ ظ٨ردگی جؼؾ گ٥٣٨ ٦یچ ٦ا آف ظارزی ٠ضیي در ك قغق ظٟ درز٥

 (65)ص .ةاقغ ٠ی 3-4-9 زغكؿ ٠ٌاةٙ ك ة٨دق

 (65)صهم٘  آُډًن ىٍ همٚٓ ٵټ ٹ٦َ  3-4-9ػييڃ 

 
 (66)ص دٌَْٔ َبْ ػًٗ ئْځٓ  9-4-7

 ةؼ ةایغ کاری ز٨ش ١ّٞیات ا٣ساـ ك گؼـ پػیؼی آر٠اج٨ر٦ای ٨٠رد اؿح٘ادق در ةح٢ آر٥٠ ك صغاٜٚ د٠ای ٨٠رد ٣یاز پیف ز٨ش قؼایي  9-4-7-1 

 .ةاق٤غ 21056-1ك  3132 ٦ای ق١ارق ایؼاف ة٥ ٠ٞی اؿحا٣غارد٦ای ٠ت٤ای

 .ق٣٨غ ا٣ساـ ٣تایغ جؼ پایی٢ ك درز٥ ؿٞـی٨س -18 د٠ای در کاری ز٨ش ١ّٞیات  9-4-7-2

 (66)ص .ةاقغ ١٣ی ٠ساز قغف ؿؼد ٗؼآی٤غ ة٥ قحاب دادف .ق٨د ًتیْی ؿؼد ٨ًر ة٥ آر٠اج٨ر جا داد ازازق ةایغ کاری، ز٨ش پایاف از ةْغ  9-4-7-3

 ٥َاكٓ ىٍ آٍډبسًٍَب وٕبُ ډًٍى ډٚوٞبر  9-4-8

 ٦ا دكرپیچ در ٗٛي ؿادق آر٠اج٨ر٦ای از ةاق٤غ. اؿح٘ادق آزغار ةایغ آر٥٠ ةح٢ ٦ای ؿازق در ٠نؼٗی ّؼوی ك ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای ی کٞی٥  9-4-8-1

 .اؿث ٠ساز

 (68)صٽبٍثَى آٍډبسًٍَبْ آػياٍ ٥ًڅٓ ي ٭١َٓ   4-4-9ػييڃ 

 
 ةؼای ٦ؼ ردق آر٠اج٨ر اؿث.   اّغاد ای٢ ؿح٨ف ةیا٣گؼ صغاکذؼ ٠ٛغار  ] 1[

 ٦ای آزغار ز٨قی ٣یؽ ٠ساز اؿث. اؿح٘ادق از قتک٥  ]2[
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 (69ٽبٍثَى آٍډبسًٍَبْ ىيٍدٕؾ ٕبىٌ )ٛ  5-4-9ػييڃ 

 
 جؼ ةؽرگ ٌٚؼ٦ای ةا آزغار ٦ای ؿیٟ از اؿح٘ادق م٨رت در. اؿث ٠ساز ٠حؼ ٠یٞی 16جا  5/1 ٌٚؼ٦ای از اؿح٘ادق ٗٛي آزغار، ٦ای ؿیٟ در  9-4-8-8

 .گؼد٣غ ٠ی ٠ضاؿت٥ 7-3-21-9 ة٤غ از اؿح٘ادق ةا ك ؿادق، ٦ای ؿیٟ ٠كاة٥ ٦ا ؿیٟ ای٢ ٨١٣دف ٨ُ٤٠ر ةا كم٥ٞ ك ٧٠اری ٦ای ٨ًؿ ٠حؼ، ٠یٞی 16 از

 (69)ص

 جضث ک٥ ٦ٟ ة٤غ جیؼ٦ای ك ٦ا پای٥ دی٨ار ز٥ٞ١ ٦ا از آف ازؽای ك كیژق ای ٝؼزق دی٨ار٦ای ك كیژق ٦ای ٚاب در آزغار ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای در  9-4-8-9

 (69)ص: ق٣٨غ اروا زیؼ قؼط ؿ٥ ةایغ گیؼ٣غ، ٠ی ٚؼار ج٨أـ م٨رت ة٥ دك ٦ؼ یا ك ٠ض٨ری، ٣یؼكی ظ١كی، ٤ٝگؼ ادؼ

 . ٣ؼكد ٗؼاجؼ ٠گاپاؿکاؿ 125 از ةیف ،   ٠ضاؿتات، در جـٞیٟ صغ ج٤ف از آز٠ایكگاق در قغق گیؼی ا٣غازق جـٞیٟ ج٤ف -اڅٴ

  .٣تاقغ ک١حؼ 25/1 از آز٠ایكگاق در قغق گیؼی ا٣غازق جـٞیٟ صغ ج٤ف ة٥ آز٠ایكگاق در قغق گیؼی ا٣غازق کككی جاب ٣ـتث -ة

 ةؼای درمغ، 14 ةا ةؼاةؼ ٠حؼ ٠یٞی 20 جا 10 ٌٚؼ ة٥ آر٠اج٨ر٦ای ةؼای ٠حؼی ٠یٞی 200 آز٨٠ف ٨ًؿ در گـیعحگی ٨ًؿ ازدیاد درمغ صغاٜٚ -ح

  ةاقغ. درمغ 10 ةؼاةؼ ٠حؼ ٠یٞی 57 جا ك ٠حؼ ٠یٞی 35 از جؼ ةؽرگ ٌٚؼ ة٥ آر٠اج٨ر٦ای ةؼای ك درمغ 12ةؼاةؼ  ٠حؼ ٠یٞی 35 جا 22 ٌٚؼ ة٥ آر٠اج٨ر٦ای

-9 زغاكؿ در ک٥ آر٠اج٨ر٦ائی در. ةاقغ ١٣ی كیژق ٠ساز ٦ای ٚاب در ٠گاپاؿکاؿ 550 از ةیكحؼ جـٞیٟ ٠ٛاك٠ث ةا آر٠اج٨ر٦ای از اؿح٘ادق  9-4-8-10

 (70)ص .ق٣٨غ رّایث           اؿحا٣غارد ٠كعنات ةایغ. اؿث قغق ق١ؼدق ٠ساز ٠گاپاؿگاؿ 700 جـٞیٟ ٠ٛاك٠ث 5-4-9 ك 4-4

 2-4-9 زغكؿ قؼایي ج١اـ ک٥ اؿث ٠ساز ة٥ قؼًی آف ٠كاة٥ ك جؼ٠کؾ ركش ةا قغق ج٨ٝیغ 520  آر٠اج٨ر٦ای از اؿح٘ادق ٦ا ؿازق در  9-4-8-11

 (70)ص .اؿث اٝؽا٠ی پؼكژق ٦ؼ در الزـ آز٠ایكات ا٣ساـ كیژق پػیؼ قکٜ ٦ای ؿازق در. ةاقغ قغق رّایث

12  ةا ةؼاةؼ آر٠اج٨ر٦ا کٞی٥ ةؼای صؼارجی ا٣تـاط وؼیب  9-4-8-12   10
6-

 (70درز٥ ؿٞـی٨س اؿث. )ص ٦ؼ ازای ة٥ 

 ىياڇ آٍډبسًٍَب   9-4-9

 (71)ص (ظ٨ر٣غق ٔیؼ) ٨١ْ٠ٝی ٠ضیٌی قؼایي در آر٠اج٨ر٦ا ركی ةح٤ی پ٨قف  9-4-9-5

 (71)ص .ةاقغ ک١حؼ 6-4-9 زغكؿ در قغق دادق ٠ٛادیؼ از ٣تایغ ّؼوی ك ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای کٞی٥ ركی ةح٤ی پ٨قف وعا٠ث  9-4-9-6

 (71)ص. ةاقغ ک١حؼ زیؼ( ب) ك( اٖٝ) دك ٠ٛغار جؼی٢ ک٨چک از ٣تایغ ٦ا، آف ركی ةح٤ی پ٨قف وعا٠ث ٠یٞگؼد٦ا، گؼكق ةؼای  9-4-9-5-2

  ٠یٞگؼد٦ا؛ گؼكق ٠ْادؿ ٌٚؼ -اڅٴ

 ةا ج١اس در ةح٢ ک٥ ٨٠اردی ةؼای ٠حؼ ٠یٞی 50 ك اؿث؛ دائ١ی ج١اس در آف ةا ك قغق ریعح٥ ظاؾ ركی ةؼ ةح٢ ک٥ ٨٠اردی ةؼای ٠حؼ ٠یٞی 75 -ة

 (71)ص .اؿث ٣كغق ریعح٥ ظاؾ

 ّى٨ در آر٠اج٨ر٦ا پ٨قف وعا٠ث از ٣تایغ ٦ا زیؼ آف ی م٘ض٥ ك ؿؼ ركی ةؼ ةح٤ی پ٨قف وعا٠ث. ؿَؼ دار ةؼقی آر٠اج٨ر٦ای ةؼای  9-4-9-5-3

 (71)ص .ةاقغ ک١حؼ

 ة٥ ٠ؼة٨ط و٨اةي. داد پ٨قف ٦ا آف از ك یا جؼکیتی« اپ٨کـی ٦ا» یا «ركی» ا٣غكد ةا را ٦ا آف ج٨اف ٠ی آر٠اج٨ر٦ا ةیكحؼ دكاـ جأ٠ی٢ ةؼای  9-4-9-7

 ا٣غ. قغق ارائ٥ 1پ-9 پی٨ؿث در ا٣غكد٦ا ای٢

 (72)صثشىٓ  اػِاْ ثَاْ ډٕچڂَى ٍيْ ثشه دًٙ٘ ١وبډز كياٹڄ  6-4-9 ػييڃ
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 ثشه ىٍ ٙيٌ ػبځٌاٍْ اٹالڇ  9-4-10

 (72ةاق٤غ. )ص داقح٥ ٠ٛاك٠ث ؿازق ك یا وغ آجف ة٨دف آف ادؼات ١ّغق ركی ةؼ ٣تایغ ةح٢ در قغق زاگػاری اٚالـ  9-4-10-1

 .ةگػارد ٣ا٨ٌٞ٠ب ادؼات یا آر٠اج٨ر٦ا ك ةح٢ ركی ةؼ ٣تایغ قغق زاگػاری اٚالـ ز٤ؾ  9-4-10-2

 ك ةح٢ یا آ٠٨ٝی٤یٟ ك ةح٢ ةی٢ كاک٤ف از ز٨ٞگیؼی ةؼای ٤٠اؿب پ٨قف دارای ةایغ ٌْٚات ای٢ آ٠٨ٝی٤ی١ی، ٌْٚات از اؿح٘ادق م٨رت در  9-4-10-3

 (73)ص .ةاق٤غ ٨ٗالد

 ََٕىاٍ ډٕن ځڄ - ثَٙٓ آٍډبسًٍ  9-4-11

 ٠ٌاةٙ ةایغ ق٣٨غ، ٠ی ةؼدق کار ة٥ ٦ای دكًؼ٥ٗ داؿ در ةؼقی آر٠اج٨ر ٨٤ّاف ة٥ ک٥ ٠تضخ، ای٢ در ؿَؼدار ٦ای ٠یط گٜ ٠كعنات  9-4-11-1

 (73)ص .ةاقغ            اؿحا٣غارد

 (73ق٣٨غ: )ص رّایث ةایغ زیؼ( ب) ك( اٖٝ) ٦ای ٠ضغكدیث اٝػکؼ ٨ٗؽ اؿحا٣غارد اؿاس ةؼ  9-4-11-2

 .ةاقغ ٠یط گٜ ٠ی٥ٞ ٠ٌِٛ ؿٌش ةؼاةؼ 10 صغاٜٚ ةایغ ٠یط گٜ ؿؼ ؿٌش ٠ـاصث -اٖٝ

  .ةاقغ ٠گاپاؿکاؿ 350 صغاٜٚ ةایغ ٠یط گٜ ٠كعن٥ جـٞیٟ ٠ٛاك٠ث -ب

 اْ َبْ ٕبٌُ اڅِاډبر ٕٕٖشڈ  9-5

 َب سلچٕڄ ٕٕٖشڈ  9-6

 ٕبُْ ډيڃ  9-6-3

 ٽچٕبر  9-6-3-1

 ةْغی، ؿ٥ اّىای ك ای، م٘ض٥ اّىای ای، اّىای ٠ی٥ٞ از ٠ؼکب ای قغق ؿادق ٦ای ٠غؿ ة٥ را ٦ا آف ج٨اف ٠ی ٦ا ؿازق جضٞیٜ ةؼای  9-6-3-1-1

 (83کؼد. )ص جتغیٜ زیؼ( پ) جا( اٖٝ) ٨٠ارد ٠ٌاةٙ

  اْ ډٕچٍ ا٭٢بْ -اڅٴ
 در. ةاق٤غ ٣غاقح٥ ٦ٟ ةا چ٤غا٣ی اظحالؼ اظیؼ ةْغ دك ك ةاقغ؛ جؼ ةؽرگ دیگؼ ةْغ دك از ٠الص٥ُ ٚاةٜ ٨ًر ة٥ اةْاد از یکی ٦ا آف در ک٥ ٦ـح٤غ اّىایی

 ز٥ٞ١ از ٦ا ٨ٚس ك ة٤غ٦ا، ٧٠ار ٦ا، ؿح٨ف جیؼ٦ا،. ةاقغ ّى٨ ارج٘اع ةؼاةؼ دك صغاٜٚ ةایغ م٘ؼ ظ١كی ةا ٤ٝگؼ٦ای ٠ٌِٛ دك ةی٢ ی ٗام٥ٞ اّىا ای٢

 (83)ص .ةاق٤غ ٠ی ای ٠ی٥ٞ اّىای

 اْ ٝٶلٍ ا٭٢بْ -ة
 ٦ای قا٨ٝدق ٦ا، جی٥ٕ جیؼ ٦ا، دیاٗؼاگٟ ٦ا، جؼ از دك ةْغ دیگؼ ةاقغ. داؿ ة٥ ٨ًر ٚاةٜ ٠الص٥ُ ک٨چک( وعا٠ث) اةْاد از یکی ٦ا آف در ک٥ ٦ـح٤غ اّىایی

 (84ةاق٤غ. )ص ای ٠ی ٦ا از ز٥ٞ١ اّىای م٘ض٥ وعیٟ، ك پ٨ؿح٥ ٔیؼ

 ثٮيْ ٍٕ ا٭٢بْ -ح
 اّىای ك وعیٟ ٦ای پ٨ؿح٥ وعیٟ، ٦ای قا٨ٝدق  .ةاقغ ٣غاقح٥ دیگؼ ةا دك ةْغ ای ٠الص٥ُ ٚاةٜ اظحالؼ اةْاد از یک ٦یچ ٦ا آف در ک٥ ٦ـح٤غ اّىایی

 (84)ص .ةاق٤غ ٠ی ةْغی اّىای ؿ٥ ز٥ٞ١ از صسیٟ ةح٢ ةا

 َب ىَبوٍ  9-6-3-2

 (84ق٨د: )ص اؿاس و٨اةي زیؼ جْیی٢ ٠ی ٠عحٖٞ ؿازق ةؼ اّىای در ٠ؤدؼ ی د٦ا٥٣ ٨ًؿ  9-6-3-2-1

 ة٥ د٦ا٥٣ آزاد ٨ًؿ ةا ٦ا، گاق جکی٥ ٠ض٨ر جا ی ٠ض٨ر ٗام٥ٞ ٠ْادؿ ةایغ پی٨ؿح٥ ٣تاقغ، ظ٨د ٦ای گاق جکی٥ ةا ةؼای ّى٨ی ک٥ ٠ؤدؼ ی د٦ا٥٣ ٨ًؿ -اڅٴ

 .ق٨د گؼٗح٥ ٣ُؼ اؿث، در جؼ ک٨چک ک٥ کغاـ ٦ؼ ّى٨، ی ارج٘اع اوا٥ٗ

 ٤٧٠غؿی ٚىاكت ةا ك اجناؿ ٠ضٜ در اّىاء ٣ـتی ؿعحی ك ٠ٛاك٠ث ة٥ ج٨ز٥ ةا اؿث، پی٨ؿح٥ ظ٨د ٦ای گاق جکی٥ ةا ک٥ ّى٨ی ةؼای ٠ؤدؼ ٨ًؿ -ة

 (84)ص .ق٨د ٠ی ٨ُ٤٠ر مٞب اؿث قغق كاِٚ اجناؿ ٣اصی٥ در ک٥ ّى٨ ا٣ح٧ایی ٨ًؿ از درمغی ك گؼدیغق جْیی٢

 . ٦اؿث آف آزاد ٨ًؿ ةا ةؼاةؼ کا٠ٜ گیؼداری ةا ًؼّق اّىای ةؼای ٠ؤدؼ ٨ًؿ -ح

 ؿاظح٥ یکپارچ٥ م٨رت ة٥ ظ٨د ٦ای گاق جکی٥ ةا ک٥ را ٠حؼ ؿ٥ ٠ـاكی یا ک١حؼ آزاد ٦ای د٦ا٥٣ ةا ای جیؼچ٥ ٦ای ؿیـحٟ ك ج٨پؼ ی ًؼ٥ٗ یک ٦ای داؿ -ر

٣ُؼ  در ٦ا آف ٦ای د٦ا٥٣ آزاد ٨ًؿ ةا ك گاق، جکی٥ ّؼض ٨١٣دف ٨ُ٤٠ر ةغكف ؿادق، ٦ای گاق جکی٥ ركی یکـؼق ٦ای داؿ م٨رت ة٥ ج٨اف ٠ی ق٣٨غ، ٠ی

 (85)ص .گؼٗث

 َبْ ٽبَ٘ ډٺبيډز ١َٔت -َبْ ثبٍځٌاٍْ  َبْ ثبٍ ي سَٽٕت ١َٔت  9-7

 َبْ ثبٍځٌاٍْ َبْ ثبٍ ي سَٽٕت ١َٔت  9-7-3

 َبْ ثبٍ ١ًاث٤ ثبٍ ُويٌ ىٍ سَٽٕت  9-7-3-2

 (105)ص ی زیؼ اؿث. ی ٨٠ارد ١٠ک٢ از ٠س٥ّ٨١ ةار ز٣غق قا٠ٜ ٥١٦  9-7-3-2-3

 ی ٠ح١ؼکؽ ةار٦ای ز٣غق -اڅٴ

 ةار٦ای كاةـح٥ ة٥ كؿایٜ ٣ٛٞی٥  -ة
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 ةار٦ای زؼدٛیٜ -ح

 ٦ای صٍ٘ كؿایٜ ٣ٛٞی٥ ٦ا، ٣ؼدق ص٘اظ، ك ؿیـحٟ ةار٦ای كارد ةؼ ٣ؼدق -ر

 ادؼ وؼة٥ -ص

 جأدیؼ ارجْاش -ع

 ا٦ٝپبٻ –أٍُبثٓ ډٺبيډز ډٺ٬٦ ىٍ هم٘، ثبٍ ډلًٍْ، ثَٗ، دٕـٕ٘ ي ثَٗ   9-8

 ډٺبيډز همٚٓ  9-8-2

 (113)ص٥َاكٓ  ٵ١َٕبر  9-8-2-2

 .گؼدد ةؼٚؼار ٠ؤدؼ ٣یؼك٦ای ةی٢ جْادؿ اؿث الزـ ٠ٌِٛ ٦ؼ در  9-8-2-2-1

 .ق٨د ٠ی جْیی٢ ظ٤ذی ٠ض٨ر از ٨ٗالد یا جار ی آف ٗام٥ٞ ةا ٠ح٤اؿب ظٌی م٨رت ة٥ ٨ٗالد٦ا در ٣یؽ ك ةح٤ی ٠ٌِٛ جار٦ای در کؼ٣ف  9-8-2-2-2

 (113)ص

 .ق٨د ٠ی گؼٗح٥ ٣ُؼ در 003/0ةا  ةؼاةؼ ةح٢ ٗكاری جار دكرجؼی٢ در صغاکذؼ کؼ٣ف  9-8-2-2-3

 . گؼدد ٠ی ٣ُؼ مؼؼ  ٠ٌِٛ در ةح٢ کككی ٠ٛاك٠ث از  9-8-2-2-4

 ٣ُؼ در دیگؼی ٤٠ض٤ی ك قکٜ ٦ؼ یا ك ای، ؿ١٧ی ذكز٥ٛ٣ ٠ـحٌیٞی، م٨رت ة٥ ج٨اف ٠ی را ةح٢ ٗكاری کؼ٣ف ك ج٤ف ةی٢ ی راة٥ٌ  9-8-2-2-5

 ٠كعنات ًتٙ ٠ْادؿ ٠ـحٌیٞی ج٤ف ج٨زیِ از ج٨اف ٠ی ارجتاط ای٢ در. ةاقغ داقح٥ جٌاةٙ ٠ؼجتي زا٠ِ آز٠ایكات ٣حایر ةا ک٥ آف قؼط ة٥ گؼٗث؛

 (113)ص .٨١٣د اؿح٘ادق 6-2-2-8-9 ة٤غ

   0.85 ةا ةؼاةؼ ةح٢ ٗكاری ج٤ف  9-8-2-2-6
 جار ةا ٨٠ازی ظي یک ك ٠ٌِٛ زا٣تی كز٨ق ة٥ ک٥ ٠ْادؿ ٗكاری ی ٣اصی٥ در یک٨٤اظث ج٨زیِ ةا ك  

 .ق٨د ٠ی جْیی٢ زیؼ ی راة٥ٌ از ،  ةح٢، ٗكاری ة٨ٞؾ ١ّٙ. ق٨د ٠ی ٗؼض گؼدد، ٠ی ٠ضغكد ٠ٌِٛ ٗكاری جار دكرجؼی٢ از   ی ٗام٥ٞ ة٥ ك ظ٤ذی

 (113)ص

(9-8-2                                                                                                   )                       𝛽   

 راة٥ٌ: ای٢ در

 (113)ص .اؿث ظ٤ذی جار ةؼ ٨١ّد در راؿحای ظ٤ذی جار جا ٗكاری کؼ٣ف صغاکذؼ ةا ةح٤ی جار ٨٠ْٚیث ی ٗام٥ٞ ی٤ْی ظ٤ذی، جار ١ّٙ  

 (114ق٨د: )ص م٨رت زیؼ جْیی٢ ٠ی ة٥ اؿث، ٗكاری ج٤ف ٠ْادؿ ٠ـحٌیٜ ة٨ٞؾ ک٥ وؼیب ١ّٙ  𝛽 وؼیب

      اڅٴ(               -9-8-3)
                            𝛽                                                    ةؼای        

   ة(                 -9-8-3)
       𝛽                  ةؼای        

    

 
   

                                          

     ةا ةؼاةؼ ج٨اف ٠ی را ٗكاری ةح٢ ج٤ف ق٨د، اؿح٘ادق ٠گاپاؿکاؿ 55 از ةیف ٠ٛاك٠ث ةا ةح٢ از ک٥ م٨رجی در  9-8-2-2-7
 ٠كاة٥ ج٨زیِ ةا ك  

 (114)ص. گؼدد ٠ی جْیی٢ زیؼ م٨رت ة٥    وؼیب صاٝث ای٢ در. گؼٗث ٣ُؼ در ٚتٞی ة٤غ

(9-8-4                                                                   )         
     

 
   

          

االؿحیـیح٥  ٠غكؿ وؼب صامٜ از ، اؿث،   جـٞیٟ ٨ٗالد، کؼ٣ف از ک١حؼ ٦ا آف در کؼ٣ف ک٥ ٨٠اردی در ٠ٌِٛ، ٨ٗالد٦ای در ج٤ف  9-8-2-2-8

 .گؼدد ٠ی ٨ُ٤٠ر ،   ٨ٗالد، جـٞیٟ ج٤ف ةا ةؼاةؼ اؿث،    از جؼ ةیف یا ٠ـاكی کؼ٣ف ک٥ ٨٠اردی در ك ق٨د؛ ٠ی ٠ضاؿت٥ آف کؼ٣ف در ٨ٗالد ی

 (114)ص

   ْ سأډٕه ٙيٌ س٤ًٕ آٍډبسًٍَبْ ثَٙٓ،  ٥َٵٍ ډٺبيډز ثَٙٓ ٔټ  9-8-4-5

 ٭٢ً ٥ًڅٓ ډلًٍ ثَ ٭مًى ٭١َٓ ٵًالى اُ وبٙٓ ٥َٵٍ ٔټ ثَٙٓ ډٺبيډز  9-8-4-5-3

 (121)ص :ةاقغ ٠ی ٠ساز الزـ، قؼایي جأ٠ی٢ ةا زیؼ ٦ای صاٝث از یکی در ّؼوی ةؼقی آر٠اج٨ر از اؿح٘ادق

 ّى٨؛ ٨ًٝی ٠ض٨ر ةؼ ٠حْا٠غ دكرگیؼ٦ای یا ٦ا ج٤گ ٦ا، ظا٨٠ت اڅٴ(

 ّى٨؛ ٨ًٝی ٠ض٨ر ةؼ ٠حْا٠غ ٦ای ؿیٟ ةا قغق ز٨ش ؿی١ی ی قتک٥ (ة

 ٦ا دكرپیچ (ح

  :ق٨د ٠ی ٠ضاؿت٥ زیؼ ی راة٥ٌ از    صاٝث ای٢ در

(9-8-16)                                                                                                                    
      

 
 

 ة٤غ ٠ٌاةٙ ک٥ اؿث ّى٨ ٨ًٝی ٠ض٨ر ةؼ ٨١ّد ٦ای قاظ٥ ٠ٌِٛ ؿٌش    ك ةؼقی آر٠اج٨ر٦ای ةی٢ ٨ًٝی ی ٗام٥ٞ یا دكرپیچ گاـ   راة٥ٌ ای٢ در

 (122)ص .ةاقغ ٠ی ّؼوی ٨ٗالد٦ای جـٞیٟ ٠ٛاك٠ث     ١٦چ٤ی٢. ق٨د ٠ی ٠ضاؿت٥ 9-8-4-5-5

 

 
 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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  9  مبحث

 ٵًالىَبْ ٥ًڅٓ هڈ ٙيٌ اُ وبٙٓ ٥َٵٍ ٔټ ثَٙٓ ډٺبيډز  9-8-4-5-6

 α ی زاكی٥ ک٥ آف قؼط ة٥ گؼٗث؛ ٣ُؼ در ةؼقی آر٠اج٨ر ٨٤ّاف ة٥ را ٦ا آف ی قغق ظٟ ٨ًؿ ٠یا٣ی چ٧ارـ ؿ٥ ج٨اف ٠ی ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای کؼدف ظٟ ةا

 ی از راة٥ٌ قغق ظٟ ٨ًٝی آر٠اج٨ر ةؼای   صاٝث  ای٢ در. ٣تاقغ درز٥ 30 از ک١حؼ ّى٨، ٨ًٝی ٠ض٨ر ك ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای ی قغق ظٟ ٚـ١ث ةی٢

 (122)ص :ق٨د ٠ی ٠ضاؿت٥ زیؼ

 جكکیٜ گاق جکی٥ از یکـاف ظٟ قؼكع ی ٗام٥ٞ ةا ك ٨٠ازی ٠یٞگؼد٦ای گؼكق یا ك ٠یٞگؼد چ٤غ یا یک از قغق ظٟ ٨ًٝی آر٠اج٨ر ک٥ م٨رجی در -اڅٴ

 (123)ص :اؿث زیؼ ٠ٛغار دك ک١حؼی٢ ةا ةؼاةؼ    ةاقغ، قغق

            اڅٴ(                                                                                                                     -9-8-18)

  √                    ة(                                                                                                   -9-8-18)
       

 (123)ص .اؿث ّى٨ ٨ًٝی ٠ض٨ر ةا ٠یٞگؼد٦ا ظٟ ٚـ١ث ی زاكی٥   ك قغق ظٟ ٠یٞگؼد٦ای کٜ ٠ٌِٛ ؿٌش    ٦ا، راة٥ٌ ای٢ در

    ق٣٨غ، جكکیٜ گاق جکی٥ از ٠ح٘اكت ٦ای ظٟ قؼكع ةا ٨٠ازی گؼك٦ی یا ك ٤٠٘ؼد ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای از قغق ظٟ ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای ک٥ م٨رجی در -ة

 (123)ص .ق٨د ٠ی ٠ضاؿت٥( 17-8-9) ی راة٥ٌ از

  ثشه س٤ًٕ ٙيٌ سأډٕه ْ ىي٥َٵٍ ثَٙٓ ډٺبيډز  9-8-5-3

 ؿ٥ از ک٥ اؿث ٠ٛغاری جؼی٢ کٟ اؿح٘ادق ٣كغق ةاقغ، ةؼقی آر٠اج٨ر از ٦ا آف در ک٥ ای دكًؼ٥ٗ اّىای ةؼای ةح٢ ةؼقی ٠ٛاك٠ث  9-8-5-3-1

 (127)ص .ق٨د ٠ی جْیی٢ زیؼ ی راة٥ٌ

 

  √          اڅٴ(                                                                                                              -9-8-20)
    

  )                      ة(                                                                               -9-8-20)
 

 
)    √  

    

  )        ح(                                                                                        -9-8-20)
   

  
)    √  

    

 جؼجیب ة٥ گ٨ق٥ ك ک٤اری ٠یا٣ی، ٦ای ؿح٨ف ةؼای    ٠ٛغار ١٦چ٤ی٢. اؿث ؿح٨ف ٠ٌِٛ ک٨چک كز٥ ة٥ ةؽرگ كز٥ ٣ـتث 𝛽 ٨ٗؽ، ٦ای راة٥ٌ در

 (127)ص .ق٨د ٠ی جْیی٢( 14-8-9) ی راة٥ٌ اؿاس ةؼ ك ة٨دق ا٣غازق جأدیؼ امالح وؼیب    ّالكق ة٥. ق٨د ٠ی ٨ُ٤٠ر 20 ك 30 ،40 ةا ةؼاةؼ

 ٥َاكٓ آن ١ًاث٤ ي ثَٙٓ ٽالَټ س٤ًٕ ٙيٌ سأډٕه ثَٙٓ ډٺبيډز  9-8-5-5

. ق٨د ؿاظح٥ ق٨د، ٠ی ٠حنٜ آف ةؼ ٨١ّد ة٥ ةازكی کا٠ٜ ٨٘٣ذی ز٨ش ةا ک٥ ٨ٗالدی ٠ٛاًِ از ةایغ( ةؼقی ؿَؼ) ةؼقی کال٦ک ٦ؼ  9-8-5-5-1

 (130ٌِٚ ق٣٨غ. )ص ؿح٨ف ٠ٌِٛ داظٜ در ٣تایغ ةؼقی ةازك٦ای

 .ةاقغ آف زاف وعا٠ث ةؼاةؼ 70 از ةیف ٣تایغ ةؼقی کال٦ک ٨ٗالدی ٠ٌِٛ ١ّٙ  9-8-5-5-2

 در ،   پالؿحیک، ظ١كی َؼٗیث ک٥ آف ة٥ قؼط کؼد؛ ٌِٚ اٗٙ ة٥ ٣ـتث درز٥ 30 صغاٜٚ ی زاكی٥ ةا ج٨اف ٠ی را ةازك ٦ؼ ا٣ح٧ای  9-8-5-5-3

 (130)ص .ةاقغ کاٗی ةازك آف ة٥ رؿیغق ةؼش جض١ٜ ةؼای ٠ا٣غق، ةاٚی ٠حٕیؼ ٠ٌِٛ ٨ٗالدی ٠ٌِٛ

 اثٮبى ډلييىٔز ي ٭٢ً ىٍ ٙيٌ سأډٕه دٕـٚٓ ډٺبيډز  9-8-6-3

 ةا ةؼاةؼ ك قغق جأ٠ی٢ پیچكی، ٨ًٝی ٦ای ةـح٥ ك ٨ٗالد٦ای ظا٨٠ت ج٨أـ ١ّٜ اؿاس ةؼ ،   آر٥٠، ةح٢ ّى٨ اؿ١ی پیچكی ٠ٛاك٠ث  9-8-6-3-1

 ق٨د. ٠ی ٨ُ٤٠ر زیؼ ٠ٛغار دك از جؼی٢ کٟ

                                                                                                                 (اڅٴ-9-8-30)
        

 
     

                                                                                        ة(-9-8-30)
       

  
     

 ٣ازؾ زغار ٠ٌِٛ ٗؼض ةا ك جضٞیٜ از اؿح٘ادق ةا ك ق٨د؛ ٠ی اصا٥ً پیچكی ةؼش زؼیاف ٠ـیؼ ةا ک٥ اؿث ٣اظاٝنی ٠ٌِٛ ؿٌش    ٦ا، راة٥ٌ ای٢ در

           ک٥  ٨١٣د ٗؼض ج٨اف ٠ی چ٤ی٢ ٦ٟ. گؼدد ٠ی جْیی٢

 60 از جؼ ةؽرگ ك درز٥ 30 از ک١حؼ ٣تایغ θ ی زاكی٥ ًؼٗی از. اؿث پیچكی ی ةـح٥ ٦ای ظا٨٠ت جؼی٢ ةیؼك٣ی ة٥ ٠ضن٨ر ٠ـاصث     ک٥ ةاقغ؛

 ک٥ اؿث ای ةـح٥ ظا٨٠ت از ؿاؽ یک ٠ٌِٛ ؿٌش ٠ٛغار    ٠حٕیؼ ١٦چ٤ی٢. ةاقغ       ک٥ ٨١٣د ٗؼض ج٨اف ٠ی چ٤ی٢ ٦ٟ ق٨د؛ جْیی٢ درز٥

 .اؿث ةـح٥ ظا٨٠ت جؼی٢ ةیؼك٣ی ٠یا٣ی ظي ٠ضیي    ك اؿث، پیچكی ٠یٞگؼد٦ای ٨ًٝی ٠ٌِٛ ؿٌش    ک٤غ؛ ٠ی ٠ٛاك٠ث پیچف ٠ٛاةٜ در

 (135)ص

 ةاق٤غ، ةؼش م٘ض٥ ة٥ امٌکاؾ ٨١ّد یا ٨٠رب ٣ـتث -ةؼش آر٠اج٨ر٦ای ک٥ ٨٠اردی در ،   اؿ١ی، ةؼش امٌکاکی ٠ٛاك٠ث  9-8-8-2-2

 (139)ص :ق٨د ٠ی ٠ضاؿت٥ زیؼ م٨رت ة٥

 (139)صةاقغ:  ةؼش ی م٘ض٥ ةؼ ٨١ّد امٌکاؾ، -ةؼش آر٠اج٨ر٦ای اگؼ -اڅٴ

(9-8-35)                                                                                                                     

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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  9  مبحث

 :ق٨د امٌکاؾ -ةؼش ٨ٗالد٦ای در کكف ایساد ؿتب ةؼقی ٣یؼكی ك ة٨دق ٨٠رب ةؼش ی م٘ض٥ ة٥ ٣ـتث امٌکاؾ -ةؼش آر٠اج٨ر٦ای اگؼ -ة

 (139)ص

(9-8-36)                                                                                                  

 زغكؿ ةا ٠ٌاةٙ امٌکاؾ وؼیب   اؿث؛ ةؼش جض١ٜ ةؼای ٨٠رد٣ُؼ ی م٘ض٥ در امٌکاؾ -ةؼش آر٠اج٨ر٦ای ٠ٌِٛ ؿٌش    : ٨ٗؽ ٦ای راة٥ٌ در

 (139)ص .اؿث ٣ُؼ ٨٠رد ةؼش ی م٘ض٥ ك امٌکاؾ -ةؼش آر٠اج٨ر ةی٢ ی زاكی٥   ك ة٨دق؛ 9-8-1

 
 ٥َٵٍ َبْ ٔټ ىاڃ  9-9

 (143)صځٖشٌَ   9-9-1

 ظ١ف جض١ٜ ةؼای ا٠حغاد یک در داؿ ٦ا آف در ک٥ ةاق٤غ ٠ی آر٥٠ ةح٢ ی ًؼ٥ٗ یک ٦ای داؿ ؿیـحٟ ًؼاصی ة٥ ٠ؼة٨ط ٗنٜ ای٢ و٨اةي  9-9-1-1

 اؿث: زیؼ ٨٠ارد ؿیـحٟ قا٠ٜ ای٢. ق٨د ٠ی گػاری آر٠اج٨ر ك ًؼاصی

 ج٨پؼ ٦ای داؿ ۔اڅٴ

 ٨ٗالدی ی ّؼق٥ ركی ریؽ درزا ٠ؼکب ٔیؼ ٦ای داؿ -ة

 جض١ٜ را ةار٦ا كاصغ یک م٨رت ک٥ ة٥ ا٣غ قغق ٠حنٜ یکغیگؼ ة٥ ٨ًری ك قغق، ریعح٥ زغاگا٥٣ ٨ًر ة٥ آف ازؽای ک٥ ةح٤ی، ٠ؼکب ٦ای داؿ -پ

 (143ک٤٤غ. )ص ٠ی

 ٽچٕبر  9-9-2

 (143)ص .ق٨د گؼٗح٥ ٣ُؼ در( ٦ا ظاٝی )ص٘ؼق ٗىا٦ای ك ةازق٦٨ا كز٨د ٠ح١ؼکؽ، ةار٦ای ادؼ ةایغ ًؼ٥ٗ یک ٦ای داؿ ًؼاصی در  9-9-2-1

 (145)صْ سًدَ  ٥َٵٍ َبْ ٔټ كياٹڄ ١وبډز ىاڃ 1-9-9ػييڃ 

 
 آٍډبسًٍَبْ همٚٓ  9-9-7-6

 م٨رت ة٥ ك ة٨دق، ٠حؼ ٠یٞی 16 از ک١حؼ ک٥ ٌٚؼ آف قغق ز٨ش ؿی١ی ی قتک٥ از ج٨اف ٠ی ٠حؼ 3 از ک١حؼ ی د٦ا٥٣ ةا ٦ای داؿ در  9-9-7-6-7

 ای قتک٥ چ٤ی٢. ق٨د اؿح٘ادق ک٤غ، ٠ی ّت٨ر د٦ا٥٣ كؿي در داؿ پایی٢ ة٥ ٣ؽدیک ای ٥ٌٛ٣ گاق جا ركی جکی٥ در داؿ ةاالی ة٥ ٣ؽدیک ای ٥ٌٛ٣ از ٤٠ض٤ی

 (151)ص .ق٨د ٧٠ار گاق جکی٥ در یا ك گػقح٥ گاق جکی٥ ركی از ١٠حغ م٨رت ةایغ ة٥

 همٚٓ آٍډبسًٍَبْ ٹ٬٦  9-9-7-7

 ةؼای. یاةغ ادا٥٠ گاق جکی٥ داظٜ ة٥ داؿ، ٠ذتث در پایی٢ ٤ٝگؼ صغاکذؼ ة٥ ٠ؼة٨ط آر٠اج٨ر ؿ٨ـ یک صغاٜٚ ةایغ ؿادق، ٦ای گاق جکی٥ در  9-9-7-7-1

 (151)ص .یاةغ ادا٥٠ گاق جکی٥ ٨ًؿ كؿي جا صغاٜٚ ةایغ آر٠اج٨ر٦ا ای٢ ا٠حغاد ؿاظح٥، پیف ٦ای داؿ

 150 ی ا٣غازق ة٥ صغاٜٚ داؿ، پایی٢ در ٠ذتث صغاکذؼ ٤ٝگؼ ةؼای قغق ٠ضاؿت٥ آر٠اج٨ر چ٧ارـ یک صغاٜٚ ةایغ ٦ا، گاق جکی٥ ؿایؼ ةؼای  9-9-7-7-2

 (151)ص .یاةغ ادا٥٠ گاق، جکی٥ داظٜ ة٥ ٠حؼ ٠یٞی

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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  9  مبحث

 ٧٠اری ٨ًؿ ک٥ گؼدد ٠ضغكد م٨رجی ة٥ ةایغ ٤ٝگؼ ٠ذتث، ة٥ ، ٠ؼة٨ط   کككی، آر٠اج٨ر ٌٚؼ ٌّٖ، ٣ٛاط ك ؿادق ٦ای گاق جکی٥ در  9-9-7-7-3

اؿحا٣غارد یا ٧٠ار ٠کا٣یکی )صغاٜٚ ٠ْادؿ  ٚالب ة٥ ٦ا گاق جکی٥ ٠ؼکؽ از ةْغ آر٠اج٨ر ا٣ح٧ای ک٥ جأ٠ی٢ ١٣ایغ. در م٨رجی را( ب) یا( اٖٝ) قؼایي ،   آف،

 (٣152یـث. )ص( ب) یا( اٖٝ) قؼایي جأ٠ی٢ ة٥ ٣یازی ق٨د، ةا ٚالب اؿحا٣غارد( ظحٟ

 ةاقغ: قغق ٠ضن٨ر ٗكاری ا١ْٜٝ ّکؾ ٣یؼكی ج٨ؿي ٠یٞگؼد ا٣ح٧ای ک٥ م٨رجی در -اڅٴ

       
  

  
     

 (٣152كغق ةاقغ: )ص ٠ضن٨ر ٗكاری ا١ْٜٝ ّکؾ ٣یؼكی ج٨ؿي ٠یٞگؼد ا٣ح٧ای ک٥ م٨رجی در -ة

    
  

  
     

 ّتارت گاق جکی٥ در   ق٨د. ١٦چ٤ی٢  ٠ضٜ ٠ضاؿت٥ ٠ی ٠ٌِٛ ١٦اف در ٣یؽ   ك  ٠ٌِٛ، در ٠یٞگؼد٦ا ج١اـ جـٞیٟ ٗؼض ةا    ٨ٗؽ، ٦ای راة٥ٌ در

از  جؼی٢ ةؽرگ ةا ٠ْادؿ صغاٜٚ ةایغ ک٥ ٌّٖ ی ٥ٌٛ٣ از ةْغ ٨ًؿ از اؿث ّتارت ی ٌّٖ در ٥ٌٛ٣   گاق؛ ك  جکی٥ ٠ؼکؽ از ةْغ یاٗح٥ ادا٥٠ ٨ًؿ از اؿث

 (152ةاقغ.)ص     ك   ٠ٛادیؼ 

 ی ٥ٌٛ٣ از ةْغ   /16یا      ،   ٠ٛغار جؼی٢ ا٣غازق ةؽرگ ة٥ ةایغ گا٦ی، جکی٥ ٤٠٘ی ٤ٝگؼ ة٥ ٠ؼة٨ط آر٠اج٨ر٦ای ؿ٨ـ یک صغاٜٚ  9-9-7-7-4

 (152)ص .ق٣٨غ دادق ادا٥٠ د٦ا٥٣ داظٜ در ٌّٖ

 ٥َٵٍ ىي َبْ ىاڃ  9-10

 ځٖشٌَ  9-10-1

 ظ١ف ادؼ جضث ا٠حغاد دك در داؿ ٦ا آف در ک٥ اؿث آر٥٠ ةح٢ ی دك ًؼ٥ٗ ٦ای داؿ ؿیـحٟ ًؼاصی ك جضٞیٜ ة٥ ٠ؼة٨ط ٗنٜ ای٢ و٨اةي  9-10-1-1

٠ـحٛیٟ  ٨ًر ة٥ یا ك ةاقغ؛ ٦ا گاق جکی٥ ةی٢ گؼٗح٥ ٚؼار جیؼ٦ای دارای ج٨ا٣غ ٠ی ٦ا داؿ ؿیـحٟ. ق٨د ٠ی گػاری آر٠اج٨ر ا٠حغاد دك ای٢ در ك گیؼد؛ ٠ی ٚؼار

 (155)ص:اؿث زیؼ ٨٠ارد قا٠ٜ ٦ا ؿیـحٟ ای٢. ةاقغ داقح٥ جکی٥( ٚارچی داؿ) ؿؼؿح٨ف ةا یا( جعث داؿ) ؿؼؿح٨ف ةغكف ٦ا ؿح٨ف یا ركی دی٨ار٦ا

  ج٨پُؼ؛ ٦ای داؿ -اڅٴ

 ک٤٤غ؛ ٠ی جض١ٜ را ةار٦ا یکپارچ٥ م٨رت ة٥ ا٣غ ک٥ قغق ٠حنٜ یکغیگؼ ة٥ ٨ًری ك قغق ریعح٥ زغاگا٥٣ ٦ا آف ازؽای ک٥ ةح٤ی؛ ٠ؼکب ٦ای داؿ -ة

 (155)ص

 ٨ٗالدی؛ ّؼق٥ ركی ریؽ درزا ٠ؼکب ٔیؼ ٦ای داؿ -ح

 (155)ص .٦ا جیؼچ٥ ةی٢ پُؼک٤٤غق ٌْٚات ةغكف یا ك ةا( ٠كتک داؿ) دكًؼ٥ٗ ٦ای جیؼچ٥ ةا داؿ ٦ای ؿیـحٟ -ر

 (159)ص ]1[َبْ ىي٥َٵٍ ثيين سََٕبْ ىاهچٓ كياٹڄ ١وبډز ىاڃ 1-10-9ػييڃ 

 
  (.٠حؼ ٠یٞی) ق٨د ٠ی گیؼی ا٣غازق ٦ا گاق جکی٥ ةَؼ جا ةَؼ از ک٥ جؼ ةؽرگ ز٧ث در آزاد ی د٦ا٥٣      ]1[

 .ق٨د ٠ضاؿت٥ یاةی دركف ةا ةایغ صغاٜٚ وعا٠ث زغكؿ، در قغق ارائ٥ ٠ٛادیؼ ةی٢    ةؼای  ] 2[

 .ا٣غ قغق ارائ٥  6-6-10-9 ة٤غ در ٦ا، کحیت٥ ٦ای ٠ضغكدیث  ]3[

. ق٣٨غ گؼٗح٥ ٣ُؼ در ٝت٥ جیؼ ةغكف ةایغ ةیؼك٣ی ٦ای چك٥١ ةاقغ، 8/0 از ک١حؼ   اگؼ . ةیؼك٣ی ٦ای ٝت٥ ٨ًؿ در ٦ا ؿح٨ف ةی٢ جیؼ٦ایی ةا ٦ای داؿ  ]4[

 (159ةاقغ. )ص 6-2-9-10-9 ة٤غ ةا ٠ٌاةٙ ةایغ ٝت٥ جیؼ ةؼای    ٠ٛغار

 َب ىاڃ ْ ٽشٕجٍ   9-10-6-6

 اٚغاـ ٚارچی، یا جعث ٦ای داؿ ٦ای ؿح٨ف آر٠اج٨ر ٤٠٘ی ركی کا٦ف ٠ٛغار یا ٣یاز ٨٠رد وعا٠ث صغاٜٚ کا٦ف ةؼای ک٥ ٨٠اردی در  9-10-6-6-1

 (166)ص .ق٣٨غ رّایث ةایغ 4-6-6-10-9 جا 2-6-6-10-9 ة٤غ٦ای ق٨د، و٨اةي در ركی ؿح٨ف ٠ی داؿ کحیت٥ ایساد ة٥
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  9  مبحث

 .ق٨د گؼٗح٥ ٣ُؼ در د٦ا٥٣ آف ا٠حغاد در( ٦ا گاق جکی٥ د٦ا٥٣ )٠ؼکؽ ٨ًؿ قكٟ یک از ک١حؼ ٣تایغ ؿح٨ف ٠ض٨ر ؿ١ث ٦ؼ در کحیت٥ ةُْغ  9-10-6-6-2

 (166)ص

 .ةاقغ داؿ وعا٠ث چ٧ارـ یک از ک١حؼ ٣تایغ کحیت٥ وعا٠ث  9-10-6-6-3

 ةؼ از کحیت٥ ی ٝت٥ ی ٗام٥ٞ چ٧ارـ یک از کحیت٥ را ةیكحؼ وعا٠ث ٣تایغ کحیت٥، ی ٣اصی٥ در ٤٠٘ی آر٠اج٨ر٦ای ی ٠ٛغار ٠ضاؿت٥ در  9-10-6-6-4

 (166)ص .کؼد ٨ُ٤٠ر ؿؼؿح٨ف یا ؿح٨ف

 ق٨د، ٠ی اؿح٘ادق ؿح٨ف اًؼاؼ در( ةؼقی کحیت٥) اٗؽایف وعا٠ث داؿ از ةؼش ةضؼا٣ی ٠ٌِٛ ؿٌش اٗؽایف ةؼای ک٥ ٨٠اردی در  9-10-6-6-5

 (166)ص .ةاقغ داقح٥ زدگی ةیؼكف ؿح٨ف ةؼ از کحیت٥ ١ّٙ ی ا٣غازق ة٥ زیؼی٢ داؿ ازؼا ق٨د؛ ك صغاٜٚ ؿٌش در کحیت٥ ةایغ

 َب ىاڃ ٕٕٖشڈ ىٍ ثبًَُٙب  9-10-6-7

 ؿیـحٟ ک٥ داد ٣كاف ةح٨اف كیژق جضٞیٜ ةؼ آف ک٥ ةا ا٣ساـ کؼد؛ ٠كؼكط ةی٤ی پیف ا٣غازق ٦ؼ ةا ةازق٦٨ایی ج٨اف ٠ی ٦ا داؿ ؿیـحٟ در  9-10-6-7-1

 (166)ص .ک٤غ ٠ی جأ٠ی٢ را ظیؽ ة٥ ٠ؼة٨ط و٨اةي كیژق ة٥ ةؼداری ة٧ؼق صغی صاالت و٨اةي ٠ؼة٨ط ة٥ ك اؿث ةؼظ٨ردار کاٗی ٠ٛاك٠ث از

 ةازق٦٨ای اةْاد ك ٠ضٜ جْیی٢ را در 6-7-6-10-9جا  3-7-6-10-9 ة٤غ٦ای و٨اةي ةایغ ٣ك٨د، ا٣ساـ ای كیژق جضٞیٜ ک٥ ٨٠اردی در  9-10-6-7-2

 دادق ٚؼار قغق ٌِٚ آر٠اج٨ر٦ای ةا ٠ْادؿ اواٗی آر٠اج٨ر٦ای ا٠حغاد، ٦ؼ در ةازق٦٨ا ةایغ در اًؼاؼ ٨٠ارد ج١ا٠ی در. گؼدد رّایث جیؼ ةغكف ٦ای داؿ

 (167ق٨د. )ص

 (167)ص .کؼد ةی٤ی پیف ای ةا ٦ؼ ا٣غازق ةازق٨یی ٦ؼ ج٨اف ٠ی داؿ، ٠حٛاًِ ٠یا٣ی ٨٣ار دك ةی٢ ٠كحؼؾ ٨٣اصی در  9-10-6-7-3

 ج٨اف ٠ی ز٧ث ٦ؼ در ٨٣ار ّؼض ٦كحٟ از یک ک١حؼ اةْاد ةا ةازق٦٨ایی ٗٛي داؿ، ٠حٛاًِ ؿح٨ف ٨٣ار دك ةی٢ ٠كحؼؾ ٨٣اصی در  9-10-6-7-4

 (167)ص .کؼد ةی٤ی پیف

 (167)ص .کؼد ٌِٚ ج٨اف ٠ی را ز٧ث ٦ؼ در ٦ؼ ٨٣ار آر٠اج٨ر٦ای چ٧ارـ یک ٗٛي ٠یا٣ی، ٨٣ار یک ك ؿح٨ف ٨٣ار یک جالٚی ٠ضٜ در  9-10-6-7-5

-9 ة٤غ ةاقغ، داقح٥ ٚؼار ا١ْٜٝ ّکؾ ؿٌش ٠ح١ؼکؽ یا ةار ؿح٨ف، ٠ضیي از داؿ وعا٠ث ةؼاةؼ چ٧ار از ک١حؼ ای ٗام٥ٞ در ةازق٨ اگؼ  9-10-6-7-6

 (167)ص .ق٨د جأ٠ی٢ ةایغ ةؼقی کال٦ک ةا ٦ای داؿ ةؼای 9-5-5-8-9یا ة٤غ  ةؼقی، کال٦ک ةغكف ٦ای داؿ ةؼای 8-5-2-4

 (167)ص .ق٣٨غ رّایث 4-2-5-8-9ة٤غ  ٠ٌاةٙ ةؼش ةؼای ًؼاصی و٨اةي ةایغ داؿ، ؿیـحٟ در ةازق٨ ایساد م٨رت در  9-10-6-7-7

 (167)ص .ق٨د ارائ٥ ٚاةٜ ٚت٨ٝی جضٞیٜ ک٥ آف ٠گؼ ک٤٤غ؛ ّت٨ر جیؼ٦ا ٠ضٜ از ٣تایغ ةازق٦٨ا جیؼ، ةا ٦ای داؿ در  9-10-6-7-8

 ىي٥َٵٍ ْ سَٕؿٍ َبْ ٕٕٖشڈ  9-10-8

 ٽچٕبر  9-10-8-1

 دكًؼ٥ٗ ١ّٞکؼد ةؼای ک٥ ةاقغ، ٠ی یک داؿ ٨ٗٚا٣ی ك ٤٠ُٟ ٨ٗامٜ ةا ٦ای جیؼچ٥ ی یکپارچ٥ جؼکیب قا٠ٜ دكًؼ٥ٗ ی جیؼچ٥ ؿیـحٟ  9-10-8-1-1

 (173)ص .ق٨د ٠ی ًؼاصی

 . ةاقغ ٠حؼ ٠یٞی 100 از ک١حؼ ٣تایغ ٠ٌِٛ، ارج٘اع کٜ در جیؼچ٥ ّؼض صغاٜٚ  9-10-8-1-2

 .ق٨د ةیكحؼ آف صغاٜٚ ّؼض ةؼاةؼ 5/3 از ٣تایغ جیؼچ٥ کٜ ارج٘اع  9-10-8-1-3

 .ةاقغ ةیكحؼ ٠حؼ ٠یٞی 750 از ٣تایغ ٦ا جیؼچ٥ ةی٢ آزاد ی ٗام٥ٞ  9-10-8-1-4

 .کؼد اظحیار 5-8-9 ة٤غ در قغق ٠ضاؿت٥ ٠ٛغار ةؼاةؼ 1/1 ج٨اف ٠ی را    ٠ٛغار  9-10-8-1-5

 .ق٨د ٧٠ار   ج٤ف  جأ٠ی٢ ةؼای گاق جکی٥ ةؼ ك در ة٨دق پی٨ؿح٥ ةایغ جیؼچ٥ ٦ؼ پایی٢ در ٠یٞگؼد یک صغاٜٚ ای، ؿازق ا٣ـساـ ةؼای  9-10-8-1-6

 (173)ص

 ةایغ ك ١٣ایغ؛ جأ٠ی٢ را داؿ ظ١كی ٠ٛاك٠ث ٦ا ةایغ ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ج١ؼکؽ ةار٦ا، اٝؽا٠ات جیؼچ٥ ةؼ ٨١ّد ٠یٞگؼد٦ای ٠ٌِٛ ؿٌش  9-10-8-1-7

 (174)ص .ةاقغ 4-19-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ قغگی ك صؼارت ز١ِ ٠یٞگؼد٦ای ؿٌش ةؼاةؼ صغاٜٚ

 جیؼ یا داؿ ٨٤ّاف ة٥ ةایغ ک٤غ، ١٣ی جأ٠ی٢ را 4-1-8-10-9جا  1-1-8-10-9ة٤غ٦ای  ٦ای ٠ضغكدیث ک٥ ای دكًؼ٥ٗ ی جیؼچ٥ ی ؿازق  9-10-8-1-8

 (174)ص .ق٨د ًؼاصی

 اْ ٕبٌُ َبْ دَ ٽىىيٌ ثب سَٕؿٍ َبْ ٕٕٖشڈ  9-10-8-2

 .ةاقغ ٠حؼ ٠یٞی 40 ك ٦ا جیؼچ٥ ةی٢ آزاد ی ٗام٥ٞدكازد٦ٟ  یک ةی٢ ٠ٛغار جؼی٢ ةؽرگ ةؼاةؼ صغاٜٚ ةایغ ٦ا پؼ ک٤٤غق ركی داؿ وعا٠ث  9-10-8-2-2

 (174)ص

 "ډٖشٺٕڈ ٥َاكٓ" ٍيٗ  9-10-9

 َبْ ٍيٗ ٥َاكٓ ډٖشٺٕڈ ډلييىٔز  9-10-9-2

 (175)ص .ةاقغ داقح٥ پی٨ؿح٥ ی د٦ا٥٣ ؿ٥ صغاٜٚ ا٠حغاد ٦ؼ در ةایغ داؿ ؿیـحٟ  9-10-9-2-1

 ی د٦ا٥٣ ؿ٨ـ یک از ةیكحؼ ٣تایغ ق٣٨غ، ٠ی گیؼی ز٧ث ا٣غازق ٦ؼ در ٦ا گاق جکی٥ ٠ؼکؽ جا ٠ؼکؽ از ک٥ ا٠حغاد ٦ؼ در ٠ح٨اٝی ٦ای د٦ا٥٣  9-10-9-2-2

 (175)ص .ةاق٤غ داقح٥ ٨ًؿ اظحالؼ یکغیگؼ ةا جؼ ةؽرگ
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 .ةاقغ 2 از جؼ ةؽرگ ٣تایغ ٦ا، گاق جکی٥ جا ٠ض٨ر ٠ض٨ر از ٦ا ّؼض آف ة٥ ٨ًؿ ٣ـتث ك ة٨دق قکٜ ٠ـحٌیٞی ةایغ ٦ا داؿ ی چك٥١  9-10-9-2-3

 (176)ص

 جساكز ٠ح٨اٝی ٦ای ؿح٨ف ٠ؼکؽی ظي زدگی از ٦ؼ ٠ض٨ر ةی٢ ةیؼكف ز٧ث در د٦ا٥٣ ٨ًؿ درمغ 10 از ٣تایغ ؿح٨ف زدگی ةیؼكف  9-10-9-2-4

 (176)ص .١٣ایغ

 ةار ةؼاةؼ دك از ٣تایغ وؼیب ی ةغكف ةاق٤غ. ةار ز٣غق قغق پعف د٦ا٥٣ کٜ ركی یک٨٤اظث ٨ًر ة٥ ك ة٨دق دٛٞی ةار ةایغ ةار٦ا کٞی٥  9-10-9-2-5

 (176)ص .١٣ایغ جساكز وؼیب ةغكف ی ٠ؼدق

 در ٦ٟ، ةؼ ٨١ّد ا٠حغاد دك در جیؼ٦ا ؿعحی ةایغ ٣ـتث دار٣غ، یکپارچ٥ ١ّٞکؼد گا٦ی جکی٥ جیؼ٦ای ةا ؿ١ث چ٧ار در ک٥ ٦ایی داؿ در  9-10-9-2-6

 (176ک٤٤غ: )ص مغؽ زیؼ ی راة٥ٌ

(9-10-4 )                                                                                              
     

 

     
      

 (176)ص :ق٣٨غ ٠ی ٠ضاؿت٥ زیؼ ی راة٥ٌ اؿاس ةؼ     ك     ٠ٛادیؼ

(9-10-5                                                                   )                                                  
      

      
 

 سََٕب  9-11

 ٙپڄ T سََٕبْ ٕبهز  9-11-2-5

 ةاؿ ك زاف ةی٢ پی٨ؿحگی اؿث الزـ م٨رت، ای٢ ق٣٨غ. در ٔیؼ ؿاظح٥ یکپارچ٥ م٨رت ة٥ ةایغ زاف ك ةاؿ قکٜ، T جیؼ٦ای ؿاظث در 9-11-2-5-1

 (194)ص .ق٨د جأ٠ی٢ ٤٠اؿب ٨ًر ة٥

 كياٹڄ اٍسٶب٫ سَٕ  9-11-2-6

 ةیكحؼ 1-11-9 زغكؿ در ٦ا از ٠ٛادیؼ ٤٠غرج آف ارج٘اع ک٥ جیؼ٦ایی در ٨١ْ٠ؿ، ٦ای ةارگػاری جضث ك ٠حْارؼ ٦ای ؿاظح١اف در  9-11-2-6-1 

داری  ٣گ٥ را ٦ا آف یا ك ٣تاق٤غ ٠حنٜ ٦ا جی٥ٕ ٠ا٤٣غ ای ؿازق ٔیؼ ٌْٚات ة٥ جیؼ٦ا ک٥ ای٢ قؼط آف  ة٥ ةاقغ؛ ١٣ی اٝؽا٠ی( اٗحادگی) ظیؽ ی ٠ضاؿت٥ اؿث،

 (195)ص .٣ک٤غ ایساد ظـارجی ٦ا آف در زیاد ظیؽ ٣ک٤٤غ، ك

 (195)صسَٕ  اٍسٶب٫ كياٹڄ 1-11-9 ػييڃ

 
 ةاق٤غ. ةؼای ٠گاپاؿکاؿ ٠ی 420 جـٞیٟ ٠ٛاك٠ث ةا آر٠اج٨ر٦ای ك ٨١ْ٠ٝی ةح٢ ةؼای زغكؿ ٠ٛادیؼ. اؿث جیؼ ی د٦ا٥٣ آزاد ٨ًؿ زغكؿ در  جتنؼق: 

 (195یاةغ. )ص جٕییؼ 3-6-2-11-9 ك 2-6-2-11-9 و٨اةي اؿاس ةؼ ةایغ ارج٘اع صغاٜٚ ٨٠ارد، ؿایؼ

 (195ق٣٨غ. )ص وؼب (          ) وؼیب در ةایغ 1-11-9 زغكؿ ٠ٛادیؼ ٨ٗالد٦ا، ا٨٣اع ؿایؼ ةؼای 9-11-2-6-2

 در ةایغ 1-11-9 زغكؿ ٠ٛادیؼ ٠حؼ٠کْب، ةؼ کی٨ٞگؼـ 1840 جا 1440 ٠عن٨ص كزف ةا ؿتک ةح٢ ةا قغق ؿاظح٥ جیؼ٦ای ةؼای 9-11-2-6-3

ک٥ در ز٠اف  ؿتک ك ٨١ْ٠ٝی جؼکیتی از ةح٢ ةا قغق ؿاظح٥ ةح٤ی ٠ؼکب ١٦چ٤ی٢ ةؼای جیؼ٦ای .ق٣٨غ وؼب                   

 (196ق٨د. )ص ا١ّاؿ ٠ی یبوؼ ١٦ی٢ ةاقغ، ٗكار جضث ةح٢ ؿتک ک٥ ز٠ا٣ی ٣یؽ ؿاظث ق١ِ ة٤غی داقح٥ ةاق٤غ، ك

 ډٺبيډز ٥َاكٓ  9-11-4

          وؼیب،  ةا ٗكاری ٠ض٨ری ٣یؼكی ک٥ م٨رجی در هم٘: 9-11-4-2
-8-9) ی راة٥ٌ اؿاس ةؼ ٠ٌِٛ ظ١كی ٠ٛاك٠ث ةاقغ،     

             ک٥ صاٝحی در ك. ق٨د ٠ی جْیی٢        ک٤حؼؿ ةا ك( اٖٝ-1
 ٠ض٨ری ك ظ١كی ج٨أـ ٠ٛاك٠ث ةاقغ، کككی یا ك ة٨دق    

ك         ج٨أـ ةا ک٤حؼؿ ك ٠ض٨ری ةار ك ظ١كی ٤ٝگؼ ٠حٛاةٜ ادؼ کؼدف ٨ُ٤٠ر ةا ،(ت-1-8-9) ك( اٖٝ-1-8-9) ٦ای راة٥ٌ اؿاس ةؼ

 (198)ص .ق٨د ٠ی جْیی٢       

 ٵٚبٍْځبٌ ػبوجٓ آٍډبسًٍ  آٍډبسًٍَبْ ٭١َٓ ثَٙٓ، دٕـٚٓ ي سپٍٕ  9-11-6-5

 ٠ـاصث ةا قغق ز٨ش یا آزغار ٦ای اؿح٘ادق از ؿیٟ ا٠کاف. ةاقغ( ب) یا( اٖٝ) ٨٠ارد صغاٜٚ ةایغ ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای ی ا٣غازق  9-11-6-5-11

 (208)ص .دارد كز٨د ٠ْادؿ

 جؼ ک٨چک ك ٠حؼ ٠یٞی 32 ٌٚؼ ة٥ ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای ةؼای ٠حؼ ٠یٞی 10 ٌٚؼ ة٥ آر٠اج٨ر -اڅٴ

 (٨ً208ٝی )ص ٠یٞگؼد٦ای گؼكق ةؼای ك ٣یؽ جؼ ةؽرگ ك ٠حؼ ٠یٞی 36 ٌٚؼ ة٥ ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای ةؼای ٠حؼ ٠یٞی 12 ٌٚؼ ة٥ آر٠اج٨ر -ة

��ث
� �ی ۲۲ وز
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  9  مبحث

 ةیكحؼ( پ) جا( اٖٝ)ركد ٣تایغ از صغاٜٚ ٠ٛادیؼ  کار ٠ی ة٥ ٗكاری آر٠اج٨ر زا٣تی گاق جکی٥ ٨٤ّاف ة٥ ک٥ ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای ی ٗام٥ٞ  9-11-6-5-12

 (209)ص :ةاقغ

 ٨ًٝی آر٠اج٨ر ٌٚؼ ةؼاةؼ 16 -اڅٴ

 ّؼوی آر٠اج٨ر ٌٚؼ ةؼاةؼ 48 -ة

 جیؼ ٠ٌِٛ ةْغ جؼی٢ ک٨چک -ح

 آر٠اج٨ر٦ای ةا ّى٨ ٦ای گ٨ق٥ در ٗكاری ٠یٞگؼد٦ای ج١اـ ک٥ ةاقغ ای گ٥٣٨ ة٥ ةایغ ٗكاری ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای چیغ٠اف ی ٣ض٨ق  9-11-6-5-13

 ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای جا ّؼوی ٠یٞگؼد ی گ٨ق٥ در كاِٚ ٔیؼ ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای آزاد ی ٗام٥ٞ. ق٣٨غ داری ٣گ٥ درز٥ 135 صغاکذؼ ظٟ ی زاكی٥ ةا ّؼوی

 (209)ص .ةاقغ ةیكحؼ ٠حؼ ٠یٞی 150 از ٣تایغ ٠ساكر، ی قغق داری ٣گ٥

 ىٍػب سََٕبْ ىٍ اْ ٕبٌُ ٔپذبٍؿڂٓ آٍډبسًٍَبْ  9-11-6-6

 (209ق٣٨غ: )ص اؿاس و٨اةي )اٖٝ( جا )پ( اظحیار ٠ی ةؼ ای ؿازق یکپارچگی آر٠اج٨ر٦ای. ؿازق پیؼا٨٠ف در جیؼ٦ای كاِٚ ةؼای  9-11-6-6-1

 ةایغ ؿؼاؿؼی ازؼا ق٣٨غ. ٠یٞگؼد، دك صغاٜٚ از ک١حؼ ٥٣ كٝی صغاکذؼ، ٠ذتث آر٠اج٨ر٦ای ٤ٝگؼ چ٧ارـ یک صغاٜٚ -اڅٴ

 ق٣٨غ. ازؼا ؿؼاؿؼی ةایغ ٠یٞگؼد، دك صغاٜٚ از ک١حؼ ٥٣ كٝی گاق، جکی٥ در ٤٠٘ی ٤ٝگؼ آر٠اج٨ر٦ای قكٟ صغاٜٚ یک -ة

 (209)ص .ق٣٨غ آزاد جیؼ ٠ضن٨ر ی د٦ا٥٣ ٨ًؿ در دكرگیؼ یا ةـح٥ ٦ای ظا٨٠ت ةا ةایغ ؿازق یکپارچگی ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای -ح

 (209)ص :ق٣٨غ ٠ی اظحیار( ب) ك( اٖٝ) اؿاس ة٤غ٦ای ةؼ ؿازق یکپارچگی آر٠اج٨ر٦ای ؿازق، پیؼا٨٠ف در كاِٚ ٔیؼ جیؼ٦ای ةؼای  9-11-6-6-2

 (210ةایغ ؿؼاؿؼی ازؼا ق٣٨غ. )ص ٠یٞگؼد، دك صغاٜٚ از كٝی ٥٣ ک١حؼ صغاکذؼ، ٠ذتث ٤ٝگؼ آر٠اج٨ر٦ای چ٧ارـ یک صغاٜٚ -اڅٴ

 .ق٣٨غ ی آزاد جیؼ ٠ضن٨ر دكرگیؼ در ٨ًؿ د٦ا٥٣ یا ك 7-1-6-21-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ ةـح٥ ٦ای ظا٨٠ت ةا ؿازق یکپارچگی ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای -ة

 (210)ص

 (210)ص .ک٤٤غ ّت٨ر ؿح٨ف ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای ج٨ؿي قغق اصا٥ً ی ٣اصی٥ از ةایغ ای ؿازق یکپارچگی ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای  9-11-6-6-3

 گاق جکی٥ ةؼ در ٠ٌِٛ آر٠اج٨ر٦ای جا ق٣٨غ ٧٠ار ٨ًر کا٠ٜ ة٥ ةایغ پی٨ؿح٥ ٔیؼ ٦ای گاق جکی٥ در ای ؿازق یکپارچگی ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای  9-11-6-6-4

 (210)ص .ةؼؿ٤غ ظ٨د قغف زاری ج٤ف ة٥

 (210)ص :ق٣٨غ كم٥ٞ( ب) ك( اٖٝ) ٨٠ارد ةؼ اؿاس ةایغ آر٠اج٨ر٦ا ةاقغ، ٣یاز ٨٠رد ای ؿازق یکپارچگی آر٠اج٨ر٦ای ةؼای كم٥ٞ اگؼ  9-11-6-6-5

 گاق ك یا ٠ساكرت آف كم٥ٞ ق٣٨غ. ٤ٝگؼ ظ١كی ٠ذتث در جکی٥ آر٠اج٨ر٦ای -اٖٝ

 (210یا ٠ساكرت آف كم٥ٞ ق٣٨غ. )صآر٠اج٨ر٦ای ٤ٝگؼ ظ١كی ٤٠٘ی در كؿي د٦ا٥٣ ك  -ب

 ١ًاث٤ ي َب ډلييىٔز  9-11-7-2

 ةؼاةؼ ٣یٟ ك ؿ٥ از ةیكحؼ ارج٘اع کٜ جیؼچ٥ ٣تایغ .ةاقغ ٠حؼ ٠یٞی 100 از ک١حؼ ٣تایغ آف، ارج٘اع از ٨٠ْٚیحی ٦یچ در جیؼچ٥ ّؼض  9-11-7-2-1

 (211)ص .ةاقغ ٠حؼ ٠یٞی 750 از ةیكحؼ ٣تایغ ٦ا جیؼچ٥ ةی٢ آزاد ی ٗام٥ٞ. ةاقغ آف ّؼض صغاٜٚ

 َب ٕشًن  9-12

 َب ٽچٕبر ي ډلييىٔز  9-12-2

 ٠ـاصث ج٨اف ٠ی ًؼاصی، در کٜ ٠ٌِٛ ٤٠حُٟ ك اقکاؿ دیگؼ، ة٥ زای ٨ُ٤٠ر کؼدف وْٞی چ٤غ یا ٠ؼةِ ٠ٌِٛ ةا ٦ای ؿح٨ف در  9-12-2-4

در داظٜ آف قکٜ ٠ضاط  ةح٨ا٣غ ک٥ ٌٚؼی جؼی٢ ةؽرگ ةا دایؼكی ٠ٌِٛ یک اؿاس ةؼ را ٠ٛغار آر٠اج٨ر ٨٠رد ٣یاز ك ٠ٛاك٠ث ًؼاصی ٠ٌِٛ، ٣اظاٝل

 (٨١٣216د. )ص ق٨د، جْیی٢

 در ج٨اف ٠ی را ؿح٨ف ّؼوی ٨ٗالد٦ای از ٠حؼ ظارج ٠یٞی 40 صغاکذؼ ق٨د، ؿاظح٥ ةح٤ی دی٨ار ةا یکپارچ٥ م٨رت ة٥ اگؼ یک ؿح٨ف  9-12-2-6

 (216)ص .گؼٗث ٣ُؼ در آف ٠ؤدؼ ٠ٌِٛ ی ٠ضاؿت٥

 ٥ًڅٓ آٍډبسًٍَبْ  9-12-6-2

 (218ق٨د: )ص ٠ی جْیی٢ زیؼ ٨٠ارد اؿاس ةؼ ؿح٨ف در ٠یٞگؼد٦ای ٨ًٝی جْغاد صغاٜٚ  9-12-6-2-1

 ّغد؛ 3: ٠ذٞذی ٦ای ج٤گ داظٜ ٠یٞگؼد٦ای -اڅٴ

 ّغد؛ 4 دایؼكی: ةا ٠ـحٌیٞی ٦ای ج٤گ داظٜ ٠یٞگؼد٦ای -ة

 (219ّغد. )ص 6دكرگیؼ٦ای دایؼكی:  ةا قغق ٠ضن٨ر كیژق ظ١كی ٦ای ٚاب ٦ای ؿح٨ف در یا ك دكرپیچ داظٜ ٠یٞگؼد٦ای -ح

 ٙيٌ هڈ ٥ًڅٓ آٍډبسًٍ  9-12-6-3

. ةاقغ ةیكحؼ 6 ة٥ 1 از ٣تایغ ة٥ ٠ض٨ر ؿح٨ف ٣ـتث( ا٠حغاد ٦ٟ ٔیؼ ٠یٞگؼد) قغق ظٟ ٨ًٝی آر٠اج٨ر یک ٠ایٜ ٚـ١ث قیب  9-12-6-3-1

 (219)ص .ةاق٤غ ٠ض٨ر ؿح٨ف ةا ٨٠ازی ةایغ ٠ایٜ ٚـ١ث پایی٢ ك ةاال ٦ای ةعف

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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  9  مبحث

 م٨رت ة٥ ٣تایغ یاٗح٥ ا٠حغاد ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای داقح٥ ةاقغ، آ٠غگی پیف یا رٗحگی پؾ ٠حؼ ٠یٞی 75 از ةیف دی٨ار یا ؿح٨ف كز٥ اگؼ  9-12-6-3-2

 ّٛب كز٨ق آر٠اج٨ر٦ای ة٥ اجناؿ ٨ُ٤٠ر ة٥ پ٨قكی ی كم٥ٞ ك ٠سؽا ا٣حُار آر٠اج٨ر٦ای ةایغ رٗحگی پؾ ٠ضٜ در صاٝث ای٢ در. ق٣٨غ اؿح٘ادق قغق ظٟ

 (219)ص .ق٣٨غ رّایث ٠ٌِٛ جٕییؼ ٠ضٜ در ٦ا كم٥ٞ ك ٧٠ار٦ا ة٥ ٠ؼة٨ط و٨اةي ةایغ صاؿ ٦ؼ در. ق٣٨غ ٗؼا٦ٟ رٗح٥

 آٍډبسًٍَبْ ٭١َٓ    9-12-6-5

 4 صغاٜٚ ک٥ ّؼویق٣٨غ، ةایغ ج٨ؿي آر٠اج٨ر٦ای  جْتی٥( پغؿحاؿ) پای٥ ؿح٨ف یا ؿح٨ف ةاالی ٚـ١ث در ٧٠اری ٦ای پیچ اگؼ  9-12-6-5-3

 ٠حؼی ٠یٞی 125 ٨ًؿ در ةایغ دكرگیؼ یا ج٤گ م٨رت ة٥ ّؼوی ٠ضن٨ر ق٣٨غ. آر٠اج٨ر٦ای ا٣غ، گؼٗح٥ ةؼ در را پای٥ ؿح٨ف یا ؿح٨ف ٨ًٝی آر٠اج٨ر

 (221)ص .ةاق٤غ ٠حؼ ٠یٞی 10 ٌٚؼ آر٠اج٨ر ة٥ 3 یا ك ٠حؼ ٠یٞی 12 ٌٚؼ ة٥ آر٠اج٨ر 2 قا٠ٜ صغاٜٚ ك ق٣٨غ ج٨زیِ پای٥ ؿح٨ف یا ؿح٨ف ةاالی ٚـ١ث

 اؿح٘ادق یاٗح٥ ادا٥٠ ٠یٞگؼد٦ای یا ك ک٨پٞؼ ٠کا٣یکی از ا٣ح٧ا در ؿاظح٥ پیف زؽء یک ة٥ پای٥ ؿح٨ف یا ؿح٨ف اجناؿ ز٧ث اگؼ  9-12-6-5-4

 پای٥ ؿح٨ف یا ؿح٨ف ا٣ح٧ای از ٠حؼ ٠یٞی 125 ٨ًؿ در صغاٜٚ ةایغ ّؼوی ٠یٞگؼد٦ای. ق٣٨غ اصا٥ً ّؼوی ٠یٞگؼد٦ای ج٨ؿي ةایغ ٦ا آف ق٨د، ٠ی

 (221)ص .ةاق٤غ دكرگیؼ یا ك ج٤گ م٨رت ة٥ ٠حؼ ٠یٞی 10 ٌٚؼ ة٥ آر٠اج٨ر 3 یا ك ٠حؼ ٠یٞی 12 ٌٚؼ ة٥ آر٠اج٨ر 2 صغاٜٚ قا٠ٜ ك قغق ج٨زیِ

 ىًٔاٍَب  9-13

 كياٹڄ ١وبډز ىًٔاٍ  9-13-3

 گؼ ةیاف ؿازق جضٞیٜ ک٥ قؼایٌی در ج٧٤ا ٦ای ک١حؼ وعا٠ث از اؿح٘ادق. ق٨د گؼٗح٥ ٣ُؼ در زیؼ ٠ٛادیؼ از ک١حؼ ٣تایغ دی٨ار٦ا وعا٠ث  9-13-3-1

 .ةاقغ ٠ی ٠ساز. كاردق ةاقغ ةار٦ای ادؼ زیؼ دی٨ار کاٗی پایغاری ك ٠ٛاك٠ث

: کٟ پػیؼی قکٜ ةا ای ؿازق دی٨ار٦ای ك ةارةؼ دی٨ار٦ای -اڅٴ
1

25
 100 صغاٜٚ كٝی دی٨ار، ی ٣كغق ٧٠ار ك ارج٘اع ٣كغق ٧٠ار ٨ًؿ از جؼی٢ ک٨چک 

 (226)ص .ةاق٤غ قغق ًؼاصی 2-5-13-9 ة٤غ ی قغق ؿادق ركش ةا ک٥ ک٤غ ٠ی مغؽ ةارةؼی دی٨ار٦ای ٨٠رد در ٗٛي ٠ضغكدیث ای٢. ٠حؼ ٠یٞی

ةارةؼ:  ٔیؼ دی٨ار٦ای -ة
1

30
 (٠226حؼ. )ص ٠یٞی 100 كٝی صغاٜٚ دی٨ار، ی ٣كغق ٧٠ار ارج٘اع ك ٣كغق ٧٠ار ٨ًؿ از جؼی٢ ک٨چک 

 در ٗٛي ٠ضغكدیث ای٢. ٠حؼ ٠یٞی 200: دار٣غ ظاؾ ٚؼار ج١اس ةا در دائ١اً ک٥ دی٨ار٦ایی ؿایؼ ك قا٨ٝدق دی٨ار٦ای ك ٦ا زیؼز٠ی٢ ةیؼك٣ی دی٨ار٦ای -ح

 (226)ص .ةاقغ قغق ًؼاصی 2-5-13-9 ة٤غ ی ؿادق قغق ركش ةا دی٨ار ک٥ ک٤غ ٠ی مغؽ ٨٠اردی

 ځٌاٍْ ػِئٕبر آٍډبسًٍ  9-13-7

 ٥ًڅْٓ آٍډبسًٍَبْ  ٵبٝچٍ  9-13-7-2

 ٠حؼ ٠یٞی 350 ك دی٨ار ٣تایغ ةیكحؼ از ؿ٥ ةؼاةؼ وعا٠ث ریؽ، درزا دی٨ار٦ای در قتک٥ ٦ؼ در یکغیگؼ از ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای ی ٗام٥ٞ  9-13-7-2-1

     دی٨ار،  ٨ًؿ ؿ٨ـ یک از ٣تایغ ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای ی ٗام٥ٞ ةاقغ، الزـ دی٨ار ی ٠ٛاك٠ث داظٜ م٘ض٥ ةؼای ةؼقی آر٠اج٨ر اگؼ. ق٨د گؼٗح٥ ٣ُؼ در

 (233)ص .ةاقغ ةیكحؼ

 350 ك دی٨ار وعا٠ث ةؼاةؼ پ٤ر از ةیكحؼ ؿاظح٥، ٣تایغ پیف دی٨ار٦ای در قتک٥ ٦ؼ در یکغیگؼ از ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای ی ٗام٥ٞ  9-13-7-2-2

 دی٨ار ی م٘ض٥ داظٜ ٠ٛاك٠ث ةؼای ةؼقی آر٠اج٨ر اگؼ. ق٨د گؼٗح٥ ٣ُؼ در داظٞی دی٨ار٦ای ةؼای ٠حؼ ٠یٞی 750 ك ظارزی، دی٨ار٦ای ةؼای ٠حؼ ٠یٞی

 . ةاقغ ةیكحؼ ٠حؼ، ٠یٞی 350 ك    ،     از ٣تایغ ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای ی ٗام٥ٞ ةاقغ، الزـ

 یک ٦ؼ ای، ًؼق صائٜ دی٨ار٦ای زیؼز٠ی٢ ؿاظح١اف یک ًت٥ٛ ك دی٨ار٦ای زؽ ة٥ ٠حؼ، ٠یٞی 250 از ةیكحؼ وعا٠ث ةا دی٨ار٦ای در  9-13-7-2-3

 (233)ص .ق٣٨غ گؼٗح٥ ٣ُؼ در دی٨ار كز٥ یک ة٥ ٣ؽدیک دك قتک٥، ٦ؼ یک در صغاٜٚ ةایغ ّؼوی ك ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای از

 (233)ص .ةاقغ ٣ؽدیک کككی كز٥ ة٥ ١٠ک٢ اؿث، ک٥ زایی جا ك قغق ج٨زیِ ٤٠اؿتی م٨رت ة٥ ةایغ ظ١كی -کككی  آر٠اج٨ر  9-13-7-2-4

 ٭١َٓ آٍډبسًٍَبْ ْ ٵبٝچٍ  9-13-7-3

 ٠حؼ ٠یٞی 350 ك دی٨ار وعا٠ث ةؼاةؼ ؿ٥ از ٣تایغ ةیكحؼ ریؽ درزا دی٨ار٦ای در قتک٥ ٦ؼ در یکغیگؼ از ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای ی ٗام٥ٞ   9-13-7-3-1

 ةیكحؼ      دی٨ار، ٨ًؿ پ٤سٟ یک از ٣تایغ ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای ی ٗام٥ٞ ةاقغ، الزـ دی٨ار ی داظٜ م٘ض٥ ٠ٛاك٠ث ةؼای ةؼقی آر٠اج٨ر اگؼ. ةاقغ

 (234)صةاقغ. 

 350 ك دی٨ار وعا٠ث ةؼاةؼ پ٤ر از ةیكحؼ ؿاظح٥ ٣تایغ پیف دی٨ار٦ای در قتک٥ ٦ؼ در یکغیگؼ از ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای ی ٗام٥ٞ  9-13-7-3-2

 ةاقغ، الزـ دی٨ار ی م٘ض٥ داظٜ ٠ٛاك٠ث ةؼای ةؼقی آر٠اج٨ر اگؼ. ةاقغ داظٞی دی٨ار٦ای ةؼای ٠حؼ ٠یٞی 750 ك ظارزی، دی٨ار٦ای ةؼای ٠حؼ ٠یٞی

 .ةاقغ ةیكحؼ ٠حؼ ٠یٞی 350ك    ،      از ٣تایغ ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای ی ٗام٥ٞ

 َب ىٔبٵَاځڈ  9-14

 َبْ آٍډبسًٍ ځٌاٍْ ډلييىٔز  9-14-6

 ةؼاةؼ 5 از ةیكحؼ ٣تایغ ٗام٥ٞ ای٢ ٠ٛغار جْیی٢ ق٨د. صغاکذؼ 1-2-21-9 ة٤غ اؿاس ةؼ ةایغ( s) آزغار آر٠اج٨ر٦ای ی ٗام٥ٞ صغاٜٚ  9-14-6-4

 (٠248حؼ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. )ص ٠یٞی 350 یا دیاٗؼاگٟ وعا٠ث
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 سخته ولی با ما آسونه مبحث   نهم مقررات ملی ساختمان

  9  مبحث

 .ق٨د جأ٠ی٢ ٠ٌِٛ آف ؿ١ث دك ٦ؼ در ةایغ ٠ٌِٛ از دیاٗؼاگٟ، یک آر٠اج٨ر٦ای ٗكاری یا ك کككی ج٤ف جأ٠ی٢ ةؼای الزـ ٧٠اری ٨ًؿ  9-14-6-5

 (248)ص

 َبْ ثشه آٍډٍ ٙبڅًىٌ  9-15

 ك گؼٗح٥، ٚؼار دی٨ار یا ؿح٨ف ركی ؿٌش ٨ٗٚا٣ی آف ک٥ ق٨د ٠ی گ٘ح٥ ؿاظح١اف ؿازق از ٚـ١حی ة٥ ؿٌضی ی قا٨ٝدق ٠تضخ ای٢ در  9-15-1-2

 ا٨٣اع. ١٣ایغ ٠ی ٤٠حٜٛ ز٠ی٢ ٨ٗٚا٣ی ٦ای الی٥ یا ؿٌش ة٥ را آف ك کؼدق جض١ٜ ؿازق را ةار ك دارد؛ جکی٥ ز٠ی٢ ركی ٠ـحٛی١اً آف جضحا٣ی ؿٌش

 (249)ص .ا٣غ قغق دادق ٣كاف 1-15-9 قکٜ در ک٥ ةاق٤غ؛ ٠ی زیؼ قؼح ة٥ ؿٌضی ٦ای قا٨ٝدق

. ١٣ایغ ٠ی ٤٠حٜٛ ز٠ی٢ ة٥ ا٣تـاط درز ٠ضٜ در را ٦ٟ ة٥ ٣ؽدیک ؿح٨ف دك یا ؿح٨ف یک ةار ک٥ ق٨د ٠ی اًالؽ ای قا٨ٝدق ة٥ :ډىٶَى ْ ٙبڅًىٌ -اڅٴ

 ٠ؼةِ قکٜ ة٥ ج٨ا٣غ ٠ی ٣یؽ ٠ٌِٛ در ك ةاقغ؛ ٔیؼ٤٠ُٟ قکٜ ٦ؼ یا دایؼق ٤٠ُٟ، وْٞی چ٤غ ٠ـحٌیٜ، ٠ؼةِ قکٜ ة٥ پالف در ج٨ا٣غ ٠ی ٤٠٘ؼد ی قا٨ٝدق

 (249)ص .ةاقغ ٠ی دكًؼ٥ٗ م٨رت ة٥ ٤٠٘ؼد ی قا٨ٝدق ١ّٞکؼد. ةاقغ پٞکا٣ی یا ك ذكز٥ٛ٣ ٠ـحٌیٜ،

. ک٤غ ٠ی ٤٠حٜٛ ز٠ی٢ ة٥ را( دكًؼ٥ٗ ١ّٞکؼد) ؿح٨ف چ٧ار یا ًؼ٥ٗ( یک ١ّٞکؼد) ؿح٨ف دك ةار ک٥ ق٨د ٠ی اًالؽ ای قا٨ٝدق ة٥ :ډَٽت ْ ٙبڅًىٌ -ة

 قکٜ ة٥ ج٨ا٣غ ٠ی ٣یؽ ٠ٌِٛ در ك ةاقغ؛ ٔیؼ٤٠ُٟ قکٜ ٦ؼ یا دایؼق ٤٠ُٟ، وْٞی چ٤غ ٠ـحٌیٜ، ٠ؼةِ قکٜ ة٥ پالف در ج٨ا٣غ ٠ی ٠ؼکب ی قا٨ٝدق

 ٠ؼکب ی قا٨ٝدق ة٥ جا گؼد٣غ پی٨ؿح٥ یکغیگؼ ة٥ ج٨ا٤٣غ ةاق٤غ، ٠ی ٦ٟ ة٥ ٣ؽدیک ک٥ ٤٠٘ؼدی ٦ای قا٨ٝدق. ةاقغ پٞکا٣ی یا ك ذكز٥ٛ٣ ٠ـحٌیٜ، ٠ؼةِ

 (249)ص .ق٣٨غ جتغیٜ

. ١٣ایغ ٠ی ٤٠حٜٛ ز٠ی٢ ة٥ دار٣غ، ٚؼار ردیٖ یک در ؿح٨ف را ک٥ چ٤غ یا ك دی٨ار ةار ک٥ ق٨د ٠ی اًالؽ ای یکـؼق ی قا٨ٝدق ة٥ :وًاٍْ ْ ٙبڅًىٌ -ح

 ٤٠حٜٛ ز٠ی٢ ة٥ را دی٨ار ةار مؼٗاً ٨٣اری ی قا٨ٝدق ک٥ صاٝحی در. ةاقغ كارك٥٣(  ) دار پاق٥٤ یا ك ذكز٥ٛ٣ ٠ـحٌیٜ، ٠ؼةِ قکٜ ة٥ ج٨ا٣غ ٠ی قا٨ٝدق ٠ٌِٛ

 ی قتک٥ م٨رت ة٥ ج٨ا٤٣غ ٠ی ٨٣اری ٦ای قا٨ٝدق. ةاقغ دار قیب یا پٞکا٣ی م٨رت ة٥ ج٨ا٣غ ٠ی ٠ٌِٛ در ک٥ ق٨د؛ ٠ی ٣ا٠یغق دی٨اری ٨٣اری ی قا٨ٝدق ک٤غ،

 (250)ص. ق٣٨غ اؿح٘ادق ٠حٛاًِ ٨٣ار٦ای

 ٤٠حٜٛ ز٠ی٢ ة٥ دار٣غ، ٚؼار ٠عحٖٞ ك ا٠حغاد٦ای ٦ا ردیٖ در ک٥ را دی٨ار یا ؿح٨ف چ٤غ ةار ک٥ ق٨د ٠ی اًالؽ ای قا٨ٝدق ة٥ :ځٖشَىٌ ْ ٙبڅًىٌ -ر

 (250)ص .ق٨د ؿاظح٥ م٤غك٥ٚ ای یا ك داؿ -جیؼ ی ٠س٥ّ٨١ داؿ، قکٜ ة٥ اؿث ١٠ک٢ گـحؼدق ی قا٨ٝدق. ١٣ایغ ٠ی

 ةح٢ ٨٣ع از دی٨ار ک٥ م٨رجی در. ١٣ایغ ٠ی ٦ا، ٤٠حٜٛ ؿؼ ق١ِ یا ٤٠٘ؼد ٦ای قا٨ٝدق ة٥ را دی٨ار ةار ک٥ ق٨د ٠ی اًالؽ جیؼی ة٥ ُډٕه: ٍيْ سَٕ -ص

 (250)ص .ق٨د ١٣ی ٗؼض ظاؾ ةؼ ٠حکی جیؼ ای٢. ةاقغ ز٠ی٢ ركی جیؼ ١ّیٙ ٨٤ّاف ة٥ ج٨ا٣غ ٠ی دی٨ار کٜ ةاقغ، ٠ـٞش

 ةؼكف دارای ٦ا آف از یکی ةؼ كارد ةار٦ای ةؼآی٤غ ک٥ را ٤٠٘ؼد ی قا٨ٝدق دك ک٥ ق٨د ٠ی اًالؽ زیادی ٣ـتی ؿعحی ةا جیؼ ة٥ :ثبٕپًڅٓ سَٕ -ع

 (250)ص .ق٨د ١٣ی ٗؼض ظاؾ ةؼ ٠حکی جیؼ ای٢. ک٤غ ٠ی ٠حنٜ یکغیگؼ ة٥ ةاقغ، ٠ی قا٨ٝدق ٠ؼکؽ ة٥ ٣ـتث زیاد ٠ض٨ری

 ة٥ ک٤غ؛ ٠ی ٠حنٜ ٦ٟ، ةؼ ٨١ّد جؼزیضاً ا٠حغاد دك در ؿازق یک در را ٦ٟ از زغا ؿٌضی ٦ای قا٨ٝدق ک٥ ق٨د ٠ی اًالؽ ّى٨ی ة٥ :ٍاث٤ ٽالٳ -ؽ

 (250)ص .گؼدد قا٨ٝدق دك ٣ـتی صؼکث ٠ا٣ِ ک٥ ٨ًری

 َبْ ٦ٕلٓ ٙبڅًىٌ  9-15-3

 ثبٙي. ډشَ ډٓ ډٕچٓ 300َبْ ٦ٕلٓ  ١وبډز كياٹڄ ٙبڅًىٌ  9-15-3-1-2

 ٦ٕلٓ َبْ ٙبڅًىٌ ٍاث٤ َبْ ٽالٳ  9-15-3-6

 ٦ا قا٨ٝدق ٦ا آف در ک٥ ٔیؼق ك ٦ا آقیا٥٣ م٤ْحی، ٦ای ٦ای ؿاظح١اف ؿازق ٦ـح٤غ، ةؽرگ ی د٦ا٥٣ دارای ک٥ ًت٥ٛ یک ٦ای ؿازق در  9-15-3-6-1

 ای٢ در. کؼد ٣ُؼ ج٨اف مؼؼ ٠ی ٚاب ی د٦ا٥٣ ا٠حغاد در راةي کالؼ ةی٤ی پیف از ٦ـح٤غ، زا٣تی ٣یؼك٦ای ةؼاةؼ ك پایغاری کاٗی در اؿحٛؼا ١ّٙ دارای

 (٠258حؼاکٟ ق٨د. )ص ك ک٨ةیغق ٤٠اؿتی ركش ة٥ ةایغ قا٨ٝدق اًؼاؼ ریؽی ظاؾ ٦ا قا٨ٝدق

 ة٥ كارد ٧٣ایی ٠ض٨ری ٣یؼكی جؼی٢ ةؽرگ کككی ٠ْادؿ دق درمغ ٣یؼكی ةؼای ةایغ ؿٌضی، ٦ای قا٨ٝدق ةی٢ راةي ٦ای کالؼ  9-15-3-6-2

 (258)ص .ق٣٨غ ًؼاصی ظ٨د ًؼؼ دك ٦ای ؿح٨ف

 (258)ص. ق٣٨غ اظحیار ٠حؼ ٠یٞی 250صغاٜٚ  ك ؿٌضی، ی قا٨ٝدق اةْاد ةا ٠ح٤اؿب ةایغ راةي ٦ای کالؼ ٠ٌِٛ اةْاد  9-15-3-6-3

 ج٨ؿي ةایغ ٠یٞگؼد٦ا ای٢. ةاقغ ٠حؼ ٠یٞی 12 ٦ا صغاٜٚ چ٧ار ّغد، ك ٌٚؼ آف صغاٜٚ ةایغ راةي ٦ای کالؼ ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای جْغاد  9-15-3-6-4

 (258)ص .ق٣٨غ گؼٗح٥ ٣ُؼ در یکغیگؼ از ٠حؼ ٠یٞی 250 صغاکذؼ ٨ٗامٜ ةا ك ٠حؼ ٠یٞی 6صغاٜٚ  ٌٚؼ ة٥ ّؼوی ٠یٞگؼد٦ای

 ظارزی ةؼ در ک٤اری ؿٌضی ٦ای قا٨ٝدق در ٠یا٣ی ١٠حغ ةاق٤غ، ك ؿٌضی ٦ای قا٨ٝدق در ةایغ راةي ٦ای کالؼ ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای  9-15-3-6-5

 (258)ص .ق٣٨غ ٧٠ار ؿح٨ف

 َبْ ٭مٕٸ ٙبڅًىٌ  9-15-4

 اْ ٙم٬ ثٍ ٍيٗ ډٺبيډز ډؼبُ  ٥َاكٓ ٕبٌُ  9-15-4-2

 (260گؼد٣غ: )ص ٠ی ٠ضـ٨ب قغق قغف قؼایي زیؼ ٠ضن٨ر ةؼآكردق قؼط ة٥ ٣ازؾ، ٨ٗالدی ٔالؼ ةا ریؽ درزا ٦ای ق١ِ  9-15-4-2-3

 .ةاقغ قغق ٣ُؼ مؼؼ ٔالؼ ٠ض٨ری ٠ٛاك٠ث از ًؼاصی در -اڅٴ

 .ةاقغ قغق ص٘اری ٤٠غرؿ ركش ة٥ ك ةاقغ، ة٤غ آب ٨٣ؾ دارای ٔالؼ -ة
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  9  مبحث

 ٣تاقغ.  ٠حؼ ٠یٞی 2 از ک١حؼ ٨ٗالدی ٔالؼ وعا٠ث -ح

 ک٥ ةاقغ ای گ٥٣٨ ة٥ ٦ا آف قکٜ ك ١٣ای٤غ ایساد ٔالؼ ی پای٥ ٠ناٝش ٠ٛاك٠ث ٠ْادؿ ٠ٛاك٠حی صغاٜٚ ٦ا كم٥ٞ یا ةاقغ، كم٥ٞ ك درز ةغكف ٔالؼ -ر

 (260ٗؼا٦ٟ ١٣ایغ. )ص ریؽ درزا ةح٢ ةؼای را قغگی ٠ضن٨ر قؼایي

 210 از ٨ٗالد جـٞیٟ ی ٠كعن٥ ٠ٛاك٠ث ك ةاقغ؛ 6 صغاٜٚ ةح٢ ٗكاری ی ٠كعن٥ ٠ٛاك٠ث ة٥ ٔالؼ ٨ٗالد جـٞیٟ ی ٠كعن٥ ٠ٛاك٠ث ٣ـتث -ص

 (261)ص .٣تاقغ ک١حؼ ٠گاپاؿکاؿ

 (261)ص .ةاقغ ٠حؼ ٠یٞی 400 ق١ِ صغاکذؼ اؿ١ی ٌٚؼ -ع

 ٕبهشٍ دٕ٘ َبْ ٙم٬  9-15-4-5

 (263ةاق٤غ. )ص 3-5-4-15-9ك  2-5-4-15-٠9ٌاةٙ  ةایغ کٟ، پػیؼی قکٜ ةا ٦ای ؿازق در ؿاظح٥ پیف ٦ای ق١ِ  9-15-4-5-1

 ٠ٌِٛ ؿٌش 008/0 صغاٜٚ ٨ًٝی ة٥ ٠ـاصث ٠یٞگؼد 4 صغاٜٚ ك ةاقغ؛ ٠حٛارف م٨رت ة٥ ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای آرایف اؿث الزـ  9-15-4-5-2  

 (263)ص .گؼدد ٗؼا٦ٟ ق١ِ ٣اظاٝل

 صغاکذؼ اكؿ ّؼوی ٠یٞگؼد پ٤ر ی ٗام٥ٞ. گؼد٣غ٠ضاط  ٠حؼ ٠یٞی 10 ٌٚؼ ة٥ صغاٜٚ ّؼوی، ٠یٞگؼد٦ای ةا ةایغ ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای  9-15-4-5-3

 در ّؼوی ٠یٞگؼد٦ای ی ٗام٥ٞ ك ٠حؼ، ٠یٞی 100 صغاکذؼ ق١ِ ا٣ح٧ای دك ٦ؼ از ٠حؼ ٠یٞی 600 ٨ًؿ جا ّؼوی ٠یٞگؼد٦ای ی ٗام٥ٞ ٠حؼ، ٠یٞی 25

 (263)ص .ةاقغ ٠حؼ ٠یٞی 150 صغاکذؼ ق١ِ ٨ًؿ ی ةٛی٥

 َب ٙم٬ َٕ  9-15-4-6

 (٠263حؼ ةاقغ. )ص ٠یٞی 300جضحا٣ی ؿؼ ق١ِ صغاٜٚ  ٠یٞگؼد٦ای ٠ؤدؼ ١ّٙ ک٥ ق٨د ا٣حعاب ٨ًری ةایغ ق١ِ ؿؼ کٞی وعا٠ث  9-15-4-6-1

 ٦ا آف ٠ٌِٛ ٠ؼکؽ در ٠ح١ؼکؽ م٨رت ٦ا ة٥ ق١ِ ٦ای ا١ْٜٝ ّکؾ اؿاس ةؼ ج٨اف ٠ی را ق١ِ ؿؼ در دار وؼیب ٦ای ةؼش ك ٤ٝگؼ٦ا  9-15-4-6-2

 (263)ص .٨١٣د ٠ضاؿت٥

 ق٣٨غ ًؼاصی ٣ض٨ی ة٥ ةایغ ٦ا ق١ِ ًؼاصی قغق اؿث، ؿؼ( ة٤غ ك ةـث ركش) ظؼپایی ركش اؿاس ةؼ ق١ِ ؿؼ ک٥ ٨٠اردی زؽ ة٥  9-15-4-6-3

 (263گؼد٣غ. )ص جأ٠ی٢ دكًؼ٥ٗ ١ّٞکؼد ةؼای( ب) ك( اٖٝ) ك و٨اةي ًؼ٥ٗ، یک ١ّٞکؼد ةؼای( اٖٝ) و٨اةي ک٥

. ق٨د ٠ی ٠ضاؿت٥ 5-5-4-15-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ   ك  2-7-9 زغكؿ ٠ٌاةٙ ϕ ًؼ٥ٗ، یک ةؼش ةؼای 4-8-9 ةعف ٠ٌاةٙ   ؛ ک٥   ϕ    -اڅٴ

 (263)ص

 .ق٨د ٠ی ٠ضاؿت٥ 5-2-4-15-9 ٠ٌاةٙ ة٤غ   ك  2-7-9زغكؿ  ٠ٌاةٙ ϕ دكًؼ٥ٗ، ةؼش ةؼای 5-8-9 ٠ٌاةٙ    ؛ ک٥  ϕ    -ة

 (264)ص

-4-3پ-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ ةایغ(    ) ةـث ٦ا ةح٢ ی ٗكاری ٠كعن٥ ٠ٛاك٠ث ق٣٨غ، ًؼاصی ظؼپایی ركش اؿاس ةؼ ٦ا ق١ِ ؿؼ اگؼ  9-15-4-6-4

 (264)صق٨د.  جْیی٢ ٠ی 2-3-9ةؼ اؿاس ة٤غ         ك λ ک٥ ق٨د؛ ٠ضاؿت٥ 1-4

 :ق٨د ٠ی ٠ضاؿت٥( پ) جا( اٖٝ) ٠ٌاةٙ ق١ِ ؿؼ از ٠ٌْٛی ٦ؼ در دار وؼیب ةؼش  9-15-4-6-5

 ٨٤ّاف ة٥ دارد، ٚؼار ٨٠رد ةؼرؿی ٠ٌِٛ یا ةیكحؼ در ظارج ق١ِ ٌٚؼ ٣نٖ ةا ةؼاةؼ ای ٗام٥ٞ در ٦ا آف ٠ؼکؽ ک٥ ٦ایی ق١ِ ی ٥١٦ ا١ْٜٝ ّکؾ -اڅٴ

 (264)ص .ق٨د ٠ی گؼٗح٥ ٣ُؼ در ةؼش ایساد ّا٠ٜ

ةیكحؼ در داظٜ ٠ٌِٛ ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار دارد، ة٥ ٨٤ّاف  یا ق١ِ ٌٚؼ ٣نٖ ةا ةؼاةؼ ای ٗام٥ٞ در ٦ا آف ٠ؼکؽ ک٥ ٦ایی ق١ِ ی ٥١٦ ا١ْٜٝ ّکؾ -ة

 (264)ص .ق٨د ١٣ی گؼٗح٥ ٣ُؼ ّا٠ٜ ایساد ةؼش در

 ةا ق٨د، ٠ی ٠ضـ٨ب ٠ٌِٛ آف در ةؼش ایساد ّا٠ٜ ٨٤ّاف ة٥ ک٥ ق١ِ ا١ْٜٝ ّکؾ از ةعكی ةاال، صاٝث دك ةی٢ ق١ِ ٠ؼکؽ ٦ای ٨٠ْٚیث ةؼای -ح

ی ٣نٖ ٌٚؼ ق١ِ در داظٜ  در ٗام٥ٞك ٠ٛغار م٘ؼ  ةؼرؿی، ٣نٖ ٌٚؼ ق١ِ در ظارج ٠ٌِٛ ٨٠رد ی ٗام٥ٞ در کا٠ٜ ٠ٛغار ةی٢ ظٌی یاةی دركف

 (264)ص .ق٨د ٠ی ٠ٌِٛ ٨٠رد ةؼرؿی، ٠ضاؿت٥

 ْ اسٞبڃ سَٕ ثٍ ٕشًن ي ىاڃ ثٍ ٕشًن وبكٍٕ  9-16

 ٽچٕبر  9-16-2

 ٠ٌاةٙ ّؼوی جیؼ دك آف در ک٥ اؿث دارای قؼایي ٠ضن٨رقغگی كٚحی ةؼرؿی ٨٠رد ةؼش ا٠حغاد در ؿح٨ف ة٥ جیؼ اجناؿ ی ٣اصی٥ در  9-16-2-8

 (266ق٨د: )ص ٚؼار دادق زیؼ در( پ) ك( ب) ك( اٖٝ) ایة٤غ٦

  .ةاقغ اجناؿ كز٥ در ؿح٨ف ّؼض چ٧ارـ ؿ٥ صغاٜٚ ّؼوی جیؼ٦ای از یک ّؼض ٦ؼ -اٖٝ

 .ةاق٤غ داقح٥ ادا٥٠ اجناؿ ی ٣اصی٥ از ةْغ جیؼ ١ّٙ یک ٨ًؿ ة٥ صغاٜٚ ّؼوی جیؼ٦ای -ب

 ٠حؼ ٠یٞی 10 ٌٚؼ ةا ٦ایی ظا٨٠ت دارای صغاٜٚ ك ةاق٤غ؛ 1-5-11-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ پایی٢ ك ةاال در پی٨ؿح٥ ٠یٞگؼد دك دارای صغاٜٚ ّؼوی جیؼ٦ای -پ

 (267ةاق٤غ. )ص 3-5-6-11-9ك  2-5-11-9 ة٤غ٦ای ٠ٌاةٙ ةیكحؼ یا
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 اْ ثٍ ٔپئڂَ اسٞبالر ا٭٢بْ ٕبٌُ  9-17

 ٶب٫ ٍٕ ٥جٺٍ ي ثٕٚشَٕبهشٍ ثب اٍس َبْ ىًٔاٍ ثبٍثَ اُ ثشه دٕ٘ اڅِاډبر ثىيَبْ ٔپذبٍؿڂٓ ثَاْ ٕبٌُ  9-17-5-5

 كياٹڄ اثٮبى ىٍ اسٞبالر اسپبٔٓ  9-17-5-6

( كز٨د م٨رت در) یط ةْغ ی ا٣غازق ة٥ ٠حؼ، ك یا ٠یٞی 13ی صغاٜٚ  ةا ٗام٥ٞ ةایغ ٣كغق، ج٨ٛیث كز٨ق ٠ساكرت در اجکایی ٦ای ةاٝكحک  9-17-5-6-3

 (290ةاق٤غ. )ص جؼ ؿاظح٥ ّٛب ّى٨ پیف ا٣ح٧ای ك گاق جکی٥ ةؼ از

 (290)صكياٹڄ اثٮبى ىٍ اسٞبالر اسپبٔٓ   5-17-9ٙپڄ 

 
 ډُبٍ ثٍ ثشه  9-18

 (292)ص: ق٣٨غ گؼٗح٥ ٣ُؼ در ةایغ ٧٠ار ٣نب ك ًؼاصی ا٣حعاب، در زیؼ ٨٠ارد  9-18-1-4

 (292)ص :ق٨د ا٣ساـ زیؼ ٨٠ارد گؼٗح٢ ٣ُؼ در ةا ةایغ ٧٠ار ٨٣ع ا٣حعاب -اڅٴ

 ای. ٝؼزق کارةؼد ٣یؽ ك ٣ع٨ردق جؼؾ یا ظ٨ردق جؼؾ ةح٢ در کارةؼد ةؼای ٧٠ار ة٨دف ٤٠اؿب -

 .8-18-9 ةعف ای ٝؼزق اٝؽا٠ات گؼٗح٢ ٣ُؼ در ٝؽكـ م٨رت در ك گاق ؿاظث ظیؽی ٝؼزق -

 زٝؽ٥ٝ ٣یؼك٦ای جضث ةح٤ی اّىای در پالؿحیک ٦ای ٨٣اصی جكکیٜ ٠٘نٜ در ک٥ ةؼد کار ة٥ ٧٠ار٦ایی ًؼاصی ةؼای ج٨اف ١٣ی را ٗنٜ ای٢ و٨اةي -

 (292)ص .دار٣غ ٚؼار

 (292)ص .ةاقغ 9-8-4-9 ة٤غ و٨اةي ی ک٤٤غق زیاد جأ٠ی٢ پػیؼی قکٜ ةا ٦ای ؿازق در ك 1-5-4-9 ةعف ٠ٌاةٙ آزغار ٨٣ع از ةایغ ٧٠ار ٨ٗالد -

 (293)ص .ق٣٨غ جأ٠ی٢ آف ٠ٞضٛات ك ةایغ ةؼای ٧٠ار آجف ةؼاةؼ در ٠ٛاك٠ث و٨اةي ك( دكاـ اٝؽا٠ات) ٠ضیٌی قؼایي اؿاس ةؼ ٤٠اؿب پ٨قف -

 .ق٨د ا٣ساـ ریؽی ةح٢ از پؾ ركز 21 صغاٜٚ ةایغ ةح٢ در کاقح٢ ٧٠ار٦ای چـتی -ة

 کاقح٤ی ٧٠ار ی ؿاز٣غق قؼکث جْیی٢ قغق ج٨ؿي ركش اؿاس ةؼ ةایغ ٧٠ار ٣نب ك ٦ا ؿ٨راخ ج١یؽکاری قغق، ؿعث ةح٢ کاری ١ّٞیات ؿ٨راخ -ح

 (293)ص .ق٣٨غ ا٣ساـ

 پیف ٠یٞگؼد ك ؿ٨راخ صغاٜٚ ی پیف ج٤یغق، ٗام٥ٞ اّىای در. ةتی٤٤غ آؿیب ٣تایغ کاقث ؿ٨راخ ٠ساكر ٠یٞگؼد٦ای کاری، ؿ٨راخ صی٢ ١ّٞیات -ر

 (293)ص .ةاقغ ک١حؼ ٠حؼ ٠یٞی 50 از ٣تایغ ج٤یغگی

 (293)ص .ق٣٨غ پؼ قغگی ز١ِ ةغكف ك پای٥ ةح٢ ٠ٛاك٠ث از ةیكحؼ ٠ٛاك٠ث ةا ٠الت ج٨ؿي ةایغ ق٣٨غ، ٠ی ر٦ا کارق ٣ی٥١ ٦ایی ک٥ ؿ٨راخ -ص

 .ق٣٨غ ًؼاصی 21-9 ٗنٜ و٨اةي اؿاس ةؼ ةایغ ک٤٤غ، ٠ی جأ٠ی٢ را ٧٠ار ٠ٛاك٠ث از زؽئی ظ٨د ٧٠اری ٨ًؿ ةا ک٥ آر٠اج٨ر٦ایی -ع

 (٠293ساز ٣یـث.)ص زیؼ چاکی ك ا٣تـاًی ٧٠ار٦ای قا٠ٜ ٠کا٣یکی کاقح٤ی ٧٠ار٦ای ٠سغد ٣نب ك ةؼداقح٢ -چ
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 (294)صاوًا٫ ډُبٍَب   1-18-9ٙپڄ 

 ډٺبيډز دًٕٕشڂٓ ډُبٍَبْ ؿٖجٓ ىٍ ٽٚ٘  9-18-4-5

 گؼٗح٥ ٣ُؼ در زیؼ راة٥ٌ ٠ٛغار ، ٣تایغ ةیكحؼ از    ظ٨ردق، جؼؾ ةح٢ در جکی ٧٠ار یک ةؼای کكف در پی٨ؿحگی ی پای٥ ٠ٛاك٠ث  9-18-4-5-2

 (313)ص :ق٨د

(9-8-17                                                                                                         )                

 جأییغ ٨٠رد ٠ؼازِ اؿح٤اد ٨٠رد ٦ای ةؼ اؿاس آز٠ایف ک٥ اؿث درمغ 5 قکـث اصح١اؿ ٠ح٤اَؼ ج٤ف ،    پی٨ؿحگی ٠كعن٥، ج٤ف راة٥ٌ ای٢ در

 (313)ص .ق٨د ٠ی جْیی٢

 
  (313)ص     ( ة    ( اڅٴ ځٖٕوشڂٓ، ٦ٕق ْ ٙيٌ سًَٞٔ ډٖبكز ْ ٍيٗ ډلبٕجٍ 5-18-9 ٙپڄ

 جؼؾ ةح٢ در اؿح٘ادق ٚاةٞیث گ٨ا٦ی دارای ةایغ ٧٠ار چـتی ةاق٤غ، ةؼداری ة٧ؼق ةار٦ای قؼایي در ظ٨ردگی جؼؾ جضٞیٜ ٣كا٣گؼ ٣حایر ک٥ در ٨٠اردی

 (314)ص.ةاقغ اؿح٤اد ٠ؼازِ ٨٠رد جأییغ ٦ای ٨٠رد آز٠ایف اؿاس ةؼ ظ٨ردق
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 ق٨د، ١٣ی ایساد ٦ا آف ةؼداری جؼؾ ظ٨ردگی در جضٞیٜ، در قؼایي ةار٦ای ة٧ؼق اؿاس ةؼ ّى٨ ک٥ از ٦ایی ٚـ١ث در كاِٚ چـتی ٧٠ار٦ای ةؼای

 اؿاس ةؼ درمغ ک٥ 5قکـث  اصح١اؿ ةا ٠ح٤اَؼ ٠ٛاك٠ث ةؼ ٠تح٤ی ةایغ ج٤ف ی٢ا. اؿث ( ٠ساز17-18-9ی ) در راة٥ٌ    ةسای        از اؿح٘ادق

 (314)ص .گؼدد ٠ی جْیی٢ جأییغ ٨٠رد ٠ؼازِ اؿح٤اد ٨٠رد ٦ای آز٠ایف

 اؿث ٠ساز 4-18-9زغكؿ  ٠ٌاةٙ ٠كعن٥ پی٨ؿحگی ج٤ف صغاٜٚ از اؿح٘ادق زیؼ، قؼایي رّایث م٨رت در

 (314)ص .١٣ای٤غ رّایث را جأییغ ٨٠رد ٠ؼازِ اٝؽا٠ات ةایغ ٧٠ار٦ا -اڅٴ

 .٣نب ق٣٨غ قغق، ایساد ای یا ٠ح٥ ؿ٤گ ٦ای چؼظكی وؼة٥ ٦ایی ک٥ ةا ٠ح٥ ؿ٨راخ در ةایغ ٧٠ار٦ا -ة

 ٠گاپاؿکاؿ ةاقغ. 17 صغاٜٚ ٗكاری ٠ٛاك٠ث دارای ةایغ ٧٠ار٦ا ٣نب ز٠اف در ةح٢ -ح

 .ةاقغ ركز 21 صغاٜٚ ةایغ ٣نب ز٠اف در ةح٢ ؿ٢ -ر

 (314)ص .ةاقغ گؼاد ؿا٣حی ی درز٥ 10 صغاٜٚ ةایغ ٧٠ار٦ا ٣نب ز٠اف در ةح٢ د٠ای -ص

 (314دًٕٕشڂٓ )ٛ سى٘ كياٹڄ 4-18-9 ػييڃ

 
 (315)ص :ق٣٨غ گؼٗح٥ ٣ُؼ در ةایغ زیؼ ٨٠ارد زغكؿ، ای٢ پی٨ؿحگی ج٤ف ٠ٛادیؼ از در اؿح٘ادق ٔبىىاٙز:

 وؼب ق٨د. 4/0در       ك  8/0 در ةایغ     ٠ٛغار ق٨د، ٠ی ًؼاصی ای ٝؼزق ةار٦ای ةؼای ٧٠ار اگؼ -

 وؼب ق٣٨غ. 4/0 در ةایغ       ك     ٠ٛادیؼ ق٨د، ٠ی ًؼاصی دائ١ی کككی ةار٦ای ةؼای ٧٠ار اگؼ -

 ثَٙٓ ي ٽٚٚٓ وَٕيَبْ ٽى٘ اويٍ  9-18-6

 ٦ای ٠ٛاك٠ث   ϕك    ϕًؼاصی ق٣٨غ. ٠ٛادیؼ  ة٤غ و٨اةي ای٢ ًتٙ ةایغ ةؼقی ك کككی ةار٦ای ز٠اف ٦ٟ ادؼ جضث گؼك٦ی یا جکی آ٠ار٦ای

 (324)ص. ق٣٨غ ٠ی ٠ضاؿت٥ 5-18-9ك  4-18-9 اؿاس ة٤غ٦ای ةؼ ٧٠ار٦ا، ةؼقی ك کككی

 ی راة٥ٌ اگؼ  9-18-6-1
   

   
 کككی ٠ٛاك٠ث جْیی٢ در ةؼش ك کكف ا٣غرک٤ف ج٨اف از ٠ی ةاقغ، ةؼٚؼار گؼك٦ی یا جکی ٧٠ار ٦ؼ ؼایة      

 (324)ص :٨١٣د اؿح٘ادق زیؼ ی راة٥ٌ کا٠ٜ کككی ةؼ اؿاس َؼٗیث از ك ٨١٣دق ٣ُؼ مؼؼ

(9-18-33                                                                                                               )    ϕ   

 ی راة٥ٌ اگؼ  9-18-6-2
   

   
 ةؼقی ٠ٛاك٠ث جْیی٢ در ةؼش ك کكف ج٨اف از ا٣غرک٤ف ٠ی ة٨د ةؼٚؼار گؼك٦ی یا جکی ٧٠ار ٦ؼ ةؼای      

 :٨١٣د اؿح٘ادق زیؼ ی راة٥ٌ ةؼ اؿاس ةؼقی از َؼٗیث کا٠ٜ ك ٨١٣دق ٣ُؼ مؼؼ

(9-18-34 )                                                                                                                     ϕ                                                                     

 (324ق٨د: )ص ةؼٚؼار ةؼش ا٣غرک٤ف کكف ك ةؼای ةایغ یؼز ی راة٥ٌ ةاق٤غ،   ϕ       ك    ϕ       اگؼ   9-18-6-3

(9-18-35)                                                                                                                    

   
  

   

   
                        

 ثشه ٙيځٓ ىيوٕڈ ځٖٕوشڂٓ اُ ١وبډز ثَاْ ػچًځَْٕ كياٹڄ ي َب څجٍ اُ ٵبٝچٍ ٔپئڂَ، اُ ډُبٍَب ْ ٵبٝچٍ اڅِاډبر  9-18-7

 آر٠اج٨ر٦ای ک٥ آف ق٣٨غ؛ ٠گؼ جْیی٢ ة٤غ ای٢ اؿاس اٝؽا٠ات ةؼ ةایغ اّىا وعا٠ث صغاٜٚ ك ٦ا، ٝت٥ از ٨ٗامٜ یکغیگؼ صغاٜٚ از ٧٠ار٦ا ی ٗام٥ٞ صغاٜٚ

 اؿح٤اد ٠ؼازِ ٨٠رد ٦ای آز٠ایف ٣حایر ةؼ ٠تح٤ی ک١حؼ، ٦ای وعا٠ث ك ٨ٗامٜ از اؿح٘ادق. ق٣٨غجأ٠ی٢  قغگی ٣یٟ دك گـیعحگی ک٤حؼؿ ةؼای اواٗی

 (325)ص.ةاقغ ٠ی ٠ساز جأییغ ٨٠رد

 .ق٣٨غ جْی٢ 6-18-9 اؿاس زغكؿ ةؼ ةایغ ٝت٥ از ٗام٥ٞ ك ٧٠ار٦ا ٠ؼکؽ جا ٠ؼکؽ ی ٗام٥ٞ صغاٜٚ  9-18-7-1
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 (325)صڅجٍ  اُ ٵبٝچٍ ي ډُبٍَب ډَٽِ سب ډَٽِ ْ ٵبٝچٍ كياٹڄ 6-18-9 ػييڃ

 
 (326)صكياٹڄ ٵبٝچٍ اُ څجٍ  7-18-9ػييڃ 

 
 ٧٠ار٦ا ی ٗام٥ٞ یا ٦ا ٝت٥ از ٗام٥ٞ اگؼ گیؼ٣غ، ١٣ی ٣كغق ك جضث پیچف ٚؼار ایساد قغگی ٣یٟ دك ٣یؼكی ٦ا آف ٣نب در ک٥ ٧٠ار٦ایی در  9-18-7-2

   جؼ ک٨چک ٗؼوی ٌٚؼ از     زای ة٥ 1-7-18-9 ة٤غ در ج٨اف ٠ی ةاق٤غ، 1-7-18-9ة٤غ  ٠٘اد از ک١حؼ یکغیگؼ از
اؿح٘ادق ٨١٣د؛ ٠كؼكط ةؼ آف   

  جؼ  ک٨چک ٌٚؼ ةا قغق ٠ضاؿت٥ ٠ٛاك٠حی ٠ٛادیؼ ة٥ ٧٠ار، ةؼ ا١ّاٝی ٠ضاؿتاجی ک٥ ٣یؼك٦ای
 (326)ص .ق٨د ٠ضغكد  

 ٠حؼ ٠یٞی 100 ٧٤٠ای ّى٨ وعا٠ث ك ،   وعا٠ث ّى٨، ؿ٨ـ دك از ٣تایغ چاکی، زیؼ یا ا٣تـاًی کاقح٤ی ٧٠ار٦ای ةؼای     ٠ٛغار  9-18-7-3

 (326)ص .ةاقغ ةیكحؼ

 ٨٠رد ٠ؼازِ ةؼ ٠تح٤ی ٦ای آز٠ایف ةاقغ؛ ٠گؼ آف ک٥ ای٢ ٗام٥ٞ ةؼ اؿاس ک١حؼ زیؼ ٠ٛادیؼ از ٣تایغ ،    ٝت٥، از ةضؼا٣ی ی ٗام٥ٞ  9-18-7-4

 (326)ص .ق٨د جْیی٢ جأییغ،

      : چـتی ٧٠ار٦ای ةؼای -

       : چاکی زیؼ ٧٠ار٦ای ةؼای -

      . پیچف ا١ّاؿ ةا قغق ٣نب: ا٣تـاًی ٧٠ار٦ای ةؼای -

     4 زایی زاة٥ ا١ّاؿ ةا ٣نب: ا٣تـاًی ٧٠ار٦ای ةؼای -

 (327)ص .ةاق٤غ اؿح٘ادق قغق، ًؼاصی در ک٥ ٝت٥ از ای ٗام٥ٞ صغاٜٚ ی ک٤٤غق ٠كعل ةایغ ؿاظث ٠غارؾ  9-18-7-5
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 ثَىاٍْ اڅِاډبر ثٌَُ  9-19

 سٲَٕٕ ډپبن ٔب هِٕ  9-19-2

 ٥َٵٍ َبْ ٔټ ىاڃ ي سََٕب ىٍ ىٍاُډير ي آوٓ َبْ ډپبن سٲَٕٕ ْ ډلبٕجٍ  9-19-2-2

 ج٤ُیٟ ٠ناٝش ظٌی رٗحار اؿاس ةؼ ک٥ ك ركاةٌی ٦ا ؿازق جضٞیٜ ٨١ْ٠ؿ ٦ای ركش از اؿح٘ادق ةا ج٨اف ٠ی را اّىا آ٣ی ٠کاف جٕییؼ  9-19-2-2-1

. گؼدد ٠ی اؿح٘ادق ّى٨ ٠ؤدؼ ای٤ؼؿی ١٠اف از ك قغق جْیی٢ 6-3-9 ة٤غ و٨اةي اؿاس ةؼ ،   ٠ٛغار ركاةي، ك ٦ا ركش ای٢ در. کؼد ٠ضاؿت٥ ا٣غ، قغق

 (338)ص

 ٠ضاؿت٥ 1-19-9 زغكؿ ک١ک ة٥ ٦ا ظ٨ردگی آف جؼؾ ٠یؽاف ك ٠ٌِٛ ٠كعنات از اؿح٘ادق ةا ،   اّىا، ٠ؤدؼ ای٤ؼؿی ١٠اف  9-19-2-2-2

 (338)ص .ق٨د اؿح٘ادق جؼی زا٠ِ جضٞیٜ یک از ک٥ آف ٠گؼ ق٨د؛ ٠ی

   ډمبن أىَٕٓ ډؤطَ،   1-19-9 ػييڃ

 
(9-19-1   ) 

                                                                                                                                     
    

  
                                          

 جٕییؼ ةح٢ در اّىای ظ١كی در ٨ًؿ ز٠اف را ک٥( ا٣ٛتاض یا اٗث) قغگی ز١ِ ك( ظؽش) كارٗحگی از اواٗی ٣اقی ٠کاف جٕییؼ  9-19-2-2-5

 ةار٦ای دائ١ی از ٣اقی آ٣ی ٠کاف جٕییؼ وؼب صامٜ از ج٨اف ٠ی جؼ، دٚیٙ جضٞیٞی ٦ای ركش اؿح٘ادق از ّغـ م٨رت در ق٨د، ٠ی ٣ا٠یغق ٠غت دراز ٠کاف

 .آكرد دؿث ة٥ ق٨د، ٠ی جْیی٢( 3-19-9) ی راة٥ٌ از ک٥    وؼیب در

(9-19-3)                                                                                                                                      
 

       

. اؿث ای ًؼق اّىای در گاق جکی٥ ٠ٌِٛ در ك ؿؼاؿؼی، ٦ای ؿادق یا گاق جکی٥ ةا اّىای در د٦ا٥٣ كؿي ٠ٌِٛ در ٗكاری ٨ٗالد ٣ـتث  𝜌 راة٥ٌ ای٢ در

 :ق٨د گؼٗح٥ ٣ُؼ در 2-19-9 زغكؿ ٠ٛادیؼ ةا ةؼاةؼ ، ةایغ  ة٥ ز٠اف ةار٦ای دائ١ی،  كاةـح٥ وؼیب ٠ٛغار

 (340)صىائمٓ  ثبٍَبْ ُډبن ثٍ ياثٖشٍ ١َٔت 2-19-9 ػييڃ
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  9  مبحث

 َب ډلييىٔز سٲَٕٕ ډپبن ىٍ سََٕب ي ىاڃ  9-19-2-4

 (341)صكياٽظَ سٲَٕٕ ډپبن ډؼبُ   3-19-9ػييڃ 

 
 ج٨اف ٠ی را ٠ضغكدیث ای٢ ة٥ ٠ؼة٨ط صغ کؼد، ز٨ٞگیؼی ای ؿازق ٔیؼ اّىای ة٥ آؿیب ایساد از كیژق جغاةیؼی اجعاذ ةا ةح٨اف ک٥ م٨رجی در -1سجٌَٞ 

 (341)ص. داد اٗؽایف

 . ک٤غ جساكز ای ؿازق ٔیؼ ٌْٚات داری ركا صغ از ٣تایغ قغق جْیی٢ صغ -2 سجٌَٞ

 در ك ق٨د؛ ١٣ی اؿث، قغق ایساد ای ؿازق ٔیؼ اّىای ة٥ اجناؿ از ٚتٜ ک٥ ٠کاف جٕییؼ از ٚـ١ث آف قا٠ٜ ٠غت دراز ٠کاف جٕییؼ اوا٥ٗ -3 سجٌَٞ

 (341ةاقغ. )ص اّىا ٠ی ای٢ اجناؿ از ةْغ ك ٚتٜ ٠کاف، جٕییؼ ج٘اوٜ صٛیٛث

 ٙيځٓ ػم٬ ي كَاٍسٓ آٍډبسًٍ  9-19-4

 اواٗی آر٠اج٨ر٦ای ظ١كی، ز٧ث ٨١ّد ةؼ آر٠اج٨ر٦ای در ةایغ قغگی ز١ِ ك صؼارجی ٦ای ج٤ف ةا ٠ٛاة٥ٞ ةؼای ًؼ٥ٗ یک ٦ای داؿ در  9-19-4-1

 (343)ص. ق٣٨غ گؼٗح٥ ٣ُؼ در 6-4-19-9 جا 3-4-19-9 ة٤غ٦ای و٨اةي ٠ٌاةٙ ،"صؼارجی آر٠اج٨ر" ة٥ ٨٠ؿ٨ـ

ق٨د.  گؼٗح٥ ٣ُؼ در ٠حؼ ٠یٞی 350 یا ك داؿ ةیكحؼ از پ٤ر ةؼاةؼ وعا٠ث ٣تایغ یکغیگؼ از قغگی ز١ِ ك صؼارجی آر٠اج٨ر٦ای ی ٗام٥ٞ  9-19-4-5

 (344)ص

 (څَُٗ) اٍسٮبٗ  9-19-5

 (345)صَب  اْ ٽٴ كياٹڄ ٵَٽبؤ ىيٌٍ  4-19-9ػييڃ 
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 ك ٠ؼدق ةار٦ای ٠ح٤اَؼ ةا   ٠ؤدؼ،  ای٤ؼؿی ١٠اف ٨١٣دف ٨ُ٤٠ر ةا ٌْٚات، ظ٨ردگی جؼؾ ادؼ ةایغ ٦ا، کٖ ای ارجْاش دكرق ٗؼکا٣ؾ ی در ٠ضاؿت٥

 ک٥ ز٣غق ةار٦ای از ةعكی ك ٠ؼدق ةار٦ای ادؼ ة٥ ٠ؼة٨ط ٦ا ای٢ جٕییؼ قکٜ .گیؼد ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد ٦ا قکٜ جٕییؼ ی ٠ضاؿت٥ در وؼیب، ةغكف ی ز٣غق

 (345)ص .گؼدد ٠ی ٨ُ٤٠ر    ٠ٛغار ةؼاةؼ 25/1 ةح٢ دی٤ا٠یکی ارجساّی وؼیب ك ةار( ة٨دق ك وؼایب ةغكف) ق٨د ٠ی ٗؼض دائ١ی

 .٨١٣د اؿح٘ادق( 6-19-9) ی راة٥ٌ از ج٨اف ٠ی ،  ای، دكرق ٗؼکا٣ؾ ی ٠ضاؿت٥ ةؼای

(9-19-6                                                                                                                            )                     
  

√   
 

   ك ،(٠حؼ ٠یٞی ةؼصـب) ق٨د ٠ی ٗؼض دائ١ی ک٥ ز٣غق ةار از ةعكی ك ٠ؼدق ةار ادؼ جضث کٖ صغاکذؼ ٚائٟ اؿحاجیکی ٠کاف جٕییؼ     آف در ک٥

 ا١ٝٞٞی ةی٢ ٠ْحتؼ ٠ؼازِ از ج٨اف ٠ی ةاقغ ٣یاز ٦ا کٖ ارجْاش ةؼای جؼ زا٠ِ ٠ٌاْٝات ة٥ ک٥ م٨رجی در. ةاقغ ٠ی ٦ؼجؽ ةؼصـب ارجْاش دكر٦ای ٗؼکا٣ؾ

 (345)ص. ٨١٣د اؿح٘ادق 4-19-9 زغكؿ ك 6-19-9 راة٥ٌ ةسای دیگؼ

 ىٍ ثَاثَ ُڅِڅ١ًٍاث٤ ئٌْ ثَاْ ٥َاكٓ   9-20

 ډش٤ًٕ دٌَْٔ ٙپڄ ثب َبْ ٹبة  9-20-5

 ډش٤ًٕ دٌَْٔ ٙپڄ ثب َبْ ٹبة ىٍ سََٕب  9-20-5-2

 َبْ َىيٕٓ ډلييىٔز  9-20-5-2-1

 (352ق٣٨غ: )ص رّایث ةایغ ة٤غ ای٢( پ) جا( اٖٝ) ٤٦غؿی ٦ای ٠ضغكدیث جیؼ٦ا ای٢ در  9-20-5-2-1-1

 ةاقغ. آزاد د٦ا٥٣ ٨ًؿ چ٧ارـ یک از ةیكحؼ ٣تایغ ٠ٌِٛ ٠ؤدؼ ارج٘اع -اٖٝ

 ةاقغ. ٠حؼ ٠یٞی 250 ك آف ارج٘اع چ٧ارـ یک از ک١حؼ ٣تایغ ٠ٌِٛ ّؼض -ب

 : ةاقغ زیؼ ٠ٛغار دك از ةیكحؼ ٣تایغ ٠ٌِٛ ّؼض -پ

 (352)ص گا٦ی؛ جکی٥ ّى٨ ًؼؼ ٦ؼ در ارج٘اع جیؼ چ٧ارـ ؿ٥ ی اوا٥ٗ ة٥ جیؼ، ٨ًٝی ٠ض٨ر ةؼ ٨١ّد ی م٘ض٥ در گا٦ی جکی٥ ّى٨ ّؼض -

 (352گا٦ی. )ص جکی٥ ّى٨ ًؼؼ ٦ؼ در ٠ٌِٛ دیگؼ ةْغ چ٧ارـ یک ی اوا٥ٗ ة٥ گا٦ی جکی٥ ّى٨ ّؼض -

 ٥ًڅٓ آٍډبسًٍَبْ  9-20-5-2-2

 ؿؼاؿؼی آر٠اج٨ر٦ای ٠ٌِٛ ؿؼاؿؼی اؿح٘ادق ق٨د. ؿٌش آر٠اج٨ر دك از صغاٜٚ ةایغ جیؼ٦ا جضحا٣ی ك ٨ٗٚا٣ی كز٥ دك از یک ٦ؼ در  9-20-5-2-2-1

ةایغ  آر٠اج٨ر٦ا ای٢. ةاقغ ک١حؼ جیؼ ی د٦ا٥٣ ٨ًؿ در جضحا٣ی آر٠اج٨ر٦ای ٠ٌِٛ ؿٌش ةیكحؼی٢ ٠ٛغار چ٧ارـ یک از ٠ٌِٛ، ٦یچ در ٣تایغ جضحا٣ی كز٥

 (353گاق ٧٠ار ق٣٨غ. )ص ةا ٗؼض جأ٠ی٢ ج٤ف جـٞیٟ کككی در ةؼ جکی٥

. ةاقغ ک١حؼ گاق جکی٥ ١٦اف ٤٠٘ی ظ١كی ٠ٛاك٠ث ؿ٨ـ یک از ٣تایغ ٠ذتث ظ١كی ٠ٛاك٠ث گاق، جکی٥ ةَؼ در جیؼ ًؼؼ ٦ؼ در  9-20-5-2-2-2

 دك در گاق جکی٥ ةؼ ٠ٌِٛ در جیؼ ظ١كی ٠ٛاك٠ث صغاکذؼ پ٤سٟ یک از ٣تایغ جیؼ، ٨ًؿ در ٠ٌْٛی ٦ؼ در ٤٠٘ی یا ٠ذتث ظ١كی ٠ٛاك٠ث ١٦چ٤ی٢،

 (353)ص. ةاقغ جیؼ ک١حؼ ا٣ح٧ای

 ٭١َٓ آٍډبسًٍَبْ  9-20-5-2-3

 ة٤غ و٨اةي ٠ٌاةٙ دكرگیؼ ةایغ ةاقغ، ٠ی ارج٘اع ٠ٌِٛ ةؼاةؼ دك ٠ْادؿ ک٥ جیؼ ا٣ح٧ای دك در ةضؼا٣ی ٦ای ٣اصی٥ ٨ًؿ در جیؼ٦ا در  9-20-5-2-3-1

 (253)ص .ک٤غ ایساب را ةیكحؼی آر٠اج٨ر ة٥ ٣یاز پیچف، یا ك ةؼش ةؼای ًؼاصی ک٥ آف ٠گؼ ق٨د؛ ةؼدق کار ة٥ 9-20-5-2-3-2

 (353ةاق٤غ: )ص زیؼ قؼایي دارای ةایغ یکغیگؼ از ٦ا آف ٨ٗامٜ ك دكرگیؼ٦ا  9-20-5-2-3-2

 .٣تاقغ ٠حؼ ٠یٞی 8 از ک١حؼ دكرگیؼ٦ا ٌٚؼ -اڅٴ

 300 ك دكرگیؼ ٌٚؼ ةؼاةؼ 24 ٨ًٝی، آر٠اج٨ر جؼی٢ ک٨چک ٌٚؼ ةؼاةؼ 8 ٠ٌِٛ، ٠ؤدؼ ارج٘اع چ٧ارـ یک از ةیكحؼ یکغیگؼ از دكرگیؼ٦ا ی ٗام٥ٞ -ة

 (353)ص .٣ك٨د اظحیار ٠حؼ ٠یٞی

 .٣تاقغ ٠حؼ ٠یٞی 50 از ةیكحؼ گاق جکی٥ ةؼ از دكرگیؼ اكٝی٢ ی ٗام٥ٞ -ح

 (354)ص. ق٨د اظحیار ٠ٌِٛ ٠ؤدؼ ارج٘اع ٣نٖ از ةیكحؼ ٣تایغ یکغیگؼ از ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای ی ٗام٥ٞ جیؼ٦ا، ٨ًؿ ؿؼجاؿؼ در  9-20-5-2-3-3

        از  ٦ا آف در دار وؼیب ٗكاری ٠ض٨ری ٣یؼكی ک٥ جیؼ٦ایی در  9-20-5-2-3-4
 ک٥ ٣یاز ٨٠رد ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای ٠ٛغار اؿث، ةیكحؼ  

 ٣یؽ را 3-6-21-9 ة٤غ و٨اةي دكرپیچ از اؿح٘ادق م٨رت در ك ،2-6-21-9 ة٤غ و٨اةي ةایغ گؼدد ٠ی ٠ضاؿت٥ 3-3-2-5-20-9 ة٤غ و٨اةي اؿاس ةؼ

 (354)ص .١٣ایغ رّایث

  ډش٤ًٕ دٌَْٔ ٙپڄ ثب َبْ ٹبة ىٍ َب ٕشًن  9-20-5-3

 َىيٕٓ َبْ ډلييىٔز  9-20-5-3-1

 (354ق٣٨غ: )ص رّایث ةایغ ة٤غ ای٢( ب) ك( اٖٝ) ٤٦غؿی ٦ای ٠ضغكدیث ٦ا ؿح٨ف در  9-20-5-3-1-1

 ةاقغ. ٠حؼ ٠یٞی 250 از ک١حؼ ٣تایغ ٣یؽ ك آف، دیگؼ ةْغ د٦ٟ ؿ٥ از ک١حؼ ٣تایغ ٠ٌِٛ ّؼض -اڅٴ

از   ٣تایغ ّى٨ آزاد ٨ًؿ ة٥ ٠ٌِٛ ّؼض ٣ـتث -ة
1

25
 (355)ص .ةاقغ ک١حؼ  
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 ٥ًڅٓ آٍډبسًٍَبْ  9-20-5-3-2

 درمغ ٦كث از ةیكحؼ ك درمغ یک از ک١حؼ ؿح٨ف ٣تایغ ٠ٌِٛ ؿٌش کٜ ة٥ ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای ٠ٌِٛ ؿٌش ٣ـتث ٦ا ؿح٨ف در  9-20-5-3-2-1

 .ق٨د رّایث ٣یؽ ٦ا كم٥ٞ ٠ضٜ در ةایغ ٠ضغكدیث ای٢. ق٨د گؼٗح٥ ٣ُؼ در

 (355)ص. ةاقغ ة٥ ؿح٨ف جیؼ اجناؿ ی ٣اصی٥ از ظارج در ةایغ ؿح٨ف ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای ی كم٥ٞ ٠ضٜ  9-20-5-3-2-2

 ٭١َٓ آٍډبسًٍَبْ  9-20-5-3-3

 و٨اةي ٠ٌاةٙ دكرگیؼ٦ایی م٨رت ة٥ یا ، ك12-9ٗنٜ  و٨اةي ٠ٌاةٙ دكرپیچ، م٨رت ة٥ یا ةایغ ٦ا ؿح٨ف در ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای  9-20-5-3-3-1

 ایساب را ةیكحؼی آر٠اج٨ر ة٥ ٣یاز پیچف یا ك ةؼش ةؼای ًؼاصی ک٥ آف ٠گؼ ق٣٨غ؛ ٣ُؼ گؼٗح٥ در ،3-3-3-5-20-9 جا 2-3-3-5-20-9 ة٤غ٦ای

 ةؼدق کار ة٥ ٣اپی٨ؿح٥ اّىای ؿعث ةار٦ای جض١ٜ ةؼای ک٥ ٦ایی ؿح٨ف ی کٞی٥ ةؼای 5-3-3-5-20-9 ة٤غ ی واة٥ٌ در و٢١ رّایث .ک٤غ

 (355)ص .اؿث اٝؽا٠ی ق٣٨غ، ٠ی

 از ک٥ ةضؼا٣ی، ی ٣اصی٥ ،    ٨ًؿ. ق٨د ةؼدق ة٥ کار 3-3-3-5-20-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ دكرگیؼ ةایغ    ٨ًؿ در ٦ا ؿح٨ف ا٣ح٧ای دك در  9-20-5-3-3-2

 (355)ص :ق٨د گؼٗح٥ ٣ُؼ در زیؼ( پ) جا( اٖٝ) ٠ٛادیؼ از ک١حؼ ٣تایغ ق٨د، ٠ی گیؼی ا٣غازق زا٣تی اّىای ة٥ اجناؿ ةؼ

  ؿح٨ف؛ آزاد ارج٘اع قكٟ یک -اڅٴ

  آف؛ قکٜ ای دایؼق ٠ٌِٛ ٌٚؼ یا ؿح٨ف ٠ٌِٛ ةْغ جؼی٢ ةؽرگ -ب

 .٠حؼ ٠یٞی 450 -پ

 ک٥ ٨٠اردی در یکغیگؼ از ٦ا آف ٨ٗامٜ ك ٠حؼ ة٨دق، ٠یٞی 10 صغاٜٚ ٌٚؼ دارای ةایغ     ٨ًؿ در ٣یاز ٨٠رد ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای  9-20-5-3-3-3

ةایغ      ٦ا، ی آف ٗام٥ٞ ق٣٨غ ٠ی ةؼدق کار ة٥ دكرگیؼ م٨رت ة٥ ک٥ ٨٠اردی در ك ،12-9ٗنٜ  و٨اةي٠ٌاةٙ  ق٣٨غ ٠ی گؼٗح٥ کار ة٥ دكرپیچ م٨رت ة٥

 (356)ص: ق٣٨غ گؼٗح٥ ٣ُؼ در( پ) جا( اٖٝ) ٠ٛادیؼ از جؼی٢ کٟ ةؼاةؼ

  ٠حؼ؛ ٠یٞی 200 از ةیكحؼ ٥٣ كٝی ؿح٨ف، ٨ًٝی جؼی٢ ٠یٞگؼد ک٨چک ٌٚؼ ةؼاةؼ 8 جؼ، کٟ ك ٠گاپاؿکاؿ 420 جـٞیٟ ٠ٛاك٠ث ةا ٨ٗالد٦ای ةؼای -اڅٴ

  ٠حؼ؛ ٠یٞی 150 از ةیكحؼ ٥٣ كٝی ٨ًٝی، ٠یٞگؼد جؼی٢ ک٨چک ٌٚؼ ةؼاةؼ 6 ةیكحؼ، ك ٠گاپاؿکاؿ 520 جـٞیٟ ٠ٛاك٠ث ةا ٨ٗالد٦ای ةؼای -ة

 .ؿح٨ف ٠ٌِٛ ةْغ جؼی٢ ک٨چک ٣نٖ -ح

 ق٨د. گؼٗح٥ ٣ُؼ در ،      ٨ٗؽ، ٠ٛادیؼ ٣نٖ از ةیكحؼ ٣تایغ اجناؿ، ةؼ از دكرگیؼ اكٝی٢ ی ٗام٥ٞ ١٦چ٤ی٢

  َبْ ډش٤ًٕ  ْ اسٞبڃ سَٕ ثٍ ٕشًن ىٍ ٹبة وبكٍٕ  9-20-5-4

 ك داقح٥، ادا٥٠ اجناؿ ی ٣اصی٥ ی ٦ـح٥ دكرجؼ كز٥ جا ةایغ ق٣٨غ، ٠ی ٌِٚ ؿح٨ف ة٥ جیؼ اجناؿ ی ٣اصی٥ در ک٥ ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای  9-20-5-4-3

 (358)ص. ق٨د ٠ضاؿت٥ 8-3-21-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ ٗكار ةؼای ، ك5-5-6-20-9ة٤غ  ٠ٌاةٙ کكف ةؼای ٦ا آف گیؼایی ٨ًؿ

 .ق٣٨غ دادق ادا٥٠ ١٠حغ م٨رت ة٥ داؿ د٦ا٥٣ ٨ًؿ ج١اـ در ةایغ گاق جکی٥ در ؿح٣٨ی ٨٣ار ٨ٗٚا٣ی آر٠اج٨ر٦ای چ٧ارـ یک صغاٜٚ  9-20-5-5-4

 (359)ص

 .ةاق٤غ جؼ کٟ گاق جکی٥ آر٠اج٨ر ٨ٗٚا٣ی ای٢ ٨٣ار در ٠ٛغاریک ؿ٨ـ  از ٣تایغ ؿح٣٨ی، ٨٣ار جضحا٣ی ی پی٨ؿح٥ آر٠اج٨ر٦ای ٠ٛغار  9-20-5-5-5

 (360)ص

 ادا٥٠ ؿؼاؿؼی م٨رت ة٥ ةایغ د٦ا٥٣ در كؿي جضحا٣ی ٨٣ار ؿح٣٨ی آر٠اج٨ر٦ای کٜ ٣یؽ ك ٠یا٣ی ٨٣ار جضحا٣ی آر٠اج٨ر٦ای ٣نٖ صغاٜٚ  9-20-5-5-6

 (360)ص. ةاق٤غ 2-6-9-10-9 ة٤غ و٨اةي ٠ٌاةٙ جـٞیٟ ج٤ف جض١ٜ ة٥ ک٥ ٚادر ق٣٨غ ٧٠ار ٨ًری گاق جکی٥ در ك داقح٥،

 دٌَْٔ ُٔبى )ئٌْ( َبْ ثب ٙپڄ ٹبة  9-20-6

 ُٔبى دٌَْٔ ٙپڄ ثب َبْ ٹبة ىٍ سََٕب  9-20-6-2

  َىيٕٓ َبْ ډلييىٔز  9-20-6-2-1

 (361)ص: ق٣٨غ رّایث ةایغ ة٤غ ای٢( پ) جا( اٖٝ) ٤٦غؿی ٦ای ٠ضغكدیث جیؼ٦ا ای٢ در  9-20-6-2-1-1

 . ةاقغ آزاد ی د٦ا٥٣ ٨ًؿ چ٧ارـ یک از ةیكحؼ ٣تایغ ٠ٌِٛ ٠ؤدؼ ارج٘اع -اڅٴ

 .ةاقغ ٠حؼ ٠یٞی 250 ك آف ارج٘اع د٦ٟ ؿ٥ از ک١حؼ ٣تایغ ٠ٌِٛ ّؼض -ة

 در       ك     جؼی٢ ک٨چک ی اوا٥ٗ ة٥ ظ١كی، ّى٨، ٨ًٝی ٠ض٨ر ةؼ ٨١ّد ی م٘ض٥ در گا٦ی، جکی٥ ّى٨ ّؼض از ةیكحؼ ٣تایغ ٠ٌِٛ ّؼض -ح

 (361)ص .ةاقغ گا٦ی جکی٥ ّى٨ ًؼؼ ٦ؼ

 ٥ًڅٓ آٍډبسًٍَبْ  9-20-6-2-2

 قغق ٠ٛؼر ٠ٛادیؼ از ٣تایغ ک١حؼ ةاال، در ٦ٟ پایی٢ ك در ٦ٟ ةح٢، ٠ؤدؼ ٠ٌِٛ ة٥ آر٠اج٨ر ٠ٌِٛ ؿٌش ٣ـتث جیؼ ٠ٛاًِ ج١ا٠ی در  9-20-6-2-2-1

ةا  ٨ٗالد٦ای ةؼای ، ك025/0 از ةیكحؼ ٣تایغ ک١حؼ ك ٠گاپاؿکاؿ 420 جـٞیٟ صغ ة٨دق ك ٣ـتث آر٠اج٨ر کككی ةؼای ٨ٗالد٦ای ةا 2-1-5-11-9 ة٤غ در

 ؿؼاؿؼ در ٠ٌِٛ ةاالی در ٦ٟ ك پایی٢ ةایغ ٦ٟ در ٠حؼ ٠یٞی 12 ٌٚؼ ةا ٠یٞگؼد دك صغاٜٚ. ق٨د اظحیار 020/0 از ةیكحؼ ٠گاپاؿکاؿ 520صغ جـٞیٟ 

 (361)ص. ق٣٨غ ةی٤ی پیف ٨ًؿ
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 سخته ولی با ما آسونه مبحث   نهم مقررات ملی ساختمان

  9  مبحث

 ٠ٌِٛ ١٦اف ٤٠٘ی ظ١كی ٠ٛاك٠ث ٣نٖ صغاٜٚ ةؼاةؼ ةایغ گاق جکی٥ ٦ؼ در ٠ٌِٛ ٠ذتث ظ١كی ٠ٛاك٠ث جیؼ، ٦ای گاق جکی٥ ةؼ در  9-20-6-2-2-2

 (361ةاقغ. )ص

 ةَؼ ٠ٛاًِ در ظ١كی ٠ٛاك٠ث صغاکذؼ یک چ٧ارـ از ک١حؼ ٣تایغ جیؼ ٨ًؿ ؿؼاؿؼ در ٠ٌِٛ ٦ؼ ٤٠٘ی ك ٠ذتث ظ١كی ٠ٛاك٠ث  9-20-6-2-2-3

 (361)ص .ةاقغ ّى٨ ا٣ح٧ای دك در گا٦ی جکی٥

 از ّؼوی آر٠اج٨ر كم٥ٞ، ٨ًؿ ج١اـ در ک٥ ٠ساز اؿث قؼایٌی در ٗٛي ظ١كی ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای در پ٨قكی ی كم٥ٞ از اؿح٘ادق  9-20-6-2-2-4

 ارج٘اعچ٧ارـ  یک جؼی٢ ٠ٛادیؼ ک٨چک از ٣تایغ یکغیگؼ، از كم٥ٞ ی گیؼ٣غق ةؼ در ّؼوی آر٠اج٨ر ٦ای ی ؿ٘ؼق ٗام٥ٞ. ةاقغ ٨٠ز٨د دكرپیچ یا دكرگیؼ ٨٣ع

 (362)ص. ةاقغ ةیكحؼ ٠حؼ ٠یٞی 100 ك ٠ٌِٛ ٠ؤدؼ

 (٣362یـث: )ص ٠ساز زیؼ ٦ای ٠ضٜ در پ٨قكی ی كم٥ٞ از اؿح٘ادق  9-20-6-2-2-5

 ٦ا؛ ؿح٨ف ة٥ جیؼ٦ا اجناالت در -اڅٴ

 گاق؛ جکی٥ ةؼ از جیؼ ٠ٌِٛ ارج٘اع ةؼاةؼ دك ٠ْادؿ ٨ًٝی در -ة

 آر٠اج٨ر جـٞیٟ ك٨ٚع ا٠کاف االؿحیک، ٔیؼ زا٣تی جٕییؼ ٠کاف ادؼ در ٦ا، آف در ک٥ ةضؼا٣ی ٠ٛاًِ از جیؼ ٠ٌِٛ ارج٘اع ةؼاةؼ دك ٠ْادؿ ٨ًٝی در -ح

 (362)ص. دارد كز٨د

 (362ةاق٤غ: )ص زیؼ ة٤غی ًت٥ٛ دك از یکی قا٠ٜ ةایغ ٠کا٣یکی ٦ای كم٥ٞ  9-20-6-2-2-6

  7-4-21-٦9ای ٠کا٣یکی ٠ٌاةٙ و٨اةي ة٤غ  كم٥ٞ -گؼكق یک -اڅٴ

 را قغق كم٥ٞ آر٠اج٨ر٦ای اؿ١ی کككی گـیعحگی ٦ـح٤غ ٠ٛاك٠ث ٚادر ک٥ 7-4-21-9 ة٤غ و٨اةي ٠ٌاةٙ ٠کا٣یکی ٦ای كم٥ٞ -دك گؼكق -ة

 (362)ص .١٣ای٤غ جض١ٜ

 در ک٥ ةضؼا٣ی ٠ٛاًِ یا ك ؿح٨ف، یا جیؼ ةؼ از ّى٨ ٠ٌِٛ ارج٘اع ةؼاةؼ دك از ک١حؼ ای ٗام٥ٞ در ٣تایغ یک گؼكق ٠کا٣یکی ٦ای كم٥ٞ  9-20-6-2-2-7

 جیؼ ك ة٨دق      ك      آر٠اج٨ر٦ا ردق ک٥ درم٨رجی دك گؼكق ٦ای كم٥ٞ از اؿح٘ادق. ةاق٤غ قغق كاِٚ دارد، كز٨د آر٠اج٨ر٦ا جـٞیٟ اصح١اؿ ٦ا آف

 (362)ص.ق٣٨غ رّایث ة٤غ ای٢ در یک گؼكق ٦ای كم٥ٞ قؼایي ةایغ ٣یؽ آر٠اج٨ر ٦ای ردق ؿایؼ ٨٠رد در. اؿث ٠ساز ٥ٌٛ٣ ٦ؼ در ٣تاقغ، ؿاظح٥ پیف

 7-4-21-9 ة٤غ و٨اةي اؿاس ةؼ ةایغ ١٣ای٤غ، جض١ٜ ٠ی را زٝؽ٥ٝ از ٣اقی ٣یؼكی ک٥ ٠یٞگؼد٦ایی در ز٨قی ٦ای كم٥ٞ از اؿح٘ادق  9-20-6-2-2-8

 كز٨د آر٠اج٨ر٦ا جـٞیٟ اصح١اؿ ٦ا آف در ک٥ ةضؼا٣ی ٠ٛاًِ یا ك ؿح٨ف، ة٥ جیؼ اجناؿ ةؼ از ّى٨ ٠ٌِٛ ارج٘اع ةؼاةؼ دك از ک١حؼ ی ٗام٥ٞ در ٣تایغ ك ة٨دق

 (362)ص .ةاق٤غ قغق كاِٚ دارد،

 ٠ساز دار٣غ، ٠ضاؿتاجی کارةؼد ک٥ ة٥ آر٠اج٨ر٦ای ٨ًٝی ٦ا آف ٠كاة٥ ك قغق، زاگػاری ٌْٚات ٦ا، ج٤گ ٦ا، ظا٨٠ت ز٨قکاری  9-20-6-2-2-9

 (363)ص .ةاقغ ١٣ی

 ٭١َٓ آٍډبسًٍَبْ  9-20-6-2-2-3

-20-9 ة٤غ قؼایي ك ة٨دق دكرگیؼ ٨٣ع از ّؼوی ةایغ آر٠اج٨ر ا٣غ، قغق ٠كعل زیؼ در ک٥ ةضؼا٣ی ٦ای ٚـ١ث ٨ًؿ در جیؼ٦ا در  9-20-6-2-3-1

 (١٣363ای٤غ: )ص جأ٠ی٢ را 6-2-3-2

 د٦ا٥٣؛ كؿي ؿ١ث ة٥ گاق جکی٥ ٦ؼ ةؼ از ٠ٌِٛ ارج٘اع ةؼاةؼ دك ٠ْادؿ ٨ًٝی در -اڅٴ

 االؿحیک ٔیؼ زا٣تی ٠کاف جٕییؼ ادؼ در پالؿحیک ٠٘نٜ جكکیٜ ا٠کاف آف در ک٥ ٠ٌْٛی ؿ١ث دك در ٠ٌِٛ ارج٘اع ةؼاةؼ دك ٠ْادؿ ٨ًٝی در -ة

 (363)ص .ةاقغ داقح٥ كز٨د

 ةاق٤غ: زیؼ (پ) جا( اٖٝ) قؼایي دارای ةایغ یکغیگؼ، از ٦ا آف ی ٗام٥ٞ ك جیؼ در دكرگیؼ٦ا  9-20-6-2-3-2

 (363ةاقغ. )ص 2-2-6-21-9ٌٚؼ دكرگیؼ٦ا ٠ٌاةٙ ة٤غ  -اڅٴ

 ٠ٛاك٠ث ةا ٠یٞگؼد٦ای ةؼای ٨ًٝی ٠یٞگؼد جؼی٢ ک٨چک ٌٚؼ ةؼاةؼ 6 ٠ٌِٛ، ٠ؤدؼ ارج٘اع چ٧ارـ یک از ةیكحؼ ٣تایغ یکغیگؼ از دكرگیؼ٦ا ی ٗام٥ٞ -ة

 ٨ًٝی ٠یٞگؼد زؽ ة٥) ٠گاپاؿکاؿ 520 جـٞیٟ ٠ٛاك٠ث ةا ٠یٞگؼد٦ای ةؼای ٨ًٝی ٠یٞگؼد جؼی٢ ک٨چک ٌٚؼ ةؼاةؼ 5 ك ک١حؼ، ك ٠گاپاؿکاؿ 420 جـٞیٟ

 (363)ص .(ق٨د اظحیار ٠حؼ ٠یٞی 150 ك( زٞغی

 (363)ص .٣تاقغ ٠حؼ ٠یٞی 50 از ةیكحؼ گاق جکی٥ ةؼ از دكرگیؼ اكٝی٢ ی ٗام٥ٞ -ح

  ُٔبى دٌَْٔ ٙپڄ ثب َبْ ٹبة ىٍ َب ٕشًن  9-20-6-3

 َىيٕٓ َبْ ډلييىٔز  9-20-6-3-1

 (365)ص: ق٣٨غ رّایث ةایغ ة٤غ ای٢( ب) ك( اٖٝ) ٤٦غؿی ٦ای ٠ضغكدیث ٦ا ؿح٨ف در  9-20-6-3-1-1

 .ةاقغ ک١حؼ ٠حؼ ٠یٞی 300 از ٣تایغ ق٨د، ٠ی جْیی٢ ٠ٌِٛ ٤٦غؿی ٠ؼکؽ از گػر٣غق ٠ـحٛیٟ ظي ٦ؼ ا٠حغاد در ک٥ ٠ٌِٛ ةُْغ جؼی٢ ک٨چک -اڅٴ

 (365)ص

 (365)ص .ةاقغ ک١حؼ 4/0 از ٣تایغ آف ةؼ ٨١ّد ةْغ ة٥ ٠ٌِٛ ةْغ جؼی٢ ک٨چک ٣ـتث -ة
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 مبحث  نهم مقررات ملی ساختمان عــــــمران 1در22 9فصل 

  9  مبحث

 ٥ًڅٓ آٍډبسًٍَبْ  9-20-6-3-2

 ٣ُؼ در درمغ قف از ةیكحؼ ك درمغ یک از ک١حؼ ٣تایغ ؿح٨ف کٜ ٠ٌِٛ ؿٌش ة٥ ٨ًٝی آر٠اج٨ر ٠ٌِٛ ؿٌش ٣ـتث ٦ا ؿح٨ف در  9-20-6-3-2-1

 (366)ص. ق٨د رّایث ٣یؽ ٦ا كم٥ٞ ٠ضٜ در ةایغ آر٠اج٨ر ٠ٛغار صغاکذؼ ٠ضغكدیث. ق٨د گؼٗح٥

 .ةاقغ ّغد 6 صغاٜٚ ةایغ ٠ٌِٛ ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای جْغاد اؿث، قغق اؿح٘ادق ای دایؼق دكرگیؼ٦ای از ٦ا آف در ک٥ ٦ایی ؿح٨ف در  9-20-6-3-2-2

 (366)ص

    راة٥ٌ ای٢ در. ةاقغ             ک٥  ق٣٨غ ا٣حعاب ای گ٥٣٨ ة٥ ةایغ ؿح٨ف ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای ؿح٨ف، آزاد ٨ًؿ در  9-20-6-3-2-3

 . ةاقغ ٠ی ؿح٨ف آزاد ٨ًؿ    ك ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای گیؼایی ٨ًؿ

 ةایغ ٦ا كم٥ٞ ای٢ پ٨قف ٨ًؿ. اؿث ٠ساز ی ٠یا٣ی ٨ًؿ ؿح٨ف ٣ی٥١ در ٗٛي ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای در پ٨قكی ی كم٥ٞ از اؿح٘ادق  9-20-6-3-2-4

ة٥ کار  5-3-3-6-20-9 جا 2-3-3-6-20-9 ة٤غ٦ای و٨اةي ٠ٌاةٙ ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای ةایغ ٦ا ٨ًؿ ای٢ كم٥ٞ در. ق٨د گؼٗح٥ ٣ُؼ در کكف ةؼای

 (367ةؼدق ق٣٨غ. )ص

 (367ةاق٤غ. )ص 7-2-2-6-20-9ك  6-2-2-6-20-9 ة٤غ٦ای و٨اةي ٠ٌاةٙ ةایغ ٠کا٣یکی، ٦ای كم٥ٞ  9-20-6-3-2-5

 . ةاق٤غ 9-2-2-6-20-9ك  8-2-2-6-20-9 ة٤غ٦ای و٨اةي ٠ٌاةٙ ةایغ ز٨قی ٦ای كم٥ٞ  9-20-6-3-2-6

  آٍډبسًٍَبْ ٭١َٓ   9-20-6-3-3

 (367ق٣٨غ: )ص گؼٗح٥ ٣ُؼ در( ج) جا( اٖٝ) و٨اةي ٠ٌاةٙ ةایغ كیژق ّؼوی ایآر٠اج٨ر٦  9-20-6-3-3-2

 یا ك ای، دایؼق یکغیگؼ ٦ٟ پ٨قا٣ی دار٣غ، دكرگیؼ٦ای ةا ک٥ ای ٥ٌْٚ چ٤غ یا ك جکی ٦ای دكرپیچ ةا ج٨اف ٠ی را ی ةضؼا٣ی ٣اصی٥ در ّؼوی آر٠اج٨ر -اڅٴ

 (367ؿاظث. )ص دكظث، ٚالب ةغكف یا ةا دار٣غ، پ٨قا٣ی ٦ٟ یکغیگؼ ةا ای ک٥ چ٤غ ٥ٌْٚ یا ك جکی ٠ـحٛیٟ ظ٨ٌط ةا دكرگیؼ٦ای

 (367)ص .ةاق٤غ ٨ًٝی ی آر٠اج٨ر٦ای گیؼ٣غق ةؼ در ظٟ ٦ای ٠ضٜ در ةایغ دكظث ٦ای ٚالب یا ك ٠ـحٛیٟ ظ٨ٌط ةا گیؼ٦ای -ة

 ا٣ح٧ای. ةاقغ دكرگیؼ٦ا ٌٚؼ از جؼ ک٨چک یا ةؼاةؼ ج٨ا٣غ ٠ی ق٣٨غ، رّایث ٦ا آف در 2-2-6-21-9 ة٤غ و٨اةي ک٥ درم٨رجی دكظث، ٦ای ٚالب ٌٚؼ -ح

 (367ق٨د. )ص زا زاة٥ ٠ٌِٛ پیؼا٨٠ف در ك ٨ًٝی راؿحای ٠یٞگؼد٦ای در ٠یاف در یک ٨ًر ة٥ ةایغ ٠ح٨اٝی دكظث ٦ای ٚالب

 ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای ةؼای زا٣تی گا٦ی جکی٥ قؼایي ةایغ ق٨د، ٠ی اؿح٘ادق دكظث ٦ای ٚالب یا ك ٠ـحٛیٟ ظ٨ٌط ةا دكرگیؼ٦ای از ک٥ ٨٠اردی در -ر

 (367ق٣٨غ. )ص ٗؼا٦ٟ ٦ا آف ی كؿی٥ٞ ة٥ 4-6-21-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ

 ٠حکی دكرگیؼ٦ا ی گ٨ق٥ یا ٦ای دكظث ك ، ک٥ ة٥ ٚالب  ی ٨ًٝی،  ٗام٥ٞ ک٥ ق٣٨غ دادق آرایف ای گ٥٣٨ ة٥ ةایغ آر٠اج٨ر٦ا در ٠ضیي ؿح٨ف -ث

 (٠368حؼ ٣تاقغ. )ص ٠یٞی 350 یکغیگؼ ةیكحؼ از از ٦ـح٤غ،

          ك  قغق اؿح٘ادق ٠ـحٛیٟ ظ٨ٌط ةا دكرگیؼ٦ای از ٦ا ؿح٨ف در ک٥ ٨٠اردی در -ج
  ك یا   

ی آر٠اج٨ر٦ای  اؿث، کٞی٥        

 200 از   ة٨دق ك ٠ٛغار  ٠حکی ای ٝؼزق ٚالب یک یا ك دكرگیؼ٦ا ٦ای گ٨ق٥ ة٥ ةایغ ؿح٨ف ی ٦ـح٥جکی ك یا گؼكق آر٠اج٨ر٦ای ٨ًٝی در پیؼا٨٠ف 

 (368)ص .٦ـح٤غ زٝؽ٥ٝ قا٠ٜ ٦ای ةارگػاری اؿث ک٥ جؼکیب در ٗكاری ٠ض٨ری ٣یؼكی جؼی٢ ةؽرگ    ٠ٛغار. ٣ك٨د ةیكحؼ ٠حؼ ٠یٞی

-3-3-6-20-9 ،1-3-3-6-20-9ةؼ اؿاس ة٤غ٦ای  ک٥ ک٤٤غق، ٠ضن٨ر ّؼوی ٠یٞگؼد٦ای ركی ةؼ ةح٢ پ٨قف ک٥ ٨٠اردی در  9-20-6-3-3-8

 100 از ٦ا آف ركی ةح٢ پ٨قف ک٥ اواٗی، ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای از اؿث الزـ ١٣ایغ، جساكز ٠حؼ ٠یٞی 100 از اؿث قغق ٨ُ٤٠ر 7-3-3-6-20-9 یا ك 6

 (371)ص. گؼدد اؿح٘ادق ٣تاقغ، ٠حؼ ٠یٞی 300 از ةیكحؼ یکغیگؼ از ٦ا آف ٦ای ؿ٘ؼق ی ٗام٥ٞ ك ٣كغق، ةیكحؼ ٠حؼ ٠یٞی

 ةا ةؼاةؼ ٨ًٝی در یاة٤غ، ٠ی ادا٥٠ قا٨ٝدق داظٜ ة٥ ک٥ ؿح٨ف ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای اؿث الزـ قا٨ٝدق، ة٥ ؿح٨ف اجناؿ ٠ضٜ در  9-20-6-3-3-9

 (371)ص .ق٣٨غ ٠ضن٨ر 7-3-3-6-20-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ كیژق ّؼوی گػاری آر٠اج٨ر ةا ٠حؼ ٠یٞی 300 صغاٜٚ

 ٌَبْ ئْ اسٞبالر سَٕ ثٍ ٕشًن ىٍ ٹبة  9-20-6-5

 ای٢ در قغق ٠ضن٨ر ی ٦ـح٥ ٠ٛاةٜ كز٥ ق٣٨غ، ةایغ جا ٠ی ظحٟ ؿح٨ف ة٥ جیؼ اجناؿ ی ٣اصی٥ در ک٥ جیؼ٦ا ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای  9-20-6-5-2-2

-21-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ ٦ا آف در ٗكاری ٣یؼكی ایساد م٨رت در ك ،5-5-6-20-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ ٦ا ایساد ٣یؼكی کككی در آف م٨رت در ك یاة٤غ؛ ادا٥٠ ٣اصی٥

 (374ق٣٨غ. )ص ، ٧٠ار3-8

 َىيٕٓ َبْ ډلييىٔز  9-20-7-2

 (380زیؼ ةایغ رّایث ق٣٨غ: )ص (ب) ك( اٖٝ) ٤٦غؿی ٦ای ٠ضغكدیث ای ؿازق دی٨ار٦ای در  9-20-7-2-1

  .ق٨د اظحیار ٠حؼ ٠یٞی 150 از ک١حؼ ٣تایغ دی٨ار وعا٠ث -اڅٴ

 در قغق ٠كعل ٠ٛغار از ک١حؼ ٣تایغ ٠ؼزی ق٣٨غ، ّؼض ّى٨ ة٥ کار گؼٗح٥ ٠ی 4-7-20-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ ٠ؼزی ازؽای ٦ا آف در ک٥ دی٨ار٦ایی در -ة

 ( 380پ ةاقغ. )ص4-4-7-20-9 ة٤غ

 اٵٺٓ ي ٹبئڈ آٍډبسًٍَبْ  9-20-7-3

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 سخته ولی با ما آسونه مبحث   نهم مقررات ملی ساختمان

  9  مبحث

 0025/0 از ک١حؼ ٣تایغ اٗٛی ك ٚائٟ ا٠حغاد دك از یک ٦یچ در دی٨ار ٠ٌِٛ کٜ ة٥ آر٠اج٨ر ٠ٌِٛ ؿٌش ٣ـتث ای ؿازق دی٨ار٦ای در  9-20-7-3-1

  √         ، از    دی٨ار، ًؼح ةؼقی ٣یؼكی ک٥ آف ٠گؼ ةاقغ؛
 ، 𝜌 دی٨ار، در اٗٛی ٣یاز ٨٠رد ٠یٞگؼد صغاٜٚ ةؼای صاٝث ای٢ در. ٣ک٤غ جساكز  

 (380)ص .ق٣٨غ رّایث 6-13-9 ة٤غ و٨اةي ةایغ

 ډَٽت ْ ٙيٌ ٍٔوشٍ ىٍػب ْ ٍئٍ ىاڃ ثب َبْ ىٔبٵَاځڈ  9-20-8-4

 ٠ـٞش ک٥ آف قؼط ة٥ ك قغق، ریعح٥ کٖ یا ؿٖٛ ی ؿاظح٥ پیف ٌْٚات ركی ةؼ درزا ةح٤ی داؿ ٦ا آف در ک٥ ٠ؼکتی ٦ای داؿ از  9-20-8-4-1

 (399)ص .٨١٣د اؿح٘ادق ای ؿازق دیاٗؼاگٟ ٨٤ّاف ة٥ ج٨اف ٠ی ةاقغ، قغق ٠ىؼس ك ة٨دق ةح٢ ی قیؼق ةغكف ك ج١یؽ ج١اس ؿٌش دارای ك ة٨دق

 ډَٽت ٱَٕ ْ ٍٔوشٍ ىٍػب ْ ٍئٍ ىاڃ ثب َبْ ىٔبٵَاځڈ  9-20-8-5

 ؿٌش دارای ك قغق ریعح٥ ؿٖٛ یا کٖ ی ؿاظح٥ پیف ٌْٚات ركی ةؼ درزا ةح٤ی داؿ ٦ا آف در ک٥ ٠ؼکتی ٔیؼ ةح٤ی ٦ای داؿ از  9-20-8-5-1

 ةؼای ج٧٤ایی ة٥ قغق ریعح٥ درزا داؿ ک٥ آف ةؼ ٠كؼكط ٨١٣د؛ اؿح٘ادق ای ؿازق دیاٗؼاگٟ ٨٤ّاف ة٥ ج٨اف ٠ی ٦ـث، ٦ا آف ةا پی٨ؿح٥ ٔیؼ ج١اس

 (399)ص. ةاقغ ٤٠اؿب زؽئیات دارای ك قغق ًؼاصی زٝؽ٥ٝ از ٣اقی ٣یؼك٦ای

 َب ىٔبٵَاځڈ ١وبډز كياٹڄ  9-20-8-6

 ركی ةؼ ک٥ ٦ایی دیاٗؼاگٟ وعا٠ث صغاٜٚ ك ٠حؼ؛ ٠یٞی 50 ق٣٨غ، ٠ی ؿاظح٥ یکپارچ٥ ٨ًر ة٥ ک٥ ٦ایی دیاٗؼاگٟ وعا٠ث صغاٜٚ  9-20-8-6-1

 (399)ص. ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 65 ٣غار٣غ، ٦ا آف ةا ٠ؼکب ١ّٞکؼد ك ق٣٨غ ٠ی ریعح٥ ؿاظح٥ پیف ٌْٚات

  آٍډبسًٍَب   9-20-8-7

 ٦ؼ در یکغیگؼ از آر٠اج٨ر٦ا ای٢ ٠ؼکؽ ی ٗام٥ٞ. جْیی٢ ق٨د 4-19-9 ة٤غ و٨اةي اؿاس ةؼ ةایغ ٦ا دیاٗؼاگٟ در آر٠اج٨ر ٣ـتث صغاٜٚ  9-20-8-7-1

 ركی ةؼ ک٥ ةح٤ی داؿ در قغق ج٨زیِ آر٠اج٨ر ٨٤ّاف ة٥ قغق ز٨ش ؿی١ی ٦ای قتک٥ از ک٥ ٨٠اردی در. ةاقغ ةیكحؼ ٠حؼ ٠یٞی 350 از ٣تایغ ز٧ث

 250 از ٣تایغ یکغیگؼ از ؿاظح٥ پیف ٌْٚات درز٦ای ةا ٨٠ازی ٦ای ؿیٟ ی ٗام٥ٞ ق٨د، ٠ی اؿح٘ادق اؿث، قغق ریعح٥ ةاـ ك کٖ ؿاظح٥ پیف ٌْٚات

 ةؼش ی م٘ض٥ ّؼض در یک٨٤اظث م٨رت ة٥ ك ة٨دق پی٨ؿح٥ ةایغ ق٣٨غ، ٠ی اؿح٘ادق ةؼقی ٠ٛاك٠ث جأ٠ی٢ ةؼای ک٥ آر٠اج٨ر٦ایی. ةاقغ ک١حؼ ٠حؼ ٠یٞی

 (400)ص .گؼد٣غ ج٨زیِ

 ٵًالىْ وبُٻ ٱالٳ ثب ٍِٔ ىٍػب َبْ ٙم٬  9-20-9-5-8

 7-5-9-20-9 ة٤غ اٝؽا٠ات ٠ٌاةٙ ٣ازؾ ٨ٗالدی ٔالؼ ةا ریؽ درزا ٦ای ق١ِ ا٨٣اع ةؼای آر٠اج٨ر٦ا ٨ًؿ ك ٨ٗالد درمغ صغاٜٚ 9-20-9-5-8-1

 (411)ص .ةاق٤غ ٠ی

 ٔالؼ ای٢ ك ة٨دق؛ ٠حؼ ک١حؼ ٠یٞی 2ةاقغ، ٣تایغ از  ٠ی قغق ز٨ش دكرپیر م٨رت ة٥ ک٥ ٦ا ق١ِ ای٢ در زغارق ٔالؼ وعا٠ث  9-20-9-5-8-2

 (411)ص .دارد ٣گ٥ ٠ن٨ف زیؼز٠ی٤ی ٦ای آب ؿٌش ادؼات جٕییؼ یا ك ظاؾ در ٠ىؼ ٨٠اد آؿیب از را ق١ِ ةایغ

  ٵًالىْ ْ څًڅٍ ثب ٙيٌ ډلًٍٞ ىٍػب ٍِٔ َبْ ٙم٬  9-20-9-5-9

٦ا در داظٜ ق١ِ ةؼاةؼ ةا  درمغ آر٠اج٨ر٦ای ٨ًٝی در ٚـ١ث ٨ٗٚا٣ی ق١ِ ةؼاةؼ یک درمغ ؿٌش ٠ٌِٛ کٜ ق١ِ ة٨دق ك ٨ًؿ آف 9-20-9-5-9-1

 (411جؼ ٣تاقغ. )ص ١ِ اؿث؛ ة٥ قؼًی ک٥ از ٨ًؿ گیؼایی آر٠اج٨ر٦ای ق١ِ در کكف کٟصغاٜٚ دك ةؼاةؼ ٨ًؿ ٚـ١ث ٠غ٨ٗف ٨٠رد ٣یاز در ؿؼ ق

 ٕبهشٍ ثشىٓ دٕ٘ َبْ ٙم٬  9-20-9-5-10

 ٨ُ٤٠ر ةا ةایغ ق٨د، اؿح٘ادق از آر٠اج٨ر٦ای ّؼوی ةایغ آف در ک٥ ق١ِ از ای ٣اصی٥ ٨ًؿ ک٨ةیغ٣ی، ی ٦ای پیف ؿاظح٥ در ق١ِ  9-20-9-5-10-1

 (411)ص .جْیی٢ گؼدد ق١ِ ٨٣ؾ جؼاز در جٕییؼات ا٠کاف ٨١٣دف

 رّایث( ت) جا( اٖٝ) ة٤غ٦ای ةایغ ک٤٤غ، ٠ی جض١ٜ را کٟ پػیؼی قکٜ ةا ٦ای ؿاظح١اف ةار ک٥ ای ؿاظح٥ پیف ٦ای ق١ِ در  9-20-9-5-10-2

 (411)ص :ق٣٨غ

 .ةاقغ ق١ِ ٠ٌِٛ درمغ یک ٨ًٝی آر٠اج٨ر صغاٜٚ -اڅٴ

 جؼ ةؽرگ ٌٚؼ٦ای ةؼای ك ٠حؼ، ٠یٞی 10 صغاٜٚ ٌٚؼ ةا دكرگیؼ٦ای ی كؿی٥ٞ ة٥ ةایغ ک١حؼ ك ٠حؼ ٠یٞی 500 ٌٚؼ ة٥ ٦ای ق١ِ در ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای -ة

 . ق٣٨غ ٠ضن٨ر ٠حؼ ٠یٞی 12 ٌٚؼ صغاٜٚ ةا دكرگیؼ٦ای ی كؿی٥ٞ ة٥ ٠حؼ ٠یٞی 500 از

 ٠یٞگؼد جؼی٢ ک٨چک ٌٚؼ ةؼاةؼ 8 از از زیؼ ؿؼ ق١ِ ٣تایغ ٠ٌِٛ ق١ِ صغاٜٚ ةْغ ةؼاةؼ 3 ةا ةؼاةؼ ق١ِ از ٨ًٝی در یکغیگؼ از دكرگیؼ٦ا ی ٗام٥ٞ -ح

 (412جؼ ةاقغ. )ص ةیف ٠حؼ ٠یٞی 150 یا ك ٨ًٝی

 .ةاقغ ةیكحؼ ٠حؼ ٠یٞی 150 از ٣تایغ ق١ِ ٨ًؿ ؿؼجاؿؼ در یکغیگؼ از ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای ی ٗام٥ٞ -ر 

-9-20-9 ة٤غ و٨اةي ةایغ ک٤٤غ، ٠ی جض١ٜ ٠ح٨ؿي ك زیاد را پػیؼی قکٜ ةا ٦ای ؿاظح١اف ةار ک٥ ای ؿاظح٥ پیف ٦ای ق١ِ در  9-20-9-5-10-3

 (412)ص .ق٣٨غ رّایث زیاد، ك ٠ح٨ؿي پػیؼی قکٜ ةؼای ٔالؼ، ةغكف ی ریعح٥ ٦ای درزا ق١ِ ة٥ ٠ؼة٨ط 5-20-9 زغكؿ ك 5-10-2

 ك )ب( رّایث (اٖٝ)ةایغ ة٤غ٦ای  ک٤٤غ، جض١ٜ ٠ی را کٟ پػیؼی قکٜ ةا ٦ای ؿاظح١اف ةار ک٥ ای ؿاظح٥ پیف ٦ای ق١ِ در  9-20-9-5-10-4

 (412ق٣٨غ: )ص

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 مبحث  نهم مقررات ملی ساختمان عــــــمران 1در22 9فصل 

  9  مبحث

     ٠حؼ ٨ٗٚا٣ی از زیؼ ؿؼ ق١ِ، ٣تایغ از  ٠یٞی 6100در   𝜌 ای، دكرگیؼ٦ای دایؼق یا دكرپیچ ٨٣ع از ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای صس١ی درمغ -اڅٴ
  

 

   
  

     جؼ از  ك یا ةا ٠ضاؿتات دٚیٙ
  

 

   
      

     

  
   

 (٠412گاپاؿکاؿ ٨ُ٤٠ر ق٨د. )ص 700 از ةیكحؼ ٣تایغ    ک١حؼ ةاقغ. ٠ٛغار   

 از ٣تایغ ق١ِ، ٨ًؿ در ٨ٗٚا٣ی ٠حؼ ٠یٞی 6100 جؼ از ی پایی٢ ، در ٣اصی٥ 𝜌 ای، دایؼق دكرگیؼ یا دكرپیچ ٨٣ع از ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای صس١ی درمغ -ة

 (413قغق در ة٤غ )اٖٝ( ک١حؼ ةاقغ. )ص ٠ضاؿت٥ ٠ٛادیؼ ٣نٖ

 جا( اٖٝ) ة٤غ٦ای رّایث ةؼ ّالكق ک٤٤غ، ةایغ زیاد، را جض١ٜ ٠ی ك ٠ح٨ؿي پػیؼی قکٜ ةا ٦ای ؿاظح١اف ةار ک٥ ٦ایی ق١ِ در  9-20-9-5-10-5

ةْغ  جؼی٢ ک٨چک ةؼاةؼ ؿ٥ ی ّالكق ة٥ رؿغ، ٠ی م٘ؼ ة٥ آف در ا٣ض٤ا ک٥ ای ٥ٌٛ٣ جا ق١ِ ؿؼ ی زیؼ ٠ْادؿ ةا ٗام٥ٞ ق١ِ پػیؼ قکٜ ی ٣اصی٥ ٨ًؿ ،(ث)

 کٜ ٨ًؿ ةاقغ، ٠حؼ ٠یٞی 10600 از جؼ یا ک٨چک ٠ـاكی ق١ِ ٨ًؿ ک٥ م٨رجی در. ق٨د ٨ُ٤٠ر ٠حؼ ٠یٞی 10600 از جؼ ةؽرگ صاؿ ٦ؼ در كٝی ق١ِ،

 (413ق٨د. )ص ٨ُ٤٠ر ٠ی پػیؼ قکٜ ی ٣اصی٥ ٠ـاكی ٨ًؿ ق١ِ

 جؼی٢ ةْغ ک٨چک ٠20/0ٛغار  جؼی٢ ک٨چک ٣تایغ از یکغیگؼ از دكرگیؼ٦ا یا ٦ا دكرپیچ ٠ؼکؽ جا ٠ؼکؽ ی ٗام٥ٞ پػیؼ ق١ِ، قکٜ ی ٣اصی٥ ٨ًؿ در -اڅٴ

 .ةاقغ ةیكحؼ ٠حؼ ٠یٞی 150 ك ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای ٌٚؼ ةؼاةؼ 6 ق١ِ،

 از ٦ا دكرپیچ ک٥ م٨رجی در. ق٨د ٠کا٣یکی جأ٠ی٢ ٦ای كم٥ٞ یا ك کاری، ز٨ش دكرپیچ، کا٠ٜ دكر یک پ٨قا٣ی ٦ٟ ًؼیٙ از ةایغ ٦ا ی دكرپیچ كم٥ٞ -ة

 ة٤غ ٠ٌاةٙ ةایغ ز٨قی ك ٠کا٣یکی ٦ای كم٥ٞ و٨اةي. ق٨د ٤٠ح٧ی ای ٝؼزق ٚالب یک ة٥ ةایغ دكرپیچ ٦ؼ ا٣ح٧ای ق٣٨غ، كم٥ٞ ٦ٟ ة٥ پ٨قا٣ی ٦ٟ ًؼیٙ

 (413ةاق٤غ. )ص 9-21-4-7

 ٨ًؿ در ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای  𝜌 صس١ی ٣ـتث ق٨د، ٠ی اؿح٘ادق ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای ةؼای ای دایؼق دكرگیؼ٦ای یا دكرپیچ ٦ا از ک٥ ٨٠اردی در -ح

    ٣تایغ از  ق١ِ، پػیؼ قکٜ ی ٣اصی٥
  

 

   
     جؼ از ٠ٛغار  ، ك یا ة٥ م٨رت دٚیٙ 

  
 

   
      

     

  
   

 صس١ی ٣ـتث ، ک١حؼ ةاقغ. صغاٜٚ 

 ٨ُ٤٠ر ٠گاپاؿکاؿ 700 از جؼ ةؽرگ ٣تایغ    . ٨١٣د جأ٠ی٢ یکغیگؼ ٠ساكرت در ظارزی ك داظٞی دكرپیچ دك ًؼیٙ از ج٨اف ٠ی را ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای

 . گؼدد

 ق١ِ پػیؼ قکٜ ی ٣اصی٥ در ٣یاز ٨٠رد ٠ٛغار ٣نٖ ةا ةؼاةؼ صغاٜٚ  𝜌 صس١ی ٣ـتث از ج٨اف ٠ی ق١ِ پػیؼ قکٜ ی ٣اصی٥ از ظارج ٨٣اصی در -ر

 (413)ص .ةاقغ 3-5-4-15-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ ةایغ یکغیگؼ از ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای ی ٗام٥ٞ صغاکذؼ. ٨١٣د اؿح٘ادق

 ی ٣اصی٥ در ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای کٜ ٠ٌِٛ ؿٌش ق٨د، ٠ی اؿح٘ادق ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای ةؼای ٦ا ؿ٤ساٚی ك ٠ـحٌیٞی دكرگیؼ٦ای از ک٥ ٨٠اردی در -ص

 (413)ص :ق٨د ٨ُ٤٠ر ٠گاپاؿکاؿ 700 صغاکذؼ     ك ة٨دق ةیكحؼ زیؼ ٠ٛغار دك جؼی٢ ةؽرگ از ةایغ ق١ِ پػیؼ قکٜ

(9-20-22)                                                                        
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 (414)ص. گؼدد اؿح٘ادق ای ٦ای ٝؼزق ٦ا ةایغ از ٚالب دكرگیؼ٦ا در گ٨ق٥ ا٣ح٧ای در. ةاقغ ک١حؼ ٠حؼ ٠یٞی 10 از ٣تایغ ّؼوی ٠یٞگؼد٦ای ٌٚؼ

 از ک٥ ک٤٤غ، صغاکذؼ ةار ٠ض٨ری ك زیاد را جض١ٜ ٠ی ٠ح٨ؿي پػیؼی قکٜ ةا ٦ای ؿازق ةار ک٥ ای ؿاظح٥ پیف ٦ای ق١ِ در  9-20-9-5-10-6

 (414ةاقغ: )ص ةیكحؼ( ب) ك( اٖٝ) آیغ، ٣تایغ از ٠ٛادیؼ دؿث ٠ی ة٥ زا٣تی ك ٚائٟ ةار٦ای ٦ای جؼکیب

      :٠ؼةْی ٠ٌِٛ ةا ٦ای ق١ِ در -اڅٴ
    

     : وْٞی 8 یا ای دایؼق ٠ٌِٛ ةا ٦ای ق١ِ در -ة
    

 ځٌاٍْ ػِئٕبر آٍډبسًٍ  9-21

 ٦ا ٚالب ك صغاٜٚ ٦ای ٗام٥ٞ  9-21-2

 ٠یٞگؼد٦ا صغاٜٚ ی ٗام٥ٞ  9-21-2-1

 (420ةاقغ: )ص زیؼ یک از ٠ٛادیؼ ٦یچ ک١حؼ از ٣تایغ اٗٛی ی ؿ٘ؼق یک در كاِٚ ٨٠ازی ٠یٞگؼد٦ای آزاد ی ٗام٥ٞ  9-21-2-1-1

 ٠حؼ؛ ٠یٞی 25 -اڅٴ

  ٠یٞگؼد؛ جؼی٢ ةؽرگ ٌٚؼ -ة

 دا٥٣. ؿ٤گ جؼی٢ ةؽرگ اؿ١ی ٌٚؼ ةؼاةؼ 33/1 -ح

 ٚؼار جضحا٣ی ی الی٥ ٠یٞگؼد٦ای ةاالی در ةایغ ٠ـحٛی١اً ٨ٗٚا٣ی ی الی٥ ٠یٞگؼد٦ای ی اٗٛی، ؿ٘ؼق چ٤غ در كاِٚ ٨٠ازی ٠یٞگؼد٦ای در  9-21-2-1-2

 ةاقغ. ٠حؼ ٠یٞی 25 از ک١حؼ ٣تایغ الی٥ دك ةی٢ آزاد ی ٗام٥ٞ ك گؼٗح٥،

 ٠ٛادیؼ از یک ٦یچ از ک١حؼ ٣تایغ ٦ا، ك ازؽای ٠ؼزی دی٨ار٦ا، ٦ا، ةـث پای٥ ؿح٨ف ٦ا، ؿح٨ف در ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای ةی٢ آزاد ی ٗام٥ٞ  9-21-2-1-3

 (420)ص .ةاقغ زیؼ

 ٠حؼ؛ ٠یٞی 40 -اڅٴ

  ٠یٞگؼد؛ جؼی٢ ةؽرگ ةؼاةؼ ٌٚؼ 5/1 -ة
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 دا٥٣. ؿ٤گ جؼی٢ ةؽرگ اؿ١ی ٌٚؼ ةؼاةؼ 33/1 -ح

 (420ق٨د. )ص اؿح٘ادق ٣تایغ پاقكی ریؽی ةح٢ ةؼای 1-2-21-9 ة٤غ و٨اةي  9-21-2-1-4

 ٕىؼبٹٓ ي اْ څٌَُ َبْ ٹالة إشبوياٍى، َبْ ٹالة  9-21-2-2

 .ق٣٨غ گؼٗح٥ ٣ُؼ در 1-21- 9 زغكؿ ٠ٌاةٙ اٝؽا٠ات ةایغ کكف در آزغار ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای ٧٠ار ةؼای اؿحا٣غارد ٦ای ٚالب  9-21-2-2-1

 (421)ص

 (421)صٽٚ٘  ىٍ آػياٍ څًڅٓ ډٕچڂَىَبْ ډُبٍ ثَاْ إشبوياٍى ٹالة 1-21-9 ػييڃ

 
 ةؼ در ةایغ ٚالب. ق٣٨غ گؼٗح٥ ٣ُؼ در 2-21-9زغكؿ  اٝؽا٠ات ٠ٌاةٙ ةایغ ّؼوی ٠یٞگؼد٦ای ٧٠ار ةؼای اؿحا٣غارد ٦ای ٚالب  9-21-2-2-2

 (422ةاقغ. )ص ٨ًٝی ٠یٞگؼد ی گیؼ٣غق

 ج٨اف ٠ی را ٚالب ٠ـحٛیٟ ٚـ١ث ٨ًؿ. ةاقغ ٠ـحٛیٟ ٠ی ٚـ١ث یک ك داظٜ ؿ١ث ة٥ ظٟ یک قا٠ٜ کكف در اؿحا٣غارد ٚالب  9-21-2-2-3

ٚالب  ٧٠ار َؼٗیث ی ٠ضاؿت٥ در ج٨اف ١٣ی را اٗؽایف ای٢ كٝی گؼٗث؛ ٣ُؼ در 2-21-9 ك 1-21-9 ٦ای زغكؿ در قغق ٠كعل ٠ٛغار از ةیكحؼ

 (422)ص .٨١٣د ٨ُ٤٠ر

 ةا ةؼاةؼ صغاٜٚ ظٟ از ةْغ ٠ـحٛیٟ ٨ًؿ ك درز٥ 135 صغاٜٚ ظٟ دارای ک٥ اؿث ٚالةی ،2-9 ٗنٜ جْؼیٖ ٠ٌاةٙ ای ٝؼزق ٚالب  9-21-2-2-4

 (422)ص. ةاقغ درز٥ 90 صغاٜٚ ظٟ دارای ج٨ا٣غ ٠ی دایؼكی دكرگیؼ٦ای در ای ٝؼزق ٚالب. ةاقغ ٠حؼ ٠یٞی 75 یا ك    

 ةؼای ؿیٟ ٌٚؼ ةؼاةؼ چ٧ار از ک١حؼ ٣تایغ ركد، ج٤گ ة٥ کار ٠ی یا ظا٨٠ت ٨٤ّاف ة٥ ک٥ ز٨قی ؿی١ی آر٠اج٨ر ظٟ داظٞی ٌٚؼ صغاٜٚ  9-21-2-2-5

 در ٣تایغ ؿیٟ، ٌٚؼ ةؼاةؼ ٦كث از ک١حؼ داظٞی ٌٚؼ ةا ٦ای ظٟ. ةاقغ ٦ا ؿیٟ ؿایؼ ةؼای ؿیٟ ٌٚؼ ةؼاةؼ دك ك ٠حؼ، ٠یٞی 6 از ةیف ٌٚؼ ةا ٦ای ؿیٟ

 (422)ص .گیؼ٣غ ٚؼار ز٨قی اجناؿ از ؿیٟ ٌٚؼ ةؼاةؼ چ٧ار از ای ک١حؼ ٗام٥ٞ
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 (423)صٹالة إشبوياٍى ثَاْ ډُبٍ ډٕچڂَىَبْ ٭١َٓ   2-21-9ػييڃ 

 
 (424)ص .ک٤٤غ جأ٠ی٢ را زیؼ قؼایي ةایغ دكظث ٦ای ٚالب  9-21-2-2-6

 . ةاقغ یکپارچ٥ ةایغ ؿ٤ساٚی -اڅٴ

 (424)ص .ةاقغ درز٥ 90 صغاٜٚ ی زاكی٥ ٚالب ةا دارای ةایغ آف دیگؼ ا٣ح٧ای ك ة٨دق، ای ٝؼزق ٚالب دارای ةایغ ؿ٤ساٚی ا٣ح٧ای یک -ة

 . ةاقغ ٠ٌِٛ پیؼا٣٨٠ی ٨ًٝی ٠یٞگؼد ی گیؼ٣غق ةؼ در ةایغ ٚالب -ح

 گیؼ٣غ؛ ٚؼار ٠ٌِٛ ٠ٛاةٜ كز٨ق در ٠یاف در یک ٨ًر ة٥ ةایغ گیؼ٣غ، ٠ی ةؼ در را ٨ًٝی ٠یٞگؼد ک٥ ٠ح٨اٝی ؿ٤ساٚی دك ی درز٥ 90 ظٟ ةا ا٣ح٧ای -ر

 (424)ص.ق٣٨غ جأ٠ی٢ 6-3-2-6-20-9یا  7-1-6-21-9 ة٤غ و٨اةي ک٥ آف ٠گؼ

 ٵٚبٍ ىٍ آػياٍ َبْ ٕٕڈ آػياٍ ي ډٕچڂَىَبْ ځَٕأٓ ٥ًڃ  9-21-3-8

 :ق٨د گؼٗح٥ ٣ُؼ در ک١حؼ زیؼ یک از ٠ٛادیؼ ٦یچ از ٣تایغ ،    ٗكار، در آزغار ٦ای ؿیٟ ك آزغار ٠یٞگؼد٦ای گیؼایی ٨ًؿ  9-21-3-8-1

 (435)ص

}                                                                                      -اڅٴ
  

 

      

√  
 

   
              } 

 . ٠حؼ ٠یٞی 200 -ة

 100 از ک١حؼ گاـ ك ٠حؼ ٠یٞی 6 از ةیف ٌٚؼ ةا پی٨ؿح٥ دایؼكی ج٤گ دكرپیچ، ج٨ؿي قغگی ٠ضن٨ر ةؼای ،   قغگی ٠ضن٨ر وؼیب ركاةي ای٢ در

 100 از ک١حؼ ٨ٗامٜ ةا 4-6-21-9 ة٤غ و٨اةي ًتٙ دكرگیؼ ك ٠حؼ ٠یٞی 100 از ک١حؼ ٨ٗامٜ ك ٠حؼ ٠یٞی 12 از ةیف ٌٚؼ ة٥ ؿی١ی ج٤گ ٠حؼ، ٠یٞی

 (435)ص .ق٨د ٠ی گؼٗح٥ ٣ُؼ در 0/1 ةا ةؼاةؼ صاالت ؿایؼ ةؼای ك ؛75/0 ةا ةؼاةؼ ٠حؼ، ٠یٞی
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 ا١بٵٓ آٍډبسًٍ ثَاْ ځَٕأٓ ٽبَ٘ ٥ًڃ  9-21-3-9

 (436)ص :٣یـث ٠ساز زیؼ ٨٠ارد در گیؼایی کا٦ف ٨ًؿ  9-21-3-9-2

  ١٠حغ؛ ٔیؼ گاق جکی٥ در -اڅٴ

  اؿث؛ الزـ جـٞیٟ ج٤ف جأ٠ی٢ ةؼای گیؼایی یا ٧٠ار ک٥ ٦ایی ٠ضٜ در -ة

 ةاق٤غ؛ پی٨ؿح٥ ةایغ ٠یٞگؼد٦ا ک٥ ٨٠اردی در -ح

 زیاد؛ ك ٠ح٨ؿي پػیؼی قکٜ ةا ٦ای ؿازق در ای ٝؼزق ةارةؼ ٦ای ؿیـحٟ در -ر

 ٠کا٣یکی؛ ٧٠ار دارای یا ك ٚالب ةا قغق ٧٠ار یا دار ؿَؼ آزغار ٠یٞگؼد٦ای ةؼای -ص

 .ق١ِ ؿؼ در ق١ِ آر٠اج٨ر ٧٠ار -ع

 ډٕچڂَىَب ْ يٝچٍ  9-21-4

 ٽچٕبر  9-21-4-1

 (436اؿث: )ص ٠ساز زیؼ ًؼؽ از یکی ة٥ ٠یٞگؼد٦ا ی كم٥ٞ  9-21-4-1-1

  پ٨قكی؛ ی كم٥ٞ -اڅٴ

  اجکایی؛ ی كم٥ٞ -ة

  ز٨قی؛ ی كم٥ٞ -ح

 ٠کا٣یکی. ی كم٥ٞ -ر

 (437)ص :اؿث ٠ساز زیؼ ٨٠ارد در پ٨قكی ی كم٥ٞ از اؿح٘ادق  9-21-4-1-2

 ٠حؼ؛  ٠یٞی 34 ٠ـاكی یا ک١حؼ ٌٚؼ ةا ٠یٞگؼد٦ای ةؼای ٗكار ك کكف در -اڅٴ

. 2-5-4-21-9 ة٤غ قؼایي جأ٠ی٢ ةا ک١حؼ، ك ٠حؼ ٠یٞی 34 ٌٚؼ ةا ٠یٞگؼد٦ای ة٥ ٠حؼ ٠یٞی 42 ٌٚؼ صغاکذؼ ةا ٠یٞگؼد٦ای ی كم٥ٞ ٗكار ةؼای در -ة

 (437)ص

-2-21-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ ةایغ ٠ساكر ٦ای كم٥ٞ یا ٦ای ج١اؿی ك ٠یٞگؼد٦ا كم٥ٞ ةی٢ آزاد ی ٗام٥ٞ صغاٜٚ ج١اؿی، پ٨قكی ی كم٥ٞ ةؼای  9-21-4-1-3

 (437)ص .ةاقغ 1-1

 ٨ًؿ پ٤سٟ یک از ٣تایغ قغق ٥ٞكم ة٥ ٠ؼکؽ ٠یٞگؼد٦ای ٠ؼکؽ ّؼوی ی ٗام٥ٞ ظ١كی، اّىای در ج١اؿی ٔیؼ پ٨قكی ی كم٥ٞ ةؼای  9-21-4-1-4

 (437)ص .١٣ایغ جساكز ٠حؼ ٠یٞی 150 ك كم٥ٞ

 .٣یـث ٠ساز ٦ا كم٥ٞ ٨ًؿ ی ٠ضاؿت٥ در ،9-3-21-9ة٤غ  ٠ٌاةٙ اواٗی آر٠اج٨ر ادؼ گؼٗح٢ ٣ُؼ در ةؼای گیؼایی ٨ًؿ کا٦ف  9-21-4-1-5

 (437)ص

 .ق٨د ٠ی ا٣ساـ 5-21-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ ٠یٞگؼد٦ا گؼكق ی كم٥ٞ  9-21-4-1-6

 ٽٚ٘ ىٍ آػياٍ َبْ ٕٕڈ ي آػياٍ ډٕچڂَىَبْ دًٙٚٓ ْ يٝچٍ  9-21-4-2

 ٨٣ع ی كم٥ٞ) ةاقغ        ةا ةؼاةؼ ةایغ کٞی صاٝث در ،    کكف، در آزغار ٦ای ؿیٟ ك آزغار ٠یٞگؼد٦ای پ٨قكی ی كم٥ٞ ٨ًؿ  9-21-4-2-1

 (437)ص(.   ٨٣ع ی كم٥ٞ) داد کا٦ف        ة٥ را پ٨قكی ی كم٥ٞ ٨ًؿ ج٨اف ٠ی زیؼ، قؼط دك جأ٠ی٢ م٨رت در ج٧٤ا(.  

 . ةاقغ ٣یاز ٨٠رد ٠ٛغار ةؼاةؼ دك صغاٜٚ كم٥ٞ، ٨ًؿ در ٨٠ز٨د آر٠اج٨ر ٠ٛغار -اڅٴ

 . ةاقغ قغق كم٥ٞ پ٨قكی، ی كم٥ٞ ٨ًؿ در ٨٠ز٨د آر٠اج٨ر ٣نٖ صغاکذؼ -ة

 (437)ص .اؿث ٠حؼ ٠یٞی 300 کكف در پ٨قكی ی كم٥ٞ ٨ًؿ صغاٜٚ در٦ؼصاؿ. ق٨د ٠ی جْیی٢ 1-2-3-21-9 ة٤غ اؿاس ةؼ   

 ک١حؼ زیؼ ٠ٛادیؼ از یک ٦یچ از ٣تایغ      ق٨د، ٠یٞگؼد٦ای ةا ٌٚؼ٦ای ٠ح٘اكت ا٣ساـ ٠ی ةؼای پ٨قكی ی كم٥ٞ ک٥ ٨٠اردی در  9-21-4-2-2

 (438)ص .ةاقغ

  جؼ؛ ةؽرگ ٌٚؼ ةا ٠یٞگؼد ةؼای     گیؼایی ٨ًؿ -اڅٴ

 (438)ص .جؼ ک٨چک ٌٚؼ ةا ٠یٞگؼد ةؼای     کككی ی كم٥ٞ ٨ًؿ -ة

 ٵٚبٍ ىٍ آػياٍ ډٕچڂَىَبْ دًٙٚٓ ْ يٝچٍ  9-21-4-5

 زیؼ م٨رت ة٥ ٠حؼ ٠یٞی 34 ٠ـاكی جؼ یا ٌٚؼ ک٨چک ةا ٠یٞگؼد٦ای ةؼای ،    ٗكار، در آزغار ٠یٞگؼد٦ای پ٨قكی ی كم٥ٞ ٨ًؿ  9-21-4-5-1

 (439)ص ق٨د: ٠ی ٠ضاؿت٥

             ةا ةؼاةؼ ٠گاپاؿکاؿ، 420 ٠ـاكی یا جؼ ک٨چک جـٞیٟ ج٤ف ةا ٠یٞگؼد٦ای ةؼای -اڅٴ

 ٠حؼ ٠یٞی 300 از ک١حؼ ٣تایغ صاؿ ٦ؼ در ٨ًؿ ای٢               ةا  ةؼاةؼ ٠گاپاؿکاؿ، 420 از ةیف جـٞیٟ ج٤ف ةا ٠یٞگؼد٦ای ةؼای -ة

 (439)ص .ةاقغ
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 .ةاقغ ک١حؼ زیؼ ٠ٛادیؼ از یک ٦یچ از ٣تایغ ی پ٨قكی كم٥ٞ ٨ًؿ در ٗكار، ٠ح٘اكت ٌٚؼ٦ای ةا ٠یٞگؼد٦ای پ٨قكی ی كم٥ٞ ةؼای  9-21-4-5-2

 (440)ص

 .8-3-21-9 اؿاس ةؼ قغق ٠ضاؿت٥ جؼ، ةؽرگ ٌٚؼ ةا ٠یٞگؼد ةؼای ،     ٗكار، در گیؼایی ٨ًؿ -اڅٴ

 1-5-4-21-9قغق ةؼاؿاس  ٠ضاؿت٥  جؼ، ک٨چک ٌٚؼ ةا ٠یٞگؼد ةؼای ،    ٗكار، در پ٨قكی ی كم٥ٞ ٨ًؿ -ة

 ٵٚبٍ ىٍ آػياٍ ډٕچڂَىَبْ اسپبٔٓ ْ يٝچٍ  9-21-4-6

 ةؼ ٨١ّد قغق دادق ةؼش ا٣ح٧ای در ٠یٞگؼد، اجکایی ةی٢ دك م٨رت ة٥ ٗكار ا٣حٛاؿ دار٣غ، ٚؼار ٗكار جضث ٗٛي ک٥ ٠یٞگؼد٦ایی ةؼای  9-21-4-6-1

 قغق داقح٥ ٣گ٥ ٠ض٨ر ٦ٟ م٨رت ة٥ گ٨ق دار، ی ٥ٚ٨ً از اؿح٘ادق ٣ُیؼ ٤٠اؿب، ركش ة٥ كم٥ٞ قغق ةایغ ٠یٞگؼد دك. اؿث ٠ساز ٠یٞگؼد٦ا، ا٠حغاد

 (440ةاق٤غ. )ص

 (440)ص .٦ـح٤غ دكرگیؼ یا دكرپیچ ةـح٥، ج٤گ، ظا٨٠ت دارای ک٥ اؿث ٠ساز اّىایی در ج٧٤ا اجکایی ی كم٥ٞ از اؿح٘ادق  9-21-4-6-2

 م٨رجی ة٥ ةایغ ٠یٞگؼد دك ك ة٨دق، درز٥ 5/1ا٣ضؼاؼ صغاکذؼ  ةا ٠یٞگؼد ا٠حغاد ةؼ ٨١ّد ماؼ ؿٌضی در ةایغ ٠یٞگؼد٦ا ا٣ح٧ای  9-21-4-6-3

 (440)ص .٣تاقغ جؼ ةیف درز٥ ٠3یٞگؼد از  دك ا٠حغاد اظحالؼ ک٥ ق٣٨غ ٠حنٜ

 ٵٚبٍ ي ٽٚ٘ ىٍ آػياٍ ډٕچڂَىَبْ ػًٙٓ ي ډپبوٕپٓ ْ يٝچٍ  9-21-4-7

 (440)ص .ق٨د ٠ی ج٨می٥ ةیكحؼ ٠حؼ ك ٠یٞی 20 ٌٚؼ ةا ٠یٞگؼد٦ای ةؼای ١ّغجاً ز٨قی ٦ای كم٥ٞ از اؿح٘ادق  9-21-4-7-1

 (440)ص .دارد ارزضیث ٨٘٣ذی ز٨ش ةا ؿؼ ٠ـحٛیٟ ة٥ ؿؼ اجناؿ از اؿح٘ادق زیاد، ٌٚؼ ةا ٠یٞگؼد٦ای ةؼای ز٨قی ٦ای كم٥ٞ در  9-21-4-7-2

 (441جأ٠ی٢ ١٣ایغ. )ص٠ٞی ؿاظح١اف را  ٠ٛؼارت د٦ٟ ٠تضخ اٝؽا٠ات ةایغ ز٨قی ٦ای كم٥ٞ در ز٨ش ٠یٞگؼد٦ا  9-21-4-7-3

 (441گیؼد. )ص ٔالؼ ک٨پٜ ک٤٤غق ك ٔیؼق ا٣ساـ ٠ی ک٨پٞؼ، اجکایی، ٔالؼ ًؼیٙ از ٣یؼك ا٣حٛاؿ ٠کا٣یکی ٦ای كم٥ٞ در  9-21-4-7-4

 (441)ص .ق٨د گؼٗح٥ ٣ُؼ در ةایغ ی ٠کا٣یکی از كم٥ٞ ٣اقی ٠یٞگؼد اةْاد اٗؽایف ادؼ ٠یٞگؼد، ركی کاٗی ةح٤ی پ٨قف جأ٠ی٢ ةؼای  9-21-4-7-5

 .ةاقغ ٗكار یا ك کكف در ٠یٞگؼد جـٞیٟ ةؼاةؼ ج٤ف 25/1ةا  ةؼاةؼ صغاٜٚ ج٤كی ا٣حٛاؿ ة٥ ٚادر ةایغ ز٨قی یا ٠کا٣یکی ی كم٥ٞ  9-21-4-7-6

 (441)ص

 8-7-4-21-9 ة٤غ کككی اّىای در زؽ ّى٨، ة٥ از ٠ٌِٛ ٦ؼ در ز٨قی یا ٠کا٣یکی ی كم٥ٞ ةا ٠یٞگؼد٦ای ة٨دف ٠یاف در یک  9-21-4-7-7

 (441)ص .٣یـث اٝؽا٠ی

 کككی ّى٨ ك ک٤غ، ٠ی ٤٠حٜٛ ةاالجؼ گا٦ی در جؼاز جکی٥ ة٥ را ةار ک٥ کككی ّى٨ ٦ا، ٨ٚس کككی ّى٨ ٣ُیؼ کككی اّىای در  9-21-4-7-8

 واة٥ٌ در ای٢ گؼٗح٢ ٣ُؼ در. ق٨د ا٣ساـ كم٥ٞ ا٠حغاد در ٠حؼ ٠یٞی 750 ی ٗام٥ٞ ةا ةایغ در ٠یٞگؼد٦ای ٠ساكر ٠کا٣یکی یا ز٨قی ی كم٥ٞ ظؼپا٦ا،

 اٝؽا٠ی ا٣غ، قغق كم٥ٞ ٦ٟ از زیادی ی ٗام٥ٞ ةا ك ٠یاف یک در م٨رت ة٥ کككی ٠یٞگؼد زیادی جْغاد ک٥ دایؼكی، ٠عازف دی٨ار ٣ُیؼ کككی اّىای

 (441)ص .٣یـث

 ډٕچڂَىَب ځَيٌ  9-21-5

 (441)ص .ق٨د ٠ی چ٧ار ٠ضغكد ة٥ ک٤٤غ، ٠ی کار كاصغ یک م٨رت ة٥ ک٥ ٠یٞگؼد گؼكق ٦ؼ در ٠یٞگؼد٦ا جْغاد  9-21-5-1

 ٠حؼ ٠یٞی 12 صغاٜٚ ٌٚؼ ة٥ ةایغ ٗكار جضث آر٠اج٨ر٦ای ّؼوی گؼكق ٠یٞگؼد٦ای. ق٨د ٠ضاط ّؼوی آر٠اج٨ر ج٨ؿي ةایغ ٠یٞگؼد گؼكق  9-21-5-2

 (442)ص .ةاق٤غ

 ٣یـث. ٠یٞگؼد ٠ساز گؼكق م٨رت ٠حؼ ة٥ ٠یٞی 34 از ةیف ٌٚؼ ةا ٠یٞگؼد٦ای از اؿح٘ادق جیؼ٦ا در  9-21-5-3

 ٌِٚ ٠ضٜ از ٠یٞگؼد ٌٚؼ ةؼاةؼ 40 صغاٜٚ ی اّىای ظ١كی، ةایغ ة٥ ٗام٥ٞ ی د٦ا٥٣ ٨ًؿ در ٠یٞگؼد، گؼكق در ٠یٞگؼد ٦ؼ ٌِٚ ٠ضٜ  9-21-5-4

 (442)ص .ةاقغ گؼكق ٠یٞگؼد٦ای ؿایؼ

 ک٥ ٠یٞگؼد٦ایی جْغاد چ٤ی٢ ٦ٟ. ق٣٨غ كاِٚ م٘ض٥ یکدر  ٠یٞگؼد٦ا ج١ا٠ی ٠ض٨ر٦ای ٣تایغ ٠یٞگؼد، دك از ةیف ةا ٠یٞگؼد٦ا گؼكق در  9-21-5-5

 . ةاقغ دك از ةیف ٠ضٜ كم٥ٞ ٣تایغ در زؽ گیؼ٣غ، ٠ی ٚؼار م٘ض٥ یک در

-3-21-9 ة٤غ ا٣غكد وؼیب ك 1-2-3-21-9 ی وؼیب ٠ضن٨ر قغگی ة٤غ ٠ضاؿت٥ پ٨قف، صغاٜٚ ٗام٥ٞ، ٦ای ٠ضغكدیث ک٤حؼؿ در  9-21-5-6

٠ٌِٛ آف ةا  ؿٌش ک٥ ق٨د ٠ی ٗؼض ٠ْادٝی ٠یٞگؼد ٌٚؼ ٠ْادؿ ٠یٞگؼد، گؼكق ٌٚؼ گیؼد، ٠ی ٠ت٤ای ٠ضاؿت٥ ٚؼار٠یٞگؼد٦ا  ٌٚؼ ٦ا آف در ک٥ 2-2

 (442دٜٛ گؼكق ٠یٞگؼد اؿث. )ص ٠ؼکؽ ةؼ ٤٠ٌتٙ آف دٜٛ ٠ؼکؽ ك اؿث، ٠ـاكی ٠یٞگؼد گؼكق کٜ ؿٌش ٠ٌِٛ

 ك ٤٠٘ؼد، ٠یٞگؼد٦ای گیؼایی ٨ًؿ ةا ةؼاةؼ جایی 2گؼكق ٠یٞگؼد٦ای  ةؼای ٗكار، یا کكف در ٠یٞگؼد، گؼكق در ٠یٞگؼد٦ا گیؼایی ٨ًؿ  9-21-5-7

 (442)ص .ق٨د ٠ی گؼٗح٥ ٣ُؼ در ٤٠٘ؼد ٠یٞگؼد٦ای گیؼایی ٨ًؿ از ةیكحؼ درمغ 33ك  20جایی، ة٥ جؼجیب  4 ك جایی 3 ٦ای گؼكق ةؼای

 ادؼ ةؼای آف اٗؽایف گؼٗح٢ ٣ُؼ در ةا ك ٤٠٘ؼد ٠یٞگؼدگیؼایی  ٨ًؿ اؿاس ةؼ ٠یٞگؼد، گؼكق یک در ٠یٞگؼد ٦ؼ پ٨قكی ی كم٥ٞ ٨ًؿ 9-21-5-8

 داقح٥ پ٨قا٣ی ٦ٟ ٠یٞگؼد٦ا ا٠حغاد در ٣تایغ ٠یٞگؼد گؼكق در جک ٠یٞگؼد٦ا جک  ٦ای ق٨د. كم٥ٞ ٠ضاؿت٥ ٠ی 7-5-21-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ ٠یٞگؼد گؼكق

 (443)ص .٣یـث ٠ساز دیگؼ گؼكق ةا ٠یٞگؼد گؼكق یک ی ٠س٥ّ٨١ پ٨قكی ی كم٥ٞ ةاق٤غ.
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 ٭١َٓ آٍډبسًٍَبْ  9-21-6

 َب سىڀ  9-21-6-2

 (446)ص. ک٤٤غ جأ٠ی٢ را زیؼ قؼایي ٦ا از یکغیگؼ جكکیٜ قغق، ك ٨ٗامٜ آف آزغار ٠یٞگؼد٦ای ی ةـح٥ ٦ای ص٥ٛٞ از ةایغ ٦ا ج٤گ 9-21-6-2-1

 .دا٥٣ ؿ٤گ اؿ١ی ٌٚؼ صغاکذؼ ةؼاةؼ 33/1 صغاٜٚ آزاد ی ٗام٥ٞ -اڅٴ

 .ةاقغ ةیكحؼ زیؼ ٠ٛادیؼ از یک ٦یچ از ٣تایغ ٦ا ج٤گ ٠ؼکؽ ة٥ ٠ؼکؽ ی ٗام٥ٞ -ة

 ٨ًٝی؛ ٠یٞگؼد ٌٚؼ ةؼاةؼ 16 -

 ّؼوی؛ ٠یٞگؼد ٌٚؼ ةؼاةؼ 48 -

 .ّى٨ ةْغ جؼی٢ ک٨چک -

 (446)ص :ةاقغ زیؼ ٠ٛادیؼ ةؼاةؼ صغاٜٚ ةایغ ٦ا ج٤گ ٌٚؼ  9-21-6-2-2

 .٠حؼ ٠یٞی 32 ٌٚؼ جا ٨ًٝی ٠یٞگؼد ةؼای ٠حؼ ٠یٞی 10 ٌٚؼ -اڅٴ

 ٠یٞگؼد٦ای ٨ًٝی. گؼكق یا ك جؼ ةؽرگ ك ٠حؼ ٠یٞی 34 ٌٚؼ ة٥ ٨ًٝی ٠یٞگؼد ةؼای ٠حؼ ٠یٞی 12 ٌٚؼ -ة

 ةا آزغار ٠یٞگؼد ٠ْادؿ ٠ٌِٛ ؿٌش ةا آزغار، زایگؽی٢ ج٤گ ٨٤ّاف ة٥ قغق ز٨ش ؿیٟ آر٠اج٨ر ی قتک٥ یا آزغار ؿیٟ از اؿح٘ادق 9-21-6-2-3

 (446اؿث. )ص ٠ساز 8-4-9 ك 1-2-6-21-9 اٝؽا٠ات گؼٗح٢ ٣ُؼ در

 (٦447ای ٠ـحٌیٞی ةایغ قؼایي زیؼ را جأ٠ی٢ ک٤٤غ. )ص ج٤گ 9-21-6-2-4

 135ی ک١حؼ یا ٠ـاكی  ٠یاف، ةایغ ج٨ؿي ظٟ ةا زاكی٥ در یک م٨رت ة٥ ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای ؿایؼ ی ٠ٌِٛ، ك ٨ًٝی كاِٚ در گ٨ق٥ ٠یٞگؼد ٦ؼ -اڅٴ

 (447درز٥ ٧٠ار ق٨د. )ص

 (٨ً447ٝی ٧٠ار قغق داقح٥ ةاقغ. )ص ٠یٞگؼد از ٠حؼ ٠یٞی 150 از ةیف آزاد ی ٗام٥ٞ ٣تایغ زا٣تی ٧٠ار ٠یٞگؼد ٨ًٝی ةغكف -ة

 .ق٨د ا٣ساـ ٠ی گؼٗح٥، ةؼ در را ٨ًٝی ٠یٞگؼد ک٥ اؿحا٣غارد ٚالب ةا ٠ـحٌیٞی، ٠ٛاًِ ٦ا در ج٤گ ٧٠ار -ح

 .٣یـث ٠ساز ج٤گ ٨٤ّاف ة٥ دار ؿَؼ ٠یٞگؼد٦ای ی ٠س٥ّ٨١ از اؿح٘ادق -ر

 دایؼكی ٦ای ج٤گ ٧٠ار. ٨١٣د اؿح٘ادق دایؼكی ٦ای ج٤گ از ج٨اف ٠ی ٦ـح٤غ، دایؼكی آرایف دارای ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای ک٥ ٨٠اردی در 9-21-6-2-5

 (447ک٤غ: )ص جأ٠ی٢ را زیؼ قؼایي ةایغ

 .ةاق٤غ داقح٥ پ٨قا٣ی ٦ٟ ٠حؼ ٠یٞی 150 صغاٜٚ ةایغ ٠یٞگؼد٦ا ج٤گ، ٦ؼ ا٣ح٧ای در -اڅٴ

 .ق٨د ظحٟ گؼٗح٥، ةؼ در را ٨ًٝی ٚالب اؿحا٣غارد ک٥ ٠یٞگؼد٦ایةایغ ة٥ یک  ج٤گ، ا٣ح٧ای -ة

 .ةاق٤غ ٠ٌِٛ ٠ٛاةٜ كز٨ق در ةایغ ك قغق، كاِٚ یکغیگؼ ركی ةؼ ٣تایغ پیؼا٣٨٠ی ٨ًٝی آر٠اج٨ر٦ای ركی ةؼ ٠ح٨اٝی ٦ای ج٤گ ٦ای ١٦پ٨قا٣ی -ح

 (447)ص

  َب ىيٍدٕؾ  9-21-6-3

 جأ٠ی٢ را زیؼ قؼایي یکغیگؼ از ٦ا آف ی آزاد ی ٠ـاكی ة٨دق، ك ٗام٥ٞ ٗام٥ٞ ؿیٟ پی٨ؿح٥ ةا یا ٠یٞگؼد از ٠حكکٜ دكرپیچ ٦ا ةایغ 9-21-6-3-1

 (448)ص .١٣ایغ

 (448جؼ اؿث. )ص ةؽرگ کغاـ ٦ؼ ٠حؼ، ٠یٞی 25 ك دا٥٣ ؿ٤گ جؼی٢ ةؽرگ ی ا٣غازق ةؼاةؼ 33/1 صغاٜٚ -اڅٴ

 ٠حؼ.  ٠یٞی 75 صغاکذؼ -ة

 .٠حؼ ةاقغ ٠یٞی 10صغاٜٚ  ةایغ درزا ةح٢ م٨رت ة٥ ازؼا ةؼای دكرپیچ ٠یٞگؼد یا ؿیٟ ٌٚؼ  9-21-6-3-2

 .ةاقغ زیؼ ی راة٥ٌ ًتٙ ةؼ ةایغ ،  ٠𝜌یٞگؼد دكرپیچ،  صس١ی ٣ـتث ١ّیٙ، ٦ای ٣٨ٗغاؿی٨ف در ّؼوی آر٠اج٨ر ةؼای زؽ ة٥  9-21-6-3-3

 (448)ص

(9-21-8)                                                                               𝜌      (
  

   
  )

  
 

   
  

 ٠گاپاؿکاؿ ةیكحؼ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د. 700 از ٣تایغ ،    دكرپیچ، جـٞیٟ ج٤ف ٠ٛغار راة٥ٌ ای٢ در

 (448)ص .ق٨د ٠ی جأ٠ی٢ دكرپیچ اواٗی دكر ٣یٟ ك یک پیچا٣غف ةا ا٣ح٧ا ٦ؼ در ٦ا دكرپیچ ٧٠ار  9-21-6-3-4

 (448ق٨د: )ص ٠ی ا٣ساـ زیؼ ٦ای ركش از یکی ةا دكرپیچ ٦ا ی كم٥ٞ  9-21-6-3-5

 .7-4-21-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ ٠کا٣یکی یا ز٨قی ی كم٥ٞ  -اڅٴ

 (٠449گاپاؿکاؿ )ص 420 ٠ـاكی یا ک١حؼ جـٞیٟ ج٤ف ةا ٠یٞگؼد٦ای ةؼای 6-3-6-21-9ة٤غ  ٠ٌاةٙ پ٨قكی ی كم٥ٞ -ة

 در ٠حؼ ٠یٞی 300 از ک١حؼ ٣تایغ ٨ًؿ در ٦ؼ م٨رت ای٢ ق٨د؛ ٠ی جْیی٢ 7-21-9 زغكؿ اؿاس ةؼ دكرپیچ پ٨قكی ی كم٥ٞ ٨ًؿ  9-21-6-3-6

 (449)ص .ق٨د ٧٠ار دكرپیچ ج٨ؿي قغق ٠ضن٨ر ی ٦ـح٥ در ةایغ ٚالب ا٣ح٧ای ٚالب، ة٥ ٣یاز م٨رت در. ق٨د گؼٗح٥ ٣ُؼ
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 (449)صدٕؾ  ىيٍ دًٙٚٓ ْ يٝچٍ ٥ًڃ 7-21-9 ػييڃ

 
 ىيٍځَٕ  9-21-6-4

 یک ٦ؼ ک٥ زؽء چ٤غ از ج٨اف ٠ی را م٨رت پی٨ؿح٥ ةاق٤غ. دكرگیؼ٦ا ة٥ قغق پیچیغق یا ةـح٥ ٦ای ج٤گ از ٠حكکٜ ةایغ گیؼ٦ا دكر  9-21-6-4-1

 (450ؿاظث. )ص. اؿث ا٣ح٧ا دك در ای ٝؼزق ٚالب دارای

 ةایغ ٦ا ٚالب ای٢. ق٣٨غ ٧٠ار 4-2-2-21-9 ا٣ح٧ا، ًتٙ و٨اةي ة٤غ دك در ای ٝؼزق ٚالب ی كؿی٥ٞ ة٥ ةایغ دكرگیؼ٦ا ازؽای از ٦ؼیک  9-21-6-4-2

 (450)ص .٣یـث ٠ساز دكرگیؼ ٨٤ّاف ة٥ ٦ٟ ة٥ ٠حنٜ دار اؿح٘ادق از ٠یٞگؼد٦ای ؿَؼ ةؼ گیؼ٣غ، در را ٨ًٝی ٠یٞگؼد یک

 ډياٍٻ ٥َف، اڅِاډبر ٕبهز ي و٪بٍر  9-22

 (453)صَب ىٍ ٍيٗ ايڃ  ثىيْ ٕٕمبن ځَيٌ  1-22-9ػييڃ 
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 (454)صَب ىٍ ٍيٗ ىيڇ  ثىيْ ٕٕمبن ځَيٌ  2-22-9ػييڃ 

 
 جا م٘ؼ ةی٢ کٞؼیغ٦ا، ك ٦ا ؿ٨ٝ٘ات ةا ٣یاز ك ٠یؽاف ٠ٛاة٥ٞ ٨٠رد ٠ٛاك٠ث ة٥ ج٨ز٥ ةا ،  جا    ٦ای گؼكق در     جؼکیب ٠ٛغار ٣ُؼ از ٦ا ؿی١اف ای٢ ]1[

 (454)ص. دار٣غ ٠ضغكدیث درمغ 10

 (٠455ساز اؿث. )ص ةح٢ در زیؼ ا٨٣اع قا٠ٜ ؿی١اف زایگؽی٢ ی چـتا٤٣غق ٨٠اد از اؿح٘ادق  9-22-4-1-3

 ،3433 ٠ٞی اؿحا٣غارد ًتیْی؛ ٦ای پ٨زكالف -اڅٴ

 ،13278 ٠ٞی اؿحا٣غارد ؛(ؿیٞیؾ )٠یکؼك ؿیٞیـی ی دكدق -ة

 ،           ةادی؛ ظاکـحؼ -ح

            ٠حاکائ٨ٝی٢؛ -ر

 .21319 ٠ٞی اؿحا٣غارد ؿؼةارق؛ -ص

 .ق٨د آكردق صـاب ة٥ ةایغ ٦ا آف ٨٠اد زایگؽی٢ ك ٦ا ؿی١اف كزف ةح٢، ٠ع٨ٞط در( w/c) ؿی١اف ة٥ آب ٣ـتث ی ٠ضاؿت٥ در  9-22-4-1-4

 (455)ص

 ىاوٍ ٕىڀ  9-22-4-2

 ک٥ ةاق٤غ ای گ٥٣٨ ة٥ ٦ا ةایغ دا٥٣ ؿتک یا ؿتک ٦ای دا٥٣ ؿ٤گ ك ٨١ْ٠ٝی ٦ای دا٥٣ ؿ٤گ قا٠ٜ ةح٢، در اؿح٘ادق ٨٠رد ٦ای دا٥٣ ؿ٤گ  9-22-4-2-1

 (455)ص .ق٣٨غ جأ٠ی٢ ؿاظث، در ٤٠اؿب ركا٣ی ك قؼایي ٠ضیٌی ٧٠ازٟ؛ کارایی در دكاـ ٠ٛاك٠ث، ٝضاظ ة٥ ًؼح ٣یاز٦ای

 ةؼای 4985 ٠ٞی اؿحا٣غارد ك ٨١ْ٠ٝی، ٦ای دا٥٣ ؿ٤گ ةؼای 302 ٠ٞی اؿحا٣غارد و٨اةي ٨١٣دف ٨ُ٤٠ر ةا ةایغ ٦ا دا٥٣ ؿ٤گ ا٣حعاب  9-22-4-2-2

 (455)ص .گیؼد م٨رت ؿتک، ٦ای دا٥٣ ؿ٤گ

 (455)ص :از ا٣غ ّتارت ریؽ ك درقث ٦ای دا٥٣ ؿ٤گ در ج٨ز٥ ٨٠رد ٠كعنات  9-22-4-2-3

 در) ٚٞیایی ٦ا ةا زایی كاک٤ف ك کكیغق، ك پ٨ٝکی ٦ای دا٥٣ ؿایكی، ٠ٛاك٠ث ،(ٝؽكـ م٨رت در) ؿال٠ث آكر، زیاف ٨٠اد ة٤غی، دا٥٣: َب ىاوٍ ىٍٙز -اڅٴ

 (455)ص(. ٝؽكـ م٨رت

 (455)ص (.ٝؽكـ م٨رت در) ٦ا ٚٞیایی ةا زایی كاک٤ف ك ،(ٝؽكـ م٨رت در) ؿال٠ث آٝی، ٦ای ٣اظاٝنی آكر، زیاف ٨٠اد ة٤غی، دا٥٣ :َب ٍِٔىاوٍ -ة

ای ٠نؼؼ  ؿازق ٦ای ةح٢ در ج٨اف ٠ی را قغق )صامٜ از ظؼد کؼدف ٌْٚات ةح٤ی ةغكف ٨ٗالد( ك ةاز ٗؼآكری ٦ای ةازیاٗحی دا٥٣ ؿ٤گ  9-22-4-2-4

 (456ق٣٨غ. )ص ی ةح٢ ایؼاف، آةا، رّایث ک٥ و٨اةي آیی٢ ٣ا٥٠ آف ةؼ ٠كؼكط ٨١٣د؛ 

  آة ډَٞٵٓ ثشه   9-22-4-3

   ةاقغ. 5/8جا  0/5ی ٨٠ارد ةایغ ةی٢  آب در ٥١٦ ٠pHیؽاف   9-22-4-3-5

 جساكز ک٤٤غ. 3-22-9 زغكؿ در قغق دادق ٠ٛادیؼ از ٣تایغ آب در ٨٠ز٨د آكر زیاف ٨٠اد  9-22-4-3-6
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 (457)صآة  ىٍ ډؼبُ ٕٙمٕبٔٓ ډًاى كياٽظَ 3-22-9 ػييڃ

 
 جٕییؼ ٠ٛاك٠ث، رقغ آ٤٦گ ٠ٛاك٠ث، قغف، گیؼش، ؿعث ةؼ ٠ؤدؼ ٠ىؼ ٨٠اد ة٨دف دارا ٝضاظ ة٥ ةح٢ در ٠نؼٗی آب ک٥ ٨٠اردی در  9-22-4-3-7

 ك آقا٠یغ٣ی آب یا ٠ٌٛؼ آب ةا قا٦غ ؿی١اف ظ١یؼ ك ی ٠الت ٥٣٨١٣ ؿاظث ةا ج٨اف ٠ی ٠كک٨ؾ ةاقغ، ةح٢ کارایی ك ٠یٞگؼد٦ا ظ٨ردگی صسٟ،

 (457)ص :٨١٣د ک٤حؼؿ را زیؼ( پ) جا( اٖٝ) ٨٠ارد ٣ُؼ، ٨٠رد ٠كک٨ؾ آب صاكی ؿی١اف ظ١یؼ یا ٠الت ی آف ةا ٠ٛایـ٥

 (457)ص .ةاقغ قا٦غ ٠الت ٗكاری درمغ ٠ٛاك٠ث 90 صغاٜٚ ةایغ اؿحا٣غارد ٔیؼ یا آقا٠یغ٣ی ٔیؼ آب صاكی ی ٥٣٨١٣ ی ركزق 7 ٠ٛاك٠ث -اڅٴ

 (457)ص. ةاقغ قا٦غ ٠ع٨ٞط ة٥ ٣ـتث ؿاّث 5/1 از دیؼجؼ ك 0/1 از زكدجؼ ٣تایغ ٠كک٨ؾ آب صاكی ؿی١اف ظ١یؼ گیؼش ز٠اف -ة

 ؿی١اف اؿحا٣غارد ا٣ٛتاض یا ا٣تـاط ٠ساز صغ از ٠كک٨ؾ، آب ةا قغق ؿاظح٥ آز٨٠ف در ؿی١اف ؿال٠ث آز٠ایف از آ٠غق دؿث ة٥ ا٣تـاط ٠یؽاف -ح

 (457)ص .٣تاقغ ةیكحؼ ٠نؼٗی

  ډًاى اٵِيىوٓ   9-22-4-4

 (458)صَب  َبْ الُڇ ىٍ اٵِيىوٓ ډٚوٞبر ي آُډًن  4-22-9ػييڃ 
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 ٵًالىْ اڅٕبٳ  9-22-4-5

 کار ة٥ ٠ضیٌی ٨ّا٠ٜ ك ةار٦ا از ٦ای ٣اقی جؼؾ ظ٨ردگی ةا ٠ٛاة٥ٞ ز٧ث در آف، کككی ٠ٛاك٠ث جأ٠ی٢ ةؼای ةح٢ در ٨ٗالدی اٝیاؼ  9-22-4-5-1

 (١٣459ای٤غ: )ص آكردق ةؼ را زةؼ ب ك اٖٝ ك اٝؽا٠ات ة٤غ٦ای ةاق٤غ آزغار ةایغ اٝیاؼ ای٢. ق٣٨غ ٠ی ةؼدق

 .17697 ٠ٞی اؿحا٣غارد و٨اةي -اڅٴ

 ك ٠حؼ ٠یٞی 3/1 جا 4/0 ٌٚؼ ة٥ ای دایؼق ٠ٌِٛ دارای اکذؼاً ج٨ٝیغی اٝیاؼ ک٥ اؿث ذکؼ ة٥ الزـ. ةاقغ 100 جا 50 ةی٢ ٦ا آف ٌٚؼ ة٥ ٨ًؿ ٣ـتث -ة

 (459)ص .٦ـح٤غ ٠حؼ ٠یٞی 63 جا 25 ٨ًؿ

 ثشه ډوچ٣ً  9-22-4-6

 ٥َاكٓ ا٥ال٭بر  9-22-4-6-1

 (460)ص .ق٣٨غ ٨ُ٤٠ر و٨اةي ًؼاصی، ةایغ ٠ضیٌی ك قؼایي ة٥ ج٨ز٥ ةا زیؼ، 8 جا 1 ة٤غ٦ای اٝؽا٠ات ةح٢ ٠ع٨ٞط ٦ؼ ةؼای -اڅٴ

   ةح٢، ی ٠كعن٥ ٗكاری ٠ٛاك٠ث صغاٜٚ -1
 . 

   ةح٢، ٠ٛاك٠ث آز٠ایف ؿ٢ -2
 .ةاقغ ركز 28 از ٠ح٘اكت چ٤ا٣چ٥ ، 

 (460. )ص1-پ-9قؼایي ٠ضیٌی ةؼ اؿاس پی٨ؿث  ةغجؼی٢ در دكاـ ةؼای الزـ ؿی١اف ة٥ آب ٣ـتث صغاکذؼ -3

 (460)ص :ةاقغ جؼ ةؽرگ زیؼ ٨٠ارد صغاٜٚ از ٣تایغ دا٥٣ ؿ٤گ جؼی٢ ةؽرگ اؿ١ی ی ا٣غازق -4

 ٚاٝب، داظٞی ةْغ جؼی٢ ک٨چک پ٤سٟ یک 

 یک ؿ٨ـ وعا٠ث داؿ 

 ٜٚگؼك٦ی یا جکی آر٠اج٨ر٦ای ٠یاف آزاد ی ٗام٥ٞ ؿ٥ چ٧ارـ صغا 

 آر٠اج٨ر٦ا ركی ةح٤ی پ٨قف وعا٠ث صغاٜٚ چ٧ارـ ؿ٥ 

 ة٥ ٠ؼة٨ط ٦ای ث٠ضغكدی ك 1-1پ-9 ة٤غی قؼایي ٠ضیٌی در زغكؿ ردق ة٥ ج٨ز٥ ةا ق٣٨غ، رّایث ًؼح در ةایغ ک٥ ةح٢ دكاـ ة٥ ٠ؼة٨ط اٝؽا٠ات -5

 (460)ص .1-پ-9 پی٨ؿث در ٦ا آف از یک ٦ؼ

 قغف(. ظكک از پؾ ةح٢ چگاٝی از جع١ی٤ی) دا٥٣ ؿتک ةح٢ در ٠حْادؿ چگاٝی -6

 (460)ص .ا٣غ قغق اؿح٘ادق ًؼاصی اگؼ در ،λ ٠ٛغار ٨ُ٤٠ر جْیی٢ ة٥ ؿتک ةح٢ ٦ای ٠ع٨ٞط در ٦ا دا٥٣ ؿتک صس١ی ٦ای ٣ـتث ی ارائ٥ -7

 (460)ص .ةاق٤غ قغق ٠نؼؼ ةؼای ٠ٛاك٠ث کككی 5-4-22-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ چ٤ا٣چ٥ ٨ٗالدی، اٝیاؼ ةا ةح٢ ة٥ ٠ؼة٨ط اٝؽا٠ات -8

 .ؿازق آجكپادی ٠ٛاك٠ث ة٥ ٠ؼة٨ط اٝؽا٠ات -ة

 .اؿث ٨١٣دق ٨ُ٤٠ر ًؼاح ٤٧٠غس آ٣چ٥ ٠ٌاةٙ ؿازق از ةعف ٦ؼ ةؼای ؿاظث، ٗؼای٤غ در قغق جْیی٢ ٠ؼاصٜ در ةح٢ ٣یاز ٨٠رد ٗكاری ٠ٛاك٠ث -ح
 (460)ص

 اڅِاډبر اػَأٓ  9-22-4-6-2

   (461کی٨ٞگؼـ در ٠حؼ٠کْب ک١حؼ ةاقغ. )ص ٣60تایغ از  5-4-22-٠9ٛغار اٝیاؼ ٨ٗالدی ٠نؼؼ قغق در ةح٢، ٨٠و٨ع ة٤غ  -ر

 آيٍْ ثشه   ٍِْٔ ي ٭مڄ سًڅٕي، ثشه  9-22-5

 ٍِْٔ ثشه  9-22-5-2

 اڅِاډبر اػَأٓ   9-22-5-2-1

 (463)ص .ق٨د پاؾ یط ك اواٗی ٨٠اد گ٥٣٨ ٦ؼ از ریؽی ةح٢ از ٚتٜ ةایغٚاٝب  داظٜ ٗىای -اڅٴ

 .ق٨د ظارج ك آكری ز١ِ ٚاٝب داظٜ ٗىای از ریؽی ةح٢ از ٚتٜ ةایغ آزاد آب -ة

 .ق٣٨غ اقتاع آب ةا ةایغ ریؽی ةح٢ از ٚتٜ گیؼ٣غ، ٠ی ٚؼار ةح٢ ةا ج١اس در ک٥ ة٤ایی ٠ناٝش -ح

 (463)ص .١٣ای٤غ ةؼآكردق را ةح٢ ك ریعح٢ ص١ٜ اٝؽا٠ات ةایغ رك٣غ، ٠ی کار ة٥ ریؽی ةح٢ ٧٣ایی ٠ضٜ ة٥ ةح٢ ص١ٜ ةؼای ک٥ جس٧یؽاجی -ر

 (463)ص .٣یـث ٠ساز ةح٢ کؼدف پ١پ در آف آٝیاژ یا آ٠٨ٝی٤ی٠٨ی ٦ای ٥ٝ٨ٝ از اؿح٘ادق -ص

 (464رّایث ق٣٨غ: )ص زیؼ (5) جا( 1) ٨٠ارد ةایغ ریؽی ةح٢ ٗؼآی٤غ در -ع

 ٗؼا٦ٟ ةاقغ. ریعح٢ ٠ضٜ در ةح٢ از ٤٠اؿتی ٠ٛغار ک٥ ق٨د ا٣ساـ ؿؼّحی ةا -1

 .ةاقغ ةؼظ٨ردار الزـ ةؼای جؼاکٟ ةا جس٧یؽات ٨٠رد ٣ُؼ کارآیی از ریؽی ةح٢ ٠غت ج١اـ در ةح٢ ک٥ ق٨د ا٣ساـ ؿؼّحی ةا -2

 .ق٨د ز٨ٞگیؼی آف اجالؼ یا ةح٢ ازؽای قغف زغا از -3

 .گؼد٣غ ةح٢ دادف زای ٠ؼاصٜ ٠ح٨اٝی در ؿؼد درز ایساد ةح٢ ك کارآیی رٗح٢ دؿث از ؿتب ک٥ ةاق٤غ ٣غاقح٥ كز٨د ٦ایی ك٥٘ٚ -4

 یا ٠سغد زایی ة٥ زا ادؼ ةؼ ٦ا دا٥٣ ؿ٤گ ق٨د، جا از زغاقغگی ریعح٥ ٣ُؼ ٨٠رد ٧٣ایی ٠ضٜ ة٥ ٣ـتث ٨٠ْٚیث جؼی٢ ٣ؽدیک در ا٠کاف صغ جا ةح٢ -5

 (464)ص. ق٨د ز٨ٞگیؼی ٦ا آف قغف ركاف
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٠نؼؼ ق٨د.  ٣تایغ. ٣یـث ٨٠رد ٣ُؼ ٚاةٜ جؼاکٟ ٦ای ركش ةا ک٥ دادق دؿث از صغی ة٥ را اكٝی٥ کارآیی یا قغق، آٔكح٥ ٠ىؼ ٨٠اد ة٥ ک٥ ةح٤ی -ؽ

 (464)ص

 از ظؼكج از ٚتٜ ،(آةا) ایؼاف ةح٢ ی ٣ا٥٠ در آیی٢ قغق ی جْیی٢ ٠ضغكدق در ک٤٤غق ركاف ٦ای اٗؽكد٣ی از اؿح٘ادق ةا ةح٢ ٠سغد ركاف کؼدف -ف

 (464)ص.ةاقغ قغق ٣اَؼ ٤٠ِ ج٨ؿي ٤٧٠غس ک٥ آف ٠گؼ اؿث؛ ٠ساز ک٢ ٠ع٨ٞط

 .یاةغ ادا٥٠ قغق، جْیی٢ پیف از درز٦ای ٠ؼز٦ا یا ی ٠ضغكدق در ٚـ١ث ٦ؼ جک١یٜ جا پی٨ؿح٥، جٛؼیتاً م٨رت ة٥ پایاف جا آٔاز از ةایغ ریؽی ةح٢ -م

 (464)ص

 ٚاٝب ٦ای گ٨ق٥ ك ةح٢ در قغق گػاری زای آر٠اج٨ر٦ا، اٚالـ اًؼاؼ کا٠الً ک٥ ٨ًری ة٥ ق٨د؛ ا٣ساـ ٤٠اؿب ٦ای ركش ك كؿایٜ ةا ةایغ ةح٢ جؼاکٟ -ى

 (464)ص .١٣ایغ پؼ را

 .ةاقغ جؼاز ك اٗٛی ا٠کاف صغ جا ةایغ ٚائٟ ٦ای ٚاٝب در قغق ریعح٥ ةح٢ ةاالیی ؿٌش -ً

 (464)ص .ق٨د ا٣ساـ( آةا) ایؼاف ةح٢ ی ٣ا٥٠ آیی٢ ٠ٌاةٙ ةایغ ةح٢ ٧٣ایی ؿٌش پؼداظث -ي

 آيٍْ ثشه ٭مڄ  9-22-5-3

 اػَأٓ اڅِاډبر  9-22-5-3-2

 در. اؿث ةح٢ دكاـ ١٦چ٤ی٢ ك ةح٢ ٠ٛاك٠ث کـب ٠ضیي، د٠ای آكری، ١ّٜ ی دكرق از پؾ صاکٟ ٠ضیٌی قؼایي ة٥ ةـح٥ ةح٢ آكری ١ّٜ ٠غت -اڅٴ

 (465)ص .ق٣٨غ ةایغ رّایث زیؼ( ج) جا( ب) ة٤غ٦ای و٨اةي راة٥ٌ ای٢

 ق٨د؛ داری ٣گ٥ ریؽی ةح٢ از پؾ ركز 7 ٨١ْ٠الً ٠غت ة٥ ةایغ ٠ؼ٨ًب، ٠ضیي ك درز٥ 10 صغاٜٚ د٠ای در ٠ح٨ؿي، ٠ٛاك٠ث کـب رك٣غ ةا ةح٢ -ة

 (465)ص .ةاقغ اؿح٘ادق قغق ؿؼیِ آكری ١ّٜ ركش از ک٥ ٨٠اردی در ٠گؼ

 ق٨د؛ داری ٣گ٥ ریؽی ةح٢ از پؾ ركز 3 ٨١ْ٠الً ٠غت ة٥ ٠ؼ٨ًب ٠ضیي در ك درز٥ 10 صغاٜٚ د٠ای در ةایغ ؿؼیِ، ٠ٛاك٠ث کـب رك٣غ ةا ةح٢ -ح

 (465)ص .ةاقغ قغق اؿح٘ادق ؿؼیِ آكری ١ّٜ ركش از ک٥ ٨٠اردی در ٠گؼ

 ق٨د؛ داری ٣گ٥ ریؽی ةح٢ از ركز پؾ ٨١ْ٠14الً  ٠غت ة٥ ٠ؼ٨ًب ٠ضیي در ك درز٥ 10 صغاٜٚ د٠ای در ةایغ ک٤غ، ٠ٛاك٠ث کـب رك٣غ ةا ةح٢ -ر

 (465)ص .ةاقغ قغق اؿح٘ادقؿؼیِ  آكری ١ّٜ ركش از ک٥ ٨٠اردی در ٠گؼ

 .یاةغ ادا٥٠ ٠كعن٥ ٠ٛاك٠ث درمغ 70 ة٥ رؿیغف جا صغاٜٚ ةایغ ةح٢ آكری ١ّٜ ٠غت ةاقغ، ةؼظ٨ردار ا١٦یث از ةح٢ دكاـ ک٥ ٨٠اردی در -ص

 (465)ص

 ٚاةٜ ٦ای ركش دیگؼ ك ر٨ًةث ك گؼ٠ا ٨١ْ٠ٝی، ٗكار در ةعار ةا آكری، ١ّٜ ز٠اف کا٦ف ك ٠ٛاك٠ث ؿؼیِ کـب ٨ُ٤٠ر ة٥ ؿؼیِ، آكری ١ّٜ ركش -ع

 .ق٣٨غ رّایث ةایغ زیؼ( 2) ك( 1) ة٤غ٦ای ؿؼیِ، آكری ١ّٜ ركش از اؿح٘ادق م٨رت در. ق٨د گؼٗح٥ کار ة٥ ج٨ا٣غ ٠ی ٣اَؼ، ٤٧٠غس ٣ُؼ از ٚت٨ؿ

 (465)ص

 ةاقغ. صغاٜٚ ة٥ ٠یؽاف ٠ٛاك٠ث ٗكاری جْیی٢ قغق ةایغ ٣ُؼ ٨٠رد ةارگػاری ی ٠ؼص٥ٞ در ٗكاری ٠ٛاك٠ث -1

 (466ةگػارد. )ص ٣ا٨ٌٞ٠ب جأدیؼ ةح٢ دكاـ ةؼ ٣تایغ ؿؼیِ آكری ١ّٜ ركش -2

 ٠ٌاةٙ ک٥ کارگا٦ی ای اؿح٨ا٥٣ ٦ای ٥٣٨١٣ ٣حایر آز٠ایف ١ّٞیات ازؼایی، از ةغا٣غ، ٚتٜ الزـ ٣اَؼ ٤٧٠غس یا ٠ـئ٨ؿ ٚا٣٨٣ی ٠ٛاـ ک٥ ٨٠اردی در -ؽ

 .گؼد٣غ ارائ٥ ةایغ اؿحا٣غارد، ی ١ّٜ آ٠غق ة٥ م٨رت ةؼ ٣حایر آز٠ایف ٠ٛاك٠ث ٥٣٨١٣آكری قغق ةاق٤غ، ّالكق  ١ّٜ ك ؿاظح٥ زیؼ( 2) ك( 1) ة٤غ٦ای

 (466)ص

 (466کارگاق. )ص در قغق آكری ٠حؼ ١ّٜ ٠یٞی 200× 100ای  ی اؿح٨ا٥٣ آز٥٣٨٠ ؿ٥ یا ٠حؼ ٠یٞی 300 ×150 ای اؿح٨ا٥٣ ی آز٥٣٨٠ دك صغاٜٚ -1

 (466)ص .ق٣٨غ آز٠ایف ٠كعن٥ ؿ٢ ٠ٛاك٠ث در ك قغق آكری ١ّٜ( آةا) ایؼاف ةح٢ ٣ا٥٠ ٢آئی دؿح٨را١ْٜٝ ٠ٌاةٙ ةایغ کارگا٦ی ٦ای آز٥٣٨٠ -2

 (466( زیؼ جأ٠ی٢ قغق ةاق٤غ: )ص2یا ) (1) ة٤غ٦ای قؼایي ک٥ ق٣٨غ ٠ی جٞٛی ٤٠اؿب ٤٦گا٠ی ةح٢ آكری ١ّٜ ك داری ٣گ٥ ٦ای ركش -ف

  ةؼای جْیی٢  قغق ٠كعل ؿ٢ در کارگاق، در آ٠غق ١ّٜ ٦ای اؿح٨ا٥٣ ٠ٛاك٠ث ٠یا٣گی٢ -1
 ٦ای اؿح٨ا٥٣ ٠ٛاك٠ث ٠یا٣گی٢ درمغ 85 ةایغ صغاٜٚ  

 (466ةاقغ. )ص اؿحا٣غارد قؼایي در آكری ١ّٜ

  ٠گاپاؿکاؿ ةیف از  5/3 ٣ُؼ، ٨٠رد ؿ٢ در کارگاق در ی قغق آكری ١ّٜ ٦ای اؿح٨ا٥٣ ٠ٛاك٠ث ٠یا٣گی٢ -2
 (466ةاقغ. )ص  

 َٕى ًَاْ ىٍ ٍِْٔ ثشه  9-22-5-4

 داری ٣گ٥ ك ریعح٥ ی ؿٞـی٨س درز٥ 5 ک١حؼ از ٠ضیٌی د٠ای در ةح٢ ک٥ ق٨د ٠ی اًالؽ ٨٠اردی ة٥ ؿؼد ٨٦ای در ریؽی ةح٢  9-22-5-4-1

 ك قغق ز٨ٞگیؼی زدگی یط قؼایي از جا ق٣٨غ؛ گؼٗح٥ کار ة٥ آكردف، ١ّٜ ةؼای ٦ٟ ك ریعح٢ ةؼای ٦ٟ ظاص، ج٧١یغات ةایغ ٨٠ارد ای٢ در. ق٨د ٠ی

 (466)ص .ق٣٨غ جأ٠ی٢ ٨ٌٞ٠ب ٠ٛاك٠ث کـب ةؼای ٤٠اؿب قؼایي

 (467ارائ٥ قغق، اٝؽا٠ی اؿث. )ص (آةا) ایؼاف ةح٢ ی ٣ا٥٠ آیی٢ در ک٥ ؿؼد ٨٦ای در ریؽی ةح٢ اٝؽا٠ات ك و٨اةي رّایث  9-22-5-4-2
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 ځَڇ ًَاْ ىٍ ٍِْٔ ثشه  9-22-5-5

 ٨٠ارد ای٢ در. ق٨د ٠ی ریعح٥ ی ؿٞـی٨س درز٥ 32 از ةیكحؼ د٠ای ةا ةح٢ ک٥ ق٨د ٠ی اًالؽ ٨٠اردی ة٥ گؼـ ٨٦ای در ریؽی ةح٢  9-22-5-5-1

 اٗؽایف ك ٨ٌٞ٠ب، دكاـ ك ٠ٛاك٠ث کـب در اظحالؿ ایساد از جا ق٣٨غ؛ گؼٗح٥ کار ة٥ ریعح٢، ز٠اف در ةح٢ د٠ای کا٦ف ةؼای ظاص، ج٧١یغات ةایغ

 (467)ص .گؼد٣غ ز٨ٞگیؼی قغگی، ظكک ك صؼارجی ظ١یؼی، قغگی ز١ِ از ٣اقی ٦ای ظ٨ردگی جؼؾ

 (467)ص .گؼد٣غ رّایث ك ةایغ قغق ارائ٥( آةا) ایؼاف ةح٢ ٣ا٥٠ آئی٢ در گؼـ ٨٦ای در ریؽی ةح٢ اٝؽا٠ات ك و٨اةي  9-22-5-5-2

 ٽىىيٌ ػيا ي اوٺجبٟ ٕبهز، ىٍَُبْ  9-22-5-6

 ٥َاكٓ ا٥ال٭بر  9-22-5-6-1

 (467)ص .١٣ایغ اٚحىا ًؼح ک٥ ٨٠اردی در ک٤٤غق زغا ك ا٣ٛتاض ؿاظث، درز٦ای ٨١٣دف ٠كعل -اڅٴ

  درز٦ا. ًؼیٙ از ٣یؼك٦ا دیگؼ ك ةؼش ا٣حٛاؿ ةؼای الزـ زؽئیات -ة

. ق٨د ٠ی ریعح٥ آف ٠ساكرت در زغیغ ةح٢ ک٥ ٠ضٞی در قغق ؿعث ةح٢ ؿ٨ٌح کؼدف ٠ىؼس قا٠ٜ ؿاظث، درز ؿٌضی ؿازی آ٠ادق -ح

 (467)ص

 ٨ٗالد٦ا گیؼد، ٠ی م٨رت قغق ز٨ش ٠یٞگؼد٦ای یا دار ؿَؼ ٦ای ٠یط گٜ ًؼیٙ از ةح٢ ك ٨ٗالدی ٦ای پؼكٗیٜ ٠یاف ةؼش ا٣حٛاؿ ک٥ ٦ایی ٠ضٜ در -ر

 (467)ص. ةاق٤غ ز٣گ ك ر٣گ از ّاری ك ج١یؽ ةایغ

 ك ٠ىؼس قا٠ٜ درزا، ةح٢ ةا ج١اس در ؿاظح٥ پیف ی ٥ٌْٚ ؿٌش ؿازی آ٠ادق زا، در ةح٢ ك ؿاظح٥ پیف ی ٥ٌْٚ ٠كحؼؾ ١ّٞکؼد ٨ُ٤٠ر ة٥ -ص

 (467)ص .اؿث الزـ ؿاظح٥، پیف ٥ٌْٚ ركی٥ کؼدف اقتاع

 اػَأٓ اڅِاډبر  9-22-5-6-2

 ؿازق ًؼاح ٤٧٠غس جائیغ ة٥ ةایغ ا٣غ، دادق قغق ٠ح٘اكت ٣كاف ٠غارؾ ؿاظث در آ٣چ٥ ةا یا ٣كغق ٠كعل ٦ا آف زؽئیات یا ٠ضٜ ک٥ درز٦ایی -اڅٴ

 جْیی٢ را ٠ضٜ درز دیگؼی، ًؼاح ٤٧٠غس ٠ك٨رت ةا ةایغ ٣اَؼ ٤٧٠غس ًؼاح، ة٥ ٤٧٠غس دؿحؼؿی ّغـ م٨رت ٨٠ارد در ای٢ در. ق٣٨غ رؿا٣غق

 (468)ص .١٣ایغ

 ٠ضٜ در ک٥ آف ٠گؼ ق٣٨غ؛ ةی٤ی پیف امٞی ك ٦ا، جیؼ٦ای ٗؼّی ی داؿ صغكد یک ؿ٨ـ د٦ا٥٣ در ةایغ ؿٖٛ یا کٖ ٦ای ؿیـحٟ در ؿاظث درز٦ای -ة

٠ك٨رت  ةا ٤٧٠غس ٣اَؼ ةایغ ًؼاح، ٤٧٠غس ة٥ دؿحؼؿی ّغـ م٨رت در ٨٠ارد ای٢ در. ةاق٤غ ةی٤ی قغق ٤٧٠غس ًؼاح ؿازق پیف جأییغ ةا دیگؼی،

 (468)ص. ١٣ایغ جْیی٢ را درز ٠ضٜ دیگؼی، ٤٧٠غس ًؼاح

 ٠ضٜ ک٥ آف ٠گؼ ةاق٤غ، داقح٥ ٗام٥ٞ ٣ُؼ ٠حٛاًِ از ةؼ جیؼ ٠حٛاًِ ٨٠رد جیؼ٦ای ّؼض ةؼاةؼ دك صغاٜٚ ةایغ امٞی جیؼ٦ای در ؿاظث درز٦ای -ح

 ٤٧٠غس ٠ك٨رت ةا ةایغ ٣اَؼ ٤٧٠غس ًؼاح، ٤٧٠غس ة٥ دؿحؼؿی ّغـ م٨رت در ٨٠ارد ای٢ ةاقغ. در قغق جْیی٢ ؿازق ًؼاح ٤٧٠غس ج٨ؿي دیگؼی

 (468)ص .١٣ایغ جْیی٢ را درز ٠ضٜ دیگؼی، ًؼاح

 ةایغ ؿاظث درز٦ای در ةح٢ ؿٌش -ص. ةؼداقح٥ ق٨د ٦ا آف ركی زغیغ از ریؽی ةح٢ از ٚتٜ قغق ظكک دكٔاب ك ة٨دق ج١یؽ ةایغ ؿاظث درز٦ای -ر

 (468)ص .ق٨د ٠ىؼس قغق، ظ٨اؿح٥ ٠كعنات ٠ٌاةٙ

  .ق٨د آكری درز ز١ِ ٠ضٜ اواٗی از آب ؿپؾ ك قغق اقتاع ةایغ ؿاظث درز٦ای زغیغ، ریؽی ةح٢ از ٚتٜ -ع

 ثشىٓ ٹ٦ٮبر ٕبهز  9-22-5-7

 اڅِاډبر اػَأٓ  9-22-5-7-2

 ك ظارج ظ١یؼی صاٝث از ٦ا آف گاق ک٥ ةح٢ جکی٥ ق٣٨غ ریؽی ةح٢ ٤٦گا٠ی ةایغ دی٨ار٦ا، یا ٦ا ؿح٨ف ةؼ ٠حکی ٦ای جیؼ٦ای امٞی ك ٗؼّی ك داؿ -اڅٴ

 (469)ص .ةاقغ قغق ؿ٘ث

 ًؼیٙ ة٥ ک٥ آف ٠گؼ ق٣٨غ؛ ازؼا آف ةا یکپارچ٥ داؿ ؿیـحٟ از ةعكی م٨رت ة٥ ةایغ ٦ا ؿح٨ف ؿؼ ك ٦ا کحیت٥ ٦ا، ٣كی٢١ ٗؼّی، ك امٞی جیؼ٦ای -ة

 (469)ص .ةاقغ قغق جْیی٢ ؿازق ًؼاح ٤٧٠غس ج٨ؿي دیگؼی

 ی ٗام٥ٞ ة٥ ك داؿ ١ّٙ ج١اـ در یکپارچ٥ م٨رت ة٥ ةایغ ؿح٨ف ةح٢ ق٣٨غ، ازؼا یکپارچ٥ ؿٖٛ ؿیـحٟ ك ؿح٨ف ةح٢ اؿث ٚؼار ک٥ ٦ایی ٠ضٜ در -ح

 (469)ص. یاةغ ادا٥٠ یکپارچ٥ داؿ ةا ؿپؾ ك قغق ریعح٥ ؿح٨ف ةؼ از ٠حؼ ٠یٞی 600 صغاٜٚ

 قکٜ ةاقغ، قغق ٠كعل ؿاظث ٠غارؾ در ای ٝؼزق ٠ٛاكـ ؿیـحٟ از زؽئی یا ای ؿازق دیاٗؼاگٟ ٨٤ّاف ة٥ ز٠ی٢ ةؼ ٠حکی داؿ ک٥ ٨٠اردی در -ر

 ٣اَؼ ٤٧٠غس جأییغ ة٥ ٠كعناً ک٥ آف ٠گؼ ٣یـث؛ ٠ساز ک٤غ، ٠عغكش را دیاٗؼاگٟ یکپارچگی ک٥ درز٦ایی ایساد یا ارق ةا ةؼش ًؼیٙ از درز دادف

 (469)ص .رؿیغق ةاق٤غ

 آٍډبسًٍَب ي اڅِاډبر ٕبهز  9-22-6

 ػبْ ځٌاٍْ  9-22-6-2

 ا٥ال٭بر ٥َاكٓ  9-22-6-2-1
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 .ةاق٤غ 5-22-9 زغكؿ ةؼ ٤٠ٌتٙ ةح٢ ةایغ پ٨قف وعا٠ث ك ،  ّى٨، ارج٘اع ٦ای ركاداری ة٥ ج٨ز٥ ةا آر٠اج٨ر٦ا ٨٠ْٚیث ٦ای ركاداری -اڅٴ

 (471)ص

 (471)ٛآٍډبسًٍَب  ځٌاٍْ ػبْ ډًٹٮٕز ٍياىاٍْ  5-22-9 ػييڃ

 
 ةح٢ پ٨قف وعا٠ث ةؼای قغق ٠كعل ٦ای ركاداری. ةاق٤غ 6-22- 9 زغكؿ ٠ٌاةٙ ةایغ آر٠اج٨ر٦ا ا٣ح٧ای ك ٦ا ظٟ ٨ًٝی ٨٠ْٚیث ٦ای ركاداری -ة 

 (471)ص. رك٣غ ّى٨ ٣یؽ ة٥ کار ٠ی آزاد ا٣ح٧ای ةؼای زغكؿ ای٢ در

ةاق٤غ:  زیؼ( 3) جا( 1) ة٤غ٦ای ٠ٌاةٙ ، ةایغ20-9ٗنٜ  ٨٠و٨ع زیاد، یا ٠ح٨ؿي پػیؼی قکٜ ةا اّىای در دكرگیؼ٦ا ٨ٗامٜ ٦ای ركاداری -ح

 (471)ص

  ٠حؼ، ٠یٞی +12( 1

 ٠حؼ، ٠یٞی -75 صغاکذؼ ك ّى٨ ةْغ جؼی٢ ک٨چک درمغ 8( 2

 یکغیگؼ ٚؼار گیؼ٣غ. ةا ج١اس ةـح٥ در ظا٨٠ت دك از ةیف ک٥ ق٨د ای٢ ة٥ ٤٠سؼ ٣تایغ ٦ا ركاداری رّایث( 3

 (472آٍډبسًٍَب )ٛ اوشُبْ ي َب هڈ ٥ًڅٓ ډًٹٮٕز َبْ ٍياىاٍْ  6-22-9ػييڃ 

 
 اڅِاډبر اػَأٓ  9-22-6-2-2

 ةـح٥ ریؽی ةح٢ ٤٦گاـ قغف زا ة٥ زا از گؼٗح٥ ك ةؼای ز٨ٞگیؼی جْیی٢ قغق ٚؼار ركاداری ی ٠ضغكدق در ةایغ ٠یٞگؼد٦ا، گؼكق قا٠ٜ آر٠اج٨ر٦ا، -اڅٴ

 (472)ص .ق٣٨غ

 زای ٠ضٜ در قغق ٠كعل ركاداری از ظارج ٨ٗامٜ ٠ـاكی ك ةغكف ا٨ّزاج ةا ك ة٨دق پی٨ؿح٥ ٦ای ؿیٟ یا ٠یٞگؼد٦ا از ٠حكکٜ ةایغ ٦ا دكرپیچ -ة

 (472)ص .ق٣٨غ گػاری

 ةاقغ. ٣اَؼ ٤٧٠غس جأییغ ٨٠رد یا ؿاظث ٠غارؾ ٠ٌاةٙ ةایغ آر٠اج٨ر٦ا ی كم٥ٞ ٠ضٜ -ح

. گیؼ٣غ ٚؼار یکغیگؼ ركی ٠ض٨ر ٦ٟ ٦ا ةایغ ة٥ م٨رت ی آف قغق ةؼیغق ٚائٟ ا٣ح٧ای دار٣غ، اجکایی ی كم٥ٞ ک٥ ٦ا ؿح٨ف ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای در -ر

 (472)ص

 3 از ٠یٞگؼد دك ا٠حغاد٦ای اظحالؼ ك قغق ةؼیغق درز٥، 5/1 صغاکذؼ ا٣ضؼاؼ ةا ٦ا، آف ٠ض٨ر ةؼ ٨١ّد ك ماؼ ؿٌضی در ةایغ ٠یٞگؼد٦ا ا٣ح٧ای -ص

 (472)ص .٣ک٤غ جساكز درز٥

 هڈ ٽَىن  9-22-6-3

 اڅِاډبر اػَأٓ    9-22-6-3-1

 ا٣ساـ دیگؼی ركش ة٥ ٣اَؼ ٤٧٠غس ٠س٨ز ةا آر٠اج٨ر٦ا ظٟ ک٥ آف ٠گؼ ق٣٨غ؛ ظٟ ؿؼد صاٝث در ٠ضٜ، در گؼٗح٢ ٚؼار از ٚتٜ ةایغ آر٠اج٨ر٦ا -اڅٴ

 (473)ص .ق٨د
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 آف ٠س٨ز یا قغق ٠كعل ؿاظث ٠غارؾ در ک٥ آف ٠گؼ ٣یـث؛ ٠ساز ا٣غ، قغق گػاری زای ةح٢ در ٦ا آف از ةعكی ک٥ آر٠اج٨ر٦ایی کؼدف ظٟ -ة

 (473)ص .ةاقغ قغق مادر ٣اَؼ ٤٧٠غس ج٨ؿي

 (473)ص .ق٣٨غ زدق ظٟ ٚاٝب در گؼٗح٢ ٚؼار از ٚتٜ ةایغ ،6 ة٥ 1 قیب ةا ظٟ یا ك   ظٟ ٠ا٤٣غ ا٠حغاد، ٦ٟ ٔیؼ ٠یٞگؼد٦ای -ح

 اٹالڇ ػبْ ځٌاٍْ ٙيٌ  9-22-8

 اڅِاډبر اػَأٓ  9-22-8-2

 (475)ص. ةؼؿ٤غ ٣اَؼ ٤٧٠غس جأییغ ة٥ ةایغ ا٣غ، ٣كغق دادق ٣كاف ؿاظث ٠غارؾ در ک٥ قغق گػاری زای اٚالـ ٨٠ْٚیث ك زؽئیات ا٣غازق، ٨٣ع، -اڅٴ

 آ٠٨ٝی٤ی٨ـ -٨ٗالد اٝکحؼكٝیحی كاک٤ف ك آ٠٨ٝی٤ی٨ـ -ةح٢ كاک٤ف از جا ةاق٤غ ص٘اَحی پ٨قف دارای ةایغ آ٠٨ٝی٤ی٠٨ی ی قغق گػاری زای اٚالـ -ة

 (475)ص. ق٨د آكردق ١ّٜ ة٥ ز٨ٞگیؼی

. ق٣٨غ ًؼاصی ٦ا آف ةؼ ٠ؤدؼ د٠ای ك ٨٠اد ٗكار از ٣اقی آدار ةؼاةؼ در ةایغ ا٣غ، ٣كغق دادق ٣كاف ؿاظث ٠غارؾ در ک٥ ٦ا آف اجناالت ك ٦ا ٥ٝ٨ٝ -ح

 (475)ص

 32 از ک١حؼ د٠ای ةا آب زؽ ة٥ ةعار یا گاز ٠ایِ، ٦یچ ٣تایغ قغق گػاری زای ٦ای ٥ٝ٨ٝ در ةؼؿغ، ظ٨د ی ٠كعن٥ ٠ٛاك٠ث ة٥ ةح٢ ک٥ آف از ٚتٜ -ر

 (475)ص .یاةغ زؼیاف ٠گاپاؿکاؿ 35/0 از ک١حؼ ٗكار ك ؿٞـی٨س درز٥

 در یط ك ةؼؼ کؼدف آب یا جكْكْی گؼ٠ایف ةؼای ک٥ ٦ایی ٥ٝ٨ٝ ٠گؼ ق٣٨غ؛ دادق ٚؼار پایی٢ ك ةاال ٠یٞگؼد٦ای ی قتک٥ ةی٢ ةایغ ٦ا ٥ٝ٨ٝ ٦ا، داؿ در -ص

 (475)ص .ةاق٤غ قغق گؼٗح٥ ٣ُؼ

 (475)ص .٣تاق٤غ الزـ قغق، جْیی٢ از ٠ضٜ ٠یٞگؼد٦ا زایی ة٥ زا ك زدف ظٟ ةؼش، ک٥ ق٣٨غ ٣نب ك ؿاظح٥ ٨ًری ةایغ ٦ا ٔالؼ ك ٦ا ٥ٝ٨ٝ -ع

 ٕبهشٍ دٕ٘ ثشىٓ ٹ٦ٮبر ثَاْ اڅِاډبر  9-22-9

 اڅِاډبر اػَأٓ  9-22-9-2

 .ق٣٨غ گػاری ج٨ٝیغ ٣كا٥٣ جاریط ٣یؽ ك ؿازق، در ٣نب ز٧ث ك ٠ضٜ جْیی٢ ةؼای ةایغ ؿاظح٥ پیف ٌْٚات -اڅٴ

 (476ةاق٤غ. )ص ٣نب ة٥ ٠ؼة٨ط ٠الصُات ةا ٠ٌاةٙ ةایغ ٌْٚات ركی ق٤اؿایی ّالئٟ -ة

 ٦ا، آف پایغاری ك ٠ٛاك٠ث مضیش، چیغ٠اف از داری ك ٧٠ار ق٣٨غ، جا ٣گ٥ ٣نب ز٠اف ٨ًؿ در ةایغ ٦ا آف ة٥ ٠حنٜ ٦ای ؿازق ك ؿاظح٥ پیف ٌْٚات -ح

 (476ا١ًی٤اف صامٜ ق٨د. )ص دائ١ی، اجناالت جک١یٜ جا

 :ق٣٨غ رّایث زیؼ 4 جا 1 ٨٠ارد ةایغ ١٣ایغ، جائیغ اؿث ظ١یؼی صاٝث در ةح٢ ک٥ صاٝی در را ٣ُؼ ٨٠رد اٚالـ گػاری زای ٣اَؼ ٤٧٠غس اگؼ -ر

 (476)ص

 ةاق٤غ. یا ١٣ایافك  قغق زدق ةیؼكف ی ةح٢ پیف ؿاظح٥ ةازرؿی، از ٥ٌْٚ ةؼای ةایغ قغق گػاری زای اٚالـ -1

 ق٣٨غ.  ٚالب یا ص٥ٛٞ ةح٢ ٠یٞگؼد٦ای ةا ٣یـث الزـ قغق گػاری زای اٚالـ -2

 ٣گ٧غاری کؼد. ظ٨د ٠ضٜ اؿث، در ظ١یؼی صاٝث در ةح٢ ک٥ ز٠ا٣ی جا ةایغ را قغق گػاری زای اٚالـ -3

 (٠476حؼاکٟ ق٨د. )ص ةایغ قغق گػاری زای اٚالـ اًؼاؼ در ةح٢ -4

 ثىيْ ٹبڅت  9-22-10

 َب ٥َاكٓ ٹبڅت  9-22-10-1

  اػَأٓ اڅِاډبر  9-22-10-1

 (477)ص :گؼد٣غ ٨ُ٤٠ر زیؼ( 4) جا( 1) اٝؽا٠ات ةایغ ٦ا ٚاٝب ًؼاصی در -اڅٴ

  ریؽی، ةح٢ ركش -1

  ریؽی، ةح٢ جغاكـ آ٤٦گ -2

  ای، وؼة٥ ك ٚائٟ اٗٛی، ٣یؼك٦ای قا٠ٜ ؿاظث، صی٢ ةار٦ای -3

 . ٚتٞی ی قغق ؿاظح٥ ازؽای ة٥ ٣ؼؿا٣غف آؿیب -4

 (477)ص .ق٣٨غ ؿاظث ٠غارؾ ةا ٠ٌاةٙ ازؽا، اةْاد ك ظ٨ٌط قکٜ، ة٥ ٤٠سؼ ک٥ ةاق٤غ چ٤اف ةایغ ٦ا ٚاٝب ٣نب ك ؿاظث -ة

 . ق٨د ز٨ٞگیؼی ةح٢ ی قیؼق آ٠غف ةیؼكف از جا ةاق٤غ ة٤غ آب کاٗی ٚغر ة٥ ةایغ ٚاٝب درز٦ای -ح

 (477)ص .ک٤٤غ صٍ٘ را ظ٨د قکٜ ك ٨٠ْٚیث ک٥ ق٣٨غ ةـح٥ یا ٧٠ار ٨ًری ةایغ ٦ا ٚاٝب -ر

 َب ٹبڅت ثَىاٙشه  9-22-10-2

 اػَأٓ اڅِاډبر  9-22-10-2-1

 در را ؿازق ة٥ كارد ةار٦ای ك دیغق، جغارؾ زغیغ ٦ای ق١ِ ٣نب ك ٦ا ٚاٝب کؼدف ةاز ةؼای ركقی ك ةؼ٣ا٥٠ ةایغ کار پی١اف ازؼا، قؼكع از ٚتٜ -اڅٴ

 (477)ص .١٣ایغ ٠ضاؿت٥ ١ّٞیات ای٢ ٨ًؿ

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 در ك قغق ٠غكف کار پی١اف ج٨ؿي ةایغ ة٨دق، ٣ُؼ در ٦ا ق١ِ ٣نب ك ٦ا ٚاٝب کؼدف ةاز ریؽی ةؼ٣ا٥٠ در ک٥ ةح٢ ٣یاز ٨٠رد ٠ٛاك٠ث ك ای ؿازق جضٞیٜ -ة

 (478)ص .گؼد٣غ ارائ٥ ٣اَؼ ٤٧٠غس ة٥ ٝؽكـ م٨رت

 ةاٚی ٚاٝب ةا ١٦ؼاق ؿازق از ٚـ١ث آف ک٥ آف ق٨د؛ ٠گؼ ةؼداقح٥ ٚاٝتی ٦یچ یا ك قغق كارد ؿاظث صی٢ ةار٦ای ٣تایغ ؿازق از ٚـ١ث ٦یچ در -ح

 (478)ص .ةاقغ داقح٥ ةؼداری، ة٧ؼق در اظحالؿ ةغكف را ٚـ١ث آف ؿاظث صی٢ ةار٦ای ك كزف ظ٨د ای٢١ جض١ٜ ةؼای کاٗی ٠ٛاك٠ث ٠ا٣غق،

 جع١ی٢ ك ٦ا ٚاٝب ٠ٛاك٠ث قغق، ةی٤ی پیف ةار٦ای گؼٗح٢ ٣ُؼ در ةا ك ؿازق جضٞیٜ از اؿح٘ادق ةا ةایغ ة٤غی ق١ِ ؿیـحٟ ةؼای کاٗی ٠ٛاك٠ث -ر

 (478)ص. ق٨د دادق ٣كاف درزا ةح٢ ٠ٛاك٠ث

 ٣اَؼ، ٤٧٠غس جأییغ ة٥ ك قغق جْیی٢ دیگؼ ٦ای ركش یا کارگاق در قغق آكری ١ّٜ ٦ای اؿح٨ا٥٣ آز٠ایف اؿاس ةؼ ةایغ درزا ةح٢ ٠ٛاك٠ث ارزیاةی -ص

 (478)ص .ق٨د رؿا٣غق ٠ـئ٨ؿ، ٚا٣٨٣ی ٠ٛاـ ٣یاز م٨رت در ك

 ٣ک٤٤غ. دار ظغق٥ را ؿازق ةؼداری ة٧ؼق ك ای٤١ی ک٥ ق٣٨غ ةؼداقح٥ ًؼیٛی ة٥ ةایغ ٦ا ٚاٝب -ع

 .٣تی٤غ و٢١ ١ّٞیات آؿیب جا ةاقغ داقح٥ کاٗی ٠ٛاك٠ث ةایغ ٚاٝب، ةؼداقح٢ از ةْغ قغق ١٣ایاف ةح٢ -ؽ

 داری ٣گ٥ یا ؿاظث دؿث در ی ؿازق از ٚـ١ث ٦یچ ةؼ ٣تایغ ةاقغ، یاٗح٥ کا٦ف ی ز٣غق ك ٠ؼدق ةار جؼکیب از ةیف ک٥ ؿاظث صی٢ ةار ٨٣ع ٦یچ -ف

 .دارد كز٨د ةؼداری ة٧ؼق کؼدف دار ظغق٥ ةغكف اواٗی، ةار ةا ٠ٛاة٥ٞ ةؼای کاٗی ٠ٛاك٠ث د٦غ ٣كاف ؿازق جضٞیٜ ک٥ آف ٠گؼ ق٨د؛ كارد ق١ِ ةا ٣كغق

 (478)ص

 ثشه دٌَٔٗ ي أٍُبثٓ  9-22-11

 ٽچٕبر  9-22-11-1

150 اةْاد ة٥ ای اؿح٨ا٥٣ ی آز٥٣٨٠ دك صغاٜٚ ٠ٛاك٠ث ٠یا٣گی٢ ةح٢، آز٠ایف ی ٥٣٨١٣ یک ٠ٛاك٠ث -اڅٴ  3 صغاٜٚ ٠یا٣گی٢ یا ٠حؼ، ٠یٞی 300 

   ةؼای قغق ٠كعل ؿ٢ در یا ركز، 28 ؿ٢ در ك قغق ةؼداقح٥ ةح٢ یک ٠ع٨ٞط از ک٥ ٠حؼ اؿث ٠یٞی 100×  200 اةْاد ة٥ ای اؿح٨ا٥٣ ی آز٥٣٨٠
  

 (478)ص .ةاق٤غ قغق آز٠ایف

 (479)ص .ةاقغ کك٨ر ی كة٨دز٥ ةؼ٣ا٥٠ ؿاز٠اف ًؼؼ از قغق جائیغ مالصیث دارای ةایغ ٦ا، آز٠ایف ا٣ساـ ٠ـئ٨ؿ آز٠ایكگاق -ة

 ٝؽكـ م٨رت در ١٣ای٤غ، آ٠ادق اؿحا٣غارد آكری ١ّٜ ةؼای را ٦ا آز٥٣٨٠ د٤٦غ، ا٣ساـ کارگاق در را جازق ةح٢ ٦ای آز٠ایف ةایغ آز٠ایكگاق ٠ـئ٨ٝی٢ -ح

 (479)ص. ک٤٤غ یادداقث ٦ا آف ؿازی آ٠ادق ةا ١٦ؼاق را جازق ةح٢ د٠ای ك ١٣ای٤غ، ج٧ی٥ کارگاق در آكری ١ّٜ ةؼای ٦ایی آز٥٣٨٠

 ارؿاؿ ةح٢ ی ک٤٤غق ج٨ٝیغ ةؼای ٝؽكـ م٨رت در ك ٠ـئ٨ؿ ٚا٣٨٣ی ٠ٛاـ کارٗؼ٠ا، ٣اَؼ، ٤٧٠غس ةؼای ةایغ ةح٢ پػیؼش آز٠ایف ٦ای گؽارش ی کٞی٥ -ر

 (479)ص .ق٣٨غ

 (479)ص .ةاق٤غ کاٗی مالصیث دارای ةایغ د٤٦غ، ٠ی ا٣ساـ را ٦ا آز٠ایف ک٥ ٠ؼکؽی آز٠ایكگاق ٠ـئ٨ٝی٢ ك ٠ضٞی آز٠ایكگاق ٠ـئ٨ٝی٢ -ص

 ثَىاٍْ ومًوٍ سًاسَ  9-22-11-2

. گیؼد م٨رت ٣ُؼ، ٨٠رد ّى٨ در ریؽی ةح٢ از ٧٣ایی، ٚتٜ ٠نؼؼ ٠ضٜ در ةایغ ةح٢ ی ردق ك ٨٣ع ٦ؼ ةؼای ؿازق ٦ؼ در ةؼداری ٥٣٨١٣  9-22-11-2-1

 (479)ص .ةاقغ ٠ی زغاگا٥٣ م٨رت ة٥ ٣یؽ ؿازق ٦ؼ در ردق ك ٨٣ع ٦ؼ ةؼای ةح٢ پػیؼش

 ةیكحؼی٢ ةا ةؼاةؼ صغاٜٚ ةایغ ةؼداری ٥٣٨١٣ ةاقغ، ج٨اجؼ ٠حؼ٠کْب یک کار پای در ةح٢ اظحالط پی١ا٥٣ ٦ؼ صسٟ ک٥ ٨٠اردی در  9-22-11-2-2

 (479ةاقغ: )ص زیؼ( ث) جا( اٖٝ) ٠ٛادیؼ

  ركزا٥٣ کاری ٨٣ةث ٦ؼ در ٥٣٨١٣ یک -اڅٴ

  ةح٢ ٠حؼ٠کْب 30 ٦ؼ ةؼای ٥٣٨١٣ یک -ة

 دی٨ار ك داؿ ؿٌش ٠حؼ٠ؼةِ 50 ٦ؼ ةؼای ٥٣٨١٣ یک -ح

 ق٣٨غ ریؽی ٠ی ةح٢ ٌْٚات ؿایؼ از زغا ک٥ ٨٠اردی در کالؼ، ك جیؼ ٨ًؿ ٠حؼ 100 ٦ؼ ةؼای ٥٣٨١٣ یک -ر

 (480ؿح٨ف. )ص ٨ًؿ ٠حؼ 50 ٦ؼ ةؼای ٥٣٨١٣ یک -ص

 ة٥ ج٨اف ٠ی را ٨ٗؽ ة٤غ ٠ٛادیؼ ةاقغ، یک ٠حؼ٠کْب از ک١حؼ یا ةیكحؼ کار پای در ةح٢ اظحالط پی١ا٥٣ ٦ؼ صسٟ ک٥ ٨٠اردی در  9-22-11-2-3

 ک٥ ٨٠اردی در را ٣نٖ کا٦ف ك 2 اٗؽایف. ٣ك٣٨غ ٣نٖ از ک١حؼ یا ك 2 از جؼ ةیف ٦ا ٣ـتث ای٢ ک٥ آف ةؼ ٠كؼكط داد؛ کا٦ف یا اٗؽایف ٣ـتث ١٦اف

 ّغـ دٝیٜ ة٥ ٣اَؼ، ٤٧٠غس ج٨ؿي ةح٢ ک٥ آف ٠گؼ داد؛ کا٦ف ٣ـتث ة٥ ج٨اف ٠ی ةاقغ، ٠ٞی اؿحا٣غارد ی پؼكا٥٣ یا ظاص ی ٣ا٥٠ گ٨ا٦ی دارای ةح٢

 (480)ص .ق٨د دادق جكعیل ٣ا٤٠اؿب ردق، ةا ا٣ٌتاؽ

 (480)ص .دارد وؼكرت ؿازق، ؿٌش یا از صسٟ ٣ُؼ مؼؼ ةؼداری، ٥٣٨١٣ ٨٣ةث 6 صغاٜٚ ةح٢، ی ردق ك ٨٣ع ٦ؼ ةؼای ؿازق ٦ؼ در  9-22-11-2-4

 را ةح٢ ٣اَؼ ٤٧٠غس ک٥ ٠حؼ٠کْب ک١حؼ ةاقغ، ة٥ قؼط آف 30 از ؿازق یک در ةح٢ ی ردق یا ٨٣ع ٦ؼ کٜ صسٟ ک٥ ٨٠اردی در  9-22-11-2-5

 .کؼد ٣ُؼ مؼؼ ةؼداری ك آز٠ایف ٥٣٨١٣ از ج٨اف ٠ی د٦غ، جكعیل ٤٠اؿب

 ډٺبيډز دٌَٔٗ ١ًاث٤  9-22-3

 (480)ص ١٣ای٤غ: جأ٠ی٢ را زیؼ( 2) ك( 1) اٝؽا٠ات ةایغ پػیؼش آز٠ایف ةؼای قغق ج٧ی٥ ٦ای آز٥٣٨٠ -اڅٴ

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 . ةاقغ 3201-1 ق١ارق ٠ٞی اؿحا٣غارد ٠ٌاةٙ ةایغ ةح٢ از گیؼی ٥٣٨١٣ -1

-3 اؿحا٣غارد ٠ٌاةٙ ٦ا آف آز٠ایف ك ،1608-2یا  3205 ی ق١ارق ٠ٞی اؿحا٣غارد ٠ٌاةٙ ةایغ کارگاق در ةح٤ی ٦ای آز٥٣٨٠ آكری ١ّٜ ك ؿاظث -2

 (480)ص .ةاق٤غ 6048 یا 1608

 (480)ص :ةاق٤غ ةؼٚؼار زیؼ( 2) ك( 1) قؼایي ک٥ اؿث ٚت٨ؿ ٚاةٜ ٤٦گا٠ی ةح٢ ٗكاری ٠ٛاك٠ث -ة

  از  ةیكحؼ یا ةؼاةؼ ٠ح٨اٝی ی ٥٣٨١٣ ؿ٥ ٦ؼ ٠ٛاك٠ث ٠یا٣گی٢ -1
 .ةاقغ  

   از ک١حؼ ٦ا ٥٣٨١٣ از یک ٦یچ ٠ٛاك٠ث -2
 . ٣تاقغ 9/0  

 از( 2) ة٤غ زیؼ قؼط چ٥ چ٤اف كٝی پػیؼٗث؛ ای ؿازق ٣ُؼ از را ةح٢ ج٨اف ٠ی ٣ك٨د، ةؼآكردق ةاال "ب" ة٤غ از( 1) ة٤غ زیؼ قؼط ج٧٤ا ک٥ ٨٠اردی در -ح

 (481)ص. یاةغ اٗؽایف ةْغی ٦ای آز٠ایف در ٠ٛاك٠ث ٣حایر ٠یا٣گی٢ جا آی٤غ ١ّٜ ة٥ اٚغا٠اجی ةایغ ٣ك٨د، ةؼآكردق ةاال "ب" ة٤غ

 ازؼا ة٥ ،4-11-22-9 ة٤غ ٨٠و٨ع ٠ٛاك٠ث، کٟ ةح٢ ٣حایر ةؼرؿی اٝؽا٠ات ةایغ ٣ك٨د، ةؼآكردق ةاال "ب" ة٤غ از( 2) ة٤غ زیؼ قؼط ک٥ ٨٠اردی در -ر

 (481)ص. ق٣٨غ گػاقح٥

 ارائ٥ و٨اةي ًتٙ ج٨اف ٠ی ق٨د، ٠ی اؿح٘ادق ٗكاری ٠ٛاك٠ث جْیی٢ ةؼای ٠حؼ ٠یٞی 100 یا 150 اةْاد ة٥ ٠کْتی ٦ای آز٥٣٨٠ از ک٥ ٨٠اردی در -ص

 (481)ص.٨١٣د جتغیٜ ای اؿح٨ا٥٣ ٣حایر ة٥ را ٣حایر ای٢( آةا) ٣ا٥٠ آئی٢ در قغق

 ثٍَٕٓ وشبٔغ ٽڈ ډٺبيډز    9-22-11-4

 از گیؼی ٠ٕؽق آز٠ایف د٤٦غ، ٣كاف ؿازق ٠ٛاك٠ث در را ای ٠الص٥ُ ٚاةٜ کا٦ف ؿازق ٠ضاؿتات ك ق٨د، جأییغ ٠ٛاك٠ث کٟ ةح٢ اصح١اؿ چ٤ا٣چ٥ -ة

 از ک١حؼ ک٥ ٠ٛاك٠ث آز٠ایف ٦ؼ ٣اصی٥ از ٨٠اردی چ٤ی٢ در. گػاقث ازؼا ة٥ ج٨اف ٠ی ،12306 ی ق١ارق ٠ٞی اؿحا٣غارد ٠ٌاةٙ را ٣ُؼ ٨٠رد ی ٣اصی٥

  
 (481)ص. ق٣٨غ گؼٗح٥ ةایغ ٠ٕؽق ّغد ؿ٥ ةاقغ، پػیؼش ةؼای قغق جْیی٢ ٠ٛغار ة٥  

-3 اؿحا٣غارد ًتٙ ةؼ ك ق٣٨غ ٤٠حٜٛ آز٠ایكگاق ة٥ ك داری ٣گ٥ ر٨ًةث ّایٙ َؼكؼ یا ٦ا کیـ٥ در ٠ؼ٨ًب قؼایي در ةایغ قغق گؼٗح٥ ٦ای ٠ٕؽق -ح

 دیگؼی ركش ک٥ آف ٠گؼ ق٣٨غ؛ آز٠ایف گیؼی ٠ٕؽق از پؾ ركز 7 جا آب در داری ٣گ٥ از پؾ ركز 5 ةی٢ ةایغ ٦ا ٠ٕؽق. گؼد٣غ آز٠ایف 6048 یا 1608

 (481)ص .ةاقغ قغق دادق ازازق ٣اَؼ ٤٧٠غس ج٨ؿي

 آٍډبسًٍَب دٌَٔٗ ي أٍُبثٓ  9-22-12

 ثَىاٍْ ومًوٍ سًاسَ  9-22-12-1

 ٦ؼ. ةاق٤غ آر٠اج٨ر٦ا کٜ کی٘یث ٠ْؼؼ ٦ا آف ٦ای ا٣ساـ قغق ةؼ ركی آز٠ایف ٣حایر ک٥ ةاق٤غ ای گ٥٣٨ ة٥ ةایغ ٦ا ٥٣٨١٣ ج٨اجؼ ك جْغاد  9-22-12-1-1

آكردق  زیؼ( پ) جا( اٖٝ) ة٤غ٦ای در ک٥ اؿث ٠ٛادیؼی ةؼاةؼ صغاٜٚ ةؼداری ٥٣٨١٣ گیؼد. ج٨اجؼ آز٥٣٨٠ را در ةؼ ٠ی 5جْغاد  آز٠ایكی ی ٥٣٨١٣ ؿؼی

 (482ا٣غ. )ص قغق

  ؿؼی یک آف کـؼ ك كزف ٣ی٨ج٢ کی٨ٞ 500 ٦ؼ ازای ة٥ -اڅٴ

  ؿؼی یک ٌٚؼ ٦ؼ از -ة

 (482ؿؼی. )ص یک ٨ٗالد ٨٣ع ٦ؼ از -ح

 أٍُبثٓ ي دٌَٔٗ  9-22-12-3

 ډٺبيډز آٍډبسًٍَب     9-22-12-3-1

٦ا و٨اةي  آز٠ایف ، در م٨رجی ٚاةٜ ٚت٨ؿ ٦ـح٤غ ک٥ ٣حایر   ی آف،  ، ك ٠ٛاك٠ث گـیعحگی ٠كعن٥  ی آر٠اج٨ر،  ٠ٛاك٠ث جـٞیٟ ٠كعن٥ -اڅٴ

 (483ب ك پ زیؼ را جأ٠ی٢ ١٣ای٤غ. )ص

 (483ی جـٞیٟ ةاقغ. )ص جؼ یا ٠ـاكی ٠ٛاك٠ث ٠كعن٥ آز٥٣٨٠ ةؽرگ ٠5ٛاك٠ث جـٞیٟ ٦ؼ یک از  -ة

(9-22-1                                                                   )                                                          
ی زیؼ را جأ٠ی٢  ی ای٢ دك ؿؼی راة٥ٌ آز٥٣٨٠ 10ی دیگؼ ا٣حعاب ك ٣حایر  ی ٨ٗؽ جأ٠ی٢ ٣ك٣٨غ، ةایغ یک ؿؼی ٥٣٨١٣ چ٤ا٣چ٥ ج١اـ یا ٚـ١حی از راة٥ٌ

 (١٣483ای٤غ: )ص

(9-22-2                                                                                              )                  

(9-22-3)                                                                                            
∑          

  
   

  
 

(9-22-4)                                                                          √
∑  (        )           

   
   

 
 

 آُډبٔ٘ هڈ ٽَىن آٍډبسًٍ  9-22-12-3-3

 ة٥ ظ١كی ٗک یک دكر ة٥ آر٠اج٨ر٦ا در آف، ك ق٨د؛ ٠ی ا٣ساـ پػیؼی قکٜ ةؼای دیگؼی ی واة٥ٌ ٨٤ّاف ة٥ آر٠اج٨ر٦ا کؼدف ظٟ آز٠ایف -اڅٴ

 .ق٨د ٠كا٦غق دیگؼی ّیب یا قکـحگی، جؼؾ، گ٥٣٨ ٦یچ ٣تایغ آر٠اج٨ر در ركة٥ ركی ظارزی آز٨٠ف ای٢ در. ق٣٨غ ٠ی ظٟ ظاص ای زاكی٥ ی ا٣غازق

 (485ا٣غ. )ص قغق آكردق 9-22-9 زغكؿ در آر٠اج٨ر ٦ای ردق از یک ٦ؼ ٠كعنات ظٟ ك ٌٚؼ ٗک ظ١كی در
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 ٠حؼ، ٠یٞی 250 صغاٜٚ ٨ًؿ ة٥ ٦ایی ٥٣٨١٣ ؿؼد ةؼ ركی ظ١ف آز٠ایف. ق٨د ٠ی ا٣ساـ ٠سغد ظ١ف ك ؿؼد ظ١ف م٨رت دك ة٥ ظ١ف آز٠ایف -ة

 آز٠ایف در. ق٨د ٠ی ا٣ساـ ٣كغق، ا١ّاؿ ٦ا آف ركی ةؼ کاری جؼاش ز٥ٞ١ از ٠کا٣یکی ١ّٞیات گ٥٣٨ ٦یچ ك ا٣غ آ٠غق دؿث ة٥ ج٨ٝیغ ظي از ٠ـحٛی١اً ک٥

 ی درز100٥ د٠ای جا دٚی٥ٛ 30 ٠غت ة٥ ؿپؾ ك قغق ظٟ ٠ضیي د٠ای در درز٥ 90 ٠یؽاف ة٥ ؿؼد ظ١ف ٠كاة٥ ٦ای ٥٣٨١٣ ٠سغد، ظ١ف

 (486)ص .ق٣٨غ ٠ی گؼدا٣غق ةاز درز٥ 20 ٠یؽاف ة٥ یک٨٤اظث ك پی٨ؿح٥ ٣یؼكی ةا ٠ضیي د٠ای در قغف ؿؼد از پؾ ك ق٣٨غ؛ ٠ی گؼـ ؿٞـی٨س

 (486هم٘)ٛ آُډبٔ٘ ىٍ ډٕچڂَىَب إمٓ ٹ٦َ ثٍ هم٘ ٵټ ٹ٦َ وٖجز ي هم٘ ْ ُائٍ  9-22-9 ػييڃ

 
 ډٚوٞبر ٕبَٔ  9-22-12-4

 آز٠ایف ای٢ در. گیؼ٣غ ٚؼار پػیؼی ز٨ش آز٠ایف جضث ةایغ ٠یٞگؼد٦ا ق٨د، ٠ی اؿح٘ادق ز٨قی ی كم٥ٞ از ٠یٞگؼد٦ا در ک٥ ٨٠اردی در -اڅٴ

 ق٨د ٠ی جٞٛی ٚت٨ؿ ٚاةٜ پػیؼی ز٨ش ٣ُؼ از ٠یٞگؼد ز٠ا٣ی کكف، آز٠ایف در. گیؼ٣غ ٠ی ٚؼار ظ١ف ك کكف آز٠ایف جضث قغق ز٨ش ٦ای ٥٣٨١٣

 ک٥ گؼدد ٠ی جٞٛی ٚت٨ؿ ٚاةٜ پػیؼی ز٨ش ٣ُؼ از ٠یٞگؼد ز٠ا٣ی ظ١ف، آز٠ایف در. ٣تاقغ آف ٠ساكرت در یا ز٨ش ٠ضٜ در قغق گـیعح٥ ٠ٌِٛ ک٥

 (486ةاقغ. )ص ٣یا٠غق كز٨د ة٥ قغق ز٨ش ی ٥ٌٛ٤٠ در جؼکی کؼدف، ظٟ از پؾ

 ةایغ ةاق٤غ، قغق ظ٨ردگی دچار ١ّیٙ ك ٨٠وْی ٨ًر ة٥ ک٥ ٠یٞگؼد٦ایی كیژق ة٥ ةاق٤غ، زدق ز٣گ قغف پ٨ؿح٥ صغ جا ٠یٞگؼد٦ا ک٥ ٨٠اردی در -ة

 (487)ص :ق٣٨غ ا٣ساـ ٦ا آف ٦ای ٥٣٨١٣ ةؼ ركی زیؼ( 2) ك( 1) ٦ای آز٠ایف پاقی ٠اؿ٥ از پؾ

 ،2-12-22-9 ة٤غ در ٠ػک٨ر ٨٠ارد ٠سغد ک٤حؼؿ ك آز٠ایف -1

 .3132ی  ٠ٞی ق١ارق اؿحا٣غارد در ٠ػک٨ر ٦ای ركاداری ةا آف ٠ٌاةٛث ك ٠یٞگؼد٦ا اؿ١ی ٌٚؼ ٠سغد گیؼی ا٣غازق -2

 . ق٣٨غ ٠ی جٞٛی ٚت٨ؿ ٚاةٜ ٔیؼ ١٤٣ای٤غ، ةؼآكردق را ةاال( 2) ك( 1) و٨اةي قغق پ٨ؿح٥ ٠یٞگؼد٦ای ک٥ ٨٠اردی در

 را ٠ؼة٨ط و٨اةي ك گؼٗح٥ ٚؼار ظ١ف آز٠ایف جضث ک٥ ةاق٤غ ٠ی ٚت٨ؿ ٚاةٜ ز٠ا٣ی ج٧٤ا. ا٣غ قغق قغیغ ا٨ّزاج ك ظٟ دچار ک٥ ٠یٞگؼد٦ایی -ح

 (487)ص .١٣ای٤غ ةؼآكردق

  و٪بٍر َبْ ځِاٍٗ  9-22-13-2

 (488)ص :ق٣٨غ قا٠ٜ را( ت) جا( اٖٝ) ٨٠ارد ةایغ ٦ای ٣ُارت گؽارش  9-22-13-2-2

 کار کٞی پیكؼٗث -اڅٴ

 اؿث. قغق كارد دیگؼ اّىای یا دی٨ار٦ا ٦ا، کٖ ةؼ ک٥ ؿاظث صی٢ ٠الص٥ُ ٚاةٜ ةار ٨٣ع ٦ؼ -ة

 ظ٨اص ٦ای آز٠ایف ٣حایر ك ؿازق در ریؽی ةح٢ جٛؼیتی ٨٠ْٚیث ٠ع٨ٞط، در قغق اؿح٘ادق ٨٠اد ٦ای ٣ـتث ك ٠ٛادیؼ ةح٢، ٠ع٨ٞط جاریط ك ز٠اف -ح

 .ا٣غ رٗح٥ کار ة٥ ک٥ ٦ایی ةح٢ ٠ع٨ٞط ا٨٣اع ةؼای قغق، ؿعث ك جازق ةح٢

 یا ك درز٥ 5 از جؼ کٟ ٠ضیي د٠ای ک٥ ٨٠اْٚی در آف آكردف ١ّٜ ك دادف زای ٤٦گاـ در ةح٢ ةؼای قغق گؼٗح٥ ٣ُؼ در ٠ضاُٗث ك ةح٢ د٠ای -ر

 (488)ص .ةاقغ ٠ی ی ؿٞـی٨س درز٥ 35 از ةیكحؼ

 كیژق، ظ١كی ٦ای ٚاب در ٦ا آف دكی یا ٦ؼ ٠ض٨ری ٣یؼكی ظ١ف، ةا ٠ٛاة٥ٞ ةؼای ٠نؼٗی ٠یٞگؼد٦ای آز٠ایف ٦ای گؽارش  9-22-13-2-3

 .ق٣٨غ جأییغ ٦ا آف ک٘ایث ك ةؼرؿی ةایغ ا٣غ، گؼٗح٥ ٚؼار اقارق ٨٠رد 20-9 ٗنٜ در ک٥ ٦ا پای٥ دی٨ار ك ٦ٟ ة٤غ جیؼ٦ای ك كیژق ؿاز٦ای دی٨ار٦ای

 (488)ص

 و٪بٍر ډًٍى ٭مچٕبر  9-22-13-3

 (488)ص :٦ـح٤غ زیؼ( پ) جا( اٖٝ) ة٤غ٦ای قؼح ة٥ ٠غاكـ ٣ُارت ٣یاز٤٠غ ١ّٞیات  9-22-13-3-1

 ةح٢، دادف زا ك ریؽی ةح٢ -اڅٴ

 دائٟ، کكف ةا ٠ٛاة٥ٞ ةؼای چـتی ٧٠ار٦ای کاقح٢ -ة

 پػیؼ. ةؼقی قکٜ دی٨ار٦ای ١٦ت٤غ جیؼ٦ای ك ٝت٥ ازؽای ك پػیؼ قکٜ ظ١كی ٦ای ٚاب در گػاری آر٠اج٨ر -ح

 (٦489ـح٤غ. )ص ة٤غ٦ای )اٖٝ( جا )ث( زیؼ قؼح ة٥ ز٠ا٣ی ی قغق جْیی٢ ٨ٗامٜ در ٣ُارت ٣یاز٤٠غ ١ّٞیات  9-22-13-3-2

 ةح٢، در قغق گػاری زای ٌْٚات ٣نب ك گػاری، آر٠اج٨ر -اڅٴ
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 اّىا، از یک ٦ؼ ةؼای آف ٠غت ك ةح٢ آكردف ١ّٜ ركش -ة

  ٦ا، آف ةْغی ٨٠ٚث ٦ای پای٥ ك ٦ا ٚاٝب ةؼداقح٢ ك کؼدف پا ةؼ -ح

 ق٨د، ٠ی ٌْٚات اؿح٘ادق ای٢ از ک٥ ٨٠اردی در یکغیگؼ، ة٥ ٦ا آف اجناؿ ك ؿاظح٥ پیف ٌْٚات ٣نب ج٨اٝی -ر

 قغق، ؿعث ةح٢ در چاکی زیؼ ٧٠ار٦ای ك ا٣تـاًی ٧٠ار٦ای ٣نب ك درزا، ةح٢ دركف ٧٠ار٦ای ٣نب -ص

 (٣489كغق اؿث.)ص ظ٨اؿح٥ ٠غاكـ ةازرؿی ،1-3-13-22-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ ٦ا آف ةؼای ک٥ چـتی ٧٠ار٦ای ٣نب -ع

 َبْ ډًػًى أٍُبثٓ ډٺبيډز ٕبٌُ  9-23

 أٍُبثٓ ډٺبيډز ثٍ ٍيٗ آُډبٔ٘ ثبٍځٌاٍْ  9-23-4

 ٽچٕبر  9-23-4-1

 کارٗؼ٠ا، ٨٠اٗٛث م٨رت در. ةاقغ ؿ٢ داقح٥ ركز 56 صغاٜٚ ةایغ ؼد،گی ٠ی ٚؼار ةارگػاری آز٠ایف ٨٠رد ک٥ ؿازق از ٚـ١حی  9-23-4-1-4

 (494)ص .ة٨د ظ٨ا٦غ ٠ساز ز٠اف ای٢ از زكدجؼ آز٠ایف ا٣ساـ ٠ؼجتي، ٦ای گؼكق ج١ا٠ی ك ًؼاح ٤٧٠غس پی١ا٣کار،

 ٍيٗ آُډبٔ٘ ثبٍځٌاٍْ سئٍؼٓ  9-23-5

 ا٭مبڃ ثبٍَبْ آُډبٔ٘  9-23-5-1

صغاٜٚ در چ٧ار ٠ؼص٥ٞ، ةا اٗؽایف جٛؼیتاً یکـاف در ٦ؼ ٠ؼص٥ٞ، ةغكف كارد کؼدف وؼة٥ ة٥ ؿازق ا١ّاؿ ق٨د. ةایغ  کٜ ةار آز٠ایف  9-23-5-1-1

 (495)ص

 آز٠ایف ٨٠رد ک٥ ؿازق از ٚـ١حی یا ؿازق ة٥ یاٗح٥ ةار ا٣حٛاؿ یک٨٤اظث ج٨زیِ از ک٥ ق٨د كارد ٨ًری ةایغ ،   آز٠ایف، یک٨٤اظث ةار  9-23-5-1-2

 (496)ص .ق٨د ز٨ٞگیؼی ةارگػاری ٤٦گاـ در ١ّٞکؼد ٨ٚؿی ةار از ق٨د. ةایغ صامٜ ا١ًی٤اف اؿث،

 آؿیب، از ٦ایی ٣كا٥٣ ک٥ ای٢ ٠گؼ ة١ا٣غ؛ ركی ؿازق ةاٚی ؿاّث 24 صغاٜٚ ٠غت ة٥ ةایغ ،   ةار، ٧٣ایی ی ٠ؼص٥ٞ ا١ّاؿ از پؾ  9-23-5-1-3

 (496)ص .ق٣٨غ ٠كا٦غق ؿازق در 3-5-23-9 ة٤غ ٠ٌاةٙ

 ةؼداقح٥ ١٠ک٢ ز٠اف جؼی٢ ک٨جاق در ةایغ کٜ ةار آز٠ایف گؼٗح٤غ، ا٣ساـ ؿازق پاؿط ة٥ ٠ؼة٨ط ٦ای گیؼی ا٣غازق ی کٞی٥ ک٥ آف از پؾ  9-23-5-1-4

 (496)ص .ق٨د

 ىياڇ ثشه ي آٍډبسًٍ  1ح-9

 ثىيْ َٙا٤ٔ ډل٦ٕٓ ىٕشٍ  2-1-1ح-9
 (499دؿح٥ ةغی ٠ضیٌی ارائ٥ قغق اؿث. )ص 1-1پ-9در زغكؿ 

 (500ثىيْ َٙا٤ٔ ډل٦ٕٓ اُ ىٔيځبٌ ىياڇ ثشه )ٛ ىٕشٍ  1-1ح-9ػييڃ 
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 َبْ ٽچَٔي اڅِاډبر ثشه آٍډٍ ىٍ ډٮَٟ ًٔن  2-1ح-9

 ١ًاث٤ ٥َف ډوچ٣ً ي هًاٛ ثشه  1-2-1ح-9

 (504َبْ ٽچَٔي)ٛ ١ًاث٤ ٥َف ډوچ٣ً ي هًاٛ ثشه ثَاْ َٙا٤ٔ ډل٦ٕٓ ىٍ ډٮَٟ ًٔن  2-1ح-9ػييڃ 

 
 بْ ٽچَٔي ىٍ ثشه  َ ډٺياٍ ډؼبُ ًٔن  2-2-1ح-9

ركز، ٣تایغ از ٠ٛادیؼ  28ة٥ ٨ُ٤٠ر ص٘اَث ٠یٞگؼد٦ا در ةؼاةؼ ظ٨ردگی، ٠ٛغار کٞؼیغ ٚاةٜ صٜ در آب ك یا در اؿیغ ةح٢ در ؿ٢   1-2-2-1ح-9

 (505جساكز ک٤غ. )ص 3-1پ-9صغاکذؼ ٠ساز دادق قغق، در زغكؿ 
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 (505)ص٪َ هًٍىځٓ ٵًالى ثَاْ ٕبهز ػئي اُ و آٍډٍ ثشه ىٍ ٽچَأي َبْ ًٔن ډؼبُ كياٽظَ  3-1ح-9 ػييڃ

 
   (506)ص آٍډٍ ثَاْ ا٭مبڃ ىياڇ ىٍ َٙا٤ٔ ډل٦ٕٓ َبْ وٶًًدٌَْٔ ثشه ډٺبىَٔ ډؼبُ ډٚوٍٞ اُ آُډبٔ٘  4-1ح-9ػييڃ 

 
 200* 100ی  ا٣غ. در م٨رجی ک٥ از اؿح٨ا٥٣ ٠حؼ دادق قغق ٠یٞی 300* 150ای  ٦ای اؿح٨ا٥٣ ای ك٣ؼ ةؼای آز٥٣٨٠ ٦ای اٝکحؼیکی چ٧ار ٥ٌٛ٣ ٠ٛاك٠ث ]1[

 (507وؼب گؼد٣غ. )ص 25/1 در ةایغ زغكؿ در ٠حؼ اؿح٘ادق ق٨د، ٠ْیار٦ای ٤٠غرج ٠یٞی

 1000 ّغد در اٝکحؼیکی ٦غایث ٠ْک٨س اگؼ ة٤اةؼای٢. دارد ٠ْک٨س ی راة٥ٌ (6 ردیٖ) ةح٢ اٝکحؼیکی ٦غایث ةا صس١ی، اٝکحؼیکی ٠ٛاك٠ث ]2[ 

 ای ٥ٌٛ٣ چ٧ار اٝکحؼیکی ٠ٛاك٠ث ؿ٨ـ دك صغكد در ک٥ ٨١ْ٠الً آیغ؛ دؿث ٠ی ة٥ ٠حؼ - ا٦ٟ ةؼصـب ةح٢ صس١ی اٝکحؼیکی ٠ٛاك٠ث ٠ٛغار ق٨د، وؼب

 (507)ص .اؿث ك٣ؼ
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 سخته ولی با ما آسونه مبحث   نهم مقررات ملی ساختمان

  9  مبحث

  :ډُڈ سٌٽَار

 ی دكدق زؽ ة٥ ؿی١اف زایگؽی٢ ٠ْغ٣ی پ٨دری ٨٠اد ةا آ٠یعح٥ ٦ای ؿی١اف از چ٥ چ٤اف اؿث؛ قغق گؼٗح٥ ٣ُؼ در ركز 28 ٨ٗؽ ٦ای آز٠ایف ؿ٢

 ٠ک١ٜ ٨٠اد قغف ٦یغراج٥ پیكؼٗث ک٤غی ٠یؽاف ة٥ ج٨ز٥ ةا پؼكژق، ٤ٗی ٠كعنات ی ک٤٤غق ج٧ی٥ ٣ُؼ ةا ق٨د ٠ی دادق ازازق ق٨د، ٠ی اؿح٘ادق ؿیٞیؾ

 كز٨د آیغ. ة٥ ةیكحؼی ا١ًی٤اف جا گؼدد اؿح٘ادق ركز 28 ة٥ ٠ؼة٨ط ٠ْیار٦ای از ك ق٣٨غ ا٣ساـ ركز 90 یا 56 ؿ٢ در ٨ٗؽ ٦ای آز٠ایف ؿی١اف،

 (507)ص

 ٠ضیٌی قؼایي در 6جا  ٦3ای  ١٦ؼاق دك آز٠ایف از ردیٖ ة٥ ٠ع٨ٞط ًؼح ةؼای آب( ٨٘٣ذ ١ّٙ ك آب زػب) 2 یا 1 ٦ای ردیٖ ٦ای آز٠ایف ا٣ساـ -

. ق٨د ا٣ساـ اؿث الزـ 6 ك 5 ٦ای ردیٖ از آز٠ایف یک مؼٗاً ،2 یا 1 ٦ای ردیٖ آز٠ایف ةؼ ّالكق ،1 ؿح٨ف ٨٠رد در. اؿث اٝؽا٠ی 4 ك 3 ،2 ٦ای ؿح٨ف

 (507)ص

 ،1 ٠ضیٌی قؼایي ٨٠رد وؼكرت دارد. در 6 جا 3 ٦ای ردیٖ ٦ای آز٠ایف از یکی ١٦ؼاق ة٥ 1 ردیٖ آز٠ایف ا٣ساـ کارگاق، در ةح٢ ک٤حؼؿ ةا راة٥ٌ در

 یا ٠غ ك زؽر قؼایي در. ق٨د ا٣ساـ ٣یؽ 6 یا 5 ردیٖ ٦ای آز٠ایف از یکی ق٨د ٠ی ج٨می٥ چ٤غ ٦ؼ ٨١٣د؛ اؿح٘ادق 1 ردیٖ آز٠ایف از ج٨اف ٠ی مؼٗاً

 ازتاری 6 جا 3 ردیٖ ٦ای آز٠ایف ةی٢ از آز٠ایف دك ١٦ؼاق ة٥ 1 ردیٖ آز٠ایف ؿاصٜ، از ٠حؼی 1000 ی ٗام٥ٞ جا داقح٢ ٚؼار یا ك دریا، آب پاقف

 (507)ص .اؿث

 ډٕچڂَىَب ٍيْ ثشىٓ دًٙ٘  3-2-1ح-9

 یا ك ّؼوی یا ٨ًٝی از اّٟ ٠یٞگؼد، ركی٥ جؼی٢ ٣ؽدیک جا ةح٢ ؿٌش ةی٢ ی ٗام٥ٞ صغاٜٚ ةا اؿث ةؼاةؼ ٠یٞگؼد٦ا ركی ةح٤ی پ٨قف  1-3-2-1ح-9

 (507)ص .آر٠اج٨رة٤غی ؿیٟ

 5-1 پ9 زغكؿ در قغق دادق ٠ٛادیؼ از ٣تایغ ٣ُؼ، ٨٠رد ی ٥ٌْٚ ٨٣ع ك ٠ضیٌی قؼایي ةا ٠ح٤اؿب ٠یٞگؼد٦ا ةح٤ی پ٨قف وعا٠ث  2-3-2-1ح-9

 (507)ص .ةاقغ ک١حؼ زیؼ( ب) ك( اٖٝ) ٨٠ارد ك

 ٠یٞگؼد٦ا؛ ٌٚؼ (اڅٴ

 .٦ا دا٥٣ ؿ٤گ اؿ١ی ی ا٣غازق جؼی٢ ةؽرگ ؿ٨ـ چ٧ار (ة

 ١ّٙ در ةایغ پ٨قف وعا٠ث ةاقغ، دارای قکـحگی( یا دار ٣ٛف) ةؼزـح٥ ك رٗح٥ ٗؼك ؿٌش دارای ةح٢ ک٥ م٨رجی در  4-3-2-1ح-9

 (508)ص .ق٨د گیؼی ا٣غازق ٦ا ٗؼكرٗحگی

 (509)صډشَ ډٺبىَٔ كياٹڄ ١وبډز دًٙ٘ ثشه ٍيْ ډٕچڂَىَب ىٍ َٙا٤ٔ ډل٦ٕٓ هًٍويٌ ٽچَٔيْ ثٍ ډٕچٓ  5-1ح-9ػييڃ 

 
 (509اؿث. )ص ٠حؼ ٠یٞی( -10) صغاکذؼ ٠یٞگؼد٦ا ركی ةح٤ی وعا٠ث پ٨قف ٠ساز ٤٠٘ی ركاداری -

 ٨٣ع اؿاس ةؼ ةایغ کا٦ف ٠یؽاف کا٦ف داد. ج٨اف ٠ی را ةح٤ی پ٨قف ٠ٛادیؼ ق٣٨غ، ا١ّاؿ ٤٠اؿب ٨٠اد ةا ةح٢ ؿٌضی ٦ای م٨رجی ک٥ ص٘اَث در -

 (509)ص. آیغ ةغؿث آز٠ایكگا٦ی ٠ٌاْٝات ٣حایر ك پ٨قف

 صغاٜٚ از ةاالجؼ ٠گاپاؿکاؿ 5 ی ا٣غازق ة٥ ةح٢ ی ردق ك ةاقغ، 2-1پ-9 زغكؿ در ٤٠غرج ی ردق صغاٜٚ از ةیكحؼ( ٠كعن٥ ٠ٛاك٠ث) ةح٢ ی ردق اگؼ -

 (509)ص. داد کا٦ف را پ٨قف ٠ٛغار ٠حؼ ٠یٞی 5 ج٨اف ٠ی ةاقغ، ردق

 . ق٨د اوا٥ٗ درمغ 15 ةایغ پ٨قف ٠ٛادیؼ ٠حؼ، ٠یٞی 36 از ةیف ٌٚؼ ةا ٠یٞگؼد ةؼای -

 (509)ص .ق٨د ةیكحؼ "صغاٜٚ" ٠ٛغار ةؼاةؼ 15/1 از ٣تایغ ٠یٞگؼد ركی پ٨قف ٠ٛغار صغاکذؼ -
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  9  مبحث

 (510)ص١ًاث٤ ٥َف ډوچ٣ً ثَاْ َٙا٤ٔ ډل٦ٕٓ هًٍىځٓ وبٙٓ اُ ٽَثىبسٍ ٙين   6-1ح-9ػييڃ 

 
 ثشه ثَاْ كمچٍ ًٕڅٶبسٓ ىياڇ اڅِاډبر  4-1ح-9

 ؿ٨ٝ٘ات ٦ای ی٨ف ٤٠كأ. گیؼ٣غ ٠ی ٚؼار درزات ٠عحٖٞ ةا ظؼاةی ٠ْؼض در ةاق٤غ، ؿ٨ٝ٘ات ٦ای ی٨ف ةا ج١اس در ک٥ ةح٤ی ٦ای ؿازق  1-4-1ح-9

 ارزیاةی ك ةؼرؿی ٠ـحٜٛ ٨ًر ة٥ ةایغ ةح٤ی ی ؿازق ٦ؼ قؼایٌی، چ٤ی٢ در. ةاق٤غ...  ك م٤ْحی ٦ای پـاب دریا، آب زیؼز٠ی٤ی، آب ظاؾ، اؿث ١٠ک٢

 (512)ص .ق٨د

 ةاٚی ة٥ ٤٠سؼ ج٨ا٣غ ٠ی آب ٠ـح١ؼ جتعیؼ ؿ٨ٝ٘اجی اؿث، آب یا ك ظاؾ ةا ج١اس در یا ك ة٨دق ٠غ٨ٗف ؿازق از ةعكی ج٧٤ا ک٥ ٤٦گا٠ی  2-4-1ح-9

 ٤٠تِ در ٨٠ز٨د ؿ٨ٝ٘ات ٦ای ی٨ف ا٣غؾ ُٔٞث ةا صحی قغیغ، ؿ٨ٝ٘اجی ی ص٥ٞ١ ا٠کاف. ق٨د ةح٢ در ؿ٨ٝ٘ات ٦ای ی٨ف از زیادی ةـیار ُٔٞث ٠ا٣غف

 ة٥ ؿ٨ٝ٘اجی ی ص٥ٞ١ صاٝث ای٢ در ک٥ دار٣غ؛ ٚؼار اؿحاجیکی قؼایي جضث آب، در ٠ـحٕؼؽ یا ك ظاؾ در ٠غ٨ٗف کا٠الً ةح٤ی ٦ای ؿازق. دارد كز٨د آف،

 (٣512ُؼ کؼدف اؿث. )ص مؼؼ ٚاةٜ ٨١ْ٠الً ك قغق ٠ضغكد ؿٌضی ٨٣اصی

 ایساد ؿ٨ٝ٘ات ٦ای ی٨ف ُٔٞث ١٦اف ةا ؿاک٢ ی ؿ٨ٝ٘اجی قغیغجؼی ٣ـتث ة٥ آب ج٨ا٣غ ص٥ٞ١ ٠ی زیؼز٠ی٤ی یا ؿٌضی آب ة٨دف زاری  3-4-1ح-9

 (512)ص .ک٤غ

 ی ٨٠یی٥٤ ٗىا٦ای از ؿ٨ٝ٘ات ٦ای ی٨ف ٧٠ازؼت ١٠ک٢ اؿث در ادؼ گیؼ٣غ، ٠ی ٚؼار زیؼز٠ی٤ی آب ؿٌش ةاالی ٨١٦ارق ک٥ ةح٤ی ی ؿازق  4-4-1ح-9

 (512ٚؼار گیؼ٣غ. )ص ؿ٨ٝ٘اجی ص٥ٞ١ ٠ْؼض در ظاؾ

 ؿ٨ٝ٘اجی ی ص٥ٞ١ ٨٤ّاف ةا ک٥ ١٣ایغ؛ ةؼكز اْٝادق قغیغی ك ٨ٗؽ ظاص ٨٣ع م٨رت ة٥ اؿث ١٠ک٢ ؿ٨ٝ٘اجی ی ص٥ٞ١ ؿؼد، ٤٠اًٙ در  5-4-1ح-9

 (512)ص .ق٨د ٠ی ق٤اظح٥ ج٠٨ازایحی

 ٣ـتث صغاکذؼ اؿح٘ادق، ٨٠رد ؿی١ا٣ی ٨٠اد ٨٣ع ك کٞؼایغی، ؿ٨ٝ٘اجی ج٨أـ ٠ضیي ٥٣ ك ؿ٨ٝ٘اجی، ی ص٥ٞ١ ظٌؼ ٠ْؼض در ٦ای ةح٢ ةؼای  6-4-1ح-9

 (512)ص .ةاق٤غ 8-1پ-9 زغكؿ ةا ٠ٌاةٙ ةایغ ركزق 28 ی ٠كعن٥ ٗكاری ٠ٛاك٠ث صغاٜٚ ك ؿی١ا٣ی ٨٠اد ة٥ آب

 (513)ص .پػیؼد ا٣ساـ            ةؼ اؿاس ركش اؿحا٣غارد ةایغ ظاؾ در ٨٠ز٨د آب در ٠ض٨ٞؿ ؿ٨ٝ٘ات ی٨ف ٠ٛغار جْیی٢ 7-4-1ح-9

 آب یا دریا آب ةؼای ك 2353 ی ق١ارق ة٥ ایؼاف جْیی٢ ٠ٛغار ی٨ف ؿ٨ٝ٘ات ٨٠ز٨د در آب ٔیؼ ق٨ر ةایغ ةؼ اؿاس ركش اؿحا٣غارد ٠ٞی  8-4-1ح-9

 (513)ص .پػیؼد ا٣ساـ            اؿحا٣غارد ةا ٠ٌاةٙ ةایغ ق٨ر
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 (513)صًٕڅٶبر َبْ ًٔن اُ وبٙٓ هًٍىځٓ ډل٦ٕٓ َٙا٤ٔ ثَاْ ډوچ٣ً ٥َف ١ًاث٤  8-1ح-9 ػييڃ

 
 (513)ص .ق٨د ٠ؼاز٥ْ 11-4-1پ-9 ك 10-4-1پ-9 ،9-4-1پ-9 ة٤غ ة٥ ؿی١ا٣ی ٨٠اد ك ؿی١اف ٨٣ع ةؼای> 1=

. ةاقغ ١٣ی ٠یـؼ دا٥٣ ؿتک ٦ای ةح٢ در ١ّالً ؿی١ا٣ی ٨٠اد ة٥ آب ٣ـتث ک٤حؼؿ زیؼا اؿث؛ اٝؽا٠ی دا٥٣ ؿتک ٦ای ةح٢ ةؼای ٠ضغكدیث ای٢ رّایث ]2[

 (513)ص .گؼدد ٠ی ج٨می٥ ٣یؽ ٨١ْ٠ٝی ةح٢ ةؼای ٠ضغكدیث ای٢ رّایث ٦ؼچ٤غ

 ٠ض٨ٞؿ در گؼٗح٥ ٚؼار ٦یغركٝیکی ؿی١ا٣ی ٨ًؿ ٠الت جٕییؼ جْیی٢" آز٠ایف در ک٥ اؿث ؿی١ا٣ی کٟ، ؿ٨ٝ٘اجی ٠ٛاك٠ث ةا ؿی١اف  9-4-1ح-9

 (513)ص .ةاقغ ٠اق 6 در درمغ 1/0 از ک١حؼ ا٣تـاط ٠ٛغار ،17107 ٠ٞی اؿحا٣غارد ،"ؿ٨ٝ٘ات

 05/0 از ک١حؼ ا٣تـاط ٠ٛغار 9-4-1پ-9 ة٤غ آز٠ایف اؿحا٣غارد ٠ػک٨ر در در ک٥ اؿث ؿی١ا٣ی ٠ح٨ؿي، ؿ٨ٝ٘اجی ٠ٛاك٠ث ةا ؿی١اف  10-4-1ح-9

 ٦ای پؼج٤ٞغ ةا ؿی١اف ا٨٣اع جؼکیب آ٠یعح٥، ٦ای ؿی١اف ا٨٣اع ،2 ٨٣ع پؼج٤ٞغ ؿی١اف. ةاقغ داقح٥ ؿاؿ 1پؾ از  درمغ 10/0 ك ٠اق 6 از پؾ درمغ

 اٝؽاـ کؼدف ةؼآكردق م٨رت در...  ك ًتیْی ٦ای پ٨زكالف ةادی، ؿؼةارق، ا٨٣اع ظاکـحؼ ؿیٞیـی، ی دكدق ٣ُیؼ ٠ْغ٣ی ٦ای اٗؽكد٣ی از ٤٠اؿتی ٠ٛادیؼ

 (514)ص .گیؼ٣غ ٚؼار ٠ح٨ؿي ؿ٨ٝ٘اجی ٠ٛاك٠ث ٦ای ةا ؿی١اف ی ردق در ج٨ا٤٣غ ٠ی ٨ٗؽ

 10/0 از ک١حؼ ا٣تـاط ٠ٛغار 9-4-1 پ-9 ة٤غ در ٠ػک٨ر اؿحا٣غارد آز٠ایف در ک٥ اؿث ؿی١ا٣ی زیاد، ؿ٨ٝ٘اجی ٠ٛاك٠ث ةا ؿی١اف  11-4-1ح-9

٦ای  اٗؽكد٣ی از ٤٠اؿتی ٠ٛادیؼ ةا پؼج٤ٞغ ٦ای ؿی١اف ا٨٣اع جؼکیب آ٠یعح٥، ٦ای ؿی١اف ، ا٨٣اع5پؼج٤ٞغ ٨٣ع  ؿی١اف. داقح٥ ةاقغ ٠اق 18 از پؾ درمغ

 ی ردق در ج٨ا٤٣غ ٠ی ٨ٗؽ اٝؽاـ کؼدف م٨رت ةؼآكردق در...  ك ًتیْی ٦ای پ٨زكالف ا٨٣اع ؿؼةارق، ةادی، ظاکـحؼ ؿیٞیـی، ی دكدق ٣ُیؼ ٠ْغ٣ی

 (514)ص .گیؼ٣غ ٚؼار زیاد ؿ٨ٝ٘اجی ٠ٛاك٠ث ةا ٦ای ؿی١اف

 ىٍٔب آة ثب ډؼبيٍر َٙا٤ٔ ثَاْ ثشه ىياڇ اڅِاډبر  5-1ح-9

 (515ةاقغ: )ص ٠عحٖٞ ج٨ا٣غ ٠ی زیؼ قؼایي ة٥ ةـح٥ دریا آب ةا ٠ساكرت قغت  1-5-1ح-9

 ای٢ در. گیؼد ٠ی ٚؼار پاقف ی ٣اصی٥ در یا ك ٠غ ك زؽر ی ٣اصی٥ در قغف، آب ك زدف یط یا ك قغف ظكک ك جؼ ٦ای چؼظ٥ ٠ْؼض در ةح٢ -اڅٴ

 ٗؼؿایف ك آر٠اج٨ر ظ٨ردگی ؿ٨ٝ٘اجی، ی ص٥ٞ١ ٨٦ازدگی، از ز٨ٞگیؼی ةؼای ٤٠اؿب جغاةیؼ ك ةایغ داقح٥ ٚؼار كوْیث پػیؼجؼی٢ آؿیب در ؿازق صاٝث

 (515)ص. آی٤غ ١ّٜ ة٥ ٣یؽ

 اصح١اؿ ١٦چ٤ی٢ ك قغق، ک١حؼ ةح٢ ة٨دف اقتاع ةؼظالؼ زدگی یط ظٌؼ کا٠ٜ، اؿحٕؼاؽ صاٝث در. گیؼد ٠ی ٚؼار زؽئی یا کا٠ٜ اؿحٕؼاؽ در ةح٢ -ة

 (515)ص .یاةغ ٠ی کا٦ف اکـیژف دؿحؼؿی ّغـ دٝیٜ ة٥ ظ٨ردگی

 (515گیؼد. )ص در ٠ْؼض ظؼاةی ک١حؼ ٚؼار ٠ی قغف جؼ ّغـ دٝیٜ ة٥ ٠غ، ك زؽر از ةاالجؼ ك پاقف ی ٣اصی٥ ٦ای ةاالجؼ از ٚـ١ث در كاِٚ ةح٢ -ح

 کا٦ف ؿ٨ٝ٘اجی ی ص٥ٞ١ ةؼاةؼ در ٠ٛاك٠ث ا٠ا یاةغ؛ ٠ی اٗؽایف کٞؼیغ ٦ای ی٨ف ٨٘٣ذ ةؼاةؼ در ٠ٛاك٠ث ؿی١اف، در     ٠یؽاف اٗؽایف ةا  2-5-1ح-9

 ج٨می٥ درمغ 10 جا درمغ 6 ةی٢     ٠ٛغار ةا ؿی١اف از اؿح٘ادق ؿ٨ٝ٘ات، ك کٞؼیغ ٦ای ی٨ف زیاد ُٔٞث ةا دریا آب ٠ضیي در ة٤اةؼای٢. یاةغ ٠ی

 (515گؼدد. )ص ٠ی

 از ٚت٨ؿ ٚاةٜ ٠ٛادیؼ ١٦ؼاق ة٥ ٦ا ؿی١اف ؿایؼ ، از2-5-1پ-9ة٤غ  در قغق ج٨می٥ ٦ای ؿی١اف زای ة٥ ج٨اف ٠ی دریایی، ٦ای ٠ضیي در  3-5-1ح-9

 (515اؿح٘ادق کؼد. )ص ٤٠اؿب ؿی١اف زایگؽی٢ ٨٠اد

 از ظامی ٨٣عق٣٨غ،  كارد ةح٢ قغق ك ٨٠زب ظؼاةی ٠ی ظارج ٠ضیي از ؿ٨ٝ٘ات ٦ای ی٨ف آف در ک٥ ةیؼك٣ی ؿ٨ٝ٘اجی ی ص٥ٞ١ ةؼ ّالكق  4-5-1ح-9

 (516ةاقغ. )ص دٝیٜ ا٣تـاط ٣اقی از جكکیٜ اجؼی٤گایث در ةح٢ ؿعث قغق ز٨اف ٠ی ة٥ ک٥ دارد كز٨د داظٞی ؿ٨ٝ٘اجی ی ص٥ٞ١
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 ْ ٔن ُىن ي آة ٙين ىياڇ ثشه ىٍ ډٮَٟ ؿَهٍ اڅِاډبر  6-1ح-9

 (516)ص ْ ٔن ُىن ي آة ٙين اڅِاډبر ثشه ىٍ ډىب٥ٸ ٍئبٍي ثب ؿَهٍ  9-1ح-9ػييڃ 

 
 .ق٣٨غ رّایث دا٥٣ ؿ٤گ ؿال٠ث ةؼای 302 ٠ٞی ق٨د اٝؽا٠ات اؿحا٣غارد ج٨می٥ ٠ی  4-6-1ح-9

 زدا یط ٦ای ١٣ک صى٨ر ةا یا ةغكف قغف آب یط زدف ك ی چؼظ٥ ادؼ جضث یا قغف آب ك زدف یط ٠ْؼض در دارد اصح١اؿ ک٥ ٦ائی ةح٢  5-6-1ح-9

 3520 ك 3823 ٠ٞی اؿحا٣غارد٦ای ًتٙ ةایغ جازق ةح٢ در ٨٦ا صتاب درمغ ٠ٛغار. ؿاظح٥ ق٣٨غ ؿاز صتاب اٗؽكد٣ی ٨٠اد ةا گیؼ٣غ، ةایغ ٚؼار

 در قغق درج ٠ٛادیؼ ج٨اف ٠ی ةاقغ، ةیكحؼ ٠گاپاؿکاؿ 35 از ةح٢ ٗكاری ٠ٛاك٠ث ک٥ م٨رجی در. ةاقغ 10-1پ- 9 زغكؿ ٠ٌاةٙ ك قغق گیؼی ا٣غازق

 (517)ص .داد کا٦ف درمغ یک ٠یؽاف ة٥ را زغكؿ

 (517قغف )ص آب ك زدف یط ةؼاةؼ در ٠ٛاكـ ةح٢ ةؼای ٨٦ا ٦ای صتاب کٜ ٠ٛغار  10-1پ-9 زغكؿ

 
 ىاوٍ ٕىڀ - ٹچٕبٔٓ ياٽى٘ ٽىشَڃ ثَاْ ثشه ىياڇ اڅِاډبر  7-1ح-9

 ٠ح٤اكب م٨رت ة٥ ٦ا آف ة٥ اؿث ١٠ک٢ ةؼداری ة٧ؼق در ک٥ ٦ایی ةح٢ ٣یؽ ك دار٣غ، ٚؼار ٠ؼ٨ًب ٦ای ٠ضیي یا ك آب داظٜ در ک٥ ٦ایی ؿاظح١اف ةؼای

 -كاک٤ف ٚٞیایی ی پغیغق ی ٠كا٦غق ّغـ از ق٨ا٦غی ک٥ م٨رجی در. اؿث اٝؽا٠ی ٦ا دا٥٣ ؿ٤گ زایی كاک٤ف جكعیل ٦ای آز٠ایف ا٣ساـ ةؼؿغ، ر٨ًةث

 (٦517ا ةغكف اقکاؿ اؿث. )ص دا٥٣ ١٦اف ؿ٤گ از اؿح٘ادق ةاق٤غ، ٨٠ز٨د ٠ضٜ در ؿاؿ 20 صغاٜٚ ًی ةح٤ی ٦ای ؿازق در دا٥٣ ؿ٤گ

  ىاوٍ ٕىڀ –أٍُبثٓ ياٽى٘ ٹچٕبٔٓ   1-7-1ح-9

 ٕٕچٕٖٓ َبْ ىاوٍ ٕىڀ  1-1-7-1ح-9

 (518)ص .اؿث اٝؽا٠ی زیؼ ٦ای آز٠ایف ا٣ساـ ؿیٞیـی، ٦ای دا٥٣ ؿ٤گ زایی كاک٤ف ا٠کاف ارزیاةی ةؼای

 ؛13552 ٠ٞی اؿحا٣غارد ٠ٌاةٙ ْٗاؿ ٦ای کا٣ی جكعیل ةؼای ٣گاری ؿ٤گ آز٠ایف -اڅٴ

 ؛7882 ٠ٞی اؿحا٣غارد ٠ٌاةٙ قی١یایی ركش ة٥ ٦ا دا٥٣ ؿ٤گ ؿیٞیـی -ٚٞیایی  كاک٤ف گیؼی ا٣غازق آز٠ایف -ة

 در ٦ا دا٥٣ ؿ٤گ جائیغ م٨رت در ؛8753 ٠ٞی اؿحا٣غارد ٠ٌاةٙ قغق جـؼیِ ٤٠ك٨ری ٠الت ركش ة٥ دا٥٣ ؿ٤گ -ٚٞیایی  كاک٤ف ٚاةٞیث آز٠ایف -ح

 (518)ص .٣غارد وؼكرت ةْغی ٦ای آز٠ایف ا٣ساـ ك داد ٚؼار اؿح٘ادق ٨٠رد را ٦ا آف ج٨اف ٠ی آز٠ایف، ای٢

 ةا ٦ا دا٥٣ ؿ٤گ كاک٤ف از ٣اقی ةح٤ی ٤٠ك٨ر٦ای جٕییؼ ٨ًؿ ةؼرؿی ركش ة٥ دا٥٣ ؿ٤گ -ٚٞیایی  كاک٤ف از ٣اقی پػیؼی ا٣تـاط ٚاةٞیث آز٠ایف -ر

 (518؛ )ص8149 اؿحا٣غارد ٠ٞی ٠ٌاةٙ ٦ا، ٚٞیایی

 از اؿح٘ادق م٨رت در) قغق جـؼیِ ٤٠ك٨ری دا٥٣ ة٥ ركش ٠الت ؿ٤گ ك ؿی١ا٣ی ٨٠اد ٠ع٨ٞط ؿیٞیـی -ٚٞیایی زایی كاک٤ف ٚاةٞیث آز٠ایف -ص

 (518. )ص17106 ٠ٞی اؿحا٣غارد ةا ٠ٌاةٙ ،(ؿی١ا٣ی ٨٠اد
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 ٽَثىبسٓ َبْ ىاوٍ ٕىڀ  2-1-7-1ح-9

 (518)ص .اؿث اٝؽا٠ی زیؼ ٦ای آز٠ایف ا٣ساـ کؼة٤اجی، ٦ای دا٥٣ ؿ٤گ زایی كاک٤ف ا٠کاف ارزیاةی ةؼای

  ؛13552 ٠ٞی اؿحا٣غارد ٠ٌاةٙ ْٗاؿ ٦ای کا٣ی جكعیل ةؼای ٣گاری ؿ٤گ آز٠ایف -اڅٴ

 ؛               کا٣ادا اؿحا٣غارد ٠ٌاةٙ کؼة٤اجی اکـیغ٦ای جْیی٢ قی١یایی آز٠ایف -ة

 (518ؿ٤گی)ص ی اؿح٨ا٥٣ ركش ةا کؼة٤اجی ٦ای دا٥٣ ؿ٤گ زایی كاک٤ف پحا٣ـیٜ گیؼی ا٣غازق آز٠ایف -ح

 ىاوٍ ٕىڀ - ٹچٕبٔٓ ياٽى٘ اُ دٕٚڂَٕاوٍ َبْ ٍيٗ  3-7-1ح-9

زایگؽی٤ی  دیگؼ، ی پیكگیؼا٥٣ ركش. اؿث ٦ا از آف اؿح٘ادق ّغـ پیكگیؼا٥٣ ركش ة٧حؼی٢ ق٣٨غ، دادق جكعیل زا كاک٤ف ٦ا دا٥٣ ؿ٤گ ک٥ در ٨٠اردی

 اؿث الزـ ٨٠ارد ای٢ در. ةاقغ ٠ی ؿیٞیـی ی دكدق ك گغازی آ٢٦ ٦ای ک٨رق ی ؿؼةارق ةادی، ظاکـحؼ ًتیْی، ٦ای پ٨زكالف ٣ُیؼ ؿی١ا٣ی ٠ک١ٜ ٨٠اد

 از ک١حؼ ا٣تـاط ٠یؽاف از ا١ًی٤اف از پؾ ك ق٣٨غ، ا٣ساـ ؿی١اف ٠ک١ٜ ی ٠ادق ٠عحٖٞ ٠ٛادیؼ ةا دا٥٣ ؿ٤گ -ٚٞیایی كاک٤ف اؿحا٣غارد ٦ای آز٠ایف

 (519)ص .گؼد٣غ ٠كعل ٦ا زایگؽی٤ی آف درمغ ك پ٨زكالف ٨٣ع ٠ساز، صغاکذؼ

 ٵَٕبٔ٘ ي ٕبٔ٘ ثَاْ ثشه ىياڇ اڅِاډبر  8-1ح-9

 (519)ص. ةاق٤غ دارا را ٣یاز ٨٠رد الزـ، ٠ٛاك٠ث ج٧١یغات ا٣ساـ ةا ةایغ گیؼ٣غ، ٠ی ٚؼار ؿایكی ٠ْؼض ٨ّا٠ٜ در ک٥ ٦ایی ةح٢  1-8-1ح-9

(       ) الؿحیک ی قیؼق پٞی١ؼ ؿیٞیـی، ی دكدق زیاد، ؿعحی ةا ریؽ ٦ای دا٥٣ ؿ٤گ از ج٨اف ٠ی ةح٢، ؿایكی ٠ٛاك٠ث اٗؽایف ةؼای  5-8-1ح-9

 (520)ص .٨١٣د اؿح٘ادق ٦ا آف از جؼکیتی یا

 (521)صَبْ ثشىٓ   ثىيْ اوًا٫ ٽٴ ٥جٺٍ  11-1ح-9ػييڃ 
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   (522)ص ]1[َب )ثيين ٍيان ٽىىيٌ  ډٺبىَٔ ډٺبيډز ي إالډخ ثَاْ اوًا٫ ٽٴ  12-1ح-9ػييڃ 

 
 (522)صَبْ ثشىٓ  كياٹڄ ي كياٽظَ ٕٕمبن ډَٞٵٓ ثَاْ ٽٴ  13-1ح-9ػييڃ 

 
   (522)صَبْ ثشىٓ  كياٽظَ ٕبٔ٘ ٹبثڄ ٹجًڃ ىٍ اوًا٫ ٽٴ  14-1ح-9ػييڃ 

 
 ىياڇ آٍډبسًٍَب  10-1ح-9

 َب    كٶب٩ز آٍډبسًٍَب ىٍ ډٺبثڄ هًٍىځٓ ي ُىيىن ُوڀ آن  1-10-1ح-9

 ةاّخ ك ة٨دق کٞؼیغی ٨٣ع از ١ّغجاً ظ٨ردگی ای٢. ٨١٣د ازح٤اب آر٠اج٨ر٦ا کارگیؼی ة٥ از ةایغ اؿث ای ص٘ؼق ٨٣ع از ظ٨ردگی اگؼ  2-1-10-1ح-9

 م٨رت ة٥ آف جكعیل ك ةی٤٤غ ٠ی آؿیب ٦ا آج اةحغا ةاقغ، زیاد ظ٨ردگی قغت ک٥ م٨رجی در. ق٨د ٠ی آر٠اج٨ر ؿٌش در ةـیاری ٦ای ص٘ؼق ایساد

 ّٞث ة٥ ٣یؽ ق٨د ج١یؽ اگؼ صحی ك دؿث ٣یـث در ای ص٘ؼق ٨٣ع از ظ٨ردگی ز٣گ کا٠ٜ زدكدف ةؼای ركقی ٦یچ. اؿث پػیؼ ا٠کاف ٣ُؼی ٠كا٦غق

 (523)ص .اؿث ظٌؼ٣اؾ ای ٝؼزق ةار٦ای كیژق ة٥ ةارگػاری ٤٦گاـ ة٥ ک٥ آیغ ٠ی كز٨د ة٥ ج٤ف ج١ؼکؽ آر٠اج٨ر٦ا دركف در ٦ا، ص٘ؼق كز٨د

 ةؼای ٤٠اؿب ركش. ٨١٣د زدایی ز٣گ را آف ةایغ ةاقغ، قغق پ٨ؿح٥ وعا٠ث ةا ك یک٨٤اظث م٨رت ة٥ آر٠اج٨ر ز٣گ ک٥ م٨رجی در  4-1-10-1ح-9

 زیؼا ای٢ ركش ٗٛي ٨١٣د، ازح٤اب کكی ٗؼچ٥ یا ةؼس ركش ةؼدف کار ة٥ از ةایغ. اؿث پؼ ٗكار آب یا اؿح٘ادق از ٠اؿ٥ پاقی ك اؿح٘ادق زدایی ز٣گ

 ةؼ وعیٟ ك یک٨٤اظث م٨رت ة٥ آر٠اج٨ر٦ا زدگی ز٣گ جكعیل. گؼٗث ٣ُؼ در را ٠یٞگؼد ٌٚؼ کا٦ف ةایغ زدایی ز٣گ از پؾ. د٦غ ٠ی میٜٛ را ز٣گ

 ک١حؼ ٌٚؼقاف ٦ا، آف کؼدف ج١یؽ ك زدایی ز٣گ از پؾ ك ٣ك٨د ٠كا٦غق ٦ا آف ٦ای آج در كیژق ة٥ آر٠اج٨ر٦ا در جعؼیب آدار گ٥٣٨ ٦یچ ک٥ اؿث اؿاس ای٢

 (524)ص .٣ك٨د ٠ساز صغاٜٚ از

 ًُْٕ آس٘ ٥َاكٓ ىٍ ثَاثَ  2ح-9

  آس٘ ثَاثَ ىٍ ډٺبيډز  3-2-2ح-9

 یک ادؼ در ؿ٨زی( آجف ی ج٨ؿ٥ْ از ز٨ٞگیؼی ةؼای ٗىا٦ا زغاؿازی ٚاةٞیث یا ك ةارةؼی، ج٨ا٣ایی صٍ٘) آف زؽء ٦ؼ یا ك ؿازق ٨ٌٞ٠ب ١ّٞکؼد ج٨ا٣ایی

 (528)ص .٣ا٤٠غ ٠ی ؿ٨زی آجف ةؼاةؼ در ٠ٛاك٠ث را ٠كعل ز٠اف ٠غت ةؼای ك ٠كعل ؿ٨زی آجف

 اْ   ٽٶبٔز ٕبٌُ  5-2-2ح-9

 (529)ص .گیؼد ٠ی ٚؼار ؿ٨زی ادؼ آجف جضث ک٥ كٚحی اؿث، كاردق( ةار٦ای جض١ٜ) ای ؿازق قؼایي جأ٠ی٢ در ّى٨ یک ّتارت از ج٨ا٣ایی

  ٔپذبٍؿڂٓ ٔب اوٖؼبڇ  6-2-2ح-9

 آف، دیگؼ ًؼؼ ة٥ ًؼؼ یک از ؿ٨زی آجف ٤٦گاـ در گاز٦ا یا ك ق٥ْٞ ّت٨ر از ز٨ٞگیؼی در دی٨ار، یا داؿ ٠ا٤٣غ آجف ک٤٤غق زغا ّى٨ یک ج٨ا٣ایی ة٥

 (529)ص .ق٨د ٠ی گ٘ح٥ ا٣ـساـ یا یکپارچگی
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 ثًىن ٭بٔٸ  7-2-2ح-9

 ّایٙ گیؼد، ٠ی ٚؼار ؿ٨زی آجف ٠ْؼض در آف ٠ٛاةٜ ؿٌش ک٥ ٤٦گا٠ی در آف ؿٌش د٠ای کؼدف ٠ضغكد ةؼای آجف ک٤٤غق زغا ّى٨ یک ج٨ا٣ایی ة٥

 (529)ص .ق٨د ٠ی گ٘ح٥ ّى٨ ة٨دف

  آس٘ ثَاثَ ىٍ ډٺبيډز ُډبن ډير سأډٕه ثَاْ اثٮبىْ َبْ ډلييىٔز  3-3-2ح-9

 ةیكحؼی٢ از ٣تایغ ركی٥، ةح٢ ؿٌش جؼی٢ ٣ؽدیک ك ص٘ؼق ٦ؼ ةی٢ ةح٢ وعا٠ث ١٦چ٤ی٢ ك ٦ا ص٘ؼق ةی٢ ةح٢ وعا٠ث ٠س٨ؼ، دی٨ار٦ای ك ٦ا داؿ در

 (530)ص .ةاقغ ک١حؼ ٠حؼ، ٠یٞی 25 یا ك دی٨ار یا داؿ وعا٠ث پ٤سٟ یک ٠ٛغار

 (530)ص .ةاقغ ةیكحؼ ٠حؼ ٠یٞی 1500 از ٣تایغ ٦ا جیؼچ٥ ٠ؼکؽ جا ٠ؼکؽ ٨ٗامٜ جیؼچ٥، ةا ٦ای داؿ در

 (532ډير ُډبن ډٺبيډز ىٍ ثَاثَ آس٘ ثَاْ ٭بٔٸ ثًىن ىاڃ )ٛ  1-2ح-9ػييڃ 

 
   (545)ص، )٭بٔٸ ثًىن( ىٍ ىًٔاٍَب    ډير ُډبن ډٺبيډز ىٍ ثَاثَ آس٘   8-2ح-9ػييڃ 

 
 ٕبَٔ اڅِاډبر ىًٔاٍَب  3-7-2ح-9

 ىًٔاٍَب اوٖؼبڇ ي ثًىن ٭بٔٸ اْ، ٕبٌُ ٽٶبٔز ثَ ثَٹٓ ي سإٕٖٔبسٓ َبْ كٶٌَ اطَ  2-3-7-2ح-9

 ص٘ؼق ٠ضٜ در دی٨ار وعا٠ث کا٦ف از ةاقغ، ک١حؼ ٠حؼ٠ؼةِ ؿا٣حی 100 از دی٨ار ی ركی٥ ؿٌش ٠حؼ٠ؼةِ 5 ٦ؼ در ٦ا ص٘ؼق ؿٌش ک٥ م٨رجی در

ی  گ٨دی ص٘ؼق ٧٤٠ای دی٨ار وعا٠ث ةا ةؼاةؼ ةایغ 9-2پ-9 زغكؿ در اؿح٘ادق ٨٠رد  وعا٠ث دی٨ار،  م٨رت، ای٢ ٔیؼ در. ٨١٣د ٣ُؼ مؼؼ ج٨اف ٠ی

 (546)ص.گؼدد ٨ُ٤٠ر جأؿیـاجی ك یا ةؼٚی

 ىًٔاٍَب ٕبَُبْ ٽٶبٔز ثَ ٕٙبٍَب اطَار  3-3-7-2ح-9

 ١٣ای٤غ: ٠ی ١ّٜ ًؼ٥ٗ یک م٨رت ة٥ ک٥ دی٨ار٦ایی در (اڅٴ

 .ق٨د ٠ی ٣ُؼ مؼؼ قیار كز٨د از ةاقغ، د٦ا٥٣ ز٧ث در قیار ا٠حغاد اگؼ. 1

 ةاقغ، ک١حؼ اؿث جؼ ةؽرگ ک٥ کغاـ ٦ؼ دی٨ار، ارج٘اع 40/0 یا ك دی٨ار وعا٠ث ةؼاةؼ 4 از آف ٨ًؿ ك ة٨دق د٦ا٥٣ ةؼ ٨١ّد ز٧ث در قیار ا٠حغاد اگؼ -2

 (547)ص .گؼدد ٠ی ٠ضاؿت٥ قیار ادؼ در دی٨ار ی یاٗح٥ کا٦ف وعا٠ث اؿاس ةؼ الٔؼی وؼیب م٨رت ای٢ ٔیؼ در. ق٨د ٠ی ٣ُؼ مؼؼ قیار كز٨د از

 :٦ـح٤غ ًؼ٥ٗ دك رٗحار دارای ک٥ دی٨ار٦ایی در (ة

ك یا در ٨٠اردی ک٥ قیار ركی دی٨ار ة٥ م٨رت  ةاقغ، ک١حؼ ،   دی٨ار، ارج٘اع ٣نٖ از آف ٨ًؿ ك ة٨دق ٚائٟ م٨رت ة٥ دی٨ار ركی قیار ک٥ ٨٠اردی در

ةؼ  را دی٨ار الٔؼی ٣ـتث ج٨اف ٠ی م٨رت ای٢ ٔیؼ در. ق٨د ٠ی ٣ُؼ ، ک١حؼ ةاقغ، از ادؼات قیار مؼؼ  اٗٛی ة٨دق ك ٨ًؿ آف از ٣نٖ ٨ًؿ دی٨ار، 

 پا٣ٜ دك ة٥ را امٞی دی٨ار ک٥ گاق جکی٥ ةغكف كز٥ یک م٨رت ة٥ را دی٨ار در قیار ٠ضٜ یا ك کؼد؛ ٠ضاؿت٥ قیار ادؼ در یاٗح٥ ٠ت٤ای وعا٠ث کا٦ف

 (547)ص .٨١٣د ٨ُ٤٠ر ک٤غ، ٠ی جٛـیٟ

 ىًٔاٍَب ثًىن ٭بٔٸ ٔب ي اوٖؼبڇ ثَ ٕٙبٍ اطَار  4-3-7-2ح-9

 (547)ص :٣ُؼ ٨١٣د مؼؼ ج٨اف ٠ی زیؼ در( پ) جا( اٖٝ) ٨٠ارد در دی٨ار ة٨دف ّایٙ یا ك ا٣ـساـ ةؼ قیار٦ا از ادؼات
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 مبحث  نهم مقررات ملی ساختمان عــــــمران 1در22 9فصل 

  9  مبحث

 .٣تاقغ ٠حؼ ٠یٞی 30 از ةیكحؼ قیار ١ّٙ (اڅٴ

 .٣تاقغ ةیكحؼ ٠حؼ٠ؼةِ ؿا٣حی 10 از قیار ّؼوی ٠ٌِٛ ؿٌش (ة

 ٍيٗ هَدبٔٓ )ٍيٗ ثٖز ي ثىي(  3ح-9دًٕٕز 

 ٥َف ډٺبيڇ ىٍ ثَاثَ ُڅِڅٍ ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗ ثٖز ي ثىي  8-3ح-9

 ػِئٕبر آٍډبسًٍثىيْ ثٖز َب  3-8-3ح-9

 ةؼآكردق را زیؼ و٨اةي ك یاة٤غ؛ ا٠حغاد ی دارای ةـث، ٣اصی٥ یا ك ّى٨ ّؼض کٜ در ز٧ات ٠حْا٠غ كآر٠اج٨ر٦ای ّؼوی ةایغ در   3-3-8-3ح-9

 (571)ص .ؿاز٣غ

 .ةاق٤غ ؿازگار( ج جا اٖٝ) 2-3-3-6-20-9 ة٤غ در قغق ارائ٥ زؽئیات ةا (اڅٴ

   ة(  

   
 ك( 2-20-9) ی راة٥ٌ دك از آ٠غق دؿث ة٥ ٠ٛغار جؼی٢ ةؽرگ اؿاس ةؼ ج٤گ ةـح٥ ٨٣ع از ّى٨ ٠ٌِٛ کٜ در ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای ةؼای صغاٜٚ  

 (571)ص. گؼدد جْیی٢( 9-20-3)

 (571)ص .ةیكحؼ ٣تاقغ 5-3پ-9 زغكؿ ٠ٛادیؼ از ّى٨ ٨ًٝی ٠ض٨ر ا٠حغاد در ّؼوی آر٠اج٨ر٦ای ی ٗام٥ٞ (ح

 ؿاؽ یا ؿ٤ساٚی ٦ؼ ی گ٨ق٥ و٤١اً. ٣تاقغ ٠حؼ ةیكحؼ ٠یٞی 200 از اٗٛی ز٧ث در ٦ٟ ك ٚائٟ ز٧ث در ٦ٟ ٦ا ؿ٤ساٚی ك دكرگیؼ٦ا ؿاؽ ی ٗام٥ٞ (ر

 (572)ص .ةاقغ جؼ ةؽرگ یا ك ظ٨د ٌٚؼ ةا ةا ٌٚؼ ٠ْادؿ ٨ًٝی آر٠اج٨ر یک ی درةؼدار٣غق دكرگیؼ،

 (572)ص٭١َٓ آٍډبسًٍَبْ ْ ٵبٝچٍ ډلييىٔز  5-3ح-9 ػييڃ

 
 سَٻ ٽىشَڃ  10-3ح-9

 آر٠اج٨ر٦ای از ای قتک٥ دارای ةایغ ا٣غ، قغق ًؼاصی پی٨ؿث ای٢ و٨اةي اؿاس ةؼ ک٥ ٦ا( قا٨ٝدق ك ٦ا داؿ زؽ ة٥) ٦ا آف از ٦ایی ٚـ١ث یا اّىا ٦ا، ؿازق

 ٣ـتث. ٨١٣د اؿح٘ادق اؿث، قغق دادق 2-4-3پ-9 ة٤غ در ک٥ داظٞی ةـح٧ای جؼؾ ک٤حؼؿ آر٠اج٨ر از ج٨اف ٠ی ٨ُ٤٠ر ةغی٢. ةاق٤غ جؼؾ ک٤حؼؿ

 جؼؾ ک٤حؼؿ آر٠اج٨ر. ق٨د ةیكحؼ ٠حؼ ٠یٞی 300 از ٣تایغ آر٠اج٨ر٦ا ای٢ ی ٗام٥ٞ ك ةاقغ؛ 002/0 از ک١حؼ ٣تایغ ا٠حغاد ٦ؼ در جؼؾ ک٤حؼؿ ةؼای آر٠اج٨ر

 (573)ص .گؼدد ٨ُ٤٠ر ة٤غ ك ةـث ٠غؿ در ة٤غ کككی ٠ضاؿتاجی آر٠اج٨ر ٨٤ّاف ة٥ ج٨ا٣غ ٠ی ق٨د، ٧٠ار ظ٨ةی ة٥ ک٥ م٨رجی در

 َب ثشىٓ ٍيٗ ٥َاكٓ ٕبىٌ ٕبهشمبن  6ح-9

 ٥َاكٓ اػِاء ٕٕٖشڈ ٹبة همٚٓ  2-6ح-9

 َب   ىاډىٍ ٽبٍثَى ي ډلييىٔز  1-2-6ح-9

 ٠ـک٣٨ی کارةؼی دارای اؿث ک٥ در آف ًتٛات ٗٛي ظا٨٣اری دك ك یک ٠ـک٣٨ی ٠ؼجت٥ ک٨جاق ٦ای ؿاظح١اف ةؼای ركش ًؼاصی دا٥٤٠ کارةؼد ای٢ -1

 (593)ص. ٣غار٣غ ٚؼار گـٜ ٣ؽدیک ك ةاق٤غ ٠ی

 . ةاقغ ٠حؼ 12 ج٨ا٣غ از ركی پی ٠یصغاکذؼ ارج٘اع ؿاظح١اف  -2

 .ةاقغ ٠ی ظؼپكح٥ یک ك ًت٥ٛ ؿ٥ زیؼز٠ی٢ اصحـاب ةا جْغاد ًتٛات ؿاظح١اف -3

 (594)ص .ةاقغ ک١حؼ آف زیؼ ًت٥ٛ ارج٘اع از درمغ 10 از ةیف ٣تایغ ًت٥ٛ ٦ؼ ارج٘اع ك ةاقغ ٠ی ٠حؼ 2/3 ًتٛات ارج٘اع صغاکذؼ -4

 .ةاقغ ٠ی ٠حؼ 10 آف ٨ًؿ ك ٠حؼ 8 ؿاظح١اف ّؼض صغاکذؼ -5

 .ةاقغ ٠ی د٦ا٥٣ 2 ةؼاةؼ ّؼض ز٧ث در ٦ٟ ك ٨ًؿ ز٧ث در ٦ٟ ٦ا د٦ا٥٣ جْغاد -6

 .ةاق٤غ ٠ی ٠حؼ 5 صغاکذؼ ك 3 صغاٜٚ ٦ا د٦ا٥٣ اةْاد -7

 ٠حؼ ٠یٞی 600 ة٥ اال٠کاف پؼ٦یؽ ق٨د. در م٨رت كز٨د، صغاکذؼ اظحالؼ جؼاز در یک ًت٥ٛ ةایغ ؿاظح١اف ةایغ صحی ًت٥ٛ یک از اظحالؼ جؼاز در -8

 (594)ص .ق٨د ٠ضغكد

 .ةاق٤غ ٠ی ة٨ٞؾ جیؼچ٥ ٨٣ع از ٦ا ؿٖٛ -9

 .ةاقغ ركا٣گؼا ٣تایغ ك ةاقغ 3 جا 1 ٨٣ع ج٨ا٣غ ٠ی ظاؾ جیپ -10

 (594)ص .ق٣٨غ ٠ٞض٨ظ ًؼاصی در ةایغ( آر٠اج٨ر ك ةح٢ دكاـ)  1پ-9 پی٨ؿث و٨اةي -11
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  9  مبحث

 َب ٙبڅًىٌ ي َب سَٕؿٍ َب، ٕشًن سََٕب، ٥َاكٓ  3-6ح-9

 صاٝث ركاؿ ای٢ از اؿح٘ادق. اؿث قغق دادق ك پی ؿاظح١اف ؿٖٛ ؿح٨ف، جیؼ، ؿادق ًؼاصی ةؼای ركاٝی 4-3-6پ-9 اٝی 1-3-6پ-9 ة٤غ٦ای در

 اًالّات اؿث الزـ. ک٤غ اؿح٘ادق ؿاظح١اف اّىای ًؼاصی ةؼای ٠تضخ ای٢ ٦ای ةعف ؿایؼ و٨اةي ٨١٦ارق از ج٨ا٣غ ٠ی ًؼاح ٤٧٠غس ك داقح٥ را١٤٦ا

 (594ک٤حؼؿ ق٣٨غ. )ص ٣یؽ ًؼاح ٤٧٠غس ج٨ؿي 4-3-6پ-9 اٝی 1-3-6پ-9 ة٤غ٦ای در قغق دادق

 سَٕ ٥َاكٓ  1-3-6ح-9

 صاالت ج١اـ ةؼای داظٞی جیؼ٦ای -2. گؼد٣غ ٠ی ة٤غی جٛـیٟ 1-6پ-9 قکٜ ٠ٌاةٙ "پیؼا٣٨٠ی جیؼ٦ای" ك "داظٞی جیؼ٦ای" دؿح٥ دك ة٥ جیؼ٦ا -1

 (594)ص .ق٨د ٠ی جْیی٢ ة٤غی جیپ ة٥ ج٨ز٥ ةا ٦ا آف ك آر٠اج٨ر٦ای ةاق٤غ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 300 ارج٘اع ك ٠حؼ ٠یٞی 400 ّؼض ة٥

 .ق٣٨غ ٠ی جْیی٢ جیؼ٦ا ة٤غی جیپ ة٥ ةا ج٨ز٥ ٦ا آف آر٠اج٨ر٦ای ك ارج٘اع ك ة٨دق ٠حؼ ٠یٞی 400 ّؼض ة٥ صاالت ج١اـ ةؼای پیؼا٣٨٠ی جیؼ٦ای -3

 (594)ص

 
 (595)صسََٕبْ ىاهچٓ ي دَٕاډًوٓ   1-6ح-9ٙپڄ 

  (595)صسٕخ ثىيْ سََٕب   1-6ح-9ػييڃ 

 

 
 (595)صځٌاٍْ ډٕبوٓ ي ٽىبٍْ سََٕب  ډلڄ آٍډبسًٍ  2-6ح-9ٙپڄ 

 

 1سٕخ 

 زغكؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا جیؼ٦ا ٣یاز ٨٠رد آر٠اج٨ر٦ای ٠ٛغار. ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 300 ٦ا آف ارج٘اع ك ٠حؼ ٠یٞی 400 ةا ةؼاةؼ داظٞی جیؼ٦ای ج١ا٠ی ّؼض -اڅٴ

 (596)ص. گؼدد ٠ی جْیی٢ 2-6پ-9
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 مبحث  نهم مقررات ملی ساختمان عــــــمران 1در22 9فصل 

  9  مبحث

 زغكؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا جیؼ٦ا ٣یاز ٨٠رد آر٠اج٨ر٦ای ٠ٛغار. ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 400 ٦ا آف ارج٘اع ك ٠حؼ ٠یٞی 300 ةا ةؼاةؼ پیؼا٣٨٠ی جیؼ٦ای ج١ا٠ی ّؼض -ة

 (596)ص .گؼدد ٠ی جْیی٢ 3-6پ-9

10 ) 1 سٕخ ىاهچٓ سََٕبْ ٭١َٓ ي ٥ًڅٓ آٍډبسًٍَبْ  2-6ح-9 ػييڃ
2

 (596)ٛ (ډشَډَث٬ ډٕچٓ 

 

10 ) 1آٍډبسًٍَبْ ٥ًڅٓ ي ٭١َٓ سََٕبْ دَٕاډًوٓ سٕخ   3-6ح-9ػييڃ 
2

 (597ډٕچٕمشَډَث٬( )ٛ 

 
 2سٕخ 

 زغكؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا جیؼ٦ا ٣یاز ٨٠رد آر٠اج٨ر٦ای ٠ٛغار. ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 300 ٦ا آف ارج٘اع ك ٠حؼ ٠یٞی 400 ةا ةؼاةؼ داظٞی جیؼ٦ای ج١ا٠ی ّؼض -اڅٴ

 (597)ص. گؼدد ٠ی جْیی٢ 4-6پ-9

-9 زغكؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا جیؼ٦ا ٣یاز ٨٠رد آر٠اج٨ر٦ای ٠ٛغار. ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 400 ارج٘اع ك ٠حؼ ٠یٞی 400 ةا ةؼاةؼ پیؼا٣٨٠ی جیؼ٦ای ج١ا٠ی ّؼض -ة

 (597)ص .گؼدد ٠ی جْیی٢ 5-6پ
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  9  مبحث

10 ) 2آٍډبسًٍَبْ ٥ًڅٓ ي ٭١َٓ سََٕبْ ىاهچٓ سٕخ   4-6ح-9ػييڃ 
2

 (598ډٕچٕمشَډَث٬( )ٛ 

 

10 ) 2آٍډبسًٍَبْ ٥ًڅٓ ي ٭١َٓ سََٕبْ دَٕاډًوٓ سٕخ   5-6ح-9ػييڃ 
2

 (599ډٕچٕمشَډَث٬( )ٛ 

 
 

 3سٕخ 

 زغكؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا جیؼ٦ا ٣یاز ٨٠رد ٠ٛغار آر٠اج٨ر٦ای. ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 300 ٦ا آف ارج٘اع ك ٠حؼ ٠یٞی 400 ةا ةؼاةؼ داظٞی جیؼ٦ای ج١ا٠ی ّؼض -اڅٴ

 (600)ص. گؼدد ٠ی جْیی٢ 6-6پ-9

-9 زغكؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا جیؼ٦ا ٣یاز ٨٠رد آر٠اج٨ر٦ای ٠ٛغار. ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 400 ارج٘اع ك ٠حؼ ٠یٞی 400 ةا ةؼاةؼ پیؼا٣٨٠ی جیؼ٦ای ج١ا٠ی ّؼض -ة

 (600)ص .گؼدد ٠ی جْیی٢ 7-6پ

 
 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

188 
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  9  مبحث

10 ) 3آٍډبسًٍَبْ ٥ًڅٓ ي ٭١َٓ سََٕبْ ىاهچٓ سٕخ   6-6ح-9ػييڃ 
2

 (600ډٕچٕمشَډَث٬( )ٛ 

 

10 ) 3آٍډبسًٍَبْ ٥ًڅٓ ي ٭١َٓ سََٕبْ دَٕاډًوٓ سٕخ   7-6ح-9ػييڃ 
2

 (601ډٕچٕمشَډَث٬( )ٛ 

 
  4 سٕخ

 زغكؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا جیؼ٦ا ٣یاز ٨٠رد آر٠اج٨ر٦ای ٠ٛغار. ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 300 ٦ا آف ارج٘اع ك ٠حؼ ٠یٞی 400 ةا ةؼاةؼ داظٞی جیؼ٦ای ج١ا٠ی ّؼض -اٖٝ

 (602)ص. گؼدد ٠ی جْیی٢ 8-6پ-9

 زغكؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا جیؼ٦ا ٣یاز ٨٠رد آر٠اج٨ر٦ای ٠ٛغار. ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 450 ٦ا آف ارج٘اع ك ٠حؼ ٠یٞی 400 ةا ةؼاةؼ پیؼا٣٨٠ی جیؼ٦ای ج١ا٠ی ّؼض -ة

 (602)ص .گؼد٣غ ٠ی جْیی٢ 9-6پ-9
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  9  مبحث

10 ) 4آٍډبسًٍَبْ ٥ًڅٓ ي ٭١َٓ سََٕبْ ىاهچٓ سٕخ   8-6ح-9ػييڃ 
2

 (602ډٕچٕمشَډَث٬( )ٛ 

 

10 ) 4آٍډبسًٍَبْ ٥ًڅٓ ي ٭١َٓ سََٕبْ دَٕاډًوٓ سٕخ   9-6ح-9ػييڃ 
2

 (603ډٕچٕمشَډَث٬( )ٛ 

 
  5 سٕخ

 زغكؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا جیؼ٦ا ٣یاز ٨٠رد آر٠اج٨ر٦ای ٠ٛغار. ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 300 ٦ا آف ارج٘اع ك ٠حؼ ٠یٞی 400 ةا ةؼاةؼ داظٞی جیؼ٦ای ج١ا٠ی ّؼض -اڅٴ

 (604)ص. گؼدد ٠ی جْیی٢ 10-6پ9

-9 زغكؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا جیؼ٦ا ٣یاز ٨٠رد آر٠اج٨ر٦ای ٠ٛغار. ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 450 ارج٘اع ك ٠حؼ ٠یٞی 400 ةا ةؼاةؼ پیؼا٣٨٠ی جیؼ٦ای ج١ا٠ی ّؼض -ة

 (604)ص .گؼدد ٠ی جْیی٢ 11-6پ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

191 

 مبحث  نهم مقررات ملی ساختمان عــــــمران 1در22 9فصل 

  9  مبحث

10 ) 5آٍډبسًٍَبْ ٥ًڅٓ ي ٭١َٓ سََٕبْ ىاهچٓ سٕخ   10-6ح-9ػييڃ 
2

 (604ډٕچٕمشَډَث٬( )ٛ 

 

10 ) 5آٍډبسًٍَبْ ٥ًڅٓ ي ٭١َٓ سََٕبْ دَٕاډًوٓ سٕخ  11-6ح-9ػييڃ 
2

 (605ډٕچٕمشَډَث٬( )ٛ 

 
 6سٕخ 

 زغكؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا جیؼ٦ا ٣یاز ٨٠رد آر٠اج٨ر٦ای ٠ٛغار. ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 300 ٦ا آف ارج٘اع ك ٠حؼ ٠یٞی 400 ةا ةؼاةؼ داظٞی جیؼ٦ای ج١ا٠ی ّؼض -اڅٴ

 (605)ص. گؼدد ٠ی جْیی٢ 12-6پ9

-9 زغكؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا جیؼ٦ا ٣یاز ٨٠رد آر٠اج٨ر٦ای ٠ٛغار. ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 500 ارج٘اع ك ٠حؼ ٠یٞی 400 ةا ةؼاةؼ پیؼا٣٨٠ی جیؼ٦ای ج١ا٠ی ّؼض -ة

 (605)ص .گؼدد ٠ی جْیی٢ 13-6پ

 

 

 

 

 

 
 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 سخته ولی با ما آسونه مبحث   نهم مقررات ملی ساختمان

  9  مبحث

10 ) 6آٍډبسًٍَبْ ٥ًڅٓ ي ٭١َٓ سََٕبْ ىاهچٓ سٕخ   12-6ح-9ػييڃ 
2

 (606ډٕچٕمشَډَث٬( )ٛ 

 

10 ) 6آٍډبسًٍَبْ ٥ًڅٓ ي ٭١َٓ سََٕبْ دَٕاډًوٓ سٕخ  13-6ح-9ػييڃ 
2

 (607ډٕچٕمشَډَث٬( )ٛ 

 
 

 7 سٕخ

ةاقغ. ٠ٛغار آر٠اج٨ر٦ای ٨٠رد ٣یاز جیؼ٦ا ةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ  ٠حؼ ٠ی ٠یٞی ٦300ا  ٠حؼ ك ارج٘اع آف ٠یٞی 400ّؼض ج١ا٠ی جیؼ٦ای داظٞی ةؼاةؼ ةا  -اڅٴ

 (607گؼدد. )ص جْیی٢ ٠ی 14-6پ9

-٦9ای ٨٠رد ٣یاز جیؼ٦ا ةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ ةاقغ. ٠ٛغار آر٠اج٨ر ٠حؼ ٠ی ٠یٞی ٠500حؼ ك ارج٘اع  ٠یٞی 400ّؼض ج١ا٠ی جیؼ٦ای پیؼا٣٨٠ی ةؼاةؼ ةا  -ة

 (607گؼدد. )ص جْیی٢ ٠ی 15-6پ

 

 

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

191 

 مبحث  نهم مقررات ملی ساختمان عــــــمران 1در22 9فصل 

  9  مبحث

10 ) 7آٍډبسًٍَبْ ٥ًڅٓ ي ٭١َٓ سََٕبْ ىاهچٓ سٕخ   14-6ح-9ػييڃ 
2

 (608ډٕچٕمشَډَث٬( )ٛ 

 

10 ) 7آٍډبسًٍَبْ ٥ًڅٓ ي ٭١َٓ سََٕبْ دَٕاډًوٓ سٕخ  15-6ح-9ػييڃ 
2

 (609ډٕچٕمشَډَث٬( )ٛ 

 
 8 سٕخ

ةاقغ. ٠ٛغار آر٠اج٨ر٦ای ٨٠رد ٣یاز جیؼ٦ا ةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ  ٠حؼ ٠ی ٠یٞی ٦300ا  ٠حؼ ك ارج٘اع آف ٠یٞی 400ّؼض ج١ا٠ی جیؼ٦ای داظٞی ةؼاةؼ ةا  -اڅٴ

 (609گؼدد. )ص جْیی٢ ٠ی 16-6پ9

-٦9ای ٨٠رد ٣یاز جیؼ٦ا ةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ ةاقغ. ٠ٛغار آر٠اج٨ر ٠حؼ ٠ی ٠یٞی ٠500حؼ ك ارج٘اع  ٠یٞی 400ّؼض ج١ا٠ی جیؼ٦ای پیؼا٣٨٠ی ةؼاةؼ ةا  -ة

 (609گؼدد. )ص جْیی٢ ٠ی 17-6پ

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 سخته ولی با ما آسونه مبحث   نهم مقررات ملی ساختمان

  9  مبحث

10 ) 8آٍډبسًٍَبْ ٥ًڅٓ ي ٭١َٓ سََٕبْ ىاهچٓ سٕخ   16-6ح-9ػييڃ 
2

 (610ډٕچٕمشَډَث٬( )ٛ 

 

10 ) 8آٍډبسًٍَبْ ٥ًڅٓ ي ٭١َٓ سََٕبْ دَٕاډًوٓ سٕخ  17-6ح-9ػييڃ 
2

 (611ډٕچٕمشَډَث٬( )ٛ 

 
 (611)ص .گؼد٣غ ٠ی ٠كعل زیؼ اقکاؿ اؿاس ةؼ جیؼ٦ا غیآر٠اج٨رة٤ زؽئیات -4

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 مبحث  نهم مقررات ملی ساختمان عــــــمران 1در22 9فصل 

  9  مبحث

 (611)ص. ق٨د ٠ی ٣نٖ جیؼ ٠یا٥٣ ؿ١ث ة٥( ؿح٨ف ك جیؼ اجناؿ گؼق) گاق جکی٥ ةؼ از ٠ٌِٛ ارج٘اع ةؼاةؼ 2 ةؼاةؼ ٨ًٝی در ٦ا ظا٨٠ت ٗام٥ٞ -اڅٴ

 .دادق ق٨د ٚؼار گا٦ی جکی٥ كز٥ از ٠حؼ ٠یٞی 50 ةؼاةؼ صغاکذؼ ای ٗام٥ٞ در ةایغ ةـح٥ ظا٨٠ت ٣عـحی٢ -ة

 . ةاق٤غ داقح٥ كز٨د ٠حؼ ٠یٞی 12 ٌٚؼ صغاٜٚ ةا ؿؼجاؿؼی آر٠اج٨ر دك ةایغ ٠ٌِٛ پایی٢ ك ةاال در -ح

 60 از ک١حؼ ٣تایغ ٠ـحٛیٟ ٨ًؿ ک٥ ةاق٤غ داقح٥ ٠ـحٛیٟ ٨ًؿ   6 صغاٜٚ اوا٥ٗ ة٥ درز٥ 135 ظٟ ٠یٞگؼد آزاد ا٣ح٧ای در ةایغ ٦ا ظا٨٠ت -ر

 (612)ص .ةاقغ ٠حؼ ٠یٞی

 
 (612ػِئٕبر آٍډبسًٍځٌاٍْ ىٍ سَٕ )ٛ  3-6ح-9ٙپڄ 

 ٕشًن ٥َاكٓ  2-3-6ح-9
 (614)ص. گؼد٣غ ٠ی جْیی٢ 18-6پ-9 زغكؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا پالف در آف ٠کاف ك ًت٥ٛ ؿاظح١اف، اةْاد اؿاس ةؼ ؿح٨ف ٠كعنات -1

 .گؼد٣غ ٠ی ة٤غی جٛـیٟ "ک٤اری ؿح٨ف" ك "٠یا٣ی ؿح٨ف "،"داظٞی ؿح٨ف" دؿح٥ ؿ٥ ة٥ پالف در ٦ا ؿح٨ف -2

 
 (614دالن )ٛ ىٍ "ٽىبٍْ " ي "ډٕبوٓ " ،"ىاهچٓ " َبْ ٕشًن  6-6 ح9 ٙپڄ

 

 

 

 

 

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 سخته ولی با ما آسونه مبحث   نهم مقررات ملی ساختمان

  9  مبحث

 (619گؼد٣غ. )ص ٠كعل ٠ی 8-6پ-٦9ا ةؼ اؿاس قکٜ  زؽئیات آر٠اج٨رة٤غی ؿح٨ف -3

 
 (619ػِئٕبر آٍډبسًٍځٌاٍْ ىٍ ٕشًن ي يٝچٍ آٍډبسًٍ )ٛ  8-6ح-9ٙپڄ 

  ٙبڅًىٌ ٥َاكٓ  4-3-6ح-9

ك پی جک ک٥ ٣یؼك٦ای ؿح٨ف ٠یا٣ی را ة٥  ک٤غ، ٤٠حٜٛ ٠ی ز٠ی٢ ة٥ را ک٤اری ك ٦ای گ٨ق٥ ٣یؼك٦ای ؿح٨ف ک٥ ٨٣اری قا٨ٝدق ٨٣ع دك ة٥ ؿاظح١اف پی

 (621ا٣غ. )ص ک٤غ، در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغق ز٠ی٢ ٤٠حٜٛ ٠ی

 پایی٢ ك ةاال در ٠حؼ ٠یٞی 250ة٥ ٗام٥ٞ  20ةاقغ ك دارای دك قتک٥ ٠یٞگؼد ١٣ؼق  ٠ی 7/2×  7/2پی ؿح٨ف ٠یا٣ی از ٨٣ع پی جک ٠ؼةِ ة٥ اةْاد  -1

 (621)ص .ةاقغ ٠ی

 ةاقغ. ٠ی ٠حؼ 5/1 ّؼض ة٥ ٨٣اری ٨٣ع از گ٨ق٥ ك ک٤اری ٦ای ؿح٨ف قا٨ٝدق -2

 گؼدد. ٠ی جْیی٢ ظاؾ ةا ١اسج در ٠ٛاًِ و٨اةي ٠ٌاةٙ ةح٢ پ٨قف وعا٠ث -3

 .ةاقغ ٠ی 9-6پ-9 قکٜ اؿاس ةؼ ٨٣اری ٦ای قا٨ٝدق آر٠اج٨رة٤غی ٠٨١ّی زؽئیات -4

 (621)ص .ک٤غ ٠ی پیغا کا٦ف ٣نٖ ة٥ ک٤اری ٦ای ؿح٨ف زیؼ در آر٠اج٨ر٦ا ٨ٗامٜ -5

 .ق٣٨غ ٠ی ٠حنٜ 6-3-15-9 ة٤غ ًتٙ راةي ٦ای کالؼ ةا ز٧ث دك ٦ؼ در ک٤اری ٦ای پی ة٥ ٠یا٣ی ٦ای پی -6

��ث 
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و




