تزجوِ استاًذارد
ASCE 25-97
استاًذارد ادٍات قطع جزیاى گاس حساس تِ
سلشلِ
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 -1کلی:
هغبثك ایي استبًساضز ،اثعاضّبی هَضز ًیبظ زض ایي آییي ًبهِ ثبیس ثب هطرػبت وبضثطزی ANSI Z 21.21
هغبثمت زاضتِ ثبضٌس.
 -1-1گستزُ:
ایي استبًساضز حسالل ذَاستِ ّبی هَضز ًیبظ ثطای اثعاضّبی ذَزوبض لغغ گبظ زض حیي ٍلَع ظلعلِ ضا زض
ثطزاضز ٍ ضبهل اثعاضّبی هىبًیىی هی گطزز وِ ضبهل یه لسوت حسگط ٍ یه لسوت لغغ خطیبى گبظ
هی ثبضس .اخعا ٍ لغؼبت اثعاضّب زض ایي استبًساضز هطرػبت وبضثطزی  ANSI Z 21.21لطاض ًگطفتِ ٍ
هی تَاًس عجك استبًساضزّبی غٌؼتی ٍیب وبضثطزی هؤسسِ هلی استبًساضزّبی آهطیىب لطاض گیطز.
 -2-1قاتلیت کارتزد:
تطویت ّبی هؼوَل هَضز ثحث ایي آییي ًبهِ سبظُ ّبی ّوسبى ٍ غیطّوسبى سِ عجمِ ٍ ووتط هی ثبضس،
سغح ػولىطز لطظُ ای هَضز ثحث ایي آییي ًبهِ ثط هجٌبی آذطیي اعالػبت لطظُ ای ػلی الرػَظ
خٌَة وبلیفطًٍیب هی ثبضس .ایي آییي ًبهِ تٌْب خْت ٍسبیلی وِ سَذت ّبی گبظی ّوبًٌس گبظ عجیؼی ٍ
پطٍپبى ،اًتمبل هی زٌّس ،لبثلیت وبضثطز ضا زاضز.
 -1-2-1درجِ تٌذی فطار:
ایي استبًساضز ثطای زستگبُ ّبیی وِ زاضای حساوثط فطبض ػولیبتی گبظ ثِ هیعاى
ثبال ٍ ضبهل  (414 kpa) 60psiلبثلیت اػوبل ضا زاضز.
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 (3/4 kpa) 0/5psiثِ

 -2-2-1هًَتاص:
ایي استبًساضز ثطای اثعاضّبیی وِ ثِ غَضت زلیك ،عجك هطرػبت سبظًسگبى ،هًَتبغ ضسُ ثبضٌس ٍ زض
حبلتی وِ حسبسیت ًسجت ثِ حطوبت لطظُ ای ظهیي ضا زاضًس ،لبثلیت اػوبل ضا زاضز ًِ .ثطای زستگبُ
ّبیی وِ هوىي است زض ثطاثط پبسد زیٌبهیىی سبظُ یب سبیط چیعّبی هطبثِ حسبسیت زاضتِ ثبضٌس.
 -3-1عولکزد:
 -1-3-1رٍش عولکزد:
زستگبُ ّب ٍ اثعاضّب ثبیس خْت ػولىطز ثِ غَضت ذَزوبض عطاحی هی وطزًس .تحطیه وطزى لغغ گبظ
هوىي است ثِ غَضت هستمین ٍ یب غیطهستمین ٍ ثِ ٍسیلِ زستگبُ ّبی هىبًیىی یب سبیط ٍسبیلی اًدبم
گیطز.
 -2-3-1ضطایظ ػولىطز:
اثعاضّبی تحت پَضص ایي استبًساضز ثبیس لبثلیت ػولىطز زض زهبی پیطاهًَی

 10  Fتب

 23 C )150 Fتا  (66 Cضا زاضا ثبضٌس هگط ایي وِ سبظًسُ هحسٍزُ زهبی حسالل یب حساوثطی ضا ثطای
ػولىطز حطاضتی هطرع وٌس.
 -3-3-1هطخصات فٌی فطاری:
توبهی اضخبػبت ثِ  psiزض توبم ایي استبًساضز ضبهل فطبض سٌدیسُ ضسُ اظ ضٍی گیح هی ثبضس هگط ایي
وِ ثِ عطیك زیگطی اضبضُ ضسُ ثبضس.
ً -4-1طاًِ گذاری:
 -1-4-1تزچسة ثاتت:
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زض هدوَع ّط اثعاض ٍ ٍسیلِ ای وِ اظ استبًساضزّبی  ANSI Z 21.21ثطذَضزاض ثبضس ثبیس زاضای ًطبى
ثبثت وِ ثیبًگط استبًساضزّبی ایي آییي ًبهِ ثبضس.
ASCE 25-97
 -2-4-1احتیاط ّای در حیي ًصة:
توبهی اثعاضّب ٍ ٍسبیلی وِ ثطچست ّبی حبٍی اذغبض ثط ضٍی آًْب ًػت ضسُ است زض زاذل خؼجِ
ّبی ثبضگیطی لطاض زاضًس.
احتیاط :ایي اثعاضّب ثبیس تَسظ ًػبة ٍاخس ضطایظ ٍ تحت ضاٌّوبیی ّبی وبضذبًِ سبظًسُ ًػت گطزز
ٍ اگط تحت ّط ضطایظ ًػت ثب ػیت ّوطاُ ثبضس ،ثبیس زٍثبضُ ثطضسی ٍ ًػت گطزز.
 -3-4-1احتیاط ّای در حیي تزگطت تِ حالت اٍلیِ:
توبهی اثعاضّب ٍ زستگبُ ّب ثبیس حبٍی پیبم احتیبط ثِ ضطح ظیط ثبضٌس:
پس اظ تحطیه ایي ٍسیلِ،آى ضا ثِ حبلت اٍل ثطگطزاًیسُ

( ٍ )Resetپس اظ آى وِ یه فطز شیػالح

ػسم ذطٍج گبظ ٍ ػسم ًطت ضا تأییس وطز .زستگبُ ثِ سطٍیس ثطگطزاًسُ هی ضَز.
 -5-1ضواًت:
سبظًسگبى ثبیس لبثلیت زستگبُ ضا زض ظهبى ّبی هطرع ضسُ زض ایي آییي ًبهِ ضا تضویي وٌٌس.
 -2ساخت:
 -1-2کلی:
سبذت لغؼبت زض ایي استبًساضز ثیبى ًطسُ ٍلی ثبیس زاضای هفَْم ٍ ضٍش وبض هٌغمی ،ایوي ٍ پبیساض
ثبضس .زض حبلت ولی هًَتبغ ثبیس ثِ غَضت هطتت ٍ ثب پطسٌل هدطة ٍ ثب حساوثط زلت غَضت گیطز.
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توبم تَضیحبت زض ذػَظ سبذت ثط هجٌبی ضٍش ّبی خسیس .هوىي است زض عی هطاحل سبذت
هؼوَالً ثِ ٍلَع ثِ پیًَسز یب ّوبًٌس سبیط سبذت ٍ سبظّب ًیبظهٌس حسالل تدطثِ ٍ وبضآهسی است.
 -1-1-2عالئن تحزیک پذیزی:
ٍسیلِ ثبیس زاضای اثعاضّبی ذبضخی ثطای تؼییي ٍ تطریع ٍلَع یب ػسم ٍلَع تحطیه ،ثسٍى استفبزُ اظ
ٍسبیل ذبظ ثبضس.
 -2-1-2تٌظین هجذد:
زستگبُ پس اظ تحطیه هی تَاًس ًیبظ ثِ تٌظین زستی زاضتِ ثبضس.
 -2-2اعالػبت ٍ تدْیعات هَضز ًیبظ ثطای تْیِ زستگبُ اظ سبظًسُ .سبظًسُ ثبیس اعالػبت ٍ تدْیعات
ظیط ضا ثِ هٌظَض آظهبیص ًوًَِ ای ثط ضٍی ٍسیلِ ّبی ذَز تحت ایي استبًساضز فطاّن ًوبیس.
الفٍ -سیلِ هٌغجك ثط ًوًَِ اًتربثی ثِ ػٌَاى ًوبیٌسُ ای اظ سبیط ٍسیلِ ّب هی ثبضس.
ةٍ -سیلِ تطسین خْت تططیح ّط هسل اظ ٍسیلِ وِ ثِ ػٌَاى ًوًَِ اظ ٍسیلِ ّب اًتربة ضسُ است.
ج -حسالل ٍ حساوثط فطبض ػولیبتی.
ز -هحسٍزُ زهبی هحیغی ػولیبتی.
ضٍ -سیلِ ػىبسی یب ضسن تططیح هطاحل ًػت ٍ هًَتبغ ٍ ذغبّبی هطرع ضسُ ثِ ٍسیلِ سبظًسُ.
م -ضاٌّوبیی ّبی ػولیبتی ثطای گبم ّبی هَضز ًیبظ خْت تٌظین زستگبُ.
ى -ظطفیت ثِ همساض  0/64 ، (37 / 25 MJ / m3 )  1000 Btu / ft 3ثبثت گطاًطی گبظ زض ضطایظ شیل:
 -1زض افت فطبض یه ایٌچ (  )2/54cmستَى آة ثطای ٍسیلِ ای وِ زاضای ثیطتطیي فطبض ػولیبتی
 (3/4kpa) 0/5psiاست.
 -2زض افت فطبض هؼبزل  %10ثیطتطیي فطبض ػولیبتی ثطای ٍسیلِ ای ثب ثیطتطیي فطبض ػولیبتی ثیطتط اظ
.(3/4kpa) 0/5psi
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 -3-2ساخت ٍ ًصة:
 -1-3-2خَردگی ٍ هقاٍهت ضیویایی قطعات خارجی:
ثسًِ ّبی زضیچِ ّب ،غالف ّب ٍ لغؼبت ذبضخی ثبیس ثب استفبزُ اظ هَاز همبٍم زض ثطاثط ػَاهل خَی تْیِ
ضسُ ثبضٌسٍ .سبیل ثبیس تَاًبیی ضسیسى ٍ ػجَض اظ حس هٌسضج زض  ANSI B109ضا زض هَضز هیعاى گبظ
زاضا ثبضٌس.
 -4-2دستَرالعول ّا:
ّوِ ضاٌّوبیی ّبی ضبهل ًػت ٍ ػولیبت غحیح ثبیس تَسظ سبظًسُ اضائِ گطزز .ایي ضاٌّوبیی ّب ٍ
زستَضالؼول ّب ثبیس ثط هجٌبی ػَاهل آظهبیطگبّی ٍ ثِ هٌظَض زلت ٍ هَافك ثَزى ثب ًتبیح آظهبیطگبّی
ثبضس.

ایي دستَرالعول ّا تایذ ضاهل:
الف -ضطح ًػت ایي سیستن ّب ثب استفبزُ اظ ًػبة هدطة وِ زض ایي استبًساضز یب سبیط همطضات لبًًَی
ٍخَز زاضًس.
ة -لعٍم هَافمت ثب استبًساضزّبی هحلی ٍ یب زض غَضت ػسم ٍخَز استبًساضزّبی هحلی ثب
استبًساضزّبی هلی ًفت ٍ گبظ

 ٍ ANSI Z 22.3-1زض غَضت ًیبظ ثب استبًساضزّبی هلی ثطق

.ANSI/NFPA No.70
جً -ػت گبم ثِ گبم ٍ فطآیٌسّبی ثبظزیس ٍ ثبظضسی.
ز -فطآیٌسّبی گبم ثِ گبم ثطای تٌظین هدسز ٍسیلِ ضبهل اعالػبتی وِ یه فطز هدطة وِ زض ایي
استبًساضز هؼطفی ضسُ ،ثتَاًس ػسم ًطتی ضا وٌتطل وٌس.
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ض -زستَضالؼول ّبیی زض هَضز چگًَگی لطاض گیطی زستگبُ ثب تَخِ ثِ ًحَُ لطاض گیطی سبیط سبظُ ّب ٍ
ٍسبیل ٍ سطٍیس هَضز ًیبظ زض آیٌسُ.
م -زستَضالؼول ّبیی زض هَضز چگًَگی سَاض ضسى ٍسیلِ ثِ هٌظَض ضػبیت همطضات ثرص 2-2-1
ى -فضبی آظاز ًجبیس ووتط اظ حسی ثبضس وِ ثطای زستطسی تَغیِ ضسُ ٍ خْت ثطضسی ٍ تست ٍ تٌظین
هدسز ًیبظ است.
ٍ -تَضیحبتی زض هَضز ًحَُ ػولىطز سیستن.
ُ -زستَضالؼول ّبیی ثطای ثبظضسی سیستن ثِ هٌظَض اهٌیت هتساٍم زض حیي ػولىطز وِ تؼییي وٌٌسُ
ضطٍضت ٍ حسالل فطوبًس ثطای ایي ثطضسی ّب هی ثبضس.
ی -زیبگطام افت فطبض -هیعاى خطیبى.
 -5-2تْزُ تزداری هتذاٍم:
ًیبظّبی ثْطُ ثطزاضی هتساٍم زض استبًساضز  ( ANSI Z 21.21فػلً ) 2-10وی تَاًس ثِ هٌظَض ضفتبض
هٌبست ایي زستگبُ ّب زض ایي استبًساضز ثىبض گطفتِ ضَز.

 -3کارایی:
 -1-3صالتت استقزار:
غلیت استمطاض هطرع ضسُ تَسظ سبظًسُ ثبیس ضبهل :هغبثمت حسالل ًیبظّبی ثٌس  -3-2-1ثبضس ،اگط
فطآیٌس ًػت ضبهل ٍسبیل حسگط ثبضس ،زٍضُ تٌبٍة ثعضگتط اظ  0/06ثبًیِ ًوی گطزز.
 -2-3هحذٍدیت تغییز هکاى:
یه ًوًَِ تست ضسُ اظ زستگبُ ،ثؼس اظ ثستِ ضسى زض هَلؼیت هطرع ذَز ًسجت ثِ زستگبُ زض ّط
هَلؼیت ثب هبوعیون تغییط هىبى  45زضخِ اظ ذظ افمی لطاض گطفت.
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ً -3-3وًَِ ّای آسهایطی:
آظهبیص ّب ػالٍُ ثط زاضا ثَزى هطرػبت ثرص  4-3ثبیس حسالل زاضای یه ًوًَِ اظ زستگبُ ًیع ثبضٌس.
 -4-3پاسخ تِ پاراسیت ّای لزسُ ای:
هحسٍزُ حطوت تؼطیف ضسُ پبسد زستگبُ زض ضىل ً 1طبى زازُ ضسُ استً .تبیح آظهبیطگبّی هؤیس ایي
ّستٌس وِ زستگبُ ّب ثب پبسد هطثَط ثِ ضىل  1هغبثمت زاضًس.
سِ ًوًَِ ثِ هٌظَض تغبثك زض ضفتبض لطظُ ای ٍ وبضایی ضفتبض هَضز ًیبظ هی ثبضسّ .ط سِ ًوًَِ ثبیس زٍ ایي
ضفتبض لطظُ ای پیص ثیٌی ضسُ ضطوت وٌٌس .زٍ ًوًَِ زض ووتط اظ
ثیطتطیي فطبض ػولیبتی هطرع ضسُ زض زستگبُ ،تست ضسًس.
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ّ (3/4kpa) 0/5psiط یه ًوًَِ زض

ضىل ح )1-هحسٍزُ تحطیه ثطای ضیط ّبی ذَزوبض لغغ گبظ زض حیي ظلعلِ

ً -1-4-3یاسّای تحزیک ٍ تکار اًذاسی:
حسگطّبی زستگبُ ثبیس تحطیه گطزیسُ ٍ لغغ وٌٌسُ ّب زض

 5ثبًیِ ٌّگبهی وِ تحت ًَسبى سیٌَسی

افمی ظیط لطاض گیطًس:
 -1ضتبة ثیطیٌِ  ٍ (6 / 87 m 2 ) 0 / 7 gظهبى تٌبٍة  0/13ثبًیِ.
s

 -2ضتبة ثیطیٌِ  ٍ (3 / 92 m 2 ) 0 / 4 gظهبى تٌبٍة  0/2ثبًیِ.
s

 -3ضتبة ثیطیٌِ  ٍ (2 / 94 m 2 ) 0 / 3gظهبى تٌبٍة  0/4ثبًیِ.
s

 -4ضتبة ثیطیٌِ  ٍ (2 / 45 m 2 ) 0 / 25gظهبى تٌبٍة  1ثبًیِ.
s
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ایي هَلؼیت ّب ثبیس ثب هحَض افمی حسگطّب ثطذَضز زاضتِ ثبضٌس.
ً -2-4-3یاسّای تحزیک ًطًَذُ:
حسگطّبی زستگبُ ثبیس تحطیه ًگطزیسُ ٍ لغغ وي ّب ضا زض تحت ضطایظ ظیط ثِ هست  5ثبًیِ ٌّگبهی
وِ تحت ًَسبى سیٌَسی افمی ثِ وبض ًیبًساظًس.
 -1ضتبة ثیطیٌِ  (3 / 92 m 2 ) 0 / 4 gثب ظهبى تٌبٍة  0/1ثبًیِ.
s

 -2ضتبة ثیطیٌِ  (1 / 96 m 2 ) 0 / 2 gثب ظهبى تٌبٍة  0/2ثبًیِ.
s

 -3ضتبة ثیطیٌِ  (1 / 47 m 2 ) 0 / 15gثب ظهبى تٌبٍة  0/4ثبًیِ.
s

 -4ضتبة ثیطیٌِ  (0 / 98 m 2 ) 0 / 1gثب ظهبى تٌبٍة  1ثبًیِ.
s

ایي هَلؼیت ّب ثبیس ثب هحَض افمی حسگطّب ثطذَضز زاضتِ ثبضٌس.
 -5-3رٍش ّای آسهایص:
ّط آظهبیص ثبیس ثط ضٍی سِ ًوًَِ اظ ّط زستگبُ اًدبم ضَز .ثب هَافمت سبظًسُ ّط سِ ًوًَِ ثبیس ثِ
غَضت هطبثِ آظهبیص ضًَسٍ .سیلِ ثبیس ثِ غَضت غلت ثِ هیع یب سىَی لبثل تٌظین ٍغل ضَز ٍ
ًیطٍی لطظُ ای هَضز ًیبظ زض خْت ّبی افمی یب ػوَزی ،سیٌَسی ثِ ًوًَِ اػوبل هی ضَز.
حطوت ّبی آظهبیص ثبیس ثِ ٍسیلِ ضتبة ّبی اًساظُ گیطی ضسُ حسگطّبً ،طبى زازُ ضًَس .لَلِ ّبی
سَاض ضسُ ثبیس ثِ ّوبى غَضت ثبلی هبًسُ ٍ ثِ غَضت سَاض ضسُ ثب  6ایٌچ یب  15cmزض سغح هیع یب
سغح غلجی وِ ثِ غَضت غلت ثِ هیع ثستِ ضسُ لطاض گیطًس ،غلیت پبیِ هوىي است ثب استفبزُ اظ
تحمیمبت تَسؼِ یبفتِ آظهبیطگبّی وِ زض  ANSI / IEEE 344آهسُ ًیع تططیح گطزز.
ٍسیلِ ثِ یه سیستن ثبزی ثب استفبزُ اظ زضیچِ ّبی ٍضٍزی ٍ ذطٍخی وِ زض حطوت سىَ زذبلت
ًوی وٌٌس ،اتػبل یبفتِ ٍ ایي سیستن ّبی ثبزی غالحیت ٍخَز ثطضسی ثِ هٌظَض تطریع ایي وِ
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تحطیه زض زستگبُ زض حیي تست ضخ زازُ ٍ لغغ وي ّب ثستِ ضسُ اًس ضا زاضز .ثِ ذبعط احتیبط ٍ
زضغَضت غالحسیس ًوًَِ ّبی تست ثِ غَضت هتٌبٍة ضاُ اًساظی ضسُ ٍ حسگطّب هی تَاًٌس هَضز
استفبزُ لطاض گیطًس ثِ ضطط ایي وِ ایي تَاًبیی ٍخَز زاضتِ ٍ لبثل اًساظُ گیطی ثبضٌس.
زستگبُ تحت تست ثبیس هغبثك ثب ضطایظ ٍ زستَضالؼول ّبی سبظًسُ لطاض ثگیطز تب ایي وِ حسگطّب ًیع
ثتَاًٌس هغبثك هطرػبت سبظًسُ ضفتبض وٌٌس.
هیع ثبیس ثِ غَضتی تٌظین گطزز وِ ثتَاًس ًَسبى زض یه زٍضُ هطرع ضسُ زض ثٌس  1-4-3یب  2-4-3ضا
تأهیي وطزُ ٍ ثتَاًس زض ایي حس ثِ همساض  5ثبًیِ ازاهِ زاضتِ ثبضس .اگط لغغ وي ّب زض ایي هست ثستِ
ضسًس ،ایي زستگبُ ّب ًوی تَاًٌس احتیبخبت ایي استبًساضز ضا ثطآٍضز سبظًس.
ثطای آظهبیص زض خْت افمی ثبیس اضتؼبضبت زٍثبضُ پس اظ هبًسى زض حبلت غیطهحطن هطرع ضسُ زض
ثٌس

 2-4-3ثطای هست  5ثبًیِ ،افعایص زازُ ضًَسً .سجت افعایص ضتبة ًجبیس ثیص اظ  0/01gزض ثبًیِ

ثبضسً .سجت ّبی افعایص یبفتِ تب حس ضتبة ثیطیٌِ ثطای زٍضُ ّبی ًَسبًی اًتربة ضسُ زض ثٌس 1-4-3
یب تب ظهبًی وِ لغغ وي ّب ثستِ ضًَسًَ .سبًبت ٍ ظهبًی وِ لغغ وي ّب ػول وطزُ ،ثجت گطزیسُ .اگط ثِ
حس هطرع ضسُ زض ثرص  1-4-3ضسیسُ ثبضس ،ثِ هست  5ثبًیِ زض ایي حبلت ثبلی هی هبًس تب آظهبیص
ثِ پبیبى ثطسس .اگط تحطیىی زض حس هطرع ضسُ زض ثٌس

 1-4-3ثِ هَلغ ًپیًَسز ،زستگبُ هغبثمت ثب

هغبلت آییي ًبهِ ضا ًساضز.
تست ثطای ثبض سَم تىطاض هی گطزز ثِ عَضی وِ زستگبُ زض ضٍی هیع یب سىَ زض خْت افمی چطذبًیسُ
هی ضَز تب ثِ تطتیت  135° ،90° ،45°زضخِ اظ هَلؼیت اٍلیِ ذَز ثب خْت اضتؼبضبت هیع لطاض گیطز .ثِ
هٌظَض احتیبط زض ًوًَِ آظهبیطگبّی تست ّبی اضبفی ًیع زض خْت ّبی افمی اًدبم گیطز.
ً -6-3طاًِ گذاری دٍام ٍ پیَستگی:
ً -1-6-3طاًِ گذاری دٍام هَاد:
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توبم هَاز ثبیس هطىلی زض ظبّط ًساضتِ ثبضٌس ٍ ذَاستِ ّبی ثٌس

 1-3-2ضا ثطآٍضزُ وٌٌس تب لبثلیت

استفبزُ زاضتِ ثبضٌس .زض هدوَع آظهبیطبت هؤیس ایي ّستٌس وِ تَاًبیی ًطبًِ گصاضی ثِ هٌظَض تحول
ضطایظ ثٌس 1-3-2هی تَاًس زض عی اًدبم هطاحل آظهبیطگبّی ًیع ثىبض ثطزُ ضَز.
 -2-6-3ارسضیاتی پیَستگی:
توبهی ًطبًِ گصاضی ّب ثبیس هغبثك ثب ضطایظ

 1-3-2ثِ هٌظَض پیَستگی ٍ ػسم ًطتی زض عی هطاحل

آظهبیص وٌتطل گطزًس.

 -4تعزیف:
تؼطیفبت ظیط زض توبم تَغیِ ّبی ایي استبًساضز لبثل وبضثطز هی ثبضس.
اتشارّای حسگز :خعئی اظ لغغ وي اتَهبتیه گبظ وِ ثِ هٌظَض زضیبفت لطظُ ّبی ظلعلِ ٍ پبسد ثِ آى ثِ
هٌظَض فؼبل سبظی زستگبُ لغغ وي گبظ هی ثبضس.
دستگاُ ّای اتَهاتیک قطع کي گاس  :زستگبّی ضبهل حسگط لطظُ ای وِ ثِ غَضت اتَهبتیه فؼبل هی
ضَز ٍ گبظ ضا زض ذغَط لَلِ یب سبیط هَلؼیت ّبی هطبثِ لغغ هی وٌس .زستگبُ هی تَاًس ضبهل اخعای
خسا اظ ّن یب ثِ غَضت یىپبضچِ هَضز استفبزُ لطاض گیطز.
ًصاب هجزبّ :ط ضرع یب ضطوتی وِ هسئَل ًػت ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ ایي زستگبُ ّب ثبضس .وسی وِ
زض ایي وبض تدطثِ وبفی زاضز .آضٌب ثِ ولیِ احتیبخبت هَضز ًیبظ هٌغجك ثط توبهی همطضات ٍ استبًساضزّب وِ
غالحیت اًدبم ػولیبت ًػت ضا زاضز.
ضخص هجزبّ :ط ضرع یب ضطوتی وِ زض چٌیي وبضّبیی وبضآظهَزُ است ٍ ثِ توبهی احتیبعبت ٍ
استبًساضزّبی هحلی تسلظ زاضتِ ٍ ثط عجك زستَضالؼول ّبی سبظًسُ غالحیت اًدبم ػولیبت ًػت ضا
زاضز.
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