
 تجشیٍ ي تحلیل عبیت         

  ضبهل تَاًذ هی عبیت گًوبگًن َبی جىجٍ
 عجیعی، ارتجبعبت تًپًگزافی، ًَا، ي آة
 درختبن، مبوىذ دیذاری عىبصز ي دیذ
  خشد همیبس دس ٍ آة یب َب صخزٌ َب، ثًتٍ

  دس ثبیذ سبیت ّبی جٌجِ ایي .ثبضذ والى ٍ
 گشفتِ ًظش دس خبًِ یه عزاحی ي اعتقزار

 ثب است هوىي اوتشاعی َبی اعکیظ .ضَد
 عَس ثِ سبیت ّبی جٌجِ ایي دادى ًطبى

 آضىبس سا َب مًقعیت ي مشکالت ّوضهبى،
 جضییبت ثش توشوض جبی ثِ تػبٍیش، ایي دس .سبصد

 عبیت عمًمی َبی يیضگی ثش خبظ،
 عشاح ثِ ولی ًىبت ثش توشوض.است ضذُ تأویذ
  تصًیزی ی مجمًعٍ یه تب وٌذ هی ووه

 .آٍسد فشاّن سبیت دس تَجِ لبثل ٍ هْن هَاسد اص



 یب خصًصی وبحیٍ حذيد ثبد، مبوىذ یبفت؛ دست ًیض دیگشی ًتبیج ثِ تَاى هی ّب اسىیس ایي ووه ثب
 .عبختمبن ثزای عبیت ثُتزیه

 سا سبختوبى ػوَهی گیشی جْت تبثستبًی ًسین صهیي، هشصّبی ٍ حذٍد خَسضیذ، تبثطی الگَّبی تػبٍیش دس
 .وٌٌذ هی پیطٌْبد هب ثِ

 اصلی ارتجبعبت جٌَة، سوت ثِ وَچه ی ريدخبوٍ ٍ درختبن پزاکىذگی سبیت، هَجَد َبی يريدی
 .وٌٌذ هی هطخع سا عبیت

 تجشیٍ ي تحلیل عبیت         



 گشیىٍ سیضی، ثشًبهِ ًیبصّبی ثِ تَجِ ٍثب داد گستشش تَاى هی سا سبیت تحلیل ٍ تجضیِ ایي
 .دّذ هی لشاس ثشسسی هَسد سبختوبى حجن ثش هَثش ايلیٍ َبی

 تجشیٍ ي تحلیل عبیت         



 اجتوبػی ّبی وٌص حَصُ استجبعی هسیشّبی

 تجشیٍ ي تحلیل عبیت         



 : دستشسی اًَاع

 تجشیٍ ي تحلیل عبیت         



  ٍ ّب دستشسی
  ثٌبی ثش آى تأثیش

 احذاثی

 تجشیٍ ي تحلیل عبیت         



 تجشیٍ ي تحلیل عبیت         



 تجشیٍ ي تحلیل عبیت         



 تجشیٍ ي تحلیل عبیت         

  جذیذ ثٌبی استجبط
 هَجَد ّبی ثٌب ثب



 تجشیٍ ي تحلیل عبیت         

 ّبی ثٌب ثب استجبط
 هَجَد



 تجشیٍ ي تحلیل عبیت         



 سبیت دس اللین ثشسسی

 تجشیٍ ي تحلیل عبیت         



 حیغٍ ثىذی     

 ي اوزصی مصزف در جًیی صزفٍ ٍ درعت فىی مشخصبت ثب (همغغ ٍ) پالى یه عشاحی ثشای
   .گیشد اًجبم وبسوشدّب ٍ ػولىشدّب حَصُ دس دسستی ثٌذی حیغِ است هٌبست ،َشیىٍ ي مصبلح

 دستشسی اٍلَیت



ثیي آًْب ثِ عَس فعبلیت َب ي رياثظ سا ثِ گًَِ ای اص ّن جذا وٌذ وِ ریشی عبختمبن  ثزوبمًٍوَداس حجبثی هی تَاًذ 
 .هختػش ًطبى دادُ ضَد

کىتزل رياثظ ي آى حشوت هی وٌذ، مزحلٍ عزاحی سبختوبى ثِ سوت مزحلٍ ثزوبمٍ ریشی صهبًی وِ عشاح اص 
هبدام وِ لَاًیي پبیِ صثبى گشافیىی دًجبل هی ضَد، ایي ًوَداسّب ًیض ثبػث  . ّب دس ًوَداسّبی حجبثی سبدُ استفعبلیت 

 .اًؼغبف ثیطتش تفىش خَاّذ ضذ
 

 حیغٍ ثىذی     

 ًوَداس حجبثی اص سٍاثظ وبسوشدی



 حیغٍ ثىذی     

 ًوَداس هبتشیسی اص سٍاثظ وبسوشدی

دس ایني  . استومًدار رياثظ ، ًَع دیگشی اص مبتزیظ
ثنش ّنن   دي محوًر عموًد   ًوَداس، توبهی وبسوشدّب دس 

ًَضتِ ضذُ ٍ ساثغِ ی ّنش ونبسوشد ثنب دیگنش وبسوشدّنب      
تأثیش ایي آسایِ ّب، دس سٍش خَاًذى . دسجِ ثٌذی هی ضَد

ثنشای هانبل ایني    . دادُ ّب تَسظ عشاح هتظبّش هی ضنَد 
حغوبط  اص ًمبط آشپشخبوٍ  ًوَداس ًطبى هی دّذ وِ

ثشای توبهی افشاد هٌضل ٍ حتنی هیْونبى هنی    ارتجبعی 
ثبیذ اص یىذیگش ٍ اص فضنبّبی   خًاةثبضذ ٍ یب اتبق ّبی 

ّوچٌنیي هطنخع هنی وٌنذ     . ثبضذ مجشاػوَهی خبًِ 
. دستشسی ثِ فضبّبی هْونبى ثبینذ لبثنل وٌتنشل ثبضنذ     
اگشچِ ثسیبسی اص ایي هَاسد هوىي است ثِ عَس ًبخَدآگبُ 

، ومًدارَووبی دس عشاحننی یننه خبًننِ سػبیننت ضننَد  
مبتزیغی، اعبط تفکزی را ثىب می وُذ کٍ موی  
تًاوذ متىبعت ثب ویبسَبیی چًن جذاعوبسی یوب   

کٍ در ثیشتز عوبختمبن َوبی    –ارتجبط فضبیی 
دس آخش ایٌىِ،  .ثزاوگیختٍ شًد -پیچیذٌ يجًد دارد

سا ثنشای رّني   عزح گزافیکی عبدٌ ای هبتشیس ّنب  
عشاح فشاّن هی وٌٌذ؛ آى چٌبى وِ اٍ هی تَاًنذ ثبفنت ٍ   

 .فشم سبختوبى سا دس ًظش ثگیشد



 حیغٍ ثىذی     

هی وکبت، سمیىٍ َب ي رياثظ ، هستلضم تحمیك ٍ ثشسسی هجوَػِ ای گستشدُ اص تجشیٍ ي تحلیل یک مغئلٍ عزاحی
اثتذا ثشای یبفتي ساُ حل هسئلِ هی تَاى اص سٍضی وِ دس ًَیسٌذگی خاللبًِ استفبدُ هی ضَد ثِ غَست ّوبٌّگ ثب وبس . ثبضذ

ثنشای تحشینه ینویش ًبخَدآگنبُ، ثنِ جنبی       . ایجبد ونشد يشجکٍ ای متشکل اس تعبثیز تحت الفظی خَد ثْشُ جست 
فْشست دادُ ّبی استبًذاسد تذٍیي یبفتِ، اص یه سٍش آصاد ٍ لبثل تَسؼِ ثشای ًگبسش استفبدُ هی ضنَد ونِ خنَد، هَجنت     

ثنب گسنتشش ضنجىِ ی پیچینذُ ی     . دس الگَیی ضجیِ ثِ سیطِ ی دسخت خَاّذ ضذتًععٍ عبسمبن دَی شذٌ ایذٌ َب 
 .تؼبثیش هی تَاى هْن تشیي ًىبت ٍ سٍاثظ سا تؼییي وشد

هسبئل هَسد 
 تَجِ دس عشاحی



 خصًصی-حیغٍ ثىذی عمًمی     

ثننِ هحیغننی : عمووًمی
گفتِ هی ضَد وِ دس توبم 
اٍلبت دس دستشس ّوگبى 
ثَدُ، هسنئَلیت تؼوینش ٍ   
ًگْننذاسی آى هسننئلِ ای 

 .جوؼی است
دستشسی ایي : خصًصی

هحیظ تٌْب ثشای فنشد ینب   
افشادی خبظ آصاد اسنت،  
ّوچٌننیي ّوننیي افننشاد  
هسننننئَلیت تؼویننننش ٍ  
ًگْننذاسی آى سا ثشػْننذُ 

 (ایجبد حس توله.)داسًذ

 ثب هطخع وشدى هیضاى دستشسی ػوَهی
هحذٍدُ ّنبی داخلنی ینه سنبختوبى دس     

وِ .پالى عجمبت ًمطِ ای ثِ دست هی آیذ
 .سا ًطبى هی دّذتفکیک قلمزي َب  

 



 خصًصی-حیغٍ ثىذی عمًمی     

 :عًامل مًثز
ثستِ ثِ هیضاى دستشسی. 
 ًَع وبسثشی استفبدُ وٌٌذگبى اص آى. 
 ًگْذاسًذُ آى . 
 هسئَلیت ّبی هشثَط ثِ ایي افشاد. 
ػشفی وِ ّوگبى ثِ آى احتشام هی گزاسًذ: فشٌّگ. 



 مفصل َب       

ثوزای تجوذیل شوذن یوک فضوبی      هتفبٍت ٍ یب ثْتنشیي ساُ  متصل شذن قلمزي َبی پیص گبُ ، ثْتشیي ساُ ثشای 
دٍ محل تالقی ي ارتجبط ایي فضب ثِ ػٌَاى فضبی هستمل ٍیژگی ّبیی داسد وِ هی تَاًنذ  . استخصًصی ثٍ عمًمی 

 ( 1959، 7ضوبسُ .هجلِ فشٍم.)ثِ هبًٌذ پیص گبُ ٍسٍدی یه خبًِ. فضبی گًَبگَى ٍ افشاد آى ثب یىذیگش ثبضذ
پنس ّنذف اغنلی    .هتفبٍت ثِ یگذیگش استجلًگیزی اس تجذیل ثذين ياعغٍ قلمزي َبی ایذُ هفػل، ساُ حلی ثشای 
است وِ اگشچِ دس هشحلِ اجشایی یب ثِ فضبی خػَغی ٍ یب ثِ فضبی ػونَهی هتؼلنك اًنذ اهنب دس     ایجبد فضبیی ياعغٍ 
 .اًذثٍ یک اوذاسٌ قبثل دعتزعی ػول ثشای ّش دٍ فضب 



 عیزکًالعیًن    

تجزثٍ سِ ثؼذی، ًطبت گشفتِ اص  حظاسبسی تشیي ٍثِ یبدهبًذًی تشیي 
است ٍ ایي احسبس پبیِ ای ثشای دسن فضب دس سنبختوبى  فزد اس محیظ 

 (چبلض هَس.)ّبیی است وِ هب تجشثِ هی وٌین

داًست وِ فضب ّبی ینه  ریغمبوی خیبلی سا هی تَاى مغیز حزکت 
سا ثنِ ّنن   فضب َبی داخلوی ي خوبرجی   سبختوبى،ٍ یب یه سنشی اص  

 .هشتجظ هی سبصد
 :فضبی ارتجبعی ثٍ فضبی مًرد اعتفبدٌ

دس تؼینیي  . سا دس ّش ثٌب ًطبى هی دّنذ عًامل پًیب ي ایغتب اغَال تبثیش 
ًخستیي هَیَػی است وِ هَسد تَجنِ  فضبی مًرد اعتفبدٌ وبسثشی، 

است وِ توبهی تالش ّبی تعزیف فضبی ارتجبعی لشاس هی گیشد ٍ ثب 
 . هی سسذمعمبری ثٍ ثمز 

فضبی ارتجبعی وحًٌ تجزثٍ فضب را تًعظ اوغبن تعییه موی  
عوبسٌ، ووًر   : درک مًضوًعبتی چوًن  اص ایي سٍ اثضاسی ثشای . کىذ

 .است گیزی، جشء ثٍ کل ، َىذعٍ ي علغلٍ مزاتت
تؼشیف وشد پس هی تَاًذ فضبی عجًری سا هی تَاى فضبی ارتجبعی 

مىتُوی ثوٍ   ٍ یب ثخشی اس آن یب مغتقل اس فضبی مًرد اعتفبدٌ 
ثزرعی ایه فضوبَب معموبر را در تعیویه وقوبط     . تؼشیف ضَدآن 

 .ساٌّوبیی هی وٌذ  يريدی، مزکشی ي دیگز وقبط حبئش اَمیت



 عیزکًالعیًن    

ّوبًغَس وِ هب هؼوبسی سا دس صهنبى ٍ دس ینه   
. هننی وٌننین درکتننَالی صًجیننشُ ای اص فضننب 

 .دس آى سا هی تَاى ثب اثضاس صیش سٌجیذ حزکت
هسیش سسیذى ثِ ثٌب 
ٍسٍدی ثٌب 
ٍیؼیت هسیش 
سٍاثظ هسیش ٍ فضب 
فشم فضبیی سیشوَالسیَى 



 عیزکًالعیًن    

َاص جل 

هَسة 

هبسپیچ 

اثضاس تؼشیف هسیش ٍسٍدی 

 مغیز رعیذن ثٍ ثىب    



 يريدی        عیزکًالعیًن    

ثنننِ ینننه يريد ثوووزای 
هحذٍدُ ی هطخع اص یه 

اس یک صوفحٍ  فضب ثبینذ  
وِ آى . ػجَس وٌینعمًدی 

 .سا ٍسٍدی ثٌب هی ًبهین
تؼشیف غفحِ ٍسٍدی 

تؼشیف ضىبف دس دیَاس 

ثْتشیي تؼشیف ثشای یه فضبی ٍسٍدی 

شوکل  عشاحی ٍسٍدی ثنِ  
َبی تً رفتٍ، جلًٌ سدٌ 

 .ي َم عغح

ضنننبخع ونننشدى ثػنننشی 
 :ٍسٍدی

ایجبد ثبصضَ ّنبیی وَتنبُ   •
تش، ػشیضتش ٍ ینب ثنبسیىتش   
اص آًچِ پیص ثیٌنی ضنذُ   

 .  ثَد
ایجننبد ٍسٍدی ثننب ػوننك  •

صیننبد، گشدضننی ٍ یننب دٍس  
 .صًٌذُ

ایجبد ثبصضنَی ثنب لغؼنِ    •
 .ّبی صیبد ٍ تضییٌبت

تضبد یب ّوسبًی دس ٍسٍدی ثٌب 

هىبى یبثی ٍسٍدی 



 يريدی        عیزکًالعیًن    



 يضعیت قزارگیزی مغیز        عیزکًالعیًن    

صًرت ثِ مغیز َبی حزکتی ّوِ ی 
مغویز َوب   ّوِ .تؼشیف هی ضًَذ خغی

پظ اس عجًر اس داسًذ ٍ  وقغٍ شزيعی
ثٍ مقصذ ، هنب سا  علغلٍ ای اس فضب َب

 . مًرد وظزمبن می رعبوىذ
محل تقبعع مغیز َوب، توذايو ي   دس 

ّش هسنیش دس ینه تمنبعغ، ثنِ هنب      اوذاسٌ 
وِ ثِ مغیز اصلی ووه هی وٌذ تب ثیي 

مغویز  فضبّبی ثب اّویت تنش هنی سٍد ٍ   
هشثَط ثِ فضنب ّنبی وَچنه تنش     فزعی 

 .توبیض لبئل ضَین
، فزو، مقیبط يريدی َب ي مغیز َوب 

ٍ تمووبیشی کووبرکزدی ًطننبى دٌّننذُ 
مغوویز َووبی عمووًمی، ًوننبدیي ثننیي 

 .استخصًصی ي خذمبتی 
الگووًی ّننن ثننش شووکل یووک مغوویز 

وبس اثش گزاضنتِ ٍ ّنن اص آى   عبسمبوذَی 
 .تبثیز می پذیزد



 يضعیت قزارگیزی مغیز        عیزکًالعیًن    

 :خغی
ضنىل آى هنی تَاًنذ خوینذُ ی     . ػبهلی هٌبست ثشای سبصهبًذّی فضبّب

 خغی، ضىستِ، هتمبعغ، اًطؼبثی یب حلمَی
 :شعبعی

 هسیش ّبی خغی هٌتْی یب آغبصی اص یه ًمغِ هشوضی
 :مبرپیچی

 .ضشٍع اص یه ًمغِ ثب تؼشیف هسیش دس حَل آى، اص ًمغِ هشوضی دٍس ضَد
 :شغزوجی

 دٍ هسیش هَاصی تىشاس ضذُ دس فبغلِ هطخػی اص ّن
 :شجکٍ ای

 .هسیش ّبیی تػبدفی وِ ًمبط هؼیٌی اص فضب سا ثِ ّن هتػل هی وٌٌذ
 :مزکت

هشاوض فؼبل ّشالگَ ًمبط هْن آى ّستٌذ وِ . تشویجی اص الگَ ّبی روشضذُ
 :ػجبست اًذ اص

 .جبثجبیی ػوَدیبیی ثشای ٍسٍدی ّبل ّب ٍ اتبق ّب ، هىبى ّ
ایي گشُ ّب هسیش ّبی حشوت دسٍى سنبختوبى سا ًطنبًِ گنزاسی ونشدُ ٍ     

ثشای . فشغتی ثشای تَلف، استشاحت ٍ جْت گیشی هجذد ایجبد هی وٌٌذ
پنس  . جلَ گیشی اص اثْبم ًیبص ثِ سلسلِ هشاتت دس هسیش حشوت ٍجَد داسد

گشُ ّب ثبیذ ثِ گًَِ ای عشاحی ضنًَذ ونِ اص ًظنش همینبس، فنشم، دساصا ٍ      
 .هىبى لشاس گیشی ثبّن هتفبٍت ثبضٌذ



 يضعیت قزارگیزی مغیز        عیزکًالعیًن    



 يضعیت قزارگیزی مغیز        عیزکًالعیًن    



 رياثظ مغیز يفضب          عیزکًالعیًن    

 ارتجبط مغیز ثب فضب
 :ػجَس وشدى اص وٌبس فضب ّب

 .توبهیت ٍ یىپبسچگی توبهی فضب ّب حفظ ضَد•
 .ٍیؼیت هسیش اًؼغبف پزیش است•
اص فضبی ٍاسغِ ثشای هتػل وشدى فضب ّب استفبدُ هنی  •

 . ضَد
 :ػجَس اص هیبى فضب ّب

دسٍى یه فضبی هحَسی یب هَسة ٍ یب دس اهتنذاد وٌنبسُ   •
 .فضب

هسیش ثب ػجَس اص دسٍى فضب، جب ّبیی ثشای حشوت ٍ هىث •
 . ایجبد هی وٌذ

 :هٌتْی ضذى ثِ یه فضب
 تؼییي هسیش ثب هحل لشاس گیشی فضب•
 .وبسثشد آى ثشای فضب ّبی سوجلیه ٍوبسوشدی هْن•



 رياثظ مغیز يفضب          عیزکًالعیًن    



 فزو فضبی عیزکًالعیًن          عیزکًالعیًن    

ضىل ٍ همیبس یه فضبی حشوتی ثبیذ ثش ًَع حشوت آدم 
ّب یؼٌی پیبدُ سٍی، هىث، استشاحت ٍ یب توبضنبی هٌنب ش   

 .هسیش هٌغجك ثبضذ
 :تعییه شکل فضبی حزکتی

 تؼشیف هشص ّب•
 ساثغِ ضىل ثب فشم فضبی هتػل ثِ آى•
 همیبس، تٌبسجبت، ویفیت ًَس ٍدیذ•
 .ٍسٍدی ّبیی وِ ثِ آى ثبص هی ضَد•
 سٍش ّبی حل اختالف استفبع•

فشم فضب ّبی سیشوَالسیَى 

(ػشؼ ٍ استفبع)همیبس هسیش 

تطَیك ثِ حشوت، تَلف، استشاحت ٍ توبضب 

تؼشیف ضىل هسیش ثِ ووه هىبى ثٌب ٍ تجْیضات 



 فزو فضبی عیزکًالعیًن          عیزکًالعیًن    



 فزو فضبی عیزکًالعیًن          عیزکًالعیًن    



 عیزکًالعیًن    



 عیزکًالعیًن    

ًسننجت ّننبی هختلننف ًیننض هبًٌننذ   
ٍیژگیْب، ثب اًَاع خنظ ٍ ثنِ ثْتنشیي    

اص ایني اًنَاع   . ضىل اسایِ هی ضنًَذ 
خغننی ًیننض هننی تننَاى ثننِ ػٌننَاى  
هشصّبیی ثشای دستِ ثٌنذی ٍیژگنی   

 .ّب استفبدُ  وشد
پیىبى ًوبد هٌبسجی ثشای ًطبى دادى 
ًسیت ّنب ثنَدُ ٍ ثنِ ػٌنَاى ًونبد      

 .حشوت ثِ وبس هی سٍد
 



 عیزکًالعیًن    

 :علغلٍ مزاتت
مزحلٍ تفبيت َب کیفی یک دس ایني  . لبئل ضَینارسشی وغجی دس هحذٍدُ ی هطخػی اص ٍیژگی ّب ثشای ّش هَیَع 

 .هی وٌینمزتجٍ ثىذی سا ضٌبسبیی ٍ فضب 



 ثبسشً َب     

ثنَدُ ٍ  يريدی فضوب  دس ّب ، هؼشف 
سا هطخع هی الگً يمغیز حزکت 

 .سبصًذ
ثننِ اتننبق ٍ يريد وووًر پٌجننشُ ّننب دس 

اص  دیوذ سٍضي وشدى سغح آى، ایجبد 
داخل اتنبق ثنِ هحنیظ خنبسی، ایجنبد      

هیبى اتنبق ٍ فضنبی   ارتجبط ثصزی 
فضنب ًمنص   تًُیٍ عجیعی هجنبٍس ٍ  

 .داسد
 



 ثبسشً َب     

اووذاسٌ،  ثبصضَ ّنب ثسنتِ ثنِ    
، اص تعووذاد ي مًقعیتشووبن

فضنبی هنزوَس    محصًریت
جُوت  وبستِ ٍ ّوچٌیي ثنش  

، جزیووبن فضووبٍ گیووزی 
کیفیت وًر، چشم اوذاس ي 
ومب، چگوًوگی کوبرثزد ي   

ّنن  حزکت در داخل فضب 
 .تبثیش ثگزاسًذ

 



 ثبسشً َب     



 ثبسشً َب     



 ثبسشً َب     



 درجٍ محصًریت      ثبسشً َب     



 درجٍ محصًریت      ثبسشً َب     



 دیذ ي مىظز      ثبسشً َب     

 ایجبد دیذ ، وبًَى توشوض ٍ جْت هٌبست دس فضب
 .اثؼبد ٍ جبیگبُ ثبص ضَ ّب، هبّیت دیذ ٍهیضاى پَضص ثػشی سا ثشای یه فضبی داخلی تؼییي هی وٌذ

 : اًَاع دیذ ّب دس فضب



 دیذ ي مىظز      ثبسشً َب     



 دیذ ي مىظز

دس ٍالغ ثبیذ ثِ فشد ایي اهىبى سا ثذّین وِ دس ّش ضشایظ لنبدس  .ّویطِ ثبیذ ثِ دًجبل تٌبست هٌبست ثیي دیذ ٍ هحشهیت ثَد
گطبیص لسوت ّبی هختلف پالى ًسجت ثِ ّن ثِ ّونبى اًنذاصُ اّوینت    . ثِ اًتخبة هَلؼیت خَد ًسجت ثِ دیگشاى ثبضذ

 .ثِ دیي گًَِ فضبّبی ثبص ٍ ثستِ تؼشیف هی ضًَذ. داسد وِ تفىیه ٍ استمالل آًْب



 دیذ ي مىظز

 .ثب تَجِ ثِ ًیبصفضبّب ثشای استجبط ثػشی ثب هٌظش هٌبست فضبّبی داخل همغغ ٍ پالى، هىبى یبثی هی ضَد



 وًر      ثبسشً َب     

عشح ّبیی اص ًَس ٍ سبیِ، فضبی اتبق سا صًذُ وشدُ ٍاضىبل . ًَس ثِ سًگ ّب عشاٍت ثخطیذُ ٍ تشویت آًْب سا آضىبس هی سبصد
 .داخل آى سا صًذُ هی وٌذ



 وًر      ثبسشً َب     



 وًر      ثبسشً َب     

ضذت ٍ جْت ًَس خَسضیذ تمشیجب لبثنل پنیص   
 .ثیٌی است



 وًر      ثبسشً َب     

 :ػَاهل هَثش دس ایجبد ثبصضَ•
 -ًیبص ثنِ ایجنبد دینذ    -سبصُ ٍهػبلح -ًَس

تبثیش ثبصضَ  -تَْیِ-ایجبد فضبی خػَغی
ّب ثش ًوبی خبسجی         جبیگبُ ٍ  جْت 

 .پٌجشُ اّویت پیذا هی وٌذ

 استفبدُ اص ًَس هستمین ٍ غیش هستمین•
 تؼذیل ًَس دس فضب•



 وًر      ثبسشً َب     

 هیضاى ٍ ًَع سٍضٌبیی دسٍى اتبق•



 وًر

اص ویبسَبی وًری متفوبيت  فضبّبیی ونِ  
ثؼذ ًنَس هػنٌَػی ٍ عجیؼنی داسًنذ دس وٌنبس      

حوذاکرز  یىذیگش لشاس هیگیشًنذ تنب ثتَاًٌنذ    
هتفنبٍت سا  اعتفبدٌ اس وًر جذارٌ َوبی  

سا تمزکش ثزق کشی عبختمبن داضنتِ ٍ  
 .دس لسوتْبی هطخع ثِ ّن ًشیضین



فضبّبیی وِ ایجبد سعَثت هی وٌٌذ ٍ 
فضبّبی خطه هی ثبیست ثب سلسنلِ  

 هشاتت ثِ ّن هتػل ضًَذ 

 حیغٍ ثىذی خشک ي تز



 ثبد  



 حیغٍ ثىذی صًتی

ایجبد صًت می کىىوذ ي مشاحموت   اص فضبّبیی ونِ  
دس تب فضوبی عوبکت يآراو   ثشای آساهص هحیظ داسًذ 
. سا سػبیت وٌینعلغلٍ مزاتت توبهی لسوتْبی ثٌب ثبیذ 

فضبّبی ًیبصهٌذ سىَت ٍ آساهص ثبیذ ثب سلسنلِ هشاتنت ٍ   
 . ثِ تذسیج فضبّبی آصاد ٍ پشتشدد ٍ ضلَؽ هتػل ضَد

اثتذا عبکت ي آراو ثِ ػٌَاى فضبی آمفی تئبتز اص :هابل
وِ هی تَاًذ ثِ ػٌنَاى  )ثِ فضبی حبیل اعشاف آهفی تئبتش 

ثنِ ػٌنَاى فضنبی    ( گبلشی، فضبّبی هىول استفبدُ ضنَد 
 .ًیوِ سشٍ غذا داس ٍ ثؼذ ثِ فضبی ضلَؽ ثیشٍى هی سسین

اعشاف فضبّبی تَلیذوٌٌذُ سش ٍغنذا ٍ ینب ًیبصهٌنذ    : تزوش
عشاحنی هنی وٌنین ونِ     فضبَبیی حبیل سىَت هغلك 

سا دس ثٌب علغلٍ مزاتت ویبسمىذی ثٍ عکًت ثتَاًین 
 .تأهیي وٌین



 .عشاحی ضًَذمتمزکش حتی الومذٍس ثبیستی وٌبس یىذیگش 
 سیوز دس وٌنبس یىنذیگش   عزدعیز فضبی اصغجل یب آغول ي آشوپشخبوٍ ي مغوج     دس خبًِ ّبی هٌغمِ : هابل

هبًٌذ خبًِ گزو ي خشک هجوَػِ هسىًَی عشاحی هی ضًَذ تب اص فضبی آى ثتَاى استفبدُ وشد ٍ دس ثٌبّبی هٌغمِ 
تب گزمبی آوُوب  دس وٌبس ّن دس فضبیی هجضا ّستٌذ فضبی مغج  ي وگُذاری حیًاوبت عجبعجبئی ّبی وبضبى، 

 .دس ًْبیت ثبیذ فضبّبی تَلیذ وٌٌذُ گشهب سا هجضا وٌین ثٍ فضبی مغکًوی وزعذ

 ویبس َبی حزارتی



فضبّبیی وِ ًیبصهٌذ تخلیِ ینب تَْینِ   
اًذ دس همغغ ٍ پالى هی ثبیسنتی وٌنبس   

یؼٌنی فضنبّبیی ونِ صثبلنِ     . ّن ثبضٌذ
اعشاف ثٌنب ٍفضنبّبیی   تَلیذ هی وٌٌذ 

وِ ًیبصهٌذ تَْیِ ّستٌذ هبًٌذ سشٍیس 
در کىوووبر یکوووذیگز ي ... ّنننب ٍ 

 .عشاحی ضًَذرایشرَبی عمًدی 

 تخلیٍ یب تًُیٍ


