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 چکیذُ
زا٘ف  ٚ ٘تبیح اظ اؾتفبزٜ ٍ٘بضی آیٙسٜ ا٘دبْ ٔعایبی اظ یىی .اؾت قسٜ تجسیُ ٌیطاٖ ٚ تهٕیٓ ٌصاضاٖ ؾیبؾت ٟٔٓ اثعاضٞبی اظ یىی ثٝ ٍ٘بضی آیٙسٜ

ثٛزٖ  حیبتی،ا٘تربثٍط ٚ وّیسی ٘ظبٔی ٞبی فٙبٚضی قٙبؾبیی ،زفبػی پػٚٞیٞسف اظ ایٙسٜ . ثبقس ٔی ؾیبؾت ٌصاضی ٚ ٌیطی تهٕیٓ ثطای قسٜ ایدبز

تهٕیٓ  ٘ظبٔی، آٌبٜ وطزٖ ثّٙسٔست ثطتطی تًٕیٗ فٙبٚضی ٚ تىِٙٛٛغی، ٞبی ا٘مالة زض غبفٍّیطی اظ خٌّٛیطی ٞبی زفبػی، ٚ تٙٛع زض ا٘تربة ؾبٔب٘ٝ

ٝ  تٙسضٚ قٙبٚضٞبی ٘ظبٔی ٔی ثبقس. ٚ زفبػی ٔمِٛٝ ٞبی ثط ٔرتّف تغییطات تأثیط ٚ ی آیٙسٜ اظ اضاٖصٌ ؾیبؾت ٚ ٌیطاٖ ٖ  ثه  ٘یهطٚی  اظ ثركهی  ػٙهٛا

 قٙبٚضٞب ایٗ ی ٚیػٜ ٞبی لبثّیت .یبفت ازأٝ ذٛاٞس ٘یع ثؼس ٞبی زٞٝ ثطای قٙبٚض ایٗ وبضثطز ٚ زاقتٝ وبضثطز خٟبٖ ؾطاؾط زض ؾبحّی ٌبضز ٚ زضیبیی

 فّعٞب، ثب ٔمبیؿٝ زض .وٙس ٔی ضٚقٗ ضا ٘یطٚی زضیبیی زض وٛچه ؾُحی ی خٍٙٙسٜ قٙبٚضٞبی ثٝ ٘یبظ إٞیت زضیبیی، ٘یطٚی ٔبِی ٞبی ٔحسٚزیت ٚ

 تٛخٟی لبثُ َٛض ثٝ ایٙفطاضز ؾٙؿٛض قٙبؾبیی ثٝ حؿبؾیت .زٞٙس وبٞف ضا نسا تٛا٘ٙس ٔی ثبقٙس، خبشة ٞبی اِیبف زاضای وٝ وبٔپٛظیتی ٞبی ؾبظٜ

ٝ  ٞهٛاثطز  .ا٘س ثطزٜ ثبال ضا قٙبؾبیی ایٙفطاضز لبثّیت ٚ ضٍٞیطی خؿتدٛ خّٛ ؾیؿتٓ اظ ٔطالجت ایٙفطاضز ٞبی ؾیؿتٓ .اؾت یبفتٝ افعایف ٝ  ثه  ی ٚؾهیّ

  .ثبقس ٔی وبضی ػبیك ٞبی ٚ تىٙیه ٞب وٗ ذفٝ نسا اضتؼبـ، وطزٖ ایعِٚٝ قبُٔ ؾبظی ذٙثی ٞبی تىِٙٛٛغی .قٛز ٔی ایدبز ٞٛا ثٝ ا٘طغی ا٘تمبَ

 قٙبٚضٞبی تٙسضٚ٘بٚضی، 

 تٙسضٚ، فٙبٚضی، آیٙسٜ پػٚٞیوّیس ٚاغٜ: قٙبٚضٞبی 

 هقذهِ-1
 آٖ احتٕهبَ ٔٛفمیهت   اؾهت  قهسٜ  حبنُ حىٛٔتی ٞبی ؾبظٔبٖ ٚ زا٘كٍبٞی، نٙؼتی ٞبی ثرف ثیٗ اخٕبع ٚ ٕٞفىطی اظ چٖٛ ٍ٘بضی ٘تبیح آیٙسٜ

ٝ  تطیٗ قسٜ ٚ قٙبذتٝ تطیٗ لسیٕی ّٔی ٍ٘بضی آیٙسٜ ٞبی ثط٘بٔٝ .ثبقس ٔی خبٔؼٝ ثطذٛضزاض زض فطاٚا٘ی ٞبی حٕبیت اظ ظیطا ثٛزٜ ظیبز ثؿیبض  ٞهبی  ثط٘بٔه

 آیٙهسٜ  فؼبِیت ا٘دبْ ثٝ ُٔٙمٝ پیكطفت ٔحّی، ثطای ٞبی زِٚت ای ُٔٙمٝ ٍ٘بضی آیٙسٜ زض .ثبقس ٔی غاپٗ آٖ وكٛض ا٘دبْ پیكطٚ ٚ ثٛزٜ ٍ٘بضی آیٙسٜ

 آیٙسٜ ٍ٘بضی ا٘دبْ ثبقس ٔی ثبظاض ؾُح زض ثٍٙبٜ ضلبثتی ٞبی تمٛیت لبثّیت ثطای قطوتی ٍ٘بضی آیٙسٜ اظ اؾتفبزٜ .پطزاظ٘س ٔی ٔحسٚزٜ ذٛز زض ٍ٘بضی

 اؾت أیسٚاض ٍ٘بض٘سٜ .ثبقس ٔی زیٍط ؾُٛح ٍ٘بضی آیٙسٜ اظ حبنُ ٘تبیح ٚ زا٘ف اظ تدطثیبت، اؾتفبزٜ ٘یبظٔٙس ؾُٛح ایٗ اظ ٞطیه زض آٔیع ٔٛفمیت

ٓ  ٌهطز  ثهب  تهب  پصیطفتٝ نٛضت قطوتی ای ٚ ُٔٙمٝ ّٔی، ٔرتّف ؾُٛح زض ٔساْٚ ٚ ٔٙظٓ نٛضت ثٝ آیٙسٜ ٍ٘بضی ٞبی فؼبِیت ٘یع ٔب وكٛض زض وٝ  ٞه

 ٘یهطٚی  اظ ثركهی  ػٙٛاٖ ثٝ تٙسضٚ قٙبٚضٞبی.ثٍیطز وبض لطاض زؾتٛض زض ٕٞفىطی ثب ُّٔٛثتط آیٙسٞبی ایدبز فٙبٚضی ٚ ػطنٝ ػّٓ ٟٔٓ ثبظیٍطاٖ آٔسٖ

 قٙبٚضٞب ایٗ ی ٚیػٜ ٞبی لبثّیت .یبفت ازأٝ ذٛاٞس ٘یع ثؼس ٞبی زٞٝ ثطای قٙبٚض ایٗ وبضثطز ٚ زاقتٝ وبضثطز خٟبٖ ؾطاؾط زض ؾبحّی ٌبضز ٚ زضیبیی

ٗ  ضا ٘یطٚی زضیهبیی  زض وٛچه ؾُحی ی خٍٙٙسٜ قٙبٚضٞبی ثٝ ٘یبظ إٞیت زضیبیی، ٘یطٚی ٔبِی ٞبی ٔحسٚزیت ٚ  ؾهُحی  وٙهس. قهٙبٚض   ٔهی  ضٚقه

 وكتی اِٚیٗ ػٙٛاٖ ثٝ ؾُحی قٙبٚض .ضٚز ٔی وبض ثٝ ضا ؾبحّی ؾُحی ٚ ػّٕیبت پبؾساضی ثطای وٝ ثبقس ٔی ؾُحی ی ثس٘ٝ ته قٙبٚض یه ٔؼِٕٛی

 ٞبی ٔأٔٛضیت ا٘دبْ ثطای ضایح ی قسٜ ثطزٜ وبض ثٝ ثس٘ٝ ٞبی فطْ .یبفت ازأٝ ذٛاٞس اِعاْ ایٗ ٚ ثبقس ٔی وٛچه زضیبیی ٘یطٚی یه يطٚضی ٚ اؾبؾی

ثٝ َٛض .ٞؿتٙس زض حبَ َطاحی ٚ تٛؾؼٝ ؾبحّی ٞبی ػّٕیبت زضیبیی، ٚ ٞٛایی ی حّٕٝ زض ثطاثط زفبع خبؾٛؾی، ٕٔب٘ؼت، پبؾساضی، ّٔی، ٔٙبفغ حفّ

 ٞبی ؾطػت زض ای پطٚا٘ٝ ضا٘ف ؾیؿتٓ ثب ٔمبیؿٝ زض ٚاتطخت ضا٘ف ثیٙی ٕ٘ٛز ،ؾیؿتٓ تٛاٖ پیف ٔی قٙبٚضٞبی تٙسضٚٞبی  وّی زض ٔٛضز آیٙسٜ ؾبٔب٘ٝ

 ثبقهٙس،  خهبشة  ٞهبی  اِیبف زاضای وٝ آٟ٘بیی ذهٛنبً ؾب٘سٚیچی وبٔپٛظیتی ٞبی ؾبظٜ فّعٞب، ثب ٔمبیؿٝ زض .وٙس ایدبز ٔی وٕتطی آة ظیط نسای ثبال

خّٛ  اظ ٔطالجت ایٙفطاضز ٞبی ؾیؿتٓ .اؾت یبفتٝ افعایف تٛخٟی لبثُ َٛض ثٝ ایٙفطاضز ؾٙؿٛض قٙبؾبیی ثٝ حؿبؾیت .زٞٙس وبٞف ضا نسا تٛا٘ٙس ٔی

 ٞهبی  تىِٙٛهٛغی  .قهٛز  ٔی ایدبز ٞٛا ثٝ ا٘طغی ا٘تمبَ ی ٚؾیّٝ ثٝ ٞٛاثطز نسای .ا٘س ثطزٜ ثبال ضا قٙبؾبیی ایٙفطاضز لبثّیت ٚ ضٍٞیطی خؿتدٛ ؾیؿتٓ

 ثطاثط زض ضا نسا ی ٔطتجٝ فمٍ ٞب ضٚـ ایٗ حبَ، ٞط ثٝ .ثبقس ٔی وبضی ػبیك ٞبی ٚ تىٙیه ٞب وٗ ذفٝ نسا اضتؼبـ، وطزٖ ایعِٚٝ قبُٔ ؾبظی ذٙثی

 زض ٞٛاثطز نسای ی قٙبؾٝ وبٞف ثطای خطْ زٔپیًٙ ٔفْٟٛ ثب اضتؼبـ ٚ نسا ٔإثط ٞبی حصف تىِٙٛٛغی پیكطفت .زٞس ٔی وبٞف ٔٛخٛز تٟسیسٞبی

 ػّٕیبت ثطای وٛچه وٗ وٗ ذفٝ نسا یه اظ وٝ قٛز ٔی ٘هت ؾُحی قٙبٚض ضٚی وٗ نسا ذفٝ وٙبضٌصاض ٞبی ؾیؿتٓ .ثٛز ذٛاٞس يطٚضی آیٙسٜ

 ضٚی زاذّی نسای ػبیك ٘هت .قٛز ٔی اؾتفبزٜ ثبال ٞبی ؾطػت زض آثرٛض ذٍ ظیط ذطٚج اٌعٚظ ثطای وٙبضٌصاض یه اظ ٚ پبییٗ ٞبی ؾطػت زض ثیهسا

 نٛتی قٙبؾبیی ٚ آة ثٝ ثس٘ٝ اظ ٞٛاثطز نسای ٘فٛش اظ ٔب٘غ تٛا٘س ٔی ؾب٘سٚیچی ٞبی ٚ وبٔپٛظیت آالت ٔبقیٗ ٘عزیه ی وٙٙسٜ ذفٝ ٞبی وبقی پٛؾتٝ،
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 ٔهٛاز  ٚ آِیبغٞهب  اظ اؾهتفبزٜ . [0[ ]9] .زاضز ثؿتٍی ٔغٙبَیؿی ٔیساٖ ی حٛظٜ تؼسیُ ٚ ٔٛاز ا٘تربة ثٝ اؾبؾبً ٔغٙبَیؿی ٞبی قٙبؾٝ .قٛز ظیطآثی

ْ  .زٞهس  ٔی وبٞف ضا ٔغٙبَیؿی ی قٙبؾٝ ػٕسٜ َٛض ثٝ زٌبؾیًٙ ثب تطویت زض ٞب( وبٔپٛظیت ظً٘، يس )آِٛٔیٙیْٛ، فٛالز غیطآٞٙی ٝ  ٞهبی  فهط  ثس٘ه

ٝ  زاضز ٞبیی ٚخٛز ٚيؼیت ٘جبقس، ٘یبظ ٔٛضز ؾُحی قٙبٚضٞبی ثطای اؾت ٕٔىٗ زٚظیؿتی لبثّیت چٝ اؾت اٌطWIG ٚ ACVقبُٔ  زٚظیؿت  وه

ٝ  ٘یهبظ  وٝ ٘دبت ظٔب٘ی ٚ تدؿؽ زاذّی وبضٞبی زض زٚظیؿتی لبثّیت .اؾت ٔفیس ثؿیبض لبثّیت ایٗ ٗ  ضٚی حطوهت  ثه ثبقهس.   ٔهی  آة ٚ یهب یهد   ظٔهی

 الظْ قطایٍ ؾبذت، ٞبی تىِٙٛٛغی ٚ یبفتٝ ثٟجٛز ٞبی قٙبٚضٞبی َطح ثٝ احتیبج ٔرفیب٘ٝ، SPECWAR, SAR, CP & I ثب ٕٞطاٜ ٘ٛ ٞبی ضٚـ

 زض وبٔپٛظیت اظ اؾتفبزٜ .اؾت خسیس ؾُحی قٙبٚضٞبی ٚ ؾبذت َطاحی زض انّی فبوتٛض یه قٙبؾٝ، وبٞف .اؾت ثبظاض پتب٘ؿیُ ؾٟبْ خصة ثطای

 ٘یبظ ٚ ٞؿتٙس وٓ ٚظٖ ٚ قٙبؾٝ وبٞف ذبنیت زاضای ٞب وبٔپٛظیت. یبفت ذٛاٞس افعایف ثٛزٖ پصیط ا٘ؼُبف زِیُ ثٝ ای غیطؾبظٜ ٚ ؾبظٞبی وبضٞبی

 وٛچهه  ؾهُحی  قهٙبٚضٞبی  ثهطای  ا٘تربة ٔٛضز ی ٔبزٜ ٚظ٘ی، ی زِیُ شذیطٜ ثٝ آِٛٔیٙیْٛ ٘عزیه ی آیٙسٜ زض زاض٘س وٕتطی تؼٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی ثٝ

 .زاضز ثؿتٍی تیتب٘یْٛ احتٕبالً ٚ )...ٚ وٛالض وطثٙی، فیجطٞبی(وبٔپٛظیت  ی ظٔیٙٝ زض پیكطفت ثٝ ٔٛاز پیكطفت پتب٘ؿیُ .ثٛز ذٛاٞس ؾُحی

 

 هصرف سَخت -1-1

َ  ثٝ زؾتیبثی ظٔیٙٝ زض تحمیك ،ؾُحی قٙبٚضٞبی ػّٕیبتی ٚ ٔبوعیٕٓ ؾطػت افعایف ٕٞچٙیٗ ٚ ؾٛذت ٔهطف وبٞف ِعْٚ ثٝ تٛخٝ ثب  ٞهبی  ٔهس

ظیط ٘كهبٖ   زض وٝ ٕٞبُ٘ٛض .ثبقس ٔی پطإٞیت ثؿیبض قٙبٚضٞب ٞیسضٚزیٙبٔیىی ػّٕىطز ثٟجٛز ٕٞچٙیٗ ٚ ٔمبٚٔت وبٞف خٟت زض ٞیجطیسی خسیس ٚ

 وبٞف خٟت ثس٘ٝ فطْ ؾبظی ثٟیٙٝ ٌعیٙٝ یه ٞب، تىٙیه ایٗ ٔیبٖ زض .اؾت ٔتهٛض ٔتٙٛػی ٞبی ضٚـ ؾٛذت ٔهطف وبٞف ثطای اؾت، قسٜ زازٜ

  . ثبقس ٔی قٙبٚض ٔهطفی تٛاٖ وبٞف ٘تیدتبً ٚ ٞیسضٚزیٙبٔیىی ٔمبٚٔت

 (آهریکا دفاػی ّای ًگاری آیٌذُ در استفادُ هَرد ّای رٍش)رٍش آیٌذُ ًکاری دفاػی ًوًَِ -1-0

 ضا آٔطیىب زض ٍ٘بضی آیٙسٜ ٞبی فؼبِیت اغّت آیٙسٜ، ثیٙی پیف ٔرتّف ٞبی ضٚـ تٕبْ ثب ٔتحسٜ، ایبالت زض زفبػی ٍ٘بضی آیٙسٜ ٞبی ضٚـ ثطضؾی ثطای

 .وطز تمؿیٓ وّی ی زؾتٝ چٙس ثٝ قٙبؾی ضٚـ ِحبِ اظ تٛاٖ ٔی

 م 90 ی دِّ در ًظاهی ٍ دفاػی ًگاری آیٌذُ ّای فؼالیت ساتقِ-1جذٍل 

 
 

 دفاػی ًگاری ّای ًظاهی ٍ آیٌذُ از ضذُ حاصل ػلوی ًتایج

 اضظیهبثی  ٚ قٙبؾهبیی  ثب ٚثیمی اضتجبٌ ، ٍ٘بضی آیٙسٜ ٞبی فؼبِیت .ضؾس ٔی ٞب فؼبِیت ایٍٙٛ٘ٝ ٘تبیح ثیبٖ ثٝ ٘ٛثت ٍ٘بضی، آیٙسٜ ٞبی ضٚـ ثطضؾی اظ ثؼس

 فٙبٚضیٟهبی  اظ ٞبی ؾیبٜ لبِت زض ضا فؼبِیتٟب ایٗ اظ حبنُ ٘تبیح تٛاٖ ٔی ضٚ ایٗ اظ .زاضز ٞؿتٙس، حیبتی وكٛض ایٗ زفبػی ی آیٙسٜ زض وٝ ٞبیی فٙبٚضی

ٝ  .وطز ٔكبٞسٜ وٙٙس، ٔی اؾتطاتػیه اضائٝ ٞبی ٌعیٙٝ ثٝ نٛضت ُٔبِؼٝ قبٖ ا٘دبْ ثؼس وبضقٙبؾبٖ وٝ ٞبیی تٛنیٝ یب وّیسی ٗ  اِجته ٝ  ایه  ٚ ٞهب  ؾهیبٞ

 ثیكهتط  ٔهب  ایٙدب زض وٝ زاضز ٚخٛز ٞٓ زیٍطی ٚخٝ وٝ نٛضتی زض اؾت، آیٙسٜ ٍ٘بضی فؼبِیت یه پیأٔسٞبی ٚ ّٕٔٛؼ ٘تبیح ٚخٝ ثیكتط ٞب، تٛنیٝ

ٝ  زاضز پیأٔهسٞبیی  آیٙسٜ ٍ٘هبضی،  فؼبِیت ٞط وٝ اؾت ایٗ ٔٙظٛضٔبٖ ٚ ٌصاضیٓ ٔی "ًاهلوَض ٍجِ" ضا ٚخٝ ایٗ ٘بْ ٔب .وٙیٓ ٔی تٕطوع آٖ ضٚی  وه

 .حؿىطز تٛاٖ ٔی فمٍ ضا پیأٔسٞب ایٗ تأثیط .وٙیٓ ثیبٖ ضلٓ ٚ ػسز لبِت زض ضا آٟ٘ب ٕ٘یتٛا٘یٓ ٔب وٝ تأثیطاتی یؼٙی .وٕی تب ٞؿتٙس ویفی ثیكتط

 ٔكتطن ٘یطٚی ایدبز زض ذٛز ٔكبضوت ٌؿتطقٙمكٛ ثطای ٔؿّح ٘یطٚٞبی ثیٗ ٔكتطوی ازثیبت ٚ چبضچٛة آٚضزٖ ثٝ ٚخٛز  

 آٟ٘ب ػّٕی اخطای اظ لجُ ٞب ایسٜ آظٔٛزٖ خٟت ٔكتطن ٞبی آظٔبیف ٚ آظٔٛزٖ ثطای فطآیٙسی ایدبز  

 چكهٓ   تحمك أط تؿٟیُ خٟت زض ا٘ؿب٘ی ٘یطٚی ٚ یبزٌیطی ضٞجطی، تدٟیعات، ؾبظٔبٖ، زوتطیٗ، تحَٛ ٔسیطیت ٔٙظٛض ثٝ فطآیٙسی اغبظ

 ا٘ساظ

ٝ  وٙٙس ٔی ؾؼی قٕب ؾبظٔبٖ زض ٕٞٝ ثؼس ثٝ ایٗ اظ وٙیس، ٔی اضائٝ ضا آیٙسٜ تبٖ اظ چكٓ ا٘ساظیه  قٕب ٚلتی یؼٙی تط ؾبزٜ ثٝ ثیبٖ  ضا وهبضی  ٞهط  وه

 یه .ٔی ثبقس چكٓ ا٘ساظ ٘بّٕٔٛؼ زاقتٗ پی آٔس ٚالغ وٛقف زض ٚ ؾؼی ایٗ ٚ ثبقس ٔعثٛض چكٓ ا٘ساظ تحمك خٟت زض ثٝ ٘حٛی ٔی زٞٙس، ا٘دبْ
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 ٘فطات ایٗ ثیٗ ضا ظیبزی ثؿیبض تؼبٔالت ٘مف زاقتٙس، آٖ زض ٘فط 1000 اظ ثیكتط وٝ 2025 ٞٛایی ٘یطٚی فؼبِیت ٔثبَ ثطای .ثجطیٓ ٘بْ زیٍط ٔٛضز

 ثبػه   ٔرتّف، ٞبی ضقتٝ ٔترههبٖ ٞبی ثطذبؾت ٚ ٘كؿت ٚ تؼبٔالت ایٗ ذٛز وٝ وطز ایدبز ثٛز٘س، زاضا ضا ٔتفبٚتی ٞبی ترهم ٞطوسأكبٖ وٝ

 ٍ٘بضی آیٙسٜ ٞبی فؼبِیت ٌطفتٗ اٚج ی زٞٝ ٔیالزی، 90 ی زٞٝ.ضٚز ٔی ثٝ قٕبض ٔب ٘ظط ٔٛضز پیأٔسٞبی اظ زیٍط یىی ایٗ ٚ قسٜ افسایص یادگیری

 هطـتر   اًذاز چطن سٌذ" تسٚیٗ .ٞؿتٙس ذٛز ی آیٙسٜ ٚ ا٘ساظ چكٓ تطؾیٓ تىبپٛی زض ٘یطٚٞب، اظ یه ٞط زض أطیىب  وٝ ثیٙیٓ ٔی ٚ ثٛز زفبػی

 زهیٌـی  ًیرٍی ٔثُ ٞبیی فؼبِیت .قس ٔؿّح ٞبی ٘یطٚی تٕبْ زض ٍ٘بضی آیٙسٜ ٞبی فؼبِیت اظ ظیبزی ثؿیبض تؼساز ی ٔحطوٝ ٘یطٚی ،2020 ٍ 2010

 ٚ ظٔیٙهی  ٘یطٚی ضا اَٚ زٚتبی وٝ دریا اشدّای ٕٞچٙیٗ ٚ  تؼذ از تؼذ دریایی ًیرٍی ، 2025 َّایی ًیرٍی ، تؼذ از تؼذ زهیٌی ًیرٍی21

 .ٞؿتٙس فؼبِیتٟب زؾت ٕٞیٗ اظ زضآٔس٘س، اخطا ثٝ زضیبیی ٘یطٚی تفٍٙساضاٖ ٚ زضیبیی ٘یطٚی ٞٛایی، ٘یطٚی تٛؾٍ تطتیت ثٝ ثمیٝ

 

 تذًِ فرم هٌظر از سطحی ضٌاٍرّای آیٌذُ پصٍّی-0

ٞبی ٔرتّف تب٘ه آة )ٔسَ تؿت( ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ ٘تبیح تئٛضی ٚ تدطثی  فطْ ثس٘ٝ پؽ اظ ٔحبؾجبت ٞیسضٚزیٙبٔیه، قجیٝ ؾبظی ٚ ٟ٘بیتبً آظٔبیف

اؾتفبزٜ ا٘س وٝ ٞط یه اظ آٟ٘ب ثٝ ٔٙظٛض ذبنی  ٞبی ثس٘ٝ ٔرتّفی ضا تبوٖٙٛ اضائٝ ٕ٘ٛزٜ قىُ ٚ فطْ قٙبٚضٞبی تٙسضٚآیس. َطاحبٖ ٚ وبضثطاٖ  ثسؾت ٔی

قسٜ اؾت. َجك ٘ظط ٔترههیٗ ٚ ٔحممبٖ ػّْٛ زضیبیی ٚ ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ُٔبِؼبت ٟٔٙسؾی زضیهبیی ثطضؾهی أهٛاج، ضفتهبض ثس٘هٝ زض آة ٚ تهبثیط ٚ       

 سضٚقهٙبٚضٞبی تٙه  ٞبی ٔرتّف آٖ ثط ثس٘ٝ ٚ اظ َطفی تُبثك ٚ تجبزَ ٘ظط ٔیبٖ َطاحبٖ ٚ وبضثطاٖ ٕ٘ٛزاض تدٕؼی ثطای ا٘هٛاع فهطْ ثس٘هٝ     اِؼُٕ ػىؽ

[ 0]آیٙسٜ اظ ٔٙظط وبضقٙبؾبٖ زض حٛظٜ ذهٛنیبت ٚ ذٌُٛ ثس٘ٝ ػجبضتٙس اظ قٙبٚضٞبی تٙسضٚ.پبضأتطٞبی تبثیطٌصاض زض َطاحی [9]ثسؾت آٔسٜ اؾت

[9[ ]5]: 
 اؾتفبزٜ ثؿیبض ظیبز اظ ٘یطٚٞبی آئطٚزیٙبٔیىی )افعایف ِیفت ٚ وبٞف زضي( ثٝ ٔٙظٛض افعایف ضا٘سٔبٖ قٙبٚض 

 خطیب٘بت ٌطزاثی ٞبی ثبالتط ثب وبٞف زضي انُىبوی، فكبضی، ٚ غیطٔٙظٓ ثط ضٚی ثس٘ٝ ثطای زؾتیبثی ثٝ ؾطػتٞبی  ایدبز قىؿت 

 ٝ٘ثٟیٙٝ ؾبظی ظاٚیٝ تطیٓ قٙبٚض ثطای وبٞف ظٔبٖ اؾىی وطزٖ قٙبٚض ٚ ایدبز ِیفت ثیكتط ثس 

 ُٞبی  اؾتفبزٜ اظ فٛیT قىُ زض ا٘تٟبی پبقٙٝ قٙبٚضٞب 

 ٖتٛا٘س تغییطات زض خٟهت   ٞبی ٚالغ زض پبقٙٝ لطاض ٌطفتٝ ٚ تٛؾٍ ؾُٛح وٙتطِی ضٚی فٛیُ ٔی ثط ضٚی فٛیُ قٙبٚض پؽ اظ ثٝ اؾىی افتبز

 قٛ٘س. ثط٘س ٚ ٔؼٕٛالً زض ظاٚیٝ حّٕٝ ٔثجت ٘هت ٔی حطوت ضا ایدبز ٕ٘بیس. ایٗ ؾُٛح وٙتطِی، لسضت قٙبٚض ضا ثؿیبض ثبال ٔی

 افعایف ثیكتط لبثّیت ٔب٘ٛض پصیطی 

 ٞٛایی زض پبقٙٝ قٙبٚض ثٛؾیّٝ وبٞف خبثٝ خبییٞبی  ایدبز ثبِكته 

 اؾتفبزٜ اظ ثبَ ٚ ثبِه ثطای قٙبٚضٞب ٚ وبٞف ؾُح تٕبؼ ثب آة 

 2020ٌهطٜ تهب ؾهبَ    100اِهی   90ٕ٘بیٙس ٟ٘بیتبً زض ثٟتهطیٗ حبِهت تهب     ؾجه وٝ اظ ثبَ اؾتفبزٜ ٕ٘ی قٙبٚضٞبی تٙسضٚقٛز  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔكبٞسٜ ٔی

 ٌطٜ زضیبیی زؾت ذٛاٞٙس یبفت. 200ٞبی  ٔیالزی ٚ ثب ثبَ تب ؾطػت

 َزضنس 5ؾبظی ٚ ثٟیٙٝ ؾبظی اؾپطی ضیُ ٞبی قٙبٚضٞب، ثٝ ٔٙظٛض وبٞف ٔمبٚٔت ثس٘ٝ تب  ٔس 

  ٜٛٞبی اذتفبء، اؾتتبض ٚ فطیت زض قٙبٚضٞبی تٙسض ضظٔیاؾتفبزٜ ثیكتط اظ انَٛ ٚ قی 

  زضیبیی قٙبٚضٞبی تٙسضٚاؾتفبزٜ اظ ػّْٛ ثیٛٔىب٘یه ٚ قجیٝ ؾبظی حطوت حیٛا٘بت زضیبیی زض َطاحی ٚ ؾبذت 

 6اِی  5ٞبی  افعایف وبضایی فطْ ثس٘ٝ ٚ ثىبضٌیطی قٙبٚضٞب زض فٛضؼ 

 ُ٘ٛذٛال خت آة خٟت افعایف ٘یطٚی تطاؾت ٞبی قٙبٚضٞبی چٙس ثس٘ٝ ٚ اؾتفبزٜ اظ ثٟیٙٝ ؾبظی ت 

 افعایف اؾتفبزٜ اظ پسیسٜ اثط ؾُحی 

 ٞبی وٙتطِی )ؾُٛح وٙتطِی( اؾتفبزٜ اظ فّپ 

 ٞبی ثبال ثٟیٙٝ ؾبظی ظاٚیٝ تطیٓ ثطای زؾتیبثی ثٝ ػّٕىطز ٚ ؾطػت 

 افعایف ؾُٛح ذكه ثطای تِٛیس ِیفت ثیكتط زض قٙبٚض 

  اؾتفبزٜ اظSpray Fenes  ٝٞب زضنس زض ثس٘ٝ 10ٔیعاٖ ثطای وبٞف زضي ث 

 1اؾتفبزٜ اظ ظٚایبی ثبالی ززضایعض 

  ٝ٘(20ثٝ ٔیعاٖ  ؾُحیاظ ِحبِ ؾُح ٔطَٛة )وبٞف ؾُح ٔطَٛة )ذیؽ قسٜ( قٙبٚضٞب  قٙبٚضٞبی تٙسضٚثٟیٙٝ ؾبظی ثس% 

  ٝٙقٛز وٝ قٙبٚض أٛاج ضا ثطـ زازٜ )پطـ اظ ضٚی أٛاج( ٚ ثط ضٚی ٔٛج ؾٛاض  )ایٗ ػُٕ ثبػ  ٔی قٙبٚضٞبی تٙسضٚوبٞف ثٛیب٘ؿی زض ؾی

 قٛز ٚ اظ حطوبت پیچ ٕٔب٘ؼت ثؼُٕ آٚضز.

 ٗوبٞف پسیسٜ اؾّٕیًٙ زض ٔٛخٟبی ؾٍٙی 

 ٗوبٞف ؾُح آثرٛض تب خبی ٕٔى 

                                                 
Dead Rise 
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 ثٟیٙٝ ؾبظی تٛظیٝ ثبض ٚ تٛاٖ ثبضثطی 

 افعایف انَٛ اذتفبء ٚ اؾتتبض 

 قٙبٚض ثٝ ٔٙظٛض وبقتٗ اثطات يطثبت أٛاج تب حس ثؿیبض ظیبز وبٞف ػطو 

  قذرت هَلذ ّای دستگاُ ٍ سرػت از هٌظر سطحی ضٌاٍرّایآیٌذُ پصٍّی -9

 ثبالی زض .ٞؿتٙس CP & Iقٙبٚض  ٘ٛع اظ زاض٘س ضا ٘بت 24 تب 20 ؾطػت وٝ قٙبٚضٞبیی اؾت. ثیكتط ظیبزی ی زازٜ ٘مبٌ زاضای ثس٘ٝ ته ٔٙحٙی فمٍ

 ِٔٛس ٞبی زؾتٍبٜ ا٘ٛاع . زاض٘س ثیكتط ٚ ٘بت 40 ؾطػت HF ٚ SES ،ACV ثیكتط .اؾت تطویت قسٜ CP & Iثب ٘ٛع  FAC/FSC٘ٛع  ٘بت 24

ٝ  ضا٘هف  ؾیؿتٓ لسضت ِٔٛسٞبی [.5زٞس] ٔی ٘كبٖ ٔأٔٛضیت لسضت اظ تبثؼی ثٝ ػٙٛاٖ ٔرتّف Fnvزض  ضا ضا٘ف ؾیؿتٓ لسضت زیهعَ   ٔٛتٛضٞهبی  ثه

،(D)ٌٗبظی  ٞبی ، تٛضثی(G)زیعَ  زیعَ ، تطویت ٚ(CODAD)زیعَ ، تطویت ٚ  ٗ َ  ، تطویهت  (CODAG)ٌهبظ   تهٛضثی ٗ  یهب  زیهع ٌهبظ   تهٛضثی

(CODOG)ٚ ، تٛضثیٗ ٌبظ  ٚ ٌبظ تٛضثیٗ تطویت(COGAG) ٓاػتجبض زاضای ٔهبضفی ثطای اِىتطیىی لسضت ِٔٛس ٞبی زؾتٍبٜ .اؾت قسٜ تمؿی 

ٓ  افعاضی خًٙ ٞبی ؾیؿتٓ ٚ یسوی تدٟیعات ؾیؿتٓ ضا٘ف، ثطای ٔعایبیی تدٟیعات، پصیطی ا٘ؼُبف ٚ قسٜ تٛظیغ لسضت وٝ ثبقس ٔی  .وٙهس  فهطاٞ

ٝ  وهٛچىتط  ؾُحی قٙبٚضٞبی ِٚی ثطای ثبقس ٔی ٔعایب زاضای ثعضٌتط ؾُحی ی خٍٙٙسٜ قٙبٚضٞبی ثطای اِىتطیىی ِٔٛس ُ  ثه  ٚ ٚظٖ احتیبخهبت  زِیه

 .وٙٙس ػطيٝ اِىتطیىی ِٔٛس قٙبٚضٞب، ؾبیع تٕبٔی ثطای ٕٔىٗ اؾت آیٙسٜ ؾٛذتی ٞبی پیُ ی تٛؾؼٝ .٘یؿت ٔٙبؾت وبضآیی ِحبِ اظ ايبفٝ فًبی

 وهٛچىتط  ٔحطوٝ ٘یطٚی ٚ ضٚز ٔی وبض ثٝ ٔبوعیٕٓ ؾطػت ضؾیسٖ ثٝ ثطای ثعضٌتط انّی ی ٔحطوٝ ٘یطٚی وٝ خبیی زض تطویجی ٔٛتٛض ؾیؿتٓ وبضثطز

 اؾتفبزٜ زیعَ چٙس اظ تطویجی، لسضت تِٛیس ٞبی ٞب زؾتٍبٜ ؾبَ ثطای . [6[ ]5یبفت] ذٛاٞس ازأٝ قٛز، ٔی اؾتفبزٜ )تفطیحی (وطٚظ ٞبی ؾطػت ثطای

 ثبالیی ثبظزٜ خسیس، ٞبی َطاحی ثطذی ذهٛنبً ٞب، قٛز ٚاتطخت ٔی ٌطفتٝ وبض ثٝ ٌبظی تٛضثیٗ اغّت ٔأٔٛضیت ؾطػت ٚ تمٛیت ثطای .اؾت وطزٜ ٔی

 تهب  10 وطٚظ ٞبی ؾطػت زض وٝ ا٘س وطزٜ تِٛیس ٘بت 40 زض ؾطػت زضنس 70 وّی ضا٘ف ثبظزٜ وبضثطزٞب ثطذی .زاض٘س 20 تب 15 پبییٗ ٞبی ؾطػت زض

ٝ  زض ٞب ٚاتطخت .اؾت ثیكتط پطٚا٘ٝ ثٝ ٘ؿجت ضا٘ف ؾیؿتٓ ضا٘سأبٖ ثبال ٞبی ؾطػت وٙس، زض ٔی پیسا افت زضنس 50 ثٝ ٘بت 20 ٓ  ثهب  ٔمبیؿه  ؾیؿهت

 تِٛیهس  نسای ٚ زؾیجُ 10 ٞیسضٚآوٛؾتیه نسای ؾُح حس ،)وُ ٔمبٚٔت زضنس 20 تب 15 ( ٔمبٚٔت ثبال پبضأتطٞبی ؾطػت زض ٔؼبزَ ای پطٚا٘ٝ

ثهٝ   ٘یهبظ  ٚ زاضز تهطی  ؾهبزٜ  ػّٕىهطز  ٚ َطاحهی  ٚاتطخهت  تطویجهی،  ٞبی ضا٘ف ؾیؿتٓ ٞس،زض ز ٔی وبٞف زی ؾی ثیُ ضا 10تب  7 ؾبظٜ تٛؾٍ قسٜ

 زض لسضت ثٝ ٚظٖ ٘ؿجت زاضای ضایح ٞبی وٙس. زیعَ ٔی ضفغ ضا پطؾطػت ٞبی ػّٕیبت ٚ ؾطػت وٓ ٔب٘ٛضٞبی ثطای پطٚا٘ٝ تُجیك ٚ ؾطػتٝ زٚ ٞبی ز٘سٜ

 لهسضت  ِٔٛهس  زیٍهط  ٞبی ٌعیٙٝ ثب ثطای ضلبثت ثبال ؾطػت زاضای ٚ تط پطلسضت ٞبی زیعَ ثٝ ثبقٙس. احتیبج پٛ٘س ثط اؾت ثربض ٔی 13تب  3.2ی ٔحسٚزٜ

 .زٞٙس ٔی وبٞف ضا نسا ٚ  )لبثُ ضؤیت ٞبی قٙبؾٝ ٚ(تكؼكؼبت  زیعَ خسیستط ٞبی ٔسَ ایٗ، ثط ػالٜٚ .زاقت ذٛاٞس ازأٝ ٘یبظ ایٗ ٚ زاضز ٚخٛز

 زیعَ ا٘تربة ی زالیُ ازأٝ لسضت، ٞبی ا٘ساظٜ اظ ٚؾیؼی ٔحسٚزٜ ثٝ زؾتطؾی ٔیعاٖ پٛ٘س ثط اؾت ثربض ؾبػت ٚ 0.4تب  0.32ٚیػٜ ؾٛذت ٔهطف ٘طخ

 تب 125 اظ زٚضا٘ی ٔٛتٛضٞبی اظ ؾطی یه ضٚی ٔیسا٘ی ٞبی آظٔبیف .ٞؿتٙس پیكطفت حبَ زض ٞٙٛظ زٚضا٘ی ٔٛتٛضٞبی .ثبقس ٔی لسضت ِٔٛس ػٙٛاٖ ثٝ

ٗ  .قهٛز  ثهبظاض  ٚاضز ٚ تِٛیهس  2005 ؾبَ پبیبٖ تب ٔٛتٛض ٘ٛع ایٗ وٝ ا٘تظبض ایٗ ثب اؾت، قطٚع قسٜ ثربض اؾت 1500  ثهب  قهسیسی  ضلبثهت  ٔٛتهٛض  ایه

 ا٘ساظٜ زض چٝ نسا) اٌط تِٛیس وبٞف ٚ اضتؼبـ وبٞف ٔٙظٛضٜ، چٙس ؾٛذت اظ اؾتفبزٜ تٛا٘بیی لسضت، ٔیعاٖ زِیُ ٌبظ ثٝ تٛضثیٗ ٚ زیعَ ٔٛتٛضٞبی

پٛ٘س ثط اؾت ثربض  3.5تب  1.4ی  ٔحسٚزٜ زض ٚیػٜ لسضت ٔٛتٛض ٘ٛع ایٗ وٙس ثطای ٔی ایدبز ٔب٘س( ٔی ثبلی ٔكىُ ػٙٛاٖ یه ثٝ نسا تِٛیس ثعضي ٞبی

ٝ  ٌهبظی  ٞهبی  تٛضثیٗ ض ؾبػت لبثُ ا٘تظبض اؾت. ا٘تربةپٛ٘س ثط اؾت ثرب 0.44تب  0.42ثب ٔهطف ؾٛذت  ٖ  ثه  قهٙبٚضٞبی  ثهطای  لهسضت  ِٔٛهس  ػٙهٛا

 .اؾت ٔٛخٛز زضیبیی وبضثطزٞبی ثطای ثربض اؾت 60000 تب تٛضثیٗ ٌبظی لسضت ِٔٛسٞبی .یبفت ذٛاٞس ازأٝ ثعضي قٙبٚضٞبی ٚ ؾُحی ی خٍٙٙسٜ

 [ .6[ ]2[ ]3اؾت] ضقس ثٝ ضٚ فٛت 27 وّی ََٛ ثب وٛچه قٙبٚضٞبی زض ٌبظ تٛضثیٗ اظ اؾتفبزٜ

  تذًِ ٍ سازُ هَاداز هٌظر  ضٌاٍرّای تٌذرٍآیٌذُ پصٍّی  -4

ثطاثهط   1.3چٍهبِی آِٛٔیٙیهْٛ حهسٚز     .ا٘س ثٛزٜ ٌصقتٝ ؾبَ 40 زض ؾُحی ؾُحی قٙبٚضٞبی انّی ٌبٜ تىیٝ ( 5000 آِیبغ زضیبیی )ؾطی آِٛٔیٙیْٛ

 70ضظٔهی   ؾُحیٔتطیه تٗ ضٚی یه قٙبٚض  100زضنس فٛالز اؾت. وبٞف ٚظٖ  70تب  60فٛالز اؾت. ثب تٛخٝ ثٝ اؾتحىبْ ثطاثط، ٚظٖ اِٛٔیٙیٛٔی 

ٞبی خٍٙی ٚ ٟٕٔبت، یه قٙبٚض ثهب لبثّیهت ثیكهتط ٚ اِجتهٝ      ٞب، ؾیؿتٓ ٞبی ٔبٔٛضیتی،ؾالح ٔتطیه تٗ ٚ ترهیم آٖ ثٝ ؾیؿتٓ 850ٔتطی ثب ٚظٖ 

زٜ اظ آِیبغٞهبی  ی فٛالزی ٞٓ ا٘ساظٜ اؾت. اؾتفب ی آِٛٔیٙیٛٔی ٔؼٕٛالً زٚ ثطاثط ثس٘ٝ ٞبی ؾبذت ٚ ٔٛاز ثس٘ٝ وٙس. قطح ٞعیٙٝ ی ثیكتط ایدبز ٔی ٞعیٙٝ

[. ایهٗ ٔكهىُ ثٛؾهیّٝ ٔؼیبضٞهبی ثٟتهط َطاحهی ٚ آ٘هبِیع        8ٞبی ذؿتٍی اؾت] آِٛٔیٙیْٛ ٘یبظٔٙس ٟٔٙسؾی ٚ َطاحی زلیك ثطای خٌّٛیطی اظ تطن

ِهٛزٜ  ی ٚیهػٜ ثهٝ تٕیهع ثهٛزٖ، آ     ٞب ثطای وبٞف تٙف، تٛخٝ ثطزاضی خٛـ ٞب قبُٔ ثطازٜ ضؾس. ایٗ ضٚـ ٔتسِٚٛغی ٔرهٛل آِٛٔیٙیْٛ ثٝ حسالُ ٔی

 ثبقس. ی تِٛیس ٔی ٘جٛزٖ ٔٛاز ٚ ٔحیٍ وبضی ٚ وٙتطَ ویفیت زلیك پطٚؾٝ

4-1- GRP  کاهپَزیت ٍGRP 

زض قٙبٚضٞبی ثعضٌتط ضٚ ثٝ افعایف اؾت )ثهطای ٔثهبَ ٚیع٘هی، اؾهتب٘ساضز فّىهؽ، ٚ       GRPٞبی ؾب٘سٚزیچی  ٚ ذهٛنبً وبٔپٛظیت GRPاؾتفبزٜ اظ 

پصیطی الظْ ثطای وٙتطَ ذٛال قهبُٔ ٚظٖ، اؾهتحىبْ، نهّجیت، تكهریم ضازاضی، ضفتهبض زض ثطاثهط آتهف،         َطاحبٖ ا٘ؼُبف GRPغیطٜ(. ثب وبضثطز 

زٞس وٝ ٔحههِٛی ثهب    زٞٙس ٚ ثٝ ؾبظ٘سٜ ایٗ أىبٖ ضا ٔی پصیطی ظیبزی ضا ٔی ذهٛنیبت ثبِؿتیىی،... ضا زض اذتیبض زاض٘س. ایٗ ٔٛاز ثٝ َطاحبٖ ا٘ؼُبف

اظ  ؾهُحی ضؾس ثطذی وكٛضٞب اضٚپبیی زض ظٔیٙٝ َطاحهی ٚ ؾهبذت قهٙبٚضٞبی ثهعضي      َطاح یب ٟٔٙسؼ تِٛیس وٙس. ثٝ ٘ظط ٔیویفیت ٚ ٔٛضز تبییس 
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پیف آًٞٙ ثبقٙس. أطٚظٜ اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز ؾجه ٚ ٔمبْٚ زض ثطاثط تغییطات قسیس خٛی ٚ ثب اؾهتحىبْ ثهبال یىهی اظ ٔؿهبئُ      GRPخٙؽ وبٔپٛظیت 

 ثبقس. ٔی قٙبٚضٞبی تٙسضٚت وّیسی ٚ اؾتطاتػیه زض أط ؾبذ

ضظٔی ٚ ٔؿبفطثطی وٝ زض آیٙسٜ ؾبذتٝ ذٛاٞٙس قس اظ  قٙبٚضٞبی تٙسضٚضؾس وٝ  َجك ُٔبِؼبت ا٘دبْ قسٜ ٚ تحمیمبت ثٝ ػُٕ آٔسٜ چٙیٗ ثٝ ٘ظط ٔی

 [:3[ ]2ِحبِ خٙؽ، ؾبظٜ، ٚ اتهبالت ثس٘ٝ قطایٍ ظیط ضا زاقتٝ ثبقٙس]

 ٙیْٛ ) آِیبغٞبی ٌطٜٚ اؾتفبزٜ اظ آِیبغٞبی خسیس ٚ ؾجىتط اِٛٔیAL5383       اظ خّٕٝ ٔٛاضزی ٞؿتٙس وهٝ ػهالٜٚ ثهط اؾهتفبزٜ زض ؾهبظٜ زض

زضنهس ٔؿهتحىٕتط اظ    15ٞب ٚ ؾهبظٜ ضا تهب    قٛ٘س. ایٗ آِیبغٞب زاضای اؾتحىبْ ثبال ثٛزٜ ٚ اؾتحىبْ ٔحُ خٛـ خٛقىبضی ٘یع اؾتفبزٜ ٔی

 آِیبغٞبی فؼّی ذٛاٞٙس ٕ٘ٛز.

 عات خٛـ وٝ اؾتحىبْ ٚ ٘فٛش ضا ٔحىٕتط ذٛاٞٙس ٕ٘ٛز.ٞبی خسیس شٚة فّ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ 

 ٝٞهبی   ٞبی ؾجه، ٔؿهتحىٓ ٚ ٔمهبْٚ زض ثطاثهط يهطثبت ٚ قهٛن      ایی اظ فْٛ اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز ٔطوت تطویجی وطثی/ٔٛالض/فبیجطٌالؼ ثب ٞؿت

 ٘بٌٟب٘ی

 ُ٘جه وطزٖ ٚ افعایف ٔمبٚٔت ثٝ يطثٝ ثؿیبض ٞبی ال٘ٝ ظ٘جٛضی زض ؾُٛح ثس٘ٝ )ثٝ ذهٛل ٘ٛاحی ؾیٙٝ قٙبٚض( ثٝ ٔٙظٛض ؾ اؾتفبزٜ اظ پب

 ثبال

 افعایف لبثّیت ا٘ؼُبف پصیطی ثس٘ٝ ٚ ؾبظٜ قٙبٚض 

 ؾجه ؾبظی ثس٘ٝ تب حس أىبٖ ثٝ ٕٞطاٜ افعایف اؾتحىبْ ثس٘ٝ ٚ َطاحی اتهبالت ذبل 

 ٝ٘وبٞف زضي ٔتؼّمبت ثس 

 ٖوبٞف ؾُح ٚ قست نسا ٚ ٘ٛیع تب حس أىب 

 ّای ساخت هٌظر رٍشاز  ضٌاٍرّای تٌذرٍآیٌذُ پصٍّی -5
ٝ  لُؼهٝ،  ٔىهب٘یىی  ٔمبٚٔهت  ٔیعاٖ لُؼبت، وبضثطز ٔحُ ؾبذت، قطایٍ ثطحؿت فبیجطٌالؼ لُؼبت ؾبذت ٞبی ضٚـ وّی َٛض ثٝ  ٚ تِٛیهس  ٞعیٙه

 :قٛ٘س ٔی ثٙسی َجمٝ ظیط نٛضت ثٝ ٞب ضٚـ ایٗ وّی َٛض ثٝ .ثبقس ٔی ٔتٙٛع ٚ ٔتفبٚت...

 2زؾتی ضٚـ -1

3ذالء زض لبِجٍیطی ضٚـ -2
 

 4فكبضی لبِجٍیطی ضٚـ -3

 5ضظیٗ تعضیك ضٚـ -4

6پیچی ضقتٝ ضٚـ -5
 

 7پبِتطٚغٖ ضٚـ -6

قٙبٚضؾهبظی   نهٙؼت  زض فهبیجطٌالؼ،  لُؼهبت  ؾهبذت  ثهطای  آٟ٘هب  فطز ثٝ ٔٙحهط ٞبی ٚیػٌی ٚ ثبال زض قسٜ اقبضٜ تِٛیس ٞبی ضٚـ زض تٙٛع ٚخٛز ثب

 :اؾت ظیط ٔطاحُ قبُٔ ذٛز ضٚـ ایٗ وٝ ثبقس ٔی اؾتفبزٜ ٔٛضز ضٚـ تطیٗ ضایح زؾتی تِٛیس ضٚـ فبیجطٌالؼ،

 لبِت وبضی وٛت غَ -1

 ثس٘ٝ ٌصاضی الیٝ-2

 َِٛی ٚ ػطيی ٞبی فطیٓ ضٚی ٌصاضی الیٝ ٚ فْٛ ٘هت-3

 ضیعی قیبض قبٜ تیط انّی ضیعی ٚ یب ثتٗ پب٘چ-4

 ٞب ٚ الیٝ ٌصاضی ضٚی آٟ٘ب ٘هت زیٛاضٜ-5

 ؾبذت ٚ ٘هت فٙسا٘ؿیٖٛ ٔٛتٛض-6

 ذطٚج اظ لبِت-7

 ؾبذت ػطقٝ انّی ٚ ٔٛ٘تبغ آٖ ضٚی ثس٘ٝ-8

 ؾبذت ؾٛپطاؾتطاوچط ٚ ٘هت آٖ-9

 ٘هت ؾیؿتٓ ضا٘ف-10

 وبضٞبی تىٕیّی ٚ تعیٙبتی-11

 از هٌظر سیستن راًص ضٌاٍرّای تٌذرٍآیٌذُ پصٍّی -6

                                                 
Hand Layup 
Vacuum Infusion Process 

Matched Die Modeling 

Resin Transfer Modeling 
Filament Winding 

Pultrosion 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

6 

 

ٞبی ضا٘ف ثؿتٝ ثٝ ٘ٛع لطاضٌیطی ٔٛتٛض ٚ پطٚا٘هٝ ٚ   ٕ٘بیس. ؾیؿتٓ ٞبی ضا٘ف ٔرتّف اؾتفبزٜ ٔی ضظٔی ٚ ٔؿبفطی اظ ؾیؿتٓ قٙبٚضٞبی تٙسضٚأطٚظٜ 

 قٛ٘س. وٝ ثُٛض ذالنٝ ػجبضتٙس اظ: ثٙسی ٔی ٞبی ٔرتّف تمؿیٓ ٞب ثٝ نٛضت ٞبی پطٚا٘ٝ ٕٞچٙیٗ ٚیػٌی

 8ٞبی ضا٘ف ٔؿتمیٓ ؾیؿتٓ

ثبقس وٝ زض اثهط آٖ ثهٝ ثس٘هٝ ٕٔهبٖ ٚاضز      قٛز ٚ خٟت پطٚاظ ثٝ ؾٕت پبییٗ ٔی بً زض ٔیب٘ٝ ََٛ قٙبٚض ٘هت ٔیزض ؾیؿتٓ ضا٘ف ٔؿتمیٓ ٔٛتٛض تمطیج

قٛز. لطاض ٌطفتٗ ٚظٖ ٔٛتٛض ثٝ ؾٕت  تط خبثٝ خبیی ٚظٖ ثٝ ؾٕت خّٛ ؾجت وبٞف ظاٚیٝ حّٕٝ ٔی وٙس. ثٝ ػجبضت زلیك قسٜ ٚ ظاٚیٝ حّٕٝ تغییط ٔی

ته ثس٘ٝ وٝ لبیك ذیّی ؾطیغ اظ ؾُح آة ثّٙس قٛز. ایٗ ػٕهُ تٛؾهٍ ِٔٛفهٝ ٘یهطٚی ضا٘هف پطٚا٘هٝ تكهسیس         قٛز وٝ زض قٙبٚضٞبی ػمت ثبػ  ٔی

زٞهس.َجك   قٛز. زٚ ٚیػٌی اقبضٜ قسٜ یؼٙی خبثٝ خبیی ٚظٖ ثٝ ؾٕت خّٛ ٚ پطٚا٘ٝ ضٚ ثٝ پبییٗ ثبػ  وبٞف ظاٚیٝ قسٜ ٚ ٔمبٚٔت ضا افهعایف ٔهی   ٔی

ٞبی ضا٘ف ٘ؿُ آتی ثیكهتطیٗ تٛخهٝ ٚ تٕطوهع َطاحهبٖ ضا ثهٝ ذهٛز        تطٞبی ٚ ذهٛنیبت ظیط زض ؾیؿتٓٞبی ثٝ ػُٕ آٔسٜ، پبضأ ُٔبِؼبت ٚ ثطضؾی

 [:9[ ]3[ ]2ٔؼُٛف ٕ٘ٛزٜ اؾت وٝ ػجبضتٙس اظ]

 وبٞف اثطات اضتؼبـ ٚ ٘ٛیع ثیٗ ٔٛتٛض ٚ ؾیؿتٓ ضا٘ف 

 افعایف ؾطػت تؼٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی ٚ ؾِٟٛت وبض 

 ٌٝ٘طٜ زضیبیی 60ٞب تب ؾطػت  بثت ثطای قٙبٚضٞبی ثب اثؼبز وٛچه ٚ اؾتفبزٜ اظ آٖٞبی ٘یٕٝ ٔغطٚق ٘ٛع پیچ ث اؾتفبزٜ اظ پطٚا 

 ٝای ؾطیغ افعایف لسضت ٔٛتٛض ٚ تغییطات ظاٚی 

 ٞبی ٘یٕٝ ٔغطٚق ٞبی ثبال ثطای پطٚا٘ٝ وبٞف اثطات وبٚیتبؾیٖٛ زض ؾطػت 

 ٞب ٞبی نحیح ٌیطثىؽ ٚ پطٚا٘ٝ اؾتفبزٜ اظ ٘ؿجت 

  ٌٝ٘ٛ قطایٍ خٛی ٚ آة ٚ ٞٛاییثىبضٌیطی ؾیؿتٓ ضا٘ف زض ٞط 

 ٝ٘ٞب ایدبز ِیفت ثیكتط زض پطٚا 

 ٝایی ؾیؿتٓ ضا٘ف ٘عزیه وطزٖ اثطات ٘یطٚی تطاؾت ثٝ ا٘تٟبی پبقٙٝ قٙبٚض تٛؾٍ تغییطات ظاٚی 

 ٝ٘ٞبی ضا٘ف  ٞبی ؾیؿتٓ اؾتفبزٜ اظ ظٚایبی تٙس حّٕٝ زض َطاحی پطٚا 

 ٝ٘حس أىبٖ ٞبی ؾُح ضٚ ػمت تطاظ ؾُح پطٚاظی ثس٘ٝ تب  لطاضٌیطی پطٚا 

 تطویت ؾیؿتٓ ضا٘ف ثب ثس٘ٝ قٙبٚض 

 گیری ًتیجِ-8

ٞهبی ٔرتّهف    ٞبی ػّٕهی زض حهٛظٜ   ٞبی زضیبیی ضٚ ثٝ افعایف اؾت ٚ ٘یبظ وكٛض ثٝ تجسیُ ضاٞىبضٞبی فٙبٚضی ثٝ تٛإ٘ٙسی ٞعیٙٝ ٚ پیچیسٌی ؾبٔب٘ٝ

ٞبی ٘ظهبٔی زض   ذٌُٛ تٛؾؼٝ، ظیطؾبذت وؿت تٛإ٘ٙسی خٟت حفّ ثطتطی ػّٕیبتی ثیف اظ پیف إٞیت پیسا وطزٜ اؾت. فٙبٚضی ثٝ ٕٞطاٜ زیٍط

ٛ  ٞهبی  زٞٙس. ضٚـ ٔی تكىیُ ضا ٘ظبٔی ٚ ؾبحّی ٘بٌٚبٖ اظ ٟٕٔی ثرف تٙسضٚ قٙبٚضٞبی آٚض٘س. ٞبی ٔرتّف زضیبیی ضا فطاٞٓ ٔی حٛظٜ ٜ  ٘ه ثهب   ٕٞهطا

ٚ  َطاحهی  زض انهّی  فهبوتٛض  یهه  قٙبؾٝ، وبٞف .اؾت ثبظاض پتب٘ؿیُ ؾٟبْ خصة ثطای الظْ قطایٍ ؾبذت، ٞبی تىِٙٛٛغی ٚ یبفتٝ ثٟجٛز ٞبی َطح

 یبفهت  ذٛاٞهس  افهعایف  ثٛزٖ پصیط ا٘ؼُبف زِیُ ثٝ ای غیطؾبظٜ ٚ ؾبظٞبی وبضٞبی زض وبٔپٛظیت اظ اؾتفبزٜ .اؾت خسیس ؾُحی قٙبٚضٞبی ؾبذت

ْ  ٘عزیهه  ی آیٙهسٜ  زض . زاض٘س وٕتطی تؼٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی ثٝ ٘یبظ ٚ ٞؿتٙس وٓ ٚظٖ ٚ قٙبؾٝ وبٞف ذبنیت زاضای ٞب وبٔپٛظیت. ٝ  آِٛٔیٙیهٛ زِیهُ   ثه

وبٔپٛظیهت   ی ظٔیٙٝ زض پیكطفت ثٝ ٔٛاز پیكطفت پتب٘ؿیُ .ثٛز ذٛاٞس ؾُحی وٛچه ؾُحی قٙبٚضٞبی ثطای ا٘تربة ٔٛضز ی ٔبزٜ ٚظ٘ی، ی شذیطٜ

 ثب ؾُحی قٙبٚضٞبی ثطای آیٙسٜ لسضت ی وٙٙسٜ تبٔیٗ یبفتٝ، تٛؾؼٝ زیعَ ٔٛتٛضٞبی .زاضز ثؿتٍی تیتب٘یْٛ احتٕبالً ٚ (...ٚ وٛالض وطثٙی، )فیجطٞبی

 زض وهٛچىتط  ٌهبظی  ٞبی تٛضثیٗ اظ اؾتفبزٜ .قس ذٛاٞس اؾتفبزٜ ٌبظی ٞبی ضظٔی ثعضٌتط تٛضثیٗ ؾُحیقٙبٚضٞبی  ثٛز ثطای ذٛاٞس وٛچه ی ا٘ساظٜ

ٝ  ثٟجٛز ٔٝ يس ٔىف ٞبی ؾیؿتٓ .ثبقٙس ٔٛخٛز زضیبیی ثطای وبضثطزٞبی وٕتط لسضت ٞبی ٔحسٚزٜ زض وٝ یبفت ذٛاٞس افعایف نٛضتی  ثهطای  یبفته

 ثطای ٚ ثٛز ذٛاٞس پطٚا٘ٝ ٚ قبفت ٘بت، 30 ظیط ؾطػت زاضای قٙبٚضٞبی ٞب ثطای ضا٘ٙسٜ پیف .اؾت يطٚضی وٛچه قٙبٚضٞبی زض ٌبظی ٞبی تٛضثیٗ

ٝ  ٔىب٘یعٜ ٚ ٞعیٙٝ وٓ تدبضی، ٞبی ؾیؿتٓ ثب ُٔبثك ايُطاضی ٞبی ؾیؿتٓ .یبثس ٔی افعایف ٚاتطخت اظ اؾتفبزٜ ٘بت 30 اظ ثیكتط ٞبی ؾطػت  ؾهبذت

 ٞب، ضیعپطزاظٜ لُؼبت، ٚ غیطفّعی وكی ِِٛٝ ٞبی ؾیؿتٓ ٚ تیتب٘یْٛ ٔثبَ )ثطای وبٞف یبثس ذسٔٝ ثٝ احتیبج ٚ ثبقیٓ زاقتٝ ٚظ٘ی شذیطٜ تب قس ذٛاٞس

 ی شذیهطٜ  تب قس ذٛاٞٙس تطویت ٞٓ ثب ٞب ؾیؿتٓ .ت(ٔبقیٗ آال ٚ اضتجبَبت ثطای ؾٙؿٛضٞب، فیجط٘ٛضی وكی وبثُ ٞبی ؾیؿتٓ وٙتطِی، ٞبی ؾیؿتٓ

ٝ  ضظٔهی ثهطای   ؾهُحی ٔهسَ   قٙبٚض تؿّیحبت ٚ افعاضی خًٙ ٞبی یبثس. ؾیؿتٓ وبٞف پیچیسٌی ٚ ثبقیٓ زاقتٝ حدٕی ٚ ٚظ٘ی  تٟسیهس  ثهب  ٔمبثّه

 .ثهٛز  ذٛاٞس تىِٙٛٛغی پیكطفت ٘یبظٔٙس AAW/ASM/SSM/ASWزفبػی ٔإثط  ؾیؿتٓ .قس ذٛاٞٙس تط پیچیسٜ ؾُحی ٚ ٞٛایی ٞبی ٔٛقه

ٝ  آ٘بِیع .وٙٙس حُٕ ی ثیكتطی ػطقٝ ضٚی ٞبی ٔٛقه تؼساز ثبقٙس لبزض ضظٔی ثبیس ؾُحیقٙبٚض  آیٙسٜ زض  وهبٞف  ثهطای  ٞعیٙهٝ،  وهبضی  ی چطذه

 ثؿهیبض  خٍٙهی  ٞبی ؾیؿتٓ ٘هت ٚ تؼٛیى لبثّیت ٚ ثس٘ٝ ٞبی ٔسٚالضیتی فطْ زض ٞب پیكطفت .اؾت يطٚضی ٚ ٟٔٓ تحمیمبتی ٚ ػّٕیبتی ٞبی ثٛزخٝ

 ثهبظاض،  ثهب  ؾهبظٌبضی  .ضفهت  ذٛاٞٙس وبض ثٝ آیٙسٜ ؾُحی زض قٙبٚضٞبی تىِٙٛٛغی ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ زیٍط ٚ ٔىٛ فّىؽ، اؾتب٘ساضز .ثٛز ذٛاٞس إٞیت حبئع

قٙبٚضٞبی ٞبی  آیٙسٜ َطاحی ٚ ٔبٔٛضیت زض ٘ظط ٔٛضز اٞساف ؾُحی قٙبٚضٞبی ضظٔی آٔبزٌی ٚ ٞب ؾیؿتٓ تمٛیت ٔأٔٛضیتی، آضایف تؼٛیى لبثّیت
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 ٕٞطاٜ خبثدبیی افعایف ثس٘ٝ ته قٙبٚضٞبی ٚ ٞب وبتبٔبضاٖ ثطای .ثٛز ذٛاٞس ٔٛضز ا٘تربة ی ثس٘ٝ WIGثبقس  ٔس٘ظط ؾطػت فمٍ ٌط. اٞؿتٙس تٙسضٚ

 ثطای .اؾت ٘كسٜ ضؾٓ ٞب آٖ ٕ٘ٛزاض ثٙبثطایٗ زاض٘س وٕی ٞبی زازٜ (SWATH,WIG,WP,ACV,HF)قٙبٚضٞبی زیٍط  . اؾت ؾطػت وبٞف ثب

ٝ  ٚلتی اؾت زیٙبٔیىی حٕبیت وبٞف زِیُ ثٝ ؾطػت، وبٞف ثب ٕٞطاٜ خبثدبیی ٞب افعایف وبتبٔبضاٖ ٚ ثس٘ٝ ته قٙبٚضٞبی ٗ  وكهتی  وه  تهط  ؾهٍٙی

 قهسٜ  ايبفٝ WPوبتبٔبضاٖ ٚ  ٞبی زازٜ ثٝ تدبضی ٞبی فطیٓ ٞبی زازٜ .اؾت ٞب فٛیُ ی ؾبظٜ خٙؽ زِیُ ثٝ HFقٙبٚض  ٚظٖ ٞبی ٔحسٚزیت .قٛز ٔی

ٝ  ٘ؿهجت  ٚ ا٘س ٌطفتٝ لطاض چپ یب ٚ ؾٕت ضاؾت زض ٔٛخٛز ٞبی تدطثٝ ثط اؾبؼ زیٍط ی ثس٘ٝ ٞبی فطْ .اؾت قسٜ ظزٜ ترٕیٗ WIGاؾت. ٕ٘ٛزاض   ثه

ٝ  ٞهبی  ضٚـ ثطذهی  .قٛز ٔی ظزٜ ػبِی ترٕیٗ زضیبٔب٘ی 1٘عزیه  ٚ نفط ٘عزیه يؼیف زضیبٔب٘ی 0.5زض  ٕ٘ٛزاض ٔیبٍ٘یٗ .ا٘س قسٜ ٔتٕبیُ ػٕٛز  ثه

 اظ: ػجبضتٙس قٙبٚضٞب زضیبٔب٘ی لبثّیت ثٟجٛز ثطای قسٜ وبضٌطفتٝ

 ثس٘ٝ ته قٙبٚضٞبی ثطای اؾتجالیعض فیٗ ثٝ خبی ضَٚ -ضازض تٛؾٍ پبیساضؾبظی 

 ٜپصیط ثط٘بٔٝ ثطزاضی ی قسٜ وٙتطَ ٞبی ٚاتطخت اظ اؾتفبز 

 ٌٛز  خّٛی ٔمُغV ،ثس٘ٝ ته قٙبٚضٞبی ثطای ضَٚ پبیساضؾبظٞبی ثب قسٜ وٛپُ ٔب٘ٙس 

 ٜثس٘ٝ  ٞبی فطْ زض فطٔبٖ وٙتطَ ؾیؿتٓ اظ اؾتفبزSWATH ،SES ٚ ٖوبتبٔبضا 

 ٜاظ  اؾتفبزT ُوٙٙس ٔالیٓ ضا پیچ حطوت تب قٛ٘س ٔی وٙتطَ فؼبَ نٛضت ثٝ ٚ قٛ٘س ٔی ٘هت ثس٘ٝ ظیط زض وٝ ٞب فٛی. 

ٞهبی   َطح ٞب، قىبف ٔٛج ٞب، وبتبٔبضاٖ ثطای .قٛز ٔی تؼییٗ پیچ ٚ ضَٚ حطوبت وٙتطَ ثطای ٘یبظ ٚ ؾطػت ثٝ تٛخٝ ثب ٔىب٘یىی، ٞبی قیٜٛ اظ اؾتفبزٜ

 پبضأتطٞبیی .قٛز ٔی فطاٞٓ پصیط، ثط٘بٔٝ وٙتطِطٞبی زاضای فؼبَ اؾتجالیعضٞبی فیٗ ی ٚؾیّٝ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ َٛض ثٝ فطٔبٖ وٙتطَ SWATHٚ  اثطؾُحی

 زقٕٗ ثطاثط زض لبثّیت ٔمبٚٔت افعایف ٘یبظ ثٝ تٛخٝ ثب قٙبٚض ٞبی قٙبؾٝ .ٌٛیٙس ٔی قٙبٚض ٞبی قٙبؾٝ ضا زاض٘س تبثیط قٙبٚض ضزیبثی ٚ قٙبؾبیی زض وٝ

 َطیهك  اظ ، قٙبؾبیی(IR)، ا٘فطاضز  ؾُح ٔمُغ ضازاضیضازاضی  ٔتمبَغ ؾُٛح ی یبفتٝ وبٞف ٞبی قٙبؾٝ ثٝ اِعأبً قٙبٚضٞب .ثبقس ٔی إٞیت زاضای

 ٘یبظ ضٚی اِىتطٚ٘یىی، ٘كب٘ٝ ٞبی زٚضثیٗ تٛؾٍ قٙبؾبیی ٚ فكبض ٔغٙبَیؿی، ٘یطٚی ٞٛا، زض قسٜ تِٛیس نسای ، ) ٚیه( حطوت ذٍ ظیطآة، نٛت

 یىهسیٍط  ثب قٙبٚض ٞبی قٙبؾٝ ؾبظی ذٙثی ٞبی تىٙیه ٔدٕٛػٝ ٚ قٙبٚض ٞبی َطاحی تطویت آیٙسٜ، زض ٞب ٔأٔٛضیت قطایٍ ثطآٚضزٜ وطزٖ ثطای زاضز

 ثعضٌهی  چبِف وٛچه قٙبٚضٞبی زض ؾُح ٔمُغ ضازاضیوبٞف  .قٛز ٔی تؼییٗ وكتی ی ا٘ساظٜ تٛؾٍ اثتسا ضازاضی ٔتمبَغ ؾُٛح .اؾت يطٚضی

 ٞهبی  َهطح  .ؾبظز ٔی ٔٛاخٝ ٔحسٚزیت ثب ضا ؾٛپطاؾتطاوچط احتیبخبت ٚ اؾتب٘ساضز ی ثس٘ٝ یب ػّٕیبتی قطایٍ خبشة، ٚ ٔٛاز ٞٙسؾی قىُ ظیطا اؾت

ٜ  وهٛچىتط  قٙبٚضٞبی ثطای اؾت ٕٔىٗ وٝ زٞس ٔی اضائٝ ضا حُ ضاٜ ثس٘ٝ یه ته قٙبٚض قىبف ٔٛج  ثهطای  .ثبقهس  ضٚیهت  لبثّیهت  وهبٞف  ثهب  ٕٞهطا

 پبضاظیت وبٞف ٔٙظٛض ثٝ َطاحی ٚ ؾُح قىُ ثٟجٛز ٞب، قٙبؾٝ وبٞف ثطای ضٚـ اِٚیٗ .اؾت ٘یبظ ٔٛضز ثٟجٛز یبفتٝ خبشة ٔٛاز وٛچه قٙبٚضٞبی

 ظاٚیٝ آٖ اظ ؾُح، قیت ٔحُ زض ٚ وٙیٓ ايبفٝ قٙبٚض ضَٚ ی ظاٚیٝ ٔبوعیٕٓ ثٝ زضخٝ یه وٝ اؾت ایٗ وّی لبٖ٘ٛ. اؾت ضازاض ثبظتبة ٚ ػطقٝ ثبالی

 ظیهطا  اؾت، إٞیت حبئع ٘یع قٙبٚض حطوت ذٍ .زٞس ٔی وبٞف ضا خٍٙی ٞبی ؾیؿتٓ ٚ ذسٔٝ ثطای ٘یبظ ٔٛضز فًبی زاذّی أط ایٗ . وٙیٓ ترُی

 .زٞس ٔی پبضأتط ایٗ ثٝ ای ٚیػٜ إٞیت ضٚظٞب ایٗ ای ٔبٞٛاضٜ تىِٙٛٛغی .قٛز قٙبٚض ضزیبثی ثٝ ٔٙدط آٖ اٚج ٞبی ثط اؾبؼ ٘مُٝ تٛا٘س ٔی حطوت ذٍ

 قهسٜ  ایدهبز  آقفتٍی .وٙس ضزیبثی ضا آقفتٍی ایدبز ٔٙجغ تٛا٘س ٔی وٝ ا٘س یبفتٝ تٛؾؼٝ وكتی حطوت ذٍ ضزیبثی ثب لبثّیت اغزضٞبیی ٔكبثٝ َٛض ثٝ

ٝ  آٚضزٖ ضٚ ثبػه   أط ایٗ .یبثس وبٞف ی تٛخٝ لبثُ َٛض ثٝ تٛا٘س ٔی ٞب ٚاتطخت خبیٍعیٗ قسٖ ثب پطٚا٘ٝ تٛؾٍ ٓ  ؾهٕت  ثه  ٚاتطخهت  ضا٘هف  ؾیؿهت

 .ٌیطز ٔی نٛضت آة ثٝ ا٘طغی ا٘تمبَ زِیُ ثٝ آة ظیط نٛت َطیك اظ قٙبؾبیی .ٔب٘س ٔی ثبلی ٔكىُ یه ػٙٛاٖ حطوت ثٝ ذٍ وٝ چٙس ٞط ثبقس، ٔی

 ٞهبی  َطاحهی  ٚ ٞهب  پٛقهف  .اؾهت  اِعأی 9نٛتی ؾُحی أٛاج خٍٙی ثط اؾبؼ لٛا٘یٗ ؾُحی قٙبٚضٞبی ثطای قسٜ ٔٙتكط نٛتی ا٘طغی ٔیطایی

 ثهب  ُٔبثك وٝ ٞؿتیٓ نٛتی ٞبی حُ ضاٜ اظ اؾتفبزٜ ٘یبظٔٙس نٛتی، ضزیبثی ثب لبثّیت اغزضٞب ذُط زفغ ثطای .اؾت ٘یبظ ٔٛضز آیٙسٜ زض خسیس ای ؾبظٜ

ٝ  30 اظ اضتؼبقهبت  وبٞف ٔٙدط ثٝ ٚیػٜ، ٞبی پطٚا٘ٝ َطاحی .وٙس ػُٕ افعاضی خًٙ ٞبی ؾیؿتٓ  ثهطای  زیٍهط  ٞهبی  ضٚـ .قهٛز  ٔهی  زضنهس  50 ثه

ٓ  ثبقهس.  ٔی ثیكتط( ظیبز )یب ٞبی پطٜ زضنس ٚ تؼساز 25٘ٛن  ویّیط٘ؽ زاضای ٔٙبؾت ی ثس٘ٝ َطاحی ؾُحی قٙبٚضٞبی  زض ٚاتطخهت  ضا٘هف  ؾیؿهت

ٜ  فّعٞب، ثب ٔمبیؿٝ زض .وٙس ایدبز ٔی وٕتطی آة ظیط نسای ثبال ٞبی ؾطػت زض ای پطٚا٘ٝ ضا٘ف ؾیؿتٓ ثب ٔمبیؿٝ  ؾهب٘سٚیچی  وهبٔپٛظیتی  ٞهبی  ؾهبظ

 .زٞٙس وبٞف ضا نسا تٛا٘ٙس ٔی ثبقٙس، خبشة ٞبی اِیبف زاضای وٝ آٟ٘بیی ذهٛنبً

 "ّای پرًذُ ٍ دارای ترین تة هتوایل خَاّذ ضذ ّای آیٌذُ تِ سوت قایق ًات طراحی 32ّای تاالتر از  جْت دستثاتی تِ سرػت" -
 .اؾهت  ثٛزٜ تٛخٝ ٔٛضز ٕٞٛاضٜ قٙبٚضٞب ایٗ ثبظزٜ افعایف ٚ وبضآیی ثٟجٛز ثطای تالـ زضیبیی، نٙبیغ زض ؾُحی قٙبٚضٞبی وبضٌیطی ثٝ ثب ٕٞعٔبٖ

زض  وٙتطِی ؾُٛح اظ اؾتفبزٜ انّی ایسٜ آٖ، ثٝ ثطذٛضزی أٛاج ثٝ قٙبٚض پبؾد وبٞف وٙبض زض ٞب آٖ ػّٕىطزی حبِت تغییط ثب قٙبٚضٞب تغییط ٔمبٚٔت

تٛا٘هس   ٔهی  وٙتطِهی  ؾُٛح اظ اؾتفبزٜ پطٚاظی، ثس٘ٝ ثب قٙبٚضٞبی یؼٙی ؾُحی قٙبٚضٞبی اظ ذبنی حبِت زض .زٞس ٔی تكىیُ ضا ؾُحی قٙبٚضٞبی

ٝ  وٝ ٕ٘بیٙس ٔی تِٛیس ضا ٕٔب٘ی ٚ ٘یطٚ خسیس فكبض تٛظیغ یه ایدبز ثب وٙتطِی ؾُٛح ٕ٘بیس، ثطَطف ٘یع ضا قٙبٚض ػّٕىطزی ٞبی وبؾتی آٖ  وٕهه  ثه

 تٛا٘س ٔی ٚؾیّٝ ایٗ زٞس وٝ ٔی ٘كبٖ پطٚاظی ؾُحی قٙبٚض ػّٕىطز حبِت ٚ ٔمبٚٔت ثط تت تطْ تأثیط ثطضؾی ثب .زاز تغییط ضا قٙبٚض ػّٕىطز تٛاٖ ٔی

ٞهبی ثهبالتط زض آیٙهسٜ     ضؾهس ثهٝ ٔٙظهٛض ضؾهیسٖ ثهٝ ؾهطػت       ٕ٘بیس ٚ ثٝ ٘ظط ٔی تط آؾبٖ ضا آة ؾُح اظ قسٖ قٙبٚض ثّٙس ػُٕ ِیفت ٘یطٚی تِٛیس ثب

ٞهبی   ٞبی انّی َطاحبٖ زض ایٗ ظٔیٙٝ ثٝ ٔٙظٛض زؾت یبثی ثٝ ؾطػت ٞبی پط٘سٜ خعء َطاحی ثىبضٌیطی اظ َطاحی تطیٓ تت ٚ لبیك قٙبٚضٞبی تٙسضٚ
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ٝ  اؾت وٝ پبییٗ ٞبی ؾطػت زض ٔبوعیٕٓ ٔمبٚٔت ٘مُٝ یه زاضای آٖ ؾطػت حؿت ثط ٔمبٚٔت ٕ٘ٛزاض زض پطٚاظی ٘بت ثبقس. قٙبٚض 100ثبالتط اظ   وه

ٗ  زض ٔمبٚٔهت  ٔمساض تٛا٘س ٔی تت تطیٓ ُٔبِؼبت نٛضت ٌطفتٝ اؾبؼ ثط .قٛز ٔی تؼطیف ٘مُٝ ایٗ اظ ػجٛض اظ پؽ قٙبٚض َطاحی ؾطػت ٝ  ایه ضا  ٘مُه

ٚ  ثبال ٞبی ؾطػت زض وٝ اؾت آٖ ثیبٍ٘ط ٕٞچٙیٗ ٘تبیح .ٔهطف ٕ٘بیس وٕتطی تٛاٖ َطاحی ؾطػت ثٝ ضؾیسٖ زض قٙبٚض وٝ قٛز ثبػ  ٚ زٞس وبٞف

ؾهطػت   ٞهط  زض تطیٓ تهت   ظاٚیٝ ثٟیٙٝ تٙظیٓ نٛضت زض ثٙبثطایٗ .قٛز ٔی قٙبٚض ٔمبٚٔت افعایف ثبػ  تطیٓ تت آة ؾُح اظ قٙبٚض ثطذبؾتٗ اظ پؽ

وهٓ   ٚ آة ؾُح اظ قٙبٚض ثطذبؾتٗ ٍٞٙبْ زض تت تطیٓ ظاٚیٝ افعایف ثب تٛا٘ٙس ٔی ٔثالً وبض ایٗ .ٕ٘ٛز خٛیی نطفٝ قٙبٚض ٘یبظ ٔٛضز ا٘طغی زض تٛاٖ ٔی

 .ٌیطز ا٘دبْ حبِت ایٗ اظ پؽ آٖ وطزٖ

 "سیستن پیطراًص"-
 ٞؿهتٙس  ٔٛخهٛز  ثربض اؾت 10000 تب 5 ؾبیعٞبی زض ٔتٛؾٍ ؾطػت ثب ٞب زیعَ .ثبقس ٔی ؾُحی قٙبٚضٞبی ثطای انّی ضا٘ف ٔٛتٛض زیعَ، ٔٛتٛض

ٞٙٛظ  ِٚی اؾت پیكطفت حبَ زض زٚضا٘ی ٔٛتٛضٞبی ی تٛؾؼٝ .ا٘س قسٜ زازٜ تٛؾؼٝ تكؼكؼبت، وبٞف ٚ ثیكتط لسضت تِٛیس ثطای پطؾطػت ٞبی زیعَ.

ٜ  زض زضیبیی ٔهبضف ثطای ٌبظی، تٛضثیٗ لسضت ِٔٛس ٞبی زؾتٍبٜ .اؾت ٘طؾیسٜ ثٛزٖ زؾتطؼ زض ٚ تِٛیس زض اٚخف ی ٘مُٝ ثٝ اظ  ثهعضي  ٞهبی  ا٘هساظ

تب  250 اظ لسضت وٕتط ٞبی ا٘ساظٜ زض زضیبیی وبضثطز ثطای وٛچىتط ٌبظی تٛضثیٗ ٔٛتٛضٞبی .ٞؿتٙس ٔٛخٛز ثربض اؾت 39000 ٞبی ٔحسٚزٜ تب 4000

ٝ  ؾهٛذتی  پیُ تىِٙٛٛغی اؾت ٕٔىٗ آیٙسٜ زض .ا٘س قسٜ ؾبذتٝ زٚثبضٜ ثربض اؾت 1000 ٝ  وهبض  ثه ٝ  قهٛز  ٌطفته اظ  اؾهتفبزٜ  ٚ زاضز ثهبالیی  ثهبظزٜ  وه

ٗ  یهه  فًهبی  ویّٛٚات 200 ی ا٘ساظٜ ثب ؾٛذتی، پیُ ثبثت لسضت ِٔٛس زؾتٍبٜ .زٞس ٔی وبٞف ضا تكؼكؼبت ٚ فؿیّی ٞبی ؾٛذت اقهتغبَ   ضا ٚاٌه

 زض ٔٛتٛضٞب ایٗ اؾت. قسٜ اثجبت ثربض اؾت 140 تب 60 ٞبی ٔحسٚزٜ زض ظٔیٙی ٚؾبیُ زض وٛچىتط ؾٛذتی پیُ ٔٛتٛضٞبی ی ثٟیٙٝ وبضوطز .وٙس ٔی

ُ  زٚض ی آیٙهسٜ  ٕ٘بیهس. زض  ٔهی  اؾتفبزٜ ؾٛذت ػٙٛاٖ ثٝ ٞیسضٚغٖ تب اِىتطیىی تِٛیس ثبظزٜ ٞیسضٚغٖ ثدبی ٔتبٖ اظ اؾتفبزٜ نٛضت  زض ؾهٛذتی  پیه

 تٛظیغ لسضت وٝ ثبقس ٔی اػتجبض زاضای ٔهبضفی ثطای اِىتطیىی لسضت ِٔٛس ٞبی زؾتٍبٜ .زاقت ذٛاٞس ػبِی ثؿیبض وبضثطزٞبی ا٘ساظٜ، وبٞف نٛضت

ً  ٞهبی  ؾیؿتٓ ٚ یسوی تدٟیعات ؾیؿتٓ ضا٘ف، ثطای ٔعایبیی تدٟیعات، پصیطی ا٘ؼُبف ٚ قسٜ ٓ  افهعاضی  خٙه  ثهطای  اِىتطیىهی  ِٔٛهس  .وٙهس  فهطاٞ

ٝ  فًهبی  ٚ ٚظٖ احتیبخبت زِیُ ثٝ وٛچىتط ؾُحی قٙبٚضٞبی ِٚی ثطای ثبقس ٔی ٔعایب زاضای ثعضٌتط ؾُحی ی خٍٙٙسٜ قٙبٚضٞبی ِ  اظ ايهبف  ِحهب

 ثطای پطٚا٘ٝ تُجیك ٚ ؾطػتٝ زٚ ٞبی ثٝ ز٘سٜ ٘یبظ ٚ زاضز تطی ؾبزٜ ػّٕىطز ٚ َطاحی ٚاتطخت تطویجی، ٞبی ضا٘ف ؾیؿتٓ ٘یؿت. زض ٔٙبؾت وبضآیی

 ی ؾهبظ٘سٜ  یهه  .زٞٙس ٔی ازأٝ ضا ٚاحسٞبی ثعضي تِٛیس ٚاتطخت ثعضي ٞبی ؾبظ٘سٜ .ٕ٘بیس ٔی ضفغ ضا پطؾطػت ٞبی ػّٕیبت ٚ ؾطػت وٓ ٔب٘ٛضٞبی

 ثرهبض  اؾهت  تب پٙدبٜ ٞهعاض  تط پطلسضت ٞبی ٚاتطخت ٚ وطزٜ اؾت تؿت ضا ثیكتط ٚ ثربض ؾی ٚ پٙح ٞعاض اؾت لسضت ثب ٞبیی ٚاتطخت آٔطیىب زض پطٚا٘ٝ

  .اؾت قسٜ َطاحی تدبضی ؾُحی ٞبی وكتی ٚ زضیبیی ٘یطٚی زض ػّٕیبت خٟت

 "یذکی ٍ الکتریکی ّای سیستن"-
ذٛاٞس  ا٘ؿبٖ زذبِت ثسٖٚ ٚ ثیكتط ػّٕیبت ظٔبٖ ثب ذٛزوبض ٞٛقٕٙس ٞبی ؾیؿتٓ ٚ ذٛزوبض وٙتطَ اتٛٔبؾیٖٛ، ی ظٔیٙٝ زض انّی پیكطفت آیٙسٜ زض

 .یبفهت  ذٛاٞهس  اِىتطٚٔغٙبَیؿی افعایف تساذُ وبٞف زِیُ ثٝ ٘ٛضی فیجط اظ اؾتفبزٜ .قٛ٘س ٔی ذسٔٝ تؼساز وبٞف ثبػ  ذٛزوبض ٞبی ثٛز. ؾیؿتٓ

 ثٝ ثٙبزض زض ذهٛنبً زضیب آة زض ؾِٛفٛض تطویجبت افعایف زِیُ ثٝ ترطیت ٚ ذٛضٌی ٞبی تطن افعایف ثٝ زِیُ اذیط ٞبی ؾبَ زض وكی ِِٛٝ ؾیؿتٓ

ٗ  ذٛضزٌی ثٝ ػبِی ٔمبٚٔت زِیُ ثٝ ٞب وبٔپٛظیت یب تیتب٘یْٛ آِیبغٞبی .ٌطفتٝ اؾت لطاض ثطضؾی ٔٛضز ٔٛقىبفب٘ٝ َٛض  آٖ آِیبغٞهبی  ٚ ٔهؽ  خهبیٍعی

 .قس ذٛاٞٙس

 " تقاء قاتلیت -"-
ٝ  ثمهبء  ثهطای  تدٟیعات اٌط چٝ .اؾت ؾرت وٛچه ؾُحی قٙبٚضٞبی زض ثمبء لبثّیت ثٝ زؾتیبثی ٓ  تٛا٘هس  ٔهی  ذسٔه ٓ  ٔب٘ٙهس  ) قهٛز  فهطاٞ  ؾیؿهت

ٝ  ثٙكیٙس ٌُ ثٝ یب ثٍیطز لطاض زقٕٗ انبثت ٔٛضز وٛچه قٙبٚض یه ٚلتی غیطٜ(، ٚ وٕىی ٞبی ز٘سٜ خؼجٝقٙبٚضؾبظی،  َ  ثه  زؾهت  اظ ظیهبز  احتٕهب

 ٘كب٘ی آتف ٞبی ؾیؿتٓ .اؾت قسٜ ِحبِ ٞب َطاحی زض ای ؾبظٜ ٞبی لؿٕت ظیط ٚ ا٘س یبفتٝ ٌؿتطـ َٛفبٖ وٙتطَ ٚ ٘كب٘ی تدٟیعات آتف .ضٚز ٔی

 وٛپُ نٛضت ثٝ فكطزٜ ٚظٖ ؾجه ؾٛ٘بض ٞبی ؾیؿتٓ ؾُحی قٙبٚضٞبی زض .ذٛاٞٙس قس ٘هت وٛچه قٙبٚضٞبی زض أٙیتتأٔیٗ  ثطای ٚظٖ ؾجه

 وٛچىتط قٙبٚضٞبی زض تٛا٘س ٔی ذٛضزٌی يس ٞبی ؾیؿتٓ ٚ قسٜ ضیعی ثط٘بٔٝ پیف اظ اتٛٔبتیه ٞبی ؾیؿتٓ .اؾت ٔٛضز ٘یبظ ٘بٚثطی تدٟیعات ثب قسٜ

 فًبٞبی . اؾت اؾتفبزٜ لبثُ ثیكتطی ثمبء لبثّیت ٞبی تىٙیه ثعضٌتط، یب ٚ ضظٔٙبٚ ی ا٘ساظٜ ثٝ ضؾیسٖ ٚ قٙبٚض ی ا٘ساظٜافعایف  ثب ٕٞطاٜ .قٛز تطویت

 ٚؾیّٝ ثٝ ٞٛاوكی ٞبی وب٘بَ ٚ ای ُٔٙمٝ تساضوبت َطاحی .وٙیٓ ٔحبفظت ضا٘ف ؾیؿتٓ ٚ یسوی تدٟیعات اظ وٝ وٙس وٕه ٔی آالت ٔبقیٗ ٔدعاء

ٝ  آ٘هبِیع . ٕ٘بیهس  ٔی فطاٞٓ ضا ثٟتطی ثمبء لبثّیت وكتی، ؾطاؾط زض ٔٙبؾت فًبی تبٔیٗ ٚ ای ؾبظٜ ٞبی لؿٕت ٞب زض وب٘بَ زضؾت یبثی ٔىبٖ  ی چطذه

 ٘هت ٚ تؼٛیى لبثّیت ٚ ثس٘ٝ ٞبی ٔسٚالضیتی فطْ زض ٞب پیكطفت . اؾت يطٚضی ٚ ٟٔٓ تحمیمبتی ٚ ػّٕیبتی ٞبی ثٛزخٝ وبٞف ثطای ٞعیٙٝ، وبضی

 ذٛاٞٙس وبض ثٝ آیٙسٜ ؾُحی ٞبی زض قٙبٚض تىِٙٛٛغی ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ زیٍط ٚ ٔىٛ فّىؽ، اؾتب٘ساضز .ثٛز ذٛاٞس إٞیت حبئع ثؿیبض خٍٙی ٞبی ؾیؿتٓ

 ٞؿتٙس. ثبة ایٗ زض ٘ظط ٔٛضز اٞساف ؾُحی قٙبٚضٞبی ضظٔی آٔبزٌی ٚ ٞب ؾیؿتٓ تمٛیت ٔأٔٛضیتی، آضایف تؼٛیى لبثّیت ثبظاض، ثب ؾبظٌبضی .ضفت
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 ، خعیطٜ ویف1390ٔبٜ  آثبٖ 19اِی  17 زضیبیی نٙبیغ

 ایطاٖ، قكٕیٗ ٕٞبیف نٙبیغ زضیبیی ا٘دٕٗ ٟٔٙسؾی زضیبیی  "رزهی ٍ هسافری ضٌاٍرّای تٌذرٍچطن اًذاز از آیٌذُ "شٚاِفمبضی ویبٖ، یٛؾف ، -[3] 

[4] -M. S. Seif. M.T. Tavakoli. "New Technologies For Reducing Fuel Consumption In Marine Vehicles", Sharif 

University Of Technology, 2004 

 اضقس وبضقٙبؾی ٘بٔٝ پبیبٖ ، "ضٌاٍر دیٌاهیکی ػولکرد تر آى تأثیر )ّایسَکت( ٍ سطحی ضٌاٍرّای تالِ تر ٍارد ًیرٍّای" ػجساِحؿیٗ، ، ٘ٛضٚظی-[5]

 قٕبَ تٟطاٖ آظاز زا٘كٍبٜ

[6] -Nigel Gee, Managing Director,"Future Design Trends in High Speed Vessels",Nigel Gee and Associates Ltd 

[7] -Office of Naval Research web site, www.onr.navy.mil/sci-tech/industrial/slice, October 24, 1997 

[8]  -Birk, Dr. A. M., Garry Munro, and D. Vandam, "The Design of Infrared Signature Suppression Hardware for the 

Refit of canada's DDH 280 Destroyers," Canadian Maritime Industries Association 42nd Annual Technical Conference, 

Section 13. 

 ،"سطحی ضٌاٍرّای ضفت در استفادُ جْت ًسى زًگ فَالدّای اًتخاب در هَثر پاراهترّای ٍ تٌَع خَاظ، تررسی"،٘ؿهت  ؾیسی ٟٔسی ؾیس-[9]

 ، خعیطٜ ویف1390ٔبٜ  آثبٖ 19اِی  17 زضیبیی نٙبیغ ٕٞبیف ؾیعزٕٞیٗ

 ، قكٕیٗ ٕٞبیف نٙبیغ زضیبیی، ا٘دٕٗ ٟٔٙسؾی زضیبیی ایطاٖ"ضٌاٍرّای تٌذرٍطراحی ٍ اًتخاب سیستن راًص در  "ٔحٕس حؿیٗ وطیٕی،-[10]

[11] -Scott, Robert J., Steve Cohen, Jack Guilfoyle, Mark M. Hoggard, Chris B. McKesson, and Mark C.Oakes, " Patrol 

Craft Requirements and Tecknology for the Next Century," Paper6, Proceedings of the Symposium- Naval Ship Design, 

Setting the Course for the 21st Century, February 25, 1992 
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