
لصف 2) رختسا  هناخروتوم  ) رختسا شیامرگ 

www.wikipg.com

http://www.wikipg.com/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%28%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1+%D9%81%D8%B5%D9%84+2%29


  

بلاطم تسیل 

رختسا شیامرگ  همدقم     

(Q1  ) یناربج بآ  حطس و  زا  یترارح  فالتا  هبساحم  هقیرط  ( 1    

(Q2  ) يزادنا هار  يارب  زاین  دروم  يامرگ  هبساحم  هقیرط  ( 2    

رختسا حطس  هبساحم     

رختسا رد  بسانم  يامد     

رختسا يزادنا  هار  شیپ  نامز  تدم     

رختسا مجح  هبساحم     

(Q3  ) رختسا یمامحتسا  راب  نیمات  يارب  زاین  دروم  يامرگ  هبساحم  هقیرط  ( 3     

(Q4  ) رختسا هدیشوپرس  نلاس  یشیامرگ  راب  هبساحم  هقیرط  (4    

(Q5  ) يزوکج یترارح  ياه  راب  ندروآ  تسد  هب  ( 5    

يزوکج مجح     

يزوکج بآ  شیامرگ  شیپ     

يزوکج حطس  زا  یفالتا  یترارح  راب  هبساحم     

مرگبآ رلیوب  یترارح  تیفرظ  ندروآ  تسد  هب     

رختسا رد  راد  لیوک  عبنم     

رختسا رد  یترارح  لدبم     

اهدنویپ عبانم و     

www.wikipg.com



رختسا شیامرگ  تسرهفهمدقم 

  

   

 

. تفرگ رظنرد  ار  تسا  ریز  دراوم  لماش  هک  رختسا  یترارح  تافلت  هیلک  دیاب  لعشم  رلیوب و  تیفرظ  زا  عالطا  يارب  میراد . رلیوب  دننام  ییامرگ  عبنم  کی  هب  زاین  رختسا  طیحم  بآ و  شیامرگ  يارب  دشاب ، یم  نآ  یشیامرگ  متسیس  رختسا  هناخروتوم  شخب  نیرتمهم   

(Q1  ) رختسا هراوید  حطس و  زا  یترارح  تافالتا 

(Q2  ) يزادنا هار  نامز  رد  رختسا ، شیامرگ  شیپ  يارب  زاین  دروم  يامرگ 

(Q3  ) اه ییوشتسد  اه و  شود  رد  فرصم  نازیم  دارفا و  یمامحتسا  راب 

(Q4  ) رختسا هدیشوپرس  نلاس  یشیامرگ  راب 

(Q5  ) يزوکج يارب  ییامرگ  ياهراب 

. میهد یم  حرش  ار   Q4 ات   Q1 هبساحم هقیرط  بیترت  هب  لاح 

میزادرپ یم  يزوکج  يارب  مزال  یترارح  ياه  راب  یسررب  هب  نآ  زا  دعب  و 
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(Q1  ) یناربج بآ  حطس و  زا  یترارح  فالتا  هبساحم  هقیرط  تسرهف1 )

  

   

 

. دنریگ یم  رظن  رد  ار  یترارح  تافالتا  زا  عون  رختسا 3  کی  يارب  الومعم 

یناربج بآ  طسوت  یترارح  فالتا 

یحطس ریخبت  حطس و  زا  یترارح  فالتا 

( دوش یمن  هتفرگ  رظن  رد  تسا و  زیچان  رایسب   ) رختسا فک  اه و  هراوید  زا  یترارح  فالتا 

یناربج بآ  طسوت  یترارح  فالتا 

. تسا  kcal/h 30,000 دودح رفن  ره 100  يارب  فالتا  نیا  يازا  هب  یترارح  راب  دوش . یم  فلت  نارگانش  تالاعفنا  لعف و  نارگانش و  ندب  يور  رب  ندیبسچ  اب  بآ  رتیل  یلا 20  دودح 10  رد  رگانش  ره  يازا  هب  الوصا 

رتخسا لخاد  دارفا  دادعت  هک  ینامز  رد  دراد  ناکما  يژرنا  نیا  دوش  یم  هفاضا  رختسا  بآ  رختسا و  طیحم  هب  هک  دننک  یم  فرصم  ار  انش ) عون  نزو و  هب  هتسب   ) تعاس رد  يرلاک  ولیک  ات 700  نیب 400  ام  يژرنا  دوخ ، تیلاعف  نازیم  نزو و  رب  انب  نارگانش  درک  رکذ  دیاب 

بیرض کی  ناونع  هب  ار  نآ  تروص  نیا  رد  درک و  هدافتسا  رختسا  هب  هدش  هفاضا  يژرنا  نیا  زا  ناوت  یمن  دنشاب  مک  رایسب  نارگانش  دادعت  رختسا ) سناس  ضیوعت  ماگنه  لاثم  يارب   ) صخشم نامز  کی  رد  تسا  نکمم  نوچ  اما  ددرگ . يا  هظحالم  لباق  ددع  دور ، الاب 

. میریگ یم  رظن  رد  رختسا  یحارط  رد  نانیمطا 

. تسج هرهب  یگشیمه  يژرنا  کی  ناونع  هب  نآ  زا  ناوت  یمن  هک  ددرگ  یم  هفاضا  طیحم  بآ و  هب  يژرنا  يرلاکولیک  رب 40000  غلاب  يددع  دننک  انش  بآ  رد  نامزمه  رگانش  هک 100  ینامز  رد  لاثم  يارب 

. تسین تسرد  راک  نیا  ناراک  هظفاحم  یحارط  کی  ناونع  هب  هک  دنهد  یمن  رارق  رظن  دم  هتفرگ و  رس  هب  رس  يژرنا  نیا  اب  ار  اهنآ  تیلاعف  نارگانش و  طسوت  هدش  رده  بآ  زا  هدش  فلت  يژرنا  رختسا  ناحارط  زا  یضعب 

یحطس ریخبت  حطس و  زا  یترارح  فالتا 

ریز لومرف  ود  (   ASHRAE  ) يرشا باتک  هب  هجوت  اب  تسا . هبساحم  لباق  هیلوا  تافلت  تاعالطا  نیا   اب  میراد ، ار  ناهن  يامرگ  داب و  تعرس  اوه ، يامد  رهش و  بآ  يدورو  ياهامد  لماش  رختسا  هیلوا  تاعالطا  مینک . یم  هبساحم  ار  رختسا  حطس  زا  یترارح  تافلت  لک 

 : دراد رارق  سرتسد  رد  لاعف  مارآ و  رختسا  تالاح  يارب 

 W=(95+0.425vpw- pa)/Y         (1 ()

W=(69+0.35v)(pw-pa)/Y             (2 

ib/h.ft2 ریخبت    نازیم   : W 

ft/min حطس رد  داب  تعرس   :v  

in.Hg بآ   يامد  رد  عابشا  راخب  راشف  :  Pw

in.Hg منبش   هطقن  رد  عابشا  راخب  راشف    : Pa

Btu/lb رختسا   يامد  رد  ناهن  يامرگ   : Y

. دیآ یم  تسدب  يرشا  هلداعم 1 "  " زا هک  تسا  يرادقم  ابیرقت 74 % هدش ، هبساحم  هلداعم 2 "  " طسوت هک  مارآ ، رختسا  يارب  ریخبت  خرن 

. تسا هدش  رکذ  لاثم 1  رد  لماک  تروص  هب  الاب  لومرف  زا  یترارح  فالتا  هبساحم  هقیرط 

. تسا هدش  هئارا  تیاهنراف ، هجرد  هب  تباث  ياهامد  فالتخا  يازا  هب  ریز  لودج  تابساحم ، ندش  رت  تحار  يارب  هک  تسیلاح  رد  نیا 

 

طیحم ياوه  رختسا و  حطس  زا  یترارح  تافلت 

10       15       20       25       30       35       40       50 F طیحم ياوه  بآ و  يامد  فالتخا 
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105     158     210     263     315     368     420     525Btu/h.ft2

. دشاب یم   3.5 m/h داب تعرس  يانبم  رب  قوف  لودج  رد  هدش  هئارا  ریداقم 

. دینک برض  بیرض 1.25  رد  ار  قوف  لودج  زا  هجرختسم  ریداقم   5 m/h داب تعرس  يارب 

. دینک برض  بیرض 2  رد  ار  قوف  لودج  زا  هجرختسم  ریداقم   10 m/h داب تعرس  يارب 

. دیآ تسد  هب   Q1 ات درک  برض  رختسا  حطس  رد  دیاب  دشاب  یم   Btu/h.ft2 بسح رب  هک  ار  لودج 1  زا  هدمآ  تسد  هب  ددع 
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(Q2  ) يزادنا هار  يارب  زاین  دروم  يامرگ  هبساحم  هقیرط  تسرهف2 )

رختسا حطس  تسرهفهبساحم 

رختسا رد  بسانم  تسرهفيامد 

رختسا يزادنا  هار  شیپ  نامز  تسرهفتدم 

  

   

 

( تیاهنراف  ) رختسا بآ  اب  يدورو  بآ  امد  فالتخا  و  نلاگ )  ) رختسا مجح  نتشاد  اب  تسا . زاین  يزادنا ) هار  نامز  رد   ) رظن دروم  يامد  ات  رختسا  بآ  مجح  نیا  ندرب  الاب  يارب  یترارح  يژرنا  رادقم  هچ  مینادب  دیاب  همادا  رد  لاح   ، میدروآ تسدب  ار  تافلت  زا  یشخب  اجنیا  ات 

. تسا هبساحم  لباق  يژرنا  نیا  تعاس ،)  ) يزادنا هار  شیپ  تهج  مزال  نامز  تدم  و 

Btu/h  میهدب رختسا  بآ  هب  دیاب  هک  ییامرگ  رادقم  : Q2

F رختسا      بآ  ییاهن  يامد   : Tf

F رختسا    بآ  ییادتبا  يامد    : Ti

 

   

 

نآ ضرع  و  رتم )  18  ) توف رختسا 60  لوط  لقادح  دیاب  یم  اکیرما ، يانش  ياه  رختسا  هتیمک  هیصوت  بسح  رب  دوش . یم  ینیب  شیپ  دوب ، دنهاوخ  رختسا  لخاد  رد  نامز  کی  رد  هک  ینارگانش  دادعت  هدافتسا و  یگنوگچ  يانبم  رب  هک  تسا  نآ  لک  تحاسم  نییعت  انش ، رختسا  یحارط  رد  ماگ  نیلوا 

ره يازا  هب  تسیاب  یم  دنشاب ، بآ  لخاد  نارگانش  دادعت  رثکادح  هک  ینامز  يارب  تسا  هدش  مولعم  دشاب . یم  رختسا  تحاسم  نییعت  رد  یلصا  لماع  دوب ، دنهاوخ  رختسا  لخاد  نامز  کی  رد  هک  ینارگانش  دادعت  یحیرفت ، ياهرختسا  رد  اما  ددرگ . روظنم  رتم   ای 2   ft ( 1.5 ، 1.8 7 6،5 و  ) زا یبرضم 

( دنا هدش  جراخ  نآ  زا  هدوب و  بآ  لخاد  ای  دنا و  هدیرپن  بآ  لخاد  زونه  هدوب و  رختسا  طیحم  رد  هک  ینارگانش  روظنم  دنتسین ( . بآ  نورد  رختسا  رد  رضاح  دارفا  موس  کی  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  اجنیا  رد  دوش . هتفرگ  رظن  رد  حطس  عبرم ) رتم   2.3 عبرم (  توف  بآ 25  لخاد  رگانش 

 

   

 

هدیدرگ رکذ  تیاهنراف ) هجرد   80  ) دارگ یتناس  ددع 26.7  نیا  یگناخ  ياهرختسا  يارب  دشاب . یم  دارگ  یتناس  هجرد  ات 27  نیب 26  الومعم  ددع  نیا  هک  دنا  هدرک  مالعا  نارگانش  شیاسآ  يارب  یفلتخم  ياه  ترارح  هجرد  توافتم  ياه  يربراک  اب  اهرختسا  يارب  تسا  هدمآ  عجارم  رد  هک  روطنامه 

. تسا

. دنک یم  رییغت  زین  رختسا  درکراک  لصف  اب  ددع  نیا  تسا . توافتم  رختسا  هدافتسا  لحم  هب  انب  زین  يدورو  بآ  يامد 

. دشاب یم  دارگ  یتناس  هجرد  دودح 7  رد  ناتسمز  رد  دارگ و  یتناس  هجرد  ادودح 15  ناتسبات  رد  ددع  نیا  نارهت  رهش  يارب 

 

   

 

. دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  یگناخ ) ياهرختسا   ) يا هرود  تروص  هب  ای  و  یمومع ) ياهرختسا   ) دنتسه لاعف  مئاد  تروص  هب  ای  اهرختسا 

. تسا یمومع  ياهرختسا  زا  رتمک  رایسب  اهرختسا  نیا  رد  يزادنا  هار  نامز  دنوش ، لاعف  هتفه  ياهتنا  رد  اهنت  تسا  نکمم  یگناخ  ياهرختسا   هکنیا  عوضوم و  نیا  نتسناد  اب 

. تسا ریغتم  تعاس  یلا 72  تعاس  زا 24  زاین   رب  انب  یمومع  ياهرختسا  يارب  ددع  نیا  دنریگ . یم  رظن  رد  يزادنا  هار  شیپ  تهج  تعاس  یگناخ 8  ياهرختسا  يارب  الومعم 

. دش دهاوخ  رتشیب  یباختنا  رلیوب  تیفرظ  دشاب  رت  هاتوک  يزادنا  هار  نامز  تدم  هچ  ره 
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رختسا مجح  تسرهفهبساحم 

 

   

 

 

یهتنم قیمع  تمسق  هب  جیردت  هب  یمیالم  بیش  اب  رختسا  فک  دشاب و  رتم )  1.25  ) توف ات 5  دودح 4  رد  دیاب  رختسا  يادتبا  تمسق  رد  بآ  قمع  دوش . یم  نییعت  نآ  زا  هدافتسا  یگنوگچ  هب  هتسب  رختسا  قمع  حطس ، ندروآ  تسدب  زا  سپ  رختسا  مجح  هبساحم  يارب 

یناهگان روط  هب  رختسا  قمع  دیابن  دراد ، دوجو  نتفر  هار  ناکما  دسر و  یم  رختسا  فک  هب  اپ  هک  ییاج  ات  دبای . یم  شیازفا  زین  رتم  دودح 4  ات  ددع  نیا  دوش . روظنم  رتم )  2.7 توف (  زا 9  شیب  هجریش  يارب  ندوب  بسانم  تهج  رختسا  ياهتنا  قمع  تسا  رتهب  ددرگ .

. دوش یم  صخشم  رختسا  لخاد  بآ  مجح  رختسا ، حطس  تحاسم  قمع و  ندش  صخشم  اب  دبای . رییغت 

 

 

زین رختسا  ضرع  میریگ و  یم  نیگنایم  عافترا  ود  ره  نیب  ، ) مینک یم  عمج  تیاهن  رد  هدرک  باسح  ار  دحاو  ره  مجح  ازجم  تروص  هب  اهنآ ، هصخشم  لوط  رد  برض  فلتخم ، ياه  عافترا  نتشاد  اب  ور  نیا  زا  تسا  توافتم  فلتخم  ياهاج  رد  رختسا  عافترا  هک  ییاجنآ  زا   

ياهرختسا داعبا  هرامش 2،3  لودج  میریگ . یم  رظن  رد  توف  ای 5.5  رتم  ضرف 1.68  شیپ  تروص  هب  میشاب  هتشادن  ار  عافترا  ینامز  مه ، رگا  دش . دهاوخ  اه  هداد  برضلصاح  نامه  مجح  تروص  نیا  رد  هک  دنهد  یم  ار  عافترا  ضرع و  لوط ، طقف  زین  یهاگ  تسا .) تباث 

. دهد یم  هئارا  دنا ، هدش  هیصوت  اکیرما  ياهرختسا  هتیمک  طسوت  هک  ار  ینوناق 

 

ینوناق ياهرختسا 

pool

Capacity

Gallons

Bathing

Load

person

Bathing

Capacity

per day

ABCDXYZLW

Feet

55,000484188953.251520256020

80,800756078953.251520407525

120,00010890089.553.251825479030

155,6001471,17081053.2518256210535

207,6001921,55581053.2520307012040

254,0002431,90581053.2520308513545
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306,0003002,30081053.25203010015050

422,4004323,17081053.25203013016060

558,0005904,18081053.25203016021070

 

pool

Capacity

m3

Bathing

Load

person

Bathing

Capacity

per day

ABCDXYZLW

Meter

208484182.42.71.514.567.618.26

306756072.42.71.514.561222.87.6

4541089002.42.91.515.47.614.327.49.1

5891471,1703.431.515.47.618.93210.6

7861921,5552.431.5169.121.336.612.2

9612431,9054.431.5169.1264113.7

1,1583002,3002.431.5169.130.545.715.2

1,5994323,1705.431.5169.139.648.718.3

2,1125904,1802.431.5169.148.76421.3

 

دنا . هدش  نییعت  ریز  ياه  لومرف  بآ و  هتعاس  موادم و 24  شدرگ  ساسا  رب  اهرختسا  نیا  ییامرگ  راب 

 

رختسا لوط   = L

L*W/2 نارگانش =  ) دادعت   ) رختسا یمامحتسا  راب 

رختسا ضرع  = W

( نلاگ  ) رگانش ره  زاین  دروم  بآ  مجح  = Q

Q=6.25*T2 نلاگ ) ) رگانش ره  زاین  دروم  بآ  مجح 

رختسا بآ  لماک  شدرگ  کی  نامز  تدم   = T

بآ شدرگ  تاعاس  = C  

 CV/TQ  = زور رد  یمامحتسا  تیفرظ 

( نلاگ  ) رختسا مجح  = V 
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 : تروص نیا  رد  دنک . انش  رگانش  رثکادح 100  یحیرفت  رختسا  کی  رد  دینک  ضرف  یحارط  لاثم  کی  ناونع  هب 

زاین دروم  بآ  حطس  عبرم  توف   2500 رگانش =) ره  يازا  هب  عبرم  توف  )25 (* رگانش )100

 : دشاب رارق  نیدب  دناوت  یم  حرط  بسح  رب  یحطس  نینچ  يارب  رختسا  داعبا  اذل 

انش ياه  رختسا  هتیمک  يداهنشیپ  داعبا  ( : توف  ) 30*90

. تشاد دهاوخ  ار  نلاگ  رب 120000  غلاب  یمجح  هک  میریگ  یم  رظن  رد  الاب  لودج  موس  فیدر  اب  هباشم  يداعبا  رختسا  نیا  يارب  فاصوا  نیا  اب  سپ 

. دروآ تسدب  ار  نآ  مجح  رختسا ، زا  تمسق  ره  نیگنایم  عافترا  رختسا و  ضرع  رد  لوط  برض  قیرط  زا  ناوت  یم  زین  لودج  نیا  زا  ندرکن  هدافتسا  تروص  رد 

نوماریپ حطس  دشاب و  درگ  دیاب  یم  رختسا  ياه  هشوگ  یمامت  دوش . يراک  كزان  فاص  الماک  روط  هب  دیفس  نامیس  نامه  اب  دیاب  دشاب  زاب  ياضف  رد  رگا  و  دوش ، یشک  طخ  نشور  یشاک  ای  دیفس  یشاک  ای  کییازوم  دیاب  دشاب  هدیشوپرس  هکیتروص  رد  يرختسا  نینچ 

یمظعا شخب  رد  دیاب  یلو  داد  ماجنا  گنر  هریت  داوم  اب  ناوت  یم  ار  هریغ  انش و  طوطخ  يراذگ  تمالع  دبای . یم  شیازفا  توف  کی  بآ  قمع  هک  یطاقن  رد  احیجرت  دوش ، يراذگ  تمالع  نیعم  طاقن  رد  بآ  قمع  نداد  ناشن  روظنم  هب  حضاو  الماک  يا  هنوگ  هب  دیاب  رختسا 

. دوش ادیپ  یتحار  هب  یبرچ  یگدولآ و  هنوگره  ات  درب  راک  هب  نشور  یگنر  داوم  رختسا  زا 

. دوش یم  هبساحم  یتحار  هب  ، Q2 امد  ، فالتخا  يزادنا و  هار  شیپ  نامز  تدم  رختسا ، مجح  نتسناد  اب 

. دهد یم  ام  هب   Btu/h بسح رب  ار   Q2 هک دشاب  یم  تعاس  هب  يزادنا  هار  شیپ  نامز  تدم  نلاگ و  بسح  رب  رختسا  مجح  تیاهنراف ، بسح  رب  امد  فالتخا  هک  دوش  ضرع  دیکات  يارب 
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(Q3  ) رختسا یمامحتسا  راب  نیمات  يارب  زاین  دروم  يامرگ  هبساحم  هقیرط  تسرهف3 )

  

   

 

. دننک یم  هدافتسا  اه  شود  یتشادهب و  تاودا  زا  نازیم  هچ  نارگانش  رختسا ، درکلمع  زا  تعاس  کی  رد  هک  انعم  نیدب  دشاب . یم  نآ  یمامحتسا  راب  دوش  هتفرگ  رظن  رد  دیاب  رختسا  یحارط  رد  هک  ییاهرتماراپ  زا  رگید  یکی 

. دیآ یم  تسدب  رب 25  عبرم  توف  هب  رختسا  حطس  میسقت  زا  ددع  نیا  هک  دروآ  تسد  هب  رختسا  رد  رضاح  دارفا  دادعت  زا  ینیمخت  دیاب  ادتبا  رتماراپ  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب 

(L*W)/25 ( = نارگانش دادعت  ) رختسا یمامحتسا  راب 

L= رختسا لوط   

W= رختسا ضرع 

. مینک یم  هبساحم  ار  رختسا  طیحم  رد  رضاح  ناربراک  هیلک  دنشاب ، یم  نکتخر و ...  انوس ، اه ، شود  رختسا ، ياه  هرانک  رد  هیقب  موس  کی  دنتسه و  رختسا  طیحم  رد  رضاح  دارفا  موس  ود  اهنت  نیا  هک  عوضوم  نیا  نتسناد  رختسا و  رد  رضاح  نارگانش  دادعت  نیمخت  اب 

رظن رد  اب  اج  نیا  رد  هک  دوش  یم  برض  اضاقت  بیرض  رد  ددع  نیا  فلتخم  ياه  گنهرف  رب  انب  اب  تشاد  رظن  رد  دیاب  . ) دیآ تسدب  رختسا  لک  يارب  یتشادهب  مرگ  بآ  فرصم  نازیم  ات  ددرگ  برض  رگانش ) ره  یمامحتسا  راب   ) تعاس رد  رتیل  ای 50  تعاس  رد  نلاگ  رد 200  دیاب  هدمآ  تسد  هب  ددع 

( میزادرپ یم  تابساحم  همادا  هب  ناریا  رد  ربارب 0.5  ياضاقت  بیرض  نتفرگ 

: مینک یم  هدافتسا  ریز  لومرف  زا  یمامحتسا  راب  نیمات  يارب  زاین  دروم  يامرگ  هبساحم  يارب  لاح 

Q3=ρVc∆θ

. دوش یم  هتفرگ  رظن  رد    kg/m3 1 هک بآ  یلاگچ  : ρ

رتیل بسح  رب  رختسا   مجح  : V

Kcal/kgk بآ 1  هژیو  يامرگ  تیفرظ  : C

( دارگ یتناس  هجرد  دودح 40   ) دارگ یتناس  هجرد  هب  بسانم  یمامحتسا  بآ  يدورو و  بآ  يامد  فالتخا  : ∆θ  
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(Q4  ) رختسا هدیشوپرس  نلاس  یشیامرگ  راب  هبساحم  هقیرط  تسرهف4)

(Q5  ) يزوکج یترارح  ياه  راب  ندروآ  تسد  هب  تسرهف5 )

يزوکج تسرهفمجح 

  

   

 

هیوهت ياه  باتک  زا  ناوت  یم  نلاس  ياهراوید  سنج  نتشاد  اب  هارمه  یعشعشت ، راب  لخاد و  نوریب و  طیحم  ترارح  هجرد  ربانب  رختسا  نلاس  زا  یفالتا  ترارح  هبساحم  اب  سپ  دنراد . عوبطم  هیوهت  هب  زاین  دنتسه ، هدیشوپرس  ياه  نلاس  رد  هک  ییاه  رختسا  طیحم 

. دهد یم  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  ددع  نیا  یگداس  هب  ریرک  رازفا  مرن  درک . هبساحم  ار  راب  نیا  یتاسیسات  عوبطم و 

 

   

 

. داد رارق  رظن  دم  دیاب  ار  ریز  یترارح  ياه  راب  يزوکج  کی  يارب 

شیامرگ شیپ  يارب  زاین  دروم  ییامرگ  راب   .1

يزوکج حطس  زا  یفالتا  یترارح  راب   .2

. داد ماجنا  ار  يزوکج  مجح  هبساحم  دیاب  ادتبا  دراوم  نیا  ندروآ  تسدب  يارب 

 

 

   

 

، عبرم رتم  تحاسم 2  رد  دارفا  دادعت  برض  زا  دعب  تفرگ و  رظن  رد  ار  عبرم  رتم  رب 2  غلاب  یتحاسم  دیاب  دنک  یم  هدافتسا  يزوکج  زا  هک  صخش  ره  يازا  هب  دشاب . یم  رفن  دنچ  هدافتسا ي  يارب  يزوکج  نیا  هک  درک  نییعت  دیاب  ادتبا  يزوکج  مجح  ندروآ  تسدب  يارب 

. مینک یم  هبساحم  ار  نآ  داعبا  يزوکج ، لکش  نتفرگ  رظن  رد  اب  درک و  نییعت  ار  يزوکج  تحاسم 

. میروآ یم  تسدب  ار  نآ  عاعش  يزوکج ، تحاسم  نتشاد  يا و  هریاد  لکش  بیرقت  اب  تروص  ود  ره  رد  دوب . دنهاوخ  یعلض  ای 8   6 ای ، دنوش و  یم  هتخاس  هریاد  تروص  هب  الومعم  اه  يزوکج 

m2 دارفا   دادعت  *A=2

A=Π r1
2

. دروآ تسدب  ار  يزوکج  عاعش  ناوت  یم الاب  ياه  لومرف قیرط  زا  لاح 
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. درک هبساحم  ار  يزوکج  مجح  ناوت  یم  دهد  یم  ناشن  ار  يزوکج  یتخاس  تاصخشم  هک  ریز  هدروخ  شرب  لکش  و  يزوکج ، عاعش  ندروآ  تسدب  زا  سپ 

 

V1= Πr2h=3.14*r12*0.4

V2= Πr2h=3.14*r22*0.8

يزوکج مجح   : Vtot=V1+V2
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يزوکج بآ  شیامرگ  تسرهفشیپ 

يزوکج حطس  زا  یفالتا  یترارح  راب  تسرهفهبساحم 

مرگبآ رلیوب  یترارح  تیفرظ  ندروآ  تسد  تسرهفهب 

  

   

 

. میریگ یم  رظن  رد  تعاس  ات 2  ار 1  يزوکج  بآ  شیامرگ  شیپ  نامز  تدم  هک  توافت  نیا  اب  میتفرگ  رظن  رد  رختسا  بآ  يارب  هک  تسا  یشور  دننام  يزوکج  شیامرگ  شیپ  يارب  زاین  دروم  ترارح  هبساحم 

( يزاد نا هار  شیپ  نامز  تدم  /) Tf-Ti)*8.33)* نلاگ  ) مجح يزوکج  = ) Q2

. تسا يزوکج  بآ  يارب  بسانم  ددع  کی  ددع 39  تسا . هدش  مالعا  ات 41  نیب 36  عجارم  رد  يزوکج  يارب  بسانم  يامد 

. دروآ تسدب  ار  يزوکج  بآ  شیامرگ  شیپ  يارب  زاین  دروم  ترارح  ناوت  یم  بآ  يامد  مجح و  نتسناد  اب 

 

   

 

. میروآ یم  تسدب  ار  يزوکج  حطس  زا  یفالتا  ترارح  يزوکج ، تحاسم  رد  ددع  نیا  برض  و  رختسا ) بآ  هب  تبسن  يزوکج  رتالاب  مطالت  لیلد  هب   ) رد 2 هدمآ  تسدب  ددع  برض  اب  درک و  هدافتسا  رختسا ) حطس  زا  یترارح  تافالتا   ) لودج زا  ناوت  یم  ترارح  نیا  ندروآ  تسدب  يارب 

. مینک یم يراددوخ  اه  نآ هب  ندرک  هراشا  زا  تافالتا ، نیا  ندوب  زیچان  لیلد  هب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تافالتا  يزوکج  رد 

. درک عمج  مه  اب  ار  یترارح  راب  ود  نیا  تسیفاک   Q5 هبساحم يارب  لاح 

 

   

 

. مینک یم  هدافتسا  رگیدکی  رانک  رد  رلیوب  هاگتسد  دنچ  ای  کی  زا  رختسا  زاین  دروم  يامرگ  نیمات  يارب 

: هلمج زا  دنتسه  یفلتخم  ياه  يدنب  هتسد  ياراد  مرگبآ  ياه  گید  نامه  ای  اه  رلیوب 

یندچ ياه  گید 

يدالوف ياه  گید 

عوضوم نیا  هک  دنتسه ، اراد  ار  يرتالاب  تمواقم  رت ، نییاپ ياه  راشف رد  یترارح  ياه  شنت  زورب  تروص  رد  هتشاد و  ار  يرتالاب  راشف  لمحت  ناوت  يدالوف  ياه  گید هک  تسا  نیا  یندچ ، ياه  گید هب  تبسن  يدالوف  گید  زا  هدافتسا  ياه  تیزم  هلمج  زا  درک  رکذ  دیاب 

. دشاب یم تیمها  زئاح  رایسب  طیحم  تینما  نیمات  يارب 

: مینک یم لمع  ریز  تروص  هب  رختسا  يارب  زاین  دروم  رلیوب  تیفرظ  ندروآ  تسدب  يارب 

(Q1  ) یناربج بآ  رختسا و  هراوید  حطس ، زا  یترارح  تافالتا  ندروآ  تسدب 

(Q2  ) يزادنا هار  نامز  رد  رختسا ، شیامرگ  شیپ  يارب  زاین  دروم  يامرگ  ندروآ  تسدب 

(Q3  ) اه ییوشتسد  اه و  شود  رد  فرصم  نازیم  دارفا و  یمامحتسا  راب  ندروآ  تسدب 

(Q4  ) رختسا هدیشوپرس  نلاس  یشیامرگ  راب  ندروآ  تسدب 

(Q5  ) يزوکج یترارح  ياه  راب  ندروآ  تسدب 

: میور یم رختسا  يارب  زاین  دروم  گید  تیفرظ  هبساحم  غارس  هب  رادقم  نیا 5  نتشاد  تسد  رد  اب  لاح 

هنیزه رد  ییوج  هفرص  يارب  سپ  تشاد ، دهاوخن  يزادنا  هار  يامرگ  هب  زاین  رختسا  راک  نامز  رد  نینچمه  تشاد و  دهاوخن  یمامحتسا  راب  نیمات  هب  زاین  يزادنا ، هار  نامز  رد  رختسا  اما  دیآ . یم تسدب  هدش  هداد  ترارح  عمج 5  زا  هنیشیب  تلاح  رد  رختسا  ییامرگ  راب 

. دتفایب راک  هب  يزادنا  هار  نامز  رد  اهنت  رلیوب  نیا  ات  دننک  یم زیهجت  ورزر  رلیوب  کی  نداد  رارق  اب  ار  اه  رختسا  هناخ  روتوم رختسا ، هیلوا  يراج و  ياه 
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. درک قیرفت  راب  کی  عمج و  راب  کی  ار  ( Q1 ، ) رلیوب راب  هبساحم ي  رد  دیاب  سپ  دشاب ، یم  رختسا  نوماریپ  طیحم  يامرگ  نیمات  عبنم  کی  عقاو  رد  هراوید  حطس و  زا  تافلت  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  نینچمه 

. دوب دهاوخن  هدیاف  یب  نآ  هبساحم ي  سپ  تسا  زاین  دروم  زین  لدبم  راب  هبساحم  رد   Q1 ددع

. ددرگ صخشم  اه  رلیوب  دادعت  مه  تیفرظ و  مه  ات  هدرک  میسقت  اه  رلیوب  دادعت  هب  زاین ، رب  انب  هدرک و  عمج    Q5 و Q3، Q4 اب ار   Q2 هدیشوپرس رختسا  کی  يارب  هک  درک  رکذ  دیاب  اهتنا  رد 

. دیآ یم  تسدب  رلیوب  ره  تیفرظ  اهرلیوب ، دادعت  رب  ددع  نیا  میسقت  اب  هدش و  هبساحم   Q5 و Q1، Q2، Q3 عمج اب  اه  رلیوب  تیفرظ  درادن  دوجو  اه  نآ  رد   Q4 هک زاب  رس  ياه  رختسا  يارب  اما 

. دنک لمع  ورزر  تروص  هب  اه  رلیوب  زا  یکی  يزادنا  هار  زا  سپ  ات  دوش  هتفرگ  رظن  رد  ای 3  رلیوب 2 و  دادعت  تسا  رتهب  دش  رکذ  هک  هنوگ  نامه 

راب يارب  هدش  هبساحم  تیفرظ  ربارب  لک 1.5  رد  سپ  دشاب . هتشاد  ار  لک  هدش  هبساحم  يژرنا  زا   دصرد  دیلوت 75  ناوت  دیاب  زین  هدافتسا  دروم  یلصا  رلیوب  دشاب و  یم  رختسا  یترارح  راب  لک  دصرد   75 ورزر ، رلیوب  تیفرظ  رختسا ، يارب  رلیوب  باختنا 2  تروص  رد 

. تشاذگ دهاوخ  تبثم  رثا  گید  دیفم  رمع  رد  نینچمه  دبای و  یم  شهاک  رایسب  يراد  هگن  تخوس و  يراج  ياه  هنیزه  ورزر  رلیوب  زا  هدافتسا  اب  اما  دور  یم  الاب  اهرلیوب  هیلوا  هنیزه  هک  تسا  یلاحرد  نیا  دوش . یم  هداد  تبسن  رلیوب  تیفرظ  هب  یترارح ،

هدمآ تسدب  یترارح  تیفرظ  رلیوب ، باختنا  ماگنه  رد  دیاب  دنراد . ار  دوخ  یمسا  ناوت  زا  دصرد  رثکادح 86  نیمات  ییاناوت  اه  رلیوب  نیا  هک  تسناد  دیاب  سپ  تشاد ، دنهاوخن  ار  دصرد  زا 86  رتالاب  ینامدنار  داجیا  ناوت  بویت  ریاف  یندچ و  ياه  رلیوب  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب 

. دیایب تسدب  رلیوب  یمسا  تیفرظ  ات  مینک  میسقت  رلیوب  نامدنار  رب  ار  رختسا  يارب 
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رختسا رد  راد  لیوک  تسرهفعبنم 

  

   

 

سم سنج  زا  هک  یتشگرب  تفر و  هلول  هخاش  دنچ  زا  الومعم  هک  یترارح  لیوک  کی  لخاد  رلیوب ، طسوت  هدش  هیهت  راخب  ای  مرگ  بآ  عبانم ، عون  نیا  رد  دشابیم . راد  لیوک عبانم  زا  هدافتسا   ، بآ نیا  هریخذ  یفرصم و  یتشادهب  مرگبآ  دیلوت  يارب  شور  نیرت  لوادتم

یم هزیناولاگ  قرو  زا  عبنم  سنج  دوشیم . تسا  هدرک  هطاحا  ارنآ  هک  هلول  جراخ  درس  بآ  ندش  مرگ  تیاهن  رد  یسم و  هلول  ندش  مرگ  ثعاب  هدش  ماجنا  ترارح  لدابت  ددرگیم . جراخ  لیوک  زا  یسم  ياه  هلول  راوید  اب  ترارح  لدابت  زا  سپ  هدومن و  شدرگ  دشابیم 

راشف تحت  نزاخم  درادناتسا  ساسا  رب  بآ  یگدنروخ  بیرض  يراک و  يامد  هاگتسد ، يراک  راشف  بسح  رب  زین  عبان  رد م هتفر  راکب  يدالوف  قرو  تماخض  دنناشوپ . یم یسکوپا  ششوپ  اب  ار  عبانم  لخاد  رتالاب ) ياهراشف   ) هایس قرو  زا  هدافتسا  تروص  رد  اما  دشاب 

. دوشیم هتفرگ  راکب  اهنآ  بصن  لحم  بسح  رب  یقفا  يدومع و  عون  ود  رد  نزاخم  نیا  دوشیم . هبساحم 

 

عبنم دوجو  رطاخب  انمض  دنشابیم . ریمعت  لباق  الماک  یگتفرگ  بوسر  ای  یگدیکرت و  دننام  یتالاکشا  زورب  زا  سپ  هدش و  هدا  ف تسا هندب  کی  زا  طقف  هک  تسا  نیا  هرادج  ود  عبانم  ریظن  یتشادهب  مرگبآ  هدننک  دیلوت  ياههاگتسد  رگید  هب  تبسن  راد  لیوک  عبانم  يرترب 

. دشابیم مک  رایسب  نآ  یترارح  تفا  عبن ، لخاد م رد  لیوک )  ) ترارح لاقتنا  یلصا 

راد لیوک  عبنم  مجح  هبساحم 

اضاقت بیرض  رد  هدمآ  تسدب  ددع  ندرک  برض  اب  و  رفن ، ره  يارب  رتیل  فرصم 50  رادقم  نارگانش و  دادعت  نتسناد  اب  رختسا  رد  لاثم  روط  هب  دوشیم . هتخاس  اهرختسا و ...  تاجناخراک ، ینوکسم ، لزانم  زا  معا  لحم  ره  ياضاقت  بیرض  بسح  رب  ًالومعم  عبنم  مجح 

ددرگ . یم  برض  هریخذ ) بیرض   ) بیرض 1.2 رد  نازیم  نیا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نزخم  مجح  ات 0.6 ) نیب 0.4  )

اضاقت بیرض      

. ددرگ یم  برض  فرصم  نازیم  رد  اه  ییوشتسد  اه و  شود  زا  نارگ  انش  هدافتسا  ندوبن  نامزمه  لیلد  هب  هک  هک  تسا  یبیرض 

هریخذ بیرض         

هب تشاد ، دهاوخن  ار  ترارح  ندرک  لداعتم  يارب  زاین  دروم  يامرگ  نیمات  ناوت  گید ، ترارح  هدش و  عبنم  لک  ندش  درس  ثعاب  درس  بآ  نیا  هک  دوش  اهنآ  دراو  یناربج ، درس  بآ  دننک و  مک  بآ  تدش  هب  راب ، کیپ  رد  تسا  نکمم  هدافتسا ، نامز  رد  بآ  هریخذ  عبانم 

رد اب 1.2  ربارب  الومعم  اه  رختسا  يارب  تسا و  توافتم  فلتخم ، ياه  يربراک  يارب  بیرض  نیا  دوش . لصاح  نانیمطا  فرصم  کیپ  نامز  رد  ترارح  هجرد  یتخاونکی  زا  ات  مینک  یم برض  هدمآ  تسدب  فرصم  مجح  رد  ار  عبنم  هریخذ  بیرض  مان  هب  یبیرض  لیلد  نیمه 

دوش . یم هتفرگ  رظن 

هبساحم ناوت  راد ، لیوک  عبنم  یترارح و  لدبم  هدنزاس  تاجناخراک  رایتخا  رد  ددع  نیا 6  نداد  رارق  تروص  رد  تسا . زاین  دروم  مادک  ره  ِرذگ  رد  یبد  رلیوب و  ترارح  هجرد  یفرصم ، بآ  ترارح  هجرد  یترارح ، لدبم  هباشم  راد  لیوک  عبنم  لیوک ، هبساحم  يارب 

. تشاد دنهاوخ  ار  اه  نآ  تیفرظ 
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رختسا رد  یترارح  تسرهفلدبم 

  

   

 

. دنک ناربج  ار  یترارح  ياه  تفا  رختسا  راک  نیح  رد  نینچمه  هدناسر و  بسانم  ترارح  هجرد  هب  ار  رختسا  بآ  يزادنا ، هار  نامز  رد  دناوتب  دیاب  رختسا  يارب  یترارح  لدبم  دراد ، دوجو  يددعتم  ياهشور  يزوکج  رختسا و  یترارح  لدبم  هزادنا  نییعت  هبساحم و  يارب 

: دوش یم  هدافتسا  لدبم  يرس  هس  زا  یترارح  فالتا  زا  يریگولج  يارب  ساسا  نیا  رب 

(Q2 تیفرظ اب   ) رختسا بآ  شیامرگ  شیپ  يارب  لوا  يرس 

(Q1 تیفرظ اب   ) یترارح تافالتا  ناربج  يارب  مود  يرس 

(     Q5 تیفرظ اب   ) يزوکج زاین  دروم  مرگ  بآ  نیمات  يارب  موس  يرس 

هجرد يامد 70  اب  رلیوب  بآ  الومعم  دوش . یم  کنخ  یمک  رلیوب  بآ  هتفر و  الاب  شیامد  یترارح  لدابت  زا  سپ  ددرگ ، یم  لدبم  هتسوپ  دراو  رختسا  بآ  رگید  تمس  زا  هدش و  لیوک  دراو  تمس  کی  زا  رلیوب  هدش  مرگ  بآ  تسا . یجورخ  ود  يدورو و  ود  ياراد  لدبم 

نتسناد  اب  هدش . لدبم  دراو  دارگ  یتناس  هجرد  ترارح 26.7  اب  زین  رختسا  بآ  ددرگ و  یم  جراخ  دارگ  یتناس  هجرد   60 اب   دراو و  دارگ  یتناس  Q1 تسدب دوش  یم  رتلیف  رختسا  لک  راب  کی  تعاس  ات 8  زا 4  رختسا  يربراک  ربانب  هک  نویسارتلیف  یبد   ) رختسا مجح  ، 

. درک نییعت  ار  نآ  لدم  لدبم و  زا  یجورخ  يامد  ناوت  یم  لدبم ، يدورو  يامد  و  دیآ ) یم 

Q1(kcal/h)= MC∆θ =Vlit∆θ

یم هدافتسا  ناریا  رد  رتمک  دروم  نیا  زا  متسیس  ندش  مامت  نارگ  لیلد  هب  هک  دشاب  یم  يروتوم  هار  هس  ریش  اه ، لدبم  اب  راک  يارب  شور  نیرت  قیقد  اما  دوش  یم  هدافتسا  تاتسوکا  تاتسومرت و  زا  اه ، لدبم  زا  یجورخ  بآ  ترارح  هجرد  شیازفا  زا  يریگولج  يارب 

دهاوخ زاس  رطخ  دنراد  رارق  بآ  ياه  يدورو  رانک  رد  هک  ینارگانش  تسوپ  ندنازوس  يارب  هک  دراد  دوجو  يزوکج  ای  رختسا  هب  الاب  ترارح  هجرد  اب  بآ  دورو  ناکما  رختسا ، تاسیسات  رد  اه  ریش  زا  عون  نیا  زا  ندرکن  هدافتسا  تروص  رد  درک  رکذ  دیاب  هک  یلاحرد  دوش .

. دوب

: تسا ریز  حرش  هب  اه  رختسا  رد  هدافتسا  دروم  یترارح  ياه  لدبم  جیار  عون  ود 

يا هلول  هتسوپ  ياه  لدبم 

يا هحفص  ياه  لدبم 
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اهدنویپ تسرهفعبانم و 

  

   

 

نمکاپ تکرش  شهوژپ  نامتراپد  طسوت  هدش  لیکشت 

نمکاپ تکرش  هحفص  یکیو 

لصف 1 رختسا  هناخروتوم 

لصف 2) رختسا  هناخروتوم   ) رختسا شیامرگ 

لصف 3) رختسا  هناخروتوم   ) رختسا نویسارتلیف 

لصف 4) رختسا  هناخروتوم   ) رختسا بآ  ژاپمپ 

لصف 5) هناخروتوم   ) رختسا هناخروتوم  یحارط  لاثم 

رختسا هناخروتوم  هچباتک 

تسا عنام  الب  عبنم  رکذ  اب  تیاس  بلاطم  زا  تشادرب 
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