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  خدا نامبه 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهدهبه را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و صد و پنجاهموجب یکایران بهموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است. 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب سازمان،کاررناسان  از مرکب فنی اا کمیسیون در مختیف اا حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ، فنتاور    به رترایط  توجه با و میی مصادح با گامام کورشی و رودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رتام   نفتع،  و حت   صتاحبان  منصتفانۀ  و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایران میی نویس استاندارداا پیش. رودمی حاص  دودتی غیر و دودتی اا سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز واردکنندگان،

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا کمیسیون اعضا  و نفعذ  مراجع به نظرخواای برا 

 .رودمی منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوانبه تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

 کنند درکمیتۀمی تهیه رده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالحذ  و مندعالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویسپیش

 تیقی میی بدین ترتیب، استاندارداایی  .رودمی منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوانبه تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی

ستازمان میتی    کته  مربوط میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرومی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکی استاندارد ایران 

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسیاندازه ادمیییبین سازمان
(OIML) 2رابط تنها عنوانبه و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)فعادیت کشور در 

  آخترین  از کشتور،  ختا   اتا  نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میتی  استتاندارداا   تتدوین  در .کنتد متی 

  رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، اا پیشرفت

 و ستالمت  کنندگان، حفت   مصر  از حمایت برا  ،قانون در رده بینیپیش موازین رعایت با تواندمیایران  سازمان میی استاندارد

 استاندارداا  از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی

-می سازمان نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخ  تودید  محصوالت برا  را ایران میی

 .نماید اجبار  را آن بند و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمیییبین بازاراا  حف  منظوربه تواند

 بازرستی،  آمتوز،،  مشتاوره،  در زمینتۀ  فعال مؤسسات و ااسازمان خدمات از کنندگاناستفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین

 وسای  کادیبراسیون سواسنجی  و مراکز ااآزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا سیستم گواای صدور و ممیز 

 و کندمی ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ااسازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش،

 ادمییتی بتین  دستگاه ترویج .کندنظارت می ااآن عمیکرد بر و اعطا ااآن به صالحیت تأیید گوااینامۀ الزم، ررایط احراز صورت در

 ستطح  ارتقتا   بترا   تحقیقتات کتاربرد    انجتام  و بهتا گتران  فیتزات  عیتار  تعیتین  ستنجش،  وسای  کادیبراسیون سواسنجی  یکااا،

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 گفتاريشپ

ا  در حادت ارباع از آب به کشی دانهاا  زهنفوذپذیر  واسطه -اا  بام گیاای سبام سبز سامانه»استاندارد 

اا  مربوط توسط سازمان میی استاندارد ایران نویس آن در کمیسیونکه پیش «رو، آزمون-افتانرو، بار 

مین اجالس کمیته میی مهندسی ساختمان و مصادح و فراورده تهیه و تدوین رده است و در چهارصد و پنجاه

قانون اصالح  3ماده مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک  93/2/1329اا  ساختمانی مور 

عنوان استاندارد میی ، به1331مصوب بهمن ماه   قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،

 رود.ایران منتشر می

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت

واقع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمی  این استاندارداا  میی ایران در م

استاندارداا ارایه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، باید 

 امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 

 ررح زیر است:ن استاندارد مورد استفاده قرار گرفته بهمنبع و ماخذ  که برا  تهیه ای

ASTM E2396: 2011, Standard Test Method for Saturated Water Permeability of Granular 

Drainage Media [Falling-Head Method] for Vegetative (Green) Roof Systems 
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اي در حالت اشباع كشی دانههاي زهنفوذپذيري واسطه -هاي بام گياهی )بام سبز(سامانه

 روش آزمون - 5افتانبه روش بار از آب 

 دامنه كاربرد هدف و  5

مورد استفاده در  3ا  دررتمواد دانهدر آب  9نفوذپذیر  ک رو، برا یتعیین  استاندارداین اد  از تدوین 

 بارد.  میبام سبزس اا  بام گیاایسامانه 2کشیاا  زهالیه

دارد، که مربوط به آن ررایط طراحی است  این استاندارد برا  تعیین نفوذپذیر  آب تحت ررایط افت کم کاربرد

که ویژگی آن توسط جریان افقی و تحت بار کم مشخص رده بارد و نماینده نوعی جریان افقی در کاربرداا  

 بام گیاایسبام سبز  است.

-متر  مناسب میمییی 36/9س  3درصد باقیمانده رو  ادک نمره  199ا  دررت با این استاندارد برا  مواد دانه

 بند  ریزتر مناسب نیست.بارد و برا  مواد با دانه

اا  است. مقداراا  ارایه رده در پرانتزاا تبدی Sl مقداراا  بیان رده در این استاندارد برحسب واحداا  

 اند.پوند بوده و صرفا برا  اطالع کاربر این استاندارد فراام رده-ریاضی مقادیر برحسب واحداا  اینچ

-اا  زهآب در واسطه نفوذپذیر   نسبت به بام سبزاا  بام گیاایسسامانه 3قابییت عمیکرد اا ستاندارد مشخصهاین ا -5يادآوري

 را ارایه میداد. 6کشی

اا  کند که ارزیابی جنبه  اطالعاتی فراام میبام سبزاا  بام گیاایسسامانه قابییت عمیکرداا  تعیین مشخصه -1يادآوري

اایی ممکن است رام  ادزامات طراحی ساختار، مهندسی مکانیک و کند. چنین جنبهتسهیالت را آسان میاین مهندسی مربوط به

 ادزامات طراحی حرارتی، و آتش سوز  و ادزامات ایمنی زیستی بارند

 ابییت عمیکردقکند که ارزیابی   اطالعاتی فراام میبام سبزاا  بام گیاایسسامانه قابییت عمیکرداا  تعیین مشخصه -9يادآوري

 کند.  را با سامانه دیگر آسان میبام سبزس یک سامانه بام گیاای

بارد. در گیرد میگیر  انجام میکه در آن اندازه 3آب در مواد دانه دررت به ردت تحت تاثیر ررایط بار نفوذپذیر  -9يادآوري

 رود.به کار می 3جهت فییتر کردن بارندگیکشی  ، مواد دانه دررت غادبا برا  ایجاد ناحیه زهبام سبزبام گیاایس

  بام سبزس اا  بام گیاایکشی دانه ا  را در سامانهاا  زهالیه قابییت عمیکرداین استاندارد امچنین مقایسه مستقیم  -4يادآوري

 سازد.امکان پذیر می 2کشی ژئوکامپوزیتاا  زهاا  جایگزین مانند الیهبا مودفه

                                                 
1-Falling-Head Method 

2-Permeability 

3-Coarse granular materials 

4-Drainage 

5-Perfomance 

6-Drainage media 

7-Head conditions 
8-Percolated rainfall 
9-Geocomposite 
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برقرار  ودیت ئمس درصورت وجود چنین موارد ، .و بهدارتی نورته نشده استایمنی  موارداین استاندارد تمام در  -هشدار

 .این استاندارد استکاربر ررایط ایمنی و سالمتی مناسب و اجرا  آن بر عهده 

 الزامیمراجع   1

ن ایاا ارجاع داده رده است. بهآنبه مدارک ادزامی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

که به مدرکی با ذکر تاریخ در صورتی رود.ی از این استاندارد میی ایران محسوب مییترتیب آن مقررات جز

استاندارد میی ایران نیست. در  اا و تجدید نظراا  بعد  آن مورد نظر ایناصالحیه انتشار ارجاع داده رده بارد،

-اا ارجاع داده رده است، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهتاریخ انتشار به آنذکر مورد مدارکی که بدون 

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آن

 :استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد ادزامی است

انه سنگد تعیین چگادی انبوای سوزن واحد  و فضااا  خادی در-سنگدانه  ،2231استاندارد میی ایران رماره  1-5

 رو، آزمون -
2-2 ASTM C130, Specification for Lightweight Aggregates for Concrete 

2-3 ASTM E631, Terminology of Building Constructions 

2-4 ASTM E2114, Terminology for Sustainability Relative to the Performance of Buildings 

 

 اصطالحات و تعاريف 9

، اصطالحات و 2-9و  3-9 استاندارداا  بنداا در این استاندارد عالوه بر اصطالحات و تعاریف تعیین رده در 

 :رودکار میبه نیز تعاریف زیر 

9-5  

 5آب نفوذپذيري

درجه  63س درجه سیسیوس 99در  که با آن آبظاار   سرعت، با ضرب آن در گرادیان ایدرودیکیضریبی که 

 .دادرا می کندعبور می 9ااواسطهمقطع  سطحفارنهایت  از 

9-1  

 9 ترچگالی

 .رودور  تعیین میساعت غوطه 92که بعد از  2دانه ررتدکشی زهمواد چگادی 

                                                 
1-Water permeability 

2-Media 

3-Wet density 

4-Coarse granular drainage course materials 
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 آزمون اصول 4

موجود  اا واسطهکه  است 1کم باردررت تحت ررایط  ا آب مواد دانه نفوذپذیر  گیر اندازهاین رو، رام  

 ی ازیجز .رودافتان استفاده می بارتکنیک  کند. در این رو، ازمیمشخص را   بام سبزگیاایسبام اا  سامانهدر 

 ست.ا حدواسط ترچگادی گیر اجرایی اندازهرو، 

 وسايل 1

 موارد زیر است: موجود رام   وسای 

  1نستدهاي استوانه 1-5

ند و مشخصات آن به ررح زیر ورفرو میکه در یکدیگر یا پالستیک   ضدزنگاز فوالد ساخته رده اا  استوانه

 است:

 داخلی استوانه 1-5-5

رده  سورا ، 1رک  رمارهمطاب    اینچ 39س مترسانتی 3/31با طول    اینچ 33/3س مترسانتی 33/2با قطر داخیی 

تر پایین  اینچ 3و  6س مترسانتی 3/99متر و سانتی 9/13در سطح آزاد  با عالیمی درصد  39سبا پایین در قسمت 

 از قسمت باال  استوانه.

 خارجی استوانه 1-5-1

 گردد. 3بند که باید آب 1 رک  رمارهمطاب    اینچ 33/3س مترسانتی 6/12 با قطر داخیی 

 4گرد الك 1-1

 اینچ  33/3س مترسانتی 99/2 با قطر  متر مییی 36/9س 3 نمرهبا 

 ترازو  1-9

  انس 993/9س گرم 12/9با دقت 

 

 استوانهداخیی با قسمت راس  استوانه  اینچ6س مترسانتی 9/13 عالمتروند که فوق طور  نصب می  ااوسییه

 بارد.تراز  خارجی

 

 

                                                 
1-Low-head conditions 

2-Nested cylinders 

3-Watertight 

4-Sieve disc 
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 5سازيآماده 6

 آب سطح پایین آمدنکه صر  بر حسب ثانیه و زمان سپر  رده  را با آب پرکنید وسییهاا آزمونقب  از انجام 

گیر  اندازهباال   حد برا  تعیین مقدار. این رود را تعیین کنیدمی  اینچ 6س مترسانتی 9/13تا اودین عالمت در 

 .استفاده خوااد رد وسییهآب با استفاده از  نفوذپذیر 

 

 انجام آزمون روش 7

مراقب بارید که ذرات  .ا  پر نماییدرا با مواد دانه استوانه داخیی قرار داید. اخیید استوانهداخ  گرد را ادک 

را  مواد فشرده روند. استوانهمواد را به ردت تکان داده یا بیرزانید تا داخ   نشوند. 9جدا  استوانه کوچکتر داخ 

باال  نمونه  گرد را بود ادک  9/1ذرات کمتر از  وزن مخصو اگر  .پر نمایید  اینچ 3س مترنتیاس 3/99 تا عالمت

 ا  آن را سنگین نمایید.و با مرمراا  ریشه قرارداده

ریز رروع به دبو  پر کرده را خارجیاا  داخیی و استوانه . آب داخیی نمایید استوانهریختن آب به  رروع به 

در  ااواسطه سطح حف  به نیازدر صورت  .دادامه دایدقیقه  39به مدت افزودن آب را  کرد.خوااد  3ردن

درجه سیسیوس  99 ± 33/9 . دما  آب باید  بیشتر  اضافه کنیدواسطه  اینچ 3س مترسانتی 3/99عالمت 

 نمایید. بررسی استوانهبین دو  خادیقراردادن دماسنچ در فضا  را با بارد. دما درجه فارنهایت   63±3س

عالمت بهب که برا  سطح آرا ثانیه  برحسبو زمان سپر  رده کنید داخیی را متوقف  استوانهریختن آب به 

 از نتایجو  انجام داده سه بار را کار این .رسد، یاددارت کنیدمیداخیی  استوانهدر   اینچ 6س مترسانتی 9/13

 .بگیرید میانگین

 باقی بمانند. استوانهمواد طی رب در اجازه داید 

 .را وزن کنیدبشر مدرج  یک

 .را تخییه کنید سآب آن کشی کنیدزه را استوانهساعت  92بعد از 

وزن با محتویات آن  رابشر اندازه بگیرید. در بشر مدرج  راا  دانه  واسطه مقداردقیقه  13بعد از سپر  ردن 

واسطه  تر ا  در بشر چگادیدانه  واسطهگیر  رده از حجم اندازه استفاده. با بشر را از آن کم کنیدو وزن  کنید

 .محاسبه کنید مترمکعب برکییوگرم  در واحداا  را

 تکرار رادرصد تفاوت دارت آن 3تا بیش از   آزمونتایج دو انجام داید و اگر ن دوتاییاا را به رک  آزمونتمام 

 کنید.

                                                 
1-Conditioning 

2-Segregation 
3-Overflow 
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 وسییهیات ساخت یجز -1رک 

 

 نتايجبيان  8

 محاسبه کنید:زیر  صورتآب به نفوذپذیر برا  تعیین را اا وسییه  حد باال  8-5

 

Kl = 3/9  × 39/32  / t                            (1) 

Kl = 3/9  × 1226 / t                         9س               

 که درآن:

 Kl در  اینچ بر دقیقه   و1در معاددهس متر بر ثانیهسانتی برحسب ،آب نفوذپذیر گیر  حد رو، برا  اندازه

 ؛ 9معادده س

 tاستآب حاو  فقط  وسییهکه وقتی  9سدر معادده    و دقیقه1س معادده در برحسب ثانیه ،زمان سپر  رده. 

 

 :محاسبه کنیدزیر  صورتبهرا  آب نفوذپذیر  8-1
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Kf = 39/32  / T                                  (3) 

Kf = 1226 / T                                  (2) 

 که در آن:

 Kf  ؛ 2  و اینچ بر دقیقه در معاددهس3در معاددهس متر بر ثانیهسانتیبرحسب  ،آب نفوذپذیر 

 T ا  پر رده استبا مواد دانه وسییهوقتی   2سدر معادده   و دقیقه 3برحسب ثانیه در معاددهس ،زمان سپر  رده. 

 .گزار، کنید Kf ≥ Kl صورت نتیجه را به گاهآن بود، Kf > Klاگر  

 

 آزمونگزارش   3

 گزار، باید حاو  اطالعات زیر بارد:

 ؛ارجاع به اين استاندارد ملی ايران 3-5

 ؛(مراجعه كنيد 1-1به استاندارد بند ) واسطه ذراتتوزيع اندازه  3-1

 ؛(مراجعه كنيد 5-1به استاندارد بند )واسطه چگالی خشك  3-9

 واسطه؛ ترچگالی  3-4

 ؛آب تراوايی 3-1

 ؛آب نفوذپذيريگيري روش براي اندازه حد باالي 3-6

 .خارجی استوانهدماي آب در  3-7

 

 5ريبیادقت و  50

 دقت 50-5

برا  ارزیابی دقت  عالقمند اا آزمایشگاه .است در حال تعیینآب  نفوذپذیر گیر  رو، برا  اندازهاین دقت  

 .ررکت کنندبین آزمایشگاای اا  مقایسات در برنامه توانندآزمون خود می

 ريبیا 50-1

مواد مورد استفاده وجود برا  مرجعی  مقدارایچ  زیرا ،است شدهاا تعیین نگیر در مورد این اندازه انحرا 

 ندارد.

                                                 
1-Precision and Bias 


