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 خدا نامبه 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

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

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

.دارد عهدهبه را ایران

بته92/6/29صدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور موجبیکموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهنام

جهتاجراابالغردهاست.92/3/29مور 33333/996سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره

 ساتعیمی،مؤس و مراکز نظران صاحب کاررناسانسازمان، از مرکب فنی اا کمیسیون در مختیف اا حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ،فنتاور  بهرترایط توجه با و میی مصادح با گامام وکورشی رودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

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

 ایران میی نویساستاندارداا رود.پیشمی حاص  دودتی غیر و دودتی اا سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز واردکنندگان،

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

.رودمی منتشر و ایرانچاپ مییسرسمی  استاندارد عنوانبه تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

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

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

ستازمانمیتی مربوطکته مییاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روندمی

.بارد رسیده تصویب به دادمی استانداردایرانتشکی 

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیک بین ،کمیسیون1

(IEC)و 

3قانونی رناسیاندازه ادمیییبین سازمان
(OIML)2رابتط تنهتا عنوانبه و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از کشتور، ختا  اتا نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضتمن ایتران میتی استتاندارداا  تدوین در.کندمی فعادیت

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

 و ستالمت کنندگان،حفت  مصر  از حمایت برا  ،قانون در رده بینیپیش موازین رعایت با تواندسازمانمییاستانداردایرانمی

 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 ودرجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمیییبین بازاراا  حف  منظوربه تواند

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

 وسای  یبراسیونسواسنجی کاد ومراکز ااآزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا سیستم صدورگواای و ممیز 

 و کندمی ارزیابی ایران تأییدصالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ااسازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران سنجش،

 ادمییتیبتین دستگاه ترویج.کندنظارتمی ااآن عمیکرد بر و اعطا ااآن به صالحیت تأیید گوااینامۀ الزم، ررایط احراز صورت در

 ستطح ارتقتا  بترا  تحقیقتاتکتاربرد  انجتام و بهتاگتران فیتزات عیتار تعیتین ستنجش، وسای  کادیبراسیونسواسنجی  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

سبز سامانه»استاندارد سبام گیاای بام نگهآب-اا  و الیهدارتواسطهگیر  زهاا  -کشژئوکامپوزیتاا 

اا مربوطتوسطسازمانمییاستانداردایرانتهیهوتدوینردهنویسآندرکمیسیونکهپیش«رو،آزمون

 و چهارصد در اا ساختمانیمینپنجاهاستو فراورده و مصادح و مهندسیساختمان میی اجالسکمیته

قانوناصالحقوانینومقررات3موردتصویبقرارگرفتهاست،اینکبهاستنادبندیکماده93/2/1329مور 

-عنواناستانداردمییایرانمنتشرمی،به1331مصوببهمنماهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران،موسسه

رود.

پیشرفت تحوالتو با اماانگی و خدمات،برا حف امگامی و عیوم صنایع، زمینه در جهانی مییو اا 

پیشنهاد ار مواقعدزومتجدیدنظرخواادردو تکمی ایناستاندارداا مییایراندر برا اصالحو  که

استانداردااارایهرود،انگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواادگرفت.بنابراین،باید

اموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد.



 :ررحزیراستمنبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبه
ASTM E2398: 2011, Standard Test Method for Water Capture and Media Retention of 

Geocomposite Drain Layers for Vegetative (Green) Roof Systems 
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كش هاي زههاي اليهداشت واسطهگيري و نگهآب-هاي بام گياهی )بام سبز(سامانه

 روش آزمون -ژئوكامپوزيت

 دامنه كاربرد هدف و  6

کاررفتهدرهمصنوعیبکش الیهاا زهااواسطهوآبدار مقدارنگهتعییناستانداردایناد ازتدوین

.باردمیاا بامگیاایسبامسبز سامانه

خوددرسطحباال 1 فنجانیااهکاسدرراااواسطهکهآبوکشژئوکامپوزیتاا زهایناستانداردبرا الیه

می داردنگه کاربرد نمونهدارند اا آنرام غشااا رک . پالستیکیو سیولپالستیکیفوماا تختهدار

 بستهاستند.

 .کاربردنداردردهازموادجاذبآبدرموردفرآوردهاا ساختهایناستاندارد

ایناستانداردبرحسبواحداا  در تبدی Sl مقداراا بیانرده پرانتزاا در مقداراا ارایهرده اا است.

اند.صرفابرا اطالعکاربرایناستانداردفراامردهپوندبودهو-ریاضیمقادیربرحسبواحداا اینچ

اا آوردکهارزیابیجنبهگیاایسبامسبز ،اطالعاتیرافرااممیاا باماا قابییتعمیکردسامانهتعیینمشخصه-6يادآوري

تسهی می اینامکاناترا به چنینجنبهمهندسیمربوطه مهندسیمکانیکوااییمیکند. تواندرام ادزاماتطراحیسازه،

ادزاماتطراحیحرارتیوادزاماتایمنیحری وحیاتبارد.

بینیبارمردهکشژئوکامپوزیتبرا پیشاا زهاامربوطبهالیهدار آبوواسطهاطالعاتدقی دربارهظرفیتنگه-1يادآوري

رور است.اا بامگیاایسبامسبز ضجهتسامانه

کندکهارزیابیقابییتاا بامگیاایسبامسبز اطالعاتیفرااممیاا قابییتعمیکردسامانهتعییناینمشخصه -9يادآوري

 کند.ااتسهی میعمیکردیکسامانهبامگیاایسبامسبز رانسبتبهسایرسامانه

 اا مختیفبامگیاایسبامسبز مفیدند.برا طرحگیر نیزدرارزیابینیازبهآبیار مقدارآب -4يادآوري

بینیمقدارمواد کهبرا ساختنیکبامگیاایسباماانیزبرا پیشدارتواسطهاطالعاتدرموردحجمواحدنگه-5يادآوري

سبز باضخامتک معین،الزمخوااندبودضرورتدارند.

ایمنیو-هشدار موارد تمام ایناستاندارد مسئودیتبرقرار در چنینموارد ، درصورتوجود است. نشده بهدارتینورته

ررایطایمنیوسالمتیمناسبواجرا آنبرعهدهکاربرایناستاندارداست.

 

 الزامیمراجع   1

نبدیبهآنااارجاعدادهردهاست.مدارکادزامیزیرحاو مقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردمییایران

درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیرود.یترتیبآنمقرراتجز

                                                 
1-Cup-like receptacles 
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استانداردمییایراننیست.اصالحیهااوتجدیدنظراا بعد آنموردنظراینانتشارارجاعدادهردهبارد،

ردهاست،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهتاریخانتشاربهآنااارجاعدادهذکردرموردمدارکیکهبدون

اا بعد آنااموردنظراست.

استفادهازمراجعزیربرا ایناستانداردادزامیاست:
2-1 ASTM E 631, Terminology of Building Constructions  

2-2 ASTM E 2114, Terminology for Sustainability Relative to the Per-formance of Buildings  

2-3 ASTM E 2397, Practice for Determination of Dead Loads and Live Loads associated with 

Green Roof Systems 





 اصطالحات و تعاريف 9

،اصطالحاتو9-9و1-9درایناستانداردعالوهبراصطالحاتوتعاریفتعیینردهدراستاندارداا بنداا 

رود:کارمینیزبهتعاریفزیر
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 6شدهآب گرفته

درالیهزه آبیار   آبیکهبعدازتوقفافزودنآبجدیدسازطری بارانیا کشسامانهبامگیاایسباممقدار

تواندجزازطری تبخیریاتعرقگیاه،بامراترککند.ماندونمیسبز باقیمی



9-1 

 1نمونهزير

.آورددستهبتوانمیبرا آزمون2چندینآزمونهآزمایشگاایکهازآن3نهدهیانموبخشیازیکما
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 5كش ژئوكامپوزيتاليه زه

تخته9،حصیر1یمصنوعیکورقه ،2سو کاریزاا عررهبامبرا انتقالافقیآببهطوراختصاصیبهکه3یا

طراحیردهاست.6ااناودانیا3ااآبراه

                                                 
1-Captured water 

2-Coupon 

3-Sample 

4-Specimen 
5-Geocomposite drain layer 
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امادرنگهکشجاذباستندکهعمیکرداصییآنزهکشژئوکامپوزیترام حصیراا زهاا زهالیه-يادآوري -کشیاست،

ییااکاسهتوانندرام کشژئوکامپوزیتمیاا زهکنید .بعضیالیهمراجعهدارتهردهررکتدارندسبهآبنگهدارتآبنیز

ردهمراجعهکنید .سبهآبگرفتهگیر کنندرو سطوحباال خودبارندکهآب
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 7داشته شدهآب نگه

اا کشیگرانشیدرسامانهبامگیاایسبامسبز درآنیادریکیازمودفهرغمزهمقدار ازآباستکهعیی

برا یکدورهطوالنیباقیآنوبعدازاین کهافزایشآبجدیددراثربار،یاآبیار مصنوعیمتوقفرد،

.ماندمی

 .رودمصر میفراینداا واسطهتعری گیاایامادرآیددرنمی3آبزهصورتبیشتراینآببه-يادآوري
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 3هاواسطه شتداحجم واحد نگه

حسب بر نیاز مورد 9حجم
cm/3cm9سft/3ftزه الیه کردن پر برا    قسمتکشژئوکامپوزیتتا اا باالترین

است.کشژئوکامپوزیتالیهزهسخت
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 60گيريآب حجم واحد

11معینریبتوانددریکمیژئوکامپوزیتکشکهیکالیهزه 9ft/3ftس9cm/3cmآببرحسبحجمحداکثر

دارد.نگه

                                                                                                                                                              
1-Synthetic sheet 

2-Mat 

3-Panel 

4-Roof deck drains 

5-Gutters 

6-Scuppers 

7-Retained water 

8-Runoff 

9-Unit media retention volume 

10-Unit water capture volume 

11-Specifed inclination 
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فرضا پرخواادردکشیدانهزهااواسطهباژئوکامپوزیتکشیکهالیهزهجاییاا بامگیاایسبامسبز سامانهبرا -يادآوري

اینفرضردگیر اندازهحجمدرصداز93واقعیحجمرودمی بارد. راژئوکامپوزیتاا ورقکشیمقایسهمستقیمبینزهه

کارهبامپوزیتکژئوکشزهیکورقگیر واقعیآبدرمحاسبه.سازدمیمجازکار،رفتهبها کشیدانه زهااواسطهنظرازصر 

اایسبامسبز بامگیدریکمجموعهردهگرفته 3-9درنظرگرفتهرودسبهاستانداردبندا بایدکشیدانهزهواسطهتخیخ ،

.رجوعکنید 



 آزمون اصول 4

ژئوکامپوزیتکشیاا زهیاآبیااردوکهالیها  دانهااواسطهحجمگیر اندازهبرا یروراستاندارداین

بهتوانندآنمی باژئوکامپوزیتکشزهاا رام پرکردنالیهآزموناین.کندمیفراامخوداختصا داند،را

ژئوکامپوزیتکشیالیهزهریبتحتتاثیرگیر آببارد.ازآنجاکهمینسبیاا حجموآببرا ایجادماسه

اند.گرفتهانجامریباادرچندینآزمونخواادبود،



 وسايل  5

 اونس(؛ 005/0گرم ) 64/0ترازو با دقت  5-6

 ؛6چمچه 5-1

 ؛قطره چكان آب 5-9

 ؛و يا صفحه مسی اينچ(4) متريسانتی 60آلومينيومی  نوار پهن 5-4

 ؛1التكس چسب 5-5

 .كشخط 5-1



 سازيآماده 1

 رابرا آزمونببرید.ژئوکامپوزیتکشیکزیرنمونهمستطیییازالیهزه

-به.اینچ بارد6مترسسانتی13حداق یکمربعبابعددرسادم کام وااکاسهحاو فقطبایدزیرنمونهاین

.باردکاسهچهاراق بایدرام حدزیرنمونهعالوه


 

                                                 
1-Scoop 
2-Latex caulk 
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 آزمونانجام  روش 7

 .راثبتکنیدوزنومقدارآنررایطخشکرادرزیرنمونه

 ااکاسه،سطحترازدرزیرنمونهاینبا اا دیگرقسمتقتنماییدکهدنیدوپرکقطرهچکانتوسطباآبرا

 .نیدکنمرطوبرازیرنمونه

 نید.کثبتوگیر اندازهاا پرردهبهترازومنتق ووزنآنراباکاسهرازیرنمونه

 .گیر کنیداندازهرازیرنمونهدرازا وپهنامجاوردرامتداد ااکاسهفاصیهبینمراکز،کشخطبااستفادهاز

اند.رک مستطیییمرتبردهاابهاستکهکاسهگیر فرضردهاا اندازهدراینرو،-يادآوري

اا زیرکام گردد:بایدباتوجهبهریبآزمون.کنیدتکراردارریبدرسطوحزیرنمونهبعدازپرکردنراآزمون

 ؛درصد 3/3درجهس9ریب -

 ؛درصد 3/3سدرجه3ریب -

 ؛درصد 6/13درجهس19ریب -

 .درصد 2/36سدرجه99ریب -

باراحصاراا درصورتضرورتدبهداید.فیز تشکی نواراستفادهازبازیرنمونهیکحصاردراطرا حاریه

ازخطکشابعادداخییاستفادهخشکگرددوباچسببگیاریدکهکنید.بند آبالتکسچسباستفادهاز

 .کنیدگیر اندازهراحصار

 ید.کنثبتراآنمقداروکردهگیر اندازهراسامانهوزن

راسپسآنکهباالترینسطوحنااموارپوریدهگردند.تااینپرکنید1دررتماسهباراژئوکامپوزیتکشالیهزه

 ید.ینماثبتتوزینو

3رابرحسبماسهدررتواحدوزن
m/ kg3سft/Ib تعیینکنید.



 بيان نتايج  8

 صورتزیرمحاسبهکنید:رابهااواسطهدار واحدنگهحجم

Rm=122 × Ws / (xγ × y)                            (in-Ib  دریکا) (1) 

Rm=1 × 196 × Ws / (xγ × y)                          (SI  دریکا)  (9) 

:کهدرآن

Rm9برحسب،ااواسطهدارتنگهحجمواحدcm/3cm9سft/3ft ؛

Wsبرحسب،ماسهبدونسامانهمنها وزنماسهپرردهباسامانهوزنkgسIb ؛

                                                 
1-Coarse sand 
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x ؛مترساینچ برحسبسانتی،حصارپهنا

y ؛مترساینچ برحسبسانتی،حصاردرازا

γ3برحسب،ماسهوزنواحد
m/ kg3سft/Ib .



:محاسبهکنیدزیرصورتبهراگیر آبجمواحدح

Rw= ( 31/9  × Ww) / (N × X × Y)                            (in-Ib  دریکا) (3) 

Rw= (1 × 193 × Ww) / (N × X × Y)                            (SI  دریکا) (2) 

کهدرآن:

Rw9،برحسبگیر آبحجمواحدcm/3cm9سft/3ft ؛
Rf9برحسب،پرگرددااواسطهکهبازمانیگیر آبحجمواحد

cm/3cm9سft/3ft ؛
Ww؛پوند برحسبکییوگرمس،خشکزیرنمونهپرردهباآبمنها وزنزیرنمونهوزن

N؛زیرنمونهرو ااکاسهتعداد

X؛ اینچسمترسانتیبرحسب،زیرنمونهدرراستا پهنا کاسهطول

Yاینچسمترسانتیبرحسب،زیرنمونهدرازا درراستا کاسهطول .

تمامآزمون بهاا اگرنتایجدودوتاییانجامدایدصورترا درصدتفاوتردنددرآن3دارا بیشازآزمون.

ااراتکرارنمایید.صورتآن

 آزمون گزارش 3

 صورتزیرگزار،کنید:نتایجآزمونرابه

 ؛ارجاع به اين استاندارد ملی ايران 3-6

 ؛شده آزمون زيرنمونهاندازه  3-1

 ؛زيرنمونهموجود در  هاكاسه تعداد 3-9

  ؛واسطهداشت واحد نگه حجم 3-4

 .مختلفشيب  5 برايرا  Rfو هم  Rwيعنی هم ، گيريآب حجم واحد 3-5

 6اريبیدقت و  60

 دقت 60-6

آبدار واسطهظرفیتنگهگیر رو،برا اندازهایندقت و تعییناستگیر اا حال اا آزمایشگاه.در

ررکتکنند.بینآزمایشگاایاا مقایساتدربرنامهتوانندبرا ارزیابیدقتآزمونخودمیمندهعالق

                                                 
1-Precision and Bias 
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 اريبی 60-1

ایناندازهدرانحرا  تعییننگیر مورد زیرا،استشدهاا مرجعیایچ وجودمقدار استفاده مورد برا مواد

 ندارد.


