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ػیؼتن ّبی تَلیذی آکَاپًَیک
آوٛاپ٘ٛیککه ضٚقککی ٘ککٛیٗ تککطای وكککاٚضظی پایککساض ٔککی تاقککس وکک ٝاظ تّفیککك ؾیؿککتٓ پککطٚضـ ٔککاٞی ٔککساض تؿککتٝ
تا ؾیؿتٓ ٌّرا٘ ٝای ٞیسضٚپ٘ٛیه ایجاز ٔی قٛز.
زض ؾیؿککتٓ ٞککای ٔککساض تؿککت ٝپککطٚضـ ٔککاٞی تککٔ ٝککطٚض ظٔککاٖ ؼّظککت تطذککی اظ ٔککٛاز آِککی ظیککاز ٔککی قککٛز وکک ٝتککطای
آتعیککاٖ ٔ ککط اؾککتِٚ ،ککی ٕٞککیٗ ٔککٛاز آِککی ؼککصای انککّی ٌیاٞککاٖ ٔککی تاقککس  ٚتککا ٞککسایت آب زض ؾیؿککتٓ ٞککای
ٞیککسضٚپ٘ٛیه تککٔ ٝهککطؾ ٌیاٞککاٖ ٔککی ضؾککس .ایککٗ ـطایٙککس ٘یککاظ ٞککای انککّی ٌیاٞککاٖ تککطای ضقککس ٕ٘ ٚکک ٛضا تککأیٗ
ٔککی وٙککس  ٚزض عککیٗ حککاَ آب تٛؾککص ٌیاٞککاٖ تهککفی ٝقککس ٚ ٜتکک ٝؾیؿککتٓ پککطٚضـ ٔککاٞی تطٌكککت زازٔ ٜککی
قٛز.
آوٛآپ٘ٛیککه ٘ککٛعی اظ ؾیؿککتٓ ٞیککسضٚپ٘ٛیه یککا ؾیؿککتٓ وكککت تککس ٖٚذککان اؾککت  ٚتکک ٝتّفیککك تِٛیککس ٔککاٞی ٚ
ٌیا ٜزض یه ضاتطٕٞ ٝعیؿتی اطالق ٔیقٛز.
زض وكککت آوٛآپ٘ٛیککه ٌیاٞککاٖ ٘یککاظی تکک ٝتعضیککك ٔککٛاز ؼککصایی ٘ساض٘ککس :زض ایککٗ ؾیؿککتٓ ،پؿککاب ٔککاٞی تککٝ
عٙککٛاٖ وککٛز تککطای ٌیککأ ٜککٛضز اؾککتفاز ٜلککطاض ٔککیٌیککطز  ٚآب تهککفی ٝقککس ٜتٛؾککص ٌیککا ٜتکک ٝاؾککترط پککطٚضـ
ٔککاٞیٞککا تطٌكککت زازٔ ٜککی قککٛزد زض ٚالککو آوٛآپ٘ٛیککه تکک ٝعٙککٛاٖ ؾیؿککتٓ تّفیمککی ٞیککسضٚپ٘ٛیه  ٚپککطٚضـ
ٔککاٞی ٘یککع قککٙاذتٔ ٝککی قککٛز ٔ ٚککٛاز ا ککاـی یککه ؾیؿککتٓ تکک ٝعٙککٛاٖ ؼککصا یککا ؾککٛذت تککطای ؾیؿککتٓ زیٍطٔهککطؾ
ٔیقٛز.
تککا تاویککس تککط ایککٗوکک ٝـککطٚـ ٔحهککٛات ٌّرا٘ککٝای زضآٔککسظا اظ اٞککساؾ انککّی اؾککتفاز ٜاظ ایککٗ ٘کک ٛوكککت تککٝ
قککٕاض ٔککیضٚز ،ازأکک ٝزاز :وكککت آوٛآپ٘ٛیککه اظ ٘ظککط ظیؿککتٔحیطککی  ٚنککطـٝجککٛیی التهککازی حککائع إٞیککت
اؾککت  ٚتکک ٝالتهککاز ٔحّککی  ٚذککا٘ٛاز ٜوٕککه قککایا٘ی ٔککیوٙککس .عککال ٜٚتککط ایککٗ ،زض آوٛآپ٘ٛیککه عٙانککط ؼککصایی
ٔٛجککٛز زض آب ٔککاٞی تکک ٝعٙککٛاٖ وککٛز زضٞیککسضٚپ٘ٛیه  ٚتؿککتط ٌیاٞککاٖ ٔهککطؾ ٔککیقککٛز  ٚتککطای ٔککاٞی ٘یککع
ـایسٜٞایی زاضز.
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زض اثککط تجعیکک ٝتمایککای ٌیاٞککاٖ ٔ ٚیىککط ٚاضٌا٘یؿککٓٞککایی وکک ٝزض تؿککتط اؾککترط تجٕککو یاـتککٕٔ ،ٝىککٗ اؾککت ٔککٛاز
ؾککٕی تِٛیککس قککٛز ،زض حککاِی وکک ٝاٌککط ایککٗ پؿککاب تککطای ٌیاٞککاٖ ٔهککطؾ قککٛز ٔککیتٛا٘ککس تکک ٝعٙککٛاٖ وککٛز ٔککٛضز
اؾککتفاز ٜلککطاض ٌیککطزد تکک ٝعثککاضتی تؿککتط وكککت ٔ ککُ یککه تیککٛـیّتط ـیّتککط ظیؿککتی عٕککُ ٔککیوٙککس  ٚزضایککٗ ٔیککاٖ
تککاوتطی ٞککای ٔٛجککٛز زض تؿککتط ٘مککف ٕٟٔککی زض طذکک ٝعٙانککط زاض٘ککس  ٚتککسٚ ٖٚجککٛز آٖٞککا ،ؾیؿککتٓ ذککٛب
عُٕ ٘رٛاٞس وطز.
تککا اقککاض ٜتکک ٝایککٗوککٌّ ٝرا٘ککٝزاضاٖ تایککس تٛجکک ٝزاقککت ٝتاقککٙس وکک ٝآب یککا پؿککاب حانککُ اظ ٔککاٞیٞککأ ،ککیتٛا٘ککس یککه
ٔٙثککو وککٛزی آِککی تاقککسٔ :حهککٛات حانککُ اظ ٙککیٗ ؾیؿککتٕی تکک ٝعٙککٛاٖ ٔحهکک َٛؾککآِ قککٙاذتٔ ٝککیقککٛز ٚ
زض ـککطٚـ آٖ ٞککا ٘مککف ٕٟٔککی زاضز .زض ککٕٗ تککا وكککت آوٛآپ٘ٛیککه ،اظ یککه ٚاحککس تِٛیککسی ز٘ ٚککٔ ٛحهککَٛ
تِٛیککس ٔککیقککٛز  ٚایککٗ ٔ ٛکک ٛزض ٔٙککاطك ذكککه ٘ ٚیٕککٝذكککه وکک ٝوٕثککٛز آب ٔحؿککٛؼ اؾککت ،تؿککیاض حککائع
إٞیت اؾت .اظ ٟٓٔ ٕٝٞتط ایٗو ٝآوٛآپ٘ٛیه ٔسِی تطای وكاٚضظی پایساض اؾت.
اٌط ککک ٝتىِٛٙکککٛغی آوٛآپ٘ٛیکککه وٕکککی پیمیکککس ٜتککک٘ ٝظکککط ٔکککیضؾکککس ِٚکککی ٔکککیتٛا٘کککس زض ٔٙکککاطك ذكکککه ٚ
٘یٕککٝذكککه ٔ ککُ ایککطاٖ وککاضتطز ٌؿککتطزٜای زاقککت ٝتاقککس  ٚتکک ٝطککٛض وّککی اؾککتفاز ٜتٟیٙکک ٝاظ آب وكککاٚضظی ٚ
ؾککایط ٔهککاضؾ نککٙعتی  ٚآقککأیس٘یٟٔ ،ککٓتککطیٗ ِٔٛفککٞٝککا تککطای نککطـٝجککٛیی زض ٔهککطؾ ٔٙککاتو آب اؾککت .تککٝ
طککٛض وّککی وكککت ٌیاٞککاٖ زض تّفیککك تککا پککطٚضـ ٔککاٞی یىککی اظ ضٚـٞککایی اؾککت وکک ٝاظ ٔعایککای ٔتعککسزی ٔ ککُ
تٟثکککٛز طعکککٓ  ٚویفیکککت ٔحهکککٛات وكکککاٚضظی ،تٟثکککٛز ویفیکککت آب اؾکککترطٞای پکککطٚضـ ٔکککاٞی ،وکککاٞف
آِککٛزٌی ٔحککیص ظیؿککت ،وککاٞف ٞعیٙکک ٝتککأیٗ آب  ٚنککطـٝجککٛیی زض ٔهککطؾ وٛزٞککای قککیٕیایی تطذککٛضزاض
اؾت.
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ٕٞمٙککیٗ تککا تاویککس تککط ایککٗوککٔ ٝهککطؾ تککیضٚیکک٘ ٚ ٝأتعککازَ وٛزٞککای ـؿککفات ٚ ٝاظتکک ٝزض تع ککی اظ ٔککعاض
ظیککاٖآٚض اؾککت :تککا اـککعایف اظت ذککان  ٚتؿککطیو ضقککس ٌیاٞککاٖ٘ ،یککاظ تکک ٝؾککایط عٙانککط ؼککصایی ٌیککأ ٜا٘ٙککس
پتاؾککیٓ ،آٞککٗ  ٚضٚی اـککعایف ٔککییاتککس  ٚزض نککٛضتی وکک ٝتککأیٗ ٘كککٛز ،وٕثٛزقککاٖ ٔحؿککٛؼتککط ذٛاٞککس قککس.
اظ ططـککی تیكککتط ذککانٞککای ایککطاٖ آٞىککی تککٛزٔ ٚ ٜتاؾککفا٘ ٝزض ٙککیٗ قککطایطی عٙانککط ؼککصایی ٔککٛضز ٘یککاظ ٌیککاٜ
ٔا٘ٙککس ضٚی  ٚآٞککٗ تکک ٝعّککت حالِیککت وککٓ تکک ٝذککٛتی جککصب ٕ٘ککیقککٛز .اظ ایککٗض ،ٚتکک ٝتککسضیج تککا وککاٞف ٔککٛاز آِککی
 ٚـمط ذان ٔٛاجٔ ٝیقٛیٓ.
ٔحممکککاٖ ّٙٞکککسی ٕ٘٘ٛککک ٝو ٛکککه  ٚذکککاٍ٘ی اظ یکککه ؾیؿکککتٓ آوٛآپ٘ٛیکککه ضا ططاحکککی وکککطزٜا٘کککس وککک ٝأىکککاٖ
پککطٚضـ ٌیاٞککاٖ  ٚؾککثعیجات ضا تککا اؾککتفاز ٜاظ ـ ککٛات ٔککاٞی ـککطأ ٓٞککیوٙککس .ایککٗ ؾیؿککتٓ جسیککس ذککاٍ٘ی
«اوٛـاضْ» ٘اْ زاضز  ٚتطای ٔهاضؾ ذاٍ٘ی ططاحی قس ٜاؾت.
تککا اقککاض ٜتکک ٝایککٗوکک ٝاوٛـککاضْ ٔتكککىُ اظ یککه تٙککً ٔککاٞی و ٛککه ٔ ٚحفظککٔ ٝرهککٛل پککطٚضـ ٌیککا ٜتککط
ضٚی آٖ اؾککت :آب و یککؿ زض ٖٚتٙککً تکک ٝزاذککُ ٔحفظکک ٝپککطٚضـ ٌیککا ٜپٕ ککاغ ٔککیقککٛز  ٚـ ککٛات ٔککاٞی
ٔککٛاز ٔؽککصی ٌیککا ٜضا تکک ٔیٗ ٔککیوٙککسٌ .یککا٘ ٜیککع زض ٘مککف یککه ؾیؿککتٓ تهککفی ٝطثیعککی ،الککساْ تکک ٝپککانؾککاظی ٚ
تهککفی ٝآب ٔککیوٙککس  ٚآب تٕیککع تکک ٝزاذککُ تٙککً ٔککاٞی پٕ ککاغ ٔککیقککٛزد زض ٚالککو ٌیاٞککاٖ و ٛککه  ٚؾککثعیجات
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ٔرتّکککؿ اظ جّٕکککٌٛ ٝجکککٝـطٍ٘کککی کککطی ،ـّفکککُ ٔ ٚیکککٜٞٛکککای و ٛکککه اظ لاتّیکککت وكکککت زض ایکککٗ ؾیؿکککتٓ
تطذٛضزاض ٞؿتٙس.
ؾیؿککتٓ ٞککای آوٛاپ٘ٛیکک ه زض وكککٛض ٞککای پیكککطـت ٝتککا ؾککطعت ظیککازی زض حککاَ ٌؿککتطـ ٔککی تاقککس ٚ ٚاحککس
ٞککای تؿککیاض ظیککازی اظ پککطٚغٞ ٜککای ٔٛـککك زض ؾککاَ ٞککای اذیککط اجککطا  ٚتکک ٝتٟککط ٜتککطزاضی ضؾککیس ٜا٘ککس ،زض ؾیؿککتٓ
آوٛاپ٘ٛیککه وکک ٝتککطای تحمککك ایککس ٜوكککاٚضظی پایککساض زض ظٔیٙکک ٝآتککعی پککطٚضی اضائکک ٝقککس ٜتککٛز تککٔ ٝککطٚض ظٔککاٖ
تعککساز ٌ٘ٛککٞ ٝککای ٌیککاٞی زض وكککت آوٛاپ٘ٛیککه اـککعایف یاـککت ٕٞ ٚککطا ٜآتعیککاٖ تکک ٝعٙککٛاٖ ٔحهکک َٛانککّی
وكت زض ؾیؿتٓ ٞای آوٛاپ٘ٛیه لطاض ٌطـت.

زض وكککٛض ٞککایی ٔا٘ٙککس ایککطاٖ وکک ٝاظ ٔٙککاتو آتککی وٕککی تطذککٛضزاض ٔککی تاقککس اؾککتفاز ٜتٟیٙکک ٝتککط اظ ٔٙککاتو آتککی أککطی
اجتٙککاب ٘اپککصیط ٔککی تاقککس ،تِٛیککس ٔحهککٛات اضٌا٘یککه زض ؾیؿککتٓ آوٛاپ٘ٛیککه تککا وٕتککطیٗ اتککالؾ آب ٕٞککطاٜ
ٔی تاقس ،اظ ایٗ ض ٚاظ ؾیؿتٓ آوٛاپ٘ٛیه ت ٝعٛٙاٖ تٟتطیٗ ٌعی ٝٙتطای وكاٚضظی پایساض ٘اْ ٔی تطیٓ.
اض ططـککی ؾیؿککتٓ ٞککای آوٛاپ٘ٛیککه ترککاطط اـککعایف ضا٘ککسٔاٖ  ٚوککاٞف ٞعیٙککٞ ٝککای تِٛیککس ٘ ٚیککع عککسْ ایجککاز
آِککٛزٌی ٞککای ظیؿککت ٔحیطککی ٔککٛضز تٛجکک ٝوكککاٚضظاٖ  ٚجأعکک ٝعّٕککی لککطاض ٌطـتکک ٝاؾککت ،آوٛاپ٘ٛیککه
اؾککککتفاز ٜاظ وککککٛز ٞککککای قککککیٕیایی زض وكککککاٚضظی ضا تکککک ٝنککککفط یککککا حککککس الککککُ ٔککککی ضؾککککا٘س.
ؾیؿککتٓ ٞککای آوٛاپ٘ٛیککه زض اتعککاز و ٛککه ذککاٍ٘ی تککا ٔککعاض تؿککیاض تککعضي لاتککُ اجککطا ٔککی تاقککٙس ،تؿککت ٝتککٝ
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اٞککساؾ تِٛیککس ٌ٘ٛککٞ ٝککای ؾککاظٌاض آتککعی ٌ ٚیککاٞی ٔککی تٛا٘ٙککس تکک ٝعٙککٛاٖ ٔحهکک َٛانککّی یککا ـطعککی زض طذککٝ
تِٛیکککس لکککطاض ٌیط٘کککس .زض وكکککت آوٛاپ٘ٛیکککه تیكکککتط نکککیفی جکککات ؾکککطیو اِطقکککس ا٘ترکککاب ٔکککی قککک٘ٛس  ٚزض
وٕتطیٗ ظٔاٖ ٕٔىٗ تس٘ ٖٚیاظ ت ٝـطایٙس ٞای ٍٟ٘ساضی آٔاز ٜتطزاقت ٔی ق٘ٛس.

ٔعایای ؾیؿتٓ ٞای آوٛاپ٘ٛیه


أىاٖ تِٛیس ٌیاٞاٖ  ٚآتعیاٖ زض ٔٙاطك وٓ آب



تٛاٖ تِٛیس یىؿاٖ تا ٔهطؾ  %2آب ٔٛضز ٘یاظ زض ؾیؿتٓ ٞای ؾٙتی



واٞف ٘یطٚی واضٌطی



ٔهطؾ وٛز اضٌا٘یه  ٚتِٛیس ٔحه َٛاضٌا٘یه



اـعایف تِٛیس تا اؾتفاز ٜاظ وٛز طثیعی ٔاٞی



واٞف اتالؾ ا٘طغی تا تطویة وكت



اـعایف تِٛیس زض ٚاحس ؾطح زض ؾیؿتٓ ٞای وكت طثم ٝای



لاتُ اجطا زض ٔىاٖ ٞای ٘عزیه ت ٝتاظاض ـطٚـ  ٚواٞف ٞعیٞ ٝٙای ٘مُ  ٚا٘تماَ



عسْ ٘یاظ ت ٝاؾتفاز ٜاظ عّؿ وف ٞا  ٚآـت وف ٞا قیٕیایی



ٔحیص وكت ٔ ٚحهٛات تؿیاض تٕیع ٘ؿثت تٔ ٝحیص ٞای وكت ذاوی



وٓ ٞعی ٝٙتطیٗ ضٚـ تطای حصؾ ٔٛاز آِی ٔطاوع پطٚضـ آتعیاٖ
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أىاٖ تِٛیس ذاضج اظ ـهُ



ؾیؿتٓ آوٛاپ٘ٛیه تٟتطیٗ ٌعی ٝٙتطای تِٛیس ٌیاٞاٖ اضٌا٘یه زض ؾیؿتٓ ٞای ٌّرا٘ ٝای ٔی تاقس

کـت هیَُ ساصثشی

ایککٗ ٔیکک٘ ٜٛککٛعی تٕكککه اؾککت  ٚتککا تٕكککه ؾککیا ٜوکک ٝزض ایککطاٖ یاـککت ٔککیقککٛز تفککاٚتٞککایی اظ جّٕکک ٝض٘ککً
لطٔع ٌٛج ٝای ٔ ٚع ٜتطـ زاضز.
ایککٗ ٘کک ٛتککٛت ٔیکک ٜٛتٛذککاِی  ٚتکک ٝجککای تیککػ تککط ضٚی ؾککال ٝزاضای تاـککت وطوککی اؾککت .ایککٗ ٔیکک ٜٛزاضای
ذککٛال زاضٚیککی  ٚؼککصایی تککاا قککأُ ا٘ککٛا ٚیتککأیٗٞککا ،آ٘تککی اوؿککیساٖٞککا ٔ ٚککٛاز ٔعککس٘ی ٔفیککس تککٔ ٝیککعاٖ ظیککاز
اؾککت  ٚعهککاض ٜتِٛیککسی اظ ایککٗ ٌیککا ٜاثککطات تاییککس قککسٜای زض زضٔککاٖ تیٕککاضیٞککایی ٔا٘ٙککس آ٘فّککٛا٘عا  ٚزیاتککت
زاضزٔ .یکک ٜٛضاظتککطی اظ اضظـ ؼککصایی  ٚتجککاضی تککاایی تطذککٛضزاض اؾککت ٔ ٚیکک ٜٛای تؿککیاض ٌککطاٖ  ٚتککا تما ککای
تاا اؾت.
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تککصض ایککٗ ٌیککا ٜوکک ٝاظ ٌ٘ٛککٞ ٝککای تٕكککه تکک ٝقککٕاض ٔککی ضٚز تٛؾککص یککه قککٟط٘ٚس لائٕكککٟطی ٚاضز ٔاظ٘ککسضاٖ
قککس  ٚپککؽ اظ تثککسیُ قککسٖ تککٟ٘ ٝککاَ زض ٙککس ٘مطکک ٝاظ ٔٙککاطك ٔطوککعی  ٚقککطق ایککٗ اؾککتاٖ وكککت قککس ٜاؾککت .
تککٔ ٝککست ٟککاض ؾککاَ تککطای تثککسیُ تککصض ٌٛجکک ٝتککطی تککٟ٘ ٝککاَ  ٚتطثیککك آٖ تککا قککطایص آب ٞ ٚککٛائی ایککطاٖ
ـعاِیککت تحمیمککاتی قککس ٜاؾککت ،تککصض ایککٗ ٌیککا ٜزض ٔعضعکک ٝتحمیمککاتی تثککسیُ تککٟ٘ ٝککاَ  ٚزض ٙککس قٟطؾککتاٖ
تٛظیککو قککس ٜاؾککت  .تککصض ٌٛجکک ٝتککطی پککؽ اظ تثککسیُ قککسٖ تکک ٝتٛتکک ٝتککا ضؾککیسٖ تککٔ ٝطحّککٟ٘ ٝککاَ  2ؾککاَ ظٔککاٖ
تککطز ٜاؾککت  ،اـککعٚز وکک ٝتککاوٞ 80 ٖٛٙککعاض انککّٟ٘ ٝککاَ اظ ایککٗ ٌیککا ٜتِٛیککس ٞ 58 ٚککعاض انککّ ٝآٖ ضا زض قٟطؾککتاٖ
ٞککا تٛظیککو قککس ٜاؾککت ٔ .مککا ْٚزض تطاتککط ؾککطٔا یىککی اظ ٚیػٌککی ٞککای ٌیککإ ٔ ٜککط ٌٛجکک ٝتککطی ضا تحٕککُ تککاای آٖ
زض تطاتککط ؾککطٔا تککا  27زضجکک ٝظیککط نککفط اعککالْ وککطز  ٚاتٟککاض زاقککت  :ایککٗ ٌیککا ٜزض تٕککأی ٔٙککاطك ایککطاٖ تکک ٝجککع
ٔٙککاطك جٙککٛتی وکک ٝزاضای آب ٞ ٚککٛای تؿککیاض ٌککطْ اؾککت  ،لاتککُ وكککت  ٚثٕطزٞککی اؾککت ٟ٘ .ککاَ ٌٛجکک ٝتککطی
زض ؾککاَ ؾکک ْٛتکک ٝثٕککط ٔککی ٘كککیٙس  ٚزض ٘رؿککتیٗ ؾککاَ پککٙج ویّککٌٛطْ ٔیکک ٜٛتککاظ ٜیککا یککه ویّککٌٛطْ ٔیکک ٜٛذكککه
ٔککی زٞککس .ؾککاظٌاض ی ایککٗ ٌیککا ٜضا ٞککط ٘کک ٛذککان ضا ٞککٓ اظ زیٍککط ٚیػٌککی ٞککای آٖ ٔیثاقککس تککا وكککت ایککٗ ٌیککاٜ
زض یىٟکککعاض ٔتکککط ٔطتکککو ظٔکککیٗ وكکککاٚضظی ٔکککی تکککٛاٖ  500ویّکککٌٛطْ ٔیککک ٜٛذكکککه تِٛیکککس وکککطز وککک ٝاضظـ
التهککازی آٖ ٔ 250یّیکک ٖٛضیککاَ اؾککت ٟ٘ .ککاَ ٌٛجکک ٝتککطی ضا اظ ٘ککٌّ ٛککسا٘ی تٛنککیؿ وککطز  ٚاـککعٚز وکک ٝزض
یککه ٔتککط ٔطتککو ظٔ کیٗ تککا  500انککّٟ٘ ٝککاَ ٌٛجکک ٝتککطی تکک ٝزؾککت ٔککی آیککس .پککائیٗ تککٛزٖ ٞعیٙکک ٝواقککت  ،زاقککت
 ٚتطزاقککت ضا اظ زیٍککط ٚیػٌککی ٞککای ٌٛجکک ٝتککطی تطقککٕطز  ٚواقککت ایککٗ ٘ککٌ ٛیککا ٜظٔیٙکک ٝاقککتؽاَ ظایککی ضا
تکککطای ضٚؾکککتائیاٖ ـکککطا ٓٞوکککطزٔ ٚ ٜکککی تٛا٘کککس اظ ٟٔکککاجطت ضٚؾکککتائیاٖ تککک ٝقکککٟط جّکککٌٛیطی وٙکککس.

تائیکککس

واضقککٙاؼ جٟکک از وكککاٚضظی ٌیککاٌٛ ٜجکک ٝتککطی زض ٕٞکک ٝـهکک َٛؾککاَ لاتککُ وكککت اؾککت  ،أککا تٟتککطیٗ ظٔککاٖ
وكککت ایککٗ ٔحهکک٘ َٛیٕکک ٝز ْٚؾککاَ اؾککت ٔ .حهککٌ َٛککٛجی تککطی ضا یککه ٔیکک ٜٛقککٍفت اٍ٘یککع تککٛیػ ٜزض
زضٔککاٖ  ٚپیكککٍیطی اظ تیٕککاضی ؾککططاٖ ٔککی تاقککس ٕٞمٙککیٗ تککااتطیٗ ؼّ ککت آ٘تککی اوؿککیساٖ زض تککطي ٌککٛجی
تککطی ٚجککٛز زاضز وکک ٝتکک ٝعٙککٛاٖ ککای  ٚزٔٙککٛـ اؾککتفازٔ ٜککی قککٛز  ٚزاضای اضظـ زاضٚیککی تککاایی اؾککت.
ٌککٛجی تککطی یؿککت گ وكککت ٌیککإ ٔ ٜککط ٌککٛجی تککطی زض آؾککیا ؾککاتم 1900 ٝؾککاِ ٝزاضز  ٚیىککی اظ ٔککٛاز ٟٔککٓ
زض طککة ؾککٙتی ککیٗ تکک ٝقککٕاض ٔککی ضٚز .ایککٗ ٌیککاٞ ٜککٓ اوٙکک ٖٛزض لککاض ٜآٔطیىککا اظ جّٕکک ٝوكککٛض آٔطیىککا ٚ
تطظیککُ تکک ٝعٙککٛاٖ ٘ککٛعی ٌیککا ٜزاضٚیککی ککس ؾککططاٖ ٔککٛضز اؾککتفاز ٜلککطاض ٔککی ٌیککطز ٌ .ککٛجی تککطی ٘رؿککتیٗ تککاض
تٛؾککص یککه ٔحمککك وکک ٝزض ظٔیٙکک ٝظ٘ککسٌی جأعکک ٝتاؾککتاٖ تحمیککك ٔککی وککطز زض یککه ٔٙطفکک ٝاظ ٞیٕاِیککا وكککؿ
8
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قککس .ایککٗ ٔحمککك زض ٔؿککیط پککػٞٚف ٞککایف ٔتٛجکک ٝقککس وکک ٝتطذککی اظ اع ککای جٛأککو تاؾککتاٖ زض ٔٙطمککٞ ٝیٕاِیککا
عکککال ٜٚتکککط ؾکک الٔت وأکککُ جؿکککٕی  ،طککک َٛعٕکککطی تکککیف اظ یىهکککس ؾکککاَ زاقکککتٙس  ٚزض تحمیمکککاتف یىکککی اظ
عٛأککُ ٟٔککٓ زض ایککٗ ظٔیٙکک ٝضا ٔهککطؾ ٌککٛجی تککطی زا٘ؿککت ٌٛ .جکک ٝتککطی زاضای ؼٙککی تککطیٗ ٔٙثککو ٔککٛاز ؼککصایی
زض تککیٗ ٔیککٞ ٜٛککا اظ جّٕکک ٝذککا٘ٛاز ' ٜتککطی ' ٞککا یککا تٕكککه ٞاؾککت .ایککٗ ٔیکک ٜٛوٕیککاب ٌ ٚککطاٖ لیٕککت زض ؾککاَ
ٞککای اذیککط زض وكککٛضٞای ؼطتککی ٔعطـککی قککس ٜاؾککت  ٚزض حککاَ ٚضٚز تکک ٝتککاظاض تجککاضت اضٚپککا  ٚآٔطیىککا تککٝ
عٙککٛاٖ یىککی اظ تککااضظـ تککطیٗ ٌیاٞککاٖ زاضٚیککی  ٚاوؿککیط جککٛا٘ی  ٚؾککالٔتی اؾککت  .پککػٞٚف ٞککای نککٛضت
ٌطـتکک ٝزض آٔطیىککا ٘كککاٖ زاز ٜاؾککت وککٌ ٝککٛجی تککطی زاضای تککااتطیٗ ؾککطح آ٘تککی اوؿککیساٖ زض تککیٗ ٔیککٜٛ
ٞاؾککت  ٚتککٕٞ ٝککیٗ زِیککُ ٞککٓ ٔٛجککة وککاٞف ضقککس  ٚعککسْ پیكککطـت ؾککّٞ َٛککای ؾککططا٘ی  ٚوککاٞف عککٛاضو
قککیٕی زضٔککا٘ی ٔ ٚککا٘و تكککىیُ تٔٛککٛض  ٚضقککس آٖ ٔککی قککٛز .اٌککط ککٌٛ ٝجکک ٝتککطی تتککاظٌی ٚاضز عطنککٝ
وكککاٚضظی ٔاظ٘ککسضاٖ قککس ٜاؾککت تککا زض ایککطاٖ ٔعطـککی ٔ ٚهککطؾ قککٛز ؾ ِٚککی ٌ٘ٛککٞ ٝککایی اظ ذککا٘ٛاز ٜایککٗ
ٌیککأ ٜا٘ٙککس ظؼککاَ اذتکک ٚ ٝتٕكککه تکک ٝنککٛضت تککٔٛی زض ایککطاٖ ٚجککٛز زاضزٞ .ککٓ اوٙکک ٖٛقککطوتی تککا ٘ککاْ قککطوت
تٛؾکککع ٝتکککطی زض ایکککطاٖ زض ظٔیٙککک ٝتِٛیکککس ٚ ٚاضزات ٟ٘کککاَ ٔ ٚیککک ٜٛتکککیف اظ ٌ٘ٛ 154ککک ٝتکککطی وککک ٝزاضای اضظـ
التهککازی تککاایی اؾککت زض حککاَ ـعاِیککت اؾککت .

قککایس وكککٕف لطٔککع ٌککٛجی تککطی ٔیکک ٜٛای ذککال اؾککت

وکک ٝطعککٓ قککیطیٙی زاض ز  ٚذكککه قککس ٜآٖ ٔا٘ٙککس وكککٕف اؾککت ٌ .ککٛجی تککطی تکک ٝنککٛضت تککاظ ، ٜذكککىثاض ،
آب ٔیکک ٚ ٜٛعهککاضٔ ٜهککطؾ ٔککی قککٛز  .عککال ٜٚتککط ٔیکک ، ٜٛتککطي ٞککای ایککٗ ٌیککاٞ ٜککٓ تکک ٝعٙککٛاٖ زٔٙککٛـ ٔککٛضز
اؾککتفاز ٜلککطاض ٔککی ٌیککطز .تٙظککیٓ لٙککس ذکک ٖٛاظ جّٕکک ٝتککطای اـککطاز زیککاتتی  ،تککأیٗ  180زضنککس اظ ٚیتککأیٗ ' آ '
ٔککٛضز ٘یککاظ ضٚظا٘کک ٚ ٝجّککٌٛیطی اظ تیٕککاضی كککٓ زغ٘طاؾککیٔ ٖٛککاوٛا ٙٔ ،ثککو ؾطقککاض آٞککٗ  ٚاؾککیس ـِٛیککه
 15تطاتککط اؾککفٙاج  ،حککاٚی ٔ 21ککازٔ ٜعککس٘ی اظ جّٕکک ٝضٚی  ،وّؿککیٓ  ،غضٔککا٘ی ، ْٛؾککّی ٚ ْٛـؿککفط اظ جّٕککٝ
ذٛال ٔی ٚ ٜٛزٔٛٙـ ٌیاٌٛ ٜجی تطی اؾت.

پشٍسؽ ؿتشهشؽ
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زض وكکککٛضٞای تٛؾکککع٘ٝیاـتککک 60 ٝتکککا  70زضنکککس زضآٔکککس حانکککُ ٔطتکککٛو تکککٌٛ ٝقکککت حیکککٛاٖ اؾکککت ،أکککا زض
وكکککٛضٞای پیكکککطـت ٝترکککف ؼیطذکککٛضاوی حانکککُ اظ وكکککتاض زاْ إٞیکککت تیكکککتطی زاضز ٔ ٚکککیتٛا٘کککس زضآٔکککس
حانککُ اظ تِٛیککس ضا اـککعایف زٞککس .تجککاضت ٌٛقککت ٔ ٚککٛاز پطٚتجیٙککی اظ ٔٙککاتو جسیککس ٔا٘ٙککس قککتطٔطغ زض زٚ
زٞکک ٝاذیککط ٔککٛضز تٛجکک ٝتؿککیاضی اظ وكککٛضٞا لککطاض ٌطـتکک ٚ ٝتککا تٛؾککع ٝتجککاضت ایککٗ ٔحهککٛات اٍِٞٛککای جسیککس
تؽصیٝای زض ز٘یا زض حاَ قىٌُیطی اؾت.
زض حککاِی وکک ٝتککاظاض ایککطاٖ تكککٌٛ ٝٙقککت قککتطٔطغ اؾککت ،تککٝعّککت ٘اآقککٙایی ـعککااٖ حککٛظ ٜالتهککاز وكککاٚضظی تککا
ٚظٖ اـؿککا٘ٝای ایککٗ پط٘ککسٔ ٜیککعاٖ تٟککطٜتککطزاضی اظ پٛؾککت  ٚپککط آٖ ٕٞ ٚمٙککیٗ وککٓآبتککط تککٛزٖ آٖ تاعکک قککسٜ
زض ظٚایکککای پٟٙکککاٖ حکککٛظ ٜوكکککاٚضظی ٘اقکککٙاذت ٝتکککالی تٕا٘کککس .ترکککف وكکککاٚضظی ّٕٔککک ٛاظ پتا٘ؿکککیُٞکککای
التهککازی تککطای اـککعایف ؾککطٔایٌٝککصاضی اؾککت  ٚتککٝآؾککا٘ی ٔککیتٛا٘ککس تککا ضیؿککه تؿککیاض پککاییٗ ،زضآٔککس ؾطقککاضی
٘هککیة ترککف ذهٛنککی وٙککس ،أککا تس٘کک٘ ٝیاظٔٙککس تعضیککك ؾککطٔای ٝتایککس قٙاؾککایی قککٛز .یىککی اظ تؿککتطٞای
ؾکککطٔایٌٝکککصاضی  ٚتط٘أکککٝضیکککعی ،تِٛیکککس  ٚپکککطٚضـ قکککتطٔطغ اؾکککتٙ .ا٘مککک ٝأکککطٚظ تکککاظاض تكکککٌٛ ٝٙقکککت
قککتطٔطغ اؾککت ٌٛ ٚقککت ایککٗ پط٘ککس ٜتککٝزِیککُ اضظـ تککاای ؼککصایی آٖ ٕٞ ٚمٙککیٗ تککِ ٝحککاز ویفیککت پککؽ اظ
طثد ٔیتٛا٘س اظ ٌٛقت ٌٛؾفٙس ٌ ٚا ٚاظ ؾطح تااتطی تطذٛضزاض تاقس.
پککطٚضـ قککتطٔطغ یىککی اظ آٖ وؿککةٚواضٞککایی اؾککت وکک ٝتایککس زض آٖ تجطتکک ٚ ٝزا٘ککف ظیککازی زاقککت ٝتاقککیس تککا
تتٛا٘یککس تککٝنککٛضت ٔؿککتمُ ـعاِیککت وٙیککس .اٌککط زضنککسز احککسا ٔعضعکک ٝپککطٚضـ قککتطٔطغ ٞؿککتیس ،تککا تٟککیٗ
نککٙعت یککاب ٕٞککطا ٜتاقککیس .کک ٝواضٞککایی تایککس ا٘جککاْ زٞیککسگ کک ٝالککسأاتی تککطای پککطٚضـ تٟتککط ایککٗ پط٘ککسٌاٖ
تککعضي ا٘جککاْ زٞیککسگ قککطایص تککاظاض ٍ٘ٛکک ٝاؾککتگ ـ ککای ٔٙاؾککة پککطٚضـ مککسض تاقککسگ پاؾککد ایککٗ ؾککٛاات
 ٚتؿیاضی ؾٛاات زیٍط ضا زض ایٗ ٌعاضـ ططح تٛجیٟی پطٚضـ قتطٔطغ ذٛاٞیس ذٛا٘س.
قککتطٔطغ ٞککا پط٘ککسٌا٘ی تککا لاتّیککت ؾککاظٌاضی تؿککیاض تککاا ٔککی تاقککٙس .تککٕٞ ٝککیٗ جٟککت أىککاٖ پککطٚضـ آٟ٘ککا زض
طیککؿ جؽطاـیککایی ٚؾککیعی ٚجککٛز زاضز ،تطٛضیىکک ٝزض حککاَ حا ککط ایککٗ پط٘ککس ٜاظ ٔٙککاطك ٌککطْ آـطیمککای جٙککٛتی
تککا ٔٙککاطك ؾککطز آٔطیىککای قککٕاِی پطاوٙککس ٜتککٛز ٚ ٜتکک ٝضاحتککی ٔککٛضز پککطٚضـ لککطاض ٔککی ٌیککطز .تکک ٝطککٛض وّککی
قککتطٔطغ ٞککا تٛا٘ککایی ظ٘ککسٌی زض زأٙکک ٝزٔککایی  +50 +45تککا  20زضجکک ٝؾککا٘تی ٌککطاز ضا تکک ٝضاحتککی زاضا تککٛزٚ ٜ
زض ایٍ٘ٛٙککٙٔ ٝککاطك تٛا٘ککایی پککطٚضـ  ٚتِٛیککس ضا ذٛاٙٞککس زاقککت .زٚض ٜپککطٚضـ قککتطٔطغ ٌٛقککتی حککسٚز یککه
ؾکککاَ تکککا ٔ 15کککا ٜاؾکککت ٚ ٚظٖ قکککتطٔطغ ظ٘کککس 120 ٜویّکککٌٛطْ اؾکککت وککک ٝحکککسٚز  35زضنکککس آٖ ضا ٌٛقکککت
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تكککىیُ ٔککی زٞککس  ٚؾککایط ّٔعٔٚککات اظجّٕککٌٛ ٝقککت ،پٛؾککت  ٚأحککاب  ٚاحكککاب ٘یککع تککطای نککازضات اضظـ
اـعٚز ٜایجاز ٔیوٙس.
پککطٚضـ قککتطٔطغ ضا تایککس زض ٌککط ٜٚنککٙایو ؾککٛزآٚض زؾککتٝتٙککسی وککطز ،نککٙعتی وکک ٝزض ؾککاَٞککای اذیککط تککا
ٚجککٛز ؾککٛزآٚضی تککاا ٞ ٚعیٙککٞٝککای ا٘ککسنٙ ،ککساٖ ٔککٛضز تٛجکک ٝلککطاض ٍ٘طـتکک ٚ ٝتطـیککتٞککای آٖ ٔؽفککٔ َٛا٘ککسٜ
اؾت.
ایککٗ زضحککاِی اؾککت وکک ٝتطذککی اظ وكککٛضٞای اـطیمککایی  ٚآؾککیایی تککا اؾککتفاز ٜاظ ایککٗ تطـیککت تکک ٝؾککٛز ٔطّککٛتی
زؾککت یاـتککٝا٘ککس .زض وكککٛض ٔککا ٘یککع اظ حککسٚز  8ؾککاَ پککیف تککاو ٖٛٙتى یککط  ٚپککطٚضـ ایککٗ ٔاویککاٖ ٔککٛضز
اؾککتمثاَ ٔتما ککیاٖ تؿککیاضی لککطاض ٌطـتکک ٚ ٝتککا ٌصقککت ظٔککاٖ  ٚتکک ٝزِیککُ ؾککٛزآٚضی ایککٗ نککٙعت ،تعککساز آٟ٘ککا
٘یککع زض حککاَ اـککعایف اؾککت .عککالٜٚتککط ایککٗ ،یىککی اظ ٟٔککٓتککطیٗ زایککُ تٛؾککع ٝپککطٚضـ قککتطٔطغ زض وكککٛضٞا
اؾکککتفاز ٜاظ ٌٛقکککت آٖ اؾکککتٌٛ ،قکککت ایکککٗ پط٘کککس ٜزاضای ذکککٛال زضٔکککا٘ی تؿکککیاضی اؾکککت ٔ ٚکککیتٛا٘کککس زض
زضٔککاٖ تؿککیاضی اظ تیٕککاضاٖ لّثککی  ٚاـککطازی وکک ٝزاضای طتککی ذککٞ ٖٛؿککتٙس ٘مککف حککائع إٞیتککی زاقککت ٝتاقککس.
اظ ؾککٛی زیٍککط زض وٙککاض ٌٛقککت قککتطٔطغ ،پٛؾککت  ٚپککط ایککٗ پط٘ککس٘ ٜیککع زاضای ٔهککاضؾ عٕککسٜای اؾککت ،تککٝ
طککٛضی وکک ٝککطْ ایککٗ پط٘ککس ٜتکک ٝزِیککُ ا٘عطککاؾپککصیطی ٔ ٚمککا ْٚتککٛزٖ ٞککٓضزیککؿ پٛؾککت وطٚوٛزیککُ ٔ ٚککاض لککطاض
ٔککی ٌیککطز ٚاظ پککط  ٚترککٓ قککتطٔطغ ٘یککع تککطای واضٞککای ظیٙتککی تؿککیاضی اؾککتفازٔ ٜککیقککٛز .تطاؾککاؼ ٔطاِعککات
ا٘جککاْ قککس٘ ٜؿککثت تثککسیُ ؼککصا تککٌٛ ٝقککت  ٚتعککساز تِٛیککسٔ ُ ؾککاا٘ ٝقککتطٔطغ اظ ٌککاٌٛ ٚ ٚؾککفٙس تیكککتط
اؾت ،تجطتٛٔ ٝـمیت آٔیعی و٘ ٝیاظٔٙس تٛج ٝتیكتط اؾت.
ٌٛقککت قککتطٔطغ تکک ٝزِیککُ وّؿککتط َٚپککاییٗ زض ـٟطؾککت ٌٛقککتٞککای تاویفیککت لککطاض زاضزٌٛ .قککت قککتطٔطغ
وکک ٝزض ٌککطٌٛ ٜٚقککت ٞککای لطٔککع طثمکک ٝتٙککسی ٔککی قککٛز  ٚاظ اضظـ ؼککصایی تؿککیاض تککاایی تطذٛضزاضاؾککت ،تککٝ
طککٛضی وککٔ ٝککی تککٛاٖ ٌفککت یىککی اظ وککٓ ککطب تککطیٗ  ٚؾککآِ تککطیٗ ٕ٘٘ٛککٞ ٝککای ٌٛقککت لطٔککع زض زؾککتطؼ
اؾت.
٘ىتکک ٝجاِککة تٛجکک ٝزض ٔککٛضز ٌٛقککت قککتطٔطغ ایککٗ اؾککت وکک ٝوککاِطی ،وّؿککتط ٚ َٚطتککی آٖ حتککی اظ ٌٛقککت
ٔککطغ  ٚتٛلّٕککٞ ٖٛککٓ پککاییٗ تککط اؾککت .اظ زیٍککط ٚیػٌککیٞککای ٔٙحهککط تکک ٝـککطز پککطٚضـ ایککٗ حیککٛاٖ پٛؾککت یککا
ککطْ آٖ اؾککت وکک ٝزض ـٟطؾککت ٔطؼککٛبتککطیٗ ککطْٞککا لککطاض ٌطـتکک ٚ ٝتکک ٝعککال ٜٚآٖ اظ ترککٓ قککتطٔطغ ٞککٓ تکک ٝزٚ
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نککٛضت ذککٛضاوی  ٚتِٛیککس جٛجکک ٝاؾککتفازٔ ٜککیقککٛز ،ککٕٗ ایٙىکک ٝپٛؾککت ٝآٖ ٘یککع تککٝعٙککٛاٖ پایککٞٝککای ظیٙتککی،
ٔحثٛتیکککت لاتکککُ تکککٛجٟی زض تکککیٗ ٔکککطزْ زاضز .اظ پٛؾکککت ٝترکککٓ قکککتطٔطغ زض نکککٙایو تعئیٙکککی ،ؾکککاذت آتکککاغٚض،
٘ماقککی  …ٚاؾککتفازٔ ٜککیقککٛز  ٚتککاظاض ذککٛتی زض وكککٛضٞای أطیىککای قککٕاِی ،اضٚپککا  ٚجٙککٛب قککطق آؾککیا
زاضزٔ .جٕکک ٛایککٗ ذهٛنککیات ٚیککػ ٜوٕککه ٔککیوٙککس تتککٛا٘یٓ تٛجیککٙٔ ٝاؾککثی تککطای تاؾککیؽ یککه ٚاحککس تِٛیککس
قتطٔطغ زاقت ٝتاقیٓ.
سٍغي ؿتشهشؽ
اٌط کک ٝپککطٚضـ قککتطٔطغ زض ایککطاٖ اتفککاق جسیککسی ٘یؿککت ،أککا ـککطاٚضی ٔحهککٛات ـطعککی  ٚنککازضات آٖ
ٔککیتٛا٘ککس ٔٙثعککی تککطای وؿککة زضآٔککس اضظی تاقککس .تکک ٝزِیککُ ٞککٓجککٙؽ تککٛزٖ ضٚؼککٗ قککتطٔطغِٛٔ ،ىککَٞٛککای
طتککی ایککٗ ٔحهکک َٛتککا طتککی ا٘ؿککا٘یٕٞ ،رککٛا٘ی ٔطّککٛتی تککا تککسٖ زاقککت ٚ ٝلاتّیککت جککصب آٖ تااؾککت .اظ
ایٟٙککا ٌصقککت ٝتککطای اظ تککیٗ تککطزٖ زضزٞککای ٔفهککّی ،جککٛاٖ وککطزٖ پٛؾککت ،تککطٔیٓ ؾککٛذتٍی ،اظ تککیٗ تککطزٖ
تطنٞای زؾت  ٚنٛضت ٕٞ ٚمٙیٗ ضـو ٌطـتٍی ع ال٘ی تؿیاض ٔٛثط اؾت.
تککک ٝذکککاطط قکککطایص الّیٕکککی  ٚآب ٞ ٚکککٛایی ایکککطاٖٛٔ ،لعیکککت ٔٙحهکککط تکککٝـکککطزی تکککطای پکککطٚضـ قکککتطٔطغ ٚ
اؾتحهککاَ ضٚؼککٗ اظ آٖ ـککطا ٕٓٞاؾککتٞ .ط کک ٝاظ ذککص اؾککتٛا زٚضتککط ٔککیقککٛیٓٞ ،ککٛای آٖ ٔٙطمکک ٝؾکککطزتط
ٔککیقککٛزٙ ،ککیٗ وكککٛضٞایی پتا٘ؿککیُ لاتککُ تککٛجٟی تککطای تککاظاض ـککطٚـ ضٚؼککٗٞککای قککتطٔطغ ٞؿککتٙس .ظیککطا
ٞط مککسض وککٞ ٝککٛا ؾککطز ٔککیقککٛز ،تکک ٝزِیککُ جّککٌٛیطی اظ تککطن ذککٛضزٖ پٛؾککت  ٚوککاٞف زضزٞککای ٔفهککّی،
تٕایککُ تککطای اؾککتفاز ٜاظ ایککٗ ٔحهکک َٛاـککعایف ٔککییاتککسد ککٕٗ ایٙىککٙ ٝککیٗ ٔٙککاطمی تککطای پککطٚضـ ایککٗ
حیٛاٖ ،قطایص اؾتا٘ساضز آب ٛٞ ٚایی ٘ساض٘س.
اظ ٞککط قککتطٔطغ تؿککت ٝتکک٘ ٝکک ٛتؽصیککٔ ٚ ٝککسیطیت ٌّککٔ ،ٝککیتککٛاٖ تککا  26ویّککٌٛطْ طتککی ٘یککع اؾتحهککاَ وککطزد
طتکککی وککک ٝتککک ٝنکککٛضت ـّکککٝای حکککسالُ ٞ 455عاضتٔٛکککاٖ زض ٞکککط ویّکککٌٛطْ لیٕکککت زاضز .اوٙککک ٖٛزضٞکککای
تاظاضٞککای جٟککا٘ی تکک ٝذهککٛل ٔٙککاطك ؾطزؾککیط تککطای ایککطاٖ تککاظ اؾککت  ٚتکک ٝضاحتککی ٔککیتککٛاٖ ضٚؼککٗ قککتطٔطغ ضا
زض تؿتٝتٙسیٞای و ٛه  ٚـا٘تعی ت ٝوكٛضٞای ٔرتّؿ ـطٚذت.
پشّبی ؿتشهشؽ
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زض  14ؾککاَ ٌصقککت ٝپطٞککای قککتطٔطغ تکک ٝزِیککُ وٕثککٛز زا٘ککف ـٙککی  ٚتککاظاض ٔهککطؾ ٕٞ ٚمٙککیٗ تککا ٞککسؾ
جّککٌٛیطی اظ آِککٛز ٜقککسٖ ٔککعاض اؼّککة ؾککٛظا٘سٔ ٜککیقککس ،زض ؾککاَٞککای اذیککط تککاظاض ذککٛتی تککطای پطٞککای قککتط
ٔککطغ ایجکککاز قککس ٚ ٜایکککٗ ٔحهکککٞ َٛککٓ زض زاذکککُ ٞ ٚککٓ زض ذکککاضج اظ وكکککٛض عط ککٔ ٝکککیقککٛز .تکککٌ ٝفتکککٝ
پػٞٚكککٍطاٖ٘ 17 ،کک ٛپککط ٔرتّککؿ اظ تککسٖ قککتطٔطغٞککای تککاِػ  ٚوكککتاضی اؾتحهککاَ ٔککیقککٛز وکک ٝایککٗ پطٞککا اظ
٘ظککط قککىُ ،تککاٞط ،تاـککت  ٚوککاضآیی تککا یىککسیٍط ٔتفککاٚت ٞؿککتٙس  ٚایککٗ ٔؿککجّ ٝیىککی اظ ٚیػٌککیٞککای ٔٙحهککط
ت ٝـطز ایٗ پط٘س ٜاؾت.
تککطای حهکک َٛپطٞککای تاویفیککت ،تایککس عّٕیککات پط یٙککی ا٘جککاْ قککٛز ،ظیککطا پطٞککای اِٚیککٝای وکک ٝاظ ایککٗ عّٕیککات
تککٝزؾککت ٔککیآیککس زاضای ویفیککت تؿککیاض پککاییٙی اؾککت أککا پطٞککایی وکک ٝتعککس اظ ٔ 6ککا ٜجککایٍعیٗ آٟ٘ککا ٔککیقکک٘ٛس تککا
ویفیت ٔ ٚطؼٛبا٘س.
ٍضؼیت تَلیذ گَؿت ؿتشهشؽ
قککتطٔطغ اظ پط٘ککسٌا٘ی اؾککت وکک ٝاظ ز ٚزٞککٌ ٝصقککت٘ ٝرؿککتیٗ ٔحِٕٛکک ٝآٖ اظ آـطیمککای جٙککٛتی تکک ٝوكککٛض ٚاضز
قککس  ٚزٚض ٜضقککسی ٔٙاؾککثی ضا طککی وککطز .اظ ٞ 800ککعاض لطعکک ٝقککتطٔطغ ٔٛجککٛز زض جٟککاٖ ٞ 100ککعاض لطعککٝ
آٖ تککک ٝایکککطاٖ تعّکککك زاضز ،زض حکککاِی وککک ٝتٕکککأی پٛؾکککت آٖ تکککس ٖٚـکککطآٚضی  ٚاضظـ اـکککعٚز ٜنکککازض
ٔککیقککٛز .ایککطاٖ  ٚوكککٛضٞای آؾککیایی اظ لثیککُ تطویکک ،ٝپاوؿککتاٖ  ٚککیٗ زض ضزٟ ٜککاضْ پطٚضقککی ز٘یککا لککطاض
زاض٘س  ٚوكٛضٞای اضٚپای قطلی ،ضٚؾیٙٞ ٚ ٝس جع ٚزؾت ٝپٙجٓ ٞؿتٙس.
تککط اؾککاؼ ٌککعاضـٞککای زضیاـککتقککس ،ٜحککسٚز  12.5زضنککس اظ وککُ تِٛیککس ٌٛقککت قککتطٔطغ ز٘یککا زض ایککطاٖ
ا٘جککاْ ٔککیقککٛز وکک ٝایککٗ عککسز زض ٔمایؿکک ٝتککا آ٘ىکک ٝایککطاٖ  1.1زضنککس اظ جٕعیککت ز٘یککا ضا زض تککط زاضز ،عککسز
ٔٙاؾکککثی اؾکککت .زض حکککاَ حا کککط تعکککساز ٚ 230احکککس پکککطٚضـ قکککتطٔطغ تککک ٝتطـیکککت  6600لطعکککِٛٔ ٝکککس ٚ
 85000لطعکک ٝپککطٚاضی زض وكککٛض ٚجککٛز زاضز وکک ٝتککط اؾککاؼ تطـیککت ـککٛق ،ؾککاا٘ ٝتککاِػ تککط  3950تککٗ
ٌٛقت تِٛیس ٔیقٛز.
لؿککٕت عٕککس ٜتِٛیککس قککتطٔطغ زض  12اؾککتاٖ وكککٛض اؾککت وکک ٝتیكککتطیٗ آٖٞککا زض اؾککتاٖ ؾککٕٙاٖ تککا یککهٞککعاض ٚ
 250لطعکک ٝقککتطٔطغ ٔککازض  ٚقککفٞککعاض لطعککٌٛ ٝقککتی ،ؾکک ؽ انککفٟاٖ تککا یککهٞککعاض  80 ٚلطعککٔ ٝککازض ٚ
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یککهٞککعاض  450 ٚلطعککٌٛ ٝقککت  ٚاؾککتاٖ اِثککطظ تککا  560لطعککٔ ٝککازض ٞ 10 ٚککعاض  790 ٚلطعککٌٛ ٝقککتی زض
ضزٜٞای تعسی لطاض زاض٘س.
ثشسػی ثبصاس فشآٍسدُ ّبی ؿتشهشؽ
تککاظاض ٔهککطؾ ٔحهککٛات قککتطٔطغ ککٔ ٝحهککٛات انککّی ٔا٘ٙککس ٌٛقککت  ٚپٛؾککت  ٚککٔ ٝحهککٛات ـطعککی
ٔا٘ٙککس ٚؾککایُ آضایكککی تککٝزؾککت آٔککس ٜاظ ضٚؼککٗ قککتطٔطغ  ٚپککط زض جٟککاٖ ض ٚتککٌ ٝؿککتطـ اؾککت ،تککٚٝیککػ ٜزض
ترککف پٛؾککت ٌٛ ٚقککت تککا تٛجکک ٝتککٔ ٝكرهککات تککی٘ظیککط ایککٗ ٔحهککٛات ضٚظ تکک ٝضٚظ تککط آٔککاض ٔهککطؾ زض
جٟککاٖ اـککعٚزٔ ٜککی قککٛز .تٙککاتطایٗ اٌککط أىا٘ککات  ٚاتککعاض ٚیککػ ٜایککطاٖ تککطای تِٛیککس ،تککا تط٘أکک ٝؾککأا٘سٞی قککسٚ ٜ
ٔكککرم تکک ٝوککاض ٌطـتکک ٝقککٛز اظ ِحککاز لیٕککت تٕککاْ قککسٔ ٜحهککٕٞ ٚ َٛمٙککیٗ ویفیککت تکک ٝضاحتککی لاتّیککت
ضلاتککت تککا وكککٛضٞای زیٍککط ضا زاضز  ٚاظ ایککٗ ضا٘ ٜکک ٝتٟٙککا ٔککا٘و اظ ذککطٚج اضظ اظوكککٛض ٔککیقککٛیٓ تّىکک ٝتککا
نککازضات ٔحهککٛات ایککٗ حیککٛاٖد آٔککاض نککسٚض وااٞککای ؼیط٘فتککی ضا اـککعایف زاز ٚ ٜاظ ایککٗ ططیککك عککال ٜٚتککط
اقتؽاَ ٘ؿُ جٛاٖ ؾٛز لاتُتٛجٟی ضا عایس وكٛض ذٛاٞیٓ وطز.
ضـ قککتطٔطغ ٔککیتٛا٘ککس اظ تٛجیکک ٝالتهککازی تککااتطی ٘ؿککثت تکک ٝؾککایط زاْٞککا تطذککٛضزاض تاقککس .تطاؾککاؼ آٔککاض،
ٔ 230جٕٛعکک ٝپککطٚضـ قککتطٔطغ زض ایککطاٖ ـعاِیککت زاض٘ککس .پککطٚضـ ایککٗ پط٘ککس ٜتکک ٝقککطو ضعایککت ٙککس انککَٛ
اظ جّٕککک ،ٝططاحکککی  ٚؾکککاذت انکککِٛی ٔعضعکککٔ ،ٝکککسیطیت عّٕکککی آٖ  ٚتطـیکککت غ٘تیىکککی  ٚتِٛیکککسی ٔٙاؾکککة
قککتطٔطغٞککا زاضای ؾککٛزآٚضی لاتککُ لثککِٛی ذٛاٞککس تککٛز .زض نککٛضتی وکک ٝتکک ٝترککف تِٛیککس قککتطٔطغ زض وكککٛض
تٛجکک ٝتیكککتطی قککٛز ٔ ٚا٘ٙککس ؾککایط ترککفٞککا ٟ٘ککاز ٜتکک ٝلیٕککت زِٚتککی زضیاـککت وٙٙککس ،ایککٗ لاتّیککت ٚجککٛز زاضز
وٌٛ ٝقت قتطٔطغ جایٍعیٗ ٌٛقت لطٔع قس ٚ ٜت ٝلیٕت وٕتطی ت ٝـطٚـ تطؾس.
تیكکککتطیٗ اضظـ التهکککازی قکککتطٔطغ اظ پٛؾکککت آٖ اؾکککت ،أکککا ٔت ؾکککفا٘ ٝنکککٙایو ـکککطآٚضیوٙٙکککس ٜآٖ زض وكکککٛض
ٔککا ٚجککٛز ٘ککساضز  ٚلؿککٕت اعظککٓ زضآٔککس تِٛیسوٙٙککسٌاٖ زاذّککی اظ ٌٛقککت آٖ اؾککت ،زض حککاِی وکک ٝزض ز٘یککا
ایکککٗ ض٘ٚکککس تکککطعىؽ اؾکککت .ؾککک ٟٓالتهکککازی تِٛیکککس قکککتطٔطغ زض ز٘یکککا  30زضنکککس اظ ٌٛقکککت 70 ،زضنکککس اظ
پٛؾککت  ٚپککط اؾککت ،زض حککاِی وکک ٝزض ایککطاٖ  65زضنککس اظ ؾکک ٟٓالتهککازی ٔطتککٛو تککٌٛ ٝقککت 20 ،زضنککس
پٛؾت  15 ٚزضنس اظ پط آٖ اؾت.
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اظْ اؾکککت وککک ٝترکککف ذهٛنکککی زض ظٔیٙککک ٝـطایٙکککس تىٕیّکککی تیكکککتط ٚاضز قکککس ٚ ٜتکککطای ایجکککاز اضظـ اـکککعٚزٜ
تیكککتط زض ایککٗ ترککف الککسأات تیكککتطی نککٛضت ٌیککطز تککا پٛؾککت قککتطٔطغ زض زاذککُ وكککٛض ـککطاٚضی قککسٚ ٜ
تککا اضظـ اـککعٚز ٜنککازض قککٛز .تککا تٛجکک ٝتککٛ٘ ٝپککا تککٛزٖ نککٙعت پررشٍسؽ ؿررتشهشؽ زض وكککٛض ،اظْ اؾککت وککٝ
نٙایو ٚاتؿت ٝآٖ ٘یع ضقس وٙس.

ًؼل ثٌذی

قککایس تطایتککاٖ جاِککة تاقککس وکک ٝتسا٘یککس پککطٚضـ اؾککة ضٚی طککطظ وککاض ٘عککُ اؾککة تککاثیط ٔککی ٌککصاضز .اٌککط اؾککثٟا
تکک ٝنککٛضت طثیعککی ظاز ِٚ ٚککس وٙٙککس  ٚا٘ؿککاٖ زض ایککٗ أککط ٘مكککی ٘ساقککت ٝتاقککس ،ض٘ٚککس طثیعککت  ٚلککا٘ ٖٛا٘ترککاب
طثیعککی تکک٘ ٝػازٞککایی اظ اؾککة وکک ٝؾککٕٟای ککعیفی زاض٘ککس اجککاظ ٜتِٛیککس ٔ ککُ  ٚتمککا ضا ٕ٘ککی زٞککس .أککا پککطٚضـ
زٙٞککسٌاٖ اؾککة تکک٘ ٝکک ٚ ٛقککىُ ٔ ٚمأٚککت ؾککٓ اؾککة تککٛجٟی ٘ساض٘ککس ،تّىکک ٝقککىُ ؾککط اؾککة یککا ض٘ککً ٚ
ذهٛنککیات تککس٘ی اـ تٛجککٔ ٝککی وٙٙککس .تککٕٞ ٝککیٗ ذککاطط غ٘تیککه اؾککثٟای زاضای ؾککٓ ککعیؿ یککا تسقککىُ زض
طی ٘ؿّٟا ازأ ٝیاتس  ٚتمٛیت قٛزد ٔؿاِ ٝای و ٝضٚی ؾالٔتی  ٚواض اؾة تاثیط ظیازی زاضز
ؾٓ اؾة حسٚز ٘یٓ ؾا٘ت زض ٔا ٜضقس ٔی وٙس  ٚتطای ایٙى ٝتٛاظٖ  ٚقىُ ٔطّٛتف ضا حفظ وٙس  ٚز اض قىؿتٍی ٘كٛز تایس
ٔطتة انالح قٛز٘ .عّثٙس ٘عُ اؾة ضا زض ٔی آٚضز ،ؾٓ ضا انالح ٔی وٙس  ٚزٚتاض ٜت ٝآٖ ٘عُ ٔی تٙسز٘ .عُ اؾة جّٛی ضقس
ؾٓ ضا ٕ٘ی ٌیطزد اٌط ؾٓ اؾثتاٖ ٔطتة انالح ٘كٛز یا ٘عُ اؾة تطای ٔستی طٛا٘ی ضٚی ؾٓ تالی تٕا٘س ،اؾثتاٖ ز اض ٍِٙف
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ٔی قٛز.
ٌاٞی اٚلات ٔی تٛاٖ ٕٞاٖ ٘عُ لثّی ضا زٚتاض ٜاؾتفاز ٜوطز ٌ ٚاٞی اٚلات  ٓٞتایس آٖ ضا عٛو وطز٘ .عّثٙس قٕا ٔی تٛا٘س زض
ایٗ ٔٛضز تهٕیٓ ٌیطی زضؾتی زاقت ٝتاقس.
ؾٓ اؾة ٘عُ قس ٜتیكتط اظ ؾٓ ٘عُ ٘كس ٜآقؽاَ ضا ت ٝذٛز ٔی ٌیطز ٚ ،تجٕو آقؽاَ ،ذطز ٜؾ ٌُ ٚ ًٙیا حتی ید ٔی تٛا٘س
تطای اؾة زضز٘ان تاقس  ٚت ٝا ٚآؾیة تع٘س .ـكاض ا اـی تاع ٔی قٛز ضا ٜضـتٗ تطای اؾة ؾرت قس  ٚأىاٖ ایجاز عف٘ٛت
تاوتطیایی زض پای اؾة ظیاز ٔی قٛزٞ .ط ضٚظ ٔٛاز ذاضجی  ٚآقؽاِٟا ضا اظ ظیط ؾٓ اؾثتاٖ تٕیع وٙیس ٍ٘ ٚصاضیس عف٘ٛت ایجاز
قٛز.
آیب هی تَاًن اػجن سا ًؼل ًکٌن؟
تٟتط اؾت ٙیٗ واضی ٘ىٙیس .أا تٞ ٝط حاَ ،اٌط ـعاِیتی و ٝتا اؾثتاٖ ا٘جاْ ٔی زٞیس ؾثه تٛز٘ ٚ ٜیاظ ت ٝزاقتٗ ٘عُ ٘ساضزٚ ،
اٌط قىُ  ٚا٘عطاؾ پصیطی  ٚاؾتحىاْ ؾٓ اؾثتاٖ طٛضی ؾت و ٝتحُٕ ایٗ  ٚعیت ضا زاضزٔ ،ی تٛا٘یس اؾثتاٖ ضا ٘عُ ٘ىٙیس.
أا زض ایٗ حاِت ٞ ٓٞط قف ٞفت ٝیه تاض تایس ؾٓ اؾثتاٖ انالح قٛز.
ػبختوبى ػن
ؾککٓ قککأُ ؾکک ٝلؿککٕت زیککٛاض ،ٜوککؿ  ٚلٛتاؼکک ٝاؾککت وکک ٝتٕککأی آٟ٘ککا اظ جککٙؽ قککاذی تککٛز ٚ ٜاحؿککاؼ ٘ساض٘ککس
 ٚتکککٕٞ ٝکککیٗ عّکککت اؾکککت وکککٔ ٝکککی تکککٛاٖ آٟ٘کککا ضا تطیکککس  ٚیکککا ٔکککید تککک ٝزض ٖٚآٟ٘کککا وٛتیکککس .
تفککاٚت ایککٗ لؿککٕتٟا زض ٔیککعاٖ ضطٛتککت ٔٛجککٛز زض آٟ٘اؾککت وکک ٝزض لٛضتاؼکک ٝتیكککتطیٗ  ٚزض زیککٛاض ٜوٕتککطیٗ
ٔیککعاٖ ضطٛتککت ٚجککٛز زاضز .تککاای ؾککٓ تککاج لککطاض زاضز وکک ٝضقککس ؾککٓ اظ آٖ لؿککٕت نککٛضت ٔککی ٌیککطز ،پککؽ
ؾٓ اظ تاا ت ٝپاییٗ ضقس ٔی وٙس ٔا٘ٙس ٘اذٗ ا٘ؿاٖ.
زیککٛاض ٜلؿککٕتی اؾککت وککٚ ٝلتککی ؾککٓ زض حاِککت عککازی ضٚی ظٔککیٗ لککطاض زاضز ٔککا اظ ؾککٓ ٔککی تیٙککیٓ ،زض اطککطاؾ
ؾککٓ وكککیس ٜقککس ٚ ٜؾککٓ ضا زض تٕککاْ جٟککات ٔحاـظککت ٔککی وٙککس .ضٚی زیککٛاض ٜیککه ایککٔ ٝحککاـظ لککطاض زاضز وککٝ
اظ تثریککط ضطٛتککت ؾککٓ وکک ٝزض ظیککط ایکک ٝقککاذی اؾککت جّککٌٛیطی ٔککی وٙککس  ٚآ٘مککٟٔ ٝککٓ اؾککت ایککٗ اؾککت وککٝ
٘ثایککس ایککٗ ایککٔ ٝحککاـظ ضا ٔکک ال» تککا ؾککٞٛاٖ ظزٖ اظ تککیٗ تککطز کک ٖٛتاعکک ذكککه  ٚقککىٙٙس ٜقککسٖ ؾککٓ ٔککی
قٛز.
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وککؿ ؾککٓ ؾککطح ظٔیٙککی ؾککٓ ضا ٔککی پٛقککا٘س  ٚعٕککُ آٖ ٔحاـظککت اظ ٞطٌ٘ٛکک ٝجطاحککت اظ پککاییٗ تکک ٝؾککٓ اؾککت.
٘ىتکک ٝلاتککُ تٛجکک ٝوککٔ ٝتاؾککفا٘ ٝوٕتککط ٔککٛضز زلککت لککطاض ٔککی ٌیککطز ایٙىکک٘ ٝعّثٙککس تایککس اظ تطاقککیسٖ ظیککاز ٘ ٚککاظن
وطزٖ ایٗ ٘احی ٝذٛززاضی وٙس .
یککه ٔککٛضز جاِککة آ٘ىکک ٝوککؿ ؾککٓ وٕککی ا٘حٙککا زاضز  ٚوککأال ترککت  ٚنککاؾ ٘یؿککت ،تمعککط زاضز ٌ ٚککٛز اؾککت ٚ
اتىککاب اؾککة تکک ٝزیککٛاضٞ ٜاؾککت  ٚایککٗ تاع ک ٔککی قککٛز وکک٘ ٝککٛعی ؿککثٙسٌی لککالب ٔا٘ٙککس تککا ظٔککیٗ ایج کاز قککٛز ٚ
زض ٘تیجکک ٝؾککٓ ـمککص تککا تطزاقککتٗ اظ ضٚی ظٔککیٗ لاتککُ حطوککت اؾککت  ٚایککٗ ٔؿککاِ ٝتاعکک عککسْ ِؽککعـ  ٚؾککط
ذٛضزٖ اؾة ٔی قٛز.
لٛضتاؼکک ٝیىککی اظ ٕٟٔتککطیٗ لؿککٕتٟای ؾککٓ اؾککت وکک ٝؾکک ٝعٕککُ ٟٔککٓ ا٘جککاْ ٔککی زٞککس .ا َٚآ٘ىکک٘ ٝرؿککتیٗ ٔحّککی
اظ ؾککٓ وککٛٔ ٝلککو ٌصاقککتٗ پککا تکک ٝظٔککیٗ ٔککی آیککس لٛضتاؼکک ٝاؾککت  ٚتککا تٛجکک ٝتکک ٝجککٙؽ آٖ ،لٛضتاؼککٔ ٝا٘ٙککس عککاج
وفف تاع

ؿثٙسٌی  ٚعسْ ِیعذٛضزٖ ٔی قٛز .

ٕٞمٙککیٗ قککىُ ٔرهککٛل آٖ وکک ٝزض جّکک٘ ٛککٛن تیککع  ٚزض عمککة پٟککٗ اؾککت زض ٔٛلککو ؾککٛاضی تکک ٝجّکک ٛتٕایککُ
یاـتکک ٚ ٝتکک ٝلککسضت تطٔککعی آٖ وٕککه ٔککی وٙککس ،ککٕٗ آ٘ىکک ٝقککیاضٞای ٔطوککعی  ٚوٙککاضی آٖ ٞککٓ زض ٚتیفککٝ
س ؾطذٛضزٖ لٛضتاؼٛٔ ٝثط اؾت.
زٔٚککیٗ وککاض لٛضتاؼکک ٝذانککیت ککطتٌ ٝیککطی  ٚتمؿککیٓ ـكککاض آٖ اؾککت وکک ٝزض ٔٛلککو تٕککاؼ پککا تککا ظٔککیٗ وٕککی
اظ ـكککاض ضا جککصب  ٚتمیکک ٝضا تکک ٝطککطؾ تککاا  ٚتکک ٝتاِكککته ٘ککطْ ٔیککاٖ پککا  ٚتککاای لٛضتاؼککٙٔ ٝتمککُ ٔککی وٙککس ٘ ٚیککع
تاع تمؿیٓ ـكاض ت ٝطٛض ٔؿاٚی ٔی قٛز.
ؾککٔٛیٗ عٕککُ ٟٔککٓ لٛضتاؼککٚ ٝتیفکک ٝپٕ ککاغ ذکک ٖٛاؾککت وککٔ ٝا٘ٙککس لّککة ز ْٚعٕککُ ٔککی وٙککس  ٚاٌککط تککا ظٔککیٗ
تٕاؼ ٘ساقت ٝتاقس تٔ ٝطٚض ؾٓ جٕو ٔی قٛز.
جاِککة ایٙىکک ٝلٛضتاؼککٞ ٝککط کک ٝتیكککتط وککاض وٙککس تعضٌتککط  ٚلککٛیتط ٔککی قککٛز ،پککؽ تایککس تٛجکک ٝزاقککت وکک ٝپککؽ اظ
٘عّثٙسی زض حطوت لٛضتاؼ ٝتا ظٔیٗ تٕاؼ زاقت ٝتاقس تا ذٛب عُٕ وٙس.
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٘عّثٙککسی یعٙککی ا٘ککساظٕ٘ ٜککٛزٖ  ٚجفککت وککطزٖ یککه حّمکک ٝآٞککٗ تکک ٝپککای اؾککة وککٔ ٝککا٘و اظ ـطؾککایف تککیف اظ
حس زیٛاض ٚ ٜوؿ ؾٓ  ٚظذٓ ؾٓ ٍِٙ ٚف ٔی قٛز.
٘عّثٙسی قف ٔطحّٔ ٝكرم زاضز و ٝعثاضتٙس اظ:
٘ - 1عککُ تطزاضیککس وكککیسٖ ٘عککُ  :پککا ضا تککاا آٚضز ٚ ٜتکک ٝوٕککه ىککف  ٚتیعتککط پککط ٔیرٟککا ضا ا٘جککاْ زازٜ
ؾکک ؽ اظ ؾککٕت پاقکک ٝٙتکک ٝوٕککه ٌککاظ ا٘ثککط  ٚتکک ٝنککٛضت اٞطٔککی قککط ٚتکک ٝتطزاقککتٗ ٘عککُ ٔککی وٙککیٓ .تایککس
ٔطالککککة تککککٛز وککککٔ ٝیرٟککککا تکککک ٝزیککککٛاض ٜآؾککککیثی ٘طؾککککا٘س ٕٞ ٚککککٔ ٝیرٟککککا ذککککاضج قککککس ٜتاقککککٙس.
 - 2لیککاض آٔککاز ٜؾککاظی  :زض ایککٗ ٔطحّکک ٝؾککٓ ضا تککطای ظزٖ ٘عککُ جسیککس آٔککازٔ ٜککی وٙٙککس وکک ٝتیكککتط قککأُ
تطزاقککتٗ تاـککت قککاذی ؾککٓ ،زیککٛاض ،ٜلطعککات جککسا قککس ٚ ٜذطاقککیس ٜوککؿ  ٚلٛضتاؼککٔ ٝککی تاقککس وکک ٝتکک ٝزِیککُ
ٚجککٛز ٘عککُ ؾککاییس٘ ٜكککس ٜا٘ککس  ٚتّٙککس قککس ،ٜپککؽ تایککس تکک ٝا٘ککساظ ٜطثیعککی ذککٛز تطٌطز٘ککس .تککطای لیککاض تیكککتط اظ
ککالٛی ؾککٓ تککطاـ اؾککتفازٔ ٜککی قککٛز ککٕٗ آ٘ىکک ٝتکک ٝوٕککه ىککف  ٚککالٛی ؾککٓ تککطی ٘ ٚیککع ٌککاظ ؾککٓ ککیٗ
ٔککی تککٛاٖ لؿککٕتٟای اظْ ضا وٛتککا ٜوککطز .زض ایککٗ ٔطحّکک ٝتطیککسٖ ؾککٓ تکک ٝا٘ککساظ ٜوککاـی ،ضعایککت ٘ؿککثت اضتفککا
پاقکک ٝٙتکک ٝپٙجکک ٚ ٝتطاقککیسٖ ؾککٓ زض ؾککٕت زاذککُ  ٚذککاضج آٖ تکک ٝیککه ا٘ککساظٟٔ ٜککٓ اؾککت .زض پایککاٖ ؾککطح
ظٔیٙی ؾٓ ضا ؾٞٛاٖ ظز ٚ ٜناؾ ٔی وٙیٓ.
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- 3آٍٙٞککطی ٘ ٚعککُ ؾککاظی :تؿککٕٞ ٝککای آٙٞککی  ٚزضاظ ضا زض وککٛض ٜؾککطخ وککطز ٚ ٜتککا اؾککتفاز ٜاظ ککطتات
ىککف تکک ٝقککىُ ٘عککُ زؾککت یککا پککا زض آٚضز ٚ ٜؾکک ؽ ؾککٛضاخ ٔککی وٙٙککسٕٞ .مٙککیٗ اظ ٘عککُ ٞککای آٔککازٞ ٜککٓ ٔککی
تٛاٖ اؾتفاز ٜوطز.
٘ - 4عّثٙککسی  ٚا٘ککساظٕ٘ ٜککٛزٖ ٘عککُ :ز ٚضٚـ ٘عککُ تٙککسی ٚجککٛز زاضز ،یىککی ٘عککُ تٙککسی ٌککطْ وکک٘ ٝعککُ ؾککاذتٝ
قککس ٜزض ٔطحّکک ٝلثککُ ضا ٔٛلعیىککٙٞ ٝککٛظ وٕککی زاغ اؾککت تککا ا٘ثککط ٔرهککٛل ٌطـتککٔ ٚ ٝتٙاؾککة تککا ا٘ککساظ ٜؾککٓ آٖ
ضا تٙککً یککا ٌكککاز وککطز ٚ ٜزض نککٛضت ٘یککاظ وٛتککأ ٜککی وٙٙککس ؾکک ؽ تککط ضٚی ؾککٓ ٌصاقککت ٝتککا تکک ٝا٘ککساظ٘ ٜعککُ
تاـکککککککککت قکککککککککاذی ضا تؿکککککککککٛظا٘س ،ایکککککککککٗ یکککککککککه ضٚـ وأکککککککککُ اؾکککککککککت.
ضٚـ ز٘ ْٚعکککُ تٙکککسی ؾکککطز اؾکککت وککک٘ ٝعکککُ آٔکککاز ٜضا اؾکککتفازٔ ٜکککی وٙٙکککس ٘ ٚیکککاظی تککک ٝوکککٛض٘ ٜکککساضز.
ٔ - 5ککید ظزٖ٘ :عککُ آٔککاز ٚ ٜا٘ککساظ ٜقککس ٜضا ضٚی ؾککٓ لککطاض زاز ،ٜیىککی اظ ٔیرٟککای پٙجکک ٝضا وٛتیککس ٚ ٜؾکک ؽ تککا
جاتجککایی ٘عککُ آٖ ضا زض جککای انککّی ذککٛز لککطاض ٔککی زٞککیٓ تکک ٝطٛضیىکک ٝپٙجکک ٚ ٝپاقکک ٝٙزض ٔىککاٖ انککّی ذککٛز
لککطاض تٍیط٘ککسٔ .یرٟککا ضا یىککی تعککس اظ زیٍککطی تکک ٝآضأککی  ٚتککا زلککت تؿککیاض وٛتیککسٔ ٚ ٜطالککة ٞؿککتیٓ وکک ٝؾککط
ٔککید ٘کک ٝظیککاز تککاای ؾککٓ ٘ ٚکک ٝظیککاز پککاییٗ آٖ تیککط ٖٚآیککس .ؾکک ؽ ؾککط ٔیرٟککا ضا تککا لککالب ىککف وککأال
تطٌطزا٘س ٚ ٜآٖ ضا ٔی تط٘س  ٚـمص ت ٝا٘ساظ ٜای تالی ٔی ٌصاض٘س و ٝتتٛاٖ آٖ ضا پط وطز.
ٔعٕککٛا ٟککاض ٔککید زض ؾککٕت ذککاضج  ٚؾککٔ ٝککید زض ؾککٕت زاذککُ اؾککتفازٔ ٜککی قککٛز٘ .ککٛن ٔیرٟککا تکک ٝنککٛضت
ٔککٛضب اؾککت وکک ٝؾککٕت ٔککٛضب آٖ تایککس تکک ٝطککطؾ زاذککُ  ٚؾککٕت نککاؾ آٖ تکک ٝؾککٕت ذککاضج تاقککس تککا ٔککید
ٚاضز تاـت ظ٘س ٜؾٓ ٘كٛز.
 - 6پطزاذککت ،پککط وککطزٖ  ٚاتٕککاْ  ٚتىٕیککُ٘ :عّثٙککس لؿککٕت پککط قککسٔ ٜککید ضا ٔحىککٓ وککطز ٚ ٜتککا ىککف
وککأال» ٔککی ذٛاتا٘ککس  ٚزض آذککط آٟ٘ککا ضا تککا ؾککٞٛاٖ ٘ککطْ  ٚنککاؾ ٔککی ٕ٘ایککس .زض پایککاٖ ِثککٞ ٝککای تیککع زیککٛاض ٜؾککٓ
ضا تکککا ؾکککٞٛاٖ نکککاؾ ٔکککی وٙکککیٓ  ٚتکککا اظ تطیکککسٖ  ٚتىککک ٝقکککسٖ زیکککٛاض ٜجّکککٌٛیطی تککک ٝعٕکککُ آیکککس.
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 .آیککا تِٛیککس  ٚپککطٚضـ ٔککاٞی التهککازی اؾککتٔ ٝ ،یککعاٖ تِٛیککس وٙککیٓ تککا تِٛیککس ٔمککط ٖٚتکک ٝنککطـ ٝتاقککسگ
پاؾد:
تِٛیککس ٔککاٞی ظٔککا٘ی التهککازی ذٛاٞککس تککٛز وککٕٞ ٝککطا ٜتککا ٔککسیطیت ٔٙاؾککة نککٛضت ٌیککطز  ٚایٙىکک ٝککٔ ٝیککعاٖ
تِٛیککس ٔمککط ٖٚتکک ٝنککطـ ٝتاقککس تؿککتٍی تککٞ ٝککسؾ ؾککطٔایٌ ٝککصاض زاضز تکک ٝطککٛض ٔ ککاَ اٌککط ٞککسؾ اظ پککطٚضـ ٔککاٞی
اؾککتفاز ٜتٟیٙکک ٝاظٔٙککاتو آب وكککاٚضظی تاقککس تِٛیککس  1/5-2تککٗ ٔککاٞی ٘یککع تٟککط ٜالتهککازی ذٛاٞککس زاقککت ِٚککی
اٌککط ٞککسؾ ؾککطٔایٌ ٝککصاضی تٟٙککا پککطٚضـ ٔککاٞی تاقککس حککسالُ تِٛیککس التهککازی  5تککٗ زض ؾککاَ ٔیثاقککس.زض ایککٗ
نٛضت تسیٟی اؾت تا اـعایف ٔیعاٖ تِٛیس نطـ ٝالتهازی تیكتط ذٛاٞس تٛز .
اصَل پشٍسؽ هبّیبى گشهبثی

هضایبی پشٍسؽ هبّی اص ًظش صیؼتی
پککطٚضـ ٔککاٞی عککال ٜٚتککط ٔؿککائُ التهککازی زض ٞعیٙککٞ ٝککای ؾککطٔایٌ ٝککصاضی  ٚتِٛیککس ،اظ ٘ظککط تیِٛککٛغیىی ٘یککع
زاضای ٔعایایی ت ٝقطح ظیط ٔی تاقس:
ٚ – 1ظٖ ٔرهککٛل تککسٖ ٔککاٞی٘ ،عزیککه تککٚ ٝظٖ ٔرهککٛل آتککی اؾککت وکک ٝزض آٖ ظ٘ککسٌی ٔککی وٙککس .اظ ایککٗ
٘ظککط ٔککاٞی ٛٔ ٚجککٛزات آتککعی تمطیثککا زض آب قککٙاٚض ٔککی تاقککٙس  ٚتککطای ٍٟ٘ککساضی ذککٛز زض ٔحککیص ظ٘ککسٌی،
٘یککاظ تکک ٝنککطؾ ا٘ککطغی ظیککازی ٘ساض٘ککس  ٚاظ ایککٗ ٘ظککط تیكککتط اظ حیٛا٘ککات ذكککىی ا٘ککطغی حانککُ اظ ٔهککطؾ ؼککصا
ضا نطؾ ضقس ذٛز ٔی وٙٙس.
ٔ – 2ککاٞی  ٚآتعیککاٖ جککع ٚحیٛا٘ککات ذ٘ٛؿککطز ٔحؿککٛب قککس ،ٜاظ ایککٗ ض ٚا٘ککطغی ظیککازی تککطای تٙظککیٓ حککطاضت
تسٖ ذٛز ٔهطؾ ٕ٘ی وٙٙس.
 – 3تع کککی اظ ٔاٞیکککاٖ ـیتٛپال٘ىتککک ٖٛذکککٛاض تکککطای تؽصیککک ٝاظ ضٚـ ـیّتطاؾکککی ٖٛتٛؾکککص آتككکککٟا  ٚظٚائکککس
حّمککی اؾککتفازٔ ٜککی وٙٙککس  ٚتکک ٝایککٗ زِیککُ زض ٔهککطؾ ا٘ککطغی نککطـ ٝجککٛیی ٔککی قککٛز  ٚایککٗ ٔؿککاِ ٝزض وککاٞف
ٞعیٞ ٝٙا تؿیاض ٔٛثط اؾت.
ٔ – 4ککاٞی زض ٔحککیص ؼککصایی قککٙاٚض تککٛز ٚ ٜزؾتطؾککی تکک ٝؼککصا زض ایککٗ ٔحککیص تؿککیاض آؾککاٖ اؾککت .عککال ٜٚتککط
ایککٗ ،آب تککا زاقککتٗ أککالح ٔرتّککؿ ٔ ٚککٛاز ؼککصایی حانککُ اظ ـتٛؾککٙتعٔ ،ککی تٛا٘ککس ٔککٛاز ٔرتّککؿ ٔککٛضز ٘یککاظ
تککسٖ ٔککاٞی ضا تککأیٗ وٙککس .یککه آتککعی ٔککی تٛا٘ککس ٔککستٟا تککس ٖٚزاقککتٗ ؼککصای ذانککی ،زض آب ظ٘ککس ٜتٕا٘ککسد زض
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نککٛضتی وکک ٝتککطای حیٛا٘ککات ذكککىی ظی ایککٗ قککطایص ٟٔیککا ٘ثککٛز ٚ ٜزض نککٛضت ٘ثککٛزٖ ؼککصا تککطای ٔککست
ٔحککسٚزی ،آٟ٘ککا تّککؿ ٔککی قکک٘ٛس .آتعیککاٖ عککال ٜٚتککط زؾککتٍاٌ ٜککٛاضـ ،اظ ؾککطح تککسٖ  ٚآتككککٟای ذککٛز ٘یککع ٔککی
تٛا٘ٙککککککککس تطذککککککککی اظ ٔککککککککٛاز ٔککککککککٛضز ٘یککککککککاظ ذککککککککٛز ضا وؿککککککککة وٙٙککککککککس.
 – 5عککال ٜٚتککط ٔعایککای پککطٚضـ ٔککاٞی اظ ٘ظککط التهککازی  ٚتیِٛککٛغیىی ،اظ ٘ظککط تؽصیکک ٝا٘ؿککا٘ی ٘یککع ٔککاٞی
ٔعایککای ـطاٚا٘ککی زاضز ٞ .ککٓ  ٚجککصب ٌٛقککت ٔککاٞی ؾکک ُٟتککط اظ ٌٛقککت ٞککای زیٍککط اؾککت ٔ ٚیککعاٖ  ٞککٓ ٚ
جککصب پککطٚتجیٗ ٔککاٞی تککااتط اظ  90زضنککس تککٛز ٚ ٜتککط حؿککة ٘ککٔ ٛککاٞی ،تککاظٌی ٍٟ٘ ٚککساضیٔ ،یککعاٖ  ٞککٓ ٚ
جککککککصب پککککککطٚتجیٗ ٞککککککای ٔککککککاٞی تکککککک 97 ٝتککککککا  99زضنککککککس ٘یککککککع ٔککککککی ضؾککککککس.
ٔککاٞی  ٚؾککایط ٔٛجککٛزات زضیککایی اظ ِحککاز ٔککٛاز ٔعککس٘ی ٔا٘ٙککس ـؿککفط ،وّؿککیٓ ،یککس  ٚـّٛئککٛض ؼٙککی تککٛزٚ ٜ
جککصب وّؿککیٓ ٔ ٚککٛاز ٔعککس٘ی ٕٞککطا ٜپککطٚتجیٗ ٔککاٞی تٟتککط ا٘جککاْ ٔککی پککصیطزٕٞ .مٙککیٗ ٌٛقککت ٔککاٞی ؾطقککاض
اظ ا٘ٛا ٚیتأیٗ ٞا اؾت.
اختصبصبت هبّیبى
ٔاٞیککاٖ ٌطٞٚککی اظ ٟٔککط ٜزاضاٖ ٞؿککتٙس وکک ٝزض ٔحککیص آب ظ٘ککسٌی ٔککی وٙٙککسٔ .اٞیککاٖ  ٚتکک ٝطککٛض وّککی آتعیککاٖ
جککا٘ٛضا٘ی ذ٘ٛؿککطز ٞؿککتٙس ،تککسیٗ ٔعٙککی وکک ٝزضجکک ٝحککطاضت تس٘كککاٖ تککاتو زٔککای ٔحککیص آب ٔککی تاقککس.تٝ
ایٗ زِیُ تطای ؾاظٌاضی  ٚتطثیك زٔای تسٖ ذٛز تا زٔای آب٘ ،یاظ ت ٝنطؾ ا٘طغی ظیازی ٘ساض٘س.
زض نککٛضتی وکک ٝجککا٘ٛضاٖ ذککٌ ٖٛککطْ پؿککتا٘ساضاٖ ،پط٘ککسٌاٖ  ...ٚتککطای ت ثیککت زٔککای تککسٖ ذککٛز ا٘کککطغی
ظیککازی ضا ٔهککطؾ ٔککی وٙٙککس .تکک ٝطککٛض وّککی تٕککاْ ـعاِیتٟککای ظیؿککتی ٔککاٞی قککأُ تککٙفؽ ،تؽصیکک ،ٝضقککس  ٚتِٛیککس
ٔ ککُ تکک ٝزضجکک ٝحککطاضت آب تؿککتٍی زاضز  ٚاٌککط ٔککاٞی یىثککاض ٜاظ آب ؾککطز تکک ٝآب ٌککطْ یککا تککاِعىؽ ٔٙتمککُ
قکککٛز ،لکککازض ٘یؿکککت تککک ٝؾکککطعت ذکککٛز ضا تکککا  ٚکککعیت جسیکککس تطثیکککك زٞکککس  ٚلطعکککا نکککسٔٔ ٝکککی تیٙکککس.
اظ ایککٗ ضٞ ٚککط ٘ککٔ ٛککاٞی زض ٔحککسٚز ٜحطاضتککی ٔكرهککی تکک ٝذککٛتی تؽصیکک ٚ ٝضقککس ٔککی وٙککس  ٚذککاضج اظ آٖ
ٔحسٚز ،ٜیا تؽصی٘ ٝىطز ٚ ٜاظ تیٗ ٔی ضٚز  ٚیا تؽصی ٚ ٝضقس ا ٚت ٝوٙسی نٛضت ذٛاٞس ٌطـت.
تقؼین ثٌذی پشٍسؽ هبّی اص ًظش دسرِ حشاست
اظ ٘ظککط زضجکک ٝحککطاضت  ٚزٔککای ضقککس ٔٙاؾککة تککطای پککطٚضـٔ ،اٞیککاٖ ضا تکک ٝزٌ ٚککط ٜٚتککعضي ٔاٞیککاٖ ؾککطز آتککی
ٌ ٚطْ آتی تمؿیٓ ٔی وٙٙس.
 – 1پشٍسؽ هبّیبى ػشد آثی
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ٔاٞیککاٖ ؾککطز آتککی تککٔ ٝاٞیککا٘ی ٌفتککٔ ٝککی قککٛز وکک ٝزض ٔیککاٍ٘یٗ حطاضتککی  7تککا  17زضجکک ٝؾککا٘تیٍطاز تکک ٝذککٛتی
ضقککس ٔککی وٙٙککس تٟتککطیٗ زٔککای ضقککس  14زضجکک ٝؾککا٘تیٍطاز ٔککی تاقککس  .تیكککتط ٌ٘ٛککٞ ٝککای آظاز ٔاٞیککاٖ زض ایککٗ
ٌککط ٜٚجککای ٔککی ٌیط٘ککس  ٚتیكککتط ٌ٘ٛککٞ ٝککای آٖ اظ ططیککك تى یککط ٔهککٛٙعی تککٙٔ ٝظککٛض حفککظ شذککایط ٔٙککاتو آتککی
یکککککا نککککککیس ٚضظقکککککی  ٚیککککککا تِٛیککککککس ٌٛقکککککت ،تى یککککککط  ٚپکککککطٚضـ زازٔ ٜککککککی قکککککک٘ٛس.
اظ اذتهانککات ٚیککػ ٜایککٗ ٔاٞیککاٖ ٚجککٛز ز٘ککساٖ زض زٞککاٖ ،ـّؿککٟای ٘مککط ٜـککاْ  ٚحفککط ٜزٞککا٘ی ٘ؿککثتا تککعضي ٚ
تاِککٔ ٝرطجککی وٛتککا ٚ ٜیککه تاِکک ٝطتککی و ٛککه زض ضٚی ؾککال ٝزٔککی  ٚتاِکک ٝزٔککی ٕٛٞؾککطن اؾککت .اظ ٔاٞیککاٖ
ٔكککٟٛض ایککٗ ٌ٘ٛکک ٝوکک ٝزض ایککطاٖ تى یککط  ٚپککطٚضـ زازٔ ٜککی قککٛز ،لککعَ آای ضٍ٘ککیٗ وٕککاٖ اؾککت وکک ٝزض ٔککعاض
پطٚضـ زازٔ ٜی قٛز.
 –2پشٍسؽ هبّیبى گشم آثی
تککٔ ٝاٞیککا٘ی وکک ٝزض ٔٙککاطك ٘یٕککٌ ٝککطْ ٌ ٚطٔؿککیط ظیؿککت ٔککی وٙٙککسٔ ،اٞیککاٖ ٌککطْ آتککی ٔککی ٌٛیٙککس .زٔککای
ٔٙاؾکککة ضقکککس زض ٌطٟٞٚکککای ٔرتّکککؿ تفاٚتٟکککایی زاضز .و کککٛض ٔاٞیکککاٖ پطٚضقکککی و کککٛض ٔعٕکککِٛی  ٚو کککٛض
ٔاٞیککاٖ یٙککی اظ زٔککای  10تککا  30زضجکک ٝؾککا٘تیٍطاز تؽصیککٔ ٝککی وٙٙککس  ٚزٔککای ٔٙاؾککة ضقککس آٟ٘ککا  18تککا 25
زضج ٝؾا٘تیٍطاز ٔی تاقس.
زض حککاِی وکک ٝضقککس ٔاٞیککا٘ی ٔا٘ٙککس تیالپیککا زض زٔککای تککااتط ٘یککع أىککاٖ پککصیط اؾککت .تؽصیکک ٚ ٝضقککس و ککٛض ٔاٞیککاٖ
زض زٔککای تککااتط اظ  28تککا  30زضجکک ٝؾککا٘تیٍطاز وککاٞف  ٚیککا لطککو ٔککی ٌککطزز .اظ ؾککٛی زیٍککط زض زٔککای پککاییٗ
تککککط اظ  15زضجکککک ٝؾککککا٘تیٍطاز ٘یککککع تؽصیکککک ٝلطککککو یککککا تکککک ٝآضأککککی نککککٛضت ٔککککی ٌیککککطز.
اًَاع هبّیبى گشم آثی
ٔاٞیککاٖ ٌککطْ آتککی تککٌ ٝطٞٚککی اظ ٔاٞیککاٖ ٌفتککٔ ٝککی قککٛز وکک ٝضقککس  ٚتِٛیککس ٔ ککُ آٟ٘ککا زض آتٟککای ٌککطْ نککٛضت
ٔککی ٌیککطز  ٚتککا تٛجکک ٝتککٌ٘ٛ ٝککٞ ٝککای ٔرتّککؿ آٟ٘ککا جٟککت تى یککط  ٚضقککس ذککٛز ،تکک ٝزٔاٞککای ٔرتّفککی ٘یککاظ زاض٘ککس.
تکک ٝطککٛض ٔ ککاَ زٔککای ٔٙاؾککة ضقککس و ککٛض ٔاٞیککاٖ یٙککی  18 – 25زضجکک ٝؾککا٘تیٍطاز ٔککی تاقککس .ایککٗ ٌککط ٜٚاظ
ٔاٞیککککککاٖ زض زٔککککککای تککککککاای  10تککککککا  30زضجکککککک ٝؾککککککا٘تیٍطاز تؽصیککککککٔ ٝککککککی وٙٙککککککس.
ٔاٞیککاٖ ٌککطْ آتککی زیٍککطی ٘یککع ٚجککٛز زاض٘ککس وکک ٝزض زٔککای تککااتط اظ زٔککای ٔککصوٛض ٞککٓ ضقککس ٔککی وٙٙککس وکک ٝزض
حککاَ حا ککط زض ؾیؿککتٓ پککطٚضـ ٔککاٞی ایککطاٖ اظ ایککٗ ٔاٞیککاٖ اؾککتفازٕ٘ ٜککی قککٛزٔ .اٞیککاٖ ٌککطْ آتککی وکک ٝزض
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حککاَ حا ککط زض ایککطاٖ پککطٚضـ زازٔ ٜککی قکک٘ٛس عثاضتٙککس اظ ٔککاٞی و ککٛض ٔعٕککِٛی  ٚو ککٛض ٔاٞیککاٖ یٙککی قککأُ،
و ککٛض ٘مککط ٜای یککا ـیتٛـککاي ،و ککٛض عّککؿ ذککٛاض یککا آٔککٛض  ٚو ککٛض ؾککطٌٙس ٜیککا تیککً ٞککس .قککایاٖ شوککط اؾککت وککٝ
ٔکککککاٞی ؾکککککیٓ ٘یکککککع اذیکککککطا تى یکککککط  ٚزض تع کککککی اظ ٔکککککعاض پکککککطٚضـ زازٔ ٜکککککی قکککککٛز.
 – 1هبّی کپَس هؼوَلی
ٔککاٞی و ککٛض ٔعٕککِٛی زض آتٟککای ٌککطْ تیكککتط وكککٛضٞای ز٘یککا پککطٚضـ زازٔ ٜککی قککٛز .ایککٗ ٔککاٞی اتتککسا اظ
آؾککیای ٔطوککعی تکک ٝککیٗ ٘ ٚککٛاحی قککطق غاپککٗ  ٚؾکک ؽ تکک ٝتٕککاْ ٘مککاو وککط ٜظٔککیٗ ٔعطـککی قککس  ٚأککطٚظ تککٝ
نٛضت ٌؿتطز ٜای زض اؼّة وكٛضٞا پطٚضـ زازٔ ٜی قٛز.
ٔثککسا پیککسایف ایککٗ ٔککاٞی ضا حککٛظ ٜزضیککای ؾککیا ٚ ٜذککعض ٔککی زا٘ٙککس .ا٘ککٛا ٔاٞیککاٖ و ککٛض پطٚضقککی وکک ٝزض حککاَ
حا ککط پککطٚضـ زازٔ ٜککی قکک٘ٛس ،پککؽ اظ ؾککاِٟا ٔطاِعککات غ٘تیىککی  ٚا٘جککاْ انککالح ٘ککػاز ،تکک ٝنککٛضت أککطٚظی
زض آٔککس ٜا٘ککس وکک ٝزاضای ضقککس ٔتٙاؾککة  ٚککرأت ٌٛقککت وککاـی زض تککسٖ  ٚلککسضت تِٛیککس ٔ ککُ تککاا ٔ ٚمککاْٚ
زض ٔماتکککککککککُ تی ٕاضیٟکککککککککا  ٚقکککککککککطایص ٔرتّکککککککککؿ ٔحیطکککککککککی ٔکککککککککی تاقکککککککککٙس.
ٔککاٞی و ککٛض ٔعٕککِٛی تککس٘ی زضاظ  ٚوكککیس ٜزاضز وکک ٝاظ طککطـیٗ وٕککی ـكککطز ٜاؾککت  ٚپککٛظ ٜذططککٔٛی قککىُ ٚ
زاضای ز ٚجفککت ؾککثیّه ٔککی تاقککس .تککسٖ ایککٗ ٔککاٞی اظ ـّؿککٟای زضقککت زایککط ٜای قککىُ پٛقککیس ٜقککس ٜاؾککت.
تاِکک ٝپكککتی ٕٔتککس  ٚز٘ککساٟ٘ای حّمککی ؾکک ٝضزیفککی اظ عالئککٓ ٔكرهکک ٝآٖ اؾککت .ایککٗ ٔککاٞی زض اتتککسای ظ٘ککسٌی تککٝ
طککٛض عٕککس ٜاظ ظی قککٙاٚضاٖ جککا٘ٛضی ظئٛپال٘ىتٟ٘ٛککا تؽصیککٔ ٝککی وٙککس ٚؾکک ؽ تکک ٝتؽصیکک ٝانککّی یعٙککی تؽصیککٝ
اظ وفعیاٖ ٔی پطزاظز.
زض اؾککترطٞای پطٚضقککی ،تکک ٝزِیککُ تککطاوٓ ظیککاز ٔککاٞی زض اؾککترط ،ؼککصای طثیعککی جٛاتٍککٛی ٘یاظٞککای ایککٗ
ٔککاٞی ٕ٘ککی تاقککٙس .تککٕٞ ٝککیٗ زِیککُ اظ ؼککصاٞای زؾککتی ٘یککع جٟککت تؽصیکک ٝآٖ اؾککتفازٔ ٜککی قککٛز .تؽصیکک ٝزؾککتی تککٝ
طککٛض عٕککس ٜاظ تطویثککات ؼککصایی قککأُ ٌٙککسْ ،جکک ،ٛشضت ،ؾککٛیا ،ا٘ککٛا ؾککثٛؼ ٌٙککسْ ،ؾککثٛؼ تککط٘ج ،پککٛزض
ٔککاٞی ،پککٛزض ٌٛقککت ،آضز ذ،ٖٛوٙجاِکک ٝؾککٛیا  ٚوٙجاِکک ٝآـتککاتٍطزاٖ ٔککی تاقککس .اظ قککفیط ٜوککطْ اتطیكککٓ ٘یککع
اؾتفازٔ ٜی قٛز.
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اظ ایککٗ ٔککٛاز ؼککصایی تکک ٝنککٛضت تطویثککی  ٚتطجیحککا تکک ٝنککٛضت پّککت قککس ٜاؾککتفازٔ ٜککی ٌککطززٔ .ککاٞی و ککٛض زض
طککک َٛضقکککس ذکککٛز ،اظ ؼکککصاٞای طثیعکککی وکککؿ اؾکککترط  ٚضؾکککٛتات آٖ اؾکککتفازٔ ٜکککی وٙکککس.ا٘ٛا وطٟٔکککا  ٚاضٚ
حكککطات اظ ؼککصاٞای ٔککٛضز ٔهککطؾ ایککٗ ٔککاٞی ٔککی تاقککس .تّککٛغ جٙؿککی  ٚتِٛیککس ٔ ککُ ایککٗ ٔککاٞی تکک ٝقککطایص
الّیٕککی ٔٙطمکک ٚ ٝزضجکک ٝحککطاضت ٔحککیص تؿککتٍی زاضزٔ .عٕککٛا ٘طٞککا زض ز ٚیککا ؾکک ٝؾککاٍِی تککاِػ ٔککی قکک٘ٛس .زض
ٔٙاطك ٌطٔؿیطی ٔا٘ٙس ذٛظؾتأٖٕ ،ىٗ اؾت ٔاٞیاٖ زض ؾاَ ا٘ َٚیع تٔ ٝطحّ ٝتّٛغ تطؾٙس.
ٔاٞی و ٛض پطٚضقی ت ٝاقىاَ ظیط ٚجٛز زاضز:
اِککؿ – ٔککاٞی و ککٛض پطٚضقککی ـّککؽ زاض :زض ایککٗ ٔککاٞی تٕککأی تککسٖ پٛقککیس ٜاظ ـّککؽ ٔککی تاقککس  ٚاو طیککت
ٔاٞیاٖ و ٛض پطٚضقی زض تاظاض ت ٝایٗ قىُ ٞؿتٙس.
ب – ٔککاٞی و ککٛض پطٚضقککی آئیٙکک ٝای :ایککٗ ٔککاٞی زاضای تعککساز وٕککی ـّککؽ پطاوٙککس ٜزض ؾککطح تککسٖ تککٛزٚ ٜ
ـّؿٟا ٘یع ٘ؿثتا زضقت ٔی تاقٙس.
ج – ٔککاٞی و ککٛض پطٚضقککی تککس ٖٚـّککؽ و ککٛض طٔککی  :تککسٖ ایککٗ ٔککاٞی تککس ٖٚـّککؽ اؾککت  ٚتٟٙککا تعککساز
وٕککی ـّککؽ ز ض لؿککٕت ؾککال ٝزٔککی لؿککٕت ع ککال٘ی ظیککط تاِکک ٝپكککتی زاضز .ایککٗ ٔککاٞی زض ایککطاٖ پککطٚضـ زازٜ
ٕ٘ی قٛز.
 – 2هبّی فیتَفبگ یب کپَس ًقشُ ای
ٔککاٞی و ککٛض ٘مککط ٜای یککا ـیتٛـککاي زض ؾطتاؾککط وكککٛض ککیٗ اظ قککٕاَ تککا جٙککٛب یاـککت ٔککی قککٛز .ضٚزذا٘ککٝ
ٞککای ایککٗ وكککٛض تکک ٝزِیککُ ٔؿککیط طککٛا٘ی ٚ ٚیػٌککی ٞککای ذککالٔ ،حککُ ٔٙاؾککثی تککطای تى یککط طثیعککی ایککٗ ٌ٘ٛککٝ
ٔککاٞی ٔککی تاقککس ،وکک ٝایککٗ ٚیػٌککی ٞککا زض ؾککایط ضٚزذا٘ککٞ ٝککا وٕتککط ٔكککاٞسٔ ٜککی ٌککطززٔ .ککاٞی ـیتٛـککاي تککس٘ی
ـكککطز ٜزاضز  ٚزض لؿککٕت قککىٓ زاضای ذککص تیککع ویککُ ٔککی تاقککس وکک ٝاظ اتتککسای تطجؿککتٍی قککىٓ تککا ٔرککطج
ازأ ٝزاضز.
ؾککط آٖ ٘ؿککثتا تککعضي  ٚكککٓ آٖ ٘ؿککثتا و ٛککه  ٚپککاییٗ تککط اظ ذککص اـمککی ٔحککٛض تککسٖ ٚالککو قککس ٜاؾککت .زٞککاٖ
ایککٗ ٔککاٞی تککعضي ٞ ٚالِککی اؾککت ِ ٚککة پککاییٙی ،ا٘ککسوی جّککٛتط لککطاض زاضز .اتتککسای تاِکک ٝپكککتی عمککة تککط اظ تاِککٝ
قککىٕی اؾککت  ٚتاِکک ٝؾککی ٝٙای وککأال ٘عزیککه تاِکک ٝقککىٕی لککطاض زاضز .ـّککؽ ٞککای و ٛککه  ٚذککص جککا٘ثی زض
اتتککسای تککسٖ تککا قککیة تٙککسی تکک ٝطککطؾ تککاای تککسٖ أتککساز زاض٘ککس  ٚز٘ککساٟ٘ای حّمککی یککه ضزیفککی اؾککت .ض٘ککً
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تککسٖ زض لؿککٕت پكککتی ؾککثع ذاوؿککتطی  ٚطککطـیٗ تککسٖ ؾککفیس ٔایککُ تکک ٝظضز  ٚلؿککٕت قککىٕی تککسٖ ؾککفیس ٘مککطٜ
ای اؾت.
ایککٗ ٔککاٞی تکک ٝزِیککُ لاتّیککت ؾککاظٌاضی تککا ٔحککیص ،ضقککس ؾککطیو ،ضغیککٓ ؼککصایی ٔٙاؾککة ،یعٙککی تؽصیکک ٝاظ حّمککٝ
ا َٚظ٘جیککط ٜؼککصایی ٔحککیص ٞککای آتککی ظی قککٙاٚضاٖ ٌیککاٞی  ٚویفیککت ٌٛقککت عککاِی ،زض ؾطتاؾککط جٟککاٖ
ٔعطـکککی قکککس ٜاؾکککت .ضغیکککٓ ؼکککصایی ـیتٛـکککاي زض اتتکککسای ظ٘کککسٌی اظ ظی قکککٙاٚضاٖ جکککا٘ٛضی و ٛکککه ٔا٘ٙکککس
ضٚتیفطٞککا  ٚاظ زٔٚککیٗ ٞفتکک ٝظ٘ککسٌی تکک ٝتککسضیج ضغیککٓ ؼککصایی آٖ تکک ٝـیتٛپال٘ىتکک ٖٛذککٛاضی یعٙککی اؾککتفاز ٜاظ
ظی قٙاٚضاٖ ٌیاٞی تؽییط ٔی یاتس.
ایککٗ ؼککصا زض اؾککترطٞای پطٚضقککی تککا پاقککیسٖ وککٛز زأککی  ٚقککیٕیایی  ٚتاضٚضؾککاظی آب اؾککترط تککٚ ٝـککٛض
تِٛیککس ٔککی قککٛز  ٚیىککی اظ اضظاٖ تککطیٗ ضٚقککٟای تٟیکک ٝؼککصای ٔککاٞی اؾککت  ٚزض ؾیؿککتٕٟای پککطٚضـ ٔاٞیککاٖ
ٌطْ آتی تؿیاض تا نطـ ٝاؾت.
ؾککٗ تّککٛغ جٙؿککی ایککٗ ٔککاٞی تکک ٝزضجکک ٝحککطاضت آب تؿککتٍی زاضز  ٚزض ٔٙککاطك ٌطٔؿککیطی ظٚزتککط اظ ٔٙککاطك
ٔعتسِکک ٚ ٝؾطزؾککیط اتفککاق ٔککی اـتککس .زض قککطایص اؾککتاٖ ٔاظ٘ککسضأٖ ،اٞیککاٖ ِٔٛککس ـیتٛـککاي زض ؾککاَ ٟککاضْ
ظ٘ککسٌی ذککٛز تککٔ ٝطحّکک ٝتّککٛغ ٔککی ضؾککٙس  ٚزض نککٛضت ٚجککٛز قککطایص ٔٙاؾککة ،اظ ططیککك تى یککط ٔهککٛٙعی یککا
٘یٕٔ ٝهٛٙعی ترٓ ضیعی ٔی وٙٙس.
 – 3هبّی آهَس یب کپَس ػلف خَاس
ٔککاٞی آٔککٛض یککا و ککٛض عّککؿ ذککٛاض اظ ٔاٞیککاٖ تککٔٛی ضٚزذا٘کک ٝآٔککٛض زض وكککٛض ککیٗ ٔککی تاقککس .ایککٗ ٔککاٞی ٘یککع
ذانککیت ؾککاظٌاضی  ٚضقککس ٔطّککٛتی زاقککتٔ ٚ ٝا٘ٙککس ؾککایط و ککٛض ٔاٞیککاٖ یٙککی زض ؾککطح ٚؾککیعی اظ جٟککاٖ
پطٚضـ زازٔ ٜی قٛز.
ایککٗ ٔٙککاطك قککأُ ٘ککٛاحی ؾککطز ٔ ٚعتککسَ تککا ٘ککٛاحی ٘یٕککٌ ٝطٔؿککیطی اؾککت  ٚعککال ٜٚتککط ایککٗ ٘ککٛاحی ،أککطٚظ ٜزض
اؾککترطٞای ذککاوی ،آب تٙککسٞا  ٚزضیا ککٞ ٝککای طثیعککی  ٚپكککت ؾککسٞا ٙٔ ٚککاطك آتککی ٘یککع پککطٚضـ زازٔ ٜککی
قککٛز .زض تع ککی اظ وكککٛضٞا تککطای ٔثککاضظ ٜتککا ٌیاٞککاٖ آتککعی زض وا٘اِٟککای آتطؾککا٘ی اظ ایککٗ ٔککاٞی اؾککتفازٔ ٜککی
قٛز.
ٔاٞیککاٖ ٌطٔککاتی قککأُ ٟککاض ٌ٘ٛکک ٝا٘ککس ٚقککأُ :و ککٛض ٔعٕککِٛی ،آٔککٛض ،ـیتٛـککان  ٚؾککطٌٙسٔ ٜککی تاقککٙس وکک ٝتککٝ
ؾککٌ٘ٛ ٝکک ٝاذیککط انککطالحا و ککٛض ٔاٞیککاٖ یٙککی ٌفتککٔ ٝککی قککٛز  ٚتٟٙککا ٌ٘ٛککٔ ٝککاٞی ؾککطزاتی وکک ٝزض ایککطاٖ
25

ًـشیِ آتی ًگش-ؿوبسُ  102هْش 96
پککطٚضـ زازٔ ٜککی قککٛز ٔککاٞی لککعَ آای ضٍ٘ککیٗ وٕککاٖ اؾککت وکک ٝزض انککطالح عأیا٘کک ٝتکک ٝآٖ لککعَ آا ٌفتککٔ ٝککی
قٛز.
تککا تٛجکک ٝتکک ٝایٙىکک ٝاؾککتاٖ ذطاؾککاٖ قککٕاِی زض قککٕاَ قککطق وكککٛض ٚالککو قککس ٚ ٜاو ککط ٔٙککاطك آٖ زاضای آب ٚ
ٛٞای ؾطز ٔی تاقس پتا٘ؿیُ ذٛتی زض ظٔی ٝٙپطٚضـ لعَ آا زاضز

ؿشایط هحیطی هَسد ًیبص دس پشٍسؽ هبّیبى گشهبثی :
تورربم فؼبلیتْررربی حیرربتی هررربّی اص غجیرررل سؿررذمتلزیِ ٍ تَلیرررذ هخرررل تحررت تررربحیش ػَاهرررل هحیطرری غرررشاس هررری
گیشًذ.ػالٍُ ثش آى ػَاهل هحیطی دس ایزبد ٍ پیـشفت ثیوبسیْبی هختلف هبّی ًقؾ داسد.
 .1دهرررربی آة  :دهرررربی آة دس مررررَل ػرررربلمهبُ ٍ حترررری دس مررررَل ؿررررجبًِ سٍص دس حرررربل تلییررررش اػررررت.
ثبتَررر ِ ثررِ ایٌکررِ هرربّی آثررضی خًَؼررشدی اػررت دهرربی ثررذى آى ثررب دهرربی آة امررشا تقشیجررب ثشاثررش اػررت
 .ثررِ ّورریي دلیررل اػررت کررِ تلزیررِ ٍ سؿررذ ٍ هتبثَلیؼررن ثررذى تحررت ترربحیش دهرربی هحرریط غررشاس هیگیشًررذ .اص
مشفرری ثررب افررضایؾ دهرربم ًیرربص هرربّی ثررِ اکؼررریظى ًیررض افررضایؾ پیررذا هیکٌررذ کررِ دس ایرري هَاغررغ ّرررَادّی
اػتخش ضشٍست پیذا هیکٌذ.
دهبی هٌبػت آة ثشای کپَس هؼوَلی  25تب  30دسرِ اػت .
 PH .2آة  :حررررذاغل ٍ حررررذاکخش  PHهررررَسد غجررررَل  6/5تررررب  9دس ًظررررش گشفتررررِ ؿررررذُ اػررررت  PH .دس
ثؼررررذ اص ظْشّررررب ثررررِ حررررذاکخش هیشػررررذ کررررِ ثررررب پبؿرررریذى آة آّررررک دس اٍایررررل صررررج اص افررررضایؾ
ؿرررذیذ  PHدس ثؼرررذ اص ظْرررش ّرررب رلرررَگیشی هررری کٌرررذ ٍ دس ٌّگررربم ملرررَع آفتررربة ثرررِ حرررذاغل هررری سػرررذ.
 PHخیلرری صیرربد یررب پرربنیي ثبػررج آػرریت ثررِ ثبفررت ّرربی هختلررف ثررذى ثررِ ٍیررظُ آثـررؾ ّررب هرری ؿررَد.
افرررضایؾ  PHآة خبصررریت ػرررویت ثؼضررری هرررَاد اص غجیرررل آهًَیرررب
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ثرررشای هررربّی ػررروی ٍ خطرررش ًرررب

اػرررت کرررِ ثرررشای پیـرررگیشی اص ایررري سٍیرررذاد ثبیرررذ  PHآة ثرررِ مرررَس

هشتت اًذاصُ گیشی ؿَد .
 .3ؿرررَسی ٍ ػرررختی آة :ؿرررَسی آثْررربی ؿررریشیي کوترررش اص یرررک گرررشم دس لیترررش اػرررت  .هبّیررربى گشهررربثی
پشٍسؿررری ؿرررَسی ترررب  2گرررشم دس لیترررش سا تحورررل هیکٌرررذ ٍلررری حرررذاکخش ؿرررَسی غبثرررل تحورررل ثرررشای آًْرررب
حررذٍد  9گررشم دس لیتررش اػررت کررِ دس ایرري حبلررت ؿررَسی ثررب ی  2ثبػررج کرربّؾ سؿررذ هبّیْررب هرری ؿررَد.
ػررختی آة ّرر ن ثررش اػرربع غلظررت کشثٌرربت کلؼررین آة تؼیرریي هرری ؿررَد .اص ًظررش ػررختیم آثْررب سا ثررِ ْرربس
دػتِ تقؼین هی کٌٌذ :
الف :آثْبی ًشم  75-0 :هیلی گشم دس لیتش کشثٌبت کلؼین
ة :آثْبی هتَػط  150-75 :هیلی گشم دس لیتش کشثٌبت کلؼین
د :آثْبی ػخت  300-150 :هیلی گشم دس لیتش کشثٌبت کلؼین
د :آثْبی خیلی ػخت  :ثب ی  300هیلی گشم دس لیتش کشثٌبت کلؼین

ثٌررربثش ایررري ّرررش رررِ آة ػرررخت ترررش ثبؿرررذ تلییرررشات  PHآة کوترررش اػرررت ٍ هؼررروَهیت هررربّی ثرررب فلضاتررری
اص غجیل ػشةمآّيمریَُ کبّؾ هی یبثذ.
 . 4اکؼررریظى هحلرررَل آة  :اکؼررریظى یکررری اص فبکتَسّررربی هْرررن ٍ اػبػررری ثرررشای ػرررالهتی هررربّی اػرررت.دس
هبّیررربى گشهررربثیم غلظرررت اکؼررریظى کوترررش اص یرررک هیلررری گرررشم دس لیترررش اػرررت دس صرررَستی کرررِ اداهرررِ پیرررذا
کٌرررذ مهؼورررَ کـرررٌذُ خَاّرررذ ثرررَد کرررِ ایررري حبلرررت ثیـرررتش دس سٍصّررربی گرررشممدس ؿرررشایط اػتشعمضرررؼیف
ثرررَدى هبّیْرررب ٍ ؿرررشایطی اص ایررري غجیرررل کرررِ هررربّی ثرررِ کوجرررَد اکؼررریظى حؼبػررریت ثیـرررتشی پیرررذا کٌرررذ
ثؼررررریبس خطرررررش ًرررررب

اػرررررت  .هؼورررررَ تل ررررربت دس دس اٍایرررررل صرررررج یرررررب دس مرررررَل ؿرررررت

ات رررب هررری افترررذ  .هبّیْرررب دس دس هحرررل ٍسٍد آة تزورررغ یبفتِمثرررِ ػرررط آة آهرررذُ ٍ ّرررَا سا هررری ثلؼٌرررذ ٍ
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دس صرررررَستی کرررررِ ایررررري ٍضرررررؼیت اداهرررررِ پیرررررذا کٌرررررذ ثررررری حررررربل ؿرررررذُ ٍ تلرررررف هررررری ؿرررررًَذ.
ًـرررربًِ ّرررربی کوجررررَد اکؼرررریظى دس هبّیرررربى  .1 :سًرررر

پشیررررذگی پَػررررت  .2پشخررررًَی آثــررررْب .3

خًَشیضیْبی کَ ک دس ثؼضی اص غؼوتْبی ثذى
ساّْررربی سفرررغ حبلرررت کوجرررَد اکؼررریظى دس اػرررتخش ٍ .1 :اسد کرررشدى آة ثرررِ صرررَست پلکررربًی  .2افرررضٍدى
آة تبصُ کِ هؼوَ حبٍی اکؼیظى ثیـتشی اػت ٍ .3ػبیلی کِ آة سا ثشّن ثضًذ .
 . 5ػرررذم گرررل آلرررَدگی آة  :گرررل آلرررَد ثرررَدى آة هَررررت رلرررَگیشی اص ً رررَر ًرررَس ٍ کٌرررذی تَلیرررذات
ثیَلَطیررک اػررتخش هیگررشدد .ایرري هررَاد هؼلررر ثررِ تررذسیذ دس کررف اػررتخش تزوررغ یبفتررِ ٍ هَرررت افررضایؾ
سػرررَثبت کرررف ٍ کررربّؾ ػورررر اػرررتخش هررری گرررشدد  .ایررري هرررَاد هـرررکالتی ثرررشای هبّیررربى ایزررربد هیکٌرررذ اص
رولرررِ ایٌکرررِ ثرررب ٍسٍد ثرررِ آثــرررْب ٍ ػرررطَت حؼررربع ثرررذى ثبػرررج اخرررتالل دس فؼبلیتْررربی مجیؼررری ثرررذى هررری
ؿَد .
اًتخبة هحل هٌبػت ثشای ػبخت اػتخش پشٍسؿی کپَس هبّیبى :
هْوترررشیي ػبهرررل دس اسصیررربثی کی ررری یرررک هحرررل م هٌجرررغ تررربهیي آة اػرررت  .ثرررشای تؼیررریي ظشفیرررت تَلیرررذ
هبّی دس یک هحل م ثبیذ اص کی یت آة آى دس مَل ػبل ثب خجش ثَد .
ثٌررب ثررشایي اص ػَاهررل کلیررذی هرری تررَاى هررَاسد صیررش سا رکررش کررشد  :ترربهیي آةمتَپررَگشافی هحلررَ ًگْررذاسی
کشدى آة

هؼیبسّبی هْن دس اًتخبة هحل :
 .1دس دػتشع ثَدى هحل ٍ کبفی ثَدى صهیي ثشای ػبخت تبػیؼبت هختلف
28

ًـشیِ آتی ًگش-ؿوبسُ  102هْش 96
 .2آة کبفی ٍ هٌبػت اص ًظش کی یت دس هحل ٍرَد داؿتِ ثبؿذ.
 .3اًزبم آصهبیـبت خب
ً .4ضدیک ثَدى ثِ ساُ ؿَػِ ٍ ًضدیک ثَدى ثِ ؿجکِ ثش
ٍ .5رَد دسخت یب فضبی ػجض دس امشا هحل اًتخبة ؿذُ
 .6دس دػررررتشع ثررررَدى کَدّرررربی آلرررری ٍ هٌرررربثغ غررررزانی اسصاى غیوررررت دس ًضدیکرررری هحررررل اًتخرررربة ؿررررذُ
ٍ .7ضرررؼیت تَپرررَ گشافی هحرررل مرررَسی ثبؿرررذ کرررِ ارررربصُ خرررب

ثرررشداسی ثرررب ّضیٌرررِ کرررن سا ثذّرررذ .

 . 8اگرررش اص آة سٍدخبًرررِ اػرررت بدُ هررری ؿرررَد ثبیرررذ هـرررکل ػررریل ٍ ملیررربى سٍدخبًرررِ دس هٌطقرررِ ٍررررَد
ًضدیکی ثِ ساُ ؿَػِ آة کبفی ٍ هٌبػت
فضبی ػجض امشا اػتخش ًضدیک ثَدى ثِ ؿجکِ ثش
کبفی ثَدى صهیي
اًَاع ػیؼتن ّبی پشٍسؽ هبّیبى گشهبثی :
 .1ػیؼرررتن پرررشٍسؽ هترررشاکن :دس ایررري سٍؽ ترررشاکن ثؼررریبس ثرررب اػرررت ٍ پرررشٍسؽ دس اػرررتخشّبی ػررریوبًی
ٍ ثرررررب اػرررررت بدُ اص غرررررزای دػرررررتی ٍ ثرررررِ سٍؽ ترررررک گًَرررررِ ای کپرررررَس هؼورررررَلی اًزررررربم هیـرررررَد.
.2ػیؼرررتن پشٍسؿررری ًیورررِ هترررشاکن :هترررذاٍلتشیي سٍؽ پرررشٍسؽ کپرررَس هبّیررربى دس رْررربى اػرررت.هؼوَ ثرررِ
صرررَست ٌرررذ گًَرررِ ای اًزررربم هیـرررَد ٍ تلزیرررِ هبّیْرررب اص تَلیرررذات مجیؼررری اػرررتخش کرررِ ثرررب کرررَد دّررری
هٌبػت افضایؾ پیذا هیکٌذ ٍ ػلَفِ ٍ داًِ ّبی غالت اًزبم هیـَد.
.3ػیؼرررتن پرررشٍسؽ گؼرررتشدُ  :ثؼرررتِ ثرررِ ؿرررشایط هختلرررف هحیطررری ترررب  1500غطؼرررِ هررربّی دس ّکتررربس سّرررب
ػررربصی هررری ؿرررَد .ایررري سٍؽ هؼورررَ دس حَضرررهِ ّررربی رخیرررشُ آة کـررربٍسصی ٍ یرررب آثگیشّررربی هحصرررَس
اًزبم هیگیشد ٍ ًیبصی ثِ اػتخش ػبصی ًیؼت .
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 .4ػیؼرررتن پرررشٍسؽ ترررک گًَرررِ ای :ثیـرررتش ثرررشای کپرررَس هبّیررربى اػرررت بدُ هیـرررَد .دس ایررري حبلرررت هؼورررَ
کپرررَس ثرررِ تٌْررربنی پرررشٍسؽ هررری یبثرررذ ٍ ثرررشای تلزیرررِ آى ثرررش غرررزای دػرررتی تکیرررِ ثیـرررتشی هیـرررَد.
 .5ػیؼررتن پررشٍسؽ ٌررذ گًَررِ ای :دس ایرري سٍؽ ٌررذ گًَررِ هرربّی ثررِ مررَس تررَام دس یررک اػررتخش سیختررِ
هیـررررًَذ ٍ اص ّوررررِ غررررزای هَرررررَد دس آة اص غجیررررل :پالًکتررررَى ّرررربی گیرررربّی ٍ ربًَسیمکشهْبمحـررررشات
ٍ ...اػرررت بدُ هیـرررَدْ .بس گًَرررِ هررربّی اص خررربًَادُ کپرررَس هبّیررربى ػجبستٌرررذ اص  :کپرررَس هؼوَلیمکپرررَس ػلرررف
خَا س آهَس مکپرررررررررررررَس ًقرررررررررررررشُ ای فیتَفررررررررررررربگ ٍ کپرررررررررررررَس ػرررررررررررررش گٌرررررررررررررذُ
دس ایررري ػیؼرررتن هؼورررَ تَصررریِ هیـرررَد  35دسصرررذ کپرررَس هؼورررَلیم 15دسصرررذ کپرررَس ػل خرررَاسم 40دسصرررذ
کپررررررَس ًقررررررشُ ای ٍ  10دسصررررررذ کپررررررَس ػررررررش گٌررررررذُ دس اػررررررتخش سّررررررب ػرررررربصی ؿررررررَد.
 .6ػیؼتن پشٍسؽ تَام  :هبّی ثب اسد مثشًذ ٍ هیگَ.
.7ػیؼرررتن پشٍسؿررری ترررک رٌؼررری  :فقرررط یرررک ررررٌغ ًرررش یرررب هررربدُ پرررشٍسؽ دادُ هیـرررَد .دس هرررَسد کپرررَس
هؼوَلی ٍ تیالپیب کبسثشد فشاٍاًی داسد .
ایررري گًَرررِ سا هررری ترررَاى ثرررِ ساحتررری دس کبًبلْبمحَضرررهِ ّررربی گشدمهؼرررتطیل ٍ ػررریلَثی اص ررررٌغ ثرررتي یرررب
فررربیجش گرررالع پرررشٍسؽ اص لحررربآ ظررربّشی غرررضل آ ی سًگررریي کوررربى ثرررذى کـررریذُ ای داسدمثبلرررِ ّررربیؾ
تَػرررؼِ یبفترررِ ٍ تؼرررذاد آى ّـرررت تبػرررت .ایررري ثبلرررِ ّرررب ؿررربهل دٍ ثبلرررِ ػررریٌِ ایمدٍ ثبلرررِ ؿرررکویمیک ثبلرررِ
هخشریمیررک ثبلررِ دهرری ٍ دٍ ثبلررِ پـررتی اػررت کررِ یکرری اص آًْررب ثررب ی ثررذى هرربّی ٍ دس ٍػررط غررشاس داسد
ٍ داسای اؿؼِ اػت .ثبلِ پـتی دیگش کَ ک ٍ ثذٍى اؿؼِ ٍ ثش سٍی اثتذای ػبغِ دهی غشاس داسد.
سًررر

ثرررذى ایررري آثرررضی ػرررجض صیترررًَیمدس پـرررت ترررب خبکؼرررتشی سٍؿررري ٍ ػررر یذ دس ؿرررکن ثرررب خبلْررربی

ػرررریبّشً

هرررری ثبؿذ .ؿررررکل ؿرررروبسُ 1غررررضل آ ی سًگرررریي کورررربى دّرررربى ثضسگرررری داسد کررررِ ٌّگرررربم

صرریذ مؼوررِ ثررِ ػلررت آصاد ثررَدى اػررتخَاًْبی فکیمثررِ هقررذاس صیرربدی ثرربص هرری ؿررَد ٍ مؼوررِ ّرربی ثررضسگ
سا ؿرررکبس هررری کٌرررذ .دّررربى ایررري هررربّی ثرررش سٍی فکْبمػرررقف ٍ صثررربى دًرررذاًْبی تیرررض ٍ ثرررِ ػقرررت ثشگـرررتِ ای
داسدکِ تٌْب ثشای گشفتي ٍ ّذایت مؼوِ ثِ دػتگبُ گَاسؽ کبسثشد داسًذ.
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هحیط صیؼت مجیؼی غضل آ :
ایررري گًَرررِ هررربّیمثَهی حَضرررِ آثشیرررض ثخرررؾ ؿرررشغی اغیررربًَع آسام اص آ ػرررکب ترررب هکضیرررک اػرررت .ثرررب ایررري
حرربل ثرررِ دلیرررل غبثلیرررت ػررربصگبسی ٍ هقبٍهرررت ثرررب ی ایرري هررربّی دس ثشاثرررش تلییرررشات هحیطیمثرررِ ترررذسیذ ثرررِ
ػررربیش ًقرررب دًیرررب کرررِ غبثلیرررت صیؼرررتی آى سا داؿتٌذمػشضرررِ ؿرررذ .غرررضل آ ی سًگررریي کوررربى هتؼلرررر ثرررِ
آثْبی ػشد ٍ ؿ ب ثب ثؼتش ػٌگی ٍ ػٌگالخی ٍ ؿٌی اػت.
ایررري آثرررضی دس ؿرررشایط مجیؼررری دس سٍدخبًرررِ ّرررب ٍ دسیب رررِ ّررربی ػرررشد ٍ خٌرررک صیؼرررت هررری کٌرررذ ٍ ثرررشای
تَلیررذ هخررل ثررِ هٌرربمر ثررب دػررت سٍدخبًررِ ّررب هْرربرشت هرری کٌررذ .تلزیررِ غررضل آ ثررِ مررَس مجیؼرری اص سٍ
حـشاتمحـرررشات آثرررضیم هبّیررربى سیرررض ٍ ػررربیش هَررررَدات هؼرررتقش دس سٍدخبًرررِ ّرررب صرررَست هررری پرررزیشد.

ًیبصّبی صیؼتی غضل آ ی سًگیي کوبى :
داًؼرررتي ًیبصّررربی صیؼرررتی ایررري گًَرررِمرْت پرررشٍسؽ هَفرررر آى صم ٍ ضرررشٍسی اػرررت ثرررِ مرررَسی کرررِ ّرررش
رررِ ثیـرررتش ثرررب ًیبصّررربی صیؼرررتی غرررضل آ آؿرررٌب ثبؿرررینمثِ ّوررربى اًرررذاصُ دس اهرررش پشٍسؿرررؾ هَفرررر خرررَاّین
ثَدً .یبصّبی ضشٍسی ایي هبّی ػجبست اػت اص :
 .1اکؼررریظى ّ :وررربى مرررَس کرررِ گ ترررِ ؿرررذ غرررضل آ ی سًگررریي کوررربى ثرررِ آثْررربی پرررش اکؼررریظى ٍ ص ل ًیررربص
داسد ٍ ػررربختي ایررري ػبهرررل اػبػررری دس حرررذ هطلَةمضررربهي ثقرررب ٍ پرررشٍسؽ هَفرررر ایررري آثرررضی خَاّرررذ ثرررَد.
حرررذاغل هقرررذاس اکؼررریظى هَررررَد دس آة کرررِ غرررضل آ ثرررِ آى ًیررربص داسدمؿرررؾ هیلررری گرررشم دس لیترررش اػرررت ٍ
حرررذ هطلرررَة آى دس فبصرررلِ  9ترررب  11هیلررری گرررشم دس لیترررش غرررشاس داسد کرررِ تررربهیي آى ضرررشٍسی اػرررت.
 .2حرررشاست  :اص دیگرررش ػبهلْررربی صیؼرررتی ایررري هررربّی دهررربی آة اػرررت .غرررضل آ دس دسررررِ حشاستْررربی 12
ترررب  18دسررررِ ػررربًتی گرررشاد ثْترررشیي سؿرررذ سا داساػرررت .الجترررِ دسررررِ حشاستْررربی ثرررب تش اص  ٍ 18پررربنیي ترررش اص
ً 12یرررض ثرررشای هررربّی غبثرررل تحورررل اػرررت ٍلررری ثرررشای سؿرررذ ٍ پشٍاسثٌرررذی ایررري گًَرررِ هٌبػرررت ًیؼرررت .
ًکترررِ غبثرررل تَررررِ دسثررربسُ دهررربی آة ٍ هیرررضاى اکؼررریظى ایررري اػرررت کرررِ ّرررش رررِ دهررربی آة ثرررب تش ثبؿرررذ
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غبثلیرررت ًگْرررذاسی اکؼررریظى دس آة کررربّؾ پیرررذا هررری کٌرررذ  .پرررغ دسررررِ حرررشاست آة سا ثبیرررذ دس حرررذی
غشاس داد کِ حاللیت اکؼیظى دس آىمدس ػط ثب نی غشاس گیشد.
: ph .3
 phآة هرررَسد اػرررت بدُ ثرررشای پرررشٍسؽ ثبیرررذ ثررریي  6/5ترررب  8ثبؿرررذ  PH .کوترررش یرررب ثیـرررتش اص ایررري هقرررذاس
ػجت اختالل دس سؿذ خَاّذ ؿذ.
. 4ػرررشػت رشیررربى آة  :آة ٍسٍدی اص هٌجرررغ ثرررِ اػرررتخش ٌررربى ػرررشػت داؿرررتِ ثبؿرررذ کرررِ ػرررجت ایزررربد
هـرررکالت ثرررشای هبّیررربى ًـرررَد شا کرررِ ػرررشػت ثرررب ی رشیررربى آة ػرررجت صرررش اًرررشطی هبّیررربى ثرررشای
هقبثلرررِ ثرررب ؿرررذت رشیررربى ٍ ح رررع تؼررربدل ٍ ؿرررٌبٍسی دس آة هررری ؿرررَد .اص مرررش دیگرررش کررربّؾ ثررریؾ اص
حرررذ رشیررربى آة هررربّی ّرررب سا ثرررب کوجرررَد اکؼررریظى ٍ آة ػرررشد ٍ ص ل هَاررررِ هررری ػررربصد ٍ هرررَاد دفؼررری ٍ
ػرروی هَرررَد دس اػررتخش ثررِ خررَثی ؿؼررتِ ًورری ؿررًَذ .ثررِ ػجرربست دیگررش تَْیررِ ثررِ خررَثی صررَست ًورری
گیررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررشد.
هٌبػررررت تررررشیي ػررررشػت رشیرررربى آة ثررررشای غررررضل آ ثرررریي 2تررررب 5ػرررربًتی هتررررش دس حبًیررررِ اػررررت.
 . 5هٌرربثغ آثرری  :تررب کٌررَى هٌرربثغ آثرری هختل رری ثررشای پررشٍسؽ غررضل آ هؼشفرری ؿررذُ اػررت کررِ اص آى رولررِ
هی تَاى اص سٍدخبًِمًْشم ـوِمغٌبت ٍ بُ ًبم ثشد.
هٌبػررت تررشیي هٌجررغ آثرری ثررشای پررشٍسؽ غررضل آ م ـرروِ ّرربی ػررقَمی اػررت ررشا کررِ تویررض ٍ ؿرر ب ٍ
پرررش اکؼررریظى اػرررت ٍ آلرررَدگی ًرررذاسد  ٍ .اهرررب آة ررربُ اکؼررریظى پررربنیٌی داسد ٍ غجرررل اص هصرررش ثبیرررذ
ّرررَادّی ؿرررَد  .آة سٍدخبًرررِ ّرررب ٍ ًْشّرررب دس ثؼضررری هرررَاسد حررربٍی آلرررَدگی اػرررت کرررِ ثبیرررذ دس هصرررش
آى احتیب کشد.
ـوِ ّب:
دس ثشػررری آة اثترررذا ثبیرررذ هٌررربثغ آة سا ؿرررٌبخت  .هْوترررشیي هٌررربثغ آثررری کرررِ دس کبسگررربُ ّرررب هرررَسد اػرررت بدُ
غرررشاس هیگیشًرررذ ـررروِ ّرررب ّؼرررتٌذ کرررِ ـررروِ ّرررب داسای ٍیظگررری ّررربی خبصررری ّؼرررتٌذ  .ثرررِ ػٌرررَاى هخررربل
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تلییرررشات دسررررِ حرررشاست آى ّرررب دس مرررَل ػررربل دس هظْرررش ـررروِ 2-1±

ّ c0ؼرررتٌذ ٍ تلییرررشات

دثرررررری کورررررری داسًررررررذ م داسای کررررررذٍست م هٌرررررربثغ آلررررررَدگی ٍ یخجٌررررررذاى ًیررررررض ًورررررری ؿررررررًَذ .
اًَاع ـوِ ّب :
الررف – ـرروِ ّرربی ػررقَمی  :کررِ دس آًْررب پررغ اص ایرري کررِ آة اص هظْررش ـرروِ خرربسد هرری ؿررَد ثررب ؿرریت
تٌرررذی ثرررِ مرررش پررربییي ثؼرررتش حشکرررت هررری کٌرررذ  .ـررروِ ّررربی ػرررقَمی دس رْرررت ؿررریت ثرررِ ػرررشػت
حشکرررت هررری کٌٌرررذ ٍ ػررر یذی سًررر

آة ثرررِ ػلرررت ٍسٍد ثررریؾ اص حرررذ ّرررَا دس داخرررل آة اػرررت  .اص

ٍیظگرری ایرري ـرروِ ّررب م ثرر ش خررَسد صیرربد آة ثررب ّررَا ثررب ػررشػت صیرربد هرری ثبؿررذ کررِ اص ًظررش اکؼرریظى م آة
ثررِ حررذ اؿررجبع هرری سػررذ  .اص مشفرری ررَى ػررشػت رشیرربى آة صیرربد اػررت هرربًغ سػررَة گررزاسی دس مررَل
ثؼرررتش هررری ؿرررَد ّ .رررن ٌررریي گیبّررربى دس ثؼرررتش آى ّرررب غرررذست سٍیرررؾ ًذاسًرررذ .اص ایررري هظرررش ـررروِ ّررربی
ػقَمی یکی اص ثب اسصؽ تشیي ـوِ ّب اػت کِ اص ًوًَِ آى دس ایشاى ـوِ دؿت اسطى اػت .
ة -ـررروِ ّررربی حَضرررهِ ای :دس ایررري هرررَاسد م آة ـررروِ اص گرررَدالی دس آهرررذُ ٍ دس رْرررت ؿررریت ثرررِ
مرررش پررربییي دػرررت حشکرررت هررری کٌرررذ  .آة خیلررری آسام اص هظْرررش ـررروِ خررربسد ؿرررذُ ٍ ٌرررذاى ًوررری
تَاًرررذ اکؼررریظى دس یبفرررت کٌرررذ  .غبثلیرررت سػرررَة گرررزاسی داؿرررتِ ٍ اص ایررري لحررربآ هرررَاد غرررزایی ٍ خرررب

ٍ

ثرررشگ دس کرررف حَضرررهِ سػرررَة هررری کٌرررذ ٍ اکؼررریظى هَررررَد دس آة هصرررش هررری ؿرررَد  .گیبّررربى دس ایررري
ـررروِ ّرررب سؿرررذ خرررَثی داسًرررذ ٍ ایررري گیبّررربى تلییرررشات  PHسا دس مرررَل ؿرررجبًِ سٍص ثرررِ ٍررررَد هررری
آٍسًرررذ  .ایررري ـررروِ اص دیرررذگبُ هصرررش آة دس پرررشٍسؽ دس دسررررِ ػرررَم اّویرررت غرررشاس داسد  .ـررروِ
آتـرررکذُ دس اػرررتبى فررربسع اص ایررري ًوًَرررِ اػرررت  .دسررررِ حرررشاست دس ایررري ـررروِ حَضرررهِ ای ثررریي -15
 14/5دسرِ ػبًتیگشاد اػت ٍ اص ًظش دسرِ حشاست ثشای پشٍسؽ هٌبػت اػت .
د -ـرروِ ّرربی ثیٌرربثیٌی  :ایرري ًررَع ـرروِ ّررب خصَصرریبت ثیٌرربثیٌی داسًررذ  .دس ایرري ًررَع ـرروِ ّررب ّررن
گیررربُ ٍررررَد داسد ٍ آة حبلرررت رشیررربى هالیرررن داسد  .ثٌررربثشایي اص دیرررذگبُ پرررشٍسؽ هررربّی دس دسررررِ دٍم
غرررشاس داسد ً .وًَرررِ هؼرررشٍ ایررري ـررروِ م ـررروِ دیورررِ ٍ دُ ـررروِ دس اػرررتبى رْررربس هحررربل ثختیررربسی

33

ًـشیِ آتی ًگش-ؿوبسُ  102هْش 96
کررِ دسرررِ ی حررشاست آى ًیررض دس مررَل ػرربل تقشیجررب  10دسرررِ ػرربًتی گررشاد هرری ثبؿررذ اػررت  .دس کٌرربس
آى ًیض هضاسع پشٍسؽ هبّی غضل آ احذاث ؿذُ اػت .
د -ـررروِ ّررربی گؼرررتشدُ  :ایررري ـررروِ ّرررب هؼورررَ آة هَغرررت داسًرررذ ٍ هزرررشای خشٍرررری هـخصررری
ًذاسًرررذ  .هقرررذاس آة آى ّرررب کرررن اػرررت ٍ اص دیرررذگبُ پرررشٍسؽ آثضیررربى اّویتررری ًذاسًرررذ  .ثضسگترررشیي کبسگررربُ
ّبی پشٍسؽ ٍ تکخیش غضل آ دس کٌبس ـوِ ّبی ػقَمی غشاس داسًذ .
ًْ-2ش ٍ سٍد خبًِ ّب :
اص ًظرررش هـخصررربت ّیرررذسٍلَطیکی داسای ٍیظگررری ّررربی خبصررری اػرررت  :تلییرررشات دثررری دس آى ّرررب صیررربد
اػرررت کرررِ ایررري ػبهرررل هـرررکلی دس کبسگررربُ تکخیرررش هحؼرررَة هررری ؿرررَد  .اص ًظرررش اغتصررربدی حرررذاغل دثررری
هطرررشت اػرررت ٍ .یظگررری دیگرررش تلییرررشات دسررررِ حرررشاست اػرررت .هـرررکالت دیگرررش ایررري اػرررت کرررِ ّورررَاسُ
کبسگرربُ هترربحش اص ایرري اػررت کررِ سٍد خبًررِ دس ررِ ٍضررؼیتی غررشاس داسد  .هررخال آلررَدگی سٍدخبًررِ ّررب ثبػررج
اص ثررریي سفرررتي هررربّی ّرررب دس کبسگررربُ هررری ؿرررَد  .اگرررش دس امرررشا سٍدخبًرررِ ػرررٌ

ّررربی ػرررخت آثشفتررری

ٍررررَد داؿرررتِ ثبؿرررذ آى سٍدخبًرررِ ثرررشای پرررشٍسؽ غرررضل آ هٌبػرررت ًیؼرررت  .سٍدخبًرررِ ّلیرررل سٍد کرررِ دس
آة سٍدخبًرررِ حبلرررت خبصررری داسد ٍ آررررشی ؿرررکل

آى ات بغرررب آة سٍدخبًرررِ ًیرررض صیررربد اػرررت اهرررب سًررر
اػت اص ایي دػتِ هحؼَة هی ؿَد .
.
ساثطِ هیضاى آة ٍ تَلیذ :

ساثطرررِ ثؼررریبس ًضدیکررری هیررربى ایررري دٍ ثرررش غرررشاس اػرررت  .دس اصای ٍسٍدی یرررک لیترررش آة دس حبًیرررِ  50ترررب
 120کیلرررَ گرررشم هررربّی غرررضل آ هررری ترررَاى ًگْرررذاسی کرررشد .اخرررتال ثررریي دٍ سغرررن  50ترررب  120ثرررِ کی یرررت
آة ٍػررربیضهبّی ثؼرررتگی داسد ٍ ّرررش رررِ کی یرررت آة ثْترررش ثبؿرررذ سغرررن تَلیرررذی ثیـرررتش اػرررت  .ساثطرررِ
هیرربى کی یررت ٍ کویررت آة غبثررل ربثررِ ررربیی اػررت ثررِ ایرري هؼٌررب کررِ یررک آة ثررب کی یررت ثب هقررذاس آى
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سا هررری ترررَاى کرررن کرررشد ٍلررری ثرررشای آة ّررربی ثرررب کی یرررت پررربییي ثبیرررذ هقرررذاس آة صیررربد ثبؿرررذ  .دس دسررررِ
حررشاست حبثررت ّررش اًررذاصُ هرربّی کَ ررک تررش ثبؿررذ تررشاکوؾ کوتررش اػررت ررشا کررِ ًیرربص اکؼرریظًی ثهررِ
هبّیرربى ثیـررتش اػررت ٍ هیررضاى  02هحلررَل کرربّؾ هرری یبثررذ  .هؼوررَ غررضل آ ثخـرری اص ًیرربص ّرربی هؼررذًی
خرررَد سا اص هحررریط هررری گیرررشد ٍ اص ایررري ًظرررش آًْررربیی کرررِ داسای اهرررالت ثیـرررتشی ّؼرررتٌذ م هٌبػرررت تشًرررذ .
آصادهبّیررربى پشٍسؿررری دس آة ؿرررَس ثؼررریبس ػرررشیغ سؿرررذ هررری کٌٌرررذ ثرررِ مرررَسی کرررِ هررربّی سا دس آة
ؿررریشیي پرررشٍسؽ دادُ ٍ ػرررپغ هقرررذاس آة ؿررریشیي سا کرررن کرررشدُ ٍ ثرررِ هقرررذاس آة ؿرررَس اضررربفِ کرررشدُ ترررب
هررربّی ثرررِ ؿرررشایط دسیرررب ػررربدت کٌرررذ .صم ثرررزکش اػرررت ٍظی رررِ آة دسپرررشٍسؽ غرررضل آ سػررربًذى اکؼررریپي
ثرررِ هررربّی ٍدفرررغ هتبثَلیتْرررب اصهحررریط هررربّی ثرررَدُ ٍاهرررشٍصُ ثبػررربخت تزْرررضات تصر ر یِ ٍّرررَاّی پیـرررشفتِ
ثبیک لیتشآة ثیؾ اصیک تي هبّی پشٍسؽ دادُ هی ؿَد.
 .6هرررَاد غرررزایی  :غرررزای هرررَسد اػرررت بدُ ثبیرررذ اص اسصؽ غرررزایی ثرررب یی ثشخرررَسداس ثبؿرررذ ٍ ثتَاًرررذ ًیبصّررربی
هرربّی سا ترربهیي کٌررذ .ثررِ ػررالٍُ ایٌکررِ ػررجت سؿررذ ػررشیغ آى ؿررَد .ثررشای ایرري هٌظررَس غررزای تْیررِ ؿررذُ
ثبیرررررررذ حررررررربٍی ّورررررررِ گرررررررشٍُ هرررررررَاد غرررررررزایی ًظیرررررررش پشٍتئیيم شثیمّیرررررررذسات کرررررررشثي
ٍیتررربهیي ٍ هرررَاد هؼرررذًی ثبؿرررذ کرررِ ًیررربص ثرررِ ّرررش یرررک اص ایررري گرررشٍُ هرررَاد غرررزایی ثؼرررتِ ثرررِ ػررري هررربّی
هت بٍت اػت .
هکبى یبثی :
هکررربى یررربثی اص ػَاهرررل هْرررن ٍ هحرررَسی پرررشٍسؽ غرررضل آ ػرررت کرررِ اگرررش دس ایررري اهرررش دغرررت ًـرررَدمًِ تٌْرررب
پرررشٍسؽ هَفرررر ًخَاّرررذ ثرررَد ثلکرررِ کرررل ػرررشهبیِ گرررزاسی اًزررربم ؿرررذُ ثرررب خطرررش هَاررررِ خَاّرررذ ؿرررذ
لررزا ثبیررذ ثررب صررش ٍغررت فررشاٍاى ٍ پررغ اص ثشسػرری ّوررِ ربًجررِمهکبى هررَسد ًظررش سا اًتخرربة کررشد .ثررشای
سػیذى ثِ ایي ّذ هَاسد صیش سا ثبیذ هذ ًظش غشاس داد :

 . 1اغلررین  :ؿررشایط آة ٍ ّررَایی هٌطقررِ هررَسد ًظررش ثررشای احررذاث کبسگرربُ ثبیررذ ثررِ گًَررِ ای ثبؿررذ کررِ ثررب
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پررشٍسؽ غررضل آ ػررلضگبسی داؿررتِ ثبؿررذ یؼٌی ًررِ آًقررذس گررشم ثبؿررذ ٍ ًررِ آًقررذس ػررشد ثبؿررذ کررِ پررشٍسؽ
غضل آ سا هحذٍد کٌذ.
 .2تَپررَگشافی :هٌطقررِ هررَسد ًظررش ثبیررذ مررَسی ثبؿررذ کررِ حترری الوقررذٍس کوتررشیي ػولیرربت خررب

ثررشداسی

ٍ تؼرررطی دس آى صرررَست پرررزیشد .اصمرررش دیگرررش صهررریي ثبیرررذ مرررَسی اًتخررربة ؿرررَد کرررِ اهکررربى آثگیرررشی
حَضررهِ ّررب ثررِ صررَست حقلرری ٍرررَد داؿررتِ ثبؿررذمدس غیررش ایرري صررَست ًیرربص ثررِ پورر آة خَاّررذ ثررَد کررِ
ثبص ّن ػشهبیِ گزاسی سا تب حذٍدی هحذٍد هی ػبصد.
 .3اهکبًررربت هحرررل  :هکررربى هرررَسد ًظرررش دس هشحلرررِ اٍل ثبیرررذ ثرررِ یکررری اص ساّْررربی استجررربمی ثرررِ ؿرررْشّبی
ثررررضسگ ثررررشای خشیررررذ غزامثهررررِ هرررربّیمداسٍمفشٍؽ هبّیرررربى ثرررربصاسی ٍ ً ...ضدیررررک ٍ اص اهکبًرررربتی ثظیررررش
ثش متل ي ٍ آة ثْذاؿتی ثشخَسداس ثبؿذ.
 . 4هٌجرررغ آة ّ :رررش رررِ کبسگررربُ ٍ هٌجرررغ آثررری هرررَسد اػرررت بدُ ثرررِ ّرررن ًضدیکترررش ثبؿرررٌذمه یذتش خَاّرررذ
ثَد.الجتررِ ثْتررش اػررت دس هحررل کبسگرربُ یررک یررب ٌررذ حلقررِ رربُ ثررشای هَاغررغ ضررشٍسی ح ررش ؿررَد ررشا
کرررِ دس مرررَل دٍسُ پرررشٍسؽ هوکررري اػرررت ثرررب هرررَاسدی ًظیرررش کررربّؾ رشیررربى ٍ هقرررذاس آةمآلرررَدگی هٌجرررغ
آثی ٍ گل آلَد ؿذى هٌجغ هَسد اػت بدُ هَارِ ؿَین.
 . 5هبلکیرررت هحرررل احرررذاث کبسگررربُ  :اص ًکررربت هرررَسد تَررررِ دس احرررذاث کبسگررربُ هبلکیرررت صهررریي اػرررت
اگرررش صهررریي هبلکیرررت هـخصررری ًذاؿرررتِ ثرررب ثرررِ صرررَست ارررربسُ کَتررربُ هرررذت ثبؿذمػرررشهبیِ گرررزاسی دس آى
هٌطقررری ًخَاّرررذ ثرررَدم شا کرررِ اصرررل ػرررشهبیِ اٍلیرررِ صرررش مشاحررری ٍ ػررربخت ػررربصُ ّرررب ٍ تبػیؼررربت آى
هی ؿَد.
تَضیحبت ثخؾ دٍم:
پشٍسؽ هبّی ثب اػت بدُ اص هٌبثغ آة کـبٍسصی دس سٍػتبّب:
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پررشٍسؽ هرربّی دس کٌرربس کرربس کـرربٍسصی یکرری اص سٍؿررْبی اػررت بدُ ثْیٌررِ اص هٌرربثغ آثرری اػررت کررِ ضرروي
اؿررررتلبلضایی ٍ کوررررک ثررررِ اغتصرررربد خرررربًَاس کـرررربٍسص هَرررررت غٌرررری ػرررربصی آة کـرررربٍسصی ٍافررررضایؾ
هحصَ ت صساػی ٍثبغی خَاّذ ؿذ.
دس آة ثرررب دهررربی  8ترررب  18دسررررِ ػررربًتیگشاد هیترررَاى هررربّی غرررضل آ پرررشٍسؽ داد ٍثْترررشیي ٍهٌبػرررجتشیي
دهررب ثررشای تلزیررِ ٍسؿررذ هرربّی غررضل آ  15تررب  16دسرررِ ػرربًتیگشاد اػررت الجتررِ ػررالٍُ ثررش دهرربی هٌبػررت
آة  ,رشیبى دانن آة ٍ تؼَیض آى ًیض ثشای پشٍسؽ هبّی غضل آ صم ٍضشٍسی هیجبؿذ.
دس اػرررتخشّبی دٍ هٌظرررَسُ  ,آثررری کرررِ رْرررت آثیررربسی اص ررربُ ٍیرررب ـررروِ خررربسد هیـرررَد غجرررل اص ٍسٍد ثرررِ
صهررریي صساػررری ثرررِ اػرررتخش ٍاسد ؿرررذُ ٍ پرررغ اص آى خررربسد ٍثرررِ هصرررش آثیررربسی هیشػرررذ ثرررب ؿرررشٍع فؼبلیرررت
کـررربٍسصی ٍآثیررربسی هحصرررَ ت دس ًیورررِ اٍل ثْررربس هررربّی دس اػرررتخش سّرررب ؿرررذُ ٍدٍسُ پرررشٍسؽ  6ترررب 8
هبُ خَاّذ ثَد.
اًَاع اػتخشّبی دٍ هٌظَسُ:
الف اػتخشّبی رخیشُ آة کـبٍسصی :
اکخرررش سا هؼرررتطیل ؿرررکل ثرررَدُ ٍدس ًقررربمی هـرررش ثرررِ صهررریي ّررربی صساػررری احرررذاث ؿرررذُ اًرررذ دس ایررري
اػرررتخشّب دس صرررَستی هیترررَاى هررربّی غرررضل آ پرررشٍسؽ داد کرررِ آة ٍسٍدی ػرررالٍُ ثرررش داؿرررتي ؿرررشایط
صم رْت پشٍسؽ ثِ هیضاًی ثبؿذ کِ دس مَل ؿجبًِ سٍص حذاغل  %50آة اػتخش تؼَیض ؿَد.
ة اػتخشّبی دٍ هٌظَسُ احذاحی آثشاِّ ای :
ثشاػررربع ًقـرررِ ّررربی تیر ر ؿررریالت ثرررِ صرررَست ػرررِ اػرررتخش یرررب کبًررربل ػررریوبًی هرررَاصی مشاحررری هیـرررَد
ثطرررَسی کرررِ آة ثرررِ کبًررربل یرررب اػرررتخش اٍل ٍاسد ؿرررذُ اص آى ػجرررَس هررری کٌرررذ ٍدس ٌّگررربم ٍسٍد ثرررِ اػرررتخش
دٍم ثَاػرررطِ اخرررتال است ررربع ٍسیرررضؽ آة هزرررذداس ّرررَادّی ؿرررذُ ٍػرررپغ ثرررِ ّوررریي مشیرررر ٍاسد اػرررتخش
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ػرررَم ؿرررذُ ٍثرررِ هصرررش کـررربٍسصی ٍصساػرررت هیشػرررذ ٍثرررذیي مشیرررر دس کٌررربس کـررربٍسصی دس داخرررل
اػتخشّبی دٍ هٌظَسُ هبّی غضل آ پشٍسؽ دادُ هی ؿَد.
آثررری کرررِ دس آى هررربّی غرررضل آ پرررشٍسؽ دادُ هیـرررَد ثبیرررذ ػشؿررربس اص اکؼررریظى ٍ ػررربسی اص گبصّررربی هضرررش
ثبؿرررذ ٍآة ررربُ ّررربی کـررربٍسصی فبغرررذ اکؼررریظى کررربفی ٍ داسای گبصّررربی صیررربى ثررربس ثرررشای پرررشٍسؽ هررربّی
غرررضل آ اػرررت ثرررشای سفرررغ ایررري هـرررکل اص ثشررررک ّرررَادُ اػرررت بدُ هررری ؿرررَد کرررِ اػرررتَاًِ ای اػرررت ثرررب
حررذاغل پررٌذ مجقررِ تررَسی فلررضی ـرروِ سیررض ثررِ فبصررلِ ثیؼررت ػرربًتیوتش اص ّررن کررِ ثبیررذ اص کررف آة ًوررب
حرررذاغل ّ تررربد ػررربًتی هترررش است ررربع داؿرررتِ ثبؿرررذ کرررِ دس ایررري حررربل مجقررربت ترررَسی ػرررط توررربع ثیـرررتشی
ثررریي آة ررربُ ٍّرررَا ایزررربد کرررشدُ ٍثبػرررج ررررزة اکؼررریظى ّرررَا تَػرررط آة ٍدفرررغ دی اکؼررریذکشثي ٍػررربیش
گبصّبی صیبى ثبس هیگشدد.
ظشفیررت تَلیررذ ّررش اػررتخش دٍ هٌظررَسُ ثررِ هیررضاى آة رربُ ٍاثؼررتِ اػررت ثؼٌررَاى هخرربل رربّی ثررب آثررذّی
 20لیتررش دس ّررش حبًیررِ هیتَاًررذ یررک اػررتخش دٍ تٌرری هرربّی غررضل آ داؿررتِ ثبؿررذ دس صررَستی کررِ رربُ ثررب
آثذّی  40لیتش دس حبًیِ یک اػتخش ْبس تٌی سا پَؿؾ هیذّذ.
تؼرررذاد ثهرررِ هررربّی هرررَسد ًیررربص ثرررب اصا ّرررش تررري تَلیرررذ  4000غطؼرررِ ثرررَدُ کرررِ ثباضررربفِ کرررشدى دُ دسصرررذ
تل ررربت احتوررربلی ثبیرررذ ثرررشای تَلیرررذ ّرررش تررري هررربّی غرررضل آ تؼرررذاد  4400ثهرررِ هررربّی ثرررِ ٍصى تقشیجررری 5
گرررشم تْیرررِ گرررشدد ترررشاکن هبّیررربى دس ایررري حبلرررت  70-100غطؼرررِ دس ّرررش هترررش هشثرررغ هیجبؿرررذ .اصرررَل
هبّیرررذاس کرررشدى ٍ غرررزادّی هبّیررربى دس اػرررتخشّبی دٍ هٌظرررَسُ ثرررب اصرررَل کلررری پرررشٍسؽ هررربّی غرررضل آ
یکؼبى اػت.
پشٍسؽ هبّی ثب اػت بدُ اص هٌبثغ آة کـبٍسصی دس سٍػتبّب:
پررشٍسؽ هرربّی دس کٌرربس کرربس کـرربٍسصی یکرری اص سٍؿررْبی اػررت بدُ ثْیٌررِ اص هٌرربثغ آثرری اػررت کررِ ضرروي
اؿررررتلبلضایی ٍ کوررررک ثررررِ اغتصرررربد خرررربًَاس کـرررربٍسص هَرررررت غٌرررری ػرررربصی آة کـرررربٍسصی ٍافررررضایؾ
هحصَ ت صساػی ٍثبغی خَاّذ ؿذ.
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دس آة ثرررب دهررربی  8ترررب  18دسررررِ ػررربًتیگشاد هیترررَاى هررربّی غرررضل آ پرررشٍسؽ داد ٍثْترررشیي ٍهٌبػرررجتشیي
دهررب ثررشای تلزیررِ ٍسؿررذ هرربّی غررضل آ  15تررب  16دسرررِ ػرربًتیگشاد اػررت الجتررِ ػررالٍُ ثررش دهرربی هٌبػررت
آة  ,رشیبى دانن آة ٍ تؼَیض آى ًیض ثشای پشٍسؽ هبّی غضل آ صم ٍضشٍسی هیجبؿذ.
دس اػرررتخشّبی دٍ هٌظرررَسُ  ,آثررری کرررِ رْرررت آثیررربسی اص ررربُ ٍیرررب ـررروِ خررربسد هیـرررَد غجرررل اص ٍسٍد ثرررِ
صهررریي صساػررری ثرررِ اػرررتخش ٍاسد ؿرررذُ ٍ پرررغ اص آى خررربسد ٍثرررِ هصرررش آثیررربسی هیشػرررذ ثرررب ؿرررشٍع فؼبلیرررت
کـررربٍسصی ٍآثیررربسی هحصرررَ ت دس ًیورررِ اٍل ثْررربس هررربّی دس اػرررتخش سّرررب ؿرررذُ ٍدٍسُ پرررشٍسؽ  6ترررب 8
هبُ خَاّذ ثَد.
اًَاع اػتخشّبی دٍ هٌظَسُ:
الف اػتخشّبی رخیشُ آة کـبٍسصی :
اکخرررش سا هؼرررتطیل ؿرررکل ثرررَدُ ٍدس ًقررربمی هـرررش ثرررِ صهررریي ّررربی صساػررری احرررذاث ؿرررذُ اًرررذ دس ایررري
اػرررتخشّب دس صرررَستی هیترررَاى هررربّی غرررضل آ پرررشٍسؽ داد کرررِ آة ٍسٍدی ػرررالٍُ ثرررش داؿرررتي ؿرررشایط
صم رْت پشٍسؽ ثِ هیضاًی ثبؿذ کِ دس مَل ؿجبًِ سٍص حذاغل  %50آة اػتخش تؼَیض ؿَد.

پطٚضـ لطلاَٚ
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لطلککا َٚیىککی اظ ظیثککاتطیٗ ٌ٘ٛککٞٝککای پط٘ککسٌاٖ اؾککت وکک ٝزض ٘مککاو ٔرتّککؿ ایککطاٖ تکک ٝنککٛضت ٚحكککی یاـککت
ٔککی قککٛز .تککا ٚجککٛز عاللکک ٝظیککاز ٔککطزْ تککٔ ٝهککطؾ ٌٛقککت لطلککا٘ ٚ َٚیککع ٍٟ٘ککساضی ایککٗ پط٘ککس ٜتکک ٝنککٛضت
ظیٙتکککککی ،تِٛیکککککس  ٚپکککککطٚضـ آٖ زض ؾکککککطح تؿکککککیاض ٔحکککککسٚزی زض وكکککککٛض ا٘جکککککاْ ٔکککککی قکککککٛز.
طککی ٙککس زٞکک ٝاذیککط ٌککطایف ٞککای ظیککازی تککٔ ٝهککطؾ ٌٛقککت لطلککا َٚزض جٛأککو ؼطتککی ٔكککاٞس ٜقککس ٜاؾککت
وکک ٝعّککت آٖ ٔكککرم قککسٖ ذککٛال ـککٛق اِعککازٌٛ ٜقککت  ٚترککٓ لطلککا َٚاؾککت .پککطٚضـ لطلککا َٚتککا تٛجکک ٝتککٝ
ٚجککٛز تما ککای تؿککیاض ظیککاز تککطای آٖ زض وكککٛض٘ ،ککا یع تککٛزٖ ٞعیٙککٞ ٝککای تِٛیککس ٍٟ٘ ٚککساضی ٘ ٚیککع أىککاٖ
پطٚضـ لطلا َٚت ٝنٛضت ذاٍ٘ی ،زض حاَ حا ط ؾٛزآٚضتطیٗ عطن ٝتِٛیس طیٛض ٔحؿٛب ٔی قٛز.
تککا تحمیمککات ا٘جککاْ قککس ٜتما ککا تککطای ذطیککس ٌٛقککت  ٚترککٓ لطلککا َٚزض وكککٛض تؿککیاض ظیککاز ٔ ٚیککعاٖ تِٛیککس آٖ
تؿککیاض ا٘ککسن اؾککت .زض عککیٗ حککاَ ٞعیٙکک ٚ ٝظحٕککت پککطٚضـ لطلککا َٚزض لیککاؼ تککا ؾککایط طیککٛض تکک ٝطککطظ
قکککٍفت آٚضی ٘کککا یع اؾکککت .زض ٘تیجککک ٝپکککطٚضـ زض عکککیٗ ظٚزتکککاظز ٜتکککٛزٖ اظ آیٙکککس ٜتؿکککیاض ذکککٛتی زض وكکککٛض
تطذٛضزاض اؾت».
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