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 مقدمه : 
آهایص سزسهیي، رسیذى تِ هطلَب تزیي تَسیغ هوکي جوؼیت، تَسط تْتزیي ضکل تَسیغ فؼالیت ّای 

چٌاى کِ ّز دٍرُ ای اس تَسؼِ هی تَاًذ ًگاُ هتفاٍتی تِ  اقتصادی ٍ اجتواػی در پٌِْ سزسهیي است

سزسهیي ٍ پخص « تصزف»تاضذ ًگاُ آهایطی « سؼِ صٌؼتیتَ»سزسهیي داضتِ تاضذ. اگز استزاتژی، 

ضذى ًظز داضتِ «  پسا صٌؼتی »کزدى فؼالیت در گستزُ جغزافیایی است ٍلی اگز چٌاًچِ استزاتژی تِ 

تاضذ، در ًگاُ آهایطی پایذاری هحیط سیست ٍ تاسگطت تِ طثیؼت اّویت خَاّذ یافت. تٌاتزایي ّز هزحلِ 

   الیت حکَهتی، ًگاُ سزسهیٌی خَد را خَاّذ داضت.اس تَسؼِ ٍ ّز هزحلِ اس فؼ

تذٍى تزدیذ تالش توام تزًاهِ ریشاى رسیذى تِ تَسؼِ پایذار ، تؼادل هٌطقِ ای ، تَسیغ هٌاسة فؼالیتْا ٍ 

استفادُ حذاکثز اس قاتلیتْای هحیطی در فزایٌذ تَسؼِ هٌاطق هی تاضذ . توزکش ضذیذ جوؼیت ٍ فؼالیتْا در 

 جغزافیایی اس هطخصِ ّای تارس اکثز کطَرّای در حال تَسؼِ ، تخصَظ ایزاى است .  یک یا چٌذ ًقطِ

رضذ اقتصادی یک کطَر تِ ّز اًذاسُ کِ تاضذ ، تاس ّن هٌاطق کن ٍ تیص ػقة هاًذُ در آى دیذُ هی ضَد 

ستؼذ ، کِ تِ ػلت فقذاى هٌاتغ طثیؼی ٍ دٍری اس هزاکش اصلی فؼالیتْای اقتصادی ًسثت تِ سایز هٌاطق ه

 هحزٍم هاًذُ اًذ . 

ّذف آهایص سزسهیي تَسیغ تْیٌِ جوؼیت ٍفؼالیت در سزسهیي است تِ گًَِ ای کِ ّز هٌطقِ هتٌاسة تا 

قاتلیت ّا ، ًیاسّا ٍ هَقؼیت خَد اس طیف هٌاسثی اس فؼالیتْای اقتصادی ٍ اجتواػی تزخَردار تاضذ ٍ 

اضذ . تِ ػثارت سادُ تز ّذف کلی آهایص سزسهیي جوؼیت هٌاسة تا تَاى ٍ ظزفیت اقتصادی خَد پذیزا ت

 ساسهاًذّی فضا تِ هٌظَر تْزُ ٍری هطلَب اس سزسهیي در چْارچَب هٌاتغ هلی است . 
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 پیش گفتار:
تواػی، اقتصادی، فزٌّگی ٍ ... تِ آهایص سزسهیي ، ارسیاتی ًظام هٌذ ػَاهل طثیؼی، اج

هٌظَر یافتي راّی تزای تطَیق ٍ کوک تِ جاهؼِ تْزُ تزداراى در اًتخاب گشیٌِ ّایی 

 هٌاسة تزای افشایص ٍ پایذاری تَاى سزسهیي در جْت تزآٍرد ًیاسّای جاهؼِ است.

 تزخالف رٍیکزد تخطی، آهایص سزسهیي تا رٍیکزد ّوِ سًَگز در چارچَب تَسؼِ فضایی

سؼی دارد راّکارّای هٌاسة را تزای تحقق تَسؼِ هتَاسى، ّوِ جاًثِ ٍ پایذار در سطح 

 سزسهیي ارائِ ًوایذ.

در ایي راستا هطالؼات آهایص استاى اردتیل ّوپای سایز استاًْا ٍ در قالة ساس ٍ کار پیص 

تیٌی ضذُ در طزح هصَب هطالؼات آهایص سزسهیي، اتالغی ریاست هحتزم ساسهاى 

ت ٍ تزًاهِ ریشی کطَر تا تزگشاری هٌاقصِ ٍ ػقذ قزارداد تا کٌسزسیَم هٌْذسیي هذیزی

هطاٍر رٍیاى ٍ رٍیاى فزاًگار سیستن ٍ تا ّوکاری کارضٌاساى ساسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِ 

تا طی هزاحل هختلف اصالح ٍ تصَیة در  1931ریشی استاى ضزٍع گزدیذ ٍ ًْایتاً در سال 

ًقطِ ّای رقَهی تِ تصَیة ضَرای تزًاهِ  CDگشارش ٍ  جلذ 42کارگزٍّْا، در قالة 

 ریشی ٍ تَسؼِ استاى رسیذ.

در ایي قسوت اس هطالؼِ کِ خالصِ یافتِ ّای هطالؼات آهایطی استاى هی تاضذ تصَرت 

کلی ضوي هؼزفی ٍضؼیت استاى ، چطن اًذاس تارس تَسؼِ استاى ضاهل تَسؼِ اقتصادی ، 

فضایی ٍ در ًْایت تزًاهِ ریشی ٍ سیاست گذاری  تَسؼِ اجتواػی ٍ فزٌّگی ٍ تَسؼِ

آهایطی تا هٌطقِ تٌذی  –ضاهل ًَاحی ّوگي تزًام ریشی ، تطثیق ًَاحی ّوگي فضایی 

 طزح کالثذی هٌطقِ ای ٍ راّثزدّای تَسؼِ آهایص تَسؼِ استاى ارائِ گزدیذُ است . 

تزیي سٌذ تَسؼِ  اهیذ است سٌذ تَسؼِ آهایص استاى اردتیل تِ ػٌَاى یکی اس تاالدست

استاى در ًظام تزًاهِ ریشی در اٍلَیت تزًاهِ ریشاى، هذیزاى ٍ تصوین گیزاى استاى قزار 

 گیزد.

ضایستِ است اس تواهی دستگاُ ّای اجزایی کِ تا ارائِ آهار ٍ اطالػات دقیق ٍ اظْار ًظز در 

 کز ًواین .تخص ّای هزتَطِ ها را در تذٍیي ایي هطالؼات یاری  ًوَدًذ قذرداًی ٍ تط
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 فهرست گزارش اهی طرح مطالعات آمايش استان اردبیل
 ر جلذ اٍل: تحليل ٍضؼيت ٍ عاختا 

 فقل اٍل: تحليل ٍضؼيت اعتاى 
 

 تخؼ اٍل: تحليل ٍضؼيت هٌاتغ عثيؼي ٍ هحيظ سيغت)هجلذاٍل(  -
 : َّاؽٌاعي1پيَعت  

 : سهيي ؽٌاعي2پيَعت  

 : ارسياتي هٌاتغ اراضي3پيَعت  

 : پَؽؼ گياّي4پيَعت  

 : هٌاتغ آب عغحي ٍ سيزسهيٌي5پيَعت  

 تخؼ دٍم : تحليل اجتواػي ٍ فزٌّگي -
 تحَالت جوؼيتي در عِ دِّ گذؽتِ قغوت اٍل: 

 قغوت دٍم: تحليل ًظام ؽْزي اعتاى 

 قغوت عَم: تحليل ًظام رٍعتاًؾيٌي ٍ ػؾايزي اعتاى 

 فزٌّگي ٍ عزهايِ اجتواػي اعتاى: تحليل ٍضؼيت ٍ پٌجن قغوت چْارم 

 تخؼ عَم: تحليل اقتقادي  -
 قغوت اٍل: تحليل ٍيضگي ّاي اقتقادي جوؼيت 

  سهيٌِ ّاي فؼاليت اقتقادي تزحغة تخؼ ّاي افليقغوت دٍم: تحليل  
 : فٌؼت ٍ هؼذى1پيَعت    

 : عاختار كؾاٍرسي  2پيَعت    

  : خذهات3پيَعت    
 ّاي سيزتٌايي    قغوت عَم : تحليل ٍيضگي      

 قغوت چْارم: تحليل ػزفِ ّاي فؼاليت اقتقادي   
 : اقتقاد ؽْزي 1پيَعت    

عال   5اد كالى اعتاى ٍ جايـــگاُ آى درعغح هلي در قغوت پٌجن: تحـــليل اقتق     

 گذؽتِ  

 فقل دٍم : تحليل عاختار فضايي هَجَد 

 : تَفيف ٍ تحليل پيًَذّاي افلي تيي عكًَتگاُ ّا فقل عَم 

  اهٌيتي در آهايؼ اعتاى –فقل چْارم : هالحظات دفاػي 

 فقل پٌجن : جوغ تٌذي ٍ ًتيجِ گيزي اس هغالؼات  
 ِگذاري ٍ عاختار هذيزيت آهايؼ اعتاى ريشي ٍ عياعت جلذ دٍم : تزًاه 



 ه 

 چارچَب هغالؼات آهايؼ اعتاى

 

 تحليل ٍضؼيت ٍ عاختار اعتاى

ٍضؼيت هٌاتغ عثيؼي ٍ 

 هحيظ سيغت

ٍضؼيت اجتواػي ٍ 

 فزٌّگي

 ٍضؼيت اقتقادي 

 –هالحظات دفاػي 

 اهٌيتي در آهايؼ اعتاى

تحليل عاختار فضايي 

 هَجَد اعتاى

تَفيف ٍ تحليل پيًَذّاي افلي 

 ّا تيي عكًَتگاُ

 ِ گيزيجوغ تٌذي ٍ ًتيج

تحليل ًقاط قَت ٍ ضؼف ، فزفت ّا ٍ 

 (SWOT)تْذيذات  

تزرعي اعٌاد تاالدعتي ٍ تزًاهِ ّاي 

 آهايؼ هلي

 آهايؼ اعتاىعٌذ 

 ٍ عياعت گذاري تزًاهِ ريشي

 پيؼ تيٌي ٍ آيٌذُ ًگزي تؾخيـ ٍ  تفكيك ًَاحي ّوگي تَعؼِ فضايي 
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 فْشست هغالة

 

 صفحِ                  ػٌَاى 

 1      : ٣ضقيز عجيقي، ػنَاىيبيي ٣ ٕيبٕي إشب1ٟ

 7         : سلٚي٘ دٖشي ٣ ث٢ٚيي٨ب2

 7     ر اٍسيبفي، ٙيت ٣ ػ٨بر ٙيت: عجَب1-2 

 7      : ٣ٍٗ ا١ؼبٛ ٝغبٙق٦ 1-1-2  

 7  : ٣ٍٗ س٨ي٦ ٦َٚ١ عجَبر اٍسيبؿ اُ ٕغق ىٍيب1-1-1-2   

 8   : ٣ٍٗ س٨ي٦ ٦َٚ١ عجَبر ٙيت 2-1-1-2   

 9  : ٣ٍٗ س٨ي٦ ٦َٚ١ ػ٨ز ٧بي ػنَاىيبيي3-1-1-2   

 ي ىٍ : إشيبى٥ اُ ٣ٍٗ ثب١ِ اعالفبر ػنَاىيبي4-1-1-2   

 11     س٨ي٦ ٦َٚ١ ٧ب                                             

 14    ػ٨ز ٙيت ىٍ إشبٟ اٍىثي٘  : عجَبر اٍسيبفي، ٙيت،2-2 

 14     : عجَبر اٍسيبفي ىٍ إشبٟ اٍىثي1-2-2٘  

  16     : عجَبر ٙيت ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ 2-2-2  

 18     : ػ٨بر ٙيت ىٍ إشبٟ اٍىثي3-2-2٘  

 20       : ٦َٚ١ ٣اكي٧بي ْٙ٘ ُٝي٠ 3-2 

 20    : ٣ٍٗ س٨ي٦ ٦َٚ١ ٣اكي٧بي ْٙ٘ ُٝي٠ 1-3-2  

 21    : ٣اكي٧بي ْٙ٘ ُٝي٠ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ 2-3-2  

 26      : سلٚي٘ ك٤ض٦ ٧ب ٣ ُيَك٤ض٦ ٧بي آثَي3ِ

 26       : ٙج٦ْ ٧ُْٚي عجيقي 1-3 

 26      : سَٖيٞبر ٧يي٤ٙ٣ٍّي1-1-3ِ  

 31   : ثٍَٕي ٕيٖش٨ٞب ٣ ُيَٕيٖش٨ٞبي ٣ٍىهب٦١ اي 2-1-3  

 31      : َٝي٦ٝ 1-2-1-3   

 32  : سَٚيق ٙج٦ْ ث٢يي ٣ٍىهب٦١ اي ٕيٖشٜ ا2-2-1-3ٍٓ   

 39 : سَٚيق ٙج٦ْ ث٢يي ٣ٍىهب٦١ اي ٕيٖشٜ ٕييي٣ٍى3-2-1-3   

 : سَٚيق ٣ٍىهب٦١ ٧بي ػبٍي ىٍ ٕيٖشٜ ٣ٍىهب٦١ اي4-2-1-3   

 43     ٖٝشَ٘ ىٍيبي هٍِ                                             

 45     : سلٚي٘ ٢ٝبثـ آة $ٕغلي ٣ ُيَٕغلي2-3# 
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 صفحِ                  ػٌَاى 

 

 45      : ٢ٝبثـ آة ٕغلي 1-2-3  

 62      : ٢ٝبثـ آة ُيَُٝي٢ي 2-2-3  

 68        : ّبٍثَي اٍاضي 3-3 

 70   اٍاضي إشبٟ اٍىثي٘ : ١٣ٍي س٨ي٦ ٦َٚ١ ّبٍثَي 1-3-3  

 70     : ٢ٕؼ٘ اُ ى٣ٍ 1-1-3-3   

 : َٕىآ٣ٍي ٦َٚ١ ٧بي س٤د٤َٕاىي ٕبُٝبٟ ػنَاىيبيي2-1-3-3   

 71   ١1:50000ي٧٣َبي ٖٝٚق ىٍ َٝيبٓ                                              

 74     1:25000: ٦َٚ١ ٧بي 3-1-3-3   

 74    ا٥ٍ اي: س٨ي٦ س٤ٞيَ ٝب4-1-3-3٤٧   

 76    : سٞليلبر ٍاىي٤ٝشَيِ 5-1-3-3   

 76     : سٞليلبر ٢٧يٕي 6-1-3-3   

 76  : ٝوشٞبر ىاٍ ٤ٞ١ىٟ ٦َٚ١ ٧بي ّبمٌي7-1-3-3   

 76   1:50000: ٤ٍٍٝي ٕبُي ٦َٚ١ ٧بي 8-1-3-3   

 76   : سٞليق ٢٧يٕي ٣ ي٤ْٖ ٤ٞ١ىٟ ثب١ي٧ب 9-1-3-3   

 77     ي : س٨ي٦ سَّيت ثب١ي10-1-3-3   

 77 : سٞليق ٢٧يٕي ٣ سٞليق ١ٖجز ث٦ ٙٞبٗ ٕبيَثب١ي٧ب11-1-3-3   

   12-1-3-3 :Data fusion     77 

 RGB    78: س٨ي٦ سَّيت ٧بي 13-1-3-3   

 78   : ثٍَٕي ٝيِاٟ ٧ٞجٖشٖي ثي٠ ثب١ي٧ب 14-1-3-3   

 78   : سيٖيَ ؿٚٞي ٢ٝغ٦َ ٤ٍٝى ٝغبٙق15-1-3-3٦   

78   ٢يي سٞب٣يَ ٝب٤٧ا٥ٍ اي : عج٦َ ث16-1-3-3   

 80   : ا١شوبة ١َبط آ٤ُٝٙي ٣ ١َبط ٙب٧ي17-1-3-3   

 80     : ٣ٍي٨ٜ ا١ياُي 18-1-3-3   

 80 : كٌه هغب٧بي عج٦َ ث٢يي ثي٠ ىٕشؼبر ٝوشٚو19-1-3-3   

 82     : ّبٍثَي اٍاضي ىٍ إشبٟ اٍىثي2-3-3٘  

 84      : د٤ٙ٘ ٕيب٧ي إشبٟ اٍىثي4-3٘ 
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 100     : ثٍَٕي ٕي٘ ىٍ إشبٟ اٍىثي1-6-3٘  

 101   : هٖبٍار ٕي٘ ىٍ إشبٟ اٍىثي1-1-6-3٘   

110 : ثٍَٕي هٖبٍر ٣ فٚ٘ هٖبٍر ثَإبٓ ٤١اكي2-1-6-3   

 127     ٍا١٘، ٍيِٗ، ُٝي٠ ٙنِٗ: سلٚي٘ 7-3  

 127    : كَّبر ىا٦٢ٝ اي  ٣ ُٝي٠ ٙن1-7-3ِٗ  

 128  : ثٍَٕي ف٤اٝ٘ ٍهياى ُٝي٠ ٙنِٗ ىٍ إشب1-1-7-3ٟ   
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 135     س٤ى٥ ٧بي ٤٧ا # : سلٚي٘ ػَيب١بر ػ٤ي 1-4$ 
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 140 ىٍػ٦ يب ثي٘ اُ آٟ 21: سقياى ٧ُ٣ٍبي ثب كياٍ٘ ىٝبي ٖٝب٣ي 6-2-4  

 140 ىٍػ٦ يب ّٞشَ اُ آٟ -4: سقياى ٧ُ٣ٍبي ثب كياٍ٘ ىٝبي ٖٝب٣ي 7-2-4  

 140 : سقياى ٧ُ٣ٍبيي ثب كياّظَ ىٝبي ٖٝب٣ي ٝيَ ىٍػ٦ يب ّٞشَ اُآ8-2-4ٟ  

 141 ىٍػ٦ يب ثي٘ اُآٟ 30: سقياى ٧ُ٣ٍبيي ثب كياّظَ ىٝبي ٖٝب٣ي 9-2-4  

 141     : سقياى ٧ُ٣ٍبي يوج٢يا10-2-4ٟ  

 142    ، ثبٍٗ، سجويَ ٣ سقًَ ٣ د٤ٙ٘ اثَ: سلٚي٘ ٍع٤ثز3-4 

 142        : ثب1-3-4ٍٗ  

 146       : ٍع٤ثز 2-3-4  

 147       : د٤ٙ٘ اث3-3-4َ  

 148       : سجويَ ٣سقَي4-3-4ٌ  

 صفحِ                  ػٌَاى 

 

 149         : سلٚي٘ ثبى4-4 

 149       : ثبى٧بي ٝلٚي 1-4-4  



 ط 

 150      ى٧بي ٢ٝغ٦َ : ٍّيٜ ثب2-4-4  

 152       : سلٚي٘ د٦٢٨ ٧بي اٍٚيٞي 5-4 

 155       سلٚي٘ ُٝي٠ ٢ٙبٕي ٣ ٢ٝبثـ ٝقي١ي :5

 158        ُٝي٠ ٢ٙبٕي  :1-5 

 168       : اٍاضي ىٙشي إشب2-5ٟ 

 170     : سلٚي٘ ٥َُٙ هيِي ٣ ٥َُٙ ُٝي٠ ٕبهز 3-5 

 174   يٚشَيٍ 5سب  4: ثيٚشَي٠ ىَا٣ا١ي ٦ُِٙٙ ٧ب 1-3-5  

 177         : سلٚي٘ ٝليظ ُيٖز 6

 177      : سقيي٠ س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ َُٕٝي٠ 1-6 

 177  : ٣ٍٗ ا١ؼبٛ ٝغبٙقبر س٨ي٦ يٖب٨١بي ُيٖز ٝليغي 1-1-6  

 177  : ؿ١٤ٖٖي سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ٣ ػٞـ ث٢يي ىاى٥ ٧ب 1-1-1-6   

 ٖشَى٥، : اٍُيبثي س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ىٍ ٣اكي٧بي ُيٖز ث٤ٝي 2-1-6ٕ$  

 181 ىَٚى٥ #، ١٤ْٕشٖب٧ي ، َٕىَٖٙي، كيبؽشي، ٥ٍ٤ٙ ُاٍ، ثيبثب١ي ٣..                               

 181 : ٣ٍٗ ا١ؼبٛ ٝغبٙقبر س٨ي٦ يٖب٨١بي ُيٖز ٝليغي1-2-1-6   

 185   : ٝيٗ ٧بي ا٤ٙ٤ّّيْي ثَاي ّبٍثَي٨بي اٝٚي3-1-6  

 185   : ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّبٍثَي ػ٢ٖٚياٍي 1-3-1-6   

 189 : ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّبٍثَي ٧بي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي2-3-1-6   

 197  : ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي كيبؽز ٝليظ ُيٖز 3-3-1-6   

 198    : ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي س٤ٍيٖٜ 4-3-1-6   

199    : ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي سيَع ٝش5-3-1-6َِّٞ   

201   : ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي سيَع ٕٖشَى٥ 6-3-1-6   

 202 ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي س٤ٕق٦ ٨َٙي، ٣ٍٕشبيي ٣ ٢ٝقشي: 7-3-1-6   

 : ٣ٍٗ ا١ؼبٛ ٝغبٙقبر س٨ي٦ يٖب٨١بي ُيٖز ٝليغي ٣ سقيي4-1-6٠  

 GIS    206س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ثب إشيبى٥ اُ ٣ٍٗ                                

 207    : ٣ٍَٝي ثَ ٣ِٙٛ ا١ؼبٛ د٥ّ٣َ 1-4-1-6   

 207 اي سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ٧بي ىضبيي: ٣ٍٗ ٤ٍٝى إشيبى٥ ث2-4-1-6َ   

 صفحِ                  ػٌَاى 

 

 212    : ايؼبى ٣اكي٧بي ٠ٖٞ٧ ُيٖز ٝليغي 5-1-6  

 228    : ١شبيغ اٍُيبثي س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ىٍ إشبٟ اٍىثي2-6٘ 

 228    : سقيي٠ س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ثَاي ػ٢ٖٚياٍي 1-2-6  

 230 ي٨بي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي: سقيي٠ س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ثَاي  ّبٍث2-2-6َ  



 ي 

 248   : سقيي٠ س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ثَاي آثِي د٣ٍَي 3-2-6  

 250 : سقيي٠ س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ثَاي س٤ٕق٦ ٨َٙي، ٣ٍٕشبيي ٣ ٢ٝقشي4-2-6  

 252    : سقيي٠ س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ثَاي س٤ٍيٖٜ 5-2-6  

 257   : سقيي٠ ا٤ٙ٣يز س٢بٕت اٍاضي ثَاي ّبٍثَي٨بي ٝوشٚو3-6 

 260          ٢بثـ ٣ ٝأهٌٝ

  

 

 

 

 

 

 



 ك 

 

 ت خذاٍلفْشس

 

 صفحِ                  ػٌَاى 

 

 1      #: ٝٚوٞبر ٤ٍٝقيز ػنَاىيبيي إشب1ٟ-1ػي٣ٗ$

 4 1384#: ٝٚوٞبر ف٤ٞٝي ٨َٕٙشب٨١ب ثَإبٓ سَٖيٞبر ٤ٍّٚ سب دبيبٟ ٕبٗ 1-2ػي٣ٗ$

 14  ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ شَ##: ٖٝبكز عجَبر اٍسيبفي $اٍسيبؿ اُ ٕغق ىٍيب ث٦ 2ٝ-1ػي٣ٗ$

 16     #:ٖٝبكز عجَبر ٙيت ىٍإشبٟ اٍىثي2٘-2ػي٣ٗ$

 18    #: ٖٝبكز عجَبر ػ٨ز ػنَاىيبيي ىٍ إشبٟ اٍىثي2٘-3ػي٣ٗ$

 21       #: ٣اكي٧بي ْٙ٘ ُٝي2٠-4ػي٣ٗ$

 29  #: ٝٚوٞبر ف٤ٞٝي  ك٥ُ٤ ٧ب، ُيَك٥ُ٤ ٧بي ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ 3-1ػي٣ٗ$

 29   ٤١اكي ىٙشي ٧٤ّ٣ٖشب١ي ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ #: ٝٚوٞبر 3-2ػي٣ٗ$

 50 #: دشب١ٖي٘ ٢ٝبثـ آة ٕغلي ى٣ٍاكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٣اٍـ ىٍٝلي٣ى٥ ٕيبٕي3-3ػي٣ٗ$

 50  #: ا٤١اؿ ٝٞبٍه آة ٕغلي ىٍ ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ إشبٟ اٍىثي3٘-4ػي٣ٗ$

 52  إشبٟ سقياى ٣ كؼٜ آة س٢ؾيٞي ىٍ ٕي٧بي ىٍ ىٕز ث٥َ٨ ثَىاٍي ىٍ #:3-5ػي٣ٗ$

 52  #: سقياى ٣ كؼٜ آة س٢ؾيٞي ىٍ ٕي٧بي ىٍ ىٕز اػَا ىٍ إشب3ٟ-6ػي٣ٗ$

 53   #: سقياى ٣ كؼٜ آة س٢ؾيٞي ىٍ ٕي٧بي ىٍ ىٕز ٝغبٙقبسي 3-7ػي٣ٗ$

 #: َٝبي٦ٖ اكؼبٛ آة س٢ؾيٞي ى٣ٍضـ ٤ٝػ٤ى ٣ َٙايظ آسي ثب اكؼبٛ آث٨بي3-8ػي٣ٗ$

 54     ٤ّٙيِ ٕغلي ػبٍي ىٍ ٣اكي٧بي ٧يي٣ٍ               

 #: سقياى ٣ سوٚي٦ ٢ٝبثـ آة ُيَُٝي٢ي إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ سيْيِ ٣اكي٧بي 3-9ػي٣ٗ$

 65        ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ                

 #: ا٤١اؿ ٝٞبٍه اُ ٢ٝبثـ آة ُيَُٝي٢ي إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ سيْيِ ٣اكي٧بي 3-10ػي٣ٗ $

 66        ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ                   

 82      ٍثَي اٍاضي ىٍ إشبٟ اٍىثي٘#: ّب3-11ػي٣ٗ$

 143  #: ٝيب١ٖي٠ ٝؼ٤ٞؿ ثب١ٍيٕي ايٖشٖب٨٧بي ٤٧ا٢ٙبٕي إشبٟ اٍىثي4٘-1ػي٣ٗ$

 152     #: عج٦َ ث٢يي آٝج٥َّ اٍٚيٜ إشبٟ اٍىثي٘ 4-2ػي٣ٗ$

 154   #: عج٦َ ث٢يي اٍٚيٜ ايٖشٖب٨٧بي ٤٧ا٢ٙبٕي إشبٟ اٍىثي4٘-3ػي٣ٗ$

 178        #: عجَبر هبُ 6-1ػي٣ٗ$

 

 صفحِ                  ػٌَاى 

 



 ل 

 ّبٍثَي ثقي اُ ػٞـ ػجَي ّٚي٦ ٝيٗ ٧بي ثَإبٓ -#: ٝبسَئ ى٣ ثقيي ٝي6ٗ-2ػي٣ٗ$

 226      ا٤ٙ٣يز ثَاي ٢ٙبهز ٧ٞذ٤ٙب١ي ٧ب                

 226 #: سقيي٠ س٤اٟ ثب كيؼ سَيٛ ٣ ا٤ٙ٣يز ثَإبٓ ٝيٗ ٣ ىٍ سٚييٌ ثب ّبٍثَي 6-3ػي٣ٗ$

 س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ّبٍثَي٨بي ػ٢ٖٚياٍي، ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي ثَإبٓ  #:6-4ػي٣ٗ$

 245        ا٤ٙ٣يز ث٢يي                 

 258  #: ا٤ٙ٣يز س٢بٕت اٍاضي ثَاي ّبٍثَي٨بي ٝوشٚو ىٍ إشبٟ اٍىثي6٘-5ػي٣ٗ$

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 



 م 

 

 ًمطِت فْشس

 

 صفحِ                  ػٌَاى 

 

 5     ٟ اٍىثي٘ ىٍ سَٖيٞبر ٤ٍّٚي#: ٤ٍٝقيز إشب٦َٚ١1-1 $

 6     ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشب٨١ب  –#: سَٖيٞبر ٕيبٕي ٦َٚ١2-1$

 15        #: عجَبر اٍسيبفي ٦َٚ١1-2$

 17        #: عجَبر ٙيت ٦َٚ١2-2$

 19        #: عجَبر ػ٨ز ٙيت٦َٚ١3-2$

 30       ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ #:٦َٚ١1-3$

 47      ٞي ٣ ىٞٚي #: ٙج٦ْ ٣ٍىهب٦١ ٧بي ىاي٦َٚ١2-3$

 72     #: ىَآي٢ي س٨ي٦ ّبٍثَي ٤ٍٍٝي ىٍ ىٙز اٍىثي٦َٚ١3-3٘ $

 73      1:250000#: ا١يئْ ٦َٚ١ ٧بي ٦َٚ١4-3$

 83        ّبٍثَي اٍاضي  #:٦َٚ١5-3$

 89        #: سيخ ث٢يي َٝاسـ ٦َٚ١6-3$

 90       #: ىٍٝي سَاّٜ سبع د٤ٙ٘ ٦َٚ١7-3$

 98      ٧ب ٣ ٣اكي٧بي اٍاضي #: دَا٢ّ٘ سيخ ٦َٚ١8-3$

 99       #: دَا٢ّ٘ ّال٨ٕبي اٍاضي ٦َٚ١9-3 $

 102     #: ّب٨١٤١بي ٤ٍ٣ؿ ٕي٘ ىٍ إشبٟ اٍىثي٦َٚ١10-3٘$

 106    #: ١بكي٦ ث٢يي ّب٨١٤١بي ٤ٍ٣ؿ ٕي٘ ىٍ إشبٟ اٍىثي٦َٚ١11-3٘$

 111   #: ا٤١اؿ هٖبٍر ٧بي طجز ٙي٥ ١بٙي اُ ٕي٘ ىٍ ١بكي٦ ى٥ٍ ٣ٍى٦َٚ١12-3$

 115  #: ا٤١اؿ هٖبٍر ٧بي طجز ٙي٥ ١بٙي اُ ٕي٘ ىٍ ١بكي٦ ثٚوبٍؿبي٦َٚ١13-3$

 118  #: ا٤١اؿ هٖبٍر ٧بي طجز ٙي٥ ١بٙي اُ ٕي٘ ىٍ ١بكي٦ ٖٝٚي٠ ٦َٚ١14-3َ٨ٙ$

 122  #: ا٤١اؿ هٖبٍر ٧بي طجز ٙي٥ ١بٙي اُ ٕي٘ ىٍ ١بكي٦ ٍِٗ ا٦َٚ١15-3ُٟ٣$

 126   ٙي اُ ٕي٘ ىٍ ١بكي٦ اٍىثي٘#: ا٤١اؿ هٖبٍر ٧بي طجز ٙي٥ ١ب٦َٚ١16-3$

 133       #: ّب٨١٤١بي ُٝي٠ ٙن٦َٚ١17-3ِٗ$

 134     #: ُٝي٠ ٙنِٗ ىٍ اٍسجبط ثب ىقبٙيش٨بي ا١ٖب١ي٦َٚ١18-3$

 176       #: د٦٢٨ ث٢يي هغَ ٦ُِٙٙ ٦َٚ١1-5$

 



 ن 

 صفحِ                  ػٌَاى 

 

 214        عجَبر اٍسيبفي #:٦َٚ١1-6$

 216         ر ٙيت#:عجَب٦َٚ١2-6$

 218     عجَبر اٍسيبفي$ اٍسيبؿ ىٍ ػ٤٢ة إشبٟ# #:٦َٚ١3-6$

 220        #: عجَبر ػ٨ز ٙيت ٦َٚ١4-6$

 229      #: ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّبٍثَي ػ٢ٖ٘ ّبٍي ٦َٚ١5-6$

 232  #: ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّبٍثَي ٧بي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي $عج٦َ يِ ٦َٚ١6-6#$

 234  ْي ّبٍثَي ٧بي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي $ عج٦َ ى٣##: ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّي٦َٚ١7-6$

 236  ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّبٍثَي ٧بي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي $ عج٦َ ٦ٕ# #:٦َٚ١8-6$

 238 ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّبٍثَي ٧بي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي $ عج٦َ ؿ٨بٍ#$َٝسقياٍي# #:٦َٚ١9-6$

 239 ي $ عج٦َ ؿ٨بٍ#$ىيْٞبٍي#ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّبٍثَي ٧بي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍ #:٦َٚ١10-6$

 241 ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّبٍثَي ٧بي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي $ عج٦َ ؿ٨بٍ#$َٝسقياٍي# #:٦َٚ١11-6$

 242 ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّبٍثَي ٧بي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي $ عج٦َ ؿ٨بٍ#$ىيْٞبٍي# #:٦َٚ١12-6$

 244  ٘##: ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّبٍثَي ٧بي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي $عج٦َ ٦َٚ١13-6ٙ$

 246  #: ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّبٍثَي ٧بي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي $عج٦َ ٧يز٦َٚ١14-6#$

 247   #: ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّبٍثَي ٧بي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي ٦َٚ١15-6$

 249      #: ٝيٗ س٤ٕق٦ آثِي د٣ٍَي َٕٝبثي٦َٚ١16-6$

 251    ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي س٤ٕق٦ ٨َٙي، ٣ٍٕشبئي ٣ ٢ٝقشي  #:٦َٚ١17-6$

 253    سيَع ٝشَِّٞ $عج٦َ يِ# –#: ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي س٤ٍيٖٜ ٦َٚ18-6$١

 254    سيَع ٝشَِّٞ $عج٦َ ى٣# –#: ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي س٤ٍيٖٜ ٦َٚ١19-6$

 255    سيَع ٕٖشَى٥ $عج٦َ يِ# –#: ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي س٤ٍيٖٜ ٦َٚ١20-6$

 256    سيَع ٕٖشَى٥ $عج٦َ ى٣# –#: ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي س٤ٍيٖٜ ٦َٚ١21-6$

 259   #: ٦َٚ١ ا٤ٙ٣يز س٢بٕت ّبٍثَي٨ب ثَإبٓ س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّي٦َٚ22-6ِ$١

 

 

 

 

 

 ًوَداست فْشس

 صفحِ                  ػٌَاى 

 #:١ٖجز آث٨بي ٕغلي س٢ؾيٞي إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ آث٨بي ػبٍي ىٍ ٣ضـ 3-٤ٞ١1ىاٍ $



 س 

 55        ٤ٝػ٤ى ٣ آسي                 

 103   سيْيِ ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ اٍىثي٘ #: دَا٢ّ٘ سقياى ٕي٘ ث3٦-٤ٞ١2ىاٍ$

 103   #: دَا٢ّ٘ ىٍٝي ٕي٘ ث٦ سيْيِ ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ اٍىثي3٘-٤ٞ١3ىاٍ$

 104   #: دَا٢ّ٘ سقياى ٕي٘ ث٦ سيْيِ ُيَك٤ض٦ ٧بي إشبٟ اٍىثي3٘-٤ٞ١4ىاٍ$

 104   #: دَا٢ّ٘ ىٍٝي ٕي٘ ث٦ سيْيِ ُيَك٤ض٦ ٧بي إشبٟ اٍىثي3٘-٤ٞ١5ىاٍ$

 107    دَا٢ّ٘ سقياى ٕي٘ ثَإبٓ ٤١اكي ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ #:3-٤ٞ١6ىاٍ$

 107   #: دَا٢ّ٘ ىٍٝي ٕي٘ ثَإبٓ ٤١اكي ىٍ إشبٟ اٍىثي3٘-٤ٞ١7ىاٍ$

 109  #: دَا٢ّ٘ سقياى ٤١ؿ هٖبٍر ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ثَإبٓ ٍهياى ٕي3٘-٤ٞ١8ىاٍ$

 109  ٕي٘#: دَا٢ّ٘ ىٍٝي ٤١ؿ هٖبٍر ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ثَإبٓ ٍهياى 3-٤ٞ١9ىاٍ$

 112    #: دَا٢ّ٘ سقياى هٖبٍار ٕي٘ ىٍ ١بكي٦ ى٥ٍ ٣ٍى3-٤ٞ١10ىاٍ$

 112  #: دَا٢ّ٘ ىٍٝي هٖبٍر ٕي٘ ىٍ ١بكي٦ ى٥ٍ ٣ٍى إشبٟ اٍىثي3٘-٤ٞ١11ىاٍ$

 116 #: دَا٢ّ٘ سقياى هٖبٍر ٕي٘ ث٦ سيِْ ٤١ؿ هٖبٍر ىٍ ١بكي٦ ثٚوبٍؿبي3-٤ٞ١12ىاٍ$

 116 ٦ سيْيِ ٤١ؿ هٖبٍر ىٍ ١بكي٦ ثٚوبٍؿبي#: دَا٢ّ٘ ىٍٝي هٖبٍر ٕي٘ ث3-٤ٞ١13ىاٍ$

 119 #: دَا٢ّ٘ سقياى هٖبٍر ٕي٘ ىٍ ١بكي٦ ٖٝٚي٠ ٨َٙ ث٦ سيْيِ ٤١ؿ هٖبٍر3-٤ٞ١14ىاٍ$

 119 #: دَا٢ّ٘ ىٍٝي هٖبٍر ٕي٘ ىٍ ١بكي٦ ٖٝٚي٠ ٨َٙ ث٦ سيْيِ ٤١ؿ هٖبٍر3-٤ٞ١15ىاٍ$

 121    #: دَا٢ّ٘ سقياى هٖبٍر ٕي٘ ىٍ ١بكي٦ ٍِٗ ا3ُٟ٣-٤ٞ١16ىاٍ$

 121    #: دَا٢ّ٘ ىٍٝي هٖبٍر ٕي٘ ىٍ ١بكي٦ ٍِٗ ا3ُٟ٣-٤ٞ١17ىاٍ$

 125 #: دَا٢ّ٘ سقياى هٖبٍار ٕي٘ ى١ٍبكي٦ اٍىثي٘ ث٦ سيْيِ ٤١ؿ هٖبٍر3-٤ٞ١18ىاٍ$

 125 #: دَا٢ّ٘ ىٍٝي هٖبٍار ٕي٘ ىٍ ١بكي٦ اٍىثي٘ ث٦ سيْيِ ٤١ؿ هٖبٍر3-٤ٞ١19ىاٍ$

 128   ث٦ سيْيِ ٨َٕٙشبٟ #: دَا٢ّ٘ ُٝي٠ ٙنِٗ ٧بي إشب3ٟ-٤ٞ١20ىاٍ$

 130  ٝشَي ػبى٥ ٧ب ثَكٖت ٤١ؿ ػبى٥  500#: دَا٢ّ٘ ٙنِٗ ٧ب ىٍٙقبؿ 3-٤ٞ١21ىاٍ$

 130 ٝشَي ثَكٖت ٤١ؿ ػبى٥ ٧ب 1000#: دَا٢ّ٘ ُٝي٠ ٙنِٗ ٧ب ىٍٙقبؿ 3-٤ٞ١22ىاٍ$

 131  ٝشَي ثَكٖت ٤١ؿ ػبى٥  2000#: دَا٢ّ٘ ُٝي٠ ٙنِٗ ٧ب ىٍ ٙقبؿ3-٤ٞ١23ىاٍ$

 131     دَا٢ّ٘ ُٝي٠ ٙنِٗ ىٍ ديَا٤ٟٝ آثبىي ٧ب #:3-٤ٞ١24ىاٍ$

 172      #: سقياى ٦ُِٙٙ ٧ب ث٦ سيْيِ ٧َٕب5ٗ-٤ٞ١1ىاٍ$

172     #: سقياى ٦ُِٙٙ ٧ب ١ٖجز ث٦ فٌٞ ّب١٤١ي آ٨١ب 5-٤ٞ١2ىاٍ$
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 : ٍضؼیت عثیؼي، خغشافیايي ٍ سیاسي استاى  1

 

 

 

 
 

ٖٝدبكز  اُ ىٍٝدي   1/1ٝقبىٗ  ّي٤ٚٝشََٝثـ، 17867إشبٟ اٍىثي٘ ثب ٖٝبكشي ثبٙل ثَ  

فَٟ ٙدٞبٙي ٣   ٣39 ْ 42'سب  37، 45ْ'ّ٘ ٤ٍّٚ، ىٍ ٙٞبٗ ىالر ايَاٟ ثي٠ ٝوشٞبر ػنَاىيبيي 

 ٣اٍـ ٙي٥ إز.  ي٤٢يؾع٤ٗ ٍَٙي اُ ١ٞو ا٨٢ٙبٍ َٕ 47، 3ْ'سب  48، ْ 55'

اي٠ إشبٟ اُ ػ٤٢ة ثب إدشبٟ ١ُؼدبٟ، اُ ٙدًَ ثدب إدشبٟ ٕديالٟ، اُ مدَة ثدب إدشبٟ           

ّيٚد٤ٝشَ   5/282بٟ ٍَٙي ٣ اُ ٙٞبٗ ثب ػ٤٨ٍٞي آًٍثبيؼبٟ ٧ٖٞبي٦ ث٤ى٥ ٣ ١ِىيِ ثد٦  آًٍثبيؼ

 َُٝ ٝٚشَُ آثي ٣ هبّي ثب اي٠ ٤ٍّٚ ىاٍى. 

#، ٝٚوٞبر ٤ٍٝقيز ػنَاىيبيي اي٠ إشبٟ ثب إشب٨١ب ٣ ٤ٍّٚ ٧دٜ  1-1ىٍ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $ 

ٙلبػ ؿ١٤ٖٖي إشََاٍ  َُٝ آٟ ٣ ٧ٜ ؿ٢ي٠ ٤ٍٝقيز ٧َ يِ اُ ٨َٕٙشب٨١بي ٣اٍـ ىٍ اي٠ إشبٟ اُ

 ٣ اٍسجبط ثب آ٨١ب اٍاي٦ َٕىيي٥ إز. 

 
 (: هطخصات هَلؼیت خغشافیايي استاى  1-1خذٍل )   

عَل هشص  وطَس استاى ّودَاس ػٌَاى

 )ویلَهتش(

هحَسّاي  هَاًغ عثیؼي ًَع هشص

 استثاعي

ضْشستاًْاي ٍالغ 

 ضذُ دس هشص

تالْاسٍد ، وَّْاي  سٍد اسس، آتي خاوي 5/282 خوَْسي آرستايداى ضوال

 پطت ساسا

تیلِ سَاس 

 اصالًذٍص

تیلِ  –پاسس آتاد 

 – گشهي –سَاس 

 ًویي

 –خلخال  –اسدتیل  اسالن –آستاسا  وَّْا تغشٍ عالص خاوي 175 گیالى ضشق

 ًویي –وَثش 

 خلخال - وَّْاي چلِ خاًِ خاوي 5/62 صًداى خٌَب

 –سشاب  –اسدتیل  شوَّْاي ولیاى تض لَ خاوي 324 آرستايداى ضشلي غشب

هطگیي  -اّش

 پاسس آتاد -ضْش

هطگیي  -خلخال

پاسس آتاد  –ضْش 

 -ًیش – گشهي –

 وَثش

 1382-86هاخز: عشح هغالؼاتي تْیِ ساّثشدّاي تَسؼِ استاى تا تاویذ تشتَسؼِ التصادي، داًطگاُ هحمك اسدتیلي، دوتش خؼفش حمیمت. سال 

 

ي ٤ٍّٚ ٝل٤ٖة ٝي ٙد٤ى ٣ ثد٦ عد٤ٍ ّٚدي     إشبٟ اٍىثي٘ اُ ٤١اكي َٕىٕيَ ٣ ٧٤ّٖشب١ 

 اٍٚيٜ آٟ ث٦ ٦ٕ ىٕش٦ ُيَ سَٖيٜ ٝي َٕىى:

 َٝع٤ة َٕى  ١ي٤١٦ٞاكي َِّٝي، مَثي ، ػ٤٢ثي ىاٍاي اٍٚيٜ  -1
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 ٤١اكي ٧٤ّٖشب١ي ىاٍاي اٍٚيٜ َٕى ٣ َٝع٤ة  -2

 ٤١اكي ٙٞبٙي ىاٍاي اٍٚيٜ ١ي٦ٞ هِٚ ٝقشيٗ  -3

ٝٚشَُ سٞبٝي ٦١٤ٕ ٧بي اٍٚيٞي إشبٟ ث٦ ع٤ٍّٚي، اُ ١ؾَ ٣يْٕي٨بي كَاٍسي، َٕى ث٤ىٟ ٣يْٕي 

إشبٟ ٦ّ ث٦ ػ٨ز دٖز ث٤ىٟ ٢ٝغ٦َ ىاٍاي اٍٚيٜ ٝقشيٗ إدز،   يإز. كشي ىٍ ٍٖٞش٨بي ٙٞبٙ

 ٣ٍُ ىٍ ٕبٗ ٙب٧ي يوج٢ياٟ ٝي ثبٙيٜ.  50ث٦ ع٤ٍ ٝش٤ٕظ 

٣ٍُ ىٍ ٕبٗ  170ٝشَي سب  2000دييي٥ يوج٢ياٟ، ىٍ ايٖشٖب٨٧بي َٝسيـ إشبٟ اُ اٍسيبؿ  

ىٍػ٦ ٕب١شي ٕدَاى ىٍ ايٖدشٖب٨٧بي ٤٧ا٢ٙبٕدي     -30بثي ٣ ثب ٣ػ٤ى َٕٝبي ّٞشَ اُ اىِاي٘ ٝي ي

ىٍػ٦ ٕدب١شي ٕدَاى ١يدِ ىٍ َٕٝشدَي٠ ٕدبفبر ٣ٍُ ٝب٨٧دبي        40َٝسيـ، ىٍػ٦ كَاٍس٨بي ثبالي 

عٌ ؿ٤ٟ دبٍٓ آثبى ٝالكؾ٦ ٙي٥ إدز. ىا٢ٝد٦ ٤١ٕدبٟ ثدي٠ كدياٍ٘ ٣      سبثٖشبٟ ىٍ ثَهي اُ ٢ٝب

ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى  40َٕٝشَي٠ ٝب٥ ٕبٗ يِ ٢ٝغ٦َ ىٍ كي٣ى كياّظَ ىٍػ٦ كَاٍر َٕىسَي٠ ٣ 

 ٝي ثبٙي. 

ثَإبٓ اعالفبر ايٖشٖب٨٧بي ٤٧ا٢ٙبٕي، ١د٤اكي دٖدز ى٥ٍ ٣ٍى آٍ ٣ ىٙدز ٝندبٟ      

َٕٝشَي٠ ٣ اٍسيبفبر ىا٦٢ٝ ٧بي ٕجالٟ َٕىسَي٠ ٢ٝدبعٌ إدشبٟ ٝلٖد٤ة ٝدي ٙد١٤ي. ٝيدِاٟ       

ٝشَ ىٍ ٕدبٗ ٤١ٕدبٟ ىاٍى ٣  ىٞد٤ٗ     ٝيٚي 600سب  ٣ِ١250الر ػ٤ي ىٍ إشبٟ ث٦ ع٤ٍ ٝش٤ٕظ 

 ث٨بٍ ٣ ُٖٝشبٟ، ى٤ٞٗ ثب١ٍيٕي ٢ٝغ٦َ ٝل٤ٖة ٝي ١٤ٙي. 

ث٦ ٙلبػ ف٤اٍٟ عجيقي، ٝق٣َه سَي٠ ٣ ثٍِٕشَي٠ ٍٙش٦ ٨٧٤ّبي إشبٟ، ٕجالٟ ٣ سبٙ٘  

ٝشدَ ىٍ   4811ٕجالٟ ثدب اٍسيدبؿ   ي.ٝي ثب٢ٙي. ٍٙش٦ ٥٤ّ ٕجالٟ، اىا٦ٝ ٍٙش٦ ٥٤ّ ٥ٍَ ىاك ٝي ثبٙ

ي ٍٙش٦ ٥٤ّ ٤ٍٙبىاك، ث٢ٚيسَي٠ ١َغ٦ إشبٟ ث٦ ٙٞبٍ ٝي آيدي. ٍٙدش٦ ّد٥٤ ىيٖدَ     ٢ٝش٨ي اٙي٦ ٍَٙ

إشبٟ سبٙ٘ ٝي ثبٙي ٦ّ ث٦ ٤ٝاُار ٢ّب٥ٍ ىٍيبي هٍِ اُ ٙٞبٗ ث٦ ػ٤٢ة ّٚيي٥ ٙي٥ إز. اي٠ 

َٕإَ كي٣ى ٍَٙي إشبٟ ثدب اىدِاي٘    ٍٍٙش٦ ٥٤ّ اُ ٢ٝش٨ي اٙي٦ ٍَٙي ٨٧٤ّبي ث١َُي آمبُ ٣ ى

ػ٤٢ة ّٚيي٥ ٝي ٤ٙى ٣ ىٍ هبٍع اُ إشبٟ َٕا١ؼبٛ ث٦ ٍٙش٦ ٨٧٤ّدبي   سيٍيؼي اٍسيبؿ ث٦ عَه

 اٙجَُ ٝي دي١٤يى. 

٣ػ٤ى ٧٤ّٖشب٨١بي َٝسيـ ٣ ٍَاٍ َٕىش٠ آ٨١ب ىٍ ٖٝيَ ػَيب١دبر ٧د٤ايي ٝييشَا١د٦ اي ٣     

٣ ىا٦٢ٝ ٧بيي ثب ؿٚد٦ٞ ٧دبي ىدَا٣اٟ ٍا ٕدجت ٙدي٥       ثَىي اعٚٔ ٙٞبٙي، ثي٘ اُ ٦١ ٝب٥ د٤ٙ٘

 إز. 

ثويِ ك٥ُ٤ ثٖش٦ هٍِ ث٦ ٙٞبٍ ٝي ٣ٍى ٦ّ ّٚي٦ ٣ِ١الر ػ٤ي آٟ س٤ٕدظ  إشبٟ اٍىثي٘ آ 

ّيٚد٤ٝشَ عد٤ٗ ىا١ٍدي     ٣ٍ250ىهب٦١ ٧بي ٤ّؿِ ٣ ثٍِٓ ٝشقيىي ٦ّ اُ ؿ٢ي ّي٤ٚٝشَ سب ثبالي 

ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت ٝش٤ٕدظ     554ّي٤ٚٝشَ ع٤ٗ ٣ كي٣ى  ٣280 ٣ٍى ى٥ٍ ٣ٍى ثب  .سنٌي٦ ٝي ٤ٙى

٣ٍىهب٦١ ىاهٚي إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ ٙٞبٍ ٝي ٣ٍى. ٣ٍىهب٦١ آثي٧ي ٕبال٦١، ع٤ي٘ سَي٠ ٣ دَآة سَي٠ 



 3 

ى٥ٍ ٣ٍى، ٧ٜ ؿ٢ي٠ اُ ٣ٕيـ سَي٠ ك٥ُ٤ آثويِ ثَه٤ٍىاٍ ٝي ثبٙي. ثب٨ٙب٣ٍى يْي ىيَٖ اُ ٣ٍى٧بي 

 َُٝي إشبٟ إز ٦ّ اُ اٍسيبفبر ٍَٙي ٨٧٤ّبي ث١َُي َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى. 

غق ىٍيب ىٍ ٢ّب٥ٍ ٧بي آٍ ٝشَ اٍسيبؿ اُ ٕ 20دٖز سَي٠ ١َغ٦ إشبٟ ىٍ ٙٞبٗ آٟ ثب  

 ىٍ ه٣َػٖب٥ آٍ ٣ ىٍ ىٙز ٝنبٟ ٍَاٍ َٕىش٦ إز. 

اُ ىيَٖ ف٤اٍٟ عجيقي اي٠ إشبٟ ٝي س٤اٟ ث٦ ىٙش٨بي ثٍِٓ ٣ ٤ّؿِ ٝشقيىي ٦ّ ىٍ  

ٝيبٟ ٍٙش٦ ٨٧٤ّبي َٕاىَاُ إشبٟ ٣ ىٍ ١٣ٍي سْبٝ٘ ٤ٍٝى٤ٙ٤ّيِ آ٨١ب ث٦ ٣ػ٤ى آٝي٥ إز اٙب٥ٍ 

ز ٧بي اٍشٞبىي ىٍ إشبٟ ٝي ثب٢ٙي. اٙجش٦ ث٦ ػِ ىٙش٨بيي ّد٦ ىٍ  َّى ٦ّ ثٖشَ ١٤ْٕز ٣ ىقبٙي

ٝل٘ دٔ ٣ٍي آة ىٍيبي هٍِ، ىٍ اطَ سنييَار آة ٣ ٤٧اي ىيَي٦٢ ُٝي٠ ٣ كَّبر سْشد١٤يْي  

ىٙش٨بي ٤ٝػ٤ى ىٍ اي٠ إشبٟ اُ ٣ٕقز  .آٟ ث٦ فٚز ٧٤ّٖشب١ي ث٤ىٟ ٢ٝغ٦َ ث٦ ٣ػ٤ى آٝي٥ إز

بً ث٦ ٤ٍٝر ػ٦ٖٚ ٧بي ٤ّؿِ ٣ ثٍِٓ آثَىشي دبي٧٤ْي ٍبث٘ س٤ػ٨ي ثَه٤ٍىاٍ ١ٞي ثب٢ٙي ٣ ف٤ٞٝ

 ث٦ ؿٜٚ ٝي ه١ٍ٤ي. 

اُ ٨ٝٞشَي٠ ىٙش٨بي إشبٟ اُ ١ؾَ ٣ٕقز ٝي س٤اٟ ىٙز ٝنبٟ ٣ ىٙدز اٍىثيد٘ ٍا ١دبٛ     

ثَى. ىٙز ٝنبٟ ايَاٟ، س٨٢ب ٍٖٞز ٤ّؿْي اُ ٝنبٟ ثٍِٓ ٝي ثبٙدي ّد٦ ٍٖدٞز افؾدٜ آٟ ىٍ     

ىٙز دَثَّز ٣ كبٝٚويِ ىٍ ٝلدي٣ى٥ إدشبٟ    هبُ ػ٤٨ٍٞي آًٍثبيؼبٟ ٍَاٍ َٕىش٦ إز. اي٠

٣ٍىآٍ اُ  ،٧ِاٍ ٧ْشبٍ ٣ٕقز ىاٍى ٦ّ ث٦ ٣ٕي٦ٚ ٨٧٤ّبي ه٤ٕٚ٣َ اُ ػ٤٢ة 350اٍىثي٘ كي٣ى 

َُٝ ثي٠ اٙٞٚٚي ايَاٟ ٣ ػ٤٨ٍٞي آًٍثبيؼبٟ اُ ًَٙ ٝلي٣ى ٙي٥ إز. اي٠ ىٙز ىٍ آٟ ٙٞبٗ ٣ 

 ٤ٕي َُٝ سب ٕبك٘ ىٍيبؿ٦ هٍِ اىا٦ٝ ٝي يبثي. 

 1200يش٦ ٙي، ىٙز ٝنبٟ دٖز سَي٠ ٢ٝغ٦َ إشبٟ ٝل٤ٖة ٝي ٙد٤ى ّد٦   ؿ٢بٟ ٦ّ ٕ 

ٝشَي ٍَاٍ ىاٍى. ٨ٝٞشَي٠ ىٙدز ىيٖدَ إدشبٟ،     100ٝشَ دبيي٠ سَ اُ ىٙش٨بي ىيَٖ ٣ ىٍ اٍسيبؿ 

ىٙز اٍىثي٘ إز ٦ّ ىٍ ثي٠ ىا٦٢ٝ ٧بي ٕجالٟ ٣ ٍٙش٦ ٥٤ّ سبٙ٘ ٣ ث٤ٍِٗ ٍَاٍ َٕىش٦ إدز.  

ٝشَي ٣اٍـ َٕىيي٥ إدز. ىٙدش٨بي    1350شبٍ ىٍ اٍسيبؿ ٧ِاٍ ٧ْ 95اي٠ ىٙز ثب ٣ٕقشي كي٣ى 

 ْٝٚي٠ ٨َٙ ٣ هٚوبٗ ١يِ اُ ىيَٖ ىٙش٨بي ٨ٜٝ إشبٟ ث٦ ٙٞبٍ ٝي ١٣ٍي. 

 25َّٝدِ ٙد٨َي،    ٨ٙ21َٕدشبٟ،   9إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ ٙلبػ سَٖديٞبر ّٚد٤ٍي ىاٍاي    

 آثبىي ىاٍاي ٦٢ْٕ إز. 1875ى٧ٖشبٟ ٣  66ثو٘، 

ف٤ٞٝي ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ، ٙبٝ٘ ١دبٛ، ٨َٕٙدشبٟ،    #، ٝٚوٞبر 1-2ىٍ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $ 

 سقياى ثو٘ ، سقياى ٨َٙ ٣ سقياى ى٧ٖشبٟ ىٍع ٙي٥ إز. 

ٙد٨َ# ٣ ى٧ٖدشبٟ    3ثود٘#، ٙد٨َ $   4ثَإبٓ ايد٠ ػدي٣ٗ، ثيٚدشَي٠ سقدياى ثود٘ $      

 ٣4  3، 2ي٠ ٨َٙ ٣ ّٞشَي٠ سقياى آ٨١ب ثد٦ سَسيدت ثدب    ٖى٧ٖشبٟ# ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ $12ٚٝ

 بٟ ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشب٨١بي ٤ّطَ ٣ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ إشََاٍ يبىش٦ إز. ٨َٙ ٣ ى٧ٖش ،ثو٘
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، 1385ىٍ إدشبٟ اٍىثيد٘، ىٍ ٕدبٗ     ثَإبٓ ثٍَٕي٨بي ٤ٍٝر َٕىش٦، ػٞقيز ٕب٠ّ  

ي. اُ ّد٘ ػٞقيدز إدشبٟ،    ٢د هب٤١اٍ ٍا سٚدْي٘ ٝدي ى٧   ١281301يَ ث٤ى٥ ٦ّ  1225348ثَاثَ 

ىٍٝدي   ١6/41يَ، ٝقبىٗ  ٣509388 ىٍٝي اُ آٟ ىٍ ١َبط ٨َٙي  ١4/58يَ، ٝقبىٗ  715597

 آٟ ىٍ ١َبط ٣ٍٕشبيي ٕب٠ّ ٝي ثب٢ٙي. 

ىٍٝدي اُ آٟ ٍا ٝدَىاٟ ٣    ١3/50يَ، ٝقدبىٗ   ٧615938ٜ ؿ٢ي٠ اُ ّ٘ ػٞقيز إشبٟ،  

١يدَ ػٞقيدز    715597ىٍٝي اُ آٟ ٍا ١ُبٟ سْٚي٘ ٝي ى٢٧دي. اُ   ١7/49يَ، ٝقبىٗ  609410

 ١5/50يدَ، ٝقدبىٗ    361352ٝ٘ ٝدي ٙد١٤ي،   هب٤١اٍ ٍا ٙدب  ٨ٙ170968َي إشبٟ ٦ّ ٝؼ٤ٞفبً 

 ىٍٝي اُ آٟ ٍا ١ُبٟ سْٚي٘ ٝي ى٢٧ي.  ١5/49يَ، ٝقبىٗ  354245ىٍٝي اُ آٟ ٍا َٝىاٟ ٣ 

هدب٤١اٍ ٍا   ١110248يَ ػٞقيز ٣ٍٕدشبيي إدشبٟ ّد٦ ٝؼ٤ٞفدبً      ٧509388ٜ ؿ٢ي٠ اُ  

َ  254992ىٍٝي اُ آٟ ٍا ٝدَىاٟ ٣   ١9/49يَ، ٝقبىٗ  254396سْٚي٘ ٝي ى٢٧ي،  ٝقدبىٗ   ،١يد

 ىٍٝي اُ آٟ ٍا ١ُبٟ سْٚي٘ ٝي ى٢٧ي.  1/50

# ٤ٍٝقيز ٢ٝغ٦َ عَف $إشبٟ اٍىثي٘# ىٍ د٦٢٨ ٤ٍّٚ ٣ ىٍ ١َٚد٦   1-1ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ $ 

 سَٖيٞبر ٕيبٕي إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ ٧َٞا٥ ٤ٍٝقيز ٧َ٨ٙب ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز.  #، 1-2ٙٞب٥ٍ $ 

 
 1384وات وطَسي تا پاياى سال (: هطخصات ػوَهي ضْشستاًْا تشاساس تمسی1-2خذٍل )

تؼذاد  ضْش ضْشستاى سديف

 ضْش

تؼذاد 

 تخص

تؼذاد 

 دّستاى

تؼذاد 

 سٍستا

هساحت 

 )ویلَهتشهشتغ(

 دسصذ

 14 2498 232 11 3 3 سشػیي  -ّیش -اسدتیل اسدتیل 1

 8/9 1758 353 4 2 2 خؼفشآتاد  –تیلِ سَاس  تیلِ سَاس 2

 7/7 1383 334 6 3 2 اصالًذٍص –پاسس آتاد  پاسس آتاد  3

 7/15 2800 189 8 3 3 ّطدیي -ولَس –خلخال  خلخال  4

 4/21 3825 404 12 4 3 الّشٍد -سضي  -هطىیي ضْش هطىیي ضْش 5

 5/11 2059 357 9 3 2 هغاى  گشهي  6

 3/7 1293 125 4 2 2 وَثش وَثش 7

 8/5 1037 117 7 3 2 ًویي  ًویي  8

 8/6 1214 107 5 2 2 ًیش ًیش 9

 100 17867 2218 66 25 21 خوغ

 



 5 

 



 6 
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 تحلیل پستي ٍ تلٌذيْا  :2

 

 

 

 

 

 : عثمات استفاػي، ضیة ٍ خْات ضیة1-2

 

 : سٍش اًدام هغالؼِ 1-1-2

 

، يْٙ٘ ُٝي٠ ٙبٝ٘ ٣اكي٧بي عجيقي ُٝي٠ إز ٦ّ ٧َ ٣اكي سلز َٙايظ ٝٚبث٦ اٍٚيٞد  

ىٍآٝي٥ إز. ث٢بثَاي٠، هب٨ّدب   ٤٧اُىٕي، ىَٕبي٘ ٣ ٨١ٚز س٤ى٥ ٧بي سل٤ٗ يبىش٦ ث٦ ْٙ٘ ىقٚي

ىٍ يِ ٣اكي ْٙ٘ ُٝي٠ ٣ ث٣ٍَي يِ ٢ٕٔ ٝبىٍ ٝقي٠ ٣ ىٍ َٙايظ ٝٚبث٦ سْٚي٘ ٝدي ٙد١٤ي،   

٣يْٕي٨بي ىيِيْي آ١بٟ ١يِ ٝب٢١ي ٧ٜ ٧ٖدش٢ي اُ ايد٠ ٍدَاٍ، ٙدْ٘ ُٝدي٠      ٣  سٚبث٨ي ث٦ ٧ٜ ىاٙش٦

ٙدْ٘  ٝٚوٜ ٢٢ّي٥ هبُ ٣ ٍٕش٢ي ٧بي ٣ٍي آٟ إز. ىٍ اي٠ ٝد٤ٍر ثدب ىا١ٖدش٠ ٣ضدقيز     

ُٝي٠ ٝي س٤اٟ ث٦ ؿ١٤ٖٖي هبُ ٣ ٍٕش٢ي ٧بي ٧َ ٣اكي ْٙ٘ ُٝي٠ ٣ س٤اٟ آٟ ثَاي ّبٍثَي٨دبي  

ا١ٖبٟ ىٍ َُٕٝي٠ دي ثَى، ث٦ فجبٍر ىيَٖ، ٧َ ٣اكي ْٙ٘ ُٝي٠ ىٍ اٍٚيٜ ه٤ى ١ٞبيَٖٚ ٕد٢ٔ ٣  

هبُ ٣ي٥ْ ه٤ى إز. ث٦ ع٤ٍّٚي، سنييَ اٍٚيٜ، سنييَ ٣ضقيز ْٙ٘ ُٝي٠ ٍا ثد٦ ى١جدبٗ ىاٍى. ىٍ   

٤ٍٝر، ثَاي ٧َ اٍٚيٜ، ْٙ٘ ُٝي٠ ٣ي٥ْ آٟ ٍا ثبيي سيٖيَ ٤ٞ١ى. ثب اٝقبٟ ١ؾدَ ثَٝد٤اٍى يدبى    اي٠ 

 .1ٙي٥ ٝي س٤اٟ اؽ٨بٍ ىاٙز ٦ّ ٧َ ٣اكي ْٙ٘ ُٝي٠، ١ٞبيَٖٚ يِ ا٤ّٕيٖشٜ ّالٟ إز

ىٍ ٣اٍـ، س٨ي٦ ٦َٚ١ ْٙ٘ ُٝي٠، دي٘ َٙط اٍُيبثي س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيدِ إدز. ثدَاي س٨يد٦      

٦َٚ عجَبر اٍسيبفي ٢ٝغ٦َ س٨ي٦ ٝي ٤ٙى ٣ دٔ اُ س٨يد٦ ١َٚد٦ ِٝثد٤ٍ،    ٦َٚ١ ْٙ٘ ُٝي٠، اثشيا، ١

ٜ ٦َٚ١ عجَبر ٙيت ٣ عجَبر ػ٨ز ٙيت س٨ي٦ ٝدي َٕى١دي. اُ ٣ٍي    ٕدٌاٍي ١َٚد٦ عجَدبر     ٧د

 ْٙ٘ ٝي ٕيَى.اٍسيبفي ثب ٦َٚ١ عجَبر ٙيت ٣ ػ٨ز ٙيت، ٦َٚ١ ٣اكي٧بي ْٙ٘ ُٝي٠ 

 
 : سٍش تْیِ ًمطِ عثمات استفاع اص سغح دسيا  1-1-1-2

ثَاي س٨ي٦ ٦َٚ١ عجَدبر اٍسيدبفي اُ ٣يْٕي٨دبي هغد٤ط ٝيدَاٟ ٢ٝل٢دي ثد٣ٍَي ١َٚد٦          

س٤د٤َٕاىي إشيبى٥ ٝي ٤ٙى، ث٦ اي٠ سَسيت ٦َٚ١ اي ث٦ ٣ػ٤ى ٝي آيي ٦ّ ٧دَ ٣اكدي ٝؼدِا ٙدي٥     

                                                 
 1381ٝبي٘ َُٕٝي٠، ا١شٚبٍار ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ، ىّشَ ٝؼيي ٝوي٣ٛ ، ٙب٤ٙى٥ آ 1
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ىا٦٢ٝ اٍسيبفي هبٝي ٍا ث٦ ١ٞبي٘ ٝي ٌٕاٍى. هغ٤ط ٝيدِاٟ ٢ٝل٢دي ، ٤١ٕدب١بر اٍسيدبفي      ،٦َٚ١

اهشيبٍ ٝي ٌٕا١ٍي. ثبيي س٤ػ٦ ٤ٞ١ى ٦ّ اٍسيبؿ ١بكي٦ ٤ٍٝى ثٍَٕي ٍا ٝي  ١بكي٦ ٤ٍٝى ثٍَٕي ٍا ىٍ

س٤اٟ ٖٝشَيٞبً اُ ٦َٚ١ س٤د٤َٕاىي ٝٚب٧ي٥ َّى، اٝب اُ آٟ ػب ٦ّ هغد٤ط ٝيدِاٟ ٢ٝل٢دي ى٧ٍدٜ ٣     

٢ُٝدي ثدٌٗ ىٍدز ٣ ٣ٍدز إدز ٣      ٝن٤ٚٗ ٧ٖش٢ي، ٝٚب٧ي٥ ٤١ٕب١بر اٍسيدبؿ ثد٣ٍَي آ١دبٟ ١يب   

ىاى. ثَاي ٤٨ٕٙز ىٍُ ٤١ٕبسبر اٍسيبؿ ىٍ يِ ٢ٝغ٦َ، ٦َٚ١  ١و٤ا٧ي ٕن٧بي ّبٍثَ ٍا دب ه٤إش٦

اٍسيبؿ اٍاضي س٨ي٦ ٝي ٤ٙى. ىٍ ٣اٍـ ثب س٨ي٦ ؿ٢ي٠ ٦َٚ١ اي ٧ٜ ٝي س٤اٟ ٤١ٕدب١بر   –س٤ُيـ ٕغق 

اٍسيبؿ ٍا إٓبٟ سَ ٣ َٕيـ سَ سٚويٜ ىاى ٣ ٧ٜ ٝي س٤اٟ اُ آٟ ىٍ س٨ي٦ ٦َٚ١ ٣اكي٧بي ٠ٖٞ٧ يب 

إز ٣ ىٍ ّبٍ سٚييٌ ١يِ ٤ٍٝى ١يبُ إز، إدشيبى٥  ٝغبٙق٦ ثو٘ اُ ٣اكي٧بي ْٙ٘ ٦ّ ٧يه اي٠ 

 ٤ٞ١ى.

اٍسيبؿ، ١وٖز ثبيي ىا٢ٝد٦ ٤١ٕدبٟ عجَدبر ٣ يدب سقدياى       –ثَاي س٨ي٦ ٦َٚ١ س٤ُيـ ٕغق  

 عجَبر ٤ٍٝى ا١شؾبٍ ٍا سقيي٠ ٤ٞ١ى. 

سقياى عجَبر اٍسيبؿ اُ ٕغق ىٍيب ٣ ٤١ٕبٟ اي٠ عجَبر ثٖشٖي ث٦ ٧يه ثٍَٕي، َٝيدبٓ   

ٝق٦ ٧بي ٕيدب٧ي ثدب اٍسيدبؿ اُ    ٢ٝبثـ ٝليغي ٣ ْٙ٘ َُٕٝي٠، ٝيِاٟ ٧ٖٞشٖي ػب٦َٚ١، ٣ضقيز 

 ٕغق ىٍيب، ٤١ؿ ّبٍثَي٨بي ٤ٍٝى ا١شؾبٍ ىٍ اٍُيبثي ٣ ث١َب٦ٝ ٍيِي إشيبى٥ اُ َُٕٝي٠ ىاٍى. 

عجَد٦ ثد٦    8ثَإبٓ ا٧ياه ٤ٍٝى ١ؾَ ىٍ اي٠ ٝغبٙق٦، ٢ٝبٕت سَي٠ عجَبر اٍسيبفي ىٍ  

 . َٙف ُيَ دي٨٢ٚبى َٕىيي٥ إز

 
 استفاع اص سغح دسيا )هتش( وذ عثمات استفاػي

 1000ووتش اص  1

2 1400-1000 

3 1800-1400 

4 2200-1800 

5 2600-2200 

6 3000-2600 

7 3400-3000 

 هتش 3400تیطتش اص  8

 
 سٍش تْیِ ًمطِ عثمات ضیة  : 2-1-1-2

ت ٝي ثبٙدي. ١َٚد٦   هغ٤ط ٝيِاٟ ٢ٝل٢ي ىٍ ٦َٚ١ ٧بي س٤د٤َٕاىي، ١ٞبيَٖٚ سنييَار ٙي 

س٤د٤َٕاىي ثب ٣يْٕي٨بي هغ٤ط ٝيِاٟ ٢ٝل٢ي ه٤ى ١ٞبيَٖٚ سنييَار ٙيت إز. ٣ٙي ٦َٚ١ عجَد٦  

ث٢يي ٙيت اٍاضي ثب ٤٨ٕٙز ثيٚشَ ٣ضقيز ٙيت اٍاضي ٍا ث٦ ّبٍثَ ٢ٝشَ٘ ٝدي ٢ّدي. اُ ٕد٤ي    

ٌ  100ىيَٖ، ٙيت ٧بي يِ ١بكي٦ ٠ْٞٝ إز اُ ٝيَ سب ثي٘ اُ  ا ىٍٝي ٤١ٕبٟ ىاٙش٦ ثب٢ٙي، ٙد
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ثَاي ّب٧٘ ىاىٟ اي٠ ٤١ٕبٟ ٣ٕيـ ٣ ٧ٜ ؿ٢ي٠ ه٤ا١يٟ ٍاكز سَ، ٠ٙ٣ٍ سَ ٣ ٕدَيـ سدَ ٙديت    

 ث٣ٍَي ٦َٚ١ س٤د٤َٕاىي إز ٦ّ ٦َٚ١ عجَبر ٙيت س٨ي٦ ٝي َٕىى. 

اُ ٦َٚ١ عجَبر ٙيت ىٍ سْٚي٘ ٣اكي٧بي ْٙ٘ ُٝي٠ إشيبى٥ ٝي ٤ٙى ٣ اي٠ ٦َٚ١ يْي  

 سٚييٌ ٝل٤ٖة ٝي َٕىى.  اُ ٨ٝٞشَي٠ الي٦ ٧بي اعالفبسي $ىضبيي# ىٍ ّبٍ

ثب ىاٙش٠ ٦َٚ١ عجَبر ٙيت ث٦ ٧َٞا٥ ٦َٚ١ عجَبر ٕبيَ ف٤اٝ٘ ٝي س٤اٟ ٍاكدز سدَ ثد٦     

 اٍُيبثي ٣ ٕذٔ ث١َب٦ٝ ٍيِي إشيبى٥ اُ َُٕٝي٠ دَىاهز.

اُ اي٠ ٣ٍ، دي٘ اُ س٨ي٦ ٦َٚ١ عجَبر ٙيت، ١وٖز ثبيي ٤١ٕبٟ عجَبر ٣ يب سقياى عجَبر  

ثٖدشٖي ٖٝدشَيٜ ثد٦      سقياى عجَبر ٦َٚ١ ٙيت ٣ ٤١ٕبٟ اي٠ عجَدبر، ٤ٍٝى ا١شؾبٍ ٍا سقيي٠ ٤ٞ١ى. 

٧يه ثٍَٕي، ٣ضقيز ٢ٝبثـ ٝليغي ٣ ْٙ٘ َُٕٝي٠، ٤١ؿ ّبٍثَي٨بي ٤ٍٝى ا١شؾبٍ ىٍ اٍُيدبثي ٣  

 ث١َب٦ٝ ٍيِي إشيبى٥ اُ َُٕٝي٠ ٣ َٝيبٓ ٦َٚ١ ىاٍى. 

ثد٦   ٢ٝبٕت سَي٠ ٣ ٝق٤ٞٗ سَي٠ عجَد٦ ث٢ديي ٙديت    ،ثَإبٓ ثٍَٕي٨بي ث٦ فٞ٘ آٝي٥ 

 َٙف ُيَ إز: 

 
 دسصذ ضیة  وذ عثمات 

1 2-0 

2 5-2 

3 8-5 

4 12-8 

5 15-12 

6 20-15 

7 30-20 

8 65-30 

 65تیص اص  9

 
 )خْت ضیة(: سٍش تْیِ ًمطِ خْت ّاي خغشافیايي 3-1-1-2

ثَاي س٨ي٦ ٦َٚ١ ػ٨ز ٧بي ػنَاىيبيي ١يِ اُ ٣يْٕي٨دبي هغد٤ط ٝيدِاٟ ثد٣ٍَي ١َٚد٦       

ضبى٦ ٕبيَ ٣يْٕي٨بي اي٠ ٦١٤ٕ ٦َٚ١ ٧ب إشيبى٥ ٝي ٤ٙى. ٣يْٕي٨دبي ىيٖدَ ١َٚد٦    س٤د٤َٕاىي ث٦ ا

٧بي س٤د٤َٕاىي ٦ّ ىٍ اي٠ ٤ٍٝى ث٦ ّبٍ َٕىش٦ ٝي ١٤ٙي فجبٍر اُ ٣ٍىهب٦١، ٧َ٨١ب ٣ آثَا٦٧ ٧دب ٣  

ػ٨ز إٓبٟ سدَ   ث٦ هغ٤ط يب٨ٙب ٣ ١ل٥٤ اٍسجبط يبٗ ٣ ٦ٍٚ ٧ٖش٢ي. س٨ي٦ ٦َٚ١ ػ٨ز ٧بي ػنَاىيبيي

 ٦٢ ٧ب ٣ ٧ٜ ؿ٢ي٠ ىٍ ٦َٚ١ ٕبُي ٣اكي٧بي ْٙ٘ ُٝي٠ الُٛ ٣ ض٣ٍَي ٝي ثبٙي. ىييٟ ػ٨ز ىاٝ

عجَد٦ ػ٨دز ىٍ    5عج٦َ ػ٨ز ٣ كياٍ٘  9ىٍ س٨ي٦ ٦َٚ١ ػ٨ز ٧بي ػنَاىيبيي كياّظَ  

١ؾَ َٕىش٦ ٝي ٤ٙى ٦ّ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٧يه اُ ثٍَٕي، ٣ضقيز ّئ٤َٝى٤ٙ٤ّي ٣ ْٙ٘ ُٝدي٠ آثويدِ   
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بٍ ثَاي اٍُيبثي ٣ ث١َب٦ٝ ٍيِي َُٕٝي٠، َٝيدبٓ ١َٚد٦ ٣   ٤ٍٝى ثٍَٕي، ٤١ؿ ّبٍثَي٨بي ٤ٍٝى ا١شؾ

 ٝي س٤اٟ يْي اُ آ٨١ب ٍا ا١شوبة ٤ٞ١ى.  ،ٝيِاٟ ٧ٞجٖشٖي ػ٨ز ػنَاىيبيي

عج٦َ ث٦ َٙف ُيَ ٕد٥٣َ   5ر ٤ٝػ٤ى ث٦ بىٍ اي٠ ٝغبٙق٦ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٤ٝاٍى ى٤ً اٌَّٙ، ػ٨ 

 ث٢يي ٙي٥ ا١ي. 

 
 خْت خغشافیايي وذ عثمات 

 تذٍى خْت  1

 ل ضوا 2

 ضشق 3

 خٌَب  4

 غشب  5
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 استفادُ اص سٍش تاًه اعالػات خغشافیايي دس تْیِ ًمطِ ّا : 4-1-1-2

اٍقدي ٣ اٍائد٦ آٟ ىٍ ٍبٙدت    اُ عَيٌ ٕدبى٥ ٕدبُي ى١يدبي ٣    GISس٨ي٦ دبيٖب٥ ىاى٥ ٧ب ىٍ  

ى ٝدي ٕدَىى. ىٍ ى١يدبي ٣اٍقدي     ٧بي ْٝب١ي $٢٧يٕي# ٣ س٤ٝييي دييي٥ ٧دبي ٝوشٚدو، ايؼدب    ىاى٥

ب ث٣ٍَي د٤ٕش٦ ُٝي٠ ٍَاٍ ىا١ٍي. ىٍ اي٠ ٣ضقيز ٤ٍٝقيز ١َبط ٍا ث٦ ٕبىٕي ٝي سد٤اٟ اُ  ٨دييي٧

 عَيٌ ع٤ٗ ٣ فَٟ ػنَاىيبيي آ٨١ب ٝٚوٜ ٤ٞ١ى. 

 

 ٍرٍد دادُ ّا : ()الف

ىٍ اي٠ َٝك٦ٚ ىاى٥ ٧بي ُٝي٠ َٝػـ $٦ّ امٚت ث٦ ْٙ٘ ٦َٚ١ ٧دبي ّبمدٌي، فْٖد٨بي     

ىاى٥ ٧بي س٤ٝييي ث٦ اعالفبر ٍبث٘ سنٌيد٦ ىٍ ٝلديظ   ٤٧ايي يب سٞب٣يَ ٝب٤٧ا٥ٍ اي ا١ي# ث٦ ٧َٞا٥ 

GIS  ٥سجيي٘ ٝي ١٤ٙي. اُ ٨ٝٞشَي٠ اثِا٧ٍبي ٝييي ىٍ اي٠ ٍإشب ٝي س٤اٟ ث٦ ىٕشٖب٥ ٤ٍٍٝي ٢٢ّدي، 

 ىٕشٖب٥ ا٢َْٕ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ طجز س٤ٕظ ٝيل٦ ّٚيي ّبٝذي٤سَ اٙب٥ٍ َّى. 

 

 ًقؾِ ؽية  )ب (:

٤ٍٍٝي اٍسيدبؿ ٣ ىبٝد٦ٚ آ٨١دب اُ ٧دٜ،      ثَإبٓ اٍسيبؿ ١َبط ىٍ ٝيٗ GISس٤اثـ ٙيت ىٍ  

ٙيت ٍا ثَاي ٧َ يِ اُ ٨ٙ٤ٕٚب ٣ يب ٣اكي٧بي ٤ّؿِ ٝظٚظي ٝلبٕج٦ ٝي ١ٞبيي. ٝلبٕج٦ ٙيت ٝي 

س٤ا١ي ثَكٖت ىٍػ٦ ٣ يب ىٍٝي ثبٙي. اٍُٗ ٧َ ٤ٕٚٗ ىٍ ٦َٚ١ ٙيت ٝقبىٗ ٙديت ٝش٤ٕدظ آٟ   

 ا ١ٚبٟ ٝي ى٧ي. ٙيت ٣ٍاكي ه٤ا٧ي ث٤ى. ْٙ٘ ُيَ ا٤ٍٖٙيش٨ٞبي ثْبٍ ٍىش٦ ػ٨ز ٝلبٕج٦ 
22 )/()/( dydzdxdznmrise  

Rise- nm The slope  

(dz/dx)    The difference in altitude in the x direction [m] 

(dz/dy)    The difference in altitude in the y direction [m] 

 

)*8(

))2()2((
)/(

spacingmeshx

ifcgda
dxdz




  c b a 

f e d 

i h g 

 

)*8(

))2()2((
)/(

spacingmeshy

ihgcba
dydz




 

(dz/dx)             The difference in altitude in the x direction [m] 

(dz/dy)             Difference in altitude in the diretion [m] 

"a" through "1" Represents the z- value in the window 

x- msh- spacing Cell length in the x direction [m] 

y- mesh- spacing Cell length in the y direction [m] 

 

slope (degrees) = arctan (slope(%)) 
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ثَاي س٨ي٦ ٦َٚ١ عجَبر ٙيت ىٍ اثشيا ٤١ٕبٟ عجَبر سقيي٠ ٣ ثَإبٓ ثٍَٕي ٧بي ث٦ فٞ٘ آٝي٥ 

ٙديت س٨يد٦   ثد٣ٍَي ١َٚد٦    ٢ٝReclassifyبٕت سَي٠ ٣ ٝق٤ٞٗ سَي٠ عجَبر ٙيت ثب افٞبٗ سبثـ 

 ٤ٙى.  ٝي

 

 تْيِ ًقؾِ تَپَگزافي رقَهي ٍ هذل رقَهي ارتفاع ) ج (: 

اٍياٛ ث٦ ا٠ْٕ ١َٚد٦ ٝد٤ٍى ١ؾدَ ٣ فٞٚيدبر      50000/1ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ س٨ي٦ ٦َٚ١ س٤د٤َٕاي  

ٝشَ دٔ اُ سقيي٠ ٕيٖشٜ ٝوشٞبر ثَاي ١َٚد٦   ٤ٍٍ20ٝي ٕبُي هغ٤ط ٢ّش٤ٍ ثب ىب٦ٚٝ اٍسيبفي 

٧بي ا٠ْٕ ٙي٥، َٕىيي. ىٍ ٨١بيز اعالفبر اٍسيبفي َٝث٤ط ث٦ ٧َ يدِ اُ هغد٤ط ثد٦ ٝد٤ٍر     

ثٍَٕدي ٧دب، ٝغبٙقدبر ٣ ث١َبٝد٦      اعالفبر س٤ٝييي ٦َٚ١ س٤د٤َٕاىي ٣اٍى ٙي. إبٓ ٣ دبي٦ اّظَ

ؽب٧َي ١ؾيَ اٍسيبؿ، ٙيت، ػ٨دز ٣   يٍيِي٨بي َٝسجظ ثب اٍاضي إٓب٧ي اُ ٣ضقيز ٣ ٝٚو٦ٞ ٧ب

٣ اي٠ ٝغبٙقبر ثب َٝٚز ٣ َٝه ٣ٍز ُيبى ث٦ ٤ٍٝر ىٕدشي   GIS... ٝي ثبٙي. سب ٍج٘ اُ س٤ٕق٦ 

ر ثدب ٝدلز ٣   بٝغبٙقاي٠  GISثَإبٓ ٦َٚ١ ٧بي س٤د٤َٕاىي س٨ي٦ ٝي ٙي١ي. ثب س٤ٕق٦ ٣ سْبٝ٘ 

ث٦  ٍا (DEM) 1َٕفز ُيبىي ثب إشيبى٥ اُ ٝيٗ ٤ٍٍٝي اٍسيبؿ ا١ؼبٛ ٝي ١٤ٙي. ٝيٗ ٤ٍٍٝي اٍسيبؿ

ثيب١ي ٕبى٥ ٝي س٤اٟ يِ ٦َٚ١ ٤ٍٍٝي ىا١ٖز ٦ّ كب٣ي اٍسيبؿ سٞبٝي ١َبط سلدز د٤ٙد٘ هد٤ى    

ْبٍ ثَى٥ ٙي. اُ ث 3، الىال2ٛث٤ٕي٦ٚ ٝيَٚ 1985إز. فجبٍر ٝيٗ ٤ٍٍٝي اٍسيبؿ، ا٣ٙي٠ ثبٍ ىٍ ٕبٗ 

آٟ ُٝبٟ سب٤٢ّٟ ديَٚىش٨بي ُيبىي ىٍ ٨ٙ٣ٍب ٣ ّبٍثَى٧بي آٟ ىٍ ف٤ٚٛ ُٝدي٠ ٝد٤ٍر َٕىشد٦    

4إز. ٝيٗ ٤ٍٍٝي ف٤اٍٟ 
(DTM)        فجبٍر اُ ١ٞدبي٘ ٍٍد٤ٝي ٝشني٧َدبي د٤ٕدش٦ ٕدغق ُٝدي٠

ثبٙي ٦ّ ٝديٗ ٍٍد٤ٝي اٍسيدبؿ ثق٢د٤اٟ ثوٚدي اُ آٟ، س٨٢دب ىاى٥ ٧دبي اٍسيدبفي ُٝدي٠ ٍا ىٍ           ٝي

 ى. ١ٞبي٘ ٦ٕ ثقيي ُٝي٠ ٢ٝؾَ، ٣ٍاثظ ثي٠ هبُ ٣ ْٙ٘ ُٝي٠ ٍا آْٙبٍ ٝي ٕبُى. ٕيَ ثَٝي

ال٦ُٝ ايؼبى ٝيٗ ٤ٍٍٝي اٍسيبؿ ىٍ اهشيبٍ ىاٙدش٠ ىاى٥ ٧دبي ا٣ٙيد٦ اٍسيدبفي ٝدي ثبٙدي.        

هغ٤ط سَاُ اٍسيبؿ ٦َٚ١ ٧بي س٤د٤َٕاىي، ىاى٥ ٧دبي كبٝد٘ اُ سَاُيدبثي ٧دب $١َٚد٦ ثدَىاٍي# ٣       

٧بي ٢ٝؾٜ ٣ يب ١ب٢ٝؾٜ ٝي س٤ا١ي ثد٦ ف٢د٤اٟ ىاى٥ ٧دبي ا٣ٙيد٦ اٍسيدبفي       ٧بي اٍسيبفي ثب ٙج٦ْ ١َغ٦

ػ٨ز ٕبهز ٝيٗ ٤ٍٍٝي اٍسيبؿ ٤ٍٝى إشيبى٥ ٍَاٍ ٕي١َي. ىٍ ىَاي٢ي س٨ي٦ ٝيٗ ٤ٍٍٝي ىاى٥ ٧بي 

٣ي٥ْ ى١٣ٍيبثي ث٦ سٞبٝي ٕغق سقٞيٜ ىاى٥ ٝي ١٤ٙي. ىٍ  ياٍسيبفي ا٣ٙي٦ $هغ٤ط ٣ ١َبط# ث٦ ٨ٙ٣ٍب

. ا٥ُ٣َٝ ٝيٗ ٍٍد٤ٝي اٍسيدبؿ ٍا ثدب    ٥ إزإشيبى٥ ٙي 1:50000د٤َٕاىي اي٠ ثٍَٕي اُ هغ٤ط س٤

إشيبى٥ اُ ىش٤َٕاٝشَي ٤ٍٍٝي ٖٝشَيٞبً اُ فْٖد٨بي ٧د٤ايي ٣ يدب ثدب إدشيبى٥ اُ سٞدب٣يَ ٍٍد٤ٝي        

 إشَي٤ْٕ٤دي ٝب٤٧ا٥ٍ اي ١يِ ٝي س٤اٟ س٨ي٦ ٤ٞ١ى. 

                                                 
1- Digital Elevartion Model 
2
- Miller 

3
- Laflam 

4
- Digital Terrain Model 
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 ،٤ايي $ٝي٣َّْٚيٞدب# ٦َٚ١ عجَبر اٍسيبفي ثب س٤ػ٦ ث٦ سبطيَ اٍسيدبؿ ىٍ سنييدَار آة ٣ ٧د    

ثد٣ٍَي   Reclassifyد٤ٙ٘ ٕيب٧ي $سَاّٜ ٣ س٤٢ؿ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي# ٢ٝغ٦َ سقيي٠ ٣ ثدب افٞدبٗ سدبثـ    

 س٨ي٦ ٝي ٤ٙى.  ٦َٚ١Arc  GIS ٝيٗ ٤ٍٍٝي اٍسيبؿ ىٍ ٝليظ ١َٛ اىِاٍ 

 

 ًقؾِ جْت ) د (: 

ٝي ثبٙي  ث٦ ٝي٤٨ٛ آُي٤ٞر هظ ثٍِٕشَي٠ ٙيت ٧َ ٤ٕٚٗ يب ٣اكي ٤ّؿِ ٝظٚظي ،ػ٨ز 

ٍبث٘ ٝلبٕج٦ ٝي ثبٙي. ىا٦٢ٝ ا٨ٍُٙبي ٦َٚ١ ػ٨ز ٝي س٤ا١ي  GIS، ثب إشيبى٥ اُ سبثـ ػ٨ز ىٍ ٦ّ

اُ ٣اكي٧بي ىيَٖ ػيا ٝي ٙد٤ى. ايد٠    -1ثبٙي. ثقال٥٣ ٢ٝبعٌ ثي٣ٟ ٙيت ثب اٍُٗ  0-360ثي٠ 

َ   ٦َٚ١ ٧ب ٍا ٝي  س٤اٟ ثب سبثـ عج٦َ ث٢يي ث٦ عجَبر د٢غ يب ٦١ ٕب٦١ عج٦َ ث٢يي ٤ٞ١ى. ثٍِٕشدَي٠ اطد

ػ٨ز ٙيت ىٍ ٝيِاٟ ىٍيبىز ٤١ٍ ٣ ا١َّي ه٤ٍٙيي ٣ اطَار ١بٙي اُ آ٨١ب، اُ ػ٦ٚٞ ديياي٘ اٍٚيٜ 

 ٣ يب ٤ٝضقي ٝي ثبٙي. 
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 : عثمات استفاػي، ضیة، خْت ضیة دس استاى اسدتیل2-2

 

 مات استفاػي دس استاى اسدتیل : عث1-2-2

 

َبر اٍسيبفي ىٍ ٕغق ىٍ اي٠ ٝغبٙق٦ ثَإبٓ ٨ٙ٣ٍبي اٍاي٦ ٙي٥، ٖٝبكز ٧َ يِ اُ عج 

عجَبر  ،# 2-1ث٦ ٧َٞا٥ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ $  ،#2-1إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ ىٕز آٝي٥ ٦ّ ىٍ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $ 

 اٍسيبؿ ىٍ اي٠ إشبٟ اٍاي٦ َٕىيي٥ إز. 

ىٍٝي اُ ٕغق إشبٟ اُ ١ؾَ اٍسيبؿ ىٍ  6/75ؿ٢بٟ ٦ّ ىٍ اي٠ ػي٣ٗ ٝالكؾ٦ ٝي َٕىى،  

ىٍٝدي اُ ٕدغق إدشبٟ ىٍ عجَد٦      3/14شدَ اٍسيدبؿ،   ٝ 1800سب  1000عجَبر اٍسيبفي ّٞشَ اُ 

ىٍٝي اُ ٕغق إشبٟ ١يِ ىٍ عجَدبر اٍسيدبفي    1/10ٝشَ ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي.  1800-2200اٍسيبفي 

 ٝشَ ٍَاٍ ىا١ٍي.  2200ثيٚشَ اُ 
 

 (: هساحت عثمات استفاػي )استفاع اص سغح دسيا تِ هتش( دس استاى اسدتیل   2-1خذٍل ) 

 سصذد ٍسؼت عثمات استفاػي

 3/28 504773 1000ووتش اص 

1400-1000 398017 4/22 

1800-1400 443398 9/24 

2200-1800 253876 3/14 

2600-2200 109911 2/6 

3000-2600 43564 4/2 

3400-3000 14541 8/0 

 7/0 11920 3400تیطتش اص 

 100 1780000 هساحت ول
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 : عثمات ضیة دس استاى اسدتیل 2-2-2

 

بٓ ٨ٙ٣ٍبي اٍاي٦ ٙي٥ ىٍ دي٘، ٖٝبكز ٧َ يِ اُ عجَبر ٙيت ىٍ ٕغق إدشبٟ  ثَإ 

#، ددَا٢ّ٘   2-2، ثد٦ ٧ٞدَا٥ ١َٚد٦ ٙدٞب٥ٍ $      # 2-2اٍىثي٘ ث٦ ىٕز آٝي٥ ٦ّ ىٍ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $

 عجَبر ٙيت ىٍ ٕغق اي٠ إشبٟ اٍاي٦ ٙي٥ إز. 

ٙيت ثي٠ ىٍٝي اُ ٕغق إشبٟ ىاٍاي  ٦ّ5/47 ىٍ اي٠ ػي٣ٗ ٝالكؾ٦ ٝي َٕىى، ؿ٢بٟ  

 8/17ىٍٝدي ثد٤ى٥ ٣    15-30سدب   12-15ىٍٝي ىاٍاي ٙيت ثي٠  7/34ىٍٝي،  8-12سب  2-0

ىٍٝي ٝي ثبٙي ٦ّ اٍاضي ٣اٍـ ىٍ  ٣65 ثي٘ اُ  30-65ىٍٝي اُ ٕغق إشبٟ ىاٍاي ٙيت ثي٠ 

 ي. ٢اي٠ ٙيت ثَاي إشيبى٥ ىٍ ٧يـيِ اُ ّبٍثَي٨بي اٝٚي ٢ٝبٕت ١ٞي ثبٙ

 
 یة دس استاى اسدتیل(: هساحت عثمات ض 2-2خذٍل ) 

 دسصذ هساحت )ّىتاس( یةعثمات ض 

2-0 312344 55/17 

5-2 301710 95/16 

8-5 113722 39/6 

12-8 118155 64/6 

15-12 33421 88/1 

30-15 583778 80/32 

65-30 310598 45/17 

 35/0 6270 دسصذ  65تیص اص 

 100 1779996 هساحت ول 
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 ى اسدتیل : خْات ضیة دس استا3-2-2

 

ثَإبٓ ٨ٙ٣ٍبي اٍاي٦ ٙي٥ ىٍ دي٘، ٖٝبكز ٧دَ يدِ اُ عجَدبر ػ٨دبر ػنَاىيدبيي       

#، اٍاي٦ ٙي٥ إز. ؿ٢دبٟ ّد٦ ىٍ ايد٠    2-3$ٙيت# ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٝلبٕج٦ ٣ ىٍ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $

ىٍٝي اُ ٕغق إشبٟ ٍا اٍاضي ثدي٣ٟ ػ٨دز $ىٙدز# سٚدْي٘      9/38ػي٣ٗ ٝالكؾ٦ ٝي َٕىى، 

 ى٢٧ي.  ٝي

 دَا٢ّ٘ عجَبر ػ٨بر ػنَاىيبيي ٍا ىٍ ٕغق إشبٟ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي.   #، 2-٥3 $٦َٚ١ ٙٞبٍ 

 
 (: هساحت عثمات خْت خغشافیايي دس استاى اسدتیل 2-3خذٍل ) 

 دسصذ هساحت )ّىتاس( عثمات خْت ضیة 

 9/38 7/690850 تذٍى خْت )دضت(

 4/20 1/363089 ضوال 

 8/13 4/245014 ضشق 

 3/11 9/201558 خٌَب 

 6/15 7/277891  غشب

 100 8/1778404 هساحت ول 
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 : ًمطِ ٍاحذّاي ضىل صهیي3-2

 

 : سٍش تْیِ ًمطِ ٍاحذّاي ضىل صهیي 1-3-2

 

ْٙ٘ ُٝي٠، ٙبٝ٘ ٣اكي٧بي عجيقي إز ٦ّ ٧َ ٣اكي ٣ يب ثوٚي اُ ُٝدي٠، ٙدْ٘ ٕد٦     

ثقدي ثد٣ٍَي    ثقيي ٢ٝلَٞ ث٦ ه٤ى ٍا ىاٍى. ثَاي آٟ ٦ّ ثش٤اٟ اْٙبٗ ٦ٕ ثقيي ُٝدي٠ ٍا ىٍ ى٣ 

ٍايب٦١ ٣ ٦َٚ١ ١ٞبي٘ ىاى ٣ ثش٤اٟ اُ آٟ ىٍ ٢ٙبٕبيي ٢ٝبثـ ا٤ٙ٤ّّيِ ٣ ٧ٜ ؿ٢ي٠ ىٍ اٍُيبثي س٤اٟ 

ا٤ٙ٤ّّيِ ٤ٍٝى إشيبى٥ ٍَاٍ ىاى، ثبيي ثش٤اٟ اي٠ اػِا ٍا سؼِي٦ ٣ ثب يْدييَٖ سٚييدٌ ١ٞد٤ى سدب ىٍ     

ثدب ٝديٗ ٧دبي    ٨١بيز ثَإبٓ ٣اكي٧بي ْٙ٘ ُٝي٠، ١ٖجز ث٦ سلٚيد٘ اعالفدبر ٣ َٝبيٖد٦ آٟ    

 ٝي٣َٟ ثَاي ٧َ ّبٍثَي َٝبي٦ٖ َّى. 

ثَاي٠ إبٓ، ثَاي س٨ي٦ ٦َٚ١ ٣اكي٧بي ْٙ٘ ُٝي٠ الُٛ إز ّد٦ ١َٚد٦ ٧دبي عجَدبر      

ٙيت، عجَبر اٍسيبؿ ٣ ػ٨ز ٧بي ػنَاىيبيي ٦ّ اػِاي سؼِي٦ ٙي٥ آٟ ٧ٖش٢ي، ثب يْييَٖ سٚييدٌ  

بى٥ ٝدي ٙد٤ى. ّدبٍ ٣ٍي ٧دٜ     ١٤ٙي. ثَاي سٚييٌ ٦ٕ ٦َٚ١ يبى ٙي٥ اُ ٣ٍٗ ٣ٍي٨ٜ ٕدٌاٍي إدشي  

ٌٕاٍي ١يِ ث٦ ى٣ ٙي٥٤ ؿ٢ي سَّيجي ٣ ٙي٥٤ ى٣ سَّيجي ٤ٍٝر ٝي ٕيَى ٦ّ ثب س٤ػ٦ ث٦ ايد٠ ّد٦   

ٙي٥٤ ؿ٢ي سَّيجي ديـيي٥ سَ ث٤ى٥ ٣ اْٝبٟ هغب ىٍ آٟ ٝلشٞد٘ إدز، ٙدٌا ٙدي٥٤ ؿ٢دي سَّيجدي       

 ى٥ ٙي٥ إز:دي٨٢ٚبى ١ٞي ٤ٙى ٣ ىٍ اي٠ ٝغبٙق٦ ١يِ اُ ٙي٥٤ ى٣ سَّيجي ث٦ َٙف ُيَ إشيب

ىٍ اي٠ ٣ٍٗ، اثشيا ٦َٚ١ عجَبر اٍسيبؿ اُ ٕغق ىٍيب ٣ عجَدبر ىٍٝدي ٙديت ٣ٍي ٧دٜ      

ٌٕاٍي ٣ سٚييٌ ٙي٥ إز ٣ ٕذٔ ٦َٚ١ سٚييٌ ٙي٥ $٦َٚ١ ٣اكي َٝيٝبسي ٙدْ٘ ُٝدي٠# ثد٣ٍَي    

٦َٚ١ ػ٨ز ػنَاىيبيي ٍَاٍىاى٥ ٙي٥ إز. ٝل٘ ٣ٍي ٧ٜ ٌٕاٍي ٣ سٚييٌ ٨١بيي ثَاي ىٕز يبثي 

 ي٧بي ْٙ٘ ُٝي٠ ٤ٍٝر ٝي دٌيَى. ث٦ ٦َٚ١ ٣اك

ب ض٣ٍَي إز سدب ٧دَ يدِ اُ دٚدي     ثَاي ّب٧٘ اٙشجب٥ ٣ اػَاي ١ؾبٛ ٢ٝي س٨ي٦ ٦َٚ١ ٧ 

٧بيي ٦ّ اُ سٚييٌ ٦َٚ١ ٧بي عجَبر اٍسيبؿ اُ ٕغق ٣ عجَبر ٙيت $٦َٚ١ ٣اكي٧بي َٝيٝبسي  ٤ٕٟ

 ْٙ٘ ُٝي٠# ّيٌٕاٍي ١٤ٙي. 

اُ « ىٕدش٤ٍاٙقٞ٘ ٝغبٙقدبر  »بٓ ثَاي ّيٌٕاٍي ٣اكي٧بي َٝيٝبسي ٙدْ٘ ُٝدي٠ ثَإد    

 # إشيبى٥ ٙي٥ إز. 1366ى٤َٝٗ ُيَ $ٝوي٣ٛ 
E= J (I-1)+Ji 

 E; ّي يب ٙٞب٥ٍ ٣اكي سَّيت ٙي٥ 

 J; سقياى ّ٘ عجَبر ٦َٚ١ ُيَي٠ 

 I; ٙٞب٥ٍ عج٦َ ٦َٚ١ ٣ٍيي 

 Ji; ٙٞب٥ٍ ٦َٚ١ ُيَي٠ 
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 ٍاحذّاي ضىل صهیي دس استاى اسدتیل :2-3-2

 

كبٙدز ٣اكدي    190ى٤ً، ىٍ ٝؼ٤ٞؿ ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘ ثَإبٓ ٣ٍٗ اٍاي٦ ٙي٥ ىٍ  

#، ّي ٧َ يِ اُ ٣اكدي٧بي ٙدْ٘ ُٝدي٠    2-4ْٙ٘ ُٝي٠ ٢ٙبٕبيي َٕىيي٥ ٦ّ ىٍ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $

ثَإبٓ ّي ٙيت، ػ٨ز ٙيت ٣ اٍسيبؿ ٝقَىي ٙي٥ ٣ ٖٝبكز ٧دَ يدِ اُ ّدي٧بي ٣اكدي٧بي     

 ْٙ٘ ُٝي٠ ١يِ ٝلبٕج٦ ٣ اٍاي٦ َٕىيي٥ إز. 

٨١٤ٕب دٚيز ٦ّ ٦َٚ١ ٣اكي٧بي ْٙ٘ ُٝي٠ ث٦ ىٙي٘ هَى ث٤ىٟ ثقضي الُٛ ث٦ س٤ضيق إ 

 اٍاي٦ َٕىيي٥ إز.  CDٍبثٚيز اٍائ٦ ث٣ٍَي ٦َٚ١ ّبمٌي ٍا ١ياٙش٦، ثيي٠ ٙلبػ ث٦ ٤ٍٝر 

 
 (: ٍاحذّاي ضىل صهیي 2-4خذٍل ) 

 ضواسُ سديف وذ ٍاحذ ضىل صهیي وذ ضیة وذ خْت ضیة وذ استفاع هساحت تِ ّىتاس

7/117652 1 1 1 1 1 

7/96084 2 1 1 6 2 

7/26675 3 1 1 11 3 

8/671 4 1 1 16 4 

8/162 5 1 1 21 5 

8/47 6 1 1 26 6 

0/12 7 1 1 31 7 

5/85320 1 1 2 41 8 

5/75503 2 1 2 46 9 

0/76472 3 1 2 51 10 

5/8125 4 1 2 56 11 

8/650 5 1 2 61 12 

5/210 6 1 2 66 13 

3/82 7 1 2 71 14 

3/14 8 1 2 76 15 

2/36058 1 1 3 81 16 

7/36872 2 1 3 86 17 

2/48483 3 1 3 91 18 

0/10639 4 1 3 96 19 

3/689 5 1 3 101 20 

3/321 6 1 3 106 21 

0/66 7 1 3 111 22 

8/33 8 1 3 116 23 

5/24481 1 1 4 121 24 

5/15688 2 1 4 126 25 

8/22100 3 1 4 131 26 

8/6172 4 1 4 136 27 

5/1096 5 1 4 141 28 
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 (: ٍاحذّاي ضىل صهیي 2-4خذٍل ) اداهِ 

 ضواسُ سديف وذ ٍاحذ ضىل صهیي وذ ضیة وذ خْت ضیة وذ استفاع هساحت تِ ّىتاس

3/319 6 1 4 146 29 

8/110 7 1 4 151 30 

5/30 8 1 4 156 31 

2/5221 1 2 4 122 32 

7/3013 2 2 4 127 33 

0/4598 3 2 4 132 34 

8/1089 4 2 4 137 35 

5/231 5 2 4 142 36 

8/98 6 2 4 147 37 

0/44 7 2 4 152 38 

0/4588 1 3 4 123 39 

0/2628 2 3 4 128 40 

8/4491 3 3 4 133 41 

5/2017 4 3 4 138 42 

0/358 5 3 4 143 43 

8/50 6 3 4 148 44 

0/13 7 3 4 153 45 

3/5 8 3 4 158 46 

2/2106 1 4 4 124 47 

2/1608 2 4 4 129 48 

2/3415 3 4 4 134 49 

0/988 4 4 4 139 50 

8/89 5 4 4 144 51 

8/28 6 4 4 149 52 

8/5 7 4 4 154 53 

8/24 8 4 4 159 54 

3/4432 1 5 4 125 55 

2/3111 2 5 4 130 56 

5/4752 3 5 4 135 57 

8/1445 4 5 4 140 58 

3/185 5 5 4 145 59 

5/52 6 5 4 150 60 

8/11 7 5 4 155 61 

8/9 8 5 4 160 62 

7/8899 1 2 5 162 63 

5/4267 2 2 5 167 64 

0/5754 3 2 5 172 65 

5/2326 4 2 5 177 66 

8/678 5 2 5 182 67 

5/228 6 2 5 187 68 

5/62 7 2 5 192 69 

3/8 8 3 5 197 70 

5/3092 1 3 5 163 71 

7/1246 2 3 5 168 72 
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 (: ٍاحذّاي ضىل صهیي 2-4خذٍل ) داهِ ا

 ضواسُ سديف وذ ٍاحذ ضىل صهیي وذ ضیة وذ خْت ضیة وذ استفاع هساحت تِ ّىتاس

5/2009 3 3 5 173 73 

5/1167 4 3 5 178 74 

5/215 5 3 5 183 75 

8/76 6 3 5 188 76 

8/7 7 3 5 193 77 

5/5 8 3 5 198 78 

3/1498 1 4 5 164 79 

0/663 2 4 5 169 80 

7/1482 3 4 5 174 81 

2/659 4 4 5 179 82 

8/91 5 4 5 184 83 

0/18 6 4 5 189 84 

0/4 7 4 5 194 85 

5/3 8 4 5 199 86 

8/2552 1 5 5 165 87 

2/1266 2 5 5 170 88 

8/2129 3 5 5 175 89 

8/923 4 5 5 180 90 

8/146 5 5 5 185 91 

5/51 6 5 5 190 92 

5/6 7 5 5 195 93 

3/6 8 5 5 200 94 

7/69715 1 2 6 202 95 

7/37287 2 2 6 207 96 

8/55321 3 2 6 212 97 

0/38230 4 2 6 217 98 

6/14598 5 2 6 222 99 

3/5073 6 2 6 227 100 

3/1619 7 2 6 232 101 

5/670 8 2 6 237 102 

5/34229 1 3 6 203 103 

7/19566 2 3 6 208 104 

5/32049 3 3 6 213 105 

6/27392 4 3 6 218 106 

3/9361 5 3 6 223 107 

0/3304 6 3 6 228 108 

5/1105 7 3 6 233 109 

0/777 8 3 6 238 110 

0/27840 1 4 6 204 111 

5/16376 2 4 6 209 112 

3/28008 3 4 6 214 113 

8/22066 4 4 6 219 114 

5/6128 5 4 6 224 115 

3/2456 6 4 6 229 116 
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 (: ٍاحذّاي ضىل صهیي 2-4خذٍل ) اداهِ 

 ضواسُ سديف وذ ٍاحذ ضىل صهیي وذ ضیة وذ خْت ضیة وذ استفاع هساحت تِ ّىتاس

0/842 7 4 6 234 117 

5/796 8 4 6 239 118 

7/35021 1 5 6 205 119 

7/24825 2 5 6 210 120 

8/35937 3 5 6 215 121 

1/28088 4 5 6 220 122 

0/8414 5 5 6 225 123 

0/3782 6 5 6 230 124 

5/613 7 5 6 235 125 

5/449 8 5 6 240 126 

5/11930 1 2 7 242 127 

7/13645 2 2 7 247 128 

3/22277 3 2 7 252 129 

0/24956 4 2 7 257 130 

8/15755 5 2 7 262 131 

5/7373 6 2 7 267 132 

0/2968 7 2 7 272 133 

8/2132 8 2 7 277 134 

7/7983 1 3 7 243 135 

7/11584 2 3 7 248 136 

2/20059 3 3 7 253 137 

0/23942 4 3 7 258 138 

5/16681 5 3 7 263 139 

3/7097 6 3 7 268 140 

5/2716 7 3 7 273 141 

8/2412 8 3 7 278 142 

2/9757 1 4 7 244 143 

5/12635 2 4 7 249 144 

0/18492 3 4 7 254 145 

0/20277 4 4 7 259 146 

3/11820 5 4 7 264 147 

5/4518 6 4 7 269 148 

8/1750 7 4 7 274 149 

5/1715 8 4 7 279 150 

2/10270 1 5 7 245 151 

7/16783 2 5 7 250 152 

5/25990 3 5 7 255 153 

3/29674 4 5 7 260 154 

0/19918 5 5 7 265 155 

5/7352 6 5 7 270 156 

5/2179 7 5 7 275 157 

8/1766 8 5 7 280 158 

5/287 1 2 8 282 159 

0/640 2 2 8 287 160 
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 (: ٍاحذّاي ضىل صهیي 2-4خذٍل ) اداهِ 

 ضواسُ سديف وذ ٍاحذ ضىل صهیي وذ ضیة وذ خْت ضیة وذ استفاع هساحت تِ ّىتاس

5/755 3 2 8 292 161 

0/483 4 2 8 297 162 

5/345 5 2 8 302 163 

0/66 6 2 8 307 164 

3/30 7 2 8 312 165 

3/402 8 2 8 317 166 

0/232 1 3 8 283 167 

0/572 2 3 8 288 168 

3/521 3 3 8 293 169 

3/575 4 3 8 298 170 

0/519 5 3 8 303 171 

8/190 6 3 8 308 172 

8/32 7 3 8 313 173 

5/133 8 3 8 318 174 

0/444 1 4 8 284 175 

0/600 2 4 8 289 176 

8/536 3 4 8 294 177 

0/650 4 4 8 299 178 

5/638 5 4 8 304 179 

8/237 6 4 8 309 180 

5/69 7 4 8 314 181 

5/213 8 4 8 319 182 

8/610 1 5 8 285 183 

3/1026 2 5 8 290 184 

0/1107 3 5 8 295 185 

3/1183 4 5 8 300 186 

3/959 5 5 8 305 187 

0/444 6 5 8 310 188 

8/143 7 5 8 315 189 

0/265 8 5 8 320 190 
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 : تحلیل حَضِ ّا ٍ صيشحَضِ ّاي آتشيض3
 

 

 

 

 

 : ضثىِ صّىطي عثیؼي 1-3

 

  : تمسیوات ّیذسٍلَطيه1-1-3

 

٧بيي اُ ى٣ ك٥ُ٤ آثويِ ٨ٜٝ  إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ سَٖيٞبر ك٥ُ٤ ٧بي آثويِ ٤ٍّٚ ، ثو٘

 ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ إز.

ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ ٖٝبكشي $اٙو#: ٍٖٞز ٙٞبٙي إشبٟ ٦ّ ىٍ ٝلي٣ى٥ ك٥ُ٤ آثويِ ٣ٍىهب٦١ آٍ 

٤ٙى. ٨َٕٙشبٟ ٧بي  ىٍٝي إشبٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝي٧54/77ْشبٍ ، ٝقبىٗ  1380125ٝقبىٗ 

دبٍٓ آثبى ، ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ، َٕٝي ، اٍىثي٘ ٣ ْٝٚي٠ ٨َٙ فٞيسبً ىٍ ٝلي٣ى٥ اي٠ ك٥ُ٤ ٍَاٍ 

 ىا١ٍي.

َٕىش٦ ٣  سبٙ٘ ٍَاٍ ٣َٝىاة  ،#: ٍٖٞز ػ٤٢ثي إشبٟ ٦ّ ىٍ ٝلي٣ى٥ ك٥ُ٤ آثويِ ٕييي ٣ٍى $ ة 

ىٍٝي اُ ٖٝبكز إشبٟ ٍا ث٦ ه٤ى ٧46/22ْشبٍ ، ٝقبىٗ  399875ثب ٖٝبكشي ثَاثَ 

 اهشٞبٛ ىاى٥ إز. ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ىٍ اي٠ ٝلي٣ى٥ ٍَاٍ َٕىش٦ إز.

ىٍ عَف ػبٝـ آة ٤ٍّٚ$ ٢٨ٝيٕي٠ ٝٚب٣ٍ ػبٝبة#، سَٖيٞبر ٧يي٤ٙ٣ٍّيْي 

ُيَك٥ُ٤ ٣ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٢ٙبهش٦ سَي ١يِ ٤ٍٝى س٤ػ٦ ٍَاٍ َٕىش٦ إز ٦ّ ثب ف٢ب٣ي٠  ٤ّؿِ

 ث٢يي :  ١٤ٙي ث٦ ٤ٝػت اي٠ سَٖيٜ ٝي

 ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ  9ُيَك٥ُ٤ ٣  4ك٥ُ٤ آثويِ ٣ٍىهب٦١ آٍ ث٦  -

 ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ 4ُيَك٥ُ٤ ٣  4ك٥ُ٤ آثويِ ٣ٍىهب٦١ ٕييي٣ٍى ث٦  -

 سيْيِ ٙي٥ إز.

اي ٤ٍّٚ ٣ ثَ ٝج٢بي  ثَإبٓ ٝغبٙقبر ٢ٕشِ إشب١ي ث٦ ىٙي٘ سجقيز اُ سَٖيٞبر ك٥ُ٤

٣  2-٣2  2-٧1بي آٍ د ا٣ٍٝي٦ ثب ّي٧بي  ث٢يي ٝغبٙقبر ػبٝـ آة ٤ٍّٚ، ك٥ُ٤ سَٖيٜ

ا١ي ٣  ٝٚوٜ ٙي٥ 1-٣3  1-2،  1-٧1بي آثويِ سبٙ٘ ، َٝىاة ٣ ٕييي ٣ٍى ثب ّي٧بي  ك٥ُ٤

 ٧ب ٣ ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ه٤ا٧ي ث٤ى. ا١يئ ٧بي ثقيي َٝث٤ط ث٦ ُيَك٥ُ٤
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٧بي آثَيِ إشبٟ ثب ف٤٢اٟ ٧بي ُيَك٥ُ٤ ٣  سَٖيٞبر ٤ّؿِ سَ ك٥ُ٤ ؿ٢بٟ ٦ّ ٕيش٦ ٙي

٣اكي  13ُيَك٥ُ٤ ٣  8ا١ي ٦ّ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ اي٠ اٍسجبط ،  ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٝٚوٜ ٙي٥

 ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٢ٙبٕبيي ٙي٥ إز.

ٕيَى ث٦  ٧ب ٣ ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٦ّ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٍَاٍ ٝي ٝٚوٞبر ُيَك٥ُ٤ 

 ٝي ثبٙي :َٙف ُيَ 

 

  حَسُ آتخيش رٍدخاًِ ارط 

 

 (2-1-3سيزحَسُ ارط ٍعغي ) -

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ّ٘ إشبٟ ، ٣اكي  ٧05/0ْشبٍ ، ٝقبىٗ  940ىٍ اي٠ ُيَك٥ُ٤ ثب ٣ٕقز 

 # ٣اٍـ ٙي٥ إز.2-1-3-٧6يي٤ٙ٣ٍّيِ ٠ٕٚ ؿبي $

 

 (2-1-4سيزحَسُ درُ رٍد ) -

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ّ٘ إشبٟ  ٧6/54ْشبٍ ، ٝقبىٗ  971415ىٍ اي٠ ُيَك٥ُ٤ ثب ٣ٕقز 

-3# ، ا٧َ ؿبي $2-1-4-2#، ٥ٍَ ٤ٕي ٕيٚي $2-1-4-٣1اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٥ٍَ ٤ٕي فٚيب $

 # ٣اٍـ ٙي٥ ا١ي.2-1-4-4# ٣ ى٥ٍ ٣ٍى 4-1-2$

 

 (2-1-5سيزحَسُ ارط عفلي ) -

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ّ٘ إشبٟ ،  ٧8/22ْشبٍ ، ٝقبىٗ 405975ىٍ اي٠ ُيَك٥ُ٤ ثب ٣ٕقز 

 # ٣اٍـ ٙي٥ ا١ي.2-1-5-2# ٣ ثب٨ٙب٣ٍى $2-1-5-٤ٙ1ّيِ ٝنبٟ$٣اكي٧بي ٧يي٣ٍ

 

 (2-2-3سيزحَسُ آجي چاي ) -

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ّ٘ إشبٟ ،  ٧1/0ْشبٍ، ٝقبىٗ  1795ىٍ اي٠ ُيَك٥ُ٤ ثب ٣ٕقز 

# ٣اٍـ 2-2-3-3# ٣ آػي ؿبي ٣ٕغي$ 2-2-3-٣1اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ آػي ؿبي فٚيب $

 ا١ي. ٙي٥
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 ب ٍ عفيذ رٍدحَسُ آتخيش تالؼ ، هزدا 

 

 (1-1-1سيزحَسُ تالؼ ) -

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ّ٘ إشبٟ ، ٣اكي  ٧03/0ْشبٍ ، ٝقبىٗ  490ىٍ اي٠ ُيَك٥ُ٤ ثب ٣ٕقز 

 إز .  # ٣اٍـ ٙي1٥-1-1-٧1يي٤ٙ٣ٍّيِ سبٙ٘ $

 

 (1-2-1سيزحَسُ هزداب )

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ّ٘ إشبٟ ، ٣اكي  ٧3/0ْشبٍ، ٝقبىٗ  5240ىٍ اي٠ ُيَك٥ُ٤ ثب ٣ٕقز 

 # ٣اٍـ ٙي٥ إز.1-2-1-٤ٙ1ّيِ َٝىاة $٧يي٣ٍ

 

 (1-3-3سيزحَسُ آيذٍغوَػ )

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ّ٘ إشبٟ ،  ٧08/0ْشبٍ ، ٝقبىٗ  1350ىٍ اي٠ ُيَك٥ُ٤ ثب ٣ٕقز 

 # ٣اٍـ ٙي٥ إز.1-3-3-٣1اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٤َ١ٍَ ٣ آيي٣م٤ٞٗ $

 

 (1-3-4) حَسُ قشل اٍسىسيز

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ّ٘ إشبٟ ،  04/22بىٗ ٧ْشبٍ ، ٝق 392795ىٍ اي٠ ُيَك٥ُ٤ ثب ٣ٕقز 

 # ٣اٍـ ٙي٥ إز.1-3-4-٣1اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٍِٗ ا٣ُٟ د آٍدبؿبي $

٧ب ٣ ١بٛ ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ث٦ ٧َٞا٥  ُيَك٥ُ٤ ،٧ب # ث٦ ك3٥ُ٤-1ىٍ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $

 ٣ٕقز آ٨١ب ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز.

٣ ٧٤ّٖشب١ي سْٚي٘  ٧ٜ ؿ٢ي٠ اُ آٟ ػبيي ٦ّ ٧َ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ اُ ى٣ ١بكي٦ ىٙشي

 # اٍاي٦ َٕىيي٥ إز.3-2ٙي٥ إز ، ٝٚوٞبر ٧َيِ اُ آ٨١ب ١يِ ىٍ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $

ى٧ي، اُ ٝؼ٤ٞؿ ٣اكي٧بي  ٧ٞبٟ ٦١٤ٕ ٦ّ اٍٍبٛ ٢ٝيٍع ىٍ اي٠ ػي٣ٗ ١ٚبٟ ٝي

ىٍٝي ث٦ ٤١اكي ىٙشي ٣  ٧4/32ْشبٍ، ٝقبىٗ  ٧576800يي٤ٙ٣ٍّيِ ٣اٍـ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ 

اي ٣ ٧٤ّٖشب١ي# اهشٞبٛ  ىٍٝي ث٦ ٤١اكي ميَىٙشي $٧٤ّذبي٦ ٧6/67ْشبٍ، ٝقبىٗ  1203200

 ىاٍى.

٣اكي  ٣7اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٣اٍـ ىٍ ٝلي٣ى٥ إشبٟ ، سقياى  ٧13ٜ ؿ٢ي٠ اُ سقياى 

 ثب٢ٙي. ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ىبٍي ٤١اكي ىٙشي ٝي ٧6يي٤ٙ٣ٍّيِ ٣اػي ٤١اكي ىٙشي ٣ سقياى 

٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ # ٤ٍٝقيز ٣ سَٖيٞبر ٣اكي3-1ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ $

 ١ٞبي٘ ٌٕاٙش٦ ٙي٥ إز.
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 )ٍاحذ: ّىتاس(      ٍاحذّاي ّیذسٍلَطيه دس استاى اسدتیل صيشحَصُ ّا  ،طخصات ػوَهي حَصُ ّا ( : ه3-1خذٍل )

 ٍاحذ ّیذسٍلَطيه صيشحَصُ حَصُ
وذ ٍاحذ 

 ّیذسٍلَطيه

ٍاحذ ّیذسٍلَطيه 

 هساحت )ّىتاس(

هساحت 

 صيشحَصُ ّا

 490 490 1-1-1-1 تالص (1-1-1تالص ) 1-1

 5240 5240 1-2-1-1 هشداب (1-2-1هشداب) 2-1

3-1 
 1350 1350 1-3-3-1 لشًمَ ٍ آيذٍغوَش (1-3-3آيذٍغوَش)

 392795 392795 1-3-4-1 آسپاچاي( –آسپاچاي )لضل اٍصى  (1-3-4لضل اٍصى)

1-2 

 اسس ٍسغي

(3-1-2) 
 940 940 2-1-3-6 سلي چاي

 سٍد دسُ

(4-1-2) 

 460100 2-1-4-1 لشُ سَي ػلیا

971415 
 265145 2-1-4-2 لشُ سَي سفلي

 67825 2-1-4-3 اّشچاي

 178345 2-1-4-4 دسُ سٍد

 اسس سفلي

(5-1-2) 

 252830 2-1-5-1 هغاى
405975 

 153145 2-1-5-2 تالْا سٍد

 آخي چاي 2-2

(3-2-2) 

 215 2-2-3-1 آخي چاي ػلیا
1795 

 1580 2-2-3-3 آخي چاي ٍسغي

 1780000 1780000 - - ول استاى

 

 ٍاحذّاي ّیذسٍلَطيه استاى اسدتیل )ٍاحذ : ّىتاس( ًَاحي دضتي ٍ وَّستاًي (: هطخصات3-2خذٍل )

 هساحت ٍاحذ ّیذسٍلَطيه هساحت وَّستاى هساحت دضت وذ ٍاحذ ًام ٍاحذ ّیذسٍلَطيه سديف

 490 490 0 1-1-1-1 تالص 1

 5240 5240 0 1-2-1-1 هشداب 2

 1350 1350 0 1-3-3-1 لشًمَ آيذٍغوَش 3

 392795 360 32100 1-3-4-1 آسپاچاي 4

 940 940 0 2-1-3-6 سلي چاي 5

 460100 312200 147900 2-1-4-1 لشُ سَ ػلیا 6

 265145 196845 68300 2-1-4-2 لشُ سَ سفلي 7

 67825 46425 21400 2-1-4-3 اّشچاي 8

 178345 141545 36800 2-1-4-4 دسُ سٍد 9

 252830 21330 231500 2-1-5-1 هغاى 10

 153145 114345 38800 2-1-5-2 تالْاسٍد 11

 215 215 0 2-2-3-1 آخي چاي ػلیا 12

 1580 1580 0 2-2-3-3 آخي چاي ٍسغي 13

 1780000 1203200 576800 استاى 
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 یستوْاي سٍدخاًِ اي دس استاى اسدتیل تشسسي سیستوْا ٍ صيشس: 2-1-3

 
 همذهِ   : 1-2-1-3

# ٍدَاٍ  2-1# ٣ آٍ ثبّي $1-3ٕييي ٣ٍى ثب ّي $آثَيِ إشبٟ اٍىثي٘ ىٍٝلي٣ى ى٣ ك٥ُ٤  

سٞدبٛ يدب ثوٚدي اُ ُيَكد٥ُ٤ ٧دبي      اٍىثيد٘   ، إشبٟاي ك٥ُ٤َىش٦ إز. ا١ُؾَ سَٖيٜ ث٢يي ُيَٕ

آٍ ٣ٕغي، ى٥ٍ ٣ٍى ٣ آٍ ٕيٚي ٍا ىٍ ثدَ   ، َٝىاة، سبٙ٘، آػي ؿبي،آيي٣م٤ٞٗ ، ٍِٗ ا٣ُٟ

بؿبي، ٧يَؿبي، ٍد٥َ ٕد٤،    دآٍ ثب٨ٙب٣ٍى، ٝي ٕيَى. ٨ٝٞشَي٠ ٣ٍىهب٦١ ٧بي إشبٟ ٙبٝ٘ ٍِٗ ا٣ُٟ،

ؿبي إز ٦ّ ٝٚوٞدبر ٧َيدِ اُايد٠     ١ٞي٠ ٤٣ؿبي ، ٤ٍٍي ؿبي َٕٚٝي ؿبي، آُاى٤ٙؿبي، ثبٙو

٣ ٧ٞـ٢ي٠ كد٥ُ٤   ٣ٍىهب٦١ اي آٍاي ٕييي٣ٍى ٣ ٕيٖشٜ  ٣ٍىهب٦١ ٧ب ث٦ سيْيِ ٕيٖشٜ ٣ٍىهب٦١

 :ىاٍاي٦ ٝي َٕى ٖٝشَ٘ ىٍيبي هٍِ، ث٦ َٙف ًي٘،

  

 ارط  رٍدخاًِ )الف(: حَسُ آتزيش

اي٠ ك٥ُ٤ ىٍ ٢ٝش٨ي اٙي٦ ثبهشَ ك٥ُ٤ آثَيِ ىٍيبي هٍِ ٍَاٍ ىاٙش٦ ٣ ٍٖٞش٨بيي اُ هدبُ   

ٍ سَّي٦، ػ٤٨ٍٞي آًٍثبيؼبٟ ٣ ٝيلبر ٙٞبٙي إشب٨١بي آًٍثبيؼبٟ هب٣ٍي ٣ اٍىثيد   ٘ ايدَاٟ ٍا ى

ّي٤ٚٝشََٝثـ ثبٙل ٝي ٕدَىى ّد٦   سََيجدبً     38600ث٦ كي٣ى  ك٥ُ٤ آثَيِ آٟ ٕيَى. ٣ٕقز ثَ ٝي

 ٧٤ّذبي٦ ٧دب ّي٤ٚٝشََٝثـ آٟ ٍا ٢ٝبعٌ ٧٤ّٖشب١ي ٣ َٝسيـ ٣ ٝبثَي آٟ ٍا ٢ٝبعٌ ٤ٞ٧اٍ ٣  32500

ىٍيدبي   ٍٓثِ آثَيِ ٕيٖشٜ ٖيٜ ث٢يي ٧يي٤ٙ٣ٍّيْي ايَاٟ ػ٣ِسْٚي٘ ٝي ى٧ي. اي٠ ك٥ُ٤ ىٍ سَ

هٍِ ث٤ى٥ ٣ ٧َ٨ٙبي ٝب٤ّ، ه٤ي، ػٚيب، ١َٝي، ْٝٚي٠ ٨َٙ ٣ اٍىثي٘ اُّب٨١٤١بي ٨ٝدٜ ٙد٨َي آٟ   

 ٝي ثب٢ٙي.

ّيٚد٤ٝشَ اُ ٝدَُ ٝٚدشَُ     ٣ٍ430ىهب٦١ آٍ ٧ُْ٘ اٝٚي اي٠ ٢ٝغ٦َ ث٤ى٥ ٣ ىٍكي٣ى  

 ػ٤٨ٍٞي٨بي آًٍثبيؼبٟ ٣ ا٢ٍٖٝشبٟ ٍا سْٚي٘ ٝي ى٧ي. ايَاٟ ٣

 

 ) ب (: حَسُ آتزيش عفيذرٍد

ىٍيدبي هدٍِ ثد٤ى٥ ٣ ىٍ ٝلدي٣ى٥     ثدٍِٓ   آثَيِ ٕيٖشٜك٥ُ٤ آثَيِ ٕييي٣ٍى ثوٚي اُ  

ثبهشَي# ، َّىٕشبٟ، ٧ٞياٟ، ١ُؼبٟ، س٨َاٟ ٣ ٕيالٟ ٍَاٍ ىاٙدش٦ ٣   -يإشب٨١بي آًٍثبيؼبٟ $هب٣ٍ

ٙبٝ٘ ٢ٝبعٌ َٝسيـ ٣ دَٙيت، سذ٦ ٧بي ّٜ اٍسيبؿ  $ سذ٦ ٝب٤٧ٍي# ٣ ى٥ٍ ٧بي فٞيدٌ ٝدي ثبٙدي.    

ٝشَ ىٍ ٢ٝش٨ي اٙي٦ هب٣ٍ ٣ ٙدٞبٗ   ٣3707  4821سوز ٕٚيٞبٟ ٣ ٢٨ٕي ثب اٍسيبؿ  ٦ٍٚ ٧بي َٝسيـ

ّي٤ٚٝشََٝثـ ث٤ى٥  67000آثَيِ كي٣ى  ك٨٧٤ّ٥ُ٤بي َّىٕشبٟ ىٍ ثبهشَ آٟ ٍَاٍ ىاٍى. ٖٝبكز 

٦١ ٕييي٣ٍى، ٍِٗ ا٣ُٟ ٣ ٙب٣َ٧ى ٣ٙبه٦ ٧بي ىيَٖ ايد٠ ٣ٍىهب١د٦ ٧دب، ٧ُْٚدي آث٨دبي      ب٣ ٣ٍىه

 د٢٨ب٣ٍ ٍا ا١ؼبٛ ٝي ى٢٧ي.ٕغلي اي٠ ٢ٝغ٦َ ١ٖجشبً 
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  15400ّي٤ٚٝشََٝثدـ آٟ ٍا ٢ٝدبعٌ ٧٤ّٖدشب١ي ٣     51600اُ ٕغق اي٠ كد٥ُ٤ ، كدي٣ى    

 ّي٤ٚٝشََٝثـ ثبٍي ٝب١ي٥ ٍاىٙز ٧ب ٣ ٧٤ّذبي٦ ٧ب سْٚي٘ ٝي ى٢٧ي.

٧َ٨ٙبي ١ُؼبٟ، ٝيب٦١، ٣ٍىثبٍ، ٢ٝؼي٘، عبَٙدبٟ، هٚودبٗ، ٧ٚدش٣َى، ٝدب٥ ١ٚدبٟ، ثيؼدبٍ ٣        

 ٜ ٣اٍـ ىٍ اي٠ ك٥ُ٤ ث٦ كٖبة ٝي آي٢ي.ىي٤ا١ي٥ٍ اُ ٧َ٨ٙبي ٨ٝ

 

 ) ج (: حَسُ هغتقل درياي خشر

ثَهي اُ ػَيب١بر ٕغلي ٣اٍـ ىٍٝلدي٣ى٥ ٨َٕٙدشبٟ َٕٝدي ىٍ ٙدٞبٗ ٙدٍَي إدشبٟ        

اٍىثي٘ ث٦ ٤ٍٝر ٖٝشَ٘ اُ ٣ٍىهب٦١ آٍ ٣اٍى ىٍيبي هٍِ ٝي ١٤ٙي، ٦ّ ىٍ اىاٝد٦ ثد٦ ثٍَٕدي    

 آ٨١ب ه٤ا٧يٜ دَىاهز.

 
 ٌذي سٍدخاًِ اي سیستن اسس تطشيح ضثىِ ت :2-2-1-3

 

 رٍدخاًِ ارط -

ٗ  اي٠ ٣ٍىهب٦١، يْي اُ ٨ٝٞشَي٠ ٣ٍىهب٦١ ٧بي  ٝدي ثبٙدي ّد٦ اُ ٨٧٤ّدبي      ايدَاٟ   ٙدٞب

   ٔ اُ ىٍ ٤١ٍىيديٟ  ٍٖدٞشي اُ    ٧ِاٍث٥َ سَّي٦ ٣اٍـ ىٍ ػ٤٢ة ا٣ٍٍُٛ َٕؿ٦ٞٚ ٝدي ٕيدَى ٣ دد

َ  ٧3بي ٤ٍّٚ سَّي٦، ا٢ٍٖٝدشبٟ ٣ ػ٨ٞد٤ٍي آًٍثبيؼدبٟ ىٍ     َُٕٝي٠ ي ٙدٞبٗ هدب٣ٍي   ّيٚد٤ٝش

ٔ ٣ٍٕشبي ىٛ ٍٚالً ٨َٕٙشبٟ ٝب٤ّ ٣اٍى َُٝ ايَاٟ ٝي ٤ٙى ٣  إدشبٟ  ، َٕسبٕدَ ٧َُٝدبي   ٕدذ

هب١د٦ اُ ٙد٧َ٨بي ٣اٍدـ ىٍ ٖٝديَ ٝب٢١دي      ىآًٍثبيؼبٟ ٍا اُ ثبهشَ ث٦ هب٣ٍ عي ٝي ٢ّدي. ايد٠ ٣ٍ  

دٚيٙز، ػٚيب، هٞب٤ٍٙ ٣ دبٍٓ آثبى ٝنبٟ  ٌٕٙش٦ ٣ ٙبه٦ ٧بي ٝشقيىي ٍا اُ ىاه٘ هبُ ايدَاٟ  

٣ ٣اٍى هدبُ   ،ىٍيبىز ٝي ٢ّي. اي٠  ٣ٍى ىٍ ٣ٍٕشبي سب٥ُ ٢ّي دبٍٓ آثبى ٝنبٟ اُ َُٝ ػيا ٙي٥

٣ ٕدذٔ ٣اٍى   ّدَى٥  ػ٤٨ٍٞي آًٍثبيؼبٟ ٝي َٕىى ٣ ثب ٣ٍىهب٦١ ٤ٍّا ىٍ ىاه٘ اي٠ ٤ٍّٚ سالٍي

 ىٍيبي هٍِ ٝي َٕىى.

ّي٤ٚٝشَ ٝي ثبٙي ٦ّ فَٟ ٣ فٞدٌ   1070ع٤ٗ ٣ٍى آٍ اُ  َٕؿ٦ٞٚ سب ٝٞت كي٣ى  

 100سب 90آٟ ىٍ اي٠ ٖٝيَ ع٤ال١ي ٝشيب٣ر إز، ث٦ ع٤ٍي ٦ّ ىٍ ١ِىيْي دٚيٙز د٢٨بي آٟ ث٦ 

ٍٕي. فٌٞ ثٖشَ اي٠ ٣ٍى ١ٖجز ث٦ ُٝي٠ ٧بي اعَاه ُيبى ثد٤ى٥ ٣ اُ   ٝشَ ٝي 2ٝشَ ٣ فٌٞ آٟ سب 

ٝشدَ   30آة آٟ ث٦ ٧ٞي٠ فٚز إشيبى٥ ؿ٢يا١ي ١ٞي َٕىى. ىٍ ك٤اٙي ػٚيب فدَٟ ٣ٍىهب١د٦ ثد٦    

ٝشَ ٝي ٍٕي. اُ ػٚيدب سدب اٝدال١ي٣ُ     ٦4 ٣ ىٍف٤ٟ فٌٞ آٟ ُيبى ٝي َٕىى ٣ ث٦ كي٣ىسَٚي٘ يبىش

٣ٍىهب٦١ اُ ٖٝيَي ٧٤ّٖشب١ي ٝي ٌٍٕى ٣ ه٣َٙدبٟ اُ ى٥ٍ اي ثد٦ ى٥ٍ ىيٖدَ ٣اٍى ٝدي ٕدَىى.      

فَٟ ٣ٍىهب٦١ ىٍ اي٠ ٍٖٞز ثبُ ٧ٜ ّب٧٘ يبىش٦ ٣ ىٍ  كي ىبٝ٘ ٨٧٤ّبي ٥ٍَ ثبك ٣ إٍدجبٍاٟ  

ٝشدَ   ٣100 ىٍ ٝٞت ث٦ كدي٣ى يبىش٦ ٖٞز ٕيٚي فَٟ آٍ اىِاي٘ ٕي. ىٍ ٍٍ ٝشَ ٝي 20ث٦ 
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ٝشدَ ىٍ عد٤ٗ ٖٝديَ سنييدَ      4سدب    ٣5/0 اُ  5/2ٍٕي. ث٦ ع٤ٍ ّٚي فٌٞ ٝش٤ٕدظ ٣ٍىهب١د٦    ٝي

 ١ٞبيي. ٝي

ثٖشَ ٣ٍىهب٦١ آٍ دَٙيت ث٤ى٥ ٣ اُ ٤ٝاى ىا٦١ ىٍٙز سْٚي٘ يبىش٦ إز. اي٠ ٣ٍىهب٦١  

ـ ثب١ٍديٕي ٙدييي ٣ يدب ٣ًة ثَى٨دب عنيدبٟ ١ٞد٤ى٥ ٣       ثٖيبٍ ٕيالثي إز، ث٦ ع٤ٍي ٦ّ ىٍ ٤ٝاٍ

ّد٦ ٕدجت    ٍا ٤ٝػت ٝي َٕىى، ثد٦ عد٤ٍي  ٨ٝيجي  ث٨بي٧بي اعَاه ٍا ىَا ٝي ٕيَى ٣ ٕيال ُٝي٠

 ىَٕبي٘ ٣ ٤ٍٕثٌٖاٍي ٝش٢ب٣ثي ٝي َٕىى.

ىٍ ىٙز ٝنبٟ ، آٍ اُ ثٖشَي ٦ّ ىٍ ٝيبٟ ػ٦ٖٚ اي ٝبه ٣ ٤ٞ٧اٍ ػَيدبٟ ديديا ٝدي     

ث٦ فٚز ٕٖشي ػ٢ٔ ٣ٍي٦ ُٝي٠، ثٖشَ ٣ٍىهب٦١ دبيي٠ سَ ٍىشد٦ ٣  ٢ّي ػبٍي إز. ىٍاي٠ ىٙز 

٤ٍٕثبر ١ٖجشبً ُيبىي ٍا ث٦ ٧َٞا٥ ىاٍى. ٧ٜ ؿ٢ي٠ ىٍاي٠ ىٙز ثٖشَ ٣ٍىهب٦١ د٠٨ ٙي٥ ٣ آة ىٍ 

 ؿ٢يٙبه٦ كَّز ٝي ٢ّي.

ٔ دددد آة ٣ٍىهب٦١ آٍ ث٦ ميَ اُىٞ٘ دبييِ، ىٍ ٕبيَ ى٤ٞٗ ٕبٗ ٕ٘ آ٤ٙى ٣ ٍَٝدِ ١ٍ  

ٕز. ٙيت س٢ي ثٖدشَ ٣ٍىهب١د٦ ٣ ٕدَفز ػَيدبٟ آة ٣     ايِ ٝبه ٣ُالٗ ٝي ثبٙي ٣ ىٍىٞ٘ دبي

 ٣ػ٤ى ى٥ٍ ٧بي فٞيٌ ّٜ آة اػب٥ُ ّٚشيَا١ي ث٣ٍَي اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٍا ١ٞي ى٧ي.

ّد٦   ٥ّي٤ٚٝشََٝثـ ثَآ٣ٍى َٕىيدي  ٣102000ٕقز ك٥ُ٤ آثَيِ آٍ ىٍ ٝؼ٤ٞؿ كي٣ى  

ُ سَّي٦ ٣ثبٍيٞب١ي٥ ٦ّ ىٍٝي آٟ ىٍهب 23ىٍٝي آٟ ىٍ ػ٤٨ٍٞي ا٢ٍٖٝشبٟ ٣ آًٍثبيؼبٟ ،  38

ىٍٝي ك٥ُ٤ آثَيِ آٍ ٝي ثبٙي ىٍ هبُ ايَاٟ ٣اٍـ ٙي٥ ٣ ٙبٝ٘ ٢ٝبعَي ث٦ ٣ٕقز  39سََيجبً 

 6100آٟ ٍا ٢ٝدبعٌ ٧٤ّٖدشب١ي ٣  َٝثدـ  ّيٚد٤ٝشَ   32500ّي٤ٚٝشََٝثـ ٝي ٤ٙى.كي٣ى  38600

 ي٘ ٝيي٢٧ي.ثبٍيٞب١ي٥ آٟ ٍا دبي٨٧٤ْب ٣ ىٙز ٧بي ٤ّؿِ ٣ ّٜ د٢٨بي آثَىشي سْٚ َٝثـ  ّي٤ٚٝشَ

٣ضقيز عجيقي ٣ س٤د٤َٕاىي ثٖشَ ٣ٍىهب٦١ ثَاي ايؼبى ٕي ٣ سبٝي٠ يدِ ػَيدبٟ ىايٞدي     

آة ىٍ ع٤ٗ ٕبٗ، ثَاي ٝٞبٍه ّٚب٣ٍُي ٣س٤ٙيي ثًَ ٢ٝبٕت إز، ث٦ ٧ٞي٠ ٢ٝؾ٤ٍ سب٤٢ّٟ ٕي 

ٝو١ِي ٍِٗ ٍٚالً ٣ ٕي ا١لَاىي ٝي٘ ٣ ٝنبٟ ثب سبٕيٖبر ٣اثٖدش٦ َٝثد٤ط ثد٦ آٟ ثد٣ٍَي آٟ     

ي٥ إز ٣ ٝغبٙقبر ٣ اٍياٝبر ىيَٖي ثَاي اكياص ٕي ىٍثقضي ٢ٝبعٌ ىٍىٕدز  اكياص  َٕىي

ٍ   اػَا إز. ٙبه٦ ٧بي ٨ٜٝ ىَفي آٍ ىٍ هبُ ايَاٟ، ٣ٍى  هب٦١ ٧دبي ١ُٖٞبٍ$ٝب٤ّؿدبي#، ٍغد٤

آً ؿبي#، ٥ٍَ ٤ٕ $ ى٥ٍ ٣ٍى# ٣ سقياى ُيبىي ٙبه٦ ٧بي ٤ّؿِ ٣ ثٍِٓ ٝي ثبٙد٢ي ّد٦ كد٥ُ٤    $

ىاٍاي د٤ٙ٘ ثَىي ّبىي ث٤ى٥ ٣ ىاٍاي ّب٤١ٟ آثٖيَي ٧ٞيٚدٖي  اّظَ اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٧ب ىٍ ُٖٝشبٟ 

ٙبه٦ ٧بي  آٍ ىٍايَاٟ  ،٧ٖش٢ي. اي٠ اَٝ  ٣ىاٙش٠ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي ١ٖجشبً ٢ٝبٕت ٕجت ٙي٥ إز

ثبٙي. ٝيب١ٖي٠ ثب١ٍديٕي ٕدبال٦١ ىٍ    ىاٍاي آة ىايٜ ث٤ى٥ ٣سنييَار آثي٧ي آ٨١ب ىٍ ع٤ٗ ٕبٗ ّٜ 

ٝيٚي ٝشَ ىٍ ٕبٗ ث٤ى٥ ٣ ٍّيدٜ آة ٣   550سب  250ٟ ثي٠ك٥ُ٤ آثَيِ ٣ٍىهب٦١ آٍ ىٍ هبُ ايَا

٤٧ايي اي٠ ٢ٝغ٦َ ٝشبطَ اُ ىٍيبي ٝييشَا٦١ ٝي ثبٙي ٦ّ كياّظَ ٍيدِٗ ثب١ٍديٕي ىٍ ُٖٝدشبٟ ٣    

 آٟ ىٍ سبثٖشبٟ إز. ٍّيٜ ٣ٍىهب٦١ آٍ ثَىي ٣ثبٍا١ي إز. ٘ا٣اي٘ ث٨بٍ ٣ كياٍ
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 رٍدخاًِ قزُ عَ -

ُ ايدَاٟ ٝيجبٙدي ّد٦ آث٨دبي ٢ٝغَد٦ ٣ٕديقي       اُ ٙبه٦ ٧بي ٨ٜٝ ٣ٍىهب٦١ آٍ ىٍ هب 

اُإشب٨١بي اٍىثي٘ ٣آًٍثبيؼبٟ هب٣ٍي ٍا ػٞـ آ٣ٍي ٣ ث٦ آٍ ٝي ٍٕب١ي. ٙدبه٦ ٧دبي ٣ٕديـ ٣    

دَا٢ّي٥ آٟ اُ ٨٧٤ّبي فؾيٜ ث٤ٍِٗ ، عبٙ٘، ٕجالٟ، ٦ٙ٤ٍ ىاك ٣ إٍجبٍاٟ َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕي١َي، 

٤ا١ي٥ ٝي ٤ٙى٣ اُ ىا٦٢ٝ ٨٧٤ّبي ٙي٠ْ ٙبه٦ اٝٚي آٟ اُ اثشياي َٕؿ٦ٞٚ َٕىش٠ ث٦ ٧ٞي٠ ١بٛ ه

ّي٤ٚٝشَي هب٣ٍ اٍىثي٘ َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى ٣ ىٍػ٨ز ٙٞبٗ ثبهشَي ػَيدبٟ   50عبٙ٘ ٣اٍـ ىٍ 

٦١ ىٍ ٣ٍٕشبي ٤١ػ٦ ى٥ ٣اٍـ ىٍ ٙٞبٗ هب٣ٍي اٍىثي٘، ٣ٍىهب٦١ ٣َٕؿبي يب ٥ٍَ بهىاي٠ ٣ٍ ٝي يبثي.

ٝي اىِايي. ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٕد٤  ؿبي ٍا ىٍيبىز ٝي ١ٞبيي ٣ ث٦ آٟ دي٤ٕش٦ ٣ ثَ ٝيِاٟ آة ٣ٍىهب٦١ 

دٔ اُ ٣َٚٝة ٤ٞ١ىٟ اٍاضي ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٣اٍى ٢ٝغ٦َ ْٝٚي٠ ٨َٙ ٙدي٥ ٣   ٙدبه٦ ٧دبي    

٤ّؿْي ٍا ٝب٢١ي ٣ٍىهب٦١ ٤ٍٍي ؿبي، هٚيي٦ٙ٤ٍ،٦، ٍيِٙي، ٍغ٤ٍؿدبي، ثؼدٌ ٣ ٣ٍىهب١د٦ هيدب٣ ٍا     

َؿدبي ٣  ىٍيبىز ٝي ١ٞبيي.اي٠ ٣ٍىهب٦١ ىٍ ٝلٚي ث٦ ١بٛ ٝدبكت ىيد٤اٟ ٙدبه٦ ٨ٝٞدي ؿد٤ٟ ا٧     

٤ٞ١ى٥ ٣ ىٍ ٖٝيَي ث٦ ٕٞز ػ٤٢ة ث٦ ٙٞبٗ ٍَاٍ ٣ٍىهب٦١ ٧بي ٤ّؿِ ا١ِاٟ ٣ّٚي٥ِ ٍا ىٍيبىز 

ٙبه٦ ٧بي ٝشقيىي اُاعَاه اُ ٢ٝبعٌ ُا٣ي٦ ٕد٢ٔ ، ى٣ٕدز ثيٖٚد٤،    ٕيَى ٣ دٔ اُ ىٍيبىز  ٝي

آثبىي٨بي  ىيٖدَ ٌٕٙدش٦ ٣ىٍ   ٣ ٙيَاٟ، ٥ٍَ آمبع، ٤ٍٕٙشبٟ، ٣ٙيِ، آٍب ٝلٞي ثي٤ٖٚ، ٥ٍَ  سْالٟ 

 ٝال١ي٣ُ ثب آٍ سالٍي ٝي٢ٞبيي.ا

 13650ّيٚد٤ٝشَ ثد٤ى٥ ٣ ٖٝدبكز كد٥ُ٤ آثَيدِ آٟ ثدبٙل ثدَ         285 هب٦١ىع٤ٗ اي٠ ٣ٍ 

 ٝشَ ىٍ سنييَ إز. 5/2سب  ٣1 فٌٞ آٟ ثي٠  100سب  50ّي٤ٚٝشََٝثـ ٝي ثبٙي. د٢٨بي ٣ٍىهب٦١ 

اٍى. ىٍ ٣ٍٕشبي ى٣ٕز ثي٤ٖٚ ٝل٘ ٢ٝبٕجي ثَاي اكياص ٕي ث٣ٍَي اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٣ػ٤ى ى 

اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٦ّ ك٥ُ٤ آثَيِ آٟ ٙبٝ٘ ٤١اكي ٣ٕيقي اُ ٧َ٨ٙبي اٍىثي٘، ا٧َ ٣ ْٝٚي٠ ٨َٙ ٝدي  

ٕب٦ٙ ث٦ ع٤ٍ ٝش٤ٕدظ   23ثبٙي ىاٍاي آة ىايٜ ٣ ىَا٣اٟ ث٤ى٥ ٣ ٝش٤ٕظ آثي٧ي آٟ ىٍ يِ ى٥ٍ٣ 

ٝشَْٝقت ىٍ طب١ي٦  73/42آٟ ١يِ كياّظَ  اي ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ٣ آثي٧ي ٙلؾ٦ 6/702

 إز.

ٍّيٜ ٣ٍىهب٦١ ثَىي ٣ثبٍا١ي إز ٣ ى٥ٍ٣ دَآثي آٟ ىٍ ث٨بٍ إز. ٍٖدٞز افؾدٜ كد٥ُ٤     

 إز. آثَيِ آٟ ىٍ ٢ٝبعٌ ٧٤ّٖشب١ي ٣اٍـ ٙي٥

 

 رٍدخاًِ آرپاقيِ -

٣اٍـ ث٤ى٥ ٣ يْي اُ ٙبه٦ ٧بي ٤ّؿِ ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٕد٤   ١ٞي٠اي٠ ٣ٍىهب٦١ ىٍ ٨َٕٙشبٟ  

٤ٝشَي ٙٞبٗ هدب٣ٍي اٍىثيد٘ َٕؿٚد٦ٞ ٝدي     ّيٚ 30إز. اُ ىا٦٢ٝ ٧بي ٥٤ّ إٓجي٢بٓ ٣اٍـ ىٍ 

٣ٍٕشبي آٍدبٍي٦ ٍا ٣َٚٝة ٝي ١ٞبيي ٣ ىٍ  ،ٕيَى ٣ دٔ اُ ػَيبٟ يبىش٠ ىٍ ػ٨ز ػ٤٢ة ثبهشَي
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 هب٣ٍ ٣ٍٕشبي ٤١ػ٦ ى٥ ٣اٍى ٥ٍَ ٤ٕ ٝي َٕىى. اي٠ ٣ٍىهب٦١ ىٍ ث٨بٍ ٣ ُٖٝدشبٟ ىاٍاي آة إدز   

 ّي٤ٚٝشَ ٝي ثبٙي. 15ع٤ٗ آٟ كي٣ى٣ 

 

 رٍدخاًِ اًار  -

٣ٍىهب٦١ اُ ٙبه٦ ٧بي ٥ٍَ ٤ٕ ٝي ثبٙي ٦ّ اُ ىا٦٢ٝ ٧بي دٖز ٕدجالٟ ىٍ ك٤اٙدي   اي٠  

ّي٤ٚٝشَي ٙٞبٗ هب٣ٍي ْٝٚي٠ ٨َٙ َٕؿ٦ٞٚ ٝدي ٕيدَى  ثد٦     ٣ٍ60ٕشبي ىاٗ ٠ّٖ ٣اٍـ ىٍ

ٕٞز ٙٞبٗ ػَيبٟ يبىش٦ ٣ ٣ٍٕشب٧بي ا١بٍ، ال٣َ٧ى ٣ ىوَآثبى ٍا ٝٚد٣َة ٝدي ٢ّدي ٣ىٍ ػ٢د٤ة     

 ٝي ٤ٙى. ٣ٍٕشبي ٍبىاٍ ٣اٍى ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ

ّي٤ٚٝشَ ٝي ثبٙي ٦ّ  15اي٠ ٣ٍىهب٦١ ىٍ ٙٞبٗ ْٝٚي٠ ٨َٙ ٣اٍـ ٙي٥ ٣ ع٤ٗ آٟ كي٣ى  

 ىٍ سبثٖشبٟ اُ ٝيِاٟ آة آٟ ّبٕش٦ ٝي ٤ٙى.

 

 رٍدخاًِ علي  -

اُ ٙبه٦ ٧بي ٣ٍىهب٦١ آٍ ٝيجبٙي ٦ّ ىٍ اٍاضي ٧٤ّٖشب١ي َٕٝبى ٣ُا٧َ ػَيبٟ ىاٍى ٣  

ي٤ٚٝشَي ٙٞبٗ ثدبهشَي ٝٚدْي٠ ٙد٨َ َٕؿٚد٦ٞ     ٥٤ّ60ّ ٕٚشَٖ ٣اٍـ ىٍ ٧بي ٙٞبٗ اُىا٦٢ٝ

اي٠ ٣ٍىهب٦١ اُ ػ٤٢ة ث٦ ٙٞبٗ ػبٍي ٙي٥ ٣دٔ اُ ٣َٚٝة َّىٟ اٍاضي ٣ٍٕشب٧بي  ٕيَى. ٝي

ؿ٢يٙبه٦ ٤ّؿِ ىيَٖ ىٍ ٝلٚي ىٍيبىز ثي٤ٖٚ، َٙى٦ ٣ االٟ، ٕييَٙ، ٝشقٌٚ اٝالٟ،٤ُٝيَا٤ٚ١، ٕ

 ّيٚد٤ٝشَ ثد٤ى٥ ٣   57كدي٣ى  ث٦ ١بٛ ك١َٖبٟ ٣اٍى ٣ٍىهب٦١ آٍ ٝي َٕىى. ع٤ٗ اي٠ ٣ٍىهب١د٦  

 َٕىى. ٝي ةٝل٤ٖ ثبٙي٣يِ ٣ٍىهب٦١ ىٞٚي ّي٤ٚٝشََٝثـ ٝي 250ٖٝبكز ك٥ُ٤ آثَيِآٟ
 

 لَچاي لخرٍدخاًِ تا -

اُ ٙبه٦ ٧بي ٨ٜٝ ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ٝي ثبٙي ٦ّ ىٍ ػ٤٢ة ثدبهشَي ٨َٕٙدشبٟ اٍىثيد٘     

٧دبي ٙدٞبٗ هدب٣ٍ     ٍَاٍ ىاٍى ٣ آث٨بي ىا٦٢ٝ ٧بي ػ٤٢ثي هب٣ٍي ٍٙش٦ ٨٧٤ّبي ٕدجالٟ ٣ ىا٢ٝد٦  

ثَيِاي٠ ٣ٍىهب١د٦  آٍٙش٦ اٍسيبؿ ث٤ٍِٗ ٍا ػٞـ آ٣ٍي ٝي ١ٞبيي. ٧َ٨ٙبي اٍىثي٘ ٣ ١يَ ىٍ ك٥ُ٤ 

 ٣اٍـ ٝي ثب٢ٙي.

 َٕؿ٦ٞٚ اٝٚي اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٦ّ ث٦ ١بٛ ثالك ؿبي ١يِ ١بٝيي٥ ٝي ٤ٙى، ىٍَٕى٦١ ثبَٙٚي ٣  

 ىاٍى.ّي٤ٚٝشَي هب٣ٍ ٨َٙ َٕاة ٍَاٍ  48ىٍ ٨٧٤ّبي ث٤ٍِٗ هب٣ٍي ٣اٍـ ىٍ

٣ٍىهب٦١ ىٍػ٨ز ٙٞبٗ هدب٣ٍي ػَيدبٟ  ٝدي يبثدي ٣ ٣ٍٕدشب٧بي ايال١ؼد٤ً ٣ثَػٚد٤ ٍا         

 ٣َٚٝة ٤ٞ١ى٥ ٣ ٕذٔ ٣اٍى ٨َٙ ١يَ ٝي ٤ٙى.

ء ٦ اُ ىا٦٢ٝ ٧بي ػ٤٢ثي ٕجالٟ ٢ٝٚببً ٍا ّيَ آ١ًبٛ ٤ؿبي ، ٣ٍىهب٦١ اي ث٦ ٣ٍٚىهب٦١ ثبَٙ 

ّد٦ فٞديسبً اُ ىا٢ٝد٦ ٧دبي     ىٍيبىز ٝي ١ٞبيي ٣ دٔ اُ ىٍيبىز ٙبه٦ ٧بي ٝشقديىي   ،ٝي ٕيَى
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َيبٟ يبىش٦ ٣ ث٦ ٙد٨َ اٍىثيد٘ ٣اٍى   ددددٕجالٟ ىٍيبىز ٝي ١ٞبيي ىٍ اٝشياى ػبى٥ ١يَ ث٦ اٍىثي٘ ػ

 ىٍ ٙٞبٗ  اي٠ ٨َٙ ث٦ ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ٝي دي١٤يى. ٨١بيشبً ٝي َٕىى ٣

ّيٚد٤ٝشَ   1600ّي٤ٚٝشَ ث٤ى٥ ٣ ٣ٕقز ك٥ُ٤ آثَيدِ آٟ ثدبٙل ثدَ     78ع٤ٗ اي٠ ٣ٍىهب٦١  

ٌ َٝسيدـ ٧٤ّٖدشب١ي ثد٤ى٥ ٣ ىٍ كد٤اٙي اٍىثيد٘ ىٙدش٨بي       عي ثبٙي ٦ّ فٞيسبً ٙبٝ٘ ٢ٝدب َٝثـ ٝ

 ٝلي٣ىي ٍا ىٍ ثَ ٝي ٕيَى.

ثدي آٟ ىٍ ث٨دبٍ ٣ٍّيدٜ آثدي آٟ     ىاٍاي آة ىايٜ ثد٤ى٥ ٣ ى٣ٍاٟ دَآ  ثب٤َٚٙؿبي ٣ٍىهب٦١  

 ثبٍا١ي إز. –ثَىي

ٛ ؿبي، آً يَبً، اٝب اُ ٙبه٦ ٧بي ثب٤َٚٙ ؿبي ٝي س٤اٟ ث٦ ٣ٍىهب٦١ ٧بي آك اٝبٛ، ٣ٍىهب٦١ 

 ٦ّ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٣اٍـ ٙي٥ ا١ي.اٙب٥ٍ َّى ايَى٤ٕٝي، ى٣ٍي٘ ٣ َٕفي٠ 

 

 عايز ؽاخِ ّاي هْن رٍدخاًِ قزُ عَ -

اُ ٙبه٦ ٧بي ٨ٜٝ ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ٝي س٤اٟ ث٦ ٣ٍىهب٦١ ٧بي ثؼٌ ؿبي، هٚيي٦، هيب٣، ىٍ  

٤ٕال، ٤َْٙٙ، ّد٤ٍاٟ، ف٢جدَاٟ، ٍد٥َ     ؿي،٤ِٝالٟ، ىيؼ٤كي٠، ٕبٝج٤ٍ، ُي٥٤، ٥ٍَ هبٟ، ٕ٘ ىًٍ، َٕ

ؿبي، ٍٙقٚي، ٥ٍَ ٍي٦، ٍغ٤ٍؿبي، ٤ٍٍر، ٦ٙ٤ٍ، ٍيِٙي، ّٚي٨ّ،٥َِيِ، ٣َٕؿبي، ث٤ٕ٤ٟ، س٤س١٤ٖديِ،  

  يدبًٍ ٣ ٤٧ٍا١دي اٙدب٥ٍ ١ٞد٤ى.    ١ ،، ٕب١ي،ٕ٘ َٙ، ٕي٦ ى٣، ٧يِ آثبى، ٖٝي٦ٚ، ٣ٍىهب١د٦ ١ٞدي٠  ػٌ ػٌ

 ُيَ اٍائ٦ ٝي َٕىى.ٝٚوٞبر ٧َيِ اُ اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٧ب ث٦ ع٤ٍ هال٦ٝ ث٦ َٙف 

 ٌٍا ٣َٚٝة ٝي ١ٞبيي.ؼؿبي، ى٧ْي٥ ٧بي ثب٤ٚٙؿ٦، ٍٚـ٤َٚ ، ا٢ٙي، ٣ ث ٣ٍىهب٦١ ثؼ ٌ  

       ٣ٍىهب٦١ هٚيي٦ ٦ّ يِ ٣ٍىهب٦١ ىٞٚي إز ٣ٍٕدشب٧بي آسد٤ر، س٤سدبٟ، ٍضدي ٣ آ٥٣ ٍا

 ٣َٚٝة ٝي٢ٞبيي.

 ٍا ٣َٚٝة ٤ٞ١ى٥ ٣ٍٕشب٧بي  ىي٥ِ، ٦ٙ٣ ُيَ، آك ثالك ،٣ٍىهب٦١ هيب٣  ٌ ٙدز اُ  ٣ ددٔ اُ ٕ

ىاٍاي ْٝٚي٠ ٨َٙ اٍاضي ٣ٍٕشب٧بي ثبٍُي٘ ٣ َْٙاٟ ٍا ٣َٚٝة ٝي٢ٞبيي. ايد٠ ٣ٍىهب١د٦،   

 ىايٞي ٝيجبٙي. ػَيبٟ دبي٦

  ٣ٍىهب٦١ ى٤ٍٝالٟ، ٣ٍٕشب٧بي ّي٤٢ ، ٧ِاٟ ٣ ٢ٝغ٦َ ُا٣ي٦ ٢ٕٔ ٍا ٣َٚٝة ٝي ١ٞبيي ٣ ث٦

ث٤ى٥ ٣ فٚز ٍَاٍ َٕىش٠ ك٥ُ٤ اي٠ ٣ٍىهب٦١ ىٍ ٝؼب٣ٍر ىٙز ٝنبٟ ىاٍاي ثب١ٍيٕي ّٞي 

 يِ ٣ٍىهب٦١ ىٞٚي ٝل٤ٖة ٝي َٕىى.

 ٍاٍاضي ى٧ْي٥ ٧بي ٝيَُاك٠ٖ ٢ّيي، إالٛ آثبى، سب٥ُ ٢ّيي ٣ سد٤الؿي   ،٣ٍىهب٦١ ٕبٝج٤

ٍا ٣َٚٝة ٝي٢ٞبيي٣ث٦ فٚز دبيي٠ ث٤ىٟ ٕغق ك٥ُ٤ ىبٍي آة ىايدٜ ثد٤ى٥ ٣يدِ آثَا٧د٦     

    ٍ  ىٞٚي ٝل٤ٖة ٝي َٕىى.ك٥ُ٤ آثَيِ آٟ ىٍثو٘ ٧بي ثدبهشَي ٨َٕٙدشبٟ ٝندبٟ ٍدَا

 ىاٍى.
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 اٍاضي ٣ٍٕشب٧بي هَاث٦ ٕي، س٤الؿي ٣ ُي٥٤ ٍا ٣َٚٝة ٝي ١ٞبيي ٣ ثب ع٤ٗ  ،٣ٍىهب٦١ ُي٥٤

 ّي٤ٚٝشَ ٣ك٥ُ٤ آثَيِ ٝلي٣ى يِ ٣ٍىهب٦١ ىٞٚي ٝل٤ٖة ٝي َٕىى. 20

 ٟ٣ٍٕشب٧بي ٍٚغ هب٤ٚ١ ٣ ٥ٍَ هبٟ  ثي٤ٖٚ ٍا ٣َٚٝة ٝي٢ٞبيدي٣ ثدب عد٤ٗ     ،٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ هب

 ل٤ٖة ٝي َٕىى. ّي٤ٚٝشَ يِ ػَيبٟ ىٞٚي ٝ 20كي٣ى 

 ًٍ٣ٍٕشب٧بي ىاك ٢ّيي ٣ ٕ٘ ىًٍ ٍا ٣َٚٝة ٝي٢ٞبيي ٣ ثب ع٤ٗ كدي٣ى   ،٣ٍىهب٦١ ٕ٘ ى

 ّي٤ٚٝشَ يِ ػَيبٟ ىٞٚي ٝل٤ٖة ٝي َٕىى. 15

 َٕ ي ٣ َٕٝي ٍا ٣َٚٝة ٝي ١ٞبيي ٣ ثب ع٤ٗ ِؿؿي ، اٍاضي ٣ٍٕشب٧بي ك٤ٍ، ٣ٍَِٕىهب٦١

 ّي٤ٚٝشَ يِ ػَيبٟ ىٞٚي ٝل٤ٖة ٝي َٕىى. 9كي٣ى 

  ٦ ى٥ ٣ ٤ٕال ٍا ٝٚد٣َة ٝدي ١ٞبيدي ٣ ثدبع٤ٗ     ػ٤ٕال، اٍاضي ٣ٍٕشب٧بي ٝي٢بثبى، ٣ٍ٤١هب٦١

 ّي٤ٚٝشَ يِ ػَيبٟ ىٞٚي ٝل٤ٖة ٝي َٕىى. 21كي٣ى 

  ٣ٍ24ىهب٦١ َْٙ ٤ٙ ٣ٍٕشب٧بي اٍِٝ، ٤٧ي٠ ٣ َْٙ ٤ٙ ٍا ٣َٚٝة ٝي٢ٞبيي ٣ ثبع٤ٗ كي٣ى 

    ُ ثب١ٍديٕي   ّي٤ٚٝشَ ث٦ ىٙي٘ ٤ّؿِ ث٤ىٟ ك٥ُ٤ آثَيِ ٣ ٝؼب٣ٍر ثدب ىٙدز ٝندبٟ ّد٦ ا

 ٕبال٦١ ّٞشَي ثَه٤ٍىاٍ ٝيجبٙي يِ ٣ٍىهب٦١ ّٜ آة ىٞٚي ٝل٤ٖة ٝي َٕىى.

 ٍ١15بٟ ٣ ّد٤يَ ٍا ٝٚد٣َة ٝدي ١ٞبيدي ٣ ثدب      ٟ، اٍا٣ٍىهب٦١ ٤ٍّاٟ اٍاضي ٣ٍٕشب٧بي ٤ّ 

 َٕىى .  ىٞٚي ٝل٤ٖة ٝي٣ٍىهب٦١ ّي٤ٚٝشَ ع٤ٗ يِ 

 ١ٞبيي  ٤ٚ ٍا ٣َٚٝة ٝي٣ٍىهب٦١ ف٢جَاٟ اٍاضي ٣ٍٕشب٧بي ف٢جَاٟ ، اٝي٠ ػبٟ ، ا١ٍ٣غ ٣ ثبػ

 َٕىى. ّي٤ٚٝشَ يِ ٣ٍىهب٦١ ىٞٚي ٣ ّٜ آة ٝل٤ٖة ٝي ٣30 ثب ع٤ٗ كي٣ى 

  ٣ٍىهب٦١ ٣َٕؿبي $ ٥ٍَ ؿبي# اُ ٙبه٦ ٧بي ٨ٜٝ ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ىٍ َٕآة آٟ ٝي ثبٙي

ّي٤ٚٝشَي ػ٤٢ة ثبهشَي اٍىثيد٘ َٕؿٚد٦ٞ ٝدي     ٦ّ24 اُ اٍسيبفبر ث٤ٍِٗ هب٣ٍي ىٍ 

بي ػ٠ ٍٚالٍي، ٨ٝٞب١ي٣ٕدز فٚيدب ٣ ٕديٚي ٣ ّٞدي آثدبى ٍا      ٕيَى. اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٣ٍٕشب٧

٣َٚٝة ٤ٞ١ى٥ ٣ ٣ اٍى ٨َٙ اٍىثي٘ ٝي َٕىى ٣ اُ هب٣ٍ آٟ فج٤ٍ  ١ٞد٤ى٥ ٣  ىٍ ٣ٍٕدشبي   

٣ػ٤ى اٍسيبفبر ث٢ٚي ٣ ثدَه ٕيدَ    ػ٨ز٦١ ث٦ ب٤١ػ٦ ى٥ ٣اٍى ٥ٍَ ٤ٕ ٝي َٕىى. اي٠ ٣ٍىه

كد٥ُ٤ آثَيدِ آٟ كدي٣ى     ّي٤ٚٝشَ ٣ ٣ٕقز 67ث٤ٍِٗ ىاٍاي آة ىايٞي ث٤ى٥ ٣ ع٤ٗ آٟ 

 ّي٤ٚٝشََٝثـ إز.   900

    ٍ٣ٍىهب٦١ ٤ٕ٤ٟٝ اُ ٙبه٦ ٧بي ٣ٍىهب٦١ ٣َٕؿبي ٝي ثبٙي ٦ّ اُ ى٥ٍ ا٧٘ آثدبى ٣اٍدـ ى

٦١ ٣ٍٕشب٧بي ٧٘ آثبى بهىّي٤ٚٝشَي ٙٞبٗ ثبهشَي هٚوبٗ َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى. اي٠ ٣ٍ 38

ائيٜ ثد٦ ٣ٍىهب١د٦    ٣ ٕٚي٠ ٍٚالً ٍا ٣َٚٝة ٤ٞ١ى٥ ٣ دٔ اُ فج٤ٍ اُ ٣ٍٕشب٧بي ٤ُٙ ٣ ٤ٍّ

 ٣َٕ ٝي دي١٤يى.

  ٍ٣ٍىهب٦١ س٤س١٤ٖيِ اُ ٙبه٦ ٧بي ا٣ٙي٦ ٣َٕؿبي ث٤ى٥ ٣ اُ ك٤اٙي ٣ٍٕشبي س٤س١٤ٖيِ ٣اٍـ ى

ّي٤ٚٝشَي ٙٞبٗ ثبهشَي هٚوبٗ َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى. اي٠ ٣ٍىهب٦١ اٍاضدي ٨َٕٙدشبٟ    46
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شَ ٝدي  ّيٚد٤ٝ  ٣ٍ19ىهب١د٦   اي٠ س٤س١٤ٖيِ، ّـ٘ آثبى ٣ دبٍؿي٠ ٍا ٣َٚٝة ٝي٢ٞبيي. ع٤ٗ

 ثبٙي.

       ٣ٍىهب٦١ ػٌ ػٌ اُ ٙقت ٤ّؿِ ٣َٕؿبي ٝي ثبٙدي ّد٦ اُ اٍسيبفدبر ٣اٍدـ ىٍػ٢د٤ة

ّي٤ٚٝشَي ػ٤٢ة اٍىثي٘ ٍَاٍىاٍى َٕؿ٦ٞٚ ٝدي ٕيدَى. ايد٠     ٣ٍ42ٕشبي ػٌ ػٌ ٦ّ ىٍ

ّيٚد٤ٝشَ    ٣ٍ9ىهب٦١ اٍاضي ٣ٍٕشبي ػٌ ػٌ ٍا ٣َٚٝة ٝدي ١ٞبيدي ٣ عد٤ٗ آٟ كدي٣ى     

 إز.

 ٣ٍىهب٦١ ٣َٕ ٝي ثبٙي ٦ّ اُ سذ٦ ٧بي اعَاه ٣ٍٕدشبي   ٣ٍىهب٦١ ٕبئ٠ اُ ٙبه٦ ٧بي ا٣ٙي٦

ّي٤ٚٝشَي ٙدٞبٗ ثدبهشَي هٚودبٗ َٕؿٚد٦ٞ ٝدي ٕيدَى. ايد٠         50ى٦ٕٞ ىافج٘ ٣اٍـ ىٍ

بئ٠ ىٍ ٣ٍٕدشبي هدِائٜ ٍا ٝٚد٣َة    ٣ٍىهب٦١ اٍاضي ٣ٍٕشب٧بي آً ؿبي ٣ٕظ ٣ ثبال ٣ٕد 

 َ إز.ّي٤ٚٝش  ١15ٞبيي. ع٤ٗ اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٦ّ يِ ٣ٍىهب٦١ ىٞٚي ٝي ثبٙي كي٣ى  ٝي

       ٣ٍىهب٦١ ٕ٘ َٙ يْي اُٙبه٦ ٧بي ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ٝي ثبٙي ّد٦ اُ ىا٢ٝد٦ ٧دبي ػ٢د٤ة

  17ّي٤ٚٝشَي ٙٞبٗ هب٣ٍي ا٧َ ٥٤ّ٣ ٙدي٤يبٍ ٣اٍدـ ىٍ    45ثبهشَي ى٥ ٕٚشَٖ ٣اٍـ ىٍ  

ّي٤ٚٝشَي ٙٞبٗ هب٣ٍي ا٧َ َٕ ؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى. اي٠ ٣ٍىهب٦١ اُ ٣ٍٕشبي ٕ٘ َٙ، ٝل٠ٖ 

ى ٥ٍَ ٤ٕ ٝي َٕىى. ٣ٍىهب١د٦ ىاٍاي ػَيدبٟ ىائٞدي ثد٤ى٥ ٣     ٢ّيي ٣ ى٣ٙشَ ٌٕٙش٦ ٣ ٣اٍ

 ّي٤ٚٝشَ َٝثـ ٣ٕقز ىاٍى.   450ك٥ُ٤ آثَيِ آٟ ٧٤ّٖشب١ي ٣ كي٣ى

   ٣ٍىهب٦١ ٕي٦ ى٣ اُ ٙبه٦ ٧بي ٤ّؿِ ٣ٍىهب٦١ ٕ٘ َٙ ٝي ثبٙي ٦ّ اُىا٦٢ٝ ٧بي ٙدٞبٙي

١د٦  ّي٤ٚٝشَي ٙٞبٗ هب٣ٍي ا٧َ َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى. ايد٠ ٣ٍىهب  ٥٤ّ24 ى٣َٕاك ٣اٍـ ىٍ 

 ثبٙي. ّي٤ٚٝشَ ٝي 10اٍاضي ٣ٍٕشب٧بي ٕي٦ ى٣الٟ ٣ َٙٞبٟ ٍا ٣َٚٝة ٝي٢ٞبيي ٣ ع٤ٗ آٟ 

       ىا٢ٝد٦ ٧دبي   اُ ٣ٍىهب٦١ ٤١اٝيَ  يْي اُ ٙبه٦ ٧بي ا٣ٙي٦ ٣ٍىهب٦١ ٕد٘ ٙدَ ٝدي ثبٙدي٦ّ

ثبهشَي ٥٤ّ ث٢ٚي ٕٚشَٖ َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى. اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٦ّ اٍاضي ٣ٍٕشب٧بي ػن٢دبة  

ّيٚد٤ٝشَ ثد٤ى٥ ٣    ٣20  هٚيي٦ ٤ٙ ٍا ٣َٚٝة ٝي ١ٞبيي ىاٍاي ع٤ٗ ثبال، اث٢ب٢ٌٕ ، ٧يِآثبى 

 ىاٍاي آة ىايٞي ٝي ثبٙي.

  ٦ّ اُ ىا٦٢ٝ ثبهشَي ٥٤ّ ٝدَُي ّيدِ ثد٤ٍىي    ث٤ى٥ ٣ٍىهب٦١ ٖٝي٦ٚ اُ ٙبه٦ ٧بي ٥ٍَ ٤ٕ

ّي٤ٚٝشَي ٙٞبٗ هب٣ٍي اٍىثي٘ َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى. اي٠ ٣ٍىهب٦١ اُ ٣ٍٕشبي   ٣40اٍـ ىٍ

  34بٝيبٟ فج٤ٍ ٝدي ١ٞبيدي ٣ يدِ ٣ٍىهب١د٦ ىٞدٚي ثدب عد٤ٗ        ٖٝي٦ٚ ؿبي ، سْي١َٓ ٣ ٕ

 ّي٤ٚٝشَ ٝل٤ٖة ٝي َٕىى.

   38ال ٣اٍدـ ىٍ  د٣ٍْىهب٦١ ١ٞي٠ ٦ّ ىٍ ١ٞي٠ ػَيبٟ ىاٍى اُ ٨٧٤ّبي َُٝي ُيٚدي ١بيبٕد٤ 

ّي٤ٚٝشَي ٙٞبٗ هب٣ٍي اٍىثي٘ َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى ٣ دٔ اُ ٣َٚٝة ٤ٞ١ىٟ اٍاضي ١ٞي٠ 

و٘ ٣اٍى ٥ٍَ ٤ٕ ٝي َٕىى. اي٠ ٣ٍىهب٦١ ثب ع٤ٗ ٣ فج٤ٍ اُ آٟ ىٍ ػ٤٢ة ثبهشَي ٧ٞي٠ ث
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ّي٤ٚٝشَ يِ ٣ٍىهب٦١ ىٞٚي ث٤ى٥ ٦ّ ىٍ ُٖٝشبٟ ٣ ث٨دبٍ آة ىاٍى ٣ ىٍ ٤ٝاٍدـ ىيٖدَ    20

 هِٚ إز.

     ٥ ٣ٍ٤ىهب٦١ ١يبًٍ اُ ٙبه٦ ٧بي ا٣ٙي٦ ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ث٤ى٥ ٦ّ اُ ىا٢ٝد٦ ٧دبي ػ٢د٤ثي ّد

ٝي ٕيَى. اي٠ ٣ٍىهب٦١ ثب  ّي٤ٚٝشَي ٙٞبٗ هب٣ٍي اٍىثي٘ َٕؿ٦ٞٚ ٣32اٍـ ىٍ ٕجي٢بٓآ

ّي٤ٚٝشَ يِ ٣ٍىهب٦١ ىٞٚي ث٤ى٥ ٦ّ دٔ اُ فج٤ٍ اُ ٣ٍٕشب٧بي ١يبًٍ ٣ ٝل٤ٞى  18ع٤ٗ  

 آثبى ىٍ ثبهشَ آٟ ٣اٍى  ٥ٍَ ٤ٕ ٝي َٕىى.

 هَي٠ ٙبه٦ ٧بي ٍبث٘ ثٍَٕي ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ٝي ثبٙي ّد٦ ىٍ   ٣ٍىهب٦١ ٤٧ٍا١ي يْي اُ آ

ٕيَى. اي٠  ٧بي هب٣ٍي ٥٤ّ ٕٚشَٖ َٕؿ٦ٞٚ ٝيثو٘ ٤٧ٍا١ي ا٧َ ػَيبٟ ىاٍى ٣ اُ ىا٦٢ٝ 

 35ٝؼييآثبى ٣  َٝاى٤ٙ ٍا ٣َٚٝة ١ٞد٤ى٥ ٣ ثدب عد٤ٗ   كدي٣ى      ٣ٍىهب٦١ ٣ٍٕشب٧بي ػب٤ٍٚ،

ّي٤ٚٝشََٝثدـ ثيٚدشَ ىٍ ٢ٝدبعٌ ٧٤ّٖدشب١ي       220ّي٤ٚٝشَ ٣ ٣ٕقز ك٥ُ٤ آثَيِ كدي٣ى  

ي هٚدِ  اي٠ ٣ٍىهب٦١ ّٜ ث٤ى٥ ٣ ىٍ سبثٖشبٟ آة ّب٧٘ يبىشد٦ ٣ ٕدب٧  آة ػَيبٟ ىاٍى. 

 ٤ٙى. ٝي

 
 تطشيح ضثىِ تٌذي سٍدخاًِ اي  سیستن سفیذسٍد :3-2-1-3

 

 رٍدخاًِ قشل اٍسى  -

آث٨بي ٢ٝبعٌ ٣ٕيقي اُ إدشب٨١بي  ٦ّ اي٠ ٣ٍىهب٦١ يْي اُ ى٣ ٙبه٦ ٨ٜٝ ٕييي ٣ٍى ث٤ى٥  

٣ٍِي٠ ٣ ١ُؼبٟ ٍا ػٞـ آ٣ٍي ٣ ىٍ ٕي ٢ٝؼي٘ ٣اٍى  ٍَٙي،َّىٕشبٟ، ٧ٞياٟ، اٍىثي٘، آًٍثبيؼبٟ 

 ٣ى ٝي ١ٞبيي.ٕيييٍ

ّيٚد٤ٝشَي   60ٙبه٦ ٧بي ا٣ٙي٦ آٟ اُ اٍسيبفبر دَ ثَه ؿ٨٘ ؿ٦ٞٚ َّىٕشبٟ ٣اٍـ ىٍ  

ٙٞبٗ ثبهشَي ٢٢ٕيع َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى. ٣ٍىهب٦١ ىٍ ٖٝيَ  ف٤ٞٝي هب٣ٍي ػَيبٟ ٝي يبثي٣ ىٍ  

 اٍسيبفدبر إدشب٨١بي  ع٤ٗ ٖٝيَ ١ٖجشبً ع٤ال١ي ه٤ى ٙبه٦ ٧بي ٤ّؿِ ٣ ثٍِٓ ىَا٣ا١ي ٍا ّد٦ اُ  

ٕشبٟ، ٧ٞياٟ، ١ُؼبٟ، اٍىثي٘ ٣ آًٍثبيؼبٟ َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى، ىٍيبىز ٝي ١ٞبيي ٣ ىٍكد٤اٙي  َّى

 ٢ٝؼي٘ ثب ٣ٍىهب٦١ ٙب٣َ٧ى سالٍي يبىش٦ ٣ اُ اي٠ ٝل٘ ث٦ ١بٛ ٕييي٣ٍى ١بٝيي٥ ٝي ٤ٙى.

ّي٤ٚٝشَ ث٤ى٥   660ع٤ٗ ٣ٍىهب٦١ ٍِٗ ا٣ُٟ اُ َٕؿ٦ٞٚ سب ٝل٘ سالٍي ثب ٙب٣َ٧ى كي٣ى  

ايد٠  ّي٤ٚٝشََٝثـ ثَآ٣ٍى َٕىيي٥ إز. ٍّيٜ  51450اٟ سََيجبً ٤ٟ ىٍ ٕي٣٣ٕٚقز ك٥ُ٤ آثَيِ آ

ؿ٢بٟ  ٦ّ ثب ٣ػ٤ى َٝٞه آة ٣ٍىهب٦١ ىٍ  ٣ٍىهب٦١ ثَىي ، ثبٍا١ي ث٤ى٥ ٣ آة آٟ ىايٞي ٝي ثبٙي،

 َٕإَ ك٥ُ٤ ٣ٍىهب٦١ ىٍ ثو٘ دبيبة ىاٍاي آة ١ٖجشبً ُيبىي ٝي ثبٙي.

 ٦١ ٝي دي١٤ي١ي  فجبٍس٢ي اُ : ٣ٍىهب٦١ ٧بيي ٦ّ ىٍ ع٤ٗ ٖٝيَ ث٦ اي٠ ٣ٍىهب 
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٣ٍىهب٦١ ٧بي ٨َٙ ٥ٍ٣ُ، ٦ٙ٤ّ، ؿدٜ  إشبٟ َّىٕشبٟ، ٣ٍىهب٦١ ٧بي ٧ب٦١ ٕالٗ، َٕٞٗ ىٍ

٧دبي ٣َٕا١دي، هد١٤ي٠، ا١ٖد٤ٍاٟ، ٍٚقد٦ ؿدبي،        ٣ س٤ٚاٍ، ٣ٍىهب٦١ ٣ٍىهب٦١ ٤ٍٙاة ٍُى، د٤ٗ ّٚٚي،

ٍدـ ىٍ ٣ٍٕدشبي   ٣ٍىهب١د٦ َٕٝدي ٣ا  ،١ُؼبٟإدشبٟ   ١ُؼب٣َ١ى، آيي٣م٤ٞٗ، ٍَا٤َ١ ٣  ٨َٙؿبي ىٍ

٧دبي ىَا٣ا١دي ىٍ ثود٘ ٧ٚدشؼي٠      بؿبي ٣اٍـ ى٣ٍٍٕشبي ٍٚدالً ٣ َٕٙدبه٦  د١٤ٕيٍميي ٣ آٍ

 ٧ٚشؼي٠. ٣ ، ٣ٍىهب٦١ ُا٣ي٦، ٕيييآة، ث١َيً، ٙب٣َ٧ى، ٢ّيًٍهٚوبٗ

 

 رٍدخاًِ آرپاچاي ) فيزٍسآتاد( -

اُ ٙبه٦ ٧بي ٣ٍىهب٦١ ٍِٗ ا٣ُٟ ث٤ى٥ ٦ّ اُ ١بكي٦ هٚوبٗ َٕؿٚد٦ٞ ٝدي ٕيدَى. ٙدبه٦      

ّي٤ٚٝشَي ٙٞبٗ ثبهشَي هٚودبٗ   20ٚي اي٠ ٣ٍىهب٦١ اُ ىا٦٢ٝ ٧بي ػ٤٢ثي ٥٤ّ ا٣ع ٍبُ ٣اٍـ ىٍاٝ

 ٍ بؿدبي ٣ ٝٞدغيي ٙد٤ ٍا    دَٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى ٣ ىٍ عي ٖٝيَ ه٤ى ث٦ ٕٞز ػ٤٢ة ٣ٍٕدشب٧بي آ

هٚوبٗ ٣ ٣ٍٕشبي ىي٣َُآثدبى  اُ ىيٖدَ ٢ٝدبعَي     ،ي٤ي٣َٕٚٝة ٝي ٢ّي.  ٣ٍٕشبي ؿ٢ٚجَ، ٢ٝغ٦َ 

 س٤ٕظ اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٣َٚٝة ٝي َٕىى.آ٨١ب ي ٦ّ اٍاضثب٢ٙي  ٝي

ّي٤ٚٝشََٝثدـ    1600ّي٤ٚٝشَ ٣ ٖٝبكز ك٥ُ٤ آثَيِ آٟ ثبٙل ثَ   80ع٤ٗ اي٠ ٣ٍىهب٦١  

ٝي ثبٙي. اي٠ ٣ٍىهب٦١ ث٦ ١بٛ ىي٣َُآثبى ٣ ٤ٖ٢ٍٕؿبي ١يدِ ١بٝيدي٥ ٝدي ٙد٤ى.  كد٥ُ٤ آثَيدِ آٟ       

ٜ اي٠ ك٥ُ٤ ثد٦ ٙدٞبٍ ٝدي    ي٤ي اُ ٢ٝبعٌ ٧٤ّٕ٨ٖٝشب١ي ث٤ى٥ ٣ ىٙز ٧بي ّٜ ٣ٕقز  هٚوبٗ ٣ 

٧بي  ىيَٖ ٍدِٗ ا٣ُٟ   آي٢ي. اي٠ ٣ٍىهب٦١ ىاٍاي آة ىايٞي ث٤ى٥ ٣ آثي٧ي آٟ ىٍ َٝبي٦ٖ ثب ٙبه٦

 اي٠ اَٝ فيٛ َٝٞه آة ىٍ اعَاه ى٥ٍ ٣ٍىهب٦١ ٝي ثبٙي. فٞي٥ فٚز ٦ّ  ١ٖجشبً ثبال ٝي ثبٙي

دد٣َع، د١ُ٤دبة،    اُ ٙبه٦ ٧بي اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٝي س٤اٟ ث٦ ٣ٍىهب٦١ ٧بي آً ثالك، ا٣ع ٍبُ، 

ىٍ ًي٘ َٙف ٝوشَٞي اُ ٙدبه٦ ٧دبي    ٤ٍٕاٟ َٕاة ٣ ٣َ٧ آثبى اٙب٥ٍ ٤ٞ١ى. ٢َٕٖؿبي، ٕٖٚشبٟ،

 ىَفي ٣ٍىهب٦١ آٍيبؿبي اٍائ٦ ٙي٥ إز:

    ٣ٍىهب٦١ آً ثالك ٣ٍٕشبي آً ثالك ٍا ٣َٚٝة ٝي ١ٞبيي ٣ ىاٍاي آة ىايٞي ثدب آثدي٧ي

 ّي٤ٚٝشَ ٝي ثبٙي.  12ّٜ ٣ ع٤ٗ 

 ٕ15ع٤ٗ اي٠ ٣ٍىهب٦١  .شب٧بي ا٣ػَبٍ ثبال ٣ دبيي٠ ٍا ٣َٚٝة ٝي ٢ّي٣ٍىهب٦١ ا٣ؽ ٍبُ ٣ٍ 

ّي٤ٚٝشَ ث٤ى٥ ٣ ىاٍاي آة ىايٞي إز ٦ّ ىٍىاه٘ ى٥ٍ ٧بي فٞيٌ ٣ ددَديؾ ٣ هدٜ ٍدَاٍ    

 ىاٍى.

 ٣ٍ19ٕشب٧بي ي٤ٚؿ٦ ٣ د٣َؽ ٣ َْٕآثبى ٍا ٝٚد٣َة ٝي٢ٞبيدي ٣ ثدب عد٤ٗ      ،٣ٍىهب٦١ د٣َع 

٣ٍىهب٦١ اي ىايٞي ٝل٤ٖة ٝي َٕىى  ّد٦  ّي٤ٚٝشَي  50ّي٤ٚٝشَ ٣ ٣ٕقز ك٥ُ٤ آثويِ 

 ىٍ ٢ٝغ٦َ ٧٤ّٖشب١ي ػَيبٟ ىاٍى.
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 26د١ُ٤بة ٣ ث٦٢ هٚوبٗ ٍا ٣َٚٝة ٝي ١ٞبيي ٣ ثدبع٤ٗ  ٣ٍُٕشب٧بي ِّا ،٣ٍىهب٦١ د١ُ٤بة  

٣ٍىهب٦١ اي ىايٞي ٝل٤ٖة ٝي ٕدَىى  َٝثـ،ّي٤ٚٝشَ  ٣120ٕقز ك٥ُ٤ آثويِ ٣ ّي٤ٚٝشَ 

 ٦ّ ثيٚشَ ىٍ ٢ٝبعٌ ٧٤ّٖشب١ي ػَيبٟ ىاٍى.

 ٍبؿبي ٝي ثبٙدي ّد٦ اُ ىا٢ٝد٦ ٧دبي     د٣ٍىهب٦١ ٤ٖ٢ٍٕؿبي اُ ٙبه٦ ٧بي ٨ٜٝ ٣ٍىهب٦١ آ

 33ٝشدَ اٍسيدبؿ ىاٙدش٦ ٣ ىٍ     3197ثبهشَي ٨٧٤ّبي ثن٣َ ىاك ٦ّ ث٢ٚديسَي٠ ١َغد٦ آٟ   

ّي٤ٚٝشَي ٙٞبٗ هٚوبٗ ٣اٍـ ٝي ثبٙي َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى. اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٣ٍٕشب٧بي هٚو٤، 

ة، ٦ٕ ٍا٥ ٢ٕؼٖب٥ ٣ ايٚوـي ٣ ىي٣َُآثبى ٍا ٝٚد٣َة  ٣ٍِٕفٚيب ٣ ٕيٚي ، ٥ٍَ ٍٚالً ، ىبٍا

ّيٚد٤ٝشَ ثد٤ى٥ ٣ كد٥ُ٤     45ٝي٢ٞبيي. ع٤ٗ اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٦ّ ىاٍاي ػَيبٟ ىايٞي ٝي ثبٙي 

ّي٤ٚٝشََٝثـ ٝي ثبٙي ٦ّ ىٍ ثو٘ ٕي٤ي ٣ هٚوبٗ ٍدَاٍ ىاٍى. اُ   500آثَيِ آٟ ثبٙل ثَ 

آثبى، ِٕاُ، ١د٤ى٥ ٣ ١يٚدٌ    ٔ ٙبه٦ ٧بي اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٝي س٤اٟ ث٦ ٣ٍىهب٦١ آ٤ٙ، ػن٢بة، ٢ٕ

 اٙب٥ٍ ٤ٞ١ى.

 ٍب ؿبي ٝي ثبٙي ٦ّ اُ ىا٦٢ٝ ٧بي ٙدٞبٙي ّد٥٤   د٣ٍىهب٦١ ٕٖٚشبٟ ٙبه٦ اي اُ ٣ٍىهب٦١ آ

َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيدَى.    هٚوبٗ ّي٤ٚٝشَي ٙٞبٗ هب٣ٍي  12ٝشَي فؼٜ ىاك ٣اٍـ ىٍ  3009

ّيٚد٤ٝشَ   12هب٦١ ٣ٍٕشب٧بي ٕٖٚشبٟ ثبال ٣ ٙٞجَ ٍا ٣َٚٝة ٝي٢ٞبيدي ٣ ثدب عد٤ٗ    ىاي٠ ٣ٍ

ّي٤ٚٝشَ َٝثـ ٣ ػَيبٟ ىٍ ٢ٝبعٌ ث٢ٚي ٣ ٧٤ّٖشب١ي ىاٍاي ػَيبٟ ىايٞي  ٣45ك٥ُ٤ آثَيِ 

 إز.

 ٍبؿبي ٝي ثبٙي ٦ّ اُ ىا٦٢ٝ ٧دبي ػ٢د٤ة   د٣ٍىهب٦١ ٤ٍٕاٟ َٕاة ٙبه٦ اي اُ ٣ٍىهب٦١ آ

َ هٚوبٗ َٕؿ٦ٞٚ ّي٤ٚٝشَي ثبهش 7ٝشَ ىٍ  2278ب٣ٍي ٥٤ّ ٕـي ىامي ث٦ اٍسيبؿ دددده

 14ي٦ٙ ٍا ٣َٚٝة ٝي ١ٞبيي. ع٤ٗ ٣ٍىهب١د٦  جٕشب٧بي ٤ٍٕاٟ َٕاة ٣ ٢ٕؼٕيَى ٣ ٣ٍٝي

 ّي٤ٚٝشَ ث٤ى٥ ٣ ثب ك٥ُ٤ آثَيِي ٧٤ّٖشب١ي ىاٍاي ػَيبٟ ىايٞي ٝي ثبٙي.

 ٍ٧دبي   بؿبي ث٤ى٥ ٦ّ ٙبه٦ اٝٚي آٟ اُ ىا٦٢ٝد٣ٍىهب٦١ ٣َ٧آثبى يْي اُ ٙبه٦ ٧بي ٨ٜٝ آ

ي ٕيَى. ع٤ٗ اي٠ ٣ٍىهب١د٦  ٙٞبٙي ٍٙش٦ ٥٤ّ آً ىاك ٣اٍـ ىٍ ػ٤٢ة هٚوبٗ َٕ ؿ٦ٞٚ ٝ

ّي٤ٚٝشََٝثدـ ٝيجبٙدي. ايد٠      300ّي٤ٚٝشَ ث٤ى٥ ٣ ٣ٕقز ك٥ُ٤ آثَيدِ آٟ ثدبٙل ثدَ      23

٣ٍىهب٦١ اُ ٣ٍٕشبي ثيَاػَى، ٨َٙ هٚوبٗ، ٣ٍٕدشبي ٧د٣َ آثدبى ٣ ٣ٍٕدشبي ؿ٢ٚجدَ فجد٤ٍ       

ٝي٢ٞبيي. اُ ٙبه٦ ٧بي ٤ّؿِ اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٝي س٤اٟ ث٦ ٣ٍىهب٦١ آً ثالك، ا١يثي٘ ، ثٚجد٘،  

 ٥َ ٣ إٓشبٟ اٙب٥ٍ ٤ٞ١ى .ٝؼ

       ٣ٍىهب٦١ ُا٣ي٦ ٙبه٦ اي اُ ٣ٍىهب٦١ ٍِٗ ا٣ُٟ ٝي ثبٙدي٦ّ اُ ىا٢ٝد٦ ٧دبي ٙدٞبٙي ّد٥٤

ّي٤ٚٝشَي ػ٢د٤ة هٚودبٗ َٕؿٚد٦ٞ ٝدي ٕيدَى. ايد٠        4ٝشَي آً ىاك ٣اٍـ ىٍ  3303

٣ٍىهب٦١ ٣ٍٕشب٧بي ى٤ٝٝ٘، ؿبي ٤ٍٙبٟ ٣ ٢ِٝٗ آثبى ٣ ١ي٦ٞ ٧٘ ٍا ٝٚد٣َة ٝدي ١ٞبيدي.    

ّي٤ٚٝشََٝثـ ثد٤ى٥    150ّي٤ٚٝشَ ٣ٖٝبكز ك٥ُ٤ آثَيِ آٟ ثبٙل ثَ  30 ع٤ٗ اي٠ ٣ٍىهب٦١
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اي ىايٞي إز ٦ّ ٙٞبٗ ك٥ُ٤ آثَيِ آٟ ىٍ ٢ٝبعٌ َٝسيدـ ٣ ٧٤ّٖدشب١ي ٍدَاٍ     ٣ ٣ٍىهب٦١

 ىاٍى. ٣ٍىهب٦١ ىايٞي ٧٤ٕبة يْي اُ ٙبه٦ ٧بي اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٝي ثبٙي.

    ٟ ثد٤ى٥ ّد٦ ىٍ ثود٘     ٣ٍىهب٦١ ٕييي آة يْي اُ ٙبه٦ ٧بي ٝشقديى ٣ٍىهب١د٦ ٍدِٗ ا٣ُ

 20ؼي٠ هٚوبٗ ٣اٍـ إز ٣ٙدبه٦ اٝدٚي آٟ اُ ىا٢ٝد٦ ٧دبي ّد٥٤ ى٣ٍاٟ ٣اٍدـ ىٍ       ش٧ٚ

ّي٤ٚٝشَي ػ٤٢ة هب٣ٍي هٚوبٗ ٣  ٥٤ّ ٕييي َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى ٣ ٣ٍٕشب٧بي ٣ٍىاٟ، ى١يب 

ّي٤ٚٝشَ ٣ ك٥ُ٤ آثٖيدَ آٟ   42ٍى٣ٗ، عبي٦ٚ ٣ ٙيَى ٍا ٣َٚٝة ٝي ١ٞبيي. ع٤ٗ  ٣ٍىهب٦١ 

َ َٝثـ ٝي ثبٙي ٦ّ سٞبٝبً ىٍ ٢ٝبعٌ ٧٤ّٖشب١ي ػبٍي إدز ٣ ىاٍاي  ّي٤ٚٝش  250كي٣ى 

آة ىايٞي ٝي ثبٙي.  اُ ٙبه٦ ٧بي ٍبث٘ ثٍَٕي اي٠ ٣ٍى ٝي س٤اٟ ث٦ ٣ٍى ث١َديً اٙدب٥ٍ   

ٍٚدالً   ٣ ٤ٞ١ى ٦ّ اُ ىا٦٢ٝ ٧بي ػ٤٢ثي ٥٤ّ ٕييي َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى ٣ ٣ٍٕشب٧بي ٕد٤ٚا 

٥ ػقيدَ ثد٦ ٣ٍىهب١د٦ ٕدييي ٣اٍىٝدي      ث١َيً ٍا ٣َٚٝة ٝي ١ٞبيي  ٣ ىٍ ٣ٍٕشبي اٝبِٝاى

ّي٤ٚٝشَ ث٤ى٥ ٦ّ يدِ ػَيدبٟ ىايٞدي إدز ٣كد٥ُ٤ آثَيدِ آٟ        16َٕىى. ع٤ٗ ٣ٍىهب٦١ 

 ٧٤ّٖشب١ي ٣ َٝسيـ إز.

  ٣ٍىهب٦١ ٙب٣َ٧ى اُ ٙبه٦ ٧بي ٣ٍىهب٦١ ٍِٗ ا٣ُٟ ث٤ى٥ ٦ّ ىٍ ثو٘ ٙب٣َ٧ى هٚوبٗ ٣اٍـ

 17ٖي ىامدي ٣اٍدـ ىٍ   ٙٝي ثبٙي٣ ٙبه٦ ٧بي ا٣ٙي٦ آٟ اُ ىا٦٢ٝ ٧بي ثبهشَي ّد٥٤ ٙديَا  

ٍٚدالً   ّي٤ٚٝشَي ػ٤٢ة هب٣ٍي هٚوبٗ َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى. اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٣ٍٕشب٧بي ىيِ،

ىيِ ٣ ٝيب٥َٖ١ ٍا ٣َٚٝة ٝي٢ٞبيي ٣ ىاٍاي آة ىايٞي ٝي ثبٙي ّد٦ ثد٦ فٚدز ٣ضدقيز     

 10هبٛ آٟ إشيبى٥ ؿ٢يا١ي اُ آة اي٠ ٣ٍىهب٦١ ث٦ فٞ٘ ١ٞي آيي. فَٟ ٣ٍىهب٦١ ثدي٠  

 ى٣ٍاٟ دَآثي آٟ ىٍ ٝب٨٧بي ث٨بٍ إز. ٣ يثبٍا١ –آٟ ثَىي  ٝشَ ٣ ٍّيٜ 25سب 

 ًٍ٦ّ ىٍثو٘ ثبٙي  ٝيٙبه٦ اي اُ ٣ٍىهب٦١ ٍِٗ ا٣ُٟ ىٍثو٘ دبيبة آٟ ، ٣ٍىهب٦١ ٢ّي

٣ اُ ىا٦٢ٝ ٧بي ٙدٞبٗ ثدبهشَي ٨٧٤ّدبي آً ىاك ٣اٍدـ      ٙي٥ إزؼي٠ هٚوبٗ ٣اٍـ ش٧ٚ

٣ٍٕدشب٧بي ى٣ٕدش٤ٚ،    اي٠ ٣ٍىهب١د٦   ّي٤ٚٝشَي ػ٤٢ة هٚوبٗ َٕ ؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى. 12ىٍ

ىٍ  ،اٍىثيٌٚ ٍا ٣َٚٝة ٝي٢ٞبيي ٣ ثقي اُ فج٤ٍ اُ ٣ٍٕدشب٧بي ٢ّديًٍ ٣ ٤ّػد٤     ٣ٝي٦ٚ ى٥ 

٣ٍٕشبي ٍِٝف٦ ث٦ ٣ٍىهب٦١ ٍِٗ ا٣ُٟ ٣اٍىٝي ٤ٙى. ع٤ٗ اي٠ ٣ٍىهب٦١ ّد٦ ىاٍاي ػَيدبٟ   

ّي٤ٚٝشََٝثدـ ٝدي ثبٙدي  ّد٦       250ّي٤ٚٝشَ ٣ ٣ٕقز ك٥ُ٤ آثَيِ آٟ  30ىايٞي إز، 

٣ٍىهب٦١ ٧بي اي٠ ٢ٝغ٦َ ك٥ُ٤ آثَيِ آٟ ٧٤ّٖشب١ي ٣ َٝسيـ ث٤ى٥ ٣ ٣ٍىهب٦١  ٧ٞب٢١ي ٕبيَ

ىٍ ى٥ٍ ٧بي فٞيٌ ٣ س٢ٔ ثي٠ ٨٧٤ّب ىٍ ػَيبٟ إز. س٨٢ب ٙبه٦ ٍبث٘ ًَّ اي٠ ٣ٍىهب١د٦  

ّي٤ٚٝشَي   ٣ٍ21ىهب٦١ إٜ ٣ٍى إز ٦ّ اُ ٨٧٤ّبي ٣اٍـ ىٍ ك٤اٙي ٣ٍٕشبي إٜ ٣ٍى ٣ 

  ٍ ٣ىهب١د٦ ٣ٍٕدشب٧بي ٝل٤ٞىآثدبى، إدٜ ٣ٍى ٣     ػ٤٢ة هٚوبٗ َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيدَى.  ايد٠ 

ّي٤ٚٝشَ ثد٤ى٥ ٣ ىاٍاي ػَيدبٟ ىٞدٚي ىٍ     10ع٤ٗ ٣ٍىهب٦١  .١ٞبيي ٤ٕاٍاٟ ٍا ٣َٚٝة ٝي

 ث٨بٍ ٣ ُٖٝشبٟ إز.
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 ٚاي٠ ٣ٍىهب٦١ اُ ٙبه٦ ٧بي ٣ٍىهب١د٦ ٍدِٗ ا٣ُٟ ىٍٍٖدٞز ٕديٚي آٟ     ، ؼي٠ش٣ٍىهب٦١ ٧

بهشَي هٚودبٗ َٕؿٚد٦ٞ   ّيٚد٤ٝشَي ػ٢د٤ة ثد    35ثبٙي ٦ّ اُ ٥٤ّ َٕىاهلل ٣اٍدـ ىٍ   ٝي

  15ـي٠  اُ ايد٠ ٣ٍىهب١د٦ ٝٚد٣َة ٝدي ٙد٤ى ٣ ثدب عد٤ٗ         شٕيَى. اٍاضي ثو٘ ٧ٚ ٝي

 ّي٤ٚٝشَ يِ ٣ٍىهب٦١ ىٞٚي ٝل٤ٖة ٝي َٕىى.

 
 تطشيح سٍدخاًِ ّاي خاسي دسسیستن سٍدخاًِ اي هستمل دسياي خضس : 4-2-1-3

 

 ٘شبٟ اٍىثي٘ ٍَاٍ اي٠ ٣ٍىهب٦١ ىٍ ثو٘ َِّٝي ٨َٕٙشبٟ َٕٝي إ: ٣ٍىهب٦١ ٕبٍي ٍٞي

آث٨بي ٢ٝغ٦َ اي اُ اي٠ إشبٟ ٍا ػٞدـ آ٣ٍي ١ٞد٤ى٥ ٣ ددٔ اُ ٣ٍ٣ى ثد٦ هدبُ      ٣ ىاٙش٦ 

ػ٤٨ٍٞي آًٍثبيؼدبٟ ىٍ ٨١بيدز ثد٦ ىٍيدبي هدٍِ ٝدي ٍيدِى، ٙدٌا، ثد٦ ف٢د٤اٟ يْدي اُ            

ٙبه٦ اٝٚي ٣ٍىهب٦١ ىٍ اثشيا ث٦  ك٥ُ٤ آثَيِ ىٍيبي هٍِ ث٦ كٖبة ٝي آيي. ٧بي ٣ٍىهب٦١

ّيٚد٤ٝشَي    39ه إز ٦ّ اُ ىا٦٢ٝ ٧بي ٥٤ّ ٕبٝب٤ٚ١ ىاك ٣اٍدـ ىٍ  ١بٛ ث١َُي ؿبي ٝق٣َ

ػ٤٢ة ثبهشَي َٕٝي َٕ ؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى ٣ دٔ اُ ػَيدبٟ ىٍ ػ٨دز ٙدٞبٗ هدب٣ٍي اُ     

  ٛ ىايبؿب، إٞبفي٘ ٢ّيي، ٙب٥ سذ٦ ٕي ىٍ ٣ٍٕشبي ٍٍِٚق٦ ٕدي ثدب ٣ٍىهب١د٦   ا٣ٍٕشب٧بي ى

 ٍ ؿدبي ٣ ٙدقجبر آٟ ٍا ىٍيبىدز    ىي٥ِ سالٍي ٝي ١ٞبيي. ىٍ ٣ٍٕشبي هب١ٚي، ٣ٍىهب١د٦ ثٚؼب

٤ٞ١ى٥ ٣ اُ اي٠ ٝل٘ ث٦ ثقي ٣ٍىهب٦١ ٕبٍي ٍٞي٘ ١بٝيي٥ ٝي ٤ٙى ٦ّ َُٝ ثدي٠ ايدَاٟ ٣   

ػ٤٨ٍٞي آًٍثبيؼبٟ ٍا سْٚي٘ ٝي ى٧ي. ىٍ ٝلٚي ث٦ ١دبٛ سب٢ُّدي ٣اٍى هدبُ ػ٨ٞد٤ٍي     

 1100ّيٚد٤ٝشَ ٣ ٣ٕدقز كد٥ُ٤ آثَيدِ آٟ      120ٕدَىى. عد٤ٗ ٣ٍىهب١د٦     آًٍثبيؼبٟ ٝي

٣ ٧٤ّٖشب١ي ث٤ى٥ ٣ ٣ٍىهب٦١ ىاٍاي ػَيبٟ ىٞٚي ٝي ثبٙي. اُ ٙدبه٦ ٧دبي   ّي٤ٚٝشَ َٝثـ 

 ٝبٍا٤ٚٙ اٙب٥ٍ ٤ٞ١ى. ٦٣ ـاي٠ ٣ٍىهب٦١ ٝي س٤اٟ ث٦ ٣ٍىهب٦١ ثٚؼبٍ ؿبي ، ىي٥ِ، ٍُي٢

 ٙبه٦ اي اُ ٣ٍىهب٦١ ٕبٍي ٍٞي٘ ٝي ثبٙي ّد٦ ىٍ ٍٖدٞز    :٣ٍىهب٦١ ثٚؼبٍ يب ثٚؼبٍؿبي

ّيٚد٤ٝشَي   ٦18 ىاك ٣اٍدـ ىٍ  ؿَُي ٍَهب٣ٍي ثو٘ َٕٝي ػَيبٟ ىاٍى ٣ اُ ٨٧٤ّبي ٝ

ػ٤٢ة هب٣ٍي  َٕٝي َٕ ؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى ٣ ىٍ ك٤اٙي ٣ٍٕشبيي ث٦ ١بٛ فٚي آثبى ٣اٍى َُٝ 

ٝي َٕىى. اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٣ٍٕشب٧بي ٝيو٤ٗ، ٣ٟ ٕيٚي، آُاى  ٤ٙ ٣ ٧بىي ثئ ٍا ٝٚد٣َة  

٣ ٤ٍّٚ ّي٤ٚٝشَ آٟ َُٝ ثي٠ ى30ّي٤ٚٝشَ ث٤ى٥ ٦ّ كي٣ى 45ٝي ١ٞبيي. ع٤ٗ اي٠ ٣ٍىهب٦١ 

ّي٤ٚٝشَ َٝثـ ٣ٕقز ىاٍى. اُ ٙبه٦ ٧دبي ايد٠     500ٝل٤ٖة ٝي َٕىى.ك٥ُ٤ آثَيِ آٟ 

 ي٠ $َٕٝي# اٙب٥ٍ ٤ٞ١ى.ػ٣ٍىهب٦١ ٝي س٤اٟ ث٦ ٣ٍىهب٦١ اٍِٙؿبي ٣ 

  ٙبه٦ اي اُ ٣ٍىهب٦١ ٕبٍي ٍٞدي٘ ٝدي ثبٙدي ّد٦ اُ اٍسيبفدبر      :  $ ىيِع# ٣ٍهب٦١ ىي٥ِ

٤ٍٙ ثالك ٣  ، ع٠، ػي٠ ٢ّيي، ىيٍِسث٤َُٝي ٍٚي سبٓ َٕؿ٦ٞٚ َٕىش٦ ٣ ٣ٍٕشب٧بي ٥ٍَ 
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ّيٚد٤ٝشَ ثد٤ى٥ ٣ كد٥ُ٤ آثَيدِ آٟ       34ع٤ٗ اي٠ ٣ٍىهب٦١  ا١ؼيَ ٤ٙ ٍا ٣َٚٝة ٝي ١ٞبيي.

 ّي٤ٚٝشََٝثـ ٣ٕقز ىاٍى ٣ يِ ٣ٍىهب٦١ ىٞٚي ٝل٤ٖة ٝي َٕىى.  170كي٣ى  

 يْي اُ ٙبه٦ ٧بي ٤ّؿِ ٣ٍىهب٦١ ٕبٍي ٍٞي٘ ٝي ثبٙي ّد٦ اٍاضدي    :٣ٍىهب٦١ ٍُي٢ـ٦

ٍُي٢ـ٦ ٍا ٣َٚٝة ٝي ١ٞبيي. اي٠ ٣ٍىهب٦١ ىٞٚي ث٤ى٥ ٣ ك٥ُ٤ آثٖيَ آٟ ٝلي٣ى  ٣ٍٕشبي

 إز.

 ٙبه٦ اي ٤ّؿِ اُ ٣ٍىهب٦١ ٕبٍي ٍٞي٘ ث٤ى٥ ٦ّ اُ ىا٦٢ٝ ٧بي ّد٥٤  :   ٣ٍىهب٦١ ٝبٍا٤ٚٙ

ي ٧بّي٤ٚٝشَي ػ٤٢ة ثبهشَي َٕٝي َٕؿٚد٦ٞ ٝدي ٕيدَى ٣ ٣ٍٕدشب      20ٝبٍا٤ٚٙ ٣اٍـ ىٍ 

ّي٤ٚٝشَ يدِ ٣ٍىهب١د٦    ٦10 ثب ع٤ٗ ١١ٞبيي. اي٠ ٣ٍىهب ػقيَهب١ي ٍا ٣َٚٝة ٝي ٝبٍا٤ٚٙ ٣

 ىٞٚي ٝل٤ٖة ٝي َٕىى.

 اي٠ ٣ٍىهب٦١ ىٍ ٨َٕٙشبٟ ْٝٚي٠ ٨َٙ ٣اٍدـ ثد٤ى٥ ٣  ٙدبه٦ اي اُ    : ٣ٍىهب٦١ ا١ِاٟ ؿبي

 ٣ٍ47ىهب٦١ ا٧َ ٝي ثبٙدي ّد٦ اُ ٨٧٤ّدبي ١َٝيدٌ ٣اٍدـ ىٍ ٍٙدش٦ ٨٧٤ّدبي ٕدجالٟ ٣         

اُ ػ٤٢ة ث٦ ٙٞبٗ ػَيبٟ ىاٙدش٦ ٣ اُ  ّي٤ٚٝشَي ػ٤٢ة هب٣ٍي ا٧َ َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى ٣ 

ػ٢ديي ٣اٍى ٣ٍىهب١د٦   ٤، ىال١ذب، ٍِٝف٦ ػ٨بٟ ٌٕٙش٦ ٣ ىٍ هب٣ٍ ى٧ْي٥ ٣ٍّٟٕشب٧بي ا١ِا

ّي٤ٚٝشََٝثدـ ٝدي     500ّي٤ٚٝشَ ٣ ٣ٕقز ك٥ُ٤ آٟ  25ع٤ٗ اي٠ ٣ٍىهب٦١  َٕىى. ا٧َ ٝي

 إٍدي٠، َٕٕدَي ٣  ٣ثبٙي ٦ّ اُٙبه٦ ٧بي ٍبث٘ س٤ػ٦ آٟ ٝي سد٤اٟ ثد٦ ٣ٍىهب١د٦ ٧دبي آ    

ثبٙي.  ٧ٞي٦ٚ ىاٍاي آة ٝي ث٦ فٚز ىاٙش٠ ّب٤١ٟ آثٖيَ ىايٞي، ٠ْٚٝ ؿبي اٙب٥ٍ ٤ٞ١ى ٦ّ

 اي٠ ٣ٍىهب٦١ ىايٞي ث٤ى٥ ٣ ٍٖٞز افؾٜ ك٥ُ٤ آثَيِ آٟ ىٍ ٢ٝبعٌ َٝسيـ ٣اٍـ ٙي٥ إز.
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 : تحلیل هٌاتغ آب )سغحي ٍ صيشسغحي(2-3

 

 : هٌاتغ آب سغحي 1-2-3

 

 ي رٍدخاًِ اي اعتاى اردتيل)الف(: تؾزيح هختقزي در خقَؿ ؽثكِ تٌذ

ٙبٝ٘ : آٍ ؿدبي، ٍد٥َ ٕد٤، ثبٙو٤ٚؿدبي،      ٣ٍىهب٦١ ٧بي اٝٚي ػبٍي ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ، 

 ٤ٍٍي ؿبي، ٍِٗ ا٣ُٟ، ثٚنبٍؿبي ٣ا٧َؿبي إز.

ثو٘ ػ٤٢ثي إشبٟ ٦ّ ٙبٝ٘ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ آٍدبؿبي إز ىٍ ٝلي٣ى٥ ك٥ُ٤ آثَيِ  

ْي اُ ى٣ ٙبه٦ ٨ٜٝ ٕييي٣ٍى إز ٦ّ آث٨بي ٢ٝدبعٌ  ٍِٗ ا٣ُٟ ٍَاٍ َٕىش٦ إز. اي٠ ٣ٍىهب٦١ ي

٣ٕيقي اُ إشب٨١بي َّىٕشبٟ ، ٧ٞياٟ، اٍىثي٘، آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي، ٣ٍِي٠ ٣ ١ُؼبٟ ٍا ػٞدـ آ٣ٍي  

٤ٞ١ى٥ ٣ ىٍ ٕي ٢ٝؼي٘ ٣اٍى ٕييي٣ٍى ٝي ١ٞبيي. اُ ٙبه٦ ٧بي ٨ٜٝ ٍِٗ ا٣ُٟ ىٍ إشبٟ اٍىثيد٘،  

٤ٖ٢ٍٕؿبي، ٣َ٧آثدبى، ٕديييآة ٣ ٧ٚدشؼي٠ اٙدب٥ٍ     ٝي س٤اٟ ث٦ ٣ٍىهب٦١ آٍدبؿبي $ىي٣َُآثبى# ، 

 ٤ٞ١ى.

ثو٨ٚبي َِّٝي إشبٟ ٦ّ ٙبٝ٘ ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ا٧َؿبي، ٥ٍَ ٤ٕي فٚيب ٣ ٍد٥َ   

٤ٕي ٕيٚي إز، ىٍ ٝلي٣ى٥ ك٥ُ٤ آثَيِ ى٥ٍ ٣ٍى ٍَاٍ ىاٍى. ٣ٍىهب٦١ اٝٚي اي٠ ٝلي٣ى٥ ٥ٍَ ٤ٕ 

ٍٓ ىٍ هبُ ايَاٟ إز. اُ ٙبه٦ ٧دبي  ١بٛ ىاٍى. ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ اُ ٙبه٦ ٧بي ٨ٜٝ ٣ٍىهب٦١ ا

ا٧َؿدبي، ثبٙو٤ٚؿدبي، ٍد٤ٍي ؿدبي ٣ ى٥ٍ ي٤ٍىؿدبي ٍا       ٨ٜٝ ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ىٍ إشبٟ اٍىثيد٘ ، 

 س٤اٟ ١بٛ ثَى. ٝي

٣ٍىهب٦١ ا٧َؿبي اُ ٝلي٣ى٥ ٕيبٕي إشبٟ آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي ٣اٍى اٍىثي٘ ٙي٥ ٣ ددٔ اُ   

٣ ٨١بيشبً ىٍ ٙٞبٙي سَي٠ ١َغد٦ إدشبٟ ثد٦    اٙلبً ثب ٙبه٦ ٥ٍَ ٤ٕ ث٦ ٕٞز ٙٞبٗ عي ٖٝيَ ٤ٞ١ى٥ 

 ٣ٍىهب٦١ آٍ ٝلٌٚ ٝي َٕىى.

ثو٨ٚبي ٙٞبٙي إشبٟ ٦ّ ٝٚشٞ٘ ثَ ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ثب٨ٙدب٣ٍى، ى٥ٍ ٣ٍى ٣ ٝندبٟ   

ىٍ ٝلي٣ى٥ ك٥ُ٤ ٧بي آثَيِ آٍ ٣ ى٥ٍ ٣ٍى ٍَاٍ َٕىش٦ إز. ٣ٍىهب٦١ ٧بي اٝٚي ػدبٍي   إز،

 بي ٣ ثٚنبٍ ؿبي ١بٛ ىا١ٍي.ى٥ٍ ي٤ٍىؿ ىٍ اي٠ ثو٘ اُ إشبٟ، آٍ،

٣ٍىهب٦١ ثٚنبٍؿبي دٔ اُ اٙلبً ٙبه٦ ٧بي ٝشقيىي ث٦ يْييَٖ ىٍ ٣اكي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ   

ثب٨ٙب ٣ٍى سْٚي٘ يبىش٦ ٣ اُ ٤ٍّٚ هبٍع ٝي َٕىى. إبٝي اي٠ ٙبه٦ ٧ب فجبٍس٢دي اُ : ث١َُديؿبي،   

 ٥ ؿبي.ُاى٤ٙؿبي ٣ ٤ٍٙىٍ ىيِع ؿبي، ٕبٍي ٍٞي٘ ؿبي، َٕٝي ؿبي، ك٥ِٞ هب٤ٚ١ؿبي، آ

ٙدٍَي   -٣ٍىهب٦١ آٍ ١يِ ٦ّ ا٧َُُٝبي ٕيبٕي إشبٟ آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي ىٍ ٖٝيَ مَثي 

٣اٍى ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٝندبٟ ىٍ   ٣اٍى إشبٟ اٍىثي٘ ٝي ٤ٙى، ثب ىٍيبىز ٣ٍىهب٦١ ى٥ٍ ي٤ٍىؿبي،

ٙٞبٙي سَي٠ ١َغ٦ إشبٟ ٝي َٕىى. اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٦ّ َُٝ ٙٞبٙي ٤ٍّٚ ٍا ثدب آًٍثبيؼدبٟ سٚدْي٘    
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دٔ اُ سبٝي٠ آة اٍاضي َٝث٤ط ث٦ ٙج٦ْ آثيبٍي ٝنبٟ، اُ ٤ٍّٚ هبٍع ٝي ٕدَىى ٣ ٨١بيشدبً    ،ىاى٥ 

 ث٦ ىٍيبي هٍِ ٝي ٍيِى.

 ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز. #، ٙج٦ْ ٣ٍىهب٦١ اي إشبٟ اٍىثي٘ 3-2عي ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ $ 
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 تزرعي پتاًغيل هٌاتغ آتْاي عغحي در ٍاحذّاي ّيذرٍلَصيك اعتاى اردتيل ) ب (:

 

 ب(: تارػ -1)

ثَإبٓ دال١ي ٝشَي هغ٤ط ٧ٜ ثبٍاٟ إشبٟ اٍىثي٘، ٝش٤ٕظ ثبٍٗ ٕبٙيب٦١ ىٍ إشبٟ ثبٙل  

ٝيٚي ٝشَ إز. ثيٚشَي٠ ٝيِاٟ ثب١ٍيٕي ى٣ٍاكي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ ا٧َؿدبي ثد٦ ٝيدِاٟ       83/340ثَ

ٝيٚي ٝشَ ىٍ ٕبٗ ٣ ّٞشَي٠ آٟ ىٍ ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٠ٕٚ ؿبي ٣ ٝندبٟ ثد٦ سَسيدت     421

 ٝيٚي ٝشَ ىٍٕبٗ ، كبىص ٝي َٕىى. ٣231  225ثب

#، ٝيب١ٖي٠ ثبٍٗ ٕبٙيب٦١ ٣اكي٧بي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ إدشبٟ اٍىثيد٘،    3-3ىٍ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $ 

 ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز.

 

 ب (: حجن تارػ دريافتي -2)

٧ْشبٍ ٝي ثبٙي، كؼٜ ثدبٍٗ   1780000ثب ف٢بيز ث٦ اي٦ْ٢ ٣ٕقز إشبٟ اٍىثي٘ ثبٙل ثَ  

 ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ثَآ٣ٍى َٕىيي٥ إز.  75/6066بٙل ثَ ىٍيبىشي ىٍ ٕغق إشبٟ ث

اٍٍبٛ َٝث٤ط ث٦ اكؼبٛ ثبٍٗ ىٍيدبىشي ىٍ ٣اكدي٧بي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ إدشبٟ اٍىثيد٘، ىٍ       

 #، اٍائ٦ َٕىيي٥ إز. 3-3ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $
 

 : جزياًات ٍرٍدي تِ اعتاىب ( -3)

ٕغلي إدشب٨١بي ٝؼدب٣ٍ   ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت اُ عَيٌ ػَيب١بر  16/5129ٕبال٦١ ثبٙل ثَ  

 ث٦ إشبٟ اٍىثي٘ ٣اٍى ٝي ٤ٙى. اي٠ ٝيِاٟ ٙبٝ٘ ٤ٝاٍىًي٘ ٝي ثبٙي:

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ اُ ٣اكدي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ    ٣ٍ34/76ىهب٦١ ا٧َؿبي ث٦ ٝيِاٟ  -

 ا٧َؿبي $اُ إشبٟ آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي#.

٣اكي ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ اُ  ٣ٍ42/1901ىهب٦١ آٍ ثب ٝش٤ٕظ ػَيب١ي ثبٙل ثَ  -

 ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٠ٕٚ ؿبي $اُ إشبٟ آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي#.

ٝيٚي٤ٟ  ٣ٍ40/3151ىهب٦١ ٍِٗ ا٣ُٟ اُ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ آٍدبؿبي ثب ٝش٤ٕظ ػَيبٟ  -

 ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ $اُ إشبٟ ١ُؼبٟ#.

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت اُ عَيٌ إدشبٟ آًٍثبيؼدبٟ    76/1977ث٢بثَاي٠، ٝالكؾ٦ ٝي َٕىى ٦ّ ٕبال٦١ 

 يٚي٤ٟ ٝشَْٝقت اُ عَيٌ إشبٟ ١ُؼبٟ، ٣اٍى إشبٟ اٍىثي٘ ٝي َٕىى. ٝ 40/3151ٍَٙي ٣ 
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 ب (: جزياًات خزٍجي اس اعتاى -4)

ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت اُ عَيدٌ ػَيب١دبر ٕدغلي ًيد٘ اُ        66/5423ٕبال٦١ ىٍكي٣ى  

 هبٍع ٝي َٕى١ي: ٝلي٣ى٥ ٕيبٕي إشبٟ اٍىثي٘،

ٝيٚي٤ٟ  54/1845ٕبال٦١  ٣ٍىهب٦١ آٍ اُ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٝنبٟ ثب ٝش٤ٕظ آثي٧ي -

 ٝشَْٝقت $ث٦ ٤ٍّٚ آًٍثبيؼبٟ#.

ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت ىٍ ٕدبٗ اُ     ٣ٍ52/71ىهب٦١ ثٚنبٍؿبي ثب ٝش٤ٕظ ػَيب١ي ثبٙل ثدَ   -

 ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ثب٨ٙب ٣ٍى $ث٦ ٤ٍّٚ آًٍثبيؼبٟ#.

آيي٣م٤ٞٗ ثب ٝش٤ٕظ آثي٧ي ٕبال٦١  -٣ٍىهب٦١ َٙف آثبى اُ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٤َ١ٍَ -

 ٝشَْٝقت $ث٦ إشبٟ آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي#. ٝيٚي٤ٟ 19/2

ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت اُ ٣اكدي     ٣ٍ41/3504ىهب٦١ ٍِٗ ا٣ُٟ ثب ٝش٤ٕظ آثي٧ي ٕبٙيب٦١  -

 ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ آٍدبؿبي $ث٦ إشبٟ ١ُؼبٟ#.

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ثد٦ إدشبٟ ١ُؼدبٟ،     41/3504ٝالكؾ٦ ٝي َٕىى ٦ّ ٕبال٦١ ثبٙل ثَ  

ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت ثد٦ ّٚد٤ٍ      6/1917ٙدٍَي ٣  ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ث٦ إشبٟ آًٍثبيؼبٟ  19/2

 آًٍثبيؼبٟ، اُ عَيٌ إشبٟ اٍىثي٘ ٣اٍى ٝي َٕىى. 

 

 ب(:حجن جزياى هقزفي -5)

ٕبال٦١ ثبٙل  ثَإبٓ آهَي٠ آٝبٍ ٣ اعالفبر اهٌ ٙي٥ اُ ٕبُٝبٟ آة ٢ٝغ٦َ اي اٍىثي٘ ، 

ياٙدز ٣  ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت اُ ػَيب١بر ٕغلي ث٦ ٝٞبٍه ّٚب٣ٍُي، ٙدَة ٣ ث٨  80/1149ثَ 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ  ٢ٝ16/1126قشي، سوٞيٜ ٝي يبثي. ثغ٤ٍي ٦ّ ػ٨ز ٝٞبٍه ّٚب٣ٍُي 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ٣ ٨١بيشبً ػ٨ز ٝٞدبٍه   74/19ٕبٗ، ػ٨ز ٝٞبٍه َٙة ٣ ث٨ياٙز 

اهشٞبٛ ٝي يبث٢ي. ثيٚدشَي٠ ٝيدِاٟ ٝٞدَه آة ىٍ     ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ، ٢ٝ90/3قشي 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕدبٗ ٣ ّٞشدَي٠ آٟ ى٣ٍاكدي     67/792ث٦ ٝيِاٟ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٝنبٟ 

 ٤ٍٝر ١ٞي ٕيَى. ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ا٧َؿبي إز ٦ّ ٧يؾ َٝٞىي ا٢ُٝبثـ آة ٕغلي،

 #، ٝيِاٟ ٝٞبٍه اُ ٢ٝبثـ آث٨بي ٕغلي، اٍائ٦ ٙي٥ إز. 3-4عي ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $ 
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 لغ دسهحذٍدُ سیاسي استاى اسدتیل(: پتاًسیل هٌاتغ آب سغحي دس ٍاحذّاي ّیذسٍلَطيه ٍا 3-3خذٍل )

هتَسظ تاسش  Km2ٍسؼت  ٍاحذ ّیذسٍلَطيه

 mmدس ٍاحذ 

حدن تاسش 

دسيافتي 

(Mcm) 

 حدن سٍآًاب  آتذّي سالیاًِ

(Mcm) 

 استفاع سٍآًاب 

(mm) 

خشياى ٍسٍدي 

تِ ٍاحذ 

(Mcm) 

هصاسف 

دسٍاحذ 

(Mcm) 

خشٍخي ٍاحذ 

(Mcm)  وذ ًام Mcm M3/Sec 

 19/2 0 0 22/162 19/2 07/0 19/2 60/4 339 50/13 1-3-3-1 َشآيذٍغو-لشًمَ

 41/3504 107 4/3151 11/117 09/460 58/14 01/460 32/1618 412 95/3927 1-3-4-1 آسپاچاي

 27/1902 0 42/1901 43/90 85/0 03/0 85/0 12/2 225 40/9 2-1-3-6 سلي چاي

 75/246 63/142 0 63/22 20/505 30/3 12/104 1684 366 4601 2-1-4-1 لشُ سَي ػلیا

 75/197 76/71 75/246 58/8 74/288 72/0 76/22 48/962 363 45/2651 2-1-4-2 لشُ سَي سفلي

 74/86 0 34/76 33/15 39/71 33/0 40/10 54/285 421 25/678 2-1-4-3 اّشچاي

 13/619 44/18 49/284 98/197 06/353 19/11 08/353 53/481 270 45/1783 2-1-4-4 دسُ سٍد

 54/1845 67/792 4/2521 20/46 81/116 70/3 81/116 04/584 231 30/2528 2-1-5-1 هغاى

 52/71 30/17 0 58 83/88 82/2 82/88 12/444 290 45/1531 2-1-5-2 تالْا سٍد

 

 تشهىؼة((: اًَاع هصاسف آب سغحي دس ٍاحذّاي ّیذسٍلَطيه استاى اسدتیل ) اسلام تشحسة هیلیَى ه3-4خذٍل )

 هدوَع هصاسف هصاسف صٌؼتي هصاسف ضشب ٍ تْذاضت هصاسف وطاٍسصي ًام ٍاحذ ّیذسٍلَطيه

 107 - - 107 آسپاچاي

 0 - - - اّشچاي

 30/17 - 30/2 15 تالْاسٍد

 44/18 - 80/1 64/16 دسُ سٍد

 76/71 - 47/6 29/65 لشُ سَي سفلي

 63/142 - 40/0 23/142 لشُ سَي ػلیا

 67/792 90/3 77/8 780 هغاى

 80/1149 90/3 74/19 16/1126 استاى اسدتیل

 



 51 

 در اعتاى اردتيل هٌاتغ آتْاي عغحيب(: حجن جزياًات تٌظيوي  -6)

ثَإبٓ اعالفبر ىٍيبىز ٙي٥ اُ ٕبُٝبٟ آة ٢ٝغَد٦ اي ٣ ٕدبُٝبٟ ػ٨دبى ّٚدب٣ٍُي      

ٕدي ىٍىٕدز    33ٕي ىٍ ىٕدز اػدَاء ٣    3ٕي ىٍ ىٕز ث٥َ٨ ثَىاٍي،  47سقياى إشبٟ اٍىثي٘،

ٕدي ىد٤ً اٙدٌَّ، ثدبٙل ثدَ       83ٝغبٙق٦ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٣ػ٤ى ىا١ٍي. ٝؼ٤ٞؿ كؼٜ آة س٢ؾيٞي 

ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت آٟ َٝثد٤ط ثد٦      64/1169ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ إدز، ّد٦    5/3186

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت َٝث٤ط ث٦ ٕي٧بي ىٍ ىٕز اػدَا، ٣   2/1689ٕي٧بي ىٍىٕز ث٥َ٨ ثَىاٍي، 

 َْٝقت ١يِ َٝث٤ط ث٦ ٕي٧بي ىٍ ىٕز ٝغبٙق٦ إز.ٝيٚي٤ٟ ٝش 66/327

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت كؼٜ ثبٍٗ ىٍيبىشي ىٍ ٕغق إدشبٟ   75/6066ث٦ فجبٍسي اُ ٝؼ٤ٞؿ  

 16/5129ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت آٟ سجيي٘ ث٦ ٣ٍآ١بة ٙي٥ ٣ اُ عدَه ىيٖدَ    ٦ّ16/1887 سََيجبً 

ٝيٚيد٤ٟ   32/7016$ػٞقدبً  ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت اُ عَيٌ إشب٨١بي ٝؼب٣ٍ ٣اٍى إشبٟ اٍىثي٘ ٙدي٥  

ٕدي ٢ّشدَٗ    83ىٍٝي ث٦ ٤ٍٝر ػَيب١بر س٢ؾيٞي س٤ٕدظ   4/45ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ#، ىٍكي٣ى 

 ٙي٥ ٣ يب ىٍآي٢ي٥ اي ١ِىيِ ه٤ا٢٧ي ٙي.

 

 ة# كؼٜ ػَيب١بر س٢ؾيٞي ٢ٝبثـ آث٨بي ٕغلي ىٍ ٣ضقيز ٤ٝػ٤ى -$1-6

ة س٢ؾيٞدي  ٕدي ىٍ إدشبٟ اٍىثيد٘ ثدب كؼدٜ آ      ٧47ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ اٙب٥ٍ ٙي، ٧ٜ ا٢ّد٤ٟ   

 ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ سبٕئ ٙي٥ ٣ ٤ٍٝى ث٥َ٨ ثَىاٍي ٍَاٍ َٕىش٦ إز.  64/1169

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت كؼٜ آث٨بي ٕغلي ػدبٍي ىٍ   32/7016ث٦ فجبٍر ىيَٖ، اُ ٝؼ٤ٞؿ  

ىٍٝي# ثدب   67/16ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت $ٝقبىٗ ثب  64/1169إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ َٙايظ ىقٚي ثبٙل ثَ 

 ٤ػ٤ى ٢ّشَٗ َٕىيي٥ ا١ي. إشيبى اُ ٕي٧بي ٝ

#، كؼٜ ػَيب١بر س٢ؾيٞي سلز ٢ّشَٗ ىٍ ٣اكي٧بي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ  3-5ىٍ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $ 

 إشبٟ اٍىثي٘، ىٍ َٙايظ ٤ٝػ٤ى، ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز. 

#، َٝبي٦ٖ اكؼبٛ آة س٢ؾٞيي ثب اكؼبٛ آث٨دبي ٕدغلي   3-٧8ٜ ؿ٢ي٠ عي ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $ 

 ثي٘ ىٍ ٣ضقيز ٤ٝػ٤ى، ٝالكؾ٦ ٝي َٕىى. ػبٍي ىٍ ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ إشبٟ اٍى

 

 ة #: كؼٜ ػَيب١بر س٢ؾيٞي ٢ٝبثـ آث٨بي ٕغلي ىٍ َٙايظ آسي -$2-6

ٕي ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ سبٕئ ٣ ث٥َ٨ ثَىاٍي ه٤ا٧ي ٙي. اُ اي٠ سقياى،  36ىٍ َٙايظ آسي  

آة ٕي ١يِ ىٍ كبٗ ٝغبٙق٦ ٝي ثبٙي. ٝؼ٤ٞؿ كؼدٜ   33ٕي ٧ٜ اي٢ِ ىٍ َٝك٦ٚ اػَاء ث٤ى٥ ٣  3

 ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ه٤ا٧ي ث٤ى.  86/2016ٕي ثبٙل ثَ  36س٢ؾيٞي اي٠ 

الُٛ ث٦ ًَّ إز ٦ّ ٕي هياآىَي٠ ىٍ ٝلي٣ى٥ ٕيبٕي إشبٟ آًٍثبيؼبٟ ٙدٍَي ٍدَاٍ    

 ٝي ٕيَى، ٙي٠ْ ث٦ ػ٨ز سوٞيٜ آة ث٦ إشبٟ اٍىثي٘، ىٍ ٣اكي ٠ٕٚ ؿبي ٙلبػ َٕىيي٥ إز. 
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ٝيٚيد٤ٟ   32/7016ىٍ ٙدَايظ آسدي اُ ٝؼٞد٤ؿ    ثيي٠ سَسيت، ٝالكؾ٦ ٝدي ٕدَىى ّد٦     

ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت    50/3186ٝشَْٝقت كؼٜ آث٨بي ٕغلي ػبٍي ىٍ إشبٟ اٍىثي٘، ىٍ كي٣ى 

ث٦ ٤ٍٝر ػَيبٟ س٢ؾيٞي سجيي٘ ه٤ا٢٧ي ٙي. ث٦ فجبٍر ىيَٖ، اُ ٝؼ٤ٞؿ آث٨بي ٕغلي ػبٍي ىٍ 

 ٤ا٢٧ي آٝي. ىٍٝي ث٤ٍٞر ػَيب١بر س٢ؾيٞي ىٍه 4/45إشبٟ، ىٍ َٙايظ آسي ىٍ كي٣ى 

#، ث٦ سَسيت سقياى ٣ كؼٜ آة س٢ؾيٞدي ىٍ ٕدي٧بي ىٍ   3-7# ٣ $3-6ىٍ ػيا٣ٗ ٙٞب٥ٍ $ 

 ىٕز اػَا ٣ ٝغبٙق٦ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘، ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز. 

#، َٝبي٦ٖ اكؼبٛ آة س٢ؾيٞي ىٍ ٙدَايظ آسدي ثدب اكؼدبٛ     3-8ض٢ٞبً، عي ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $ 

 بٟ اٍىثي٘، ٝالكؾ٦ ٝي َٕىى. آث٨بي ٕغلي ػبٍي ىٍ ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ إش

#، َٝبي٦ٖ ثي٠ ١ٖدجز اكؼدبٛ آة س٢ؾيٞدي ثد٦ اكؼدبٛ      3-٧1ٜ ؿ٢ي٠ ىٍ ٤ٞ١ىاٍ ٙٞب٥ٍ $ 

 آث٨بي ٕغلي ػبٍي ىٍ َٙايظ ىقٚي ٣ آسي ىٍ ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ إشبٟ، اٍاي٦ َٕىيي٥ إز.

 
 (: تؼذاد ٍ حدن آب تٌظیوي دس سذّاي دس دست تْشُ تشداسي دس استاى3-5خذٍل )

 (Mcm)آب تٌظیوي  حدن  تؼذاد سذ ٍاحذ ّیذسٍلَطيه

 70/7 7 آسپاچاي

 05/2 4 اّشچاي

 40/8 1 تالْاسٍد

 60/0 1 دسُ سٍد

 00/850 1 سلي چاي

 32/128 8 لشُ سَي سفلي

 57/172 25 لشُ سَي ػلیا

 64/1169 47 هدوَع

 

 تاى(: تؼذاد ٍ حدن آب تٌظیوي دس سذّاي دس دست اخشاي دس اس3-6خذٍل )

 (Mcm)آب تٌظیوي  حدن  تؼذاد سذ ٍاحذ ّیذسٍلَطيه

 00/76 1 آسپاچاي

 1612 1 خاسج اص استاى 

 20/1 1 لشُ سَي ػلیا 

 20/1689 3 هدوَع 
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 (: تؼذاد ٍ حدن آب تٌظیوي دس سذّاي دس دست هغالؼاتي دس استاى 3-7خذٍل )

 (Mcm)آب تٌظیوي  حدن  تؼذاد سذ ٍاحذ ّیذسٍلَطيه

 29/70 12 آسپاچاي

 45/14 5 تالْاسٍد 

 00/0 1 خاسج اص استاى 

 50/203 2 دسُ سٍد 

 90/20 7 لشُ سَي سفلي 

 52/18 6 لشُ سَي ػلیا 

 66/327 33 هدوَع 
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 ل(: همايسِ احدام آب تٌظیوي دس ٍضغ هَخَد ٍ ضشايظ آتي تا احدام آتْاي سغحي خاسي دس ٍاحذّاي ّیذسٍلَطيه استاى اسدتی3-8خذٍل )

ًام سٍدخاًِ 

 اصلي

ًام ٍاحذ 

 ّیذسٍلَطيه

ٍسؼت 

 )ویلَهتشهشتغ(

حدن تاسش 

دسيافتي 

(Mcm) 

حدن سٍآًاب 

تَلیذ ضذُ 

(Mcm) 

حدن آب ٍسٍدي 

(Mcm) 

حدن آب سغحي 

 (Mcm)خاسي 

حدن آب 

خشٍخي 

(Mcm) 

حدن آب تٌظیوي 

دس ٍضغ هَخَد 

(Mcm) 

حدن آب تٌظیوي 

دس ضشايظ آتي 

(Mcm) 

ي تِ آتْاي ًسثت آتْاي سغحي تٌظیو

 خاسي )دسصذ(

 ٍضغ آتي ٍضغ هَخَد

 لضل اٍصى
 00/0 00/0 0 0 19/2 19/2 0 19/2 6/4 5/13 آيذٍغوَش -لشًمَ

 26/4 21/0 99/153 7/7 41/3504 49/3611 4/3151 09/460 32/1618 95/3927 آسپاچاي 

 لشُ سَ

 06/38 16/34 29/192 57/172 75/246 2/505 0 2/505 1684 4601 لشُ سَي ػلیا 

 87/27 96/23 22/149 32/128 75/197 49/535 75/246 74/288 48/962 45/2651 لشُ سَي سفلي 

 39/1 39/1 05/2 05/2 74/86 73/147 34/76 39/71 54/285 25/678 اّشچاي 

 -دسُ سٍد

 اسس

 01/32 09/0 1/204 6/0 13/619 55/637 49/284 06/353 53/481 45/1783 دسُ سٍد

 74/84 00/0 1612 0 27/1902 27/1902 42/1901 85/0 12/2 4/9 سلي چاي 

 22/32 22/32 850 850 54/1845 21/2638 4/2521 81/116 04/584 3/2528 هغاى

 72/25 46/9 85/22 4/8 52/71 83/88 0 83/88 12/444 45/1531 تالْاسٍد تالْاسٍد

 42/45 67/16 50/3186 64/1169 66/5423 32/7016 16/5129 16/1887 75/6066 75/17724 هدوَع
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 ب(: جوغ تٌذي ٍ ًتيجِ گيزي -7)

ثَإبٓ ٝغبٙت اٍائ٦ ٙي٥ ىٍ ٍج٘ ٝي س٤اٟ ١شيؼ٦ ٕيَي ثو٘ ثٍَٕي دشب١ٖي٘ ػَيب١بر  

 ٕغلي إشبٟ اٍىثي٘ ٍا ىٍ ؿ٨بٍثو٘ ث٦ َٙف ًي٘، سيْيِ ٤ٞ١ى: 

 

 )الف(: تخؾْاي جٌَتي اعتاى 

ٟ ث٦ ع٤ٍ فٞي٥ ٙبٝ٘ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ آٍدبؿبي ٝي ثبٙي. ٣ٍىهب١د٦  اي٠ ثو٘ اُ إشب 

 40/3151اٝٚي ػبٍي ىٍ اي٠ ٣اكي ٍِٗ ا٣ُٟ ١بٛ ىاٍى ٦ّ ثب ٝش٤ٕظ آ٣ٍى ٕدبال٦١ اي ثدبٙل ثدَ    

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت اُ عَيٌ إشبٟ ١ُؼبٟ ٣اٍى إشبٟ اٍىثي٘ ٙي٥ ٣ ثو٘ فٞي٥ ٝدَُ ٕيبٕدي ىٍ   

 إشبٟ ٍا سْٚي٘ ٝي ى٧ي. 

ى٥ ٕيبٕي إشبٟ اٍىثي٘ ٙبه٦ ٧بي آٍدبؿبي، ٤ٖ٢ٍٝؿدبٍي، ٣َ٧ؿدبي، ٙيْد٤اٟ    ىٍ ٝلي٣ 

ؿبي، ١يٌٚ ؿبي، ٕ٘ ٕالة ؿبي، ٕي٤ٚاٟ ؿبي، ُاٗ ؿبي، ٙب٣َ٧ى ؿبي ٣ ٕ٘ ث٢يٍ ؿبي ثب ٝؼ٤ٞؿ 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ث٦ ٣ٍىهب٦١ ٍِٗ ا٣ُٟ ٣اٍى ٙي٥ ٣ ٨١بيشبً اي٠ ٣ٍىهب٦١ ثب  09/460كؼٜ آثي٧ي 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ اُ إشبٟ اٍىثي٘ هبٍع ٙدي٥ ٣ ٝؼديىاً ٣اٍى    41/3504كؼٞي ثبٙل ثَ 

 إشبٟ ١ُؼبٟ ٝي َٕىى. 

اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٨١بيشبً ثب سٚييٌ ثب ٣ٍىهب٦١ ٙب٣َ٧ى ٦ّ اُ إشبٟ ٧بي س٨دَاٟ ٣ ٍد٣ِي٠ فجد٤ٍ     

 َٕىى. ١ٞبيي ىٍ ٝل٘ ٕي ٢ٝؼي٘ ٣ٍىهب٦١ ٕييي٣ٍى ٍا سْٚي٘ ىاى٥ ٣ ٣اٍى ٕي ٕييي٣ٍى ٝي ٝي

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕدبٗ اُ ػَيب١دبر ٕدغلي ىٍ ايد٠ ٣اكدي       107ظ ٤ٝػ٤ى ىٍ َٙاي 

 7ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت آٟ اُ عَيٌ  ٧70/7يي٤ٙ٣ٍّيِ ث٦ ٝٞبٍه ّٚب٣ٍُي سوٞيٜ ٝي يبثي ٦ّ 

ٕي ىيَٖ ىٍ ٝلدي٣ى٥ ايد٠    13ٕي اكياص ٙي٥ ٝي ثبٙي. ٙي٠ْ ىٍ َٙايظ آسي ٣ دٔ اُ اكياص 

ٝيٚيد٤ٟ   29/253يٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت ثد٦ كدي٣ى     ٝ ٣107اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ كؼٜ آة َٝٞىي اُ 

 ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ، اىِاي٘ ه٤ا٧ي يبىز.

ثقجبٍر ىيَٖ ىٍ َٙايظ آسي، كؼٜ آة ه٣َػي اُ اي٠ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٦ّ ث٦ ف٢د٤اٟ   

ٝيٚيد٤ٟ   41/3504يْي اُ آث٨بي ٕغلي ٨ٜٝ ه٣َػي اُ إشبٟ اٍىثيد٘ ثد٦ ٙدٞبٍ ٝدي ٣ٍى، اُ     

 شَْٝقت ىٍ ٕبٗ، ّب٧٘ ه٤ا٧ي يبىز. ٝيٚي٤ٟ ٝ 12/3358ٝشَْٝقت ث٦ كي٣ى 

 

 ) ب (: تخؾْاي هياًي ٍ غزتي اعتاى 

اي٠ ثو٘ اُ إشبٟ، ٙبٝ٘ ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٍد٥َ ٕد٤ي فٚيدب، ٍد٥َ ٕد٤ي ٕديٚي،        

ا٧َؿبي ٣ ى٥ٍ ٣ٍى إز. ىٍ اي٠ ثو٘ اُ إدشبٟ ى٣ ٣ُٟ اٝدٚي ّٚدب٣ٍُي ثد٦ ١ب٨ٝدبي ىٙدز       

٣ىهب٦١ اٝٚي ػبٍي ىٍ اي٠ ثو٘ اُ إشبٟ ٍد٥َ  اٍىثي٘ ٣ ىٙز ْٝٚي٠ ٨َٙ، ٍَاٍ َٕىش٦ إز. ٍ

٤ٕ ١بٛ ىاٍى. ٙبه٦ ٧بي ا٣ٙي٦ اي٠ ٣ٍىهب٦١ ىٍ اٍسيبفبر َٝٚه ث٦ ىٙز اٍىثي٘ ْٙ٘ يبىش٦ ٣ ث٦ 
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١ب٨ٝبي ٤ٍٍي ؿبي، ٣َٕؿبي ، إٍي٠ ؿبي، ثي٦ٚ ى٥ٍ ؿبي، ٧يَؿبي، ثبٙيو٤ٚؿدبي، فٚدي ى٣ٍيد٘    

ؿبي ث٦ ٕٞز َِّٝ ىٙز عدي ٖٝديَ    ؿبي، ّٞبٗ آثبى ؿبي، ٤ٍٕ٤ٍٕؿبي، ١ٞي٠ ؿبي ٣ ف٢جَاٟ

 ٤ٞ١ى٥ ٣ ثب سٚييٌ ثب يْييَٖ، ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ٍا سْٚي٘ ٝي ى٢٧ي. 

 20/505كؼٜ ٣ٍآ١بة س٤ٙييي ىٍ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٥ٍَ ٤ٕي فٚيب $اٍىثيد٘# ثدبٙل ثدَ     

ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت اُ آٟ ثد٦ ٝٞدبٍه      63/142ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ إز ٦ّ ىٍ كدي٣ى  

ٕي اكدياص ٙدي٥ ىٍ ايد٠ ٣اكدي      25ٞيٜ ٝي يبث٢ي. اي٠ ٝيِاٟ اُ عَيٌ ّٚب٣ٍُي ٣ َٙة سو

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ٝي ثب٢ٙي، سدبٝي٠   ٧57/172يي٤ٙ٣ٍّيِ ٦ّ ىاٍاي كؼٜ آة س٢ؾيٞي 

 ٝي َٕىى. 

ثيي٠ افشجبٍ ىٍ َٙايظ ٤ٝػ٤ى كؼٜ آة ه٣َػي ٕغلي اُ ٣اكي ٥ٍَ ٤ٕي فٚيب $اٍىثي٘#  

ٝيٚيد٤ٟ   75/246ْٝٚي٠ ٨َٙ# ث٦ ٙٞبٍ ٝي ٣ٍى، ثدبٙل ثدَ   ٦ّ ٣ٍ٣ىي ث٦ ٣اكي ٥ٍَ ٤ٕي ٕيٚي $

 ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ثَآ٣ٍى َٕىيي٥ إز. 

ٕي ىيَٖ ىٍ ٝلي٣ى٥  7ًَّ اي٠ ١ْش٦ ض٣ٍَي إز ٦ّ ىٍ َٙايظ آسي ٣ دٔ اُ اكياص  

ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت ىقٚدي، ثد٦ كدي٣ى       75/246اي٠ ٣اكي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ كؼدٜ آة ه٣َػدي اُ    

بٗ ثبٙل ه٤ا٧ي ٙي. ث٦ فجبٍر ىيَٖ، كؼٜ آة َٝٞىي ىٍ ٣اكي ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕ 03/227

 35/162ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ َٙايظ كبضَ ث٦ كدي٣ى   ٧63/142يي٤ٙ٣ٍّيِ ٥ٍَ ٤ٕي فٚيب اُ 

 ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ه٤ا٧ي ٍٕيي. 

ىٍ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٥ٍَ ٤ٕي ٕيٚي $ْٝٚي٠ ٨َٙ#، كؼٜ آة َٝٞىي اُ ٢ٝبثـ آث٨بي  

ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت آٟ ثد٦     29/65ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ إز ّد٦   76/71ٕغلي ثبٙل ثَ 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقدت ١يدِ ثد٦ ٝٞدبٍه ٙدَة ٣ ث٨ياٙدز سوٞديٜ         47/6ٝٞبٍه ّٚب٣ٍُي ٣ 

 يبث٢ي. ٝي

٣ٍىهب٦١ اٝٚي ػبٍي ىٍ اي٠ ٣اكي ٥ٍَ ٤ٕ إز. اي٠ ٣ٍىهب٦١ دٔ اُ ه٣َع اُ ٣اكي ٥ٍَ  

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕدبٗ ٣اٍى ٣اكدي ٍد٥َ     ٤ٕ75/246ي فٚيب $اٍىثي٘# ثب كؼٜ ػَيبٟ ٕبٙيب٦١ 

٤ٕي ٕيٚي $ْٝٚي٠ ٨َٙ# ٝي َٕىى. ىٍ ٣اكي اهيَاٌَّٙ، ٣ٍىهب٦١ ٧بي ٤ٍٍي ؿبي ث٢بة، هٚييد٦  

ٙي ؿبي، ثَُ ؿبي، ٤ٍٙبؿبي، فٚي ٨َّيِؿبي، ا١بٍؿبي، آ١ي ؿبي ٣ هيب٣ؿبي ث٦ ٥ٍَ ٤ٕ ٝٚلدٌ  

 . َٕىيي٥ ٣ ٨١بيشبً ىٍ مَة ٝلي٣ى٥ اُ ٣اكي هبٍع ٝي ٤ٙى

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقدت ىٍ ٣اكدي ٍد٥َ     57/172ٕي ثب كؼٜ آة س٢ؾيٞي  8ىٍ َٙايظ ىقٚي  

٤ٕي ٕيٚي $ْٝٚي٠ ٨َٙ# اكياص ٣ ث٥َ٨ ثَىاٍي ٙي٥ إز ٦ّ ٣ؽيي٦ سبٝي٠ ١يب٧ُبي ّٚدب٣ٍُي  

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ثَف٨ي٥ ىا١ٍي، ٙي٠ْ ىٍ َٙايظ  ٣76/71 َٙة اي٠ ٢ٝغ٦َ ٍا ث٦ ٝيِاٟ 

ىٍ اي٠ ٣اكي اكياص ه٤ا٧ي ٙي ٦ّ ٝيِاٟ كؼٜ آة س٢ؾيٞي آ٨١دب ثدبٙل ثدَ    ٕي ىيَٖ ١يِ  7آسي 

 ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ه٤ا٧ي ث٤ى.  90/20
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ث٦ فجبٍر ىيَٖ، ٝيِاٟ آة َٝٞىي اُ ٢ٝبثـ آث٨بي ٕغلي ىٍ ٣اكي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ ٍد٥َ    

 66/92ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ َٙايظ ىقٚي ث٦ كي٣ى  ٤ٕ76/71ي ٕيٚي $ْٝٚي٠ ٨َٙ# اُ ٝيِاٟ 

 ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ َٙايظ آسي اىِاي٘ ه٤ا٧ي يبىز. 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقدت ىٍ   75/197ث٢بثَاي٠ كؼٜ آة ٕغلي ه٣َػي اُ اي٠ ٣اكي اُ ٝيِاٟ  

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ َٙايظ آسي $ثب اكشٖبة اىدِاي٘ اكؼدبٛ    13/157َٙايظ ٤ٝػ٤ى ث٦ كي٣ى 

يب ٣ ٥ٍَ ٕد٤ي ٕديٚي، ثدبٙل    آة َٝٞىي اُ ٢ٝبثـ ٕغلي ىٍ ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٥ٍَ ٤ٕي فٚ

 ه٤ا٧ي ٙي. 

٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ دٔ اُ ه٣َع اُ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٥ٍَ ٕد٤ي ٕديٚي $ٝٚدْي٠ ٙد٨َ#،      

٣اٍى ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ى٥ٍ ٣ٍى ٝي َٕىى. يْي ىيٖدَ اُ ػَيب١دبر ٕدغلي ّد٦ ىٍ ايد٠ ٣اكدي       

٣ٍىهب٦١ ثب كؼٜ ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ث٦ ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ٝٚلٌ ٝي ٤ٙى، ٣ٍىهب٦١ ا٧َؿبي ١بٛ ىاٍى. اي٠ 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت اُ إشبٟ آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي ٣اٍى إدشبٟ اٍىثيد٘ ىٍ ٝلد٘     34/76آ٣ٍى ٕبال٦١ 

 ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ا٧َؿبي ٝي َٕىى. 

ىٍ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ا٧َؿبي ، ٙبه٦ ٧بي ىيَٖي ث٦ ١ب٨ٝبي َّّدَي ؿدبي، ٝٚدْي٠     

 39/71ٕدبال٦١ اي ىٍ كدي٣ى    ؿبي، ىيجِ ؿبي، ّٚييِؿبي، ٍي٢َؿ٦ ؿبي ٣ ٝيِاٟ ؿبي ثدب آ٣ٍى 

 ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ث٦ ٣ٍىهب٦١ ا٧َؿبي اسٞبٗ ٝي يبث٢ي. 

ٝيٚيدد٤ٟ ٝشَْٝقددت ىٍ ٣اكددي  05/2ٕددي ثددب كؼددٜ آة س٢ؾيٞددي  4ىٍ ٙددَايظ ىقٚددي  

٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ا٧َؿبي اكياص ٣ ث٥َ٨ ثَىاٍي ٙي٥ إز ٦ّ ٝٞبٍه َٝث٤ط ثد٦ آٟ $ّٚدب٣ٍُي#   

 ٤ٍٝر ٝي دٌيَى. ىٍ ٣اكي ٝؼب٣ٍ يق٢ي ٣اكي ى٥ٍ ٣ٍى 

ثب س٤ػ٦ ث٦ اي٦ْ٢ ىٍ َٙايظ آسي ٧يؾ عَف س٤ٕق٦ ٢ٝبثـ آثي ىٍ اي٠ ٣اكي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ   

دي٘ ثي٢ي ٣ ٝغبٙق٦ ١ٚي٥ إز، ٌٙا كؼٜ آة ه٣َػي اُ اي٠ ٣اكي ىٍ َٙايظ ىقٚي ٣ آسي يْٖبٟ 

 ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ إز.  74/86ث٤ى٥ ٣ ٝقبىٗ ثب 

٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ا٧َؿبي ٣اٍى ٣اكدي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ    ٣ٍىهب٦١ ا٧َؿبي دٔ اُ ه٣َع اُ 

ى٥ٍ ٣ٍى ٙي٥ ٣ ىٍ اي٠ ٣اكي ثب ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ٦ّ اُ ٣اكي ٥ٍَ ٤ٕي ٕيٚي $ْٝٚي٠ ٨َٙ# هبٍع 

 ٙي٥ إز، سٚييٌ ٕٚش٦ ٣ سْٚي٘ ٣ٍىهب٦١ ى٥ٍ ي٤ٍىؿبي ٍا ٝي ى٢٧ي. 

ٝيٚي٤ٟ  49/284ثيي٠ افشجبٍ كؼٜ آة ٣ٍ٣ىي ث٦ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ى٥ٍ ٣ٍى ٝقبىٗ ثب  

 74/86ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت آٟ َٝث٤ط ث٦ ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ٣  75/197ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ إز ٦ّ 

 ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ١يِ َٝث٤ط ث٦ ٣ٍىهب٦١ ا٧َؿبي إز. 

ٙٞبٙي ه٤ى، دٌيَاي ٙبه٦ ٧دبي ىيٖدَي ثد٦     –٣ٍىهب٦١ ى٥ٍ ي٤ٍىؿبي ىٍ ٖٝيَ ػ٤٢ثي  

٣ٍآ١بة ٕبال٦١ س٤ٙيي ٙدي٥ ىٍ ٕدغق ٣اكدي     ١ب٨ٝبي ٕبٝج٤ٍؿبي ٣ ُي٥٤ ؿبي ١يِ ٝي ثبٙي. كؼٜ

 ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ، ثَآ٣ٍى َٕىيي٥ إز.  ٧06/353يي٤ٙ٣ٍّيِ ى٥ٍ ٣ٍى ٝقبىٗ ثب 
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ىٍ َٙايظ ىقٚي، كؼٜ آة َٝٞىي اُ ٢ٝبثـ آث٨بي ٕدغلي ىٍ ٣اكدي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ ى٥ٍ     

آٟ ثد٦  ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت    64/16ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ إدز ّد٦    ٣ٍ44/18ى ٝقبىٗ ثب 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىيٖدَ ثد٦ ٝٞدبٍه ٙدَة ٣ ث٨ياٙدز سوٞديٜ        80/1ٝٞبٍه ّٚب٣ٍُي ٣ 

 يبث٢ي.  ٝي

ٝيٚي٤ٟ ٝشَّقدت ىٍ ٕدبٗ ىٍ ايد٠     60/0ىٍ َٙايظ ىقٚي يِ ٕي ثب كؼٜ آة س٢ؾيٞي  

٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ سبٕئ ٣ ث٥َ٨ ثَىاٍي َٕىيي٥ إز ٦ّ ثد٦ ٝٞدبٍه ّٚدب٣ٍُي سوٞديٜ     

٣ ثب اكياص ى٣ ٕي ىيٖدَ ثد٦ ١ب٨ٝدبي فٞدبٍر ٣ سدب٥ُ ٢ّديا٤ٖ١ر        يبثي. ٙي٠ْ ىٍ َٙايظ آسي ٝي

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ث٦ كؼٜ آة َٝٞىي ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُي ىٍ اي٠ ٣اكي اى٣ِى٥ ه٤ا٧ي  50/203

ٙي. ٙبيبٟ ًَّ إز ٦ّ ٕي فٞبٍر، ٣ؽيي٦ سبٝي٠ آة ٙج٦ْ آثيدبٍي فٞدبٍر ٍا ثد٦ ٖٝدبكز     

 ٧ْشبٍ ثَف٨ي٥ ه٤ا٧ي ىاٙز.  17000

٠ س٤ضيلبر ٝي س٤اٟ ١شيؼ٦ َٕىز ٦ّ كؼٜ آة َٝٞىي اُ ٢ٝبثـ آث٨دبي  ثب ف٢بيز ث٦ اي 

 94/221ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٙدَايظ ٤ٝػد٤ى ثد٦ كدي٣ى      44/18ٕغلي ىٍ ٣اكي ى٥ٍ ٣ٍى اُ 

 ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ َٙايظ آسي، سجيي٘ ه٤ا٧ي ٙي. 

ث٦ فجبٍر ىيَٖ كؼٜ ػَيب١بر ٕغلي ه٣َػدي اُ ايد٠ ٣اكدي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ اُ كدي٣ى       

ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت ىٍ    01/375ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ىٍ ٣ضـ ٤ٝػ٤ى، ث٦ كي٣ى  13/619

َٙايظ آسي $ثب اكشٖبة اىِاي٘ اكؼبٛ آة َٝٞىي اُ ٢ٝبثـ ٕغلي ىٍ ٣اكي٧بي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ  

 ٥ٍَ ٤ٕي ٕيٚي ٣ ى٥ٍ ٣ٍى#، سَٚي٘ ه٤ا٧ي يبىز.  ٥ٍَ ٤ٕي فٚيب،

ي٤ٍىؿبي ددٔ اُ فجد٤ٍ اُ ٣اكدي    ىٍ ا١ش٨ب، ًَّ اي٠ ١ْش٦ ض٣ٍَي إز ٦ّ ٣ٍىهب٦١ ى٥ٍ  

 ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ى٥ٍ ٣ٍى ث٦ ٣ٍىهب٦١ آٍ ٝٚلٌ ٙي٥ ٣ ٣اٍى ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٝنبٟ ٝي ٤ٙى. 

 

 ) ج (: تخؾْاي ؽوالي اعتاى 

اي٠ ثو٘ اُ إشبٟ ٙبٝ٘ ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٝنبٟ ٣ ٕد٠ٚ ؿدبي ثد٤ى٥ ٣ ٨ٝٞشدَي٠      

دَآة سدَي٠ ٣ٍىهب١د٦ ٧دبي ّٚد٤ٍ      ػَيبٟ ٕغلي آٟ آٍ ١بٛ ىاٍى. ٣ٍىهب٦١ آٍ ٦ّ يْي اُ

إز اُ اٍسيبفبر ٧ِاٍ ث٥َ ىٍ ّٚد٤ٍ سَّيد٦ َٕؿٚد٦ٞ يبىشد٦ ٣ ددٔ اُ فجد٤ٍ اُ ثوٚد٨بيي اُ        

٤ٙى.  ٧ٍ٤ّٚبي سَّي٦، ا٢ٍٖٝشبٟ ٣ ػ٤٨ٍٞي آًٍثبيؼبٟ ىٍ إشبٟ آًٍثبيؼبٟ مَثي ٣اٍى ٤ٍّٚ ٝي

ٕيبٕدي إدشبٟ   ٣ٍىهب٦١ آٍ دٔ اُ فجد٤ٍاُ ٙدٞبٗ إدشبٟ آًٍثبيؼدبٟ مَثدي، ٣اٍى ٝلدي٣ى٥       

 آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي ٙي٥ ٣ ىٍ ا١ش٨بي ٖٝيَ ه٤ى ىٍ ٤ٍّٚ ٣اٍى إشبٟ اٍىثي٘ ٝي َٕىى. 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ  42/1901كؼٜ آة ٣ٍ٣ىي اي٠ ٣ٍىهب٦١ ث٦ إشبٟ اٍىثي٘ ثبٙل ثَ  

ٕبٗ إز. اي٠ ٣ٍىهب٦١ دٔ اُ ٣ٍ٣ى ث٦ إدشبٟ اٍىثيد٘ ٣ ثقدي اُ فجد٤ٍ اُ ٣اكدي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ       

٤ٙى.  ي، ثب ٣ٍىهب٦١ ى٥ٍ ي٤ٍىؿبي سالٍي يبىش٦ ٣ ٣اٍى ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٝنبٟ ٝي٤ّؿِ ٠ٕٚ ؿب
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ٝيٚيد٤ٟ   850ىٍ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٠ٕٚ ؿدبي، ٕدي ٝيد٘ ٣ ٝندبٟ ثدب كؼدٜ ػَيدبٟ س٢ؾيٞدي         

ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ سبٕئ ٣ ث٥َ٨ ثَىاٍي ٙي٥ إز. اي٠ ٕي ٣ؽيي٦ سدبٝي٠ آة ٙدج٦ْ آثيدبٍي    

 ٍا ثَف٨ي٥ ىاٍى. ٧ْشبٍ  85000ٝنبٟ ث٦ ٣ٕقز كي٣ىي 

ىٍ َٙايظ ٤ٝػ٤ى، كؼٜ آة َٝٞىي اُ ٢ٝبثـ آث٨بي ٕغلي ىٍ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٝنبٟ  

ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت آٟ ثد٦ ٝٞدبٍه      780ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ إز ٦ّ  67/792ثبٙل ثَ 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ١يِ  90/3ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ث٦ ٝٞبٍه  َٙة ٣ ث٨ياٙز ٣  77/8ّٚب٣ٍُي، 

 شي سوٞيٜ ٝي يبثي. ث٦ ٝٞبٍه ٢ٝق

ٝيٚيد٤ٟ   1612ىٍ َٙايظ س٤ٕق٦ ٣ ثب اكياص ٕي ٣ ٙج٦ْ آثيبٍي هدياآىَي٠، ىٍ كدي٣ى    

 ٝشَْٝقت ىيَٖ ث٦ اكؼبٛ آة إشلٞبٙي اُ ٣ٍىهب٦١ آٍ، اى٣ِى٥ ه٤ا٧ي ٙي. 

ث٦ فجبٍر ىيَٖ، ىٍ َٙايظ ٤ٝػ٤ى كؼٜ آة ه٣َػي ث٦ عَيٌ ٣ٍىهب١د٦ آٍ اُ ٣اكدي    

ٝيٚيد٤ٟ   54/1845ى ٤ٍّٚ ػ٤٨ٍٞي آًٍثبيؼبٟ ٝي ٙد٤ى# ثدبٙل ثدَ    ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٝنبٟ $٦ّ ٣اٍ

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ثبٙل ه٤ا٧ي ٙي.  54/233ٝشَْٝقت إز ٦ّ ىٍ َٙايظ آسي ث٦ كي٣ى 

ىٍٝي ١ٖجز ثد٦ ٣ضدـ ٤ٝػد٤ى ّدب٧٘ ه٤ا٧دي       87يق٢ي كؼٜ آة ه٣َػي اُ آٍ ىٍ كي٣ى 

 ىاٙز.

٧ْشبٍ ه٤ا٧ي  76685اي ٣ٕقشي ثبٙل ثَ ١ْش٦ ٍبث٘ ًَّ اي٦ْ٢ ٙج٦ْ آثيبٍي هياآىَي٠ ىاٍ 

٧ْشبٍ اُ آٟ ىٍ ٝلي٣ى٥ ٕيبٕي إشبٟ اٍىثي٘ ٣ ٝبثَي ىٍ ٝلي٣ى٥ ٕيبٕي إشبٟ  65030ث٤ى ٦ّ 

 آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي ٍَاٍ ٝي ٕي١َي. 

 

 ) د  (: تخؾْاي ؽزقي اعتاى 

اي٠ ثو٘ اُ إشبٟ اٍىثي٘، ٝٚشٞ٘ ث٣َاكدي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ ثب٨ٙدب٣ٍى إدز. ايد٠ ٣اكدي        

٤ّٙيِ ىبٍي ػَيب١بر ٕغلي ٣ٍ٣ىي ث٤ى٥ ٣ كؼٜ آة س٤ٙييي ىٍ آٟ ث٦ ٤ٍٝر ٣ٍآ١دبة،  ٧يي٣ٍ

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت اُ ٧َُٝبي ٕيبٕدي إدشبٟ    52/71س٤ٕظ ٣ٍىهب٦١ ثٚنبٍؿبي ثب آثي٧ي ٝش٤ٕظ 

 اٍىثي٘ ٣ ٤ٍّٚ هبٍع ٙي٥ ٣ ٣اٍى ٤ٍّٚ ػ٤٨ٍٞي آًٍثبيؼبٟ ٝي َٕىى. 

ب٨ٝدبي ث١َُديؿبي، ىيدِؽ ؿدبي، هٞد٥َ      ٣ٍىهب٦١ ثٚنبٍؿبي اُ ٙبه٦ ٧بي ٝشقيىي ثد٦ ١  

 هب٤ٚ١ؿبي، ٕبٍي ٍٞي٘ ؿبي، ٤ٍٙى٥ٍ ؿبي ٣ آُاىٙي ؿبي سْٚي٘ ٝي ٤ٙى. 

ىٍ ٣ضقيز ٤ٝػ٤ى، كؼٜ آة َٝٞىي اُ ٢ٝبثـ ٕغلي ىٍ ٣اكي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ ثب٨ٙدب٣ٍى    

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقدت آٟ   15ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ثَآ٣ٍى َٕىيي٥ إز ٦ّ  30/17ىٍ كي٣ى 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ١يدِ ثد٦ ٝٞدبٍه ٙدَة ٣ ث٨ياٙدز سوٞديٜ        30/2ب٣ٍُي ث٦ ٝٞبٍه ّٚ

 يبث٢ي.  ٝي
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ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقدت   40/8ىٍ َٙايظ ٤ٝػ٤ى يِ ٕي ث٦ ١بٛ ٕيال٤ٍٙ ثب كؼٜ آة س٢ؾيٞي  

ىٍ ٕبٗ ىٍ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ثب٨ٙب٣ٍى اكياص ٣ ث٥َ٨ ثَىاٍي ٙي٥ إز. اي٠ ىٍ كبٙي إز ّد٦  

ٕي ىيَٖ ثب ٝؼ٤ٞؿ كؼٜ  5ٕق٦ ٢ٝبثـ آة ىٍ َٙايظ آسي ثَإبٓ عَك٨بي ىٍ ىٕز ٝغبٙق٦ س٤

 ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ، اكياص ه٤ا٢٧ي ٙي.  45/14آة س٢ؾيٞي 

ث٦ فجبٍر ىيَٖ كؼٜ آة ه٣َػي ٕغلي اُ ايد٠ ٣اكدي ٧يدي٤ٙ٣ٍّيِ ّد٦ ه٣َػدي اُ       

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕدبٗ ىٍ ٙدَايظ ىقٚدي، ثد٦ كدي٣ى       52/71إشبٟ ١يِ ث٦ ٙٞبٍ ٝي ٣ٍى اُ 

 ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ سَٚي٘ ه٤ا٧ي يبىز.  07/57

ًَّ اي٠ ١ْش٦ ض٣ٍَي ٦ّ ث٦ ٙلبػ ٖٝبئ٘ ّييي، ٣ٍىهب٦١ ٧بي ػبٍي ىٍ اي٠ ٣اكي ىاٍاي  

 C3S2ّيييز ؿ٢ياٟ ٢ٝبٕجي ١ٞي ثب٢ٙي، ث٦ ع٤ٍي ٦ّ ث٦ ٙلدبػ ىيدبَٕاٛ ٣يْٚد٤ّٔ ىٍ عجَدبر     

 ١َي.$١ب٢ٝبٕت# ػ٨ز ٝٞبٍه ّٚب٣ٍُي، ٍَاٍ ٝي ٕي C4S2$ٝش٤ٕظ# ٣ 
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 : هٌاتغ آب صيشصهیٌي 2-2-3

 

 )الف(: هؾخقات ػوَهي آتخَاًْاي اعتاى اردتيل 

٣اكدي ٧يدي٤ٙ٣ٍ ّيدِ فٞدي٥ ٣ػد٤ى ىاٍى. ىٍ ثدي٠ ايد٠ ٣اكدي٧بي          7ىٍ إشبٟ اٍىثي٘  

٧يي٤ٙ٣ٍّيِ، س٨٢ب ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٥ٍَ ٤ٕي فٚيب $اٍىثيد٘# ىاٍاي آثود٤اٟ آثَىشدي ٕٖدشَى٥     

٤ّٙيِ إشبٟ ١ؾيَ ٥ٍَ ٤ٕي ٕيٚي ٣ ثب٨ٙب٣ٍى ىٙش٨بي آثَىشي ث٦ إز. ىٍ ٕبيَ ٣اكي٧بي ٧يي٣ٍ

ٝي٤٨ٛ ٣اٍقي ٣ػ٤ى ١يا١ٍي يب ١ؾيَ ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ آٍدبؿبي ، ا٧َؿدبي، ى٥ٍ ٣ٍى ٣ ٝندبٟ،   

 ىبٍي آثو٤اٟ آثَىشي ٍبث٘ ٝالكؾ٦ ٝي ثب٢ٙي. 

ي ٥ٍَ ثٍَٕي٨بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ١ٚب١َٖ آٟ إز ٦ّ آثو٤اٟ آثَىشي ىٙز اٍىثي٘ ٦ّ ىٍ ٣اك 

ّي٤ٚٝشََٝثـ ث٤ى٥ ٣ ىٍ ثو٘ افؾدٜ ىٙدز اُ    ٤ٕ900ي فٚيب ٍَاٍ َٕىش٦، ىاٍاي ٣ٕقشي ثبٙل ثَ 

يِ الي٦ آثياٍ ٕغلي آُاى ٣ ؿ٢ي الي٦ آثياٍ ١ي٦ٞ سلز ىٚدبٍ سٚدْي٘ يبىشد٦ إدز. ضدوبٝز      

ٝشَ ٝي ثبٙي.  80ٝشَ ٣ ضوبٝز الي٦ اٙجبؿ آثو٤اٟ ىٍ كي٣ى  100ٝش٤ٕظ اي٠ ىٙز ىٍ كي٣ى 

ـ آث٨بي ُيَُٝي٢ي ىٍ ىٙز اٍىثي٘ ٝٚشٞ٘ ثَ ؿب٨٧ب ٝي ثب٢ٙي ث٦ ع٤ٍي ٦ّ ىٍ كي٣ى فٞي٥ ٢ٝبث

ٍٙش٦ ٢ٍبر ىٍ اي٠  54ى٦٢٧ ؿ٦ٞٚ ٣  404ك٦َٚ ؿب٥ فٞيٌ،  1259ك٦َٚ ؿب٥ ١ي٦ٞ فٞيٌ،  2040

 ىٙز ٢ٙبٕبيي َٕىيي٥ ا١ي. 

ىٍ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ آٍدبؿبي ٦ّ ىٍ ػ٤٢ة إشبٟ اٍىثي٘ ٍَاٍ َٕىش٦ إدز، ٍٕد٤ثبر    

ثَىشي ىٍ كبٙي٦ ٣ٍىهب٦١ ٧بي ٍِٗ ا٣ُٟ، ٤ٖ٢ٍٝؿبي، آٍدبؿبي ٣ ٣َ٧آثبى ٕٖشَٗ يبىش٦ ا١ي. اي٠ آ

٤ٍٕثبر ّٜ ضوبٝز ٣ ّٜ ٣ٕقز ىٍ ىٙش٨بي ٣َ٧آثبى $هٚوبٗ# ٣ ٕي٤ي، آثو٤ا٨١بي ٍبث٘ س٤ػ٨ي 

ٍا سْٚي٘ ١ياى٥ ا١ي، اٝب آثَىش٨بي ٢ٙي ٣ ٝب٦ٕ اي كبٙي٦ ٣ٍىهب٦١ ٍِٗ ا٣ُٟ ثب س٤ػ٦ ث٦ ضوبٝز 

 ٣       َ  ٣20ٕقز ٍبث٘ س٤ػ٦ آ٨١ب سْٚي٘ آثو٤ا٨١دبي ٝلٚدي ٍا ىاى٥ ا١دي ّد٦ ىاٍاي ٣ٕدقشي ثدبٙل ثد

ٝشدَ   15ٝشَ ٣ ثغ٤ٍ ٝش٤ٕظ ىٍ كي٣ى  75ّي٤ٚٝشََٝثـ ٝي ثب٢ٙي. ضوبٝز اي٠ آثَىش٨ب كياّظَ 

 إز. 

ٕب١ُي٧بي ٕوز ٢ٝغ٦َ آٍدبؿبي، ث٦ ٣ي٥ْ ٕد٨ٖ٢بي آ٧ْدي ىاٍاي دشب١ٖدي٘ آة ١ٖدجشبً      

 ٧بي ٍبث٘ ٝالكؾ٦ اي ١ؾيَ ؿ٦ٞٚ ا١ُب ٣ ؿ٦ٞٚ هٚوبٗ ىٍ آ٨١ب ٣ػ٤ى ىاٍى.ه٤ثي ث٤ى٥ ٣ ؿ٦ٞٚ 

ىٍ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٥ٍَ ٤ٕي ٕيٚي $ْٝٚي٠ ٨َٙ#، ىٙز آثَىشي ثد٦ ٝي٨د٤ٛ ٣اٍقدي     

٣ػ٤ى ١ياٍى ٣ آثو٤ا٨١بي آثَىشي دَا٢ّي٥ ٣ ٝلٚي ٢ٝغ٦َ ٢ٝلَٞ ث٦ ثبٍي٦ْ ٧بي آثَىشدي كبٙدي٦   

١ب٤ٞ٧اٍ ٣ ىا٦٢ٝ اي ال٣َ٧ى ٣ ٝٚدْي٠ ٙد٨َ ٝدي ثبٙدي. ىٍ     ٣ٍىهب٦١ هيب٣، ٥ٍَ ٤ٕ ٣ ١يِ ىٙش٨بي 

ىٙز ١ب٤ٞ٧اٍ ال٣َ٧ى، ؿب٥ ٍبث٘ س٤ػ٨ي ٣ػ٤ى ١ياٍى اٝب ىٍ كبٙي٦ ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ٣ ١يدِ ىٙدز   

ىا٦٢ٝ اي ْٝٚي٠ ٨َٙ، سقياى ُيبىي ؿب٥ كيَ ٙي٥ إدز. ثَإدبٓ اعالفدبر ٤ٝػد٤ى، كدياّظَ      
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ٝشَ إز. ىٍ اي٠ ٢ٝغَد٦،   30ٍ ٝش٤ٕظ ٝشَ ٣ ث٦ ع٤ 80ضوبٝز آثَىز ْٝٚي٠ ٨َٙ ىٍ كي٣ى 

 ٢ٝبثـ آث٨بي ُيَُٝي٢ي ٕب١ُي٧بي ٕوز ىبٍي دشب١ٖي٘ ٝي ثب٢ٙي. 

ثوٚي اُ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ا٧َؿبي ٦ّ ىٍ ٝلي٣ى٥ ٕيبٕي إشبٟ اٍىثي٘ ٍدَاٍ َٕىشد٦    

٤ّػ٢ٌ ىٍ مَة ٝٚدْي٠ ٙد٨َ إدز ّد٦ ىاٍاي آثود٤اٟ       –إز ٙبٝ٘ ىٙز ىا٦٢ٝ اي ٤١ى٣ُ 

يو ٣ ٤ّؿِ ٝي ثبٙي. ض٠ٞ اي٦ْ٢ ٕدب١ُي٧بي ٕدوز ايد٠ ٢ٝغَد٦ ١يدِ ىبٍدي       آثَىشي ١ٖجشبً ضق

 دشب١ٖي٘ اُ ١ؾَ سْٚي٘ آثو٤اٟ ٕب١ُيي ُيَُٝي٢ي إز. 

ىٍ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ى٥ٍ ٣ٍى س٨٢ب د٦٢٨ ٧بي آثَىشي، ٝٚدشٞ٘ ثَثبٍيْد٦ ٧دبي آثَىشدي      

اُ سدَآ  كبٙي٦ ٣ٍىهب٦١ ى٥ٍ ٣ٍى، ٕبٝج٤ٍؿبي، ىٙز ٤ّؿِ ٤ٚٝار ٣ ٨١بيشدبً ثود٘ ّد٤ؿْي    

آثَىشي ٍييٞي ىٙز ٝنبٟ إز. ٌٙا اي٠ ٣اكي دشب١ٖي٘ ا١يّي ثد٦ ٙلدبػ آثود٤اٟ آثَىشدي ىاٍى.     

كبٙي٦ ٣ ثٖشَ ٣ٍىهب٦١ ى٥ٍ ٣ٍى ث٦ ه٤ٞٛ اعَاه ٣ٍٕشبي ثَاٟ ث٦ عَه ٙٞبٗ اُ ١ؾَ ٣ٕدقز  

٣ ضوبٝز آثَىش٨ب ٝل٘ ٢ٝبٕجي ثَاي كيَ ؿب٥ ٝي ثب٢ٙي ٦ّ اٙجش٦ ثَىاٙز اُ اي٠ ؿب٨٧ب ىٍ ٣اٍـ 

َىاٙز اُ آة ُيَٕغلي ٝل٤ٖة ٝي َٕى١ي. ٕدب١ُي٧بي ٕدوز ايد٠ ٢ٝغَد٦ ١يدِ امٚدت اُ       ث

٨ٖ٢ٕبي آسٚيٚب١ي آًٍآ٣اٍي ٣ ٤ٍٕثي ثب ١ي٤ًدٌيَي ّٜ سْٚي٘ ٙي٥ ا١ي ٦ّ ىبٍي اٍُٗ اُ ١ؾدَ  

 سْٚي٘ آثو٤اٟ ٕب١ُيي إز. 

٥ ٣ ىٍ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٝنبٟ، ٤ٍٕثبر آثَىشي امٚت اُ ١ي٤ًدٌيَي ثبال ثَه٤ٍىاٍ ١جد٤ى  

 آثو٤اٟ ٍبث٘ س٤ػ٨ي ٍا سْٚي٘ ١ياى٥ ا١ي. 

٧ٜ ؿ٢ي٠ ٣ػ٤ى الي٦ ٧بي ٍٕي ىٍ اي٠ آثو٤اٟ ث٤ٍٞر فيٓ ٧بي دَا٢ّي٥ ٕجت ٙي٥ سب  

ا٣الً آثو٤اٟ يْيٕز ٣ ٕٖشَى٥ ١جبٙي ٣ طب١يبً آثو٤ا٨١بي ٕغلي ٝقٌٚ ث٦ ٣ػ٤ى ثيبي٢دي. ضدوبٝز   

 آ٣ٍى َٕىيي٥ إز. ٝشَ ثَ 180ٝشَ ٣ كياّظَ  75آثَىز ىٍ اي٠ ىٙز ثغ٤ٍ ٝش٤ٕظ 

ثب س٤ػ٦ ث٦ ٣ػ٤ى ٙج٦ْ آثيبٍي ٣ ٧ُْٚي ىٍ ٕغق ٕٖشَى٥ اي اُ ٙدٞبٗ ىٙدز ٝندبٟ،     

فٌٞ ثَه٤ٍى ث٦ آث٨بي ُيَُٝي٢ي ىٍ ع٤ٗ ٕبٗ ٣ ىٍ اطدَ ١يد٤ً آة ثَٕٚدشي آثيدبٍي، ٤١ٕدب١بر      

ٝشَ  ٣10 ٝش٤ٕظ آٟ  35ىَا٣ا١ي ىاٍى. ث٦ ع٤ٍي ٦ّ كياٍ٘ فٌٞ ا١يا٥ُ ٕيَي ٙي٥ ٝيَ، كياّظَ 

 ز. إ

٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ثب٨ٙب٣ٍى ث٦ فٚز ٧٤ّٖشب١ي ٣ سذ٦ ٝب٤٧ٍي ث٤ىٟ ٣ كض٤ٍ ٕدب١ُي٧بي   

٤ٍٕثي ٕيٚشي ٣ ٝب٦ٕ ٢ٕٖي، ىبٍي آثو٤اٟ ٕب١ُيي ٣ آثَىشي إز ٣ ثبٍي٦ْ ٧بي آثَىشي كبٙدي٦  

٣ٍىهب٦١ ٧بي ث١َُيؿبي، َٕٝي ؿبي ٣ ثب٨ٙب٣ٍى ىٍ ١ِىيْي ثي٦ٚ ٤ٕاٍ، س٨٢ب ٢ٝدبعَي ٧ٖدش٢ي ّد٦    

 ؿب٨٧بي ّٜ فٌٞ ٣ ٤٢ٍار ثب آثي٧ي ١بؿيِ ىٍ آ٨١ب ٣ػ٤ى ىاٍى.  اْٝبٟ كيَ
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 ) ب (: تخليِ اس هٌاتغ آتْاي سيزسهيٌي 

ثَإبٓ آهَي٠ ِٕاٍٙبر آٝبٍ ثَىاٍي اُ ٢ٝبثـ آث٨بي ُيَُٝي٢ي ٦ّ س٤ٕظ ٕبُٝبٟ آة  

ٖٙٞي ٢ٝشَٚ َٕىيي٥ إز. ىٍ ٝلي٣ى٥ ٕيبٕي إشبٟ اٍىثيد٘   ٢ٝ1382غ٦َ اي اٍىثي٘ ىٍ ٕبٗ 

ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت    ٢ٝ19/363جـ آة ُيَُٝي٢ي ثب ٝؼ٤ٞؿ سوٚي٦ ٕبٙيب٦١ اي ٝقدبىٗ ثدب    6978

 ٢ٙبٕبيي ٙي٥ إز. 

ٝيٚيد٤ٟ   57/252ك٦َٚ ؿب٥ فٞيٌ ٣ ١يٞد٦ فٞيدٌ ثدب سوٚيد٦ ٕدبٙيب٦١       4710ثغ٤ٍي ٦ّ  

ى٦٢٧ ؿ٦ٞٚ ثدب   2112ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ٣  06/11ٍٙش٦ ٢ٍبر ثب سوٚي٦ ٕبٙيب٦١  156ٝشَْٝقت، 

 ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٣ػ٤ى ىا١ٍي. 56/99بٙيب٦١ سوٚي٦ ٕ

# سقياى ٣ سوٚي٦ ٢ٝبثـ آث٨بي ُيَُٝي٢ي إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ سيْيدِ  3-9عي ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $ 

 ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز. 
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 َطيه(: تؼذاد ٍ تخلیِ هٌاتغ آب صيشصهیٌي استاى اسدتیل تِ تفىیه ٍاحذّاي ّیذسٍل3-9خذٍل )

هدوَع تخلیِ  لٌات چطوِ چاُ ػویك چاُ ًیوِ ػویك ٍاحذ ّیذسٍلَطيه سديف

(Mcm) حلمِ( وذ ًام( تخلیِ  تؼذاد(Mcm) )ِحلم( تخلیِ  تؼذاد(Mcm) )ٌِّد( تخلیِ  تؼذاد(Mcm) )ِتخلیِ  تؼذاد )سضت(Mcm) 

 76/49 0 0 09/44 1356 03/2 11 64/3 169 1-3-4-1 آسپاچاي  1

 96/253 63/1 54 71/33 404 23/163 1259 40/55 2040 2-1-4-1 لیا لشُ سَ ػ 2

 28/41 84/4 81 90/15 168 96/1 51 59/18 646 2-1-4-2 لشُ سَ سفلي  3

 35/4 0 0 40/3 109 01/0 1 95/0 78 2-1-4-3 اّشچاي  4

 51/10 68/2 16 09/2 39 34/0 1 39/5 400 2-1-4-4 دسُ سٍد  5

 93/0 0 0 00/0 0 85/0 5 0/ 07 7 2-1-5-1 هغاى  6

 40/2 92/1 5 37/0 36 0 2 11/0 40 2-1-5-2 تالْاسٍد 7

 19/363 06/11 156 56/99 2112 42/168 1330 15/84 3380  خوغ استاى

 آسپاچاي( هٌتمل گشديذًذ. هیلیَى هتشهىؼة وِ دس ٍاحذ ّیذسٍلَطيه هشداب لشاس هي گیشًذ تِ ٍاحذ ّیذسٍلَطيه هداٍس ) 646/0سِ دٌِّ چطوِ تا تخلیِ 
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 ) ج (: هقزف آب اس هٌاتغ آتْاي سيزسهيٌي 

ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت كؼدٜ سوٚيد٦      19/363ثَإبٓ ثٍَٕي٨بي ا١ؼبٛ ٙدي٥، اُ ٝؼٞد٤ؿ    

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ث٦  80/243ٕبٙيب٦١ اُ ٢ٝبثـ آث٨بي ُيَُٝي٢ي إشبٟ اٍىثي٘، ىٍ كي٣ى 

 78/0ت ىٍ ٕدبٗ ثد٦ ٝٞدبٍه ٙدَة ٣ ث٨ياٙدز،      ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝق 47/78ٝٞبٍه ّٚب٣ٍُي، 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقدت ىٍ ٕدبٗ ثد٦ ٝٞدبٍه      78/17ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ث٦ ٝٞبٍه ٢ٝقشي، 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ١يِ ث٦ ٕبيَ ٝٞبٍه $ىاٝياٍي، َٝمياٍي ٣  11/8ىضبي ٕجِ ٣ ٨١بيشبً 

ىٍ ٕبٗ ١يِ ثد٦ ٝد٤ٍر   ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت  25/14...# سوٞيٜ ٝي يبث٢ي. ض٠ٞ اي٦ْ٢ ىٍ كي٣ى 

 ػَيب١بر ١بث٢٨ٖبٛ اُ ؿ٦ٞٚ ٧ب ٣ ٤٢ٍار إشبٟ سوٚي٦ ٙي٥ ٣ اُ ىٕشَٓ هبٍع ٝي ١٤ٙي. 

" اُ كؼدٜ آة ٝٞدَىي ٢ٝدبثـ آث٨دبي     70ث٢بثَاي٠، ٝي س٤اٟ اًفبٟ ىاٙز ٦ّ ىٍ كي٣ى  

 " ١يِ ث٦ ٝٞبٍه َٙة ٣ ث٨ياٙز سوٞيٜ ٝي يبث٢ي. 22ُيَُٝي٢ي ث٦ ٝٞبٍه ّٚب٣ٍُي ٣ 

ٜ َٝٞىي ّٚب٣ٍُي ىٍ ىٙز ٥ٍَ ٤ٕي فٚيب إز. ث٦ عد٤ٍي ّد٦ ىٍ ايد٠    ثيٚشَي٠ كؼ 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ اُ عَيٌ ٢ٝبثـ آث٨بي ُيَُٝي٢ي ث٦ ٝٞبٍه ّٚب٣ٍُي  61/204ىٙز 

ٝي ٢ٍٕي. ًَّ اي٠ ١ْش٦ ض٣ٍَي إز ٦ّ ىٍ ٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٝنبٟ اُ ٢ٝبثـ آث٨بي ُيَُٝي٢ي 

بي ٕدجِ ٣ ٝد٢قشي، ٧ديؾ إدشيبى٥ اي ٝد٤ٍر      ػ٨ز ٝٞبٍه ّٚب٣ٍُي، َٙة ٣ ث٨ياٙز، ىضد 

 دٌيَى.  ١ٞي

#، ا٤١اؿ ٝٞبٍه اُ ٢ٝبثـ آث٨بي ُيَُٝي٢ي ىٍ إشبٟ اٍىثي٘، ثد٦  3-10عي ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $ 

 سيْيِ ٣اكي٧بي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ اٍاي٦ ٙي٥ إز. 

 
 (: اًَاع هصاسف اص هٌاتغ آب صيشصهیٌي استاى اسدتیل تِ تفىیه ٍاحذاي ّیذسٍلَطيه3-10خذٍل )

 (Mcm)هصشف  ٍاحذ ّیذسٍلَطيه ديفس

 هدوَع سايش هصاسف فضاي سثض ضشب صٌؼت وطاٍسصي وذ ًام

 565/45 324/3 435/3 945/26 327/0 534/11 1-3-4-1 آسپاچاي  1

 786/244 485/1 230/2 139/36 322/0 609/204 2-1-4-1 لشُ سَ ػلیا  2

 881/40 548/1 594/8 04/10 119/0 581/20 2-1-4-2 لشُ سَ سفلي  3

 274/4 160/0 628/0 500/2 005/0 982/0 2-1-4-3 اّشچاي  4

 182/10 666/0 709/1 971/1 0 836/5 2-1-4-4 دسُ سٍد 5

 925/0 923/0 0 0 0 002/0 2-1-5-1 هغاى 6

 323/2 0 186/1 877/0 04/0 255/0 2-1-5-2 تالْاسٍد 7

 935/348 106/8 781/17 472/78 776/0 800/243 خوغ استاى 

 

 

 ) د (: تزرعي تيالى آتْاي سيزسهيٌي در دؽتْاي اعتاى اردتيل

ثَإبٓ ثٍَٕي٨بي ا١ؼبٛ ٙي٥، ثيالٟ ىٙش٨بي آٍدبؿبي، ٥ٍَ ٤ٕي ٕديٚي، ا٧َؿدبي، ى٥ٍ    

 ٣ٍى ٣ ثب٨ٙب٣ٍى ٝيَ إز ٣ ٕي٥َ آث٨بي ُيَُٝي٢ي ىٍ اي٠ ىٙش٨ب ىاٍاي ٣ضقيز ٝشقبىٙي إز. 
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+ ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت ىٍ ٕدبٗ    20َار كؼدٜ ٝودِٟ   ض٠ٞ اي٦ْ٢ ىٍ ىٙز ٝنبٟ سنييد  

ثَآ٣ٍىَٕىيي٥ إز. ٨١بيشبً اي٠ ٦ّ ىٍ ىٙز اٍىثي٘ $٣اكي ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ ٥ٍَ ٤ٕي فٚيب#، سنييَار 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ٕبٗ ثَآ٣ٍى َٕىيي٥ إز. ثد٦ فجدبٍر    -13كؼٜ ٝوِٟ آث٨بي ُيَُٝي٢ي 

 ٚي٤ٟ ٝشَْٝقت َّٖي ٤ٝاػ٦ إز. ٝي -13ىيَٖ ٝوِٟ آث٨بي ُيَُٝي٢ي ىٙز اٍىثي٘ ٕبال٦١ ثب 

١ٚدب١َٖ آٟ   1376ٙنبيدز   1373ثٍَٕي ٧يي٣ٍَٕاه ٣اكي ىٙز اٍىثي٘ عي ٕدب٨ٙبي   

ٝشَ ثب اىز ٤ٝاػ٦ ث٤ى٥ إدز. ىٙيد٘ فٞدي٥ ايد٠ دييدي٥،       10إز ٦ّ ٕغق اي٠ ٕي٥َ ىٍ كي٣ى 

اىِاي٘ سقياى ؿب٨٧بي ١ي٦ٞ فٞيٌ ٣ فٞيٌ ىٍ اي٠ ٝلدي٣ى٥ ثد٤ى٥ إدز. ثغد٤ٍي ّد٦ ثَإدبٓ       

ٝيٚي٤ٟ  40/55ك٦َٚ ؿب٥ ١ي٦ٞ فٞيٌ ثب سوٚي٦ ٕبٙيب٦١  2040هَي٠ آٝبٍثَىاٍي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥، آ

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ىٙز اٍىثي٘  23/163ك٦َٚ ؿب٥ فٞيٌ ثب سوٚي٦ ٕبٙيب٦١  1259ٝشَْٝقت ٣ 

 ٢ٙبٕبيي ٙي٥ ا١ي. 

 اٍاي٦ ٙي٥ إز. 5ِٕاٍٗ سيٞيٚي ٢ٝبثـ آة ٕغلي ٣ ُيَُٝي٢ي ىٍ دي٤ٕز ٙٞب٥ٍ  
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 : واستشي اساضي3-3

 

ا١ٖبٟ اُ ثي٣ هَٚز ثَاي ث٥َ٨ ٕيَي اُ عجيقز ث٦ ٝياه٦ٚ ىٍ آٟ دَىاهش٦ إز ٣ اطَار  

١ٞبيبٟ ٣ آْٙبٍي ىٍ آٟ ث٦ ػبي ٌٕاٙش٦ إز . ا٥ُ٣َٝ ايد٠ ىهبٙدز ا١ٖدب١ي ٣ ث٨د٥َ ٕيدَي اُ      

يي٠ عجيقز ثب ٕٖشَٗ ٣ س٤ٕق٦ فٜٚ ٣ س٤ٙ٤٢ّْي ، اثقبى ٣ٕيـ سَي ثد٦ هد٤ى َٕىشد٦ إدز ٣ ثد     

سَسيت ثَٚ ثب ٝياه٦ٚ ػ٤يي ه٤ى سنييَار ُيبىي ىٍ ١٣ٍي ٝق٤ٞٗ عجيقز ث٦ ٣ػ٤ى آ٣ٍى٥ إدز  

.ث٦ ٧ٞي٠ ٙلبػ ىٍ ٝي٤٨ٝي ٝشيب٣ر ٝغَف ٝي ٤ٙى ٦ّ ّبٍثَي اٍاضي ١ٚدب١ي٢٧ي٥ ثقدي ا١ٖدب١ي    

إدشيبى٥     Land Coverٝق٤ٞٗ عجيقز اُ اٝغالف د٤ٙد٘ اٍاضدي     ٍْٙ٘ضي٦ إز ٣ ثَاي 

٨ٝبٍس٨دب ، ٣ اكشيبػدبر    ّبٍثَي اٍاضي ٝل٤ٞٗ ٣ا٢ّ٘ ثي٠ ف٤اٝد٘ ى٢٧َٖدي   ٤ٙى .سنييَار  ٝي

ىيِيْي ػبٝق٦ اُ ي٤ْٖ ٣ دشب١ٖي٘ ٧بي عجيقي ٤ٝػ٤ى اُ ٤ٕي ىيَٖ ٝي ثبٙي. اي٠ سنييَار يب ث٦ 

٤ٍٝر عجيقي ٣ ىٍ ٝياٍٗ َٕىٗ ٤ٝػ٤ى عجيقز ٣ يب ث٦ ٣ٕدي٦ٚ ف٤اٝد٘  ٝٞد٤٢في اُ ػٞٚد٦     

ٖبٟ دييي ٝي آيي . إٓب٧ي اُ ١لد٥٤ إدشيبى٥ اُ ُٝدي٠ ٣ ١د٤ؿ     ىهبٙز ٖٝشَيٜ ٣ يب ميَ ٖٝشَيٜ ا١

ىقبٙيز ٧بي ٖٝشََ ىٍ آٟ  ٣ ىاٙش٠ اعالفبر ث٢٨ٖبٛ اُ آٟ إبٓ ث١َب٦ٝ ٍيِي ٧دبي ١٤ٕدب٤ٕٟ   

ٝي ثبٙي ٣ ٣ِٙٛ اي٦١٤ٖ٢ ث١َب٦ٝ ٍيِي ٧ب ٢ٙبهز ّبٝ٘ ٣ ػبٝـ اُ ٣ضقيز ٤ٝػ٤ى اٍاضي ٣ ٢ٝبثـ 

ي ى٧ي. ١شدبيغ كبٝد٘ اُ ايد٠ ثٍَٕدي ثٚدْ٘ ػدي٣ٗ       ٣ ٧ٞـ٢ي٠ سنييَاسي إز ٦ّ ىٍ آٟ ٍم ٝ

ّبٍثَي اٍاضي ىٍ َٙايظ ١٤٢ّي ث٦ سجيي٠ ٖٝبكز اهشٞبٛ يبىش٦ ث٦ ٧َ ىقبٙيز ٝي دَىاُى ٣ ٧ٜ 

ؿ٢ي٠ ٦َٚ١ ّبٍثَي اٍاضي ٦ّ ٤ٍٝقيز ػنَاىيبيي ٣ كي٣ى ٕٖدشَٗ ا١د٤اؿ ّبٍثَي٨دب ىٍ فَٝد٦     

 ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ٍا ث٦ س٤ٞيَ ٝي ّٚي، فَض٦ ه٤ا٧ي ٙي. 

ي٠ ٤١ؿ ٣ ١ل٥٤ اهشٞبٛ اٍاضي ث٦ ا٤١اؿ ّبٍثَي٨ب ث٣َٙد٨بي ١٤ٕدب١٤ٕي ٍبثد٘ كٞد٤ٗ     سجي 

٤ي٥ْ ىٍ ٝغبٙقدبر آٝدبي٘ إدشبٟ اٍىثيد٘  ٣ٍٗ ٕد٢ؼ٘ اُ ى٣ٍ      دددددد إز ٦ّ اُ آٟ ٝيبٟ ث

Remote Sensing         ثٞق٢ي إدشوَاع اعالفدبر ْٝدب١ي اُ عَيدٌ إدشيبى٥ اُ ١دَٛ اىِا٧ٍدبي

 ٤٧ا٥ٍ ؤي ٢ٝبٕت سَي٠ ٙي٥٤ ٢ٙبهش٦ ٙي٥ إز. ّبٝذي٤سَي ثب إشيبى٥ اُ سٞب٣يَ ٝب

٦َٚ١ ّبٍثَي اٍاضي ىٍ َٙايظ ١٤٢ّي ثق٤٢اٟ ٦َٚ١ دبي٦ ٝغبٙقبر اُ آٟ ػ٨ز ٦ّ ُٝي٦٢  

٣ ٝج٢بي ّٚي٦ ٝغبٙقبر ثو٨ٚبي ىيَٖ ٍَاٍ ٝي ٕيَى ٣ ١شبيغ كبٝ٘ اُ سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ثوٚد٨بي  

إز، ثٚلبػ ىٍز اُ ا٧ٞيز هبٝي  ٝوشٚو ٝغبٙقبسي سب كي٣ى ُيبىي ٝشْي ث٦ آٟ ٣ ٝشبطَ اُ آٟ

 ثَه٤ٍىاٍ ٝي ثبٙي. 

١َ٘ ٣ ّبٍثَى ١شبيغ كبٝ٘ اُ ٝغبٙقبر ّبٍثَي اٍاضي ٣ ث٤ي٥ْ ٦َٚ١ ٝغبٙقدبر ّدبٍثَي    

 اٍاضي ىٍ ٝغبٙقبر ٕبيَ ثو٨ٚب ٣ ٧ٜ ؿ٢ي٠ ّ٘ عَف ٝغبٙقبسي ثَٚف ُيَ إز: 
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 )الف(: تاهيي اعالػات پايِ هغالؼات  

٦ٝ ىٍ ٧َ ثود٘ ٝغبٙقدبسي ١يب٢ُٝدي ٕدَىآ٣ٍي اعالفدبر ٣      سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ٕيٞبي فَ 

دَىاُٗ آ٨١بٕز. ىٍ اي٠ ُٝي٦٢ ٦َٚ١ ّبٍثَي اٍاضي ٝلي٣ى٥ ىقبٙيشي ٣ كيغد٦ اعالفدبر ٝد٤ٍى    

 ١يبُ ٣ ٤ٍٝقيز ػنَاىيبيي ٤ٍٝى ١يبُ ػ٨ز َٕىآ٣ٍي اعالفبر ٍا ىَا٧ٜ ٝي ٕبُى. 

 

 ) ب (: سهيٌِ عاسي جْت تجشيِ ٍ تحليل ٍ پزداسػ اعالػات 

َٕىآ٣ٍي اعالفبر ٣ ٢ٙبٕبيي ف٤اٝ٘ ٣ ٧ٜ ؿ٢ي٠ سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ سدبطيَ ٝشَبثد٘ ف٤اٝد٘     

ث٧َٜ ىٍ اْٙبٗ ٝوشٚو ّبٍثَي اٍاضي ٣ ١ل٥٤ ث٥َ٨ ثَىاٍي اُ اٍاضي ٝشيب٣ر إز. ثق٤٢اٟ ٝظبٗ 

٣يْٕي هبٝي اُ ُٝي٠ ٢ٙبٕي ف٦َٝ ثٖش٦ ث٦ آ٦ْ١ ف٦َٝ سلز ؿ٦ ٤١ؿ ّبٍثَي ثبٙي اطٌَٕاٍي 

اييب ٝي ١ٞبيي. ثيي٠ ٙلبػ ثو٘ ٧بي ٝوشٚو ٝغبٙقبسي ٣ اُ ػ٦ٚٞ ٝجلض سٚييٌ ٣ ٣ ١َ٘ ٝشيب٣سي 

٢ٕشِ ىٍ سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ٕيٞبي ف٤ٞٝي ف٦َٝ اسْبي ثٖيبٍ ُيبىي ثَاعالفبر ٣ ٢ٙبهز كبٝ٘ 

اُ ٝغبٙقبر ّبٍثَي اٍاضي ىا١ٍي ٣ ثيي٠ سَسيت اي٠ ٝغبٙقبر ىٍ ٣اٍـ ١َغد٦ آمدبُي٠ ٝغبٙقدبر    

 ى٧ي.  ٕبيَ ثو٨ٚب ٍا سْٚي٘ ٝي

 

 ) ج (: اّويت ٍ ًقؼ كارتزي اراضي در هغالؼات آهايؼ اعتاى اردتيل ٍ ارايِ تزًاهِ ّا 

ىٍ ٝغبٙقبر آٝبي٘ َُٕٝي٠  ثٍَٕي ٣ اٍُيبثي ّبٍثَي اٍاضي ٣ سبطيَ ٝشَبث٘ ف٤اٝد٘  ٣   

ىٍ ٨١بيز ْٙ٘ ٕيَي ّبٍثَي ٧ب ىٍ َٙايظ آسي ٝل٤ٍ اٝدٚي ٝغبٙقدبر ٍا سٚدْي٘ ٝدي ى٧دي.      

اٍُيبثي ىٍ ٝغبٙقبر، دشب١ٖي٘ ٧بي ا٤ٙ٤ّّيْي ف٦َٝ ٢ٙبٕدبيي ٣ ٕدذٔ ثَٝج٢دبي     ثَٝج٢بي ؿ٢ي٠

آٟ ث١َب٦ٝ ٧بي س٤ٕق٦ ٤ٍٝى ١ؾَ سي٣ي٠ ٣ دي٨٢ٚبى ٝي َٕىى. ىٍ اي٠ ىَاي٢دي ٝغبٙقدبر ّدبٍثَي    

 اٍاضي اُ ١َ٘ كبئِا٧ٞيشي ثَه٤ٍىاٍ إز ٦ّ ٨ٝٞشَي٠ آ٨١ب ثَٚف ُيَ إز:

 بٕبيي ٣ سيٍيٌ ٢ٙبهز دشب١ٖدي٘ ٧دب ٝد٤طَ    ٤١ؿ ّبٍثَي اٍاضي سب كي٣ى ُيبىي ىٍ ٢ٙ

إز. ١ل٥٤ ّبٍثَي اٍاضي ٣ا٢ّٚي ٦ّ عجيقز ىٍ ع٤ٗ ُٝبٟ ١ٖجز ث٦ آٟ ١ٚبٟ ىاى٥ 

 ٤ة ٝلٖد اُ ػ٦ٚٞ ٤ٝاُي٠ ٍبث٘ افشٞدبى ػ٨دز ٕد٢ؼ٘ ٣ اٍُيدبثي دشب١ٖدي٘ فَٝد٦       

 ٝي َٕىى ٣ ىٍ اٍُيبثي ٧بي ّب٢ٍٙبٕي اُ آٟ إشيبى٥ ٝي َٕىى.

 َُٕٝي٠ ، ثٖيبٍي اُ ث١َب٦ٝ ٧بي دي٨٢ٚبىي ثو٨ٚبي ىٍ ثلض سٚييٌ ٝغبٙقبر آٝبي ٘

ٝوشٚو ٣ ِٕي٦٢ ٧بي ١٤ٕب١٤ٕي ٦ّ آ٨١ب اٍاي٦ ىاى٥  ا١ي ىٍ سٚييٌ ثب ٤١ؿ ّبٍثَي اٍاضدي  

اُ ف٦َٝ سقيي٘ ٣ سٞليق ٝي َٕىى ٣ ٝش٢بٕت ثب ٤١ؿ ّبٍثَي اثقبى آٟ سقَيو ٙي٥ ٣ 

٦ ّدبٍثَي اٍاضدي ثدب ٕدبيَ     اكيب١بً سنييَ ٝي يبثي. ىٍ اي٠ ىَاي٢ي اُ عَيدٌ سٚييدٌ اليد   

 اعالفبر اْٝب١يبثي اػَاي ثٖيبٍي اُ عَك٨ب ١يِ ٤ٍٝى اٍُيبثي ٍَاٍ ٝي ٕيَى. 
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ٝشبطَ اُ ّبٍَّى٧ب ٣ ّبٍايي ٧بي ثََٙٞى٥ ى٤ً، ىٍ ٝغبٙقبر ّبٍثَي اٍاضدي سدالٗ َٕىيدي٥ سدب     

ىٍ ٢ٝبٕت سَي٠ ٣ ىٍيٌ سَي٠ ٨ٙ٣ٍبي ٢ٙبهز ٣ سجيي٠ ّبٍثَي اٍاضي ثَِٕيدي٥ ٣ اػدَا ٕدَىى.    

ث٢ي٧بي ثقيي ١ل٥٤ ٣ ٙي٥٤ ٝغبٙق٦ ٣ سقيي٠ ٕغ٤ف ّبٍثَي اٍاضي ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ اٍاي٦ َٕىيي٥ 

 إز.

 

 : سًٍذ تْیِ ًمطِ واستشي اساضي استاى اسدتیل1-3-3

 
 سٌدص اص دٍس  : 1-1-3-3

٢ٕؼ٘ اُ ى٣ٍ يق٢ي ٢٧َ ٣ فٜٚ إشوَاع اعالفبر ْٝب١ي ثب ِّٞ ١َٛ اىِا٧ٍبي ٣يد٥ْ اُ   

 ٥ٍ اي اُ ٕغق ُٝي٠. سٞب٣يَ ٝب٤٧ا

ه٤ٙجوشب٦١ عي ؿ٢ي ٕدبٗ ٌٕٙدش٦ سدب     (Remote Sensing)ثلض ٢ٕؼ٘ اُ ى٣ٍ يب  

كي٣ىي ػبيٖب٥ ه٤ى ٍا ىٍ ٝغبٙقبر ىٍ ٕغق ٤ٍّٚ دييا ٤ٞ١ى٥ إز ٣ فٚيَمٜ ١ؾَار ٣ سيَْار 

ٝشقيى ٤ٝاىٌ ٣ ٝوبٙو، اي٠ ٍٙش٦ اُ ف٤ٚٛ ُٝي٠ ٧ٞـ٢بٟ ٍا٥ س٤ٕق٦ ٣ ديَٚىز ه٤ى ٍا ثيٚدشَ اُ  

 ٘ عي ٝي ١ٞبيي. دي

 ىٍ ٌٕٙش٦ ٝغبٙقبر ُٝدي٠ ٣ فٚد٤ٛ َٝسجغد٦ ٣اثٖدش٦ ثد٦ آٟ اُ عَيدٌ سيٖديَ ؿٚدٞي          

(Visual interpretation)  سٞب٣يَ ّبمٌي(hard copies)   ٤ٍٝر ٝي َٕىز، اي٠ ٙدي٥٤

 فال٥٣ ث٧َِي٦٢ ُيبى اُ ىٍز ّٞي ث٤ي٥ْ ثٚلبػ ٢٧يٕي ثَه٤ٍىاٍ ث٤ى. ثي٣ٟ ِٙ سيٖديَ ثد٣ٍَي   

 (Geo- Referencing)ُٝي٠ َٝػـ ١ٞد٤ىٟ  "ي ٦ّ ٝلبٕجبر ٢٧يٕي ١ؾيَ ١ٖو٦ ٧بي ّبمٌ

ث٣ٍَي آ٨١ب افٞبٗ ١ٚي٥، ثبفض ٝدي ٕدَىى سدب ديدبى٥ ٕدبُي       (Rectification)٣ ي٤ْٖ ٕبُي 

٤ٞ٧ا٥ٍ ثب َّٖي اُ هغب $اُ ػ٨بٟ ٣اٍـ# ٣ٍث٣َ ثد٤ى٥ ٣ ٧ٞدي٠ هغدب في٢دبً      (features)ف٤اٍٟ 

٠ ا١شَبٗ ىٍ ٧َ ٤١ثز سٚييي ٙي٥ ٣ ثب ه٤ى َّٖي ىيٖدَ  ث٣ٍَي ٦َٚ١ ٧بي ٤ٝػ٤ى ا١شَبٗ يبثي. اي

اُ هغب ٍا ا١شَبٗ ىاى٥ ٣ ىٍ ٨١بيز ثبفض ٝي َٕىى سب ث١َب٦ٝ ٍيِي ىٍ َٙايظ آسي ٤ٞ٧ا٥ٍ ثب هغبي 

ُيبىي ث٦ ٙلبػ ٢٧ي٦ٕ ْٝب١ي ٤ٝاػ٦ ثبٙي. ىٍ ٣ٍٗ ٧بي ا٣َُٝي ثب ف٢بيدز ثد٦ ث٨د٥َ ٕيدَي اُ     

ٝلبٕجبر َٝث٤ط ثد٦    (Satellite Image Processing)ى٤٢ٟ دَىاُٗ سٞب٣يَ ٝب٤٧ا٥ٍ اي 

اٝالف ٢٧يٕي سٞب٣يَ اْٝبٟ دٌيَ ٙي٥ ٣ اُ ٧ٞبٟ اثشيا ٤ٍٝى س٤ػ٦ ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ افٞبٗ ٝي َٕىى. 

ىٍ اي٠ ٨ٙ٣ٍب عج٦َ ث٢يي سٞب٣يَ ٣ إشوَاع اعالفبر ىٍ َٝك٦ٚ ثقي ٣ دٔ اُ اٝدالف ٢٧يٕدي   

٨١بيي س٨ي٦ ٦َٚ١ اي اُ ْٙ٘ إدشيبى٥   ٤ٍٝر ٝي ٕيَى. ىٍ ٝغبٙقبر آٝبي٘ إشبٟ اٍىثي٘ ٧يه

اُ ُٝي٠ إز ٦ّ ثَ إبٓ  ٢ٙبهز ىٍيٌ ف٤اٍٟ ٝوشٚو إز. ىٍ اي٠ ٝغبٙقبر ٕيٞبي آسي اُ 

ْٙ٘ ّبٍثَي ٧ٞبٟ ػبٟ ّالٛ ٣ ث١َب٦ٝ ٍيدِي ثدَاي ٕدَُٝي٠ ىٍ اىدٌ آسدي إدز . ثدب اسْدبي         

فبر ثَٞاسدت ىٍيدٌ   ثَاٍُيبثي ىٍيٌ ف٦َٝ ٧بي ٝوشٚو ّبٍثَي اٍاضي ىٍ ٝغبٙقبر ٤ٌٍّٝ اعال
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سَي اُ ٣ضقيز ٤ٝػ٤ى ىَا٧ٜ ٝي َٕىى  ٦ّ ىٍ ث١َب٦ٝ ٍيِي س٤ٕق٦ َُٕٝي٠ ا٧ٞيز هبٝي ىاٍا 

ٝي ثب٢ٙي، ث٦ ٧ٞي٠ ٙلبػ ٣ ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ س٨ي٦ ٦َٚ١ اي ٣اٍقي اُ ْٙ٘ ُٝدي٠ ىٍ ٝغبٙقدبر آٝدبي٘    

س٨يد٦   ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ٢ٙبهز ّبٍثَي اٍاضي ىٍ إشبٟ  اٍىثي٘ ىٍ ٙدَايظ ٤ٝػد٤ى ٣   ٣  إشبٟ اٍىثي٘

٘ اُ ى٣ٍ ثَٝج٢دبي سٞدب٣يَ   ٦َٚ١ ّدبٍثَي ثد٦ ٝد٤ٍر ىيؼيشدبٗ، اُ ٣ٍٗ ٣ ٝشدي٤ٙ٣ّي ٕد٢ؼ      

بي ٤ٝػ٤ى ٣ ىٍ ىٕشَٓ إشيبى٥ ثقٞ٘ آٝدي٥ إدز. ث٢٨ٖدبٛ ٣ سْدَاٍي ثد٤ىٟ سٞدب٣يَ       ٝب٤٧ا٧ٍ

٣ػ٤ى افشجدبٍ ٝدبٙي    ٝب٤٧ا٥ٍ اي ِٝيز ٢ٝلَٞ ثيَى ىيَٖ اي٠ ٙي٥٤ إز ٦ّ عي آٟ $ىٍ ٤ٍٝر

ٝد٤ٌٍّ# ٝدي سد٤اٟ كشدي ١٣ٍدي ٝدق٤ىي ٣ ٣ِ١ٙدي يدب ثد٦ ثيدب١ي سقَيدت ٣            ثَاي   د٥ّ٣َ ٧بي  

ٕغ٤ف ّبٍثَي ٧ب  ىٍ ٕبٗ ٧بي ٝوشٚو ٍا ٝد٤ٍى اٍُيدبثي     Monitoring  ٘ دددددددددددددبي

ٍَاٍ ىاى ٣ ثيي٠ سَسيت ُٝي٦٢ ٧بي اْٝب١يبثي اٍُيبثي ٣ ٣ٍاثظ ٝشَبث٘ ٝيبٟ دبٍاٝش٧َدبي عجيقدي ٣   

ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ىٍُ ث٨شَ اُ ١٣ٍي س٨ي٦ ٦َٚ١ ّبٍثَي اٍاضدي ثد٦    . اػشٞبفي ٣ اٍشٞبىي ٍا ّٚو ٤ٞ١ى

٢ياٟ ٝج٤ٖط ث٦ْٚ ىٍ كي ٝقَىي ّٚي ٝبػَا ٣ ١٣ٍي ؿعَيٌ ى٣ٍ ٢ٕؼي اٍياٛ ث٦ س٨ي٦ ِٕاٍٙي ٦١ 

ٍ ِٕاٍٗ كبضَ َٝاك٘ ٝوشٚو س٨ي٦ ٦َٚ١ ّبٍثَي إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ اػَايي ّبٍ َٕىيي٥ إز .ى

 ث٢ي٧بي ُيَي٠ سَٚيق ٙي٥ إز. 

 
   1:50000: گشدآٍسي ًمطِ ّاي تَپَگشافي ساصهاى خغشافیايي ًیشٍّاي هسلح دس همیاس 2-1-3-3

 

سقياى ٦َٚ١ ٧بي ثْبٍ َٕىش٦ ٙي٥ ىٍ ىَآي٢ي س٨ي٦ ّبٍثَي ٤ٍٍٝي ىٙز اٍىثي٘ ث٦ سقياى    

ػد٤ى ىٍ ١َٚد٦ ٝدي ثبٙدي. $١َٚد٦      ٙٞب٥ٍ ا١يئْ ٧بي ٤ٝٙيز ٣ ث٦ َٙف ٦َٚ١ دي٤ٕز ٣   48

 #3-3ٙٞب٥ٍ 
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 (: فشآيٌذ تْیِ واستشي سلَهي دسدضت اسدتیل3-3)ًمطِ 
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 ٣NJ3901,NJ3806,NJ3905 J3804ٙدٞب٥ٍ      ٨بي ٝلدي٣ى٥ ٝغبٙقدبسي ٝد٤ٌٍّ ىٍ ٙديش     

,NJ3812 ,NJ3909    3-4ٍَاٍ ٝي ٕيَى. $٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ  1:250000ىٍ ا١يئْ ٦َٚ١ ٧بي# 

 

 
 

 1:250000اًذيىس  ًمطِ ّاي  (:3-4ًمطِ )
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 1:25000ًمطِ ّاي : 3-1-3-3

ث٦ ىٙي٘ ٧ٞؼ٤اٍي اي٠ إشبٟ ثب ٤ٍّٚ ٧بي ٧ٖٞبي٦ ٙٞبٙي ٣ َُٝي ثد٤ىٟ آٟ ٝشبٕديب٦١    

.ٕبُٝبٟ ػنَاىيبيي ا١ٍ٘ ف٨ي٥ ىاٍ س٨ي٦ ١َٚد٦ ىٍ   اُ إشبٟ ٣ػ٤ى ١ياٍى   ٦َٚ١1:25000 ٧بي 

٤ٌٍّٝ اُ إشب٨١بي َُٝي ٝي ثبٙي ٦ّ ثد٦ ىاليد٘ ا٢ٝيشدي اُ اٍايد٦ ١َٚد٦ ٧دبي ٝد٤ٌٍّ         َٓٝيب

 ٝي ١ٞبيي . ه٤ىىاٍي 

 
 : تْیِ تصَيش هاَّاسُ اي  4-1-3-3

اُ  Asterس٤ٞيَ ٝب٤٧ا٥ٍ اي ثْبٍ َٕىشد٦ ٙدي٥ ىٍ ٝغبٙقدبر كبضدَ سٞدب٣يَ ٕد٢ؼ٢ي٥       

ٝي ثبٙي ٦ّ س٤ٕظ ٝٚب٣ٍ س٨ي٦ َٕىيي. سبٍين اهٌ ىاى٥ ٧دب فٞديسب  َٝثد٤ط ثد٦      Terraٝب٤٧ا٥ٍ 

ثب١دي   14اى ثب١دي٧بي آٟ  ٣ سقدي  hdfٝي ثبٙي .. ىَٝز سٞب٣يَ ٤ٌٍّٝ  ٣2006    2005ٕب٨ٙبي

 1ٍا ىٍ ثَٝي ٕيَى. ىٍز ْٝب١ي ثب١ي٧بي  عيو ٧بي كَاٍسي سب   Visibleث٤ى٥ ٦ّ اُ عيو َٝئي

 ٣2  ٣3n,b   ٗ14اٙدي   10ٝشَ ٣ ثب١ي ٧بي كَاٍسي  30ٝقبىٗ  9اٙي   4 ٣ثب١ي ٧بيٝشَ  15ٝقبى 

ه٤ٞٝديبر  #3-1$. ىٍ ٙدْ٘ ٙدٞب٥ٍ      (Spatial Resolution)ٝشَ ٝدي ثبٙد٢ي    90ٝقبىٗ 

   عييي اي٠ سٞب٣يَ ٝب٤٧ا٥ٍ اي آ٣ٍى٥ ٙي٥ إز .
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 Asterسٌدٌذُ (: خصَصیات عیفي 3-1)ضىل
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  Radiometric Correctionتصحیحات ساديَهتشيه    :5-1-3-3

ٝد٤ٍى  آّا١ٔ ٝٚدي فٚد٤ٛ ىضدبيي     س٤ٕظ  1bسٞب٣يَ س٨ي٦ ٙي٥ س٤ٕظ ّبٍىَٝب ىٍ ٕغق  

هغب٧بي ا٣ٙي٦ َٝث٤ط ث٦ ٢ٕؼ٢ي٥ ىٍ آٟ سٞليق َٕىيي٥ إز. سٞليق ٍاىي٤ٝشَيِ ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ 

ٝشدَ    90 × ٣90  30 × ٣30  15×  ١15يدِ ىٍ اثقدبى    (Pixels)ٝضبىبً آ٦ْ١ فْدٔ ىا١د٦ ٧دب    

Resample 3-1ؿ ٤ٙى ث٦ ْٙ٘ ٙٞب٥ٍ ٥ ا١ي.$ ٍػ٤َٕىيي  # . 

 
 Geometric correctionتصحیحات ٌّذسي    :6-1-3-3

ىٍ ىٕشَٓ  ّدبٍثَاٟ  ٍدَاٍ     hdfب١غ٤ٍ ٦ّ س٤ضيق ىاى٥ ٙي ث٦ ىَٝز سٞب٣يَ ٤ٌٍّٝ ٧ٞ         

ٖدز ثد٦   ٝي ثبٙي ٣ ث٦ ٧ٞدي٠ ٢ٝؾد٤ٍ ٝدي ثبي     NASAىاى٥ ٝي١٤ٚي. اي٠ ىَٝز هبٛ ٕبُٝبٟ 

٧بي ٍايغ سجيي٘ َٕىى. ٌٙا ىٍ ا٣ٙي٠ ىَٝز اٍياٛ ث٦ سنييَ ىَٝز سٞب٣يَ ٤ٌٍّٝ ٝي َٕىى  ىَٝز

ثٍَٕي ىٍيٌ سَ سٞب٣يَ اُ ثقي ٢٧يٕي ١ٚبٟ  ٥ َٕى١ي .سب ث٦ اي٠ ٤ٍٝر ثَاي ٕبيَ فٞٚيبر آٝبى

١ٞي ثبٙي ٣ ىٍز ٢٧يٕي سٞدب٣يَ   1:50000ٝي ى٧ي ٦ّ سٞليلبر ا٣ٙي٦ ػ٤اث٤ٖي كي َٝيبٓ 

ٝشَ ٍا ىٍ ثَىاٍى. ٌٙا سٞليق ٢٧يٕدي سٞدب٣يَ ثد٦ ّٞدِ      200ىٍ ثقضي اُ ١َبط هغبيي ٝقبىٗ 

ٍج٘ اُ سٞليق سٞدب٣يَ ضد٣ٍَي   ٕبُٝبٟ ػنَاىيبيي اٍس٘ ض٣ٍَي إز.  ٦َٚ١1:50000 ٧بي 

 اٍياٛ َٕىى. 1:50000إز ١ٖجز ث٦ ٝوشٞبر ىاٍ ٤ٞ١ىٟ ٦َٚ١ ٧بي 

 
 1:50000: هختصات داس ًوَدى ًمطِ ّاي واغزي 7-1-3-3

ّد٦ د٤ٙد٘ ى٢٧دي٥ إدشبٟ  ٧ٖدش٢ي إد٠ْ        1:50000ٙيز اُ ٦َٚ١ ٧دبي    48سقياى  

ي١ي. ١٣ٍي ٝد٤ٌٍّ ثد٦ ّٞدِ    َٕىيي١ي ٣ س٤ٕظ ١َبط ؿ٨ب٤ٍٕٗ ٣ ٝيب١ي ه٤ى ٝوشٞبر ىاٍ َٕىي

ديْٖد٘ سٞدليق    1ا١ؼبٛ َٕىيي. ّٚي٦ ٦َٚ١ ٧ب ثب هغبي    ١PCI Geomatica ver9َٛ اىِاٍ 

 َٕىيي١ي. 

 
  Digitization  1:50000: سلَهي ساصي  ًمطِ ّاي 8-1-3-3

٤ٍٍٝي َٕىيي١ي . ٦َٚ١ ٧بي ٤ٍٍٝي س٨يد٦  ٦َٚ١ ٧بي ٍٕشَي ثقي اُ ٝوشٞبر ىاٍ ٙيٟ  

ىٍ ١٣ٍي سٞليلبر ٢٧يٕي ٍَاٍ َٕىش٢ي. الُٛ ث٦ ًَّ إز ٦َٚ١ ٧بي ٤ٍٍٝي  ٙي٥ ٤ٍٝى إشيبى٥

هغ٤ط سَاُ ٣ ١َبط اٍسيبفي ىٍ َٝاك٘ ثقيي ث٦ ف٤٢اٟ ٦َٚ١ ٧بي دبي٦ ثَاي س٨ي٦ ٦َٚ١ ٧بي ْٙ٘ 

 ٣اٍـ ٙي١ي .  DEMُٝي٠ ، اُ آٟ ػ٦ٚٞ ٦َٚ١ 

 
   Georeferencing & Rectificationتصحیح ٌّذسي ٍ يىسَ ًوَدى تاًذ ّا   :9-1-3-3

ثب١ي٧ب  ث٦ ٤ٍٝر ى٣ثقيي ث٦ ِّٞ ٦َٚ١  "تِ سهيي هزجغ ًوَدى"ىٍ اي٠ َٝك٦ٚ اٍياٛ  

َٕىيي.ىٍ اي٠ ٍٖٞز س٨٢ب ث٦ سٞليق ٢٧يٕي ثب١ي ٧بي َٝئي يق٢ي  ٧6بي سٞليق ٙي٥ ىٍ ثو٘ 
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. ىٍ سٞدليق ٢٧يٕدي اٝدالف ػ٨دز ٙدٞبٗ      َٕىيدي    datasetس٨٢ب ٦ٕ ث٢ي ا٣ٗ اُ ٝؼ٤ٞفد٦  

(Rectification)  اُ ٣ٍٗ ١ِىيِ سَي٠ ٧ٖٞبي٦(Nearest neighbor)  ٍإشيبى٥ َٕىيي. ى

اُ ١َٚد٦ ٧دبي ٍٍد٤ٝي      (Ground control point)اي٠ َٝك٦ٚ ث٦ سقياى ّبىي اُ ١َبط َٝػـ 

 إشيبى٥ َٕىيي.  1:50000

 
  RGB Compositionتْیِ تشویة تاًذي  : 10-1-3-3

اُ سٞب٣يَ ٤ٌٍّٝ َٕىيي. ث٦ ِّٞ ١َٛ    RGBثب١ي٧بي اٍياٛ ث٦ س٨ي٦  PCIىٍ ١َٛ اىِاٍ  

ثب١ي اُ ّٚي٦ ثب١ي٧بي ٝد٤ٌٍّ   3يق٢ي ػٞقبً  321ٙبٝ٘ ثب١ي٧بي   RGBاىِاٍ ٤ٌٍّٝ يِ سَّيت 

 ٣15 ىٍز يْٖبٟ   Spatial Resolutionَٕىيي. فٚز ا١شوبة ثب١ي٧بي ى٤ً ث٦ ىٙي٘ ٝب٧يز 

 ه٤ٞٝيز َٝئي ث٤ىٟ اي٠ سٞب٣يَ إز.  ٝشَي آ٨١ب ٣ اُ عَىي ىيَٖ

 
 تصحیح ٌّذسي ٍ تصحیح ًسثت تِ ضوال سايش تاًذّا  :11-1-3-3

ثب١دي ا٣ٙيد٦     3ٝشيب٣ر اُ  10اُ آ١ؼب ٦ّ ىٍز ْٝب١ي ٕبيَ ثب١ي٧بي س٤ٝيو ٙي٥ ىٍ ث٢ي  

ٌٙا ٝي ثبيٖز ثب١ي٧بي ٤ٌٍّٝ ىٍ ١٣ٍي سٞليلبر ٢٧يٕي ٝؼيىاً ث٦ ِّٞ ٝج٢بء ٍَاٍ  ،ٝي ثبٙي

ي َٕى١ي. س٤ٕظ ١َغ٦ ثدَىاٍي اُ ٣ٍي ايد٠ ثب١دي ّٚيد٦     ىاىٟ ثب١ي٧بي ا٣ٙي٦   سٞليق ٙي٥ ثبُثي٢

ثب١ي٧بي سَّيجي ىيَٖ سٞليق َٕىيي١ي ٣ عجيقي إز ٦ّ ث٦ ِّٞ سٞليق ٙيٟ ٕبيَ ثب١ي٧ب ٝي 

 ثيٕز آ٣ٍى.  …٣  ٣5,4,3  ٣4,3,2 7,4,2  س٤اٟ سَّيت ٧بي ١ٍٖي ىيَٖ ١ؾيَ

 
 12-1-3-3:Data fusion   

ٝشَ ٝي س٤اٟ س٤ٕظ ٣ٍٗ ٧دبي ٝوشٚدو    ٦15 ا٣ٙي RGBثب س٤ػ٦ ث٦ ٣ػ٤ى يِ ثب١ي٧بي  

ٝشَ ٍٕب١ي. ث٦ ايد٠ سَّيدت ثب١ديي     15ٍيٍر سيْيِ دٌيَي ٕبيَ ثب١ي٧ب ٍا ث٦ اي٠ ثب١ي ٧ب يق٢ي 

اٍدياٛ ثد٦ سَّيدت     HSVٕيش٦ ٝي ٤ٙى. ىٍ ايد٠ ٝغبٙقدبر ثد٦ ٣ٍٗ     Data Fusion اٝالف 

َ ٕبيَ ثب١ي ثوٞد٤ٛ  ٝشَي  َٕىيي. ٣ٍٗ ى٤ً ثبفض ىٍز ثيٚش 15ٝشَي  ثب ثب١ي  30ثب١ي٧بي 

 ىٍ سيٖيَ ا٣ٙي٦ ٣ ؿٚٞي ث٣ٍَي ٝب١يش٤ٍ ث٦ ه٤ٞٛ ىٍ ُٝبٟ س٨ي٦ سَّيت ٧بي ١ٍٖي ٝي َٕىى. 

ّٚي٦ ف٤اٍٟ هغي ١ؾيَ آثَا٦٧ ٧ب، ػبى٥ ٧ب، ٝلي٣ى٥ ٣ٍٕشب٧ب ٣ ٧َ٨ٙبي ٨ٜٝ ثب إشيبى٥  

 Edge enhancementاُ ثب١ي٧بي ى٤ً اٙدٌَّ ٣ ٧ٞـ٢دي٠ افٞدبٗ ىيٚش٧َدبي ٝوشٚدو ١ؾيدَ       

 وَاع ٝي َٕى١ي. ىٍ اي٠ ٝغبٙق٦ ١يِ اي٠ ف٤اٍٟ ث٦ ٝش٤ٕدظ ٣ٍٗ ىد٤ً سديٍيٌ  َٕىيي١دي.     إش
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 RGB (Color composite)تْیِ تشویة ّاي  :13-1-3-3

 ثدددَاي س٨يددد٦ ددددالر ا٣ٙيددد٦ ٣ ٧ٞـ٢دددي٠ سيٖددديَ اثشددديايي ثددد٣ٍَي ٝدددب١يش٤ٍ        

(On-screen interpretation)        اٍدياٛ ثد٦ س٨يد٦ سَّيدت ٧دبي ٝؼدبُي(false color 

composite)  ً742 , 321 , 453 َٕىيي٥ إز. سَّيت ٧بي ٤ٍٝى إشيبى٥ ىٍ اي٠ ٝغبٙق٦ فٞيسب 

 ٝي ثب٢ٙي. 

 
 تشسسي هیضاى ّوثستگي تیي تاًذّا  :14-1-3-3

ثَاي ا١شوبة ث٨شَي٠ ثب١ي٧ب ىٍ ٣ٍٗ عج٦َ ث٢يي يق٢ي ثب١ي٧بيي ٦ّ اُ ٙلبػ ه٤ٞٝديبر   

ا١ي إشيبى٥ ٙي ٣ س٤ٕظ ١َٛ اىِاٍ اٍياٛ ثد٦ آ١دبٙيِ    عجيقي ّٞشَي٠ ٧ٞجٖشٖي ٍا ث٦ يْييَٖ ىاٙش٦

ايد٠ آ١دبٙيِ ثب١دي٧بيي ٍا ّد٦ ّٞشدَي٠        (Correlation matrix)ٝبسَئ ٧ٞجٖشٖي َٕىيي. 

٧ٞجٖشٖي ٍا ث٦ يْييَٖ ىا١ٍي ٣ ث٦ سجـ آٟ ٝي س٤اٟ ثيٚشَي٠ اعالفبر ٍا اُ آ٨١ب إدشوَاع ّدَى   

 ١ٚبٟ ٝي ى٧ي. 

 
  On Screen interpretationسد هغالؼِ : تفسیش چطوي هٌغمِ ه15-1-3-3َ

س٨يد٦ ٙدي ٣ ىٍ اهشيدبٍ ٕد٥٣َ      hard copyىٍ اي٠ َٝك٦ٚ يِ ١ٖو٦ دالر ث٦ ٤ٍٝر  

ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسـ ٣ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي ٍَاٍ َٕىز سب ىٍ ٕي٧َبي ٝلَايي كي٣ى ّبٍثَي اٍاضي آثي، 

١يش٤ٍ ٝد٤ٍر  ثبمبر ٣ اٍاضي ىيٜ ٣ َٝاسـ سيٍيٌ َٕى١ي. ٧ِٞٝبٟ ١يِ سيٖيَ ؿٚدٞي ثد٣ٍَي ٝدب   

ى٣ ٥٣َٕ ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسدـ َٝبيٖد٦ ٣    ّبٍ َٕىز كبٝ٘ سيٖيَ ؿٚٞي ث٣ٍَي ٝب١يش٤ٍ ثب كبٝ٘ 

٣ ٧ٞـ٢ي٠ ّٞدِ ٕيدَي اُ ّدبٍثَي ٧دبي ٤ٝػد٤ى       1:50000ىٍ ٨١بيز ثب ف٢بيز ث٦ ٦َٚ١ ٧بي 

 اٍياٛ ث٦ سقيي٠ ف٦َٝ ّبٍثَي٨بي ٝوشٚو ث٦ ٤ٍٝر ّالٟ َٕىيي.  1:25000ث٣ٍَي ٦َٚ١ ٧بي 

ىٍ اي٠ َٝك٦ٚ ّبٍث٧َبي ّالٟ إشوَاع َٕىيي١ي ٣ ٦َٚ١ دبي٦ ثَاي سيٍيٌ ثيٚشَ ىٍ ٣اٍـ  

٣ ثٍَٕي ىٍيٌ سَ ىٍ ك٤ض٦ ّبٍثَي ٧ب ٨ٝيب َٕىيي. ىٍ ٣اٍـ ث٥َ٨ ٕيَي اُ سيٖديَ ؿٚدٞي ٣ ثدب    

، ا٤ٖٙ ٣ ثبىز ّبٍثَي٨ب ٝٚوٜ َٕىيي١ي. ٥ا١ياُ ،ف٢بيز ث٦ اعالفبر ػب١جي ىيَٖ ١ؾيَ ١ٍٔ، ْٙ٘

 ّٞددِ ١ددَٛ اىِا٧ٍددبي ٤ٝػدد٤ى فٞدديسبً ٝشْددي ثدد٦ سٚددويٜ عيددو ٣     سيٖدديَ ٍٍدد٤ٝي ثدد٦  

ثبُسبة ٧بي ف٤اٍٟ ٝوشٚو ٝي ثبٙي. ثيي٨ي إز ١شبيغ كبٝ٘ اُ سٚويٜ آٝبٍي ٣ سجقيدز اُ  

ا٤ٍٖٙيشٜ ٧بي ٤ٝػ٤ى ىٍ ١َٛ اىِا٧ٍبي دَىاُٗ سيٖيَ ث٦ س٨٢بيي ّبىي ١ج٤ى٥ ٣ ٝي ثبيٖز ٤ٞ٧ا٥ٍ 

ثبٙي سب ثيي٠ عَيٌ ثش٤اٟ ث٦ يِ ١شيؼ٦ ٝغ٤ٚة  ثب ىا١٘ ثَٚي ٣ ٕٚي٦َ ٧بي ٙوٜ ٝيَٖ ٧َٞا٥

 ٍٕيي. 
  Digital  Classificationعثمِ تٌذي تصاٍيش هاَّاسُ اي  : 16-1-3-3

٧يه إبٕي اُ عج٦َ ث٢يي سٞب٣يَ ، سجيي٘ اٍُٗ ٧بي عييي ث٦ اعالفبر ٝييدي ٣ ٍبثد٘   

  ٍ ى ف٤اٝد٘ ُيٖدز   إشيبى٥ ٝي ثبٙي .اي٠ ٤ٝض٤ؿ ث٦ ثيب١ي ىيَٖ إشوَاع اعالفبر ّٞدي ىٍ ٝد٤
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ي ٝي ثبٙي . ٣ٍٗ ٧بي ٝوشٚيي ىٍ اي٠ ٍاثغ٦ ٣ػ٤ى ٥ اٝليغي ٣ ٢ٝبثـ عجيقي اُ ىاى٥ ٧بي ٝب٤٧اٍ

ب ىا١ٍي . ٣ٍٗ ٧بي سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ّٞي ٧ٞبٟ ٣ٍٗ ٧دبي سيٖديَ ّدبٝذي٤سَي يدب ه٤ىّدبٍ ٣ يد      

ٗ٣ٍ  ُ  ٧بي ٤ٍٍٝي إز ٦ّ ىٍ ٢ٕؼ٘ اُ ى٣ٍ ٤ٍٝى إشيبى٥ ٍَاٍ ٝي ٕيَى .٣ٍٗ ٧بي ٍٍد٤ٝي ا

اي٠ ػ٨ز ٦ّ سيٞيَ ٍا ىٍ ٕغق يِ ٤ٕٚٗ $ ديْٖ٘ # ا١ؼبٛ ٝي ى٢٧ي ٣ اُ ٝقيبٍ ٧دبي ٕد٢ؼ٘   

ّٞي  ثَإبٓ ثبُسبة عييي إشيبى٥ ٝي ١ٞبي٢ي ىٍز ثيٚشَي ١ٖجز ث٦ ٣ٍٗ ٧بي ثَٞي ىا١ٍي . 

اُ آ١ؼبيي ٦ّ ٣ٍٗ ث٦ ٤ٍٝر ّي ٧بي ٍيبضي ا١ؼبٛ ٝي ٕيَى ٌٙا ا١ؼبٛ اي٠ ٙي٥٤ ىٍ كؼٜ ٧دبي  

ٝب٤٧ا٥ٍ اي ٣ ىٍ ُٝبٟ ٝلي٣ى سَ  ث٦ ه٤ثي ا١ؼبٛ ٝي دٌيَى . اي٠ ٣ٍٗ ٧ب ثَ ا٤ٝٗ  ثبالي سٞب٣يَ

ٕشيبى٥ اُ آ٨١ب دَىاُٗ ٣ عج٦َ ث٢ديي ٍا ىٍ ىضدبي ؿ٢دي    ا٢ٙبٕبيي ا٧٤ٖٙب إش٤اٍ ث٤ى٥ ٣ ّبٍثَ ثب 

عييي ا١ؼبٛ ٝي ى٧ي . ىٍ اي٠ َٝك٦ٚ ثب إشيبى٥ اُ ٢ٙبهز ثب١ي ٧بيي ٦ّ ّٞشَي٠ ٣اثٖشٖي عييدي  

 يْييَٖ ىا١ٍي ، ا٤ٍٖٙيشٜ  هبٝي ا١شوبة َٕىيي ٣ ّبٍ عج٦َ ث٢يي ا١ؼبٛ َٕىيي .ٍا ث٦ 

الُٛ ث٦ ًَّ إز ىٍ سيٖيَ ٤ٍٍٝي ٢ٝغ٦َ، ٧َ يِ اُ ّدبٍثَي ٧دبي ٝوشٚدو ثد٦ ٣ٍٗ      

هبٝي س٨ي٦ ٙي٥ إز ٣ ٌٙا ١ٞي س٤اٟ ث٦ يِ ٣ٍٗ هبٝي ثَاي ثيٕز آ٣ٍىٟ اٍاضدي ىٍ ّد٘   

ٝظدبٗ اٍاضدي ثدبسالٍي، ٝدو٥َ ٧دب ٣ سدبالة ٧دب اُ ٣ٍٗ        ف٦َٝ ٝغبٙقبسي اٙب٥ٍ ٤ٞ١ى. ث٦ ف٤٢اٟ 

Unsupervised  اُ ٣ٍٗ  …، اٍاضي ّٚب٣ٍُي آثي، ثبمبر ٣ ٧َ٨ٙب ٣Supervised  َثٖش ،

٣ٍىهب٦١ ٧ب اُ سَّيجي اُ ٣ٍٗ ٧بي ١ؾبٍر ٙي٥ ٣ ١ؾبٍر ١ٚي٥ ثيٕز آٝي٥ ا١ي. َٝاسـ اُ ١ٖجز 

ي سقيي٠ ٙبهٜ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي ١ؾيدَ   يق٢ي س٨ي٦ ث٦ ِّٞ ١ٖجز ٧بي ٝوشٚو ثَا ٣3  2ثب١ي٧بي 

NDVI   ثد٦ ّٞدِ ؿدِ ٧دبي      س٤ٕدظ   ثيٕز آٝي٥ ا١ي ٣ ىٍ ٨١بيز كبٝ٘ عج٦َ ث٢يي َٝاسدـ

ٝلَايي ىٍ ٍبٙت ف٦َٝ ٧بي َٝسقي كبٝ٘ اُ سيٖيَ ؿٚٞي ٢ٕؼب١ي٥ ٙي٥ إز. ١ْش٦ ٨ٝدٜ ىٍ  

َ يِ اُ سيٖيَ ٤ٍٍٝي ٣ ٍٕييٟ ث٦ ١شيؼ٦ ٨١بيي ٝلز ّبٍثَي٨ب ٣ سَيٛ ٣ سبهَ ثَإبٓ ا٧ٞيز ٧

 ّبٍثَي ٧بي ٝوشٚو ىٍ ٣ٍي٨ٜ ا١ياُي ٣ ىٍ ٨١بيز ٍٕييٟ ث٦ ْٙ٘ ّبٍثَي ٨١بيي إز. 
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ىٍ سقيي٠ ىٍيٌ كي٣ى ّبٍثَي٨ب ٕقي َٕىيي اُ ىيَٖ دبٍاٝش٧َبي ٝليغي ٣ ىيِيْي ١ؾيدَ   

ٝيِاٟ دَا٢ّ٘ ثب١ٍيٕي $ثَاي سقيي٠ كي٣ى ّبٍثَي ىيٜ ٣ سيْيِ ىيٜ اُ َٝاسـ# اُ دبٍاٝشَ اٍسيبؿ 

ثَاي سٚويٜ ف٦َٝ ٧بي َٝسقي#، ٙيت $ثَاي سٚويٜ كي٣ى دي٣َٚي ف٦َٝ ّٚب٣ٍُي آثي، $

# إشيبى٥ َٕىى. اي٠ ٤ٝض٤ؿ ثبفض َٕىيي سب ٤ٞ٧ا٥ٍ سيٖيَ ٝشْي ثَىا١٘ ثَٚي …ىيٜ ٣ َٝاسـ ٣ 

 ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ ٤ٙى.  (Knowledge – based classification)١يِ ىٍ سقيي٠ ّبٍثَي ٧ب 

ٝد٤ٍر َٕىشد٦    hybrid classificationس٨ي٦ ٙي٥ ثَإدبٓ   ثغ٤ٍّٚي ٦َٚ١ ّبٍثَي 

ث٨شَ اُ ٕبيَ ٣ٍٗ  Maximum likelihoodىٍ ٣ٍٗ عج٦َ ث٢يي ١ؾبٍر ٙي٥ ا٤ٍٖٙيشٜ  ،إز

 ٧ددب ١شيؼدد٦ ىاى ٣ فٞدديسبً اُ ايدد٠ اٖٙدد٤ٍيشٜ إددشيبى٥ َٕىيددي٥ إددز. ىٍ ٣ٍٗ ١ؾددبٍر ١ٚددي٥   

(Unsupervised classification)  ٜاُ ا٤ٍٖٙيش(Isoclass)  .إشيبى٥ َٕىيي٥ إز 

 
 ٍ ًماط ضاّذ   Training Pointاًتخاب ًماط آهَصضي  :17-1-3-3

ىٍ اي٠ َٝػ٦ٚ اٍياٛ ث٦ ثبُىيي اُ ٢ٝغ٦َ ٙي ٣ ث٦ ىٙي٘ ٢ٙبهز ُيبى اُ ٢ٝغ٦َ ىٍ ٝغبٙق٦  

٤ٌٍّٝ اٍياٛ ث٦ ثَىاٙز ١َبط آ٤ُٝٙي ى١ٍَبط هبٛ َٕىيي . الُٛ ث٦ ًَّ إز سيٞيَ ثٞدَي  

ّٞدِ  ثد٦  ٠ إبٓ ٣ َ ٣ اث٨بٛ ا١ٖيِ ٍا ٝٚوٜ ٤ٞ١ى ٣ ثَ ٧ٞيؾ٣يَ ، ١َبط ٤ٍٝى ٦١ سٞبدددددا٣ٙي

اٍياٛ ث٦ ثَىاٙز ١َبط َٕىيي . اُ ّٚي٦ ١َبط فْٔ ثَىاٍي ٙي ٣ ىٍ ٕيٖشٜ   ٧GPSبي ٕي١َي٥

. ثب س٤ػ٦ ث٦ ٢ٙبهز ُيبى اُ ٢ٝغ٦َ سقياى ١َبط ى٤ً ّبىي ث٢ؾَ اعالفبر ػنَاىيبي ًهي٥َ َٕىيي .

ٝلبٕجبر ثَإبٓ سقياى ١َبط ى٤ً اٌَّٙ ا١ؼبٛ َٕىيي٥ إدز. ٍبثٚيدز افشٞدبى     ٝي ٍٕيي ٣ ّٚي٦

 ىٍٝي ٝلبٕج٦ َٕىيي٥ إز. 7/85ىٍٝي ٣ ٝيِاٟ ىٍز ّ٘  80ىاى٥ ٧ب 
 

 Overlaying –سٍيْن اًذاصي :18-1-3-3

ىٍ اي٠ َٝك٦ٚ ّبٍثَي٨بي ٝوشٚو ٣ ثيٕز آٝي٥ اُ ٣ٍٗ ٧بي ٝوشٚو ثَإبٓ ا٤ٙ٣يدز   

٣ٍي٨ٜ ا١ياُي َٕىيي١ي ٣ ىٍ ٨١بيز ٦َٚ١ ّٚي ثيٕدز   #3-5$٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ ٣ ىٍػ٦  ا٧ٞيز عجٌ 

٣ ث٦ ِّٞ س٤اثـ ٤ٝػ٤ى ثَاي ػٞدـ   آٝي. فٞٚيبر ٣ٍي٨ٜ ا١ياُي ٦َٚ١ ٧ب ىٍ ٝليظ ٧بي ٍٕشَي 

 . ػجَي ٨ٙ٤ٕٚب س٨ي٦ ٙي 

 
 حزف خغاّاي عثمِ تٌذي تیي دستدات هختلف   : 19-1-3-3

هغبي عج٦َ ث٢يي  …٣  PCA45ثب١ي ٤٢ٞٝفي  NDVIثب إشيبى٥ اُ ثب١ي٧بي سَّيجي ١ؾيَ  

 …ثي٠ ىٕشؼبر اٍاضي ثبيَ ٣ َٝسقي، اٍاضي ٤ٍٙ ٣ ثبيَ، اٍاضي ّٚدب٣ٍُي، اٍاضدي ٖٝد١٤ْي ٣    

 كٌه ٣ يب ث٦ كياٍ٘ ٍٕيي.
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 : واستشي اساضي دس استاى اسدتیل2-3-3

 

  17اضي ثب ي ٨١بيشب ٢ٝؼَ ث٦  س٨ي٦ ٦َٚ١ ّبٍثَي ا٥ٍ اكبٝ٘ سيٖيَ ٤ٍٍٝي سٞب٣يَ ٝب٤٧اٍ 

# ، دَا٢ّ٘ ٧َيِ 3-5. ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ $ # ، ٝي ثبٙي 3-11ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $ ّالٓ ّبٍثَي ث٦ َٙف

 اُّبٍثَي٨بي اٍاي٦ ٙي٥ ىٍ ػي٣ٗ ٍا ١ٚبٟ ٝي ى٧ي.

 48اُ ّ٘ اٍاضي، ثيٚشَي٠ ّبٍثَي ثب اهشٞبٛ  ؿ٢ب٦ْ١ ىٍ اي٠ ػي٣ٗ ٝالكؾ٦ ٝي َٕىى، 

َٝث٤ط ث٦ َٝاسـ  ىٍٝي  ٣1/6  ٦2 َٝاسـ ىٍػ٦ ىٍٝي َٝث٤ط ث 9/41ىٍٝي ث٦ َٝاسـ سقٌٚ ىاٍى$

ٝي ثبٙي.# دٔ اُ اي٠ ّبٍثَي ، اُ ّبٍثَي٨بي اٝٚي ث٦ سَسيت اٍاضي ىيٜ ثدب اهشٞدبٛ    1ىٍػ٦ 

ىٍٝدي،   3/3ىٍٝي ٣ اٍاضي ػ٢ٖٚي ثدب اهشٞدبٛ    5/12ىٍٝي، اٍاضي آثي ثب اهشٞبٛ  2/32

ىٍٝي ٣ ثدبك ٣ اٍاضدي    6/0 ىٍٝي، ثبك ٣ اٍاضي آثي ثب اهشٞبٛ 8/0اٍاضي ثبمي ثب اهشٞبٛ 

ىٍٝي ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي. ٝبثَي اٍاضي َٝث٤ط ث٦ ىٍيبؿ٦، ثٖشَ ٣ٍىهب٦١، ثي٦ٚ  5/0ىيٜ ثب اهشٞبٛ 

 ُا٧ٍب، اٍاضي ىٍ اهشيبٍ ّٚز ٣ ٢ٝقز ٧ب ٣ ى٣َىٕب٥ ٝي ثبٙي.
 واستشي اساضي دس استاى اسدتیل (:3-11خذٍل )

 دسصذ (ha)هساحت  ًَع واستشي سديف

 5/12 1/221845 اساضي آتي 1

 2/32 4/573164 اساضي دين  2

 8/0 9/13570 تاؽ 3

 6/0 8/10804 تاؽ ٍ اساضي آتي 4

 5/0 4/8314 تاؽ ٍ اساضي دين 5

 1/6 6/109023 1هشتغ د سخِ  6

 9/41 8/745750 2هشتغ دسخِ  7

 0 6/177 3هشتغ دسخِ  8

 3/3 7/58725 خٌگل 9

 8/0 1/14075 تیطِ صاس 10

 4/0 9/874 ٍدخاًِتستش س 11

 05/0 6/1063 دسياچِ 12

 05/0 8/1053 اساضي تايش 13

 2/0 9/3464 تشًٍضد سٌگي 14

 8/0 2/15099 هٌاعك هسىًَي 15

 1/0 2/1799 وطت ٍ صٌؼت 16

 07/0 7/1259 فشٍدگاُ  17

 100 7/1780067 خوغ ول
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 :پَضص گیاّي استاى اسدتیل 4-3

 

ٙٞبٗ مَثي ٤ٍّٚ، ىٍ سَٖديٞبر ٣ٍيٚدي افٞدبٗ ٙدي٥ اُ ٢ٝؾدَ      إشبٟ اٍىثي٘ ٣اٍـ ىٍ  

. ٝؼدب٣ٍر  4عج٦َ ث٢يي ٙي٥ إدز   3ايَاٟ ٣ س٤ٍا١ي 2ىٍ ١بكي٦ ٣ٍيٚي 1ٕبهشبٍ ػنَاىيبيي ٕيب٧ي

٣ سبطيَددٌيَي اُ   5إشبٟ ثب يْي اُ دَس٤اٟ سَي٠ ٤١اكي ٣ٍيٚي ٤ٍّٚ يق٢ي ١بكي٦ ٣ٍيٚي ٧يَّب١ي

يٚي ٣ سَّيت ٦١٤ٕ اي كياٍ٘ ىٍ ثود٘ ٧دٜ ػد٤اٍ ثدب     اي٠ ١بكي٦ ٤ٝػت َٕىيي٥ سب ٤ٍٝقيز ٣ٍ

ى٣ ١بكي٦ ٣ٍيٚي اُ ٤ٍٝقيشي ٝشٞبيِ اُ ٕبيَ ٢ٝبعٌ ١بكي٦ ٣ٍيٚدي   6إشبٟ ٕيالٟ ىٍ ٢ٝغ٦َ ا١شَبٙي

ٗ  8، ث٢ٚي ٝب٣ُ 7ايَاٟ ٣ س٤ٍا١ي ثَه٤ٍىاٍ َٕىى. ث٦ ع٤ٍي٦ْ ٦١٤ٕ ٧بيي ١ؾيَ ٍاٗ ١يدِ ثد٦    ٣9 هدب

٦ّ ػ٨ٖٚ٢بي إٍجبٍاٟ ٣اٍدـ ىٍ ك٤ضد٦ آثويدِ ٣ٍىهب١د٦      ىاه٘ إشبٟ ١ي٤ً ٤ٞ١ى٥ ا١ي، ٦١٤ٕ ٧بيي

آٍ ٙٞبٙي ثب ٦ٞ٧ ٝٚبث٨ز ث٦ ػ٨ٖٚ٢بي هٍِي اُ آٟ ٝل٣َٛ ٝي ثبٙدي. ٣يْٕدي ٧دبي ٣ٍيٚدي     

إشبٟ اٍىثي٘ س٨٢ب ث٦ ٢ٝغ٦َ ا١شَبٙي ٧ٜ ػ٤اٍ ثب ١بكي٦ ٣ٍيٚي هٍِي ٝلي٣ى ١ٞي ٕدَىى، ثْٚد٦ ثدب    

َإَ إشبٟ ١يِ ٍبثد٘ سقٞديٜ إدز. اُ ٝيدبٟ     س٤ػ٦ ث٦ س٤٢ؿ ٣ٕيـ اٍٚيٞي ٣يْٕي٨بي ٣ٍيٚي ث٦ ٕ

ف٤اٝ٘ ٝوشٚو ا٤ٙ٤ّّيْي ى٣ فبٝ٘ ىٝب ٣ ٍع٤ثز ١َ٘ سقيدي٠ ٢٢ّدي٥ ٣ ّٚيديي ٍا ىٍ ٕٖدشَٗ     

د٤ٙ٘ ٕيب٧ي ث٦ ٣ي٥ْ د٤ٙ٘ ػ٢ٖٚي اييب ٝي ١ٞبي٢ي. ٍبث٘ ًَّ إز ٦ّ ١َ٘ هدبُ ثد٦ ف٢د٤اٟ    

ٝيب١ٖي٠ ثبٍٗ ٕبٙيب٦١ ثبالسَ  ثٖشَ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي ثيٚشَي٠ سبطيَ ٍا ىٍ س٤٢ؿ د٤ٙ٘ اييب ٝي ١ٞبيي.

ٝيٚيٞشَ ىٍ ٕغق إشبٟ إَؿ٦ اُ س٤ُيـ ىٞٚي ؿ٢ياٟ ٢ٝبٕجي ثَهد٤ٍىاٍ ١يٖدز، ٝق٨دٌا     300اُ 

اْٝبٟ ٣ٍي٘ عيو ٣ٕيقي اُ ا٤١اؿ ٕيب٧بٟ ٍا ىَا٧ٜ ٝي ٕبُى. اٝب ٝيِاٟ ىٝب ىٍ إشبٟ اٍىثيد٘ اُ  

ز. يق٢دي ٝيدب١ٖي٠ ىٝدبي    ى٣ ٣يْٕي ثَه٤ٍىاٍ إز ٦ّ ٝٚبث٦ آٟ ىٍ ّٞشَ إشب١ي ٝٚد٤٨ى إد  

ٕبٙيب٦١ ىٍ ثو٘ ٣ٕيقي اُ إشبٟ دبئي٠ ث٤ى٥ ٣ ىٍ ٢ٝبعَي ١يِ ثدبالسَ، ٣ٙدي ىٍ ٝؼٞد٤ؿ ٝيدب١ٖي٠     

ىٝبي ٕبٙيب٦١ دبيي٠ ٝي ثبٙي. اُ ٤ٕي ىيَٖ اهشاله ثي٠ ٝيب١ٖي٠ ىٝبي ٕبٙيب٦١ ىٍ ٨َٕٙدشب٨١بي  

َٕشب٨١بي اٍىثي٘$ ايٖشٖب٥ ٝوشٚو ١ٖجشبً ُيبى ٝي ثبٙي ث٦ ع٤ٍي ٦ّ ٝيب١ٖي٠ ىٝبي ٕبٙيب٦١ ىٍ ٨ٙ

ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ىٍ ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثدبى   ٣8  4/6الئي# ٣ $هٚوبٗ ايٖشٖب٥# هٚوبٗ ث٦ سَسيت 

 ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ٝي ثبٙي.  1/15

                                                 
1
- Geobotanical Structure  

2
- Regional vegetation 

3
- Iran – O- Turanian 

 1355 -ا١شٚبٍار ا١ؼ٠ٞ ٝٚي كيبؽز ٢ٝبثـ عجيقي ٣ ٝليظ ا١ٖب١ي  –َّيٜ ػ٤ا١ٚيَ  –ايَاٟ  ياعٚٔ ٕيب٧بٟ ؿ٤ث - 4
5
- Hyrcanian Region 

6
- Transition 

7
 - Fagusorientalis 

8
- Quercus Castanefolia 

9
- Ilexspinigera 
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ثب ف٢بيز ث٦ ٝؼ٤ٞف٦ ٣يْٕي ٧بي ثََٙٞى٥ إَؿ٦ ٤ٝػت َٕىيي٥ سدب إدشبٟ اٍىثيد٘ اُ     

يٚي ٤ٍّٚ ىٍ ثي٠ إدشب٨١بي هدبٍع اُ ١يٞدَم    كيض ٦١٤ٕ ٧بي ٕيب٧ي ٝٚشَُ ثب ٕبيَ ٤١اكي ٣ٍ

٧ب  ٙٞبٙي اٙجَُ ٝٞشبُ ٣ ثي ١ؾيَ ثبٙي، ٝق٨ٌا ٤ٝػت ث٣َُ ٝلي٣ىيز ٧بيي ١يِ ىٍ ا٤١افي اُ ٣ٍي٘

 ٙي٥ إز. 

 ىٍ ٍاثغ٦ ثب ٦١٤ٕ ٧بي ٝٚشَُ ثب  ٕبيَ ٤١اكي ٣ٍيٚي ٦١٤ٕ ٧بي ًي٘ ٍبث٘ ًَّ إز:

،  1يٚدي هدٍِي، ١٤ٕد٦ ٧دبي ا٣ٍي    ٦١٤ٕ ٧بي ٍاٗ ٣ ث٢ٚي ٝب٣ُ  ٝٚدشَُ ثدب ١بكيد٦ ٣ٍ    

ٟ 3، ثياك٤ٙ٤ٕ2اٍُ  4، ... ٝٚشَُ ثب ١بكي٦ ٣ٍيٚي إٍجبٍا١ي، ٦١٤ٕ ٧بي ٝشقيى هب٤١اى٥ ٕٖٚدَهيب

ثب هبٕشٖب٥ اٝٚي ايَاٟ ٣ س٤ٍا١ي، ١٤ٕد٦   ٣6 ث٦٢ 5ٝٚشَُ ثب ١بكي٦ ٣ٍيٚي ُإَٕي، ٦١٤ٕ ٧بي آٍ

إدشبٟ اٍىثيد٘ ٍا دد٘ اٍسجدبعي     ٝٚشَُ ثب ١بكي٦ ٣ٍيٚي هٚيغ ٣ فٞب١ي. ث٢بثَاي٠، إدَ   ٤٨ّ7ٍُ

٤١اكي ٝوشٚو ٣ٍيٚي ٤ٍّٚ اُ كيض س٤٢ؿ ٦١٤ٕ ٧بي ٕيب٧ي ث٢بٝيٜ ٕو٢ي ث٦ ِٕاه ٕيش٦ ١ٚي٥ ٣ 

 ٧ٜ ؿ٢ب٦ْ١ ًَّ ٙي اي٠ ٣يْٕي ىٍ هبٍع اُ ٙٞبٗ ٢ٝلَٞ ث٦ إشبٟ اٍىثي٘ إز. 

٣ اٝب ٝلي٣ىيز ٧ب؛ ىٍ ٙدَايظ ا٤ّٙد٤ّيْي إدشبٟ ثد٦ ٣يد٥ْ ى٣ فبٝد٘ ىٝدب ٣ ٍع٤ثدز          

دييي٥ ػ٢ٖ٘  8ىيز ٧بي فٞي٥ ْٙ٘ ٕيَي ػ٢ٖ٘ ٢ٝقشي ٝي ثب٢ٙي. ىٍ ١٣ٍي سْبٝ٘ ٕيب٧يٝلي٣

فبٙي سَي٠ ْٙ٘ سْبٝ٘ إز ٦ّ ال٦ُٝ دييياٍي آٟ ٣ػ٤ى س٤اٟ ثبالي ا٤ٙ٤ّّيْي إز ٣ ىٍ ا٤١اؿ 

ػ٨ٖٚ٢ب ١يِ َٙايظ ايؼبى ػ٢ٖ٘ ٢ٝقشي ٣ػ٤ى س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ىٍ ثبالسَي٠ ْٙ٘ آٟ إدز ّد٦ اُ   

٦ ٣ػ٤ى ىٝب ٣ ٍع٤ثز ٝغ٤ٚة اٙب٥ٍ َّى ٦ّ إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ ٝؼ٤ٞؿ ثدب ىٝدب ٣   ػ٦ٚٞ ٝي س٤اٟ ث

ثبٍٗ دبيي٠ ىبٍي دشب١ٖي٘ ػ٢ٖ٘ ٢ٝقشي إز ٣ كشي ىٍ ٢ٝغ٦َ ا١شَبٙي، ٦١٤ٕ ٧بي ٢ٝقشي ٍاٗ ٣ 

ث٢ٚي ٝب٣ُ ىٍ ٢ٝش٨ي اٙي٦ ٝيياٟ ثَىثبٍي ا٤ٙ٤ّّيْي ه٤ى ٣اٍـ َٕىيي٥ ا١ي ٣ ٌٙا ا٤ّسيخ ٧بي ايد٠  

٢ٝغ٦َ ىبٍي إشقياى س٤ٙيي س٦٢ ٧بي ٢ٝقشي ٣ ٕدي٢ٚيٍيِ، ٝٚدبث٦ آ١ـد٦ ّد٦ ىٍ      ٦١٤ٕ ٧ب ىٍ اي٠

 ايٖشٖب٥ اي٠ ٦١٤ٕ ٧ب س٤ٙيي ٝي َٕىى ٝي ثب٢ٙي. 

ث٢بثَاي٠ ىٍ ٝلي٣ى٥ ػنَاىيبيي إشبٟ اٍىثي٘، ىٍ ٣ضقيز ٤ٝػ٤ى ىٍ ٢ٝبعَي ٦ّ د٤ٙد٘   

٠ ا٤ٙ٤ّّيْي ّٞبّبٟ ىٍهشي ٣ ىٍهشـ٦ اي ىٍ سَاّٜ ٧بي ٝوشٚو كض٤ٍ ىاٙش٦ ٣ يب ٤ٙا٧ي ٣ ٍَاي

كبّي اُ إشقياى ٣ٍي٘ ىٍهز ٣ ىٍهشـ٦ إز ٣اػي دشب١ٖي٘ ايؼبى ٣ يب س٤َيز ٤١في اُ ػ٢ٖد٘  

سلز ف٤٢اٟ ػ٢ٖ٘ كيبؽشي ٣ كٞبيشي إز ّد٦ ٨ٝدٜ سدَي٠ فْٞٚدَى ايد٠ ١د٤ؿ ػ٨ٖٚ٢دب ايؼدبى         
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افدٜ اُ   ٧1بي كيبؽشي ٣ ُيٖز ٝليغي إز ٣ ٧ٜ ؿ٢ي٠ كيدؼ ٣ دبيدياٍي س٢د٤ؿ ُيٖدشي     اٍُٗ

١يِ  2ي ٣ ػب٤١ٍي، ٦١٤ٞ١ ثبٍُ اي٠ ٤١ؿ ػ٨ٖٚ٢ب ٦ّ ىٍ اٍسيبفبر ث٦ ف٤٢اٟ ٣ٍي٘ ٧بي ٧٤َّٖيٕيب٧

 ٝل٤ٖة ٝي َٕى١ي ػ٨ٖٚ٢بي آٍ هٚوبٗ ٝي ثبٙي.

ث٢بثَاي٠ إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ ٝؼ٤ٞؿ ىبٍي دشب١ٖي٘ ايؼبى ػ٢ٖد٘ ٝد٢قشي إدز ٣ دشب١ٖدي٘      

ثويدِ ٣ يدب ٣اكدي٧بي    ػ٨ٖٚ٢بي كيبؽشي ٣ كٞبيشي ١يدِ ٝلدي٣ى ٝدي ٕدَىى ثد٦ ك٤ضد٦ ٧دبي آ       

٧يي٤ٙ٣ٍّيْي ٦ّ ىٍ ٣ضقيز ٤ٝػ٤ى اُ د٤ٙ٘ ىٍهشي ٣ ىٍهشـ٦ اي ثب د٤ٙد٘ سدبػي دي٤ٕدش٦    

كياٍ٘ ثي٘ اُ يِ ىٍٝي ثَه٤ٍىاٍ ٝي ثب٢ٙي. ىٍ ٣ضقيز ٤ٝػ٤ى ١يِ كدياّظَ ٣ٕدقز كدي٣ى    

٧ْشبٍ اُ د٦٢٨ إشبٟ اٍىثي٘ ٣اػي د٤ٙ٘ ىٍهشي ٣ ىٍهشـ٦ اي اُ ٤١ؿ ػ٨ٖٚ٢بي كيبؽشي  70000

ى٢ي٤ٍٚ، ا٣ٍي ٣ آٍ هٚوبٗ ٣ ا٣ٍي ٝٚدْي٠   3ٞبيشي إز ٦ّ ٨ٝٞشَي٠ آ٨١ب فجبٍس٢ي اُ: ى٢ي٣ً ك

 .َ٨ٙ 

إَؿ٦ إشبٟ اٍىثي٘ اُ كيض د٤ٙ٘ ػ٢ٖٚي ٣اػي ٝلي٣ىيز إز اٝب ١د٤في اُ د٤ٙد٘    

ٕيب٧ي سلز ف٤٢اٟ َٝسـ ٦ّ ٦١٤ٕ ٧بي فٚيي ٣ ث٤س٦ اي ٕبهشبٍ اٝٚي آ١َا سْٚي٘ ٝي ى٢٧ي ٕغق 

الكؾ٦ ّبٍثَي إشبٟ ٍا سْٚي٘ ٝي ى٧ي. َٙايظ ا٤ٙ٤ّّيْي ٖٝبفي ٣ ٢ٝبٕت ايد٠  فٞي٥ ٣ ٍبث٘ ٝ

٤١ؿ د٤ٙ٘، ٤ٝػت ْٙ٘ ٕيَي ّبٍثَي َٝسقي ثب سيخ ٧بي ٝوشٚو ٕيب٧ي ىٍ ٕٖش٥َ اي ثٖديبٍ  

٣ٕيـ سَ اُ آ١ـ٦ ا٥ُ٣َٝ ثبٍيٞب١ي٥ إز َٕىيي٥ إز. ىٍ ٣ضقيز ٤ٝػ٤ى ٣ٕقز َٝاسدـ إدشبٟ   

١٤ٕد٦   465سيخ َٝسقي ٝوشٚو ٣ ٝشْٚ٘ اُ  ٠28 ٕٖش٥َ ٙبٝ٘ ٧ْشبٍ ٝي ثبٙي. ٦ّ اي 854925

ٕيب٧ي ٝي ثبٙي. ٕغق ٍبث٘ ٝالكؾ٦ اي اُ َٝاسـ إشبٟ ىٍ ٤٢ٕار ٌٕٙش٦ سنييَ ّبٍثَي يبىشد٦ ٣  

ث٦ اٍاضي ٍُافي ٣ يب ىيِٞا٧ٍبي ّٜ ثبُى٥ سجيي٘ ٙي٥ إز. ىٍ ٕدغق ثبٍيٞب١دي٥ َٝسدـ ١يدِ ثدب      

َىاٍي ٧بي ثدي٘ اُ ؽَىيدز س٤ٙيدي ٕد٤٢ار اهيدَ ٕديَ       إشَٞاٍ ث٥َ٨ ثَىاٍي ٣ ث٦ ٣ي٥ْ ث٥َ٨ ث

٨ٍََايي ٍا ث١٣ٍَي سْبٝٚي سيخ ٧بي َٝسقي سلٞي٘ َّى٥ إز. ٦١٤ٕ ٧بي ه٤ٙو٤ٍاُ ٣ ث٦ ٣ي٥ْ 

٦ّ د٤ٙ٘ مبٙت ٌٕٙش٦ ٍا سٚدْي٘ ٝدي ىاى٥ ا١دي ّدب٧٘ ؿٚدٖٞيَ       4ا٤١اؿ َٕا٨ٕبي ؿ٢ي ٕب٦ٙ

سيخ ٦١٤ٕ ٧بي ا٢ٍُٞٙي ٣ ه٤ٙو٤ٍاُ  6سيخ َٝسقي ٤ٝػ٤ى س٨٢ب ىٍ  28ا١ي،. ث٦ ع٤ٍي٦ْ اُ  يبىش٦

سَّيت اٝٚي سيخ ٍا سْٚي٘ ٝي ى٢٧ي. اٝب ث٦ ٤ٍٝر ٦١٤ٕ ٧بي ٧َٞا٥ ىٍ امٚت سيخ ٧بي َٝسقي 

٦١٤ٕ ٧بي ا٢ٍُٞٙي ف٤ٚى٦ اي كض٤ٍ ىا١ٍي ٦ّ ه٤ى اُ ١َبط ٤ٍر ثَػٖش٦ َٝاسـ إشبٟ ٝلٖد٤ة  

 َٕىى.  ٝي

٣اكدي   42/18كياّظَ آٟ  ؽَىيز ىٍ سيخ ٧بي ٝوشٚو َٝسقي ٝشيبر إز، ث٦ ع٤ٍي٦ْ 

ىاٝي ىٍ ٝب٥ ىٍ ٧َ ٧ْشبٍ إز ٦ّ ىٍ ٤١ؿ ه٤ى ّٜ ١ؾيَ إز. اي٠ ١د٤ؿ َٝاسدـ ّد٦ ف٤ٞٝدبً ىٍ     
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ىا٦٢ٝ ٧بي ٕيالٟ ٣اٍـ َٕىيي٥ ا١ي ٣ ىٍ ٣اٍـ ٤١في ؿ٢ِٞاٍ ٝل٤ٖة ٝي َٕى١ي، إَؿ٦ اُ ٣ٕقز 

ي ثوٚدي اُ َٝاسدـ   ٍبث٘ ٝالكؾ٦ اي ىٍ كبٗ كبضَ ثَه٤ٍىاٍ ١يٖش٢ي اٝب ١ٚب١ي٢٧ي٥ دشب١ٖي٘ ثبال

٣اكي ىاٝي ىٍ ٝب٥ ىٍ ٧ْشبٍ ٝي ثبٙي ٦ّ  12/0إشبٟ ٝل٤ٖة ٝي َٕىى. كياٍ٘ ؽَىيز كي٣ى 

٣اكي  ٤ٝ1910871يي سوَيت ٙييي ا٤١افي اُ سيخ ٧بي َٝسقي إز. ؽَىيز ّ٘ َٝاسـ إشبٟ 

 ٣اكي ىاٝي ثَاي يْي٥ٍ٣ ؿَائي ٦ٕ ٝب٦٧ إدز. ٝيدب١ٖي٠ ١ُ٣دي    636957ىاٝي ىٍ ٝب٥ ٣ ٝقبىٗ 

ّي٤َٕٚٛ ٝدي ثبٙدي.    ٣2/133اكي ىاٝي ىٍ ٝب٥ ىٍ ٧ْشبٍ ٣ يب ٝقبىٗ  22/2ؽَىيز َٝاسـ إشبٟ 

اي٠ ىٍ كبٙي إز ٦ّ كياٍ٘ دشب١ٖي٘ س٤ٙيي ف٤ٚى٦ ىٍ ٧َ ٧ْشبٍ َٝاسـ إدشبٟ ثد٦ عد٤ٍ ٝش٤ٕدظ     

ّي٤َٕٚٛ ثَآ٣ٍى ٝي َٕىى. ٌٙا ىٍ ٤ٍٝر ثد٦ ىقد٘ ىٍآ٣ٍىٟ دشب١ٖدي٘ ىد٤ً ّد٦ ٙدَايظ        400

ثياٟ اي٠ اَٝ ٍا ٝيَٖ ٝدي ٕدبُى ؽَىيدز َٝاسدـ إدشبٟ كدياٍ٘ ثد٦ ٝيدِاٟ          ا٤ٙ٤ّّيْي ك٤ٞٗ

٣اكي ىاٝي ىٍ يِ ى٥ٍ٣ ؿَائي ٕد٦ ٝب٧د٦    ٣1899833اكي ىاٝي ىٍ ٝب٥ ٣ يب ٝقبىٗ  5699500

ىٍٝي ٣ٕقز سيخ ٧بي َٝسقي ىَيَ ٣ ضقيو،  8/63ٍبث٘ اٍسَبء إز. ٣ضقيز َٝاسـ إشبٟ ىٍ 

ىٍٝي ٣ٕقز سيدخ ٧دب ٝش٤ٕدظ ٣ س٨٢دب ىٍ      8/6، ىٍ ىٍٝي ٣ٕقز سيخ ٧ب هيٚي ىَيَ 3/29ىٍ 

ىٍٝي ٣ٕقز سيخ ٧ب ٣ضقيز ه٤ة ٝي ثبٙي. ث٢بثَاي٠ ، ٣ضدقيز َٝاسدـ ّد٦ َٝبيٖد٦ اي      1/0

إز ثي٠ ٣ضـ ٤ٝػ٤ى ٣ َٙايظ ايي٥ آٗ ٤ٝيي ىب٦ٚٝ ُيبى ٣ضقيز ٤ٝػ٤ى َٝاسـ ثب ٣ضقيز ايي٥ 

ٕدز ١يدِ كدبّي اُ ١٣ٍدي     آٗ إز. َٕاي٘ ٦ّ ٝجي٠ ؿ١٤ٖٖي ١٣ٍي سْبٝٚي سيخ ٧دبي َٝسقدي ا  

ىٍٝي ٣ٕقز سيخ ٧بي َٝسقي ىاٍاي َٕاي٘  ٨ٍ6/84ََائي سيخ ٧بي َٝسقي إز. ث٦ ع٤ٍي٦ْ، 

ىٍٝدي ٣ٕدقز سيدخ ٧دبي      1/0ىٍٝي ٣ٕقز سيخ ٧ب ىاٍاي َٕاي٘ طبثز ٣ س٨٢ب  ٢ٝ3/15يي، 

 َٝسقي ٣اػي َٕاي٘ ٝظجز إز. 

٣ ث٥َ٨ ثَىاٍي اٍشٞبىي  د٤ٙ٘ َٝسقي اُ اثقبى ٝوشٚو كبيِا٧ٞيز إز ٦ّ س٤ٙيي ف٤ٚى٦ 

ٖٝشَيٜ س٨٢ب ثوٚي اُ ى٤ايي آٟ إز. اٍُٗ ٧دبي كيدبؽشي ٣ ُيٖدز ٝليغدي د٤ٙد٘ ٕيدب٧ي       

َٝسقي ٦ّ كيبؽز اُ َُٕٝي٠ ٣ ثٖشَ س٤ٙيي، ػ٤ٕٚيَي اُ ٧يٍ ٍىز ٢ٝجـ اٝٚي س٤ٙيي يق٢ي هبُ، 

ٕيب٧ي س٢ؾيٜ ى٣ٍ ٧يي٤ٙ٣ٍّيْي آة ٣ سَٕيت َّث٠ اُ ػ٦ٚٞ فَْٞٚى٧بي كيبسي ٣ ّٚييي د٤ٙ٘ 

٦ّ ك٤ٞٗ ثياٟ ىٍ ١َٖٗ ا٤ّٕيٖشٞي ث٦ ٢ٝبثـ ٝيٖدَ إدز،    1إز. ىٍ ؿبٍؿ٤ة س٤ٕق٦ دبيياٍ

٧٤ّٖشب٨١ب سبٝي٠ ٢٢ّي٥ كيبر ىٙز ٧ب ٝل٤ٖة ٝي َٕى١ي، ٌٙا ىٍ إشبٟ مبٙجبً ٧٤ّٖشب١ي اٍىثي٘ 

ا٧ٞيز اي٠ ٤ٝض٤ؿ ثي٘ اُ دي٘ ٤٧ييإز. ث٢بثَاي٠، ١ٖب٥ َٝه اٍشٞبىي ثد٦ َٝاسدـ إدشبٟ ثدب     

ٍ س٤ٙيي ف٤ٚى٦ ٍبث٘ ث٥َ٨ ثَىاٍي ثب اَٝ س٤ٕق٦ دبيياٍ ٢ٝبىبر ىاٍى، ض٠ٞ س٤ػ٦ ث٦ س٤ٙيي ف٤ٚى٦ ٝقيب

َٝاسـ ثَه٤ٍىاٍي ٣ ث٥َ٨ ٣ٍي اُ دشب١ٖي٘ اٍُٗ ٧بي كيبؽشي ٣ ُيٖز ٝليغي ض٣ٍَر اػش٢بة 

١بدٌيَ س٤ٕق٦ دبيياٍ ٣ إشيبى٥ اٝٚق اُ َُٕٝي٠ إز. اييدبي ١َد٘ كيدبؽشي ٣ ُيٖدز ٝليغدي      

                                                 
1
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س٤ى٥ ٧بي ٕيدب٧ي ٣ يدب ثد٦     ٧1ي َٝسقي ىٍ اٍسجبط ٖٝشَيٜ ثب ٝيِاٟ ا١ج٧٤ي سبع د٤ٙ٘د٤ٙ٘ ٕيب

2فجبٍر ىيَٖ ثي٤ٝبٓ
 يب ًي٤ُٟ ٕيب٧ي إز.   

 ٣ضقيز ا١ج٧٤ي د٤ٙ٘ َٝسقي إشبٟ ث٦ َٙف ُيَ إز: 

ىٍٝدي   2/27ىٍٝي،  5سب  1ىٍٝي ٣ٕقز سيخ ٧بي َٝسقي ىاٍاي د٤ٙ٘ سبػي  9/22 

 50سدب   26ىٍٝدي ٣ٕدقز ىاٍاي د٤ٙد٘ سدبػي      1/43ىٍٝدي،   25سب  ٣6ٕقز ىاٍاي د٤ٙ٘ 

ىٍٝدي اُ ٣ٕدقز     1/0ىٍٝي ٣ س٨٢ب  75سب  51ىٍٝي ٣ٕقز ىاٍاي د٤ٙ٘ سبػي  7/6ىٍٝي، 

 ىٍٝي ٝي ثبٙي.  100سب  76سيخ ٧ب ىاٍاي د٤ٙ٘ سبػي 

ىٍٝي ٍبىٍ ث٦ اييبي ١َ٘ ٝغ٤ٚة كيبؽشي ١ج٤ى٥ ٣ اٍُٗ ٧بي  50د٤ٙ٘ سبػي ّٞشَ اُ  

ىٍٝي ٣ٕدقز سيدخ ٧دب اُ     90يِ ثغ٤ٍ ١ٖجي سبٝي٠ ٝي َٕىى. ث٢بثَاي٠، ثبٙل ثَ ُيٖز ٝليغي ١

د٤ٙ٘ سبػي ٝغ٤ٚة ٣ ه٤ة ثَه٤ٍىاٍ ١ٞي ثب٢ٙي. ىٍ يِ اٍُيبثي ّٚي ثبيي اًفدبٟ ىاٙدز ّد٦    

سدب   76ىٍٝي ه٤ة ٣   75سب  51ىٍٝي ٝش٤ٕظ،  50سب  26ىٍٝي ثي،  25د٤ٙ٘ سبػي ّٞشَ اُ 

 ىٍٝي فبٙي ٝي ثبٙي.  100

ىٍٝي ٣ٕقز سيخ ٧بي َٝسقي اُ كيض فْٞٚدَى كيدبؽشي ىاٍاي    ٠1/50 ٤ٍٝر ىٍ اي 

ىٍٝدي ىاٍاي ٣ضدقيز    7/6ىٍٝي ٣ٕقز سيخ ٧ب ىاٍاي ٣ضقيز ٝش٤ٕدظ،   ٣1/43ضقيز ثي، 

 ىٍٝي ٣ٕقز سيخ ٧ب ١يِ اُ كيض د٤ٙ٘ سبػي ىاٍاي ٣ضقيز فبٙي ٝي ثب٢ٙي.  1/0ه٤ة ٣ 

# ، ىٍٝدي سدَاّٜ سدبع    3-٦7 ٙٞب٥ٍ $#، سيخ ث٢يي َٝاسـ ٣ ىٍ 3َٚ١-6ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ $ 

 د٤ٙ٘ ٕيب٧ي ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘ اٍائ٦ ٙي٥ إز.

 اٍائ٦ ٙي٥ إز. 4سلز ىٍ دي٤ٕز ٙٞب٥ٍ  ِٕاٍٗ سيٞيٚي د٤ٙ٘ ٕيب٧ي إشبٟ اٍىثي٘ 
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 : اسصياتي هٌاتغ اساضي ٍ خاوطٌاسي5-3

 

 )الف(: ارسياتي هٌاتغ 

سيدخ اٝدٚي،    7إشبٟ اٍىثي٘، ٝؼ٤ٞفبً سقياى  ثَإبٓ ٝغبٙقبر اٍُيبثي ٢ٝبثـ اٍاضي، ىٍ 

 ٣اكي اٍاضي ٢ٙبٕبيي َٕىيي٥ إز.  32يِ سيخ اٍاضي ٝو٤ٚط ٣ 

ىٍٝي، سيخ سذد٦ ٧دب    ٧6/43ْشبٍ، ٝقبىٗ  780443ىٍ اي٠ إشبٟ، سيخ ٨٧٤ّب ثب ٣ٕقز  

 435880ىٍٝي، سيخ ىالس٨ب ٣ سَا٨ٕبي ى٤ٍب١ي ثب ٣ٕقز  ٧8/17ْشبٍ، ٝقبىٗ  318204ثب ٣ٕز 

 ٧1/9ْشدبٍ، ٝقدبىٗ    162533ىٍٝي، سيخ ىٙش٨بي ىا٢ٝد٦ اي ثدب ٣ٕدقز     4/24بٍ، ٝقبىٗ ٧ْش

ىٍٝي، سيخ ىٙش٨بي ٕديالثي   ٧6/0ْشبٍ، ٝقبىٗ  11149ىٍٝي، سيخ ىٙش٨بي ٤ٍٕثي ثب ٣ٕقز 

ىٍٝي، سيخ ٣اٍي٥ِ ٧بي  ثبىث١ِي ٙدْ٘  ٕد٢َٖي٥ِ ىاٍ ثدب     ٧1/1ْشبٍ، ٝقبىٗ  18611ثب ٣ٕقز 

٧ْشدبٍ،   1387ىٍٝي ٣ سيخ ٝشي٦ٍَ اٍاضي ٝو٤ٚط ثب ٣ٕدقز   ٧02/0ْشبٍ، ٝقبىٗ  ٣500ٕقز 

ىٍٝي اُ ٕغق إشبٟ ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي. اُ ٝؼ٤ٞؿ ٣ٕقز إشبٟ، ٣ٕقشي  4/2ٝقبىٗ 

٧ب  ىٍٝي اُ آٟ ١يِ ث٦ ٢ٝبعٌ ١٤ْٖٝي، ى٣َىٕب٥، ىٍيبؿ٦ ٣ ٣ٍىهب٦١ ٧1ْشبٍ، ٝقبىٗ  17348ثَاثَ 

 اهشٞبٛ يبىش٦ إز. 

ىٍٝدي اُ   ٧5/61ْشدبٍ، ٝقدبىٗ    ٦1534527 ٝي َٕىى، ٣ٕقشي ثَاثدَ  ؿ٢بٟ ٦ّ ٝالكؾ 

ٝشَ ث٦ ثبال  ٣1200ٕقز إشبٟ ٍا سيخ ٨٧٤ّب، سذ٦ ٧ب ىٍ ثََٕىش٦ ٦ّ اي٠ اٍاضي فٞيسبً اُ اٍسيبؿ 

ىٍٝي ٣اٍـ ٙي٥ ا١ي. اي٠ اٍاضي فٞيسبً ث٦ هٞد٤ٛ ىٍ سيدخ    20ٝشَ ٣ ىٍ ٙيت ثبالي  3000سب 

كيبؽشي اُ ١ؾدَ آثويدِىاٍي ٍدَاٍ َٕىشد٦ ٣ س٨٢دب ىٍ ثقضدي اُ        ٨٧٤ّب ػ٣ِ اٍاضي ثبيَ ٣ ٢ٝبعٌ

٣اكي٧بي اٍاضي ٣اٍـ ىٍ  سيخ سذ٦ ٧ب ثب ٢ّشَٗ ٢ٝبٕت اي٠ ٣اكي٧ب ٝي س٤ا٢١ي سلز ؿَاي ١ٖدجشبً  

ىٍٝي اُ ٣ٕدقز ّد٘    ٢ٝ4/24بٕت ٍَاٍ ٕي١َي. سيخ ىالس٨ب ٣ سَا٨ٕبي ى٤ٍب١ي ١يِ ثب اهشٞبٛ 

ٕت ثدَاي ؿدَاي سلدز ٢ّشدَٗ ٣ ٍبثٚيدز ٝش٤ٕدظ ثدَاي        إشبٟ فٞيسبً ىاٍاي س٢بٕت ١ٖجشبً ٢ٝب

ىيْٞبٍي ٝي ثب٢ٙي. ىٍ اي٠ إشبٟ ىٙش٨بي ىا٦٢ٝ اي ٦ّ ثَاي ّبٍثَي ٍُافي آثدي ٢ٝبٕدت ٝدي    

 ىٍٝي اُ ٣ٕقز إشبٟ ٍا ىٍ ثَٝي ٕي١َي.  1/9ثب٢ٙي، س٨٢ب 

سيخ اٝدٚي ٣ يدِ سيدخ ٝشيٍَد٦ اٍاضدي       7ؿ٢بٟ ٦ّ ٕيش٦ ٙي، ىٍ اي٠ إشبٟ ٝؼ٤ٞفبً   

٣اكي اٍاضي ٢ٙبٕبيي ٙي٥ إز ٦ّ ىٍ ٧َ يِ اُ سيخ ٧ب، سقدياى ٣اكدي٧ب ٣    ٣32 سقياى  ٝو٤ٚط

 ٖٝبكز ٧َ يِ اُ ٣اكي٧ب ث٦ َٙف ُيَ إز: 

ثب ٣ٕقز  ٣1.2اكي اٍاضي ث٦ سَسيت ٣ٕقز ٙبٝ٘: ٣اكي اٍاضي  8ىٍ سيخ ٨٧٤ّب، سقياى  -

بٍ، ٝقبىٗ ٧ْش 202723ثب ٣ٕقز  1.4ىٍٝي، ٣اكي اٍاضي  ٧1/14ْشبٍ، ٝقبىٗ  252113

ىٍٝدي، ٣اكدي    ٧6/7ْشدبٍ، ٝقدبىٗ    136527ثب ٣ٕدقز   1.7ىٍٝي، ٣اكي اٍاضي  3/11

 44249ثدب ٣ٕدقز    1.5ىٍٝي، ٣اكي اٍاضدي   2/5ٝقبىٗ 93102ثب ٣ٕقز    1.8اٍاضي 



92

ىٍٝدي،   ٧2ْشدبٍ، ٝقدبىٗ    35543ثب ٣ٕقز  1.3ىٍٝي، ٣اكي اٍاضي  ٧5/2ْشبٍ، ٝقبىٗ 

ىٍٝي اُ ٣ٕقز إدشبٟ ٢ٙبٕدبيي    05/0ٝقبىٗ  ٧ْشبٍ، 2086ثب ٣ٕقز  ٣1.1اكي اٍاضي 

 ٙي٥ إز. 

ثب ٣ٕقز  ٣2.2اكي اٍاضي ث٦ سَسيت ٣ٕقز ٙبٝ٘ ٣اكي اٍاضي  7ىٍ سيخ سذ٦ ٧ب ، سقياى  -

٧ْشدبٍ، ٝقدبىٗ    84627ثب ٣ٕقز  2.3ىٍٝي، ٣اكي اٍاضي  ٧1/7ْشبٍ، ٝقبىٗ  126473

 2.6، ٣اكي اٍاضدي  ىٍٝي ٧2ْشبٍ، ٝقبىٗ  36075ثب ٣ٕقز  2.1ىٍٝي، ٣اكي اٍاضي  7/4

٧ْشدبٍ،   21055ثب ٣ٕقز  2.8ىٍٝي، ٣اكي اٍاضي  ٧8/1ْشبٍ، ٝقبىٗ  32147ثب ٣ٕقز 

ىٍٝي ٣ ٣اكي  ٧9/0ْشبٍ، ٝقبىٗ  15432ثب ٣ٕقز  2.7ىٍٝي، ٣اكي اٍاضي  2/1ٝقبىٗ 

ىٍٝي اُ ٣ٕدقز إدشبٟ ٢ٙبٕدبيي ٙدي٥      ٧1/0ْشبٍ، ٝقبىٗ  2395ثب ٣ٕقز  2.4اٍاضي 

 إز. 

٣اكدي   ٣اكي اٍاضي ث٦ سَسيت ٣ٕدقز ٙدبٝ٘:   6سَا٨ٕبي ى٤ٍب١ي، سقياى  ىٍ سيخ ىالس٨ب ٣ -

ثدب ٣ٕدقز    3.2ىٍٝي ٣ ٣اكي اٍاضي  ٧8/11ْشبٍ، ٝقبىٗ  211795ثب ٣ٕقز  3.1اٍاضي 

٧ْشبٍ، ٝقدبىٗ   16607ثب ٣ٕقز  3.7ىٍٝي، ٣اكي اٍاضي  ٧6/10ْشبٍ، ٝقبىٗ  188538

 3.4ىٍٝي، ٣اكي اٍاضي  5/0 ٧ْشبٍ، ٝقبىٗ 8127ثب ٣ٕقز  3.3ىٍٝي ٣اكي اٍاضي  9/0

٧ْشدبٍ،   3429ثدب ٣ٕدقز    3.6ىٍٝي ٣ ٣اكي اٍاضي  ٧4/0ْشبٍ، ٝقبىٗ  7384ثب ٣ٕقز 

 ىٍٝي اُ ٣ٕقز إشبٟ ٢ٙبٕبيي ٙي٥ إز.  2/0ٝقبىٗ 

 ٣4.1اكي اٍاضي ث٦ سَسيت ٣ٕقز ٙبٝ٘ ٣اكي اٍاضي 4ىٍ سيخ ىٙش٨بي ىا٦٢ٝ اي، سقياى  -

٧ْشدبٍ،   54919ثب ٣ٕقز  4.2ي، ٣اكي اٍاضي ىٍٝ ٧5/4ْشبٍ، ٝقبىٗ  81269ثب ٣ٕقز  

ىٍٝدي ٣   ٧9/0ْشدبٍ، ٝقدبىٗ    15694ثب ٣ٕدقز   4.5.1ىٍٝي، ٣اكي اٍاضي  1/3ٝقبىٗ 

ىٍٝي اُ ٣ٕدقز ٨َٕٙدشبٟ ٍدَاٍ     ٧6/0ْشبٍ، ٝقبىٗ 10651ثب ٣ٕقز  ٣4.3اكي اٍاضي 

 َٕىش٦ إز. 

 6/0ىٗ ٧ْشدبٍ، ٝقدب   11149ثدب ٣ٕدقز    5.1ىٍ سيخ ىٙش٨بي ٤ٍٕثي، يِ ٣اكي اٍاضي  -

 ىٍٝي اُ ٣ٕقز إشبٟ ٍَاٍ َٕىش٦ إز.

ثدب   7.1ىٍ سيخ ىٙش٨بي ٕيالثي ى٣ ٣اكي اٍاضي ث٦ سَسيت ٣ٕقز ٙدبٝ٘ ٣اكدي اٍاضدي     -

٧ْشدبٍ،   6280ثب ٣ٕدقز   7.5ىٍٝي ٣  ٣اكي  اٍاضي  ٧7/0ْشبٍ، ٝقبىٗ  ٣12331ٕقز 

 ىٍٝي اُ ٣ٕقز إشبٟ ٍَاٍ َٕىش٦ إز.  4/0ٝقبىٗ 

 500ثب ٣ٕدقز   8.1ي ْٙ٘ ٢َٕٖي٥ِ ىاٍ ١يِ يِ ٣اكي اٍاضي ىٍ سيخ ٣اٍي٥ِ ٧بي ثبىث١ِ -

 ىٍٝي اُ ٣ٕقز ّ٘ إشبٟ ٍَاٍ َٕىش٦ إز.  ٧02/0ْشبٍ، ٝقبىٗ 
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٦ّ ٝوٚد٤عي اُ ٣اكدي٧بي    ٣C3, C2, C1اكي اٍاضي  3اٍاضي ٝو٤ٚط ١يِ ثب ىٍ َٕىش٠  -

ىٍٝدي اُ ٣ٕدقز إدشبٟ ٍا ثد٦ هد٤ى       4/2ٝدي ثبٙدي، ٝؼ٤ٞفدبً     ٣2.3  3.2 ,3.1 اٍاضي 

 شٞبٛ ىاى٥ ا١ي.اه

 ثٍَٕي ٖٝبكز سيخ ٧ب ٣ ٣اكي٧بي اٍاضي ىٍ ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ: 

ىٍٝدي   9/78ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ سيخ ٨٧٤ّب، سذ٦ ٧ب ٣  ىالس٨ب ٣ سَا٨ٕبي ى٤ٍب١ي ػٞقبً  -

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ٨َٕٙشبٟ ٍا ىٍ ثَٝي ٕي١َي ٦ّ اي٠ اَٝ كْبيدز   ٣3/27 اٍاضي ىٙشي 

 ٧٤ٖشب١ي ٨َٕٙشبٟ ىاٍى. اُ ٕيٞبي ١ٖجشبً ّ

ىٍ ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ، سيخ ٨٧٤ّب، سذ٦ ٧ب ٣ ىالس٨دب ٣ سَإد٨بي ى٤ٍدب١ي ػٞقدبً كدي٣ى       -

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ٨َٕٙشبٟ  1/9ىٍٝي اُ ٣ٕقز ٨َٕٙشبٟ ٣ اٍاضي ىٙشي كي٣ى  9/89

 ٍا ىٍثَٝي ٕيَى ٦ّ اي٠ اَٝ كْبيز اُ ٕيٞبي ّبٝالً ٧٤ّٖشب١ي ٨َٕٙشبٟ ىاٍى. 

 3/56ٓ آثبى، سيخ ٨٧٤ّب، سذ٦ ٧ب ٣ ىالس٨ب ٣ سَإد٨بي ى٤ٍدب١ي كدي٣ى    ىٍ ٨َٕٙشبٟ دبٍ -

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ٨َٕٙشبٟ ٍا ىٍ ثَٝي ٕي١َدي   9/41ىٍٝي ٣ سيخ اٍاضي ىٙشي كي٣ى 

٦ّ اي٠ اَٝ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٙيت ّٜ سيخ ىالس٨ب ٣ سَا٨ٕبي ى٤ٍب١ي ىٍ اي٠ ٨َٕٙشبٟ، كْبيز 

 اُ ٕيٞبي ىٙشي اي٠ ٨َٕٙشبٟ ىاٍى.

وبٗ، سيخ ٨٧٤ّب ، سذ٦ ٧ب ٣ ىالس٨دب ٣ سَإد٨بي ى٤ٍدب١ي ٝؼ٤ٞفدبً كدي٣ى      ىٍ ٨َٕٙشبٟ هٚ -

ىٍٝدي اُ ٣ٕدقز ٨َٕٙدشبٟ ٍا ىٍثَٝدي      2/4ىٍٝي ٣ سيخ اٍاضي ىٙشي كي٣ى  6/95

 ٕي١َي ٦ّ اي٠ اَٝ كْبيز اُ ؿ٥َ٨ ّبٝالًً ٧٤ّٖشب١ي اي٠ ٨َٕٙشبٟ ىاٍى. 

 ١4/75ي ٝؼ٤ٞفبً كدي٣ى  ٧ب ٣ ىالس٨ب ٣ سَا٨ٕبي ى٤ٍب ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٤ّطَ، سيخ ٨٧٤ّب، سذ٦  -

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ٨َٕٙشبٟ ٍا ىٍثَٝدي ٕي١َدي    7/19ىٍٝي ٣ سيخ اٍاضي ىٙشي كي٣ى 

 ٦ّ اي٠ اَٝ كْبيز اُ ٕيٞبي ١ٖجشبً ٧٤ّٖشب١ي اي٠ ٨َٕٙشبٟ ىاٍى. 

 5/95ىٍ ٨َٕٙشبٟ َٕٝي، سيخ ٨٧٤ّب، سذ٦ ٧ب ٣ ىالس٨ب ٣ سَا٨ٕبي ى٤ٍب١ي ٝؼ٤ٞفبً كي٣ى  -

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ٨َٕٙشبٟ ٍا ىٍثَٝي ٕي١َي ٦ّ  5/3 ىٍٝي ٣ سيخ اٍاضي ىٙشي كي٣ى

 اي٠ اَٝ كْبيز اُ ٕيٞبي ّبٝالً ٧٤ّٖشب١ي اي٠ ٨َٕٙشبٟ ىاٍى.

ىٍ ٨َٕٙشبٟ ْٝٚي٠ ٨َٙ، سيخ ٨٧٤ّب، سذ٦ ٧ب ٣ ىالس٨ب ٣ سَا٨ٕبي ى٤ٍب١ي ٝؼ٤ٞفبً كي٣ى  -

ىٍٝدي اُ ٣ٕدقز ٨َٕٙدشبٟ ٍا ىٍثَٝدي      5/4ىٍٝي ٣ سيخ اٍاضي ىٙشي كي٣ى  1/93

 اي٠ اَٝ كْبيز اُ ؿ٥َ٨ ّبٝالً ٧٤ّٖشب١ي اي٠ ٨َٕٙشبٟ ىاٍى.  ٕي١َي ٦ّ

 66ىٍ ٨َٕٙشبٟ ١ٞي٠، سيخ ٨٧٤ّب، سذ٦ ٧ب ٣ ىالس٨ب ٣ سَا٨ٕبي ى٤ٍدب١ي ٝؼ٤ٞفدبً كدي٣ى     -

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ٨َٕٙشبٟ ٍا ىٍثَٝدي ٕي١َدي    3/32ىٍٝي ٣ سيخ اٍاضي ىٙشي كي٣ى 

 ى.٦ّ اي٠ اَٝ كْبيز اُ ؿ٥َ٨ ١ٖجشبً ىٙشي اي٠ ٨َٕٙشبٟ ىاٍ
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 94ىٍ ٨َٕٙشبٟ ١يَ، سيخ ٨٧٤ّب، سذ٦ ٧ب ٣ ىالس٨دب ٣ سَإد٨بي ى٤ٍدب١ي ٝؼ٤ٞفدبً كدي٣ى       -

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ٨َٕٙشبٟ ٍا ىٍثَٝي ٕي١َي ٦ّ  5/5ىٍٝي ٣ سيخ اٍاضي ىٙشي كي٣ى 

 اي٠ اَٝ كْبيز اُ ؿ٥َ٨ ّبٝالً ٧٤ّٖشب١ي اي٠ ٨َٕٙشبٟ ىاٍى. 

بٓ ٝغبٙقبر اٍُيبثي ٢ٝبثـ اٍاضي ، ىٍ ٕغق ىٍ اٍسجبط ثب س٢بٕت ٣ ا٤ٙ٣يز إشيبى٥ اُ اٍاضي ثَإ

إشبٟ اٍىثي٘، ثيٚشَي٠ ٕغ٤ف ىاٍاي ا٤ٙ٣يز ثَاي إشيبى٥ ٧بي اٝٚي َٝث٤ط ث٦ ّبٍثَي َٝسدـ ٣  

ىٍٝي ٣ دٔ اُ آٟ ث٦ سَسيدت َٝثد٤ط ثد٦ ّدبٍثَي      1/50ٝقبىٗ  895562ؿَإب٥ ثب اهشٞبٛ 

ٍُافز آثدي ثدب ٣ٕدقز ثَاثدَ     ىٍٝي ٣  ٧23ْشبٍ، ٝقبىٗ  411146ٍُافز ىيٜ ثب ٣ٕقشي ثَاثَ 

 ىٍٝي اُ ٣ٕقز ّ٘ إشبٟ ٝي ثبٙي.  ٧1/10ْشبٍ، ٝقبىٗ  179962

ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٧بي إشبٟ س٢بٕت ٣ ا٤ٙ٣يز إشيبى٥ اُ اٍاضي ث٦ ع٤ٍ هال٦ٝ ث٦ َٙف ُيَ  

 ٝي ثبٙي: 

ىٍٝي ثد٦ ٍُافدز ىيدٜ ٣     6/35ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘، ا٤ٙ٣يز ا٣ٗ ّبٍثَي ثب اهشٞبٛ  -

 5/12ىٍٝدي ثد٦ ّدبٍثَي َٝسدـ ٣ ؿَإدب٥ ٣       3/33يت ثب اهشٞدبٛ  دٔ اُ آٟ ث٦ سَس

 ىٍٝي اُ ٣ٕقز ٨َٕٙشبٟ ث٦ ّبٍثَي ٍُافز آثي سقٌٚ ىاٍى. 

ىٍٝي ث٦ َٝسـ ٣ ؿَإب٥  4/43ىٍ ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ، ا٤ٙ٣يز ا٣ٗ ّبٍثَي ثب اهشٞبٛ  -

ىٍٝي اُ ٣ٕقز  1/9ىٍٝي ث٦ ٍُافز ىيٜ ٣  ٣8/32 دٔ اُ آٟ ث٦ سَسيت ثب اهشٞبٛ 

 ٨َٕٙشبٟ ث٦ ّبٍثَي ٍُافز آثي سقٌٚ ىاٍى. 

ىٍٝي ث٦ ٍُافدز آثدي ٣    42ىٍ ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى، ا٤ٙ٣يز ا٣ٗ ّبٍثَي ثب اهشٞبٛ  -

ىٍٝي اُ ٣ٕقز  7/17ىٍٝي ث٦ ٍُافز ىيٜ ٣  6/29دٔ اُ آٟ ث٦ سَسيت ثب اهشٞبٛ 

 ٨َٕٙشبٟ ث٦ ّبٍثَي َٝسـ ٣ ؿَإب٥ سقٌٚ ىاٍى. 

ىٍٝي ث٦ َٝسـ ٣ ؿَإدب٥ ٣   4/85ّبٍثَي ثب اهشٞبٛ  ىٍ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ، ا٤ٙ٣يز ا٣ٗ -

ىٍٝدي اُ ٣ٕدقز    2/4ىٍٝي ث٦ ٍُافز ىيدٜ ٣   4/4دٔ اُ آٟ ث٦ سَسيت ثب اهشٞبٛ 

 ٨َٕٙشبٟ ث٦ ٍُافز آثي سقٌٚ ىاٍى. 

ىٍٝي ث٦ َٝسـ ٣ ؿَإب٥ ٣ دٔ  74ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٤ّطَ، ا٤ٙ٣يز ا٣ٗ ّبٍثَي ثب اهشٞبٛ  -

ىٍٝي ثد٦ ٍُافدز ىيدٜ     7/4ي ث٦ ٍُافز آثي ٣ ىٍٝ 8/4اُ آٟ ث٦ سَسيت ثب اهشٞبٛ 

 سقٌٚ ىاٍى. 

ىٍٝي ث٦ َٝسـ ٣ ؿَإب٥ ٣ دٔ  43ىٍ ٨َٕٙشبٟ َٕٝي، ا٤ٙ٣يز ا٣ٗ ّبٍثَي ثب اهشٞبٛ  -

ىٍٝدي اُ ٣ٕدقز    5/3ىٍٝدي ثد٦ ٍُافدز ىيدٜ ٣      9/17اُ آٟ ث٦ سَسيت ثب اهشٞبٛ 

 ٨َٕٙشبٟ ث٦ ٍُافز آثي سقٌٚ ىاٍى. 
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ىٍٝدي ثد٦ َٝسدـ ٣     ٣8/63ٗ ّبٍثَي ثب اهشٞدبٛ  ىٍ ٨َٕٙشبٟ ْٝٚي٠ ٨َٙ، ا٤ٙ٣يز ا -

ىٍٝدي اُ   5/4ىٍٝي ث٦ ٍُافز ىيٜ ٣ 5/24ؿَإب٥ ٣ دٔ اُ آٟ ث٦ سَسيت ثب اهشٞبٛ 

 ٣ٕقز ٨َٕٙشبٟ ث٦ ٍُافز آثي سقٌٚ ىاٍى. 

ىٍٝي ث٦ ٍُافز ىيٜ ٣ دٔ  9/26ىٍ ٨َٕٙشبٟ ١ٞي٠ ، ا٤ٙ٣يز ا٣ٗ ّبٍثَي ثب اهشٞبٛ  -

ىٍٝدي اُ ٣ٕدقز    2/15ٍٝي ث٦ ٍُافدز آثدي ٣   ى 9/26اُ آٟ ث٦ سَسيت ثب اهشٞبٛ 

 ٨َٕٙشبٟ ث٦ َٝسـ ٣ ؿَإب٥ سقٌٚ ىاٍى. 

ىٍٝي ث٦ ٍُافز ىيٜ ٣ دٔ اُ  6/38ىٍ ٨َٕٙشبٟ ١يَ، ا٤ٙ٣يز ا٣ٗ ّبٍثَي ثب اهشٞبٛ  -

ىٍٝدي اُ ٣ٕدقز    5/5ىٍٝدي ثد٦ َٝسدـ ٣ ؿَإدب٥ ٣      8/18آٟ ث٦ سَسيت ثب اهشٞبٛ 

 ٨َٕٙشبٟ ث٦ ٍُافز آثي سقٌٚ ىاٍى. 

 يي ٤ٍٝر َٕىش٦ ىٍ اٍسجبط ثب ّالٓ س٢بٕت اٍاضي ثَاي ٍُافز آثي، ١ٚبٟ ٝي ى٧ي: ػٞـ ث٢

ىٍٝدي اُ آٟ ىٍ   4/12ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘، اُ ّ٘ ٣ٕقز ٨َٕٙدشبٟ ٕدغلي ٝقدبىٗ     -

$ٝلي٣ىيز ُيبى# ٣  S2ىٍٝي اُ آٟ ىٍ ّالٓ  6/21$ٝلي٣ىيز هيٚي ّٜ#،  S1ّالٓ 

 ٙييي# ٍَاٍ َٕىش٦ إز. $ٝلي٣ىيز ٧بي  ٣N1  N2ىٍٝي اُ آٟ ىٍ ّالٓ  66

ىٍٝدي اُ آٟ ىٍ   1/9ىٍ ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ، اُ ّ٘ ٣ٕقز ٨َٕٙشبٟ، ٕغلي ٝقدبىٗ   -

 S4ىٍٝددي اُ آٟ ىٍ ّددالٓ  9/10$ٝلددي٣ىيز هيٚددي ّددٜ ٣ ّددٜ# ،  ٣S1  S2ّددالٓ 

$ٝلدي٣ىيز ٙدييي# ٍدَاٍ َٕىشد٦      N2ىٍٝي اُ آٟ ىٍ ّدالٓ   80$ٝلي٣ىيز ُيبى# ٣ 

 إز. 

ىٍٝي اُ آٟ ىٍ  5/37ُ ّ٘ ٣ٕقز ٨َٕٙشبٟ، ٕغلي ٝقبىٗ ىٍ ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى، ا -

$ٝلدي٣ىيز   S4ىٍٝي اُ آٟ ىٍ ّالٓ  5/12$ىاٍاي ٝلي٣ىيز هيٚي ّٜ#،  S1ّالٓ 

 $ٝلي٣ىيز ٙييي# ٍَاٍ َٕىش٦ إز.  N2ىٍٝي اُ آٟ ىٍ ّالٓ  50ُيبى# ٣ 

ىٍٝدي اُ آٟ ىٍ   2/4ىٍ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ، اُ ّ٘ ٣ٕدقز ٨َٕٙدشبٟ، ٕدغلي ٝقدبىٗ      -

ىٍٝدي ىٍ   8/95$ٝلي٣ىيز هيٚي ّٜ# ٣ ٝبثَي اٍاضدي ثدب ٕدغلي ٝقدبىٗ      S1ّالٓ 

 $ٝلي٣ىيز ٙييي# ٍَاٍ َٕىش٦ إز.  N2ّالٓ 

ىٍٝي اُ آٟ ىٍ ّالٓ  8/4ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٤ّطَ، اُ ّ٘ ٣ٕقز ٨َٕٙشبٟ، ٕغلي ٝقبىٗ  -

S1  ،#ّٜ ىٍٝي اُ آٟ ىٍ ّالٓ  5/2$ٝلي٣ىيز هيٚيS4    7/92$ٝلدي٣ىيز ُيدبى# ٣ 

 $ٝلي٣ىيز ٙييي# ٍَاٍ َٕىش٦ إز.  N2ّالٓ ىٍٝي اُ آٟ ىٍ 

ىٍٝدي اُ آٟ ىٍ   5/3ىٍ ٨َٕٙشبٟ َٕٝي، اُ ّ٘ ٣ٕدقز ٨َٕٙدشبٟ، ٕدغلي ٝقدبىٗ      -

 2/85$ٝلي٣ىيز ُيبى# ٣  S4ىٍٝي ىٍ ّالٓ  3/11$ٝلي٣ىيز هيٚي ّٜ#  S1ّالٓ 

 $ٝلي٣ىيز ٙييي# ٍَاٍ َٕىش٦ إز.  N2ىٍٝي اُ آٟ ىٍ ّالٓ 
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ىٍٝدي اُ آٟ ىٍ   ٨ٙ3/25َٕدشبٟ، ٕدغلي ٝقدبىٗ     ىٍ ٨َٕٙشبٟ ١ٞي٠، اُ ّ٘ ٣ٕدقز  -

$ٝلي٣ىيز ُيبى# ٣  S4ىٍٝي اُ آٟ ىٍ ّالٓ  9/16$ٝلي٣ىيز هيٚي ّٜ#،  S1ّالٓ 

 $ٝلي٣ىيز ٙييي# ٍَاٍ َٕىش٦ إز. ٣N2  N1ىٍٝي اُ آٟ ىٍ ّالٓ  8/57

ىٍٝدي اُ آٟ   5/4ىٍ ٨َٕٙشبٟ ْٝٚي٠ ٨َٙ، اُ ّ٘ ٣ٕقز ٨َٕٙشبٟ، ٕغلي ٝقدبىٗ   -

$ٝلدي٣ىيز   S4ىٍٝدي اُ آٟ ىٍ ّدالٓ    5/14ي٣ىيز هيٚي ّدٜ#،  $ٝل S1ىٍ ّالٓ 

 $ٝلي٣ىيز ٙييي# ٍَاٍ َٕىش٦ إز.  N2ىٍٝي اُ آٟ ىٍ ّالٓ  81ُيبى# ٣ 

ىٍٝي اُ آٟ ىٍ ّدالٓ   5/5ىٍ ٨َٕٙشبٟ ١يَ، اُ ّ٘ ٣ٕقز ٨َٕٙشبٟ، ٕغلي ٝقبىٗ  -

S1  ،7/14  ٓىٍٝددي اُ آٟ ىٍ ّددالS4  ىٍٝددي اُ آٟ ىٍ  8/79$ٝلددي٣ىيز ُيددبى# ٣

 $ٝلي٣ىيز ٙييي# ٍَاٍ َٕىش٦ إز.  N2الٓ ّ

 

 ) ب (: خاكؾٌاعي ٍ عثقِ تٌذي اراضي 

٧ْشبٍ اُ اٍاضي ٝد٤ٍى ٝغبٙقدبر هب٢ّٚبٕدي ٣     440000ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘ كي٣ى  

 عج٦َ ث٢يي اٍاضي اُ ١ؾَ آثيبٍي ٍَاٍ َٕىش٦ إز ٦ّ ثَإبٓ اي٠ ٝغبٙقبر، ىٍ إشبٟ اٍىثي٘: 

ىٍٝي اُ ٕقز ّ٘ اٍاضي هب٢ّٚبٕدي ٙدي٥ ىٍ    2ٍ، ٝقبىٗ ٧ْشب 8818ٕغلي ثَاثَ ثب  -

 $ٍبث٘ ّٚب٣ٍُي#  Iّالٓ 

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ّ٘ اٍاضدي هب٢ّٚبٕدي    ٧7/35ْشبٍ، ٝقبىٗ  157202ٕغلي ثَاثَ ثب  -

 $ٍبث٘ ّٚز# IIٙي٥ ىٍ ّالٓ 

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ّ٘ اٍاضي هب٢ّٚبٕي ٙي٥  ٧9/43ْشبٍ، ٝقبىٗ  193048ٕغلي ثَاثَ  -

 ّٚز#  $ٍبث٘  IIIىٍ ّالٓ 

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ّ٘ اٍاضي هب٢ّٚبٕدي ٙدي٥    ٧5/9ْشبٍ، ٝقبىٗ  41880ٕغلي ثَاثَ  -

 $ثب ٍبثٚيز ّٚز ٝلي٣ى#  IVىٍ ّالٓ 

ىٍٝي اُ ٣ٕقز ّ٘ اٍاضي هب٢ّٚبٕي ٙي٥  ٧8/5ْشبٍ، ٝقبىٗ  25538ٕغلي ثَاثَ ثب  -

 $ميٍَبث٘ ّٚز# VIىٍ ّالٓ 

ٍاضي هب٢ّٚبٕدي ٙدي٥ ىٍ   ىٍٝي اُ ٣ٕقز ّ٘ ا ٧2/0ْشبٍ، ٝقبىٗ  792ٕغلي ثَاثَ  -

 $ميٍَبث٘ ّٚز#  IV+VIّالٓ 

 ٍَاٍ ىا١ٍي. 

ثيي٠ سَسيت اُ ّ٘ ٖٝبكز اٍاضي هب٢ّٚبٕدي ٙدي٥ ىٍ ٕدغق إدشبٟ، ٕدغلي ثَاثدَ        

# ثَاي آثيبٍي ٢ٝبٕت ٣ ٝبثَي ٣III  II, Iىٍٝي $ػٞـ ّال٨ٕبي  ٧6/81ْشبٍ، ٝقبىٗ  359068

# ثَاي ٣IV  ٣VI  ٣VI  V,IVـ ّال٨ٕبي ىٍٝي $ػٞ ٧4/18ْشبٍ، ٝقبىٗ  80932ثب ٕغلي ثَاثَ 

 آثيبٍي ١ب٢ٝبٕت ٝي ثب٢ٙي. 
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 اي٠ اٍٍبٛ ىٍ ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ ث٦ َٙف ُيَ إز: 

٧ْشدبٍ   89266ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘، اُ ّ٘ ٖٝبكز اٍاضي هب٢ّٚبٕي ٙي٥ ٦ّ ثَاثَ ثب  -

# ٣III  II, Iىٍٝي $ػٞدـ ّالٕد٨بي    ٧87ْشبٍ، ٝقبىٗ  77697ٝي ثبٙي، ٕغلي ثَاثَ 

ىٍٝدي $ػٞدـ    ٧13ْشبٍ، ٝقدبىٗ   11569ثَاي آثيبٍي ٢ٝبٕت ٣ ٝبثَي ثب ٕغلي ثَاثَ 

 # ثَاي آثيبٍي ١ب٢ٝبٕت ٝي ثب٢ٙي. ٣VI  V, IVّال٨ٕبي 

 108892ىٍ ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ، اُ ّ٘ ٖٝبكز اٍاضدي هب٢ّٚبٕدي ٙدي٥ ّد٦ ثَاثدَ       -

 ٨II, Iبي ىٍٝي $ػٞـ ّالٕ ٧4/79ْشبٍ، ٝقبىٗ  ٧86462ْشبٍ ٝي ثبٙي، ٕغلي ثَاثَ 

 ٣III َىٍٝي  ٧6/20ْشبٍ، ٝقبىٗ  22430# ثَاي آثيبٍي ٢ٝبٕت ٣ ٝبثَي ثب ٕغلي ثَاث

 # ثَاي آثيبٍي ١ب٢ٝبٕت ٝي ثب٢ٙي. ٣VI  V, IV$ػٞـ ّال٨ٕبي 

 124955ىٍ ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى اُ ّ٘ ٖٝبكز اٍاضي هب٢ّٚبٕدي ٙدي٥ ّد٦ ثَاثدَ      -

 II, Iىٍٝي $ػٞـ ّال٨ٕبي  ٧7/71ْشبٍ، ٝقبىٗ  ٧89568ْشبٍ ٝي ثبٙي، ٕغلي ثَاثَ 

 ٣III َىٍٝي  ٧3/28ْشبٍ، ٝقبىٗ  35387# ثَاي آثيبٍي ٢ٝبٕت ٣ ٝبثَي ثب ٕغلي ثَاث

 # ثَاي آثيبٍي ١ب٢ٝبٕت ٝي ثب٢ٙي. ٣VI  V, IV$ػٞـ ّال٨ٕبي 

٧ْشبٍ اٍاضي هب٢ّٚبٕي ٙي٥ ، ّ٘ ايد٠ اٍاضدي    1252ىٍ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ، اُ ٝؼ٤ٞؿ  -

 ٍبث٘ آثيبٍي ١ٞي ثب٢ٙي. ٍَاٍ َٕىش٦ ٣  VIىٍ ّالٓ 

٧ْشبٍ ٝي ثبٙدي،   1376ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٤ّطَ، اُ ّ٘ ٣ٕقز اٍاضي هب٢ّٚبٕي ٦ّ ثَاثَ ثب  -

# ثدَاي آثيدبٍي   ٣III  IIبي ٨ىٍٝي $ػٞـ ّالٕ ٧5/56ْشبٍ، ٝقبىٗ  777ٕغلي ثَاثَ 

٣  IVىٍٝي $ػٞدـ ّالٕد٨بي    ٧5/43ْشبٍ، ٝقبىٗ  ٢ٝ599بٕت ٣ ٝبثَي ثب ٕغلي ثَاثَ 

VIيبٍي ١ب٢ٝبٕت ٝي ثب٢ٙي. # ثَاي آث 

٧ْشدبٍ ٝدي    1155ىٍ ٨َٕٙشبٟ َٕٝي، اُ ّ٘ اٍاضي هب٢ّٚبٕي ٙي٥ ٦ّ ٕغلي ثَاثدَ   -

 ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ ٍبث٘ آثيبٍي ١ٞي ثب٢ٙي.  VIثبٙي، ّ٘ اٍاضي ىٍ ّالٓ 

٧ْشدبٍ   49537َ ٨َٕشبٟ ١ٞي٠، اُ ّ٘ اٍاضي هب٢ّٚبٕي ٙي٥ ٦ّ ٕغلي ثَاثد ددددىٍ ٙ -

٣  II, Iىٍٝدي $ػٞدـ ّالٕد٨بي     8/82ْشبٍ، ٝقدبىٗ  ٧ 41007ثبٙي، ٕغلي ثَاثَ ٝي

III َىٍٝدي   ٧2/17ْشدبٍ، ٝقدبىٗ    8530# ثَاي آثيبٍي ٢ٝبٕت ٣ ٝبثَي ثب ٕغلي ثَاث

 ٝي ثب٢ٙي.٢ٝبٕت ١ب# ثَاي آثيبٍي ٣VI  V, IV$ٝؼ٤ٞؿ ّال٨ٕبي 

# ددَا٢ّ٘  3-9# ، دَا٢ّ٘ سيخ ٧دب ٣ ٣اكدي٧بي اٍاضدي ٣ ىٍ ١َٚد٦ $    3-8ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ $

 اٍاضي ثَإبٓ ٝغبٙقبر هب٢ّٚبٕي ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ اٍاي٦ ٙي٥ إز.ّال٨ٕبي 

 ، اٍاي٦ َٕىيي٥ إز.3ٙٞب٥ٍ ٤ٕز٢ٝبثـ اٍاضي ٣ هب٢ّٚبٕي ىٍ دي سيٞيٚيِٕاٍٗ 
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 : سیل گیشي ٍ سیل خیضي6-3

 

 تشسسي سیل دس استاى اسدتیل : 1-6-3

 همذهِ  

 

 ،ٙد٤ى .عجدٌ سقَيدو    ة ٝدي ٕي٘ دييي٥ عجيقي إز ٦ّ ىٍ ٥َُٝ ثاليبي عجيقي ٝلٖد٤ 

٧بي ثدب   ػَيبٟ ثيٚشَ اُ ػَيبٟ عجيقي ٣ٍىهب٦١ ٕي٘ ١بٝيي٥ ٝي ٤ٙى ٣ ىٍ ْٙ٘ ٕيَي آٟ ثبٍٗ

٧ب ُٝدب١ي ّد٦ ثٖدشَ عجيقدي ٣ٍىهب١د٦       ىٍ اطَ اي٠ ثبٍٗ .ٙير ثبال ٣ ع٤ال١ي ٝير ٤ٝطَ ٧ٖش٢ي

ب اٍاضدي  ٣ٍى يد  يّٚ٘ الُٛ ٍا ثَاي ٧ُْٚي ػَيبٟ ١ياٙش٦ ثبٙي ٍَٕيِ ػَيبٟ ث٦ ثٖدشَ فٚيدب  

٧دبي ىٕدز    ُٝب١ي ٦ّ ىٍ اي٠ اٍاضي ٕدبهش٦  ٣ سب ٤ٙى ديَا٤ٟٝ ٕجت ْٙ٘ ٕيَي دييي٥ ٕي٘ ٝي

س٤ا١دي ثبفدض سوَيدت     ثَٚ يب ْٝب٨١بي ىقبٙيز  ٣ ث٥َ٨ ثَىاٍي ٣ػ٤ى ىاٙش٦ ثبٙي ػَيبٟ ى٤ً ٝي

 ٤ٙى . آ٨١ب َٕىى ٦ّ سلز ف٤٢اٟ هٖبٍار ٕي٘ اُ آٟ ١بٛ ثَى٥ ٝي

ىٙي٘ اٝٚي دييي٥ ٕي٘ ٖٝبئ٘ اٍٚيٞي إز ٦ّ ٙدبٝ٘   ١ٚبٟ ىاى ٦ّ ٣1978اٍى ىٍ ٕبٗ 

٣ًة ثَه،ثب١ٍيٕي ،يب سَّيجي اُ آ٨١بٕز ٣ ث٦ ١يٍر ف٤اٝٚي ؿ٤ٟ ٦ُِٙٙ ،ٙنِٗ ٣ ْٖٙز ٕي٧ب 

٢ّدي ّد٦    ١يِ ٕجت آٟ ٝي ٤ٙى.٣ي ٧ٞـ٢ي٠ ٦ٕ ىٕش٦ اُ ف٤اٝ٘ ٍا ٕجت سٚييي ٕي٘ ثيدبٟ ٝدي  

 ثب٢ٙي. ىٕش٦ ٝي٧بي ٝؼَا اُ آٟ  ٧بي ٙج٦ْ ،٣يْٕي ه٤ٞٝيبر ك٤ض٦ ،٣يْٕي

س٤اٟ ث٦ اي٠ ف٤اٝ٘ ٦ّ ف٤اٝ٘ دبيياٍ يب عجيقي ٧َك٤ض٦ آثويدِي ثد٤ى٥ ٣ سلدز     اٙجش٦ ٝي

٧بي ا١ٖب١ي ٍا ىٍ  ٕب٣ُ ّبٍ ف٤اٝ٘ ّئ٤َٝى٤ٙ٤ّيِ ْٙ٘ َٕىش٦ ا١ي ف٤اٝ٘ ١بدبيياٍ اُ ٍجي٘ ىهبٙز

٧دبي عجيقدي    ىٍ دييدي٥   ٧َ يِ اُ ٤ٝاٍى اٝٚي ثبال اضبى٦ ٤ٞ١ى .ثبيٖشي س٤ػ٦ ىاٙز ٦ّ ٝق٤ٞالً
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١ٞبي٢ي ٣ ىٍ ثٖيبٍي اُ ا٣ٍبر سَّيجي اُ ؿ٢دي فبٝد٘ ثدب     ٧بي ٝشقيى ىٍ ٢ّبٍ ٧ٜ فٞ٘ ٝي ىَا٢ٕغ

٧دي ّد٦ ىٍ ثٖديبٍي اُ     ٧ب ١ٚبٟ ٝي اُ اي٠ ٣ٍ ثٍَٕي ،١٤ٙي ٣اكيي ٝي  دييي٥ث٣َُ ييَٖ ٕجت ْي

 ٧ب سَّيجي اُ ٦ٕ فبٝ٘ ًَّ ٙي٥ ثبٙي .  ٤ٝاٍى فٚز سٚييي ٕي٘ ىٍ ك٤ض٦

 خساسات سیل دس استاى اسدتیل  : 1-1-6-3

آٝبٍ طجز ٙي٥ ىٍ ىىشَ آثويِىاٍي إشبٟ  ،ثَاي ثٍَٕي هٖبٍار ٕي٘ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘

  ٘ ٧دبي ٍم ىاى٥ اُ   اُ اي٠ َِّٝ اهٌ ٣ ٤ٍٝى سؼِي٦ سلٚي٘ ٍَاٍ َٕىش٦ إز .اي٠ آٝبٍ ٙدبٝ٘ ٕدي

ٕدي٘ ىٍ   475 ىُٝدب١ي سقديا  ى٧ي ىٍ ايد٠ ثدب٥ُ    ٧ب ١ٚبٟ ٝي ثبٙي.ثٍَٕي سب ٤٢ّٟ ٝي 1370ٕبٗ 

٧بي ثب هٖبٍر ٍبث٘  س٤ػ٦ ٍا ٙبٝ٘ ٝي ٙد١٤ي   اي٠ سقياى ٍهياى ٦ّ ٕي٘ .إشبٟ طجز ٙي٥ إز

ٍهياى ٕي٘ ثدب   30ى٧ي ٦ّ ث٦ ع٤ٍ ٝيب١ٖي٠ ٕبٙيب٦١ ىٍ كي٣ى  ٕبٗ ١ٚبٟ ٝي 16ىٍ فَٟ كي٣ى 

َهي اُ ٢ٝبعٌ هٖبٍر طجز ٙي٥ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٣ػ٤ى ىاٙش٦ ٦ّ كبّي اُ ٕي٘ هيِي ثبال ىٍ ث

 ثبٙي . إشبٟ ٝي

٘  ثَاي سلٚي٘ ىضبيي ٕي٘ ٧دبي ٕدِاٍٗ ٙدي٥ ثدَ      ٧بي ٍهياى٥ ٤ٍٝقيز ٧َ يِ اُ ٕدي

٦َٚ١ إشبٟ ا١غجبً ىاى٥ ٙي٥ ّد٦ ىٍ ١َٚد٦    ٣يثٍَ  GIS إبٓ ٝوشٞبر آ٨١ب  ثب ِّٞ ٕيٖشٜ

  اى٥ ٙي٥ إز         ١ٚبٟ ى #3-10$ٙٞب٥ٍ 

٧ب  دَا٢ّ٘ ايد٠ دييدي٥    ٧ٞـ٢ي٠ َُٝ ُيَ ك٤ض٦ اُ ا١غجبً اي٠ ٦َٚ١ ثب َُٝ ٨َٕٙشب٨١ب ٣

١ٚدبٟ   #3-5# سب$3-2$ ٙٞب٥ٍ ٧بي عجيقي ٣ ٕيبٕي  سلٚي٘ َٕىيي٥ ٦ّ ىٍ ٤ٞ١ىا٧ٍبي ىٍ اي٠ َُٝ

 ىاى٥ ٙي٥ إز
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 پشاوٌص تؼذاد سیل تِ تفىیه ضْشستاًْاي استاى اسدتیل : (3-2ًوَداس )

 تفىیه ضْشستاًْاي استاى اسدتیل(: پشاوٌص دسصذ سیل تِ 3-3ًوَداس )
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مغان  استان كل
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 ّاي  استاى اسدتیل (: پشاوٌص تؼذاد سیل تِ تفىیه صيش حَض3ِ-4ًوَداس )

 تیلّاي  استاى اسد (: پشاوٌص دسصذ سیل تِ تفىیه صيش حَض3ِ-5ًوَداس )
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٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ ىٍ ٤ٞ١ىا٧ٍب ٝٚوٜ إز ٨َٕٙشب٨١بي ٝنبٟ، ْٝٚي٠ ٨َٙ ،٣ هٚودبٗ ثد٦   

٧بي ىاٍاي هٖبٍر إشبٟ ٍا ث٦ ١ٖجشي ١ِىيِ ث٦ ٧ٜ ٙبٝ٘ ٝدي   ىٍٝي اُ ٕي٘ 75س٨٢بيي كي٣ى 

١٤ٙي ٣ ٨َٕٙشبٟ ١ٞي٠ ّٞشَي٠ ٝيِاٟ ٍا اُ اي٠ ثبثدز ثد٦ هد٤ى اهشٞدبٛ ىاى٥ إدز .ثٍَٕدي       

٧دبي ى٥ٍ ٣ٍى ٣ آٍ ٣   ٧ب ١يِ ١ٚبٟ ٝيي٧ي ٦ّ ُيَ ك٤ض٦ ٧بي ٍهياى٥ ١ٖجز ث٦ ُيَ ك٤ض٦ ٕي٘

 ا١ي. ىٍٝي اُ اي٠ ٍهياى ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ 75 ىٍِٗ ا٣ُٟ ١يِ ث٦ س٨٢بيي كي٣

١بكي٦ ٝٚوٜ ٍهياى ٕي٘  5سلٚي٘ ٤ٍٝقيز ىضبيي ٕي٘ ٧بي إشبٟ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ  

 اي٠ ٤١اكي ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز #،3-11$٤ى ٦ّ ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ س٤اٟ ٝش٤ٍٞ ث ٍا ثَاي إشبٟ ٝي

#، دَا٢ّ٘ ٕي٘ ٧ب ٍا ثَإبٓ ١بكي٦ ث٢يي ١ٚدبٟ  3-7# ٣ $3-٤ٞ١6ىا٧ٍبي ٙٞب٥ٍ ٧بي $ 

 ىاى٥ إز:
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 (: پشاوٌص دسصذ سیل تشاساس ًَاحي دس استاى اسدتیل3-7)سًوَدا
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 : پشاوٌص تؼذاد سیل تش اساس ًَاحي دس استاى اسدتیل( 3-6ًوَداس)
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ى٢٧ي ٤١اكي ْٝٚي٠ ٨َٙ ىٍ ىا٦٢ٝ ٕدجالٟ ،١بكيد٦ ٍدِٗ     ٧ب ١ٚبٟ ٝي ٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ ٤ٞ١ىاٍ          

٣ٍى ىٍ ٙٞبٙنَة إشبٟ ثيٚشَي٠ سقياى ٕي٘ ثب هٖبٍر ٍا ثد٦   ا٣ُٟ ىٍ ػ٤٢ة إشبٟ ٣ ١بكي٦ ى٥ٍ

 ا١ي. ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥

ا١ي ٦ّ ١شبيغ كب٦ٚٝ  ٕي٘ ثَ إبٓ ٤١ؿ هٖبٍر ١يِ سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ٙي٥ آٝبٍ طجز ٙي٥  

٧بي  # ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز ىٍ اي٠ ثٍَٕي هٖبٍار ث٦ ىٕش3٦-9# ٣ $3-8ىٍ ٤ٞ١ىا٧ٍبي ٙٞب٥ٍ $

 ّٚي ٙبٝ٘ ٤ٝاٍى ُيَ سَٖيٜ ٙي٥ إز  :

 .ٍُافز :اٍاضي ٦ّ ىٍ آ٨١ب ىقبٙيز ّٚز ٣ ّبٍ ٤ٍٝر ٝيٖيَى .1

 .ثَٚ ٣ ثيٚشَ ٙبٝ٘ ٢ٝبُٗ ١٤ْٖٝي ٣ اٝظبٗ آٟ ٧بي ىٕز  ث٢ي٦:ٕبهزا .2

 .٧ب،د٘ ٣ ث٢ي ا١لَاىي اي:ثيٚشَ ٙبٝ٘ ؿب٨٧ب ٣ ٤ٝس٤ٍ دٞخ ٧بي ١َغ٦ ب٥ُٕ .3

 .سٚيبر ىاٝي :ٕب٣ ٣ ٤ٕٕي٢ي ٣ ثِ .4

 .سٚيبر ا١ٖب١ي:َٝٓ ٣ ٝيَ ٣ٕٜ ٙيٟ ا١ٖب٨١ب .5

 .٧بي آة ٣ هغ٤ط ٦ٙ٤ٙ ٣ مي٥َ ٕب٥ُ هغي:ٙبٝ٘ ّب١بٗ .6

 .يَ ٝظَٞثبمبر : ٙبٝ٘ ىٍهشبٟ ٝظَٞ ٣ م .7

 .ثَىاٍاٟ  ٢ٝبثـ عجيقي :فٚو ؿَ ث٥َ٨ .8
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(:پشاوٌص دسصذ ًَع خساست دس استاى اسدتیل تش اساس سخذاد سیل3-9ًوَداس)
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طبيعي مىابع باغات خطي سازي اوساوي تلقات دامي تلفات اي وقًط سازي ابىًي زراعت  استان كل

 تشاساس سخذاد سیل(: پشاوٌص تؼذاد ًَع خساست دس استاى اسدتیل 3-8ًوَداس)
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ىٍٝدي   ٧58ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ ىٍ ٤ٞ١ىا٧ٍب ٝٚوٜ إز هٖبٍر ث٦ اٍاضي ٍُافي ث٦ س٨٢بيي   

٧دبي   ٤ٙى اي٠ اَٝ ثيب١َٖ ٕٖشَٗ اٍاضي ٍُافي ىٍ د٦٢٨ بٍار ٕي٘ إشبٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝياُ ّ٘ هٖ

ٍُافدز ،   ٧ب إز .دٔ اُ اي ٣ ث٦ فجبٍر ىيَٖ ىٍ كَيٜ ٣ٍىهب٦١ ٧بي ٣ٍىهب٦١ ٕي٘ ٕيَ ٣ سَآ

اث٢ي٦ ىٍ ٍى٥ ى٣ٛ ٍَاٍ ىاٍى ٦ّ اي٠ ٖٝئ٦ٚ ١يِ ثيب١َٖ ْٝب١يبثي ١ب٢ٝبٕت إشََاٍ ػٞقيشي ٣ ٕبهز 

٧بي ٕيٖٚيَ إز، ث٦ فجبٍسي ثب ٝييَيز ٝليق ث٨د٥َ ثدَىاٍي اُ ُٝدي٠ ٣ سقيدي٠      ٍ د٣٦٢٨ ٕبُ ى

ىٍٝي اُ هٖبٍار ٕي٘ إشبٟ ٍبث٘ ديٖٚيَي ث٤ى٥ إز ٦ّ  60ّبٍثَي ٢ٝبٕت ثَاي آٟ كي٣ى 

ٍٍٜ ثباليي إز .سجيي٘  اٍاضي ٍُافي ىٍ ٝقَٟ ٕي٘ ث٦ ثبمبر ٦ّ ١ٖدجز ثد٦ اٍاضدي ٍُافدي     

س٤ا١ي كياٍ٘ ٍا٧جدَى ىٍ ايد٠ ُٝي٢د٦ ثبٙدي.اُ      ز ث٦ ٕي٘ ٝي ثب٢ٙي ٝيىاٍاي َٝب٣ٝز ثيٚشَ ١ٖج

٧بي ٕيٖٚيَ ثَ ٕبهز ٣ ٕبُ اث٢ي٦ ثبيٖشي ١ؾبٍر ى٢ي ثيٚشَ ثو٤ٞٛ س٤ٕظ  عَه ىيَٖ ىٍ د٦٢٨

 إٍب٨١بي ٝش٤ٙي ٠ْٖٝ ٣ٍٕشبيي ث٦ فٞ٘ آيي.

 
 تشسسي خساست ٍ ػلل خساست تش اساس ًَاحي: 2-1-6-3

 5ٍَٕي هٖبٍار ٕي٘ ٣ ىالي٘ آٟ ىٍ ٧َ يدِ اُ ١د٤اكي   ىٍ اي٠ ثو٘ اُ ِٕاٍٗ ث٦ ث 

ثَاي اي٠ اٝدَ ثب١دِ اعالفدبسي ٕدي٘ إدشبٟ ىٍ ايد٠ ١د٤اكي سيْيدِ ٣          .دَىاُيٜ ٕب٦١ إشبٟ ٝي

  .٤ٍٝىسلٚي٘  ٍَاٍ َٕىش٦ إز

 

 ًاحيِ درُ رٍد 

اي  مَثي إشبٟ اٍىثي٘ ٣اٍـ َٕىيي٥ إز ٣ ١بٛ آٟ اُ إٜ ٣ٍىهب١د٦ ٗ اي٠ ١بكي٦ ىٍ ٙٞب  

ٙدٞبٗ ثد٤ى٥ ٣   -ٞي٠ ١بٛ ثَاي اي٠ ١بكي٦ ا١شوبة ٙي٥ إز. اي٠ ٣ٍىهب٦١ ىاٍاي ١٣ٍي ػ٢د٤ة ث٦ ٧

٧بي اعَاه ثٖدشَ اٝدٚي ٣ٍىهب١د٦ ىقبٙيدز      ْٙٚي إز ٦ّ ىٍ سَآ ١Uٖجشبً ثبٍيِ   ٙبٝ٘ ى٥ٍ

اي ٝٚب٧ي٥ ٝي ٤ٙى .اي٠ ٣ٍىهب٦١ ىٍ ثي٠ اٍسيبفبر ه٣َٓ ٤ٙ ػبٍي ث٤ى٥ ٣ اُ  ّٚب٣ٍُي ٕٖشَى٥

 ٍيِى. ثبٙي ٦ّ ىٍ ك٤اٙي اٝال١ي٣ُ ث٦ ٣ٍىهب٦١ آٍ ٝي ٨ٜ إشبٟ ٝي٧بي ٝ ٣ٍىهب٦١

٣  ٤ٞ١ىا٧ٍبي ٙدٞب٥ٍ  # 3-١12شبيغ كبٝ٘ اُ سلٚي٘ هٖبٍر ٕي٘ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ $

 #١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز .٣11-3 $ $10-3#
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 (: پشاوٌص دسصذ خساست سیل دس ًاحیِ دسُ سٍد استاى اسدتیل3-11ًوَداس )
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طبيعي مىابع دامي تلفات اي وقًط سازي ابىًي زراعت واحًي كل

 (: پشاوٌص تؼذاد خساسات سیل دس ًاحیِ دسُ سٍد3-10ًوَداس)



113

٤ٍٝى هٖبٍر ٕي٘ اُ ّد٘ إدشبٟ    127ى٧ي ٦ّ سقياى  ثٍَٕي ٤ٞ١ىا٧ٍبي ى٤ً ١ٚبٟ ٝي

طجز ٙدي٥ إدشبٟ إدز ّد٦      ىٍٝي اُ ّ٘ هٖبٍار ٕي٘ 27ىٍ اي٠ ١بكي٦ طجز ٙي٥ ٦ّ كي٣ى 

 س٤ا١ي ٍٍٜ ثباليي ثَاي اي٠ ١بكي٦ ٤ّؿِ ١ٖجز ث٦ ّ٘ إشبٟ ثبٙي .. ٝي

ى٧ي ٦ّ اُ ّ٘ هٖبٍار طجز ٙدي٥ ىٍ   # ٣ ٤ٞ١ىا٧ٍب ١ٚبٟ ٝي3-13ثٍَٕي ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ $  

ىٍٝي ٙبٝ٘ هٖبٍر ٕدي٘ ثد٦ اٍاضدي ٍُافدي ثد٤ى٥ إدز ٣ ددٔ اُ آٟ         78اي٠ ١بكي٦ سََيجبً 

ا١ي. ثبُىيي٧بي ٝييا١ي ث٦ ٧َٞا٥  اي ىٍ ٍىيو ثقيي ٍَاٍ َٕىش٦ ٧بي ١َغ٦ ٕب٥ُهٖبٍر ث٦ اث٢ي٦ ٣ 

٤ٍٝقيز ٕي٘ ٧بي طجز ٙي٥ ثَ ٣ٍي ٦َٚ١  ٣ ٤١ؿ هٖبٍار ِٕاٍٗ ٙي٥ ىٍ اي٠ ١بكي٦ كدبّي اُ  

آٟ إز ٦ّ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ىٙي٘ فٞي٥ ٕي٘ ٕٖشَٗ اٍاضي ٍُافي ىٍ سدَآ كبٙدي٦ ٣ ٕديٖٚيَ    

٧بي ٝشقيى اُ هٖدبٍر ٕدي٘ ىٍ    ث٦ كَيٜ ٣ٍىهب٦١ ٕجت ِٕا٣ٍٍٗىهب٦١ إز. ىٍ ٣اٍـ سقَٟ 

 ثبٙي . اي٠ ١بكي٦ اُ إشبٟ ٝي

ٍا٧جَى اٝٚي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٍا ثَاي ٝييَيز ٕي٘ ٣ ّب٧٘ هٖدبٍار آٟ ثد٦ ى٣ ىٕدش٦      

 س٤اٟ سَٖيٜ ٤ٞ١ى : ّٚي ٝي

٧بيي ؿ٤ٟ دد٘ ٣ ميد٥َ    ٝييَيز ٣ٍىهب٦١ ثَاي ٢ّشَٗ ثٖشَ آٟ ٣ ١ؾبٍر ثَ اكياص ٕب٥ُ .1

س٤ا١ي ثَ ّٚ٘ ثٖشَ ٤ٝطَ ثبٙي ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ٤ٝاٍىي ؿ٤ٟ ثَىاٙز ٠ٙ ٣ ٝبٕد٦ اُ   ٦ ٝيّ

 س٤ا١ي ٕجت ثَ ٧ٜ ٍيوشٖي كبٙز عجيقي ثٖشَ  ٣ٍىهب٦١ ٤ٙى. ّو ٣ٍىهب٦١ ٦ّ ٝي

٧بيي اُ اٍاضي ٍُافي ث٦ ثبمبر ث٦ ىٙي٘ َٝب٣ٝز ثيٚشَ اي٠ ّدبٍثَي   سجيي٘ كياٍ٘ ثو٘ .2

فبيز ٕدبهز ٣ ٕدبُ ٣ اكدياص    ٕب٦ٙ ٣ ٍِ ١ٖجز ث٦ ٍُافز ٝل٤ٞالر ي ىٍ ثَاثَ ٕي٘

٧بي ٍُافي ٧ٞـ٤ٟ ّب١بٗ آة ٣ ؿب٨٧ب ىٍ كَيٜ ٕديٖٚيَ ٣ٍىهب١د٦ .١ْشد٦ ٨ٝدٜ ىٍ      اث٢ي٦

ّيٚد٤ٝشَي ٢ٝدبعٌ ٕدي٘ ٕيدَ ىٍ     ٤ٝ20ٍى ٕي٘ ٕيَي اي٠ اٍاضي اي٢ٖز ٦ّ ىٍ كي٣ى 

ثبٙدي. ايد٠ ٕدي ىاٍاي     ثبالىٕز ٣ٍىهب٦١ ى٥ٍ ٣ٍى ٕي فٞدبٍر ىٍ ىٕدز اكدياص ٝدي    

س٤ا١دي   ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت إز ٦ّ ىٍ ٤ٍٝر اكياص ٝي 195ٟ ىٍ كي٣ى ٢ٕؼبي٘ ٝوِ

١َد٘ ٨ٝٞدي ىٍ ٢ّشدَٗ ٕدي٘ ىٍ ايدد٠ ١بكيد٦ ىاٙدش٦ ٣ ىٍ ٝد٤ٍر ٝدييَيز ٝددليق         

س٤ا١ي ٝب١ـ ث٣َُ ٕيالة ىٍ دبئي٠ ىٕز َٕىى.اُ اي٠  ثَىاٍي ٣ ٢ّشَٗ آة ىٍيبؿ٦ ٝي ث٥َ٨

 ٘ اي٠ ١بكي٦ ٢ّشَٗ ٤ٙى. ثَىاٍي اُ ٕي ٖٝئ٦ٚ ٕي ٤ٙى ىٍ ٤ٍٝر ث٥َ٨ دي٘ ثي٢ي ٝي ،٣ٍ
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 ًاحيِ تلخار چاي

اي٠ ١بكي٦ ىٍ ٙٞبٍَٙٚي إشبٟ ٣ ىٍ َُٝ آٟ ثب ػ٤٨ٍٞي آًٍثبيؼبٟ ٣اٍـ ٙي٥ ٣ ىٍ ٣اٍـ   

٧بيي ؿ٤ٟ ٕبٍي ٍٞي٘ ٣ َٕٝي ؿبي ٣ آٍاُ ؿبي  إز ٦ّ ثٚوبٍ ٣ٍى ٍا ٙدْ٘   ٙبٝ٘ َٕٙبه٦ 

٤ٍٝقيدز  هٖدبٍار    ،#3-13#  ٣ $3-12# ٣ ٤ٞ١ىا٧ٍبي ٙٞب٥ٍ $3-13ى٢٧ي .ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ $ ٝي

 ٕي٘ اي٠ ٤١اكي ٣ سقياى ٣ ىٍٝي آ٨١ب ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز .
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 : پشاوٌص دسصذ خساست سیل تِ تفىیه ًَع خساست دس ًاحیِ تلخاس چاي(3-13ًوَداس )          
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طبيعي مىابع دامي تلفات اوساوي تلقات اي وقًط سازي ابىًي زراعت واحًي كل

 (: پشاوٌص تؼذاد خساست سیل تِ تفىیه ًَع خساست دس ًاحیِ تلخاسچاي3-12ًوَداس)
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٧ي ٦ّ ىٍ اي٠ ١بكيد٦ هٖدبٍر ثد٦ ٍُافدز ٣ اث٢يد٦ ٣ ٕدب٥ُ       ى سلٚي٘ ٤ٞ١ىا٧ٍب ١ٚبٟ ٝي  

٧َؿ٢ي ٝشبٕيب٦١ ىٍ اي٠ ١بكيد٦ ٕدِاٍٗ سٚيدبر     ،اي ىاٍاي ثيٚشَي٠ سقياى ث٦ سَسيت ٧ٖش٢ي ١َغ٦

ا١ٖب١ي ١يِ اٍائ٦ ٙي٥ إز. اُ اي٠ ٣ٍ، ٢ّشَٗ ٕي٘ ىٍ ايد٠ ١بكيد٦ ثبيٖدشي ىٍ ا٤ٙ٣يدز ٝدييَيشي      

 إشبٟ ٍَاٍ ٕيَى.

٧بي اٝٚي ِٕاٍٗ  اي٠ ١بكي٦ ثيٚشَي٠ هٖبٍر ىٍ َٕٙبه٦ ٣ٍىهب٦١ ثب س٤ػ٦ ث٦ اي٦ْ٢ ىٍ  

ٙي٥ إز، ٍا٧جَى اٝٚي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ىٍ ىٍػ٦ ا٣ٗ ا١ؼبٛ ٝغبٙقبر آثويِىاٍي ثَاي ٢ّشَٗ ٕي٘ 

ثبٙي .اٝب ثبيٖشي س٤ػ٦ ىاٙز ٦ّ ثب س٤ػ٦ ث٦ اٖٙد٤ي ٧ُْٚدي    ٧ب ٝي ٣ س٢ؾيٜ ُٝبٟ سَِّٞ ٣ٍىهب٦١

ٕيَى٢ّشَٗ ٕي٘ ٣ س٢ؾيٜ ُٝبٟ  ُي ٧ٜ ٣ٍىهب٦١ ثٚوبٍؿبي ْٙ٘ ٝي٢ٝغ٦َ ٦ّ اُ ؿ٢ي ٣ٍىهب٦١ ٤ٝا

٧بي آٟ ثبيٖشي ث٦ ١ل٤ي ٤ٍٝر دٌيَى ٦ّ ُٝبٟ سَِّٞ ٧َ   ٧ب ٣ َٕٙبه٦ سَِّٞ ىٍ اي٠ ٣ٍىهب٦١

٣ٍىهب٦١ ثب ٣ٍىهب٦١ ىيَٖ ٢ٕؼ٘ ٣ اُ ٧ِٞٝب١ي سوٚي٦ آ٨١دب ثد٦ ٣ٍىهب١د٦ اٝدٚي كشدي االْٝدبٟ       

 ػ٤ٕٚيَي ٤ٙى.

س٤ا١ي سنييَ اٍاضي ٍُافي ث٦ ثبك ٣ ٢ّشَٗ ثَ ٕدبهز ٣   ي٠ ١بكي٦ ٝيٍا٧جَى٧بي ىيَٖ ىٍ ا  

 ٕبُ ثبٙي .

 

 ًاحيِ هؾگيي ؽْز 

اي٠ ١بكي٦ ىٍ ىا٦٢ٝ ٙٞبٙي ٥٤ّ ٕجالٟ ٣اٍـ ٙي٥ إز ٣ سقياى ٍهياى ٕي٘ طجز ٙي٥  

ٙد٤ى   ىٍٝي اُ ّ٘ هٖبٍر ٕي٘ إشبٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝي 30ثبٙي ٦ّ  ٤ٍٝى ٝي 136ىٍ آٟ ىٍ كي٣ى 

 #3-14. ىٍ ١َٚد٦ ٙدٞب٥ٍ$  ثيب١َٖ دشب١ٖي٘ ثبالي ٢ٝغ٦َ ثَاي ٕي٘ هيِي ٝي ثبٙي ٦ّ  اي٠ ٖٝئ٦ٚ

٤ٍٝقيز اي٠ ١بكي٦ ٣ ٤١ؿ هٖبٍر ىٍ آٟ ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز ٧ٞـ٢دي٠ ىٍ ٤ٞ١ىا٧ٍدبي ٙدٞب٥ٍ    

دَا٢ّ٘ هٖبٍر ٕي٘ ث٦ سيْيِ سقياى ٣ ىٍٝي هٖبٍر ٕدي٘ ١ٚدبٟ ىاى٥    ،#15-3# ٣ $14-3$

 ٙي٥ إز .
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 (: پشاوٌص دسصذ خساست سیل دس ًاحیِ هطىیي ضْش تِ تفىیه ًَع خساست3-15ًوَداس)
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دامي تلفات خطي سازي اوساوي تلقات اي وقًط سازي ابىًي زراعت واحًي كل

 (: پشاوٌص تؼذاد خساست سیل دسًاحیِ هطگیي ضْش تِ تفىیه ًَع خساست3-14ًوَداس)
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سٚيبر ا١ٖب١ي ثبال  ،١ٞبيي آ١ـ٦ ىٍ آٝبٍ هٖبٍر ٕي٘ ١بكي٦ ٖٝٚي٠ ثيٚشَ ػٚت س٤ػ٦ ٝي

 ١ٞبيي . إز ٦ّ ٣ِٙٛ س٤ػ٦ ثيٚشَ ثَاي ٢ّشَٗ ٕي٘ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٍا ايؼبة ٝيىٍ اي٠ ١بكي٦ 

ى٧ي ٦ّ ىٍ ١بكي٦ ٖٝٚي٠ ث٦ ىٙي٘ ٣ػ٤ى ٥٤ّ ٕدجالٟ اهدشاله    ٝغبٙقبر ٝييا١ي ١ٚبٟ ٝي  

٧ب ثب دبئي٠ ىٕز آ٨١ب ثٖيبٍ إز ٣ اي٠ اهشاله اٍسيبؿ ىٍ ٖٝديَ ٤ّسدب٥    اٍسيبؿ َٕٙبه٦ ٣ٍىهب٦١

اٍٚيٜ  ي ىٍ آ٨١ب َٕيـ ثبٙي .اُ عَه ىيَٖ،٧ب س٢ي ٣ سوٚي٦ ٣ ٧ُْٚ هب٦١ٕجت َٕىيي٥ سب ٙيت ٣ٍى

٧ب ث٦ ىٙي٘ اٍسيبؿ ُيبى اُ ثبٍٗ ثباليي ١ٖجز ث٦ ٕبيَ ٤١اكي إشبٟ ثَهد٤ٍىاٍ   ٢ٝغ٦َ ىٍ َٕٙبه٦

إز .ثبٍٗ ُيبى ث٦ ٧َٞا٥ ٙيت س٢ي ثٖشَ َٙايظ ٍا ثَاي ٕي٘ ىٍ ٢ٝغ٦َ ىَا٧ٜ ٤ٞ١ى٥ إز .ثد٦  

ْٙ٘ آ٨١ب  ٧vبي  ٧ب ث٦ ٙلبػ ّئ٤َٝى٤ٙ٤ّيْي ثٖيبٍ ػ٤اٟ ث٤ى٥ ٣ ى٥ٍ ٦ ٣ٍىهب٦١فجبٍسي ىٍ اي٠ ١بكي

 ٕبُى . ثب ٙيت س٢ي اْٝبٟ سوٚي٦ َٕيـ ٣ٍا١بة ٍا ٨ٝيب ٝي

٧دبي   ٤ٙى ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ ػبًثد٦  اي٠  ١بكي٦ اُ ٨ٝٞشَي٠ ٢ٝبعٌ ٕيٚويِ إشبٟ ٝل٤ٖة ٝي 

٨ٞييار ُيدَ ٕدبهشي ٢ٝغَد٦،    َٕىَٖٙي ٢ٝبٕت ىٍ اي٠ ١بكي٦ ض٣ٍَي إز ىٍ ىٍػ٦ ا٣ٗ ىٍ س

 ٧بي  َٝسجظ ثب آة ٣ هبُ ٍَاٍ ٕيَى. ٖٝئ٦ٚ ٢ّشَٗ ٕي٘ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ىٍ ىٕش٤ٍّبٍ ٝييَيز

 ٤ٙى: ٍا٧جَى اٝٚي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ث٦ َٙف ًي٘ دي٨٢ٚبى ٝي

 ٧ب ثَاي ٢ّشَٗ ٕي٘ ٣ اكياص ث٢ي٧بي ٕي٘ ٕيَ . ا١ؼبٛ فٞٚيبر آثويِىاٍي ىٍ َٕٙبه٦ .1

 ٧بي فٚبيَي ثَاي إْبٟ.  بي ا١ٖب١ي ٣ ثو٤ٞٛ ي٤ٍى٧ ٢ّشَٗ ػب١ٞبيي ىقبٙيز .2

اكياص ٙج٦ْ اعالؿ ٍٕب١ي ٣ افالٛ هغَ ثدب ٧ٞدب٢٧ٖي ٕدبُٝب٨١بي ٤٧ا٢ٙبٕدي ،ٍاىيد٤ ٣       .3

 ٧ب. س٤ٚيِي٤ٟ ،١ي٧٣َبي ا١شؾبٝي ٣ ٍا٧ياٍي

 

 ًاحيِ قشل اٍسى 

 اي٠ ١بكي٦ ىٍ ػ٤٢ثنَثي إشبٟ ىٍ ػ٤اٍ إشب٨١بي آًٍثبيؼب١ٚدٍَي ٣ ١ُؼدبٟ ٣اٍدـ ٙدي٥      

اٍىثي٘ ،١ُؼدبٟ ،آًٍثبيؼدبٟ ٙدٍَي ٍا ٣ٍىهب١د٦ ٍدِٗ ا٣ُٟ       . ىٍ اي٠ ١بكي٦ َُٝ ٦ٕ إشبٟ ٕزا

ى٧ي ٣ هٖبٍار طجدز ٙدي٥ ىٍ ايد٠ ١بكيد٦ َٝثد٤ط ثد٦ ٕديالث٨بي ايد٠ ٣ٍىهب١د٦ ٣           سْٚي٘ ٝي

 ،#3-٣17 $  #3-16ثبٙي.ىٍ ٤ٞ١ىا٧ٍبي ٙدٞب٥ٍ $  ٍي١ِي ٝي ٧بي ىَفي ٦ّ ث٦ ٍِٗ ا٣ُٟ ٝي َٕٙبه٦

# دَا٢ّ٘ ٤١ؿ هٖبٍار ٢ٝغ٦َ ١ٚبٟ ىاى٥ 3-15ؿ هٖبٍار ٣ ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ $سقياى ٣ ىٍٝي ٤١

 ٙي٥ إز 
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خطي سازي اوساوي تلقات ابىًي باغات دامي تلفات زراعت واحًي كل

(: پشاوٌص دسصذ خساست سیل دس ًاحیِ لضل اٍصى3-17ًوَداس)

   

 سیل دس ًاحیِ لضل اٍصى(: پشاوٌص تؼذادخساست 3-16ًوَداس)
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ثيٚشَي٠  هٖبٍار ٕي٘ ىٍ اي٠ ١بكيد٦   ،٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ ىٍ ٦َٚ١ ٣ ٤ٞ١ىا٧ٍب ٝٚوٜ إز

ى٧ي ٦ّ ف٤ٞٛ اي٠ اٍاضي ىٍ  ٧بي ٝييا١ي  ١ٚبٟ ٝي ٤ط ث٦ اٍاضي ٍُافي ٣ ثبمبر إز.ثٍَٕيَٝث

ا١ي ٦ّ ىٍ ٣اٍـ ثٖشَ فٚيبيي ٣ٍىهب٦١ ٝل٤ٖة ٝي ٙد١٤ي، اُ   سَا٨ٕبي كبٙي٦ ٣ٍىهب٦١ ٍَاٍ َٕىش٦

ٕيَى.ىٍ ٤ٍٝى اي٠ اٍاضي ٖٝئ٦ٚ ٣اٍقدي   اي٠ ٣ٍ ىٍ ػَيب٨١بي ثب ىثي ثبال اي٠ اٍاضي ٍا آة ىَا ٝي

ثبٙي ٣ثبيٖشي سياثيَي ثَاي ا٤ٖٙي ٢ٝبٕت إدشيبى٥   ٧ب ١ب٢ٝبٕت ٝي اي٠ إز ٦ّ ػب١ٞبيي ىقبٙيز

 اُ اي٠ اٍاضي ا١ييٚيي٥ ٤ٙى.

 س٤اٟ ث٦ َٙف ُيَ ١ب ٛ ثَى: ٍا٧جَى اٝٚي ىٍ ٢ّشَٗ هٖبٍار ٕي٘  اي٠ ١بكي٦ ٍا ٝي

٢ّشَٗ ٕي٘ ٣ٍىهب٦١ ٕي٤ي ؿبي ثد٦ ف٢د٤اٟ َٕٙدبه٦ اٝدٚي ٍدِٗ ا٣ُٟ ثدَاي ّدب٧٘         .1

ثَىاٍي اُ  ٍٕي ثب ث٥َ٨ ٖبٍار ٕي٘ كبٝ٘ اُ ػَيب١بر اي٠ ٣ٍىهب٦١ .٧َؿ٢ي ث٦ ١ؾَ ٝيه

٧دبي ك٤ضد٦ ىٍ    اُ ٕديالة  ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت  ثوٚي 80ٕي ٤ّطَ ثب كؼٜ ًهي٥َ كي٣ى 

س٤ا١ي سبطيَ سقييٚي ثَ ػَيب١بر ٕديالثي ددبئي٠ ىٕدز     ٣ٍىهب٦١  ٤ّطَ ٢ّشَٗ ٤ٙى ٦ّ ٝي

 ٣ٍىهب٦١ ىاٙش٦ ثبٙي .

يز يْذبٍؿ٦ ثَ ٣ٍي ٣ٍىهب٦١ ٍِٗ ا٣ُٟ ثب ٧ٞب٢٧ٖي ىٕدشٖب٨٧بي ًيدَثظ ىٍ   افٞبٗ ٝييَ .2

إشب٨١بي ٝؼب٣ٍ ثب س٤ػ٦ ث٦ ػَيبٟ اي٠ ٣ٍىهب٦١ ىٍ ؿ٢ي إشبٟ ٝوشٚو.اي٠ ٖٝئ٦ٚ اُ ايد٠  

٧دبي آة ثوٚدي ٣ ىٍ ك٤ضد٦ إدشب٨١ب      ٣ٍ دي٨٢ٚبى ٝي ٤ٙى ٦ّ ىٍ ٤ٍّٚ ٝدب ٝدييَيز  

٣ُٟ ٦ّ ث٦ ؿ٢ي إشبٟ ٝوشٚدو سقٚدٌ   ٝشَِّٞ ٙي٥ إز ٣ ىٍ ٤ٍٝى ٣ٍى٧بيي ؿ٤ٟ ٍِٗ ا

ىاٍى ١بِٕيَ اُ سْٚي٘ ّٞيش٦ يب ٥٣َٕ ٝشْٚ٘ اُ إشب٨١بي ًي٢يـ ثَاي ٝييَيز ٣ٍىهب١د٦  

 ه٤ا٧يٜ ث٤ى . 

نييَ ّبٍثَي٨بيي ؿ٤ٟ ٍُافز ٝل٤ٞالر يْٖب٦ٙ ث٦  ثبمبر ّد٦ ىٍ ثَاثدَ دييدي٥ ٕدي٘     س .3

 َٝب٣ٝشَ ٧ٖش٢ي .

 هغ٤ط ا١شَبٗ ١ي٣َ ٣ آة. ٧بي ى٢ي ٣ ػب١ٞبيي ٝليق ٤١اكي ١٤ْٕشي ٣ ٕب٥ُ .4

 

 ًاحيِ اردتيل 

ّٞشَي٠ ٝيِاٟ هٖبٍار ٕي٘ إشبٟ اٍىثي٘  ىٍ اي٠ ١بكي٦ ِٕاٍٗ ٙي٥ إدز .٤ٍٝقيدز    

 ٙ # ٣ 3-18$ ٙدٞب٥ٍ  # ٣ ٤ٞ١ىا٧ٍدبي 3-16ٞب٥ٍ $ددد هٖبٍار ٕي٘ ٣ ٤ٞ١ىاٍ ا ٤١اؿ آ٨١ب ىٍ ١َٚد٦ 

 # ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز .$19-3

٧دبي   شَ هٖبٍار ىٍ اي٠ ١بكي٦ َٝث٤ط ث٦ ٙبه٦ثيٚ ،٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ ىٍ ٦َٚ١ ٝٚوٜ إز  

ٍي١ِي.ثٍَٕي ٤١ؿ هٖبٍار كبّي اُ ىٍٝي ثبالي هٖدبٍر ثد٦ ىاٛ    ىَفي إز ٦ّ ث٦ ٥ٍَ ٤ٕ ٝي

ىٍ اي٠ ١بكي٦ إز .هٖبٍار ث٦ اٍاضي ٍُافي ١يِ ثيٚشَ ٙبٝ٘ ٍغقبر ٤ّؿِ ٍُافي إدز ّد٦   

 ٧ب ٍَاٍ ىا١ٍي . ىٍ كبٙي٦ ٣ٍىهب٦١
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ٍٕي ٍا٧جَى اٝٚي ٢ّشَٗ هٖبٍار ٕي٘ ىٍ ايد٠ ١بكيد٦ اعدالؿ     ٦ ١ؾَ ٝيثب س٤ػ٦ ث٦ ٝغبٙت ثبال ث

س٤ٚيِيد٤ٟ ٣   ،ٍٕب١ي ٝليق ٣ ث٦ ٤ٍٝـ ثب ٧ٞب٢٧ٖي ىٕشٖب٨٧بيي ؿ٤ٟ ٕدبُٝبٟ ٤٧ا٢ٙبٕدي، ٍاىيد٤   

١ي٣َي ا١شؾبٝي ٣ ا٤ٍٝ فٚبيَ ٣ مي٥َ ثدَاي افدالٛ هغدَ اُ ٣ٍد٤ؿ ٕدي٘ ٣ ى٣ٍ ٙديٟ اُ كدَيٜ        

دو٘ ث٤ٙ٣ٍَ ٣ ّبٍٕب٨٧بي آ٤ُٝٙي ىٍ ٝيآٍ ٣ٍٕشبيي  ٧ب٣ ٧ٞي٢غ٤ٍآ٤ُٝٗ ٧ٖٞب١ي ثب ٣ٍىهب٦١

س٤ا١ي هٖبٍر ٍا ّب٧٘ ى٧ي. ىٍ ٢ّدبٍ ايد٠ ٖٝدئ٦ٚ ا١ؼدبٛ فٞٚيدبر        ٣ فٚبيَي ٝي ثبٙي ٦ّ ٝي

س٤ا١دي ثدَ ٢ّشدَٗ هٖدبٍار ايد٠       اي ٣ ّبٍثَي ٝليق اُ اٍاضي ثب س٤ػ٦ ث٦ دشب١ٖي٘ آ٨١ب ٝي ٕب٥ُ

 ٢ٝغ٦َ  ٤ٝطَ ثبٙي.
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 تحلیل ساًص، سيضش ، صهیي لغضش :7-3

 

 اي ٍ صهیي لغضش حشوات داهٌِ: 1-7-3

 

٧ب ي ٖٝشقي اي٠  اي اُ ثاليبي عجيقي إز ٦ّ ٧َؿ٢ي ٍهياى آٟ ىٍ ىا٦٢ٝ كَّبر ىا٦٢ٝ

٧دبي ا١ٖدب١ي سٚدييي     ٣ٙي ثيٚشَ اُ ٕبيَ ثاليبي عجيقي سلز سدبطيَ ىقبٙيدز   ،دييي٥ ٠ْٞٝ إز

ى٧ي ٦ّ  ا٥ُ٣َٝ اي٠ ٍهدياى ىٍ امٚدت    اي  ١ٚبٟ ٝي ث٦ ع٤ٍي ٦ّ ثٍَٕي كَّبر ىا٦٢ٝ ،٤ٙى ٝي

ى٧ي.ثد٦   ٧بي عجيقي ثيٚشَي٠ اٍسجبط ٍا ١ٚبٟ ٝي ٧بي ا١ٖب١ي ٣ سنييَار ىٍ ٝليظ ٤ٝاٍى ثب ىقبٙيز

٣فبٝ٘ ا١ٖب١ي ٍا ىٍ ٢ّدبٍ   ٢بثـ فٚٞي ٦ٕ ىبّش٤ٍ ُٝي٠ ٢ٙبٕي،ّئ٤َٝى٤ٙ٤ّي٤١في ٦ّ ا٥ُ٣َٝ ىٍ ٝ

٢٢ّي.ث٦ ١لد٤ي ّد٦ ى٣ ىدبّش٤ٍ ُٝدي٠      ٧ٜ ث٦ ف٤٢اٟ ث٦ ف٤٢اٟ ف٤اٝ٘ اٝٚي اي٠ ٍهياى ٝقَىي ٝي

ٍا ىَا٧ٜ َّى٥ ٣ فبٝ٘ ا١ٖب١ي ٕدجت سٚدييي دييدي٥ ٣     ٢ٙبٕي ٣ ّئ٤َٝى٤ٙ٤ّي دشب١ٖي٘ اي٠ دييي٥

 ٝي ٤ٙى.ٍهياى آٟ 

ٗ  ٜ ٝدي ياي ٍا ثَ إبٓ ْٙ٘ ٣َٕفز آٟ ث٦ ا٤١اؿ ٝوشٚو سَٖد  ىا٦٢ٝكَّبر  ٧دبي   ٢٢ّدي ٣ ٣ٍ

سَي٠ سَٖيٜ ث٢يي عجَد٦ ث٢ديي كَّدبر ثدَ      ٝوشٚيي ثَاي سَٖيٜ ث٢يي آ٨١ب ٣ػ٤ى ىاٍى ٦ّ ٕبى٥

 ا١ي. ِٗ ،ٙنِٗ ٣ ٍيِٗ ١بٌٖٝاٍي ٙي٥يإبٓ َٕفز آ٨١بٕز ٦ّ  ه

ىَا٣اٟ ثَاي ايد٠ دييدي٥    ىاٍىثي٘ ١يِ إشقياى٧ي ٦ّ ىٍ إشبٟ  ٧بي ا١ؼبٛ َٕىش٦ ١ٚبٟ ٝي ثٍَٕي

 16ث٦ ع٤ٍي ّد٦ ىٍ ُٝدي٠ ٙندِٗ     ،٣ػ٤ى ىاٍى ٣ٍهياى آٟ ثب سٚيبر ػب١ي ١يِ ٧َٞا٥ ث٤ى٥ إز

َٕاة اسيبً اىشبى ّد٦  ّي٤ٚٝشَي ػبى٥ ١يَ  12ٙنِٗ ثٍِٕي ىٍ  ُٝي٠ 21ىٍ ٕبفز  84 ىهَىا

ٝشَ اُ اي٠  350يَ ّٚش٦ ٧َٞا٥ ث٤ى ٣ اس٤ٝجي٘ ث٦ ىاه٘ ى٥ٍ دَسبة ٙي١ي ٦ّ ثب يِ ١ 6ىٍ اطَ آٟ 

، هٖدبٍر  ثَ إبٓ ِٕاٍٗ ٕشبى ك٤اىص ميَ ٝشٍَجد٦ إدشبٟ    .ٝل٤ٍ اٝٚي ث٦ ّٚي سوَيت ٙي

  .#84هَىاى   18ث٤ى٥ إز$١ُ٣ٍب٦ٝ اعالفبر  ١بٙي اُ اي٠ كبىط٦ ثَاثَ ثب يْٞي ٝيٚيبٍى ٍيبٗ

ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝوشٞدبر  اي  ثٍِٓ ٤ٝػ٤ى ىٍ إشبٟ  كَّبر ىا٦٢ٝ،ثَاي سلٚي٘ اي٠ دييي٥ 

ا١ي .سقياى اي٠ دييي٥ ٦ّ ىٍ ٕب٨ٙبي اهيَ ىٍ إشبٟ  ػب١ٞبيي ٙي٥ GISػنَاىيبيي آ٨١ب ىٍ ٕيٖشٜ  

١ٚبٟ ىاى٥ ٙدي٥ إدز    #،3-17$٤ٍٝى ث٤ى٥ ٦ّ ٤ٍٝقيز آ٨١ب ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ 260ٍم ىاى٥ إز 

ى٧دي   ١ٚبٟ ٝدي  ٧ب ِٗ ٣ ٙنِٗ ٧ٖش٢ي.ثٍَٕي ٤ٍٝقيز اي٠ ٙنِٗي٧ب ثيٚشَ اُ ٤١ؿ ه .اي٠ ٍهياى

ىٍ ٝي اُ ايد٠   57ث٦ ع٤ٍي ٦ّ   ،٤ٙى ٦ّ اي٠ دييي٥ ثيٚشَ ىٍ ٍٖٞز ػ٤٢ثي إشبٟ ٝٚب٧ي٥ ٝي

ىٍٝي ىٍ ٨َٕٙشبٟ ١يَ ٝٚدب٧ي٥   13ىٍ ٝي ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٤ّط٣َ 15دييي٥ ىٍ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ،

٧ب ٍا ٙبٝ٘ ٝي ٤ٙى ٦ّ ٧ٖٞي ىٍ ١ي٦ٞ ػ٤٢ثي إدشبٟ   ٙنِٗ ىٍٝي ُٝي٠ ٤ٙ85ى ٦ّ َٕػٞـ  ٝي

٧دب ٍا ىٍ ٨َٕٙدشبٟ ٧دبي إدشبٟ ١ٚدبٟ       دَا٢ّ٘ ُٝي٠ ٙنِٗ#، 3-20$ا١ي ٤ٞ١ىاٍ ٙٞب٥ٍ ىاى٥ٍم 

 ى٧ي. ٝي
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 تشسسي ػَاهل سخذاد صهیي لغضش دس استاى  1-1-7-3

٧َ ٦ٕ فبٝ٘ ٤ٝطَ اي٠ دييي٥ يق٢ي ُٝي٠ ٢ٙبٕي ،ّئ٤َٝى٤ٙ٤ّي ٣ فبٝ٘ ا١ٖب١ي ىٍ ٙدْ٘  

 س٤اٟ ػٞقج٢يي ٤ٞ١ى. ي٘ ٤ٝط٧َٖش٢ي٦ّ ث٦ ع٤ٍ هال٦ٝ ث٦ َٙف ُيَ ٝيٕيَي آٟ  ىٍ إشبٟ اٍىث

 

 ػَاهل عثيؼي 

ٍي ىٍ ػ٤٢ة إشبٟ ٣ آٙشَإي٤ٟ ٣ ٤٧اُىٕي ٙديٞيبيي  ا٣ػ٤ى سْٚيالر آًٍي٠ ٣ آًٍ آ٣

ث٦ ٕجت اٍٚيٜ َٝع٤ة إشبٟ ٦ّ ٧بي ٍٕي ثَ ٣ٍي ٢ٕٔ ثٖشَ ٙي٥ إز  آ٨١ب ٕجت سْٚي٘ الي٦

.اي٠ ٙد٤ى  ٧دب ٝٚدب٧ي٥ ٝدي    ايي ٢ٝبٕجي ثَ ٣ٍي ٢ٕٔ ثٖشَ ىا٢ٝد٦ ٣ مٚج٦ ٤٧اُىٕي ٙيٞيبيي هبِّ

ٍسيبفبر ٣ػ٤اٟ ث٤ىٟ اث٦ ىٙي٘ ْٙ٘  ٣ا١ي  ٧بي دبئي٠ اٍسيبفبر سؼٞـ يبىش٦ ف٤ٞٝبًىٍ سَاُ سْٚيالر

٧ب ثب  ٣ ىا٦٢ٝ ٍا سْٚي٘ ىاى٥ ا١يْٙ٘  vثبٍيِ ٣  ي٧ب ى٥ٍ ٦ّ ٧ب ث٦ ٙلبػ ّئ٤َٝى٤ٙ٤ّيْي ٣ٍىهب٦١

٤ٙى سدب ا١دَّي دشب١ٖدي٘ ٙديييي ىٍ اطدَ       ١٤ٙي اي٠ اَٝ ٕجت ٝي ٝي ٙيت س٢ي ث٦ ى٥ٍ ٧ب ٝشٞ٘

ٟ سد٤ى٥ هدبُ ايؼدبى ٙد٤ى ّد٦ سلدز ١يد٣َي        ٧ُب ث٦ ٕجت ٣ ١ي٣َي ػبًث٦ ُٝي٠ ثَ ٣ٍي ىا٦٢ٝ

پراكنش زمين لغزش هاي استان به تفكيك شهرستان  (: پشاوٌص صهیي لغضش ّاي استاى تِ تفىیه ضْشستاى3-20ًوَداس)
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ٗ   ىٍ َٙايظ ع غْبُاٝ ٗ  جيقي ىٍكبٙز دبيياٍي ٝٚب٧ي٥ ٙد١٤ي، ٣ٙدي ٍيدِ ٧دبي ىدَا٣اٟ    ثدبٍ

ٟ ىٍ ى٤ٞٗ َٕٛ اْٝدبٟ ١يد٤ً ثغئدي    ثو٤ٞٛ اُ ٤١ؿ ثبٍٗ ثَىي ىٍ ُٖٝشبٟ ٣ ٣ًة سيٍيؼي آ

ٕبُى ٦ّ ىٍ ثَه٤ٍى ثب اليد٦ ميدَ ٍبثد٘     ٧بي ٍٕي ٍا ىَا٧ٜ ٝي آة ث٦ عجَبر ُيَي٠ هبُ ٣ الي٦

ى٢٧دي ّد٦ ٕدجت ّدب٧٘      ١ي٤ً ٍٕي ىٍ آٟ ػٌة ٣ كبٙز هٞيَي يب ٣ٍا١َٖايي ٍا ث٦ هبُ ٝدي 

 ٤ٙى. ١ي٣َي اٝغْبُ ٣  ث٦ سجـ آٟ اْٝبٟ كَّز س٤ى٥ اي هبُ ىَا٧ٜ ٝي

ت ثبال ث٦ ع٤ٍ ٝوشَٞ ْٙ٘ ٕيَي دييي٥ ٙنِٗ ٍا ثَ اطَ ف٤اٝ٘ عجيقدي ىٍ إدشبٟ   ٝغبٙ

 ى٧ي اٝب فٞ٘ ا١ٖب١ي ١يِ ىٍ سٚييي اي٠ دييي٥ ٤ٝطَ إز ٦ّ ث٦ َٙف ًي٘ إز.     ١ٚبٟ ٝي

 

 ػَاهل اًغاًي 

ٙد٤ى ٙدبٝ٘    فٞي٥ فبٝ٘ ا١ٖب١ي ٦ّ ث٦ ع٤ٍ ّٚي ٕجت سٚييي دييي٥ ُٝي٠ ٙندِٗ ٝدي   

٧دبي   ٧ب ٣ اىِاي٘ ٣ُٟ س٤ى٥ ثدَاي كَّدز،١ي٤ً آة اُ عَيدٌ ىقبٙيدز     ٦٢ٝثبٌٍٕاٍي  ثَ ٣ٍي ىا

٧ب إز .ثدَاي سقيدي٠ ٧دَ يدِ اُ      ؿب٨٧بي ػٌثي ىبضالة ٣ اكياص ػبى٥ ،ا١ٖب١ي ٝب٢١ي ٍُافز

٧بي ٤ٝػ٤ى ىٍ إشبٟ ثب ٧َيِ اُ دبٍاٝش٧َبي ىد٤ً   ٙنِٗ GISف٤اٝ٘ ى٤ً ثب إشيبى٥ اُ ٕيٖشٜ 

٧بي ٤ٝػ٤ى ىٍ إشبٟ ٧ٞجٖشٖي ٣  ى٧ي ٦ّ ٙنِٗ ١ٚبٟ ٝي كبٝ٘ اَٝ ،٣ٍي ٧ٜ ٌٕاٍي ٙي٥ إز

١ٚدبٟ ىاى٥    #3-18$٧بي ٤ٝػ٤ى ١ٚبٟ ٝيي٢٧ي ٦ّ ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ  اٍسجبط ٝق٢ي ىاٍي ٍا ثب ػبى٥

ٝشدَي   ٣2000 1000، ٧500دبي ٤ٝػد٤ى ىٍ ٙدقبؿ     ٙنِٗ،ٙي٥ إز .ثَاي سلٚي٘ ىٍيٌ دييي٥

# 3-21$ ٙددددٞب٥ٍ  شدبيغ ىٍ ٤ٞ١ىا٧ٍدبي  ٧ب ثَ إبٓ ٤١ؿ ػبى٥ ٧ب ثٍَٕي ٙي٥ إدز ّد٦ ١   ػبى٥

٧ب ثيٚدشَي٠   ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز .٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ ىٍ اي٠ ٤ٞ١ىا٧ٍب ٝٚوٜ إز ٙنِٗ#، 3-23سب$

َ  اُ ه٤ى ١ٚبٟ ٝيي٢٧ي ٦ّ ف٤ٞٝبً ػبى٥ ٧4بي ىٍػ٦  ١ِىيْي ٍا ثب ػبى٥ ٧دب ٣   ٧بي اٍسجبعي ثي٠ ٙد٨

ا١ي ٣ يب ثد٦ ىٙيد٘ ّٞجد٤ى     ىٍيٌ ث٤ى٧٥بي اعَاه ٧ٖش٢ي ٦ّ ث٦ ١ؾَ ٝي ٍٕي ىبٍي ٝغبٙقبر  آثبىي

٧ب دٔ اُ اكياص آ٨١ب ىي٤ا٧ٍبي ثبُىا١ٍي٥ ٢ٝبٕت ثَاي آ٨١ب عَاكي  افشجبٍار ٣ فيٛ ا٧ٞيز ػبى٥

ٙد٤ى ٣ ٙدَايظ ٍا    ٧ب ٝي ٧ب ٕجت ثَٗ دب٦٢ٙ ٙيت ىا٦٢ٝ ١ٚي٥ إز. اكياص ػبى٥ ىٍ دبي ىا٦٢ٝ

ي٠ ٣ٍ كشٞبًىٍ ايد٠ ١د٤اكي ثبيٖدشي    اُ ا ،ٕبُى اي ىٍ ٢ٝبعٌ ٖٝشقي ىَا٧ٜ ٝي ثَاي كَّبر ىا٦٢ٝ

 ىي٤ا٧ٍبي ثش٢ي ثبُىا١ٍي٥ اكياص ٤ٙى.  
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نمودار پراكنش لغزش ها در شعاع 500 متري جاده ها بر حسب نوع جاده

دَ درًج

9%

 ًس درًج

28%

پىج درًج

5%
ٍار درًج چ

58%

نمودار پراكنش زمين لغزش ها در شعاع 1000 متري بر حسب نوع جاده ها

دَ درًح

2%
 ًس درًج

25%

ٍار درًج چ

70%

پىج درًج

3%

 هتشي خادُ ّا تشحسة ًَع خادُ  500(: پشاوٌص لغضش ّا دسضؼاع 3-21ًوَداس)

 هتشي تشحسة ًَع خادُ ّا 1000ّا دس ضؼاع  (: پشاوٌص صهیي لغضش3-22ًوَداس)
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٧ب ٣ ١يد٤ً   ٖب٨٧بي ا١ٖب١ي ثَ ٣ٍي ىا٦٢ٝشاُ ف٤اٝ٘ ىيَٖ دييي٥ ُٝي٠ ٙنِٗ إشََاٍ ١٤ْٕ

٧دبي ٤ٝػد٤ى ىٍ إدشبٟ ىٍ     ٥  ٙنِٗىبضالة ؿب٨٧ب ث٦ افٞبً ُٝي٠ إز .ثَاي ثٍَٕي اي٠ دييي

   #3-24$ب٥ٍ ٞٝشَي ثٍَٕي  ٙي٥ ٦ّ كبٝ٘ اَٝ ىٍ ٤ٞ١ىاٍ ٙد  2000، 1000٣، 500، 200ٙقبؿ 

 ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز.

نمودار پراكنش زمين لغزش ها در شعاع 2000 متري برحسب نوع جاده

 دَ درًج

6%

ًس درًج

29%

ٍار درًج چ

57%

پمج درًج

8%

دار ٌا آبادي پيراُمن در لغسش زميه پراكىص ُم ن

1000متري

20%
500متري

4%
متري 200

1%

متري 2000

75%

 هتشي تشحسة ًَع خادُ  2000(: پشاوٌص صهیي لغضش ّا دسضؼاع 3-23ًوَداس)

 (: پشاوٌص صهیي لغضش دس پیشاهَى آتادي ّا3-24ًوَداس)



132

ٝشدَي   ٧200ب ىٍ ٙدقبؿ   ىٍٝي اُ ٙنِٗ 1ىَظ  ،٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ ىٍ ٤ٞ١ىاٍ ٝٚوٜ إز

ِ  ١٤ٙ4ي ٣  آثبىي ٧ب ٝٚب٧ي٥ ٝي سد٤اٟ   ٝشدَي آ٨١دب ٧ٖدش٢ي ّد٦ ٝدي      500ىٍ ٙدقبؿ   ىٍٝي ١يد

سد٤اٟ   ٧ب ٍا ثد٦ ٕد١٤ْشٖب٨٧بي ا١ٖدب١ي ٝدي     ث٢بثَاي٠ سقياى ّٞي اُ ٙنِٗ ،٧بي ٤ٝطَ ىا١ٖز ٙقبؿ

٧دب ؿد٤ٟ ىٍ ٝلد٘ ١ُديٕي      ١ٖجز ىاى .اٝب آ١ـ٦ ىٍ اي٠ ٝيبٟ ٨ٜٝ إز اي٠ إز ٦ّ اي٠ ٙنِٗ

٣ ثبيٖشي ٕدَيقبً ىٍ ٝد٤ٍى ْٝب١يدبثي     ى٢٧ي هٖبٍار ١بٙي اُ آ٨١ب ُيبى ه٤ا٧ي ث٤ى ا١ٖب٨١ب ٍم ٝي

سَا٣ُع ٣  ،٤ٍٝر ٕيَى ٦ّ اُ اي٠ ٝيبٟ ث٦ ٣ٍٕشب٧بي ىٝيٗ فبػ٘ػييي ثَاي اي٠ ٣ٍٕشب٧ب اٍياٛ 

 س٤اٟ اٙب٥ٍ ٤ٞ١ى. ٕيال١ي٣ُ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ٝي

 ىٍ ٨َٙ َٕٝي ١يِ ث٦ ىٙي٘ ْٙ٘ اٍسيبفبر ٣ ٧٤ّٖشب١ي ث٤ىٟ ٢ٝغ٦َ ٣ ٕٖشَٗ ٨َٙ ثد٦ 

سي ٙي٥ ّد٦  اهٖبٍ ث٣َُ ٤ٙى ٦ّ ٕجت ٧بيي ٝٚب٧ي٥ ٝي ٝلالر ٙنِٗ اٍسيبفبر ىٍ ثقضي ٕٞز

س٤اٟ اٙب٥ٍ ٤ٞ١ى ٦ّ ٧ٖٞي ثَ اطَ  اُ اي٠ ٝيبٟ ث٦ ٝل٦ٚ ٤ّس٘ آثبى،ثي٘ آثبى، ٣ دٚز ثيٞبٍٕشبٟ ٝي

هب١د٦   250ىاى٥ ا١ي.ٙنِٗ ٝل٦ٚ ٤ّس٘ آثبى ٕجت سوَيت كدي٣ى   اكياص اث٢ي٦ ثَ ٙيج٨بي س٢ي ٍم

 ٣ هٖبٍار ٙييي ٝبٙي ث٦ ٧َٞا٥ ىاٙش٦ إز. َٕىيي٥ ٦ّ ٍٍٜ ثباليي ث٤ى٥ 
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 : تحلیل هَلؼیت اللیوي  4

 

 

 

 

 

 : تحلیل خشياًات خَي )تَدُ ّاي َّا(1-4

 

٢ٝغ٦َ ٙٞبٗ مَة ٤ٍّٚ ٙبٝ٘ آًٍثبيؼبٟ، إدشبٟ اٍىثيد٘ ٣ ٍٖدٞش٨بي مَثدي كبٙدي٦       

ٍدَاٍ  ػ٤٢ثي ىٍيبي هٍِ ىٍ ى٤ٞٗ ٝوشٚو ٕبٗ سلدز سدبطيَ ٕد٦ ػَيدبٟ فٞدي٥ آة ٣ ٧د٤ايي       

ٕي١َي. ٣يْٕي٨بي اي٠ ٦ٕ ػَيبٟ آة ٣ ٤٧ايي ثب يْييَٖ ٝشيب٣ر ث٤ى٥ ٣ ٧دَ يدِ اُ آ٨١دب ثد٦      ٝي

 اػشٞبفي َٝىٛ اي٠ ٢ٝبعٌ سبطيَ ٝي ٌٕا١ٍي.  –٦١٤ٕ اي ثَ ٍّيٜ اٍٚيٞي ٣ ١ُيٕي اٍشٞبىي 

ثٍَٕي٨بي ٕي٤٢دشيْي ٝٚوٜ ٕبهش٦ إز ٦ّ إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ ى٤ٞٗ َٕى ٣ َٕٛ ٕبٗ  

 ى٥ ٧بي ٤٧اي ٝشقيىي إز. ثٖشَ فج٤ٍ س٤

إدز ّد٦ اُ ىٙدش٨بي    « س٤ى٥ ٤٧اي ٕديجَي »١وٖشي٠ س٤ى٥ ٤٧اي ٤ٝطَ ثَإشبٟ اٍىثي٘،  -

دَثَه ٣  ين  ُى٥ ٕيجَي اُ ٝب٨٧بي ا٣ٗ دبييِ اُ ٙٞبٗ ًَٙ ٤ٍّٚ ٣اٍى ٧َُٝبي ايَاٟ 

ٙي٥ ٣ دٔ اُ عي ىٍيبي هٍِ ٣ ّٖت ٍع٤ثز ّبىي اُ آٟ ، ثَد٦٢٨ ٣ٕيقي اُ ّٚد٤ٍ ٣  

ٍىثي٘ سبطيَ ٌٕاٙش٦ ٣ ىٍ ٤١اكي ػ٤٢ة، َّٝدِي ٣ كشدي ىٍ ددب٥ٍ اي ٝد٤اٍى ىٍ     إشبٟ ا

ٙٞبٗ إشبٟ ث٦ ٤ٍٝر َٕٝب ٣ يوج٢يا٨١بي هِٚ ؽب٧َ ٝي ٙد٤ى. ٍيِٙد٨بي ١بٙدي اُ    

 ىقبٙيز آٟ ف٤ٞٝبً ىٍ ٍبٙت ٍيِٗ ثَه ٝي ثبٙي. 

ز إز ّد٦ ثدب ٝب٧يد   « س٤ى٥ ٤٧اي ٝييشَا٦١ اي»ى٣ٝي٠ س٤ى٥ ٤٧اي ٤ٝطَ ثَإشبٟ اٍىثي٘  -

ثلَي ٣ ٝقشيٗ، ٍي٨ِٙبي ه٤ى ٍا ىٍ اٍسيبفبر سَّي٦ ٣ اٍسيبفبر ُإدَٓ ٣ آًٍثبيؼدبٟ   

مَثي آمبُ ٣ اُ ٕٞز مَة ٣اٍى إشبٟ اٍىثي٘ ٝي ٤ٙى. اي٠ ػَيبٟ آة ٣ ٤٧ايي، فبٝ٘ 

اٝٚي ثب١ٍيٕي٨بي إشبٟ ٣اٍـ ىٍ ٙٞبٗ مَة ٣ مَة ٤ٍّٚ ٝي ثبٙي ٣ ثدب ٣ٍ٣ى آٟ ثد٦   

٤ا ىٍ ٝب٨٧بي َٕى ٕبٗ سقيي٘ يبىش٦ ٣ ٍع٤ثز ٤٧ا اىِاي٘ ايَاٟ ٣ إشبٟ اٍىثي٘، ىٝبي ٧

ٝي يبثي ٣ ثب١ٍيٕي٨بي ١ٖجشبً ٢ٝؾٞي ٧َٞا٥ ثب ػج٦٨ ٧بي َٕٛ ىٍ ٖٝيَ كَّز اي٠ ػَيبٟ 

ػ٤ي ١بُٗ ٝي َٕىى. اي٠ ػَيبٟ ّٜ ىٚبٍ ػ٤ي ىٍ ثب١ٍيٕي٨بي إشبٟ اٍىثي٘ ىاٍاي ٨ٕٜ 

 ٨ٝٞي ٝي ثبٙي. 
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إدز  « ػَيبٟ اعٚٔ ٙٞبٙي يب إدْب١يي٢ب٣ٍي »ي٘ ٤ٕٝي٠ س٤ى٥ ٤٧اي ٤ٝطَ ثَإشبٟ اٍىث -

٦ّ ثب ٣يْٕي٨بي ٤٧اي َٕى ٧َٞا٥ إز. اي٠ ػَيبٟ ػ٤ي ىٍ سٞبٝي ا٣ٍدب ٍي٨ِٙبي ٨ٝٞي 

ٍا ا١ؼبٛ ىاى٥ ٣ اُ عَيٌ ٙٞبٗ ٣ ٙٞبٗ مَة ٣اٍى ايَاٟ ٙي٥ ٣ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ثب ٣ٍ٣ى 

 ٝي َٕىى. آٟ َٕٝبي ٙييي ٣ ٍي٨ِٙبي ػ٤ي ٢ٝؼٞي ىٍ ٍبٙت ٍيِٗ ثَه ؽب٧َ 

 

 : خشياًات خَي صهستاًِ 1-1-4

 

س٤ى٥ ٧بي ٤٧ا ٣ ٕيٖشٜ ٧بي ٤٧ا٢ٙبٕي ٦ّ ىٍ ٝب٨٧بي َٕى ثَإشبٟ اٍىثيد٘ سدبطيَ ٝدي     

 ٌٕاٍى ث٦ ع٤ٍ هال٦ٝ ث٦ َٙف ُيَ إز: 

٦ّ اُ عَه ٙٞبٗ ًَٙ ٣ ًَٙ ددٔ اُ فجد٤ٍ اُ    (CP)ٍب٥ٍ اي  –س٤ى٥ ٧بي ٤٧اي ٍغجي  -

٢ي. ٣ُٗ ثبى َٕى ٙٞبٙي اي٠ ػَيدبٟ ػد٤ي، ىٝدبي    ىٍيبي هٍِ ث٦ إشبٟ اٍىثي٘ ٝي ٍٕ

٤٧ا ٍا ث٦ َٕفز ّب٧٘ ىاى٥ ٣ ثو٨ٚبي َٝسيـ إدشبٟ اٍىثيد٘ ٣ كشدي ٙدٞبٗ مدَة ٣      

 ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ُيَٝيَ ىٍ ٝقَٟ َٕٝب ٍَاٍ ٝي ى٧ي.  40مَة ٤ٍّٚ ٍا سب كي٣ى 

ٕدشبٟ  ٦ّ اُ عَه ٍيَبُ ثد٦ ٢ٝغَد٦ آًٍثبيؼدبٟ ٣ ا    (CA)ٍب٥ٍ اي  –بٟ ٖٙس٤ى٥ ٤٧اي ٙٞب -

 ي. ١اٍىثي٘ ١ي٤ً َّى٥ ٣ ثٍَّيٜ اٍٚيٞي آٟ سبطيَ ٝي ٌٕاٍ

٦ّ دٔ اُ دي٤ٞىٟ ىٍيبي ٕيب٥ اُ ثو٘ ٙدٞبٗ مَثدي    (mP)ىٍيبيي  –س٤ى٥ ٤٧اي ٍغجي  -

 ٣اٍى ٢ٝغ٦َ ٣ إشبٟ اٍىثي٘ ٝي ٤ٙى. 

س٤ى٥ ٤٧اي ٝييشَا٦١ اي ٦ّ ثب ٣يْٕي٨بي َٕٛ ٣ َٝع٤ة اُ َِّٝ ّٜ ىٚبٍ ٣ ٕي٤ْٟٚ ٕبُ  -

 ا٦١ اُ ٕٞز مَة ث٦ ٢ٝغ٦َ ٣اٍى ٝي ٤ٙى. ىٍيبي ٝييشَ

 ٦ّ اُ ٕٞز مَة ٢ٝغ٦َ ٍا ٝشبطَ ٝي ٕبُى. (mT)ىٍيبيي  –س٤ى٥ ٤٧اي كب٥ٍ اي  -

 

 خشياًات خَي تاتستاًِ  :2-1-4

 

س٤ى٥ ٧بي ٤٧ايي ٦ّ ىٍ ىٞ٘ سبثٖشبٟ ٣ ٝب٨٧بي َٕٛ ٕبٗ إشبٟ اٍىثيد٘ ٍا سلدز سدبطيَ     

 ٍَاٍ ٝي ى٢٧ي ث٦ َٙف ُيَ ٝي ثب٢ٙي. 

ثب ٢ٝٚبء آ٦ٍّ٣ُ اُ عَيٌ ٙٞبٗ مَة ٣اٍى ٢ٝغَد٦   (mT)ىٍيبيي  –٤٧اي كب٥ٍ اي س٤ى٥  -

 ٤ٙى.  ٝي

ثب ٝجيا ٝلَاي ثٍِٓ اىَيَب ّد٦ اُ ٕدٞز ػ٢د٤ة     (cT)ٍب٥ٍ اي  –س٤ى٥ ٤٧اي كب٥ٍ اي  -

 مَثي ٣اٍى ٢ٝغ٦َ ٝي ٤ٙى. 
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٧ٍبي ٢ٝٚبء فٞي٥ ثب١ٍيٕي٨بي إشبٟ اٍىثي٘، ػَيب١بر ػ٤ي َٝع٤ثي إز ٦ّ ٧َٞا٥ ثب ّدٜ ىٚدب  

٨ٝبػَ اُ ٍغبؿ ػنَاىيبيي مَثي، اُ عَيٌ سَّي٦، ٤ٍٕي٦، ىٍيبي ٕيب٥ ٣ ٝلَاي ّجيدَ اىَيَدب ثد٦    

 ٢ٝغ٦َ ٣اٍى ٝي ١٤ٙي. 

 

 تاثیشات خشياًات خَي حاون تشاستاى دس دٍسُ ػثَس فصل سشد تِ فصل گشم سال :3-1-4

 

ي ٝي ٌٕا١ٍي. ّٜ ىٚب٧ٍبي ٤ٕىا١ي ىٍ ٢ٝبعٌ ٝوشٚو إشبٟ اٍىثي٘، اطَار ٝشيب٣سي ثَػب 

اي٠ ّٜ ىٚب٧ٍب ىٍ ٝب٨٧بي آهَ ُٖٝشبٟ ٣ ا٣اي٘ ث٨بٍ ىٍ ٢ٝبعٌ َِّٝي إشبٟ اٍىثيد٘ ثيٚدشَي٠   

ي، ث٦ ع٤ٍي ٦ّ ىٍ ٧َ٨ٙبي اٍىثي٘ ٣ هٚوبٗ ث٦ ٤ٍٝر ٣ُٗ ثبى ٕدَٛ ٧ٞدَا٥ ثدب    ١ٍهياى ٍا ىاٍ

٧َٞا٥ ثب َٕى٣مجبٍ ٣ ىٍ دبٍٓ آثبى، ْٝٚي٠ ٨َٙ، َٕٝي ٣ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ث٦ ٤ٍٝر ٍٕجب٧ٍبي دَا٢ّي٥ 

ٍفي ٣ ثًَ اطَ ٝي ٌٕاٍى. ػَيب١بر ى٤ً دٔ اُ ٍٕييٟ ث٦ اٍىثي٘ ىٍ كبٙي٦ ػ٤٢ة مَثدي ّد٥٤   

ٕجالٟ ٣ ىٍ ٝق٤ى ث٦ اٍسيبفبر ٕجالٟ، ددٔ اُ ثب١ٍديٕي ٍع٤ثدز هد٤ى ٍا اُ ىٕدز ىاى٥ ٣ ثد٦       

٤ٍٝر ٤٧اي هِٚ ٣ َٕٛ اُ ىا٦٢ٝ ٧بي ػ٤٢ة ٍَٙي ٕجالٟ َٕاُيَ ٙي٥ ٣ ىٍ ٍٕييٟ ث٦ ٨َٙ 

ىٍ اي٠ ٨َٙ ٝي ٤ٙى. اُ ١٤ٞ١د٦ ثبى٧دبي    َٕٝيؾفض ٣ُٗ ثبى ػ٤٢ة مَثي ثب ١بٛ ٝلٚي اٍىثي٘ ثب

اٙب٥ٍ َّى  1383-1382ًَّ ٙي٥ ٝي س٤اٟ ث٦ ٣ُٗ ثبى٧بي ثٖيبٍ ٙييي عي إي٢ي ٝب٥ ٕب٨ٙبي 

 ٦ّ ثبفض ايؼبى هٖبٍار ُيبى ىٍ ٨َٕٙشب٨١بي اٍىثي٘ ٣ ْٝٚي٠ ٨َٙ َٕىيي. 
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 ٌذاى تحلیل دها ٍ تؼذاد سٍصّاي يخث:2-4

 

ثب إدشيبى٥ اُ اعالفدبر ٣ آٝدبٍ ٤ٝػد٤ى ىٍ ايٖدشٖب٨٧بي ٕدي٤٢دشيِ، اٍٚديٜ ٢ٙبٕدي ٣          

ىٍ اٍسجبط ثدب ى٣ ددبٍاٝشَ    1365-1384سجوي٢َٕؼي ٣اٍـ ىٍ إشبٟ عي ى٥ٍ٣ آٝبٍي ثيٖز ٕب٦ٙ 

اٍٚيٞي ىٝب ٣ سقياى ٧ُ٣ٍبي يوج٢ياٟ هال٦ٝ اي اُ سلٚي٘ ٤ٍٝر َٕىش٦ ىٍ اي٠ ٝغبٙق٦ ث٦ َٙف 

 ٙي: ُيَ ٝي ثب

 

 : هیاًگیي حذالل دهاي هاّیاًِ ٍ سالیا1-2-4ًِ

 

ىٍػد٦   -٣7/5   -8/5ىٍ إشبٟ اٍىثي٘، ث٠ٞ٨ ٝدب٥ ٣ ىي ٝدب٥ ثد٦ سَسيدت ثدب ٝيدب١ٖي٠        

 َٕاى، َٕىسَي٠ ٝب٨٧بي ٕبٗ ٝي ثب٢ٙي. ٕب١شي

ٝيدب١ٖي٠ كدياٍ٘ ىٝدبي ٕدبٙيب٦١ إدشبٟ، ٨َٕٙدشب٨١بي ٙدٞبٙي إدشبٟ          1ثَإبٓ ٦َٚ١ 

ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ىٍ ٕبٗ ٍا ىا١ٍي.  8ىٝبي ثبالسَ اُ  ٤اٍ ٣ ثو٨ٚبيي اُ َٕٝي# ،آثبى، ثي٦ٚ ٕ دبٍٓ $

ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى  3سب  0ىاٍاي كياٍ٘ ىٝبي ٕبٙيب٦١  ػ٤٢ة إشبٟ ٣ اٍسيبفبر ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ،

   ٝي ثب٢ٙي. َٕىسَي٠ ٢ٝبعٌ إشبٟ ، ٤١اكي ٢ٝشوي ث٦ ٥٤ّ ٕجالٟ ٝدي ثبٙد٢ي ّد٦ ىٍ آٟ ١د٤اكي،    

ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ١يِ ىَاسَ ٝي ٣ٍى. ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثيد٘ ٣ ١د٤اكي    -4ٕبٙيب٦١ اُ كياٍ٘ ىٝبي 

 ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ىٍٕبٗ ٝي ٍٕي. 5/2َِّٝي إشبٟ، كياٍ٘ ىٝب ث٦ كي٣ى  

 

 : حذالل دهاي هغلك سالیا2-2-4ًِ

  

 30ايٖشٖب٥ ٕي٤٢دشيِ اٍىثي٘ َٕىسَي٠ ىٝب ٍا عي  ىٍ ثي٠ ايٖشٖب٨٧بي ٤٧ا٢ٙبٕي إشبٟ، 

ىٍػ٦ ٕب١شي ٕدَاى   -8/33ٗ ٌٕٙش٦ ىاٙش٦ إز. ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥  كياٍ٘ ٝغٌٚ ىٝبي ٣ٍُا٦١ ٕب

 ث٦ طجز ٍٕيي٥ إز. 1367ىٍ ث٠ٞ٨ ٝب٥ ٕبٗ

، 1375ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ىٍ ث٠ٞ٨ ٝب٥ ٕدبٗ   -5/31ىٍ ايٖشٖب٥ ٧بي ٕي٤٢دشيِ هٚوبٗ  

ىٍػد٦   -12ثدبى  ٣ ىٍ ددبٍٓ آ  1379ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ىٍث٠ٞ٨ ٝب٥ ٕدبٗ   -18ىٍ ٖٝٚي٠ ٨َٙ

 ث٦ طجز ٍٕيي٥ إز. 1372ٕب١شي َٕاى ىٍث٠ٞ٨ ٝب٥ ٕبٗ 

ٝشَي ث٦ ٣ي٥ْ ّد٥٤ ٕدجالٟ $ثدب اٍسيدبؿ      3000ىٍ ٤١اكي اُ إشبٟ ٦ّ اُ اٍسيبفبر ثبالي  

 ٝشَ# ٍبفيسبً كياٍ٘ ٝغٌٚ ىٝبي ٣ٍُا٦١ اُ َٝبىيَ ثيٚشَي ثَه٤ٍىاٍ إز. 4811

                                                 
 # ِٕاٍٗ ٤٧ا٢ٙبٕي1ىٍدي٤ٕز ٙٞب٥ٍ $ 1
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 ِ : هیاًگیي حذاوثش دهاي هاّیاًِ ٍ سالیا3-2-4ً

 

ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى  ٣28  4/28َٝىاى ٣ سيَ ثب ٝيب١ٖي٠ ثَإبٓ ثٍَٕي٨بي ٤ٍٝر َٕىش٦ ، 

 َٕٝشَي٠ ٝب٨٧ب عي ٕبٗ ٝي ثب٢ٙي.

ثَإبٓ ٦َٚ١ كياّظَ ىٝبي ٕبٙيب٦١، ٨َٕٙشب٨١بي ٙٞبٗ إشبٟ $ دبٍٓ آثبى، ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ٣  

 اى ىٍ ٕبٗ ٍا ىا١ٍي.ىٍػ٦ ٕب١شي َٕ 20اٙي  18ثو٨ٚبيي اُ مَة ٨َٕٙشبٟ َٕٝي#، ىٝبي ثي٠ 

 18سب  17ىٍ ػ٤٢ة مَثي إشبٟ ٣ ٤١اكي دٖز ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ، كياّظَ ىٝبي ٕبٙيب٦١  

 ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ٝي ثبٙي.

ىٍػد٦ ٕدب١شي ٕدَاى ٣ ىٍ     7ىٍ ٤١اكي ٢ٝش٨ي ث٦ ّد٥٤ ٕدجالٟ، كدياّظَ ىٝدبي ٕدبٙيب٦١       

ب١شي ٕدَاى ىٍ ٕدبٗ   ىٍػ٦ ٕد  ٨ٙ15َٕشبٟ اٍىثي٘ ٣ ٤١اكي َِّٝي إشبٟ كياّظَ ىٝب ىٍكي٣ى 

 ِٕاٍٗ ٙي٥ إز.

 

 حذاوثش هغلك دهاي سٍصاًِ :4-2-4

 

ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ، ٤ٍ٣ؿ ىٝب٧بي ثبال ىٍ ٝب٨٧بي َٕٛ ٕبٗ ٍبث٘ س٤ػ٦ إز، ؿ٢ب٦ْ١ ٤ٍ٣ؿ  

ىٍػد٦  ٣5/42  1377ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ىٍ ايٖدشٖب٥ ٝٚديَاٟ ىٍ ٕدبٗ     44كياّظَ ٝغٌٚ ىٝبي 

 ث٦ طجز ٍٕيي٥ إز. 1368ٍ ٕبٗ ٕب١شي َٕاى ىٍ ايٖشٖب٥ ىي٣َُآثبى ى

ىٍػ٦ ٕب١شي ٕدَاى ىٍ   41ىٍ ايٖشٖب٥ ٕي٤٢دشيِ دبٍٓ آثبى كياّظَ ٝغٌٚ ىٝبي ٣ٍُا٦١  

ىٍايٖدشٖب٥   1382ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى، ىٍ ٕدبٗ   8/39، ىٍ ايٖشٖب٥ ٕي٤٢دشيِ اٍىثي٘ 1379ٕبٗ 

ٖي٠ ٙد٨َ  ٣ ىٍ ايٖشٖب٥ ٕدي٤٢دشيِ ٝٚد   1370ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ىٍٕبٗ  35ٕي٤٢دشيِ هٚوبٗ 

 ِٕاٍٗ ٙي٥ إز. 1382ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ىٍ ٕبٗ  4/37

 

 هیاًگیي دهاي هاّیاًِ ٍ سالیاًِ :5-2-4

 

َٕٝشَي٠ ٢ٝبعٌ إشبٟ ثب إش٢بى ث٦ ٦َٚ١ ٧ٞيٝب، ٨َٕٙشب٨١بي ٙٞبٙي إشبٟ $دبٍٓ آثبى،  

 13ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ٣ ثو٨ٚبيي اُ مَة ٨َٕٙشبٟ َٕٝي# ٝي ثبٙي ٦ّ ىٍ اي٠ ٢ٝبعٌ، ىٝبي ٧د٤ا ثدي٠   

ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ٝشنيَ إز. ىٍػ٤٢ة مَة إشبٟ ٣ ٤١اكي دٖز ٨َٕٙدشبٟ هٚودبٗ،    15اٙي 

ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ٝي ثبٙي، ىٍ كبٙي ّد٦ ىٍٙدًَ ٣ اٍسيبفدبر     11سب  10ٝش٤ٕظ ىٝبي ٕبٙيب٦١ 

ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ِٕاٍٗ ٙي٥ إدز. ٕدَىسَي٠    8سب  ٨ٙ6َٕشبٟ هٚوبٗ ىٝبي ٕبٙيب٦١ ٤٧ا ثي٠ 
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ىٍػد٦ ٕدب١شي ٕدَاى ٣     1ىٍ ٤١اكي ٢ٝش٨ي ث٦ ٥٤ّ ٕجالٟ ثب ٝش٤ٕظ ىٝبي ٕبٙيب٦١  ٢ٝبعٌ إشبٟ ،

 ٕب٧ي دبيي٠ سَ اُ آٟ ٝي ثبٙي.

ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ىٍ  5/8ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٣ ٤١اكي َِّٝي إشبٟ اي٠ ىٝب ث٦ كي٣ى  

 ٕبٗ ٝي ٍٕي.

 

 ستاىد سخِ يا تیص اصآى دس ا 21تؼذاد سٍصّاي تا حذالل دهاي هساٍي  :6-2-4

 

ىٍ ٤١اكي َِّٝي إشبٟ ؿ٢ي٠ ىٝبئي ث٦ ١يٍر اسيبً ٝي ا ىشي ٣ ىٍ ٤١اكي ػ٤٢ثي إشبٟ  

٣ٍُ ىٍٝب٨٧دبي سيدَ ٣ ٝدَىاى،     ٣ٍ30ُ سؼب٣ُ ١ٞي ٢ّي. اٝب ىٍ ٙٞبٗ إشبٟ، ىٍٝؼٞد٤ؿ سدب    2اُ 

 ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ٣ يب ثيٚشَ اُ آٟ ٧ٜ ٝي ٍٕي.21كياٍ٘ ىٝبي ٤٧ا ث٦ 

 

 دسخِ يا ووتش اص آى دس استاى -4حذالل دهاي هساٍي : تؼذاد سٍصّاي تا 7-2-4

 

ىٍ ٤١اكي َِّٝي ٣ ث٦ ٣ي٥ْ ػ٤٢ثي إشبٟ، ؿ٢ي٠ ىٝبئي ٦ٞ٧ ٕب٦ٙ ث٦ ٣ى٤ٍ اسيبً ٝي اىشي،  

٣ٍُ ىٍ ٕبٗ ٧ٜ ٝي ٍٕي. اٝب ىٍٙٞبٗ إشبٟ  80ث٦ ع٤ٍي ٦ّ ىٍ ٤١اكي ػ٤٢ثي إشبٟ ث٦ ثي٘ اُ 

 ٣ٍُ ١ٞي ٍٕي. 15ٞشَ اُ آٟ#، ث٦ ثي٘ اُ ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ٣ يب ّ -4كياٍ٘ ىٝبي ٤٧ا $

ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ٣  1/15ىٍ اي٠ إشبٟ، كياّظَ ىٝبي ٕبٙيب٦١ إشبٟ ثَاثَ  ث٦ ع٤ٍ ّٚي ، 

ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى إز ٦ّ اي٠ اَٝ كدبّي اُ إدشيالي ٧د٤اي ٕدَى ىٍ إدشبٟ       4/6كياٍ٘ آٟ 

٦َٚ١ ٧بي َٝث٤ع٦ ٦ّ ىٍ دي٤ٕدز  اٍىثي٘ إز. ثب ١ٖب٧ي ث٦ ػيا٣ٗ َٝث٤ع٦ ث٦ دبٍاٝش٧َبي ىٝب ٣ 

#، ِٕاٍٗ ٤٧ا٢ٙبٕي اٍاي٦ َٕىيي٥، ٝالكؾ٦ ٝي َٕىى ٦ّ َٕٝشَي٠ ٤١اكي إدشبٟ ٣اٍدـ   1ٙٞب٥ٍ $

ىٍ ٙٞبٗ إشبٟ ث٤ى٥ ٦ّ ٧َؿ٦ ث٦ ٕٞز ػ٤٢ة إشبٟ دي٘ ٝي ٣ٍيٜ اُ ىٝبي ٕدبٙيب٦١ ٣ َٕٝدي   

 ٤٧ا ّبٕش٦ ٝي ٤ٙى.

 

 دسخِ يا ووتش اص آى دس استاى: تؼذاد سٍصّايي تا حذاوثش دهاي هساٍي صفش 8-2-4

 

كياّظَ ىٝبي ٖٝب٣ي ٝيَىٍػ٦  ى٤١ٍاكي َِّٝي ٣ ث٦ ٣ي٥ْ ػ٤٢ثي إشبٟ ، ؿ٢ي٠ ىٝبيي $ 

٣ٍُ اسيبً ٝدي اىشدي، اٝدب ىٍ ٙدٞبٗ إدشبٟ،       32سب  ٦ٞ٧24 ٕب ٦ٙ ثب ىَا٣ا١ي كي٣ى  يبّٞشَ اُ آٟ#،

 ٣ٍُ ىٍ ٕبٗ ٝي ثبٙي. 10اُ كياّظَ ىٝبي ٤٧ا$ ٝيَ ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ٣ يب ّٞشَ اُ آٟ# ، ّٞشَ 
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 دسخِ يا تیص اص آى دس استاى 30: تؼذاد سٍصّايي تا حذاوثش دهاي هساٍي 9-2-4

 

ىٍػد٦ ٣   30ىٝب٧بي ثبال $ ى٤١ٍاكي َِّٝي إشبٟ$٨َٕٙشب٨١بي اٍىثي٘ ٣ ٖٝٚي٠ ٨َٙ# ، 

٣ ٙدٞبٗ  ثي٘ اُ آٟ#، ّٞشَ اُ ىيَٖ ١َبط إشبٟ اسيبً ٝي اىشي ٣ ٧َؿ٦ ث٦ عَه فَض٨بي ثبالسَ 

إشبٟ ٝي ٣ٍيٜ، ٍهياى اي٠ ٤١ؿ ىٝب٧ب ثيٚشَ ٝي ٤ٙى، ث٦ ع٤ٍي ٦ّ ىٍ ٙٞبٙي سدَي٠ ٨َٕٙدشبٟ   

ىٍػ٦ يب ثي٘ اُ آٟ# ٦ٞ٧ ٕدب٦ٙ ثدب    30إشبٟ $دبٍٓ آثبى#، ؿ٢ي٠ ىٝبيي $كياّظَ ىٝبي ٖٝب٣ي 

٣ٍُ اسيبً ٝي اىشي. ىٍ ػ٤٢ة مَثي إدشبٟ ىٍ ٝؼدب٣ٍر ٨َٕٙدشبٟ ّد٤طَ ثدب       90ىَا٣ا١ي كي٣ى 

 ٣ٍ50ُ ٣ ثي٘ اُ آٟ سدب كدي٣ى    30شبٟ ٝيب٦١ اُ إشبٟ آًٍثبيؼبٟ، سقياى ٧ُ٣ٍبي ٖٝب٣ي ٨َٕٙ

٣ٍُ ىٍٕبٗ ٧ٜ ٝي ٍٕي ٣ اي٠ ١ٚبٟ ى٢٧ي٥ آٟ إز ٦ّ اكشٞبٗ ٍهياى كياّظَ ٝغٌٚ ىٝب ىٍاي٠ 

 ١َبط ثيٚشَ إز.

 

 : تؼذاد سٍصّاي يخثٌذاى10-2-4

 

ىٍػد٦   1ٟ ثب ٝش٤ٕظ ىٝبي ٕبٙيب٦١ ىٍ ٤١اكي ٢ٝش٨ي ث٦ ٥٤ّ ٕجال َٕىسَي٠ ٢ٝبعٌ إشبٟ، 

 ثبٙي.  ٣ٍُ ىٍ ٕبٗ ٝي 210ٕب١شي َٕاى ٣ ٕب٧ي دبيي٠ سَاُ آٟ ٣ سقياى ٧ُ٣ٍبي يوج٢ياٟ ىٍ كي٣ى 

٣ٍُ ىٍٕدبٗ ٝدي ٍٕدي.     130ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٣ ٤١اكي َِّٝي إشبٟ، يوج٢ياٟ سدب   

٧ُبي يوج٢ياٟ ىٍ ٕبٗ ٍا ٨َٕٙشب٨١بي ٙٞبٙي إشبٟ$ دبٍٓ آثبى ٣ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ# ، ّٞشَي٠ سقياى ٣ٍ

٣ٍُ  150ىا١ٍي. ػ٤٢ة إشبٟ ، اٍسيبفبر ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ٣ ٧ٜ ؿ٢ي٠ مَة ٨َٕٙشبٟ ّد٤طَ سدب   

ىٍ ٕبٗ يوج٢ياٟ ىا١ٍي. يوج٢ياٟ ىٍ ٢ٝبعٌ َِّٝي ٣ ػ٤٢ثي إشبٟ اُ ا٣اهَ ٨َٝٝدب٥ آمدبُ ٣ سدب    

 ا٣اي٘ ى٣ٍَىي٠ ٕبٗ ثقي سيا٣ٛ ٝي يبثي.
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 شق ٍ پَضص اتشؼٍ ت تحلیل سعَتت، تاسش، تثخیش :3-4

 

 تاسش  :1-3-4

 

#، ٝيب١ٖي٠ ٝؼ٤ٞؿ ثب١ٍيٕي ايٖشٖب٨٧بي ٤٧ا٢ٙبٕي إشبٟ اٍىثيد٘  4-1ىٍ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $ 

 اٍاي٦ َٕىيي٥ إز. 

ىٍ اي٠ إشبٟ ٝيِاٟ ٝيب١ٖي٠ ثبٍٗ ٕبٙيب٦١، اُ  ،ؿ٢بٟ ٦ّ ىٍ اي٠ ػي٣ٗ ٝالكؾ٦ ٝي َٕىى 

ٝيٚي ٝشدَ   3/463ٝٚيَاٟ آة سب كياّظَ  ٝيٚي ٝشَ ىٍ ايٖشٖب٥ ثبٍاٟ ٢ٕؼي آة 4/206كياٍ٘ 

 ىٍ ايٖشٖب٥ ثبٍاٟ ٢ٕؼي ٤٧ا٢ٙبٕي ٤ٍّٚ هٚوبٗ ٝشنيَ ٝي ثبٙي. 

ٝيٚي ٝشَ، ىٍ ايٖشٖب٥ ٝؼ٥َ ثَاثَ  9/441ىٍ ايٖشٖب٥ َٕفي٠ ٝيب١ٖي٠ ثبٍٗ ٕبٙيب٦١ ثَاثَ  

َ  4/409ٝيٚي ٝشَ، ىٍ ايٖشٖب٥ ٝيبٟ ٣ٍىاٟ ثَاثَ  5/429  402ىٍ ايٖدشٖب٥ هٚد٦ْ ٣ٍى    ،ٝيٚيٞشد

 ٝيٚي ٝشَ ٝي ثبٙي ٦ّ كياّظَ ثب١ٍيٕي٨بي ٕبٙيب٦١ ٍا اي٠ ايٖشٖب٨٧ب ىاٍا ٝي ثب٢ٙي. 

ٝيٚي ٝشَ، ىٍ ايٖشٖب٥ ٝٚيَاٟ  9/270ىٍ ايٖشٖب٥ دبٍٓ آثبى ٝيب١ٖي٠ ثبٍٗ ٕبٙيب٦١ ثَاثَ  

 ٝي ثبٙي.  ٝيٚي ٝشَ 3/286ٝيٚي ٝشَ، ىٍ ايٖشٖب٥ اٍىثي٘ ثَاثَ  1/219ثَاثَ 

ٟ ثبٍٗ ٕبٙيب٦١ ىٍ إشبٟ ثب س٤ػ٦ ث٦ ػي٣ٗ ٤ٌٍّٝ ٣ ٦َٚ١ ٝيدب١ٖي٠  ثٍَٕي ٝيب١ٖي٠ ٝيِا 

ٝؼ٤ٞؿ ثبٍٗ ٕبٙيب٦١ ٦ّ ىٍ ِٕاٍٗ دي٤ٕز اٍاي٦ َٕىيدي٥ إدز ١ٚدبٟ ٝدي ى٧دي ّد٦ ٝيدِاٟ        

ٝيٚي ٝشدَ ٝدي    9/270ٝيب١ٖي٠ ثبٍٗ ٕبٙيب٦١ اُ ٕٞز ٙٞبٗ إشبٟ ٣اٍـ ىٍ دبٍٓ آثبى ٦ّ ثَاثَ 

ٟ ٦ّ اي٠ ٍٍٜ ىٍ ١د٤اكي َّٝدِي إدشبٟ ثد٦ ٕدٞز      ثبٙي ث٦ ٕٞز ػ٤٢ة اىِاي٘ ٝي يبثي. ؿ٢ب

ٝيٚدي   340ٝيٚي ٝشَ، ىٍ ٤١اكي ٍَٙي إدشبٟ ثد٦    480سب  300مَة ىٍ ك٤اٙي ْٝٚي٠ ٨َٙ ث٦ 

ٝيٚي ٝشَ سب  ٣320 هٚوبٗ اُ  ٝشَ، ىٍ ٤١اكي َِّٝي إشبٟ ٣اٍـ ىٍ ك٤اٙي ٨َٕٙشب٨١بي ٤ّطَ، ١يَ

 ٝيٚيٞشَ ىٍ ٤١ٕبٟ إز.380

اٟ ثبٍٗ ٕب ٙيب٦١ ىٍ ٤١اكي ٙدٞبٙي إدشبٟ ٣ ثيٚدشَي٠ آٟ ىٍ    ثيي٠ سَسيت، ّٞشَي٠ ٝيِ 

 ٤١اكي مَثي إشبٟ ىٍ ىٍػ٦ ا٣ٗ ٣ ٕذٔ ىٍػ٤٢ة ٣ ًَٙ إشبٟ ٝالكؾ٦ ٝي َٕىى.
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 ضوسي( 1365-1384هیالدي تشاتش  تا  1986-2005(: هیاًگیي هدوَع تاسًذگي ايستگاّْاي َّاضٌاسي استاى اسدتیل )عي دٍسُ آهاسي تیست سالِ )   4-1خذٍل )  

 ًام ايستگاُ ًَع ايستگاُ فشٍسديي اسديثْطت خشداد تیش هشداد ضْشيَس هْش آتاى آرس دي تْوي اسفٌذ ساالًِ

 اسدتیل سیٌَپتیه َّاضٌاسي 0/39 6/36 4/16 5/8 6/6 7/9 5/27 3/36 1/21 2/23 9/20 5/40 3/286

 پاسس آتاد سیٌَپتیه َّاضٌاسي 3/29 4/33 3/20 4/7 5/7 7/23 4/37 3/28 5/20 2/13 2/18 6/31 9/270

 هطىیي سیٌَپتیه َّاضٌاسي 0/57 4/73 1/25 5/22 8/11 8/24 1/24 2/33 0/17 6/24 9/28 5/41 9/383

 خلخال سیٌَپتیه َّاضٌاسي 5/60 8/54 1/15 6/11 5/5 3/6 4/31 6/50 9/34 4/29 3/36 2/48 6/384

 سشػیي سیٌَپتیه َّاضٌاسي 2/52 4/51 4/26 1/13 4/13 9/21 8/45 0/46 1/34 2/38 9/51 6/47 9/441

 هطیشاى سیٌَپتیه َّاضٌاسي 1/34 5/35 1/23 9/1 0/5 6/6 2/22 6/25 2/14 3/16 8/12 8/21 1/219

 اصالًذٍص آبآب –تثخیشسٌدي  4/27 1/31 3/51 6/10 0/6 6/23 0/39 6/28 0/18 6/11 4/16 9/24 5/288

 دٍست تىلَ آب آب –تثخیشسٌدي  2/43 7/52 4/55 1/15 7/4 2/14 0/29 3/34 7/17 7/15 5/15 8/25 2/323

 ساهیاى آب آب –تثخیشسٌدي  0/28 1/37 6/22 8/8 4/6 9/9 2/25 6/29 0/11 0/19 9/15 5/16 9/229

 اللي آب آب –تثخیشسٌدي  7/50 0/66 1/32 7/11 8/8 2/10 8/22 7/31 9/27 3/25 5/36 4/36 1/360

 آب ًیش آب –تثخیشسٌدي  6/43 2/56 6/29 5/12 9/12 7/14 0/31 1/47 5/22 3/23 9/18 3/26 5/338

 آتثیگلَ تاساًسٌدي َّاضٌاسي 6/41 1/44 3/9 5/8 1/10 2/29 7/46 5/33 0/24 4/33 1/28 9/44 3/353

 آساص يتاساًسٌدي َّاضٌاس 0/28 1/37 8/18 5/2 9/11 5/18 0/35 1/26 3/15 5/15 9/23 4/37 1/270

 اصالًذٍص تاساًسٌدي َّاضٌاسي 5/34 8/41 4/30 5/3 1/2 9/29 3/25 6/18 2/16 9/13 0/23 3/37 6/276

 اًگَت تاساًسٌدي َّاضٌاسي 6/49 8/61 2/29 2/5 4/4 8/36 8/32 2/28 6/12 8/15 8/22 7/36 0/336

 تشصًذ اساًسٌدي َّاضٌاسيت 7/47 1/63 0/26 2/7 3/2 4/29 8/39 8/30 9/16 9/18 3/24 8/40 3/347

 تشًذق تاساًسٌدي َّاضٌاسي 6/51 0/43 9/11 3/6 9/0 4/6 8/17 0/29 9/20 7/30 7/24 2/38 4/281

 تیلِ سَاس تاساًسٌدي َّاضٌاسي 6/34 5/38 8/10 1/5 4/6 6/27 9/57 0/35 2/20 0/26 2/32 9/43 3/338

 تیلِ دسق تاساًسٌدي َّاضٌاسي 8/40 8/42 9/19 1/10 0/13 9/24 3/40 8/40 4/29 0/41 7/40 9/40 5/384

 خؼفشآتاد تاساًسٌدي َّاضٌاسي 5/34 4/34 6/23 0/2 1/4 6/23 5/40 1/26 7/16 5/17 9/19 1/35 1/275

 خؼفشلَ تاساًسٌدي َّاضٌاسي 7/39 4/61 7/23 6/5 0/7 0/18 9/24 6/23 3/14 9/20 3/16 0/27 4/282

 خطىِ سٍد تاساًسٌدي َّاضٌاسي 6/58 1/58 7/19 2/14 5/9 9/22 9/32 5/42 1/30 2/38 6/32 8/42 0/402

 دضت تاساًسٌدي َّاضٌاسي 4/26 5/27 6/19 9/3 1/2 2/31 4/34 4/26 0/16 8/18 3/17 9/34 4/258

 سضي تاساًسٌدي َّاضٌاسي 2/43 0/44 3/26 0/18 2/3 5/16 0/21 9/25 2/18 7/20 8/21 2/19 0/278

 صّشا تاساًسٌدي َّاضٌاسي 7/47 7/46 9/20 9/3 2/7 2/67 2/55 4/36 9/18 5/21 2/23 1/40 8/388

 ساٍاالى تاساًسٌدي َّاضٌاسي 2/28 1/31 6/16 1/5 2/5 7/33 6/32 8/22 5/15 2/17 4/22 5/36 9/266
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 ضوسي( 1365-1384هیالدي تشاتش  تا  1986-2005آهاسي تیست سالِ ) (: هیاًگیي هدوَع تاسًذگي ايستگاّْاي َّاضٌاسي استاى اسدتیل )عي دٍسُ   4-1خذٍل )اداهِ 

 ًام ايستگاُ ًَع ايستگاُ فشٍسديي اسديثْطت خشداد تیش هشداد ضْشيَس هْش آتاى آرس دي تْوي اسفٌذ ساالًِ

 هطىیي غشتي تاساًسٌدي َّاضٌاسي 3/57 2/58 9/25 2/9 8/3 8/28 2/36 1/32 5/8 6/29 5/30 0/39 1/359

 ضَسگل تاساًسٌدي َّاضٌاسي 5/34 4/45 1/19 3/3 5/6 4/33 8/30 9/25 0/13 1/14 8/19 9/35 6/281

 فَالد لَ تاساًسٌدي َّاضٌاسي 3/42 9/51 5/11 4/11 9/1 5/12 0/32 9/31 1/18 9/22 6/20 8/43 8/300

 فیشٍصآتاد َاضٌاسيتاساًسٌدي ّ 1/41 6/34 2/5 6/11 7/7 3/6 2/15 1/35 7/33 7/34 1/29 0/41 3/295

 لشُ خاًثیگلَ تاساًسٌدي َّاضٌاسي 0/39 5/47 3/26 1/3 0/4 6/22 3/30 6/29 3/16 8/16 3/23 5/27 2/286

 لشُ لطالق تاساًسٌدي َّاضٌاسي 7/51 3/48 4/14 3/10 9/2 0/7 4/16 9/31 8/28 9/36 4/29 2/45 2/323

 لَضِ تاساًسٌدي َّاضٌاسي 2/44 6/62 1/14 0/7 2/2 7/8 4/34 8/24 6/14 2/21 7/19 6/27 1/281

 ولَسخلخال تاساًسٌدي َّاضٌاسي 6/89 2/58 1/7 1/12 6/1 9/6 6/36 9/58 0/46 0/42 3/41 0/64 3/464

 وَساًین تاساًسٌدي َّاضٌاسي 5/44 8/64 0/10 5/17 7/5 2/14 4/35 2/30 0/25 1/33 7/31 2/41 3/353

 ویَي ػلیا تاساًسٌدي َّاضٌاسي 8/53 2/65 4/14 3/12 5/3 8/8 2/31 2/45 7/30 9/24 1/29 2/47 3/366

 گضاص تاساًسٌدي َّاضٌاسي 6/44 0/56 4/8 4/8 9/6 7/7 1/7 8/34 1/23 4/26 7/19 6/31 8/274

 گشهي تاساًسٌدي َّاضٌاسي 0/40 7/58 2/15 1/16 6/5 1/49 6/42 7/27 6/15 3/22 7/20 7/36 6/350

 لٌثش تاساًسٌدي َّاضٌاسي 4/38 6/51 2/6 0/14 8/1 2/7 8/19 5/37 3/24 7/32 9/22 6/34 1/291

 هدشُ تاساًسٌدي َّاضٌاسي 6/53 7/64 3/11 2/14 1/4 6/11 9/39 8/48 9/73 5/33 2/32 6/41 5/429

 هشادلَ تاساًسٌدي َّاضٌاسي 9/41 8/61 2/21 4/11 0/1 8/18 7/26 7/24 1/14 5/21 0/24 2/28 5/295

 هیاى سٍداى تاساًسٌدي َّاضٌاسي 2/99 0/63 8/10 1/9 4/2 6/9 2/21 5/39 1/30 4/37 2/25 9/61 4/409

 ًویي تاساًسٌدي َّاضٌاسي 3/32 5/36 4/15 5/8 3/6 7/13 0/30 4/27 2/15 9/18 0/15 4/27 6/246

 ًیش دي َّاضٌاسيتاساًسٌ 6/49 0/49 3/19 5/11 1/14 3/19 8/27 9/40 3/27 9/24 2/29 0/41 8/353

 ّطتدیي تاساًسٌدي َّاضٌاسي 2/59 4/53 2/9 8/5 5/5 1/5 3/23 3/44 7/32 1/44 6/33 7/60 9/376

 ّیش تاساًسٌدي َّاضٌاسي 2/48 5/54 4/12 1/4 8/0 0/3 5/9 1/27 9/26 6/18 3/18 7/38 0/262

 آب –الواس  اساى سٌدي آبت 6/34 7/53 6/31 4/7 6/5 9/7 5/25 6/35 6/22 0/21 7/16 8/27 9/389

 آب –وَصُ تپشالي  تاساى سٌدي آب 3/24 0/44 9/22 7/4 7/2 9/5 6/15 7/27 1/14 8/18 3/15 3/24 4/220

 آب –گیالًذُ  تاساى سٌدي آب 2/26 2/44 4/26 8/7 2/3 3/7 0/22 3/29 7/19 6/19 4/16 9/23 8/245

 آب –ياهچي ػلیا  تاساى سٌدي آب 6/36 7/50 7/27 0/9 0/4 8/8 7/21 1/52 7/27 7/25 9/24 6/30 4/319

 آب –تشاى  تاساى سٌدي آب 7/29 6/41 535 6/6 0/5 2/12 9/31 4/25 7/22 4/16 6/19 0/27 6/273

 آب –هطیشاى  تاساى سٌدي آب 5/26 4/36 3/30 3/6 6/1 6/7 2/17 1/23 5/15 9/13 5/10 4/17 4/206
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 ضوسي( 1365-1384هیالدي تشاتش  تا  1986-2005یي هدوَع تاسًذگي ايستگاّْاي َّاضٌاسي استاى اسدتیل )عي دٍسُ آهاسي تیست سالِ )(: هیاًگ    4-1خذٍل ) اداهِ 

 ًام ايستگاُ ًَع ايستگاُ فشٍسديي اسديثْطت خشداد تیش هشداد ضْشيَس هْش آتاى آرس دي تْوي اسفٌذ ساالًِ

 آب -ًزٍس تاساى سٌدي آب 0/48 3/69 4/29 7/7 8/8 0/8 4/16 5/27 2/24 9/27 8/23 26//3 1/314

 اّش سیٌَپتیه َّاضٌاسي 0/44 6/49 4/26 2/6 0/7 3/12 6/27 6/28 2/20 1/17 3/18 9/34 3/292

 سشاب سیٌَپتیه َّاضٌاسي 0/47 1/44 3/14 7/12 3/8 8/6 8/19 0/23 6/13 6/16 2/12 2/25 7/243

 هیاًِ سیٌَپتیه َّاضٌاسي 9/44 8/31 2/6 2/7 6/3 0/4 9/16 6/34 1/32 0/36 8/23 0/41 2/282

 صًداى سیٌَپتیه َّاضٌاسي 6/43 5/36 7/8 8/7 5/5 4/2 9/20 2/34 1/27 8/27 1/26 6/43 1/284

 آستاسا سیٌَپتیه َّاضٌاسي 4/70 6/68 0/52 7/46 9/81 6/235 2/242 1/166 1/111 5/91 2/96 6/118 1381

 

 ْت پَضص ًَاحي هشصي استاى اص ايستگاّْاي سیٌَتیه استاًْاي ّودَاس استفادُ گشديذُ است.* تَضیح ايي وِ خ



 146 

 سعَتت  :2-3-4

 

 ثٍَٕي٨بي ٤ٍٝر َٕىش٦ ث٣ٍَي اي٠ دبٍاٝشَ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ:

١ٚدبٟ  ٝيب١ٖي٠ ٕبٙيب٦١ كياٍ٘ ىٍٝي ٍع٤ثز ١ٖدجي ٝب٧يب١د٦ ىٍ ايٖدشٖب٨٧بي ٢ٝشودت      -

ىٍٝدي، ىٍ ايٖدشٖب٥ ٝٚدْي٠     53دبٍٓ آثبى ثَاثَ  ىٍ ايٖشٖب٨٧بي اٍىثي٘ ٣ى٧ي ٦ّ  ٝي

ىٍ ايٖشٖب٥ اٍىثيد٘ ثيٚدشَي٠    ٝي ثبٙي. ىٍٝي 46ىٍٝي ٣ ىٍ ايٖشٖب٥ هٚوبٗ  ٨ٙ45َ 

 45ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ ٝب٥ ىي ٣ كياٍ٘ آٟ ثدب   61كياٍ٘ ىٍٝي ٍع٤ثز ١ٖجي ٝب٧يب٦١ ثب 

ياٍ٘ ىٍٝدي  ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ ٝب٥ ى٣ٍَىي٠ ٝي ثبٙي. ىٍ ايٖشٖب٥ دبٍٓ آثبى ثيٚشَي٠ ك

 39ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ ٝب٨٧بي آًٍ ٣ آثدبٟ ٣ كدياٍ٘ آٟ ثدب     66ب ثٍع٤ثز ١ٖجي ٝب٧يب٦١ 

ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ ٝب٥ هَىاى ٝي ثبٙي. ىٍ ايٖشٖب٥ ْٝٚي٠ ٨َٙ ثيٚشَي٠ كدياٍ٘ ىٍٝدي   

ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ ٝب٨٧بي اٍىيج٨ٚز، ٨َٙي٤ٍ، آًٍ ٣ إدي٢ي   47ٍع٤ثز ١ٖجي ٝب٧يب٦١ ثب 

ٍٝي َٝث٤ط ث٦ ٝب٨٧بي سي٣َ ٝدَىاى ٝدي ثبٙدي. ىٍ ايٖدشٖب٥     ى ٣42  ٣41 كياٍ٘ آٟ ثب 

ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ ٝدب٥ ىي ٣   63هٚوبٗ، ثيٚشَي٠ كياٍ٘ ىٍٝي ٍع٤ثز ١ٖجي ٝب٧يب٦١ ثب 

 ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ ٝب٥ ٨َٙي٤ٍ ٝي ثبٙي. 34كياٍ٘ آٟ ثب 

ٝيب١ٖي٠ ٕبٙيب٦١ كياّظَ ىٍٝي ٍع٤ثز ١ٖجي ٝب٧يب٦١ ىٍ ايٖشٖب٨٧بي ٢ٝشوت اُ كدياٍ٘   -

ىٍٝي ىٍ ايٖشٖب٥ اٍىثي٘ ٝشنيَ إز.  92ي ىٍ ايٖشٖب٥ ْٝٚي٠ ٨َٙ سب كياّظَ ىٍٝ 75

ىٍٝدي   90شٖب٥ دبٍٓ آثدبى ثَاثدَ   ىٍٝي ٣ ىٍ ايٖ 87اي٠ ٍٍٜ ىٍ ايٖشٖب٥ هٚوبٗ ثَاثَ 

 ثبٙي.  ٝي

ثٍَٕي ٝيب١ٖي٠ كياّظَ ىٍٝي ٍع٤ثز ١ٖجي ٝب٧يب٦١ ىٍ ايٖدشٖب٥ ٝٚدْي٠ ٙد٨َ ١ٚدبٟ      -

ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ ٝب٨٧بي اٍىيج٨ٚز  81اٝشَ اٍٚيٞي ثب ى٧ي ٦ّ كياّظَ ىٍٝي اي٠ دبٍ ٝي

 ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ ٝب٨٧بي ىي ٣ ث٠ٞ٨ ٝي ثبٙي.  ٣71 ٨َٙي٤ٍ ٣ كياٍ٘ آٟ ثب 

ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ ٝب٥ ٨َٙي٤ٍ  94ىٍ ايٖشٖب٥ اٍىثي٘، كياّظَ ىٍٝي اي٠ دبٍاٝشَ اٍٚيٞي ثب  -

 ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ ٝب٥ ىي ٝي ثبٙي.  ٣89 كياٍ٘ آٟ ثب 

ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ ٝدب٥ آًٍ ٣   93ٚوبٗ، كياّظَ ىٍٝي اي٠ دبٍاٝشَ اٍٚيٞي ثب ىٍ ايٖشٖب٥ ه -

ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ ٝب٥ سيَ ٝي ثبٙي ٣ ىٍ ايٖشٖب٥ ددبٍٓ آثدبى كدياّظَ     75كياٍ٘ آٟ ثب 

ىٍٝي َٝث٤ط  82ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ ٝب٨٧بي آثبٟ ٣ آًٍ ٣ كياٍ٘ آٟ ثب  94ىٍٝي آٟ ثب 

 ث٦ ٝب٨٧بي ٨َٙي٤ٍ ٣ َٝىاى ٝي ثبٙي. 

 60ي٠ ٕبٙيب٦١ ىٍٝي ٍع٤ثز ١ٖدجي ٝب٧يب١د٦ ىٍ ايٖدشٖب٨٧بي ٢ٝشودت اُ كدياٍ٘      ٝيب١ٖ -

ىٍٝي ىٍ ايٖشٖب٥ اٍىثي٘ ٝشنيَ ٝي ثبٙي.  74ىٍٝي ىٍ ايٖشٖب٥ ْٝٚي٠ ٨َٙ سب كياّظَ 
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ىٍٝدي   ٣72 ىٍ ايٖشٖب٥ دبٍٓ آثدبى ثَاثدَ    65ىٍ ايٖشٖب٨٧بي هٚوبٗ اي٠ ىٍٝي ثَاثَ 

 ثبٙي.  ٝي

ىٍٝي َٝث٤ط  65ي٠ ٝيب١ٖي٠ ىٍٝي ٍع٤ثز ١ٖجي ٝب٧يب٦١ ثب ىٍ ايٖشٖب٥ ْٝٚي٠ ٨َٙ، ثيٚشَ

 ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ سيَ ٝب٥ ٝي ثبٙي.  56ث٦ ٨َٙي٤ٍ ٝب٥ ٣ كياٍ٘ آٟ ثب 

ىٍٝي َٝث٤ط ثد٦ ٙد٨َي٤ٍ    77ىٍ ايٖشٖب٥ اٍىثي٘، ثيٚشَي٠ ىٍٝي اي٠ دبٍاٝشَ اٍٚيٞي ثب  

 ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ سيَ ٝب٥ ٝي ثبٙي.  70ٝب٥ ٣ كياٍ٘ آٟ ثب 

ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ ىي ٝب٥ ٣ كياٍ٘  79ب٥ هٚوبٗ، كياّظَ ٝيب١ٖي٠ اي٠ دبٍاٝشَ ثب ىٍ ايٖشٖ 

ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ هَىاى ٝب٥ ٝي ثبٙي ٣ ىٍ ايٖشٖب٥ دبٍٓ آثبى، ثيٚشَي٠ ٝيدب١ٖي٠ ايد٠    54آٟ ثب 

ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ سيَ ٝدب٥   59ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ ٝب٨٧بي آثبٟ ٣ آًٍ ٣ كياٍ٘ آٟ ثب  82دبٍاٝشَ ثب 

 ٝي ثبٙي. 

 

 : پَضص اتش3-3-4

 

 ثٍَٕي اي٠ دبٍاٝشَ اٍٚيٞي ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٣ ىٍ ايٖشٖب٨٧بي ٢ٝشوت ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ: 

٣ٍُ ىٍ ايٖشٖب٥ هٚوبٗ سدب كدياّظَ    5/72ٝيب١ٖي٠ ٕبٙيب٦١ سقياى ٧ُ٣ٍبي اثَي اُ كياٍ٘  -

 ٣ٍ4/86ُ ىٍ ايٖشٖب٥ دبٍٓ آثبى ٝشنيَ إز. ىٍ ايٖشٖب٥ اٍىثي٘ اي٠ ٍٍٜ ثَاثدَ   1/100

 ٣ٍُ ٝي ثبٙي.  ٣78 ىٍ ايٖشٖب٥ ْٝٚي٠ ٨َٙ ثَاثَ ٣ٍُ 

٣ٍُ ىٍ ايٖدشٖب٥   6/147ٝيب١ٖي٠ ٕبٙيب٦١ سقياى ٧ُ٣ٍبي ٝبه سب ّٞدي اثدَي اُ كدياٍ٘     -

٣ٍُ ىٍ ايٖشٖب٥ ْٝٚي٠ ٨َٙ ٝشنيَ إز. ىٍ ايٖشٖب٥ دبٍٓ آثدبى ايد٠    1/180اٍىثي٘ سب 

 ٕز. ٣ٍُ ا 6/173ىٍ ايٖشٖب٥ هٚوبٗ ثَاثَ  ٣ ٣ٍُ 4/154سقياى ثَاثَ 

٣ٍُ ىٍ ايٖدشٖب٥   2/107ٝيب١ٖي٠ ٕبٙيب٦١ سقياى ٧ُ٣ٍبي ٍٖٞشي سب ١ي٦ٞ اثدَي اُ كدياٍ٘    -

٣ٍُ ىٍ ايٖشٖب٥ اٍىثي٘ ٝشنيَ إز. ىٍ ايٖدشٖب٥ ددبٍٓ    2/131ْٝٚي٠ ٨َٙ سب كياّظَ 

 ٣ٍُ ٝي ثبٙي.   2/119ىٍ ايٖشٖب٥ هٚوبٗ ثَاثَ ٣ ٣ٍُ  8/110آثبى اي٠ ٍٍٜ ثَاثَ 

٣ٍُ ىٍ ايٖدشٖب٥ هٚودبٗ سدب     ٧ُ٣9/14بي ٝد٦ آٙد٤ى اُ كدياٍ٘    ٝيب١ٖي٠ ٕبٙيب٦١ سقياى ٍ -

 ٣ٍ6/95ُ ىٍ ايٖشٖب٥ اٍىثي٘ ٝشنيَ إز. ىٍ ايٖشٖب٥ دبٍٓ آثبى اي٠ ٍٍٜ ثَاثدَ   1/146

 ٣ٍُ ٝي ثبٙي. اي٠ اهشاله ىٍ ايٖشٖب٨٧بي ٢ٝشوت اُ سنييَار ُيبىي ثَه٤ٍىاٍ إز. 

٣ٍُ  7/9ّي٤ٚٝشَ اُ كدياٍ٘   2َ اُ ٝيب١ٖي٠ ٕبٙيب٦١ سقياى ٧ُ٣ٍبيي ثب ىيي ٖٝب٣ي يب ّٞش -

٣ٍُ ىٍ ايٖشٖب٥ اٍىثي٘ ٝشنيَ إدز ّد٦ كدبّي اُ     2/113ىٍ ايٖشٖب٥ هٚوبٗ سب كياّظَ 

سنييَار ٙييي اي٠ دبٍاٝشَ ثي٠ اي٠ ى٣ ايٖشٖب٥ ٝي ثبٙي. ىٍ ايٖشٖب٥ دبٍٓ آثبى اي٠ ٍٍٜ 

 ٣ٍُ ٝي ثبٙي.  5/43ىٍ ايٖشٖب٥ ْٝٚي٠ ٨َٙ ثَاثَ ٣ ٣ٍُ  5/40ثَاثَ 
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 اٍٍبٛ ١ٚبٟ ى٢٧ي٥ سنييَار ٙييي اي٠ دبٍاٝشَ ىٍ ٕغق إشبٟ ٝي ثبٙي.  اي٠

 

 : تثخیش ٍ تؼشيك 4-3-4

 

ٝد٤ٍى ١ؾدَ، ١شدبيغ ثٍَٕدي٨ب ١ٚدبٟ      ىٍ ى٥ٍ٣ آٝدبٍي  َٕىش٦ ثَإبٓ ثٍَٕي٨بي ٤ٍٝر  

ٝيٚي ٝشَ ىٍ ٤١اكي مَثي  600ى٧ي ٦ّ ٝيب١ٖي٠ ٝؼ٤ٞؿ سجويَ ٕبٙيب٦١ إشبٟ اٍىثي٘ اُ كياٍ٘  ٝي

ٝيٚي ٝشدَ ىٍ   1300-1700ٝيٚي ٝشَ ىٍ ٤١اكي ٙٞبٙي إشبٟ ٣  1300-1400كياّظَ  إشبٟ سب

 إز.  سنيي٤١َاكي ػ٤٢ثي إشبٟ ىاٍاي 

ٝيٚي ٝشَ ِٕاٍٗ َٕىيي٥  1000-1300ىٍ ٤١اكي ٣اٍـ ىٍ ًَٙ إشبٟ ٝيِاٟ سجويَ ثي٠  

 إز. 

ٍٕشدَي٠ سجويدَ   ث٣ِ الُٛ ث٦ س٤ضيق إز ٦ّ ىٍ ٢ٝغ٦َ، ٍّيٜ سجويَ سبثـ ٍّيٜ ىٝب ث٤ى٥  

ٝب٧ب٦١ ىٍ ُٝب١ي ٍم ٝي ى٧ي ٦ّ ىٍػ٦ كَاٍر ٤٧ا اُ ثَي٦ ٝب٨٧ب ثيٚشَ إز. ثٍَٕي٨بي ٤ٍٝر 

َٕىش٦ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ ثيٚشَي٠ ٝش٤ٕظ سجويَ ٝب٧ب٦١ ىٍ يْي اُ ٝب٨٧بي سيَ سب َٝىاى ٣ كياٍ٘ 

َٝياٍ سجويَ  آٟ ١يِ ثب ٣َٙؿ يوج٢ياٟ ىٍ ٝب٨٧بي َٕى ىيي٥ ٝي ٤ٙى. ث٦ ع٤ٍّٚي، ىٍ اي٠ إشبٟ،

ىٍٝي ىٍ ٝب٥ َٝىاى ٣ سيَ ٤١ٕبٟ ىاٍى ٣  2/17ىٍٝي ىٍ ىيٞب٥ سب كياّظَ  ١8/1ٖجي ثي٠ كياٍ٘ 

ىٍٝي سجويَ ىٍ ى٤ٞٗ ث٨بٍ ٣ سبثٖدشبٟ ٣ ٍَيدت ثد٦ ١يٞدي اُ آٟ ىٍ سبثٖدشبٟ ٍم       80ٍَيت ث٦ 

 ى٧ي.  ٝي

كبّي اُ كياٍ٘ ىٍ اٍسجبط ثب ٝيب١ٖي٠ ٝؼ٤ٞؿ سجويَ ٣ سقًَ دشب١ٖي٘ ٕبال٦١ ١يِ، ثٍَٕي٨ب  

ىٍ ١د٤اكي  ٝيٚدي ٝشدَ    880ىٍ ٤١اكي مَثي إشبٟ ٣ كياّظَ  ٝيٚي ٝشَ 580ٝيِاٟ اي٠ دبٍاٝشَ ثب 

 ٙٞبٙي إشبٟ إز. 

ٝيِاٟ سنييَار اي٠ دبٍاٝشَ ٦ّ ثَإبٓ ٣ٍٗ س١ٍ٤ز ٣ايز ٝلبٕج٦ ٣ ثَآ٣ٍى ٙي٥ إز  

 880ىٍ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ثَاثَ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ ىٍٝي ٝيب١ٖي٠ ٝؼ٤ٞؿ سجويَ ٣ سقًَ دشب١ٖي٘ ٕبٙيب٦١ 

ٝيٚي ٝشَ ث٤ى٥ ٦ّ ٧َ ؿ٦ ث٦ ٕٞز َِّٝ ٣ مَة إشبٟ ١ِىيِ ٝي ٙد٤يٜ اُ ٝيدِاٟ آٟ ّبٕدش٦    

ٝيٚدي   580ٝيٚي ٝشَ ٣ ١يَ ثد٦   600ٝيٚي ٝشَ، اٍىثي٘ ث٦  700ٙي٥ ٣ ىٍ ك٤اٙي ْٝٚي٠ ٨َٙ ث٦ 

ثدي٠ كدياٍ٘   ٝشَ ٝي ٍٕي. ىٍ ػ٤٢ة إشبٟ ٣اٍـ ىٍ ٤١اكي اعَاه هٚوبٗ ٣ ٤ّطَ اي٠ سنييدَار  

 ٝيٚي ٝشَ ِٕاٍٗ ٙي٥ إز.  740سب  640
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 : تحلیل تاد 4-4

 

 تادّاي هحلي  :1-4-4

ثَإبٓ ثٍَٕي٨بي ٤ٍٝر َٕىش٦، ثبى٧بي ٣ُيي٥ ٙي٥ ىٍ إشبٟ ٍا ٝي س٤اٟ ثد٦ ٝد٤ٍر    

 ُيَ ىٕش٦ ث٢يي ٤ٞ١ى: 

 

 تادّاي هحلي

٣ػد٤ى آٝدي٥ ٣   اي٠ ثبى٧ب ثب َٝيبٓ ٤ّؿِ ثي٠ ىٙز ٣ ٧٤ّٖشبٟ يب ى٥ٍ ٣ ٧٤ّٖشبٟ ث٦   -

 ىٍ ع٤ٗ ٣ٍُ سنييَ ػ٨ز ٝي ى٢٧ي. 

ثبى٧بي ٍَٙي ٦ّ ٢ٝٚبء ىَاٍب٥ٍ اي يب ٢ٝغ٦َ اي ىاٙش٦ ٣ ث٦ ١ب٨ٝبي ٝوشٚو اُ ػ٦ٚٞ ٝد٦   -

٧بيي  يٚي $ثبى٦ٝ# ٝق٣َه ث٤ى٥ ٣ ىٍ سٞبٛ ى٤ٞٗ ٕبٗ اُ ٕٞز ًَٙ ٣ ٙٞبٗ ًَٙ ٍٖٞز

َٝع٤ة ٦ّ اُ ىٍيدبي   ي. اي٠ ثبى اُ ػَيب١بر َٕى ٢٣اُ إشبٟ ٍا سلز سبطيَ ٍَاٍ ٝي ى٧

هٍِ ٣ فَض٨بي ٝيب١ي ٣اٍى ٢ٝغ٦َ ٝي َٕىى ١شيؼ٦ ٝي ٤ٙى ٣ ثب ٝب٧يز َٕى ٣ ٍع٤ثدز  

ه٤ى ىٍ ى٤ٞٗ ٝوشٚو ٤ٝػت ٍيِٗ ثدَه ٣ ثدبٍاٟ ثدب اىدِاي٘ ٝيدِاٟ ٍع٤ثدز ٧د٤ا        

َٕىى. اي٠ ثبى ىٍ ىٞ٘ سبثٖشبٟ سْٚي٘ ١َغ٦ ٙج٢ٜ ىٍ ١ِىيْي ٕغق ُٝدي٠ ىاى٥ ّد٦    ٝي

ل٤ٞالر ّٚب٣ٍُي ٦ّ ث٦ ٤ٍٝر هِٚ ؿيدي٥ ٙدي٥ ا١دي    ١َ٘ ٨ٝٞي ىٍ ػٞـ آ٣ٍي ٝ

 ىاٍى. اي٠ دييي٥ ث٦ ١بٛ ٤٢٧يب٦ٙ $ٝب٢١ي ٦ٝ# ىٍ ٢ٝغ٦َ ٢ٙبهش٦ ٝي ٤ٙى. 

 

 تادّاي غزتي 

اي٠ ثبى٧ب ىٍ ى٤ٞٗ َٕٛ ٕبٗ اُ ٕٞز مَة ٝلي٣ى٥ إشبٟ ٍا سلز سبطيَ ٍَاٍ ٝي ى٢٧ي  

ى٧ب ٦ّ اُ س٤ى٥ ٧بي ٤٧ايي َٝع٤ة ي اي٠ ثب٣٢ ىٍ ٢ٝغ٦َ ث٦ ١بٛ آً يٚي يب َٕٝيؾ ٝق٣َه ٝي ثبٙ

      ٍ ي ااعٚٔ ٣ اُ عَيٌ ا٣ٍدبي ٍَٙي ٣ ثبْٙدبٟ اُ ٝجديا إدْب١يي٢ب٣ي ٣اٍى ٢ٝغَد٦ ٝدي َٕى١دي ىا

اُ ىٕز ىاىٟ ٍع٤ثز ثب ٝب٧يز َٝع٤ة ث٤ى٥ ٣ ثقي اُ ايؼبى ثب١ٍيٕي٨بي ٝوشٚو ىٍ ٖٝيَ ه٤ى 

 ي. ١ث٦ ػَيب١بر هِٚ ٣ َٕٛ سجيي٘ ٝي َٕى

 

 تاد عياُ )قزيلي( 

ثبى٧بي َٕٝي إز ٦ّ ىٍ َٝيبٓ ٣ٕيـ ٝو٤ٞٝبً ىٍ ٤١اكي ػ٤٢ثي، هدبُ إدشبٟ ٍا   اُ  

سلز سبطيَ ٍَاٍ ٝي ى٧ي. اي٠ ثبى َٕٛ ٣ هِٚ ث٤ى٥ ٣ اُ ٕٞز ػ٤٢ة ٣ ػ٤٢ة فدَة إدشبٟ ٍا   

سلز سبطيَ ٍَاٍ ٝي ى٧ي. اي٠ ثبى ى١جب٦ٙ ػَيب١بر َٕٛ ىٙش٨بي َِّٝي ايَاٟ يب فَثٖشبٟ ٣ اىَيَب 

 ٝي ثبٙي. 
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 غزتي  تادّاي

ٕدشبٟ ٍا ٤ٝػدت   ٠ ثبى٧ب ىٍ ى٤ٞٗ َٕى ٕبٗ ثب ٧ؼ٤ٛ ث٦ ٝلي٣ى٥ إشبٟ، ثب٨ٍٙبي اددداي 

 َٕىى ٣ ىٍ ٢ٝبعٌ ٝوشٚو إشبٟ ث٦ ١ب٨ٝبي ٝوشٚو ٢ٙبهش٦ ٝي ٤ٙى. ٝي

 

 سطين تادّاي هٌغمِ  :2-4-4

 

ثَإبٓ ثٍَٕي٨بي ٤ٍٝر َٕىش٦ ٣ إشيبى٥ اُ اعالفبر ؿ٨بٍ ايٖشٖب٥ ٕي٤٢دشيِ إدشبٟ   

ي٘، ٣يْٕي٨بي ثبى٧بي ٣ُيي٥ ٙي٥ ىٍ اي٠ ايٖشٖب٨٧ب ٦ّ ٝي س٤ا١دي ٝقدَه ٕدَفز ٣ ػ٨دز     اٍىث

 ثبى٧بي ٣ُيي٥ ٙي٥ ىٍ ٕغق إشبٟ ثبٙي ث٦ َٙف ُيَ ٝي ثبٙي: 

 

 ايغتگاُ عيٌَپتيك اردتيل  -

ٝشدَ ثَطب١يد٦ ٝلبٕدج٦     8/3ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥ ٝيب١ٖي٠ َٕفز ثبى ىٍ ع٤ٗ ٕدبٗ ثَاثدَ ثدب     

ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥ ىٍ ا٤ٙ٣يز ا٣ٗ ثب ثبى ٍَٙي إز ٦ّ ىٍ ى٤ٞٗ ٝوشٚدو  َٕىيي٥ إز. ػ٨بر ثبى 

 ثبى ٦ٝ يب ثبى هٍِي ٝق٣َه إز. ث٦ ىٍٝي ػَيبٟ ىاٍى ٦ّ  8/27ٕبٗ اي٠ ثبى ثب 

ىٍٝدي ىٍ   3/12ى٣ٝي٠ ثبى مبٙت $١بئت# ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥ ثبى ػ٤٢ة مَثي إز ّد٦ ثدب    

ه إز ٣اٝغالف ٝلٚي ث٦ ١بٛ َٕٝيؾ ٝقَ ثَهي اُ ى٤ٞٗ ٕبٗ $ ث٦ ٣ي٥ْ ُٖٝشبٟ# ٝي ٣ُى ٣ ىٍ

٣ ػ٣ِ ٝق٣َىشَي٠ ثبى٧ب ىٍ ٢ٝغَد٦ ثد٦    ى٦ّ ٕجت سجويَ ٣ هْٚب١يٟ ُٝي٨٢بي ّٚب٣ٍُي ٝي ٤ٙ

 ٙٞبٍ ٝي آيي. 

ّي٤ٚٝشَ ىٍ ٕدبفز ثد٤ى٥    126كياّظَ ثبى طجز ٙي٥ ىٍ ايٖشٖب٥ ٕي٤٢دشيِ اٍىثي٘ ثَاثَ  

 إز. 

 

 ايغتگاُ عيٌَپتيك پارط آتاد هغاى  -

ٝشَ ثَطب١ي٦ ٝلبٕج٦ ٙدي٥ إدز.    ٠20 ايٖشٖب٥، ٝيب١ٖي٠ َٕفز ثبى ٕبال٦١ ثَاثَ ثب ىٍ اي 

ىٍٝي ث٦ ف٤٢اٟ ا٣ٙي٠ ثبى مبٙت إز ٦ّ ىٍ  8/17ثبى ٍَٙي ثب  ،ػ٨بر ثبى مبٙت ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥

 3/8ى٤ٞٗ ٝوشٚو ٕبٗ ٝي ٣ُى ٣ ى٣ٝي٠ ثبى مبٙت ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥ ػ٤٢ة ٙدٍَي إدز ّد٦ ثدب     

 ب٥ ػَيبٟ ىاٍى. ىٍٝي ىٍ اي٠ ايٖشٖ

 ّي٤ٚٝشَ ىٍ ٕبفز ث٤ى٥ إز.  83َٕيـ سَي٠ ثبى طجز ٙي٥ ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥ ثَاثَ ثب  
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 ايغتگاُ عيٌَپتيك پارط آتاد هغاى   -

ٝشَ ثَطب١يد٦ ٝلبٕدج٦ ٙدي٥ إدز.      2ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥ ٝيب١ٖي٠ َٕفز ثبى ٕبال٦١ ثَاثَ ثب  

ثبى مبٙت إز ٦ّ ىٍ ا٣ٙي٠ ىٍٝي ث٦ ف٤٢اٟ  8/17ػ٨ز ػَيبٟ ثبى ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥، ثبى ٍَٙي ثب 

 3/8ى٤ٞٗ ٝوشٚو ٕبٗ ٝي ٣ُى ٣ ى٣ٝي٠ ثبى مبٙت ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥ ثبى ػ٤٢ة ٍَٙي إز ٦ّ ثب 

 ىٍٝي ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥ ػَيبٟ ىاٍى. 

 

 ايغتگاُ عيٌَپتيك خلخال  -

ي٥ ٝشَ ثَطب١يد٦ ٝلبٕدج٦ ٙد    1/2ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥ ٝيب١ٖي٠ َٕفز ثبى ىٍ ع٤ٗ ٕبٗ ثَاثَ  

ىٍٝي ىٍ  8/17ثب ىَا٣ا١ي ٦ّ إز. ػ٨بر ثبى ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥ ىٍ ا٤ٙ٣يز ا٣ٗ ثب ثبى ٍَٙي إز 

 4/11ى٤ٞٗ ٝوشٚو ٕبٗ ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ إز ٣ ى٣ٝي٠ ثبى مبٙت، ثبى مَثي إز ٦ّ ثدب ىَا٣ا١دي   

 ىٍٝي ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥ ػَيبٟ ىاٍى. 

 

 ايغتگاُ عيٌَپتيك هؾكيي ؽْز -

ٝشَثَطب١يد٦ ٝلبٕدج٦ ٙدي٥     9/1َٕفز ثبى ىٍ ع٤ٗ ٕبٗ ثَاثدَ  ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥ ٝيب١ٖي٠  

 3/11إز. ػ٨بر ثبى ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥ ىٍ ا٤ٙ٣يز ا٣ٗ ثب ثبى ػ٤٢ة مَثي إدز ّد٦ ثدب ىَا٣ا١دي     

ىٍٝي ىٍ ى٤ٞٗ ٝوشٚو ٕبٗ ػَيبٟ ىاٍى ٣ ى٣ٝي٠ ثبى مبٙت َٝث٤ط ث٦ ثبى ػ٤٢ثي إدز ّد٦ ثدب    

 ز. ىٍٝي ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥ ىٍ ػَيبٟ إ 8ىَا٣ا١ي 

 .ّي٤ٚٝشَ ىٍ ٕبفز ثد٤ى٥ إدز   144َٕيـ سَي٠ ثبى ٣ُيي٥ ٙي٥ ىٍ اي٠ ايٖشٖب٥ ثَاثَ ثب  

ثيي٠ سَسيت ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘، ايٖشٖب٥ ٧بي ْٝٚي٠ ٨َٙ ٣ اٍىثي٘ ث٦ ٙلبػ ٣ٍد٤ؿ ثبى٧دبي   

س٤ى٢ي٥ ث٦ سَسيت َٝبٛ ٧بي ا٣ٗ ٣ ى٣ٛ ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي ٦ّ ث٦ ١ؾَ ٝي ٍٕي، دشب١ٖي٘ 

 ٕجي ىٍ ُٝي٦٢ إشيبى٥ اُ ا١َّي ٧بي ثبى ىٍ اي٠ إشبٟ ٣ػ٤ى ىاٙش٦ ثبٙي. ٢ٝب

٣يْٕي٨بي ثبى ىٍ ِٕاٍٗ دي٤ٕز اي٠ ِٕاٍٗ اٍاي٦  ث٦   اعالفبر ّبٝ٘ ٣ ػيا٣ٗ َٝث٤ط 

 ٙي٥ إز. 
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 : تحلیل پٌِْ ّاي اللیوي 5-4

 

بي ٤ٍٝقيز هبٛ ػنَاىيبيي إشبٟ اٍىثي٘ ٕجت َٕىيي٥ إز ٦ّ اي٠ إدشبٟ ىٍ ىٞد٨ٚ   

َٕى ٕبٗ سلز  سبطيَ س٤ى٥ ٤٧ا٧بي ٨ٝبػَ اُ ٙٞبٗ، ٙٞبٗ مَة ٣ مدَة ٍدَاٍ ٕيدَى. ىٍىٞد٘     

سبثٖشبٟ ١يِ ٕب٧ي ٕيٖشٜ ٧بي ّٜ ىٚبٍ ثبٍاٟ ُائي سبطيَ ٌٕاٙش٦ ٣ ثب١ٍيٕي ٧دبي سبثٖدشب٦١ ٍا ىٍ   

اي٠ ٢ٝبعٌ ثبفض ٝي َٕىى. ثو٨ٚبئي اُ إشبٟ سلز سبطيَ اٍٚيٜ هٍِي ٍَاٍ ىاٙش٦ ٣ ىٍيبي هٍِ 

ًَٙ إشبٟ ثَ َٙايظ ىٝبئي ٣ ٍع٤ثشي آٟ اطَ ٝي ٢ّدي ٣ ٤ٝػدت سقديي٘ آة ٣ ٧د٤ا ىٍ آٟ      ىٍ

 ٢ٝبعٌ ٝي ٤ٙى.

ثب ف٢بيز ث٦ اي٦ْ٢ إشبٟ اُ ى٣ ثو٘ ٧٤ّٖشب١ي َٕى ٣ ػ٦ٖٚ اي ٝقشيٗ سٚدْي٘ ٙدي٥ ٣    

ىاٍاي س٤٢فبر اٍٚيٞي ٍبث٘ س٤ػ٦ إز. اٝب ٣يْٕي َٕىي ّد٦   ث٦ سجـ ف٤اٝ٘ عجيقي ٣ ػنَاىيبيي ،

ٝديز ٝٚدشَُ    اٍسيبؿ ٣ فدَٟ ػنَاىيدبيي إدز ،    ي اُ سبطيَ س٤ى٥ ٧بي ٤٧اي َٕى ٙٞبٙي ،١بٙ

٧بي ١٤ٕب٤ٕٟ إشبٟ َٕىيي٥ ٣كشي ىٍ دٖز سَي٠ ١َبط إشبٟ ٦ّ عجيقشبً ىاٍاي اٍٚيٜ ٝقشيٗ  اٍٚيٜ

 ٧ٖش٢ي ثبٍٗ ثَه ٦ٞ٧ ٕب٦ٙ ٝٚب٧ي٥ ٝي ٤ٙى.

 # ٝي ثبٙي:4-٣2ٗ ٙٞب٥ٍ$ثَإبٓ عج٦َ ث٢يي آٝج٥َّ اٍٚيٜ إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ َٙف ػي 
 

 (: عثمِ تٌذي آهثشطُ اللین استاى اسدتیل4-2خذٍل )

 ًَع پَضص گیاّي ًَع الالین تشاساس سٍش آهثشطُ ًام ايستگاُ

 استپي ًیوِ خطه سشد اسدتیل

 استپي ًیوِ خطه هؼتذل پاسس آتاد

 هؼتذل خٌگلي ًیوِ هشعَب سشد خلخال

 استپي ًیوِ خطه سشد وَثش)فیشٍصآتاد(

 هؼتذل خٌگلي ًیوِ هشعَب سشد سشػیي

 تیاتاًي خطه هؼتذل هطیشاى

 هشص تیي استپي ٍ هؼتذل خٌگلي هشص تیي خطه ٍ ًیوِ هشعَب ٍ سشد ًویي

 استپي ًیوِ خطه سشد ًیش

 

ثَاي د٦٢٨ ث٢يي اٍٚيٞي ػبٝـ سَ ، اُ ٦ٕ ٙدبهٜ ٍعد٤ثشي $ ٣ٍٗ ى٣ٝدبٍس٠ ٕٖدشَٗ      

يٞي# ٣ ٙبهٜ َٕٝبئي $ ٣ٍٗ ىّشدَ َّيٞدي# إدشيبى٥    يبىش٦# ، ٙبهٜ َٕٝبيي$ ٣ٍٗ ىّشَ َّ

 #4-3ٙي٥ إز. ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $

عجٌ اي٠ ٦ٕ ٣ٍٗ سٚييَي إشبٟ اٍىثي٘ اُ ١ؾَ ٍع٤ثشي ىاٍاي اٍٚيٜ هِٚ هييو سب ١ي٦ٞ  

َٝع٤ة هييو ثب مبٙجيز ١ي٦ٞ هِٚ ٍَاٍ  ىاٍى. اُ ١ؾَ َٕٝبئي إدشبٟ اٍىثيد٘ ىاٍاي سبثٖدشبٟ    

 ئي إشبٟ اٍىثي٘ ىاٍاي ُٖٝشبٟ َٕى سب ثٖيبٍ َٕى ٝي ثبٙي.ه٢ِ سب َٕٛ ٣اُ ١ؾَ َٕٝب
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ثب إشيبى٥ اُ اي٠ ٦ٕ ٙبهٜ، اٍٚيٜ ٣ آة ٣ ٤٧اي ٧َ٨ٙبي ٝوشٚو إشبٟ ث٦ ٙدَف ُيدَ    

 ٝي ثبٙي:

ثب سبثٖشبٟ ٝقشيٗ ٣ ُٖٝدشبٟ ثٖديبٍ     اٍىثي٘ ىاٍاي اٍٚيٜ ١ي٦ٞ هِٚ ثب ٙير ٝش٤ٕظ، -

 َٕى ٝي ثبٙي.

ٙير ٙييي ، ثب سبثٖدشبٟ ٝقشديٗ ٣ ُٖٝدشبٟ ثٖديبٍ      ١ٞي٠ ىاٍاي اٍٚيٜ ١ي٦ٞ هِٚ ثب -

 َٕى ٝي ثبٙي.

َٕفي٠ ىاٍاي اٍٚيٜ ١ي٦ٞ َٝع٤ة ثب ٙير هييو، ثب سبثٖشبٟ ٝقشيٗ ٣ ُٖٝدشبٟ ٕدَى    -

 ٝي ثبٙي.

ثب سبثٖشبٟ ٝقشيٗ ٣ ُٖٝشبٟ ثٖديبٍ ٕدَى    ١يَ اٍٚيٜ ١ي٦ٞ هِٚ ثب ٙير ثٖيبٍ هييو ، -

 ٝي ثبٙي.

يبٍ هييو، ثب سبثٖدشبٟ ٝقشديٗ ٣ ُٖٝدشبٟ    ٖٝٚي٠ ٨َٙ اٍٚيٜ ١ي٦ٞ هِٚ ثب ٙير ثٖ -

 َٕى ٝي ثبٙي.

هٚوبٗ ىاٍاي اٍٚيٜ ٝييشَا٦١ اي ثب ٙير هييو، ثب سبثٖشبٟ ٝقشيٗ ٣ ُٖٝدشبٟ ثٖديبٍ    -

 َٕى ٝي ثبٙي.

ٕي٤ي ىاٍاي اٍٚيٜ ١ي٦ٞ هِٚ ثب ٙير ٝش٤ٕظ، ثب سبثٖشبٟ ٝقشديٗ ٣ ُٖٝدشبٟ ثٖديبٍ     -

 َٕى ٝي ثبٙي.

ٙير ثٖيبٍ ٙييي، ثب سبثٖشبٟ ٕدَٛ ٣ ُٖٝدشبٟ   دبٍٓ آثبى ىاٍاي اٍٚيٜ ١ي٦ٞ هِٚ ثب  -

 َٕى ٝي ثبٙي.

اٝال١ي٣ُ ىاٍاي اٍٚيٜ ١ي٦ٞ هِٚ ثب ٙير ٙييي، ثب سبثٖدشبٟ ٕدَٛ ٣ ُٖٝدشبٟ ٕدَى      -

 ثبٙي. ٝي

 ا ٍاي٦ ٙي٥ إز. 1ِٕاٍٗ سيٞيٚي اٍٚيٜ ٣ ٤٧ا٢ٙبٕي ىٍ دي٤ٕز ٙٞب٥ٍ 
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 ضوسي( 1365-1384هیالدي تشاتش تا  1986- 2005عي دٍسُ آهاسي تیست سالِ ) -ل  (: عثمِ تٌذي اللین ايستگاّْاي َّاضٌاسي استاى اسدتی4-3خذٍل )

 ًَع اللین

 

 

 ايستگاُ

اللین گشهائي دوتش 

 وشيوي

اللین سشهائي 

 دوتشوشيوي

اللین سعَتتي 

 دٍهاستي

ضذت عثمِ 

 تٌذي دٍهاستي

ضشية ضاخص  ضشية ضاخص

سعَتتي 

دٍهاستي 

 گستشش يافتِ

استفاع 

ايستگاُ 

 تِ هتش

 ايستگاًُام 

 سشها گشها

 تا سٍش دوتش وشيوي

 اسدتیل 1335 15 -0/8 0/91 هتَسظ ًیوِ خطه صهستاى تسیاس سشد تاتستاى هؼتذل تا تاتستاى هؼتذل ٍ صهستاى تسیاس سشد ًیوِ خطه ) تا ضذت هتَسظ (

 پاسس آتاد 6/72 11 -6/0 6/149 تسیاس ضذيذ ًیوِ خطه صهستاى سشد شمتاتستاى گ ًیوِ خطه ) تا ضذت تسیاس ضذيذ( تا تاتستاى گشم ٍ صهستاى سشد

 خلخال 1797 20 -2/9 1/97 خفیف هذيتشاًِ اي صهستاى تسیاس سشد تاتستاى هؼتذل هذيتشاًِ اي ) تا ضذت خفیف( تا تاتستاى هؼتذل ٍ صهستاى تسیاسسشد

 هطگیي 1561 19 -5/3 9/103 تسیاسخفیف ًیوِ خطه صهستاى سشد تاتستاى هؼتذل دًیوِ خطه)تا ضذت تسیاس خفیف ( تا تاتستاى هؼتذل ٍ صهستاى سش

 سشػیي 1632 24 -0/8 1/89 خفیف ًیوِ هشعَب صهستاى تسیاس سشد تاتستاى هؼتذل تا ضذت خفیف( تا تاتستاى هؼتذل ٍ صهستاى تسیاس سشد ًیوِ هشعَب)

 هطیشاى 483 9 -2/3 4/142 خفیف تیاتاًي خطه صهستاى سشد ستاى هؼتذلتات خطه )تا ضذت خفیف( تا تاتستاى هؼتذل ٍ صهستاًس سد

 فیشٍصآتاد 1139 14 -4/16 3/130 هتَسظ ًیوِ خطه صهستاى تسیاس سشد تاتستاى هؼتذل ًیوِ خطه )تا ضذت هتَسظ( تا تاتستاى هؼتذل ٍ صهستاى تسیاس سشد

 آب-اصالًذٍص 161 12 -7/1 1/158 ضذيذ ًیوِ خطه صهستاى سشد ستاى گشمتات ًیوِ خطه ) تا ضذت ضذيذ( تا تاتستاى گشم ٍ صهستاى سشد

 آب-دٍست تگلَ 816 14 -2/2 3/139 هتَسظ ًیوِ خطه صهستاى سشد تاتستاى هؼتذل ًیوِ خطه) تا ضذت هتَسظ( تا تاتستاى هؼتذل  ٍ صهستاى سشد

 آب-ساهیاى 1286 12 -7/11 9/91 ضذيذ ًیوِ خطه ص هستاى تسیاس سشد تاى هؼتذلتاتس تا ضذت ضذيذ( تا تاتستاى هؼتذل ٍ صهستاى تسیاس سشد ًیوِ خطه )

 آب -الئي 2038 22 -9/7 5/59 هتَسظ هذيتشاًِ اي صهستاى تسیاس سشد تاتستاى خٌه تا ضذت هتَسظ( تا تاتستاى خٌه ٍ صهستاى تسیاس سشد هذيتشاًِ اي )

 ًویي 1444 12 -6/6 7/95 ضذيذ ًیوِ خطه صهستاى تسیاس سشد تاتستاى هؼتذل اى تسیاس سشدًیوِ خطه ) تا ضذت ضذيذ( تا تاتستاى هؼتذل ٍ صهست

 آب-ًیش 1623 18 -6/5 4/94 تسیاسخفیف ًیوِ خطه صهستاى تسیاس سشد تاتستاى هؼتذل ًیوِ خطه ) تا ضذت تسیاس خفیف( تا تاتستاى هؼتذل ٍ صهستاى تسیاس سشد

 

 ي استاى اص ايستگاّْاي سیٌَپتیه استاًْاي ّودَاس صيش استفادُ گشديذُ است.تَضیح ايٌىِ: خْت پَضص ًَاحي هشص

 آستاسا -18 56 7/2 5/154 - فشاهشعَب صهستاى ًسثتاً سشد تاتستاى گشم فشاهشعَب تا تاتستاى گشم ٍ صهستاى ًسثتاً سشد

 اّش 1391 14 -6/4 9/117 هتَسظ ًیوِ خطه سشدصهستاى  تاتستاى هؼتذل ًیوِ خطه )تا ضذت هتَسظ( تا تاتستاى هؼتذل ٍ صهستاى سشد

 سشاب 1682 13 -4/10 6/96 ضذيذ ًیوِ خطه صهستاى تسیاس سشد تاتستاى هؼتذل تا ضذت ضذيذ( تا تاتستاى هؼتذل ٍ صهستاى تسیاس سشد ًیوِ خطه)

 هیاًِ 1110 12 -6/5 9/147 ضذيذ ًیوِ خطه شدصهستاى تسیاس س تاتستاى گشم ًیوِ خطه ) تا ضذت ضذيذ( تا تاتستاى گشم ٍ صهستاى تسیاس سشد

 صًداى 1663 14 -3/7 3/121 هتَسظ ًیوِ خطه صهستاى تسیاس سشد تاتستاى هؼتذل تا ضذت هتَسظ ( تا تاتستاى هؼتذل ٍ صهستاى تسیاس سشد ًیوِ خطه )
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 : تحلیل صهیي ضٌاسي ٍ هٌاتغ هؼذًي5
 

 

 

 

 

 ثي٘ ٍا ثغ٤ٍ ّٚي  ٝيش٤اٟ ثب ٦ٕ ٣يْٕي فٞي٥ ٝقَىي َّى :٧بىٍإشبٟ اٍى اهشٞبٝبر ّٚي ١ب٤ٞ٧اٍي   

  

 ٢ٝبعٌ ٧٤ّٖشب١ي ٣ ٍٙش٦ ٨٧٤ّبي ث٢ٚي ٝظ٘ ٕجالٟ، ٍَٞىاك، ث٣ََىاك ٣ ٥ٍَ ىاك  -1

 ٧٤ّذبي٦ ٧ب ٣ ىالس٨بي ثي٠ ٧٤ّٖشب١ي ٝظ٘ ىٙز اٍىثي٘ ٣ ٝنبٟ ٣ ١بكي٦ ٣َ٧آثبى  -2

 ىٙز ٖٝغق ٣ ّٜ اٍسيبؿ $ىٙز ٝنبٟ# -3

 

ىٍ إشبٟ ٕجت س٤٢ؿ اْٙبٗ ٕغق ُٝي٠ ثب سيب٣ر  اٍسيبؿ ُيبى ٙي٥ ث٦ س٤٢ؿ ُٝي٠ ٢ٙبٕي        

ٝشَ ىٍ ىب٦ٚٝ  5000ع٤ٍي ٦ّ اهشاله اٍسيبؿ ثي٠ ٦ٍٚ ٕجالٟ ٣ كبٙي٦ آٍ ىٍ ىٙز ٝنبٟ ١ِىيِ 

اي٠ ٖٝئ٦ٚ ٕجت س٤٢ؿ آة ٣ ٤٧ايي إشبٟ ٙي٥ إز ٦ّ ثياٟ ٝٚوٞبر . ثبٙي ىضبيي ٤ّسب٧ي ٝي

يٗ ٣ َٕى ٧٤ّٖشب١ي ىٍ آٟ ىيي٥ بعٌ َٕٖٝيَي سب ٤١اكي ٝقشاٍٚيٞي ٣ي٥ْ اي ثوٚيي٥ ٣ اُ ٢ٝ

س٤ا١ي ث٦ ف٤٢اٟ دشب١ٖي٘ عجيقي ٢ٝبٕجي ثَاي إشبٟ ٝل٤ٖة ٤ٙى ث٦ يبى  ٤ٙى . اي٠ ٖٝئ٦ٚ  ٝي ٝي

 ٧5000بي عجيقي ّ٘ د٦٢٨ ٤ٍّٚ ٖٝئ٦ٚ اهشاله اٍسيبؿ كي٣ى  ىاٙش٦ ثبٙيٜ ٦ّ ىٍ ثيبٟ دشب١ٖي٘

٧بي عجيقي ٝشيب٣ر ىٍ ٤ٍّٚ ٙي٥  ٦ ٕجت ْٙ٘ ٕيَي ٝليظٝشَي ايَاٟ ٣ س٤٢ؿ آة ٤٧٣ايي آٟ ّ

٤ٙى ى ٤ٍٍٝسي ٦ّ اي٠ إشبٟ ثب ٖٝبكز  ٍ ايَاٟ ٍٚٞياى ٝي٤ث٦ ف٤٢اٟ يِ ٧٤ٝجز ثٍِٓ ثَاي ّٚ

هيٚي ّٞشَ ١ٖجز ث٦ ٤ٍّٚ اُ اي٠ ٧٤ٝجز ث٦ س٨٢بيي ثَه٤ٍىاٍ إز .ث٦ ٧ٞي٠ ىٙي٘ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي ، 

ٝش٤٢ؿ ث٤ى٥ ٣ ٍبثٚيز ٧بي ثٖيبٍ ٢ٝبٕجي ثَاي ّٚز ٣ ٍُؿ  ٤١ؿ َٝاسـ ٣ ّٚشِا٧ٍب ١يِ ىٍ اي٠ إشبٟ

٣ٍى  يي ّٚب٣ٍُي ٣ ىاٝي ٤ٍّٚ ثٚٞبٍ ٝي٣ ىاٝذ٣ٍَي ىاٍى ث٢ل٤ي ٦ّ ا٥ُ٣َٝ يْي اُ ٍغج٨بي ٨ٜٝ س٤ٙ

. 

٧بي آثَيِ آث٨بي ػبٍي ٕغلي ، اي٠ إشبٟ ث٦ ى٣ ك٤ض٦ آثي  ث٦ ٙلبػ ٧يي٤ٙ٣ٍّيْي ٣ ك٤ض٦ 

 سوٚي٦ ٝي ٤ٙى ٦ّ فجبٍس٢ي اُ : 

 ٤ض٦ ىٍيبي هٍِ اُ عَيٌ ٣ٍىهب٦١ ٧بي ٥ٍَ ٤ٕ ، آٍ ٣ ٍِٗ ا٣ُٟ ك -
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 ك٤ض٦ ىٍيبؿ٦ ا٣ٍٝي٦ اُ عَيٌ آػي ؿبي  -

إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ سجقيز اُ َٙايظ ٣ ١ل٥٤ س٤ْي٠ ُٝي٠ ٢ٙبٕي ىاٍاي دي٥َْ ٣ ؿ٥َ٨ ثٖيبٍ          

ي٠ٕ٤ ٣ ٤ّاس١ََ دٚ –ٝش٤٢في اُ ٙلبػ ّئ٤ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّي إز . ىقبٙيش٨بي آسٚيٚب١ي ػ٤اٟ ثو٤ٞٛ ٝي٤ 

ىٍ اي٠ إشبٟ ٢ٝؼَ ث٦ سْٚي٘ ٍٚ٘ ٢ٝيَى آسٚيٚب١ي ثب ث٢ٚياي ؿ٢ي ٝشَي سب ؿ٢ي ٧ِاٍ ٝشَي إز ٦ّ 

ؿ٥َ٨ ٙبهٜ آٟ ٍَٞ ىاك ٣ ٕجالٟ إز ٣ اُ عَه ىيَٖ ى١٣َٚي٢ي ٝشقبٍت سْبى٤ي آسٚيٚب١ي 

ىثي٘# . س٤اٛ ٢ٝؼَ ث٦ سْٚي٘ ىٙش٨بي َّٞث٢يي ٣ ى٣َاىشبىٕي ٧ب ثي٠ ٧٤ّٖشب١ي إز $ٝظ٘ ىٙز اٍ

ث٤ىٟ اي٠ ى٣ دييي٥ ٕجت ث٤ػ٤ى آٝيٟ ى٣ فبٍض٦ ػ٤اٟ ٣ ديَ اُ ٙلبػ ّئ٤ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّي ىٍ ٢ّبٍ 

 يْييَٖ ٕٚش٦ إز . 

اُ ٤ٕي ىيَٖ ْٙ٘ ٕيَي دي٥َْ ىٍيبي هٍِ، ٕيٖشٜ آسٚيٚب١ي ٣ ٧٤ّٖشب١ي عبٙ٘ ٣ ثٖش٦        

٦ ٙي٨١بيي إز ٦ّ ىَآي٢ي آٟ ٙيٟ اٍيب٤١ٓ دبٍاسشئ $ىٙز ٝنبٟ# ه٤ى ٧َٞا٥ ثب ْٖٙشٖي٨ب ٣ ٕٖٚ

 سنييَ ١٣ٍي ٕبهشب٧ٍبي ٧٤ّٖشب١ي ٣ دييي٥ ٧بي َٝسجظ ثب سْش١٤يِ ٣ ّئ٤ٝ٤ى٤ٙ٤ّي إشبٟ ٝي ثبٙي . 

ٍي٨ِٙبي ػ٤ي ٝشيب٣ر ث٤ٍٞر ثبٍاٟ ٣ ثَه ىٍ ٢ٝبعٌ ٝوشٚو إشبٟ ٣ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي        

ف٤اٍٟ ٣ ٍيوشب٧ٍبي ُٝي٠  ١ب٠ٖٞ٧ ٧َٞا٥ ثب ٙيش٤ٙ٤ّي ٣ ػ٢ٔ ٝشيب٣ر ثٖشَ ُٝي٠ ٢ٝؼَ ث٦ سْٚي٘

٧بي دبي ٧٤ّٖشب١ي ، ٝو٣َط  ٢ٙبٕي ٝش٤٢في إز ٦ّ ث٤ٍٞر ُٝي٠ ٙن٥ِ ٧بي ثٍِٓ، ٣اٍي٥ِ

٧ب ، ٣ ٤ٍٕثبر ٧ٚش٦ ٙي٥ ىٍ دبي ىا٦٢ٝ ٧ب ٕٚش٦ إز ٦ّ ثو٘ فٞي٥ اي اُ آ٨١ب ى٣ٍاٟ ػ٤ا١ي  اى٦٢ْ

 ٝبٟ ىا١ٍي . ه٤ى ٍا ٝيٌٍٖا٢١ي ٣ سب ُٝبٟ سقبىٗ ٣ دبيياٍي ىي٢بٝيْي ١يبُ ث٦ ٌٍٕ ُ

٧بي ُٝي٠ ٢ٙبٕي إشبٟ ٕجت ٙي٥ سب ث٦ ىٙي٘ فيٛ سقبىٗ ىٍ اْٙبٗ ُٝي٠  ػ٤اٟ ث٤ىٟ دييي٥

اي ىٙز  هغَار عجيقي ُيبىي ىٍ إشبٟ ٝٚب٧ي٥ َٕىى.اهشاله اٍسيبؿ ثي٠ ٕجالٟ ٣ اٍاضي ٧٤ّذبي٦

ث٦ ٙلبػ  ٧بي س٢ي ػبٍي ١٤ٙي ٤٢٧٣ُ ٧ب ىٍ اي٠ د٦٢٨ ىاٍاي ىٍ ٙيت ٖٝٚي٠ ثبفض ٙي٥ سب ٣ٍىهب٦١

ّئ٤َٝى٤ٙ٤ّي ػ٤اٟ ٝل٤ٖة َٕى١ي ٣ ىٍ َٝك٦ٚ فٞيٌ َّىٟ ثٖشَ ه٤ى ثب٢ٙي اي٠ اَٝ ٕجت ٙي٥ سب 

٧ب كَّبر  ىاٍ اي٠ ى٥ٍ ٧بي ٙيت ْٙ٘ ىٍ آ٨١ب ايؼبى ٤ٙى ٣ ث٦ سجـ آٟ  ىٍ ىا٦٢ٝ ٧vبي فٞيٌ ى٥ٍ

ثبالي ٕي٘ ٧ب ُٝي٦٢ هغَ  ٙنِٙي ٣ ٍيِٙي ٝٚب٧ي٥ َٕىى اُ ٤ٕي ىيَٖ اي٠ ٙيت س٢ي ثٖشَ ٣ٍىهب٦١

هيِي ٍا ىَا٧ٜ َّى٥ ٧ٞي٢غ٤ٍ ٣ػ٤ى اٍاضي دٖز ىٙشي ىٍ ىٙز ٧بي ثي٠ ٧٤ّي ٝب٢١ي ىٙز  

 اٍىثي٘ ٢ٝؼَ ث٦ إشقياى ٕيٖٚيَي اٍاضي ٙي٥ إز .

٧بي ثَىي ٢ٕٖي٠ ىٍ ىا٦٢ٝ اٍسيبفبر ىٍ اي٠ إشبٟ ٝير ُٝبٟ  اُ عَه ىيَٖ ث٦ ىٙي٘ ثبٍٗ

ُيَ ثَه ثبال ثبٙي اي٠ اَٝ ث٦ ىٙي٘ دييي٥ ٤١إي٤ٟ  ٧ب ىٍ ٧بي فٞيسبً آسٚيٚب١ي ىا٦٢ٝ سيىي٠ ٢ٕٔ

٧بي آسٚيٚب١ي ث٦ ٤٧اُىٕي ٙيٞيبيي ٕجت ٙي٥ سب هبِّايي فٞيَي ىٍ  ثَىي ٣ إشقياى ٢ٕٔ
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٧ب ىٍ ُيَ س٤ى٥ ثَىي ٣ ين ُىٟ آ٨١ب ٕجت  ٧بي ٧٤ّٖشب١ي ٢ٝغ٦َ ْٙ٘ ٕيَى ٍَاٍ َٕىش٠ ٢ٕٔ ىا٦٢ٝ

آٟ ثب َٕٛ ٙيٟ ٤٧ا ٣ ٣ًة ثَه ١ي٤ً آة ث٦ افٞبً ٤ٙى ث٦ ى١جبٗ  ايؼبى ىٍُ ٣ ْٖٙز ىٍ آ٨١ب ٝي

٧بي طب٤١ي٦ ايؼبى ٙي٥ ُٝي٦٢ ٍا ثَاي ىَآي٢ي ٤٧اُىٕي ٙيٞيبيي ىَا٧ٜ  ٧ب ىٍ ىٍُ ٣ ْٖٙز ٢ٕٔ

ا١ؼبٝي ىٍ ىٝبي  ٕبُى ىٍ ١ؾَ ىاٙش٦ ثبٙيٜ اي٠ ىَآي٢ي ٦ّ ىٍ ٨١بيز كبٝ٘ آٟ ث٦ هبِّايي ٝي ٝي

٧بي ّٜ اٍسيبؿ ٦ّ ى٥ٍ٣ َٕٛ ٣ ىٝبي ثبال  ىٙي٘ ىٍ ىا٦٢ٝ يبثي ث٦ ٧ٞي٠ ثبالي ٝيَ ٣ يوج٢ياٟ ٙير ٝي

٢٢ّي اي٠ دييي٥ ىاٍاي ٙير ثبالي إز ٣ ٤١اكي َٝسيـ ٦ّ ىاٍاي يوج٢ياٟ ع٤ال١ي  ٍا سؼَث٦ ٝي

 ١٤ٙي. ٧بي هَى ٙي٥ ىٍ اطَ يوج٢ياٟ ٝٚب٧ي٥ ٝي ٧بي ٢ٕٖي ٣ ٢ٕٔ ٧ٖش٢ي ث٦ ْٙ٘ ٍه٤ٞ٢ٟ 

٧بي  ٟ ٣ ٙيت ىاٍ ث٦ ٧َٞا٥ ١ي٤ً ثغئي آة ث٦ الي٧٦بي ػ٤ا ٧بي فٞيٌ ثَ ٣ٍي ىا٦٢ٝ سْٚي٘ هبُ

اي ىَا٧ٜ  ٧ب ُٝي٦٢ ٍا ثَاي ْٙ٘ ٕيَي كَّبر ىا٦٢ٝ  ُيَي٠ هبُ ىٍ آمبُ ٣ًة سيٍيؼي ثَه

س٤اٟ ٝل٤ٖة ٤ٞ١ى ٦ّ هغَ  اي ثبال ٝي ٕبُى ث٦ ع٤ٍي٦ْ اي٠ إشبٟ ٍا اُ ٢ٝبعٌ ثب كَّبر ىا٦٢ٝ ٝي

ىي ٍا سب ٤٢ّٟ ث٦ ثبٍ آ٣ٍى٥ إز .٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ ٝظبٗ عجيقي ىيَٖي ثَاي إشبٟ إز ٦ّ هٖبٍار ُيب

 6اٙب٥ٍ ٤ٞ١ى ٦ّ ىٍ ػبى٥ ١يَ َٕاة ٕجت دَسبة  84هَىاى ٕبٗ  16س٤اٟ ث٦ ُٝي٠ ٙنِٗ ثٍِٓ  ٝي

ٝشَ اُ ػبى٥ اٝٚي َٕاة ١يَ ث٦ ّٚي اُ ثي٠  350ه٤ى٣ٍ ث٦ ى٥ٍ ٙي ٦ّ يِ ّٚش٦ ث٦ ٧َٞا٥ ىاٙز ٣ 

 بٟ ٣اٍى آ٣ٍى .ٍىز ٣ هٖبٍسي ىٍ كي يْٞي ٝيٚيبٍى س٤ٝ

٧بي  ٧بي آٟ ىٍ إشبٟ ٣ ديَا٤ٟٝ آٟ ٕجت ْٙ٘ ٕيَي ٕٖ٘ ػ٤اٟ ث٤ىٟ ُٝي٠ ٢ٙبٕي ٣ ٕبهشبٍ

ثٍِٓ ٣ ث٢يبىي ىٍ إشبٟ ٙي٥ ٦ّ ىقبٙيز آ٨١ب ٕجت ٍهياى ٦ُِٙٙ ىٍ إشبٟ إز ث٦ ١ل٤ي ٦ّ 

ٕبٗ ثَاي ٦ُِٙٙ ىٍ  3ٕبٗ اهيَ ىٍ إشبٟ كبّي اُ ٤ٍ٣ؿ ث٦ ع٤ٍ ٝش٤ٕظ  ٧40بي ثٍِٓ  ثٍَٕي ٦ُِٙٙ

 ١ٞبيي. اي إز ٦ّ إشبٟ ٍا س٨ييي ٝي إشبٟ إز ٦ّ آٝبٍ ثبالي إز ٣ كبّي اُ هغَ ث٥٤َٚ

ثو٘ فٞي٥ اي اُ اي٠ َُٕٝي٠ َٕٙز ٣ ٝب٧يز آسٚيٚب١ي ٣ دييي٥ ٧بي دي آٝي آ٨١ب ىاٍى          

ثب ٣ػ٤ى  ٦ّ ثْٚ٘ ٨١٣ُبي ىَٕٕبٟ ، ثب س٤٢ؿ ٙيش٤ٙ٤ّي ٣ ؿ٥َ٨ ١ٍٖي٠ ١ب٢ٖٞ٧ي ه٤ى١ٞبيي ٝي٢ْي ٣

ؿ٦ٞٚ ٧بي آة ٝقي١ي ٣ َٕٛ آ٨١ب ٍا اُ ٕبيَ ٢ٝبعٌ ٤ٍّٚ ػيا ٝي ٕب١ُي . ىٍيبؿ٦ ٧بي عجيقي 

كشي ىٍ ٕشيل ٦ٍٚ ٕجالٟ ٣ ىٙز اٍىثي٘ ٣ ٢ٝغ٦َ ٣َ٧آثبى اُ ٣يْٕي٨بي ا١لٞبٍي اي٠ إشبٟ إز 

 ٦ّ ثياٟ ُيجبيي ٣ ػٌاثيز هبٝي ثوٚيي٥ إز .
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 صهیي ضٌاسي : 1-5

 

١ُؼبٟ ، ٙٞبٗ ٍِٗ ا٣ُٟ ٣ مَة ٍٙش٦ ٨٧٤ّبي  –ٙٞبٗ هب٣ٍي هظ سجَيِ ٢ٝغ٦َ ٣اٍـ ىٍ     

ٝشَ# ٣ ٕيا٥ُ ٧بي آٟ ثي٠ ٍٙش٦ ٥٤ّ ٧بي ٥ٍَ ىاك ٣  4810عبٙ٘ ثب ؿ٥َ٨ ثبٍُ آسٚيٚبٟ ٕجالٟ $

 ى٧ي. ٧بي ُٝي٠ ٢ٙبٕي اي٠ إشبٟ ٍا سْٚي٘ ٝي عبٙ٘ كي٣ى ٍهياى

ثبهشَي ٣  –١يي سََيجب هب٣ٍي ٍٙش٦ ث٤ٍِٗ ىٍ ًَٙ ثٖشبٟ آثبى ٣ ٙٞبٗ ٝيب٦١ ثب ٣ٍ    

ٕبهشب٧ٍبي ٦ٖٕٚ ىٍ ػ٤٢ة ٣ ٙٞبٗ ٝلي٣ى ٝي َٕىى اي٠ ٍٙش٦ ثغ٤ٍ ّٚي اُ ٣اكي٧بي آًٍآ٣اٍي يب 

آسٚيٚب١ي ٣ ١ي٤ًي٨بي دبٙئ٤ّٟ سْٚي٘ يبىش٦ ٦ّ ٧ٖش٦ ٤ّؿْي اُ ٤ٍٕثبر ٣ٍّإيِ ٣ دبٙئ٣ُ٤ئيِ ىٍ 

. يٕي# ٢ّب٥ٍ ك٤ض٦ سٚو٦ ٣ٍى إزآٝ ثو٘ هب٣ٍي آٟ ىيي٥ ٝي ٤ٙى . َُٝ ٙٞبٙي اي٠ ٤٧ٍٕز $ثبال

ك٤ض٦ سٚو٦ ٣ٍى ٍا ٝيش٤اٟ ك٤ض٦ اي ثي٠ ٧٤ّٖشب١ي يب ى٥ٍ اي د٠٨ س٤ٍٞ َّى ٦ّ س٤ٕظ ٤ٍٕثبر 

سوَيجي ٣ سجويَي ١ئ٤ّٟ دَ ٙي٥ إز . ىٍ ثو٘ ٧بئي اي٠ ٤ٍٕثبر ث٦ ٙير ؿي٠ ه٤ٍى٥ ا١ي ٣ ثب 

١يِ ٝيجب٢ٙي . ٝقي٣ىي ىاٙش٠ ٨ٖ٢ٕبي سجويَي ىٍ ٤ٝاٍى ٝقي٢ي ىاٍاي ٕبهشب٧ٍبي ىيبديَي 

سَاّيشي ىٍ اي٠ ك٤ض٦ ِٕاٍٗ ٙي٥ إز.   اىا٦ٝ ٙٞبٙي ٍٙش٦ ٨٧٤ّبي   –ثبُاٙشي  (Plugs)١ي٤ًي٨بي 

ٝشَ#  2560عبٍٛ ٣ ٍٙش٦ ث٤ٍِٗ ، ىٍ ثو٘ ٧بئي ث٤إغ٦ ٕيا٥ُ ٧بي آسٚيٚب١ي ١ئ٤ّٟ ؿ٨٘ ٤١ٍ $

ىٍيبيي ٣ سوَيجي ىا٦١ ٍيِ  اُ عجَبر (Core)د٤ٙيي٥ ٙي٥ ا١ي . ىٍ ثبهشَ ثٖشبٟ آثبى ، ٧ٖش٦ ٧بي 

َّسب٦ٕ ٍه٤ٞ٢ٟ يبىش٦ إز $ىٍ ٙٞبٗ ٕٖ٘ سجَيِ# ٦ّ س٤ٕظ ٤ٍٕثبر آ٧ْي ٣ ٨ٖ٢ٕبي آسٚيٚب١ي 

١ئ٤ّٟ د٤ٙيي٥ ٝي ٤ٙى . ىٍ ٙٞبٗ ى٥ٍ سٚو٦ ٣ٍى ٍٙش٦ ٥٤ّ إٍجبٍاٟ ىٍ اسٞبٗ ثب ٥٤ّ ٕجالٟ ػبي 

يى . ثو٘ هب٣ٍي اي٠ ٍٙش٦ ٥٤ّ ىاٍى ٦ّ اىا٦ٝ آٟ ثب ١٣ٍي ٝنَة ٙٞبٗ مَثي ث٦ ٢ٝغ٦َ ػٚيب ٝي دي١٤

ٝشَ# ف٤ٞٝب ٙبٝ٘ آ١يُيز ٧ب ٣ س٤ى٨بي  3156ٝشَ # ٣ ٦ٙ٤ٍ ىاك $ 3105$ ا٣مالٟ ىاك ثب ث٢ٚيي

ائ٠ٕ٤ إز ٦ّ س٤ٕظ س٤ى٥ ٧بي َٕا١يشي ٍغـ ٙي٥ إز . ثو٘ َِّٝي اي٠ ٍٙش٦ $ثبهشَ َٕى٦١ 

َسب٦ٕ سْٚي٘ يبىش٦ ٦ّ ثب سجَيِ ث٦ ا٧َ# ف٤ٞٝب اُ عجَبسي ٧ٞب٢١ي ىٚي٘ ثب ػ٢ٔ ٤ٍٕثي ىٍيبيي ّ

ىَٕٙيجي ُا٣ي٦ ىاٍ ىٍ ُيَ عجَبر ٣ ٕيا٥ُ ٧بي آسٚيٚب١ي ٣ آًٍآ٣اٍي دبٙئ٤ّٟ ٣ ٤ٖٚ٢َّٝائي ١ئ٤ّٟ 

د٨٢بٟ ٝي َٕىى . ٢ٝش٨ب اٙي٦ ثبهشَي اي٠ ٍٙش٦ ٤١اكي اعَاه ػبى٥  ١َٝي ث٦ ػٚيب إز ٦ّ ىٍ آٟ 

١ٍي . ىٍ اي٠ ٝلي٣ى٥ عجَبر آ٧ْي ٠٨ّ سَي٠ ٕب١ُي٧بي ٍه٤ٞ٢ٟ ىاٍ سقٌٚ ث٦ ُٝبٟ دبٙئ٣ُ٤ئيِ ىا

٣ٍّإيِ ُيَي٠ ىيي٥   –سَيبٓ ٣ عجَبر سوَيجي ٧ٜ اٍُ ٕب١ُي ِٙٞٚ اُ ُٝبٟ سَيبٓ دٖي٠ 

  –٤ٙى . اي٠ ٝؼ٤ٞف٦ ٧بي ٠٨ّ س٤ٕظ ٤ٍٕثبر سوَيجي ١ئ٤ّٟ ٣ ٨ٖ٢ٕبي آسٚيٚب١ي ١ئ٤ّٟ ى٤ٍب١ي  ٝي

 لي٣ى ٝيَٖى١ي . ٝشَ# ىٍ ػ٤٢ة هب٣ٍي ػٚيب ٝ ٤ّ3370اس١ََ ٝب٢١ي ّيبٟ ؿبي ىاك $
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ىٍ ٙٞبٗ ٥ٍَ ٤ٕ ٣ ى٥ٍ ا٧َ ؿبي ، ٍٙش٦ ٨٧٤ّبي ٥ٍَ ىاك ث٤ٍٞر ١٣ٍيي اُ اىا٦ٝ ٙٞبٗ      

مَثي ٨٧٤ّبي عبٙ٘ $ٍٙش٦ ٤ٚٝار# إز ! اي٠ ٍٙش٦ ٥٤ّ ٝشْٚ٘ اُ ٨ٖ٢ٕبي آسٚيٚب١ي ف٤ٞٝب اُ 

٤ض٦ اي ٤١ؿ ٕيا٥ُ ، آًٍآ٣اٍي ٣ ٤ٍٕثي $س٤ه# إز ٦ّ س٤ٕظ ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ثَيي٥ ٙي٥ ٣ ك

ٝلٚي ىٍ آٟ ْٙ٘ َٕىش٦ إز ، ىٍ ثو٘ ٙٞبٙي آٟ ىٍ يِ ١٣ٍي سْش١٤يْي ٝو٤ٚعي اُ ٨ٖ٢ٕبي 

ّٚيجَ#  –ى٤ً ثبُي ، ثبُاٙشي ٣ آ٨ْ٧بي ٝشج٤ٍٚ ثب ٨ٖ٢ٕبي ى١٤َٕٕي  ٍه٤ٞ٢ٟ ىا١ٍي $ٝل٤ٍ ا٦ٙ يب٤ٍٙ 

ي٤ٛ ٥ٍَ ىاك ىا٦٢ٝ ٙٞبٙي آ١شي ّٚي٤٢ٍ.٦ّ َُٝ ٤ٚٝار ٍا ثب ك٤ض٦ ى٣َاىشبى٥ ٝنبٟ ث٤ػ٤ى ٝي آ١ٍ٣ي

س٤ىي ث٦ ٠ٕ ائ٠ٕ٤ ثب ٝقي٣ىي ٣إغ٦ اُ ٕيا٥ُ ٧بي آسٚيٚب١ي إز . ىٍ   –ٙبٝ٘ ٍىييي ٤ٍٕثي 

ثبهشَ ى٥ٍ ٥ٍَ ٤ٕ ١ي٤ًي٨بي ٝشقيىي ثب سَّيت ٝشيب٣ر اُ ٕبث٣َ ، َٕا٤١ىي٤ٍيز ، َٕا١يز ، ٕي٢يز ، 

 (-Geshteysar Kuh-c)١٣ِ١٤ٝيز ٣ د٤ٍىي٧َبئي ثب سَّيت ٝيب٦١ ىيي٥ ٝي ١٤ٙي ٝظ٘ ٥٤ّ ٕٚشي ٕبٍ 

ٝشَ# .  ىٍ اي٠ ٢ٝغ٦َ ىقبٙيز ّب١ي ٕبُي ثٚير ٣ٍي ىاى٥  2945ٝشَ ، ٙي٤ٍ ىاك $ 2912ثب اٍسيبؿ 

٦ّ ّب١ٖب٧ٍبيي ٝظ٘ ػ٤ث٢ي ، ٍِٝف٦ ، ٤ٖ٢ٕٟ ٣  ...  ىَآي٢ي آٟ ٝل٤ٖة ٝي ١٤ٙي . اىا٦ٝ اي٠ ٣ُٟ ث٦ 

ٕي٦ ٣ٍى اُ فبٍض٦ ٧بي اٝٚي   –ثبى ٢ٝغ٦َ ١وؼ٤اٟ ٣ اٍى٣ثبى ٝيَٕي ٦ّ س٤ى٥ ١ي٤ًي ٣ ٝي٢َاٙي٥ِ اٍى٣

ثلٖبة ٝي آيي .  ك٤ض٦ ىٙز ٝنبٟ ثق٤٢اٟ ٢ْٕٚي٤٢ٍي٤ٝي ثٚير ؿي٠ ه٤ٍى٥ اُ ٤ٍٕثبر ائ٠ٕ٤ 

ى٤ٍب١ي سب ٤ّاس١ََ دَ ٙي٥ إز ٦ّ اُ ٤ٕي ػ٤٢ة ث٦ ٙٞبٗ آٟ عجَبر ث٦ ػ٤ا١ي ٝيَٖاي٢ي . ثٖشَ 

 ٣ٍىهب٦١ آٍ َُٝ اي٠ ك٤ض٦ ٍا ثب ىٙز ٝي ٕب١ُي . 

$٦ٍٍ٣  1:  250000بٕي إشبٟ اٍىثي٘ ٝغبثٌ آ١ـ٦ ٦ّ ىٍ ٦َٚ١ ٧بي ُٝي٠ ٢ٙبٕي ُٝي٠ ٢ٙ  

٧بي اٍىثي٘، ا٧َ، ث٢يٍ ا١ِٙي ، ٝنبٟ ، ٝيب٦١ ٣ ١ُؼبٟ # ١ٚبٟ ىاى٥ إز كْبيز اُ س٤٢ؿ ، ديـييٕي ، ٣ 

سبٍيوـ٦ س٤ْي٠ ع٤ال١ي ىاٍى ٦ّ دي٥َْ ١٤٢ّي آ١َا ثب ؿ٥َ٨ اي ٝشيب٣ر اُ ٕبيَ ٢ٝبعٌ ٤ٍّٚ ١ٚبٟ 

ي٧ي.ىٍ ِٕا٨ٍٙبي س٨ي٦ ٙي٥ ثَاي ُٝي٠ ٢ٙبٕي إشبٟ $ِٕاٍٗ ٧بي َٙف ٦َٚ١ ٧بي ُٝي٠ ٝي

ا٧َ، اٍىثي٘ ٣ ث٢يٍا١ِٙي $ث٢يٍ د٤ٚ٨ي# ٣ ٍٕب٦ٙ ٧بي س٨ي٦ ٙي٥ س٤ٕظ ٝلََي٠  1:  ٢ٙ250000بٕي 

َٙف ٝيٞٚي اُ ؿي٦٢ ٢ٙبٕي ٣  (Didon & Gemain, 1976 ; Lesquier & Riou 1976)هبٍػي

اٍىثي٘ آ٣ٍى٥ ٙي٥ إز .ىٍ يِ س٤ٞيَ ف٤ٞٝي اُ ُٝي٠ ٢ٙبٕي إشبٟ، إشبٟ ٝبٕٞبسيٖٜ إشبٟ 

اٍىثي٘ ىٍ د٦ٕ٣َ س٤ْي٠ ُٝي٠ ٕبهشي، َٝاكٚي ٍا اُ َٕ ٌٍٕا١ي٥ إز ٦ّ ثَٚف ُيَ ٝي س٤ا٢١ي 

 هال٦ٝ ١٤ٙي : 
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سْٚي٘ دي ٢ٕٔ ثب د٤ٕش٦ ٍب٥ٍ اي اُ ٤١ؿ ٢ٕي٣ا١بئي ىٍ دَّبٝجَي٠ دٖي٠ ٣ ٧ٚش٦ ٙيٟ  $اٙو#:

 سَيبٓ ٝيب١ي ٣ٍي آٟ .  -٤ْٕئي $دالسي٤ٍٛ# دبٙئ٣ُ٤ئيِ  ٤ٍٕثبر

ا٥ُ٣َٝ ٍه٨١٤ٞ٢بي ٝلي٣ىي اُ اي٠ عجَبر ىٍ ٤١اكي ١ٞي٠ ٣ ١يَ ىيي٥ ٝي ٤ٙى اٝب ىٍ 

ث٢ٚيي٨بي ث٣ََىاك ٣ ٝب٦ٙ٤ٕ ىاك عجَبر ٣ ٕب١ُي٧بئي اُ دبٙئ٣ُ٤ئيِ ٣ ٣ُ٣ِٝئيِ ُيَي٠ ٣ 

 ٝي ٤ٙى .  ٝيب١ي ٧ٞب٢١ي ٕبيَ ٢ٝبعٌ $ اٙجَُ ٣ ١ُؼبٟ # ىيي٥

َّسب٦ٕ ٧ٞذب ٣ ١٣َٞ٧ي ثب دييي٥ ٧بي  –دي ٢ٕٔ ْٙ٘ َٕىش٦ ٠٨ّ ىٍ ُٝبٟ ٣ٍّإيِ ٝيب١ي  $ ة #:

ٕبهشبٍي ٣ اٍيب٤١ٕي ٙيٟ سشئ ٝشبطَ ٕٚش٦ ٣ ىٍ ثو٘ ٧بي ٙٞبٙي ٍهٖب٥ٍ ٣ ٕب١ُي٧بئي 

ه٤يٚب١٣ي ٕب١ُي٧بي اٍيب٤١ٕي ٍيَبُ ث٤ػ٤ى آٝي٥ إز . ٍه٨١٤ٞ٢بي ١ٖجشب ٣ٕيقي اُ اي٠ 

ٕي٦ ٣ٍى# ىيي٥ ٝي ٤ٙى ٦ّ ثيٙي٘  –٤ٖ٢ٕٟ  –ب٥ٍ ٧ب ىٍ ثبهشَ ٥ٍَ ىاك $١بكي٦ ّٚيجَ ٍهٖ

ىاٍا ث٤ىٟ ٝيبر ٣ ٍبثٚيز ثب٣ٍٍي اُ ١ؾَ ّئ٤ٙيٞيبئي ثٖشَ ١ٖجشب ٢ٝبٕت ٍا ثَاي ّب١ي 

ٕبُي٨بي ثقي اُ ٣ُ٣ِٝئيِ ث٤ػ٤ى آ٣ٍى٥ إز . ىٍ ٤١ٙش٦ ٧بي ُٝي٠ ٢ٙبٕبٟ ٣ٍٕي ، 

٢ٖٝشب١ي اي٠ كبىط٦ ث٦ آمبُ ْٙ٘ ٕيَي ّئ٤ٕي٢ْٚي٢بٗ ٤ٖ٢ٝة ٣ آًٍثبيؼب١ي ، َٕػٖشب١ي ٣ اٍ

١بٌٖٝاٍي ٙي٥ ٣ ٣يْٕي٨بي َٝسجظ ثب آٟ ٍا ثياٟ ٍبئ٘ ٙي٥ ا١ي . ثيي٠ سَسيت ٝيش٤اٟ 

دٌيَىز ٦ّ اُ ١ؾَ ػ٢ٔ ٣ َٕٙز دي ٢ٕٔ ، ثو٘ فٞي٥ اي اُ إشبٟ ُيَث٢بئي ثب د٤ٕش٦ 

ش١٤ي٥ِ ثب َٕٙز د٤ٕش٦ اٍيب٤١ٕي ٍب٥ٍ اي ىاٍى ٣ س٨٢ب ىٍ ٝلي٣ى٥ ٧بي هبٝي ٍغقبر سْ

اي٠ إشبٟ ف٤ٞٝب ٝيبر َّا٦١ ؽب٧َ ٕٚش٦ إز . ثيي٠ ٣ٍي ىٍ ُٝبٟ َّسب٦ٕ ٣ سَٕيَ 

اي يب ٕبك٘ اٍيب٤١ٕي ىقبٗ ثو٤ى ٝي ٕيَى ٣ ٝشبطَ اُ ك٤اىطي ٝي ٤ٙى ٦ّ ف٤ٞٝب ىٍ  ٍب٥ٍ

 ؿ٢ي٠ ٝليغ٨بي ّئ٤ىي٢بٝيْي ٝيش٤ا١ي كبّٜ ثبٙي . 

ى٥ٍ٣ ثٖش٦ ٙيٟ يب ٣ُاٗ اٍيب٤١ٓ ٣ِٝسشئ ىٍ ىَا٤ٕي ٧َُٝبي  ىٍ ُٝبٟ َّسب٦ٕ ى٤ٍب١ي،   

ٕبهشٞب١ي  (Nappes)ٙٞبٙي اي٠ إشبٟ إز ٦ّ ثب سْش١٤يِ ىٚبٍي ، ٍا١يٕي ٣ ايؼبى ٕي٥َ ٧بي 

ا٨ٙيب٤ٍٙ ىٍ ٙٞبٗ إشبٟ ٣ ث٤ػ٤ى آٝيٟ  –٤ٚٝار  –إز . ىَآي٢ي اي٠ كبىط٦ ْٙ٘ ٕيَي ٣ُٟ ٍَُٕ 

 ىٍ ػ٤٢ة هب٣ٍي آٟ ٝي ثبٙي . ٍٙش٦ ٨٧٤ّبي ٝب٦ٙ٤ٕ ٣ ث٣ََىاك 

ُٝبٟ سَٕيَ $دبٙئ٤ّٟ# اُ ػ٦ٚٞ اى٣اٍ سبٍين ٕبُ ٣ ٤ٝطَ ىٍ ُٝي٠ ٢ٙبٕي اي٠ إشبٟ إز .   

ٕٖشَٗ ك٤اىص ٝبٕٞبيي ٣ س٤٢ؿ ىَآي٢ي٧بي ٝبٕٞبسيٖٜ ٢ٝؼَ ث٦ ا١جبٙش٦ ٙيٟ ى٤ٍا٨١بي ُيَىٍيبيي ، 

ىاٙش٦ إز  (Basic to intermediate)ب٦١ آًٍآ٣اٍي ، ٕيا٥ُ ٧بي ٍب٥ٍ اي ، ف٤ٞٝب ثب سَّيت ثبُي سب ٝي

د٤ٚس١٤ي دبٙئ٤ّٟ ٍا ث٤ػ٤ى ٝي آ٣ٍى . اي٠ ٕيٖشٜ  –٦ّ ٧ٞب٢١ي ٍٙش٦ ٨٧٤ّبي عبٍٛ ، ٕيٖشٜ ٣ْٙب٤١ 

ىاٙش٦ . ٝٚوٞبر ّب٤ْٙ آْٙب٠ٙ سب  (Continental margin-type)٣يْٕي٨بي كبٙي٦ ٍب٥ٍ اي 
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ٝٔ ، ٤ٝٙيجيٟ ، َٕة ٣ ٣ٍي ٍا ىَا٧ٜ ١٤ٙ٤ٙيشي ىاٍى ٣ ٕبُ ٣ ّبٍ ٢ٝبٕت ٍا ػ٨ز ّب١ي ٕبُي 

اُ ىييٕب٥ ث٢ٍِٕب٣ىيٖي ث٦  (Syn-orogrmic)ٕبهش٦ إز . اي٠ ىبُ ٝبٕٞبسيٖٜ ٧ِٞاى ثب ٧٤ِّائي 

 كٖبة ٝي آيي . 

ُٝبٟ ١ئ٤ّٟ ى٥ٍ٣ اي ثب س٤ٕق٦ ٣ سْٚي٘ ٕبهشب٧ٍبي سْش١٤يْي ّٚٚي ٙٞبٗ هب٣ٍي إز ٦ّ 

٣ ٙٞبٗ ثبهشَي س٤ا١ٖش٦ ّب٨١٤١بي ٝبٕٞبسيٖٜ اُ  ػ٤٢ثي –ىٍ ثَه٤ٍى ثب ١٣ٍي٧بي ٕبهشبٍي ٙٞبٙي 

٤١ؿ ٍٚيبئي $ثبُاٙز ، ٍي٤ٙيز ، ٍي٤ىإيز # ٣ ٧ٜ ا٧ٍُبي ١ي٤ًي آ٨١ب ٍا س٤ٕق٦ ثوٚي . اي٠ ىبُ 

ث٦ كٖبة آيي .  ىَآي٢ي اي٠ ؿَه٦   Magmatic Reactivization – Tectonoٝبٕٞبيي ٝيش٤ا١ي اُ ٤١ؿ 

ي٠ ثبُاٙشي ٍٚيبئي، سَاّيز، س٤ى٥ ٧بي ٕي٢يشي ٣ ْٙ٘ ٕيَي سْش٤١٤ٝبٕٞبيي سْٚي٘ ٝؼ٤ٞف٦ ٧بي آًٍ

 ك٤ض٦ ٧بي ثي٠ ٧٤ّٖشب١ي ّٚٚي ٝي ثبٙي . 

ا٣اهَ ١ئ٤ّٟ ٣ ُٝبٟ ٤ّاس١ََ س٤ٕق٦ ٣ْٙب١يٖٜ ٕيٖشٜ ٕجالٟ ىٍ سَبعـ هغ٤ا٥ٍ ٧بي ٙٞبٗ  

هب٣ٍي ثب ٙٞبٗ ثبهشَي إز ٦ّ ٕبهشبٍ سْش١٤يْي اي٠ ١بكي٦ ٍا سنييَ ْٙ٘ ىاى٥ ٣ ث٤ٍٞر يِ 

Volcanic Basin   . ىٙز اٍىثي٘ ٍا ث٤ػ٤ى آ٣ٍى٥ إز 

ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ّٞذْٚٔ ٧ب ٣ ٕب١ُي٧بي آسٚيٚب١ي َٕؿ٦ اُ ٙلبػ كؼٜ ٣ ٕٖشَٗ    

٨ٕٜ فٞي٥ اي ٍا ىاٍا ٝي ثب٢ٙي ٣ٙي ث٤إغ٦ كض٤ٍ ٕبهشب٧ٍبي ٝشقيى اُ ١ؾَ عجَبر ٤ٍٕثي ٣ ؿي٦٢ 

ليي إز ٦ّ سََيجب ا١غجبً ٣ َٝبي٦ٖ ٍا ْٝٚ٘ ١ٖبٍي ىاٍاي س٤٢ؿ ٣ سقيى ٕب١ُيي إز . اي٠ س٤٢ؿ ث

ٕبهش٦ ٣ ٢ٝؼَ ث٦ ٣ُٟ ث٢يي هبٝي ٙي٥ إز ٦ّ ىٍ يِ ٍيبٓ ف٤ٞٝي ثَٚف ًي٘ ٝيش٤ا١ي ٝقَىي 

 ١٤ٙي . ٨١٣ُبي اٝٚي اي٠ إشبٟ فجبٍس٢ي اُ : 

 

  پٌِْ پاراتتيظ ؽوالي :1

ٍيب٤١ٕي ٧بي ٙٞبٙي إشبٟ إز ٦ّ ىٍ آٟ ٢ٕٔ ثٖشَ اُ د٤ٕش٦ ا اي٠ ٣ُٟ ٙبٝ٘ ثو٘

ٙيٟ اي٠ ىٍيب سلز سبطيَ كَّبر سْش١٤يْي ١ب٣ىئ ثٍِٕي  ىٍيبي سشئ سْٚي٘ ٙي٥ ٣ىٍ اطَ ثٖش٦

٧بي ٍٕجي ١ئ٤ّٟ دَ َّى٥ إز ٦ّ فٞيسبً اُ ٤ٍٕثبر ٍٕي ٣ ٝب١ٍي ٣  ْٙ٘ َٕىش٦ ٦ّ آٟ ٍا ٨١ٚش٦

َثي ا١ي ٣ اٍسيبفبر كي ٣إظ َٕٝي ٣ ٝنبٟ ٍا ثب ١٣ٍي ٍَٙي م ٙي٘ ٣ ٝب٦ٕ ٢ٕٔ سْٚي٘ ٙي٥

ى٢٧ي .ث٦ ىٙي٘ ٣ػ٤ى ٤ٍٕثبر ٍٕي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٣ كٖبٕيز آ٨١ب ث٦ ىَٕبي٘ دٌيَي  سْٚي٘ ٝي

ٝب٤٧ٍي  ٧ب ١ٖجز ث٦ ٕبيَ ٤١اكي إشبٟ  ّٜ اٍسيبؿ ث٤ى٥ ٣ ثيٚشَ ث٦ ٤ٍٝر اٍاضي سذ٦ ف٤ٞٝب١ًب٤ٞ٧اٍي

ٝٚب٧ي٥  ٧بي اٙشَاثبُيِ ٧بيي اُ اي٠ ٣ُٟ ىٍ اطَ كَّبر سْش١٤يْي ٢ٕٔ ١٤ٙي ىٍ ثو٘ ٝٚب٧ي٥ ٝي

٧بي ٙٞبٙي اي٠ ٣ُٟ ٍا ث٦ ٤ٍٝر اٍاضي  ٤ٙى ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ ُيَ ٣ُٟ ٝقَىي ٙي٥ إز .ٍٖٞز ٝي
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ى٧ي اي٠ ٣ُٟ ٍا ث٦ ى٣ ُيَ ١بكي٦  ىٙشي ٖٝغق ٙبٝ٘ ٤ٍٕثبر آثَىشي د٦٢٨ ىٙز ٝنبٟ ٍا سْٚي٘ ٝي

 .س٤اٟ سَٖيٜ ٤ٞ١ى  ُيَ ٝي

 ك٤ض٦ ٝنبٟ  -

 ٤ٚٝار  -٣ُٟ اىي٤ٙيشي ٍَُٕ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: تصَيش هاَّاسُ اي صٍى هغاى5-1تصَيش)
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  عارم  –پلَتًَي قزُ داؽ   –كوزتٌذ ٍلكاًَ  :2

٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ اُ ١بٛ اي٠ ٣ُٟ ٝٚوٜ إز ىٍ اي٠ ٣ُٟ ىقبٙيز آسٚيٚب١ي َٝث٤ط ث٦ ١ئ٤ّٟ 

٧بي آًٍي٠ ٣ آًٍ آ٣اٍي ىٍ اي٠ ٣ُٟ  ٧بي آٟ ث٦ ٤ٍٝر ٢ٕٔ سب ٤ّاس١ََ ٣ػ٤ى ىاٙش٦ ٣ ٨١ٚش٦

٤ٙى.اي٠ ٣ُٟ ثو٘ افؾٞي اُ د٦٢٨ إشبٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝي ٤ٙى ث٦ ع٤ٍي ٦ّ اُ ػ٤٢ة  ٝيٝٚب٧ي٥ 

اٍسيبفبر ٤ٚٝار ىاك ٣ ك٤اٙي اال٧يب٤ٍٙ ٣َٙؿ ٣ سب ٢ٝش٨ي اٙي٦ اٍسيبفبر ػ٤٢ثنَثي إشبٟ 

٧ب ٣  ىاٍى.اي٠ ٣ُٟ كبٝ٘ ىقبٙيز آسٚيٚب١ي ١ئ٤ّٟ سب ٤ّاس١ََ إز ثب س٤ػ٦ ث٦ ػ٢ٔ ٢ٕٔ اىا٦ٝ

 س٤اٟ ث٦ ٤١اكي ٤ّؿْشَ ُيَ سَٖيٜ ٤ٞ١ى: ٣ُٟ ٍا ٝيَٙايظ سْٚي٘ اي٠ 

 ٝٚيَاٟ   –٣ُٟ آسٚيٚب١ي دبٙئ٤ّٟ َٝاى٤ٙ  -

 ٝؼيٍ  –د٤ٚس١٤ي ٧ٚؼي٠   –٣ُٟ ٣ْٙب٤١  -

 ا١ِاٟ   –٣ُٟ ٝبٕٞبيي ٨ٙ٣ِيَ  -

 ١َي٣ُ   –٣ُٟ ىَٕٕبٟ َٕهب٤ٚ١  -

 ٍُع آثبى   –٣ُٟ آسٚيٚب١ي ١ئ٤ّٟ ١يَ  -

 ٍَٞ ىاك   –٢ٝغ٦َ آسٚيٚب١ي ٕجالٟ  -

 ٍضي   –ي٠ ىالر ١ٞ -
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 (: تصَيش هاَّاسُ ّاي صٍى آتطفطاًي لشُ داؽ عاسم5-2تصَيش)
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  ّزٍ آتاد  –َّغتاى هاعَلِ داؽ : ك3

ى٧ي ٣ ف٤ٞٝبًاُ  اي٠ ٣ُٟ ثب ١٣ٍي ٙٞبٙي ػ٤٢ثي اٍسيبفبر ػ٤٢ثٍَٚي إشبٟ ٍا سْٚي٘ ٝي

٣آ٧ِ ٣ٍّإيِ ٣ َّسب٦ٕ سْٚي٘ ٙي٥ إز ٣ اُ اي٠ ٢ٕٔ  ٧ب ٤ٍٕثي ىٍ كي ٙي٘ ٣ ٝب٦ٕ ٢ٕٔ

ٙلبػ ثب ٕبيَ ٤١اكي إشبٟ سيب ٣ر ىاٍى.٧ٞي٠ اَٝ ٕجت َٕىيي٥ سب ؿٜٚ ا١ياُ اي٠ ١بكي٦ ثب ٕبيَ 

ٕبُ ٣ ه٠ٚ ٝٚب٧ي٥  ٤١اكي إشبٟ ٝشيب٣ر ث٤ى٥ ٣ ىٍ اٍسيبفبر آٟ ٍه٨١٤ٞ٢بي آ٧ْي ث٦ ٤ٍٝر ؿ٥َ٨

ي٘ ّبٍٕز ىٍ ٢ٝغ٦َ ٕجت ٙي٥ سب س٨٢ب ١بكي٦ إشبٟ ٧ب ٣ َٙايظ ٢ٝبٕت سْٚ ٤ٙى ٣ػ٤ى اي٠ آ٧ِ

  #5-3$ٙٞب٥ٍ س٤ٞيَ .٤ٙى$ؿ٦ٞٚ ا١ُب٣# ٧بي ّبٍٕشي ىٍآٟ ٝٚب٧ي٥ ٝي ثبٙي ٦ّ دييي٥ ؿ٦ٞٚ

 ى٧ي. ٤ٍٝقيز اي٠ اٍسيبفبر ٍا ىٍ ٝلي٣ى٥ إشبٟ ث٦ ع٤ٍ ٙٞبسيِ ١ٚبٟ ٝي

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ّشٍآتاد -(: تصَيش هاَّاسُ اي استفاػات عاسم5-3تصَيش)
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 ّاي آّىي هضٍصٍئیه دس آى استفاػات چطوِ اصًاٍ ٍ سخٌوَى سٌگ (:5-4تصَيش )

 

ثيي٨ي إز ىٍ ٢ٝغ٦َ ث٢يي ثبال ٝقيبٍ اٝٚي ٣ضقيز ٍه٨١٤ٞ٢ب ٣ ػ٢ٔ عجَبسي إز ٦ّ  

 ا٥ُ٣َٝ ىيي٥ ٝي ٤ٙى . إَ ىٍ ٢ٝغ٦َ ث٢يي اي٠ إشبٟ ٝقيب٧ٍبي ف٤ٞٝي سَ ٝظ٘ دي ٢ٕٔ ، ٤١ؿ

د٤ٕش٦ ، سَّيت ٙيٞيبئي ٣ دش٤ٙ٣َّي ٨ٖ٢ٕب ٝي ١ؾَ ٍَاٍ ٕيَى ىٍ آ٤ٞ١ٍر ٣ُٟ ث٢يي ؿ٥َ٨ ىيَٖي 

ثو٤ى ه٤ا٧ي َٕىز ٣ ٢ٝبعَي ٝشيب٣ر اُ آ١ـ٦ ىٍ ثبال ًَّ ٙي٥ ٝقَىي ه٤ا٧ي ٙي .ث٦ ع٤ٍي٦ْ ىٍ 

٢ٝبثـ ّٚي ُٝي٠ ٢ٙبٕي ايَاٟ اي٠ إشبٟ ٙبٝ٘ ى٣ ٣ُٟ ّٚي ٝنش٠ ٣ آًٍثبيؼبٟ ىَٟ َٕىيي٥ 

 ثب٢ٙي:  .٦ّ ٙبٝ٘ اهشٞبٝبر ُيَ ٝيإز

د٦٢٨ ٙٞبٙي ثب د٤ٕش٦ اكشٞبال اٍيب٤١ٕي ٝل٘ ا١جبٙش٦ ٙيٟ ٕيا٥ُ ٧بي ثبُيِ ُيَىٍيبيي  -1

َّسب٦ٕ ، ٨ٖ٢ٕبي ى٤ً ثبُي ٣ ٤ٍٕثبر ىٍيبيي ٍّه ، ٝلي٣ى٥ اي٠ د٦٢٨ اُ ُٝي٠ ى٥ٍُ 

(Geosuture)  ٍَُٕ–  ا٨ٙيب٤ٍٙ سب ىَا٤ٕي ٧َُٝبي ٙٞبٙي ٍا ىٍ ثَ ٝي ٕيَى . 

دالسي٤ٍٛ ػ٤٢ثي ثب د٤ٕش٦ ٍب٥ٍ اي ٢ٕي٣ا١بئي ثو٘ فٞي٥ اي اُ َُٕٝي٠ إشبٟ اٍىثي٘ ٍا  -2

ٙبٝ٘ ٝي ٤ٙى ٦ّ ثيٙي٘ ثبُد٤يبئي ىٍ ؿَه٦ سْش١٤يْي ّيَٞي ٣ آٙذي ٣ س٤ٕق٦ ٕبهشب٧ٍبي 
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$هغ٤ا٥ٍ ٧ب ٣ ْٖٙشٖي٨بي ٍّه# سْش١٤يْي ٣ ث٤ػ٤ى آٝيٟ ٕيٖشٜ ٧بي ٤٧ٍٕز ٣ َٕاث٠ 

ٝبٕٞبيي ٣ ىَآي٢ي٧بي آسٚيٚب١ي ٕٚش٦ إز . اي٠  –ب سْش٤١٤ ٝل٘ ٣ ثقي ك٤اىص ف٤ٞٝ

ىٍ ُٝبٟ َّسب٦ٕ سب ٤ّاس١ََ ٕٚش٦  Volcanic Basin Vabratedدييي٥ اكشٞبال ٤ٝػت سْٚي٘ 

٣ ى١٣َٚي٢ي ٧بي ٝشقبٍت ىقبٙيش٨بي آسٚيٚب١ي ٕجت دبئي٠ اىشبىٟ دي ٢ٕٔ ٣ ىى٠ ٙيٟ 

١ي ػ٤ا١شَ ٕٚش٦ إز . ث٨ٞي٠ ٙلبػ عجَبر ٠٨ّ ىٍ ُيَ ٕيا٥ُ ٧ب ٣ ىَآ٣ٍى٥ ٧بي آسٚيٚب

ػِ ىٍ ٢ّب٥ٍ ٦ٖٕٚ ٧بي ٍّه ٣ ىٍ ػ٤اٍ هغ٤ا٥ٍ ٧بي ١بكي٦ اي ٍه١٤ٞ٢ي ٢٨ّشَ اُ عجَبر 

 Volcanic)َّسب٦ٕ ىيي٥ ١ٞي ٤ٙى . ث٦ ثيبٟ ىيَٖ اي٠ إشبٟ ثْٚ٘ ك٤ض٦ ٧بي آسٚيٚب١ي 

Basin)  ٜٝبٕٞبيي إز ٦ّ س٤ٕظ دي ٢ٕٔ ٤ْٕئي ٝلبط ٙي٥ إز . اٙش٨بة ى١٣ٍي ٣ سالع

ثب ّئ٤ٝشَي ك٤ض٦ اي ٝلشٞال ىٍ ُٝبٟ ١ئ٤ّٟ ٙير يبىش٦ ٣ ىٍ ٤ّاس١ََ ثب ٣ْٙب١يٖٜ ٕجالٟ 

ٝش٤ٍو ٕٚش٦ إز . ٕغق ٍه٤ٞ٢ٟ ، ٤١ؿ دي ٢ٕٔ ، َٕٙز د٤ٕش٦ ٣ سقيى دييي٥ ٧بي 

اُ ػ٦ٚٞ ٝقيب٧ٍبي ث٢يبىي٠ ىٍ ٢ّشَٗ ، دَا٢ّيٕي ٣ سْٚي٘  (Vibration Cycles)ٝبٕٞبيي 

 . ٕبيِ ٢ٝبثـ ٝقي١ي ٝي ثبٙي  ّب١ٖب٧ٍبي ىِٚي ٣

 



 511

 اساضي دضتي استاى : 2-5

 

ثب٢ٙي ٙبٝ٘ ؿ٨بٍ ىٙز ٝنبٟ  اٍاضي ىٙشي إشبٟ ٦ّ ىاٍاي ٣ٕقز ٍبث٘ س٤ػ٦ ٝي

ا١ي  ثب٢ٙي ٦ّ ثبي٦ْ٢ ٧ٖٞي اُ ٤ٍٕثبر آثَىشي ٣ ٧٤َّىشي ا١جبٙش٦ ٙي٥ ،اٍىثي٘ ٣ هٚوبٗ ٝي،ٖٝٚي٠

 ي .٣ٙي َٙايظ سْٚي٘ ٝشيب٣سي ٍا دٚز َٕ ٌٕاٙش٦ ا١

ىٙز ٝنبٟ ٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ ًَّ ٙي ىاٍاي دي ٢ٕٔ اٍيب٤١ٕي سشئ إز ٦ّ ىٍ اطَ ثٖش٦ 

ٙي٥ اي٠ ىٍيب ٣ ا١جبٙز ٤ٍٕثبر آثَىشي ْٙ٘ َٕىش٦ إز .ث٦ ٧ٞي٠ ىٙي٘ ٙبٝ٘ اٍاضي ٖٝغق ثب 

ثبٙي ث٦ ىٙي٘ فيٛ ٣ػ٤ى ٧٤ِّايي ىٍ آٟ اٍاضي اي٠ ىٙز ىاٍاي اٍسيبؿ ّٜ ٣ ىٍ كي  ٙيت ا١يُ ٝي

 آُاى إز .٧بي  ىٍيب

ىٙز ٖٝٚي٠ ث٦ ٙلبػ ّئ٤َٝى٤ٙ٤ّيْي ٕغق سَاّٞي ٣ يب ا١جبٙز ٤ٍٕثبر ١ج٤ى٥ ث٦ْٚ ػ٣ِ 

ٕغ٤ف ىَٕبيٚي ٝل٤ٖة ٝي ٤ٙى ث٦ فجبٍسي اي٠ ىٙز ث٦ ٤ٍٝر ىٍػبُا ٣ ىٍ اطَ ىَٕبي٘ 

٤ٍٕثبر ال٧بٍي آسٚيٚب١ي ث٦ ٤ٍٝر دالس٤ ىٍآٝي٥ إز اُ اي٠ ٣ٍ اٍاضي اي٠ ىٙز ث٦ ٤ٍٝر 

٧ي٥ ٝي ١٤ٙي ضوبٝز ّٜ ٤ٍٕثبر ىٍ آٟ اُ ٣يْٕي ىيَٖ آٟ إز ٦ّ َٙايظ دٖز ٣ث٢ٚي ٝٚب

سْٚي٘ ىٙز ث٦ آٟ ىيْش٦ ٤ٞ١ى٥ اُ اي٠ ٣ٍ آثو٤اٟ آثَىشي ٍبث٘ س٤ػ٨ي ١يِ ىٍ آٟ ْٙ٘ ١َٖىش٦ 

 إز.

س٤اٟ يِ ىٙز ٕبهشٞب١ي ثي٠ ٧٤ّٖشب١ي ٝل٤ٖة ٤ٞ١ى ٦ّ ىٍ اطَ  ىٙز اٍىثي٘ ٍا ٝي

سٚيٚب١ي ْٙ٘ َٕىش٦ ٣ اُ ٤ٍٕثبر آثَىشي ا١جبٙش٦ ٙي٥ ٣ث٦ ٧بي آ ى١٣َٖٚز فؾيٜ دٔ اُ ىقبٙيز

٧بي  اي ىٍ ٝيبٟ اٍسيبفبر ٕجالٟ ٣ عبٙ٘ ٝٚب٧ي٥ ٝي ٤ٙى فٌٞ ُيبى آثَىز ٣ ػَيبٟ ٤ٍٝر ّب٦ٕ

اٍسيبفبر ديَا٤ٟٝ ث٦ اي٠ ىٙز ٕجت سْٚي٘ آثو٤اٟ آثَىشي ٢ٝبٕت ٙي٥ ٦ّ فٞي٥ ٢ٝجـ آة ٍُافي 

 ١ٞبيي. ىٙز ٍا سبٝي٠ ٝي

٦٢ ثبٍيِ ٣ ّٚيي٥ ىٍ ٍإشبي ٙٞبٗ ٣ ػ٤٢ة ٧ٜ ٍإشب ثب ٕبهشب٧ٍبي ىٙز هٚوبٗ د٨

سْش١٤يْي ٢ٝغ٦َ إز ٦ّ اُ ىَٕبي٘ ٤ٍٕثبر ٍٕي ٣ ٝب١ٍي كبٙي٦ ٤ٖ٢ٍٕ ؿبي ْٙ٘ َٕىش٦ ٣ 

سََيجبًَُٝ ٍَٙي آٟ ثب اٍسيبفبر ٍا ٕٖ٘ هٚوبٗ سْٚي٘ ىاى٥ إز ث٦ ىٙي٘ َٙايظ سْٚي٘ ىَٕبيٚي 

٦ ٤ٍٝر دالس٤ ٝٚب٧ي٥ ٝي ٤ٙى ضوبٝز ّٜ هبُ ىٍ اٍاضي اي٠ ىٙز ١يِ دٖز ٣ث٢ٚي ث٤ى٥ ٣ث

دٖز ٣ث٢ٚي ٕجت َٕىيي٥ سب اْٝبٟ سْٚي٘ آثو٤اٟ آثَىشي ٍبث٘ س٤ػ٦ ىٍ اي٠ ىٙز ىَا٧ٜ ٤ٚ١ى اُ 

ثَىاٍي اُ آة ٣ٍىهب٦١ ٤ٖ٢ٍٕ َٝي٣ٍ  عَه ىيَٖ ث٦ ىٙي٘ دٖشي ٣ ث٢ٚيي ىٍ امٚت ٤١اكي اْٝبٟ ث٥َ٨

 .ىهب٦١ ث٦ ٤ٍٝر ىيٜ ّٚز ٝي َٕى١يي٦ ١٣ٍج٤ى٥ ٣ ثيٚشَ اٍاضي ث٦ ػِ سَآ كبٙ
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# اٍاي٦ 2الُٛ ث٦ س٤ضيق إز ٦ّ ِٕاٍٗ ّبٝ٘ ُٝي٠ ٢ٙبٕي إشبٟ ىٍ دي٤ٕز ٙٞب٥ٍ $

 َٕىيي٥ إز.
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 : تحلیل لشصُ خیضي ٍ لشصُ صهیي ساخت3-5

 

٧بي ٕبهشٞب١ي ٤ٍٕثي ٤ٍّٚ ايدَاٟ ىاٍاي د٤ٕدش٦ ددَ     ث٦ ع٤ٍ ّٚي ايبٙز آًٍثبيؼبٟ اُ ٣اكي

س٤اٟ  ث٦ ىٙي٘ ١ِىيْي ث٦ ٝل٘ اسٞبٗ ٝيل٦ ا٣ٍإيب ٣ ايَاٟ ىا١ٖز  ب إز اي٠ اَٝ ٍا ٝيسْبى٤  ٣ ػ٢ج

ى٧ي ٣ ىٍ ٝقَٟ ١ي٧٣َبي  ٦ّ ىٍ اي٠ دييي٥ آًٍثبيؼبٟ كي ٙٞبٙي ٝيل٦ ٍب٥ٍ اي ايَاٟ ٍا سْٚي٘ ٝي

٣ ٧بي ٝشقديى سدبٍيوي    ٍَاٍ َٕىش٦ إز .٦ُِٙٙ اي  س٢ٚي ثيٚشَي ١بٙي اُ  ثَه٤ٍى اي٠ ى٣ٝيل٦ ٍب٥ٍ

سد٤اٟ   ٧بي ٧٤ّٖشب١ي ٍا ٝي ٧بي ٍهياى٥ ٙي٥ ىٍ ٍَٟ ثيٖشٜ ٣ سٚيبر ١بٙي اُ آٟ ٣ كشي ٍيِ ٗ ٦ُِٙٙ

  اي ٣ سؼٞـ ا١َّي ٣ ٧ٍب ٙيٟ يْجب٥ٍ ٣ يب ثغئي آٟ ١ٖجز ىاى.. ث٦ كَّبر د٤ٕش٦

ِيْي ىٍ آًٍثبيؼبٟ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ اي٠ ٢ٝغ٦َ اُٙلبػ س١٤٢ْيْي ، ي٤ىئٝغبٙقبر ٝوشٚو ّ

٤ٕ٤ٝٛ ث٦ َّٞث٢ي ٦ُِٙٙ آٙخ ، ٧يٞبٙيب ٍَاٍ  ثٖيبٍ ػ٤اٟ إٓيبٕز ٣ ىٍ َّٞث٢ي ٦ُِٙٙ يْي اُ ٢ٝبعٌ

سَّي٦  ٝيب٦١ اٍيب٤١ٓ اعٚٔ ٣َٙؿ ٝي ٤ٙى دٔ اُ فج٤ٍ اُ ٢ٝبعٌ آٙخ  ىاٍى . اي٠ َّٞث٢ي ٦ّ اُ

ػِايدَ ىيٚيذدي٠    سجز ثد٦ ٢ٝغَد٦   اىنب١ٖشبٟ ٙٞبٗ ٢٧ي٣ٕشبٟ  دبّٖشبٟ  ايَاٟ  آًٍثبيؼبٟ 

ٟ  ٍٕيي٥ ٣ ايد٠ ١د٤اٍ ٍا ٝلد٘ ثَهد٤ٍى ٣ ػد٤ٗ       ٤١اٍ فَيضي ٍا ث٤ػ٤ى ٝي آ٣ٍى. ىٍ ٣اٍـ ٝي سد٤ا

 ٝيلبر ٥َّ ُٝي٠ ىا١ٖز .ثٍَٕي ٦ُِٙٙ ٧بي سبٍيوي آًٍثبيؼبٟ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ٦ُِٙٙ ٧بي ٍَٟ ػبٍي

٣ػ٤ى ىاٍى . ٝغبٙقبر  آًٍثبيؼبٟ ١يِ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ كَّبر ىيِيْي د٤ٕش٦ آًٍثبيؼبٟ ٤٢٧ُ ٧ٜ

فدال٥٣ ثدَ    َّدبر هييدو ُٝدي٠ ،   ٨٧٤ّب ىٍ آًٍثبيؼبٟ ١يِ ١ٚبٟ ٝدي ى٧يّد٦ ك   كَّبر ٣ ٍيِٗ

َٕاة   هٚوبٗ ، ٢ٝغ٦َ ١يِ ٝشؼٚي إز آث٨بي َٕٛ اٍىثي٘ ، ىٍ ٍيِٗ ٣ كشي ْٙبه ٨٧٤ّبي ،٦ُِٙٙ

٣ ميد٥َ ١ٚدبٟ ىيٖدَي اُىقبٙيش٨دبي     ٚقد٦  ٝدبيي٠ ٍ  ٕبٍٕد٢ْي ،  ه٤ي ، ٕٚٞبٓ ، ١ُؼبٟ ، ثٖشبٟ آثبى، ،

٣اٍقيز إز ٦ّ ػبي ػبي آًٍثبيؼبٟ ٠ ٢غ٦َ إز . سٞبٛ اي٠ ٤ٙا٧ي ثيب١َٖ ايسْش١٤يْي ٤١ي٠ ىٍ ٝ

٤ٞ٧ا٥ٍ ث٦ ع٤ٍ ثب٥٤َٙ ىٍ ٝقَٟ هغَسوَيت ٣ ٣يَا١ي إز ٣ ٣ٍُي ىَا ه٤ا٧ي ٍٕيي ٦ّ ٢ٝبعٌ ث٦ 

ّٞب اي٦ْ٢ ٧دَاُ ؿ٢دي    ١٤٢ّي آًٍثبيؼبٟ ، كَّبر ٝوَة ُٝي٠ ٍا سؼَث٦ ه٤ا٢٧ي َّى ، اٝالف آٍاٛ

ٌ ددَ ػٞقيدز آًٍثبيؼدبٟ ١ؾيدَ     ثد٤ى٥ ايدٜ .ٝشبٕديب٦١ اّظدَ ٢ٝدبع      بيـ سٚدن ٕب٧ي ٙدب٧ي ايد٠ ٣ٍد   

  ىقدبٗ ،  ه٤ي ٣ ١ُؼبٟ ىٍ ٢ٝبعٌ ثٖيبٍ ىقبٗ سْش١٤يْي ٣ ىٍ ٢ّبٍ ٕٖ٘ ٧دبي  ٕٚٞبٓ ، اٍىثي٘، ،سجَيِ

٢ٝبعٌ ٣ كشدي ىيٖدَ ٢ٝدبعٌ ىٍ     ػ٤اٟ ٣ س٤ا٢ٞ١ي ٕبهش٦ ٙي٥ ا١ي . ث٢ب ثَ اي٠ إٓب٥ َّىٟ َٝىٛ اي٠

َٝبث٦ٚ ثب اي٠ ثالي عجيقي ؿ٦ اُ ١ؾدَ ٢٨ٝيٕدي ٕدبهز     اي٠ ثب٥٤َٙ ٣ ؿ١٤ٖٖيٝقَٟ هغَ ّٞشَ ثب 

ٙج٦ْ ٧بي آة ٣ىبضالة ،ٝوبثَار ٣  ثٍَِٕا٨٧ب ، ٦ٙ٤ٙ ٧بي ١يز ٣ ٕبُ ، ٕبُي ، ٣ٕبُ ٙبٝ٘ ٕبهشٞبٟ

آ٠٧ ، ٣ ؿ٦ اُ ١ؾَ ثٍَٕي ١ْبر اي٢ٞدي ٣   ٙج٦ْ ٍا ٥ ث٢بىٍ ، ى٣َىٕب٨٧ب ، ٙج٦ْ ّبث٘ ٧بي ُيَ ُٝي٢ي ،
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يِ ٣ؽيي٦ إبٕدي ثدَاي ٧دَ     ٝيِاٟ هٖبٍار ٣ سٚيبر ػب١ي ، ٖٞب١ي ٦ُِٙٙ  ثَاي ّبٕش٠آ٤ُٝٗ ٧

ُيدبىي ٕٖد٘ ٝلٚدي ىٍ آًٍثبيؼدبٟ ٍدَاٍ ىاٍى ّد٦ اّظدَاً ىاٍاي        سقياى  ٝشوٜٞ ٦ُِٙٙ ٝيجبٙي .

٧ٖش٢ي . ٝب٢١ي ٕٖ٘ ػ٤٢ة ٕٚٞبٓ ، ١ُؼبٟ ، ٕٚغب١ي٦ ، ٙٞبٗ ٝيٚد٤ ، ٣اٍ ،ايذدِ ،    دشب١ٖي٘ ُيبىي

٧َ ، ػ٤٢ة ٝي٤ٚ ، َٕا٢ْٕي، ٙٞبٗ ٕٚٞبٓ ، ٝنبٟ ٣َُ٧٣ي٘ ٦ّ ثدب دشب١ٖدي٘ ٙد٥َُ    د٥٤ٖ ، ػ٤٢ة ا

٨ٖٕٚب ىٍ ع٤ٗ سبٍين آًٍثبيؼبٟ ، ىقبٗ ثد٤ى٥ ا١دي    ىٍ ٤١ٕبٟ ٧ٖش٢ي .ثي ِٙ اي٠ 5/7سب  5/6ُايي 

آًٍثبيؼب١يبٟ ىَظ ٦ُِٙٙ ٧بي ٕي٥ ى٣ٛ ٝيالىي ث٦ ثقي$ كي٣ىاً اُ ٧ِاٍ ٣ ٧يشٞي ٕدبٗ   ٦ّ ٝشإٕيب٦١

ٍا طجز َّى٥ ا١ي. ىٍ عي اي٠ ٦ُِٙٙ ٧ب ، ثٖديبٍي اُ   ٜ ث٦ ٤ٍٝر ّبٝالً ػِئي ٣ ٝن٤ٍٚٗج٘# آٟ ٧

٢ٝبعٌ آًٍثبيؼبٟ ثبسَاّٜ ثٖيبٍ ثبالي ا١ٖب١ي سوَيت ٣ ػٞـ ّظيَي ىٍ ٧َ ٦ُِٙٙ ّٚش٦ ٙي١ي .ٝظالً 

ٛ ،  1721ٛ ،  1042ٛ ، 858ٛ ،  634س٨٢ب ٨َٙ سجَيِ ىٍ عي سبٍين ثي٘ اُ ٙ٘ ثبٍ ىٍ ٕدب٨ٙبي  

ٝديالىي  893ٛ ث٦ ّٚي سوَيت ٣ ػٞـ ّظيَي ّٚش٦ ٙي١ي . ٧ٞـ٢ي٠ ُِٙٙد٦ ٧دبي    1641ٛ 1780

ٛ ،  ٢ٕ1593ؼد٦ ،   ٝديالىي  1139ٝديالىي اٍىثيد٘ ،   ٧893ؼَي ٍَٞي# ى٣يد٠،   ٤ٙ280اٗ  $15

ٝدديالىي  1843ٛ ٕددٚغب١ي٦ ،  1803ٛ  ١َٝددي ،  ٣1786 ؿبٙدديٍاٟ  ٛ ٝددب٤ّ ٣1679اٟ ،  ،ٕددَاة

ٝيب١د٦ ،     1879# 1375ي٘ $ ىٍيَبً ىٍ ٧ٞبٟ ٝل٘ ٦ُِٙٙ إي٢ي ٕبٗٛ اٍىث 1863ٛ ٝيب٦١ ، ٣1844اٟ

 1930ه٤ي ٙد٨َ ٙدبٝبهي ،    1902 -1900ٛ  هٚوبٗ ،  1896ٛ  ٣َٕٓ ٣ سوز ٕٚيٞبٟ 1880

 اٍىثي٘ ىٍ سبٍين ٦ُِٙٙ ٧بي  آًٍثبيؼبٟ ٣ ثٍَٕدي  ٧1375ؼَي ٖٙٞي# ٕٚٞبٓ . 1309ثَاثَ ثب $

ر ٝدب اُ ُِٙٙد٦ ٧دبي    باٍى . فٚيَمٜ اي٠ ٤ٝاٍى ،اعالف٥َُٙ ُٝي٠ ٕبهز آٟ ، ػبي ٝجبكظ٦ ىَا٣اٟ ى

 ١يٖز .  سبٍيوي ٝشإٕيب٦١ ثَ دبي٦ يِ ٝٚب٧ي٥ فٚٞي إش٤اٍ

ٕبٗ ثيب١َٖ  32ٝيالىي يق٢ي ىٍ عي كي٣ى 2006سب ٕبٗ  ٧1974ب ثي٠ ٕب٨ٙبي  ثٍَٕي ٦ُِٙٙ

بً ث٦ ع٤ٍ ٝش٤ٕدظ  يب سََيج 2.9ٍم ىاى ٦ُِٙٙ ىٍ إشبٟ ٣ ديَا٤ٟٝ آٟ إز ٦ّ ثيب١َٖ كي٣ى  93سقياى 

٦ٕ ٦ُِٙٙ ىٍ ٕبٗ إز يق٢ي ثَ اطَ ٦ُِٙٙ ث٦ ع٤ٍ ٝش٤ٕظ ٧َ ٕبٗ ثي٣ٟ س٤ػ٦ ثد٦ هٖدبٍار ثد٦ ثدبٍ     

آٝي٥ ٦ٕ ثبٍ إشبٟ اٍىثي٘ َُٙيي٥ إز ٦ّ كبّي اُ سقياى ثبالي ٦ُِٙٙ ىٍ ايد٠ ١بكيد٦ إدز..٤ٞ١ىاٍ    

 ٧ب ٍا ١ٖجز ث٦ ٕب٨ٙبي ٝوشٚو ١ٚبٟ ىاى٥ إز. دَا٢ّ٘ ٦ُِٙٙ# 5-1$ٙٞب٥ٍ
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 (5-1ًوَداس)

٧دب  ثد٦ عد٤ٍ ٍبثد٘      سقياى ٦ُِٙٙ ٣1997  ٤ٙ1990ى ىٍ ٕب٨ٙبي  ٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ ىٍ ٤ٞ١ىاٍ ٝٚب٧ي٥ ٝي

٦ُِٙٙ دَ سْبد٤سَي٠ ٕبٗ ٍا ثَاي إشبٟ اٍىثي٘ ٍٍٜ  ٣13  15اي اىِاي٘ ىاٙش٦ ٣ ث٦ سَسيت ثب  ٝالكؾ٦

اي ِٕاٍٗ ١ٚي٥ إدز   ٦ُِٙٙ ٣2004 ٣2003  ٣1982  ٣1981 1977ا١ي .ىٍف٤ٟ ىٍ ٕب٨ٙبي  ُى٥

ٙد٤ى   ىٍٝي ٕب٨ٙب ٍا ٙبٝ٘ ٝدي  16ٕبٗ ثي٣ٟ ٦ُِٙٙ ٣ػ٤ىىاٙش٦ ٦ّ  5ٕبٗ آٝبٍي  32يق٢ي ىٍ عي 

ثٍَٕي   ىٍٝي ٕب٨ٙب كياٍ٘ يِ ٦ُِٙٙ طجز ٙي٥ ٦ّ آٝبٍ ثباليي إز . 84ٕبٗ اٙجبٍي يق٢ي  ٣27ىٍ 

 بٟ ىاى٥ ٙي٥ إز .١ٚ  #5-2$٧بي طجز ٙي٥ ىٍ ٤ٞ١ىاٍ ٙٞب٥ٍ  ّب٤١ٟ فَٞي ٦ُِٙٙ
 (5-2ًوَداس)
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ىٍٝدي   ٧36بي ثٍَٕدي ٙدي٥ يق٢دي     ٦ُِٙٙ اُ ٦ُِٙٙ ٧34ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ ىٍ ٤ٞ١ىاٍ ٝٚوٜ إز سقياى 

ٙد٤ى   ّي٤ٚٝشَي ٧ٖش٢ي ٦ّ فٌٞ ٝش٤ٕظ ثدَاي ّدب٤١ٟ ُِٙٙد٦ ٝلٖد٤ة ٝدي      33ىاٍاي فٌٞ ّب١٤١ي 

يٚد٤ٝشَ ٧ٖدش٢يى ّد٦    ّ 10ىٍٝي آٝبٍ ثٍَٕي ٙي٥ ىاٍاي فٞدٌ ّدب١٤١ي    ٦ُِٙٙ27 يق٢ي  ٣26سقياى

ّيٚد٤ٝشَ ٕدِاٍٗ    86سب  ٧1ب ىاٍاي ّب٤١ٟ فَٞي ثي٠  ١٤ٙي ثَي٦ ٦ُِٙٙ ٧بي ٕغلي ٝل٤ٖة ٝي ٦ُِٙٙ

٧بي ثب فٌٞ ّب١٤١ي ّدٜ سدب    س٤اٟ ث٦ ع٤ٍ ّٚي ٦ُِٙٙ ٧بي إشبٟ ٍا ٝي ا١يثب س٤ػ٦ ث٦ اي٠ آٝبٍ ٦ُِٙٙ ٙي٥

٦ٙ ٕغلي ثبٙي آطبٍ سوَيجي ثدَ  ث٢يي ٤ٞ١ى..ثبيٖشي س٤ػ٦ ىاٙز ٦ّ ٧َؿَيٍ ّب٤١ٟ ُِٙ ٝش٤ٕظ عج٦َ

٧دبي ثدب    ٧بي إشبٟ ثَ إبٓ فٌٞ ّب٤١ٟ آ٨١ب  ػ٣ِ ٦ُِٙٙ ٣ٍي ُٝي٠ ثيٚشَ ه٤ا٧ي ث٤ى ث٢بثَاي٠ ٦ُِٙٙ

ّيٚد٤ٝشَ   ٣33  ٧10دبي ثدب فٞدٌ ّدب١٤١ي      هغَ ثبال ٝل٤ٖة ٝي ١٤ٙي.ثٍَٕي ٝش٤ٕظ ثٍِٕي ُِٙٙد٦ 

ا١ي ّد٦   ٍيٚشَ ث٤ى٥ 4.5ي ثٍِٕي ىٍ كي ٧ب ىاٍا ى٧ي ٦ّ اي٠ ٦ُِٙٙ ٧بي مبٙت إشبٟ # ١ٚبٟ ٝي $٦ُِٙٙ

ا١ي ٣ٙي  ٧ب ىاٍاي ّب٤١ٟ ّٜ فَٞي ث٤ى٥ ١٤ٙي .يق٢ي ٧َ ؿ٢ي اي٠ ٦ُِٙٙ ٦ُِٙٙ ٧بي ٝش٤ٕغي ٝل٤ٖة ٝي

 اُ ثٍِٕبي ٝش٤ٕظ ثَه٤ٍىاٍ ٧ٖش٢ي.

ثٍَٕي ثٍِٕشَي٠ ٦ُِٙٙ ٍهياىي ٢ٝغ٦َ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ كياّظَ ٦ُِٙٙ طجز ٙي٥ ثَاي إشبٟ ٣ 

 ٣1998  ٣1997 ٣1980 1978ٍيٚشَ ىاٙش٦ ٦ّ َٝث٤ط ث٦ ٕب٨ٙبي  6.5بي كي٣ى ديَا٤ٟٝ آٟ ثٍِٕ

هيِي ٢ٝغ٦َ ٍا  ٝيالىي ث٤ى٥ ا١ي اُ اي٠ ٣ٍ ثَ ٝج٢بي آٝبٍ كياّظَ ٦ُِٙٙ ٝلشٞ٘ ثَ إبٓ ديٚي٦٢ ٥َُٙ

٧بي ثدب   ٧ب ث٦ اي٠ ١ْش٦ س٤ػ٦ ىاٙز ٦ُِٙٙ س٤اٟ ىٍ ١ؾَ َٕىز ٣ ىٍ عَاكي ٕب٥ُ ٍيٚشَ ٝي 6.5كي٣ى 

ا١ي ث٦ عد٤ٍي ّد٦    ٧بي طجز ٙي٥ ىاٙش٦ ٍيٚشَي ثيٚشَي٠ ىَا٣ا١ي ٍا ىٍ ٝيبٟ ٦ُِٙٙ 5ش٤ٕظ ثٍِٕي ٝ

ٍيٚدشَي   ٧4دب ىاٍاي ٝش٤ٕدظ ثٍِٕدبي     ىٍٝي ُِٙٙد٦ ٧40ب ٍا ٙبٝ٘ ٝي ١٤ٙي ٣  ىٍٝي اُ ٦ُِٙٙ 48

ٍيٚدشَ ىٍ ١ؾدَ َٕىدز.       5سدب  ٧4بي ٍهدياىي ١بكيد٦ ٍا ثدي٠     س٤اٟ فٞي٥ ٦ُِٙٙ ٧ٖش٢ي اُ اي٠ ٣ٍ ٝي

 س٤اٟ اُ ٝؼ٤ٞؿ ٝغبٙت ثبالٍا اي٦١٤ٖ٢ ػٞقج٢يي ٤ٞ١ى : ٝي ث٢بثَاي٠

    ٗ3ٝش٤ٕظ ٍهياى٦ُِٙٙ ىٍ ٧َ ٕب  

        ٍيٚشَ 5/6كياّظَ ٦ُِٙٙ طجز ٙي٥ 

 ّي٤ٚٝشَ ٣33  ٧10ب   ثيٚشَي٠ فٌٞ ّب١٤١ي ٦ُِٙٙ 
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 سيطتشي 5تا   4ّا  :تیطتشيي فشاٍاًي صلضل1-3-5ِ

 

ُايي إدشبٟ ٣ ثدب إدشقب١ز اُ ١َٚد٦ ثيٚدي٦٢       ٧بي ٥َُٙ َؿ٦ٞٚثَ دبي٦ اعالفبر ٤ٝػ٤ى ٣ ٕ          

هيِي ىٍ ٝغبٙقبر عَف ّبٙجيي د٦٢٨ ث٢يي ٙدي٥ ّد٦    ٙشبة اىَي ُٝي٠ ّ٘ إشبٟ اُ ١ؾَ هغَ ٥َُٙ

 ١شيؼ٦ آٟ ث٦ َٙف ُيَ إز :
 

 پٌِْ تا خغز ًغثتاً تاال -

ٍ ٧ٖدش٢ي ٣ٙدي   هيدِي ٢ٝغَد٦ ى٣   ٧بي ٥َُٙ ٧َؿ٢ي اي٠ د٦٢٨ ٙبٝ٘ اٍاضي إز ٦ّ اُ ؿ٦ٞٚ  

٧بي ّدالٟ ثدب اكشيدبط ّبٝد٘ ٝد٤ٍر ٕيدَى        ثبيٖشي س٤ػ٦ ىاٙز ٦ّ ىٍ اي٠ اٍاضي َٕٝبي٦ ٌٕاٍي

بي ٤ٝػ٤ى ىٍ آٟ إدز .ٕدبهشٞب٨١ب ىٍ ايد٠ د٢٨د٦     ٧ .٨ٝٞشَي٠ ا٤ٙيز ىٍ اي٠ د٦٢٨ َٝب٣ٛ ٕبُي هب٦١

٢دي  ٧بي ثب ى٥ٍ٣ ثبُٕٚز ٤ّسدب٥ ٝدير عَاكدي ٙد٤ى ٣ ثدَاي اث٢يد٦ كٖدبٓ ٝب١        ثبيٖشي ثَاي ٦ُِٙٙ

 ثيٞبٍٕشب٨١ب س٨ٞييار ٣ي٥ْ ا١ييٚيي.

٧بي ا١ؼبٛ َٕىشد٦ سقدياى    ٧ْشبٍ إز ٣ ثَ دبي٦ ثٍَٕي ٣1136507ٕقز اي٠ د٦٢٨ ىٍكي٣ى   

١يَ ىٍ اي٠ د٦٢٨ ٣ػد٤ى ىاٍى ّد٦ آٝدبٍ ثدباليي ثد٦ ٙلدبػ        ٣ٍ342589ٕشب ثب ػٞقيشي ٝقبىٗ  1266

٧دب   ٍيِي ثَاي ث٨ٖبُي هب٦١ ١َب٤ٙ٦ٝى ٣َٕيقبً ثبيٖشي ث ايي ٝل٤ٖة ٝي ١٤ْٕز ٕب٧ي ىٍ ؿ٢ي٠ د٦٢٨

٦ ىٍ ىٕش٤ٍ ّبٍ ٍَاٍ ٕيَى.٧َ٨ٙبي دبٍٓ آثبى ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ٣ ٖٝٚي٠ ٣ ١يَ ىٍ اي٠ د٦٢٨ ٍَاٍ ٢ىٍ اي٠ د٨

 ىا١ٍي.

 

 پٌِْ تا خغز هتَعظ -

٧بي ٣يَا١َٖ ىٍ  ٧بي ٥َُٙ ُا ث٦ ا١يا٥ُ ّبىي ى٣ٍ إز ٣ اكشٞبٗ هغَ ٦ُِٙٙ اي٠ د٦٢٨ اُ ؿ٦ٞٚ 

٧بي ػييي ثب ٍفبيز َٝب٣ٝز ٕبهشٞب٨١ب ٝلي٣ىيشي ١ياٍى  اي٠ د٦٢٨ س٤ٕق٦ ٨َُٙثبٙي.ىٍ  آٟ ّٜ ٝي

٧َ ؿ٢ي ىٍ اي٠ د٦٢٨ ١يِ ثبيٖشي َٝب٣ٛ ٕبُي ٕبهشٞب٨١ب ٍا ىٍ ا٤ٙيز ى٣ٛ دٔ اُ د٦٢٨ هغَ ٍجٚدي ىٍ  

 ىٕش٤ٍ ّبٍ ٍَاٍ ٕيَى .

ٝقدبىٗ   ٣ٍٕدشب ثدب ػٞقيشدي    ٧256ْشبٍ إدز ّد٦ ىٍ ثَٕي١َدي٥     ٣365076ٕقز اي٠ د٦٢٨          

 ا١ي. ١يَ ٧ٖش٢ي.ىٍ اي٠ د٦٢٨ ٧َ٨ٙبي ٕي٤ي ٣ اٍىثي٘ ٣ ١ٞي٠ ٣اٍـ  ٙي٥ 126570
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 پٌِْ تا خغز ًغثتاً پائيي -

اي٠ د٦٢٨ ٦ّ ىاٍاي دبئي٠ سَي٠ هغَ ث٦ ٙلبػ ٍهياى ٦ُِٙٙ ٧ٖدش٢ي ٢ٝبٕدجشَي٠ ١د٤اكي ثدَاي              

٧دبي ٤ٝػد٤ى ىٍ آ٨١دب ّيبيدز      ٦ثب٢ٙي ٣ اكياص ٕبهشٞب٨١ب ثب آئدي٠ ١بٝد   ٧بي ػييي ٝي ايؼبى ٨َُٙ

 ١ٞبيي . ٝي

٧ب  ٣ٍٕشب ىٍ ىاه٘ آٟ ٣اٍـ ٙي٥ إز اي٠ ٣ٍٕشب ٧174ْشبٍ إز ٦ّ  ٣278414ٕقز اي٠ د٦٢٨  

 ٨َ هٚوبٗ ىٍ اي٠ د٦٢٨ ٍَاٍ ىاٍى .ٙا١ي. ١يَ ٍا ىٍ ه٤ى ػبي ىاى٥ 88907ػٞقيشي ٝقبىٗ 

٧دبي   ي ٤ٝػ٤ى ىٍ د٢٨د٦ َٝبي٦ٖ آثبىي ٧بث٦ ع٤ٍ ّٚي ىٍيِ ػٞـ ث٢يي ٝي س٤اٟ ٕيز ٦ّ ، 

ى٧ي ٦ّ ٝشبٕيب٦١ ثو٘ افؾٜ ّب٨١٤١بي ػٞقيشي إشبٟ ىٍ د٦٢٨ ثدب هغدَ ثدبالسَ     هغَ ٦ُِٙٙ ١ٚبٟ ٝي

٧بي ىَٕد٤ى٥ ٣   ا١ي اُ اي٠ ٣ٍ ثبيٖشي ١ٖجز ث٦ اٝالف ثبىز ١ٖجز ث٦ ٕبيَ ٤١اكي إشبٟ إشََاٍ يبىش٦

 .٢ٕشي اي٠ ٤١اكي اٍياٛ َٕيـ ىٍ ىٕش٤ٍ ّبٍ ٍَاٍ ٕيَى

 اٍاي٦ ٙي٥ إز. 2سيٞيٚي ُٝي٠ ٢ٙبٕي ٣ ٤ٝاى ٝقي١ي ىٍ دي٤ٕز ٙٞب٥ٍ ِٕاٍٗ  
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 : تحلیل هحیظ صيست6

 

 

 

 

 

 : تؼییي تَاى اوَلَطيه سشصهیي 1-6

 

 : سٍش اًدام هغالؼات تْیِ يگاًْاي صيست هحیغي 1-1-6

 
 : چگًَگي تدضيِ ٍ تحلیل ٍ خوغ تٌذي دادُ ّا  1-1-1-6

إز اُ ػٞـ ث٢يي ٨٧٣َٕبي ٢ٝؾٜ ىٍ ثي ١ؾٞي ٢ٝغَد٦  سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ىاى٥ ٧ب فجبٍر  

سَ،  يب آثويِ. سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ىٍ ٣اٍـ فجبٍر اُ ْٖٙش٠ يب سؼِي٦ سِ سِ ىاى٥ ٧ب ث٦ اػِاي ٕبى٥

 ىٍ ١شيؼ٦ سلٚي٘ ىاى٥ ٧ب ٝي ثبٙي. 

٣َٙؿ فٞ٘ سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ىاى٥ ٧ب ىٍ اٝ٘ ث٦ ٢٧ٖبٛ ٢ٙبٕبيي ٢ٝبثـ آمدبُ ٝدي ٙد٤ى ٣     

٦ّ يِ ىاى٥، دبٍاٝشَ يب ٢ٝجـ، عجَبسي سَٖيٜ ٣ ث٦ فجبٍر ىيَٖ آٟ دبٍاٝشَ عج٦َ  آٟ ٢٧ٖبٝي إز

ث٢يي ٝي َٕىى. ث٢بثَاي٠ سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ٣ ػٞـ ث٢يي ىاى٥ ٧ب ىٍ ىَاي٢ي اٍُيبثي س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيْي 

ٝليظ ُيٖز ٍا ٝي س٤اٟ ث٦ ٦ِٙ٢ٝ سَّيت َّىٟ عجَبر سٞبٝي ٢ٝبثـ ا٤ٙ٤ّّيْي ثب يْييَٖ ثدَاي  

 ٣ٍىٟ يٖبٟ ٧ب يب ٣اكي٧بي ٝشْٚ٘ اُ عجَبر ٠ٖٞ٧ اُ ٢ٝبثـ ا٤ٙ٤ّّيْي سقجيَ ٤ٞ١ى. ث٦ ىٕز آ

ؿ٢ي٠ ٣اكي يب يٖبٟ ٢٧ٖبٝي ٍبث٘ سٞيِ إز ٦ّ ثٍَي ٢ٙب٢ٕب٦ٝ ٕدَُٝي٠، يق٢دي ١َٚد٦     

 ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ ثبٙي. 

ىَاي٢ي سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ٣ ػٞـ ث٢يي ىاى٥ ٧ب ثَاي ٦َٚ١ ٕبُي يٖبٟ ٧بي ُيٖز ٝليغي  

٦َٚ١ ٣اكي٧بي ُيٖز ٝليغي ٦ّ ٙدبٝ٘ سَّيدت عجَدبر ٢ٝدبثـ ا٤ّٙد٤ّيْي دبيدياٍ ثدب        يب س٨ي٦ 

 ٧ٞييَٖ ٝي ثبٙي، ىٍ اي٠ ٝغبٙق٦ ث٦ َٙف ُيَ ا١ؼبٛ دٌيَىش٦ إز. 

 

 هزحلِ اٍل  -1

٦َٚ١ ٣اكي٧بي ْٙ٘ ُٝي٠ س٨ي٦ ٙي٥ اُ سٚييٌ ٦َٚ١ ٧بي ٙيت، ػ٨ز ٣ اٍسيبؿ ثدب ١َٚد٦    

َإبٓ ىَٝد٤ٙي ّد٦ ًّدَ َٕىيدي، ٣اكدي٧بي اٍاضدي       ٣اكي٧بي اٍاضي ٣ٍي ٧ٜ ٌٕاٍي ٙي٥ ٣ ث

 ّيٌٕاٍي ٣ عج٦َ ث٢يي َٕىيي١ي. 
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#  6-1ىٍ اي٠ ٝغبٙق٦ عجَبر هبُ $ثَإبٓ ٣اكي٧بي اٍاضي# ث٦ َٙف ػي٣ٗ ٙدٞب٥ٍ $   

 ثبٙي.  ٝي

 
 (: عثمات خان   6-1خذٍل )   

 ًَع خان ٍاحذ اساضي

 Lithic leptosols شيىٌَاخت ػوَهاً تذٍى پَضص خاوي ٍ يا تا خان خیلي ون ػوك غی 1.1

 Lithic leptosols, calcaric regosolsخاوْاي ون ػوك تا ًیوِ ػویك ّوشاُ تا تیشٍى صدگیْاي سٌگي  1.2

 Lithic leptosolsخاوْاي تسیاس ون ػوك تا ون ػوك ّوشاُ تا تیشٍى صدگیْاي سٌگي  1.3

 Calcaric Regosols (Gypsi perousmarls)ي خاوْاي ون ػوك تا ًیوِ ػویك تا تافت هتَسظ تا سٌگی 1.4

 Calcaric regosolsخاوْاي ون ػوك تا ًیوِ ػویك سٌگشيضُ داس تا تافت هتَسظ تا سٌگیي  1.5

 Calcaric and Eutric regosolsخاوْاي ون ػوك تا ًیوِ ػویك تا تافت هتَسظ تا سٌگیي  1.6

 Lithic leptosolsخاوْاي خیلي ون ػوك تا ون ػوك ػیشيىٌَاخت  1.7

 Eutric and calcaric regosols, Lithic leptosolsخاوْاي تسیاس ون ػوك تا ًیوِ ػویك تا تافت سٌگیي  1.8

 Lithic leptosols , calcaric Regosolsخاوْاي تسیاس ون تا ون ػوك سٌگشيضُ داس  2.1

 Calcaric Regosolsداس  خاوْاي ون ػوك تا ًیوِ ػویك تا تافت هتَسظ تا سٌگیي سٌگشيضُ 2.2

 Lithic leptosolsخاوْاي خیلي ون ػوك تا ون ػوك غیشيىٌَاخت ّوشاُ تا تیشٍى صدگیْاي سٌىي  2.3

 Calcaric Regosols and Gypsic regosolsخاوْاي ون ػوك تا ًیوِ ػوییك تا تافت هتَسظ تا سٌگیي تشسٍي هَاد هاسًي  2.4

 Calcaric Regosols and Qrenosolsتا تافت سثه تا هتَسظ خاوْاي ون ػوك تا ًیوِ ػویك  2.6

 Calcaric Regosols and Arenosols خاوْاي ًیوِ ػویك تا ػویك تا تافت سثه تا سٌگیي  2.7

 Lithic leptosolsپَضص خاوي تسیاس ون ػوك ٍ سخٌوًَْاي سٌگي صياد  2.8

 Calcaric Regosols یي خاوْاي ون ػوك تا ًیوِ ػویك تا تافت هتَسظ تا سٌگ 3.1

 يلة ّوشاُ تا تدوغ هَاد آّىي دس عثمات صيشيغخاوْاي ًیوِ ػویك تا ػویك تا تافت هتَسظ تا سٌگیي ا 3.2

Calcaric canbisols, calcaric Regosols 

 Lithic Leptosolsخاوْاي تسیاس ون ػوك تا ون ػوك تا تافت سثه  3.3

 Calcaric Regosols Calcaric cambisolsتوشوض عثمِ آّىي  اَهاً ّوشا تخاوْاي ون ػوك تا تافت سٌگیي ػو 3.4

 خاوْاي ون ػوك ٍ هغثك سٌگشيضُ داس  3.6

 Eutric Regosolsهتَسظ  ساخت خاوْاي ون ػوك سٌگشيضُ داس تا  3.7

 Calcaric combisols, Haplic calcisolsخاوْاي ًیوِ ػویك تا ػویك تا تافت سٌگیي ٍ ػوَهاً تىاهل پشٍفیلي  4.1

 Haplic calcisols, Calcaric cambisolsخاوْاي ػویك تا تسیاس ػویك تا تافت سٌگیي تا خیلي سٌگیي ّوشاُ تا توشوض عثمِ آّىي  4.2

 Haplic solonchaksخاوْاي ػویك تا تافت سيض ٍ تذٍى سٌگشيضُ ّوشاُ تا ضَسي صياد  4.3

 Calcaric Flavisolsتا سٌگیي وِ تشسٍي عثمات سخت ٍ سٌگشيضُ لشاس گشفتِ  خاوْاي ًسثتاً ػویك تا تافت هتَسظ 4.5/1

 تِخاوْاي ػویك تا تافت هتَسظ تا سٌگیي وِ دس تؼضي لسوت ّا تشسٍي سٌگشيضُ لشاس گشف 5.1

 Calcaric cambisols, calcaric Flavisols 

 Gleyic solonchaksيشصهیٌي لشاس گشفتِ خاوْاي ػویك تا تافت سٌگیي ٍ ضَسي صياد وِ تحت تاثیش آتْاي ص 7.1

 Calcaric Regosols and Flomsolsخاوْاي ون ػوك تا ًیوِ ػویك سٌگیي  7.5

 Futric leptosols calcaric Ragosolsخاوْاي ون ػوك تا ًیوِ ػویك تا تافت هتَسظ ٍ همذاس صيادي سٌگ سٌگشيضُ  8.1

(3.1,3.2,2.3)C1 افت هتَسظ تا سٌگیي خاوْاي ون ػوك تا ػویك تا تCalcaric and gypsic Regosols, Coleyic solonchaks 

(3.1,2.2) C2  خاوْاي ون ػوك تا ػویك تا تافت هتَسظ تا سٌگیيCalcaric and gypsic Regosols, Coleyic solonchaks 

(3.2,2.2),C3  خاوْاي ون ػوك تا ػویك تا تافت هتَسظ تا سٌگیيCalcaric and gypsic Regosols, Coleyic solonchaks 

Urban - 

Airport - 

River - 

Lame - 
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 هزحلِ دٍم  -2

ىٍ اي٠ َٝك٦ٚ، ٦َٚ١ ٣اكي٧بي ُيٖز ٝليغي دبي٦ يدِ $سٚييدٌ ١َٚد٦ ٙدْ٘ ُٝدي٠ ثدب        

٣اكي٧بي اٍاضي# ثب ٦َٚ١ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي ٣ٍي ٧ٜ ٌٕاٍي ٝدي ٙد١٤ي ٣ ٕدذٔ ىٞد٤ٗ ٝٚدشَُ      

ٗ ًَّ ٙدي٥ ٝد٤ٍر ٝدي ٕيدَى. ١َٚد٦ كبٝد٦ٚ ١َٚد٦        ػيإبُي ٙي٥ ٣ ّيٌٕاٍي س٤ٕظ ى٤َٝ

٣اكي٧بي ُيٖز ٝليغي دبي٦ ى٣ ه٤ا١ي٥ ٝي ٤ٙى. عج٦َ ث٢يي سقياى عجَبر د٤ٙ٘ ٕيب٧ي ثٖدش٦  

ث٦ َٙايظ ا٤ٙ٤ّّيْي ٧َ ٢ٝغ٦َ ٝشيب٣ر ٝي ثبٙي ٦ّ س٤ٕظ ٕبُٝبٟ ػ٨ٖٚ٢دب ٣ َٝاسدـ ثدَاي ٧دَ     

 ا٤ّٕيٖشٜ ٤ٍّٚ ا١ؼبٛ ٙي٥ إز. 

٦ّ اُ آٟ ػبيي ٦ّ اي٠ ٢٨ٝيٕي٠ ٝٚب٣ٍ اٍياٛ ث٦ س٨ي٦ ١َٚد٦   ىٍ اي٢ؼب الُٛ ث٦ ًَّ إز 

٤ٞ١ى٥ إز، ٙدٌا سدَاّٜ    Asterىيؼيشبٗ ّبٍثَي اٍاضي ثب إشيبى٥ اُ سٞب٣يَ ٝب٤٧ا٥ٍ اي ٢ٕؼيي٥ 

د٤ٙ٘ ٕيب٧ي ١يِ $عجٌ ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ ٝغبٙقبر، َٝك٦ٚ ٤ٕٛ ٍا ىٍ ثَٝي ٕيَى# ٦ّ ىٍ يدِ اليد٦   

 ضي ٤ٝػ٤ى ٝي ثبٙي. اعالفبسي ث٦ ٧َٞا٥ ٦َٚ١ ّبٍثَي اٍا

ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ ٝغبٙقدبر ثد٦ ٝد٤ٍر     ٣3  2ث٢بثَاي٠ ىٍ َٝك٦ٚ ى٣ٛ اي٠ ٝغبٙقبر، َٝك٦ٚ  

 يْؼب ا١ؼبٛ ٣ اٍاي٦ َٕىيي٥ إز. 

 

 هزحلِ عَم  -3

٧ٞبٟ ع٤ٍ ٦ّ ٕيش٦ ٙي ثَاي آٟ ٦ّ ٧َ يِ اُ يٖب٨١ب ثَاي ّبٍ اٍُيبثي آٝبى٥ َٕىى، ١يبُ  

ب٨١ب ث٦ ١ل٤ي ٝق٤ٚٛ ٣ ٝٚوٜ ثبٙي سب ثش٤اٟ ىٍ يِ ١ٖب٥ ث٦ آٟ إز ٦ّ ٣يْٕي٨بي ٧َ يِ اُ يٖ

آٟ ٣يْٕي٨ب ٍا اُ ١ؾَ ٌٕا١ٍي. ثَاي ١ي٘ ث٦ اي٠ ٤َٞٝى، ػدي٣ٗ ثدب ف٢د٤اٟ ٣يْٕي٨دبي ٣اكدي٧بي      

 #CDُيٖز ٝليغي س٨ي٦ ٣ اٍاي٦ َٕىيي٥ إز. $ث٤ٍٞر 

 

 هزحلِ چْارم  -4

 ٢ٝبثـ ا٤ٙ٤ّّيْي ١بدبيياٍ ؿ٢بٟ ٦ّ ًَّ َٕىيي، فجبٍر اُ: 

ٚيٜ، ٧يي٤ٙ٣ٍّي،٢ٝبثـ آة ٣ كيبر ٣ك٘ ٝي ثب٢ٙي. اي٠ ٦١٤ٕ ٢ٝدبثـ اُ آٟ ػدبيي ّد٦    اٍ 

٧َُٝبي ١بدبيياٍسَي ١ٖجز ث٦ دبٍاٝش٧َبي ْٙ٘ ُٝي٠، هبُ ٣ ٍٕش٢ي ٧ب ىا١ٍي، ٙدٌا ١ٞدي سد٤اٟ    

آ٨١ب ٍا ىٍ ٦َٚ١ ٕبُي ٣اكي٧بي ُيٖز ٝليغي، يب سقيي٠ ٧َُٝبي ا٤ّٕيٖشٜ ٧بي هَى ثب ىٍدز  

ٍُيبثي ىهبٙز ىاٍى، ٣ٙي اي٠ ٢ٝبثـ ث٦ ىٙي٘ ا٧ٞيشي ٦ّ ىا١ٍي ثبيدي ىٍ اٍُيدبثي   ٤ٍٝى ا١شؾبٍ ثَاي ا

١َ٘ ىاٙش٦ ثب٢ٙي. اُ اي٠ ٣ٍ ىٍ َٝك٦ٚ ؿ٨بٍٛ اي٠ ٝغبٙقدبر، ايد٠ ٢ٝدبثـ ىٍ ػدي٣ٗ ٣يْٕي٨دبي      

 ٣اكي٧بي ُيٖز ٝليغي ث٦ سَسيت ُيَ ٣اٍى َٕىيي٥ إز. 

ٌٕاٍي ٙي٥ ٣ ٣يْٕي٨بي اٍٚيٜ  اثشيا ٦َٚ١ ٣اكي٧بي ُيٖز ٝليغي ثب ٦َٚ١ اٍٚيٜ ٣ٍي ٧ٜ 

إشوَاع ٣ ىٍ ٕش٤ٟ ػي٣ٗ ٣يْٕي٨بي ُيٖز ٝليغي ٣اٍى ٙدي٥ إدز. ىٍ َٝكٚد٦ ثقدي، ١َٚد٦      
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٣اكي٧بي ُيٖز ٝليغي ثب ٦َٚ١ ٧يي٤ٙ٣ٍّي ٣ ٢ٝبثـ آة ٣ٍي ٧دٜ ٕدٌاٍي ٙدي٥ ٣ ثد٦ ٧ٞدي٠      

سَسيت ٣يْٕي٨بي ٧يي٤ٙ٣ٍّي ٣اكي ُيٖز ٝليغي َٝث٤ع٦ إشوَاع ٣ ىٍ ػدي٣ٗ ىٍع َٕىيدي٥   

إز. ثَاي ٕبيَ دبٍاٝش٧َب ثٖش٦ ث٦ ا٧ٞيز ث٦ ٧ٞي٠ ٦١٤ٕ فٞد٘ ٙدي٥ ٣ ٣يْٕي٨دبي ٧دَ يدِ اُ      

 اٍائ٦ َٕىيي٥ إز. ٣CDاكي٧بي ُيٖز ٝليغي إشوَاع ٣ ىٍ ػي٣ٗ ث٤ٍٞر 
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: اسصياتي تَاى اوَلَطيه دس ٍاحذّاي صيست تَهي )گستتشدُ، فطتشدُ( ، ستىًَتگاّي ،    2-1-6

 اتاًي ٍ ... گشدضگشي ، حفاظتي ، ضَسُ صاس، تی

 
 : سٍش اًدام هغالؼات تْیِ يگاًْاي صيست هحیغي )اسصياتي ٍ عثمِ تٌذي سشصهیي(1-2-1-6

س٢ؾيٜ ٍاثغ٦ ثي٠ ا١ٖبٟ، َُٕٝي٠ ٣ ىقبٙيز ٧بي ا١ٖبٟ »آٝبي٘ َُٕٝي٠ فجبٍر إز اُ  

ىٍ َُٕٝي٠ ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ث٥َ٨ ثَىاٍي ىٍ ه٤ٍ ٣ دبيياٍ اُ ػٞيـ اْٝب١بر ا١ٖب١ي ٣ ىضدبيي ٕدَُٝي٠   

٦ّ اٍُيبثي سد٤اٟ ا٤ّٙد٤ّيْي ىٍ   « ىٍ ػ٨ز ث٨ج٤ى ٣ضقيز ٝبىي ٣ ٝق٤٢ي اػشٞبؿ ىٍ ع٤ٗ ُٝبٟ

كَيَز َٝك٦ٚ ٝيب١ي ىَآي٢ي آٝبي٘ َُٕٝي٠ إز. اي٠ َٝك٦ٚ ٨ٝٞشَي٠ َٝك٦ٚ سقيدي٠ ٢ٝبٕدت   

 سَي٠ ىقبٙيز ٧ب ىٍ د٦٢٨ َُٕٝي٠ ثَإبٓ ٣يْٕي٨بي َُٕٝي٠ إز. 

٤ّيْي ٣ ؿد٦ سد٤اٟ اٍشٞدبىي آٟ# فجدبٍر اُ     اٍُيبثي س٤اٟ ٝليظ ُيٖز $ؿ٦ س٤اٟ ا٤ّٙد  

ثَآ٣ٍى إشيبى٥ ٠ْٞٝ ا١ٖبٟ اُ َُٕٝي٠ ثدَاي ّبٍثَي٨دبي ّٚدب٣ٍُي، َٝسقدياٍي، ػ٢ٖٚدياٍي،      

دبٍّياٍي $كيبؽز، س٤ٍيٖٜ# ، آثِي د٣ٍَي، ا٤ٍٝ ١ؾبٛ ٣ ٢٨ٝيٕي ٣ س٤ٕدق٦ ٙد٨َي، ٝد٢قشي ٣    

 ب١ي إز. ٣ٍٕشبيي ىٍ ؿبٍؿ٤ة إشيبى٥ ٧بي ّٚب٣ٍُي، ٢ٝقز ، هيٝبر ٣ ثبٍُٕ

٣ا٥ّ َُٕٝي٠، ثيب١َٖ يِ سقياى اُ دبٍاٝش٧َبي ٕغلي ٣ يب ١ِىيِ ث٦ ٕدغق ّد٥َ ُٝدي٠     

إز ٦ّ ثَاي ا١ٖبٟ ا٧ٞيز ىا١ٍي. اي٠ دبٍاٝش٧َب ث٦ ع٤ٍ ا١يَاىي ٣ ٧ٜ ؿ٢ي٠ ىٍ ٍاثغ٦ ثب يٖييَٖ 

 ثب ٧ٜ ٝشيب٣س٢ي ٣ ىٍ كَيَز ٣ػ٤ى ؿ٢ي٠ سيب٣س٨بيي إز ٦ّ ٣يْٕي٨بي َُٕٝي٠ ٧دبي ٝوشٚدو ٍا  

 ٕجت ٝي ٤ٙى. ٝؼ٤ٞف٦ اي٠ دبٍاٝشَا ٍا ٢ٝبثـ عجيقي ٣ يب ٢ٝبثـ ا٤ٙ٤ّّيْي ٝي ١ب٢ٝي. 

٢ٝبثـ عجيقي يب ا٤ٙ٤ّّيْي ىٍ ٝل٘ ه٤ى طبثز ٧ٖش٢ي $ث٦ إشظ٢بي آة#، ٦ّ ا١ٖبٟ ثدَاي   

ث٥َ٨ ٣ٍي ٣ ث٥َ٨ ثَىاٍي اُ آ١بٟ ثبيي َٕاك آ٨١ب ٣ٍى. ث٦ هبعَ سلَُ ٣ ػَيبٟ آة، ث٦ ع٤ٍّٚي، 

يبثي آٟ ٤ٕاي اٍُيبثي ٝقٞد٤ٗ ىٍ ٝد٤ٍى ُٝدي٠ إدز. ثَهدي اُ ٢ٝدبثـ ا٤ّٙد٤ّيْي        ٨ٙ٣ٍبي اٍُ

دَا٢ّيٕي ٤ٍٝشي ٧ٜ ىا١ٍي، ٝب٢١ي اٍٚيٜ، آة ٣ ثَهي اُ ػ٥٤ٚ ٧بي ٕيب٧ي، ثَهي اُ ٢ٝبثـ ١يدِ ثد٦   

ع٤ٍ ٖٝشَيٜ ٍبث٘ إشيبى٥ ا١ي. $ث٦ ع٤ٍ ٝظدبٗ، آة ثدَاي إدشيبى٥ هدب١ٖي، ٝٞدبٙق ٕدبهشٞب١ي ٣       

ي اُ ٢ٝبثـ ثبيي ثب ٢ٝجـ ىيَٖي سَّيت ١٤ٙي سب ث٦ ّبٍ ا١ٖبٟ آي٢ي، ٝب٢١ي سَّيت ػ٨ٖٚ٢ب#، اٝب ثقض

آة ٣ هددبُ ىٍ آثيددبٍي ثددَاي ّٚددب٣ٍُي. ٢ٝددبثـ ُيٖددشي ٝب٢١ددي ٍٕددش٢ي ٧ددب ٣ ػددب٤١ٍاٟ، ىٍ  

٧بي ضقيو َُٕٝي٠، ه٤ى اكيبء ٧ٖش٢ي، ىٍ كبٙي ٦ّ ٢ٝبثـ ىيِيْي ٝب٢١ي هبُ ٣ ٝد٤اى   ٝييَيز

 ٘ اكيبء ٝي ثب٢ٙي. ٝقي١ي َٝٞه ٙي١ي ٣ ميَ ٍبث

إشيبى٥ ٠ْٞٝ ا١ٖبٟ اُ  َُٕٝي٠، ىٍ ٣اٍـ ث٥َ٨ ػ٤يي اُ سِ سِ ٢ٝبثـ يبى ٙدي٥ إدز.    

اٝب إشيبى٥ ا١ٖبٟ اُ ٢ٝبثـ ا٤ٙ٤ّّيْي، س٨٢ب ثٖشٖي ث٦ يِ ٢ٝجـ ١ياٍى، ثْٚد٦ ايد٠ إدشيبى٥ ٙدبٝ٘     

 سياه٘ اي٠ ٢ٝبثـ ثب يْييَٖ ٣ ث٦ ٤ٍٝر سَّيت اُ ٦ٞ٧ ٝي ٤ٙى.
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شيبى٥ اي، ثٖشٖي هيٚي ُيبىي ث٦ ٢ٝبثـ ا١ٖب١ي ، ٝب٢١ي س٤ٙ٤٢ّْي، ث٤ىػد٦ ٣  ١ل٥٤ ؿ٢ي٠ إ 

١ي٣َي ّبٍ ىاٍى. ؿ٢ي٠ دبٍاٝش٧َبيي ٝشني٧َبي  ُٝب١ي ٧ٖش٢ي ٦ّ ث٦ ىٍٕدشي ٣ ثد٦ ٍاكشدي ٢ٝدبثـ     

ا٤ٙ٤ّّيْي ١ٞي س٤اٟ آ٨١ب ٍا ثَآ٣ٍى َّى. اُ اي٠ ٍَاٍ، اٍُيبثي س٤اٟ ٝليظ ُيٖز، ؿيدِي ١يٖدز   

٧ٞي٦ٚ ا١ؼبٛ ثٖيَى، ث٦ْٚ ث٢بثَسنييَار دي٘ آٝي٥ ىٍ يِ يدب ٧ٞد٦ ٝشني٧َدبي    ٦ّ يْجب٥ٍ ٣ ثَاي 

٣  ُٝب١ي اي٠ فٞ٘ ثبيي سَْاٍ َٕىى. ٝشني٧َبي ُٝب١ي ٦ّ سلز ف٢ب٣ي٠ ٢ٝبثـ ا١ٖب١ي، ٢ٝبثـ ى٢٧َٖي

اػشٞبفي ٝغَف ٝي َٕى١ي، ُٝب١ي ٦ّ ثب ٢ٝبثـ ا٤ٙ٤ّّيْي ػٞـ ١٤ٙي، سْٚي٘  –يب ٢ٝبثـ اٍشٞبىي 

 يغي ٍا ه٤ا٢٧ي ىاى. ٢ٝبثـ ُيٖز ٝل

 ىَآي٢ي اٍُيبثي س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيْي ٙبٝ٘ ٦ٕ ثو٘ فٞي٥ إز: 

 

 ؽٌاعايي هٌاتغ اكَلَصيكي  -1

ثَاي آٟ ٦ّ َُٕٝي٠ ثَاي اٍُيبثي آٝبى٥ ٤ٙى، ٢ٝبثـ ٤ٝػ٤ى ىٍ آٟ ثبيي ٢ٙبهش٦ ٙد١٤ي.   

ٍى ثلدض  ثَاي ٢ٙبٕبيي ٢ٝبثـ، ٨ٙ٣ٍبي ٝشيب٣سي ٣ػ٤ى ىا١ٍي ٦ّ اي٠ ٨ٙ٣ٍب ىٍ ى٤ٞٗ ديٚي٠ ٝد٤ 

 ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ ٢ٙبٕبيي ٙي٥ ا١ي. 

 

 تجشيِ ٍ تحليل ٍ جوغ تٌذي  -2

٢ٝبثـ ٢ٙبٕبيي ٙي٥ ىٍ ثو٘ ا٣ٗ ىَاي٢ي، سقياى ُيبىي اُ اعالفبر ٍا ىٍ ثَٝدي ٕي١َدي.    

اي٠ اعالفبر ٣ ىاى٥ ٧ب، آٟ ؿ٢بٟ اثقبى ٣ٕيقي ىا١ٍي، ٦ّ ث٦ هبعَ س٤٢ؿ ٤ٝػ٤ى ىٍ آ١بٟ ديـييٕي 

آٟ ٦ّ ٣ٍَٝ اي٠ اعالفبر ٣ٍز ّٞشَي ثٖيَى ٣ ىاى٥ ٧بي ديـيي٥ سجديي٘  هبٝي ١يِ ىا١ٍي. ثَاي 

ث٦ ىاى٥ ٧بي إٓبٟ ١٤ٙي ٦ّ ّبٍ اٍُيبثي ٍاكز سَ ٤ٍٝر ٕيَى، ١يبُ ثد٦ آٟ إدز ّد٦ ىاى٥ ٧دب     

سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ٙي٥ ٣ ٕذٔ ػٞـ ث٢يي َٕى١ي. يق٢ي آٟ ٦ّ اي٠ سقياى اعالفدبر ُيدبى ا٣ٗ ثد٦    

ذٔ ث٦ يِ كبٙدز ٣ٍاٟ ٣ ٕدبى٥ اي سَّيدت َٕى١دي ّد٦      ىٕش٦ ٧بي ٤ّؿْشَ ْٖٙش٦ ١٤ٙي ٣ ٕ

اٍُيبثي آ١بٟ إٓبٟ ث٦ ا١ؼبٛ ثَٕي. ثَاي سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ٣ ػٞـ ث٢ديي ٢ٝدبثـ ٣ٍٙد٨بي ٝشيدب٣سي     

٣ػ٤ى ىاٍى ٦ّ َٙف آٟ ٣ ؿ١٤ٖٖي ا١ؼبٛ ٣ٍٗ ا١شوبة ٙدي٥ ىٍ ايد٠ ٝغبٙقد٦ ثد٦ ع٤ٍّبٝد٘ ىٍ      

 ٝجلض َٝث٤ع٦ ًَّ َٕىيي. 

 

 هحيظ سيغت  ارسياتي تَاى اكَلَصيكي -3

ىٍ اي٠ ٝغبٙق٦، دٔ اُ آٟ ٦ّ ٢ٝبثـ ٢ٙبٕبيي ٙي٥ ٣ ٝلديظ ُيٖدز سؼِيد٦ ٣ سلٚيد٘ ٣      

ػٞـ ث٢يي ٤ٙى، َُٕٝي٠ آٝبى٥ ثَاي اٍُيبثي ٝي َٕىى. ّبٍ اٍُيدبثي، ىٍ ٣اٍدـ فجدبٍر اُ يدِ     

إز. ىٍ اي٠ ٕد٢ؼ٘، ٢ٝدبثـ   « ٢ٕؼييٟ»اٝشوبٟ، آ٤ُٟٝ، اٍُٗ ى٧ي ٣ يب ث٦ ٝق٢بي ٣اٍقي ٦ّٞٚ 

يْي ٝليظ ىٍ َٝبث٦ٚ ثب  يِ ٍَاٍىاى، دي٘ ىَٟ، ٝقيبٍ ٣ يب َٝيدبٓ ٝد٤ٍى آُٝد٤ٟ ٍدَاٍ     ا٤ٙ٤ّّ
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َٕىش٦ ٣ اٍُٙي ث٦ آٟ ىاى٥ ٝي ٤ٙى ٦ّ س٤اٟ ٣ يب ٥٤ٍ ايد٠ ١٤ٕد٦ ٢ٝدبثـ ىٍ ثَاثدَ ٝقيدبٍ ٍا ٝدي       

١ٞبيب١ي. ّبٍ اٍُيبثي ىٍ ْٝشت ٧بي ٝوشٚو يْٖبٟ إز. يق٢ي ١ئ فٞ٘ ٣ يدب ىٖٚدي٦ ٣ػد٤ىي    

ٛ ْٝشج٨ب، فجبٍر اُ َٝبي٦ٖ ٣ يب ٕؼ٘ ٢ٝبثـ ا٤ٙ٤ّّيْي ٝليظ ىٍ َٝبي٦ٖ ثب ٝقيبٍ اٍُيبثي ىٍ سٞب

إز ٦ّ ىٍ اي٠ ٍاثغ٦ س٤اٟ عجيقي ٝليظ ٣ يب س٤اٟ ثدب٥٤َٙ آٟ ىٍ ثَاثدَ ٝقيدبٍ ثدَاي يدِ ١د٤ؿ       

ّبٍثَي هبٛ ٣ يب ؿ٢ي ّبٍثَي ٢ٕؼيي٥ ٝي ٙد٤ى. ايد٠ ثد٦ هدبعَ سيدب٣ر ىٍ ثد٦ ّدبٍ ٕدَىش٠         

 ٦ّ س٤٢ؿ ٨ٙ٣ٍبي اٍُيبثي ٍا ثبفض ٙي٥ إز.  ٝقيب٧ٍبي ٝوشٚو ٝي ثبٙي

٨ٙ٣ٍب اُ ١ؾَ عَُ ثَه٤ٍى ا١ؼبٛ اٍُيبثي ثب دبٍاٝش٧َبي ٢ٝدبثـ ا٤ّٙد٤ّيْي، ثد٦ ى٣ ىٕدش٦      

ٍبث٘ ٥٣َٕ ٧ٖش٢ي. ىٕش٦ ا٣ٗ ٨ٙ٣ٍبيي ٧ٖش٢ي ٦ّ اٍُيبثي س٤اٟ َُٕٝي٠ ثدَاي ٧دَ ّدبٍثَي ٍا اُ    

فجبٍر ىيَٖ ١جد٤ىٟ ؿ٢دي دييدي٥ ٍا    ٍىيو َّىٟ ٝلي٣ىيز ٧بي َُٕٝي٠ ا١ؼبٛ ٝي ى٢٧ي يب ث٦ 

 ىاٗ ثَس٤اٟ آٟ َُٕٝي٠ ثَاي ّبٍثَي ٝي ىا٢١ي. 

ىٕش٦ ى٣ٛ ٨ٙ٣ٍبيي ٧ٖش٢ي ٦ّ اٍُيبثي س٤اٟ َُٕٝي٠ ثدَاي ٧دَ ّدبٍي ٍا اُ ثَٙدَٞىٟ      

٣ػ٤ى ؿ٢ي دبٍاٝشَ ٢ٝبثـ ا٤ٙ٤ّّيْي ا١ؼبٛ ٝي ى٢٧ي. يب ث٦ فجبٍر ىيَٖ ث٤ىٟ ؿ٢دي ٍهدياى ٍا ىاٗ   

 آٟ ّبٍثَي ث٦ كٖبة ٝي آ١ٍ٣ي.  ثَس٤اٟ آٟ َُٕٝي٠ ثَاي

ؿ٦ ٨ٙ٣ٍبي ىٕش٦ ا٣ٗ ٣ ؿ٦ ٨ٙ٣ٍبي ىٕش٦ ى٣ٛ، ٧ٖٞي فٞ٘ اٍُيبثي ٍا ثب ث٦ ّدبٍٕيَي   

ا٤ٝٗ ٢ٝغٌ ٍيبٕي ث٦ َٕا١ؼبٛ ٝي ٍٕب٢١ي. يق٢ي ىاٙش٠ س٤اٟ يب ١ياٙش٠ س٤اٟ ٍا ١ٖدجز ثد٦ يدِ    

ى٣ ٣ٍٗ ىٍ اٍُيدبثي  ٝقيبٍ، َٝيبٓ، ضبثغ٦ ٣ يب إشب١ياٍى ٝي ٢ٕؼ٢ي ٦ّ ىٍ اي٠ ٝغبٙقد٦ اُ ٧دَ   

إشيبى٥ ٙي٥ إز ٣ ثَاي اٍُيبثي س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيْي ٝليظ ُيٖز اثشيا ث٦ ٕدبه٠ ٝقيدبٍ، َٝيدبٓ،    

 ضبثغ٦ ٣ يب إشب١ياٍى اٍياٛ ٙي٥ إز. 

٨ٙ٣ٍبي ٝشيب٣ر ثَاي اٍُيبثي س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيْي َُٕٝي٠ ٍا ثب ٕبهش٠ ؿ٢ي٠ ضبثغ٦ ٧دبيي   

ٍثَي آمبُ ٝي ١ٞبي٢ي. يق٢ي ىٍ اثشيا ثَاي ٧دَ ١د٤ؿ   ىٍ ٍبٙت ٝي٨ٙبي ا٤ٙ٤ّّيْي ثَاي ٧َ ٤١ؿ ّب

ّبٍثَي ثٖش٦ ث٦ َٙايظ ٢ٝغ٦َ اي، ٝي٨ٙبي ا٤ّٙد٤ّيْي ٕدبهش٦ ٝدي ٙد١٤ي ٣ ٕدذٔ ٣يْٕي٨دبي       

ا٤ٙ٤ّّيْي سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ٣ ػٞـ ث٢يي ٙي٥ ىٍ ٣اكي٧ب يب يٖب٨١بي َُٕٝي٠ ثب ٝي٨ٙبي ا٤ٙ٤ّّيْي 

آٟ ٝيٗ ثَاي ٧َ ٤١ؿ ّدبٍثَي اٍُيدبثي ٣   ث٦ ىٕز آٝي٥ َٝبي٦ٖ ٙي٥ ٣ س٤اٟ َُٕٝي٠ ١ٖجز ث٦ 

٢ٕؼيي٥ ٝي ٤ٙى. ث٦ فجبٍر ٕبى٥ سَ، ٣يْٕي٨بي ا٤ٙ٤ّّيْي ٧َ يٖبٟ ٕدَُٝي٠ ١ٖدجز ثد٦ ٝديٗ     

ا٤ٙ٤ّّيْي ٧َ ٤١ؿ ّبٍثَي اٍُيبثي ٝي َٕىى ٣ ىٍ ١شيؼ٦ اي٠ اٍُيبثي ٝٚوٜ ٝي ٙد٤ى ّد٦ آيدب    

 يٖبٟ يبى ٙي٥ ثَاي ّبٍثَي ٤ٍٝى ١ؾَ س٤اٟ ىاٍى يب ١ياٍى. 

ٍبفي٥ ىيَٖ ٦ّ ثبُ ٧ٜ ثيٚشَ ٨ٙ٣ٍب اُ آٟ دي٣َي ٝي ١ٞبي٢دي آٟ إدز ّد٦ فٞد٘     يِ  

اٍُيبثي ١جبيي ىَظ ث٦ ٢ٕؼ٘ ىاٙش٠ يب ١ياٙش٠ س٤اٟ ث٢ٖي٥ ٢ّي، اٍُيبثي ثبيدي فدال٥٣ ثَٝٚدوٜ    

َّىٟ س٤اٟ َُٕٝي٠، ىٍػ٦ َٝم٤ثيز س٤اٟ ٍا ١يِ سقيي٠ ١ٞبيدي. اُ ايد٠ ٣ٍ، ثيٚدشَ ٣ٍٙد٨ب فٞد٘      

هش٠ ٝي٨ٙبي ا٤ٙ٤ّّيْي ثَاي ٧َ ّبٍثَي ٍا ثب فٞ٘ عج٦َ ث٢يي يْؼب ا١ؼبٛ اٍُيبثي ٣ ٧ٜ ؿ٢ي٠ ٕب
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ٝي ى٢٧ي. ث٦ فجبٍر ىيَٖ ٝي٨ٙبي ا٤ٙ٤ّّيْي ٦ّ ٧ٞبٟ ضدبثغ٦، َٝيدبٓ، إدشب١ياٍى ٣ يدب ٝقيدبٍ      

٢ٕؼ٘ س٤اٟ ٧ٖش٢ي، ع٤ٍي ٕبهش٦ ٝي ١٤ٙي ٦ّ ىٍػ٦ َٝم٤ثيز ٍا ١يِ ٝٚوٜ ٕب١ُي. ث٢بثَاي٠، 

ي َُٕٝي٠، فجبٍر إز اُ اٍُيبثي ٣ عَج٦ ث٢يي ٧ٖٞبٛ س٤اٟ ٣ ىٍػ٦ فٞ٘ اٍُيبثي س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيْ

 َٝم٤ثيز َُٕٝي٠.

ؿ٢بٟ ٦ّ ٕيش٦ ٙي ٨ٙ٣ٍبي ٝشيب٣سي ثَاي اٍُيبثي ا٤ٙ٤ّّيْي ٝليظ ُيٖز ٣ػد٤ى ىا١ٍدي    

٦ّ سيب٣ر ٨ٙ٣ٍبي ٝوشٚو ث٦ هبعَ سيب٣ر ٝي٨ٙبي ا٤ٙ٤ّّيْي ٕبهش٦ ٙي٥ إز. ثَهي اُ ٝي٨ٙب 

ْي اُ ٢ٝبثـ ا٤ٙ٤ّّيْي، ثَهي ىيَٖ ثب ىٍ ١ؾَ َٕىش٠ ى٣ ٢ٝجـ ا٤ٙ٤ّّيْي ٣ ثب ىٍ ١ؾَ َٕىش٠ ىَظ ي

 ثَهي ثب ٝل٤ٖة َّىٟ ثي٘ اُ ى٣ ٢ٝجـ ا٤ٙ٤ّّيْي ٕبهش٦ ٝي ١٤ٙي.

ثَإبٓ سقياى ٢ٝبثقي ٦ّ ىٍ ٕبهش٠ ٝي٨ٙبي ا٤ٙ٤ّّيْي ١َ٘ دييا ٝي ١ٞبي٢دي، ٣ٍٙد٨بي    

 اٍُيبثي ٝشيب٣ر ٍا ٝي س٤اٟ ٥٣َٕ ث٢يي َّى ٦ّ ٙبٝ٘: 

 ٨ٙ٣بي اٍُيبثي يِ فب٦ٚٝ ٍ .1

 ٨ٙ٣ٍبي اٍُيبثي ى٣ فب٦ٚٝ    .2

 ٨ٙ٣ٍبي اٍُيبثي ؿ٢ي فب٦ٚٝ  .3

 ٝي ثبٙي.

اػشٞبفي# َُٕٝي٠،  –ثقي اُ سقيي٠ س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيْي، ثَكٖت ١يب٧ُبي ى٢٧َٖي $اٍشٞبىي  

سٞٞيٜ ٕيَي ٨١بيي ث٦ فٞ٘ آٝي٥ ٣ ٦َٚ١ س٤اٟ ٣اكي٧بي ْٙ٘ ُٝدي٠ ٣ ىٍ ٨١بيدز ١َٚد٦ سد٤اٟ     

بٍثَي٨بي ٝوشٚو س٨ي٦ َٕىيي٥ إز. ىٍ اي٠ ٣ٍٗ، دبٍاٝش٧َبي اٍٚيٜ، ٢ٕٔ ٝبىٍ ٣ ٢ٝغ٦َ ثَاي ّ

اػشٞبفي ١َ٘ ىا١ٍي.  –هبُ، ْٙ٘ ُٝي٠ ٣ آة، ٍٕش٢ي٨ب ٣ كيبر ٣ك٘ ٣ دبٍاٝش٧َبي اٍشٞبىي 

اٙجش٦ دبٍاٝش٧َبي دبيياٍ ٝب٢١ي ْٙ٘ ُٝي٠، ٢ٕٔ ٝبىٍ، هدبُ ٣ ٍٕدش٢ي ٧دب ىاٍاي ١َد٘ إبٕدي      

 ٧ٖش٢ي. 

ا٤ٙ٤ّّيِ َُٕٝي٠، ىٍ كَيَز َٝك٦ٚ ٝيب١ي ىَاي٢ي آٝبي٘ َُٕٝي٠ إدز.   اٍُيبثي س٤اٟ 

اي٠ َٝك٦ٚ ٨ٝٞشَي٠ َٝك٦ٚ سقيي٠ ٢ٝبٕت سَي٠ ىقبٙيز ٧ب ىٍ د٦٢٨ َُٕٝي٠ إز. ثَاي٠ إدبٓ،  

اُ اعالفبر َٕىآ٣ٍي ٙي٥ ثَاي ّبٍثَي٨ب، ٢ٝبٕت سَي٠ ىقبٙيز ٧ب ِٕي٢٘ ٙي٥ إز.  ث٢بثَاي٠، 

اي ّبٍثَي٨بي ١٤ٕدب٤ٕٟ ددي٘ ٙدَط ٕد٢ؼ٘ ٣ َٝبيٖد٦ اعالفدبر       ىاٙش٠ ٝيٗ يب ٝي٣َضبسي ثَ

 ا٤ٙ٤ّّيْي َٕىآ٣ٍي ٙي٥ ثب اي٠ ٝي٨ٙب إز. 

ثَإبٓ ١شدبيغ ثٍَٕدي٨بي ا١ؼدبٛ يبىشد٦ ىٍ ٕدَُٝي٠ ايدَاٟ ٣ ّٚد٧ٍ٤بيي ّد٦ اُ ١ؾدَ           

ا٤ٙ٤ّّيْي ث٦ ايَاٟ ٙجب٧ز ىا١ٍي ٣ ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ اٍاي٦ ٙي٥ اُ ػب١ت ّبٍىَٝبي ٝلشَٛ، اُ ٝي٨ٙبي 

#، ىٍ اي٠ ٝغبٙق٦ إشيبى٥ َٕىيي٥ إز ٦ّ ٤1364ّيْي س٨ي٦ ٙي٥ س٤ٕظ آٍبي ىّشَ ٝوي٣ٛ $ا٤ّٙ

 ىٍ ُيَ، ٝي٨ٙبي ا٤ٙ٤ّّيْي ثَاي ّبٍثَي٨بي ٝق٤ٞٗ ٣ ٨ٜٝ ىٍ ٤ٍّٚ اٍاي٦ ٝي َٕى١ي. 
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 : هذل ّاي اوَلَطيىي تشاي واستشيْاي اصلي 3-1-6

 
 : هذل اوَلَطيىي واستشي خٌگلذاسي1-3-1-6

ثَاي ١ٚبٟ ىاىٟ س٤اٟ ٣ ىٍػ٦ َٝم٤ثيز $عج٦َ ث٢يي# َُٕٝي٠ ثَاي ا١ؼبٛ اي٠ ٝيٗ ٦ّ  

ّبٍثَي ػ٢ٖٚياٍي ىٍ ػ٨ٖٚ٢بي عجيقي ث٦ ع٤ٍ فبٛ ٣ ػ٨ٖٚ٢بي ىٕز ّبٙز ث٦ ع٤ٍ هبٛ إز 

 عج٦َ ث٦ َٙف سقبٍيو ُيَ عج٦َ ث٢يي َٕىيي٥ إز.  7ىٍ 

 

 عثقِ يك 

  َُٕٝي٠ ٧يؾ ٦١٤ٕ ٝلي٣ىيشي ثَاي ٍٙي ػ٢ٖ٘ سؼبٍسي ١ياٍى. -

 ٝؼ٤ٞف٦ اي اُ ٣يْٕي ٧بي ُيَ ىٍ يٖبٟ ُيٖز ٝليغي ثٍََاٍ إز.  -

 :َُٝشَ 1000ٝيَ سب   اٍسيبؿ اُ ٕغق ىٍيب ىٍ ١يَٞم ٙٞبٙي اٙج 

  25ىٍٝي ٙيت: ٝيَ سب 

  ثبىز ٣ ٤١ؿ هبُ: هبُ ٥٤٨ٍ اي ١ي٦ٞ َٝع٤ة ػ٢ٖٚي ثب  ثبىز ٍٕي ٤ٙٝي 

 ُهبُ ٍبث٘ ١ي٤ً ثب ٧ُْٚي ٝش٤ٕظ سب ّبٝ٘» َٙايظ ٧ُْٚي هب  

  ٌفٌٞ هبُ: فٞي 

  ٕبهشٞبٟ هبُ: هبُ ثب ىا٦١ ث٢يي ٍيِ سب ٝش٤ٕظ ثي٣ٟ ٢َٕٖي٥ِ ٣ سل٤ٗ يبىش٦ 

  ىٍػ٦ كبٝٚويِي هبُ: فبٙي 

  ُٝشَْٝقت  ٣ٍ6ي٘ ٕبال٦١ ىٍ ٧ْشبٍ ىٍهشبٟ: ثي٘ ا 

  ُ80ىٍٝي سَاّٜ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي: ثي٘ ا  

  ي ٦١٤ٕ ٧بي ىٍهشي ػبٝق٦ / سيخ ٕيب٧ي: ٙبهٜ ٍٙي هيٚي ُاى ٣ ؿ٤ة سؼدبٍس

 ثب اٍُٗ ىٍػ٦ يِ 

  ًَاٍٚيٜ َُٕٝي٠ اي٠ عج٦َ ىٍ ىٞ٘ ٍٙي ىٝبي هيٚي ُيبى ١ياٍى ٦ّ سجويَ ٣ سق

 ٍا ث٦ هغَ ا١ياُى. ٢ٕٔ ٝبىٍ اي٠ عج٦َ ٢ٕٔ آ٧ِ يب ٢ٕٔ ٍٓ ثبٙي. 

 

 عثقِ دٍ 

ٕددَُٝي٠ ٝلددي٣ىيز هيٚددي ّٞددي ثددَاي ٍٙددي ػ٢ٖدد٘ سؼددبٍسي ىاٍى. ٝؼ٤ٞفدد٦ اي اُ  

 ثٍََاٍ إز:  ٧بي ُيَ ىٍيٖبٟ ُيٖز ٝليغي ٣يْٕي

 ٝشَ  1000اٍسيبؿ اُ ٕغق ىٍيب ىٍ ١يَٞم ٙٞبٙي اٙجَُ: ٝيَ سب  -

  35ىٍٝي ٙيت: ٝيَ سب  -

 ثبىز ٣ ٤١ؿ هبُ : هبُ ٥٤٨ٍ اي ١ي٦ٞ َٝع٤ة ػ٢ٖٚي ثب ثبىز ٤ٙٝي ٍٕي  -
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 َٙايظ ٧ُْٚي هبُ: هبُ ثب ٧ُْٚي ٝش٤ٕظ سب ه٤ة  -

 فٌٞ هبُ: فٞيٌ  -

 ٕظ ثب ّٞي ٢َٕٖي٥ِ ٣ سل٤ٗ يبىش٦ ٕبهشٞبٟ هبُ: هبُ ثب ىا٦١ ث٢يي ٍيِ سب ٝش٤ -

 ىٍػ٦ كبٝٚويِي هبُ: ه٤ة  -

 ٝشَْٝقت  ٣ٍ6ي٘ ٕبال٦١ ىٍ ٧ْشبٍ ىٍهشبٟ: سب  -

 ىٍٝي# 60-80ىٍٝي $ٝق٤ٞالً  80ىٍٝي سَاّٜ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي: سب  -

 ٦١٤ٕ ٧بي ىٍهشي ػبٝق٦/ سيخ ٕيب٧ي: ٙبهٜ ٍٙي ُيبى ٣ ؿ٤ة سؼبٍسي ىٍػ٦ يِ  -

ا١ي ٢ٕٔ آ٧ِ، ٢ٕٔ ٍٓ، ٢ٕٔ ٧بي آًٍيد٠  ٢ٕٔ ٝبىٍ َُٕٝي٠ ىٍ اي٠ عج٦َ ٝي س٤ -

 ثي١٣َي ٣ يب هبُ ٧بي آثَىشي $ىٙش٨بي ٕيالثي# ثبٙي. 

سيب٣ر ٧بي فٞي٥ ثب عج٦َ يدِ: ٧ُْٚدي ٝش٤ٕدظ، يدب فٞدٌ ٝلدي٣ى ٍيٚد٦ يدبثي ، يدب           -

 كبٝٚويِي ّٞشَ يب اٍٚيٜ ثب ىٝبي هيٚي ثبال يب هيٚي دبيي٠. 

 

 عثقِ عِ 

   ٍ ٙدي ػ٢ٖد٘ سؼدبٍسي ىاٍى، ٝؼ٤ٞفد٦ اي اُ     َُٕٝي٠ ٝلي٣ىيز ١ٖجشبً ٝش٤ٕدغي ثدَاي 

 ٧بي ُيَ ىٍ يٖبٟ ُيٖز ٝليغي ثٍََاٍ إز.  ٣يْٕي

 ٝشَ  1400اٍسيبؿ اُ ٕغق ىٍيب: ٝيَ سب  -

 45ىٍٝي ٙيت: ٝيَ سب  -

 ثبىز ٣ ٤١ؿ هبُ: هبُ ٥٤٨ٍ اي ػ٢ٖٚي يب هبُ ٥٤٨ٍ اي ثب ثبىز ٤ٙٝي ٍٕي  -

 َٙايظ ٧ُْٚي هبُ: هبُ ثب ٧ُْٚي ١ٖجشبً ١بٍٜ سب ه٤ة  -

 ٌ هبُ: ٝش٤ٕظ سب فٞيٌ فٞ -

 ٕبهشٞبٟ هبُ: هبُ ثب ىا٦١ ث٢يي ٍيِ سب ٝش٤ٕظ ٧َٞا٥ ثب ٢َٕٖي٥ِ ٣ سل٤ٗ يبىش٦  -

 ىٍػ٦ كبٝٚويِي هبُ: ٝش٤ٕظ سب ه٤ة  -

 ٝشَْٝقت  ٣ٍ5ي٘ ٕبال٦١ ىٍ ٧ْشبٍ ىٍهشبٟ: سب  -

 ىٍٝي#  50سب  70ىٍٝي $ٝق٤ٞالً  70ىٍٝي سَاّٜ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي: سب  -

 خ ٕيب٧ي: ٙبهٜ ٍٙي ُيبى ٣ ؿ٤ة سؼبٍسي ىٍػ٦ يِ ٦١٤ٕ ٧بي ىٍهشي ػبٝق٦ / سي -

٢ٕٔ ٝبىٍ َُٕٝي٠ ىٍ اي٠ عج٦َ ٝي س٤ا١ي ٕد٢ٔ آ٧دِ، ٕد٢ٔ ٍٓ، ٕد٢ٔ َٕا١يدز       -

 اي، ٢ٕٔ ٧بي آًٍي٠ ثي١٣َي ٣ ٙيٖز ٣ يب هب٨ّبي آثَىشي ىٙش٨بي ٕيالثي ثبٙي.  س٤ى٥

، يدب ١بٝشقدبىٗ   سيب٣ر ٧بي فٞي٥ ثب عج٦َ يِ ٣ ى٣: اٍٚيٜ ثب ىٝبي هيٚي ثبال يب هيٚي دبيي٠ -

ث٤ىٟ ٍع٤ثز ىٍ هبُ، يب كبٝٚويِي ّٞشَ، يب ميٍَبث٘ ١يد٤ً ثد٤ىٟ هدبُ ٣ يدب فٞدٌ      

 ٝلي٣ىسَ ٍي٦ٚ يبثي.
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 عثقِ چْار

َُٕٝي٠ ٝلي٣ىيز ٝش٤ٕظ ثَاي ٍٙي ػ٢ٖ٘ سؼبٍسي ىاٍى. ٝؼ٤ٞف٦ اي اُ ٣يْٕي ٧دبي   

 ُيَ ىٍ يٖبٟ ُيٖز ٝليغي ثٍََاٍ إز: 

 ٝشَ  1800-400اٍسيبؿ اُ ٕغق ىٍيب:  -

 55ىٍٝي ٙيت: ٝيَ سب  -

ثبىز ٣ ٤١ؿ هبُ: ٍا١يُي٠ ٥٤٨ٍ اي ثب ثبىز ٤ٙٝي يب هبُ ٥٤٨ٍ اي يب هبُ ٥٤٨ٍ اي سي٥َ  -

 يب هبُ ٧بي آ٧ْي ٥٤٨ٍ اي ٤ٕ٤ٍٕٗ، ٙيش٤ٕ٤ٗ ثب ثبىز ٤ٙٝي ٢ٙي يب ٤ٙٝي ٍٕي ٢ٙي 

 َٙايظ ٧ُْٚي هبُ: هبُ ثب ٧ُْٚي ١بٍٜ سب ٝش٤ٕظ  -

 فٌٞ هبُ: ٝش٤ٕظ سب فٞيٌ  -

 ٍيِىا٦١ سب ١ي٦ٞ ىٍٙز ٧َٞا٥ ثب ٥٤ٍٚ ٢ٕٔ ثب سل٤ٗ يبىشٖي ّٜ سب ٝش٤ٕظٕبهشٞبٟ هبُ:  -

 ىٍػ٦ كبٝٚويِي هبُ: ّٜ سب ٝش٤ٕظ -

 ٝشَْٝقت  ٣ٍ4ي٘ ٕبال٦١ ىٍ ٧ْشبٍ ىٍهشبٟ: سب  -

 ىٍٝي# 40-60ىٍٝي $ٝق٤ٞالً  60ىٍٝي سَاّٜ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي: سب  -

 سؼبٍسي  ٦١٤ٕ2 ٧بي ىٍهشي ػبٝق٦/ سيخ ٕيب٧ي: ٙبهٜ ٍٙي ٝش٤ٕظ ٣ ؿ٤ة ىٍػ٦  -

٢ٕٔ ٝبىٍ َُٕٝي٠ ىٍ اي٠ عج٦َ ٝي س٤ا١ي ٕد٢ٔ آ٧دِ، ٕد٢ٔ ٍٓ، ٕد٢ٔ َٕا١يدز       -

اي، ٢ٕٔ ٧بي آًٍي٠ ثي١٣َي، ٙيٖز ، ٝب٦ٕ ٢ٕٔ، ٙٔ ٣ يب هدبُ ٧دبي آثَىشدي     س٤ى٥

 ىٙش٨بي ٕيالثي ثبٙي. 

 

 عثقِ پٌج 

َُٕٝي٠ ٝلي٣ىيز ٙيييي ثَاي ٍٙي ػ٢ٖ٘ سؼبٍسي ىاٍى. ٝؼ٤ٞف٦ اي اُ ٣يْٕي ٧دبي   -

 بٟ ُيٖز ٝليغي ثٍََاٍ إز. ُيَ ىٍ يٖ

 ٝشَ 2600-1800اٍسيبؿ اُ ٕغق ىٍيب:  -

  65ىٍٝي ٙيت: ٝيَ سب  -

 ثبىز ٣ ٤١ؿ هبُ: ٤ٕ٤ٍٕٗ ، ٙيش٤ٕ٤ٗ ، ثب ثبىز ٤ٙٝي ٢ٙي يب ٢ٙي ٤ٙٝي يب ٍٕي ٤ٙٝي  -

 َٙايظ ٧ُْٚي هبُ: هبُ ثب ٧ُْٚي ىَيَ سب ٝش٤ٕظ -

 فٌٞ هبُ: ّٜ فٌٞ سب ٝش٤ٕظ -

ب ١ي٦ٞ سل٤ٗ يبىش٦ ثب ىا٦١ ث٢يي ٝش٤ٕظ سب ىٍٙز ٧َٞا٥ ٕبهشٞبٟ هبُ: ّٜ سل٤ٗ يبىش٦ س -

 ثب ٢ٕٔ $ٙيش٤ٕ٤ٗ#

 ىٍػ٦ كبٝٚويِي هبُ: ّٜ  -

 ٝشَْٝقت  ٣ٍ3ي٘ ٕبال٦١ ىٍ ٧ْشبٍ ىٍهشبٟ: سب  -
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 ىٍٝي# 30-50ىٍٝي $ٝق٤ٞالً  50ىٍٝي سَاّٜ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي سب  -

  سؼبٍسي ٣3  ٦١٤ٕ2 ٧بي ىٍهشي ػبٝق٦/ سيخ ٕيب٧ي: ٙبهٜ ٍٙي ّٜ ٣ ؿ٤ة ىٍػ٦  -

 ثبٙي.  ٢ٕ4ٔ ٝبىٍ َُٕٝي٠ ٝي س٤ا١ي يْي اُ ٢ٕٔ ٧بي ٢ٝيٍع ىٍ عج٦َ  -

 

 عثقِ ؽؼ

َُٕٝي٠ ٝلي٣ىيز هيٚي ٙديييي ثدَاي ٍٙدي ػ٢ٖد٘ سؼدبٍسي ىاٍى. ٝؼ٤ٞفد٦ اي اُ        

 ٧بي ُيَ ىٍ يٖبٟ ُيٖز ٝليغي ثٍََاٍ إز:  ٣يْٕي

 ٝشَ  2600 –اٍسيبؿ اُ ٕغق ىٍيب: ٝيَ  -

  75ىٍٝي ٙيت: ٝيَ سب  -

بُ: ٤ٕ٤ٍٕٗ يب ٙيش٤ٕ٤ٗ ثب ثبىز ٢ٕي يب هبُ ٧بي ٤ٍٙ ٣ ٍٚيبيي ثب ثبىدز  ثبىز ٣ ٤١ؿ ه -

 ٍٕي يب ٤ٙٝي ٢ٙي 

 َٙايظ ٧ُْٚي هبُ: هبُ ثب ٧ُْٚي هيٚي ىَيَ $هْٚي هبُ# -

 فٌٞ هبُ: ّٜ فٌٞ  -

ٕبهشٞبٟ هبُ: ّٜ سل٤ٗ يبىش٦ سب ١ي٦ٞ سل٤ٗ يبىش٦ ثب ىا٦١ ث٢ديي ٝش٤ٕدظ سدب ىٍٙدز ٣      -

 ٕب٧ي ٧َٞا٥ ثب ٢ٕٔ $ٙيش٤ٕ٤ٗ#

 ػ٦ كبٝٚويِي هبُ: هيٚي ّٜ ىٍ -

 ٝشَ ْٝقت  ٣ٍ2ي٘ ىٍ ٧ْشبٍ ىٍهشبٟ: سب  -

 ىٍٝي# 20-40ىٍٝي $ٝق٤ٞالً  40ىٍٝي سَاّٜ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي: سب  -

 سؼبٍسي  ٦١٤ٕ3 ٧بي ىٍهشي ػبٝق٦ / سيخ ٕيب٧ي: ٙبهٜ ٍٙي هيٚي ّٜ ٣ ؿ٤ة ىٍػ٦  -

 ثبٙي. ٢ٕ4ٔ ٝبىٍ َُٕٝي٠ ٝي س٤ا١ي يْي اُ ٢ٕٔ ٧بي ٢ٝيٍع ىٍ عج٦َ  -

 

 ِ ّفت عثق

َُٕٝي٠ ٝلي٣ىيز هيٚي ٙيييي ثَاي ٍٙي ػ٢ٖ٘ سؼبٍسي ىاٍى. ٝؼ٤ٞف٦ اي اُ ٣يْٕي  

 ٧بي ُيَ ىٍ يٖبٟ ُيٖز ٝليغي ثٍََاٍ إز: 

 ٝشَ  2800 –ٝيَ ÷ اٍسيبؿ اُ ٕغق ىٍيب -

 75ىٍٝي ٙيت : ثي٘ اُ  -

 يب ٙيش٤ٕ٤ٗ، ث٦ ٤ٍٝر ٦ٍٍ٣ ١بُّي ث٣ٍَي ٢ٕٔ ٝبىٍ  ثبىز ٣ ٤١ؿ هبُ: ٤ٕ٤ٍٕٗ -

 ٚي هبُ: هبُ ثب ٧ُْٚي هيٚي ىَيََٙايظ ٧ُْ -

 ٕبهشٞبٟ هبُ : سل٤ٗ ١يبىش٦  -

 ىٍػ٦ كبٝٚويِي هبُ: ىَيَ  -
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 ىٍٝي# 10-40ىٍٝي $ٝق٤ٞالً  40ىٍٝي سَاّٜ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي: سب  -

 ٦١٤ٕ ٧بي ىٍهشي ػبٝق٦ / سيخ ٕيب٧ي: ٙبهٜ ٍٙي ١بؿيِ ٣ ؿ٤ة ميَسؼبٍسي  -

 ثبٙي.  ٦4 ٢ٕٔ ٝبىٍ َُٕٝي٠ ٝي س٤ا١ي يْي اُ ٢ٕٔ ٧بي ٢ٝيٍع ىٍ عجَ -

 
 : هذل اوَلَطيىي واستشي ّاي وطاٍسصي ٍ هشتؼذاسي  2-3-1-6

ىٍ ايَاٟ ثي٠ يْي اُ ٙبه٦ ٧بي ّٚب٣ٍُي $ىيٜ# ٣ َٝسقياٍي ثَٕدَكي ٣ ٝدَُ ايد٠ ى٣     

ّبٍثَي اهشاله ١ؾَ ٣ػ٤ى ىاٍى، سب ػبيي ٦ّ ثَاي ثَهي اُ ىٕز ا١يٍّبٍاٟ كدي ٣ ٝدَُ ىيدٜ ٣    

هبعَ د٧َيِ اٍ اي٠ ْٝٚ٘، ٝيٗ ا٤ّٙد٤ّيْي ىٍ ّدبٍثَي   َٝسقياٍي ٝٚوٜ ١يٖز. ث٢بثَاي٠، ث٦ 

ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي يْؼب اٍاي٦ ٝي ٤ٙى. دي٘ اُ دَىاهش٠ ث٦ ٝيٗ، ٙبيٖش٦ إدز ّد٦ ٙدبه٦    

 ٧بي ٧َ يِ اُ اي٠ ى٣ ّبٍثَي ٝق٤ٚٛ َٕى١ي.

ّبٍثَي ّٚب٣ٍُي ٙبٝ٘ ّٚدز آثدي $ىبٍيدبة#، ّٚدز ىيدٜ، ف٤ٚىد٦ ّدبٍي ، ثبمجدب١ي          

 ىاٝذ٣ٍَي $ٕب٣ىاٍي ايٖشب يب ٝشَِّٞ#، َٝمياٍي ٣ ١ُج٤ٍىاٍي إز. $د٣ٍَٗ ٕ٘ ٣ ٝي٥٤#، 

ّبٍثَي َٝسقياٍي ٙبٝ٘ ٤ٕٕي٢يىاٍي ٣ يب ٕب٣ىاٍي د٤يب يدب ٝشلدَُ ٣ ؿدَاي كيدبر      

٣ك٘ ٍى٥ ١وٖشي٠ إز. اٍُيبثي ثب ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي ٝقي٠ ٝدي ٢ّدي ّد٦    

ٍى ْٝٞد٠ إدز ف٤ٚىد٦ ّدبٍي ١يدِ ا١ؼدبٛ       ّؼب ث٦ ّبٍ ّٚز آثي، ّٚز ىيٜ $٦ّ ىٍ ٧َ ى٣ ٤ٝ

دٌيَى#، ثبمجب١ي ، ىاٝذ٣ٍَي ، َٝمياٍي، ١ُج٤ٍىاٍي ٣ َٝسقياٍي $ىاٝياٍي د٤يب# ٝي آيي. اٝب ايد٠  

ٝيٗ ثب اي٦ْ٢ ٣ٍي سقيى ىَآ٣ٍى٥ ٧ب سْي٦ ىاٍى، ٤١ؿ ىَآ٣ٍى٥ ٍا ٝٚوٜ ١ٞدي ٕدبُى. ثد٦ ف٢د٤اٟ     

ب ّٚز َّٝجبر يب ٝي٥٤ ٧بي ٧ٖدش٦ ىاٍ،  ٦١٤ٞ١ اي٠ ٝيٗ سيب٣ر ْٝبٟ ٢ٕيٛ ّبٍي يب د٢ج٦ ّبٍي، ي

َٝمياٍي َٝك ٤ٕٙشي يب َٝك سوٜ ٌٕاٍ ٣ ٤ٕٕي٢يىاٍي ٣ يب ٕدب٣ىاٍي ٍا ٝٚدوٜ ١ٞدي ٕدبُى.     

سقيي٠ اي٠ سيب٣ر ٧ب، ىٍ ىاه٘ ٝلي٣ى٥ ْٝب٨١بيي ّد٦ ثدَاي ّٚدز آثدي، ىيدٜ ّدبٍي، ثبمجدب١ي،        

، ثد٦ ف٨دي٥   ىاٝذ٣ٍَي، َٝمياٍي ٣ َٝسقياٍي س٤ٕظ اٍُيبة ٝليظ ُيٖدز ٝٚدوٜ ٙدي٥ ا١دي    

٢٨ٝيٕي٠ ّٚب٣ٍُي ٣ يب ٢٨ٝيٕي٠ ٢ٝبثـ عجيقي $ٍٙش٦ َٝسـ يب ٍٙش٦ ٝليظ ُيٖز# إز. ٝديٗ  

٣  ٣2  1عج٦َ س٤اٟ إز. عجَدبر   7ا٤ٙ٤ّّيْي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي، ث٦ ع٤ٍّٚي، ١ٚبٟ ى٢٧ي٥ 

 ١4ٞبيب١َٖ ّٚز آثي، ثبمجب١ي $ثب آثيبٍي#، ىاٝذ٣ٍَي، َٝمياٍي ٣ ١ُجد٤ٍىاٍي ٧ٖدش٢ي. عجَد٦     3

١ٞبيَٖٚ ّٚز ىيٜ، ثبمجب١ي $ثي٣ٟ آثيبٍي#، ىاٝذد٣ٍَي، َٝمدياٍي ٣ ١ُجد٤ٍىاٍي ٣ َٝسقدياٍي#     

١ٞبيب١َٖ ّٚز ىيٜ، ثبمجب١ي $ثي٣ٟ آثيبٍي# ىاٝذ٣ٍَي، َٝمياٍي ٣  5$ىٍػ٦ يِ# ٝي ثبٙي. عج٦َ 

 ١ُج٤ٍىاٍي ٣ َٝسقياٍي $ىٍػ٦ ى٣# إز. 

ثبمجب١ي ىٍ سَآ ٧ب ٣ ؿَاي كيبر ١ٞبيَٖٚ َٝسقياٍي ثو٤ٍ ٣ ١ٞيَ، ١ُج٤ٍىاٍي،  6عج٦َ  

١ٞبيب١َٖ ؿَاي كيبر ٣ك٘ ٝي ثبٙي. اي٠ ٝيٗ ٧ٞـ٢ي٠ يِ عَى٦ إدز ،    ٣7ك٘ إز. عج٦َ 

$إَ اُ ١ؾَ اٍشٞبىي اػشٞبفي ث٦ ٝدالف ثبٙدي#    ٣7 6، 5يق٢ي آ٦ْ١ اػَاي ّبٍثَي ٧بي عجَبر 
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ز. اٝب اػَاي ّبٍثَي ٧بي اُ ١ؾَ ا٤ٙ٤ّّيْي اْٝبٟ دٌيَ إ 1سب  4ىٍ َُٕٝي٠ ٧بي ثب س٤اٟ عج٦َ 

ٝؼبُ ١يٖز.  7$ث٦ إشظ٢بي ١ُج٤ٍىاٍي# ٣  ٣6  ٣5  4ىٍ َُٕٝي٠ ٧بي ثب س٤اٟ  ٣3  ٣2  1عجَبر 

اْٝبٟ دٌيَ ١ٞدي ثبٙدي ٣    ٧4ٞبٟ ع٤ٍي ٦ّ اػَاي ّبٍثَي ّٚز آثي ىٍ َُٕٝي٠ ثب س٤اٟ عج٦َ 

 ٝؼبُ ١يٖز.  6يب ىيٜ ّبٍي ىٍ َُٕٝي٠ ثب س٤اٟ عج٦َ 


 عثقِ يك 

٠ ٖٝشقي ّٚز ٢ٝؾٜ ىَآ٣ٍى٥ ٧بي ّٚب٣ٍُي $مالر، ىا٦١ ٧بي ٣ٍم٢ي، ٕدجِي٨ب،  َُٕٝي 

ٝييي ػبر ٣ ف٤ٚى٦#، يب ثبمجب١ي ىَٚى٥ $ٕ٘ ٣ ٝي٥٤# إدز. ٕدَُٝي٠ ٧ٞـ٢دي٠ ٖٝدشقي ثَددبيي      

 ىاٝذ٣ٍَي، َٝمياٍي ٣ ١ُج٤ٍىاٍي إز ٣ َُٕٝي٠ ثب آثيبٍي ثبالسَي٠ س٤ٙيي ٠ْٞٝ ٍا ىاٍى. 

 جبً سٞبٝي َٙايظ ُيَ ٍَاٍ إز: ىٍ َُٕٝي٠ سٞبٝي ٣ يب سََي

اٍٚيٜ: ٝش٢بٕت ثَاي ّٚز سقياى  ُيبىي اُ ىَآ٣ٍى٥ ٧بي ّٚب٣ٍُي إز $َٕٛ هييو يب  -

 ٝقشي٦ٙ َٝع٤ة يب ٝقشي٦ٙ ١ي٦ٞ َٝع٤ة يب ٙج٦ ٝييشَا٦١ اي#

 سب ى٥ ٧ِاٍ ٝشَْٝقت ىٍ ٧ْشبٍ $ثي٣ٟ اكشٖبة ثب١ٍيٕي# 6ٝيِاٟ اة ٤ٝػ٤ى ىٍ ٕبٗ:  -

  5ىٍٝي ٙيت : سب  -

 ز هبُ: ٍٕي، ٍٕي ٤ٙٝي، ٤ٝ٤٧ٕيثبى -

 ٕبهشٞبٟ هبُ: ىا٦١ ث٢يي ٍيِىا٦١ سب ٝش٤ٕظ ثي٣ٟ ٢َٕٖي٥ِ ٣ سل٤ٗ يبىش٦  -

 فٌٞ هبُ: فٞيٌ  -

 كبٝٚويِي هبُ: فبٙي -

 َٙايظ ٧ُْٚي هبُ: ٧ُْٚي ّبٝ٘  -

 اكشٞبٗ ىَٕبي٘ كبٗ ٣ آي٢ي٥ : ٧يؾ يب هيٚي ّٜ  -

 ُٝير ٍا ١ياٍى.هبُ إشقياىي ثَاي ٤ٍٙ ٣ ٧يي٣ٍَٝه ٙيٟ دٔ اُ آثيبٍي ىٍا -

هبُ إشقياى ٝش٤ٕظ سب ُيبىي ىٍ ثَاثَ ّٚز ىائٜ ٣ آثيبٍي ٝٞشي ثي٣ٟ ٤ٝاػ٦ ٙديٟ   -

 ثب هٖبٍر ٍا ىاٍى. 

 

 عثقِ دٍ 

َُٕٝي٠ ثَاي ّٚز ىَآ٣ٍى٥ ٧بي ّٚب٣ٍُي س٤اٟ ىاٍى ٣ٙي ثَاي ثَىاٙز ٝٞشي ٢ٝبٕت  

٣ٍَي، َٝمدياٍي ٣  ١يٖز. َُٕٝي٠ س٤اٟ ه٤ثي ثَاي ّٚز ٣ ّدبٍ، ثبمجدب١ي $ثدب آثيدبٍي#، ىاٝذد     

 ١ُج٤ٍىاٍي ىاٍى. 
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اٝب ٢ٝبثـ ا٤ٙ٤ّّيْي َُٕٝي٠ ٝلي٣ىيز ٧بيي ىا١ٍي ٦ّ ّٚز ٣ ّبٍ ٍا ِٝٚٛ ث٦ آيد٘ ٣   

ؿَه٘ ٝي ١ٞبيي، ٦ّ اي٠ ّبٍ ٝيِاٟ ّ٘ س٤ٙيي ٍا ىٍ ٣اكي ٕغق ّب٧٘ ٝي ى٧ي، اٍٚديٜ ٢ٝغَد٦   

 ٢ٝبٕت إز. ثَاي ّٚز سقياى ٝلي٣ىسَي اُ ىَآ٣ٍى٥ ٧بي ّٚب٣ٍُي $١ٖجز ث٦ عج٦َ يِ# 

 ىٍ َُٕٝي٠ سٞبٝي ٣ يب سََيجبً سٞبٝي َٙايظ ُيَ ثٍََاٍ إز: 

اٍٚيٜ: ثَاي ّٚز سقياىي اُ ىَآ٣ٍى٥ ٧بي ّٚب٣ٍُي ٢ٝبٕت إز، اٝب ٝلي٣ىيز ٧بيي  -

ىاٍى $َٕٝب، هْٚي# ٦ّ ث٦ س٤ٙيي سٞبٝي ىَآ٣ٍى٥ ٧بي ّٚب٣ٍُي ٝق٤ٞٗ ىٍ ايَاٟ اػدب٥ُ  

 ١ٞي ى٧ي.

 ٧ِاٍ ٝشَْٝقت ىٍ ٧ْشبٍ $ثي٣ٟ اكشٖبة ثب١ٍيٕي# 6ب س 4ٝيِاٟ آة ٤ٝػ٤ى ىٍ ٕبٗ:  -

  8ىٍٝي ٙيت: سب  -

ثبىز هبُ: ٍٕي، ٍٕي ٤ٙٝي، ٍٕي ٤ٝ٤٧ٕي، ٍٕي ٤ٙٝي ٢ٙي ، ٤ٙٝي ٍٕي ٙد٢ي، ٙد٤ٝي    -

 ٍٕي ٣ ٤ٙٝي 

 ٕبهشٞبٟ هبُ: ىا٦١ ث٢يي ٍيِ سب ٝش٤ٕظ ثي٣ٟ ٢َٕٖي٥ِ ٣ سل٤ٗ يبىش٦  -

 فٌٞ هبُ : ٝش٤ٕظ سب فٞيٌ  -

 كبٝٚويِي هبُ: ه٤ة  -

 ايظ ٧ُْٚي هبُ: هبُ ثب ٧ُْٚي ه٤ة َٙ -

 اكشٞبٗ ىَٕبي٘ كبٗ ٣ آي٢ي٥: ّٜ سب ٝش٤ٕظ -

 هبُ إشقياىي ثَاي ٤ٍٙ ٣ ٧يي٣ٍَٝه ٙيٟ دٔ اُ آثيبٍي ىٍاُٝير ٍا ١ياٍى.  -

هبُ إشقياى ٝش٤ٕظ سب ُيبىي ىٍ ثَاثَ ّٚز ثب آثيبٍي ثي٣ٟ ٤ٝاػ٦ ٙيٟ ثب هٖدبٍر   -

٤ٗ ىٍ اٍٚيٜ ٢ٝغ٦َ، إشقياى ٝش٤ٕظ سدب  ٍا ىاٍى ٣ َُٕٝي٠ ثَاي ّٚز ىَآ٣ٍى٥ ٧بي ٝقٞ

 ُيبىي ىاٍى .

 

 عثقِ عِ 

َُٕٝي٠ ثَاي ّٚز ىَآ٣ٍى٥ ٧بي ّٚب٣ٍُي س٤اٟ ىاٍى ٣ٙي ثَاي ثَىاٙز ٝٞشي ٢ٝبٕت  

١يٖز. َُٕٝي٠ س٤اٟ ّٜ سب ٝش٤ٕغي ثَاي ّٚز ٣ ّبٍ، ثبمجب١ي $ثب آثيبٍي#، ىاٝذ٣ٍَي، َٝمياٍي 

 ٣ ١ُج٤ٍىاٍي ىاٍى. 

ْي َُٕٝي٠ ٝلي٣ىيز ٧بيي ىا١ٍدي ّد٦ ّٚدز سقدياى ٝلدي٣ىسَي اُ       اٝب ٢ٝبثـ ا٤ٙ٤ّّي 

 ىَآ٣ٍى٥ ٧بي ّٚب٣ٍُي $١ٖجز ث٦ عج٦َ ى٣# اْٝبٟ دٌيَٝي ١ٞبيي.

 ىٍ َُٕٝي٠ سٞبٝي ٣ يب سََيجبً سٞبٝي َٙايظ ُيَ ثٍََاٍ إز: 

 اٍٚيٜ: ثَاي ّٚز سقياىي اُ ىَآ٣ٍى٥ ٧بي ّٚب٣ٍُي ٝق٤ٞٗ ىٍ ٝل٘ ٢ٝبٕت إز.  -

 ٧ِاٍ ٝشَْٝقت ىٍ ٧ْشبٍ $ثي٣ٟ اكشٖبة ثب١ٍيٕي# 5سب  3ىٍ ٕبٗ :  ٝيِاٟ آة ٤ٝػ٤ى -
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  8ىٍٝي ٙيت : سب  -

ثبىز هبُ: ٤ٙٝي ٍٕي، ٢ٙي ٤ٙٝي، ٢ٙي ٍٕي ٤ٙٝي، ٢ٙي ٙد٤ٝي ٍٕدي، ٙد٢ي ٣ اكشٞدبالً      -

 ٍٕي ٤ٙٝي 

ٕبهشٞبٟ هبُ: ىا٦١ ث٢يي ٝش٤ٕظ سب ىٍٙز ث٦ ٧َٞا٥ ٢َٕٖي٥ِ ٣ اكشٞدبالً ٍٚد٥٤ ٕد٢ٔ،     -

 ١ي٦ٞ سل٤ٗ يبىش٦. 

 ٌ هبُ: ّٜ سب ٝش٤ٕظفٞ -

 كبٝٚويِي هبُ: ٝش٤ٕظ -

 َٙايظ ٧ُْٚي هبُ: ١بٍٜ سب ٝش٤ٕظ -

 اكشٞبٗ ىَٕبي٘ كبٗ ٣ آي٢ي٥: ٝش٤ٕظ -

 

 عثقِ چْار 

َُٕٝي٠ س٤اٟ ثباليي ثَاي َٝسقياٍي ٣ ىيٜ ّبٍي $ّٚز ٣ ّبٍ، ف٤ٚى٦ ّبٍي ٣ ثبمجدب١ي#   

ىاى. َُٕٝي٠ ثَاي ّٚز  ىاٍى ٣ ٝي س٤اٟ ىٍ آٟ ّٚز ىيٜ ث٦ ٧َٞا٥ ٣ يب ثي٣ٟ َٝسقياٍي ا١ؼبٛ

ىٍهشبٟ ٝي٥٤ ٧َٞا٥ ثب آثيبٍي ٣ يب ثي٣ٟ آثيبٍي ٣ ثَدبيي، ىاٝذ٣ٍَي، َٝمياٍي ٣ ١ُج٤ٍىاٍي س٤اٟ 

 ٝش٤ٕظ ىاٍى. 

اٍٚيٜ: ثَاي ّٚز ىيٜ سقياى ُيبىي اُ  ىَآ٣ٍى٥ ٧بي ّٚب٣ٍُي ٝق٤ٞٗ ىٍ ايَاٟ ٢ٝبٕت  -

 ٝيٚي ٝشَ إز.  400إز. ٝيِاٟ ٕبال٦١ ثب١ٍيٕي ثي٘ اُ

 ٧ِاٍ ٝشَْٝقت ىٍ ٧ْشبٍ $ثي٣ٟ اكشٖبة ثب١ٍيٕي# 3اٟ آة ٤ٝػ٤ى ىٍ ٕبٗ: سب ٝيِ -

 15سب  8ىٍٝي ٙيت:  -

 12كي ٝؼبُ ىٍٝي ٙيت ثَاي ىيٜ ّبٍي $ث٦ إشظ٢بي ىٍهشبٟ ٝي٥٤#: سب  -

  15كي ٝؼبُ ىٍٝي ٙيت ثَاي َٝسـ ىاٍي: سب  -

 ثبىز هبُ: ٍٕي، ٍٕي ٤ٙٝي، ٤ٙٝي ٍٕي ٣ ٤ٙٝي  -

يِ سب ٝش٤ٕظ ث٦ ٧َٞا٥ ٢َٕٖي٥ِ ٣ ١ي٦ٞ سل٤ٗ يبىش٦ سب سلد٤ٗ  ٕبهشٞبٟ هبُ: ىا٦١ ث٢يي ٍ -

 يبىش٦ 

 فٌٞ هبُ: ٝش٤ٕظ -

 كبٝٚويِي هبُ: ٝش٤ٕظ سب ه٤ة  -

 َٙايظ ٧ُْٚي هبُ: ٧ُْٚي ٝش٤ٕظ سب ه٤ة  -

 اكشٞبٗ ىَٕبي٘ كبٗ ٣ آي٢ي٥: ٝش٤ٕظ -

 ىٍٝي  70سَاّٜ د٤ٙ٘ فٚيي : ثي٘ اُ  -
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ر ٣ ٝقدَه ٕيب٧دبٟ هد٤ٗ    سَّيت ٦١٤ٕ اي د٤ٙ٘ فٚيدي : ثيٚدشَ اُ مدالر ٣ كج٤ثدب     -

 ه٤ٍاُ ىٍ ٢ٝغ٦َ 

 ّي٤َٕٚٛ ىٍ ٧ْشبٍ  500ٝيِاٟ ف٤ٚى٦ هِٚ ىٍ ٕبٗ: ثي٘ اُ  -

 

 عثقِ پٌج 

َُٕٝي٠ س٤اٟ ٝش٤ٕغي ثَاي َٝسقياٍي ٣ ىيدٜ ّدبٍي $ّٚدز ٣ ّدبٍ، ف٤ٚىد٦ ّدبٍي ٣        

ثبمجب١ي# ىاٍى ٣ ٝي س٤اٟ ىٍ آٟ ّٚز ىيٜ ث٦ ٧َٞا٥ ٣ يب ثي٣ٟ َٝسقدياٍي ا١ؼدبٛ ىاى. ٕدَُٝي٠    

اي ّٚز ىٍهشبٟ ٝي٥٤ ٧َٞا٥ ثب آثيبٍي ٣ يب ثي٣ٟ آثيدبٍي ٣ ثَددبيي ىاٝذد٣ٍَي، َٝمدياٍي ٣     ثَ

 ١ُج٤ٍىاٍي ىاٍاي س٤اٟ ّٜ سب ٝش٤ٕظ إز. 

 ىٍ َُٕٝي٠ سٞبٝي ٣ يب سََيجبً سٞبٝي َٙايظ ُيَ ثٍََاٍ إز: 

اٍٚيٜ : ثَاي ّٚز ىيٜ سقياىي اُ ىَآ٣ٍى٥ ٧بي ّٚدب٣ٍُي ٝقٞد٤ٗ ىٍ ايدَاٟ ٢ٝبٕدت      -

 ٝيٚي ٝشَ ٝي ثبٙي.  400يِاٟ ثب١ٍيٕي ٕبال٦١ ّٞشَ اُ إز. ٝ

 آة ٣ ىٍٝي ٙيت: ٧ٞب٢١ي عج٦َ ؿ٨بٍ  ٝيِاٟ  -

ثبىز هبُ: ٍٕي، ٍٕي ٤ٙٝي، ٤ٙٝي ٍٕي، ٢ٙي ٤ٙٝي، ٍٕي ٙد٤ٝي، ٙد٢ي ٙد٤ٝي ٍٕدي ٣      -

 ٤ٙٝي 

ٕبهشٞبٟ هبُ: ىا٦١ ث٢يي ١ي٦ٞ ٝش٤ٕظ سب ىٍٙز ث٦ ٧َٞا٥ ٢َٕٖي٥ِ ٣ يب ٍٚد٥٤ ٕد٢ٔ ٣    -

 ٦ ١ي٦ٞ سل٤ٗ يبىش

 فٌٞ هبُ: ّٜ سب ٝش٤ٕظ -

 كبٝٚويِي هبُ: ّٜ سب ٝش٤ٕظ -

 َٙايظ ٧ُْٚي هبُ: ١بٍٜ $هْٚي هبُ# سب ٝش٤ٕظ -

 اكشٞبٗ ىَٕبي٘ كبٗ ٣ آي٢ي٥: ٝش٤ٕظ سب ُيبى  -

 ىٍٝي  50-70سَاّٜ د٤ٙ٘ فٚيي :  -

 سَّيت ٦١٤ٕ اي : ٧ٞب٢١ي عج٦َ ؿ٨بٍ  -

 ّي٤َٕٚٛ ىٍ ٧ْشبٍ  350-500ٝيِاٟ ف٤ٚى٦ هِٚ ىٍ ٕبٗ:  -

٦ هبعَ َٙايظ ١بٖٝبفي هبُ $اكشٞبالً ٤ٍٙي يب ٍٚيدبيي ثد٤ىٟ هدبُ# ٣ اٍٚديٜ، سد٤اٟ      َُٕٝي٠ ث

 ّٞشَي ١ٖجز ث٦ عج٦َ ؿ٨بٍ ثَاي ىيٜ ّبٍي يب َٝسقياٍي ىاٍى. 

 

 عثقِ ؽؼ

َُٕٝي٠ ثَاي ١ُج٤ٍىاٍي ٣ ثبمجب١ي ثب سَآ ث٢يي س٤اٟ ّٜ ىاٍى. ثَاي َٝسقياٍي ثو٤ٍ ٣  

 ي ّٚب٣ٍُي ث٦ ٣ي٥ْ ّٚز ٣ ّبٍ س٤اٟ ١ياٍى. ١يَٞ س٤اٟ ىاٍى ٣ٙي ػ٨ز ٕبيَ ٙبه٦ ٧ب
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 ىٍ َُٕٝي٠ سٞبٝي ٣ يب سََيجبً سٞبٝي َٙايظ ُيَ ثٍََاٍ إز:

ٝيٚدي   400اٍٚيٜ: ثَاي ٍٙي ٕيب٧بٟ َٝسقي ٢ٝبٕت إز. ٝيِاٟ ثب١ٍيٕي ٕبال٦١ ّٞشَ اُ  -

 ٝشَ ٝي ثبٙي. 

  30سب  15ىٍٝي ٙيت:  -

 ٤ٝي ثبىز هبُ: ٍٕي، ٢ٙي ٤ٙٝي، ٢ٙي ٤ٙٝي ٍٕي، ٢ٙي ٣ ٙ -

ٕبهشٞبٟ هبُ: ىا٦١ ث٢يي ٝش٤ٕظ سب ىٍٙز ٧َٞا٥ ثب ٢َٕٖي٥ِ ٣ يب ٥٤ٍٚ ٕد٢ٔ ٣ ٕد٢ٔ    -

 ١ي٦ٞ سل٤ٗ يبىش٦ 

 فٌٞ هبُ : ّٜ سب ٝش٤ٕظ -

 كبٝٚويِي هبُ: ّٜ سب ٝش٤ٕظ -

 َٙايظ ٧ُْٚي هبُ: ١بٍٜ سب ٝش٤ٕظ -

 اكشٞبٗ ىَٕبي٘ كبٗ ٣ آي٢ي٥: ٝش٤ٕظ سب ُيبى  -

 سَّيت ٦١٤ٕ اي : ٧ٞب٢١ي عج٦َ ؿ٨بٍ -

 ّي٤َٕٚٛ ىٍ ٧ْشبٍ 250-350ف٤ٚى٦ هِٚ ىٍ ٕبٗ: ٝيِاٟ  -

َُٕٝي٠ ث٦ هبعَ َٙايظ ١بٖٝبفي هبُ، سَّيت ٣ سَاّٜ د٤ٙ٘ فٚيي ٣ اُ ٦ٞ٧ ٨ٝٞشدَ ىٍٝدي   

٢ٝبٕت ١يٖز. َُٕٝي٠ ثدَاي َٝسقدياٍي ثود٤ٍ ٣     5ٙيت س٢يسَ، ثَاي َٝسـ ىاٍي ٝقبىٗ عج٦َ 

ٕدت إدز. ايد٠ ٕدَُٝي٠ ثيٚدشَ      ١ٞيَ يب ثبمجب١ي ثب سَآ ث٢يي ٣ ١ُج٤ٍىاٍي ٕب٢ّي٠ ٝلٚي ٢ٝب

٢ٝبٕت ؿَاي ٣ك٘ ُيٖش٢ٞي ىٍ ٢ٝغ٦َ ٝي ثبٙي. ث٦ ع٤ٍ ّٚي دَٙيت ث٤ىٟ، ٤ٍٙي هبُ، ٕٞي 

ث٤ىٟ هبُ، إييي ث٤ىٟ هبُ، ٍٚيبيي ث٤ىٟ هبُ ٣ كبٝٚويِي ّٜ هبُ ٠ْٞٝ إدز ٣ػد٤ى   

هغَ  ىاٙش٦ ثبٙي، ٣ٙي كبّٞيز يْي اُ َٙايظ  يبى ٙي٥ ؿ٢ياٟ ُيبى ١يٖز ٦ّ ٍٙي ف٤ٚى٦ ٍا ث٦

 ا١ياُى، اٝب آ١ـ٢بٟ إز ٦ّ س٤٢ؿ ٕيب٧بٟ ه٤ٗ ه٤ٍاُ ٍا ٝلي٣ى ٝي ٕبُى. 

 

 عثقِ ّفت

َُٕٝي٠ ثَاي َٝسقياٍي ٣ ّٚب٣ٍُي ٢ٝبٕت ١يٖز. َُٕٝي٠ ثدَاي كيبؽدز ٣ ؿدَاي     

 كيبر ٣ك٘ س٤اٟ ىاٍى. ىٍ َُٕٝي٠ يْي، يب ؿ٢ي ٣ يب سٞبٝي َٙايظ ُيَ ثٍََاٍ إز:

٢ياٟ ٢ٝبٕت ١يٖز $ٝيِاٟ ّٜ ثب١ٍيٕي ٕبال٦١، ىٝدبي  اٍٚيٜ: ثَاي ٍٙي ٕيب٧بٟ َٝسقي ؿ -

 هيٚي دبيي٠ يب ىٝبي هيٚي ُيبى ٕبال٦١#

 ٧ِاٍ ٝشَْٝقت ىٍ ٧ْشبٍ $ثي٣ٟ اكشٖبة ثب١ٍيٕي# 6سب  4ٝيِاٟ آة ٤ٝػ٤ى ىٍ ٕبٗ:  -

  30ىٍٝي ٙيت: ثي٘ اُ  -

 هبُ ث٦ ٤ٍٝر ٦ٍٍ٣ ١بٍّي ث٣ٍَي ٢ٕٔ ٝبىٍ ثب كبٝٚويِي ّٜ ٣ سل٤ٗ يبىش٦  -

 ٥ اي إز َُٕٝي٠ ٝوَ -
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 اكشٞبٗ ىَٕبي٘ كبٗ ٣ آي٢ي٥ ٝش٤ٕظ سب ُيبى  -

 اكشٞبٗ ٙنِٗ: ُيبى  -

 دَىاهز ث٤ىٟ ٢ٝغ٦َ آ١ـ٢بٟ إز ٦ّ ث٦ ٍٙي ٕيب٧بٟ ُيَ ا٤ْٙة اْٝبٟ ١ٞي ى٧ي.  -

 ىٍٝي  20سَاّٜ د٤ٙ٘ فٚيي : ّٞشَ اُ  -

 سَّيت ٦١٤ٕ اي : ثيٚشَ اُ ٕيب٧بٟ ميَه٤ٗ ه٤ٍاُ  -

آثِي د٣ٍَي ىٍ إشو٧َبي ا١ٖبٟ ٕبهز ٣ يدب اكشٞدبالً ىٍ    اي٠ ٝيٗ ثيٚشَ ثَاي اٍُيبثي ّبٍثَي

ث٦َّ ٧ب ٣ ىٍيبؿ٦ ٧بي عجيقي ث٦ ّبٍ ٝي ٣ٍى ىٍ ٣اٍـ، اي٠ ٝيٗ ثَاي دييا َّىٟ ٝلد٘ ٢ٝبٕدت   

 ثَاي اكياص إشو٧َبي د٣ٍَٗ ٝب٧ي ّبٍثَى ثيٚشَي ىاٍى. 

ي. ىٍ اي٠ ٝيٗ، ىَظ ٣يْٕي ٧بي ْٝب٨١بي ٢ٝبٕدت ثدَاي ايد٠ ّدبٍثَي ف٢د٤اٟ ٙدي٥ ا١د        

ث٢بثَاي٠ ىٍػ٦ َٝم٤ثيز َُٕٝي٠ ىٍ اي٠ ٝديٗ ١ٚدبٟ ىاى٥ ١ٚدي٥ إدز. ٝقٞد٤اًل عجَد٦ ث٢ديي        

َُٕٝي٠/ ٝليظ ُيٖز ثَاي آثِي د٣ٍَي ىٍ َُٕٝي٠ ٢ٝبٕدت، ثَكٖدت ٝيدِاٟ آة ١بكيد٦ ٣     

٢ٝغ٦َ، ١ؾٜ ػَيبٟ آة ١بكي٦ ٣ ٢ٝغ٦َ، َٙايظ ٝي٣َّْٚيٞب، ١د٤ؿ ٣ ٣ٕدقز هدبُ ٢ٝبٕدت، ّد٦      

٤ّيْي ٧ٖش٢ي، ا١ؼبٛ ٝي يبثدي. ىٍ ثَهدي اُ عجَد٦ ث٢ديي ٧دبي ٢ٝدبثـ       ٧ٖٞي اُ دبٍاٝش٧َبي ا٤ّٙ

اٍشٞبىي اػشٞبفي ١ؾيَ ىٕشَٕي، ى٣ٍي ٣ ١ِىيْي ث٦ ثبُاٍ، ث٨بي ُٝي٠ ٣ ٧ِي٦٢ سبٝي٠ آة ١يِ ث٦ 

دبٍاٝش٧َبي ا٤ٙ٤ّّيْي اى٣ِى٥ ٙي٥ ٣ يِ عج٦َ ث٢يي ُيٖز ٝليغي $٢ٝبثـ ا٤ّٙد٤ّيْي + ٢ٝدبثـ   

٠ ٧بيي ٦ّ عجٌ اي٠ ٝيٗ ٢ٝبٕدت ٙد٢بهش٦ ٝدي ٙد٤ٟ، آٍإدش٦      اٍشٞبىي اػشٞبفي# ثَاي َُٕٝي

 َٕىى.  ٝي
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  سشصهیي هٌاسة تشاي آتضي پشٍسي 

 

 ىٍ َُٕٝي٠ سٞبٝي ٣ يب سََيجبً ّٚي٦ َٙايظ ُيَ ٣ػ٤ى ىاٍى: 

ىٍػ٦ ٕب١شي ٕدَاى   15ٝيب١ٖي٠ ٕبال٦١ ىٝبي آة ثَاي د٣ٍَٗ ٝب٧يبٟ َٕىآثي ّٞشَ اُ  -

 إز. 

 ٝي ثبٙي.  هبُ اىٌ ُيَي٠ ميٍَبث٘ ١ي٤ً -

ٕبهشٞبٟ هبُ ىٍٙز ىا٦١ ٣ ٧َٞا٥ ثب ٥٤ٍٚ ٕد٢ٔ ٣ ٕد٢ٔ ١يٖدز. هدبُ ٧دب اكشٞدبالً        -

 ْٝقجي ١يٖز.  –ٕبهشٞبٟ ٤ٚ٢ٍٝي ٣ يب ىا٦١ اي ىا١ٍي. ٕبهشٞبٟ هبُ ٧ب ٦ٍٍ٣ اي 

ثبىز هبُ ،٢ٙي ٍٕي، ٢ٙي ٍٕي ٤ٙٝي ، الي ٍٕي ٤ٙٝي، ٍٕي ٤ٙٝي ، ٤ٙٝي ٍٕدي ٣ يدب    -

 ٍٕي ٤ٙٝي ٢ٙي إز. 

ي ُيَي٠ ٢ٕٔ ٝبىٍ، الي٦ ٧بي ١ْٞي يب آ٧ْي ٣ يدب َٕٕد٤ىي ٣ػد٤ى ١يا١ٍدي.     ىٍ الي٦ ٧ب -

 ٧ٞـ٢ي٠ ّب١ي ٧بي ىِٚي ٣ ُمبٗ ٢ٕٔ ىٍ ُيَ الي٦ ىيي٥ ١ٞي ١٤ٙي. 

 كبٝٚويِي هبُ ثَاي ٝب٧يبٟ َٕٛ آثي اُ ٝش٤ٕظ سب ه٤ة إز.  -

 هبُ فٞيٌ إز.  -

 هبُ ث٦  ىَٕبي٘ كٖبٕيز ؿ٢يا١ي ١ياٍى.  -

 اُ ٝش٤ٕظ سب ّبٝ٘ إز. ؽَىيز ٨ٖ١ياٍي آة ىٍ هبُ  -

- PH  6-9ٝي ثبٙي $٢ٝبٕت سَي٠  11سب  4آة ثي٠# 

 إز.  15ىٍٝي ٙيت َُٕٝي٠ ّٞشَ اُ  -
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 : هذل اوَلَطيىي حفاعت هحیظ صيست  3-3-1-6

اي٠ ٝيٗ ١يِ ٧ٞب٢١ي ٝيٗ آثِي د٣ٍَي ىَظ َُٕٝي٠ ٧بي ٢ٝبٕت ثَاي كيبؽز ٍا ١ٚبٟ  

كيبؽز ٝق٤ٞالً ىٍ كي ١بكي٦ ٣ ثَكٖت ىٍػد٦  ٝي ى٧ي. عج٦َ ث٢يي َُٕٝي٠ ٧بي ٢ٝبٕت ثَاي 

إٓيت دٌيَي ُيٖشٖب٥، س٤٢ؿ ٦١٤ٕ اي، ٣ٕقز ٢ٝغ٦َ كيبؽشي، ىٍػ٦ ّٞيدبثي ١٤ٕد٦ ٧دب ٣ ىٍػد٦     

عجيقي ث٤ىٟ آطبٍ عجيقي ٣ يب ثَكٖت اٍُٗ ثبٕشب١ي، سبٍيوي ٣ يدب ٝٚدي $آطدبٍ ى٢٧َٖدي# ثدَاي      

 ٧بي ٢ٝبٕت ثَاي كيبؽز ث٦ فٞ٘ ٝي آيي.  ْٝبٟ

 40ٝليظ ُيٖز ٝغَف ٙي٥ ىٍ اي٠ ٝيٗ ٤ٕاي آٟ ؿيِي إز ّد٦ ىٍ  ٝي٤٨ٛ كيبؽز  

ٕبٗ ٍج٘ اُ آٟ ث٦ ف٤٢اٟ كيبؽز يبى ٝي ٙي٥ إز. ٕدبثٌ ثدَاي٠ كيبؽدز ٝلديظ ُيٖدز ثد٦       

ٝل٤ٍٞ ٣ ٝلي٣ى َّىٟ ٣ ىٕز ١ِىٟ ث٦ يِ ٢ٝجـ، ؿ٦ عجيقي ٣ ؿ٦ ى٢٧َٖي اعالً ٝي ٙي، ىٍ 

اٍي ٣ س٤ٕق٦ ٢ٝجـ ثَاي ١ٖ٘ كبضدَ ٣  كبٙي ٦ّ ا٥ُ٣َٝ ٝي٤٨ٛ كيبؽز ٝليظ ُيٖز ٙبٝ٘ ٨ٖ١ي

٨ٖٚ١بي آي٢ي٥ إز. ىٍ اي٠ ٍاثغ٦ كيبؽز ض٣ٍَي ثَاي س٤ٕق٦ ٣ س٤ٕق٦ ض٣ٍَي ثَاي كيبؽدز  

 سَٚي ٝي ٤ٙى. ىٍ ٣اٍـ كيبؽز ٣ س٤ٕق٦ الُٛ ٣ ٣ِٚٝٛ يْيي١َٖي. 

ث٦ ع٤ٍّٚي ىٖٚي٦ كيبؽز ٝليظ ُيٖز اٝد٥ُ٣َ ؿ٢دي٠ سقَيدو ٝدي ٙد٤ى $ٝؼ١٤٢يدبٟ        

#: كيبؽز ٝليظ ُيٖز ثَاي إشيبى٥ اُ ٝليظ ُيٖز ثد٦  1369، ٝوي٣ٛ 1984 ، ىإٞب1363ٟ

٢ٝؾ٤ٍ دبيياٍي ٣ ٨ٖ١ياٍي ثبالسَي٠ س٤٢ؿ ٠ْٞٝ ١ُيٕي ثب ّيييز ٢ٝبٕت ث٦ فٞ٘ ٝي آييسب  اىا٦ٝ 

ٍىب٥ ا١ٖبٟ كبضَ ٣ ٨ٖٚ١بي آي٢ي٥ ثب ا١ؼبٛ س٤ٕق٦ دبيياٍ ٣ ىٍ ه٤ٍ ٝليظ ُيٖز ث٦ ٧َٞا٥ ٝلي٤ػ 

 ا٤ٙ٤ّّيْي ٣ ثب كيؼ ا٨ٍُٙبي ى٢٧َٖي ٝليظ ُيٖز سبٝي٠ َٕىى.  ٨ٖ١ياٙش٠ س٤٢ؿ ١ّشيْي ٣

 

  سشصهیي هٌاسة تشاي حفاظت 

 

 ىٍ َُٕٝي٠ ثي٘ اُ يْي اُ َٙايظ ُيَ ٍَاٍ ثبٙي: 

 ٧ٞب٢١ي ُيٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ سلز إشيبى٥ ٙييي ا١ٖبٟ إز.  -

 ٣ػ٤ى ُيٖشٖب٨٧بيي ٦ّ د٧٣ْ٘ ٧بي فٚٞي ا١يّي ىٍ آ١بٟ ٤ٍٝر َٕىش٦ إز.  -

ٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ كٖبٕيز ث٦ ىَٕبي٘، ٙنِٗ، ٕي٘، هْٚي ٙييي ٣ يب آٙد٤ىٕي  ٣ػ٤ى ُي -

 ٧ب ىا١ٍي. 

 ٣ػ٤ى ُيٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ س٤٢ؿ ٦١٤ٕ اي ٢ٝلَٞ ث٦ ىَى ىا١ٍي.  -

 ٣ػ٤ى ُيٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ ٦١٤ٕ ٧بي ١بىٍ ىا١ٍي.  -

 ٣ػ٤ى ُيٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ ١بىٍ ٧ٖش٢ي.  -

 #1369ٟ ىا١ٍي $ٝوي٣ٛ ٣ػ٤ى ُيٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ اٍُٗ ١ّشيْي ث٦ ف٤٢اٟ ثب١ِ ّ -

 ٣ػ٤ى ُيٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ سْٚيالر ُٝي٠ ٢ٙبٕي ٣ يب ّئ٤َٝى٤ٙ٤ّي ثَػٖش٦ ىا١ٍي.  -
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 ٣ػ٤ى ُيٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ ُيجبيي عجيقي ؿٖٚٞيَي ىا١ٍي.  -

 ٣ػ٤ى ُيٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ كبٙز عجيقي ىٕز ١و٤ٍى٥ ىا١ٍي.  -

 ٣ػ٤ى ُيٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ ىَا٣ا١ي ٣ك٤ٗ ٍبث٘ س٤ػ٨ي ىا١ٍي.  -

ٖب٥ ٧بيي ٦ّ اُ ١ؾَ ٢ٝغ٦َ اي ٣ يب ٝٚي، ٦١٤ٕ ٧بي ٙبهٜ ٢ٝغ٦َ ٣ يب ّٚد٤ٍ  ٣ػ٤ى ُيٖش -

 ٍا ىا١ٍي. 

 ٣ػ٤ى ُيٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ اٍُٗ آ٤ُٝٙي ٣ فٚٞي ىا١ٍي.  -

 ٣ػ٤ى ُيٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ ىٍ َٝيبٓ ٢ٝغ٦َ اي ٣ يب ٝٚي ٢ٝلَٞ ث٦ ىَى ٧ٖش٢ي  -

 ٢ٝبعَي ٦ّ ٌٍٕٕب٥ ٨ٝبػَر ػب٤١ٍاٟ ٧ٖش٢ي.  -

 يي٣ٍَٝه ٣ إٓيت دٌيَ ىا١ٍي ُيٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ هبُ ٧ -

 سبالث٨ب، ث٦َّ ٧ب ٣ ىٍيبؿ٦ ٧بي ٤ٍّٚ ٧ٖش٢ي.  1ُيٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ ث٦ ٦ِٙ٢ٝ ا٤ّس٤ٟ -

 ٢ٝبعَي ٦ّ آطبٍ ثبٕشب١ي سبٍيوي ٣ يب ٝٚي ثب اٍُٗ ىا١ٍي.  -

 ىٍٝي ىا١ٍي.  70ُيٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ ٙيت ثي٘ اُ  -

 ُيٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ اٍُٗ َٝىٛ ٢ٙبٕي ىا١ٍي.  -

 سبٝي٠ آة َٝىٛ ١بكي٦ ٣ يب ٢ٝغ٦َ ١َ٘ ىا١ٍي.  آثوي٧ِبيي ٦ّ ىٍ -

 ُيٖشٖب٥ ٧بيي ٦ّ ٦١٤ٕ ٧بي ىٍ كبٗ ا١ََاٟ ىا١ٍي.  -

١َبعي ٦ّ ىٍ ٤ٍٝر ىٕز ه٤ٍىٕي ٣ ث٥َ٨ ثَىٍاي اُ آ١بٟ ثبفض ث٣َُ هٖدبٍار ػدب١ي    -

 ٝي ١٤ٙي. 

 
 : هذل اوَلَطيىي تَسيسن  4-3-1-6

٦ ىاهٚي ٣ ؿ٦ هبٍػي# ى١جبٗ ّبٍثَي س٤ٍيٖٜ ىٍ ٝليظ ثٖش٦ ٣ ثبُ س٤ٕظ س٤ٍيٖز ٧ب $ؿ 

ٝي ٤ٙى. اٍُيبثي ْٝبٟ ٢ٝبٕت ثَاي آٟ ىٕش٦ اُ س٤ٍيٖدز ٧دب ّد٦ ىٍ ٝلديظ ٧دبي ثٖدش٦ ثد٦        

ََٕٕٝي ٝي دَىا١ُي سبثـ ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي س٤ٕق٦ ٨َٙي إز. ث٦ فجبٍر ىيَٖ، ٝقيدبٍ ا١شودبة   

ىاٍى ْٝبٟ ثَاي ٝليظ ٧بي ثٖش٦ ٣ ٕبهش٦ ٙي٥ اي ٦ّ اهشٞبٛ ث٦ سيَيلبر ىٍ ىضدبي ثٖدش٦   

 ٧ٞب٢١يس٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيْي س٤ٕق٦ ٨َٙي إز. 

آ١ٍ٣ي ٦ّ سٞبٝي ايد٠   ىٍ ٝليظ ٧بي ثبُ، س٤ٍيٖز ٧ب ث٦ ََٕٕٝي ٧بي ٝشقيىي ٣ٍي ٝي 

٦١٤ٕ سيَيلبر ٣ يب ََٕٕٝي ٧ب سلز ف٤٢اٟ سيَع ٣ يب ٕٚز ٣ ٌٕاٍ ٝغدَف ٝدي ٙد١٤ي $سدبٍين     

ايد٠ ٍدَاٍ، ٕدََٕٝي ٧دب يدب      ثي٨َي، ى٢٧َٔ ١بؽٜ االعجب، ٙنز ١ب٦ٝ ى٧ويا، ٕٖٚدشبٟ ٕدقيي#. اُ   

سيَيلبر يب ٧َ ََٕٕٝي سلز ٣ا٥ّ سيَيق ث٦ ّٚي٦ سيَيلبسي ٦ّ ىٍ ٝليظ ٧دبي ثدبُ ٣ ثٖدش٦ ٍم    

                                                 
1
- Ecoton 
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ى٢٧ي اعالً ٝي َٕىى، ىٍ كبٙي ٦ّ ٣ا٥ّ سيَع يب ٕٚز ٣ ٌٕاٍ ث٦ ٕدََٕٝي ٧دبيي ٕيشد٦ ٝدي      ٝي

 ٤ٙى ٦ّ س٤ٕظ س٤ٍيٖز ٧ب ىَظ ىٍ ٝليظ ثبُ اسيبً ٝي اىشي. 

ٗ ىٍ ايَاٟ ٣ يب ػ٨بٟ اُ ١ؾَ ٝيِاٟ س٤ٕق٦ ٤ٍٝى ١ؾَ ثَاي اػَاسي سيَع ا٤١اؿ سيَع ٝق٤ٞ 

 ىٍ ٝليظ ُيٖز / َُٕٝي٠ ثبُ ث٦ ى٣ ىٕش٦ ٥٣َٕ ث٢يي ٝي َٕى١ي. 

سيَع ٝشَِّٞ : ٙبٝ٘ آٟ ىٕش٦ اُ سيَػ٨بٕز ٦ّ ١يبُ ث٦ س٤ٕق٦ ىا١ٍي ٝب٢١ي ٢ٙب، إدْي،   .1

  ، اٍى٣ ُىٟ، ى٣ؿَه٦ ٍا١ي ٣ ثبُىيي آطبٍ ى٢٧َٖي.1ه٤ٍ ٕٚز

سيَع ٕٖشَى٥: ٙبٝ٘ آٟ ىٕش٦ اُ سيَػ٨بٕز ٦ّ ١يبُ ث٦ س٤ٕق٦ ١يا١ٍي ٝب٢١ي ٥٤ّ ٤١ٍىي  .2

  ٣ ْٙبٍ، يب ث٦ س٤ٕق٦ ا١يُ ١يبُ ىا١ٍي، ٝب٢١ي ٝدب٧يٖيَي، ٝلَإَىٙدي، إدت ٕد٤اٍي    

 سٞبٙبي ػب٤١ٍاٟ ىٍ عجيقز.

ث٢بثَاي٠ ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي س٤ٍيٖٜ ثَاي سيَع ٝشَِّٞ ٣ سيَع ٕٖشَى٥ ٕبهش٦ ٙدي٥ إدز    .3

 ٦ ث٦ ع٤ٍ ػيإب٦١ اٍاي٦ ٝي َٕى١ي. ّ

 
 هذل اوَلَطيىي تفشج هتوشوض   :5-3-1-6

 

 عثقِ يك 

ىٍػدد٦  21-25اٍٚدديٜ ٣ آة ٣ ٧دد٤ا: ٝيددب١ٖي٠ ىٝددب ىٍ ىٞدد٘ إددشيبى٥ سبثٖددشب٦١ ٣ ث٨ددبٍ  -

 15َٕاى، سقياى ٧ُ٣ٍبي آىشبثي ىٍ ٝب٥ ىٍ ىٞ٘ إشيبى٥ ث٨دبٍ ٣ سبثٖدشبٟ ددي٘ اُ     ٕب١شي

 ٣ٍُ ىٍ ٝب٥ 

 ٙيشَ ىٍ ٣ٍُ ثَاي ٧َ ١يَ 150سب  40آة:  -

  5ىٍٝي ٙيت: ٝيَ سب  -

 ػ٨ز ػنَاىيبيي: ٍَٙي $سبثٖشب٦١# ػ٤٢ثي $ُٖٝشب٦١# -

 ٤ٙٝي   ثبىز هبُ: -

 َٙايظ ٧ُْٚي هبُ: ّبٝ٘  -

 كبٝٚويِي هبُ: ٝش٤ٕظ سب ه٤ة  -

 ٕبهشٞبٟ هبُ: ١ي٦ٞ سل٤ٗ يبىش٦ سب سل٤ٗ يبىش٦ ثب ىا٦١ ث٢يي ٝش٤ٕظ -

 فٌٞ هبُ: فٞيٌ  -

سذ٦ ٧بي ٝب٦ٕ اي$ اٍٚيٜ َٝعد٤ة#، ٣ٍا١د٦ ٧دبي ثبُآٙدز، آثَىشدي      ٢ٕٔ ٝبىٍ: َٕا١يز،  -

 $آثَىز ٧بي ىالر ٍب٥ٍ# 

 ىٍٝي  40-80سَاّٜ ىٍهشبٟ:  -
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 سَّيت ٦١٤ٕ اي : ثيٚشَ اُ سِ ٙذ٦ اي٨ب -

 

 عثقِ دٍ 

ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى، سقياى  21-30اٍٚيٜ ٣ آة ٣ ٤٧ا: ٝيب١ٖي٠ ىٝب ىٍ ىٞ٘ سبثٖشبٟ ٣ ث٨بٍ  -

 ٣ٍُ ىٍ ٝب٥  7-15ىٞ٘ إشيبى٥ ث٨بٍ ٣ سبثٖشبٟ ثي٘ اُ  ٧ُ٣ٍبي آىشبثي ىٍ ٝب٥ ىٍ

 ٙيشَ ىٍ ٣ٍُ ثَاي ٧َ ١يَ  12-40آة:  -

  5-15ىٍٝي ٙيت:  -

 مَثي $ُٖٝشب٦١# –ػ٨ز ػنَاىيبيي: ٙٞبٙي $سبثٖشب٦١#  -

 ثبىز هبُ: ٢ٙي ، ٢ٙي ٤ٙٝي ٍٕي ، ٍٕي ٤ٙٝي ، ٤ٙٝي ٍٕي  -

 َٙايظ ٧ُْٚي هبُ: ىَيَ سب ٝش٤ٕظ  -

 ٤ٗ يبىش٦ ثب ىا٦١ ث٢يي ١ي٦ٞ ٝش٤ٕظ سب ىٍٙز ٕبهشٞبٟ هبُ: ١ي٦ٞ سل -

 فٌٞ هبُ : ٝش٤ٕظ سب فٞيٌ  -

٢ٕٔ ٝبىٍ: ٝب٦ٕ ٢ٕٔ، ٢ٕٔ آ٧ِ، س٤ى٨بي ْٙبىياٍ، ٣ٍا٦١ ٧بي ثي٠ ؿي٦٢ اي، ٙيٖز،  -

 ٙٔ ، ىٙش٨بي ٕيالثي، ٝو٣َط اى٦٢ْ ٣ آثَىز ٧بي ى٥ٍ ٕبُ

 ىٍٝي  20- 40سَاّٜ ىٍهشبٟ :  -

 ٧ب ٣ ى٣ٙذ٦ اي ٧ب ثب سَّيت سََيجبً ثَاثَ سَّيت ٦١٤ٕ اي : ثيٚشَ اُ سِ ٙذ٦ اي  -

 

 ًاهٌاعة 

 ٙيشَ ىٍ ٣ٍُ ثَاي ٧َ ١يَ  5آة : ّٞشَ اُ  -

ىٍٝي ػ٨ز ػنَاىيبيي، ػ٤٢ثي ٣ مَثدي $سبثٖدشب٦١ ٣ ث٨دب٥ٍ#،     15ىٍٝي ٙيت: ثي٘ اُ   -

 ٍَٙي ٣ ٙٞبٙي $ُٖٝشب٦١# 

 هبُ ٧يي٣ٍَٝه –ثبىز هبُ: ٍٕي ٢ٕٖي٠  -

 َٙايظ ٧ُْٚي هبُ: ١بٍٜ  -

 هبُ: هيٚي ىَيَ كبٝٚويِي  -

 ٕبهشٞبٟ هبُ: ىا٦١ ث٢يي هيٚي ٍيِ -

 فٌٞ هبُ: ّٜ سب ُيبى  -

 ىٍٝي  80سَاّٜ ىٍهشبٟ: ثي٘ اُ  -

سَّيت ٦١٤ٕ اي: ىٍٝي ثيٚشَ ى٣ ٙذ٦ اي٨ب يب ٕيب٧بٟ هٚجي يب ث٤س٦ ٧بي ؿ٤ثي ٣ هدبٍىاٍ،   -

 يب ٕيب٧بٟ ٢ّي ٍٙي 
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 تفشج گستشدُ  هذل اوَلَطيىي  :6-3-1-6

 

 عثقِ يك 

 ٣ ٤٧ا: ٧ٞب٢١ي سيَع ٝشَِّٞ $عج٦َ يِ#اٍٚيٜ ٣ آة  -

 ٙيشَ ىٍ ٣ٍُ ثَاي ٧َ ١يَ 5-12آة:  -

 25ىٍٝي ٙيت: ٝيَ سب  -

َٙايظ هبُ ٣ ٢ٕٔ: ٧ٞب٢١ي سيَع ٝشَِّٞ عج٦َ يِ $ىَظ ثَاي ديبى٥ ٧٣ٍدب ٣ ٝب٧٣َٙدب    -

ا٧ٞيز ىاٍى ٣ ىٍ ميَاي٠ ٤ٍٝر دبٍاٝشَ هبُ ؿ٢ياٟ ا٧ٞيشي ثَاي اػَاي سيَع ٕٖشَى٥ 

 ١ياٍى#.

 اٝش٧َب: ؿ٢ياٟ ا٧ٞيشي ١يا١ٍي. ٕبيَ دبٍ -

 

 عثقِ دٍ 

 #2اٍٚيٜ ٣ آة ٣ ٤٧ا: ٧ٞب٢١ي سيَع ٝشَِّٞ $عج٦َ  -

 ٙيشَ  5آة: كي٣ى  -

  50سب  25ىٍٝي ٙيت :  -

َٙايظ هبُ ٢ٕٔ: ٧ٞب٢١ي سيَع ٝشَِّٞ عج٦َ ى٣ $ىَدظ ثدَاي ديدبى٥ ٧٣ٍدب ٣ ٝب٧٣َٙدب       -

ػَاي سيَع ٕٖشَى٥ ا٧ٞيز ىاٍى، ىٍ ميَ اي٠ ٤ٍٝر دبٍاٝشَ هبُ ؿ٢ياٟ ا٧ٞيشي ثَاي ا

 ١ياٍى#.

 ٕبيَ دبٍاٝش٧َب : ؿ٢ياٟ ا٧ٞيشي ١ياٍى.  -

 

 ًاهٌاعة 

 ىٍٝي $ث٦ إشظ٢بي ٤٢٧٤ٍّىي# 50ىٍٝي ٙيت: ثي٘ اُ  -

ثَاي اٍُيبثي س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيْي ٝليظ ُيٖز ثَاي س٤ٍيٖٜ، سٞبٝي دبٍاٝش٧َبي يبى ٙي٥ ىٍ  -

 ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ٤ٞ٧ُٟ ١يٖش٢ي.

 ث٦ سَسيت فجبٍر إز اُ:  ا٤ٙ٣يز دبٍاٝش٧َب ثَكٖت ا٧ٞيز  -

 ٙيت ، .1

 ٢ٕٔ ٣ هبُ ،  .2

 ػ٨ز ػنَاىيبيي ،  .3

 آة ، .4

 ٕيب٥، اٍٚيٜ ٣ آة ٣ ٤٧ا .5
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اي٠ ٍبفي٥ ثياٟ ٝق٢ي إز ٦ّ إَ ٙيت ٣اكي ُيٖز ٝليغي ثَاي سيَع ٢ٝبٕت ١جد٤ى،   

اُ َٝبي٦ٖ ٕبيَ دبٍاٝش٧َب ه٤ىىاٍي َّى٥، ا٤ٝالً اٍُيبثي ٝش٤ٍو ٝي َٕىى. ٧ٞـ٢دي٠ ىٍ ٝد٤ٍر   

ٟ ٙيت، إَ هبُ ٣اكي ُيٖز ٝليغي ثَاي سيَع سد٤اٟ ١ياٙدز، اُ َٝبيٖد٦ ٕدبيَ     ٢ٝبٕت ث٤ى

دبٍاٝشَ ّٚييي ا٣ٗ ثيٚشَ ٝبىً  4دبٍاٝش٧َب ه٤ىىاٍي ٝي َٕىى. ث٦ ٧َ كبٗ، اي٠ ٍبفي٥ ىٍ ٤ٍٝى 

 إز.

 
 :هذل اوَلَطيىي تَسؼِ ضْشي، سٍستايي ٍ صٌؼتي  7-3-1-6 

ٍ ٣ٍٕشب ثبُٕبُي ٝي َٕىى يدب يدِ   ٢٧ٖبٝي ٦ّ يِ ٢ٝغ٦َ ١٤ْٖٝي ؿ٦ ىٍ ٨َٙ ٣ ؿ٦ ى 

ّبٍهب٦١، ٨َٙ ٣ يب ٨َُٙ ػييي ٕبهش٦ ٝي ٤ٙى، يب يِ ٨َٙ ٍييٞي ٣ يب يِ ٣ٍٕشب س٤ٕق٦ ٝدي  

يبثي، آهَ ّبٍ اي٠ ٦ٞ٧ ثبُٕبُي ٧ب، ٕبهش٦ ٙدي٨١ب ٣ س٤ٕدق٦ ٧دب، ثَددب ٙديٟ ٢ٝدبعٌ ٖٝد١٤ْي،        

شََاٍ ٝدي يبث٢دي ىٍ   هيٝبسي، ثبٍُٕب١ي ٣ ٢ٝقشي إز. ٢٧ٖبٝي ٦ّ ؿ٢ي٠ ٢ٝبعَي ىٍ َُٕٝي٠ إد 

٣ا٢ّ٘ ٝشَبث٘ ث٣َُ ٝي ١ٞبي٢ي. ١وٖز، ٢ٝغ٦َ ثَدب ٙي٥ ٣ا٢ّٚي ث٣ٍَي ٝليظ ُيٖز ايؼبى ٝدي  

٧بي عجيقي ٠ْٞٝ إز ٤ٝػجبر ىَٕبي٘ هبُ ٍا  ىدَا٧ٜ آ٣ٍى يدب    ٢ّي $اٝالف ٣ سنييَ آثَا٦٧

اُ هد٤ى  هبُ ث٦ ٣إغ٦ ٢ٕياث٨ب آ٤ٙى٥ ٤ٙى#. ى٣ٛ ٝليظ ُيٖز ٣ا٢ّٚي ث٣ٍَي ٢ٝغ٦َ ثَدب ٙي٥ 

 ١ٚبٟ ٝي ى٧ي $ىٍ ٝقَٟ ٍَاٍ َٕىش٠ ٢ٝغ٦َ ىٍ ثَاثَ ٙنِٗ ٧بي ُٝي٠ ٣ يب ٕي٘#.

ثيي٠ هبعَ، دي٘ اُ آمبُ ث٦ ؿ٢ي٠ س٤ٕق٦ اي ٙبيٖش٦ إز ٦ّ ايد٠ ١٤ٕد٦ ّد٢٘ ٧دب ٣      

 ٣ا٢ّ٘ ٧ب ٤ٍٝى ٝيا٦ٍ ٍَاٍ َٕىش٦، سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ٙي٥، ١ٖجز ث٦ آ١بٟ ؿب٥ٍ ػ٤يي ٤ٙى. 

، ٢ٝبثـ ا٤ٙ٤ّّيْي َُٕٝي٢ي ٦ّ ىٍ آٟ ٍَاٍ إز س٤ٕق٦ ا١ؼدبٛ  ثَاي ١ي٘ ثيي٠ دبٍاٝش٧َب 

 ٕيَى ثبيي ثش٤ا٢١ي: 

 ثَاي ٣ُٟ ٕبهشٞبٟ سْي٦ ٕب٥ دبيياٍ ٣ ٝشقبىٙي ىَا٧ٜ ١ٞبي٢ي.   $اٙو#:

 $ ة #: ثَاي سٞبٛ ى٤ٞٗ ٕبٗ ىٕشَٕي ديبى٥ ٣ ٤ٕا٥ٍ ٍا سبٝي٠ ٢٢ّي. 

 ٦ اُ ٕبهش٦ ٙي٥ ٧ب ٍا ػٌة ٣ سؼِي٦ ١ٞبي٢ي. $ ح #: دٖٞب١ي٧ب، دٖبث٨ب، ُثب٦ٙ ٧ب ٣ ٤٧اي آ٤ٙى٥ ٢ٝشؼ

$ ر #: ؿٜٚ ا١ياُ، ١ٞب، ىضبي ٙجِ ىٙو٤ا٧ي اُ ػ٨ز ُيجب٢ٙبهشي ٣ ػٌة آٙد٤ىٕي ٧د٤ا ٣ ٝديا    

 ىَا٧ٜ آ١ٍ٣ي. 

اُ اي٠ ٍَاٍ، ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ٕبهش٦ ٙي٥ ١ٞبيَٖٚ َٙايظ ٢ٝبٕت سَي٠ يب ٢ٝبٕدت ثدَاي    

َّىٟ ٕبهش٦ ٙي٥ ٧ب ىٍ َٙايظ ٕبُٕبٍ ثب س٤اٟ  ثَآ٣ٍى٥ َّىٟ ١يب٧ُبي ًَّ ٙي٥ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ثَدب

ا٤ٙ٤ّّيْي ٝليظ ُيٖز إز، ٦ّ ىٍ اي٠ كبٙز ثب ّٞشَي٠ ٧ِي٦٢، ثب ى٣اٛ سَي٠ ٕبهش٢ي ٧ب $٦١ اُ 

 ١ؾَ ٝٞبٙق ث٦ْٚ اُ ١ؾَ ثَدب ٙيٟ# ٕبهش٦ ٝي ١٤ٙي. 
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اُ آ١ؼب ٦ّ ١يب٢ُٝيي ٧بي ُيٖز ٝليغي ثَاي ثَدبيي ٢ٝبعٌ ٨َٙي، هيٝبسي، ثبٍُٕدب١ي   

٢ٝقشي سََيجبً يْٖب٢١ي، ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ٕبهش٦ ٙي٥ ثَاي س٤ٕق٦ ٙد٨َي، ٣ٍٕدشبيي ٣ ٝد٢قشي     ٣

 يْؼب اٍاي٦ ٝي َٕىى.

 

 عثقِ يك 

 اٍٚيٜ ٣ آة ٣ ٤٧ا -

 ٝيٚيٞشَ  500-800ٝيب١ٖي٠ ثب١ٍيٕي ٕبال٦١ :  -

 ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى  18-24ٝيب١ٖي٠ ىٝبي ٕبال٦١ :  -

 ىٍٝي  60-80ىٍٝي ٍع٤ثز:  -

 ّي٤ٚٝشَ ىٍ ٕبفز  35 َٕفز ثبى مبٙت: سب -

 ْٙ٘ ُٝي٠  -

 ٤ٍٝقيز ٣ ْٙ٘ ُٝي٠ : ٝيبٟ ث٢ي٧ب  -

 ىٍػ٦  6ٙيت: سب  -

 ٝشَ  400-1200اٍسيبؿ اُ ٕغق ىٍيب:  -

 ػ٨ز ػنَاىيبيي ىا٦٢ٝ : -

 $آة ٣ ٤٧اي ٝقشي٦ٙ# ػ٤٢ثي  -

 $آة ٣ ٤٧اي ١ي٦ٞ َٕٖٝيَي# ٍَٙي  -

 ٍب٥ٍ#٢ٕٔ ٝبىٍ: ٝب٦ٕ، ٣ٍا٦١ ٧بي ثبُاٙز، ٤ٍٕثبر آثَىشي $آثَىز ٧بي ىالر  -

 هبُ: -

 ٤ٙٝي ٍٕي  –ثبىز هبُ: ٤ٙٝي  -

 فٌٞ هبُ: فٞيٌ  -

 َٙايظ ٧ُْٚي : ه٤ة يب ّبٝ٘  -

 ٕبهشٞبٟ هبُ: ١ي٦ٞ سل٤ٗ يبىش٦ سب سل٤ٗ يبىش٦ ثب ىا٦١ ث٢يي ٝش٤ٕظ -

 ٢ٝبثـ آة:  -

 ٙيشَ ىٍ ٣ٍُ ثَاي ٧َ ١يَ  225-300ّٞيز آة:  -

 د٤ٙ٘ ٕيب٧ي: -

 ىٍٝي  30سَاّٜ د٤ٙ٘ ىٍهشي: ّٞشَ اُ  -

 ىٍٝي 30ي : ّٞشَ اُ سَاّٜ د٤ٙ٘ فٚي -
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 عثقِ دٍ 

 اٍٚيٜ ٣ آة ٣ ٤٧ا: ٧َ اٍٚيٜ ٣ آة ٣ ٤٧ا $ث٦ إشظ٢بي َٙايغي ٦ّ ١ب٢ٝبٕت ًَّ ٙي٥ ا١ي# -

 ْٙ٘ ُٝي٠:  -

 ٤ٍٝقيز ٣ ْٙ٘ ُٝي٠: ىٙز ٣ ٙج٦ ىٙز  -

 ىٍػ٦  6-9ٙيت:  -

  1200-٣1800  0-400اٍسيبؿ اُ  ٕغق ىٍيب:  -

 ػ٨ز ػنَاىيبيي : ٙج٦ ىٙز  -

 ٍَٙي  –مَثي $آة ٣ ٤٧اي ٝقشي٦ٙ#  -

 $آة ٣ ٤٧اي ١ي٦ٞ َٕٖٝيَي# ٙٞبٙي -

اي،  ٢ٕٔ ٝبىٍ: ٢ٕٔ آ٧ِ ٣ ٢ٕٔ ٍٓ، َٕا١يز، س٤ى٨بي ْٙبىياٍ، ٣ٍا٦١ ٧بي ثي٠ ؿي٦٢ -

 ٙٔ، آثَىشي $ٝو٣َط اى٦٢ْ ، آثَىز ٧بي ى٥ٍ ٕبُ#

 هبُ : -

ثبىز ٣ فٌٞ هبُ: ٢ٙي فٞيٌ ، ٢ٙي ٤ٙٝي ّٜ فٌٞ سب فٞيٌ، ٤ٙٝي ّٜ فٌٞ سب ٝش٤ٕظ ٣  -

 فٌٞ سب ٝش٤ٕظ ٤ٙٝي ٍٕي ّٜ

 َٙايظ ٧ُْٚي هبُ: ٝش٤ٕظ سب ه٤ة  -

 ٕبهشٞبٟ هبُ: ١ي٦ٞ سل٤ٗ يبىش٦  -

 ٢ٝبثـ آة:  -

 ٙيشَ ىٍ ٣ٍُ ثَاي ٧َ ١يَ  150-225ّٞيز آة :  -

 د٤ٙ٘ ٕيب٧ي:  -

 ىٍٝي  30-60سَاّٜ د٤ٙ٘ ىٍهشي:  -

 ىٍٝي  50سَاّٜ د٤ٙ٘ فٚيي : ّٞشَ اُ  -

 

 ًاهٌاعة 

 50ي ٤ٕٝٞي، َٕفز ثدبى مبٙدت ثدي٘ اُ    آة ٣ ٤٧ا ٣ اٍٚيٜ: ىٍ ٖٝيَ َٕىثبى٧بي ٙيي -

 ّي٤ٚٝشَ ىٍ ٕبفز 

 ْٙ٘ ُٝي٠:  -

 ٤ٍٝقيز ٣ ْٙ٘ ُٝي٠: ى٥ٍ ٧ب، ٤ٍٝقيز ٧بي ّب٦ٕ ٝب٢١ي  -

 ىٍػ٦  9ثي٘ اُ   ٙيت: -

 ٝشَ  1800اٍسيبؿ اُ ٕغق ىٍيب: ثي٘ اُ  -

 ػ٨ز ػنَاىيبيي:  -
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 $آة ٣ ٤٧اي ٝقشي٦ٙ# ٙٞبٙي  -

 مَثي  –$آة ٣ ٤٧اي ١ي٦ٞ َٕٖٝيَي# ػ٤٢ثي  -

٢بٕي $٢ٕٔ ٝبىٍ#: ٕٖ٘ دييا ٣ د٨٢بٟ، ٢ٕٔ ٝبىٍ ٝب١ٍي، يدب ٣ػد٤ى اليد٦ ٧دبي     ُٝي٠ ٙ -

 ٝبٍٟ ىٍ ُيَ ٢ٕٔ ٝبىٍ، ٦ُِٙٙ هيِ، ٙيٖز ، سذ٦ ٧بي ٝب٦ٕ اي ٣ ىٙش٨بي ٕيالثي 

 هبُ:  -

 ثبىز ٣ فٌٞ هبُ: ٢ٙي ّٜ فٌٞ ، ٍٕي ٢ٕٖي٠ يب ١ي٦ٞ ٢ٕٖي٠ ٣ هبُ ٧يي٣ٍَٝه  -

 َٙايظ ٧ُْٚي هبُ: ١بٍٜ  -

 ىا٦١ ث٢يي هيٚي ٍيِ –ل٤ي٘ يبىش٦ ٕبهشٞبٟ هبُ: ّٜ س -

 ٧يي٤ٙ٣ٍّي ٣ ٢ٝبثـ آة:  -

 ٙيشَ ىٍ ٣ٍُ ثَاي ٧َ ١يَ 150ّٞيز آة: ّٞشَ اُ  -

 ٧يي٤ٙ٣ٍّي: ثٖشَ هِٚ ٣ٍىهب٦١ ٧ب، ٖٝي٘، ٌٍٕٕب٥، آثَا٦٧ ٧بي عجيقي  -

 د٤ٙ٘ ٕيب٧ي: -

 ىٍٝي  60سَاّٜ د٤ٙ٘ ىٍهشي : ثي٘ اُ  -

 يىٍٝي يب ّٚشِاٍ آث 50سَاّٜ د٤ٙ٘ فٚيي : ثي٘ اُ  -

ٙبيبٟ يبىآ٣ٍي إز ٦ّ ىٍ اٍُيبثي س٤اٟ ٝليظ ُيٖز ثَاي س٤ٕق٦ ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي ٣ ٢ٝقشي، سٞدبٝي  

دبٍاٝش٧َبي يبى ٙي٥ ىٍ ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ٤ٞ٧ُٟ ١يٖش٢ي. ثَهي اُ دبٍاٝش٧َب ث٦ ف٤٢اٟ فبٝ٘ ّٚيديي فٞد٘   

يَ دبٍاٝش٧َب ١يِ ٣ػد٤ى  ٝي ١ٞبي٢ي. يق٢ي ١ج٤ىٟ آ٨١ب يب آٝبى٥ ١ٚيٟ َٙايظ ٢ٝبٕت ثَاي آ٨١ب، كشي إَ ٕب

ىاٙش٦ ثب٢ٙي، ثبفض ه٤ا٧ي ٙي ٦ّ ٢ٝغ٦َ ٤ٍٝى ثٍَٕي ١ب٢ٝبٕت اٍُيدبثي ٕدَىى، ٝب٢١دي ددبٍاٝشَ آة يدب      

٢ٕٔ ٣ يب هبُ. ث٦ ٧َ كبٗ ػ٨ز إٓبٟ ٙيٟ اٍُيبثي ، ٙبيٖش٦ إز ٦ّ دبٍاٝش٧َب ا٤ٙ٣يز ث٢يي ٙد١٤ي.  

 ٍ ُيَ إز:ىٍػ٦ ا٤ٙ٣يز دبٍاٝش٧َبي اٙب٥ٍ ٙي٥ ىٍ ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي اُ ٍَا

 ّٞيز آة  -1

 ٙيت  -2

 ٢ٕٔ ٣ هبُ  -3

 ٧يي٤ٙ٣ٍّي  -4

 ٤ٍٝقيز ٣ ْٙ٘ ُٝي٠  -5

 َٕفز ثبى مبٙت  -6

 ػ٨ز ىا٦٢ٝ  -7

 د٤ٙ٘ ٕيب٧ي  -8

 ك٤ض٦ ٧بي اُ ٕغق ىٍيب  -9

 ٕبيَ دبٍاٝش٧َب  -10
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سٍش اًدام هغالؼات تْیِ يگاًْاي صيست هحیغي ٍ تؼییي تَاى اوَلَطيه تتا استتفادُ اص   : 4-1-6

 GISسٍش 

 

ٝي ثبٙي، اي٠ ١يب٢ُٝيي ىٍ ٤ٍٝى  ىٍيٌٍ اػَايي ١يب٢ُٝي ّٖت اعالفبر ث١َب٦ٝ ٍيِي ا٤ٝ

٦ ثي ٕٞبٟ اعالفبر ىٍيٌ ٣ ث ث١َب٦ٝ ٍيِي ثَاي ث٥َ٨ ثَىاٍي ا١ٖبٟ اُ َُٕٝي٠ ١يِ ٝبىً إز.

٢٧ٖبٛ، ٠ٍّ ٨ٜٝ س٤ٕق٦ دبيياٍ ث٦ ٙٞبٍ ٝي آيي، ث٦ ٣ي٥ْ ىٍ فَٞ كبضَ ٦ّ ٕٖشَٗ ١يب٧ُب ٣ 

ٕجت اىِاي٘ سقبٝ٘ ثي٠ ا١ٖبٟ ٣ عجيقز ٙي٥ إز. اُ ثي٣ ث١َب٦ٝ  ث٥َ٨ ٕيَي ٕٖشَى٥ اُ ٢ٝبثـ

ٍيِي إشيبى٥ اُآٝبي٘ َُٕٝي٠ $ اُ ١ي٦ٞ ى٣ٛ ٍَٟ ٤١ُى٧ٜ # َٕىآ٣ٍي اعالفبر اُ ا٧ٜ 

ْٝٚالر ث١َب٦ٝ ٍيِاٟ ث٤ى٥ إز . اي٠ ٨ٜٝ ٍا اثشيا ثب آٝبٍ ثَىاٍي ٣ ٦١٤ٞ١ ثَىاٍي اُ ٢ٝبثـ ث٦ 

ىٍيبىش٢ي ٦ّ ػ٨ز ث١َب٦ٝ ٍيِي ث٨شَ ٣ ىٍيٌ سَ ١يب٢ُٝي  ا١ؼبٛ ٝي ٍٕب١ي١ي ٣ٙي ث٦ سيٍيغ

ا١ي. ١وٖشي٠ دَٕٚي ٦ّ ىٍ ف٦َٝ ى٠ آ٣ٍي اعالفبر ٝغَف ٝي َٕىى،  اعالفبر ْٝب١ي ٢ٝبثـ

 ٝي ثبٙيٜ ؟  GISٕز ٦ّ ؿَا ١يب٢ُٝي ا اي٠

ٝؼ٤ٞف٦ اي اُ اْٝب١بر ٣ ٍبثٚيز ٧بي ٣يَايٚي ٣ ث٦ ٣ٍٍُٕب١ي  GISىٍ دبٕن ثبيي ٕيز 

ثَ هاله ٨ٙ٣ٍبي ٢ٕشي،  GIS ىاٍا ٝي ثبٙي. ،٧ب ٍا ٦ّ ٨ٙ٣ٍبي ٢ٕشي ىبٍي آٟ ٧ٖش٢ي َٕيـ ىاى٥

 ،ىاى٥ ٧بي ػٞـ آ٣ٍي ٙي٥ ٍا ث٦ ْٙ٘ ٤ٍٍٝي ًهي٥َ ٝي ٕبُى ٣ ثب إشيبى٥ اُ ٨ٙ٣ٍبي ٝش٤٢ؿ

 ي٧٘بي َٝث٤ط ث٦ فٞٚيبر ديٞب ىاى٥ ٧بي كبٝ٘ اُ ٢ٝبثـ ٝشيب٣ر $ ٦َٚ١ ٧بي ٤ٝػ٤ى، ىاى٥

١ٞبيي. َٕفز دَىاُٗ ىاى٥ ٧ب  ٤َٕاٝشَي، ٢ٕؼ٘ اُ ى٣ٍ ٣ ... # ٍا سَّيت ٝيُٝي٢ي، ىاى٥ ٧بي ىش

يبثي ٣ سلٚي٘ ٧بي ثي ٙٞبٍي  ث٦ ىٙي٘ إشيبى٥ اُ ٍبثٚيز ٧بي ٍايب٦١ ٧ب اىِاي٘ ٝي GISىٍ ٝليظ 

 ٝي ٕبُى.  ثب٨ٙ٣ٍبي ىيَٖ ا١ؼبٛ ىاى ٠ْٞٝ ٍا ٦ّ ١ٞي س٤اٟ

٧بي ديـيي٥ ىاى٥ ٧بي ْٝب١ي ٣ ميَْٝب١ي  ٍا ثبيي اْٝبٟ ا١ؼبٛ سلٚي٘  ٨ٝGISٞشَي٠ ٍبثٚيز 

ىاى٥ ٧بي س٤ٝييي آٟ ىٍ ْٝب١ي يِ ك٥ُ٤ ي آثويِ ثب ىا١ٖز. ىاى٥ ٧بي ْٝب١ي ٝب٢١ي ٤ٍٝقيز 

سَّيت ٣ ثغ٤ٍ ٧ِٞٝبٟ سلٚي٘ ٣ ١ٞبي٘ ٝي يبثي. اْٝبٟ سجيي٘ َٕيـ ٦َٚ١ ٧ب، سجيي٘  GISٝليظ 

ُ بٗ ٝشقيى، ىٍ ٍىيو آٟ ىٕش٦ اشَبٗ ىاى٥ ث٦ ٍبٙت ٧بي ٝوشٚو س٨ي٦ ِٕاٍٗ ث٦ اْٙددد٣ ا١

ثَاي  ٕي١َي ٦ّ ىٍ ٌٕٙش٦ ث٦ ف٤٢اٟ ٖٝبئ٘ الي٢ل٘ ٝغَف ث٤ى١ي. ٍَاٍ ٝي ٧GISبي ٍبثٚيز

اثشيا الُٛ إز سب ١ٖجز ث٦ ايؼبى ثٖشَ ٢ٝبٕجي اُ اعالفبر َٕاىيْي$٦َٚ١  GISٍٕييٟ ث٦ يِ 

عالً ٝي َٕىى. ث٦ فجبٍسي اي# ٣ ميَ ٦َٚ١ اي $س٤ٝييي# اٍياٛ ٤ٞ١ى ٦ّ ث٦ آٟ دبيٖب٥ اعالفبر ا

ىيَٖ دبيٖب٥ ٧بي اعالفبر ْٝب١ي ث٦ ف٤٢اٟ يْي اُ ٨ٝٞشَي٠  اػِاء يِ ٕيٖشٜ اعالفبر 

ٝي ثب٢ٙي. ىٍ ٍإشبي ايؼبى اي٠ دبيٖب٥ ثبيي ثش٤اٟ ى٠ آ٣ٍي ٍا ث٦ ّبٍَٕىز سب  (GIS)ػنَاىيبيي 

ي٥ِ ٍا ثٍََاٍ َّى ٣ آٟ ى٠ ثش٤اٟ اٍسجبط ثي٠ ٖٝئ٤ٗ دبيٖب٥ ٣ ٕبيَ ّبٍثَاٟ ث٦ عَيٌ ث٨ي٦٢ ٣ ْٝب١

 ٝي ثبٙي ٣ ىٍ اي٠ د٥ّ٣َ ١يِ ٝج٢بي ّبٍ ثَ آٟ إبٓ ه٤ا٧ي ث٤ى. Geodatabase آ٣ٍي، ىا١٘ 
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 هشٍسي تش لضٍم اًدام پشٍطُ: 1-4-1-6

ىٍفَٞكبضَ يِ ض٣ٍَر ىٍ ٤ٍّٚ ٝل٤ٖة ٝي َٕىى.  اػَاي ث١َب٦ٝ آٝبي٘ إشبٟ

٧بي ّالٟ ٝييَيشي، ٙبيٖش٦  إز ٦ّ اُ  ا٥ُ٣َٝ ثَاي ٝييَيز، ث١َب٦ٝ ٍيِي ٣ سٞٞيٜ ٕيَي

اعالفبر ٝليق ٣ ث٦ ٣ٍُ ٣ ث٦ ع٤ٍي ٦ّ اي٠ اعالفبر ىٍ يِ ٕيٖشٜ يْذبٍؿ٦ ٣ د٤يب ٍَاٍ َٕىش٦ 

ي ٦ّ ثب ىٍز ٢ٝبٕجي ٣ىٍ ٤ّسب٥ ٢ثب٢ٙي، ث٥َ٨ ػٖز. اي٠ اعالفبر، ثبيي ٍبثٚيز اي٠ ٍا ىاٙش٦ ثبٙ

، اُ ٨ٝٞشَي٠ (GIS)ٕيٖشٜ اعالفبر ْٝب١يي. ٢سَي٠ ُٝبٟ، س٤اٟ دَىاُٗ ٣اٍائ٦ ٍا ىاٙش٦ ثبٙ

ثبٙي ٦ّ ٝي س٤ا١ي ىٍ ُٝي٦٢ ٧بي ًَّ ٙي٥ ىٍ سٞبٝي ٕغ٤ف  ٕيٖشٜ ٧ب ٣ س٤ٙ٤٢ّْي٨بيي ٝي

ٕبُٝب١ي ثَاي اػَاي اي٠ د٥ّ٣َ ٤ٍٝى إشيبى٥ ٍَاٍ ٕيَى. اػَاي اي٠ عَف ٢ٝؼَ ث٦ ايؼبى ٕيٖشٞي 

ثَاي ا١ؼبٛ سؼِي٦  ؽذ٣ ثٖشَي ه٤ا٧ي  يْذبٍؿ٦ ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ٝييَيز ٣ ث١َب٦ٝ ٍيِي ث٨ي٦٢ سَ ٢ٝبثـ

 . ٣GIS سلٚي٘ ٧بي ٝوشٚو 

 
 سٍش هَسد استفادُ تشاي تدضيِ ٍ تحلیل ّاي فضايي   :2-4-1-6

٧٤بي ػييي دَىاُٗ ٖٙىٍ ٝغبٙقبر آٝبي٘ إشبٟ اٍىثي٘ اُ ٣ٍٗ ثٖيبٍ ٤١ي٠ ٝغبثٌ ثب ا

٣ٍي إز سب ىٍ ٍاثغ٦ ٥ إز ٣ ث٦ ٧ٞي٠ ٢ٝؾ٤ٍ ضَي٣ سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ٧بي ىضبيي إشيبى٥ َٕىي

 ثب ٝشي ا١ؼبٛ ّبٍ س٤ضيق ثيٚشَي ىاى٥ ٤ٙى .

ىٍ ٣اٍـ ث٦ ىٙي٘ كؼٜ ُيبى ىاى٥ ٧ب ىٍ َٝيبٓ إشب١ي ٣ ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ٤٨ٕٙز ىٍ ا١ؼبٛ ّبٍ ٣ 

اُ عَىي ىيٖدَ ٝدَى٦ ػد٤يي ىٍ ُٝدبٟ ّٚيد٦ ددَىاُٗ ٧دبي ٢ْٞٝد٦ ىٍ ٍبٙدت ىَٝدز ٧دبي            

Geodatabase  ٍإز .ث٦ ٧ٞي٠ ػ٨ز اُ ا٤ٍٖٙيشٜ ٧دبي  ٝليظ ٧بي ٍٕشَي ا١ؼبٛ َٕىش٦ ٣ ى

ىضبيي ؿ٦ ىٍ ٕبهش٠ ٦َٚ١ ّبٍثَي اٍاضي ٣ ؿ٦ ىٍ س٨ي٦ ٦َٚ١ ٧بيي ١ؾيَ ٙيت ، ػ٨ز ٙديت ٣  

ٕد٢شي ٍا ثدب     GISسيدب٣ر اػدِاي يد٦      #6-1ٙٞب٥ٍ$ عجَبر اٍسيبفي إشيبى٥ ٙي٥ إز . ْٙ٘ 

GIS   ٝيٍٟ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي 
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 خغشافیايي سٌتي ٍ هذسى: همايسِ سیستن  ّاي اعالػات  (6-1)ضىل 

 

 
 

 

١َغد٦ ،    ىيَٖ اُ الي٦ ٧بي ٣ّش٤ٍي ١ؾيدَ فبٍضد٦ ٧دبي     GISىٍ اي٠ ٙي٥٤ ، ٝشوٜٞ 

٧بي ٢ٕشي إز ، إشيبى٥ ١ٞي ١ٞبيدي ثْٚد٦ ٙدج٦ْ ٧دبيي اُ       GISٕغ٤ف ثٖش٦ ٣ هظ ٦ّ هبٛ

٤ٕٚٗ ٧بي ٢ٝيَى ٦ّ ٧َيِ ىاٍاي اٍُٗ ٣ي٥ْ اي ٧ٖش٢ي ٣اكي ٦َٚ١ ث٦ كٖبة ٝدي آي٢دي ٣ ثد٦    

٣ ٝجش٢دي ثدَ     ٞي٠ ٙلبػ إبٓ ٝلبٕجبر ثَ إبٓ ا٤ٍٖٙيشٜ ٧دبي ٝلبٕدجبسي ثٖديبٍ ديـيدي٥    ٧

٤ٕٚٗ إز . عجيقي إز ُٝب١ي ٦ّ إبٓ ٝلبٕدجبر ، ٕد٨ٙ٤ٚبي ٢ٝيدَى ثدب      -ٝلبٕجبر  ٤ٕٚٗ 

شَ ثبٙي ٕيٞبي ٝلبٕجبسي ٣ىٍز ٤ٍٝى ا١شضبٍ ثي٘ اُ آ١ـيِي ه٤ا٧ي ددددٝ 15ٝشَ ىٍ  15اثقبى 

٦١٤ٞ١ اي اُ يدِ آ١دبٙيِ ىضدبيي ٍا      #6-2$٢ٕشي ٣ػ٤ى ىاٍى . ْٙ٘ ٙٞب٥ٍ بي GIS٧ث٤ى ٦ّ ىٍ 

 ثَاي ثيٕز آ٣ٍىٟ ٢ٝبعَي ٦ّ ىٍ ٝقَٟ ىَٕبي٘ ثٖيبٍ ٙييي ٧ٖش٢ي ١ٚبٟ ٝي ى٧ي .

ثَ إبٓ اٖٙد٤ٍيشٜ     DTMىٍ َٝك٦ٚ ا٣ٗ اُ ٦َٚ١  ،ٝي ٤ٙى ٧٥ٞب١غ٤ٍ ٦ّ ىٍ ْٙ٘ ىيي

. َٕىى ي٠ ثلض ١يٖز # ٦َٚ١ ٙيت كبٝ٘ ٝي٣ي٥ْ ٣ ثب ٝجب١ي ٝلبٕجبسي هبٛ $ ٦ّ ىٍ ك٦ٚٝ٤ ا

٣ ثقي اُ دَىاُٗ ٧بي ٣ي٥ْ ، ٦َٚ١ آ٣ٍى ٕديالة يدب ثد٦     ٝؼيىاَ  DTMىٍ َٝك٦ٚ ى٣ٛ اُ ٦َٚ١ 

ثيب١ي كؼٜ آة ٦ّ كبٝ٘ ٝلبٕجبر سؼٞقي ٧َيِ اُ ٤ٕٚٗ ٧دب ىٍ يدِ ك٤ضد٦ اثَيدِ إدز،      

٦َٚ١ اي إز ٦ّ آٝبٍ يي . سَّيت يب ػٞـ ػجَي ى٣ ٦َٚ١ ى٤ً اٌَّٙ ٢ٝؼَ ث٦ س٤ٙيي آ ثيٕز ٝي
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٣ افياى ٧َيِ اُ ٨ٙ٤ٕٚب ١ٚبٟ ى٢٧ي٥ ٝيز سَّيجي اُ ى٣ ه٤ٞٝيز آ٣ٍى يدب ٕديالة ٣ ىٍػد٦    

 ٙيت ه٤ا٢٧ي ث٤ى ٣ اُ اي٠ عَيٌ ٝي س٤اٟ ١َبط ثلَا١ي ٍا عج٦َ ث٢يي ٣  دييا َّى .

 
 هذسى  GIS: ًحَُ استفادُ اص خصَصیات (6-2)ضىل 

 

 
 

، ١شيؼد٦ ٕيدَي اُ     Spatial Analysis٘ ىضبيي ٦١٤ٞ١ ىيَٖي اُ ٣ٍٗ سؼِي٦ ٣ سلٚي

الي٦ ى٤ً ثَاي ٍٕييٟ ث٦ ٢ٝبعَي إز ٦ّ ٝي س٤ا٢١ي ثد٦ ّٞدِ ٣ٍٗ ٧دبي ٝلدبىؾشي اُ آ٣ٍى     

٤ٍٕة ث٦ ػَيب١بر ٕغلي عجيقي  ػ٤ٕٚيَي ١ٞبي٢ي . ثب ايؼبى يِ ثبىَ ٤ٕٚٙي ىٍ اي٠ ٝليظ ٝدي  

هيَي ٣ ٝلدبىؼ  ٍا ثد٦ ٍاكشدي    س٤اٟ  ١َبط الُٛ ثَاي فٞٚيبر كيبؽز ١ؾيدَ ايؼدبى ٕدي٧بي سدب    

 ّبٍثَى اي٠ ٣ٍٗ ٍا ١ٚبٟ ٝي ى٧ي .  #6-3ٙٞب٥ٍ$ٝٚوٜ ٤ٞ١ى  . ْٙ٘ 
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 واستشد سٍش حفاظت ًظیش ايداد سذّاي تاخیشي ٍ هحافظ (:6-3ضىل )

 

 
 

 

ثي٣ٟ سَىيي ىٍ ٣ٍٗ ٤ٌٍّٝ ث٦ ىٙي٘ ٣ػ٤ى ه٤ٞٝيبسي اُ ٍجي٘ ٧ٞؼ٤اٍي ٧ب يب ٢ٙبهز 

ِ اُ ٦َٚ١ ٧دب ، ه٤ٞٝديبر   يىٍ ٍاثغ٦ ثب ٤ٝض٤فبر ٧َ  Spaces اُ ٝب٧يز ىضب٧بي ٤ٝػ٤ى 

َٝسيظ ثب ٝب٧يز ّٞي ف٤اٍٟ ث٦ ٍاكشي ٤ٍٝى إشيبى٥ ٍَاٍ ٝي ٕي١َي  ٣ ث٦ ٧ٞي٠ فٚز إز ٦ّ 

ٕقي ثَ اي٠ إز سب ّٚي٦ ف٤اٍٟ ثد٦     DSSىٍ ثلض ٧بي ٕيٖشٜ ٧بي دٚشيجبٟ سٞٞيٜ ٕيَي 

ٍيبضي ىٍ اٍسجبط ثب ٝيٗ ٕبُي ٧دب إدشيبى٥    ْٙٚي ّٞي َٕى١ي سب ثش٤اٟ اُ ه٤ٞٝيبر ّبٍثَىي

  ٦١٤ٞ١GIS اي اُ ه٤ٞٝيبر ىضدبيي فد٤اٍٟ ٍا ىٍ ى١يدبي ٝديٍٟ       #6-4ٙٞب٥ٍ$٤ٞ١ى .ْٙ٘ 

 ١ٚبٟ ٝي ى٧ي .
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 GISًوًَِ اي اص خصَصیات فضايي ػَاسض دس دًیاي هذسى  (:6-4)ضىل 
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 ايداد ٍاحذ ّاي ّوگي صيست هحیغي : 5-1-6

 

يق ٍاػـ ث٦ اػِاي ّبٍ ؿ٦ ىٍ ٝجلض ٕيٖشٜ ٧بي اعالفبر ػنَاىيبيي ٣ ثي٣ٟ ِٙ س٤ض

ؿ٦ ىٍ ٝجلض ٢ٕؼ٘ ى٣ٍ ، ىٍ ِٕاٍٗ ٤ٝػ٤ى اْٝبٟ دٌيَ ١يٖدز ٣ ثد٦ ٧ٞدي٠ ىٙيد٘ ىٍ ايد٠      

ٟ ؿد٦ ّد٦ ىٍ   آ ٍٖٞز ٕقي ٝي َٕىى ٣ٍٗ ٍٕييٟ ث٦ ٣اكي ٧بي ٠ٖٞ٧ ُيٖز ٝليغي ٝغبثٌ

 ٤ضيق ىاى٥ ٤ٙى .ىٕش٤ٍ اٙقٞ٘ ًَّ ٙي٥ إز ٣ٙي ثب ٣ٍٗ ى٤ً اٌَّٙ س

ىٍ ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ ٝغبٙقبر آٝبي٘ َُٕٝي٠ ٦ّ س٤ٕظ َِّٝ ٝٚي آٝبي٘ َُٕٝي٠ ا١شٚدبٍ  

َٕىيي٥ إز اُ ٣ٍٗ ىّشَ ٝوي٣ٛ إشيبى٥ ٙي٥ إز . ٣ٍٗ ٤ٌٍّٝ فٚيَمٜ ٍييٞي ث٤ىٟ ٣ٙدي  

ز ٣ ثد٦ ٧ٞدي٠ ٢ٝؾد٤ٍ ىٍ    ٕد ٧ٞـ٢بٟ ىٍ ٤ٍّٚ ٝب ٤ٍٝى س٤ػ٦ ثٖيبٍي اُ ّب٢ٍٙبٕبٟ ٣ ٝييَاٟ ا

ٝبي٘ إشبٟ ٧ب ١يِ ٤ٍٝى إشيبى٥ ٍَاٍ ٝيٖيَى. ىٍ ايد٠ ٣ٍٗ ىدبٍك اُ ًّدَ ٝشدي ٧دب       ٝغبٙقبر آ

ثَاي سٚييٌ س٨٢ب ث٦ إبٓ ٣ ث٢يبٟ سٚييَي الي٦ ٧بي اعالفبسي ٦ّ فٞيسب ٝب٧يز ٝليغي ٣ ىيِيْدي  

ىا١ٍي دَىاهش٦ ٙي٥ إز ٣ىٍ َٝاك٘ ثقيي ثب ١ٞبيبٟ ٙيٟ ٣ٍاثظ ىضبيي ثي٠ دييدي٥ ٧دب ، ٕدقي    

س٤ٝييي ٣ ميَ ْٝب١ي ١يِ ىٍ ٍٕييٟ ث٦ ١شبيغ ٣اٍقي سَ ٤ٍٝى إشيبى٥  ه٤ٞٝيبرب َٕىيي٥ إز س

 ٍَاٍ ٕيَى .

 

 گام اٍل :  

اُ آ١ؼبيي٦ْ ٦َٚ١ ْٙ٘ ُٝي٠ دج٘ َٙعي ثَاي اٍُيبثي س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ إدز ، ٙدٌا ىٍ   

٧بي  بُ ث٦ ٦َٚ١ا٣ٙي٠ ٕبٛ اٍياٛ ث٦ س٨ي٦ ٦َٚ١ ْٙ٘ ُٝي٠ ٝي َٕىى .ثَاي س٨ي٦ ٦َٚ١ ْٙ٘ ُٝي٠ ١ي

١ؾيَ ٦َٚ١ ٧بي ٙيت ٣ عجَبر اٍسيبفي ٣ ػ٨ز ٙيت ٝي ثبٙي . ال٦ُٝ س٨ي٦ اي٠ ٦َٚ١ ٧ب ، س٨يد٦  

ٝي ثبٙدي . ايد٠ ١َٚد٦ ثد٦       ٦َٚ١Digital Elevation Model ٝيٗ ٤ٍٍٝي اٍسيبفي ُٝي٠ يب 

٦َٚ دبي٦ ثَاي ّٚي٦ ٦َٚ١ ٧بي آسي ه٤ا٧ي ث٤ى . إبٓ اي٠ ٦َٚ١ هغ٤ط سَاُ ٣ ١َبط دددددف٤٢اٟ ١

ثبٙي . ثَاي إشبٟ اٍىثي٘ ٧ٞب١غ٤ٍ ٦ّ س٤ضيق ىاى٥ ٙي اٍياٛ ثد٦ ٨١يد٦ ١َٚد٦ ٧دبي     سيبفي ٝياٍ

 س٨ي٦ َٕىيي .  DEMٙي ٣ ثَ إبٓ اي٠ ٦َٚ١ ٧ب،  ٦َٚ١  ٤ٍٍ1:50000ٝي ىٍ َٝيبٓ 
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 6-1ًمطِ 
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 گام دٍم  :  

يت ىٍ اي٠ َٝك٦ٚ ث٦ ِّٞ ا٤ٍٖٙيشٜ ٧بي ٤ٝػ٤ى اٍياٛ ث٦ س٨ي٦ ٦َٚ١ ٙيت ٙي . ٦َٚ١ ٙ

 .  Reclassificationٕذٔ ثَ إبٓ عجَبر ٤ٍٝى ١ؾَ ىٍ ىٕش٤ٍ اٙقٞ٘ عج٦َ ث٢يي ٙي 

الُٛ ث٦ ًَّ إز ثب ٣ػ٤ى ٦َٚ١ ٙيت ا٣ٙي٦ ٝي س٤اٟ ىٍ ٧َ ُٝبٟ اٍياٛ ث٦ س٨ي٦ ٧َ ١د٤ؿ  

عج٦َ ث٢يي ثَاي ٝيٗ ٕبُي ٧بي ٝوشٚو ٤ٞ١ى . ث٦ ع٤ٍ ّ٘ ىٍ ٝغبٙقبر آٝبي٘ إشبٟ اٍىثيد٘  

ٙدٞب٥ٍ  ٨ب إشيبى٥ َٕىيي . ىٍ ١َٚد٦  ددددس٨ي٦ ٙي ٦ّ ىٍ ٝيٗ ٕبُي اُ آ١ ّالٓ يب عج٦َ ٙيت 8

 ىٕش٤ٍٙقٞ٘ اٍاي٦ ٙي٥ آ٣ٍى٥ ٙي٥ إز . عجَبر ٙيت ثَ ا ٕبٓ $2-6#
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 6-2ًمطِ 
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 گام عَم :  

ىٍ اي٠ ٕبٛ اٍياٛ ث٦ س٨ي٦ ١َٚد٦ عجَدبر اٍسيدبفي ٝغدبثٌ عجَد٦ ث٢ديي اٍايد٦ ٙدي٥ ىٍ         

ه٤ى ١ٚبٟ ى٢٧ي٥ ه٤ٞٝيز  DEMَ إز اُ آ١ؼبيي٦ْ ٦َٚ١ ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ ٝي َٕىى . الُٛ ث٦ ًّ

اٍسيبفي ٤ٕٚٗ ٧بي ٝغبٙقبسي إز ٌٙا ثيٕز ا٣ٍىٟ ٦َٚ١ عجَبر اٍسيبفي ث٦ ِّٞ عجَد٦ ث٢ديي   

 ٝؼِا اْٝبٟ دٌيَ إز .

ّالٓ ٧بي ٤ٍٝى ١ؾَ ثَاي إشيبى٥ اُ ٦َٚ١ عجَدبر اٍسيدبفي ىٍ ٝغبٙقدبر آٝدبي٘ ىٍ     

 ٕز .ٍا٢٧ٞبي ٦َٚ١ َٝث٤ع٦ آ٣ٍى٥ ٙي٥ ا

يبثي ٣  ١ٚبٟ ٝيي٧ي اٍسيبفبر ىٍ ػ٤٢ة إشبٟ اىِاي٘ ٝي #6-3ٙٞب٥ٍ$ ٧ٞب١غ٤ٍ ٦ّ ٦َٚ١

 ىٍ ٙٞبٗ آٟ ٣ ىٍ ٝؼب٣ٍر ثب ٧ٍ٤ّٚبي ٙٞبٙي ث٦ دبيي٠ سَي٠ كي ه٤ى ٝي ٍٕي .

ّالٓ اٍسيبفي ٣ػد٤ى ىاٍى   8ىٍ ٍا٢٧ٞبي ٦َٚ١ ىيي٥ ٝي ٤ٙى ٦ّ ثَ إبٓ ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ 

ٝي ٤ٙى . ٧ٞب١غ٤ٍ ٦ّ ىٍ ٍٖٞز ٧بي ٍجٚي ١يدِ ًّدَ َٕىيدي     ٦ّ ىٍ ٝيٗ ٕبُي اُ آٟ إشيبى٥

 ايؼبى عجَبر ػييي ىٍ ٧َ ُٝبٟ ث٦ ىٙي٘ ٝب٧يز ٣ػ٤ىي الي٦ ٧بي ٤ٌٍّٝ اْٝبٟ دٌيَ إز .
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 6-3ًمطِ 
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 گام چْارم : 

ىٍ اي٠ ٕبٛ اٍياٛ ث٦ س٨ي٦ ٦َٚ١ ػ٨بر ٙيت ٝدي ٕدَىى . ىٍ ايد٠ ٝغبٙقدبر ثد٦ ٙلدبػ       

ّدالٓ ػ٨دز    5س٨٢ب ىٍ ٝيٗ َٕىَٖٙي، ٌٙا اٍياٛ ث٦ س٨ي٦ ١َٚد٦  إشيبى٥ اُ ٦َٚ١ ػ٨بر ٙيت 

ّدالٓ    5ٙيت ٙي . ث٦ ١ؾَ ٝيَٕي ثب س٤ػ٦ ث٦ كؼٜ ُيبى اعالفبر ،إدشيبى٥ اُ ايد٠ ١َٚد٦ ثدب     

 #6-4$٦َٚ١ َٝث٤ع٦ ثَاي سٚييٌ ثب ٕبيَ ٦َٚ١ ٧ب ّبٍ إٓب١شَي ثبٙي .
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 (6-4ًمطِ )
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 گام پٌجن : ًقؾِ ٍاحذ ّاي ؽكل سهيي 

َٝك٦ٚ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٦َٚ١ ٧بي ثيٕز اٝي٥ ىٍ َٝاك٘ ٍج٘ ، اٍياٛ ث٦ سٚييٌ ىضدبيي   ىٍ اي٠

٦َٚ١ ٧ب ٝي َٕىى . ثَ إبٓ ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ اثشيا ٦َٚ١ ٧بي ٙيت ٣ عج٦َ ث٢يي اٍسيدبفي ٣ ٕدذٔ   

٦َٚ١ كب٦ٚٝ ثب ٦َٚ١ ػ٨ز ٙيت سٚييٌ ٝي َٕىى. ىٍ سٚييٌ الي٦ ٧ب اُ ٣ٍٗ ّي ٌٕاٍي ٣يد٥ْ اي  

 ٦ ىٍ ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ ثياٟ اٙب٥ٍ َٕىيي٥ إز .إشيبى٥ ٝي َٕىى  ّ

بٟ ٦ٕ ه٤ٞٝيز ٣ي٥ْ ٍا ىٍ ه٤ى ػبي ٝالي٦ كب٦ٚٝ ا٣ٙي٠ الي٦ ْٙ٘ ُٝي٠ ث٤ى٥ ٦ّ ٧ِٞ

 ىاى٥ إز .

٣اكي ٠ٖٞ٧ ْٙ٘ ُٝي٠ إز ٦ّ اُ ٙلبػ ه٤ٞٝيبر ٙيت ، ػ٨دز   288اي٠ الي٦ كب٣ي 

 . ٙيت ٣ اٍسيبؿ يْٖبٟ ٧ٖش٢ي ٣ ىٍ سٞبٝي ١َبط إشبٟ دَا٢ّي٥ ٧ٖش٢ي
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 گام ؽؾن : ًقؾِ ٍاحذ ّاي سيغت هحيغي 

ىٍ َٝك٦ٚ ثقيي اي٠ الي٦ ثب الي٦ ّبٍثَي اٍاضي يب د٤ٙ٘ ٕيب٧ي سٚييدٌ ٝدي ٕدَىى .ثد٦     

٣ ١َٚد٦   سيٍيغ الي٦ ٧بي ٣اكي ٧بي اٍاضي ، عجَبر ثب١ٍيٕي ، ٝش٤ٕظ ىٍػد٦ كدَاٍر ٕدبٙيب٦١    

 ٧بي ٧ٜ اٍٚيٜ ثب ٦َٚ١ ى٤ً سٚييٌ ٝي َٕى١ي .  د٦٢٨

٦ ىٍ ٨١بيز ّٚي٦ ٣يْٕي٨بي دبٍاٝشَ ٧بي ١بٝجَى٥ ٙي٥ ٍا ثب ٧ٞييَٖ ٣ ىٍ يْؼب ٦َٚ١ كبٝٚ

ىٍ ثَىاٍى ٣ ث٦ ١بٛ ٦َٚ١ ٣اكي ٧بي ٠ٖٞ٧ ُيٖز ٝليغي ١بٝيي٥ ٝي ٤ٙى  ٣ ثيث٠ ٤ٍٝر آٝدبى٥  

 ثددَاي ّالٕدد٦ ث٢دديي ٣ اػددَاي ٝدديٗ ٧ددب ٝغددبثٌ  ٝدديٗ ٧ددبي ٣يدد٥ْ ثددَاي ّددبٍثَي ٧ددبي     

ر ٣ آثِي د٣ٍَي ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ٕبيَ س٤اٟ ٧بي ا٤ّٙد٤ّيْي  َٝسقياٍي ، ٙيال ّٚب٣ٍُي ٣ ػ٢ٖٚياٍي،

 ه٤ا٧ي ث٤ى . ىٍ ثو٘ ٧بي ثقيي ىٍ ٍاثغ٦ ثب س٤ا٨١بي ٤ٝػ٤ى ث٦ سيٞي٘ ٝلجز ه٤ا٧ي ٙي 

 

 
 

 

گام ّفتن : تؼييي تَاى اكَلَصيك تزاي ٍاحـذ ّـاي ّوگـي سيغـت هحيغـي ٍ هـذل عـاسي         
Modeling 

ز ٦ّ سب ث٦ كبٗ ث٦ ٤ٍ٣ؿ دي٤ٕش٦ إز ٣ اي٠ ٕبٛ ىٍ ٨١بيز ث٥َ٨ ػ٤يي اُ ٧َ آ١ـيِي إ

ثَ إبٓ ٝيٗ ٧بي اػَايي ىٍ اي٠ ٍٖٞز ٝي ثبٙي ٦ّ ْٙ٘ ّبٍثَي اٍاضي ىٍ َٙايظ آسدي ثدَ   

إب ٓ س٤ا٨١بي ا٤ٙ٤ّّيْي ٝٚوٜ ٝي َٕىى ٣ ٕيٞبي آسي ْٙ٘ ُٝي٠ ثَ إدبٓ ٍبثٚيدز ٧دبي    

بٍثَي اٍاضي ىٍ ّ# 6-5ٙٞب٥ٍ$ٝليغي ٝٚوٜ ٝي َٕىى . ٧ٞب١غ٤ٍ ٦ّ س٤ضيق ىاى٥ ٙي ، ْٙ٘ 

َٙايظ آسي ٍا ١ٚبٟ ٝي ى٧ي  ٦ّ ٝي س٤ا١ي ث٦ ف٤٢اٟ ٣ٕي٦ٚ اي ػ٨ز ٠ٙ٣ٍ ٙيٟ ػ٨دز ٕيدَي   

٧بي ىٕشٖب٨٧بي اػَايي ىٍ اَٝ ث١َب٦ٝ ٍيِي إشيبى٥ ٤ٙى ٣ اي٠ ٧ٞبٟ ١شيؼ٦ ٨١دبيي ٣ ىٕدشب٣ٍى   

َ   ٣ اثِاٍ ٧بي َٝسجظ ثب آٟ ١ؾيد   ٧DSSبي دٚشيجب ٟ سٞٞيٜ ٕيَي  ٖشٜٕي ٛ َ ٕدوز اىدِاٍ ٣ ١د

 ٧ب ٝي ثبٙي .  اىِاٍ
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١شيؼ٦ كبٝ٘ اُ اي٠ ٍٖٞز دبي٦ ٧بي ث١َب٦ٝ ٍيِي ٍا ثَاي سٞٞيٜ ٕيَي ٧بي آسي ْٙ٘ 

آهايؼ عٌذي اعت تزاي تحقق تَعؼِ پايذار فضايي كِ هجوَػِ اّـذاف،  ٝي ى٧ي . ىٍ ٣اٍـ 

يغي راّثزدّا، عياعتْا ٍ تزًاهِ ّاي اجزايي اعتاى را در اتؼاد اقتقادي، اجتواػي، سيغت هح

عجيقي إز ثب ف٢بيز ث٦ ىٕشيبثي ث٦ ٕيٞبي ٍبث٘ ك٤ٞٗ ٣ ثب٥٤َٙ اُ إدشبٟ ىٍ  در تز هي گيزد.  

َٙايظ آسي ٝي س٤اٟ آٟ ٍا ثب ٕبيَ ه٤ٞٝيبر اٍشٞدبىي ، اػشٞدبفي  سلدز ٝديٗ ٧دبي ّٞدي       

١يِ آ٤ُٝى . ْٙ٘ ُيَ ؿ١٤ٖٖي اٍسجبط اػِاي  ٍا  آٝيوز ٣ىٍ في٠ كبٗ َٙايظ ٤ٝىَيز ث١َب٦ٝ ٧ب

 .شٜ دٚشيجبٟ سٞٞيٜ ٕيَي ٍا ١ٚبٟ ٝي ى٧ي يِ ٕيٖ

 
 (: واستشي اساضي دس ضشايظ آتي6-5ضىل)

 

 
 

ٝي س٤اٟ ثب سْيد٦ ثدَ     ٧DSSٞب١غ٤ٍ ٦ّ ىٍ س٤ٞيَ ١يِ ىيي٥ ٝي ٤ٙى ثَإبٓ ٝل٤ٍيز 

دبيٖب٨٧بي اعالفبر س٤ٝييي ٣ دبيٖب٨٧بي اعالفبر ْٝب١ي ٣ ثَ إبٓ ٝيٗ ٧بي ٢ٝبٕدت ١ٖدجز   

 ٘ َُٕٝي٠ اٍياٛ ٤ٞ١ى .ث٦ ث١َب٦ٝ ٍيِي ىٍ آٝبي

ثقي اُ اي٠ َٝك٦ٚ ٝي ثبٙي ٦ّ ث١َب٦ٝ ٍيدِاٟ ٣ سٞدٞيٜ ٕيدَاٟ ثدب كٞد٤ٗ ثد٦ آهدَي٠        

ىٕشب٣ٍى٧ب ٣ ثب اٍسجبعي ٦ّ ث٦ ِّٞ ىا١٘ ه٤ى ٣ ثبُ ثَ إبٓ ٝيٗ ٧ب ثٍََاٍ ٝي ٕب١ُي ا١قغبه 

 دٌيَي ٣ ىٍٝي ٤ٝىَيز ث١َب٦ٝ ٧ب ٍا ىٍ َٙايظ آسي ٝلِ ٝي ٢١ُي .
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 (6-6ضىل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثَ إبٓ ٝيٗ ٧بي ًَّ ٙي٥ ىٍ ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ اٍاي٦ ٙي٥ اٍياٛ ث٦ سقيي٠ س٤اٟ َُٕٝي٠ ٣ 

اٍاي٦ ٝيٗ ٧بي هبٛ ىٍ ُٝي٦٢ ّبثَي ٧بي َٝسـ ٣ ّٚب٣ٍُي ، ػ٢ٖٚياٍي ، ٙيالر  ٣ آثِيبٟ ، 

 ا٤ّس٤ٍيٖٜ ٣ ... َٕىيي .

سقياٍي ٣ ٧ٞـ٢ي٠ الُٛ ث٦ ًَّ إز ٝيٗ ٧بي اٍاي٦ ٙي٥ ىٍ ُٝي٦٢ ّٚب٣ٍُي ٣ َٝ

ػ٢ٖٚياٍي ىاٍاي ٣ػ٥٤ ٝٚشَّي ثب يْييَٖ ٝي ثب٢ٙي ثيي٠ ٝي٤٨ٛ ٦ّ ٝيٙي ٦ّ اُ آٟ اٍاضي 

٢ٝبٕت ثَاي عج٦َ يِ س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُي كبٝ٘ ٝي َٕىى ٝي س٤ا١ي ثَاي عجَبر ى٣ ٣ ٦ٕ ٣ د٢غ 

يبثي ثب ٝيٗ ٧بي  س٤ا١ٟيِ ٢ٝبٕت ثبٙي . ثيي٠ ٤ٍٝر ٝٚوٜ ٝي َٕىى ٦ّ ىٍ ٍاثغ٦ ثب 

٤ّيِ ّٚب٣ٍُي ٧ٞذ٤ٙب١ي ثي٠ ٝيٗ ٧ب ىيي٥ ٝي ٤ٙى ٣ ث٦ ٧ٞي٠ ػ٨ز ٧َ ٝيٗ ثغ٤ٍ ا٤ّٙ

 ػيإب٦١ س٤ا١يبثي َٕىيي ٣ ىٍ ثب١ِ اعالفبر ًهي٥َ َٕىيي .
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ىٍ ا١ش٨ب ثَ إبٓ الي٦ ٧بي اعالفبسي ٦ّ كبٝ٘ اػَا ٝيٗ ٝي ثب٢ٙي سٚييٌ َّٝت ث٦ 

ٝيٗ ٧ب    ٤ٙPriorityيز ٣اِّٞ ا٤ٍٖٙيشٜ ٧بي َّٝت ٤ٍٝر دٌيَىز ٣ ىٍ سٚييٌ ا١ؼبٛ ٙي٥ 

 ١يِ ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ ٙي .

ٙي٥٤ سَٚيٌ ٍٕشَي ثَ ٝج٢بي ٝلبٕجبر ٤ٕٚٗ ث٦ ٤ٕٚٗ ٍا ١ٚب ٟ  #6-7ٙٞب٥ٍ$ْٙ٘ 

 ى٧ي . ٝي

 
 (: ضیَُ تلفیك سستشي تشهثٌاي هحاسثات سلَل تِ سلَل6-7ضىل )

 

 
 
 

 

بٗ ٝٚوٜ إز اػَاي يِ ٝيٗ ٍيبضي ث٦ ٤ٍٝر ىيؼيشد  #6-7ْٙ٘ $٧ٞب١غ٤ٍ ٦ّ اُ 

١ٚدب١ي٢٧ي٥    "يـك  "يب ث٦ ثيب١ي س٤ٝيو ٝيَ ٣ يِ ا١ؼبٛ ٝي ٤ٙى ٦ّ ٤ٕٚٗ ٧بي ىاٍاي َٝبىيَ

"True". ث٤ىٟ ٝيٗ ٣ اْٝبٟ ٣ػ٤ى آٟ س٤اٟ ىٍ آٟ ٤ٕٚٗ ٧ٖش٢ي 
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 (6-2خذٍل)

 
 (6-3خذٍل)

 
 

 

١ٚبٟ ى٢٧ي٥ ١ْبر ٨ٝٞي ٝي ثب٢ٙي . ا٣ٗ اي٦ْ٢ ػيا٣ٗ ثدبال ١ٚدبٟ    #6-٣3  6-2$ػيا٣ٗ 

ي س٤ا٨١ب ٣ ث١َب٦ٝ ٧ب ثَاي ث١َب٦ٝ ٍيِاٟ ٝغبثٌ ا٤ٖٙي افالٛ ٙي٥ ىٍ ىٕدش٤ٍاٙقٞ٘  ى٢٧ي٥ ا٤ٙيز ٧ب

ٝي ثب٢ٙي . ى٣ٛ اي٦ْ٢ ػيا٣ٗ ى٤ً ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ ىٍ ٧َ س٤اٟ سظجيز ٙي٥ ؿ٦ ّدبٍثَي ٧دبيي   
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٤ٙيشي ٝي ثبٙي .ثَ ٧ٞدي٠ إدبٓ   ٣٣ػ٤ى ىا١ٍي ٣ ٤ٕٛ اي٦ْ٢ ٧َ ّبٍثَي ىاٍاي ؿ٦ س٤ا١ي ٣ ثب ؿ٦ ا

ُ س٤ا٨١بي ٝوشٚو كبٝ٘ ٙي٥ إز ّد٦ ٕديٞبي آسدي ٕدَُٝي٠ ٍا ىٍ ٍاثغد٦ ثدب       ٦َٚ١ سَّيجي ا

بٍثَي ٧بي اهشٞبٛ يبىش٦ ثَاي ىقبٙيز ٧بي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي ٣ ػ٢ٖٚدياٍي ١ٚدبٟ   دددددّ

 ى٧ي .ٝي
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 : ًتايح اسصياتي تَاى اوَلَطيه دس استاى اسدتیل 2-6

 

 : تؼییي تَاى اوَلَطيه تشاي خٌگلذاسي 1-2-6

 

٦ ث٦ ٝيٗ اٍاي٦ ٙي٥ ثَاي سقيي٠ س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ثَاي ػ٢ٖٚياٍي ىٍ ايد٠ ٝغبٙقد٦،   ثب س٤ػ 

ػ٨ز سقيي٠ س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيْي ٣اكي ثَاي إشيبى٥ َُٕٝي٠ اُ ػ٢ٖٚياٍي، َٝى٢ؾَ اُ س٤اٟ ٣ ىٍػ٦ 

َٝم٤ثيز ٣اكي ثَاي ٧َ ّبٍثَي ىيَٖ، ثب س٤ػ٦ ث٦ اي٠ ٦ّ ىٍ ٧َ ٧يز ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي اٍاي٦ ٙي٥ 

ػ٢ٖٚياٍي، ٝقيبٍ اٝٚي ىٍ ثدي٠ ٝقيب٧ٍدبي اٍايد٦ ٙدي٥ ىٍ ّٚيد٦ عجَدبر، ىاٙدش٠        ثَاي ّبٍثَي 

٧يـ٦١٤ٖ ٝلي٣ىيشي ثَاي ٍٙي ػ٢ٖ٘ سؼبٍسي ٣ ٣ػ٤ى ٦١٤ٕ ٧بي ىٍهشي ػبٝق٦ / سيخ ٕيب٧ي ثدب  

ٙبهٜ ٍٙي هيٚي ُاى ٣ ؿ٤ة سؼبٍسي ثب اٍُٗ ىٍػ٦ يِ ٝي ثبٙي، ٌٙا اي٠ ٝٚب٣ٍ ثب س٤ػد٦ ثد٦   

ٝلي٣ىيز هيٚي ٙييي ثَاي ٍٙي ػ٢ٖ٘ سؼبٍسي ث٦ ف٢د٤اٟ ٣يْٕدي   اي٠ اَٝ ٣ ىاٙش٠ َُٕٝي٠ ثب 

ٙبهٜ ثَاي سقيي٠ ىٍػ٦ اي٠ ّبٍثَي ٣ دٔ اُ آٟ ىاٍا ث٤ىٟ فٞي٥ ٙبه٨ٞبي سقيدي٠ ٙدي٥ ىٍ   

عج٦َ ٧يز ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ثَاي ا١ؼبٛ ّبٍثَي ػ٢ٖٚياٍي، ثَاي ايد٠ ّدبٍثَي ىٍ ٕدغق إدشبٟ     

ثَاثدَ ثدب    7ثدب ه٤ٞٝديبر ٢ٝديٍع ىٍ عجَد٦     آٟ  ٍا ا١شوبة ٤ٞ١ى٥ ٦ّ ٣ٕدقز   7اٍىثي٘، عج٦َ 

٧ْشبٍ ثَآ٣ٍى َٕىيي٥ إز. ػ٨ٖٚ٢بي ٣اٍـ ىٍ اي٠ إشبٟ ث٦ ىٙي٘ ىاٙش٠ د٤ٙد٘ ثدب    6/59495

 سَاّٜ ّٜ ٣ ٍٙي ٣ٍيٚي ١بؿيِ، فٞيسبً ثَاي كيبؽز َُٕٝي٠ ٙبٝ٘: 

كيبؽز هبُ ٣ ػ٤ٕٚيَي اُ ىَٕبي٘ ٣ ىقبٙيز ٧بي آثويِىاٍي ٝي س٤ا١ي ٤ٍٝى إشيبى٥  

 3ٍ ٕيَى. ػ٢ْٖٚبٍي عجَبر سؼبٍسي فبٙي، سؼبٍسي َٝم٤ة ٣ سؼبٍسي ه٤ة ٣ كشي ّٜ ٣ ىٍػ٦ ٍَا

 ىٍ س٤اٟ َُٕٝي٠ ٤ٍٝى ثٍَٕي ٣ػ٤ى ١ياٍى. 

# ٣ٕقز س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ثَاي ّبٍثَي ػ٢ٖٚياٍي ٣ ٕبيَ ّبٍثَي٨ب 6-5ىٍ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $ 

 اٍاي٦ ٙي٥ إز. 

 ػ٢ٖٚياٍي ٍا ١ٚبٟ ٝي ى٧ي. # ١يِ ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّبٍثَي  6-٦َٚ١5 ٙٞب٥ٍ $ 
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 :تؼییي تَاى اوَلَطيه تشاي واستشيْاي وطاٍسصي ٍ هشتؼذاسي2-2-6

 

عج٦َ س٤اٟ إز. عجَبر يِ، ى٣  7ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقياٍي، ١ٚبٟ ى٢٧ي٥  

٣ ٦ٕ ١ٞبيب١َٖ ّٚز آثي، ثبمجب١ي ثب آثيبٍي، ىاٝذ٣ٍَي، َٝمدياٍي ٣ ١ُجد٤ٍىاٍي ٧ٖدش٢ي. عجَد٦     

١ٞبيَٖٚ ّٚز ىيٜ، ثبمجب١ي ثي٣ٟ آثيبٍي، ىاٝذ٣ٍَي، َٝمياٍي، ١ُجد٤ٍىاٍي ٣ َٝسقدياٍي    ؿ٨بٍ،

١ٞبيب١َٖ ّٚز ىيٜ، ثبمجب١ي ثي٣ٟ آثيبٍي، ىاٝذ٣ٍَي، َٝمياٍي ٣  5$ىٍػ٦ يِ# ٝي ثبٙي. عج٦َ 

١ُج٤ٍىاٍي ٣ َٝسقياٍي $ىٍػ٦ ى٣# ٝي ثبٙي. عج٦َ ٙ٘ ١ٞبيَٖٚ َٝسقياٍي ضقيو، ١ُج٤ٍىاٍي، 

 ١ٞبيَٖٚ ؿَاي كيبر ٣ك٘ ٝي ثبٙي. 7سَا٨ٕب ٣ ؿَاي كيبر ٣ك٘ ث٤ى٥ ٣ عج٦َ  ثبمجب١ي ىٍ

الُٛ ث٦ ًَّ إز، اػَاي ّبٍثَي٨بي عجَبر د٢غ، ٙ٘ ٣ ٧يدز إدَ اُ ١ؾدَ اٍشٞدبىي      

اػشٞبفي ث٦ ٝالف ىٍ َُٕٝي٠ ٧بي ثب س٤اٟ عج٦َ ؿ٨بٍ سب يِ اُ ١ؾدَ ا٤ّٙد٤ّيْي ثبٙد٢ي اْٝدبٟ     

 دٌيَ إز. 

َ يِ اُ ٧يز ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّبٍثَي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسـ ثب س٤اٟ ػ٨ز ثٍَٕي ٣ سغجيٌ ٧ 

َُٕٝي٠، ثب ٝٚوٜ ٤ٞ١ىٟ ٝقيب٧ٍب ٣ ٙبه٨ٞبي ٤ٍٝى ٍج٤ٗ اي٠ ٝٚب٣ٍ، ٧َ يِ  اُ عجَبر ثَاي 

يْي اُ ّبٍثَي٨بي ّٚب٣ٍُي ٣ يب َٝسـ ٤ٍٝى اٍُيبثي ٍَاٍ ٕيز ٣ ٖٝبكز ٧َ يِ اُ اي٠ ّبٍثَي٨ب 

٦ّ َٝاك٘ ّبٍ ٣ ١شبيغ كبٝ٘ اُ آٟ ث٦ َٙف ُيَ اٍاي٦ ٝدي  ىٍ ٧َ يِ اُ ٝيٗ ٧ب ث٦ ىٕز  آٝي 

 َٕىى. 

 

 عثقِ يك  -

ىٍ اي٠ عج٦َ، َُٕٝي٠ ٖٝشقي ّٚز ٢ٝؾٜ ىَآ٣ٍى٥ ٧بي ّٚب٣ٍُي $مدالر، ىا١د٦ ٧دبي     

٣ٍم٢ي، ٕجِي٨ب، ٝييي ػبر ٣ ف٤ٚى٦# يب ثبمجب١ي ىَٚى٥ $ٕ٘ ٣ ٝي٥٤# ٣ ٧ٜ ؿ٢ي٠ ٖٝدشقي ثَددبيي   

ي إز. اي٠ َُٕٝي٠ ثب آثيبٍي ٝي س٤ا١ي ثبالسَي٠ س٤ٙيي ٍا ىاٙش٦ ىاٝذ٣ٍَي، َٝمياٍي ٣ ١ُج٤ٍىاٍ

 ثبٙي. 

 ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ عج٦َ ث٢يي س٤اٟ عج٦َ يِ، اٍياٝبسي ث٦ َٙف ُيَ ث٦ ا١ؼبٛ ٍٕيي٥ إز. 

ىٍٝدي ىٍ ٕيٖدشٜ    5$اٙو#: ثَإبٓ ٦َٚ١ ٙيت اٍاضدي، ّٚيد٦ اٍاضدي ىاٍاي ٙديت ّٞشدَ اُ      

 ي. اعالفبر ػنَاىيبيي ػيإبُي ٣ ا١شوبة َٕىي

$ ة #: ٝٚوٞبر اٍٚيٞي ٤ٍٝى س٤ػ٦ ٍَاٍ َٕىز ٣ ١َبعي اُ إدشبٟ ّد٦ اُ ١ؾدَ اٍٚيٞدي، اْٝدبٟ      

ّٚز سقياى ُيبىي اُ ىَآ٣ٍى٥ ٧بي ّٚب٣ٍُي ٍا ٝي ى٢٧ي ٣ اُ ٝلي٣ىيز ّٞشَي ٝب٢١دي  

َٕٝبُىٕي ٣ يب ع٤ٗ ٣ٍيٚي ٕيب٥ ثَه٤ٍىا١ٍي ػيإبُي َٕىيي. ٙدبهٜ اٍٚيٞدي ىٍ ايد٠    

 ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ٍَاٍ َٕىز. ٣12 ثي٘ اُ  12ظ ٕبٙيب٦١ ٍاثغ٦، ٣ػ٤ى ىٝبي ٝش٤ٕ
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$ ع #: ٢ٝبثـ آة ٤ٝػ٤ى ٤ٍٝى ثٍَٕي ٍدَاٍ َٕىدز ٣ ٢ٝدبعَي ّد٦ ىاٍاي ٢ٝدبثـ آة ٕدغلي ٣       

سدب ى٥   6ُيَُٝي٢ي ث٤ى١ي، ػيإبُي ٙي١ي. ٙبهٜ ٝيِاٟ آة ٤ٝػ٤ى ىٍ اي٠ ٍاثغ٦ ٣ػ٤ى 

 ٧ِاٍ ٝشَْٝقت ىٍ ٧ْشبٍ آة ىٍ ٕبٗ ث٤ى٥ إز. 

عَك٨بي س٤ٕق٦ ٢ٝبثـ آة ٤ٍٝى ثٍَٕي ٍَاٍ َٕىز ٣ ٢ٝبعَي ٦ّ ىاٍاي عَك٨بي س٤ٕق٦ $ ى  #: 

آثيبٍي ٧ٖش٢ي ٣ ىٍ َٙايظ آسي ٝي س٤ا٢١ي آة ٤ٍٝى ١يبُ ١جبسبر ٍُافي ٍا سدبٝي٠ ١ٞبي٢دي،   

 ٝٚوٜ ٣ ػيإبُي َٕىيي١ي. 

٣ ىٍ  َإبٓ ٝٚوٞبر اٍاضي، ّٚي٦ سيخ ٧ب ٣ ٣اكي٧بي اٍاضي ٤ٍٝى ثٍَٕي ٍَاٍ ٍىدز $ ٣  #: ث

ث٦ ف٤٢اٟ ٙبهٜ ثَاي ٢ٙبٕبيي اٍاضي ٢ٝبٕت ثدَاي   ٨١4.1بيز ٣ػ٤ى آة ٣ ٣اكي اٍاضي 

اي٠ عج٦َ ا١شوبة َٕىيي ٣ ثَاي٠ إبٓ ٣ ٣ٍي٨ٜ ٌٕاٍي الي٦ ٧بي اعالفبسي ى٤ً ىٍ ٝليظ 

GIS  ٟ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ يٖب٨١بي ُيٖز ٝليغي ٦ّ ىاٍاي ٝٚو٦ٞ ى٤ً ث٤ى١ي ػيإبُي ٣ س٤ا

 ي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسـ ٝٚوٜ َٕىيي١ي. َُٕٝي٠ ثَاي ّبٍثَي٨ب

٧ْشدبٍ   6/11632 بٓ ١شبيغ ث٦ ىٕز آٝي٥، ىٍ ٝؼٞد٤ؿ  ىٍ َُٕٝي٠ ٤ٍٝى ثٍَٕي ثَإ 

اٍاضي ىاٍاي ٝٚوٞبر ى٤ً ث٤ى٥ ٣ ىٍ عج٦َ يِ ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ثَاي ّبٍثَي ٍُافز آثي ٍَاٍ 

 # اٍاضي ٣اٍـ ىٍ اي٠ عج٦َ ٍا ١ٚبٟ ٝي ى٧ي.6-6ٙٞب٥ٍ $ ٝي ٕي١َي ٦َٚ١
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 عثقِ دٍ  -

ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ عج٦َ ث٢يي اٍاضي ىٍ س٤اٟ ى٣، ٧ٞب٢١ي عج٦َ يِ اٍياٝبسي ث٦ َٙف ُيَ ٤ٍٝر  

 َٕىز. 

 ٕشبٟ ػيإبُي ٣ ٢ّبٍ ٌٕاٍى٥ ٙي.$اٙو#: اٍاضي عج٦َ يِ اُ ٝلي٣ى٥ ا

 ىٍٝي ػيإبُي ٣ ا١شوبة َٕىيي١ي.  8$ ة #: ىٍ ثبٍيٞب١ي٥ اٍاضي إشبٟ عجَبر ٙيت سب 

ػيإدبُي ٣   5.1 ,4.5.1 ,4.3 ,4.2 ,٧4.1ب ٣ ٣اكي٧بي اٍاضي، ٣اكي٧بي اٍاضدي  $ ع #: اُ ٦َٚ١ سيخ 

ا١شوبة َٕىيي١ي ٣ اي٠ ٣اكي٧بي اٍاضي ث٦ ف٤٢اٟ ٙبهٜ سد٤اٟ ٕدَُٝي٠ ىٍ ايد٠ عجَد٦     

 دٌيَٗ ٍَاٍ َٕىش٢ي. ٤ٍٝى 

 10$ ى  #: ٦َٚ١ ٧بي اٍٚيٞي ٤ٍٝى ثٍَٕي ٍَاٍ َٕىز ٣ ٢ٝبعَي ٦ّ ىاٍاي ىٝبي ٝش٤ٕظ ٕدبال٦١  

 ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ث٤ى١ي، ا١شوبة َٕىيي١ي.  10ٕب١شي َٕاى ٣ ثي٘ اُ  ىٍػ٦

$ ٣  #: ٝلي٣ى٥ اٍاضي ّد٦ ىاٍاي ٢ٝدبثـ آة ٕدغلي ُيَُٝي٢دي ٧ٖدش٢ي، ا١شودبة ٣ ػيإدبُي        

 َٕىيي١ي. 

$ ٧د #: ٝلي٣ى٥ اٍاضي ٦ّ ىاٍاي عَك٨بي ٝغبٙقبسي ٣ اػَايي س٤ٕدق٦ ٢ٝدبثـ آة ٣ ٙدج٦ْ ٧دبي     

 يإبُي َٕى١ي. آثيبٍي ٧ٖش٢ي، ا١شوبة ٣ ػ

سالٍدي ىاى٥   GIS$ ي #: ىٍ ٨١بيز الي٦ ٧بي اعالفبسي ى٤ً ثب يٖب٨١بي ُيٖز ٝليغي ىٍ ٝلديظ  

 ٙي ٣ ثب ا١شوبة ٙبهٜ ٣اكي٧بي اٍاضي، س٤اٟ َُٕٝي٠ ثَاي اي٠ عج٦َ ٝٚوٜ َٕىيي. 

٧ْشبٍ اٍاضدي ىاٍاي ٝٚوٞدبر ىد٤ً ثد٤ى٥ ٣ ىٍ      96691ىٍ ٝؼ٤ٞؿ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘،  

# اٍاضدي  6-7ا٤ٙ٤ّّيْي ثَاي ّبٍثَي ٍُافز آثي ٍَاٍ ٝي ٕي١َدي ١َٚد٦ ٙدٞب٥ٍ$    عج٦َ ى٣، ٝيٗ

 ٣اٍـ ىٍ اي٠ عج٦َ ٍا ١ٚبٟ ٝي ى٧ي.
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  عثقِ عِ -

ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ عج٦َ ث٢يي َُٕٝي٠ ثَاي سقيي٠ س٤اٟ ىٍ اي٠ عجَد٦، اٍدياٝبسي ثد٦ ٙدَف ُيدَ       

 ٤ٍٝر دٌيَىش٦ إز. 

 ١ي. $اٙو#: عجَبر يِ ٣ ى٣ اُ ٦َٚ١ إشبٟ كٌه َٕىيي

 8$ ة#: ىٍ ثبٍيٞب١ي٥ اٍاضي إشبٟ، ثَإبٓ ٦َٚ١ ٙيت اٍاضي، ّٚي٦ اٍاضي ىاٍاي ٙيت ّٞشَ اُ 

 ىٍٝي ا١شوبة َٕىيي١ي. 

$ ع #: ىٍ اٍاضي ػيا ٙي٥، ّٚي٦ اٍاضي ٍا ٦ّ ىاٍاي ٝٚوٞبر ٣ ىٍ عج٦َ ث٢يي٨بي ٍجٚي ا١شوبة 

 ١ٚي٥ ث٤ى١ي، ٢ٙبٕبيي َٕىيي١ي. 

١يِ ث٦ اٍاضي ا١شوبة ٙي٥ اضبى٦ ٣ ث٦ ف٤٢اٟ ٙدبهٜ   ٣7.1  7.5$ ى  #: اٍاضي ٣اكي٧بي اٍاضي 

 سقيي٠ س٤اٟ اي٠ عج٦َ ث٢يي دٌيَىش٦ َٕىيي١ي. 

$ ٣  #: اُ ٦َٚ١ ٧بي اٍٚيٞي ٝلي٣ى٥ إشبٟ، ّٚي٦ اٍاضي ٦ّ ىٍ اٍٚيٜ ىاٍاي ىٝبي ٝش٤ٕظ ٕدبال٦١  

 ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ٣ ثي٘ اُ آٟ ث٤ى١ي ػيا ٙي١ي.  5

سيْيِ ٙي٥، ٢ٝبعَي ٦ّ ىاٍاي ٢ٝبثـ آة ٕدغلي ٣ ُيَُٝي٢دي ٧ٖدش٢ي    $ ٧د #: ىٍ ٝلي٣ى٥ ٧بي 

 ا١شوبة ٣ ػيإبُي ٙي١ي. 

$ ي #: ثَإبٓ عَك٨بي س٤ٕق٦ ٢ٝبثـ آة، ٝلي٣ى٥ ٧بيي ٦ّ ىٍ آي٢ي٥ ىٍ آ٨١ب اْٝدبٟ ٕٖدشَٗ    

 اٍاضي آثي ٣ػ٤ى ىا١ٍي، ا١شوبة ٣ ػيا ٙي١ي. 

٣ ثدب   GISٖدز ٝليغدي ىٍ ٝلديظ    ٨١بيشبً ثب ٣ٍي٨ٜ ٌٕاٍي الي٦ ٧بي ى٤ً ثب يٖب٨١بي ُي 

 ا١شوبة ٙبهٜ ٣اكي٧بي اٍاضي، س٤اٟ َُٕٝي٠ ثَاي اي٠ عج٦َ ٝٚوٜ َٕىيي. 

٧ْشدبٍ ىٍ عجَد٦ ٕد٦ ٝديٗ      2/101959ثَاي٠ إدبٓ ىٍ ٝؼٞد٤ؿ ىٍ إدشبٟ اٍىثيد٘      

 ا٤ٙ٤ّّيْي ثَاي ّبٍثَي ٍُافز آثي ٍَاٍ ٝي ٕي١َي. 

 ٝي ى٧ي. # اٍاضي ٣اٍـ ىٍ اي٠  عج٦َ ٍا ١ٚب6ٟ-٦َٚ١8 ٙٞب٥ٍ $ 
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 عثقِ چْار  -

ثَاي سقيي٠ س٤اٟ َُٕٝي٠ ىٍ اي٠ عج٦َ ١يِ ٧ٞب٢١ي عجَبر يِ ٣ ى٣ ٣ ٦ٕ، اٍدياٝبسي ثد٦    

 َٙف ُيَ ٤ٍٝر َٕىز: 

$اٙو#: اٍاضي عج٦َ يِ، ى٣ ٣ ٦ٕ اُ د٦٢٨ ثٍَٕي٨ب ٢ّبٍ ٌٕاٍى٥ ٙي٥ ٣ ىٍ ٝبثَي اُ اٍاضي إدشبٟ،  

يي٠ س٤اٟ اٍاضدي ايد٠ عجَد٦ ا١شودبة     ىٍٝي ث٦ ف٤٢اٟ ٙبهٜ سق 12سب  8اٍاضي ثب ٙيت 

 َٕىيي١ي. 

ا١شودبة    C.1, C.2,C.3,5.1,4.5/1,4.2,4.1,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6,3.7,7.1,7.5$ ة #: ىٍ اٍسجبط ثب هبُ، ٣اكي٧بي اٍاضي 

 َٕىيي. 

 ٝيٚي ٝشَ ىٍ ٕبٗ ػيإبُي ٙي:  400$ ع #: ٝلي٣ى٥ ٧بي ىاٍاي ثبٍٗ ثي٘ اُ 

٣ ٝيِاٟ ثبٍٗ ٣ ٣ٍي٨ٜ ا١دياُي اليد٦ ٧دبي ىد٤ً ثدب       ثب س٤ػ٦ ث٦ ٙبه٨ٞبي ىٍٝي ٙيت 

ّدبٍي  ، س٤اٟ اي٠ ٕدَُٝي٠ ىٍ عجَد٦ ؿ٨دبٍ ثدَاي َٝسدـ      GISيٖب٨١بي ُيٖز ٝليغي ىٍ ٝليظ 

ىٍٝدي ٣ ثدب    15سدب   12# اٍاضدي ثدب ٙديت    6-٢ٝ9بٕت سٚويٜ ىاى٥ ٙي٥ إز. ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ $

عجَد٦ سقيدي٠ ٣    ٝٚوٞبر ث٢ي٧بي ة ٣ ع ث٦ ف٤٢اٟ اٍاضدي ٢ٝبٕدت ثدَاي َٝسقدياٍي ىٍايد٠     

 ػيإبُي َٕىيي.

٧ْشدبٍ ثدَاي ّدبٍثَي ىيدٜ ٣      8/38240ثيي٠ سَسيت ، ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ، ىٍ ٝؼٞد٤ؿ   

 ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ٍَاٍ ٝي ٕي١َي.  ٧4ْشبٍ ثَاي ّبٍثَي َٝسـ ىٍ عج٦َ  1/18026

 اٍاضي ٣اٍـ ىٍ اي٠ عج٦َ ث٦ دي٤ٕز اٍاي٦ َٕىيي٥ إز.   #6-٦َٚ١10 ٙٞب٥ٍ$ 
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 پٌج  عثقِ -

 ثَاي سقيي٠ اي٠ عج٦َ ١يِ: 

 ػيإبُي ٣ اُ ٕغق إشبٟ ٢ّبٍ ٌٕاٍى٥ ٙي١ي.  ٣4  3، 2، 1$اٙو#: د٦٢٨ ٧بي ثب س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ 

ىٍٝي ا١شوبة َٕىيي١ي ٦ّ ايد٠ ٙديت ٙدبهٜ سقيدي٠ اٍاضدي       12سب  8$ ة #: اٍاضي ثب ٙيت 

 ىاٍاي س٤اٟ ثَاي اي٠ عج٦َ ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ ٙي٥ إز. 

 ا١شوبة َٕىيي١ي.  4بي اٍاضي ثب ٝٚوٞبر عج٦َ $ ع  #: ٣اكي٧

ٝيٚي ٝشَ ىٍ ٕبٗ ػيا ٙي١ي ٦ّ اي٠ ٝيِاٟ ثبٍٗ ١يِ  400$ ى  #: ٝلي٣ى٥ ٧بي ثب ثبٍٗ ّٞشَ اُ 

سدب    12يْي ىيَٖ اُ ٙبه٨ٞبي سقيي٠ س٤اٟ َُٕٝي٠ ثَاي اي٠ عج٦َ إز. اٍاضي ثب ٙيت 

ٍايد٠ عجَد٦ ػيإدبُي    ىٍٝي ٣ ٝٚوٞبر ث٢ي٧بي ع ٣ ى ٢ٝبٕت ثدَاي ٝشقدياٍي ى   15

َٕىيي. ثيي٠ سَسيت ثب س٤ػ٦ ث٦ ٤ٝاٍى ى٤ً اٌَّٙ ٣ ٣ٍي٨ٜ ا١ياُي الي٦ ٧بي ى٤ً ثب يٖب٨١بي 

، س٤اٟ اي٠ َُٕٝي٠ ىٍ عج٦َ ؿ٨بٍ ثَاي ّبٍثَي َٝسدـ ، ىٍ  GISُيٖز ٝليغي ىٍ ٝليظ 

٧ْشبٍ ثَاي  ٧1/176532ْشبٍ ثَاي ّبٍثَي ىيٜ ٣  7/256717إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ ٝؼ٤ٞؿ 

َي َٝسـ ىٍ عج٦َ د٢غ، ٝديٗ ا٤ّٙد٤ّيْي ّبٍثَي٨دبي ّٚدب٣ٍُي ٣ َٝسقدياٍي ٍدَاٍ       ّبٍث

 ٕي١َي.  ٝي

 #  اٍاضي ٣اٍـ ىٍ اي٠ عج٦َ ٍا ١ٚبٟ ٝي ى٧ي. 6-٣12 $ # 6-٦َٚ١11 ٧بي ٙٞب٥ٍ $ 
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 عثقِ ؽؼ  -

اٍاضي ٣اٍـ ىٍ اي٠ عج٦َ دٔ اُ ٢ّبٌٍٕاٍي اٍاضي عجَبر يِ، ى٣ ، ٦ٕ ، ؿ٨بٍ ٣ د٢غ ىٍ  

 30سدب   15بٍيٞب١ي٥ اٍاضي إشبٟ ثب ى١ٍؾَ َٕىش٠ ى٣ ٙبهٜ ىٍٝي ٙيت ّد٦ ىٍ ايد٠ اٍاضدي    ث

ىٍٝي ٝي ثبٙي ٣ س٤اٟ ّٜ َُٕٝي٠ ثَاي ١ُج٤ٍىاٍي ٣ ثبمجب١ي ثب سَآ ث٢يي ٣ ٧ٜ ؿ٢دي٠ سد٤اٟ   

 ثٖيبٍ ّٜ اي٠ اٍاضي ثَاي َٝسقياٍي اٍُيبثي َٕىيي١ي. 

اٍدـ ىٍ ايد٠ عجَد٦ ىٍ إدشبٟ اٍىثيد٘      ثيي٠ سَسيت، ثب س٤ػ٦ ث٦ اي٠ ى٣ ٙبهٜ، اٍاضي ٣ 

# اٍاضي ٣اٍدـ  6-٧13ْشبٍ ٍا ىٍ ثَٝي ٕي١َي ٦ّ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ$ 7/635345ٝؼ٤ٞفبً ٕغلي ثَاثَ 

 ٍا ١ٚبٟ ٝي ى٧ي.
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 عثقِ ّفت  -

ىٍٝدي ثد٤ى٥ ٣ ثدَاي َٝسقدياٍي ٣      30اٍاضي ٣اٍـ ىٍ اي٠ عج٦َ ىاٍاي ٙديت ثدي٘ اُ    

٣ ؿَاي كيبر ٣ك٘ سد٤اٟ ىاٍى. ايد٠ عجَد٦ ٕدبيَ      ّٚب٣ٍُي ٢ٝبٕت ١ج٤ى٥ ٣ س٨٢ب ثَاي كيبؽز

اٍاضي ٣اٍـ ىٍ إشبٟ ث٦ إشظ٢بي ٧َ٨ٙب، ىٍيبؿ٦ ٧ب، سبٕيٖبر ٢ٝقشي، ٣ ث١٣َِىٕي٨بي ٕد٢ٖي ٍا  

 ىٍ ثَٝي ٕيَى. 

٧ْشبٍ ٍا ىٍ  360157اٍاضي ٣اٍـ ىٍ اي٠ عج٦َ، ٝؼ٤ٞفبً ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٖٝبكشي ثَاثَ  

ٟ ٦ّ ٕيش٦ ٙي ٖٝبكز ٧َ يِ اُ س٤ا٨١دبي ا٤ٙ٤ّّيدِ ىٍ   # ؿ٢ب6-4ثَٝي ٕي١َي ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ $ 

 عجَبر سقيي٠ ٙي٥ ىٍ ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيِ اي٠ ّبٍثَي ٍا ١ٚبٟ ٝي ى٧ي. 

 7# ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي ّبٍثَي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقدياٍي ٍا ىٍ  6-٧14ٜ ؿ٢ي٠ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ $ 

 عج٦َ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي. 

ٍ ٙدبٝ٘ ٙد٧َ٨ب ٣   ٧ْشدب  8/25198الُٛ ث٦ س٤ضيق إز ٦ّ ىٍ ٝؼ٤ٞؿ ٕدغلي ثَاثدَ    

 سبٕيٖبر ٢ٝقشي، ثٖشَ ٣ٍىهب٦١ ٣ ... ٝي ثبٙي. 

٣ ٝٚوٜ ٤ٞ١ىٟ اٍاضي  7سب  1دٔ اُ سقيي٠ س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ٍُافي ٣ َٝسقي ىٍ عجَبر  

٢ٝبٕت ثَاي ػ٢ْٖٚبٍي ٦َٚ١ سَّيجي س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ٍُافي ٣ َٝسقي ٣ ػ٢ٖٚدي س٨يد٦ ٙدي٥ ّد٦     

٥ ا٤ٙ٣يز ث٢يي س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ٍُافي، َٝسقدي ٣  # كبٝ٘ اي٠ ّبٍ ث٦ ٧َٞا 6-15ى٦َٚ١ٍ ٙٞب٥ٍ $

 ػ٢ٖٚي ٝي ثبٙي. 

 
 (: تَاى اوَلَطيه واستشيْاي خٌگلذاسي ، وطاٍسصي ٍ هشتؼذاسي تشاساس اٍلَيت تٌذي )ّىتاس(  6-4خذٍل )

 دسصذ هساحت استفادُ اص اساضي سديف

 7/0 6/11632 (1وطاٍسصي ٍ هشتؼذاسي )عثمِ  1

 4/5 96691 (2ِ وطاسصي ٍ هشتؼذاسي )عثم 2

 7/5 2/101959 (3وطاٍسصي ٍ هشتؼذاسي )عثمِ  3

 2/2 8/38240 (4وطاٍسصي )عثمِ  4

 1 1/18026 ( 4وطاٍسصي ٍ هشتؼذاسي )عثمِ  5

 4/14 7/256717 ( )دين واسي(5وطاٍسصي ٍ هشتؼذاسي )عثمِ  6

 9/9 1/176532 ( )هشتؼذاسي(5وطاٍسصي ٍ هشتؼذاسي )عیمِ  7

 7/35 7/635345 (6هشتؼذاسي )عثمِ  وطاٍسصي ٍ 8

 2/20 360157 (7وطاٍسصي ٍ هشتؼذاسي )عثمِ  9

 4/3 6/59495 (7خٌگلذاسي )عثمِ  10

 4/1 8/25198 سايش  11

 100 9/1780091 خوغ ول 
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 : تؼییي تَاى اوَلَطيه تشاي آتضي پشٍسي 3-2-6

 

ي٠ ثَاي اي٠ ّدبٍثَي، عجدٌ ٝديٗ    ثب س٤ػ٦ ث٦ ٙبه٨ٞبي ٤ٍٝى ١ؾَ ىٍ سقيي٠ س٤اٟ َُٕٝ 

٣ ثٍَٕي٨بي ٤ٍٝر َٕىش٦ س٤ٕظ ٝٚدب٣ٍ  « ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ ا١ؼبٛ ٝغبٙقبر»ا٤ٙ٤ّّيْي اٍاي٦ ٙي٥ ىٍ 

٧ْشدبٍ اُ اٍاضدي    5/109760ىٍ اٍسجبط ثب اي٠ ٙبه٨ٞب ىٍ ٕغق إشبٟ، ٝؼ٤ٞفبً ٕدغلي ثَاثدَ   

 ي. ٣اٍـ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ىاٍاي س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ثَاي آثِي د٣ٍَي ٝي ثب٢ٙ

# ، ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي َُٕٝي٠ ٢ٝبٕت ثدَاي آثدِي دد٣ٍَي ١ٚدبٟ     6-16ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ $ 

 ىاى٥ ٙي٥ إز. 
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 : تؼییي تَاى اوَلَطيه تشاي تَسؼِ ضْشي، سٍستايي ٍ صٌؼتي 4-2-6

 

ثب س٤ػ٦ ث٦ ٙبه٨ٞبي ٤ٍٝى ١ؾَ ىٍ ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي س٤ٕق٦ ٨َٙي، ٣ٍٕدشبيي ٣ ٝد٢قشي    

٣ ثٍَٕي٨بي ٝٚب٣ٍ، ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘، ٝؼ٤ٞفبً « قٞ٘ ا١ؼبٛ ٝغبٙقبرىٍ ىٕش٤ٍاٙ»اٍاي٦ ٙي٥ 

٧ْشبٍ ػ٨ز س٤ٕق٦ ٨َٙي، ٣ٍٕشبيي ٣ ٝد٢قشي ػد٣ِ اٍاضدي ٢ٝبٕدت      7/200979ٕغلي ثَاثَ 

 ٢ٙبٕبيي ٙي٥ إز. 

#، ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي س٤ٕق٦ ٨َٙي، ٣ٍٕشبيي ٣ ٝد٢قشي ٍا ١ٚدبٟ     6-١17َدددد٦ٚ ٙٞب٥ٍ $ 

 ى٧ي.    ٝي
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 :تؼییي تَاى اوَلَطيه تشاي تَسيسن 5-2-6

 

ػ٨ز سقيي٠ س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيْي َُٕٝي٠ ثَاي س٤ٍيٖٜ، ثب س٤ػ٦ ث٦ ٙبه٨ٞبي ٤ٍٝى ١ؾَ ىٍ  

٘ »سقيي٠ س٤اٟ َُٕٝي٠ ثَاي اي٠ ّبٍثَي، عجٌ ٝديٗ ا٤ّٙد٤ّيْي اٍايد٦ ٙدي٥ ىٍ      ٣ « ىٕدش٤ٍاٙقٞ

 ٞ ٤فددبً ٕددغلي ثٍَٕددي٨بي ٝدد٤ٍر َٕىشدد٦ ىٍ اٍسجددبط ثددب ايدد٠ ٙبهٞدد٨ب ىٍ ٕددغق إددشبٟ ٝؼ

٧ْشبٍ اُ اٍاضي ٣اٍـ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ػ٣َ ٢ٝبعٌ ٖٝشقي ّبٍثَي س٤ٍيٖدٜ  1/1728875ثدددَاثَ

 ثب٢ٙي. ٝي

ؿ٢بٟ ٦ّ ىٍ ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي اي٠ ّبٍثَي ًَّ َٕىيي٥، ا٤١اؿ سيدَع ثد٦ ى٣ ىٕدش٦ ٕد٥٣َ      

٤ّيْي ث٢يي َٕىيي٥ ٦ّ ٙبٝ٘ سيَع ٝشَِّٞ ٣ سيَع ٕٖشَى٥ ٝي ثبٙي ٦ّ ثَاي٠ إبٓ ٝيٗ ا٤ّٙ

 س٤ٍيٖٜ ثَاي سيَع ٝشَِّٞ ٣ سيَع ٕٖشَى٥ ٕبهش٦ ٙي٥ إز. 

ثب ىٍ ١ؾَ َٕىش٠ اي٠ ى٣ ىٕش٦ اُ ا٤١اؿ سيَع، ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘، ٢ٝبعٌ ٖٝشقي ثَاي  

# عج٦َ ث٢يي َٕىيي٥ ا١ي. ٢ٝبعٌ ٖٝشقي ثَاي سيَع ٝشَّٞدِ  2# ٣ $ 1سيَع ٝشَِّٞ ىٍ ى٣ عج٦َ $

٧ْشبٍ ٣ ٢ٝبعٌ ٖٝشقي ثَاي سيَع  2/163720ي٘، ٕغلي ثَاثَ ٣اٍـ ىٍ عج٦َ يِ ىٍ إشبٟ اٍىث

 ٧ْشبٍ ٍا ىٍ ثَٝي ٕيَى.  4/275366ٝشَِّٞ ٣اٍـ ىٍ عج٦َ ى٣ 

# ، عج٦َ ث٢يي َٕىيي٥ ّد٦  2# ٣ $ ٢ٝ1بعٌ ٖٝشقي ثَاي سيَع ٕٖشَى٥ ١يِ ىٍ ى٣ عج٦َ  $ 

ْشدب٣ٍ ٢ٝدبعٌ   ٧ ٢ٝ5/641906بعٌ ٖٝشقي ثَاي سيَع ٕٖشَى٥ ٣اٍـ ىٍ عج٦َ يِ، ٕغلي ثَاثَ 

 ٧ْشبٍ ٍا ىٍ ثَٝي َٕى.  647882ٖٝشقي ثَاي سيَع ٕٖشَى٥ ٣اٍـ ىٍ عج٦َ ى٣، ٕغلي ثَاثَ 

# ٝيٗ ا٤ٙ٤ّّيْي سيَع ٝشَِّٞ ٣ ٕٖدشَى٥ ىٍ   6-21# سب  $ 6-18ىٍ ٦َٚ١ ٧بي ٙٞب٥ٍ $ 

 ٧َ يِ اُ عجَبر ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز. 

 



 

 253 

 



 

 254 

 
 

 

  



 

 255 

 



 

 256 

 



 

 257 

 ي واستشيْاي هختلف: تؼییي اٍلَيت تٌاسة اساضي تشا3-6

   

دٔ اُ سقيي٠ س٢بٕت اٍاضي ثَاي ّبٍثَي٨بي ٝوشٚو ٙبٝ٘ عجَبر ٧يز ٕب١د٦ ّدبٍثَي     

ٝد٢قشي،   -ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقي ٣ سقيي٠ س٢بٕت اٍاضي ثَاي ّبٍثَي٨بي ػ٢ٖٚياٍي اٍاضي ٙد٨َي 

٢ٝبعٌ ٢ٝبٕت ثَاي سيَع ٝشَِّٞ الي٦ ٧بي ٝوشٚو ٣ٍي٨دٜ ا١دياُي َٕىيدي ٣ ٕدذٔ ثَإدبٓ      

٣ ٣يْٕي٨بي اٍاضدي ٣ ا٤ٙ٣يدز ّبٍثَي٨دب ١ٖدجز ثد٦ يْدييَٖ س٢بٕدت اٍاضدي ثدَاي           ٝٚوٞبر

 ّبٍثَي٨بي ٝوشٚو سقيي٠ َٕىيي.

ىٍ اي٠ ا٤ٙ٣يز ٌٕاٍي اٍاضي ٢ٝبٕت س٤ٕق٦ اٍاضي آثي ىٍ ا٤ٙ٣يدز ا٣ٗ ٍدَاٍ َٕىدز ٣       

٣ َٝىبً ثوٚي اُ اي٠ اٍاضي ٦ّ ىٍ ّالٓ ٤ٕٛ ّبٍثَي٨بي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝسقي ٍَاٍ َٕىش٦ ث٤ى١دي  

ىاٍاي ٣ػ٦ اٙشَاُ ثب ّبٍثَي آثِي د٣ٍَي ث٤ى١ي ث٦ ّبٍثَي آثِي د٣ٍَي اهشٞبٛ يبىز. ٕبيَ 

اٍاضي ّال٨ٕبي ا٣ٗ ٣ ى٣ٛ ٣ ٤ٕٛ ٦ّ ٢ٝبٕت ثَاي س٤ٕق٦ اٍاضي آثي ٧ٖش٢ي ّٞبّبٟ ث٦ ّبٍثَي 

 س٤ٕق٦ اٍاضي ٍُافي آثي اهشٞبٛ يبىز.

   ٍ ثَي ٢ٝؾد٤ٍ َٕىيدي. ٣ ىٍ   اٍاضي ٢ٝبٕت ثَاي س٤ٕق٦ ػ٢ٖٚياٍي ّٞبّبٟ ثَاي اي٠ ّدب

 ٤ٍٝر ٣ػ٥٤ اٙشَاُ ثب ٕبيَ ّبٍثَي٨ب، اي٠ ّبٍثَي ث٦ ف٤٢اٟ ا٤ٙ٣يز س٤ٝي٦ َٕىيي.

ىٍ ٢ٝبعٌ ٦ّ اٍاضي ٢ٝبٕت ثَاي س٤ٕق٦ اٍاضي ىيٜ ٣ يب اٍاضي ٢ٝبٕدت ثدَاي س٤ٕدق٦      

اٍاضي َٝسقي ثب ّبٍثَي٨بي س٤ٕق٦ اٍاضي ٨َٙي ٣ يب اٍاضي ٢ٝبٕت ثَاي س٤ٕدق٦ اٍاضدي سيدَع    

َِّ ىاٍاي ٣ػ٥٤ اٙشَاُ ث٤ى. س٤ٕق٦ اٍاضي ٨َٙي ٣ س٤ٕق٦ اٍاضي ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ سيَع ٝشَّٞدِ  ٝشٞ

 ىٍ ا٤ٙ٣يز ٍَاٍ َٕىز.

ىٍ ١َبعي ٦ّ اٍاضي ىاٍاي س٢بٕت ثَاي س٤ٕدق٦ ٙد٨َي ٣ ٝد٢قشي ثد٤ى٥ ٣ ىاٍاي ٣ػد٦        

اٙشَاُ ثب اٍاضي ٢ٝبٕت ثَاي سيَع ٝشَِّٞ ١يِ ٧ٖش٢ي. ا٤ٙ٣يز س٢بٕت اٍاضي، س٤ٕق٦ ٨َٙي ٣ 

 ٢ٝقشي ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ ٙي.

#، ثدَاي  6-22ثيي٠ سَسيت ثب س٤ػد٦ ثد٦ ٝؼ٤ٞفد٦ ٝد٤اٍى ىد٤ً ٣ س٨يد٦ ١َٚد٦ ٙدٞب٥ٍ $          

ّبٍثَي٨بي ٝوشٚو سقيي٠ َٕىيي ٦ّ اٍاضي ٢ٝبٕت ثَاي ّبٍثَي َٝسقي اٍاضدي ٢ٝبٕدت ثدَاي    

اٍاضي ٢ٝبٕت ثَاي س٤ٕدق٦ ٙد٨َي ٍا ثد٦ ١ٞدبي٘      -اٍاضي ٢ٝبٕت ثَاي سيَع ٝشَِّٞ -ػ٢ٖ٘

 #، ٣ٕقز ٣ ىٍٝي ٧َيِ اُ ّبٍثَي٨ب اٍاي٦ َٕىيي٥ إز.6-5ى. ىٍ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ$ٌٕاٍ ٝي

الُٛ ث٦ ًَّ إز ٦ّ اٍاضي ٢ٝبٕت ثَاي سيَع ٕٖشَى٥ ىٍ اي٠ ا٤ٙ٣يدز ث٢ديي ٝغدَف      

١َٖىيي. ُيَا ٝي س٤اٟ ٧ِٞٝبٟ اُ يِ ف٦َٝ ٧ٜ ثَاي إشيبى٥ ثَاي ٝظبٗ ّبٍثَي َٝسقدي ٣ ٧دٜ   

. ؿ٢بٟ ٦ّ ىٍ ػي٣ٗ ىد٤ً اٙدٌَّ ٝٚدب٧ي٥ ٝدي ٕدَىى اٍاضدي       ثَاي سيَع ٕٖشَى٥ إشيبى٥ ٤ٞ١ى

ىٍٝي اٍاضي  9/14ىٍٝي، اٍاضي ٢ٝبٕت ّبٍثَي ٍُافي ىيٜ  ٢ٝ93/6بٕت ّبٍثَي ٍُافي آثي 

 4/20ىٍٝدي، اٍاضدي كيدبؽشي     4/3اٍاضي ٢ٝبٕت ػ٢ٖ٘  ىٍٝي، ٢ٝ5/45بٕت ّبٍثَي َٝسقي 
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٢بٕت ثَاي س٤ٕق٦ ٙد٨َي $ثد٦   ىٍٝي ، اٍاضي ٝ 2/0اٍاضي ٢ٝبٕت ثَاي آثِي د٣ٍَي  ىٍٝي ،

ىٍٝي اُ ٖٝبكز فَٝد٦   6/3اٍاضي ٢ٝبٕت ثَاي سيَع ٝشَِّٞ  ىٍٝي، 5ػِ ٧َ٨ٙبي ٤ٝػ٤ى# 

 ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي.

 
 (: اٍلَيت تٌاسة اساضي تشاي واستشيْاي هختلف دس استاى اسدتیل6-5خذٍل  )

 دسصذ ٍسؼت )ّىتاس( واستشي

 93/6 123254 اساضي هٌاسة واستشي صساػي آتي

 9/14 265106 اساضي هٌاسة واستشي صساػي دين 

 5/45 810903 اساضي هٌاسة واستشي هشتؼي

 4/3 59785 اساضي هٌاسة خٌگلذاسي

 4/20 363813 اساضي حفاظتي

 2/0 3247 اساضي هٌاسة آتضي پشٍسي

 5 89214 اساضي هٌاسة تَسؼِ ضْشي

 6/3 63257 اساضي هٌاسة تفشج هتوشوض

 08/0 1414 دسياچِ

 100 1779993 خوغ ول
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 هٌاتغ هَسد استفادُ 

 

 

 

 

 

ٝغبٙقبر اْٝبٟ ٢ٕؼي س٤ٕق٦ آثيبٍي سلز ىٚبٍ ىٍ إدشبٟ اٍىثيد٘، ٢٨ٝيٕدي٠ ٝٚدب٣ٍ      .1

 .1383-1384س٤ٕق٦ س٤ٙ٤٢ّْي ّٚب٣ٍُي ٢ٝبٕت $ سْٜ# ، 

  ٝغبٙقبر س٤ٕق٦ ٙديالر ىٍ ١بكيد٦ آًٍثبيؼدبٟ إدشب٨١بي $ آًٍثبيؼدبٟ مَثدي، ٙدٍَي،        .2

 ٍىثي٘#، ٢٨ٝيٕي٠ ٝٚب٣ٍ ػبٝـ ايَاٟ.ا

ٝغبٙقبر ٢ٕشِ عَف ػبٝـ س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُي إشبٟ اٍىثي٘، ٢٨ٝيٕي٠ ٝٚب٣ٍ ػبٝـ ايَاٟ،  .3

1379-1377. 

ٕيٞبي إشبٟ اٍىثي٘ ، ٕبُٝبٟ ٝييَيز ٣ ث١َب٦ٝ ٍيِي ٤ٍّٚ، ٕبُٝبٟ ٝييَيز ٣ ث١َب٦ٝ  .4

 .3ٍيِي إشبٟ اٍىثي٘، ١َٚي٦ ٙٞب٥ٍ 

 .1381ٙيو ىّشَ ٝؼيي ٝوي٣ٛ، ا١شٚبٍ ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ، ٙب٤ٙى٥ آٝبي٘ َُٕٝي٠، سب .5

، سدبٙيو:  (GIS)اٍُيبثي ٣ ث١َب٦ٝ ٍيِي ٝليظ ُيٖز ثب ٕبٝب٦١ ٧بي اعالفبر ػنَاىيبيي  .6

ىّشَ ٝؼيي ٝوي٣ٛ، ىّشَ فٚي اٝنَ ى٣ٍي٘ ٝيز، ٢٨ٝيٓ ٤٧ٍىَ ػقيَُاى٥ ٣ ٢٨ٝيٓ 

 .1380فجياَٙضب ٝوي٣ٛ، ا١شٚبٍار ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ، 

إشيبى٥ اُ َُٕٝي٠  يب آٝبي٘ َُٕٝي٠، سبٙيو آٍبي ٢٨ٝيٓ ٤ْٙيي، ػ٥٣ِ ث١َب٦ٝ ٍيِي  .7

 سيٍيٖي.

ػٚي ا٣ٗ، ٣يَاي٘ ى٣ٛ، َِّٝ ٝٚي آٝبي٘  -ٍا٢٧ٞبي ا١ؼبٛ ٝغبٙقبر ث١َب٦ٝ آٝبي٘ إشبٟ .8

 ٣23 22آ٤ُٝٙي ث١َبٝد٦ آٝدبي٘ إدشب٨١ب، ُا٧دياٟ      -َُٕٝي٠، ٤ٕٝي٠ ١ٖٚز س٤ػي٨ي

١ب٦ٝ ٍيِي ّٚد٤ٍ، ٝقب١٣دز اٝد٤ٍ اٍشٞدبىي ٣     ، ٕبُٝبٟ ٝييَيز ٣ ث٨ٙ1385ََي٤ٍ ٝب٥ 

 ٧ٞب٢٧ٖي ث١َب٦ٝ ٣ ث٤ىػ٦.

 


