
 

 

آى  ٍ فرآيٌذّبي ًَيي هكبًيساسيَى فعبليتْبي خذهبت ضْري
داٍد لطيفي 

كبرضٌبس هبضيي االت سبزهبى هذيريت پسوبًذ ضْرداري هطْذ 
davodlatify@gmail.com 

 

وُ ٚ ثب سٛجٝ ثٝ ديكطفز سىِٙٛٛغي ٚ سِٛيس ٔبقيٗ آالر جسيس ، ذسٔبر قٟطي زيٍط ٔفْٟٛ ؾبثك ضا ٘ساضز ٚ زض وكٛضٞبي سٛؾقٝ يبفشٝ ـ

٘يطٚي ا٘ؿب٘ي زض ايٗ وكٛضٞب وٕشطيٗ ا٘طغي ٚ ظٔبٖ ضا نطف ٔي وٙس ٚ ثب اسىب ثٝ . ٘حٜٛ ؾطٚيؽ زٞي قٟطزاضي وبٔال سغييط وطزٜ اؾز

سىِٙٛٛغي آ٘مسض ٔثٕط ثٕط قسٜ وٝ ذٛز ظيجبيي ٔي .  زٔبر ازأٝ ٔي يبثس خٚ  زؾشٍبٟٞبي ٔسضٖ اظ اثشساي نجح سب آذط قت ؾطٚيؽ زٞي

ٚ اظ جّٕٝ ٔىب٘يعاؾيٖٛ ضفز ٚ ضٚة ٚ حُٕ دؿٕب٘س ٔٛضز سٛجٝ لطاض ٔىب٘يعاؾيٖٛ ذسٔبر قٟطي ضٚضر ٔي يبثس زض ايطاٖ ٘يع ا وِص،آفطيٙس 

 عطح ٞبي سفىيه ظثبِٝ اظ ٔجساء ٔىب٘يعاؾيٖٛ جٕـ آٚضي ظثبِٝ، .ديبزٜ قٛز  ٚ سٛؾظ قٟطزاضيٟبٌطفشٝ ٚ ٞط چٝ ؾطيقشط زض ؾغح قٟط ٞب 

سغييط ضٚقٟبي زيس ِٛزٌي ٔحيظ ظيؿز زض فطايٙس ا٘جبْ فّٕيبر ٍٟ٘ساضي ظٔؿشب٘ي ثب آاٚ ضٚقٟبي جٌّٛيطي اظ ٔىب٘يعاؾيٖٛ اليطٚثي وب٘بِٝ

قٟطزاضي ٞب ٚ قطوز ٞبي ثرف حضٛضؾبظٔبٖ ٞبي ٔسيطيز دؿٕب٘س ٚٚ افعايف وبضايي ٚ اثطثركي فطآيٙسٞبي ايٗ حٛظٜ ثبفث ٔٛجٛز 

ٔحيظ ظيؿز ٚ ؾغح ثٟساقز حفؼ زض اضسمبي ويفيز  ثطآيٙس فقبِيشٟبي ٔصوٛض .حٛظٜ فقبِيشٟبي ذسٔبر قٟطي ٌطزيسٜ اؾززض ذهٛني

ٚ زٞيبضي ٞب ٚ ٘مف ؾبظٔبٖ قٟطزاضي ٞب ٚ زٞيبضي ٞبي وكٛض فٕٛٔي قٟطٞب ٚ ضٚؾشبٞب  ثب سٛجٝ ثٝ ٚؽبيف لب٘ٛ٘ي ٔحِٛٝ ثٝ قٟطزاضي ٞب 

ثبفث سغييط ٍ٘طـ قٟطٚ٘ساٖ ثٝ قٟطزاضي ثقٙٛاٖ يه ٟ٘بز يٙٝ  ايٗ ظْزضزض ظٔيٙٝ حٕبيز ٚ دكشيجب٘ي لب٘ٛ٘ي ٚ ٘طْ افعاضي ٚ ؾرز افعاضي 

 .ذسٔشٍعاض ذٛاٞس قس

٘ٝ ٞبي ٌعافي وٝ ثط زضآٔسٞبي قٟطزاضي ٚ ثٝ سجـ آٖ ثط آحبز يذسٔبر قٟطي ٚ ٞعٚ ؾٙشي ؾشٓ زؾشي يضأٖٛ ؼئؿبئُ ٚ ٔكىالر ح

ؾشٓ يثب فجٛض اظ ؼ ٔشضٕٗ ايٗ ٘ىشٝ اؾز وٝ،يبضي ٔي وٙٙس جبٔقٝ قٟطي وٝ ثب دطزاذز فٛاضو ذٛز قٟطزاضي ٞب ضا زض ا٘جبْ أٛض ٔحِٛٝ 

قشط ذب٘ٛازٜ قٟطي ضا يسٕٙسي ةيضٚي ا٘ؿب٘ي ٔٛججبر ضضبيٜ ٚ ٖيـ ثٟطٜ ٚضي ؾطٔبيظٜ فالٜٚ ثط افعايؾشٓ ٔىبٖيقٟطي ثٝ ؼ ؾٙشي ذسٔبر

ثبض آ ٚ ٔبقيٗ االر ٔطثٛط ثٝ ايٗ حٛظٜ  ،ي ٔمبِٝ ٔصوٛض ثط اٖ اؾز سب ضٚقٟبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٔىب٘يعاؾيٖٛ فقبِيشٟبي ذسٔبر قٟط. ٚضيٓآفطاٞٓ 

 .قطح زٞسضا ثغٛض ٔرشهط سٛضيح ٚ ٚ ِعْٚ حضٛض ايٗ فطآيٙس ٘ٛيٗ زض حٛظٜ ٔسيطيز دؿٕب٘س ٖ ثط جبٔقٝ قٟطي آ
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ٔمسٔٝ 

زض ايٗ ظٔبٖ ٔسيطيز قٟط ٞب ثٝ ٚيػٜ والٖ قٟط ٞب اظ إٞيز ٚيػٜ اي  .ٖ جبٔقٝ قٟطي زض ٔميبؼ جٟب٘ي اؾزلطٖ ثيؿز ٚ يه لط

ٔسيطيز ثط قٟط ٞب اظ حٛظٜ ٔجٕٛفٝ السأبر دطاوٙسٜ ،ٔشٙبفط ٚ  ثطذٛضزاض اؾز سب ا٘جب وٝ ثسٖٚ زاقشٗ ٍ٘طقي ٘ؾبْ ٔٙس  ٚ دٛيب اؾبؾب 

وكٛضي ٚؽبيفي ٔحىٓ ٚ ٌؿشطزٜ سط اظ فطضٝ ذسٔبر –زيطيز قٟطي ٕٞذبي ٔسيطيز والٖ ّٔي ٘ٛيٗ زا٘ف ْ. ججطا٘ي فطاسط ٘رٛاٞس ضفز 

سمّيُ ٘بثطاثطيٟبي ٔٙغمٝ اي ٚ عجمبسي ،ؾبٔب٘سٞي اٚلبر فطاغز ، ٞٛيز ثحكي ٚ ظيجب ؾبظي قٟط .ؾٙشي قٟطي زض زؾشٛض وبض ذٛز زاضز

دبيساض قٟطي اظ جّٕٝ چبِف ٞبي ٔسيطيز قٟطي ٘ٛيٗ ٔي  ،ؾبٔب٘سٞي جبٔقٝ ٔكبضوشي ٚ اظ ٕٞٝ ٟٕٔشط حفؼ ٔحيظ ظيؿز ٚ سٛؾقٝ

ذٛقجرشب٘ٝ زض ايٗ زٚضاٖ ٔسيطاٖ وكٛض اظ سحِٛي وٝ زض اؾشفبزٜ اظ ؾبذشبضٞبي فٙبٚضي اعالفبر ٚ ٔىب٘يعاؾيٖٛ أٛض زض جٟبٖ ضخ . ثبقٙس

 ؾالٔز قبذم اضسمبي ٚ حفؼ ظٔيٙٝ زض سٛجٝ قبيبٖ ٔٛاضز سطيٗ ثطجؿشٝ اظ يىي .زازٜ اؾز ، آٌبٜ  قسٜ ا٘س ٚ ثٝ ايٗ ؾٕز ٚ ؾٛ ٔشٕبيّٙس

 وٝ ثبقس ٔي دؿٕب٘س ٔسيطيز ٚ دؿٕب٘س ٔجحث زض وبضآٔس جسيس ٞبي سىِٙٛٛغي ثب ٕٞبًٞٙ ٚ آٌبٞب٘ٝ ح نحي ثطذٛضز جبٔقٝ ٚ فطز

. ٌيطز ٔي ضاضق ذغط ٔقطو زض ظيؿز ٔحيظ ٚ جبٔقٝ ؾالٔز ٘بٔغّٛة ي ضٚقٟب اظ اؾشفبزٜ ٚ ٔٙبؾت ٔسيطيز فسْ زِيُ ثٝ ٌبٞب ٔشبؾفب٘ٝ

ثب سٛجٝ ثٝ ٔغبِت ٔصوٛض ٚ ثب فٙبيز ثٝ سجطثٝ چٙس ؾبِٝ ؾبظٔبٖ ٔسيطيز دؿٕب٘س ٔكٟس زض ذهٛل اؾشفبزٜ اظ ايٗ سىِٙٛٛغي ٞبي جسيس ٚ 

ٔٛاضز ثٝ قطخ ٔىب٘يعٜ ٕ٘ٛزٖ أٛض ذسٔبر قٟطي زض حٛظٜ ٞبي ضفز ٚضٚة ، اليطٚثي وب٘بِٟب ، حُٕ دؿٕب٘س ٚ فّٕيبر ٍٟ٘ساضي ظٔؿشب٘ي 

. َ سٛضيح زازٜ ذٛاٞس قس سب ٔٛضز اؾشفبزٜ فاللٝ ٔٙساٖ ايٗ حٛظٜ اظ فقبِيشٟبي قٟطي لطاض ٌيطزشي

رفت ٍ رٍة      -1   
ة ضٚظا٘ٝ قٛاضؿ آٖ ٔي ثبقس وٝ ٔىب٘يعٜ ٚضفز ٚض والٖ قٟط ٔصٞجي  زٚٔيٗ قٟط ٔكٟس ثقٙٛاٖيىي اظ زغسغٝ ٞبي ٞط قٟط ثعضٌي ٔب٘ٙس 

  :َ ضا زض دي ذٛاٞس زاقزٕ٘ٛزٖ ضفز ٚضٚة قٛاضؿ ٔعايبي شي

: كبّص ّسيٌِ ّبي رفت ٍرٍة ضَارع سطح ضْر-

  كبّص تلفبت ًيرٍي اًسبًي-
ثب سٛجٝ ثٝ ؾطفز ثبالي ٔبقيٟٙبي فجٛضي زض ايٗ قٛاضؿ ٕٞٝ ؾبِٝ قبٞس ثطذٛضز ٔشقسز ذٛزضٚٞب ثب وبضٌطاٖ ثٛزٜ وٝ ٔٙجط ثٝ نسٔبر ٚ 

. ٖ ضا اظ ثيٗ ذٛاٞس ثطزسّفبر ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔي ٌطزز ٚ ثىبضٌيطي زؾشٍبٜ آ

هحذٍد ضذى تطكيالت ٍ اهكبى هذيريت ثْتر  -
زض اثط ثىبضٌيطي ٔبقيٗ آالر ٔىب٘يعٜ سقساز لبثُ سٛجٟي اظ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي وبٞف ٔي يبثس وٝ ايٗ ٔٙجط ثٝ وٛچه قسٖ سكىيالر ٚ زض 

  .اجشٕبفبر وبضٌطي  جٌّٛيطي ٔي قٛز ضٕٙب ثقّز وبٞف ٘يطٚٞب اظ سٙكٟب ٚ. ٘شيجٝ أىبٖ ٔسيطيز ثٟشط ضا فطاٞٓ ٔيٕٙبيس 

زض ؾيؿشٓ فبضالة قٟطي ٚ ايجبز ِجٗ زض ٔؿيطٞبي ذطٚجي آة ظايس ٚ ٘يع وبٞف ٞعيٙٝ ٞبي ثبالي  جلَگيري از اًجبضت خبك-

 اليطٚثي ثقّز جٕـ آٚضي ذبن سٛؾظ ذٛزضٚ جبضٚة ٚ سرّيٝ زض ٔحّٟبي ٔٙبؾت 

  افسايص كيفيت كبر  -

آثذبـ ٚ ٘يع فيّشطٞبي اؾشب٘ساضز ضس ٌطز ٚ غجبض زض ٔبقيٗ آالر جسيس ثط ذالف فّٕىطز ضايج ٘يطٚي وبضٌطي  ثقّز اؾشفبزٜ اظ ؾيؿشٕٟبي

 ضفز ٚضٚة افعايف يبرٚ ؾطفز فُٕ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔهطف ثٟيٙٝ ؾٛذز زض ٔٛسٛض ، ٔيعاٖ آاليٙسٜ ٞبي ٔحيظ ظيؿز زض ٞٛا ثكسر وبٞف

 .ذٛاٞس يبفز 

  هٌذيافسايص رضبيت -
  .يز وبض ٔبقيٗ آالر ٔىب٘يعٜ وٝ ٘ؾبفز ثٟشط ضا زض دي زاضز ٔٛجت افعايف ضضبيشٕٙسي اظ فّٕىطز قٟطزاضي ٔي ٌطزز ؾطفز فُٕ ٚ ويف

سرعت عوليبت رفت ٍ رٍة  
ٔالحؾٝ ٔي قٛز وٝ ظٔبٖ سٕيع وبضي ذيبثبٟ٘ب ثغٛض لبثُ ٔالحؾٝ اي وبٞف ٔي يبثس ثٍٛ٘ٝ اي وٝ  جبضٚة ثب سٛجٝ ثٝ سٛا٘بيي ٔبقيٗ آالر 

. زليمٝ ا٘جبْ زٞس  11اضي وٝ يه وبضٌط  ٔي ثبيس زض يه قيفز ضٚظا٘ٝ ا٘جبْ زٞس ٔبقيٗ لبزض ذٛاٞس ثٛز وٝ زض ٔسر ؾغح ن

  جلَگيري از رضذ ًرخ تَرم در دٍرُ استْالك سرهبيِ

ايٗ . ي جٌّٛيطي ٕ٘ٛز ثب سٛجٝ ثٝ ٔٛاضز شوط قسٜ ثب ثىبضٌيطي ٔبقيٗ آالر ٔىب٘يعٜ ايٗ أىبٖ ثٛجٛز ٔي آيس وٝ اظ ضقس سٛضْ زض قٟطزاض

 .أط اظ ظٔبٖ ثىبضٌيطي  سب ظٔبٖ ثطٌكز ؾطٔبيٝ ٌصاضي وبٔال لبثُ اجطا ثٛزٜ ٚ ضطٚضسي ثٝ افعايف ٞعيٙٝ ٘رٛاٞس ثٛز

 

 

 

 

 

 



 

 قبثليت استفبدُ از هبضيي االت جبرٍة ثب طرز كبر ٍ اثعبد هختلف

 .ر ضرح دادُ هي ضَدخَدرٍ ّبي جبرٍة ثر اسبس اصَلي طراحي هي ضًَذ كِ ثطَر هختصعوَهب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPACTجبرٍة سبكطٌي 

جطيبٖ ايجبز قسٜ ثٝ ٚؾيّٝ . زض لؿٕز ثبالي ٔرعٖ ظثبِٝ يه فٗ ٌطيع اظ ٔطوع٘هت قسٜ اؾز وٝ ثب يه ٔٛسٛضٞيسضِٚيه حطوز ٔي وٙس

. ثٝ زاذُ ٔرعٖ ٞسايز ٔي وٙس ْ ْ 350-250فٗ ٔٛاز جٕـ آٚضي قسٜ سٛؾظ ثطؼ ٞب ضا ثبالوكيسٜ ٚ اظ عطيك ٘بظَ ٚ ِِٛٝ ٔىف ثٝ لغط 

ثطاي جٕـ  .ٔٛاز جٕـ آٚضي قسٜ ثٝ زِيُ وٓ قسٖ ؾطفز ٞٛا زض اثط سغييط ٘بٌٟب٘ي زض حجٓ زض لؿٕز دبييٗ ٔرعٖ، ٘كؿز ٔي ٕ٘بيس

ظ ٚضٚزي ٔىف ثٝ ٘بظَ ٞبي دبقف آة ٔجٝ آٚضي ظثبِٝ ٞبي ؾجه ٚ ٘بدبيساض، الظْ اؾز وٝ آة ضٚي آٟ٘ب دبقيسٜ قٛز ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ

. دطٚا٘ٝ ٔىٙسٜ فجٛض ٔي وٙس وٝ اظ عطيك آٖ جطيبٖ ٞٛا ٔؿشميٕب اظ زاذُ ذٛزاظ فٗ، يه قجىٝ ٘هت ٌطزيسٜ اؾز، ثطاي حفبؽز.قسٜ اؾز

: ٌطٜٚ جبضٚة

جه ا٘شمبَ ٔجٕٛفٝ جبضٚثٟب ثٝ چخ ٚ ضاؾز   -3ثطؾٟب      -2ٔىف    -1

 چطذٟبي ٔحٛضي ظيط ٔىٙسٜ-4

ٚضٚزي ٔىف ٔي ثبقس ٚ زض  ٌطٜٚ جبضٚة ٔشكىُ اظ لؿٕز ثطؼ ٞب ٚ

ثطؼ ٞب ٚ  . لؿٕز جّٛي جبضٚة ذيبثب٘ي ٚ  ظيطوبثيٗ ضا٘ٙسٜ لطاض ٌطفشٝ اؾز 

ٚضٚزي ثٝ ٚؾيّٝ اٞطْ ٞبيي ضٚي يه سىيٝ ٌبٜ ِغع٘سٜ زض يه ضإٞٙبي فطضي 

٘هت قسٜ ا٘س ثٝ ٚؾيّٝ ايٗ ؾيؿشٓ، ٌطٜٚ جبضٚة ٔي سٛا٘س زض ٔٛلقيز ٔٛضز  

ٔچٙيٗ ٔي سٛا٘سٞسايز ٔبقيٗ زض قطايظ ذبل ضا زض دطاسٛض ثٝ وبض ضٚز ٜٚ٘ؾط ا 

.  حيٗ جبضٚة أىبٖ دصيط ٕ٘بيس 

 :ٔعايبي اؾشفبزٜ اظ جبضٚة ؾبوكٙي

 جٕـ آٚضي ٔغّٛة ظثبِٝ ٞبي--3٘ؾبفز وبُٔ ؾغٛح ٘بٕٞؿغح ٚ ٔٛجساض - 2 ٘ؾبفز ٔٙبؾت ؾغٛح -1

 ٚثز ثبال ٚ يب ذيؽلبثّيز وبض زض ٔحيغٟبي ثب ضط -5 اؾشٟالن وٓ زؾشٍبٜ -4ؾجه ٚ دط حجٓ 

 زؾشطؼ لبثّيز اؾشفبزٜ اظ ِِٛٝ جب٘جي ثب ٔىف ثبال جٟز ٘مبط غيط لبثُ --6 

 :هعبيت سيستن سبكطٌي

 سٟٙب فبُٔ جساوطزٖ ٚ حُٕ ظثبِٝ اظ ظٔيٗ ثٝ زاذُ ٔرعٖ ٞٛا ٔي ثبقس ثٝ ٕٞيٗ فّز ٔىف فٗ ثبيس-

. ثبقس m3/h  14000  ٚmmH2O12000ثغٛض ٘طٔبَ  

 ٚ انٛال اؾبؼ وبض زض ثٛزٜي ٞٛا فٕال ٔغبيط ثب ٘هت ٞط ٌٛ٘ٝ فيّشط زض ذطٚجي فٗ ٘يبظ ثٝ ٔىف ثبال-

. اؾشفبزٜ اظ حجٓ ظيبز آة حيٗ وبض ذٛاٞس ثٛز 

 ثقّز ٔحسٚز ثٛزٖ لغط زٞب٘ٝ ِِٛٝ ٔىف ٚ ٘يع ِعْٚ اؾشفبزٜ اظ حجٓ ظيبز اة ٚ فسْ اؾشفبزٜ اظ فيّشط -

. ٚض لبثُ ٔالحؾٝ اي افعايف زاززض ٔؿيط ذطٚجي فٕال ؾطفز وبض ضا ٕ٘ي سٛاٖ ثظ 

  .اؾز  ثب سٛجٝ ثٝ ِعْٚ اؾشفبزٜ اظ آة حيٗ وبض فٕال زض قطايغي وٝ آة ٔرعٖ سٕبْ قسٜ ٚ يب يرجٙساٖ ٔي ثبقس زؾشٍبٜ فبلس وبض آيي -

 .ثب سٛجٝ ثٝ اذشالط آة ٚ ظثبِٝ زاذُ ٔرعٖ ضؾٛة ٘يبظ ضطٚضي ثٝ ٔحُ سرّيٝ زاضاي حٛضچٝ آضأف ٔي ثبقس-

 

 

 

 

 اًَاع هبضيي االت جبرٍة از ًظر ًَع عولكرد

 جبضٚثٟبي ٔىب٘يىي

 

 جبضٚثٟبي ؾبوكٙي

COMMERCIAL  

CHASSIS 

COMPACT  

CHASSIS 

 ٔىب٘يىي (ؾبوكٙي –ٔىب٘يىي )



 
 جبضٚة ٔىب٘يىي ؾبوكٙيجبضٚة ٔىب٘يىي ؾبوكٙيٜٚ وبض ٜٚ وبض ٘ح٘ح-

٘حٜٛ وبض ايٗ جبضٚثٟب ثط اؾبؼ دطسبة ظثبِٝ ثٝ ؾٕز ٘ٛاض ٘مبِٝ ثبالثط ٚ افٕبَ ٔىف ٕٞعٔبٖ 

 (قىُ ضٚثطٚ ).فٗ  اظ زاذُ يه فيّشط دكشيجبٖ ٔي ثبقس 

ٔعايبي جبضٚة ٔىب٘يىي ؾبوكٙي 

 سٕبْ شضار ٚ ٔٛاز ظائس زض ضٚي ؾغح جٕـ آٚضي ٔي قٛز-

 ـ قسٜ سٛؾظ جبضٚة سٛؾظ فيّشط ثب ؾغح سٕبؼ ثبالسٕبٔي شضار ٔه-

 جصة ٔي قٛز 

 ذطٚجي ٞٛاي ؾيؿشٓ ٔىف وبٔال سٕيع ٔي ثبقس-

 ؾطفز ثبالي وبض  -

جٕـ آٚضي ٔٛاز ؾٍٙيٗ اظ لجيُ ذبن قٗ ٚ ؾٍٙطيعٜ زض ؾغح ٚؾيـ -

 سٗ 5ؽطفيز ثبضٌيطي ثبال ي ثيف اظ-

 فسْ ٘يبظ ثٝ اة-

 يز ثبظيبفز ٔٛاز جٕـ آٚضي قسٜجٕـ آٚضي ٔٛاز ثٝ نٛضر ذكه ٚلبثُ-

 ٘ؾبفز ثبالي ؾغٛح-

ٔقبيت جبضٚة ٔىب٘يىي ؾبوكٙي 

لبثّيز دبييٗ زض جٕـ آٚضي زض ؾغٛح ٘بٕٞٛاض -

 فّٕىطز ضقيف زض جٕـ آٚضي ظثبِٝ ٞبي ؾجه ٔب٘ٙس ثطي ثقّز ايٙىٝ وبض ثط اؾبؼ دطسبة ظثبِٝ ٔي ثبقس-

 جذٍل ضَي هكبًيسُ   -2
ي ٚ ٘يع ٘ؾبفز ضٚظا٘ٝ اٖ ٕٞٛاضٜ يىي اظ ٔكىالر ديف ضٚي حٛظٜ فقبِيشٟبي ذسٔبر قٟطي ٔي ثبقس قؿشكٛي جساَٚ جٟز ضً٘ أيع

. ٔقبيت ٚ ٔعايبي ضٚقٟبي ؾٙشي ٚ ٔىب٘يعٜ قؿشكٛي جساَٚ ثٝ قطح شيُ ٔي ثبقس

                                   قؿشكٛي جساَٚ ثٝ ضٚـ ؾٙشي 

 ٚ إِبٟ٘ب االي قؿشكٛي جساَٚٞعيٙٝ ة-2 فمساٖ ايٕٙي دطؾُٙ ذسٔبر قٟطي-1 

                                                                افعايف ظٔبٖ فّٕيبر دبوؿبظي-4 ويفيز دبييٗ ذسٔبر-3 

                                                    قؿشكٛي جساَٚ ثٝ ضٚـ ٔىب٘يعٜ 

 ـ ٞعيٙٝ زض ثرف قؿشكٛنطفٝ جٛيي ٚ وبٜ-2 افعايف ضطيت ايٕٙي-1 

                                                                     افعايف ؾطفز فّٕيبر-4 افعايف ويفيز ٚ ؾغح ثٟساقز ٚ ؾالٔز-�3

 كبًيساسيَى اليرٍثي كبًبلْبي سرپَضيذُم-3

 ا ٚ ِجٗ ٞبييىي اظ ٔقضالر ٟٔٓ ديف ضٚ ايجبز ٚ سساْٚ ثٛٞبي ٘بٔغجٛؿ حبنُ اظ دؿٕب٘سٜ 

 زاذُ وب٘بِٟبي ؾطدٛقيسٜ قٟط ذهٛنب زض ايبْ سبثؿشبٖ ٔي ثبقسوٝ ثقّز فسْ زؾشطؾي 

 فٕال اليطٚثي وب٘بَ ثٝ ٘حٛ ٔغّٛثي ٘يطٚي وبضٌطي ٚ ٔربعطار جب٘ي جٟز ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي 

 نٛضر ٕ٘ي ٌيطز ٚ يب ثب سٛجٝ ثٝ ٘حٜٛ اجطاي وبض وٝ ٔقٕٛال ثهٛضر زدٛي ِجٗ زض حبقيٝ 

 ر آثٍيطي آٖ ٔي ثبقس فالٜٚ ثط ايجبز ٔٙؾطٜ ٘بٔغّٛة ثبفث ٔكىالر ظيؿزٔقبثط جٝ 

 زضثؿيبضي اظ ايٗ وب٘بِٟب ثب سٛجٝ ثٝ ايٙىٝ اظ ِحبػ فطو ٚ ٔمغـ .  قس ٔحيغي ٘يع ذٛاٞس 

 آٖ أىبٖ اليطٚثي سٛؾظ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔيؿط ٘جٛزٜ اؾز ؾبِٟبي ٔشٕبزي اؾز وٝ فٕال 

 ضٕٗ ايجبز ثٛي ٘بٔغجٛؿ  ثبفث ٔؿسٚز قسٖ وب٘بَ ِجٗ ٚ الي ثط ضٚي ٞٓ جٕـ قسٜ ٚ 

زؾشٍبٟٞبي  ٘يبظ ثٝ ٚ آثٍطفشٍي ٔقجط زض ايبْ ثبض٘سٌي  ٔي قٛز وٝ ثٝ جٟز ضفـ ٔكىُ 

:  قطح زازٜ ٔي قٛز وٝ ٔعايب ٚ ٔحبؾٗ آٖ  ٔي ثبقس وب٘بَ قٛي ٔىب٘يعٜ 

فٝ جٛيي ٔقبزَ  ثبسٛجٝ ثٝ ثطآٚضز ا٘جبْ قسٜ ثٝ وبض ٌيطي ٞط زؾشٍبٜ وب٘بَ قٛي ثبفث نط

زضٔشط ٔىقت ٌطزيسٜ ضٕٗ ايٙىٝ ظٔبٖ دبوؿبظي ٘يعسمطيجبثٝ يه دٙجٓ ضٚـ ؾٙشي  ضيب58.980َ

ٚ ثٝ ٘ؾط ٔي ضؾس زض ضاؾشبي ٔىب٘يعاؾيٖٛ ذسٔبر قٟطي ٔي ثبيؿز زض . وبٞف يبفشٝ اؾز  

ٞطثطاي اليطٚثي ؾبال٘ٝ ٞط ذهٛل ؾطٔبيٝ ٌصاضي ثط ضٚي ايٗ زؾشٍبٟٞب سب سىٕيُ ؽطفيز ـ 

 .ٌبْ ٔٛثطي ثطزاقشٝ قٛزوب٘بَ  

 



 

 

اليرٍثي ٍ ضستطَي كبًبلْبي سرپَضيذُ ثِ رٍش سٌتي 
 :فّٕيبر اليطٚثي ثٝ ضٚـ ؾٙشي زاضاي ٔقبيت شيُ ٔي ثبقس

 : سساْٚ ثٛٞبي ٘بٔغجٛؿ ثقس اظ سرّيٝ ِجٗ-

ثب سٛجٝ ثٝ ايٙىٝ دؽ اظ سرّيٝ ِجٗ ثٝ ضٚـ ؾٙشي فٕال قؿشكٛ ٚ ضس ففٛ٘ي ٔؿيط 

ضز ٚ ٘يع اليٝ آة ضٚي ِجٗ ٘يع ثطزاقشٝ ٔي قٛزدؽ اظ ا٘جبْ نٛضر ٕ٘ي دصي 

 .اليطٚثي ثٛي ثؿيبض ظ٘ٙسٜ اي اظ ٔحُ اؾشكٕبْ ٔي قٛز 

ؾطفز فّٕيبر سرّيٝ ثؿيبض دبييٗ  -

زض ضٚـ ؾٙشي ثقّز اؾشفبزٜ اظ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚ قطايظ ٔحيغي ثؿيبض ٘بٔغّٛة اظ 

، اؾشفبزٜ اظ اثعاض اثشسايي لجيُ فطو وٓ وب٘بَ ، احشٕبَ ٌبظ ٌطفشٍي وبضٌط  

. اظ لجيُ ثيُ ٚ ٌبضي زؾشي ٚ ؾغُ فٕال ؾطفز وبض دبييٗ ذٛاٞس ثٛز 

 ٞعيٙٝ فّٕيبر ثؿيبض ثبال  -

 ايجبز آِٛزٌي ظيؿز ٔحيغي زض ؾغح ٔقبثط-

 ا٘سضوبض ايجبز ٔكىالر جؿٕي ٚ ضٚحي ثطاي دطؾُٙ زؾز-

٘يبظ ثٝ ذٛزضٚٞبي ٚاؾغٝ جٟز ا٘شمبَ ضبيقبر سرّيٝ قسٜ -

 يرٍثي ٍ ضستطَي كبًبلْبي سرپَضيذُ ثِ رٍش هكبًيسُال

 :اليطٚثي ثٝ ضٚـ ٔىب٘يعٜ  زاضاي  ٔعايبي شيُ ٔي ثبقس

زض ايٗ ضٚـ فٕال ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚاضز وب٘بَ ٘كسٜ ٚ اليطٚثي ٚ ثبظ وطزٖ ٔؿيطسٛؾظ فكبض :  ايٕٙي ادطاسٛض زؾشٍبٜ ٚ أىبٖ وٙشطَ اظ ضاٜ زٚض-

ايٙچي ثٝ زاذُ ٔرعٖ ضؾٛة  4ٚ قيطاثٝ حبنّٝ سٛؾظ ِِٛٝ ٔىف  ي قٛز ٚ زض ثبال زؾز وب٘بَ ٘يع ِجٗ ا٘جبْ ْ (ثبض  200)ثبالي آة 

ضٕٙب ثب سٛجٝ ثٝ ٘ٛؿ عطاحي قيًّٙ ٚ ؾط٘بظَ آٖ ٞس ؾط٘بظَ سٛؾظ فكبض آة ٚ ٘يطٚي فىؽ اِقُٕ ثٝ ؾٕز .ٞسايز ٔي قٛز  زؾشٍبٜ

 .جّٛ حطوز وطزٜ ٚ ٔؿيط ضا ثبظ ٔي وٙس

 ٘بِٟبي ٔؿمف ثب ويفيز ثؿيبض ٔغّٛةقؿشكٛ ٚ سرّيٝ وب-

 قؿشكٛي وب٘بِٟبي ثب اثقبز ٚ ٔمبعـ ٔرشّف-

 افعايف ؾطفز فُٕ زض وبض ٚ وبٞف ٞعيٙٝ ٞبي ٔشفطلٝ-

ا٘شمبَ ٔؿشميٓ ضبيقبر ٚ ِجٗ اظ زاذُ وب٘بِٟب  -

 .جبظ سرّيٝ ا٘شمبَ زازٜ ٔي قٛزثال فبنّٝ دؽ اظ اليطٚثي، ِجٗ ٘يع ثطزاقز ٔي قٛز ٚ ثٝ ٔحّٟبي ْ ثب سٛجٝ ثٝ ديف ثيٙي ٔرعٖ ضؾٛة

حصف ثٛٞبي ٘بٔغجٛؿ ثقس اظ قؿشكٛي وب٘بِٟب -

 .زض ايٗ ضٚـ ثقّز سرّيٝ ِجٗ ٚ قؿشكٛي وف وب٘بَ سٛؾظ آة ثب فكبض ثبال فٕال ثٛٞبي ٘بٔغجٛؿ ٘يع ثٝ قسر وبٞف ٔي يبثس

 

 

عوليبت ًگْذاري زهستبًي  -4                     

ٞبي ؾطزٚؾٛظ٘بن ثٟطٜ اي اظ ٘عٚالر آؾٕب٘ي ٕ٘ي ثط٘س ،وٕجٛز آة ٚٔٙبثـ سبٔيٗ آة ثٝ قسر ٌٛاٜ ايٗ اٌطچٝ زضؾبِٟبي اذيط ظٔؿشبٖ

أب ايٗ زِيّي ٘رٛاٞس ثٛز سب السأي ثطاي ثٟجٛز .ٔسفبؾز ٚ قبيس ثبضـ ٌبٜ ٚثيٍبٜ ثطف سٟٙب سٍّٙطي اؾز سب ضً٘ ظٔؿشبٖ فطأٛقٕبٖ ٘كٛز

ٚسجٟيع ٔبقيٗ آالر ظٔؿشب٘ي نٛضر ٘ذصيطز ،حشي ايٗ ثبضـ ٞبي ٌبٜ ٚثيٍبٜ ٘يع ٘يبظ ثٝ سجٟيع ٔبقيٗ آالر ظٔؿشب٘ي ضا زٚچٙساٖ ٔي 

ٕ٘بيس سب فجٛض ٚٔطٚض ٚضفز ٚآٔس قٟطٚ٘ساٖ زض وٕبَ آضأف ٚؾالٔز نٛضر دصيطز 

اٖ زض فهُ ثبضـ ثطف ٚ٘عٚالر آؾٕب٘ي ؾرشي آٔس ٚقس ثٝ ٔحُ وبض ،ٔسضؾٝ ، زا٘كٍبٜ ٚغيطٜ ٔي ثبقس ؾغح قٟطٚ٘س زغسغٝ ٟٕٔشطيٗ 

ٞبي زغسغٝ ضفـ ايٗ ٔٛا٘ـ يىي اظ ٟٕٔشطيٗ ٚؽبيف ٚ .ِغع٘سٜ ٔقبثط ٕٞعٔبٖ ثب ثطٚزر ٞٛا ايٗ آٔسٚقسٞب ضا ثب ٔكىُ ٔٛاجٝ ٔي وٙس 

اؾشفبزٜ اظ ؾيؿشٓ ٞبي ؾٙشي ٚفسْ اؾشفبزٜ اظ فٗ .سجٟيعار ٚفٗ آٚضيٟبي ضٚظ ز٘يبؾزضفـ ايٗ ٔكىُ ثب اؾشفبزٜ اظ  ٔي ثبقس ٚ قٟطزاضي

ٔؿشب٘ي آٚضي ٞبي ضٚظ ز٘يب ثؿيبضي اظ سٛاٖ ٘يطٚٞبي ايٗ ثرف ضا سّف ٕ٘ٛزٜ ٚضا٘سٔبٖ وبض ٚٔيعاٖ ضضبيشٕٙسي  قٟطٚ٘ساٖ اظ فقبِيشٟبي ظ

. قطٚؿ ٔي قٛز دبقف اٖ سجٟيعار ثطضؾي ٔٛاز ضس يد ٚذطيس ٕ٘ه ٚدطٚؾٝ فّٕيبر ٍٟ٘ساضي ظٔؿشب٘ي ثب  .قٟطزاضي ثؿيبض دبييٗ اؾز



 
ٔشساِٚشطيٗ يد ظزا . يد ظزاٞب فٕٛٔبً سطويجبر قيٕيبيي ٔٛضز اؾشفبزٜ جٟز شٚة ثطف ٚ يد ؾغح ذيبثبٖ ٞب، ٔقبثط ٚ جبزٜ ٞب ٔي ثبقٙس 4-1

ظٔؿشبٖ ثطاي ضفـ ٔكىُ ثطف ٚ يرجٙساٖ اؾشفبزٜ ٔي  اظ ايٗ ٕ٘ه ثٝ سٟٙبيي ٚ يب ٕٞطاٜ ثب قٗ ثٝ ٚ فٛض زض فهُ. ٕ٘ه وّطيس ؾسيٓ اؾز

 .قٛز
أب ثب سٛجٝ ثٝ اضظيبثي ٞبي اذيط ؾبظٔبٖ ٔحيظ ظيؿز ٚ ثطآٚضزٞبي الشهبزي اظ ٞعيٙٝ ٞبي ذؿبضار ٚ آؾيت ٞبي ٘بقي اظ ثىبضٌيطي ٕ٘ه 

جبيٍعيٗ وطزٖ زيٍط سطويجبر . ٜ اؾزوّطيس ؾسيٓ ٚ قٗ ٔٙجط ثٝ السأبر ٟٕٔي جٟز ثٟجٛز ٔسيطيز وبضثطز ٕ٘ه ثٝ فٙٛاٖ يد ظزا قس

ٚ فطاٞٓ آٚضزٖ ثط٘بٔٝ آٔٛظقي ثطاي افطاز زؾز ا٘سض وبض ٚ  ٔؿئٛالٖقيٕيبيي ثب اثطار ظيؿز ٔحيغي وٕشط ثٝ فٙٛاٖ يد ظزا، آٔٛظـ 

ثٝ قطايظ ٔرشّف اظ  ثىبضٌيطي آٖ ٞب، نسٚض زؾشٛضاِقُٕ ٞبيي ٔجٙي ثط اؾشفبزٜ ٘ٛؿ ذبني اظ يد ظزا ٚ ٔمساض يد ظزاي ٔٛضز ٘يبظ ثب سٛجٝ

٘ب آٌبٞي اظ ٘حٜٛ فّٕىطز ٚ ا٘ٛاؿ يد ظزا ٞب، اسالف ثٛزجٝ ٞبي ٔيّيبضزي جٟز ججطاٖ ذؿبضر ٞبي جب٘جي ضا . جّٕٝ ايٗ السأبر ٔي ثبقٙس

 ر ٔرطة ثطاثطاذؿبضار فطاٚا٘ي چٖٛ نسٔٝ ثٝ ؾط٘كيٙبٖ ٚؾيّٝ ٘مّيٝ، اسالف زض ٚلز ٚ ا٘طغي، زض ايٗ ٔيبٖ ٔي سٛاٖ ثٝ . ثٝ ز٘جبَ زاضز

، سطاوٓ سطافيه ٚ افعايف احشٕبَ اظ جّٕٝ فطؾبيف جسَٚ ٞب ٚ دُ ٞب ٚ وبٞف فٕط ٔفيس آؾفبِز ٔحيظ ظيؿز، سرطيت ؾبظٜ ٞبي ضاٜ

. ضا ٘بْ ثطز سهبزفبر ثب٘ٛيٝ

 ا٘ٛاؿ يد ظزاٞب اظ ٘ؾط حبِز فيعيىي -
 يد ظزاٞبي ٔبيـ  -اِف 

 يد ظزاٞب ي جبٔس -ة
يد ظزاٞبي ٔبيـ ؾطيقشط اظ يد ظزاٞبي جبٔس فُٕ ٔي وٙٙس وٝ ثطحؿت دبضأشطٞبي ٔرشّفي ٕٞچٖٛ ٘عَٚ  ثٝ عٛض وّي عجك ٘شبيج سجطثي  

زاضاي ... ، فطؾبيف ذبن ٚ آؾفبِز BODٚ٘مغٝ ا٘جٕبز، ضعٛثز ٌيطي، ٔب٘سٌبضي زض ؾغح ٔقبثط، ليٕز، اثطار ظيؿز ٔحيغي، اثطار 

 اضجحيز ٞبي ٔشفبٚسي ٞؿشٙس
 ٔي قٛ٘سيد ظزاٞب ثٝ ؾٝ زؾشٝ سمؿيٓ 

 ...ٔٙيعيٓ وّطيس وّؿيٓ وّطيس ٚ ؾسيٓ وّطيس ٚ: يد ظزاٞبي ثب دبيٝ وّطيس قبُٔ -1

وّؿيٓ ٔٙيعيٓ اؾشبر يب دشبؾيٓ ٔٙيعيٓ اؾشبر ٚ اؾشبر ؾسيٓ ٚ يب ٔرّٛعي اظ وّؿيٓ ٔٙيعيٓ اؾشبر ٚ : يد ظزا ٞبي ثب دبيٝ اؾشبر ٔب٘ٙس -2

 .دشبؾيٓ

 قٗ ٞب -3
ييٗ ثٟشطيٗ يد ظزا ثرهٛل زض ٔٛضز قٟطٞبي وٛچه وٝ زاضاي ثٛزجٝ وٕشطي ثطاي اذشهبل زازٖ جٟز ٟٕٔشطيٗ دبضأشط زض سـ: ليٕز  

اظ .ثٟبي حُٕ ٚ ا٘شمبَ آٖ ثٝ ٔحُ يد ظزايي ضا ٘يع قبُٔ ٔي ثبقس, ليٕز يد ظزاٞب فالٜٚ ثط ليٕز ذطيس. وٙشطَ ثطف ٚ يد ظٔؿشب٘ي ٞؿشٙس

 . ٚ اجشٕبفي ٞؿشٙسعطف زيٍط ليٕز يد ظزاٞب ٔشبثط اظ فٛأُ الشهبزي 

. دهبي كبرثرد ثرخي هَاد كِ در ثرف ضَيي استفبدُ هي ضًَذ:  1جذٍل                                   

  دهبي كبرثردي                          ًبم هبدُ                         

- C7  (ًوک)سذين كلرايذ              

 - C12د  هٌيسين كلراي                  

- C7 پتبسين كلرايذ                   

- C7 اٍرُ                         

 - C42 كلسين كلرايذ                  

- C 5 سذين آستئبرات                 

- C7  (CMA)هٌيسين كلرايذ -كلسين

 
:  CMAٔكرهبر ٚ ذهٛنيبر 

اظ ايٗ ٘ؾط ٞيچ ٔعيشي  CMAزض حس ٕ٘ه ٔيجبقس ٚ   CMAٖ لسضر شٚة وٙٙسٌي ثٙبثطاي. ٔي ثبقس -C7 سب  CMAزٔبي ثطف قٛيي 

زض ايٗ اؾز وٝ وبضثطز آٖ ٞيچ ضطض ٚ ظيب٘ي ثط ٔحيظ ظيؿز اظ ٘ؾط ايجبز آِٛزٌي ٘ساقشٝ ٚ CMA ثعضٌشطيٗ ٔعيز  .٘ؿجز ثٝ ٕ٘ه ٘ساضز 

ٚ فّعي ، ضاٜ ٞب ، دُ ٞب ، قجىٝ ٞبي آة ٚ فبضالة ٚ ثس٘ٝ ٞيچ ٌٛ٘ٝ ذؿبضر لبثُ سٛجٟي زض زضاظ ٔسر ثط ضٚي ؾبظٜ ٞبي ؾبذشٕب٘ي ثشٛ٘ي 

ثب وٛزٞبي اٚضٜ ٚ فؿفبر زض ثطف  CMAحشي زض ثطذي وكٛضٞب ثطاي سمٛيز ذبن ٞبي وكبٚضظي اظ ٔرّٛط .ٚؾبئظ ٘مّيٝ ايجبز ٕ٘ي وٙس

حميمبر ٚ ثطضؾي ٞب ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ثؿيبض ثبالسط اظ ٕ٘ه ٔي ثبقس ِٚي رCMA ثب سٛجٝ ثٝ ايٙىٝ ليٕز سٕبْ قسٜ .قٛيي اؾشفبزٜ ٔيكٛز

اٌطچٝ اؾشفبزٜ اظ ٕ٘ه يب ٔحَٛ آة ٕٚ٘ه ثطاي ٚ ٘يع .الشهبزي سط ٔي ثبقسCMA ثب احشؿبة ذؿبضار ٘بقي اظ اؾشفبزٜ اظ ٕ٘ه ، وبضثطز 



 
يٙٝ اؾز أب اؾشفبزٜ اظ ضس يري وٝ ثطاي ٔحيظ ظيؿز وٓ ذغط ثبقس ثٝ نٛضر زايٓ ثؿيبض دط ٞعِي ٖ آٚض ٔي ثبقس ٚاظي رٔحيظ ظيؽ

. ثؿيبض ٔفيس ثبقس  ظيٙٝ ٔي سٛا٘س زض ٔٛلقيز ٞبي ذبلا٘جبْ ايٗ ٜ

:  ٘حٜٛ فُٕ ٕ٘ه ثٝ فٙٛاٖ ضس يد ثٝ قطح شيُ ٔي ثبقس

 اغبظ دؽ اظ دبقيسٖ ٕ٘ه ثٝ فٙٛاٖ ضس يد ثطضٚي ثطف ٚ يد ٚ سٕبؼ ايٗ ضس يد ثب ثطف ٚثد ٔحِّٛي اظ آة ٕٚ٘ه ايجبز ٔي ٌطززوٝ ايٗ

. يد ٔحؿٛة ٔي ٌطزز اِجشٝ اؾشفبزٜ اظ ٔٛاز ٔبيـ زض فّٕيبر دبقيسٖ ضس يد ثبفث سؿطيـ زض شٚة يد ٞب ذٛاٞس قس فقُ ٚا٘فقبَ شٚة 

ًوک پبش   4-2
ٕ٘ه دبـ ٞب زض زٚ ؾبيع ثعضي ٚوٛچه جٟز .   ذطيس ٕ٘ىذبـ ٞب يىي اظ ٟٕٔشطيٗ السأبر زض جٟز سجٟيع ٔبقيٗ  االر ظٔؿشب٘ي اؾز 

ثب سٛجٝ ثٝ سٛضيحبر ثبال زلز ٚ وٙشطَ زض دبقف ٔٛاز ، ٔي قٛزثبٟ٘ب ذطيساضي ٚزض ذسٔز قٟطٚ٘ساٖ لطاض زازٜ اؾشفبزٜ زض اوثط وٛچٝ ٚذيب

 .ضس يد وبٔال ٚاضح ٚ ٔجطٞٗ ذٛاٞس ثٛز

زض ضٚـ ؾٙشي قٗ ٕٚ٘ه اظ ضٚي ٔبقيٗ آالر ثب ثيُ ٚسٛؾظ زؾز زض ٔقبثط دبقيسٜ ٔي قس وٝ ايٗ أط زاضاي ايطازار ظيبزي ثٛز اظ آٖ 

ِٝ جٓ

  .ضس يد ثٝ نٛضر يىٙٛاذز ٚنحيح زض ٔقبثط ٚذيبثبٟ٘ب دبقيسٜ ٕ٘ي قٛز  -1

 .وبض ثٝ وٙسي ا٘جبْ ٔي قس  -2

 .ايٗ ضس يد زض سٕبْ فطو  ذيبثبٖ  ثب ٔكىُ ٔٛاجٝ ثٛز  ـدطاوٗ -3

 .ثٝ فّز ثطٚزر ٞٛا قٗ ٕٚ٘ه زچبض يد ظزٌي قسٜ ٚوبض ٔرشُ ٔي قس -4

 َ ٚ قٗ ٕ٘ه زض آٖ ٚاحس زض ؾيؿشٓ ؾٙشي  فسْ أىبٖ اؾشفبزٜ اظ ٕ٘ه، ٔحَّٛ آة ٕٚ٘ه ٚٔحّٛ -5

 .ثهٛضر ؾٙشي ٚ زؾشي ا٘جبْ ٔيٍيطز  -6

هسايبي استفبدُ از ًوک پبضْبي هكبًيسُ  
أىبٖ اؾشفبزٜ ٕٞعٔبٖ اظ ٕ٘ه ، ٔحَّٛ آة ٕٚ٘ه ٚٔحَّٛ قٗ ٕٚ٘ه   -1

 افعايف لسضر ٔب٘ٛض زض دبقيسٖ ضس يد زض فطو ذيبثبٟ٘ب  -2

 افعايف ؾطفز  -3

  ٚ سجقبر ثىبضٌيطي اٖ يوبٞف زذبِز ٘يطٚي ا٘ؿبٖ -4

 وٙشطَ ٔيعاٖ دبقف ٕ٘ه زض ٞط ٔشط ٔطثـ ٚ ٔشٙبؾت ثب زٔبي ٔحيظ -5

 وبٞف ٞعيٙٝ ٞب ٚ وبٞف اثطار ٔرطة ٔٛاز ضس يد ثقّز اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ آٖ -6

 هحلَل آة ًٍوک سبخت  دستگب4-3ُ

ايٗ زؾشٍبٜ لبثّيز  .ٔي ثبقسظ السأبر ٔثجز آة ٕٚ٘ه جٟز اؾشفبزٜ ايٗ ٔحَّٛ زض ٔقبثط ٚذيبثبٟ٘ب يىي زيٍط ا ؾبظ  زؾشٍبٜ ٔحَّٛ

ٔشط ٔىقت  4ٚ لبزض ثغٛض ٔشٛؾظ  .زضنسي ضا زاضاؾز وٝ ثٟشطيٗ حبِز سِٛيس اة ٕ٘ه ٔي ثبقس  23ا٘حالَ ٕ٘ه زض اة ثٝ ٔيعاٖ اقجبؿ 

ٔحَّٛ آة ٕٚ٘ه ثطاي ٔحيظ ثب سٛجٝ ثٝ ايٙىٝ اؾشفبزٜ اظ ٕ٘ه ثٝ ٔطاست زاضاي ظيبٖ  ثيكشطي ٘ؿجز ثٝ  .اة ٕ٘ه زض ؾبفز سِٛيس ٕ٘بيس

ٔي سٛا٘س وٕه قبيب٘ي ثٝ ضفـ  ٚ اثط ثركي ؾطيقشطي زاضز ظيؿز ٔيجبقس ٚايٙىٝ ايٗ ٔحَّٛ ٘ؿجز ثٝ ٕ٘ه زيطسط ثٝ ٘مغٝ ا٘جٕبز ٔيطؾس

  .ِغع٘سٌي ذيبثبٟ٘ب ٚٔقبثط قٟطٔبٖ ٕٚٞچٙيٗ ٔٛجت افعايف ضضبيشٕٙسي قٟطٚ٘سإ٘بٖ اظ فّٕىطز قٟطزاضي ٌطزز

رٍة ثيلْبي ثرف  4-4

ٔٛثط قٟطزاضيٟب  ثيّٟبي ٔىب٘يعٜ ثطف ضٚة جٟز اؾشفبزٜ زض ظٔبٖ ثبضقٟبي ؾٍٙيٗ ثطف ٚ لجُ اظٕ٘ه دبقي يىي زيٍط اظ السأبرذطيس  

٘ىشٝ لبثُ سٛجٝ ايٗ اؾز وٝ ٔي .ايٗ ثيّٟب ثب اِٚيٗ ٘كب٘ٝ ٞبي ثبضـ ثطضٚي ٔبقيٗ آالٖ ٘هت ٚآٔبزٜ ذسٔز ضؾب٘ي ٔي ٌطز٘س .ٔي ثبقس

ٞبي ذسٔبر قٟطي ثطاي ايٙىبض اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز ثغٛض ٔثبَ ٔي سٛاٖ فطيٓ ثيُ ضا ضٚي قبؾي ذٛزضٚ ثٙع حُٕ دؿٕب٘س  ثبيؿز اظ قبؾي

ضٕٙب ٔي سٛاٖ ثب ثطف ضٚثي زض ظٔبٖ ٔٙبؾت اظ ٕ٘ه دبقي . ٔىب٘يعٜ ٘هت ٕ٘ٛز ٚ زض ٔٛالـ ِعْٚ اظ قبؾي اؾشفبزٜ چٙس ٔٙؾٛضٜ ثقُٕ آٚضز

.. ثي ٔٛضز ٘يع جٌّٛيطي ٕ٘ٛز

رف خَر ة 4-5 
ذطيس ثطف ذٛضٞبي دطلسضر زؾشي جٟز دبوؿبظي ديبزٜ ضٚٞب ٚٔحٛعٝ دبضوٟب ٚغيطٜ وٝ ايٗ زؾشٍبٜ ثطفٟبي ؾغح ٔقبثط ضا ثّقيسٜ ٚثبسٛجٝ 

.  ٔشط ثٝ اعطاف دطسبة ٔي وٙس ٚيب ثطفٟبي ثّقيسٜ قسٜ ضازض ٔرعٖ ٕٞعاز زؾشٍبٜ ثطف ذٛض سرّيٝ وٙس 20ثٝ سقطيف سب 

 
 

 

 



 

حول پسوبًذ ُ خَدرٍّبي  هكبًيس -5
ايٗ ٌطٜٚ اظ ذٛزضٚٞب سب حس ظيبزي قٙبذشٝ قسٜ ا٘س ٚ زاضاي وبضثطي ٌؿشطزٜ سطي زض قٟطٞب ٔي ثبقٙس ٚ ٔىب٘يعاؾيٖٛ جٕـ اٚضي ٚ حُٕ 

: دؿٕب٘س زض ٔمبثُ ضٚقٟبي ؾٙشي زاضاي ٔعايبي شيُ ٔي ثبقس

  ٔقبيت حُٕ دؿٕب٘س ثٝ ضٚـ ؾٙشي 

  ٌيضيعـ قيطآثٝ ظثبِٝ ٞبي ففٛ٘ي ٚ ذبٖ   

  دطاوٙف ظثبِٝ زض ؾغح قٟط زض حيٗ سطزز ذٛزضٚٞب   

  وبٞف ضطيت ايٕٙي دطؾُٙ ذسٔبر قٟطي   

   ؾطفز دبييٗ فّٕيبر جٕـ آٚضي ظثبِٝ   

  حُٕ دؿٕب٘س ثٝ ضٚـ ٔىب٘يعٜ 

  حصف ضيعـ قيطآثٝ ظثبِٝ ٞبي ففٛ٘ي ٚ ذبٍ٘ي ٚ جٕـ آٚضي ٔٙبؾت آٖ زض ٔربظٖ قيطآثٝ   

  ظثبِٝ زض ؾغح ٔقبثط جٌّٛيطي اظ دطاوٙف   

  اضسمبء ضطيت ايٕٙي ٚ ؾالٔز دطؾُٙ   

  أىبٖ سرّيٝ ٔربظٖ سٛؾظ ؾيؿشٓ ٞبي اؾشب٘ساضز   

  افعايف ؾطفز فّٕيبر   

أىبٖ حُٕ ظثبِٝ زض يه ؾطٚيؽ ثب سٙبغ ثبال ثٝ زِيُ أىبٖ سطاوٓ اؾشب٘ساضز    

 8سٗ ٚ ثٙع زٜ سٗ ثب ؽطفيز  3.5سٗ ٚ ذبٚض ٚ وطٚؼ ٚيب ايؿٛظٚ ثبؽطفيز  1.5فٕٛٔب ؾٝ ٔسَ اسبق ظثبِٝ ٔٙهٛة ثط ضٚي ٘يؿبٖ ثب ؽطفيز 

جٟز قؿشكٛي .سٗ زض ؾغح قٟطٞب ثىبضٌيطي ٔي قٛز وٝ زض ايٗ ٔٛضز اوثط قٟطزاضيٟب ٚضٚز ديسا وطزٜ ٚ ؾيؿشٓ ٔىب٘يعٜ قسٜ اؾز

ازٜ ٕ٘ٛز ٌبضيٟب  ٚ ٔربظٖ ٍٟ٘ساضي ظثبِٝ ٘يع ٔي سٛاٖ اظ زؾشٍبٟٞبي ٔرعٖ قٛي ٔىب٘يعٜ اؾشف

: وٝ زاضاي ٔعايبي شيُ ٔي ثبقس

 قؿشكٛي زاذُ ٚ ثيطٖٚ ٔربظٖ دؿٕب٘س قٟطي ثٝ نٛضر ٔىب٘يعٜ ٚ ثسٖٚ زذبِز ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي

 أىبٖ سٙؾيٓ ظٔبٖ قؿشكٛ ثب سٛجٝ ثٝ ٚضقيز ٔربظٖ سٛؾظ سبيٕط 

 ثبض جٟز قؿشكٛ ٚ ا٘شمبَ آة آِٛزٜ ثٝ ٔربظٖ 190ٔجٟع ثٝ دٕخ ٞبي فكبض لٛي ديؿشٛ٘ي 

 جٟع ثٝ يه ٔرعٖ جٟز ٍٟ٘ساضي  آة ٞبي آِٛزٜ حبنُ اظ قؿشكْٛ

 ويفي قؿشكٛ أىبٖ اذشالط ٚ اؾشفبزٜ اظ ٔٛاز قٛيٙسٜ اؾشب٘ساضز جٟز افعايف

 لبثّيز قؿشكٛي ا٘ٛاؿ ٔربظٖ اؾشب٘ساضز دؿٕب٘س زض اثقبزٔرشّف  

 

 

ٚ فضبي ؾجع  ٔبقيٗ االر فٕطا٘ي-6

اٟٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔي ٌيط٘س وٝ اظ جّٕٝ اٖ أٛض فٕطا٘ي ٚ دبوؿبظيٟبي زض أط ٔىب٘يعاؾيٖٛ أٛض ذسٔبر قٟطي زؾشً

٘يع زاضاي ...ٚزؾشٍبٟٞبيي قبُٔ ِٛزض ، ٔيٙي ِٛزض ، وٕذطؾي ، ثبظٚغّشبٖ يب ضٚالف ،جطثمبَ ٚ سب٘ىط ٞب ٚ ثبالثط ٞب .ٔقبثطٚ فضبي ؾجع اؾز

ٔغّٛة ذسٔبر قٟطي ٚ ٔسَ ذبل اٖ زلز ٘ؾط ذبني زاقز وٝ ثحث زض ٔعايبي ذبني ٞؿشٙس وٝ ٔي ثبيؿز زض ا٘شربة زؾشٍبٜ 

. ذهٛل اٖ ٔجبِي زيٍط ٔي عّجس

 :پيطٌْبدّب ٍ گيري ًتيجِ

 ٍ٘طقي ثٝ ٘يبظ وكٛض زض أٛض ذسٔبر قٟطي  زض ٘ٛيٗ ٞبي سىِٙٛٛغي اظ اؾشفبزٜ ثبالي إٞيز ٕٞچٙيٗ ٚ قسٜ ٔغطح ٔٛضٛفبر ثٝ سٛجٝ ثب

ٚ ذٕبر زٞي ثٝ  ٚ ذيبثبٟ٘ب ٚ ِعْٚ دبوؿبظيقٟطٞب ؾطفز ضٚظ افعٖٚ ؾبذز  .حبضط ا٘جبْ وبض ٔي ثبقس زض فطآيٙسٞبي ٚثبظٍ٘طي جسيس

سغييط ايٗ فطآيٙس ضا ٔربعطار ٚ ٔكىالر اؾشفبزٜ اظ ٘يطٚي وبضٌطي زض ايٗ أط  قٟطزيٍط اؾشفبزٜ اظ ٘يطٚي وبضٌطي ضا ديكٟٙبز ٕ٘ي وٙس ٚ

اظ ؾيؿشٕٟب ٚ ضٚقٟبي ٔىب٘يعٜ ضفز ٚضٚة جٟز اضسمب وبض ٚ افعايف ؾطفز ٚ ويفيز وبض ٚ  اؾشفبزٜ. سبويس ٔي وٙس ٖثٝ ؾٕز ٔىب٘يعٜ قس

٘يع وبٞف ٞعيٙٝ ٞب أطي اجشٙبة ٘بدصيط ٔي ثبقس ٚ زض فهط حبضط ٘يع ثقّز سٙٛؿ ٚ ؾبذز ٔبقيٗ االر ٔرشّف ثب ضٚقٟبي ٔشفبٚر وبض 

ثب فٙبيز ثٝ سٛضيحبر زازٜ قسٜ أيس اؾز زض ا٘شربة .زلز ثقُٕ آيس ٔي ثبيؿز زض ا٘شربة ذٛزضٚ جٟز جٌّٛيطي اظ اسالف ؾطٔبيٝ ٟ٘بيز

ثب زيس ثبظسطي الساْ قٛز ٚ اظ ذطيس زؾشٍبٟٞبيي وٝ ثٝ نطف ٘بْ قطوز ؾبظ٘سٜ ٔكٟٛض ٔي ثبقٙس ٚ ٞبي ايٗ ٌطٜٚ اظ ٔبقيٗ االر زؾشٍبٜ

 ٔٛا٘ـ ؾبذشٗ ثطعطف ٔٙؾٛض ثٝ ظيط وبضٞبي اٜضؾٙريشي ثب ٘ٛؿ وبض ٚ قطايظ آة ٚ ٞٛايي ٚ ٔحيغي قٟط ٘ساض٘س جٌّٛيطي قٛز ٚ ٘يع

 :ثبقس ٔي شوط لبثُ ثرفايٗ زض وبض ديكطفز

 



 
  فطايٙس ايٗزض سؿٟيُ ٔٙؾٛض ثٝ ٔطسجظ ٘يٗٚ لٛا فطايٙس ٔسيطيز دؿٕب٘سثط ٔٙغمي ٚ وبضقٙبؾي ثبظٍ٘طي-1

ا دؿٕب٘سٜ ٔسيطيز فطايٙس زض ٔشرهم ذهٛني ثرف ٔكبضوز -2

 ٚزِٚشي ذهٛني ثرف سٛؾظ وكٛض زض ٘ٛيٗ فٙبٚضيٟبي ؾبذشٗ ٚاضز جٟز ثٝ اضجيخ ٚ زاذّي ٞبي ٌصاضي ؾطٔبيٝ-3

 .ٔٛجٛز فّٕي ٚ فّٕي وبضٞبي ضاٜ ثب ثيكشط آقٙبيي ٚ ٘عزيىشط اضسجبعي جٟز ثٝ ٔؿئٛالٖ ٚ ٔسيطاٖ ثب جّؿبر ضٌعاضية-4

 .جسيس فّٕي ٞبي ديكٟٙبز ٚ عطح ا٘جبْ ثٟجٛز زض زا٘كٍبٞي فّٕي ٔطاوع ضؾب٘سٖ ضييب-5

 .فْٕٛ ثيكشط ؾبظي آٌبٜ ٔٙؾٛض ثٝ فٕٛٔي ٞبي ضؾب٘ٝ سٛؾظ ٌؿشطزٜ سجّيغبر ا٘جبْ ٚ ؾبظي ًٞٙٔبٜ-6

ثط٘بٔٝ ضيعي سِٛيس زؾشٍبٟٞبي ٔىب٘يعٜ زض زاذُ ثب حفؼ ويفيز فّٕىطز ٚ ثٛٔي ؾبظي آٖ ٚ حٕبيز اظ سِٛيس وٙٙسٜ زاذّي -7

يٙس ؾٙشي ثٝ ٔىب٘يعٜ ٚ أٛظـ ٘حٜٛ فّٕىطز ٔبقيٗ االر ثطٌعاضي ٕٞبيكٟب ، وبضٌبٟٞبي سرههي زض ذهٛل چٍٍٛ٘ي سغييط فطا-8
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