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  : هوسهِ

ايي . ربثزبيي ٍ اًتوبل زازى اًؿبًْب ٍ يب اهَال ٍ ًبال ّب اظ ربيي ثِ ربي زيگط زض هلوطٍ حول ٍ ًول هطاض هي گيطًس

ضاّْب ٍ .تَؾؼِ ثَزُ اؾت هؿئلِ زض ٍاهغ يٌي اظ هكـلِ ّبي هْن اًؿبًي اظ اثتسايي تطيي تب پيكطكتِ تطيي هطاحل

زض گصقتِ ًِ اًؿبى هؿبكبت ظيبزي پيوَزُ ٍ يب اظ پب ٍ يب ؾط .ٍؾبئٍ ًوليِ زٍ ضًي اؾبؾي حول ٍ ًول هي ثبقٌس 

اًؿبى ثؼٌَاى ٍؾيلِ حول ٍ ًول اؾتلبزُ هي ًطز ًيبظـ ثِ ضاُ هحسٍز ثَز اهب اظ ظهبًي ًِ ثِ تَليسات ظيبز پطزاذت 

تب ايٌٌِ اهطٍظُ اؾتلبزُ اظ ٍؾبيل .ض ٍ ربزُ ّبيي ثب هكرهبت كٌي ٍ هٌبؾت احؿبؼ ًطز ًيبظ ثِ ايزبز ضاّْبي ثْت

ًوليِ ؿَل پيٌط ٍ ؾطيغ الؿيط ٍ ضاّْبيي زض ظهيي ٍ َّا ٍ زضيب ثب ًيليتْبي ثؿيبض ثبال اهطي ؿيط هبثل ارتٌبة گطزيسُ 

.اؾت   

ثكطي ّؿتٌس ٍ قْط ًيع ثِ ػٌَاى يٌي اظ ايي  هلل قطم ثب تَرِ ثِ هسهتكبى زاضاي گٌزيٌِ ّبي اضظقوٌسي اظ توسى

ًكَض ايطاى ًيع ثسيي ؾبثوِ ََالًي توسى اظ ايي . آحبض ٍ زض ٍاهغ هْس آحبض هرتلق توسى زض ايي رَاهغ هُطح اؾت

ضاُ ٍ ضاّؿبظي زض هيبى ايطاًيبى چِ زض زٍضاى ثبؾتبى ٍ چِ زض زٍضُ ّبي پؽ اظ آى ّوَاضُ . آحبض ثي ثْطُ ًجَزُ اؾت

ثط ّويي اؾبؼ ثبيس ػلل گطايف ايطاًيبى ضا ثِ ضاُ ؾبظي ٍ ثِ تجغ آى تَؾؼِ ٍ اكعايف . ضٍضت ثَزُ اؾتيي و

 .هْبضت آًْب زض ايي ثرف تب اًساظُ ظيبزي ًبقي اظ قطايٍ ٍ ٍيػگيْبي حبًن ثط ؾطظهيي ايطاى زاًؿت

:توؿين ًوَزؾيط تحَل قْط ؾبظي ٍ قجٌِ حول ٍ ًول زض ايطاى ضا هي تَاى ثِ ؾِ زٍضُ ػوسُ   

2ـ زٍضاى ثبؾتبى  1 3ـ ثؼس اظ ظَْض اؾالم    ـ ػهط رسيس  

زٍضاى ثبؾتبى                                                                        1   

قْطّبي زٍضاى ثبؾتبى زض ايطاى ثِ زاليل ًظبهي ،هصّجي ٍ يب اّويت هتهبزي ثٌب هي : قْط ؾبظي زٍضاى ثبؾتبى

ثب ٍرَز ايٌٌِ هجل اظ ؾبؾبًيبى هؿئلِ قْط ٍ قْط ًكيٌي ٍرَز زاقتِ اؾت ٍلي ثيكتط قْطّبي زٍضاى ثبؾتبى .قسًس

ٍ هيساى .هيساى ٍ ثبظاض ًيع اظ رولِ كًبّبي انلي قْط ثِ قوبض هي ضكتِ اًس. زض ظهبى ؾبؾبًيبى ثِ ٍرَز آهسُ اؾت 

ؾيبؾي هحؿَة هي قس ًِ اؿلت زض ًعزًي ًبخ ّبي ؾلٌُتي ثَز اظ هطاًع هْن  

ؾبذت قْط زض زٍضاى ثبؾتبى                                                                         

آثبزي ّب ٍ قْط ّب زض كالت ايطاى اظ يٌسيگط .ايطاى ًكَضي ًيوِ ذكي اؾت ٍ ثبضًسگي زض آى ثؿيبض اًسى 

ايطاًيبى ثطاي پيًَس ايي آثبزيْبي زٍض اظ ّن تالقْبي ؾبظهبى يبكتِ ثؿيبضي ضا زض حَظُ ضاُ ؾبظي اًزبم زازًس .زٍضًس

اُ ؾبظي ؾبظهبًي هؿتول زض ايي ظهيٌِ هؿئَليت زاقتِ ٍ ٍ ثط ّويي اؾبؼ ثَز ًِ زض زٍضُ ذبهٌكي ثِ زليل اّويت ض

زض زٍضاى ّربهٌكي قْط ّب اؿلت ثط اؾبؼ ذَاؾت پبزقبّبى قٌل هي گطكت ٍ ًوتط اظ .كؼبليت هي ًطزُ اؾت 

ػَاهل هحيُي هتأحط هي قس قْط ّب اظ زٍضُ ؾلًَيبى ٍ پبضتيْب ثتسضيذ زض پيطٍي اظ هَاػس ًؿجتبً هؼيي اؾتَاض قس ٍ 



َطح . قُطًزي احساث هي قسًسثطذي اظ قْطّب ثِ قٌل .اى اٍالً ثبًيبى قْطّبي رسيس زض ايطاى ثَزًس ؾلًَي

رِ هطاض گطكت هؿبئل اهٌيتي ثَزٍاي قٌل ًيع اثتسا زض زٍضُ پبضتيبى ٍ ؾپؽ زض زٍضُ ؾبؾبًيبى هَضز تزايطُ  

 ًوف قجٌِ اضتجبَي زض زٍضاى ثبؾتبى

ٍ تؿلٍ حٌَهت هطًعي ٍ رطيبى ازاضي ًبضّب ضا تؿْيل هي .ٍ زٍلتي ثَز  اؾبؼ ؾبذتوبى ضاُ ّب ثط ّسكْبي رٌگي

اظ رولِ ضاّْبي ػوسُ هسين زض .ٍلي زض ػيي حبل ؾجت قس ًِ ًبض ثبظضگبًي ٍ حول ًٍول ًبال ّب ًيع آؾبى قَز.ًطز

يكن ايطاى زض زٍضُ ؾبؾبًيبى ٍرَز ربزُ اثط.ايطاى ًِ ثسيي هٌظَض قٌل گطكت ضاُ قبّي ٍ ضاُ اثطيكن هي ثبقس

زض ايي قْط ّب اؿلت رْت قجٌِ ثِ ؾَي هطًع تزبضي يب .ثبؾتبى ضا ثهَضت پل اضتجبَي چيي ٍ ضٍم زض آٍضزُ ثَز

اظ َطكي زض احط ضقس اضگبًيي ،ثرف قبضظؾتبى ٍ ؾَاز اظ قٌل . ازاضي ثَز ٍ ثِ ًَػي حبلت قلبّي ضا الوب هي ًوَز 

هجٌبي تأؾيؽ آًْب ًظبهي ٍ حٌَهتي ثَز اظ ًظط قٌل قجٌِ زاضاي  ثب ٍرَز ايي، قْط ّبيي ًِ.ذبني تجؼيت ًوي ًطز

 .ٍيؼيت ضٍقي تطي ثَزًس اظرولِ پبؾبضگبز

 ـ زٍضاى ثؼس اظ ظَْض اؾالم 2

زض زٍضُ پؽ اظ اؾالم ٍيػگيْبي قْط ؾبظي ًؿجي ايطاى ثب ذهَنيبت هصّجي ٍ اؾالهي زض ّن  :قْطؾبظي زٍضاى 

ػالٍُ ثط ٍرَز اضتجبَْبي هٌُوي ٍ زهين ثيي كًب ّب ٍ ػٌبنط قْط ّبي هُبثن ثب آهيرتِ ٍ تٌبهل يبكت؛ تب آًزب ًِ 

قطايٍ اهليوي ـ رـطاكيبيي ،اهتهبزي ،ًظبهي ـ زكبػي،ؾيبؾي،هصّجي ٍ هلَْم هٌُوِ قْطي ًيع زض هبلت ضٍاثٍ ثطاثط ٍ 

، هسضؾِ، هيساى، اضٍ، ثبضٍ ٍ ػٌبنط قْطي زض ايي زٍضُ، هحلِ، ثبظاض، هؿزس. ؾبلن ثيي قْط ٍ ضٍؾتب تحون پيسا ًطز

ثب ايي حبل ًٌْسغ ،قبضؾتبى ٍ ضثى زض ّوِ ايي قْطّب هكتطى ثَزُ اؾت.گصض ثَزُ اؾت ٍرَز هؿزس ثِ ػٌَاى  .

ثَُض ًلي زضزٍضاى .هْوتطيي ؾبذتوبى قْط اؾالهي اؾت ًِ هحل ثطذَضز اًسيكِ ّبي ػلوي ٍ زيٌي ٍ هًبيي اؾت

ػوستبً .ًكيٌي ضًٍن كطاٍاى يبكتًبَن هرتلق ٍ گؿتطـ ثبظاض هجبزالت ،قْط اؾالهي ٍ ثِ ذبَط ٍؾؼت ًلَش آى زض م

ًحَُ تَظيغ ػٌبنط ٍ كًبّبي ػوَهي ثط پبيِ  زض ايي زٍضاى قْط ّب زض اؾترَاى ثٌسي انلي تبثغ كطم ذُي ثَزًس

 ؾَْلت زؾتطؾي ،هزبٍضت،هطاًع اهتهبزي ارتوبػي ٍ ّوزَاضي ٍ تٌبؾت كًبّب ٍ كؼبليت ّب هُطح ثَز

 

ًوف قجٌِ اضتجبَي زض قْط ّبي زٍضاى اؾالهي                                                

زض زٍضُ اؾالهي ًِ تٌْب ضاّْب زض ؾُح ًكَض ايطاى ثؿيبض گؿتطـ يبكت ٍ ايطاًيبى زض ضًٍس ضاُ ؾبظي ثِ تزبضة 

تبّب ٍ ربزُ ّبي حبقيِ ًَيط ٍ هؼبثط اضظًسُ اي زؾت يبكتٌس،ايزبز ثٌبّبيي ثب ٍيػگيْبي گًَبگَى زض قْط ٍ ضٍؼ

زض ايي زٍضاى ّطگبُ اهٌيت ٍ ًظن زض هحسٍزُ كالت  ًَّؿتبًي ثب ًبهْبي هرتلق چَى ضثبٌ ٍ ًبضٍاًؿطا ضٍاد يبكت

ايطاى ثط هطاض ثَزُ ايي هٌُوِ ثِ قٌل يٌي اظ هحَضّبي انلي هَانالت رْبًي قبهل تزبضت ٍ تطاًعيت ًبال زض هي 

ؿيط اظ هحَضّبي انلي قْط ًِ اظ زضٍاظُ ّب قطٍع هي قس .ة ضًٍن اهتهبزي هٌُوِ هي قسآهس ٍ ايي ذَز هَد

 ،هبثوي گصضّب تبثغ قطايٍ ظيط ثَزًس

 -هؿبئل اهليوي ثرهَل زض ًَاحي گطم 



و حولِ ٍ ّزَم اهَام ثيگبًِ هؿبئل اهٌيتي ثرهَل زض قْطّبيي ًِ يوي زاضا ثَزى ضًٍن اهتهبزي ،زض هؼط- 

 ثَزًس

 

 

 
 
 

 

 
 ًگبّي ثِ چبلف ّبي ثرف هؿبكطي زض حول ًٍول ضيلي

  

 

 

ٍ ثِ )حول اًجَُ هؿبكط، ههطف ًوتط ؾَذت ٍ نطكِ رَيي ًالى اًطغي 

، ؾبظگبضي ثب هحيٍ ظيؿت ثِ (تجغ آى نطكِ رَيي ًالى اضظي زض هٌبثغ هلي

ؾلط ػٌَاى ظيطثٌبي تَؾؼِ پبيساض، ايوٌي ثؿيبض ثبال، آؾبيف ٍ ضاحتي ََل 

ًظيط اهٌبى ذَاة ٍ تحطى، )ثِ زليل ثطذَضزاضي اظ اهٌبًبت ضكبّي هتؼسز 

ؾطٍيؽ ّبي ثْساقتي، ضؾتَضاى ٍ پصيطايي، ؾيؿتن ّبي نَتي ٍ 

ٍيػگي ّبي هوتبظي ّؿتٌس ًِ ايي قيَُ ضا ًؿجت ثِ قيَُ ...( تهَيطي ٍ 

 .ّبي زيگط ثِ ٍيػُ حول ًٍول ربزُ اي ثطتطي هي ثركس

 

    
 

 
 
 

 

  

       

 حول ٍ ًول ضيلي هؿبكط، گطكتبض ثي تَرْي ّبي تبضيري  ●

حول ٍ ًول هؿبكط ثب هُبض ّطچٌس ًِ زض اًخط هطيت ثِ اتلبم ًكَضّبي رْبى حتي زض ًكَضّبي پيكطكتِ 

اهتهبزي، هعايبي  نٌؼتي ظيبى زُ اؾت ٍ اؿلت اظ يبضاًِ ّب ٍ ًوي ّبي زٍلت ّب ثْطُ هي ثطز، اهب زض ًگبُ ًالى

ايي ؾيؿتن زاضاي ٍيػگي ّبي ثؿيبض اؾبؾي اؾت ًِ آى ضا اظ ؾبيط قيَُ ّبي حول ًٍول . ؿيطهبثل اًٌبض زاضز

ٍ ثِ تجغ آى نطكِ رَيي )حول اًجَُ هؿبكط، ههطف ًوتط ؾَذت ٍ نطكِ رَيي ًالى اًطغي . هتوبيع هي ؾبظز

ػٌَاى ظيطثٌبي تَؾؼِ پبيساض، ايوٌي ثؿيبض ثبال، آؾبيف ٍ  ، ؾبظگبضي ثب هحيٍ ظيؿت ثِ(ًالى اضظي زض هٌبثغ هلي

ًظيط اهٌبى ذَاة ٍ تحطى، ؾطٍيؽ ّبي )ضاحتي ََل ؾلط ثِ زليل ثطذَضزاضي اظ اهٌبًبت ضكبّي هتؼسز 

ٍيػگي ّبي هوتبظي ّؿتٌس ًِ ايي قيَُ ضا ...( ثْساقتي، ضؾتَضاى ٍ پصيطايي، ؾيؿتن ّبي نَتي ٍ تهَيطي ٍ 

هوبلِ حبيط ثب اقبضُ ثِ هعايبي حول ٍ . اي زيگط ثِ ٍيػُ حول ًٍول ربزُ اي ثطتطي هي ثركسًؿجت ثِ قيَُ ُ

  .ًول ضيلي تهَيط ًبهلي اظ چبلف ّبي ايي ثرف ضا زض ًكَض تطؾين هي ًٌس

 هعايبي حول ًٍول ضيلي ●

 ههطف اًطغي ▪

ايي ضهن زض . زضنس ثَزُ اؾت 7/8ؾبل گصقتِ حسٍز  16ضًٍس ضقس ههطف ؾَذت ّبي كؿيلي زض ايطاى، َي 

زضنس شًط  2/1زضحبلي ًِ هتَؾٍ ضقس تَليس ًبذبلم ؾطاًِ ًكَض . زضنس ثَز 7/4حسٍز  63 73ؾبل ّبي 

 



ة ثَز، ًِ زض ايي هيليَى هتطهٌغ 3/58زض ايطاى،  77كطآٍضزُ ًلتي زض ؾبل  5ًل ههطف ًْبيي  .قسُ اؾت

زض هزوَع ثب « ثِ ٍيػُ ظهيٌي»هيبى ههطف گبظٍئيل ٍ ثٌعيي ثِ ػٌَاى انلي تطيي ؾَذت ثرف حول ًٍول 

 25آهبض حبًي اظ آى اؾت ًِ . زضنس، ثبالتطيي ؾْن ههطف ؾَذت ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت 6/61

هيليبضز ضيبل يبضاًِ ثطاي  100ّب تي. زضنس اظ ًل اًطغي تَليسي ًكَض، زض ثرف حول ًٍول ههطف هي قَز

 هيليبضز زالض يبضاًِ ثٌعيي 3ههطف ضٍظاًِ ثٌعيي زض ًكَض اظ ؾَي زٍلت پطزاذت هي قَز، ًِ ؾبالًِ ثبلؾ ثط 

ثطاثط ًل ثَزرِ ثرف حول ًٍول ضيلي ًكَض اؾت 10ايي ضهن ثيف اظ . هي قَز پطزاذت   

زضنس  2اظ حول ًٍول ثبض ٍ هؿبكط زض ًكَض، تٌْب زضنسي  15ّن اًٌَى ثرف ضيلي حول ًٍول، ػلي ضؿن ؾْن 

آهبض ثبًي رْبًي حبًي اظ آى اؾت ًِ هيعاى ههطف ؾَذت زض . ههطف گبظٍئيل ضا ثِ ذَز اذتهبل هي زّس

ليتط اؾت 33ليتط ٍ زض حول ًٍول ربزُ اي،  7/6ضاُ آّي ثطاي حول ّعاض تي ثبض،  .  

ليتط ؾَذت نطكِ رَيي هي  30لَهتط ثبض، تَؾٍ ضاُ آّي، ثط ّويي اؾبؼ ثطاي ربثِ ربيي ّط يي ّعاض تي ًي

هيليَى ليتط ؾَذت،  480هيليبضز تي ًيلَهتط زض ثرف ضيلي، ؾبالًِ 16قَز ًِ ثب تَرِ ثِ حول هتَؾٍ ؾبالًِ 

  .نطكِ رَيي هي قَز

تَثَؼ، زضنس ًوتط اظ ا 10ثب تَرِ ثِ آهبض هٌتكط قسُ، هوساض ههطف ؾَذت زض ثرف ضيلي زض قطايٍ ثطاثط، 

زضنس ًوتط اظ َّاپيوب اؾت 85زضنس ًوتط اظ اتَهجيل ؾَاضي ٍ  75زضنس ًوتط اظ هيٌي ثَؼ،  30 .  

هيلي ليتط ًؿجت ثِ  3هيلي هتط ًؿجت ثِ اتَثَؼ،  5/0اظ ايي ضٍ، ثرف ضيلي، زض ربثِ ربيي ّط ًلط ًيلَهتط، 

ُ َّاپيوب زض ههطف ؾَذت نطكِ هيلي ليتط ًؿجت ة 7/41هيلي ليتط ًؿجت ثِ ؾَاضي ٍ  7/21هيٌي ثَؼ، 

  .رَيي هي ًٌس

اّويت ايي هَيَع ظهبًي ضٍقي تط هي قَز ًِ ثساًين تٌْب، هيعاى ربثِ ربيي ًلط ًيلَهتط ؾيؿتن ّبي حول 

1385زض ؾبل ( ربزُ اي ٍ ضيلي)ًٍول ػوَهي  هيليَى ًلط ًيلَهتط ثَز، ًِ ثب زضًظط گطكتي  68550ثبلؾ ثط  

قسُ تَؾٍ ٍؾبيل ًوليِ ذهَني، هوساض آى ثِ قست اكعايف هي يبثسهيعاى ًلط ًيلَهتط َي  .  

 آاليٌسُ ّبي هحيٍ ظيؿت ▪

ثبتَرِ ثِ ههطف پبئيي اًطغي، يٌي زيگط اظ ٍيػگي ّبي هْن حول ًٍول ضيلي، ايزبز آلَزگي ًوتط ٍ ؾبظگبضي 

زُ اًسًبهي« حول ًٍول ؾجع»آى ثب هحيٍ ظيؿت اؾت، اظ ايي ضٍ، ايي ثرف اظ حول ًٍول ضا  .  

ثطاثط حول  8هحبؾجبت نَضت گطكتِ ًكبى هي زّس ًِ زض اظاي حول ثطاثط ثبض ٍ هؿبكط، حول ًٍول ربزُ اي 

ثطاي ضكغ ّط ًيلَگطم اظ آاليٌسُ ّبي هْن هبًٌس. ًٍول ضيلي، زض تَليس آاليٌسُ ّبي ظيؿت هحيُي ًوف زاضز : 

Co  ،Cox ٍ NOx  2640، 19272زض ربهؼِ ثِ تطتيت هجبلؾ ضيبل ّعيٌِ هي قَز 6/72ٍ   .  



 اقتـبل ظايي ▪

ؾيؿتن ضيلي اظ رولِ ثرف ّبيي اؾت ًِ ػالٍُ ثط ايزبز اقتـبل زض ٍاحسّبي نٌؼتي، زض يي زٍضُ ثلٌسهست 

ثِ ََض هتَؾٍ ؾبذت ٍ ثْطُ ثطزاضي ّط زؾتگبُ ٍاگي هؿبكطي ثطاي . هكبؿل ذسهبتي هتٌَػي ضا ايزبز هي ًٌس

ربز اقتـبل هي ًوبيسؾبلِ اي 30ًلط زض يي زٍضُ  15 .  

  :اقـبل ًوتط ظهيي ▪

حول ًٍول ربزُ اي ظهيي اقـبل هي ًٌس 3/0الي  2/0ضاُ آّي ثِ اظاي ظطكيت هؿبٍي حول ًٍول هؼبزل  .  

 ضاحتي ٍ آؾبيف زض ؾلط ▪

اهٌبًبت هبثل تَرْي اظ هجيل ٍؾبيل ذَاة، ؾطٍيؽ ٍ پصيطايي زض زاذل ضؾتَضاى ٍ ًَپِ، ثْساقت ٍ ًظبكت، 

م تَْيِ هُجَع، ضٍقٌبيي ٍ ًيع تبهيي اهٌيت حطين اكتبزُ ٍ ذبًَازُ ّب زض ََل ؾلط، هؿبكطت ثب هُبض ضا ؾيؿت

  .ضاحت تط ٍ آؾَزُ هي ؾبظز

  :ؾَْلت زؾتطؾي ثِ ثليت زض ًليِ ًوبٌ ًكَض ▪

اُ حتي هٌبَوي ًِ زاضاي ذٌَُ ض)ثب تَرِ ثِ تَظيغ ٍ پطاًٌسگي هٌبؾت هطاًع كطٍـ ثليت زض ؾطاؾط ًكَض 

ٍ ضايبًِ اي ثَزى ؾيؿتن كطٍـ ٍ اهٌبى پيف كطٍـ يي هبِّ، هؿبكطاى ثِ ضاحتي ٍ ؾَْلت هي ( آّي ًيؿتٌس

هطًع كطٍـ، ثليت هَضز ًظطقبى ضا تْيِ ًٌٌس، ػالٍُ ثط ايي ضاُ اًساظي ؾبهبًِ كطٍـ  500تَاًٌس زض ثيف اظ 

ثطاي قْطًٍساى ثيكتط ًطزُ اؾت ايٌتطًتي ثليت ثطاي اٍليي ثبض زض ًكَض ؾَْلت زؾتطؾي ثِ ثليت ضا .  

 تَاًبيي ٍ ظطكيت ثبالي ربثِ ربيي هؿبكط ▪

ثِ ػجبضت زيگط تٌْب . كطًٍس َّاپيوبؾت 3زؾتگبُ اتَثَؼ ٍ يب  17هيعاى ربثِ ربيي هؿبكط ثب يي هُبض هؼبزل ثب 

اتَثَؼ اؾت  350پطٍاظ َّايي زض ضٍظ ٍ يب ثيف اظ  60زض هؿيط تْطاى هكْس زض نَضت تَهق هُبضّب، ًيبظ ثِ 

  .ًِ تطاكيي ٍ تهبزكبت ًبقي اظ آى هبثل ثطآٍضز اؾت

 هوبيؿِ ضاُ آّي ايطاى ثب رْبى ●

هتأؾلبًِ ػلي ضؿن هعيت ّبي كطاٍاى حول ًٍول ضيلي، ايي ثرف، زض ؾبل ّبي اذيط ّوچٌبى هَضز ثي هْطي 

ي اظ ػوت هبًسُ تطيي ضاُ ثطاؾبؼ آهبضّبي هَرَز زض قبذم ََل ذٍ ثِ هؿبحت، ايطاى يي. هطاض هي گيطز

هتط ذٍ آّي زض ًكَضهبى هَرَز  3/4ثِ ًحَي ًِ ثِ اظاي ّط ًيلَهتط هطثغ هؿبحت تٌْب . آّي ّب ضا زاضاؾت

هتط ٍ  2/11هتط، تطًيِ  4/16هتط، آكطيوبي رٌَثي  53هتط، غاپي  96زضحبلي ًِ ايي قبذم زض آلوبى . اؾت

هتط اؾت 6/11زض تًَؽ  ايي قبذم ايطاى حتي اظ ًكَضّبي هبلعي، تطًوٌؿتبى، ربلت ايي اؾت ًِ زض  .

300حسٍز )ثب تَرِ ثِ ضًٍس تَؾؼِ ذٌَُ ضيلي زض ًكَض . ػطام ٍ آشضثبيزبى ًيع ػوت تط اؾت ًيلَهتط زض  



ؾبل ََل هي ًكس ًِ ثِ هَرَزي ضاُ آّي آلوبى ثطؾين 100حسٍز ( ؾبل .  

هيليَى ًلط زض ايطاى ذٍ آّي ٍرَز زاضز، ايي ًيلَهتط ثِ اظاي ّطيي  103زضقبذم ََل ذٍ ثِ روؼيت، 

ًيلَهتط ٍ زض  120ًيلَهتط، تطًيِ  420ًيلَهتط، آكطيوبي رٌَثي 160ًيلَهتط، غاپي  410قبذم زض آلوبى 

ًيلَهتط اؾت 200تًَؽ  .  

ٍاگي هؿبكطي ٍرَز  5/22زض قبذم تؼساز ٍاگي ثِ اظاي روؼيت ًيع زض ايطاى ثِ اظاي ّطيي هيليَى ًلط 

ٍ زض تطًوٌؿتبى  21، تطًيِ 40، آكطيوبي رٌَثي 230، غاپي 250ًِ ايي قبذم زض ًكَضّبي آلوبى زاضز 

ٍاگي ثِ اظاي ّط هيليَى ًلط روؼيت اؾت 60ثيف اظ  .  

ًيلَهتط ذٍ آّي يي ٍاگي  5ّوچٌيي زض قبذم تؼساز ٍاگي ثِ ََل قجٌِ ذٌَُ آّي، ايطاى ثِ اظاي ّط 

 5/7ٍاگي، زض غاپي  3ًِ قبذم هَضزًظط زض ًكَضّبيي ّوچَى آلوبى هؿبكطي زاضز ٍ ايي زض نَضتي اؾت 

ًيلَهتط ذٍ آّي اؾت 5ٍاگي ثِ اظاي ّط  6ٍاگي، زض ًطُ رٌَثي  .  

زض قبذم ّبي ظيطؾبذتبضي حول ًٍول ضيلي هتبؾلبًِ ًكَض ايطاى كبنلِ ثؿيبض ػويوي ًؿجت ثِ ًكَضّبي 

ّب ايطاى حتي اظ ًكَضّبي زضحبل تَؾؼِ ٍ ًكَضّبي  اؾلٌبى تط آى ًِ زض ايي قبذم. تَؾؼِ يبكتِ زاضز

  .ّوؿبيِ ًظيط ػطام، تطًيِ، تطًوٌؿتبى ٍ آشضثبيزبى ًيع ػوت هبًسُ اؾت

هتبؾلبًِ ًجَز ظيطؾبذت ّبي ًبكي، ًوجَز قسيس ًبٍگبى ضيلي، ػسم اضتجبٌ ثؿيبضي اظ ًوبٌ پطروؼيت، نٌؼتي ٍ 

، ظهيٌِ ّبي ضقس ثرف ...ى ذُِ ثَزى اؿلت ذٌَُ ٍ گطزقگطي ًكَض ثِ قجٌِ ضيلي ًكَض، كطؾَزگي ٍ ي

هؿبكطي ضيلي ضا هحسٍز ؾبذتِ اؾت ثِ ًحَي ًِ ّن اًٌَى زض قبذم اهٌبى ؾلط ّط ًلط زض ؾبل زض 

ثبض زض ؾبل، ههط  3ثبض زض ؾبل، تًَؽ  9ثبض زض ؾبل، ايتبليب  67ثبض زض ؾبل، زض غاپي  21ًكَضّبيي هبًٌس آلوبى 

ؾبل يي ثبض اهٌبى ؾلط  3ايي زضحبلي اؾت ًِ زض ايطاى ّط ًلط، ّط . يي ثبض زض ؾبل اؾتثبض زض ؾبل، تطًيِ  6

ثبض زض ّط ؾبل 3/0. )ثب هُبض ضا پيسا هي ًٌس )  

 تزطثيبت ًكَضّبي تَؾؼِ يبكتِ ●

ثِ ًحَي ًِ . زض ًكَضّبي تَؾؼِ يبكتِ ًبضّبي ثؿيبض ظيبزي ّن زض ظهيٌِ ايوٌي حول ًٍول نَضت گطكتِ اؾت

هيليبضز ًلط ًيلَهتط  700ًلط ثب هزوَع  3500حسٍز  2003تهبزكبت هٌزط ثِ كَت زض اًگليؽ زضؾبل  هزوَع

تَرِ ٍ اّويت ثِ آؾبيف ٍ ضاحتي هؿبكطاى ًيع اظ ٍيػگي ّبي ثبضظ حول ًٍول . ربثِ ربيي هؿبكط ثَزُ اؾت

هليِ، اؾتلبزُ اظنٌسلي ضيلي زض ًكَضّبي پيكطكتِ اؾت ًِ هي تَاى ثِ ًبّف نسا، اكعايف ًيليت ٍؾبئل ى

  .ّبي ضاحت، زًَضاؾيَى كَم الؼبزُ ظيجب، اهٌبى اؾتلبزُ اظ ايٌتطًت، زيسى ثطًبهِ ّبي هبَّاضُ اي اقبضُ ًطز

زض ًكَضّبي تَؾؼِ يبكتِ ثطذالف ايطاى ؾؼي قسُ تب زض حول ًٍول َّايي هيوت توبم قسُ اظ هؿبكطاى اذص 

اي ضا كوٍ ثطاي ثرف هؿبكطي ثِ ضاُ آّي ّب پطزاذت هي ًٌٌس ٍ  قَز، زض حول ًٍول ضيلي يبضاًِ ًٌتطل قسُ

زض ؾلطّبي ربزُ اي ًيع ثب اذص ػَاضو هٌبؾت . زض هَضز هُبضّبي ثبضي ًيع انَالً يبضاًِ اي پطزاذت ًوي قَز



حطًت ( اػن اظ ثٌعيي ٍ گبظٍئيل)ثطاي ػجَض اظ ثعضگطاُ ّب ٍ ّوچٌيي اذص هبليبت ؾٌگيي ثط ؾَذت ذَزضٍّب 

ضٍّبي قرهي ٍ ًبهيَى ّب ضا ًٌتطل هي ًٌٌسذَز .  

 چبلف ّبي حول ًٍول ضيلي ●

  ثرف ضيلي ثب تَرِ ثِ هعايبيي ًِ اقبضُ قس ثب چبلف ّبي اؾبؾي ٍ رسي ضٍثِ ضٍؾت

 كطؾَزگي ًبٍگبى ▪

ؾبل  24ثي تَرْي ًبكي زٍلت هطزاى ثِ ايي نٌؼت هَرت قسُ اؾت ًِ هتَؾٍ ؾي ًبٍگبى هؿبكطي ضيلي 

ٍزگي ًبٍگبى ثبػج قسُ اؾت تب ؾُح ضاحتي ٍ آؾبيف هؿبكطاى ًبّف يبثس ٍ ثِ ػالٍُ ّعيٌِ ّبي كطؼ. ثبقس

قطًت ضربء زضًظط زاضز هتَؾٍ ػوط ًبٍگبى ضا تب . تؼويط ٍ ًگْساضي هُبضّب اكعايف كعايٌسُ اي زاقتِ ثبقس

زض ايي ثرف اؾت ٍ ثطاي ؾبل ثطؾبًس ٍ ايي اظ اّساف اؾبؾي ثطًبهِ چْبضم تَؾؼِ  15پبيبى ثطًبهِ ثِ ظيط 

ّعاض ٍاگي ثِ ًبٍگبى حول ًٍول ضيلي هؿبكطي اكعٍزُ قَز 2زؾتيبثي ثِ چٌيي ّسكي ثبيس  .  

 ًوجَز ًبٍگبى ▪

تؼساز هُبضّبي هؿبكطي زض حبل حبيط ثِ هسضي ًن اؾت ًِ ؾُح زؾتطؾي هطزم ثِ ثليت ثِ ََض هتَؾٍ زض 

زضنس ًبّف هي  10هبًٌس ًَضٍظ ٍ تبثؿتبى ثِ ًوتط اظ  زضنس اؾت ٍ ايي ضهن زض ايبم ذبل 20ََل ؾبل حسٍز 

اتهبل هطاًع اؾتبى . اظ زاليل زيگط پبئيي ثَزى ؾُح زؾتطؾي هطزم ثِ ثليت ػسم تَؾؼِ ذٌَُ ضيلي اؾت. يبثس

ّوچٌيي ذٌَُ هَرَز ضاُ . ّب ثِ قجٌِ ؾطاؾطي ضاُ آّي اظ اٍلَيت ّبي تَؾؼِ حول ًٍول ثِ قوبض هي آيس

 مزٍذُِ ٍ ػالئوي قًَس تب اهٌبى اؾتلبزُ ّوعهبى هُبضّبي هؿبكطي ٍ ثبضي ثب تطاكيي ثبال كطاُ آّي ثبيس توبهبً

 قَز

 هيوت ▪

ؾبل اذيط ثرف حول ًٍول ضيلي هؿبكطي ّيچگًَِ اكعايكي زض ًطخ ثليت ًساقتِ  4ثِ زليل تخجيت هيوت ّب َي 

هيوت ثليت ضا ثِ قطًت ضربء يبضاًِ هي  ًبگلتِ ًوبًس ًِ زٍلت زضحبل حبيط ثَُض هيبًگيي توطيجبً ًهق. اؾت

 زّس

زض نَضتي ًِ زٍلت ؾيبؾت ًٌتطل هيوت ضا اظ ايي ثرف ثطزاضز ٍ ثطاؾبؼ ػطيِ ٍ توبيب هخل ّوِ ارٌبؼ 

 زيگط، هيوت ّب تؼييي قَز آى ٍهت ايي ثرف ؾَززُ ذَاّس ثَز

هيوت هتَؾٍ ( ضًيِ ٍ حتي ؾَضيِهخالً ثب ت)اگط ثرَاّين هيوت ثليت ضا حتي ثب ًكَضّبي ّوؿبيِ توؿين ًٌين 

ثليت زض ايي ًكَضّب ؾِ ثطاثط هيوت ثليت هُبض هبؾت ٍ ًوًَِ آى ّن هُبضّبيي اؾت ًِ ثِ نَضت هكتطى زض 

چَى آى هُبضّب ثطاؾبؼ تؼطكِ ثيي الوللي هيوت گصاضي هي قًَس . هؿيط تْطاى اؾتبًجَل ٍ تْطاى زهكن زاضين



َبضّبي زاذلي اؾتهيوت ثليت آى هُبضّب ؾِ ثطاثط هيوت م  

ثبيس تَرِ زاقت ًِ ػسم تأهيي هٌبثغ ٍ اؾتْالى ؾطهبيِ اظ يي ؾَ ٍ اظ ؾَي زيگط ػسم تبهيي ثِ هَهغ 

اػتجبضات ٍ يبضاًِ ّبي هطتجٍ ايي ثرف ػوالً اهٌبى تَؾؼِ رسي ضا اظ ثيي هي ثطز يوي آى ًِ ثب اػتجبضات 

ضل قسيس هيوت، تٌْب اهٌبى ّعيٌِ ّبي ربضي ٍرَز هحسٍز اضايِ قسُ ٍ زضآهس پبئيي كطٍـ ثليت ثِ ػلت ًٌت

 زاضز ٍ ظهيٌِ اي ثطاي تَؾؼِ ًبٍگبى ٍ ذسهبت ثبهي ًوي گصاضز

ظيطا ثرف ذهَني . هكٌل زيگط پبئيي ثَزى هيوت ثليت ّب، ػسم اؾتوجبل ثرف ذهَني اظ ايي نٌؼت اؾت

ذسهبت زٍلتي پبئيي اؾت َجيؼتبً اهٌبى  ثِ اهيس يبضاًِ زٍلت ًوي تَاًس ٍاضز ايي نٌؼت قَز ٍ اظ آًزب ًِ هيوت

 اكعايف هيوت ثطاي ثرف ذهَني ًيع ٍرَز ًرَاّس زاقت

 ََل ظهبى ؾلط ▪

ايطاى زض ؾبل ّبي هجل اظ اًوالة زض ثرف ؾطػت ؾيؿتن ّبي حول ًٍول ضيلي هؿبكطي، هوبم ؾَم رْبى ضا 

اهب ايي ثرف ثؼس اظ اًوالة هَضز ؿللت هطاض گطكت. زاقت  

ًساظي هُبضّبي تٌسضٍ پطزيؽ رسيس زض هؿيطّبي هكْس، ظًزبى، هيبًِ، هن، اضاى، ًبقبى، انلْبى ٍضٍز ٍ ضاُ ا

ًيلَهتط زض ؾبػت اظ كؼبليت ّبي  160ؾبل گصقتِ ثبتَرِ ثِ اهٌبًبت كٌي ٍ ضكبّي هٌبؾت ٍ ؾطػت  2زض ََل 

  .اًزبم قسُ زض ايي ثرف اؾت

 ػسم تَؾؼِ حول ًٍول حَهِ اي ●

ضيلي زض حَهِ قْطّب ثبػج تَظيغ روؼيت ٍ رلَگيطي اظ ضقس ثي ضٍيِ قْطّب ٍ گطاًي  ايزبز ٍ تَؾؼِ ذٌَُ

يٌي اظ هْن تطيي هكٌالت ارتوبػي قْطًكيٌي تطاكيي ٍ تطاًن ثبالي روؼيت . هؿٌي زض ايي هٌبَن هي قَز

قْطّبي  زض هٌبَن ذبل اؾت ًِ توبيب ثطاي ايي ًَع حول ًٍول ضيلي ثطاي ايزبز قْطى ّبي اهوبضي زض ًٌبض

ًكيسى ذٌَُ هؿتول ثطاي حول ًٍول حَهِ . ثعضٍ ضٍثِ اكعايف ثَزُ ٍ الظم اؾت ثِ ايي ًيبظ پبؾد زازُ قَز

اي قْطّبي ثعضٍ هي تَاًس ػالٍُ ثط نطكِ رَيي ّبي ؾَذت ٍ تَؾؼِ هٌُوي حبقيِ قْطّبي ثعضٍ، ضكبُ ٍ 

  .آؾبيف هطزم ايي هٌبَن ضا كطاّن ًٌس

هحلي ثِ ػٌَاى يٌي اظ اّساف انلي ثطًبهِ ؾَم ٍ چْبضم تَؾؼِ، زض نسض كؼبليت  تَؾؼِ حول ًٍول حَهِ اي ٍ

زؾتگبُ هُبض ضيل ثبؼ ذطيساضي قسُ ًِ زض  30ثطاي تحون ايي ّسف . ّبي قطًت ضربء هطاض گطكتِ اؾت

  .آيٌسُ اي ًعزيي ثِ تسضيذ ٍاضز قجٌِ هي قَز

:ضيلي هَاضز شيل هبثل شًط اؾت زض يي تحليل ًلي اظ ػلل ٍرَز ايي چبلف ّب زض حول ًٍول   

ؾيؿتن ثطًبهِ ضيعي ًكَض ًِ اؿلت اظ پبييي ثِ ثبالؾت ٍ ضٍـ آى ًيع چبًِ ظًي ٍ الثي ًطزى اؾت ـ هسيطاى 



ثرف ّب ّطًسام هَي تط ثبقٌس ّوبى ثرف اهتهبزي ًكَض ثيكتط ضقس هي ًٌس اًٌَى ًِ ؾيبؾت ّبي ًلي 

يي ايي ؾيبؾت ّب ٍ ثَزرِ ّبي ؾبليبًِ ًكَض ٍرَز ًساضز ـًظبم تسٍيي ٍ اثالؽ قسُ اؾت ّيچ پيًَسي ة  

ًوًَِ آى اٍلَيت تَؾؼِ حول ًٍول ضيلي زض ؾيبؾت ّبي ًلي ًظبم اؾت   

زٍلت ّب تٌْب زضحسي زذبلت هي . ّعيٌِ ذسهبت ضا ثبيس اؾتلبزُ ًٌٌسگبى اظ آى ذسهبت ثپطزاظًس ًِ ػوَم هطزم

لصا زض توبم زًيب ثِ ثرف ضيلي هؿبكطي يبضاًِ هي زٌّس، اهب زض . زًٌٌس ًِ ؾيبؾت ّبي ًلي ذَز ضا ػوليبتي ًٌي

زضنس ّعيٌِ ّبي توبم قسُ تزبٍظ ًوي ًٌس 30حس هؼوَل ًِ اظ  ٍهتي ًِ پَل ذسهبت ضا زٍلت هي زّس زض  .

زض حبل حبيط ًٌتطل قسيس ثرف حول ًٍول ثِ ذهَل زض . ههطف آى ّيچ هالحظِ اي نَضت ًوي گيطز

ٍاثؿتگي قسيس تَؾؼِ ايي ثرف ثِ يبضاًِ ّبي زٍلتي قسُ اؾت ٍ چَى يبضاًِ ّبي زٍلت ّط ثرف ضيلي هَرت 

زض يوي ٍضٍز ثِ ثرف ذهَني ًيع ثِ . ضٍظ ثحطاًي تط هي قَز لصا تَؾؼِ ايي ثرف ثب هكٌل هَارِ هي گطزز

  .ايي تطتيت هٌتلي ذَاّس قس

ًٍول ثِ ًحَي ًِ اٍالً زض ثرف ربزُ اي  يٌؿبى ًجَزى ؾيبؾت ّبي زٍلت زض ثطذَضز ثب اًَاع هرتلق حول

ٍلي زض ثرف ضيلي ّعيٌِ ّبي ًگْساضي ذٌَُ ضاُ آّي ًيع . ػَاضو ثطاي ػجَض اظ ربزُ ّب پطزاذت ًوي قَز

حبًيبً هيوت ثبض ٍ هؿبكط زض ثرف ربزُ اي توطيجبً آظاز اؾت اهب هيوت ّبي ثرف . اظ زضآهس آى ثبيس تبهيي قَز

ضي ثِ قست ًٌتطل هي قَز ـ هيعاى ًوي ّبي زٍلتي ثِ ّط ثرف هتٌبؾت ثب ضيلي ثرهَل زض هؿوت هؿبف

ؾْن آًبى اظ ًل حول ًٍول ٍ ؾيبؾت ّبي ًالى ًظبم ثطاي تَؾؼِ ثرف ّب ّيچ ًؿجتي ًساضز ثِ ًحَي ًِ ًوي 

ّبي زٍلت ثِ ثرف َّايي زض حبلي ًِ ًهق ثرف ضيلي زض حول ًٍول هؿبكطي ًكَض ًوف زاضز چٌسيي ثطاثط 

لصا ثبظًگطي زض ؾيبؾت ّبي حوبيتي زٍلت ًيع يطٍضي اؾت. اؾت .  

لـبيت  79ثط هجٌبي آهبض هَرَز ثب تَرِ ثِ پيف ثيٌي اًزبم قسُ زض ثطًبهِ ّبي ؾَم ٍ چْبضم تَؾؼِ اظ ؾبل 

قطًت ضربء، زض هيعاى تؼساز ًل هؿبكط ربثِ رب قسُ ضقس ثيكتطي ًؿجت ثِ ثطًبهِ زاقتِ اؾت ٍ  83ؾبل 

105، 102، 103، 101تحون ثطًبهِ تَؾؼِ ضا َي ؾبل ّبي هصًَض ثِ تطتيت ثِ تَاًؿتِ زضنس  زضنس  103ٍ  

ايي ضًٍس ثب ًبّف ضٍثِ ضٍ ثَز ثِ ََضي ًِ زض ايي زٍؾبل ثِ تطتيت  1385ٍ  1384ٍلي َي ؾبل ّبي . ثطؾبًس

يساضي قسُ ثِ زليل زضنس اظ ثطًبهِ تحون يبكت ًِ زليل انلي ايي ًبّف، تبذيط زض ٍضٍز ًبٍگبى ذط 93ٍ  95

لٌَهَتيَّبي ثبضي ٍ هؿبكطي يٌي )زض ايي ذهَل ٍ ًوجَز لٌَهَتيَ  LC تبذيط زض ثبظگكبيي اؾٌبز ثبًٌي ٍ

ثتَاًس ظطكيت اضايِ  86ثب ايي ٍرَز ايي قطًت اهيسٍاض اؾت زض پبيبى ؾبل . ثطاي ربثِ ربيي ثَزُ اؾت( ّؿتٌس

هؿبكط ثطؾبًس هيليَى 24ذسهبت ذَز ٍ ربثِ ربيي هؿبكط ضا ثِ  .  

ثب ارطاي ؾيبؾت ذطيس ٍاگي اظ زاذل ٍ ذبضد ًكَض، ذطيس اتَثَؼ ضيلي ٍ تطى ؾت ٍ ثبظؾبظي ٍ تجسيل ٍاگٌْب 

ػالٍُ ثط اكعايف ظطكيت ًبٍگبى، هتَؾٍ ػوط آًْب ًيع ًبّف يبكتِ اؾت( اظ ظهبى تبؾيؽ ايي قطًت) .  

 هطٍضي ثط ًبٍگبى قجٌِ ضيلي ًكَض  ●



ٍاگي اظ ًبٍگبى  610ٍاگي زض اذتيبض ثرف حول ًٍول هؿبكطي ضيلي ثَزُ ًِ  1551روؼبً  84زض اؾلٌسهبُ ؾبل 

941كَم هجل اظ اًوالة ٍ  زؾتگبُ ثِ نَضت ًَ  330ٍاگي ثؼس اظ اًوالة ذطيساضي قسُ اؾت ًِ اظ ايي تؼساز  

ٍاضز قسُ زؾتگبُ زيگط ثِ نَضت زؾت زٍم اظ ًكَضّبي ذبضري  611اظ ًكَض چيي ٍ قطًت ٍاگي پبضؼ ٍ 

ٍاگي ثب ػوط  216ٍاگي ذسهبتي هبثل ثْطُ ثطزاضي اؾت ٍ  225ٍاگي هؿبكطي ٍ  1110اظ ايي تؼساز . اؾت

ؾبل اظ اّساف اؾبؾي ضربء  15ًبّف ػوط هتَؾٍ ًبٍگبى ثِ ظيط . ؾبل ؿيطهبثل ثْط ُ ثطزاضي اؾت 40ثبالي 

  .زض ايي ثرف اؾت

ؾبل اذيط، ؾي ًبٍگبى ضيلي  9گبى حول ًٍول ضيلي هؿبكطي زض ثب ذطيس ٍاگي ّبي رسيس ٍ ثب ٍضٍز آًْب ثِ ًبٍ

ؾبل ضؾيسُ اؾت 24ؾبل ًبّف ثِ  9هؿبكطي ثب   

ؾبظهبى هُبض قْطي تجطيع  -ػجبؼ هطظاثبزي . 
 

 

    
   

 
 
 

  
   

 


