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  چكیدٌ
 ،ا٘طغي زض زٚضاٖ لجُ اظ ا٘مالة نٙقتي ٔقَٕٛ ثٛزاظ ضٚـ ٞبي ٔرتّف اؾتفبزٜ  ٜضقس نٙقت ٚ فٗ آٚضي أطٚظثب 

ثحطاٖ  ثٛخٛز آٚضز. ثٝ زِيُ ايدبز قٟط٘كيٙيحِٛي فؾيٓ زض تٛؾقٝ زٌطٌٖٛ وطزٜ ٚ قٙبذت ٔٙبثـ ا٘طغي ٞبي خسيس ت

ثب تٛخٝ ثٝ ضٚ٘س  ظيؿت قٟطي ٕٞچٙيٗ افعايف آِٛزٌي ٔحيظ ،تدسيس٘بپصيطٔٙبثـ ا٘طغي زض خٟبٖ ٚ پبيبٖ پصيط ثٛزٖ 

 يآث ثطق ،ييٌطٔبٗ يثبز،ظٔ،يسيذٛضق) ٚخٛز ٔٙبثـ ٔٙبؾت ا٘طغي ٞبيثب ضقس تىِٙٛٛغي ٚ ٔغطح قسٖ ا٘طغي ٞبي پبيساض 

ٞٛا ٚ ظٔيٗ قٟطي ثٝ ٚؾيّٝ وبٞف آِٛزٌي  ثطايٚ وبٞف ٔهطف ؾٛذت ٞبي فؿيّي ثب ثىبضٌيطي ا٘طغي ٞبي ٘ٛ  ...(ٚ

ثطاي  اٍِٛ ؾبظي ٔٙبؾت ٔهطف ٘ؿجت ثٝ حفؼ ٔحيظ ظيؿت قٟطي ٔي تٛاٖ ثٝ آؾٕبٖ آثي ٚ ظٔيٗ پبن زؾت يبفت.

, ّعْٔؿت ضطٚضت پيسأي وٙس. زؾتيبثي ثٝ تٛؾقٝ پبيساض ضٚيىطز ضؾيسٖ ثٝ ايٗ اٞساف, تحميمبت ٚؾيـ ٚ وبضثطزي زض ايٗ

زض ايٗ ٔمبِٝ ثٝ  ٍ٘طـ ا٘ؿبٖ ثٝ عجيقت زض اٍِٛٞبي تِٛيس ٚ ٔهطف اؾت.زض تغييط طٜ ٚضي ٔقمَٛ اظ ٔٙبثـ عجيقي,ثٟ

ٔٙبؾت بي ٔي پطزاظيٓ تب ثتٛا٘يٓ فضٚ إٞيت اؾتفبزٜ اظ آٖ ضا ٘ٛ  يٞب يثب ا٘طغ يقٟط ؿتيظ ظئح يضاثغٝ  يثطضؾ

 ٕٞطاٜ ثب آؾبيف ٚ ضفبٜ ثطاي ا٘ؿبٖ ثٝ ٚخٛز آٚضيٓ.قٟطي 
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 مقدمٍ
 تيضقس ٚ  خٕق بٖخطي زض ، قٟطٞب والٖ ػٜيوٝ قٟطٞب  ثٝ ٚ بفتيزض تٛاٖ ئ ذٛثي ثعضي خٟبٖ ثٝ يثٝ قٟطٞب يثب ٍ٘بٞ

 ٞب تياظ فقبِ يبضيثّىٝ ثؿ ا٘س بفتٝيٌؿتطـ  طأٖٛيپ ٞبي ٗيظٔ يٞدْٛ آٚضزٜ ٚ ثط ضٚ طأٖٛيپ ي٘ٝ تٟٙب ثٝ فضبٞب ذٛز يطپصي

 زض ٚ ضا٘سٜ ذٛز اظ ا٘س، ثٛزٜ آٚضٖ بيٚ ظ ٙسٜيآال اي ثٝ ٌٛ٘ٝ بيزاقتٝ ٚ  بظي٘ ـيٚؾ يضا وٝ ثٝ فضبٞب ٞبيي تيٚ ثٝ ذهٛل فقبِ

قبيبٖ شوط اؾت وٝ ٕ٘ي تٛاٖ تٕبْ ٌٛ٘ٝ آاليٙسٜ ٞب . ا٘س ٔؿتمط ؾبذتٝ ٓيحط يٞب ٗيزض ظٔفبنّٝ اظ قٟط ٚ ٔقٕٛالً  ٗتطي ه٘عزي

 وٝ ثٝ ٘ٛفي آِٛزٌي ٔحيظ ظيؿت قٟطي ضا زض پي زاضز.  ز ٔثُ ٚؾبيُ ٘مّيٝ ٚ تدٟعات ٔكبثٝضا اظ قٟط زٚض وط

، ؾٛذت ٞبي فؿيّي زائٓ زض حبَ اِىتطيؿيتٝاِجتٝ ٔهطف ا٘طغي زض قٟط ثٝ قىُ ٞبي ٔرتّف ازأٝ زاقتٝ ٚ زاضز. ٘يطٚي 

ٔهطف قسٖ ٞؿتٙس ٚ قٟط ثسٖٚ ا٘طغي  يه قٟط ٔطزٜ ثٝ حؿبة ٔي آيس ظيطا تٕبْ فقبِيت ٞبي التهبزي، اختٕبفي، حُٕ ٚ 

آِٛزٌي ٞب اظ ٔهطف ا٘طغي ٞبي تدسيس٘بپصيط ٚاضز ٔحيظ ظيؿت قٟطي  بضثؿي چٝ٘مُ ٚ ... ثٝ ٚؾيّٝ ا٘طغي نٛضت ٔي پصيطز 

الت ظيبزي اظ لجيُ ثيٕبضي ٞبي ٔرتّف لّجي، تٙفؿي ٚ ا٘ٛاؿ ؾطعبٖ ٞب قسٜ ٚ حتي ٌبٞي اظ ضٚظٞبي ؾطز قسٜ ٚ ثبفث ٔكى

 يٚ زچبض زٌطٌٛ٘ وٙيٓ يضا تحُٕ ٔ يٙيقٟط٘ك ٞبي تيآؾ طي٘بٌع ٝٞط ؾبِ ٚضقيت آِٛزٌي ٞٛا ثٝ اٚج ذٛز ٔي ضؾس. ؾبَ

 ،وبال ٚ ٔؤؾؿبت حُٕ ثبض يجبضٞبا٘ دبزي. ا ٌطزيٓ يذٛز ٔ يٚ ا٘ؿب٘ يقيعج هياوِٛٛغ ظيزض ٔح يغبِجبً ٔٙف ياؾبؾ يٞب

ٔطاوع ٔهطف اظ  ٞبيي ٚ ٔب٘ٙس آٖ ٕ٘ٛ٘ٝ يقٟط ؿبتي، تبؾثعضي ـي، نٙبيٚ نٙقت يسيتِٛ ٞبي ، وبضٌبٜطٌبٜيتقٕوبضذب٘دبت، 

 ٞؿتٙس.ا٘طغي ٚ ايدبز آِٛزٌي 

افعايف ٚ ؾطفت ثيكتطي ثٝ ذٛز ثب ضقس ضٚظ افعٖٚ خٕقيت ٚ تٛؾقٝ قٟطي ٔيعاٖ آِٛزٌي ٞبي ٔحيظ ظيؿت قٟط ٘يع 

ٔي ٌيطز. ثب تغييط اٍِٛي ٔهطف ا٘طغي ٚ ثٟيٙٝ ؾبظي ؾٛذت ٚ ٔٙبثـ ا٘طغي خسيس ٔي تٛاٖ ثبفث وبٞف ؾطفت آِٛزٌي ٞبي 

قس. ثب ثٟطٜ ٌيطي اظ فٙبٚضي ٞبي خسيس زض تِٛيس ا٘طغي اظ ٔٙبثـ پبيساض ٔي تٛاٖ زض ضؾيسٖ ثٝ قٟط ٚ ٔحيظ ظيؿت  قٟطي 

ٌبْ ٞبي ثّٙسي ثطزاقت ٚ آضأف ٚ آؾبيف ضا ثطاي ٔطزْ قٟط ٚ قٟطي ثب ٔحيظ ظيؿت ٔٙبؾت ثطاي ضقس ٚ تٛؾقٝ پبيساض 

 تقبِي ثكطيت.

 
 

 

 3زیپذ دیتجد یاوزص

ثبظٌكت  تيلبثّ طيس٘بپصيتدس يٞب يوٝ ثط ذالف ا٘طغ ٙسيٌٛ ئ ياظ ا٘طغ ي. ثٝ ا٘ٛافقٛز ئ سٜي٘بٔ عي٘ ط،يپص ثطٌكت يا٘طغ

 ض٘س.زا قتئدسز ضا ثٝ عج

ا٘س. زض  ٔٙبثـ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفتٝ ٗيضٚ ثٝ اتٕبْ ٞؿتٙس ا طي٘بپص سيتدس يوٝ ٔٙبثـ ا٘طغ ٗيثب تٛخٝ ثٝ ا طياذ يٞب ؾبَ زض

 يتٛزٜ ثٝ عٛض ؾٙت ؿتيثسؾت آٔس. ؾٟٓ ظ طيپص سيتدس يٞب ياظ ضاٜ ا٘طغ يخٟب٘ ئهطف ا٘طغي اظ ٪18حسٚز  2006ؾبَ 

تٛزٜ  ؿتيوٛچه، ظ يآث يطٌٚبٞبيقبُٔ ٘ ٔب٘سٜ ثبلي ٪2/4ثٛز. يآث ا٘طغي ٪3ٚ  يخٟت حطاضت زٞ كتطثي وٝ ،٪13حسٚز 

 وٝ ثٝ ؾطفت زض حبَ ٌؿتطـ ٞؿتٙس. ثبقس ئ يؿتيظ يٚ ؾٛذتٟب ييٌطٔبٗ يظٔ يا٘طغ ،يسيذٛضق يا٘طغ ،يثبز ئسضٖ، ا٘طغ

، ثٝ نٛضت 2009ؾبَ  ٍٔبٚات زض 157900٘هت قسٜ  تؽطفي ثب ٪30ؾبال٘ٝ حسٚز  يثب ضقس يثبز ياظ ا٘طغ اؾتفبزٜ

 ّٝيثٝ ٚؾ يسيتِٛ ئدٕٛؿ ا٘طغ يالزئ 2009ؾبَ  بٖي. زضپبذٛضز ئتحسٜ ثٝ چكٓ ٔ بالتيٚ ا بيزض اضٚپب، آؾ يقيٚؾ

 ئكغَٛ ثٝ وبض ٔ بيٚ اؾپب٘ ىبيزض آٔط يسيذٛضق -ٌطٔب يا٘طغ يؿتٍبٞبي. اسئٍبٚات ضؾ 21000اظ  فيثٝ ث هييفتِٛٚتب

 زض حبَ وبض اؾت. ئٛٞبٚ بثبٖئٍبٚات زض ث 354 تيفآٟ٘ب ثب ؽط ٗيثبقٙسوٝ ثعضٌتط

. ثبقس ئ تئٍبٚات زض حبَ فقبِ 750 تيثب ؽطف ؿطظيٌ طٌٚبٜيثب ٘بْ ٘ بيفط٘يزض وبِ بيز٘ ييٌطٔب ٗيظٔ طٌٚبٜي٘ ٗيثعضٌتط

 اظ ٪18.زٞس ي٘دبْ ٔ( اطيسپصيتدس يٞب ي٘ٛ )ا٘طغ يٞب ياؾتفبزٜ اظ ا٘طغ يثطا يثعضٌ يٞب اؾت وٝ پطٚغٜ يياظ وكٛضٞب يىي ُيثطظ
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 ي.ؾٛذت اتبِ٘ٛقٛز ئ ٗيتأٔ سيآ يثسؾت ٔ كىطيوٝ اظ ؾبلٝ ٘ يؾٛذت اتبِ٘ٛ كياظ عط ُيثطظ يٞبُ اتٛٔٛثي ؾٛذت ٔهطف وُ

 .طزيٌ ئتحسٜ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔ بالتيثٝ نٛضت ٌؿتطزٜ زض ا

 يٞب بؼيزض ٔم تٛاٖ ي٘ٛ ضا ٔ يٞب يا٘طغ يِٚ ثبقٙس، يثعضي ٔٛخٛز ٔ بؼي٘ٛ زض ٔم يٞب يٞب ٚ ٔحهٛالت ا٘طغ پطٚغٜ ٗيكتطيث

زٚض افتبزٜ ٘مف  يٚ زض خبٞب يوٛچه ٔساض ثؿتٝ( ٞٓ اؾتفبزٜ وطز. زض حٛاق طٌٚبٜي٘ بيوٛچه ذبضج ٔساض  طٌٚبٜيوٛچه )٘

 ٚات( ثٝ 100-20) يسيوٛچه ذٛضق يٞب ؿتٓي٘طخ ؾبال٘ٝ فطٚـ ؾ ٗيثبالتط يب زاضاي.وٙقٛز ئ بٖيٕ٘ب ي٘ٛ ثٝ ذٛث يٞب يا٘طغ

 .ثبقس يزض ؾبَ ٔ ؿتٓيؾ 30000 عاٖئ

زِٚتٟب، ثبفث ضقس  تي٘فت ٚ حٕب سيضٚظافعاٖ ٘فت ٚ اٚج تِٛ ٕتيل فيزض وٙبض افعا يغئح ؿتيظ طاتتغيي ٔ  زضثبضٜ يٍ٘طا٘

 .وٙٙس ئ كيضا تكٛ طيپص سئٙبثـ ؾطقبض تدس ٗيوطزٖ ا يٚ تدبضت يثطزاض وٝ ثٟطٜ قٛز ئ يٙيضٚظافعٖٚ ٚضـ لٛا٘

 

 

 

 عبارتىد اس: زیپذ دیتجد یَا یزصاو اوًاع
 (يآث ثطق يطٚي)٘ يآث يا٘طغ    

 يثبز يا٘طغ    

 يسيذٛضق يا٘طغ    

 ييٌطٔبٗ يظٔ يا٘طغ    

 (ؾٛذت ؿتيتٛزٜ )ظ ؿتيظ يا٘طغ    

 أٛاج ٚ خعض ٚ ٔس يا٘طغ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4داریپا یاوزص
اظ ؾتبضٌبٖ ٚ اخطاْ  يبزيتقساز ظ بٖيپب يث خٟبٖ .قٛز ئ سٜي٘بٔ عي٘ سيخبٚ يٚ ا٘طغ تيٟ٘ب يث يا٘طغ بٖ،يپب يث يا٘طغ 

ٔٙتمُ  ٗيضا اظ فضب ثٝ وطٜ ظٔ يا٘طغ ٗيٞؿتٙس اٌط ثتٛاٖ ا يا٘طغ يؾتبضٌبٖ ٚ اخطاْ زاضا ٗيزازٜ اؾت. ا يضا زض ذٛز خب يآؾٕب٘

اظ  يتٛخٟٕت لبثُ لؿ ٗيٍعيخب تٛا٘س ئ يا٘طغ ٗيثكط ذٛاٞس زاقت، ا يزض ٔكىالت ٔطثٛط ثٝ ا٘طغ ئٟٕ طيوطز. تأث

 يأطٚظٜ ا٘طغ يظزٜ اؾت ٚ اظ عطف يفطاٚا٘ يٞب تيآؾ ؿتيظ ظيثٝ ٔح يّيفؿ يٞب قٛز چطا وٝ ؾٛذت يّيفؿ يٞب ؾٛذت

 زاضز. يبزيظ تيإٞ

 

زض  ئٛخٛز زض فضب ثبقس. ؾتبضٌب٘ بٖيپب يث يٞب يثط اؾتفبزٜ اظ ا٘طغ يآغبظ تٛا٘س يزض فضب ٔ يسيذٛضق ياظ ا٘طغ اؾتفبزٜ

اؾت.  ياظ ا٘طغ يوٝ ٌطٔب نٛضت ييفطاٚاٖ ٚ اظ آ٘دب يٌطٔب يقٙي ضؾس ئ ٗيٞعاض زضخٝ وّٛ 33آٟ٘ب ثٝ  يسٔب  ز زاض٘س وٝ فضب ٚخٛ
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 تٛا٘س يحبَ حبضط خٟبٖ، ثكط ٕ٘ يا٘طغ يٞب ثب تٛخٝ ثٝ ثحطاٖ وٙس يآظاز ٔ يوٝ ا٘طغ ٞؿتٙسزض فضب  يبزيفقُ ٚ ا٘فقبالت ظ

 يا٘طغ يتٕبْ قسٜ ثطا يٞب ٙٝئٛخت وبٞف ٞع تٛا٘س ئ ٝيلض ٗيتفبٚت ثبقس. ا يب ثٔٛخٛز زض فض ئمساض ا٘طغ ٗي٘ؿجت ثٝ ا

 ثطٚت قٛز. سئٛخت تِٛ تٛا٘س يزاضز ٚ ٔ يبضياضظـ ثؿ يحبَ حبضط ا٘طغ ظيزض قطا يقٛز. اظ عطف

 يقٛضا سيئدّؽ ٚ تأ تيپؽ اظ تهٛ طيسپصيتدس يٞب يا٘طغ يإِّّٗ يزض آغا٘ؽ ث طاٖيزِٚت ا تيفضٛ لبٖ٘ٛ طاٖيا زض

 .خٕٟٛض اثالك قس ؽييض ياظ ؾٛ 1391ذطزاز  14ٍٟ٘جبٖ زض 

 

 

 

 تعزیف آلًدگی

ٚاضز قسٖ ٞطٌٛ٘ٝ ٔبزٜ ذبضخي ثٝ آة ، ٞٛا ، ذبن ٚ ظٔيٗ ثٝ ٔيعا٘ي وٝ ويفيت فيعيىي ، قيٕيبيي يب ثيِٛٛغيىي آٖ ضا       

ايٗ آِٛزٌي ٕٔىٗ اؾت زض  .ثبقسب آثبض ٚ اثٙيٝ ٔضط ثٍٛ٘ٝ اي تغييط زٞس وٝ ثٝ حبَ ا٘ؿبٖ يب ؾبيط ٔٛخٛزات ظ٘سٜ يب ٌيبٞبٖ ي

 ٞطيه اظ لؿٕتٟبي ٔحيظ ظيؿت ثٛخٛز آيس.

 

 

 

 مادٌ آالیىدٌ

ثٝ ٔبزٜ اي ٌفتٝ ٔي قٛز وٝ زاضاي غّؾتي ثيف اظ غّؾت ٔدبظ يب عجيقي ثٛزٜ ٚ ثطضٚي ٔٛخٛزات ظ٘سٜ اثط ٘ب ٔغّٛة 

 زاقتٝ ثبقس.

 آِٛزٜ وٙٙسٜ ٞب فجبضتٙس اظ: •

 نُ اظ احتطاقآِٛزٌي ٞبي حب •

 ضبيقبت نٙقتي •

 ٔٛاز ضازيٛاوتيٛ •

 ظثبِٝ قٟطي •

 نٛت يب ؾطٚنسا •

 حطاضت •

 ٔٛاز قيٕيبيي •

 آِٛزٜ وٙٙسٜ ٞبي عجيقي ) آتكفكبٖ ٞب ، آتف ؾٛظي خٍّٟٙب ، ٔطزاة ٞب ٚ....(  •
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 تزيصن بز اوسان:یو یدَایاثزات اکس

سا ذٛاٞس وطز ٚزض فطو يپ يٛيحبز ض يٞب يحتطز، ٘بضايلطاض ثٍ NO2ٌبظ ppm500زض ٔقطو ئست وٛتبٞ ياٌط قره    

 يتٟبيت، وبٞف فقبِيتٙفؽ ، ثطٚظ ثطٚ٘ك يچكٓ  ٚ ٔدبض يٞب يٗ ٌبظ ثبفث ٘بضاحتيٗ ايٕٞچٙ ٗ ذٛاٞس ضفت.يضٚظ اظ ث 10-2

 قكٟب، ؾطزضز  ٚ ؾطفٝ ذٛاٞس قس.

 بز اوسان COاثزات 

 يدٝ ، تكٙح ٚ تٟٛؿ ٔي، ؾطزضز، ؾطٌيبفث ذؿتٍوٓ ث يبز وكٙسٜ ثٛزٜ ٚ زض غّؾتٟبيظ يسوطثٗ زض غّؾتٟبئٙٛاوؿ   

 كتط قٛز ؾجت ٔطي ذٛاٞس قس.يث ppm 750سوطثٗ اظيعاٖ ٔٙٛاوؿيوٝ ٔ يزض نٛضت قٛز.

 

 

 

  CO2اثزات �
 ٌطزز. يٗ ثبظ ٔيٚ ثحطاٖ ٌطْ قسٖ ظٔ يٌّرب٘ٝ ا يس وطثٗ ثٝ ٔؿأِٝ ٌبظٞبياوؿ يف اظ حس زيف ثيافعا    

 

 

 

  یشُز ستیس طیمح

خبٔـ ٚ ٚاحس  يتيطئتمبثُ آٟ٘ب ثط ٞٓ، ِعْٚ ٚخٛز ٔس طاتيٚ تبث يٚ ٚاثؿتٍ يقٟط يغئح ؿتيٛؿ ٔؿبئُ ظٚ تٙ يٌؿتطزٌ

ٔغبِقٝ ٚ  ف،يفالٜٚ ثط تقط ياظ اٞساف انّ يىي. سٞسيضا ٘كبٖ ٔ يقٟط يؿتيظ ظئح  يپطٚغٜ ٞب فيٚ تقط يؾبٔب٘سٞ يثطا

 يٚ ثب ٍ٘طـ ٞب ييٚ اخطا يوبضآٔس فىط يطٚٞبيپطٚضـ ٘ يثطأٙبؾت  يثؿتط دبزيا ،يؿتيظ ظئح  يزض ٔٛضز پطٚغٜ ٞب كيتحم

 اؾت. تحَٛ زض قٟط دبزيا يثطا يقٟط تيطي٘ٛ زض ٔس

ذٛز ثٝ ٟ٘بزٜ  بتيٚ ح تيتساْٚ ضٚ٘س فقبِ ئهطف ٚ ضفت ٚ آٔس٘س ٚ ثطا س،يوبٖ٘ٛ ؾبذتٕبٟ٘ب، تِٛ بئحُ تدٕـ  قٟطٞب

 زاض٘س . سيقس بظيٚ فضب ٘ يقئٙبثـ عج ،يفٙبٚض ٝ،يقبُٔ وبض، ؾطٔب ييٞب

تٛاظٖ ٚ تقبزَ زض  يزٞس وٝ ثطلطاض ي٘كبٖ ٔ يثرٛث يفٕطاٖ ٚ تٛؾقٝ قٟط ٙسيزض فطآ ُيفٛأُ ٌٛ٘بٌٖٛ زذ فٟطؾت

ؾغح ضفبٜ قٟطٚ٘ساٖ اظ  ئثبَ اضتمب يثطا حبَ زقٛاض اؾت. ٗيتب چٝ ا٘ساظٜ ٟٔٓ ٚ زض ف يقٟط ساضيثٝ تٛؾقٝ پب ُي٘ يضاؾتب

 يذٛزضٚ كتط،يث يقغّ يثٝ فطنت ٞب بظي٘ يثٝ ٔقٙب ظ،يقطا طيؾب يزض نٛضت تؿبٚ س،يِزضآٔس ٚ تٛ عاٖئ فيافعا كيعط

 يضٚ اضتمب ٗيوٙٙس.اظ ا يضا عّت ٔ يكتطيث يقيٚ ٔٙبثـ عج كتطيث ياؾت وٝ ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز، فضب كتطيٚ ٔؿىٗ ث كتطيث يقره

اظ  يثرك ،يا٘ؿب٘ اتَ زاضز ٚ چٖٛ ٔٛخٛزضا ثٝ ز٘جب يقيعج ظئح فيٚ تضق ُيزضآٔس، تمّ عاٖئ فيافعا كيؾغح ضفبٜ اظ عط

أط ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ؾغح  ٗياضتجبط ثب آٖ ٞؿتٙس، ا بظٔٙسيا٘س ٚ زضؾت ٕٞب٘ٙس ذٛضز ٚ ذٛضان ٚ پٛقبن ٚ ؾطپٙبٜ ٘ قتيثس٘ٝ عج

 زٞس. يضفبٜ ضا وبٞف ٔ

ظ ظيؿت قٟطي زض اظ ايٗ ضٚ ٔي تٛاٖ ثٝ ٚؾيّٝ اؾتفبزٜ اظ ا٘طغي ٞبي پبيساض ثطاي پيكطفت خٛأـ قٟطي ٚ حفؼ ٔحي

ٟ٘بيت وبٞف آِٛزٌي ٞبي ظيؿت ٔحيغي ضا قبٞس ذٛاٞيٓ ثٛز. اضج ٟ٘بزٖ ثٝ انالح اٍِٛي ٔهطف ٚ ثٟيٙٝ ؾبظي تدٟيعات 

 ٔهطف وٙٙسٌبٖ اضتمبء فٙبٚضي تِٛيس ا٘طغي اظ ٔٙبثـ تدسيسپصيط  قٟط ضً٘ آؾٕبٖ آثي ٚ ظٔيٗ پبن ضا ثٝ ذٛز ٔي ثيٙس.
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 یشُز ستیس طیمح یچالش َا

 

تٕبْ قٟطٞب ثٝ ٚاؾغٝ ضقس ضٚظ افعٖٚ  .ؿتيثطذٛضزاض ٘ ٙسٜيذٛز زض آ يساضيپب ٗيتضٕ يوبُٔ ثطا ياظ آٔبزٌ يقٟط چيٞ

ٚ زض  بتئرتّف ح يوٙٙس، زض ا٘مطاو ٌٛ٘ٝ ٞب ئ سيتِٛ يؾٕ ييبيٕيزٞٙس، ٔٛاز ق ئ طييضا تغ يٕيالّ ظئهطف وبال، قطا

 بٞبيزض وٙبض زض طاٖيٚ قٕبَ غطة ا يقٕبِ ياظ قٟطٞب يبضيوٝ ثؿ يياظ آ٘دب زاض٘س. ي٘مف فقبِ يخٍّٟٙب ٚ ٔٙبثـ خٍّٙ تيترط

وٝ وبٞف  يياؾت.تقساز قٟطٞب يحبنُ فضٛالت قٟط ييبئٙبثـ زض تيآثٟب ٚ ترط ياظ آِٛزٌ يٕيلطاض زاض٘س، ثرف فؾ

ٞٛا،  يآِٛزٌ خّٕٝاظ  ،يقٟط ؿتيظ ظيا٘سن اؾت.ٔكىالت ٔطثٛط ثٝ ٔح بضيزض آٟ٘ب ٌعاضـ قسٜ ثؿ يغئح ؿتئكىالت ظ

ؾالٔت،  ،يقٟط ئحسٚزٜ ٞب سٖيٚ اٟ٘ساْ ٔٙبثـ، ثب زض ٞٓ ٘ٛضز تيٚ ترط يٕيالّ طاتيياظ ٔٙبثـ آة، تغ ٝيضٚ ياؾتفبزٜ ث

ٚ ٞٓ  ٙسيآ يثٝ قٕبض ٔ سيٞٓ تٟس يغئح ؿتيا٘ساظ٘س.قٟطٞب اظ ثقس ظ يؾقبزت، ضفبٜ ٚ ٔكبغُ قٟطٚ٘ساٖ ضا ثٝ ٔربعطٜ ٔ

 يسيقس بضئىبٖ، فكبض ثؿ هيآة، وبال ٚ ذسٔبت زض  ،ئهطف ا٘طغ س،يتِٛ ت،يخٕق يآٖ خٟت وٝ تٕطوع ثبالاظ  سيفطنت.تٟس

 ئ فبيا ؿتيظ ظئح تيزض ترط يضٚ قٟطٞب ٘مف ٔحٛض ٗيآٚض٘س. اظ ا يٚاضز ٔ يٚ خٟب٘ يٚ ٔٙغمٝ ا ئحّ ؿتيظ ظيضا ثط ٔح

ضا آٔبج  يقيعج ئٙبثـ ٚ حٛظٜ ٞب ،يطيثسٚ قىُ ٌ ٕٞبٖاظ  سيتِٛٚ اؾتثٕبضٌطا٘ٝ  سيضقس قس ُيثٝ زِ يينٙقت ٌطا سٜيوٙٙس.پس

حبَ ثٝ  ٗيزضف يٚ خصاة ضا ٕٔىٗ ؾبذت، ِٚ يس٘يز بضيثؿ ٝياٌطچٝ ؾبذت قٟطٞب ٚاثٙ سٜيپس ٗيلطاض زاز.ا يطا٘يٚ ٚ تيترط

ضا ثٝ  يفطاٚا٘ بؽطاظٞب ٚ ٔٙؾپطز ٚ چكٓ ا٘س يضا ثٝ ٔؿّد ٘بثٛز قتئىبٖ ٞب، عج ٍطياظ ٘بؽطاٖ ٘بثبٚضا٘ٝ زض ز يبضيافتمبز ثؿ

 .سيوك يطا٘يٚ

 
 

 

 زاوگزیي یَا یاس فضا ساس یتز دیاوًاع جد

 

 ،يقٟط يٚالـ زض حٛٔٝ ٞب ئؿىٗ ٞب س،يوبضذب٘ٝ ٞب ٚ ٔٙبعك تِٛ س،يٚ ٌؿتطزٜ اظ ثعضٌطاٜ ٞب، ٔطاوع ذط ـيٚؾ يٞب قجىٝ

ثعضٌطاٜ  ٗيا ٗيؾبظ٘س.اظ ث يضا ثٝ ٞٓ ٔتهُ ٔ يك ازاضثعضي ٚ ٔٙبع يا٘جبضٞب ،يٚضظق ؿبتئطاوع ٚ تأؾ ،يٚ ؾطٌطٔ حئطاوع تفط

 ٝيضٚ يذٛضز.ٌؿتطـ ث يٕ٘ يوبض چيثبظ اعطافكبٖ ثٝ زضز ٞ يوٙٙس وٝ فضب يفجٛض ٔ يٍطيز يٞب، ذغٛط ضاٜ آٞٗ ٚ قجىٝ ٞب

ٔب٘سٜ اؾت  يلثىط ٚ زؾت ٘رٛضزٜ ثب يّيضا وٝ تبوٖٙٛ ثٝ ٞط زِ يقيعج بيقىٙٙسٜ ٚ  يؾبَ ثٝ ؾبَ، ثْٛ ؾبظٜ ٞب ،ئٙبعك قٟط

 يٞب يآِٛزٌ سيٚ ثٝ ٔطاوع تِٛ يقٟطٞب ثٝ ٘مبط زضٞٓ ٌطٜ ذٛضزٜ ٔهطف آة ٚ ا٘طغ ٙهيزٞٙس.ا ئٛضز ٞدْٛ لطاض ٔ كتطيث

وٙس، ٔساْ  يثٝ زؾت ٔهطف وٙٙسٜ ع سٖيتب ضؾ سيوٝ آة ثب ييثٝ آة، فبنّٝ ٞب بظيا٘س.ضقس ضٚظ افعٖٚ ٘ سٜيٌطز ُيتجس سيقس

ٌصاض٘س. قٟطٞب زض لبِت  ئ ياظ ذٛز ثطخب يسيقس طيٚ ثْٛ ؾبظٜ ٞب تأث يظضاف يٞب تيفقبِ أط ٚ ٗيزٞس ٚ ٕٞ ئ فيافعا

ضا ٔؿسٚز  يقئٙبعك ٚؾ بيزٞٙس  ياظ ذبن ضا ثٝ ذٛز اذتهبل ٔ يغبِجبً ٔطتفـ، ثرك ئتكىُ اظ ؾبذتٕبٖ ٞب ييٞب دٕٛفٝٔ

ثٝ  طئقٕٛالً أىبٖ پص ،ياٌطچٝ ثٝ ِحبػ فٙ ئٛاز آِ تبفيوٙٙس. ثبظ ئ ُيتجس يثٝ ٔحُ ا٘جبقت ظثبِٝ ٚ ٔٛاز ؾٕ بيؾبظ٘س ٚ  ئ

 طيغ ،يلبثُ ؾىٛ٘ت ٚ ثٝ ِحبػ ثٟساقت طيغ حياظ قٟطٞب ثٝ تسض ييٚ زقٛاض اؾت.لؿٕت ٞب ٙٝيٞعغبِجبً پط  يضؾس، أب وبض ي٘ؾط ٔ

 يٖ ٔٙبعك ٕٔٙٛفٝ زاضااظ وبضثطز ثٝ فٙٛا ياظ قٟطٞب پؽ اظ ٌصقت ٔست يقئٛاضز ٔٙبعك ٚؾ يقٛ٘س.زض پبضٜ ا ئ ؿتيلبثُ ظ

آٖ زض غبِت تٛؾقٝ ٚ  يبظٞبيٚ٘ قتيٌطفتٗ عج سٜيبز٘ عئٛاضز ٘ يقٛز.زض ثطذ يذغط قٙبذتٝ قسٜ ٚ ٚضٚز ثٝ آٟ٘ب ٕٔٙٛؿ ٔ

ضا ثٝ  طاٍ٘طيٚ يٞب الةيثطٚظ ؾ بي ٗيچٖٛ ضا٘ف ظٔ ييٞب سٜيذغط٘بن، پس يثٝ تٛؾقٝ زض ٔىبٖ ٞب يآٚض يضٚ بيٚ  يفٕطاٖ قٟط

اظ ٔٛاضز  يبضيالظْ، زض ثؿ يثسٖٚ تٛخٝ ثٝ اؾتب٘ساضزٞب يٚالق طيوٙس ٚ حؿبة ٘كسٜ ٚ ضٛاثظ غ يٞب يعيٝ ضز٘جبَ زاضز.ثط٘بٔ

 يقيعج طيٚ غ يقيعج يخس يسٞبيوٝ ٔساْ زض ٔقطو ا٘ٛاؿ تٟس ي٘بچبض ثٝ ؾىٛ٘ت زض ٔٙبعك پطذغط طيقٛز ٔطزْ فم يؾجت ٔ

 لطاض زاض٘س؛ ثكٛ٘س.
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حسالُ  بيٚ  ٙسيآ يثٝ قٕبض ٔ عيقٟطٞب ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ضاٜ حُ ثبِمٜٛ ٘ ،يقٟط ؿتيظ ظيزض حٛظٜ ٔح تيضغٓ ٚؾقت ترط ثٝ

اؾت وٝ ٔٛخت نطفٝ  ي٘مغٝ، فطنت هيٚ ؾبذتٕبٖ ٞب زض  يسيتِٛ يٞب تئطزْ ثٝ ٕٞطاٜ زاضز.تٕطوع ٔطزْ، فقبِ يثطا ييبئعا

زض قٟطٞب نطف  ئهطف يوُ ا٘طغ اظ يٕيثرف فؾ قٛز. ئ بةي٘بزض ٚ وٕ يغئح ؿتيظ يوبالٞب بيزض وبضثطز ٔٙبثـ  ييخٛ

 يبؾيٚ ؾ يٞسف التهبز بيانُ  هي ،يزض ا٘طغ ييٌطزز. نطفٝ خٛ يٚ حُٕ ٚ ٘مُ ٔ ييٚ خبثٝ خب سيتِٛ ف،يٚ ؾطٔب فيٌطٔب

تط  ٚ ضاحت تط ـيا٘سٚظ، ؾط يا٘طغ يٞب يفٙبٚض طاي.ظٙسيحبنُ ٕ٘ب يبزيظ كيتٛف ٙٝيظٔ ٗيتٛا٘ٙس زض ا ياؾت وٝ قٟطٞب ٔ يفٕٛٔ

ضٞب وطزٖ  يتٛاٖ ثٝ خب يضا ٔ يا٘طغ سيتِٛ ٙسيحبنُ اظ فطا يقٛ٘س.ٌطٔب يزٚضافتبزٜ ٚ پطاوٙسٜ قسٜ اقبفٝ ٚ ٔٙتكط ٔ اظ ٔٙبعك

 يضا ثبال ٔ يا٘طغ يٚ ثٟطٜ ٚض يثٝ قىُ ٔتطاوٓ ٚ ا٘جٜٛ، ثبظزٞ يظ٘سٌ ؾبذتٕبٖ ٞب وطز. بظئٛضز ٘ فيٞٛا نطف ٌطٔب بيزض آة 

 ؾبظز. يتط ٔ ساضيآٔس تط ٚ پبوبض  ،يٚ آٟ٘ب ضا ثٝ ِحبػ التهبز طزث

 اقدام بٍ عمل یبزا یشزط شی؛ پ یطیمح ستیس آگاَی

 

 بٔسيوٙٙس ٘ساض٘س ٚ اعالفبتكبٖ ٞٓ زضثبضٜ فٛالت ٚ پ يوٝ ٔهطف ٔ ييوبالٞب سيتِٛ يٙسٞبيثٝ فطا يوبض ٙبٖيقٟط ٘ك كتطيث

زض  يثٝ فٙٛاٖ السأ بظ،ئٛضز ٘ يثْٛ قٙبذت يثطآٚضز فضب ٔحسٚز ٚ ا٘سن اؾت. بضيثؿ ٙسٞبيفطا ٗيحبنُ اظ ا يثْٛ قٙبذت يٞب

الساْ زض ٚالـ  ٗي.اطزيضا ثٍ ٙٝيظٔ ٗيزض ا يفمساٖ تدطثٝ قره يتٛا٘س خب ئ يبذتثْٛ قٙ يپط وطزٖ ذأل اعالفبت يضاؾتب

تب  ٓيزاض بجيثٝ آٖ احت بظيٚ ٔٛاز ٔٛضز ٘ يا٘طغ سيتِٛ ياؾت وٝ ثطا يعيحبنّر ٗيوطزٖ ٔمساض ٚ ٔؿبحت ظٔ يبثياضظ يثطا يضٚق

وٝ  يقبذه .ٓيقٛ٘س، ذالل ؾبظ ئ سيزض قٟطٞب تِٛ يأطٚظ يظ٘سٌ يٞب ٜٛيوٝ ثط اثط ق يذٛز ضا اظ زؾت ٔٛاز ظائس ٓيثتٛا٘

زض ٔٛضز  يضٚظٔطٜ ضا حت بتيح يثطا بظئٛضز ٘ يثْٛ قٙبذت ياؾت وٝ ٔمساض فضب يؾبزٜ ا بضيقٛز، ٔق يوبض اؾتفبزٜ ٔ ٗيا يثطا

 ساضيپب ٝقٟطٞب ٞٙٛظ ٞٓ تب چٝ حس اظ تٛؾق كتطيزٞس وٝ ث ي٘كبٖ ٔ يثٝ ؾبزٌ بضئق ٗيؾبظز.ا يپط تطاوٓ، ٔكرم ٔ يقٟطٞب

ٚ اظ ٔجبحث ٚ ٔدبزالت  يقٟط يٞٙٛظ ٞٓ تبچٝ ا٘ساظٜ اظ فطًٞٙ حبوٓ ثط ظ٘سٌ يساضي٘بؽط ثط پب يسٌبٟٞبيفبنّٝ زاض٘س ٚ ز

 زٚض ٞؿتٙس. يقٟط يبؾيؾ

 

 ثبقس : ئ ُيقٛز ثٝ قطح ش ئذأل ٔؤثط ٚالـ  ٗيا ُيوٝ زض تمّ ئمٛالت

 

 ٞيا٘طغ ييوبضآ يؾبظٔب٘س 

 

 ِٛوٙٙسٜ سيتِٛ يطيپص تئؿئ 

 

 ٔهطف سيتِٛ يچطذٝ ٞب بيٞب  طٜيظ٘د ٚ 

 

 حفبؽت ٔٙبثـ 

 

 ٔٛاز ظائس بفتياؾتفبزٜ ٔدسز ٚ ثبظ 

 

 آة ٙٝئهطف ثٟ تيطئس 

 

 يٚ تٛؾقٝ قٟط ؿتيظ ظئح 

 

زض  ٝياِٚ ئهطف يوبالٞب تيفيفمط و بيثٛزٖ  ٗيقٟط زاضز. پبئثٝ ٔطاحُ تٛؾقٝ ٞط  يثؿتٍ ،يقٟط يغئح ؿتيظ ٔؿبئُ

 ظيثٝ ز٘جبَ زاضز وٝ ثٝ زقٕٗ ٔح يغئح ؿتيظ يفمط وبالٞب بيضا زض لبِت ضقف  يٍطيز يضٚ ثٝ تٛؾقٝ ٔقضُ ٔٛاظ يقٟطٞب

 طي٘بؾبِٓ ٚ غ يٌظ٘س ٚ فيآِٛزٜ وٙٙسٜ ٚ وث يٞب يفمط، فٙبٚض زقٕٗ ٔطزْ اؾت. ٗيِصا فمط، ثعضٌتط قٛز. ئ ُيتجس ؿتيظ
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ضا  يخٟب٘ يٞب يٚاؾغٝ ٚ ٍ٘طا٘ ٚ ثال ٓيثحطاٖ ٔؿتم ٗيا وٙٙس. يحطوت ٔ ٍطيزؾت زض زؾت ٞٓ ٚ ثٝ ٔٛاظات ٕٞس يثٟساقت

 يضا وٝ نطف ٔجبضظٜ ثطا يقٔٙبث ٌطٜ ذٛضزٜ ا٘س. ٍطيىسيثٛزٖ اظ ٞٓ، ثٝ  عيزٚ ثٝ ضغٓ ٔتٕب ٗيا طايتٛاٖ اظ ٞٓ ٔدعا زا٘ؿت ظ يٕ٘

  ثٝ وبض ٌطفت. طيوبٞف ٘طخ ٔطي ٚٔ بيآثٟب ٚ  ئٕب٘قت اظ آِٛزٌ يتٛاٖ ثطا يقٛز ٕ٘ ئ ٗيسٖ وطٜ ظٔاظ ٌطْ ق يطيخٌّٛ

ته ته افطاز خبٔقٝ  عيٚ ٘ يٚ ّٔ يحبوٕبٖ قٟط يضا فطا ضٚ يزقٛاض يٞب ٚ ضاٞىبضٞب ٙٝياٞساف ٔرتّف، ٌع ٗيثؿتبٖ ث -ثسٜ

تٛا٘ٙس فمط زض  يٞب ٔ ياثتىبضات ٚ ٘ٛ آٚض يوبٞف زاز. ثطذ ساًيضز قسٔٛا يتٛاٖ زضپبضٜ ا يثؿتبٖ ٞب ضا ٔ - ثسٜ ٗيزٞس.ا يلطاض ٔ

 ٗئب حبوٓ اؾت ا يٞب زض ظ٘سٌ ييوٝ ا٘ٛاؿ وٕجٛزٞب ٚ ٘بضؾب يأب تب ظٔب٘ ضا تٛأٔبً ٞسف لطاض زٞٙس. يغئح ؿتيآٔس ٚ فمط ظ

ٔست،  بٖيزض زضاظ ٔست ٚ ٔ ٘تربة وٙٙس.ضا ا يزقٛاض يٞب ٙٝئست ٘بچبض٘س ٌع تبٜٕٞٝ قٟطٞب زض وٛ ٘رٛاٞٙس ضفت. ٗيفمطٞب اظ ث

ؾغح  فيتحمك ٕٞعٔبٖ افعا يثؿتبٖ ٞب ٚ اذتالفبت، ضاٜ ضا ثطا -ثسٜ عاٖيتٛا٘ٙس ثب وبٞف ٔ ئ يٚ ؾبذتبض يفٙ يٞب كطفتيپ

ٖ ثؿتب -تٛاٖ ثسٜ  يحبَ ٔ ٗيزض ف ؾبظز. ٕٞٛاض ،يسيتِٛ يٞب تيفقبِ بظئٛضز ٘ يزض ا٘طغ ييوبض ٚ نطفٝ خٛ يطٚي٘ يثٟطٜ ٚض

چٖٛ  ئٟٓ، فٛأّ ٗيثٝ ا ُياِجتٝ ٘ وبٞف زاز. يكتطيث عاٖيضا ثٝ ٔ يغئح ؿتيظ يٚ وبالٞب يثبظاض ٔهطف يوبالٞب ٗيث

وٝ الظْ اؾت  ئٛاضز وٙس. يضا عّت ٔ يزِٚت تيطيزض ٔس ٙٝيثٟ يٞب ٜٛيضفتبض ٚ تٛؾُ ثٝ ق ُيٚ پػٚٞف، تقس يٌصاض ٝيؾطٔب

 قطح اؾت : ٗيثس طزي٘بؽط ثط آٟ٘ب ٔٛضزتٛخٝ لطاض ٌ يبذهٛل تٕبْ ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت ٚ ضاٜ حُ ٞ زض

 

 بظئٛضز ٘ يفٙ يٞب كطفتيثٝ پ ُي٘ يانالحبت زض ضاؾتب يٚلفٝ ٚ ٔؿتٕط ثطا تالـ ثي ▪

 يٞب عٜيثٝ ذّك اٍ٘ بؾتٕساضاٖيؾ ُيذٛاؾت ٚ تٕب عيضفتبض ٚ ٘ ُاؾتمجبَ ته ته افطاز خبٔقٝ اظ ضٚ٘س انالح ٚ تقسي ▪

ٔؿبئُ  تيٚ ثٝ تجـ آٖ، قىُ ٚ ٔبٞ ئٙبؾت تٛؾقٝ ٚ فٕطاٖ، ؾبذتبض التهبز ٔحّ يانالح يٛة ٞبٚ اؾتمطاض چبضچ ؿتٝيقب

 وٙس. يضا فٛو ٔ يغئح ؿتيظ
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 وتیجٍ گیزی 

 ياظ قست آِٛزٌ ،يتٛؾقٝ التهبز قٛز وٝ زض ضٚ٘س يقٟطٞب ثبفث ٔ يالتهبز يٞب تيفقبِ بظي٘ زٔٛض يوبٞف ٔهطف ا٘طغ

تٛاٖ ٔؿبئُ ٔطثٛط  ئ يغيقطا ٗيآٖ اؾت وٝ زض چٙ يأط ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ثٝ ٔقٙب ٗيبؾتٝ قٛز ٚ او يا٘طغ ياظ ٔهطف ثبال ي٘بق

 عيأط ٘ ٗيؾغح زض آٔسٞب ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز وٝ ا فيعااف ،يتٛؾقٝ التهبز قٟط ٍط،يز يضا حُ وطز.اظ ؾٛ ئحّ ؿتيظ ظيثٝ ٔح

ٌطزز.زض  ئٙدط ٔ يكيٚ ٌطٔب يكيؾطٔب يا٘طغ فيافعا عي٘ ٚ كتطيث يفضب يتمبضب ثطا فيفجٛض ٚ ٔطٚض، افعا عاٖئ فيثٝ افعا

ٕٔىٗ اؾت ثٝ ضغٓ ثٟطٜ  يغٙ ي. قٟطٞبطزيٌ يقست ٔ يٕيالّ طاتييٕٞچٖٛ تغ ئكىالت ٚ ٔقضالت خٟبٖ قِٕٛ دٝي٘ت

ت ذغطا ٗيقٛز.افعٖٚ ثط ا يذٛز ثط عطف ٕ٘ يثٝ ذٛز يآِٛزٌ طايثبقٙس، ظ يغئح ؿتيفمط ظ ئٙبؾت، زاضا ظياظ قطا ئٙس

ٚ اؾبؼ ضٚ٘ك  ٝيٚ پب يٕيالّ ظيزض حس ٌؿتطزٜ، قطا هيوٙس، چطاوٝ ا٘تكبض ٌبظ وطثٙ ئ سيقٟطٞب ضا تٟس ٍٙٛ٘ٝيا يسيقس

تٛا٘س  يوٙٙس ضقس زضآٔس ٔ ئ يضا ع يتيتىبُٔ خٕق ٝيوٝ ٔطاحُ اِٚ يياظ قٟطٞب يبضيافىٙس.زض ثؿ يضا ثٝ ٔربعطٜ ٔ يقٟط

ؾغح زض آٔس ٔٛخت  فيافعا طايظاِجتٝ افعايف ٔهطف ا٘طغي ضا اختٙبة ٘بپصيط ٔي وٙس  ٚ ضا ثٝ ز٘جبَ زاقتٝ ثبقس يآِٛزٌ فيافعا

ٔكرم،  ُياؾت وٝ ثٝ زال يزض حبِ ٗيزاض٘س ٚ ا بظي٘ يكتطيقٛز وٝ ثٝ ٔٙبثـ ث ئ يسئهطف خس ياٍِٛٞب يطيقىُ ٌ

زض ٘تيدٝ اضتمبء  قٛز. يض ٌطفتٝ ٌٕ٘ٛ٘ٝ قٟطٞب ثٝ وب ٗيوٙٙس زض ا سي٘ؿجت ثٝ لجُ تِٛ يوٕتط يٞب يوٝ آِٛزٌ ييٞب يفٙبٚض

ؾغح اؾتفبزٜ اظ ا٘طغي ٞبي پبيساض ضاٜ حّي ثؿيبض ٔٙبؾت ثطاي وبٞف ٔكىالت ظيؿت ٔحيغي ٚ آِٛزٌي ثبفث ثٟجٛز قطايظ 

 ٔي قٛز وٝ ٞٓ لسْ ثعضٌي زض تِٛيس ا٘طغي ٞبي ٘ٛ ٔي ثبقس ٚ ٞٓ ذسٔت ثعضٌي ثٝ آيٙسٌبٖ ٔي ٕ٘بئيٓ .

 زؾت يبفت.ا٘طغي ٞبي پبيساض ثٝ تٛؾقٝ پبيساض ٚ آؾٕبٖ آثي ٚ ظٔيٗ پبن  ثب افعايف ٔهطف ٔٙبثـ تٛيس
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