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  تْيِ عشحْب ٍ ثشًبهِ ّبي ػوشاًي شْش ٍ حَصُ ًفَر آى : -5

 تْيِ عشح ٍ ثشًبهِ ّبي هشثَط ثِ حَصُ ًفَر شْش : -5-1

 صهيٌِساُ حلْب ٍ پيشٌْبدّبي هٌبست ثشاي حل هسبئل ٍ هشكالت حبد هَجَد دس  -5-1-1

  اجتوبػي ٍ ًيبصّبي فَسي ػوشاًي حَصُ ًفَر   –تَسؼِ التصبدي   

 تبسيسبت صيشثٌبيي ، خذهبت سفبّي ٍ غيشُ (  )              

آتاز اؾتفازٜ اظ أىا٘ات ٚ پتا٘ؿيّٟاي تاِفٗلُ ٚ   قٟط زِٚت شَطحٟا تطاي حٛظٜ ٘فٛٞسف اظ ا٘زاْ ُٔاِٗات ٚ تٟيٝ  

 تاِمٜٛ آٖ ، يٕٗ تأيٗ ٚ ضفٕ وٕثٛزٞاي ٔؿىٗ ، ذسٔات ضٚتٙايي ٚ ظيطتٙايي تطاي پاؾرٍٛيي تٝ ٘ياظٞاي آتلي رٕٗيلت  

ؾاوٗ ٚ غيط ؾاوٗ ٘اقي اظ تغييطات ٚ تحٛالت التهازي ، ارتٕاٖي رٕٗيتلي ؾلاوٗ ٚ غيلط ؾلاوٗ ٘اقلي اظ تغييلطات ٚ       

تحٛالت التهازي ، ارتٕاٖي ٚ فطٍٞٙي آيٙسٜ زض ُٔٙمٝ ٚ ايزاز قطايٍ ُّٔٛب تطاي ظ٘سٌي ، اقتغاَ ٚ فطاغت ؾلاوٙيٗ ٚ  

 . تاقس  ٚ ارطايي ٚ ٔمتًيات ارتٕاٖي ٚ فطٍٞٙي ٔيقٟطٚ٘ساٖ ُٔاتك تا قطايٍ الّيٕي ٚ تٛاٟ٘اي التهازي 

تتٛا٘س تركي  لسأات ٖٕطا٘ي تؿياضي ا٘زاْ ٌطزيسٜ اؾت تافٛش قٟط زِٚت آتاز زض َي زٜ ؾاَ ازض ٔحسٚزٜ حٛظٜ ٘

 ٞاي آ٘اٖ تأيٗ ٕ٘ايٙس . اظ ٘ياظٞاي ؾاوٙيٗ ٔحسٚزٜ ضا تا تٛرٝ تٝ تٗساز رٕٗيتي ٚ ذٛاؾتٝ

آتاز ِعْٚ  حٛظٜ ٘فٛش ٔؿتميٓ قٟط زِٚتتازيٟاي آقسٜ زض ذهٛل ضٚ٘س فٗاِيتٟاي التهازي ٞاي ا٘زاْ  تيٙي زض پيف 

ٞاي تٛؾٗٝ ٚ ٖٕطاٖ حٛظٜ ٘فٛش تا تٛرٝ تلٝ   پيٛؾتٍي فٗاِيتٟاي التهازي قٟط ٚ حٛظٜ ٘فٛش ٚ يطٚضت فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ظٔيٙٝ

 تحٛالت اذيط زض ُٔٙمٝ تا ٞسف تخثيت رٕٗيت زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ اؾت . 

تيٗ ٔطحّلٝ  ي وطزٜ اؾت ايٗ پيكٟٙازٞا زض ٘رؿٞاي ارطايي ٔطاحُ ٌٛ٘اٌٖٛ ضا َ ٚ تٙٓيٓ پيكٟٙازٞاي پطٚغٜتٟيٝ 

ضفاٞي ٚ ٘ياظٞاي حلٛظٜ ٘فلٛش اؾلترطاد قلسٜ      –تط اؾاؼ تطضؾي ٚيٗيت ٔٛرٛز أىا٘ات ٚ تاؾيؿات ظيطتٙايي ٚ ذسٔاتي 

تي ٚ ؾّؿّٝ ٔطاتة ايٗ ٔطاوع ، پيكلٟٙازٞاي ارطايلي   اؾت . تا تٛرٝ تٝ ٘تايذ حانُ اظ ؾُح تٙسي ٔطاوع رٕٗيتي ٚ ذسٔا

ؾُح تٙسي ٚ اِٚٛيت تٙسي قسٜ اؾت ، تطاي تسليك پيكٟٙازٞاي اضائٝ قلسٜ ٚ ٕٞاٞٙلً ولطزٖ پيكلٟٙازٞا تلا أىا٘لات       

اٖتثاضي ٚ ارطايلي زؾلتٍاٟٞاي ٔحّلي ، پيكلٟٙازٞاي زؾلتٍاٟٞاي ارطايلي ٚ ٘مُلٝ ٘ٓلطات ٔؿلرٛالٖ ٚ واضقٙاؾلاٖ           

تثاٌ تا پطغٜ ٖٕطا٘ي زضيافت قسٜ اؾت . پيكٟٙازٞاي زؾتٍاٟٞاي ارطايي تٝ تفىيله زٚضٜ ٞلاي ظٔلا٘ي    زؾتٍاٟٞاي ٚ اض

 تيٙي قسٜ  ت زضيافت قسٜ ٚ ٖالٜٚ تط پطٚغٜ ٞاي ٖٕطا٘ي زض زؾت ارطا ، پطٚغٜ ٞاي پيفسوٛتاٜ ٔست ، ٔياٖ ٔست ، تّٙس ٔ
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تٝ اؾت . ؾٙزف ٚ اضظياتي پيكٟٙازٞاي ٖٕطا٘ي ٚ ٟ٘ايي فٌط تطاي ارطا زض ؾاِٟاي آيٙسٜ ٚ ٘ياظٞاي ٖٕطا٘ي ٘احيٝ ضا زض تط

وطزٖ آٟ٘ا اظ َطيك تطٌعاضي رّؿات واضقٙاؾي تا ٔسيطاٖ ٚ واضقٙاؾاٖ زؾتٍاٟٞاي ارطايي ا٘زاْ قسٜ ٚ زض ايلٗ فطآيٙلس   

ٞلاي   زي قىُ ٟ٘لايي ذلٛز ضا يافتلٝ اؾلت . يلطٚضتٟا ٚ اِٚٛيتٟلاي ارطايلي پلطٚغٜ        اضفت ٚ تطٌكتي ، پطٚغٜ ٞاي پيكٟٙ

 پيكٟٙازي زض ايٗ فطآيٙس ٔكرم قسٜ وٝ زض رساَٚ ٔطتَٛٝ ا٘ٗىاؼ يافتٝ اؾت .

زض رساَٚ اَالٖاتي ايٗ ترف ٚيٗيت ٔٛرٛز ضاٟٞاي اضتثاَي ضٚؾتاٞاي ٘احيٝ ٚ ٘لٛٔ ضاٜ اضتثلاَي ٔكلرم     

سأات ٖٕطا٘ي زضتاضٜ قسٜ اؾت ، پطٚغٜ ٞاي پيكٟٙازي زض ايٗ ٌطٜٚ ٖالٜٚ تط تٟثٛز ٚ تٛؾٗٝ ضاٟٞاي زؾتطؾي ضٚؾتاٞا ، ال

 يطز . ٌ تٟثٛز ٚ اضتماي ضاٟٞاي انّي اضتثاٌ ٘احيٝ ضا زض تط ٔي

تطذٛضزاضي اظ آب ِِٛٝ وكي ٚ تطق تركي زيٍط اظ تاؾيؿات ظيطتٙايي ضٚؾتاٞا ضا تكىيُ ٔي زٞس وٝ يٕٗ ٘كلاٖ  

ايلٗ تاؾيؿلات تلسٚيٗ قلسٜ      زازٖ ٚيٗيت ٔٛرٛز ايٗ أىا٘ات زض ضٚؾتاٞاي ٘احيٝ ، پيكٟٙازٞاي ٔطتٌٛ تٝ تٛؾٗٝ قثىٝ

ٔٙس اؾت ٚ تٝ ِحاِ لطاض ٌطفتٗ زض حٛظٜ ٌاظي ؾطذؽ ، تلٝ   ٌاظ ِِٛٝ وكي قسٜ ٘يع تٟطٜاؾت ، قٟطؾتاٖ ظاٜٚ اظ أىا٘ات 

ٔٙاتٕ تِٛيس ايٗ ا٘طغظي زؾتطؾي زاضز ، حٛظٜ ٘فٛش قٟط زِٚت آتاز زاضاي قثىٝ ِِٛٝ وكي ٌاظ اؾت ٚ َطح تٛؾٗٝ قثىٝ ٌاظ 

 اؾت . ٍٜ ِِٛٝ ا٘تماَ ا٘زاْ ٌطزيساظ َطيك ايزاز ذ

تاقس وٝ تٝ ِحلاِ وٕلي ٚ ويفلي     ضٚؾتاي وٛچه ٚ تعضي ٔي 26ٛظٜ ٘فٛش قٟط زِٚت آتاز قأُ لزض ٔحسٚزٜ ح 

ٝ   زاضاي وٕثٛزٞاي اؾاؾي ٔي رٟلت ضفلٕ   ضيلعي ا٘زلاْ قلسٜ زض زضرلٝ اَٚ      تاقٙس تط ايٗ اؾاؼ ٍ٘طـ ٔكلاٚض زض تط٘أل

تيٙلي قلسٜ    ٞاي رٕٗيتلي پليف   تٛرٝ تٝ آؾتا٘ٝ اتظ آٖ پيف تيٙي وٕثٛزٞاي آيٙسٜ ا تٗسٚ ثٛزٞاي اؾاؾي ٚيٕ ٔٛرٛز ٕو

 تاقس .  ٔي

ٔي تايؿت زض زضرٝ اَٚ وٕثٛزٞاي ٔٛرٛز تط َطف ٌطزز ٚ ٖلالٜٚ تلط آٖ    1405ِصا زض افك َطح رإٔ يٗٙي ؾاَ 

 ٘ياظٞاي آتي ٘يع پاؾد زازٜ قٛز .
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اجتوابػي ٍ الاذاهبت    –سشذ ٍ تَسؼِ التصابدي  پيشٌْبدّبي ػولي ثشاي ثبال ثشدى سغح  -5-1-2

   ػوشاًي هَسد ًظش حَصُ ًفَر 

تا زض ٘ٓط  تٝ ٔٙٓٛض تٛؾٗٝ ٚ ٖٕطاٖ قٟط ٚ ايزاز تٗازَ زض تٛؾٗٝ قٟط ٚ ٔطاوع رٕٗيتي ٚالٕ زض حٛظٜ ٘فٛش آٖ ،  

 ٚ ِلت آتلاز زض قٟطؾلتاٖ ظاٜٚ    ٌطفتٗ أىا٘ات تاِمٜٛ ٚ تاِفُٗ ُٔٙمٝ ٚؾاظٔاٟ٘اي ارطايي ٔطتٌٛ ٔحسٚزٜ حٛظٜ ٘فٛش قلٟط ز

ضيعي رٟت افك آيٙلسٜ حلٛظٜ تاٖلج     تاقس قٙاؾايي أىا٘ات ٔٛرٛز ٚ تط٘أٝ ٞاي ٌٛ٘اٌٛ٘ي ٔي زاضاي أىا٘ات ٚ ٔحسٚزيت

 ضقس ٚ تٛؾٗٝ ٚ زض ٟ٘ايت تؿٟيُ زض اضائٝ ذسٔات آٖ ذٛاٞس ٌطزيس . 

زض آتازيٟاي حٛظٜ ٘فٛش ٔؿتميٓ قٟط  تا تٛرٝ تٝ پيف تيٙي ٞاي ا٘زاْ قسٜ زض ذهٛل ضٚ٘س فٗاِيتٟاي التهازي 

زِٚت آتاز زض تٙس ٌصقتٝ ٖٙٛاٖ ٌطزيس ٚ ِعْٚ پيٛؾتٍي فٗاِيتٟاي التهازي قٟط ٚ حلٛظٜ ٘فلٛش ٚ يلطٚضت فلطاٞٓ ٕ٘لٖٛ      

ٞاي تٛؾٗٝ ٚ ٖٕطاٖ حٛظٜ ٘فٛش تا تٛرٝ تٝ تحٛالت اذيط زض ُٔٙمٝ تلا ٞلسف تخثيلت رٕٗيتلي پيكلٟٙازات شيلُ زض        ظٔيٙٝ

 ئٝ ٔي ٌطزز : تركٟاي ٔرتّف اضا

يكٟٙازات شيُ زض رٟت ضفٕ ٔكىالت ٚ ٔٛإ٘ ٔٛرٛز زض پتا تٛرٝ تٝ ٚيػٌيٟاي َثيٗي ، رغطافيايي ٚ الّيٕي ُٔٙمٝ   الف (

   ظٔيٙٝ ٔٙاتٕ َثيٗي ٚ تٛؾٗٝ ٚ ٖٕطاٖ آتازيٟاي حعٜ ٘فٛش قٟط زِٚت آتاز اضائٝ ٔي ٌطزز :

تطزاضي تي ضٚيٝ  اٟ٘اي قٗ اظ يه ؾٛ ٚ چطاي ٔفطٌ زاْ ٚ تٟطٜتا تٛرٝ تٝ ٌؿتطـ ٚ ٘فٛش تياتاٖ زض ؾُح ُٔٙمٝ ٚ َٛف -1

تايؿت تٕٟيسات الظْ زض ايٗ ذهلٛل تلا    ُ ٔطاتٕ تٝ اضايي وٓ تاظزٜ وكاٚضظي اظ ؾٛي زيٍط ٔيئطاتٕ ٚ ٘يع تثس اظ

ي زض ظزائل  ي ارطايي زض ظٔيٙٝ حفّ ٚ احياي ٔطاتٕ ٚ تياتاٖٟاتٝ ٚ ؾطيٗاً َطحفؾتٍاٟٞاي شيطتٍ نٛضت ٌطزٍٙي ٕٞٞا

 . ؾُح ُٔٙمٝ نٛضت پصيطز 

 ٞاي شيُ :  يٙٝٔائي ٚ حفّ ٔطاتٕ ٚ ٔٙاتٕ َثيٗي ٔٛرٛز زض ُٔٙمٝ زض ظظز تحميماتي زض ظٔيٙٝ تياتاٖ ياا٘زاْ فٗاِيتٟ -2

قٙاؾايي ٌياٞاٖ تياتا٘ي ٚ وٛيطظزايي اظ ٘ٓط پطاوٙف رغطافيايي ، ٘ياظٞاي آوِٛٛغيىي ٚ ٔىا٘يؿٓ ٞاي ؾاظٌاضي  -

  ذكىي ٚ قٛضي .

ي ؾلاظٌاض تلا ٔٙلاَك    ٞلا  ٞاي ٔرتّف ٚ تٗييٗ ٌٛ٘ٝ ايزاز ايؿتٍاٟٞاي ُٔاِٗاتي رٟت قٙاؾايي ؾاظٌاضي ٌٛ٘ٝ -

 پي زض ُٔٙمٝ .تياتا٘ي ٚ اؾت
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ٚ قٙاؾلايي تٟتلطيٗ ٘ملاٌ ٚ ضٚقلٟا رٟلت       ٗساث تازقىايي ٌٛ٘ٝ ٞاي ٔفيس ٚ ٔٙاؾة رٟت احُٔاِٗٝ ٚ قٙاؾ -

 واقت ايٗ ٌٛ٘ٝ ٞا . 

ٗ يل ض ازقٛضٜ ظاضٞا اظ َطيك احساث ٟ٘طٞا ٚ ظٞىكي اضايي ٚ وكت ٌياٞاٖ ٔملاْٚ تلٝ قلٛضي     رٌّٛيطي اظ ٌؿتطـ -3

 ٔٙاَك . 

وٙتطَ ٔيعاٖ ٚضٚز ٖكايط ٚ زأٟاي ذاضد اظ ُٔٙمٝ رٟت تّٗيف زأٟا زض فهُ لكالق ٚ رٌّٛيطي اظ ٚضٚز زاْ ٔاظاز تط  -4

 ْطفيت آٟ٘ا . ْطفيت ٔطاتٕ ٔٛرٛز ُٔٙمٝ زض رٟت احياي ٔطاتٕ ٔٛرٛز ٚ افعايف 

تا تٛرٝ تٝ ٔحٛض ٖٕسٜ فٗاِيتٟاي التهازي آتازيٟاي حٛظٜ ٘فٛش زض ظٔيٙٝ وكاٚضظي ٚ زأساضي پيكلٟٙازات شيلُ زض    –ة 

 ٌطزز .  ايٗ ذهٛل اضائٝ ٔي

تأيٗ آب ٔٛضز ٘ياظ وكلاٚضظي   زض رٟت ضيعي زض رٟت اؾتفازٜ تيكتط اظ ٔٙاتٕ آتٟاي ؾُحي ٚ ظيطؾُحي تط٘أٝ -

 افعايف ؾُح ظيطوكت . زض ُٔٙمٝ ٚ 

تلطزاضي اظ فٗاِيتٟلاي وكلاٚضظي ٚ تغييلط آٖ اظ قليٜٛ ٞلاي ؾلٙتي ٚ         تط٘أٝ ضيعي زض رٟت تٟثٛز ٚيٗيت تٟلطٜ  -

 ٞاي ٔسضٖ زض لاِة قطوتٟاي وكت ٚ نٙٗت ٚ تٛؾٗٝ وكت ٚ نٙٗت .  قيٜٛ

ٝ آٔٛظقي ضٚؾتائياٖ زض رٟت تٟطٜ ٚضي تيكتط ٚ افعايف ضا٘سٔاٖ وكاٚضظي ٚ ّٖٕىطز ز - ضيلعي زض   ض ٞىتاض ٚ تط٘أل

 ذهٛل اٍِٛي وكت .

ٚضظي ُٔٙمٝ زض ؾُح حٛظٜ ٘فٛش تط٘أٝ ضيعي زض رٟت اؾتفازٜ تٟيٙٝ اظ ٔٙاتٕ آب ٚ ذان ٚ احياي پتا٘ؿيّٟاي وكا -

ٞٓ آٚضزٖ تؿٟيالت الظْ زض رٟت ٚاٌصاضي اضايي ٔؿتٗس وكاٚضظي زض ُٔٙمٝ تٝ وكاٚضظاٖ غيط تٛٔي ٚ ذاضد اظ فطا

 كت ٔحهٛالت راِيعي زض ذاضد اظ فهُ . رٟت ؤُٙمٝ 

از اقتغاَ زض ايٗ ترف تا تٛرٝ تٝ ٔٛلٗيلت رغطافيلايي ٚ   زتٛرٝ تٝ ٔؿائُ زأساضي ٚ فطاٞٓ آٚضزٖ ظٔيٙٝ ٞاي اي -

 پتا٘ؿيّٟاي ٔٛرٛز ُٔٙمٝ .
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-      ٞ ٛ    تط٘أٝ ضيعي زض رٟت تغييط زض تٟطٜ تلطزاضي اظ فٗاِيتٟلاي زألساضي زض ُٔٙملٝ اظ قليٛ رلٛز زض  ٞلاي ؾلٙتي ٔ

 ٞاي نٙٗتي ٚ ٔسضٖ .  قيٜٛ

ٞاي تٛؾٗٝ ٚ پطٚضـ ٌٛؾفٙس لطٜ ٌلُ تلا    تٛرٝ تٝ ٌٛ٘ٝ ٞاي ذال زأي ٔٛرٛز زض ُٔٙمٝ ٚ فطاٞٓ آٚضزٖ ظٔيٙٝ -

 ٞسف نازضات .

طاٞٓ آٚضزٖ ظٔيٙٝ ٞلاي اقلتغاَ   فٔٙاَك ٔؿاٖس زاضاي لاتّيت ٚ  ضترطٞا ٚ زضياچٝ ٞاي پطٚضـ ٔاٞي زتٛؾٗٝ اؾ -

  كاٚضظي غيط ظضاٖي ) پطٚضـ ٔاٞي ، ظ٘ثٛض ٖؿُ ٚ . . . (زض ترف نٙايٕ و

 ٌطزز :  زض ترف نٙٗت ٚ ٔٗسٖ تا تٛرٝ تٝ پتا٘ؿيّٟاي ٔٛرٛز ُٔٙمٝ پيكٟٙازات شيُ اضائٝ ٔي -ج 

ٞاي نٙايٕ تثسيّي ٚ تىٕيّي ٚاتؿتٝ تٝ وكاٚضظي  ٛغي ؾازٜ زض ؾُح ُٔٙمٝ زض ظٔيِٙٝايزاز نٙايٕ وٛچه تا تىٙٛ -

 تٙسي . ٚ نٙايٕ تؿتٝ 

 ايزاز نٙايٕ ٔتىي تٝ زاْ ٚ ٔحهٛالت زأي زض ؾُح ُٔٙمٝ ) قيط ٚ ِثٙيات ، پكٓ ، پٛؾت ، وطن ٚ . . .(  - 

٘ياظ ُٔٙمٝ ٕٞچٖٛ آرط ، قلٗ ٚ ٔاؾلٝ ، واقلي ،     زٔٛضزض ظٔيٙٝ تِٛيس ٔهاِح ؾاذتٕا٘ي  ايزاز نٙايٕ ؾاذتٕا٘ي -

 ؾًٙ ٚ . . . تا تٛرٝ تٝ ٘ياظٞاي ٔٛرٛز .

وا٘ي ٔٛرٛز زض ُٔٙمٝ زض ظٔيٙٝ ٞاي ٔرتّف ٔا٘ٙس ؾًٙ آٞٗ ، فّسؾلپات ٚ   زٖتطزاضي اظ ٔٙاتٕ ٚ ٔٗا طٜتٛؾٗٝ تٟ -

فّٛضيت وٝ زض حاَ حايط تهٛضت ٔحسٚز زض ؾُح ُٔٙمٝ ٚرٛز زاضز ٚ ٘يع ٔهاِح ؾاذتٕا٘ي وٝ قلسيساً ٔلٛضز ٘يلاظ    

 ُٔٙمٝ ذٛاٞس تٛز . 
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ٟاي حٛظٜ ٘فٛش ٔؿتميٓ قٟط زِٚت آتاز زض رٟت فطاٞٓ آٚضزٖ ظٔيٙٝ ٞاي زض ترف تاؾيؿات ٚ ذسٔات ٔٛضز ٘ياظ آتازي –د 

 تٛؾٗٝ ٚ ٖٕطاٖ ُٔٙمٝ پيكٟٙازات شيُ اضائٝ ٔي ٌطزز . 

 ا ٚ تٟؿاظي ضاٟٞاي ٔٛرٛز زض رٟت تؿٟيُ اضتثاَات ٚ زؾتطؾيٟا زض ؾُح ُٔٙمٝ ٞتٛؾٗٝ ٚ احساث رازٜ  -1 

٘ي قأُ تطلطؾا٘ي رٟت ضٚؾتاٞاي فالس أىا٘ات ٔعتٛض تا ٞاي تاؾيؿات ظيطتٙايي قأُ تطلطؾا تأيٗ قثىٝ -2

ٞاي زفٕ فايالب ضٚؾتايي زض ٔٙاَمي وٝ  تٛرٝ تٝ رٕٗيت ٔٛرٛز ٚ لاتُ پيف تيٙي زض آيٙسٜ ٚ ٘يع احساث قثىٝ

 ؾُح آتٟاي ظيطظٔيٙي تاال تٛزٜ ٚ ٔكىالتي زض ايٗ ذهٛل ٚرٛز زاضز . 

ضظي ٚ زأساضي زض ٚزتيطؾتاٖ ٚ ٞٙطؾتاٖ حطفٝ اي زض ظٔيٙٝ وكاتأيٗ ذسٔات آٔٛظقي زض ٔمإَ ضإٞٙايي ،  -3

 ساث ٔطاوع فٛق ضا زاضا ٔي تاقٙس . آتازيٟاي حٛظٜ ٘فٛش وٝ لاتّيت اح تطذي

 تأيٗ ذسٔات تٟساقتي ٚ احساث ٔطاوع تٟساقتي ٚ زضٔا٘ي ضٚؾتايي زض آتازيٟاي ٔؿتٗس حٛظٜ ٘فٛش  -4

فٛش ٚ تٟثٛز ٚيٗيت فيعيىلي ٚ واِثلسي ضٚؾلتاٞا زض لاِلة تٟيلٝ      افعايف ؾُح ذسٔات زض آتازيٟاي حٛظٜ ٘ -5

 َطحٟاي ؾأا٘سٞي ٚ َطحٟاي ٞازي ضٚؾتايي زض ؾُح ُٔٙمٝ 

 ،)ساُشح هيبى هذت تَسؼِ ٍ ػوشاى حَصُ ًفَر ، چگًَگي استمشاس تبسيسابت صيشثٌابيي   ع -5-1-3

ي ، ثْذاشتي ٍ سبيش ًيبصّابي  آهَصشي ، دسهبً  ٍ تَصيغ خذهبت سفبّي )  آشبهيذًي ، ثشق ٍ پست ( آة 

  ضشٍسي ثستِ ثِ ػشف ٍ احتيبجبت هحلي ( 

طيٗ ٚيٗيت أىا٘ات ٚ تاؾيؿات ذسٔاتي ٚ تٍٟٙاْ ٕ٘ٛزٖ آٖ ، ٚزٜ حٛظٜ ٘فٛش تا تٗييٗ آذسظٞاي ٔحتطاي تٗييٗ ٘يا

ٞاي ارطايي ٚ  ٍاٜٞاي زؾت تٙسي رٕٗيتي ٚ ذسٔاتي ٔكرم قسٜ ٚ تا زضيافت َطحٟا ٚ تط٘أٝ ٘ياظٞاي آٖ ٔتٙاؾة تا ؾُح

  قٛز .  ٞاي ٔٛضز ٘ٓط تسٚيٗ ٔي ٘مُٝ ٘ٓطات آٟ٘ا ، اضظياتي ٟ٘ايي پيكٟٙازٞا ا٘زاْ قسٜ ٚ پطٚغٜ

ضٔا٘ي ، ذسٔات ٔراتطاتي ٚ اضتثاَي ٚ ذلسٔات تِٛيلسي   زذسٔات ٔٛضز تطضؾي قأُ ذسٔات آٔٛظقي ، تٟساقتي ٚ 

تاقس . زض ذسٔات تٟساقتي أىا٘لات ضٚؾلتاٞا زض زٚ    ٛؾٍ ٔياؾت . ذسٔات آٔٛظقي زض ؾٝ ٔمُٕ اتتسايي ، ضإٞٙايي ٚ ٔت

زضٔا٘ي اؾت زيسٜ قسٜ اؾت . زض ٌطٜٚ ذسٔات ٔراتطاتي ٚ اضتثاَي أىا٘ات  – يؾُح ذسٔات وٝ ٔطتثٍ تا فاظٞاي تٟساقت

ويفيت تلٝ چٙلس   ثاٌ تّفٙي تط حؿة ٘ٛٔ ٚ تقٛز . اض اضتثاٌ تّفٙي ٚ تطذٛضزاضي ضٚؾتاٞا اظ أىا٘ات پؿتي زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٔي

 ٗيت ضٚؾتا زض ؾّؿّٝ ٔطاتة لقٛز ٚ پيكٟٙازٞاي ارطايي ٘يع ٔتٙاؾة تا ٘ياظٞاي ٔراتطاتي ٚ ٔٛ ؾُح تمؿيٓ تٙسي ٔي

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 :8 

ٔي قٛز زض ٌطٜٚ ذسٔات تِٛيسي انّي تطيٗ ذسٔات ٔطتثٍ تا فٗاِيت ٞاي تِٛيسي زض رأٗٝ ضٚؾتايي  ٗؾىٛ٘تٍاٞي تسٚي

 .فٗاِيت ٞاي وكاٚضظي ٚ زأساضي اؾت 

طا٘ي تايؿتي تسضؾتي ٚ تا تط٘أٝ ا٘زاْ قلٛز انلَٛ   ٕزض ايٗ ٔياٖ تا تٛرٝ تٝ وخطت ٚ پطاوٙسٌي ضٚؾتاٞا السأات ٖ

ٔات ضفاٞي زض رٟت ايزاز تلٛاظٖ تلط ايزلاز    سپايٝ ٚ تٛنيٝ ٞا زض اضتثاٌ تا چٍٍٛ٘ي اؾتمطاض تاؾيؿات ظيطتٙايي ٚ تٛظيٕ ذ

 ؾتٛاض اؾت . تمٛيت يه ٘ٓاْ ؾّؿّٝ ٔطاتثي اظ ٔطاوع رٕٗيتي ا

ٛيت ٘ٓاْ ؾّؿّٝ ٔطاتثي ٔطاوع ٚ تٛظيٕ ٚ اؾتمطاض تاؾيؿلات ظيطتٙلايي ٚ ذلسٔات ضفلاٞي اظ ٞلط ٘لٛٔ       مزض نٛضت ت

 ٞاي تٟتطي ذٛاٞٙس تٛز . پطاوٙسٌي رٌّٛيطي ذٛاٞس قس ٚ ايٗ ٔطاوع زاضاي تاظزٜ

ؾس ، ٖسْ ٚرٛز ٘ٓاْ ٔلساْٚ ٚ  ض ٞايي وٝ زض رٟت تٟثٛز ٚيٕ ضٚؾتاٞا تٝ نٛضت ٔٙفطز تٝ ٘ٓط ٔي ٖالٜٚ تط تٛنيٝ

 ٛؾتٝ تيٗ ٚاحسٞا ، ٖسْ تٗازَ ٚ زض ٟ٘ايت حاِت غيط لاتُ لثِٛي ضا تٝ ٚرٛز ذٛاٞس آٚضز . پي

 

 پيشٌْبدات اسائِ شذُ ٍ پيش ثيٌي كلي اػتجبسات الصم ثشاي اجشاي عشح   -5-1-4

رَٛ ارطاي ايٗ پيكٟٙازات ٔي تاقس . ط ٌطفتٗ اضٌاٟ٘اي ٔتفاٚت وٝ ٔؿٓتا تٛرٝ تٝ پيكٟٙازٞاي اضائٝ قسٜ ٚ زض ٘ 

 ي اٖتثاضات الظْ تطاي تحملك َطحٟلا  ٕٞچٙيٗ اظ آ٘زايي وٝ ٞط يه اظ ايٗ اضٌاٟ٘ا ٌطزـ واض ٔتفاٚتي زاض٘س ِصا پيف تيٙ

واضي تؽ زقٛاض اؾت . زض حميمت ٔي تٛاٖ ٌفت اظ آ٘زايي وٝ تٗييٗ تٛزرٝ ٞط يه اظ تط٘أٝ ٞا اظ َطيك تط٘ألٝ ضيلعي   

اضات ثل تٛاٖ زض اضتثاٌ تا پليف تيٙلي اٖت   تٝ نٛضت التهازي ٕ٘ي ٔي ٚ فٙي أىاٖ پصيط ٔي تاقس ِصاٞاي ٖٕٛ تطاي تٛزرٝ

 َطح ٞا ٚ پيكٟٙازات نحثت وطز . 

ٌطٜٚ تمؿليٓ تٙلسي    سزض ٖيٗ حاَ تا تٛرٝ تٝ ٚيٗيت ضٚؾتاٞاي حٛظٜ ٘فٛش ا٘زاْ تط٘أٝ ٞاي ٖٕطا٘ي آٖ زض چٙ 

 ٔي قٛز : 

تٛؾلٍ تٙيلاز ٔؿلىٗ ا٘ملالب     فالس َطح ٚالٕ زض حٛظٜ ٘فلٛش ولٝ    اي ضٚؾتاٞايارطاي َطاحٟاي ٞازي تط -1

 اؾالٔي ذطاؾاٖ ضيٛي ا٘زاْ ٔي قٛز .
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احساث ٔطاوع ذسٔاتي تطاي ضٚؾتاٞا وٝ ٕٔٗٛالً تٝ ٚؾيّٝ ٚظاضت رٟازوكاٚضظي ٚ يا ازاضٜ وُ ٔٙاتٕ َثيٗي  -2

 ايزاز ٔي قٛز .

ٚ ٔحٛضٞاي زؾتطؾلي ولٝ ازضاٜ ولُ ضاٜ ٚ تطاتلطي     تٟؿاظي ٚ ضاٞؿاظي ضاٜ ٞاي تيٗ ضٚؾتاٞاي ٔتفاٚت  -3

 ذطاؾاٖ ضيٛي ٔؿرِٛيت آٖ ضا تط ٖٟسٜ زاضز .

 .قٛز قٛز وٝ ٕٔٗٛالً تٛزرٝ آٖ اظ َطيك قٟطزاضي تأيٗ ٔي ايي وٝ زض ٔحسٚزٜ قٟط ٌٙزا٘سٜ ٔيتط٘أٝ ٞ -4

أُ ٔطاولع  ٞايي وٝ تطاي ٖٕطاٖ تٛؾٗٝ ٚ ٌؿتطـ ذسٔات ٔٛضز ٘ياظ حٛظٜ ٘فٛش ٔٛحط اؾلت ولٝ قل    تط٘أٝ -5

 ٞاي ٔطتَٛٝ پٛقف زازٜ ذٛاٞس قس .  ازاضي ، زضٔا٘ي ، آٔٛظقي ٚ . . . ٔي تاقس وٝ تٝ ٚؾيّٝ ؾاظٔاٖ

ٞاي ٔطتَٛٝ تٝ ضٚؾتاٞا تا تٛرٝ تٝ ٚيلٗيت التهلازي وكلاٚضظي آٟ٘لا      اي ٖٕطا٘ي ٚ پطٚغٜٞ ا٘زاْ تط٘أٝ -6

 قٛز . تٛؾٍ ؾاظٔاٖ رٟاز وكاٚضظي ذطاؾاٖ ضيٛي ا٘زاْ ٔي

 

 لَيتْب ٍ چگًَگي اجشاي پيشٌْبدّبي اسائِ شذُ :اٍ -5-1-5

ه ، ٛاٖ زض ؾلٝ ؾلُح ضٚؾلتاٞاي وٛچل    تل  ٔلي ٜ ضا ساِٚٛيتٟا ٚ چٍٍٛ٘ي ارطاي تط٘أٝ ٞا ٚ پيكٟٙازٞاي اضائٝ ق 

ضٚؾتاٞاي تعضي ٚ ؾُح قٟط تياٖ وطز . اظ َطفي ٘ياظ ٞط يه اظ ايٗ ؾُح ٚ تط٘أٝ ٞاي پيف تيٙي قسٜ تطاي آٟ٘ا تُٛض 

 تٛاٖ تٝ قىُ ظيط پيكٟٙاز زاز :  تٛرٝ تٝ اٚتٛيت ٞاي آٟ٘ا لاتّيت تمؿيٓ تٙسي زاض٘س  ايٗ اِٚٛيت تٙسي ضا ٔي رساٌا٘ٝ تا

 اضائٝ ذسٔات آٔٛظقي  -

 اضائٝ ذسٔات زض ذهٛل آب آقأيس٘ي -

 ضٚؾتاٞا  تأيٗ تزٟيعات اِٚيٝ -

 ٚ ٔاتيٗ ؾُٛح ٔٛرٛز زض حٛظٜ ٘فٛش  فٔرتّ حانالح اضتماء ٔٗاتط زض ؾُٛ -

ؾايط ذسٔات ٚ أىا٘ات ٔٛضز ٘ياظ تٝ ٖٙٛاٖ ٔخاَ ذسٔات ٚ أىا٘ات ٔطتٌٛ تٝ حٛظٜ وكلاٚضظي زض ٞلط   اضائٝ  -

 ضٚؾتا وٝ اظ إٞيت ظيازي تطذٛضزاض اؾت . 
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 :   تْيِ عشح تَسؼِ ٍ ػوشاى شْش ) عشح تَسؼِ كبلجذي شْش (  -5-2

 ًَع استفبدُ اص اساضي شْشي  -5-2-1 

ايي قٟط زض اٍِٛي پيكلٟٙازي ٔلي تلٛاٖ زضيافلت ٖٛألُ تؿلياضي تلط ٘لٛٔ ٚ         زض تطضؾي ٘حٜٛ اؾتفازٜ اظ اض 

ط ٔؿتميٓ تاحيط ذٛز ضا چٍٍٛ٘ي تهٕيٓ ٌيطي زض اضتثاٌ تا ٘حٜٛ رإ٘ايي واضتطيٟا ٔٛحط اؾت وٝ تٝ نٛضت ٔؿتميٓ يا غي

ساف ٚ ضاٞثطزٞلاي َلطح ولٝ    ٌصاض٘س. زض ايٗ ضاؾتا ٖٛأّي ٔا٘ٙس ٔٗياضٞاي ٔٛرٛز زض تٗييٗ ٘ٛٔ ٚ ٔيعاٖ واضتطيٟا ، اٞ ٔي

أىا٘ات ٚ ٔحسٚزيت ٞاي ٔٛرٛز ، اظ رّٕٝ ٖٛأُ تاحيط ٌلصاض ذٛاٞٙلس تلٛز .    ٙسٜ ؾاذتاض انّي قٟط ٔي تاقس ، ٘كاٖ زٞ

 ٕٞچٙيٗ تٛرٝ ٚ تطضؾي واضتطيٟاي ٚيٕ ٔٛرٛز زض َطحٟاي تاالزؾت ٘يع اظ إٞيت ذاني تطذٛضزاض اؾت . 

 ايي پيكٟٙازي زِٚت آتاز تٟيٝ قس . تا تٛرٝ تٝ ٔٛاضز تاال َطح واضتطي اض 

زض ايٗ ضاؾتا تا تٛرٝ تٝ ايٗ وٝ اذتالٌ واضتطيٟا تٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ٔٗياضٞاي پٛيايي ٚ ؾطظ٘سٌي زض يه قٟط زض  

زض ؾٝ ٘ٛٔ پٟٙٝ ذسٔات قٟطي ٚ فطاقٟطي ، ذسٔات ٘احيٝ اي ٚ ذسٔات ٔحّلٝ اي   يٞاي ذسٔات ٘ٓط ٔي تاقس واضتطي

 پيكٟٙازي ٔي قٛز . 

 

 پٌِْ خذهبت شْشي ٍ فشاشْشي  -

پٟٙٝ ذسٔات قٟطي ٚ فطاقٟطي زض اٍِٛي پيكٟٙازي زض زٚ لؿٕت اظ قٟط اؾتمطاض يافتٝ اؾت . لؿٕتي اظ آٖ  

 زض ضاؾتٝ فٗاِيت ٔطوع قٟط ٚ لؿٕتي زيٍط زض غطب قٟط ٔي تاقس .

 فٗاِيت ٞاي اؾتمطاض يافتٝ زض پٟٙٝ ٔطوعي ٖثاضتٙس اظ :

 ذسٔات ازاضي  -   زتيطؾتاٖ ( ضتطي آٔٛظقي )وا -   واضتطي ٚضظقي -

 واضتطي ٔصٞثي  -   تزاضي ٔمياؼ قٟط  -   واضتطي فطٍٞٙي  -

 واضتطي زضٔا٘ي  -  واضتطي تٛضيؿتي ٚ رٟاٍ٘طزي -  واضتطي فًاي ؾثع  -

 
 ٞاي اؾتمطاض يافتٝ زض پٟٙٝ غطتي ٖثاضتٙس اظ : ٕٞچٙيٗ فٗاِيت

 واضتطي ٔصٞثي ٚ واضتطي تاؾيؿات - زاضيُ ٚ ا٘ثاضواضتطي حُٕ ٚ ٘م -   واضتطي نٙٗتي-
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 اي پٌِْ خذهبت ًبحيِ -

ٟ٘ا اؾتمطاض ٘احيٝ تكىيُ قسٜ ٚ ذسٔات ٔٛضز ٘ياظ ٞط وساْ اظ ايٗ ٘ٛاحي زض ٔطاوع ٘احيٝ آ ٚاظ ز پيكٟٙازياٍِٛي  

 ٞا ٖثاضتٙس اظ :  فٗاِيت ٞاي ٔؿتمط زض ايٗ پٟٙٝ ٗ ضٚيافتٝ اؾت . اظ اي

 واضتطي تزاضي تا ٔمياؼ ٘احيٝ  -واضتطي آٔٛظقي ) ضإٞٙايي (      -    واضتطي ٚضظقي-

 واضتطي فًاي ؾثع  - واضتطي تاؾيؿات ٚ تزٟيعات  -

 

 پٌِْ خذهبت هحلِ اي  -

ذسٔات ٞط ٔحّٝ زض لاِة ٔطوع آٖ زض تٟتطيٗ ٔٛلٗيت ٔحّٝ رٟت ضٖايت قٗأ زؾتطؾي تٝ نلٛضت ذُلي يلا     

 . ٔتٕطوع زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ ا٘س 

 فٗاِيت ٞاي ٔؿتمط زض ايٗ پٟٙٝ ٖثاضتٙس اظ :  

 واضتطي آٔٛظقي ) زتؿتاٖ ٚ ٟٔسوٛزن (  -  واضتطي فًاي ؾثع  -  واضتطي ٚضظقي  - 

 

ٕٞچٙيٗ تٛرٝ ٚيػٜ تٝ ٔحٛضٞاي انّي قٟط ٚ تمٛيت فٗاِيت آٟ٘لا اظ َطيلك اؾلتمطاض ضاؾلتٝ ٞلاي تزلاضي زض       

 ي پيكٟٙازي ٔي تاقس . ٞاي اٍِٛ ٔمياؼ قٟط ٚ ٘احيٝ اظ رّٕٝ ٚيػٌي

تاقس . ايٗ َطح تا زض ٘ٓلط   اظ َطفي زيٍط تحمك اٞساف َطح يىي اظ ٔٗياضٞاي انّي چٍٍٛ٘ي پيكٟٙاز اٍِٛ ٔي

ٌطفتٗ تمؿيٕات واِثسي ٔٙاؾة ٚ ؾأاٖ زازٖ تٝ ٘حٜٛ ٘احيٝ تٙسي ٚ ٔحّٝ تٙسي زض قٟط ، تٗثيٝ ٔٗاتط ٚ زؾتطؾي ٞلا زض  

ٞا زض ؾُح  ضٞاي انّي ذسٔاتي تٛرٝ تٝ زيس ٚ ٔٙٓطٞاي ٔٙاؾة ٚ اضتماء ويفيت قاذمٞا ٚ ٔحٛ وٙاض ٚ يا ٘عزيه واٖ٘ٛ

قٟط ، تٛرٝ ٚيػٜ تٝ زٚ ترف ذسٔات ٚ وكاٚضظي رٟت ضٚ٘ك التهازي قٟط، تمؿيٓ تٙسي زضؾت الكاض اظ ٘ٓط ارتٕاٖي ٚ 

ا تا تٛرٝ تٝ ٔمياؼ ٞط يه اظ آٟ٘ا ٞا ٚ ّٖٕىطزٞ ٞا ٚ ؾاذتاضٞاي ارتٕاٖي ، تٛظيٕ ٔتٗازَ ٚ ٔٙاؾة واضتطي تمٛيت ٔٙاؾثت

تا إٞيت زض ؾُح  ٔٛيٛٔٚ قٗأ زؾتطؾي ٞط وساْ ٚ زض ٟ٘ايت زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔؿىٗ ٚ قاذم ٞاي آٖ تٝ ٖٙٛاٖ يه 

اظ ٔؿائُ لاتُ تٛرٝ قٟط ٚ ؾٗي زض تاالتطزٖ ويفيت ٔؿاوٗ ٚ تٟٙيٝ ؾاظي قاذم ٞاي آٖ زض رٟت تحمك اٞساف َطح 

 ٔي تاقس .
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زضنلس اظ   35/40تاقلس ولٝ    ٔتطٔطتٕ تٝ اظاي ٞط ٘فط ٔلي  36/68ؾطا٘ٝ ٔؿىٛ٘ي ، ٝ وّيات ُٔطح قسٜ تا تٛرٝ ت 

زضنلسي ٚ   88/20ٔتطٔطتلٕ زاضاي ؾلٟٓ    37/35ؾُح وُ قٟط ضا تٝ ذٛز اذتهال زازٜ اؾت ٔزٕٛٔ ذسٔات تا ؾلطا٘ٝ  

ايط ؾُٛح زض اٍِلٛي پيكلٟٙازي   زضنسي اؾت . ٕٞچٙيٗ ؾ 94/30ٔتطٔطتٕ زاضاي ؾٟٓ  41/52قثىٝ ٔٗاتط ٘يع تا ؾطا٘ٝ 

 زضنس اظ ؾُح قٟط ضا اقغاَ وطزٜ ا٘س .  83/7

 : ؾطا٘ٝ ٚ ؾُٛح پيكٟٙازي واضتطي ٞاي ٖٕس1ٜ-5رسَٚ قٕاضٜ

 دسصذ سشاًِ هسبحت ًَع كبسثشي

 %40.35 68.36 935155.8 ٔؿىٛ٘ي

 %20.88 35.37 483824.67 ذسٔات

 %30.94 52.41 716981.04 قثىٝ ٔٗاتط

 %7.83 13.26 181366.49 ؾايط ؾُٛح

 %100 169.41 2317328 ٔزٕٛٔ واضتطي

 

زضنس تيكتطيٗ ٔيعاٖ ضا تلٝ ذلٛز اذتهلال زازٜ     67/3اظ ٔياٖ ذسٔات پيكٟٙاز قسٜ ؾُح فًاي ؾثع تا ؾٟٓ  

يٗ ٚ ؾٟٓ ا ٔتطٔطتٕ تٝ اظاي ٞط ٘فط زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ 6.22اؾت. زض ايٗ اٍِٛ ؾطا٘ٝ پيكٟٙازي تطاي واضتطي فًاي ؾثع 

پؽ اظ واضتطي فًاي ؾثع ؾُٛح ازاضي ا٘تٓأي ، ٚضظقي ٚ آٔٛظقي اظ ؾلُح   ٔي تاقس. ٞىتاض 9واضتطي حسٚزاً تٝ ٔيعاٖ 

 تاالتطي ٘ؿثت تٝ ؾايط ذسٔات تطذٛضزاض ٔي تاقٙس . 

واٞف ٔتطٔطتٕ  2317328ٔتطٔطتٕ تٝ  66/2318677تٝ َٛض وّي تا تٛرٝ تٝ اٍِٛي پيكٟٙازي ٔؿاحت قٟط اظ  

ٔتطٔطتٕ تٝ اظاي ٞط ٘فط ولاٞف ذٛاٞلس    169.41ٔتطٔطتٕ تٝ اظاي ٞط ٘فط تٝ  68/232ٚ ؾطا٘ٝ ٔزٕٛٔ واضتطي ٞا اظ  يافتٝ 

 يافت .
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 قٟط زِٚت آتاز : ؾطا٘ٝ ٚ ؾُٛح پيكٟٙازي واضتطي ٞاي2-5رسَٚ قٕاضٜ

 ٘ٛٔ واضتطي
سشاًِ هصَة  (1445-1389عشح پيشٌْبدي ) (88-78عشح ّبدي ) (89ٍضغ هَجَد )

 شَساي ػبلي

سشاًِ كبسثشي ّبي پيشٌْبدي 
دسصذسشسيض 14ثب احتسبة 

 جوؼيت حَصُ ًفَر هستمين
 زضنس ؾطا٘ٝ  ٔؿاحت  زضنس ؾطا٘ٝ  ٔؿاحت  زضنس ؾطا٘ٝ  ٔؿاحت 

ؾطا٘ٝ≤50 ٔؿىٛ٘ي

  

1.81زضٔمياؼ زتيطؾتاٖ ٚ ٞٙطؾتاٖ 2≤ؾطا٘ٝ≤5 آٔٛظقي

 آٔٛظـ تحميمات ٚفٙاٚضي
1≤ؾطا٘ٝ≤2 ازاضي ٚا٘تٓأي

 ذسٔاتي -تزاضي 

 ٔمياؼ قٟط

2≥ٝ٘ؾطا


 ٔمياؼ ٘احيٝ
 ٔمياؼ ٔحّٝ 

1≤ؾطا٘ٝ≤1.5 ٚضظقي
1≤ؾطا٘ٝ≤1.5 زضٔا٘ي

0.2≤ؾطا٘ٝ≤0.75 ٞٙطي -فطٍٞٙي 
8≤ؾطاٝ٘ پاضن ٚفًاي ؾثع

0.2≤ؾطا٘ٝ≤0.5 ٔصٞثي
1≤ؾطا٘ٝ≤2 تاؾيؿات قٟطي
0.2≤ؾطا٘ٝ≤0.5 تزٟيعات قٟطي

ؾطا٘ٝ≤20 حُٕ ٚ٘مُ ٚ ا٘ثاضزاضي
 تفطيحي ٚتٛضيؿتي

 تاضيري
 نٙٗتي

 ٔزٕٛٔ ذسٔات
 قثىٝ ٔٗاتط

 اضايي زايط قٟطي

ٛح
ؾُ

ايط
ؾ

 

 تاغات
 ظضاٖي

 زأساضي
 تايط ٚؾايط
 َثيٗي
 حطائٓ
 ٔؿيُ

 ٔزٕٛٔ ؾايط ؾُٛح
 ٔزٕٛٔ واضتطي ٞا

 * زض رسَٚ فٛق ٔؿاحت پيكٟٙازي تطاي واضتطي ٞاي ٔؿىٛ٘ي ٚ ٔٗاتط تٝ نٛضت ذاِم ِحاِ قسٜ اؾت.
 رٕٗيت حٛظٜ ٘فٛش تٝ رٕٗيت قٟط زض افك َطح ايافٝ قسٜ اؾت. %10  تطاي ٔحاؾثٝ ٔؿاحت ٚ ؾطا٘ٝ واضتطيٟاي زض ٔمياؼ قٟطي ٚ فطاقٟطي،

 1604: 1405%  رٕٗيت حٛظٜ ٘فٛش ؾاَ 10         ٘فط13679( : 1405پيف تيٙي رٕٗيت قٟط ؾاَ افك َطح)                 ٘فط 9965   ( :1389رٕٗيت قٟطزض ؾاَ پايٝ)
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 واضتطي اضايي پؿكٟٙازي قٟط زِٚت آتاز: 1-5قٕاضٜ ٘مكٝ
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 هشاحل هختلف تَسؼِ آتي  -5-2-2

آٖ زض ٘ٓلط   ٖٕٛزي قٟط ٚ يا تٛؾٗٝ ويفي واِثلس افمي ٚ يا  تٛؾٗٝ آتي قٟط زِٚت آتاز تٝ ِحاِ واِثسي ٚ تٛؾٗٝ 

تاالذم زض ٘ٛاحي قٕاِي ٚ رٙٛتي قلٟط   ٚ  ٔٛرٛز  ٚيٕقٛز . تا تٛرٝ تٝ اٍِٛي پيكٟٙازي ٔطظ قٟط اظ اَطاف  ٌطفتٝ ٔي

سٜ اؾلت . تلٝ   ارتٕاٖي ايافٝ ق ٚ ضفاٜتٙا تٝ افعايف رٕٗيت ٚ ٘ياظ آتي اظ ٘ٓط أىا٘ات ايٗ تٛؾٗٝ وٝ  ٌؿتطـ پيسا وطزٜ

اِثسي ٚ ّٖٕىطزي ، احلساث واضتطيٟلا اظ لثيلُ اضايلي     تىٕيُ پٟٙٝ ٞاي زضٖٚ قٟط اظ ٘ٓط وُ َٔٛض وّي ايٗ تٛؾٗٝ قا

قٟطي ٔي تاقس . ٕٞچٙليٗ اضايلي    زايطٖ اضايي غيط سذسٔاتي ، تٟؿاظي ، تاظؾاظي ٚ ٘ٛؾاظي تافتٟاي ٔٛرٛز ٚ فٗاَ ق

ط ذسٔات پيف تيٙي قسٜ تطاي آٖ زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ اؾت ولٝ زض  يؾا ي ٚاِحالي تٝ قٟط زض رٟت تٛؾٗٝ واضتطي ٔؿىٛ٘

 ٟ٘ايت تٝ چٍٍٛ٘ي تمؿيٕات واِثسي قٟط اظ رّٕٝ ٔحالت ٚ ٘ٛاحي آٖ ؾأاٖ ذٛاٞس زاز .

 قٛز . ٔطحّٝ زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٔي 2سٜ زض ٙتا تٛرٝ تٝ زيسٌاٜ ٔكاٚض ٚ تط٘أٝ ضيعي ٞاي آتي تٛؾٗٝ قٟط زض آي 

 اِٝ اَٚاِف ( زٚضٜ پٙزؿ 

 ب ( زٚضٜ پٙذ ؾاِٝ زْٚ  

ايلٗ   سي تاقل ٔل قأُ تٛؾٗٝ قٟط تٝ ؾٕت قٕاَ آٖ ٚ پطقسٖ اضايي قٕاِي قٟط  لِ اٍل ،بدٍسُ پٌج س الف (

 قٟط زض تٛؾٗٝ ٔي تاقس .تٝ ؾٕت قٕاَ قٟط ٚ ؾطٖت آٖ لؿٕت اظ ٔٛيٛٔ تٝ زِيُ ٔيعاٖ ٌطايف ٔطزْ 

 ٕت ٞاي رٙٛتي آٖ ذٛاٞس تٛز . قأُ تٛؾٗٝ قٟط زض لؿ ة ( دٍسُ پٌج سبلِ دٍم ،

  تٛؾٗٝ قٟط زض ٔطاحُ شوطقسٜ اغّة تٛؾٗٝ اي زضٚ٘ي اؾت ٚ ضٚيىطز افعايف ٔحسٚزٜ قٟط ضا قأُ ٕ٘ي قٛز.
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 تشاكن هٌبعك ٍ هحالت هختلف شْش  -5-2-3

حلٜٛ تىلاضٌيطي   زض تط٘أٝ ضيعي تٛؾٗٝ قٟطي َطح رإٔ ٕٔٗٛالً تطاوٓ ٘اذاِم قٟطي ٚ ؾطا٘ٝ ٞا تا تٛرٝ تٝ ٘ 

ٞاي اؾتفازٜ اظ اضايي ٔٛضز تطضؾي لطاض ٔي ٌيطز . زض ايٗ تطضؾي تطاوٓ ذاِم ٔؿىٛ٘ي ٚ تطاوٓ ؾاذتٕا٘ي اظ رّٕلٝ   حٛظٜ

ٔٛاضزي اؾت وٝ ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٔي ٌيطز . تطاوٓ ذاِم ٔؿىٛ٘ي ٖ٘ٛي اتعاض ا٘ساظٜ ٌيطي اؾت وٝ ٕٔٗٛالً  تٝ ٖٙٛاٖ يىي 

ٚ وٙتطَ َطحٟاي پيكٟٙازي زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٔي قلٛز . تٙلا تلٝ تٗطيلف ، تلطاوٓ ذلاِم       اظ قاذم ٞاي انّي زض تطضؾي 

ٔؿىٛ٘ي حانُ تمؿيٓ رٕٗيت تط ؾُح ٔٛضز اقغاَ زض پطٚغٜ تٛؾٍ واضتطي ٔؿىٛ٘ي ٔي تاقس  تٝ ايٗ ٔٗٙا وٝ زض ؾلُح  

زيٍلط زض ٘ٓلط ٌطفتلٝ     ٔعتٛض ، ؾُٛح ٔطتٌٛ تٝ ؾايط واضتطي ٞاي زيٍط ٚ فًاٞاي تاظ ٚ ٕٞچٙيٗ ٞط ٌٛ٘ٝ ؾاذت ٚ ؾلاظ 

 قٛز. ايٗ قاذم،  فكطزٌي رٕٗيت ضا زض فًاٞاي تا واضتطي ؾىٛ٘تي ا٘ساظٜ ٌيطي ٔي وٙس .  ٕ٘ي

تطاوٓ ؾاذتٕا٘ي ٘يع ٘ؿثت تيٗ ؾُح ظيطتٙاي ؾاذتٕاٖ تٝ ٔؿاحت لُٗٝ ظٔيٗ ٔلي تاقلس ايلٗ ؾلُح ظيطتٙلا ،       

 ٔؿاحت وُ ظيطتٙاي ؾاذتٕاٖ زض تٕاْ َثمات ضا قأُ ٔي قٛز .

ٔتطٔطتلٕ   35/72ٖٙٛاٖ يىي اظ قاذم ٞاي ٔؿىٗ ، ؾطا٘ٝ ذاِم ٔؿىٛ٘ي زض ٚيٕ ٔٛرٛز قٟط زِٚت آتاز  تٝ 

ٞاي زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ رٟت اؾتفازٜ اظ ْطفيت ٞاي ٔٛرلٛز   تاقس وٝ زض َطح پيكٟٙازي تا تٛرٝ تٝ اٞساف ٚ ؾياؾت ٔي

ٔتطٔطتٕ ٔي تاقس وٝ ايلٗ   70937يٕ ٔٛرٛز واٞف يافت . ٔؿاحت واضتطي ٔؿىٛ٘ي زض ٚ ٔتطٔطتٕ 36/68تٝ ايٗ ؾطا٘ٝ 

٘فط زض  138ىٛ٘ي اظ ٔتٛؾٍ ؿافعايف ٔي ياتس . زض ٟ٘ايت تطاوٓ ذاِم ٔ ٔتطٔطتٕ 935155.8ٔيعاٖ زض َطح پيكٟٙازي تٝ 

 زض ٞىتاض زض اٍِٛي پيكٟٙازي افعايف ذٛاٞس يافت . ٘فط 146تٝ ٔٛرٛز ٚيٕ ٞىتاض 

قلٛ٘س . تلا زض ٘ٓلط     تٙلسي ٔلي   ٝ تطاوٓ وٓ ، ٔتٛؾٍ ٚ ظياز زؾتٝؾُٛح ٔؿىٛ٘ي زض َطح پيكٟٙازي زض لاِة ؾ 

٘فلط زض ٞىتلاض تلا     127ٌطفتٗ تطاوٓ ذاِم ٔؿىٛ٘ي تٝ تفىيه ٞط يه اظ تطاوٓ ٞاي ٔؿىٛ٘ي زأٙٝ تغييطات ايٗ تطاوٓ 

 ٘فط زض ٞىتاض ٔي تاقس . 243

ٔتطٔطتٕ ،  250وٓ تا حس ٘هاب پٟٙٝ ٞا تا زيٍطي ٔتفاٚت اؾت . تطاوٓ زض ٞط يه اظ  تفىيه حس٘هابتُٛضيىٝ  

  ٔتطٔطتٕ زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٔي قٛز . 400ٔتطٔطتٕ ٚ تطاوٓ ظياز  300تطاوٓ ٔتٛؾٍ 

 تا تٛرٝ تٝ رساَٚ ظيط قاذم ٞاي ٔؿىٗ زض ؾُح قٟط ٚ تٝ تفىيه ٞط يه اظ ٘ٛاحي ٔكرم قسٜ اؾت . 
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 ٚيػٌي ا٘ٛأ تطاوٓ ٞاي ٔؿىٛ٘ي زض قٟط زِٚت آتاز: 3-5رسَٚ قٕاضٜ

 تطاوٓ ؾاذتٕا٘ي حس ٘هاب تفىيه  ٔؿاحت ذاِم  وٓ ٔؿىٛ٘ي تطا

 %80 250 ٔتطٔطتٕ 673723 تطاوٓ وٓ 

 %100 300 ٔتطٔطتٕ 207616 تطاوٓ ٔتٛؾٍ

 %120 400 ٔتطٔطتٕ 53817 تطاوٓ ظياز 

 

 آتاز  ٌا٘ٝ َطح رإٔ زِٚت 2ٞاي ٔرتّف زض ٘ٛاحي  تٛظيٕ ؾُٛح ٔؿىٛ٘ي تط حؿة تطاوٓ: 4-5رسَٚ قٕاضٜ

 رٕٕ ٘ٛاحي 2٘احيٝ  1٘احيٝ  اوٓ ٔؿىٛ٘لليتط

 تطاوٓ وٓ
 673723 378799 294924 ٔؿاحت 

 %100 %56 %44 زضنس 

تطاوٓ 
 ٔتٛؾٍ

 207616 147275 60341 ٔؿاحت 

 %100 %71 %29 زضنس 

 تطاوٓ ظياز
 53817 -- 53817 ٔؿاحت 

 %100 -- %100 زضنس 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 ;8 

 ي پيكٟٙازي زض قٟط زِٚت آتازتطاوٓ ؾاذتٕا٘: 2-5قٕاضٜ٘مكٝ 
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  حشين شْش (ٍ شبهل هحذٍدُ  هحذٍدُ ّبي پيشٌْبدي ) -5-2-4

حس واِثسي ٔٛرٛز قٟط ٚ تٛؾٗٝ آتي آٖ زض زٚضٜ َطح رإٔ تٝ ٖٙٛاٖ تٛؾٗٝ واِثسي قٟط ٔحسٚزٜ آٖ ٔحؿٛب  

ايط اللسأات ٔطتلٌٛ تلٝ تٛؾلٗٝ ٚ     طاي َطحٟاي ٖٕطا٘ي ٚ ؾل رقٛز . زأٙٝ فٗاِيت ٞاي زاذُ ٔحسٚزٜ قٟط اظ رّٕٝ ا ٔي

ٙس ولٝ  قٖٕطاٖ تطٖٟسٜ قٟطزاضي ٔي تاقس . زض ٔماتُ حطيٓ قٟط لؿٕتي اظ اضايي تال فهُ پيطأٖٛ ٔحسٚزٜ قٟط ٔي تا

ٞلاي   قٟطزاضي ٔؿرِٛيت ٘ٓاضت ٚ وٙتطَ ضا زض آٖ تط ٖٟسٜ زاضز . الظْ تٝ شوط اؾت حفاْت حطيٓ ٘يع تٝ اؾتخٙاي قٟطن

 ضي ٔي تاقس .نٙٗتي تط ٖٟسٜ قٟطزا

تا زض ٘ٓط ٌطفتٗ  ٞىتاض 231ٔٗازَ تا تٛرٝ تٝ تٗاضيف ُٔطح قسٜ ٔحسٚزٜ پيكٟٙازي قٟط زِٚت آتاز تٝ ٔؿاحت  

 ثٛزٞا زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ اؾت . ٕٚ و ٞاتٛؾٗٝ آتي قٟط ، أىا٘ات ، ٘ياظ

. حطيٓ پيكٟٙازي  ٞىتاض زض ٔحسٚزٜ تالفهُ قٟط زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٔي قٛز 1377ٕٞچٙيٗ حطيٓ قٟط تا ٔؿاحت  

ضٜ ٞاي آرطپعي ٚ ٔحُ تطزاقت ذان زض زضٖٚ آٖ ٚ زض ٘ٓط ٌطفتٗ واضذا٘ٝ ؾيٕاٖ ظاٜٚ پيكٟٙاز قلسٜ  ٛتا ضٚيىطز حفّ و

اؾت . اظ َطفي زيٍط ضٚؾتاي ّٖي آتاز زض زاذُ حطيٓ پيكٟٙازي زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ ٚ رٙٛب آٖ تا ٔطظ ٔؿيُ تؿتٝ ذٛاٞس 

 يسضيٝ ٘يع اظ زاذُ حطيٓ قٟط ٖثٛض ٔي وٙس . قس . رازٜ تطتت راْ تٝ تطتت ح
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 ٔحسٚزٜ ٚ حطيٓ پيكٟٙازي قٟط زِٚت آتاز: 3-5قٕاضٜ ٘مكٝ
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 شجكِ استجبعي شْش ) خيبثبًْبي هَجَد ٍ پيشٌْبدي (  -5-2-5

غطتلي  –رٙٛتي ٚ قطلي  -ذياتاٖ انّي تٝ نٛضت قٕاِي  ٚزض قٟط زِٚت آتاز تا تٛرٝ تٝ ٚيٗيت ٔٛرٛز قٟط ز 

ٞاي تيٗ ٘احيلٝ اي ، ٔٗلاتط تليٗ     اؾىّت اِٚيٝ قٟط ضا تكىيُ زازٜ ا٘س . ٔٗاتط پيكٟٙازي قأُ تعضي ضاٜ اَطاف قٟط ، ضاٜ

 س . تاقٔحالت ٚ ٔٗاتط زضٖٚ ٔحّٝ اي ٔي 

ٟٙازي كتعضي ضاٜ اَطاف قٟط تٟٙا لؿٕتٟاي قٕاِي آٖ زض ٚيٗيت ٔٛرٛز تٛزٜ ٚ ازأٝ آٖ زض أتساز ٔحسٚزٜ پي 

 ازأٝ يافتٝ ٚ پيكٟٙاز قسٜ اؾت .  قٟط

ٔٛرلٛز  قلٟط  طي رسيس تٝ ٖٙٛاٖ زٚ قطياٖ انلّي  ذياتاٟ٘اي أاْ ضيا قٕاِي ٚ رٙٛتي تٝ ٕٞطاٜ ذياتاٖ ؾي ٔت 

( زٚ ذياتاٖ )أاْ ضيا ٚ ؾي ٔتطي ٚيٗيت پيكٟٙازي ذياتاٖ ؾي ٔتطي تٝ ؾٕت غطب قٟط ازأٝ يافتٝ ٚ ايٗ . زضتاقس  ٔي

تٝ ٖٙٛاٖ ٔطظ تيٗ  ؾي ٔتطياٖ ياتايٗ ذ ٚقٟط زض َطح پيكٟٙازي زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٔي قٛز .  2زضرٝ تٝ ٖٙٛاٖ قطياٖ ٞاي 

ٚيلٕ ٔٛرلٛز قلٟط     ا زض قطق قٟط وٝ زضتٝ ٔٛاظات ذياتاٖ أاْ ضي يزٚ ٘احيٝ قٟط ٔحؿٛب ذٛاٞس قس . ٕٞچٙيٗ ٔٗثط

ٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ٔٗاتط انلّي تلا ٘ملف    ت ٚ پط ضً٘ تط قسٜ ايٗ ٔٗثطزض َطح پيكٟٙازي ؾٕت قٕاِي ، تٗطيف ٘كسٜ اؾت 

تٝ ؾايط ٔٗاتط زيٍط پيكٟٙاز قسٜ زض َطح . ٝ اي ) زضٖٚ ٘احيٝ اي ( ّٖٕىطز ذٛاٞس زاقت ّٚ ٔٗثط تيٗ ٔح 2قطيا٘ي زضرٝ 

 زض ٚيٕ ٔٛرٛز قٟط تٛزٜ ٚ تا ٘مف ٔحّي انّي تٝ ٖٙٛاٖ ٔٗاتط زضٖٚ ٔحّٝ اي ّٖٕىطز ذٛاٞٙس زاقت .   اوخطاً

تاز تٝ ِحاِ ٘لٛٔ  آِت ٚاؼ آٔاض اَالٖات ٔٛرٛز ، ٚيٗيت فّٗي پيكٟٙازي قثىٝ ذياتا٘ي قٟط زتُٛض وّي تط اؾ 

 ّٖٕىطز ٔٗثط ٚ زضرٝ تٙسي آٖ زض تٙس تٗس ُٔطح ٔي قٛز . 
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 ب دسجِ ثٌذي ٍ ػشض خيبثبًْا -5-2-6

 : ٔمإَ ٖطيي پيكٟٙازي ٔٗاتط قٗط زِٚت آتاز5-5رسَٚ قٕاضٜ

 ٖطو  پيازٜ ضٚ  تاغچٝ رسَٚ وٙسضٚ ؾٛاضٜ ضٚ ضفٛغ ؾٛاضٜ ضٚ وٙسضٚ رٛي تاغچٝ پيازٜ ضٚ ٘اْ  ٌطٜ  ٌطٜ 
 وُ چپ چپ چپ چپ چپ ٔيا٘ي ضاؾت  ضاؾت ضاؾت  ضاؾت  ضاؾت  ذياتاٖ ا٘تٟا اتتسا
  أاْ ضيا             
  تُطف ٔكٟس             
  تٝ َطف ٌٙاتاز             
                
  أاْ ضيا             
                
  أاْ ضيا             
  أاْ ضيا             
   18أاْ ضيا              
  أاْ ضيا قٕاِي             

  ٔتطي أاْ ّٖي             

  أاْ ّٖي             
  أاْ ضيا رٙٛتي             
  ٖپاؾساضا             
                
  أاْ ضيا رٙٛتي             
  ضرايي             
  أاْ ضيا رٙٛتي             

 

ٞاي قٟطي زِٚت آتاز اٍِٛي پيكٟٙازي ٚظاضت ضاٜ ٚ قٟطؾاظي ٔٛضز ٘ٓط لطاض ٌطفتٝ اؾت ،  زض َطاحي قثىٝ ضاٜ 

 يٓ قسٜ اؾت : ٌطٜٚ وّي تمؿ 3زض ايٗ اٍِٛ ؾّؿّٝ ٔطاتة ضاٜ ٞاي قٟطي 

  1ضاٜ ٞاي قطيا٘ي زضرٝ  -

  2ضاٜ ٞاي قطيا٘ي زضرٝ  -

 ذياتاٖ رٕٕ ٚ پرف وٙٙسٜ ٔحّي -
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تُٛض وّي ؾّؿّٝ ٔطاتة زؾتطؾي زض قثىٝ ٔٗاتط پيكٟٙازي َطح رإٔ قٟط زِٚت آتلاز تلٝ قلطح ظيلط زض ٘ٓلط      

 ٌطفتٝ قسٜ اؾت : 

 زِٚت آتاز: ؾّؿّٝ ٔطاتة زؾتطؾي زض قثىٝ ٔٗاتط پيكٟٙازي قٟط   6-5  رسَٚ

 ٖطو ٔٗثط ٘ٛٔ ضاٜ  ضزيف

 ٔتط  50تا  40 فطاقٟطي (  –) قٟطي  1ضاٜ قطيا٘ي زضرٝ  1

 ٔتط 40تا  24 2ضاٜ قطيا٘ي زضرٝ  2

 ٔتط 24تا  14 ذياتاٖ رٕٕ ٚ پرف وٙٙسٜ ٔحّي  3

 

  1ساُ ششيبًي دسجِ  -

ٞاي قلٟطي ٚ يلا تلٝ ٖثلاضت تٟتلط       طي ٚ ذياتاٖلاٌ تيٗ قطياٖ ٞاي تطٖٚ قٟلط رٟت تطلطاضي اضتثلايٗ ٔٗات  

ط حك تمسْ ٖثٛض تا ٚؾايُ ٘مّيٝ لقٛز . زض ايٗ ٔٗات ٝ ٔيلرٟت تطلطاضي اضتثاٌ تيٗ ٔطاوع حمُ يا ٘ٛاحي قٟطي تٝ واض ٌطفت

ٔتلط زاضاي ٘ملف قلٟطي ٚ     50تلا   40اؾت ٚ ؾطٖت حطوت تط ٔيعاٖ زؾتطؾي تطتطي زاضز . ايٗ ٔٗاتط تلا ٖلطو تليٗ    

  فطاقٟطي ٞؿتٙس . 

ٔحؿلٛب   1ٔتط زاضاي ٘مف قٟطي ٚ فطاقٟطي تٛزٜ ٚ قطيا٘ي زضرٝ  50تا  40آتاز تِٛٛاض تا ٖطو زض قٟط زِٚت  

 5/2ٔتط ، ٖطو پيازٜ ضٚٞلا   6ٔتط ، ٖطو ٔٗثط وٙسضٚ  5/11ٔي قٛ٘س زض ايٗ ٔٗاتط ٖطو تا٘س ؾٛاضٜ وٙسضٚ زض ٞط َطف 

  ٔتط ٔي تاقس . 2ٞط وساْ  ٚوٙاضئتط ٚ ٖطو ضفٛغ ٔيا٘ي 

 ٔتطي 45ٔمإَ پيكٟٙازي ذياتاٖ  :1-5هٛيطت
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 :  2 ساُ ششيبًي دسجِ-

ٚ رٕٕ ٚ پرف وٙٙسٜ ٚ يلا تلٝ    1ٝ رٔتط رٟت تطلطاضي اضتثاٌ تيٗ قطياٖ ٞاي زض 40تا  24ايٗ ٔٗاتط تا ٖطو 

ٔٙلاَك ٚ ٘لٛاحي   ٖثاضت تٟتط رٟت تطلطاضي اضتثاٌ تيٗ ٔطاوع ٘ٛاحي تٝ واض ٌطفتٝ ٔي قٛ٘س . ايٗ ٌصضٞا تطافيه ضا تليٗ  

ٞا تط ؾطٖت حطوت تطتطي زاضز . زض ايٗ ٔٗاتط ٘ياظي تلٝ احلساث وٙلسضٚ     ٔرتّف تٛظيٕ ٔي ٕ٘ايٙس ٚ ٔيعاٖ زؾتطؾي زض آٖ

ٞاي ظٔيٗ ٞاي ٔزاٚض ايٗ ٔٗلاتط اظ ا٘لٛأ ولاضتطي ٞلاي قلٟطي تلٛزٜ ٚ أىلاٖ زؾتطؾلي تلٝ           ٕ٘ي تاقس ٚ ٘ٛٔ واضتطي

   .تاقس  ٞاي پيطأٛ٘ي تٝ نٛضت ٔؿتميٓ ٔي واضتطي

 

 خيبثبى ّبي جوغ ٍ پخش كٌٌذُ :-

ٚ زؾتطؾي ٞاي ٔحّي ٚ يلا تلٝ ٖثلاضتي زيٍلط رٟلت       2ايٗ ٔٗاتط رٟت تطلطاضي اضتثاٌ تيٗ قطياٟ٘اي زضرٝ   

تاقلس ايلٗ    ٔتط ٔلي  24تا  14تطلطاضي اضتثاٌ تيٗ ٔحالت ٔزاٚض قٟطي تٝ واض ٌطفتٝ ٔي قٛ٘س ٚ ٖطو ايٗ ٔٗاتط ٔٗازَ 

اي  ٞاي ٘احيٝ ٞاي ظٔيٗ ٞاي ٔزاٚض ايٗ ٔٗاتط اظ ا٘ٛأ واضتطي ارتٕاٖي تؿياض لٛي ٞؿتٙس ، ٘ٛٔ واضتطيٌصضٞا زاضاي ٘مف 

 اؾت ٚ ٘حٜٛ زؾتطؾي تٝ آٟ٘ا تٝ َٛض ٔؿتميٓ اؾت . 

 

 :ّب  پيبدُ ساُ-

ٖ    ايٗ ٌصضٞا تا تٛرٝ تٝ واضوطز ارتٕاٖي تااليي وٝ زاض٘س ٚ زض رٟت ايزاز حؽ ؾلط    ظ٘لسٌي زض فًلا ٚ تلاالتطز

لاتّيت ٞاي ظ٘سٌي تٛيػٜ زض تافت لسيٓ قٟطٞا واضتطز زاض٘س ، اظ ايٗ ضٚ َثك َطح اضائٝ قسٜ تطاي قٟط زِٚلت آتلاز پيلازٜ    

 پيكٟٙاز قسٜ اؾت .   ٔطاوع ٔحالتٞا زض ٔحسٚزٜ  ضاٜ

 تطايٗ اؾاؼ ؾّؿّٝ ٔطاتة ٔٗاتط پيكٟٙازي زض ٘مكٝ ظيط ٔكرم ٔي قٛز.
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 اضتثاَي پيكٟٙازي قٟط زِٚت آتازقثىٝ : 4-5قٕاضٜ ٘مكٝ
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 ِ شْشداسي : ثهشحلِ ثٌذي اجشاي پشٍطُ خيبثبى ّب ٍ سبيش پشٍطُ ّبي هشثَط  -5-2-7

ٞا زض حُ ٔكىالت حاز ٔٛرٛز قٟط ٚ ٕٞچٙيٗ  ٞاي پيكٟٙازي َطح رإٔ تط اؾاؼ تاحيط آٖ تٙسي پطٚغٜ اِٚٛيت 

 ي قٛز . اٞساف ٚ ؾياؾت ٞاي َطح ا٘زاْ ٔ ٞا زض تحمك ٘مف آٖ

تط اؾاؼ َطح رإٔ زض لاِة ٔٗاتط  ٟٙازي ٚ تٗطيىكوٙيس ٔٗاتط پي ٕٞاُ٘ٛض وٝ زض ٘مكٝ قثىٝ ٔٗاتط ٔكاٞسٜ ٔي 

ٞا  طفتٗ أىا٘ات ٔحسٚزيتٌاي ٞؿتٙس زض ايٗ َطح ؾٗي قسٜ تا تا زض ٘ٓط  رٕٕ ٚ پرف وٙٙسٜ انّي ٔحّٝ ٚ فطٖي ٔحّٝ

تاالتط وٝ احطات تيكتطي  ح ٞاي تا ٔمياؼ طرطا تٝ َا ت اَٚئٗاتط اِٚٛ ٞا زض ارطاي ٘ٓاْ پيكٟٙازي تطاي قثىٝ ٚ يطٚضت

ٔٗلاتط ٔحّلي ٚ وٛچله ٔميلاؼ زض     ياتلس ٚ   ٞاي پيكٟٙازي زاض٘لس اذتهلال ٔلي    زض تٛؾٗٝ قٟط ٚ ٕٞچٙيٗ ارطاي پطٚغٜ

ت ارطا تٝ نلٛضت  ٞاي زْٚ ٚ ؾْٛ ارطايي لطاض ٌيط٘س تسيٗ تطتية قثىٝ ٔٗاتط پيكٟٙازي ٚ تٗطيى تٝ تطتية اِٚٛي تياِٚٛ

 تاقٙس .  ظيط ٔي

 2ٚ زضرٝ  1اِٚٛيت اَٚ : ذياتاٖ ٞاي قطيا٘ي زضرٝ  -

 اِٚٛيت زْٚ : ذياتاٖ ٞاي رٕٕ ٚ پرف وٙٙسٜ ٔحّي انّي ٚ فطٖي -

 اِٚٛيت ؾْٛ : زؾتطؾي ٞاي ٔحّي  -

 

 2ٍ  1ّبي دسجِ  اٍلَيت اٍل : اجشاي ششيبى -

زِٚلت آتلاز ضا تخثيلت ٕ٘ٛ٘لسٜ ٚ ٔساذّلٝ تلٝ        2ٚ  1تٙاتط ٚيٗيت ٔٛرٛز ، َطح پيكٟٙازي قلطياٖ ٞلاي زضرلٝ      

زض ٚض٘س ارطاي َطح پيكٟٙازي زض ضاؾتاي تٛؾٗٝ  يطٔٗاتط احطات تيكت ٞاي رٕٕ ٚ پرف وٙٙسٜ ٕ٘ٛزٜ اؾت ٚ ايٗ زؾتطؾي

 قٟط زاض٘س ، اظ ايٗ ضٚ ايٗ ٔٗاتط اظ ِحاِ اِٚٛيت ارطا زض ضتثٝ اَٚ لطاض ٔي ٌيط٘س . 
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 بي سٍصهيٌي دس شْش ْثآٍ ًحَُ دفغ  شيت خيبثبًْب -5-2-8

آيٙلس ولٝ زض ٔؿليط     قطايٍ تٛپٌٛطافي زض رٟت قية تٝ حطوت زض ٔلي ٞاي ؾُحي تحت تاحيط  وّي آب ضتٝ َٛ 

 ٔٛرٛز زض قٟط ٚالٕ زض لؿٕت غطتي آٖ يىي اظ ٔٙاتٕ ٚ أىا٘ات رٕٕ آٚضي آتٟاي ؾُحي اؾت .

اْ قثىٝ رٕٕ آٚضي ٚ زفٕ آتٟاي ؾُحي قٟط اغّة تٝ نٛضت تاقس . ٘ٓ ٔؿيط ٔٛرٛز ٖٕستاً زض اوخط ٘ماٌ تاظ ٔي 

ٞلايي اظ آٟ٘لا زض    ٞاي ضٚتاظ ٚ وا٘يٛٞا زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ اؾت وٝ زض پيكٟٙازات َطح رإٔ ٘ياظ تٝ ؾأا٘سٞي لؿٕت رٛي

ؾُح قٟط ذٛاٞس تٛز . ٕٞچٙيٗ تا تٛرٝ تٝ قثىٝ ٔٗاتط پيكلٟٙازي ٚ ٌؿلتطـ ٞلط چلٝ تيكلتط قلٟط زض آيٙلسٜ احلساث         

 آٚض اؾت . ٞاي ٞسايت ٚ زفٕ آتٟاي ؾُحي واضآٔس تٝ ٔٛاظات ايٗ تٛؾٗٝ اِعاْ قثىٝ

ٌطزز قية ٖٕٛٔي قٟط اظ قٕاَ تٝ رٙٛب ٚ اظ قٕاَ غطب تٝ رٙٛب قطق  ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ َثك ٘مكٝ ٔالحٓٝ ٔي 

ية را٘ثي اظ غطب ٞاي قطلي قٟط ، ق آيس ٚ الظْ تٝ شوط اؾت زض لؿٕت تٛزٜ وٝ تا زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٚيٕ ٔٛرٛز تسؾت ٔي

ٍ  ٞاي غطتي آٖ اظ قطق تٝ غطب ٔي تٝ قطق ٚ زض لؿٕت اِلطاؼ   تاقس وٝ ايٗ أط ٘كاٖ زٞٙسٜ لطاض ٌيطي قٟط تط ضٚي ذل

% 3ٞاي قطلي قٟط قية تٝ ؾٕت ٔؿيُ ٔٛرٛز زض قٟط زاض٘س تٝ َٛض وّي قية ٖٕٛٔي قٟط  تاقس. زض حميمت لؿٕت ٔي

 ٔحاؾثٝ ٔي قٛز . 
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 ٘حٜٛ زفٕ آتٟاي ؾُحي  پيكٟٙازي قٟط زِٚت آتاز: 5-5ٜقٕاض ٘مكٝ
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 تفكيك ٍظبئف شْشداسي ٍ سيبس سبصهبًْبي هسئَل دس ػوشاى شْش  -5-2-9

قٟطزاضي تٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ؾاظٔاٟ٘اي ٔؿرَٛ ٚ ٔتِٛي زض ارطاي َطحٟاي ٖٕطا٘ي قٟط زاضاي ْٚائف ٔتٗلسزي   

تاؾيؿات ٚ تزٟيعات قٟطي ، ضفاٞي فطٍٞٙي ارتٕاٖي ٚ  ًاي تاظ ٚ ؾثع ، ت ٔٗاتط ٚ ذياتاٟ٘ا ، فياؾت تٝ َٛض وّي ٔؿرِٛ

 قٟطزاضي ٔي تاقس .  تط ٖٟسٜ زاضز ٚضظقي 

اظ َطفي زيٍط ٞط واضتطي تا تٛرٝ تٝ ٘ٛٔ آٖ ، ؾاظٔاٖ ٔتِٛي ٔرهٛل تلٝ ذلٛز ضا پٛقلف ذٛاٞٙلس زاز ٚ تلٝ       

 تاقٙس .  ٛظـ ٚ پطٚضـ ٔيٖٙٛاٖ ٔخاَ ٔساضؼ زتؿتاٖ ، ضإٞٙايي ، زتيطؾتاٖ تحت ٘ٓاضت آٔ

ٞاي ٔٛضز تطضؾي ٖالٜٚ تط قٟطزاضي ٖثاضتٙس اظ : تٟعيؿتي ، آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ، فطٞٙلً ٚ   تٝ َٛض وّي ؾاظٔاٖ 

 آٔٛظـ ٖاِي ، فطًٞٙ ٚ اضقاز اؾالٔي ، تطتيت تس٘ي ، ؾاظٔاٖ تٟساقت ٚ زضٔاٖ ٚ . . . 

فطٞٙلً ٚ  ازاضٜ آٔٛظـ تحميمات ٚ فٙلاٚضي ظيط٘ٓلط   ،  تٟعيؿتيؾاظٔاٖ ٞا ظيط ٘ٓط  آتاز ٟٔسوٛزن زض قٟط زِٚت 

 آٔٛظـ ٖاِي تٛزٜ اؾت . ؾايط ؾُٛح آٔٛظقي ظيط ٘ٓط آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ذٛاٞٙس تٛز . 

ٕٞچٙيٗ ؾُحي ٔا٘ٙس فطٍٞٙي ارتٕاٖي ٖالٜٚ تط ايٙىٝ ؾاظٔاٖ فطًٞٙ ٚ اضقاز اؾالٔي ٔتِٛي آٟ٘ا ٔي تاقلٙس ٚ ؾلُح   

 تاقٙس .  زٞس تحت ٘ٓاضت قٟطزاضي ٘يع ٔي ٘ي آٖ ضا پٛقف ٔيٚضظقي زض وٙاض ايٙىٝ ؾاظٔاٖ تطتيت تس

تا تٛرٝ تٝ ٘مكٝ تفىيه ٞط يه اظ واضتطيٟا تا تٛرٝ تٝ ؾاظٔاٖ ٔٛضز ٘ٓط پٛقف زٞٙسٜ آٟ٘ا تٝ تفىيه ٔكرم  

تا تٛرٝ تٝ ؾاظٔاٖ ٔطتَٛلٝ ٘كلاٖ زازٜ قلسٜ    ٔؿاحت ٞط وساْ اظ واضتطيٟاي   7-5قسٜ اؾت ٚ ٞچٙيٗ زض رسَٚ قٕاضٜ  

 ؾت.ا
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 ؾاظٔاٖ ٞاي پٛقف زٞٙسٜ ا٘ٛأ واضتطي ٞا زض قٟط زِٚت آتاز: 7-5قٕاضٜ رسَٚ

 ؾاظٔاٖ ٔطتَٛٝ ٘ٛٔ واضتطي

 تٟعيؿتي ٟٔس وٛزن

 -زتيطؾتاٖ  -ضإٞٙايي -زتؿتاٖ 
 آٔٛظـ ٚ پطٚضـ فٙي ٚ حطفٝ اي

 فطًٞٙ ٚ آٔٛظـ ٖاِي آٔٛظـ ٖاِي

 ؾاظٔاٖ ٔؿىٗ ٚ قٟطؾاظي ا٘تٓأي -ازاضي 

 فطًٞٙ اضقاز اؾالٔي ارتٕاٖي –فطٍٞٙي 
 ٚ قٟطزاضي

 تطتيت تس٘ي ٚ قٟطزاضي ٚضظقي

 ؾاظٔاٖ تٟساقت ٚ زضٔاٖ زضٔا٘ي -تٟساقتي  

 قٟطزاضي فًاي تاظ ٚ ؾثع

 قٟطزاضي تاؾيؿات ٚ تزٟيعات قٟطي

 قٟطزاضي ٔٗاتط ٚ ذياتاٟ٘ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 888 

 

 سبصي دس شْش ٍ هٌبعك خبلص شْشيكليبت ضَاثظ ٍ همشسات سبختوبًي ٍ شْش -5-2-14

تا تٛرٝ تٝ ُٔاِة تياٖ قسٜ زض رٟت تحمك زضؾت تٛؾٗٝ واِثسي قٟط پيطٚي اظ يٛاتٍ ٚ ٔمطضات ؾاذتٕا٘ي ٚ  

قٛز وٝ ٞسايت ٚ وٙتطَ ّٖٕيات ٖٕطا٘ي ٔحسٚزٜ قٟط  َٛضي تٙٓيٓ ٔي تاقس . ايٗ يٛاتٍ ٚ ٔمطضات قٟطؾاظي اِعأي ٔي

اضتماء ويفيت واِثسي قٟط ٚ اضتماء ٚيٗيت ٖٕٛٔي ٚ ضفاٞي قٟطٚ٘ساٖ ، ضاؾتاي تأيٗ ٘ياظٞا ٚ ٘حٜٛ تٛؾٗٝ آتي آٖ ضا زض 

 تٝ ٖٟسٜ زاضز . 

تٝ ايٗ ٔٙٓلٛض تلا    ، وٙس ايٗ انَٛ ٚ يٛاتٍ تٝ ٖٙٛاٖ ٚاحسٞاي ارطايي ؾايط واضتطيٟاي ٔٛرٛز زض قٟط ُٖٕ ٔي 

قلٛز .   ظ آٟ٘ا تٝ نٛضت ٔزعا تسٚيٗ ٌطزيسٜ ٚ ُٔطح ٔلي تٛرٝ تٝ ٘ٛٔ زؾتٝ تٙسي وّي واضتطيٟا ايٗ انَٛ تطاي ٞطوساْ ا

ٞاي ؾاذتٕا٘ي ، تفىيه ظٔليٗ ، ؾلُح اقلغاَ     يٛاتٍ ٚ ٔمطضات ٔطتَٛٝ تٝ ٞط واضتطي زض لاِة يٛاتٍ ٔطتٌٛ تٝ تطاوٓ

    ُٔطح قسٜ اؾت . . . ٞا ٚ . . ٚيٗيت پاضويًٙ

زض چٟلاضچٛب للٛا٘يٗ وّلي ٚ ٔهلٛب     الظْ تٝ شوط اؾت وّيٝ يٛاتٍ ٚ ٔمطضات َطح رلإٔ قلٟط زِٚلت آتلاز      

 قٟطؾاظي ٚ ؾاذتٕا٘ي تسٚيٗ ٌطزيسٜ ٚ تطاي قٟطزاضي قٟط زِٚت آتاز الظْ االرطا ٔي تاقس .

 ٌطزز .  رساٌا٘ٝ تسٚيٗ ٚ اضائٝ ٔي زّسيٛاتٍ ٚ ٔمطضات ُٔطح قسٜ تٝ تفهيُ زض يه ٔ 
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 ي پيش ثيٌي ًيبصّبي آتي شْش دس صهيٌِ تبسيسبت شْش -5-2-11

تيٙي  ٞاي پيف پيف تيٙي ٘ياظٞاي آتي قٟط زض ظٔيٙٝ ظيطؾاذت ٞاي زض ٌطٚ پيف تيٙي رٕٗيت آتي ٚ ظيط ؾاذت 

تٝ ٘ياظ آٟ٘ا تطآٚضز ٔي قٛز . تٝ ٔٙٓٛض زليك تط ٘ياظٞاي ظيط ؾاذتي  قسٜ زض رٟت پاؾرٍٛيي تٝ ٘ياظ آٟ٘ا تطآٚضزٜ ٔي قٛز 

 ٔراتطات ٚ ؾيؿتٓ زفٕ فايالب تٝ ايٗ ٟٔٓ پطزاذتٝ ذٛاٞس قس . آتي قٟط زض حٛظٜ ٞاي ٔرتّف آب ، تطق ، ٌاظ ، 

 

 آة  -1 -5-2-11

 2اظ َطيك آب ٔٛضز ٘ياظ زض قٟط زِٚت آتاز  زض حاَ حايطتا تٛرٝ تٝ زازٞاي اذص قسٜ اظ ؾاظٔاٖ آب ٚ فايالب  

نلٛضت اؾتحهلاَ اظ چلاٜ ٚ    تلٝ  تهلفيٝ آٖ  ِيتط ٔي تاقس ٚ  12تا 10حّمٝ چاٜ تأيٗ ٔي قٛز وٝ ٔيعاٖ تٟطٜ تطزاضي آٖ 

 ( حفط يه حّمٝ چاٜ پيف تيٙي قسٜ اؾت .  1405ؾاَ . زض افك َطح )  ا٘زاْ ٔي ٌيطزٌٙسظايي تٛؾٍ آب غاَٚ 

 

 ثااشق   -5-2-11-2

 2897زض حاَ حايط زض حٛظٜ ظيط ؾاذت ٞاي ٔطتٌٛ تٝ تطق ضؾا٘ي ، تا تٛرٝ تٝ زازٜ ٞاي حانُ اظ ايٗ ؾاظٔاٖ 

ٝ ٚرٛز زاضز  ٔكتطن تطق زض ؾُح قٟط اي  وٝ تٝ َٛض ٔتٛؾٍ ٞط ذا٘ٛاض اظ تطق تطذٛضزاض اؾت . َثك اْٟاضات تطق ُٔٙمل

تاز ( زض زؾت الساْ آقٕاَ زِٚت ويّٛ ٚات ظضيٗ زقت ) 132يٝ ٚ ذٍ تطتت حيسض –ويّٛ ٚات تطتت راْ  400ذطاؾاٖ ذٍ 

 تٛزٜ وٝ ٞٙٛظ ٔؿيطياتي آٖ ا٘زاْ ٘كسٜ اؾت .

تايؿلت   ذا٘ٛاض زض افك َطح ، ٔي 4989تا افعايف رٕٗيت قٟط ٚ تٗساز ٛضت ٌطفتٝ تا تٛرٝ تٝ پيف تيٙي ٞاي ن 

 ضؾا٘ي لطاض ٌيط٘س . وُ ٔكتطويٗ تحت پٛقف ذسٔات تطق

 

 سيستن دفغ فبضالة  -5-2-11-3

يلطز . زض حلاَ   ٌآٚضي فايالب ٚ آتٟاي ؾُح قٟط زِٚت آتاز اظ َطيك وا٘يٛ ، رٛي ٚ وا٘اَ نلٛضت ٔلي    رٕٕ

فايالب ؾيؿتٓ رصتي اؾت ٚ تا وٖٙٛ ُٔاِٗاتي تٛؾٍ ؾاظٔاٖ فايالب ا٘زاْ ٘كسٜ اؾلت . زض حلاِي    حايط ؾيؿتٓ زفٕ

 زٞس .  قسيس زض تطذي اظ ٔٗاتط قٟط آتٍطفتٍي ضخ ٔي  وٝ زض ٔٛالٕ تاض٘سٌي ٘ؿثتاً

 تا تٛرٝ تٝ ٖسْ ٕٞىاضي ؾاظٔاٖ ٞاي ٌاظ ٚ تّفٗ اَالٖات ذاني پيطأٖٛ ايٗ ترف زض زؾتطؾي ٕ٘ي تاقس .
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 ثيٌي ًحَُ ايجبد ٍ تَسؼِ تجْيضات شْشي  پيش -5-2-12

 گَسستبى ٍ غسبلخبًِ    -5-2-12-1

قٟط زِٚت آتاز زاضاي يه ٌٛضؾتاٖ اؾت وٝ زض ؾٕت قطق قلٟط ٚاللٕ قلسٜ اؾلت . تلٝ زِيلُ        زض حاَ حايط 

ٖ زيٍطي زض يلّٕ رٙلٛب   ٌٛضؾتا ، ٔٛلٗيت ٘أٙاؾة ايٗ ٌٛضؾتاٖ وٝ زض زاذُ حطيٓ قٟط ٚ زض ٔؿيط تاز غاِة لطاض زاضز

ياتي ٌٛضؾتاٖ ٞا ٚ غؿاِرا٘ٝ ٞاي قٟطي تايؿتي  اظ ايٗ ضٚ ٔىاٖ تط٘أٝ ٞاي آتي آٖ پيف تيٙي قسٜ اؾت .زض غطتي قٟط 

ٞاي اَالٖات ٔىا٘ي ٚ تا تٛرٝ تٝ يٛاتٍ ظيؿت ٔحيُي ٚ تٟساقتي پطزاذتٝ قلٛز ، ٟٕٔتلطيٗ يلٛاتٍ زض     اظ َطيك ضٚـ

 ٟطي تٝ قطح ظيط اؾت : ذهٛل ٔىاٖ ياتي ٌٛضؾتاٖ ٞاي ق

 ظٔيٗ زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ تٝ ٘حٛي تاقس وٝ آتٟاي ظيطظٔيٙي ضا آِٛزٜ ٘ىٙس . -

 ٔٛلٗيت آٖ زض ٔؿيط ٚظـ تاز تٝ ؾٛي قٟط يا ٞط ٔزٕٖٛٝ ظيؿتي ٘ثاقس . -

 ٞا ٕٞزٛاض ٘ثاقس . ٔٛلٗيت ٌٛضؾتاٖ تا ٌؿتطـ ٔؿىٛ٘ي ٚ تاؾيؿات رٕٗي ٔا٘ٙس ٔساضؼ ٚ تيٕاضؾتاٖ -

 تٝ ٘ؿثت ٔطي ٚ ٔيط قٟط حسالُ زض يه زٚضٜ ظٔا٘ي تّٙس ٔست وافي تاقس . ٔؿاحت ظٔيٗ آٖ -

 ٔٛلٗيت آٖ آيٙسٜ ٌؿتطـ قٟط ضا زچاض ٔكىُ ٕ٘ٙايس . -

 ويّٛٔتط تاقس . 15تا  10ٞاي ٔٙاؾثي زاقتٝ تاقس ٚ فانّٝ ٔٙاؾة آٖ تا قٟط حسالُ ٜ  ضا -

 

 دفااي صثبلاِ -5-2-12-2

ٚ زض ذاضد اظ حطيٓ قٟط ٔي تاقس . ٔٛليٗت ٔىا٘ي آٖ ٔٙاؾة تٛزٜ ٚ ٔحُ زفٗ ظتاِٝ زض يّٕ رٙٛب غطتي قٟط  

 ٖثاضتٙس اظ :  ٚ ٟٕٔتطيٗ ؾياؾت ٞايي وٝ زض رٟت تٟثٛز ؾيؿتٓ زفٕ ظتاِٝ ٔي تٛاٖ اقاضٜ زاقت

 ٔحُ زفٗ ظتاِٝ ٚ ٔؿيط ٚظٖ تاز انّي تٝ ؾٛي قٟط لطاض ٍ٘يطز . -

 ي زاقتٝ تاقس .ٞاي انّي تيٗ قٟطي فانّٝ ٔتٙاؾث ٔحُ زفٗ ظتاِٝ اظ ضاٜ -

 ٌٛ٘ٝ ٔزتٕٕ ظيؿتي ٘ثاقس . ويّٛٔتط تا قٟط ضا زاقتٝ ٚ زض رٛاض ٞيچ 15-20ٔحُ زفٗ ظتاِٝ حسالُ فانّٝ  -
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 كشتبسگبُ  -5-2-12-3

يه وكتاضٌاٜ زض يّٕ رٙٛب غطتي قٟط ٚ زض ذاضد اظ حطيٓ آٖ اؾت . ايٗ زاضاي زض حاَ حايط قٟط زِٚت آتاز  

ٞاي آتي قٟط  ٘أٙاؾة ٚ ٘عزيىي تٝ ٔؿيُ زض ٔٛلٗيت ٔٙاؾثي لطاض ٌطفتٝ اؾت . ِصا زض تط٘أٝ وكتاضٌاٜ تٝ زِيُ زؾتطؾي

 تيٙي قسٜ اؾت .  آتاز پيف يه وكتاضٌاٜ زيٍط زض يّٕ غطتي قٟط ٚ زض ٔؿيط اضتثاَي ضٚؾتاي ظاٜٚ تٝ قٟط زِٚت

 تطاي تٗييٗ ٔىاٖ ٔٙاؾة رٟت احساث وكتاضٌاٜ ضٖايت ٔٛاضزي يطٚضي اؾت :  

 اب وكتاضٌاٜ ٘ثايس تٝ آِٛزٌي ٔحيٍ ظيؿت ٚ آتٟاي ظيطظٔيٙي ٔٙزط قٛز .پؿ -

 ٔحُ وكتاضٌاٜ زض ٔؿيط تاز غاِة تٝ ؾٛي أاوٗ ٔرتّف قٟط تٝ ٚيػٜ أاوٗ ٔؿىٛ٘ي ٘ثاقس . -

 ويّٛٔتط اؾت . 15حسالُ فانّٝ ٔٙاؾة آٖ تا قٟط  -

 ط تا قثىٝ ٖثٛض ٚ ٔطٚض زاْ تساذُ ٘ياتس . ٞاي اضتثاَي قٟ  ٔٛلٗيت وكتاضٌاٜ اظ ٘ٓط ضاٜ -

 

 داهذاسي  -5-2-12-4

ٞلاي   آتاز ٔحُ ٍٟ٘ساضي زاْ زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٘كسٜ اؾت . اوخط ٔطزْ زاْ ضا زض ذا٘ٝ زض حاَ حايط تطاي قٟط زِٚت 

اْ تطاي قٟط ٔحُ پيكٟٙازي ٍٟ٘ساضي ززض تط٘أٝ ٞاي آتي قٟط س . تٝ ايٗ ٔٙٓٛض وٙ ٔيذٛز ٚ يا زض زضٖٚ قٟط ٍٟ٘ساضي 

 .  قٛزذاضد اظ حطيٓ قٟط زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ اؾت وٝ زض فانّٝ ٔٙاؾثي اظ قٟط لطاض ٌطفتٝ زض غطب ٚ زض آتاز  زِٚت

 تٝ َٛض وّي ٔٛاضزي وٝ تايس تطاي ٔىا٘ياتي ٔحُ ٍٟ٘ساضي زاْ زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛز ٖثاضتٙس اظ :  

قٟطٞا ٚ زض رٟت ٔراِف ٚظـ تاز تٝ ؾٛي أاوٗ ذاضد اظ حطيٓ اي  تٟتطيٗ ٔحُ ايزاز زأساضيٟا زض فانّٝ -

 ظيؿتي اؾت .

تٝ ٘حٛي وٝ ، ٔٙاتٕ آب زض رٛاضوكاٚضظي ٚ اضايي ٔؿتٗس ٔطتٗي ٚ  زض رٛاض ٔحيٍ ٞايتٛا٘ٙس  زأساضيٟا ٔي -

حلطيٓ قلٟطٞا تيكلتط تلٝ ذلاَط      ظ ِعْٚ احساث زأساضيٟا زض ذاضد ا ، ٔٙاتٕ آب ضا آِٛزٜ ٕ٘ٙايس ، تٝ ٚرٛز آيس

ٚ تاقس ، تا اظ ايٗ َطيك زأساضيٟا  ٞاي آتي قٟط ٔي ؿتطـاحتٕاَ ٌ  زض ٔياٖ تافتٟاي قٟطي ٌطفتاض قلٛ٘س 

 آحاض ٔتماتُ تط ضٚي يىسيٍط ضا تٝ حسالُ ضؾا٘س .
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اسائِ پيشٌْبدّب ٍ تَصيِ ّبي كلي،دس صهيٌِ چگًَگي استفبدُ اص اساتؼذادّب ٍ   -5-2-13

س تكويل ٍ تحمك ّش چِ ثيشتش پيش ثيٌاي ّابي   اهكبًبت سشذ ٍ تَسؼِ التصبدي شْش،ثِ هٌظَ

 عشح تَسؼِ ٍ ػوشاى شْش.

زض فطآيٙلس  ٚ تٛؾلٗٝ ٚ ٖٕلطاٖ    قٙاذت أىا٘ات ٔٛرٛز ٚ تطضؾي ٔٙاتٕ ٔاِي ٚ التهازي رٟت تط٘أٝ ضيعي 

ٝ  ٞاي التهازي  تاقس . تا تٛرٝ تٝ قٙاذت ٚ پيف تيٙي ٞاي ا٘زاْ قسٜ رٟت فٗاِيت ٔي اضائٝ پيكٟٙازات  تا تٛرلٝ تل

 :ٌطزز تا ٞسف تخثيت رٕٗيت زض غاِة پيكٟٙازات رٟت تركٟاي ٔرتّف تكطح ظيط اضائٝ ٔي قٟطيطٞاي ٔتغ

 كشبٍسصي:

 ا٘زاْ فٗاِيتٟاي تحميماتي زض ظٔيٙٝ حفّ ٔطاتٕ ٚ ٔٙاتٕ َثيٗي ٔٛرٛز . -

 .رٌّٛيطي اظ ٌؿتطـ ٞسض ضفت ٔٙاتٕ آتي ؾُحي ٚ ظيطظٔيٙي  -

ٞاي ؾٙتي تلٝ   تطزاضي اظ فٗاِيتٟاي وكاٚضظي ٚ تغييط آٖ اظ قيٜٛ تط٘أٝ ضيعي زض رٟت تٟثٛز ٚيٗيت تٟطٜ -

 ٞاي ٔسضٖ زض لاِة قطوتٟاي وكت ٚ نٙٗت . قيٜٛ

 تط٘أٝ ضيعي زض رٟت اؾتفازٜ تٟيٙٝ اظ ٔٙاتٕ آب ٚ ذان ٚ احياي پتا٘ؿيّٟاي وكاٚضظي  -

 : صٌؼت ٍ هؼذى

 ، پكٓ ، پٛؾت ، وطن ٚ . . . ( ايزاز نٙايٕ وٛچه تا تىِٙٛٛغي ؾازٜ زض ؾُح ُٔٙمٝ ) قيط ٚ ِثٙيات -

ايزاز ٚ تمٛيت نٙايٕ ؾاذتٕا٘ي زض ظٔيٙٝ تِٛيس ٔهاِح ؾاذتٕا٘ي ٔٛضز ٘ياظ ُٔٙمٝ ٕٞچٖٛ آرط ؾيٕاٖ قٗ  -

 .ٚ ٔاؾٝ ، واقي ، ؾًٙ ٚ . . . رٟت ٔهطف زض وكٛض ٚ نازضات تٝ ؾايط وكٛضٞاي ٕٞؿايٝ

 :تبسيسبت ٍ خذهبت 

 .ٟيُ اضتثاَات ٚ زؾتطؾيٟا تٛؾٗٝ ٚ احساث ضاٟٞاي ٔٛرٛز زض رٟت تؿ -

 .ٞاي تاؾيؿات ظيطتٙائي  تأيٗ قثىٝ -

 .تأيٗ ذسٔات آٔٛظقي زض ٔمإَ ضإٞٙائي ، زتيطؾتاٖ ٚ ٞٙطؾتاٖ  -

 .تأيٗ ذسٔات تٟساقتي ٚ احساث ٔطاوع تٟساقتي ٚ زضٔا٘ي  -

 .ٚتأيٗ ؾايط ذسٔات زض ؾُح قٟط تطاؾاؼ رسَٚ واضتطي اضايي پيكٟٙازي قٟط زِٚت آتازافعايف  -
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 سٌذ آستبًِ هغبيشت ّبي اسبسي عشح)اسبس عشح جبهغ(-5-2-14

اؾاؼ َطح رإٔ زض تطٌيط٘سٜ ؾاذت انّي قٟط ٚ تٛؾٗٝ آتي آٖ ، رٟات ٚ حلسٚز وّلي تٛؾلٗٝ ٚ ْطفيلت قلٟط ٚ       

ٞلاي   تاقس . ايٗ اؾاؼ تط ٌطفتٝ اظ اٞساف والٖ ضاٞثطزٞا ٚ ؾياؾلت  ٔٗياضٞا ٚ يٛاتٍ ٕٔٗاضي ٚ قٟطؾاظي يه قٟط ٔي

 طح تٛزٜ ٚ زض ضاؾتاي تحمك چكٓ ا٘ساظ تٛؾٗٝ آتي قٟط اؾت .َ

)تطاؾلاؼ ٔهلٛتٝ ٔلٛضخ    « ٘حٜٛ تٗييٗ آؾتا٘ٝ ٞاي ٔغايطت اؾاؾي َطح ٞاي تٛؾٗٝ ٚ ٖٕطاٖ قٟطي»زؾتٛضإُِٗ  

 (زاضاي چٟاض ترف ٔي تاقس. 24/6/93قٛضاي ٖاِي ٚ تىّيف ٔهٛتٝ ٔٛضخ  23/12/63

يي قٟط، احتٕاالت رٕٗيتي ْٚطفيلت رٕٗيلت پلصيطي قلٟط،رٟات ٚ حلسٚز وّلي       ايٗ چٟاض ترف تحت ٖٙاٚيٗ ؾاظٔاٖ فًا

 تٛؾٗٝ ٚ ؾُٛح ٚؾطا٘ٝ ٞاي واضتطي قٟطي تٝ تطضؾي آؾتا٘ٝ ٔغايطت ٞاي اؾاؾي ٔي پطزاظز.

ضتٍ زض ظٔيٙٝ تهٛية ايٍٙٛ٘ٝ  ٞاي ٔساذّٝ ٔطارٕ لا٘ٛ٘ي شي ٞسف اظ تسٚيٗ اؾاؼ َطح رإٔ قٟط، ٔكرم وطزٖ زليك حٛظٜ

تاقس، تٝ ٘حٛي وٝ وٕيؿيٖٛ ٔازٜ پٙذ فمٍ زض چاضچٛب ٔٛاضز غيطاؾاؾي تتٛا٘س تٝ ا٘زاْ تغييطات زض َلطح تفهليّي    ٔيٞا  َطح

 .تپطزاظز ٚ تغييط ٔٛاضز اؾاؾي تٛؾٍ قٛضايٗاِي قٟطؾاظي ٚ ٕٔٗاضي نٛضت ٌيطز

ٕٞؿاٖ ٘يؿت تسٚيٗ قسٜ اؾت. ٌعاضـ حايط ٘يع تا اٖتماز تٝ ايٙىٝ ٔٛاضز اؾاؾي زض تٕأي َطح ٞاي رإٔ قٟطي يىؿاٖ ٚ 

اظ ايٗ زيسٌاٜ، ٖالٜٚ تط ٔٛاضز اؾاؾي شوطقسٜ زض زؾتٛضإُِٗ تكريم اؾاؼ َطح رإٔ قٟط )ٔهٛب قٛضايٗاِي قٟطؾاظي ٚ 

ٕٔٗاضي(، ٔٛاضز اؾاؾي زيٍطي ٘يع ٚرٛز زاض٘س وٝ تكريم آٟ٘ا ٔؿتّعْ قٙاذت اٞساف ٚ ؾياؾتٟاي َطح رإٔ ٞط قلٟط ٔلي   

 تاقس.

تٝ  زِٚت آتازتٗ تٕأي ٔٛاضز ٔصوٛض، اظ ٘ٓط ايٗ ٔكاٚض ايزاز تغييطات ٔكرم شيُ زض َطح تٛؾٗٝ ٚ ٖٕطاٖ قٟط تا زض ٘ٓطٌطف

ٌطزز ٚ ا٘زاْ ايٍٙٛ٘ٝ تغييطات نطفاً اظ اذتياضات قٛضايٗاِي قٟطؾلاظي ٚ ٕٔٗلاضي ايلطاٖ ٚ يلا      ٖٙٛاٖ ٔٛاضز اؾاؾي ٔحؿٛب ٔي

 آيس: عتٛض تٝ حؿاب ٔئطارٕ لا٘ٛ٘ي تفٛيى اذتياض قسٜ اظ ؾٛي قٛضاي ٔ

 سبصهبى فضبيي شْش: -الف

ٔطوع فٗاِيت ٞاي ٔرتٍّ ٔي تاقس وٝ ايٗ ٘مف زض ؾاَ افلك  زِٚت آتاز زض تطضؾي ٞاي ا٘زاْ قسٜ ٘مف غاِة التهازي قٟط 

اؾتمطاض ّٖٕىطزٞاي ٔرتّف زض زاذُ ٚاحسٞاي تمؿليٕات قلٟطي   ٕٞچٙيٗ تا تٛرٝ تٝ ٘مف ذسٔاتي . تٛزذٛاٞس ذسٔاتيَطح 

ؾٝ حٛظٜ واضتطي ٞاي ٔمياؼ قٟط ، واضتطي ٞاي ٔمياؼ ٘احيٝ ٚ واضتطي ٞاي ٔمياؼ ٔحّٝ زض ؾُح قٟط تٛظيٕ قسٜ ا٘س زض 

اظ زيطتاظ ٔحٛض ذسٔاتي انّي قٟط تلٛزٜ ٚ   ٔي تاقس وٝ )ٔ(  ضيا.اظ رّٕٝ ٔطاوع ٚ ٞؿتٝ ٞاي ّٖٕىطزي قٟط ٔحٛض تّٛاض أاْ .

فٗاِيت ذٛاٞس زاقت. ٕٞچٙيٗ تغييط زضٖطو ٔٗاتطي ٔا٘ٙس ٔحٛض ٚضٚزي قلٟط  تا فٗاِيت ٞاي ٔرتٍّ ذسٔاتي زض ٔمياؼ قٟط 
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تلٝ  ٔتط  45ٔتط ٚ أتساز آٖ وٝ ذاضد اظ ٔحسٚزٜ قٟط ٔي تاقس تا ٖطو  32تّٛاض أاْ ضيا)ٔ( تاٖطو ٔتط ٚ ٔحٛض  30تا ٖطو 

 ٖٙٛاٖ ٔغايطت  اؾاؾي ٔي تاقس.

اظٔاٖ فًايي قٟط ٘مف انلّي زاض٘لس  تلٝ ٖٙلٛاٖ ٔغلايطت اؾاؾلي       اظ َطفي تغييط ٚحصف ٚ راتٝ رايي واضتطي ٞايي وٝ زض ؾ

واضتطي ٞاي آٔٛظـ تحميمات ٚ فٙاٚضي، ازاضي ا٘تٓأي، زضٔا٘ي،ٔصٞثي،فًاي ؾلثع  ٔي تٛاٖ ٌفت ٗ ضٚ ُٔطح ٔي قٛز . اظ اي

اضزي وٝ تٝ ٖٙٛاٖ اظ رّٕٝ واضتطيٟاي ٔصوٛض تٛزٜ تٝ ٖٙٛاٖ اؾاؼ َطح ُٔطح ٔي قٛ٘س . اظ رّٕٝ زيٍط ٔٛ ٚ تفطيحي تٛضيؿتي

ؾاظٔاٖ فًايي قٟط ٔٗطفي قسٜ ٚ زض آؾتا٘ٝ ٞاي ٔغايطت لطاض زاض٘س تغييط زض ٔحسٚزٜ تافتٟاي ٘ياظٔٙس ٔساذّٝ ذال ٔي تاقس . 

،  قلٟط زِٚلت آتلاز زاضا     قٙاؾايي ٚ زض ٘مكٝ ٔٛلٗيت آٖ ٔكرم قسٜ اؾتتاضيري ٚزض ٔطوعيت آٖ تافت زِٚت آتاز زض قٟط 

احط زض زؾت حثت ٔي تاقس . حفّ ايلٗ آحلاض ٚ ضٖايلت     3احط زض فٟطؾت آحاض ّٔي وكٛض حثت قسٜ ٚ  3ٝ احط تاضيري اؾت و 6ي

اظ زيٍط ٔٛاضز لاتُ شوط زض ؾلاظٔاٖ فًلايي قلٟط تغييلطات زض ٘ٓلاْ تمؿليٕات        .حطيٓ آٟ٘ا رعء اؾاؼ َطح تٝ قٕاض ٔي آيس .

 ٔحّٝ تمؿيٓ قسٜ اؾت .  5٘احيٝ ٚ 2ز تٝ قٟط زِٚت آتأٛيٗي اؾت .  –واِثسي قٟط ٚ تٟيٝ َطح ٞاي ٔٛيٖٛي 

 قٟط ٘لاْ تلطز .   ذاضد اظ ٔحسٚزٜتٛاٖ اظ پطٚغٜ آٔازٜ ؾاظي  زض ٟ٘ايت تٝ ٖٙٛاٖ پطٚغٜ ٔٛيٖٛي ٚ ٔٛيٗي پيكٟٙازي ٔكاٚض ٔي

 وٝ ٔي تٛا٘س تا ٖٙٛاٖ پطٚغٜ ٞاي آٔازٜ ؾاظي ٚضظقٍاٜ،ٌطزقٍطي ٚ ... ٘اْ تطز.

 زيشي:احتوبالت جوؼيتي ٍ ظشفيت جوؼيت پ -ة

ؾاِٝ زاضز . رٕٗيت افك َطح زض ايٗ قلٟط   15، افك  1405ٚ ؾاَ افك َطح  1389تا ؾاَ پايٝ  زِٚت آتازَطح رإٔ   

٘فط تط ٞىتلاض   59٘فط تط ٞىتاض ٚ تطاوٓ ٘اذاِم رٕٗيتي  146٘فط زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ اؾت . تطاوٓ ذاِم رٕٗيتي قٟط  13679

زضنلس زض َثملٝ اَٚ   30زضنس زض ٕٞىلف ٚ  50ٔؿىٛ٘ي تطاوٓ وٓ تا ؾُح اقغاَ تافت ٔؿىٛ٘ي قٟط تٝ ؾٝ زؾتٝ تاقس .  ٔي

زضنلس ٚ ٔؿلىٛ٘ي    100زضنلس ٚ تلطاوٓ ؾلاذتٕا٘ي    50زضنس ٚ ٔؿىٛ٘ي تطاوٓ ٔتٛؾٍ تا ؾُح اقغاَ 80،تاتطاوٓ ؾاذتٕا٘ي 

 زضنس تمؿيٓ ٔي قٛز.120زضنس ٚ تطاوٓ ؾاذتٕا٘ي 40تطاوٓ ظياز تاؾُح اقغاَ 

 سؼِ:جْبت ٍ حذٍد كلي تَ -ج

 ٞاي ٔٛرٛز ٚ پيكٟٙازي ٚ ٞىتاض تٝ نٛضت ٔتهُ تطاؾاؼ ؾايط واضتطي 7/231تا ٔؿاحت  زِٚت آتاز ٔحسٚزٜ قٟط  

ٝ   92/1377تلا ٔؿلاحت    زِٚلت آتلاز   .ٕٞچٙيٗ حطيٓ قٟط ُٔٙثك تط َطح ٞازي زِٚت آتاز ٔي تاقس. ٞلاي   ٞىتلاض قلأُ پٟٙل

تاقس ولٝ تغييلط زض قلىُ ٚ ٔؿلاحت آٖ تلٝ ٖٙلٛاٖ        ٔيٕاٖ ظاٜٚ ، وٛضٜ ٞاي آرطپعي ٔٛرٛز ٚ واضذا٘ٝ ؾيوكاٚضظي ٚ تاغات 

 قٛز . ٔغايطت اؾاؾي ُٔطح ٔي
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 ّبي كبسثشيْبي شْشي: سغَح ٍ سشاًِ –د 

آتاز  تط ٔثٙاي تطويثي اظ اٍِٛي قُط٘زي ٚ اضٌا٘يه تٛزٜ ٚ حفّ ٚ ؾأا٘سٞي ايٗ ؾاذتاض اظ ٔهلازيك   ؾاذتاض انّي قٟط زِٚت

  تاقس . اؾاؼ َطح ٔي

ٔتطٔطتٕ تطاي ٞط ٘فط ، ٔزٕٛٔ  36/68قأُ واضتطي ٔؿىٛ٘ي تا ؾطا٘ٝ  زِٚت آتاز طيٟاي انّي پيكٟٙازي َطح رإٔ قٟطواضت

ٔتطٔطتٕ تط ٘فط ٚ ؾايط ؾلُٛح تلا ؾلطا٘ٝ     41/52ٔتطٔطتٕ تطاي ٞط ٘فط ، قثىٝ ٔٗاتط تا ؾطا٘ٝ  37/35ي  ذسٔات قٟطي تا ؾطا٘ٝ

ظْ تٝ شوط اؾت تغييط واضتطي تاغات ، ظضاٖي ٚ حطيٓ اظرّٕٝ ٔغلايطت ٞلاي اؾاؾلي    التاقٙس .  ٔتطٔطتٕ تطاي ٞط ٘فط ٔي 26/13

 َطح ٔي تاقس.واضتطي حطيٓ زض اَطاف ٔؿيُ ٚ وٙاض رازٜ ٚضٚزي قٟط زِٚت آتاز )قٕاَ قٟط( ٔي تاقس.

فطٔا٘لسٞاٖ   اٞلاي آضأٍلاٞي  تاضيري قٟط زِٚت آتاز قأُ حٕاْ ٘زف ذاٖ ، ٔؿزس ٘زف ذاٖ ، آب ا٘ثاض ٘زلف ذلاٖ ، تٙ  آحاض

ذا٘ٝ لسيٕي حؿيٙمّي ذاٖ اقزٗي ٚ واضٚا٘ؿطاي زِٚت آتاز ٔي تاقس . يٛاتٍ ٔطتثٍ تلا آحلاض تلاضيري ٚ حلطيٓ آٖ تلط       لطايي،

 اؾاؼ يٛاتٍ اٖالْ قسٜ تٛؾٍ ازاضٜ وُ ٔيطاث فطٍٞٙي ، نٙايٕ زؾتي ٚ ٌطزقٍطي ذطاؾاٖ ضيٛي ٔي تاقس .

 ٛاتٍ ؾاظٔاٖ حفاْت اظ ٔحيٍ ظيؿت اظ ٔٛاضز اؾاؾي َطح ٔي تاقس.ٕٞچٙيٗ حفاْت ٔحيٍ ظيؿت تط ٔثٙاي ٔٗياضٞا ٚ ي
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 اؾاؼ َطح  پيكٟٙازي قٟط زِٚت آتاز: 6-5قٕاضٜ ٘مكٝ
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 پذافٌذ غيشػبهل دس شْش دٍلت آثبد -5-2-15

َشكي ٍ ...اص ثشسسي احتوبل ٍلَع هخبعشات دفبػي) حولِ هستمين،  غيش هستمين،  ثوجبساى، حولِ ه -5-2-15-1

 عشيك كشَسّبي خبسجي(

 ٚ اِىتطٚ٘يله  ، اضتثاَلات  ، اَالٖلات  ٞاي آٚضي فٗ ّْٖٛ ٚ ا٘مالب آٔسٖ تٛرٛز تاٖج تىِٙٛٛغي ٚ ّٖٓ پيكطفت ٚ ضقس

 آٔسٖ ٚرٛز تٝ ٚ تا يىسيٍط وكٛضٞا تطذٛضز اؾتطاتػي زض تغييط ٔٛرة ٞا پيكطفت ايٗ. اؾت قسٜ ٞاي اذيط ؾاَ زض ضايا٘ٝ

 : اظ ٖثاضتٙس آٖ ٔٛضز چٙس وٝ زاض٘س ٞايي ٚيػٌي رسيس ي زٚضٜ ٞاي رًٙ .اؾت قسٜ ٞا رًٙ اظ زيٍطي ي زٚضٜ

  .... ٚ رًٙ اِىتطٚ٘يه ، ضٚا٘ي رًٙ ، اَالٖاتي ٘طْ، رًٙ رًٙ تط تأويس 1-

 ؾرت رًٙ ٔمُٗي ٚ ٔٛيٗي واضٌيطي تٝ 2-

 ؛ تٟارٓ ٞسافا اِٚٛيت ٘رؿت زض وكٛض حياتي ٚ حؿاؼ ٞاي ظيطؾاذت اٟ٘ساْ تط تأويس 3-

 ؛ زفاٖي ٚ ٘يطٚٞاي ٔطزْ تا وكٛض زفاٖي ٔسيطيت ٚ ضٞثطي اضتثاٌ لُٕ تطاي تالـ 4-

 . آؾا( تطق رًٙ َطاحي ) رًٙ ٔست قسٖ وٛتاٜ 5-

 تا تٛرٝ تٝ ايٗ ٔالحٓات احتٕاَ ٚلٛٔ حٕالت ؾرت تٝ نٛضت حٕالت ٔٛقىي ٚ ٔؿتميٓ زٚض اظ شٞٗ تٝ ٘ٓط ٔي ضؾس.

 

 ٍلَع هخبعشات اهٌيتي )تشٍس،  آشَة ّبي خيبثبًي ،  اًفجبسات ٍ ...( ثشسسي احتوبل -5-2-15-2

زض قٟطؾتاٖ ظاٜٚ ٕٞٛاضٜ يىي اظ ٍ٘طا٘يٟاي رسي ٘اقي اظ حٕالت احتٕاِي اؾت وٝ اقطاض ٚ ٘يطٚٞلاي ٔؿلّح ٚ يلا غيلط     

 ٝ اؾت. ٔؿّح اظ وكٛض افغا٘ؿتاٖ ٕٔىٗ اؾت نٛضت تٍيطز. چٙا٘چٝ زض ٌصقتٝ ٘يع ايٗ اتفالات نٛضت ٔي ٌطفت

زض حاَ حايط زض ؾُح ُٔٙمٝ اي تٟسيسي رسي ٔثٙي تط ايٗ ٌٛ٘ٝ حٕالت ٔتٛرٝ اٞاِي ٘يؿت أا تٝ ٖٙٛاٖ يله تٟسيلس   

 تايس تٝ آٖ ٍ٘طيؿت. تٝ ٔطظٞاي وكٛض ٕٞؿايٝ )افغا٘ؿتاٖ( رسي

 ثحشاًْبي ثبًَيِ ًبشي اص ٍلَع تْذيذات دس سغح هلي - 5-2-15-3

ٝ  ٚيػٌيٟلايي  وٖٙٛ تا زٚض ٞاي ٌصقتٝ اظ وٝ وٙيٓ ٔي ظ٘سٌي وكٛضي زض ٔا ٝ  زاضز ٚ زاقلت ٕ  تاٖلج  ول  ٚضظي َٕل

 .قٛز ٔي ٔا ٖعيع ٔيٟٗ ٘ؿثت تٝ ٌط ؾُّٝ ٞاي لسضت 

 ٞاي تاوٖٙٛ لسضت ٌصقتٝ ٞاي ظٔاٖ اظ اؾت وٝ اي ٌٛ٘ٝ تٝ ٔا وكٛض رغطافياي ؾياؾي ٚ پّتيه غئٛ ٔٛلٗيت .1

ٗ  تليف  تٛزٖ زاضا .ا٘س زاقتٝ ضا ٔا ؾطظٔيٗ َٕٕ تٝ چكٓ ٌط ؾُّٝ ٖ  زض فلاضؼ  تلا ذّليذ   آتلي  ٔلطظ  تلطي  ٔيلا
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زازٜ  للطاض  قلطايُي  زض ضا ٔا ، ٘فت ذيع وكٛضٞاي تا ٕٞؿايٍي ٞطٔع ٚ ي تٍٙٝ تٝ ٘عزيىي ٚ وكٛضٞاي ُٔٙمٝ

 .ايٓ تٛزٜ زقٕٙاٖ تٟسيس ٔٗطو زض ٕٞيكٝ وٝ

 تكلط  ٘ياظ ٛضزٔ ٞاي ا٘طغي تطيٗ ٟٔٓ يىي اظ ، ٌاظ آٖ اظ پؽ ٚ ٘فت ، َطف ايٗ تٝ پيف ؾاَ يىهس حسٚز اظ .2

ٗ  اقغاَ اظ ؾياؾي ٌطاٖ تحّيُ تؿياضي اظ وٝ اؾت اي ا٘ساظٜ تٝ ٌاظ ٚ ٘فت إٞيت . اؾت تٛزٜ  ٖلطاق  ؾلطظٔي

 .وٙٙس ٔي ياز ٘فت رًٙ ٖٙٛاٖ أطيىايي تا ٘يطٚٞاي تٛؾٍ

ٝ  چٙس ٔماٚٔت وٝ قس آغاظ رٟاٖ زض تّىٝ ٚ ُٔٙمٝ زض ، حطوتي ايطاٖ اؾالٔي ا٘مالب پيطٚظي تا .3 ْ  ؾلاِ  ي ٔلطز

 اؾطائيّي اقغاٍِطاٖ ذطٚد ؾاتك ٚ قٛضٚي اتحاز رٕاٞيط اضتف ي را٘ثٝ ٕٞٝ تٟارٓ ٔماتُ زض افغا٘ؿتاٖ ّْٔٓٛ

 رٕٟلٛضي  تٙسي زيٍط پاي َطف اظ .تاقس ٔي ترف ضٞايي ا٘مالب ايٗ ٘تايذ اظ تركي ... ِثٙاٖ ٚ ؾطظٔيٗ اظ

 فّؿُيٗ زض اؾتىثاضي ٞاي لسضت ي ٌطا٘ٝ ؾُّٝ ضفتاضٞاي ٔراِفت تا ٚ ٔحٕسي ٘اب اؾالْ تٝ ايطاٖ اؾالٔي

 .تاقس ٕ٘ي ٞاي ظٚضٌٛ لسضت ضيايت ٚ پؿٙس ٔٛضز َثيٗتاً ... ٚ افغا٘ؿتاٖ ، ٖطاق ، ، ِثٙاٖ اقغاِي

 ٚاضز ٔلا  وكٛض ٘ساض٘س تٕايُ ٖٙٛاٖ ٞيچ ٌط تٝ ؾُّٝ وكٛضٞاي وٝ اؾت ٔٛاضزي آٖ اظ يىي اي ٞؿتٝ فٙاٚضي .4

 ٔايُ زا٘ٙس ٚ ٕ٘ي ذٛز تا ٕٞاًٞٙ ضا ايطاٖ ، فٙاٚضي ايٗ اضايز وكٛضٞاي زض رٕٕ ٞا آٖ ظيطا .قٛز ٖطنٝ ايٗ

 .تاقس زاقتٝ تىِٙٛٛغي زؾتطؾي ايٗ تٝ ٘يؿت ذٛزقاٖ رٙؽ اظ وٝ وكٛضي ٘يؿتٙس

 

احتوبل هْبجشت جوؼيت خبسجي ٍ داخلي ثِ شْش دٍلت آثبد ٍ پيشاهَى آى ًبشي اص ثحشاًْابي   -5-2-15-4

 داخلي ٍ حبكن ثش كشَسّبي پيشاهًَي

 

اي ٖلالٜٚ تلط تلاحيط     اؾاؾاً تحٛالت رٕٗيتي زض ٞط رأٗٝ .يسٜ ٟٔارطت يىي اظ ٔؿائُ ٟٔٓ ُٔاِٗات رٕٗيتي اؾت پس

پصيطي اظ قاذم ٞاي رٕٗيتي ٔتاحط اظ ايٗ پسيسٜ ٔي تاقس .ٟٔارطت تٝ ٔٗٙي آٖ وّٕٝ ٖثاضتٙس اظ يه ؾطظٔيٗ انلّي ٚ  

ي تٝ ٔٗٙي اذم آٖ وٝ ٟٕٔتطيٗ ٘لٛٔ تحلطن رٕٗيلت اؾلت     ِٚ  ؾاوٗ قسٖ زض ؾطظٔيٙي زيٍط تٝ َٛض زائٓ ٚ يا ٔٛلت،

 . أٞا تٝ َٛض زائٓ ٚ يا تٝ لهس تاظٌكت تٝ ٔثس ٖثاضتٙس اظ راتزا قسٖ زؾتٝ رٕٗي يا ا٘فطازي ا٘ؿاٖ

اؾتفازٜ قسٜ اؾلت . زض   1385تٝ ٔٙٓٛض تطضؾي پسيسٜ ٟٔارطت زض قٟط زِٚت آتاز اظ ؾطقٕاضي ٘فٛؼ ٚ ٔؿىٗ  

 1385ٞاي ٖٕسٜ ؾٙي ٚ آذطيٗ ٔحُ الألت لثلُ زض ؾلاَ     سٜ تٝ قٟط زِٚت آتاز تطحؿة ٌطٜٟٚٔارطاٖ ٚاضز ق  4رسَٚ 

 ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت .
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 (1385-1375)لثّي الأت ٔحُ ٚآذطيٗ ؾٗ تطحؿة ٌصقتٝ ؾاَ 10َي ٚاضزقسٜ : ٟٔارطاٖ 8-5 رسَٚ

 
قٟطؾتاٖ ٔحُ 

الأت لثّي 
اْٟاض ٘كسٜ

ذاضد اظ وكٛض
قٟطؾتاٟ٘اي ؾايطاؾتاٟ٘ا ايطقٟطؾتاٟ٘اي اؾتاٖ ٔحُ ؾ

ؾطقٕاضي قٟطؾتاٖ ٔحُ ؾطقٕاضي
رٕٕ گشٍُ ّبي 

آتازيػوذُ  سٌي قٟط آتازي قٟط آتازي قٟط

زضنس تٗساز زضنس تٗساز زضنس تٗساز زضنس تٗساز زضنس تٗساز زضنس تٗساز زضنس تٗساز زضنس تٗساز

                 كل جوؼيت

                 ِسبل

                 ِسبل

                 ِسبل

                 ِسبل

                 ِسبل

                 ِسبل

                 ِسبل

                 ِسبل

                 ِسبل

                 ِسبل

                 ِسبل

                 ِسبل

                 ِسبل

                
سبلِ 65

ٍثيشتش

 يطأٖطوع آٔاض ا  ٔأذص:

 

  زضنس ( اظ رٕٗيلت قلٟط   5/6٘فط )  645، تٗساز  1375  85آيس زض فانّٝ ؾاِٟاي  تط ٔي 8-5چٙا٘چٝ اظ رسَٚ  

% 72/23ا٘س . ايلٗ زض حاِيؿلت ولٝ     زٞٙس وٝ اظ ٔىاٟ٘اي زيٍط تٝ ايٗ قٟط ٟٔارطت وطزٜ ضا افطازي تكىيُ ٔيآتاز  زِٚت

سضيٝ وٝ تا ايٗ ظٔاٖ قٟط زِٚت آتاز تٝ ٖٙٛاٖ ٘مُٝ قٟطي زض ايلٗ  ٟٔارطاٖ اظ ضٚؾتاٞاي قٟطؾتاٖ ) قٟطؾتاٖ تطتت حي

زضنس اظ ؾايط ٘ماٌ قٟطي اؾتاٖ  62/20زضنس اظ ٘ماٌ قٟطي زيٍط قٟطؾتاٖ تطتت حيسضيٝ ، 5/15قٟطؾتاٖ تٛزٜ اؾت ( 

 ا٘س .  % اظ ٟٔارطاٖ اظ قٟطي زيٍط اؾتاٟ٘ا تٛز5/35ٜذطاؾاٖ ضيٛي 

ؾاَ ٌصقلتٝ تلط حؿلة رلٙؽ ٚ      10ٟٔارطاٖ ٚاضزٜ قسٜ َي  1385ٔؿىٗ  اظ ؾٛيي زض آٔاض ؾطقٕاضي ٘فٛش ٚ 

٘فلط ظٖ   642 ٔطزٚ٘فط 666٘فط تٛزٜ اؾت وٝ اظ ايٗ تٗساز  1308قٛز وٝ تٗساز  ٔست الأت زض قٟط زِٚت آتاز ٔكاٞسٜ ٔي

 تٛزٜ ا٘س . 1385ا٘س وٝ تيكتطيٗ تٗساز اظ ٟٔارطيٗ َي ؾاَ  تٛزٜ
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 تطحؿة رٙؽ ٚ ٔست الأت 1375-1385ؾاَ 10َي ٟٔارطاٖ ٚاضز قسٜ :   9-5رسَٚ 

ظٖٔطزرٕٕٔست الأت
رٕٕ
ؾا1َوٕتط اظ 

ؾا1َ
ؾا2َ
ؾا3َ
ؾا4َ
ؾا5َ
ؾا6َ
ؾا7َ
ؾا8َ
ؾا9َ

سٜاْٟاض ٘ك
 ٔطوع آٔاض ايطاٖ  ٔأذص:

  

ا٘س وٝ ضلٓ لاتُ تٛرٟي اؾت ِلصا ا٘تٓلاض    تٛزٜ 1385-1380ؾاَ  5زضنس اظ وُ ٟٔارطاٖ ٚاضز قسٜ َي  42/81اظ َطفي 

 ضٚز زض قٟط زِٚت آتاز زض ؾاِٟاي آتي پسيسٜ ٟٔارطت تٝ ٖٙٛاٖ يه پسيسٜ ازأٝ ياتس . ٔي

 

  جوغ ثٌذي ٍ تجضيِ ٍ تحليل  -5-2-15-5

اناتت تٕة يا ٞط ٘ٛٔ پطتاتٝ زيٍطي ٚ ايزاز  تركي اظ ذؿاضات ٚ نسٔات ٚاضزٜ اظ حٕالت ٞٛايي ٔٛقىي، ٔطتٌٛ تٝ

ٚلٛٔ حازث ٔي ٌطزز ٚ اغّة ٔٛاضز، ذؿاضات ٚ نسٔات ٔطتٌٛ تٝ پيأسٞاي ايٗ  ا٘فزاض تٛؾٍ آٟ٘ا ٔي تاقس. وٝ زض ِحٓٝ

غيطٖأُ ٚ ارطاي َلطح ٞلاي    يكتط ٔي تاقس ٚ تا ضٖايت انَٛ پسافٙسذؿاضات ٘اقي اظ ا٘فزاض اِٚيٝ تٝ ٔطاتة ت حٕالت اظ

نسٔات تٗسي رٌّٛيطي ٕ٘ٛزٜ ٚ يا تلاحيط آٟ٘لا ضا تلا حلس      ٔطتَٛٝ ٔي تٛاٖ يٕٗ واٞف ذؿاضات اِٚيٝ اظ تطٚظ ذؿاضات ٚ

  .تؿياض ظيازي واٞف زاز
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 ( ٔلي swotٖألُ تلٝ اظائلٝ رلسَٚ ؾلٛات )     تٙسي ٚ اضائٝ تحّيّي زليك زض ٔثحج پسافٙس غيط زض ايٙزا تٝ ٔٙٓٛض رٕٕ

 پطزاظيٓ:

 ظيؿت ٔحيُي ٚ ٔسيطيتي  فًايي، –واِثسي   التهازي، -ٔؤِفٝ ٞاي ارتٕاٖي  : ٔؤِفٝ ٞاي ٔٛضز تٛرٝ ٖثاضتٙس اظ :10-5رسَٚ قٕاضٜ

 تْذيذّب فشصتْب ًمبط ضؼف ًمبط لَت هؤلفِ ّب

صيست 

 هحيغي

  ٚ تٛرٝ تٝ ٘إٞٛاضيٟا زض َطاحي ٞاي واِثسي
 ثىٝ ٔٗاتط ق

     ٚ آتٟلاي ؾلُحي ٚ حٛيللچٝ ٞلاي َثيٗللي
...اؾتٗساز ٔلإ٘ تلٛزٖ ضا زض ٔماتلُ حّٕلٝ     

 ٞاي ظٔيٙي زاض٘س.

    تٛپٌٛطافي ظٔيٗ ٘مف ٖٕلسٜ اي زض زقلٛاضي
 حطوت ٟٔارٓ زاضز.

    پٛقف ٌياٞي ُٔٙمٝ ٖأُ ٔخيتلي زض رٟلت
 اؾتتاض زض ٔٛالٕ تحطاٖ تٝ حؿاب ٔي آيس.

  يٗ قلٟط  فانّٝ ٘عزيه قٟط زِٚت آتاز تا اِٚل
تعضي ٘احيٝ)تطتت حيسضيٝ(ٚأىاٖ اؾلتفازٜ  

 اظ ذسٔات ٚ أىا٘ات آٖ زض قطايٍ تحطاٖ

   ٚ اؾتمطاض تأؾيؿات زض زقتٟاي ٔؿلُح
ٔٙزطتللٝ ٔللٛضز   ٖللسْ لاتّيللت اذتفللا،

ٞسف لطاضٌيلطي ايلٗ تأؾيؿلات زض    
 ظٔاٖ تحطاٖ ٔي قٛز.

    ٚ ٔٛلٗيت غئٛپِٛيتيىي قٟط زِٚلت آتلاز
فانللّٝ تللا نللفط ٔللطظي افغا٘ؿللتاٖ 
ٍ٘طا٘ي ٘ؿثت تٝ آقٛتٟاي ذاضري ضا 

 تكسيس ٔي وٙس.

 

  واٞف آِٛزٌي ظيؿت ٔحيُي
٘اقي اظ ذطٚد نلٙايٕ تلٝ   

 ذاضد اظ قٟط

 

 

 -كبلجذي 

 فضبيي

 ٗٔٔماْٚ ؾاظي ؾاذتٕاٟ٘ا ٚ ايزاز ؾاظٜ ٞاي ا 

      حاوخط تٛرٝ تلٝ ٖلٛاضو َثيٗلي ٔحيُلي زض
 َطاحي ٚ ٔىا٘ياتي

 چٙس ٔطوعي تٛزٖ قٟط ٚ ضقس ٞؿتٝ اي قٟط 

 تٝ ٘ٓٓ فًايي تٛر ٝ 

      ٚ تٛؾٗٝ فًاي ؾلثع زض وّيلٝ ٔطاولع حيلاتي
 حؿاؼ

    احتطاظ اظ ا٘ثٜٛ ؾاظي ٚ ؾلاذت ٚ احلساث
 ٔزتٕٕ ٞاي تعضي ٚ ٔتطاوٓ

    ٓ٘ياظ تٝ تطوية ٔٙٓٓ ٚ ٞٓ قلىُ ٚ ٞل
ا٘ساظٜ تطاي تافت ٚ زض ٘تيزلٝ ايزلاز   

 يىٙٛاذتي زض ؾيٕاي تافت

     ٝحفط وا٘اَ تا ٖطو ولٓ زض تٛؾلتاٟ٘ا تل
ت زض پسافٙلس غيلط   ٖٙٛاٖ يه يلطٚض 

ٖأُ تٝ ايزاز فًلاٞاي غيلط لاتلُ    
 زفأ ٔٙزط ٔي قٛز.

 

    ٔىا٘يللاتي زضؾللت واضتطيٟللا اظ
ٞعيٙللٝ ٞللاي احتٕللاِي زض   

 ٔٛالٕ تحطاٖ ٔي واٞس.

  أىلللاٖ اؾلللتفازٜ اظ فًلللاٞاي
ّٖٕىللطزي زض ٔٛلللٕ تللطٚظ 2

 تحطاٖ

    ٓپطاوٙسٌي واضتطيٟلاي ٟٔل
تٝ ٖٙٛاٖ يه يلطٚضت  
زض پسافٙللس غيللط ٖأللُ 

تزٕللٕ تللطذالف انللُ 
٘اقلللللي اظ نلللللطفٝ 
 رٛييٟاي ٔمياؼ اؾت.

  -اجتوبػي

 التصبدي

      ٔيعاٖ ؾلطٔايٝ ٌلصاضي زضظٔيٙلٝ پسافٙلس
ؾلٟٓ ٖٕلسٜ اي زض ولاٞف      غيطٖأُ ،

تّفات ٘اقي اظ تحطاٖ ٚ حٕالت ذلاضري  
 زاضز.

    ٚ ٔحطوٟللاي ضقللس زض يلله قللٟط
أىللاٖ وٙتللطَ زض   ٟٔلارطت تللٝ آٖ، 

 قطايٍ تحطاٖ ضا زقٛاض ٔي ؾاظز.

  رٕٗيتي تلٝ ٖٙلٛاٖ يله    تطاوٓ ظياز
٘مُٝ يلٗف زض پسافٙلس غيلط ٖألُ     

 اؾت.
 

  افعايف ؾُح آٌاٞي ٖٕٛٔي
ٔٙزط تٝ واٞف حزٓ تّفات 

 زض قطايٍ تحطاٖ ٔي قٛز.

ٞعيٙٝ ٞلاي ٘اقلي اظ ا٘تملاَ    
تأؾيؿات ٔإ٘ اظ ارطاي زليك 

 انَٛ پسافٙس اؾت.
 

افعايف يطية ايٕٙي ٚ أٙيلت زض قلٟط     هذيشيتي
ٝ ٔسيطيت تٟتلط  لثُ اظ تحطاٖ ٚ زض ٘تيز

 زض قطايٍ تحطاٖ

  ، ٖٔللسيطيت نللحيح زض قللطايٍ تحللطا  
 ٞعيٙٝ ٞاي احتٕاِي ضا واٞف ٔي زٞس.

    زض نٛضت زض ٘ٓط ٍ٘لطفتٗ ٔلسيطيت
زض نللٛضت تللطٚظ تحللطاتٗ    پسافٙللس،

ذؿاضت رسي تٝ قٟط ٚ قلٟطٚ٘ساٖ  
 ٚاضز ٔي قٛز.

   تلللسٚيٗ يلللٛاتٍ پسافٙلللس
غيطٖأُ ٚ ارطاي انِٛي آٖ 

زض ٔللللسيطيت پسافٙللللس ضا   ،
 قطايٍ تحطاٖ ياضي ٔي وٙس.
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واضتطز ايلٗ انلَٛ زض ٔلٛاضز ٔرتّلف تفلاٚت زاقلتٝ ٚ زض        انَٛ اِٚيٝ پسافٙس غيطٖأُ، ؾازٜ ٚ تمطيثاً حاتت تٛزٜ ِٚي

  .ٔٛاضزي پيچيسٜ ٚ ٔكىُ ٔي قٛ٘س

 اصَل، سٍشْب ٍ هَضَػبت اسبسي دس هجحث پذافٌذ غيشػبهل  

 : Concealment اذتفا -

لطاض ٌلطفتٗ تاؾيؿلات ٚ تزٟيلعات زض زيلس ٔؿلتميٓ       واضي تٝ وّيٝ السأاتي ٌفتٝ ٔي قٛز وٝ ٔإ٘ اظاذتفا يا پٟٙاٖ 

تزٟيعات ٚ ٕٞچٙيٗ آٌاٞي اظ ا٘زاْ فٗاِيت ٞاي ذال ضا تطاي اٚ غيط ٕٔىٗ ٚ  زقٕٗ ٌطزيسٜ ٚ يا تكريم تاؾيؿات ٚ

  .ؾاظز يا ٔكىُ ٔي

 : ضٚـ ٞاي اذتفا ٖثاضتٙس اظ

تٛؾٍ زقٕٗ تٝ ؾِٟٛت لاتُ تكريم ٚ ضٚيت  ٖٛاضو ظٔيٗ ٚ احساث تاؾيؿات زض ٔحّي وٝ اِف( اؾتفازٜ ٔٙاؾة اظ

  .٘ثاقس

  ... ب( ٖازي ٚ غيط ٟٔٓ رّٜٛ زازٖ تاؾيؿات تا رسَٚ تٙسي، زضذتىاضي ٚ

آٟ٘ا ضا تٝ َٛض وّي زٌطٌٖٛ ٕ٘ٛز. تٝ ٘حلٛي   د( رساؾاظي ُٔٙمي تاؾيؿات نٙٗتي وٝ تٝ ّٖت ٘ٛٔ فٗاِيت ٕ٘ي تٛاٖ

  .حيط ظياز تط ٘ٛٔ فٗاِيت ٞا ٍ٘صاضزوٝ تا

  .ذال تايس زض ضؾا٘ٝ ٞاي ٌطٚٞي ٔٙٗىؽ ٌطزز ز( حصف ٘ماٌ حياتي ٚ حؿاؼ ٚ ٟٔٓ اظ ضٚي ٘مكٝ ٞايي وٝ تٝ زِيُ

  ذهٛل زض اضتثاٌ تا ٔحيٍ اَطاف ٚ رازٜ ٞا ٞل( ٘كاٖ ٘سازٖ ٕ٘اي ذاضري تاؾيؿات حياتي ٚ حؿاؼ زض تّٛيعيٖٛ تٝ

ٔحسٚزٜ ظٔا٘ي ٚ زض ٔٛلٗيت رغطافيايي ٔٛضز اؾتفازٜ  رطايس تٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ ٚلٛٔ فٗاِيتي ٟٔٓ زضٚ( ٖسْ زضد آٌٟي زض 

  .لطاض ٌيطز

تطتية ٖالٜٚ تط پٟٙاٖ وطزٖ آٟ٘ا تحج اؾتحىاْ وافي  ظ( ايزاز تاؾيؿات زض اٖٕاق ظٔيٗ ٚ يا زض زَ وٜٛ ٞا وٝ تٝ ايٗ

  .ٔي تٛاٖ ُٔطح وطز زض ٔماتّٝ تا ضاوت، تٕة ٚ ٔٛقه ضا

٘مُٝ اي ٔؿتمط ٔلي قلٛز ٚ ا٘تٓلاض ٚ تغييلطات ٚ      ح( راتٝ رايي: اظ آٖ رايي وٝ تاؾيؿات نٙٗتي تٝ نٛضت حاتت زض

رٕٕ آٚضي ٚ ٘هة ٔزسز ٌٛ٘ٝ ٞايي اظ نٙايٕ تا حس الظْ ؾِٟٛت زاقتٝ تاقس ٔي  تحٛالت زفٗي اظ آٟ٘ا ٕ٘ي ضٚز. چٙا٘چٝ

ٔٛ٘تلاغ ٚ زٔٛ٘تلاغ آٖ    پصيط ٔا٘ٙس چازض ٚ يا ؾاظٜ ٞاي ؾثه تا لاتّيلت  ٞاي ٔٛضز ٘ياظ ضا اظ ٘ٛٔ ؾثه ٚ اُ٘ٗاف تٛاٖ واِثس

  .ا٘تراب ٕ٘ٛز ٚ زض ٔطاحُ ظٔا٘ي ٔرتّف ٔحُ آٖ ضا راتٝ را ٕ٘ٛز
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 : comouflage اؾتتاض -

ٔحيٍ اَطاف ٔي تاقس. اؾلتتاض اظ ٔلٛحطتطيٗ ٚ    ٔفْٟٛ وّي اؾتتاض ٞٓ ضً٘ ٚ ٞٓ قىُ وطزٖ تاؾيؿات ٚ تزٟيعات تا

  .اضتف والؾيه ز٘يا اؾت طيٗ ضٚقٟاي زفاٖي غيطٖأُ زضٔتساَٚ ت

  زيس ظٔيٙي 2.زيس ٞٛايي . 1 :زض ٔثحج اؾتتاض زٚ ٘ٛٔ زيس اظ َطف زقٕٗ ٔس٘ٓط اؾت

  .... ظٔيٗ، رٙؽ ٚ ٔهاِح ٚ حطاضت ٚ ٖٛأُ ٔطتٌٛ تٝ ارطاي اؾتتاض ٖثاضتٙس اظ: ضً٘، ؾايٝ، تافت،

  :اؾتحىأات -

قٛز وٝ تا تٛرٝ تٝ قطايٍ ٚ أىا٘لات ٚ ٔيلعاٖ    ىأات تٝ ؾاظٜ ٞاي ٔٛلتي اَالق ٔيزض تحج پسافٙس غيطٖأُ اؾتح

زض ٔحُ ٞاي ٔٙاؾة ٚ اَطاف تاؾيؿات ايزاز ٔي ٌطز٘س تلا ٔلإ٘ انلاتت     إٞيت ٚ آؾية پصيطي ٘ماٌ حياتي ٚ حؿاؼ

٘ؿلثي   فزاض ضا تٝ َلٛض تطوف ايٗ ٟٕٔات تٝ تاؾيؿات ٚ يا تزٟيعات ٌطزيسٜ ٚ احطات تطوف ٚ ا٘ ٔؿتميٓ ٔٛقه تٕة يا

  :ذٙخي ٕ٘ايٙس. اؾتحىأات تٝ قىُ ظيط َثمٝ تٙسي ٔي قٛ٘س

  ذاوطيع  .1

ٔماٚٔت ٔهاِح ِٕٔٗٛي لطاض ٌطفتٝ تاقٙس تا ايزلاز   چٙا٘چٝ تزٟيعات زض فًاي تاظ چيسٜ قسٜ ٚ يا زضٖٚ ؾاذتٕا٘ي ٚ تا

ة ٚ ٔٛقه تٝ تاؾيؿات ٚ تزٟيعات ٌطزيسٜ ٚ تٛاٖ زض ٔٛاضزي ٔإ٘ اناتت ٔؿتميٓ تٕ ذاوطيع تا اضتفأ ٚ لُط ٔٙاؾة ٔي

  .اوخط ٔٛاضز ٔؿيط تطوف ٚ ٔٛد ا٘فزاض تٝ َطف تاؾيؿات ضا ؾس وطز زض

 

  ويؿٝ قٗ  .2

٘ساقتٝ تاقس. تا چيسٖ ٌلٛ٘ي ٞلاي پلط اظ قلٗ ٚ      زض نٛضتي وٝ فًاي الظْ تطاي ايزاز ذاوطيع تا قية ٔٙاؾة ٚرٛز

  .ذ ٔٛضز ٘ٓط تطاي حفّ تاؾيؿات زؾت يافت٘تاي ٔاؾٝ زض چٙسيٗ ضزيف ٚ ضٚي ٞٓ ٔي تٛاٖ تٝ

ٖٙٛاٖ پٛقف ٔحافٓتي ٘يع اؾتفازٜ وطز )ٔخُ:  ٖالٜٚ تط ٔحهٛض وطزٖ تاؾيؿات ٚ تزٟيعات ٔي تٛاٖ اظ ويؿٝ قٗ تٝ

  )....ِِٛٝ ٞاي ظٔيٙي ا٘تماَ ٘فت

  زاَ تتٙي، قثىٝ قٗ ٚ يا اؾتٛا٘ٝ تتٙي .3

  .تاقس ْ تٟسيس ٔحتُٕاؾتفازٜ اظ ايٗ ٚؾائُ ظٔا٘ي تٛنيٝ ٔي قٛز وٝ تساٚ
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  زيٛاض وكي  .4

تا تٛرٝ تٝ ٔماٚٔت ٔهاِح تٝ واض ضفتٝ تايس ٔحاؾلثٝ   ايزاز زيٛاض احتياد تٝ تطضؾي واضقٙاؾي زاقتٝ ٚ لُط ٚ اضتفأ آٖ

ؾًٙ چيٙي، ايزاز تّٛن ٞايي تا ؾيٕاٖ ٔؿّح ٚ يا اؾتفازٜ اظ تّٛن ٞاي پيف ؾاذتٝ  قٛز. زيٛاض وكي قأُ آرط چيٙي،

  .س. زيٛاض وكي تٟتط اؾت زض لُٗات ٔزعا ٚ وٙاض ٞٓ نٛضت ٌيطزتاق ٔي

  پٛقف -

احتٕاَ حّٕٝ ٞٛايي ٔٛقىي ا٘زاْ قسٜ ٚ تا ظٔا٘ي  ايزاز پٛقف يه الساْ ٔٛلتي اؾت وٝ تا تاال ضفتٗ قست تٟسيس ٚ

س ذّثاٖ يا حؿٍط ٘هلة  ياتس. تا ايٗ ُٖٕ تاؾيؿات ٚ تزٟيعات يا ٔطوع فٗاِيت اظ زي وٝ احتٕاَ حّٕٝ ٚرٛز زاضز ازأٝ ٔي

رّٕٝ تٕلة ٞلاي    زض ؾط تٕة ٚ ٔٛقه پٟٙاٖ ٌطزيسٜ ٚ ٞسف ٌيطي ٚ ٞسايت ٔٛقه ٚ تٕة ٞاي ٞسايت قٛ٘سٜ اظ قسٜ

، تراض آب )غّيّ( ٚ يا تا ٞٛا وطزٖ تازوٙه ٚ زٚزٔي ياتس. پٛقف ٔي تٛا٘س تٛؾٍ  ِيعضي ٔيؿط ٘كسٜ ٚ يا زلت آٟ٘ا واٞف

  .تاِٗ ايزاز قٛز

  :ا٘ٛأ پٛقف ▪

واض ٌطفتٝ ٔي قٛز ٚ فٗاِيلت ٞلاي ٔزلاظي يلا      ل پٛقف أٙيتي: السأاتي اؾت وٝ ٖٕستاً زض ٔٛضز تاؾيؿات حاتت تٝ

  .غيطٚالٗي ضا تطاي زقٕٗ تساٖي ٔي وٙس

ٔإ٘ اظ تكريم ٞسف ٔي ٌطزز. وٝ اظ رّٕلٝ   ل پٛقف فيعيىي: انُالحاً السأاتي اؾت وٝ ٔٛلتاً تٝ نٛضت فيعيىي

  .تراض غّيّ اقاضٜ وطز اٖ تٝ ايزاز پطزٜ زٚز ياايٗ السأات ٔي تٛ

 

  ايزاز ؾاظٜ ٞاي أٗ ٚ ٔماْٚ ؾاظي -

زض ٔماتُ اناتت ٔؿتميٓ تٕة ٚ ٔٛقه ٔماْٚ  َطاحي ٚ احساث تاؾيؿات حياتي ٚ حؿاؼ تٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ تٝ َٛض وّي

ٞعيٙلٝ ايزلاز ٚ تاؾيؿلات تلا چٙليٗ      ٚ تٝ نطفٝ ٚ نالح ٘يع ٕ٘ي تاقلس. ظيلطا    تاقٙس زض ذيّي اظ ٔٛاضز انٛالً ّٖٕي ٘ثٛزٜ

  .اؾت تٝ ٔطاتة پيف اظ وُ تزٟيعات ٔطتَٛٝ تاقس ٔكرهاتي ٕٔىٗ

تزٟيعات وٝ اناتت احتٕاِي تٕة ٔٛقه ٔٛرة اظ واض  نالح تط ايٗ اؾت وٝ ارعا ٔؿتمُ تاؾيؿات ٚزض اوخط ٔٛاضز 

يازي تٝ تاض ٕ٘ي آٚضز تٟٙا زض ٔماتلُ ٔلٛد   اظ ٔزٕٖٛٝ ٌطزيسٜ أا ذؿاضت را٘ثي ظ افتازٖ تزٟيعات ٚ تٛلف فٗاِيت تركي

افتلازٖ ولُ    ٚ تطوف تٕة ٔٛقه ٔحافٓت قٛ٘س ِٚي تركٟايي اظ ٔزٕٖٛٝ وٝ نسٔٝ زيسٖ آٟ٘ا ٔٛرلة اظ ولاض   ا٘فزاض

  .تٕة ؾاذتٝ قٛ٘س ؾيؿتٓ ٚ ٚلفٝ وأُ يا ٘ؿثي زض ا٘زاْ فٗاِيت ٔي ٌطزز تا ٔماٚٔت وافي اناتت
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لطاض زاض٘س فالس ٔماٚٔت ولافي زض ٔماتلُ    حتٕاالً زض فٟطؾت ٞسف ٞاي زقٕٗچٙا٘چٝ تاؾيؿات حياتي ٚ حؿاؼ وٝ ا

٘اقي اظ اناتت، تٕة ٔٛقه زض ٘عزيىلي تاؾيؿلات ضا ٘تٛا٘لس تحٕلُ      اناتت ٔؿتميٓ تٕة، ٔٛقه تٛزٜ ٚ يا ٔٛد ا٘فزاض

  .ضؾا٘يس ٝ حس ُّٔٛبَطح ٞاي ذال ٟٔٙسؾي، ٔماٚٔت تٙاي آٟ٘ا ضا افعايف زازٜ ٚ احتٕاالً ت ٕ٘ايٙس.ٔي تٛاٖ تا ارطاي

  پطاوٙسٌي -

ٔي ٌطزز وٝ زض واٞف ذؿاضت ٘اقي اظ ايلطاز   پطاوٙسٌي ٖٙانط واِثسي يىي اظ ٔثاحج ٟٔٓ پسافٙس غيطٖأُ ٔحؿٛب

زض نٛضتي وٝ زقٕٗ زض ٔطاحُ تٟارٕي ذٛز پيف اظ قٙاؾايي حًٛض ٚ  يطتٝ ترطيثي زقٕٗ تؿياض ٔٛحط اؾت ٚ تٝ ٖىؽ

 ضٚي ٚ اناتت زؾت ياتس تٕطوع ٖٙانط واِثسي ٚ حؿاؼ ٔزٕٖٛٝ ٔٛضز تٟارٓ ٔٛرلة ٔلي  ٘كا٘ٝ  تا تاظقٙاؾي تٝ ٔطحّٝ

  .ٌطزز ّٖٕيات تٟارٕي تا حزٓ وٕتط ٚ ٔتٕطوع، تيكتطيٗ ترطية ضا تٝ را تٍصاضز

ٚ غيطٜ زض وكٛض وٝ ٕٔىٗ اؾت ٔٛضز حّٕلٝ   ايزاز ٔزتٕٕ ٞاي ٖٓيٓ نٙٗتي، تاؾيؿات تٙسضي ٚؾيٕ، ٘يطٌٚاٜ تعضي

  .طاض ٌيطز تٝ نالح ٘يؿتٞٛايي زقٕٗ ل

أىاٖ َطح ٞايي رٟت ا٘تماَ تسضيزي آٟ٘لا تلٝ    زض ٔٛضز ٔطاوع ٔٛرٛز الظْ اؾت ُٔاِٗات نٛضت ٌطفتٝ ٚ زض نٛضت

  .انَٛ پطاوٙسٌي زض ٔحُ ٞاي رسيس ٔؿتمط ٌطز٘س ٘ماٌ ٔرتّف وكٛض تٟيٝ قٛز تا تا ضٖايت

 : Separation تفطلٝ -

يسوي ٔٛاز ٚ ؾايط ٚؾائُ ٚ ا٘تماَ آٟ٘ا تلٝ ٔحّلي    ركٟايي اظ تزٟيعات، لُٗاتٔٙٓٛض اظ تفطلٝ، رساؾاظي تركي يا ت

ُ  غيط اظ ٔحُ اؾتمطاض زائٕي ٚ ٘زات  آٟ٘ا اظ تاحيط يه حّٕٝ ٞٛايي ٔٛقىي احتٕاِي اؾت. ايٗ أط ٘ثايس تاٖج تٛلف وأل

  .فٗاِيت ٞا ٌطزز

قلٕٗ ضا اظ ٞلسفٟاي ٔلٛضز ٘ٓلط     تٛرلٝ ز  فطية ٚ اذتالَ: تٝ ٔزٕٖٛٝ السأاتي وٝ تتٛا٘س تاظقٙاؾي ٚ -

  .قٛز، فطية ٚ اذتالَ اَالق ٔي قٛز ٔٙحطف وطزٜ ٚ ٔٛرة ٌٕطاٞي ٚي زض تكريم ٚ ٞسف ٌيطي

اضتثاَي اؾت ٚ زض ا٘ٛأ ٚ ٔمياؼ ٞاي  زؾتطؾي ٞا: زؾتطؾي ٞا تٝ ٔٗٙي ضاٜ ٞا ٚ فًاٞاي ٖثٛضي ٚ -

تاتٕ يٛاتُي تاقلس ولٝ ذهٛنليات     ٔحيٍ تيطٚ٘ي تايس ٔرتّف لاتُ َطح اؾت. ذٌُٛ اضتثاَي يه ٔٛيٕ تٝ

  .حصف تطزز قٛز تٟسيسات ٔٙزط تٝ اذتالَ زض تطزز ٚ يا

ٕ٘ايس ٔٛإ٘ ٘لاْ زاضز. ا٘لٛأ    وّيٝ ٖٛأّي وٝ ٘فٛش حًٛض زقٕٗ ضا زض ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٘ٓط ٔكىُ: ٔٛإ٘ -

  :ٔٛإ٘ ٖثاضتٙس اظ

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 88: 

  اِف( فانّٝ

تيكتط تاقس اظ ايٕٙي تيكتطي تطذلٛضزاض اؾلت،    س ٚ تٟارٓيه انُ وّي آٖ اؾت وٝ ٞط چٙس فانّٝ ؾٛغٜ اظ ٔثسا تٟسي

قي تٟارٕي آٖ اظ ٔٛقىي، ٞٛايي ٚ ظٔيٙي، ٔؿتّعْ تط٘أٝ ضيعي زليك تط ٚ  ظيطا َي وطزٖ فانّٝ تا تٝ واضٌيطي ٞط ٘ٛٔ

  .ؾالح ٚ تىِٙٛٛغي واضآٔستط ٚ ٞعيٙٝ ٌعاف تط ٚ زض ٖيٗ حاَ ذُطپصيطي تيكتط اؾت تٝ واضٌيطي

  يب( تٛپٌٛطاف

زض ٔؿيط ٘ماٌ ٔٛضز ٘ٓط ٖلالٜٚ تلط ذلٛز ايلٗ      تٝ ٔٗٙي پؿتي ٚ تّٙسي ٞاي ظٔيٗ ٔي تاقس زض نٛضت ٚرٛز ٘إٞٛاضي

ذهٛل ٘يطٚي ظٔيٙي ٔي قٛ٘س زض ٖيٗ حاَ أىا٘اتي ضا رٟت تٝ واضٌيطي  ٘إٞٛاضي ٞا تاٖج زقٛاضي حطوت ٟٔارٓ تٝ

  .ٕ٘ايس تسافٗي فطاٞٓ ٔي

  د( ظيؿتٍاٜ ٞا

ٚرلٛز زاقلتٝ تاقلس زِيلُ اؾلتحىأات ٔتٙلٛٔ ٚ        تٛزٜ اي اظ واِثس ٕٔٗاضي ٚ تزٕٕ ٘يلطٚي ا٘ؿلا٘ي   زض ٞط ُٔٙمٝ وٝ

ٖسْ قٙاذت زليك زقٕٗ اظ ٔيعاٖ ٚ ٔىا٘يعْ ٔماٚٔت ٞاي احتٕاِي ٕٞلٛاضٜ   پيچيسٌي واِثسي ٚ ؾايط أىا٘ات ٚ اظ َطفي

  .ي پيكٍيطا٘ٝ ٔي تاقستطزيس ٚرٛز زاقت ٚ ايٗ أط ذٛز تٝ ٔخاتٝ ٚرٛز لاتّيت ٞا ٖ٘ٛي احتياٌ ٚ

  ز( آتٟاي ؾُحي

ٔهٖٙٛي، تاالب ٞا ٚ تطوٝ ٞاي ؾُٛح ظيلط وكلت    قأُ ٟ٘طٞا، ضٚزٞا، وا٘اَ ٞا، زضياچٝ ٞا ٚ حٛيچٝ ٞاي َثيٗي،

  .ضا زض ٔماتُ ٞزٕٝ ٞاي تهطف ظٔيٙي زاض٘س ٖاؾتٗساز ٔإ٘ تٛز غطلاتي ٔا٘ٙس تط٘ذ ٚ ٘يكىط ٔي تاقس وٝ

  ٜ( ضُٔ ٞا

  ياتي ٚ اٖالْ ذُطؾيؿتٓ ٞاي ضز -

السأات زضٖٚ ؾاظٔا٘ي تٝ ٔٙٓلٛض آٔلازٜ ٕ٘لٛزٖ     تركي اظ السأات پسافٙس غيطٖأُ ٚ ٞٛايي ٘ٓيط ايزاز پطزٜ پٛقكي

 پٙاٜ ٚ پٙاٍٞاٜ ٞا ٚ غيطٜ ا٘سوي لثُ اظ ٚلٛٔ حٕلالت ٞلٛايي ٔٛقلىي نلٛضت      ٔحيٍ رٟت تطن فٗاِيت اؾتفازٜ اظ راٖ

  .ُّٕٔ ٌطز٘س س زض ظٔاٖ تٝ ٘حٛي اظ ٚلٛٔ ايٗ حٕالتٚ تٙاتطايٗ وّيٝ افطاز تاي ٔي ٌيطز

تكىيُ يه ٔطوع اٖالْ ذُط ٚ ٌٕاضزٖ يله   ٟٕٔتطيٗ الساْ تطلطاضي ؾيؿتٓ اٖالْ ذُط زض ٘ماٌ حياتي ٚ حؿاؼ تا

  .آغيط ٚ ذُط ٚ غيطٜ ٔي تاقس ٘فط ٔؿرَٛ زض ٞط ظٔاٖ ٚ اؾتفازٜ اظ تّٙسٌٛ،
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  :آٔٛظـ ٚ فطًٞٙ ؾاظي  -

تٟيٝ ارطاي َلطح ٞلاي پسافٙلسي غيطٖألُ      ٌيط٘سٌاٖ ٚ وّيٝ افطازي وٝ تٝ ٘حٛي زض ؾياؾتٍصاضئؿرِٛيٗ تهٕيٓ 

ٔٛظـ ٞاي الظْ تطذٛضزاض ٌطز٘س. اضائلٝ آٔلٛظـ تلا تكلىيُ زٚضٜ ٞلاي       ؾٟٕي ٔي تاقٙس. الظْ اؾت ٔتٙاؾة تا ٘ياظ اظ آ

  .ٔطاوع آٔٛظـ ٘ٓأي ٚ غيط٘ٓأي ٔيؿط ٔي تاقس آٔٛظقي ٔرتّف، زض

  :ٞا ٚ راٖ پٙاٜاٍٞاٜ پٙ -

ٞٛايي ٔٛقىي ٘ؿثت تٝ ؾاذتٕاٖ ٞاي ِٕٔٗٛي ٚ  پٙاٍٞاٜ ٞاي تٝ ٔىا٘ي اَالق ٔي ٌطزز وٝ زض ٔماتُ احطات حٕالت

  .تاقس يا فًاي تاظ اظ أٙيت تيكتطي تطذٛضزاض

اؾتحىاْ اؾت زض فانّٝ ٔٙاؾة اظ تاؾيؿات ٚ تا  پٙاٍٞاٜ ٞا تٟتط اؾت زض ٘عزيىي ٔحُ ٞاي تزٕٕ افطاز تاقس ٚ تٟتط

  .ٔؿتميٓ تٕة ٔٛقه ٚ يا ٔٛد ا٘فزاض اتراش ٌطزز ٔٛضز ٘ٓط رٟت ٔماٚٔت زض ٔماتُ اناتت

ؾيؿلتٓ ضٚقلٙايي ٚ تلطق ايلُطاضي، ٚؾلائُ       پٙاٍٞاٜ ٞا تايس ٔزٟع تٝ ٞٛاوف، ؾيؿتٓ تٟٛيٝ َثيٗي ٚ يا ٔهٖٙٛي،

  .ز تٝ ذاضد اظ ٔحَٛٝ پٙاٍٞاٜ تاقٙسضاٜ ٞاي ٚضٚز ٚ ذطٚري ٔتٗس وٕه ٞاي اِٚيٝ،آب ٚ غصا، ٚؾائُ وٙاض ظزٖ آٚاض ٚ

 :زاضز ٚرٛز قسٜ تٗطيف پٙاٍٞاٜ ٘ٛٔ ؾٝ ضاتُٝ ايٗ زض

 ٔماٚٔت زاضاي وافي ٚ الظْ ي ا٘ساظٜ تٝ ٞا ٔرتّف ؾالح احطات ٔماتُ زض ٞا پٙاٍٞاٜ ايٗ :1زضرٝ  ٞاي پٙاٍٞاٜ -اِف

ٕ  ٚ حلطاضت  ٔماتلُ احلطات   زض .سٕ٘ايٙل  ٔلي  تحُٕ ضا ٔتٗاضف ٞاي ؾالح تطوف ٚ ٔٛد احطات اناتت ٚ تاقٙس ٔي   تكٗكل

٘فلٛش   تطاتلط  زض ٚ ، قسٜ ٞٛاتٙسي ٚ زاقتٝ وافي ٔماٚٔت ا٘فزاض ي فانّٝ ٘مُٝ ٚ ؾالح لسضت تٝ تٛرٝ تا اتٕي ٞاي ؾالح

 .ٞؿتٙس ٘اپصيط ٘فٛش ٚ ٔماْٚ ٘يع قيٕيايي ٌاظٞاي ؾٕي

ُ  زض ٞؿلتٙس،  ٔٗلطٚف  ٞاي ٖٕٛٔي پٙاٍٞاٜ تٝ وٝ ٞا پٙاٍٞاٜ ٘ٛٔ ايٗ :2زضرٝ  ٞاي پٙاٍٞاٜ -ب  ٞلاي  ؾلالح  ٔماتل

ٗ   .تاقٙس ٔماْٚ ٕ٘ي قيٕيايي ٚ اتٕي ٞاي ؾالح ٔماتُ زض ِٚي تٛزٜ، ٔماْٚ(  ... ٚ ضاوت، ٌِّٛٝ ٔٛقه،( ٔتٗاضف  ظيلطظٔي

ايلٗ   ٘ٛٔ تطيٗ اِٛنَٛ ؾُٟ ٚ تطيٗ ٔٙاؾة ٞؿتٙس، تّٛن تيطچٝ تا ؾمف تتٙي زاضاي وٝ تاال تٝ چٟاضَثمٝ ٞاي ؾاذتٕاٖ

 .تاقٙس ٔي ٞا پٙاٍٞاٜ

 .زاض٘لس  ٘ؿلثي  ٔماٚٔلت  لاتّيت ٔتٗاضف ٞاي تطوف ؾالح ٚ ٔٛد ٔماتُ زض ٞا پٙاٍٞاٜ ايٗ :3زضرٝ  ٞاي پٙاٍٞاٜ -د

 وٝ أطٚظ ٔسضٖ ز٘ياي وٙٛ٘ي قطايٍ زض .ٞؿتٙس ٔٙاؾة ٔٙٓٛض ايٗ تطاي قطايُي تا ٞا، ؾاذتٕاٖ ٞٓ وف َثمات فًاٞاي

ٝ  ضٚظ ٘ٓلأي  ٞلاي  لسضت (ٔيىطٚتي قيٕيايي، اتٕي،) غيطٔتٗاضف ٔتٗاضف ٚ ٞاي ؾالح ٞاي ظضازذا٘ٝ ٜ  تل  تلط  ضٚظ ٌؿلتطز

 تٝ .وٙٙس ٔي احؿاؼ پٟٙاٖ ٚ آقىاض تٟسيسات ٔٗطو زض ضا غيطٔؿتميٓ ذٛز يا ٔؿتميٓ نٛضت تٝ وكٛضٞا اغّة قٛ٘س، ٔي 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 888 

 پسافٙس اَٚ اِٚٛيت ءرع زاضز، ٍ٘اٜ ٔهٖٛ آؾية ٞا اظ تحطا٘ي قطايٍ زض ضا ٔطزْ تتٛا٘س وٝ ٞايي پٙاٍٞاٜ ؾاذت ٕٞيٗ زِيُ

 زاضز. وكٛضٞا لطاض اظ تؿياضي غيطٖأُ

  :راٖ پٙاٜ ▪

ا٘فزاض ٚ تطوف ٘ثٛزٜ ٚ تزٟيعات ٚ ٚؾائُ تلٝ ولاض    چٙا٘چٝ ؾاذتٕاٖ ٔحُ فٗاِيت زاضاي ٔماٚٔت وافي زض ٔماتُ ٔٛد

ٖ نساي آغيط تايس تلٝ  ٚ زض ٔٛاضزي وٝ تاؾيؿات ذٛز ٞسف حّٕٝ ٞؿتٙس تا قٙيس ضفتٝ زض تاؾيؿات ذٛز ذُط آفطيٗ تاقٙس

  .ضفت ٔحُ أٗ تط

آرطي يا حتي ذاوي تاقس ولٝ افلطاز تتٛا٘ٙلس تلا      راٖ پٙاٜ ٔي تٛاٖ يه ؾٍٙط تتٙي ؾطپٛقيسٜ، ؾٍٙط ِٕٔٗٛي تا زيٛاضٜ

  .ضٚي ؾٍٙط زض ٔٗطو اناتت تطوف لطاض ٍ٘يطز ضفتٗ زضٖٚ آٖ ٚ ٘كؿتٗ ضٚي پاٞاي ذٛز يا

 :)، ٔيىطٚتي، ٞؿتٝ ايپسافٙس زض ٔماتُ حٕالت ٚيػٜ )قيٕيايي  -

  .ٔحيٍ ٞاي تاؾيؿاتي واضتطز زاضز اؾتفازٜ اظ ؾالح ٞاي قيٕيايي زض ٔحيٍ رًٙ ضايذ اؾت ٚ وٕتط زض

ايٗ اٖالْ ذُط ٕٔىٗ اؾت لثُ يا ٞلٓ ظٔلاٖ تلا     اٖالْ ذُط حّٕٝ قيٕيايي يا حٕالت ٞٛايي ٕٔٗٛالً ٔتفاٚت تٛزٜ ٚ

  .يٍ تؿياض ٟٔٓ اؾتقطا حّٕٝ نٛضت پصيطز. اؾتفازٜ اظ ٔاؾه زض ايٗ

ا٘فزاض لطية اِٛلٛٔ ٞؿتٝ اي تا ضفتٗ زاذلُ يله    زض ٔٛضز حٕالت ٞؿتٝ اي: چٙا٘چٝ افطاز تسا٘ٙس زض نٛضت اَالٔ اظ

 ٔي تٛا٘ٙس تا حس ظيازي اظ آحاض ٘اقي اظ ضيعـ اتٕي ٔهٖٛ تٕا٘ٙس. لُٗاً زض  ؾٍٙط، وكيسٖ يه پتٛي ٔطَٛب ضٚي ؾط ذٛز

  .ٔي وٙس ٛض وأُ تؿّيٓ ٘رٛاٞٙس قس، آٔٛظـ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٘مف ٔٛحطي ضا ايفاحّٕٝ ٞؿتٝ اي تٝ َ ٔماتُ يه

 : آٔايف زفاٖي  -

اٞساف اؾتطاتػيه ٚ زفاٖي نٛضت ٔي ٌيلطز ٚ   وٝ قأُ ؾاظٔا٘سٞي ٚ چيٙف ٔٙاؾة فًاٞا ٚ تاؾيؿات تطاي ٘يُ تٝ

  .تٝ ُٔاِٗات ٌؿتطزٜ اي ٘ياظ زاضز

 

  :ؾالح قٙاؾي -

تٛا٘ايي ٞاي ؾالح ٞاي ٔتفاٚت، ٔيعاٖ آؾية ضؾا٘ي  ٛض زفاٖي ٚ پسافٙسي، ُٔاِٗٝ تط ضٚييىي اظ ُٔاِٗات ٟٔٓ زض أ

  .تا آٟ٘ا ٔي تاقس ٞط يه زؾتٝ تٙسي ٚ ضٚـ ٞاي ٔماتّٝ

  localisation ٔىاٖ ياتي -

قطايٍ ٔٙاؾة تطاي تٛؾٗٝ آيٙسٜ تلٝ ٌٛ٘لٝ اي    ا٘تراب ُّٔٛب ٚ تٟيٙٝ يه ٔحُ تا أىاٖ تحمك آٖ فٗاِيت ٚ زاقتٗ

  .غيطٖأُ ضٖايت قٛز ٝ ٖالٜٚ تط ٖٛأُ ٖٕٛٔي انَٛ پسافٙسو
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 ساّجشدّب،  ثشًبهِ ّب ٍ الذاهبت پيشٌْبدي  -5-2-15-6

رٟت زؾتياتي تٝ اٞساف ٔصوٛض زض ذهٛل حفاْت زض تطاتط تٟارٕات ا٘ؿا٘ي ٚ َثيٗي ، تط٘أٝ ٞا ٚ ٘ىات شيلُ  

حطيٓ قٟط ٔٛضز تٛرٝ ٌيط٘س وٝ تركي اظ آٟ٘ا ٘يع تا تٛرٝ تٝ تايؿتي زض تط٘أٝ ضيعيٟا ٚ السأات ٖٕطا٘ي زض ٔحسٚزٜ ٚ 

 ٔاٞيت َطح رإٔ زض تط٘أٝ ضيعي ٞا ٚ َطاحي ايٗ َطح ٔس ٘ٓط ٔكاٚض لطاض ٌطفتٝ اؾت:

 ًحَُ هذيشيت ثحشاًْبي احتوبلي الف: 

. ٔلسيطيت  يىي اظ ٟٕٔتطيٗ چاِكٟا زض ظٔيٙٝ پسافٙس غيط ٖأُ ، زض حاَ حايط ٔسيطيت پسافٙلس غيطٖألُ اؾلت    

تطيٗ ٘مُٝ تهٕيٓ ٌيط٘سٜ ٚ زٞسايت وٙٙسٜ زض ٔٛالٕ تايس اظ ِحاِ ٘حٜٛ ؾلاظٔا٘سٞي ٚ   پسافٙس غيط ٖأُ تٝ ٖٙٛاٖ حؿاؼ

 اي ا٘تراب قٛز وٝ لسضت تهٕيٓ ٌيطي زض ٔٛالٕ حؿاؼ ضا زاقتٝ تاقس . ؾاذتاض ؾاظٔا٘ي تٝ ٌٖٛ

ٗطيف زليك حٛظٜ ْٚايف زض نٛضت حًٛض ٚ ٕ٘ايٙسٜ ِصا ٘ياظ اؾت وٝ زض اتتسا يه ٞؿتٝ ٔسيطيتي ا٘تراب قٛز . ت

 ٚي زض نٛضت حًٛض اِعأي اؾت .

تٛاٖ تٝ فطٔا٘لسٞي ٘يلطٚي ا٘تٓلأي ، فطٔا٘لسٞي ؾلپاٜ پاؾلساضاٖ ،        اظ زيٍط ٖٙانط ٟٔٓ زض ؾُح قٟطؾتاٖ ٔي

 فطٔا٘سٞي وُ تؿيذ قٟطؾتاٖ ٚ ضاتُيٗ تؿيذ ازاضات اقاضٜ وطز .

ٓ  تحطاٖ زض فطٔا٘ساضي تكىيُ ٔيايٗ تيٓ وٝ تٝ ٖٙٛاٖ تيٓ ٔسيطيت  ؾلاظي زض   قٛز تايس لاتّيت ارطايي ٚ تهلٕي

 ٔٛالٕ تطٚظ تحطاٖ ضا زاقتٝ تاقٙس .

 عشاحي كبلجاذي ة: 

 ٔٛاضز ظيط يطٚضي تٝ ٘ٓط ٔي ضؾس:زض َطاحي واِثلسي 

  ٓاحتطاظ اظ ؾاذت ٚ احساث ٔزتٕٕ ٞاي تعضي ٚ حزي 

 ٞ ٕٕاي تعضي ٚ ٔتطاوٓ تعضي ٚ حؿاؼ  احتطاظ اظ ا٘ثٜٛ ؾاظي ٚ ؾاذت ٚ احساث ٔزت 

  ايزاز فًاي ؾثع ، رٌّٛيطي اظ تطاوٓ زض ؾاذت ٚ ؾاظٞا زض وّيٝ ؾُٛح ٘ٓأي ٚ غيط ٘ٓأي 

 فًايي ٓٓ٘ 

  اٍِٛي ٕٞزٛاضي ؾاذت ٚ ؾاظٞا ٚ فًاٞاي تاظ لُٗات ٔزاٚض 

 تٛرٝ ٔٛلٗيت ٚ ؾُح لطاضٌيطي فًاٞاي تاظ زض ٕٞزٛاضي تا ؾاذتٕاٟ٘ا يا ٖٛاضو َثيٗي 

  ٞاي أٗ اْٚ ؾاظي ٚ ايزاز ؾاظٜٔم 

  حساوخط اؾتفازٜ اظ ٖٛاضو َثيٗي ٔحيُي زض َطاحي ٚ ٔىا٘ياتي 
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  ) ٝچٙس ٔطوعي تٛزٖ قٟط ٚ تمؿيٕات واِثسي قٟط ) وٛي، ٔحّٝ، ٘احيٝ، تطظٖ، ُٔٙم 

 تط  ايزاز تافت ٔٙٓٓ تطاي أىاٖ ٌطيع ٚ پٙاٜ ٚ أسازضؾا٘ي ضاحت 

  تا ٔماٚٔت تيكتط ايزاز تافت ٘أٙٓٓ زض تٟارٓ ٘ٓأي 

  ٚ لُٗٝ تٙسي اضايي ، قىُ ٞٙسؾي لُٗٝ ، ٔؿاحت لُٗٝ ٚ اتٗاز ٚ ا٘ساظٜ ، تٙاؾة ََٛ ٚ ٖطو زض ضاتُٝ تا واضتطي

٘ٛٔ ٔاِىيت ، ٔالن ؾٙزف تطاي زضيافت ٔيعاٖ ٔماٚٔت ٚ لاتّيت آؾية پصيطي اؾت؛  چٖٛ تاحيط ٔؿتميٓ زض قثىٝ 

 زاض٘س .ضاٜ ٞا ٚيطية آؾية پصيطي ٚ واضايي تافت 

  اٍِٛي تطوية فًاٞاي تاظ ٚ تؿتٝ ٚ أٙيت ؾُح ؾاذتٝ قسٜ تٝ فًاي تاظ ، ٔالن واضايي ٚ ؾٙزف 

 ٓٓٙٔ تطوية ٔٙٓٓ لُٗات ٞٓ قىُ ٚ ٞٓ ا٘ساظٜ ، تافت 

           ٝتطضؾي ٘حٜٛ ٔزاٚضت لُٗات تفىيىي تا ٌصض ، ٕٞزٛاضي فًلاي تلاظ ٚ ؾلاذتٝ قلسٜ ٞلط لُٗلٝ تلا ٌلصض ٚ زضرل

 ٔحهٛضيت آٟ٘ا 

 ٘ٞا ٔٛحط تط فكطزٌي ٚ ٘ٓٓ ؾاذت ٚؾاظٞاي زضٖٚ آٖ   ٞاي قٟطي ٚ اٍِٛي تطوية ضاٟٞا ٚ تّٛن ساظٜ تّٛناٍِٛ ٚ ا 

  َطاحي ٔحيٍ ٚ ٔٙٓط تا اؾتفازٜ اظ فًاي ؾثع 

 عشاحي شجكِ هؼبثاشج: 

  زاضاي إٞيت اؾت:زض َطاحي قثىٝ ٔٗاتط ٔٛاضز ظيط 

 ُٝٗٞا ٚ ضاٟٞاي فطٖي زضٖٚ تّٛن تٙسي ٘ٓٓ ل 

 فطٖي ) اٍِٛي ضاٜ ، ََٛ ٚ ٖطو ٚ ٔكرهات واِثسي ٚ تس٘ٝ ضاٜ تٝ ِحاِ ويفيت ٚ ٔهاِح ٔٛاز وف  قثىٝ ضاٟٞاي

 آٖ (

  تٛرٝ تٝ زؾتطؾي پٙاٍٞاٟٞا ٚ ٔطاوع حياتي ٚ حؿاؼ 

  ٔٔتطي آٟ٘ا ، تٙا ٘ثاقس. 15زض ٘ٓط ٌطفتٗ فًاٞاي تاظ وٝ زض قٗا 
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 كبسثشي اساضي: د:

 ضز ظيط تٛرٝ وطز:زض َطاحي واضتطي اضايي تايس تٝ ٔٛا

 ٖضيعي زض رٟت واٞف آؾية پصيطي  ٞا تٝ ٖٙٛاٖ ٔطاوع حياتي آؾية پصيط ٚ اضظياتي ٚ تط٘أٝ تطضؾي ٔيسا 

 ٜٞا تٝ آٖ ٔىاٖ زض قطايٍ احتٕاَ حّٕٝ تٝ ٔٙاَك ٔؿىٛ٘ي  فطاٞٓ وطزٖ ٔىاٖ أٗ تطاي ا٘تماَ ذا٘ٛاز 

 ؾتتاض وأُ رٌّٛيطي اظ زيسٜ قسٖ تهطي ٞسف ، تا اؾتفازٜ اظ ٘ٛضٞاي ا 

       ٝزض ٘ٓط ٌطفتٗ انَٛ پسافٙس غيطٖأُ زض فاظ ، تطاي ؾاذت فطٚزٌاٜ ، پايا٘ٝ ، ضاٜ آٞلٗ ، تٙلسض ، رلازٜ ، پلُ ، قلثى

 ٔراتطات 

 تسٚيٗ يٛاتٍ رٟت ضٖايت فانّٝ ٔتٗاضف تطاي احساث پااليكٍاٟٞا ٚ ٘يطٌٚاٟٞا اظ قٟط 

 تٙس ٚ تاؾيؿات نٙٗتي زض نٛضت أىاٖ ) ٚيٕ ظٔيٗ ا٘تماَ تاؾيؿاتي وٝ تطاي ازأٝ ظ٘سٌي ٔطزْ قٟط يطٚضي ٞؿ

 ٚ رايٍاٜ قٟط ( تٝ ظيط ظٔيٗ يا زض غيط ايٗ نٛضت ٔماْٚ وطزٖ تس٘ٝ ٚ ؾمف آٟ٘ا 

 ٜاؾتفازٜ اظ غاضٞاي ٔٛرٛز ، ٔٗازٖ ٔتطٚوٝ ٚ تثسيُ آٟ٘ا تٝ پٙاٍٞا 

  تٛرٝ تٝ فًاي ؾثع تطاي اؾتتاض ٔىاٖ ٞاي حؿاؼ 

 ٞاي ٘ٓأي ٚ تفطرٍاٟٞا زض اضزٌٚاٟٞاي ٘ٓأي زض ؾطاؾط وكٛض اث پاضنايزاز ٔطاوع تفطيحي ٔا٘ٙس : احس 

 ٝٙتطاوٓ رٕٗيتي ٚ ؾاذتٕا٘ي تٟي 

  ٖٔىاٖ ياتي زضؾت نٙايٕ ٘يطٌٚاٟٞا ، پااليكٍاٟٞا ٚ . . . ٚ تٛظيٕ ٚ پطاوٙسٜ ٕ٘ٛزٖ ٔطاوع ياز قسٜ زض حٛظٜ يه اؾتا 

 ض ٔٙاَك ٔؿىٛ٘ي ، ازاضي ٚ احساث اضزٌٚاٟٞلاي ٔٛللت   احساث ٚ تٛؾٗٝ پٙاٍٞاٟٞاي ا٘فطازي ، ذا٘ٛازٌي ، ٖٕٛٔي ز

 زض حٛٔٝ قٟط 

 ٞاي وٛچه تطاي رٌّٛيطي اظ حٕالت قيٕيايي  ٞايي تا ضٚظ٘ٝ زض ٘ٓط ٌطفتٗ اتاق 

  َثمٝ 2زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٚضٚزيٟاي رسا تطاي پٙاٍٞاٟٞاي 

  ْٚپيف تيٙي احساث پٙاٍٞاٟٞاي ٖٕٛٔي ٚ ٔزٟع زض وّيٝ ٘ماٌ ٔٛضز ِع 

 ٗاي ٚضظقي ٔخُ ظٔيٗ فٛتثاَ ٚ . . .ٞ تٛؾٗٝ ظٔي 

 استمشاس تبسيسبت ثب اّويت دس هحل هٌبست :ُ: 

 زض َطاحي تأؾيؿات قٟطي تٛرٝ تٝ ٔٛاضز ظيط يطٚضي اؾت:

  ارتٙاب اظ ايزاز تاؾيؿات حياتي زض زقت ٞاي ٔؿُح يا ٘ؿثتاً ٕٞٛاض 

 ٙاض ؾٛاحُ زضيا ، ضٚزذا٘ٝ ٞا ، ٔطظٞا ارتٙاب اظ ايزاز تاؾيؿات حياتي زض وٙاض تعضٌطاٟٞا ، ضاٟٞاي انّي ، و 
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  ٖٗثٛض واتّٟاي تطق ٔطاوع حؿاؼ ٚ حياتي اظ ظيطظٔي 

  ٘هة فيٛظٞا تا ؾطٖت تاال زض ٔٙاَمي وٝ لُٕ تطق احط ٘أُّٛب زاضز 

 ٝٞاي ٘ؿٛظ ٚ ظيطتافت رٟت پٛقف زازٖ تزٟيعات حؿاؼ ٚ حياتي  اؾتفازٜ اظ پٛقف پاضچ 

 ٙس اليٝ ٕ٘س تٙسي وّيٝ تاتّٛٞاي تطق تا چ ٖايك 

 تٙسي ٞاي ٖايك لطاض زازٖ ِٔٛسٞاي تطق ايُطاضي زض زاذُ وا٘ىؽ 

 ً٘ٞاي راشب ضازاضي ٚ ؾطأيه ٚ ٔٛاز ٔطوة قفاف تٝ ٔٙٓٛض واٞف ؾُح ٔمُٕ ضازاضي اؾتفازٜ اظ ض 

 ٜتٛرٝ تٝ وٛچه ؾاظي تزٟيعات ٚ تاؾيؿات ، تٕطوع ظزايي ، پٙاٍٞاٟٞاي چٙس ٔٙٓٛض 

 ٜٔتطٚ، ٕ٘ايكٍاٜ ، حٛظٜ ،وتاترا٘ٝ ، ٔطاوعاؾتاز ،تُٛ٘ تاؾيؿات( تطاي پٙاٍٞاٜ ٍٕٞا٘ي ٞاي ظيطظٔيٙي  َطاحي ؾاظ( 

 ٝ٘ٞاي قٟطي  ٞاي ٔراظٖ شذيطٜ ؾٛذت ٚ آب اظ ٔحسٚزٜ ذاضد وطزٖ تهفيٝ ذا 

 واضتطز ضً٘ ٚ زٌطٌٖٛ ٕ٘ٛزٖ ٕ٘اي تيطٚ٘ي ٚؾايُ ٚ تاؾيؿات ، ٕٞطٍ٘ي تا ظٔيٙٝ َثيٗي 

 ي تايس تا پؽ ظٔيٙٝ اؾتتاض قٛ٘س .ٚضٚزي ٚ ذطٚري تاؾيؿات ظيطتٙاي 

 ضَاثظ ٍ همشسات هتٌبست ثب اصَل پذافٌذ دس كليِ كبسثشيْبي: 

تأؾيؿات قٟطي ٚ   قثىٝ ٔٗاتط،  يٛاتٍ ٔٛضز اؾتفازٜ زض پسافٙس غيط ٖأُ تٝ َٛض ٔفهُ زض لاِة تٙسٞاي َطاحي واِثسي،

 واضتطي ظٔيٗ تياٖ قسٜ اؾت . 

ف پسافٙس غيط ٖأُ ايٗ ٘ىتٝ ٔكرم ٔي قٛز وٝ قٟط زِٚت آتاز تا تٛرٝ تٝ ٔٛلٗيت تطاؾاؼ ُٔاِٗات ا٘زاْ قسٜ زض تر

لطاضٌيطي زض ٕٞزٛاضي تا قٟط تطتت حيسضيٝ ٚ فانّٝ وٓ آٖ تا آٖ قٟط ، ايٗ أىاٖ ضا زاضز تا زض ٔٛالٕ يطٚضي ٚ تطحؿة 

تط ايٙىٝ تتٛا٘س ٘ياظٞاي ذلٛز ضا زض ٔٛاللٕ   ٘ياظ تتٛا٘س أىاٖ اؾتمطاض تركي اظ رٕٗيت قٟط ٕٞزٛاض ضا زاقتٝ تاقس ٚ ٖالٜٚ 

 السأات پيكٍيطا٘ٝ زض رٟت تٟسيسات قٟطٞاي ٔؤحط زيٍط تتٛا٘س ا٘زاْ زٞس.  ايُطاضي تطَطف وٙس ،

ذطٚري ٞاي قلٟط ٔكلرم قلسٜ    ٔٛليت فًاٞاي تاظ ٚ لاتُ اؾتفازٜ زض ٔٛالٕ تحطاٖ ٚ  7-5زض ٘مكٝ قٕاضٜ  

 اؾت.
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 ط ٖأُ زض قٟط زِٚت آتازپسافٙس غي: 10-5قٕاضٜ ٘مكٝ
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 ّبي تَسؼِ ٍ ػوشاى شْش تْيِ ثشًبهِ  -5-3

ثشًبهِ ػوشاًي هيبى هذت شْش، شبهل كليِ كبسّبي ػوشاًي كِ عجك عشح تَسؼِ ٍ ػوشاى شْش ثبيذ ثِ  -5-3-1

 ٍسيلِ شْشداسي،سبصهبًْبي دٍلتي ٍسبيش ثخشْب دس شْش ثِ اجشا دسآيذ.

ٞاي اضتثاَي ٚ فًاٞاي قٟطي قىُ  ٞاي قٟطي، قثىٝ سف ؾأا٘سٞي ٔٙاؾة واضتطيآتاز تا ٞ َطح رإٔ قٟط زِٚت

ٌطفتٝ اؾت. ِصا، تا تٛرٝ تٝ ٔيعاٖ افعايف رٕٗيت َي ايٗ زٚضٜ ٚ تا تٛرٝ تٝ وٕثٛزٞا ٚ ٘ياظٞاي قٟطي تط٘أٝ تٛؾٗٝ ٚ ٖٕطاٖ قٟط 

تط قسٖ ْٚايف ٚ ٔؿرِٛيت اضٌاٟ٘اي  ي َطح ٚ ضٚقٗٞا تط وطزٖ ايسٜ ٞا رٟت ٞطچٝ ارطايي تٟيٝ قسٜ اؾت. زض ٚالٕ ايٗ تط٘أٝ

تاقس. زضذهٛل ايٗ ٔٛاضز ٚ ارطايي وطزٖ َطحٟا  ٔرتّف زضٌيط زض تأٔيٗ ذسٔات قٟطي زض ٔمإَ ظٔا٘ي ٔرتّف زٚضٜ َطح ٔي

ٚ تا زض٘ٓط  تطيٗ ٘مف ضا تط ٖٟسٜ زاضز. زض ايٗ لؿٕت ؾٗي قسٜ اؾت تا اضائٝ تط٘أٝ ظٔا٘ثٙسي ٔٙاؾة قٟطزاضي ٟٕٔتطيٗ ٚ ٖٕسٜ

 ٌطفتٗ أىا٘ات ٚ تٍٙٙاٞا ٚ اِٚٛيت ٘ياظٞا ٔكرم قٛز. 

تاقس. تا تٛرٝ تٝ ايٗ  ل يىي اظ ٔٛاضز ٟٔٓ زض تٟيٝ َطح تٛؾٗٝ ٚ ٖٕطاٖ قٟط ٚ ارطاي آٖ ضؾيسٖ تٝ وٕثٛزٞاي ذسٔات زض قٟط ٔي

ز ؾُٛح ٔؿىٛ٘ي، ذسٔات ٚ قثىٝ ٘فط افعايف ذٛاٞس يافت الظْ اؾت تا وٕثٛ 13679رٕٗيت قٟط تٝ  1405ٔٛيٛٔ وٝ تا ؾاَ 

تٛا٘ٙس رٟت  ٞاي ٔياٖ ٔست قٟطي ِحاِ قسٜ ٚ تأٔيٗ ٌطزز وٝ ٞط اظ ٟ٘ازٞاي ٔؿرَٛ تا ٕٞاٍٞٙي قٟطزاضي ٔي ٔٗاتط زض تط٘أٝ

 ٞاي َطح الساْ ٕ٘ايٙس.  ضفٕ ٘ياظٞاي قٟط ٚ ارطايي وطزٖ تط٘أٝ

قطق  اقيٝ آٖ ٚ ٞسايت قٟطؾاظي تٝ ؾٕت تٛؾٗٝ اضايي قٕاَل حفّ تاغات ٚ اضايي وكاٚضظي ٚ ٔحسٚز ٕ٘ٛزٖ تٛؾٗٝ قٟط زض ح

 ٚ غطب قٟط.

 ٞاي آتي آٖ. قطق ٚ غطب قٟط تٝ ٖٙٛاٖ تٛؾٗٝ ٞاي قٕاَ ؾاظي تطاي حٛظٜ ل زض٘ٓط ٌطفتٗ َطحٟاي آٔازٜ

 ٞاي قٟطي. ل تٛؾٗٝ فًاي ؾثع ٚ پاضن

 ٞاي ٔعاحٓ قٟطي تٝ ذاضد آٖ. ل ٞسايت واضٌاٜ

 طات.ل تٛؾٗٝ ٚ ٌؿتطـ قثىٝ ٔرات

 ل تٛؾٗٝ ٚ ٌؿتطـ قثىٝ ٔٗاتط قٟطي.
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اؾتفازٜ اظ تط٘أٝ ذهٛني ؾاظي زض لؿٕت ٞاي ٔرتّف رأٗٝ ظٔيٙٝ ٔكاضوت ٔطزٔي ضا فطاٞٓ ٔي آٚضز.الظْ تٝ شوط اؾت تا -

س ٌطفتٗ تٛاٖ التهازي ٔطزْ ذهٛني ؾاظي تط٘أٝ اي ٔياٖ ٔست ٚ حتي تّٙتٛرٝ تٝ ٘ياظ ٌؿتطزٜ تٝ ذسٔات زض رأٗٝ تازض٘ٓط 

 ٔست اؾت.

سبلِ شْشداسي(، ثبتَجِ ثِ هفبد لبًَى ًَسبصي ٍ ػوشاى شْشي، يب لَاًيي 5ثشًبهِ ػوشاًي كَتبُ هذت ) -5-3-2

 جبيگضيي آى.

رٟت ؾِٟٛت ارطاي تط٘أٝ ٞاي پيكٟٙاز قسٜ زض َطح رإٔ زِٚت آتاز اضٌاٖ ٞا ٚؾاظٔاٖ ٞاي ٔؿرَٛ ٔي تٛا٘ٙس تطاؾاؼ اِٚٛيت 

ٚغٜ الساْ ٕ٘ايٙس.زض ايٗ ذهٛل قٟطزاضي تٝ ٖٙٛاٖ ٔتِٛي تٛؾٗٝ ٖٕٚطاٖ قٟطي تيكتطيٗ ٔؿرِٛيت ضا تٝ ٞا رٟت ارطايي وطزٖ پط

ٖٟسٜ زاضز.تركي اظ تط٘أٝ ٞاي ٖٕطا٘ي ، ارطاي ٔٗاتط ٚپطٚغٜ ٞاي قثىٝ اضتثاَي اؾت ٚ تركي ٔطتٌٛ تٝ ذسٔات قٟطي ٚ 

 ٘ٛؾاظي ٔي تاقس.

 ٖثاضتٙس اظ:اِٝ اَٚ ٔي تايؿت ارطا قٛز ؾ 5زض ٟ٘ايت ٔي تٛاٖ ٌفت پطٚغٜ ٞايي وٝ زض 

 ؾأا٘سٞي تّٛاض أاْ ضيا)ٔ( تٝ ٖٙٛاٖ ٔحٛض ذسٔاتي انّي قٟط. -

 ٘ٛؾاظي ضٚؾتاي قيد آتاز وٝ تٝ ٔحسٚزٜ قٟط اِحاق قسٜ اؾت. -

 ٔتط ٚ أتساز آٖ 32ٔتط ٚ ٔحٛض تّٛاض أاْ ضيا)ٔ( تا ٖطو  30تٗطيى زض ٖطو ٔٗاتطي ٔا٘ٙس ٔحٛض ٚضٚزي قٟط تا ٖطو  -

 ٔتط. 45وٝ ذاضد اظ ٔحسٚزٜ قٟط ٔي تاقس تا ٖطو 

 ٍٟ٘ساضي ٔٙاؾة آحاض تاضيري ٚزلت زض حطايٓ آٟ٘ا. -

 ايزاز فًاٞاي ؾثع قٟطي. -

 ضٖايت حطيٓ رازٜ انّي قٟطزض قٕاَ آٖ. -

 ارطاي ّٖٕيات ظيطؾاظي،رسَٚ ٌصاضي،وا٘يٛٚ ٚ آؾفاِت ٔٗاتط انّي. -

 نسٚض پطٚا٘ٝ ٞاي ؾاذتٕا٘ي. -

 لاتُ ضٚيت. ٕ٘اؾاظي وّيٝ تٙاٞاي -
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 ٞاي ظٔا٘ي وٛتاٜ، ٔياٖ ٚ تّٙس ٔست ضاٞثطزٞا ٚ پيكٟٙازٞاي وّي زض زٚضٜ -11-5رسَٚ قٕاضٜ 

 تلىد مدت میان مدت کًتاٌ مدت وًع پريژٌ ردیف

 * ريَا اصالح پیادٌ 1
  

 * خط کشی معاتر ي وصة تاتلً 2
  

 * احداث پل عاتر 3
  

 * زماوثىدی تقاطعُای چراغدار 4
  

 ای احداث پارکیىگ غیرحاشیٍ 5
 

* * 

 احداث معاتر جدید 6
  

* 

 احداث تقاطعُای غیر َمسطح 7
  

* 

 ایجاد سیستمُای ًَشمىد حمل ي وقل 8
  

* 

 * * ای در ترخی معاتر ممىًعیت پارک حاشیٍ 9
 

 * * اصالح جُت خیاتاوُا 11
 

 * * تعریض معاتر تعییه شدٌ در طرح تفصیلی مصًب 11
 

 * * ای ديرترگرداوُا ي اوسداد دسترسیُای غیرمجاز تٍ شریاوُای اصلیاجر 12
 

 

 سبلِ( تفكيك شذُ، هشثَط ثِ سبيش سبصهبًْبي هَثش دس ػوشاى شْش.5ثشًبهِ ػوشاًي كَتبُ هذت)  -5-3-3

٘س. ترف ٚؾيٗي اظ ايٗ زيٍط ؾاظٔاٟ٘اي ٔؤحط زض تٛؾٝ قٟط اؾاؾاً ٘مف تأٔيٗ ذسٔات قٟطي آٖ اظ ذسٔات ظيطتٙايي ضا تٝ ٖٟسٜ زاض

 تايؿت تٛؾٍ قٟطزاضي ا٘زاْ قٛز ٚ ترف زيٍط ٔطتٌٛ تٝ اضٌاٟ٘ا ٚ ازاضات اظ لثيُ آب، تطق، ٔراتطات، ٌاظ ٚ . . . اؾت. السأات ٔي

 آيس ٖثاضتٙس اظ: ٞاي ٖٕطا٘ي وٛتاٜ ٔست وٝ اظ َطيك ؾايط ؾاظٔاٟ٘ا تٝ ٔطحّٝ ارطا زض ٔي اظ زيٍط تط٘أٝ

 آٚضي ٔٙاؾة تطاي فايالب ٚ زفٕ آتٟاي ؾُحي. ل احساث قثىٝ رٕٕ 1

 ل احساث ٔىاٖ ٔٙاؾة رٟت زفٗ ظتاِٝ تٝ نٛضت ٔىا٘يعٜ. 2

 تٛاٖ ٔٛاضز ظيط ضا ٘اْ تطز: ٞاي ٖٕطا٘ي وٛتاٜ ٔست زض ترف ٔٗاتط ٘يع ٔي اظ تط٘أٝ

 ضٚٞا ل انالح پيازٜ 1

 وكي ٔٗاتط ٚ ٘هة تاتّٛ ل ذٍ 2

 ل احساث پُ ٖاتط 3
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 زاض ٞاي چطا٘  َٕل ظٔا٘ثٙسي تما 4

 ل انالح رٟت ذياتاٟ٘ا 5

 اي ل ٕٖٔٙٛيت پاضن حاقيٝ 6

 ٞاي غيط ٔزاظ تٝ قطياٟ٘اي انّي ل رطاي زٚضتطٌطزاٟ٘ا ٚ ا٘ؿساز زؾتطؾي 7
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