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 3ٔيا  ا... سأفت ٔقشت ٚ 2عثضأي  ٘ٛؽٕگ ، 1التقادي  ػٍي

 

چكيده
داسد   رٕگً  ٚ ِذيشيت  آالت ِاؽيٓ  دس تؼييٓ  رادٖ  تٕذي ؽثىٗ  وٗ  اّ٘يتي  تٗ  تا تٛرٗ

  ٘ىتاس دس عٗ 4881  ِغاصت  تٗ "ٚاص" تضميماتي  اص رٕگً  دس چٙاسعشي  آْ  تشسعي

 ارشا دس آِذ.  تٗ  ِشصٍٗ

  ِؾخقات  وٗ  لشاس گشفت  ٚ ِضاعثٗ  ِٛرٛد ِٛسد تشسعي  ٘اي رادٖ  اٚي  دس ِشصٍٗ

 صيش تٛد:  ؽشس تٗ  تٕذي ؽثىٗ

 ِتش 23538ِٛرٛد   ٘اي رادٖ  عٛي

 ِتش دس ٘ىتاس =42/8R.D٘ا  رادٖ  عٌٛي  تشاوُ

 %42  تٕذي دسفذ ؽثىٗ

  تٕذي ، ؽثىٗ ٔإِاعة  ٚضؼيت  تٕذي دس عثمٗ  رادٖ  لشاس گشفتٓ  ٌيً د تٗ  دَٚ  دس ِشصٍٗ

ِإٔذ   ِؤحش دس آْ  ػٛاًِ  تا تشسعي  تٕاتشايٓ ، اعت ٔثٛدٖ  ِٛرٛد ِٛسد لثٛي ٘اي رادٖ

، ٚ  خان  ، اعتضىاَ خان  ِىأيىي  ، لاتٍيت ؽٕاعي صِيٓ ، ، تٛپٛگشافي ؽية  ٚضؼيت

  اعاط  گشديذ. تش ايٓ  پيادٖ  ٚ دسعثيؼت  عشاصي  پيؾٕٙادي  ٘اي رادٖ  رٛي  ػٛاًِ

 آِذ:  صيش تذعت  ؽشس  ٘ا تٗ رادٖ  تٕذي ؽثىٗ  ِؾخقات

 ِتش 58558٘ا  رادٖ  عٛي

 ِتش دس ٘ىتاس =36/12R.D٘ا  رادٖ  عٌٛي  تشاوُ

                                                      
 .13185-116ػضٛ ٘يأت ػٍّي ِؤعغٗ تضميمات رٕگٍٙا ٚ ِشاتغ، تٙشاْ، ؿ.پ  -1

 .ػضٛ ٘يأت ػٍّي دأؾىذٖ ِٕاتغ عثيؼي دأؾگاٖ تٙشاْ -2

 ػضٛ ٘يأت ػٍّي دأؾگاٖ ػٍَٛ وؾاٚسصي ٚ ِٕاتغ عثيؼي گشگاْ. -3
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 %62  تٕذي دسفذ ؽثىٗ

ٚ   ، اعتضىاَ ؽية  ٚ ٚضؼيت  آِذٖ ًّتؼ  تٕذي ؽثىٗ  تٗ  تاتٛرٗ  عَٛ  دس ِشصٍٗ

دس   آالت چٛب  خشٚد  رٙت  ِٕاعة  آالت ، ِاؽيٓ دس ٘ش عشي ٚ تٌٛيذ  خان  ِىأيه

 گشديذ.  تيٕي پيؼ  رٕگً

ٚ دسفذ   تشاوُ  تاوّٛٔذ، ِيضاْ  سلُ  تٗ  تا تٛرٗ  د٘ذ وٗ ِي  ٔؾاْ  صافً  ٔتايذ

د٘ذ.  ِي  سا پٛؽؼ  اص رٕگً  خٛتي  شٚ عغ  ِٕاعة 1،2ٚ3  دسعشيٙاي  افٍي  تٕذي ؽثىٗ

  ِٕاعثي  چٕذاْ  ٚضؼيت 4  دس عشي  تٕذي  ؽثىٗ ، دسفذ عٌٛي  تشاوُ  تا ٚرٛد افضايؼ

 2  ٚٔيض دس عشي  افٍي  تٕذي ؽثىٗ  ِضذٚدوٕٕذٖ  ػاًِ  صياد ِٕغمٗ  ٔذاسد، صيشا ؽية

 تاؽذ. ِي  تىؾيچٛ ِغيش٘اي  اصذاث  تشاي  ِضذٚد وٕٕذٖ  ػاًِ  خان  اعتضىاَ  ٚضؼيت

  وُ  تاستشي  لاتٍيت  ٚ داساي  سيضدأٗ  اغٍة  ِٕغمٗ  ، خان آِذٖ  تؼًّ  آصِايؾٙاي  ِغاتك

(C.B.Rِٕٗدا ٚ ) تا   ِؾىً  عاصي دس رادٖ  اص آْ  اعتفادٖ تٕاتشايٓتاؽذ.  صياد ِي  خّيشي ٚ

  تٗ  تاتٛرٗ  تيزٗتاؽذ. دس ٔ پزيش ِي ( اِىاْ )ِىأيىي فيضيىي  ٚ تغييش دس خٛاؿ  اصتياط

  تشاوتٛس وؾاٚسصي  دعتگاٖ  ٚ يه  العتيىي اعىيذس چشط  دعتگاٖ  ، يه آِذٖ  تذعت  ٔتايذ

سٚص دس  137  ِذت  واس تٗ تشاي  واِيْٛ  دعتگاٖ  ، يه سٚص دس عاي 283  ِذت  واس تٗ  تشاي

  ٚخشٚد  يتشداس تٙشٖ  ػٍّيات  ارشاي  رٙت  ٘ٛايي  واتً  عيغتُ  دعتگاٖ  ، ٚ يه عاي

 تاؽذ. ِي  ضشٚسي  اص رٕگً  ِضقٛالت

  ، ِىأيه اساضي  ، ؽية چٛب  ٚٔمً  ، صًّ رادٖ  ، تشاوُ رادٖ  ؽثىٗ : وٍيذي  ٘اي ٚاژٖ

 .  خان  ٚ اعتضىاَ

 

مقدمو
  ِضغٛب  ٚ رٕگٍذاسي  ؽٕاعي رٕگً  ٚ تغتش فؼاٌيتٙاي  تٌٛيذ چٛب  ػشفٗ  رٕگً

 پزيش  اِىاْ  دس رٕگً  فؼاي ٚ صضٛس  دعتشعي  رادٖ  ؽثىٗ ٚرٛد  گشدد. تذْٚ ِي
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  ٚ اػّاي  ػٍّي  ِذيشيت  ٚ تٌٛيذِغتّشٔياص تٗ  آْ  ٚصشاعت  صفظ  ٔخٛا٘ذ تٛد. رٙت

 تاؽذ. ِي  ِغٍٛب  سٚؽٙاي

  ايشاْ  رٕگٍٙاي  تٛدْ  ٚ وٛ٘غتأي  ِختٍف  ؽشايظ  تٗ  تاتٛرٗ  دسرٕگً  رادٖ  اصذاث

  تشداسي تٙشٖ  ٘اي دسفذ اص٘ضيٕٗ 75-85  وٗ  عٛسي ، تٗ اعت سٚتشٚ تٛدٖ  صيادي ٘اي تا ٘ضيٕٗ

ٚ   اسٚپايي  تاؽذ. دس وؾٛس٘اي ِي  عاصي  ٚرادٖ  چٛب  ٚٔمً صًّ  تٗ  ِشتٛط  اص رٕگً

  تشاوُ  وٗ عٛسيٗ ، ت اعت گشفتٗ  أزاَ  رٕگٍي ٘اي رادٖ  دس ِٛسد ؽثىٗ  تضميماتي  اِشيىايي

  ٚ دس اتشيؼ  وٛ٘غتأي  رٕگٍٙاي ِتش دس ٘ىتاس تشاي 15-25  ِشوضي  ٘ا دساسٚپاي رادٖ

٘ىتاس  2888اص  تيؼ رٕگٍٙاي  تشاي  ِٕغمٗ  ؽية  تٗ  ِتش دس ٘ىتاس سا تا تٛرٗ 32ٚ 25-28

 .(Bendz & Sandberg,1978گيشٔذ )  دس ٔظش ِي

اػذاد   ِختٍف  ٚ دس عشصٙاي  ٔگشفتٗ  أزاَ  صِيٕٗ  دس ايٓ  واٍِي  تضميمات  دس ايشاْ

  سا تشاي  ِتش دس ٘ىتاس رادٖ 28  رٕگٍٙا ٚ ِشاتغ  . عاصِاْ اعت  ؽذٖ روش  ِتفاٚتي

 دأذ. ِي  ِٕاعة  ايشاْ  رٕگٍٙاي

، دس  اعت  تشداسي تٙشٖ  ٘اي ٘ضيٕٗ 3/1دس اسٚپا   چٛب  ٚٔمً  صًّ  ٘اي  ٘ضيٕٗ

 تاؽذ. ِي  آْ 5/2  دس ايشاْ  وٗ فٛستي

٘ش ويٍِٛتش   تشاي  عاصي رادٖ  ٘اي  ، ٘ضيٕٗ ٌٖٛ  سيرٕگٍذا  گاليضس دس عشس  تٕاتش تشسعي

  آِذٖ  دالس تذعت 588تا 488  فشػي  خاوي  رادٖ  دالس ٚ تشاي 18888تا 7888 افٍي  رادٖ

 (.1378،  )التقادي  اعت

  تيٓ  ٚ فافٍٗ  يافتٗ  افضايؼ  عٌٛي  تيؾتش تاؽذ تشاوُ  ٘ش لذس ِمذاس رادٖ  دس ٔتيزٗ
ياتذ.  ِي  داسد وا٘ؼ  دس رٕگً  چٛب  صًّ  ٘اي دس ٘ضيٕٗ  غتميّيتأحيشِ  ٘ا وٗ  رادٖ
  تيؾتش رٕگً  ٚ ٔيض تخشية  ، ٔگٙذاسي عاصي رادٖ  ٘ضيٕٗ افضايؼ  تاػج  رادٖ  عٛي  افضايؼ
  ٘اي  ٘ضيٕٗ  تيٓ  ، تؼادٌي ٚ ٔمً  ِؤحش دسصًّ  ػٛاًِ  تٗ  تايذ تا تٛرٗ  ؽٛد. تٕاتشايٓ  ِي
  سا تٗ  پٛؽؼ  تيؾتشيٓ  رادٖ  تا صذالً  تٛرٛد آيذ تا تتٛاْ  رادٖ  يتٕذ ٚ ؽثىٗ  عاصي رادٖ
   ارشاي  رٙت  رٕگً  ِختٍف  لغّتٙاي  تٗ  دعتشعي  داد تا ضّٓ  رٕگً
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،  رٕگً  ٚ صفاظت  تشداسي تٙشٖ  ٚ فْٕٛ  پشٚسؽي  ٘اي  ؽيٖٛ  ، ارشاي ؽٕاعي رٕگً  ػٍّيات
 وشد.  ٔيضرٍٛگيشي  آْ  اص تخشية

 

ًشيامٌادًر
 ِٛاد -  اٌف

  ِٛسد ِغاٌؼٗ  ِٕغمٗ  ِؾخقات

اٌثشص  49  ؽّاسٖ  ٘اي اص صيش صٛصٖ  وٗ  "ٚاص" اعت  تضميماتي  رٕگً  ِٛسد ِغاٌؼٗ  ِضً

اص   چّغتاْ  تخؼ  رٕٛتي  دس استفاػات  داسد وٗ  ٘ىتاس ِغاصت 14182، ٚ تٛدٖ  ؽّاٌي

 . اعت  ؽذٖ  ٔٛس ٚالغ  ؽٙشعتاْ  تٛاتغ

 ػثاستٕذ اص :  آْ  فياييرغشا  ِؾخقات

   12ٚº52'15ٚ'تا º51ٚ 55' 15ٚ''اص   ؽشلي  عٛي

   3ٚº36'8ٚ''تا 12ٚº36'38ٚ''اص   ؽّاٌي  ػشك

 تاؽذ. دسيا ِي  ِتش اص عغش 3358  ٚصذاوخشآْ 278  ِٕغمٗ  استفاع  صذالً

 . اعت  ٘ىتاس ارشا ؽذٖ 4881  ِغاصت  تٗ 4ٚ  3، 2، 1  دس عشيٙاي  تضميك  ايٓ

 

   ِٕغمٗ  الٍيّي  اتِؾخق

  عثمٗ  ٚ تشاعاط  ِؼتذي  ِشعٛب  دِٚاستٓ  الٍيّي  تٕذي عثمٗ  تشاعاط  ِٕغمٗ  الٍيُ

  تٗ  تاؽذ. تا تٛرٗ  ِي  ِؼتذي  ِشعٛب  ٔيّٗ  اي رٍگٗ  تش ِٕغمٗ  صاوُ ، الٍيُ آِثشژٖ  تٕذي

  خؾىي  ٕغمٗ( دٚسِٖ  تٗ  ايغتگاٖ  تشيٓ  )ٔضديه  چّغتاْ  دس ايغتگاٖ  آِثشٚتشِيه  ِٕضٕي

 15صذٚد   اي رٍگٗ  ٘ٛا دس تخؼ  دِاي  عاالٔٗ  تاؽذ)خشداد ٚ تيش(. ِيأگيٓ ِي  ِاٖ 2

  ٔمغٗ  عأتيگشاد ٚ دس تاالتشيٓ  دسرٗ 18(   )وٛ٘غتأي  ِيأي  عأتيگشاد، دس تخؼ  دسرٗ

 تاؽذ. عأتيگشاد ِي  دسرٗ 5آتخيض 
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  عأتيگشاد دس ِا٘ٙاي  دسرٗ 42تشاتش   چّغتاْ  ايغتگاٖ  تشاي  ؽذٖ  حثت  دِاي  تيؾتشيٓ

ٚ   ، تّٙٓ دي  ِا٘ٙاي  تٗ  عأتيگشاد ِشتٛط  ـ دسرٗ 8دِا   ِشداد ٚ ؽٙشيٛس ٚوّتشيٓ

 تاؽذ. اعفٕذ ِي

تٕذ(   )ِياْ  ِيأي  ِيٍيّتش ٚ دس تخؼ 988صذٚد   اي رٍگٗ  دس لغّت  تاسٔذگي  ِيضاْ

ٚ   . )خاٌمي ِيٍيّتش اعت 388صذٚد   صٛصٖ  فٛلأي  ِيٍيّتش ٚ دس ِٕاعك688صذٚد 

 (.1377،  ّ٘ىاساْ

  دس ِٙشِاٖ  ِٛسد ِغاٌؼٗ  دس ِٕغمٗ  ِا٘أٗ  ٘اي تاسٔذگي  ، ِيضاْ ؽذٖ  أزاَ  تشاتش تشسعي

 9/81ٚ صذاوخش  6/76 صذالً  ٔغثي  سعذ. ُٔ خٛد ِي  صذالً  تٗ  صذاوخش ٚ دسخشداد ِاٖ  تٗ

 تاؽذ. دسفذ ِي

 

   ؽٕاعي  صِيٓ  ٚضؼيت

  ؽٕاعي ٚ عٕگ  ؽٕاعي صِيٓ  اص ٔمؾٗ  آِذٖ  تذعت  ٚ اعالػات  ِغاٌؼات  تٗ  تا تٛرٗ

 أذ. ؽذٖ  تؾىيً  دَٚ  دٚساْ  عٕگي  اص ٚاصذ٘اي 2ٚ3ٚ4  عشيٙاي  ٚتّاِي 1  اص عشي  لغّتي

  ؽاًِ  ٚ فشػي  افٍي  گغً  ٚرٛد چٕذيٓ  دٕ٘ذٖ  ٔؾاْ  عاختي  صِيٓ  ِغاٌؼات

  ؽشلي  عش ٚ ٔيض گغٍٙاي  تٕگٗ  سٚعتاي  دس ؽّاي  ٚ غشتي  تا ِضٛسؽشلي  افٍي  گغٍٙاي

  پاييٓ  سٚعتاي  غشب ٚ ؽّاي  ِشوضي  دس تخؼ ٚالغ  ؽشلي  ٚ رٕٛب  غشتي ؽّاي -  غشتي

 تاؽذ. ٚاص ِي

،  عٕگ  ، سط ، ؽيً آ٘ه  ، عٕگ دٌِٛيت  صٛصٖ  دٕ٘ذٖ  تؾىيً  عٕگٙاي  ِّٙتشيٓ

  لٍٖٛ ِاعٗ، )ؽٓ،  آتشفتي  ، وٕگٍِٛشا ٚ سعٛتٙاي ؽيٍي  ، آ٘ىٙاي عٕگ ، ِاعٗ عٕگ  عيٍت

 . اعت عٕگ(

  ٚ ٚضؼيت  سيضدأٗ  ِاعٗ ٚ ، سط سيض ِإٔذ عيٍت  دأٗ  ياٙسعٛت  فشاٚأي  دٌيًٗ ت

  ٌغضػ  صِيٓ  ٚيژٖٗ ت  فشعايؼ  ( دس ِماتً )عاصٔذ ؽّؾه  ِٕغمٗ ٚ ؽية  سفٌٛٛژيىيِٛ

 (. 1377  ،ّىاساْٚ ٘  تاؽذ )خاٌمي ِي  صغاط
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  ؽٕاعي  خان  ٚضؼيت

  تا تٗ  اص رٕٛب  ؽٕاعي صِيٓ  چٙاس دٚساْ  سعٛتٙاي  ؽذٖ  أزاَ  تشسعيٙاي  تٗ  تا تٛرٗ

ِؤحش   ِٕغمٗ  ٚ خاوضايي  دس تشوية  وٗ  آٔچٗ  آتخيض"ٚاص" ٚرٛد داسد. ٌٚي  دس صٛصٖ  ؽّاي

،  يافتٗ  تىاًِ  صٛصٖ  اص خان  اي ػّذٖ  . تخؼ اعت تٛدٖ  ٚ ِاسْ  ِادس آ٘ه  تاؽذ عٕگ ِي

  تاؽذ. فشاٚأي ِي  تيشٖ  ِ٘ٛٛعي تا افك A,B,C  افمٙاي  ، داساي رٕگٍي  اي لٖٙٛ  اص ٔٛع

ٚ   گؾتٗ  ٌٚغضػ  ؽذْ  عغت  ِٛرة  ٔاخاٌـ  آ٘ىي  ٚ ٔيض عٕگٙاي  ِاسٔي  ٚ آ٘ه  ِاسْ

 ّٔايذ. پزيش ِي  آعية  فشعايؼ  آٔٙا سا دس ِماتً

  ِتّايً  اي تا لٖٙٛ  ، عياٖ تيشٖ  اي لٖٙٛ  سٔگ  ٚ تٗ  سعي  ، ٌِٛي ، سعي ٌِٛي  ِٕغمٗ  خان

 148تا  15اص   خان  تاؽذ. ػّك ِي  عٕگيٓ  تا خيٍي  ِتٛعظ  خان  تاؽذ.تافت صسد ِي  تٗ

 (.1377،  ٚ ّ٘ىاساْ  )خاٌمي  ِتغيش اعت5/7تا4/4اص   خان pHعأتيّتش، 
 

   گيا٘ي  پٛؽؼ  ٚضؼيت

تاؽذ.  ِي  ػٍفي  ٘اي ٘ا ٚ گٛٔٗ ، دسختچٗ دسختاْ  ؽاًِ  گيا٘ي  پٛؽؼ  ٍيعٛسو تٗ

،  ، تٍٛط ، أزيٍي ، ِّشص، افشا، ؽيشداس، خشِٕذي ِٛرٛد ػثاستٕذ اص: ساػ دسختاْ  ِّٙتشيٓ

ِتش  38تا  28  تيٓ  دسختاْ  ِتٛعظ  ٚ استفاع  تٛدٖ  ، ؽّؾاد، عشخذاس ٚ تاسأه ْٚ

 تاؽذ. ِي
 
 ِٛرٛد  سا٘ٙاي  ٚضؼيت  تشسعي

 1:25888ٚ  1:58888  ِمياط  تٗ  تٛپٛگشافي  ٘اي  اص ٔمؾٗ  تا اعتفادٖ  ِشصٍٗ  دس ايٓ

.  اعت  گشديذٖ 1:18888  ِمياط  تٗ  تٛپٛگشافي  ٔمؾٗ  تٙيٗ  تٗ  الذاَ  رٕگٍٙاِٚشاتغ  عاصِاْ

ص ا  ٚ اعتفادٖ  گشدؽي  گشديذ ٚ تا رٕگً  ِٛرٛدتشداؽت  ٘اي رادٖ  پيّايؼ  ضّٓ

گشديذ   ِؾخـ  ٔمؾٗ  ٚدس سٚي  الذاَ  آٔٙا تا عثيؼت  تغثيك  تٗ  ٔغثت  ٘ٛايي  ػىغٙاي

  تيٓ  فضاي ، رادٖ  عٌٛي  ، تشاوُ ِىأي  ٚ ِٛلؼيت  ٚضؼيت  (. عپظ1  ؽّاسٖ  )ؽىً

 . لشاس گشفت  ِٛسد تشسعي  تٕذي ٘ا ٚ دسفذ ؽثىٗ رادٖ
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 1  ٘ا دس عشي رادٖ  ٚضؼيت

  دعتشعي  تا ٘ذف  وٗ  ؽٛعٗ  رادٖ  داسد. يه  ِغاصت ٘ىتاس 1236  عشي  ايٓ

  اٌمؼش صٛصٖ اص خظ  ٔضٛ ػّذٖ  ٚ تٗ  گشديذٖ  اصذاث  ٚ تشاتشي ساٖ  ٚصاست  سٚعتا٘ا تٛعظ

  فالذ ِغيش يا ؽثىٗ  صٛصٖ  تميٗ 1ٚ2  اصعشي  رض لغّتي  صاضش تٗ  گزسد. دس صاي ِي

  وٗ  ِتش اعت 6818صذٚد  عشي  دس ايٓ  رادٖ  تاؽذ. عٛي ِي  رٕگً  سٚ تٗ ِاؽيٓ  ٔفٛري

 وٕذ. ػثٛس ِي  عشي  اص ايٓ  سٚدخأٗ  ِٛاصات  تٗ

  تاؽذ. ايٓ ( ِٛرٛد ِي 2  دسرٗ  )فشػي  عشي  ايٓ  غشب  دس عّت  فشػي  رادٖ  يه -

.  اعت  ّٔٛدٖ  سيضػ  اص آْ  گيشد ٚ لغّتٙايي  لشاس ّٔي  صاضشِٛسد اعتفادٖ  دس صاي  رادٖ

 تاؽذ. ِتش ِي 3298  آِذٖ تؼًّ  تاتشداؽتٙاي  رادٖ  ايٓ  عٛي

  ٚ عشس 2ٚ  1  ، )ِشص عشي عشي  ؽشلي  دس لغّت  ديگشي 2  دسرٗ  فشػي  رادٖ -

 تاؽذ.  ِتش ِي 4688  رادٖ  ايٓ  ٘شاص(ٚرٛد داسد. عٛي  غشب  رٕگٍذاسي
 

 2  ٘ا دس عشي رادٖ  ٚضؼيت

 ِٛرٛد ػثاستٕذ اص:  اي٘ تاؽذ. رادٖ ٘ىتاس ِي 855  عشي  ايٓ  ِغاصت

  رادٖ  ويٍِٛتش.ايٓ 2  عٛي  ّٔايذ تٗ ػثٛس ِي  يه  اص عشي  وٗ  افٍي  اِتذاد رادٖ -

 تاؽذ. ِي  تشدد ٚ اعتفادٖ  صاضش لاتً  دس صاي  تٛدٖ وٕٕذٖ  اتقاي  ػٕٛاْ تٗ

  عشي  تمشيثا"اص ٚعظ  وٗ  ؽذٖ  ِٕؾؼة  غشب  عّت  تٗ  اي رادٖ  افٍي  اص رادٖ -

  اص آْ  تٛاْ ِي  ِٕغمٗ  تٕذي ِٕظٛس ؽثىٗ  ٚ تٗ  تٛدٖ 2  دسرٗ  فشػي رادٖ  ّٔايذ. ايٓ ِيػثٛس

 .  ِتشاعت 4748  رادٖ  ّٔٛد. عٛي  اعتفادٖ

 3  دس عشي  رادٖ  ٚضؼيت

  تاؽذ وٗ ِي  افٍي  رادٖ  ِٛرٛد اداِٗ  تاؽذ. رادٖ ٘ىتاس ِي 788  عشي  ايٓ  ِغاصت

ِٛرٛد   عشي  دس ايٓ  ِغيش ٔفٛري  ٘يچ  رادٖ  رض ايٓ . تٗ اعت  داؽتٗ  اداِٗ عشس  اص اتتذاي

 . ِتش اعت 2898 رادٖ  ايٓ  تاؽذ. عٛي ّٔي
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 4  دس عشي  رادٖ  ٚضؼيت

  رــادٖ  فالــذ ٘ــش گٛٔــٗ  عــشي  تاؽــذ. ايــٓ ٘ىتــاس ِــي 1298  رٕگــً  ايــٓ  ِغــاصت

ً  تاؽـذ.  ( ِـي   فشػي -  )افٍي ٗ ِٛرـٛد    ٘ـاي  رـادٖ   ٚضـؼيت  1  ؽـّاسٖ   ؽـى   دس ِٕغمـ

 د٘ذ. ِي  سا ٔؾاْ  ِٛسد ِغاٌؼٗ

 

 سٚؽٙا  -  ب

   ِٛضٛػي  ٘اي ٔمؾٗ  تٙيٗ

  عاصِاْ 1: 58888  تا ِمياط  تٛپٛگشافي  ِٛسد ٔياص اص ٔمؾٗ  ٘اي ٔمؾٗ  تٙيٗ  تشاي

  تٙيٗ  تٗ  الذاَ Ilwis 2.2افضاس  ٔشَ  ٚ تا وّه  اعتفادٖ  پايٗ ٔمؾٗ  ػٕٛاْ تٗ  رغشافيايي

 گشديذ.   رادٖ  ؽثىٗ ّٔٛدْ  ٚ پيادٖ  عشاصي  ٛسد ٔياص رٙتِ  ٘اي ٔمؾٗ

  تاتٛرٗ  خان  ٚ ص٘ىؾي  ؽٕاعي ، صِيٓ ؽٕاعي ، خان ، ؽية ، رٙت ٘يذسٚگشافي  ٔمؾٗ

ٔيض تا   خان اعتضىاَ  ٔمؾٗ  ؽذ. دس ٔٙايت  تٙيٗ G.I.Sاص   ِٛرٛد ٚ اعتفادٖ  اعالػات  تٗ

ٚ   ، ضؼيف ِتٛعظ  تٕذي دس عثمٗ  (ٚص٘ىؾي  خان  تافت)  تٙيٗ ؽذٖ ٘اي ٔمؾٗ  تٍفيك

 (. Lofler، 1974ؽذ )  تٙيٗ  ضؼيف  خيٍي

 

 ِٛرٛد  ٘اي رادٖ  ٚ تضٍيً  تزضيٗ

  رادٖ  ؽثىٗ  ِىأي  ِٛلؼيت  ّٔٛدْ  ِؾخـ  ِٛرٛد، ضّٓ  ٚضؼيت  تشسعي  رٙت

  عٌٛي ُ تشسعي، تشاو  گشديذ. دس ايٓ  رادٖ  ؽثىٗ  ِؾخقات  تؼييٓ تٗ  ، الذاَ ٔمؾٗ  سٚي

اص   وٗ  تٕذي چٛتگيش( ٚ دسفذ ؽثىٗ  )فافٍٗ  ٚٔمً ٘ا، ِشصصًّ رادٖ  تيٓ  ، فضاي رادٖ

اص   تاؽذ تا اعتفادٖ ِي  رٕگٍي  ٘اي رادٖ ؽثىٗ  ٚ عشاصي  دس لضاٚت  ٚ اعاعي  ُِٙ  ػٛاًِ

 گشديذ:  صيش ِضاعثٗ  فشٌِٛٙاي
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R.D= ُِتش دس ٘ىتاس (    رادٖ  عٌٛي  تشاو ( 
S
L

DR . (1) 

L=  ِتش(  رادٖ  عٛي( 

S= ٘ىتاس(  رٕگً  ِغاصت( 

R.S= ٍِٗتش   تٗ چٛتگيش(  )ػشك  رادٖ  تيٓ  ِتٛعظ  فاف  
DR

SR
.

10000
. (2) 

T.S=ًِّتش  چٛتگيش ( تٗ  ) فافٍٗ  ٚ ٔمً  ِشص ص 
2
.

.
SR

ST  (3) 

 عغش پٛؽيذٖ ؽذٖ تٛعظ رادٖ )٘ىتاس(
 E (4)%ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = * 188

 وً عغش ِٕغمٗ )٘ىتاس(

 R.D.|%E (5)1سلُ تا وّٛٔذ 

  ِؾخـ 1  ؽّاسٖ  دس رذٚي  تٕذي ؽثىٗ  ِٛرٛد ٚ ِؾخقات  ٘اي رادٖ  ٚضؼيت

 . اعت  ؽذٖ

 

   پيؾٕٙادي  ِغيش٘اي

دس   رادٖ  ٔثٛدْ  د ٚ وافيِٛرٛ  ٘اي اص رادٖ  آِذٖ  تذعت  ٔتايذ  تشسعي  تٗ  تا تٛرٗ

، ٚ  ؽٕاعي  ، صِيٓ تٛپٛگشافي  ٚضؼيت  تٗ  ِٛسد ٔظش تا تٛرٗ  ِغيش٘اي  ِٛسد ِغاٌؼٗ  ِٕغمٗ

ِٛسد ٔظش دس   ٚ ِغيش٘اي  عشاصي  ، دس چٕذ ِشصٍٗ ؽٕاعي ٚرٕگً  رٕگٍذاسي  ا٘ذاف

 گشديذ.  پيادٖ  عثيؼت

                                                      
تٕذي( ِذٌي سا  % )دسفذ ؽثىEٗ)تشاوُ عٛي رادٖ( ٚ  .R.Dتا وّٛٔذ: تا اعتفادٖ اص دٚ ػاًِ  - 1

تٕذي  د٘ذ ٚ آْ ػثاستغت اص ؽثىٗ  پيؾٕٙاد ّٔٛد. ايٓ دٚ ػاًِ دس وٕاس ُ٘ ػذد تا وّٛٔذ سا ٔؾاْ ِي

 (.1367ٔيا،  ِٕاعثي وٗ تا وّتشيٓ تشاوُ تيؾتشيٓ پٛؽؼ سا تٗ رٕگً تذ٘ذ )سافت
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ٚ  1: 28888  ِميــاط  تــٗ  ٛايي٘ــ  اص ػىغــٙاي  تــا اعــتفادٖ  ِٕغمــٗ  ِمــذِاتي  ِغاٌؼــٗ

 . گشفت  ِٛرٛدفٛست  ٘اي ٔمؾٗ

  تٗ  ِيضاْ  تا ِٕضٕي 1: 18888  تاِمياط 1ٚ2ٚ3ٚ4  عشيٙاي  تشاي  تٛپٛگشافي  ٘اي ٔمؾٗ

،  عٕگي  ٔماط  ّٔٛدْ  ، ِؾخـ ٔمؾٗ  ِغيش سٚي  دس واس تؼييٓ  دلت  ِتشرٙت 18  فافٍٗ

اص   صذاالِىاْ  وٗ  ِٕفي  ارثاسي  ٔماط  ػٕٛاْ تٗ  ؽيٚ ٌغض  سأؾي ، تاتاللٙا ٚ ٔماط اي فخشٖ

 ٔؾٛد.  ػثٛس دادٖ  رادٖ  ٔماط  گٛٔٗ ايٓ

ؽذ، تا   ٘اتٙيٗ ياٌٙا ٚ دسٖ  پشاوٕؼ  ٔضٖٛ  ّٔٛدْ  ِٕظٛس ِؾخـ  تٗ  ٘يذسٚگشافي  ٔمؾٗ

  ديٛاسٖٚ   ِإٔذ پً  فٕي  اتٕيٗ  اصذاث  وّتش ٔياص تٗ  ػثٛس داد وٗ  سا اصِغيشي  رادٖ  تتٛاْ

 تاؽذ.  داؽتٗ

  سيضي تشٔاِٗ  رٙت  ٚ ٘يذسٌٚٛژي  ؽٕاعي  ، صِيٓ ، ص٘ىؾي ؽٕاعي خان  ٘اي ٔمؾٗ

ِٕظٛس   تٗ  دإِٗ  ٚ رٙت  ؽية  گشديذ ٚ ٔمؾٗ  تشسعي  رادٖ  ؽثىٗ ٚ عشاصي  ارشايي

  ٚ أتخاب  واتٍي  ٚ ٔيض واستشد عيغتّٙاي  ٚچٛتىؾي  افٍي  ٘اي ِغيش رادٖ  تيٕي پيؼ

 ؽذ.  تٙيٗ  رٕگً  تشداسي تٙشٖ  ِٕاعة  آالت يِٓاؽ

  اي تٛدٖ  صشوات  فؼاٌيت  تىتٛٔيىي  ػٛاًِ  تٛدْ  فؼاي  دٌيً  گغٍٙا تٗ  دس اعشاف  چْٛ

  ؽٛد، ٔمؾٗ ِي  رٕگً  ٚ تخشية  ٌغضػ  تاػج  رادٖ  اصذاث  ٚ دس ٔتيزٗ اعت  تيؾتش تٛدٖ

 .  لشاس گشفت  ٚ تشسعي  ِغاٌؼٗگغٍٙا ِٛسد   ِضً تؼييٓ  رٙت  ِٕغمٗ  ژئٌٛٛژيىي

  ِضغٛب  ٚٔيض تغتش رادٖ  عاصي صيشتٕا دس رادٖ  ػٕٛاْ  تٗ  خان  ايٕىٗ  تٗ  تا تٛرٗ

  أزاَ  دس آْ  ٚٔمً  ٚ صًّ  عاصي رادٖ  وٗ  دس ِٕاعمي  آْ  خقٛفيات  ؽٛد، ؽٕاخت ِي

  ٚٔمً  ٚ صًّ  پزيشي  اص ٔظش تشافيه  خان  ِىأيىي تاؽذ. ٚضؼيت ِي  ؽٛد ضشٚسي ِي

ٚ   آالت اص تشدد ِاؽيٓ  ٔاؽي  فؾاس٘اي گشدد، چْٛ  ِي  ِضغٛب  ُِٙ  اص ػٛاًِ  دس رٕگً

تأحيش لشاس خٛا٘ذ   ساتضت  ػٍّىشد آٔاْ  دس ٔٙايت  تٛدٖ  آْ  ِغتميًّا سٚي  رادٖ  تاسگضاسي

  عٗ  آْ ِىأيىي  ِؾخقات  تؼييٓ  ، تشاي خان  فضشايي  ٚ ؽٕاعايي  تشسعي  داد. ضّٓ



 (1) 11فقٍٕاِٗ پژٚ٘ؾي تضميمات رٕگً ٚ فٕٛتش ايشاْ ؽّاسٖ  

 

185 

 

  ِىأيه  ٚ آصِايؾٙاي  تشداؽت  ِٕغمٗ  اص وً  ّٔٛٔٗ  ٚ ٘ؾت  ِغيش ِختٍف  اص عٗ  ّٔٛٔٗ

 . اعت  ؽذٖ  اسائٗ 2  ؽّاسٖ  دس رذٚي  خان  ِىأيه  ٚضؼيت  گشديذ. ٔتايذ أزاَ  خان

  خان  ٚ حثات  پايذاسي  ٚضؼيت  ّٔٛدْ  ِؾخـ  رٙت  خان  اعتضىاَ  ٔمؾٗ  ّ٘چٕيٓ

 ؽذ.   تٙيٗ  سدِغاٌؼِٗٛ  دس ِٕغمٗ

  تا عثيؼت  ّ٘گاَ  ؽٕاعي رٕگً  ا٘ذاف  تٗ  تا تٛرٗ  ٚ سٚيؾگا٘ي  گيا٘ي  پٛؽؼ  ٔمؾٗ

ٔيض ِٛسد   ؽٕاعي ٚ رٕگً  تشداسي تٙشٖ  ػٍّيات  اص ِغيش٘ا دس ارشاي  تٙيٕٗ اعتفادٖ  رٙت

 .  لشاس گشفت  تشسعي

  دس عشيٙاي  ِغيش رادٖ  تؼييٓ  تٗ  الذاَ  ِشتٛعٗ  ٚ ِغاٌؼات  فٛق  ٘اي دادٖ  تشاعاط

  ٘اي رادٖ 2  ؽّاسٖ  گشديذ. ؽىً  ِشتٛعٗ  ٘اي ٔمؾٗ  ِغيش٘ا سٚي ِٛسد ٔظش ٚ تشعيُ

 د٘ذ. ِي  سا ٔؾاْ  ِٛرٛد ٚ پيؾٕٙادي

عيٍٛ  24/3  ِؼادي  دس رٕگً  سٚيؼ  ِيضاْ  ِٛسد ٔياص تش اعاط  آالت ِاؽيٓ  ِضاعثٗ

  تٛعظ  ٚ چٛب  تيٕٗ گشدٖ  صًّ  ِيضاْ  ( ٚ تش اعاط1378،  ٚؽٙشياسي  دس ٘ىتاس )ِيشتاديٓ

،  دس سٚص( )عثضأي  ِتش ِىؼة 28)  دس سٚص( ٚ تشاوتٛسوؾاٚسصي  ِتشِىؼة 38اعىيذس)

  تاس تٛعظ  صًّ  دس ِٛسدِتٛعظ  رٕگٍٙا ٚ ِشاتغ  عاصِاْ  ِغاٌؼات  ( ٚ ّ٘چٕي1378ٓ

  ( فٛست1366،  ِشاتغ رٕگٍٙا ٚ  دس سٚص )عاصِاْ  ِتشِىؼة 38  ِؼادي  واِيْٛ

 . اعت  ؽذٖ  دس ٔظش گشفتٗ  سٚص دس عاي 148  ٔيض دس ِٕغمٗ  ِغاػذ واسي  . فقً اعت گشفتٗ



 

 

 

 

  ِٛسد ِغاٌؼٗ  ِٛرٛد دس ِٕغمٗ  ٘اي رادٖ  ٚضؼيت  تشسعي -1  ؽّاسٖ  رذٚي

 

عشيٙاي ِٛسد 

 ِغاٌؼٗ

 

ِغاصت 

 )٘ىتاس(

  تٕذي ِؾخقات ؽثىٗ

عٛي رادٖ  ٔتايذ تشسعي

 ()ِتش

ِتٛعظ فافٍٗ 

 رادٖ )ِتش(

ِتٛعظ 

فافٍٗ صًّ 

 چٛب )ِتش(

تشاوُ عٌٛي 

رادٖ 

 )ِتش/٘ىتاس(

دسفذ 

 تٕذي ؽثىٗ

(%) 

 سلُ تاوّٛٔذ

(D/E%) 

تٕذي  تٕذي ٚ سلُ تاوّٛٔذ ؽثىٗ تاتٛرٗ تٗ تشاوُ ٚ دسفذ ؽثىٗ %9   /42 42 9 7/277 1111 11138 1236 1

 رادٖ ٔإِاعة اعت

تٕذي ٚ سلُ تاوّٛٔذ، پٛؽؼ رادٖ دس  تاتٛرٗ تٗ دسفذ ؽثىٗ %3/9   /58 41 88/7 41 88/7 317 1269 2

 ايٓ عشي ٔإِاعة اعت

تٕذي ٚ سلُ تاوّٛٔذ، پٛؽؼ رادٖ  تاتٛرٗ تٗ دسفذ ؽثىٗ %8/3   /11 11 8/3 9/657 6/2631 2668 788 3

 ٔإِاعة اعت

 فالذ رادٖ افٍي ٚ فشػي اعت. - - - - - - 1298 4

 ؽثىٗ تٕذي ٔإِاعة تٛدٖ تايذ واًِ گشدد. 4/7%   34 34 4/7 1/468 6/4817 21778 4881 وً ِٕغمٗ

 



 

 

 

  ٚ پيؾٕٙادي ِٛرٛد  ٘اي رادٖ  ٚضؼيت  تشسعي -2  ؽّاسٖ  رذٚي

 

عشي ِٛسد 

 ِغاٌؼٗ

 

ِغاصت 

 )٘ىتاس(

  تٕذي ِؾخقات ؽثىٗ

عٛي رادٖ  ٔتايذ تشسعي

 )ِتش(

ِتٛعظ 

فافٍٗ رادٖ 

 )ِتش(

ِتٛعظ 

فافٍٗ صًّ 

 )ِتش( چٛب

تشاوُ عٌٛي 

رادٖ 

 )ِتش/٘ىتاس(

دسفذ 

 تٕذي ؽثىٗ

(%) 

 سلُ تاوّٛٔذ

(D/E%) 

 تٕذي لاتً لثٛي اعت تاتٛرٗ تٗ سلُ تاوّٛٔذ دسفذ ؽثىٗ %7/13  /65 65 7/13 5/182 738 16891 1236 1

رادٖ تٕذي ٚ سلُ تاوّٛٔذ، پٛؽؼ  تاتٛرٗ تٗ دسفذ ؽثىٗ %3/15   73 73 3/15 25/162 653 13114 855 2

 تاؽذ. تٕذي تغياس خٛب ِي ٚ ؽثىٗ

تٕذي ٚ سلُ تاوّٛٔذ، پٛؽؼ  تاتٛرٗ تٗ دسفذ ؽثىٗ %6/21   /79 79 6/21 5/115 463 15119 788 3

 تاؽذ. تٕذي دس ايٓ عشي تغياس خٛب ِي ؽثىٗ

تٕذي ٚ سلُ تاوّٛٔذ، پٛؽؼ  تاتٛرٗ تٗ دسفذ ؽثىٗ %7/5   /34 34 69/5 439 5/1757 7335 1298 4

تٕذي واًِ ٔثٛدٖ تايغتي تٛعظ واتً ٘ٛايي تىّيً  ؽثىٗ

 گشدد.
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  ِٛسد ِغاٌؼٗ  دسِٕغمٗ  ٚ فشػي  افٍي  تٕذي ؽثىٗ  ِؾخقات - 3  ؽّاسٖ  رذٚي
عٛي رادٖ افٍي  عشي

 )ِتش(

عٛي رادٖ فشػي 

 )ِتش(

 تشاوُ رادٖ افٍي 

(%) 

 (%تشاوُ وً )

1 16891 5288 7/13 9/17 

2 13114 4488 3/15 5/28 

3 15119 4888 6/21 3/27 

4 7335 8488 7/5 2/12 

 9/77 9/56 22888 52459 رّغ وً

 

  1  دس عشي  تا ؽية  دس ساتغٗ  رادٖ  ٚضؼيت  تشسعي  ٔتايذ

  %( دس ؽية6/52)  ؽذٖ  تيٕي پيؼ  ٘اي رادٖ  اص عٛي  اص ٔيّي  تيؼ  عشي  دسايٓ

  ِغاتمت  ػشفٗ  تا ؽية  ٕٙاديپيؾ  ِغيش٘اي  عشاصي  تٕاتشايٓ أذ. ؽذٖ  ٚالغ  ِٕاعة

 % تا38  تا ؽية  ٘ااص ِٕاعك % راد1/28ٖعاصد.  ِي ساِٙيا  صِيٕي  چٛتىؾي  ، اِىاْ داؽتٗ

 (.4  ؽّاسٖ  )رذٚي  اعت  %ػثٛس ّٔٛد68ٖاص   تيؼ  تا ؽية  % اص ِٕاعك%3/19 ٚ 68

 

  1  دس عشي  خان  تا اعتضىاَ  دس ساتغٗ  رادٖ  ٚضؼيت  تشسعي  ٔتايذ

  ٘اي % رادٖ 7/81  د٘ذ وٗ ِي  ٔؾاْ  ؽذٖ  تيٕي  ِٛرٛد ٚ پيؼ  ٘اي رادٖ  مايغِٗ

  ػثٛس ّٔٛدٖ  ضؼيف  تا اعتضىاَ  %اص ِٕاعك 3/18ٚ   ِتٛعظ  تااعتضىاَ  ِٛرٛد اص ِٕاعك

ػثٛس   ضؼيف  تا اعتضىاَ  اص ِٕاعك  پيؾٕٙادي  ٘اي رادٖ %6/98  وٗ . دس فٛستي اعت

 .  اعت  ّٔٛدٖ

  2  دسعشي  رادٖ  تٕذي اصؽثىٗ  صافً  ٔتايذ

 :  اعت  آِذٖ  دعت  صيش تٗ  ٔتايذ  ِٛرٛد ٚ پيؾٕٙادي  ٘اي رادٖ  تٕذي ؽثىٗ  تا ِمايغٗ

  عٌٛي  . تشاوُ اعت  ِتش سعيذٖ 13114  ِتش تٗ 7988اص   ٚ فشػي  افٍي  ٘اي رادٖ  عٛي

%  66  % تٗ 58اص  تٕذي ِتش دس ٘ىتاس ٚ دسفذ ؽثىٗ 3/15  ِتشدس٘ىتاس تٗ 3/9اص   رادٖ
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  تشاوُ  تاؽذ، دس ٔتيزٗ ِتش ِي 4488  عشي  دسايٓ  فشػي  سا٘ٙاي  . عٛي اعت  سعيذٖ

  تاوّٛٔذ )رذٚي  سلُ  تٗ  تاؽذ.تاتٛرٗ ِتش دس ٘ىتاس ِي 5/28  ٚ فشػي  افٍي  تٕذي ؽثىٗ

 گشديذٖ  صافً ِٕاعة  ٚ پٛؽؼ  وافي  عشي  دسايٓ  رادٖ  تٕذي (، دسفذ ؽثى4ٗ  ؽّاسٖ

 . اعت 

 

   2  دس عشي  تا ؽية  دس ساتغٗ  رادٖ  ٚضؼيت  تشسعي  ٔتايذ

  ٚالغ 8-38%  تا ؽية  ٘ا دس ِٕاعك رادٖ  % اص عٛي4/59صذٚد   عشي  دسايٓ

% 4/25.  پزيشاعت اِىاْ  آعأي تٗ  تشداسي ٚ تٙشٖ  عاصي رادٖ ػٍّيات  أذ. تٕاتشايٓ گشديذٖ

  % ٚالغ68تيؾتشاص   تا ؽية  % دس ِٕاعك2/15ٚ 38-68%  تا ؽية  ٘ا دس ِٕاعك رادٖ

  تا ٚعايٍي  تايذ خاوثشداسي  عاصي رادٖ دس صِاْ  (، تٕاتشاي5ٓ  ؽّاسٖ  )رذٚي  اعت گشديذٖ

 گيشد.  أزاَ  تشافيىي  ػشك  ٚ تا صذالً  ِىأيىي  ِإٔذ تيً

 

  2  دس عشي  خان  تااعتضىاَ  دس ساتغٗ  رادٖ  ٚضؼيت  تشسعي  ٔتايذ

ِٛرٛد   ٘اي % راد5/59ٖ  د٘ذ وٗ ِي  ٔؾاْ  ؽذٖ  تيٕي ِٛرٛد ٚ پيؼ  ٘اي رادٖ  ِمايغٗ

  ػثٛس ّٔٛدٖ  ضؼيف  تا اعتضىاَ  % اص ِٕاعك5/48ٚ   ِتٛعظ  تااعتضىاَ  اص ِٕاعك

  تا خان  اص ِٕاعك  % آ5/55ْٚ   ِتٛعظ  اص ِٕاعك  پيؾٕٙادي ٘اي % راد5/44ٖ  وٗ دسفٛستي

تا   عاصي رادٖ  عشي  دس ايٓ  د٘ذ وٗ ِي  اِش ٔؾاْ  . ايٓ اعت  دٖػثٛس ّٔٛ  ضؼيف

 تاؽذ. سٚتشٚ ِي  خان  اعتضىاَ  ِضذٚديت

  تا اعتضىاَ  % آٔٙا دس خاوٙاي3/46  ِٛرٛد ٚ پيؾٕٙادي  ٘اي رادٖ  اص وً  ّ٘چٕيٓ

(. 6  ؽّاسٖ  أذ )رذٚي ؽذٖ  ٚالغ  ِتٛعظ  تا اعتضىاَ  دس خاوٙاي % آٔٙا7/53ٚ   ضؼيف

  ٘ا دس ػًّ رادٖ  اص ايٓ  أؾؼاب  اص عشيك  ٚفشػي  چٛتىؾي  ايزاد ِغيش٘اي  تٕاتشايٓ

  ِٕاعة  فقً  سػايت  تٗ  ِٕٛط  تشداسي ٚتٙشٖ  عاصي رادٖ  ٚ ػٍّيات  اعت  ِٛارٗ  تااؽىاي

 خٛا٘ذ تٛد.  واسي
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  3  دسعشي  رادٖ  تٕذي اصؽثىٗ  صافً  ٔتايذ

 : اعت  آِذٖ  دعت  صيش تٗ  ٔتايذ  ِٛرٛد ٚ پيؾٕٙادي  اي٘ رادٖ  تٕذي ؽثىٗ  تا ِمايغٗ

  عٌٛي  . تشاوُ اعت  ِتش سعيذٖ 15119  ِتش تٗ 2668اص   ٚ فشػي  افٍي  ٘اي رادٖ  عٛي

% 79  % ت11ٗاص  تٕذي ِتش دس ٘ىتاس ٚ دسفذ ؽثىٗ 6/21  ٘ىتاس تٗ دس ِتش 8/3اص   رادٖ

ٚ   افٍي  تٕذي ِتش ٚ دسفذ ؽثىٗ 4888  يعش  دسايٓ  فشػي  سا٘ٙاي  . عٛي اعت  سعيذٖ

 (.4  ؽّاسٖ  تاؽذ )رذٚي ِتش دس ٘ىتاس ِي 3/27  فشػي

 

  3  دس عشي  تا ؽية  دس ساتغٗ  رادٖ  ٚضؼيت  تشسعي  ٔتايذ

لشاس داسٔذ،  8-38%  تا ؽية  ٘ا دس ِٕاعك رادٖ  % اصعٛي9/38صذٚد   عشي  دسايٓ

 (.5  ؽّاسٖ  )رذٚي  پزيشاعت اِىاْ  آعأي تٗ  داسيتش ٚ تٙشٖ  عاصي رادٖ ػٍّيات  تٕاتشايٓ

% 68تيؾتشاص   تا ؽية  % دس ِٕاعك5/24ٚ  38-68%  تا ؽية  ٘ا دس ِٕاعك % رادٖ 6/44

  ِإٔذ تيً  تايذ تا ٚعايٍي  ، خاوثشداسي عاصي رادٖ  دس صِاْ  أذ،تٕاتشايٓ گشديذٖ  ٚالغ

 د.ؽٛ  أزاَ تشافيىي  ػشك  ٚ تا صذالً  ِىأيىي

 

  ؽية  تٕذي عثمٗ  تشاعاط  پيؾٕٙادي  ٘اي رادٖ  دسفذ تشاوّي - 4  ؽّاسٖ  رذٚي
عثمات ؽية 

 (%ِٕغمٗ )

 1رادٖ دس عشي 

(%) 

 2رادٖ دس عشي 

(%) 

 3رادٖ دس عشي 

(%) 

 4رادٖ دس عشي 

(%) 

38-8 6/52 4/59 9/38 4/18 

68-38 1/28 4/25 6/44 8/52 

68> 3/19 2/15 5/24 8/28 
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  خان  اعتضىاَ  تٕذي عثمٗ  تشاعاط  پيؾٕٙادي  ٘اي رادٖ  دسفذ تشاوّي - 5  ؽّاسٖ  رذٚي
 اعتضىاَ خان

(%) 
 1رادٖ دس عشي 

(%) 
 2رادٖ دس عشي 

(%) 
 3رادٖ دس عشي 

(%) 
 4رادٖ دس عشي 

(%) 
 5/21 8 8 6/8 خيٍي ضؼيف
 9/62 6/37 3/46 9/11 ضؼيف
 6/15 4/62 7/53 5/87 ِتٛعظ

 

  3  دس عشي  خان  تااعتضىاَ  دس ساتغٗ  رادٖ  ٚضؼيت  يتشسع  ٔتايذ

ِٛرٛد   ٘اي % رادٖ 188  د٘ذ وٗ ِي  ٔؾاْ  ؽذٖ  تيٕي ِٛرٛد ٚ پيؼ  ٘اي رادٖ  ِمايغٗ

اص   پيؾٕٙادي  ٘اي % رادٖ 6/45  وٗ ، دس فٛستي ػثٛس ّٔٛدٖ  ِتٛعظ  تااعتضىاَ  اص ِٕاعك

  ػثٛس ّٔٛدٖ  ضؼيف  تا خان  % اص ِٕاعك 4/54ٚ   ِتٛعظ  تااعتضىاَ  خان  داساي  ِٕاعك

  تا ِضذٚديت  عشي  دس ايٓ  چٛتىؾي  ٘اي رادٖ اصذاث  د٘ذ وٗ ِي  اِش ٔؾاْ  . ايٓ اعت

 تاؽذ. سٚتشٚ ِي  خان  اعتضىاَ

  تا اعتضىاَ  % دس خاوٙاي 6/37  ِٛرٛد ٚ پيؾٕٙادي  ٘اي رادٖ  اص وً  ّ٘چٕيٓ

 (.5  ؽّاسٖ  أذ )رذٚي ؽذٖ  ٚالغ  ِتٛعظ  ضىاَتا اعت  % دسخاوٙاي4/62ٚ   ضؼيف
 

  4  دسعشي  رادٖ  تٕذي اصؽثىٗ  صافً  ٔتايذ

ــٓ ــشي  دس اي ــادٖ  ع ــتٗ  اي ر ــٛد ٔذاؽ ــت  ٚر ــاتشايٓ اع ــادٖ  ، تٕ ــاي ر ــٕٙادي  ٘   پيؾ

 تاؽذ: صيش ِي  ؽشس  تٗ  رادٖ  تٕذي اص ؽثىٗ صافً  . ٔتايذ اعت ؽذٖ  عشاصي

  ٘اي رادٖ  عٌٛي  ِتش، تشاوُ 8488  فشػي  ِتش ٚ سا٘ٙاي 7335  افٍي  ٘اي رادٖ  عٛي

تاوّٛٔذ   سلُ  تٗ  تاؽذ. تا تٛرٗ % ِي 34  تٕذي ِتشدس ٘ىتاس ٚ دسفذ ؽثىٗ 7/5  افٍي

تاؽذ.  ّٔي  وافي  عشي  دس ايٓ  رادٖ  ٚ پٛؽؼ  افٍي  تٕذي (، دسفذؽثى2ٗ  ؽّاسٖ  )رذٚي

  عشاصي  تٗ  الذاَ  رٕگً  تيؾتشتٗ  دعتشعي  ،رٙت افٍي  ٘اي رادٖ  تشاوُ  وّي  دٌيً تٗ

ِتش دس  2/12  تٗ  رٕگٍي  ٘اي رادٖ ؽثىٗ  تشاوُ  فٛست  گشديذ. دس ايٓ  فشػي  تٕذي ؽثىٗ
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  رادٖ  تشاوُ  ِٕغمٗ تٛپٛگشافي  ٚضؼيت  تٗ  (. تا تٛر3ٗ  ؽّاسٖ  )رذٚي  اعت  ٘ىتاس سعيذٖ

 ّٔٛد.  اعتفادٖ  ٘ٛايي  واتً  اص عيغتُ  تايغتي  وافي  پٛؽؼ  ٚ رٙت  تٛدٖ  ٔغثتًا ِٕاعة
 

 4  دس عشي  تا ؽية  دس ساتغٗ  رادٖ  ٚضؼيت  تشسعي  ٔتايذ

أذ،  گشديذٖ  ٚالغ 8-38%  تا ؽية  ٘ا دس ِٕاعك رادٖ  %اصعٛي 4/18صذٚد   عشي  دسايٓ

 (.4  ؽّاسٖ  )رذٚي  پزيشاعت اِىاْ  آعأي تٗ  تشداسي ٚ تٙشٖ  عاصي رادٖ ػٍّيات  تٕاتشايٓ

  تا ؽية  % دس ِٕاعك8/28ٚ صذٚد  38-68%  تا ؽية  ٘ا دس ِٕاعك % راد8/52ٖ
  تا ٚعايٍي  تايذ خاوثشداسي  عاصي رادٖ  دس صِاْ  أذ، تٕاتشايٓ گشديذٖ % ٚالغ68تيؾتشاص 
 گيشد.   أزاَ  تشافيىي ػشك  ٚ تا صذالً  ِىأيىي  ِإٔذ تيً

 
 4  دس عشي  خان  تااعتضىاَ ٗ دس ساتغ  رادٖ  ٚضؼيت  تشسعي  ٔتايذ

  اص ِٕاعك  پيؾٕٙادي  ٘اي % راد6/15ٖ  د٘ذ وٗ  ِي  اص تشسعيٙا ٔؾاْ  صافً  ٔتايذ
  ضؼيف  خيٍي  تااعتضىاَ  خان  داساي  وٗ  % آٔٙا اص ٔماعي5/21ٚ  ِتٛعظ  تااعتضىاَ

 (.5  ّاسٖؽ  أذ)رذٚي ػثٛس ّٔٛدٖ  ضؼيف  تااعتضىاَ  % آٔٙااص ِٕاعك9/62تاؽٕذ ٚ  ِي
 

   خان  ِىأيه  ياٙاصآصِايؾ  صافً  ٔتايذ

ٚ   وُ  خّيشي  تا خافيت  سيضدأٗ  اغٍة  ِٕغمٗ  خان  آِذٖ  تذعت  ٔتايذ  تشاعاط
  ٚ سعٛتت  ، دس احش تاسٔذگي سط  ِيضاْ  تاال تٛدْ  ػٍت  تاؽذ. تٗ ِي عٕگيٓ  تافت  داساي

خٛد سا   ٚ پايذاسي  سعيذٖ  صذ سٚأي  تٗ  وافي  ٚرٛدآب  ٚ دس فٛست  ؽذٖ  عشيؼًا اؽثاع
  ِٕغمٗ  خان  صذٚد آتشتشگ  آِذٖ تؼًّ  آصِايؾٙاي  تٗ  تا تٛرٗ  د٘ذ. ّ٘چٕيٓ ِي  اص دعت

  داساي  خان  (،تٕاتشاي6ٓ  ؽّاسٖ  )رذٚي تٛدٖ 38اص   تيؼ  صذ سٚأي  داساي  ِٛسد ِغاٌؼٗ
خٛا٘ذ  ِضذٚديت  تاػج  آالت اص ِاؽيٓ ٖ اعتفاد  اِش دس صِاْ  تاؽذ. ايٓ صياد ِي  چغثٕذگي
ػثٛس ٚ ِشٚس   لاتٍيت  د٘ذ وٗ ِي  ٔؾاْ  تش ٚ خؾه  C.B.R آصِٛٔٙاي  تيٓ  ؽذ. ِمايغٗ

  صاٌت  ػٕٛاْ تٗ  عاصي اِش دس رادٖ  آيذ. ايٓ ِي  پاييٓ  عشػت  تٗ  آب  تارزب  خان  ايٓ
 ؽٛد ِي  تٍمي  ٔاِغٍٛب



 

 

 

 ٘اي پيؾٕٙادي ِايؾٙاي ِىأيه خان ِغيش رادٖخالفٗ ٔتايذ آص -6  ؽّاسٖ  رذٚي
دسفذ  تشسعي ٚضؼيت خان

سعٛتت 

 خان

تٛسَ خان 
gr/cm3 

لاتٍيت 

تاستشي 
C.B.R 

ؽاخـ 

خّيشي 
IP% 

صذ 

 %PLخّيشي

صذ 

 %LLسٚأي

تٕذي  عثمٗ

خان 
VSCS 

ػّك 

تشداؽت 
m 

ؽّاسٖ 

ّٗٔٛٔ 

داس، ّ٘شاٖ تا دأٗ، تا  الي ؽٓ

صذ سٚأي تاال، دإِٗ خّيشي 
اي سٚؽٓ تاصسد،  لٖٙٛ ِتٛعظ،

خان ٔاپايذاس ٌٚي لاتً تخثيت: 
ػٕٛاْ  تٛاْ تٗ تا اصتياط ِي

 صيشعاصي اعتفادٖ ّٔٛد

25 5/1-9/8 8-3 7 49 56 GM 5/1-3/8 1 

داس، خان سيضدأٗ، تا  الي سط

اي تيشٖ،  صذ خّيشي تاال، لٖٙٛ

تٛاْ  خان ٔاپايذاس: اص آْ ّٔي
ػٕٛاْ ِقاٌش صيشعاصي  تٗ

اعتفادٖ ّٔٛد، لاتٍيت تاستشي 
 تاؽذ خان تغياس تذ تاتذ ِي

27 75/1-87/1 5/4-2 14 44 58 MH - 2 

سط، خان سيضدأٗ، ّ٘شاٖ   الي
اي، تا صذ  سيضٖ، لٖٙٛ تا عٕگ

خّيشي تاال، پايذاسي صِيٓ 

تشاي صيشپي خيٍي تذ: اص آْ 

ػٕٛاْ ِقاٌش  تٛاْ تٗ ّٔي

 ادٖ ّٔٛدصيشعاصي اعتف

38 64/1-19/1 5-3 9 42 51 MH - 3 
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   تشداسي تٙشٖ  آالت ِاؽيٓ  ِؤحش دس تؼييٓ  ػٛاًِ

  تشداسي تٙشٖ  ِٕاعة  آالت ٚ ِاؽيٓ  ِٕغمٗ  اص تشسعيٙاي تذعت آِذٖ  ٔتايذ  تٗ  تا تٛرٗ

ٚ ٘ٛا ٚ   ، آب ، تٛپٛگشافي خان ، اعتضىاَ ؽية ػٛاًِ تايذ اؽاسٖ ّٔٛد وٗ ٚٔمً ٚ صًّ

 ِؤحشٔذ.  آالت ِاؽيٓ  ، دس تؼييٓ چٛب  خشٚد  تىٕيىٙاي

   آالت ِاؽيٓ  دس أتخاب  ؽية  تأحيش ػاًِ

تشاوتٛس٘ا ٚ   ٚيژٖٗ ت  تشداسي تٙشٖ  آالت ِاؽيٓ  ٚ فؼاٌيت  ييدس واسا  ُِٙ  اص ػٛاًِ  ؽية

  ، ِتفاٚت چٛتىؾي  آالت ػٍّىشد ِاؽيٓ  چگٛٔگي  ِختٍف  . دسؽيثٙاي اعت اعىيذس٘ا

  ِٕغمٗ  تا ؽية  ِتٕاعة  آالت صذاوخش، ِاؽيٓ  تاصد٘ي  ِٕظٛس وغة  تٗ  تاؽذ، تٕاتشايٓ ِي

  صشوت  صيشا دسِٛلغ  ،اصاعىيذس ِمذٚس ٔيغت  تاال اعتفادٖ  ؽٛد. دس ؽيثٙاي ِي  أتخاب

  خان  واس خغش فشعايؼ دس احش اداِٗ  ؽٛد وٗ ايزاد ِي  رٕگً  دس خان  آٔٙا ؽياس٘ايي

تٛإٔذ  ِي  رٙات  % دس تّا18َ  تاؽذ. اعىيذس ٚ فٛسٚاسدس تا ؽية ِي  يصتّ  رٕگً

عٛس  تٗ  وٗ  وؾي  چٛب  دسفذ تايذ دس ِغيش٘اي 58تا 38  تيٓ  وٕٕذ ٚ دس ؽيثٙاي  صشوت

  ػٍّيات  تشاي  اساضي  ؽية 7  ؽّاسٖ  ّٔايٕذ. رذٚي  ؽٛٔذ صشوت  ايزاد ِي ِٛسب

  آالت ِاؽيٓ  ٔٛع 8  ؽّاسٖ  ٚ اعىيذس، ٚ رذٚي  وؾاٚسصي  تشاوتٛس٘اي تٛعظ  وؾي چٛب

 د٘ذ. ِي  ٔؾاْ  ِختٍف  آٔٙا سا دس ؽيثٙاي  رايي راتٗ  ٚ لذست  رٕگً  تشداسي تٙشٖ

 تشداسي تٙشٖ  آالت ِاؽيٓ  أتخاب  رٙت  ؽية  ِضذٚدٖ - 7  ؽّاسٖ  رذٚي

( Heinrich ،1987) 
  ِاؽيٓ  ٔٛع ؽية  ِضذٚدٖ

  صيتشاوتٛس وؾاٚس 28 – %25 

 اعىيذس٘ا 35 – %48 

  العتيىي  چشط  اعىيذس٘اي 48 – %58 

  صٔزيشي  چشط  اعىيذس٘اي 48 – %58 
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  ِختٍف  آٔٙا دس ؽيثٙاي  رايي  راتٗ  ٚ لذست  تشداسي تٙشٖ  ػٍّىشد ِاؽيٕٙاي - 8  ؽّاسٖ  رذٚي

  وؾٕذٖ  ٚعيٍٗ  ٔٛع  ؽية  والعٗ
  واس ِاؽيٓ  ٔضٖٛ

 
%18 -8 

 
  رٙات  دس تّاَ  صشوت  چٛتىؾي  ٚاسدس،تشاوتٛس٘اياعىيذس،فٛس

%28-18 

 
  چٛتىؾي  اعىيذس،فٛسٚاسدس،تشاوتٛس٘اي

ِغيش   سٚي  ؽية  دس رٙت  صشوت

  چٛتىؾي

%38-28 

 

  اعىيذس يا تشاوتٛس چٛتىؾي

 
  ؽية  دس رٙت  صشوت

%58-38 

 

  اعىيذس يا تشاوتٛس چٛتىؾي

 

  دس دإِٗ  ِٛسب  فٛست  تٗ  صشوت

  چٛتىؾي يش رادٖدسِغ

  واتٍي  ٚعايً < %58
تاال   تٗ  ِغتميُ  فٛست  تٗ  صشوت

  دإِٗ  يا پاييٓ

 

   آالت ِاؽيٓ  دس أتخاب  خان  اعتضىاَ  تأحيش ػاًِ

  ٔٛع  تؼييٓ  ٚ دس ٔتيزٗ  چٛتىؾي  ٘اي ِغيش رادٖ  دس عشاصي  خان  اعتضىاَ

دس   ٚ سٚعاصي  صيشعاصي  ػٍّيات  ارشاي  ػذَ  تٗ  داسد. تاتٛرٗ اعاعي  ٔمؼ  آالت ِاؽيٓ

ٚ دس   لشاس گشفتٗ  آالت ِاؽيٓ  ِغتميّا"دس ِؼشك عثيؼي  ، خان چٛتىؾي  ِغيش٘اي

 ؽٛد. ِي  غيشِّىٓ  آالت اصِاؽيٓ  اعتفادٖ  ، اِىاْ ِٕاعة  اعتضىاَ  ٔذاؽتٓ  فٛست

ايزاد ِغيش   اراصٖ  خان  اص عشيٙا اعتضىاَ  دس تؼضي  آِذٖ  تؼًّ  تشسعيٙاي  تٗ  تاتٛرٗ

  ّٔٛد. دس ٔتيزٗ  اعتفادٖ  صِيٕي  وؾٕذٖ  آالت اص ِاؽيٓ  تٛاْ ّٔي  ، تٕاتشايٓ سأذادٖ چٛتىؾي

  آالت ِاؽيٓ  دس أتخاب  وٕٕذٖ  تؼييٓ  ٔمؼ  ػاًِ  ، ايٓ دس رٕگً ِٕاعة  ؽية  تا داؽتٓ

 . خٛا٘ذ داؽت  تشداسي تٙشٖ



 آالت ِٕاعة دس رٕگً تضميماتي ٚاص عشاصي ؽثىٗ صًّ ٚ ٔمً ٚ تؼييٓ ِاؽيٓ

 

116 

 

   آالت يٓاص ِاؽ  دس اعتفادٖ  رٛي  تأحيش ػٛاًِ

اص   تشداسي تٙشٖ  آالت ِاؽيٓ  تش واسايي  تأحيش ِٕفي  تاسٔذگي  خقٛؿ  تٗ  رٛي  ػٛاًِ

  اغٍة  ، خان ِٛسد ِغاٌؼٗ  ِٕغمٗ  خان  ِىأيه  آصِايؾٙاي  ٔتايذ تٗ  داسد.تاتٛرٗ  رٕگً

  سايدا  ِٕغمٗ  خان  تاؽذ، تٕاتشايٓ ( ِي35اص  تاال )تيؼ  صذ سٚأي  سيض ٚ داساي  دأٗ

سٚتشٚ   سا تا ِؾىً  چٛتىؾي آالت  اص ِاؽيٓ  اعتفادٖ  وٗ  عٛسي  ، تٗ صياد تٛدٖ  چغثٕذگي

اص   )تيؼ  دسخان صياد سط  ِيضاْ  تٗ  ؽٛد. تاتٛرٗ ِي  آٔاْ  تاصد٘ي  وا٘ؼ  ٚ تاػج  عاختٗ

ؽٛد،  ِي  خؾه  وٕذي ٚ تٗ  ؽذٖ  ِتٛسَ  آب  دس احش رزب  تاسٔذگي  %(، ٕ٘گا15َ

 گيشد. ِي  فٛست  عختي  تٗ  آالت تشدد ِاؽيٓ يٓتٕاتشا

  ؽذيذًاوا٘ؼ  (، دس احش سعٛتت2-8)   تٛدٖ  ( تغياسوC.B.Rُ) خان  تاستشي  لذست

  ػّيك  ايزاد ؽياس٘اي  خاوٙا تاػج  ايٓ  دس سٚي  چٛتىؾي  آالت ِاؽيٓ ياتذ. صشوت ِي

 . خٛا٘ذ داؽت  دٔثاي  تٗسا   ٚ فشػي  چٛتىؾي  ٘اي رادٖ ، تخشية ٚ دس اداِٗ  گشديذٖ

  خؾىي  ضشية  تٗ  گزاسٔذ. تاتٛرٗ ٔيض احش ِي  ِغاػذ واسي  تش صِاْ  رٛي  ػٛاًِ

  ، تٕاتشايٓ اعت  آِذٖ  سٚص تذعت 148  ِغاػذ واسي  گشديذ، فقً ِضاعثٗ  وٗ  ِٕغمٗ

سٚص٘ا   ايٓ  تٗ  تغتگي  چٛتىؾي  ٘اي اص رادٖ  ٚاعتفادٖ  ٚ ٔيض عاخت  آالت واستشد ِاؽيٓ

 داسد. 

 

   ِٕاعة  آالت ِاؽيٓ  تؼييٓ

ٗ   تا تٛرٗ ً   اص تشسعـي   آِـذٖ   تذعـت   ٔتـايذ   تـ ٓ   ِـؤحش دس أتخـاب    ػٛاِـ   آالت ِاؽـي

ٚ   چٛتىؾـي   ٘ـاي  ٚ رـادٖ   ، فشػـي  افـٍي   ٘ـاي  رـادٖ   ٚتيـ    ، ٚضؼيت ٚ ػٍّىشد آٔاْ

 تاؽذ: صيش ِي  ؽشس  تٗ  دس ٘شعشي  آالت ِاؽيٓ  ، ٔٛع عاالٔٗ  تشداؽت  ٔيض ِيضاْ

  1  دس عشي  آالت  ِاؽيٓ  تؼييٓ

اص اعىيذس   اعتفادٖ  ، اِىاْ اص ػشفٗ  اص ٔيّي  دس تيؼ  ؽية  تٕذي عثمٗ  تٗ  تا تٛرٗ

  ٚرٛد داسد. ّ٘چٕيٓ  آالت چٛب  صًّ  رٙت  وؾاٚسصي  ٚتشاوتٛس٘اي  العتيىي  چشط
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  اص اعىيذس چشط  تٛاْ ذ ِيدسف 38اص   تيؼ  ؽية داسا تٛدْ  دٌيً  تٗ  % اص ػشف28ٗدس 

% تايذ اص 68اص   تيؼ  ؽية  دٌيً ٘اتٗ % دسفذ اصػشفٗ 19عٛد تشد ٚ تٕٙا دس   صٔزيشي

  آالت ِاؽيٓ  تٛعظ  اعتفادٖ لاتً  % ػشف81ٗ  ؽٛد. تٕاتشايٓ  اعتفادٖ  يي٘ٛا  ٘اي واتً

 تاؽذ. ِي  صِيٕي  وؾٕذٖ

  )واتً  ٘ٛايي  اص واتٍٙاي  صًّ  ( ٚ رٙت )فشػي  چٛتىؾي  ِغيش٘اي  تٗ  تا تٛرٗ

 تاؽذ. ِٛسد ٔياص ِي  دعتگاٖ 1تؼذاد   ِتش تٗ 1888صذٚد  ( تا تشد ِتضشن  وشيٓ

اص   اعتفادٖ  تاؽذ. تٕاتشايٓ ِي  ِتٛعظ  % اعتضىاَ 4/81  داساي  عشي  ، ايٓ اص ٔظش خان

  اص ٔظش اعتضىاَ  دسفذ اص ػشفٗ 6/18تاؽذ ٚ  پزيش ِي اِىاْ  صِيٕي  ٚٔمً صًّ  ِاؽيٕٙاي

  واتً  اصعيغتُ  تااعتفادٖ  چٛتىؾي  ػٍّيات  تايغتي  ِضذٚدٖ  دس آْ  وٗ  تٛدٖ  ضؼيف  خان

  إٓ٘گي  ُ٘  خان  ٚاعتضىاَ  ؽية  ػاًِ  تيٓ  عشي دسايٓ  ؽٛد. تٕاتشايٓ  أزاَ  ٘ٛايي

 ٚرٛد داسد.

اص   آالت چٛب  تشداؽت  ، ِيضاْ اعت ٔؾذٖ  تٙيٗ  رٕگٍذاسي  عشس  دسِٕغمٗ  ايٕىٗ  ٔظشتٗ

  آالت صيش تؼذاد ِاؽيٓ  ٘اي دادٖ  تٗ  تاؽذ. تاتٛرٗ ّٔي  ( ِؾخـ تشداؽت )اِىاْ  رٕگً

 :  اعت  ؽذٖ ِضاعثٗ  عشي  ِٛسد ٔياص دس ايٓ

 تاؽذ. عيٍٛ دس ٘ىتاس ِي 24/3  رٕگً  عاالٔٗ  ِتٛعظ  سٚيؼ

  ىتـــاس آْ٘ 836ٚ   صفـــاظتي  ٘ىتـــاس آْ 488  ٘ىتاسوـــٗ 1236  عـــشي  ِغـــاصت

 تاؽذ. واس ِي  لاتً

  تٛعظ  ٘يضِي  آالت ٚ چٛب  ِتشِىؼة 38اعىيذس   تٛعظ  تيٕٗ گشدٖ  صًّ  ِيضاْ

 تاؽذ. دس سٚص ِي  ِتشِىؼة 28، تشاوتٛس وؾاٚسصي

 تاؽذ. دس سٚص ِي  ِتش ِىؼة 38  واِيْٛ  تاس تٛعظ  صًّ  ِتٛعظ

 تاؽذ.   سٚص ِي 148  ِٛسد ِغاٌؼٗ  دس ِٕغمٗ  ِغاػذ واسي  فقً

ْ   تٕاتشايٓ ْ    تشداؽـت   اگش ِيـضا ٗ   سٚيـؼ   سا تشاتـش ِيـضا ُ   فـشك   عـاٌيأ ِمـذاس    ّٔـايي

 تا:  تٌٛيذ تشاتشاعت
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 24/3*836=6/2788 عيٍٛ دس ٘ىتاس 

 6/2788*85/8=3/2382 دس ٘ىتاس  ِتشِىؼة 

  ، ِيضاْ ٘يضِي  فٛست % ت48ٗٚ  فٕؼتي  فٛست  تٗ  آالت % چٛب68  تا دسٔظش گشفتٓ

 تا:  تشاتش اعت تٌٛيذ

  3/2382% *68= 4/1381  (  )فٕؼتي  تيٕٗ  گشدٖ  ِتشِىؼة 

 3/2382%* 48=9/928 ٘يضِي  چٛب  ِتشِىؼة

 اص:  اعت  ػثاست  ِاؽيٓ  ٘ش دعتگاٖ  ، سٚص واس تشاي تٌٛيذ سٚصأٗ  تٗ  تاتٛرٗ

 38:4/1381=46 اعىيذس  يىذعتگاٖ  سٚص واس تشاي

 28:9/928=46  ٛس وؾاٚسصيتشاوت  يىذعتگاٖ  سٚص واس تشاي

 38:3/2382=77 واِيْٛ  يىذعتگاٖ  سٚص واس تشاي

 تا:  تشاتش اعت  ، تٌٛيذ سٚصأٗ ِغاػذ واسي  فقً  تادس ٔظش گشفتٓ

 148:4/1381= 9/9 دس سٚص  فٕؼتي  تٌٛيذ چٛب  ِتشِىؼة

 148:9/928= 6/6  دس سٚص  ٘يضِي  تٌٛيذ چٛب  ِتشِىؼة

دس سٚص،   اعىيذس ٚ تشاوتٛس وؾاٚسصي  تٛعظ  تيٕٗ  گشدٖ  ًّص  ِيضاْ  تا دس ٔظش گشفتٓ

 38:9/9= 3/8 تا:اعىيذس ِٛسد ٔياص دس سٚص  تشاتشاعت  آالت تؼذاد ِاؽيٓ

 28:6/6= 3/8  ِٛسد ٔياص دس سٚص  تشاوتٛس وؾاٚسصي 

تشاتش   عشي  ، تؼذاد ِٛسدٔياص دس ايٓ واِيْٛ  تٛعظ  چٛب  صًّ  ِتٛعظ  تٗ  تا تٛرٗ

 ا:ت  اعت

 148:3/2382=4/16  دس سٚص  تٌٛيذ چٛب  ِتشِىؼة 

 38:4/16=5/8  ِٛسد ٔياص دس سٚص  تؼذاد واِيْٛ 
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  2  دس عشي  آالت ِاؽيٓ  تؼييٓ

  تاايزاد ِغيش٘اي  وٗ  اعت  ِتؼادي  ؽية  داساي  % اص ػشف68ٗصذٚد   عشي  دس ايٓ

  تشداسي تٙشٖ  لاتً  العتيىي  اعىيذس چشط  تٛعظ  رادٖ  ؽثىٗ  ٚضؼيت تٗ  تاتٛرٗ  چٛتىؾي

  ايزاد ِغيش٘اي  دسفٛست  وٗ  اعت 38-68%  ؽية داساي  % اصػشف25ٗتاؽذ.  ِي

  ساتٛعؼٗ  تشداسي تٛأذ تٙشٖ ِي  خان اعتضىاَ  تٗ  ، تاتٛرٗ ِٛسب  فٛست  تٗ  چٛتىؾي

ٚاعىيذس،   واتً  تٍفيمي اصعيغتُ  تا اعتفادٖ  تٛاْ ِي  ٚاعتضىاَ  ؽية  ػاًِ  تٗ  د٘ذ. تاتٛرٗ

 ّٔٛد.  ساخاسد  آالت چٛب

  واتً  عيغتُ  تٛعظ  ِٕاعك  تاؽذ.ايٓ % ِي68اص   تيؼ  ؽية  داساي  % اص ػشف15ٗ

  ِتٛعظ  اعتضىاَ  داساي  % ػشف54ٗ  خان  تاؽٕذ.اصٔظش اعتضىاَ ِي  دعتشط  لاتً  ٘ٛايي

  % اصٔظش ؽية85  د ِغاٌؼِٗٛس  دس عشي  تاؽذ. تٕاتشايٓ ِي  ضؼيف  اعتضىاَ  % داساي46ٚ 

  ػٍّيات  رٙت  صِيٕي  وؾٕذٖ  آالت واس تا ِاؽيٓ  لاتً  خان  % اص ٔظش اعتضىا54َٚ 

د٘ذ  سا ِي  صِيٕي چٛتىؾي  اراصٖ  ؽية  وٗ  دس ٔماعي  تاؽذ. دس ٔتيزٗ ِي  تشداسي تٙشٖ

 ؽٛد. ِي  چٛتىؾي  اص ايزاد ِغيش٘اي  ِأغ  خان  اعتضىاَ  ِضذٚديت

 صيش خٛا٘ذ تٛد:  ؽشس تٗ  عشي  ايٓ  تشاي  ِٕاعة  آالت اؽيٓتؼذاد ِ

  عيٍٛ دس ٘ىتاس، صًّ 24/3  عاالٔٗ  سٚيؼ  ٘ىتاس، ِيضاْ 855  عشي  ايٓ  ِغاصت

  تشاوتٛس وؾاٚسصي  تٛعظ  ٘يضِي  آالت ٚ چٛب  ِتشِىؼة 38اعىيذس   تٛعظ  تيٕٗ گشدٖ

  تاؽذ. فقً دس سٚص ِي  ِتش ِىؼة 38  واِيْٛ  تٛعظ چٛب  صًّ  ٚ ِيضاْ  ِتشِىؼة 28

 . سٚص اعت 148  ِٛسد ِغاٌؼٗ  دس ِٕغمٗ  ِغاػذ واسي

ْ   تٕاتشايٓ ْ    تشداؽـت   اگش ِيـضا ٗ   سٚيـؼ   سا تشاتـش ِيـضا ِمـذاس    يُئّـا   فـشك   عـاٌيأ

 تا:  تٌٛيذ تشاتشاعت

 24/3*855=2/2778  عيٍٛ دس ٘ىتاس     

 2/2778*85/8=7/2354   دس ٘ىتاس     ِتشِىؼة 
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  ، ِيضاْ ٘يضِي  فٛست  % ت48ٗٚ  فٕؼتي  فٛست  تٗ  آالت % چٛب68  تا دسٔظش گشفتٓ

 تا:  تٌٛيذ تشاتش اعت

  7/2354% *68= 8/1412  (  )فٕؼتي  تيٕٗ گشدٖ  ِتشِىؼة 

 7/2354%* 48= 9/941   ٘يضِي  ِتشِىؼة

 اص:  اعت  ػثاست  ِاؽيٓ  ٘ش دعتگاٖ  ، سٚص واس تشاي تٌٛيذ سٚصأٗ  تٗ  تاتٛرٗ

 38:4/8/1412=47اعىيذس                   يىذعتگاٖ  سٚص واس تشاي

 28:9/941=47          تشاوتٛس وؾاٚسصي  يىذعتگاٖ  سٚص واس تشاي

 38:7/2354=78                         واِيْٛ  يىذعتگاٖ  سٚص واس تشاي

 تا:  تشاتش اعت 2  ، تٌٛيذ دس عشي ِغاػذ واسي  فقً  تادس ٔظش گشفتٓ

 148:8/1412= 1/18     دس سٚص      فٕؼتي  تٌٛيذ چٛب  ِتشِىؼة 

 148:9/928= 6/6          دس سٚص       ٘يضِي  تٌٛيذ چٛب  ِتشِىؼة 

دس سٚص،   اعىيذس ٚ تشاوتٛس وؾاٚسصي  تٛعظ  تيٕٗ  گشدٖ  صًّ  ِيضاْ  تا دس ٔظش گشفتٓ

 38:1/18= 3/8اص دس سٚص   تا:اعىيذس ِٛسد ٔي  تشاتشاعت  آالت تؼذاد ِاؽيٓ

 28:6/6= 3/8           ِٛسد ٔياص دس سٚص              تشاوتٛس وؾاٚسصي 

تشاتش   عشي  ، تؼذاد ِٛسدٔياص دس ايٓ واِيْٛ  تٛعظ  چٛب  صًّ  ِتٛعظ  تٗ  تا تٛرٗ

 تا:  اعت

 148:7/2354=8/16        دس سٚص           تٌٛيذ چٛب  ِتشِىؼة 

 38:8/16=6/8                  ِٛسد ٔياص دس سٚص             تؼذاد واِيْٛ 

  تؾىيً  ضؼيف  اعتضىاَ  تاٚضؼيت  سا خان  عشي  ايٓ  % اص ِغاصت54  ّ٘چٕيٓ

 تاؽذ. ِي  ٘ٛايي  واتً  دعتگاٖ  يه  ٔياص تٗ  ِٕاعك  ايٓ  تشداسي تٙشٖ رٙت  د٘ذ. تٕاتشايٓ ِي
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  3  دس عشي  آالت ِاؽيٓ  تؼييٓ

  ضؼيف  اعتضىاَ  % داساي48ٚ   ِتٛعظ  اعتضىاَ  داساي  % اصػشف68ٗ  عشي  دسايٓ

% 38ّٔٛد.   اعتفادٖ  صِيٕي  وؾٕذٖ  آالت اص ِاؽيٓ  تٛاْ ِي  % ػشف68ٗدس  تاؽذ. تٕاتشايٓ ِي

  داساي  % اصػشف25ٗاص اعىيذس ٚ   تٛاْ ِي  دس آْ  وٗ  اعت ِتؼادي  ؽية  داساي  اصػشفٗ

،  ِٛسب  فٛست  تٗ  چٛتىؾي  رادٖ  تااصذاث  تٛاْ دسآٔزا ِي  وٗ  تٛدٖ 38-68  ؽية

  اص اعىيذس چشط  فٛست  ايٓ ٚ دس غيش  العتيىي  تااعىيذس چشط  چٛتىؾي  ػٍّيات

  الذاَ  صٔزيشي چشط تشاوتٛس  وّه  تٗ  تٛاْ ديگش ِي  % ػشف5ّٗٔٛد. دس   اعتفادٖ  صٔزيشي

  دس ٚضؼيت  ُ٘  خان  صياد اصٔظش اعتضىاَ  ؽية  داؽتٓ  ضّٓ  % ػشف25ّٗٔٛد. دس 

  تايذ اص واتٍٙاي  تشداسي تٙشٖ  تاؽذ. دسفٛست ِي  ٚ لاػذتًا صفاظتي  اعت  تٛدٖ  ٔإِاعة

 ؽٛد.  اعتفادٖ  ٘ٛايي

 صيش خٛا٘ذ تٛد:  ؽشسٗ ت 3  عشي  تشاي  ِٕاعة  آالت تؼذاد ِاؽيٓ

  عيٍٛ دس ٘ىتاس، صًّ 24/3  عاالٔٗ  سٚيؼ  ٘ىتاس، ِيضاْ 788  عشي  ايٓ  ِغاصت

  تشاوتٛس وؾاٚسصي  تٛعظ  ٘يضِي  آالت ٚ چٛب  ِتشِىؼة 38اعىيذس  تٛعظ  تيٕٗ گشدٖ

  تاؽذ. فقً دس سٚص ِي  ِتش ِىؼة 38،  اِيْٛ  تٛعظ چٛب  صًّ  ٚ ِيضاْ  ِتشِىؼة 28

 . سٚصاعت 148  ِٛسد ِغاٌؼٗ  دس ِٕغمٗ  ِغاػذ واسي

ْ   تٕاتشايٓ ْ    تشداؽـت   اگش ِيـضا ٗ   سٚيـؼ   سا تشاتـش ِيـضا ِمـذاس    يُئّـا   فـشك   عـاٌيأ

 تا:  تٌٛيذ تشاتشاعت

 24/3*788=2268               عيٍٛ دس ٘ىتاس                     

 2268*85/8=8/1927      دس ٘ىتاس                ِتشِىؼة 

تشاتش  تٌٛيذ  ، ِيضاْ % ٘يضِي48ٚ  فٕؼتي  فٛست  تٗ  آالت % چٛب68  تا دسٔظش گشفتٓ

 تا:  اعت

  8/1927% *68=7/1156     (        )فٕؼتي  تيٕٗ گشدٖ  ِتشِىؼة 

 8/1927%* 48=1/771   ٘يضِي  ِتشِىؼة
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 اص:  اعت  ػثاست  ِاؽيٓ  ٘ش دعتگاٖ  ، سٚص واس تشاي تٌٛيذ سٚصأٗ  تٗ  تاتٛرٗ

 38:7/1156=39         اعىيذس                يىذعتگاٖ  سٚص واس تشاي

 28:1/771=39            تشاوتٛس وؾاٚسصي  يىذعتگاٖ  واس تشاي سٚص

 38:8/1927=64                         واِيْٛ  يىذعتگاٖ  سٚص واس تشاي

 تا:  تٌٛيذ تشاتش اعت  ِغاػذ واسي  فقً  تادس ٔظش گشفتٓ

 148:7/1156=3/8     دس سٚص        فٕؼتي  تٌٛيذ چٛب  ِتشِىؼة 

 148:1/771=5/5     دس سٚص           ٘يضِي  ذ چٛبتٌٛي  ِتشِىؼة 

دس سٚص،   اعىيذس ٚ تشاوتٛس وؾاٚسصي  تٛعظ  تيٕٗ  گشدٖ  صًّ  ِيضاْ  تا دس ٔظش گشفتٓ

 38:3/8= 3/8  تا:اعىيذس ِٛسد ٔياص دس سٚص  تشاتشاعت  آالت تؼذاد ِاؽيٓ

 28:5/5= 3/8          ِٛسد ٔياص دس سٚص              تشاوتٛس وؾاٚسصي 

تشاتش   عشي  ، تؼذاد ِٛسدٔياص دس ايٓ واِيْٛ  تٛعظ  چٛب  صًّ  ِتٛعظ  تٗ  تا تٛرٗ

 تا:  اعت

 148:8/1927= 8/13      دس سٚص                تٌٛيذ چٛب  ِتشِىؼة 

 38:8/13= 5/8      ِٛسد ٔياص دس سٚص          تؼذاد واِيْٛ 

  تؾىيً  ضؼيف  اعتضىاَ  تاٚضؼيت  نسا خا  عشي  ايٓ  % اص ِغاصت48  ّ٘چٕيٓ

تاؽذ.  ِي  ٘ٛايي  واتً  دعتگاٖ  يه  ٔياص تٗ  ِٕاعك  ايٓ  تشداسي تٙشٖ رٙت  د٘ذ. تٕاتشايٓ ِي

ٔيض   عشي  آْ  پشؽية  دسٔماط  عيغتُ  اص ايٓ 4  تاعشي  عشي  ايٓ  ّ٘زٛاس تٛدْ  تٗ  تاتٛرٗ

 خٛا٘ذ ؽذ.  اعتفادٖ
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  4  دس عشي  آالت ِاؽيٓ  تؼييٓ

اص   تٛاْ ِي  % اصػشف4/18ٗتاؽذ. تٕٙا دس  ِي  رادٖ  تٕذي ؽثىٗ  صذالً  داساي  عشي  ايٓ

 38-68%  ؽية  داساي  وٗ  % ػشف8/52ّٗٔٛد. دس   ٚاعىيذس اعتفادٖ  تشاوتٛس وؾاٚسصي

  ٚدسرٙت  تا اصتياط  ٚچٛتىؾي  فشػي  ، ِغيش٘اي خان  اعتضىاَ تٗ  تاؽذ تاتٛرٗ ِي

% 8/28سٚد.  تىاس ِي  صِيٕي  ٚ عيغتُ  يي٘ٛا  اص واتً  ٚ تٍفيمي  ؽذٖ  صذاثتشاص ا  خغٛط

  ٘ٛايي  واتٍٙاي  تٛعظ تشداسي تٙشٖ  تاؽذ ٚ دس ػًّ % ِي68اص  تيؼ  ؽية  داساي  اصػشفٗ

% 64تاؽذ، صيشا ِي  تٙتش اص ؽية  ٚضؼيت  خان  پزيش خٛا٘ذ تٛد. اصٔظش اعتضىاَ اِىاْ

اص   تشداسي تٙشٖ  ، رٙت فشػي  ٘اي رادٖ  تااصذاث  تٛاْ ِي  وٗ  تٛدٖ  ِتٛعظ  اعتضىاَ  داساي

  واتٍٙاي  تا عيغتُ  فمظ  عشي  ايٓ  % اص عغش36ّٔٛد.   الذاَ  صِيٕي  وؾٕذٖ  آالت ِاؽيٓ

صيش   ؽشس  تٗ  عشي  ايٓ  تشاي  ِٕاعة  آالت تاؽذ. تؼذاد ِاؽيٓ ِي  تشداسي تٙشٖ  لاتً  ٘ٛايي

 خٛا٘ذ تٛد:

  عيٍٛ دس ٘ىتاس، صًّ 24/3  عاالٔٗ  سٚيؼ  ٘ىتاس، ِيضاْ 1298  عشي  ايٓ  تِغاص

،  تشاوتٛس وؾاٚسصي  تٛعظ  ٘يضِي  آالت ٚ چٛب  ِتشِىؼة 38اعىيذس،   تٛعظ  تيٕٗ گشدٖ

  تاؽذ. فقً دس سٚص ِي  ِتش ِىؼة 38،  واِيْٛ  تٛعظ  چٛب صًّ  ٚ ِيضاْ  ِتشِىؼة 28

 . سٚص اعت148  ِغاٌؼٗ ِٛسد  دس ِٕغمٗ  ِغاػذ واسي

ْ   تٕاتشايٓ ْ    تشداؽـت   اگش ِيـضا ٗ   سٚيـؼ   سا تشاتـش ِيـضا ُ   فـشك   عـاٌيأ ِمـذاس    ّٔـايي

 تا:  تٌٛيذ تشاتشاعت

 24/3*1298=6/4179               عيٍٛ دس ٘ىتاس              

 6/4179*85/8=7/3552            دس ٘ىتاس               ِتشِىؼة 

  ، ِيضاْ ٘يضِي  فٛست  % ت48ٗٚ  فٕؼتي  فٛست تٗ  آالت چٛب% 68 تا دسٔظشگشفتٓ

 تا:  تٌٛيذ تشاتشاعت

  7/3552% *68=6/2131  (  )فٕؼتي  تيٕٗ  گشدٖ  ِتشِىؼة 

 7/3552%* 48=1/1421  ٘يضِي  ِتشِىؼة
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 اص:  اعت  ػثاست  ِاؽيٓ  ٘ش دعتگاٖ  ، سٚص واس تشاي تٌٛيذ سٚصأٗ  تٗ  تاتٛرٗ

 38:6/2131=71          اعىيذس                     عتگاٖيىذ  سٚص واس تشاي

 28:1/1421=71               تشاوتٛس وؾاٚسصي  يىذعتگاٖ  سٚص واس تشاي

 38:7/3552=118                             واِيْٛ  يىذعتگاٖ  سٚص واس تشاي

 تا:  ، تٌٛيذ تشاتش اعت ِغاػذ واسي  فقً  تادس ٔظش گشفتٓ

 148:6/2131= 2/15  دس سٚص   فٕؼتي  تٌٛيذ چٛب  ؼةِتشِى 

 148:1/1421= 1/18   دس سٚص   ٘يضِي  تٌٛيذ چٛب  ِتشِىؼة 

دس سٚص،   اعىيذس ٚ تشاوتٛس وؾاٚسصي  تٛعظ  تيٕٗ  گشدٖ  صًّ  ِيضاْ  تا دس ٔظش گشفتٓ

 38:2/15= 5/8  تا:اعىيذس ِٛسد ٔياص دس سٚص    تشاتشاعت  آالت تؼذاد ِاؽيٓ

 28:1/18= 5/8   ِٛسد ٔياص دس سٚص  تشاوتٛس وؾاٚسصي 

تشاتش   عشي  ، تؼذاد ِٛسدٔياص دس ايٓ واِيْٛ  تٛعظ  چٛب  صًّ  ِتٛعظ  تٗ  تا تٛرٗ

 تا:  اعت

 148:7/3552= 4/25   دس سٚص   تٌٛيذ چٛب  ِتشِىؼة 

 38:4/25= 8/8   ِٛسد ٔياص دس سٚص   تؼذاد واِيْٛ 

  ضؼيف  اعتضىاَ  تاٚضؼيت  سا خان  عشي  ايٓ  اص ِغاصت% 46  ايٕىٗ  تٗ  تاتٛرٗ

  ٘ٛايي  واتً  دعتگاٖ  يه  ٔياص تٗ  ِٕاعك  ايٓ  تشداسي تٙشٖ  رٙت د٘ذ. تٕاتشايٓ ِي  تؾىيً

 تاؽذ.  ِي

  خشاب  تااعىيذس، اص رٍّٗ  دس واس چٛتىؾي  ٔؾذٖ  تيٕي پيؼ  ٚرٛد ِغائً  تٗ  تاتٛرٗ

  ؽٛد. ّ٘چٕيٓ ِي  تيٕي پيؼ  رايگضيٓ  ػٕٛاْ  اعىيذس تٗ  دعتگاٖ  ،يه ٚ تؼّيشات  ؽذْ

  ٘ش عشي  واِيٛٔٙا تشاي  سٚي  آالت ٘ا ٚ چٛب تيٕٗ گشدٖ تاسصدْ  ٌٛدس رٙت  دعتگاٖ  يه

 (.9  ؽّاسٖ  ؽٛد )رذٚي ِي ِغتمش  آالت دپٛ چٛب  دس ِضً  وٗ  ؽذٖ  تيٕي پيؼ
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 ِٛسد ِغاٌؼٗ  ٕغمٗدس ِ  آالت تؼذاد ِاؽيٓ  تؼييٓ - 9  ؽّاسٖ  رذٚي

  تؼذاد/ دعتگاٖ  آالت ِاؽيٓ  ٔٛع

سٚص واس  283  تخاس ٚ تيؾتش ٚ تشاي  اعة 125  تا لذست  العتيىي  اعىيذس چشط

  دس عاي
1 

 1  سٚص واس دس عاي 283  تخاس ٚ تشاي  اعة 75  تا لذست  تشاوتٛس دٚ ديفشأغيً

 1 ص واس دس عايسٚ 337  ٚ تيؾتش ٚ تشاي  تٓ 18  تا ظشفيت  واِيْٛ

  لشاس ِي  ِٛسد اعتفادٖ  ِختٍف  دس عشيٙاي  عٛس ِؾتشن تٗ  وٗ  ٘ٛايي  واتً  عيغتُ

 گيشٔذ
1 

  

يزيگًنتيجوبحث
  ػٍّيات  تٗ  ِشتٛط  رٕگٍذاسي  اصفؼاٌيتٙاي  تخؼ  تشيٓ پش ٘ضيٕٗ  ايٕىٗ  تٗ  تاتٛرٗ

  ِضقٛالت  ٚٔمً  ٚ صًّ  چٛتىؾي واس  ِشصٍٗ  تاؽذ ٚ دسايٓ ِي اص رٕگً  تشداسي تٙشٖ

  ، تٕاتشايٓ سٚتشٚ اعت  ليّت  گشاْ  آالت صيادِٚاؽيٓ  تا٘ضيٕٗ ، ِشاوض ِقشف  تٗ  رٕگً

اص   تٙيٕٗ  ٚاعتفادٖ  د٘ي دسعشٚيظ  تغشيغ  رٙت  ؽذٖ  تيٕي پيؼ  راد٘ٙاي  ؽثىٗ  اصذاث

 تاؽذ. ِي  ضشٚسي  رٕگً  ِختٍف  عغٛس

گشديذ.   ِؾخـ  رادٖ  ؽثىٗ  ِؤحش دس عشاصي  ، ػٛاًِٖ آِذ  تؼًّ  تشاتش تشسعيٙاي

  ٚتضٍيً  ٚتزضيٗ  ؽذٖ  تٙيٗ  ٘اي ، ٔمؾٗ فضشايي  اص ػٍّيات  آِذٖ  تذعت  ٔتايذ  تٗ  تاتٛرٗ

  ٔثٛدٖ  ، ِٕاعة تٕذي ٚ دسفذ ؽثىٗ  تشاوُ  وّي  ػٍت ِٛرٛد تٗ  رادٖ  ٘ا، عغش دادٖ

  ِؤحش دسعشاصي  ػٛاًِ  تٗ  تاتٛرٗ . تٕاتشايٓد٘ذ  پٛؽؼ  خٛتي تٗ سا  تٛأذ رٕگً ّٚٔي

  وافي  تٕذي ؽثىٗ تا دسفذ  رٕگً  دعتشعي  رٙت  فشػي ٚ  افٍي  ٘اي ، رادٖ رادٖ  ؽثىٗ

ِتشتا  52549اص   ؽذٖ  تيٕي  ِٛرٛد ٚپيؼ  ٘اي رادٖ  ِيضاْ  . دسٔتيزٗ اعت  ؽذٖ  تيٕي پيؼ

دسفذ  37اص   تٕذي ٘ىتاس ٚ دسفذ ؽثىِٗتش دس  8/12  ِتش دس ٘ىتاس تٗ 8/7  عٌٛي  تشاوُ

ِتشدس٘ىتاس  5/19  تٗ  تشاوُ  ِيضاْ  فشػي  ؽثىٗ  تا دسٔظش گشفتٓ  اعت  سعيذٖ دسفذ 68  تٗ

 . اعت  سعيذٖ %78  تٗ  تٕذي ٚ دسفذ ؽثىٗ
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  تؼييٓ  رٙت  تشداسي ٚتٙشٖ  عاصي رادٖ  دس عشصٙاي  تٛاْ ِي  آِذٖ  تذعت  اص ٔتايذ

 ّٔٛد.  اعتفادٖ  ٘ٛايي  ٘اي اص عيغتُ اعتفادٖ  ٚ چگٛٔگي  ٚفشػي  ٍياف  ٘اي ِغيش رادٖ

،  ؽية  ػاًِ  افٍي  ٘اي رادٖ  ؽثىٗ  ِؤحش دسعشاصي  ػٛاًِ  تيؾتشيٓ  تضميك  دس ايٓ

  رٛي  ٚ ػٛاًِ  تشداسي ٚتٙشٖ  رٕگٍذاسي  تٌٛيذ، سٚؽٙاي  ، صزُ خان ِىأيىي  لاتٍيت

،  خان  اعتضىاَ  ژ ػاًِ ، چٛتىؾي  ِإٔذ ِغيش٘اي فشػي  ٘اي ؽثىٗ  ٚ دسعشاصي  تٛدٖ

 . اعت  ِؤحش تٛدٖ  رٛي  ٚ ػٛاًِ  ؽية

  لاتٍيت  د٘ذ وٗ ِي  ٔؾاْ  تش ٚ خؾه  ( دس صاٌتC.B.R)  خان  تاستشي  ٚضؼيت

  آالت اص ِاؽيٓ  ، دس احش اعتفادٖ آِذٖ  پاييٓ  عشػت تٗ  آب  خاوٙا تارزب  ػثٛس ِٚشٚس ايٓ

  (. تٕاتش اي1367ٓ،  ّٔايذ )ِزٕٛٔياْ سا ايزاد ِي ٔاِغٍٛتي  صاٌت  عاصي رادٖ ٚ  تشداسي تٙشٖ

  خان  فشعايؼ  تاػج  واسايي وا٘ؼ  ضّٓ  ِشعٛب  دس فقٛي  آالت ِاؽيٓ  تىاس گيشي

 خٛا٘ذ ؽذ.  رٕگً

  ِتٛعظ  فٛستٗ صذاوخش ت  آسِأي  دس صاٌت  وٗ  خان  اعتضىاَ  ٚضؼيت  تٗ  تا تٛرٗ

  تشاي  العتيىي  ِإٔذ فٛسٚاسدس ٚ اعىيذس چشط  آالتي ِاؽيٓ  تىاسگيشيَ تاؽذ ٌضٚ ِي

  صٔزيشي  تا چشط  ّ٘شاٖ  العتيىي  %( ٚاعىيذس چشط38)صذاوخش  ؽية  وُ  ِٕاعك

  تٍفيك 1،2ٚ3  دس عشيٙاي  .تٕاتشايٓ اعت  دسفذ الصَ 38-68  دس ؽية  تٍفيمي  فٛست  تٗ

  اعىيذس چشط  تٍفيك4  ٚ دس عشي  عىيذس ٚ واِيْٛفٛسٚاسدس، ا  تٛعظ  چٛتىؾي  عيغتُ

  دعتشعي تٛأذ ضّٓ ِي  ٘ٛايي  واتً  تا عيغتُ  ّ٘شاٖ  ٚواِيْٛ  صٔزيشي  ، چشط العتيىي

 ؽٛد.   آالت چٛب  ٚٔمً  صًّ  رٙت  وافي  پٛؽؼ  تاػج  رٕگً  ِختٍف  ِٕاعك  تٗ  واًِ

 

پيشنيادىا
 ؽٛد:   ِي  اسائٗ  ارشايي  تٙثٛد سٚؽٙاي  صيش رٙت  پيؾٕٙاد٘اي

   اعت  ٚ ارشا ٔؾذٖ  تٙيٗ  رٕگٍذاسي  عشس  رٕگً  دس ايٓ  ايٕىٗ  تٗ  تا تٛرٗ -1

ٚ   رٕگٍذاسي  عشس  تٙيٗ  تٗ  ٔغثت  پيؾٕٙادي  تٕذي ؽثىٗ تا دس ٔظش گشفتٓ  اعت  الصَ
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اؽتٙا ٚ تشد  دليك  ٚ ِيضاْ  ِضً  رٕگً ِذيشيت  عاِأذ٘ي  تا ضّٓ  الذاَ  تشداسي تٙشٖ

 ؽٛد. ِؾخـ  پيؾٕٙاد ؽذٖ  آالت ِاؽيٓ  تٗ  تا تٛرٗ  تشداسي تٙشٖ  سٚؽٙاي

ــا تٛرــٗ -2 ــٗ  ت ٚ   چٛتىؾــي  دس ايزــاد ِغــيش٘اي  خــان  اعــتضىاَ  ِضــذٚديت  ت

ً  سػايـت   تـشداسي  تٙشٖ  ػٍّيات ٗ   وـا٘ؼ   رٙـت   ِغـاػذواسي   فقـ   ٘ـا ٚ افـضايؼ   ٘ضيٕـ

 تاؽذ. ِي  ضشٚسي  آالت واس ِاؽيٓ  تاصدٖ

  ػٍت  تٗ  رادٖ  اصذاث  ِضذٚديت  تٗ  تا تٛرٗ  يي٘ٛا  صًّ  اص عيغتُ  اعتفادٖ -3

  تٗ  رٕگً  ِختٍف  لغّتٙاي  تٗ  دعتشعي  ، رٙت خان  ٚاعتضىاَ  ِٕغمٗ  ؽية  ٚضؼيت

  تاؽذ. تذيٙي ِي  أذ ضشٚسي ؽذٖ  تؾىيً  ٚالتقادي  ُِٙ  اص تيپٙاي  وٗ  دس استفاػات  ٚيژٖ

  ٚ خان  تٛدٖ  تٗ  ٔاپزيشي  رثشاْ  خغاسات صِيٕي  وؾٕذٖ  واستشد ٚعايً  دس فٛست  اعت

 ٚاسد خٛا٘ذ ؽذ.  رٕگً

اص   دس تؼضي  وافي  ص٘ىؾي  تاال ٚ ػذَ  سط  ٚ ِيضاْ  خان  تٛدْ  سيضدأٗ  ػٍت  تٗ -4

سد. ٚرٛد ٔذا  صِيٕي  آالت اص ِاؽيٓ  اعتفادٖ  تاؽٕذ اِىاْ ِي  ِتؼادي ؽية  داساي  وٗ  ٔماط

 (.2ٚ 1  اص عشيٙاي  ؽٛد )لغّتي پيؾٕٙاد ِي  ِٕاعك دس ايٓ  ٘ٛايي  واتٍٙاي  تٕاتش تىاسگيشي

  ِٛلغٗ ت  تاسگيشي  رٙت  ِٕاعة  تا فٛافً  ؽذٖ  تيٕي پيؼ  دپٛ دس ِٕاعك  اصذاث -5

 . آالت چٛب

  ِٛلغ  تٗ  خشٚد  رٙت  ؽذٖ  تيٕي پيؼ  ٘اي رادٖ  وٕاسي  يا رٛيٙاي  تأىت  اصذاث -6

 . آٔاْ  اص تخشية  ِٕظٛس رٍٛگيشي  تٗ رادٖ  اص عغش  آب

  تٗ  صغاط  اص عاصٔذ٘اي  ِٛسد ِغاٌؼٗ  دس ِٕغمٗ  اوخش ٔماط  ايٕىٗ  تٗ  تا تٛرٗ -7

 2  دس عشيٙاي  تاؽٕذ )اص رٍّٗ ِي  گغً  ٚ داساي  ؽذٖ  ( تؾىيً ؽّؾه )عاصٔذ  فشعايؼ

٘ا سا  ٚ رادٖ  آِذٖ  تؼًّ  الصَ  دلت  عاصي ش رادٖدس اِ  تايغت (ِي4  اص عشي  ٚ لغّتي 3ٚ

  اصذاث  ِىأيىي  ٚ تيً  وٛچه  تا تٌٛذٚصس٘اي  االِىاْ صتي  تشافيىي  ػشك  دس صذالً

 ّٔٛد.
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  ِؤعغٗ  ػٍّي  ػضٛ ٘يأت  ِٕذ ّٔٛدٔذ ٚ ّ٘ىاساْ سا تٙشٖ خٛد ايٕزأة  تزشتيات
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