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 چكيذُ        

ثه منظوز افزصاشؽ ثرزسو يزب ثزبزؼ ي اشدزبغ ثزبؽ ثزبغار اش  سشزك        
غبمبنه هزبب اغحصازبو ي خزغ ييزب ية ثزبزا  غز وازه هزبب       

وزبزثسغ مزواغ   وزبزيش    ،بمبنه هب، ؾىل ي اثؼبغ غووچه، يزاشؽ
پليسب غوپسخبذة ي مدشسشت افصاشؽ زيانبة ي فظ ي   ثساب 

غزبو   5/6ثزه مزد     1378غي زلم ثبغار غشس گل پيونزدب اش غزبو   
ونحزسو تجييزس    اندبر ػليزب  ثس ثب تأويد نحبشح تصميك . مطبلؼه ؾد

+ محززس مسثززغ  49غززطر زيانززبة نؿززب  غاغ وززه غز پززبب غزاحززب ، 
غطوح زيانبة تيص ي غلطه شغو ؾدو ي ثدي  نيبش ثه اغزحفبغو اش  

 ي ؾزىل  اغت ي تفبيت  ثزين يزاشزؽ  ثرحسشن گصشنه  ،غوپسخبذة
 .واه هبب خغ ييزب زيانبة يخوغ ندازغ

 

 

 

 

تجييس، ييزب ية ثبزا ،  اغحصابو ي خغ :ّای کليذی ٍاشُ
 غوپسخبذةيزب ثبزؼ، غشم، ثبغار،  ثرسو

ؾزىل  )تيسشت ازاا  ي اش غغت زفحن منبثغ پبشه ية ي ابن 
، محبثس اش مدشسشت نبغزغت ي غيزس ػلز  اغزت وزه نيبشمنزد      (1

اصزز ح ي ازا ززه زاو وززبز ي گصشنززه هززبب خززبش صشن منبغززت ي     
هبب منبغزت ثزساب زلبثزت ثزب      وازشى  اش گص. وبزثسغب م  ثبؾد

غيػحم وؿت مصاوال  شزاػ  غشزم مسغزور، توغزؼه ثبغزب      
ييزب ية ثبزا   هبب اغحصابو ي خغ غشم تصت ؾساشط غبمبنه

. ؾزوغ  مز  ية ي شمزين  توامب  يزب  اغت وه غجت افصاشؽ ثرسو
ييزب ي تسوص زيانبة نبؾ  اش ثبزا  اش غطص   ثه فسيشند خغ

ي ذايزسو ي  ثزساب اغزحفبغو مفيزد ي     ( غزطر زيانزبة  )تس  ثصزي
، اغحصازبو ي  (غطر نفزوذ )تس  مطلوة غز غطر هدف ووچه

ثبغار اش خله غزاحزب  ثزب   . ؾوغ ييزب ية ثبزا  ا  ق م  خغ
اهيت ي ثب غبثمه  زوالن  وؿزت غز وؿزوز اغزت وزه ازن       
يخوغ تنوع مصيط  گػحسغو، لبثليزت غزبشگبزب ي تطزبثك زا ثزب     

ي نيزص  ( اش خرزب  ية ي تذرشزه  )ؾساشط غشم، ثه غليل لبنغ ثوغ  
ثززساب اشدززبغ ثبغززب  تصززت . غززبشگبزب ثززب ؾززساشط اززبن غازغ

هبب ػيزك وزه    ييزب ية، ابن هبب اغحصابو ي خغ غبمبنه
تزس اش   غازاب ظسفيت ن ردازب ز وثت ثيؿحسب هػزحند، منبغزت  

مواغ افصيغن  ثه ابن ثب خرة ية  .ثبؾند هبب غش س م  ابن
ي فظ ي ، ظسفيت ية ابن ي نيص مزد  ن رداؾزت ية غز   

توا  ثه  غهند اش خله اشن مواغ افصيغن  م  ابن زا افصاشؽ م 
ووغ غام ، وپوغت، پسليت، ش وليت، ثمبشزبب گيزبه  ي مزواغ    

هززب ي  غززوپسخبذة اؾززبزو وززسغ وززه هززس وززدار غازاب يشطگزز   
ثزوغو ي ثبشػزح  لبثليزت هزبب ينرزب      ااوصيب  منصاس ثه ازوغ  

يزب ثزبزا  غز اشدزبغ ثزبؽ     افصاشؽ ثرسو. موزغ يشمو  لساز گيسغ
ييزب ية  هزبب اغحصازبو ي خزغ    غشم ثزبغار اش  سشزك غزبمبنه   

وزبزثسغ  ي اثزس  ثسزغ  نمزؽ  نيص هبب ووچه ي  ثبزا  غز واه
ثزس يازؼيت   ي مدشسشت ونحسو تجييس مواغ افصيغن  غوپسخبذة 

ثزوغو اغزت تزب ثزس اغزبظ ي       هزدف اشزن پزطيهؽ     ،زؾد ثزبغار 
زيشىسغ اغبغ  توغؼه ثبغب  غشم ثبغار، ان وز، ششحزو ، فنزدق،   

   .  تسغيم ؾوغ... گل مصدب، غندد ي 

 
هبب  الؼل غزاحب  ثبغار غشم نػجت ثه ؾيوو ثسزغ  ػىع. 1386. ز. توول ، ع

( MCWH)هبب ووچه  ييزب ي اغحصابو ية ثبزا  غز واه ميحلف خغ
گصازؼ نرزبش   زسح پطيهؿز  موغػزه تصميمزب       . ؾسل  غز منطمه يذزثبشدب 

 . 1423/86وؿبيزشب غشم، ؾبزو ثجت 

–

 

  ثب هب چبله اش ني  پسوسغ  غوپسخبذة، پليسب مواغ تريه غام ، ووغ تريه محس، 1×1×1 اثؼبغ ثه هبش  چبله وند  شازػين، مصازع غز پطيهؽ نمؿه ي  سح وززسغ  پيبغو ثه الدار 1379 غبو غز
  ثه هب پؿحه تريه ي غام  ووغ ويلوگسر 15 + غطص  مسغوة ابن ثب فمط نيص هب چبله اش ني  ي غوپسخبذة پليسب مواغ ويلوگسر شه + غام  ووغ ويلوگسر 15 + مسغوة غطص  ابن
 غطص  منبغت نػجحبً ابن اش هب چبله وسغ  پس ثساب .گسغشد اغحفبغو هب پؿحه ثساب ثوغو نبمسغوة ي يهى  وه ششسشن ابن ي گسغشد فس غغت ثب هب چبله تبر .ؾد محس غبنح  40-50 ازتفبع

  ثوغند زفحه فيصشولوضشه اواة ثه غزاحب  وه پبشيص ايااس غز زيانبة، غطوح غبشب يمبغو ي نظس موزغ ابن ثب ينرب وسغ  پس هب، چبله غبشب يمبغو اش پع .ؾد اغحفبغو ؾدو ذوس تسويت ثب
  غام  ووغ + زظ ابن + ثنوميل وؽ لبزذ مصلوو غز ا ش هبب زشؿه هسظ اش پع .ؾد گل غشس زلم غي اش غبله غي پيوندب ثبغار هبب نربو تريه ثه الدار ثبغجبن ، وبزؾنبغب  نظس ثب مطبثك

  توغط زشؿه ز وثت خرة امىب  ي نجوغو وبف  ابن، ز وثت اشنىه غليل ثه ي ؾد وؿت ثه الدار ث فبصله (محس غبنح  70 ميصا  ثه هب لله ازتفبع نوغ  هػب ) هواش  هسظ ي ية، +
  ونحسو ثساب .ؾد ثسف ي ثبغ ممبثل غز ينرب اش فبظت ي ن ردازب منظوز ثه هب نربو ثساب گرازب ليم ثه الدار غپع .ؾد ماسف ية ليحس 20 ديغ ميصا  ثه نربو هس ثساب غاؾت، يخوغ ابن
  زا ية يزيغ امىب  وه ثوغ ؾدو تؼجيه هبش  غوزاخ ثوغ ؾدو گػحسانيدو تجييس ونحسو ثساب غزاحب  پبب غز وه هب پ غحيه اشن زيب .ؾد محس شه غز محس شه اثؼبغ ثه نبشلون  پوؾؽ اش تجييس
   .ؾد م  مصػوة غبو گسر فال غز تجييس صوز  ثه ابن ية ي ز وثت اسيج ثساب مبنؼ  امب وسغ م  تػريل

 -6/13 نيص غمب مطلك دالل ي گساغ غبنح  غزخه 8/40 مطلك غمبب داوثس ي ثوغو ميل  محس 2300 تب 2000 ثين تجييس، ميصا  ي محس ميل  249 تب 163 ثين ثبزؼ ميصا  پطيهؽ، هبب غبو   
  اثحداب اش) ؾػ  غبو مجنبب ثس زيش 216 ي160 ،214 ،185 ،186 تستيت ثه 1384 تب 1380 هبب غبو ثبزؼ ثدي  زيشهبب تؼداغ وه ثوغ نصوب ثه ثبزؼ پساونؽ .اغت ثوغو گساغ غبنح  غزخه
 تبمين ثبزا ، ية ييزب خغ ي اغحصابو اش بصل ؾدو ذايسو ية اش مصاوو يث  نيبش يثيبزب، هيچ ونه ثدي  ثوغو هساو مصاوو نو ي زؾد غيزو ثب وه مد  اشن غز .اغت ثوغو (ثربز

 پبب هسش ػلف هبب رف ي نبشلو  گرازب  سشك اش هدف غطر غز تجييس وبهؽ ي ونحسو مدشسشت نمؽ ي شه غو اش ثبزا  ية اغحصابو هبب ؾيوو فسايا  هبب لبثليت نؿب  غهندو وه م  ؾد
   .غاؾت توخه نيص زيؼ اشن ثب غبشگبز غزاحب  ثه مسثوط يشطگ  هبب ثه ثبشػح  اشنىه ان .اغت غزات

 تذييس غزصد نيص ي 1382 ي 1381 هبب غبو غز غبله ايبمت ايو، غبو غز اصل  ؾباه زؾد داوثس ،(1380)نو ي زؾد ايو غبو غز ؾدو توليد هبب ؾباه ول چو  صفبت  پطيهؽ اشن غز
  اثس يمدو، غغت ثه نحبشح ثب مطبثك .ؾد مطبلؼه ينرب محؼدغ يثيبزب ي شازػين ؾساشط ثب ينرب ممبشػه ي (1385 ثربز) ؾؿم غبو غز غزاحب  ظبهسب ياؼيت ي غبو شه    غز ثبغار غبله ايبمت

  .م  ونند ػل مصاوو توغط ية خرة غز مبنؼ  مثبثه ثه مواغ اشن وه اغت اشن ثيبن س ي اغت مؿيص وبم ً مصاوو نو ي زؾد ثس غوپسخبذة مواغ وبزثسغ منف  نمؽ ي
  شب شمػحب  ايااس غز ػومبً نربو انحمبو) شازػين ؾساشط غز وه بل  غز اغت ثوغو غزصد 100 ديغ (پبشيص ايااس) پطيهؽ اصل  مصل ثه نربلػحب  اش انحمبو اش پع هب نربو گيساش  غزصد
   .اغت ثوغو ثساثس 3/2 شازػين ؾساشط ثه نػجت پطيهؽ تيبزهبب غز اصل  ؾباه زؾد ميصا  .اغت ثوغو غزصد 40-60 ثين گيساش  غزصد منطمه، هب  غز محؼدغ يثيبزب ثب ي (ثربز ايا ل
  اش اغحفبغو ثه نيبش ثدي  ي ؾدو غلطه شغو ي تيص زيانبة غطوح + مسثغ محس 49 مػبت ثب (محس 7 غز محس 7 اثؼبغ) مسثؼ  شب (محس 9/2 ؾؼبع) اب غاشسو نيم يزاشؽ ؾبمل توصيه لبثل ي ثستس تيبز

  ثسا ف اغت مىن ثلىه هػحند، الحابغب توخيه فبلد اغبغبً ي ؾوند ن  زؾدب ؾساشط ثرجوغ ثبػث فمط نه غوپسخبذة هب .م  گيسغ لساز هىحبز غز نربو 204 ديغ وه اغت، غوپسخبذة
  اثس غز موشين زشؿه هبب لطغ ي ابن غز ية خسشب  ابن، تروشه غز زا مؿى ت  ي غاغو لساز تبثيس تصت زا مصاوو نو ي زؾد ؾساشط م  ؾوغ، اغػب ينرب توانبش  هبب موزغ غز وه ينچه
   .ؾوند موخت ...... ي ية غاغ  غغت اش ي ية گيسب اش نبؾ  انمجبض ي انجػبط فسيشند
    ي  نبوبزيمدب ي الحابغب توخيه ػدر امب گسفحه لساز مصممين ثسا  تبشيد موزغ مصديغ هبب شمب  ي گل غان  يشمبشؽ گبه ، ،ووچه هبب مميبظ غز غوپسخبذة وبزيش  وه چند هس

 .اغت وسغو توخيه لبثل غيس زا ي  وبزثسغ ثصزي، هبب مميبظ غز ي شمب 
 غبشب تػريل غزاحب ، پبب وبزب ثيل هسظ، ؾبمل شزاػ  ػليب  ي اغت خدب تأويد موزغ ي ثوغو مرم ثػيبز غبمبنه هب اشن موفميت غز تبثػحب  ي ثربز غز غزاحب  پبب غز تجييس ونحسو مػئله
  ية منبثغ ثه غغحسغ  صوز  غز ي شازػين ؾساشط غز .گيسغ اندبر ثبشػح  زشؿه غفيد وسر ونحسو  ي غزاحب  پبب ي زيانبة غطوح غز هسش هبب ػلف ونحسو غزاحب ، پبب غز ية نفوذ

  .گسغغ م  توصيه تبثػحب   وو غز يثيبزب مستجه غي داوثس تب شه ثسنبمه زشػه، وبهؽ ثساب (هب پػبة ي پبشين ويفيت ثب هبب ية ح ) مصديغ

  لبلت غز غبو 5/6 مد  ثه ي 1378 غبو اش يشمبشؿ  غشم، ؾساشط غز ثززبغار زؾد ثرجوغ ثس ي  اثسا  ي ثبزا  ية ييزب خغ ي اغحصابو ميحلف هزبب ؾيوو ثسزغ  منظوز ثه
  زيانبة ييزب خغ هبب واه يزاشؽ (1 :اش ندثوغ ػجبز  ي  تيبزهبب وزه غزيمد اخسا ثه فبوحوزشل پ   اغپليت اغپليت صوز  ثه ي تابغف  وبمل هبب ثلون  سح
  ي صبف تيص، ز ج ؾدو صبف ي تيص ز ة  جيؼ  ز الف :ؾبمل زيانبة غطر ياؼيت -3 محسمسثغ، 81 ي 49 ،25 غبمبنه هب اثؼبغ ي انداشو -2 اب غاشسو نيم ي مسثؼ  يزاشؽ ؾبمل

   .غزات پبب غز غوپسخبذة پليس ويلوگسر شه ثب ؾدو ميلوط ابن ز ة  جيؼ  ز الف :ؾبمل (نفوذ غطر) غزات پبب ابن ياؼيت -4 ؾدو، شغو غلطه ي مس وة

 تيسشت ازاا  ي اش غغت زفحن منبثغ پبشه -1ؾىل 

   سَپرجارب هَاد اثربخشي ٍ کارآيي عذم -1 
 (خارجي ٍ داخلي تجاری عالهت ٍ ًشاى ّر با)
  آب آٍری جوع ٍ استحصال ّای ساهاًِ تلفيك-2

  رعايت ًيس ٍ رطَبت حفظ تبخير، کٌترل باراى،
  داشت ٍ کاشت بستر، تْيِ فٌي ّای دستَرالعول

  باغ داری احذاث هَفقيت کٌٌذُ تضويي تَاًذ هي
  زيتَى، فٌذق، اًگَر، بادام، برای رٍاًابي دين

 .باشذ .... ٍ گل هحوذی عٌاب، سٌجذ،
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