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 :هقذهِ

 ٚ پبييٗ زضآٔس ثب ٚوكٛضٞبي ٞب زِٚت وٝ اؾت اؾبؾي ٔؿبئُ خّٕٝ اظ كبٚضظيپبيساضو ضقس ثٝ زؾتيبثي

 ؾبٔبٖ ضطٚضت فمطظزايي، ظٔيٙٝ زض ٞب تٕبيُ زِٚت ثٝ ضقسي چٙيٗ ايدبز .ثبقٙس ٔي ٔٛاخٝ آٖ ثب ٔتٛؾظ

 فطاٌيطالتهبزي تٛؾقٝ زض تٛا٘س ٔي وكبٚضظي ثرف وٝ ٘مف وّيسي ثٝ تٛخٝ ٚ وبفي غصاي فطضٝ زٞي

 زض تٛا٘س ٔي وٝ فطاٌيطي تأثيط خٟت ثٝ وكبٚضظي ثرف ٘يع ايطاٖ زض .زاضز ٕ٘بيس ثؿتٍي بايف وكٛضٞب

 حفؼ ٚ پبيساض اقتغبَ،تٛؾقٝ ايدبز غصايي، أٙيت ٚ اؾتمالَ تأٔيٗ)اختٕبفي  التهبزي ٞبي چبِف ظٔيٙٝ ضفـ

 زض خسيس ٞبي ٌصاضي ؾطٔبيٝ ا٘دبْ ٚ ضطٚضت ثٛزٜ ثطذٛضزاض ٟٕٔي خبيٍبٜ اظ ثبقس زاقتٝ (ظيؿت ٔحيظ

 ٘يبظٞبي پيف ٚ اِعأبت اظ يىي ٔبِي، ٔٙبثـ ثٝ ٚؾطيـ آؾبٖ زؾتطؾي .ؾبظز ٔي آقىبض ضا وكبٚضظي

زض اغّت وكٛضٞبي ز٘يب قطايظ زيٓ ثطاي تِٛيس غصا اِٚٛيت . اؾت وكبٚضظي ثرف ٚتٛؾقٝ ٌصاضي ؾطٔبيٝ

يظ ٔحيغي زض وكٛضٞبي زض حبَ ٞبي ظيبز ثقُٕ آٔسٜ ثطاي ثٟجٛز تِٛيسات ٚ قطاذبني زاضز، فّيطغٓ تالـ

ٞبي فميط زض افطيمب ٚ آؾيب ثب فمط ٌطؾٍٙي، فسْ أٙيت غصايي ٚ ؾٛئغصيٝ تٛؾقٝ، تقساز ظيبزي اظ ذب٘ٛازٜ

أب، ثرف فٕسٜ غصا ثطاي خٛأـ فميط زض . إٞيت وكبٚضظي زيٓ زض خٟبٖ ٔتغيط اؾت. ٔٛاخٝ ٞؿتٙس

ز وبٞف ؾٟٓ ٚ ٔيعاٖ إٞيت وكبٚضظي زض تِٛيس قٛوكٛضٞبي زض حبَ تٛؾقٝ زض قطايظ زيٓ تِٛيس ٔي

، ايٗ ثرف ٞٙٛظ زض التهبز ّٔي ٚ أطاض ٔقبـ ضٚؾتبيي زض ايطاٖ ؾٟٓ ٟٕٔي (GDP)٘بذبِم زاذّي 

 (. 2009ٚا٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ )زاضز

تٙٛؿ زض فطاٚا٘ي، ظٔبٖ ٚ قست ٚلٛؿ ذكىي اظ فهّي ثٝ فهُ زيٍط ٚ ٔىب٘ي ثٝ ٔىبٖ زيٍط، ٘يبظٔٙس ٔسيطيت 

ٞبي  عضفٝ، تبٔيٗ ثٝ ٔٛلـ ٟ٘بزٜ ٞب، فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ازٚات ٚ ٔبقيٗ آالت ٔٙبؾت ٚ وبفي، ضفبيت تٙبٚةفٙي ٔ

ظٔبٖ . ظضافي ٚ وكت اضلبٔي اؾت وٝ زاضاي ؾغٛح ٔتفبٚتي اظ تحُٕ ثٝ ذكىي زض ٔٙبعك ٔرتّف  ثبقٙس

اٍِٛي ثبض٘سٌي  ،(اثتساي فهُ، ٔيب٘ٝ فهُ ٚ زٚضٜ ضقس ا٘تٟبيي، ٚ زض ٔٛاضزي ذكىي ٕٔتس) ٚلٛؿ ذكىي

ثٙبثطايٗ، اؾتطاتػي وبٞف فمط زض . ٞبي ٔرتّف ٘يع ثط ضٚي ٔيعاٖ فّٕىطز تبثيط خسي زاضز ثيٗ ٔٙبعك ٚ ؾبَ

ٚضظي، وبقت، زاقت  ثبيؿت ثط فّٕىطز پبيساض ٔتٕطوعقٛزوٝ ٔسيطيت افٕبَ قسٜ ثطاي ذبنٔٙبعك زيٓ ٔي

 . ٚ ثطزاقت ٔغبثك ثب ٘يبظٞبي ظضافي ٔٙغمٝ ثبقس

چٝ  اٌط .ٔيّيٖٛ تٗ ثٛزٜ اؾت 720حسٚز  يالزي ٔ 2018-19ظضافي  ِيس ٌٙسْ زض خٟبٖ عي ؾبَٔيعاٖ تٛ

چٝ  اٌط .ِٚي ٔيعاٖ تِٛيس افعايف ٘كبٖ زازٜ اؾت اؾت ٞبي اذيط وبٞف يبفتٝ  عي ؾبٌَٙسْ وكت  ظيط ؾغح

تٝ ثّىٝ افعايف ِٚي ٔيعاٖ تِٛيس آٖ ٘ٝ تٟٙب وبٞف ٘ساق عي ؾبَ ٞبي اذيط وبٞف يبفتٌٝٙسْ وكت  ظيط ؾغح

. فبُٔ انّي افعايف تِٛيس ٌٙسْ زض خٟبٖ، افعايف فّٕىطز زض ٚاحس ؾغح ثٛزٜ اؾت. ٘يع ٘كبٖ زازٜ اؾت

زض ٞىتبض  1056ٔيّيٖٛ ٞىتبض ٔتغييط ثٛزٜ ٚ ٔيبٍ٘يٗ فّٕىطزآ ٖ   2/4اِي  8/3اظؾغح ظيط وكت ٌٙسْ زيٓ 



  

ٔسيطيت ٔي تٛاٖ ثٝ زض ز٘يب  ٛؾظ فّٕىطز ٌٙسْ افعايف ٔتاظ فٛأُ ٟٔٓ ٚ ٔؤثط زض . ثٛزٜ اؾتٝ اذيط ٞزض ز

 ٔقطفي قسٌٙسْ خسيسٚاضيتٝ ٞبي تٛؾقٝ وكت ٔعضفٝ، تغصيٝ ٔٙبؾت، ا٘دبْ انِٛي فّٕيبت ذبن ٚضظي، 

  .اقبضٜ ٕ٘ٛز زيٍط اظلجيُ ٔؿبيُ ثٝ ظضافي ٚضفبيت ؾبيط ٔٛاضز ٚ ٔمبْٚ ثٝ ثيٕبضيٟب وٛزپصيطٚ

فعايف فّٕىطز ٌٙسْ، اضائٝ يه ضاٞىبض ٔٙبؾت ثطاي ؾبٔب٘سٞي زض وٙبض تالـ ثطاي ا الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ

ٞبي ظضافي، تٟيٝ ثؿتط ثصض ثب تٛخٝ ثٝ  زيٕعاضٞب ثٛيػٜ اضايٝ زؾتٛضاِقُٕ ٞبي اخطايي زض ذهٛل ٔسيطيت

انَٛ ذبن ٚضظي حفبؽتي ٚ تٛخٝ ثٝ قطايظ الّيٕي، پتب٘ؿيُ تِٛيس ثطاي افعايف وٕي ٚ ويفي ٌٙسْ ضا 

حفبؽتي،  أىب٘بت ٚ ازٚات الظْ ثطاي ذبن ٚضظي: وٝ زض نٛضت تحمك، اِعأبتي اظ لجيُ ثغٛضي فطاٞٓ ٕ٘ٛز

، تٟيٝ ثصض تبٔيٗ ثٝ ٔٛلـ ٟ٘بزٜ ٞب، ٔقطفي اضلبْ ثب تٛخٝ ثٝ ٘يبظٞبي الّيٕي، وبٞف ضبيقبت تِٛيس ،وبض٘سٜ ٞب

 ا٘تؾبضاظ زيٓ زٚض زضنسي ٔيبٍ٘يٗ ٌٙسْ  35اِي  25افعايف فّٕىطز   ،ٚ ٔسيطيت ذٛة ٔعاضؿ اضلبْ ٔٙبؾت

 .ٕ٘ي ثبقس

ثب تٛخٝ ثٝ قطايظ  ضافياضلبْ ٔتٙٛؿ ظ اظ ٔغّٛة تطتيجي ثىبضٌيطي ٚ عطاحي ظضافي،اضلبْ   نحيح ا٘تربة  

تٟيٝ انِٛي ثؿتط ثصض، ضفبيت پبضأتطٞبي ثٝ ظضافي، تٟيٝ  ،ٞبي ظضافي، تٛخٝ ثٝ پتب٘ؿيُ ٔٙبعك الّيٕي ٚ تٙبٚة

ٞب، فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ٚ ٔقطفي ازٚات ٚ ٔبقيٗ آالت ٔٙبؾت ثطاي ذبن ٚضظي ٚ ٔهطف ثٝ ٔٛلـ ٚ ٔتٙبؾت ٟ٘بزٜ 

 ثٟطٜ ثطايزض ٞط الّيٓ  ٔسيطيتي ٞبي ضٚـ تطيٗ آؾبٖ اظٚ وبقت، ضفبيت تٙبٚثٟبي ظضافي ٚ ٔسيطيت ٔعضفٝ 

 ثط اؾبؼ زيٌٓٙسْ زؾتٛضاِقُٕ فٙي . ثبقس ٌٙسْ ٚ ؾبيط ٔحهٛالت زيٍط ٔي پبيساضتِٛيس  خٟت زض ثطزاضي

  :ٔي ثبقسظيط ثكطح ٔقتسَ  الّيٓ

 

 دين ٍرسي در  خاكعوليات 

ٔتط ذابن   ؾب٘تي 25-20زض فٕك  فٕٛٔبً ٜ آٔبزٜ ؾبظي ظٔيٗ زيٓ ٔحهٛالت ثطاي ظضافت ٘رؿتيٗ ٔطحّٝ       

٘فٛش آة، ٞٛا ٚ ايدبز ٔحيغي ٔٙبؾت ثاطاي ضقاس   ثطاي ثٟجٛز خٛا٘ٝ ظ٘ي، آٔبزٜ وطزٖ ثؿتط ثصض   ا٘دبْ ٔي قٛز

زض ٔٙبعك زيٓ انَٛ حبوٓ زض فّٕيبت ظضافي ثبيؿتي ثب ٞاسف ايدابز قاطايظ ٔٙبؾات     . ٔي ثبقس ٚ تٛؾقٝ ضيكٝ

 . ت اظ ذبن ثبقسؽثٝ ٔٙؾٛض اؾتفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٘عٚالت آؾٕب٘ي ٚ حفب

 :ثبقس شيُ اي زاقتٝ ٚ ثبيس تبٔيٗ وٙٙسٜ ٔٛاضز زض ايٗ ضاؾتب فّٕيبت ذبن ٚضظي ٘مف تقييٗ وٙٙسٜ   

آثاي ٚ   وبٞف ضٚاٖ آة ٚ خّاٌٛيطي اظ فطؾابيف   ٔٛختذبن ٘ؿجت ثٝ ٘عٚالت وٝ افعايف ٘فٛش پصيطي  -1

   ثبزي

 .افعايف لبثّيت ٍٟ٘ساضي آة زض ذبن -2

 .حفؼ ٔٛاز آِي زض ذبن ٚ أىبٖ افعايف آٖ -3



  

 .وبٞف تجريط غيط ٔفيس -4

ثب   ٙسْ لطاض اخطاي  فّٕيبت ذبن ٚضظي زض البِيٓ ٔرتّف زيٓ ثؿتٝ ثٝ تٙٛؿ ٔحهٛالتي وٝ زض تٙبٚة ثب ٌ

 : ثبقس تٛخٝ ثٝ ٘تبيح تحميمبت ؾبَ ٞبي ٌصقتٝ ثكطح ظيط ٔي

ٞبي ٞطظ، ؾبذتٕبٖ ٚ ثبفت ذبن،  ٘ٛؿ ٚٔمساض فّف: ٚضظ زض قطايظ زيٓ ثٝ فبوتٛضٞبيي ٘ؾيط ٘ٛؿ ٚؾيّٝ ذبن

ٚضظي  سٌي ٚ ظٔبٖ ا٘دبْ فّٕيبت ذبن٘ٛؿ تٙبٚة ظضافي، عَٛ زٚضٜ آيف، پتب٘ؿيُ فطؾبيف، ٔيعاٖ ثبض٘

ٞبي ٔرتّف تٙبٚة، شذيطٜ آة زض ذبن  اظ ٔؿبئُ انّي تِٛيس ٔحهٛالت زيٓ زض  زض ؾيؿتٓ. ثؿتٍي زاضز

ٔطعٛة  اؾت، ثٝ ٘حٛي وٝ ٌيبٜ ثقسي زچبض تكٍٙي قسيس ٘كسٜ ٚ تِٛيس ٔٙبؾجي ضا  ذكه ٚ ٘يٕٝ ٘ٛاحي ٘يٕٝ

٘كبٖ زازٜ وٝ زض ( آشضثبيدبٖ قطلي)زض ٔٙبعك ؾطزؾيط وكٛض  ٘تبيح ثطضؾي ٞبي ا٘دبْ يبفتٝ. زاقتٝ ثبقس

 1825)ٌٙسْ اؾتفبزٜ اظ  ٌبٚآٞٗ لّٕي زض پبييع، ثيكتطيٗ ٔيعاٖ فّٕىطز ٔحهَٛ  –ؾيؿتٓ تٙبٚة آيف

اؾتفبزٜ اظ + ثطاؾبؼ ٕٞيٗ تحميمبت، وبضثطز ٌبٚ آٞٗ لّٕي زض پبييع . ضا زاضا ثٛزٜ اؾت( ويٌّٛطْ زض ٞىتبض 

ٚضظي، اظ ٔيعاٖ ضعٛثت ٚظ٘ي ثيكتطي ثطذٛضزاض ثٛزٜ ثٝ  ٞبي ذبن ثٟبض، ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ضٚـ پٙدٝ غبظي زض

ٔتطي ذبن ثيف اظ ؾبيط  ؾب٘تي 10-20عٛضي وٝ ٔيعاٖ ضعٛثت ذبن زض ظٔبٖ لجُ اظ وبقت ٌٙسْ زض فٕك 

 .ثٛز( ضعٛثت ٚظ٘ي%  23/17)ضٚـ ٞب 

بت مثط اؾبؼ ٘تبيح تحمي قتسَ زيٓ وكٛضالّيٓ ٔفّٕيبت ذبن ٚضظي زض زؾتٛضاِقُٕ فٙي وكت ٌٙسْ ٚ 

 :ثكطح ظيط ٔي ثبقس  ظضافي ٞبي  تٙبٚة پبيٝ ثط  ا٘دبْ ٌطفتٝ زض 

 

 هعتذل  اقلين

ايٗ الّايٓ قابُٔ اؾاتبٟ٘بي وطٔب٘كابٜ، تٟاطاٖ ٚ لؿإتي اظاؾاتبٟ٘بي ِطؾاتبٖ، اياالْ، لاعٚيٗ، چٟبضٔحابَ ٚ                 

 730000يطوكت ٌٙاسْ زيآ زضاياٗ الّايٓ حاسٚز      ؾغح ظ. ثرتيبضي، فبضؼ، ذطاؾبٖ، ٔطوعي ٚ انفٟبٖ اؾت

ضٚظ زض  100تاب   60ٔيّيٕتط ٚ تقساز ضٚظٞبي يرجٙاساٖ ثايٗ    270-480ٔيعاٖ ثبض٘سٌي ايٗ الّيٓ ثيٗ. ٞىتبض اؾت

. ثبقاس  زضخاٝ ؾاب٘تيٍطاز ٔاي    -15ٔتٛؾظ حسالُ زٔب زض ؾطزتطيٗ ٔبٟٞبي ؾبَ ثايٗ نافط تاب    . ؾبَ ٔتغييط اؾت

ٞابي ضقاس ظٔؿاتب٘ٝ ظٚزضؼ ٚ     قاٛ٘س، قابُٔ تياپ    زضايٗ ٔٙبعك وكات ٔاي   تيپ ضقسي ٔٙبؾت ٌٙسٟٔبيي وٝ

ؾاطٔبي  : فٛأُ ٟٔٓ ٔحااسٚزوٙٙسٜ تِٛيااس ٌٙسْ زضايٗ الّيٓ فجبضتٙاساظ . ثيٙبثيٙي ٔمبْٚ ثٝ ؾطٔب ٚ ذكىي اؾت

ٜ  ظٔؿتب٘ٝ ثسٖٚ پٛقف ثطف، ؾطٔبي زيط ضؼ ثٟبضٜ، ذكىي، ٚ اظ تٙكٟبي ظ٘سٜ ٔي اي،  تٛاٖ ثٝ ظً٘ ظضز، لٟاٛ

 .ذٛاض اقبضٜ ٕ٘ٛز بٞه پٟٙبٖ ٔقِٕٛي ٚ اظ آفبت ٌٙسْ، ثٝ ؾٗ ٌٙسْ ٚ ظ٘جٛض ؾبلٝؾي



  

ٚ  2ضيػاٚ، ثبضاٖ، نسضا، ٞكتطٚز، قبالٖ، ٚاضاٖ، وٕبَ، ضحٕت ، پطاٚ، اٚحاسي، آشض : ٘بٖ قبُٔاضلبْ ٌٙسْ      

 .تٛاٖ ثٝ ؾبخي ٚ شٞبة اقبضٜ ٕ٘ٛز ٚ اظ اضلبْ ٌٙسْ زٚضْٚ ٔي ؾطزاضي

 

  ات ـ گٌذمسيستن سراعي حثَت

٘رٛز اؾت، وٝ ثٝ زِيُ ٘مف ٟٕٔي وٝ ٍِْٛ ٞب زض تثجيت اظت زض  –تٙبٚة غبِت ٌٙسْ  ٔقتسَزض الّيٓ  

فّٕيبت الظْ ثطاي تٟيٝ ظٔيٗ ثقس اظ ثطزاقت حجٛثبت ثطاي .ثبقس ذبن زاض٘س اظ إٞيت ٚيػٜ اي ثطذٛضزاض ٔي

 : وكت ٌٙسْ ثكطح ظيط اؾت

ٔتط تٛاْ ثب  ؾب٘تي 8-10ٜ اظ وِٛتيٛاتٛض ثب تيغٝ پٙدٝ غبظي ثٝ فٕك اؾتفبز اٌط وكت حجٛثبت ثٟبضٜ ثبقس، -1

 زض پبييع  ٌٙسْوبقت + غّته ثقس اظ ثطزاقت حجٛثبت 

ٔتط   ؾب٘تي 20اِي  15اٌط وكت حجٛثبت پبييعٜ ثبقس، قرٓ ثب ٌبٚآٞٗ لّٕي تٛاْ ثب غّته ثٝ فٕك حساوثط  -2

  زض پبييع ٌٙسْوبقت + ثقساظ ثطزاقت حجٛثبت 

 

 گٌذم -سراعي آيصسيستن 

ٔتط ثقس اظ  ؾب٘تي 20 -25زض پبييع ثٝ فٕك  C)قىُ (اظ ٘ٛؿ ؾبلٝ ؾرت( چيعَ)اؾتفبزٜ اظ ٌبٚآٞٗ لّٕي 

ٞبي ٞطظ  فّف( وبُٔ)وبضثطز پٙدٝ غبظي زض ثٟبض زض ظٔبٖ لجُ اظ ٌّسٞي + ٚ لجُ اظ ثبض٘سٌي  ٌٙسْثطزاقت 

 ٞبي ٞطظ  ٚ وٙتطَ فّف ثٝ ٔٙؾٛض حفؼ ضعٛثت ذبن( ٔتط ؾب٘تي 10ثٝ فٕك حساوثط )

ٞبي ٞطظ چٙس  زض اٚاؾظ تبثؿتبٖ ٚ يب زض نٛضت ٚخٛز فّف( ؾب٘تي ٔتط 8ثٝ فٕك )ٔبِٝ + وبضثطز پٙدٝ غبظي 

  .وف اؾتفبزٜ قٛز ؾبِٝ اظ فّف

  ٘ىتٝ ٟٔٓ زض ٍٞٙبْ وبض ثب ٌبٚآٞٗ چيعَ ايٗ اؾت وٝ ذبن ثبيؿتي ٘ؿجتبً ذكه ثبقس: تصوط

 

  سيستن سراعي گلزًگ ـ گٌذم

 :فّٕيبت الظْ ثطاي تٟيٝ ثؿتط ثصض ٌٙسْ فجبضتٙساظ( وكت پبييعٜ)ثقس اظ ثطزاقت ٌّطً٘ 

 وكت ٌٙسْ+ ؾب٘تيٕتط  15ذبن ٚضظ ٔطوت ثٝ فٕك حساوثط  -1

  No-tillوبقت ٔؿتميٓ ٌٙسْ زض نٛضت ٚخٛز وبض٘سٜ  -2

+ ٚآٞٗ لّٕي ٌب قبُٔ اؾتفبزٜ اظ ٌٙسْ فّٕيبت الظْ ثطاي تٟيٝ ثؿتط ثصض، اٌط وكت ٌّطً٘ ثٟبضٜ ثبقس

 ذٛاٞس ثٛز وبض وبقت غالت ثب ذغي+ ؾيىّٛتيّط 

 



  

 

 گٌذم–تٌاٍب علَفِ 

فّٕيبت الظْ ثطاي تٟيٝ ثؿتط ثصض ثؿتٝ ثٝ أىب٘بت قبُٔ يىي اظ زٚ  (پبييعٜوكت )ثقس اظ ثطزاقت فّٛفٝ   

  :ضٚـ ظيط ثطاي وبقت ٌٙسْ ذٛاٞس ثٛز

 وكت ٌٙسْ+ ؾب٘تيٕتط  15ذبن ٚضظ ٔطوت ثٝ فٕك حساوثط  -1

  No-tillوبقت ٔؿتميٓ ٌٙسْ زض نٛضت ٚخٛز وبض٘سٜ  -2

تٛاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ يىي اظ زٚ عطيك ظيط ثطاي  ثقس اظ ثطزاقت فّٛفٝ ثٟبضٜ ثؿتٝ ثٝ أىب٘بت ٔٛخٛز زض ٔٙغمٝ، ٔي

 :اخطاي فّٕيبت تٟيٝ ثؿتط ثصض ٌٙسْ الساْ ٕ٘ٛز

وبقت +  ثٟبضٜ  ساظ ثطزاقت فّٛفٝٔتط ثق ؾب٘تي 20قرٓ ثب ٌبٚآٞٗ لّٕي تٛاْ ثب غّته ثٝ فٕك حساوثط  -1

  ٌٙسْ

وبقت + ٔتط لجُ اظ وبقت   ؾب٘تي 8-10اؾتفبزٜ اظ وِٛتيٛاتٛض ثب تيغٝ پٙدٝ غبظي تٛاْ ثب غّته ثٝ فٕك  -2

 ٌٙسْ

 ٘ىتٝ ٟٔٓ زض ٍٞٙبْ وبض ثب ٌبٚآٞٗ چيعَ ايٗ اؾت وٝ ذبن ثبيؿتي ٘ؿجتبً ذكه ثبقس  : تصوط

 

 هعتذلگٌذم در اقلين رقام هٌاسة ا

، ، ٞكتطٚز، اٚحسي، ثبضاٖ،  ٕٞب2آشض ضيػاٚ،ٔٙبؾت ثطاي وكت زض ايٗ الّيٓ قبُٔ ضلٓ  ًاى گٌذم بْاضل

 .اؾت ؾطزاضيٚ ، قبالٖ، وٕبَ، ٚاضاٖ، ضحٕتپطاٚايٛاٖ، ، نسضا

لبثُ وكت اؾت وٝ اظ ويفيت ذٛة ؾِٕٛيٙب ثطذٛضزاض ثٛزٜ  ٚ شٞبة ؾبخي ضلٓ گٌذم دٍرٍمزض ايٗ الّيٓ 

 .ٔمبْٚ اؾتٚ ثٝ ثيٕبضيٟب ٘يع 

 ،نسضا، پطاٚ ضيػاٚ، اظ اضلبْتٛنيٝ ٔي قٛز ثطاي افعايف فّٕىطز زا٘ٝ ايٗ الّيٓ پطثبضاٖ ٚ زض ٔٙبعك ٔؿتقس 

ايٗ اضلبْ ٘ؿجت ثٝ . اؾتفبزٜ ٕ٘بيٙس ٚ شٞبة ؾبخي ٚاضاٖ، قبالٖ، وٕبَ، ضحٕت، ، ٞكتطٚز ،2ثبضاٖ، آشض ايٛاٖ،

ٛؿ ثيٕبضي ظً٘ ظضز اظ ذؿبضت آٖ خٌّٛيطي ذٛاٞس ثٛزٜ ٚ زض نٛضت ٚل( ٘يٕٝ ٔمبْٚ)ظً٘ ظضز ٔتحُٕ 

 . قس

تٛنيٝ  ثغٛض ٕٔتس ٚخٛز زاضز ، ٌطٔب ٚ ثبزظزٌيوكٛض وٝ تٙف ذكىئقتسَ اظ زيٕعاضٞبي  ٘ٛاحيزض 

اؾتفبزٜ  ٚ ؾطزاضي ٕٞبٚاضاٖ، قبالٖ، ضحٕت، نسضا، ثبضاٖ، ٞكتطٚز،  ضيػاٚ، ثطاي وكت اظ اضلبْ  قٛز ٔي

 .زقٛ



  

ٞكتطٚز، ، ثبضاٖ ، 2، آشضضيػاٚقبُٔ ٌٙسْ ٞبي   ٔقتسَزض الّيٓ  آتياري تکويلياي ثط ٌٙسْ  اضلبْ ٔٙبؾت

وبقت ٚ زض نٛضت ٚخٛز ظٔبٖ زض اِٚيٗ آثيبضي .  اؾت ٚ شٞبةؾبخي ٚاضاٖ، قبالٖ،  ، ، ايٛاٖ، نسضاپطاٚ

  .ذٛاٞس ثٛز ٔطحّٝ پطقسٖ زا٘ٝ يب  ؽٟٛض ؾبلٝ ٚ آة اضبفي آثيبض زْٚ زض ثٟبض ٔٛلـ 

 

 

 اضت تاريخ ك

ٗ  )ٞبي ٔرتّف آٖ  ٘ؾط اظ تيپ ضقس اضلبْ ٚ ٚاضيتٝ وكت ٌٙسْ زض ايطاٖ نطف فٕٛٔابً  ( ظٔؿتب٘ٝ، ثٟابضٜ ٚ ثيٙابثي

  چٖٛ  اؾت آٔيع ٔربعطٜ  ٌيبٞبٖ اظ  ثؿيبضي  ثطاي  ذكه  ذبن زض ثصض  وبقت. ٌيطز زض فهُ پبئيع ا٘دبْ ٔي

ٜ  ضقاس   ازأٝ ٚ  قسٖ ؾجع  ثطاي  ، ِٚي وبفي  ظزٖ  خٛا٘ٝ  خٟت  اؾت  ٕٔىٗ  ثبض٘سٌي   ٘جبقاس، ِٚاي    وابفي   ٌياب

ُ   قسٖ ؾجع ٚ  ظزٖ  خٛا٘ٝ  ثيٗ  ذكىي  زٚضٜ چٙس  ٔؤثطي ثغٛض ٔي تٛا٘ٙس  وٝ خٛ ٚ  ٌٙسْ ٘ؾيط  ٌيبٞب٘ي   وبٔا

ٗ  ٘ؾاط  زض ثاب   ذكاه   ذابن  زض  وبقت ذغط. وكت ٕ٘ٛز قطايظ  زضايٗ  ٔي تٛاٖ ضا ٕ٘بيٙس  تحُٕ ضا   ٌاطفت

  اثتاساي   آؾإب٘ي   ٘اعٚالت  اظ ٔؤثط  اؾتفبزٜ ضقس ٚ  فهُ  قسٖ تط عٛال٘ي اثط زض  وٝ ّٕىطزف  افعايف  احتٕبَ

ٝ   ٔي قٛز لبثُ  ضقس حبنُ  فهُ ثبياس ظٔابٖ وبقات ٌٙاسْ ٔاٛلقي ثبقاسوٝ زض ناٛضت ٚلاٛؿ         .  اؾات   تٛخيا

ٚ ٔمابْٚ   بٖ ٞب زض پابئيع ثاطاي ٚضٚز ثاٝ فهاُ ظٔؿات      ثبض٘سٌي ٔٛثط، فطنت ظٔب٘ي الظْ ثطاي ضقس اِٚيٝ ٌيبٞچٝ

 ٝ تغيياطات زٔاب زض ٔعضفاٝ ثاط ٔيابٍ٘يٗ تقاساز ثاصضٞبي        . ٚخاٛز زاقاتٝ ثبقاس    قسٖ زض ٔمبثُ يرجٙساٟ٘بي ظٔؿاتب٘

 . ٌصاضز ظ٘ي ٚ ؾجعقسٖ يىٙٛاذت تأثيط ٔي ظزٜ، ؾطفت خٛا٘ٝ خٛا٘ٝ

 : قبُٔ ٔقتسَالّيٓ تبضيد وكت ٔٙبؾت ثطاي ٌٙسْ زيٓ زض  

 .ذٛاٞس ثٛز لجُ اظ اِٚيٗ ثبض٘سٌي ٔٛثط پبييعٜٚ آثبٖ 15تب ٟٔط ٔبٜ  15 تبضيد وبقت اظ

 

 رٍش كاضت  

   ٔتط  ؾب٘تي 4-6 ٔتط ثٝ فٕك حساوثط  ؾب٘تي 15-17اؾتفبزٜ اظ ذغي وبض ثب فبنّٝ ذغٛط وكت 

 .(ؾب٘تيٕتط ظيط ثصض 4 -2وٛز )  اؾتفبزٜ اظ ذغي وبض ثب لبثّيت خبيٍصاضي وٛز زض ظيط ثصض

قيبض  ٞبي وٝ  قٛز اظ  زؾتٍبٜ اي وكت ٌٙسْ اؾتفبزٜ قٛز، پيكٟٙبز ٔيٞبي وبقت ٔؿتميٓ ثط اٌط اظ زؾتٍبٜ

ؾب٘تيٕتط ظيط ثصض  4تٛا٘ٙس وٛز ضا زض فٕك  ثبظوٗ تيغٝ اي زاض٘س اؾتفبزٜ قٛز، چٖٛ ايٗ زؾتٍبٟٞب ٔي

ٞبي وكت ٔؿتميٓ ثب قيبضثبظوٗ ثكمبثي فمظ تٛا٘بيي خبيٍصاضي وٛز تب  خبيٍصاضي وٙٙس، زض حبِيىٝ زؾتٍبٜ

 .٘تيٕتط ظيط ثصض ضا زاض٘سؾب 2



  

چاطا واٝ   . أطي ٟٔٓ زض ظضافت غالت زيٓ ٔي ثبقاس ( ؾب٘تي ٔتط 15اظ  ٕتطو)ٞبي وٓ  زؾتيبثي ثٝ فبنّٝ ضزيف

        ٓ تاط فاسْ    فبنّٝ ظيبز ثيٗ زٚ ضزيف وكت ٔٛخت ضقاس ثيكاتطفّف ٞابي ٞاطظ، افاعايف تجرياط ٚ اظ ٕٞاٝ ٟٔا

ٔٛخات وابٞف فّٕىاطز ٔحهاَٛ ذٛاٞاس      ٚ( فافعايف تطاوٓ زض ضٚي ضزيا )يىٙٛاذتي ثصض زض ٚاحس ؾغح 

وبضٞبيي ثب فبنّٝ ذغٛط وٕتط ٚ ٘يع زاضاي لبثّيت حفؼ فٛانُ ذغاٛط زض حايٗ وبقات تابثيط      ِصا ذغي. قس

ؾاب٘تيٕتط   15فّٕىطز ٌٙسْ زيآ زض فبناّٝ ثايٗ زٚ ضزياف     . ٔثجتي ثطضٚي فّٕىطز ٌٙسْ ٔي تٛا٘ٙس زاقتٝ ثبقٙس

تاطاوٓ تٛنايٝ    ثاب ضفبيات  فٛانُ ذغٛط وكت وٕتاط  . ٔي يبثس٘ؿجت ثٝ فٛانُ ذغٛط وكت ظيبز، افعايف 

ٝ ٞب زض ضٚي ضزيف ثيكتط  قسٜ ثبفث ذٛاٞس قس فٛانُ ثيٗ ثٛتٝ ثبفاث افاعايف تقاساز پٙداٝ، عاَٛ       ٚ زض ٘تيدا

ؾٙجّٝ، ٚظٖ ٞعاض زا٘ٝ ٚ اضتفبؿ ٌيبٜ ٚ ٟ٘بيتبً فّٕىطز زا٘ٝ زض ٔمبيؿٝ ثاب وكات ٔتاطاوٓ ثاب فبناّٝ ذغاٛط ثيكاتط        

 .قٛز

 

 تذر   هيشاى 

زا٘ٝ زض  350تب  300ٔيعاٖ ثصض زض ٚاحس ؾغح ثط اؾبؼ تقساز زا٘ٝ ٞط ٔتط ٔطثـ ٚ ٚ ٚظٖ ٞعاض زا٘ٝ ثٝ نٛضت   

 .ٞط ٔتط ٔطثـ تٛنيٝ ٔي قٛز

 وٕتطزضنس  10قٛز وٝ ٔيعاٖ ثصض  تٛنيٝ ٔي ٚ ذغط ذكىي ٕٔتس ٚ ٌطٔب زض ٔٙبعمي ثب ثبض٘سٌي وٕتط: تٛخٝ

 .قٛزٌطفتٝ  تٛنيٝ قسٜ زض ٘ؾطثصض  اظ ٔمساض

 عوق كاضت 

اظ فاٛأّي  . ؾب٘تيٕتط زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔي قاٛز  5اِي  4  ٌٙسْ زيٓ زض ٔٙبعك ؾطزؾيطوكٛض فٕك وبقت ٔٙبؾت   

ثط٘س ٔي تٛاٖ ثٝ ٚيػٌيٟبي ضلٓ اظ ٘ؾط عَٛ وّئٛپتيُ، ا٘ساظٜ ٚ ٔيعاٖ پطٚتئيٗ زا٘اٝ  ؤوٝ زض فٕك وبقت ٌٙسْ ٔ

وبٞف فّٕىاطز ضا ثاٝ   قسٜ وٝ تقساز پٙدٝ ثبضٚض ٚوبٞف جع وبقت فٕيك ٔٛخت وبٞف زضنس ؾ. اقبضٜ ٕ٘ٛز

تبثيط ٔٙفي وبقت فٕيك زض وكت ٞبي زيط ثاٝ زِياُ وٙاس قاسٖ ؾاطفت خٛا٘اٝ ظ٘اي زض        . زاقت ذٛاٞس ز٘جبَ

 . ذبن ؾطز ثيكتط ٕ٘بيبٖ ٔي قٛز

  .ٔٙؾٛض اظ فٕك وبقت، ٔمساض ذبن لطاض ٌطفتٝ ثط ضٚي ثصض ٔي ثبقس: تصوط

 

 عوق جايگذاري كَد 

زضنس  15-20ؾب٘تي ٔتط ظيط ثصض ٔٛخت افعايف فّٕىطز ٌٙسْ زيٓ ثٝ ٔيعاٖ  6اِي  4وٛزحسٚز خبيٍصاضي  

ؾمٛط خساٌب٘ٝ ٚ قيبض ثبظوٙي وٝ لبثّيت خبيٍصاضي  ٞبي ِااِٛٝ ٝ زاضاياي وئِصا، ذغي وبضٞب ٔيٍطزز



  

ٞبي  اٌط اظ زؾتٍبٜ. زاض٘ستبثيط ٔثجتي ضٚي فّٕىطز ٔحهَٛ  ضا زاضا ٞؿتٙس،خساٌب٘ٝ وٛز ٚ ثصض زض ثؿتط ثصض 

ٞبي وٝ زاضاي قيبض ثبظوٗ تيغٝ اي  قٛز اظ  زؾتٍبٜ وبقت ٔؿتميٓ ثطاي وكت ٌٙسْ اؾتفبزٜ قٛز، پيكٟٙبز ٔي

ؾب٘تيٕتط ظيط ثصض خبيٍصاضي وٙٙس، زض  4تٛا٘ٙس وٛز ضا زض فٕك  زاض٘س اؾتفبزٜ قٛز، چٖٛ ايٗ زؾتٍبٟٞب ٔي

ؾب٘تيٕتط ظيط ثصض ضا  2بظوٗ ثكمبثي فمظ تٛا٘بيي خبيٍصاضي وٛز تب ٞبي وكت ٔؿتميٓ ثب قيبضث حبِيىٝ زؾتٍبٜ

 .زاض٘س

 

 ضذعفًَي تذر 

تطخيحب اظ ضس ففٛ٘ي ثصض لجُ اظ وبقت ثب اؾتفبزٜ اظ ؾْٕٛ تٛنيٝ قسٜ ثطاي وٙتطَ ثيٕبضيٟبي ثصض ظاز 

بٜ ثطاي وٙتطَ ثيٕبضي ؾيبٞه پٟٙبٖ پبوٛت. ؾْٕٛ زٚ ٔٙؾٛضٜ خٟت وٙتطَ ؾيبٞه اؾتفبزٜ ٌطزز

 .تٛنيٝ ٔي ٌطزز( زض ٞعاض 2زيفٙٛوٛ٘بظَٚ ثٝ ٔيعاٖ )وف زيٛيس٘س  ٌٙسْ زض ٔٙبعك ؾطزؾيط اؾتفبزٜ اظ لبضذ

 

 هصزف كَدّاي ضيويائي 

ٚ تِٛياس ٔحهاَٛ التهابزي، ثبياس اظ      ضقاس   ظ٘ي، ثطاي ازأٝ ثصض ٌٙسْ پؽ اظ وكت زض ذبن ٔٙبؾت ٚ خٛا٘ٝ 

  ثطاؾابؼ  وٛز ٔمساض  تٙؾيٓ زيٕعاضٞب، زض  ٌيبٞي  تغصيٝ  اؾبؾي ٝ ٔؿئّ. اي ٔٙبؾجي ثطذٛضزاض ثبقس قطايظ تغصيٝ

  ٔهاطف   ضطٚضتبً ثبيؿتي ٔحسٚز،  ثبض٘سٌي قطايظ زض. ٔي ثبقس  ٌيبٜ ضقس  زض ٔٙغمٝ ا٘تؾبض  لبثُ  ضعٛثتي  ضغيٓ

  اؾتفبزٜ ثتٛا٘س ثب  ٌيبٜ تب  ٘كسٜ  ٌيبٜ حس اظ  ثيف ضقس  ٔٛخت  وٝ ٕ٘ٛز ٔحسٚز  اي ا٘ساظٜ  ثٝ ضا  قيٕيبئي  وٛزٞبي

ٝ     ضعٛثت اظ  ٔٛازغاصائي ضا  ثبياس   ، ٔغّاٛة   زض ثبض٘اسٌي  زيٍاط   عاطف  اظ. ثطؾاس   ثطزاقات   ٔٛخاٛز، ثاٝ ٔطحّا

ٔياعاٖ  . ثبقس  ضعٛثتي  قطايظ ٔغّٛة زض ، آٖ اظ ٔفيس ٚ  وبُٔ  اؾتفبزٜ  ثٝ لبزض  ٌيبٜ  وٝ وطز  ٔهطف  اي ا٘ساظٜ ثٝ

ن، ٔيعاٖ ٚ تٛظياـ ظٔاب٘ي ثبض٘اسٌي، ظضافات لجّاي ٚ ٚاضيتاٝ ٌٙاسْ        ٔهطف وٛزٞبي قيٕيبئي ثؿتٝ ثٝ ٘ٛؿ ذب

تٛنيٝ فٙي ثطاي ٞط ٔعضفٝ پؽ اظ ا٘دبْ تدعيٝ ذبن ٚ تقيايٗ فٙبناط غاصايي ٔٛخاٛز ٚ ٔياعاٖ      . ٔتفبٚت اؾت

زض  ٔهطف ثي ضٚيٝ وٛزٞابي اظتاٝ ثهاٛضت ؾاطن     .لبثُ زؾتطؼ ثٛزٖ آٖ تٛؾظ آظٔبيكٍبٜ اضائٝ ٔي ٌطزز

َ    ٞبي ٌصقتٝ، بعك عي ؾبَثٟبض زض ثؿيبضي اظ ٔٙ ٞابي   اظ فٛأُ تكسيس وٙٙسٜ اثطات تٙف ذكاىي زض عاي ؾاب

ِصا ثب تٛخٝ ثاٝ ٘ماف ٚ إٞيات وابضثطز اياٗ وٛزٞاب زض       . ثٛزٜ اؾت 1379-80ٚ  1378-79، 1377-78ظضافي 

 .ظضافت ٌٙسْ زيٓ، ِعْٚ ضفبيت تٛنيٝ ٞبي فٙي زض ايٗ ذهٛل زض ٔٙبعك ٔرتّف ثؿيبض ٟٔٓ اؾت

ذبِم زض ٞىتبض اظ ٔٙجـ اٚضٜ زض پبئيع ٕٞعٔبٖ ثب وبقت ٚ ثهٛضت ( (N40ٜ اظ ٘يتطٚغٖ اؾتفبز :است

 . ٔتط ظيط ثصض ؾب٘تي 6 -4خبيٍصاضي وٛز حسٚز 



  

تٛنيٝ ٕ٘ي قٛز ٚ وكبٚضظا٘ي وٝ ثٝ ٞط زِيّي ٘تٛا٘ؿتٙس زض ٔٛلـ زض ايٗ الّيٓ ٔهطف وٛز ؾطن  :3تذكز

ٝ ثٝ خبي ٔهطف وٛز ؾطن، اظ ٔحَّٛ پبقي اظت ثٝ وقٛز ٔي وبقت وٛز اظتٝ ٔهطف ٕ٘بيٙس پيكٟٙبز 

تٛاٖ ٕٞعٔبٖ ثب  ٔي .زضنس اٚضٜ زض ثٟبض ٚ زض ٔطحّٝ اٚايُ ؾبلٝ زٞي ٌٙسْ اؾتفبزٜ قٛز 5/3 اِي   5/2   ٔمساض 

 .ِيتط آة حُ ٚ ٕٞطاٜ فّف وف اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز 600اِي  400٘يتطٚغٖ ٔٛضز ٘ؾط ضا زض  ، ٔهطف فّف وف ٞب

ي ثيِٛٛغيه اظتٛثبوتط ٚ حُ وٙٙسٜ ٞبي فؿفبت ٔرهٛل تّميح ٌٙسْ تٛنيٝ ٔهطف وٛزٞب :2تذكز

ٔيعاٖ ٔهطف . ٞبي ٔبيـ تّميح ذٛاٞس ثٛز ٘حٜٛ ٔهطف ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕ زضج قسٜ  ضٚي ثؿتٝ. قٛز ٔي

 .ويٌّٛطْ ثيكتط اظ قطايظ آثي زض ٘ؾط ٌطفتٝ قٛز 1اِي  5/0ٔبيٝ تّميح زض قطايظ زيٓ 

  :فسفز

 ويّٛ ٌطْ پٙتب اوؿيس فؿفط،  45ٔيّي ٌطْ زض ويّٛ ٌطْ ذبن ثٝ ٔيعاٖ  5بن وٕتط اظ فؿفط اِٚيٝ ذ :3

 ويّٛ ٌطْ پٙتب اوؿيس فؿفط،    30ٔيّي ٌطْ زض ويّٛ ٌطْ ذبن،  10تب  5فؿفط اِٚيٝ ذبن ثيٗ : 2

 ويّٛ ٌطْ پٙتب اوؿيس فؿفط  15ّٔي ٌطْ زض ويّٛ ٌطْ ذبن،   15تب  10فؿفطاِٚيٝ  ذبن ثيٗ : 3

 ٔيّي ٌطْ زض ويّٛ ٌطْ ذبن،  ٘يبظ ثٝ ٔهطف وٛز فؿفطٜ ٘ساضز   15فطاِٚيٝ  ذبن ثيف اظ  فؿ: 4

ويٌّٛطْ زض  30اِي  P2O5:15   ( 25 فؿفطزض ٔٙبعمي وٝ آظٖٔٛ ذبن ا٘دبْ ٘كسٜ ثبقس، ٔمساض  :تذكز

 .ٔهطف قٛز (ٞىتبض وٛز فؿفطٜ اظ ٔٙجـ ؾٛپط فؿفبت تطيپُ

 

 علف ّاي ّزس  

حسي ظيبز اؾت وٝ ٌبٞي ٔٙدط ثٝ اظ ثيٗ ثطزٖ ثيف اظ  ، أطٚظٜ ثٝ ٌٙسْبي ٞطظ ٔعاضؿ ٞ ظيبٖ ٚذؿبضت فّف

قٛ٘س؛ ضلبثت ثيٗ  ٔحؿٛة ٔي ٌٙسْٞبي ٞطظ ضليت ثؿيبض ثعضٌي ثطاي  فّف. ٌطزز زضنس ٔحهَٛ ٔي 50

، اؾتفبزٜ اظ ٘ٛض آفتبة ٚ خصة ٔٛاز غصائي (ٔرهٛنبً زض ٔٙبعك وٓ آة)ايٗ زٚ اظ ِحبػ خصة ضعٛثت 

ثطاي وبٞف .قٛز ٌٙسْ زيٓ ٔي فّٕىطزوٕي ٚ ويفي وبٞف  ؾجتٞبي ٞطظ  فّف. خٛز زض ذبن اؾتٔٛ

تٛاٖ ثٝ ٔجبضظٜ ٔىب٘يىي،  ٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٚخٛز زاضز وٝ ٔي ٞبي ٞطظ ٚ ٔجبضظٜ ثب آٟ٘ب، ضاٜ فّفخٕقيت زازٖ 

يسٜ زأي، ثٝ حسالُ ، فسْ اؾتفبزٜ اظ وٛز ٘پٛؾتٙبٚة ضفبيتاؾتفبزٜ اظ ثصض ثٛخبضي قسٜ، )ٔجبضظٜ ظضافي 

ٞبي ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ظضافت ٌٙسْ ضا  وف فّف. ٚ ٔجبضظٜ قيٕيبئي اقبضٜ ٕ٘ٛز( ضؾب٘يسٖ فّٕيبت تٟيٝ ظٔيٗ

 .ٞبي ثبضيه ثطي تمؿيٓ ٕ٘ٛز ٞبي پٟٗ ثطي ٚ فّف وف وف تٛاٖ ثٝ زٚ زؾتٝ فّف ٔي

تٛأب ٚ ثٝ ( ِيتط زض ٞىتبض 1اِي  8/0) ٚ  تبپيه ( ِيتط زض ٞىتبض 1.5)اؾتفبزٜ اظ ؾْٕٛ ثطٚٔيؿيس زض ٌٙسْ 

 .ٌطزز نٛضت ٔرّٛط  زض ٔطحّٝ پٙدٝ ظ٘ي ٚ لجُ اظ ؾبلٝ ضفتٗ ٌيبٜ انّي تٛنيٝ ٔي

 



  

 سي گٌذم

ٌطزز ٚ ٞط ؾبِٝ اضاضي ٚؾيقي اظ ٔعاضؿ  ٌٙسْ  زض ايطاٖ ٔحؿٛة ٔي ٌٙسْايٗ حكطٜ يىي اظ آفبت ٟٔٓ 

حكطٜ ثطاي ٌيبٜ ؾٕي ثٛزٜ ٚ تٟٙب يه ؾٛضاخ  ثعاق زٞبٖ ايٗ. قٛز آفت ؾٕپبقي ٔي  خٟت ٔجبضظٜ ثب ايٗ

تغصيٝ اظ زا٘ٝ زض ٔطحّٝ ذٕيطي قسٖ ٔٛخت اظ ثيٗ ضفتٗ زا٘ٝ قسٜ، حبَ . تٛا٘س ٌيبٜ ضا ٘بثٛزوٙس تغصيٝ ٔي

تغصيٝ ايٗ حكطٜ زض ٔطحّٝ ؽٟٛض . آ٘ىٝ تغصيٝ زض ٔطاحُ ثقسي ضقس ٔٛخت چطٚويسٌي زا٘ٝ ذٛاٞس قس

ٞبئي اظ ظ٘جٛضاٖ  ٔب٘ٙس ٌٛ٘ٝ)ٔجبضظٜ اؾتفبزٜ اظ زقٕٙبٖ عجيقي طاي ث.ذٛقٝ ٕٔىٗ اؾت ٔٛخت فميٕي ٌطزز

Assolcus, Dissolcus, Trissolcus)ٜٛٞب، ثط ٞٓ ٘عزٖ پٛقف ٔطاتـ ٚ  ، حفؼ پٛقف عجيقي ٌٙسٔيبٖ زض و

ٞب اظ تقساز ٔقيٙي زض ٚاحس ؾغح  وٝ تطاوٓ ؾٗ ٔبزض يب پٛضٜ ٞب ٚ  ٔجبضظٜ قيٕيبئي زض نٛضتي فسْ ترطيت آٖ

ثطاي وبٞف خٕقيت ؾٗ ٚ خٌّٛيطي  .قٛز پيكٟٙبز ٔي (عجك تٛنيٝ ٚ ٘ؾط ؾبظٔبٖ حفؼ ٘جبتبت)ٚظ ٕ٘بيس تدب

اظ ضيعـ آٖ  اظ اضتفبفبت ثٝ ٔعاضؿ ٌٙسْ زيٓ زض ّٚٞٝ اَٚ تٛنيٝ ٔي ٌطزز اظ وبقت اضاضي وٛٞپبيٝ اي، 

ٝ ٔٙؾٛض خّٛ ٌيطي اظ ٕٞچٙيٗ ثطزاقت ؾطيـ ٔحهَٛ ٌٙسْ ث. خٌّٛيطي قٛز( ٔطاتـ)ٚ ثؿيبض قيجساض  فميط

 .ذؿبضت ؾٗ ٌٙسْ تٛنيٝ قٛز

 

  سراعي  تٌاٍب

  اظذؿتٍي  خٌّٛيطي  فّت  ثٝ  ذبن  حبنّريعي  ضفبيت  ٞٓ ٚ  ٔحهٛالت   تٙٛؿ ِحبػ اظ  ٞٓ  ظضافي  تٙبٚة

ٜ   ياه   پاي  زض  پي  وبقت  ٘تيدٝ  وٝ  ظٔيٗ ْ  اظ  فٕاستبً ٘بقاي   ٚ  اؾات   ٌياب َ   فاس   ٚتطقاح   غاصائي  فٙبناط   تقابز

ٞاط چٙاس    .ثبقاس  ٔاي    ضطٚضي وبٔالً ، اؾت  ٌيبٞبٖ  ضيكٝ اظ  وٙٙسٜ  ٔؿْٕٛ  ثيٛتيىٟبي آ٘تي ٚ  ٔرتّفٝ   تطويجبت

ٚ اؾاتفبزٜ اظ ٘راٛز، فاسؼ، ٌيبٞابٖ فّٛفاٝ اي ٚ      وٝ زض حبِت وّي ٍِٟٛٔاب تثجيات وٙٙاسٜ اظت ٞاٛا ٞؿاتٙس،      

 تٛنيٝ ٔيكٛز ٔقتسٌَّطً٘ زض تٙبٚة ثب ٌٙسْ زض الّيٓ 

 :فجبضتٙساظ ٔقتسَثٟبي ٔٛخٛز زض ٔٙغمٝ ٟٔتطيٗ تٙبٚ

 ٘رٛز –ٌٙسْ 

 فسؼ –ٌٙسْ 

 فّٛفٝ –ٌٙسْ 

 ٌّطً٘ –ٌٙسْ 

 وّعا -ٌٙسْ 

َ ثطاي وبقت ٞبي پبييعٜ ٚ ثٟابضٜ زض الّايٓ   ٚ ٌيبٞبٖ ضٚغٙي ثب تٛخٝ ثٝ ٔقطفي اضلبْ فّٛفٝ ٚ ٘رٛز  زيآ،   ٔقتاس

 . ي تِٛيس اؾتفبزٜ قٛزپيكٟٙبز ٔيٍطزز اظ ايٗ ٔحهٛالت زض تٙبٚة ثب ٌٙسْ ثطاي پبيساض



  

 

 اّذاف تٌاٍب سراعي

ٔي ثبقس وٝ ثب ز٘جبَ وطزٖ اٞساف  ٟٕٔتطيٗ ٞسف اخطاي تٙبٚة ظضافي، افعايف تِٛيس ٔحهٛالت ظضافي

 :ظيط لبثُ زؾتيبثي اؾت

 افعايف ٔٛاز آِي ٚ پبيساضي ؾبذتٕبٖ ذبن. 1

 حفؼ ٚ افعايف فقبِيت ٞبي ثيِٛٛغيىي ذبن. 2

 طٚغٖ ٚ ا٘حالَ ثقضي اظ فٙبنط زيٍط زض ذبنتثجيت ثيِٛٛغيىي ٘يت .3

 خٌّٛيطي اظ فطؾبيف ذبن. 4

 وٙتطَ فّفٟبي ٞطظ، آفبت ٚ ثيٕبضيٟبي ٌيبٞي. 5

 تِٛيس التهبز تِٛيس پبيساض ٔحهٛالت وكبٚضظي ٚ. 6

 حفؼ ٚ افعايف حبنّريعي ذبناظ عطيك  افعايف ثٟطٜ ٚضي آة. 7

 تِٛيس ٔتٙٛؿ ٔحهٛالت وكبٚضظي. 8
 

 ّاتٌظين تذركار

ضا٘ٙسٌبٖ تطاوتٛضٞب ثب ٘حٜٛ تٙؾيٓ ثصضوبضٞب ٚ ذغي وبضٞب آقٙب ٘يؿتٙس ٚ ايٗ وبض ثبفث ٔي قٛز واٝ   ثطذي اظ

ٔٛخات  ٌاطزز واٝ   وكات    ثصض ثهٛضت نحيح تٙؾيٓ ٘كٛز ٚ ٔعضفٝ ثهٛضت ٔتطاوٓ ٚ ياب تٙاه  ضيعـ ٔيعاٖ 

 :زتٛنيٝ ٔي قٛ ِصا ٔٛاضز ظيط .قسوبٞف فّٕىطز ذٛاٞس 

 .ٜوبِيجطاؾيٖٛ زؾتٍب -

 .آچبضوكي زؾتٍبٜ -

 .تٙؾيٕبت ثطاؾبؼ فٕك وبقت ٔٛضز ٘ؾط -

 .ٞب ثبظزيس ِِٛٝ ٞبي ؾمٛط ؛زضيچٝ ٞبي ضيعـ ؛ ٔٛظؿ ثصض ٚ وٛز ٚ قيبضثبظوٗ -

  .زض ٍٞٙبْ وبقت زؾتٍبٟٞبي ٔٛضز ٘ؾط تٛؾظ ٔترههيٗ ٔبقيٗ آالت تٙؾيٓ قٛز -

 

 

 

 

 

 


