
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

هل گشاًَلَػيتْب لٌفَػيتْب ٍ گلجَلْبي ػفيذ خَى ؿب

ايي ػلَلْب دس هغض اػتخَاى ٍ .هًََػيتْب هي ثبؿٌذ

ثبفت لٌفبٍي تَليذ ؿذُ ٍ جْت تـخيص  اًْذام ٍ 

ثشداؿت ّش هبدُ ثيگبًِ وِ ٍاسد ثذى هي ؿَد سا 

ايي ػلَلْب دس هجبسصُ ثب ػفًَتْب ٍ ايجبد .دُ داسًذُثشع

يب همبٍهت دس ثشاثش آًْب پغ اص هَاجِْ طجيؼي 

پالوتْب .ٍاوؼيٌبػيَى ًمؾ هْوي سا ايفب هي وٌٌذ

لطؼبت وَچىي ّؼتٌذ وِ دس هغض اػتخَاى تَليذ 

ؿذُ ٍ حبٍي آًضين ٍ ػبيش هَاد ثيَلَطيه فؼبل هي 

ثبؿٌذ آًْب ثِ ّشگًَِ آػيت ديَاسُ ػشٍق پبػخ هي 

 دٌّذ ثِ ايي تشتيت وِ دس هحل آػيت ثِ دٍس

ُ داخل يىذيگش جوغ ؿذُ ٍ هحتَيبت خَد سا ة

هَاد آصاد ؿذُ اص پالوت هؼئَل .خَى آصاد هي وٌٌذ

فشايٌذ ّبي اًؼمبدي ، تـىيل لختِ ٍ جلَگيشي اص 

پالػوبي خَى حبٍي پشٍتئيي . خًَشيضي هي ثبؿذ

ٍ همبديش صيبدي اص  اًؼمبدي هَاد ؿيويبيي ػَاهل

هتبثَليه ثَدُ ٍ لبثليت لختِ ؿذى  فشاٍسدُ ّبي

اص جولِ ًمـْبي .سدخَى ًمؾ هْوي دس ثذى دا.داسد

ايي ثبفت صًذُ ؿبهل ؿشوت دس ًمل ٍ اًتمبل 

اوؼيظى ٍدي اوؼيذ وشثي ، اًتمبل هَاد غزايي ثِ 

ثبفتْبي ثذى ، ؿشوت دس تـىيل لختِ ٍ جلَويشي 

اصاًؼمبد خَى ٍتـىيل لختِ تٌظين هحيط داخلي ثذى  

لبل هَاد صايذ اسطشيك خَى، پالػوْبي خَى ثب اًت

داؿتي الىتشٍليتْبي هختلف اص لجيل ػذين ٍپتبػين 

دس اًتمبل پيبهْبي الىتشيىي ثيي ...ولؼين هٌيضين ٍ

هَاسد روش ؿذُ اًتمبل  ػلَلْب ًمؾ داسد ثب تَجِ ثِ

 خَى

خَى يه ثبفت صًذُ لشهض سًگ هي ثبؿذ وِ اص 

حجن خَى دس گشدؽ .پالػوب تـىيل ؿذُ اػت

ٍصى ثذى هي ثبؿذ %7دس يه فشد ثبلغ حذاوثش 

گلجَلْبي لشهض ،گلجَلْبي ػفيذ ٍ پالوتْب دس آى 

توبهي ػلَلْبي خًَي دس هغض . ؿٌبٍس ّؼتٌذ

. تَليذ هي ؿًَذ اػتخَاى

 
 

 

گلجَلْبي لشهض خَى دس هغض اػتخَاى تحت تبثيش 

تَليذ هي ؿًَذ ػوش  َّسهَى وليَي اسيتشٍپَئتيي

گلجَلْبي .سٍص اػت 120گلجَلْبي لشهض خَى 

گلَثيي ثَدُ –لشهض حبٍي سًگذاًِ اي حبٍي آّي 

 .ٍدس ًمل ٍ اًتمبل اوؼيظى ًمؾ داسًذ

 

 

 

 

 

 



 

خَى  ثؼٌَاى يىي اصهذاخالت ٍ يب تٌْب سا ًجبت  

ثخؾ ثشاي ًجبت صًذگي يب ثْجَد فَسي يه 

اص جولِ ػَاسض اًتمبل .ٍظؼيت خطشًبن هي ثبؿذ

ػفًَتْبي ٍاثؼتِ ثِ اًتمبل خَى ؿبهل  سخَى خط

هي ...ٍايذص ٍ، ّپبتيت ، ػيفليغ ، ثيوبسي ؿبگبع 

خَى دس ػبصهبى اًتمبل خَى ٍ يب هشوض  ءاّذا. ثبؿذ

ػيبس اًتمبل خَى اًجبم هي ؿَد لجل اص دسيبفت 

وٌٌذُ هصبحجِ ثبليٌي جْت  ءخَى اص يه فشد اّذا

ؿٌبخت ٍظؼيت ػالهت ثيوبس پغ اص وٌتشل ًجط 

ٍ فـبس خَى ٍتَصيي ػول اّذاءخَى اًجبم هي 

ختلف م هشاحلخَى دسيبفت ؿذُ پغ اص طي .ؿَد

آصهبيـگبّي جْت ثشسػي ػالهت خَى ّوچٌيي 

هَسد  ABOٍR.Hاص ًظشگشٍّْبي خًَي 

ثشچؼجگزاسي هيـَدٍپغ اص اطويٌبى  اص خَى اّذاء 
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                          تضسيك خَى ٍ فشاٍسدُ ّب

  

 

 

 

ؿذُ فٌبٍسي جْت جذا وشدى گلجَلْبي لشهض ، 

ثش .اًجبم هي ؿَد....پالػوْب ، پالوتْب آلجَهيي ٍ

حؼت ًيبص ثيوبس ًَع فشاٍسدُ خًَي ثشاي ثيوبس 

. سخَاػت ٍ تضسيك هي ؿَدد

هَاسد ًيبص ثِ تضسيك خَى ٍ فشاٍسدُ ّبي آى 

 

 خًَشيضي 

  ون خًَي 

  هـىالت اًؼمبدي 

 اػوبل جشاحي 

 وبّؾ آلجَهيي 

 


