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هقذهِ

دليل فذم تقشيبو ًؾببم هبذيشيتي ٍ     ّب ثِ پشٍسؽ هبّي دس سٍدخبًِّبي  ّبي احذاث حَضچِ سًٍذ سٍ ثِ سؿذ دسخَاػت

 ُ ِ      ًؾبستي هـخق هبثيي دػبتگب ػببص ثبشٍص هـبْالت ىٌبي ٍ حَبٍَي اص حيبج        ّببي تبحيشگبزاس دس كبذٍس هزَصّبب صهيٌب

ّب ٍ  ؾلزا دس ساػتبي سىـ چبل .ّب، تنييش ّيييت آة ٍ ًحَُ پبػخگَيي ثِ هتَبضيبى گشديذُ اػت ثشداسي اص سٍدخبًِ ثْشُ

ػبصهبًي ٍ اسائِ  ّبي ثٌيبدي تَػقِ ٍ تْخيش آثضيبى اص عشيٌ ثْجَد سٍاثظ ثيي ّبي هزَّس ايزبد ٍ اكالح صيشػبخت دمذمِ

ُ  دػببتَسالقول ػبببصهبى ؿببيالت )ٍصاست رْبببد ّـبببٍسصي  دس ايببي ساػببتب ًوبيٌببذگبى  .گـبػببت ّبببي ىٌببي ّليببذي سا

پبشٍسي دس  ًبهبِ آثبضي  ًؾببم تخللبي تبذٍيي   ـبْيل ّببسگشٍُ   ،ٍصاست ًيشٍ ٍ ػبصهبى حيبؽت هحيظ صيؼت ثبب ت (ىاايش

، ّـبَس رببسي  ، ثش اػبع ٍَاًيي ٍ هَبشسات  هبُ .... عي ٍثب ثشگضاسي رلؼبت هتقذد ّبسؿٌبػي ّب ٍ هزبسي آثي سٍدخبًِ

 .اًذتذٍيي ًوَدُ ّب ٍ هزبسي آثي سٍدخبًِپشٍسي دس ّبي آثضيتتَػقِ ىقبليسا ثب ّذه حبضش  ًبهِ ًؾبم

ّذف -3

 :ثب سفبيت ّب ٍ هزبسي آثي سٍدخبًِپشٍسي دس يٌذ ارشايي كذٍس هزَص آثضيآًوَدى ىشتجييي 

 ُثْيٌِ ٍ پبيذاس اص هٌبثـ آة ػغحي  يثشداس ثْش 

 ِّب پشٍسي دس حبؿيِ سٍدخبًِ ّبي آثضي ايزبد ٍحذت سٍيِ دس كذٍس هزَص احذاث هزوَف 

  ًِّب حشين حيبؽتي ّوي ٍ ّييي سٍدخب 

  ّب ّييي سٍدخبًِاػتبًذاسدّبي 

  ّب ؿٌبػي سٍدخبًِ هٌؾَس رلَگيشي اص تنييشات سيخت پشٍسي ثِ ّبي آثضي عشحهٌبػت ربًوبيي 

  ًِؿشايظ آثگيشي اص سٍدخبًِ هغبثٌ اػتبًذاسدّب ٍ ضَاثظ هٌْذػي سٍدخب 

 پشٍسي ثش هٌبثـ آة ػغحي هحيغي آثضي ثبس صيؼت رلَگيشي ٍ ّبّؾ پيبهذّبي صيبى 

 ٍََيسفبيت هَاصيي ح 

داهٌِكبسثشد -2

  .ثبؿذ هزبسي آثي هيػبيش ٍ  ّب، ٌٍَات ، چـوِّب پشٍسي دس سٍدخبًًِبهِ ثشاي ىقبليت ّبي آثضي ًؾبمگؼتشُ ايي 

ّبهسئَليت -1

ِ  ىشآيٌذ دسد ؿذُ دس ايبي ًؾببم  ًبهِ ثش اػبع  ًؾبمهؼئَليت ارشاي ايي  ثخبؾ ؿبيالت   ، دس ػببصهبى ؿبيالت ايبشاى ثبب     ًبهب

دس ػبصهبى حيبؽت هحيظ صيؼت  ،ّبي ػبحلي ّبي ميشػبحلي ٍ اداسات ّل ؿيالت اػتبى اػتبىػبصهبى رْبد ّـبٍسصي 
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اي ٍ ؿبشّت ػبْبهي آة ٍ ثبشً     ّبي ػْبهي آة هٌغَِ ٍ دس ٍصاست ًيشٍ ثب ؿشّتّب  ثب اداسات ّل هحيظ صيؼت اػتبى

، ػبصهبى حيبؽت هحبيظ صيؼبت   ايشاىثب ػبصهبى ؿيالت ًبهِ  ًؾبمًؾبست ثش حؼي ارشاي ايي  هؼئَليت. ثبؿذ هيخَصػتبى 

ّبي  اسگبى ّليًِبهِ،   ًؾبمثش اػبع ىشآيٌذ دسد ؿذُ دس ايي . ثبؿذ هي ٍ دس ٍصاست ًيشٍ ثب ؿشّت هذيشيت هٌبثـ آة ايشاى

ضوي اًزبم ٍؽبيو ٍبًًَي ٍ حبّويتي خَد، اٍبذاهبت ٍ ًؾببست الصم سا رْبت سفبيبت ٍ ارشايبي ًوبَدى ايبي         يبد ؿذُ

 .آٍسًذ سثظ خَد ثِ فول هي حذّبي ريًبهِ دس ٍا ًؾبم

تؼبسيفٍهفبّين -4

 ؿشّت -4-1

اي، ؿشّت ػْبهي ػبصهبى آة ٍ ثشً خَصػتبى، ؿشّت تَػقِ هٌببثـ آة ٍ ًيبشٍي   ّبي ػْبهي آة هٌغَِّليِ ؿشّت

 .ايشاى ٍ ؿشّت تَػقِ هٌبثـ آة ٍ خبُ ػيؼتبى 

 ؿشّت هبدس تخللي  -4-2

 .ؿشّت ػْبهي هذيشيت هٌبثـ آة ايشاى

 اػتبىؿيالت  -4-3

ّببي ػببحلي اداسات ّبل ؿبيالت هٌببعٌ      ّبي ميش ػبحلي ؿيالت ػبصهبى رْببد ّـببٍسصي اػبتبى ٍ دس اػبتبى    دس اػتبى

 .ػبحلي

 هحيظ صيؼت اػتبى -4-4

 .ّليِ اداسات ّل هحيظ صيؼت اػتبى

هبذت صيببدي اص فوبش    ِّ  ّبي ؿيشيي فجبستٌذ اص ّليِ هَرَدات صًذُ ربًَسي آة :ًبهِ هَضَؿ ايي آييي آثضيبى -4-5

 .ٍ اسصؽ اٍتلبدي ٍ پشٍسؿي داسًذ ٌٌّذ هي خَد سا دس آة عي

 آثضي پشٍسي  -4-6

 . ّب ٍ هزبسي آثي سٍدخبًِداس ًوَدى ٍ كيذ آثضي دس ارشاي فوليبت آثضي
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ِ   : داس ّبببشدى آثبببضي -4-7  ّببببي ثبببَهي آثبببضي ّبببِ رخببببيش آى اص ثبببيي    فجببببست اػبببت اص سّبببب ػببببصي گًَببب

        ِ  ثببِ يببِ هٌجببـ ربببسي يببب     بي ميببش ثببَهي ّبب سىتببِ يببب دس حبببل اًَببشام اػببت ٍ ًيببض سّببب ػبببصي گًَبب

 .ػبّي اص آثْبي داخلي ثِ داليل صيؼتي اَّلَطيْي يب اٍتلبدي 

 :گيشد آثضي داس ّشدى اص دٍ عشيٌ صيش كَست هي -تجلشُ  

 ؿبببَد ّبببِ هَربببت اصديببببد يبببِ گًَبببِ خببببف اص هَربببَدات آثبببضي    ثبببِ ىقببببليتي گيتبببِ هبببي : تْخيبببش -البببو  

 .قي گشددثِ سٍؽ هلٌَفي، ًيوِ هلٌَفي ٍ يب عجي

 ؿببببهل هزوَفبببِ ىقبليتْببببيي اػبببت ّبببِ رْبببت ًگْبببذاسي هَربببَد آثبببضي پبببغ اص        : پبببشٍسؽ آثضيببببى  -ة 

 .ؿَد ثبصاس اًزبم هي اي تب هشحلِ فشضِ ثِ خشٍد اص تخن ٍ آمبص ىقبليت تنزيِ

 پشٍسآثضي -4-8

 .ثبؿذ حٍََي هَسدتبييذ ػبصهبى ؿيالت ِّ داساي كالحيت اًزبم ّبس هي يبؿخليت حَيَي 

ّبٍهجبسيآثيسٍدخبًِهطبلؼبتثشسسيٍاهكبىسٌجيآثضيپشٍسيدس -5

 .ثبؿذ هؼئَليت اًزبم هغبلقبت ّالى ثش فْذُ ػبصهبى ؿيالت ايشاى ٍ هغبلقبت هَسدي ثش فْذُ ؿيالت اػتبى هي -5-1

ثقذ اص يذ ًوب تقْذ هيٍ ػبصهبى ؿيالت  ثبؿذ هي ػبصهبى ؿيالت ايشاىًؾبست ٍ تبئيذ ًتبيذ هغبلقبت ّالى ثشفْذُ  -5-2

 .اسػبل ًوبيذ ٍصاست ًيشٍػبصهبى حيبؽت هحيظ صيؼت ٍ تلَيت يِ ًؼخِ اص ًتبيذ هغبلقبت سا ثِ 

ّبي پشٍسؽ هبّي اًزبم ٍ ًتبيذ آى ثِ ّوشاُ ػبيش  هغبلقبت هَسدي ثِ دًجبل تَبضبي دسخَاػت ايزبد حَضچِ -5-3

ّبي ًبهجشدُ  اًِ تأػيغ ثِ اسگبىهؼتٌذات دس هشحلِ اػتقالم اص ؿشّت ٍ هحيظ صيؼت اػتبى ثشاي كذٍس پشٍ

 .گشدد اسػبل هي

ّبي هغبلقبتي هذًؾش ٍ هَسد  ّب دس ثبصُ ّبي حذ ثؼتش ٍ حشين سٍدخبًِ اي هلضم ثِ اسائِ ًَـِ ّبي آة هٌغَِ ؿشّت -5-4

 .ثبؿٌذ اػتقالم ػبصهبى ؿيالت هي

پشٍسي دس هحذٍدُ  ضيّب اص حيج اهْبى تَػقِ آث ػبصهبى حيبؽت هحيظ صيؼت هلضم ثِ افالم ٍضقيت سٍدخبًِ -5-5

 .ثبؿذ هغبلقبتي هذًؾش ػبصهبى ؿيالت هي
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ّب دس حَضِ آثشيض  تَاًذ دس تقييي هيضاى آة ٍبثل تخليق ّالى اص سٍدخبًِ ٍصاست ًيشٍ حؼت هَسد هي -5-6

 .پشٍسي اص ًتبيذ هغبلقبت ىًَ اػتيبدُ ًوبيذ هَسدًؾش ثشاي هلشه آثضي

ّيّبحَضچِجبديايّبثِدسخَاستيذگيگشدشكبسسس -6 ِيپشٍسشهاب ّابٍدسسٍدخبًا

هجبسيآثي

ّب ٍ  ّبي پشٍسؽ هبّي دس حبؿيِ سٍدخبًِ ّبي ايزبد حَضچِ ىشآيٌذ ىشاػبصهبًي پبػخگَيي ثِ دسخَاػت -6-1

گشدؽ ّبس  .ثبؿذ هي( 1)هغبثٌ ؿْلػبصهبًي ػبصهبى ؿيالت  ثب هحَسيت گشدؽ ّبس دسٍىهزبسي آثي 

اص هشحلِ دسيبىت اػتقالم ٍ هؼتٌذات تب پبػخگَيي  ى حيبؽت هحيظ صيؼتٍصاست ًيشٍ ٍ ػبصهبػبصهبًي  دسٍى

 .اسائِ ؿذُ اػت.... ثِ ػبصهبى ؿيالت دس پيَػت ؿوبسُ 

اسائِ  1دس پيَػت ؿوبسُ  ؿشّت ٍ ؿيالت ٍ هحيظ صيؼت اػتبىّبي اؽْبسًبهِ ٍ ثبصديذ ّبسؿٌبػي  ىشهت ىشم -6-2

 .ؿذُ اػت

 :(1)ثش اػبع ىشآيٌذ ؿْل ريشثظ ٍ هحيظ صيؼت اػتبىؿشّت اػتقالم اص هذاسُ هَسد ًيبص ثشاي  -6-3

 ّپي پشٍاًِ هَاىَت اكَلي -

 دثي آة هَسدًيبص -

 تٌبط ٍ ًَؿ هبّيبى ٍ ؿيَُ پشٍسؽ -

 ىشم اؽْبسًبهِ ّبسؿٌبػي ػبصهبى ؿيالت -

 پشٍسي اص هٍَقيت هحذٍدُ احذاث هزوَفِ آثضي 1000ثِ  1ٍ هَيبع   utm، هختلبت shpيب  dwgًَـِ ثب ىشهت  -

 ّبي ٍاثؼتِ ت ىٌي آثگيش ؿبهل ًحَُ آثگيشي، هختلبت هحل آثگيشي، هـخلبت ػبصُ آثگيش ٍ ػبصُهـخلب  -

 هختلبت هحل تخليِ پؼبة ٍ ؿيَُ تضويي سّبػبصي پؼبة ٍ ٌّتشل ٍسٍد ىبّتَسّبي آاليٌذُ -

 هـخلبت ىٌي ٍ هٍَقيت  ديَاسُ ػبهبًذّي دس كَست لضٍم فَذ ٍشاسداد اربسُ ثؼتش  -

 ليؼت داسٍّب ٍ هَاد مزايي هَسد اػتيبدُ دس اػتخش 

 تقْذًبهِ هحضشي   -
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ِّ اػتقالم اص ػبصهبى حيبؽت هحيظ صيؼت ٍ ٍصاست ًيشٍ ثقذ اص كذٍس پشٍاًِ هَاىَت اكَلي  ثب تَرِ ثِ آى -6-4

 پشٍس، الصم اػت دس ّبي ارتوبفي ًبؿي اص هخبليت ثب آثضي ّبي حٍََي ٍ تٌؾ ًؾش ثِ چبلؾ. پزيشد كَست هي

گًَِ حَي ثشاي هتَبضي رْت تأػيغ هضسفِ ثَرَد  كذٍس ايي پشٍاًِ ّيچ"ريل پشٍاًِ هَاىَت اكَلي فجبست  

 .دسد گشدد "ّب ضشٍسي اػت آٍسد ٍ عي هشاحل اخز هزَص اص ػبيش دػتگبُ ًوي

تَػظ  ثظّبي ريش اػتقالم اص ػبصهبىٍجل اص  صهيي تيٌّتشل هبلْ يثشا بصيهَسدً يّب اػتقالم يتوبهضشٍسي اػت  -6-5

 .شديكَست پز التيػبصهبى ؿ

ّبيي هالُ  دس ثشسػي اػتقالم ػبصهبى ؿيالت تَػظ ػبصهبى حيبؽت هحيظ صيؼت ٍ ٍصاست ًيشٍ تٌْب ًَـِ -6-6

 .فول خَاّذ ثَد ِّ هوَْس ثِ هْش ٍ اهضبي ػبصهبى ؿيالت ثبؿذ

ذاث آثگيش ٍ پشٍسي ٍ يب هحل اح دس كَست ٍشاسگيشي صهيي هَسد دسخَاػت ثشاي احذاث هزوَفِ آثضي -6-7

تأػيؼبت ربًجي دس هحذٍدُ ثؼتش ٍ حشين سٍدخبًِ، كذٍس پشٍاًِ تأػيغ هٌَط ثِ اسائِ ٍشاسداد اربسُ ثؼتش 

 .ثبؿذ هتَبضي ثب ٍصاست ًيشٍ هي

 .ثبؿذ ثشداسي كبدس ؿذُ ضشٍسي هي دس پشٍاًِ تأػيغ ٍ ثْشُ هَسدًيبصدسد دثي آة  -6-8

 .ثبؿذ هي ؿشّت ٍ هحيظ صيؼت اػتبىثشداسي هٌَط ثِ اػتقالم اص  توذيذ پشٍاًِ ثْشُ -6-9

ٍ ػبصهبى حيبؽت  ؿشّتّبي ّبسؿٌبػي تَػظ  پشٍسي هتَالي ثب ثشسػي ّبي آثضي ىَاكل هزبص هزوَفِ -6-10

 .ؿَد هحيظ صيؼت افالم هي

افالم هخبليت ٍ يب هَاىَت ًْبيي تَػظ هحيظ صيؼت هٌَط ثِ ثبصديذ اص حَضچِ آثضي پشٍسي ػبختِ ؿذُ  -6-11

 .ٍس پشٍاًِ تبػيغ اص ؿيالت اػتبى ٍ ٍجل اص كذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي خَاّذ ثَد پغ اص دسيبىت سًٍَؿت كذ

هتَبضي هَؽو اػت ثب اسائِ هَاىَت اكَلي كبدسُ اص ػبصهبى ؿيالت ٍ تأييذيِ هحيظ صيؼت اػتبى ٍ ػبيش  -6-12

ّت هذاسُ ٍ هشاحل هٌذسد دس ًوَداس گشدؽ ّبس ثِ ؿشّت اٍذام ثِ اخز هَاىَت اكَلي تأهيي آة اص ؿش

پشٍسي اص ػَي ٍصاست  ؿشّت دس كَست ٍرَد ٍ اثالك ػَو تخليق آة ّالى رْت هلشه آثضي. ًوبيذ

پغ اص عشح دس ّويتِ )تَاًذ اٍذام ثِ كذٍس هَاىَت اكَلي تأهيي آة ًوبيذ ًيشٍ ثشاي حَضِ هَسدًؾش، هي

 (.هذيشيت هٌبثـ آة ؿشّت
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ٍ  27/11/1380خـي اص هَشسات هبلي دٍلت هلَة ٍبًَى الحبً هَادي ثِ ٍبًَى تٌؾين ث 58اػتٌبد هبدُ  ثِ -6-13

ّب اص  ّبي هشصي ِّ آة آى ثشداسي اص سٍدخبًِ هتَبضيبى ثْشُ 83ٍبًَى ثَدرِ ػبل  18ّوچٌيي ثٌذ ح تجلشُ 

 .ثبؿٌذ ؿَد ٍجل اص هْبس آى ثب ايزبد ػذ اص پشداخت حَبثِ هقبه هي ّـَس خبسد هي
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يآثيّبٍهجبسسٍدخبًِِيدسحبضيپشٍسشهبّيّبحَضچِجبديايّبثِدسخَاستييپبسخگَيفشاسبصهبًفشآيٌذ(3)ضكل
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ًظبستثشآثضيپشٍسي -7

،  آئيي ًبهِ ارشايي رلَگيشي اص آلَدگي آة  د ٍبًًَي ٍبًَى تَصيـ فبدالًِ آةهحيظ صيؼت اػتبى ثش اػب ع هَا -7-1

دس صهيٌِ ًؾبست، پبيؾ ٍ شداسي اص هٌبثـ آثضي ٍؽبيو خَد سا آئيي ًبهِ ارشايي حيبؽت ٍ ثْشُ ث 42ٍ هبدُ 

ٍبًَى حيبؽت ٍ ثْؼبسي هحيظ صيؼت ًؼجت ثِ كذٍس  15الي  9ٍ ثشاثش هَاد  دّذ ّبي الصم اًزبم هي ٌّتشل

 .ٍ يب تقغيلي ٍاحذ اٍذام هي ًوبيذاخغبس

خَد ًؼجت ثِ ثشسػي تَاى خَدپبباليي  ّبي هغبلقبتي هلَة  ٍصاست ًيشٍ ٍ ػبصهبى حيبؽت هحيظ صيؼت دس ٍبلت عشح

 .پشٍسي اٍذام هَتضي سا هجزٍل داسًذ هٌؾَس تقييي ػَو ؽشىيت پزيشؽ آثضي سٍدخبًِ ثِ

ثشداسي اص هٌبثـ آثضي دس خلَف تـخيق كالحيت،  ارشايي حيبؽت ٍ ثْشُ ًبهِ يييؿيالت اػتبى ثش اػبع آ -7-2

 .ػتيبدُ هؼئَل اػتكذٍس ّبست ؿٌبػبيي ٍ َّيت ٍ تقييي آالت ٍ ادٍات هَسد ا

ؿيالت اػتبى ثش اػبع ًتبيذ هغبلقبت دس خلَف ًؾبست ثش هَاد، اثضاس ٍ ادٍات، روـ آٍسي ادٍات ٍ ضبيقبت  -7-3

 .كيذ هؼئَل اػت

 40ٍ  39هغبثٌ هبدُ  ؿًَذ، يه يآث ؼبتيدس هٌبثـ ٍ تبػ تيييّ شييٍ تن يآلَدگ زبديِّ هَرت ا يپشٍساً يثب آثض -7-4

ٍبًَى حيبؽت ٍ ثْؼبصي هحيظ صيؼت،  15الي  9، هَاد ياص هٌبثـ آثض يثشداس حيبؽت ٍ ثْشُ ييارشا ًبهِ يييآ

 .هَضَفِ ثشخَسد خَاّذ ؿذ ييٍَاً شيٍ ػبًبهِ رلَگيشي اص آلَدگي آة  آئيي 11ٍ  10، 8، 7، 2هَاد ٍبًًَي 

ؿشّت، هحيظ صيؼت هٌَط ثِ ّؼت هزَص اص پشٍسي  هزوَفِ آثضيٍ تنييش ربًوبيي ّشگًَِ تَػقِ ميش هزبص  -7-5

 . خَاّذ ثَد اػتبى ٍ ؿيالت اػتبى

ًؾبست هضاسؿ پشٍسؽ هبّي اص رٌجِ هْبًيضاػيَى  ٍبثل تحَيل، آة كَست ايزبد ؿشايظ خـْؼبلي ٍ ّبّؾدس  -7-6

 .ثبؿذ سيضي دس ساػتبي حيؼ ػغح تَليذ ٍ يب ّبّؾ تٌبط تَليذ ثش فْذُ ػبصهبى ؿيالت هي يب ثشًبهِ

اؿل ٍ ثشاي آثگيشي تحت -تشريحبً ثشاي آثگيشي حَلي دثي)هَتضي گيشي ادٍات اًذاصُپشٍس هلضم ثِ ًلت  آثضي -7-7

دس .)ثبؿذ اي هي هٌؾَس ٌّتشل هيضاى آة تحَيلي ثب ًؾبست ٍ تأييذ ؿشّت آة هٌغَِ ثِ( ىـبس ٌّتَس حزوي

 .(گشدد ثشداسي ايي هَضَؿ افوبل هي ثشداساى ىقلي دس صهبى توذيذ پشٍاًِ ثْشُ هَسد ثْشُ

 ثِ هٌَط تٌبط تنييش ّشگًَِ ٍ ثبؿذ هي خَد ثشداسي ثْشُ پشٍاًِ دس هٌذسد تٌبط ػَو سفبيت ثِ هتقْذ پشٍس آثضي -7-8

 .ثبؿذ هي ثشداسي ثْشُ پشٍاًِ اكالح ٍؿشّت، هحيظ صيؼت اػتبى ٍ ؿيالت اػتبى  اص هزَص ّؼت
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آثضي روَْسي اػالهي ايشاى، هقشىي،  ثشداسي اص هٌبثـ ًبهِ ارشاي ٍبًَى حيبؽت ٍ ثْشُ آييي 37هبدُ  5هغبثٌ ثٌذ  -7-9

ّبي  ّبي ميشثَهي رذيذالَسٍد ثذٍى هزَص ػبصهبى حيبؽت هحيظ صيؼت دس ّبسگبُ تْخيش ٍ پشٍسؽ گًَِ

ّب ثِ سٍدخبًِ ٍ گؼتشؽ  گًَِ دليل سيؼِ ثبالي ىشاس ٍ ٍسٍد ايي ّب ثِ پشٍسؽ هبّي هزبٍس هٌبثـ آثي ٍ سٍدخبًِ

 .ثبؿذ يآى ثِ ّل هٌبثـ آثي ّـَس هوٌَؿ ه

ثشداسي اص هٌبثـ آثضي روَْسي اػالهي ايشاى،  ًبهِ ارشاي ٍبًَى حيبؽت ٍ ثْشُ آييي 37هغبثٌ تجلشُ ريل هبدُ  -7-10

ػبصهبى ؿيالت ايشاى دس ىشٍسديي هبُ ّش ػبل هلضم ثِ افالم ىْشػت داسٍّب ٍ هَاد ؿيويبيي ميشهزبص ٍ ّوچٌيي 

 .ثبؿذ حيبؽت هحيظ صيؼت هي ّبي هؼشي ٍ خغشًبُ ثِ ٍصاست ًيشٍ ٍ ػبصهبى ثيوبسي

ثِ اًزبم پبيؾ ّيييت پؼبة عجٌ دػتَسالقول اسائِ ؿذُ ثب ّضيٌِ  هلضمثش اػبع خَد اؽْبسي ، آثضي پشٍس  -7-11

 .هي ثبؿذ ٍ ؿشّت  ؿخلي ٍ هَؽو ثِ اسػبل ًتبيذ ثش اػبع تَاتش افالم ؿذُ ثِ هحيظ صيؼت اػتبى 

پشٍساى هحَسّبي  ّبي تخللي آهَصؿي آثضي ّبي دٍسُ ثشداساى، دس ػشىلل اىضايؾ آگبّي ثْشُ هٌؾَس ثِ -7-12

 :ريل ًيض تَػظ ػبصهبى ؿيالت افوبل گشدد

 پشٍسي ّبي ًبؿي اص پؼبة آثضي حؼبػيت هٌبثـ آثي ثِ ٍسٍد آاليٌذُ -

 ػيالة پشٍسي دس ثشاثش ضشٍست سفبيت حذ ثؼتش ٍ حشين سٍدخبًِ ٍ  حيبؽت اص تأػيؼبت آثضي -

 ثشداساى آٍس ثشاي ثْشُ ؿشايظ ٍ تقْذات الضام -

 اي ّبي آة هٌغَِ ضشٍست ّوْبسي ثب اداسات ّل هحيظ صيؼت ٍ ؿشّت -

ًبهِ اص تبسيخ اثالك  ثِ هذت يْؼبل آصهبيـي ثَدُ ٍ دس ايي هذت دثيشخبًبِ ًؼبجت    ايي ًؾبم:ًبهِضيَُثبصًگشيًظبم -8

الصم ثِ رّش اػت ثقذ . ًبهِ سا ٍغقي خَاّذ ًوَد ًـؼت هـتشُ ثب افضب ًؾبم ثٌذي پيـٌْبدات اٍذام ٍ ثب ثشگضاسي ثِ روـ

 .ػبل خَاّذ ثَد ٍ هزذداً اسصيبثي الصم كَست خَاّذ پزيشىت 5ًبهِ هذت افتجبس آى  اص ٍغقي ؿذى ًؾبم

 

 





 

 

 

 78 اص 13كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت



ٍصاستًيشٍثبصديذكبسضٌبسياظْبسًبهٍِفشم(:3-3)پيَست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 78 اص 14كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

 



 

 

 

 78 اص 15كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

 



 

 

 

 78 اص 16كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

 



 

 

 

 78 اص 17كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

 



فشماظْبسًبهٍِثبصديذكبسضٌبسيسبصهبىضيالتايشاى:(2-3)پيَست

 





















 

 

 

 78 اص 18كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت





 

 

 

 78 اص 19كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت





 

 

 

 78 اص 20كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت





 

 

 

 78 اص 21كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت





 

 

 

 78 اص 22كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت





 

 

 

 78 اص 23كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت





 

 

 

 78 اص 24كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

 

 

آةهَسدًيبصثشحستتٌبط،ًَعهبّيبىٍيًحَُهحبسجِدث:(2)پيَست

ضيَُپشٍسش

























 

 

 

 78 اص 25كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت



 

پشٍسيتأهييآةآثضيقشاسداد:(1)پيَست





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 78 اص 26كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

 يزارت ویري

 ایرانشرکت مذیریت مىابع آب 

 .................................شرکت آب مىطقٍ ای 

 قرارداد تامیه آب آبسی پريری

ٍببًَى تَصيبـ    21ايبي ٍبشاسداد ثٌبب ثبِ اختيببسات حبكبلِ اص هببدُ         ...............فٌَاى ؿيالت اػتبى  ثِ...............  هَس   ............... پيشٍ ًبهِ ؿوبسُ 

ّويتبِ هبذيشيت هٌببثـ آة ؿبشّت آة     ............... آثضي پشٍسي دس سٍدخبًِ ّب ٍ هزبسي آثي، ٍ هلَثِ رلؼبِ هبَس     فبدالًِ آة، ًؾبم ًبهِ 

هبَس   .......................... ، ٍ پشٍاًِ ّبي تبػيغ ٍ ثْشُ ثشداسي كبدسُ اص عشه ؿيالت اػتبى ثِ تشتيبت ثبِ ؿبوبسُ    ............................هٌغَِ اي 

 . ٍبًَى هذًي ثِ ؿشح ريل هٌقَذ هي گشدد 10ثب تَاىٌ عشىيي ثشاػبع هبدُ  ..........هَس  ............... ...........ٍ ؿوبسُ ....... ......

:ٍاگزاسكٌٌذُ-3هبدُ

ُ     ................................ )ثِ ًوبيٌبذگي آٍببي   .............................. ؿشّت ػْبهي آة هٌغَِ اي  ثبِ آدسع  (  هبذيش فبهبل ٍ سئبيغ ّيببت هبذيش

 . جقذ ؿشّت ًبهيذُ هي ؿَدِّ هٌ............................................................................................................

:ثْشُثشداس-2هبدُ

 ىشصًببببذ ............................... ًبببببم خبببببًَادگي  ........... ًبببببم : حَيَببببي .................... ِ اص  كبببببدسُ ........................ ؿببببوبسُ ؿٌبػببببٌبه

..................................... تبببببببببببببببببسيخ تَلببببببببببببببببذ.............. ..................ؿببببببببببببببببوبسُ هلببببببببببببببببي ..................................... 

ًـببببببًي ٍ تليبببببي هحبببببل ّببببببس    ...........................ؿبببببنل.................................................................................................... ػببببببّي

........................................................................................................................................ 

 ًبهِ ؿوبسُ ثِ هَرت هقشىي..........................  ثِ هذيشيت .......................... ؿشّت / اداسُ/ ػبصهبى:  حٍََي..................................... .........

 ............................تليي توبع ................................................................. ثِ ًـبًي ..............................  هَس  

كَست تنييبش آدسع ثْبشُ ثبشداس هَؽبو      هحل ىًَ اص ًؾش ٍبًًَي اٍبهتگبُ ثْشُ ثشداس ؿٌبختِ ؿذُ ِّ دس. ِّ هٌجقذ  ثْشُ ثشداس  ًبهيذُ هي ؿَد

گشديذُ ؽشه يِ ّيتِ آدسع رذيذ خَد سا ثِ ؿشّت افالم ًوبيذ ٍ گشًِ هْبتجبت ثِ فول آهذُ ثب ثْشُ ثبشداس  ثبِ آدسع هبزَّس، دسيبىبت     

 .ؿذُ تلَي هي گشدد

:هَضَعقشاسداد-1هبدُ

 . رْت آثضي پشٍسي........... ............. ًْش/ّبًبل/ٌٍبت/چـوِ/اربصُ ثْشُ ثشداسي اص سٍدخبًِ

:هَقؼيتهٌجغآثي،ًقطِتحَيلٍهحلًٍَعهصشفآة-4هبدُ

4-1-    ِ ِ  : ............................... ًببم ٍ ّبذ هحبذٍدُ هغبلقببتي    : ..................... 2ًبم حَضبِ آثشيبض دسرب ِ /ًببم سٍدخبًب : ًْبش /ّبًببل /ٌٍببت /چـبو

..................... 

ثخببؾ  ........................ دس ؿْشػببتبى   Y:ٍ فببشم                       :Xعببَل                  :  هحببل ثشداؿببت ( UTM)نشاىيبببيي هختلبببت ر

ثبَدُ ٍ  د ِّ رضء اليٌيِ ايي ٍشاسداًَـِ پيَػت پشًٍذُ / ٍاٍـ ؿذُ ِّ ثِ ؿشح ّشٍّي...................... دس  هحذٍدُ سٍػتبي ......................... 

 .ثِ اهضبء ٍ سٍيت ؿشّت ٍ ثْشُ ثشداس سػيذُ اػت



 

 

 

 78 اص 27كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

ثشاثش ربًوبيي هحل دس ّشٍّي هوَْس ثِ هْش ؿشّت هي ثبؿذ ّبِ  / هغبثٌ عشح ّلي هَسد تبييذ ؿشّت ثِ ؿشح ًَـِهحل هلشه آة -4-2

 .پيَػت اليٌيِ ايي ٍشاسداد اػت

 (هلشهػبيشثب رّش ًَؿ )هٌؾَسُ        چٌذ ، خبٍيبسي      ، صيٌتي        ٍ      ثيگشهب،       پشٍسؽ هبّي ػشداثي     : ًَؿ هلشه -4-3

 هتشهشثـ: .......... هييذ       هتشهشثـ: ......... ّل  :هؼبحت هضسفِ آثضي پشٍسي

        ، هذاسثؼتِ      (گشهبثي)اي رخيشُ ،     فجَسي:  ثشداسي اص آة ؿيَُ ثْشُ -4-4



:تَصيغهبّبًِتخصيصآةاصهٌجغآثيهيضاىٍ-5هبدُ

هقبببدل )ليتببش دس حبًيببِ ...............  ػبببالًِ هيببضاى آة ٍبثببل ثشداؿببت اص هٌجببـ آثببي تَػببظ ثْببشُ ثببشداس دس ؿببشايظ ًشهبببل آثببي، ثغببَس هيبببًگيي  

 .ثب تَصيـ هبّبًِ ثـشح رذٍل صيش هي ثبؿذ( ّضاس هتش هْقت دس ػبل........................... 

 اػيٌذ ثْوي دي آرس آثبى هْش ؿْشيَس هشداد تيش خشداد اسديجْـت ىشٍديي هبُ
 /هيبًگيي

 روـ

                                    ليتش ثش حبًيِ 

              ّضاس هتش هْقت
 

 .گشديذُ اػتّبي پشٍسؽ هبّي دس هحبػجِ آة هَسدًيبص لحبػ  دس هَسد هضاسؿ پشٍسؽ هبّي گشهبثي هيضاى تليبت حَضچِ
 

:هذتقشاسداد-7هبدُ

ثَدُ ٍ دس كَست سفبيت ّليِ هيبد ٍشاسداد ٍ ٍرَد ؿشايظ هٌبػت آثبي ثٌبب ثبِ    ....................... لنبيت .......................  هذت ٍشاسداد اص تبسيخ  

ّت هبي  َضبي ايي هبذت ؿبش  پغ اص اً. تـخيق ؿشّت ٍ دس كَست هَاىَت، ثلَست ػبليبًِ حذاّخش تب پبيبى پٌذ ػبل ٍبثل توذيذ هي ثبؿذ

 .تَاًذ تزذيذ ًؾش ٍ اكالحبت الصم سا دس هيبد ٍ ؿشايظ ٍشاسداد افوبل ًوبيذ

:آةثْبءٍحقاضتشاك-8هبدُ

 :آة ثْبء -8-1

 18/3/78ُ هبَس   17925ت /12340آييي ًبهِ ارشايي ٍبًَى حيبؽت ٍثْشُ ثبشداسي اصهٌببثـ آثبضي ثبِ ؿبوبسُ       21آة ثْبء ثشاػبع ثٌذة هبدُ 

چٌبًچِ ثْشُ ثشداس دس هْلت هَشس ًؼجت ثِ پشداخت آة ثْبء اٍذام ًٌوبيبذ آة تخليلبي ثبِ اػبتٌبد     . جِ ٍدسيبىت هي گشددّيئت ٍصيشاى هحبػ

ثبذيْي  . ٍبًَى تَصيـ فبدالًِ آة ٍغـ گشديذُ ٍ ٍكل هزذد آى ثب ًؾبست ؿشّت هٌَط ثِ تؼَيِ حؼببة ٍ رشيوبِ هتقلَبِ هبي ثبؿبذ      34هبدُ 

 .ست ًبؿي اص ٍغـ آة ثِ فْذُ ثْشُ ثشداس خَاّذ ثَداػت هؼئَليت ّشگًَِ فَاٍت ٍ خؼب

سيبل ثلَست فلي الحؼبة ثبثت آة ثْببء  ................................. ثْشُ ثشداس هتقْذ هي گشدد هغبثٌ هلَثبت ّيبت هذيشُ ٍ تَاىٌ عشىيي، هجلل 

 .دس ٍرِ ؿشّت پشداخت ًوبيذ............................... ...........ثِ ؿوبسُ حؼبة ..................................  ًضد ثبًِ 

 :     حٌ اؿتشاُ -8-2



 

 

 

 78 اص 28كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

آييي ًبهِ ارشايي ٍبًَى حيبؽت ٍ ثْبشُ   21ٍبًَى تٌؾين ثخـي اص هَشسات هبلي دٍلت ٍ ثشاػبع ثٌذة هبدُ  63حٌ اؿتشاُ ثِ اػتٌبد هيبد هبدُ 

ّيئت ٍصيشاى ٍ عي تَاىٌ ثِ فول آهذُ ىيوبثيي تقييي هي ؿَد ٍ  ثْشُ ثشداس  18/3/78ُ هَس  17925ت /12340ثشداسي اصهٌبثـ آثضي ثِ ؿوبسُ 

 .سيبل سا  ثِ فٌَاى فلي الحؼبة پشداخت ًوبيذ.................................... ثبيؼتي هجلل 

:ضشايطٍتؼْذات-9هبدُ

هيضاى آة تحَيلي ثِ ثْشُ ثشداس هتٌبػجبً ّبّؾ خَاّذ يبىت ٍ  چٌبًچِ آثذّي هٌجـ دس احش فَاهل رَي ٍ عجيقي دچبس ّبّؾ ؿَد، -9-1

 .ؿشّت دس ٍجبل ايي ّبّؾ ٍ يب خـِ ؿذى هٌجـ آثي ّيچگًَِ تقْذ يب هؼئَليتي ًخَاّذ داؿت

هيضاى هٌذسد ايي ٍشاسداد ٍ حٌ ثشداؿت ثيؾ اص  3-4ثْشُ ثشداس حٌ اػتيبدُ اص آة هَسد ثْشُ ثشداسي سا ثِ ميش اص هلشه هٌذسد دس ثٌذ  -9-2

دس كَستي ِّ ثْشُ ثشداس هشتْت ايي تخلو گشدد، ؿشّت هي تَاًذ ضوي ىؼخ ٍشاسداد ثشاثش هَشسات ٍ ٍبًَى . ايي ٍشاسداد سا ًذاسد 5دس هبدُ 

اس حٌ ّيچگًَِ تَصيـ فبدالًِ آة ًؼجت ثِ ٍغـ آة اٍذام ًوبيذ ٍ فالٍُ ثش آة ثْبء، رشاين هشثَعِ آى سا اص ثْشُ ثشداس اخز ًوبيذ ٍ ثْشُ ثشد

 .ايشاد ٍ افتشاضي سا دس ايي هَسد ًذاسد

ثْشُ ثشداس اربصٓ ٍاگزاسي حٌ ثشداؿت آة هَضَؿ ايي ٍشاسداد سا ثِ ميش ثلَست رضئي يب ّلي تحت ّيچ ؿشايغي ًذاسد ٍ چٌبًچِ  -9-3

ْشُ ثشداس ٍبثل اًتَبل ثِ ميش ًخَاّذ ثَد ثْشُ ثشداس ثِ فلت ىَت يب ّش دليل ديگشي ؿخليت حَيَي ٍ ٍبًًَي خَد سا اص دػت ثذّذ حًََ ث

 .هگش ثب تلوين ؿشّت

ضوٌبً ثْشُ ثشداس . ثْشُ ثشداس هتقْذ هي گشدد آة تخليق دادُ ؿذُ سا اص هحل تحَيل تب هحل هلشه ثِ ّضيٌِ خَد هٌتَل ًوبيذ -9-4

 . ة تحَيلي ِّ ثبيذ ثِ تبييذ ؿشّت ثشػذ هي ثبؿذّوضهبى ثبػبخت ٍ ػبص هضسفِ آثضي پشٍسي، هلضم ثِ ًلت دسيچِ ٍ ادٍات اًذاصُ گيشي  آ

ؿشّت آة هٌغَِ اي اٍذام ثِ ارشاي عشح تبهيي آة ؿشة /چٌبًچِ تحت ؿشايظ خبف ٍ حؼت ضشٍست دس آيٌذُ، ٍصاست ًيشٍ -9-5

شح آة ؿشة داؿتِ ؿْشي يب سٍػتبيي دس پبييي دػت هضسفِ آثضي پشٍسي ًوبيذ ثگًَِ اي ِّ پؼبة ثشگـتي اص هضسفِ احش ػَء ّييي ثش ع

ـ ثبؿذ، ثْشُ ثشداس هلضم اػت اٍذام ثِ ثْجَد ٍ استَبء سٍؽ تلييِ پؼبة ثش اػبع اػتبًذاسد ؿشة ًوبيذ ٍ دس ميش ايٌلَست ؿشّت هزبص ثِ ٍغ

 .اًـقبة ٍ ثشچيذى هضسفِ خَاّذ ثَد

سائِ ٍ يب حَبيَي سا ّتوبى ًوَدُ يب ثِ تـخيق چٌبًچِ ثِ ّش ًحَي هقلَم ؿَد ثْشُ ثشداس رْت اًقَبد ٍشاسداد هذاسُ خاله ٍاٍـ ا -9-6

ّبسؿٌبع هٌتخت ؿشّت تخليي دس ؿشايظ ٍشاسداد ٍاٍـ ؿذُ ثبؿذ، ٍشاسداد حبضش ثغَس يْزبًجِ ثذٍى هشارقِ ثِ هحبّن ٍضبئي ٍ اًتؾبهي ٍ 

ت ثَدُ ٍ حٌ ّش گًَِ ايشاد ٍ پشداخت ّيچگًَِ خؼبستي ىؼخ افالم ؿذُ ٍ ثْشُ ثشداس هَؽو ثِ پشداخت خؼبست تقييي ؿذُ اص عشه ؿشّ

 . افتشاضي سا دس ايي هَسد اص خَد ػلت ٍ ػبٍظ ًوَدُ اػت

ثْشُ ثشداس هَؽو اػت ّش گًَِ تنييشات احتوبلي سا ثِ ًْبدّبي هؼئَل گضاسؽ ًوبيذ ٍ ًيض ثب ًوبيٌذگبى سػوي ؿشّت ِّ دس كَست  -9-7

گشدًذ ّوْبسي ًوبيذ، ّوچٌيي فوليبت ثْشُ ثشداس ٍ سٍؽ آثگيشي تَػظ ثْشُ  لضٍم ثب حْن هبهَسيت رْت ثبصديذ ٍ ٌّتشل ثِ هحل افضام هي

ثٌبثشايي آة تخليلي ثْشُ ثشداس ثبيذ اص ًَغِ تحَيل ٍاسد . ثشداس ثِ ّيچ ٍرِ ًجبيذ خللي دس اهش ثْشُ ثشداسي ػبيش حَبثِ ثشاى ايزبد ًوبيذ

 .ي ثِ هٌجـ اٍليِ ثشگـت ًوبيذهضسفِ پشٍسؽ يب تْخيش ؿذُ ٍ دس ًْبيت فبسي اص ّش گًَِ آلَدگ

ثْشُ ثشداس هتقْذ ثِ سفبيت هؼبئل صيؼت هحيغي ثشاثش اػتبًذاسدّبي ػبصهبى هحيظ صيؼت ٍ ػبصهبى داهپضؿْي هي ثبؿذ ٍ دس ايي ساػتب -9-8

دس كَستي ِّ افتشاضي اص عشه هلشه . هَؽو ٍ هتقْذ اػت ػيؼتن تلييِ ّبهل پؼبة ٍ دىـ ثْذاؿتي لزي ٍ صٍايذ حبكلِ سا ايزبد ًوبيذ
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يي دػت ٍ يب اسگبى ّبي ريشثظ هجٌي ثش آلَدُ ؿذى آة ٍاكل گشدد، ثْشُ ثشداس هلضم ثِ رجشاى خؼبست ٍاسدُ ٍ سىـ ٌٌّذگبى آة دس پبي

 .آلَدگي هي ثبؿذ دس ميش ايي كَست ٍشاسداد لنَ ٍ اص دسرِ افتجبس ػبٍظ ٍ ؿشّت هزبص ثِ رلَگيشي اص اداهِ ثْشُ ثشداسي خَاّذ ثَد

الصم ثِ هٌؾَس پيـگيشي اص آلَدگي آة ٍ تليبت ًبؿي اص تجخيش ٍ ًيَر تبثؼتبًِ آى دس هحل هٌجـ آثي تب ثْشُ ثشداس هي ثبيؼت توْيذات  -9-9

 .ًَغِ تحَيل ٍ هزبسي اًتَبل آة سا ىشاّن ًوبيذ ٍ ؿشّت دس ايي ساثغِ ّيچگًَِ تقْذي ًذاسد

ػبيش ًْبدّبي هؼئَل ريشثظ ثشاي حيبؽت ٍ ثْشُ ثشداس هَؽو ثِ سفبيت هَشسات صيؼت هحيغي ٍ تَكيِ ّبي ىٌي ايي ؿشّت ٍ  -9-10

سٍدخبًِ ٍ هٌبثـ آثي، اص ّش گًَِ دخل ٍ /ًگْذاسي تبػيؼبت ٍ خغَط اًتَبل ٍ تَصيـ آة ثَدُ ٍ هْلو اػت ضوي سفبيت ثبًذ حشين ًْش

ضَؿ ٍشاسداد اًزبم دّذ تلشه دس آى خَدداسي ًوَدُ ٍ اص ثشٍص ّش گًَِ خؼبست رلَگيشي ًوبيذ، چٌبًچِ ثْشُ ثشداس اٍذام هنبيش ثب هَ

ؿشّت هي تَاًذ ضوي ىؼخ ٍشاسداد ّليِ خؼبسات ٍاسدُ سا اص ثْشُ ثشداس هغبلجِ ًوبيذ ٍ ثْشُ ثشداس هْلو ٍ هتقْذ اػت حؼت افالم ؿشّت 

 .ثذٍى ّيچ فزسي ًؼجت ثِ پشداخت آى ثِ ؿشّت اٍذام ًوبيذ

بػيغ ثبيؼتي ضوي داسا ثَدى اػتبًذاسدّبي صيؼت هحيغي دس ًَغِ پؼبة خشٍري اص هضسفِ پغ اص گشدؽ دس ػيْل هغبثٌ پشٍاًِ ت-9-11

هـخق، تحَيل ؿشّت گشدد ٍ ثْشُ ثشداس حٌ ىشٍؽ يب اػتيبدُ هزذد اصآى سا ًذاسد هگش ايٌِْ اربصُ ثشداؿت دٍ هٌؾَسُ اص هٌجـ آثي 

 .هَضَؿ ايي ٍشاسداد سا داؿتِ ثبؿذ

َصيـ فبدالًِ آة ثبيذ دس اػتيبدُ اص آة هَضَؿ ايي ٍشاسداد ثِ ًحَي اٍذام ًوبيذ ِّ ضشسي ٍبًَى ت 46ٍ  36ثْشُ ثشداس ثِ اػتٌبد هَاد  -9-12

 .ثذيْي اػت رجشاى خؼبسات ًبؿي اص فذم سفبيت هيبد ايي ثٌذ ثِ فْذُ ثْشُ ثشداس هي ثبؿذ. هتَرِ ػبيش هلشه ٌٌّذگبى ًـَد

ؿَساي اػالهي ٍ ػبيش ٍَاًيي ٍ آييي ًبهِ ّب ٍ دػتَسالقول ّبي هزلغ  1361ّليِ هَشسات ٍبًَى تَصيـ فبدالًِ آة هلَة ػبل  -9-13

 . هشثَط ثِ ثْشُ ثشداسي اص هٌبثـ فوَهي آة دس حبل حبضش ٍ آيٌذُ دس ايي ٍشاسداد ػبسي ٍ ربسي هي ثبؿذ

ؿشّت افن اص حٌ  ثْشُ ثشداس هْلو ٍ هتقْذ هي ؿَد حذاّخش يِ هبُ ٍجل اص اًَضبء هذت ٍشاسداد ضوي پشداخت توبهي هغبلجبت -9-14

 .اؿتشاُ، هبل االربسُ، آة ثْبي هلشىي ربسي ٍ هقٍَِ، تَبضبي ّتجي توذيذ ٍ يب اًلشاه اص ٍشاسداد سا ثِ ؿشّت تؼلين ًوبيذ

دس كَست ثشٍص اختاله دس ًحَُ ثْشُ ثشداسي اص آة ٍ تيؼيش ؿشايظ ٍشاسداد ىيوبثيي ؿشّت ٍ ثْشُ ثشداس، اؽْبس ًؾش ٍ تيؼيشآى  -9-15

بى ثبّبسؿٌبػبى هٌتخت ؿشّت هي ثبؿذ ٍ ثْشُ ثشداس ثذٍى ّيچگًَِ فزس ٍ ايشادي هتقْذ ٍ هلتضم ثِ ارشاي ّليِ دػتَسالقول ّب ٍ ًؾش ّبسؿٌبػ

 .ٍبًَى هذًي، دسكَست اٍبهِ دفَي اص عشىيي دس هشارـ ٍضبيي، هحل سػيذگي هشّض اػتبى هي ثبؿذ 10-10ٍ عجٌ هبدُ  . هزَّس هي ثبؿذ

ًچِ سٍؽ ثْشُ ثشداسي اص هَسد ٍشاسداد هَرت ثشٍص ّشگًَِ خؼبستي گشدد ثْشُ ثشداس هْلو اػت ًؼجت ثِ رجشاى خؼببست ٍاسدُ  چٌب -9-16

ٍافبدُ ثِ ٍضـ ػبثٌ عجٌ ًؾش ّبسؿٌبػي ؿشّت ثب ّضيٌِ ؿخلي خَد اٍذام ًوبيذ،دس ميشايٌلَست ؿشّت پغ اص اثالك ّتجي ... افن اص هبلي ٍ

سٍصُ حٌ داسد اٍذام الصم هقوَل ٍّضيٌِ ّبي فوليبت اًزبم ؿذُ سا ثِ تـبخيق خبَد هحبػبجِ    ( 20)شة االرل ثيؼت ثِ آدسع ثْشُ ثشداس ٍض

 .ٍاص ثْشُ ثشداس هغبلجِ ٍاخز ًوبيذ

هؼئَليت اخز هزَصات الصم دس خلَف هَضَؿ ايي ٍشاسداد اص اداسات ريشثظ ثِ فْذُ ثْشُ ثشداس اػبت ٍّشگًَبِ اػبتيبدُ اص  هبَسد      –17 -9

شاسداد چٌبًچِ دس گشٍُ اخز هزَص ٍبًًَي ديگش اص ػبيش اؿخبف افن اص حَيَي ٍحٍََي ثبؿذ ثِ فْبذُ ثْبشُ ثبشداس اػبت ٍ چٌبًچبِ ثبِ دليبل        ٍ

ص ّبش   هزَّس ثْشُ ثشداس اهْبى اػتيبدُ اص هَسد ٍشاسداد سا پيذا ًٌْذ هؼئَليتي هتَرِ ؿشّت ًجَدُ ٍ ثْشُ ثشداس هَؽو ٍ هتقْذ هي گبشدد ٍجبل ا  

 .اهي رْت ثْشُ ثشداسي اص هَسد ٍشاسداد ًؼجت ثِ اخز هَاسد هزَّس اٍذام ًوبيذاٍذ
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ثْشُ ثشداس هَؽو اػت ًؼجت ثِ ثْشُ ثشداسي هَضَؿ ٍشاسداد، ؽشه هذت يْؼبل اص صهبى كذٍس ٍبشاسداد اٍبذام ًوبيبذ ٍ دس ميبش ايبي       -9-18

 .كَست دس پبيبى هذت هزَّس، ٍشاسداد ّبى لن يْي تلَي هي گشدد

چٌبًچِ ثْشُ ثشداس هذاسُ هخجتِ هجٌي ثش پيگيشي ٍ اٍذام هَحش دس استجببط ثبب هَضبَؿ ٍبشاسداد سا ّوبشاُ ثبب دس خَاػبت ّتجبي، ٍجبل اص           -شُ تجل 

اًَضبي هْلت يْؼبلِ هزَّس ثِ ايي ؿشّت اسائِ ًوبيذ، دس كَست هَاىَت ؿشّت اهْبى توذيذ ىَظ ثبشاي يبِ دٍسُ يْؼببلِ ديگبش ٍربَد      

 .پبيبى هْلت دادُ ؿذُ ٍشاسداد خَد ثِ خَد ىؼخ هي گشدد ٍ ثْشُ ثشداس حٌ ّيچگًَِ ادفبيي سا ًخَاّذ داؿتخَاّذ داؿت ٍ دس 

دس كَست فذم سفبيت هيبد ٍشاسداد يب ّش يِ اص ؿشايظ ٍشاسداد تَػظ ثْشُ ثشداس ؿشّت هي تَاًذ ًؼجت ثِ ىؼخ ٍشاسداد ثبِ كبَست    -9-19

و ثِ رجشاى خؼبست ٍاسدُ ٍ افبدُ ثِ ٍضـ ػبثٌ عجٌ ًؾش ؿشّت هي ثبؿذ ٍحٌ ّيچگًَِ ادفببيي سا  يِ عشىِ اٍذام ٍثْشُ ثشداس هتقْذ ٍ هَؽ

 .ًخَاّذ داؿت

 .ًؼخِ آى دس حْن ٍاحذ اػت، تٌؾين ٍ ثيي عشىيي هجبدلِ ؿذ 2ًؼخِ ِّ ّش  2تجلشُ ٍ دس  1هبدُ ٍ  9كيحِ،  4ايي ٍشاسداد دس 

 ثْشُثشداسسئيسّيئتهذيشٍُهذيشػبهلضشكتآةهٌطقِاي
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ثْبٍحقاضتشاكجذٍلًحَُهحبسجِآة(:4)پيَست

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 78 اص 32كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

 تىاش محضًل وًع مىثغ آتي وًع ماَي
ارزش يل ته 

 (ريال)محضًل

مساحت 

 (مترمرتغ)استخرَا

َنتار حق اضتراك يل 

 زراػت آتي در مىطقٍ
 (ريال)حق اضتراك (ريال)تُا آب

 ػشدآثي
 X Y S K X*Y*.0.0 ؿذُ تٌظين

S*K/0... 
 X Y S K X*Y*.0.0 ًـذُ تٌظين

 گشهبثي
 X Y S K X*Y*.0.0 ؿذُ تٌظين
 X Y S K X*Y*.0.0 ًـذُ تٌظين

 

 .مسرػٍ خًاَذ تًدمالك محاسثٍ ارزش ريالي قيمت ػمذٌ فريضي در َر :  1تثضرٌ

تا ميسان ضًري تيص از دٌ گرم )ضًر سطحي َاي ضًر ي لة ضًر مٍ از مىاتغ آب َاي تنثير ي پريرش آتسيان دريايي ي لة فؼاليت: 2تثضرٌ

 .تُا ي حق اضتراك مؼاف َستىذ مىىذ از پرداخت آب استفادٌ مي( در ليتر

تُا ي حق اضتراك ترر   مىىذ، ميسان آب َاي ضيريه استفادٌ مي ًر مٍ از مىاتغ آبض در مسارع تنثير ي پريرش آتسيان دريايي ي لة: 3تثضرٌ 

گيرد ي تر اساس تؼرفرٍ مطرخش ضرذٌ در لرذيل فرً        حسة ميسان ي درصذ آب ضيريه مٍ تراي تؼذيل ضًري مًرد استفادٌ قرار مي

 .ضًد زارت ويري تؼييه ميدرصذ آب ضيريه مًرد استفادٌ تًسط ضيالت تا َماَىگي ي. محاسثٍ ي تؼييه خًاَذ ضذ

 .مٍ مثالغ ي درصذَاي رمر ضذٌ تا تضًية مرالغ قاوًوي تغيير مىذ، درصذَا ي مثالغ مضًب اخير قاتل الراست در صًرتي: 4تثضرٌ 
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پشٍسيآثضيثشايّبدادّوسبىاجبسُثستشسٍدخبًِقشاس(:5)پيَست
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ٍ  1376حست اختيبسات حبغل اص هبًَى هذًي، هبًَى سٍاثف هَرش ٍ هستبرش سبل ................. ٍ ثِ تبسيخ ................................... ايي هشاسداد دس هحل 

هاب ثايي     ،ّيابت ٍصياشاى  1379ّبي هشثَقِ ٍ هلبد آئيي ًبهِ هشثَـ ثِ ثستش ٍ حشين هزبسي آثي هػَة سبل  هبًَى تَصيغ ػبدالًِ آة ٍ تجػشُ 2هبدُ 

 .داًٌذ اهؿبءًٌٌذگبى ريل ثب ضشايف هشهَم هٌؼوذ ٍ قشكيي خَد سا هلضم ٍ هتؼْذ ثِ سػبيت هلبد آى هي

 مشخصات طرفيه قرارداد -1مادٌ 

 مًجر( الف

ِ  )ٍصاست ًيشٍ  ثاِ هاذيشيت   ............................................................ : ............................................ثاِ ًطابًي  .............................( اي  ضاشًت آة هٌكوا

................................................ 

 مستاجريه/ مستاجر( ب 

 كشصًذ ............................... ًبم خبًَادگي ........... ًبم  :حقيقي .................... ِ ..... ........................................اص  غابدسُ  ........................ ضوبسُ ضٌبساٌبه

.................................. . .............................................................................سابًي ........................................ تبسيخ تَلذ................................ ضوبسُ هلي 

 ........................................................................................................................................ًطبًي ٍ تللي هحل ًبس ...........................ضـل

 هاَس   .............................................. ًبهاِ ضاوبسُ   ثِ هَرت هؼشكاي ..........................  ثِ هذيشيت .......................... ضشًت / اداسُ/ سبصهبى  :حقًقي

 ............................س تللي توب................................................................. ثِ ًطبًي ..............................  

 مًضًع اجارٌ -2مادٌ 

.....................  ثِ هسبحت ....................................  داًگ يي هكؼِ صهيي ٍاهغ دس  ثشداسي اص هٌبكغ ضص هَؾَع اربسُ ػجبست است اص حن استلبدُ ٍ ثْشُ

راضٍ ها ى حجتاي    .................................. هَؾاَع ٍسهاِ هبلٌيات يابهي ثاِ ضاوبسُ       ( غَست ٍرَد سٌذ حجتي دس............................ )هتش هشثغ /ٌّتبس

ِ )اساؾاي هزابٍس    داساي اثؼبد ٍ هَهؼيت هٌذسد دس ًشًٍي ٍ ًوطِ هيَست ًِ ثاِ ػٌاَاى  .................... ثخص ...........................  ًْاش  /هسايل /سٍدخبًا

 .گزاسي ثش سٍي صهيي ثِ سٍيت قشكيي سسيذُ است ػ هت ثب حذٍد اسثؼِ تؼييي ضذُ دس ًوطِ ٍ.( .....قجيؼي

 : وًع اراضي تحت اجارٌ -3مادٌ 

ثاَدُ ًاِ   سبصي  ثبهيوبًذُ ثؼذ اص ديَاسُثستش ( هيَست ضوبسُ يي...................... )هَس  ...................... ثِ استٌبد گضاسش ضوبسُ ًَع اساؾي هَسد اربسُ 

ٍ ؾَاثف ٍ هوشسات هَسد ػوال ٍصاست ًياشٍ    1379ًبهِ حشين ٍ ثستش هػَة  هستأرش ثب اق ع اص هَاصيي هبًًَي ٍ تؼبسيق اسائِ ضذُ هٌذسد دس آييي

  .ثبضذ هتؼْذ ثِ اًزبم ايي هشاسداد هي

 مذت اجارٌ -4مادٌ 

 .ثبضذ حذاًخش يٌسبل هي.............................. الي  ........  ......................هبُ اص تبسيخ ........... هذت اربسُ  

 وًع كاربري -5مادٌ 

ًبهاِ هشثاَـ ثاِ ثساتش ٍ      آيايي  10غشكبً رْت هبدُ هشاسداد ( هيَست ضوبسُ دٍ)ٍ هٌذسد دس ًَع ًبسثشي ثش اسبس ضشايف كٌي تبئيذ ضذُ تَسف هَرش 

 .ثبضذهي ................................ هشٍسش هبّيبى/هضسػِ تٌخيشاص ًَع   1379حشين هزبسي آثي هػَة سبل 

 اجارٌ بهاء -6مادٌ 

ِ   )ًبسضٌبس سسوي دادگستشي ............... هَس  .................. ًل هجلؾ اربسُ ثْب سبالًِ ثب تَرِ ثِ ًظشيِ ضوبسُ  سيابل   ..................، (هيَسات ضاوبسُ سا

اٍاخاش  ّاش هابُ ثاِ حسابة ضاوبسُ       / سيابل دس اٍايال   ...................... سيبل ثِ هاشاس هبّبًاِ   ............................. توبم هذت اربسُ هجلؾ ًِ دس . ثبضذ هي

گشدد ٍ دس غاَست تاأخيش دس ٍاسياض ٍ     هي ٍاسيض ٍ سسيذ آى تحَيل هَرش................ اي  ثِ ًبم ضشًت آة هٌكوِ.................. ًضد ثبًي ....................... 

تَاًذ ثذٍى ًيبص ثِ تطشيلبت هؿابيي   هشداخت ّش يي اص اهسبـ ثيص اص دُ سٍص اص قشف هستبرش ، هشاسداد خَد ثخَد اص دسرِ اػتجبس سبهف ٍ هَرش هي

اهذام ًوبيذ ٍ هستأرش ًيض هَظق ثِ سػبيت ايي ضشـ  سأسبً ٍ ثِ هَرت هبًَى هبلي ٍ هستبرش  ثِ دليل كسخ هشاسداد اربسُ، ًسجت ثِ تخليِ هَسد اربسُ

 .ثبضذ هي
ثاِ هاَرش   .......................... سالتِ  / قي ياي  / الحسٌِ ًوذاً سيبل ّن صهبى ثب اًؼوبد هشاسداد اص قشف هستبرش ثِ ػٌَاى هشؼ.................... هجلؾ : تجػشُ 

هذت اربسُ يب صهبى كسخ است لٌي ثيي قشكيي ضشـ ضاذُ ًاِ هاشؼ دٌّاذُ حان هكبلجاِ ياب        صهبى هشداخت ايي هشؼ، تبسيخ اًوؿبي . هشداخت ضذ

 .ثبصهشداخت ايي هشؼ سا ًذاسد هگش ايٌٌِ هَسد اربسُ تخليِ ٍ ػيي آى غحيح ٍ سبلن ثِ هَرش هستشد ضَد
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 : شريط اختصاصي قرارداد  -7مادٌ 

 :ثبضٌذ سا ثِ ػٌَاى ضشٍـ ؾوي ػوذ هزيشكتِ ٍ هتؼْذ ٍ هلضم  ثِ ارشاي هلبد آى هي  سػبيت هلبد هشاسداد اربسُ ضشٍـ ريلقشكيي هشاسداد ػ ٍُ ثش 

ًضد ثبًاي  ................ ٍ ثِ حسبة ضوبسُ ............ اي  دس ٍرِ ضشًت آة هٌكوِ................... هستبرش هتؼْذ هي ضَد هجلؾ اربسُ سا حذاًخش تب تبسيخ  -1

 .بث ً گَاّي ٍغَل دسيبكت ًوبيذٍاسيض ٍ هتو................. 

گاشدد اص   هستبرش حن استلبدُ اص هٌبكغ اساؾي هَسد اربسُ سا هٌحػشاً ثشاسبس ًَع ًبسثشي اػ م ضذُ دس هبدُ هٌذ هشاسداد خَاّذ داضت ٍ هتؼْذ هي -2

اًيذاً خَدداسي  ثذٍى هزَص هَرش ضَد( اٍليِ استلبدُ)دس اساؾي هَؾَع ايي هشاسداد ًِ هٌزش ثِ تـييش ًَع ًبسثشي ٍ يب ػذم اهٌبى  اهذاهيّشگًَِ 

ّابي   ثذيْي است ّضيٌِ. ّب، هشاسداد خَد ثخَد كسخ ٍ ّيچگًَِ ادػبيي اص سَي هستبرش هزيشكتِ ًخَاّذ ثَد دس غَست تخلق اص ايي ضشـ. ًوبيذ

تَاًذ  هستبرش اص اػبدُ ثِ ٍؾغ سبثن هَرش هي ثبضذ ٍ دس غَست استٌٌبف ثِ ػْذُ هستبرش هي أسيسبت ٍ اػبدُ ثِ ٍؾغ سبثن ً ًآٍسي ت هلغ، روغ

 .يب ّش سٍش ديگش تأديِ ٍ هشداخت ًوبيذ 16الحسٌِ، تؿويي ثٌذ  ّبي هشثَقِ سا اص هحل هشؼ سأسب ًسجت ثِ ايي اهش اهذام ٍ ّضيٌِ

ثٌاذ ثاب هطخػابت ػاشؼ      هستأرش هتؼْذ ثِ ارشاي ديَاسُ سيل 1379هػَة  ّب ًبهِ هشثَـ ثِ ثستش ٍ حشين سٍدخبًِ آييي 10ثب تَرِ ثِ هلبد هبدُ  -3

ضاشٍع دياَاسُ اص    UTMهختػابت  . ثبضاذ  هتش دس هزبٍست هحل هَسد دسخَاست هي....................هتش ٍ هٌْبي....................هتش، استلبع....................

.................... ثبضذ ًِ هػبلح هَسد استلبدُ دس سابخت آى ثاِ ضاش      هي.................... تْبي آى ٍ هختػبت اً.................... االربسُ  اثتذاي ثستش تحت

ثبيذ ثب اق ع هجلي ٍ تحت ًظبست ًبهل ًبسضٌبسبى ضاشًت   هَغَف هي  ضشٍع ٍ هبيبى احذاث ػوليبت ديَاسُ. ثبضذ هي.................... .................... 

 .بضذاي ث آة هٌكوِ

ثذيْي است ضَد،  اًزبم هي تلليوي  ؿيشحولي ثبضذ ٍ آثگيشي ثِ غَست حولي هي....................ٍ .................... هحل آثگيشي  UTMهختػبت  -4

 .اي غَست هزيشد ثبيذ ثب اق ع هجلي ٍ تحت ًظبست ًبهل ًبسضٌبسبى ضشًت آة هٌكوِ احذاث سبصُ آثگيش هي

، آثضي هشٍس هلضم ثِ اًزبم هبيص ًيليت هسبة قجن دستَسالؼول اسائِ ضذُ ثب ّضيٌِ ضخػي ٍ هَظق ثاِ اسسابل ًتابيذ ثاش      ثش اسبس خَد اظْبسي -5

 .ثبضذ  هياي  آة هٌكوِاسبس تَاتش اػ م ضذُ ثِ ضشًت 

هزَصّابي الصم اص سابيش هشاراغ هابًًَي     اص رولِ اخز )هستبرش هجل اص ارشاي ايي هشاسداد هٌلق ثِ سػبيت سبيش ًظبهبت هابًًَي ٍ هَاًيي هشثَقِ  -6

خَاّذ ثَد، دس غَست تخكي اص ايي اهش ٍ يب احجبت خ ف ٍ ًطق ّش ًاَع كسابد ٍ   ( ريػ   ثِ ٍيژُ هشارغ غذٍس هزَص تأهيي ٍ تخػيع آة

ثذيْي اسات دس  . ثبضذ هستبرش هيّبي هبًًَي ثش ػْذُ ضَد ٍ ًليِ هسئَليت هبًغ هبًًَي، هشاسداد حبؾش خَد ثخَد كسخ ٍ اص دسرِ اػتجبس سبهف هي

 غَست كسخ هشاسداد، ًبضي اص تخلق هستبرش، ّيچگًَِ ادػب ٍ اػتشاؾي اص سَي هستبرش ػليِ هَرش دس ّيچيي اص هشارغ هبًًَي هزيشكتِ ًخَاّذ

 .ضذ

گًَِ تـييش ًبضي اص قش  تلػايلي ٍ ياب   هٌبكغ اساؾي هَسد اربسُ ثب ٍؾؼيت هَرَد دس صهبى تٌظين ٍ هجبدلِ هشاسداد ثِ هتوبؾي ٍاگزاس گشديذُ ٍ ّش -7

بل ّش قش  ديگشي ًِ هٌزش ثِ تـييش دس ٍؾؼيت ٍ يب  ًبّص هسبحت صهيي يب ػذم اهٌبى اًتلبع هَسد اربسُ گشدد، هَرش ّيچگًَِ هسئَليتي دس هجا 

 .ًوبيذ آى ًخَاّذ داضت ٍ هستبرش حن ّشگًَِ ادػب، اػتشاؼ ٍ ضٌبيتي سا اص خَد سلت ٍ سبهف هي

ثاِ هساتبرش ٍ ياب    ...  اي هشاسداد اربسُ هسئَليت رجشاى ؾشس ٍ صيبى ٍ خسبسات ٍاسدُ ًبضي اص ثشٍص حاَادث ؿيشهتشهجاِ اص رولاِ سايل ٍ     دس ارش -8

 .اضخبظ حويوي ٍ حوَهي ثِ ػْذُ هستبرش ثَدُ ٍ دس ايي ساثكِ ّيچگًَِ هسئَليتي هتَرِ هَرش ًخَاّذ ثَد

تَاًذ حوي  ا ثِ اضخبظ حويوي ٍ حوَهي اػن اص ًلي، رضئي ٍ هطبػي ًذاسد ٍ تحت ّيچ ػٌَاى ًويهستبرش حن اًتوبل ػيي ٍ هٌبكغ هَسد اربسُ س -9

ّب، ؾشس ٍ  دس غَست تخلق اص ايي ضشـ، هشاسداد خَد ثخَد كسخ ٍ اص دسرِ اػتجبس سبهف ٍ رجشاى ًليِ ّضيٌِ. ًسجت ثِ آى ثشاي ديگشي هبئل ضَد

 .ّيچگًَِ هسئَليتي دس هجبل اضخبظ حبلج ًخَاّذ داضتثبضذ ٍ هَرش  صيبى ٍاسدُ ثِ ػْذُ هستبرش هي

ثبضذ هگش ايٌٌِ هَرش ًتجابً ًساجت ثاِ    هستبرش ثِ هحؽ اًوؿبي هذت اربسُ، هَظق ثِ تخليِ، سكغ تػشف ٍ تحَيل هَسد اربسُ ػيٌبً ثِ هَرش هي -10

ًوبيذ ٍ ّيچگًَِ خسبستي ًيض حوي ثشاي اٍ ايزبد ًوي ثذيْي است غشف توبؾبي هستبرش ثشاي توذيذ هشاسداد ّيچگًَِ. توذيذ هشاسداد اهذام ًوبيذ

 .ثبثت ػذم توذيذ هشاسداد ثِ هستبرش هبثل هشداخت ًخَاّذ ثَد

ثْابء،   هستأرش دس غَست ػذم ارشاي هَاسد هٌذسد دس هبدُ كَم هٌلق است دس ايبم تػشف هَسد هشاسداد، سٍصاًِ ػ ٍُ ثش هشداخت ارابسُ : تجػشُ

هستأرش حن ّشگًَِ ادػب ٍ اػتشاؾي سا دس ايي . سيبل رشيوِ ثبثت ػذم تخليِ ٍ تػشف هَسد هشاسداد دس ٍرِ هَرش هشداخت ًوبيذ ..................هجلؾ

 .ًوبيذ خػَظ اص خَد سلت ٍ سبهف هي

ًوبيذ ٍ لاَ   ايزبد ًوي گًَِ حوي اػن اص حن سيطاِ، ًبسًشد صساػي، حن صاسػاابًِ ٍ ًست ٍ هيطِ تحت ّيچ ػٌَاًي ثشاي هستبرشايي هشاسداد ّيچ -11
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لزا قش  ّشگًَِ ادػب دس ايي خػَظ دس ّش ياي اص هشاراغ اداسي، هؿابيي اص دسراِ اػتجابس سابهف       . ايٌٌِ هشاسداد ثِ غَست هتَالي توذيذ گشدد

 .ًوبيذ ثبضذ ٍ هستبرش هج ً ايي حن سا اص خَد سلت ٍ سبهف هي هي

ًوبيذ ٍ دس غَست توبؾاب هساتبرش    اي هزبٍس يب ؿيشهزبٍس ثشاي هستبرش ايزبد ًوي سٍدخبًِ ثشداسي اص هػبلحايي هشاسداد ّيچگًَِ حوي ثشاي ثْشُ -12

 .ربًجِ هشاسداد حبؾش سا خَاّذ داضت هَرش حن كسخ ييدس ؿيش ايي غَست، . ثبضذ هٌلق ثِ اخز هزَصّبي هبًًَي هشثَقِ هَسد ًيبص هي

ًوبيذ ٍ تٌليلي ثشاي هَرش رْت تابهيي آة   هزبٍس يب ؿيشهزبٍس ثشاي هستبرش ايزبد ًويثشداسي اص هٌبثغ آثي ايي هشاسداد ّيچگًَِ حوي ثشاي ثْشُ -13

دس غَست ػذم تَكين هساتبرش  . ثبضذ ثِ ٍرَد ًخَاّذ آٍسد ٍ هستبرش ساسبً هٌلق ثِ اخز هزَصّبي هبًًَي هشثَقِ رْت تأهيي آة هَسد ًيبص هي

 .ي هشاسداد كسخ ٍ رجشاى ًليِ ؾشس ٍ صيبى ٍاسدُ ثِ هَرش ثش ػْذُ هستبرش خَاّذ ثَدثشداسي آة يب ّشگًَِ هبًغ هبًًَي، اي دس اخز هزَص ثْشُ

ّابي ساكحي ياب صيشصهيٌاي      ثشداسي ٍ ثشداضت اص آة ّبي هبًًَي هجبدست ثِ ثْشُ ّب ٍ ًويسيَى يٌبًچِ هستبرش ثذٍى هزَص تخػيع آة اص ّيئت -14

اّذ ضذ ٍ هستبرش حن ّيچگًَِ ادػاب، اػتاشاؼ ٍ ضاٌبيتي سا دس هشاراغ هؿابيي ٍ      ثٌوبيذ ايي هشاسداد خَدثخَد كسخ ٍ اص دسرِ اػتجبس سبهف خَ

 .اداسي ًخَاّذ داضت

 .ثبضذ ٍ سبيش هزبٍسيي دس حشين اساؾي هَسد اربسُ هي( ٍصاست ًيشٍ)هستبرش هَظق ثِ سػبيت حوَم استلبهي هَرش -15

آة ٍ ثشم يب ّش دليل ديگشي ثِ تطخيع هَرش، هاشاسداد حبؾاش   ّبي  ّبي ػوشاًي يب قش  دس غَست ًيبص هَرش ثِ هَسد اربسُ رْت ارشاي قش  -16

ثذيْي است دس غَست ػذم اًوؿبء هْلت هشاسداد اربسُ ٍ ثب اػ م هجلي ٍ هشداخت خسبست ٍاسدُ ًسجت ثاِ ثبهيوبًاذُ هاذت    . توذيذ ًخَاّذ ضذ

الصم ثاِ رًاش اسات دس    . اص قشين هشرغ غبلح هؿبيي ًوبيذهشاسداد، هَرش حن خَاّذ داضت هشاسداد سا يٌكشكِ كسخ ٍ اهذام ثِ تخليِ هَسد اربسُ 

تبرش غَست اًوؿبء هْلت اربسُ ٍ ػذم توذيذ هشاسداد ثِ دليل ًيبص هَرش ثِ هَسد اربسُ ٍ يب ّش دليل ديگش، خسبستي ًيض ثبثت ػذم توذياذ ثاِ هسا   

 .هبثل هشداخت ًخَاّذ ثَد

ش دس هَسد اربسُ، ثِ ّش ًحَ هوٌي ثِ قَس هساتوين ياب ؿيشهساتوين ؾاشس ٍ صيابًي هتَراِ       يٌبًچِ دس احش ارشاي هلبد ايي هشاسداد يب كؼبليت هستبر -17

ّبي هبًًَي هتشتت ثش آى ٍ هبسخگَيي ثِ ادػبّبي احتوبلي اضاخبظ كاَم دس   اضخبظ حبلج اػن اص حويوي ٍ حوَهي ديگش گشدد، توبهي هسئَليت

 .ّش هيضاى ثِ ػْذُ هستبرش خَاّذ ثَد ّش يي اص هشارغ هؿبئي ٍ اداسي ٍ رجشاى ؾشس ٍ صيبى ٍاسدُ ثِ

هستبرش هَظق است هَسد اربسُ سا ػيٌبً ثِ ٍؾغ سبثن ٍ اٍليِ اػبدُ ًوَدُ ...( اص هجيل كسخ، اًوؿبء هذت ٍ ) هجل اص استشداد هَسد اربسُ ثِ ّش دليلي -18

 .اي ثب حؿَس هَرش تحَيل ٍ هستشد ًوبيذٍ قي غَستزلسِ

ثاشداسي ٍ اًتلابع اص آى دس يابسيَة هاشاسداد      ّبي هشثَقِ رْت استلبدُ، ثْشُسٍيت هستبرش سسيذُ لزا ًليِ ّضيٌِ اص آًزبئيٌِ هَسد اربسُ هج ً ثِ -19

       ِ ّابي  اربسُ ثِ ّش ًحَ ٍ ػٌَاى ثِ ػْذُ هستبرش خَاّذ ثَد ٍ هس اص اتوبم هشاسداد اربسُ ّيچگًَاِ ادػابيي ًساجت ثاِ هحبساجِ ٍ دسيبكات ّضيٌا

 .ًخَاّذ ثَد هَغَف اص سَي هستبرش هزيشكتِ

هَس  .................... سيبل ثِ ضوبسُ ...................... سلتِ هيَست ثِ هجلؾ / ثِ هٌظَس تؿويي اًزبم تؼْذات هشاسداد حبؾش، هستبرش ؾوبًت ًبهِ ثبًٌي -20

ش ػ ٍُ ثش كسخ آى، تؿويي هبخَرُ سا ثِ هاَسد  سا ثِ هَرش تحَيل دادُ است ًِ دس غَست تخلق هستبرش اص هلبد ايي هشاسداد، هَر...................  

اص هحل ايي تؿويي تسَيِ حسبة الصم سا ثب هساتأرش ثؼوال   ( غشكبً ثِ تطخيع هَرش)ّبي هتؼلوِ ارشا گزاضتِ ٍ هس اص ٍغَل ٍ ًسشًليِ ّضيٌِ

 .خَاّذ آٍسد

ًوبيذ ًال  تؼْذات ايي هشاسداد حن كسخ خَد سا اػوبل هيدس ًليِ هَاسدي ًِ هَرش ثِ دليل تخلق هستبرش اص ضشٍـ ؾوي هشاسداد يب ػذم ارشاي  -21

سداد حان  اربسُ ثْبء يٌسبلِ اص هستبرش دسيبكت خَاّذ گشديذ اػن اص ايٌٌِ هذت اربسُ هٌوؿي ضذُ يب ًطذُ ثبضذ ٍ هستأرش هجل ٍ ثؼذ اص اًؼوبد هشا

 .ّشگًَِ ادػب ٍ اػتشاؾي سا اص خَد سلت ٍ سبهف ًوَدُ است

تحَيل هستبرش گشديذ ٍ هستبرش ثب اهؿبي ريل ايي هشاسداد اهشاس ثِ تحَيل ٍ تػشف  13... / ... /   ثب اهؿبي هشاسداد دس تبسيخ هَسد اربسُ ّوضهبى  -22

 .اساؾي هَسد اربسُ ًوَد

 وشاوي طرفيه -8مادٌ 

دس . سا حذاًخش ظشف يي ّلتِ ًتجابً اقا ع دٌّاذ   ّبي خَد لزا قشكيي هَظلٌذ تـييش ًطبًي. ثبضذهحل اهبهت هبًًَي قشكيي هٌذسد دس هبدُ يي هشاسداد هي

 .ّبي هٌذسد دس هشاسداد ثِ هٌضلِ اث ؽ ٍاهؼي خَاّذ ثَدغَست اسسبل هٌبتجبت ثِ ًطبًيؿيش ايي

 هاي قرارداد  پيًست -9مادٌ 

ٍ هحذٍدُ  هحل آثگيشي ،ديَاسُ سبهبًذّيضبهل هَهؼيت صهيي هَسد اربسُ ًسجت ثِ ثستش ٍ حشين سٍدخبًِ ٍ ًيض هَهؼيت )ًوطِ اساؾي هَسد اربسُ  -يي
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 (احذاث تأسيسبت آثگيشي

 ّب  هيَست ضوبسُ يي گضاسش ًبسضٌبس هٌْذسي سٍدخبًِ –دٍ 

 هيَست ضوبسُ دٍ ضشايف كٌي هشاسداد -سِ

 هيَست ضوبسُ سِ ًظشيِ ًبسضٌبس سسوي دادگستشي -يْبس

هبدُ ًِ هكبثن هَاًيي دٍلت روَْسي اس هي ايشاى دس ساِ ًساخِ هتحاذالوتي ٍ داساي    ّبي هَؾَع  هيَستثٌذ ضبهل  18هبدُ ٍ  9هطتول ثش  ايي هشاسداد

 .//اػتجبس ٍاحذ تٌظين، اهؿبء ٍ هجبدلِ گشديذ ٍ دس اختيبس قشكيي هشاس گشكت
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 ًحَُهحبسجِحشينكيفيدستَسالؼول(:6)پيَست
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 ضبخع ًبسثشي اساؾي 

 تًضيحات ي دستًرالعملها قًاويه ، السامات ي مصًبات رديف

 تعييه حريم كيفي آبهاي سطحي

1 

 ٌبثغ آة ضشة  ه

 هتش تشاص اكوي 150 -

ٌجاغ آة دس ثابال دسات     20 - َلي حلبظت اص ه َاى ثبصُ ق ثشاثش ػشؼ ثستش سٍدخبًِ دس ًوكِ ثشداضت آة ِث ػٌ

 هحل ثشداضت

ٌجاغ دس  2تب  1 - َلي حلبظت اص ه َاى ثبصُ ق هابييي دسات    ثشاثش ػشؼ ثستش سٍدخبًِ دس ًوكِ ثشداضت آة ِث ػٌ

 هحل ثشداضت

وتش اص  -  ً ْبي ثشداضت آة رْت هػبسف ضشة دس سٍدخبًِ اي ثب كبغِل ٌبًچِ ايستگّب هتش ثػاَست   5ي ًيَل

ل ايي هحذٍدُ ثبصُ آة ضشة هحسَة هي ضَد َالي هشاس گشكِت ثبضذً   .هت

طبٍسصيً  - ْبيً  ًبسثشي ِث رض كؼبليت  ًَِ ش گ ًيلي آة ضشة استوشاسّ  ن آة ثاش ٍ  دس هحذٍدُ حلبظتي حشين 

ع است َد هوٌَ ٌتشل هػشف سن ًٍ  ًبًابل ٍ ّاذايت ّاش ًاَع     .ؿيش ؿشهبثي ثب اػوبلً   ًَِ ش گ ٌيي اص اتػبلّ  ّوچ

گيشي ضَد ْبي خبم يب تػلِي ضذُ دس ايي هحذٍدُ رَل طبٍسصي ٍ هسبة كبؾ ث ّبةً   .ص

 

2 

 ُّبي حلبظت ضذ ْب ٍ سٍدخبًِ   تبالث

 هتشي اص تبالة 150ضؼبع  -

ل حلبظت هحيف صيست استبى تؼييي هي ضَدهحذٍدُ تبالة ثب  -  .استؼ م اص اداسًُ 

ٍاهغ دس ضْشستبى  - س ٍ سشدآثشٍد  هتاش اص   200ضْش كبغِل ًَدس خػَظ ثخص حلبظت ضذُ سٍدخبًِ يبَل

َاى حشين تؼييي گشديذُ است  . ّش قشف سٍدخبًِ ِث ػٌ

ع صيستي ٍ گش - ـ ِث حلظ تٌَ ْبي هشَث ًبسثشي ْب ِث رض  ًبسثشي ًلِي  ْبي   استوشاس  دضگشي دس رْت هؼشكاي اسصضا

ًبسثشي هژٍّطاي ٍ آهَصضاي    ًَِ سبصُ دس هٌكوِ ٍ  ش گ ع صيستي تبالة يب سٍدخبًِ حلبظت ضذُ ثذٍى ايزبدّ  تٌَ

ع هي ثبضذ ًيلي هوٌَ  .دس هحذٍدُ حشين 

 

3 

 ٌبثغ آة سكحي  سبيش ه

 :ًبحِي توسين هي ضَد 3ِث  -

ي الِي ثستش سٍدخبًِ          20( A) 1ًبحِي  - ٌْت  A=20mهتش اص ه

ِْي هي ضَد( B)2ًبحِي  - ذي سٍدخبًِ ت ذي سٍدخبًِ ضبسُ گزاسي ضبخِ اغلي .ثش اسبس سدُ ٌث هٌظَس اص سدُ ٌث

ّبي كشػي هي ثبضذ    =N11/150-A) )B.                  ًطبى دادُ هي ضَد nسدُ سٍدخبًِ ثب حشف .ٍ ضبخِ 

            C=150-(A+B)(            C)3ًبحِي -
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 .ًبسثشيْبي اغلي هطخع گشديذُ ٍ ّش ًذام اص ًبسثشيْب ثب تَرِ ثِ هيضاى احشگزاسي ثش ًيليت هٌبثغ آة سكحي دسرِ ثٌذي هي ضَد

 هتشي استوشاس يبثٌذ 150ٍ ثبيستي خبسد اص حشين -ُ-غٌبيغ گشٍُ د. 

 ضذت احش ًَع ًبسثشي

 خيلي صيبد سٌتي آثي ًطبٍسصي

 هتَسف هذسى

 ًن دين

 صيبد ضْشي تزبسيهسًٌَي ٍ 

 هتَسف سٍستبيي

 ًن گشٍُ الق غٌؼت

 هتَسف گشٍُ ة

 صيبد گشٍُ د

-  ُ-گشٍُ د

-  گشٍُ ٍ

 هتَسف 1گشٍُ تبسيسبت صيشثٌبيي

 ًن 2گشٍُ

 ًن گستشدُ تلشيحي ٍ تلشري

 هتَسف هتوشًض
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 سازگار در حريم كاربريهاي

 كاربريهاي سازگار حريم

ي تفريحي گستردٌ ( اوتقال آب،برق،مخابرات،پلها ي تاسيسات بىذري)2كشايرزي غير غرقابي،تاسيسات زيربىايي گريٌ 1

 (بذين ايجاد تاسيسات متمركس)

تفرجي  ،تفريحي ي1كشايرزي غير سىتي،مسکًوي ريستايي،گريٌ صىعتي الف ي ب،تاسيسات زيربىايي گريٌ 2

 متمركس،آبسي پريري ي دامپريري

 كشايرزي سىتي،مسکًوي ي تجاري شهري،گريٌ صىعتي ج 3

 

 ٌگشٍّي اص تبسيسبت صيش ثٌبيي ًِ ثَاسكِ ًَع ػولٌشد تلخيش هٌلي ثيطتشي ثش ًيليت هٌبثغ آة هزبٍس خَد هي :1تاسيسات زيربىايي گري

 ...(كبؾ ة،كشٍدگبُ،ثضسگشاُ ٍ ًظيش ضجٌِ روغ آٍسي ٍ تػليِ .)گزاسًذ

 ٌگشٍّي اص تبسيسبت صيش ثٌبيي ًِ ثَاسكِ ًَع ػولٌشد تلخيش هٌلي ًوتشي ثش ًيليت هٌبثغ آة هزبٍس خَد هي : 2تاسيسات زيربىايي گري

 ...(ٍ ًظيش خكَـ اًتوبل ثشم،آة،هخبثشات،هلْب.)گزاسًذ



 

 

 

 78 اص 42كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت







ستبًذاسدٍاپشٍسيدستَسالؼولپبيصكيفيپسبةآثضي(:7)پيَست

خشٍجيفبضالة
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:هقذهِ

ثِ هٌؾَس ٍحذت سٍيِ دساًزبم خَداؽْبسي دس پبيؾ آلَدگي هحيظ صيؼت ، پبساهتشّبي فوَهي ٍؿببخق هٌببثـ ثببلََُ آاليٌبذُ،     

ّبي ضَاثظ اػتَشاس كٌبيـ ٍ هشاّض خذهبتي، دس گشٍُ ّبي هختلبو ىيضيَْؿبيويبيي، ثيَلبَطي ٍثيَتٌَْلبَطي،      هغبثٌ دػتِ ثٌذي

 .َّا  ٍ كذا ثشاي ىشايٌذّبي هختلو تَليذ ٍ يب فشضِ خذهبت ثِ تيْيِ ثـشح هَاسد ريل تقييي ؿذُ  اػت

بسي ٍاحذّبي تحت پَؿؾ هغبثٌ رذاٍل ريل اٍبذام  اداسات ّل هَؽيٌذ ًؼجت ثِ تقييي ًَؿ پبساهتشّبي هـوَل خَداؽْ:3هبدُ

 .ٍهشاتت ثِ ًحَهَتضي ثِ اعالؿ ٍاحذّبي هَسد ًؾش سػبًذُ ؿَد

ّليِ ٍاحذّبي كٌقتي ٍ ميشكٌقتي هـوَل هَؽيٌذ ىبسك اص افالم يب فذم افالم اداسات ّل ًؼجت ثبِ اًزببم خَداؽْببسي    :2هبدُ

بيـگبُ ّبي هقتوذ حذاٍل دس ىَاكل صهبًي ػِ هبِّ اٍذام ٍ اداسات ّبل سا  دسپبيؾ آلَدگي ٍاحذ تحت پَؿؾ خَد اص عشيٌ آصه

 .اص ًتبيذ پبيؾ هغلـ ًوبيٌذ

چٌبًچِ پبساهتشّبيي دسرذاٍل پيَػت اًتخبة يب رّش ًـذُ ٍ يب ٍاحذّبي كبٌقتي ٍ ميشكبٌقتي دس ربذاٍل لحببػ ًـبذُ       :1هبدُ

غبثٌ اػتبًذاسدّبي صيؼت هحيغي يب ثٌب ثِ كبالحذيذ اداسات ّبل يبب دىتبش     ثبؿٌذ، ثب تَرِ ثِ ًَؿ ىشآيٌذ تَليذ ٍ يب فشضِ خذهبت ه

 .پبيؾ هـخق هي گشدد

چٌبًچِ ّش يِ اص پبساهتشّبي هٌذسد دس رذاٍل . اًذاصُ گيشي پبساهتشّبي آاليٌذُ هٌذسد دس رذاٍل پيَػت الضاهي اػت :4هبدُ

ىًَ الزّش ثِ ًَفي ٍبثل ػٌزؾ ٍ اًذاصُ گيشي ًجبؿذ هشاتت اص ػبَي ٍاحبذّب ثبِ اداسات ّبل ٍ دىتبش پببيؾ افبالم تبب ثبش اػببع           

 .تلويوبت ّويتِ اٍذام هَتضي ثقول آيذ

ثِ هٌؾَس آؿٌبيي ثيـتش ثب هٌبثـ آاليٌذُ، هـخلبت ٍ ًَؿ آلَدگي ٍسٍؽ ّببي هقوبَل ٍ هشػبَم تلبييِ ٌٍّتبشل آى دس       :5ُهبد

 .پيَػت اسايِ هي گشدد 4ثشخي اص ٍاحذّب، رذٍل ؿوبسُ 

:هالحظبتگشٍُفيضيكَضيويبيي

  ً يتبشات، ىؼبيبت، آهًَيببُ، دتشرٌبت، چشثبي ٍ      دس هَاسدي ِّ ىبضالة ثْذاؿتي ثب پؼبة كٌقتي ادمبم ؿَد پبيؾ پبساهتشّببي

 .سٍمي، ّلشآصاد فالٍُ ثش پبساهتشّبي هشثَعِ الضاهي اػت

 دثي پؼبة ثبيذ اًذاصُ گيشي ٍ گضاسؽ ؿَد. 

  اًذاصُ گيشي پبساهتشّبيEC, DO, TDS    ثؼتگي ثِ هٌجـ پزيشًذُ داسد. 

 هٌؾَس اص ىلضاتZn, V, Pb, Ni, Mn, Mo, Hg, Fe, Cu, Cr, Co, Cd, B, Be, As, Ag, Se, Al   ٍ  .... هي ثبؿذ

 .ّب تقييي ٍ اًذاصُ گيشي خَاّذ ؿذ ِّ ثش حؼت ىشآيٌذ تَليذ هَاد اٍليِ ٍ ٍاػغِ ثٌب ثِ كالحذيذ اداسات ّل يب دىتش پبيؾ ًَؿ آى

2-33-13:ضوبسُضيًَُبهِ

 تؼيييپبساهتشّبيهطوَلخَداظْبسيدسپبيصآلَدگي:ػٌَاى
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  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

    هبببَسد اص تشّيجببببت   5هٌؾبببَس اص ّيبببذسٍّشثي ّببببي ًيتبببي حبببذاٍلPAH (Naphthalene, Acenaphthylene 

Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Benzo (a) Pyrene, Benzo (b) 
Fluoranthene )        ِهي ثبؿذ ٍ دس هَسد ػببيش ّيبذسٍّشثي ّبب هبًٌبذ تشّيجببت آلييبتيب(C14 - C34   ) ٍTPH     اًبذاصُ گيبشي ثبب

 . كالحذيذ ٍ پيـٌْبد اداسات ّل يب دىتش پبيؾ كَست پزيشد

 تشّيجبت  س خلَفدPCB   هَسد اص تشّيجبت  4ٍ ػوَم آًبليض(PCB 28, 52, 118, 138, 180, 44, 153, 101) ،5   هبَسد اص

 ,p,p-DDD, p,p-DDE, HCB, Aldrin, p,p- DDT, Heptachlor, Dieldrin (Endrin, Lindane)ػوَم ّلشُ 

Endosulfan  ٍ4   ُهبببَسد اص ػبببوَم ىؼبببيش(Malathion, Profenofos, Demethoat Methyl Parathion, 

Dichlorovous, Fenitrothion, Diazinon, Ethion  )   الضاهي هي ثبؿذ ٍ ػبيش  هَاسد پيـٌْبدي  ثش حؼت ىشآيٌذ تَليبذ هبَاد

 .اٍليِ ٍ ٍاػغِ ثٌب ثِ كالحذيذ اداسات ّل يب دىتش پبيؾ اًذاصُ گيشي خَاّذ ؿذ
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فيضيكَضيويبييپبساهتشّبيػوَهيٍضبخصدسگشٍُ-1جذٍل
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صٌبیغ غزای
 

                                لٌذ

                                سٍغي ًجبتي

                                وٌؼشٍ ػبصي

                                وـتبسگبُ

سأع ٍ  400ٍاحذّبي داهذاسي پشٍاسي ثبالي 

ؿيشي ثب ظشفيت ثيؾ اص ٍاحذّبي داهذاسي 

 سأع 1000
                            

   

ٍاحذّبي پشٍسؽ هشؽ هبدس ٍ هشؽ تخوگزاس 

پشٍسؽ هشؽ گَؿتي  ّضاس ٍ ٍاحذّبي 60ثبالي 

 ّضاس لطؼِ 100ثبالي 
                            

   

دس هٌبطك خضسي )ػبیت ّبي پشٍسؽ هيگَ 

ًَاس ػبحلي جٌَة ثيؾ  دسّىتبس ٍ  10ثيؾ اص 

 (ّىتبس 20اص 
                            

 

 

 

                                هبّي ٍ آثضیبىاػتخشّبي پشٍسؽ 

                                هجتوغ ّبي وـت ٍ صٌؼت

                                صٌبیغ تَليذ لٌذ ٍ ؿىش
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  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت
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                                ٍاحذّبي پشٍسؽ صذف

                                ٍاحذّبي پشٍسؽ توؼبح

                                آسد

                                ويه ٍ ثيؼىَیيت

                                ًَؿبثِ ػبصي

                                لجٌيبت

                                سٍغي وـي

                                تصفيِ سٍغي

                                آة هيَُ ٍ وٌؼبًتشُ

.پبيؾ ثب تبييذ ّويتِ آصهبيـگبُ هقتوذ تقييي هي گشدد ًَؿ پبساهتش ّب ثٌب ثِ پيـٌْبد اداسات ّل ٍ دىتش * 

.ّضاس هتش هشثـ الضاهي اػت  10ّييي َّا هحيظ ٍ كذا دس پبيبًِ ّبي هؼبىشثشي  ثب ٍػقت ثيؾ اص  پبيؾًلت ٍ ساُ اًذاصي ايؼتگبُ **
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ثيَتكٌَلَطيپبساهتشّبيػوَهيٍضبخصدسگشٍُثيَلَطيٍ-4جذٍل



پبساهتشّبيگشٍُثيَلَطيٍثيَتكٌَلَطيسديف

3
دس خلَكْليِ ٍاحذ ّبي كٌقتي، خذهبتي ٍ ثْذاؿتي ِّ تَليذ ىبضالة ثْذاؿتي داؿتِ ٍ آًشا رْت تلييِ ثِ تلييِ خبًِ 

 .ثبؿذّذايت هي ًوبيٌذ، اًذاصُ گيشي تَتبل ّلييشم ٍ ىْبل ّلييشم اص خشٍري تلييِ خبًِ الضاهي هي 

2
دس خلَكَاحذ ّبي كٌقتي ٍميش كٌقتي ِّ تَليذ ىبضالة ثْذاؿتي داسًذ ٍ هحيظ سا ثغَس هؼتَين ٍميش هؼتَين تحت تبحيش 

 .ٍشاس هي دٌّذ ، اًذاصُ گيشي تَتبل ّلييشم ٍ ىْبل ّلييشم اص خشٍري ىبضالة ثِ هٌبثـ پزيشًذُ الضاهي هي ثبؿذ

1
( ػبيش ٍاحذ ّبي كٌقتي ٍ ميش كٌقتي ثٌب ثِ تـخيق اداسات ّل يب دىتش پبيؾ ) ّـتبسگبّْب ٍاحذّبي چشم ػبصي ، ًؼبري ٍ 

 .اًذاصُ گيشي تَتبل ّلييشم ٍ ىْبل ّلييشم اص خشٍري تلييِ خبًِ الضاهي هي ثبؿذ

4
 دس)ؿوبسؽ تخن اًگل دس ىبضالة تلييِ ؿذُ ؿْشي دس هَاسدي ِّ رْت آثيبسي هحلَالت خبم،  هَسد هلشه اػت 

 .الضاهي هي ثبؿذ( خلَف ػبيش ٍاحذ ّبي كٌقتي ٍ ميش كٌقتي، ثٌب ثِ تـخيق اداسات ّل ٍيب دىتش پبيؾ 

5
ؿوبسؽ ىيتَپالًْتَى ، ؿوبسؽ )ثش حؼت هَسد ٍ ثٌب ثِ تـخيق اداسات ّل ٍ يب ػبصهبى هشّضي ػبيش پبساهتشّبي ثيَلَطيْي 

 .يؾ، ٍبثل اًذاصُ گيشي هي ثبؿذدس ضَاثظ خَد اؽْبسي دس پبa) ّل ثبّتشيْب ، ّلشٍىيل 

6

دس خلَف ّليِ هشاّض دسهبًي  ٍ ثيوبسػتبًْب يي ِّ تَليذ پؼوبًذ فيًَي داؿتِ ٍ تَػظ دػتگبُ ّبي ثي خغش ػبص پؼوبًذ ّبي  

دس ايي ( ثبػيلَع اػتئبسٍتشهَىيلَع ٍ ثبػيلَع ػَثتيليغ)فيًَي ثي خغش هيگشدد اًذاصُ گيشي اًذيْبتَس ّبي هيْشٍثي 

 .دػتگبّْب ٍ پؼوبًذ ثي خغش ؿذُ الضاهي اػت

هٌبثغتَليذآلَدگي،هطخصبتاصليپسبةٍسٍشهؼوَلتصفيٍِدفغدسصٌبيغػوذُ-5جذٍل



ًَع

 صٌؼت
 ًبمصٌؼت

ػوذُتشييهٌبثغ

 تَليذآلَدگي

هطخصبتاصلي

 پسبة

سٍشهؼوَل

 تصفيٍِدفغ

ت 
ت ًي

كٌق
 

پبببباليؾ ًيبببت خببببم  

تَليببذ اًببَاؿ ىببشآٍسدُ 

 ّبي ًيتي 

 
ثبال،  COD  ٍBOD5هلشه صيبد آة، ٍرَد 

pH سٍمي ثبال ٍ 
 رذاػبصي ، َّادّي ، تلييِ ثيَلَطيْي ، ثبصيبىت

كٌبيـ 

داسٍيي
 

  داسٍػبصي
هببَاد آلببي هقلببٌ ثبببال ؿبببهل اًببَاؿ ٍيتبببهيي ّببب ٍ 

 پشٍتئيي
 

كٌبيـ ًؼبري
 

 پببخبببت ًؼبري

هلشه ثبالي آة، هَاد هقلٌ ثبال، دسرِ حبشاست ٍ  

BOD5  ،ثبالpH ،ٍليبيي، سًگ دس حذ ثِ ًؼجت ثبال

هَاد آلي ٍ هقذًي ثِ ًؼجت صيببد، دتشرٌبت ٍ هبَاد    

 ؿَيٌذُ، هَاد ػوي صيبى آٍس دس پبسُ اي اص هَاسد

خٌخي ػبصي، سػَة ؿيويبيي، تلييِ ثيَلبَطيْي،  

 َّادّي ٍ يب ىيلتش چٌْذُ

كٌبيـ چشم
 

ػبصي
 

 چشم ػبصي
مَعببِ ّببشدى، ؿؼتـببَ ٍ  پَػببت 

 ٌّي

pH   ِهتنيش ٍ ثبال، ىلضات ػٌگيي اص رولِ ّشٍم ثب

ٍ هَاد هقلٌ ثبِ   BOD5 ًؼجت صيبد، ػختي ثبال،

 ًؼجت ثبال، ًوِ ّبي ػَليبتِ صيبد

 هتقبدل ػبصي، تِ ًـيٌي ٍ تلييِ ثيَلَطيْي
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  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

ًَع

 صٌؼت
 ًبمصٌؼت

ػوذُتشييهٌبثغ

 تَليذآلَدگي

هطخصبتاصلي

 پسبة

سٍشهؼوَل

 تصفيٍِدفغ

كبٌبيـ ػلَلضي
 

 ّبمز ٍ خويش ّبمز
ىيجشّبب،  پخت، پبباليؾ ؿؼتـبَي   

 رذاّشدى، خويشّبمز

 pHهلشه ثببالي آة ٍ تَليبذ آلبَدگي صيببد،     

ثبببال، هببَاد هقلببٌ ثبببال،    BOD5  ٍCODثبببال، 

 ّذٍست ثبال

 تِ ًـيٌي، الگَى، تلييِ ثيَلَطيْي

  ىيجش
ٍ  CODاػبببيذي،  pHهلبببشه ثببببالي آة،  

BOD5 ثبال، هَاد ربهذ ٍ هقلٌ ثبال 
 

كببٌبببيببـ مبيبش ىبلببضي
 

 هحلَل ّبي هلشىي فْبػيهحلَالت 
ٍليبّب ؿبهل هَاد هختلو احيبء ٌٌّذُ آلبي ٍ ميبش   

 آلي

ثبصيبىت ًَشُ ٍ تخليِ پؼببة ثبِ تلبييِ خبًبِ ّببي      

 ؿْشي

 تِ ًـيٌي ّلشيذ ّلؼين سًگ، هَاد ربهذ هقلٌ ٍليبيي ميش ٍبثل تِ ًـيٌي كيَل ٍ ؿؼتـَي ؿيـِ ؿيـِ ػبصي

 الػتيِ ػبصي

ؿؼتـبببببَي الػبببببتيِ خببببببم، 

َّاگَالػببيَى الػببتيِ، تببشاٍؽ 

 ًبخبللي ّب اص الػتيِ خبم

BOD  ثَي صيبد ٍ هَاد هقلٌ ٍ ّلشايذّبي ثبال ٍ

 ٍpH    ٍ هتٌببَؿ تْببِ ّبببي ىلببض، سٍمببي ّبببpH 

 ىلضات هحلَل ٍ ػَسىْتبًت ّبي هختلو

ّببَادّي، ّلشيتبػببيَى، ػَليَتبػببيَى ٍ تلببييِ    

 ثيَلَطيْي

  ّبؿي
هَاد هقبذًي  حزن ثبالي ىبضالة تَليذي، ٍرَد 

 هحلَل ٍ هقلٌ ثبال

 

 

  چيٌي ٍ ػشاهيِ
حزن ثبالي ىبضالة تَليذي، ٍرَد هَاد هقبذًي  

 هحلَل ٍ هقلٌ ثبال
 

كببٌبببيببـ ىبلببضي
 

 ػبخت ٍَعي ىلضي
ثبشؽ ٍ رٍة ىلبضات ٍ ؿؼتـببَي   

 ػغح ٍَعي ّب
 ػَسىْتبًت ّبي هختلو

رذاّشدى سٍمي، تِ ًـيٌي ؿيويبيي، روـ آٍسي ٍ 

پؼبة، تلييِ ثببال گبَى ٍ ثببالخشُ    هلشه هزذد 

 رزة تَػظ ّشثي

هحلَل ًْبيي ) ىَالد 

ثلَست ٍسٍِ ٍ هيتَل 

) 

 

هلشه ثبالي آة ٍ حزن صيبد ىبضالة تَليبذي  

pH     ٍ پبييي، ٍليبّب، اػيذّب، ىٌبل، ّبِ، سٍمبي

 چشثي

 

  هحلَالت ىلضي

هتنيبش،   pHاػيذّب، ٍليبّب، ىلضات ػٌگيي، سًگ، 

COD  ثبببال، ىلببضات هحلببَل، پبببُ ٌٌّببذُ ّبببي

 ؿيويبيي

 

كببٌبببيببـ 
ؿيويبيي
 

 صيبد COD/BODٍ ًؼجت  TDS, DOS پؼبة حبكل اص تَليذات ؿيويبيي پتشٍؿيوي

ثبصيبىت ٍ هلشه هزبذد، هتقببدل ػببصي ٍ خٌخبي     

ػبصي، اًقَببد ؿبيويبيي، ىلَتبػبيَى، ىلَتبػبيَى ٍ     

 خٌخبي ػببصي، ػبَصاًذى    -اّؼيذاػيَى ثيَلَطيْي

 .ٍٍتي ِّ ثقضي هَادآلي ٍرَد داؿتِ ثبؿذ

اًَاؿ سًگْبي كبٌقتي،  

 ػبختوبًي ٍ اپَّؼي
 

COD      ثبال، اًبَاؿ هبَاد ؿبيويبيي ٍ ّيبذسٍّشثي

 هتنيشHpّبي ميش ٍبثل تزضيِ ثيَلَطيْي، 

سٍيبببٌ ػببببصي، ربببزة تَػبببظ ّبببشثي اّتيبببَ،    

 ّلشيٌبػيَى ٍليبيي

پببببُ ٌٌّبببذُ ّبببب ٍ             

 ؿَيٌذُ ّب

 

 
pH  ،ثببببالBOD5  ٍCOD   صيببببد، هبببَادآلي

 ميشٍبثل تزضيِ
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ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

ًَع

 صٌؼت
 ًبمصٌؼت

ػوذُتشييهٌبثغ

 تَليذآلَدگي

هطخصبتاصلي

 پسبة

سٍشهؼوَل

 تصفيٍِدفغ

پالػتيِ، الػبتيِ ٍ  

 سصيي

اػبيذّب ٍ ثبصّبب، هبَاد آلبي هحلبَل هبًٌبذ ىٌبل ٍ        

 ىشهبلذئيذ

اػيذّبي ىؼيشيِ، ًيتشيِ، ػبَليَسيِ، هبَاد   

هقبببذًي هبًٌبببذ ىؼبببيش ٍ گبببَگشد ٍ ًيتبببشٍطى ٍ  

 آلَهيٌيَم ٍ آهًَيبُ ٍ ًيتشات ٍ هَاد هقلٌ

 اػيذّباًَاؿ 

 َّدّبي ؿيويبيي

 چؼت ّبي كٌقتي

 آة ّبي ؿؼتـَ ٍ سٍيٌ ػبصي اػيذّب
BOD5  ٍCOD  ثبال، ّشٍم ٍ ػبيش هَاد هقذًي

 هبًٌذ اػيذّبي هقذًي ٍَي
 

 ػوَم ّـبٍسصي
ؿؼتـبببببَ ٍ خببببببلق ػببببببصي  

 هحلَالت

pH      پبييي،  ٍرَد آًيًَْبب ٍ ّببتيَى ّببي هختلبو

هَاد آلي ثبال، ػبختوبى حلَِ ّبي ثٌضًي ػوي ثبشاي  

 ثبّتشي ّب ٍ هبّي ّب

 

كببٌبببيببـ تَليذ اًشطي
 

 اًشطي ثخبس
ٍ پؼبببة     َيلش  ُ، ثبب ٌٌببذ  ِّ آة خٌبب

 حبكل اص هلشه صمبل
ٍ آلي صيبد ل  ٍ حزن صيبد پؼبة، ربهذات هحَل  گشهب 

اًجبس ّشدى خبّؼتش، خٌخبي  ػشد ّشدى يب َّادّي، 

 ػبصي اػيذّبي اضبىي

 ؿؼتـَ ٍ عجَِ ثٌذي صمبل پشٍػغ رمبل

 H2SO4پبييي، pHهَاد هقلٌ ثِ خلَف صمبل، 

 ٍFeSO4     ثبببال فٌبكببش ساديَاّتيَيتببِ، پؼبببة

 اػيذي ٍ گشم

 تِ ًـيٌي، ؿٌبٍسػبصي، ٌّتشل پؼبة

اًشطي ّؼتِ اي ٍ هَاد 

 ساديَاّتيَ

پشٍػبغ  تحَيَبت آصهبيـبگبّي،  

ػَخت ٍ آة ّبي خٌبِ ٌٌّبذُ   

 ٍاحذّبي تَليذ اًشطي

 تنليؼ ّشدى، سٍيٌ ّشدى 

كبببٌبببيبببـ مببببزايبببببببببي 
 

 تَليذ ٌٍذ

َ، آؿبببنبلگيشي، آة  ببب ٍ ؿؼـت ببببل  ًَت ا

ِ لزببي    ُ گيببشي تخليبب ٍؼببوت فلبببس

ُ (آّْي) ، ؿْش اػتخشاد ؿذٍُ  فلبس

 آى

ثبال ثَدى هبَاد هقلبٌ ٍ هبَاد هحلبَل آلبي ؿببهل       

ثبال، ىْبل ّلييبشم   BOD5  ٍCOD، ...ؿْش ٍ 

 ثبال

ثبصيببببثي ٍ اػبببتيبدُ هزبببذد آة، َّاگَالػبببيَى، 

 اػتيبُ اص الگَى ٍ ػبيش سٍؽ ّبي ثيَلَطيْي

ًَؿببببببببثِ ػببببببببصي 

 (ميشالْلي )

ب، ؿؼتـَي ّوٍ   ؿؼتـَي ثغشيّ 

گْذاسي هببيـ   تزْيضات تخليِ هحلً 

 مليؼ

ىْبببل . BOD5، هببَاد هقلببٌ ٍ  pHثبببال ثببَدى 

 .ّلييشم ثبال

آؿنبلگيشي ٍ تخليبِ ثبِ ػيؼبتن ىبضبالة ؿبْشي،      

 تلييِ ثيَلَطيْي

تَليببببذ ّوپَػببببت ٍ 

 ٌّؼشٍ

ؿؼتـببَ ٍ رذاػبببصي، رببذاّشدى 

هببَاد اص پَػببت، ّؼببتِ ٍ ػبببٍِ،   

 پالًچيٌگ، ىشآيٌذ پخت

، (هحلبَل ٍّلَئيبذي  )هَادهقلٌ ثببال، هبَاد آلبي    

BOD5    ثبال، هلشه ثبالي آة ، ىْببل ّلييبشم

 ثبال

آؿببنبلگيشي، اػببتيبدُ اص الگببَى رببزة خبببُ يببب 

 آثيبسي ثبساًي، تلييِ ثيَلَطيْي

ّبسخبًزببببت تَليبببذ  

 هَاد لجٌي

ؿؼتـَي هخبصىٍ  صهبيي، آة پٌيبش،   

ؼوت ثؼبتِ   ت تزْيضات هختلوٍ  ـً

ذيٍ    ...ٌث

ثبِ خلبَف   ( هحلَل ٍ ّلَئيذي) هَاد آلي ثبال 

، ىْببل   pHپشٍتئيي، چشثي ٍ الّتَص، ثبال ثبَدى  

 ّلييشم ثبال

 ؿٌبٍسػبصي، تلييِ ثيَلَطيْي
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ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

ًَع

 صٌؼت
 ًبمصٌؼت

ػوذُتشييهٌبثغ

 تَليذآلَدگي

هطخصبتاصلي

 پسبة

سٍشهؼوَل

 تصفيٍِدفغ

ّـبببببببتبسگبُ ّبببببببب                

گَؿت ٍشهض ٍ ػييذ ) 

) 

ٍؼوت رثبح حيَاًببت، ؿؼتـبَي    

 اهقبء ٍ احـبء، ؿؼتـَي صهيي

ؿببهل خبَى،    (هحلبَل ّلَئيبذي   ) هَاد آلي ثبال 

 پشٍتئيي ٍ هَاد ربهذ ، ىْبل ّلييشم ثبال
 آؿنبلگيشي، تِ ًـيٌي، تلييِ ثيَلَطيْي

تَليببذ ىببشآٍسدُ ّبببي  

 گَؿتي

تويبببض ّبببشدى گَؿبببت، هبببَاد    

هَرببَدي دس ديببگ ّبببي پخببت، 

 ؿؼتـَ

، ىْببل ّلييبشم   (ؿبهل خَى چشثي)هَاد آلي ثبال 

 ثبال
 آؿنبلگيشي، تِ ًـيٌي، تلييِ ثيَلَطيْي

 خيبسؿَستَليذ 
وببِ، آلببَم، آة  آة آّببِ، آةً 

 خيبسؿَسٍ  هتلل ِث خيبس

Hp  هتنيش، هَاد هقلٌ ثبال، سًگ ٍ هَاد آلبي ثببال .

 ىْبل ّلييشم ثبال
 آؿنبلگيشي، هتقبدل ػبصي سٍؽ ّبي ثيَلَطيْي

 تَليذ تي هبّي

شدى ػبش هببّي، تويبض     ؿؼتـَ، رذّا

ّببشدى اهقبببءٍ  احـبببء، رببذا ّببشدى 

َاى ػتٍ  اػتخ  َپ

ؿبهل خبَى، چشثبي،   ( هقلٌ ٍ هحلَل ) آلي هَاد 

 .پَلِ ىْبل ّلييشم ثبال
 آؿنبلگيشي، تِ ًـيٌي، تلييِ ثيَلَطيْي

 تَليذ سٍمي ًجبتي
ؿؼتـَي صهيي ٍدػتگبُ ّبب، آة  

 ػيؼتن خٌِ ٌٌّذُ
 ؿٌبٍسػبصي، تلييِ ثيَلَطيْي هَاد آلي ثبال، سٍمي ثبل ىْبل ّلييشم ثبال 

 ؿيشيٌي پضي
ّببشدى ؽببشٍه ٍ ؿؼتـببَ ٍ تويببض 

 ػيٌي ّب

BOD5  ثبال، چشثي ثبال، حبٍي ؿْش، آسد ٍ هَاد

 ؿَيٌذُ ، ىْبل ّلييشم ثبال
 تلييِ ثيَلَطيْي

 تَليذ ًـبػتِ

َثبببت يببب ) ٍؼببوت پبببُ ّببشدى  حج

، خيؼبًذى، رذاػبصيٍ  (ػيت صهيٌي

 ؿؼتـَ

 ثيَلَطيْيسٍؽ ّبي ؿيويبيي ٍ  ثبال، ىْبل ّلييشم ثبال( هقلٌ ٍ هحلَل ) هَاد آلي 

 تَليذ هخوشًبى

ى هببببالع، تخويببببش،  اػتشيليضاػببببَي

ى خـِ ّشدى،  تيْيٍِ  ىيلتشاػَي

ذي  ثؼتِ ٌث

ثبال ثَدى هَاد آلي، هبَاد هنبزي ٍهبَاد هقبذًي ،     

 ىْبل ّلييشم ثبال

، سٍؽ (PHتٌؾبببببين ) سٍؽ ّببببببي ؿبببببيويبيي  

لزي ىقبل ػِ هشحلبِ اي، سٍؽ تجخيبش   ) ثيَلَطيْي

 ٍ ثشِّ َّادّي 
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ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

 «استاوذارد خريجی فاضالبها  »   

 معايوت تحقیقاتی

 :مقذمٍ ي تعاریف  
آئيي ًبهِ جلَگيشي اص آلَدگي آة ٍ ثب تَجِ ثِ هبدُ ػِ ّويي آئيي ًبهِ ٍ ثب ّوىبسي ٍصاستخبًِ ّبي  5ایي اػتبًذاسد ثبػتٌبد هبدُ 

ػٌگيي، هؼبدى ٍ فلضات وـَس ٍ وـبٍسصي تؼَط ػبصهبى حفبظت هحيط  ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي، ًيشٍ، صٌبیغ، صٌبیغ

 .صیؼت تْيِ ٍ تذٍیي گشدیذُ اػت

 .دس ایي اػتبًذاسد تؼبسیف ٍ اصطالحبتي وِ ثِ وبس سفتِ اػت ثِ ؿشح ریل هي ثبؿٌذ

:آةسطحي

 ػجبست اػت اص آثْبي جبسي فصلي یب دائوي، دسیبچِ ّبي طجيؼي یب هصٌَػي ٍ تبالثْب

:جبرةچبُ

 .هتش فبصلِ داؿتِ اؿذ 3ػجبست اػت اص حفشُ یب گَدالي وِ لبثليت جزة داؿتِ ٍ وف آى تب ثبالتشیي ػطح ایؼتبیي حذالل 

:تشاًطِجزثي

ػجبست اػت اص هجوَػِ اي اص وبًبلْبي افمي وِ فبضالة ثِ هٌظَس جزة دس صهيي ثِ آًْب تخليِ ؿذُ ٍ فبصلِ وف آًْب اص ثبالتشیي 

 .هتش ثبؿذ 3یي حذالل ػطح ایؼتب

:كٌبسگزس

 .وبًبلي اػت وِ فبضالة سا ثذٍى ػجَس اص ثخـي اص تصفيِ خبًِ یب ول آى ثِ ثخؾ دیگش ٍ یب وبًبل خشٍجي ّذایت وٌذ

:ًوًَِهشكت

 .ػبػت تْيِ ؿذُ اًذ 4ػبػتِ اص ًوًَِ ّبیي وِ ثب فَاصل صهبًي حذاوثش  24ػجبست اػت اص تيِْ یه ًوًَِ 

  :ی مالحظات کل

تخليِ فبضالثْب، ثبیذ ثشاػبع اػتبًذاسدّبیي ثبؿذ وِ ثِ صَست حذاوثش غلظت آلَدُ وٌٌذُ ّب ثيبى هي ؿَد ٍ سػبیت ایت  -1

 .اػتبًذادّب تحت ًظبست ػبصهبى حفبظت هحيط صیؼت ضشٍسي اػت

ٌَلَطي هٌبػت ٍ التصبدي تب حذ هؼئَليي هٌبثغ آلَدُ وٌٌذُ ثبیذ فبضالة ّبي تَليذي سا ثب ثشسػي ّبي هٌْذػي ٍ اػتفبدُ اص تى -2

 .اػتبًذاسدّب تصفيِ ًوبیذ

اًذاصُ گيشي اًذاصُ گيشي غلظت هَاد آلَدُ وٌٌذُ ٍ همذاس جشیبى دس فبضالثْب ثبیذ ثالفبصلِ پغ اص آخشیي ٍاحذ تصفيِ اي تصفيِ  -3

 .خبًِ ٍ لجل اص ٍسٍد ثِ هحيط اًجبم گيشد

دس . ذُ لجل اص تبػيؼبت تصفيِ فبضالة ثبیذ ثش هجٌبي ًوًَِ هشوت صَست گيشداًذاصُ گيشي جْت تطجيك ثب اػتبًذاسدّبي اػالم ؿ -4

 .ػيؼتن ّبیي وِ تخليِ ًبپيَػتِ داسًذ اًذاصُ گيشي دس طَل صهبى تخليِ هالن خَاّذ ثَد

يِ ًْبئي لجي ٍ یب ػبیش هَاد جبهذ تَليذ ؿذُ دس تبػيؼبت تصفيِ فبضالة لجل اص دفغ ثبیؼتي ثِ صَست هٌبػت تصفيِ ؿذُ ٍ تخل -5

 .ایي هَاد ًجبیذ هَجت آلَدگي هحيط صیؼت گشدد

 .فبضالة تصفيِ ؿذُ ثبیذ ثب ؿشایط یىٌَاخت ٍ ثِ ًحَي ٍاسد آثْبي پزیشًذُ گشدد وِ حذاوثش اختالط صَست گيشد -6

 .فبضالة خشٍجي ًجبیؼتي داساي ثَي ًبهطجَع ثَدُ ٍ حبٍي وف ٍ اجؼبم ؿٌبٍس ثبؿذ -7



 

 

 

 78 اص 52كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

 .ذ ظَاّش طجيؼي آثْبي پزیشًذُ ٍ هحل تصفيِ سا ثِ طَس هحؼَع تغييش دّذسًگ ٍ وذٍست فبضالة خشٍجي ًجبی -8

 : سٍؽ ّبي ػٌجؾ پبساهتشّبي آلَدُ وٌٌذُ ثش هجٌبي سٍؿْبي روش ؿذُ دس وتبة  -9

The Examination of Water and Waste Water  Standard Methods for  خَاّذ ثَد. 

ثب ثىبسگيشي چبُ ّب ٍ یب تشاًـِ ّبي جزثي دس هٌبطمي وِ فبصلِ وف چبُ یب اػتفبدُ اص ػيؼتن ػپتيه تبًه ٍ ایوَْف تبًه  -10

 .هتش هي ثبؿذ هوٌَع اػت 3تشاًـِ اص ػطح آثْبي صیشصهيٌي ووتش اص 

 .ضوي سػبیت اػتبًذاسدّبي هشثَطِ خشٍجي فبضالثْب ًجبیذ ويفيت آة سا ثشاي اػتفبدُ ّبي هٌظَس ؿذُ تغييش دّذ -11

ؿذُ یب خبم ثِ هٌظَس سػبًيذى غلظت هَاد آلَدُ وٌٌذُ تب حذ اػتبًذاسدّبي اػالم ؿذُ لبثل لجَل سليك وشدى فبضالة تصفيِ   -12

 .ًوي ثبؿذ

 .اػتفبدُ اص سٍؿْبي تجخيش فبضالثْب ثب وؼت هَافمت ػبصهبى هحيط صیؼت هجبص اػت  -13

ثىبس سفتِ ٍ یب دس صهبى جوغ  اػتفبدُ اص وٌبس گزس هوٌَع اػت، وٌبس گزسّبئي وِ صشفب جْت سفغ اؿىبل ٍاحذّبي تصفيِ اي -14

 .آٍسي تَام فبضالة ؿْشي ٍ آة ثبساى هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشًذ هجبص اػت

تبػيؼبت تصفيِ فبضالة ثبیؼتي ثگًَِ اي طشاحي، احذاث ٍ ثْشُ ثشداسي گشدد تب پيؾ ثيٌي ّبي الصم جْت ثِ حذالل   -15

 .فشاّن گشدد... ئي ًبهٌبػت، لطغ ثشق، ًبسػبئي تجْيضات هىبًيىي ٍ سػبًيذى آلَدگي دس هَالغ اضطشاسي اص لجيل ؿشایط آة ٍ َّا

آًذػتِ اص فبضالثْبة صٌؼتي وِ آلَدگي آًْب ثيؾ اص ایي اػتبًذاسدّب ًجبؿذ م یتَاًذ فبضالة خَد سا ثب وؼت هَافمت ػبصهبى   -16

 .ثذٍى تصفيِ دفغ ًوبیٌذ

 «جذيل استاوذارد خريجی فاضالبها » 

 ٌمًاد آلًدٌ کىىذ شمارٌ
تخلیٍ بٍ آبهای 

 mg/lسطحی 

 تخلیٍ بٍ چاٌ جارب
mg/l 

مصارف کشايرزی ي 

 آبیاری
mg/l 

 Ag 1 1/0 1/0                        ًمشُ                         1

 Al 5 5 5                                        آلَهيٌيَم  2

 As 1/0 1/0 1/0                  آسػٌيه                         3

 B 2 1 1                     ثش                                4

 Ba 5 1 1                    ثبسین                            5

 Bc 1/0 1 5/0                    ثشیليَم                         6

 --- --- Ca 75                    ولؼين                         7

 Cd 1/0 1/0 05/0                    وبدهين                        8

 Cl 1 1 2/0                      ولشآصاد                       9

 600 (2تجصشُ) 600 (1تجصشُ) Cl- 600                      ولشایذ                       10

 Cll20 1 1 1                      فشم آلذئيذ               11

 1 ًبچيض C6H50H 1                                     فٌل  12

 CN 5/0 1/0 1/0                            ػيبًَس                 13

 Co 1 1 05/0                             وجبلت                 14

 Cr66 5/0 1 1وشم                                              15

 Cr63 2 2 2وشم                                              16
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 Cu 1 1 2/0هغ                                                 17

 F 5/2 2 2فلَسایذ                                                18

 Fc 3 3 3آّي                                                  19

 ًبچيض ًبچيض ًبچيض 11gجيَُ                                               20

 Li 5/2 5/2 5/2ليتين                                                 21

 Hg 100 100 100هٌيضین                                              22

 Mn 1 1 1هٌگٌض                                              23

 Mo 01/0 01/0 01/0هَليجذى                                          24

 Ni 2 2 2ًيىل                                                25

 --- NH4 5/2 1آهًَين ثشحؼت                                26

 --- NO2 10 10ًيتشیت ثشحؼت                               27

 --- NO3 50 10                             ًيتشات ثشحؼت  28

 1 1 1 فؼفبت ثشحؼت فؼفش  29

 Pb 1 1/0 1/0ػشة                                                30

 Sc 1 1 1ػلٌين                                               31

 SH2 3 3 3ػَلفيذ                                           32

 SO3 1 1 1ػَلفيت                                          33

 500 (2تجصشُ) 400 (1تجصشُ)SO4 400ػَلفبت                                          34

 V 1/0 1/0 1/0ٍاًبدین                                                35

 Zn 2 2 2سٍي                                                 36

 10 10 10 چشثي سٍغي  37

 ABS 5/1 5/1 5/1دتشجٌت                                        38

 100 (50اي لحظِ)30 (50اي لحظِ)BODS 30(                      3تجصشُ )دي.ام.ثي  39

 200 (100ايلحظِ)60 (100ايلحظِ)COD 60(                      3تجصشُ )دي .اٍ.ػي  40

 DO 2 --- 2                    (حذالل)اوؼيظى هحلَل   41

 --- (2تجصشُ) (1تجصشُ) TDS هجوَع هَاد جبهذ هحلَل                   42

 100 --- (60ايلحظِ)TSS 40   هجوَع هَاد جبهذ هؼلك                   43

 --- --- SS 0   هَاد لبثل تِ ًـيٌي                           44

 pll 5/8-5/6 9-5 5/8-6 (                            حذٍد)ّبؽ  –ح   45

 0 0 0 هَاد سادیَ اوتيَ  46

 50 --- 50 (ٍاحذ وذٍست)وذٍست   47

 75 75 75 (ٍاحذ سًگ)سًگ   48

 --- --- (4تجصشُ) Tدسجِ حشاست                                      49

 400 400 400 (هيلي ليتش 100تؼذاد دس )وليفشم گَاسؿي   50

 MPN 1000 1000 1000 (ليتشهيلي 100تؼذاد دس )ول وليفشم   51

 (5تجصشُ) --- --- تخن اًگل  52
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تخليِ ثب غلظت ثيؾ اص هيضاى هـخص ؿذُ دس جذٍل دس صَستي هجبص خَاّذ ثَد وِ پؼبة خشٍجي، غلظت ولشایذ،  :3تجصشُ

 .هتشي ثيؾ اص دُ دسصذ افضایؾ ًذّذ 200ػَلفبت ٍ هَاد هحلَل هٌجغ پزیشًذُ سا دس ؿبع 

َد وِ افضایؾ ولشایذ، ػَلفبت ٍ تخليِ ثب غلظت ثيؾ اص هيضاى هـخص ؿذُ دس جذٍل دس صَستي وِ هجبص خَاٌّذ ث :2تجصشُ

 .هَاد هحلَل پؼبة خشٍجي ًؼجت ثِ آة هصشفي ثيؾ اص دُ دسصذ ًجبؿذ

 .درصد کاهش دهند 09را حداقل  CODو  BODSصٌبیغ هَجَد هجبص خَاٌّذ ثَد  :1تجصشُ

هتشي هحل ٍسٍد آى، دسجِ حشاست هٌجغ ...  دسجِ ػبًتيگشاد دس ؿؼبع  3دسجِ حشاست ثبیذ ثِ هيضاًي ثبؿذ وِ ثيؾ اص  :4تجصشُ

 .پزیشًذُ سا افضایؾ یب وبّؾ ًذّذ

دس فبضالة تصفيِ ؿذُ ؿْشي، دس صَست اػتفبدُ اص آى جْت آثيبسي هحصَالتي وِ ثِ صَست ( ًوبتذ)تؼذاد تخن اًگل  :5تجصشُ

 (ت/1570).  سد هصشف لشاس هي گيشد ًجبیذ ثيؾ اص یه ػذد دس ليتش ثبؿذخبم هَ
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ٍصاستًيشٍٍسبصهبىحفبظتسبصهبًيگشدشكبسدسٍى:(8)پيَست

 هحيطصيست
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(ًحَُپبسخگَييثِاستؼالمسبصهبىضيالت)سبصهبًيفشآيٌذدسٍى-ٍصاستًيشٍ
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(ًحَُػقذقشاسداداجبسُثستش)سبصهبًيفشآيٌذدسٍى-ٍصاستًيشٍ
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(ًحَُػقذقشاسدادتأهييآة)سبصهبًيفشآيٌذدسٍى-ٍصاستًيشٍ
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سبصهبًيفشآيٌذدسٍى-سبصهبىحفبظتهحيطصيست
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(سبصهبىضيالت)فشهتتؼْذًبهِهحضشي(:3-9)پيَست
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(ٍصاستًيشٍ)فشهتتؼْذًبهِهحضشي(:2-9)پيَست
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 تعهذوامٍ 

اؿخبف 
 حميمي

 ..................................ؿٌبػٌبهِ ؿوبسُ........................... فشصًذ........................... خبًَادگي ًبم...............................ٍاليتبً ًبم / ايٌزبًجبى اكبلتبً/ايٌزبًت

 ...............................................................................................ثِ ػٌَاى......................... ػبوي............................ كبدسُ................................. هتَلذ 

اؿخبف 
 حمَلي

 .......................هتَلذ...................... ؿٌبػٌبهِ ؿوبسُ........................ فشصًذ.................................. خبًَادگي ًبم............................ايٌزبًجبى ًبم /ايٌزبًت

 ..............حجت ؿذُ ثِ ؿوبسُ...................... كبحجبى اهضبي هزبص ؿشوت/ ػضَ ّيئت هذيشُ كبحت/بهلثِ ػٌَاى هذيشػ............................. كبدسُ

ِ  ...................... ثشداسي اص هٌجغ آة ػغحي سٍدخبًِ ايٌزبًجبى هتمبضي ثْشُ/ ايٌزبًت هلرضم ٍ  ...... .................اي  هغبثك هذاسن ٍ هؼتٌذات پيَػت دس لجبل ؿرشوت آة هٌغمر

 .ثبؿين هي/ ثبؿن هتؼْذ ثِ سػبيت هَاسد ٍ ؿشايظ ريل هي

 .ًوبئين/ّب ٍ اػتبًذاسدّبي اص ػَي ػبصهبى حفبظت هحيظ صيؼت ٍ ٍصاست ًيشٍ سا سػبيت ًوبين وليِ ضَاثظ، همشسات ٍ دػتَسالؼول -1

صيؼت، ثْذاؿرت ٍ دسهربى،    اسات ٍ ًْبدّبي هشتجظ اص لجيل رْبدوـبٍسصي، حفبظت هحيظّب، اد ثشداسي، ًؼجت ثِ اخز هزَصّبي الصم اص ػبصهبىُ  لجل اص كذٍس پشٍاًِ ثْش -2

 .ًوبيين هي/ًوبين ثب هؼئَليت ٍ ّضيٌِ خَد الذام هي... كٌبيغ ٍ هؼبدى ٍ 

تلفيِ فبضالة ٍ دفغ ثْذاؿتي پؼبة الذام  آٍسي ؿَين ًؼجت ثِ ارشاي تأػيؼبت روغ هي/ ؿَم  پشٍسي هتؼْذ هي ثشداساى ٍاحذ آثضي ثْشُ/ثشداس ايٌزبًجبى ثْشُ/ ايٌزبًت -3

اي هزبص خَاّذ ثرَد ثرذٍى    ّب ٍ هزبسي آثي، ؿشوت آة هٌغمِ پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ّبي پيَػت ًظبم ًوبئين دس كَست آاليٌذگي ثيؾ اص حذ هزبص اػتبًذاسد/ ًوبين هي

ي اص آة سا تؼليك ًوبيذ ثذيْي اػت دس ايي خلَف حك ّشگًَِ ايشاد ٍ اػتشام سا اص خَد ػرلت ٍ ػربلظ   ثشداس ًيبص ثِ عي تـشيفبت لبًًَي تب سفغ وبهل آلَدگي، پشٍاًِ ثْشُ

 .ًوبئين هي/ ًوبين هي

 ّبي حبكلِ دس لبلت لَاًيي ٍ ضرَاثظ ػربصهبى   آٍسي، تلفيِ فبضالة ٍ سفغ ثْذاؿتي پؼبة ثشداسي اص هٌجغ آة ًؼجت ثِ احذاث تأػيؼبت هشثَط ثِ روغ ثِ هٌظَس ثْشُ -4

/ وِ تب لجل اص صهبى ًلت ٍ ارشاي تأػيؼبت هَسد تأييذ هجبدي لبًًَي ّيچگًَِ حمري ثرشاي ايٌزبًرت     ًوبيين ثِ ًحَي هي/ًوبين صيؼت ٍ ٍصاست ًيشٍ الذام هي حفبظت هحيظ

 .ايٌزبًجبى ايزبد ًخَاّذ ؿذ

صيؼت ًٌوَدُ يب ثِ ػوت هٌربثغ   ػبيت اػتبًذاسدّبي هشثَعِ ٍاسد عجيؼت ٍ هحيظثشداسي اص هٌجغ آثي سا ثذٍى تلفيِ ٍ اخز هزَصّبي الصم ٍ س ّبي حبكل اص ثْشُ پؼبة -5

 .آثي هزبٍس ّذايت يب دفغ ًٌوبين

ثشداسي ثِ ّش ػلتي تأػيؼبت تلفيِ فبضالة ٍ دفغ ثْذاؿتي پؼبة ثِ عَس دائن يب هَلت دچبس اؿىبل  ثشداسي اص هٌبثغ آثي ٍ ٌّگبم ثْشُ چٌبًچِ ثؼذ اص كذٍس هزَص ثْشُ -6

ايٌزبًجربى  / ّبي ًبؿي اص اى ثرش ػْرذُ ايٌزبًرت     ثذيْي اػت دس غيش ايي كَست وليِ هؼئَليت. ًوبيين/ثشداسي سا هتَلف ٍ ًؼجت ثِ سفغ آى الذام ًوبين گشدد فَساً ثْشُ فٌي

 .ثبؿذ هي

ثشداسي، هشاترت سا ثرِ    وِ دس اػشع ٍلت ضوي خَدداسي اص ثْشُ ؿَين هي/ ؿَم  ايٌزبًجبى ثبؿذ هتؼْذ هي/ چٌبًچِ رلَگيشي اص آلَدگي ٍ سفغ آى خبسد اص اداسُ ايٌزبًت  -7

 .ًوبئين/ هشارغ ريشثظ ثِ هٌظَس حل هؼضل اػالم ًوبين

صيؼت ٍ ٍصاست ًيشٍ ٍ ٍصاست  ّبي ػغحي ثِ تـخيق، تأييذ ٍ اػالم وبسؿٌبػبى ٍ هؼئَليي ريشثظ اص ػبصهبى حفبظت هحيظ دس كَست هـبّذُ ّش گًَِ آلَدگي دس آة -8

ثرشداسي سا   آاليٌذُ الذام ٍ ترب صهربى سفرغ آلرَدگي ثْرشُ     / وٌٌذُ ثبؿين ًؼجت ثِ رلَگيشي ٍ سفغ ػيت هٌجغ آلَدُ هي/ثبؿن هىلف هي( كبحت پشٍاًِ)دسهبى ايٌزبًت  ثْذاؿت ٍ

 .ثبؿذ الزوش هي ثشداسي هزذد هٌَط ثِ وؼت هزَصّبي الصم اص هجبدي فَق اًذاصي ٍ ثْشُ ثذيْي اػت ساُ. ًوبيين/هتَلف ًوبين

ثرشداسي ثرِ    صيؼت ٍ هٌبثغ آثي ٍ ّوچٌيي خؼبسات ًبؿي اص اًتمبل ٍ دفغ غيشاكَلي حبكل اص ثْرشُ  ّب ٍ خؼبسات ٍاسدُ ًبؿي اص آلَدگي هحيظ رجشاى ٍ تأديِ وليِ ّضيٌِ -9

 .ثبؿذ ثشداسي اص آة ًوي اًِ ثْشُايٌزبًجبى ثَدُ ٍ هؼئَليتي اص ايي حيج هتَرِ هشرغ كذٍس پشٍ/ تـخيق هشارغ ريلالح هضثَس كشفبً ثش ػْذُ ايٌزبًت 

ِ  اكرالح  ٍ اي ّبي آة هٌغمِ ؿشوت اص هزَص وؼت ثِ هٌَط تٌبط تغييش ّشگًَِ ٍ ثبؿين هي/ثبؿن هي خَد ثشداسي ثْشُ پشٍاًِ دس هٌذسد تٌبط ػمف سػبيت ثِ هتؼْذ -10  پشٍاًر

 .ثبؿذ هي ثشداسي ثْشُ

ٍ پشػٌل تبثؼِ آى ًذاؿتِ ...................... اي  گًَِ اػتشام يب ؿىبيتي ثش ػليِ ؿشوت آة هٌغمِ ّيچ دس كَست ٍاسد ؿذى ّشگًَِ خؼبستي ثَاػغِ خـه ؿذى هٌجغ آثي -11

 .ثبؿين/ثبؿن

ت ػبصي هغربثك ًظربس   ّبٍ ديَاسُ ًبهِ هشثَط ثِ ثؼتش ٍ حشين سٍدخبًِ آييي 10دس كَست ٍاسد ؿذى ّشگًَِ خؼبستي ثَاػغِ ثشٍص ػيالة ًبؿي اص ػذم ارشاي هفبد هبدُ  -12

 .ثبؿين/ٍ پشػٌل تبثؼِ آى ًذاؿتِ ثبؿن...................... اي  گًَِ اػتشام يب ؿىبيتي ثش ػليِ ؿشوت آة هٌغمِ اي ّيچ ؿشوت آة هٌغمِ

ْ ثِ ّيچ ػٌَاى حك ٍاگزاسي ٍ اًتمبل هَافمت اكَلي ٍ هزَص آة كبدسُ ثشداؿت آة سا والً يب رضئبً تحت ّيچ ػٌَاى ثذٍى هَافمت وتجي ؿشوت  -13 ِ ػر اي  بهي آة هٌغمر

 .ًخَاّين داؿت/ثِ اؿخبف حميمي يب حمَلي ًخَاّن................... 
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ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

ِ     . ثبؿذ دػت هي دس رويغ رْبت اٍلَيت ثب تأهيي آة ؿشة ٍ وـبٍسصي پبييي -14 اي  دس كَست ووجَد آة ٍ ثشٍص ّشگًَِ هـرىل دس ترأهيي آة ؿرشوت ػرْبهي آة هٌغمر

ايٌزبًجبى الذام ًوبيذ ٍ ثشاثش ايي تؼْذ حك ّشگًَِ دػَي اػن اص هغبلجرِ  /سفغ هـىل ًؼجت ثِ تمليل ٍ وبّؾ هيضاى آة تحَيلي ايٌزبًتحك خَاّذ داؿت تب ..................... 

 .ًوبئين هي/ًوبين ضشس ٍ صيبى ٍ ٍسٍد خؼبست سا اص خَد ػلت هي

وِ لؼروتي اص صهريي دس    ثبؿين ٍ دسكَستي هي/ثبؿن هي..................... اي مِثيٌي ؿذُ تَػظ ؿشوت ػْبهي آة هٌغ هىلف ثِ سػبيت حذ ثؼتش ٍ حشاين ووي ٍ ويفي پيؾ -15

 .ًوبيين/هشارؼِ ًوبين..................... اي وبًبل لشاس گيشد ثشاي وؼت هزَص آى ثِ اهَس حمَلي ؿشوت آة هٌغمِ/چـوِ/حشين سٍدخبًِ

 .ًخَاّين داؿت/گًَِ اػتشاضي ًخَاّن ثشداسي اص آة سا پزيشفتِ ٍ تحت ّش ؿشايغي ّيچ ْشُّب ٍ ّوچٌيي لشاسداد ث وليِ هفبد لشاسداد اربسُ ثؼتش سٍدخبًِ -16

ب ّشگًَرِ ترٌؾ ارتوربػي    چٌبًچِ ثؼذ اص كذٍس هَافمت اكَلي ٍ ّوچٌيي هزَص ثشداؿت آة، ٍ يب ػمذ لشاسداد اربسُ ثؼتش ثب هضاحوت ٍ هوبًؼت ٍ يب ادػبي هبلىيت ٍ ير  -17

ِ       هي/ؿَم ؿَين، هتؼْذ هي/َماؿخبف حميمي يب حمَلي هَارِ ؿ گًَرِ   ّريچ ..................... اي   ؿَين سأػبً ًؼجت ثِ سفغ هؼضرل الرذام ًورَدُ ٍ ؿرشوت ػرْبهي آة هٌغمر

 .هؼئَليتي دس ايي خلَف ًذاسد

ِ   ثشداسي اص هٌبثغ روَْسي اػالهي ايشاى هتؼْذ ثِ پشداخت آة ًبهِ ارشايي لبًَى حفبظت ٍ ثْشُ آييي 21ثش اػبع هبدُ  -18 هلرَة ؿرشوت آة     ثْب ثش اػبع آخرشيي تؼشفر

تَاًذ ثش اػبع احىبم كبدسُ اص هشارغ لضبيي ًؼجت ثِ لغغ حمبثِ الذام ًوبيذ ٍ وليِ خؼبسات ٍاسدُ  دس غيش ايي كَست ؿشوت هي. ثبؿين هي/ثبؿن هي..................... اي   هٌغمِ

 .ثبؿذ ايٌزبًجبى هي/ًبؿي اص لغغ حمبثِ ثش ػْذُ ايٌزبًت

ٍػريلِ هتؼْرذ    هٌرَط ثرِ وؼرت هزرَص اص ٍصاست ًيرشٍ خَاّرذ ثرَد ٍ ثرذيي        پرشٍسي   هزوَػِ آثرضي ٍ تغييش ربًوبيي ّشگًَِ تَػؼِ غيش هزبص ؿَين  هي/ؿَم هتؼْذ هي -19

ص ثِ اًزبم ػوليبت تخشيت ثب ّضيٌِ اي هزب ًذاسين ٍ دس غيش ايي كَست ؿشوت آة هٌغمِ/گًَِ اػيبًي خبسد اص عشح هلَة خَد سا ًذاسم ؿَين وِ حك احذاث ّيچ هي/ؿَم هي

 .ايٌزبًجبى خَاّذ ثَد/ايٌزبًت

ثرشداسي خرَد سا ثرِ تٌبػرت وربّؾ ػرمف تخلريق پربييي          ؿَم تٌربط هٌرذسد دس پشٍاًرِ ثْرشُ     هتؼْذ هي آة تخليق وبّؾ ٍ خـىؼبلي ؿشايظ ايزبد كَست دس -20

 .ثيبٍسين/ثيبٍسم

 ٍ ًظربست  ثب تحَيلي آة هيضاى وٌتشل هٌظَس ثِ( حزوي وٌتَس فـبس تحت آثگيشي ثشاي ٍ اؿل-دثي حملي آثگيشي ثشاي تشريحبً)همتضي گيشي اًذاصُ ادٍات ًلت ثِ هلضم -21

 .ثبؿين هي/ثبؿن هي اي هٌغمِ آة ؿشوت تأييذ

ِ پرشٍسي دس   ًبهِ آثضي ًظبم 7پشٍسي هغبثك دػتَسالؼول اسائِ ؿذُ دس پيَػت ؿوبسُ  هلضم ثِ اًزبم پبيؾ ويفيت پؼبة ٍاحذ آثضي -22 ّرب ٍ هزربسي آثري ثرب ّضيٌرِ       سٍدخبًر

 .ثبؿين هي/ثبؿن اي هي ؿخلي ٍ اسػبل ًتبيذ ٍفك تَاتش هـخق ؿذُ ثِ ؿشوت آة هٌغمِ

 .ثبؿذ ايٌزبًجبى هي/پشٍسي ثِ ػْذُ ايٌزبًت پشداخت ّشگًَِ ّضيٌِ ثبثت پبيؾ ويفي پؼبة خشٍري هزوَػِ آثضي -23

ؿَد ٍ ثذيْي اػت دس كَست تغييرش   ثبؿذ ٍ ّشگًَِ اسػبل ٍ هىبتجِ ثب ًـبًي هزوَس اثالؽ ٍالؼي تلمي هي شٍاًِ هيًـبًي فَق ثِ هٌضلِ البهتگبُ لبًًَي هتؼْذ ٍ كبحت پ -24

 .ًوبيين/ اي هشثَط اػالم ًوبين  ؿَين هشاتت سا ثِ ؿشوت آة هٌغمِ هي/ ؿَم  ايٌزبًجبى هتؼْذ هي/ ًـبًي، ايٌزبًت 

ّب ٍ تؼْذات هَسد ثحج دس تؼْرذ ايٌزبًرت ٍ    وذام اص تؼْذات فَق ًجَدُ ٍ توبم هؼئَليت تؼْذًبهِ ثبػج ػلت ّيچػذم اهضبء ؿشوبء ٍ ّوچٌيي ًوبيٌذگبى دس ظْش ايي  -25

 .ثبؿذ ٍ ؿخلبً رَاثگَ خَاّن ثَد هي ثَدُ ٍ هؼئَليت ّشگًَِ للَس اص ػَي آًبى هتَرِ ايٌزبًت هيؿشوبء ٍ ًوبيٌذگبى 

 

 .ًوبيذ سا گَاّي هي.................... كحت هَاسد فَق ٍ اهضبي آلبي .................... حَصُ حجتي  ....................دفتشخبًِ اػٌبد سػوي ؿوبسُ 
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(سبصهبىحفبظتهحيطصيست)فشهتتؼْذًبهِهحضشي(:2-9)پيَست
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 تؼُذوامٍ رػايت ضًاتط ي ضريط سازمان حفاظت محيط زيست 

فشصًرذ  .................... ايٌزبًت........................... /)ثِ ًـبًي .................... ثِ ؿوبسُ حجت ..................... هذيشػبهل ؿشوت .................... ايٌزبًت

گرشدم ًؼرجت ثرِ وليرِ ؿرشايظ ٍ       هتؼْذ هي......( .......................................ثِ ًـبًي ................... داساي هضسػِ پشٍسؽ هبّي ..................... 

ّرب   همشسات ٍ اػتبًذاسدّبي هشثَعِ رْت ارشاي عشح تىخيش ٍ پشٍسؽ هبّي ػول ًوَدُ ٍ وليِ هَاسد ريل سا سػبيت ًوربين ٍ ثرِ هفربد آى   

 .پبيجٌذ ثبؿن

 .ثشداسي تٌظين ًوبين هيضاى تَليذ ػبالًِ سا ثش اػبع پشٍاًِ ثْشُ -1

 .ّب ٍ اػتبًذاسدّبي كبدسُ اص ػَي ػبصهبى حفبظت هحيظ صيؼت ٍ ٍصاست ًيشٍ سا سػبيت ًوبين ٍ دػتَسالؼول وليِ ضَاثظ، همشسات -2

هحيغري ٍ   هىلف ثِ احذاث حَضچِ تشػيت ٍ ًلت ػيؼتن تلفيِ فبضالة رْت سّبػبصي پؼبة تَليذي، هٌغجك ثب اػتبًذاسدّبي صيؼت -3

 . ثبؿن  ػبصهبى حفبظت هحيظ صيؼت هيسػبيت همشسات، هؼيبسّب ٍ ضَاثظ هؼيي ؿذُ اص ًبحيِ 

هىلف ٍ هتؼْذ هي ؿَم  اص هَاد ؿيويبيي ٍ داسٍيي غيش هزبص ٍ غزاي تش دس ّيچ صهبًي دس وبسگبُ تىخيش ٍ يب پشٍسؽ هبّي اػتفبدُ ًٌورَدُ    -4

 .  ٍ اًتمبل پؼبة تلفيِ ؿذُ ثِ هٌجغ پزيشًذُ سا ثلَست تذسيزي اًزبم دّن

سي ٍ ؿَوش الىتشوي دس ٍسٍدي ٍ خشٍري وبسگبُ تىخيش ٍ يب پشٍسؽ الذام ٍ اص عشيرك ثبصديرذ ّربي دٍسُ    هتؼْذ هي ؿَم ًؼجت ثِ ًلت تَ -5

 . اي هبّبًِ خشاثي ٍ ًمق تبػيؼبت هزوَس سا سفغ ًوبين

ثِ  ػربصهبى   ضوي اعالع سػبًي......(  افضايؾ تٌبط ٍ هيضاى تَليذ، تغييش هؼبحت حَضچِ ، ) هىلف ٍ هتؼْذ هي ثبؿن لجل اص ّشگًَِ تغييش  -6

عري هشاحرل   ....  ٍ ؿيالت ًؼجت ثِ اسػبل دسخَاػت كذٍس هزَص افضايؾ ظشفيت ٍ... ( اداسُ ول هحيظ صيؼت اػتبى ) حفبظت هحيظ صيؼت 

 . لبًًَي ، الذاهبت الصم سا اًزبم دّن 

ًذاسدّبي هلَة ػبصهبى هحيظ هتؼْذ ٍ هىلف ثِ اًزبم پبيؾ ٍ خَد اظْبسي دس خلَف پؼبة خشٍري ٍ آثْبي پزيشًذُ پؼبة عجك اػتب -7

 . صيؼت هي ثبؿن 

ثِ كَست آصهبيـي الذام ثِ ًوًَرِ ثرشداسي ٍ ثشسػري ويفيرت     ............( اداسُ ول حفبظت هحيظ صيؼت ) ًوبيٌذگبى ػبصهبى هحيظ صيؼت  -8

آثرضي  )دّبي هلرَة ، ايٌزبًرت   پؼبة خشٍري اػتخش پشٍسؽ هبّي خَاٌّذ ًوَد ٍ دس كَست ثشٍص ّش گًَِ آلَدگي پؼبة ثب تَرِ ثِ اػتبًذاس

ٍ دس كرَست  . هؼئَل آلَدگي ثَرَد آهذُ ثَدُ ٍ هىلف هي ثبؿن دس اػشع ٍلت ًؼجت ثِ ثِ پشداخت رشيوِ ٍ سفغ هـىل الرذام ًوربين   (  پشٍس

 . ي ًخَاّن داؿتايزبد آلَدگي وِ ثب ًظش وبسؿٌبػبى هحيظ صيؼت ، هٌزش ثِ لغَ هزَص ٍ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي ايٌزبًت خَاّذ گشدد اػتشاض

ًؼرجت ثرِ   .........( اداسُ ول حفبظت هحيظ صيؼرت  ) دس كَست تخلف اص ّش يه اص ثٌذّبي ايي تؼْذًبهِ ػبصهبى حفبظت هحيظ صيؼت  -9

 .ًوبين تؼغيلي هضسػِ پشٍسؽ هبّي تب صهبى سفغ هـىل الذام هي ًوبيذ ٍ ثشاثش ايي تؼْذ حك ّشگًَِ ادػب سا اص ًبحيِ خَد ػلت ٍ ػبلظ هي

ّرب ٍ تؼْرذات    وذام اص تؼْذات فَق ًجَدُ ٍ توبم هؼئَليت ذم اهضبء ؿشوبء ٍ ّوچٌيي ًوبيٌذگبى دس ظْش ايي تؼْذًبهِ ثبػج ػلت ّيچػ -10

ثبؿرذ ٍ ؿخلربً رَاثگرَ     هَسد ثحج دس تؼْذ ايٌزبًت ٍ ؿشوبء ٍ ًوبيٌذگبى هي ثَدُ ٍ هؼئَليت ّشگًَِ للَس اص ػَي آًبى هتَرِ ايٌزبًت هي

 .خَاّن ثَد

 

 .ًوبيذ سا گَاّي هي.................... كحت هَاسد فَق ٍ اهضبي آلبي .................... حَصُ حجتي .................... دفتشخبًِ اػٌبد سػوي ؿوبسُ 

 

 

 

 اهضبء ًوبيٌذُ ؿشوت ٍ هْش ؿشوت اهضبء هتؼْذؿًَذگبى هتؼْذؿًَذُاهضبء 



 

 

 

 78 اص 67كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

 

 

تكثيشٍپشٍسشآثضيبىّبيفشهتاستبًذاسدپشٍاًِ(:31)پيَست
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  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي
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ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت
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ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت
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  :ؿوبسُ ػٌذ
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ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت





 

 

 

 78 اص 71كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي
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ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت





فشهتپبسخگَييثِاستؼالمسبصهبىضيالت(:33)پيَست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 78 اص 72كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

 ..................رياست محترم ضيالت استان 

 ثب ػالم،

 هشثررَط ثررِ.................... پررشٍسؽ هرربّيٍاحررذ يرره احررذاث دسخلررَف .................... هررَس  .................... ثبصگـررت ثررِ ًبهررِ ؿرروبسُ  

ػورل آهرذُ ٍ تؼْذًبهرِ     ّبي ثِ ثب تَرِ ثِ ثبصديذ ٍ ثشسػي.................... .................... .................... ٍالغ دس ....................  ؿشوت/خبًن/آلبي

ثذيي ٍػيلِ ؿشوت آة ....................حَصُ حجتي....................اص دفتشخبًِ اػٌبد سػوي ؿوبسُ....................هَس .................... ؿوبسُ  هحضشي ثِ

 .داسد سا ثشاي كذٍس پشٍاًِ تأػيغ اػالم هي ثشاثش ؿشايظ صيشهَافمت هـشٍط .................... اي  هٌغمِ

 :تأميه آب مًافقت اصًلي -1

 آة ثرِ هيرضاى   ثشداؿرت ّويتِ هبذيشيت هٌببثـ آة ؿبشّت ٍ هزبَص تخلبيق دسيببىتي اص ٍصاست ًيبشٍ،         ...............ثب تَرِ ثِ هلَثِ هَس  

هختلربت   .پرزيش اػرت   اهىربى  الرزوش دس ؿرشايظ ًشهربل آثري     فرَق رْت ٍاحذ پشٍسؽ هبّي ............... اص هٌجغ آثي ليتش دس حبًيِ ............... 

UTM هحل ثشداؿت ؿبهل عَل:...............X ػشم ٍ:............... :Y پرشٍس   آثرضي  ،هٌظَس وٌتشل هيرضاى آة تحرَيلي   ثِّوچٌيي . ثبؿذ هي

ثب ًظربست ٍ تأييرذ   ( اؿل ٍ ثشاي آثگيشي تحت فـبس وٌتَس حزوي-تشريحبً ثشاي آثگيشي حملي دثي)همتضي گيشي هلضم ثِ ًلت ادٍات اًذاصُ

 .ثبؿذ اي هي ؿشوت آة هٌغمِ

ّرب ٍ اداسات ثرِ    ايي پبػخ كشفبً دسخلَف ٍضؼيت هٌبثغ آة ٍ ًحَُ تأهيي آة ثَدُ ٍ هؼئَليت اخز اػتؼالم اص ديگش ػربصهبى ت ثذيْي اػ

ٍ ّوچٌريي  ػبصهبى ٍ سًٍَؿت ثشاثش اكل هرذاسن پيَػرتي   /ػبصهبى خَاّذ ثَد وِ دسكَست اخز ًبهِ هخجتِ آى اداسُ ول/ػْذُ آى اداسُ ول

ؿبيبى رورش  . ايي ؿشوت ًؼجت ثِ ػمذ لشاسداد تأهيي آة الذام خَاّذ ًوَدهحيغي روش ؿذُ دس صيش  ي ٍ صيؼتتأييذ سػبيت هالحظبت آثگيش

  .تحت تأحيش ؿشايظ عجيؼي ًخَاّذ داؿتآثذّي هٌجغ آثي اػت ايي ؿشوت ّيچ هؼئَليتي دس لجبل وبّؾ 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 :امنان الارٌ تستر ي مالحظات آتگيري -2

، X1...............:هحررذٍدُ آى  UTMهررَسد اػررتؼالم وررِ هختلرربت  صهررييهتشهشثررغ اص ............... ضرروي سػبيررت وليررِ حررشاين هؼرربحت 

:...............X2 ،:...............X3  ٍ:...............X4 (هغبثك ًمـِ پيَػت )ّوچٌريي  . ثبؿذ، خبسد اص حشين ٍ ثؼتش سٍدخبًِ ٍالغ گشديذُ اػت هي

ثب هختلربت   هتشهشثغ.................... ًيبص ثشاي احذاث تأػيؼبت آثگيشي ثب هحذٍدُ ثؼتش سٍدخبًِ تذاخل عشح ثِ اًضوبم هؼبحت تمشيجي هَسد

UTM ُ( ...............:هغربثك ًمـرِ پيَػرت   )هحذٍدX1 ،:...............X2 ،:...............X3  ،:...............X4 ،:...............X5   ٍ:...............X6 

دس لبلرت   ثب سػبيرت حرشاين ثؼرذ اص ديرَاسُ ػربهبًذّي     ثؼتش هَكَف ثخؾ غيشفؼبل ػول آهذُ ٍاگزاسي  ّبي ثِ ثبؿذ ٍ ثش اػبع ثشسػي هي

 .هيؼش خَاّذ ثَدثؼذ اص لشاسداد اربسُ ثؼتش ػبليبًِ 

ثبؿذ وِ هـخلبت ٍ ربًوربيي آى ثرِ تأييرذ ؿرشوت آة      الذاهبت ٍاگزاسي اربسُ ثؼتش هٌَط ثِ ػبخت ديَاسُ ػبهبًذّي تَػظ هتمبضي هي

لجلي ٍ تحت ًظبست وبهل وبسؿٌبػربى ؿرشوت آة   ثبيذ ثب اعالع  ػبصي هي ثذيْي اػت ؿشٍع ٍ پبيبى ػوليبت ديَاسُ. اي سػيذُ ثبؿذ هٌغمِ

 .اي ثبؿذ هٌغمِ

ثؼذ اص حذ ثؼتش  ّب ثبؿذ ٍ سػبيت آى هتش هي ....................ٍ .................... تشتيت  ثِهَسدًيبص ثشاي هحذٍدُ هَسد اػتؼالم  ٍ ويفي ين ووياحش 

ديرَاسُ ػربهبًذّي احرذاحي هحبػرجِ      اًتْربي هرذًظش اص   حرشاين اربسُ ثؼرتش ،  دسكَست احذاث ديَاسُ ػبهبًذّي ٍ ػمذ لشاسداد . الضاهي اػت

 . ؿَد هي



 

 

 

 78 اص 73كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

ثبيذ ثب اعالع لجلي ٍ  ثبؿذ ٍ هي احذاث ػبصُ آثگيش هٌَط ثِ ػمذ لشاسداد اربسُ ثؼتش هَسدًيبص هي. ؿَد اًزبم هي ....................سٍؽ آثگيشي ثِ 

 :الضاهي اػتدس احذاث ػبصُ آثگيش دسًظشگيشي هالحظبت ريل ّوچٌيي . اي كَست پزيشد تحت ًظبست وبهل وبسؿٌبػبى ؿشوت آة هٌغمِ

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 
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 :محيط زيست ي ميفيت مىاتغ آب -3

پشٍسي هغبثك دػتَسالؼول اسائِ ؿرذُ دس   پشٍس هلضم ثِ اًزبم پبيؾ ويفيت پؼبة ٍاحذ آثضي ثش اػبع خَداظْبسي ٍ تؼْذًبهِ هحضشي آثضي

هـخق ؿذُ ثرِ ؿرشوت    ثب ّضيٌِ ؿخلي ٍ اسػبل ًتبيذ ٍفك تَاتش" ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ آثضي"ًبهِ  ًظبم 7پيَػت ؿوبسُ 

 Y: ...............:ٍ ػرشم  X...............:هحرل تخليرِ پؼربة ؿربهل عرَل      UTMهختلربت  . ثبؿذ اي ٍ هحيظ صيؼت اػتبى هي آة هٌغمِ

هحيغري صيرش تَػرظ هتمبضري      سػبيت هالحظبت صيؼرت ّوچٌيي . ثبؿذ اي هي ثبؿذ ٍ ّشگًَِ تغييش آى هٌَط ثِ تأييذ ؿشوت آة هٌغمِ هي

 :اػتالضاهي 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 
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ثشداسي اص آة ٍ يب ػبخت ٍ ػبص ًجَدُ ٍ هتمبضي ثبيؼتي پغ اص تىويل پشًٍذُ دس اداسُ ول ؿيالت ثِ  گًَِ هزَصي رْت ثْشُ ايي ًبهِ ّيچ

ثذيْي اػت اػتجبس ايي هَافمتٌبهِ هٌَط ثِ . الذام ًوبيذص ٍ اربسُ ثؼتش هَسدًيب اي هشارؼِ ٍ ًؼجت ثِ ػمذ لشاسداد تأهيي آة ؿشوت آة هٌغمِ

ثَدُ ٍ چٌبًچِ ظشف ايي هرذت هتمبضري هَفرك ثرِ اخرز پشٍاًرِ تأػريغ اص        هذت ؿؾ هبُ  الزوش اص تبسيخ كذٍس ثِ سػبيت وليِ ؿشٍط فَق

 .ش هتمبضيبى دادُ خَاّذ ؿذثشداسي اص آة ٍ يب اربسُ ثؼتش ثِ ػبي هٌظَس ثْشُ ّبي اػالهي ثِ ػبصهبى ؿيالت ًگشدد، ظشفيت

 :ضمائم

ثب لحبػ هَلؼيت عشح ًؼجت ثِ حذ ثؼتش ٍ حرشاين ووري ٍ ويفري سٍدخبًرِ ٍ      2000/1ٍ هميبع حذاوخش  utmًمـِ ثب ػيؼتن هختلبت  -

 ّوچٌيي هحل آثگيشي ٍ هَلؼيت تمشيجي احذاث ػبصُ آثگيش ٍ ًيض هحل تخليِ پؼبة

 تؼْذًبهِ هحضشي -

  .............................. 

 ترداري مؼاين حفاظت ي تُرٌ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 78 اص 74كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي

 ّب ٍ هزبسي آثي پشٍسي دس سٍدخبًِ ًبهِ آثضي ًؾبم : تبسيخ ثبصًگشي

 

ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

 

 

 ضَاثطٍچبسچَةفٌيهٌْذسيسٍدخبًِ(:32)پيَست



























 

 :ونات فىي لُت الراي ديًارٌ ساماوذَي



 

 

 

 78 اص 75كيحِ   

  :ؿوبسُ ػٌذ

 : تبسيخ كذٍس

 -: ؿوبسُ ثبصًگشي
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ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

پشٍسي داساي دٍسُ ثبصگـت ثيـرتشي ثرَد،    آثضيّبي هزبٍس هزوَػِ  چٌبًچِ وبسثشي. ثبؿذ ػبل هي 25دٍسُ ثبصگـت عشاحي ديَاسُ ػبهبًذّي  -
 .دٍسُ ثبصگـت ثيـتش دس عشاحي ديَاسُ هجٌب لشاس گيشد

 .گشدد پيـٌْبد هيؿٌبػي ارشاي ديَاسُ دس ّش دٍ عشف سٍدخبًِ   تغييشات سيختثشٍص ثشاي رلَگيشي اص فشػبيؾ ػبحل همبثل ٍ  -
 :ؿَد هغبثك رذٍل ريل دسًظش گشفتِ هياستفبع آصادي  ثذُ ػيالةثش اػبع  ثشاي افضايؾ ضشيت اعويٌبى آثگزسي ػيالة ثشاي ديَاسُ -

 
 

 :آتگير ي تأسيسات لاوثي وتخاب محللُت ا ترخي مالحظات
 .ّبي اًتمبل سا حذالل ًوبيذ اي ثبؿذ وِ عَل وبًبل گًَِ هَلؼيت اًحشاف ثِ -

 .ػوك ٍ ثذُ وبفي دس هحل اًحشاف ٍرَد داؿتِ ثبؿذ -

 .اًذ هٌبػت ًيؼت كَست رضيشُ دسآهذُ سٍدخبًِ وِ ثِ آثگيشي اص هٌبعمي اص -

 .آثگيش ًجبيذ ًضديه هٌبعك گشداثي ٍ هٌبعك ثب آؿفتگي صيبد ثبؿذ -

 .ّب هؼوَالً هٌبػت ًيؼت آثگيشي اص لَع داخلي سٍدخبًِ -

 :ثخؾ ًيؼت ّبي ريل دس سٍدخبًِ سضبيت ّوچٌيي آثگيشي اص هحل -

 ّبي ٍسٍدي ثِ هخبصى ػذّب دس دلتبي سٍدخبًِ -

 .دػت هحل تاللي دٍ سٍدخبًِ وِ ؿبخِ فشػي داساي سػَة صيبدي ثبؿذ پبييي -

 ّبي ًبپبيذاس سٍدخبًِ آثگيشي اص لؼوت -

 ّبي ؿشيبًي آثگيشي اص سٍدخبًِ -

خربسد  اگش آثگيش دس يه هؼيش وبهالً هؼتمين لشاس گيشد، ايي خغش ٍرَد داسد وِ ثب گزؿت صهبى ثِ ػلت ربثزبيي هزشا دس پالى، آثگيش اص هؼريش   -
 .اي اثگيش ثبيذ دس هؼيش هؼتمين سٍدخبًِ احذاث ؿَد، ديَاسُ ربًجي آثشاِّ دس عَل ٍػيؼي ثبيذ هحبفظت ؿَد اگش ثِ داليل ٍيظُ. ؿَد

 دثي اًحشاف >دثي پبيِ سٍدخبًِ  -

ِ حَلَع خبسري يب ثرِ ػجربستي   الومذٍس ػؼي ؿَد اص هحل  تَاى تَكيِ هـخلي ثشاي هحل آثگيشي داؿت، ليىي حتي ًوي - ّرب آثگيرشي    ضرچ
ؿذت گؼتشؽ يبفتِ، هؼوَالً دس هَالغ ػيالثي ثشاي هحل آثگيشي خغشػبص ّؼرتٌذ، دس حربلي    ّبي ؿشيبًي ٍ پيچبًشٍدّبي ثِ سٍدخبًِ .اًزبم ؿَد
 .ثبؿٌذ تش هي ؿبخِ ثب اًحٌبي هالين ثشاي هحل آثگيش هٌبػت ّبي ته وِ آثشاِّ

دس ًبحيرِ  )تش اص هحل تاللي اهترذاد خرظ هشورض رشيربى     ًذاصُ دٍ ثشاثش ػشم سٍدخبًِ، پبيييدس لَع خبسري ًيض ثْتشيي هحل ثشاي آثگيشي ثِ ا -
 .ثب ػبحل اػت( هؼتمين سٍدخبًِ لجل اص خن
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ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

 
 .دسرِ تَكيِ ؿذُ اػت 75تب  70عجك هغبلؼبت اًزبم ؿذُ صاٍيِ اًحشاف آثگيش ثشاي حذالل ًوَدى سػَثبت ثيي  -

حفبظتي هٌبػت هحبفظت ؿًَذ ٍ ثشاي رلَگيشي اص تغييش هؼريش سٍدخبًرِ     دػت هحل آثگيشي ثب ػبصُ پبيييّبي سٍدخبًِ دس ثبالدػت ٍ  ديَاسُ  -
ثشاثش ػرشم سٍدخبًرِ    اي ؿَد آثـىي دس ػبحل همبثل آثگيش ٍ ثِ فبكلِ تَكيِ هي.)ّبي تخجيت رذاسُ ٍ آثـىي اػتفبدُ ؿَد دس ثبالدػت اص سٍؽ

 .(دس ثبالدػت آثگيش احذاث ؿَد
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ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

سٌذگشدآٍسًذگبى

 ػوت ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

سبصهبىحفبظتهحيطصيستايشاى

 (هقبًٍت هحيظ صيؼت اًؼبًي)دىتش آة ٍ خبُّبسؿٌبع هؼئَل آلَدگي هٌبثـ آة ػغحي  ًبديب سٍػتبيي

 (هقبًٍت هحيظ صيؼت اًؼبًي)دىتش آة ٍ خبُ ّبسؿٌبع ثشسػي آلَدگي آة الْبم ػياليي

 (هقبًٍت هحيظ صيؼت عجيقي ٍ تٌَؿ صيؼتي)دىتش تٌَؿ صيؼتي ٍ حيبت ٍحؾ ّبسؿٌبع اهيذ كذيَي

سبصهبىضيالتايشاى

 دىتش تَػقِ هٌبثـ آثضيّبسؿٌبع  فيؼي ًجَي

 دىتش تَػقِ هٌبثـ آثضي سئيغ گشٍُ تْخيش ٍ پشٍسؽ هبّيبى ػشدآثي هْذي ػوبئي

ٍصاستًيشٍ

  ػَاحل ؿشّت هذيشيت هٌبثـ آة ايشاىّب ٍ  هذيشّل دىتش هٌْذػي سٍدخبًِ رَاد هيجذي 

  ثشداسي ٍ حيبؽت آة ٍ آثيب ّبي ثْشُ دىتش ًؾبمّب  گشٍُ ًؾبم سئيغ پٌبُ ثْشٍص گشدٍى

 سيضي ّالى آة ٍ آثيب دىتش ثشًبهِ ّبسؿٌبع گشٍُ ػيبػتگضاسي ٍ تخليق آة هحوذ حت ٍعي

 ّب ٍ ػَاحل ؿشّت هذيشيت هٌبثـ آة ايشاى دىتش هٌْذػي سٍدخبًِ ثشداسي حيبؽت ٍ ثْشُ گشٍُ  سئيغ مضال رقيشي

 ّب ٍ ػَاحل ؿشّت هذيشيت هٌبثـ آة ايشاى دىتش هٌْذػي سٍدخبًِ ثشداسي حيبؽت ٍ ثْشُ گشٍُ ّبسؿٌبع  هشين ّشهي

 ّبسؿٌبع دىتش حٍََي ؿشّت هذيشيت هٌبثـ آة ايشاى ػيذ هحوَد هٌتؾشي

 ًظاد رَاد حؼي
ّبي آثشيض ؿبشّت هبذيشيت هٌببثـ     صيؼت ٍ ّيييت هٌبثـ آة هقبًٍت ّوبٌّگي حَضِهحيظ گشٍُ سئيغ 

 آة ايشاى

 پَس ػبًبص هلغيي
ِ گشٍُ ّبسؿٌبع  ّببي آثشيبض ؿبشّت هبذيشيت      هحيظ صيؼت ٍ ّيييت هٌبثـ آة هقبًٍت ّوبٌّگي حَضب

 هٌبثـ آة ايشاى
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ّبسٍدخبًِّبيجبًجيدسسبهبًذّيٍتَسؼِفؼبليت

 كٌتشلسٌذ

 :كذٍس ػٌذ

 ثشداسي ٍ ثبصًگشي اػٌبد اداسي هغبثَت داسد ًبهِ تَليذ، ثْشُ ػٌذ ثب ضَاثظ آئيي. 

  :خبًَادگي ٌّتشل ٌٌّذُ ًبم ٍ ًبم

 : ػوت

 هْش ٍ اهضب

 :ّبي الصم دسيبىت ػٌذ ٍ ٌّتشل

   :تبسيخ دسيبىت ػٌذ    :ًبم ػبصهبى

  ّبهل اػت... ( تقذاد اٍساً، خَاًبيي ٍ )ػٌذ اص ًؾش ؿْلي. 

 ّبي هشثَعِ حجت گشديذ ػٌذ دس ىشم. 

 افتجبسى هشتجظ اثغبل گشديذ اػٌبد هٌؼَ  ٍ يب ثي. 

 :ػوت    :خبًَادگي ٌّتشل ٌٌّذُ  ًبم ٍ ًبم

 هْش ٍ اهضب

 :ثشداسي ثْشُ

 : ًبم ٍاحذ ػبصهبًي

 تبسيخ     دسيبىت ػٌذ:   

 تبسيخ     خبتوِ دٍسُ ارشا: 

 :ػوت    :ٌٌّذُ ًبم ٍ ًبم خبًَادگي دسيبىت

 هْش ٍ اهضب

 :اثغبل ػٌذ

    :ثِ اػتٌبد:                                       ايي ػٌذ دس تبسيخ

  .اثغبل گشديذ      

 :ػوت    :خبًَادگي اثغبل ٌٌّذُ ًبم ٍ ًبم

 هْش ٍ اهضب

 


