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 ت عشح يهَلؼ-2

ي يا خابف ا  يت ّاب يِ اًزبم ؿذُ ٍ هـَق ّب ٍ هضيثب تَرِ ثِ هغبلؼبت اٍل

ي عااشح دس اػااتبى يااا ياايبّاابى داسٍيوـاات گ گااشدد يـااٌْبد هاايپااشٍطُ پ

الصم ثِ روش  ارشا گشدد.ٍسصلبى)هٌغمِ اسػجبساى( ؿْشػتبى ، ؿشلي آرسثبيزبى

ي يا هؼبػذ بس يثؼ ٍ خبن آة ٍ َّا ؿْشػتبىي ياًتخبة ا يل اكلياػت دل

 ثبؿذ. يه ييبّبى داسٍيغمِ رْت وـت گٌه

 

 اػتبى -2-1

اػات ٍ اص    غشة وـَس ٍالغ گشدياذُ  ؿوبل ي هْن، پشروؼيت ٍ آثبد ايشاى اػت وِ دسّب أىؿشلي اص اػت اػتبى آرسثبيزبى

ِ  45دسرِ ٍ  36دليمِ عَل ؿشلي ٍ  20دسرِ ٍ  48دليمِ الي  7دسرِ ٍ  45 ًظش هَلؼيت رغشافيبيي دس هحذٍدُ  دليما

ويلاَهتش هشثاغ )حاذٍد     88/45490ثشاثش  اػت. ايي اػتبى ثب هؼبحتي  دليمِ ػشم ؿوبلي لشاس گشفتِ 26دسرِ ٍ  39الي 

الصم ثِ روش . ي وـَس دس ستجِ دّن لشاس داسدّب أىلحبػ ٍػؼت دس ثيي اػت ثبؿذ ٍ اص دسكذ هؼبحت ول وـَس( هي 81/2

 ض لشاس داسد.يتجش ؿوبل يلَهتشيو 88دس عشح  يثِ ػٌَاى هحل ارشا ؿْشػتبى ٍسصلبىاػت 

 ؿْشػتبى -2-2

لَهتش هشثغ اص ؿشق ثِ ؿْشػتبى اّاش،  يو 2368ي ؿْشػتبى ثب ٍػؼت يا

ٍ  آفشيي، خذاجشيول يّب أىاص غشة ثِ ؿْشػتبى هشًذ، اص ؿوبل ثِ ؿْشػت

  ؿاذُ  ض ٍ ؿجؼتش هحاذٍد يغ، تجشيّش يّب أىرلفب ٍ اص رٌَة ثِ ؿْشػت

ل ٍالاغ  يي ًبم ثِ دلياػت ٍ ا اسػجبساى گش ؿْشػتبى ٍسصلبىياػت. ًبم د

ي ؿْشػاتبى  يدس ا اسػجبساى ػشػجض ي حيًِب يّب اص رٌگل يبسيؿذى ثؼ

 . اػت

ي ؿْشػاتبى ٍالاغ   يا يلَهتشيو 3ض دس فبكلِ يٍسصلبى ً يؿْشن كٌؼت

 ؿذُ اػت.
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 ت پشٍطُيهَلؼ -2-3

د اش)هٌغماِ اسػاجبساى( ٍ اػاتخ    ى ٍسصلابى ؿْشػاتب دس  يعشح رابس  وـت ؿَد يـٌْبد هيِ پياٍل يّب يثب تَرِ ثِ ثشسػ

  ارشا گشدد. ٍسصلبى ياػبًغ دس ؿْشن كٌؼت

 آى اسائِ ؿذُ اػت. يدػتشػ يّب عشح ّوشاُ ثب ساُ يت هحل ارشايش هَلؼيدس ًمـِ ص
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 ّب شػبختيثِ ص يدػتشػ-2-4

 ثبؿذ: يل هيٍسصلبى ثِ ؿشح رذٍل ر يؿْشن كٌؼت يّب شػبختيص

 ش ػبختيي صيهحل تبه فبكلِ تب هحل پشٍطُ بصيش ػبخت هَسد ًيص فيسد

 ٍسصلبى يؿْشن كٌؼت لَهتشيو 0 آة 1

 ٍسصلبى يؿْشن كٌؼت لَهتشيو 0 ثشق 2

 ٍسصلبى يؿْشن كٌؼت لَهتشيو 0 گبص 3

 ٍسصلبى يؿْشن كٌؼت لَهتشيو 0 هخبثشات 4

 ٍسصلبى يؿْشن كٌؼت لَهتشيو 0 يساُ اكل 5

 ٍسصلبى يؿْشن كٌؼت لَهتشيو 0 يساُ فشػ 6

 ضيتجش يالولل ييفشٍدگبُ ث لَهتشيو 95 فشٍدگبُ 7

 يثٌذساًضل لَهتشيو 438 ثٌذس 8

 ضيتجش لَهتشيو 100 آّي ؼتگبُ ساُيا 9

 عشح يهـخلبت فٌ-3

 هحلَل-3-1

 ّاب  آىّذف اص ارشاي عشح حبضش وـت گيبّبى داسٍيي ٍ تْياِ اػابًغ   

هااي ثبؿااذ. هحلااَالت عااشح  

ػجبستٌذ اص اػبًغ ًؼٌبع فلفلي ٍ 

آٍيـي. الصم ثاِ رواش اػات ثاب     

اػااتفبدُ اص تزْيااضات دس ًظااش  

گشفتِ ؿذُ اهىابى تَلياذ ػابيش    

اًااَاع اػاابًغ ٍرااَد داسد ٍ دٍ 

هحلااااَل فااااَق ثؼٌااااَاى  

 هحلَالت تيا  عاشح دس ًظاش   

 گشفتِ ؿذُ اًذ.
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اي اص هَاد ؿايويبيي آلاي هخال     ّبي فشاس اص رولِ هَاد هَحشُ گيبّبى ّؼتٌذ وِ ؿبهل هخلَط پيچيذُ ّب يب سٍغي اػبًغ

ّب ًَػي تشويجبت فشاس ثَدُ وِ اص تمغيش هاَاد فاشاس    ثبؿٌذ. اػبًغ .. هي. ّب ٍ ّب، اػتشّب ٍ ػتي تشپيٌَئيذّب، آلذئيذّب، الىل

غبلجاب  اص آة   ّاب  آىآيذ ٍ ٍصى هخلاَف   ي هختلف گيبّبى تبصُ يب خـه ّوشاُ ثب ثخبس آة ثذػت هيهَرَد دس اًذاهْب

ٍلي ثش احاش هاشٍس صهابى دس احاش      ،سًگي ّؼتٌذ ثِ خلَف اگش تبصُ تْيِ ؿذُ ثبؿٌذ ووتش اػت. ثِ عَس ولي تشويجبت ثي

ؿًَذ، دس كَستي وِ ثاب آة غياش لبثال     گشدد. ثغَس ولي اػبًؼْب دس الىل وبهال  حل هي تيشُ هي ّب آىاوؼيذ ؿذى سًگ 

دٌّذ )هبًٌذ ػشليبت گيبّي، گالة( واِ   اختالط ّؼتٌذ اهب ثِ اًذاصُ ووي دس آة حل ؿذُ ٍ ثَي خَد سا ثِ آى اًتمبل هي

ّوچٌيي عؼن اػبًؼْب ًيض ثاب يىاذيگش هتفابٍت اػات.     يبثذ،  هبدُ اكلي هَرَد دس آى ثش احش حشاست، گشهب ٍ َّا تغييش هي

ًَع  40يثِ كَست ول، ثبؿذ يهّب داساي خلَكيبت هـتشوي ثَدُ ٍ ػوذتب  تشپيٌَئيذّبيي ّؼتٌذ وِ لبثل تمغيش  اػبًغ

ٍ  پشهلشف ثَدُ ّب آىگيشًذ، ثشخي اص  ؿَد ٍ ثِ كَست عجي هَسد اػتفبدُ لشاس هي ؿبى گشفتِ هي گيبُ ٍرَد داسد وِ ػشق

ّب تٌْاب ثاَي    وٌٌذ اػبًغ خالف تلَس ثؼيبسي اص افشاد وِ فىش هيگيشًذ. ثِ ػالٍُ، ثش بدُ لشاس هيتش هَسد اػتف ثشخي ون

تَاى ثِ خاَاف   هي ّب آى ّبي تشيي خبكيت فيضيَلَطيىي ٍ داسٍيي داسًذ وِ اص هؼوَلي 30ّب آىوٌٌذ،  گيبّبى سا ايزبد هي

ّاب   حتي اػتمبد ثش ايي اػت وِ ايي تشويجبت هبًٌذ َّسهاَى  اوؼيذاًي اؿبسُ وشد. ضذهيىشٍثي، ضذلبسچي، ضذدسد ٍ آًتي

  ذ.وٌٌ ّبي ثذى ووه هي ٌظين هىبًيؼنػول وشدُ ٍ ثِ ت

 .ؿًَذ ػِ دػتِ عجيؼي، هـبثِ عجيؼي ٍ هلٌَػي تمؼين هي اػبًغ ّب ثِ

 ّبي عجيؼي ٍ تشويجبت ٍاثؼتِ )اٍلئَسصيي، گبم سصيي، اٍلئَگبم سصيي( اػبًغ .1

..( فـشدى )فـاشدى  .ّبيي ّؼتٌذ وِ اص هَاد خبم گيبّي هؼغش ثب يىي اص سٍؿْبي تمغيش )آة، ثخبس، آة ٍ ثخبس ٍ فشآٍسدُ

 آيٌذ. ثش ٍ اليِ ثيشًٍي پَػت هشوجبت( ٍ اػتخشاد ثب حالل ثذػت هي ثخؾ ثشٍى

 ّبي هـبثِ عجيؼي: اػبًغ .2

 ثبؿٌذ. ّبي عجيؼي هي هـبثِ اػبًغّبيي ّؼتٌذ وِ حبكل اص تشويت هَاد اٍليِ هؼغش ثَدُ ٍ اص ًظش ثَ  فشآٍسدُ

 ّبي هلٌَػي: اػبًغ .3

گشدًاذ ٍ ثاَئي هـابثِ     ّابي عجيؼاي تْياِ هاي     ّبيي ّؼتٌذ وِ ثغَس تزبسي اص هَاد ؿيويبيي آلي هـبثِ اػبًغ فشآٍسدُ

 ثبؿٌذ. ّبي عجيؼي سا داسا هي اػبًغ

 ثبؿذ. يه يؼياػبًغ عج يؼٌيصم ثِ روش اػت، عشح حبضش اص ًَع اٍل ال
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 عشح يبصّبيً -3-2

 

 بصيهَسد ً يش ػبخت ّبيفضب ٍ ص -3-2-1

 هـخلبت صهيي اػتخشاد اػبًغ عشح

 هـخلبت
 هؼبحت 

 هشثغ()هتش

ثْبي ّش 
 هشثغ هتش
 بل(ي)س

 ّضيٌِ

اًزبم ؿذُ  يّب ٌِيّض
 بل(يَى سيلي)ه

هَسد ًيبص 
 بل(يَى سيلي)ه

 روغ 

 بل(يَى سيلي)ه

 هـخلبت صهيي وبسخبًِ

 239 239 0 950600 20500 ٍسصلبى يؿْشن كٌؼت

 هـخلبت صهيي وـت عشح

بّبى يي رْت وـت گيصه
 دس هٌغمِ اسػجبساى* ييداسٍ

 0 0 0 0 ّىتبس 863

 گشدد. يي هيهأت يهل يگبى اص اساضيي وـت عشح حبضش ثِ عَس ساي*صه
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 هحَعِ ػبصي دس عشحّضيٌِ 

 ؿشح
همذاس 
 وبس

 ٍاحذ
ّضيٌِ ٍاحذ 
 )سيبل(

اًزبم  يّب ٌِيّض
َى يليؿذُ )ه
 بل(يس

هَسد ًيبص 
 بل(يَى سيلي)ه

روغ ول 
 بل(يَى سيلي)ه

 ّضيٌِ هحَعِ ػبصي وبسخبًِ

 250 250 0 1000000 هشثغهتش 20500 يثشداس تؼغح ٍ خبن

 200 200 0 4000000 هشثغهتش 500 ديَاسوـي

 15 15 0 1500000000 ػذد 1 ٍسٍدي دسة

 30 30 0 600000 هشثغهتش 500 فضبي ػجض

 17 17 0 1000000 هتش 167 ثٌذي، وبًبل وـي رذٍل

 102 102 0 3500000 هشثغهتش 290 وـي ٍ آػفبلت خيبثبى

 6 6 0 100000000 ػذد 6 سٍؿٌبيي

 ي وـت دس عشحيّضيٌِ هحَعِ ػبصي صه

 40315 40315 0 500000000 ّىتبس 863 ػبصي صهيي وـت تؼغيح ٍ ثِ

 863 863 0 100000000 ّىتبس 863 وبًبل وـي صهيي وـت

 50797 50797 0 راااااااااوغ واااااااااال

 

 

 



 

 8 صفحه                                                                   

 

 دس عشح ّب أىػبختو

 ؿشح
هؼبحت 
 )هتشهشثغ(

ثْبي ٍاحذ 
 )سيبل(

اًزبم  يٌِ ّبيّض
 بل(يَى سيليؿذُ )ه

هَسد ًيبص 
 )هيليَى سيبل(

 روغ 

 سيبل( )هيليَى

 10500 10500 0 300000000 500 ذيػبلي تَل

 10250 10250 0 205000000 500 ِياًجبس هَاد اٍل

 10250 10250 0 205000000 500 اًجبس هحلَل

 600 600 0 400000000 150 يٍ ًگْجبً يػبختوبى اداس

 150 150 0 205000000 60 يؼبتيػأت يػبختوبى ّب

 40750 40750 0 - 10710 راااااااااوغ واااااااااال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


