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      ت طرحیمًقع-2

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

ؿْشػاتبى  ، يؿاشل  زابى يي طاشح دس اػاتبى آرسثب  يگشدد ا يـٌْبد هيپشٍطُ پ

ل يا الصم ثِ روش اػات دل ارشا گشدد. شيعزت ؿ يؿْشن كٌعت -شيعزت ؿ

ت دس ثخؾ هومبى ؿْشػتبى يبتَهيهعذى دٍرَد ي ؿْشن ياًتخبة ا ياكل

 ثبؿذ. يه دس ًضديىي ايي ؿْشػتبى طشح ياكل ِيهَاد اٍلثِ عٌَاى آرسؿْش 

 

 استان -2-1

ي هْن، پشروعيت ٍ آثبد ايشاى اػات واِ   ّب آىؿشلي اص اػت اػتبى آرسثبيزبى

ٍ 45اػت ٍ اص ًظش هَلعيت رغشافيبيي دس هحذٍدُ غشة وـَس ٍالع گشديذُ دسؿوبل  20دسراِ ٍ   48دليماِ الاي    7 دسراِ 

ِ    26دسرِ ٍ  39دليمْبلي  45دسرِ ٍ  36دليمِ طَل ؿشلي ٍ  اػات. اياي اػاتبى ثاب       دليمِ عشم ؿاوبلي لاشاس گشفتا

دسكذ هؼبحت ول وـاَس( هاي ثبؿاذ ٍ اصلحابع ٍػاعت دس ثايي        81/2ويلَهتش هشثع )حذٍد  88/45490ثشاثش  هؼبحتي

 99دس طاشح   يثِ عٌَاى هحل اراشا  شيعزت ؿيؿْشن كٌعت.الصم ثِ روش اػت. ي وـَس دس ستجِ دّن لشاس داسدّب آىاػت

 لشاس داسد. ضيتجش ؿْش رٌَة يلَهتشيو

 شُرستان -2-2

ويلَهتش هشثع اص ؿاوبل ثاِ    44/738ؿيش ثب هؼبحت  عزت ؿْشػتبى

ي اػىَ ٍآرسؿْش، اص ؿشق ثِ ؿْشػتبى هشاغاِ اص غاشة   ّب آىؿْشػت

. ؿْشن ؿْشػتبى ثٌبة هحذٍد اػت ثِثِ دسيبچِ اسٍهيِ ٍ اص رٌَة 

 ش ٍالع ؿذُ اػت.يؿْشػتبى عزت ؿ يلَهتشيو 2دس فبكلِ 

 ت پريشٌیمًقع -2-3

ؿْشن دس  يؿَد طشح ربس يـٌْبد هيِ پياٍل يّب يثب تَرِ ثِ ثشسػ

 ارشا گشدد.شيعزت ؿ يكٌعت

 يدػتشػ يطشح ّوشاُ ثب ساّْب يت هحل ارشايش هَلعيدس ًمـِ ص

 آى اسائِ ؿذُ اػت.
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 ر ساخت َایبٍ ز يدسترس-2-4

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

 شيعزت ؿ يؿْشن كٌعت لَهتشيو 0 آة 1

 شيعزت ؿ يؿْشن كٌعت لَهتشيو 0 ثشق 2

 شيعزت ؿ يؿْشن كٌعت لَهتشيو 0 گبص 3

 شيعزت ؿ يؿْشن كٌعت لَهتشيو 0 هخبثشات 4

 شيعزت ؿ يؿْشن كٌعت لَهتشيو 0 يساُ اكل 5

 شيعزت ؿ يؿْشن كٌعت لَهتشيو 0 يساُ فشع 6

 فشٍدگبُ ػٌْذ هشاغِ لَهتشيو 35 فشٍدگبُ 7

 يثٌذس اًضل لَهتشيو 494 ثٌذس 8

 شيعزت ؿ لَهتشيو 6 ؼتگبُ ساُ آّييا 9
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 طشح يهـخلبت فٌ-3

 هحلَل-3-1

ب يا ضم تزوع پَػاتِ  يثبؿٌذ وِ دس احش هىبً يه يؼيليؿىل ػ يض ٍ ثيهتـىل اص رسات س يسػَث يّب، ػٌگ ّب تيبتَهيد

ل ؿاذُ اػات،   يبتَهِ تـاى يثِ ًبم د يٍ ته ػلَل يىشٍػىَپيبّبى ٍ ربًَساى هيل ؿذُ رلجه ّب ٍ گيفؼ ياػىلت ّب

ديبتَهيت طجيعي ٍ خبلق ثِ سًگ ػفيذ ثَدُ ٍليىي ٍرَد ًبخبللي ّبيي ًظيش هَادآلي، وشثٌبت ّب، سع  .ؿَد ياطالق ه

ّب ٍ اوؼيذّبي آّي ٍ خبوؼتشّبي آتـفـبًي هوىي اػت سًگ آى سا تيشُ ٍ حتي ػيبُ وٌذ.ػبختوبى ظشيف ٍ پيچياذُ  

اػىلت ديبتَهِ ّب ثبعج هي ؿَد تب ديبتَهيت خَاف ٍيظُ اي چَى ٍصى هخلَف ون، ػطح هخلاَف ثابال، لاذست    

 .رزة فشاٍاى، عبيك ثَدى دس ثشاثش حشاست ٍ تخلخل ثبال سا داسا ثبؿذ

ّب اص دٍ وفِ دس ّن فشٍ سفتِ كذف ػيليؼي )فشاػتل( وِ ثِ اؿاىبل ثؼايبس هتٌاَعي دس طجيعات ٍراَد داسًاذ،        يبتَهِد

ّب گبّي ثش اػبع ّويي اؿاىبل هتٌاَا اػات. اػاىلت ٍ ياب كاذف ػيليؼاي         ثٌذي ديبتَهِ اًذ. اػبع سدُ تـىيل ؿذُ

ي، ديؼاىي، ًشدثابًي ٍ ػاَصًي    ّاب  آىي، اػتٍَاص لجيل وش ٍ ثِ ؿىلْبي هتفبٍتيّب اص ًظش ٌّذػي هتمبسى ثَدُ  ديبتَهِ

ويلَگشم ثش هتش هىعات اًاذاصُ    640تب  320ؿًَذ. چگبلي ظبّشي ًوًَِ ػٌگ ثش رب خـه ؿذُ ديبتَهيت ثيي  يبفت هي

ثش هتش  گشمويلَ 250تب  80ّبي پَدس ؿذُ ٍ فشآٍسي ؿذُ آى پغ اص ولؼيٌبػيَى چگبلي ثيي  گيشي ؿذُ اػت. ٍلي ًوًَِ

 .هىعت داسًذ

ّب عالٍُ ثش ايزبد خبكيت رزة ثابال،   ػبختوبى ٍيظُ ديبتَهِ

دّاذ.   ثِ ديبتَهيت خبكيت عبيك ثَدى دس ثشاثش حشاست سا هي

دس هميبع هَع اػات   5تب  4ػختي اػىلت ديبتَهِ ّب ثيي 

ًيض ثشػذ. تشدي  6تب  5/5ٍلي پغ اص فشآٍسي هوىي اػت ثِ 

ؿىؼاتي ٍ خاشد ؿاذى،    ّب ثاِ   ٍ هيل طجيعي اػىلت ديبتَهِ

وٌذ.  احؼبع وبرثي دس هَسد ػختي ػٌگ ديبتَهيت ايزبد هي

ؿَد تب ديبتَهيت ثِ عٌَاى يه  ايي ػختي ًؼجتبً ثبال ثبعج هي

 .ػبيٌذُ هتَػط ٍ ظشيف دس كٌبيع وبسثشد داؿتِ ثبؿذ

ًمطِ رٍة ديبتَهيت ثِ دسرِ خلَف ػٌگ ثؼتگي داسد ٍ اص 

دسراِ ػابًتي    1590د دسرِ ػبًتيگشاد)دس حاذٍ  1750-1000

گشاد(هتغيش اػت. فاشآٍسي ديبتَهيات ثبعاج ثْجاَد ثعزاي اص      

 .اػت ٍ ثِ كَست پَدس هي ثبؿذ 48/1تب  41/1ؿَد. ضشيت ؿىؼت آى ثيي  خَاف فيضيىي ديبتَهيت هي
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تبً اص اػت. تشويت اكالي آى عواذ   اص آًزب وِ ديبتَهيت اص سػَثبت ثؼيبس سيض ػيليؼي ثب هٌـب هَرَدات صًذُ تـىيل ؿذُ

ّب هَرَد اػت تـىيل ؿذُ اػت. هماذاس آة هَراَد دس ػابختوبى داخلاي      ػيليغ ثي ؿىل وِ دس ثذًِ اػىلت ديبتَهِ

دسكاذ ثاَدُ ٍلاي دس     90تب  80دسكذ ٍصًي هتغيش اػت. همذاس ػيليغ هَرَد ثِ طَس هتَػط ثيي  6/9تب  9/1ديبتَهِ اص 

 .دسكذ ًيض هـبّذُ ؿذُ اػت 97هَاسدي تب 

دس رذٍل  داسد. 49ثَدُ ٍ ديبتَهيت فشآٍسي ؿذُ ضشيت ؿىؼتي ثشاثش  46/1تب  4/1ًَسي ديبتَهيت ثيي  ضشيت ؿىؼت

 ريل آًبليض ػٌگ ديبتَهيت هعذى هومبى، ثِ عٌَاى هَاد اٍليِ طشح حبضش ًـبى دادُ ؿذُ اػت:

1783 L.N. 

% Formula 

9115 SIO2 

6186 AI2O3 

6128 Fe2O3 

6131 CaO 

6126 MgO 

6126 Na2O 

6114 K2O 

6116 CI 

6158 L.O.I 

دسكاذ اص   50يـتشيي وبسثشد ديبتَهيت ثِ عٌَاى فيلتش ثشاي رذاػبصي ربهذات هعلك دس هبيع هي ثبؿذ. دس ٍالع ثيؾ اص ث

ثِ وبس هي ثشًذ. وبسثشد ديبتَهيت دس ايي ثخؾ اغلات ثاِ عٌاَاى كابفي دس كاٌبيع هختلاف        دس ايي ثخؾ ديبتَهيت سا

ّب، آثْبي ؿاْشي، آة اػاتخشّب،    فيلتشاػيَى اص رولِ وبسخبًِ ّبي لٌذ، فيلتش وشدى داسٍّب، هبيع ؿىش خبم، آًتي ثيَتيه

 آثويَُ، ػَخت َّاپيوبي رت ٍ... هي ثبؿذ.

عٌَاى پشوٌٌذُ دس كٌبيع ػبخت سًگ، وبغزػبصي ٍ ػبيٌذُ اػت. وبسثشد ديبتَهيت  دٍهيي هلشف عوذُ ديبتَهيت ّب ثِ

 ّب، رْت وٌتشل ؿفبفيت ٍ دسخـؾ سًگ هي ثبؿذ. ثِ عٌَاى پشوٌٌذُ سًگ

 ٍرَد تخلخل دس ديبتَهيت ّب ثبعج ؿذُ تب اص آى ثِ عٌَاى عبيك گشهب ٍ كذا اػتفبدُ گشدد.
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ثشاثش ٍصى خَد آة رزة وٌاذ ثاِ خابطش     2حزن تَدُ اي ون هي تَاًذ ثيؾ اص پَدس ديبتَهيت ثِ علت ػطح آصاد صيبد ٍ 

ايي خبكيت اص ديبتَهيت ثِ عٌَاى رزة وٌٌذُ آة دس لبلي ؿَيي، حول وٌٌذُ ّبي ضذ آفت ٍ ّوچٌيي دس حول ٍ ًمل 

ليىبت ّبي اپبل هَاد خطشًبن هبًٌذ اػيذ ػَلفَسيه ٍ اػيذ فؼفشيه اػتفبدُ هي ؿَد. ثِ علت ؿجبّت ديبتَهيت ثِ ػي

ايي هبدُ داساي ػختي هٌبػجي رْت ايزبد ػبيؾ هالين ثش سٍي ػطَح فلضي هي ثبؿذ. ديبتَهيت دس ثشخاي هاَاسد ثاِ    

عٌَاى هٌجعي ثشاي تَليذ ػيليغ ثِ وبس هي سٍد. اص ديگش وبسثشدّبي ديبتَهيت هي تَاى ثِ تشويجابت ػاشچَة وجشيات،    

پبيذاس وٌٌذُ هَاد هٌفزشُ، هبدُ افضٍدًي ثِ گل حفبسي، ثاِ عٌاَاى حوال     تشويجبت الىتشٍدّبي رَؿىبسي، ثبتشي ػبصي

گياشي،   ّب، ثِ عٌَاى ػبيٌذٓ هتَػط دس دًذاًؼابصي، هابدٓ ضاذ لبلات     ّب ٍ ثبسٍسي داًِ وؾ وٌٌذٓ افـبًٌذٓ هبيعبت، حـشُ

حيَاًبت خابًگي، ظاشٍف   وپؼَلْبي ًيتشات آهًَيَم، پبيذاس وٌٌذُ )ظشٍف اػتيلي(، رزة وٌٌذُ، تلفيِ فبضالة، غزاي 

ػبصي ٍ ًؼَصّب، عبيك وٌٌذُ ّبي كاَتي ٍ   وبتبليضٍسّب، ًيىل، ٍاًبديَم، اػيذ فؼفشيه، ثِ عٌَاى هٌجع ػيليغ دس چيٌي

ثشاثش ٍصى خَد هبيعبت رزة وٌذ ٍ ثب عج پَؿؾ  3تب  2تَاًذ ثِ ايي دليل وِ ديبتَهيت هي چٌيي ّن حشاستي اؿبسُ ًوَد.

ّب ًفتي داسد ثِ عٌَاى پشوٌٌذُ ٍ افاضايؾ  ظش ؿيويبيي خٌخي ثَدُ ٍ هيل تشويت ثب ليش ٍ فشاٍسدُػطحي ٍػيع گشدد، اص ً

 سٍد.ّبي سطَثتي)ايضٍگبم( ًيض ثِ وبس هيدٌّذُ همبٍهت دس ثشاثش َّاصدگي ٍ همبٍهت هىبًيىي دس عبيك

 طشح يبصّبيً -3-2

 

 بصيهَسد ً يش ػبخت ّبيفزب ٍ ص -3-2-1

 هـخلبت صهيي طشح 

 هـخلبت
هؼبحت 
 )هتش هشثع(

ثْبي ّش 
 هتش هشثع 

 )سيبل(

 ّضيٌِ

ي اًزبم ؿذُ ّب ّضيٌِ
 )هيليَى سيبل(

هَسد ًيبص 
 )هيليَى سيبل(

روع )هيليَى 
 سيبل(

ؿْشن كٌعتي عزت 
 ؿيش

161125 1001430 0 11619 11619 
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 ّضيٌِ هحَطِ ػبصي دس طشح 

 ؿشح
همذاس 

 وبس
 ٍاحذ

ّضيٌِ ٍاحذ 
 )سيبل(

ي ّب ّضيٌِ
اًزبم ؿذُ 

 )هيليَى سيبل(

هَسد ًيبص 
)هيليَى 

 سيبل(

روع ول )هيليَى 
 سيبل(

 11613 11613 0 1001000 هتش هشثع 161125 تؼطيح ٍ خبوجشداسي

 464 464 0 4001000 هتش هشثع 11160 ديَاسوـي

 15 15 0 1510001000 عذد 1 دسة ٍسٍدي

 194 194 0 601000 هتش هشثع 31225 فزبي ػجض

 108 108 0 1001000 هتش 11075 رذٍل ثٌذي، وبًبل وـي

 11316 11316 0 3501000 هتش هشثع 31760 خيبثبى وـي ٍ آػفبلت

 75 75 0 110001000 عذد 75 سٍؿٌبيي

 31784 31784 0 راااااااااوع واااااااااال
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 دس طشح  ّب آىػبختو

 ؿشح
هؼبحت 
 )هتشهشثع(

ثْبي ٍاحذ 
 )سيبل(

ي اًزبم ّب ّضيٌِ
 (م.سؿذُ )

هَسد ًيبص 
 )هيليَى سيبل(

روع )هيليَى 
 سيبل(

 91000 91000 0 310001000 31000 ػبلي تَليذ

 21000 21000 0 110001000 21000 اًجبس هَاد اٍليِ*

 41000 41000 0 110001000 41000 اًجبس هحلَل*

 240 240 0 410001000 60 ػبختوبى اداسي ٍ ًگْجبًي

 150 150 0 215001000 60 ػبختوبى ّبي تبػيؼبتي

 50 50 0 215001000 20 ػبختوبى پؼت ثشق

 151440 151440 0 - 91140 راااااااااوع واااااااااال

 *هحَطِ اًجبس هَاد اٍليِ ٍ اًجبس هحلَل دس فزبي ثبص دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.

 

 ي آالتيضات ٍ هبؿيتزْ-3-2-2

.. اص .خشد وي، حشاست دّي ٍ خـه ًوَدى، پَدس وشدى ٍ داًِ ثٌذي ٍي آالت يطشح ؿبهل هبؿي يا يآالت اكل ييهبؿ

ي ثخؾ اسائِ يبص دس ايهَسد ً يگزاسِ يضاى ػشهبيي اػت. دس اداهِ هيلبثل تبه ؿشوت طشاحي هٌْذػي ويويب هبؿيي الجشص

 ذُ اػت:يگشد
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 ّضيٌِ هبؿيي آالت ٍ تزْيضات دس طشح 

 ؿاااااااااااشح

ي ّب ّضيٌِ
اًزبم ؿذُ 

 )هيليَى سيبل(

 ي هَسد ًيبصّب ّضيٌِ

روع ول 
 )هيليَى سيبل(

ي ّب ّضيٌِ
سيبلي 
 )م.س(

 ي اسصيّب ّضيٌِ
روع 

ي ّب ّضيٌِ
هَسد ًيبص 
)هيليَى 

 سيبل(

ي ّب ّضيٌِ
 اسصي )يَسٍ(

هعبدل 
 سيبلي

ّضيٌِ 
 اسصي

هبؿيي آالت ٍ تزْيضات  -الف
 خبسري

0   0 0 0 0 

ي ّب ّضيٌِي ؿبهل )ّب ّضيٌِػبيش 
گوشوي ٍ تشخيق، حجت ٍ ػفبسؽ، 

حول ٍ ًمل ٍ ثيوِ، ًلت ٍ ساُ 
اًذاصي، ًظبست ٍ آهَصؽ ٍ هبليبت ثش 

 %15اسصؽ افضٍدُ( حذٍد 

0 0 0 0 0 0 

 271200 271200 0 0 271200 0 هبؿيي آالت ٍ تزْيضات داخلي -ة

ي ؿبهل هبليبت ثش ّب ّضيٌِػبيش 
 %5حذٍد  -اسصؽ افضٍدُ 

0 11360 0 0 11360 11360 

 281560 281560 0 0 281560 0 آالت هبؿييي ّب ّضيٌِروع ول 

 ِ ٍ لطعبت ٍاػطِيهَاد اٍل -3-2-3

سا داسد. دس ايي لؼوت هَاسد  ّب آى فشآٍسيّؼتٌذ وِ ايي ٍاحذ كٌعتي للذ  ػٌگ ّبييهَاد اٍليِ اكلي طشح، ؿبهل 

 صيش هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ ٍ دس گضاسؽ لحبع گشدًذ:

 


