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تِ اػتٌاد تٌذ  14 ٍ 1هادُ  10اػاػٌاهِ ،تـكيالت ٍ ػاصهاى دّياسيّا ،استقاي ػطح تْذاؿت ؾووَه ٍ فظوع هطويي ص ؼوت
سٍػتا ،فظع ًػافت هطيي ٍ ا جاد صهيٌِ هٌاػة جْت تاهيي تْذاؿت ٍ تطَس كل تْثَد ٍضؿيت ص ؼت هطيط سٍػتا ،اص جولِ
هْوتش ي ٍغا ف دّياسيّا اػتّ .وچٌيي تا تَجِ تِ جارتِ ّاي گشدؿگشي دس تشخ اص سٍػتاّاي كـَس ،ا جاد ص شػاختّواي
تْذاؿت تا استقاء ػطح خذهات تشاي گشدؿگشاى تاؾج جزب تاصد ذكٌٌذگاى ٍ دس ًتيجِ سًٍق اقتصادي سٍػتا خَاّذ ؿذ.
دس افذاث ٍ تْشُ تشداسي اص ػشٍ غّاي تْذاؿت ؾوَه هَاسد ص شكِ تِ تظكيك تِ آًْا پشداختِ ه ؿَد  ،تا ؼت هوَسد تَجوِ
قشاس گيشد ّ .وچٌيي سؾا ت هقشسات هل ػاختواى كِ تا ػاخت ػشٍ غّاي تْذاؿت ؾوَه هشتثي اػوت  ،آيويي كواس ا وَ
طشاف ٍ تجْيض ػشٍ غّاي تْذاؿت ؾوَه تْيِ ؿذُ تَػي ػاصهاى هل اػتاًذاسد  ،ا َ ٍ ضَاتي ٍ اػتاًذاسدّاي تؿش وف
ؿذُ دس كتاب اطالؾات ؾوَه هؿواسي (ًَ ظشت) كِ دس افذاث ٍ تْشُ توشداسي اص ػوشٍ غ ّواي تْذاؿوت ؾووَه سٍػوتا
قاتليت كاستشد داسد ًيض تا ؼت هَسد تَجِ ٍ اّتوام قشاس گيشد.
 -1تعاريف 
چشمٍٍ:افذ ؿواسؽ ػشٍ غ تْذاؿت  ،چـوِ ه تاؿذ ٍ ؾثاستؼت اص ك دػتگاُ كاػِ تَالت ( ا شاً

ا فشًگ ) كِ تَػيلِ

لَلِكـ ّاي الصم تِ ؿثكِ جوؽآٍسي ا دفؽ فاضالب هشتثي ه گشدد .
مكاویابي :افتي هكاً هٌاػة تشاي ػاخت ػشٍ غ تْذاؿت ؾوَه كِ تا اػتظادُ اص سٍؽّواي وطيح ٍ ؾلوو هكاًيوات
تؿييي ه گشدد تا توام هـخصات اػتاًذاسد سا داسا تاؿذ .
مخزنسپتیك :ك ٍافذ پيؾ تصظيِ اػت كِ تاؾج كاّؾ تاس آلَدگ فاضالب تِ هيضاى  25-30دس ذ هو ؿوَد .هخوضى
ػپتيك ػادُتش ي ٍ پشكاستشدتش ي ٍافذ هَسد اػتظادُ دس تصظيِ فاضالب تِ ٍ ظُ فاضالبّاي اًؼاً اػت .ا وي هخوضى ؿواه
ك اًثاس ص شصهيٌ اػت كِ تشاي ًگْذاسي فاضالب تصَست هٌظشد ا دٍ اًثاسُ ػاختِ ه ؿَد .دس هخضىّاي دٍ اًثاسُ ،اًثواس اٍ
تشاي تِ ًـيٌ ّ ،ضن لجي ٍ اًثاسكشدى لجي تكاس ه سٍد ٍ اًثاس دٍم تشاي تِ ًـيٌ هجذد ٍ جلَگيشي اص دفوؽ لجوي ٍ وا هوَاد
جاهذ د گشي كِ اص تِ اًثاس اٍ سد ؿذُاًذ هَسد اػتظادُ قشاس ه گيشد.
چاٌجذبي :چاُ جزت چاّ اػت كِ تشاي جوؽ آٍسي فضَالت اًؼاً دس داخ صهيي ػاختِ ه ؿَد ٍ اص ػِ تخؾ گلوذاً ،
هيلِ ٍ اًثاسُ تـكي ؿذُ اػت .آب تاساى ٍ ػا ش آب ّاي ػطط تا ذ اص چاُ فاضالب اًؼاً (چاُ جزت ) جذا تاؿذ .فجن اًثواسُ
چاُ جزت تؼتگ تِ هيضاى ًظَر پز شي خاک هطيي ،ؾوش طشاف چاُ ،تؿذاد ػشٍ غ تْذاؿت ٍ تؿذاد ًظشات اػتظادُ كٌٌذُ داسد.
ظزفیتبزدبُیىٍ :فذاكخش تؿذاد گشدؿگشي اػت كِ ه تَاًٌذ تا اػتظادُ اص تؼْيالت تظشج پز شا

ؿًَذ ٍ ضوي اػتظادُ اص

فذاكخش تؼْيالت تظش ط  ،آػيث تِ هطيي ص ؼت ٍاسد ًكٌٌذ.
آبگزمكهخًرشیذيًَ :ؾ اص آتگشهكي كوِ دس آى توشاي گوشم كوشدى آب ،اص اًوشطي خَسؿويذي ( توا اػوتظادُ اص وظطات
خَسؿيذي ٍ تجْيضات الصم ) اػتظادُ ه گشدد .اػتظادُ اص ا ي ًَؼ آتگشهكي هَجوة هو ؿوَد دس اػوتظادُ اص ػوَختْاي فؼويل
شفِجَ

ؿَد ٍ اص آلَدگ َّا ًيض جلَگيشي تؿو آ ذ.
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 -2مالحظاتكلي :
 طثق اػتاًذاسدّاي جْاً تَ يِ ه ؿَد تِ اصاي ّش  1100هشد ك چـوِ ػشٍ غ تْذاؿوت ٍ توِ اصاي ّوش 550صى وك
چـوِ ػشٍ غ تْذاؿت افذاث ؿَد .تٌاتشا ي تا تَجِ تِ تؿذاد تاصد ذكٌٌذگاى اص هط ه توَاى توِ تؿوذاد تقش ثو چـووِّواي
ػشٍ غ تْذاؿت هَسد ًياص دػت پيذا كشد .كِ دس ّش َست افذاث فذاق
 دسكليِ ػشٍ غ ّاي تْذاؿت ؾوَه ا جاد فذاق
 تِ هٌػَس شفِ جَ

ك چـوِ هشداًِ ٍ ك صًاًِ تَ يِ ه ؿَد.

ك چـوِ ػشٍ غ تْذاؿت هخصَف هؿلَليي الضاه اػت.

دس هصشف اًشطي تْتش اػت ػشٍ غ ّاي تْذاؿت ؾوَه طَسي طشاف ؿَد كِ تا فذ اهكاى اص ًَس

طثيؿ هطيي ٍ تَْ ِ طثيؿ اػتظادُ ًوا ذ.
 تاتلَّاي ساٌّواي الصم جْت دػتشػ گشدؿگشاى تِ ػشٍ غ ّاي تْذاؿت ؾوَه ًصة گشددً .صة ؾالهوت هخصوَف
ػشٍ غ تْذاؿت صًاًِ ،هشداًِ ٍ ػشٍ غ تْذاؿت هخصَف هؿلَليي الضاه اػت.
 طشاف هؿواسي ٍ افذاث ػشٍ غ ّاي تْذاؿت ؾوَه تا ذ تا هذ ًػش قشاسدادى اقلين ،فشٌّو

ٍ آداب ٍ سػوَم سٍػوتاّاي

ّذف گشدؿگشي اًجام ؿَد .
 دس افذاث ػشٍ غ ّاي تْذاؿت ؾوَه سٍػتاّا ٍ تَ ظُ دس سٍػتاّاي ّذف گشدؿگشي فت االهكاى اص هصالح تَم آٍسد توا
سؾا ت ا َ تْذاؿت اػتظادُ گشدد.
 الصم اػت دس دفؽ فاضالب ػشٍ غ ّاي تْذاؿت ؾوَه تاتَجِ تِ ؿشا ي اقليو ٍ هَقؿيت قشاسگيوشي اص سٍؿو اػوتظادُ
ؿَد كِ كوتش ي آلَدگ ص ؼت هطيط (تخصَف دس هَسد آتْاي ص ش صهيٌ ) سا ا جاد ًوا ذ.
 دس ػشٍ غ ّاي تْذاؿت ؾوَه كِ دس هشاكض هتشاكن ٍ ّوجَاس تا ػا ش فضاّاي سٍػتا

ًػيش هؼكًَ  ،آهَصؿ  ،تجواسي

ٍ  ٍ ....ا دس ص ش صهيي افذاث ه ؿًَذ  ،شفاً تَْ ِ هصٌَؾ تَ يِ ٍ تاكيذ ه گشدد ٍ دسهوَسد ػوشٍ غ ّواي تْذاؿوت
ؾوَه كِ تِ َست هٌظشد ٍ هؼتق ٍ داساي فضاّاي تاص دس اطشاف  ،ه تَاى اص ك اص دٍ ًوَؼ تَْ وِ ٍ (تشجيطوا تَْ وِ
هصٌَؾ ) اػتظادُ كشد ٍ دس ّش َست تخليِ َّاي آلَدُ دس تاالتش ي استظاؼ هوكٌِ اًجام پز شد.
 -3ضًابطيمعیارَايمكاویابييمحلاستقزار:
ك اص هْن تش ي ًكات دس ػاخت ػشٍ غ تْذاؿت ؾوَه  ،هكاًيات هط آى ه تاؿوذ .هوَاسدي كوِ دس ا وي صهيٌوِ تا ؼوت
هذًػش قشاس گيشد ؾثاستٌذ اص:
 هكاًيات ػشٍ غ تْذاؿت ؾوَه تا ؼت تا لطاظ ًوَدى ؾوَاهل ّوچوَى جوؿيوت تْوشُ توشداس ،ػوي ،جوٌغٍ ،ضوؿيت
جؼواً ًَ ،ؼ كاستشي صهيي دس هٌطقِ ،فَا

تيي ػشٍ غ ّاي تْذاؿت ؾوَه هَجَد ٍ ػَْلت دػتشػو توشاي ؾووَم

تْشُ تشداساى تؿييي گشدد.
 الصم اػت اهكاى تَػؿِ آت ا ي فضاّا د س ًػش گشفتِ ؿَد ٍ صهيي هَسد ًػش تگًَِ اي اًتخاب ؿَد كوِ دس وَست ًيواص توِ
افضا ؾ تؿذاد چـوِ ّا ،اهكاى تَػؿِ ٍجَد داؿتِ تاؿذ.
 هط افذاث ػشٍ غ ّاي تْذاؿت ؾوَه تا ذ تِ گًَِ اي اًتخاب ؿَد كِ كوتش ي آػية سا تِ هطيي ص ؼت اطوشاف ٍاسد
ًوا ذ.
 هط افذاث ،طشح هؿواسي ٍ تجْيضات ػشٍ غ تْذاؿت ؾوَه تا ذ تِ گًَِاي تاؿذ كِ تشاي توام اػتظادُكٌٌذگاى اؾون اص
صًاى ،هشداى ،كَدكاى ،ػالوٌذاى ،تيواساى ٍ ًاتَاًاى ٍ كن تَاًاى جؼو -فشكت قات دػتشػ تاؿذ.
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 تِ آػاً تِ آب تْذاؿت دػتشػ داؿتِ تاؿذ.
 الصم اػت هط افذاث ػشٍ غ ّاي تْذاؿت ؾوَه فذاق  50هتش اص خاًِ ّاي هؼكًَ  30 ،هتش اص تاػيؼوات رخيوشُ ٍ
تصظيِ آب ٍ  30هتش اص چـوِ ّاي آب فا لِ داؿتِ تاؿذ.
 هط افذاث ػشٍ غ ّاي تْذاؿت ؾوَه تْتش اػت اص خَاًا

ٍ قاتليت هـواّذُ اص جْوات هختلوف ٍ خطوَد د وذ تواص

تشخَسداس تاؿذ ٍ تِ هٌػَس افضا ؾ ضش ة اهٌيت ٍ كاّؾ هؿضالت اجتواؾ  ،اص افذاث آًْا دس فضاّاي ت دفاؼ ًػيش داخو
پَؿؾ گياّ اًثَُ ٍ هتشاكن ا هكاىّاي كن تشدد ٍ هَاسدي اص ا ي دػت اجتٌاب گشدد.
 دس هكاًيات ػشٍ غ ّاي تْذاؿت ؾوَه دس ًػش گشفتي جْت تادّاي غالة هٌطقِ اّويت ص وادي داسد ،توِ گًَوِاي كوِ
ضوي كوك تِ تَْ ِ تْتش ،اص اًتـاس تَي ًاهطثَؼ دس هطيي پيشاهًَ جلَگيشي ًوا ذ.
 توٌػَس جلَگيشي اص ؿيَؼ آلَدگ ّا ،تا تَجِ تِ جٌغ خاک ،ؿية صهيي ٍ ػطح آب ص ش صهيٌ  ،چواُ ػوشٍ غ تْذاؿوت

وا

هط دفؽ تا ذ تيؾ اص 30هتش اص هٌاتؽ آب ػطط فا لِ داؿتِ تاؿذ.
 چاُ ػشٍ غ تْذاؿت

ا هط دفؽ تا ذ دس پاييي دػت چاُ آب آؿواهيذً ( دس پواييي دػوت جا گواُ ّوا ٍ هٌواتؽ آب ) ٍ توا

فذاق  30هتش فا لِ اص آى قشاس گشفتِ تاؿذ.
 تِ هٌػَس پيـگيشي اص آػية دس هٌاطق ػي خيض  ،ػشٍ غ ّاي تْذاؿت ؾوَه دس فذ اهكاى دس هط ّاي هشتظؽ ػواختِ
ؿَد.
ًَ ؼ خاک صهيٌ كِ ػشٍ غ تْذاؿت ّا دس آى ػاختِ ه ؿًَذ،سطَتت هٌطقِ،ؾوق آتْاي ص شصهيٌو ٍ فصول كوِ ػواخت
ػشٍ غ تْذاؿت دس آى اًجام ه گيشد(ػطح آب ص شصهيٌ دس فصَ هختلف،هتظاٍت اػت) تا ذ فتوا دس اًتخاب هط توشاي
ػاخت ػاصُ هَسد تَجِ قشاس گيشد.
 كف چاُ ػشٍ غ تْذاؿت

ا هط دفؽ دس صهييّاي كٌَاخت غيش آّك تا ؼت فذاق  1/5هتش (تشجيطا"تويؾ اص  3هتوش)

تاالتش اص ػطح آب ص ش صهيٌ هَسد هصشف ٍ ؿشب اّال قشاسگشفتِ تاؿذ.

ساختچشمٍَايسزييسبُذاشتيعمًمييتجُیزآوُا:

 -4ضًابطيمقزرات
 فذاق اتؿاد داخل اتاقك ػشٍ غ تْذاؿت دس َست تاص ؿذى دس ػشٍ غ تْذاؿوت توِ داخو  140 X 110ػواًت هتوش ٍ دس
َست تاصؿذى دس تِ خاسد 100 X 100ػاًت هتش تا ذ دس ًػش گشفتِ ؿَد.
 فذاق اتؿاد داخل اتاقك ػشٍ غ تْذاؿت هخصَف هؿلَليي  150 X 170ػاًت هتش تا ذ دس ًػش گشفتِ ؿَد.
 دس ػشٍ غ تْذاؿت هخصَف هؿلَليي اػتظادُ اص ػشٍ غ تْذاؿت فشًگ  ،دػتگيشُ ّاي كوك دس طوشفيي كاػوِ ػوشٍ غ
تْذاؿت  ،ؿيشّاي آب اّشه ٍ فضاي الصم تشاي چشخؾ ٍ لچش (فذاق  100ػاًت هتش ؾشض) تَ يِ ه ؿَد.
 د َاسّاي جذاكٌٌذُ چـوِّا ,كَتاُتش اص استظاؼ ػقف تاؿذ .استظاؼ ا ي د َاسّا اص كف تا  210ػاًت هتش هٌاػة اػت.
 تْتش اػت ػطَح پاييي دسّاي چـوِّا اص كف ػشٍ غ تْذاؿت ّا  20ػاًتيوتش فا لِ داؿتِ تاؿذ.
 خشٍج كليِ چـوِ ّاي ٍافذ ػشٍ غ تْذاؿت تا ذ داساي چاُ فاضالب ا هخضى ػپتيك تَدُ ا تِ ؿثكِ فاضوالب هتصو
تاؿذ.
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 هخضى ّاي جوؽ آٍسي فضَالت ه تَاًذ تِ َست هخاصى ػپتيك ٍ ا چاُّواي جوزت تشًاهوِس وضي ٍ افوذاث ؿوًَذ .دس
خصَف هٌاطق كِ داساي ػطَح تاالي آبّاي ص ش صهيٌ ّؼتٌذ ،هالفػات الصم تشاي اجتٌاب اص ًـت فاضالب تِ هطويي
اطشاف تا ذ هَسد ًػش قشاس گيشد.
 اًتخاب فجن ٍ غشفيت هٌاػة تشاي ػپتيك تاًك ،تا تَجِ تِ غشفيت تشد تْيٌِ هٌطقِ گشدؿگشي ،هيضاى فاضالب تَليذي ٍ
صهاى هاًذ فاضالب دس داخ تاًك ،اًجام خَاّذ گشفت .دس ا ي استثاد تْشُگيشي اص ًػش كاسؿٌاػاى ر صالح الضاه ه تاؿوذ.
هذت صهاى تَقف فاضالب دس تاًك ّاي ػپتيك هؿوَالً دٍ سٍص دس ًػش گشفتِ ه ؿَد.
 ؾوق هؤحش تشاي تاًك ػپتيك فذاق  120ػاًتيوتش اػت كِ ّواى استظاؼ ػطح آصاد فاضالب ه تاؿوذ ٍ هؿووَالً ػوطح آصاد
فاضالب تا ػقف ًيض فذٍد  30تا 40ػاًتيوتش فا لِ دس ًػش گشفتِ ه ؿَد .دس هخضىّاي تا غشفيت تضسگتش اص ًػوش اقتصوادي
الصم اػت ؾوق هؤحش تيـتشي دس ًػش گشفت ٍل اص ًػش ؾولكشد ػپتيك تاًك ،ؾوق هؤحش كوتش داساي تْشُ تْتشي اػت.
 دس َست اػتظادُ اص هخاصى ػپتيك ،اًتخاب جٌغ هٌاػة (تتي ،پل اتيلي ،پل پشٍپيلي ،فا ثشگالع ٍ ً ٍ )...يض ا ضٍالػيَى
طيح ٍ هٌاػة آًْا اّويت تاال

داسد.

 تِ هٌػَس خشٍد گاصّاي ا جاد ؿذُ اص تجض ِ فاضالب دس فضاي ػپتيك تاًك ،هؿوَالً اص لَلوِ تَْ وِ (تشجيطواً توِ قطوش 10
هيليوتش) اػتظادُ ه ؿَد .تشاي جلَگيشي اص ٍسٍد ٍ ا افتادى جاًَساى ٍ پشًذگاى تِ دسٍى لَلِ تَْ ِ ،ضشٍسي اػت دس اًتْواي
لَلِ تَْ ِ ،تَسي ًصة ؿَد ا آًكِ تا ًصة صاًَي  90دسجِ اهتذاد دّاًِ خشٍج لَلِ تَْ ِ سا تِ طشف صهيي تشگشداًذ.
 دفؽ فاضالب خشٍج اص ػپتيك تاًك تش فؼة هيضاى ًظَرپز شي صهيي تا ذ تِ طشق هٌاػة (تخليِ دس تشاًـِّاي هٌاػة ا
ّذا ت آًْا تِ داخ چاُّاي جزت ) ٍ تش اػاع ًػشات كاسؿٌاػاى ر صالح اًجام پز شد.
ً صة پٌجشُاي تِ اتؿاد 20دس ذ ػطح كف اطاقك ٍ هؿاد 0/2هتشهشتؽ تشجيطا" هجْض تِ تَسي تاالتش اص استظاؼ فذاق 160
ػاًت هتش اص د َاس خاسج توٌػَس تَْ ِ ٍ تاهيي ًَس طثيؿ دس هط هٌاػث اص د َاس ضشٍسي اػت.
 اتؿاد هٌاػة تشاي دسّاي اتاقك ػشٍ غ تْذاؿت

فذاق  ٍ 60فذاكخش  70ػاًت هتش ه تاؿذ.

 اتؿاد هٌاػة تشاي دسّاي اتاقك ػشٍ غ تْذاؿت هؿلَليي فذاق  82ػاًت هتش ه تاؿذ.
 ه تا ؼت پَؿؾ كف ػشٍ غ تْذاؿت ّا ٍ تجْيضات هَسد اػتظادُ قات ؿؼتـَ تاؿٌذ.
 كف ػشٍ غ تْذاؿت ًثا ذ لغضًذُ تاؿذ ٍ تا ذ دس تشاتش ًظَر آب هقاٍم تاؿذ ٍ تِ آػاً ًيض تويض ؿَد.
 پَؿؾ كاؿ دس د َاس ػشٍ غ تْذاؿت تْتش اػت تا ػقف اداهِ داؿتِ تاؿذ .
 دس َست ٍجَد الت  ،كف الت ّا تا ذ داساي كف ؿَس تِ تؿذاد هَسد ًياص ،هجْض تِ ؿتش گلَ تَدُ ٍ ًصة توَسي س وض سٍي
آى الضاهيؼت ٍداساي ؿية هٌاػة تِ طشف كف ؿَس فاضالب سٍ تاؿذ.
 تشاي ّش دٍ دػتـَ

فذاق

ك آ ٌِ ًصة گشدد.

ً صة ػيظَى دس ّش چـوِ ػشٍ غ تْذاؿت ؾوَه ضشٍسي اػت.
 لَلِكـ آب ػشٍ غ تْذاؿت ٍ هط ؿؼتـَي دػتْا تا ذ هجْض تِ ؿيش آب گشم تاؿذ.
 ػشٍ غ تْذاؿت ًثا ذ سٍ ا پـت تِ قثلِ تاؿذ.
 تْتش اػت هطل تشاي آٍ ختي ٍػا

اػتظادُ كٌٌذگاى اص ػشٍ غ تْذاؿت دس چـوِ ّا ٍ هط سٍؿَ
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ّا تؿثيِ گشدد.

 هَاد ٍ هصالح اػتظادُ ؿذُ دس ػاخت كف ػشٍ غ تْذاؿت ؿاه كاؿ  ،ػشاهيك ،ػوٌ  ،هَصاييوك ٍ هشهوش ٍ دس ػواخت
د َاس ؿاه كاؿ  ،ػشاهيك ٍ ػٌ

تاؿذ.

 جٌغ دسّا ٍ پٌجشُ ّا هتٌاػة تا ؿشا ي آب ٍ َّا

هٌطقِ ٍ هقاٍم دس هقات سطَتت ٍ آب ٍ صً

صدگ اًتخاب ؿَد.

 تجْيضات تاهيي ًَس ػشٍ غ تْذاؿت ّا ا وي ٍ هجْض تِ فؼگش تاؿذ.
 دس َست اهكاى تَ يِ ه گشدد اص ػيؼتن ّاي اًشطي خَسؿيذي تشاي تاهيي سٍؿٌا

ٍ آتگشم تْوشُ گيوشي ؿوَد .دس ا وي

َست اهكاى اػتظادُ اص تشق ًيض تشاي هَاقؽ اص كاس افتادى ػيؼتن اًشطي خَسؿيذي تؿثيِ گشدد.
 ػشٍ غ تْذاؿت ؾوَه هجْض تِ تَْ ِ هٌاػة تاؿذ ( اػتظادُ ّوضهاى اص تَْ ِ طثيؿ ٍ هصٌَؾ ).
 ػشٍ غ تْذاؿت ؾوَه هجْض تِ هط ؿؼتـَي دػت ّا ّوشاُ تا هادُ ؿَ ٌذُ تاؿذ.
 -5وگُذارييمذيزيت 
 اص آًجا كِ هؼاهطِ دس ًگْذاسي تْيٌِ ػشٍ غ ّاي تْذاؿت ؾوَه ،آًْا سا تِ هشكوض آلوَدگ ٍ تخلظوات اجتوواؾ هثوذ
ه ًوا ذ ،هذ ش ت ًگْذاسي تْيٌِ دس صهيٌِ هشاقثت اص تاػيؼات ٍ ًػافت تشؾْذُ دّياسي هشتَطِ ه تاؿذ .دّياسي هو تَاًوذ
دس ساػتاي تاهيي ّض ٌِّاي ًگْذاسي ػشٍ غ تْذاؿت ؾوَه دس چاسچَب ضَاتي ٍ هقشسات ٍ ط فشا ٌذ قواًًَ هشتَطوِ
ًؼثت تِ اخز تْاي خذهات اقذام ًوا ذ.
 هـاسكت هشده دس ػاخت ػشٍ غ ّاي تْذاؿت ؾوَه ه تَاًذ ًقؾ تؼياس هَحشي دس ًگْذاسي ٍ هوذ ش ت ا وي هكواى
داؿتِ تاؿذ.
 دس َست اهكاى ،دس هطلْاي ؾوَه پش تاصد ذ كِ داساي تَجيِ اقتصادي ه تاؿذ ،دّياسي ه تَاًذ پغ اص ػواخت ػوشٍ غ
ّاي تْذاؿت ؾوَه  ،تا فظع هالكيت دّياسي ٍتا سؾا ت قوَاًيي ٍ هقوشسات هشتَطوًِ ،گْوذاسي ػوشٍ غ ّواي تْذاؿوت
ؾوَه سا تصَست اجاسُ تِ ؿشد ًگْذاسي تِ هتقاضياى ٍاگزاسًوا ذ.
 اػتظادُ اص ؿيشآالت ػٌؼَسداس دس سٍؿَ

ػشٍ غ تْذاؿت ّواي ؾووَه هَجوة وشفِ جوَ

دس هصوشف آب ٍ اًوشطي

ه گشدد.
 دّياسي هَغف اػت جْت كاّؾ ّض ٌِّاي افذاث ٍ ًگْوذاسي ػوشٍ غ تْذاؿوت ؾووَه  ،اهكواى اػوتظادُ ؾووَه اص
ػشٍ غّاي تْذاؿت هَجَد دس ػا ش اهاكي ًػيش هؼاجذ ،پاسكْا ٍ پاسكيٌ ّا سا تا ّوواٌّگ هؼولَليي هشتَطوِ تشسػو ٍ
فشاّن ًوا ذ .ػپغ تا افتؼاب تؿذاد هَجَد ،تؿذاد چـوِّاي هَسد ًياص سا تا لطاظ قوشاسدادى اػوتاًذاسدّاي هوزكَس دس تٌوذ 4
افذاث ًوا ذ.
 توٌػَس تشغية اػتظادُ كٌٌذگاى تِ تْشُ تشداسي هٌاػة ٍ تْيٌِ ،تاتلَّاي آهَصؿ هٌاػة تا سؾا ت افتشام ٍ فشٌّ
دس قؼوتّاي هختلف ػشٍ غ تْذاؿت ّاي ؾوَه ًصة گشدد.
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ؾووَه

