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: همذهِ- 1

 ٞط ٔحهَٛ ٚيػٌي ٞا ٚ ٔكرهات ذاني زاضز وٝ پيف اظ ٞطٌٛ٘ٝ تطضؾي فٙي ٚ 

قٙاذت نحيح ٔكرهات . ٔاِي عطح، الظْ اؾت ايٗ ذهٛنيات تٝ زضؾتي قٙاذتٝ قٛ٘س

ٓ ٌيطي ٞاي الظْ زض  ٚ ا٘ٛاؿ ٔرتّف ٔحهَٛ تسٖٚ تطزيس ضإٞٙاي ٔٙاؾثي رٟت تهٕي

زض ايٗ اضتثاط يىي اظ . ا٘تراب ضٚـ ٚ فّٕيات تِٛيس ٚ ٔحاؾثات تقسي ٔٛز ٘ياظ ذٛاٞس تٛز

ـ ٞاي لاتُ اؾتفازٜ، تٝ واضٌيطي اؾتا٘ساضزٞاي ٔسٖٚ ّٔي ٚ رٟا٘ي ٞط يه اظ  ٔإحطتطيٗ ضٚ

فالٜٚ تط ايٗ رٟت تطضؾي تاظاض الظْ اؾت وٝ قٕاضٜ تقطفٝ ٌٕطوي . ٔحهٛالت ٔي تاقس

ٔحهٛالت ٘يع ٔكرم ٌطزز تا زضتاضٜ ضٚ٘س ٚاضزات ٚ نازضات  (٘أٍصاضي تطٚوؿُ)

. ٔحهَٛ ٚ ٔمطضات آٖ قٙاذت الظْ حانُ قٛز

ٝ تٙسي، ٔكرهات فٙي، تؿتٝ تٙسي، قٕاضٜ تقطفٝ   زض ايٗ لؿٕت ٘اْ ٚ واضتطز، عثم

. ٌٕطوي ٚ اؾتا٘ساضزٞاي ٔحهَٛ ٔٛضز تطضؾي لطاض ذٛاٞس ٌطفت

 

تعزيف، ٍيضگي ّا ٍ هطخػات فٌي هحػَل - 2

تعزيف هحػَل - 2-1

يا وّطايس آٞه يه ٔازٜ رأس وطيؿتاِي ؾفيس ضً٘ تا ٚظٖ  (ؾفيس وٙٙسٜ) پٛزض تّيچ 

ا٘حالَ .  تزعيٝ قسٜ ٚ زض اِىُ ٚ آب حُ ٔي قٛزC100° ٔي تاقس وٝ زض 35/2ٔرهٛل 

ايٗ ٔازٜ تٝ فٙٛاٖ يه اوؿيس وٙٙسٜ فُٕ ٕ٘ٛزٜ ٚ . آٖ زض آب، ٔحَّٛ قفافي ضا تِٛيس ٔي ٕ٘ايس

 ٔي تاقس وٝ ٚظٖ ِٔٛىِٛي  cacl(ocl)2H2oفطَٔٛ تمطيثي ايٗ ٔازٜ . ذانيت ضٍ٘ثطي زاضز

.  ٔي تاقس145آٖ ٔقازَ 
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طبمِ بٌذي - 2-2

 زض حاَ حاضط پٛزض ؾفيس وٙٙسٜ زض تاظاض تهٛضت ٌطاَ٘ٛ يا پٛزض فطضٝ ٔي ٌطزز 

.  زضنس وّط٘ٛظاز فقاَ ٔي تاقس35-40وٝ ٔحتٛي 

 

ِ بٌذي - 2-3 بست

: ايٗ ٔازٜ تٝ نٛضت ٞاي ظيط تؿتٝ تٙسي ٔي ٌطزز

 پٛ٘سي 200 زض تكىٝ ٞاي اؾتيُ *

 پٛ٘سي 4لٛعي ٞاي اؾتيُ * 

 ويّٛيي 1تغطي ٞاي پالؾتيىي ٚ قيكٝ اي * 

 پٛ٘سي 100تكىٝ ٞاي ٔمٛايي * 

 ويّٛيي 20 اِي 5ويؿٝ ٞاي پالؾتيىي * 

 ويّٛيي 50پاوت ٞاي چٙس اليٝ * 

 

 ايٗ ٔازٜ ذانيت ؾٕي زاضز ٚ زض احط تٕاؼ تا پٛؾت ايزاز رطاحت ٚ ظذٓ ٔي وٙس ٚ :ًىتِ

. زض تٕاؼ تا ٔٛاز آِي آتف ظا ٔي تاقس

 

خَاظ ضيويايي هحػَل - 2-4

ٝ  تٝ قطايظ ٍٟ٘ساضي تزعيٝ ٔي   ٞيپٛوّطيت اظ ٘ؾط قيٕيايي ٘اپايساض تٛزٜ ٚ تؿت

زض ٔزاٚضت ضعٛتت زض زٔاي . ٌطزز ٚ زض زٔاي تاال ٌاظ وّط اظ ذٛز ٔتهافس ٔي وٙس
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ٔقِٕٛي تغٛض ٘ؿثي تزعيٝ ٔي ٌطزز ٚ تسيٗ زِيُ تافج افعايف واضتطز آٖ زض ٔٛاضز ٔرتّف 

. قسٜ اؾت

بزرسي استاًذاردّاي هلي، بيي الوللي، وُذ هحػَل ٍ تعزفِ گوزوي - 3

ضوارُ تعزفِ گوزوي - 3-1

ٗ إِّّي رٟت وُس تٙسي واالٞا زض أط نازضات ٚ ٚاضزات ٚ تقييٗ   زض زاز ٚ ؾتسٞاي تي

ٝ تٙسي اؾتفازٜ ٔي قٛز يىي اظ ايٗ . حمٛق ٌٕطوي ٚ ؾٛز تاظضٌا٘ي، تيكتط اظ زٚ ٘ٛؿ عثم

ٗ إِّّي  ٝ تٙسي ٔطوع اؾتا٘ساضز تزاضت تي ٝ تٙسي ٞا ٘أٍصاضي تطٚوؿُ ٚ زيٍط عثم عثم

. ٔي تاقس

ٝ تٙسي ٔٛضز اؾتفازٜ زض تاظضٌا٘ي ذاضري ايطاٖ، عثمٝ تٙسي تطٚوؿُ اؾت   ضٚـ عثم

ٝ ٞا  ٓ تٙسي ٞاي تيكتطي زض ظيط تقطف وٝ تٙاتط ٘ياظٞا ٚ واضتطزٞاي ذال ٔٛرٛز، تقضاً تمؿي

. ا٘زاْ ٌطفتٝ اؾت

زض رسَٚ شيُ قٕاضٜ تقطفٝ ٌٕطوي، ٘ٛؿ واال، حمٛق ٌٕطوي، ؾٛز تاظضٌا٘ي ٚ قطايظ ٚضٚز 

. ٔحهَٛ زضد ٌطزيسٜ اؾت

ٜ تقطفٝ ٌٕطوي ضزيف  ؾٛز حمٛق ٌٕطوي ٘ٛؿ واال قٕاض

تاظضٌا٘ي 

قطايظ ٚاضزات 

ٚاضزات تا ٔزٛظ زضنس 25 زضنس 25پٛزضؾفيسوٙٙسٜ  31/28 1

تاظضٌا٘ي ٚ 

نٙايـ ٚ ٔقازٖ 

. ا٘زاْ ٔي قٛز
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بزرسي استاًذاردّاي هلي ٍ بيي الوللي - 3-2

.  ٔي تاقسBSi-64826 اؾتا٘ساضز رٟا٘ي پٛزض ؾفيس وٙٙسٜ، 

: اؾتا٘ساضز ّٔي تطاي تِٛيس ايٗ ٔازٜ تٝ قطح رسَٚ ظيط اؾت

 

قٕاضٜ اؾتا٘ساضز ٔٛضٛؿ اؾتا٘ساضز ضزيف 

ٜ ٞا ٚ ضسففٛ٘ي وٙٙسٜ ٞا  1  2925تؿتٝ تٙسي پان وٙٙس

ضسففٛ٘ي وٙٙسٜ تطپايٝ تطويثات ٔقس٘ي -پان وٙٙسٜ 2

 ٚيػٌي ٞا ٚ ضٚـ ٞاي آظٖٔٛ –وّط پايساض قسٜ 

7899 

 

عثك اؾتا٘ساضز «  ضسففٛ٘ي وٙٙسٜ وّطزاض–پان وٙٙسٜ » زض شيُ تقضي اظ ٚيػٌي ٞاي 

.  اضائٝ ٔي قٛز7899قٕاضٜ 

 

 : ضذعفًَي وٌٌذُ در دٍ ًَع سيز تْيِ هي گزدد–پان وٌٌذُ - 3-2-1

٘ٛؿ وف وٙٙسٜ : ٘ٛؿ اَٚ

٘ٛؿ غيطوف وٙٙسٜ : ٘ٛؿ زْٚ

 

ضىل ظاّزي - 3-2-2

 ضسففٛ٘ي وٙٙسٜ زض زٚ قىُ ٔايـ يا رأس ٔي تٛا٘س تِٛيس – ٞط زٚ ٘ٛؿ پان وٙٙسٜ 

. ٘ٛؿ رأس آٖ تٝ قىُ لطل، زا٘ٝ ٞاي ضٚاٖ، ٌطاَ٘ٛ ٚ يا پٛزض تِٛيس ٔي ٌطزز. ٌطزز
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تَاًايي با وتزي وص - 3-2-3

 ضسففٛ٘ي وٙٙسٜ ز ضغّؾت ٔكرم قسٜ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض – چٙا٘چٝ پان وٙٙسٜ 

:  زضنس ٔيىطٚاضٌا٘يؿٓ ٞاي ظيط ضا اظ تيٗ تثطز9/99 زليمٝ حسالُ 5ٌيطز تايس زض ٔست 

 (PtCC) 1074ؾٛز زٚ ّٔٛ٘اؼ آِطٚغ٘يٛضا  -

 (PTCC) 1338اقطقياوّي  -

 (PTCC) 1112اؾتافيّٛوٛوٛؼ اٚض٘ٛؼ  -

 

خَردگي آلَهيٌيَم - 3-2-4

 ضسففٛ٘ي وٙٙسٜ زض غّؾت تٛنيٝ قسٜ تٛؾظ تِٛيس – چٙا٘چٝ ٕ٘ٛ٘ٝ پان وٙٙسٜ 

ٜ ٞاي وٛچه، تعضي ٚ ٔتٛؾظ،  وٙٙسٜ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌيطز ٘ثايس ٞيچٍٛ٘ٝ احطي اظ حفط

وسٚضت وٓ . حه قسٖ، تغييط ضً٘ ضٚي ؾغٛح ٘ٛاضٞاي آِٛٔيٙيْٛ ٔٛضز آظٖٔٛ زيسٜ قٛز

. ايزاز قسٜ ضٚي ؾغح ٘ٛاضٞا لاتُ لثَٛ اؾت

 

هَاد ًاهحلَل در اب - 3-2-5

 چٙا٘چٝ ٕ٘ٛ٘ٝ زض غّؾت تٛنيٝ قسٜ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌيطز، ٔٛاز ٘أحَّٛ زض اب 

: ٔمغط ٘ثايس اظ ٔمازيط ظيط تيكتط تاقس

 ٌطْ زض ِيتط 5تطاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔايـ  (اِف

 زضنس رطٔي 5/2تطاي ٕ٘ٛ٘ٝ رأس  (ب
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خػَغيات آبىطي - 3-2-6

 چٙا٘چٝ ٕ٘ٛ٘ٝ زض غّؾت تقييٗ قسٜ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌيطز، اضِٗ حاٚي ٕ٘ٛ٘ٝ پؽ اظ 

. آتىكي اظ ٘ؾط ضؾٛب، ذظ ٚ ٘كا٘ٝ ٘ثايس تيف اظ اضِٗ حاٚي قاٞس تاقس

 

وارايي پان وٌٌذگي - 3-2-7

 چٙا٘چٝ ٕ٘ٛ٘ٝ زض غّؾت تٛنيٝ قسٜ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌيطز واضآيي پان وٙٙسٌي آٖ 

. تاقس«  ضسففٛ٘ي وٙٙسٜ اؾتا٘ساضز–پان وٙٙسٜ » زضنس پان وٙٙسٌي، 85تايس حسالُ 

 

پايذاري ًگْذاري - 3-2-8

. چٙا٘چٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٛؿ وف وٙٙسٜ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌيطز تايس ضٚاٖ ٚ يىٙٛاذت تالي تٕا٘س* 

چٙا٘چٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٛؿ غيطوف وٙٙسٜ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌيطز ٘ثايس تهٛضت وّٛذٝ ٞاي ؾرت * 

. زضآيس

 

ًاخالػي ّاي لابل رؤيت - 3-2-9

 5 چٙا٘چٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٛؿ زْٚ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌيطز تقساز شضات ٘اذاِهي لاتُ ضؤيت ٘ثايس اظ 

. تيكتط تاقس

 



بسمٍ تعالي  

ضركت ضُرك َاي  صىعتي خًزستان 

 «گسارش طرح تًجيُي، فىي ي اقتصادي»

 

 

 13 

تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

 

3-2-10-pH 

 آٖ ٘ثايس تيف اظ pH چٙا٘چٝ ٕ٘ٛ٘ٝ زض غّؾت تٛنيٝ قسٜ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌيطز، 

.  تاقس5/10

 

ِ بٌذي - 3-2-11 بست

 ضسففٛ٘ي وٙٙسٜ تايس زض ؽطٚف ٔٙاؾثي وٝ ٞيچٍٛ٘ٝ ٚاوٙف قيٕيايي ٚ – پان وٙٙسٜ 

ٝ تٙسي ٌطزز اظ . يا فيعيىي تا ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ساقتٝ ٚ ٍٞٙاْ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ٍٟ٘ساضي ٔماْٚ اؾت، تؿت

ٝ اي تا ٞط ٔازٜ حاٚي چٛب پٙثٝ اؾتفازٜ ٘ىٙيس . ؽطٚف چٛب پٙث

 

ِ گذاري - 3-2-12 ًطاً

ٝ تٙسي زضد قٛز .  اعالفات ٚ ٔكرهات ظيط تغٛض ذٛا٘ا تط ضٚي تؿت

٘اْ ٚ ٘كاٖ واضذا٘ٝ  -

 فالٔت تزاضي ٚ يا ٞط فالٔت حثت قسٜ -

 قٕاضٜ پطٚا٘ٝ ؾاذت اظ ٚظاضت تٟساقت ٚ زضٔاٖ ٚ آٔٛظـ پعقىي -

 ٘اْ ٚ ٘ٛؿ ٔازٜ -

 تاضيد تِٛيس ٚ ا٘مضاء -

 ؾطي ؾاذت -

 حزٓ ٚ يا ٚظٖ ذاِم -



بسمٍ تعالي  

ضركت ضُرك َاي  صىعتي خًزستان 

 «گسارش طرح تًجيُي، فىي ي اقتصادي»

 

 

 14 

تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

 

ٌطْ زض )ٚ تطاي رأس  (ٔيّي ِيتط زض ِيتط)٘حٜٛ ٔهطف، عطيمٝ ضليك وطزٖ تطاي ٔايـ  -

 .ٚ حسالُ ظٔاٖ ٍٟ٘ساضي تطاي ٔحَّٛ ضليك قسٜ (ِيتط

 

احتياطات السم -3-2-13

. اظ تٕاؼ تا پٛؾت ٚ چكٓ ارتٙاب ٌطزز، اظ زؾتىف ٚ فيٙه اؾتفازٜ وٙيس- 

. اظ ٔرّٛط وطزٖ تا زيٍط ٔٛاز ارتٙاب وٙيس- 

. اظ تٕاؼ تا ٔٛاز غصايي ارتٙاب وٙيس- 

 زضرٝ ؾا٘تي ٌطاز ٚ زٚض اظ ٘ٛض قسيس ٚ ٔٛاز لاتُ 30زض راي ذكه ٚ زض زٔاي وٕتط اظ - 

. اقتقاَ ٍٟ٘ساضي ٌطزز

 ضسففٛ٘ي وٙٙسٜ تطريحاً تط ضٚي ؾغٛحي اظ لثُ پان ٚ آتىكي قسٜ –پان وٙٙسٜ »فثاضت - 

« اؾتفازٜ ٌطزز

 

هَارد هػزف ٍ واربزد هحػَل - 4

 ٞيپٛوّطيت وّؿيٓ يه ٔازٜ اوؿيس وٙٙسٜ ٔي تاقس ٚ زض راٞايي وٝ احتياد تٝ يه 

ٜ اي زض حس تاقس اظ آٖ زض قطايظ ذاني اؾتفازٜ ٔي ٕ٘ايٙس ايٗ ٔازٜ زض نٙايـ . اوؿيس وٙٙس

. واغص، ٘ؿاري، تهفيٝ آب ٚ فاضالب ٚ ٔهاضف ذاٍ٘ي واضتطز زاضز

تٝ فالٜٚ رٟت تهفيٝ اؾترطٞاي قٙا ٚ اظ تيٗ تطزٖ تاوتطي ٞا زض ؾثعيزات ٚ ٔيٜٛ ٞا تٝ 

. واض ٔي ضٚز
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 زض نٙايـ واغصؾاظي ذٕيط حانّٝ اظ پرت ضا زض ٔقطو ٌاظ وّط لطاض ٔي زٞٙس ٚ 

پؽ اظ ايٗ زٚ ٔطحّٝ وٝ ٞٙٛظ ذٕيط تٝ زضرٝ . پؽ اظ آٖ قؿتكٛي لّيايي نٛضت ٔي پصيطز

ٜ آَ ٘طؾيسٜ اؾت يه ٔطحّٝ اوؿيساؾيٖٛ تا ٔازٜ ٞيپٛوّطيت ا٘زاْ ٔي زٞٙس . ؾفيسي ايس

ٔىا٘يعْ فُٕ ٞيپٛوّطيت ضٚي ذٕيط واغص اظ تيٗ تطزٖ فٙانط اوؿيس قسٜ ِيٍٙٗ اؾت ٚ زض 

 ٚ تثسيُ آٖ تٝ ٌطٜٚ (Hco)ٔٛضز ذٛز ؾِّٛع احط آٖ، اوؿيس وطزٖ ٌطٟٚٞاي وطتٛ٘يُ 

.  ٔي تاقس(CooH-)اؾيسي 

 

اّويت استزاتضيىي واال ٍ بزرسي واالّاي جايگشيي - 5

بزرسي واالّاي جايگشيي - 5-1

 أطٚظٜ اؾتفازٜ اظ ٔٛاز اوؿيس وٙٙسٜ تا اٞساف ٔرتّفي زض نٙايـ واضتطز زاضز ٚ تطاي 

اؾت ٔٛاز ٔايـ ٚ ٕٞچٙيٗ ؾايط « وّطزاض»ٞٓ وٝ يه ٔٛاز اوؿيس وٙٙسٜ « پٛزض ؾفيس وٙٙسٜ»

. ٔغطح ٔي تاقٙس« رايٍعيٗ»اوؿيسوٙٙٙسٜ ٞاي ٔزاظ تٝ فٙٛاٖ يه 

 

اّويت استزاتضيىي واال - 5-2

ٔٛضز تٛرٝ ٚيػٜ نٙايـ « حُٕ ٚ ٘مُ آٖ»تٝ زِيُ آؾاٖ تٛزٖ « پٛزض ؾفيس وٙٙسٜ »

اؾتفازٜ . ٞٓ واضتطز زاضز.. .ايٗ ٔحهَٛ ٕٞچٙيٗ زض ٔهاضف ذاٍ٘ي، ٚضظقي ٚ . ٔي تاقس

فٕالً ايٗ ٔازٜ ضا « فّٕيات ؾفيس وطزٖ»تطاي « نٙايـ واغصؾاظي»ٚؾيـ اظ ايٗ ٔازٜ زض 

. زاضاي إٞيت تااليي زض ز٘ياي تزاضت ٚ نٙقت ٕ٘ٛزٜ اؾت
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بزرسي باسار - 6

بزرسي ليوت داخلي ٍ جْاًي هحػَل - 6-1

 فٛأُ ٔرتّفي تط ليٕت فطٚـ ٔحهَٛ تأحيطٌصاض ٔي تاقٙس وٝ تطذي اظ آٟ٘ا 

: فثاضتٙس اظ

ليٕت ٔٛاز اِٚيٝ ٔهطفي وٝ يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ٞعيٙٝ ٞاي ٔتغيط تِٛيس ٔي تاقس ٚ ٘مف - 

ٜ اي زض تقييٗ ليٕت تٕاْ قسٜ ٔحهَٛ زاضز . فٕس

ٔٙغمٝ رغطافيايي احساث ٚاحس تٝ ذهٛل اظ ِحاػ زؾتطؾي تٝ ٔٙاتـ تأٔيٗ ٔٙاتـ اِٚيٝ ٚ - 

. واٖ٘ٛ ٞاي ٔهطف ٔحهَٛ، ٞعيٙٝ ٞاي ٔطتٛعٝ ضا تحت تأحيط لطاض ذٛاٞس زاز

٘ٛؿ تىِٙٛٛغي ٔٛضز اؾتفازٜ اظ عطيك تأحيط تط ؾطٔايٝ ٌصاضي، ويفيت ٔحهَٛ تِٛيسي ٚ -

. تط ليٕت فطٚـ ٔحهَٛ ٔإحط ذٛاٞٙس تٛز.. ٔيعاٖ ضايقات ٚ 

ٝ ٞاي ٔتغيط ٚ حاتت تِٛيس ٚ ليٕت -  ٞعيٙٝ ٘يطٚي ا٘ؿا٘ي ٔٛضز ٘ياظ تأحيط ٔؿتميٓ تط ٞعيٙ

. تٕاْ قسٜ ٔحهَٛ زاضز

تٝ ايٗ تطتية وٝ تا . ؽطفيت تِٛيس ٚاحس تط ضٚي ليٕت فطٚـ ٔحهَٛ تأحيط ظيازي زاضز- 

قاٞس واٞف ليٕت تٕاْ « ؾطقىٗ ٕ٘ٛزٖ ٞعيٙٝ ٞاي ؾطتاض»افعايف ؽطفيت تِٛيس اظ عطيك 

. قسٜ ٔحهَٛ ذٛاٞيٓ تٛز

 تا تٛرٝ تٝ ٘ىات فٛق، ليٕت فطٚـ ٔحهَٛ تِٛيس قسٜ، فالٜٚ تط ايٗ وٝ ٔي تايؿت 

ٝ ٞاي تِٛيس ضا تأٔيٗ ٕ٘ايس، تايس زض حسي تاقس وٝ تتٛاٖ ؾٟٕي اظ تاظاض ضا تسؾت آٚضز . ٞعيٙ
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 زالض ٔي تاقس وٝ ايٗ زأٙٝ 5/1-5/3 زض حاَ حاضط ليٕت رٟا٘ي ايٗ ٔازٜ حسٚز 

ٌطيس »زاذّي تا « پٛزض ؾفيس وٙٙسٜ»ليٕت . تؿتٍي تٝ وكٛض تِٛيس وٙٙسٜ ٔحهَٛ زاضز

.  ضياَ ٔي تاقس10000-25000حسٚز « تزاضتي

 

بزرسي هيشاى هػزف پَدر سفيذ وٌٌذُ در اهزيىا ٍ چٌذ وطَر ديگز - 6-2

ٔهطف ٞيپٛوّطيت وّؿيٓ زض عي ؾاِٟاي ٌصقتٝ زض « SRI» عثك ٌعاضـ ؾاظٔاٖ 

. أطيىا تٝ قطح شيُ ٔي تاقس

 

 (ٞعاض تٗ)ٔمساض ؾاَ ضزيف 

1 2000 70 

2 2001 75 

3 2002 82 

4 2003 87 

5 2004 97 

6 2005 120 
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. ٔيعاٖ ٔهطف ايٗ ٔحهَٛ زض ؾايط وكٛضٞا زض رسَٚ شيُ اضائٝ ٔي ٌطزز

 

ٔيعاٖ ٔهطف ٘اْ وكٛض ضزيف 

 (ٞعاضتٗ)

ٔالحؾات 

ٔيالزي    2000-2005ؾاِٟاي  35غاپٗ  1

"       "  15ٞٙسٚؾتاٖ  2

"       "  14قيّي  3

"       "  150وكٛضٞاي اضٚپايي  4

 

در ايزاى « پَدر سفيذ وٌٌذُ»هيشاى هػزف - 6-3

 زضنس اظ ٞيپٛوّطيت وّؿيٓ ٔهطفي زض ايطاٖ رٟت تهفيٝ آب 85 تمطيثاً حسٚز 

قٟطٞا، آب اؾترطٞا ٚ ؾفيس وطزٖ ذٕيط واغص تٝ واض ٔي ضٚز ٚ تميٝ ٔٛضز ٔهطف 

زض رسَٚ شيُ ٔيعاٖ تمطيثي ٔهطف ايٗ ٔحهَٛ زض عي چٙس . ذاٍ٘ي لطاض ٔي ٌيطز

. ؾاَ اضائٝ ٔي قٛز

 

 (تٗ )ٔمساض ٔهطف ؾاَ ضزيف 

1 1381 4500 

2 1382 5300 

3 1383 5800 

4 1384 6100 

5 1385 6700 
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« پَدر سفيذ وٌٌذُ»بزرسي ٍضعيت باسار - 6-4

نٙايـ واغصؾاظي » تا تٛرٝ تٝ تط٘أٝ تٛؾقٝ نٙقتي وكٛض ٚ تٛرٝ ٚيػٜ تٝ رايٍاٜ 

ٚ تٝ فالٜٚ اظ ايٗ ٘ؾط وٝ تايس تٕاْ واضذا٘زات « تٝ فٖٙٛ يه نٙقت اؾتطاتػيىي

تاقٙس وٝ ٔٛضز اذيط « ؾيؿتٓ تهفيٝ آب ٚ فاضالتٟاي نٙقتي»نٙقتي وكٛض ٔزٟع تٝ 

تطاي حفؼ ٔحيظ ظيؿت ٔي تاقس ٕٞٝ اظ رّٕٝ فٛأّي ٔي تاقٙس وٝ ٘ياظ تٝ ٔحهَٛ 

فالٜٚ تط ٔٛاضز فٛق ٚ تا ٞسف تاال . زض وكٛض ضا افعايف ٔي زٞس« پٛزض ؾفيس وٙٙسٜ»

ٜ ٞا اؾتفازٜ اظ  پٛزض »تطزٖ ؾالٔت رأقٝ ٚ رٟت تاوتطي ظزايي ايٗ ؾثعيزات ٚ ٔيٛ

تٝ فّت واضتطز ٔٙاؾة ٚ ظياز زض ايٗ ٔٛاضز، تاظاض تؿياض ٔٙاؾثي پيسا « ؾفيس وٙٙسٜ

چٙيٗ ٚاحسي زاضاي « احساث»ذٛاٞس وطز ٚ تٙؾط ٔي ضؾس وٝ ؾيط  نقٛزي ٔهطف آٖ، 

. ٔٙاؾثي تاقس« تٛريٝ التهازي»
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 هطالعات فٌي ٍ هٌْذسي طزح .فصل سَم

 بزرسي رٍش ّاي تَليذ هحصَل -1

 شزح كاهل فزآيٌذ تَليذ -2

ُ ّاي كٌتزل كيفيت -3 ُ ّا، هزاحل ٍ شيَ  بزرسي ايستگا

 بزآٍرد ظزفيت ٍ بزًاهِ تَليذ سالياًِ -4

  .آشٌايي با هاشيي آالت تَليذ، تجْيشات ٍ تاسيسات عوَهي -5

 بزآٍرد اًزصي هَردًياس طزح -6

 بزآٍرد سهيي، ساختواى ّاي تَليذي ٍ غيز تَليذي -7

 بزآٍرد ًيزٍي اًساًي هَرد ًياس -8

 بزآٍرد هَاد اٍليِ هَرد ًياس طزح -9

 بزًاهِ سهاى بٌذي اجزاي طزح -10

 پيشٌْاد هحل اجزاي طزح -11
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بزرسي رٍش ّاي تَليذ هحػَل - 1

ٔمسٔٝ - 1-1

 ا٘تراب ٔٙاؾة تطيٗ فطايٙس رٟت تِٛيس يه ٔازٜ ٚ ضٚـ ٞاي وٙتطَ ويفيت 

ٗ آالت ٔٛضز ٘ياظ ذظ  ٔحهٛالت تِٛيسي ٚ تطآٚضزٞاي فٙي زض اضتثاط تا تزٟيعات ٚ ٔاقي

تِٛيس، ؽطفيت ٚ ٔيعاٖ تِٛيس ٔازٜ ٔٛضز ٘ؾط اظ فٛأُ ٟٔٓ زض ا٘زاْ يه فطايٙس ٔي تاقس وٝ 

. تأحيطات ٔؿتميٕي زض ليٕت فطٚـ ٚ ٘ح٠ٛ اضظياتي زض ضلاتت تا زيٍط تِٛيس وٙٙسٌاٖ زاضز

 

ارسيابي رٍش ّاي هختلف تَليذ - 1-2

تط ضٚي زٚ ٔٛضٛؿ « پٛزض ؾفيس وٙٙسٜ» تحميمات ٚ پيكطفت ٞاي اذيط تطاي تِٛيس 

. ٔتٕطوع ٔي تاقس

 تٝ واض تطزٖ حسالُ وّؿيٓ وّطيس 

 تاظياتي ؾسيٓ وّطيس تا ويفيت تاال فمظ حاٚي ٔمساض وٕي ٞيپٛوّطيت تاقس وٝ چٙيٗ ٕ٘ىي 

. ٔي تٛا٘س زض ٚاحسٞاي اِىتطِٚيع رٟت تِٛيس ؾسيٓ ٞيسضٚوؿيس تٝ واض ضٚز

ٔازض وٝ اظ ٔطحّٝ رساؾاظي رأس تسؾت ٔي آيس ٔي تٛا٘س « ويّٛض»فالٜٚ تط آٖ رطياٖ 

. تطٌكت زازٜ قٛز ٚ تاظزٞي ٔحهَٛ ضا اظزياز تركس

زٚ فطايٙس پيٛؾتٝ اتساؿ ٕ٘ٛزٜ وٝ ٔكتُٕ تط زٚ ٔطحّٝ  (غاپٗ)زض ايٗ ذهٛل قطوت ؾٛزا 

. وّطظ٘ي رساٌا٘ٝ ٔي تاقس

 زضنس ٚظ٘ي ٘ؿثت تٝ 500 زض فطايٙس اَٚ ٔحَّٛ غّيؾي اظ ؾٛز تيف اظ :فزايٌذ اٍل. لف

ٔرّٛط حاٚي . اضافٝ ٔي قٛز« وّطيٙاؾيٖٛ»ويّٛض ٔازض تاظٌكتي اظ ٔطحّٝ زْٚ 
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ٞيسضٚوؿيس ؾسيٓ، وّؿيٓ ٞيپٛوّطيت ٚ ؾسيٓ وّطيس، وّطيس تّٛض اظ ٔرّٛط رسا قسٜ زض 

تا « قيط آٞه»حاِي وٝ ويّٛض ٔازض تٝ ٔطحّٝ زْٚ وّطيٙاؾيٖٛ ضفتٝ ٚ زض آ٘زا تٝ ٕٞطاٜ 

« ٞيپٛوّطيت وّؿيٓ»زض ايٗ ٔطحّٝ تّٛضٞاي .  زضنس وّطظ٘ي ٔي ٌطزز35غّؾت ٚظيٗ 

تكىيُ ٔي قٛز ٚ ٔحهَٛ تهٛضت رأس زض ايٗ ٔطحّٝ اظ زٚغاب رسا قسٜ ٚ ويّٛض ٔازض 

. تٝ ٔطحّٝ اَٚ وّطيٙاؾيٖٛ تطٌكت زازٜ ٔي قٛز

ايٗ فطايٙس قثيٝ فطايٙس اَٚ اؾت فمظ تا ايٗ تفاٚت وٝ زٚغاب ذطٚري اظ : ، فزآيٌذ دٍم(ب

رطياٖ . ٔطحّٝ زْٚ وّطيٙاؾيٖٛ تٛؾيُٟ يه ٞيسضٚؾيىّٖٛ تٝ زٚ رطياٖ تمؿيٓ ٔي قٛز

ٔايـ . تااليي ٚاضز ؾا٘تطيفٛغ قسٜ ٚ وّؿيٓ ٞيپٛوّطيت تهٛضت ويه ٔطعٛب رسا ٔي ٌطزز

زض . حانُ تٝ ٕٞطاٜ رطياٖ پاييٗ ٞيسضٚؾيىّٖٛ تٝ ٔطحّٝ اَٚ وّطيٙاؾيٖٛ اضؾاَ ٔي قٛز

تٝ حثت ضؾيسٜ يه فطآيٙس « اُِٚيٗ»تٙاْ قطوت « تيٙت»فطآيٙس زيٍطي وٝ تحت يه ٌعاضـ 

ٔساْٚ تا ؾٝ ٔطحّٝ وّطيٙاؾيٖٛ پيكٟٙاز قسٜ اؾت وٝ زض آٖ زٚغاب آٞه اتتسا زض وّطيت ٚ 

ايٗ ٔحَّٛ ؾپؽ زض تا٘ه اذتالط تا ٔحَّٛ تطٌكتي ؾسيٓ . وّؿيٓ وّطيس رسا ٔي ٌطزز

تٝ فالٜٚ زض . ٞيپٛوّطيت ٚ ؾسيٓ وّطيت وٝ اظ رسا وٙٙسٜ ٕ٘ه تسؾت آٔسٜ ٔرّٛط ٔي قٛز

قأُ وّؿيٓ ٞيپٛوّطيت ٚ )ايٗ تا٘ه، زٚغاب آٞه حانُ اظ ٔطحّٝ رسا وٙٙسٜ آٞه ٚ ِيىٛض 

ٔرّٛط . ٘يعٚاضز ٔي قٛز« وّؿيٓ ٞيپٛوّطيت»ؾسيٓ وّطيس حانُ اظ ٔطحّٝ رساؾاظي ويه 

حانُ زض ٔطحّٝ زْٚ وطتٙاؾيٖٛ وّطظ٘ي قسٜ ٚ زض ايٙزا وّؿيٓ ٞيسضٚوؿيس ٚ وّؿيٓ 

وّطيس تٝ وّؿيٓ ٞيپٛوّطيت تثسيُ ٔي قٛز وٝ ايٗ فُٕ تٛؾيّٝ وّطيٙاؾيٖٛ ٚ قىؿت 

تّٛضٞاي ٞيپٛوّطيت وّؿيٓ ٚ وّطيس ؾسيٓ . ٔضافف تا ؾسيٓ ٞيپٛوّطيت نٛضت ٔي ٌيطز

رٟت . تهٛضت ويه ٔطعٛب اظ رطياٖ ذطٚري ٔطحّٝ زْٚ وّطيٙاؾيٖٛ رسا ٔي قٛز
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تركي اظ ِيىٛض حانُ اظ . زؾتياتي تٝ ٔحهَٛ ٟ٘ايي ايٗ ويه ٔطعٛب ذكه ٔي ٌطزز

رساؾاظي ويه تٝ تا٘ه اذتالط تطٌكت زازٜ ٚ تميٝ زض ضاوتٛض ؾٛزظ٘ي رٟت تثسيُ 

آٞه زض رساوٙٙسٜ آٞه رسا قسٜ تٝ تا٘ه . ٕ٘ه ٞاي وّؿيٓ تٝ آٞه، ؾٛزظ٘ي ٔي ٌطزز

ِيىٛض ٔازض حانُ اظ ٔطحّٝ رساؾاظي آٞه زض رسا وٙٙسٜ آٞه رسا . اذتالط اضافٝ ٔي قٛز

ِيىٛض ٔازض حانُ اظ ٔطحّٝ رساؾاظي آٞه وٝ قأُ . قسٜ تٝ تا٘ه اذتالط اضافٝ ٔي قٛز

ٞيپٛوّطيت ؾسيٓ ٚ وّطيس ؾسيٓ ٚ ؾٛز اضافي اؾت تا ٔمساض تيكتطي اظ ؾٛز ٔرّٛط 

ٚ تٝ ٔٙؾٛض تِٛيس ؾسيٓ ٞيپٛوّطيت ٚ ؾسيٓ وّطيس، وّطيٙٝ ٔي قٛز ٚ تقساً . ٔي ٌطزز

ِيىٛض . وطيؿتاِيعٜ قسٜ ٚ تٝ فٙٛاٖ يه ٔحهَٛ را٘ثي زض رسا وٙٙسٜ ٕ٘ه رسا ٔي ٌطزز

. تسؾت آٔسٜ زض ايٗ ٔطحّٝ تٝ تا٘ه اذتالط تطٌكت زازٜ ٔي قٛز

تٝ حثت ضؾيسٜ وّؿيٓ «  Toa Gosei» زض فطآيٙس زيٍطي وٝ تٙاْ قطوت تٛاٌٛؾي 

زض ايٗ فطايٙس . ٞيپٛوّطيت تا ٚاوٙف تيٗ وّؿيٓ وّطيس ٚ ؾسيٓ ٞيپٛوّطيت تسؾت ٔي آيس

 زضرٝ ؾا٘تيٍطاز تٙؾيٓ قسٜ ٚ تطاي رٌّٛيطي اظ تزعيٝ ٞيپٛوّطيت 10-30زٔاي ٚاوٙف تيٗ 

. اظ تاال ضفتٗ زضرٝ حطاضت ارتٙاب ٔي ٌطزز

 ٔيّي ٔتط ريٜٛ تطاي ا٘زاْ ٚاوٙف پيكٟٙاز قسٜ 15-25فكاض واٞف يافتٝ « اُِٚيٗ»زض ضٚـ 

تطاي زؾتياتي تٝ چٙيٗ . تٙاتطايٗ ٌطٔاي ٚاوٙف تهٛضت تثريط آب تٝ تيطٖٚ ٞسايت ٔي قٛز

أطي وّطيٙاتٛض عٛضي عطاحي ٔي ٌطزز وٝ زض تاالي آٖ يه ٔٙغمٝ رٟت تثريط آب ٚرٛز 

. زاقتٝ تاقس

 فٛت وٝ زض تاال تٝ 25 يه تطد ٘عِٚي ٚ يه تطد نقٛز ٞط يه تٝ اضتفاؿ حسالُ 

زض تاال ايٗ زٚ تطد ٘عَٚ وّط اظ . يىسيٍط ٔتهُ قسٜ ا٘س، تطاي وّطيٙاتٛض پيف تيٙي قسٜ اؾت
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وّط زض رايي تعضيك ٔي قٛز وٝ فكاض . عطيك تقسازي ٘اظَ تٝ زضٖٚ ٔرّٛط تعضيك ٔي ٌطزز

رطيا٘ي اظ ٔرّٛط ٚاوٙف اظ تطد نقٛز ٔٙكقة . زض آٖ ٘احيٝ اظ تطد، تاالتط اظ اتٕؿفط اؾت

تٝ ايٗ تطتية ٌطٔاي ايزاز قسٜ زض عي وّطيٙاؾيٖٛ زض تطد زض لؿٕت تثريط رصب . ٔي ٌطزز

فالٜٚ تط ايٗ پيكٟٙاز قسٜ وٝ وّط ٔايـ تٝ فٙٛاٖ راشب تركي اظ حطاضت . آب ٔي ٌطزز

تطاي اعٕيٙاٖ اظ تىٕيُ فُٕ وّطيٙاؾيٖٛ اتقاز زؾتٍاٜ عٛضي . تِٛيسي ٘يع تٝ واض ضٚز

 زليمٝ تطاي رطياٖ ذٛضان تأٔيٗ قسٜ ٚ حسالُ ؾٝ 45-60عطاحي ٔي ٌطزز وٝ ظٔاٖ تٛلف 

 زليمٝ 1-2ظٔاٖ الظْ رٟت چطذف ٔرّٛط ٚاوٙف . ؾافت زض حاِت وّطيٙاؾيٖٛ آٞه تاقس

اؾت زض نٛضتي وٝ ظٔاٖ الظْ تطاي وّط تيٗ زٚ ٘مغٝ يقٙي رايي وٝ ٚاضز ٔي قٛز ٚ 

ٝ اي وٝ ٔرّٛط ٚاوٙف ٔٙكقة ٔي ٌطزز حسٚز   حا٘يٝ اؾت ٚ ايٗ ٔٛضٛفي اؾت وٝ 20٘مغ

. ٘ياظ تٝ زلت ٚ تٛرٝ وافي زاضز

ٜ ٌيطي   ٚ يا پتا٘ؿيُ احياء ٔكاتٝ آ٘چٝ زض فطآيٙس pHٚاوٙف وّط ٚ لّيا تط پايٝ  ا٘ساظ

پتا٘ؿيُ احياء تٝ ؾثة . لثّي زض ٔٛضز وٙتطَ ؾسيٓ وّطيت تياٖ قس تحت وٙتطَ لطاض ٔي ٌيطز

: ٚاوٙف ظيط ايزاز ٔي قٛز
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ٔقٕٛالً فأُ ا٘ساظٜ ٌيطي تٝ زؾتٍاٜ وٙتطَ وٙٙسٜ ٚنُ اؾت وٝ ٔي تٛا٘س قست رطياٖ وّط 

. ٚ يا ؾٛز ضا تٙؾيٓ ٕ٘ايس

.  ٔي قٛز5/6-5/10 ٔرّٛط ٚاوٙف زض زأٙٝ pH ٔمساض لّياء اضافي تافج پايساضي 
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 زضنس ٌعاضـ قسٜ 97-98« ؾٛزا غاپٗ» زضرٝ وّطيٙاؾيٖٛ لّيا زض ٌعاضـ قطوت 

 ٔحاؾثٝ ٌطزيسٜ SRIوٝ تٛؾظ ٔإؾؿٝ « پتٙت ٞاي قطوت اُِيٗ»زض نٛضتي وٝ تطٔثٙاي 

.  زضنس ٔي تاقس99اؾت ايٗ ٔمساض حتي تيف اظ 

ٔي تاقس ايٗ فُٕ وّطيٙاؾيٖٛ زض يه  « Hassen clverL»  زض فطآيٙس زيٍطي وٝ تٙاْ 

ؾطي اؾتٛا٘ٝ ٞاي چس٘ي ا٘زاْ ٔي قٛز وٝ زض آٟ٘ا آٞه ٚ وّط تهٛضت ٔتماتُ ٚاضز ٔي 

ٝ ا٘س ٚ زض زضٖٚ آٟ٘ا تيغٝ ٞاي زٚاض . ٌطز٘س ايٗ اؾتٛا٘ٝ ٞا تهٛضت افمي ضٚي ٞٓ لطاض ٌطفت

آٞه اظ ا٘تٟاي فٛلا٘ي . ٘هة قسٜ اؾت وٝ ٞٓ اذتالط ٚ ٞٓ ضا٘سٖ ٔٛاز ضا تٝ فٟسٜ زاض٘س

تا چطذف تيغٝ ٞا فُٕ . اؾتٛا٘ٝ ٞا ٚ ٌاظ وّط اظ ا٘تٟاي تحتا٘ي ٚاضز ؾيؿتٓ ٔي ٌطز٘س

ؾپؽ آٞه وّطٜ قسٜ اظ پاييٗ ترّيٝ . اذتالط وأُ تيٗ آٞه ٚ وّط نٛضت ٔي ٌيطز

. وّط ٚاوٙف ٘ىطزٜ زٚتاضٜ تٝ ؾيؿتٓ تعضيك ٔي ٌطزز. ٔي ٌطزز

 حثت قسٜ اؾت آٞه ٔطزٜ تط ضٚي وف يه (Backmann) زض فطآيٙس زيٍطي وٝ تٙاْ 

زض ٘تيزٝ ايٗ . ٔحفؾٝ ؾطتي پرف قسٜ  ٚ وّط ضليك قسٜ اظ زضٖٚ ٔحفؾٝ فثٛض ٔي ٕ٘ايس

ايٗ ٚاوٙف زض ٔطاحُ ٘رؿتيٗ ذٛز ؾطيـ تٛزٜ . تكىيُ ٔي ٌطزز« پٛزض ؾفيس وٙٙسٜ»فُٕ 

 ؾافت تىٕيُ 12-14ِٚي تٝ تسضيذ تٝ وٙسي ٔي ٌطايس، تغٛضي وٝ رصب وّط زض ٔست 

. اؾتفازٜ اظ ايٗ ضٚـ ٍٞٙأي ٔٙاؾة اؾت وٝ تٝ ٌاظ وّط ذاِم زؾتطؾي تاقس. ٔي ٌطزز

 

ضزح واهل فزآيٌذ تَليذ - 2

ـ ٞا رٟت تِٛيس تؿياض ظياز   تا تٛرٝ تٝ ٔيعاٖ تِٛيس، غيط اظ زٚ ضٚـ اذيط تميٝ ضٚ

ايٗ ٔازٜ تا ضٚـ فٕستاً پيٛؾتٝ لاتُ ارطا ٔي تاقٙس وٝ تٝ فّت پيچيسٌي تقضي اظ تزٟيعات 
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تٝ « Hssencleve»تٟط نٛضت ضٚـ . آٖ أىاٖ تطپايي آٟ٘ا تا ٔكىالتي ٕٞطاٜ ذٛاٞس تٛز

فّت ؾازٌي تزٟيعات وٝ غاِثاً أىاٖ ؾاذت آٟ٘ا ضا تٝ ضاحتي زض زاذُ وكٛض ٔيؿط اؾت ٚ 

تمطيثاً اظ ٔراظٖ ٔقِٕٛي تكىيُ يافتٝ اؾت تٝ فٙٛاٖ فطآيٙس ٔٙاؾة ٚ تٟيٙٝ ا٘تراب ٔي ٌطزز 

ايٗ فطايٙس زض ايٗ لؿٕت ٔٛضز . وٝ تا ؾغح تِٛيس ٔٛضز ٘ؾط ايٗ عطح تٛافك وأُ زاضز

. تطضؾي زليك تط لطاض ٔي ٌيطز

 آٞه تهٛضت پٛزض تٛؾظ يه تؿٕٝ ٘ماِٝ ٚاضز ٔرع٘ي اظ رٙؽ اؾتيُ ٔي ٌطزز وٝ 

زض احٙاي ٚضٚز آٞه تٝ . ايٗ ٔرعٖ ٔزٟع تٝ ٕٞعٖ ٚ تيغٝ تطاقٙسٜ رساضٜ ٔرعٖ ٔي تاقس

تِٛيس « آٞه ٔطزٜ»ٔرعٖ، آب ٘يع تا زتي ٔكرم ٚ الظْ ٚاضز آٖ قسٜ ٚ زض احط ٞٓ ذٛضزٖ 

زضيچٝ ٔرعٖ ضا پؽ اظ پاياٖ فُٕ وكتٗ آٞه تاظ ٔي ٕ٘ايٙس ٚ ٔحهَٛ حانُ اظ . ٔي قٛز

ايٗ . ايٗ لؿٕت ضٚي تؿٕٝ ٘ماِٝ اي ضؾرتٝ قسٜ ٚ ٚاضز اؾتٛا٘ٝ ٞاي افمي وّطظ٘ي ٔي ٌطزز

 ٔتط تكىيُ قسٜ وٝ ٞط L=3 ٔتط ٚ D=8/0ؾيؿتٓ اظ ؾٝ اؾتٛا٘ٝ افمي اؾتيُ تا اتقاز 

اؾتٛا٘ٝ ٔزٟع تٝ ؾيؿتٓ ٕٞعٖ پاضٚيي ٚ ؾيؿتٓ ضا٘ف ٔي تاقس ٚ ٌاظ وّط ٘يع تا رطياٖ 

فُٕ انّي . ٔتماتُ تا آٞه ٚاضز ٚاوٙف ٔي ٌطزز ٚ فُٕ وّطيٙاؾيٖٛ نٛضت ٔي ٌيطز

. ٕٞعٖ پاضٚيي زض ٔقطو تيكتط لطاض زازٖ آٞه وكتٝ قسٜ تا وّط ٔي تاقس

 ايٗ فُٕ آٖ لسض ازأٝ ٔي ياتس تا اظ وأُ تٛزٖ ٚاوٙف اعٕيٙاٖ حانُ ٌطزز وٝ ايٗ 

فُٕ تٛؾظ يه فكاضؾٙذ نٛضت ٔي ٌيطز ٚ ٔىا٘يعْ وّطظ٘ي زض ايٗ زؾتٍاٟٞا تسيٗ 

نٛضت اتفاق ٔي افتس وٝ وّط اظ پاييٗ تطيٗ لؿٕت اؾتٛا٘ٝ ٚاضز آٖ قسٜ ٚ اظ تاال ذاضد ٔي 

ٌطزز ٚ زٚتاضٜ وّط اضافٝ تٝ ؾيؿتٓ تطٔي ٌطزز تا تسيٗ عطيك تا ؾيىُ وّطظ٘ي فّٕيات 

وٕثٛز وّط ٘يع زض  (وّطي وٝ ٚاضز ٚاوٙف ٘كسٜ اظ ؾيؿتٓ تطٌكت زازٜ ٔي قٛز)وأُ ٌطزز 
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ٞط ِحؾٝ وٝ اظ ٚاوٙف تا آٞه ٔطزٜ تٛرٛز ٔي آيس تٛؾظ ٔراظٖ ٔحتٛي ٌاظ وّط تأٔيٗ 

. ٔي ٌطزز

: ٚاوٙف ٞاي ا٘زاْ قسٜ زض ٔطحّٝ اَٚ ٚ زْٚ ايٗ فطايٙس تٝ قطح شيُ اؾت

 

22   (آٞه ٔطزٜ) )(oHCaoHCao 
 

oHOoclCaclcloHca«   پٛزض ؾفيس وٙٙسٜ» 2122
2

1
)()(   

 

اظ پاييٗ اؾتٛا٘ٝ ذاضد ٔي ٌطزز ٚ « پٛزض ؾفيس تِٛيس قسٜ»پؽ اظ اتٕاْ ٚاوٙف 

تٛؾظ يه تؿٕٝ ٘ماِٝ ٚاضز ؾيؿتٓ آؾياب ٚ غطتاَ ٔي ٌطزز ٚ پؽ اظ زا٘ٝ تٙسي زض ٔراظٖ 

ٝ تٙسي ٚاضز ٔي ٌطزز ٚ زض ايٗ لؿٕت زض ويؿٝ ٞاي   50رٕـ آٚضي ٚ ؾپؽ تٝ لؿٕت تؿت

ويٌّٛطٔي تؿتٝ تٙسي قسٜ ٚ رٟت فطضٝ تٝ تاظاض ٔهطف تٝ لؿٕت ا٘ثاض ٔحهَٛ 

. فطؾتازٜ ٔي قٛز

. تهٛضت قٕاتيه زض شيُ اضائٝ ٔي قٛز« تِٛيس پٛزض ؾفيس وٙٙسٜ»ضٚـ 
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« پٛزض ؾفيس وٙٙسٜ»ضٚـ تِٛيس * 

 

بزرسي ايستگاّْا، هزاحل ٍ ضيَُ ّاي وٌتزل ويفيت - 3

.  ضقس ٚتىأُ نٙايـ تا حسٚز ظيازي ٔطٖٞٛ ضلاتت تيٗ ٚاحسٞاي نٙقتي ٔي تاقس

زض ايٗ ضاؾتا ٞط ٚاحس نٙقتي تا افعايف ويفيت ٔحهٛالت ذٛز ؾقي زض وؿة ؾٟٓ 

تيكتطي اظ تاظاض ضا زاضز ٚ ايٗ ضٚ٘س تٝ ٔطٚض ظٔاٖ تافج تٟثٛز ويفيت ٔحهٛالت ٚ زض 

 آب

 اوبار آٌك مخشن كشته آٌك استُاوً كلزسوي

 استُاوً كلزسوي

 مخشن كلز

 استُاوً كلزسوي

ً بىذي آسياب َ غزبال پُدرسفيذكىىذي  بست

 جٍت اوبارش
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وٙتطَ ويفيت رٟت تقييٗ نحت ٔحهَٛ . ٘تيزٝ ضقس ويفي رٛأـ نٙقتي قسٜ اؾت

ايٗ فّٕيات ؾثة . تِٛيسي، ٔغاتك ٔكرهات فٙي تقييٗ قسٜ تطاي ٔحهَٛ ا٘زاْ ٔي ٌيطز

ٔي ٌطزز تا ضٕٗ رٌّٛيطي اظ تِٛيس ٔحهٛالت ٔقيٛب، اظ ٞسض ضفتٗ ؾطٔايٝ ٞا رٌّٛيطي 

. تٝ فُٕ آٔسٜ ٚ ليٕت تٕاْ قسٜ ٔحهَٛ واٞف ياتس

:  تٝ عَٛ وّي اٞساف وٙتطَ ويفيت ضا ٔي تٛاٖ تٝ نٛضت ظيط ذالنٝ وطز

  ٜحفؼ اؾتا٘ساضزٞاي تقييٗ قس

 تكريم ٚ تٟثٛز ا٘حطافات زض فطايٙس تِٛيس 

 تكريم ٚ تٟثٛز ٔحهٛالت ذاضد اظ اؾتا٘ساضز 

 اضظياتي واضايي افطاز ٚ ٚاحسٞا 

تٝ فثاضت زيٍط ٔي تٛاٖ ٌفت وٙتطَ ويفيت فثاضت اؾت اظ اعٕيٙاٖ اظ تٟيٝ ٚ تِٛيس 

واال ٚ ذسٔات تطعثك اؾتا٘ساضزٞاي تقييٗ قسٜ ٚ تاظضؾي تٝ فٙٛاٖ يىي اظ ارعاء 

رسايي ٘اپصيط وٙتطَ ويفيت تٝ ٔٙؾٛض قٙاذت فيٛب ٚ تٟيٝ اعالفات ٔٛضز ٘ياظ تطاي 

ٔطاحُ تاظضؾي وّي . ؾيؿتٓ وٙتطَ ويفي زض ٕٞٝ ٚاحسٞاي نٙقتي ا٘زاْ ٔي ٌيطز

: تا تٛرٝ تٝ ٚضقيت ٞط نٙقت تٝ تطتية شيُ ٔي تاقٙس

  ٝزض ٔطحّٝ تحٛيُ ٔٛاز اِٚي

 زض ٔطحّٝ آغاظ تِٛيس 

 ٝٙلثُ اظ آغاظ فّٕيات پطٞعي 

 لثُ اظ قطٚؿ فّٕيات غيطلاتُ تاظٌكت 

 پيف اظ آغاظ فّٕياتي وٝ ؾثة پٛقيسٜ قسٖ فيٛب ٔي ٌطزز. 
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 زض ٔطحّٝ پايا٘ي واض 

ٞط يه اظ ٔطحُ تاظضؾي فٛق ٕٔىٗ اؾت زض ٔحُ فّٕيات يا آظٔايكٍاٜ ا٘زاْ 

زض ايٗ ٚاحس تِٛيس تا تٛرٝ تٝ ٚيػٌي ٞاي ايٗ نٙقت ٞط يه اظ ٔطاحُ ضطٚضي . ٔي ٌيطز

. وٙتطَ ويفي ٚ ٔحُ ا٘زاْ آٟ٘ا تغييط ذٛاٞس قس

 

 ايستگاُ وٌتزل ويفيت هَاد اٍليِ (الف

 رٟت ضؾيسٖ تٝ يه ٔحهَٛ تِٛيسي ٔٙاؾة ٚ ٔغاتك اؾتا٘ساضز زض زضرٝ اَٚ، الظْ 

ٔٛاز اِٚيٝ لثُ اظ ٚضٚز تٝ . اؾت وٝ ٔٛاز اِٚيٝ ٔٛضز اؾتفازٜ اظ رٙؽ ٔطغٛب تاقٙس

واضذا٘ٝ رٟت تطضؾي ٚيػٌي ٞاي الظْ ٚ ٕٞچٙيٗ زض اتتساي ذظ تِٛيس رٟت اعٕيٙاٖ اظ 

ٝ تٙسي . ذهٛنيات ٔٛضز ٘ؾط، تطضؾي ٔي قٛ٘س زضنس ذّٛل، قىُ ؽاٞطي ٚ ٘ٛؿ تؿت

. ايٗ ٔٛاز اظ رّٕٝ ٔٛاضزي اؾت وٝ ٔٛضز وٙتطَ لطاض ٔي ٌيط٘س

 

ايستگاُ وٌتزل ويفيت هحػَل حيي تَليذ  (ب

ـ ٞاي تِٛيس آٖ ٔٛضز وٙتطَ لطاض   زض ايٗ ايؿتٍاٜ ٔحهَٛ حيٗ فطايٙس ٚ ضٚ

. زض ايٗ ايؿتٍاٜ ظٔاٖ ٚ زٔاي ٚاوٙف ٚ ٔيعاٖ ضايقات ٔٛضز وٙتطَ لطاض ٔي ٌيط٘س. ٔي ٌيط٘س

 

ايستگاُ وٌتزل ويفيت هحػَل ًْايي  (ج

َ ٞاي شيُ زض ٔٛضز آٖ ا٘زاْ ٔي قٛز .  ٔحهَٛ تِٛيسي لثُ اظ ا٘ثاضـ وٙتط

  زا٘ٝ تٙسي ٔحهَٛ تِٛيسي
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 تٙسي ٝ  ٘ٛؿ تؿت

 زضنس ذّٛل 

 قىُ ؽاٞطي 

 

بزآٍرد ظزفيت ٍ بزًاهِ تَليذ سالياًِ - 3

بزآٍرد ظزفيت - 3-1

 ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ؽطفيت ٚ تط٘أٝ تِٛيس ٔٙاؾة تطاي ٚاحسٞاي نٙقتي فالٜٚ تط 

ٜ تطزاضي تٟيٙٝ اظ ؾطٔايٝ ٌصاضي ا٘زاْ قسٜ فأّي زض رٟت وؿة تيكتطيٗ ؾٛز ٕٔىٗ  تٟط

. ذٛاٞس تٛز

 ٘ؾط تٝ ايٗ وٝ احساث ٚ ضاٜ ا٘ساظي ٚاحسٞاي تِٛيسي ٔؿتّعْ ؾطٔايٝ ٌصاضي اِٚيٝ اي 

اؾت وٝ زض تقضي ٔٛاضز تمطيثاً حاتت اؾت ِصا ا٘تراب ؽطفيت ٞاي ذيّي وٓ، ؾٛزآٚضي ٚ 

فالٜٚ تطآٖ زض نٙايـ وٛچه ا٘تراب . التهازي تٛزٖ عطح ضا غيط ٕٔىٗ ٔي ؾاظز

ٝ ٌصاضي تااليي ٔي وٙس وٝ زض آٖ  ؽطفيت ٞاي تاال، ؾطٔايٝ ٌصاض ضا ٔزثٛض تٝ تأٔيٗ ؾطٔاي

ِصا . نٛضت عطح ٔٛضز ٘ؾط اظ چٟاضچٛب ٔغاِقات نٙايـ وٛچه ٚ احساث آٖ فطاتط ٔي ضٚز

زض ايٗ ترف تا تٛرٝ تٝ تطضؾي تاظاض، قٙاذت واٖ٘ٛ ٞاي ٔهطف، ٘ياظٞاي زاذّي، أىاٖ 

. ؽطفيت عطح تقييٗ ٔي ٌطزز... نازضات ٚ 

ٗ آالت، ؽطفيت ايٗ عطح   تا زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٔٛاضز فٛق ٚ ٕٞچٙيٗ ؽطفيت تِٛيس ٔاقي

.  تٗ زض ؾاَ تطآٚضز ٔي ٌطزز2700
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بزًاهِ تَليذ ساالًِ ٍ ضزايط عولىزد ٍاحذ - 4-2

 اوخط نٙايـ زض ؾاَ ٞاي اِٚيٝ احساث زاضاي ٔكىالت فٙي، زاذّي، تاظاضياتي ٚضٚز تٝ 

 زضنس ؽطفيت 80تٙاتطايٗ، ايٗ عطح ٞا ٔقٕٛالً زض ؾاَ اَٚ تا . نحٙٝ ضلاتت ٔي تاقٙس

 زضنس تٝ تِٛيس ذٛاٞٙس 100 زضنس ٚ اظ ؾاَ ؾْٛ تٝ تقس تا ؽطفيت 90اؾٕي، ؾاَ زْٚ تا 

.  پطزاذت

 تاال تٛزٖ ٞعيٙٝ ٞاي ٔتغيط تِٛيس، ٔكىالت ٘اقي اظ ٔسيطيت ٚاحسٞاي چٙس قيفتي ٚ 

 ارتٕافي ٘اقي اظ وٛچه تٛزٖ ٚاحسٞاي تِٛيسي ٔٛاضزي ٞؿتٙس وٝ زض –ٔكىالت فطٍٞٙي 

اظ ؾٛي زيٍط تٕايُ تٝ اؾتفازٜ تيكتط اظ . تٕايُ تٝ واٞف قيفت ٞاي واضي ٔإحط٘س

ٝ ٌصاضي حاتت، ٔكىالت ٘اقي اظ  ٝ ٌصاضي ا٘زاْ قسٜ، تٛا٘ايي افعيف ؽطفيت تا ؾطٔاي ؾطٔاي

فّٕىطز ٘اپيٛؾتٝ ذظ تِٛيس ظٔاٖ ٞاي تّف قسٜ زض ضاٜ ا٘ساظي ذظ تِٛيس اظ رّٕٝ ٔٛاضزي 

. ٞؿتٙس وٝ زض افعايف قيفت ٞاي واضي زذيُ ٔي تاقٙس

َ ٞاي آتي ايٗ   تا زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٔٛاضز فٛق، فّٕىطز ٚ تط٘أٝ تِٛيس ؾاِيا٘ٝ ٚ ؾا

: ٚاحس تٝ قطح شيُ اؾت

 

 

 

 

 ضٚظ زض ؾاَ 300              :تقسا ضٚظ واضي  *

 ٘ٛتت 2     :تقساز٘ٛتت واضي *

 ؾافت 8   :ؾافت واضي ٞط ٘ٛتت *
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 آضٌايي با هاضيي آالت تَليذ، تجْيشات ٍ تأسيسات عوَهي -5

 آضٌايي با هاضيي آالت تَليذ-5-1

ٗ آالت ٚ زؾتٍاٟٞاي ٔٙاؾة اظ اؾاؾي تطيٗ اضواٖ   تٝ واض ٌيطي ٔاقي

ٗ آالت ٔٙاؾة ٔي تٛا٘س زض  عطاحي ٚاحسٞاي نٙقتي ٔي تاقس چطا وٝ ا٘تراب ٔاقي

  .تٟثٛز ويفيت ٔحهَٛ ٚ تٟيٙٝ ؾاظي ؾطٔايٝ ٌصاضي ٘مف ٔإحطي زاقتٝ تاقس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقساز ٘اْ ٔاقيٗ آالت ضزيف 

 1ٔرعٖ اذتالط آب ٚ آٞه  1

 3اؾتٛا٘ٝ ٞاي افمي  2

 1آؾياب ٚ غطتاَ  3

 2تؿٕٝ ٘ماِٝ  4

 2ٔرعٖ رٕـ آٚضي  5

يىؿطي وأُ ٔراظٖ ٍٟ٘ساضي ٌاظ وّط  6

 1پط وٗ  7

ٝ تٙسي ٚ زٚذت ويؿٝ ٞا  8 ٗ تؿت  1ٔاقي
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 ًمطِ استمزارا هاضيي آالت-5-2

تا تٛرٝ تٝ فطآيٙس تِٛيس ٔحهَٛ ٚ تٛاِي فّٕيات ٔٛضز ٘ياظ الظْ اؾت ضٚاتظ  

ٗ ٞا زض واضٌاٜ ٔؿتمط قٛ٘س ٔاقيٗ تا ضفايت  .االت تطضؾي قٛز ٚ تطاؾاؼ ايٗ ضٚاتظ، ٔاقي

ٗ آالت »ٔٛاضز فٛق ٚ عثك انَٛ ٟٔٙسؾي، تٝ قطح شيُ اضائٝ ايٗ عطح  «٘مكٝ اؾتمطاض ٔاقي

 .ٔي قٛز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔرعٖ اذتالط آب ٚ آٞه - 2ٔرعٖ وّط     - 1

آؾياب ٚ غطتاَ - 4اؾتٛا٘ٝ ٞاي وّطظ٘ي   - 3

 تؿتٝ تٙسي- 5

 

4 2 

 

3 

5 1 
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 ًمطِ جزياى هَاد-5-3

ٗ آالت، ٕ٘ٛزاض   تا تٛرٝ تٝ ضٚ٘س تِٛيس ٚ تٛاِي فّٕيات ٚ ٘مكٝ اؾتمطاض ٔاقي

. رطياٖ ٌطزـ ٔٛاز زض ؾغح واضٌاٜ تٝ قطح شيُ ٔكرم قسٜ اؾت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٘مكٝ رطياٖ ٔٛاز* 

     

 مُاد اَليً

 مخشن اختالط آب َ آٌك

 باسرسي

 كلزسوي

 كلزسوي

 تُليذ محصُل وٍايي

ً بىذي  پزكه َ بست

 اوبارش باسرسي
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آضٌايي با تأسيسات ٍ تجْيشات عوَهي - 5-4

ٜ ا٘ساظي ٞط ٚاحس   زض تٕأي تأؾيؿات فٕٛٔي تٝ فٙٛاٖ يىي اظ ٟٕٔتطيٗ اضواٖ ضا

ٗ آالت . تِٛيسي ٔي تاقس ايٗ تأؾيؿات تا تٛرٝ تٝ فٛأّي اظ لثيُ تقساز ٘يطٚي ا٘ؿا٘ي، ٔاقي

ٖ ٞاي ازاضي ٚ ؾايع ٔزٕٛفٝ ٞاي ايٗ ٚاحس  ٗ ٞاي تِٛيس ٚ ؾاذتٕا تِٛيسي، ٔيعاٖ فضاي ؾاِ

. تِٛيسي تطآٚضز ٔي ٌطز٘س

 

آسهايطگاُ - 5-4-1

 أطٚظٜ تٛرٝ تٝ زضذٛاؾت ٞا، ٘ياظٞاي ٔكتطياٖ ٚ تطآٚضزٜ ٕ٘ٛزٖ آٟ٘ا اظ ٔثاحج 

انّي زض ٞط ٚاحس تِٛيسي ٔي تاقس ٚ ٕٞعٔاٖ تا تٛرٝ تٝ ٔيعاٖ تِٛيس تٝ ويفيت ٔحهٛالت 

ٜ اي ٔي قٛز ٚ تطاي ا٘زاْ ايٗ واض تايس  « ٚاحس آظٔايكٍاٜ ٚ وٙتطَ ويفي»تِٛيسي ٞٓ ٍ٘اٜ ٚيػ

ٜ ا٘ساظي ٔي قٛز وٝ زض ايٗ ٚاحس تِٛيسي ٞٓ ايٗ ٚاحس زض ٘ؾط ٌطفتٝ  زض ٞط ٚاحس تِٛيسي ضا

. قسٜ اؾت

 

تعويزگاُ - 5-4-2

ٜ ا٘ساظي تقٕيطٌاٟٞاي تعضي ٚ تا تزٟيعات وأُ تٝ   زض ٚاحسٞاي نٙقتي وٛچه ضا

ٝ ٌصاضي، تٝ فّت وٕي تماضا ٔقٕٛالً اظ  نطفٝ ٕ٘ي تاقس ظيطا فالٜٚ تط افعايف حزٓ ؾطٔاي

أىا٘ات فطاٞٓ قسٜ تغٛض ٔؿتٕط اؾتفازٜ ٕ٘ي قٛز ِصا زض ايٗ ٞٓ تقٕيطٌاٜ ٔحسٚزي تٝ 

ٔٙؾٛض ا٘زاْ تقٕيطات اِٚيٝ ٚ اضغطاي تزٟيعات ٚ تأؾيؿات ٚاحس ٚ أٛض ٔطتٛعٝ تٝ 

... ؾطٚيؽ ٞاي فٙي ٚ ٍٟ٘ساضي زؾتٍاٟٞا تا أىا٘ات ٔحسٚز واضٌاٞي ٔخُ ٔيع واض، ٌيطٜ ٚ 
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زض ٍٞٙاْ تقٕيطات اؾاؾي اؾتفازٜ « پيٕا٘ىاضاٖ فٙي»پيف تيٙي قسٜ اؾت ٚ اظ ذسٔات 

. ٔي قٛز

 

 تأسيسات بزق ٍ بزق رساًي- 5-4-3

 تأؾيؿات تطق زض ٞط ٚاحس تِٛيسي تٝ فٙٛاٖ يىي اظ ٟٔٓ تطيٗ تأؾيؿات ٔي تاقس 

ٗ آالت تِٛيس ٚ تأؾيؿات را٘ثي ٘ياظ تٝ تطق زاض٘س ٚ اظ عطف زيٍط  ظيطا تمطيثاً ٕٞٝ ٔاقي

تأٔيٗ ضٚقٙايي ٔحٛعٝ ٚ ؾاذتٕاٖ ٞا ٚ ؾايط تأؾيؿات قطوت تطإٞيت ايٗ ٘ٛؿ 

زض رسَٚ « ٔيعاٖ تطق ٔٛضز ٘ياظ ايٗ ٚاحس تِٛيسي»تطاؾاؼ ٔٛاضز فٛق . تأؾيؿات ٔي افعايس

. شيُ تطآٚضز قسٜ اؾت

 

 (ويّٛٚات)ٔمساضقطح ضزيف 

 100تطق ٔٛضز٘ياظ ٔاقيٗ آالت تِٛيس  1

 15تطق ٔٛضز ٘ياظتطاي ضٚقٙايي ؾاذتٕاٖ ٞا  2

 30تطق ٔٛضز ٘ياظ تأؾيؿات ٚ ٔحٛعٝ  3

 145رٕـ وُ  4

 ويّٛٚات ٔي تاقس وٝ تايس اظ قطوت تٛظيـ تطق ذطيساضي 145 تٛاٖ تطق ٔهطفي 

قٛز ٚ فالٜٚ تط آٖ تايس ضٕٗ ٘هف تاتّٛٞاي تطق، وٙتٛض ٚ ؾيٓ وكي زاذّي واضذا٘ٝ ٞٓ 

. عثك اؾتا٘ساضزٞاي ٔطتٛعٝ ا٘زاْ قٛز
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تأسيسات آب ٍ آبزساًي - 5-2-4

 زض ايٗ ٚاحس تِٛيسي آب رٟت ٘ياظٞاي ذظ تِٛيس، ٔهاضف تٟساقتي ٚ اقأيس٘ي ٚ 

. آتياضي فضاي ؾثع ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٔي ٌيطز

 ٔتط ٔىقة زض 20آب ٔهطفي ذظ تِٛيس تا احتؿاب قؿتكٛي زؾتٍاٟٞا ٚ ٔحيظ حسٚز * 

. ضٚظ ٔي تاقس

.  ِيتط تطآٚضز قسٜ اؾت300آب تٟساقتي ٚ فضاي ؾثع تٝ اظاي ٞط ٘فط * 

 ايٙچ ٚ يه ٔرعٖ ٞٛايي رٟت شذيطٜ 1رٟت تأٔيٗ آب ٔهطفي اظ يه ا٘كقاب آب تٝ لغط 

.  ٔتطٔىقة پيف تيٙي قسٜ اؾت10آب تٝ ٔيعاٖ 

 

تأسيسات سَخت رساًي - 5-2-5

تٝ زِيُ إٞيت .  يىي اظ ٔٙاتـ تأٔيٗ ا٘طغي ٚاحسٞاي نٙقتي، ؾٛذت ٔي تاقس

ٔٛاضز ٔهطف . ٌطٔايف، چٙيٗ تأؾيؿاتي زض ٕٞٝ ٚاحسٞاي نٙقتي پيف تيٙي ٔي قٛز

ؾٛذت زض ٚاحسٞاي ٔرتّف نٙقتي قأُ تأٔيٗ زٔاي ٔٛضز ٘ياظ فطآيٙس، ٌطٔايف 

زض ايٗ ٚاحس تِٛيسي ٞٓ ٔيعاٖ ٘ياظ . ؾاذتٕاٖ ٞا ٚ ؾٛذت ضؾا٘ي تٝ ٚؾايُ ٘مّيٝ ٔي تاقس

. تٝ ؾٛذت ٞاي ٔرتّف زض رسَٚ ظيط تطآٚضز قسٜ اؾت
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ٔمساض قطح ضزيف 

 ِيتط 60تٙعيٗ  1

 ِيتط 300ٌاظٚئيُ  2

 

 تٝ ٔٙؾٛض شذيطٜ ؾاظي ٌاظٚئيُ يه ٔرعٖ پٙذ ٞعاض ِيتطي تٝ ٕٞطاٜ ؾايط تزٟيعات 

. را٘ثي آٖ زض ايٗ عطح پيف تيٙي قسٜ اؾت

 

ٍسايل ًمليِ ٍ تجْيشات حول ٍ ًمل - 5-2-6

 زض ايٗ عطح تزٟيعات حُٕ ٚ ٘مُ شيُ پيف تيٙي قسٜ اؾت 

 

تقساز قطح ضزيف 

 1ؾٛاضي  1

 1ٚا٘ت زٚ تٙي  2

 1ِيفتطان زٚ تٙي  3

 5ٌاضي زؾتي  4
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بزق اضطزاري - 5-2-7

 ويّٛٚات 100 تطاي رٌّٛيطي اظ ٚلفٝ زض أط تِٛيس، يه فسز غ٘طاتٛض تطق تٝ لسضت 

. پيف تيٙي قسٜ اؾت

 

تأسيسات گزهايص ٍ سزهايص - 5-2-8

رٟت ؾيؿتٓ ٌطٔايف ؾاذتٕاٖ ٞاي ازاضي ٚ ٍٟ٘ثا٘ي اظ ؾيؿتٓ قٛفاغ ٚ تطاي ٌطٔايف * 

.  فسز تراضي نٙقتي اؾتفازٜ ٔي ٌطزز4ؾاِٗ تِٛيس اظ 

ٗ ٞاي تِٛيس اظ *   فس زوِٛط 4 فسز وِٛطٌاظي ٚ 4رٟت ؾيؿتٓ ؾطٔايف ؾاذتٕاٖ ٞا ٚ ؾاِ

. آتي اؾتفازٜ ٔي ٌطزز

.  فسز تٟٛيٝ نٙقتي اؾتفازٜ ٔي قٛز8تطاي تٟٛيٝ ٞٛا اظ * 

 

تجْيشات اطفاء حزيك - 5-2-9

 20 تا تٛرٝ تٝ ٘ٛؿ ٔٛاز اِٚيٝ ٚ رٟت ٔماتّٝ تا آتف ؾٛظي ٞاي احتٕاِي اظ تقساز 

ٕٞچٙيٗ اؾتفازٜ اظ يه ٔرعٖ آب . فسز وپؿَٛ ٞاي ٔرتّف آتف ٘كا٘ي اؾتفازٜ ٔي قٛز

. زٚٞعاض ِيتطي تٝ ٕٞطاٜ پٕپ ٚ ٚؾايُ را٘ثي زض ايٗ عطح پيف تيٙي قسٜ اؾت

 

سيستن دفع فاضالب - 5-4-10

.  ٔتط رت زفـ فاضالب ا٘ؿا٘ي زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔي قٛز60يه حّمٝ چاٜ فاضالب تٝ فٕك * 
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ٔتط رٟت زفـ فاضالب ٞاي ذظ تِٛيس زض ٘ؾط ٌطفتٝ 100يه حّمٝ چاٜ فاضالب تٝ فٕك * 

. ٔي قٛز وٝ فّٕيات تهفيٝ ٞٓ ضٚي آٖ ا٘زاْ ٔي ٌطزز

 

بزآٍرد اًزصي هَرد ًياس طزح - 6

 تا تٛرٝ تٝ ا٘ٛاؿ ا٘طغي ٔٛضز ٘ياظ ايٗ عطح زض رسَٚ شيُ ٔيعاٖ ٘ياظ ؾاال٘ٝ ايٗ 

. ٚاحس تِٛيسي تٝ ا٘ٛاؿ ا٘طغي اضائٝ ٔي ٌطزز

 

 ٔمساض ٚاحس قطح ضزيف

 472500 ويّٛٚات ؾافت تطق 1

 7500 ٔتطٔىقة آب 2

 21900 ِيتط ٌاظٚئيُ 3

 11000 ِيتط تٙعيٗ 4

 

 بزآٍرد سهيي، ساختواى ّاي تَليذي ٍ غيزتَليذي -

 بزآٍرد ساختواى ّاي تَليذي ٍ غيزتَليذي -7-1

اذتهال فضاي ٔٙاؾة ٚ وافي رٟت أٛض تِٛيس ٚ تاؾيؿات واضذا٘ٝ اظ ٘ؾط 

 ٚ  .ؾِٟٛت زض أط تطزز واضوٙاٖ ٚ راتزايي ٔٛاز اِٚيٝ ٚ ٔحهٛالت حائع إٞيت اؾت

. ٔقٕٛالً لثُ اظ ٞط ٔٛضزي تٝ تطآٚضز ٔؿاحت ايٗ ؾاذتٕاٖ ٞا پطزاذتٝ ٔي قٛز
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ٔالحؾات  (ٔتطٔطتـ)ٔؿاحتقطح ضزيف 

ٗ آالت ٚ  240ؾاِٗ تِٛيس  1 تااحتؿاب اتقاز ٔاقي

تزٟيعات فطآيٙس ٚ فضاي ٔٛضز 

٘ياظ رٟت ضفت ٚ آٔس ٚ واضٞاي 

فّٕياتي 

قأُ ا٘ثاض ٔٛاز اِٚيٝ ٚ  130ا٘ثاضٞا  2

ٔحهَٛ 

تأؾيؿات،تقٕيطٌاٜ،ٚ  3

آظٔايكٍاٜ 

100  -

ٖ ٞاي ازاضي،  4 ؾاذتٕا

ضفاٞي ٚ ذسٔاتي 

قأُ ؾطٚيؽ ٞاي تٟساقتي،  140

غصاذٛضي، ٍٟ٘ثا٘ي ٚ ؾاذتٕاٖ 

ٞاي ازاضي 

-  610رٕـ وُ  5
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ِ ساسي - 7-2  بزآٍرد سهيي ٍ هحَط

. ظٔيٗ ٚ ٔحٛعٝ ؾاظي عثك رسَٚ شيُ فُٕ ذٛاٞيٓ وطزتطاي تطآٚضز 

 

 ٔمساض ضطية قطح ضزيف

 300 پٙذ تطاتط ظيطتٙا ٔؿاحت ظٔيٗ 1

 1210 ظيط ٚ ذياتاٖ وكئقازَ  ذاوثطزاضي ٚ تؿغيح 2

 1200  زضنس ٔؿاحت ظٔي40ٗ فضاي ؾثع 3

ٖ وكي ٚ پاضويًٙ 4  600 زضنس ٔؿاحت ظٔي20ٗ ذياتا

 2ٔتط ٚ اضتفاؿ 50×60تٝ اتقاز  زيٛاضوكي 5

 ٔتط

  ٔتطٔطتـ440

 30 - چطاك تطق  6
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 ًمص جاًوايي ساختواًْا -7-3

ٖ ٞا ٗ  تِٛيس، ا٘ثاضٞا، تقٕيطٌاٜ ٚ ٘مكٝ پيكٟٙازي رإ٘ايي ؾاذتٕا  ... افٓ اظ ؾاِ

ٝ ؾاظي ٔؿيطٞاي حُٕ ٚ ٘مُ ٔٛاز، ٔحهٛالت ٚ پطؾُٙ تٝ قطح شيُ پيكٟٙاز  تطاؾاؼ تٟيٙ

 .ٔي قٛز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٖ ٞاي ٚاحس تِٛيسي  « پٛزضؾفيسوٙٙسٜ»٘مكٝ رإ٘ايي ؾاذتٕا

ا٘ثاضٔٛاز اِٚيٝ - 2ؾاِٗ تِٛيس   - 1

ؾطٚيؽ ٞاي تٟساقتي - 4ا٘ثاض ٔحهَٛ  - 3

تأؾيؿات - 6آظٔايكٍاٜ   - 5

 ؾاذتٕاٖ ازاضي – 8تقٕيطٌاٜ   - 7

 ٍٟ٘ثا٘ي- 10ٕ٘اظذا٘ٝ ٚ غصاذٛضي - 9

 2  

 

1  

 

 

3 

 

4 5 6 

 

7 

 

10 

 

8 

 

 

9 
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بزآٍرد ًيزٍي اًساًي هَرد ًياس طزح - 8

 أطٚظٜ زض ٚاحسٞاي تِٛيسي، ٚرٛز ٘يطٚٞاي ٔترهم ٚ ٔاٞط يه ؾطٔايٝ 

. ٔحؿٛب ٔي قٛز ٚ واضآئي ٚ احطتركي ٞط ؾاظٔا٘ي تٝ ويفي تٛزٖ ايٗ ٘يطٚٞا تؿتٍي زاضز

 فٛأُ ٔرتّفي زض تقييٗ تقساز ٚ ترهم ٘يطٚٞاي ا٘ؿا٘ي ٞط ٚاحس تِٛيسي زذاِت 

زاض٘س اظ رّٕٝ ايٗ فٛأُ ٔي تٛاٖ تٝ ؾغح تىِٙٛٛغي ٔٛضز اؾتفازٜ، اتٛٔاؾيٖٛ، حسٚز 

تا تٛرٝ تٝ ٔٛاضز فٛق ٘يطٚي ا٘ؿا٘ي ٔٛضز ٘ياظ . ترهم ٚ ٟٔاضت ٔٛضز ٘ياظ اقاضٜ ٕ٘ٛز

. ايٗ ٚاحس تِٛيسي تٝ قطح شيُ ٔي تاقس
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بزآٍرد هَاد اٍليِ هَرد ًياس طزح - 9

 (Cao)آّه - 9-1

ٜ اي ؾفيس ضً٘ يا ؾفيس ذاوؿتطي تهٛضت وّٛخ ٞاي   آٞه تا اوؿيس وّؿيٓ ٔاز

ٜ اي ٕٞطاٜ تٛزٜ وٝ ٘اقي اظ ٚرٛز آٞٗ زض آٖ  ؾرت ٔي تاقس ٚ اغّة تا ضً٘ ظضز يا لٟٛ

. ٔي تاقس

. ايٗ ٔازٜ تسٖٚ تٛ اؾت ٚ اٌط تحت تأحيط ٞٛاي ٔطعٛب لطاض تٍيطز ذطز ٔي قٛز

 c2570 ٚ c°2850° ٚ ٘مغٝ شٚب ٚ رٛـ آٖ تٝ تطتية تطاتط 4/3ٚظٖ ٔرهٛل آٖ 

زض اؾيس حُ ٔي ٌطزز ٚ ٚاوٙف آٖ تا آب تِٛيس ٞيسضٚوؿيس وّؿيٓ ٚ حطاضت . ٔي تاقس

. ٔي ٕ٘ايس

.  تٗ زض ؾاَ ٔي تاقس ٚ اظ زاذُ وكٛض تٟيٝ ٔي قٛز1100ٔمساض ٘ياظ ايٗ عطح تٝ ايٗ ٔازٜ 

 

: ويسِ پلي تيلي- 9-2

.  ٞعاض ويؿٝ پّي اتيّٙي ٘ياظ ٔي تاقس55 تطاي تؿتٝ تٙسي ٔحهَٛ ٚاحس، ؾاال٘ٝ تٝ 

 

گاس ولز - 9-3

ٜ اي قفاف تٛزٜ ٚ   ٌاظ وّط زض ٔراظٖ تحت فكاض ضا تهٛضت ٔايـ زض ٔي آٚضز ٔاز

 ِيتط ٌاظ ٔتطاوٓ قسٜ 8/456يه ِيتط ايٗ ٔازٜ ٔحتٛي . زاضاي تٛي تٙس ٔرهٛني ٔي تاقس

. زض وّطيسٞا ٚ اِىُ ٞا حُ ٔي ٌطزز. زض نفط زضرٝ ؾا٘تي ٌطاز ٚ فكاض يه اتٕؿفط ٔي تاقس
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ٍٟ٘ساضي ٚ تٝ ٔهطف نٙايـ  ( اتٕؿفط8ٔقٕٛالً زض فكاض )وّط ضا زضٔراظٖ تحت فكاض 

. ٔرتّف ٔي ضؾا٘ٙس

.  تٗ زض ؾاَ ٔي تاقس1200ٔمساض ٘ياظ ايٗ عطح تٝ وّط حسٚز 

. تطآٚضز وّي ٔٛاز اِٚيٝ ايٗ عطح زض شيُ اضائٝ ٔي قٛز

 

ٔمساضٔهطف ٘اْ ٔٛاز ضزيف 

ؾاال٘ٝ 

ٔالحؾات 

زضنس ضايقات ٔٙؾٛض 5 تٗ 1100آٞه  1

قسٜ اؾت 

زضنس ضايقات ٔٙؾٛض 5 تٗ 1200وّط  2

قسٜ اؾت 

-  فسز 55000ويؿٝ پّي اتيّٗ  3

 

بزًاهِ سهاى بٌذي اجزاي طزح - 10

ٜ ٞا وٝ ضأٗ ٔٛفميت آٖ ٔي تاقس، تط٘أٝ ضيعي   يىي اظ اضواٖ ٟٔٓ ارطاي پطٚغ

تا ظٔاٖ . زٚضاٖ ارطاي آٖ اؾت، احساث ٚاحسٞاي نٙقتي ٘يع اظ ايٗ لافسٜ ٔؿتخٙي ٘يؿت

تٙسي ٔٙاؾة فقاِيت ٞا ضٕٗ ؾاظٔا٘سٞي ٚ لافسٜ ٔٙس وطزٖ آٟ٘ا تافج ٔسيطيت تٟتط ٚ 

ترهيم تٝ ٔٛلـ ٔٙاتـ ٔي ٌطزز تٝ ايٗ ٔٙؾٛض اِٚيٗ لسْ، قىؿتٗ يه پطٚغٜ تٝ فقاِيت 

تٙاتطايٗ . ٞاي اؾاؾي اؾت وٝ ا٘زاْ تٝ ٔٛلـ آٟ٘ا تافج ذاتٕٝ ٔٛفميت آٔيع پطٚغٜ ٔي ٌطزز
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ضطٚضت زاضز ٔزطي پطٚغٜ تا زيس رأقي حزٓ ٞط وساْ اظ فقاِيت ٞا اظ ٔطحّٝ تحميمات 

ٜ تطزاضي ٚاحس نٙقتي ضا تطآٚضز ٕ٘ايس ٚ ظٔاٖ ٔٙاؾة  اِٚيٝ ٚ ا٘تراب ٔكاٚض تا ٔطحّٝ تٟط

ؾپؽ تا قٙاذت ضٚاتظ پيف ٘ياظي فقاِيت ٞا ظٔاٖ قطٚؿ . تطاي ٞط فقاِيت ضا پيف تيٙي وٙس

ٝ ضيعي وٙس وٝ تتٛا٘س زض ٔست تقييٗ قسٜ پطٚغٜ ضا تحٛيُ زٞس،  ٚ ذاتٕٝ آٟ٘ا ضا عٛضي تط٘أ

چطا وٝ تأذيط زض ارطاي پطٚغٜ زض تطذي ٔٛاضز تافج ٚاضز ٕ٘ٛزٖ ذؿاضاتي ذٛاٞس قس وٝ 

زض ايٗ تط٘أٝ فقاِيت ٞاي اؾاؾي ارطاي پطٚغٜ تا اذص . رثطاٖ آٖ تؿياض ؾرت ٔي تاقس

ٔزٛظٞاي ٔرتّف اظ ازاضٜ ٞاي شيطتظ قطٚؿ قسٜ ٚ تٝ اذص پطٚا٘ٝ تٟطٜ تطزاضي ذتٓ ٔي 

ظٔاٖ ا٘زاْ ٞط يه اظ فقاِيت ٞا ٚ ٔكىالت احتٕاِي زض ا٘زاْ تٝ ٔٛلـ فقاِيت ترٕيٗ . قٛز

ظزٜ ٔي قٛز ٚ اظ رّٕٝ ايٗ ٔكىالت ٔي تٛاٖ تٝ ٔمطضات ازاضي اذص ٔزٛظ، ٔكىالت ؾفاضـ 

ٜ ٘ساظي آظٔايكي ٚ  ٗ االت ٚ ٔكىالت ظٔاٖ ضا اقاضٜ وطز ِصا تا تٛرٝ تٝ ٔٛاضز فٛق ... ٔاقي

. تط٘أٝ ظٔاٖ تٙسي ايٗ عطح زض رسَٚ شيُ آٚضزٜ ٔي قٛز
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11

 

 

باسار فزٍش هحػَل - 11-2

ٝ تٙسي ٚ تٝ تاظاض اضائٝ ٔي قٛز   اظ آ٘زا وٝ ٔحهَٛ تِٛيسي زض قطايظ ٔٙاؾثي تؿت

ٝ ٞاي . ِصا لاتّيت اؾتفازٜ زض تٕاْ اؾتاٖ ضا زاضز ضٕٗ ايٗ وٝ ٔي تٛاٖ تا تٛرٝ تٝ اؾىّ

ٔٙاؾة زض تٙسض أاْ ٚ تٙسض ذطٔكٟط ٔي تٛاٖ تاظاض نازضاتي ٔٙاؾثي ضا تطاي ايٗ ٔحهَٛ 

. فطاٞٓ ٕ٘ٛز

 

اهىاًات سيزبٌايي هَرد ًياس - 11-3

 اظ رّٕٝ أىا٘ات ظيطتٙايي ٔي تٛاٖ تٝ تأؾيؿاتي ٔا٘ٙس تطق، آب، اضتثاعات، ٘يطٚي 

ا٘ؿا٘ي، ضاٟٞاي اضتثاعي، قثىٝ تطق ؾطاؾطي، فاضالب ٚ غيطٜ اقاضٜ وطز وٝ ايٗ أىا٘ات 

. زض اوخط قٟطٞاي اؾتاٖ ٚرٛز زاضز

 

ٍجَد ًيزٍّاي هتخػع ٍ هاّز - 11-4

٘ياظ تٝ ٘يطٚي ا٘ؿا٘ي ٔاٞط ٚ٘يٕٝ ٔاٞط ٔي تاقس وٝ « پٛزض ؾفيس وٙٙسٜ»تطاي تِٛيس  

. تأٔيٗ آٟ٘ا زض اؾتاٖ ذٛظؾتاٖ تٝ ضاحتي أىاٖ پصيط اؾت
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هحذٍديت ّاي سيست هحيطي - 11-5

ٜ ا٘ساظي ايٗ ٚاحس « تأؾيؿات تهفيٝ فاضالب نٙقتي» تا تٛرٝ تٝ پيف تيٙي  ضا

. تِٛيسي تافج افعايف آِٛزٌي ٘رٛاٞس قس

ُ ٞاي شيُ تطاي ارطاي ايٗ عطح پيكٟٙاز ٔي ٌطزز . تا تٛرٝ تٝ ٔٛاضز فٛق ٔح

  ٖقٟطؾتاٖ آتازا

    "خزمشٍز 

   "بىذرماٌشٍز 

  "ٌىذيجان 

  "اٌُاس 

  "شادگان 

  "ايذي 

  "باغملك 

  "رامٍزمش 

  "بٍبٍان 

  "دسفُل 

  "اوذيمشك 

  "سُسىگزد 

  "شُشتز 

  "شُش 

  "مسجذسليمان 
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بزرسي ّاي هالي ٍ اقتصادي طزح : فصل چْارم

هعزفي هحصَل ٍ بزًاهِ تَليذ سالياًِ - 1

رٍش تَليذ هحصَل - 2

بزآٍرد هقذاري ٍ ريالي هَاد اٍليِ - 3

بزآٍرد هقذاري ٍ ريالي اًزصي هَرد ًياس - 4

ِ ّاي آى - 5 بزآٍرد ًيزٍي اًساًي ٍ ّشيٌ

ِ ّاي هاشيي آالت تَليذ - 6 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي تجْيشات ٍ تأسيسات عوَهي - 7 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ٍسائط ًقليِ عوَهي ٍ ٍسايل حول ٍ ًقل - 8 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي لَاسم ٍ اثاثيِ اداري - 9 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي سهيي، ساختواى  ٍهحَطِ ساسي - 10 بزآٍرد ّشيٌ

ُ بزداري - 11 ِ ّاي قبل اس بْز بزآٍرد ّشيٌ

بزآٍرد سزهايِ ثابت - 12

بزآٍرد سزهايِ در گزدش - 13

ِ گذاري كل ٍ ًحَُ تأهيي هٌابع آى - 14 بزآٍرد سزهاي

ِ ّاي استْالك - 15 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي غيزعولياتي - 16 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ًگْذاري ٍ تعويزات - 17 بزآٍرد ّشيٌ

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي عولياتي - 18

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي ثابت تَليذ - 19

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي هتغيز تَليذ - 20

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي كل تَليذ - 21

هحاسبِ قيوت توام شذُ  - 22

بزآٍرد قيوت فزٍش هحصَل - 23



بسمٍ تعالي  

ضركت ضُرك َاي  صىعتي خًزستان 

 «گسارش طرح تًجيُي، فىي ي اقتصادي»

 

 

 52 

تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

 



هعشفيهحصَل-1

هي تا ؿذ وِ دس صٌايع واغزػاصي، ًؼاجي ٍ « پَدس ػفيذ وٌٌذُ» هحصَل تَليذي ايي عشح 

. خاًگي تِ واس هي سٍد

 

هيضاى ؿشح سديف 

 تي دسػال 2700پَدس ػفيذ وٌٌذُ  1

سٍص 300تعذاد سٍص واس دس ػال  2

 ًَتت 2تعذاد ًَتت واس دس سٍص  3

 ػاعت 8ػاعت واسي دس ّش ًَتت  4

 

سٍشتَليذهحصَل-2


:هشاحلتَليذاييهحصَلبطشحريلهيباضذ

«آّلهشدُ»اختالفآبٍآّلتَليذ-1

«آّلهشدُ»عولياتافضايصملشبِ-2

آسيابًوَدىهحصَلتَليذي-3

ِبٌذيٍاسائِبِباصاس-4 بست
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بشآٍسدهقذاسيسياليهَاداٍليِ-3



تْاي ٍاحذ ٍاحذ هيضاى هَسد ًياص هَاد اٍليِ  سديف 

 (سيال)

 (سيال)تْاي ول

 000/000/275 000/250تي  1100آّه  1

 000/000/000/12 000/000/10تي  1200ولش  2

 000/000/110 2000عذد  55000ويؼِ پلي اتيلي  3

 000/000/385/12- - - جوع ول  4

 

بشآٍسدهقذاسيٍسيالياًشطيهَسدًياص-4



تْاي ٍاحذ همذاس ٍاحذ ؿشح سديف 

 (سيال)

تْاي ول 

 (سيال)

 000/375/165 350 472500ويلَ ٍات ػاعت تشق  1

 000/500/7 1000 7500هتش هىعة آب  2

 000/900/21 1000 21900ليتش تٌضيي  3

 000/750/2 250 11000ليتش گاصٍئيل  4

- - - هتشهىعة گاص  5

 000/525/197   جوع ول 
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 بشآٍسدًيشٍياًساًيهَسدًياص-5

 

هتَػظ حمَق  (ًفش)تعذاد ؿشح سديف 

 (سيال)هاّاًِ 

حمَق ول تشاي 

 (سيال) هاُ 14

 140000000 10000000 1هذيشعاهل  1

 000/000/448 000/000/4 8واسگشهاّش  2

 000/000/441 000/500/3 9واسگشػادُ  3

 000/000/315 000/500/4 5تىٌيؼيي  4

 000/000/112 000/000/8 1هذيشتَليذ  5

 000/000/392 4000000 7 هالي –واسهٌذ اداسي  6

 000/000/848/1-  31جوع ول  7

 000/040/425- -  دسصذ تيوِ حك واسفشها 23 8

 000/040/273/2  جوع ول  
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ِّايهاضييآالتتَليذ-6  بشآٍسدّضيٌ



 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذ تعذاد ًام هاؿيي آالت سديف 

 000/000/55 000/000/55 1هخضى اختالط آب ٍ آّه  1

ِ ّاي افمي ولشصًي  2  000/000/240 000/000/80 3اػتَاً

 000/000/45 000/000/45 1آػياب ٍ غشتال  3

 000/000/130 000/000/15 2تؼوِ ًمالِ  4

 000/000/130 000/000/65 2هخضى جوع آٍسي   5

 000/000/800 000/000/2 400هخاصى ًگْذاسي گاص ولش  6

 000/000/35 000/000/35 1پشوي  7

ِ ّا  8 ِ تٌذي ٍ دٍخت ويؼ  000/000/15 000/000/15 1هاؿيي  تؼت

 000/000/350/1- - جوع ول  9
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ِّايتجْيضاتٍتاسيساتعوَهي-7  بشآٍسدّضيٌ

 

 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذتعذاد ًام تجْيضات سديف 

 000/000/200 000/000/200يه ػشي تاػيؼات تشق ٍ تشق سػاًي  1

 000/000/35 000/000/35يه ػشي تاػيؼات آب ٍ آب سػاًي  2

 000/000/65 000/000/65يه ػشي تاػيؼات ػشهايـي ٍ گشهايـي  3

 000/000/30 000/000/30يه ػشي ػيؼتن ػَخت سػاًي  4

 000/000/20 000/000/20يه ػشي ػيؼتن اعفاي حشيك  5

 000/000/150 000/000/150يه ػشي تجْيضات اصهايـگاّي ٍ واسگاّي  6

 000/000/5 000/000/5 1تاػىَل   7

 000/000/100 000/000/100يىؼشي ػيؼتن تصفيِ فاضالب   8

 000/000/120 000/000/120 عذد 1طًشاتَس  9

 000/000/725- - جوع ول  10
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ِّايٍسائطًقليِعوَهيٍٍسايلحولًٍقل-8  بشآٍسدّضيٌ



 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذتعذاد ًام ٍػيلِ  سديف 

 000/000/80 80000000 1 تي  2ٍاًت  1

 250000000 250000000 1 تي  2ليفتشان  2

 150000000 150000000 1ػَاسي  3

 000/000/480- - جوع ول  4

 

بشآٍسدّضيٌِّايلَاصمٍاثاثيِاداسي-9

 : ّضيٌِ ّاي هشتَط تِ تجْيضات  ٍ ٍػايل اداسي ٍ خذهاتي تِ ؿشح ريل اػت

 

 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذتعذاد ؿشح سديف 

 000/000/450 000/000/150ػِ ػشي خظ تلفي ٍ فاوغ  1

 45000000 15000000ػِ ػشي هثلواى اداسي  2

 000/000/20 1000000 ػشي 20ووذ ٍ فايل   3

 000/000/20 1000000 عذد 20هيض ٍ لَاصم التحشيش  4

 000/000/15 000/500 عذد 30صٌذلي  5

 000/000/45 15000000عذد 3ساياًِ  6

 000/000/190- - جوع ول  7
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تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

 

ِّايصهيي،س-10 ختواىٍهحَطِساصيابشآٍسدّضيٌ

بشآٍسدّضيٌِّايصهيي-10-1



 (سيال)تْاي ول  (سيال)تْاي ٍاحذٍاحذ همذاس سديف 

 000/000/300 100000هتش هشتع   3000 1

 

بشآٍسدّضيٌِّايساختواىساصي-10-2



 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذ (هتشهشتع)همذاسؿشح سديف 

 000/000/365 000/500/1 240ػالي تَليذ   1

 000/000/195 000/500/1 130اًثاسّا  2

 000/000/190 000/900/1 100آصهايـگاُ ٍ تعويشگاُ ٍ ػايش  3

 000/000/294 000/100/2 140اداسي، سفاّي ٍ خذهاتي  4

 000/000/039/1-  610جوع ول  5
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تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

 

ِّايهحَطِساصي-10-3 بشآٍسدّضيٌ

 

 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذهمذاس ؿشح سديف 

 000/500/60 50000 هتشهشتع 1210خاوثشداسي، خاوشيضي ٍ تؼغيح  1

 000/000/88 300000هتشهشتع 440ديَاسوـي  2

 000/000/180 300000هتشهشتع 600خياتاى وـي ٍ پاسويٌگ  3

 000/000/240 200000 هتشهشتع 120فضاي ػثض  4

 000/000/9 300000عذدچشاغ تشق 30سٍؿٌايي  5

 000/500/577  جوع ول  6

 

جوعبٌذيبشآٍسدّضيٌِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصي-10-4



 (سيال)ّضيٌِ ّاؿشح سديف 

ِ ّاي ػاختواى ػاصي  1  000/000/039/1ّضيٌ

 000/500/577ّضيٌِ ّاي هحَعِ ػاصي  2

 000/500/616/1 1ٍ2جوع ّضيٌِ ّاي سديف  3

 000/000/300ّضيٌِ صهيي  4

 000/500/916/1جوع ول  5
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تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

 

ُبشداسي-11 ِّايقبلاصبْش بشآٍسدّضيٌ



 (سيال)ّضيٌِ ّا ؿشح سديف 

 40000000ّضيٌِ هغالعات همذهاتي ٍ تْيِ عشح اجشايي  1

ِ ّاي تاػيغ ؿشوت ٍ اخز هجَصّا  2  30000000ّضيٌ

ِ ّاي جاسي دٍسُ اجشاي عشح  3  600000000ّضيٌ

ِ ّاي هشتَط تِ دسيافت تؼْيالت تاًىي  4  80000000ّضيٌ

ِ ّاي آهَصؿي پشػٌل ٍ تْشُ تشداسي آصهايـي   5  400000000ّضيٌ

ِ ّا  6  57500000ػايش ّضيٌ

 1207500000جوع ول  
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تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

 

بشآٍسدسشهايِثابت-12



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/350/1هاؿيي آالت تَليذ   1

 000/000/725تجْيضات ٍ تاػيؼات عوَهي  2

 000/000/480ٍػائظ ًمليِ  3

 000/000/300صهيي  4

 000/500/916/1ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  5

 000/000/190اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  6

 000/750/103ًصة ٍ ساُ اًذاصي  7

 500/262/253 ( دسصذ الالم فَق5)ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  8

 000/250/551ّضيٌِ ّاي لثل اص تْشُ تشداسي  9

 500/762/869/5جوع ول   10
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تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

 

بشاٍسدسشهايِدسگشدش-13



ِ ّاتعذاد سٍص واسي ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/750/185 45هَاد اٍليِ داخلي  1

- - هَاد اٍليِ خاسجي  2

 000/376/530 70حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  3

 083/797/42 65اًَاع اًشطي هَسد ًياص  4

ِ ّاي فشٍؽ  5  000/000/40- ّضيٌ

 154/946/39-  ( دسصذ الالم فَق5)ػايش ّضيٌِ ّا  6

 237/869/838- جوع ول   7

 

بشآٍسدسشهايِگزاسيملًٍحَُتاهييهٌابع-14

بشآٍسدسشهايِگزاسيمل-14-1

ػشهايِ گزاسي ول = ػشهايِ ثاتت +    ػشهايِ دس گشدؽ 

ػشهايِ گزاسي ول  = 500/762/869/5 +237/869/838 =737/631/708/6
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تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

 

ًحَُتاهييهٌابعٍاخزٍامباًني-14-2



ػشهايِ گزاسي دسصذ  ؿشح سديف 

 (سيال)

 000/905/347/2 40ػْن هتماضي ػشهايِ ثاتت   1

ػْن تاًه تِ صَست ٍام دساص 

هذت 

60 500/857/521/3 

 771/660/251 30ػْن هتماضي ػشهايِ دس گشدؽ  2

ػْن تاًه تِ صَست ٍام وَتاُ 

هذت 

70 466/208/587 

وَتاُ  )ػشهايِ دس گشدؽ واسهضد  3

 (هذت

14 185/209/82 

پٌج )ػشهايِ ثاتت دساص هذت 

 (ػالِ

14 050/060/493 
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تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

 

بشآٍسدّضيٌِّاياستْالك-15



ِ ّا دسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/135 10هاؿيي آالت تَليذ  1

 000/500/73 10تاػيؼات عوَهي   2

 000/000/48 10ٍػائظ ًمليِ  3

 000/825/95 5ػاختواى ٍ هحَ عِ ػاصي  4

 000/000/38 20اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

 000/375/10 10ّضيٌِ ًصة ٍ ساُ اًذاصي  6

 250/362/25 10پيؾ تيٌي ًـذُ  7

 250/026/425- جوع اػتْالن داسايي ّاي ثاتت  8

 000/250/110 20اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  9

 250/276/535- جوع ول اػتْالن  10
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تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

 

ِّايغيشعولياتي-16 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/250/110اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  1

 050/060/493واسهضد تؼْيالت تاًىي دساص هذت  2

 050/310/603جوع ول  3

 

ِّايًگْذاسيٍتعويشات-17 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا دسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/500/67 5هاؿيي آالت تَليذ   1

 000/500/72 10تاػيؼات عوَهي  2

 000/000/48 10ٍػائظ ًمليِ  3

 000/330/38 2ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  4

 000/000/19 10اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  6  500/266/12 دسصذ الالم فَق 5ّضيٌ

 500/596/257جوع ول 

 



بسمٍ تعالي  

ضركت ضُرك َاي  صىعتي خًزستان 

 «گسارش طرح تًجيُي، فىي ي اقتصادي»

 

 

 66 

تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

 

ِّايعولياتي-18 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/35ّضيٌِ ّاي غيش پشػٌلي دفتش هشوضي  1

ِ ّاي جاسي آصهايـگاُ  2  000/000/60ّضيٌ

ِ ّاي فشٍؽ  3  000/000/160ّضيٌ

 000/000/60ّضيٌِ ّاي حول ٍ ًمل  4

 000/000/315جوع ول 

 

بشآٍسدّضيٌِّايثابتتَليذ-19



 (سيال)ّضيٌِ ّا دسصذ ؿشح سديف 

 000/084/932/1 85حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  1

 000/505/39 20اًَاع اًشطي  2

 250/276/535 100ّضيٌِ اػتْالن  3

 650/759/25 10ّضيٌِ ّاي ًگْذاسي ٍ تعويشات  4

 872/641/88-  ( دسصذ5/3)ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  5

 772/266/621/2- جوع ّضيٌِ ّاي تَليذ  6

 000/250/47 15ّضيٌِ ّاي عولياتي   7

 525/739/11 100( 002/0)تيوِ واسخاًِ  8

 185/209/82 100واسهضد تؼْيالت تاًىي  9

 482/465/762/2جوع ول ّضيٌِ ّاي ثاتت تَليذ  
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تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

 

 

ِّايهتغيشتَليذ-20 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا دسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/385/12 100هَاد اٍليِ   1

 000/956/340 15حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  2

 000/020/158 80اًَاع اًشطي  3

ِ ّاي ًگْذاسي ٍ تعويشات  4  850/836/231 90ّضيٌ

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  5  450/053/459- ّضيٌ

ِ ّاي هتغيش تَليذ   6  300/866/574/13 جوع ّضيٌ

ِ ّاي عولياتي  7  000/750/267 85ّضيٌ

ِ ّاي هتغيش تَليذ   8  300/616/842/13 جوع ول ّضيٌ

 

بشآٍسدّضيٌِّايملتَليذ-21

ّضيٌِ ّاي ول تَليذ  = ّضيٌِ ثاتت تَليذ + ّضيٌِ هتغيش تَليذ 

ّضيٌِ ّاي ول تَليذ   = 300/616/842/13+482/465/762/2=782/091/605/16
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تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

 

هحاسبِقيوتتوامضذُ-22

ِ ّاي ول تَليذ  ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ  = ظشفيت اػوي تَليذ / ّضيٌ

ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ   = 782/081/605/16 =6150سيال 

  000/700/2 



بشآٍسدقيوتفشٍش-23



ِ ّا ؿشح سديف  ول اسصؽ تَليذ  (سيال)ّضيٌ

تشاػاع ظشفيت اػوي 

 782/081/605/16 6150ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ   1

 000/500/586/21 7985ليوت فشٍؽ ّش ويلَ   2

 000/500/981/4 1845ػَد ّش ويلَ   3
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تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

  

هحاسيِ شاخص ّاي هالي - فصل پٌجن  

هحاسبِ فزٍش كل  -1

 هحاسبِ سَد ساالًِ  -2

 هحاسبِ ّشيٌِ ًقطِ سزبسز  -3

 درصذ تَليذ در ًقطِ سزبسز  -4

 هحاسبِ سهاى بزگشت سزهايِ  -5

ًزخ بزگشت سزهايِ - 5-1

سال ّاي  بزگشت سزهايِ - 5-2

هحاسبِ حقَق سزاًِ  - 6

هحاسبِ فزٍش سزاًِ -7

هحاسبِ سطح سيزبٌاي سزاًِ -8

ِ گذاري ثابت سزاًِ - 9 هحاسبِ سزهاي

ًسبت ارسش افشٍدُ هاشيي آالت تَليذي - 10

درصذكاركٌاى تَليذ بِ كل كاركٌاى - 11

ًسبت سزهايِ در گزدش بِ سزهايِ ثابت  - 12

ُ ٍري طزح - 13 هحاسبِ شاخص ّاي بْز

ًسبت سَد بِ فزٍش - 13-1

ًسبت سَد بِ سزهايِ ثابت - 13-2

 (سياى)خالصِ جذٍل سَد - 14
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تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

   

:فشٍشملهحاسبِ-1

 فشٍؽ ول =  ّش ويلَليوت فشٍؽ ×تَليذ ظشفيت 

فشٍشمل=7995×000/700/2=000/500/586/21

 

 :هحاسبِسَدسالياًِ-2

سَدمل=ظشفيتتَليذ×سَدّشميلَ

ػَد ول = 000/700/2×1845=000/500/981/4     

هحاسبِّضيٌِتَليذدسًقطِسشبسش-3

ِسش=ّضيٌِثابت ًِقطِسشب ّضيٌ

ّضيٌِهتغيش

 فشٍؽ ول    

 

231/515/673/7
64/01

483/465/762/2

000/500/586/21

300/842616/13
1

482/465/762/2







ِ  تَليذ دس ًمغِ ػشتؼش  =  ّضيٌ

 

تَليذًقطِسشبسشدسصذهحاسبِ  -4

ِثابت×100 ًقطِسشبسشدس دسصذتَليذ=ّضيٌ

ِهتغيش فشٍشمل–ّضيٌ

 

7/35درصذ
700/883/743/7

482/465/762/2
100

300/616/842/13000/500/586/21

482/465/762/2



 ػشتؼش دسصذتَليذدسًمغِ=

 
 



-1 
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تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

 

 

هحاسبِصهاىبشگطتسشهايِ-5

ًشخباصگطتسشهايِ-5-1

ًشخباصگطتسشهايِ=سَدساالًِ×100

ِگزاسيمل سشهاي



ًشخباصگطتسشهايِ=  



 

بشگطتسشهايِدٍسُ-5-2

دٍسُ تشگـت ػشهايِ     = ػشهايِ ول         =                  
       ػَدول 

 
دٍسُ تشگـت ػشهايِ       =    6/708/631/737 =   1/3   ( ػال ٍ ّـت  هاُيه  )

               000/500/981/4 

 

حمَق ػشاًِ = ُ    ول حمَق هاّاى    هحاسبِحقَقسشاًِ-6

               تعذاد ول واسوٌاى 

 

323/110/6ريال    
31

000/420/189
 =  ًِحمَق ػشا

3/74100درصذ
737/631/708/6

000/500/981/4
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تَليذپَدسسفيذمٌٌذُ»:عٌَاىطشح

 

هحاسبِفشٍشسشاًِ-7

  فشٍؽ ػشاًِ   =     فشٍؽ ول                        

           تعذاد ول واسوٌاى 

 

 فشٍؽ  ػشاًِ =   000/500/586/21  = 710/338/696سيال      

                    31 

هحاسبِسطحصيشبٌايسشاًِ-8

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ     =  هؼاحت ول ػاختواى ّا      

            تعذاد واسوٌاى 

 

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ  =  610  = 7/19       هتش هشتع 
              31 



هحاسبِسشهايِگزاسيسشاًِثابت-9

ِ گزاسي ثاتت ػشاًِ    = ػشهايِ گزاسي ثاتت       ػشهاي

          تعذاد ول واسوٌاى

 

ػشهايِ گزاسي ثاتت ػشاًِ     =   500/762/869/5=     177/347/189سيال

            31 
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 ًسبتاسصشافضٍدُهاضييآالت-10

دسصذ اسصؽ هاؿيي آالت تِ ػشهايِ ثاتت    = اسصؽ هاؿيي آالت تَليذ × 100         
ِ گزاسي ثاتت            ػشهاي

 
دسصذاسصؽ هاؿيي آالت تِ ػشهايِ ثاتت   =  000/000/350/1× 100 = 23     دسصذ 

          500/762/869/5 

 

دسصذماسمٌاىتَليذبِملماسمٌاى-11

دسصذماسمٌاىتَليذبِملماسمٌاى=تعذادماسمٌاىتَليذ×100
تعذادملماسمٌاى


دسصذ واسوٌاى تَليذ تِ ول واسوٌاى   =   16   × 100 = 6/51   دسصذ 

             31  

 

ِدسگشدشبِسشهايِثابت-12 ًسبتسشهاي

ًؼثت ػشهايِ دس گشدؽ تِ ثاتت ػشاًِ    = ػشهايِ دس گشدؽ  ×  100      
         ػشهايِ ثاتت 

 

ًؼثت ػشهايِ دسگشدؽ تِ ثاتت ػشاًِ   =     237/869/838 ×  100=3/14 دسصذ 
      500/762/869/5  
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هحاسبِضاخصّايبْشٍُسيطشح-13

ًسبتسَدبِفشٍش-13-1

ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ ول    =          ػَد       × 100     
              فشٍؽ ول 

     
ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ     =     000/500/981/4× 100=  1/23دسصذ 

     000/500/586/21 

 

ًسبتسَدبِسشهايِثابت-13-2

ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت     =           ػَد     × 100    
     ػشهايِ ثاتت 

 
ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت   =       000/500/981/4 × 100 = 9/84    دسصذ 

   500/762/869/5 
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(صياى)خالصِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391ضشحسديف

 100 100 100 90 80دسصذاػتفادُ اصظشفيت  1

 3000 3000 3000 3700 2400 (تي)هيضاى تَليذ  2

 000/500/586/21- -  000/850/427/19 000/200/269/17 (سيال)فشٍؽ خالص  3

: وؼشهي ؿَد 4

ّضيٌِ ّاي تَليذ 

426/073/284/13 604/582/944/14  - -782/091/605/16 

 218/408/981/4--  396/267/483/4 426/073/284/13 574/126/985/3ػَدًاٍيظُ  5

: وؼشهي ؿَد 6

ِ ّاي عولياتي  ّضيٌ

000/000/252 000/500/263 000/000/315 000/000/315 218/408/981/4 

 218/408/666/4-- -  396/767/219/4 574/126/733/3ػَدعولياتي  7

: وؼشهي ؿَد 8

ِ ّاي غيشعولياتي  ّضيٌ

040/648/482 045/979/542  - -050/310/603 

 168/098/063/4- -  351/788/676/3 534/478/250/3ٍيظُ (صياى)ػَد 9

- - - - - هاليات ٍ ػَد ػْام  10

 168/098/063/4- -  351/788/767/36 534/478/250/3ػَدپغ اصهاليات ػْام  11

 221/463/052/15 053/365/990/10 885/266/9276 534/478/250/3- ػَدٍصياى ػٌَاتي  12

 389/561/116/19 221/463/053/15 053/365/990/10 885/266/927/6 534/478/250/3ػَدًمل تِ تشاصًاهِ  13
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گسارش طرح تًجيُي، فىي ي اقتصادي 

« تًليد فًم پلي استايرن ضد آتصطرح »
 
 

 

: تْيِ ٍ تٌظين

شزكت شْزك ّاي صٌعتي خَسستاى 

 

 

 

 

 

  86 بْوي –     اَّاس 
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  86بُمه - اًَاز        

 

 

:  وام طرح

« تًليد فًم پلي استايرن ضد آتصطرح »
 

ضركت ضُرك َاي صىعتي خًزستان : كارفرما

 

 مُىدس محمدرضا يًسفي: طراح
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فْشػت هغالة 

 

سديف 

 

صفحِ ؿشح 

:فصلاٍل 1

خالصِ هغالعات فٌي ٍ التصادي 

1 

:فصلدٍم 2

هعشفي هحصَل عشح 

2 

:فصلسَم 3

هغالعات فٌي ٍ هٌْذػي عشح 

18 

:فصلچْاسم 4

تشسػي ّاي هالي ٍ التصادي عشح 

45 

:فصلپٌجن 5

هحاػثِ ؿاخص ّاي هالي 

64 
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ُبشداسي-11 ِّايقبلاصبْش بشآٍسدّضيٌ



 (سيال)ّضيٌِ ّا ؿشح سديف 

 000/000/25ّضيٌِ هغالعات همذهاتي ٍ تْيِ عشح اجشايي  1

ِ ّاي تاػيغ ؿشوت ٍ اخز هجَصّا  2  000/000/30ّضيٌ

ِ ّاي جاسي دٍسُ اجشاي عشح  3  000/000/300ّضيٌ

ِ ّاي هشتَط تِ دسيافت تؼْيالت تاًىي  4  000/000/50ّضيٌ

ِ ّاي آهَصؿي پشػٌل ٍ تْشُ تشداسي آصهايـي   5  000/000/120ّضيٌ

ِ ّا  6  000/250/26ػايش ّضيٌ

 000/250/551جوع ول  
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بشآٍسدسشهايِثابت-12



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/350/1هاؿيي آالت تَليذ   1

 000/000/725تجْيضات ٍ تاػيؼات عوَهي  2

 000/000/480ٍػائظ ًمليِ  3

 000/000/300صهيي  4

 000/500/187/1ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  5

 000/000/190اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  6

 000/750/103ًصة ٍ ساُ اًذاصي  7

 500/812/216 ( دسصذ الالم فَق5)ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  8

 000/250/551ّضيٌِ ّاي لثل اص تْشُ تشداسي  9

 500/312/104/5جوع ول   10
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بشاٍسدسشهايِدسگشدش-13



ِ ّاتعذاد سٍص واسي ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/750/185 45هَاد اٍليِ داخلي  1

- - هَاد اٍليِ خاسجي  2

 000/376/530 70حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  3

 083/797/42 65اًَاع اًشطي هَسد ًياص  4

ِ ّاي فشٍؽ  5  000/000/40- ّضيٌ

 154/946/39-  ( دسصذ الالم فَق5)ػايش ّضيٌِ ّا  6

 237/869/838- جوع ول   7

 

بشآٍسدسشهايِگزاسيملًٍحَُتاهييهٌابع-14

بشآٍسدسشهايِگزاسيمل-14-1

ػشهايِ گزاسي ول = ػشهايِ ثاتت +    ػشهايِ دس گشدؽ 

ػشهايِ گزاسي ول  = 500/312/104/5 +237/869/838 =737/181/943/5
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ًحَُتاهييهٌابعٍاخزٍامباًني-14-2



ػشهايِ گزاسي دسصذ  ؿشح سديف 

 (سيال)

ػشهايِ  1

ثاتت  

 000/725/041/2 40ػْن هتماضي 

 500/587/062/3 60 ػْن تاًه تِ صَست ٍام دساص هذت

ػشهايِ دس  2

گشدؽ 

 771/660/251 30ػْن هتماضي 

 466/208/587 70 ػْن تاًه تِ صَست ٍام وَتاُ هذت

وَتاُ  )ػشهايِ دس گشدؽ واسهضد  3

 (هذت

14 185/209/82 

 250/762/428 14 (پٌج ػالِ)ػشهايِ ثاتت دساص هذت 
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بشآٍسدّضيٌِّاياستْالك-15



ِ ّا دسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/135 10هاؿيي آالت تَليذ  1

 000/500/72 10تاػيؼات عوَهي   2

 000/000/48 10ٍػائظ ًمليِ  3

 00/375/59 5ػاختواى ٍ هحَ عِ ػاصي  4

 000/000/38 20اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

 000/375/10 10ّضيٌِ ًصة ٍ ساُ اًذاصي  6

 250/681/21 10پيؾ تيٌي ًـذُ  7

 250/931/384- جوع اػتْالن داسايي ّاي ثاتت  8

 000/250/110 20اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  9

 250/181/495- جوع ول اػتْالن  10
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ِّايغيشعولياتي-16 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/250/110اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  1

 250/762/428واسهضد تؼْيالت تاًىي دساص هذت  2

 250/012/539جوع ول  3

 

ِّايًگْذاسيٍتعويشات-17 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا دسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/500/67 5هاؿيي آالت تَليذ   1

 000/500/72 10تاػيؼات عوَهي  2

 000/000/48 10ٍػائظ ًمليِ  3

 000/750/23 2ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  4

 000/000/19 10اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  6  500/537/11 دسصذ الالم فَق 5ّضيٌ

 500/287/242جوع ول 
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ِّايعولياتي-18 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/35ّضيٌِ ّاي غيش پشػٌلي دفتش هشوضي  1

ِ ّاي جاسي آصهايـگاُ  2  000/000/60ّضيٌ

ِ ّاي فشٍؽ  3  000/000/160ّضيٌ

 000/000/60ّضيٌِ ّاي حول ٍ ًمل  4

 000/000/315جوع ول  5

 

بشآٍسدّضيٌِّايثابتتَليذ-19



 (سيال)ّضيٌِ ّا دسصذ ؿشح سديف 

 000/084/932/1 85حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  1

 000/505/39 20اًَاع اًشطي  2

 250/181/495 100ّضيٌِ اػتْالن  3

 750/228/24 10ّضيٌِ ّاي ًگْذاسي ٍ تعويشات  4

 965/184/87-  ( دسصذ5/3)ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  5

 965/183/578/2- جوع ّضيٌِ ّاي تَليذ  6

 000/250/47 15ّضيٌِ ّاي عولياتي   7

 625/208/10 100( 002/0)تيوِ واسخاًِ  8

 185/209/82 100واسهضد تؼْيالت تاًىي  9

 775/851/717/2جوع ول ّضيٌِ ّاي ثاتت تَليذ   10
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ِّايهتغيشتَليذ-20 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا دسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/385/12 100هَاد اٍليِ   1

 000/956/340 15حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  2

 000/020/158 80اًَاع اًشطي  3

ِ ّاي ًگْذاسي ٍ تعويشات  4  750/058/218 90ّضيٌ

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  5  216/571/458- ّضيٌ

ِ ّاي هتغيش تَليذ   6  966/605/560/13 جوع ّضيٌ

ِ ّاي عولياتي  7  000/750/267 85ّضيٌ

ِ ّاي هتغيش تَليذ   8  966/355/828/13 جوع ول ّضيٌ

 

بشآٍسدّضيٌِّايملتَليذ-21

ّضيٌِ ّاي ول تَليذ  = ّضيٌِ ثاتت تَليذ + ّضيٌِ هتغيش تَليذ 

ّضيٌِ ّاي ول تَليذ   = 775/851/717/2 +966/355/828/13 =741/207/546/16
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هحاسبِقيوتتوامضذُ-22

ِ ّاي ول تَليذ  ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ  = ظشفيت اػوي تَليذ / ّضيٌ

ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ   = 741/207/546/16 =  6128سيال

     000/700/2 



بشآٍسدقيوتفشٍش-23



ِ ّا ؿشح سديف  ول اسصؽ تَليذ  (سيال)ّضيٌ

تشاػاع ظشفيت اػوي  

 741/207/546/16 6128ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ   1

 000/200/508/21 7966ليوت فشٍؽ ّش ويلَ   2

 000/600/962/4 1838ػَد ّش ويلَ   3
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هحاسيِ شاخص ّاي هالي - فصل پٌجن    

هحاسبِ فزٍش كل  -6

 هحاسبِ سَد ساالًِ  -7

 هحاسبِ ّشيٌِ ًقطِ سزبسز  -8

 درصذ تَليذ در ًقطِ سزبسز  -9

 هحاسبِ سهاى بزگشت سزهايِ  -10

ًزخ بزگشت سزهايِ - 5-1

سال ّاي  بزگشت سزهايِ - 5-2

هحاسبِ حقَق سزاًِ  - 6

هحاسبِ فزٍش سزاًِ -7

هحاسبِ سطح سيزبٌاي سزاًِ -8

ِ گذاري ثابت سزاًِ - 9 هحاسبِ سزهاي

ًسبت ارسش افشٍدُ هاشيي آالت تَليذي - 10

درصذكاركٌاى تَليذ بِ كل كاركٌاى - 11

ًسبت سزهايِ در گزدش بِ سزهايِ ثابت  - 12

ُ ٍري طزح - 13 هحاسبِ شاخص ّاي بْز

ًسبت سَد بِ فزٍش - 13-1

ًسبت سَد بِ سزهايِ ثابت - 13-2

 (سياى)خالصِ جذٍل سَد - 14
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:فشٍشملهحاسبِ-1

 فشٍؽ ول =  ّش ويلَليوت فشٍؽ ×تَليذ ظشفيت 

فشٍشمل=7966×000/700/2=000/200/508/21

 

 :هحاسبِسَدسالياًِ-2

سَدمل=ظشفيتتَليذ×سَدّشميلَ

ػَد ول = 000/700/2×1838=000/600/962/4     

هحاسبِّضيٌِتَليذدسًقطِسشبسش-3

ِسش=ّضيٌِثابت ًِقطِسشب ّضيٌ

ّضيٌِهتغيش

 فشٍؽ ول    

 

264/588/549/7
64/01

775/851/717/2

000/200/508/21

966/355/828/13
1

775/851/717/2







ِ  تَليذ دس ًمغِ ػشتؼش  =  ّضيٌ

 

تَليذًقطِسشبسشدسصذهحاسبِ  -4

ِثابت×100 ًقطِسشبسشدس دسصذتَليذ=ّضيٌ

ِهتغيش فشٍشمل–ّضيٌ

 
4/35100درصذ

034/844/679/7

775/851/717/2
100

966/355/828/13000/200/508/21

775/815/717/2



= 

 ػشتؼش دسصذتَليذدسًمغِ 

 
 

-1 
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هحاسبِصهاىبشگطتسشهايِ-5

ًشخباصگطتسشهايِ-5-1

ًشخباصگطتسشهايِ=سَدساالًِ×100

ِگزاسيمل سشهاي



ًشخباصگطتسشهايِ=  



 

بشگطتسشهايِدٍسُ-5-2

دٍسُ تشگـت ػشهايِ     = ػشهايِ ول         =                  
       ػَدول 

 
دٍسُ تشگـت ػشهايِ       =     737/181/943/5 =   22/1   ( ػال ٍ دٍ  هاُيه  )

               000/600/962/4 

 

حمَق ػشاًِ = ُ    ول حمَق هاّاى    هحاسبِحقَقسشاًِ-6

               تعذاد ول واسوٌاى 

 

323/110/6ريال    
31

000/420/189
 =  ًِحمَق ػشا

5/83100درصذ
737/181/943/5

000/600/962/4
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هحاسبِفشٍشسشاًِ-7

  فشٍؽ ػشاًِ   =     فشٍؽ ول                        

            تعذاد ول واسوٌاى 

 

 فشٍؽ  ػشاًِ =   000/200/508/21  = 903/812/693سيال      

                    31 

هحاسبِسطحصيشبٌايسشاًِ-8

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ     =  هؼاحت ول ػاختواى ّا      

            تعذاد واسوٌاى 

 

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ  =  610  = 7/19       هتش هشتع 
               31 



هحاسبِسشهايِگزاسيسشاًِثابت-9

ِ گزاسي ثاتت ػشاًِ    = ػشهايِ گزاسي ثاتت       ػشهاي

          تعذاد ول واسوٌاى

 

ػشهايِ گزاسي ثاتت ػشاًِ     =   500/312/104/5=     242/655/164سيال

            31 
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 ًسبتاسصشافضٍدُهاضييآالت-10

دسصذ اسصؽ هاؿيي آالت تِ ػشهايِ ثاتت    = اسصؽ هاؿيي آالت تَليذ × 100         
ِ گزاسي ثاتت            ػشهاي

 
دسصذاسصؽ هاؿيي آالت تِ ػشهايِ ثاتت   = 000/000/350/1× 100 = 4/26     دسصذ 

          500/312/104/5 

 

دسصذماسمٌاىتَليذبِملماسمٌاى-11

دسصذماسمٌاىتَليذبِملماسمٌاى=تعذادماسمٌاىتَليذ×100
تعذادملماسمٌاى


دسصذ واسوٌاى تَليذ تِ ول واسوٌاى   =   16   × 100 = 6/51   دسصذ 

             31  

 

ِدسگشدشبِسشهايِثابت-12 ًسبتسشهاي

ًؼثت ػشهايِ دس گشدؽ تِ ثاتت ػشاًِ    = ػشهايِ دس گشدؽ  ×  100      
         ػشهايِ ثاتت 

 

ًؼثت ػشهايِ دسگشدؽ تِ ثاتت ػشاًِ   =    237/869/838 ×  100=4/16 دسصذ 
      500/312/104/5  
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هحاسبِضاخصّايبْشٍُسيطشح-13

ًسبتسَدبِفشٍش-13-1

ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ ول    =          ػَد       × 100     
              فشٍؽ ول 

     
ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ     =     000/600/962/4×      100=  1/23دسصذ 

           000/200/508/21 

 

ًسبتسَدبِسشهايِثابت-13-2

ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت     =           ػَد     × 100    
     ػشهايِ ثاتت 

 
ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت   =       000/600/962/4 ×   100 = 2/97    دسصذ 

   500/312/104/5 
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(صياى)خالصِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391ضشحسديف

 100 100 100 90 80دسصذاػتفادُ اصظشفيت  1

 2700 2700 2700 2430 2160 (تي)هيضاى تَليذ  2

 000/500/586/21 000/500/586/21 000/500/586/21 000/850/427/19 000/200/269/17 (سيال)فشٍؽ خالص  3

: وؼشهي ؿَد 4

ّضيٌِ ّاي تَليذ 

426/073/284/13 604/582/944/14 782/091/605/16 782/091/605/16 782/091/605/16 

 218/408/981/4 218/408/981/4 218/408/981/4 396/267/483/4 574/126/985/3ػَدًاٍيظُ  5

: وؼشهي ؿَد 6

ِ ّاي عولياتي  ّضيٌ

000/000/252 000/500/263 000/000/315 000/000/315 000/000/315 

 218/408/981/4 218/408/981/4 218/408/981/4 396/767/219/4 574/126/733/3ػَدعولياتي  7

: وؼشهي ؿَد 8

ِ ّاي غيشعولياتي  ّضيٌ

040/648/482 045/979/542 050/310/603 050/310/603 050/310/603 

 168/098/063/4 168/098/063/4 168/098/063/4 351/788/676/3 534/478/250/3ٍيظُ (صياى)ػَد 9

- - - - - هاليات ٍ ػَد ػْام  10

 168/098/063/4 168/098/063/4 168/098/063/4 351/788/767/36 534/478/250/3ػَدپغ اصهاليات ػْام  11

 221/463/053/15 053/365/990/10 885/266/927/6 534/478/250/3- ػَدٍصياى ػٌَاتي  12

 389/561/116/19 221/463/053/15 990/10//053/365 885/266/927/6 534/478/250/3ػَدًمل تِ تشاصًاهِ  13
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