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 ػٌَاى پزٍصُ : 
فبدُ تثب هحَريت اعتَليذات  ولي هذيزيتثزرعي تجبرت آة هجبسي اعتبى لشٍيي ٍ تذٍيي ثزًبهِ 

 اعتبى آة ثْيٌِ اس هٌبثغ

 

 )هبُ(:هذت سهبى تمزيجي اًجبم پزٍصُ هيليَى ريبل               پبًقذ        ريبل(: )هيليَىهجلغ تخويٌي 

 

هقزف وٌٌذگبى 

 ًتبيج ايي تحميك:

اي اعتبى لشٍيي، ٍسارت وؾبٍرسي، عبسهبى اعتبًذاري لشٍيي، ٍسارت ًيزٍ ٍ ؽزوت آة هٌطمِ

 تجبرت، اتبق ثبسرگبًي اعتبىهحيط سيغت، عبسهبى ثزًبهِ ٍ ثَدجِ، ٍسارت فٌؼت، هؼذى ٍ 

 

 :ّبي ػيٌي هَضَع در اعتبى( )ّوزاُ ثب هؼزفي هقبديك يب ًوًَِتؼزيف دليك هغئلِ  -1

خطـك اسـت ٍ  تاضذ. ايشاى جضء هٌاطق خطـك ٍ ًيوِحفاغت ٍ استفادُ تْيٌِ اص هٌاتؽ آب اص اصَل تَسؿِ پايذاس ّش كطَس هي

ايٌشٍ، تحث هذيشيت هٌاتؽ آب  تاضذ. اص ٍيظُ كطاٍسصي هي ّاي اقتصادي تِدس تخصيكي اص ؾَاهل هحذٍدكٌٌذُ فشآيٌذ تَليذ  آب

ؾٌَاى هْوتشيي هٌثؽ طثيؿي تجذيذ پـزيش  حساب آيذ. هذيشيت هٌاتؽ آب تِ سيضي دس كطَس تِاص سئَع هَضَؾات تشًاهِ تايستي

ؾوذُ جْاًي سا فشاّن كشدُ است. هٌاتؽ آب دس ّاي قشى حاضش تَدُ ٍ هَجثات ًگشاًي  يكي اص هْوتشيي چالص هحـذٍد، اهـا

ًاضي اص آثاس هتقاتل سضذ جوؿيت، تَسؿِ اقتصادي، تٌَؼ اقليوي ٍ تَصيؽ ًاّوگَى صهاًي ٍ هكاًي هٌاتؽ  هؿشض تٌص فضايٌـذُ

 .ضـَدتْذيذ تَليذ جْاًي غزا ٍ ًاپايذاسي هٌاتؽ طثيؿي هـي آب، تغييش اقلين ٍ حفاغـت

تاضـذ كـِ ايـي اهـش هذيشيت كاسا ٍ پايذاس آب آتياسي قاتل اداسُ ضذى هي هطـكالت ركشضـذُ تـا دسحـاليكـِ تسـياسي اص

 هَضَؾات هَسد تحث دس اص هْوتـشيي . يكيتَليذكٌٌذُ ّست هسـتلضم حفاغـت اص هٌـاتؽ آب ٍ افـضايص دسآهـذ خـالص

تًَي  . آب هجاصي هفَْهي است كِ تَسـط پشفسـَسكطاٍسصي، تجاست آب هجاصي است غزايي ٍ هلي، هذيشيت هٌاتؽ آب، اهٌيت

كاال،  غـزا،) هجوَؼ حجن آتي كِ دس هشاحل هختلف تْيِ، تَليذ ٍ اسائـِ يـك هحصـَل ُ است.هؿشفي ضذ٣٩٩١آلي دس سال 

 .است آب هجـاصي آى هحصـَلضَد، تشاتش فادُ هيتِ صَست هستقين يا غيشهستقين است( اًشطي يا خذهات

ًفؿاى، هثاحث دسصَستيكِ تش هثٌاي  تجاست آب هجاصي، اقتصاد ريهٌاتؽ آب استاى ٍ كطَس  سيضي ٍ تخصيصتشًاهِ تٌاتشايي

ّاي آتي ٍ تْثَد هؿيطت كطاٍسصاى سا تَاًذ سطح اهٌيت هلي ٍ غزايي سا تاال تشدُ ٍ كاّص تٌصهي ،اجتواؾي ٍ ... صَست پزيشد

 تْوشاُ داضتِ تاضذ.

ّاي پش آب تْيِ ًوَد، لضٍهي تِ تَليذ آى دس استاى ٍجَد ًذاسد ٍ تايستي تش سا اص استاىتشخي تَليذات آب تَاىدس ٍاقؽ ٍقتي هي

تحليل ايي هَضَؼ تشاي هحصَالت هختلف تاضذ سا تَليذ ًوَد. تا آب رخيشُ ضذُ هحصَلي كِ داساي اسصش اقتصادي تيطتشي هي

ت، تشداضت، فشاٍسي ٍ هصشف هحصَل اص لحاظ ّاي ّيذسٍلَطيكي، تسياس پيچيذُ تَد ٍ تايستي كليِ هشاحل كاضت، داض

 اقتصادي، اجتواؾي ٍ ... هذًػش قشاس گيشد.

 
  : تجييي ضزٍرت ٍ ًيبس اعبعي ثزاي اًجبم ايي تحميك -2

يك  يكي اص ساّكاسّا تشاي حفع هٌاتؽ آب هَجَد تجاست آب هجاصي است، تِ گًَِ اي كِ تخطي اص هايحتاج ٍ هحصَالت

تِ كاس سفتِ  تتَاى اص سايش هٌاطق تاهيي ًوَد. تِ ايي تشتية ضوي اًتقال هحصَل، ّوِ آتي كِ تشاي كطت آى هحصَل سا هٌطقـِ

 صـشفِ جـَيي ًوـَد.  تَاى دس هصشف هٌاتؽ آب تِ ٍيظُ دس هٌاطق خطك ٍ ًيوِ خطـكضَد ٍ هيتا آى هٌتقل هي است ّوـشاُ

 آب تجاست ّاي تَليذ ّوچَى هيضاىاص ٍيظگي ايتا دس ًػش گشفتي هجوَؾِتايستي تخصيص هٌاتؽ آب تْتشيي حالت دس ٍاقؽ 

ّاي كطَس، ، اسصش اقتصادي، هحل هصشف تَليذات، پتاًسيل تَليذ هحصَل دس كطَس، اهكاى تاهيي تَليذات اص سايش استاىهجاصي

ّاي هَجَد دس اهش تخصيص تا تَجِ تِ پيچيذگيصَست پزيشد. هٌطقِ ٍ ... تَليذكٌٌذگاى ّش پتاًسيل اقليوي، فشٌّگي ٍ ؾولي 
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سا تا هحَسيت تجاست آب هجاصي ٍ دسًػش هٌاتؽ آب تخصيص تْيٌِ دس گام اتتذايي ، ّاي صيادهٌاتؽ آب ٍ لضٍم صشف ّضيٌِ تْيٌِ

 تاضذ. ضشٍسي هي سايش هتغيشّاي هَثش ًسثي گشفتي
 

 

 عَاالت اعبعي تحميك:  -3

صيست ٍ اقتصاد  ايي هحلي، هؿاش، هحيطٍاسطِ آى اهٌيت غز دس تْثَد هَجَديت آب ٍ تِآيا تجاست آب هجاصي هيتَاًذ  -٣

 هحلي ًقص داضتِ تاضذ؟

 كٌذ؟ ًقص تسضايي ايفاآيا تجاست آب هجاصي هيتَاًذ دس حل هؿضالت آب كطَسهاى  -2

 تاضذ؟هجاصي چقذس هيّاي هذيشيتي تش هثٌاي آب پتاًسيل استاى دس تغييش الگَي هصشف آب دس ساستاي سياست-١

 تاضذ؟اسصش حجن آب هصشف ضذُ تشاي تَليذ ّش هحصَل چقذس هي -4

 تاثيش الگَي كطت فؿلي ٍ لضٍم تغييش يا اًؿطاف پزيشي آى تا چِ حذي هي تَاًذ دس تجاست هجاصي آب هَثش تاضذ؟ -5

ٍ ... تا چِ حذي تاال اقتصادي تا صشفِ اساسا ًياص تِ تاصًگشي دس الگَي كطت، كطت هحصَالت استشاتظيك، كطت هحصَالت -6

 احساع هي ضَد؟ 

 

 : )ثب اًجبم آى، چِ هغبئلي اس ثخؼ آة اعتبى حل خَاّذ  ؽذ؟(دعتبٍردّبي وبرثزدي ايي تحميك ثزاي ثخؼ آة اعتبى  -3

 تؿييي هيضاى آب هصشفي هحصَالت هختلف دس استاى 

 ت هْن كطاٍسصي دس اساضي آتي ٍ دين استاىهحصَال ب سثض، آتي، خاكستشي ٍ (...تؿييي اجضا سدپاي آب هجاصي )آ 

 ّاي اخيشت هختلف دس سالتشسسي هيضاى تَليذ هحصَال 

 ّاي صٌؿت، كطاٍسصي، دام ٍ طيَس.ت تخصسات آب هجاصي اص طشيق تجاست هحصَالتؿييي هيضاى ٍاسدات ٍ صاد 

  تؿييي الگَي كطت تْيٌِ تشاي استاى دس ساستاي ًيل تِ تَسؿِ پايذاس تش هثٌاي هٌاتؽ آب 

 ٌِت هْن كطَس دس هقياع استاًي تش اساع هفَْم آب هجاصيالتشاي هحصَ هٌاسةساصي الگَي كطت  تْي 

  ى تِ صشفِ هقشٍٍ ًتيجِ هقايسِ آى تا هصاسف تالٌسثِ استاًذاسد )كطاٍسصي ساًذهاى آب هصشفي دس هحصَالت

  ٍ گضاسش اًحشاف آى جْت تصوين گيشي دس سطح استاى. (اقتصادي

 

 الشاهبت هَرد ًظز وبرفزهب جْت لحبظ ًوَدى در هتذٍلَصي تحميك :  -4

 

 ثز هجٌبي هيشاى آة هجبسي تَليذات يب اًؼطبف پذيزتذٍيي الگَي وؾت پيؾٌْبدي  -1

  هحبعجِ راًذهبى آة هقزفي در هحقَالت وؾبٍرسي   -2

 ثب هقبرف ثبلٌغجِ اعتبًذارد )همزٍى ثِ فزفِ التقبدي( ٍ گشارػ اًحزافبت. 2همبيغِ ثٌذ  -3

 

 

 رئَط ولي ؽزح خذهبت:  -5

 تؼييي عطح سيز وؾت هحقَالت هختلف اعتبى -4

 تؼييي هيشاى تَليذ هحقَالت وؾبٍرسي، داهي، طيَر ٍ فٌؼت -5

 تؼييي هيشاى آة هقزفي هحقَالت هختلف در اعتبى -6

 هقزف آة ّز يه هحقَالت وؾبٍرسيپتبًغيل وبّؼ  -7

 تؼييي آة هجبسي ّز يه تَليذات اعتبى -8

 ثزآٍرد هيشاى فبدرات ٍ ٍاردات تَليذات اعتبى -9
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 ّبي ّوجَارثزرعي ٍضؼيت تَليذ هحقَالت وؾبٍرسي در وؾَر ٍ اعتبى -11
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 زاتضيه ثب رٍيىزد اهٌيت غذايياظْبرًظز در خقَؿ لشٍم وؾت ّبي اعت -16

ٍ همبيغِ آى ثب هقبرف ٍ التقبد فؼبل فٌؼتي)يه ًوًَِ ون آة ثز  13تب  11همبيغِ دعتبٍرد ّبي ثٌذّبي  -17

  فٌؼتي ثب فزفِ التقبدي هٌبعت اًتخبة ؽَد(

 

 حذالل تخققْبي هَرد ًيبس در تين پضٍّؾي : -6

ف
دي

ر
 

 تخقـ
 حذالل هذرن

 هَرد ًيبس
 تؼذاد

ف
دي

ر
 

 تخقـ
حذالل هذرن هَرد 

 ًيبس
 تؼذاد

     1 دوتزي هٌْذعي هٌبثغ آة 1

 هٌْذعي التقبد وؾبٍرسي 2
 فَق ليغبًظ

 دوتزي ٍ 
1     

 هٌْذعي سراػت ٍ ثبغجبًي 3
فَق ليغبًظ 

 ٍ ثبالتز
1     

 

 تَضيحبت )در فَرت ًيبس( :  -7

 

 

 

 
 

 تبييذ دثيز وويتِ تحميمبت :         
 

 

 

 
 

 

 


