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 وبغشٕب٘ي ّٔبِص ػٕٛٔي غٛاَ

ٔي  تفٚق غٛؼ اق ٔػتّف ٔطيطي ٌفايط ؼـ ٚ قٔاٖ طَٛ ؼـ ّٔاِص وٝ اوت ـفتاـي غٛاَ، اق ٔٙظٛـ

 ٚيمٜ اي إٞيت اق ضاوٓ ٔطيطي ٌفايط ٚ آٟ٘ا ّٔفف ٔطُ ّٔاِص، ا٘تػاب ؼـ تٙاتفايٗ .ؼٞٙؽ

 .تفغٛـؼاـ٘ؽ

ٔي  تٙؽي ؼوتٝ ٔػتّفي ٌفٟٚٞاي ؼـ ـا ّٔاِص غٛاَ تفـوي، وِٟٛت خٟت ٔػتّف ػّٕي ٔٙاتغ ؼـ

 ٌيٕيايي غٛاَ فيكيىي، غٛاَ يؼٙي واغتٕا٘ي، ّٔاِص غٛاَ ػٕؽٜ ٌفٜٚ وٝ ٌ٘ٛتاـ ايٗ ؼـ .وٙٙؽ

 .ٌؽ غٛاٞٙؽ تفـوي ٔىا٘يىي غٛاَ ٚ

 

 فيكيىي غٛاَ

 ٚ خٛي ػٛأُ تفاتف ؼـ آٟ٘ا اِؼُٕ ػىه ٘يك ٚ ٔٛاؼ پايٝ اي اطالػات ٌأُ ّٔاِص فيكيىي غٛاَ

 فيكيه ػّٓ اق اوتفاؼٜ تا غٛاَ ٌٛ٘ٝ ايٗ تفـوي .اوت ...ٚ ِٛت اِىتفيىيتٝ، ٘ظيف ٔػتّف اٌىاَ

 .ٔي ٌيفؼ ِٛـت
 

 ٌيٕيبيي غٛاَ

 قايي، ٚاوًٙ اِٚيٝ، تفويثات واغتاـ، تٝ وٝ ٞىتٙؽ ٚيمٌيٟايي اق ؼوتٝ آٖ ٌأُ ّٔاِص ٌيٕيايي غٛاَ

 ـظ ّٔاِص ؼـ وٝ ٌيٕيايي ٚاوٍٟٙاي ٔي ٌٛ٘ؽ ٔفتٛط ...ٚ ٔػتّف ٌفايط تأثيف تطت ّٔاِص قٚاَ ٘طٜٛ

 خّٕٝ اق .٘اپؿيف٘ؽ تفٌٍت ٚ تٛؼٜ ٕٞفاٜ ٌفٔا وفؼٖ آقاؼ يا خؿب ٚ ضدٓ تغييف تا ٔؼٕٛالً ٔيؽٞٙؽ

 غٍه زىثٟا، ٚ ٔاوتيىٟا ٌففتٗ ويٕاٖ، ٌيفي آٞه، ٌؽٖ ٌىفتٝ تٝ ٔيتٛاٖ ٚاوٍٟٙا ايٗ ـايدتفيٗ

 ٌيٕيايي آقٔايٍٟاي تا ٔؼٕٛالً ّٔاِص ٌيٕيايي غٛاَ .وفؼ اٌاـٜ ...ٚ فّكات غٛـؼٌي ـٍٟ٘ا، ٌؽٖ

 .ٔيٍٛ٘ؽ وٙديؽٜ

 

 ٔىب٘يىي غٛاَ

 وٍٍي، فٍاـي، ٘يفٚٞاي ٘ظيف غاـخي ٘يفٚٞاي تفاتف ؼـ ـا اخىاْ پايؽاـي ٚ تطُٕ ٔىا٘يىي، غٛاَ

 ؼـ .ٔيٍٛؼ ٔفتٛط ّٔاِص ٔماٚٔت ػّٓ تٝ غٛاَ ايٗ خأغ تفـوي .ٔيؽٞؽ ٍ٘اٖ ...ٚ ضفاـتي غٍٕي،

 .ٌؽ غٛاٞٙؽ تفـوي واغتٕا٘ي ّٔاِص تف آٟ٘ا تأثيف ٚ ٔىا٘يىي غٛاَ ػٕؽٞتفيٗ ٔثطث ايٗ

 

  ( Soil )غبن

  .اوت تٛؼٜ تٍفي تٕؽٖ ايداؼ ٚ ضيات تىٛيٗ ؼـ ػأُ ٟٕٔتفيٗ آب اق په غان

 

 غبن ثٟجٛؼ ـٌٟٚبي

 ـفتاـ ،...ٚ قِكِٝ تفاتف ؼـ آٖ ٔماٚٔت افكايً آٖ، اق تٟتف اوتفاؼٜ غان، ٍٔػّات ويفي اـتماي خٟت

 :ٔي تػٍٙؽ تٟثٛؼ قيف ٌفش تٝ ٌٛ٘اٌٖٛ ـٌٟٚاي اق اوتفاؼٜ تا ـا غان
 

 فيكيىي افكٚؼ٘يٟبي

 ٔماٚٔت افكايً ٚ غان ٌؽٖ ٔىّص تاػث ـن غان ؼـ ...ٚ زٟاـپاياٖ ٔٛي واٜ، ٘ظيف افكٚؼ٘يٟا ايٗ

 اغتالط .اوت ليف غان، ؼـ فيكيىي افكٚؼ٘يٟاي اق ؼيٍف يىي .ٔي ٌٛؼ لؽيٕيواقٜ ٞاي  ؼـ آٖ وٍٍي

 ؼـ ـيكؼا٘ٝ غان ٞاي .اوت ٔٙاوة ٔاوٝ ٚ ٌٗ ٘ظيف ؼا٘ٝ ؼـٌت غاوٟاي تفاي ٔؼٕٛالً ليف تا غان

 آٖ ؼا٘ٝ ٞاي ٚ وفؼ غاـج تٛؼٖ وّٛغٝ ضاِت اق وأالً ـا آٟ٘ا تتٛاٖ وٝ ٞىتٙؽ ليف تا تثثيت لاتُ ِٛـتي

 غٛاٞؽ تيٍتف آٖ تاـتفي ٚ اوتمأت ٌٛؼ، ٔتفاوٓ تف ليف ٚ غان ٔػّٛط وٝ ا٘ؽاقٜ ٞف .وفؼ ا٘ؽٚؼ ليف تا ـا

 .تٛؼ
 

 ٌيٕيبيي افكٚؼ٘يٟبي

 افكايً خّٕٝ اق ٔىا٘يىي ٚيمٌيٟاي تٟثٛؼ تاػث غان ؾـات تا ا٘فؼاَ ٚ فؼُ ايداؼ تا افكٚؼ٘يٟا ايٗ

 تٝ تٛاٖ ٔي ٔٛاؼ ايٗ خّٕٝ اق .ٔيٍٛ٘ؽ غان پؿيفي ٘فٛؾ واًٞ ٚ پؿيفي ٍ٘ىت واًٞ تاـتفي، ظففيت

 .وفؼ اٌاـٜ .... ٚ ويٕاٖ آٞه،

وٙٙؽٜ ٞب  ٔىّص

 

 اِطىان تٛوط  (Geogrid)  ٚ لئٌٛفيؽ  (Geosynthetic)  لئٛوٙتتيه ٔا٘ٙؽ  وٙٙؽٜ ٞا ٔىّص ايٗ

 .ٔيٍٛ٘ؽ غان وٍٍي ٔماٚٔت افكايً تاػث غان، ٚ غٛؼ وطص تيٗ ٌؽٜ ايداؼ

وٛتي  ، ٔيع ٟٔاـ ٔيُ ، ٌٕؼٟا ـيك ، ففوٛؼٜ الوتيىٟاي تا غان وفؼٖ ٔىّص

 



      
 

 

    
 

 

: دي وٙي ٚ خٌّٛيفي اق ـيكي غبن 
 

 :وبقٜ ٞبي ٍٟ٘جبٖ 
ثفاي خٌّٛيفي اق ـاً٘ ٚ ـيكي غبن ٚ ٕٞسٙيٗ ػؽْ ـيكي وبغشٕبٖ ٞب ؼـ اعفاف ٌٛؼ 

ثفؼاـي ، دي وٙي ٚ غبوجفؼاـي ٘يبق ثٝ سطىيٓ ثىشف غبن ٔي ثبٌؽ وٝ ايٗ ػُٕ ثٛويّٝ ايدبؼ 

 .ٟٔبـ ٞبي ٔػشّف ؼـ غبوجفؼاـي ٔي ثبٌؽ وٝ ثٝ وبقٜ ٍٟ٘جبٖ ٍٟٔٛـ اوز

 



 
 

 



 
  

 



 :ديبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ثف ـٚي قٔيٗ

ديبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ـٚي قٔيٗ لجُ اق ٌٛؼثفؼاـي ٚ يب ٞف٘ٛع ػّٕيبر اخفائي ثدك ثفؼاٌشٗ غبوٟبي 

 . وب٘شيٕشف،ِٛـر ٔي ٌيفؼ25سب  15 وغطي ٚ ٌيبٞي ٚ وٙؽٖ ثٛسٝ ٞب،غبِجبً ثٝ ػٕك

 .ثبٌؽ ثفاي ديبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ـٚي قٔيٗ ؼٚ ٍٔػّٝ ثف ٚ وف ثبيؽ ٔؼيٗ

٘ظيف ٔطٛـ يه غيبثبٖ،أشؽاؼ وب٘بٖ آة ٚ يب أشؽاؼ ٌٕبَ ٚ خٙٛة  ٔمّٛؼ اق ثف أشؽاؼ ٔؼيٙي

لجالً ؼـ ـٚي ٘مٍٝ ٔؼيٗ ٚ ٍٔػُ ٌؽٜ ٚ قاٚيٝ يىي اق أشؽاؼٞبي ٘مٍٝ دالٖ  وٝ ٔغٙبعيىي اوز،

ؼـ ٌٟفٞب ٔؼٕٛالً أشؽاؼ ٔطٛـ غيبثبٖ ٚ يب وٛزٝ ٔدبٚـ .ٔؼّْٛ ٌؽٜ اوز ٔي ثبٌؽ ٘ىجز ثٝ آٖ

ثكـي ٚ  ؼـ دفٚلٜ ٞبي.اخفاي وبغشٕبٖ ـا ثٝ ػٙٛاٖ أشؽاؼ ٔؼيٗ ثف سؼييٗ ٚ ؼـ ٘ظف ٔي ٌيف٘ؽ ٔطُ

ٕٔىٗ  يب غبـج اق ٌٟفٞب وٝ أشؽاؼ ٍٔػّي ٘ظيف ٔطٛـ يه غيبثبٖ ؼـ ؼوشفوي ٘كؼيه ٘يىز

ثؼٙٛاٖ ثفؼـ  اوز أشؽاؼٞبي ٍٔػُ ؼيٍف،ٚ ؼـ ِٛـر ِكْٚ أشؽاؼ ٌٕبَ ٚ خٙٛة ٔغٙبعيىي،ـا

٘ىجز ثٝ آٖ ٍٔػُ  ثب ٍٔػُ ثٛؼٖ ثف ديبؼٜ وفؼٖ أشؽاؼ يىي اق اضالع وبغشٕبٖ وٝ.٘ظف ثٍيف٘ؽ

 .وبغشٕبٖ،أىبٖ دؿيف غٛاٞؽ ثٛؼ ٌؽٜ اوز ٚ ؼـ ٘شيدٝ ديبؼٜ وفؼٖ وبيف أشؽاؼٞب،ٚ ثغٛـ وّي دالٖ

 ٔؼيٗ ؼـ ٘ظف ٌففشٝ ٌؽٜ ثٝ ٔطُ اخفاي وبغشٕبٖ ٘كؼيه ِٛـسيىٝ وبغشٕبٖ وٛزه ٚ أشؽاؼ ؼـ

دؿيف اوز ِٚي  ديبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ثب ٚوبئّي ٘ظيف ٔشف،ٌٛ٘يب ٚ ٌٍٕٝ ٚ سفاق ٘ىجشبً ـاضز ٚ أىبٖ.ثبٌؽ

٘ظف ٌففشٝ ٌؽٜ ٘كؼيه  ديبؼٜ وفؼٖ وبغشٕبٟ٘ب ي ثكـي ٚ ٟٔٓ،ٔػِّٛبً ٔٛلؼي وٝ أشؽاؼ ٔؼيٗ ؼـ

اِٚيٝ فٛق اِؿوف،ثب ؼلز القْ ٚ  ٔطُ وبغشٕبٖ ٘جبٌؽ،أىبٖ ديبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ثب ٚوبيُ وبؼٜ ٚ

٘ظيف سئٛؼِٚيز ٚ سفاقيبة اوشفبؼٜ  وبفي،ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ٚ ِكٚٔبً ثبيؽ اق ٚوبئُ ٘مٍٝ ثفؼاـي

ايٗ .ٔػشّف دفٚلٜ اق وغص ٔؼّْٛ ٚ ٔؼيٙي اوز ٔمّٛؼ اق سؼييٗ وف ٔؼيٗ وفؼٖ اـسفبع ٘مبط.وفؼ

ٞبي ثكـي ٚ يب وٛزه،ثبيؽ ٍٔػُ ٚ ؼـ ٘ظف ٌففشٝ  ٔٛضٛع ؼـ وّيٝ وبغشٕبٟ٘ب،اػٓ اق وبغشٕبٖ

ٔىىٛ٘ي،ٔؼٕٛالً وغص غيبثبٖ ٚ يب وٛزٝ ٔدبٚـ ـا ثؼٙٛاٖ  ؼـ وبغشٕبٟ٘بي ٌٟفي،٘ظيف ٔٙبقَ.ٌٛؼ

ٔٛلؼي وٝ وبغشٕب٘ؽـ ٔطٛعٝ ٘ىجشبً ٚويؼي وبغشٝ ٔيٍٛؼ،ٚ يب ٔطُ  ِٚي.وغص ٔجٙب ؼـ ٘ظف ٔي ٌيف٘ؽ

ػٛاـْ ٔؼيٙي ثبٌؽ،اـسفبع لىٕشٟب ٚ يب ثّٛوٟبي ٔػشّف دفٚلٜ ـا ٘ىجز ثٝ  اخفاي دفٚلٜ ؼٚـ اق

ؼـ ٞف ِٛـر ؼـ سٕبْ .ؼـ ٘ظف ٌففشٝ ا٘ؽ،ٚ يب ٌبٞي ٘ىجز ثٝ وغص ؼـيب،ٔي وٙدٙؽ وغطي وٝ لجالً

لىٕشٟب ٚ  ٔجٙبئي ثفاي اـسفبػبر ٚ ٔمبيىٝ ثبيؽ ؼـ ٘ظف ٌففز سب أىبٖ سؼييٗ ٚ وٙديؽٖ اـسفبع ٔٛالغ

 .ثبٌؽ ٘مبط ٔػشّف وبغشٕبٖ ٘ىجز ثٝ آٖ ٚ ٘ىجز ثٝ يىؽيٍف ٚ ديبؼٜ وفؼٖ آٟ٘ب ٔيىف

أشؽاؼٞبي ٔػشّف آٖ ثػَّٛ لىٕشٟبئي وٝ ؼـ ػٕك لفاـ ٌففشٝ ٚ وبغشٝ  ثفاي ديبؼٜ وفؼٖ ٘مٍٝ ٚ

ٚ ؼـ  دبيٝ ٞبي ٘مغٝ ٌيفي وٝ اق اسّبَ سػشٝ ٞبئي ٔغبثك ٌىُ  وبغشٝ ٌؽٜ غٛاٞؽ ٌؽ اق وٝ

 ايٗ وٝ دبيٝ ٞب ـا ٔؼٕٛالً ؼـ ٌٌٛٝ.وبغشٕبٖ وٛثيؽٜ ٚ ّ٘ت ٔي ٌٛ٘ؽ اوشفبؼٜ ٔي وٙٙؽ ٌٌٛٝ ٞبي

 ٞبي وبغشٕبٖ ٚ ثٝ فبِّۀ ضؽٚؼ يه ٔشف اق ٔطُ دي وٙي ٚ ٌٛؼثفؼاـي ٔي وٛثٙؽ ٚ وذه ثب

وبغشٕبٖ ـا ديبؼٜ  وٛثيؽٖ ٔيع ٞبئي ـٚي ثبقٚٞبي وٝ دبيٝ ٚ اوشفبؼٜ اق ـيىٕبٖ ٚ ٌبغَٛ أشؽاؼٞبي

 .ٔي وٙٙؽ

 



 

 

 

 

 



 ثىشف  يآٔبؼٜ وبق

ثشٗ ٍٔف  : اِف

 150 سب 100 ) وٓ ٔبٖي ثشٗ ثب ني حي اخفاي ثفاي ثىشف غبن  ده اق ا٘دبْ غبوجفؼاـي وبقأبؼٜ

 غبن  ي وٓ ـٚٔبٖي ٔشف ثشٗ ثب ني وب٘ز10 ضؽالُثشٗ ٍِٔف ( ؼـ ٞف ٔشف ٔىؼت ثشٗٔبٖي نٌِٛفْين

 ي ٞب حيقي ثشٗ ـي أبؼٜ وبقي آٖ ثب ٔبِٝ ثفاي وفؼٖ ـِٚبف

 وٓ ٔبٖي ثشٗ ثب ٔمؽاـ نني لزي ؼـ ضكٖٚي فٛ٘ؽانيـٌالل وف لبِجٙؽ  ثشٗ يفي ثٝ سؼفاي ٍٔف ثشٗ

 ي ٌؽٜ ثفاي ثىشف غبوجفؼاـياوز وٝ خٟز آٔبؼٜ وبق ( ثف ٔشفٔىؼتٔبٖي نٌِٛفْي ن150 سب 100)

  ٌفؼؼي اخفا ْي ٚ ِفطٝ ٌؿاـيآـٔبسٛـثٙؽ

 سب آة ثشٗ خؿة غبن ٍ٘فؼؼ ٚ ؼيي ثشٗ ٍٔف ضشٕب غبن ثىشف ـا ٔفعٛة ٕ٘بيلجُ اق اخفا- 1

 .  ؼياي ٖٖيي آٖ دبريفين

 وٝ ٌفشٝ ثٝ ؼي ضشٕب سٛخٝ ؼاٌشٝ ثبيؼيوٗي ٌفشٝ آٞه اخفا ْي وٝ ثشٗ ٍٔف ـا ثف ـٚيؼـ ِٛـر- 2

 ثف ٔشف ٌِٛفْي ن5/1 ثٝ ٔمبٚٔز ي قٔبٖيٌفشٝ آٞه ).  ثبٌؽ ؼٜي ثف ٔشف ٔفثغ ـنٌِٛفْي ن5/1ٔمبٚٔز 

 ٕ٘ب٘ؽ   ي آٖ ثبقي اوز وٝ اثف وفً ٌٕب ده اق ـاٜ ـفشٗ ثف ـٚؼٜئفثغ ـن

سٛخٝ .  ثشٗ ٍٔف ٔفعٛة ٌؽٜ ثبٌؽ سب آة ثشٗ ـا خؿة ٘ىٙؽي لجُ اق اخفاوزيثبيٌفشٝ آٞه ْ- 3

.  ٌٛؼي ثشٗ ٍٔف ْي وٝ آٞه ٞٙٛق خؿة آة ؼاٌشٝ ثبٌؽ ٔٛخت دٛني قٔبٖؼيؼاٌشٝ ثبي

 ٌفؼؼي اق وف ا٘دبْ ْي آـٔبسٛـثٙؽي فبِّٝ ٌؿاـلشفي ؼقي وف ٚ اخفايثشٗ ٍٔف خٟز دبوىبق- 4

.  ؼي ؼاٌشٝ ثبيي ثٟشفي سب آـٔبسٛـثٙؽؼي ثٛؼٖ وغص آٖ ؼلز وٗوٙٛاغزي ٚ قيي ثٝ سٖٓيثٙبثفا

 وٝ ؼيي ؼلز ٕ٘بٌٛؼيوٛزه وبغشٝ ْ ( ـيثشٖٛ ) ٔػّٛط وٗ ئؼٕٛال ثشٗ ٍٔف سٛوظ ؼوشٍبٟٞب- 5

 ٔػّٛط ٌٛؼ ٚ وذه ي ده اق اضبفٝ وفؼٖ آة، ثشٗ ؼـٖٚ ؼوشٍبٜ ثٝ غٛةلٝيؼق (2)ضؽالُ ؼٚ 

.  ـؼئٛـؼ اوشفبؼٜ لفاـ ثً

ثب )ؼي وبػز وغص آٖ ـا ٔفعٛة ٍ٘ٝ ؼاـ10 ٞٛا ضؽٚؼ ي ثشٗ ٍٔف ثب سٛخٝ ثٝ ؼٔبغشٗيثؼؽ اق ـ- 6

 ثشٗ ٍٔف ي ٚ ـٚؼي ـا ٌفٚع وٗي ثؼؽاري ػُٕؼي سٛاٖيـٚق ْ (1 )نيٚ ثؼؽ اق ٌؿٌز  ( آةؼٖيدبي

.  ؼيـاٜ ثفٚ

  

: ٌفشٝ ـيكي : ة

.  ؼـخٝ ثبٌؽ 90وف دي ٞب ثبيؽ وبٔال افمي ٚ قاٚيُٝ وف دي ٘ىجز ثٝ ؼيٛاـ دي ثبيؽ :  ـيكي ٌفشٝ

اَٚ وف دي ـا ثبيؽ آة دبٌيؽ ، سب ٔفعٛة ٌٛؼ ٚ ٚاوغٟبي ثيٗ قٔيٗ ٚ ٌفشٝ ٚخٛؼ ٘ؽاٌشٝ ثبٌؽ ، 

 سب 200ٌفشٝ ػجبـر اوز اق غبن ٚ ٌٗ ٚ آٞه وٝ ثٝ ٘ىجز . ٚ وذه ٌفشٝ ـا ؼاغُ آٖ ـيػز 

 ويٌّٛفْ ٌفؼ آٞه ـا ؼـ ٔشف ٔىؼت غبن ٔػّٛط ٔي وٙٙؽ  250

 وب٘شيٕشف ـويؽ آٖ ـا ؼـ يه وغص افمي 30 ـا ؼـ دي ٔي ـيك٘ؽ ٚ ده اق ايٙىٝ اـسفبع ٌفشٝ ثٝ ٌفشٝ

ٕٞٛاـ ٔي وٙٙؽ ٚ يه ـٚق آٖ ـا ثٝ ضبِز غٛؼ ٔي ٌؿاـ٘ؽ سب ؼٚ ٌٛؼ يؼٙي آة آٖ يب ؼـ قٔيٗ ففٚ 

. ـٚؼ ٚ يب سجػيف ٌفؼؼ 

 ده اق ايٙىٝ ٌفشٝ ؼٚ ٘ٓ ٌؽ آٖ ـا ثب ٚقُ٘ٝ وٍٙيٙي ٔي وٛثٙؽ وٝ ثٝ آٖ سػٕبق ٔيٍٛيٙؽ ٚ ده اق 

 وب٘شيٕشف ٌفٚع ٔي وٙٙؽ ٚ ػُٕ اَٚ ـا ا٘دبْ 30ايٙىٝ غٛة وٛثيؽٜ ٌؽ ؼٚثبـٜ ٌفشٝ ـا ثٝ اـسفبع 

 يب دي وٙي ٌٛؼؼـ وبغشٕبٖ ٞب وٝ ٔؼٕٛالً ؼـ . سىفاـ ايٗ ػُٕ سب دف ٌؽٖ دي اؼأٝ ؼاـؼ . ٔي ؼٞٙؽ 

ػُٕ سفاق وفؼٖ ا٘دبْ ٔيٍيفؼ ٔطُ وبـ ؼـ دي وٝ دير ٚ غٓ قيبؼي ؼاـؼ ٚ سفاق وفؼٖ ثب ٌٍٕٝ ٚ 

.  سفاق ٍٔىُ ٔي ثبٌؽ اق سفاق ٌٍّٙي اوشفبؼٜ ٔي وٙٙؽ 

 سفسيت يه ًٌّٙ زٙؽيٗ ٔشفي ـا دف اق آة ٔي وٙٙؽ ثٝ عٛـي وٝ ٞير ٌٛ٘ٝ ضجبة ٞٛايي ؼـ ثؽيٗ

آٖ ٘جبٌؽ ٚ آٖ ـا ؼـ دي ٔطُ ٞبيي وٝ ثبيؽ سفاق ٌفؼؼ ثٝ ٌفؼي ؼـ ٔي آٚـ٘ؽ ٚ ٘مبط ٔؼيٗ ٌؽٜ ـا 

 اثفايٗآة زٖٛ ؼـ ِِٛٝ ٞبيي وٝ ثٝ ٞٓ اـسجبط ؼاـ٘ؽ ؼـ يه وغص ٔي ٔب٘ؽ ثٗ. ثب ٞٓ سفاق ٔي وٙٙؽ 

زٖٛ ًٌّٙ دف اق آة ٔي ثبٌؽ ؼـ ٞف ودب وٝ ًٌّٙ ـا ثٝ ضفوز ؼـ آٚـ٘ؽ آة ؼٚ ِِٛٝ اوشٛا٘ٝ اي 

ؼـ يه وغص ٔي ثبٌؽ ثٙبثفايٗ ؼٚ ٘مغٝ ٔكثٛـ ثب ٞٓ سفاق ٔي ثبٌٙؽ ثٍفط آ٘ىٝ ٔٛاظجز وٙيٓ وٝ 

 وٝ ؼًٌّٙ ؼـ ٚوظ ثٟٓ ٌفٜ غٛـؼٌي يب ديسً ديؽا ٘ىفؼٜ ثبٌؽ سب ثبػث لغغ اـسجبط ويبَ ٌٛ

 .ؼيٍف ٕ٘ي سٛاٖ ؼـ سفاق ثٛؼٖ آٟ٘ب ٔغٕئٗ ثٛؼ 

 

 



: ا٘ٛاع دي اق ٘ظف ّٔبِص سٍىيُ ؼٞٙؽٜ 
 دي ٞبي ٌفشٝ آٞىي -

  دي ٞبي آخفي -

  دي ٞبي وٍٙي -

  آـٔٝدي ٞبي ثشٗ -

 

 :ا٘ٛاع دي اق ٘ظف ػٕك 

ؼـ ِٛـسي وٝ قٔيٙي وٝ ٔىشميٕبً قيف وبقٜ   :(Shallow foundations)دي وغطي 

ٔي سٛاٖ دي ٞب ـا ٔىشميٕبً ثفآٖ ثٙب ٕ٘ٛؼ ٚ اثؼبؼ دي ـا . لفاـ ؼاـؼ ٌفايظ ٔغّٛة ـا ؼاٌشٝ ثبٌؽ 

اِغالضبً دي ٞبي  زٙيٗ دي ٞبيي ثٝ ثيٍشفٍ٘ٛؼ ٔدبق عٛـي ا٘شػبة وفؼ وٝ سًٙ غبن اق ضؽ

 .وغطي ٌفشٝ ٔي ٌٛؼ

 زٙب٘سٝ غبن ٘كؼيه وغص ( Pier foundationsدي ٞبي زبٞي) دي ٞبي ٘يٕٝ ػٕيك

 وٝ ثبـ ـا ثٝ زبٞي  اوشفبؼٜ ٌٛؼقٔيٗ ؼاـاي ٌفايظ ٔٙبوت ٘جبٌؽ القْ اوز ثٝ ٚويّٝ ي دي ٞبي 

  . اليٝ ٞبي ػٕيك سف ٚ ٔطىٓ سف ا٘شمبَ ؼٞؽ 

 

زٙب٘سٝ غبن ٘كؼيه وغص قٔيٗ  : (ٌٕغ)(Deep foundations)دي ٞبي ػٕيك  

ٔٙبوت ثبٌؽ القْ اوز ثٝ ٚويّٝ ي دي ٞبي ػٕيك وٝ ٔؼٕٛالً ٔؼَٕٛ سفيٗ  ثىيبـ ٘بؼاـاي ٌفايظ

 ٚ تٝ ِٛـت يه آٟ٘ب ٌٕؼي ٔي ثبٌٙؽ وٝ ثبـ ـا ثٝ اليٝ ٞبي ػٕيك سف ٚ ٔطىٓ سف ا٘شمبَ ٔي ؼٞؽ

. وتٖٛ ٔماْٚ ؼـ غان تاػث ػؽْ ٍ٘ىت پي ٔي ٌٛؼ

 
: ا٘ٛاع دي اق ٘ظف ٌىّي 

ٔؼَٕٛ سفيٗ ٘ٛع ؼـ دي ٞبي وغطي ٔي ثبٌؽ ثٝ عٛـ ٔفوكي قيف ٞف :  (سىي )دي ٔٙففؼ -

 .وشٖٛ لفاـ ٔي ٌيفؼ ٕٞبٖ عٛـ وٝ اق ٌىُ ٔمبثُ ؼـيبفز ٔي ٌٛؼ 

دي ٞبي وفاوفي يب ٘ٛاـي اوز وٝ وشٖٛ ٞبي يه ـؼيف ـا ٍ٘ٝ ٔي ؼاـؼ  :  دي ٘ٛاـي -

ٔؼٕٛالً ٚلشي وٝ ظففيز ثبـثفي غبن وٓ ثبٌؽ ثٝ عٛـي وٝ وغص لبثُ سٛخٟي القْ ٔي 

ايٗ ضبِز . ثبٌؽ ثٝ خبي اوشفبؼٜ اق دي ٞبي ٔٙففؼ اق دي ٞبي ٘ٛاـي اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ 

ٔؼٕٛالً دي ٞبي ٘ٛاـي ؼـ ٞف ؼٚ خٟز وبغشٕبٖ لفاـ ؼاؼٜ ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ ٔدٕٛػٝ ي 

 .٘ٛاـٞبي وفاوفي ٔشمبعغ دي ٍٔجه ـا ثٝ ٚخٛؼ ٔي آٚـؼ 

دي ٞبي ٌىشفؼٜ ؼـ ٔٛاـؼي وٝ سًٙ ٔدبق غبن ثىيبـ وٓ  : (ـاؼيٝ ل٘فاَ)دي ٌىشفؼٜ  -

اوز ثٝ عٛـي وٝ ؼـ ِٛـر اوشفبؼٜ اق دي ٔٙففؼ ػٕالً وغص دي لىٕز ػٕؽٜ ي وغص 

ثٙب ـا ٔي دٌٛب٘ؽ ثٝ خبي اوشفبؼٜ اق دي ٞبي ٔٙففؼ يب ضشي دي ٞبي ٘ٛاـي اق دي ٌىشفؼٜ 

ؼـ ايٗ ضبِز دي سٍىيُ ٔي ٌٛؼ اق يه ؼاَ قغيٓ ثشٗ آـٔٝ وٝ سٕبْ . اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ 

 .ؼ ٖ ـٚي آٖ لفاـ ٔي ٌيف ٞبوغص ـا دٌٛب٘ؽٜ ٚ سٕبٔي وشٖٛ

 پي ٞاي ٔفوة تٝ پي ٞايي اطالق ٔي ٌٛؼ وٝ تيً اق يه وتٖٛ تفآٖ تىيٝ ٔي وٙؽ



 :وشٟٛ٘ب

 وشٟٛ٘بي فّكي -

  وشٟٛ٘بي ثشٙي -

  وشٟٛ٘بي زٛثي -

 

  سؼفيف وشٖٛ فّكي

وشٖٛ ػضٛي اوز وٝ ٔؼٕٛال ثٝ ِٛـر ػٕٛؼي ؼـ وبغشٕبٖ ّ٘ت ٔي ٌٛؼ ٚ يبـٞبي 

وف ٘بٌي اق عجمبر ثٝ ٚويّٝ سيف ٚ ٌبٞشيف ثٝ آٖ ٔٙشمُ ٔي ٌفؼؼ ٚ وذه ثٝ ثٝ قٔيٗ 

 .ا٘شمبَ ٔي يبثؽ

  ٌىُ وشٟٛ٘ب

ثفاي . ٌىُ وغص ٔمغغ وشٟٛ٘ب ٔؼٕٛال ثٝ ٔمؽاـ ٚ ٚضؼيز ثبـ ٚاـؼ ٌؽٜ ثىشٍي ؼاـؼ

ػٕٛٔب وشٟٛ٘ب اق ِطبػ .وبغشٗ وشٟٛ٘بي فّكي اق ا٘ٛاع دفٚفيّٟب ٚ ٚـلٟب اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ

 :ٌىُ ظبٞفي ثٝ ؼٚ ٌفٜٚ سمىيٓ ٔي ٌٛ٘ؽ

ثٟشفيٗ دفٚفيُ ٘ٛـؼ ٌؽٜ : ٘ٛـؼ ٌؽٜ ٌبُٔ ا٘ٛاع سيفآٟٞٙب ٚ لٛعيٟب  (دفٚفيُ)٘يٕفظ  -1

ثفاي وشٖٛ ، سيفآٞٗ ثب دٟٗ يب لٛعيٟبي ٔفثغ ٌىُ اوز؛ قيفا اق ٘ظف ٔمبٚٔز ثٟشف اق 

ضٕٗ ايٙىٝ ؼـ ثيٍشف ٔٛالغ ػُٕ اسّبالر سيفٞب ثٝ ـاضشي ـٚي .ٔمبعغ ؼيٍف ػُٕ ٔي وٙؽ

 .آٟ٘ب ا٘دبْ ٔي ٌيفؼ

ثٝ سٟٙبيي ثفاي  (دفٚفيُ )ٞفٌبٜ وغص ٔمغغ ٚ ٍٔػّبر يه ٘يٕفظ : ٔمبعغ ٔفوت  -2

يه وشٖٛ وبفي ٘جبٌؽ ، اق اسّبَ زٙؽ  (سطُٕ ثبـ ٚاـؼ ٌؽٜ ٚ ٍِٙف اضشٕبِي  )ايىشبيي 

 .وبغشٝ ٔي ٌٛؼ (ٔمبعغ ٔفوت )دفٚفيُ ثٝ يىؽيٍف ، وشٖٛ ٔٙبوت آٖ 

 

 ٔمبعغ ٔفوت)زٍٍٛ٘ي وبغز وشٖٛ 

وشٟٛ٘ب ٕٔىٗ اوز ثف ضىت ٘يبق ثب سفويت ٚ اسّبالر ٔشٙٛع اق ا٘ٛاع دفٚفيّٟبي ٔػشّف 

  وبغشٝ ٌٛ٘ؽ ، أب ـايدشفيٗ اسّبَ ثفاي وبغز وشٟٛ٘ب وٝ ٘ٛع اوز

اثشؽا ؼٚ سيفآٞٗ ـا ؼـ وٙبـ : اسّبَ ؼٚ دفٚفيُ ثٝ يىؽيٍف ثٝ عفيمٝ ؼٚثّٝ وفؼٖ  -1

يىؽيٍف ٚ ثف ـٚي وغص ِبف ثٝ ٞٓ زىجيؽٜ ٌفؼ٘ؽ ؛ وذه ؼٚ وف ٚ ٚوظ وشٖٛ ـا 

خٛي ؼاؼٜ ٚ وشٖٛ ثفٌفؼا٘ؽٜ ٌؽٜ ٚ ٔب٘ٙؽ لجُ خٌٛىبـي ِٛـر ٔي ٌيفؼ ؛ آٖ ٌبٜ 

ٕٞيٗ وبـ ـا ؼـ وٛي ؼيٍف . وشٖٛ ٔؼىٛن ٚ ؼـ لىٕز ٚوظ ، خٌٛىبـي ٔي ٌٛؼ 

وشٖٛ ا٘دبْ ٔي ؼٞٙؽ ٚ ثٝ سفسيت خٌٛىبـي اؼأٝ ٔي يبثؽ سب خٛي ٔٛـؼ ٘يبق وشٖٛ سبٔيٗ 

ايٗ ٌيٜٛ خٌٛىبـي ثفاي خٌّٛيفي اق ديسً وشٖٛ ؼـ اثف ضفاـر قيبؼ . ٌفؼؼ

ؼـ ِٛـسيىٝ ؼـ وفسبوك وشٖٛ ثٝ خٛي ٘يبقي ٘جبٌؽ ، ؼوز . خٌٛىبقي ٕٔشؽ ٔي ثبٌؽ 

  وٓ خٌٟٛب ثبيؽ ثٝ ايٗ سفسيت اخفا ٌفؼؼ

 60ضؽاوثف فبِّٝ ثيٗ عِٟٛبي خٛي ؼـ عَٛ وشٖٛ ثٝ ِٛـر غيف ٕٔشؽ اق  (اِف

 .وب٘شيٕشف سدبٚق ٘ىٙؽ

عَٛ خٛي اثشؽايي ٚ ا٘شٟبيي وشٖٛ ثبيؽ ثفاثف ثكـٌشفيٗ ػفْ ٔمغغ ثبٌؽ ٚ ثٝ عٛـ  (ة

 .يىىفٜ ا٘دبْ ٌيفؼ

 ٔيّيٕشف وٕشف 40 ثفاثف ثؼؽ خٛي يب 4عَٛ ٔٛثف ٞف لغؼٝ اق خٛي ٔٙمغغ ٘جبيؽ اق  (ج

 .ثبٌؽ

 ٔيّيٕشف 6 ٔيّيٕشفي ثيٍشف ، أب اق 5/1سٕبن ٔيبٖ ثؽ٘ٝ ؼٚ دفٚفيُ ٘جبيؽ اق يه ٌىبف  (ؼ

وٕشف ثبوؽ ؛ ضٕٙب ثفـويٟبي فٙي ٍ٘بٖ ؼٞؽ ٔٝ ٔىبضز وبفي ثفاي سٕبن ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ؛ 

ؼـ آٖ ِٛـر ، ايٗ ثبؼغٛـ ثبيؽ ثب ّٔبِص دف وٙٙؽٜ ٔٙبوت ٌبُٔ سيغٝ ٞبي فٛالؼي ثب 

 .ضػبٔز ثبثز دف ٌٛؼ

ؼـ ٔمبعغ ٔفوجي وٝ ٚـق اسّبَ ثف : اسّبَ ؼٚ دفٚفيُ ثب يه ٚـق وفاوفي ـٚي ثبِٟب  -2

غيف )ـٚي ؼٚ ٘يٕفظ ٔشُّ ٔي ٌٛؼ سب ٔمبعغ ٔفوت سٍىيُ ثؽٞؽ ؛ فبِّٝ خٌٟٛبي ٔمغغ 

ا٘ؽاقٜ .  وب٘شيٕشف ثيٍشف ٌٛؼ 30وٝ ٚـق ـا ثٝ ٘يٕفغٟب ٔشُّ ٔي وٙؽ ، ٘جبيؽ اق  (ٕٔشؽ

ؼـ آٖ ضػبٔز  t وٝ t22 ضؽاوثف فبِّٝ فٛق اِؿوف ؼـ ٔٛـؼ فٛالؼ ٔؼِٕٛي ثٝ ِٛـر

 .ٚـق اوز ؼـ ٔي آيؽ



ٔشؽاِٚشفيٗ ٘ٛع وشٖٛ ؼـ ايفاٖ وشٟٛ٘بي  : (سىٕٝ)اسّبَ ؼٚ دفٚفيُ ثب ثىشٟبي فّكي  -3

ٔفوجي اوز وٝ ؼٚ سيفآٞٗ ثٝ فبِّٝ ٔؼيٗ اق يىؽيٍف لفاـ ٔي ٌيفؼ ٚ ليؽٞبي افمي يب 

زخ ٚ ـاوز ايٗ ؼٚ ٘يٕفظ ـا ثٝ ٞٓ ٔشُّ ٔي وٙؽ ؛ اِجشٝ ثىشٟبي زخ ٚ ـاوز وٝ 

ٌىّٟبي ٔثّثي ـا ثٝ ٚخٛؼ ٔي آٚـ٘ؽ ، ؼاـاي ٔمبٚٔز ثٟشفي ٘ىجز ثٝ ليؽٞبي ٔٛاقي ٔي 

ؼـ ٔٛـؼ ايٍٙٛ٘ٝ وشٟٛ٘ب ، ثٛيمٜ وشٖٛ ثب ليؽ ٔٛاقي ٔىبئُ قيف ـا ثبيىشي ـػبيز .ثبٌٙؽ

  وفؼ

 :افمي وشٖٛ وٕشف اق ايٗ ٔمبؼيف ٘جبٌؽ( ِّٚٝ )اثؼبؼ ثىز  (اِف

L : عَٛ ِّٚٝ ضؽالُ ثٝ فبِّٝ ٔفوك سب ٔفوك ؼٚ ٘يٕفظ ثبٌؽ . 

B :  ؼـِؽ عَٛ آٖ وٕشف ٘جبٌؽ42ػفْ ِّٚٝ اق  . 

T :  عَٛ آٖ وٕشف ٘جبٌؽ35/1ضػبٔز ِّٚٝ اق . 

ؼـ اعفاف وّيٝ ِّٚٝ ٞب ٚ ؼـ وغص سٕبن ثب ثبَ ٘يٕفغٟب ػُٕ خٌٛىبـي ا٘دبْ  (ة

 ٔدٕٛع عَٛ غظ خٛي ؼـ ٞف عفف ِفطٝ ٘جبيؽ اق عَٛ ِفطٝ وٕشف ٌٛؼ)ٌيفؼ 

 .فبِّٝ ليؽٞب ٚ اثؼبؼ آٖ ثف اوبن ٔطبوجبر فٙي سؼييٗ ٔي ٌٛؼ (ج

ؼـ لىٕز ا٘شٟبيي وشٖٛ ، ثبيؽ ضشٕب اق ٚـق ثب عَٛ ضؽالُ ثفاثف ػفْ وشٖٛ اوشفبؼٜ  (ؼ

 .وفؼ سب ػالٜٚ ثف سمٛيز دبيٝ ، ٔطُ ٔٙبوجي ثفاي اسّبَ ثبؼثٙؽٞب ثٝ وشٖٛ ثٝ ٚخٛؼ آيؽ

ؼـ ٔطُ اسّبَ سيف يب دُ ثٝ وشٖٛ القْ اوز لجال ٚـق سمٛيشي ثٝ اثؼبؼ وبفي ـٚي  (ٜ

  .ثبِٟبي وشٖٛ خٛي ٌؽٜ ثبٌؽ
 

 



 

 

 
 

 

 



 اتّاَ تيف تٝ وتٖٛ
 

  :ا٘ٛاع اسّبَ سيف ثٝ وشٖٛ ػجبـسٙؽ اق

 .اتّاَ ٔفّّي-1

 . (ٌيفؼاـ)اتّاَ ِّة-2

ففق اواوي ايٗ ؼٚ اتّاَ ؼـ ايٗ اوت وٝ ؼـ اتّاَ ٔفّّي ا٘تماَ ٕٔاٖ تيف تٝ وتٖٛ ٚ تاِؼىه 

 . ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ِٚي ؼـ اتّاَ ِّة ايٗ ا٘تماَ ٚخٛؼ ؼاـؼ

ؼـ اتّاَ ٔفّّي تيف تٝ وتٖٛ يه فاِّٝ تيٗ تيف ٚ وتٖٛ لفاـ ٔيؽٞٙؽ وٝ تيف تتٛا٘ؽ وٕاً٘ وٙؽ  

 .ِٚي ؼـ اتّاَ ِّة ؼيٍف ايٗ فاِّٝ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ

 
 

 اسّبَ ٔفّّي -1

  .(٘ثٍي ٍ٘يٕٗ  )اوىّت فّكي اتّاَ واؼٜ ٍ٘ىتٝ  •

 .اوىّت فّكي اتّاَ تٝ ٚويّٝ ِفطٝ ٍ٘يٕٗ ِٚسىي  •

  .(تيغٝ  )اوىّت فّكي اتّاَ تٝ ٚويّٝ ِفطٝ ٍ٘يٕٗ ٚ ِفطٝ تفٌٍيف  •

 

 

  (ٌيفؼاـ)اسّبَ ِّت-2 •

 .اوىّت فّكي اتّاَ ِّة تا خفت ِفطٝ ٔٛاقي  •

 .اوىّت فّكي اتّاَ ِّة تا خفت وپفي  •

 .اوىّت فّكي اتّاَ ِّة تا ِفطٝ ا٘تٟايي ـٚي وتٖٛ  •

 

 

 ؼـ اسّبَ ِّت سغييف ٌىُ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ؼـ ضبِي وٝ ؼـ اسّبَ ٔفّّي  سغييف ٌىُ ؼاـيٓ  •

غِّٛيز اِّي اسّبَ ٔفّّي ايٗ اوز وٝ قاٚيٝ ثيٗ سيف ٚ وشٖٛ ثشٛا٘ؽ سغييف وٙؽ ٚ  •

 غِّٛيز اِّي اسّبَ ِّت ايٗ اوز وٝ قاٚيٝ ثيٗ سيف ٚوشٖٛ ٘شٛا٘ؽ سغييف وٙؽ

ؼـ اسّبَ ِّت ثبيؽ خٛي ثٝ ِٛـسي ثبٌؽ وٝ لغؼٝ وبٔال ٌيفؼاـ ثبٌؽ ٚ خبي ٞير ٌٛ٘ٝ  •

 ضفوشي ٚخٛؼ ٘ؽاٌشٝ ثبٌؽيؼٙي ؼٚـ سب ؼٚـ لغؼٝ خٛي ٌٛؼ

 
 

 
٘طٜٛ اتّاَ ٔفّّي  

 



 
 

٘طٜٛ اتّاَ ِّة 

 

 

 

 

 
 



 :وتٟٛ٘اي تتٙي 

تٝ يميٗ ، ؼلت ؼـ اخفاي ِطيص خكئيات . ٟٕٔتفيٗ اخكاء يه واغتٕاٖ تتٙي وتٖٛ ٞاي آٖ ٔي تاٌٙؽ 

وتٖٛ اق خّٕٝ آـٔاتٛـ تٙؽي ، لاِثٙؽي ٚ تتٖٛ ـيكي اثف تىكايي ؼـ اوتطىاْ وُ واغتٕاٖ ؼـ ٔٛلغ تفٚق 

تفـوي ٟٔٙؽواٖ ٍ٘اٖ ٔي ؼٞؽ ، ؼـ قِكِٝ ايكٔيت تفويٝ وٝ تاػث وٍتٝ ٌؽٖ تىياـي اق . قِكِٝ ؼاـؼ 

ٔفؼْ واوٗ ؼـ ٌٟفن ٞاي ٘ٛواق ٌؽٜ تٛؼ ػأُ اِّي ـيكي واغتٕاٟ٘ا ، ػؽْ اخفاي ِطيص وتٖٛ ٞا 

 . تٛؼٜ اوت وٝ تاػث ٌفؼيؽٜ ومف طثمات ، لثُ اق تطُٕ تاـ قِكِٝ تٝ ِٛـت يىپاـزٝ ففٚـيك٘ؽ

 ـٚي اخفاي وتٖٛ

 .ؼـ اخفاي وتٖٛ تٝ تفتية قيف ػُٕ ٔي ٌٛؼ

 آٔبؼٜ وبقي ـيٍٝ ٞب

پاويكٌي . لثُ اق آـٔاتٛـتٙؽي وتٖٛ ٔي تايىت ٔيٍّفؼٞاي ا٘تظاـ ـا اق ٞف ٘ٛع آِٛؼٌي پان ٕ٘ٛؼ 

 ٌاِٛؼٜ   ٌأُ آِٛؼٌي تٝ ا٘ٛاع ـٚغٗ ٞا ٚ ٕٞسٙيٗ تتٗ ٞاي پاٌيؽٜ ٌؽٜ ؼـ ٍٞٙاْ تتٗ ـيكي ٔيٍّفؼٞا

   طثمٝ ٘يك ٔي ٌٛؼ يا

 آـٔبسٛـ ثٙؽي وشٖٛ

تاتٛخٝ تٝ ٔٙؽـخات ٘مٍٝ ٞا ، ٔيٍّفؼٞاي اِّي ـا وٙاـ يىؽيٍف لفاـ ؼاؼٜ ٚ تٛوط غأٛتٟا آٟ٘ا ـا ؼـ 

تفاي ايٗ واـ ؼٚ ػؽؼ غفن ـٚي قٔيٗ ٚ تا فاِّٝ اق ٞٓ لفاـ . فٛاُِ ٍٔػُ تٝ يىؽيٍف ٔي تٙؽيٓ 

ؼاؼٜ تا وف ٚ تٝ ٔيٍّفؼٞاي اِّي ـٚي آٖ لفاـ ٌيفؼ ٚ تتٛاٖ غأٛتٟا ـا ؼٚـ آٖ ـؼ وفؼٜ ٚ په اق تمىيٓ 

 .تٙؽي فاِّٝ غأٛتٟا آٟ٘ا ـا تثٙؽيٓ

غأٛتٟا تٝ طٛـ وّي ؼـ اتتؽا ٚ ا٘تٟاي وتٖٛ تا ٌأٟاي وٛزىتف ٚ ؼـ ٔيا٘ٝ وتٖٛ تا ٌأٟاي تكـي تف 

اخفاي ِطيص غأٛتٟا ايٗ اخاقٜ ـا تٝ وتٖٛ ٔي ؼٞؽ وٝ لثُ اق ففٚ ـيػتٗ واغتٕاٖ . تىتٝ ٔي ٌٛ٘ؽ 

٘ىتٝ ٟٔٓ ايٗ وٝ لثُ . ؼـ قِكِٝ ٞاي ٌؽيؽ ، تغييف ٌىُ ؼاؼٜ ٚ ففِت ففاـ ـا تٝ واوٙيٗ واغتٕاٖ تؽٞؽ 

ؼـ تػً ـيٍٝ ، ؼـ ٔٛـؼ طَٛ ِّٚٝ تٛضيص  )اق تىتٗ ٔيٍّفؼٞا ، اتتؽا ٔي تايىت اق ٔطُ طَٛ ِّٚٝ 

، ٔيٍّفؼٞاي طِٛي ـا غٓ وٙيٓ تا ؼٚ ٔيٍّفؼ طِٛي يا اِّي تاال ٚ پاييٗ ؼليما ؼـ  (ؼاؼٜ ٌؽٜ اوت 

 .ـاوتاي يىؽيٍف ٚالغ ٌٛ٘ؽ

  اوشمفاـ وجؽ آـٔبسٛـ

وتٖٛ تافتٝ ٌؽٜ ـا تٝ ِٛـت لائٓ ؼـ خاي غٛؼ ٍ٘ٝ ؼاٌتٝ ٚ ٔيٍّفؼٞاي طِٛي ـا تا ويٓ تٝ ٔيٍّفؼٞاي 

ؼـ ٔٛاـؼي وٝ وتٖٛ تافتٝ ٌؽٜ وٍٙيٗ تاٌؽ ، تّٙؽ وفؼٖ ٚ خا ؼاؼٖ ٔيٍّفؼٞا تٛوط . ـيٍٝ ٔي تٙؽيٓ

 .خفثميُ ا٘داْ ٔي ٌٛؼ

 

 لبِت ثٙؽي

 آـٔاتٛـٞا ؼـ تفاتف  تا تٛخٝ تٝ آوية پؿيف تٛؼٖ. ؼـ ايٗ ٔفضّٝ ٘ٛتت تٝ لاِة تٙؽي وتٟٛ٘ا ٔي ـوؽ 

 ،  ـطٛتت ، ٕٞسٙيٗ واًٞ ٔماٚٔت آـٔاتٛـٞا ؼـ ِٛـت ٚلٛع آتً وٛقي ٚ ٌفْ ٌؽٖ تيً اق ضؽ

  القْ اوت ٔيٍّفؼٞا تٛوط اليٝ ايي اق تتٗ پٌٛيؽٜ ٌٛؼ



 

 تفاي  .ضػأت اليٝ پٌٍٛي تايؽ تٝ ضؽي تاٌؽ وٝ آـٔاتٛـ ـا ؼـ تفاتف ػٛأُ ؾوف ٌؽٜ ٔطافظت ٕ٘ايؽ 

  ( Spacer )  تفٚي غأٛتٟا ، ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ  ٔٙاوة اطٕيٙاٖ اق پًٌٛ ٔٙاوة ٔيٍّفؼٞا ، ؼـ فٛاُِ

ٔي تٙؽيٓ تا په اق تىتٗ لاِثٟا ٔيٍّفؼٞا تؽٖٚ ايٗ وٝ تٝ تؽ٘ٝ لاِة تسىثٙؽ، ؼـوت ؼـ ٚوط لاِة خاي 

 . ٌيف٘ؽ ٚ ضػأت ٔٙاوة اليٝ پٌٍٛي ـػايت ٌفؼؼ

  

 

ؼـ ِٛـت ا٘طفاف وتٖٛ اق ضاَ ٌالَٛ ضتي تٝ . وتٟٛ٘ا ٚقٖ طثمات تاالي غٛؼ ـا تطُٕ ٔي وٙٙؽ 

 اق ايٙفٚ تا ؼلت  ٔمؽاـ خكئي ، فٍاـ اضافي تٝ وتٖٛ ٚاـؼ ٔي آيؽ ٚ ظففيت طالت آ٘فا وٓ ٔي وٙؽ

تااليي لاِة تىتٝ ٌؽٜ ـا ٌالَٛ وفؼٜ ٚ تا ٟٔاـ تٙؽي ٞاي خا٘ثي اق خاتٝ خايي يا وح ٌؽٖ وتٖٛ ؼـ 

 ٍٞٙاْ تتٗ ـيكي يا وفت ٌؽٖ تتٗ خٌّٛيفي ٔي وٙيٓ

تفاي تٝ ؼوت آٔؽٖ وطص ِاف ٚ قيثا القْ اوت پيً اق تىتٗ لاِة ٞا اق ِاف تٛؼٖ ٔٛضؼي ٚ وّي 

تفاي ٔفالثت اق زىثيؽٖ تتٗ . وطٛش ؼاغّي لاِة ٚ ٕٞسٙيٗ اق تٕيك تٛؼٖ آٟ٘ا اطٕيٙاٖ ضاُِ ٕ٘اييٓ 

 ؼـخٝ تا 45تٝ لاِة ػالٜٚ تف آغٍتٝ وفؼٖ وطٛش ؼاغّي تا ـٚغٗ وياٜ، ؼـ ٌٌٛٝ ٞاي وتٖٛ اق پع 

 . ٔيّيٕتف تٝ ٌىُ قيف اوتفاؼٜ ٔي وٙي25ٓ*25ا٘ؽاقٜ 

 

 

 ثشٗ ـيكي

. په اق اوتمفاـ ٚ ٔطىٓ وفؼٖ ٔيٍّفؼٞاي تافتٝ ٌؽٜ ٚ تىٕيُ لاِة تٙؽي، تتٗ ـيكي آغاق ٔي ٌفؼؼ

 ٔتف تاٌؽ زفا وٝ 2/1 اِي 9/0تٝ طٛـ وّي تٙا تف تِٛيٝ آئيٗ ٘أٝ اـتفاع تتٗ ـيكي ٘ثايؽ تيً اق 

ٔؼٕٛال تتٗ ـيكي وتٖٛ ؼـ ـٚي . ـيػتٗ تتٗ اق اـتفاع قياؼ ٔٙدف تٝ خؽا ٌؽٖ ؼا٘ٝ ٞا غٛاٞؽ ٌؽ

اٌف تتٗ ؼـ زٙؽ ٔفضّٝ ـيػتٝ ٚ ٔتفاوٓ ٔي .  ٔفضّٝ ا٘داْ ٔي ٌٛؼ3 يا 2تتٗ ـيكي ؼوتي ، ؼـ 

ٌفؼؼ تايؽ ؼلت ٕ٘ٛؼ فاِّٝ قٔا٘ي ٔفاضُ تتٗ ـيكي ـا ٔطؽٚؼ ٕ٘ٛؼ تا تتٗ لثّي ضاِت غٕيفي 

 .ؼاٌتٝ تاٌؽ ٚ اتّاَ وأُ تيٗ اليٝ ٞاي ٔػتّف تتٗ ـيكي تٝ ٚخٛؼ آيؽ

 (تتٗ تا اوالٔپ وٓ  )ؼـ وتٟٛ٘اي تّٙؽ خٟت خٌّٛيفي اق آب ا٘ؽاغتٗ قياؼ تتٗ اق تتٗ وفت 

 .اوتفاؼٜ ٌفؼؼ



تفاي پيٍٍيفي اق ضؼف تتٗ تااليي وتٖٛ تٝ غاطف آب ا٘ؽاغتٗ تتٗ تٟتف اوت اـتفاع لاِة ـا 

 . وا٘تي ٔتف تّٙؽ تف ٌففت ٚ په اق تاق وفؼٖ لاِثٟا ٔمؽاـ اضافي ـا تفاٌيؽ ٚ تٕيك وٙي5/2ٓضؽٚؼ 

ٔي تايىت ضتٕا تا وتٖٛ تٝ ِٛـت ٕٞكٔاٖ ٚ يىپاـزٝ تتٗ  (وٛـتُ  )وفوتٖٛ، ٔاٞيسٝ ٚ تفاوت 

 .ـيكي ٌٛؼ

اق ٘ىات ٟٔٓ ؼيٍف ايٗ وٝ په اق اتٕاْ ػّٕيات تتٗ ـيكي ٚ ٔتفاوٓ واغتٗ آٖ ٚ ؼـ ِطظٝ وفت 

ٌؽٖ تتٗ تٝ ٞير ٚخٝ ضفتٝ يا ٘يفٚيي تٝ ٔيٍّفؼٞاي ـيٍٝ تاليٕا٘ؽٜ اق تاالي لاِة ٚاـؼ ٍ٘فؼؼ وٝ 

 .ٔٛخة خؽا ٌؽٖ ٔيٍّفؼ اق تتٗ ٔطّٛـ وٙٙؽٜ آٖ غٛاٞؽ ٌؽ

وتٟٛ٘ايي وٝ تيف پّٝ ؼـ آٟ٘ا اخفا ٔي ٌٛؼ تايؽ ؼـ اـتفاع ٔٛـؼ ٘ظف آـٔاتٛـ ٞايي ـا تٝ ِٛـت وأال 

 ؼـ  ٔفّّي ٚ تٝ ِٛـت ـيٍٝ ؼـ آٖ لفاـ ؼاؼ وٝ تؼؽ اق تتٗ ـيكي وتٖٛ آـٔاتٛـٞاي ـيٍٝ تيف پّٝ

  ضاِت ٟ٘ايي لفاـ ٔي ٌيف٘ؽ

تؼؽ اق اتٕاْ تتٗ ـيكي تفاي تاق وفؼٖ لاِة ٞا تايؽ تا قٔا٘ي وٝ تتٗ تٝ ضؽ القْ وفت ٌؽٜ تاٌؽ 

تؼؽ اق تاق وفؼٖ لاِثٟا ، تفاي اؼأٝ ٚ تىٕيُ ـٚ٘ؽ ٞيؽـاتاويٖٛ القْ اوت وتٟٛ٘ا ـا تا . ِثف وفؼ 

 ٜ وفٙي ٔفطٛب پٌٛا٘ؽذٌٛ٘ي يا پاـ

 
 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 ومف

 :ا٘ٛاع ومف ٔىغص

 ومف عبق ضفثي-  

ومف سيفزٝ ٚ ثّٛن -  

 ومف ٚافُ يب وبوٝ اي-  

ؼاَ ثشٙي يه ٚ ؼٚ عففٝ - 

ومف وبٔذٛقيز - 

 

 ومف عبق ضفثي-  

 
 

 



 
 

 

 ومف سيفزٝ ٚ ثّٛن-  

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 ومف ٚافُ يب وبوٝ اي-  

 

 
 

 



 

 
 

 

 ؼاَ ثشٙي يه ٚ ؼٚ عففٝ- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 ومف وبٔذٛقيز- 

 

 
 

 
 

 



 ومف وبؾة

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

ػبيك ٞبي ـعٛثشي 

يىي اق ٍٔىالر اوبوي وٝ ؼـ اوثف وبقٜ ٞب ثٝ زٍٓ ٔي غٛـؼ ٍٔىُ ٘ٓ ٚ ـعٛثز ٔي ثبٌؽ وٝ 

ؼـ ثؼضي ٔٛالغ غىبـار خجفاٖ ٘بدؿيفي ـا ثٝ وبق ٞب ٚ وبغشٕبٖ ٚاـؼ ٔي ٕ٘بيؽ ٚ يىي اق 

ؼـ ايفاٖ ثب سٛخٝ ثٝ الّيٓ ٚ آة ٚ ٞٛا ٚ ٘يك .آٖ ػبيمىبـي ـعٛثشي ٔي ثبٌؽ   ـاٞىبـٞبي ٔمبثّٝ ثب 

ٔي ثبٌؽ وٝ ثب ديٍففز سىِٙٛٛلي ايٗ .ٚخٛؼ ٔٙبثغ ػظيٓ ٘فشي ٔشؽاِٚشفيٗ ػبيك ـعٛثشي ليف ٚ ٌٛ٘ي 

 ؼاؼٜ اوز  (ايكٚ ٌبْ )ـٚي خبي غٛؼ ـا ثٝ ػبيمٟبي ديً وبغشٝ 

 وبَ ثٛؼٜ ٚ سفٔيٓ ٔشٙبٚة آٖ ثب 10ػٕف ٔفيؽ ػبيك ـعٛثشي ليف ٚ ٌٛ٘ي ثٝ عٛـ ٔشٛوظ وٕشف اق 

سٛخٝ ٚ ٔكاضٕز ثفاي وبوٙبٖ وبغشٕبٖ ٞب ؼـ فَّٛ وفؼ  ٍٔىالر اخفايي قيبؼ ٚ ٞكيٙٝ ٞبي لبثُ

ثٙؽي ـا ثٝ  ثٝ خبوز ضشي ثب ا٘شػبة ـٚي ٞبي دف غفج ويفيز ّٔبِص ٚاخفاي ػبيك. ٕٞفاٜ اوز

 . وبَ ثفوؽ20٘طٛي اـسمب ؼاؼ؛ وٝ ػٕف ٔفيؽ دًٌٛ ثبْ ثٝ ثيً اق 

: ا٘ٛاع ػبيك ٞبي ـعٛثشي 

 وبٍُٞ

. ؼـ ايفاٖ اق ؼيفثبق ؼـ ٔٙبعك دف ثبـي، ثبْ ٌيت ؼاـ ٚ ؼـ ٔٙبعك وٓ ثبـي ، ثبْ افمي ٔي وبغشٙؽ 

ٔي ٌؽٜ اوز ثٝ ايٗ سفسيت وٝ غبن ـن ٚ وبٜ ٚ آة ـا غٛة  ثبْ افمي ثب وبٍُٞ آة ثٙؽي

. يه اليٝ دػً ٔي وفؼ٘ؽ ٔػّٛط وفؼٜ ٚ ثب دبٚـق ٔي ؼاؼ٘ؽ وذه ثف ـٚي ثبْ ثٝ ِٛـر

 ليف ٌٛ٘ي

ـايح سفيٗ ٘ٛع ػبيك ٞبي ـعٛثشي ؼـ ايفاٖ ليف ٚ ٌٛ٘ي اوز وٝ وبَ ٞبوز ؼـ ِٙؼز وبغشٕبٖ 

ليف ٚ ٌٛ٘ي ؼـ ػبيك وبـي ثبْ، دي، وفٚيه ٞب ٚ آٌذكغب٘ٝ اوشفبؼٜ  اق. وٍٛـ ّٔفف ػٕٛٔي ؼاـؼ 

 .ٔي ٌٛؼ

: ثبٌؽ ٚيمٌي ٞبي ّٔبِص ٔٛـؼ اوشفبؼٜ ثبيؽ ثٝ ٌفش قيف ٔي

ٌٛ٘ي - اِف

ثبيؽ سبة وبفي ٚ ٘ٓ آٖ  .ثبيؽ ؼاـاي ثبفز يىٙٛاغز ٚ وبٔال سٕيك ٚ ػبـي اق آِٛؼٌي ٚ زفٚن ثبٌؽ

.  ٌفْ ٚ ٚقٖ ؼاٌشٝ ثبٌؽ310وٓ ثٛؼٜ ٚ ٞف ٔشف ٔفثغ آٖ ضؽالُ 



ليف - ة

. ليف ثبيؽ وبْ ً ال ٞٓ خٙه ٚ ثؽٖٚ آة ثبٌؽ . ليف ثبيؽ عجك ـٚي ِطيص اق ٔٙبثغ ٘فشي سٟيٝ ٌفؼؼ 

سب ثشٛا٘ؽ . وفؼٖ اِيبف ثبفشٝ ٌؽٜ ٚ وغص ثشٙي ثبيؽ سب ضؽ أىبٖ وٓ ثبٌؽ  غّظز ليف ؼـ ضيٗ آغٍشٝ

ؼـخٝ ٘فٔي ليفٞبي ٔٛـؼ اوشفبؼٜ . ٘فٛؾ وٙؽ اِيبف ٌٛ٘ي ـا غيه ٚ ثٝ يه ٘ىجز ؼـ سٕبْ وغص

  . ؼـخٝ وب٘شيٍفاؼ اق ضؽاوثف ؼٔبي ٔطُ ثيٍشف ثبٌؽ10ؼوز وٓ ثبيؽ 

: سىِٙٛٛلي خؽيؽ ؼـ ػبيمىبـي ـعٛثشي وبغشٕبٖ

 ٔشفبٚسي ؼاـ٘ؽ ، ٌبيؽ   سفويجبر وف وبقي ثبْ ، ثف دبيٝ أِٛىيٖٛ دّيٕفٞبي خؽيؽ ػّٕىفؼ وبٔال

 .ثب لبثّيز ا٘ؼغبف ثؼؽ اق غٍه ٌؽٖ ثبٌؽ(فيّٓ  )ٟٕٔشفيٗ ٚيمٌي آٟ٘ب ايدبؼ يه اليٝ ٘بقن 

 :ثٝ ٌفش قيف اوز ي  وبغشٝ ٔي ٌٛؼ ٔفي دُٖٚي أِٛهٜيثف دبوٝ اق خّٕٝ ٔكايبي ػبيك خؽيؽ 

 . فبلؽ آِٛؼٌي ٚ آويت ٞبي فيكِٚٛلي ٔي ثبٌؽ– 1

 . وبـثفؼ آٟ٘ب وبؼٜ اوز – 2

 . ـً٘ دؿيف٘ؽ – 3

 . غغف آسً وٛقي ٘ؽاـ٘ؽ – 4

 . زىجٙؽٌي غٛثي ٘ىجز ثٝ وغٛش ٔػشّف ؼاـ٘ؽ – 5
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ػبيك وبـي ثبْ 

 
 

 
 

 ػبيك ضفاـسي

  :ا٘ٛاع ػبيك ٞب

  :(ضفاـسي)ػبيك ٞبي ٌفٔبيي ٞؽايشي - 1

ػبيك ضفاـسي ٔٛاؼ  .ضفيت ٞؽايز ػبيك ٞبي ٌفٔبيي وٓ ٚ ثفػىه ضفيت ٔمبٚٔز آٟ٘ب قيبؼ اوز

ٚ ّٔبِطي ٞىشٙؽ وٝ ٔمبٚٔز قيبؼي ؼـ ٔمبثُ ػجٛـ ٌفٔب ؼاـ٘ؽ ٚ ٔي سٛاٖ ثٝ ٚويّٝ ي آٟ٘ب سب آ٘دب 

خٌّٛيفي ...وٝ ٕٔىٗ اوز اق ا٘شمبَ ضفاـر ٔطُ ٌفْ ٌؽٜ يب ِِٛٝ ٞبي ضبُٔ آة ٌفْ يب وب٘بِٟب ٚ

  .وفؼ سب ؼـ ّٔفف وٛغز خٌّٛيفي ٌٛؼ

ٔٛاؼي وٝ ثٝ ٔٙظٛـ خٌّٛيفي اق غفٚج ٌفٔب ثٝ ّٔفف ٔي ـوٙؽ ثٝ ٘بْ ػبيك ٞبي ضفاـسي ٌٙبغشٝ 

وف ٞبي , ػبيك ٞبي ٔٙؼىه وٙٙؽٜ ػبيك ٞبي دبٌيؽ٘ي , ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ ثٝ ِٛـر ػبيك ٞبي ا٘جبٌشي 

  .سػشٝ ٞبي ػبيك ٚ اٌىبَ ؼيٍف ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ, ػبيك ٞبي ٔٛخؽاـ , سكـيمي 

  : ػبيك ٞبي ا٘جبٌشي(اِف

ايٗ ػبيك ٞب ثٝ ؼٚ ِٛـر اِيبفي يب ؼا٘ٝ اي ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ وٝ ٘ٛع اِيبفي آٖ ٌبُٔ دٍٓ وًٙ دٍٓ 

ٚ ٘ٛع ؼا٘ٝ اي آٖ اق . دٍٓ وفثبـٜ ٚ اِيبف ٌيبٞي وٝ ٔؼٕٛال دٍٓ زٛة ٞىشٙؽ ٔي ثبٌٙؽ , ٌيٍٝ 

ٔب٘ٙؽ غفؼٜ ٞبي زٛة دٙجٝ , دٛوٝ ٞبي ـوي دفِيز ٚ يب اق ٔٛاؼ ٌيبٞي , ٔٛاؼي ٔب٘ٙؽ دّي اوشبيفيٗ 

سٟيٝ ٔي ٌٛ٘ؽ اق ايٗ ٘ٛع ػبيك ٞب ؼـؼاغُ ٔالر ٞب ٚ ٔىبٖ ٞبيي وٝ فبلؽ ٌىُ ٍٔػّي ٔي 

ثبٌٙؽ اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ  

  : ػبيك ٞبي ٔٙؼىه وٙٙؽٜ(ة

ايٗ ػبيك ٞب ٔؼٕٛال اق ٚـق ٞبي فّكي وبغشٝ ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ زٙب٘سٝ ثٝ ٘طٛ ٔٙبوت ّ٘ت ٌٛ٘ؽ ٔب٘غ 

  .٘فٛؾ ثػبـ آة ٞٛا ثٝ ؼاغُ ٔي ٌفؼ٘ؽ 

 

  :ػبيك ٞبي دبٌيؽ٘ي(ج

ايٗ ػبيك ٞب اق ٔػّٛط اِيبف ٚ ٔٛاؼ ـيك وٝ ثب ا٘ٛاع ٔٛاؼ زىجٙؽٜ ثٝ يىؽيٍف زىجيؽٜ ثبٌٙؽ وبغشٝ 

.  ٔي ٌٛؼ ٚ ثٝ ـٚي ٔطُ ٞبيي وٝ ٘يبق ثٝ ػبيك وفؼٖ آٟ٘ب ثبٌؽ دبٌيؽٜ ٔي ٌٛ٘ؽ



  : ػبيك ٞبي وف سكـيمي(ؼ

ايٗ ػبيك ٞب اق ٔٛاـؼ ـيك دالوشيىي وبغشٝ ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ ده اق لفاـ ٌففشٗ ٚ دف وفؼٖ فضبي ٔٛـؼ 

ٔؼٕٛال ؼـ ثيٗ ؼيٛاـٞبي وبغشٝ ٌؽٜ وٝ أىبٖ ؼوشفوي ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ اق ايٗ . ٘ظف وػز ٔي ٌٛ٘ؽ 

.  ٘ٛع ػبيك اوشفبٜ ٔي ٌٛؼ

  : سػشٝ ٞبي ػبيك(ٜ 

دٍٓ وًٙ ٚ ٚـلٝ ٞبي دّي اٚـسبٖ ٔٛاؼ , زٛة , ايٗ ٘ٛع ػبيك ٞب اق ّٔبِص ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٔب٘ٙؽ ٘ي 

سػشٝ ٞبي ػبيك ثٝ خٟز دًٌٛ ثيفٚ٘ي ٚ ؼـٚ٘ي ؼيٛاـٞب ٚ ػبيك . دالوشيىي وبغشٝ ٔي ٌٛ٘ؽ 

ومفٟبثٝ وبـ ٔي ـٚ٘ؽ  .

  :ػبيمٟبي ٌفٔبيي سٍؼٍؼي يب ػبيمٟبي فّكي- 2

ايٗ ػبيك ٞب وٝ ؼـ وغص ؼيٛاـٞب ٚ ومف وبغشٕبٖ ثىبـ ثفؼٜ ٔي ٌٛؼ وٝ اق ِفطبر فّكي ثفاق 

ٚخٌّٛيفي اق ٘فٛؾ .٘ظيف آِٛٔيٙيْٛ ٚ ثف٘كٚٔه ٔي ثبٌٙؽٚ ػُٕ آٟ٘ب ا٘ؼىبن ٔمؽاـي اٌؼٝ آفشبة 

ثؽيٗ سفسيت ٌفٔبي ٔٙشمّٝ اق اٌؼٝ  آٟ٘ب ثٝ ؼاغُ وغٛش وبغشٕب٘ي ٘ظيف ؼيٛاـ ٚ ومف ٔي ثبٌؽ

آفشبة ـا سمّيُ ٔي ؼٞؽٚ ثفػىه ٔٛخت ٘فٛؾ اٌؼٝ آفشبة ٔي ٌٛؼ وٝ ؼـ ٔطبوجبر ثبـ ثفٚؼسي ؼـ 

ثٝ ـٍٟ٘بي (ؼيٛاـ ٚ ومف )ِؿا ثب ـً٘ وفؼٖ وغٛش وبغشٕب٘ي .سٟٛيٝ ٔغجٛع اق آٖ اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ

ػبيك سٍؼٍؼي ؼـ وغص ايدبؼ ٚاق ٘فٛؾ ٌفٔبي اٌؼٝ ي آفشبة .ٔي سٛاٖ يه (غِّٛب وفيؽ)ـٌٚٗ

  .وبوز

 
 

 

 
 



  ا٘ٛاع ّٔبِص ػبيك ٞبي ضفاـسي

  :ّٔبِطي وٝ ثٝ ِٛـر ػٕؽٜ ؼـ ػبيك ٞب ثٝ وبـ ٔي ـٚ٘ؽ ػجبـسٙؽ اق

  :اِيبف ٔؼؽ٘ي

ايٗ ٔبؼٜ اق غفؼ وفؼٖ وٍٟٙبي آسٍفٍب٘ي وٝ ٘مغٝ ؾٚة ثبال ؼاـ٘ؽ وبغشٝ ٔي ٌٛؼ ٚ ػبيك غٛثي 

خٌّٛيفي اق اٌشؼبَ ٔي ثبٌؽ  .ثفاي ضفاـر ٚ 

  :دٍٓ ٌيٍٝ

ػجبـر اوز اق اِيبف ثىيبـ ٘بقن ٌيٍٝ وٝ سمفيجب ثٝ ٞٓ ٔشُّ ٔي ثبٌٙؽ وٝ ايٗ اِيبف ـا ده اق 

وفؼ وفؼٖ ـٚي وبغؿ ليفي ٚ يب سٛـ ؼاـاي اِيبف لفاـ ٔي ؼٞٙؽ ايٗ ٔبؼٜ اٌشؼبَ ٘بدؿيف ٚ اق 

  .غبِيز ثي ثٛيي ٍٚ٘ففشٗ ٘ٓ ثفغٛـؼاـ ٔي ثبٌؽ ٚ أىبٖ ـٌؽ لبـذ ٚ وذه ؼـ آٖ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ 

  :دفِيز

ايٗ ٔبؼٜ اق اِيبف وًٙ ٞبي ٔؼؽ٘ي ٚ زىت ثٝ ٚخٛؼ ٔي آيؽ ٚ ثٝ سػشٝ ٞبي وجه ٚق٘ي سجؽيُ ٔي 

ٌٛؼ وٝ يه عفف اٖ ـا ثب ليف ٔي دٌٛب٘ٙؽ ػبيك غٛثي ثفاي خؿة ِؽا ٚ ٔٛـؼ اوشفبؼٜ ؼـ ثبْ ٞب 

.  ٔي ثبٌؽ

 زٙؽ ـإٞٙبيي وّي ثفاي ّ٘ت ػبيمٟب

.  ػبيمٟب ؼـ ِٛـسي غٛة وبـ غٛؼ ـا ا٘دبْ ٔي ؼٞٙؽ وٝ ثٝ عٛـ ِطيص ّ٘ت ٌؽٜ ثبٌٙؽ

ؼـ . ػبيك ثبيؽ ده اق ّ٘ت ٕٞبٖ ضػبٔز اِٚيٝ غٛؼ ـا ؼاٌشٝ ثبٌؽ. ٞفٌك ػبيك ـا فٍفؼٜ ٘ىٙيؽ-1

غيف ايٗ ِٛـر ٔمؽاـ ٔمبٚٔز ضفاـسي آٖ وبًٞ ٔي يبثؽ ٚ ٕ٘ي سٛا٘ؽ آٖ عٛـ وٝ ا٘شظبـ ٔي ـٚؼ 

  .خّٛي ا٘شمبَ ضفاـر ـا ثٍيفؼ

, اق وغص غبِي ثٕب٘ؽ% 5زفا وٝ اٌف سٟٙب . ػبيمىبـي ـا ثٝ عٛـ وبُٔ ـٚي سٕبْ وغص ا٘دبْ ؼٞيؽ-2

  .اق وبـآيي ػبيمىبـي وبوشٝ ٌٛؼ% 50ٕٔىٗ اوز سب 

ٔٛاؼ ػبيك ـا ثبيؽ ٕٞيٍٝ غٍه ٍ٘ٝ ؼاٌز قيفا ثٝ اوشثٙبي دّي اوشبيفٖ وٝ ٘ىجز ثٝ آة ٔمبْٚ -3

ؼـ ثفغي ػبيمٟبي آقاؼ ٔمؽاـ ٔمبٚٔز . اوز، ثميٝ ػبيمٟب ثف اثف ـعٛثز وبـآييٍبٖ دبييٗ ٔي آيؽ

ؼـ ايٗ ػبيمٟب، ٔمؽاـ ٔمبٚٔز ٕٔىٗ اوز ثؼؽ . ضفاـسي ٔشٙبوت ثب سفاوٓ ػبيك اوز ٘ٝ ضػبٔز آٖ

ٗ ـٚ ثبيؽ اق ّ٘ت وٙٙؽٜ ػبيك سضٕيٗ ٌففز. وبًٞ يبثؽ% 20اق ٔؽسي سب    .اق اي

  .اق ػبيمٟبي آقاؼ ؼـ ومفٟبيي وٝ ٌيت قيبؼي ؼاـ٘ؽ اوشفبؼٜ ٘ىٙيؽ-4

 20ؼـ ِٛـر اوشفبؼٜ اق ػبيمٟبي ثبق سبثٙؽٜ ثبيؽ ضشٕبً دٍز آٟ٘ب يه اليٝ ٞٛاي وبوٗ ثٝ ضػبٔز-5

  .سٕبْ وٛـاغٟب ٚ دبـٌيٟب ٚ ؼـقٞب ثبيؽ ثب ٘ٛاـ زىت دٌٛيؽٜ ٌٛ٘ؽ. ٔيّيٕشف ٚخٛؼ ؼاٌشٝ ثبٌؽ

ايٕٗ ثٛؼٖ ػبيمىبـي ثبيؽ . اعفاف وبثّٟبي ثفق ٚ ِٛاقْ اِىشفيىي ـا ٞفٌك ػبيك وبـي ٘ىٙيؽ-6

 .سٛوظ يه ففؼ ٔشػُّ ثفـوي ٌٛؼ

ٗ ٞبي غفٚخي ػبيك ّ٘ت ٘ىٙيؽ90ؼـ فبِّٝ وٕشف اق -7   . ٔيّي ٔشفي ف

  . ٔيّي ٔشفي ضجبثٟبي الٔخ ٚ وفدير آٟ٘ب ػبيمىبـي ٘ىٙيؽ25ؼـ فبِّٝ وٕشف اق -8

٘يك إٞيز ؼاـؼ ٚ يىي اق ـٚي ٞبي ٟٔٓ ِففٝ  اوشفبؼٜ اق دٙدف ٟٞبي ؼٚخؽاـٜ ٚ لبة اوشب٘ؽاـؼ

اٌف دٙدفٜ ٞب وبٔال ؼـ اثؼبؼ اوشب٘ؽاـؼ ٚ ٌيٍٝ ٞب ٘يك ؼٚ خؽاـٜ ثبٌٙؽ، . خٛيي ا٘فلي ٔي ثبٌؽ 

 .ٔىًّٕب اقٔيكاٖ ّٔفف ا٘فلي ٔي وبٞؽ 

 

 



 
 

خكئيبر ّ٘ت ػبيك ؼـ سمبعغ لبة دٙدفٜ ثب ؼيٛاـ
وًٙ ٕ٘ا.1
ؼٚ غاب ويٕا٘ي.2
لاب پٙدفٜ.3
لاب زٛتي يا وٍٙي.4
وف پٙدفٜ وٍٙي.5
ٌثىٝ زٛتي.6
    اتّاالت.7
زٛب ٚ يا)ٕ٘اي ؼاغّي .8
)ٚـق ٌسي پيً واغتٝ 

ٔطاف  ـطٛتتي.9
ػايك ضفاـتي.10

 

خكئيبر ّ٘ت ػبيك ٔبثيٗ ؼٚ ؼيٛاـ آخفي
ٕ٘اي آخفي يا تٙؽ وٍي.1
تٛـي ٌاِٛا٘يكٜ وفاوفي .2

تفاي اتّاَ ؼٚ ؼيٛاـ
ػايك ضفاـتي.3
ٔطاف  ـطٛتتي.4
ؼيٛاـ آخفي ؼاغّي.5
ا٘ؽٚؼ ؼاغّي ٌر ٚ غان.6
ؼيٛاـ غاـخي.7
تٛـي ٌاِٛا٘يكٜ.8
ػايك ضفاـتي.9
ؼيٛاـ آخفي غاـخي يا تٙؽوٍي.10

 
 

 

دٍز ثبْا٘ؽاق ؼوزخكئيبر ّ٘ت ػبيك ؼـ ٔطؽٚؼٜ 
ؼـپٛي ؼوت ا٘ؽاق.1
اقاـٜ پٍت تاْ.2
وف واقي ٔٛقائيىي يا وٍٙي.3
ٔالت ٔاوٝ ٚ ويٕاٖ.4
(ليف ٌٚٛ٘ي)ػايك ـطٛتتي.5

تتٖٛ ٌية تٙؽي.6
ػايك ضفاـتي.7
ٔطاف  ـطٛتتي.8
ومف تيفزٝ تّٛن.9
ٔطاف  ـطٛتتي.10
ػايك ضفاـتي.11
ؼيٛاـ آخفي.12

 



ّ٘ت ػبيك ؼـ وف دٙدفٜ وٍٙيخكئيبر 
پٙدفٜ فّكي.1
وف پٙدفٜ وٍٙي ؼاغّي.2
ٔالت ٔاوٝ ٚ ويٕاٖ.3
ٔطاف  ـطٛتتي.4
ٌثىٝ زٛتي.5
ٚـق پيً واغتٝ ٌسي.6
ػايك ضفاـتي.7
اتّاالت.8
وف پٙدفٜ وٍٙي غاـخي.9

 
 

 

خكئيبر ّ٘ت ػبيك ٔبثيٗ ؼيٛاـ آخفي ٚ وًٙ دالن غبـخي
ا٘ؽٚؼ غاـخي.1
ؼيٛاـ آخفي.2
اتّاالت تا ٚاٌف پالوتيىي.3
تا فٛاُِ ٔؼيٗ 
تٛـي ٌاِٛا٘يكٜ.4
وًٙ پالن يا ا٘ؽٚؼ ؼاغّي.5
ػايك ضفاـتي.6
      ؼٚ غاب ويٕا٘ي.7
ٔطاف  ـطٛتتي.8

                                  

 


