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 در حًزٌ گًش در باالدست سذ كاردٌ ل سيل ي رسًبكىتر یَا سازٌ یذاریپا یبررس

 
 3، حسيه پصمان3رضا صذیق ،2علی باقریان كالت ،1*علی اكبر عباسی
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 چکيذٌ

 

 ینیهناً اتیػول یذاسیخا شیتاح یاتیاسص یدس خ ذُیگَش دس تاالدست سذ ماسدُ  اًجام گشد ضیمِ دس حَضِ آتخ قیتحق يیا

ساصُ ٍ  ةیتخش ای یذاسیخا تیّا، ٍضؼ دس خػَظ ػولنشد ساصُ اصیهَسد ً یّا دُهَسد هطالؼِ تَدُ است. دا  دس حَضِ یضداسیآتخ

   . تا استفادُ اص سٍشذیگشد یآٍس جوغ ج،یًتا لیٍ تحل ِیّا ٍ تِ هٌظَس تجض ساصُ یتواه یًَع ساصُ تشا لیتِ تفن ّا ةیػلل تخش

 یتٌذّا یذاسیقشاس گشفت. خا یّا هَسد تشسس شد ساصٍُ ػولن یذاسیخا ضاىیه ّا،ُ ساص ةیتخش لیٍ دال ضاىیه يییضوي تؼ ،یفیتَغ

 ةیتخش ،ییاص دست دادى ماهل ماسا یاغل لیدل یسٌگیتَس یتْتش است. دس تٌذّا يیخطنِ چ یًسثت تِ تٌذّا یسٌگیتَس

 یٌذّادست حَضچِ دس هشتثِ تؼذ قشاس داسد. دس ت يییخا یحفشُ دس هحل اتػال تَدُ است. آتطستگ جادیٍ ا َاسُیهحل اتػال د

ماهل تؼذاد  ةیسثة تخش یػثَس البیساصُ هتٌاسة تا س یآتگزس تیًثَدى ظشف یاًتخاب ًاهٌاسة ًَع ساصُ ٍ ماف يیخطنِ چ

 یسٌگْا ٍ ًاض ییػوذتاً تِ غَست جاتجا ي،یخطنِ  چ یدس تٌذّا ییجض یّا ةیضذُ است. تخش يیخطنِ چ یاص تٌذّا یادیص

 َدُ است. ت نید یتشامتَس دس اساض ایاص تشدد دام 

 سذماسدُ ،ینیهناً یّا ساصُ ،یضداسیآتخ یّا خشٍطُ ،یذاسیخا ،یضداسیآتخ اتیػول یساص ٌِیتْ :ياشٌ َای كليذی

 

 مقذمٍ -الف

اص هَضَػات هْن  ینیّا  سٍاًاب شُیمَتاُ دس ًفَر ٍ رخ یّا هشٍس هٌاتغ تحقیقاتی تیاًگش آى است مِ دس حال حاضش ًقص ساصُ

 هَفقیت ػولیات اجشایی داسد. ْا ًقص صیادی دس خایذاسی ساصّ .تاضذ یه ییاجشا اتیػول تیشیدس تحج هذ

Hudson  (1991)سا دس صهیٌِ ػلل هَفقیت ٍ ضنست طشحْای حفاظت خاك ٍ آب اًجام دادُ است.  ی، تحقیق جاهؼ

ّایی هَفق  ِ گشفتِ است خشٍطُای استَاس تَدُ ٍ ًتیج ّای هطاّذُ تحقیقات اٍ تش اساس تنویل خشسطٌاهِ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ
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دخالت دادى  ّستٌذ مِ سادُ تَدُ ٍ قاتل فْن تشای هشدم تاضٌذ ٍ تَاى اجشائی آى تَسط هشدم ٍجَد داضتِ تاضذ. ضوٌا

 .هشدم دس تْیِ ٍ تذٍیي طشحْا ًیض هَسد تامیذ قشاس گشفتِ است

Deoyani Sarkhot ( 2002) سا اص دیذگاّْای هختلف هَسد هطالؼِ ٍ ػَاهل هَحش  فؼالیتْای غَست گشفتِ دس حَصُ هاّاساضتشا

 دس هَفقیت ایي طشحْا سا تشسسی مشدُ است.

 یّا غَست گشفتِ است مِ اغلة هشتَط تِ ساصُ یادیص قاتیتحق ضیآًْا ً ةیّا ٍ ػلل تخش ساصُ یذاسیدس خػَظ خا

آًْا تِ  جیاص ًتا یتشخ یضداسیآتخ اتیُ دس ػولهَسد استفاد یّا ّا تا ساصُ ساصُ يیٍ اص جْت هطاتْت ا تاضذ یه ینیذسٍلیّ

 .تاضذ یه شیضشح ص

گشفتِ است مِ  جِی( اسصیاتی ػولنشد آتطنٌْای احذاحی تش سٍی سٍدخاًِ ّا دس استاى صًجاى سا اًجام دادُ ٍ ًت1385 ،یػثذ)

تَدُ ٍ هطاتق ضشایط ٍ هطالؼات  اخی ّا یا آتطنٌْا اخذاث ضذُ دس سٍدخاًِ ّای سطح استاى داسای ًَع، ضنل ٍ اًذاصُ هتفاٍت

ٍ تشسسی ّای هٌطقِ ای اًتخاب ضذُ اًذ. دس تیي اًَاع اخی ّای اجشا ضذُ تِ ًظش هی سسذ آتطني ّای سٌگی تِ غَست اسنلِ 

سیضی ٍ تَسسٌگی یا گاتیًَی تِ تشتیة هَفقیت تیطتشی داضتِ اًذ. ایي اخی ّای ػالٍُ تش سادگی دس اجشا، ّضیٌِ ًسثتا خاییي 

شایی داضتِ ٍ دس تشاتش صیش ضَی ٍ ًطست خی اًؼطاف خزیش هی تاضٌذ. اص دالیل تخشیة اخی ّا سػایت ًنشدى ًنات فٌی دس اج

دسجِ تَدُ ٍ جٌس هػالح تِ ماس سفتِ هَحش ًثَدُ است ٍ ایٌْا  10حیي احذاث ساصُ تخػَظ صاٍیِ اًحشاف آب مِ تیطتش اص 

 .صُ ّای غلة دس ساهاًذّی سٍدخاًِ هی تاضذّوِ تامیذی دٍتاسُ تش احتٌاب اص طشاحی سا

(، احش احذاث تشاس هػٌَػی ٍ تٌگ ضذگی سٍدخاًِ ی مي تش خایذاسی ساصُ ّای سٍدخاًِ ای سا 1385ٍ ّوناساى ) سٍصخص

مِ ایجاد یل تشاس خامی هػٌَػی، دس مشاًِ ی ساست سٍدخاًِ ٍ گستشش آى، تا تِ ٍجَد آٍسدى  گشفتِ جِیمشدُ ٍ ًت یتشسس

 . سثة ایجاد تخشیة دس ساصُ ّای سٍدخاًِ ای دس ایي هحل گشدیذُ است ،ش دس فشم دیَاسُ ٍ تٌگ ًوَدى هقطغ سٍدخاًِتغیی

گشفتِ است مِ ػذم  جِیقشاس دادُ ٍ ًت یهَسد تشسس ییسا تِ غَست غحشا یاغالح یتٌذّا یذاسی، ػَاهل ًاخا1386 ،یػثاس

حَضچِ آساهص دس  ایتٌذ  طَل مف تیآتشاِّ، ػذم مفا یمٌاس َاسُیطَل دستنْا ٍ اتػال ًا هٌاسة ساصُ تِ د تیمفا

هقاٍم ٍ اًتخاب ًاهٌاسة هحل ٍ ًَع ساصُ اص ػوذُ ػَاهل  شیٍ غ سةاستفادُ اص هػالح ًاهٌا ،یاغالح یتٌذّا دست يییخا

 يیا جادیا لیاص دال ینیاسد. ساصُ استثاط د یتِ اجشا یٍ تشخ یهَاسد تِ طشاح يیاص ا ی. تشختاضٌذ یه یاغالح یتٌذّا یذاسیًاخا
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ّا  دستَسالؼول يیا يیتاضذ. تذٍ یّا ه ساصُ يیاص ا یاجشا ٍ ًگْذاس ،یطشاح یهطنالت ػذم ٍجَد دستَسالؼول ٍ ساٌّوا

 .تاضذ ٌِیصه يیتِ حل هطنالت هَجَد دس ا یمول تضسگ تَاًذ یه

داسد ٍ دس احش  یًضٍالت جَ شُیذاضت سسَب ٍ رخًگْ الب،یدس مٌتشل س یًقص هْو یضداسیآتخ ینیهناً اتیآًجا مِ ػول اص

ضشٍست داسد مِ دس هَسد ػولنشد  گشدد، یاّذاف هَسد ًظش اص احذاث آًْا تشآٍسدُ ًو ،ینیهناً اتیػول یذاسیٍ ًاخا ةیتخش

 ای یسذایخا لیدال يیآًْا ٍ ّوچٌ تیػذم هَفق ای تیػَاهل هؤحش دس هَفق ض،یآتخ یّا اجشا ضذُ دس حَصُ ینیهناً اتیػول

 .اسائِ گشدد ٌذُیآ یماسّا یتشا ییٍ سٌّوَدّا شدیالصم غَست گ یّا یتشسس اتیػول يیا یذاسیًاخا

 مًاد ي ريش َا -ب

  اوتخاب حًزٌ -1

 ضیحَضِ آتش ِیال یمِ دس سشاب ٍ هٌتْ تاضذ یمَضل آتاد ه یسٍدخاًِ ٍ آتشاِّ فػل یّا حَضِ شیاص ص ینیگَش  آتخیض حَضِ

 ( ًطاى دادُ ضذُ است. 1حَصُ دس مطَس ٍ استاى دس ضنل ) يیا تیشفتِ است. هَقؼسٍدخاًِ قشاس گ يیا

 

 یدس مطَس ٍ استاى خشاساى سضَ یحَصُ اًتخات تهَقؼی – 1ضواسُ  ضنل

 اجرا شذٌ یَا ي ثبت مشخصات سازٌ ییصحرا یذَایبازد - -2

اجشا ضذُ دس حَصُ  یّا ساصُ ِیػولنشد آًْا، مل یاجشا ضذُ ٍ حثت هطخػات ٍ تشسس یّا ساصُ قیدق تیهَقؼ يییهٌظَس تؼ تِ

 یذاسیًا خا ای یذاسیٍ ػَاهل هؤحش دس خا یذاسیخا تیّا، ٍضؼ قشاس گشفت. ػالٍُ تش حثت هطخػات ساصُ ذیهَسد تاصد یاًتخات

 یحتٌذ اغال  47تؼذاد  ي،یخطنِ چ یتٌذ اغالح  190تؼذاد  یحَصُ اًتخات دسقشاس گشفت.  یهَسد تشسس ضیّا ً ساصُ
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اجشا ضذُ دس حَصُ گَش سا ًطاى  ینیهناً اتیًقطِ خشامٌص ػول 2ٍجَد داسد. ضنل  یٍ تؼذاد دٍ هَسد تٌذ خام یسٌگ یتَس

  .تی. هَقؼدّذ یه

 

 گَش ضیاجشا ضذُ دس حَصُ آتخ ّای ًقطِ ساصُ –2 ضنل

 كاركرد سازٌ َا یبررس -3

 یذگاّْایر سا تجشتِ مشدُ ٍ ػولنرشد آًْرا اص د   یهتؼذد یالتْایّا س صُگزسد، سا یتٌذّا ه یاص اجشا یادیصهاى ص ٌنِیتَجِ تِ ا تا

دچراس   یهاًذُ ٍ تؼذاد ذاسیاص تٌذّا ماهالً خا ی. هخضى خطت اغلة تٌذّا اص سسَب خشضذُ است. تؼذادتاضذ یه یهختلف قاتل تشسس

 .ًطاى دادُ ضذُ است 6تا  3 ینلْااجشا ضذُ دس ض یّا اص ساصُ یتؼذاد تیاًذ. ٍضؼ ضذُ ةیتخش یتِ طَس مل ایضذُ ٍ  ةیآس

 

 ذاسیخا يیخطنِ چ یاص تٌذّا ای ًوًَِ –3 ضنل
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 ضذُ است ةیمِ تِ طَس ماهل تخش يیخطنِ چ یاص تٌذّا یا ًوًَِ  -4 ضنل

 

 هاًذُ است ذاسیمِ هخضى آى اص سسَب خش ضذُ ٍ ماهالً خا یًَیاص تٌذ گات ای ًوًَِ –5 ضنل

 

 دست يییخا ییضَ شیتا ص یًَیاص تٌذ گات ای ًوًَِ –6 ضنل

 جیوتا -ج

 یّا قشاس گشفت ٍ اطالػات ماهل هشتَط تِ ّش ساصُ دس فشم یهَسد تشسس ییّا تِ غَست غحشا ٍ ػولنشد ساصُ یذاسیخا تیٍضؼ

ٍ  یسٌگیتَس یّا ساصُ ،یخام یتٌذّا یتشا ةیًَع آًْا تِ تشت لیّا تِ تفن اطالػات ساصُ یتٌذ . جوغذیهشتَطِ دسج گشد

 است. ذُیگشد ائِاس 3ٍ  2، 1دس جذاٍل  يیخطنِ چ یّا صُسا
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 گَش  ضیاجشا ضذُ دس حَصُ آتخ یخام یٍ ػولنشد  تٌذّا یذاسیاطالػات خا -1 جذٍل

No. GPS ٍضؼیت خایذاسی تذًِ تٌذ ٍضؼیت خایذاسی سشسیض ًَع سشسیض ٍضؼیت سسَتگیشی 

1 48 
هتش سسَب  7/1تِ طَس هتَسط تِ ػوق 

 سیضداًِ دس هخضى تٌذ ٍجَد داسد

سشسیض سٌگ ٍ 

 هالتی

دس قسوت خشٍجی آى  تِ دلیل ًذاضتي 

 ضستگی داسد سیح سج آب
 تاضذ تذًِ تٌذ خایذاس هی

2 47 
هتش سسَب  7/1تِ طَس هتَسط تِ ػوق 

 سیضداًِ دس هخضى تٌذ ٍجَد داسد

سشسیض 

 تَسیسٌگی

آى تِ دلیل ًذاضتي  دس قسوت خشٍجی

 ضستگی داسد سیح سج آب
 تاضذ تذًِ تٌذ خایذاس هی

 گَش ضیاجشا ضذُ دس حَصُ آتخ یسٌگ یتَس یّا ساصُتخطی ٍ ػولنشد  یذاسیاطالػات خا -2 جذٍل

 ػلت تخشیة

 ٍضؼیت خایذاسی ٍضؼیت تخشیة

 .GPS No ٍضؼیت سسَتگیشی
 هحل دسغذ

تخشیة 

 ضذُ
 سالن

 1 414 َتات دسضت داًِ ماهال خش ضذُ استاص سس سالن - - - -

ػذم اجشای سیح ساج دس اًتْای حَضچِ 

 آساهص
5 

آتطستگی خاییي دست حَضچِ 

 آساهص

داسای 

 تخشیة
 2 24 اص سسَتات دسضت داًِ ماهال خش ضذُ است -

 5 آب ضستگی خطت دیَاسُ
خطت دیَاسُ ًگْذاسًذُ خاییي 

 دست

تخشیة 

 داسد
- 

هتش خالی است ٍ 1تا سسَتات سیضداًِ داًِ ٍ 

 سسَب اص تیي سٌگْا ػثَس مشدُ است
336 3 

 4 337 هتش خالی است.2/0سسَب سیضداًِ داًِ ٍ تا  سالن - - - -

 داخل حَضچِ آساهص 5 آتطستگی
داسای 

 تخشیة
 5 81 اص سسَتات دسضت داًِ ماهال خش ضذُ است -

مافی ًثَدى طَل دیَاسُ دس هحل اتػال 

 مف تٌذتِ چح ٍ مافی ًثَدى 
20 

 هحل اتػال دیَاسُ چح

 ٍ آب ضستگی دس خاییي دست

داسای 

 تخشیة
- 

هتشی تاج سشسیض اص سسَب سیضداًِ خش  5/0تا 

 است.
166 7 

مافی ًثَدى طَل دیَاسُ دس هحل اتػال 

 تِ چح ٍ مافی ًثَدى مف تٌذ
100 

ٍ آب  هحل اتػال دیَاسُ چح

 ضستگی دس خاییي دست

داسای 

 تخشیة
- 

ًِ اص تیي تذًِ تٌذ ٍ اص حفشُ ایجاد سسَتات سیضدا

 ضذُ دس هحل اتػال دیَاسُ ػثَس مشدُ است
167 8 
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 َصُ آتخیض گَش اجشا ضذُ دس حخطنِ چیي ّای  اطالػات خایذاسی ٍ ػولنشد  تخطی اص ساصُ -3جذٍل 

 ػلت تخشیة
 ٍضؼیت خایذاسی ٍضؼیت تخشیة

 .GPS No ٍضؼیت سسَتگیشی
 نسال تخشیة ضذُ هحل دسغذ

 آتطستگی خاییي دست 5 مافی ًثَدى طَل حفاظت خاییي دست.
داسای 

 تخشیة
 1 411 خش اص سسَب دسضت داًِ -

 2 410 خش اص سسَب دسضت داًِ سالن - - - -

 3 142 خش اص سسَب سیض داًِ سالن - - - -

 4 143 ًذاسد - تخشیة ضذُ تذًِ تٌذ ٍ سشسیض 100 تستش ًاهٌاسة، سیالب صیاد ٍ یا ػَاهل اًساًی

 5 145 خش اص سسَب سیض داًِ سالن - - - -

 6 122 خش اص سسَب دسضت داًِ سالن - - - -

 تاج تٌذ ٍ سشسیض 5 جاتجایی سٌگْا
داسای 

 تخشیة
 7 201 سسَب ًذاسد 

 تاج تٌذ ٍ سشسیض 5 جاتجایی سٌگْا
داسای 

 تخشیة
 8 202 خش اص سسَب سیضداًِ 

 شسیضتاج تٌذ ٍ س 5 جاتجایی سٌگْا
داسای 

 تخشیة
 9 203 سسَب ًذاسد 

 تاج تٌذ ٍ سشسیض 5 جاتجایی سٌگْا
داسای 

 تخشیة
 10 326 خش اص سسَب دسضت داًِ -

 تاج تٌذ ٍ سشسیض 5 جاتجایی سٌگْا
داسای 

 تخشیة
 11 325 خش اص سسَب دسضت داًِ -

جذا ضذى سٌگْا دس خای سشسیض اص تذًِ تٌذ ٍ ایجاد 

 حفشُ
 خای سشسیض 10

 داسای

 تخشیة
 12 324 خش اص سسَب دسضت داًِ -

ضیة صیاد آتشاِّ ٍ حول سٌگْای  تاػج جاتجایی 

 سٌگْا
100 

مل تٌذ تخشیة ضذُ 

 است

داسای 

 تخشیة
- - 321 13 

 100 ضیة صیاد آتشاِّ ٍ حول سٌگْا
مل تٌذ تخشیة ضذُ 

 است

داسای 

 تخشیة
- - 322 14 
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 ػلت تخشیة
 ٍضؼیت خایذاسی ٍضؼیت تخشیة

 .GPS No ٍضؼیت سسَتگیشی
 نسال تخشیة ضذُ هحل دسغذ

 تاج تٌذ ٍ سشسیض 20 جاتجایی سٌگْا
داسای 

 ةتخشی
- 

خش اص سسَب دسضت داًِ ٍ 

 سیضداًِ
121 15 

 

 وتيجٍ گيری بحث ي  -د

ّا ٍ ماّص ماسایی آًْا دس سالْای خس اص احذاث، ًطاى  دس خػَظ ٍضؼیت خایذاسی ساصُ 3تا  1اطالػات اسائِ ضذُ دس جذاٍل 

ضستگی  خَب تَدُ ٍ تجض آب دّذ مِ دٍ هَسد تٌذ خامی احذاث ضذُ دس حَصُ هَسد هطالؼِ اص ًظش ػولنشد ٍ خایذاسی هی

هَسد  47خشٍجی سشسیض مِ ًاضی اص ػذم اجشای سیح ساج تَدُ، هطنلی ًذاضتِ است. تش اساس اطالػات ایي ضنل اص 

هَسد تخشیة  20دسغذ ماسایی خَد سا اص دست دادُ است.  100هَسد تِ دلیل تخشیة غَست گشفتِ، دس حذ  5تَسیسٌگی  ساصُ

ّا ًیض ماهالً سالن هاًذُ ٍ ماسایی هَسد ًظش سا ایفا مشدُ است.  هَسد اص ساصُ 27ذ ماسایی گشدیذُ ٍ دسغ 20تا  5هٌجش تِ ماّص 

 ًطاى دادُ ضذُ است. 7ّای تٌذّای تَسیسٌگی دس ضنل  ًقطِ تَصیغ خشامٌذگی اًَاع تخشیة
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ػوذتاً ًاضی اص اتػال ًاهٌاسة ساصُ تِ دیَاسُ ٍ مف آتشاِّ ٍ یا ًاضی اص آتطستگی  ّای تَسیسٌگی ػلت آسیة دیذگی ساصُ

خاییي دست حَضچِ آساهص تِ دلیل مافی ًثَدى طَل حَضچِ آساهص ٍ یا ػذم اجشای سیح ساج دس خاییي دست آى تَدُ است. 

تِ اص دست سفتي مل ماسایی ساصُ ضذُ  ّایی مِ هٌجش تاضذ. تخشیة دسغذ هی 50ّای رمش ضذُ  سْن ّشیل اص دٍ ًَع تخشیة

هیضاى تخشیة ساصُ ّای . تاضذ مِ سثة خشٍج سسَتات اص خطت ساصُ گشدیذُ است است، اص ًَع اتػال ساصُ تِ دیَاسُ ٍ مف هی

 آٍسدُ ضذُ است.  4تَسیسٌگی دس جذٍل 

 تؼذاد ٍ ًَع تخشیة دس تٌذّای اغالحی تَسی سٌگی  -12جذٍل 

 دسغذ تخشیة ضذُ ضذُ تؼذاد تخشیة ًَع تخشیة

 23/4 11 آتطستگی خاییي دست

 21/3 10 اتػال تِ دیَاسُ

 44/7 21 تؼذاد مل تخشیثی

 47 تؼذاد مل تَسی سٌگی

 

هَسد  190ًطاى دادُ ضذُ است. تش اساس اطالػات ایي ضنل اص  8ّای خطنِ چیي دس ضنل  تحلیل ػولنشد ٍ ماسایی ساصُ

هَسد تخشیة  43دسغذ ماسایی خَد سا اص دست دادُ است.  100تخشیة غَست گشفتِ، دس حذ هَسد تِ دلیل  70تَسیسٌگی  ساصُ

 ّا ًیض ماهالً سالن هاًذُ ٍ ماسایی هَسد ًظش سا ایفا مشدُ است.  هَسد اص ساصُ 77دسغذ ماسایی گشدیذُ ٍ  50تا  5هٌجش تِ ماّص 
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اًذ ماهالً هطخع ًیست چَى تجض آحاس موی مِ ًطاى  دسغذ تخشیة ضذُ 100ّای خطنِ چیي مِ  دیذگی ساصُ ػلت آسیة

دٌّذُ ٍجَد تٌذ دس ایي هحل تَدُ ًیست. تش اساس ضَاّذ اًتخاب ًاهٌاسة ًَع ساصُ، اتػال ًاماف تِ مف ٍ دیَاسُ آتشاِّ ٍ 

تاضذ. تٌذّای خطنِ  ب تِ خاییي دست، اص ػلل احتوالی تخشیة هیمافی ًثَدى اتؼاد ساصُ ٍ سشسیض آى تشای ػثَس ایوي سیال

ّا تَدُ مِ ًاضی اص تشدد دام ٍ یا تشامتَس  جاتجایی سٌگّا تِ غَست  اًذ ػوذتاً تخشیة چیي مِ تِ غَست جضیی آسیة دیذُ

دین ٍاقغ ضذُ است. سْن تاضذ چَى تٌذّا دس اساضی هشتؼی دس هٌطقِ ػطایشی ٍاقغ است ٍ یا ایٌنِ دس اساضی مطاٍسصی  هی

 آٍسدُ ضذُ است. 5تاضذ. هیضاى تخشیة ساصُ ّای خطنِ چیي دس جذاٍل  سایش ػَاهل دس تخشیة تٌذّای خطنِ چیي ًاچیض هی
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 تؼذاد ٍ ًَع تخشیة دس تٌذ ّای اغالحی خطنِ چیي ّا -5جذٍل 

 دسغذ تخشیة ضذُ تؼذاد تخشیة ضذُ ًَع تخشیة

 1/1 2 دست خاییي آتطستگی

 1/6 3 دیَاسُ تِ  اتػال

 16/3 31 جشیاى احش دس سٌگْا جاتجایی

 6/3 12 اًساًی ػَاهل یا تشامتَس دام، ػثَس احش دس سٌگْا جاتجایی

ماهل )اٍقَع سیالب تیص اص ظشفیت طشاحی یا ٍقَع  تخشیة

 (ای جشیاى ٍاسیضُ

70 36/8 

 62/1 118 تخشیة تؼذاد مل

 190 تؼذاد مل خطنِ چیي
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