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يبسبلبٖ رإٙٞبي دبييٙي  C.W.Pثز٘شي اعز  ٚثب ٌزيظ رٚا٘ىبري ٔي

أىبٖ عٙدي  ٚعزاحي يبسبلدبٖ رإٙٞدبي

ددددبييٙي C.W.Pاس خدددٙظ ديعدددشيه ٞذف اس عزاحي ٔدذد ،رعيذٖ ث ٝيبسبلب٘ي و ٝاس خٙظ ٌزدد٘ .غُ فقّي ثغيبر ٌزاٖ  ٚفزايٙدذ عدبتز نٖ اس يبسبلدبٖ راثدز
(  ٚ ) Rubber Cutرٚا٘ىددبري ثددب نة
(سحصيير سىٕيّي)

راثز  ٚاس نة دريب خٟز رٚا٘ىدبري اعدشفبدٕ٘ ٜبيدذ در ٔؾىُسز اعز٘ .غُ خذيدذ دٕدخٞدبي نة تٙده ودٗ C.W.Pدر
ٟ٘بيز اس ٚرٚد ٌزيظ ثٔ ٝحيظ سيغز خٌّٛيزي ؽٛد.

وؾٛرٞبي ديؾزفش ٝاس خٙظ راثز ٔيثبؽذ  ٚاس نة تزٚخدي C.W.P

ثزاي رٚا٘ىبري اعشفبدٔ ٜي ٌزدد.
ثزرعي أىبٖ سصفي ٝسىٕيّي دغبةٞبي

ٞذف اس اخزاي ايٗ دزٚص ،ٜثزرعي أىبٖ اعشفبد ٜاس در حبَ حبضز دغبةٞبي حبصُ اس ؽغشؾٛي ؽيٕيبيي سدٟيشار

حبصُ اس ؽغشؾٛي ؽيٕيبيي سدٟيشار

 wetlandث ٝخبي سصفي ٝؽيٕيبيي  ٚيب ث ٝفٛٙاٖ ٘يزٌٚب٘ ٜىب ث ٝاعشخز تٙثيعبسي ٔٙشمُ  ٚدظ اس سشريك عٛد ٚ

٘يزٌٚب٘ ٜىب ثب اعشفبد ٜاس سبالة ()wetland

سصفي ٝسىٕيّي دغبةٞبي ؽيٕيبيي ٘يزٌٚب٘ ٜىب سٙؾيٓ  PHأيح ٔٛخٛد در دغبة ث ٝأيح ٘بٔحّ َٛسجذيُ ؽذٚ ٜ

در ٔميبط دبيّٛر دّٙز

ٔيثبؽذ ٔ ٚحصٟ٘ َٛبيي يه دبيّٛر دّٙز ٔيثبؽذ.

دظ اس س٘ٝؾيٙي ،دغبة سصفي ٝؽذ ٜث ٝدريب سخّئ ٝيٌزدد.
در ٘يزٌٚب ٜثخبر ثٙٔ ٝؾٛر خٌّٛيزي اس تٛردٌي عزد در ثغىزٞبي ايز
دزي ٞيشز (صٍ٘ٚغشز )ْٚلجُ اس ٞز ايزدزي ٞيشز يه فذد اعدشيٓ ايدز
ٞيشز لزار داد ٜؽذ ٜاعز ،سب دٔبي ٛٞاي ٚرٚدي را سب ٔمذار لبثُ لجدَٛ

در ايٗ دضٞٚؼ ،دظ اس ٔغبِقٔ ،ٝذِغبسي ٚضقيز افشايؼ دٞذ .وٙذا٘ظ ثخبر تزٚخي اعشيٓ وٛيُٞب دظ اس ٌزْ ٕ٘دٛدٖ
ارسيبثي  ٚؽجيٝعبسي عزح ثبسيبثي نة ٚ

ٔٛخٛد ثب وٕه ٘زْ افشارٞب ،ؽجيٝعبسي عيغشٕي ٛٞاي ٚرٚدي ث ٝصٍ٘ٚغشز ٚ ْٚفجٛر اس سّٞٝبي ثخبر ٚارد فديػ سب٘ده

ا٘زصي اس ثخبر فيػ حبصُ اس تزٚخي نة

لغٕشي اس عيىُ ٔزثٛعٝ

اعشيٓ ايزٞيشز در حبِز ٘زٔبَ  ٚدريٗ ثٝ

راٞىبرٞبي السْ ؽبُٔ ثبسيبفز نة ،حزارر  ٚسٛاٖ ؽٛد .اس ن٘دبييى ٝخزيبٖ عيبَ ٚرٚدي ث ٝفيػ سب٘ده د ٚفدبسي ٔدي

دريبي ٔخشٖ اعشبرر نح در حبِز راٜ

خٟز يبفشٗ ٘مبط ثٟي ٝٙثزداؽز نة  ٚسشريك ٔدذد ثبؽذ ثخؾي اس ايٗ وٙذا٘ظ در فديػ سب٘ده ثد ٝصدٛرر ثخدبر ٚارد

ا٘ذاسي (سحصيير سىٕيّي)

نٖ ث ٝعيىُ ثب سىي ٝثز ايدبد ثبالسزيٗ ثبسد ٜحزارسي اسٕغفز ٔيٌزدد  ٚلبثُ ثبسيبثي ٘خٛاٞذ ثٛد .يىي اس ديؾٟٙبد ٞبي ارائٝ
ا٘دبْ تٛاٞذ ؽذ.

ا٘دبْ ؽذ ٚ ٜوّي ٝؽذ ٚ ٜاس ن٘دب اس عزيك دٕخٞبي اعشبرر نح ٚارد فيذٚاسز سب٘ه ٔدي-

ؽذ ٜدر راعشبي ثبسيبثي ثخبر درحبَ فّؼ  ٚا٘زصي حزارسدي نٖ٘ ،صدت
ٔجذَ حزارسي در ٔغيز نة عيىُ ٚاحذٞب ٔي ثبؽذ.

ثب سٛخ ٝث ٝتصٛصيبر عٕي  ٚتغز٘بن ثٛدٖ
ٞيذراسيٗ  ٚثٙٔ ٝؾٛر رفـ ايٗ ٔؾىُ ،ا٘شؾبر ٔيرٚد سب
اس ٔٛاد غيز عٕي  ٚخبيٍشيٗ ٞيذراسيٗ اس خّٕٝ
سقييٗ سزويت ؽيٕيبيي ٔٙبعت خٟز

سزويجبر ٞيذرٚوي ،ٖٛٙدي اسيُ ٞيذرٚوغيذ نٔيٗ،

خبيٍشيٙي ٞيذراسيٗ در ٘يزٌٚب ٜحزارسي

وزثٞٛيذراسيذ اعشفبد ٜؽٛد .ثذيٟي اعز و ٝثزاي

ؽٟيذ عّيٕي ٘ىب  ٚاخزاي فّٕيبر

خبيٍشيٗ وزدٖ ٞيذراسيٗ ثب ٔٛاد ؽيٕيبيي عبسٌبر ثب

خبيٍشيٙي نٖ در يىي اس ٚاحذٞبي ثخبر

ٔحيظسيغز ثبيذ اثشذا ٔغبِقبر اِٚي ٝا٘دبْ  ٚعذظ

٘يزٌٚبٜ

عبثمٔ ٝصزف ٔٛاد خبيٍشيٗ را ثزرعي  ٚدر اؽُ

در حبَ حبضز ثزاي اوغيضٖ سدايي نة ثٛيّزٞبي ٘يزٌٚب٘ ٜىب (٘يزٌٚبٜ
ثخبر  ٚعيىُ سزويجي) اس ٞيذراسيٗ اعشفبدٔ ٜي ؽٛد و ٝث ٝدِيُ
اثزار ٔضز نٖ ثز ثذٖ ا٘غبٖ ٔ ٚحيظ سيغز ،الذأبر ٚعيـ خٟب٘ي
ثزاي خبيٍشيٙي نٖ ثب ٔٛاد غيزعٕي ا٘دبْ دذيزفش ٝاعز.

نسٔبيؾٍبٞي سغزٞبي ٔزثٛع ٝا٘دبْ  ٚدر صٛرر اتذ
٘شبيح ٔغّٛة ،ثقذ اس نٖ در يىي اس ثٛيّزٞبي ٘يزٌٚبٜ
أشحبٖ  ٚدر ٟ٘بيز ثٔ ٝصزف ا٘ج ٜٛرعب٘ذ ٜؽٛد.
ؽٙبعبيي فٛأُ ٔٛثز ثز افز را٘ذٔبٖ

ٞذف اس اخزاي ايٗ دزٚص ،ٜثزرعي أىبٖ ثبال ثزدٖ

رسيٗ ٞبي وبسي٘ٛي  ٚن٘ي٘ٛي  ٚثزرعي

را٘ذٔبٖ وبروزد عشٖٞٛب ث ٝرا٘ذٔبٖ لجّي  ٚيب ٘شديه ثٝ

چٍٍ٘ٛي سدٚدٖ نِٛدٌي ٞب ثب اعشفبد ٜاس

نٖ ٔي ثبؽذ .و ٝثب ثزرعي رٚػ احيبٛ٘ ،ؿ تٛران

رٚػٞبي (ٔٛاد  ٚيب وبسبِيغزٞبي)

ٚرٚدي ث ٝعشٞ ٖٛب  ... ٚثشٛاٖ را٘ذٔبٖ لجّي را ثذعز

عبسٌبر ثب ٔحيظسيغز

نٚرد.

در حبَ حبضز رسيٗٞبي وبسي٘ٛي  ٚن٘ي٘ٛي سصفي ٝتب٘ ٝثخبر  ٚعيىُ-
سزويجي ث ٝصٛرر عبال٘ ٝيه اِي د ٚثبر ثه ٚاػ داد ٜؽذ ٚ ٜدر
صٛرر ِش ْٚثب دسزخٙز ؽغشؾٔ ٛي ؽ٘ٛذ .را٘ذٔبٖ عزاحي عشٖٞٛب
 ٚثٟز ٜثزداري اس نٟ٘ب لجي حذٚد  %08سِٛيذ نة دٔيٗ ثٛد ٜو ٝدر
حبَ حبضز ث ٝحذٚد  54اِي  %44رعيذ ٜاعز و ٝسمزيجب ٘صف ؽذٜ
اعز.
در حبَ حبضز عُٞبي سِٛيذ نة صا٘ َٚيزٌٚب ٜثخبر ثقذ اس چٙذ رٚس

ثزرعي فٙي  ٚالشصبدي وبٞؼ رعٛة-
ٌذاري در عُٞبي نة صاِٚغبسي ثب سشريك
ٔٛاد ؽيٕيبيي ضذ رعٛة ث ٝتٛران
ٚرٚدي عُٞب

افشايؼ ٔذر سٔبٖ ثٟزٜثزداري  ٚسِٛيذ نة صا َٚوبروزد ث ٝدِيُ سؾىيُ رعٛة اس ٔذار تبرج ؽذ ٚ ٜدظ اس
افشايؼ ع َٛفٕز دٛؽؼ ن٘ذٞب  ٚوبٞؼ ٞشي ٝٙدٛؽؼ اعيذؽٛيي ٔدذداً ٚارد ٔذار ٔيؽ٘ٛذِ .ذا ٔيسٛاٖ ثزرعي ٕ٘ٛد وٝ
دٞي ٔدذد -وبٞؼ ٔصزف ٔٛاد ؽيٕيبيي -افشايؼ نيب سشريك ٔٛاد ؽيٕيبيي ضذ رعٛة ( )anti scalantثبفث وبٞؼ
ايٕٙي دزع -ُٙوبٞؼ نِٛدٌي ٞبي سيغز ٔحيغي رعٛة ٌذاري ٔي ؽٛد يب تيز.
ٔحصٟ٘ َٛبيي ٘يش دعشٛراِقُٕ ٘ح ٜٛاعشفبد ٜاس ٔٛاد
ضذ رعٛة ٔي ثبؽذ.

ثزرعي أىبٖ ٕٞجٙذي عيغشٓٞبي ٌزا٘ذ
٘يزٌٚب٘ ٜىب  ٚارسيبثي
لبثّيددز حفبؽددز نٖ اس عيغددشٓٞددبي
اِىشز٘ٚيىي حغبط در ٔمبثُ أٛاج ٘دٛيش،
 ،EMIصبفم ٚ ٝأٛاج ٔٛثبيُ
أىبٖ عٙدي  ٚعزاحي ٔيىز ٚسٛرثيٗٞبي
نثي در ٔغيز نة ثزٌؾدشي اس وٙذا٘غدٛر
ٚاحذٞبي ثخبر  ٚعيىُسزويجي ثد ٝعدٕز
دريب

در صٛرر ؽٙبعبيي ٘مبط ضقف عيغشٓ در ثزاثز أٛاج عيغشٓٞبي ٌزا٘ذ ٘يزٌٚب٘ ٜىب لذيٕي ثٛد ٚ ٜعيغدشٓٞدبي حغدبط
٘ٛيش ،EMI ،صبفم ٚ ٝأٛاج ٔٛثبيُ  ٚرفـ ٘مدبط ضدقف ،اِىشز٘ٚيىي لذيٕي  ٚعيغشٓٞبي خذيذ در ثزاثز اثدزار ٘بٔغدبفذ ٚ
ٚاحذٞبي ٘يزٌٚب ٜاس ِحبػ تغز سزيخ ٔدبسي  ... ٚحفؼ ٔشاحٓ أٛاج حفبؽز ٕ٘يٌزدد سيزا عيغشٓ لذيٕي اس ِحبػ ارسيًٙ
تٛاٞذ ؽذٔ .حصٟ٘ َٛبيي ٌشارػ ؽبُٔ عزح اخزايي حفبؽز ،اِىشزيىي  ٚاثشار دليمي خذا ٘جدٛد ٚ ٜثدزاي عيغدشٓٞدبي
ثٟيٝٙعبسي عيغشٓ ٌزا٘ذ ٘يزٌٚب ٜتٛاٞذ ثٛد.
اعّغي اس ٚضقيز نة ٔٛخٛد در وب٘بَٞدبي ثزٌؾدشي
سٟي ٝسب ثز اعبط نٖ در ٔىبٖٞبي ٔٙبعت ثذ ٖٚن٘ىدٝ
سبثيز ٔٙفي ثز عيغشٓ داؽش ٝثبؽذ ثشٛاٖ ٔيىزٚسٛرثيٗ
٘صت  ٚثزق سِٛيذ ٕ٘ٛد.

خذيذ  ...ٚ PLCعزاحي ٘ؾذ ٜاعز.

در حبَ حبضز اس نة تزٚخي اس وٙذا٘غٛرٞبي ثخبر  ٚعيىُسزويجدي
و ٝاس عزيك وب٘بَٞبي ثزٌؾشي ث ٝعدٕز دريدب ٞدذايز ٔدي ؽدٛد
اعشفبدٜاي ٕ٘ي ؽٛد.
٘يزٌٚبٜٞبي ثخبري ثشري ثزاي ثٟزٜثزداري در حبِز ثبر دبي ٝعزاحدي
ٔيؽ٘ٛذ  ٚثب سٛخ ٝث ٝايٙزعي ثشرٌي و ٝدار٘دذ در حبِدز سیييدزار

در ٘شيد ٝا٘دبْ ايٗ دزٚص ٜاثدزار سیييدز ثدبر ٘ٛعدب٘ي ِحؾٝاي فزوب٘ظ  ٚثبر ؽجىٛٔ ٝرد اعشفبد ٜلزار ٕ٘يٌيز٘ذ .در عدبَ-
(٘ٛعب٘بر فزوب٘ظ) ثز اخشاء ٔ ٟٓؽٙبعبيي ؽذ٘ ٚ ٜمبط ٞبي اتيز ثذِيُ ٘يبس ث ٝوٙشزَ فزوب٘ظ ؽجى ٝاس ايٗ ٘يزٌٚبٜٞب  ٓٞدر
ثزرعي سبثيز ٔؾبروز در وٙشزَ فزودب٘ظ حغبط  ٚنعيتدذيز ؽٙبعبيي ٔيؽٛد  ٚثب سٛخد ٝثد ٝايٗ حبِز اعشفبد ٜؽذ ٚ ٜا٘شؾدبر ٔدي رٚد در سیييدزار فزودب٘ظ ٚ
٘يزٌٚبٜٞبي ثخبري ٘ىب ثدز اخدشاء اصدّي  ٚارسيدددددددددبثي ٔيدددددددددشاٖ نعددددددددديت وٙشزَ نٖ ٔؾبروز ٕ٘بيٙذ .ايٗ أز ٕٔىٗ اعز سدبثيز ٘دبٔغّٛثي ثدز
ؽٙبعبيي دبرأشزٞبي ٔ ٟٓثزاي ارسيبثي نٖ ٔيسٛاٖ در ٔٛرد ادأ ٝفقبِيز ايٗ ٘يزٌٚبٜٞب در وٙشزَ اخشاء اصّي ٔ ٟٓٔ ٚثُ سٛرثيٗ ص٘زاسٛر  ٚثٛيّز داؽش ٝثبؽذ  ٚثب سٛخدٝ
فزوب٘ظ سصٕيٓ ٌزفزٕٞ .چٙيٗ دعشٛراِقُٕ ارسيدبثي ث ٝسیييزار عزيـ ثبر در رصيٓ ثٟزٜثزداري ٞدٓ سیييدزار ٘بٔٙبعدجي
ٕٔ ٚيشي ٔؾبروز در وٙشزَ فزوب٘ظ ٘يزٌٚبٜٞبي ثدبر ايدبد ٕ٘بيذ .ؽٙبعبيي ٘مبط ضدقف ٘يزٌٚدب ٜدر ايدٗ حبِدز ٘ ٚمدبط
دبي ٝثذعز ٔينيذ.

نعيتدذيز ٕٞ ٚچٙيٗ دبرأشزٞبيي و ٝثبيذ ثزاي ايٗ ؽٙبعبيي ٔذ٘ؾز
لزار ٌيزد إٞيز ث ٝعشايي در فٕز ٘يزٌٚب ٚ ٜاثزار ٔخزة ثغئدي نٖ
دارد.

