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  خالصه

ٞبي ٘ٛظٟٛس دس لشٖ حبضش است ثب وبسثشد فٙبٚسي دس ٔميبع اتٓ ٚ ِٔٛىَٛ يىي اص فٙبٚسي ٘ب٘ٛفٙبٚسي

ٔختّف اص  ٞبيوبسثشدٞبي صيبدي دس حٛصٜ ٘ب٘ٛفٙبٚسيوٝ آيٙذٜ التػبدي خٟبٖ سا ثٝ ضذت ٔتبثش خٛاٞذ ٕ٘ٛد. 

د ثٟجٛ ثٝ لبدس فٙبٚسي ايٗ خّٕٝ غزا، داسٚ، ثٟذاضت، ا٘شطي، ٔحيظ صيست، ثيٛتىِٙٛٛطي ٚ وطبٚسصي داسد.

ٔحػٛالت  تِٛيذ ثشاي سا ٞبيي فشغت ٚ ثٛدٜ صيست ٔحيظ ثشاي خغشات وبٞص ٚ اسصيبثي، ٔذيشيت ٞبيسٚش

ي ٞبخبن ثب اغالح ٟٕٔي ٘مص صيست ٔحيظ حفظ دس ٘ب٘ٛفٙبٚسي .ٕ٘بيذ ٔي سبِٓ فشاٞٓ ٚ خذيذ وطبٚسصي

ٕٞچٙيٗ، . وٙذٔي ايفب ٞٛا ٚ خبن آة، ٔٙبثغ دس ٔٛخٛد ضيٕيبيي ٞبي آاليٙذٜ سبصييب پبن حزف ٚ آِٛدٜ

د ٔٛا ٔػشف وبٞص ٔٛخت ٘يض ٚ دادٜ، وبٞص سا ذاتيصا تِٛيذ ٚ ا٘تطبس سجض، فشآيٙذ تِٛيذ تٛسؼٝب ث٘ب٘ٛ فٙبٚسي

غ ٔٙبث ٚ صيست ٔحيظ حفبظت اص خٟت دستيبثي ثٝ وطبٚسصي پبيذاس ٚ دس ٚ ساٞىبسي ضذٜ ٘يبصد ٔٛس خبْ
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 مقدمه

ي وطٛسٞب اص ضٛد. ثسيبسئي يبد غٙؼت ٚ ػّٓ ثش ٌزاستبثيش ٚ وّيذي فٙبٚسي يه ػٙٛاٖ ثٝ ٘ب٘ٛ فٙبٚسي اص د٘يب دس أشٚصٜ

ٚ  ٞبي تحميمبتياص فؼبِيت پطتيجب٘ي ثشاي ّٔي سغح دس سا وطٛس( ثش٘بٔٝ ٞبيي 33 حذٚد دس (تٛسؼٝ حبَ دس ٚ يبفتٝ تٛسؼٝ

ع فيٕٙٗ ٔتخػ تٛسظ پيص سبَ 45 حذٚد ثبس اِٚيٗ ثشاي ٘ب٘ٛ . فٙبٚسي1ٕ٘بيٙذ ٔي اخشا ٚ فٙبٚسي تذٚيٗ ايٗ غٙؼتي

 .2ٔغشح ضذ  "است ثسيبسي فضبي پبييٗ آٖ "ػٙٛاٖ ثب ٔؼشٚف سخٙشا٘ي يه دس ٘ٛثُ خبيضٜ داس٘ذٜ ٚ ٘ظشي وٛا٘تْٛ

فٙبٚسي ٘ب٘ٛ دس ػّْٛ  وطبٚسصي ٚ ٟٔٙذسي ٔحيظ صيست ٚ سبخت تدٟيضات ٔحبفظ ٔحيظ صيست دس ٔمبثُ ا٘ٛاع 

ٞبي صيست ٔحيغي )آة، خبن، ٞٛا ٚ غٛت( ثسيبس وبسثشد داضتٝ ٚ دس ٔٛضٛػبت ٔختّف وطبٚسصي ٚ صيست  آِٛدٌي

بت، ٌيبٜ پضضىي ٚ غٙبيغ غزايي، سبخت ا٘ٛاع ٔحيغي اص خّٕٝ دأپشٚسي ٚ دأپضضىي، ٔبضيٗ آالت وطبٚسصي، اغالح ٘جبت

ٞبي صيست ٔحيغي ٚ  ٞبي صيست ٔحيغي، ٘ب٘ٛ پّيٕشٞب، ٘ب٘ٛ رسات، ٘ب٘ٛ ٚ ٕٞچٙيٗ تػفيٝ آاليٙذٜوبتبِيستٍشٞب ٚ ٘ب٘ٛ حس

  .6  غيشٜ ٚاسد ٌشديذٜ است

ػجبست  است. ثٝ خذيذ ٞبيفٙبٚسي ٚ ٞبدستٍبٜ ٔٛاد، تِٛيذ خٟت ٞبِٔٛىَٛ يب ٞباتٓ سبخت ٔؼٙبي ثٝ ٘ب٘ٛفٙبٚسي

٘ب٘ٛ اسبسي فٙبٚسي ثبضذ. اغُٔي ِٔٛىَٛ تٛسظ ِٔٛىَٛ ٚ اتٓ ٔميبع دس اتٓ ٘ب٘ٛ، ٔميبع دس ٔٛاد سبخت ٘ب٘ٛ،فٙبٚسيش ديٍ

ضٛد.  استخشاج ٔبدٜ اص ٕٔىٗ رسٜ وٛچىتشيٗ وبس، ا٘دبْ ثشاي ٕٔىٗ رسٜ وٛچىتشيٗ ثٝ ٔبدٜ وبٞص خبي ثٝ وٝ استٗ اي
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 سا ٔحيظ دس چيضي ٞش تحَٛ ٚ تغييش دس ايثبِمٜٛ پتب٘سيُ اتٓ( يب ِٔٛىَٛ ٔميبع دس ٔٛاد سبختٗ ٞٙش يب ٘ب٘ٛ )ػّٓفٙبٚسي

افتذ، ٔٙطب ٌشفتٝ ٚ فٙبٚسي ٞبي وٝ دس سغح اتٓ اتفبق ٔي ٞب ٚ ٚاوٙص ٘ب٘ٛ، فٙبٚسي است وٝ اص وٙصفٙبٚسي .2 داسد

ا٘مالثي خذيذ ثشاي ٕٞٝ ػّْٛ دس آيٙذٜ است.  ٘ب٘ٛتش فٙبٚسيثٝ تؼجيش دليك خذيذي است وٝ تٕبْ ػّْٛ سا دس ثش خٛاٞذ ٌشفت،

ٞبي سا ثشاي تِٛيذ  ٞبي اسصيبثي، ٔذيشيت ٚ وبٞص خغشات ثشاي ٔحيظ صيست ثٛدٜ ٚ فشغت ايٗ فٙبٚسي لبدس ثٝ ثٟجٛد سٚش

  .5 ٔحػٛالت خذيذ فشاٞٓ خٛاٞذ سبخت

 

 هامواد و روش

اي سٚد وٝ ثش اسبع ٔشٚس ٔٙسدٓ ٚ ٌستشدٜ ادثيبت ٔشتجظ ٚ ٔٙبثغ وتبثخب٘ٝتٛغيفي ثٝ ضٕبس ٔئمبِٝ حبضش يه ٔمبِٝ 

 ٔٛخٛد ا٘دبْ ٌشفتٝ است. 

 

 نتایج و بحث

ٞبي ٘ب٘ٛ اص وبسثشدٞبي ثسيبس ٔتٙٛػي دس حٛصٜثش اسبع ٔشٚس ادثيبت ٔشتجظ ثب ٔٛضٛع ٔٛسد پظٚٞص ٔطخع ضذ وٝ فٙبٚسي

 وطبٚسصي ٚ ٔحيظ صيست ثشخٛسداس است وٝ دس ادأٝ ثٝ ثشخي اص ٟٕٔتشيٗ آٟ٘ب اضبسٜ ضذٜ است. 

 حوزه کشاورزی  -الف

 : 4 ،5 ،6  ٚ7 تٛاٖ دس لبِت ٔٛاسد صيش ثشضٕشد ٘ب٘ٛ دس حٛصٜ وطبٚسصي سا ٔيتشيٗ وبسثشدٞبي فٙبٚسيثشخي اص اغّي

دس ٔٛاد  ط٘تيه ٟٔٙذسي عشيك اص سا ٔغّٛة ٞبيٚيظٌي ٛاٖتٔي ٘ٛ٘بفٙبٚسي ثٝ وٕه آيٙذٜ ثٟجٛد عؼٓ غزاٞب: دس .1

 غزايي ٚاسد ٕ٘ٛد ٚ اص ايٗ عشيك عؼٓ غزاٞب سا ثٟجٛد ثخطيذ؛ 

ٞبي ٘ب٘ٛيي سبختٝ ضذٜ وٝ خزة ايٗ آفت ٘ب٘ٛ آفت وصٞب: ثب وٕه فٙبٚسيٞب ٚ آفت وصوصوبٞص ٔػشف ػّف .2

-ٔييٓ ظٞب ثشاي تدضيٝ ٚ خزة دس صٔبٖ خبغي ٘يض تٙ. ٕٞچٙيٗ، ايٗ آفت وصثبضذٞب تٛسظ ٌيبٞبٖ ثسيبس آسبٖ ٔيوص

 ؛ضٛ٘ذ

تٛاٖ ثٟجٛد ثبصاس پسٙذي ٌيبٞبٖ سا ٔي ٘ب٘ٛافضايص ثبصاس پسٙذي ٌيبٞبٖ ٔختّف ثب تِٛيذ ثزٚس ٘ب٘ٛ: ثب وٕه فٙبٚسي .3

 ا٘ذ؛دس سً٘ ثش٘ح اص اسغٛا٘ي ثٝ سجض ضذٜثش٘ح لبدس ثٝ ايدبد تغييشاتي    DNAثخطيذ. ثشاي ٔثبَ دس تبيّٙذ ثب تغييشاتي دس

تٛاٖ ٔمبٚٔت ٘ب٘ٛ ٔيدس ساستبي استمبي ط٘تيىي ٌيبٞبٖ ٚ حيٛا٘بت: ثب استفبدٜ اص فٙبٚسي ٘ب٘ٛاستفبدٜ اص فٙبٚسي .4

٘ب٘ٛ، ثغٛس خبظ ٔغبِؼبت ثٙيبدي پبتِٛٛطي سِّٛي سا تمٛيت ٞبي فٙبٚسيٌيبٞبٖ سا دس ثشاثش ثيٕبسي افضايص داد. پيطشفت

تش آٟ٘ب خٛاٞذ ضذ. ثش اسبع چٙيٗ ٔغبِؼبتي، خٛاٞذ وشد ٚ سجت افضايص ػٕش آٟ٘ب سا دس ٔحُ وطت ٚ ٔػشف ٚ سضذ سشيغ

 أىبٖ سبصٌبس ٕ٘ٛدٖ ٌيبٞبٖ ثب خطىسبِي ٚخٛد داسد؛

ٞبي خبسخي دس حبَ تٛسؼٝ ٔٛاد ٘ب٘ٛ خذيذي ثٟجٛد ثستٝ ثٙذي ٔحػٛالت وطبٚسصي: ثذيٗ ٔٙظٛس ثؼضي ضشوت .5

 دٞٙذ؛َٛ دٚسٜ سبِٓ ثبلي ٔب٘ذٖ غزا سا افضايص ٔيٞستٙذ وٝ ع

٘ب٘ٛ أىبٖ تِٛيذ وٛدٞب ٚ ٔٛاد ضيٕيبيي سبصٌبس تِٛيذ تشويجبت ضيٕيبيي سبصٌبس ثب ٔحيظ صيست: ثٝ وٕه فٙبٚسي .6

 ثب ٔحيظ صيست وٝ ثشاي تغزيٝ ٌيبٜ يب حفظ آٖ دس ثشاثش حطشات وبسثشد داسد، ٚخٛد داسد؛  

٘ب٘ٛ ٔي تٛاٖ سٙسٛسٞبيي دس اثؼبد وٛچه ثشاي اي ٚ ٔضسػٝ اي: ثب وٕه فٙبٚسيب٘ٝافضايص ػّٕىشد ٌيبٞبٖ ٌّخ .7

 ا٘ذاصٜ ٌيشي، ٌضاسش دٞي ثٝ ٔٛلغ ٚ وٙتشَ ٞٛضٕٙذ ٘يبصٞبي ٌيبٞبٖ خٟت افضايص ػّٕىشد سبخت؛ 

اص ٚاوٙصٞب: ثشاي ٔثبَ دس آٔشيىب، دس استخشٞبي پشٚسش ٔبٞي لضَ آال، دس ضيالت ٚ ٔشغذاسي ٘ب٘ٛ وبسثشد فٙبٚسي .8

 ا٘ذ ٚ ٘تبيح ٔثجتي سا دس ثشداضتٝ است؛ ٚضٛ٘ذ، استفبدٜ وشدٜٞب خيّي خٛة خزة ٔيٞبي حبٚي رسات ٘ب٘ٛ وٝ تٛسظ ٔبٞي

( Drug Deliveryتٛا٘ذ فشٔٛالسيٖٛ ٚ ٔسيشٞبي سٞبيص داسٚ )ٔي ٘ب٘ٛافضايص تٛاٖ دسٔب٘ي ثشاي احطبْ: فٙبٚسي .9

 ٛع ثٝ ٘حٜٛ حيشت اٍ٘يضي تٛاٖ دسٔب٘ي داسٚٞب ثشاي احطبْ سا افضايص خٛاٞذ داد.  سا تب حذٚد صيبدي ثٟجٛد ثخطذ وٝ ايٗ ٔٛض
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  محیط زیستحوزه  -ب

 : 8  ٚ9  ضٛ٘ذضبُٔ ٔٛاسد صيش ٔي٘ب٘ٛ دس حٛصٜ ٔحيظ صيست تشيٗ وبسثشدٞبي فٙبٚسيثٝ عٛس وّي، ثشخي اص اغّي

 ثب. است ضذٜ ٞٛا آِٛدٌي َوٙتش صٔيٙٝ دس لبثُ تٛخٟي پيطشفتسجت ايدبد  ٘ب٘ٛحسٍشٞب اص استفبدٜ٘ب٘ٛ حسٍشٞب:  .1

 اص اغّي ٞذفٜ است. ضذ ٘ضديه ػّٕي وبسثشد ٔشحّٝ ثٝ حسٍشٞب ايٍٙٛ٘ٝ تِٛيذ ٞٛضٕٙذ، غجبس ايٛٞ ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚيٗع اختشا

ثبسص  ٚيظٌي .است جهس ثسيبس ٞبيسايب٘ٝ ٘ب٘ٛ غٛست ثٝ پيطشفتٝ حسٍشٞبي اص يأدٕٛػٝ تِٛيذ ٞٛضٕٙذ، غجبسٞبي سبخت

-ا٘ذ ٚ ٔيٞبي يبد ضذٜ، دس ٔمبثُ حشاست ثسيبس ٔمبْٚ ٞبي ٘ب٘ٛ سبختبسي خبغيت ضذ خٛسدٌي آٟ٘ب است. پٛضصپٛضص

دسخٝ سب٘تيٍشاد تحُٕ وٙٙذ. استفبدٜ اص ايٗ ٘ٛع پٛضطٍشٞب ٔٙدش ثٝ وبٞص خٛسدٌي فّضات ٔي ضٛد ٚ  733تٛا٘ٙذ دٔب سا تب 

يظ صيست سا ثب وبٞص ٔيضاٖ ٔػشف ٔٛاد خبْ حفظ خٛاٞذ وشد. ٘ب٘ٛحسٍش دس ٟ٘بيت، ايٕٙي تدٟيضات سا افضايص ٚ ٔح

 ثبضذ. ٞبي فيضيىي دس ٔميبع يه ٘ب٘ٛٔتش ٔياي است ثسيبس سيض وٝ لبدس ثٝ ضٙبسبيي ٚ اسايٝ پبسخ ثٝ ٔحشنٚسيّٝ

 غطبي يه .فيّتشٞبست ٘ب٘ٛ اص استفبدٜ صيست، ٔحيظ دس ٘ب٘ٛ فٙبٚسي ٟٔٓ وبسثشدٞبي اص ديٍش يىي:٘ب٘ٛفيّتشٞب .2

 خٛاظ ٔبثيٗ ايٚيظٜ خٛاظ داساي وٝ فطبس است تحت (UF) ٔؼىٛع اسٕض ٚ (RO) وٝ ثبضذغطبيي ٔي ٘ب٘ٛفيّتشاسيٖٛ

 ٞبوصآفت ثشخي ٚ اٚسا٘يْٛ وّسيٓ، آٞٗ، ٍٔٙٙض، ٔب٘ٙذ ػٙبغشي ظشفيتي چٙذ ٞبيٕ٘ه حزف اِٚتشافيّتشاسيٖٛ ثشاي فشايٙذ

-سٚش ٔيىشٚاسٌب٘يضْ ايٗ ثب تٛاٖاست. ٔي ٔٙبست آِٛدٜ ٚ صيشصٔيٙي سغحي ٞبيآة تػفيٝ فشآيٙذ ثشاي سٚد. ايٗثىبس ٔي

 ثشاي فؼّي ٞبيسٚش ثٝ ٘سجت ساٞىبس ٔٛثشتشي داد. ايٗ سٚش وبٞص سا آة سختي ٚ تيشٌي ٚ ثشد سا اص ثيٗ ٔختّف ٞبي

 ٘ب٘ٛٔتش 1333 تب 133 رسات وشدٖ فيّتش تٛا٘بيي ٔؼِٕٛي فيّتشٞبي وٝ است ثٝ روش آة است. الصْ ضٛسي دفغ ٚ صداييٕ٘ه

 دس استفبدٜ ٔٛسد است. غطبٞبي ٘ب٘ٛٔتش 13 تب 1 ثيٗ ٔؼٕٛال ٘ب٘ٛ غطبٞبي ٞبيسٚص٘ٝ وٝ خذاسٜ است حبِي دس ايٗداس٘ذ.  سا

 غشف ثب لبدس٘ذ ٔؼىٛع، اسٕض فشايٙذ ثب ٔمبيسٝ دس وٙٙذ ٚ ٔي دفغ سا ثضسي ٞبئؼٕٛالً ِٔٛىَٛ ٘ب٘ٛفيّتشاسيٖٛ فشآيٙذ

-آاليٙذٜ ٞب،ٞب، ٚيشٚعثبوتشي ا٘ٛاع است لبدس فشآيٙذ وٙٙذ. ايٗ تػفيٝ ثخٛثي سا ٞبي سغحيآة يب ٞبچبٜ آة وٕتش ا٘شطي

 ضيٕيبيي ٔبدٜ ٞيچ اص فيّتشاسيٖٛ ٘ب٘ٛ فشآيٙذ دس ايٙىٝ ثٝ وٙذ. ٘ظش خذا آة اص سا ٔٙيضيٓ ٚ أالح وّسيٓ ٚ آِي ٔٙطبء ثب ٞبي

 ضيٕيبيي ٞبيسٚش اص وٕتش ٔشاتت ثٝ آٖ ٔحيغي صيست ٔٙفي اثشات ضٛد، ثٙبثشايٕٗ٘ي آة استفبدٜ ٌيشي سختي ثشاي

 است. ٔؼَٕٛ

 ثٝ ػٙٛاٖ آٟ٘ب اص سبختبسي، استفبدٜ ٘ب٘ٛ ٔٛاد وبسثشدٞبي ديٍش ٞبيصٔيٙٝ ٔحيغي: اص صيست ٞبيوبتبِيست .3

 ٌبصٞبي ثٝ ٔشثٛط ٞٛاست. استب٘ذاسد ٚ آة پباليص ٚ ٞباتٛٔجيُ اٌضٚص تػفيٝ خشٚخي ثشاي ٔحيغي صيست وبِتبِيضٚسٞبي

 اص ثيص پيطشفتٝ وبتبِيضٚسٞبي ثٝ سٚ، ٘يبصايٗ ضٛد. اصٔي تشدليك ٚ تش سخت ٌيشا٘ٝ سٚص سٚص ثٝ ٞباتٛٔجيُ اٌضٚص اص خشٚخي

 ليٕت ٌشاٖ ثسيبس أب است وبفي سا٘ذٔب٘طبٖ اٌشچٝ داس٘ذ، پالتيٙي پبيٝ وٝ اغّت سايح وبتبِيضٚسٞبي .ضٛدٔي احسبع پيص

 تٛخٝ ٔٛسد ضذٜ يبد وبتبِيضٚسٞبي ليٕت اسصاٖ خبيٍضيٗ ثؼٙٛاٖ ٘ب٘ٛ سبختبسي وبتبِيضٚسٞبي خٟت، ٕٞيٗٝ ٞستٙذ. ث

 است.  ضذٜ فشآيٙذٞب ايٗ ضذٖ تشالتػبدي ثبػث ٞبي ٘ب٘ٛييوبتبِيست ثبالي سا٘ذٔبٖ ٚ ٞستٙذ. سشػت

 

 گیرینتیجه

 ٔي لشاس استفبدٜ ٔٛسد فٙبٚسي ايٗ دس وٝ است سبختبسٞبيي ٚ ٔٛاد ٔميبع دس ديٍش ٞبيفٙبٚسي ثب ٘ب٘ٛفٙبٚسي اغّي تفبٚت

 خػٛغيبت ٌيشد،ٔي لشاس ٔميبع دس ايٗ ٔٛاد ا٘ذاصٜ وٝ صٔب٘ي ثّىٝ ٘يست؛ ٘ظش ٔذ ا٘ذاصٜ ثٛدٖ وٛچه اِجتٝ تٟٙب ٌيش٘ذ. 

 اص صيست ٔحيظ ثشاي ثسيبسي فٛايذ ٘ب٘ٛيبثذ. فٙبٚسئي تغييش غيشٜ ٚ خٛسدٌي ٔمبٚٔت سً٘، استحىبْ، خّٕٝ اص آٟ٘ب راتي

 ديٍشي فٙبٚسي ٘ظيش ٞش ٘بٕ٘ٛ٘بيذ. فٙبٚسئي فشاٞٓ ا٘شطي سا٘ذٔبٖ افضايص ٚ تِٛيذ وبالٞب ثشاي الصْ ٔٙبثغ وبٞص عشيك

 ساٜ ٘خست دس وشد. ٌبْ استفبدٜ فٙب ٚ ٘بثٛدي يب غحيح ٚ ٔٙبست ٚ ٔسيش دس آٖ اص تٛأٖي وٝ است دِٚجٝ تيغ يه ٕٞب٘ٙذ

 دادٜ خبي خٛد دس وٝ اي استثبِمٜٛ ٞبيلبثّيت ثب آضٙبيي ٚ آٖ خػٛغيبت تشدليك ضٙبخت فٙبٚسي ايٗ اص ٌيشي ثٟشٜ

 ٚ سالٔتي ثشاي آٟ٘ب خغشات ثبيذ ا٘ذ، ِٚيآٚسدٜ ثٛخٛد سا خذيذي فٙبٚسي اٌشچٝ آٟ٘ب ثب ٔشتجظ ٔٛاد سبيش ٚ ٘ب٘ٛرسات است.
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 ٚ افضايص خٟت صيش ٘ب٘ٛ، ساٞىبسٞبيفٙبٚسي إٞيت ٚ ضذٜ ٝاساي ٔغبِت ثٝ تٛخٝ ثب .ضٛد ٌشفتٝ ٘ظش ٘يض دس صيست ٔحيظ

 است: ضذٜ پيطٟٙبد وطبٚسصي ٚ حفبظت اص ٔحيظ صيست دس ثخص ٘ب٘ٛفٙبٚسي وبسثست تٛسؼٝ

حٕبيت دِٚت ثٝ تٛسؼٝ ؛ ٘ب٘ٛ دس ثخص وطبٚسصيٞب ٚ أىب٘بت الصْ ثشاي تٛسؼٝ ثىبسٌيشي فٙبٚسي سبخت ايدبد صيش

ٌزاسي دس صٔيٙٝ حٕبيت اص ثخص خػٛغي خٟت سشٔبيٝ؛ ٔٙبستٞبي ٝ٘ب٘ٛ دس ثخص وطبٚسصي ثب اختػبظ ثٛدخفٙبٚسي

ٌزاساٖ ٚ  خّت ٔطبسوت سشٔبيٝ؛ ٘ب٘ٛ وطبٚسصيٞبي تحميمبتي ٚ ػّٕي دس صٔيٙٝ فٙبٚسي فؼبَ ٕ٘ٛدٖ ظشفيت؛ ٘ب٘ٛفٙبٚسي

 ٔحيظ دس ٘ب٘ٛفٙبٚسي وبسثشد ٔضايبي ثٝ ٘سجت ػٕٛٔي آٌبٞي تمٛيتصي؛ ٘ب٘ٛ دس ثخص وطبٚسوبسآفشيٙبٖ ثشاي تٛسؼٝ فٙبٚسي

 ايدبد؛ ٔحيغي صيست ٞبي صٔيٙٝ دس ػٕٛٔي ٔطبسوت تمٛيت ٚ ٔحيغي صيست ٔخشة ػٛأُ اثشات ٚ ػٛالت ٚ صيست

 دِٚت عشف اص ٔٙبست ٞبي ثٛدخٝ اختػبظ؛ ٔحيغي ٘ب٘ٛ دس صٔيٙٝ صيستوبسثشد فٙبٚسي تٛسؼٝ ثشاي لب٘ٛ٘ي ٞبي صيشسبخت

ٞبي خٕؼي ٚ  سسب٘ي ػٕٛٔي ثٝ ٔشدْ اص عشيك سسب٘ٝاعالع؛ ٚ صيست ٔحيظ اص حفبظت صٔيٙٝ دس ٘ب٘ٛتٛسؼٝ فٙبٚسي ثٝ ٘سجت

 دس ثخص وطبٚسصي ٚ ٔحيظ صيست.  ٘ب٘ٛفٙبٚسيتّٛيضيٖٛ دسثبسٜ ٔحػٛالت 
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