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 . ویّٛٔتزی ضٟز ساثُ لزار دارد 42 ویّٛٔتزی رٚستبی لّؼٝ ٘ٛ ٚ 2دٞب٘ٝ غالٔبٖ ، ضٟزی ثبستب٘ی در 

 ضٙبسٝ 

ایٗ ضٟز را ثبستبٖ ضٙبسبٖ .  ویّٛٔتز ٚالغ ضذٜ است 5 تب 4خزاثٝ ٞب ٚ آحبر ثٙبٞبی ایٗ ضٟز در ٔحٛعٝ ای ثٝ عَٛ تمزیجی 

دٞب٘ٝ غالٔبٖ دارای .  ٔیالدی ایٗ ٔحُ را حفبری وزد٘ذ 1965 تب 1962 ٔیالدی وطف ٚ اس سبَ 1960ایتبِیبیی در سبَ 

ایٗ . سبختٕبٖ ٞبی ثشري ػٕٛٔی ، ٔؼجذ ، ٔحّٝ ٞبی ٔسىٛ٘ی ، خیبثبٖ ، آثزاٞٝ ، ٔحّٝ ٞبی ٘ظبٔی ٚ غٙؼتی ٔی ثبضذ 

 . ضٟز تٟٙب ٔىبٖ ثبستب٘ی دٚراٖ ٞخبٔٙطیبٖ است وٝ حبوٕیت ایزاٖ را ثز ٘ٛاحی ضزلی ثٝ خٛثی ٘طبٖ ٔی دٞذ 

 ٘بْ ٚالؼی 

 . یبد ضذٜ است « سر٘ىبی»یب « سرن »دروتیجٝ ٞبی ٞخبٔٙطی ، ثیستٖٛ ، تخت رٕطیذ ٚ ٘مص رستٓ اس ایٗ ضٟز ثٝ ٘بْ 

 ٔؼٕبری 

 رٚسٜ سیستبٖ وٝ ٕٞٛارٜ اس ضٕبَ غزة ثٝ رٙٛة ضزق ٔی ٚسد ، درٞبی ٚرٚدی وّیٝ 120ثب تٛرٝ ثٝ ٚسش ثبدٞبی ٔؼزٚف 

ایٗ ضٟز دارای ثزد ٚ ثبرٚ ٕ٘ی ثبضذ وٝ در حمیمت حجبت أٙیت در . خب٘ٝ ٞبی ایٗ ضٟز در ضّغ رٙٛثی سبختٕبٖ لزار دارد 

ثبستبٖ ضٙبسبٖ ، یىی اس ػٛأُ اغّی ٔتزٚن ضذٖ ایٗ ضٟز را ، خطه ضذٖ ٘بٌٟب٘ی ثستز . آٖ رٚسٌبر را ثیبٖ ٔی وٙذ 

 . رٚدخب٘ٝ ٞیزٔٙذ ٔی دا٘ٙذ 

 . ربی ربی ٔٙغمٝ سیستبٖ ثب تٛرٝ ثٝ تٕذٖ وٟٗ ٚ دیزیٙٝ اش اس إٞیت لبثُ تٛرٟی ثزخٛردار است 

ضٟز دٞب٘ٝ غالٔبٖ در ػٟذ ٞخبٔٙطی ٚ سٔب٘ی وٝ در ثستز ٞیزٔٙذ آة رزیبٖ داضتٝ اس إٞیت ٚ ػظٕتی ضٍزف ثزخٛردار 

 . ثٛدٜ است 

ایٗ ضٟز ٞخبٔٙطی دارای ثخص ٞبی ٔختّف ضبُٔ غٙؼتی ، ٔسىٛ٘ی ، ػٕٛٔی ، ٔذٞجی ، ٚ ثخص حبوٓ ٘طیٗ است وٝ 

اس ِحبػ ٔغبِؼبت ثبستبٖ ضٙبختی ٚ تبریخی اس دٚراٖ ٞخبٔٙطی است وٝ در آٖ ثٝ رٚضٙی ٔی تٛاٖ ا٘ٛاع خب٘ٝ ٞبی ضخػی 

 . ٔزدْ را در وٙبر سبختٕبٖ ٞبی دِٚتی ، ارتٕبػی ٚ ٔذٞجی ٔطبٞذٜ وزد 

ٔحّٝ ٞبی ٔسىٛ٘ی ، سبختٕبٖ ٞبی ثشري ػٕٛٔی ، ٔؼجذ ، خشا٘ٝ ضٟز ، ٔحّٝ غٙؼتی ٚ ٘ظبٔی وٝ در ٔسبحت یىػذ 

 .  پیص اس ٔیالد است6 ٚ 5ٞىتبری ایٗ ٔحٛعٝ ارسضٕٙذ ربی ٌزفتٝ ا٘ذ ثیبٍ٘ز ربیٍبٜ ٟٔٓ ضٟز دٞب٘ٝ غالٔبٖ در سذٜ ٞبی 



دٞب٘ٝ غالٔبٖ اس ٘بدرتزیٗ ٔحٛعٝ ٞبی ثبستب٘ی فالت ایزاٖ ثطٕبر ٔی رٚد وٝ اعالػبت ٔفیذی درثبرٜ آییٗ ٞبی پزستص را 

 . در خٛد ربی دادٜ است 

ٔؼٕبری رسٕی ٞخبٔٙطی ٚ ٕٞچٙیٗ چٍٍٛ٘ی تبحیز پذیزی اس ٔؼٕبری ٔحّی ٚ تبحیز اس ٚضغ آة ٚ ٞٛایی در تزویت 

 . سبختٕب٘ی ضٟز در آٖ رٕغ ضذٜ است 

 سبَ در سذٜ ٞبی ضطٓ ٚ پٙزٓ پیص اس ٔیالد 200 تب 150ثٝ اػتمبد وبرضٙبسبٖ ، ضٟز دٞب٘ٝ غالٔبٖ ػٕز وٛتبٞی ثیٗ 

 .داضتٝ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ٘سجت ثٝ عزاحی آٖ اٞذافی خبظ در ٘ظز ثٛدٜ اس دیٍز ٔحٛعٝ ٞبی ثبستب٘ی ٔتٕبیش است 

 ٘جٛد ثزد ٚ ثبرٚ ٚ دیٛارٞبی دفبػی ٚ لّؼٝ ٚ ٘یش ٘جٛد الیٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ استمزاری ٚ آحبر ٔٙمَٛ یب غیز ٔٙمَٛ ثیبٍ٘ز ػٕز 

 . وٛتبٜ ایٗ ضٟز است 

ٌزچٝ ٘بْ اغّی ایٗ ضٟز ثغٛر لغغ ٔطخع ٘طذٜ أب پژٚٞص ٞبی وبرضٙبسبٖ ٚ ٔحممبٖ ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ دٞب٘ٝ غالٔبٖ 

دٞب٘ٝ غالٔبٖ ٘بْ رذیذ ایٗ . ثزای ٔذت وٛتبٞی ٔزوش سیبسی ، اداری ٚ ارتٕبػی در ایٗ ٔٙغمٝ ٔحسٛة ٔی ضذٜ است 

 . ضٟز است وٝ اس تٍٙٝ ای عجیؼی ثب ٕٞیٗ ٘بْ ٌزفتٝ ضذٜ ٚ ٚرٝ تسٕیٝ آٖ ثٝ خٛثی رٚضٗ ٘یست 

ظبٞزا چٖٛ دٞب٘ٝ یب تٍٙٝ ٔذوٛر یىی اس راٜ ٞبی ٚرٚدی ثٝ داخُ فالت ثٛدٜ ٚ در دٚ سذٜ ٌذضتٝ ثزدٜ فزٚضبٖ ، غالٔبٖ  

 . را ثزای فزٚش اس عزیك ایٗ تٍٙٝ ثٝ خبن ایزاٖ ٚارد ٔی وزدٜ ا٘ذ ثٝ ایٗ ٘بْ ٔؼزٚف ضذٜ است 

ٕٞچٙیٗ ثب تٛرٝ ثٝ فمذاٖ ٞزٌٛ٘ٝ ضی لبثُ تٛرٝ ٚ تٕیش ٚ خبِی ثٛدٖ ٔحٛعٝ ٞبی حفبری ضذٜ در دٞب٘ٝ غالٔبٖ اس ثمبیبی 

سىٛ٘ت ٔی تٛاٖ ٘تیزٝ ٌزفت وٝ تخّیٝ ضٟز ثب ٘ظٓ ٚ تزتیت ثٛدٜ ٚ ػبُٔ خبرری چٖٛ رًٙ ٚ رذاَ یب آتص سٛسی در 

 .آٖ ٘مص ٘ذاضتٝ است 

 

 وطف آحبر ٘مبضی 

وطف دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ آحبر ٘مبضی ثی ٘ظیز ثز رٚی دیٛار یىی اس اتبق ٞبی ضٟز ٞخبٔٙطی دٞب٘ٝ غالٔبٖ  ثبستبٖ ضٙبسبٖ را 

 . ضٍفت سدٜ وزد 

در٘خستیٗ احز ٘مبضی وطف ضذٜ ، غحٙٝ ای اس ضىبر ثٝ تػٛیز وطیذٜ ضذٜ وٝ عی آٖ یه ٘فز وٝ احتٕبَ ٔی رٚد حبوٓ ٚ 

یب أیزی ثبضذ ثزوبِسىٝ ای ٔىؼت ضىُ وٝ تٛسظ یه است لٛی ٞیىُ وطیذٜ ٔی ضٛد سٛار است ٚ ثب تیزٚوٕبٖ در حبَ 



یه ٘یشٜ ثٝ پطت ٌزاس اغبثت وزدٜ ٚ تیزی ٘یش در ٘شدیىی ٔحُ ٘یشٜ فزٚد آٔذٜ ٚ سٛار ثب تیز ٚ . تؼمیت ٌشار ثشرٌی است 

 . وٕبٖ خٛد در حبَ رٞب وزدٖ تیز ثؼذی است 

 . ظبٞزا سٛار دارای والٜ ٚ یب ٘ٛػی تبد لزٔش رً٘ است وٝ ثٝ ػّت فزسٛدٌی ٘مبضی ، وبٔال ٔطخع ٘یست 

 سب٘تیٕتز ثب رً٘ سیبٜ ثز دیٛارٞبی یىی اس اتبق 120*35 سب٘تیٕتزی اس وف سٔیٗ ٚ در اثؼبد 90 ایٗ ٘مبضی در ارتفبع حذٚد 

 . ٞبی ضٟز دٞب٘ٝ غالٔبٖ ٘مص ثستٝ ٚ ثب ٘مبط سفیذ رٍ٘ی ٘یش تشییٗ ضذٜ است

 ٌفتٝ ٔی ضٛد ایٗ احز ٘مبضی ضجبٞت سیبدی ثٝ احز ٟٔز استٛا٘ٝ ای داریٛش ثشري در ضٟز تت در ٔػز دارد وٝ ٞٓ اوٖٙٛ 

 . در ٔٛسٜ اٍّ٘یس ٍٟ٘ذاری ٔی ضٛد 

 در دٚٔیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘مبضی ٔىطٛفٝ ، احزی ثػٛرت وٙذٜ وبری ضذٜ ثز ثبالی یه درٌبٞی ٚ سیز سمف یه اتبق در اثؼبد 

در ایٗ تػٛیز وٝ یه حیٛاٖ ثٝ احتٕبَ سیبد است است رٚثزٚی پّىب٘ی ایستبدٜ ٚ ثٝ .  سب٘تیٕتز ٘مص ثستٝ است 50*40

پّىبٖ ٔذوٛر ثٝ سبختٕب٘ی ٔٙتٟی ٔی ضٛد وٝ تػٛیز یه ا٘سبٖ ٘یش . ٘ظز ٔی رسذ وٝ لػذ ثبال رفتٗ اس ایٗ پّٝ ٞب را دارد 

 . ثبالی آٖ ٘مص ثستٝ ٚ احتٕبَ ٔی رٚد یه ضبٜ ٘طیٗ ثبضذ

ثبستبٖ ضٙبسبٖ احتٕبَ ٔی دٞٙذ وٝ فزدی پس اس ٔطبٞذٜ ثٙبی تخت رٕطیذ ، لػذ تٛغیف آٖ را داضتٝ ٚ اس ایٗ رٚ ثٝ 

 . سبدٜ تزیٗ ضىُ ٕٔىٗ ٚثب استفبدٜ اس یه لّٓ ٘ٛن تیش ایٗ غحٙٝ را ثز رٚی دیٛار وٙذٜ است 

 

 

 

 ٔتز در 800 تب 300 ویّٛٔتز ٚ پٟٙبی 5/1آحبر ٔٛرٛد در دٞب٘ٝ غالٔبٖ در رٚی یه سّسّٝ ثّٙذی ٞبی عجیؼی ثٝ دراسای 

در رٚی سغح سٔیٗ ٞبی ضٟز دٞب٘ٝ غالٔبٖ ثمبیبی آحبر ٔبدی . وٙبر ثمبیبی دِتبی لذیٕی ٚ خطه سٙبرٚد ٚالغ ضذٜ است 



فزٍٞٙی ٚ ثٝ خػٛظ سفبَ دیذٜ ٕ٘ی ضٛد ٚ تٟٙب در ثزخی ٔٛارد استخٙبیی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی فزسٛدٜ ٚ ضىستٝ سفبِی وٝ ثٝ 

 . سجت فزسبیص سیبد غیز لبثُ تطخیع ٔی ثبضٙذ ثٝ غٛرت پزاوٙذٜ در سغح ضٟز پیذا ٔی ضٛد 

ثب تٛرٝ ثٝ اثؼبد ثٙبٞب ٚ ٌستزدٌی آ٘بٖ در سغح ضٟز ؛ ٔطخع است وٝ ضٟز اغّی ٚ اِٚیٝ ٌستزدٜ تز اس آ٘ی ثٛدٜ وٝ 

پیٕبیص در سغح سٔیٗ ٚ آسٔبیص ثمبیبی سبختٕبٖ ٞب ؛ ثشرٌی ٚ استحىبْ آٟ٘ب ؛ ٘طبٖ اس ٚرٛد ضٟز . أزٚسٜ دیذٜ ٔی ضٛد 

ثمبیبی ٔٛرٛد ایٗ . ثشرٌی ٔی دٞٙذ وٝ ثٝ خبعز فزسبیص ٘بضی اس ٚسش ثبدٞبی ضذیذ ٚ عٛفبٖ ٞبی ضٗ اس ثیٗ رفتٝ است 

یه لسٕت ضٟز در ثخص غزثی ٚ در دراسای . ضٟز اس دٚ ٌزٜٚ سبختٕبٖ اغّی ٚ تؼذادی ثٙبٞبی ٔٙفزد تزویت ضذٜ است 

آثزاٞٝ ای وٝ ضٗ ٞبی ٔتحزن آٖ را پز وزدٜ ا٘ذ لزار داضتٝ ٚ ثخص دیٍز یؼٙی لسٕت ضزلی ضٟز ثٝ دٚ ثخص ثزاثز 

 ثٙبی 27در ایٗ دٚ ثخص تؼذاد . تمسیٓ ٔی ضذ ٚ آحبر آٖ تبربئی وٝ ثٝ ٘بْ لجز سرتطت خٛا٘ذٜ ٔی ضٛد ادأٝ داضتٝ است 

ایٗ ثٙبٞب چٝ اس ٘ظز ثشرٌی ا٘ذاسٜ ٚ چٝ اس ٘ظز ٘مطٝ ٚ تزویت اتبق ٞب ٚ سبیز ارشای ٔؼٕبری لبثُ . لبثُ تطخیع ٚرٛد دارد 

ثٙبٞبی ٔتٛسظ ٚ وٛچه ٚ سىٛ٘تی ضٟز در . ایٗ سبختٕبٖ ٞب دارای وبرثزد ٍٕٞب٘ی ؛ ٔذٞجی ٚ ارتٕبػی ثٛدٜ ا٘ذ . تٛرٟٙذ 

 .  لزار دار٘ذ 3ٔحّٝ ٔسىٛ٘ی ٚ غزة سبختٕبٖ ضٕبرٜ 

 ویّٛٔتزی ضٟز ؛ آحبر ٚ ثمبیبی ثٙبی ثشرٌی ٚرٛد دارد وٝ اس آٖ ثب ٘بْ ثٙبی ٘ظبٔی یب 2در ثخص رٙٛثی ٚ در فبغّٝ حذٚد 

 ٔتز 4 اِی 3 ٔتز دراسا ٚ حذٚد 200دیٛارٞبی ثشري ٚ حزیٓ ایٗ ثٙبی ثشري ٔزثغ ضىُ ؛تمزیجب . پبدٌبٖ ٘بٔجزدٜ ضذٜ است 

 .پٟٙب دار٘ذ 

ثٙبٞب در ردیف ٞبی ٘سجتب ٔٙظٕی سبختٝ ضذٜ ا٘ذ . در ثٙبی سبختٕبٖ ٞبی دٞب٘ٝ غالٔبٖ دلت سیبدی ثٝ وبر ثزدٜ ضذٜ است 

 رٚسٜ وٝ ٕٞٛارٜ اس ضٕبَ غزثی ثٝ سٛی رٙٛة ضزلی ٔی ٚس٘ذ ؛ درٞبی ٚرٚدی وّیٝ آٟ٘ب یب 120ٚ ثٝ دِیُ ٚسش ثبد ٞبی 

دیٛارٞبی اغّی سبختٕبٖ ٞب ثب خطت . در ضّغ رٙٛثی سبختٕبٖ ٞب لزار دار٘ذ ٚ یب در ٔمبثُ آٟ٘ب ثبدضىٙی تؼجیٝ ضذٜ است 

ٞبی ٔستحىٓ ثٙب ضذٜ ٚ اتبق ٞب دارای سمف ٞبی ٞالِی ضىُ ٚ راست ٌٛضٝ ٞستٙذ ٚ اس لٛاػذ ٔؼٕبری ٚ سیجبیی پیزٚی 

 .ٔی وٙٙذ 

اس آ٘زبیی وٝ ایٗ .  پیص اس ٔیالد داضتٝ است 5 ٚ 6 در سذٜ ٞبی 200 تب 150 ضٟز دٞب٘ٝ غالٔبٖ ػٕز ثسیبر وٛتبٞی ثیٗ 

ضٟز ثب ثز٘بٔٝ ریشی پیص ثیٙی ضذٜ ٚ ٘مطٝ لجّی ٚ اٞذاف خبغی ثٙب ضذٜ ٕ٘ٛ٘ٝ لبثُ تٛرٟی ثزای ٔغبِؼٝ رٚ٘ذ تبریخ ضٟز 

سبسی در ایزاٖ دٚراٖ تبریخی ثٝ ضٕبر ٔی رٚد تبوٖٙٛ ٞیچ وتیجٝ ٚ یب ٘ٛضتٝ ای اس ایٗ ضٟز ثٝ دست ٘یبٔذٜ تب ٘بْ ثبستب٘ی 



أب پژٚٞص ٞبی ایزاٖ ضٙبسبٖ ٘طبٖ دادٜ وٝ ایٗ رب حذالُ ثزای ٔذت وٛتبٞی ٔزوش سیبسی . ضٟز ثب لبعؼیت اػالْ ضٛد

،اداری ٚ ارتٕبػی ٚ یب ثٝ سخٗ دیٍز پبیتخت دراٍ٘یب٘ب یب درا٘زب٘بی ٞخبٔٙطی ثٛدٜ ٚ ٔغبثك ثب سر٘ىبری وتیجٝ ٞبی ثٝ رب 

ضٟز دٞب٘ٝ غالٔبٖ ثب ٕٞبٖ سزػتی وٝ . ٔب٘ذٜ ایٗ سّسّٝ ضٟز سریٗ وتشیبس ٚ ایشیذٚر خبراوسی ٔٛرخبٖ یٛ٘ب٘ی ثٛدٜ است 

 . ثٝ ٚرٛد آٔذٜ اس ثیٗ رفتٝ است 

ػذْ ٚرٛد ٞزٌٛ٘ٝ ضیئی لبثُ تٛرٝ تٕیش ثٛدٖ ٚ خبِی ثٛدٖ ٔحٛعٝ ٞبی حفبری ضذٜ اس ثمبیبی سىٛ٘تی ٘طبٖ دٞٙذٜ 

تخّیٝ ضٟز ثب ٘ظٓ ٚ تزتیت ثٛدٜ ٚ ٕ٘یتٛاٖ یه ػبُٔ خبرری چٖٛ رًٙ ٚ یب آتص سٛسی را در تخّیٝ ٚ تزن آٖ دخیُ 

دا٘ست پس اس تزن دٞب٘ٝ غالٔبٖ در اٚاخز سذٜ پٙزٓ ٚ ٘خستیٗ دٞٝ ٞبی سذٜ چٟبرْ پیص اس ٔیالد ضٟز ثزای ٔذت 

وٛتبٞی ٚ ثٝ غٛرت فػّی ٔٛرد استفبدٜ ثیبثبٍ٘زداٖ ٚ ضجب٘بٖ ثٛدٜ ٚ پس اس آٖ ضٗ ٞبی رٚاٖ ثٝ تذریذ سبختٕبٖ ٞب ٚ 

 سبَ اس ٘ظزٞب پٛضب٘ذٜ ا٘ذ تب ایٙىٝ حذٚد چُٟ سبَ پیص پس اس ٚسش یه عٛفبٖ 2000ثٙبٞبی آٖ را ثزای ٔذتی ثیص اس 

 ٌزٜٚ ثبستبٖ ضٙبسی سبسٔبٖ ٔیزاث 1379در سبَ . ضٟٙبی رٚاٖ وٙبر رفتٝ ٚ ٔزذدا ضٟز سز اس خبن ثیزٖٚ ٔی آٚرد, ضذیذ 

فزٍٞٙی وطٛر ثزای ادأٝ حفبری ٚ ثزرسی در دٞب٘ٝ غالٔبٖ ثخص ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ایٗ ضٟز را ٔٛرد ثزرسی لزار داد٘ذ ٚ در 

آحبر ایٗ ثٙب در ثخص ضٕبَ غزثی ضٟز دٞب٘ٝ .  ثزای وبٚش ٔٙبست تطخیع دادٜ ضذ 15٘تیزٝ ٔحُ سبختٕبٖ ضٕبرٜ 

.  ٔتز ارتفبع دارد لزار ٌزفتٝ است 5 اِی 4غالٔبٖ ٚ در رٚی یه تزاس عجیؼی وٝ اس سغح سٔیٗ ٞبی اعزاف خٛد حذٚد 

ثزرسی ٞبی سغحی سٔیٙی ٚ ػىس ٞبی ٞٛایی ایٗ سبختٕبٖ را ثٝ ضىُ ٔزثغ ٘طبٖ ٔیذٞٙذ ٚ چٙبٖ وٝ اس عزیك ٔطٟٛد 

 ضّغ ثٙب ٚ در ٌزداٌزد 4 اتبق دراس ٚ ثبریه است وٝ ٍٕٞی ثب ٘مطٝ ای ٔستغیُ ٚ یىسبٖ در 36است ثٙبی ٔشثٛر ٔزوت اس 

سغح حیبط ٔشثٛر پٛضیذٜ اس ضٗ است أب در .  ٔتز لزا رٌزفتٝ ا٘ذ 50یه حیبط ٔزوشی چٟبر ٌٛضٝ ثب اضالػی ثٝ عَٛ 

ثزرسی ٞبی اِٚیٝ ٘طبٖ دادٜ ا٘ذ وٝ . رجٟٝ رٙٛة ضزلی حیبط ٘یش تبسیسبتی ٚرٛد دارد وٝ لسٕتی اس آٖ حفبری ضذٜ است 

 ٔتز ٔزثغ ٔسبحت دارد ٚ وّیٝ ثٙب تمزیجب سبِٓ است ٚ تٟٙب در داخُ فضبٞبی اتبق ٞب فزٚرفتٍی ٞبیی ٚرٛد 2500ثٙبی ٔشثٛر 

دارد وٝ حبغُ اس ٘طست سٔیٗ است ٚ در دیٛارٜ ی غزثی آٖ ٘یش رزیبٖ سیٕبة ٞب ثبػج تخزیت دٚ ػذد اس اتبق ٞب ضذٜ 

خطت ٞبی ٔٛرد استفبدٜ در سبختٕبٖ ثٙب ثٝ ضص ٌزٜٚ ٔختّف . ٔػبِح اغّی استفبدٜ ضذٜ در ایٗ ثٙب خطت است . است 

 50*28*10 سب٘تیٕتز ، خطتٟبی ثشري در ا٘ذاسٜ 66*30*10تمسیٓ ٔیطٛد وٝ ػجبرتٙذ اس خطت ٞبی ثسیبر ثشري در ا٘ذاسٜ 

 سب٘تیٕتز ، خطتٟبی 33*20*7سب٘تیٕتز ، خطتٟبی وٛچه ثٝ ا٘ذاسٜ 35*32*10سب٘تیٕتز ، خطتٟبی ٔتٛسظ در ا٘ذاسٜ 



 سب٘تیٕتز ٚ ٘ٛع دیٍزخطت ٞالِی سمف  وٝ ثٝ دِیُ وبُٔ ٘جٛدٖ حفبری آٟ٘ب تٟٙب 55*15*10ٞالِی سمف در ا٘ذاسٜ 

 سب٘تیٕتزی آٟ٘ب ثزای ٔب ٔطخع است ، ثخطٟبیی اس ثٙب دچبر حزارت دیذٌی ثسیبر ضذیذ ضذٜ 10 ٚ ضخبٔت 38پٟٙبی 

آحبر حزارت در ثسیبری اس لسٕتٟب ٚ ثخػٛظ در ربٞبیی وٝ استفبدٜ اس آتص اِشأی ثٛدٜ ، ٔب٘ٙذ اربلٟب ٚ وٛرٜ ٞب . است 

 سب٘تیٕتز سغح 3 اِی 2دیٛارٜ ٞبی اغّی ثب خطتٟبی ثشري سبختٝ ضذٜ ٚ دارای ا٘ذٚدی ثٝ لغز تمزیجی . وبٔال پیذا است 

وّیٝ دیٛارٞب دارای ضیجی ثٝ سٛی خبرد اس ثٙب . داخّی دیٛارٞب غبف است ٚ ٞیچ احز تشئیٙی ثز رٚی آٟ٘ب دیذٜ ٕ٘یطٛد 

ٞستٙذٚ ثٝ ٘ظز ٔیزسذ وٝ ارتفبع اغّی آٟ٘ب اس ٔزوش سبختٕبٖ ثٝ سٛی خبرد آٖ ثٝ تذریذ وٓ ٚ وٕتز ٔیطذٜ است ٚ در 

ایٗ ضیت ثٝ . ٘تیزٝ اس ارتفبع سمف اتبلٟبی ثبریه آٖ ٘یش وٓ ضذٜ ٚ آٟ٘ب را ضجیٝ داالٟ٘بی دراس ٚ ثبریىی درآٚردٜ است 

٘سجت ثزاثز در وّیٝ رٟبت چٟبرٌب٘ٝ سبختٕبٖ ٚرٛد دارد ٚ ضىٍّیزی آٖ را ٕ٘یتٛاٖ ثٝ تخزیجٟبی عجیؼی ٚیب ا٘سب٘ی ٘سجت 

در ثخطٟبی وبٚش ضذٜ ایٗ ثٙب آحبر پٙززٜ ٚ ٘ٛرٌیز دیذٜ ٕ٘یطٛد ٚ تٟٙب درٌبٜ ٞبی وٓ ػزضی اتبلٟبی ایٗ سبختٕبٖ . داد 

در ٔزٕٛع ٔیتٛاٖ . را اس یه سٛ ثٝ یىذیٍز ٔتػُ ٔیىزدٜ ٚ اس سٛی دیٍز آٟ٘ب را ثٝ حیبط ٔزوشی ٔزتجظ ٔیسبختٝ است 

 ٔب٘ٙذ سبیز ثٙبٞبی ثشري دٞب٘ٝ غالٔبٖ ٘طب٘ی اس ثٙبی ٍٕٞب٘ی ٚ ػبْ إِٙفؼٝ دارد ٚ لبثُ ٔمبیسٝ 15ٌفت سبختٕبٖ ضٕبرٜ 

 ٔتز در 16ثزای ضٙبسبیی ثٙب اثتذا یه ٌٕب٘ٝ اِٚیٝ ثٝ دراسای .  ٕٞیٗ ٔحٛعٝ است 16ٚ 3ٚ 2 ٚ 1ثب سبختٕبٟ٘بی ضٕبرٜ 

 ٔتز در رٟت رٙٛة غزة ا٘تخبة ضذ ٚ ثٝ تذریذ ٚ در حیٗ وبٚش ٔسبحت ٌٕب٘ٝ ثشرٌتز ضذٜ ٚ ٔزٕٛػب 8رٟت ضٕبَ ٚ 

 ٔتز ٔزثغ دیٍز اس رجٟٝ رٙٛة ضزلی ٚ حیبط ٔزوشی حفبری ضذ ٚ 312در فػُ ثؼذی حذٚد .  ٔتز ٔزثغ را در ثزٌزفت 460

اتبلٟب ٚ .  ٔتزٔزثغ یب وٕی وٕتز اس یه چٟبرْ ثٙب اس سیز خبن ثیزٖٚ آٚردٜ ضذٜ است 775ثٝ ایٗ تزتیت تبوٖٙٛ حذٚد 

 ٔتز در تغییز 3.5 تب 2.5 ٔتز ٚ پٟٙبی آٟ٘ب ثیٗ 10عَٛ ایٗ اتبلٟب حذٚد . فضبٞبی پیذا ضذٜ ٍٕٞی ٔستغیُ ضىُ ثٛدٜ ا٘ذ 

 ثٝ غٛرت ٔستمیٓ ٚ اس عزیك یه ٚرٚدی ثٝ حیبط ٔزوشی ٔتػُ ٔیطذٜ 2 ٚ 1وّیٝ اتبلٟب رش اتبلٟبی ضٕبرٜ . ثٛدٜ است 

اتبق ضٕبِی رٙٛثی .  ثزلزار ٔیطذٜ است 7 ٚ 3 ثب حیبط ٔزوشی اس عزیك اتبلٟبی ضٕبرٜ 2 ٚ 1ارتجبط اتبلٟبی ضٕبرٜ . ا٘ذ 

دیٛارٞبی ایٗ اتبق دارای ضخبٔتی .  در وٙذ رٙٛة غزثی ثٙب ٚالغ ضذٜ است 3.7 ٔتز در پٟٙبی 9.5 ثٝ عَٛ 1ضٕبرٜ 

 ٔتز 1.75 رذا ٔیىٙذ 2دیٛار ضٕبِی ثب ضخبٔت ثبِغ ثز یه ٔتز ٚ دیٛار ضزلی وٝ ایٗ اتبق را اس اتبق ضٕبرٜ . ٔتفبٚت ٞستٙذ 

در ضّغ . سمف اتبق ثٙب ثز ضٛاٞذ ٔٛرٛد ٚ لیبس ثب ثمبیبی ٔب٘ذٜ سمف در سبیز اتبلٟب ٞالِی ثٛدٜ است . ضخبٔت دارد 

در وٙبر . ضٕبِی ایٗ اتبق یه پبتیُ ثشري دایزٜ ضىُ ٚرٛد دارد وٝ سغح داخّی آٖ ثز احز حزارت سیبد سفبِی ضذٜ است 



. ایٗ پبتیُ ٚ چسجیذٜ ثٝ دیٛار اغّی ضٕبِی ٚ غزثی اتبق تؼذادی ِیٛاٖ سفبِی ٘خٛدی رً٘ ثز رٚی ٞٓ ا٘جبضتٝ ضذٜ است 

 ٔتز ثٝ ٚرٛد آٚردٜ است وٝ 1.75*1.75در ضّغ رٙٛة ضزلی ایٗ اتبق دٚ دیٛارن رذا وٙٙذٜ فضبی ٔستمّی ثٝ ا٘ذاسٜ ٞبی 

 سب٘تی ٔتز اس یىذیٍز در داخُ ٔزٕٛػٝ سبختٕب٘ی 25-20 ِِٛٝ سفبِی ثٝ غٛرت ٔٙظٓ ٚ ثب فبغّٝ ٞبی حذٚد 12تؼذاد 

 سب٘تی 60ا٘ذاسٜ ٞبی ایٗ اتبق ٕٞب٘ٙذ اتبق پیطیٗ است ٚ در ٔیبٖ آٖ عٛیّی لزار دارد ارتفبع ایٗ سىٛ اس وف اتبق . است 

در رٚی دٚ رجٟٝ ضزلی ٚ ضٕبِی سىٛ یه سّسّٝ ػٙبغز ٔٙظٓ سبختٝ ضذٜ .  ٔتز است 1.7 ٚ پٟٙبی 6.7ٔتز ٚ دراسای آٖ 

ایٗ ارشا ػجبرت اس دیٛارٞبی ٔٙظٓ ٚ وٛچىی ٞستٙذ وٝ در وٙبر ٞٓ لزار ٌزفتٝ ٚ وب٘بِٟبی . اس ٌُ ٚ سبرٚد دیذٜ ٔیطٛد 

در رٚی ایٗ . عَٛ ٚ ػزؼ ایٗ وب٘بِٟب تمزیجب ثٝ ا٘ذاسٜ ثبسٚی یه ا٘سبٖ ثب لبٔتی ٔتٛسظ است . وٛچىی را تطىیُ دادٜ ا٘ذ 

سىٛ تؼذاد وٕی ِِٛٝ ٞبی سفبِی ضىستٝ ثٝ غٛرت پزاوٙذٜ دیذٜ ضذٜ است ، ٚرٛد تؼذاد لبثُ تٛرٟی سًٙ آسیبٞبی 

اتبلٟبی دیٍز ٔزٕٛػٝ ٘یش . ضىستٝ ٚ سبِٓ در رٚی ایٗ سىٛ ٚ ٘یش اتبق ٔزبٚر ٘طبٖ ٔیذٞٙذ وٝ ایٗ سىٛی آسیب ثٛدٜ است 

در یىی اس ایٗ اتبلٟب وٛرٜ . اس ٘ظز ا٘ذاسٜ ٚ ٘مطٝ ٚ ٔػبِح سبختٕب٘ی استفبدٜ ضذٜ ٕٞب٘ٙذ دٚ اتبق اضبرٜ ضذٜ پیطیٗ ٞستٙذ 

در رجٟٝ رٙٛة ضزلی ٚ در . ای ظزیف ٔزوت اس یه آتطخب٘ٝ وٛچه ٚ یه اتبله پخت در وٙبر دیٛار دیذٜ ضذٜ است 

 ٔتز ٚ پٟٙبی 18عَٛ ایٗ داالٟ٘ب حذٚد . داخُ حیبط ٔزوشی حیبط چٟبر داالٖ ثبریه ثب سمفٟبی رٙبلی دیذٜ ضذٜ است 

در ٔیبٖ .  سب٘تیٕتز ػزؼ دارد 110دیٛارٞبی رذا وٙٙذٜ ایٗ داالٟ٘ب حذٚد .  سب٘تیٕتز است ٚ سمف آٟ٘ب وٛتبٜ است 80آٟ٘ب 

 سب٘تیٕتز وبر ٌذاضتٝ ضذٜ ٚ سپس ثمیٝ دیٛار ثز رٚی ایٗ ِِٛٝ ٞب 20ٚ وٕز ایٗ دیٛارٞب ِِٛٝ ٞبی استٛا٘ٝ ای ثب فبغّٝ حذٚد 

 . وٝ در ایٙزب وبر ستٟٛ٘بی وٛچه را ٔیىٙٙذ ، ثٙب ضذٜ است 

ِِٛٝ ٞبی . ضىُ وبرٌذاری ایٗ ِِٛٝ ٞب ثٝ عزسی است وٝ ٔیبٖ آٟ٘ب وبٔال خبِی است ٚ ثبػج رزیبٖ ٞٛا در آ٘زب ٔیطٛد 

 سب٘تیٕتز دراسا ٚ وٛتبٜ 30اختالف ثیٗ ثّٙذتزیٗ آٟ٘ب ثب . سفبِی یبد ضذٜ تٝ پز ٚ وٓ ٚ ثیص یىسبٖ ٚ یه ضىُ ثٛدٜ ا٘ذ 

داخُ .  سب٘تیٕتز است ٚ ثٝ ٘ظز ٕ٘یزسذ ایٗ اختالف ارتفبع تبحیزی در وبرثزد آٟ٘ب داضتٝ است 7 سب٘تیٕتز ، 23تزیٗ آٟ٘ب ثب 

لغز سٛراخٟبی ایٗ ِِٛٝ ٞب اس . ایٗ ِِٛٝ ٞب حفزٜ ٞبیی ٚرٛد دارد وٝ اغّت ضیبردار ثٛدٜ ٚ ثٝ ضىُ خبٖ یه تفًٙ ٔیجبضٙذ 

 . ایٗ حفزٜ ٞب ظبٞزا خبِی ثٛدٜ ٚ ثب ضٗ ٚ ٔبسٝ پز ضذٜ ا٘ذ . ثبال ثٝ پبییٗ ثٝ تذریذ وٓ ٔیطٛد 



چٙبٖ وٝ پیطتز ٘یش اضبرٜ ضذ اضیبء ٔٙمَٛ در دٞب٘ٝ غالٔبٖ ثسیبر ٘بدر٘ذ ٚ ثٝ رش سفبَ ٚ سًٙ سبثٟبی ٌٛ٘بٌٖٛ ، تؼذاد 

عی وبٚضٟبی دٚ سبَ ٌذضتٝ رش اس تؼذادی ِیٛاٖ سبِٓ سفبِی ٚلغؼبت سًٙ آسیب ، تٟٙب . اضیبء دیٍز تمزیجب ٚرٛد ٘ذار٘ذ 

 .یه لغؼٝ ٌچ تشئیٙی ثب ٘مص لغزٜ آة ٚ یه ػذد ٘ٛن پیىبٖ فّشی پیذا ضذٜ است 

ثب ایٗ حبَ تب پبیبٖ وبٚش ایٗ ثٙب ٚ دستیبثی ثٝ اعالػبت .  است 15ضٛاٞذ ٔٛرٛد ٘طبٖ دٞٙذٜ وبرثزد غٙؼتی ثٙبی ضٕبرٜ 

 .ٚسیؼتز ایٗ ٘ظزیٝ را ثبیذ ثب احتیبط پذیزفت 

 

  

  



  

  



  

 

 

 

  



 
 

 
 

 



 
 

  
 

 

 

 



  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


