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كفحٝ

اص ثيٕبساٖ جذا ؿذ ٚ ٜدس ػبَ  2991سٛػط ٕٞ ٚ Gochenourىبساٖ ثٙبْ ٘ L.Automnalisبٍٔزاسي ؿذ.
ػبُٔ ثيٕبسي:
اص ا٘ٛاع ِذشٛػذيشا ثٛد ٜو ٝاص خب٘ٛاد ٜاػذيشٚوز ٞب ٔي ثبؿذِ ،ذشٛػذيشا فٙشي ؿىُ  ٚث ٝط ٚ 6-12 َٛػشم
ٔ 2/2-2/1يىش ٖٚاػز .ايٗ ثبوششي ٛٞاصي ٔطّك ثٛد ٚ ٜفٛق اِؼبدٔ ٜشحشن  ٚداساي حشوز ٞبي دٚسا٘ي ٚ
ا٘ؼطبفي اػز .دس آصٔبيؾ ٔؼشميٓ ثٛػئّ ٝيىشٚػىٛح ٔؼِٕٛي ديذٕ٘ ٜي ؿٛد  ٚثشاي ديذٖ حشوز  ٚجضئيبر
آٖ ثبيذ اص ٔيىشٚػىٛح صٔي ٝٙسبسيه ) (Dark Fieldاػشفبدٕٛ٘ ٜد.
ِذشٛػذيشا دس فـبس وٓ ٌبصوشثٙيه ثخٛثي سؿذ ٔي وٙذ .ثٟششيٗ دسج ٝثشاي سؿذ  19-02دسج ٝػب٘شيٍشاد ٚ
 PH = 7/1اػز ،دس دسج ٝحشاسر  20دسج ٝػب٘شيٍشاد سؿذ ٕ٘ي وٙذ.
ثٟششيٗ ٔحيط ٞبي اخشلبكي وـز ثبوششي ٔ Cardner, Fletcher, EMJHي ثبؿذ .ايٗ ثبوششي دس ٔمبثُ
ػشٔب ٔمب٘ ٚ ْٚؼجز ثٌ ٝشٔب ،اػيذٞب ،خـىي ،اؿؼٔ ٝبٚساء ثٙفؾ ٛٔ ٚاد ضذ ػف٘ٛي وٙٙذ ٜحؼبع اػز .ص٘ذٜ
ٔب٘ذٖ آٖ دس آة ثب ػٛأّي اص لجيُ دسج ٝحشاسر ،PH ،غّظز ٕ٘ه  ٚدسج ٝآِٛدٌي آة ثؼشٍي داسد .دس
آة سٚدخب٘ 9 ٝسب  6سٚص ،دس آة دسيب  28سب  12سٚص  ٚدس فبضالة  21سب  12سٚص  ٚدس آثي و3/0ppm ٝ
وّش داؿش ٝثبؿذ 0،دليم ٝص٘ذٔ ٜي ٔب٘ذ.
صٔبٖ سىثيش ( 1سب ؿذٖ) ا٘ٛاع ثيٕبسيضا دس ٔحيط وـز  21سب  ٚ 26دس حيٛاٖ آصٔبيـٍبٞي  2سب  8ػبػز اػز.
ثب سٛج ٝث ٝايٙى ٌٝ٘ٛ 262 ٝدؼشب٘ذاس اّٞي ٚ ٚحـي ٔيضثبٖ ايٗ ثبوششي ٞؼشٙذ ايٗ ثبوششي سا poly phage
ٌٛيٙذ.
ِذشٛػذيشا ث ٝد ٌٝ٘ٛ ٚسمؼيٓ ٔي ؿٛد:
ِ -2ذشٛػذيشا ايٙششٌٚب٘غ  L.interrogansو ٝدس ا٘ؼبٖ  ٚحيٛا٘بر ثيٕبسيضا اػز  ٚسٕبْ ػشٚ ٚاسيشٞ ٝبي
ثيٕبسيضا سا ؿبُٔ ٔي ؿٛد.
ِ -1ذشٛػذيشا ايٙششٌٚب٘غ حذٚد  12ػشٌٚشٚح  122 ٚػشٚ ٚاسيش ٝداسد و ٝثب سٛج ٝثٌ ٝؼششدٌئٕٟ ،ششيٗ
آٟ٘ب دس جذ َٚضٕيٕ ٝآٔذ ٜاػزٕٟٔ،ششيٗ ػشٚ ٚاسٞبي غبِت و ٝدس ايشاٖ ؿٙبخش ٝؿذ ٜا٘ذ ػجبسسٙذ اص:
ايىششٕٛٞٚساطيه )ٌ ،(L.icterohaemorrhagicشيذٛسيفٛصا ) ،(L.grippotyphosaد٘ٛٔٛب
( ،)L.pomonaػجشٞٚبسج ٚ )L.sejrohardio( ٛوب٘يىٛال )ٚ ،(L.canicolaيشٚال٘غ اسسجبطي ثب ػشٚ ٚاس
٘ذاسد ،طجم ٝثٙذي ػشٚ ٚاسٞب ٔي سٛا٘ذ ثشاي سـخيق ٔٙبثغ اديذٔي ٞب ٔٛسد اػشفبد ٜاديذٔيِٛٛطيىي لشاس ٌيش٘ذ.

ٌ ٕٝٞيشيٞبي ثضسٌي دس ػبَ  2999دس ٘يىبسا ٌٛئ ( ٝثب ٔشي ٔ ٚيش ثبال)ٙٞ ،ذ ،ػٍٙبدٛس ،سبيّٙذ  ٚلضالؼشبٖ دس
ػبِٟبي  2998 ٚ 2997اسفبق افشبد ٜاػز.
ثيٕبسيضايي
ِذشٛػذيشا اص طشيك غـبء ٞبي ٔخبطي ػبِٓ  ٚخشاؽ دٛػز ٚاسد ثذٖ ؿذ ٚ ٜثؼشػز دس جشيبٖ خ ٖٛدخؾ ٔي
ٌشدد .دس اٚايُ ؿشٚع ػالئٓ (حذاوثش  22سٚص) اػذيشٚوز سا ٔيشٛاٖ دس ٔحيط وـز اخشلبكي اص خٔ ٚ ٖٛبيغ
٘خبػي جذا وشد .دخؾ  ٚسىثيش اػذيشٚوز ٞب دس ثبفز ٞبي ٔخشّف ٔٛجت ثيٕبي ٔٙشـش  ٚطيف ٚػيؼي ا
سظبٞشار ثبِيٙي ؿبُٔ ست ،ػشدسدِ ،شص ،دسد ػضال٘ي ،دسد ؿىٓ  ٚاحشمبٖ ّٔشحٕ ،ٝسظبٞشار ثؼيبس ؿذيذ ؿبُٔ
٘بسػبئي وّي ،ٝصسديٙٙٔ ،ظيز ،وبٞؾ فـبس خ ،ٖٛخ٘ٛشيضي  ٚد٘ٛٔٛٙي خ٘ٛشيضي دٙٞذٔ ٜي ٌشددِ .ذشٛػذيشٚص
يه ػف٘ٛز ػشٚلي اػز و ٝثب صيبٟ٘بيي و ٝث ٝػِّٟٛبي ادي سّيبَ ٔٛيشي ٞب ايجبد ٔي وٙذ ػجت سظبٞشار
وّيٙيىي ؿبُٔ ٘بسػبيي ِٞ ِٝٛبي اداساي ،وجذٔ ،يٛوبسديز ٕٛٞ ٚساطي اِٚئ ٝيٍشددٔ .بيغ داخُ ػشٚلي ثٝ
خبسج ػشٚق ؿيفز وشد ٛٞثطٛس ثب٘ٛيٛٔ ٝجت كذٔ ٝث ٝآ٘ذٚسّيبَ  ٚوبٞؾ فـبس خ ٚ ٖٛثذ٘جبَ آٖ ٘بسػبيي
وّي ٚ ٝؿٛن ٔٙجش ٔي ؿٛد ،دس ٔٛاسد وـٙذ ٜيشلبٖ ثب دسجبر ٔخشّف ٔؼٕٛالً ٚجٛد داسد  ٚدشـي ٔٙشـش يب
اويٕٛص دس دٛػز  ٚاغّت اػضبء داخّي ٘يض ؿبيغ ٞؼشٙذ .دس ثشسػي ٔيىشٚػىٛدي ٚاػىِٛيز ٔٙشـش ثٕٞ ٝشاٜ
كذٔ ٝث ٝآ٘ذٚسّيبَ ديذٔ ٜي ؿٛد .دس اسٛدؼي ،وّيٞ ٝب ضبيؼبر ايؼىٕيه ؿبُٔ ٘ىشٚص ػِّٟٛبي ادي سّيبَ دس
ِٞ ِٝٛبي ثبال س٘ٚذ٘ ٚ ّٝٙٞ ٜفشيز ثيٙبثيٙي دس وّيٞ ٝب ٔـبٞذٔ ٜي ٌشدد ثيٕبسيضايي دس وجذ ؿبُٔ ٘ىشٚص ػِّٟٛبي
ػطحي وجذ ،سغييشار ا٘ذاص ٚ ٜؿىُ ػِّٟٛبي دبسا٘ـيٓ٘،ىشٚص ٔشوض ِجِٛي وجذ  ٚسىثيش ػِّٟٛبي وٛدفش ثٛد ٜوٝ
ٔٙجش ث ٝصسدي ٔي ؿ٘ٛذ .دسٌيشي غضالر اػىّشي ث ٝدِيُ سٛسْ ٔ vacuolation ٚيٛفيجشيّٟب ٘ ٚىشٚص ٔي
ثبؿذ .دس ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي سيٛي احشمبٖ ؿذيذ ثب ٔٙبطك ٔحذٚد خ٘ٛشيضي  ٚدس ثشخي ٔٛاسد سخشيت ٔٙشـش آِٛئِٛي
ديذٔ ٜي ؿٛدٚ .لشي آ٘شي ثبدي ايجبد ٔي ؿٛد ِذشٛػذيشا اص  ٕٝٞاػضبء دبن ٔي ؿٛد ِٚي احشٕبالً دس چـٓ ،وّيٝ
ٔ ٚغض ثشاي ٞفشٞ ٝب ٔ ٚبٟٞب ثبلي ٔي ٔب٘ذ .دس ٔشحّ ٝػذشي ػٕيه (ٔشحّ ٝا ،)َٚكذٔ ٝث ٝػشٚق دس اػضبء
ٔخشّف اسفبق ٔي افشذ .اػذيشٚوشٟب سا دس ديٛاسٛٔ ٜيشٌٟب  ٚػشٚق دب .ا٘ذاصٞ ٜبي ٔشٛػط  ٚثضسي ٔي سٛاٖ يبفز.
كذٔ ٝث ٝػشٚق ثذِيُ اثش ٔؼشميٓ سٛوؼيٗ ٔي ثبؿذ .دس ٔشحّ ٝايٕٙي (ٔشحّ ٝد ،)ْٚجٛاة ايٕٙي ٔيضثبٖ ،ؿبُٔ
سـىيُ وٕذّىغ ايٕٙي ٕٔىٗ اػز دس كذٔ ٝث ٝػشٚق ٘مؾ داؿش ٝثبؿذ.
 -0ؿىُ ثبايىشش ( )lctericيب ػٙذسْ ٚيُ ()weils disease
 22دسكذ ٔٛاسد ػالٔز داس دچبس ثيٕبسي ؿذيذ ثب ايىشش  ٚػبيش سظبٞشار ثيٕبسي ٔي وشد٘ذ و ٝثب ٔشي ٔ ٚيش
ثباليي ٕٞشا ٜاػز ،فشْ ؿذيذ ثيٕبسي ٕٞشا ٜثب ايىشش ثٙبْ ػٙذسْ ٚيُ ٘بٔيذٔ ٜي ؿٛد ٔ ٚؼٕٛالً ػال ٜٚثش ػالئٓ غيش
ايىششيه ثب اصسٕي ،خ٘ٛشيضي ،إٓ٘ي ،اخشالالر ٛٞؿيبسي ،ست ٔذا ،ْٚاخشالالر وجذي (ٞذبسٍٔٛبِي  ٚصسدي)،

اخشالالر وّيٛي (اِيٍٛسي ،آ٘ٛدي  ٚػٙذسْ ٕٞضٔب٘ي ِٕٛٞيض ٘ ٚبسػبيي وّئ ،)UUS ٝيٛوبسديز ٚ
سشٔٚجٛػيشٛدٙي ٕٞشا ٜاػز .ست ثبال  ٚصسدي ٔذإٔ ْٚىٗ اػشحبِز دٔ ٚشحّ ٝاي سا اص ثيٗ ثجشد  .سظبٞشار
ٕٛٞساطيه ؿبُٔ دشـي ،دٛسدٛسا  ٚخ٘ٛشيضي دس ّٔشحٕ ،ٝخّط خ٘ٛي ،اديؼشبوؼي ،خ٘ٛشيضي دػشٍبٌٛ ٜاسؽ ٚ
فٛق وّي ،ٝد٘ٛٔٛٙيؼز خ٘ٛشيضي دٙٞذ ،ٜخ٘ٛشيضي صيش ػٙىجٛسي ٝو ٝثذِيُ ٚاػىِٛيز ٔٙشـش  ٚكذٔٛٔ ٝيشٌٟب
ٔي ثبؿذ اسفبق ٔي افشذ.
ديؾ آٌٟي
ٔيضاٖ وـٙذٌي دس ٔطبِؼبسي ؤ ٝشالجز وبُٔ اص ثيٕبس ثؼُٕ آٔذ ٜوٕشش اص يه دسكذ ثٛد ،ٜايٗ ٘ؼجز ثشاي
ٔٛاسد ٔشٛػط  ٚؿذيذ افضايؾ ٔي يبثذ.
ديؾ آٌٟي ثيٕبسي ثب ٚيشٚال٘غ اسٌب٘يؼٓ  ٚؿشايط ػٕٔٛي ثيٕبس ثؼشٍي داسد ،دس اوثش ٔٛاسد ديؾ آٌٟي
ٔطّٛة ثٛدٔ ،ٜيضاٖ ٔشي دس افشاد ػبِخٛسدٚ ٚ ٜوؼب٘ي و ٝصسدي ؿذيذ ٘ ٚبسػبيي وّي ٝديذا ٔي وٙٙذ صيبد
اػزٕٞ .چٙيٗ ٔيضاٖ ٔشٌض جٙيٗ دس ص٘بٖ ثبسداس ٔجشال ث ٝثيٕبسي ثبال اػز.
دس ٔٛاسد صسدي ٔيضاٖ ٔشي ٔ ٚيش ثيٗ  1/2سب  22/0دسكذ ٌضاسؽ ؿذ ٜاػزٔ .شٌٟب ثطٛس ثب٘ٛي ٝدس اثش
٘بسػبيي وّيٌ ،ٝبػششٚآ٘ششيز ،خ٘ٛشيضي سيٛي ٌٛ ٚاسؿي  ٚػٙذسْ ٘بسػبيي سٙفؼي ثبِغيٗ ) (ARDSاسفبق ٔي
افشذ .ثٟشحبَ ديبِيض ٔيضاٖ ٔشي ٔ ٚيش ايٗ ثيٕبساٖ سا وبٞؾ ٔيذٞذ.
سـخيق افششالي
ثيٕبسيٞبي ٞذبسيز ٚيشٚػي٘ ،فشيز ،FUO ،آ٘فّٛآ٘ضا ،ػٙذسْ وبٚاصاوي ،ػٙذسْ سٛوؼيه ؿٛنِ ،ظي٘ٛش،
ٔبالسيب ،سيفٛئيذ ،ثيٕبسيٞبي سيىششيبئيٛ٘ٛٙٔ،وّئٛص ػف٘ٛي،ثشٚػّٛص ،ست داً٘ ،ست ساجؼ ،ٝست ٞبي
ٕٛٞساطيه ،د٘ٛٔٛٙي آسيذيهٙٙٔ ،ظيز آػذشيه  ٚآ٘ؼفبِيز دس سـيخق افششالي ثيٕبسي لشاس داس٘ذ.
يبفشٞ ٝبي آصٔبيـٍبٞي
ثيٕبسي ِذشٛػذيشٚص ٕٔىٗ اػز ٔٛجت سغييشار صيش ٌشدد:
 دس ٔشحّ ٝاِ َٚىٛدٙي ثب افضايؾ ٔخشلش ِٙفٛػيز ٞب دس ثيٕبساٖ ثذ ٖٚايىششِٚىٛػيشٛص سب ٞ 72ضاس ٚافضايؾ ٘ٛسشٚفيُ ٞب دس ثيٕبساٖ ٔجشال ث ٝايىشش
 سشٔٚجٛػيشٛدٙي (دالوز وٕشش اص ٞ 02ضاس) -1وـز

ثشاي وـز ِذشٛػذيشا اص ٔحيط ٞبيي وثُ فّچش ،اػشٛاسر ،EMJH ،آِجٔٛيٗ سٛيٗ  ٚ 82ػشْ خشٌٛؽ اػشفبدٜ
ٔي ؿٛد .وـز ثشاي ٞ 9-6فش ٝدس دٔبي  18-02دسج ٝػب٘شيٍشاد  ٚدس سبسيىي سؿذ ٔي وٙذ ٕٝ٘ٛ٘ .خٖٛ
ثبيؼشي ػشيغ ثٔ ٝحيط وـز اضبف ٝؿٛد.
 -0سضسيك ث ٝحيٛا٘بر آصٔبيـٍبٞي:
حؼبع سشيٗ سٚؽ جٟز ثذػز آٚسدٖ ِذشٛػذيشا سضسيك ٔمذاسي خ ٖٛيب ادساس سبص ٜثذاخُ كفبق ٞبٔؼششجٛاٖ
يب خٛوچٙٞ ٝذي اػز .دس كٛسر آِٛدٌي اػذيشٚوز ٞب ثؼذ اص چٙذ سٚص داخُ كفبق حيٛاٖ ظبٞش ؿذ ٚ ٜثؼذ
اص  8-22سٚص اص سّميح حيٛاٖ اص ثيٗ ٔي سٚد و ٝدس وبِجذ ؿىبفي ضبيؼبر ٕٞشا ٜثب خ٘ٛشيضي حبٚي
اػذيشٚوزٞبي فشاٚاٖ دس اػضبي ٔخشّف ثذٖ ٔـبٞذٔ ٜي ؿٛد.
ة) سٚؿٟبي غيش ٔؼشميٓ ؿبُٔ:
 -2آٌّٛسيٙبػي ٖٛػشيغ (سؼز ٔبوشٚآٌّٛسيٙبػي )ٖٛسٚي الْ و ٝػبدٚ ٚ ٜاجذ حؼبػيز ثبال اػز .ايٗ لؼٕز
جٟز غشثبٍِشي ٔفيذ اػز  ٚثشاي ثيٕبسيبثي ثىبس ٔي سٚد.
 -1سؼز آٌّٛسيٙبػئ ٖٛيىشٚػىٛديه ( )MATو ٝديچيذ ٜسش ثٛدِٚ ٜي اخشلبكي اػز دس ايٗ سؼز اص سٕبْ
ػشٚوشٚدٟبي ػٛؿٟبي ٔٛجٛد دس يه ٔٙطم ٝثبيؼشي اػشفبد ٜؿٛد .ايٗ سٚؽ ث ٝدِيُ اػشفبد ٜاص آ٘شي طٖ ص٘ذٜ
ثشاي وبسوٙبٖ آصٔبيـٍب ٜخطشاسي دس ثشداسد ِٚي اخشلبكي سشيٗ سٚؽ سؼييٗ ػشٚسبيخ اػز.
 -0سؼز ايٕٛ٘ٛفّٛئٛسػب٘غ غيش ٔؼشميٓ و ٝثشاي ؿٙبػبيي آ٘شي ثبدي ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٔيٍيشد.
 -2سؼز  ELISAو ٝاخشلبكي  ٚحؼبع اػز  ٚثبسي ؿٙبػبيي آ٘شي ثبدي ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٔيٍيشد.
ج) سٚؽ ّٔىِٛي:
ؿبُٔ  PCRاػز و ٝدس آصٔبيـٍبٜٞبي دظٞٚـي جٟز ثشسػي آ٘شي طٖ ِذشٛػذيشا ٔٛسداػشفبدٔ ٜي ٌشدد.
طجم ٝثٙذي ٔٛسد ثيٕبسي (سؼبسيف):
ثش اػبع سٛكيٞ ٝبي ػبصٔبٖ جٟب٘ي ثٟذاؿز ٘ ٚظشي ٝوٕيش ٝفٙي وـٛسي طجم ٝثٙذي ٔٛاسد ِذشٛػذيشا ثـشح صيش
اػز:
ٔٛسد ٔـىٛنٛٔ :سدي و ٝثب سٛكيف ثبِيٙي ثيٕبسي ٔطبثمز داؿش ٝثبؿذ.
ٔٛسد ٔحشُٕٛٔ :سد ٔـىٛن ثب يه آصٔبيؾ ٔثجز ثشسػي آ٘شي ثبدي ثشٚؽ صيش:

ديٍيشي دائٕي  ECGجٟز وـف  ٚدسٔبٖ ٔيٛوبسديز سٛكئ ٝي ؿٛد .دس كٛسر ظٟٛس ػالئٓ ديٍش ؿبُٔ
خ٘ٛشيضي ،وبٞؾ فـبسخ٘ ،ٖٛبسػبيي سٙفؼي يب سغييشار ٛٞؿيبسي دسٔبٟ٘بي اخشلبكي ثؼشػز ثبيذ كٛسر
ٌيشد.
سٚؿٟبي ديـٍيشي  ٚوٙششَ ثيٕبسي
الذأبر ديـٍيشي:
 -2اػشفبد ٜاص چىٕ ،ٝدػشىؾ  ٚديؾ ثٙذ سٛػط افشادي و ٝدس ٔـبغُ ٔخبطش ٜآٔيض وبس ٔي وٙٙذ.
 -1ؿٙبػبيي آثٟب  ٚخبوٟبيي و ٝاحشٕبالً آِٛدٞ ٜؼشٙذ  ٚدس كٛسر أىبٖ ص ٜوـي آة آٟ٘ب
 -0آٔٛصؽ ٔشدْ  ٚثخلٛف ٌشٜٞٚبي دس ٔؼشم خطش دس خلٛف سٚؿٟبي ا٘شمبَ  ٚإٞيز ثيٕبسي ٚ
اجشٙبة اصؿٙب  ٚيب سا ٜسفشٗ دس آثٟبيي و ٝاحشٕبَ آِٛدٌي داس٘ذ  ٚاػشفبد ٜاص ٚػبيُ حفبظشي كحيح ٍٙٞبْ وبس
دس ٔحيط ٞبي آِٛدٜ
 -2وٙششَ ج٘ٛذٌبٖ دس ٔحُ ػى٘ٛز ثخلٛف دس ٔٙبطك سٚػشبيي
 -9دسٔبٖ آ٘شي ثيٛسيىي ثبدي ٞيذسٚاػششدشٔٛبيؼيٗ ثلٛسر دص ٚاحذ جٟز جٕؼيز دأي ثٕٞ ٝشا ٜثب جذاػبصي
حيٛا٘بر آِٛد ٚ ٜاجشٙبة اص آِٛدٌي ٔحُ ص٘ذٌي آٟ٘ب
ٔ -6ل ٖٛػبصي داْ  ٚػبيش حيٛا٘بر ثب اػشفبد ٜاص ٚاوؼٗ و ٝػجت وٙششَ ثيٕبسي  ٚػذْ اثشالء حيٛا٘بر
ٔيٍشددِٚ ،ي ٕٔب٘ؼز اص ٘بلُ ؿذٖ آٟ٘ب  ٚدفغ ادساسي ِذشٛػذيشا ٕ٘ي وٙذ ،ثؼال ٜٚايٕٙؼبصي وبٔالً دس ديـٍيشي اص
اثشالي ا٘ؼبٖ سبثيش صيبدي ٘ذاسد صيشا ػبُٔ ثيٕبسي دس حيٛا٘بر ٔجشال ثشاي ٔذسٟب اص طشيك ادساس دفغ ٔي ٌشدد.
ايٕٙؼبصي دس ا٘ؼبٖ ثش ضذ ػشٚسيخ ٞبي اخشلبكي و ٝدس ٔحيط ص٘ذٌي ؿبيغ اػز ٔي سٛا٘ذ ٔٛثش ثبؿذ  ٚدس
ثؼضي اص وـٛسٞب ثشاي ٌشٜٞٚبي دس ٔؼشم خطش  ٚيب ػشٚٚاسٞبي خبف ا٘جبْ ٔي ؿٛد.
الذأبر وٕٙششَ ثيٕبساٖٛٔ ،اسد سٕبع ٔ ٚحيط ؿبُٔ:
ٌ -2ضاسؽ ثٔ ٝمبٔبر ثٟذاؿشي
 -1سجبدَ اطالػبر ثيٗ ثخؾ دأذضؿىي  ٚثٟذاؿز
 -0دسٔبٖ ثيٕبساٖ  ٚحيٛا٘بر آِٛدٜ
 -2جذاػبصي ثيٕبس ،خ ٚ ٖٛسشؿحبر ثذٖ ثبيذ ٔٛسد سٛج ٝلشاس ٌيشد.

ٌٙ -9ذصدايي ٕٞضٔبٖ ٔٛاد ٚ ٚػبيّي و ٝثب ادساس  ٚسشؿحبر آِٛد ٚ ٜخ ٖٛسٕبع داس٘ذ.
 -6سحميك دسثبس ٜسٕبعٞب ،جؼشجٛي ٔٛاسد سٕبع حيٛا٘بر آِٛد ٚ ٜآثٟبي آِٛد ٜثؼٛٙاٖ ٔٙجغ
 -1ثش٘بٔ ٝسيضي٘ ،ظبسرٔ ،شالجز  ٚاسصؿيبثي ثش اجشاي ثش٘بٔٔ ٝجبسص ٜثب ِذشٛػذيشٚص دس دا٘ـٍبٟٞبي ػّ ْٛدضؿىي
 -0ديـٟٙبد اسائ ٚ ٝاجشاي طشحٞبي سحميمبسي ٔ ٚطبِؼبسي ثب ايجبد ٕٞبٍٙٞي الصْ ثب ٔؼب٘ٚز سحميمبر  ٚفٙبٚسي
ٚصساسخب٘ ٚ ٝا٘ؼشيش ٛدبػشٛس ايشاٖ ٔٛػؼٚ ٝاوؼٗ  ٚػشْ ػبصي ساصي،ػبصٔبٖ دأذضؿىي ،حفبظز ٔحيط صيؼز ٚ
آة  ٚفبضالة(جٟز وٙششَ PHآة)
 -2سٟي ٚ ٝسذٚيٗ ثش٘بٔٔ ٝشالجز وـٛس ي  ٚاثالؽ ث ٝدا٘ـٍبٜٞبي ػّ ْٛدضؿىي
 -9سٟي ٚ ٝسذٚيٗ  ٚثبصٍ٘شي دس فشْ ٞبي ٔشالجز ثيٕبسي (فشْ ثشسػي اديذٔيِٛٛطيه ا٘فشادي فشْ خالكٝ
اطالػبر ٌ ٕٝٞيشؿٙبػي  ٚ )... ٚاثالؽ ثٔ ٝؼب٘ٚزٞبي ثٟذاؿشي دا٘ـٍبٞ ٜبي ػّ ْٛدضؿىي
 -6جٕغ آٚسي اطالػبر  ٚآٔبس ثيٕبسي اص دا٘ـٍبٜٞب ،ثشسػي ،جٕغ ثٙذي  ٚسجضي ٚ ٝسحّيُ دادٞ ٜب ثٙٔ ٝظٛس
سٟيٚ ٝضؼيز اديذٔيِٛٛطيىي ،ا٘شـبس  ٚس٘ٚذ ثيٕبسي  ٚسٟي ٝدغ خٛسا٘ذ الصْ ث ٝدا٘ـٍبٜٞب
 -7ايجبد ٕٞبٍٙٞي الصْ  ٚديٍيشي دس سا ٜا٘ذاصي أىب٘بر سـخيق آصٔبيـٍبٞي دس ػطح وـٛس ٚ
ٔٙطم(ٝثشحؼت ضشٚسر)
 -8ثشٌضاسي وبسٌب ٚ ٜػٕيٙبسٞبي وـٛسي  ٚدا٘ـٍبٞي ثب ٕٞبٍٙٞي ٕٞ ٚىبسي دا٘ـٍبٟٞبي ػّ ْٛدضؿىي،
ػبصٔبٖ دأذضؿىي وـٛس ... ٚ
 -9اػشب٘ذاسد ٕ٘ٛدٖ سؼبسيف (ٔظٔ ،ٖٛٙحشُٕ  ٚلطؼي ) ،دشٚسىُ سـخيق ،دسٔبٖ  ٚالذأبر وٙششِي ٔطبثك
آخشيٗ سٛكيٞ ٝبي ػبصٔبٖ جٟب٘ي ثٟذاؿز  ٚدغ اص سلٛيت دس وٕيش ٝفٙي
 -22جّت حٕبيز ػبصٔبٖ ٔذيشيز  ٚثش٘بٔ ٝسيضي  ٚديٍيشي دس سبٔيٗ اػشجبس وٕىي سديف ٔ 02002جبسص ٜثب
اديذٔي ٞب) جٟز سمٛيز ثش٘بٔٞ ٝبي ٔجبسص ٚ ٜوٙششِي
ة) ػطح دا٘ـٍبٞي
دس ػطح دا٘ـٍبٞي سيبػز دا٘ـٍب ٜث ٝػٛٙاٖ سيبػز ؿٛساي ٕٞبٍٙٞي ٔجبسص ٜثب ثيٕبسيٞبي لبثُ ا٘شمبَ ثيٗ
ا٘ؼبٖ  ٚحيٛاٖ ثٛدٔ ٚ ٜؼب ٖٚثٟذاؿشي دا٘ـٍب ٜث ٝػٛٙاٖ دثيش ؿٛسا ٔؼئِٛيز اجشايي ثش٘بٔ ٝسا ث ٝػٟذ ٜدساد سب اص
طشيك حٛصٔ ٜؼب٘ٚز ثٟذاؿشي (ٔشوض ثٟذاؿز اػشبٖ) الذأبر صيش ا٘جبْ ؿٛد.

 -2سمٛيز ٌ ٚؼششؽ ٕٞبٍٙٞي ٞبي ثيٗ ثخـي ثب اسٌبٟ٘بي ريشثط اص جّٕ ٝؿجى ٝدأذضؿىي  ٚثش٘بٔ ٝسيضي
ٔـششن ثب آٟ٘ب اص طشيك ٔطشح وشدٖ ثيٕبسي دس وٕيش ٝثٟذاؿز  ٚوٕيشٕٞ ٝبٍٙٞي ٔجبسص ٜثب ثيٕبسيٞبي ٔـششن
 -1ثشلشاسي ٘ظبْ ٔشالجز ثيٕبسي دس ػطح دا٘ـٍبٜ
 -9ثش٘بٔ ٝسيضي جٟز آٔٛصؽ ػبيش ٘يشٞٚبي ثٟذاؿشي ؿبُٔ وبسؿٙبػبٖ ،وبسدا٘بٖ ٞب  ٚسىٙؼيٗ ٞبي ٔجبسص ٜثب
ثيٕبسيٞب  ٚثٟٛسصاٖ
 -6سٟي ٚ ٝسذٚيٗ ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿي جٟز ٔشدْ  ٚثخلٛف ٌشٜٞٚبي ؿغّي دس ٔؼشم خطش ثيٕبسي اص طشق
ٔخشّف اص جّٕ ٝكذا  ٚػيٕب ،سٚص٘بٔٞ ٝبي ٔحّي،دٛػشش  ٚدٕفّز ،سشيجٕ٘ ٖٛبص جٕؼ ،ٝؿٛساٞبي ثٟذاؿشي ٚ
ثٟٛسصاٖ خب٘ٞ ٝبي ثٟذاؿز ... ٚ
ٕٞ -7بٍٙٞي ثب ٔذيشاٖ  ٚوبدس دشػّٙي ثيٕبسػشبٟ٘ب جٟز ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسي اص ٔٛاسد ٔـىٛن ث ٝثيٕبسي  ٚاسػبَ ثٝ
ٔشوض ثٟذاؿز اػشبٖ
 -8سٟي ٝفشْ ثشسػي اديذٔيِٛٛطيه اص ٔٛاسد ثيٕبسي  ٚاسػبَ ثٔ ٝشوض ثٟذاؿز اػشبٖ (ٔطبثك فشْ ضٕيٕ)ٝ
 -9سجبدَ اطالػبر ثب ؿجى ٝدأذضؿىي ٌ ٚضاسؽ ٔٛاسد ٔـىٛن  ٚلطؼي ثيٕبسي ث ٝآ٘بٖ

ٚصاسر ثٟذاؿز ،دسٔب٘ ٛآٔٛصؽ دضؿىي

فشْ ثشسػي ا٘فشادي

دا٘ـٍب/ٜدا٘ـىذ ٜػّ ْٛدضؿىي  ٚخذٔبر ثٟذاؿشي دسٔب٘ي .......................

ثيٕبسي ِذشٛػذيشٚص
٘بْ:

ٔشوض ثٟذاؿز ؿٟشػشبٖ ......................................
٘بْ دذس:

٘بْ خب٘ٛادٌي:

ؿغُ:

جٙغ:

ػٗ:

آدسع ٔحُ ػى٘ٛز:

ٔٙجغ ٌضاسؽ:

سبسيخ ٔشاجؼ ٝث ٝدضؿه:

سبسيخ ثشٚص ػالئٓ:

سبسيخ ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسي:

سبسيخ ٔ ٚحُ ثؼششي:
سٚص ا َٚثؼششي

طي دسٔبٖ





دسد ػضال٘ي





ساؽ





احشمبٖ ّٔحشٕٝ





ػالئٓ ٔٙٙؼظٜ





اخشالالر وّيٛي





اخشالالر سيٛي





يشلبٖ





خ٘ٛشيضي ٔ ٚحُ آٖ

٘ بْ ٔحُ............... :

٘ بْ ٔحُ.......................:

٘ـب٘ٞ ٝب  ٚػالئٓ ثبِيٙي :ست

ػبيش ٔٛاسد ثب روش ٘بْ....................................................................... :
آيب ثيٕبس يه دٚس ٜثذ ٖٚست دس ػيش ثيٕبسي داؿش ٝاػز؟ ثّي 
ٔٙجغ آة آؿبٔيذ٘ي :چـٕ ٝ
چبٜ

خيش 

آة ِ ِٝٛوـي 



ػبيش ٔٛاسد

٘ بْ ثجشيذ........................ :

ثشسػي ٌ ٕٝٞيشؿٙبػي ٙٔ ٚجغ احشٕبِي ثيٕبسي (دس يه ٔب ٜلجُ اص ؿشٚع ػالئٓ)

 -2ػبثم ٝوبس دس ٔضسػٝ

داسد

٘ذاسد





(٘ٛع ٔضسػ......................... )ٝ





 -1سٕبع ثب آؿبٔيذٖ آة ساوذ يب جبسي
(دس كٛسر آؿبٔيذٖ ٘ٛع آة روش ٌشدد

 -0ػبثمٔ ٝؼبفشر دس يه ٔب ٝٞاخيش 



(ثب روش ٔحُ ٔؼبفشر) ...............
 – 2سٕبع ثب حيٛاٖ

داسد

٘ذاسد





( دس كٛسر داؿشٗ سٕبع وذاْ اص ٔٛاسد صيش):

 -ؿٙب دس سٚدخب٘ٝ



ٌبٚ



 -ؿٙب دس اػشخش



ػً



 -لبيمشا٘ي  ٚاػىي سٚي آة



ٔٛؽ



ٔ -بٞيٍيشي



ػبيش حيٛا٘بر



 -ػبيش ٔٛاسد .........................................................

(دس كٛسر ٔثجز ثٛدٖ وذاْ يه اص ٔٛاسد صيش)

فرم خالصه اطالاعت

مهه يرر ناتي
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ٔب ................. ٜػبَ ....................
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