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تاتنتان ۹۳۹۷

هب انم خداوند جان و خرد

پیصگفتبس

آب ومو صیاتی ػؿ فوؼگی افـاػ ایفااا مای کىااؼ  .گااـش ىااؼن کااـي فمایه ،گنااتـه ػَؿيٌااای کااآ آتای ،افااقایو
آالی ىؼيٌای ف ینت مض یطی آلُػي کىىؼي مىاتؽ آب ،تُرً تً ا یه مٌُثت الٍی ؿا ػَچىؼان کـػي اماات .امااـَفي
تضـان کآ آتی ػامىگیـ تنیاؿی اف کيُؿٌای ػوی ا ىؼي امت کً ىؼت آن ػؿ کيُؿ ایـان ویق تنیاؿ لاتل تُرً
میتاىااؼ .مناالُلیه ،تـػاىاات تای ؿَیاً اف مىاااتؽ آب ف یـفمیىای ،مَااـب تای ؿَیاً ػؿ تغااو ٌااای ىااـب َ
کياَؿفیَ ،ؿَػ اوُاؼ آالیىؼي ٌا تً مىاتؽ آتی ،مؼ یـ ی ت ؾلمای مىاااتؽ آب تااؼَن تُرااً تااً القامااات مااؼ یـ یت
ی کپاؿچً مىاتؽ آتی َ ؾؼش اعتَاً مىاتؽ الفش تااـای تٍـيتااـػاؿی َ وگٍااؼاؿی تامینااات ؿا اف رملااً ػالیال
تضـاوی ىؼن مىاتؽ آب ػؿ ایـان می ػاوىؼ.
مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی– التَاػی تـای آب  ،وػاش رؼیؼی امت کً تا ٌااؼب ىفابمااافی
اطالؾااات َ مااؼیـ ی ت مىامااة َ کاااؿای آب اؿائااً ىااؼي اماات .ایاه مینااتآ ،یاک چاااؿچُب مفٍااُمی تااـای
مافماوؼٌی اطالؾات ٌیاؼؿَلُژیکی َ التَاااػی ؿا تااً ىایُيای مىناازآ َ مااافگاؿ فااـاٌآ مای آَؿػ .مینااتآ
صناتؼاؿی ف ینت مض یطی– التَاػی تـای آب می تُاوؼ تً می امتگؾاؿان ػؿ تغَاایٌ تٍیىااً َ مااُحـ مىاااتؽ
کمیاب آتی  ،تٍثُػ ؿاوؼمان آب َ ایزاػ یک مینتآ اطالؾاتی امتاوؼاؿػ کً لاػؿ تً ٌماٌىگ کـػن اطالؾات
اف مىاتؽ مغتلف امت ،کمک کىؼ  .تا تُرً تً اٌم یت مُضُؼ پژٌَيکؼي آماؿ َ مـکق آماااؿ ایاـان تااا ٌااؼب
م ضامثً صناب آب ایه طـس پژٌَيی ؿا ػؿ ػمتُؿ کاؿ عُػ لـاؿ ػاػي امت.
مزمُؾً صاضـ تا تٍـيگیـی اف تزـتی ات افااـاػ متغَااٌ ػؿ ا یاه صااُفي َ ٌم ىای ه ،امااتفاػي اف کتاااب
ؿاٌىمااا ػؿ فمیىااً مُضااُؼ مااُؿػ تـؿم ای تضاات ؾىااُان system of environmental- economic
 accounting for water ۹کً اف مُی تغو آماؿ اػاؿي امُؿ التَاػی َ ارتماؾی مافمان ملل اوتياؿ ی افتً
امت ،تٍیً ىؼي امت.
وتایذ ایه طـس تـای ػمتگايٌای متُلی امُؿ آب اف رملً مافمانٌا َ ػمتگايٌای تاتؽ َفاؿت ویـَ َ
َفاؿت رٍاػ کياَؿفی َ ٌم ىیه پژٌَو گـان صُفي التَاػ آب مفیؼ عُاٌؼ تُػ .امیؼ امت ایاه مزمُؾااً
گامی اَلیً تـای تٍیً مـی ٌای فماااوی مـتااُب تااً صناااب آب َ تکمیال مااایـ رااؼاَ مااـتث آن تاىااؼ .اف

 ۹مینتآ صناتؼاؿی فینت مضیطی – التَاػی تـای آب
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آوزاکً ا یه پژٌَو یک طـس اتتؼا یی ػؿ ایه صُفي تً ىماؿ مای آیاؼ اف کاؿىىامااان َ ٍاااصثىػـان ػؿ صااُفي
مؾکُؿ ػؿعُامت می ىُػ تا تا وػـات عُػ ،ما ؿا ػؿ ٌـچً تٍتـ ىؼن ایاه پااژٌَو ػؿ مـاصاال تؿااؼی یااؿی
کىىؼ.
پژٌَو صاضـ ػؿ گـَي پژٌَيی آماؿٌای التَاػی پژٌَيکؼي آماؿ َ تا ٌمکاؿی مـکق آماؿ َ مياؿکت
افـاػ ف یـ ٍُؿت گـفتً امت:
 ػکتـ واػؿ صکیمی پُؿ،مؼیـ گـَي پژٌَيی آماؿٌای التَاػی پژٌَيکؼي آماؿ َ ؾضااُ ٌیلاات ؾلمایپژٌَيکؼي آماؿ (مزـی طـس)
 مـضیً فـاٌاوی ،مؼیـ گـَي ٍىؿت ػفتـ صناب ٌای التَاػی مـکق آماؿ ایـان ف ی ىة ؿضایی ،کاؿىىاك ػفتـ صنابٌای التَاػی مـکق آماؿ ایـان ػکتـ ایُب فـامـفی ،مؿاَن پژٌَيی پژٌَيکؼي آماؿ َ ؾضُ ٌیلت ؾلمی پژٌَيکؼي آماؿ ػکتـ مضمؼ ٍاػق ؾلی پُؿ ،ؾضُ مضتـش ٌیلت ؾلمی پژٌَيکؼي آماؿ آوُىا غضىفـی ،کاؿىىاك پژٌَيی گـَي پژٌَيی آماؿٌای التَاػی پژٌَيکؼي آماؿ ػکتـ امیـ تُکلی ،کاؿىىاك پژٌَيی پژٌَيکؼي آماؿ ؾلی ؿضا غفاؿی ،ومایىؼي ىـکت ماػؿ تغََی مؼیـ یت مىاتؽ آب ایـان. وؿمت اللًّ ػٌثىؼی ،ومایىؼي ىـکت ماػؿ تغََی مؼیـ یت مىاتؽ آب ا یـان فاطمً الؼمی ،ومایىؼي َفاؿت رٍاػ کياَؿفی ؾلی ا کثـ غقلی ،ومای ىؼي ىـکت مٍىؼمی آب َ فاضالب کيُؿهش
گروه ژپو ی آماراهی اقتصادی
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۱
کلیبت

آب اف رملً ؾىاٍـ مٍآ تيکیل ػٌىؼي رٍان ٌنتی تً ىماؿ می آیاؼ کااً وقػیاک تااً مااً چٍاااؿش کااـي فمایه ؿا
فـاگـفتً امت .ایه ماػي تً طُؿ منتم یآ تـای مَاؿب آىامیؼوی ،تٍؼاىت ،تُلیؼ غؾا َ ٌم ىایه تُلیاؼات
کياَؿفی َ ٍىؿتی ػؿ تغوٌای مغتلف مُؿػ تُرً امت .تىاتـایه ػمتـمی پا یؼاؿ تً مىاتؽ آتی مالآ ،یک
مثىای اَلی ً تـای پایؼاؿی ؿفاي تيـ ػؿ ونل ٌای آتی مضنُب می ىُػ  .تً طااُؿ طثیؿای چـعااً آب رٍااان َ
فاکتُؿٌایی کً ؿَی رـ یان آب ػؿ فمیه َ پُمتً آن احـ می گؾاؿوؼ ،غـفیت طثیؿی ؿا تـای ؽع یـي آب ایزاػ
می کىىؼ  .اما گـش ىؼن فمیه صا کی اف آن امت کً ػؿ آی ىؼي وً چىؼان ػَؿ ،رٍان ،تا تضـان عيکنالی َ کااآ
آتی ىؼیؼ ػؿگیـ عُاٌؼ تُػ.
تـ اماك آماؿٌای مافمان ملل ،تیو اف  ۲٫۹میلی اؿػ وفـ اف ػمتیاتی تً آب کافی مضـَش ٌنااتىؼ َ تااا
ما ۲۵ۺ ۲ا یه میقان تً تیو اف  ۳میلی اؿػ وفـ عُاٌؼ ؿمیؼ  .ؾالَي تااـ ایىکااً آب اف رملااً ؾىاٍااـ مٍااآ ػؿ
فوؼگی افـاػ تيماؿ می آیؼ ،می تُان اف آن تً ؾىُان یک کاالی التَاػی ،وی ق ،واش تااـػ .چـاکااً التَاااػ ،ؾلااآ
تغَیٌ تٍیىً مىاتؽ کمیاب امت .تىاتـا یه صفع ایه ؾىَـ مٍآ َ صیااتی وی افمىااؼ یا ک مااؼیـ ی ت یکپاؿچااً
امت.
طی چىؼ ما گؾىتً مؼیـ یت مىاتؽ آتی ػؿ رٍت امتفاػي تٍیىً اف مىاتؽ آتی ىکل گـفتً امت کً مثة
ىؼي امت تا فیـماعتٌایی ؿا تـای ؽعیـي آب ،تضمیه ػمتـمای پایاؼاؿ تااً آب آىااامیؼوی ،کىتااـ رـ یاان
ؿَػعاوًٌا تـای مٍاؿ میل َ واَتـی َ ویق تـای تُل یؼ تـق آتی ایزاػ کىؼ .الفمً ػمااتیاتی تااً تُمااؿً پایاؼاؿ
َرُػ اطالؾات ىفاب ػؿ ایه صااُفي مای تاىااؼ .فماویکااً تااً ویافٌااای اطالؾاااتی مااـتث تااا آب اف رىثااًٌای
مغتلف وگـ ی نتً می ىُػ ،تـای تـآَؿػن ایه وی افٌا ،ؿايصلٌای ف یاػی مثتىی تـ ؿَهٌااای گُوااا گُن َرااُػ
ػاؿػ.
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ػؿ مطش تیهالمللی تـای اوؼافيگیـی َ گقاؿىگـی آب ،می نتآٌای صناتؼاؿی مغتلفی ػؿ مـاصل اَلیً
ؿىؼ َ تُمؿً لـاؿ ػاؿػ کً ؾثاؿتىؼ اف :مینتآ صناتؼاؿی آب تا اٌؼاب ؾمُمی ،مینتآ صناااتؼاؿی ف یناات
مض یطی– التَاػی تـای آب ،مینتآ صناتؼاؿی ؿػ پای آب ،مینتآ مُمنً تیه المللی مؼیـ یت آب تااـای
صناتؼاؿی آب(مینتمی کً تُم

مافمان مؼ یـ ی ت آب تیه الملل ارـاىؼي امت) .ػؿ ایه فَل تاله ىؼي

امت تا تا تُرً تً اٌمیت َ طـس تیان منللً تً ضـَؿت ارـای ایه طـس َ مـاصل ارـای آن تپـػافیآ.

 -۱-۱ثیبن مسئلً
آب مىثؽ صیاتی تـای ٌـ پؼ یؼي ف ینتی َ اوناوی امت کً اف مٍمتـ یه ؾُامل ؿىؼ َ تُمؿً کيُؿٌا تً ىماؿ
می آیؼ  .ػؿ َالؽ کیفیت َ کمیت آب تـ تُلیاؼ کاااال َ عااؼمات َ مااطش فؿالیات ٌااای التَاااػی تااً عَااًُ
التَاػٌای ػؿصا گؾؿ تؤح یـ می گؾاؿػ (یُمفی َ ٌمکاؿانٌ .)۹۳۹۳،ـ کيُؿی تا تُرً تً مُلؿیت ف ینااتی
عُػ ،غـفیت ميغَی تـای تٍـي تـػاؿی اف مىاتؽ آتی ػاؿػ کً ایه غـفیت تُم غـفیت ا کُلُژ یکی مضامثً
می گـػػ  .امتفاػي تیو اف صؼ اف ا یه غـفیت ،احـات مغـتی تـ مض ی ف ینت ػاؿػ کااً ا یاه تثؿااات مىفای تااا
تُرً تً وضُي تً کاؿگیـی آب تُم عاوُاؿٌا َ تغوٌای تُلیؼی متفاَت عُاٌؼ تُػ.
ایـان ػؿ رىُب غـتی لاؿي آمیا َ ػؿ للمـَ کمـ تىااؼ تی اتاااوی و یمکااـي ىاامالی َالااؽ ىااؼي اماات َ ٌما یه
مُلؿیت مثة گـػ یؼي تغو گنتـػيای اف کيُؿ ما تضت تؤحیـ اللی آ عيک َ ویمً عيک لـاؿ گیـػ َ ایـان
ؿا تا کمثُػ آب ؿَتً ؿَ مافػ ،پـ َاضش امت کً مىاتؽ گُوا گُن آب تً َ یژي آبٌای ىیـ یه َ فیـفمیىی ػؿ
مىاطك عيک َ ویمً عيک ،مٍمتااـ یه ؾاماال پایاؼاؿی ىااٍـٌا َ مااکُوتگايٌای مغتلااف مای تاىااؼ .مىاااتؽ
گُواگُن آب ىامل :آب ؿَػعاوًٌا ،چيمًٌا ،چايٌای مغتلف َ لىات ٌااا اماات (فااالس تثاااؿ َ تضیـایاای،
 .) ۹۳۹۹تا فـُ حاتت تُػن مـاوً مَـب آب َ پیو تیىی /۴ۺ ۹میلیاُن وفااـ رمؿیات ػؿ مااا ۺۺ، ۹۴
ممؼاؿ آب مُؿػ ویاف کيُؿ ۺ ۹۳میلی اؿػ متـمکؿة عُاٌؼ تُػ .تؼیٍی امت تؤمیه ایاه میاقان آب اف مىاااتؽ
تزؼیؼپؾیـ آتی کيُؿ امکاوپؾیـ وغُاٌؼ تُػ َ کيُؿ ٌمااُاؿي تااا کااآ آتای ؿَتااـَ اماات (یُماافی َ ٌمکاااؿان،
 .) ۹۳۹۳کمثُػ آب آىامیؼوی اف یک مُ َ ویاف ؿَفافااقَن تااً غااؾا اف مااُی ػیگااـ ،مىاااتؽ آب مُرااُػ ؿا تااا
تضـان رؼی مُارً کـػي امت  .پاییه ؿفته مطش مفـيٌای آب ف یـفمیىی َ تضـاوای ىااؼن َضااؿی ت آب ػؿ
تیو اف ۺ ۳۶ػىت اف ۹ۺ ۶ػىت کيُؿ مثة می ىُػ تا تً ایااه مؿضاال تااا وگاااٌی رااؼی تـ تـعااُؿػ ىااُػ.
تىاتـایه ،اف آوزا کً ممؼاؿ ؾـضً التَاػی آب ٌمیيً مضؼَػ تُػي َ ممؼاؿ تماضا ویق تااا افااقای و رمؿیا ت
ػائماً تاال می ؿَػ ،تـوامًؿ یقی ػؿ رٍت امتفاػي تٍیىً اف مىاتؽ آب اف اٌمیت َ یژي ای تـعُؿػاؿ مای تاىااؼ .تااا
مضؼَػ ىؼن مىاتؽ آتی َ افقایو عيکنااالیٌا  ،ضااـَؿت امااتفاػي اف مکاویقشٌااای کاااؿاتـ اف مکاویقشٌااای
مُرُػ رٍت تغَیٌ َ تٍـيتـػاؿی اف مىاتؽ آب تیيتـ اصناك می ىُػ.
تا تُرً تً مثاصج مطـس ىؼي مؼیـ یت َ صفاغت آب تىٍا اف طـ یك یک تـوامًؿ یقی ػلیك امکان پؾ یـ
امت .اَلیه لؼش ػؿ ایه ؿاي ،تً تَُ یـ کي یؼن َضؿ یت مىاتؽ آتی مُرُػ تً وضُی کً تتُاوؼ مُاالت مـتُب
تً میقان ؾـضً َ مَـب آب ؿ ا وً تىٍا اف وگاي مٍىؼمی تلکً اف لضاظ التَاػی وی ق پامظ تؼٌؼ ،مای تاىااؼ.
ػؿوتی زً ،تً مثة اٌمیت ایه کاالی التَاػی  ،تٍیً صناااب آب تااً مىػااُؿ ىااىاعت ؿَوااؼ تُلیاؼ ،تُفیاؽ َ
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مَـب آب تـای تـوامًؿ یقان اف اٌمی ت تاال یی تـعُؿػاؿ امت .کً الثتً الفمً تضمك آن ،ػاىااته اطالؾااات َ
ػاػيٌای ىفاب ػؿ صُفي مىاتؽ آتی می تاىؼ .تـای ػمتیاتی تً ایه مٍآ ،ػؿ ایه پااژٌَو تااـ آن ىااؼیآ تااا تااا
تکیً تـ ػمتُؿالؿمل رامؽ مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی -التَاػی تـای آب تً مضامثً میقان ؾـضً َ
مَـب ػؿتغوٌای مغتلف التَاػی(تا تُرً تً طثمًتىؼی امتاوؼاؿػ تیه المللی تمامی ؿىتً فؿالیت ٌای
التَاػی  َ )۹عاوُاؿٌا ػؿ ما ۺ ۹۳۹تپـػافیآ .

 -۲-۱اٌمیت َ ضشَست پژٌَص
کمثُػ آب تا کیف یت مىامة تااـای تغوٌااای ارتماااؾی  ،التَاااػی َ ف یناات مضیطای اف مٍمتااـ یه منااا یل
رٍاوی ػؿ لـن تینت َ یکآ تً ىماؿ می ؿَػ .تً گقاؿه ٍىؼَق رٍاااوی طثیؿاات( ) WWF۲تضااـان کااآ آتاای
ػَمیه تضـان تقؿگ ػویا طی چىؼ ما آیىؼي تً ىماؿ میآیؼ .پیوتیىی می ىُػ مٍآ عيکنالی ٌا ػؿ ػویا تً
ػلیل تغییااـات اللیماای َ رااُی ػؿ مااا ٌای پاایوؿَ ۺ ۹ػؿٍااؼ ؿىااؼ کىؼ.مااافمان تُمااؿً َ ٌمکاؿیٌااای
التَاػی ػؿ گقاؿىی یکی اف اٍلی تـیه ػلیل کآ آتی ػؿ ػویا ؿا ٌؼؿ ؿفت آب ػؿ تغو عاوگی َ کياااَؿفی
ػاونت .ایه مافمان ػؿ گقاؿه عُػ تً ایه وکتً اىاؿي ػاؿػ کً تا تُرً تً تاال تُػن ٌقیىً رایگقیه کـػن َ
تافمافی فیـماعت ٌای ٍىؿت آب ،چىاو ً مؼیـیت َ مـمایً گؾاؿی ػؿمت ٍُؿت وگیااـػٌ ،ماایه مىاااتؽ
آتی مُرُػ ٌآ غیـ لاتل امتفاػي عُاٌؼ تُػ.
ایـان ویق اف ایه لائؼي منتخىی وغُاٌؼ تُػ َ چً تنا ىؼت تضااـان ػؿ آن تااً مـاتااة تاااالتـ ویااق تاىااؼ،
چـاکً ،تاال ؿفته مَـب آب مثة کاٌو مطش آب ػؿ ؿَػعاوً ٌا َ ػؿ یاچًٌا َ آب ٌای فیـفمیىی ىااؼي َ
امتفاػي اف آبٌای آلااُ ػي تااـای مضَااُالت کياااَؿفی َ صتاای مَااـب عاااوگی ػؿ مىاااطك ػَؿافتاااػي تیيااتـ
می ىُػ .ػؿوتیزً مطش تاالی مَـب آب ویافمىؼ مؼیـیت ٍااضیش َ کاؿآمااؼ َ ویااق مااـمایً گؾاؿی ػؿ تُمااؿً
فیـماعت ٌای ایه ٍىؿت میتاىؼ.
تً مثة ويان ػاػن مؼیـ یت مُحـ آب َ ای زاػ ف یـماعتٌای مُحـَ ،رُػ اطالؾات آتی تا کی فیت تاال
تـای آ گاٌی اف تَمیآگیـی َ اؾما م یامتٌای مىامة تنایاؿ صااائق اٌمیات اماات .تااا تُرااً تااً اٌمیات
مُضُؼ تـای مافماوؼٌی اطالؾات مىاتؽ آتی َ التَاااػی تااً ىایُيای مىناازآ َ مااافگاؿ ویااف اماات تااا تااا
تـؿمی احـات متماتل میان التَاػ َ مضی ف ی نت ػؿ مطش عـػ َ کالن تتااُان تااا صااؼ ف یااػی تااً ا یاه مٍااآ
ػمت ی افت  .ضـَؿت ارـای ایه پژٌَو اف آوزا ويات می گیـػ کً تـای ػمتیاتی وناالٌای آ یىااؼي تااً آب،
وی افمىؼ یک مؼیـ ی ت ٍض یش َ کاؿآمؼ ػؿ ا یه فم یىً ٌنتیآ کً ایه رق تا آماؿ َ اطالؾات ػؿماات امکاوپااؾیـ
وغُاٌؼ تُػ .ػؿ َالؽ صناتؼاؿی آب تـ مثىای اطالؾات ػؿمت َ مىَفاوً امت کً اوزاش تَمیمات ؿماامی
ػؿ مُؿػ آب ؿا تنٍیل می ومایؼ.
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۴

هحاسبه حساب آب در سیستن حسابداری ز یست هحیطی -اقتصادی (هحاسبه جداول عرضه و هصرف فیس یکی آب)

 -۳-۱اٌذاف پژٌَص
تا تُرً تً اٌمیت مُضُؼ تُفیؽ تٍیىً مىاااتؽ کمیاااب آتاایٌ ،ااؼب اٍاالی ایاه پااژٌَو تااا تکیا ً تااـ مینااتآ
صناتؼاؿی ف ینت مض یطای – التَاااػی تااـای آب  ،مااافماوؼٌی ػاػيٌااای مٍااآ مىاااتؽ آتای َ التَاااػ َ ویاق
ػمتیاتی تً یک وػاش َاصؼ ػؿ مطش تیهالمللی کً ػؿ تـگیـوؼي تُاش فؿالیتٌای مؼیـ یتی ،اؿف یاتی التَاػی
َ فینت مضیطی امت.
اف رملً اٌؼاب تفَیلی آن ؾثاؿتىؼ اف:
 -۹مضامثً ممؼاؿ آب تـػاىت ىؼي اف طثیؿت َ تُفیؽ آن ػؿ میان فؿالیت ٌای التَاػی َ عاوُاؿ
 -۲مضامثً ممؼاؿ آب مَـب ىؼي تُم فؿالیتٌای التَاػی َ عاوُاؿ
 -۳مضامثً میقان فاضالب تُلیؼ ىؼي تُم فؿالیتٌای التَاػی َ عاوُاؿٌا
 -۴مضامثً میاقان فاضااالب تَاافیً ىااؼي َ تاف یافاات آن تااـای مَااـب ػَتاااؿي تُما

فؿال یتٌااای

التَاػی َ عاوُاؿٌا
 -۵مضامثً میقان ؾـضً آب تُم

ٌـ ی ک اف فؿالیتٌای التَاػی تً تفکیااک ؿىااتً فؿالیتٌااای

التَاػی.
 -۶مضامثً میقان ؾـضً آب تُم عاوُاؿٌا تً تغو ٌای التَاػی َ میقان آب تـگيتی تً مضی
فینت.

 -۴-۱مشادل اجشای تذمیك
گـَي آماؿٌای التَاػی پژٌَيکؼي آماؿ تاتيکیل تیآ ارـایی َ تا ٌمکاؿی کاؿىىامان َ ٍاصثىػـان ػؿ ایه
صُفي ،کاؿ عُػ ؿا آغاف کـػ.
مـاصل ارـای ایه پژٌَو ؾثاؿتىؼ اف:
 -۹تؿییه ػاػي ٌای مُؿػ ویاف
 -۲تؿییه تـت یثات وٍاػی َ لُاویه َ ممـؿات َ مافمانٌای ػؿگیـ ػؿ ایه پژٌَو
 -۳تـگقاؿی رلنات کاؿىىامی تً مىػُؿ تـؿمی َ تفنیـ اطالؾااات آماااؿی َ ػاػي ٌااای مُرااُػ ػؿ
ایه صُفي تا ومایىؼگان ػمتگايٌای مـتث
 -۳ىىامایی کمثُػٌای آماؿی َ تؿییه ؿَه ٌا َ مافَکاؿ ؿفؽ وُالٌ آماؿی
 -۴رمؽآَؿی اطالؾات َ ػاػيآمایی تااـ اماااك ػمااتُؿالؿمل مینااتآ صناااتؼاؿی ف ی ناات مض یطای-
التَاػی تـای آب ( SEEAWونغً ۹۲ۺ)۲
 -۵پـػافه ػاػيٌا َ طثمًتىؼی آنٌا
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 -۶اوزاش مضامثات َ امتغـاد ػاػي ٌای وٍایی
 -۷تضلیل وتایذ ،تٍیً گقاؿه وٍایی َ اوتياؿ اطالؾات

-۵-۱سبختبس پژٌَص
پژٌَو صاضـ ػؿ پىذ فَل تٍیً ىؼي امت .ػؿ فَل اَ ؛ تً کلیات مُضُؼ مُؿػ تضج پـػاعتً می ىُػ.
تضـان آب َ ميکالتی کً ٌىگاش مُارًٍ تا ایه مؿضل تا آن تـعُؿػ عااُاٌیآ کااـػ اف رملااً مُضااُؾاتی
امت کً ػؿ ایه تغو تً آن پـػاعتً می ىُػ .اما مٍمتااـ یه مُضااُؼ ا یاه تغااو ،اٌم یات َ اٌااؼاب مُضااُؼ
مُؿػ تـؿمی امت کً ػؿ لالةٌا ی مُضُؾی ميغٌ ،تیان می ىُػ.
ػؿ فَل ػَش ،اتتؼا تً ممؼمًای اف چگُوگی پیاؼایو صناااتؼاؿی آب پـػاعتااً مای ىااُػ ،ػؿ تؿاااؿیف َ
مفاٌیآ امامی تً اؿکااان صناااب ف یناات مضیطای التَاااػی تااـای آب تااً طااُؿ عاااً َ تؿاااؿیفی اف اوااُاؼ
صناتؼاؿی آب وگاٌی می ىُػ  .چگُوگی پیؼا یو مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی -التَاػی تااـای آب اف
مطالثی امت کً ػؿ ایه فَل تً آن وگاي مغتَـی عُاٌؼ ىؼ .اف آوزا کً مُضُؼ آب َ تضـان آب ٌمیيً
مُضُؼ تنیاؿ مٍمی تـای کاؿىىامان َ ٍاصثىػـان ػؿ ایه صُفي تً ىماؿ آمؼي امت ،ػؿ اوتٍای ایه فَاال
ویق ،مـَؿی عُاٌیآ ػاىت تـ مطالؿات ػاعلی َ عاؿری کً پیـامُن مینااتآ صناااتؼاؿی آب ٍااُؿت گـفتااً
امت.
فَل مُش تً طُؿ ميغٌ تـاماك مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی – التَاػی تـای آب تً مؿـفی
رؼاَ مـتُب ػؿ ایه صُفي ،ىامل؛ رؼاَ ؾـضً َ مَـب ف یق ی کای ،ؾـضااً َ مَااـب ٌیثـ یاؼی ،اوتياااؿ
آالی ىؼيٌا ،صناب ػاؿایی َ صناب کیفی ت آب می پـػافػ .ػؿ ایه فَل اتتؼا وگاٌی مغتَـ عُاٌیآ ػاىات
تـ کلیات می نتآ صناتؼاؿی ف ی نت مض یطی – التَاػی تـای آب َ مپل تً تـؿمی اوُاؼ رـ یاوات َ تی ان
کلی پیـامُن رؼاَ ؾـضً َ مَااـب پـػاعتااً مای ىااُػ َ ػؿ اوتٍااا تااً مىاااتؽ آماااؿی مااُؿػ امااتفاػي ػؿ ایااه
پژٌَو اىاؿي عُاٌؼ ىؼ.
ػؿ فَل چٍاؿش تا اىاؿي تً مماػیـ تً ػمت آمؼي اف رؼاَ ؾـضً َ مَـب ،تضل یلی عُاٌیآ ػاىاات تااـ
َضؿیت مىاتؽ آتی ػؿ کل کيُؿ ،کً عُػ آیىًای اف َضؿیت آب ػؿ ما ٌای آ یىؼي عُاٌؼ تُػ.
ػؿ فَل پىزآ ویق ،رمؽتىؼی کلی ونثت تً مطالة اؿائً ىؼي عُاٌیآ ػاىت .ػؿایه فَاال تااً مُاوااؽ َ
ميکالتی کً ػؿ ارـای ایه پژٌَو تا آن مُارً تُػیآ ،میپـػافیآ َ ٌم ىا یه پیيااىٍاػاتی تااـای ٌـچااً تٍتااـ
ىؼن ایه پژٌَو ػؿ مـاصل تؿؼی عُاٌیآ ػاىت.

۲
ادثیبت َ پیطیىً مُضُع

چگُوگی تؤحیـ فؿالیتٌای تيـ تـ مض ی ف ینت تًؾىُان یكی اف مٍآ تـ یه مُضُؾات میامتی اف مااا ٌای
پایاوی لـن تینتآ ٌمُاؿي مُؿػتضج تُػي امت .اف یکمُ وگـاوای ٌااای فقایىااؼيای ػؿ مااُؿػ تااؤحیـ وااامطلُب
فؿالیتٌای التَاػی ٌـ كيُؿ تـ مضی ف ی نت آن كيُؿ َ رٍان َرُػ ػاىتً َ اف مُی ػ یگـ ایه مُضُؼ
كً تؼاَش ؿىؼ التَاػی َ افقایو ؿفاي تيااـ تنااتگی تااً عااؼمات َ امكاواااتی ػاؿػ كااً تُما مضی ف یناات
فـاٌآ می ىُػ ،کامالً مُؿػ تؤییؼ لـاؿگـفتً امت .وگـاوی ٌای مُرُػ ػؿ ایه فمیىً ػؿ ما ٌای اعیـ تً طـس
مؤاالتی مىزـ گـػیؼ مثىی تـ ایىكً آیا وضُي ی فؿلی امتفاػي اف مضی ف ینت ػؿمت َ مناالُالوً اماات آیاا
امتفاػي ٌـ چً مـ یؽتـ اف مىاتؽ ف ینتمضیطی ػؿ فمان صا تؼَن تُرً تً امكان را یگق یىی آنٌا ػؿ آیىؼي َ
ٌم ىیه ایزاػ آلُػگی َمیؽ ػؿ مض ی ف ینت كً واىی اف فؿال یتٌای التَاػی تيـ می تاىؼ َ مالمت تيـ
َ ٌنتی مایـ مُرُػات ؿا تً عطـ می اوؼافػ تٍؼیؼی تـای تُمؿً التَاػی تً ىماؿ ومی ؿَػ
تً ؾثاؿتػیگـ صتی ا گـ وضُي ی تـعُؿػ كىُوی تا مضی ف ینت تٍؼیؼی تـای فمان صا تً ىماؿ وی ایؼ آی ا
اػامً ی چىیه ؿَوؼی تؼَن اوزاش تغییـات امامی تٍؼیؼی تـای آیىؼي وینت ایه وگـه مثة ىؼ تُرً تً
مفٍُمی تً ؾىُان تُمؿً پایؼاؿ پـؿوگ تـ ىُػ کً تً تؤمیه ٌمقمااان ویافٌااای ارتماااؾی ،التَاااػی َ فیناات
مض یطی ػؿ کىاؿ ٌآ اىاؿي ػاؿػ ػؿ ایه فمیىااً تااـ اماااك آو ااً ػؿ کمینایُن تـاوتلىااؼ ػؿ مااُؿػ تُمااؿً پایاؼاؿ
ؾىُان ىؼي امت ،ػمتـمی تً تُمؿً پایؼاؿ تـای تيـ امکانپؾیـ اماات یؿىای تُمااؿًای کااً لاااػؿ تااً تااؤم یه
وی افٌای ونل فؿلی امت تؼَن ایىکً تُاوایی ونلٌای آیىؼي ػؿ تؤمیه ویافٌای عُػ ؿا تً مغاطـي تی اوؼافػ.
لؾا تً مىػُؿ میامتگؾاؿی ٌـچً تٍتـ ػؿ ایه فمی ىً َرُػ یک چاؿچُب صناتؼاؿی مىناازآ کااً تتُاوااؼ
احـات متماتل التَاػ َ مضی ف ینت ؿا اوؼافي گیـی کىؼ تا تتُان ػؿ طُ فمان وت یزً فؿال یتٌای طثیؿی َ
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تيـی ؿا ؿػگیـی ومایؼ ،ضااـَؿی تااُػ .تااؼیه مىػااُؿ مینااتآ صنااابٌای ملای ( )SNA۹تٍیاً صنااابٌای
الماؿی مضی ف ینت ( ) SEEA۲ؿا ػؿ کىاؿ ما یـ صنابٌای الماؿی پیيىٍاػ ومااُػي اماات .تااـای امااتفاػي
تٍیىً اف ػاػيٌای تً ػمت آمؼي ،الفش امت ػؿتاؿي مثىا ،اٍُ َ مفاٌیآ امامی صنابٌای ملی َ الماااؿی
تُضایضاتی اؿائااً گااـػػ ،مااپل تااً تؿاااؿیف ؿَه ٌااای متؿااؼػ ػؿ صناااتؼاؿی آب َ اٌااؼاب آوٍااا پـػاعتااً َ
تاؿیغ ًای اف مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی التَاػی تـای آب ؿا تی ان کـػي َ ػؿ اوتٍای فَل وگاااٌی
تـ پیيیىً مطالؿاتی مُضُؼ ػؿ ػاعل َ عاؿد کيُؿ اوؼاعتً عُاٌؼ ىؼ.

 -۱-۲تعبسیف َ مفبٌیم اسبسی
 -۱-۱-۲اسکبن دسبةٌبی صیست مذیغی  -التصبدی ثشای آة
َلتی کً تً ویافٌای اطالؾاتی مـتث تا آب اف رىثًٌای مغتلف می وگااـ یآ ،تااً مزمُؾااًای امااتاوؼاؿػ ویا اف
عُاٌیآ ػاىت تا اف طـ یاك آن تتااُاویآ ػاػي ٌااای التَاااػی ؿا رمااؽآَؿی َ ،تزم یاؽ کااـػي َ ػؿ چاااؿچُتی تااً
مىػااُؿ تضلیال ،تَاامیآگیـی َ می امااتگؾاؿی التَاااػی اؿائااً کىا یآ  .تااـای ػمااتیاتی تااً ایاه مٍااآ ،مینااتآ
صناب ٌای ملی كً تً اعتَاؿ ( )SNAوامیؼي می ىُػ تً ٍُؿت مزمُؾااًای مىناازآ ،مااافگاؿ َ یكپاؿچااً
صناب ٌا ،تـافوامً ٌا َ رؼاَ مثتىی تـتؿاؿیف َ مفاٌیآ ،طثمًتىؼی ٌا َ لُاؾؼ صناتؼاؿی تُافك ىاؼي ػؿ
مطش تیهالمللی اؿائً ىؼي امت.
اَلیه ونغً مینتآ صنااابٌای ملای ػؿ مااا َ َ ۹۹۵۳یـایوٌااای تؿااؼی آن ػؿ مااا ٌای َ۹۹۶۸
 ۹۹۹۳مىتيـ ىؼ .آعـ یه َ یـای و ایه مینتآ ػؿ ما ۸ۺۺ ۲مىتيـ ىؼي اماات .اف رملااً وماااب لااُت ا یاه
مینتآ ،ا یه امت کً تٍااآ پیُمااتگی آن تااً اوااؼافيای امااتُاؿ اماات کااً ػؿ پ یااػي مااافی آن تااً میاقان ف یااػی
اوؿطاب پؾیـی تً کاؿ تـػي ىؼي امت .ىااکل گنااتـػي ایاه اوؿطاااب پااؾیـی ،امااتفاػي اف صنااابٌای الماااؿی
امت.
تً طُؿ کلی ،ػَ وُؼ صناب الماؿی َرُػ ػاؿػ؛ وُؼ اَ صنابٌا؛ ؾمؼتاً صنابٌای َ یژيای تااـای
فمیىًٌای ميغَی وػیـ مغاؿد آمُفه ،گـػىگـی َ صفاغت مضی ف ینت می تاىؼ کً ػلیل اٍلی ایزاػ
ایىگُوً صنابٌا ،ایه امت کً ٌمً رقئیات مـتُب تً ٌمااً تغوٌااای مااُؿػ تُرااً ؿا ػؿ تـگـفتاً ،چـاکااً
ممکه امت تنیاؿی اف ؾىاٍـ ػؿ صنابٌای مضُؿی اف وػـٌااا پىٍااان ماوااؼي تاىااىؼ .وااُؼ ػَش ،ؾمااؼتاً تااـ
مفاٌیآ رایگق یه مفاٌیآ می نتآ صناب ٌای ملی امتُاؿ امت کً ىااامل مضااؼَػي متفاااَت تُلیاؼ ،گنااتـه
مفٍُش مَـب یا تيک یل مـمایً ،گنتـه ػامىً ػاؿایی ٌا َ ،غیـي می تاىؼ.
مینتآ صنابٌای ملی ف ینت مضیطی التَاػی اف رملً صناب ٌای وااُؼ اَ اماات کااً تااً ٍااُؿت
الماؿی ۳اؿائً ىؼي امت .مینااتآ صناااتؼاؿی ف یناات مضیطای التَاااػی یاک چاااؿچُب آماااؿی متيااکل اف
مزمُؾًای رامؽ اف رؼاَ َ صناب ٌامت ،کً تٍیً آماؿٌااای مااافگاؿ َ لاتاال مماینااً َ تٍیاً وماگـٌااائی
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تـای میامتگؾاؿی ٌا ،تضلیلٌا َ پژٌَو ٌا ؿا ٌؼایت می کىؼ .ایه مزمُؾااً تضاات صمایات مااافمان ملاال
متضؼ ،کمینیُن اؿَپا ،مافمان عُاؿ َ تاؿ َ کياَؿفی ملل متضااؼ ،مااافمان ٌمکاااؿی التَاااػی َ تُمااؿً،
ٍىؼَق ت یهالمللی پُ َ گـَي تاوک رٍاوی تُلیؼ َ مىتيـ ىؼي امت.
اَلایه ونااغً ای اه مینااتآ ػؿ مااا  ۹۹۹۳مىتيااـ ىااؼ کااً كاؿتـػٌااای صناااتؼاؿی ف یناات مض یط ای َ
التَاػی یكپاؿچً ؿا ػؿ میامتگؾاؿی ٌا ؿَىه ماعت .مینااتآ صناااتؼاؿی ف یناات مضیطای التَاااػی تااا
آوکً ػؿ ما ۳ۺۺ ۲ىؼ اما تً ػلیل تـعی کآ َ کامتی ٌا تً ؾىُان یک مینتآ تیه المللای مؿـفای ويااؼ تااا
ایىکً ػؿ ما ۷ۺۺ ۲کمینی ُن آماؿ مافمان ملل ػمتُؿ تافوگـی ػَش ؿا تً مؼت  ۵ما تـای تثااؼیل ىااؼن
ایه مینتآ تً یک مینتآ آماؿی تیه المللی ػاػ.
تؼیه تـتیة ونغً وٍایی مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مض یطی التَاػی ػؿ ما ۹۲ۺ ۲تا ٌؼب یکپاؿچً
کـػن اطالؾات ف ینت مضیطی تا اطالؾات التَاػی اؿائً گـػ یؼ  .اف رملً مق یت تاؿف ا یه م ینااتآ ،غـفیا ت
آن تـای اؿائً اطالؾات تً ٌآ پیُمتً تً ٌـ ػَىکل فیق یکی َ پُلی امت .ػؿ ؾ یه صا  ،چاؿچُب مضااُؿی
 SEEAآمیغتًای اف تنی اؿی اف ؿىتًٌا (یؿىی التَاػ ،آماؿ ،اوـژی ،آب ىىامی  ،رىگلؼاؿی ،ماٌیگیـی َ
ؾلُش ف ینت مضیطی ) ؿا اؿائً می ػٌؼ کً ٌـ یك ػاؿای مفاٌ یآ َ ماعتاؿٌای متؿلك تً عُػ ٌنتىؼ.
تا تُرً تً اٌمیات تغااو آب ػؿ مثاصااج مضی ف یناات َ تااـ اماااك ماااعتاؿ کلای چاااؿچُب مـکااقی،
تًمىػُؿ تـؿمی ػلیكتـ تغو آب ،مینتآ صناااتؼاؿی ف یناات مضیطای – التَاااػی یا ک ػمااتىامً رؼا گاوااً
تـای ایه تغو تضت ؾىُان می نتآ صناتؼاؿی ف ی نت مض یطی– التَاػی تـای آب (  )SEEA-Waterؿا
اؿائً کـػي امت .ػؿ َالؽ رـلً تً َرُػ آمؼن ایه ػمتُؿالؿمل اف ونغً مینتآ صناتؼاؿی ف یناات مض یطای
التَاػی ۳ۺۺ ۲تا ٌؼب تُمؿً ؿَهٌای ٌماٌىگ ػؿ صناتؼاؿی آب فػي ىؼ .ػؿ ما ۵ۺۺ ۲پیو وااُ یل
وٍایی ػؿ اَلیه رلنً کمیتً تغََی کاؿىىامان صناتؼاؿی ف ینت مض یطی التَاااػی مااافمان ملاال متضااؼ
اؿائً ىؼ .تـ اماك اٍالصیًای کً ػؿ ما ۶ۺۺ ۲تُما کمی تااً تغََای ٍااُؿت گـفاات ،ػمااتُؿالؿمل تااً
ػَتغو تمنیآ گـػیؼ.
تغو اَ  ،ىامل مفاٌیآ ،تؿاؿیف ،طثمًتىؼی ٌا ،رؼاَ امتاوؼاؿػ َ صناب ٌایی می تاىؼ کً رؼاَ
ؾـضً َ مَـب فیق یک َ ٌیثـ یؼی َ صناب ٌای ػاؿایی ؿا پُىو می ػٌىؼ .تغو ػَش ،ىامل آن ػمتً اف
صناب ٌایی امت کً تا میامت مؾکُؿ اؿتثاب ػاؿػ َلی تً ٍااُؿت تزـتای مای تاىااؼ ف یاـا ممکااه اماات ػؿ
مطش تیهالملل تً تٍتـ یه ىایُي غٍااُؿ وکىااؼ .تىاااتـا یه اَلایه ونااغً م ینااتآ صناااتؼاؿی ف یناات مضیطای -
التَاػی تـای آب ػؿ ما ۷ۺۺ ۲مىتيـ ىؼ َ ونغً تافوگـی ىؼي َ وٍایی ػؿ ما ۹۲ۺ ۲اؿائً ىؼ.

 -۲-۱-۲اوُاع سضتً فعبلیتٌبی التصبدی
ػؿ مینتآ صنابٌای ملی ما  ،۹۹۹۳طثمًتىؼی پیيىٍاػ ىؼي تـای فؿالی تٌای التَاااػی« ،طثمًتىااؼی
امتاوؼاؿػ ت یهالمللی فؿالیتٌای التَاػی ،ونغً مُش» امت كً تً اعتَاؿ  ISIC Rev.3وامیؼي می ىُػ.
ٌؼب اٍلی ایه طثمًتىؼی فـاٌآ كـػن مزمُؾًای اف ؿػيٌااای طثمًتىااؼی اماات تاً وضااُی كااً تتااُان ػؿ آن
وٍاػٌای التَاػی ؿا تـاماك وُؼ فؿالیتی كً اوزاش می ػٌىؼ ،طثمًتىؼی كـػ.
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اَلیه ونغً ایه طثمًتىؼی ػؿ ما  ۹۹۴۸تُم ىُؿای التَاػی َ ارتماااؾی مااافمان ملاال پؾ یـفتااً
ىؼ َ تا تُرً تً ضـَؿت مما ینً آماؿٌای التَاػی ػؿ مطش تیهالمللی  ،تااً مىػااُؿ صفااع لاتلیات مماینااً
آماؿٌااا ی كيااُؿٌای مغتلااف ،تااً كيااُؿٌای ؾضااُ تٍُ ایً ىااؼ تااا طثمًتىااؼی  ISICؿا تااً ؾىااُان مینااتآ
طثمًتىؼی فؿالیتٌای التَاػی ملی عااُػ تكاااؿ تثـوااؼ .ونااغً اَلیاً  ISICػؿ مااا ٌای َ ۹۹۶۸ ،۹۹۵۸
( ۹۹۸۹ونغً مُش) تُم مافمان ملل مُؿػ تزؼیؼ وػـ لـاؿ گـفت .آعـ یه َ یـا یو  ISICكً ونغً چٍاؿش
آن ؿا ىامل میىُػ َ تً اعتَاؿ  Rev.4 ISICوامیؼي می ىُػ ،ػؿ ما ۸ۺۺ ۲مىتيـ ىؼ.
صناب ٌای ملی ایـان تـاماك طثمًتىؼی  ISICونغً چٍاؿش تٍ یً می ىُػ .ایه طثمًتىؼی تً ٍااُؿت
تُمی مافی ىؼي َ تـای طثمً تىؼی ؿىتً فؿالی ت ٌای رؼیؼ کً تااا تُرااً تااً ىااـای

التَاااػ کيااُؿ تااً َرااُػ

آمؼي اوؼ ،امتفاػي می ىااُػ  .اف آوزااا کااً ػؿ تٍیاً می نااتآ صناااتؼاؿی ف ی ناات مضیطای -التَاااػی ویاق اف ایاه
طثمً تىؼی امتفاػي می ىُػ ،تٍ یً مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی – التَاااػی تااـای آب ویاق اف ایاه لائاؼي
رؼا وثُػي َ تـاماك ایه طثمً تىؼ ی ارـا می ىُػ.
ػؿ ایه می نتآ تىٍا تً تـعی اف ؿىتً فؿالیتٌا پـػاعتً می ىُػ کً ػؿ اػامً پیيتـ تً آوٍا اىاؿي عُاٌؼ
ىؼ ،می پـػافیآ.
ماعتاؿ کلی ا یه طثمًتىؼی ػؿمطش ؿػيٌای الفثایی تًىـس ف یـ امت:4
الف -کياَؿفی  ،ىکاؿ َرىگلؼاؿی
ب -ماٌیگیـی
پ -امتغـاد مؿؼن
ت ٍ -ىؿت
ث  -تؤمیه تـق  ،گاف َآب
د  -ماعتمان
چ  -ؾمؼي فـَىی َ عـػيفـَىی َ تؿمیـ َمایل وملیً ی مُتُؿی  ،مُتُؿمیکلت َ کاالٌای ىغَی
َعاوگی
س ٌ -تل َؿمتُؿان
ط  -صمل َومل  ،اوثاؿػاؿی َاؿتثاطات
ػَ -امطًگـی ٌای مالی
ؽ -منتغالت ،اراؿي َ فؿالیت ٌای کنة َ کاؿ
ؿ -اػاؿي ی امُؿ ؾمُمی َػفاؾی  ،تؤمیه ارتماؾی ارثاؿی
ف  -آمُفه
ژ -تٍؼاىت َمؼػکاؿی ارتماؾی
ك  -مایـ فؿالیتٌای عؼماتی ؾمُمی  ،ارتماؾی َ ىغَی
ه  -عاوُاؿٌای عٍَُی ػاؿای منتغؼش

 4تـای آىىایی تیيتـ تً پیُمت طـس مـارؿً کىیؼ.
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ً  -مافمانٌا َ ٌیلتٌای تـَن مـفی
ؿىتً فؿالیت ٌای التَاػی طثمًتىؼی ىؼي مطاتك تا ونغً چٍاؿش  ، ISICکً ػؿ ایه طـس مااُؿػ تُرااً
تُػي اوؼ ،ىامل گـَيٌای ف یـ می ىُػ:
 )۹کياَؿفی ،رىگلؼاؿی َ ماٌیگیـی ()ISIC ۳-۹
 ) ۲مؿؼن َ امتغـاد ،تُلیؼ َ ماعت َ ماف ()ISIC ۴۳ -۴۹ َ۳۳-۵
 )۳تؤمیه تـق ،گاف ،تغاؿ َ تٍُ یً ٌُا ()ISIC۳۵
 )۴رمؽ آَؿی ،تَفیً َ تؤمیه آب ()ISIC ۳۶
 )۵فاضالب ()ISIC ۳۷
 ) ۶ؿىتً فؿالیتٌای عؼماتی ىامل فؿالیتٌای رمؽ آَؿی ،تَفیً َ ػفؽ پنماوؼ ،تافیافت مُاػ
()ISIC ۳۸
 )۷فؿالیتٌای اٍالس (تافمافی) َ مایـ عؼمات مؼیـ یت پنماوؼ (،)ISIC ۳۹
 ) ۸عؼمات تافاؿیاتی َ صمل َ ومل ()ISIC ۴۵-۹۹

 -۳-۱-۲اوُاع سیستمٌبی دسبثذاسی آة
ٌیچ مضؼَػي ی تکىیک طثیؿی تـای تُمؿً ی مینتآ صناتؼاؿی آب کً ػؿ تـگیـوؼي ی گـٌَی اف فؿالیتٌا اف
رملً مؼیـ یت آب ،اؿف یاتی التَاػی ،مفاٌ یآ ارتماااؾی َ فی ناات مض یطای مااـتث تااا آب َ گقاؿهػٌای ػؿ
مُؿػ آب ىُػَ ،رُػ وؼاؿػ .تىاتـایه چىؼیه ؿَیکـػ ػؿ مطش تیهالمللی تـای حثت َ گقاؿهػٌای اطالؾااات
آتی تُمؿً یافتًاوؼ کً تا َرُػ ایىکً ایه ؿَی کـػٌا ٌمگی تا ؾىُان صناتؼاؿی آب وامگؾاؿی ىؼياوؼ ،ػاؿای
اٌؼاب مغتلفی می تاىىؼ (چالمـف۹۲ ،ۺ.)۲
ػؿ صناااتؼاؿی آب ؿَهٌااای متؿااؼػی َرااُػ ػاؿػ کااً ٌااؼب اٍاالی ىااکلگیـی ٌمااً آوٍااا مااافماوؼٌی
ػاػيٌای مٍآ مىاتؽ آب َ التَاػ َ ایزاػ تنااتـی مىامااة تااـای امااتغـاد وياااوگـٌای تضلیلای مای تاىااؼ.
تا کىُن تنیاؿی اف کيُؿٌا ،اف لث یل چ یه ،آفـ یمای رىُتی َ امتـالیا ؿَهٌای مغتلااف صناااتؼاؿی آب ؿا
رٍت صَُ مؼیـ یت پا یؼاؿ مىاتؽ آتی عُػ تکاؿگـفتً اوؼ.
تـای ىىاعت ٌـچً تٍتـ صناتؼاؿی آب ػؿ ایه تغو تً تـؿمی ؿَهٌای مغتلف َ اٌؼاب ٌـ کؼاش تً
ىـس ؽیل می پـػافیآ:
الف -مینتآٌای صناتؼاؿی تا اٌؼاب ؾمُمی ،5اف گقاؿىگـی مالی تا اٌااؼاب ؾمااُمی کااً تااً طااُؿ
تیهالمللی پؾیـفتً ىؼي امت ،تؼمت می آیؼ .ایه مینتآ ،وُؾی مینتآ صناتؼاؿی امت کً اف
اٌااؼاب اٍاالی آن ایزاااػ اطالؾااات مفیاؼ تااـای کاااؿتـان ػاعل ای َ عاااؿری تااً مىػااُؿ اتغاااؽ
تَمیمات َ اؿفیاتی آوٍا ػؿ ؿاتطً تا تغَیٌ مىاتؽ امت (گاػفـی َ ٌمکاؿان۸ ،ۺۺ.)۲
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گقاؿهٌای صناتؼاؿی آب تا اٌؼاب ؾمُمی ىامل ٍُؿت گـػه فیق یکی مياااتً تااا ماٌیا ت ٍااُؿت
گـػه َرُي ومؼ صناتؼاؿی مالی امت .ایه ٍُؿت ويان ػٌىؼي آن امت کً مُرُػی ٌااای آب ػؿ طای ػَؿي
گقاؿىگـی چگُوً تغ ییـ می ومایؼ .تً طُؿ کلی ایه مینتآ تـ اماك مً مؤلفااً ٍااُؿت رـ ی ان ٌااای ف یق ی کای
آبٍُ ،ؿت ػاؿایی َ تؼٌی آب َ ٍُؿت تغییـات ػؿ ػاؿایی َ تؼٌی آب طـاصی ىؼي امت.
ػؿ َالؽ ،مینتآ صناتؼاؿی آب تا اٌؼاب ؾمُمی مثىایی تـای تٍ یً اطالؾات ٍضی ش َ لُی ػؿ رٍاات
اتغاااؽ تَاامیمات مـتااُب تااً آب تااـای ؽ یىفؿااان مغتلااف م ای تاىااؼ .ؽیىفؿااان ای اه اطالؾااات ؿا ػؿ رٍاات
تَمیآگیـی ٌایی ػؿ مُؿػ تغَایٌ تٍیىااً مىاااتؽ تااً کاااؿ مای تـوااؼ کااً الثتااً ایاه تَاامیمات ىااامل اؿف یااتی
پامغگُ یی تً مؼیـ ی ت آب،پ یامؼٌای تغَ یٌ التَاػی ،مضی ف ینتی یا ارتماؾی مىاتؽ امت .ایه ؿَه
اَلیه تاؿ ػؿ امتـالیا تُم ٌیؤت صناتؼاؿی آب اؿائً َ ارـا ىؼ .صناتؼاؿی آب تا اٌؼاب ؾمُمی ػؿ ما
ۺ۹ۺ ۲تـای تُضیش تً ؾمُش مـػش مطـس گـػیؼ کً تـمثىای تؿٍؼی آماػي می ىُػ.
ب -مینااتآ صناااتؼاؿی ؿػ پااای آب ،6مینااتمی اماات کااً تیاااوگـ کاااؿتـػ آب تااُػي َ ٌااؼب آن ،
کمی مافی َ مکتُب ومُػن اٌؼاب ،مضَُالت ،تُلیؼ کىىؼيٌا یا مَـب کىىؼگان احـات آب یا
کمی مافی مکان َ فمان احـات آب ػؿ واصیً رغـافیایی عاً امت.
ػؿ َالؽ ،ؿػپای آب ىاعَی امت تـای ويان ػاػن صزآ کل آب ىیـ یىی کً یک فـػ ،ی ک رامؿااً یا ا
یک مافمان تً طُؿ منتمیآ یا غیـ منتمیآ تـای تُلیؼ مضَُ یا اؿائً عؼمات عُػ مَـب می ومایاؼ َ تااا
ػؿ وػـ گـفته مَـب َ آلُػگی آب ػؿ تماش مـاصل فوزیـي تُلیؼ یک مضَُ تـآَؿػ مای ىااُػ  .تااً ؾثاااؿتی،
یکی اف اٌؼاب صناتؼاؿی ؿػپای آب ،تمـکق تـ م یقان مَـب آب تـای تُلیؼ مضَُالت عاً ػؿ مما ینً تا
تُلیؼ مایـ مضَُالت امت .ایه اطالؾات تـای مَـب کىىااؼگان وٍااایی ،عااـػي فـَىااانٍ ،ااىایؽ غااؾایی َ
مثاػلً کىىؼگان مضَُالت متمـکااق تااـ آب تؿااالَي کناااوی کااً ػؿ ؿاتطااً تااا آب مطالؿااً مای کىىااؼ یاا مناالُ
مؼیـ یت مىامة آن ٌنتىؼ ،تٍیً می گـػػ.
صناتؼاؿی ؿػ پای آب تا ایه افـاػ تً ؾىُان کاؿتـان غیـ منتمیآ یاا منااتم یآ آب تااـ عااُؿػ مای ومایاؼ.
مفٍُش ؿػ پای آب اَلیه تاؿ ػؿ ما ۲ۺۺ ۲تُم آؿریه ٌُکنتـا مؿـفای گـػیاؼ .پای و اف آن تااـای صفااع
فوزیـي ؾـضً َ تُرً تً مَـب َ آلُػگی ػؿ آب اتتکاؿات مضااؼَػی َرااُػ ػاىاات .تىاااتـایه اف میاقان آب
ؾـضً ىؼي تُم مافمان ٌا کً مَـب َ آلُػگی واىی اف آوٍا اطالؾاتی َرُػ وؼاىاات ،صناااتؼاؿی ؿػپااای
آب تُاونت تا صؼی تً ػؿک َ یژگی ٌای آب َ کمی مااافی احااـات آن کمااک کىااؼ امااا ؾااؼش َرااُػ ػاػيٌااای
مُؿػویاف امتفاػي اف ایه وُؼ صناتؼاؿی ؿا تا ميکل مُارً کـػي امت.
د -مینااتآ صناااتؼاؿی آب مُمنااً تیهالمللای مااؼیـ ی ت آب ، ۷اطالؾاااتی ؿا ػؿ ؿاتطااً تااا ؾـضااً َ
تکاؿگیـی آب فـاٌآ می ومایؼ َ امتفاػي اف آب ؿا تً التَاػ اؿتثاب می ػٌؼ .تـای مضامثً ممؼاؿ
آب ػؿ ػمتـك ،میقاوی کً تُم تغو ٌای مغتلف تً کاؿ می ؿَػ َ اؿفىی کً اف تکاؿگیـی آب
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صاٍل می ىُػ ،ؿَه چىؼ ممیامی تً کاؿ ؿفتً امت .ایه وُؼ صناتؼاؿی مثتىی تـ ؿَه ماوؼي
آب امت.
ای اه ؿَه ،ماوااؼي آب ؿا تااً ارقایاای تمن ا یآ تىااؼی م ای ومای اؼ کااً رـ یانٌااای َؿَػی َ عـَر ای ؿا تااً
طثمًٌای مغتلف صناتؼاؿی آب وػیـ رـ یانٌای َؿَػی عالٌ ،پـػافه مَـب ،مَااـب غیاـ فـآیىااؼی،
رـ ی ان ٌای عـَری تؿٍؼ ىؼي َ رـ یانٌای عـَری تؿٍؼ ويؼي ،تفنیـ می ومایؼ (ؿاچیؼ َ را کُػی۸،ۺۺ.)۲
ایه ؿَه تً طُؿ ؾملی تـای مىاااطك مغتلفای اف رٍااان اف رملااً مااـ یالوکا َ آفـ یمااا ارااـا ىااؼي اماات.
مطالؿات مغتلف ويان می ػٌؼ کً ایه وُؼ صناتؼاؿی ػؿ تـگیـوؼي اتقاؿ وُ یؼ ػٌىااؼيای تاـای کاااؿتـػ آن ػؿ
فمیىًٌای مـتث تا آب امت ،اما اف آوزا کً ػؿ تـافوامااًٌای مـتااُب تااً ایاه مینااتآ ػاػيٌااای مـتااُب تااً
میقان تُلیاؼ َ میاقان تافگياات آب اف ٌـکااؼاش اف تغوٌااای التَاااػی تااً مىاااتؽ آتای ،ػؿ ػَؿي صناااتؼاؿی
رمؽآَؿی ومی ىُػ ،تً وػـ می ؿمؼ ایه مینتآ ػؿ اؿفیااتی التَاااػی ضااؿیف تاىااؼ .ػؿ وت یزااً ،ػؿ ؿامااتای
گنتـه ا یه مینتآ َ تً ؿَفؿماوی مفاٌیآ کلیؼی آن ،متؼَلُژی صناتؼاؿی آب مخثت پیيىٍاػ ىؼي امت.
ػ -صناااتؼاؿی آب مخثاات ،۸ػؿ رٍاات ويااان ػاػن اٌمی ات امااتفاػي مزااؼػ اف صااُفي آتغی اق ،آفمااُن
چگُوگی تٍی مافی یا میقان مَـب تیيتـ اف ممؼاؿ تُلیؼ آب تً َرُػ آمؼي امت.
ایه مینتآ ،اطالؾاااتی ػؿ ؿاتطااً تااا امااتفاػي اف آب ػؿ فمی ىااً ٌااای مغتلااف ،ؿايٌااایی تااـای ىىامااایی
فـٍتٌای ٍـفً رُ یی ػؿ آب َ افااقایو تٍااـي َؿی ؿا فااـاٌآ مای ومایاؼ  .اطالؾااات صناااتؼاؿی آب مخثاات
تمـ یثا تىٍا می تُاوؼ اف ماٌُاؿي مااىزو اف ؿاي ػَؿ تؼماات آیاؼ (کـ یمای َ ٌمکاااؿان۹۲ ،ۺ .)۲اطالؾااات یاا
ػاػي ٌای َؿَػی صناتؼاؿی آب مخثت تمـ ی ثا تىٍا می تُاوؼ اف اطالؾات ماٌُاؿي ای َ مىزو اف ؿاي ػَؿ َ تً
تىاَب اف مؼ ٌای ٌیؼؿَلُژیکی تؼمت آیىؼ.
َ -مینااتآ صناااتؼاؿی ف یناات مض یطای – التَاااػی تااـای آب ،مینااتآ مضامااثً ف یناات مضیطای-
التَاػی آب ،تا اؿائً چٍاؿچُتی ٌؼفمىؼ تـای مافماوؼٌی اطالؾات آتی  ،امکان مطالؿااً ؿَاتا
تیه التَاػ َ مض ی ف ی نت ؿا مینـ ماعتً اماات .ا یاه م ینااتآ تااا ٌااؼب تـلااـاؿی اؿتثاااب تا یه
اطالؾات التَاػی َ اطالؾات ٌیؼؿَلُژی َ فـاٌآ کـػن اتقاؿی تـای تزق یاً َ تضلیال یکپاؿچااً
طـاصی ىؼي امت.
ػؿ َالؽ ،ػؿ ایه وُؼ مینتآ صناتؼاؿی ،ؾالَي تـ گـػآَؿی اطالؾات مـتُب تً مُرُػی آب َ تغییـات ػؿ
صزآ ؽعایـ آتی ،رـ یانٌای َؿَػی َ عـَری آب ػؿ تغوٌای مغتلف التَاػ َ اؿفه افقَػيی صاٍل اف
مثاػالت آتی تـای ػؿ کيُؿ ،مُؿػ تـؿمی َ تضلیل لـاؿ میگیـػ .ایه مینتآ تً ىیُيای مياتً تا ؿَىی کً ػؿ آن
صنابٌای ملی ،اطالؾاتی ػؿ ؿاتطً تا مؿامالت التَاػی حثت میومایؼ ػؿ مُؿػ ىاعٌٌای ف ینت مضیطی َ
ىاعٌٌای التَاػی -ارىماؾی اطالؾات ؿا اؿایً میػٌؼ .ػؿ ایىزا الفش امت تً ایه وکتً اىاؿي کـػ کً ایه
مینتآ تا ٌؼب یکپاؿچگی ػؿ مینتآٌای صناتؼاؿی آب اؿائً ىؼي امت.
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۱۴

 -۲-۲تبسیخچً تٍیً دسبثذاسی ص یست مذیغی– التصبدی ثشای آة
میـ تاؿیغی وگاي التَاػی تً آب ػؿ رُامؽ مؼؿن ػؿ گؾؿ فمان تً مثة ؿىؼ رمؿیت ،افقایو تماضا َ
کاٌو ػؿ ؾـضً ایه مىثؽ صیاتی ،ػچاؿ تغییـات امامی ىؼي امت .تً طُؿی کً اف ػًٌ ۺ ۹۹۹تً تؿؼ آب
تً ؾىُان کاالیی التَاػی َ ارتماؾی واش گـفت َ ػؿ ما  ۹۹۹۸مياؿکت رٍاوی آب (، )GWP۹تً طُؿ
ؿممی آب ؿا کاالیی التَاػی َ ارتماؾی وامیؼ.
تؿؼ اف آن مینتآٌای متفاَتی تا ؿَیکـػٌای مغتلف ػؿ ایه صُفي تً َرُػ آمؼ کً پیيتـ تً آن اىاؿي
کـػیآ .اما تا تُرً تً تـرنتً تُػن ومو آب ػؿ تُمؿً ملی َ تیهالمللی ،افقایو تماضا اف مُی کيُؿٌا تـای
ٌماٌىگمافی مینتآٌای مغتلف صناتؼاؿی آب ،اوزمه آماؿ مافمان ملل َغیفً پیيثـػ ؿَهىىامی تـ
پایً تزمیؽ تٍتـ یه ىیُيٌا تـ ؾٍؼي گـفت .تىاتـایه فمیىً پیؼایو مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی –
التَاػی تـای آب اف مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی– التَاػی ػؿ ما ۳ۺۺ ۲آغاف گـػیؼ.
ونغً پیو وُ یل می نتآ صناتؼاؿی ف ینت مض یطی التَاػی تـای آب ػؿ ما ۴ۺۺ ۲تا ٌؼب تُمؿً
ٌماٌىگمافی ػؿ تؿاؿیف ،مفاٌیآ ،طثمًتىؼیٌا َ مزمُؾً رؼاَ ػؿ رلنًای ػؿ کُ پىٍاگ اؿائً ىؼ .ػؿ
ما ۵ۺۺ ۲طی رلنًای ػؿ ویُ یُؿک ونغً تافوگـی ىؼي آن کً ػؿتـگیـوؼي مزمُؾً ای اف رؼاَ امتاوؼاؿػ
تا ٌؼب تزمیؽ صنابٌای آب گـػآَؿی ىؼ َ ػؿ وٍایت ونغً وٍایی آن ػؿ ما ۷ۺۺ ۲اؿائً گـػیؼ.
طی ػَمیه تافوگـی مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی – التَاػی کً اف ما ۷ۺۺ ۲تا ٌؼب ایزاػ
چاؿچُتی چىؼ مىػُؿي تـای حثت کىو َ َا کىو تیه التَاػ َ مضی

ف ینت َ ٌم ىیه تغییـات ػؿ

مُرُػی ػاؿایی ٌای ف ینت مضیطی آغاف گـػ یؼ ،تؼیه ىکل م ینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی – التَاػی
تـای آ ب ویق می تاینت تا اٍُ َ لُاویه ایه مینتآ َ مینتآ صنابٌای ملی ما ۸ۺۺ ۲تطثیك ػاػي
می ىؼ کً ػؿ وٍا یت ػؿ ما ۹۲ۺ ۲تضت صمایت ۹۲ SEEAۺ۸ SNA َ ۲ۺۺ ۲اؿائً گـػیؼ.
طی ما  ٌای ۴ۺۺ ۲تا ۷ۺۺ ۲ا یه مینتآ ػؿ آمـ یکا َ چىؼیه کيُؿ َ تنیاؿی اف مافمانٌای
تیهالمللی تُمؿً یافت .ػؿ ما ۷ۺۺ ۲مافمانٌای ػیگـی ویق تً ضـَؿت َرُػ ا یه م ینتآ اىاؿي کـػوؼ.
ػؿ َالؽ مثىای اٍلی صمایت اف ایه مینتآ َ تطثیك ػاػيٌای تیهالمللی ػؿ فمیىً آب ،ػؿ اوزمه آماؿ
مافمان ملل پؾیـفتً ىؼ َ رقئیات تیيتـی اف آن پل ػؿ اعتیاؿ صناتؼاؿان لـاؿ ػاػي ىؼ .ایه رقئیات تً
طُؿ تفَیلی تً مؿـفی َ یژگیٌای التَاػی َ مماینً تیه مکان َ فمان َ مؿىای امتفاػي َ مَـب آب ػؿ
وػاش ػاػيٌا می پـػافػ .ایه ػاػيٌا مثة می ىُػ تا کيُؿٌا َ مافمانٌای ت یه المللی متُرً ىُوؼ کً چگُوً
ایه مفاٌ یآ تا مینتآ صناتؼاؿی التَاػی تـای آب تطثیك ػاػي ىؼي َ تنتـی مىامة تـای تُمؿً ایزاػ
عُاٌؼ ىؼ.
مینتآ صناتؼاؿی فینت مضیطی – التَاػی تـای آب ،یک مینتآ امتاوؼاؿػ تیه المللی امت کً لاػؿ
تً ٌماٌىگ کـػن اطالؾات مىاتؽ ػاػيای متفاَت تا مفاٌیآ ،تؿاؿیف َ طثمًتىؼی ٌای ميتـک ػؿ یک
مینتآ یکپاؿچً میتاىؼ َ مکاویقمی تـای تـکیة ػاػيٌای التَاػی تا فینت مضیطی فـاٌآ کـػي امت.
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ارـا َ پیاػيمافی مینتآ صناتؼاؿی ف ی نت مضیطی– التَاػی تـای آب ػؿ کيُؿٌای مغتلف ،تُم
تغو آماؿ مافمان ملل ػؿ ما ۸ۺۺ ۲مُؿػ اؿف یاتی لـاؿ گـفتً امت.
اؿف یاتی ويان ػاػ اف مزمُؼ  ۴۴کيُؿی کً تـای صناتؼاؿی آب تـوامًؿ یقی کـػي َ یا آن ؿا ارـا کـػي
تُػوؼ ۳۳ ،کيُؿ ،صناتؼاؿی آب ؿا تا تغوٌای ػیگـ تـکیة کـػي َ  ۹۹کيُؿ ػیگـ ٌآ رمؽآَؿی
اطالؾات ؿا تً ما ٌای تؿؼی َاگؾاؿ کـػي اوؼ .اگـچً مطش ارـا یی صناتؼاؿی آب ػؿ ٌـ کيُؿ متفاَت
تُػ ،ػؿ ما ٌای تؿؼ اف تؿؼاػ کيُؿٌایی کً تً طُؿ مىػآ صناتؼاؿی آب ؿا مُؿػ تُرً لـ اؿ ػاػوؼ کاٌو
یافت ،اما ػؿ وٍایت  ۹۷کيُؿ اف صناتؼاؿی آب امتفاػي کـػوؼ .ػؿ کيُؿ ما ویق تً ٍُؿت تغيی،
تـؿمی ٌایی ػؿ ؿاتطً تا صناتؼاؿی آب ٍُؿت گـفتً امت َلی ایه پژٌَو تُاونتً امت صناتؼاؿی آب ؿا
تً ٍُؿت فـاتغيی َ ملی ػؿ اعتیاؿ کاؿتـان ایه صُفي لـاؿ ػٌؼ.

 -۳-۲پیطیىً مغبلعبتی مُضُع
تً مثة اٌمیت مُضُؼ مطالؿات ف ی اػی پ یـامُن مینتآ صناتؼاؿی آب ػؿ ػاعل َ عاؿد اف کيُؿ ٍُؿت
گـفتً امت .کً ػؿ ایه پژٌَو تاله ىؼي امت تا تا تً کاؿ گیـی اف ایه تزـت یات تتُاو یآ ػؿ اؿتمای کیفی ت
آن گاش تـػاؿیآ.

 -۹-۳-۲پیيیىً مطالؿاتی مُضُؼ ػؿ ػاعل کيُؿ
آلایان یُمفی َ ٌمکاؿان ػؿ تضمیك عُػ ػؿ ما ۺ۹۳۹تا ؾىُان تـؿمی اٌمیت ؿاٌثـػی مىاتؽ آب ػؿ
التَاػ ایـان تا امتفاػي اف الگُی تؿاػ

ؾمُمی تً تـؿمی منائل مـتث

تا کمثُػ َ کیفیت مىاتؽ آتی
ۺ۹

پـػاعتىؼ .وتایذ ويان ػاػ ،مٍآ اؿفه افقَػي تغو آب اف تُلیؼ واعالٌ ػاعلی کيُؿ (  )GDPتنیاؿ
واچیق تُػ کً ؾمؼي تـ یه ػلیل ایه کآ ىماؿی ؿا لضاظ ويؼن اؿفه َالؿی آب ػؿ صنابٌای ملی َ ؾؼش
تؿییه صؼَػ َ تفکیک اؿفه فـَه آب ىـب َ کياَؿفی ػؿ صناتؼاؿی ملی ػاونتىؼ .ایيان اغٍاؿ ومُػوؼ
کً تا تُرً تً اٌمیت تغو آب ػؿ تُمؿً التَاػی َ ارتماؾی کيُؿ ،الفش امت کً مؼیـ ی ت تغيی مىاتؽ
آب تً ممت مؼیـ یت یکپاؿچً مىاتؽ آب مُق یاتؼ َ تىٍا اػغاش اطالؾات ٌیؼؿَلُژی َ التَاػی ؿا ػؿ
رٍت می امتگؾاؿی کل وگـ ػؿ کيُؿ مینـ ػاونتىؼ َ پی يىٍاػ ومُػوؼ کً صناب الماؿی مىاتؽ آب کيُؿ
تُم مـکق آماؿ تا ٌماٌىگی مافمان ٌای مـتث تا مىاتؽ آب تٍی ً گـػػ.
آلایان یُمفی َ کٌُپایی ( ،) ۹۳۹۲ػؿ ممالً عُػ تضت ؾىُان وػاش وامً رامؽ آماؿی آب کيُؿ :مؿـفی
مینتآ صناتؼاؿی ٌیؼؿَلُژیکی ،التَاػی َ فینت مضیطی آب ،تً مؿـفی مینتآ مؾکُؿ َ اوُاؼ
صناب ٌای آن َ مـاصل مُؿػ ویاف تـای ؿاي اوؼافی ایه مینتآ ػؿ کيُؿ پـػاعتًاوؼ .ایيان ػؿ ممالً عُػ تا
تا کیؼ تـ ماعتاؿ فؿلی مؼیـ یت مىاتؽ آب ػؿ کيُؿ تـ اماك مزقا کـػن میامتٌا َ ؾملکـػٌا ،صـکت
مؼیـ یت آب تً ممت مؼ یـ یت یکپاؿچً مىاتؽ آتی تا تُرً تً اؿتثاب متماتل آب تا مضی

ف ینت َ التَاػ

ؿا ضـَؿی می ػاوىؼ .ػؿ وتیزً آوٍا مینتآ صناتؼاؿی یکپاؿچً آب پیيىٍاػ ىؼي اف مُی تغو آماؿ مافمان
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ملل ؿا رٍت ارـا ػؿ کيُؿ مؿـفی می کىىؼ َ مـکق آماؿ ایـان ؿا تً ؾىُان متُلی اٍلی تـای تٍیً ایه
صناب پیيىٍاػ ػاػوؼ.
آلایان فلکی ایلغ ی َ ٌمکاؿان ( ،) ۹۳۹۲ػؿ مطالؿً عُػ تا ؾىُان پی اػيمافی مینتآ صناتؼاؿی آب
ػؿ ممی اك صُضً آتـ یق  :مطالؿً مُؿػی صُضً فؿ یىً ؿَػ تً تـؿمی مُؿػی ا یه مینتآ پـػاعتً اوؼ .ػؿ ایه
ممالً چاؿچُب صناتؼاؿی آب ػؿ ممیاك یک صُضً آتـ یق پیاػيمافی ىؼي َ صُضً فؿیىً ؿَػ ،تً ؾىُان
مىطمً مطالؿاتی ػؿ وػـ گـفتً ىؼي تُػ .وتایذ ويان ػاػوؼ کً ػؿ صُضً آتـ یق فؿ یىً ؿَػ ،تغو کياَؿفی
کمتـ یه اؿفه افقَػي ؿا تً افای تیيتـ یه ممؼاؿ آب مَـفی تُل یؼ می ومایىؼ .تیه مضَُالت کياَؿفی و یق
مضَُ یُوزً تً ػلیل تاال تُػن وی اف واعالٌ َ مطش پُىو َ ویق مضَُ گىؼش تً ػلیل مطُس کيت تاال
ػؿ مىاطك ،تؤحیـ چيمگیـی ؿا ػؿ مَـب آب صُضً ػاىتىؼ.
عاوآٌا صزافی َ امماؾیل کیا ( ) ۹۳۹۲ػؿ ممالً عُػ تا ؾىُان مینتآٌای صناتؼاؿی آب ،تً مؿـفی
َ مماینً مینتآٌای صناتؼاؿی آب ػؿ مطش تیه المللی ىامل صناتؼاؿی آب تا اٌؼاب ؾمُمی ،مینتآ
صناتؼاؿی مضی

ف ینتی-التَاػی آب ،صناتؼاؿی ؿػپای آب َ ویق مینتآ صناتؼاؿی آب مؤمنً

تیه المللی مؼیـ یت آب َ ػؿ وٍایت مینتآ صناتؼاؿی آب مخثت پـػاعتتىؼ َ امکان صـکت تً ممت
یکپاؿچً مافی رٍاوی مینتآٌای صناتؼاؿی آب ؿا تـؿمی ومُػوؼ .آوٍا ٌم ىیه تیان می کىىؼ کً ؾلی ؿغآ
تفاَت ػؿ مىيا َ وػآٌای پیوفمیىًای ىکل ػٌىؼي ،مینتآٌای مغتلف صناب آب عُػ مفاٌیآ ىفافی
تـای افـاػ متغٌَ تً ٌمـاي ػاؿوؼ.
آلایان یُمفی ،ؾثؼی َ کُپایی ( )۹۳۹۳تً مؿـفی  ۵صناب اٍلی مینتآ صناتؼاؿی آب ىامل
صناب ٌای ؾـضً َ تماضای آب ،اوتياؿ آلُػگی ،مُرُػی مىاتؽ آب ،صناب ٌیثـ یؼی آب َ تؤمیه مالی
پـػاعتً َ ٌم ىیه مـاصل مُؿػ ویاف رٍت ؿاي اوؼافی َ تٍیً می نتآ صناتؼاؿی یکپاؿچً آب ىامل تـتیثات
وٍاػی (اوتغاب مافمان متُلی ػؿ مطش ملی ،ىىاما یی ؽیىفؿان َ مافمانٌای مـتث

کلیؼی ،تيکیل تیآ

ارـایی ػؿ مطش ملی َ ميغٌ ومُػن مضل تؤمیه تُػرً مُؿػ ویاف َ امضای تفاٌآ وامً) َ ؿاٌثـػ
رمؽ آَؿی ػاػي ٌا ػؿ کيُؿ ؿا اؿائً ومُػوؼ.
آلایان کـمی َ مٍؼَی عُ ( ،) ۹۳۹۴ػؿ مطالؿً عُػ تا ؾىُان وگـىی تـ می نتآ التَاػی– ف ینت
مض یطی صناتؼاؿی آب تً مؿـفی ایه مینتآ می پـػافوؼ .ایيان تُمؿً ؾلآ صناتؼاؿی آب ؿا ػؿ کيُؿٌا تـ
اماك ؾُاملی ٌم ُن ی کپاؿچگی اطالؾات مضیطی َ التَاػی ،پؾیـه َ تاییؼ مینتآ صناتؼاؿی آب تا
ؿَیکـػ التَاػی – ف ینت مض یطی تً ؾىُان امتاوؼاؿػ تیه المللی آماؿ َ ارـای آن ػؿ رٍت اوزاش
صناتؼاؿیٌا مطاتك تا تغو آماؿ مافمان ملل می ػاوىؼ  .آوٍا ٌم ىیه ،ومو مافمانٌایی کً تً طُؿ
منتمیآ منلُلیت کىتـ َ وػاؿت تـ چـعً تُفیؽ ایه ماػي صیاتی ؿا تـ ؾٍؼي ػاؿوؼ تنیاؿ مٍآ ػاونتىؼ.
آلای ؾلیپُؿ َ عاوآ ؿضایی ( )۹۳۹۴ػؿ مطالؿًای تا ؾىُان تـؿمی مینتآ صناتؼاؿی التَاػی –
ف ینت مضیطی آب َ اؿفیاتی ممؼاؿ آب مَـفی تغوٌای کياَؿفی  ،مَـب َ ىـب ،رؼاَ ؾـضً َ
مَـب فیق یکی صناب آب ؿا تا امتفاػي اف ػمتُؿالؿمل مینتآ صناتؼاؿی التَاػی مضی

ف ینتی -آب

( )SEEA-water 2012مؿـفی کـػوؼٌ .م ىیه ممؼاؿ مَـب آب ػؿ تغوٌای کياَؿفیٍ ،ىؿت َ آب
ىـب ؿا تـؿمی ومُػياوؼ .وتایذ ایه مطالؿً ويان میػٌؼ کً ػؿ کيُؿ ایـان صؼَػ  ۶۷تا  ۷۹ػؿٍؼ اف مىاتؽ
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آب لاتلتزؼ یؼ صاٍل اف تاؿوؼگی ،مَـب می ىُػ َ صؼَػ  ۸۶تا  ۸۸ػؿٍؼ اف آب مَـفی ،ػؿ تغو
کياَؿفی تً مَـب می ؿمؼ.

 -۲-۳-۲پیطیىً مغبلعبتی مُضُع دس خبسج کطُس
آلایان کـ یمی َ ٌمکاؿان (۹۳ۺ )۲طی مطالؿً ای تا ؾىُان صناتؼاؿی آب مخثت ،یک ؿَه صناتؼاؿی
تـای آب ػؿ صُضً ؿَػعاوً تا امتفاػي اف مینتآ الماؿی ،ػؿ اتتؼا تً مؿـفی مغتَـی اف مینتآٌای
اطالؾاتی صناتؼاؿی آب مُرُػ ػؿ رٍان وػیـ مافمان عُاؿَ تاؿ َ کياَؿفی ،تغو آماؿٌای مافمان ملل
متضؼ تضت ؾىُان مینتآ صناتؼاؿی التَاػی -ف ینت مضیطی تـای آب ،چاؿچُب صناتؼاؿی آب مؤمنً
تیه المللی مؼیـ یت آب َ مینتآ صناتؼاؿی آب تا اٌؼاب ؾمُمی ػؿ امتـال یا پـػاعتىؼ َ ویق یک چاؿچُب
رؼیؼ صناتؼاؿی آب تضت ؾىُان مینتآ صناتؼاؿی آب مخثت کً تمـ یثاً اف اٍُ می نتآ صناتؼاؿی آب
مُمنً ت یه المللی مؼیـ یت آب پیـَی می کىؼ ؿا مؿـفی َ تً تیان مقایا َ مضؼَػیتٌای آن پـػاعتىؼ.
مینتآ صناتؼاؿی آب مخثت تـ مثىای تؿاؿیف اَلیً اؿائً ىؼي تُم

مینتآ صناتؼاؿی آب مؤمنً

تیه المللی مؼیـ یت آب کً تَُ یـی ىفاب اف مىاتؽ آب ػؿ صُضً ؿَػعاوً اؿائً میػٌؼ کً مکان رـ یان آب،
چگُوگی مَـب آن َ ایه کً چً میقان آب ػؿ ػمتـك تـای مَـب آیىؼي تالی عُاٌؼ ماوؼ.
آلایان ٌاویىک َ کُوتـؿاك (۹۵ۺ )۲تً مطالؿً مُػمىؼی مینتآ صناتؼاؿی التَاػی -ف ینت مضیطی
آب ػؿ یک مىطمً ػؿ مؿـُ عيکنالی تً ؾىُان اتقاؿی تـای تزق یً َ تضلیل الگٌُای تؤمیه َ مَـب آب ػؿ
ممیاك صُضً ؿَػعاوً مگُؿا (َالؽ ػؿ رىُب ىـلی امپاویا) طی یک ػَؿي  ۹۹مالً (ۺۺۺ ۲تا ۺ۹ۺ)۲
پـػاعتىؼ .ػؿ ایه ؿامتا ،پل اف فـآیىؼ فيـػي رمؽآَؿی ػاػيٌا َ پـػافه آنٌا ،یک مزمُؾً اف ىاعٌٌای آب
ػؿ ػمتـك ؿا تً ٍُؿت ماالوً امتغـاد َ تضت ػَ ىـای

آب َ ٌُایی متضاػ ىامل ػَؿي وـما تاؿه

(۴ۺۺ۹-۲ۺۺ َ )۲ػَؿي متُم  -ىؼیؼ عيکنالی تزق یً َ تضلیل ومُػوؼ .آوٍا امتفاػي اف مینتآ صناتؼاؿی
ف ینت مضیطی التَاػی تـای آب ؿا ػؿ صُضً ؿَػعاوً مگُؿا مُفمیتآمیق اؾالش کـػوؼ.
آلایان امکـ یُا َ ٌمکاؿان (۹۶ۺ )۲ػؿ ممالًای تضت ؾىُان صناتؼاؿی تـای آب ػؿ کالیفـویا ،ىکاب ػؿ
مینتآٌای اطالؾاتی آب کالیفـویا ؿا تً ؾىُان مىطمًای تا آب َ ٌُای عيک ىىامایی َ ؾىاٍـ کلیؼی
صناتؼاؿی آب ؿا ٌم ُن ػاؿاییٌا ،تؼٌیٌا َ چگُوگی مؼیـ یت اطالؾات ؿا مؿـلی کـػي َ ػؿ اوتٍا ایه
اطالؾات تـای مؼیـ یت مؤحـ مىاتؽ آتی ضـَؿی تُػي اما عُػ تً تىٍایی ميکالت آتی ایه ایالت ؿا صل ومیکىؼ.
ٌمان طُؿ کً تیان ىؼ تیيتـ مطالؿات ٍُؿت گـفتً صاکی اف آن امت کً ا گـچً مینتآٌای صناب
آب تا مىيا َ اٌؼاب مغتلفی َرُػ ػاؿػ اما ضـَؿت ی کپاؿچگی ػؿ ا یه فمیىً تً ىؼت اصناك می ىُػ .تا
تُرً تً ایهکً مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مض یطی التَاػی تـای آب اف رملً مینتآ ٌایی امت کً ػؿ
ؿامتای مافماوؼٌی اطالؾات مىاتؽ آتی تـ پایً اٍُ م ینتآ الماؿی صنابٌای ملی ایزاػ ىؼي امت،
عُاٌؼ تُاونت ویاف آماؿی ػؿ ایه صُفي ؿا تً عُتی مـتفؽ مافػ َ فم یىً الفش تـای یک پایگاي ؾػیآ ػاػيٌای
مىاتؽ آتی ؿا ایزاػ کىؼ .تا تُرً تً ضـَؿت َرُػ چىیه مینتمی ،ػؿ ایه پژٌَو مؿی ىؼي امت تا تا
امتفاػي اف ؿَه ٌای تکاؿ ؿفتً ػؿ مینتآ صناتؼاؿی فینت مضیطی – التَاػی تـای آب ،تً اٌؼاب ؽکـ
ىؼي ػؿ فَل اَ ػمت پیؼا کىیآ.

۳
سَش تذمیك

ػؿ کيُؿٌای مغتلف اطالؾات مىاتؽ آتی ؾمُماً تـ اماك تیالن مىاتؽ َ مَاؿب ،رمؽآَؿی می ىُػ .اف
آوزا کً ایه یک وُؼ وگاي ٌیؼؿَلُژیکی تً آب امت لؾا تاحیـ ػی گـ ؾُامل مُحـ تـ َضؿیت مىاتؽ آب وػیـ
ىاعٌٌای التَاػی َ ارتماؾی ػؿ وػـ گـفتً ومی ىُػ.
صناتؼاؿی آب تً ػوثا ػؿ وػـگـفته تؿاػ میان تغوٌای ف ینت مض یطی  ،التَاػی َ ارتماؾی
امکان مطالؿً رامؽ پیـامُن مىاتؽ آتی ؿا فـاٌآ ومُػي امت .ایه وُؼ صناتؼاؿی ،مکاوینمی تـای
مافماوؼٌی َ تـکیة ػاػيٌای گـػآَؿی ىؼي اف مىاتؽ مغتلف رٍت تؼَ یه یک مزمُؾً اطالؾات یکپاؿچً
می تاىؼ کً امکان پیُوؼ ػاػيٌای فیق یکی تا ػاػيٌای التَاػی ؿا فـاٌآ می آَؿػ.
تىاتـ تؿـ یف ،صناتؼاؿی آب ؿَیً ای تـای تضلیل مَاؿبٌ ،ؼؿؿفت َ تٍـي َؿی آب َ مایـ پیامؼٌا
ػؿ چـعً آب ػؿ ممیاك مُؿػ وػـ می تاىؼ .ایه مفٍُش تً ؾىُان یک ؿَه مُػمىؼ تـای اؿف یاتی تؤحیـات
واىی اف فؿالیتٌای اونان تـ چـعً آب ،اؿف یاتی اوُاؼ تٍـي تـػاؿیٌا اف آب َ تغَیٌ تیه کاؿتـان
مغتلف تً ىماؿ می ؿَػ.
ٌؼب اٍلی ؿَیکـػ صناتؼاؿی آب ،مافماوؼٌی ػاػيٌای مٍآ مىاتؽ آب َ التَاػ ،ػمتًتىؼی آنٌا ػؿ
لالة تؿؼاػی صناب ،ػؿ کىاؿ ٌآ لـاؿ ػاػن صنابٌا َ ایزاػ تنتـی مىامة تً مىػُؿ امتغـاد
وياوگـٌای تضلیلی می تاىؼ.
ػؿ ایه فَل ما وگاٌی مغتَـ تـ ماعتاؿ مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی التَاػی تـای آب،
مؿـفی رؼاَ َ صنابٌای طثمًتىؼی ىؼي ػؿ ایه ػمتُؿالؿمل عُاٌیآ ػاىت .تا تُرً تً ایىکً تمـکق
اٍلی ایه طـس تـ ؿَی رؼاَ ؾـضً َ مَـب امت ،لؾا تً تُضیضات تفَیلی تـ ػؿ ایه عًَُ پـػاعتً
میىُػ .ػؿ آعـ ویق ،تً مىاتؽ آماؿی مُؿػ امتفاػي ػؿ ایه پژٌَو می پـػافیآ.
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 -۱-۳چبسچُة سیستم دسبثذاسی صیست مذیغی –التصبدی ثشای آة
مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی -التَاػی تـای آب یک چاؿچُب مفٍُمی تـای مافماوؼٌی اطالؾات
ٌیؼؿَلُژیکی َ التَاػی ؿا تً ىیُيای مىنزآ َ مافگاؿ فـاٌآ میکىؼ .ایه مینتآ ،ىامل مزمُؾًای اف
رؼاَ امتاوؼاؿػ متمـکق تـ اطالؾات ٌیؼؿَلُژیکی َ التَاػی امت.
ػؿ َالؽ ،مینتآ صناب ف ینت مض یطی  -التَاػی تـای آب مزمُؾًای اف رؼاَ تکمیلی ؿا ىامل
می ىُػ کً اطالؾات ؿا اف مىػـ التَاػی َ ارتماؾی پُىو می ػٌؼ .ایه رؼاَ لاػؿ تً تزق یً َ تضلیل
فؿل َ اوفؿاالت میان التَاػ َ آب عُاٌؼ تُػ.
مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی -التَاػی تـای آب تً ؾىُان تغيی اف اؿایً رؼاَ امتاوؼاؿػ،
ىامل اطالؾات ف یـ امت:
الف .مُرُػی َ رـ ی اوات مىاتؽ آب ػؿ مضی
ب  .فياؿ تضمیلی تـ ؿَی مضی ف ینت تُم التَاػ ػؿ طُ مؼت تـػاىت آب َ آلُػگی ٌای اضافً
ىؼي تً فاضالب َ ؾـضً تً مضی ف ینت یا پا کنافی فاضالب
د .ؾـضً آب َ امتفاػي اف آن تً ؾىُان ػاػي ػؿ فـایىؼ تُلیؼ َ تُم عاوُاؿ
ػ .امتفاػي مزؼػ آب ػؿ التَاػ ،ؾـضً َ تٍنافی آب َ ٌم ىیه ٌق یىً عؼمات پـػاعت ىؼي تُم
مَـب کىىؼگان
ٌَ.ق یىً رمؽ آَؿی تَفیً ،تُفی ؽ َ تٍنافی آب َ ٌم ى یه ٌق یىً عؼمات پـػاعت ىؼي تُم
مَـب کىىؼگان
نٌ .ق یىًٌای مالی کً تـای ؾـضً آب َ عؼمات مینتآ تٍؼاىتی فاضالب پـػاعت ىؼي امت.
ی  .پـػاعت مزُف تـای ػمتـمی تً تـػاىت آب َ یا امتفاػي ػؿ مغقن تـای تغلیً فاضالب.
ک .مُرُػی آب ػؿ مضل مُؿػ مطالؿً ٌَم ىیه ،مـمایً گؾاؿی ػؿ فیـ ماعت آتی طی ػَؿي
صناتؼاؿی.
مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی -التَاػی تـای آب صنابٌای کیفیت ؿا ویق اؿایً می ػٌؼ ،کً
مىاتؽ آتی ؿا تً لضاظ کیفی تٍُیف می کىؼ.
چاؿچُب مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی -التَاػی تً ٍُؿت ومُػاؿی ماػي ػؿ ىکل  ۹-۳ويان
ػاػي ىؼي امت .ػؿ ایه ومُػاؿ ،التَاػ ،مینتآ مىاتؽ آتی َ ؿَات میان آوٍا تً ومایو ػؿآمؼي امت .التَاػ
َ مینتآ مىاتؽ آب ػاعلی یک واصیً کً تً آن "واصیً مـرؽ" گفتً می ىُػ ػؿ ػَ کاػؿ رؼاگاوً ويان ػاػي
ىؼي امت.
مینتآ مىاتؽ آب ػاعلی  ،ىامل تمامی مىاتؽ آب ػاعلی ( آب راؿی ،آب ف یـفمی ىی َ آب مُرُػ ػؿ
عاک) َ رـ یانٌای آتی می ان آوٍا می تاىؼ .واصیً التَاػ ،ىامل مَـب کىىؼگان ممیآ می تاىؼ کً اف آب
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تـای اٌؼاب تُلیؼی َ مَـفی امتفاػي ىؼي َ ف یـ ماعتٌای الفش تـای ؽعیـي ،تَفیً ،تُفیؽ َ تغلیً آب ؿا
مٍیا کـػياوؼ.
ػؿ ىکل ،۹-۳تا ٌؼب تٍُیف رـ ی انٌای اٍلی ػؿ ٌـ یک اف م ینتآٌا َ و یق ؿَات

میان ػَ

مینتآ ،تً مینتآ آب ػاعلی َ التَاػ تُرً تیيتـی ىؼي امت .مینتآ مىاتؽ آب ػاعلی َ التَاػ یک
واصیً ػلغُاي ،کً می تُاوؼ کيُؿ ،واصیًای اػاؿی َ یا صُفي آتگیـ یک ؿَػعاوً تاىؼ ،لاػؿ امت اف طـ یك
ٍاػؿات َ َاؿػات ،تا مىاطك ػیگـ تثاػ آتی ػاىتً تاىؼ ( تثاػ آب تیه التَاػٌا) .ایه تثاػ می تُاوؼ
اف طـ یك رـ یان َؿَػی تً وُاصی تاالػمتی َ رـ یان عـَری اف وُاصی پاییه ػمتی ویق ٍُؿت گیـػ( تثاػ
آتی می ان مینتآٌای آتی ػاعلی).

ضکل  :۱-۳رـ یان آب تیه التَاػ َ مضی ف ینت

ىکل  ۹-۳تثاػ تا ػؿ یا َ اتمنفـ کً عاؿد اف مینتآ مىاتؽ آب ػاعلی تً ىماؿ می آیىؼ ؿا ويان
می ػٌؼ  .التَاػ ،آب ؿا تً ؿَهٌای مغتلفی تً کاؿ می گیـػ  .التَاػ میتُاوؼ آب ؿا تً ٍُؿت فیق یکی َ تا
ٌؼب تً کاؿگیـی ػؿ فؿال یتٌای تُلیؼی َ مَـفی اف مضی

ف ینت تـػاىت کـػي َ یا تؼَن رؼامافی

فیق یکی اف مضی ف ینت ،اف آن امتفاػي کىؼ.
ػؿ صالت اَ  ،التَاػ آب ؿا اف ػؿ ی ا َ یا صُضًٌای آتی ػاعلی می گیـػ ،آب صاٍل اف تاؿوؼگیٌا ؿا
ػؿ کياَؿفی ػیآ َ یا آتی امتفاػي میکىؼ َ ٌآچىیه اف آب تـای تُلیؼ ویـَی ٌیؼؿَالکتـ یکی تٍـي می گیـػ.
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ػؿ صالت ػَش ،اف آب تـای اٌؼاب تفـ یضی َ واَتـی ،ماٌیگیـی َ مایـ کاؿکـػٌایی کً اغلة ؾالَي تـ
صضُؿ فیق یکی آب تً کیفیت آن ویق تنتگی ػاؿػ ( کاؿکـػٌای ػؿرا) امتفاػي می ىُػ.
ؾالَي تـ تـػاىت آب ،التَاػ می تُاوؼ آب ؿا تً مضی

ف ینت تافگـػاوؼٌ .مان گُوً کً ػؿ ىکل ۹-۳

ويان ػاػي ىؼي امت ،ایه تافگيت ٌآ می تُاوؼ تً می نتآ آب ػاعلی َ ٌآ منتمیما تً ػؿ یا ٍُؿت گیـػ.
مؿمُال آب تـگيتی اف وػـ کیفی تاحیـ مىفی تـ مضی ف ینت ػاؿػ ،چـا کً کیفی ت چىیه آتی اغلة اف آب
تـػاىت ىؼي پاییهتـ امتٌ .ـچىؼ آب تافگيتی تً مینتآ مىاتؽ آتی ،کیفیت صُضً پؾیـوؼي ؿا تغییـ
می ػٌؼ َلی اف آنرایی کً تـای مَاؿب ػیگـ ػؿ ػمتـك عُاٌؼ تُػ تً ؾىُان َؿَػی مینتآ آتی ػؿ وػـ
گـفتً می ىُػ.
مىاتؽ آب ػؿ مینتآ مىثؽ آب ػاعلی ،ىامل ؿَػعاوًٌا ،ػؿ یاچً ٌا ،مغافن مَىُؾی ،تـب ،یظ،
یغ ا ٌا ،آب ف یـفمی ىی َ آب مُرُػ ػؿ عا ک واصیً مـرؽ ٌنتىؼ کً ػؿ صناب ػاؿاییٌا حثت می ىُوؼ.
مٍآتـ یه َ طثیؿیتـ یه ىیُيٌای تغؾیً ایه مىاتؽ ،تاؿوؼگیَ ،ؿَػ آب اف مایـ وُاصی َ ی ا مایـ مىاتؽ آتی
مُرُػ ػؿ ٌمان واصیً ٌنتىؼ .اف رملً مٍآتـ یه رـ یانٌای طثیؿی کً تاؾج کاٌو ؽعایـ آتی می گـػوؼ
می تُان تً تثغیـ َ تؿـق ،رـ یان عـَری تً مایـ مىاتؽ آتی ػؿ ٌمان واصی ً َ ی ا عاؿد اف آن اىاؿي کـػ.
فؿالیتٌای اوناوی اف طـ یك تـػاىت َ ی ا تافگيت آب ،تاؾج کاٌو ی ا افقایو ؽعایـ آتی می ىُػ.
التَاػ تً ؾىُان مینتمی ػؿ وػـ گـفتً می ىُػ کً آب ؿا تـای فؿالیتٌای مـتُب تً تُلیؼ َ مَـب
امتغـاد کـػي َ فیـماعتٌای الفش تـای رمؽآَؿی ،ؽعیـي ،تَفیً ،تُفیؽ َ تافگيت آب تً مضی

ف ینت

ؿا فـاٌآ میکىؼ .ػؿ ىکل  ۹-۳التَاػ ػؿ َالؽ وياوؼٌىؼي ؾُامل اٍلی التَاػ ٌم ُن؛ ٍىایؿی کً ؾمؼتاً
ػؿ رمؽ آَؿی ،تَفیً َ ؾـضً آب تً عاوُاؿٌاٍ ،ىایؽ َ وماب ػیگـ رٍان مياؿکت ػاؿوؼٍ ،ىایؿی کً اف
آب ػؿفـآیىؼٌای تُل یؼی عُػ امتفاػي می کىىؼ َ عاوُاؿٌایی کً اف آب تـای تـآَؿػي کـػن ویافٌا َ
عُامتًٌای عُػ امتفاػي می کىىؼ ،ویق ،امت .تا ینتی تُرً ػاىت کً عاوُاؿٌا تً ٍُؿت رؼا گاوً تىٍا تً
ؾىُان مَـب کىىؼي وٍایی آب ىىاعتً می ىُوؼ  .چىاو ً عاوُاػيای اف آب تـای تُلیؼ مضَُالت کياَؿفی
امتفاػي کىؼ ،ایه آب تایؼ تً ؾىُان ماػي ای کً ػؿ فـآیىؼ تُلیؼ امتفاػي می ىُػ ،ػؿ وػـ گـفتً ىؼي َ چىیه
فؿالیتی تایؼ تـاماك ؿػيتىؼی فؿالیتٌای التَاػی طثمًتىؼی ىُػ.
تً طُؿ کلی ،مىاتؽ آتی ػؿ کل التَاػ یک واصیً ػلغُاي ؾثاؿتىؼ اف :مىاتؽ آب ػاعلی ػؿ مضی

ف ینت

ػؿ واصیً مـرؽ؛ وقَالت رُی کً یا رمؽ آَؿی ىؼي َ یا تً ٍُؿت منتمیآ مُؿػ امتفاػي لـاؿ می گیـػ اف
لثیل کياَؿفی ػیآ؛ آب ػؿ یا کً یا تً ٍُؿت منتمیآ تـای عىک کـػن َ یا پل اف ىیـ یهمافی مُؿػ
امتفاػي لـاؿمی گیـػ؛ َ یا َاؿػات آب اف ػویای عاؿد .پل اف َؿَػ آب تً التَاػ َ امتفاػي اف آن ،ی ا تً
مض ی

ف ینت تافگـػاوؼي میىُػ (تً مىاتؽ آب ػاعلی َ ػؿ یا) َ یا ػؿ اعتیاؿ ما یـ التَاػٌا لـاؿ می گیـػ

(ٍاػؿات) .ؾالَي تـایهٌ ،ىگاش امتفاػي َ یا صمل َ ومل ،تً ؾلت ويت َ یا فـآیىؼ تثغیـ َ یا تثغیـ َ
تؿـق ،ممؼاؿی اف آب ٌؼؿ میؿَػ.
الفش امت لثل اف پـػاعته تً صنابٌای مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی -التَاػی تـای آب ،اتتؼا
تً اوُاؼ رـ یاوات ػؿ ا یه وُؼ صناتؼاؿی پـػاعتً ىُػ:
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 -۱-۱-۳اوُاع جشیبنٌب
اف آن را کً م ینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی – التَاػی تـای آب ،تیان کىىؼي احااـات متماتاال مىاااتؽ آتای
تیه التَاػ َ مض ی ف ینت امت ،چٍاؿ وُؼ رـ یان ؿا تً ىـس ؽیل تیان می کىؼ:
الف -رـ یانٌای ػؿَن مضی

ف ینت کً ىامل رـ یانٌای طثیؿی ػؿ میان آبٌای مطضی (ؿَػٌا،

ػؿ ی اچًٌا ،یغ ا ٌا َ  ، )...آبٌای ف یـفمیىی (چاي ٌا َ لىات َ  َ )...آب عاک می تاىؼ.
ب -رـ یانٌا اف مضی

ف ینت تً التَاػ کً ىامل تـػاىت آب اف مضی

ف ینت تُم

َاصؼٌای

التَاػی تـای فؿالیتٌای تُلیؼی َ مَـب می تاىؼ  .آب ،اف مینتآ مىاتؽ آب ػؿَن مـفی
کً ىامل آب مطضی ،آب ف یـفمیىی َ آب عاک می تاىؼ  ،تـػاىت می ىُػ .تـػاىت اف ػؿ یا
تا ٌؼب عىک مافی َ یا تـای ىیـ یه کـػن آب ٍُؿت میگیـػ  .ؾـضً کىىؼي ایه رـ یانٌا،
مض ی

ف ی نت َ مَـب کىىؼي آن ،التَاػ میتاىؼ  .تً طُؿ عاً ،ؾُامل التَاػی منلُ

ایه تـػاىت َ امتغـاد می تاىىؼ.
د -رـ یانٌا ػؿَن التَاػ کً ىامل ومل َ اوتما آب تیه َاصؼٌای التَاػ ی می تاىؼ .مثؼأ َ
ممَؼ ایه رـ یاوات مىطثك تا رؼاَ ؾـضً َ مَـب پُلی ػؿ  SNAامت ،ػؿَالؽَ ،اصؼی
کً آب ؿا فـاٌآ می مافػ تؤمیه کىىؼي تاىؼ َ َاصؼی کً آن ؿا ػؿ یافت می کىؼ ،مَـب کىىؼي
مضنُب ىُػ.
ػ -رـ یانٌا اف التَاػ تً مضی

ف ینت کً ىامل تغلیً آب تُم

ؿىتً فؿالیتٌای التَاػی تً

ػؿَن مضی

ف ینت می تاىؼ  .ػؿ اٍطالس صناتؼاؿی ػؿ رؼَ ؾـضً ،رـ یانٌا اف التَاػ تً

ػؿَن مضی

ف ینت تٍُ یف ىؼياوؼٌ .ـ

ف ینت تً ؾىُان ؾـضً یک َاصؼ التَاػی تً مضی

َؿَػی ،میقان آب تُلیؼ یا ایزاػ ىؼي تُم

یک َاصؼ التَاػی َ تغلیً تً ػاعل مضی

ف ینت ؿا ويان میػٌؼ.

 -۲-۱-۳اوُاع دسبةٌب
مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی -التَاػی تـای آب تاً ػوثااا اوااؼافيگیـی مینااتمی رـ یاان َ مُرااُػی
آبٌای مطضی َ فیـ فمیىی َ  ...تـ صنة اؿلاش پُلی َ فیق ی کی امت .تىاتـایه ،ایه می نتآ ،صنابٌای
مـتث تا عُػ ؿا ػؿ لالة ٌفت رؼَ اف فَایای مغتلف مُؿػ اؿف ی اتی َ تضلیل لـاؿ می ػٌؼ.
الف) دسبة عشضً َ مصشف فیضیکی :۹ایه صناب ىامل رؼاَ ؾـضً َ مَـب فیقیکی
میتاىؼ .رؼاَ ؾـضً َ مَـب فیق ی کی  ،رـ ی ان آب ؿا تـ صنة َاصؼٌای فیق یکی ،ػؿ
تیه تغوٌای مغتلف التَاػ َ تیه مضی

ف ینت َ التَاػ تٍُ یف می ومایؼ .ایه

صناب ٌا ،رـ یان آب ؿا اف تـػاىت اَلیً آن اف مضی

ف ینت تُم

التَاػ ،ؽع یـي َ
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۲۴

هحاسبه حساب آب در سیستن حسابداری ز یست هحیطی -اقتصادی (هحاسبه جداول عرضه و هصرف فیس یکی آب)

ؾـضً َ مَـب آن ػؿَن التَاػ تا تغلیً وٍایی آن ػؿَن مضی

ف ینت كً ػؿ ٌمً مُاؿػ

تـ صنة كمیت تیان ىُػ ،ػوثا می كىؼ.
ىکل  ۲-۳رـ یاوات مُرُػ ػؿ صناب ؾـضً َ مَـب فیق یکی ؿا تً طُؿ تفَیلی تـ ويان می ػٌؼ .ػؿ
َالؽ ایه ىکل مثىایی تـ امتغـاد رؼاَ ؾـضااً َ مَااـب تااً ىااماؿ میآیااؼ َ مااً وااُؼ رـ یاان اف مضای
ف ینت تً التَاػ ،ػؿ ت یه َاصؼٌای التَاػی َ اف التَاػ تً مضی ف ینت ؿا تً َضُس ومای و می ػٌؼ.
رـیاوات اف مضی فینت تً التَاػ (ع ومطً چیه) اف طـیك میتآ مىاتؽ آب ػؿَن مـفی ػؿ اعتیاااؿ
عاوُاؿٌا َ ؿىتً فؿالیت ٌای مغتلف التَاػی َ تً َیژي ػؿ اعتیاؿ فؿالیت ٌای کؼ  ۳۶لـاؿ میػٌؼ.
رـیاوات ػؿ ػؿَن التَاػ (ع ٍاب) ویق ،رـیاوات َؿَػی َ عـَری متفاَتی ػاؿػ .آب َاؿػ ىؼي ػؿ
اعتیاااؿ ؿىااتً فؿالیت ٌااایی تااا کااؼ  ۳۶لااـاؿ میگیااـػ .آب اف طـیااك ایااه ؿىااتً فؿالیاات ػؿ اعتیاااؿ ٍااىایؽ،
عاوُاؿٌا لـاؿ گـفتً ،لنمی اف آن ٍاااػؿ می ىااُػ َ ماااتمی آن تااً ىااثکً فاضااالب (ؿىااتً فؿالیاات کااؼ )۳۷
تـمیگـػػ .رـیان آب اف ایه طـیك تیه عاوُاؿٌا َ ٍىایؽ ویق رـیان ػاؿػ.
رـیاوات اف التَاػ تً مضی فینت (ع تیـي) می تُاوؼ اف طـیك عاوُاؿٌا تً مضاای فیناات تـگااـػػ.
ٌم ىیه ،ؿىتً فؿالیت ٌای  ISIC ۳۶ َ ۳۷ویق پل اف امتفاػي آب ؿا تً مضی فینت میفـمتىؼ.

ضکل  :۲-۳رـ یانٌای مُرُػ ػؿ صناب مَـب َ ؾـضً فیق یکی

تا تُرً تً ٌؼب اٍلی طـس َ تمـکق آن تـ ؿَی رؼاَ ؾـضً َ مَـب فیقیکی آب  ،ایه مثاصج تً
ىکل تفَیلیتـ ػؿ تىؼ  ۲-۳تُضیش ػاػي عُاٌؼ ىؼ.
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ة) دسبة اوتطبس آالیىذيٌب۲؛ ایه صناب آلُػگی اضافً ىؼي تـ آب ػؿ فـایىؼ ؾـضً َ مَـب
ؿا ويان می ػٌؼ  .تً ؾثاؿتی صناب اوتياؿ آالیىؼيٌا ،وياوگـ آلُػگی اضافً ىؼي تً آب ػؿ
ػَؿي مـرؽ تـ صنة اؿلاش فیق یکی وػیـ ک یلُگـش ،ته َ  ...امت .ایه صناب ،ممؼاؿ
آالی ىؼيٌای اضافً ىؼي تً پناب ؿا ػؿ وت یزً مَـب آب ،فؿالیتٌای تُل یؼی َ ٍىؿتی َ
ٌم ىیه ،رـ یان آالی ىؼيٌا تً ممت مىاتؽ آب ؿا تً ٍُؿت منتمیآ َ غیـ منتمیآ ويان
می ػٌؼ.
صناب اوتياؿ آال یىؼيٌا ،یک اتقاؿ کاؿامؼ تـای طـاصی میامتٌای ف ینت مضیطی ماوىؼ لُاو یه
رؼیؼ تً مىػُؿ کىتـ اوتياؿ آالیىؼي ٌا تلمی می ىُػ ،کً مُاؿػ ف یـ ؿا تضت پُىو لـاؿ میػٌؼ:
 آالی ىؼيٌای افقَػي ىؼي تً پناب َ آالیىؼيٌای رمؽآَؿی ىؼي اف طـ یك ىثکً فاضالب آالی ىؼيٌای اضافً ىؼي تً پناب کً تً ٍُؿت منتمیآ َاؿػ مىاتؽ آب می ىُوؼ. اوتياؿ آالیىؼيٌا اف طـ ی ك ؿَاوآبٌای ىٍـی َ آبٌای تـگيتی کياَؿفی(.اوُاؼ مغتلفی افآالی ىؼيٌا اف طـ یك میالبٌا َ یا ؿَاوآب ٌا َ یا فم یهٌای کياَؿفی اوتما میی اتىؼ).
رؼَ

 ۹-۳تً تـؿمی صناب اوتياؿ آالیىؼيٌا می پـػافػ .تً طُؿ کلی ،ایه صناب آلُػگی ٌای

افقَػي ىؼي تً آب ؿا تـ اماك طثمً تىؼیٌای ميغٌ ػؿ ػَ صُفي اوؼافيگیـی می کىؼ:
الف ) آلُػگی ٌای منتمیآ اضافًىؼي تً آب (آبٌای ػاعلی ،ػؿ یا َ ) ...
ب) آلُػگی ٌای اضافًىؼي ػؿوتیزً فاضالبٌای ىٍـی
ا گـ آالی ىؼيٌا اف یک مضل رغـافیایی مؿ یه َ لاتل تيغیٌ َاؿػ مىاتؽ آب ىُوؼ ،تً آوٍا مىاتؽ آالیىؼي
ومطًای گفتً می ىُػ .عـَری تَفیًعاوًٌای فاضالب ،ویـَگايٌای تـق َ یا پناب مایـ مـاکق ٍىؿتی اف
ایه وُؼ ٌنتىؼ .ػؿ تنیاؿی اف مُاؿػ آالیىؼيٌا اف طـق مغتلف َ اف وماب مغتلف َ تً ٍُؿت گنتـػي َاؿػ
مىاتؽ آب می ىُوؼ کً تيغیٌ ػلیك چگُوگی َ مضل َؿَػ آالیىؼي تً مىثؽ آب ميکل می تاىؼ کً تً آن
مىاتؽ غیـ ومطًای آال یىؼي گُ یىؼ.
آلُػگی ٌای واىی اف اؿاضی کياَؿفی َ یا ؿَاواب یا آب ٌای مطضی ىٍـٌا اف وُؼ آالیىؼيٌای
غیـ ومطًای ٌنتىؼ .اوؼافيگیـی َ تـؿمی آلُػگی اوتياؿ یافتً اف طـ یك مىاتؽ ومطً ای آمانتـ امت  ،ف یـا
مضل ػلیك اوتياؿ ایه وُؼ اف آالی ىؼيٌا تً ممت مىاتؽ آب کامالً ميغٌ می تاىؼ .اف مُی ػیگـ ،ىىامایی
َاصؼ التَاػی منلُ َؿَػ ایه آلُػگی َ ٌم ىیه اوؼافيگیـی ممؼاؿ ػلیك آالیىؼي مُؿػ تـؿمی تً ممت
مىاتؽ آب ماػيتـ میتاىؼ  .ممؼاؿ آال یىؼيٌای َاؿػ ىؼي تً مىاتؽ آب اف طـ یك مىاتؽ غیـومطً ای آلُػگی ،تً
ٍُؿت منتمیآ لاتل اوؼافي گیـی وینت َ تایؼ اف طـ یك مؼ  ٌایی کً ؾُامل مغتلف ماوىؼ ماعتمان،
عاک ،مىطمً َ ىـای

اللیمی َ ٌم ىیه ممؼاؿ آالیىؼيای کً تً ػاعل مفـيٌای آب ف یـفمیىی َاؿػ می ىُػ

ؿا ویق ػؿ تـ میگیـػ ،تغمیه فػي ىُػ .تؼلیل طثیؿت عاً ایه ػمتً اف مىاتؽ آلُػگی ،تغَ یٌ اوتياؿ
آلُػگی غی ـومطًای تً ی ک َاصؼ ميغٌ التَاػی ػىُاؿ امت.
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۲۶

 ۹-۳وياوگـ صناب آالیىؼيٌا ػؿ صناب آب میتاىؼ .ایه رؼَ

رؼَ

تی اوگـ ػَ وُؼ اوتياؿ

آالی ىؼيٌا تً ٍُ ؿت عالٌ َ واعالٌ امت .اوتياؿ آال یىؼيٌا تً ٍُؿت واعالٌ واىی اف اوتياؿ منتمیآ
آوٍا (تؼَن تَفیً یا پل اف تَفیً َ تافگيت آن تً مىاتؽ آب ػاعلی یا تً ػؿ یا) ػؿ مضل ی ا مینتآ
فاضالب َ یا اف ٌـػَ مىثؽ می تاىؼ  .اوتياؿ عالٌ ویق اف تغَیٌ مزؼػ تً ؿىتً فؿالیت کؼ  ۳۷ ISICتً
ٌمـاي اوتياؿ منتمیآ آالیىؼيٌا ػؿ مضل تؼمت می آیؼ.
جذَل  :۱-۳صناب اوتياؿ آالیىؼيٌا صناب آب
ؿىتً فؿالیتٌای التَاػی تـاماك کؼ ISIC
۳-۹

۴۳-۴۹ َ ۳۳-۵

۳۵

۳۶

۳۷

۹۹-۴۵ َ۳۹َ۳۸

کل

عاوُاؿ

ػویای
عاؿد

کل

.-۹اوتياؿ واعالٌ
(=)۲-۹+۹-۹
۹-۹.اوتياؿ منتمیآ آالیىؼيٌا
ػؿ مضل

(-۹الف-۹+ب=-۹د-۹+ػ)
-۹الف-تؼَن تَفیً
-۹ب -پل اف تَفیً ػؿ مضل
-۹د-اوتياؿ تً مىاتؽ آب.
-۹ػ-اوتياؿ تً ػؿیا

۲-۹اوتياؿ اف طـیك مینتآ
فاضالب
-۲تغَیٌ مزؼػ تـ اماك
ISIC37
-۳اوتياؿ عالٌ()۲+۹-۹

ج) دسبة ٌیجشیذی فعبلیتٌب َ تُلیذات مشتجظ ثب ثخص آة :۳ا یه صناب ػؿ َالؽ تلفیك
صناب ٌای ؾـضً َ مَـب فیق یکی َ پُلی امت .تً ؾثاؿتی ایه صناب اف کىاؿ ٌآ لـاؿ
ػاػن َ تلفیك اؿلاش فیق یکی َ پُلی تٍیً می ىُػ َ تً عُتی تَُ یـی رامؽ اف ومو آب ػؿ
التَاػ ؿا تـ صنة اؿلاش پُلی َ فیق یکی ويان میػٌؼ  .صناب ؾـضً َ مَـب پُلی
افمینتآ صنابٌای ملی تؼمت می آیؼ.
ػؿ تٍیً رؼاَ ؾـضً َ مَـب ٌیثـ یؼی تاینتی مماػیـ فیق ی کی َ پُلی ماعتاؿی مياتً ػاىتً تاىىؼ.
مطـ َ متُنٌای ا یه رؼاَ تً تـتیة وياوؼٌىؼي کاال َ عؼمات تـ صنة طثمًتىؼی مضَُالت مضُؿی
مضَُالت ( َ ) CPC4ؿىتً فؿال یتٌای مغتلف تـ صنة طثمًتىؼی  ISICمیتاىؼ.
طثمًتىؼی مضُؿی مضَُالت َ طثمًتىؼی امتاوؼاؿػ تیهالمللی تمامی ؿىتً فؿالیتٌای التَاػی ٌـ
ػَ طثمًتىؼیٌایی تـای مماٍؼ ؾاش ٌنتىؼ کً  ISICرىثً فؿالیتی ایه ػَ طثمًتىؼی َاتنتً تً یکؼیگـ
مافمان ملل ؿا ويان می ػٌؼ  .ػؿ َالؽ ٌـ فیـ طثمً اف  CPCىامل کاالٌا یا عؼماتی امت کً تً طُؿ ؾمؼي
ػؿ یک یا چىؼ طثمً مؿیه اف  ISICتُلیؼ می ىُػ  .مضَُالت مـتث

تا آب تً ٍُؿت ف یـ طثمًتىؼی

می ىُػ:
Hybrid Account For Supply and Use Of Water
Central Product Classification
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 آب طثیؿی (ۺۺ) CPC ۹۸؛ كً متىاغـ تا متاوؼي ؿىتً فؿالیت رمؽ آَؿی ،تَفیً َ تامیه آبامت .ػؿ رؼاَ ؾـضً َ مَـب پُلی ،اؿفه مثاػلً آب طثیؿی ؿا ت یه َاصؼٌای التَاػی
(ؾمؼتا َ مایـ َاصؼٌای التَاػی وػیـكياَؿفیٍ ،ىایؽ ،عاوُاؿٌا َ ،مایـ) ويان می ػٌؼ َ تا
 ISIC۳۷مـتث امت.
فاضالب ،تَفیً فاضالب َ عؼمات تمیق كـػن مغافن ( )CPC ۹۴۹کً ىامل ػَ گـَيفاضالب َ تَفیً ( َ )CPC ۹۴۹عؼمات تغل یً َ تمیق کـػن مغافن ( )CPC ۹۴۹۲ایه
عؼمات ؾمؼتاً تا ( ) ISIC ۳۷مـتث امت.
تنتً تً ػمتـمی ػاػيٌا ػؿ ایه صُفي ،ػیگـ مضَُالت مـتث

تا آب ؿا می تُان تً ٍـاصت

ىىامایی َ مُؿػ تـؿمی لـاؿ ػاػ:
عؼمات وگٍؼاؿی َ اػاؿي ىثکًٌای آتیاؿی (تغيی اف ۺ ) CPC ۸۶۹۹کً متاوؼي ؿىتً فؿالیتپيتیثاوی تُلیؼ مضَُالت کياَؿفی (۹ۺ )ISICامت.
عؼمات اػاؿی َ مؼیـ یتی مـتث تا آب  CPC ۹۹۹۲۳کً تغيی اف متاوؼي ؿىتً فؿالیت ػاؿایکؼ  ISIC۸۴۹۲کً ػؿ تـگیـوؼي تىػیآ فؿالیتٌای تامیه عؼمات مـالثتٌای تٍؼاىتی،
آمُفىی  ،فـٌىگی َ مایـ عؼمات ارتماؾی میتاىؼ.
عؼمات آلُػگی فػایی آبٌای مطضی َ فیـفمیىی  َ CPC ۹۴۴۹۲تغيی اف  CPC ۹۴۴۹۳کًتغيی اف متاوؼي ؿىتً فؿالیت تَفیً َ مایـ عؼمات مؼیـ ی ت پنماوؼ تُػي کً تا ISIC ۳۹
مـتث امت.
ج -۱-جذَل عشضً ٌیجشیذی:5
رؼَ  ۲-۳تی اوگـ رؼَ ؾـضً امتاوؼاؿػ ٌیثـ یؼی امت کً اف مً تغو تيکیل ىؼي امت:
 رؼَ ؾـضً پُلی؛ ایه لنمت اف رؼَ  ،اف َاصؼٌای پااُلی ػؿ ؿاتطااً تااا مضَااُالت ويااات
گـفتً امت کً مطاتك تـ  SNAمی تاىؼ َ مضَُالت ػؿ ؿػیف َ تُلیؼ کىىؼگان آوٍا ػؿ متُن
لـاؿ ػاؿػ.
 رؼَ ؾـضً فیق یکی آب؛ ایه لنمت ىامل اطالؾاتی اف صزآ آب ؾـضً ىااؼي ػؿ َاصااؼٌای
التَاػی َ تافگيت تً مض ی ف ی نت می تاىااؼ کااً تیا اوگـ رااؼَ ؾـضااً فیق یکای تااُػي َ ػؿ
اػامً تیيتـ تً آن پـػاعتً عُاٌؼ ىؼ.
 مزمُؼ اوتياؿ آالی ىؼيٌا ػؿ َاصؼٌای فیق یکی :آالیىؼيٌای واعالٌ کً ػؿ ایاه رااؼَ تُما
ٍااىایؿی کااً آوااـا تُلیاؼ مای کىااؼ ،ويااان ػاػي ىااؼياوؼ ،تیااوگـ صنااابٌای اوتياااؿ آالیىااؼيٌا
می تاىؼ.

Hybrid Supply Table
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۲۸

ٌمان طُؿ کً مالصػً می ىُػ متُنٌای رؼَ  ۲-۳ویق ومایاوگـ متاوؼي تً لیمتٌای پایً تُم ؿىتً
فؿالیتٌای طثمًتىؼی ىؼي تـ اماك ونغً چٍاؿش َ َ ISICاؿػات َ ػیگـ مُاؿػی کً تـای تؼمت آَؿػن
کل ؾـضً تً لیمت عـ یؼاؿ الفش امت تً ؾىُان مخا  :مال یاتٌا َ ی اؿاوً مضَُالت ،مثاػلً َ صمل َ ومل
وٍایی (ىامل مثاػلً وٍایی تً اضافً ٌـگُوً ٌق یىً ومل َ اوتما کً تـای ؿم یؼن تً ػمت عـ یؼاؿ پـػاعت
می ىُػ).
صزآ َمیؿی اف ؾـضً آب طثیؿی َ عؼمات فاضالب متؿلك تً متُنٌای مـتث تا  ISICکؼٌای ۳۶
َ  ۳۷میتاىؼ ،ف یـا فؿالیت اٍلی ا یه ػَ گـَي تً تـتیة؛ تُفیؽ آب َ عؼمات فاضالب می تاىؼ.
جذَل  :۲-۳ؾـضً ٌیثـ یؼی ػؿ صناب آب
ؿىتً فؿالیتٌای التَاػی

مالیات

کل
۳-۹

َ ۳۳-۵

۳۵

۴۳-۴۹

۳۶

۳۷

۳۹ َ ۳۸

متاوؼي

َ ۹۹-۴۵

تً لیمت
پایً

َاؿػات

مىٍای
یاؿاوً تـ
مضَُالت

مثاػلً َ

کل ؾـضً

صمل َ ومل

تً لیمت

وٍایی

عـیؼاؿ

 .-۹كل متاوؼي َ
ؾـضً (تً میلیاؿػ اف

َاصؼ اؿفی)

-۹-۹آب طثیؿی
-۲-۹عؼمات
فاضالب

-۲کل ؾـضً

آب(میلیُن متـ
مکؿة)
-۹-۲ؾـضً آب تً
ػیگـ َاصؼٌای

التَاػی
-۹-۹-۲پناب تً
فاضالب
 ۲-۲کل آب تـگيتی
-۳مزمُؼ اوتياؿ
اکنیژن

ىیمیایی(واعالٌ)

ج -۲-جذَل مصشف ٌیجشیذی:6
رؼَ  ۳-۳مَـب ٌیثـ یؼی ؿا ويان می ػٌؼ کً اف ػَلنمت تيکیل ىؼي امت:
 رؼَ مَـب پُلی؛ ایه رؼَ اطالؾات مَـب آب ػؿ َاصؼٌای تُلیؼی کً تً طُؿ َ یژي
مضَُالت مـتث

تا آب ؿا تُلیؼ میکىىؼ ؿا فـاٌآ میکىؼ ،رؼَ مَـب پُلی مضَُالت ؿا

ػؿ ؿػیفٌا َ ؿىتً فؿالیتٌا ؿا ػؿ متُن ويان می ػٌؼ.

Hybrid Use Table
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 رؼَ مَـب فیق یکی ؛ ایه رؼَ ىامل اطالؾات اصزاش آب تـػاىت ىؼي اف مضی

ف ینت

َ ػؿ یافت ىؼي اف ػیگـ َاصؼٌای التَاػی میتاىؼ  .ػؿ اػامً تضج ،ایه رؼَ تً ٍُؿت
مزقا تـؿمی عُاٌؼ ىؼ.
مَـب مضَُالت ػؿ ؿػیفٌای ميغٌ ،ػؿ رؼَ  ۳-۳تُم

متُنٌا تً ٍُؿت مَـب َامطً

ؿىتً فؿالیتٌای التَاػی ،مَـب وٍایی عاوُاؿ َ ػَلت ،تيکیل مـمایً َ ٍاػؿات َ ػؿ وٍایت مَـب
کل تً لیمت عـ یؼاؿ مؿـفی ىؼياوؼ.
جذَل  :۳-۳مَـب ٌیثـ یؼی ػؿ صناب آب
مَـب َامطً ؿىتً فؿالیتٌای التَاػی
۳-۹

َ ۳۳-۵
۴۳-۴۹

۳۵

۳۶

۳۷

۳۹ َ ۳۸
َ ۹۹-۴۵

مَـب وٍایی َالؿی
کل

عاوُاؿ

ػَلت

کل

تيکیل
مـمایً

مزمُؼ آب
ٍاػؿات

مَـب ىؼي تً
لیمت عـیؼاؿ

-۹متُم کل
مَـب(تً

میلیلـػ اف َاصؼ

اؿفی)
 ۹-۹آب
طثیؿی
 ۲-۹عؼمات
فاضالب

-۳مزمُؼ آب

مَـب

ىؼي(میلیُن

متـ مکؿة)

 ۹-۳کل آب
تـػاىت ىؼي
۹-۹-۳
تـػاىت ىؼي

تـای مَـب
ىغَی

 ۲-۳مَـب اف

آب ػؿیافتی اف

ػیگـ َاصؼٌای

التَاػی

د) دسبة داساییٌبی آثی :۷ایه صناب ؽعیـي مىاتؽ آتی مُرُػ َ تغییـات آن طی ػَؿي فماوی مُؿػ
تـؿمی ،اوؼافيگیـی میکىؼ .مىاتؽ آتی ىامل مًطثمً اٍلی تً ىـس ف یـ میتاىؼ:
 )۹آبٌای مطضی( ۸ػؿ ی اچًٌا ،مىاتؽ آتی مَىُؾی ،ؿَػعاوً ٌا َ یغ ا ٌای طثیؿی ،تـب َ یظ)
کً ىامل تمامی آب ٌایی امت کً ػؿ مطش فمیه رـیان ػاؿوؼ َ یا ؽعیـي ىؼي اوؼ ،میتاىؼ.
 )۲آبٌای ف یـفمیىی۹؛ ىامل آبٌایی امت کً اف الیً ٌای فیـیه فمیه رمؽآَؿی میىُوؼ.
Water Asset Account
Surface water
Groundwater

7
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ۺ۳

 )۳آبعاکۺ۹؛ ىامل ؿطُتت مُرُػ ػؿ عا ک امت کً اف طـیك تثغیـ َ تؿـق تً اتمنفـ تاف میگـػػ.
ػؿ َالؽ ،آب عاک اضافً آب تاؿىی امت کً تُم

مضَُ امتفاػي ويؼي امت َ تً ؾىُان یک رـیان

تـگيتی تً مضی فینت ػؿ مینتآ صناتؼاؿی فینت مضیطی – التَاػی تـای آب حثت میگـػػ.
رؼَ  ۴-۳صناب ػاؿایی مىاتؽ آتی ؿا ػؿ مً تغو اؿائً میکىؼ:
 مُرُػی اتتؼا َ اوتٍای ػَؿي
 افقایو ػؿ مُرُػی مىاتؽ؛ ىامل فؿالیت ٌای اوناوی (تـگيت آب اف طـیك فؿالیت ٌای اوناااوی
تً مضی فینت) َ ػالیل طثیؿی اف رملً رـیاوات َؿَػی َ تاؿوؼگیٌا می ىُػ.
 کاٌو ػؿ مُرُػی مىاتؽ؛ ىااامل فؿالیت ٌااای اوناااوی (تـػاىاات آب اف مضاای فیناات) َ ػالیاال
طثیؿی اف رملً تثغیـ َ تؿـق میىُػ.
رؼَ  ۴-۳مىاتؽ آتی ؿا ػؿ متُن عُػ مؿـفی می کىؼ َ ػؿ ؿػیف ٌا میقان مُرُػی ػؿ اتتؼا َ اوتٍااای
ػَؿي َ تغییـات ػؿ مىاتؽ آتی کً واىی اف فؿالیت ٌای اوناوی َ طثیؿی امت ؿا ويان میػٌؼ.
جذَل  :۴-۳صناب ػاؿاییٌا ػؿ صناب آب
مىاتؽ آب مطضی
مغقن مَىُؾی

ؿَػعاوً

آب فیـ فمیىی

آب عاک

کل

-۹مُرُػی اتتؼای ػَؿي
افقایو ػؿ مُرُػی
-۲آب تـگيتی
-۳تاؿوؼگی
-۴رـیاوات َؿَػی
 ۹-۴اف مىاطك تاالػمت
 ۲-۴اف ػیگـ مىاتؽ
مُرُػ ػؿ مىطمً
کاٌو ػؿ مُرُػی
-۵تـػاىت
-۶تثغیـ َ تؿـق َالؿی
 -۷رـیاوات عـَری
 ۹-۷تً مىطمً پاییه
ػمت
 ۲-۷رـیان تً ػؿیا
 ۳-۷رـیان تً ػیگـ
مىاتؽ مُرُػ ػؿ مىطمً
 -۸تغییـات ػیگـ ػؿ
ؽعیـي
 -۹مُرُػی پایان ػَؿي

ي) دسبة کیفیت آةَ :ضؿیت کیفی َ تـکیثات ؽعیـيٌای آتی ؿا ػؿ اتتااؼا َ اوتٍااای ػَؿي تـؿمای
می کىؼ .طثمًتىؼی ىاعٌٌای کیفی آب ىامل مُاػ الی َ اکنیؼٌا ،ویتااـات ،می کـَاَؿگاویقشٌااا َ ...
میتاىؼ.
Soil water
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تا تُرً تً ىاعٌٌای تـکیثی مؿـفی ىؼي تـ اماك تـکیة ىاعٌٌای رااؼَ پاااییه ،مای تااُان َضااؿیت
کیفی مىاتؽ آتی ؿا ػؿ طُ فمان مُؿػتـؿمی َ اؿفیاتی لـاؿ ػاػ .رؼَ  ۵-۳صناب کیفیاات ؿا ػؿ صناااب
آب تً ػؿمتی ومایو میػٌؼ.
جذَل  :۵-۳صناب کیفیت ػؿ صناب آب
طثمًتىؼی کیفیت
کیفیت ۹

کیفیت ۲

......

کیفیت n

کل

مُرُػی اتتؼای ػَؿي
تغییـات ػؿ مُرُػی
مُرُػی پایان ػَؿي

تا تُرً تً ىاعٌٌای تـکیثی مؿـفی ىؼي تـ اماك تـکیة ىاعٌٌای تاال ،می تُان َضااؿیت کیفای
مىاتؽ آتی ؿا ػؿ طُ فمان مُؿػ تـؿمی َ اؿفیاتی لـاؿ ػاػ.
ٌمان طُؿ کً پیيتـ تً آن اىاؿي ىؼ ،ػؿ ایه پژٌَو تا تُرً تً مضؼَػیت ٌای مُرُػ َ گنتـػگی صزآ
کاؿ تىٍا تً مضامثً رؼاَ ؾـضً َ مَـب فیقیکی پـػاعتً ىؼي امت َ تاله میىُػ تااا ػؿ پژٌَوٌااای
تؿؼی تً مضامثً ػیگـ رؼاَ پـػاعتً ىُػ.

 -۲-۳دسبة مصشف َ عشضً فیضیکی
ایه صناب تؿامالت تیه التَاػ َ مضی ف ینت ػؿ تغو آب ؿا تـ صنة مماااػ یـ فیق یکای ػؿ لالااة
رؼاَ ؾـضً َ مَـب تـؿمی می کىؼ .تٍیً ی رؼاَ ؾـضً َ مَـب ف یق یکی ىـای ؿا تـای تـؿمی مُاؿػ
ف یـ فـاٌآ می کىؼ:
 -۹اؿف یاتی َ وػاؿت تـ فياؿ َاؿػ ىؼي تـ مىاتؽ آب
 -۲ىىامایی َاصؼٌای التَاػی منلُ تـػاىت آب َ تغلیً آب َ پناب تً مضی ف ی نت
 -۳اؿف ی اتی گق ی ىً ٌای رایگق یه تـای کاٌو فياؿ تـ مىاتؽ آب
صناب ؾـضً َ مَـب فیق یکی ىامل ػَ رؼَ ف یـ امت:

 ۹-۲-۳رؼاَ مَـب َ ؾـضً فیقیکی آب
مَـب کل آب یک َاصؼ التَاػی ،ػؿ وتیزً تـػاىت منتمیآ آب (رـ ی ان اف مضی ف ی نت تااً التَاااػ) َ
آب ػؿ یافتی اف ػ یگـ َاصؼٌای التَاػی (رـ یان ػؿَن التَاااػ) مای تاىااؼ  .تطااُؿ مياااتً ،رااؼَ ؾـضااً اف
طـ یك اػغاش اطالؾات ػؿ مُؿػ ػَ وُؼ رـ یان آب کً اف یک َاصؼ التَاػی ؿا عاؿد می ىُػ ،صاٍاال ىااؼي
امت :یک ممَؼ تـای ػیگـ َاصؼٌای التَاػی (رـ یان ػؿَن التَاػ) َ ممَؼ ػ یگـ تـای مضای ف یناات
(رـ یان اف التَاػ تً ػؿَن مضی

ف ینت) می تاىؼ  .رؼاَ ؾـضً َ مَـب فیق یکای مای تُاوىااؼ ػؿ مااطُس

مغتلفی اف رقئیات ،تنتً تً ػؿ ػمتـك تُػن ػاػي ٌا ،گـػآَؿی ىُوؼ
رؼاَ  ۷-۳ َ ۶-۳مماػیـ ؾـضً َ مَـب فیق یکی تـا ی آب ؿا تـ اماك ؿىتً فؿالیتٌای التَاػی
مطاتك تا طثمًتىؼی امتاوؼاؿػ تیه المللی  ، ISICمَـب عاوُاؿ َ َؿَػ َ عـَد تً ػوی ای عاؿد ،تااا ٌااؼب

۳۲
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مضامثً ممؼاؿ َ اؿفه آب تٍـيتـػاؿی ىؼي اف طثیؿت َ تُفیاؽ آن َ ٌم ىایه مضامااثً ممااؼاؿ َ اؿفه آب
مَـب ىؼي ػؿ میان فؿال یتٌای التَاػی َ عاوُاؿٌا ؿا ،ويان می ػٌؼ  .ػؿ مُؿػ ؿىااتً فؿالیتٌااای مااُؿػ
تـؿمی تا ینتی مُاؿػ ف یـ ؿا ػؿ وػـ گـفت:
مماػیـ فیاػی اف آب تـػاىت ىؼي اف مىاتؽ آب ػؿَن مااـفی یاا ػاعلای تااـای فؿال یتٌااای ISIC ۳-۹
می تاىؼ .ایه منللً کً تيغیٌ ػاػي ىُػ ،آیا ایه تـػاىت اف آبٌای ف یـفمی ىی تُػي ی ا اف آبٌای مطضی
َ یا آب عاک تنی اؿ مٍآ می تاىااؼ  .ػؿ مااُؿػ فؿالیتٌااای ISIC ۹۹-۴۵ َ ۳۹ َ ۳۸ َ ۴۳-۴۹ َ ۳۳-۵
ویق تایؼ گفت ،آب تً ٍُؿت منتمیآ اف مىاتؽ آب ػؿَن مـفی َ یا تی يتـ مُالؽ اف ىثکًٌای آب تـػاىاات
می ىُػ .ایه تغو اف فؿالیتٌا ،مياؿکت کىىؼگان مٍآ ػؿ اوتياؿ آب ٌنتىؼ.
ػؿ کؼ  ISIC ۳۵ویق اف اوـژی آب تـای صـکت تُؿتیهٌا َ یا عىک مافی ػمتگاي ٌا امتفاػي می ىااُػ.
ػؿ َالؽ ویـَگايٌای آتی تً مماػیـ فیااػی آب اصت یااد ػاؿوااؼ صتای اگااـ تااؼَن ٌی گُوااً مَااـفی مزااؼػ تااً
ؿَػعاوً ٌا تافگـػػ .ایه صزآ تاال اف آب ػؿ عىک کـػن ژوـاتُؿٌای ٌنتًای تً کاؿ می ؿَػ .فؿالیتٌای کؼ
 ۳۶تً ٍُؿت تالمُي ػؿ تَفیً َ ؾـضً آب تً عاوُاؿٌا َ ؿىتً فؿالیتٌا ومو ؾمؼيای ؿا ا یفا می کىؼ.
فؿالیتٌااای گااـَي  ISIC۳۷ویااق اغلااة تااا گااـَي  ISIC۳۶پیُمااتگی ػاؿػ .ػؿ َالااؽ ایااه ػمااتً اف
فؿالیتٌای فاضالب ىٍـی ؿا اف طـ یك ىثکًٌای فاضالب رمؽ آَؿی می کىىؼ تا لثاال اف ا یاه کااً تااً مضای
ف ینت تافگـػػ تَف یً َ تٍنافی ىُػ.
ػؿ ؿاتطً تا عاوُاؿٌا ویق تا یؼ تً ا یه وکتً اىاؿي کـػ کً آوٍا آب ؿا اف عؼماتی کً اف طـ یك کؼ  ۳۶اؿائً
می گـػػ ،ػؿ یافت می کىىؼ َ اف طـ یك عؼمات گـَي  ۳۷تً ىثکً فاضالب ىٍـی تضُ یل می ػٌىؼ.
الف)جذَل مصشف فیضیکی آة:
رؼَ ( )۶-۳تـػاىت آب تـ اماك ٌؼب (تـػاىت تـای مَـب ىغَی َ تُفیؽ ) َ وُؼ مىثؽ (تـػاىاات
ا ف مىاتؽ آب ػؿَن مـفی (آب مطضی ،آب ف یـفمیىی َ آب عاک) َ مایـ مىاتؽ (ىامل آب ػؿ ی ا َ تاااؿه)
ؿا تیان می کىؼ.
ٌمان طُؿ کً لثال تً آن اىاؿي ىؼ ،تـػاىاات اف مىاااتؽ آب ىااامل تـػاىاات اف مىاااتؽ ػؿَن مااـفی َ آب
ػؿ ی ا َ آتی كً منتمیما اف رمؽ آَؿ ی تاؿهٌا تـای امتفاػي تُلیؼ َ مَـب فؿالیتٌا ،مای تاىااؼ  .مىػااُؿ اف
تـػاىت آب تـای مَاؿب ىغَی آتی امت کً ػؿ ٌمان ؿىتً فؿالیت مَـب مای ىااُػ َ یا ا ممکااه اماات
ٌمان آب تـػاىتی تـای َاصؼٌای ػ یگـ تُفیؽ ىُػ.
مىػُؿ اف تـػاىت آب اف عا ک ىامل مَـب آب ػؿ فؿالیت کياَؿفی (تغؾیً ىؼي اف تاؿان) می تاىااؼ
کً تً ؾىُان تاؿه تـ ؿَی فمیهٌای کياَؿفی مضامثً می ىُػ َ مَااـب آب ػؿ یا افتی اف ػیگااـ َاصااؼٌای
التَاػی ػؿ ػؿَن التَاػ تً میقان آتی کً تُم َاصؼ التَاػی ػیگـ تااً یاک ٍااىؿت ،عاااوُاؿ یاا ػویاای
عاؿد تضُ یل ػاػي می ىُػ ،اىاؿي ػاؿػٌ .م ىیه ،مزمُؼ مَـب آب یک ؿىتً فؿالیات ٍااىؿتی (ؿػیاف ۳
ػؿ رؼَ  ) ۶-۳تً ٍُؿت مزمُؼ م یقان آب منتمیماً تـػاىت ىؼي (ؿػیف  ۹ػؿ رؼَ  َ )۶-۳میقان آب
ػؿ ی افتی اف ػیگـ َاصؼٌای التَاػی (ؿػیف  ۲ػؿ رؼَ  ) ۶-۳مضامثً ىؼي امت.
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 :۶-۳رؼَ مَـب فیقیکی (َاصؼٌای فیقیکی)
ؿىتً فؿالیتٌا (اف طـیك طثمًتىؼی )ISIC
۳-۹

۴۳-۳۳،۴۹-۵

۳۵

۳۶

۳۷

۵-۴۵-۳۸،۳۹،۹۹

مزمُؼ

عاوُاؿٌا

تالی
رٍان

مزمُؼ

.۹کل تـػاىت آب:

()۴-۹+۳-۹=۲-۹+۹-۹

 ۹.۹تـػاىت تـای مَـب

ىغَی

 ۲-۹تـػاىت تـای تُفیؽ
اف مضی
فینت

 ۳-۹اف مىاتؽ آب ػؿَن مـفی
 ۹-۳-۹آبٌای مطضی
 ۲-۳-۹آبٌای فیـ فمیىی
 ۳-۳-۹آب عاک
۴-۹مزمُؼ آب ػؿیافتی اف

تاؿه

۵-۹تـػاىت اف ػؿیا
.۲مَـب آب ػؿیافتی اف
ػؿ

ػیگـ َاصؼٌای التَاػی

التَاػ

 ۹-۲آب تاف مَـفی
 ۲-۲پناب فاضالب

 .۳مزمُؼ آب مَـفی(=)۲+۹

رؼَ  ۶-۳تـػاىت آب تـ اماك ٌؼب (تـػاىت تـای مَـب ىغَی َ تُفیؽ ) َ وُؼ مىثااؽ (تـػاىاات اف
مىاتؽ آب ػؿَن مـفی (آب مطضی ،آب ف یـفمیىی َ آب عاک) َ اف ما یـ مىاتؽ (ىامل آب ػؿ ی ا َ تاااؿه)
ؿا تیان می کىؼٌ .ماوطُؿ کً مياٌؼي میىُػ؛ تـػاىت اف مىاتؽ آب،ویق ،ىامل تـػاىت اف مىاتؽ ػؿَن مـفی
َ آب ػؿ ی ا َ آتی كً منتمیما اف رمؽ آَؿی تاؿه ٌا تـای امتفاػي تُلیؼ َ مَـب فؿالیت ٌا تؼماات میآیااؼ،
می تاىؼ.
مىػُؿ اف تـػاىت آب تـای مَاؿب ىغَی آتی امت کً ػؿ ٌمان ؿىتً فؿالیت مَـب میىااُػ َ یااا
ممکه امت ٌمان آب تـػاىتی تـای َاصؼٌای ػیگـ تُفیااؽ ىااُػ .ػؿَالااؽ مىػااُؿ اف تـػاىاات آب اف عاااک
ىامل مَـب آب ػؿ فؿالیت کياَؿفی (تغؾیً ىؼي اف تاؿان) می تاىؼ کً تً ؾىُان تاؿه تـ ؿَی فم یه ٌای
کياَؿفی مضامثً می ىُػ َ مَـب آب ػؿ یافتی اف ػ یگـ َاصؼٌای التَاػی ػؿ ػؿَن التَاػ تً میقان آتی
کً تُم َاصؼ التَاػی ػ یگـ تً ی ک ٍىؿت ،عاوُاؿ ی ا ػو یای عاؿد تضُ یل ػاػي می ىُػ ،اىاؿي ػاؿػ.
ٌم ىیه ،مزمُؼ مَـب آب یک ؿىتً فؿالی ت ٍىؿتی (ؿػیف  ۳ػؿ رؼَ  ) ۶-۳تً ٍُؿت مزمااُؼ
می اقان آب منااتمیماً تـػاىاات ىااؼي (ؿػی اف  ۹ػؿ رااؼَ  َ )۶-۳می اقان آب ػؿ ی اافتی اف ػ یگااـ َاصااؼٌای
التَاػی (ؿػیف  ۲ػؿ رؼَ  ) ۶-۳مضامثً ىؼي امت.
ة) جذَل عشضً فیضیکی آة:
رؼَ  ۷-۳ؾـضً آب ؿا ویق تااـ اماااك ممَااؼ رـ یانٌااای آتای ويااان مایػٌااؼ .مىػااُؿ اف ؾـضااً آب تااً ػیگااـ
َاصؼٌای التَاػی ػؿ ػؿَن التَاػ تً میقان آتی کً تُم یک َاصااؼ التَاااػی تااً ػیگااـی ؾـضااً ىااؼي اماات،
اىاؿي ػاؿػ .مزمُؼ آب ؾـضً ىؼي اف مزمُؼ آب تـگيتی َ ؾـضً تً ػیگـ َاصؼٌای التَاػی تؼمت میآیؼ.
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۳۴

 :۷-۳رؼَ ؾـضً فیقیکی (َاصؼٌای فیقیکی)
ؿىتً فؿالیتٌا (طثمًتىؼی(ISIC
۳-۹

۴۳-۳۳،۴۹-۵

۳۵

۳۶

۳۷

۴۵-۳۸،۳۹،۹۹

کل

عاوُاؿٌا

تالی
رٍان

 .۴ؾـضً آب تً ػیگـ َاصؼٌای

ػؿ التَاػ

التَاػی:

 ۹-۴آب تاف مَـفی
 ۲-۴پناب فاضالب
 .۵مزمُؼ آب تـگيتی

()۲.۵+۹.۵

 ۹-۵مىاتؽ آب ػؿَن مـفی:
تً مضی
فینت

 ۹-۹-۵آتٍای مطضی
 ۲-۹-۵آتٍای فیـ فمیىی
 ۳-۹-۵آب عاک
 ۲-۵ػیگـ مىاتؽ (مخل ػؿیا)

.۶مزمُؼ آب ؾـضً ىؼي(=)۴+۵
.۷مزمُؼ آب فَا ؿفتً (=)۳-۶

تـای ػؿک تٍتـ رؼَ تً تُضیضاتی ػؿ عًَُ الالش مُرُػ ػؿ آن می پـػافیآ:
مىػُؿ اف فاضالب ،آتی امت كً اؿفىی ػؿ آیىؼي وقػیك وؼاؿػ چااُن ٌااؼفی تااـای امااتفاػي یا ا تااً ػوثااا
تُلیؼ آن َرُػ وؼاؿػ تغاطـ كمیت ،كیفی ت یا فمان ایزاػ آن ٌا .فاضالب می تُاوؼ منتم یما تً مضی ف ینت
(کً ػؿ ا یه صالت تً ؾىُان رـ ی ان تافگيتی حثت ىؼي امت) ،تً یک مـکق ی ا َاصؼ تَفی ً (کااؼ  ) ۳۷یاا تااً
ػیگـ ٍىایؽ تـای مَـب ت یيتـ یا مزؼػ (آب تاف مَـفی) تغلیً ىُػ .آب تاف مَـفی،ویق ،فاضالب ؾـضً
ىؼي تً امتفاػي كىىؼي تـای امتفاػي تیيتـ می تاىؼ ،تؼَن ایىكً تَفیً ىُػ.
ٌماوطُؿ کً لثال تیان ىؼ ،ؾمُما آب تیيتـ تُم ؿىتً فؿالیتٌا تا کؼ ) ISIC ۳۶رمؽ آَؿی ،تَفیً
َ تؤمیه آب) ،ؾـضً می ىُػٌ ،ـچىؼ ،آب می تُاوؼ تُم مایـ ٍىایؽ َ عاوُاؿٌا ویق ؾـضااً ىااُػ اف لثیال
آتی کً تُم

ٍىایؽ َ عاوُاؿٌا تـای مَـب تیيتـ ؾـضً ىؼي امت یا ایىکً تااً تزٍیاقات تَاافیً لثاال اف

ایىکً تً مضی ف ینت تغلیً ىُػ ،ؾـضً ىؼي امت .وکتً ای ىزامت کً تااؤمیه آب تُما عاوُاؿٌااا تااًطُؿ
کلی اؿائً ػٌىؼي یک رـ یان ٌؼؿ ؿفت آب ،فاضالب  ،ISIC ۳۷امت.
رمؽ آَؿی آب ٌؼؿ ؿفتً تُم  ISIC ۳۷فاضالب ،تً ؾىُان مَـب آب ٌااؼؿ ؿفتااً تُما ISIC ۳۷
حثت َ تٍیً آب ٌؼؿ ؿفتً تُم ٍىؿت یا عاوُاؿٌا  ،تُلیؼ آب ٌؼؿ ؿفتً ؿا افقایو می ػٌؼ .ػؿ ص یه فـآیىؼ
تُفیؽ آب (تیه یک ومطً اف تـػاىت َ یک ومطً اف مَـب یا تیه وماطی اف مَـب َ مَـب مزؼػ آب)،
ممکه امت کً تا ٌؼؿ ؿفت آب مُارً ىُ یآ ( .تُرً ػاىتً تاىیؼ کً ممکه امت اٍطالس « ٌؼؿ ؿفاات آب»
مؿىای متفاَتی ػؿ فمیىًٌای مغتلف ػاىتً تاىؼ .ػؿ ایهرا ایه اٍطالس اىاؿي تً ٌؼؿ ؿفت آب اف مینااتآ
التَاػی ػاؿػ .تغيی اف ایه اتالب می تُاوؼ ػؿ َالؽ ماوىؼ ی ک مىثؽ صمیمی اف ومطً وػـ مینتآ مىاتؽ آب
ػاعلی تاىؼ تا تافگيت تً مىاتؽ آب ػؿ ػمتـك تـای امتفاػي ػَتاااؿي ،ػؿَالااؽ فماااوی كااً ایاه آب اف مىثااؽ
ػاعلی تً عاؿد اف م ینتآ مىتمل ىُػ تً ؾىُان آب اف ػمت ؿفتً مضامثً می ىُػ).

کل

فصل  .۳روش تحقیق
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چىیه ٌؼؿ ؿفتی ممکه امت تً ؾلت تؿؼاػی ؾُامل وػیـ تثغیـ ػؿ فماوی کً آب اف طـ یك کاوا ٌای تاف
تُفیؽ ىؼي امت ،ويتیٌا مُالؿی کً آب اف لُلً ٌای ػاعل فمیه ويت میکىؼ َ تٍـيتـػاؿی غیـلاوُوی َلتی کااً
آب تطُؿ غیـلاوُوی اف ىثکً تُفیؽ مىتمل میىُػ ،ؿط ػٌؼ.
ؾـضً آب تً ػیگـ َاصؼٌای التَاػی ىامل آب تاف مَـفی َ پناب فاضالب امت کً ؿػیف  ۴اف رااؼَ
 ۷-۳ؿا تً عُػ اعتَاً ػاػياوؼ .مزمُؼ آب تـگيتی ویق ،ىامل مىاتؽ آب ػؿَن مـفی َ مىاتؽ ػیگـی ٌم ُن
ػؿیا میتاىؼ کً ؿػیف  ۵اف رؼَ ؿا تً عُػ اعتَاً ػاػي امت .تىاتـایه اف مزمُؼ ؿػیفٌای  ۵ َ ۴مزمااُؼ
آب مَـفی تؼمت عُاٌؼ آمؼ.
ػؿ رؼَ ؾـضً مزمُؼ آب فَا ؿفتً ویق اؿائً میىُػ کً اف کنـ مزمااُؼ آب ؾـضااً ىااؼي ونااثت تااً آب
مَـب ىؼي تؼمت میآیؼ.

 -۳-۳مىبثع آمبسی
تـای اوزاش مضامثات َ امتغـاد ػاػي ٌای وٍایی مـتُب تً ؾـضً َ مَـب ػؿ ایه طـس ٌا اف مىاتؽ آماؿی
ؽیل تـای ػمتیاتی تً اٌؼاب مُؿػ وػـ امتفاػي ىؼي امت:


اطالؾات صاٍل اف تٍ یً صنابٌای ملی ( ) SNAتـ اماك طثمًتىؼ ی ٌای ونغً چٍاؿش ISIC



وتایذ صاٍل اف ارـای طـس آماؿگیـی اف کاؿگايٌای ٍىؿتی کيُؿ



وتایذ صاٍل اف ارـای طـسٌای آماؿگیـی اف كاؿگايٌای اؿائً ػٌىؼي ی عااؼمات مااـتث تااا مضای
ف ینت



اطالؾات حثتی مُرُػ ػؿ ىـکتٌای آب مىطمً ای َ آب َ فاضالب کيُؿ



اطالؾات حثتی مُرُػ ػؿ ىـکت مٍامی ماػؿ تغََی مؼیـ یت مىاتؽ آب ایـان



اطالؾات مُرُػ ػؿ طـس رامؽ آب کيُؿ (َضؿیت آالیىؼيٌا ،تُل یؼ پناب َ )...



اطالؾات مُرُػ ػؿ َفاؿت ویـَ (تـافوامً اوـژی ،ميغَات مؼٌا ،ؿَػعاوً ٌا ،چايٌا َ ).



اطالؾات مُرُػ ػؿ َفاؿت رٍاػ کياَؿفی (آماؿوامًٌای ػؿآمؼ َ ٌق یىً َ ميغَات ىااثکًٌای
آتیاؿی َ فٌکيی َ )....

۴
وتبیج وٍبیی

ػؿ ایاه فَاال وتااایذ وٍااایی ػؿ لالااة رااؼاَ ؾـضااً َ مَااـب فیق یکای تااا تک ی اً تااـ ػمااتُؿالؿمل مینااتآ
صناتؼاؿی ف ینت مض یطی التَاػی تـای آب اؿائً می ىُػ  .تا تُرً تً ایىکً ت یيتـ ػاػي ٌا مـتُب تااً مااا
ۺ ۹۳۹می تاىؼ ،رؼاَ ایه طـس تـای ایه ما تٍیً ىؼي امت.
ػؿ ایه طـس تاله ىؼي امت تا تا امتفاػي اف اطالؾات َ ػاػي ٌای رمؽ آَؿی ىؼي ػؿ عًَُ اصزاااش
آب تغَیَی َ تـػاىت ػؿ ؿىتً فؿالیتٌای کياَؿفیٍ ،ىؿت ،ىـب ،ویـَگايٌا ،آتقی پـَؿی ،اطالؾات
تیالن مىاتؽ آب کيُؿ  ،اطالؾات َ ػاػيٌای مَـب آب ػؿتغو کياَؿفی َ ٌم ىایه َضااؿیت َاگااؾاؿی
پناب ػؿ کيُؿ ،اصزاش مَـب آب کيُؿ تـصنة وُؼ مىثؽ َ وااُؼ مَااـب  ،اطالؾااات رااؼاَ ؾـضااً َ
مَـب فیق یکی ؿا کامل کىیآ.

 -۱-۴جذَل مصشف فیضیکی
ٌماوطُؿ کااً ػؿ رااؼَ  ۹-۴مياااٌؼي مای ىااُػ ،مزمااُؼ آب مَااـفی ػؿ کاال کيااُؿ ػؿ مااا ۺ ۹۳۹میاقان
۷۶ۺ ۹۴۴میلیُن متااـ مکؿااة تااُػي اماات .طثااك وتااایذ ایاه پااژٌَو ،کاال تـػاىاات آب اف مضای ف یناات
۵ۺ۴ۺۺ ۹میلیُن متـ مکؿة تُػي امت کً  ۶۷ػؿٍؼ اف مٍآ مزمُؼ آب مَـفی ؿا تً عُػ اعتَاً ػاػي
َ ماتمی متؿلك تً مَـب آب ػؿ یافتی اف ػی گـ َاصؼٌای التَاػی تً میقان  ۴۳۶۷۹میلیُن متـ مکؿااة َ
تا مٍآ  ۳۳ػؿٍؼ می تاىؼ.
تیيااتـ یه م یاقان تـػاىاات آب اف آبٌااای ف یاـ فم یىای تااً میاقان  ۵۳۳۳۲میلیاُن متااـ مکؿااة تااُػي َ
تـػاىت آبٌای مطضی َ آب ػؿیا تً تـتیة تا  َ ۴۲۵۷۳ۺۺ ۴۵میلیُن متـ مکؿة ػؿ ؿػيٌای تؿؼی لـاؿ
گـفتااً اوااؼ .تی يااتـ یه مااٍآ ػؿ کاال تـػاىاات آب اف مض ای ف یناات ػؿ ت ایه ؿىااتً فؿالی ت ٌااای التَاااػی ؿا
تغوٌای کياَؿفی َ رىگلؼاؿی َ ماٌیگیـی تا  ۵۵ػؿٍؼ تً عُػ اعتَاً ػاػي اوؼ ،ایه ػؿ صالی امت کً
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۳۸

مٍآ کل تـػاىت آب اف مضی ف ینت ػؿ تیه ؿىتً فؿال یتٌای التَاػی َ عاوُاؿ تا  ۹۸ػؿٍؼ متؿلك تااً
ؿىتً فؿالیت ٌای التَاػی ىااؼي اماات .ایاه مطلااة تااـای ؿػیاف مَااـب آب ػؿ یاافتی اف ػ یگااـ َاصااؼٌای
التَاػی ویق ٍاػق امت .ایه میقان تـػاىت اف مضی ف ینت تُما تغوٌااای کياااَؿفی  ،رىگلااؼاؿی َ
ماٌی گیـی رای تامل ػاؿػ.
الفش تً ؽکـ امت کً اطالؾات تـػاىت اف آب عاک َ ٌم ىیه ،تـػاىت تـای مَـب ىغَی َ تااـای
تُفیؽ تً رٍت ػؿ ػمتـك وثُػن اطالؾات تکمیل ويؼي َ اف رؼَ صؾب ىؼياوؼٌ .م ىیه،کل تـػاىت آب
اف مضی ف ینت تـای آبٌای مطضی َ فیـ فم یىی َ تـػاىت اف ػؿ یا تً ٍُؿت مـرمؽ آَؿػي ىؼي امت.
ٌماوطُؿ کً ػؿ رؼَ  ۹-۴مالصػً می کىیؼ ،ػؿ رـ ی ان تیه َاصؼٌای التَاػی م یقان  ۴۳۶۷۹میلیُن
متـ مکؿة آب ػؿ یافتی اف ػ یگـ َاصؼٌای التَاػی تُػي اماات کااً میاقان  ۳۴۸۹۵میلیاُن متااـ مکؿااة تااً
ؿىتً فؿالیت ٌای التَاػی اف رملً کياَؿفی ،ماٌیگیـی َ رىگلؼاؿی اعتَاً ػاػي ىؼي امت .کً ػؿ ایه
میان  ۳۸۲میلیُن متـ مکؿة آب ػؿ یافتی اف َاصؼٌای ال تَاػی تـای ایه گـَي مـتُب تً پناب فاضالب
میتاىؼ.
تیيتـ یه مٍآ پناب فاضالب تا  ۶۵ػؿٍؼ تااـای کااؼٌای مـتااُب تاً ىااـکت آب َ فاضااالب َ تغااو
کياَؿفی ،رىگلؼاؿی َ ماٌیگیـی تا  ۳۴ػؿٍؼ ػؿ را یگاي تؿؼی لااـاؿ مای گیاـػ  .ػؿ ایاه لناامت اطالؾااات
مـتُب تً عاوُاؿ َ مـرمؽ تً ػلیل ؾؼش ػمتـمی تکمیل ويؼي امت.
جذَل :۱-۴مَـب فیق یکی آب ػؿ ما ۺ۹۳۹
ؿىتً فؿالیتٌا (طثمً-تىؼی  -)ISICمیلیُن متـ مکؿة
۳-۹

،۵-۳۵

۳۶

۳۶-۳۷

 .۹کل تـػاىت آب

۵۵۲۸۴

۹۹۶

۳۷۹۳۹

۳۷۶۳

 ۹-۳-۹آب مطضی

ۺ۳۷۶

۳۷۴

۳۷۹۳۹

مضی

۲-۳-۹آب فیـفمیىی

ۺ۴۷

۶۲۲

فینت

 .۵-۹تـػاىت اف ػؿیا

اف

۴۹-۴۳

۳۷۶۳

،۳۹ ،۳۸
۴۵-۹۹

کل

عاوُاؿ

کل

۲۳ۺ۹

۵ۺۺ۹۹

۹ۺ۹۴

۵ۺ۴ۺۺ۹

۴۴۳

۴۲۵۹۷

۵۶

۴۲۵۷۳

۵۷۹

۵۹۹۸۸

۹۳۴۴

۵۳۳۳۲

ۺۺ۴۵

ۺۺ۴۵

ۺۺ۴۵

 .۲مَـب آب ػؿیافتی

ػؿ
التَاػ

اف ػیگـ َاصؼٌای

۳۴۸۹۵

۹۵ۺ۹

ۺ

۳۳۴۹

۷۶۹

۳۹۹۳۹

۳۷۳۲

۴۳۶۷۹

التَاػی
 .۲-۲پناب فاضالب

 .۳مزمُؼ آب مَـفی (= )۲+۹

۳۸۲

۲

ۺ

۷۲۷

۹

۹۹۹۹

۹۸ۺۺ۹

۹۹ۺ۲

۳۷۹۳۹

۷۹۹۲

۹۷۸۳

۹۳۸۹۴۳

۵۹۳۲

۷۶ۺ۹۴۴

اف مزمُؼ آب مَـفی ویق  ۹۳۸۹۴۳میلیُن متـ مکؿة تـای ؿىتً فؿالیتٌای التَاػی تُػي اماات کااً اف
ایه میقان کل آب تـػاىت ىؼي اف مضی فینت ۵ۺۺ ۹۹میلیُن متـ مکؿة َ  ۳۹۹۳۹میلیُن متااـ مکؿااة ویااق
آب ػؿیافتی اف ػیگـ َاصؼٌای التَاػی میتاىؼٌ .م ىیه ،میقان  ۵۹۳۲میلیُن متـ مکؿااة مغااتٌ عاوُاؿٌااا
حثت ىؼي امت کااً اف ایااه میااقان ۹ۺ ۹۴میلیااُن متااـ مکؿااة آن تااـای تـػاىاات آب اف مضاای فیناات َ ۳۷۳۲
میلیُن متـ مکؿة اف آب ػؿیافتی اف ػیگـ َاصؼٌای التَاػی میتاىؼ.
ػؿ ىکل  ۹-۴ويان ػاػي ىؼي امت کً مزمُؼ آب مَـفی ػؿ ؿىتً فؿالیتٌااای ٍااىؿتی ػؿ مااا ۺ،۹۳۹
تیيتـ یه مٍآ ؿا تا  ۹۶اف کل مزمُؼ آب مَـفی ػؿ ما مُؿػ وػـ تً عُػ اعتَاااً ػاػي اماات کااً تااً تـتیااة

۳۹

فصل چهارم :نتایج نهایی

ؾمؼي مَـب آب تا  ۶۴ػؿٍؼ متؿلك تً تغو کياَؿفی ،رىگلؼاؿی َ ماٌیگیـی َ  ۲۷ػؿٍااؼ تااـای تغوٌااای
رمؽآَؿی تَفیً َ تامیه آب َ ٌم ىیه  ۵ػؿٍؼ تـای تغو فاضااالب تااُػي اماات .مزمااُؼ آب مَااـفی تااـای
عاوُاؿٌا ویق  ۳٫۵ػؿٍؼ میتاىؼ.

5132
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ؿىتً فؿالیتٌای التَاػی
عاوُاؿ

ىکل  ۹-۴مزمُؼ آب مَـفی ػؿ عاوُاؿ َ تغوٌای مغتلف التَاػی ػؿ ما ۺ( ۹۳۹میلیُن متـ مکؿة)

 -۲-۴جذَل عشضً فیضیکی
رؼَ  ۲-۴کل میقان آب ؾـضً ىؼي َ ٌم ى یه آب فَا ؿفتً (اف کنـ مزمُؼ مَـب اف مزمااُؼ ؾـضااً
تؼمت می آیؼ) ؿا ػؿ ما ۺ۹۳۹ويااان مای ػٌااؼ .ػؿ ایاه رااؼَ مااا ىاااٌؼ رـ یاان آب ؾـضااً ىااؼي ػؿ تایه
َاصؼٌای التَاػی َ ویق ،آتی کً مزؼػاً تً مضی ف ی نت تـ عُاٌؼ گيتٌ ،نتیآ .مزمُؼ آب ؾـضااً ىااؼي
ػؿ کل کيااُؿ ػؿ مااا ۺ ۹۳۹میااقان  ۷۵۷۳۷میلیااُن متااـ مکؿااة تااُػي اماات .اف مزمااُؼ آب ؾـضااً ىااؼي
 ۴۳۶۷۹میلیُن متـ مکؿة تـای َاصؼٌای التَاػی تُػي امت کً اف ا یه میقان  ۹۸ػؿٍؼ متؿلك تااً ؿىااتً
فؿالیتٌای التَاػی تُػي َ  ۲ػؿٍؼ تـای عاوُاؿ مضامثً ىؼي امتٌ .م ىیه ،ؾـضً پناب فاضااالب ػؿ
تیه تغو ٌای التَاػی  ۳۹۲میلیُن متـ مکؿة تُػي امت کااً اف طـیااك کااؼٌای ٍ ۳۷ َ ۳۶ااُؿت گـفتااً
امت .آب ؾـضً ىؼي تً َاصؼٌای ػیگـ اف مزمُؼ پناب فاضالب َ آب تاف مَـفی تؼمت می آیؼ کااً آب
تاف مَـفی تً مثة ػؿ ػمتـك وثُػن اطالؾات اف رؼَ صؾب ىؼي امت .
کل آب تـگيتی تً مضی ف ینت تً میقان ۶۶ۺ ۳۲میلیاُن متااـ مکؿااة تااُػي اماات کااً اف ایاه میاقان
 ۹۷۸۵میلیُن متـ مکؿة اف آبٌای مااطضی َ  ۹۸۷۶۲میلیاُن متااـ مکؿااة آبٌااای ف یـفمی ىای تااً ػؿَن
مض ی ف ینت تافگيتً امتٌ .ماوطُؿ کً پیيتـ گفتً ىؼ ،تااؼلیل ؾااؼش ػمتـمای تااً اطالؾااات آب عاااک َ
مىاتؽ ػیگـ(آب ػؿیا) ،اطالؾات ایه ؿػ یف صؾب گـػیؼياوؼ .الفش تً ؽکـ امت ا کخـ اؿلاش رؼَ تااً ٍااُؿت
مـرمؽ تیان ىؼياوؼ.
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ۺ۴

ت ا تُرً تً رؼَ  ،۲-۴تیيتـ یه آب ؾـضً ىؼي تُم ؿىتً فؿالی ت رمؽآَؿی  ،تَفیً َ تامیه آب تً
میقان  ۳۷۹۳۹میلیُن متـ مکؿة َ تؿؼ اف آن کياَؿفی  ،رىگلؼاؿی َ ماٌیگیـی تااا ۺۺ ۲۴۸میلیاُن متااـ
مکؿة تُػي امت.
جذَل :۲-۴ؾـضً فیق یکی آب ػؿ ما ۺ۹۳۹
فؿالیتٌا (طثمًتىؼی -)ISICمیلیُن متـمکؿة
,۳۵-۵

۳-۹

۴۳-۴۹

۳۷-۳۶

۳۶

,۳۹ ,۳۸
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مزمُؼ آب ؾـضً ىؼي ػؿ تیه تغو ٌای التَاػی ۸۳ۺ ۴۳میلیُن متـ مکؿة متؿلااك تااً تغوٌااای
التَاػی َ  ۵۸۷میلیُن متـ مکؿة تـای عاوُاؿ تُػي امااتٌ .م ىاایه مزمااُؼ آب ؾـضااً ىااؼي تااً مضاای
فینت تـای ؿىتً فؿالیت ٌای التَاػی  ۲۸۵۴۷میلیُن متـ مکؿة َ تـای عاوُاؿٌااا ،ویااق  ۳۵۹۹میلیااُن
م تـ مکؿة تُػي امت.
ٌمان طُؿ کً ػؿ ىکل  ۲-۴مياٌؼي می ىااُػ  ۹۴٫۵ػؿٍااؼ اف مزمااُؼ آب ؾـضااً ىااؼي اف طـ یاك ؿىااتً
فؿالیتٌااای التَاااػی ؾـضااً ىااؼي کااً ؾمااؼيتـ یه آوااـا تغااو رمااؽآَؿی ،تااامیه َ تَااف یً آب تااا مااٍآ
۵۲٫۹تيکیل ػاػي امت َ .ویق ،مزمُؼ آب ؾـضً ىؼي تُم عاوُاؿٌا ویق ػؿ صؼَػ  ۵٫۵ػؿٍؼ میتاىؼ.
اف مزمُؼ آب ؾـضً ىؼي اف طـ یاك ؿىااتً فؿالیتٌااای التَاااػی ۵۲٫۹ ،ػؿٍااؼ متؿلااك تااً کااؼ تغااو
رمؽآَؿی ،تَفیً َ تامیه آب تُػي َ  ۳۴٫۶تـای تغو کياَؿفی ،ماٌیگیـی َ رىگلؼاؿی ۸٫۵ ،تـای تغو
فاضالب َ رمؽآَؿی ،تَفیً َ تامیه آب َ تغوٌای ػیگـ مٍآ  ۹٫۹ؿا تً عُػ اعتَاااً ػاػياوااؼ .ىااکل
 ۲-۴ومای کلی اف میقان آب ؾـضً ىؼي ػؿ تیه تغوٌای التَاػی َ عاوُاؿ ؿا ويان می ػٌؼ.
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عاوُاؿ

ضکل  :۲-۴مزمُؼ آب ؾـضً ىؼي اف عاوُاؿ َ تغوٌای مغتلف التَاػی ػؿ ما ۺ( ۹۳۹میلیُن متـ مکؿة)

ٌماوطُؿ کً لثال ویق تً آن اىاؿي ىؼ ،رؼَ

ؾـضً ىامل اطالؾات آب فَا ؿفتً میتاىؼ کً اف

تفاَت میان ؾـضً َ مَـب فیقیکی تً ػمت می آیؼ .تً طُؿ کلی ،مُضُؼ فَا ؿفته اف رملً مُضُؾات
مُؿػ تُرً ػؿ تضلیل رؼاَ فیقیکی تً ىماؿ می آیؼ.فَا ؿفته آب ممکه ام ت ػؿ ٌىگاش تُفیؽ ،اوتما ،
ؽعیـي مافی تً َرُػ آیؼ .مزمُؼ آب فَا ؿفتً ػؿ ما ۺ ۹۳۹میقان  ۶۸۳۳۹میلیُن متـ مکؿة تُػي
امت .ػؿ ؿىتً فؿالیتٌای التَاػی  ۶۷۳۹۳میلیُن متـ مکؿة آب اف تیه می ؿَػ کً ؾمؼي آن تـای تغو
کياَؿفی ،رىگلؼاؿی َ ماٌیگیـی میتاىؼ َ .ماتمی متؿلك تً تغو عاوُاؿ تً میقان ۲۷ۺ ۹میلیُن متـ
مکؿة تُػي امت .ػؿ َالؽ اف مزمُؼ آب اف ػمت ؿفتً  ۹۸٫۵ػؿٍؼ متؿلك تً ؿىتً فؿالیتٌا َ  ۹٫۵ػؿٍؼ
متؿلك تً عاوُاؿٌا میتاىؼ.

۵
جمعثىذی کلی

ؿىؼ رمؿیت ،افقایو ىٍـويیىی َ تُمؿً ٍىایؽ مثة گيتـه ؿلاتت تـای ػمااتیاتی تااً مىاااتؽ کمیااب َ
مضؼَػ آتی ىؼي امت .ػؿ َالؽ ،مىاتؽ آتای اف رملااً مضااؼَػیتٌای ؾمااؼي ػؿ تُمااؿً تای و اف یاک مااُش اف
کيُؿٌای رٍان امت .اف آوزا کً ا یه تضـان ػؿ مطش تیهالمللی می تاىؼ ،تُرً تً مؼیـ ی ت احـ تغو مىاتؽ
آتی ویق ػؿ مطش رٍان افقایو ی افتً امت کً َرُػ آ ماؿ َ اطالؾات تٍىگاش َ کاؿا ،الفمً ػمااتیاتی تااً ایاه
مٍآ می تاىؼ .اف ایه ؿَ ،اوزمه مافمان ملل ،مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی – التَاػی تـای آب ؿا ػؿ
ما ۷ۺۺ ۲تً ؾىُان یک امتاوؼاؿػ تیه المللی تـای اؿائً آماؿ َ اطالؾات مـتث تا ا یه صُفي مؿـفی کـػ.
ایه مینتآ ٌمان طُؿ کً پیيتـ تً آن پـػاعتً ىؼ  ،چاؿچُتی تااـای مااافماوؼٌی ػاػي ٌااای التَاااػی َ
مض یطی مـتُب تً آب می تاىؼ .ایه مینتآ ؿاتطً منتمیمی تا ػاػيٌای مـتُب تً آب ػؿ مینتآ صنابٌای
ملی ایزاػ می کىؼ  .ػؿ َالؽ ایه مینتآ ؿاتطً تیه مىاتؽ آتی َ التَاػ َ اٌمیات آن مىاااتؽ ؿا ػؿ التَاااػ ؿا
تیان می کىؼ.
کيُؿ ایـان ویق تااا ماااتمً طااُالوی ػؿ عيکنااالی تاینااتی تتُاوااؼ اف طـ یاك امااتفاػي مىامااة اف آماااؿ َ
اطالؾات تً مؼیـ ی ت کاؿامؼ ػؿ ای ه صُفي تپـػافػ .تا تاکیؼ تـ ا یه منللً ،پژٌَيکؼي آماؿ تا تيااکیل کم یتااً
پژٌَيی َ تا تکیً تـ ػمتُؿالؿمل رامؽ َ تیه المللی مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطای – التَاااػی تااـای
آب تً اطالؾات مىاتؽ آتی ػمت پیؼا کـػي َ رٍت تٍـي تـػاؿی َ مؼ یـ ی ت ٍض یش ایه مىاااتؽ تزؼیؼواپااؾیـ،
آوـا ػؿ اعتیاؿ منیُلیه ؽیـت

لـاؿ ػٌؼ.

ارـای ایه پژٌَو کً تا ٌمکاؿی ومایىؼگان ػمتگايٌای ارـایی ٍُؿت گـفتً امت ،عُاٌؼ تُاوناات
گامی وغنتیه تـای تضُلی وُ یه ػؿ می نتآ اطالؾات مىاتؽ آتی َ آماؿی کيُؿ تاىؼ .ػؿ اتتؼا تـای ىىاعت
صناتؼاؿی آب َ وضُي مضامثً آن ،مؼاؿک َ منتىؼات ػاعلی َ عاؿری ػؿ تیآ پژٌَيی مطالؿااً َ تـؿمای
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ىؼ کً ػؿ ایه میان ،تـرمً ػمتُؿالؿمل صناتؼاؿی ف ینت مضیطی – التَاػی تـای امتفاػي ٌمگان تً فتان
فاؿمی تـگـػاوؼي ىؼ.
تـعی اف آن منتىؼات ؿا می تُان تً ىـس ؽیل واش تـػ:
 مینتآ صنابٌای ملی ۸ۺۺ۲ ػمتُؿالؿمل صناتؼاؿی ف ینت مضیطی– التَاػی ۹۲ۺ۲ ػمتُؿالؿمل صناتؼاؿی ف ینت مضیطی -التَاػی تـای آب ۹۲ۺ۲ طثمًت ىؼی امتاوؼاؿػ ؿىتً فؿالیتٌای التَاػی(ونغً تافوگـی چٍاؿش) منتىؼات تیهالمللی مـتُب تً پیيیىً ارـای صناتؼاؿی آب ػؿ تـعی اف کيُؿٌا مؼاؿک مثتىی تـ ارـایی ىؼن مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی تـای آب (مطالؿاااتی کااً ػؿ ایاهفمیىً ٍُؿت گـفتً امت).
تـؿمی َ مطالؿً منتىؼات تا ٌمکاؿی تمامی اؾضای تیآ پژٌَيی ػؿ ؿامتای ٌماٌىگی َ یکپاااؿچگی
ػؿ تؿاؿیف َ مفاٌیآ ٍُؿت گـفت .پل اف آن اطالؾات مـتُب تً ػمتگايٌای ارـایی مـتث طی رلنااات
متماػی تضج َ تـؿمی گـػ یؼ  .تا تُرً تً َمؿت صزآ کاؿ َ مضؼَػی تٌای مُرُػ طی تـؿمی ٌای ٍااُؿت
گـفتً َ ٌم ىیهَ ،رُػ تیيتـ اطالؾات ػؿ ما ۺ ۹۳۹تىا تـایه ىؼ تا ایه ما تً ؾىُان ما مثىااا لااـاؿ
گـفت َ ٌمیه امـ مُرة عُاٌااؼ ىااؼ تااا مااا مااؾکُؿ تااً ؾىااُان مااا پایاً تااـای تؼماات آَؿػن اطالؾااات
ما ٌای تؿؼی لضاظ ىُػ .طـس مضامثً صناب آب ػؿ مینتآ صناتؼاؿی ف ینت مضیطی – التَاااػی ،ػؿ
ؿامتای اونزاش اطالؾات ٌیؼؿَلُژیکی َ التَاػی َ ىفاب مافی اطالؾات مىاتؽ آتی ،مؼیـ یت مىامة َ
کاؿای آب َ ٌم ىیه ،اعتَاً تٍیىً َ مُحـ مىاتؽ کمیاب آتی َ تٍثُػ ؿاوااؼمان آب اوزاااش گـفاات .وتااایذ
صاٍل اف ایه طـس ويان می ػٌؼ مزمُؼ آبٌای مَـفی ػؿ کل کيُؿ تـای ما ۺ ،۹۳۹میقان ۷۶ۺ۹۴۴
میلیُن متـ مکؿة َ میقان ؾـضً ػؿ ٌمان ما مؿاػ  ۷۵۷۳۷میلیُن متـ مکؿة می تاىؼ  .ػؿ َالؽ میقان
آب ٌؼؿ ؿفتً وقػیک تً  ۶۸۳۳۹میلیُن متـ مکؿة اماات کااً ػؿ ایاه میاان تغااو کياااَؿفی ،رىگلؼاؿی َ
ماٌی گیـی ۹۵٫۵ ،ػؿٍؼ اف مزمُؼ آبٌای فَا ؿفتً ؿا تً عُػ اعتَاً ػاػي امت.
تا تُرً تً صزآ مَـب َ میقان آب اف ػمت ؿفتً ػؿ طثمًتىؼی مؾکُؿ ،ويان می ػٌؼ ؾالَي تـ افقای و
ؿىؼ رمؿیت َ تُفی ؽ واٌمگُن ،وثُػ مؼیـ یت ٍضی ش ،وا کاؿامؼی تغو کياَؿفی اف رملً ؾُاملی تً ىااماؿ
آیؼ کً تاؾج ىؼي امت تا مىاتؽ آتی تً ىؼت تضت تىو لـاؿ گیـػ.
تا تُرً تً ایه کً کياَؿفی ػؿ ایـان ٌم ىان تً ؿَه مىتی ٍُؿت می گیـػ ىا یؼ تٍتـ تاىؼ تـای تـَن
ؿفت اف ایه منللً تٍتـ امت تً مؼؿن مافی ایه تغو تُرً تیيتـی ىُػ َ ویق ،تااا اؿفیااتی پتاونایلٌای
مُرُػ ػؿ ٌـمىطمً ،ایزاػ تـعی ٍىایؽ تً رای کياَؿفی ،ىایؼ تتُاوؼ کمکای تااـای تااـَن ؿفاات اف تضااـان
ىؼیؼ مىاتؽ آتی َ عيکنالی ػؿ ما ٌای آتی تاىؼ.
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 -۱-۵مُاوع َ مطکالت اجشای عشح
تغو اؿف یاتی اوزمه آماؿ مااافمان ملاال ،ػَ ؾاماال ػؿ ػمااتـك تااُػن َ ک یف یات ػاػي ٌااا ؿا اف رملااً ؾُاماال
تافػاؿوؼي ػؿ رمؽآَؿی صناب ٌا َ آماؿ مـتُب تً آب ػاونتً امت .متامفاوً تاکىُن ٌیچ کيُؿی وتُاونتً
امت تً طُؿ کامل تً اطالؾات َ ػاػي ٌای مـتُب تً صناتؼاؿی آب ػمتـمی پیؼا کىؼ.
تـعی اف کيُؿٌا تً ؿَه تـآَؿػ تک یً کااـػي تااا تتُاوىااؼ رااؼاَ مااُؿػوػـ ػؿ صناااتؼاؿی آب ؿا تکمیال
کىىؼ .ػؿ تؿضی مُاؿػ ویق تً ؾلل ارـا یی َ تغََی ػاػي ٌا تً ٍااُؿت لاااوُوی ػؿ اعت یااؿ ػمااتگاي مـتُطااً
تـای تٍـي تـػاؿی لـاؿ وگـفتً َ ومی تُان اف ػاػي ٌا َ اطالؾات امتفاػي ومُػ.ایـان ویق اف ایه لائااؼي منااتخىی
وثُػي َ ایه عالٌای اطالؾاتی ػؿ مینتآ آماؿی ویق ػؿ فمیىً ػمتـمای تااً اطالؾااات مىاااتؽ آماااؿی تااً َفااُؿ
مياٌؼي می ىُػ.
پژٌَو صاضـ کً مثتىی تـ ػمتُؿالؿمل مینتآ صناااتؼاؿی ف یناات مضیطای -التَاااػی آب مای تاىااؼ
تاینتی ىامل پىذ وُؼ صناب َ ٌفت رؼَ تً ىـس ف یـ  تاىؼ:
 صناب ؾـضً َ مَـب فیق یکی صناب اوتياؿ آال یىؼيٌا صناب ؾـضً َ مَـب پُلی َ ٌیثـ یؼی صناب ػاؿایی ٌا صناب کیفیتکً ػؿ ایه طااـس اف رااؼاَ صناااب ؾـضااً َ مَااـب فیق یکای کااً رـ یا ان آب ؿا تااـ صنااة َاصااؼٌای
فیق یکی ،ػؿ تیه تغوٌای مغتلف التَاػ َ تیه مضی ف ینت َ التَاػ تٍُ یف می ومایاؼ ،امااتفاػي ىااؼي
امت.
ٌمان طُؿ کً لثال تً آن اىاؿي ىؼ ایه صنابٌا ،رـ یان آب ؿا اف تـػاىاات اَلیاً آن اف مضای ف یناات
تُم التَاػ َ ؾـضً َ مَـب آن ػؿَن التَاػ تا تغلیً وٍایی آن ػؿَن مضی ف ینت كً ػؿ ٌمً مُاؿػ تـ
صنة كمیت تیان ىُػ ،ػوثا می كىؼ.
رؼاَ ؾـضً َ مَـب فیق یکی تً ؾىُان لنمتی اف صنابٌای امتاوؼاؿػ ملی ماعتاؿی ىثیً رؼاَ
پُلی ػاؿوؼ .اما ػؿ ؿاتطً تا مایـ رؼاَ تا مضؼَػیت ٌایی ؿَ تً ؿَ تُػیآ کً تً ىـس ف یـ تً آوٍا می پـػافیآ:
الف ) ؾؼش َرُػ اطالؾات کامل َ ىفاب
 اطالؾات رؼاَ ٌیثـ یؼی تا ینتی اف رؼاَ ػاػي -متاوؼي امتغـاد ىُػ .آو ً ػؿ ایه رؼاَ
اصتیاد ػاؿ یاآ رق یاای اف مااطـٌای رااؼاَ ػاػي مااتاوؼي مای تاىااؼ ،کااً تااً مااثة وؼاىااته مااطـ
فاضالب امکان مضامثً ػؿایه صُفي َرُػ وؼاؿػ .ػؿ وتیزً تاینتی اف طـس ٌا امتفاػي ىُػ کااً
وی افمىؼ تـؿمی ػلیك َ فمان الفش می تاىؼ.
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 مضـماوً تُػن تـعی اف اطالؾات؛ کً ایه عُػ مُرة گـػیؼ تا رؼاَ اوتياؿ آالیىؼيٌا تا عااال
اطالؾاتی مُارً ىُػ.
ب ) ػؿ تضج فاضالب ؾاملیه مغتف التَاػی فؿالیت می کىىؼ کً ػؿ وتیزً اطالؾات ٌمگی تاینااتی
تـؿمی ىُػ َ الثتً امکان مااىزی ػؿ ایاه فمیىااً کااً اٍاالً امکااان امااتغـاد اطالؾااات اف تمااامی
ؾاملیه َرُػ ػاؿػ یا ع یـ .کً ایه عُػ فماوثـ تُػي کً ػؿ مؼت فمان طـس ما ومی گىزؼ.
د ) رؼاَ ػاؿایی ویق تً مثة ارـای آن ػؿ مافمان صفاغت اف مضا ی ف یناات َ رلااُگ یـی اف مااُافی
کاؿی اف ػمتُؿ تـؿمی َ مضامثً کىاؿ گؾاىتً ىؼ.

 -۲-۵پیطىٍبدات
مزمُؾً صاضـ ىـَؼ کاؿ صناب آب تُػي امت َ پیيىٍاػ می ىُػ اف مُی مـاکق متُلی اف رملً مـکق آماؿ
ایـان تا ایزاػ تنتـ الفش ػؿ رٍت تُلیؼ ػاػيٌای اَلیً مُؿػ ویاف ،مایـ رؼاَ صناب آب تکمیل ىُػ.
ؾالَي تـ مطالة فُق ،مُاؿػی ػؿ رٍت تٍثُػ َضؿیت ػاػيٌای مُرُػ می تُان تً ىـس ف یـ تیان کـػ:
الف ) ایزاػ یک ماماوً اطالؾاتی تـای حثت ػاػيٌای ؿَفاوً آب َ فاضالب تـای ػمتـمی ٌـچً تٍتـ
ػاػي ٌا َ اطالؾات
ب) ارـای طـسٌای مـتث تا صناب آب اف مُی مـکق آماؿ ایـان تا ٌمکاؿی ػمااتگايٌای ارـایاای
مـتث
د) یکپاؿچً ىؼن وػاش آماؿی ػؿ تغو آب ػؿ کل کيُؿ (یکىُاعتی اطالؾااات ػؿ َفاؿت عاوااًٌای
مـتث َ ػیگـ ػمتگاي ٌای ارـایی مـتُطً)
ػ) ایزاػ چاؿچُتی لاوُوی َ مافمان ػٌی ىؼي تـای ٌمکاؿی تایه مااافمانٌای مغتلااف ػؿ گااـػآَؿی
ػاػي ٌا َ اطالؾات مـتُب تً مىاتؽ آتی.
ي) صمایت مالی اف مُی ػمتگايٌای ارـایی مـتث  ،اف ایىگُوً پژٌَوٌای ؾلمی کً تنتـ مىامة ؿا
تـای ؿٌایی اف ىـای فؿلی َ تٍثُػ اَضاؼ ػؿ آ یىؼي ؿا ،ا یزاػ عُاٌىؼ کـػ.

پیُمتٌا

پیُست

ضىبسبیی عجمًثىذی استتبوذاسد ثیهالمللتی تمتبمی سضتتً فعبلیتٌتبی التصتبدی
()ISIC
کااؼٌای  ISICطثمًتىااؼی مـرااؽ تاایه المللاای فؿالیتٍااای تُلیااؼی اماات .ایااه طثمًتىااؼی یکاای اف
طثمًتىؼی ٌای مٍآ تیه المللی ،ػؿ فمیىً آماؿ َ اطالؾات التَاػی می تاىؼ ISIC .اف ماااعتاؿی مىناازآ َ
یکؼمت تـای طثمًتىؼی فؿالیتٌای التَاػی تيکیل ىؼي امت کً تـ پایً مزمُؾً ای اف مفاٌ یآ ،تؿاؿیف،
اٍُ َ لُاؾؼ طثمًتىؼی مُؿػ تُافك تیه المللی متکی امت .ایه طثمًتىؼی تـای فـاٌآ کـػن رـ یان مؼاَش
اطالؾاتی امتفاػي می ىُػ کً تـای پایو ،تضلیل َ اؿفىیاتی کاؿکـػ یک التَاػ ػؿ گؾؿ فمان ضـَؿی امت.
اَلیه ونغً ایه طثمًتىؼی ػؿ ما  ۹۹۸۴تُم ىُؿای ؾالی التَاػی َ ارتماؾی مااافمان ملاال پؾیـفتااً
ىااؼ پاال اف آن ػؿ مااا ٌای  َ ۹۹۶۸ ،۹۹۵۸ػؿمااا ۴ۺۺ ۲مااً مـتثااً تااافوگـی ىااؼ کااً ونااغً وٍااایی َ
تافوگـی چٍاؿش آن ػؿ ما ۸ۺۺ ۲مىتيـ گـػیؼ .کؼٌای  ISICػاؿای تغوٌای ػَ ؿلمی ،مً ؿلمی َ چٍاؿ
ؿلمی می تاىؼ .ػؿ ایه طااـس  ،اف ونااغً تااافوگـی چٍاااؿش  َISICکااؼٌای ػَؿلمای آن امااتفاػي ىااؼي اماات.
ٌم ىیه تافوگـی چٍاؿش  ISICمـتُب تُػن طثمًتىؼی ؿا تااا تافتاااب تٍتااـ ماااعتاؿ کىااُوی التَاااػ رٍااان،
ىىامایی فؿالیتٌای رؼیؼ کً ػؿ تینت ما گؾىتً پؼیؼ آمؼياوؼ َ آمان کـػن مماینًٌای تیهالمللای تااا
افقایو مماینًپؾیـی تا طثمً تىؼی ٌای مضلی مُرُػ ،افقایو می ػٌؼ  .تا تُرً تً ایىکً ایه امتاوؼاؿػ تـای
تمامی کيُؿٌا طـاصی ىؼي امت لؾا تً ػلیل ؾؼش َرُػ تـعی اف فؿالیتٌا ،مـکق آماؿ ایـان ػؿ تـرمً آن تً
ؿَه تُمی مافی ؾمل کـػي َ فؿالیتٌا یی ؿا کً ػؿ ایه کيُؿ َرُػ وؼاىتىؼ ؿا صؾب َ فؿالیتٌایی ؿا کً
ػؿ ایه طثمًتىؼی تیان ويؼي تُػوؼ ؿا اضافً کـػي امت.
ماعتاؿ کلی  ISICتً ىـس ف یـ می تاىؼ:
ثخص الف :کطبَسصی ،جىگلذاسی َ مبٌیگیشی
ایه تغو ػؿ تـگیـوؼي تٍـيتـػاؿی اف مىثؽٌااای طثیؿای گ یااٌی َ صیاُاوی ،ىااامل فؿالیتٌااای کياات
مضَُ  ،ؿىؼ َ پـَؿه صی ُاوات ،تـػاىت چُب َ ما یـ گی اٌان ،صیُاوات یا فـاَؿػيٌای صیُاوی اف مقؿؾً
یا فینتگايٌای ػیگـ امت .ایه تغو ىامل  ۳کؼ ػَؿلمی می تاىؼ:
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۹ۺ -تُلیؼ گی اٌان َ صیُاوات ،ىکاؿ َ فؿالیتٌای عؼماتی َاتنتً :ایه لنمت ػؿتـگیـوؼي ػَ فؿالی ت
پایً امت ،یؿىای تُلیاؼ مضَااُالت کياااَؿفی َ تُلیاؼ مضَااُالت صیاُاوی ،کااً ىااامل ىااکلٌای
کياَؿفی اَؿگاویک (آلی ) ،کاىت مضَُالت ػمتکاؿی ىؼي ژوتیکی َ پـَؿه صیُاوات ػمتکاؿی
ىؼي ژوتیکی ویق می ىُػ .ایه لنمت ٌم ىیه ػؿ تـگ یـوؼي فؿالی تٌای عؼمات رىثی کياااَؿفی َ
ٌم ىیه ىکاؿ ،تلً گؾاؿی َ فؿالیتٌای َاتنتً امت( ػؿایه طـس امتفاػي ىؼي امت).
۲ۺ -رىگؼاؿی َ تـ یؼن ػؿعتان :ا یه لنمت ػؿتـگ یـوؼي تُلیؼ چُب گـػ تـای ٍىا یؽ تُلیؼی مثتىی تااـ
رىگل َ ٌم ىیه امتغـاد َ گـػآَؿی مضَُالت رىگلای غ یاـ چااُتی اماات کااً ػؿ طثیؿاات ؿىااؼ
می کىىؼ  .تً رق تُلیؼ الُاؿ ،فؿالیتٌای رىگلؼاؿی تً فـاَؿػيٌایی می اوزامىؼ کً فـاَؿی کمای تااـ
آوٍا اوزاش می ىُػٌ ،م ُن ٌیقش ،فغا  ،عـػي چُب َ چُب گـػ مُؿػ امتفاػي تااً ىااکل فااـاَؿی
ويؼي .ایه فؿالیتٌا می تُاوىؼ ػؿ رىگل ٌای طث یؿی یا مَىُؾی اوزاش ىُوؼ(ػؿ ایه طـس امتفاػي
ىؼي امت).
۳ۺ -ماٌی گیـی َ آتقی پـَؿی  :ایه لنمت ػؿ تـگیـوااؼي ٍایؼ ىایالتی َ آتااقی پااـَؿی اماات کااً ىااامل
امتفاػي اف مىثؽٌای ىیالت مُرُػ ػؿ مضی ٌای ػؿ یا یی ،آب ىُؿ َ آب ىیـ یه ،تا ٌؼب ٍیؼ ی ا
گـػاَؿی ماٌی ،مغت پُمتان ،وـش تىان َ مایـ راوؼاؿان َ مضَُالت ػؿ یایی امت .فؿال یتٌا یی
کً مؿمُال ػؿ فـایىؼ تُلیاؼ تااً صناااب عااُػ اػغاااش مای ىااُوؼ (مخاال تغااآ ؿ یاقی ٍااؼب تااـای تُلیاؼ
مـَاؿیاؼ) ویاق گىزاوااؼي ىااؼي اوااؼ .ای اه لناامت ػؿ تـگیـوااؼي تُلیاؼ َ تؿمیاـ کيااتی ٌااا َ لایكٌااا َ
فؿالیتٌای ماٌیگیـی َؿفىی َ تفـ یضی وینت( ػؿا یه طـس امتفاػي ىؼي امت).
ثخص ة:استخشاج معذن
ایه تغو ػؿ تـگیـوؼي امتغـاد مُاػ مؿؼوی امت کً تً ىکل طثیؿی رامؼ (فغا مااىگ َ کاوااً ٌااا)،
مای ؽ (وفت) یا گاف (گاف طثیؿی ) ٌنتىؼ .امتغـاد می تُاوؼ تً ؿَهٌای گُواگُوی ٌم ُن تٍااـي تااـػاؿی اف
مؿؼن ػؿ تنتـ ػؿ یا َ غیـي اوزاش ىُػ .ایه تغو ىامل  ۵کؼ ػَؿلمی می تاىؼ( .ػؿ ای ه طـس امتفاػي ىؼي
امت):
۵ۺ -امتغـاد فغا مىگ َ فغا لٍُيای :ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي امتغـاد مُعتٌای مؿؼوی رامؼ
امت کً ىامل امتغـاد مؿؼن ػؿ فیـ فمیه َ ىامل ؾمل یاتی امت کً تً مضَُالت لاتاال ؾـضااً
ػؿ تافاؿ می اوزامؼ.
۶ۺ -امتغـاد وفت عاش :ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي تُلیاؼ وفاات عاااش ،تٍااـي تااـػاؿی َ امااتغـاد وفاات اف
مىگ َ مامً لیـػاؿ َ تُلیؼ گاف طثیؿی َ تافیافت مایؽٌای ٌیؼؿَکـتىی امت.
۷ۺ -امتغـاد کاوًٌای فلقی  :ایه لنمت ػؿ تـگ یـوؼي امتغـاد مُاػ مؿؼوی ( کاوًٌای) فلااقی اماات
کً تا امتغـاد ػؿ فیـ فمیه یا ؿَی فمیه ،امتغـاد مؿؼن ػؿ تنتـ ػؿ یاا َ غیاـي اوزاااش مای ىااُػ.
ؾملیات کاوً آؿا یی َ تغلیع کاوً ٌاٌ ،م ُن عـػ کـػن ،آمیا کـػن ،ىنته ،عيک کـػن ،کلُعااً
کـػن ،تکلیل یا عیناوؼن کاوً َ ؾملیات رؼامافی حملی یا ىىاَؿی ،ویق گىزاوؼي ىؼي اوؼ.
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۸ۺ -امتغـاد ما یـ مؿؼنٌا :ایه لنمت ػؿتـگیـوؼي امتغـاد اف مؿؼن ف یـفمی ىی یا مؿؼن ؿَتاف امت،
َلی الؿَتی ؿمُتات آتـفتی ،عـػ کـػن ضغـي َ امتفاػي اف مـػاب ٌای ومکی ؿا ویق ػؿ تـ می گیـػ .
فـاَؿػيٌای ایه لنمت تیيتـ ػؿ ماعت َ ماف ،تُلیؼ مُاػ ،تُلیؼ مُاػ ىیم یایی َ غیاـي امااتفاػي
می ىُوؼ.
۹ۺ -فؿالیتٌااای عااؼمات پيااتیثاوی امااتغـاد مؿااؼن :ای اه لناامت ػؿ تـگیـوااؼي عااؼمات پيااتی ثاوی
تغََی رىثی امتغـاد مؿؼن امت کً تا ػمتمقػ یا لـاؿػاػ اؿائً مای ىااُوؼ .ا یاه لناامت ىااامل
عؼمات اکتياب تا ؿَهٌااای پای رااُ یی مااىتی ٌم ااُن گااـفته ومُوااًٌای مغااقي َ مياااٌؼيٌای
فمیهىىاعتی َ ٌم ىیه صفاؿی ،صفاؿی آفمایيی یا صفاؿی ػَتاؿي تـای ی افته چاااي وفاات َ مااُاػ
مؿؼوی فلقی َ غیـ فلقی امت.
ثخص پ :تُلیذ صىعتی
ایه تغو ػؿ تـگیـوؼي تغییـ ىکل فیق یکی یا ىیمیایی مُاػ ،تـکیثااات یاا ارااقا تااً فـاَؿػيٌااای رؼیاؼ
امتَ .اصؼٌایی کً تً تُلیؼ اىتغا ػاؿوؼ اغلة کاؿگاي یا کاؿعاوً تٍُیف می ىُوؼ َ ميغًَ آوٍا امتفاػي
اف ماىیه ٌای تـلی َ تزٍیقات راتًرایی مُاػ امت .ایه ػمتً ىااامل  ۲۴کااؼ ػَؿلمای مای تاىااؼ (ػؿ ایااه
طـس امتفاػي ىؼي امت):
ۺ -۹تُلیؼ مضَُالت غؾا یی  :ا یاه لناامت ػؿ تـگیـوااؼي فااـاَؿی مضَااُالت کياااَؿفی ،رىگاالػاؿی َ
ماٌی گیـی تً غؾای اونان یا صیاُان اماات َ ،ػؿ تـگ یـوااؼي تُلیاؼ فـاَؿػيٌااای َامااطً ی گُواااگُوی
امت کً تً ىکل منتمیآ فـاَؿػي غؾایی وینتىؼ .ایه فؿالیت اغلة فـاَؿػي ٌای َاتنتً تااا اؿفه
تیيتـ یا کمتـ ؿا تُلیؼ می کىؼ.
 -۹۹تُلیؼ اوُاؼ آىامیؼوی ٌا  :ا یه لنمت ػؿ تـگیـوؼي تُلیؼ وُىیؼوی ٌا امااتٌ ،م ااُن وُىایؼوی ٌااای
تؼَن الکل َ آب مؿؼوی ،تُلیؼ وُىیؼوی ٌای الکلی تً عًَُ تا تغمیـ ،آتزُ َ ىـاب َ ،تُل یاؼ
وُىیؼوی ٌای الکلی تمط یـ ىؼي.
 -۹۲تُلیؼ فـاَؿػيٌای تُتُن َ تىثاکُ :ا یه لنمت ػؿ تـگیـوؼي فـاَؿی یک فـاَؿػي کياَؿفی ،تىثاکُ،
تً ىکل مىامة تـای مَـب وٍایی امت.
 -۹۳تُلیؼ مىنُرات :ایه لنمت ػؿتـگیـوؼي آماػي مافی َ ؿ ینیؼن الیاب وناااری َ ٌم ىا یه تااافته
مىنُرات ،تکمیل مىنُرات َ پُىا ک ،تُلیؼ کاالٌای وناری آماػي ،تً رق پُىا ک امت.
 -۹۴تُلیؼ پُىا ک :ا یه لنمت ػؿتـگیـوؼي ٌمً فؿالیتٌای عیاطی ٌـوُؼ لثاك َ متؿلمات آن تا ٌمً
ماػيٌا امت.
 -۹۵تُلیؼ چـش َ فـاَؿػيٌای َاتنتً :ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي پاک کـػن َ ؿوگـفی عق َ تثؼیل پُمت
صیُاوات تً چـش تا ػتاغی یا فـاَؿی َ تافت چـش تً فـاَؿػيٌا یی تـای مَـب وٍایی امت.
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 -۹۶تُلیؼ چُب َ فـاَؿػيٌااای چااُب َ چااُب پىثااً ،تااً رااق مثلمااان؛ تُلیاؼ کاالٌااا اف صَایـ َ مااُاػ
صَیـتافی  :ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي تُلیؼ فـاَؿػيٌای چُبٌ ،آ چااُن تغتااً ،تغتااً چىااؼال ،چااُب
ؿَکو ،رؿثًٌای چُتی ،کفپُه چُتی ،چُب تنت َ ماعتمان ٌای چُتی پی و ماعتً امت.
 -۹۷تُلیؼ کاغؾ َ فـاَؿػيٌای کاغؾی :ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي تُلیؼ عمیـ کاغؾ ،کاغااؾ َ فـاَؿػيٌااای
تثؼیل ىؼي کاغؾی امت.
 -۹۸چاپ َ تکخیـ ؿماوًٌای ضث ىؼي :ا یه لنمت ػؿتـگیـوؼي چاپ فـاَؿػي ٌا یی ٌم ااُن ؿَفوامااً،
کتاب ،گاٌىامً ،فـشٌای تزاؿی ،کاؿت تثـ یک َ مُاػ ػیگـ َ ،فؿالیتٌای پيت یثاوی ٌمـاي تا آن،
ٌم ُن ٍضافی ،عؼمات تُلیؼ ف یىک َ تَُ یـ مافی اف ػاػيٌا امت.
 -۹۹تُلیؼ کک َ فـاَؿػي ٌای صاٍل اف پاالیو وفت :ا یه لنمت ػؿتـگیـوؼي تغ ییـ ىکل وفت عاش َ
فغااا مااىگ تااً فـاَؿػيٌااای لاتاال امااتفاػي اماات .فـایىااؼ اٍاالی پاااالیو وفاات اماات کااً ىااامل
رؼامافی وفت عاش تً فـاَؿػيٌای مافوؼي اف طـ یك فهٌایی ٌم ُن ىکنته َ تمطیـ امت.
ۺ -۲تُلیؼ مُاػ ىیمیایی َ فـاَؿػي ٌای ىیمیایی :ایه لنمت ػؿ تـگ یـوؼي تغییـ ىکل مُاػ عاش آلی تااا
فـایىؼی ىیمیایی َ تُلیؼ فـاَؿػي ٌا امت .ایه لنمت تُلیؼ مُاػ ىیمیایی امامی کً اَلایه گااـَي
ٍىؿتی ؿا تيکیل می ػٌىؼ اف تُلیؼ فـاَؿػيٌای میاوی َ وٍایی کً اف فـاَؿی تیيتـ مُاػ ىایمیایی
امامی تُلیؼ می ىُوؼ َ تم یً طثمًٌای ایه ؿىتً فؿالی ت ٍىؿتی ؿا می مافوؼ ،متمایق می کىؼ.
 -۲۹تُلیؼ ػاؿٌَا ،فـاَؿػيٌای ػاؿَ یی ىیمیایی َ گیاٌی  :ایه لنمت ػؿ تـگیـوااؼي تُل یاؼ فـاَؿػيٌااای
ػاؿَ یی پایً َ تـکیثیات ػاؿَ یی امتٌ .م ىیه ىامل تُلیؼ فـاَؿػيٌای ىیمیا یی َ گیاٌی پقىکی
امت.
 -۲۲تُلیؼ فـاَؿػيٌای المتیکی َ پالمااتیکی  :ایاه لناامت ػؿتـگیـوااؼي تُل یاؼ فـاَؿػيٌااای الماات یک َ
پالمتیک امت َ .یژگی ایه لنمت ،مُاػ عاش امتفاػي ىؼي ػؿ فـا یىؼ تُلیؼ امااتَ .لای ،تااً مؿىای
ایه وینت کً تُلیؼ ٌمً فـاَؿػيٌای ماعتً ىؼي اف ایه مُاػ ػؿ ایىزا طثمً تىؼ ی می ىُوؼ.
 -۲۳تُلیؼ مایـ فـاَؿػي ٌای مؿؼوی غیـ فلقی  :ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي فؿالیتٌااای تُلیاؼ مـتااُب تااً
یک ماػي تکی تا مىيا مؿؼوی امت .ایه لناامت ػؿتـگیـوااؼي تُل یاؼ ى یيااً َ فـاَؿػيٌااای ى یيااً،
فـاَؿػي ٌای مـامیک ،کاىی َ فـاَؿػي ٌااای عااا ک ؿك پغتااً َ ،ما یمان َ گااچ ،اف مااُاػ عاااش تااا
کاالٌای وٍایی امت.
 -۲۴تُلیؼ فلقات پایً :ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي فؿالیت ٌای ؽَب َ یا تَفیً فلقٌای آٌىی َ غیـ آٌىی
اف کاوً ،ىمو یا ضایؿات تا امتفاػي اف الکتـَ متالُژی َ مایـ فهٌااای فااـاَؿی متااالُژی اماات.
ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي تُلیؼ آلی اژٌا َ اتـآلیاژٌای فلق تا َاؿػ کـػن ؾىَـٌای ىیمیایی ػیگااـ تااً
فلقات عالٌ ویق ٌنت.
 -۲۵تُلیؼ مضَُالت فلقی ماعتً ىؼي  ،تً رق ماىیه آالت َ تزٍیقات :ا یه لنمت ػؿ تـگیـوؼي تُلیؼ
مضَُالت فلقی «عالٌ» مؿمُال تا کاؿکـػ ما که َ تؼَن صـکت ،امت کً ىامل تُلیؼ تـکیة یا
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مزمُؾًٌایی اف لثیل مضَُالت فلقی ػؿ َاصؼٌای پی یؼيتـ می ىااُػکً تااا لطؿااات متضااـک کاااؿ
می کىىؼ ،مگـ ایه کً َاصؼٌا کامال تـلی ،الکتـَویکی یا وُؿی تاىىؼ.
 -۲۶تُلیؼ مضَُالت ؿایاوً ای َ الکتـَویکی  :ایه لنمت ػؿ تـگیـوااؼي تُلیاؼ ؿا یاوااً ،تزٍیاقات راااوثی
ؿایاوً ،تزٍیقات اؿتثاطی َ ،مضَُالت الکتـَو یکی مياتً َ ٌم ى یه تُلیؼ ارقای ایه مضَُالت
اماات .فـایىااؼٌای تُلی اؼ ای اه لناامت تااا طـاص ای َ امااتفاػي اف مااؼاؿٌای مزتمااؽ َ تااً کاااؿگیـی
فىاَؿی ٌای غـ یف مافی تن یاؿ وغََی ميغٌ می ىُوؼ.
 -۲۷تُلیؼ تزٍیقات تـلی :ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي تُلیؼ مضَُالتی امت کً ویـَی تـق ؿا تُلیؼ ،تُفی ؽ
َ امتفاػي می کىىؼ .تُلیؼ ؿَىىایی تـلی ،تزٍیقات ما یگىا ػٌای َ َمااایل تـلای عاااوگی ویاق ػؿ
ایه را گىزاوؼي ىؼي امت.
 -۲۸تُلیؼ ماىایه آالت َ تزٍیاقات طثمًتىااؼی ويااؼي ػؿ رااای ػیگااـ :ایاه لناامت ػؿ تـگیـوااؼي تُل یاؼ
ماىیهآالت َ تزٍیقاتی امت کً تً ىکل مکاو یکی یا صـاؿتی تً طُؿ منتمل ؿَی مُاػ کاؿ اوزاش
می ػٌىؼ یا ؿَی مُاػ ؾملیات اوزاش می ػٌىؼ ،ىامل ارقای مکاویکی آوٍا کً ویـَ ،تُلیؼ َ اؾما
می کىىؼٌ َ ،ـگُوً تغو اٍلی کً تً طُؿ تغََی ماعتً می ىُػ .ایه ىااامل تُلیاؼ ػمااتگايٌای
حاتت َ میاؿ َ ػمتی امتٍ ،ـب وػـ اف ایاه کااً تااـای امااتفاػي ٍااىؿتی ،ماااعتماوی َ ؿايمااافی،
کياَؿفی یا عاوگی طـاصی ىؼي تاىىؼ.
 -۲۹تُلیؼ َمایل وملیً مُتُؿی ،تـ یلـ َویآ تـ یلـ :ا یه لنمت ػؿ تـگیـوؼي تُلیؼ َمااایل ومل یاً مُتااُؿی
تـای راتًرا یی منافـ یا تاؿ امت .تُلیؼ لطؿات َ لُافش گُوا گُن َ ٌم ىیه تُلیاؼ تـ یلااـ َ ویمااً
تـ یلـ ،ویق ػؿ ایهرا گىزاوؼي ىؼي امت.
ۺ -۳تُلیؼ مایـ تزٍیقات صمل َ ومل :ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي تُلیؼ تزٍیقات صمل َ ومل ماوىؼ کيتی
مافی َ تُلیؼ لایك ،تُلیؼ تـنٌ،ای ؿ یلی َ لُکُمُت یٌُُ ،اپیمااا َ فضاااپیما َ تُلیاؼ لطؿااات آوٍااا
امت.
 -۳۹تُلیؼ مثلمان :ایه لنمت ػؿتـگ یـوؼي تُلیؼ مثلمان َ مضَااُالت مـتااُب اف ٌااـ وااُؼ ماااػي تااً رااق
مااىگ ،تتااُن َ مااـامی ک اماات فـایىااؼٌای تااً کاااؿ ؿفتااً ػؿ تُلیاؼ مثلمااان ؿَهٌااای امااتاوؼاؿػ
ىکلػٌی مُاػ َ وَة ارقا ،ىامل تـه ،لالة گیـی َ َؿلً کـػن ٌنااتىؼ .طـاصای کاااالٌ ،ااآ اف
وػـ کیفیت کاؿتـػی َ فی ثایی ىىاعتی ،رىثً مٍمی اف فـایىؼ تُلیؼ امت.
 -۳۲تُلیؼ مایـ مَىُؾات :ایه گـَي ػؿ تـگ یـوؼي تُلیؼ رُاٌـات َ رُاٌـات تؼلی امت.
 -۳۳تؿمیـ َ وَة ماىیه آالت َ تزٍیقات :ا یه لنمت ػؿتـگیـوؼي تؿمیـ تغََی کاالٌای تُل یؼ ىؼي
ػؿ تغو تُلیؼ تا ٌؼب تافمافی ماىیه آالت ،تزٍیاقات َ مااایـ مضَااُالت اماات تااً وضااُی کااً
لاتل کاؿکـػن تاىىؼ .وگٍؼاؿی کلای یاا ؿَفمااـي ا یاه مضَااُالت تااـای اطمیىااان اف کاااؿکـػ ماؤحـ َ
پ یيگیـی اف عـاتی َ تؿم یـ غیـ ضـَؿی ػؿ ایهرا گىزاوؼي ىؼي امت.
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ثخص ت) تبمیه ثشق ،گبص ،ثخبس َ تٍُیً ٌُا:
ایه تغو ػؿتـگیـوؼي فؿالی تٌای تامیه ویـَی تـق ،گاف طث یؿی ،تغاؿ  ،آتگـش َ ماوىؼ آن اف طـ یك ف یـ
تُلیؼ ػائمی عطُب ،ىاي لُلً َ لُلً امت .ایه تغو ػؿ تـگ یـوؼي اػاؿي امکاوات تـق َ گاف امت ،کً ویـَی
تـق یا گاف ؿا تُل یؼ ،کىتـ َ تُفی ؽ می کىىؼ .ایه ػمتً ىامل  ۹کؼ ػَؿلمی تً ىـس ؽیل می تاىؼ:
 -۳۵تام یه تـق ،گاف ،تغاؿ َ تٍُ یً ٌُا :تً تُضی ضات تغو ت ؿرُؼ کىیؼ.
ثخص ث) آثشسبوی ،مذیشیت پسمبوذ ،فبضالة َ فعبلیتٌبی تصفیً
ایه تغو ػؿتـگیـوؼي فؿالی ت ٌای مـتااُب تااً مااؼیـ یت (ىااامل رمااؽآَؿی ،تَاافیً َ ػفااؽ) ىااکلٌای
گُواگُن پنماوؼ ،اف لثیال پنااماوؼ رامااؼ یا ا غ یاـ رامااؼ ٍااىؿتی یاا عاااوگی ٌ َ ،م ىایه ،مکانٌااای آلااُػي
امت.تـَوؼاػ فـایىؼ تَفیً پنماوؼ یا فاضااالب مای تُاوااؼ یاا ػفااؽ ىااُػ یاا ػؿَوااؼاػ فـایىااؼٌای ػیگااـ تُلیاؼ
تاىؼ.فؿالیتٌای آتـماوی ویق ػؿ ایه تغو گـَيتىؼی ىؼياوؼ.ای تغو ىامل  ۴کؼ ؿَؿلمی تااً ىااـس ؽیال
می تاىؼ(:ػؿ ایه طـس امتفاػي ىؼي امت)
 -۳۶رمؽ آَؿی ،تَاافی ً َ تااامیه آب :ایاه لناامت ػؿتـگیـوااؼي رمااؽ آَؿی ،تَااف یً َ تُف یاؽ آب تااـای
ویافٌای عاااوگی َ ٍااىؿتی اماات .رمااؽآَؿی آب اف مىثؽ ٌااای مغتلاافٌ َ ،م ىایه تُف یاؽ آن تااا
َمایل مغتلف ػؿ ایهرا گىزاوؼي می ىُػ.
 -۳۷فاضالب :ا یه لنمت ىامل اػاؿي مینتآٌای فاضالب یا تنٍیالت تَفیً آب امت کااً فاضااالب
ؿا رمؽآَؿی ،تَفیً َ ػفؽ می کىىؼ.
 -۳۸فؿالیتٌای رمؽ آَؿی ،تَفیً َ ػفؽ پنماوؼ ،تافیافت مُاػ :ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي رمؽ آَؿی،
تَفیً َ ػفؽ مُاػ پنماوؼ امت .ایه ىامل صمل مُاػ پنااماوؼ مضلای َ اػاؿي تنااٍ یالت تافیافاات
مُاػ ویق ٌنت.
 -۳۹فؿالیتٌای تَف یً َ مایـ عؼمات مؼیـ یت پنماوؼ :ایه لنمت ػؿتـگیـوؼي اؿائً عؼمات تَف یً،
یؿىی پاکمافی ماعتمان ٌا َ مکان ٌا ،عا ک ،آب مطضی یا فیـفمیىی آلُػي امت.
ثخص ج) ثخص سبختمبن
ایه تغو ػؿتـگیـوؼي فؿالی ت ٌای ؾمُمی َ تغََی ماعتمان تـای تىاٌا َ کاؿٌای مٍىؼمای ؾمااـان
امت .ایه ىامل کاؿ رؼیؼ ،تؿمیـ ،افقایو َ تغییـ ،تـ پا کـػن ماعتمانٌا یا ا مااافيٌای پایو ماااعتً ػؿ
مضل َ ٌم ىیه ماعت َ ماف مُلت امت .ایه تغو ػؿ تـگ یـوااؼي تُمااؿً پـَژيٌااای ماااعت َ ماااف تااـای
ماعتمانٌا یا کاؿٌای مٍىؼمی ؾمـان تا یکرا رمؽ کااـػن امکاوااات مااالی ،فىای َ فیق یکای تااـای تضمااك
تغيیؼن تً پـَژي ماعتماوی تـای فـَه آتی آن ویق ٌنت .ایه تغو مامل  ۳کؼ ػَ ؿلمای تااً ىااـس ؽیال
می تاىؼ (ػؿ ایه طـس امتفاػي ىؼي امت):
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-۴۹ماعت تىا :ایه لنمت ػؿتـگیـوؼي ماعت کلای ٌـگُوااً ماااعتمان اماات .ا یاه ىااامل کاااؿ رؼ یاؼ،
تؿمیااـ ،افااقای و َ تغییااـ ،تـپااا کااـػن ماااعتمان یاا ا مااافي پاا یو ماااعتً ػؿ مضاال َ ٌم ىاایه
ماعتمانٌایی امت کً صالت مُلتی ػاؿوؼ.
-۴۲مٍىؼمی ؾمـان :ایه لنمت ػؿتـگیـوؼي ماعتمان تً طُؿ ؾاش تـای اٌؼاب مٍىؼمی ؾمـان امت.
ایه ىامل کاؿ رؼیؼ ،تؿمیـ ،افقایو َ تغ ییـ ،تـپایی مافي ٌای پایو ماااعتً ػؿ مضاال َ ٌم ىایه
ماعتمانٌایی کً صالت مُلت ػاؿوؼ .ماعتمان تىاٌای مىگیه ماوىؼ تقؿگـاي ،عی اتان ،پل ،تُول،
ؿايآٌه ،فـَػگاي ،تىؼؿ َ مایـ پـَژي ٌای آتی ،می نتآٌای آتیاؿی ،مینتآٌای فاضالب ،تنٍیالت
ٍىؿتی ،ع لُلً َ عطُب تـق ،تنٍیالت َؿفىی فضای تاف َ غیـي ػؿ ایه لنمت گىزاوااؼي ىااؼي
امت.
-۴۳فؿالیت ماعت َ ماف تغََی ماعتمان :ایه لنمت ػؿ تـگ یـوؼي فؿال یتٌای تغََی ماعتمان
امت ،یؿىی ماعت تغوٌایی اف ماعتمان َ کاؿٌای مٍىؼمی ؾمـان تؼَن ػاىته منلُلیت کاال
پـَژي .ایه فؿالیت ٌا مؿمُالً ػؿ ی ک رىثً کً ػؿ ٌمً مافٌا ميتـک اماات َ ویا اف تااً تزٍیاقات َ
مٍاؿتٌای تغََی ػاؿػ متغٌَ اوؼ ،ماوىؼ ىاامؽ کااُتی ،پای ؿ یاقی ،امااکلت ماااعتمان ،تتااُن
کاؿی َ غیـي .فؿالیتٌای پایان ػٌی َ تکمیل ماعتمان ویق ػؿ ایهرا گىزاوؼي می ىُػ.
ثخص چ) عمذي فشَضی َ خشدي فشَضی؛ تعمیش َسبیل وملیً مُتُسی َ مُتُس سیکلت
ایه تغو ػؿتـگیـوؼي ؾمؼي فـَىی َ عـػي فـَىی یؿىی فـَه تؼَن تغییـ ىكل ٌـ وُؼ كاااال َ اؿائااً
ٌـ وُؼ عؼمات الفش تـای فـَه ایه كاالٌاماات .فااـَه تااؼَن تغییاـ ىااكل ػؿ تـگیـوااؼي ؾملیا ات مؿمااُ
مـتُب تً فـَه امت؛ تـای ومُوً مـٌآ كـػن كاالٌا ،مغلُب كـػن كاالٌا ،ػؿ تطـی ؿ یغته ،تمن یآ كـػن
فلً َ تنتًتىؼی ػَتاؿي تـای تُف یؽ ػؿ ممؼاؿٌای كمتـ َ  ...امت ایه تغو ىامل  ۳کؼ ػَ ؿلمی تً ىااـس
ؽیل امت(ػؿ ایه طـس امتفاػي ىؼي امت):
 -۴۵ؾمااؼي فـَى ای َ عااـػي فـَى ای؛ تؿمی اـ َمااایل وملی اً مُتااُؿی َ مُتااُؿ م ایکلت :ای اه لناامت
ػؿتـگ یـوؼي ٌمً فؿال یتٌای مـتُب تً فـَه َ تؿم یـ َمایل وملیً مُتُؿی َ مُتُؿمیكلت امت.
ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي فؿالیتٌایی ماوىؼ ىنته ،رال ػاػن َ غیـي تـای َما یل وملیً امت.
-۴۶ؾمؼي فـَىی تً رق َمایل وملیً مُتُؿ یُ مُتُؿ میکلت :ا یه لنمت ػؿتـگی ـوؼي ؾمااؼي فـَىای تااً
صناب عُػ یا تـ اماك صك القصمً ی ا لـاؿػاػ (صكالؿمل كاؿی) مـتُب تً ؾمؼي فـَىی ػاعلی َ
ویق ؾمؼي فـَىی تیه المللی (ٍاػؿات َ َاؿػات) امت .ؾمؼيفـَىی ،فـَه ػَتاؿي (تؼَن تغییـ
ىكل) كاالٌای وُ َ كاؿ كـػي تً عـػي فـَهٌا ،مااایـ ؾمااؼي فـَىااان ،كاااؿتـان ٍااىؿتی ،تزاااؿی،
مافماوی یا صـفًای ،ایفای ومو َامطً یا ومایىؼي ػؿ عـ یاؼ كاالٌااا تااـای ایاه لثیال اىااغاً یاا
ىـكت ٌا یا فـَه تً آوٍا امت.
-۴۷عـػي فـَىی تً رق َمایل وملیً مُتُؿیُ مُتااُؿ مایکلت :ایاه لناامت ػؿ تـگ یـوااؼي فااـَه ػَتاااؿي
(تؼَن تغییـ ىكل) كاالٌااای وااُ َ كاااؿكـػي تااً ؾمااُش مااـػش تااـای امااتفاػي یاا مَااـب ىغَای یاا
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عاوگی ،تُم فـَىگاي ٌا ،ػكً ٌا ،مـاكق لثُ َ تضُ یل مفاؿه پنتی  ،ػمتفـَىان ،تؿاَوی ٌای
مَـب َ غیـي امت.
ثخص ح) دمل َ ومل َ اوجبسداسی
ایه تغو ػؿتـگیـوؼي اؿائً صمل َ ومل منافـ ی ا تاؿ ،اؾآ اف تـوامااًؿ یقی ىااؼي یاا ويااؼي ،اف طـ یاك ؿاي
آٌه ،ع لُلااً ،راااػي ،آب یاا ٌااُا ،فؿالیتٌااای مـتااُب ماوىااؼ تنااٍیالت پا یاوااً َ پاؿک یىااگ ،راتااً رااا یی
مضمُلً ،اوثاؿػاؿی َ غیـي امت .ایه تغو ىامل کـایً تزٍیقات صمل َ ومل تا ؿاوىؼي یا اپـاتُؿ امت .ایه
تغو ىامل فؿالیتٌای پنت َ پیک و یق ٌنت .ا یه تغو ىامل  ۵کؼ ػَ ؿلمی تً ىااـس ؽیال مای تاىااؼ
(ػؿ ایه طـس امتفاػي ىؼي امت):
-۴۹صمل َ ومل فمی ىی َ صمل َ ومل تا ع

لُلً :ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي صمل َ ومل منافـ َ تاااؿ اف

طـ یك راػي َ ؿاي آٌه َ ٌم ىیه صمل َ ومل تاؿ تا ع لُلً امت.
ۺ-۵صمل َ ومل آتی  :ایه لنمت ػؿتـگیـوؼي صمل َ ومل منافـ یا تاؿ ؿَی آب ،اؾآ اف تـوامً ،ؿ یاقی
ىؼي یا ويؼي امت .ا یه لنمت ىامل اػاؿي لایك یؼک کو ،لایك تفـ یضی ،لا یك گيت فوای ،لااایك
گـػىگـی ،اتُتُك ػؿ یا یی  ،تاکنی ػؿ ی ایی َ غ یـي ویق ٌنت.
 -۵۹صمل َ ومل ٌُایی  :ایه لنمت ىامل صمل َ ومل منافـ ی ا تاؿ اف طـ یك ٌُا ی ا فضا امت .ایاه
لنمت ٌم ىیه ،ىامل فؿالیتٌایی کً اف ٌُاپیما امتفاػي می کىىؼ َلی وً تً ٌؼب صماال َ وماال،
ماوىؼ مآپاىی ٌُایی مضَُالت ،تثلیغات ٌُایی یا ؾکامی ٌُایی وینت.
-۵۲اوثاؿػاؿی َ فؿالیت ٌای پيتیثاوی صمل َومل :ا یه لنمت ػؿتـگیـوؼي اوثاؿ ػاؿی َ فؿال یتٌااای
پيتیثاوی صمل َ ومل امت ،ماوىؼ اػاؿي ف یـ ماعت صمل َ ومل ،فؿال یتٌای آژاولٌای صماال َ
ومل َ راتً رایی مضمُلً.
-۵۳فؿالیتٌای پناات َ پیاک :ایاه لناامت ػؿ تـگیـوااؼي فؿال یتٌااای پناات َ پ یاک ،ماوىااؼ تضُ یال
گـفته ،صمل َ ومل َ تضُ یل ػاػن وامً ٌا َ تنتً ٌا تا تـکیثات گُوااا گُن اماات .عااؼمات تضُ یال
ػٌی مضلی َ پ یاش ؿماوی ویق ػؿ ایهرا گىزاوؼي می ىُػ.
ثخص ر) فعبلیتٌبی خذمبتی مشثُط ثً جب َ غزا
ایه تغااو ػؿتـگی ـوااؼي تااامی ه رااا تااـای الاماات كُتايمااؼت تافػ یؼكىىااؼگان َ مااایـ منااافـان َ تااؤمیه
َؾؼيٌای غؾایی َ وُىیؼوی كامل مىامة تـای مَـب فُؿی امت .میقان َ وُؼ عؼمات اضافی اؿائً ىؼي
ػؿ ایه تغو می تُاوؼ تنیاؿ متىُؼ تاىؼ .ایه تغو ىامل  ۲کؼ ػَ ؿلمی تً ىااـس ؽیال مای تاىااؼ (ػؿ ایااه
طـس امتفاػي ىؼي امت):
-۵۵تؤمیه را :ایه تغو ػؿ تـگیـوؼي تؤمیه را تـای الامت كُتايمؼت تافػیؼكىىؼگان َ مایـ منافـان
امت .تؤمیه را تـای الامت تلىؼمؼت ػاويزُ یان ،كاؿگـان َ افـاػی اف ایه لث یل ویق ػؿ ایاه رااا
گىزاوؼي می ىُػ .تـعی َاصؼٌا ممكه امت تىٍا مضل الامت ؿا تؤمیه كىىؼ ػؿصالیكً تـعی ػیگااـ
آمیقيای اف راَ ،ؾؼيٌای غؾا َ یا تنٍیالت تفـ یضی فـاٌآ كىىؼ.
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پیىستها

 -۵۶فؿالیت ٌای عؼماتی مـتُب تً غؾا َ آىامیؼوی :ا یه لنمت ػؿ تـ گیـوااؼي فؿالیت ٌااای عااؼم اتی
مـتُب تً غؾا َ آىام یؼوی ٌامت كً َؾؼيٌای غؾایی كامل یا آىامیؼوی ٌای مىامة تـای مَـب
فُؿی فـاٌآ می كىىؼ ،اؾآ اف رایگايٌای حاتت یا مُلت تا را یاا تااؼَن رااا تااـای وينااته .ؾاماال
تؿییه كىىؼي ،وُؼ َاصؼ اؿائً كىىؼي غؾا و ینت تلكً ایه َالؿیت امت كً غؾا تـای مَااـب فااُؿی
مىامة تاىؼ.
ثخص د) اعالعبت َ استجبعبت
ایه تغو ػؿتـگیـوؼي تُلیؼ َ تُف یؽ اطالؾات َ مضَُالت فـٌىگی ،فـاٌآ کـػن َمایل اؿما ی ا تُفیؽ
ایه مضَُالتٌ َ ،م ىیه فؿالیتٌااای فىاااَؿی اطالؾااات ػاػي ٌااا َ مغاااتـات َ پااـػافه ػاػيٌااا َ مااایـ
فؿالیتٌای عؼماتی اطالؼ ؿماوی امت .ایه تغو ىامل  ۶کؼ ػَ ؿلمی تااً ىااـس ؽیال مای تاىااؼ (ػؿ ایااه
طـس امتفاػي ىؼي امت):
-۵۸فؿالیتٌای اوتياؿاتی  :ایه لناامت ػؿ تـگیـوااؼي اوتياااؿ کتاااب ،تـَىااُؿ ،رااقَيَ ،اژي وامااً ،ػا یاـي
المؿاؿب،اطلل ،وميً َ ومُػاؿ؛ اوتياؿ ؿَفوامً ،مزلً َ گاٌىامً؛ کتاب ؿاٌىمای تلفه َفٍـماات
آػؿكٌای پنتی َ ما یـ ويـ یًٌا َ ٌم ىیه اوتياؿ وـشافقاؿ امت.
-۵۹فؿالیتٌای تُلیؼ فیلآ میىمایی َ ،یؼ یُ یی َ تـوامً ٌای تلُ یق یُوی  ،ضث ٍؼا َ اوتياؿ مُمیمی:
ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي تُلیؼ ف یلآ می ىمایی،تلاتـی َ غیـ تلاتـی ؿَی فیلآ ،وُاؿ َ یاؼ یُ یاا ػینااک
تـای پغو منتمی آ ػؿ ماله میىما یا تـای پغو ػؿ تلُ یق یُن؛ فؿالتٌای پيتیثاوی ماوىؼ تؼَ یه،
مُوتاژ ،ػَتلً َ غ یـي؛ تُفی ؽ فیلآ َ مایـ مضَُالت میىمایی امت.
ۺ-۶فؿالیتٌای تـوامً ؿ یقی َ پغو تـوامً ٌای ؿاػیُ َ تلُ یق یُن:ایه لنمت ػؿتـگیـوؼي فؿالیتٌای
علك مضتُا یا ػؿ ی افت صك تُف یؽ مضتُا َ مپل پغو آن مضتُامت ،ماوىؼ تـوامااًٌای ؿاػیاُ یی،
تلُ یق یُوی َ ػاػي ٌا تا مُضُؼ مـگـمی ،اعثاؿ ،گفتگُ َ ماوىؼ آن ػؿ ایهرا گىزاوؼي می ىُػ.
-۶۹مغاتـات :ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي فؿال یتٌای اؿائااً امکاوااات مغاااتـاتی َ فؿالی تٌااای عااؼماتی
مـتُب تً آن ،یؿىی مغاتـي ٍؼا ،ػاػي،مته َ تَُ یـ امت.
-۶۲تـوامً وُ ی نی مياَؿي َ فؿالیتٌای مـتُب تً ؿا یاوً:ایه لنمت ػؿتـگیـوؼي فؿالیتٌایی ٌم ُن
وُىااته ،آفمااُن کااـػن تغییاـ ػاػن َ پيااتی ثاوی کااـػن وـش افااقاؿ ػؿ رٍاات اؿائااً تغَااٌ ػؿ فم یىااً
فىاَؿی ٌای اطالؾات امت.
-۶۳فؿالیتٌای عؼماتی اطالؾاتی :ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي فؿال یتٌای ػؿگاي ٌایی رنتزُی ا یىتـوتی،
فؿالیتٌای پـػافه َ میقتاوی ػاػي ٌاٌ َ ،م ىیه ما یـ فؿالیت ٌایی امت کً مىضَااـا اطالؾااات
اؿائً می کىىؼ.
ثخص ر) فعبلیتٌبی مبلی َ ثیمً
ایه تغو ػؿ تـگیـوؼي فؿالیتٌای عؼمات مالی ،ىامل تیمً ،تؤمیه َرُي تیمً اتکایی َ تافوينااتگی
َ فؿالیتٌای پيتیثاوی عؼمات مالی امت .ا یه تغو ػؿ تـگیـوؼي فؿالیتٌای مٍامؼاؿان ػاؿایی ٌا ،ماوىؼ
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فؿالیتٌای ىـکتٌای ٍاصة مااٍآ َ فؿالیتٌااای تـاماات ٌاٍ ،ااىؼَق ٌا َ َاصااؼٌای مااالی ٌماوىاؼ ویاق
ٌنت .ایه تغو ىامل  ۳کؼ ػَ ؿلمی تً ىـس ؽیل امت (ػؿ ایه طـس امتفاػي ىؼي امت):
-۶۴فؿالیتٌااای عااؼمات مااالی ،تااً رااق تااؤمیه َرااُي تیمااً َ تافوينااتگی :ایاه لناامت ػؿتـگیـوااؼي
فؿالیتٌای ػؿ ی افت َ تُفیؽ ػَتاؿي َرُي رق تً مىػُؿ تؤمیه َرُي تیمً َ تافوينتگی یاا تااؤمیه
ارتماؾی ارثاؿی امت.
-۶۵تیمً ،تیمً اتکایی َ تؤمیه َرااُي تافوينااتگی  ،تااً رااق تااؤمیه ارثاااؿی  :ایاه لناامت ػؿ تـگیـوااؼي
پـػاعت منتمـی َ تیمًوامً ٌا َ مـمایً گؾاؿی صك تیمً تـای ایزاااػ مااىؼی اف ػاؿایاای ٌااای مااالی
تـای امتفاػي ػؿ مطالثات آیىؼي امت.
-۶۶فؿالیتٌای رىثی عؼمات مالی َ فؿالیتااًای تیمااً :ایه لناامت ىااامل تااؤمیه عااؼماتی اماات کااً
منتلقش یا ػؿ اؿتثاب وقػیک تا فؿالیتٌای عؼمات مااالی اماات َلای عااُػ  ،عااؼمات مااالی اؿائااً
ومی کىىؼ.
ثخص س) فعبلیتٌبی امال ک َ مستغالت
ایه تغو ػؿ تـگیـوااؼي ومااو مااُرـ ،وما یىااؼي َ یاا کاااؿگقاؿ ػؿ فؿالیتٌااایی ٌم ااُن عـ یاؼ یاا فااـَه
امال ک ،اراؿي امال ک ،اؿائً ما یـ عؼمات امال ک َ منتغالت امت .ایه تغو ىامل  ۹کؼ ػَ ؿلمی تً ىـس
ؽیل می تاىؼ (ػؿ ایه طـس امتفاػي ىؼي امت):
-۶۸فؿالیتٌای امال ک َ منتغالت :تً تُض یضات تغو ؿ ؿرُؼ کىیؼ
ثخص ص) فعبلیتٌبی دشفً ای علمی َ فىی
ایاه تغااو ػؿتـگی ـوااؼي فؿالی ت ٌااای تغََای صـفااً ای  ،ؾلمای َ فىای اماات.ایه فؿالیتٌااا وی افمىااؼ
آمُفه مطش تاال ٌنتىؼ َ ػاوو َ مٍاؿت تغََی ؿا ػؿ ػمتـك کاؿتـان لـاؿ می ػٌؼ .ایه تغو ىامل ۷
کؼ ػَ ؿلمی تً ىـس ؽیل امت( ػؿ ایه طـس امتفاػي ىؼي امت):
-۶۹فؿالیتٌای صمُلی َ صناتؼاؿی  :ایه لنمت ػؿتـگ یـوؼي وما یىؼگی لاوُوی صفع مىافؽ یک طـب
ػؿ تـاتـ طـب ػیگـ یا تضت وػـات اىغاٍی امت کً ؾضُ کاوُن َکال ٌنتىؼ ماوىؼ ومای ىااؼگی َ
مياَؿي ػؿ ػؾاَی مؼوی ،مياَؿي َ ػؾاَی ػؿ ػؾاَی رىایی.
ۺ-۷فؿالیتٌای ػفتـٌای مـکقی؛ فؿالیتٌای مياَؿيای مـتُب تً مؼیـ یت  :ایه لنمت ػؿ تـگیـوااؼي
اؿائً ميُؿت َ کمک تً تىگاي ٌای التَاػی َ مایـ مااافمانٌا ػؿ تاااؿي منااا یل مااؼیـ یتی ٌم ااُن
تـوامًؿ یقی ؿاٌثـػی َ مافماوی؛ تـوامًؿ یقی مالی َ تىػیآ تُػرً َ غیـي امت.
-۷۹فؿالیتٌای مؿماؿی َ مٍىؼمی؛تضلیل َ آفمایو فىی :ایه لنمت ىامل اؿائً عؼمات مؿماااؿی،
عؼمات مٍىؼمی ،وميً کيی ،عؼمات تافؿؿمی ماعتمان ،عؼمات وميً تـػاؿی َ مناصی امت.
 -۷۲تضمیك َ تُمؿً ؾلمی  :ایه لناامت ىااامل مااً فؿالیات تضمیاك پایا ً ،تضمیاك کاااؿتـػی َ تُمااؿً
تزـتی امت .ایه لنمت ىامل تضمیك ػؿ امُؿ تافاؿ وینت.
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-۷۳تثل یغااات َ تااافاؿ پژٌَای :ایاه لناامت ػؿتـگیـوااؼي تُل یاؼ تـوامااًٌای تثلیغاااتی َ ػؿد ایاه لثیال
تثل یغات ػؿ گاٌىامً ٌا ،ؿَفوامً ٌا ،ؿاػ یُ َ تلُ یق یُن یا مایـ ؿماوًٌا امت.
-۷۴مایـ فؿال یتٌای صـفًا ی ،ؾلمی َ فىی  :ایه لنمت ػؿ تـگیـوؼي اؿائً عؼمات صـفًای ،ؾلمای َ
فىی امت.
-۷۵فؿالیتٌااای ػامپقىااکی:ایه لناامت ػؿتـگیـوااؼي اؿائااً فؿالی ت ٌااای مـالثاات َ کىتااـ مااالمت
صیُاوات مقؿؾً َ صیُاوات عاوگی امت.
ثخص ژ) فعبلیتٌبی اداسی َ خذمبت پطتیجبوی
ایه تغو ػؿتـگیـوؼي فؿالی ت ٌای گُوا گُوی امت کً ؾملیات کلی کنة َ کاؿ ؿا پيتیثاوی می کىىؼ کً
ىامل  ۶کؼ ػَ ؿلمی تً ىـس ؽیل می تاىؼ (ػؿ ایه طـس امتفاػي ىؼي امت):
-۷۷فؿالیتٌای اراؿيػاؿی  :ا یه لناامت ػؿ تـگیـوااؼي ػاؿایاای ٌااای ملمااُك َ ػاؿایاای ٌااای غیاـ مااالی
واملمُك ،ىامل ػامىً گنتـػيای اف کاالٌای ملمااُك ،ماوىااؼ عااُػؿَ ،ؿایاوااً ،کاالٌااای مَااـفی َ
ماىیه آالت َ تزٍ یقات ٍىؿتی تً ميتـ ی ان ػؿ تـاتـ پـػاعتٌای اراؿي ػَؿيامت.
-۷۸فؿالیتٌای امتغؼاش :ایه لنمت ىامل فؿالیتٌااای فٍـماات کااـػن پنااتٌای عااالی َ اؿراااؼ
کـػن یا کاؿیاتی تـای ػؿعُامت کىىؼگان امتغؼاش ػؿ مُاؿػی کً افـاػ کاؿای ثی ىؼي ی ا اؿراؼ ىؼي
کاؿکىان مافمانٌای امتغؼامی وثاىىؼ ،فـاٌآ کـػن کاؿگـ تـای تىگايٌای ميتـ یان تااـای تااؤمیه
ویـَی کاؿ ػؿ ػَؿيٌای فماوی مضؼَػ َ ،فؿالیت ٌای اؿائً مىاتؽ اوناوی َ عؼمات مؼیـ یت مىاتؽ
اوناوی تً ػیگـان تـ اماك صك القصمً یا لـاؿػاػ امت.
-۷۹عؼمات آژاول منافـتی ،گـػاوىؼگان تُؿ ،ؿفؿَ کـػن َ فؿالیتٌااای مـتااُب :ایاه لناامت ىااامل
فؿالیتٌای فـَه عؼمات منافـت ،تُؿ ،صمل َ ومل َ الامت تً ؾمُش مـػش َ ميتـ یان تزاؿی
َ فؿالیتٌای مافماوؼٌی کـػن َ گـػاوؼن تُؿ امت کً اف طـ یك آژاولٌای منافـتی یاا تااً طااُؿ
منتمیآ تُم ؾامالوی ٌم ُن گـػاوىؼگان تُؿ فـَعتً می ىُوؼ.
ۺ-۸فؿالیتٌای مـتُب تً تافؿمی َ امىیت :ایه لنمت ىامل عؼمات مـتُطً تً امى یت امت ماوىؼ:
عؼمات تافؿمی َ کاؿآ گاٌی؛ عؼمات وگٍثاوی َ گيت فوی؛ ػؿ ی افت َ تضُ یل پُ  ،ؿم یؼ یا مایـ
کاالٌای لیمتی تا امتفاػي اف پـمىل َ تزٍیقات تـای صفاغت ا یه لثیل امااُا ػؿ ٌىگاااش صماال َ
ومل؛ اػاؿي مینتآٌای امىیتی ٌيؼاؿػٌىؼي الکتـَوی کی ،ماوىؼ ػفػگیـ َ آژیـ آتو مُفیٌ ،ىگامی
کً تمـکق فؿالیت تـ پای و ایه مینتآ ٌا اف ؿاي ػَؿ تاىؼَ ،لی اغلة فؿال یتٌااا منااتلقش عااؼمات
فـَه ،وَة َ تؿمیـ ویق ٌنتىؼ.
-۸۹عؼمت ؿماوی تً ماعتمانٌا َ فضای مثق :ایه لنمت ىامل اؿائً ىماؿی اف عؼمات پيااتیثاوی
ؾمُمی امت ،ماوىؼ اؿائً تـکیثی اف عؼمات پيتیثاوی ػؿَن تنااٍیالت ميااتـی ،وػافاات ػاعاال َ
عاؿد ٌـ گُوً ماعتمان ،وػافت ماىیهآالت ٍىؿتی ،وػافاات لطاااؿ ،اتُتااُكٌُ ،اپ یمااا َ غیاـي،
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وػافت ػاعل تاوکـٌای راػيای َ ػؿ یا یی  ،فؿال یتٌای گىؼفػا یی َ آفت کيای ماااعتمان ،کيااتی،
لطاؿ َ غ یـي ،ىنته تطـی ،ؿفتگـی عیاتان َ ........
-۸۲فؿالیتٌای اػاؿي ػفتـ کاؿ،پيتیثاوی ػفتـ کاؿ َ مااا یـ فؿالیت ٌااای پياات یثاوی کنااة َ کاااؿ :ایاه
لنمت ىامل اؿائً گنااتـي ای اف عااؼمات اػاؿی ؿَفاوااً ػفتااـ کاااؿٌ َ ،م ىایه کاؿٌااای ؿَفمااـي ػؿ
ػمت الؼاش پيتیثاوی کنة َ کاؿ تـای ػیگـان ،تـاماك صك القصمً یا لـاؿػاػ امت.
ثخص ط) اداسي امُس عمُمی َ دفبع؛ تأمیه اجتمبعی اججبسی
ایه تغو ىامل فؿالیتٌا یی امت کً ماٌیت ػَلتی ػاؿوؼ َ مؿمااُال تُما اػاؿي کىىااؼي امااُؿ ؾمااُمی
اوزاش می ىُوؼ .ا یه تغو ىامل فؿالیتٌای تؤمیه ارتماؾی ارثاؿی ویق ٌنت .ایه تغو ىامل  ۹کؼ ػَ
ؿلمی تً ىـس ؽیل امت (ػؿ ایه طـس امتفاػي ىؼي امت):
-۸۴اػاؿي امُؿ ؾمُمی َ ػفاؼ؛تؤمیه ارتماؾی ارثاؿی  :تً تغو ك ؿرُؼ کى یؼ.
ثخص ش) آمُصش
ایه تغو ىامل آمُفه ػؿ ٌـ مطش یا تـای ٌـ صـفً ،تً ى یُي گفتاؿی یا وُىتاؿی َ ٌم ىیه تا ؿاػیُ
َ تلُ یق یُن یا مایـ َمایل اؿتثاطی امت .ایه ىامل آمااُفه تُما مؤ منااات گُوااا گُن ػؿ مینااتآ ؾاااػی
مؼاؿك ػؿ مطشٌای مغتلف َ ٌم ىیه آمُفه تقؿگناالن ،تـوامًٌای مُاػآمُفی َ غیـي امت.ایه تغااو
ىامل  ۹کؼ ػَ ؿلمی تً ىـس ؽیل می تاىؼ (ػؿ ایه طـس امتفاػي ىؼي امت):
 -۸۵آمُفه :تً تغو ه ؿرُؼ کىیؼ.
ثخص ظ) فعبلیتٌبی مشثُط ثً سالمت اوسبن َ مذدکبسی اجتمبعی
ایه تغو مـتُب تً اؿائً عؼمات مالمت َ فؿالیتٌااای مااؼػكاؿی ارتماااؾی اماات كااً ىااامل گنااتـي
َمیؿی اف فؿالیتٌا امت اف رملً مـالثتٌای تٍؼاىتی اؿائً ىؼي تُم متغََان آمُفه ػیؼيپقىكی ػؿ
تیماؿمتانٌا َ مایـ تنٍ یالت  ،فؿالیتٌای مـالثت عاوگی كً تاف تا اوؼافي ای منتلقش فؿالیتٌای مـالثت
تٍؼاىتی ٌنتىؼ َ ویق فؿال یتٌای مؼػكاؿی ارتماؾی تؼَن ػعالت متغََان مـالثتٌای تٍؼاىتی .ایاه
تغو ىامل  ۳کؼ ػَ ؿلمی تً ىـس ؽیل امت (ػؿ ایه طـس امتفاػي ىؼي امت):
-۸۶فؿالیتٌای مـتُب تً مالمت اونان :ا یه لنمت ىامل فؿالیا ت ٌااای كُتاااي مااؼت َ تلىااؼ مااؼت
تیماؿمتانٌای ؾمُمی یا تغََی ػؿماااوی ،رـاصای ،ؿَاوپقىااكی َ اؾتیااػ ،آمایيااگايٌا ،مـاكااق
پ یيگیـی ،مـاكق پـمتاؿی ،تیماؿمتان ،وٍاػٌای تیماؿمتاوی ؿَاوای ،مـاكااق تااافپـَؿی ،آمایيااگاي
تیماؿان رااؾامی َ مااایـ مؤمنااات مااالمت اونااان اماات كااً تنااٍیالت تنااتـی ػاؿوااؼ َ تااً اؿائااً
تيغیٌ َ ػؿمان پقىكی تً ت یماؿان تنتـی تا تیماؿی ٌای گُوا گُن می پـػافوؼ
-۸۷فؿالیتٌای مـالثتی ػؿ مىق  :ایه لنمت ىامل اؿائااً عااؼمات مـالثاات تااا تااؤمیه مضاال الاماات
ٌمـاي تا پـمتاؿی  ،وػاؿت یا مایـ مـالثتٌای مُؿػ و یاف افـاػ امت.امكاوات ،تغو چياامگیـی
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اف فـایىؼ تُلیؼ ٌنتىؼ َ مـالثت ٌای اوزاش ىؼي تـكیثی اف عااؼمات مااالمت َ عااؼمات ارتماااؾی
ٌنتىؼ كً عؼمات مالمت تغو تیيتـی اف عؼمات پـمتاؿی ؿا تيكیل می ػٌؼ.
-۸۸فؿالیتٌااای مااؼػکاؿی ارتماااؾی تااؼَن تااؤمیه مضاال الاماات :ایاه لناامت ىااامل اؿائااً عااؼمات
گُواگُن كمك ارتماؾی تً ىكل منتمیآ تً ميتـی امت .فؿالیتٌای ایه لنمت ىامل عؼمات
تؤمیه مضل الامت وینتىؼ مگـ ایه كً مُلت تاىؼ.
ثخص ض) ٌىش ،سشگشمی َ تفشیخ
ایه تغو ىامل گنتـي َمایؿی اف فؿالیتٌاماات كااً تااـای تااـآَؿػي كااـػن ؾاللًمىااؼی ٌااای گُوااا گُن
فـٌىگای ،مااـگـمی َ تفـ یضای ؾمااُش مااـػش اوزاااش م ای ىااُوؼ ،ىااامل ارـاٌااای فوااؼي ،اػاؿي مُفي ٌااا ،لماااؿ،
فؿالیتٌای َؿفىی َ تفـ یضی .ا یه لنمت ىامل  ۴کؼ ػَ ؿلمی تً ىـس ؽیل امت ( ػؿ ایه طااـس امااتفاػي
ىؼي امت):
ۺ-۹فؿالیتٌای عالقٌ ،ىـ َ مـگـمی  :ایه طثمً ىامل اػاؿي تنٍیالت َ اؿائً عؼمات تااـای تااـآَؿػي
كـػن ؾاللًمىؼی ٌای فـٌىگی َمـگـمی ميتـ یان امت .ایه فؿالیتٌا ىامل تُلیؼ َتـَیذ ىـكت
ػؿ ارـاٌای فوؼي ،ؿَیؼاػٌا یا ومایيگايٌای ؾمُمی؛ اؿائً مٍاؿتٌای ٌىـی ،عالق یا فىای تااـای
تُلیؼ مضَُالت ٌىـی َ ارـاٌای فوؼي امت
-۹۹کتاتغاوااًٌا ،آؿى ایٌُا ،مُفيٌااا َ مااا یـ فؿالیتٌااای فـٌىگای :ای اه لناامت ىااامل فؿالیتٌااای
كتاتغاوًٌا َ آؿىیٌُا؛ اػاؿي ٌـ وُؼ مُفي ،تاـٌای گیايىىامی َراوُؿىىامای؛ اػاؿي مكااان ٌااای
تاؿیغی َ فؿالیتٌای صفع ؽعایـ طثیؿای اماات .ایاه لناامت صفااع َ ومااای و اىایا ،مكانٌااا َ
ؾزایة طثیؿی ػاؿای اؿفه تاؿیغی ،فـٌىگی یا آمُفىی (ماوىؼ مكان ٌای میـاث رٍاوی َ غیـي )
ؿا ویق ىامل می ىُػ.
-۹۲فؿالیتٌای ىـب تىؼی َ لماؿ ایه لنمت ىامل اػاؿي تنٍیالت لماؿتافی ماوىؼ كافیىٌُااا ،تاااالؿ
لُتُ َ پای اوًٌای تافی ٌای َ یؼیُ یی َاؿائً عؼمات لماؿتافی ،ماوىؼ التاؿی َ ىـبتىؼی عاااؿد اف
رای گاي َ یژي امت.
-۹۳فؿالیتٌای َؿفىی َ مـگـمی ،تفـ یضی  :ایه لناامت ىااامل فااـاٌآ كااـػن فؿالیتٌااای تفـ یضای،
مـگـمی َ َؿفىی (تً رق فؿالیت ٌای مُفي ٌااا،صفع مكانٌااای تاااؿیغی ،تاـٌااای گ یايىىامای َ
راوُؿىىامی َ فؿالی تٌای ؽعایـ طثیؿی َ ،فؿالیت ٌای ىـبتىؼی َ لماؿ) امت.
ثخص ط) سبیش فعبلیتٌبی خذمبتی
ایه تغو ىامل فؿالیتٌای مافمانٌای ػاؿای ؾضااُ ،تؿمیاـ ؿایاوااً َ کاالٌااای ىغَای َ عاااوگی َ
فؿالیتٌای عؼماتی ىغَی گُوا گُن امت کً ػؿ رای ػیگـ ا یه طثمًتىااؼی گىزاوااؼي ويااؼياوؼ .ایاه تغااو
ىامل  ۳کؼ ػَ ؿلمی تً ىـس ؽیل امت (ػؿ ایه طـس امتفاػي ىؼي امت):
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-۹۴فؿالیتٌااای مااافمانٌای ػاؿای ؾضااُ :ا یاه لناامت ىااامل فؿالیتٌااای مااافمانٌایی اماات کااً
ومایاوگـ مىافؽ گـَيٌای عاً یا تـَیذ ایؼيٌا تً ؾمُش مـػش امت .ایه مافمان مؿمااُالً اؾضااای
تيکیل ػٌىؼي ػاؿوؼَ ،لی فؿالیتٌای آن ممکه امت ىامل َ تً وفؽ افـاػ غیـ ؾضُ ویق تاىؼ.
-۹۵تؿمیـ ؿا یاوً َ کاالٌای ىغَی َ عاوگی :ایه لنمت ىامل تؿمیـ َ وگٍؼاؿی َمایل راوثی ؿایاوً
ماوىؼ ؿا یاوً ؿَمیقی ،لة تاپ ،پایاوًٌای ؿایاوًای ،ػمتگاي ؽعیـي مافی َ چاپگـ امت.
-۹۶مایـ فؿال یتٌای عؼماتی ىغَی  :ایه لنمت ىامل ٌمً فؿالیتٌای عؼماتی امت کً ػؿ رااای
ػیگـ ایه طثمًتىؼی واش تـػي ويؼي اوؼ.
ثخص ػ) فعبلیتٌبی خبوُاسٌتب ثتً عىتُان کبسفشمتب؛ فعبلیتٌتبی تفکیتک وبپتزیش تُلیتذ کتبال َ
خذمبت تُسظ خبوُاسٌبی معمُلی ثشای خُد مصشفی
ایه طثمً ىامل  ۲کؼ ػَ ؿلمی تً ىـس ؽیل می تاىؼ( :ػؿ ایه طـس امتفاػي ىؼي امت)
 -۹۷فؿالیت ٌااای عاوُاؿٌااا تااً ؾىااُان کاؿفـمایاان کاؿکىااان عاااوگی :ای اه طثمااً ىااامل فؿالیتٌااای
عاوُاؿٌااا تااً ؾىااُان کاؿفـمایاان ،اؿائااً عااؼماتی ماوىااؼ آىااپقی ،تاغثاااوی َ غیاـي تُما عااؼمات
ػٌىؼگان منتمل
-۹۸فؿالیتٌای تفکیک واپؾیـ تُلیؼ کاالٌا َ عؼمات تُم عاوُاؿٌای مؿمُلی تـای عااُػ مَااـفی:
ایه لنمت ىامل فؿالیتٌای تفک یک واپؾیـ تُل یاؼ کاااال َ عااؼمات تُما عاوُاؿٌااا تااـای امااـاؿ
مؿاه امت
ثخص ع) فعبلیتٌبی سبصمبنٌب َ ٌیبت ثشَن مشصی
ایه طثمً ىامل مُاؿػ ف یـ امت (ػؿ ایه طـس امتفاػي ىؼي امت):
فؿالیتٌای مافمانٌای تیه المللی
فؿالیت ٌای ٌیؤت ٌای ػ یپلماتیک َ کىنُلی کً ىامل  ۹کؼ ػَ ؿلمی تً ىـس ؽیل امت:
 -۹۹فؿالیت ٌای مافمانٌا َ ٌیؤتٌای تـَن مـفی  :تـای اطالؾات تیيتـ تً تغو ؼ ؿرُؼ کىیؼ.
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