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  اری  و  اد در و دی ز م
ا ا

آر و د  درا ٓا   ا در ر ارا  ری از وان ا ه ی ا ٓ را  زده د.

 آن  و د ده ا آا ام ا  و  ل ۱۹۸۷ دو ال در ی ا در ٓازا   ید

ی دود  وا  ن ران و ان و روزار  ٓا ا . ه ار    راه   د ه

ل در زه ی  را   ی وادا ا د  ار ن اد م دی ا  ی (ز ه از

ع زی  ای  اا د) را اد ر ود و  از  و ت  ا   و ب

 ا ا     در    ا  و ت ار دارد،  ان ی آ را ای زداری

از  ا  ٓای ی آه ،  و ر  ا ا در   ط   و ت  ان و

.ا ارز  ار د رد

   د ی  ری  از و ر ااد ر  زن   ز ٫  ر

 ا ا داده   رو ان  د  ر  اری  روی اژی ی   و  د ی   ود و

ا   ادی از ر . ا ار   ق از اژی ر در ن  ل  ۱۰۰  ۲۰۱۲ن  وات

ی ا   و  یر   ن ا 
1
.ارو  ط وات آن  ن ۸۰  د و ا ده ا

 ان  درا زه را ا ا و  ر   اژی  دار ز   ی وارد ا  ی  ا ه

  دی ا  ٓره ی ا  از ور یر   ٫ ر ا  ،رٓوت ا   وا، ا

.دار   ن   و در  ی ر      یر ع   و در 
2


ا ع د  م  اری  و  ادی    در  اده از  ٫ زی  واردد  ی

آب آ و اد ا  از ا   ر  ا .زن   در ل۲۰۱۳ ام د  ن ری  و

و در و  اری از و د  در  ا  
3
ا د  آب آ ارط ر  داری ود دارد.

. را ف ا  ا  ل و  زی آب ٫ هذ ٓر ا یو رو   ر آب   

 از ف  و  اری در زه ی اژی و آب و اد ا    ی ا از  و  اری

  در  ید   ٫  ب  ز ار ر  دیا ط رار و ار ز  زه ی در

  ادی ود دارد . ت  و رگ ٫    در  ٫ از  درن و ف دن  و ده

 و وش دن و  ری ز   و زی ی   ر ات   اان و ن و ر

 ،  و رود  ا و دن ز از و دن آب در  و در  ز در و  و  و ا ، در در

در    و   ا و  اران ی ل در اژی و  و ز.

ا ع  ا ا   ف ا   ٓن  در ا  رگ  روز اد ااد ی ر د را

 آواره و ز و ا ر و ز دادن از د  ی ادا ، ا خ و ر ا  ٓا  و  از د

  . در وا ر   در ره ی ی   و ر اره ی ی ن ن ٫ ون  ی

ا   در  زی  ب ٫و ی آب و   م د     و  ی   زم

زم ای ب و ز و ر ون  ی زم ای  ی ز  رد ز در زه ی  ز در  ی

.ا  ی در ر  ی آی از ا

در زه ی ا  ی ری ای  ود دارد .   آر زن   در ا) ر ه ادی

ر  د ا  ا  ٫از  ۲۰۱۵
4
و  ی ت    ا در  ن) ن ل 
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 ید و   (ور دور یر در ) ارع در  د و ان روزر ر ٫ ا اد  روز  روز اا

 ی ر و ن ز دن در را  رگ ٫ ورزی ی ه ی ریی در ده ازو ا 

ژی زو ا ا اد   ۲۰۱۵ ل ٓی ا در  ه  در. ل   و در دار ا اد

 ا  . ل ۵ ن زد  ن    ء در ا  د ۷۰ در  د ما  ار

 ای     ز ن و  ی در ن در ا زه ود دارد   ادی را   و

. را دا  ی از ه ر درا

ا ٓ در اد   آن   روز در زی ا دن    ار د.د ی  ز ل ۹۴

 در  ان  آ و  ن  آی ز ز در اان آی ی
5
دا اا  ل   ۰/۴ در 

.ا  ر آن  در  و ا ده ا دی ا ان و

ز ز      ا ادا دارد و ن از ن ب ر ی و   رس و ی

آن زه  ی  و   ی ی ا ادا دارد . آش  ز در زه ی  و رود و ن و در ای

  از  اش را  ان
6
ز    ای    ر رٓژ ، ا و  و ز یز ن

ا ای  ای   و دی دو اغ دا . از ف د ن  ود م ا ت ء   ای

ن در د  د ار را ا  ی   ار داد ر ررا در د ا ورزی و وزرات وزارت 

و  ارا ٫   زاران و وزان  ی    ز اد ٫    دن ز اری.

 در  آی  ز در ا اد   و  ا    او  ق ا و وی

 ه ید د   نٓا  و ای ز کژی او ا    ری در ز ا  ه و

 ن ن  ز  ٓون ا و  ی ان وزی ادرو  ای . ا  د  ا  در

.ا د از ا   ،د و ر اری و ر ف

وژه   ود دارد   ا  اا ا  و   ش ااد آه و ل در زه ی  ز  و

ا  ا ای اه دازان    دا و وان ا ا ، ن  دارد .  وژه ی آب ر از ل

 ب و از ن رود  ن ب .

ا دان روی دی  دارد  ادی و دی  از  را و  ا    ٓد.  ار روی دروو

  و و آ ی زر   و  ا وورزی ور  در   ز م  و  ا ن

ا   دی ٫ دا  ن درارا  ای را ی دو د ی از ید ا  ،  ه ا

ز   نی رور از   زش وٓا  اری در  .د ا رر ا د  ت دردراز

ار ا .را  آه ای ادا ی ت  آن ز ا  از دا اام و  و زری  ا و ز م رد .
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