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 چکیدٌ

ّابی   پس اس گذضت چٌد دِّ اس ظَْر ثلٌدهزتجِ سبسی، سابختي سابختوبى   ّبی ثلٌد اس ضزٍریبت است، اهزٍسُ هکبى یبثی سبختوبى

گزدید. اهب ّوَارُ ثِ دلیل ًجَد هکبًیابثی هٌبسات ثاب پدیادُ ثلٌدهزتجاِ      ثلٌد ثب ضیَُ جدید در ضْزّبی ثشرگ ایزاى هبًٌد تْزاى آغبس 

ّبیی ٍجَد داضتِ است. ثب تَجِ ثِ هطکالت سیست هحیطی ٍ ضازای  اللیوای ّاز هٌطتاِ تَجاِ ثاِ ایاي         سبسی هطکالت ٍ ًبرسبیی

ثاز   دیا ثلٌاد ثاب تب    یبختوبًْبسا  یبثیا هکابى  ّدف ایي هتبلِ ارائِ الگاَیی ثازای    ضَد. ضزٍرت اس اّن رضتِ ضْزسبسی هحسَة هی

-ثبضد. رٍش پژٍّص در ایي هتبلِ ثزاساب  رٍش ٍ هبّیات تَفای ی    ضْزداری ضْز لشٍیي هی 3ت در هحدٍدُ سیس  یوحیداریپب

ایاي هادل ثاِ هٌظاَر  ثبضد. هدل است بدُ ضدُ در ایي پژٍّص تبپسیس فبسی است. ای هی تحلیلی ٍ ثز اسب  ّدف  برثزدی ٍ تَسعِ

ًتبیج حب ی اس آى است  ِ  .هَرد است بدُ لزار گزفت ضْزداری لشٍیي 3هحدٍدُ راّجزدّابی ثْیٌاِ، در  ارائِارسیابثی  ابرایی در 

ضاَد ٍ   تازیي ه ابّین هحساَة های     ّبی استتزار ٍاحدّبی سبختوبًی ثلٌدهزتجِ تَجِ ثِ پبیاداری هحیطای اس افالی    در تدٍیي ثزًبهِ

ضزای  طجیعای ٍ   -اس طزفی لیوت سهیي ّبی ثلٌد هزتجِ اس هعیبرّبی هْن ٍ اسبسی است. هل سیست هحیطی در هکبًیبثی سبختوبىعَا

هدل تبپسیس فابسی   ًتبیج حبفل اس ّبی ثلٌد ًتص اسبسی دارد. اجتوبعی ّوزاُ ثب است بدُ اس فٌبٍری اطالعبت در هکبًیبثی سبختوبى

( ٍ 5.457(،  5.6.5، سیست هحیطی ٍ  بلجدی ٍ  برثزی اراضای ثاِ تزتیات ثاب  سات اهتیبسّابی        دّد  ِ عبهل التصبدی ًطبى هی

 ثبضد. ّب هی اًد ٍ ثیبًگز اّویت ًسجی آًْب ًسجت ثِ سبیز هؤل ِ ّبی اٍل تب سَم ٍالع ضدُ ( در جبیگب5.455ُ 
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 همدقم
   دوهبمک نیهنچم  و ینیشنرهک شیازفا و تیعمج دکر لوصحم ناونع هب عافترا رد ییاضف هعسوت و یزاس هبترمدنلب
 هجوت اب ینامتخاس هنوگ نیا یریگ لکک دکر نتسا هتفای جاور ریخا یا  ه د رد ،زاس و تخاس تهج  سانم نیمز
   لهیلد نیهم  هب نتسا هجاوم ییا دیدهت و ا  تیدودحم اب تب م راثآ رانک رد ًااتعیبط ،نآ یا  یگژیو و تایصوصخ هب
 ا  نامتخاس نیا نتسا هتکاد رارق یزاسرهک و یرامعم نارظن  حاص داقتنا و ثحب دروم هراوم  دنلب یا انب ثادحا
       شرتهسگ اهب ناهمزم  ،،یردهت ههب اهما دندک هتخاس گرزب یا رهک زکارم رد نیمز زا هنیهب هدافتسا روظنم هب ادتبا رد
  دهنلب یا  نامتخاس هچرگ ندیدرگ داجیا یرهک  طانم ریاس رد ا  نامتخاس ثادحا یارب یرتشیب یا  ترورض ا رهک
   تهسیز ،یعاهمتجا   ،یهگن رف لئاهسم ه   هب ههجوت اهما ،دنکاب یم یرهک لئاسم و یرامعم یحارط ییا  یگدیچیپ یاراد
       رامهک ههب اههنآ تخاهس و یهحارط تایرورهض زا یراتخاس و یکینکت دراوم هب نتخادرپ دننام  ،یداصتقا و یطیحم
 ندور یم
 دنلب یا  نامتخاس تخاس رد یرادیاپ داعبا زا یکی ناونع هب یطیحم تسیز یرادیاپ هلوقم هب هجوت ریخا یا  لاس رد
      زا هدهمآ دوهجو ههب یهطیحم تهسیز تالکشم و نیمز طیارک هب هجوت اب نیققحم یخرب هتفگ هب هک تسا هدک هجوت
  یاه    حرهط ماهجنا رد دیاب و هدک عقاو تلفغ دروم دعب نیا ،موس ناهج یا روشک رد صوصخ هب یرشب یا  تیلاعف
  هعهسوت ی    لهصا فده  ار یهطیحم تهسیز یرادیاپ ،نارظن  حاص زا یخرب اریز ندرک یرتشیب هجوت نآ هب یزاسرهک
      اهک رههک و زبهس رههک ،دنمهکو  رهک نوچ ییا وگلا رب رادیاپ هعسوت تادیکات هب هجوت اب یفرط زا ندنناد یم رادیاپ
  و اه     حرهط رد هدافتهسا روهظنم هب ناریا یطیحم تسیز طیارک رد یطیحم تسیز یرادیاپ بوچراچ تسا مزال نبرک
  هدهک هتفرگ رظنرد یددعتم یا رایعم ساسارب روشک رد دنلب یا  نامتخاس یبای ناکم ندوک نیودت یرهک یا  همانرب
     دراوهم ههب ههجوت اهب نتسا هدک عقاو تلفغ دروم یطیحم یرادیاپ یا رایعم هلمج زا ا رایعم نیا زا یدادعت اما تسا
     ههیلک نیمأهت نمهض اهت  دنوهک انب ییاهناکم هچ رددیاب اهنامتخاس هنوگ نیا هک تسا نیا تسا حرطم هک یا هلئسمقوف
 ت هیم ا زا  اه   نامتخاهس هنوگنیا یبای ناکم هوحن ندنیامن نیمأت ار یطیحم تسیز یرادیاپ صاخ تروص هب اهصخاک
         ههک دراد هراهکا نامتخاهس یلوهصا یباهیناکم تههج ییوهگلا رهب اهم نیا نتسا رادروخرب ا رهک هدنیآ یارب یصاخ
  ناهمزم  رادیاپ حرط کی ندکاب هتکاد هارم  هب ار تسیز طیحم رب دوس راثآ ش اک یترابعب و یطیحم تسیز یرادیاپ
 کی  لخ هب هک تسا یونعم و یقالخا ،یداصتقا ،یعامتجا ،یطیحم تسیز ،یتخانکابیز یا  شزرا هب ندیسر یپ رد
      اهقترا و ریذهپ دهیدجت یژرهنا فرهصم ش اک ،ریذپان دیدجت عبانم زا تظافح ،عبانم زا یرو هرهب هیاپ رب الاس طیحم
        ههبنج رتهشیب نارهیا رد یزاهس ههبترم دهنلب ههب یوبرم یا  همانرب و ا  حرط هنافساتم ندرک د اوخ کمک تسیز طیحم
    اهب راگزاهس و ههنیمز اب  سانتم یتح تاقوا ر کا رد و دنتس  حرطم یرهک یرامعم ناونع هب و هتفرگ دوخ هب یدبلاک
  تهعیبط اب ا  حرط یگناگیب نیا نددرگ یم هجوت نآ یطیحم تسیز یا  هبنج و نینکاس یا زاین هب رتمک و دنتسین تفاب
    یارهب رتدعاهسم یاه     ههنیمز زاهس  بهس زین و ددرگ یم تامدخ هئارا رد ییا  یتساک هب رجنم یطیحم تسیز هلوقم و
  تهیلباق نددرگ یم نآ زا دارفا لابقتسا مدع و هژورپ یدمآراکان ،یداصتقا تفا نآ لابند هب و یطیحم تسیز یا   یسآ
        و یهضارا ،یندیماهکآ بآ ،اوه  یگدوهلآ مدهع ،ندوهب تنوکهس لباق رب تسا لمتشم یطیحم تسیز رظن زا یرادیاپ
   دهح رد نکهسم نیمأت و یا هیاپ لغاشم ظفح یارب یتعنص و ینف تارییغت اب گن ام  ،ماوداب داصتقا ،یحطس یا  بآ
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  نیهنچم   نرههک یا  ثاریم هب نادنورهک  لعت ساسحا و یعامتجا یگتسبم  ،هنالداع یتایلام راب اب نانکاس تعاطتسا
 ندوک فرصم رهک رد ،نآ دیلوتزاب ناوت زا رتارف دیابن هقطنم و رهک یعیبط عبانم ریاخذ
 یرظن ینابم
            هتهکاد راکهکآ یامیهس و رهظنم و مدرهم اهب یرتهشیب یاهبترا ههبترم دهنلب یاه  نامتخاس رگا تسا دقتعم  نیل نیوک
       یهجوهت اههنآ ههب تروهصنیا رهیغ رد دوهک عقاو رتشیب هدافتسا دروم تیاهن رد و مدرم هجوت دروم تسا نکمم ،دکاب
  ناوهت  یهم دوک هدافتسا تسرد ناوت رگا تسا تیم ا یاراد یرهک رظنم رد ا انب عون نیا درکلمع ور نیا زا ندوک یمن
 (96 :3196 ، نیل ) ندبای یم اقترا رهک کی تیصخک هک تکاد راظتنا
 :دنوک یم ایسقت لیذ حرک هب ا  نآ زا هدافتسا عون ساسا رب هبترم دنلب نامتخاس
 ینوکسم 
 یراجت و یرادا 
 طلتخم 
 دنلب یاه نامتخاس
        رداهق ار اهم روهبزم یرهیگ هزادهنا هناماهس ندرهک فیرعت یریگ هزادنا «system» هناماس کی ناونع هب ناوت یم ار اکارت
 یانب ریز رادقم اب «یتیعمج اکارت» ناونع هب ار نیمز زا ینیعم حطس رد دارفا دادعت هداس و یضایر لکک هب ات دزاس یم
 (069:3296 ،روپ یندم) ناییامن یم فیرعت و هبساحم «ینامتخاس اکارت» ناونع هب ار نیمز زا ینیعم حطس رد عقاو
    اهب طبترهم یاه    ش وژهپ زا ناوهت یم فلتخم ریبعت هنوگ هس هک دنا هدیقع نیا رب نارظن  حاص زا یخرب یلک روط هب
 :درک هئارا اکارت موهفم
 نددرگ ریبعت لحم کی رد دوجوم ینوکسم یا دحاو دادعت ای ،دارفا دادعت هلزنم هب ًاافرص اکارت 
         کرهحت یارهب عناهم کهی ههلزنم ههب و یهنغ و رهیقف تاقبط یگن رف فاکک و توافت نازیم و  خاک هبا م هب اکارت
 نددرگ ریبعت دوک یم هعماج مورحم تاقبط یعامتجا

   عهیزوت و ا رههک دکر و یلم تسایس نادقف ) یساسا اهم هلئسم کی هب یلم یتوافت یب و هجوت مدع هاگدید زا اکارت
 (77-36 :7196 ،یزیزع) ندریگ یم رارق ریسفت دروم (تیعمج
 هب دوخ صاخ یاهنارحب و تالکشم ا رهک رد مدرم یگدنز هک ینامز رد اتسیب نرق زاغآ و ا دزون نرق مود همین رد
     یهگن رف و یداهصتقا یاهیازم زا هدافتهسا راک رییغت رد رایتخا و راکدوجو ناکما لیبق زا یللع هب مدرم و تکاد هارم 
   زا و دوهب هدهک ا ارف هبسنلاب رهک رد هک ننن رتشیب تیلاعف و تفرشیپ ناکما رتهب یا هدنیآ و یقرت هب دیما ،تینما رتشیب
    ترجاههم گرزهب یا رههک هب اتسور رد نننن و نییاپ دزمتسدو ی افر  سانمان تاناکما ،یمومع رقف ،راک دوبمک یفرط
 (6196:26،هاوخ  یدا) ندیدرگ ثعاب ار تیعمج دکر نننن و هیذغت و تکادهب عضو دوبهب لیبق زا یلماوع و دندرک
   فرهصم رد ییوهج هفرص نمض هک تسا تهج نآ زا رتشیب دنلب یا  نامتخاس داجیا زا فد  تالوحت نیا لابند هب 
    لهح هار و هتخاهس گهن ام  ا راوناخ دمآرد حطس اب ار نکسم تمیق ،نانکاس یارب نآ تمیق ندرک نککرس و نیمز
            زا هدافتهسا ور نیهم  زا ندهنراد رارهق ور شیهپ رد ا رههک نانکاهس ینوکهسم زاهین ههب ییوگخهساپ تهج ار یبسانم
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 یا  هراهچ یرهک یا  نامزاس تالکشم لج رظن زا هچ و نایضاقتم دمآرد حطس رظن زا هچ ینوکسم دنلب یا  نامتخاس
 (766:2296 ناینامب) ندیآ یم رامک هب  سانم
 بوچراههچ رد نآ یاههنبم هههک دوههک یههقلت نکههسم لکههشم لههح تهههج رد یخههساپ دههناوت یههم یناههمز لههح هار نههیا
     یزاهسرهک شهناد رد یرههک نکهسم یا زاین عفر فد  هب خساپ رد ندکاب هتفرگ رارق نیمز یربراک یا  یزیر همانرب
       ثهحب دروهم عوهضوم بوچراههچ رد و نیهمز زا یرو هرههب نازیم ندناسر ر کادح هب تهج رد ییا  تسایس لامعا
 (669:6196 هعیک) نتسا حرطم
 تسیز طیحم یرادیاپ
  یعاهمتجا  ،یداههن ،یسایس ،یگن رف ،یسانک موب داعبا رد یرهک یگدنز داقترا یارب شالت ینعی یرهک رادیاپ هعسوت
  ههلوقم هب هجوت یدالیم 6036 ه د زا لبق نیلحم و یعیبط هیامرس ش اک زا یکان یا  هنیز  لمحت نودب ،یداصتقا و
    نآ یهطیحم تهسیز یاه    ههبنج رهب دیکات دعب هب ه د نیا زا نکل ندوب فوطعم نآ یداصتقا یا  هبنج هب رتشیب هعسوت
   زا یرادهیاپ تهیلباق ن((Clark,1992:140 نتهفرگ تروص هنیمز نیا رد ییا  شالت ،یردت هب و هتفرگ رارق هجوت دروم
  ،یحطهس یا  بآ و یضارا ،یندیماکآ بآ ،او  یگدولآ مدع ،ندوب تنوکس لباق رب تسا لمتشم یطیحم تسیز رظن
  نانکاهس تعاطتسا دح رد نکسم نیمأت و یا هیاپ لغاشم ظفح یارب یتعنص و ینف تارییغت اب گن ام  ،ماوداب داصتقا
 یعیبط عبانم ریاخذ نینچم  نرهک یا  ثاریم هب نادنورهک  لعت ساسحا و یعامتجا یگتسبم  ،هنالداع یتایلام راب اب
    طیهحم یناههج نویهسیمک ن(Clark,1992:140)    دوهک فرهصم رههک رد ،نآ دیلوتزاب ناوت زا رنارف دیابن هقطنم و رهک
   ،دهکاب رهضاح یا  لسن زاین یوگخساپ هک یا هعسوت رادیاپ هعسوت :تسا هدرک فیرعت نینچ ار رادیاپ هعسوت ،تسیز
  هعهسوت ن(7196:776  ،یداهبآرب)  دهنک دودحم دوخ هنامز یا زاین ندرک هدروآرب یارب ار یتآ یا  لسن ناوت هکنآ نودب
 رد دنل تدنارب یمسر روط هب راب نیلوا یارب ار موهفم نیا نتسا تسیز طیحم و هعسوت نایم لداعت تقیقح رد رادیاپ
     لهسن یاه زاین عهفر) رادهیاپ   هعهسوت زا فده  شرازگ نیا رد ندرک حرطم"ام کرتشم هدنیآ" شرازگ رد 2136 لاس
    سنارهفنک زا یدنهس اههم و هداس فیرعت نیا زا و تسا (ناشیا زاین یارب هدنیآ یا  لسن ییاناوت عییضت نودب رضاح
   دهمآ نورهیب 67           نرهق یارهب رادهیاپ هعهسوت راهک حرهط کهی ناوهنع ههب هعهسوت و تسیز طیحم هنیمز رد دحتم للم
(Roseland,1997:200)ن 
 یزاس جرب هدیدپ یطیحم تسیز ضراوع
    هلاق رد اه     جرهب برهخم تارهثا یلک روطب و او  یگدولآ نتسا لمأت لباق ا  جرب طسوت فلتخم یا  یگدولآ داجیا
 :درک یبایزرا لیذ دراوم رد ناوت یم ار یطیحم تسیز ضراوع
 ینامتخاس حوطس دح زا شیب شیازفا تلع هب رهک یامد یعیبط ریغ رییغت -

  دهنا  ههتفرگ رارق  لاغ داب تهج رد هک ییاهنابایخ رد داب تعرس یعضوم شیازفا و رهک حطس رد داب شزو ش اک -
 ا  هدایپ رب تارثا و

       و دوهجوم یاهنامتخاهس ههب باهتفآ روهن ایقتهسم شبات زا یریگولج ،نینچم  ،رهک یاو  نویسالوک ریس رد رییغت -
  طیاهسو و  اه  ل هیبموتا  اهجح هیور یب شیازفا نتسا هظحالم لباق یطیحم تسیز داعبا رد ا  جرب یزوس شتآ تارثا
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 یگدولآ و ،ادصورس ،کیفارتداجیا ب ،او  هدنیالآ لماوع هب ندوزفا رب هوالع ا  جرب نیعجارم و نینکاس هب  لعتم هیلقن
   نآ عهبت ههب و ینامتخاس اکارت شیازفا اب ندیازفا یم یطیحم یا  یگدولآ اجح هب ،یتوص یا  یگدولآ اجح هب ،یتوص
          زا اهعا بآ لماهک یهطیحم تهسیز لهماوع اهب طبترهم یرههک تاهسیسات  ،یزاهس هبترم دنلب زا یکان یتیعمج اکارت
 ن دهنریگ ی هم  رارهق یدج ریثأت تحت یرهک بالضاف زین و نآ عفد هوحن و هلابز  ،یحطس یا  بآ و یفرصم ،یندیماکآ
 (3196:77،یچبالگ)
 هنیشیب
     و ههههیزجت دهههنیارف زا یددهههع لاههه   م و داد هعهههسوت یزاههف طیهحم رد ار سیهسپات شور) Chen ,6667) نچ
  لدهم) Chu ,7667        ) وهچ نداد ههئارا یرازهفا مرههن تکرههک کههی رد سدههنهم باهختنا روظنم هب یمتسیس لههیلحت
       ههههنیهب یباهههی ناهههکم اهههب طبترهههم لهئا هسم لهح روهظنم ههب ار ی ورگ یریگمیمصت یانبم رب یزاهف سیهسپات
  هدافتههسا تاهبور باهختنا روهظنم ههب یزاهف سیهسپات شور زا (Lin and Chu ,2003) نیههل و وههچ ندرههک هههئارا
     یزیرهماهنرب لئاهسم لهح روهظنم هب ( (Abo-Sinna and Amer, 2005) هاگدهید سیهسپات ار رهمآ و انیهسوبا ندهندرک
 شور  سیهس          پات یزاهف یزاهههجح و نایفقهههس ندهههنداد هعهههسوت ساهههیقم گرزهههب هههفد  دههنچ یههطخ رهیغ
(Saghafian and Hejazi, 2005) یهههه ورگ هراههههیعم دههنچ یریگمیمصت لئاسم لح روظنم هب ار یاهتفای هعسوت    
 Rizzi ,2006)   یزهههیر و یناهههتوب ندههنداد هههئارا یدههیدج یاهلههصاف هزادهههنا نیهههنچم  و دهههندرک ههههئارا

and Bottani) و باهختنا روهظنم ههب ار یزاهف یاهههعومجم یروئت و سیسپات شور یانبمرهب ههصخاک دنچ هاگدید   
 .دهنداد ههئارا یتامدهخ یا  تکرک یدهنبهقبط
 ت هی  فرظ رهب ههبترمدنلب ی اه    نامتخاهس ثادهحا ی هکیفارت تارثا یبایزرا ناونع اب یش وژپ رد یبای ناکم اب یابترا رد
  یدوهمحم و هداز حالف نایاقآ (تلاسر یرادا یراجت عمتجم :یدروم هعلاطم) ا  نآ نوماریپ یسرتسد هکبک لمحت لباق
    ههب تبهسن ههظحالم  دوهبن هب 7196 هک دنتخادرپ لاس رد 0 هرامک 7 هرود رد یرهک یزیر همانرب تاعلاطم همانلصف رد
  زا یهکان ،دری ذهپ ی  هم تروهص ا  نآ یارب یربراک رییغت ای و اکارت شیازفا یاضاقت هک ییا  ناکم یگژیو ای و تیعقوم
 یمهم رایسب شقن دنناوت یم یرهک نازیر همانرب ،د د ناشن ات تسا نآ یپ رد رضاح ش وژپ نتسا هیلوا یبایزرا مدع
    ،دنهکاب هتهکاد ههبترمدنلب یا  نامتخاس ثادحا و اکارت شیازفا ،نیمز یربراک رییغت زا یکان بولطمان راثآ ش اک رد
  حوطهس رد ار ی رههک طی هحم لمحت لباق تیفرظ ،هبترمدنلب یا  نامتخاس یا  هژورپ یارجا زا لبق دنناوت یم هکیروطب
 ت هی فرظ هبهساحم ی ارهب ی  هکور ناوهنع  ههب ی هکیفارت تارثا یبایزرا زا یدنیآرف ،ش وژپ نیا رد ندننک یبایزرا فلتخم
 زا ی رههک طیحم لمحت لباق تیفرظ نآ ساسا رب هک هدک هئارا سیورس حطس تیفیک نییعت و یسرتسد هکبک یکیفارت
 نتسا هتفرگرارق یبایزرا دروم یلقنو لمح هاگدید
  ههنومن ؛ی  رههک رهظنم و امی  هس رهب  ریثأهت  ظاهحل زا ینوکسم هبترم دنلب یاهنامتخاس عاونا یبایزرا ناونع اب یا هلاقم رد
 63  لاهس رد 69 هرامک رد یرهک تیریدم هلجم رد هک یزیزع و یلسوتم ی هتکون دهشم رهک دیدج یاهتفاب :یدروم
  ریثأهت  ،ههبترم دنلب یا  نامتخاس یراذگریثات یلصا یا  هبنج زا یکی دندقتعم ناققحم نتسا هدک رشتنم هحفص 77 رد
   امیهس تهیفیک ش اک ای داقترا ثعاب فلتخم یا رهک رد اهنامتخاس نیا تخاس هک ارچ تسا یرهک رظنم و امیس رب
   و لوهصا ساهسا ر هب ی هحارط و یزیر همانرب ،رارقتسا و یبایناکم هب هجوت صوصخ نیا رد نتسا هدک یرهک رظنم و
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   لاهعف طیهحم و هناسانک  یکرت اب نوماریپ رد یرهک یاضف داجیا ،نوماریپ تفاب و ا  یراوجم  اب یگن ام  ،طباوض
      تهیفیک ظاهحل ههب ههبترم دهنلب یاهنامتخاس رد هجوت لباق دراوم هلمج زا بولطم زادنا اشچ و رظنم ندروآ ا ارف و
  ههبترم دنلب یاهنامتخاس عاونا یا  هنومن فلتخم تارثا نییبت هب ناوت یم  یقحت نیا ،یاتن ز نتسا یرهک رظنم و امیس
  ،رارقتهسا و ی باهیناکم رد ی   رههک رهظنم و امیهس فلتخم داعبا هب هجوت مدع و دهشم یرهک رظنم و امیس رب ینوکسم
  ههب (د   هنلب ههمین) ههبترم دنلب نامتخاس عون دیدرگ  خشم هکنآ نمض ندومن هراکا اهنآ یرادهگن و تخاس و یحارط
 ی رهتهب  یاه  هنیمز یاراد اکارتم و هتسویپ (دنلب همین) هبترم دنلب یاهنامتخاس اب هسیاقم رد اکارتم ریغ و هتسسگ لکک
 ندنتس  یرهک رظنم و امیس رب تب م یراذگریثات تهج
 نیوزق یرادرهش 3 هدودحم
    رارهق یقرهک لوهط هقیقد 97 و هجرد 67 رد ر کادح و یقرک لوط هقیقد 73 و هجرد 17 رد لقادح نیوزق ناتسرهک
   ندرادر ارهق ههقیقد 73 و هجرد 09 یلامک ضرع ر کادح رد و هقیقد 2 و هجرد 09 نیب یلامک ضرع لقادح رد ندراد
07 تحاسم اب نیوزق ناتسرهک   تحاهسم زا دصرد 3/79 و هدک عقاو نارهت برغ یرتمولیک 696 رد عبرم رتمولیک 39
    تمهسق نیوزهق رههک 9  هدودهحم ندکاب یم ناتس د 76 رهک 2 شخب 7 یاراد ناتسرهک نیا ندوک یم لماک ار ناتسا
  عهبرم رتم 773ن67 هقطنم نیا تحاسم ندکاب یم دکر لاح رد و زاسون هدودحم نیا ندوک یم لماک ار رهک نیا یلامک
  ههب یبسانم رتسب 9 هدودحم یفرط زا ندکاب یم رتم 6ن166 نآ هنارس هک دکاب یم رفن 11167 زین نآ تیعمج هک دکاب یم
 یلیضفت حرط و هتفرگ تروص هعسوت هب انب و دکاب یم یدومع هعسوت یارب یدبلاک و یطیحم تسیز ،یداصتقا ظاحل
 تسا هدک ایحم رتسب نیا

 
 نیوزق رهش یرادرهش 3 هدودحم یضارا یربراک :1 هشقن

 0396،ناگدنسیون :عبنم
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  شور و داوم
  و دهنا    هدهک باهختنا دهنمفد  یفداصتریغ تروص هب هک دکاب یم یزاسرهک هتکر نیصصختم زا رفن 60 یرامآ هعماج
         یرهظن عابهکا ههب نیهصصختم زا دادهعت نهیا اهب تهفرگ تروص هک یا هبحاصم هب هجوت اب و تسا یفیک شور نوچ
   و فذهح نیهصصختم رظن هب هجوت اب تالاؤس و دک شخپ نیصصختم نیب رد و یحارط هیلوا همان شسرپ و ایدیسر
    ندهیدرگ رهشتنم ددهجم نیصصختم نیب رد یروص ییاور نتفرگ یارب و هدامآ ددجم همان شسرپ همادا رد و دک هفاضا
 ندراد ار مزال ییایاپ همانشسرپ ،دک 6ن2 زا رتالاب نوچ و تسا هدک هدافتسا خابنورک یافلآ زا ییایاپ نتفرگ یارب
 :تسا لیذ حرک هب هلاقم نیا یا  هداد

 دنلب یاه نامتخاس یبای ناکم یاهرایعمریز و اهرایعم :1 لودج
 ا رایعمریز ا  هفلؤم
 هنارس اکارت یربراک عون یسرتسد یضارا یربراک و یدبلاک
   نکسم تمیق و نیمز شزرا راوناخ دمآرد یداصتقا
  یگن رف یاهکزرا و ناکم سح تینما و تیو  یگن رف ینوگم  و تکراشم یگن رف و یعامتجا
  داب و او  نایرج شبات ینامسا تالوزن ایلقا
   یسانک ابیز یرهک یامیس یرهک رظنم
 بالضاف عفد دنامسپ یطیحم تسیز یگدولآ یتوص یا  یگدولآ یطیحم تسیز
  تاقبط دادعت هنارس اکارت یتیعمج
 رباعم ضرع رباعم عون ینمیا هدایپ یا ریسم یکیفارت
  تیریدم یروانف نیمز هرک نیناوق و طباوض یتیریدم

 0396،ناگدنسیون :عبنم

 m و رایعم n اب هرایعمدنچ یریگمیمصت هلاسم کی یارب گناو  و نچ طسوت هک یزاف سیسپات کینکت شخب نیا رد

 :دوک یم هداد حیضوت هلحرم هب هلحرم تروص هب ار تسا هدک هئارا هنیزگ

  یاه ر  ایعم یههم  یارهب  اه   ههنی  زگ یههم  یباهیزرا و هنیزگ m و رایعم n هب هجوت اب :ایمصت سیرتام لیکشت (6 مدق
 :دوک یم لیکشت ریز تروص هب ایمصت سیرتام ،فلتخم

   یباهیزرا رهگا ن دهکاب ی هم Xij = (aij, bij, cij) تروص نیا رد دوک هدافتسا ی ل م یزاف دادعا زا هلاسم رد هک یتروص رد
  ایمهصت نیما k یزاف یبایزرا و دریگ ماجنا وضع k یاراد هورگ کی زا ی اوخرظن ی هلیسوب ،ا رایعم یانبمرب ا  هنیزگ
   طهباور ساهسارب  ناوهت یم ار ا  هنیزگ ،یبیکرت یزاف یدنب هبتر یا رایعم هب هجوت اب دکاب Xijk = (aijk,bijk, cijk) هدنریگ
 .تفرگ رظن رد ریز

 
 :ا رایعم نزو سیرتام نییعت (7 مدق
 :تسا ریز تروص هب فلتخم یا رایعم تیم ا  یرض تروص نیا رد



 1396 ناتسمز ،لوا هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 199

 
 ,Wij = (Wj1, Wj2)   فهیرعت تروهص هب Wi یا  هفلؤم زا کی ر  دوک هدافتسا ی ل م یزاف دادعا زا هک یتروص رد هک

Wj3 زا  ناوهت ی    هم هورهگ رهظن یرهیگ نیگنایم یارب دیآ تسد هب ناگربخ هورگ زا ا رایعم نزو هک یتروص رد ندوک یم 
 :درک هدافتسا ریز طباور

 
 
 :یزاف ایمصت سیرتام ندرک سایقم یب (9 مدق
        یاه رایعم لیدهبت یارهب یهطخ ساهیقم رهییغت زا ،یزاهف ایمصت سیرتام ریداقم ندرک سایقم یب یارب ،شور نیا رد
  ًااملهسم دنتس  یزاف تروص هب Xij هک نیا هب هجوت اب تروص نیا رد ندوک یم هدافتسا هسیاقم لباق سایقم هب فلتخم

rij و تهب م یاه رایعم یارهب ایمهصت سیرتام یا  هیارد دنکاب ی ل م تروص هب یزاف دادعا رگا ندوب د اوخ یزاف زین     
 .دوک یم هبساحم ریز طباور زا  یترت هب یفنم

 
 :راد نزو یزاف ایمصت سیرتام نییعت (7 مدق

   راهیعم ره  هب یوبرم تیم ا  یرض ندرک برض زا رادنزو یزاف ایمصت سیرتام ،فلتخم یا رایعم نزو هب هجوت اب
  .دیآ یم تسدب ریز تروص هب یزاف هدک سایقم یب سیرتام رد

  ده اوخ ریز تروص هب رادنزو یزاف ایمصت سیرتام نیاربانب ندکاب یم Cj رایعم تیم ا هدننک نایب Wi هطبار نیا رد هک
 :دوب

 
 :ایراد  یترت هب یفنم و تب م هبنج اب یا رایعم یارب دکاب یمل م تروص هب یزاف دادعا رگا
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 یزاف لآ هدیا دض هنیزگ و یزاف لآ هدیا هنیزگ نتفای (7 مدق

 
 :درک هئارا ار ریز تباث ریداقم یزاف لآ هدیادض هنیزگ رادقم و یزاف لآ هدیا هنیزگ رادقم ی هبساحم یارب نچ

 
 :یزاف لآ هدیا دض و لآ هدیا هنیزگ زا هلصاف هبساحم (0 مدق
  :دیآ یم تسدب یزاف لآ هدیا دض و لآ هدیا زا هنیزگ ر  ی هلصاف هلحرم نیا رد

 
 :دیآ یم تسدب ریز تروص هب (a2,b2,c2) و (a1,b1,c1) ی ل م ددع ود ی هلصاف دکاب ی ل م تروص هب یزاف دادعا رگا

 
 ت ابک  خاک هبساحم (2 مدق
 :دوک یم هبساحم ریز ی هطبار زا ت ابک  خاک

 
 :ا  هنیزگ یدنب هبتر (1 مدق
    خاهک ههک یی اه   ههنیزگ هک یروط هب دنوک یم یدنب هبتر ا  هنیزگ ت ابک  خاک رادقم هب هجوت اب هلحرم نیا رد
 .دنروآ یم تسدب یرتالاب هبتر دنراد یرتشیبت ابک

 یزاف سیسپات لدم ساسا رب اهرایعمریز یلک تیعضو :2 لودج

 
 
 
 
 
 
 

 0396 ،ش وژپ یا  هتفای :عبنم
 

 ییاهن هبتر Di+ Di- CLi ا  هفلؤم

 5 0.2929511 0.0783945 0.1892082 یتیریدم
 7 0.2791814 0.0740329 0.1911456 یزاسابیز
 3 0.4051932 0.1039119 0.1525384 یضارا یربراک و یدبلاک
 8 0.2676159 0.085439 0.2338207 تاسیسات
 4 0.3913776 0.1038391 0.1614778 کیفارت
 2 0.4571002 0.1157897 0.1375239 یطیحم تسیز
 6 0.2853761 0.0762619 0.1909711 یگن رف یعامتجا
 1 0.6959683 0.2293862 0.1002067 یداصتقا
 9 0.211749 0.0630559 0.2347303 ایلقا
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 یزاف سیسپات لدم ساسا رب اهرایعمریز یلک تیعضو :3 لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0396 ،ش وژپ یا  هتفای :عبنم

 )یلحت و هیزجت
 یزاس هبترمدنلب ندنتس  ور هب ور اهنآ اب گرزب یا رهک هژیو هب ناهج هک دنتس  ییا  هدیدپ دنلب یا  نامتخاس هزورما
   ههک دهنک   یهم داهجیا ار یدیدج تالکشم تسیز طیحم رب یفنم تاریثات نتکاد لیلد هب نیمز زا یرادرب هرهب روظنم هب
 رون و هزات یاو  هب نادنورهک یسرتسد ش اک ،یطیحم تسیز یگدولآ ،تیعمج اکارت شیازفا هب ناوت یم نآ هلمجزا
  نیارباهنب ،درک بانتجا یزاس هبترم دنلب زا ناوت یمن ،نیمز دوبمک و تیعمج شیازفا هب هجوت اب اما ،درک هراکا دیکروخ
   هلهصاف ،داهب شزو تهج ،زبس یاضف ،یزاس نمیا ،ینف دعاوق ،ییایفارغج تیعقوم لماوع هب دیاب یزاس هبترمدنلب یارب
 .دوک هجوت رهک ر اظ و زادنا اشچ و دید ناکما ظاحل هب یحارط ،ا  نامتخاس رگید اب  سانم
   ،یگدوهلآ عهبنم ناونع هب دنلب یا  نامتخاس اکارت نینچم  و نآ شزو تهج و داب رد رییغت لیلد هب دنلب یا  نامتخاس
   رهب یزاهس  ههبترمدنلب یفنم تاریثات ش اک یارب نیاربانب ندنوک یم گرزب یرهک  طانم رد او  یگدولآ شیازفا  جوم
    شهقن یاهفیا هنافهساتم ندوک هتفرگ راک هب دنلب یا  نامتخاس یحارط رد ا  کینکت یخرب دیاب یطیحم تسیز یگدولآ

 هبتر +di- di+ cli اهرایعمریز اهرایعم

 یضارا یربراک و یدبلاک

 19 0.0536 0.0566 0.0032 یسرتسد
 14 0.0567 0.0601 0.0036 یربراک عون
 5 0.0684 0.0734 0.0054 اکارت
 1 0.0823 0.0897 0.0080 هنارس

 یداصتقا
 15 0.0565 0.0598 0.0036 راوناخ دمآرد
 22 0.0510 0.0537 0.0029 نکسم تمیق و نیمز شزرا

 یگن رف و یعامتجا
 4 0.0701 0.0754 0.0057 یگن رف ینوگم  و تکراشم
 24 0.0491 0.0516 0.0027 تینما و تیو 
 10 0.0623 0.0664 0.0044 یگن رف یاهکزرا و ناکم سح

 ایلقا
 11 0.0610 0.0650 0.0042 ینامسا تالوزن
 7 0.0659 0.0706 0.0050 شبات
 3 0.0776 0.0841 0.0071 داب و او  نایرج

 یرهک رظنم
 

 23 0.0499 0.0525 0.0028 یرهک یامیس
 21 0.0515 0.0543 0.0029 یسانکابیز

 یطیحم تسیز

 13 0.0568 0.0602 0.0036 دنامسپ
 2 0.0791 0.0859 0.0074 یتوص یا  یگدولآ
 27 0.0484 0.0509 0.0026 بالضاف عفد
 16 0.0564 0.0597 0.0036 یطیحم تسیز یگدولآ

 تاسیسات
 8 0.0659 0.0705 0.0050 بآ
 20 0.0534 0.0564 0.0032 قرب
 18 0.0539 0.0569 0.0032 زاگ

 یکیفارت

 26 0.0489 0.0514 0.0026 هدایپ یا ریسم
 28 0.0469 0.0492 0.0024 ینمیا
 12 0.0577 0.0612 0.0037 رباعم عون
 17 0.0547 0.0579 0.0034 رباعم ضرع

 یتیریدم

 24 0.0491 0.0516 0.0027 نیمز هرک نیناوق و طباوض
 6 0.0682 0.0732 0.0054 یروانف
 9 0.0636 0.0679 0.0046 تیریدم
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           هجوم زاهس و تخاهس دهنیآرف رد نیناوهق ندرهکن لرهتنک و تهسیز طیهحم زا ت  هظافح رد زاهس و تخاس ندرکن
  تهیفیک دناوت یم دیدک لرتنک هارم  هب نیناوق ددجم یبایزرا .دوک یم او  یگدولآ هژیو هب یطیحم تسیز یا  یگدولآ
  ،اه  نا متخاهس      ماهب یور و نیهمز حطهس رد زبهس یاضف زا هدافتسا نینچم  و دشخب دوبهب ار گرزب یا رهک رد او 
 .د د یم ش اک ار یطیحم تسیز تالکشم
 تروص هب هتفرگ رارق هدافتسا دروم و تسا هدک نیودت ا  هبترم دنلب اب یابترا رد نونکات ناریا رد هک یطباوض و دانسا
    هلاغ و درذهگ  یهم یزاس هبترمدنلب طباوض نیتسخن  یوصت زا لاس 66 دودح هک تسا دودعم یا دنب رد و هدنکارپ
   رد لرهتنک و تیاده  یا رتماراپ دراوم ر کا رد و هدیدرگ نیودت هینبا ریاس اب هارم  یمومع یبوچراچ رد طباوض نیا
  لئاهسم دننام صاخ یا  هنیمز و دکاب یم حرطم انب لاغکا حطس نوچم  یطباوض ای و نآ هرکیپ ،انب یدبلاک یا  هنیمز
    دهنلب تخاهس هنافهساتم یفرط زا نتسا هتفرگ رارق هجوت دروم رتمک یکیژولوفروم یا  هنیمز ای و یداصتقا ،یعامتجا
  دنهس اهنت هک (اتسیز) نارهت دنلب یا  نامتخاس ثادحا و یبای ناکم رد ًاال م دنک یمن تیعبت یرادیاپ نیناوق زا ا  هبترم
     یرادهیاپ صوهصخ ههب یرادهیاپ یا  لمعلاروتسد هب یرصتخم روط هب دیآ یم باسح هب هنیمز نیا رد یروشک نودم
 :تسا لیذ حرک هب هک هدک هراکا یطیحم تسیز
          ههب ههجوت نودهب یهلک طباوهض یرهس کهی دهنلب یاه  نامتخاس اب یابترا رد هدک نیودت طباوض هب هجوت اب نیاربانب
 دروم یطیحم یرادیاپ هب هجوت ًااعطق و هتفرگ تروص هدودحم یگن رف طیارک و یعامتجا و یداصتقا ،ایلقا ،یبایناکم
 9       هدودهحم رد (یهطیحم تهسیز و یدهبلاک ،یعاهمتجا ،یداهصتقا)  یهطیحم یرادیاپ لیذ رد نتسا هدک عقاو تلفغ
 :دوک یم یسررب نیوزق یرادرهک
  زا هدافتهسا گن رف زین و ناریا رد یرهک هعسوت  سانم یا  نیمز دوبمک ،نکسم هدنیازف یاضاقت و ینیشنرهک هعسوت
     رد نتهسا هدهک  هجوم ار یزاهس هبترم دنلب تمس هب زاس و تخاس یوگلا رییغت ،رهک رد زاب یاضف شیازفا و اضف
  اههنآ رد نکسم یاضاقت هک یرهک یا  نیمز تیدودحم هارم  هب تیعمج دکر هب ور دنور 6196 ه د رد نیوزق رهک
      ههبترم دهنلب رهگید یوهس زا یرههک هعسوت دعتسم نیمز تمیق شیازفا و وس کی زا ،تکاد دوجو یا هدنیازف روط هب
 نتخاس یرورض ار یزاس
     یهسدنهم ماهظن نامتخاهس ثهحابم هب انب و تسا هتکادن دنلب یا  نامتخاس رارقتسا یارب یا همانرب نونکات نیوزق رهک
       یهگن رف ثارهیم ههک یطباوهض رهب اهنب هک یخیرات تفاب هدودحم زج هب تسا هدک هتکاگن یلک روط هب هک هدک مادقا
   هدهشن نیودهت یرگید همانرب درادن دوجو هبترم دنلب تخاس ناکما یعافترا تیدودحم لیلد هب و تسا هدرک  خشم
 نتسا
  ش اهک ات هتفرگ یتنس تاغاب زا نآ تسیز طیحم یدوبان و  یرخت دکر هب ور دنور رگناشن نیوزق رهک یریگ لکک
           یدهح اهت و ههناخدور ایرهح ههب زواهجت ،زبهس یاهضف و یتنهس تاهغاب  یرخت نتسا هدوب نآ بآ عبانم دایز رایسب
  ناهنچم  9   ههقطنم رد ههک)  یموهمع لقن و لمح  قان اتسیس دکر و ددرت یدارفنا یوگلا ندک ریگ هم  ،تاعافترا
   دارهفا و ههتفرگن لکک یمومع لقن و لمح زا هدافتسا یراتفر یوگلا هکلب تسین سرتسد رد و درادن دوجو نآ دوبمک
   زا ناهما (دوهک  یهم  هدهید ینیشنرس کت رایسب و هدرک هدافتسا یصخک لقن و لمح هلیسو زا رهک زکرم هب ندمآ یارب
 نوچ یگرزب رهک یرادیاپ و هعسوت نیمضت هک یلاح رد تسا هتفرگ ار نیوزق یرهک تسیز طیحم یرادیاپ و لداعت
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      یباهیزرا ماهجنا رادهیاپ هعهسوت ههب لین یلصا یا  هار زا یکی ندریگ یم لکک نآ یتسیز طیحم نزاوت لالخ رد نیوزق
       طیهحم تیریدهم ههمانرب ندرهک هداهیپ و ارهجا زا لبق هعسوت یا  هژورپ ،ا  همانرب ،ا  تسایس زا هدودحم تسیز تارثا
 نتسیرادرب هرهب و ارجا لحارم مامت رد تسیز
 نتسا هدک عقاو نیوزق رهک 9 هقطنم رد رضاح لاح رد هبترم دنلب یا  نامتخاس تیر کا
   و شرتهسگ اهب و  ناهمز رورم هب هک دراد یتنس تاغاب راتک  7733 نآ نوماریپ و نیوزق رهک یطیحم تسیز ظاحل هب
    ههب ار نهیدراو هزاهت هجوت ًااتدمع نیوزق رهک نوماریپ یا  غاب عقاو رد نتسا هتفر نیب زا نآ اظعا تمسق رهک هعسوت
     نتهسا هدرهک داهجیا برهغ ،قرک ،بونج تاهج زا رهک یا  یدورو رد ار یزبس ی هبل ا  غاب نیا ،دنک یم  لج دوخ
       ریثأهت و هدهک رههک یاوه  فهیطلت و هیفهصت ثعاب هک دنوک یم یقلت رهک یا  هیر ناونع هب ا  ناتسغاب نیا نینچم 
  هعهسوت یطیحم تسیز یرادیاپ و تاغاب  یرخت زا یریگولج یا  هار زا یکی ندنراد تسیز طیحم تیفیک رد ییازسب
  نتهسا ه هتفای هعسوت یدومع تروص هب هک تسا ازفا نایم هعسوت ای یتفاب نورد یدومع هعسوت هتبلا دکاب یم یدومع
       اراد یدهبلاک و ههلزلز ،یفارگوهپوت ،یکیژوهلوفروم ظاهحل ههب ار یدومع هعسوت طیارک 9 هقطنم هناگ هدزای یحاون رد
  ار یدوهمع هعسوت لیسناتپ زین نآ یطیحم تسیز طیارک تسا هقطنم نیا تمس هب هعسوت هکنیا هب هجوت اب و دکاب یم
  یاهکرههک و ا رهک رارقتسا و یتعنص  طق نوناک رد نیوزق نتفرگ رارق نتسا داب ود یاراد نیوزق ندکاب یم اراد زین

 فارطا رد ا  ناتسغاب نتفرگ رارق نتسا هدک رهک نیا یاو  یگدولآ ثعاب نآ فارطا رد رایسب تاجناخراک و یتعنص
  ههب     ههجوت اهب نیارباهنب ندهنک   یهم هیفهصت ار او  و هتفرگ ار او  ندک مرگ و رابغ و درگ دورو و  لاغ داب یولج رهک
 ندراد هارم  هب ار نیوزق رهک یطیحم تسیز یرادیاپ ا  هبترم دنلب تخاس داب ود تهج هب هجوت و تاغاب تیم ا
     لیعامهسا یا اتهسور قاهحلا ههب هجوت اب و هتکاد رارق رهک نیا لامک رد نیوزق رهک 9 هقطنم دک هراکا هک روطنام 
     تهیعمج زا هدهک هداد راهمآ ههب هجوت اب و هتفر نیب زا ا اتسور نیا یتسیز طیحم تیعضو زا یتمسق کلیگ بآ ،دابآ
      و تهسین ریذهپ ناهکما رهگید ههقطنم نیا یقفا هعسوت لبق یا  لاس هب تبسن نآ تیعمج ش اک دنور و نیوزق رهک
        نکهسم لهح روهطنیم  و لکهشم نهیا زا یریگوهلج یارهب و تسا هدنام هدافتساالب هدک قاحلا یا  یدابآ یا  نیمز
    داهنهشیپ ههقطنم نهیا رد دنلب یا  نامتخاس تخاس رتشیب یتسیز طیحم برخم راثآ زا یریگولج و ینیوزق نادنورهک
 تسین زاسراک یقفا هعسوت و ددرگ یم
   جرهب گهن رف هب زون  نادنورهک و درادن ار یگبترم دنلب طیارک 7 و 6  طانم رد ا  نامتخاس  لاغ یعامتجا ظاحل هب
   دهنلب نامتخاهسب دنچ نینکاس رد یگن رف یگچراپکی دوبن یفرط زا دنا هتفرگن وخ و هتکادن ییانکآ اهنآ دننام و ینیشن
     تاهعبت نتهسا هدروآ دوهجو ههب ار یا هدیدع تالکشم ینادیم تاد اشم ساسارب (یندب تیبرت یا  جرب) هدک هتخاس
   رههک نهیا ر د اه    ههبترم دهنلب رد تیلاعف و تسیز زا یکان هبترم دنلب یا  نامتخاس یناور و یگن رف ،یعامتجا یفنم
    رتهشیب و دهنرادن ار اه  هبترم دنلب رد تنوکس هب لیامت ینیوزق نادنورهک هک د د یم ناشن ینادیم تاد اشم ساسارب
     لئاهسم ،یگیاهسم  طهباور دهننام یلماوع و دنتس  هقبط ود و کی تاقبط  لاغ اب ییا  نامتراپآ رد تنوکس هب لیام
 مدع لیلدب هک تسا تیم ا زئاح ا  هبترم دنلب رد هک دنتس  یلئاسم ننننن و ینمیا و تینما ،تکراشم ،تیکلام ،یقالخا
 نآ دکر و تیعمج ش اک نیوزق رهک تالکشم زا یکی نتسین ریذپ ناکما نیوزق رد هلئسم نیا یگن رف یگچراپکی
 عماج حرط تاکرازگ هب هجوت اب تسا هدرک لکشم راچد ار نیوزق رد هعسوت دنور رضاح لاح رد هلئسم نیا و تسا
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    ههبترمدنلب زا نادنورههک لابقتهسا و   یهنورد تهفاب رد یدومع هعسوت رد هلئسم نیا و تسا هدک فقوتم یقفا هعسوت
 ندراذگ یم ریثأت یزاس
       یداهصتقا هفرهص هنافهساتم و هدرهک ههبرجت ار یهقفا هعسوت زورما هب ات نیوزق رهک هعسوت ثحب و یداصتقا ظاحل هب
  دهکاب یم یداصتقا یرادیاپ یدومع هعسوت یا  هبنج زا یکی نتسا هدوب دیدج یا  تخاسریز نیمأت دنمزاین و هتکادن
 :دکاب یم  سانم ا  هبترم دنلب تخاس تهج لیذ طیارک لیلد هب نیوزق 9 هقطنم و
  دهحاو 7177   دوهبمک اهب 7196   لاهس رد نیوزهق رهک) نیمز دوبمک هب هجوت و نادنورهک نکسم زاین هب ییوگخساپ -
   رههک دهک نایب هک روطنام  نوچ تسا زاین نیا هب ییوگخساپ یا  ار زا یکی یدومع شرتسگ و تسا هدوب ور هبور
 (تسا هجاوم نیمز دوبمک اب تاغاب دوجو لیلد هب نیوزق

 یتامدخ زکارم هب یسرتسد هنیز  ش اک -

 ننننن و یکزومآ ،یکزرو ،زبس یاضف نوچ ییا  یربراک رد الاب هنارس هب یبایتسد -

   نیوزهق رههک 9  ههقطنم)  اه   ههبترم  دهنلب داجیا یاتسار رد نآ یاهناوت هب هجوت و 9 هقطنم یا  تخاسریز زا هدافتسا -
   یرهتمک تمدهق زا هقطنم نیا هک اریز دراد یرت هدک هشیدنا شیپ و رتدیدج یا  تخاسریز رگید هقطنم ود هب تبسن
  یرتهشیب تیعمج شریذپ هقطنم نیا روط نیم  و دنتس  دیدج دارفا یوگخساپ نآ یا  تخاسریز و تسا رادروخرب
 ن(دراد ییالاب یدبلاک لیسناتپ و تسا شیازفا هب ور نآ رد زاس و تخاس اریز دراد ار

   یخیراهت تهفاب زا رود هب هک تسا نیا نیوزق رهک 9 هقطنم رد دنلب یا  نامتخاس تخاس و یرادیاپ لماوع زا یکی -
 ندکاب یم اراد زین ار رهک یدومع تفاب هب لیدبت طیارک یتح و دوک یمن دراو یبیسآ نآ هب و دکاب یم رهک

  رارهق هجوت دروم اهنآ یحارط دنیارف رد رادیاپ لوصا هبترمدنلب یاهنامتخاس رد رگا هک تفگ ناوت یم یرادیاپ ظاحل هب
        دهنلب یاهنب کهی هدودهحم نورد ههب یهعیبط تهب م رصانع هلخادم تهج ار یدرف هب رصحنم تیعقوم دناوت یم ،دریگ
       ،یمهس حلاهصم دربراهک مدهع ، هسانم یهعیبط هیوهت ،رتشیب یعیبط رون داجیا  یرط زا هوالع هب ندنیامن داجیا لومعم
    داهقترا زهین ناربراهک یعامتجا – یدرف تمالس ،یلخاد یا  طیحم رد زبس یاضف و ی ایگ شکوپ و یعیبط زادنا اشچ
 .دکاب هتکاد هارم  هب دناوت یم نیوزق رهک یارب یرتهب یگدنز یاضف هجیتن رد و دبای یم

 یریگ هجیتن
           تاهعلاطم ههب ههجوت اهب و هتهکاد یتواهفتم یاه رایعم یهسررب ههب زاهین دنلب یا  نامتخاس یبایناکم هکنیا هب هجوت اب
   یاه رایعم ههم  دیاب دنلب یا  نامتخاس یبایناکم اب یابترا رد ناهج و ناریا براجت و نآ لیلحت و ینادیم ،یا هناخباتک
  ،یهکیفارت  ،اه  تخاسریز و تاسیسات ،یروانف و تیریدم ،یگن رف و یعامتجا ،یتسیز طیحم ،یداصتقا هلمج زا اهم
     اهب یاهبترا رد تهسیز طیهحم یرادیاپ یتح و ددرگ یسررب نیمز یربراک و یدبلاک و یرهک یزاسابیز و رظنم ،ایلقا
  و یداهصتقا    ،یهطیحم تهسیز ،یدهبلاک رایعم راهچ رب دیکات رادیاپ هعسوت یا رایعم نتسا ریذپ ناکما ا رایعم یمامت
   نتفرهگ رهظن رد گرزب یا رهک رد دنلب یا  امتخاس اب یابترا رد یتسیز طیحم یرادیاپ رد یلو تسا هدرک یعامتجا
   ههلمج زا ههیاپ تاعلاطم یسررب زا دعب هک نیوزق رهک یرادرهک 9 هدودحم رد و تسا تیم ا زئاح هدک رکذ رایعم 3
   ههمادا رد ننننن و  یهک ،نیمز تمیق ،ا  نامتخاس رمع ،حلاصم سنج ،نیمز تمیق ،یطابترا  تارم هلسلس ،هینبا تیفیک
    یهطیحم یرادهیاپ کهیدزن یابترا دییأت رب دوخ هلئسم نیا و دک یدنب هبتر یزاف سیسپات شور ساسارب ا رایعم ریز
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 هو الهع هک دک یسررب نیوزق رهک 9 هقطنم رد یطیحم یرادیاپ لماع راهچ نتسا هتکاد دیکات نیوزق رهک 9 هقطنم رد
   دهنلب یاه      نامتخاهس یباهیناکم رد اههم یاه رایعم زا یکی هک نیمز یربراک لماع نیب یگنتاگنت یابترا هلئسم نیا رب
      و هدهک نیهیعت شیهپ زا یهحارط لهیلد هب نیوزق یرادرهک 9 هدودحم رد ندراد دوجو ا  یربراک یراگزاس صوصخب
   راگزاهسان یاه  یربراک رتمک و دراد دوجو ا  یربراک نیب یراگزاس نیوزق رهک  طانم رگید هب تبسن زاس هزات هقطنم
 نیا رد ًااتبسن تیفرظ و یگتسباو ،تیبولطم ،یراگزاس لیبق زا یدراوم و نآ عون و نیمز یربراک لماع و دوک یم هدید
  ههک  دهنا هدرک تیاعر ار دراوم نیا هدودحم نیا رد دنلب یا  نامتخاس زین رضاح لاح رد و تسا هدک تیاعر هدودحم
  ددرهگ یسررب نننن و تیلاعف عون ،یزادنا هیاس ،تیفارکا ،عافترا ،ا  یربراک عون یتسیاب ا  یربراک یراگزاس لماع یارب
     داهیز دادهعت لماهک ههک تالکشم نیا دیاب و تسا رهک لک زا هتفای ایمعت هدودحم نیا یتسیز طیحم تالکشم اهتنم
 ،یراوخ نیمز و تنار و هنایفخم روط هب یتنس تاغاب و ی ایگ شکوپ ندرب نیب زا ،دایز یا  یزاس لپ ،هیلقن لئاسو
 دنتس  دوجوم یا  لسگ و هلزلز هب هجوت مدع و یرصب یا رودیرک ندرک دودسم ،نیمز زا هیور یب و هدوهیب هدافتسا
  یتهسیز طیحم ظاحل هب نیوزق رهک هنافساتم و دیآ لمع هب یریگولج و هتفرگ تروص یتامادقا رهک لک اب یابترا رد
     ریثأهت زهین نیوزهق یرادرههک 9  هدودهحم یور رب دراوم نیا و دنک یم دیدهت ار رهک هدنیآ تارطخ نیا و هدوبن رادیاپ
 رگید هدودحم ود هب تبسن یتسیز طیحم ظاحل هب رضاح لاح رد هدودحم نیا رتهب طیارک هب هجوت اب و هتکاد ناوارف
  رهکذ لماوع و یطیحم تسیز یرادیاپ و تفرگ د اوخ رارق تالکشم نیا ریثأت تحت هدنیآ رد ًااعطق نیوزق یرادرهک
         لهماع و تهکادن دوهجو یناهسکی یه د نزو هدهک رهکذ یاه رایعم یدنب هبتر ندرک د اوخ هجاوم لکشم اب ار هدک
   ههبتر یتیریدهم ،مراهچ هبتر کیفارت ،موس هبتر یضارا یربراک و یدبلاک ،مود هبتر یطیحم تسیز ،لوا هبتر یداصتقا
      هدرهک  هسک ار اههن ههبتر ایهلقا و اتش  هبتر تاسیسات ،اتف  هبتر یزاسابیز ،اشک هبتر یگن رف و یعامتجا ،اجنپ
     ههب و هدوهب تهیم ا زئاهح رایعم نیا تسا یداصتقا رایعم یطیحم یرادیاپ یا رایعم زا یکی هکنیا هب هجوت اب و تسا
    و کهیکفت ار (یلامهک تمهسق)  رههک فارطا یا  نیمز 9 هدودحم یرادرهک نیوزق رهک رد یداصتقا تالکشم لیلد
   اهب یهلو تسا هداد رارق رهک هعسوت دنور رد ار تسا ریذپ ناکما هقطنم نیا رد طقف هک یقفا هعسوت ندرک شورف شیپ
 یدبلاک هعسوت هنیزگ نیرتهب رضاح لاح رد یقفا هعسوت و هدمآ دوجو هب یتالکشم رهک نیا تیعمج ش اک هب هجوت
 9    هدودهحم دهنلب یاه  نامتخاس رامک و دوجوم عضو هب هجوت اب نیاربانب تسین هدودحم نیا ًااصوصخ رهک نیا یارب
      هدافتهسا ههب ههجوت اهب و (هتهکاد دوجو زورما هب ات دنلب یا  نامتخاس تخاس ناکما هدودحم نیا رد رتشیب) یرادرهک
  هدودهحم نیا رد  سانم رتسب هب هجوت اب و ددرگ یم هیصوت یدومع هعسوت تسیز طیحم هنیهب طیارک و نیمز زا هنیهب
 ندوک یم دیکات هدودحم نیا رد هدک رکذ رایعم 3 هب هجوت اب دنلب یا  نامتخاس یبایناکم
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