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چکیذٌ
ٔجبحج پیطأ ٖٛعطاحی ٔؼٕبضی  ٚضاثغ ٝی آٖ ثب ثبفت ٞبی تبضیری اظ زٔ 06 ٝٞیالزی ض٘ٚك ٌطفت .زض ایٗ ٔیبٖ آ٘چ ٝو ٝزض تبضید
ؾیبؾی رٟبٖ ضٚی زاز ،ض٘ٚس ایٗ ثطذٛضز ضا تحت تبحیط لطاض زاز ٜاؾت ،أطٚظ ٜضٚیىطز یىپبضچٌ ٝطایی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض اظ ثحج ٞبی ٟٔٓ
پیطأ ٖٛقٟط تبضیری ٔی ثبقس و ٝزض ثغٗ آٖ تٛؾؼٔ ٝیبٖ افعا  ٚث ٝپیطٚی اظ آٖ عطاحی ثٙبی ٔیبٖ افعا ٕ٘ ٚبی آٖ ٘یع ٔغطح قس ٜاؾت .
ثب ثطضؾی تبضید قٟطٞبی ایطاٖ زض ٔی یبثیٓ و ٝتٛؾؼ ٝقٟطی زض زٚضٞ ٜبی ٔرتّف تبضیری زض پیٛؾتٍی ٍٕٞ ٚبْ ثب ٌصقت ٝقٟط ثٛزٜ
اؾت .أطٚظ ٜتٛؾؼ ٝقٟطٞب زض ٚ ٖٚچ ٝزض پیطأ ٖٛثبفت ٞبی تبضیری ثب ؾطػت ثیكتط  ٚاثؼبز ثعضي تط زض حبَ قىُ ٌیطی ٔی ثبقس .حبَ
ؾٛاَ پیف ٔی آیس و ٝچ ٝاثعاضی ٔی تٛا٘س ضاثغ ٝای ٔتٛاظٖ ٔ ٚتؼبزَ ٔیبٖ تٛؾؼ ٚ ٝقٟط تبضیری ایزبز وٙس ؟ ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٕٞ ٝچٖٛ
ٌصقت ٝتٛؾؼ ٝقٟط ثب ٔٙظط قٟط تبضیری ٕٞبٔ ٚ ًٙٞطتجظ ثبقس؟
زض ایٗ پػٞٚف ضاٞىبض اضائ ٝقسٔ ٜف ْٟٛظٔیٌ ٝٙطایی زض عطاحی ثٙبٞبی ٔیبٖ افعا ٕ٘ ٚبی آٖ ٞب ٔی ثبقس ،چطا و ٝثب شوط زالیُ ٘ ٚتبیذ
ٔٛرت تؼبزَ  ٚتٛاظٖ ٔیبٖ ثبفت تبضیری ٔ ٚؼٕبضی ٔیبٖ افعا زض ٔٙظط قٟطی ٔی ٌطزز.
ضیكٌ ٝطایی  ،تبضید ٔحٛضی  ،ربٔؼٌ ٝطایی ٕٞ ٚچٙیٗ انبِت ٔحٛضی ٘ح ٜٛپیٍیطی ٔغبِت ٔی ثبقس.

ياطٌ َبی کلیذی  :ثٙبی ٔیبٖ افعا ،تٛؾؼٔ ٝیبٖ افعا ،ثبفت تبضیری ػٛزالربٖٕ٘ ،بؾبظی ،ضٛاثظ ،تؼبزَ ،ظٔیٌ ٝٙطایی

مقذمٍ
تب لجُ اظ ر ًٙرٟب٘ی  ٚتحٛالت ٘بقی اظ ا٘مالة نٙؼتی  ،تغییطات رٛأغ قٟطی ثؿیبض ثغئی ٘ ٚبٔحؿٛؼ ثٛز ٚ ٜث ٝتجغ آٖ
وبِجس قٟطٞب ٘یع ثب زٌطٌ٘ٛی لبثُ تٛرٟی ٔٛار٘ ٝجٛز ٜاؾت ٍٕٞ .بْ ثب تغییطات التهبزی  ،ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی  ٚفٗ آٚضی
رسیس ثبفت ٞبی قٟطی ثب تغییط قىُ  ٚقبِٛزٛٔ ٜار ٝقس ٜاؾت {ذبزٔی .}0936 ,ثؼس اظ ر ًٙرٟب٘ی ٘یع ٔؿبئُ التهبزی ،
ؾیبؾی  ،ارتٕبػی  . . . ٚثبػج تٛر ٝث ٝثبفت ٞبی تبضیری ٌطزیس و ٝثٛٔ ٝرت آٖ ضٚیىطز ثبظؾبظی زض ثبفت ٞبی تبضیری ثٝ
ػٛٙاٖ ضاٞىبض ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت  .ثبظؾبظی ثبفت ٞبی تبضیری أىبٖ اؾتفبز ٜزٚثبض ٜاظ ایٗ ثٙبٞب  ٚثبفت ٞبی تبضیری ضا
نٛضت زاز ،و ٝزض ز 0306 ٝٞاؾتفبزٔ ٜزسز اظ ایٗ ثٙبٞب  ٚثبفت ٞب ٔٛضز تٛرٚ ٝالغ ٔی ٌطزز  .اِٚیٗ ثطذٛضز ثب ٕ٘بؾبظی ٚ
ٕ٘بٌطایی زض تٛؾؼٔ ٝیبٖ افعا ٘یع زض ایٗ ظٔبٖ  ٚزض ثبظؾبظی ثبفت نٛضت ٔی ٌیطز  .زض ایٗ زٚضاٖ ٔطٔت ؾجىی ثٙٔ ٝظٛض
ثبظظ٘س ٜؾبظی ثبفت ٞبی تبضیری اؾتفبزٔ ٜی قٛز  .اِجت ٝزض ٕٞیٗ زٚضاٖ حفظ تٟٙب ٕ٘بی ثٙبٞبی تبضیری اظ ضٚیىطزٞبی
ٔؼٕ َٛثٛز ٜاؾت و ٝث ٝفبؾبزیؿٓ ٔؼطٚف ٌكتٙٔ ٚ ٝظٛض اظ آٖ حفظ تٟٙب ٕ٘بی ثٙبی تبضیری  ٚعطاحی فضبی زاذّی آٖ ثطای
ػّٕىطز ثٟتط ٔی ثبقس.
رٟبٖ ثؼس اظ رٍٕٞ ًٙبْ ثب ربٔؼ ، ٝتٛؾؼ ٝضا زض ثغٗ ذٛز ٔی ٌٙزب٘س  ٚقىُ ایٗ تٛؾؼ ،ٝعطاحی ثٙبی ٞبیی اؾت و ٝزض
فضبٞبی قٟطی زیسٔ ٜی ق٘ٛس  .ایٗ ض٘ٚس ذٛزذٛا٘ی تٛؾؼ ٝزض ثرف ٞبی ٔطوعی قٟطٞب و ٝػٕٔٛب تبضیری ٔی ثبقٙس ٘یع ثب
اقىبَ ٔرتّف زیسٔ ٜی قٛز  .ز ٚضٚـ  -0ثٟؿبظی ٛ٘ ،ؾبظی  ٚثبظؾبظی ثٙبٞب  ٚثبفت تبضیری  -2عطاحی ؾبذتٕبٖ ٞبی
رسیس زض ثبفت تبضیری ضٚـ ٞبی ٔؼٕ َٛحسٚزا ٞفتبز ؾبَ اذیط زض ذهٛل تٛؾؼٔ ٝیبٖ افعای زض ثبفت ٞبی تبضیری ٔی
ثبقس .
حبَ زض ایٗ ٘ٛقتبض ؾؼی قس ٜاؾت و ٝضٛاثغی ٔتؼبزَ  ٚضاٞىبضی ثطای عطاحی ٕ٘بی ثٙبٞبی ٔیبٖ افعا زض ثبفت تبضیری
تؼییٗ  ٚتجییٗ قسٛٔ ٚ ٜضز اضظیبثی  ٚاػتجبض ؾٙزی لطاض ٌیطز  ،تب ضاٞىبضی ثطای حُ ٔؿئّ ٝعطاحی ٕ٘ب زض ض٘ٚس تٛؾؼٔ ٝیبٖ
افعای قٟطی ثبقس  .اٌط چ ٝالظْ ث ٝشوط اؾت وٛ٘ ٝع رٙؽ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی ٕ٘بٞبی ثٙبٞبی ٔیبٖ افعا ذٛز ٘یبظٔٙس تحمیمی
ٔؿتمُ  ٚثؿیبض ٔفهُ ٔی ثبقس و ٝزض ایٗ ٔمٕ٘ ِٝٛی ٌٙزس .زض آذط ٘یع ثطای ّٕٔٛؼ ٌكتٗ ٘ٛقتبض ثب ٔغبِؼٛٔ ٝضزی ٔحّٝ
ػٛزالربٖ  ،وٛچٔ ٝطٚی ؾؼی قس ٜاؾت ؾبذتبضی ذٛا٘ب  ٚضاٞىبضی ٔتؼبزَ ثیبٖ قٛز .

الف ) پیشیىٍ تبسیخی :
الف –  1پیشیىٍ تبسیخی مسئلٍ ( جُبوی )
ثب ٌؿتطـ تٛؾؼ ٚ ٝرٟبٖ تٛؾؼٍ٘ ٝط ثحج تٛؾؼٔ ٝیبٖ افعا قىُ ٔی ٌیطز .اؾبؼ عطح ٔجبحج ٔطثٛط ث ٝؾبذتبضٞبی رسیس
زض ٔحیظ ٞبی تبضیری ثب ظٟٛض فٗ آٚضی  ٚقٟطؾبظی رسیس زض لطٖ ٘ٛظزٔ ٓٞیالزی  ٓٞظٔبٖ اؾت ،ظیطا زض ایٗ ظٔبٖ اؾت وٝ
ٔب قبٞس تضبز آقىبض ٔیبٖ قٟطٞبی ؾٙتی ثب ٔف ْٟٛتٛؾؼ ٝث ٝقی ٜٛرسیس ٞؿتیٓ{لسیطی. }0925 ,زض ایٗ ظٔبٖ ثیف اظ ٞط
چیع ٔف ْٟٛقٟط رسیس ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔی ٌیطز  ٚتٛؾؼٔ ٝیب٘ی قٟط ثیكتط تٛؾؼ ٝای اظ رٙؽ وبضثطی ٞبی رسیس اؾت چطا
و ٝثؿیبضی اظ ف ٖٛٙرسیس  ٚؾیؿتٓ ٞبی ازاضی  ٚوبضی رسیس قىُ ٔی ٌیطز  .نبحت ٘ظطاٖ ٔطٔتی ٘یع ٕٞچ ٖٛعطاحبٖ
قٟطی ثب ٔؿئّ ٝتٛؾؼ ٝثطذٛضز پیسا وطز ٚ ٜث ٝز٘جبَ ضاٞىبضی ثطای تٛؾؼٔ ٝیبٖ افعای قٟطی ٔی ثبقٙس  .اِٚیٗ ٘ظطیبت ٔسٖٚ

زض ایٗ ضاثغ ٝضا ٔی تٛاٖ ث ٝنٛضت تّٛیحی زض ػمبیس ٘ ٚظطات وبٔیّ ٛؾیت اتطیكی یبفت {ٕٞبٖ }0925 ,أب اِٚیٗ فطزی وٝ
٘ظطیبت ٔس ٖٚضا زض ٔٛضز ؾبذتبضٞبی رسیس ٔغطح ٔی وٙس رٚٛا٘٘ٛی اؾت {ٕٞبٖ٘ .}0925 ,ظطیبت ؾیت  ٚرٚٛا٘٘ٛی ثیكتط
زض ذهٛل عطاحی ٔؼٕبضی زض ٔحٛعٞ ٝبی تبضیری  ٚثٙبٞبی تبضیری ٔی ثبقس  .أب ٕٞیٗ ٘ظطیبت ث٘ ٝمغ ٝػغفی ثطای قىُ
ٌیطی ٘ظطیبت ٌؿتطز ٜزض ذهٛل عطاحی ٔؼٕبضی زض ثبفت ٞبی تبضیری تجسیُ ٔی قٛز ٘ .ظطیبت رٚٛا٘٘ٛی زض عطاحی
ؾبذتٕبٖ ز ٚرٙج ٝانّی زاقت ٝاؾت  -0عطاحی فطْ ؾبذتٕبٖ  -2عطاحی ٕ٘ب ی ؾبذتٕبٖ  ،وِ ٝع ْٚعطاحی ٕ٘ب ثب اؾتب٘ساضز
ٞبیی ثطای ثبفت تبضیری ضا ٔغطح ٔی وٙس .
ٕٞبٖ عٛض وٌ ٝفت ٝقس ثب ٔغطح ٌكتٗ ٔؿئّ ٝتٛؾؼ ٝزض زٞ ٝٞبی  06 ٚ 56ضاٞىبضٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثٙٔ ٝظٛض تٛؾؼ ٝزض زَ
قٟط قىُ ٔی ٌیطز  .اظ ٕٞیٗ ضٍٙٞ ٚبٔی و ٝر ًٙرٟب٘ی ز ْٚث ٝپبیبٖ ٔی ضؾس  .ثب تٛر ٝثٔ ٝؿبئُ التهبزی  ،ؾیبؾی ،
رٕؼیتی ٔ ... ٚؿئّ ٝثبظؾبظی لؿٕت ٞبی ترطیت قسٔ ٜغطح ٔی قٛز ٛ٘ ٚػی اظ تٛؾؼٔ ٝیبٖ افعای زض زَ ثبفت ٞبی تبضیری
ٔٛضز قىُ ٔی ٌیطز .زٔ 0306 ٝٞیالزی ٔؿئّ ٝتٛؾؼ ٝزض ثطاثط ثبفت ٞبی تبضیری لطاض ٔی ٌیطز یىی اظ ضاٞىبضٞبی ٔٛضز
اؾتفبز ٜزض ایٗ زٚضاٖ ٕ٘بؾبظی نطف ٔی ثبقس و ٝث٘ ٝبْ حفظ ٕ٘ب {قٟطوی }0930 ,یب فبؾبزیؿٓ {حٙبچی }0936 ،
ٔكٟٛض ٔی ٌطزز  .ثحج ٕٟٔی و ٝزض قىُ  ٚؾبذتبض ثبفت ٞبی تبضیری ٕٞیكٔ ٝغطح ثٛز ٜاؾت ٕ٘بؾبظی ٔی ثبقس و ٝاِٚیٗ
ثطذٛضز تٛؾؼ ٚ ٝثبفت ٞبی تبضیری پبؾرف ضا زض ٕ٘بؾبظی زض ض٘ٚس تٛؾؼٔ ٝیبٖ افعا ٔی ثیٙس  ،اِجت ٝوٛٔ ٝضز ٘مس نبحجبٖ
٘ظطاٖ ثؿیبضی لطاض ٔی ٌیطز و ٝثب زالیّی ٔحىٓ  ٚلبعؼب٘ ٝایٗ ض٘ٚس ضا زض ثؼضی اظ ٔٛالغ ٔرطة ٘ ٝضاٞىبض ٌطا ٔی زا٘ؿت ٝا٘س
 ،أب زض ایٗ قی٘ ٜٛیع ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔٛفمی ٔٛرٛز ٔی ثبقس  .ضٚاد ایٗ ٍ٘طـ زض زٔ 0326 ٝٞی ثبقس {قٟطوی}0930 ,تب ایٗ
و ٝزض ز 0336 ٝٞض٘ٚس تٛؾؼٔ ٝیبٖ افعا قىُ تبظٔ ٜی ٌیطز  ٚآٖ حفبظت ٔحٛضی زض ٘ح ٜٛتٛؾؼ ٝاؾت  .ز 0336 ٝٞث ٝثؼس
ضٚیىطز حفبظت  ٚثبظآفطیٙی یىپبضچ ٝث ٝػٛٙاٖ ضٚیىطزی غبِت زض ثبظآفطیٙی ٔحیظ ٞبی فطٍٙٞی -تبضیری ٔغطح ٔی ٌطزز  ٚاظ
ؾٛی ا٘زٕٗ ٞب  ،افطاز ٛٔ ٚؾؿبت زض ٔمیبؼ ٞبی ٔر تّف ٔحّی ّٔ ،ی  ٚثیٗ إِّّی ٔٛضز تٛر ، ٝحٕبیت  ٚتٛؾؼ ٝلطاض ٔی
ٌیطز {حٙبچی  . }0936 ،تب ث ٝأطٚظ ٘یع ٕٟٔتطیٗ ٔؿئّ ٝزض تٛؾؼٔ ٝیبٖ افعا حفبظت ٔحٛضی  ،انبِت ٔحٛضی ٕٞ ٚچٙیٗ
ؾبذتبض قٙبؾی  ٚؾبذتبض ٌطایی زض ثبفت تبضیری اؾت و ٝاِجتٔ ٝؿئّ ٝتؼبزَ زض حفبظت اظ ثبفت ٞبی تبضیری زض ثطاثط ثٙبٞبی
ٔیبٖ افعا ٕٞیكٛٔ ٝضز تجییٗ  ٚثبظٌٛیی ثٛز ٜاؾت و ٝایٗ ٘یع ث ٝز -0 ٌٝ٘ٛ ٚعطاحی ثٙبی ٔیبٖ افعا ٕ٘ -2بی ثٙبی ٔیبٖ افعا
ٔغطح ٔی ثبقس .

الف  2-پیشیىٍ تبسیخی مسئلٍ ( ایشان )
چبِف ٔیبٖ حفبظت  ٚتٛؾؼ ٝاظ ٔٛضٛػبت ثحج ثطاٍ٘یع ٔطٔت قٟطی ٔ ٚؼٕبضی ٔؼبنط ایطاٖ اؾت {حٙبچی . }0920 ,حبَ
ؾٛاَ پیف ٔی آیس ایٗ چبِف ٔغطح قس ٜزض حفبظت  ٚتٛؾؼ ٝچٍ ٝ٘ٛثبیس حُ ٌطزز .پبؾد ایٗ ؾٛاَ زض ٍ٘طـ ث ٝتبضید
قىُ ٌیطی تٛؾؼ ٝزض ایطاٖ ِ ٚع ْٚحفبظت اظ ثبفت ٞبی تبضیری ٔی ثبقس.
تٛؾؼ ٝزض ظٔبٖ لبربض  ٚث ٝاذم زض ظٔبٖ حىٔٛت ٘بنط اِسیٗ قب ٜزض ایطاٖ ٔف ْٟٛأطٚظی پیسا ٔی وٙس  .اٌط چٕٛٞ ٝاض ٜزض
قٟطٞبی ٔ ٌٝ٘ٛ ٟٓای اظ ثٟؿبظی ٛ٘ ٚؾبظی قٟطی زض زٚضٞ ٜبی ٔرتّف ا٘زبْ ٔی ٌطزیس ٜاؾت .زض ایٗ زٚضاٖ ٘یبظٞبی رسیس
زض ثغٗ ربٔؼ ٝایطا٘ی ٔغطح ٔی قٛز و ٝالسأبت ٔیطظا تمی ذبٖ أیط وجیط زض ؾبَ ٌ 0225بْ ٕٟٔی زض تٛؾؼ ٚ ٝػٕطاٖ قٟط
تٟطاٖ ث ٝقٕبض ٔی ضٚز .احساث زاضاِفٔ ٚ ٖٛٙطیضرب٘ ٝزِٚتی تٟطاٖ ٛ٘ ،ؾبظی ٔغبظٞ ٜبی ذیبثبٖ ٘بنطی ، ٝترطیت ثٙبٞبی

فطؾٛز ٚ ٜثبظؾبظی وبخ ٞب  ٚثٙبٞبی اضي ؾّغٙتی  ٚآغبظ ػّٕیبت ؾٍٙفطـ وطزٖ وٛچٞ ٝبی اضي ؾّغٙتی ث ٝزؾتٛض أیط
وجیط  ،احساث ٔزٕغ اِهٙبیغ زض ؾٕت غطة ؾجعٔ ٜیساٖ{ٕٞبٖ ...ٚ }0920 ,تٛؾؼ ٝقٟط تٟطاٖ ضا زض زٚض٘ ٜبنطی ٘كبٖ ٔی
زٞس  ،قٟطٞبی زیٍط  ٓٞثٕٞ ٝیٗ ضٚاَ ث ٝؾٕت تٛؾؼ ٝپیف ٔی ض٘ٚس  .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝتٛؾؼ ٝقٟطی زض زٚض٘ ٜبنطی
زض تمبثُ ثب ٔؼٕبضی ثٔٛی ٘جٛز  ٚتب حسی زاضای ٔؼیبضٞبی ٔؼٕبضی ایطاٖ ثٛز ٚ ٜضٚیىطز آٖ ضٚیىطزی ثٔٛی اؾت و ٝذٛز
ٔٛفمیت ضٚیىطز ظٔیٌ ٝٙطایی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس  .زض ٔحسٚز ٜی زٚضٔ ٜكطٚعٔ ٚ ٝكطٚع ٝذٛاٞی ٕٞب٘ٙس فطا٘ؿ ٝزض ظٔبٖ
ا٘مالة ٔف ْٟٛحفبظت ثطای اِٚیٗ ثبض زض ایطاٖ قىُ ٔی ٌیطز  ٚآحبض تبضیری ثب ٔف ْٟٛظیجبیی ّٔ ٚی ٌطایی ّٔ ٚیت ؾبظی ٟٔٓ
لّٕساز ٔی ق٘ٛس  .ایٗ ٍ٘ب ٜث ٝآحبض فطٍٙٞی ثبػج قىُ ٌیطی ض٘ٚسی زض تٛؾؼ ٝقٟطی زض ایطاٖ ٔی قٛز ؤ ٝفٟٔٛی ایطا٘ی ٚ
تبضیری ضا ث ٝیسن ٔی وكس  .ثؼس اظ ٔكطٚع ٝزض ظٔبٖ ضضب قب ٜت ٛؾؼ ٝقٟطی زض وٙتطَ ٔفّٔ ْٟٛی ٌطایی زض ٔی آیس  ٚایٗ
عطاحی ثٙبٞبی ٔیبٖ افعای قٟطی ضا تحت قؼبع لطاض ٔی زٞس ،و ٝایٗ ذٛز ثبػج قىُ ٌیطی اِٚیٗ ٍ٘ب ٜث ٝعطاحی ثٙبی ٔیبٖ
افعا ٕ٘ ٚبی ثٙبی ٔیبٖ افعا زض ثبفت قٟطی زض تسا ْٚتٛؾؼ ٝزضظٔبٖ ضضب قبٔ ٜی ثبقس .زض ایٗ ظٔبٖ ثؿیبضی اظ ثٙبٞبی عطاحی
قس ٜثطاؾبؼ زٍ٘ ٚب ٜپیف تط ٔغطح قس ٜیؼٙی  -0عطاحی ثٙب  -2عطاحی ٕ٘ب قىُ ٔی ٌیطز .ایٗ زٍ٘ ٚطـ زض عطاحی ثٙبی
ٔیبٖ افعا قٟطی زض ػهط پّٟٛی إٞ َٚبٖ عٛض وٌ ٝفت ٝقس تحت قؼبع ّٔی ٌطایی  ٚتبضید ٌطایی قب ٜایطاٖ ثٛز ٜاؾت وٝ
٘ٛػی اظ تٛؾؼٔ ٝیبٖ افعا ثب ضٚیىطز ّٔی ٌطایی ضا زض ایطاٖ ٔغطح ٔی وٙس  .زض زٚض ٜپّٟٛی ز ْٚو ٝتٛؾؼ ٝافؿبض ٌؿیرت ٝثب
قٟط ثطذٛضز ٔی وٙس وٓ وٓ قىُ قٟط ایطا٘ی تغییط پیسا وطزٛ٘ ٚ ٜػی اظ تمبثُ زض قٟطٞبی ایطا٘ی ضا قىُ ٔی زٞس ؤ ٝفْٟٛ
تٛؾؼٔ ٝیبٖ افعا  ٚعطاحی ثٙبی ٔیبٖ افعا  ٚعطاحی ٕ٘بی ثٙبی ٔیبٖ افعا ضا ث ٝقىُ ٔسض٘ف ٔغطح ٔی وٙس .زض ایٗ ظٔبٖ
تٛؾؼ ٚ ٝعطاحی ثٙبٞبی قٟطی ثطاؾبؼ ز ٚضٚیىطز زِٚتی  ٚػبْ قىُ ٔی ٌیطز  .زض عطاحی ثٙبٞبی قٟطی زِٚتی یب
قبٙٞكبٞی ثٙبٞبی عطاحی قس ٜثطاؾبؼ ضٚیىطز تبضید ٌطایی قىُ ٔی ٌیط٘س وٛٔ ٝتیف ٞبی ٔ ٚ ٟٓتبحیط ٌصاضی ضا زض ٕ٘بٞبی
ثٙبٞبی ٔیبٖ افعا تكىیُ ٔی زٞس .أب عطاحی قٟطی ػبْ زض تمبثُ ثب ٔؼٕبضی ایطا٘ی  ٚقٟطؾبظی ایطا٘ی ثٛز ٜاؾت ٔ ٚتبؾفب٘ ٝاظ
زٞ ٝٞبی  0906 ٚ 0956ایٗ ضٚیىطز غبِت انّی تٛؾؼ ٝقٟطی ایطاٖ ٔی ٌطزز .
أطٚظ ٜعطاحی ثٙبٞبی قٟطی ٕٞ ٚچٙیٗ عطاحی ثٙبٞبی ٔیبٖ افعای قٟطی زض ثبفت تبضیری ٔؿئّ ٝرسی ٔی ثبقس و ٝزٚ
ٔٛضٛع عطح ؾبذتٕبٖ ٕ٘ ٚبی ؾبذتٕبٖ ٔ ٟٓتطیٗ ایٗ ٔؿبئُ ٔی ثبقٙس .ضاٞىبضٞبی ٔرتّفی ثطای ایٗ ٔؿئّ ٝپیف ٔی آیس
و ٝزض ثغٗ آٖ ٞب ٔفبٞیٕی قىُ ٔی ٌیطز و ٝثبیس ٔٛضز ثطضؾی لطاض ثٍیطز.

سيش تحقیق
ٞسف اظ تحمیك پیف ض ٚتزعی ٚ ٝتحّیُ پطؾف ٞبی ٔتسا َٚظٔی ٝٙی تحمیك ٕٞ ٚچٙیٗ زؾتیبثی ث ٝپبؾری ٔٙبؾت ثطای آٖ
ٞب ٔی ثبقسِ .صا زض ض٘ٚس پػٞٚف ؾؼی قس ٜاؾت ،ثحج ث ٝزٚض اظ ٌعافٌٛ ٝیی  ٚزض چٟبض چٛة ٔكرم پیٍیطی قٛزٔ .جبحج
ٔغطح قس ٜثٚ ٝؾیّ ٝی ضٚـ ٞبی تٛنیفى -تحّیّى  ٚتحّیّی -ثیب ٔی ق٘ٛس  .زض ا٘تٟب ٘یع ؾؼی قس ٜاؾت و ٝعطح ٔؿئّ ٝثٝ
٘تیز ٝای نحیح ذتٓ ٌطزز.

ة ) سيیکشد صمیىٍ گشایی
یىی اظ زیسٌبٞ ٜبی ضایذ زض قٟط ؾبظی ظٔیٌ ٝٙطایی ٔی ثبقس{تٛالیی ،}0926 ،ظٔیٌ ٝٙطایی زض اثتسای أط ٍٙٞبٔی و ٝزض
قٟطؾبظی ٔغطح ٌكت زض پیطٚی اظ ا٘سیك ٝظٔیٌ ٝٙطایبٖ پیطأ ٖٛظٔیٌ ٝٙطایی ٔحیغی ثٛز ٜاؾت و ٝثیكتط ٔحیظ ٞبی
عجیؼی ضا ٔس ٘ظط زاقت ٝاؾت ،أب زض ازأ ٝایٗ ض٘ٚس ،ضٚیىطزٞبی زیٍط ٘یع زض ٔجبحج ظٔیٌ ٝٙطایی ٔس ٘ظط لطاض ٌطفت ٝاؾت.
زض حٛظ ٜقٟطؾبظی ظٔیٌ ٝٙطایبٖ ٔؼتمس٘س و ٝارعای وبِجسی قٟط ظیط پٛقف ٘یطٞٚب یب ٚیػٌی ٞبی زض٘ٚی ذٛز ٕ٘ی ثبقٙس،
ثّى ٝثٔ ٝحیظ ٔ ٚزٕٛػ ٝپیطأ ٖٛآٖ ٚاثؿتٞ ٝؿتٙس .اظ ایٗ ضٕ٘ ،ٚی تٛاٖ فمظ زض رؿتزٛی ذٛال  ٚاثؼبز پسیسٞ ٜب ثٛز  ٚثٝ
رٞٛط پسیسٞ ٜب -ثس ٖٚتٛر ٝث ٝثؼس ظٔبٖ  ٚظٔی ٝٙای و ٝزض آٖ لطاض زاض٘سٍ٘ -طیؿتٚ.احس تحّیُ زض ایٗ ضٚیىطزٔ ،غبِؼ ٝثٙبٞب
یب فضبٞب زض اضتجبط ثب ػٛأُ ٔحیغی آٖ اؾت ٞ ٚط ٌ ٝ٘ٛتغییط  ٚزذبِت زض آٖ ٞب ٘یع ث ٝایٗ ػٛأُ ٚاثؿتٔ ٝی ثبقس{ ٕٞبٖ،
.}0926
أطٚظٍٙٞ ٜبٔی و ٝاظ ضٚیىطز ظٔیٌ ٝٙطایی ؾرٗ ثٔ ٝیبٖ ٔی آیس ؾ ٝضٚیىطز غبِت وبِجسی ،تبضیری  ٚارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی ٔٛضز
ثحج لطاض ٔی ٌیطز{ ٕٞبٖ.}0926 ،
ثحج پیطأ ٖٛظٔیٌ ٝٙطایی زض عطاحی ثٙبی ٔیبٖ افعا زاضای ٞط ؾ ٝضٚیىطز وبِجسی ،تبضیری  ٚارتٕبػی -فطٍٙٞی ٔی ثبقس.
چطا و  ٝثبفت تبضیری زاضای ٞط ؾٚ ٝیػٌی شوط قسٔ ٜی ثبقسٕٞ ،یٗ ٔؿئّٕٟٔ ٝتطیٗ ٚیػٌی زض قىُ ٌیطی ایٗ پػٞٚف ثٛزٜ
اؾت.
ّٕٔٛؼ تطیٗ ظٔیٛٔ ٝٙرٛز زض ثبفت تبضیری ٔبٞیت تبضیری آٖ ٔی ثبقس  ٚزض زضر ٝثؼسی ٔبٞیت وبِجسی  ٚزض ا٘تٟب ٘یع
ٔبٞیت ارتٕبػی فطٍٙٞی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔی ٌیطز ،اٌط چ ٝایٗ ؾّؿّٔ ٝطاتت ث ٝزضؾتی ا٘تربة ٘كس ٜاؾت  ٚثطاؾبؼ
تهٛضات شٙٞی ٔی ثبقس أب زض ایٗ ثحج ایٗ ؾّؿّٔ ٝطاتت ضا حفظ ٔی وٙیٓ ،زض ٕٞیٗ ذهٛل زیسٌب ٜتبضید ٌطایبٖ زض
قٟطؾبظی ثؿیبض ٔٔ ٟٓی ٌطزز  ،تبضید ٌطایبٖ ثط ایٗ ػمیس ٜا٘س وٌ ٝصقت ،ٝزضؼ ٞبیی ػیٙی ثطای قٟطؾبظی و٘ٛٙی ایزبز ٔی
وٙس .اٌط ربٔؼ ٝای ذٛز ضا اظ ٌصقت ٝرسا وٙس ،تالـ ا٘ؿبٖ ٌصقت ٝضا ثیٟٛز ٜفطو وطز ٜاؾت{ ٔبرسی.}0923 ،ثٌ ٝفتٝ
پٛپطٔ « ،ب تحمیمی ضا ا٘تربة ٔی وٙیٓ و ٝؾبثم ٝای اظ تىبُٔ ػّٓ زض پكت آٖ ٟ٘فت ٝاؾت  ٚؾؼی زض ازأ ٝی آٖ زاضیٓ ..ثبیس
ا ظ آ٘چٌ ٝصقتٍبٖ ا٘زبْ زاز ٜا٘س ثٟطٌ ٜیطیٓ .اٌط ثرٛاٞیٓ زض ػّٓ پیكطفت وٙیٓ ثبیس ثط قب٘ ٝپیكىؿٛتبٖ ثبیؿتیٓ  ٚؾٙت
ذبنی ضا ازأ ٝزٞیٓ» { ٕٞبٖ .}0923 ،زض ٔجبحج قٟطی ٔفبٞیٓ تبضیری ٌطایی  ٚوبِجسی ٍ٘بضی ثب  ٓٞازغبْ ٔی قٛز چطا
و ٝقٟط زاضای ٞط زٔ ٚبٞیت ٔفٟٔٛی  ٚوبِجسی ٔی ثبقس ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝتبضید قٟط ضا اظ وبِجس قٟط ٕ٘ی تٛاٖ رسا وطز  ٚایٗ
ز ٚیه ٔفٔ ْٟٛؿتمُ زض ٔجبحج ظٔیٌ ٝٙطایی قٟطی قىُ زاز ٜا٘س ؤ ٝی تٛاٖ آٖ ضا ٔٙظط تبضید ٌطایب٘ ٝوبِجسی زا٘ؿت.
زیسٌب ٜتبضید ٌطایب٘ ٝوبِجسی ٌ ٝ٘ٛای اظ عطاحی زض ٕ٘بی ثٙبی ٔیبٖ افعا ضا ٔس ٘ظط لطاض ٔی زٞس ،و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ تىطاض
آثؿتط ٜتعئیٙبت ٕ٘بٞبی تبضیری ٔی تٛا٘س یىی اظ ضاٞىبضٞبی َٔفهّی ٔیبٖ قٟط تبضیری ٔ ٚؼٕبضی ٔؼبنط ثبقسٕٞ ،چٙیٗ ایٗ
زیسٌبٛٔ ٜتیف ٞبی تعئیٙیٛٔ ،تیف ٞبی زضة  ٚپٙزطٞ ٜب  ٚتىٙیه ٞبی ٕ٘بؾبظی تبضیری  ...ضا اضائٔ ٝی زٞس و ٝزض ٔفْٟٛ
ٔٙظط قٟطی ثؿیبض ٔٔ ٟٓی ثبقٙس  .ضٚیىطز ظٔیٌ ٝٙطایب٘ ٝزض  ٕٝٞی اثؼبز عطاحی ٕ٘ب ٔی تٛا٘س ٔٛحط ٚالغ ٌطززٍٙٞ .بٔی و ٝزض
ثبفت تبضیری ٘یبظ ث ٝؾبذت ثٙبی ٔیبٖ ظاؾت ،ضٚیىطز ظٔیٌ ٝٙطا زض عطاحی آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ زض عطاحی ٕ٘ب ػبّٔی ٔٛحط زض ض٘ٚس
تؼبزَ ٌعیٙی ٔٙظط قٟطی  ٚؾبذتبض قٟطی ٔی ثبقس.

صمیىٍ بحث
ٔحّ ٝػٛزالربٖ اظ ٔحّٞ ٝبی لسیٕی قٟط تٟطاٖ اؾت و ٝزض ٔٙغم 02 ٝقٟطزاضی تٟطاٖ ٚالغ قس ٜاؾتٔ .حسٚز ٜی ثبفت
ػٛزالربٖ اظ قٕبَ ذیبثبٖ أیط وجیط ،اظ رٛٙة ذیبثبٖ پب٘عز ٜذطزاز ،اظ قطق ذیبثبٖ ضی ،اظ غطة ذیبثبٖ ٘بنط ذؿطٔ ٚی ثبقس.
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ثبفت تبضیری ػٛزالربٖ زض زٚض ٜلبربضی ٝاظ ٔحّٞ ٝبی اػیبٖ ٘كیٗ ثٛز ٜاؾت .ا٘فزبض رٕؼیت زض ٔحّٞ ٝبی لسیٕی تٟطاٖ ٚ
ٌؿؿت تبؾیؿبت قٟطی زض ایٗ ٔٙبعك ٕٞ ٚچٙیٗ ٌؿتطـ قٟط تٟطاٖ زض ز ٚزٚض ٜپّٟٛی پیطأ ٖٛآٖ  ٚوكیسٌی قٟط اظ
چٟبض ر ٟت ث ٝذبضد اظ ثبفت تبضیری تٟطاٖ ؾجت ٌكت و ٝزض زٞ ٝٞبی  06 ٚ 56قٕؿی ٔبٞیت ویفی ذٛز ضا اظ زؾت زازٜ
 ٚأطٚظ ٜایٗ ٔحّ ٝثب ٔكىالت ثؿیبضی ضٚثطٌ ٚطزز ،اظ رّٕٔ ٝؿبئُ ٔغطح زض ثبفت ٔحّ ٝػٛزالربٖٔ ،ؼٕبضی ؾبذتٕبٖ ٞبی
ٔؿى٘ٛی  ٚتزبضی اؾت و ٝوٕتط ثب قىُ  ٚؾبذتبض ٔحّ ٓٞ ٝؾٔ ٛی ثبقٙس.
یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔؿبئُ تٛؾؼٔ ٝیبٖ افعا وٕیت اؾت و ٝثب ٔفبٞیٕی ٕٞچٔ ٖٛؿبحت  ٚتطاوٓ ٔطتجظ ٔی ثبقس .زض ثبفت
تبضیری ػٛزالربٖ ثب زٔ ٌٝ٘ٛ ٚؼٕبضی ٔؿى٘ٛی  ٚتزبضی ضٚث ٝضٔ ٚی قٛیٓ و ٝثطاؾبؼ حزٓ  ٚػّٕىطز ٔتفبٚت ٔی ثبقٙس.
ٔؼٕبضی ٔؿى٘ٛی ( قىُ  )2اغّت زض زضٔ ٖٚحالت ػٛزالربٖ ؾبذتٔ ٝی ق٘ٛس ،اظ ٚیػٌی ٞبی ثطرؿت ٝایٗ ٔؼٕبضی اضتفبع ٚ
حزٓ آٖ ٔی ثبقس و ٝثب تٛر ٝلٛا٘یٗ ٚضغ قس ٜتب حسٚزی وٙتطَ قسٔ ٜی ثبقس ٌٝ٘ٛ .ی زٔ ْٚؼٕبضی و ٝثیكتط زاضای
ػّٕىطزی تزبضی ٔی ثبقس ( قىُ  )9اغّت زض ٔحسٚز ٜی ثیط٘ٚی ثبفت تبضیری ػٛزالربٖ  ٚذیبثبٖ ٞبی ٘بنط ذؿط ،ٚضی،
أیطوجیط ،پب٘عز ٜذطزاز ٕٞ ٚچٙیٗ ذیبثبٖ پبٔٙبض  ٚوٛچ ٝی قٟیس ربٚیسی قىُ ٌطفت ٝا٘س.

شکل  -1تقبطع کًچٍ حق پشست  1بب مالببقش
( مبخز وگبسوذٌ)1931 ،

شکل  – 9خیبببن پبوضدٌ خشداد سيبٍ سيی کًچٍ َمبیًن
( مبخز :وگبسوذٌ)1931 ،

بىبی میبن افضا دسين محلٍ ای ( مسکًوی )
زض ٖٚثبفت ٞبی تبضیریٔ ،حالت ذٛز ث ٝتٟٙبیی یه قٟط ٕٛٞاض ٜظ٘سٔ ٜی ثبقٙس و ٝثٚ ٝؾیّ ٝی ٚاحسٞبی ٕٞؿبیٍی تؼطیف
ٔ ٚكرم ٔی ٌطز٘س .ؾبذتٕبٖ ٞبی ٔؿى٘ٛی ارعای انّی تكىیُ زٙٞس ٜی یه ٔحّٔ ٝی ثبقٙسٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝی زا٘یٓ زض
ٔحّٞ ٝبی تبضیری ٕٛٞاضٔ ٜؿئّ ٝتبٔیٗ ٔؿىٗ ٔغطح ثٛز ٜاؾتٕٛٞ ٚ ،اضٔ ٜؿىٗ ثطاؾبؼ ٔطي  ٚتِٛس زض ٖٚثبفتی تبٔیٗ ٔی
قس ٜاؾت ،و ٝایٗ ٔؿئّ ٝثبفت ضا ظ٘سٍ٘ ٜبٔ ٜی زاقت ٚ ٝظ٘سٍ٘ ٜب ٜذٛاٞس زاقت .ثبفت ٞبی تبضیری ثب ٌصقت ظٔبٖ قىُ ٚ
تغییطات تبظ ٜای ضا زض ظبٞط ذٛز ٘كبٖ ٔی زٙٞس٘ .حٔ ٚ ٜٛست تغییطات زض یه ٔحّ ٝثطاؾبؼ ویفیت ؾبذت تؼطیف ٔی قٛز.

شکل  -4کًچٍ شُیذ محمذ طٍ علمی ( مبخز :وگبسوذٌ)1931 ،

أطٚظ ٘یع ثب ٌصقت ظٔبٖ ،زض ٖٚثبفت ٞبی تبضیری ٕٞبٖ ٔحطن ٞب (تِٛس ٔ ٚطي) ٕٞچٙبٖ ٔٛرٛز ٔی ثبقٙس ،أب قىُ ٚ
ؾبذتبض ٔؼٕبضی أطٚظ ٜثب ٌصقت ٝثؿیبض ٔتفبٚت  ٚزض ٔٛاضزی زض تضبز ثب ٌصقتٔ ٝی ثبقس .ایٗ تغییطات ٌؿتطز ٜزض حزٕی
ػظیٓ زض حبَ قىُ ٌیطی ٔی ثبقس.
زض اثتسای أط حفبظت ،حفظ ٍٟ٘ ٚساضی ٔ ٚطٔت ثٙبٞبی ٔ ٟٓقٟطی ( ٔصٞجی  ٚزِٚتی) ٔٛضز ٘ظط ثٛز ٜاؾت أب أطٚظ ٜثبفت
ٞبی تبضیری ثب اضظـ لّٕساز ٔی ق٘ٛس  ٚحفظ ٔبٞیت آٖ ٞب ثؿیبض ثب إٞیت ٔی ثبقس .زض ایٗ ذهٛل ثیٓ آٖ ٔی ضٚز و ٝایٗ
تغییطات ٌؿتطز ٜؾجت اظ ثیٗ ضفتٗ ثبفت ٞبی تبضیری ٔ ٚف ْٟٛآٖ ٞب قٛز.
ظ٘سٌی  ٚپٛیبیی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔؿبئُ ٔغطح زض ٔٛضز حفبظت ثبفت ٞبی تبضیری ٔی ثبقس وٚ ٝاثؿت ٝث ٝػٛأّی اظ رّٕ ٝػبُٔ
انّی آٖ یؼٙی ا٘ؿبٖ ٔی ثبقس ،ا٘ؿبٖ ٘یطٚی پٛیبیی ثبفت ٞبی تبضیری اؾت ،ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض حفظ ظ٘سٌی زض ثبفت ٞبی
تبضیری ثؿیبض ٔٔ ٟٓی ثبقس  .اظ رّٕٔ ٝؿبئّی و ٝزض ثبفت ٞبی تبضیری ثبیس ٔس ٘ظط لطاض ٌیطز ٘ٛؾبظی  ٚثبظؾبظی زض ٔحسٚزٜ
ی ثبفت ٔی ثبقس ،و٘ ٝیبظ ث ٝؾبذت ثٙبٞبی ٔیبٖ افعا زض زَ ثبفت ضا قىُ زاز ٜاؾت.
زض ثبفت ٞبی تبضیری ػٛزالربٖ ٔتبؾفب٘ ٝث ٝزِیُ ترطیت ٞبی ٌؿتطز ٜفضبی ٔتطٚن  ٚذطاثٞ ٝبی ثؿیبضی ٔٛرٛز ٔی ثبقس
( قىُ  )5و ٝأطٚظ ٜثطای تبٔیٗ ٔؿىٗ زض زض ٖٚثبفت تبضیری ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیط٘س٘ .ح ٜٛؾبذت  ٚؾبظ ٕٞ ٚچٙیٗ
ٕ٘بی ؾبظی زض ایٗ ثبفت تبضیری اظ ٕٟٔتطیٗ ٔؿبئّی اؾت و ٝزض ایٗ ذهٛل پیف ٔی آیس.

شکل  -5تقبطع کًچٍ سکىی ي شُیذ صًفیبوی ( مبخز :وگبسوذٌ)1931 ،

پطؾف ٞبی فطاٚا٘ی زض ذهٛل ؾبذت  ٚؾبظ ٞبی زض ٖٚثبفتی پیف ٔی آیس .اظ رّٕٔ ٝؿبئّی ؤ ٝی تٛاٖ ث ٝآٖ اقبض ٜوطز
یه ثٙبی ٔیبٖ افعا ثب وبضوطزی ٔؿى٘ٛی زض زَ یه ثبفت تبضیری چٍٔ ٝ٘ٛی تٛا٘س  ٓٞث ٝاضظـ ٞبی تبضیری  ٚفطٍٙٞی ثبفت
احتطاْ ثٍصاضز  ٓٞ ٚضٚاَ ربضی زض زَ ثبفت ٞبی تبضیری یؼٙی ذظ تبضیری ٔتسا َٚزض زض ٖٚقبٖ ضا تبٔیٗ وٙس.
ٔؿئّ ٝضً٘ زض ٕ٘بی ثٙبٞبی تبضیری ٔؿئّ ٝی ٕٟٔی اؾت و ٝثبیس ث ٝزلت ثطضؾی  ٚضاٞىبضی ثطای آٖ اضائٌ ٝطزز .ثطضؾی
ظٔیٞ ٝٙبی رغطافیبی  ٚتبضیری ٔی تٛا٘س زض ایٗ ذهٛل ضاٍٞكب ثبقس.
ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔؼیبضٞبی تبضیری ،فطٍٙٞیٔ ،صٞجی ،ارتٕبػی  ٚاظ  ٟٓٔ ٕٝٞتط الّیٓ ٔحیظ قٟطیٔ ،ی تٛاٖ ضٛاثغی ایزبز
وطز و ٝتؼطیف زضؾت  ٚضٚقٗ اظ ضً٘ٛٔ ،از ٔ ٚهبِح ،فطْ  ٚحزٓ ،اضائ ٝوطز ٜث ٝعٛضی وٍٕٞ ٝی ثب ضیتٓ ٘كبت ٌطفت ٝاظ
فط ًٙٞارتٕبػی حبوٓ ثط ٔحیظ ا٘زبْ قٛز .ث ٝػجبضت زیٍط ضً٘ اضتجبط زٙٞس ٜی وسٞبی ارتٕبػی ٘ؿُ ٌصقت ٝث٘ ٝؿُ حبَ
 ٚآیٙسٔ ٜی ثبقس (٘ٛایی.)0923 ،
عطاحی ٕ٘بی ؾبذتٕبٖ ٞبی ٔؿى٘ٛی زض ٖٚثبفت تبضیری اظ رٟبت ٔرتّف ٔی تٛا٘س ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز ،اظ اِٚیٗ ٔؿبئُ
ٔغطح قسٔ ٜی تٛاٖ ث ٝرٙؽ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی آٖ اقبض ٜوطز ،رٙؽ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی زض ٌصقت ٝآرط ثٛز ٜاؾتٕٞ ،چٙیٗ
وبقی وبضی ٞب ٌ ٚچ ثطی ٞب اظ رّٕ ٝتعئیٙبت ٕ٘ب ثٛز ٜا٘س .أطٚظٕ٘ ٜبی غبِت ثٙبٞبی ٔؿى٘ٛی اظ ؾٔ ًٙی ثبقس ،و ٝػّٕىطز
ایٗ ٔبز ٜثبیس ث ٝزضؾتی ٔٛضز پػٞٚف لطاض ٌیطز تب وبضثطز أطٚظ ٜآٖ ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌیطز ،أب آ٘چ ٝو ٟٓٔ ٝرّٔ ٜٛی وٙس آٖ
اؾت و ٝاؾتفبز ٜاظ آرط ث ٝتٟٙبیی ٕ٘ی تٛا٘س پبؾرٍ ٛثٌ ٝطایكبت تٛٙع عّت ٔؼبنط ثبقس.
زض ایٗ ٔیبٖ ٞعیٞ ٝٙب یىی اظ فبوتٛضٞبی ٔ ٟٓزض ا٘تربة ٕ٘بی ثٙبٞبی ٔیبٖ افعای ٔؿى٘ٛی اؾت ،و ٝػبُٔ ثبِم ٜٛزض تؼییٗ ٚ
تهٕیٓ ٌیطی ٔی ثبقس .اؾتفبز ٜاظ ٔٛتیف ٞبی ثٙبٞبی تبضیری ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٞبی ٔتٛٙع ( آثؿتطٔ ) .. ٚ ٜی تٛا٘س زض ایٗ ٔیبٖ
ضاٍٞكب ثبقس .ایٗ ٔٛتیف ٞب زض اثؼبز ٔرتّف  1ثب پؽ ظٔی ٝٙای ؾبز ٜیب پیچیس 2 ٜزض ٕ٘بی ثٙبٞبی ٔیبٖ افعا اضتجبط ٕٞ ٚچٙیٗ
تؼبزَ  ٚتٛٙع ضا زض ثبفت تبضیری ٔیؿط ٔی وٙس ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝحؽ تٛٙع عّجی ٔؼبنط ضا تؿىیٗ زاز ٚ ٜاضتجبط پیٛؾت ٝثب
ثبفت تبضیری ضػبیت ٔی ٌطزز.

 -1حزٓ ارطای ٔٛتیف ٞب ٚاثؿت ٝی ثٔ ٝمساض ٞعیٔ ٝٙی ثبقس.
 -2ایٗ ٘یع ٚاثؿت ٝی ثٔ ٝمساض ٞعیٔ ٝٙی ثبقس.

ثبفت تبضیری ػٛزالربٖ ثبفتی ػٕستب لبربضی  ٚپّٟٛی ٔی ثبقس ،اؾتفبز ٜاظ ٔٛتیف ٞبی تعئیٙی لبربضی ٔب٘ٙس ا٘ٛاع قیٞ ٜٛبی
آرطی وبضی ( قىُ  ٚ )0وبقی وبضی ٕٞ ،چٙیٗ اؾتفبز ٜاظ عطح ٕ٘ ٚبٞبی پیف اظ لبربض  ٚؾبز ٜقس ٜی لبربضی  ٚحتی
تىطاض تعئیٙبت لبربضی ث ٝقىّی آثؿتط ،ٜؾجه  ٚؾبز ٜثب ٔهبِح رسیس ٔی تٛا٘س چٟط ٜای اضظقٕٙس ٕٞ ٚچٙیٗ پیٛؾتٚ ٝ
ٔتؼبزَ ضا اضائ ٝزٞس .ایٗ اضتجبط  ٚتٍٙبتٍٙی ث٘ ٝح ٜٛی اؾت ؤ ٝهبِح رسیس زض تطویت ثب ٔٛتیف ٞبی تبضیری یه ٔبٞیت
پٛیب ضا قىُ ذٛاٞس زاز.

شکل -6خبوٍ ی تبسیخی ،محلٍ عًدالجبن ( مبخزَ :مشُشی آوالیه)

طشاحی ومب بىبی میبن افضا مشص محلٍ ای ( تجبسی ي اداسی )
ٕٟٔتطیٗ ٚیػٌی ثٙبٞب ثب ػّٕىطز تزبضی وٕیت  ٚحزٓ آٖ ٞب ٔی ثبقس .ثٙبٞبی تزبضی اغّت زض ٔطظ ٔحّٞ ٝبی تبضیری ؾبذتٝ
ٔی ق٘ٛس .ثبفت تبضیری ػٛزالربٖ ٔحهٛض زض چٟبض ذیبثبٖ انّی ٘بنط ذؿط ،ٚضی ،أیط وجیط  ٚپب٘عز ٜذطزاز ٔی ثبقس .ایٗ
ٔٛضٛع ؾجت قس ٜاؾت و  ٝؾبذتٕبٖ ٞبی ثب ػّٕىطز تزبضی زض پیطأٔ ٖٛحّ ٝػٛزالربٖ  ٚزض اضتجبط ثب آٖ ؾبذت ٝق٘ٛس .حزٓ
 ٚا٘ساظ ٜایٗ ٌٔ ٝ٘ٛؼٕبضی ٔٛضٛع ثؿیبض ٕٟٔی ٔی ثبقس و٘ ٝح ٜٛی عطاحی ٕ٘بی ایٗ ؾبذتٕبٖ ٞب ضا تحت قؼبع لطاض ٔی
زٞس .زض ٔؼٕبضی زٚض ٜپّٟٛی ؾبذتٕبٖ ٞبی ثّٙس  ٚثعضي ٔمیبؼ ثب ػٛٙاٖ ٔیبٖ افعا عطاحی  ٚؾبذت ٝقس ٜاؾت و ٝأطٚظ اغّت
آٖ ٞب ٔٛفك  ٚإِب٘ی اظ ٔٙظط قٟطی قس ٜا٘س .ثب ثطضؾی  ٚت زعی ٚ ٝتحّیُ آٖ ٞب تبضید ٌطایی زض فطْ ٕٞ ٚچٙیٗ ٕ٘بی ایٗ
ؾبذتٕبٖ ٞب ثؿیبض ٔحؿٛؼ زیسٔ ٜی قٛزٔ .ف ْٟٛتبضید زض ٔبٞیت ظٔیٌ ٝٙطایی اظ ؾبذتبض ٞبی ؾٌ ٝب٘ ٝآٖ ٔی ثبقس ،وٝ
ع َٛظٔب٘ی یه ظٔی ٝٙضا ٘كبٖ ٔی زٞس .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض ٔی تٛاٖ ظٔیٌ ٝٙطایی ضا یه ػبُٔ ٔٛفك زض ٌصقتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ زض
آیٙس ٜثطای عطاحی ٕ٘بی ؾبذتٕبٖ ٞبی تزبضی ٔیبٖ افعا زا٘ؿت ،چطا و ٝزض ٌصقت ٝ٘ ٝچٙساٖ زٚض ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفتٝ
اؾت  ٚأطٚظٛٔ ٜفمیت آٖ ضا زض ایزبز تؼبزَ  ٚپیٛؾتٍی ٔیبٖ ٔٙظطی قٟط تبضیری ثب قٟط ٔؼبنط ضا ٔی تٛاٖ زیس.

وتیجٍ گیشی
زض ایٗ ٘ٛقتبض ؾؼی ثط آٖ قس و ٝعطاحی ثٙبٞبی ٔیبٖ افعا زض لبِت یه ضٚیىطز تجیٗ قس ٚ ٜضٛاثغی ضا ثطای آٖ تؼطیف وطز.
ضٚیىطز ظٔیٌ ٝٙطایی زض عطاحی ٕ٘ب زاضای ٚیػٌی ٞبیی ؾت ؤ ٝتٙبؾت ثب لٛا٘یٗ ٔغطح قس ٜعطاحی ٔؼٕبضی زض ٔحیظ ٚ
ثبفت ٞبی تبضیری ٔی ثبقس ،زض ایٗ ٘ٛقتبض ؾؼی قس ٜو ٝایٗ تٙبؾجبت ثیبٖ قس ٚ ٜتؼطیف ق٘ٛس  ٚضٚاثظ آٖ ٞب ثب عطاحی ٕ٘ب
ثیبٖ قٛز ٕٞ ٚچٙیٗ ض٘ٚس ایٗ ضاثغ ٝتب ایزبز تؼبزَ  ٚتٛاظٖ زض ثبفت تبضیری ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز.

تصویر  -01نیروی های تشکیل دهنده تعادل

مىببع
[ ]0ثبلطیبٖ .ْ ،ثبظقٙبؾی لبثّیت ٞبی ٘ٛؾبظی زض ثبفت ٞبی فطؾٛز ٜثرف ٔیب٘ی ثط پبیٚ ٝیػٌی ٞبی ارتٕبع ،پػٞٚكٟبی رغطافیبی
ا٘ؿب٘ی0923 ،
[ ]2ذبزٔی ،ْ ,تبحیط ؾبذتبضٞبی ٔیبٖ افعا ثط تحطن ٘ٛؾبظی زض ثبفت ٞبی فطؾٛزٙٔ ،ٜظط قٕبض0936 ،01 ٜ
[ ]9زیجب ,ز ،حٙبچی ،حٟٔ ،سٚی ٘ػاز ،ْ ،حفبظت تٛؾؼ ٝزض ایطاٖ ( تزعی ٚ ٝتحّیُ تزبضة ٔطٔت زض ثبفت ٞبی ثب اضظـ قٟطٞبی
تبضیری ایطاٖ )ٔ ،ؼٕبضی  ٚقٟطؾبظی0920 ،
[ ]1شاوطیٔ ،ْ ,طٚضی ثط ؾ ٝوتبة ضیكٞ ٝبی ٔؼٕبضی ٔسضٖ ،تحّیُ فطٟٔبی ٔؼٕبضیٔ ،ؼٕبضی ظٔیٌ ٝٙطا .وتبة ٔبٙٞ ٜط0936.
[ ]5ضضبیی ،ؼ ،پیط ثبثبیی ،ْ ،اٍِٛی ٔیبٖ افعا ثب ضٚیىطز ایٕٗ ؾبظی ٔحیظ زض ٘ٛؾبظی ثبفت ٞبی فطؾٛزٔ ( ٜحّ ٝؾبلطیؿبظاٖ ضقت )،
ٕٞبیف ثبفتٟبی فطؾٛز ٜقٟطی ٔكٟس0921 ،
[ ]0ػجساِؼّی ظاز ،ٜع ،احیب ٛ٘ ٚؾبظی ثبفت ٞبی فطؾٛز ٜثب ضٚیىطز ضاٞجطز تٛؾؼ ٝقٟط ،رؿتبضٞبی ٔؼٕبضی0923 ،

[ ]1ظضآثبزی ،ظ ،قٟط ٘كبٖ زاض ثٔ ٝخبث ٝقٟط ظٔیٌ ٝٙطا ،فهُ ٘بٔ ٝتحمیمبت فطٍٙٞی زٚض ٜؾ0923 ،ْٛ
[ ]2ؾٍٙی ,اِف ،تبّٔی ثط ٔف ْٟٛتٛؾؼٔ ٝیبٖ افعا  ٚضطٚضت آٖ زض ٔحالت قٟطی ،قٟطزاضیٟب0922 ،
[ ]3رٟبٖ قبٞی .ْ ،ح ،ضٚیىطز تٛؾؼ ٝپٞ ٟٝٙبی ض ٚث ٝظٚاَ قٟطی ( ثبفت فطؾٛز ) ٜزض اضٚپبی غطثی ،رؿتبضٞبی قٟطؾبظی0923 ،
[ ]06قٟطوی ،حٔ ،ؿؼٛز ،ْ ،ثٙبٞبی ٔیبٖ افعا زض ثبفت ٞبی تبضیری؛ ٔجب٘ی عطاحی ٔ ٚؼیبضٞبی اضظیبثی ،ا٘تكبضات آشضذف0930 ،
[ ]00فطازی ،ٝغ ،آیٙس ٜای ثطای قٟطٞبی زٚضاٖ ٌصقت ،ٝپیبْ ی٘ٛؿى0959 ،ٛ
[ ]02فالٔىی ،ْ ،ثبظقٙبؾی قٟط  ٚفضبی ثبظ  ٚؾبذت ٝقسٔ ،ٜحیظ قٙبؾی0951 ،
[ ]09لسیطی ،ة ،ؾبذتبضٞبی رسیس زض ٔحیظ ٞبی تبضیری٘ ،كط زفتط پػٞٚف ٞبی فطٍٙٞی0925 ،
[ ]01فالحی ٘ػاز ،تسٚیٗ چبچٛة ٔفٟٔٛی حفبظت  ٚثبظآفطیٙی یىپبضچ ٝزض ثبفت ٞبی فطٍٙٞی  -تبضیری٘ ،كطیٙٞ ٝطٞبی ظیجبٔ-ؼٕبضی ٚ
قٟطؾبظی قٕبض0930 .10 ٜ
[ٛ٘ ] 05ایی ،ح٘ ،مف ضً٘ زض ٔفبٞیٓ ارتٕبػی أطٚظٔ ،زّٙٔ ٝظط ،قٕبض0923 ،06 ٜ

