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 چىیذُ
ّای لشى ِاص ًیو اهاّای هختلفی رْت ػاهاًذّی ًَاحی كٌقتی اسائِ ؿذُ اػت. دس یىی دٍ لشى اخیش هذل

هحیغی دس تیي كاحثٌؾشاى، تحج اوَلَطی كٌقتی ٍ سٍیىشدّای ّای صیؼتتیؼتن تا گؼتشؽ ًگشاًی

اوَلَطیه اص رذیذتشیي اتذافات اوَلَطی  كٌقتیهختلف آى تِ ؿذت دس ایي حَصُ عشفذاس پیذا وشد. پاسن 

ًاپزیش ٍ دس دسرِ تقذ تش تشیي توشوض آى دس دسرِ ًخؼت تش سٍی حفاؽت هٌاتـ تزذیذكٌقتی اػت وِ هْن

 یه دیذسیض تِ فٌَاى یه ؿْش كٌقتی هتَػظ، تا ػَد التلادی لشاس داسد. دس ایي پظٍّؾ ؿْش ًی

ایي تحمیك اص ًَؿ ػاختاسی ساّثشدی اػت  سًٍذ حاون تشاػتشاتظیه هَسد هغالقِ ٍ تشسػی لشاس گشفتِ اػت. 

ّای تَهی گیشی اص اتضاسّا ٍ پتاًؼیلتا تْشُ اسپایذٍ ّذف اكلی آى، دػتیاتی تِ اكَل یه تَػقِ كٌقتی 

هٌغمِ اػت. دس ایي هغالقِ، هحلَالت تاغی هٌحلشتفشد ٍ ّوچٌیي هقادى غٌی ػٌگ ػاختواًی دس هزاٍست 

ّای كٌقتی اوَلَطیه، تِ فٌَاى پاسنآى، تِ فٌَاى دٍ پتاًؼیل اكلی رْت تَػقِ كٌقتی ؿٌاػایی ؿذًذ. 

ّای التلادی هَرَد دس الگَّای ػاتك تَػقِ ي تحمیك، فالٍُ تش هضیتالگَی پیـٌْادی تَػقِ دس ای

سیضی ٍ دٌّذ. تٌاتشیي، اكَل تشًاهِكٌقتی، فاوتَسّایی ًؾیش تَاى اوَلَطیه هٌغمِ سا ًیض هذًؾش لشاس هی

. دس پظٍّؾ حاضش، پغ اص ؿشح ادتیات ًؾشی خَاّذ تَدّا تؼتِ تِ چاسچَب ارشای عشح هتغیش عشاحی آى

سیضی ٍ ، تِ تذلیك ٍ تثییي اكَل پیـٌْادی رْت تشًاهِّای هٌحلشتفشد ػایتٍیظگی تشسػیؿ، ضوي هَضَ

 .   ُ اػتؿذپشداختِ  آى تشای ٍ اسائِ عشح پیـٌْادی سیضعشاحی پاسن كٌقتی اوَلَطیه ؿْش ًی

 

 سیضپاسن كٌقتی اوَلَطیه، اوَلَطی كٌقتی، تَػقِ كٌقتی پایذاس، سٍیىشد ػاختاسی ساّثشدی، ًی ولیذی: ّای ٍاطُ

 

 همذهِ -1
ؿْشّای دًیا تا سؿذ ػشیـ ؿْشًـیٌی ٍ پذیذُ كٌقتی ؿذى اص اٍاخش لشى ًَصدّن هیالدی وِ تِ تذسیذ والى

سیضاى ؿْشی هَارِ ؿذًذ حل ٍ فلل هؼائل ًاؿی اص گؼتشؽ كٌایـ دس ؿْشّا تِ دغذغِ اكلی هقواساى ٍ تشًاهِ

ئِ ؿذ. َّاسد، گاسًیِ ٍ لَوَستَصیِ اص ّای هختلفی تشای ػاختاس ؿْش اساتثذیل ؿذ. دس اتتذای لشى تیؼتن هذل

كٌقت ٍ هالحؾات آى دس ؿْش تَرِ ًوَدُ تَدًذ. الگَی غالة  ًیاصّایّای خَد تِ رولِ افشادی تَدًذ وِ دس عشح

ای تِ دٍس اص ّای كٌقتی دس ًاحیِّای ؿْشی تَد. پٌِْای اص تفىیه فولىشدی هیاى واستشیّا، گًَِایي عشح

ؿذ. تشای هخال، ّا تقشیف هیؿذًذ ٍ دػتشػی هٌاػثی تِ خغَط حول ٍ ًمل تشای آىیی هیًَاحی هؼىًَی راًوا
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تش دس دٍستشیي فاكلِ اص ؿْش، دس هزاٍست هحَسّای استثاعی، دس ػاختاس ؿْش كٌقتی تًَی گاسًیِ، كٌایـ ػٌگیي

تِ تذسیذ تِ پاساداین حاون  تشی ًؼثت تِ هٌاعك هؼىًَی لشاس داؿتٌذ. ایي الگَتش دس فاكلِ ًضدیهٍ كٌایـ ػثه

ّای كٌقتی ؿىل تِ عَسی وِ دس اٍلیي پاسن [1]تش عشح ؿْشّا ٍ ًَاحی كٌقتی تا ًیوِ لشى تیؼتن تثذیل ؿذ 

 گشفتِ دس ایي دٍسُ ًیض لاتل هـاّذُ اػت.

یاتی وشدًذ. الگَیی وِ دس آى دػتاص الگَی فَق تثقیت هی ّای كٌقتیهیالدی اغلة تَػقِ 70تمشیثا تا دِّ 

-اص ایي دٍسُ تِ تقذ تِ تذسیذ هؼائل ولیذی .[1] ادی ّشچِ تیـتش، دس اٍلَیت تَدّای ًَیي ٍ هٌافـ التلتِ فٌاٍسی

هحیغی تٌْا تا سیضاى ٍ تخلَف حاهیاى هحیظ صیؼت سا دسگیش خَد وشد. صهاًی هالحؾات صیؼتتشی رّي تشًاهِ

گشفت ٍ وؼة ػَد ّای كٌقتی اًزام هیا فقالیتّای ًاؿی اص هزاٍست تّذف هحافؾت ؿْشًٍذاى اص آػیة

سفت. اها دس ایي دٍسُ تَرِ تِ هٌاتـ تزذیذًاپزیش ٍ ضشٍست سیضاى تِ ؿواس هیالتلادی اٍلیي ٍ آخشیي ّذف تشًاهِ

 1970اػتفادُ تْیٌِ اص آى تیؾ اص ّشچیض هَسد تَرِ لشاس گشفت. ایي تفىش اص هثاحخی گشفتِ ؿذ وِ دس دِّ 

ؽت اص هٌاتـ تزذیذًاپزیش صهیي هغشح گشدیذ ٍ تافٌَاى تَػقِ پایذاس تِ ػشفت دس وـَسّای هختلف پیشاهَى حفا

رْاى اًتـاس یافت. عثك تقشیفی وِ دس ارالع سیَدٍطاًیشٍی تشصیل اص تَػقِ پایذاس هغشح گشدیذ، تشآٍسدُ ػاختي 

ذُ ٍاسد ػاصد؛ تِ فثاستی، تَػقِ پایذاس ای تِ تاهیي ًیاصّای ًؼل آیًٌیاصّای روقیت فقلی وشُ صهیي ًثایذ لغوِ

 ای اص تَػقِ سا هذًؾش داسد وِ تا ًیاصّای حال ٍ آیٌذُ تـش ػاصگاس تاؿذ.گًَِ

ٍ تَلیذات كٌایـ اص اتقاد  .[1] تِ فلَم هشتثظ تا كٌایـ وـیذُ ؿذ 1990اص اتتذای دِّ  ،هثاحج تَػقِ پایذاس

ّای تَػقِ پایذاس، تشیي هفاّین دس تحجگشفت. یىی اص اكلی هختلف واًَى تَرِ عشفذاساى تَػقِ پایذاس لشاس

تش ػاصد. تَاًذ هفَْم اوَلَطی كٌقتی سا ًیض سٍؿيهفَْم اوَلَطی كٌقتی اػت. یه تقشیف ولی اص اوَلَطی، هی

عثك تقشیفی وِ اًزوي هحیظ صیؼت ایاالت هتحذُ اسائِ ًوَدُ اػت، اوَلَطی داًـی اػت وِ تِ تشسػی سٍاتظ 

ای اص ایي اوَلَطی كٌقتی ؿاخِ .[2] پشداصددس گزؿتِ، حال ٍ آیٌذُ هیّا هَرَدات ٍ هحیظ صیؼت آى هیاى

رَیی دس اًشطی ٍ هَاد خام، چشخِ تاصیافت ٍ تشیي اكَل آى فثاست اػت اص: كشفِآیذ ٍ هْنداًؾ تِ حؼاب هی

ّای كٌقتی ؼتی كٌقتی )تقشیف ػیؼتنتش ّوضیٍ اص ّوِ هْن [3]ػاصی ٍ خَؿِ تٌذی هلشف دٍتاسُ هَاد، ؿثىِ

 . [1]گش ٍ ًِ یه ػیؼتن تؼتِ( تِ فٌَاى یه ػیؼتن وٌؾ

اًَاؿ گًَاگَى  1990هحیغی تافج ؿذ وِ دس ّواى دِّ ضشٍست ّواٌّگی فشایٌذ تَلیذ تا هالحؾات صیؼت

تگیشد. پاسن ّای  ّای كٌقتی تِ فٌَاى اتضاسی دس رْت ًیل تِ اّذاف پایذاسی دس ًماط هختلف دًیا ؿىلپاسن

ّای كٌقتی تَد وِ دس ّویي دٍسُ دس حَصُ اوَلَطی اوَلَطیه سٍیىشدی ًَیي ٍ پشعشفذاس دس هیاى پاسنكٌقتی 

 ّادس آى ّای التلادیكٌقتی ؽَْس وشد. دس ایي سٍیىشد تش خالف ًَاحی كٌقتی پیؾ اص آى وِ فوذتا كشفِ

 ذ. ؿاكی هییغی ًیض تَرِ خهحتِ هالحؾات صیؼت [4]هذًؾش تَد 

اهشٍصُ تؼیاسی اص وـَسّای رْاى ػَم تشای تَػقِ ؿْشّای كٌقتی خَد، تا حذٍد یه لشى تاخش صهاًی 

ّایی ّا ّؼتٌذ. ًگشاًییافتِ، ٌَّص هتىی تش اكَلی ّوچَى تفىیه فولىشدی واستشیًؼثت تِ وـَسّای تَػقِ

ٌَّص تـ ؿىل گشفت دس تؼیاسی اص ایي ؿْشّا تشداسی كحیح اص هٌاوِ دس ًیوِ لشى تیؼتن ًؼثت تِ ضشٍست تْشُ

چِ وِ هذًؾش اػت تٌْا پاػخگَیی تِ ًیاص روقیت سٍصافضًٍی اػت وِ تشای ػىًَت ٍ گشدد ٍ آىهـاّذُ ًوی

 ًوایٌذ. اؿتغال تِ ؿْشّا هْارشت هی

ثی ّای ًؼسیض، اتتذا تا ؿٌاػایی هضیتهٌحلشتفشد ؿْش ًی ّایٍیظگیدس پظٍّؾ حاضش، تا تىیِ تش 

گشدًذ. ػپغ اكَل ٍ هثاًی ًؾشی سیض هـخق هیؿْشػتاى، هحَسّای اػتشاتظیه تَػقِ كٌقتی دس ؿْش ًی

یاتی تَػقِ اوَلَطیه ؿْشّای كٌقتی هَسد تشسػی لشاس گشفتِ ٍ تِ اًتخاب ٍ تحلیل ػایت هَسدًؾش رْت هىاى
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ّای خاف ػایت ٍ تش هثٌای تِ ٍیظگیسیض پشداختِ خَاّذ ؿذ. دس ًْایت تا تَرِ پاسن كٌقتی اوَلَطیه ؿْش ًی

 گشدد. سیضی پاسن اسائِ هیاكَل هغشح ؿذُ، عشح ٍ پیـٌْاداتی رْت تشًاهِ

گیشی اص اكَل اوَلَطی كٌقتی ٍ تا تِ واسگیشی تَاى تا تْشُػَال اكلی پظٍّؾ حاضش آى اػت وِ چگًَِ هی

 ذاس دس ؿْشّای كٌقتی دػت یافت؟ ّای تَهی یه هٌغمِ، تِ یه تَػقِ كٌقتی پایاتضاسّا ٍ پتاًؼیل

 تَاى دس لالة هَاسد صیش تیاى ًوَد:فلل اًتخاب هَضَؿ سا تِ عَس خالكِ هی

 ُّای صیشصهیٌیتشداسی تیؾ اص ؽشفیت اص آبواّؾ ًگشاى وٌٌذُ هٌاتـ آتی هٌغمِ تِ دلیل تْش 

 ْشػتاىّای كٌقتی ؿآهاس تاالی تَلیذ ٍ ّذسسفت ضایقات ٍ پؼواًذّای كٌقتی دس ؿْشن 

 ُّای كٌقتی تا تَرِ تِ سًٍذ خـىؼالی ٍ واّؾ ّای تزذیذپزیش دس پٌِْگیشی اص اًشطیضشٍست تْش

 رخایش اسضی وـَس

 ٌِّاآىكٌقتی تِ دلیل فذم اًؼزام والثذی ٍ فولىشدی  ّایؿْشنّای التلادی تش تحویل ّضی 
 

 اوَلَطی كٌقتی -2
، حَصُ فىشی 1990ٍ  1980ّای ِ فشكِ كٌقت دس دِّگًَِ وِ تیاى ؿذ تا ٍسٍد تفىشات اوَلَطیه تّواى

رذیذی دس ایي فشكِ ؿىل گشفت وِ اوَلَطی كٌقتی ًاهیذُ ؿذ. تقاسیف هختلفی اص ػَی كاحثٌؾشاى هختلف 

 وٌین.تشیي ایي تقاسیف تؼٌذُ هیتشیي ٍ راهـرا تِ یىی اص ػادُپیشاهَى اوَلَطی كٌقتی اسائِ ؿذُ اػت. دس ایي

ئیغ ػاتك آوادهی هلی هٌْذػی ایاالت هتحذُ، دس تقشیف خَد اص اوَلَطی كٌقتی، آى سا ساتشت ٍایت، س

ّا تش هحیظ، ٍ تاحیش فَاهل التلادی، ػیاػی، ّای كٌقتی، تاحیش ایي رشیاىهغالقِ رشیاى هَاد ٍ اًشطی فقالیت

تَاى دس وَلَطی كٌقتی سا هیتشیي ّذف ااكلی [12]داًذ. لاًًَی ٍ ارتوافی تش رشیاى، واستشد ٍ تحَل هٌاتـ هی

گیشی پایذاس اص ای ٍ هحلی داًؼت وِ دس ػِ تخؾ تْشُتیاًی ولی، تشٍیذ تَػقِ پایذاس دس ػغَح رْاًی، هٌغمِ

 .[2] تاؿذتٌذی هیهٌاتـ، ػالهت اًؼاى ٍ فذالت صیؼت هحیغی لاتل دػتِ

ّا، دس واًَى تَرِ اوَلَطی شف آىهاّیت هٌاتـ هلشفی دس تخؾ كٌقت، چگًَگی تاهیي ایي هٌاتـ ٍ ًحَُ هل

تشیي تحج اوَلَطی كٌقتی یقٌی ّوضیؼتی كٌایـ ٍ ًحَُ رشیاى هَاد ٍ كٌقتی لشاس داسد. دس ّویي ساػتا اػاػی

گشدد. ّوضیؼتی تِ یه تقاهل هخثت دس راتزایی هَاد، اًشطی، داًؾ ٍ هٌاتـ دس هیاى كٌایـ هختلف هغشح هی

سی ٍ كٌقتی اؿاسُ داسد وِ دس ایي كَست، هضیت حاكلِ اص فقالیت ایي ٍاحذّا، ًیشٍی اًؼاًی هیاى ٍاحذّای تزا

ّا تِ كَست هٌفشد خَاّذ تَد. تقثیشی وِ اص هفَْم ّوضیؼتی دس ته آىتیؾ اص هزوَؿ هضایای فقالیت ته

ِ اػت. ّای كٌقتی دس گزؿتّای حاكل اص تزوـ ٍاحذّا دس خَؿِگشدد فشاتش اص هضیتاوَلَطی كٌقتی اسائِ هی

ّای تؼتِ رشیاى هَاد ٍ تِ حذالل اوَلَطی كٌقتی، ایي هفَْم سا فالٍُ تش هضایای فَق، تا ّذف ایزاد چشخِ

وٌذ. تذیي كَست وِ پؼواًذّای تَلیذ ؿذُ دس ّش ٍاحذ تِ هَاد سػاًذى ّذسسفت پؼواًذّای كٌقتی دًثال هی

  .[13] سػذًشطی ٍ هَاد خام تِ حذالل هیا اٍلیِ ٍاحذی دیگش تثذیل ؿذُ ٍ دس ًتیزِ آى،  ًیاص تِ هلشف

ّا دس كٌقت، دس ػِ ػغح هختلف اوَلَطی كٌقتی لاتل تحج اػت: هلشف ٍ راتزایی آى ًحَُ تاهیي هٌاتـ ٍ

ًخؼت، دس همیاع ػاختواى ٍ دس دسٍى یه ٍاحذ تَلیذی، دٍم، دس هیاى چٌذیي ٍاحذ تَلیذی ٍ ػَم، دس همیاع 

وٌذ )ًوَداس كٌقتی، فشایٌذّا ٍ هَاسد فَق سا دس هیاى ٍاحذّای تَلیذی هغشح هیای ٍ رْاًی. ّوضیؼتی هٌغمِ

ّای كٌقتی (. اػاع ایي ّوضیؼتی، ًخؼت، ّوزَاسی فیضیىی ٍاحذّا تا یىذیگش اػت. تٌاتشیي، پاسن1ؿواسُ 

ا ٍ هفاّین ّاوَلَطیه تِ فٌَاى یه ؽشف والثذی دس رْت تحمك ایي ّوضیؼتی ٍ تِ دًثال آى، تحمك ػایش ایذُ

 .[13]گشدًذ اوَلَطی كٌقتی هغشح هی
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 [13] گاًِ اوَلَطی كٌقتی ػغَح ػِ :1ًوَداس

 

ّای كٌقتی اوَلَطیه تِ ّوضیؼتی كٌایـ دس همیاع هـخق اػت، پاسن 1گًَِ وِ دس ًوَداس ؿواسُ ّواى

 ػی خَاّذ ؿذ.تش تشسّا دس اداهِ تِ عَس دلیكپشداصًذ. تقاسیف ٍ اكَل ایي پاسنتیي ٍاحذی هی

 

 ّای كٌقتی اوَلَطیهپاسن -3
 تقاسیف -3-1

ّا دس صیش تشیي آىتقاسیف هتقذدی اص هفَْم پاسن ّای كٌقتی اوَلَطیه اسائِ ؿذُ اػت وِ چٌذ هَسد اص هْن

 گشدد: اؿاسُ هی

ًوایذ؛ اًشطی ٍ یه ػیؼتن كٌقتی وِ اص هٌاتـ عثیقی ٍ التلادی حفاؽت هی" (:1994وَتِ ٍ ّوىاساى )

ّا، ػالهت واسوٌاى ٍ تلَیش رٌّی فوَهی سا تْثَد دّذ؛ ویفیت ٍ واسایی فقالیتّای دسهاى سا واّؾ هیّضیٌِ

 .[1]ٍ   [14]ًوایذ تخـذ؛ ٍ دس ًْایت اص عشیك اػتفادُ ٍ فشٍؽ ضایقات، دسآهذصایی هیهی

وِ تا هذیشیت  ّای واسگاّی ٍ هـاغل خذهاتییه ارتواؿ هتـىل اص فقالیت" (:1996لَ، هَساى ٍ َّلوض )

وٌٌذ. هحیغی تالؽ هیهٌاتـ صیؼتی اص لثیل اًشطی، آب ٍ هَاد، دس ساػتای تْثَد فولىشد التلادی ٍ صیؼت

ته ٍاحذّا تیـتش خَاّذ هزوَؿ هضایای حاكل اص ارتواؿ ٍاحذّای تزاسی دس وٌاس یىذیگش، اص هزوَؿ هضایای ته

 [15] "تَد.

تَػقِ پایذاس دس ایاالت هتحذُ اهشیىا تشگضاس ؿذ تقاسیف هختلفی اص پیشاهَى  1996وِ دس ػال  دس یه واسگاُ

تشیي تشیي ٍ راهـوٌٌذگاى اسائِ گشدیذ وِ دٍ تقشیف صیش هْناوَلَطیه اص ػَی ؿشوتكٌقتی هفَْم پاسن ّای 

 ّا ّؼتٌذ:آى
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ب، اًشطی ٍ ّای تزاسی وِ دس رْت اؿتشان تْیٌِ هٌاتـ )اعالفات، هَاد، آارتوافی اص فقالیت"ًخؼت: 

هحیغی ٍ تْثَد صیشػاخت( تا یىذیگش دس تقاهل ّؼتٌذ؛ وِ دس ًْایت هٌزش تِ حلَل هٌافـ التلادی ٍ صیؼت

 "هٌاتـ اًؼاًی تشای تزاست خَاّذ ؿذ.

سیضی ؿذُ هَاد ٍ اًشطی، وِ هلشف اًشطی ٍ هَاد خام ٍ ّوچٌیي یه ػیؼتن كٌقتی اص تثادالت تشًاهِ"دٍم: 

 "ؿَد.هحیغی هیٍ هٌزش تِ خلك التلاد پایذاس ٍ سٍاتظ ارتوافی ٍ صیؼت سػاًذُحذالل تَلیذ ضایقات سا تِ 

[16] 

 ؿَد وِ تیؾ اص :ای اعالق هیاوَلَطیه تِ تَػقِكٌقتی دس تقشیفی دیگش، پاسن ّای 

 یه الگَ یا ؿثىِ هثادالتی فشفی؛" -

 ّای تاصیافتی؛یه خَؿِ هتـىل اص ؿشوت -

 هحیغی؛ی صیؼتّای فٌاٍسای اص ؿشوتهزوَفِ -

 ّای تَلیذوٌٌذُ هحلَالت ػثض؛ای اص ؿشوتهزوَفِ -

 یه پاسن كٌقتی عشاحی ؿذُ حَل یه هَضَؿ ٍاحذ؛ -

 هحیغی؛ ٍ یه پاسن تا صیشػاخت ٍ ػاختاس صیؼت -

 [14] "ّای هختلظ تاؿذ.یه تَػقِ تا واستشی -

 

 سیضی ٍ عشاحیتشًاهِ اكَل -3-2

 اوَػیؼتن -3-2-1

گیشد دس ػِ هحَس اوَلَطیه اًزام هی كٌقتی ّایهٌغمِ دس پاسن الذاهاتی وِ دس ساػتای حفؼ اوَػیؼتن

 لاتل تیاى اػت: 

اص  اػتفادُ واّؾ ٍ دس ًتیزِ سٍص عَل دس خَسؿیذ ًَس اص تشخَسداسی رْت دس گیشی ػایت وًِخؼت، رْت

ای تااسصؿی دس ٍَّایی ٍ تٌَؿ اللیوی ػایت وِ ساٌّوآٍسی اعالفات اص ؿشایظ آبگیشد؛ دٍم، روـاًزام هی اًشطی

. اػتفادُ اص ایي ًَؿ سٍدتِ ؿواس هیّای كٌقتی گیشی ػاختواىػاصی ٍ رْتّا، هحَعِسًٍذ عشاحی صیشػاخت

ّای ًاؿی اص ػشهایؾ ٍ گشهایؾ ٍ اعالفات ٍ دخالت دادى آى دس فشایٌذ عشاحی تاحیش هْوی دس واّؾ ّضیٌِ

ّا ّای گیاّی وِ تِ فٌَاى فیلتشی دس تشاتش آالیٌذُة پَؿؾّای هٌاػاًشطی داسد؛ ٍ ػَم، گًَِف رلَگیشی اص اتال

هماٍم دس تشاتش خـىؼالی هیضاى هلشف آب سا تِ حذالل گیاّی تَهی ٍ گًَِ ّای الصم تِ روش اػت وِ وٌٌذ. فول هی

 دّذ.ّای ًگْذاسی آًاى سا تِ هیضاى لاتل تَرْی واّؾ هیّضیٌِ ّاآىػاصی تا سػاًذُ ٍ هحَعِ

 

 ًٍملّای حولصیشػاخت -3-2-2

هحیغی هختلفی اص لثیل واّؾ هلشف اًشطی، تِ حذالل سػاًذى آلَدگی َّا ٍ دػتیاتی تِ اّذاف صیؼت

ّای حول ػاصی هلشف هَاد ٍ اًشطی، ًمؾ هْوی دس عشاحی صیشػاختّای صیشصهیٌی ٍ ّوچٌیي تْیٌِهلشف آب

ًٍمل واال ٍ ّای پایذاس حولّا،  تَػقِ گًَِویٌگوٌٌذ. اًتخاب هلالح تادٍام دس تزْیض هقاتش ٍ پاسٍ ًمل ایفا هی

هؼافش ًؾیش خغَط سیلی، اختالط واستشی ٍ گؼتشؽ هحَسّای پیادُ دس رْت تؼْیل فثَس پیادُ ٍ دٍچشخِ ٍ دس 

ًٍمل داخل ٍ خاسد هحذٍدُ، اص رولِ اكَل هَسد ّای هختلف حولًْایت، ایزاد یىپاسچگی هیاى هذّا ٍ ػیؼتن

 تاؿذ.اوَلَطیه هیكٌقتی ّای ًٍمل دس پاسنّای حولیشػاختتَرِ دس عشاحی ص
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 ی اًشطیّاصیشػاخت -3-2-3

ػاصی گشدد. یىی تْیٌِّای كٌقتی اوَلَطیه دٍ ّذف اكلی هغشح هیّا دس پاسندس عشاحی پایذاس صیشػاخت

ّا س ایي پاسنهلشف اًشطی ٍ آب هَسد ًیاص ٍ دیگشی تِ حذاوخش سػاًذى اػتفادُ اص هٌاتـ اًشطی تزذیذپزیش. د

ؿَد. تٌاتشیي واّؾ تؼتِ تِ ًَؿ فقالیت، اص اًشطی ٍ آب هلشفی تا ػغح ویفی هتٌاػة تا آى فقالیت اػتفادُ هی

تاؿذ ّای كٌقتی اوَلَطیه هیتشیي سٍیىشدّای پاسنتماضا اص عشیك اػتفادُ واساهذ اص هٌاتـ اًشطی ٍ آب، اص هْن

[17] [3].  
 

 یاتیهىاى -3-3

ؿذ. اها دس ّا تَرِ هیهحیغی آىیاتی ًَاحی كٌقتی كشفا تِ هؼائل ٍ پیاهذّای صیؼتاىدس گزؿتِ، دس هى

ّا ٍ هَاًـ سیضاى تِ عَس واهل اوَػیؼتن هٌغمِ سا هغالقِ ٍ لاتلیتاوَلَطیه، تشًاهِ كٌقتی ّایپاسنگضیٌی هىاى

ًٍمل، ًَاحی ّای حولِ صیشػاختدس ًَاحی هزْض تتشای هخال، دٌّذ. ػایت سا رْت تَػقِ هَسد تشسػی لشاس هی

 .[17] داسًذاوَلَطیه تشخَسكٌقتی داسای حول ٍ ًمل سیلی اص اٍلَیت تؼیاس تاالتشی رْت تَػقِ پاسن ّای 

یاتی ایي ًَاحی، تؼتِ تِ اّذاف تش هىاىّای كٌقتی اوَلَطیه، اكَل دلیكپزیشی اكَل پاسنتِ دلیل اًقغاف

سٍد هتفاٍت خَاّذ تَد. اها فلل هـتشن دس اًتخاب هىاى پاسن ّا اًتؾاس هیآى ٍ اًتؾاساتی وِ دس ّش هَلقیتی اص

-گًَِ پٌِْ هختلف دس اختیاس داسًذ وِ ّشیه ٍیظگی 3سیضاى رْت ایي اهش دس توام ًماط دًیا ایي اػت وِ  تشًاهِ

 تاؿذ:ّای خاف خَد سا داسا هی

 :1ّای تىشالف(  صهیي

 تاالتشیي دسرِ آصادی دس ارشا 

 شیف دلیك ٍ هلوَع ًماط وٌتشل فشایٌذ عشحتق 

 ایزاد ًَآٍسی 

 ّای كٌقتی دس حال فقالیت:پاسنب( 

 ّای هَرَد تا یىذیگشّای فوذُ دس تشویة ؿشوتٍرَد هحذٍدیت 

 ٌِّْای ػثضهلوَع ًثَدى ًماط وٌتشل فشایٌذ عشح دس همایؼِ تا پ 

 هحیغیّایی رْت تْثَد فولىشد صیؼتایزاد فشكت 

 : 2هؼتقول ّایصهیيد( 

 [15] هحیغیّای صیؼتتاال تَدى ّضیٌِ پاوؼاصی هٌغمِ اص آلَدگی 

 

 هقشفی هحذٍدُ هغالقاتی -4
ایي لشاس داسد.  ؿیشاصویلَهتشی رٌَب ؿشلی  230دس اػتاى فاسع ٍ دس  تِ لحاػ رغشافیایی  سیضؿْشػتاى ًی

الت تاغی دس وـَس تِ ؿواس ّای هْن تَلیذ هحلَؿْشػتاى تِ دلیل داؿتي آب ٍ َّایی هٌحلشتفشد، یىی اص لغة

ی اٍل دس تَلیذ اًاس، پؼتِ ٍ تادام دس ػغح  ستثِ، ّىتاس تاغات دین ٍ آتی ّضاس 48تیؾ اص  داسا تَدى تا سٍد ٍهی

 . [8ٍ ] [7[، ]6] سا تِ خَد اختلاف دادُ اػتٍ ّوچٌیي ستثِ دٍم دس تَلیذ اًزیش دس اػتاى فاسع  وـَس

                                                 
1
 Greenfield Sites 

2
 Brownfields 
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سیض، ٍرَد واًؼاسّای فلضی ٍ غیشفلضی فشاٍاى دس آى اػت. تَلیذات ایي تشیي هضیت ؿْشػتاى ًیاها فوذُ

گیشد حاوی اص اّویت تاالی تخؾ هقذى دس دسكذ اسصؽ تَلیذات ول هقادى اػتاى سا دس تش هی 18هقادى وِ تالغ تش 

هقذى فقال دس ؿْشػتاى ٍرَد داسد  48، تقذاد 93عثك آهاس تشآٍسد ؿذُ تا ػال  .[10] ی تاؿذالتلاد ؿْشػتاى ه

دسكذ  29. اص ػَی دیگش، فقالیت [11]هیلیَى تي هَاد هقذًی اص ایي هقادى اػتخشاد هی ؿَد  68/1ٍ ػاالًِ 

قت پیـشٍ دس ایي ًاحیِ ، ایي كٌقت سا تِ فٌَاى كٌ[6]ؿاغلیي كٌایـ واًی غیشفلضی اػتاى دس ایي ؿْشػتاى 

وٌذ. تٌاتشیي تا تَرِ تِ هَاسد فَق اص یه ػَ، ٍ اص ػَی دیگش، رْت رثشاى ووثَدّای ًاؿی اص هقشفی هی

ّای تالمَُ هقادى اص ؽشفیتضشٍسی اػت وِ ٍسی اص تزْیضات سٍص دًیا، خـىؼالی دس ؿْشػتاى، ضوي تْشُ

 تْشُ وافی تشدُ ؿَد.هَرَد 

ـ كٌایٍ  سیضًی ػتاىتِ فٌَاى ّؼتِ اكلی تَػقِ التلادی ؿْش سا ـ واًی غیشفلضیكٌای تَاىتٌاتشیي هی

 داًؼت. ؿْشػتاىایي ّؼتِ حاًَیِ تَػقِ التلادی  تثذیلی دس تخؾ وـاٍسصی سا

ّای هَرَد ٍ گشایـات حاون تش رْت اًتخاب سٍیىشد هٌاػة تَػقِ دس ّشیه اص دٍ هحَس فَق، هحذٍدیت

 ؿذُ اػت.  آٍسدُ 1وِ تِ عَس خالكِ دس رذٍل  گیشدیهَسد تشسػی لشاس هّشیه 

 

 سیضّا ٍ سًٍذ حاون تش ّشیه اص هحَسّای تَػقِ ؿْشػتاى ًی: هحذٍدیت1رذٍل 

 سًٍذ حاون ّاهحذٍدیت 

ی
لض

شف
غی

ی 
واً

ـ 
ٌای

ك
 

  ووثَد ؽشفیت تَلیذ ٍ دس ًتیزِ غیش فقال هاًذى تخؾ فؾیوی اص

 هقادى

 خؾ تْشُ تشداسی ٍ تَلیذفذم ٍرَد ًیشٍی هتخلق تَهی دس ت 

  فذم ٍرَد صیشػاختْای هٌاػة ٍ پایذاس رْت اًتمال هٌاتـ اٍلیِ؛

 ًؾیش خظ آّي

  ّذسسفت هیضاى لاتل تَرْی اص

 پؼواًذّای كٌقتی

  هلشف تی سٍیِ هٌاتـ اًشطی

 تزذیذًاپزیش

 ٍ 
ی

سص
اٍ

ـ
و

ی
ذاس

اغ
ت

 

 خـىؼالی ٍ دس ًتیزِ واّؾ هٌاتـ آب هَسد ًیاص تاغات 

  صیشصهیٌیؿَسی هٌاتـ آب 

  فذم ٍرَد تخلق ٍ تزْیضات الصم رْت فشاٍسی هحلَالت دس

 هحل

  فشضِ تخؾ فوذُ ای اص هحلَالت

 تاغی تِ كَست خام ٍ تذٍى فشاٍسی

  اػتفادُ تیؾ اص ؽشفیت اص هٌاتـ آب

 صیشصهیٌی

 

 تحلیل ػایت -5
ّای تىش، هیيهختلف، یقٌی ص دس ػِ ًَؿ پٌِْ ی كٌقتی اوَلَطیهّا، پاسناػاع هثاًی ًؾشی پظٍّؾتش 

سیضی ًَاحی دس تشًاهِاص ػَی دیگش، گضیٌی ّؼتٌذ. اساضی هؼتقول، لاتل هىاى ّوچٌیي ًَاحی كٌقتی هَرَد ٍ

اوَلَطیه دس  كٌقتی سیضاى ٍرَد داسد وِ تش اػاع آى، تِ رای احذاث پاسن ّایای هیاى تشًاهِكٌقتی، ًؾشیِ

گشدد. ایي ًؾشیِ دٍ هضیت سا تِ ّوشاُ داسد؛ ًخؼت تَكیِ هی ّا دس ًَاحی كٌقتی هَرَدّای تىش، تَػقِ آىصهیي

ّای وـاٍسصی تااسصؽ ٍػاص دس صهیيٍ دیگش ایي وِ اص ػاخت سٍدتِ ؿواس هیهاًقی دس تشاتش تَػقِ پشاوٌذُ 

ّای فشادػت ًیض سیض وِ دس عشح. تٌاتشیي، پٌِْ كٌقتی هَرَد دس رٌَب غشب ؿْش ًی[17]رلَگیشی خَاّذ ًوَد

-تَػقِ كٌقتی ؿْش دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت، رْت تَػقِ پاسن كٌقتی اوَلَطیه ایي ؿْش پیـٌْاد هی رْت

  (1)ؿىل  گشدد.
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 سیضهَلقیت پٌِْ پیـٌْادی رْت احذاث پاسن كٌقتی ًی: 1ؿىل 

 

 تحلیل ٍضقیت عثیقی -5-1

تاؿذ. هتش هیهیلی 4/188ػالِ آى،  10سیض دس یه اللین هقتذل ٍ خـه لشاس داسد ٍ هیاًگیي تاسؽ ؿْش ًی

 اًزام ّایتشسػی تٌاتشیي تِ لحاػ اللیوی هاًقی تشای تَػقِ كٌقت دس ایي ًاحیِ ٍرَد ًذاسد. ّوچٌیي تش اػاع

 تِ تَرِ تا ػاختواى رْت تشیيهٌاػة اػت ؿذُ ٍالـ دس آى سیضًی ؿْش وِ دسرِ 29 رغشافیایی فشم دس ؿذُ

 .[18] اؿذتهی ؿشلی رٌَب دسرِ 15 آفتاب، تاتؾرْت 

وِ اص حذاوخش ؿیة اػتاًذاسد تشای  تاؿذدسرِ هی 2/3ٍ  4/2ذٍدُ دس دٍ رْت ؿیة هتَػظ هححذاوخش 

-هغالقِ تِ لحاػ تَپَگشافیه ًیض داسای ؿشایظ هٌاػثی هی ػایت هَسدایزاد ًَاحی كٌقتی ووتش اػت. تٌاتشیي 

   .(2 )ؿىل  تاؿذ.

 

 
 هحذٍدُ هتَپَگشافی ٍضقیت: 2ؿىل 
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 التلادیتحلیل  -5-2

-دسكذ روقیت ؿاغل هی 35دسكذ روقیت فقال ٍ حذٍد  39سیض تش اػاع آهاسّای روقیتی داسای ؿْش ًی

ٍ آهَصؽ ًیشٍّای تَهی، تقذاد روقیت تیىاس دس ایي ؿْش  دس تخؾ كٌقت .  تٌاتشیي تا ایزاد اؿتغال[18] تاؿذ

ًفش دس تخؾ هقذى ؿْشػتاى  417قا رو 1375تَاًذ تِ كفش تشػذ. تش اػاع ػشؿواسی ًفَع ٍ هؼىي ػال هی

تِ حذٍد  1390ٍ دس ػشؿواسی ػال ّضاس ًفش  3 تِ حذٍدهیضاى ایي  1385اًذ وِ دس ػشؿواسی سیض ؿاغل تَدًُی

تشی دس  ٍاحذ ػٌگ 350اوٌَى تیؾ اص  ّندس صهیٌِ هیضاى تَلیذ ًیض . [6]ٍ  [19]ًفش افضایؾ یافتِ اػت  3800

ٍاحذ دس هحذٍدُ هَسد تشسػی هـغَل تِ فقالیت هی تاؿٌذ وِ ػاالًِ دٍ  162فقال اػت وِ  ؿْشػتاى ًیشیض

دس تخؾ  تِ لحاػ فولىشدی، . تٌاتشیي[8]ّضاس هتشهشتـ ػٌگ تَػظ ایي ٍاحذّا فشاٍسی هی ؿَد  730هیلیَى ٍ 

ًؾش وفایت ّا تا اكَل هَسد رذیذ ًیؼت ٍ ّوؼَ وشدى فقالیت آى ّایٍاحذتقذاد صیادی اص ًیاص تِ افضٍدى  تَلیذ

 وٌذ.هی

 

 تحلیل ًؾام واستشی صهیي -5-3

تاؿذ وِ تِ كَست یه ووشتٌذ ، واستشی غالة هتقلك تِ تاغات اًاس ٍ اًزیش هیدس اعشاف هحذٍدُ پیـٌْادی

اًذ. تا تَرِ تِ رْت غشتی تاد غالة دس ایي ًاحیِ، ایي ؿْش سا پَؿؾ دادُ پٌِْ هؼىًَیػثض حذفاكل هحذٍدُ ٍ 

هحیغی ایفا ًوایٌذ. دس ّای صیؼتآالیٌذُ حفاؽت ًَاحی هؼىًَی دس تشاتشؾ هَحشی تِ لحاػ تَاًٌذ ًمتاغات هی

ایي حَصُ ّوچٌیي چٌذ واستشی آهَصؽ فالی لشاس داسد وِ تِ كَست هؼتمل فول وشدُ ٍ ًمـی دس تشتیت ًیشٍی 

 واس رْت كٌایـ پیـٌْادی ًخَاٌّذ داؿت. 

-ٌِ كٌایـ تَلیذ ػٌگ اػت وِ تِ فٌَاى ّؼتِ گؼتشؽ فقالیتپْهشتَط تِ واستشی غالة دس حَصُ هذاخلِ، 

پتاًؼیل خَتی تشای تَػقِ  ًیض ّای تایش اعشاف ایي پٌِْصهیي ّای پاسن كٌقتی دس ایي ًاحیِ فول خَاّذ ًوَد.

 .(3)ؿىل  فشاّن ًوَدُ اػت آتی آى

 

 
 پٌِْ پیـٌْادی تهزاٍس غالة صهیي دس استشی: و3ؿىل 
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 ّاتحلیل صیشػاخت -5-4

تٌاتشیي  ؿَد.ویلٍَلتی وِ دس ؿشق آى لشاس گشفتِ تاهیي هی 20تِ  66تشق هحذٍدُ تِ ٍػیلِ یه پؼت تشق 

تَػقِ آتی هحذٍدُ اص لحاػ تاهیي تشق هلشفی هـىلی ًخَاّذ داؿت. آب هَسد ًیاص ٍاحذّای كٌقتی ًیض اص 

گشدد.  ّیچگًَِ هٌثـ آب ػغحی هی عشیك چٌذ فمشُ چاُ وِ دس خَد هحذٍدُ ٍ دس اعشاف آى لشاس داسًذ اػتخشاد

رْت تاهیي آب هحذٍدُ ٍرَد ًذاسد ٍ تشداؿت تیؾ اص ؽشفیت اص هٌاتـ صیشصهیٌی ًیض هَرة پاییي سفتي ػغح 

تٌاتشیي تَػقِ كٌقت دس ایي ًاحیِ تا تىیِ تش هٌاتـ آب صیشصهیٌی تِ  .[6] ّا دس چٌذ ػال اخیش ؿذُ اػتي آبای

 پزیش رایگضیي ایي هٌاتـ گشدد.ت هٌاتـ تزذیذتایؼثَدُ ٍ هیپزیش ًاهىاى

 

 اسائِ پیـٌْادات -6
دس ایي تخؾ، پیـٌْادات ًْایی تحمیك، تش هثٌای اكَلی وِ دس ادتیات هَضَؿ هَسد تحج لشاس گشفت هغشح 

 گشدد. هی

 

 ؿثىِ استثاعی پیـٌْادی پاسن -6-1

ًٍمل ػثه ٍ ّای حولػیؼتن اىاًذ وِ تشویة هغلَتی هیّای استثاعی پاسن تِ ًحَی عشاحی گشدیذُؿثىِ

 ًٍملتِ فٌَاى پایذاستشیي گًَِ حول ًٍمل سیلی،ّای كٌقتی، حولدس پاسن .تِ ٍرَد آیذػیؼتن سیلی  تاػٌگیي 

 هَاد خام اص خاسد تِ هحذٍدُ سا تش فْذُ داؿتِ ٍاًتمال دس هشوض تَرِ لشاس داسد. دس ایي ؿثىِ، خظ آّي رٌَب، 

خَدسٍّای ػٌگیي دس هؼیش عشاحی . ػاصددسٍى هحذٍدُ سا هیؼش هی ّایراتزایی ًیض اًزام خظ سیلی ػثهیه 

ّایی تِ هاًٌذ یه حلمِ پاسن سا احاعِ ًوَدُ ٍ تٌْا دس چٌذ ًمغِ اص ایي هحَس ٍسٍدیوِ  اػت تِ ًحَیایي پاسن 

 تَلیذی ًیضدس هیاى ٍاحذّای  ؿغشًزی تِ كَست عشاحی ؿثىِ هقاتشهحَعِ واسگاّی پاسن تقشیف ؿذُ اػت. 

 (.4)ؿىل  هیاى ایي ٍاحذّا اػت ٍ ًیشٍی واس هَاد اًتمال گش دس اهشتؼْیل

 

 
 ّای پیـٌْادی هحذٍدُ: ػاختاس دػتشػی4ؿىل 
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 تضسگشاُپیـٌْادی  همغـ فشضی: 5ؿىل 

 

 
 ؿشیاًی اكلیپیـٌْادی  همغـ فشضی: 6ؿىل 

 

 ػاختاس فضایی پیـٌْادی پاسن -6-2

اًذ. تٌذی ؿذُاسن كٌقتی اوَلَطیه، دس دٍ دػتِ اكلی ٍ پـتیثاى دػتِّای پیـٌْادی رْت پفقالیت

ّا ٍ تخؾ آهَصؽ ًیشٍی واس هتخلق، ػِ فقالیت اكلی پاسن سا ّؼتِ تَلیذی پاسن، تخؾ فشضِ فشاٍسدُ

 ّا ٍّایی ًؾیش: تاػیؼات ٍ تزْیضات، اًثاس هَاد خام ٍ فشاٍسدُّا تَػظ واستشیدٌّذ. ایي فقالیتتـىیل هی

ّای كٌقتی پاسندس تؼیاسی اص  ؿًَذ.پـتیثاًی هی ٍسصؿی ٍ تفشیحی تزاسی، اًتؾاهی، هزّثی،ّای واستشی

ؿَد. اها دس ًوًَِ هَسد تشسػی تِ دلیل ًضدیىی آى تِ ؿْش هادس، ّای هؼىًَی ًیض دیذُ هیاوَلَطیه دًیا واستشی

 تیٌی ؿذُ اػت.ػىًَت هَلت پیؾػىًَت دائن دس هحذٍدُ پاسن ٍرَد ًذاسد ٍ تٌْا تخـی تِ كَست 

آى  اهتذاد، كٌایـ هَرَد دس هحل خَد تالی هاًذُ ٍ كٌایـ رذیذ دس پاسن كٌقتی دس ػاختاس پیـٌْادی

پٌِْ تَلیذی، تشویثی اص كٌایـ واًی غیشفلضی ٍ كٌایـ تثذیلی وـاٍسصی فقالیت دسٍى یاتٌذ. دس گؼتشؽ هی

تخـی اص فولىشد فشضِ هحلَالت سا دس هحذٍدُ تش فْذُ داسد. دس دس تیشٍى آى یه لثِ تزاسی،  داؿت ٍخَاٌّذ 

اص تَػقِ هٌفلل ٍاحذّای تَلیذی دس دساصهذت  وِ اػت ای تا فٌَاى رخیشُ دس ًؾش گشفتِ ؿذُرٌَب آى پٌِْ

 .(7)ؿىل  . دس ؿشق آى ًیض كٌایـ ٍاتؼتِ تِ كٌقت هادس )ػٌگ( لشاس گشفتِ اػتیـگیشی خَاّذ ًوَدپ

تیٌی ؿذُ دس رٌَب هحذٍدُ تِ حول هَاد خام هقادى ؿْشػتاى اختلاف داسد. هزاٍست اًثاس ؾهحَس سیلی پی

ّای اضافِ ٍ آالت ػٌگیي، هحَس فثَس خَدسٍّای ػٌگیي ٍ هحَس سیلی، اص راتزاییهَاد خام، پاسویٌگ هاؿیي

 .(7)ؿىل  ًوایذهیدس دسٍى هحذٍدُ رلَگیشی  هحیغیّای التلادی ٍ صیؼتتحویل ّضیٌِ

دس تذًِ هحذٍدُ ٍ دس هزاٍست  تِ لحاػ دیذُ ؿذى ٍ دس دػتشع تَدى، ،آهَصؽ ٍ فشضِ ٍ ًوایـگاُ ّایپٌِْ

ّا عشاحی ؿذُ وِ دس فضای داخلی آى، دس داخل، پٌِْ خذهاتی هشتثظ تا آى. اًذراًوایی ؿذُ هحَس اكلی فثَسی

 .(7)ؿىل ًٍمل پان پیـٌْاد گشدیذُ اػت. ّای حولػیؼتن
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 هحذٍدُپیـٌْادی  ػاختاس فضایی دیاگشام: 7ؿىل 

 

 تَدُ ٍ فضای پیـٌْادی پاسن -6-3

گیشی اص اًشطی اوَلَطیه تْشُ كٌقتی ّایپاسندس اكل  تشیيهْنّش لغقِ، ّای دس راًوایی ػاختواى

گشدد وِ ّا تا یىذیگش ٍ رٌغ هلالح ٍ هحل تاصؿَّا تِ ًحَی عشاحی هیخَسؿیذی اػت. تٌاتشیي فاكلِ تَدُ

ّا تِ حذالل تشػذ. تا ّای تزذیذًاپزیش دس آىوخش اػتفادُ سا اص اًشطی خَسؿیذ تشدُ ٍ دس ًتیزِ هلشف اًشطیحذا

تایؼت تتَاًٌذ حذاوخش اًشطی خَد سا اص ػوت ّا هی، ػاختواىصهیي تَرِ تِ لشاسگیشی هحذٍدُ دس ًیوىشُ ؿوالی

ّا ووتشیي تاصؿَ سا تِ ػوت دس هحذٍدُ، ػاختواىرٌَب دسیافت ًوایٌذ. ّوچٌیي تِ دلیل رْت تاد غشب تِ ؿشق 

 ّا پیـگیشی گشدد. غشب خَاٌّذ داؿت تا اص اتالف اًشطی دسًٍی ػاختواى

 

 
 هحذٍدُ ای اص عشاحی ووشتٌذ ػثضّای پیـٌْادی ٍ ًوًَِتَدُ ٍ فضا ٍ واستشی : 8ؿىل 

 

-ّا تشخَسداس اػت. دس ایيی دس ایي پاسنایزاد فضای تاص چِ دس ّش لغقِ ٍ چِ دس هیاى لغقات اص اّویت تاالی

آى تِ فضای تاص اختلاف یافتِ اػت. فضاّای تاص فوَهی پاسن ًیض دس ػِ  اكلیرا دس عشاحی ّش لغقِ تخؾ 

ّای آهَصؿی ٍ خذهاتی، دیگشی دس ؿشق ٍ دس اًذ. ًخؼت دس غشب پاسن دس هیاى واستشیتخؾ فوذُ عشاحی ؿذُ
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ّوچٌیي یه پٌِْ واهال ػثض وِ ًمؾ یه ووشتٌذ ػثض تِ دٍس ًاحیِ تَلیذی سا حذفاكل هیاى ٍاحذّای تَلیذی ٍ 

 .(8ؿىل ) ًیض داسد

تیٌی ؿذُ اػت. ّای ػاختواًی پیؾّا ٍ تٌاّای پاسن اص ًَؿ ػٌگهلالح تِ واس سفتِ دس ػاخت رذاسُ

آتی ًیض فوذتا دس تشاتش ونّا، اص ًَؿ دسختاى تَهی هٌغمِ خَاّذ تَد وِ پَؿؾ گیاّی دس ولیِ ایي پٌِّْوچٌیي، 

  دّذ.ّا سا ًیض تا حذ لاتل تَرْی واّؾ هیهماٍم ّؼتٌذ. اػتفادُ اص دسختاى تَهی ّضیٌِ ًگْذاسی آى

 

 
 : عشاحی ػِ تقذی ٍسٍدی تخؾ آهَصؽ10ؿىل                        : عشاحی ػِ تقذی ٍسٍدی تخؾ تَلیذی9ؿىل 

 

    
    : عشاحی ػِ تقذی تخؾ آهَصؽ ٍ فشض12ِؿىل                   ی تخؾ تَلیذی: عشاحی ػِ تقذ11ؿىل        

 

            
 : عشاحی رذاسُ تخؾ آهَصؿی تا هلالح تَهی  14ؿىل : عشاحی تذًِ فشضِ هحلَالت تَلیذی           13ؿىل             

    

 
  پاسن تا هلالح تَهی تذًِ ای اص ًوای : عشاحی ًو15ًَِؿىل 
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 پاسن تا هلالح تَهی   تذًِ تقذیای اص ػِ: عشاحی ًو16ًَِؿىل 

 

 
    ػثض داخل هحذٍدُ   ػِ تقذی ووشتٌذ : عشاحی17ؿىل 

 تٌذیروـ -7
سیض تِ فٌَاى یه ؿْش كٌقتی هتَػظ، تا سٍیىشدی اػتشاتظیه هَسد هغالقِ ٍ تشسػی دس ایي پظٍّؾ ؿْش ًی

گیشی اص اتضاسّا ٍ َلی رْت دػتیاتی تِ تَػقِ كٌقتی اوَلَطیه تا تْشُلشاس گشفت. ّذف ایي تحمیك تذٍیي اك

سیض تِ فٌَاى تؼتش ّای تَهی هٌغمِ تَد. دس آغاص تا سٍیىشدی ػاختاسی ساّثشدی تِ تشسػی ؿْشػتاى ًیپتاًؼیل

-ٌی واًیهغالقِ پشداختِ ؿذ. تا ؿٌاػایی دٍ هضیت اكلی ؿْشػتاى، یقٌی هحلَالت تاغی هٌحلشتفشد ٍ هقادى غ

ّای غیشفلضی، دٍ هحَس اػتشاتظیه اكلی رْت تَػقِ ؿْش تذٍیي گشدیذ: تَػقِ كٌایـ واًی غیشفلضی ٍ تَػقِ 

ّا ٍ گشایـات حاون تش ایي هٌاتـ ًـاى داد وِ تَػقِ كٌقت دس لالة كٌایـ تثذیلی وـاٍسصی. تشسػی هحذٍدیت

ّا دس س ولیِ رَاًة اهش پاػخگَ تاؿذ. ایي پاسنتَاًذ دّای كٌقتی اوَلَطیه تٌْا ساُ حلی اػت وِ هیپاسن

. ّؼتٌذؿًَذ وِ ًاؽش تش سٍاتظ هیاى ٍاحذّای تَلیذی دس یه پٌِْ كٌقتی ػغحی اص اوَلَطی كٌقتی هغشح هی

ؿَد ًمؾ تؼیاس هْوی دس تحمك اكَل اػاػی صیؼتی ًیض یاد هیایي سٍاتظ هیاى ٍاحذی، وِ اص آى تِ فٌَاى ّن

َلَطیه خَاٌّذ داؿت. تِ ًحَی وِ ایي ّوضیؼتی تایذ تِ ًحَی كَست پزیشد وِ ٍاحذّا ّای كٌقتی اوپاسن

ّا رشیاى داؿتِ هٌذ گشدًذ، فٌاٍسی ٍ ًیشٍی واس دس هیاى آىّای التلادی ًاؿی اص تزوـ تْشُتتَاًٌذ اص كشفِ

تتَاًذ تِ فٌَاى هادُ اٍلیِ  تاؿذ، صیشػاخت ٍ اًشطی هَرَد سا تا یىذیگش تِ اؿتشان تگزاسًذ، پؼواًذّای یه ٍاحذ

دس ٍاحذی دیگش اػتفادُ گشدد ٍ تؼیاسی هَاسد دیگش وِ ّوِ هتضوي تحمك هفَْم پایذاسی دس پٌِْ كٌقتی 

ػاصی اكَل ولی ایي سٍیىشد اهشی ضشٍسی اػت. تحلیل دلیك ػایت هَسد ًؾش رْت تَهی دس ایي هیاى،ّؼتٌذ. 

 ّای هختلف پاسن اسائِ گشدیذ.فَق تشای تخؾ ّای پیـٌْادی تش هثٌای اكَلدس ًْایت، عشح
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