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چىيسٜ  
. ٔٛضٛع ايٗ پػٚٞف، ثطضؾي ِٔٛفٝ ٞبي تبحيطٌصاض زض عطاحي ذب٘ٝ ؾبِٕٙساٖ زض اضتمبي تؼبٔالت ارتٕبػي ٔي ثبقس

ثب زض ٘ظط زاقتٗ ٘يبظٞبي ذبل ايٗ زٚضاٖ، تٛرٝ ثٝ ويفيت ظ٘سٌي ٚ  .ؾبِٕٙسي زٚضاٖ حؿبؾي اظ ظ٘سٌي ثكط اؾت

 ثيكتط ؾبِٕٙساٖ چٝ ٞط حضٛض ظٔيٙٝ  ٔيتٛا٘سفؼبِيت ٞبي رؿٕي زض ؾبِٕٙساٖ ٚ ايزبز فطنتي ثطاي ضٚ زض ضٚ قسٖ ثب ٞٓ

ٞسف ايٗ ٔمبِٝ  . ا٘ؿبٖ ٔٛرٛزي ارتٕبػي ثٛزٜ ٚ اضتجبعبت ٚ تؼبٔالت ارتٕبػي اظ ٘يبظٞبي اٚؾت  ..آٚضز فطاٞٓ ضا فضبٞب زض

 زض ثيكتط ظيطا افؿطزٌي. ثطضؾي ِٔٛفٝ ٞبي تبحيط ٌصاض زض عطاحي ذب٘ٝ ؾبِٕٙساٖ زض اضتمبي تؼبٔالت ارتٕبػي ٔي ثبقس

 ؾبِٕٙسا٘ي. ٞؿتٙس ٘يع ٞبي رؿٕب٘ي ٘بضاحتي زچبض آٖ ثط ػالٜٚ ٚ وٙٙس ٔي ظ٘سٌي وٝ تٟٙب زاضز ٚرٛز ؾبِٕٙسا٘ي ٔيبٖ

 ثيٕبضي ٞبي ثٝ ثطذٛضزاض٘س، ذٛثي ارتٕبػي ٘ؿجتب ضٚاثظ اظ ٚ زاض٘س حضٛض ارتٕبػي زض فؼبِيت ٞبي ثبال ؾٗ ػّيطغٓ وٝ

 اعالػبت ضزآٚضيٚ ضٚـ ي ضٚـ تحميك تٛنيفي ٚ تحّيّي .ٔي قٛ٘س زچبض وٕتط ضٚا٘ي ٚيػٜ ثيٕبضي ٞبي ثٝ ٔرتّف

زض ٟ٘بيت ثب افعايف قٕبض ؾبِٕٙساٖ، ثبيس آٌبٞي ٔؼٕبضاٖ زض ِعْٚ . ٞب ٔي ثبقسوتبثرب٘ٝ اي ثٝ ٔٙظٛض زؾتيبثي ثٝ اؾتب٘ساضز

. آؾبيف ٚ أٙيت ؾبِٕٙساٖ افعايف يبثس عطاحي فضبي ٔٙبؾت، زض رٟت ثبال ثطزٖ ضفبٜ،

 

. يبظٞبي ؾبِٕٙساٖ، آؾبيكٍبٜ ؾبِٕٙساٖ، تؼبٔالت ارتٕبػيآؾبيف ٚ أٙيت، ٖ :ٚاغٜ ٞبي وّيسي

 

ٔمسٔٝ - 1
ثطذي  ثطاي ٕٞيٗ زِيُ ثٝ .زٞس ٔي ضٚي ظٔبٖ ٌصقت احط زض رؿٕي ضٚا٘ي ٚ لٛاي وبٞف آٖ عي وٝ اؾت فطآيٙسي پيطي

فضبٞب  زض ذٛز ٕٞؿبالٖ ٚ ثب زٚؾتبٖ وٝ اؾت ِحظبتي ٕٞبٖ ثعضٌي ٚ قىٜٛ ٚ احؿبؼ اؾتمالَ ِحظبت تٟٙب ؾبِٕٙساٖ اظ

 ايٗ احؿبؾبت ضفغ ثطاي. ٔي ثط٘س ض٘ذ ارتٕبػي ظ٘سٌي اظ ثطوٙبض ٔب٘سٖ ٚ ثيىبضي ثغبِت، احؿبؼ اظ ؾبِٕٙساٖ. ثطذٛضز ٔيىٙٙس

 ٞؿتٙس ذٛيف ضٚحيبت ٚ رؿٓ ثب ٔتٙبؾت فضبٞبيي ٘يبظٔٙس ؾبِٕٙساٖ. ٌطفت زض ٘ظط ؾبِٕٙساٖ ثطاي رٕؼي ثط٘بٔٝ ٞبي ثبيس

. ٔيٍطز٘س افؿطزٌي زچبض ٕ٘بيٙس زضيبفت ضا ٘يبظٞبيكبٖ ٔتٙبؾت پبؾري، ٔحيظ اظ ٘تٛا٘ٙس ٚ ٍ٘طزز ايزبز ٞب آٖ ثطاي فضب ايٗ اٌط

 ايزبز ؾبِٕٙساٖ يٗة ٔؤحط اضتجبط ٖزثتٛاٖ وٝ فضبيي ايزبزٚ  اؾتطاحت ،٘كؿتٗ ٔحُرٟت تؼبُٔ،  فضبٞبيي ٌطفتٗ ٘ظط زض

. ثبقس تٕبقب ٚ ٘كؿتٗ ؾبِٗ قبُٔ تٛا٘س ٔي فضبٞب ايٗ .زثبـ ٔي ضطٚضي ٖزٕ٘بي

ثٝ . ارتٕبػي زض ثسٖ ضخ ٔي زٞس -پسيسٜ ؾبِٕٙسي ٘بقي اظ ؾيطي عجيؼي اؾت وٝ زض آٖ تغييطات فيعيِٛٛغيىي ٚ ضٚا٘ي

عٛض وّي، ؾبِٕٙسي، زٚضاٖ ضٚ ثٝ ضٚ قسٖ ثب قٕبضي اظ ٔحسٚزيت ٞبي رؿٕي ٚ ضٚا٘ي ذبل اؾت وٝ ثسٖٚ قٙبذت ٔبٞيت ٚ 

چٙب٘چٝ ٟٔٓ تطيٗ . ويفيت ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔحسٚزيت ٞب، پطزاذتٗ ثٝ ٔٙبؾت ؾبظي ٔحيظ ثطاي ؾبِٕٙساٖ أىبٖ پصيط ٘رٛاٞس ثٛز

ٞسف اظ ٔٙبؾت ؾبظي ٔحيظ ثطاي ؾبِٕٙساٖ، فطاٞٓ ؾبظي أىب٘بت ٚ تؿٟيالت رٟت رجطاٖ ٔحسٚزيت ٞبي رؿٕي ٚ ضٚا٘ي 

آ٘بٖ ٚ ثٝ حساوخط ضؾب٘سٖ ثبظزٞي لبثّيت ٞبي ٔحسٚز قسٜ فطو قٛز، قٙبذت ٔحسٚزيت ٞبي ؾبِٕٙساٖ ٚ تبحيط ٔٙفي آٖ ٞب، 

 [.1]ٟٔٓ تطيٗ  ٚ اؾبؾي تطيٗ ٘مف ضا زض ايٗ ظٔيٙٝ ذٛاٞس زاقت
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زض ٚالغ فضبي ػٕٛٔي ثبيس قطايغي ضا ثطاي ٌطٜٚ ٞبي ٔرتّف ارتٕبػي فطاٞٓ وٙس تب ػالٜٚ ثط ضاثغٝ ٞبي ثب ٚاؾغٝ، ثٝ عٛض 

٘يبظ ٞبي ا٘ؿب٘ي ٚ - 1اظ ايٙطٚ، أطٚظٜ زؾتيبثي ثٝ انِٛي چٖٛ ِعْٚ تٛرٝ ثٝ . ثي ٚاؾغٝ ٘يع ثب يىسيٍط اضتجبط ثطلطاض وٙٙس

ؾطظ٘سٌي ٚ -2اٍِٛٞبي ضفتبضي قٟطٚ٘ساٖ ٚ ٌطٜٚ ٞبي ارتٕبػي، رٙؿي ٚ ؾٙي ٔرتّف زض عطاحي فضبٞبي ػٕٛٔي قٟطي، 

ا٘ؼغبف پصيطي فضبٞبي ػٕٛٔي قٟطي رٟت حضٛض، - 3ايزبز فطنت زيساض چٟطٜ ثٝ چٟطٜ قٟطٚ٘ساٖ زض ايٗ فضبٞب ٚ ٕٞچٙيٗ 

ٔكبضوت ٚ فؼبِيت تٕبٔي الكبض ٚ ٌطٜٚ ٞبي ارتٕبػي، رٙؿي ٚ ؾٙي، اظ زغسغٝ ٞبي انّي تهٕيٓ ٌيطاٖ ٚ ٔؿبئُ والٖ 

 [.2] قٟطي ٚ عطاحبٖ فضبٞبي ػٕٛٔي قٟطي اؾت

 ضٚظٔطٜ ظ٘سٌي ويفيت ثٟجٛز ٚ ارتٕبػي ٘ظٓ حفؼ زض ؾبِٕٙساٖ، حمٛق ثٝ ٚ ٚرٝ رؿٕي ؾالٔت ثط احطٌصاض ٚ ٟٔٓ ػٛأُ اظ

 فطايٙس ارتٕبػي ٔكبضوت .ٌطزز ٚالغ ٔفيس تٛا٘س ٔي ٘يع آ٘بٖ تٛرٝ ضٕٗ وٝ ثبقس، ٔي ارتٕبػي ٔكبضوت ٔؿٗ، افطاز ضٚحي

 ثٝ ٔٙزط وٝ ٔكرم ٚ ػاليك ٔؼيٗ ثٝ ػٙبيت ثب ٚ ٌطٚٞي زاٚعّجب٘ٝ، اعالع، ٚ آٌبٞي ضٚي اظ وٝ افطاز اؾت اي يبفتٝ ؾبظٔبٖ

 ٔكبضوت ؾبظٔب٘سٞي، قبُٔ حؿت ثط وٝ وٙٙس ٔي فؼبِيت ٌطزز، ٔي لسضت ٔٙبثغ ؾٟيٓ زض ٚ اٞساف ثٝ ٘يُ ٚ ذٛزقىٛفبيي

 زض لبِت ٔؼٕٛال ٔؼٙبزاض، ٞبي فؼبِيت زض ؾبِٕٙساٖ قطوت. [3] ثبقس ٔي  (غيط ٟ٘بزي) غيطضؾٕي ٔكبضوت ٚ (ٟ٘بزي) ضؾٕي

 ٚ ظ٘سٌي ويفيت اضتمبء زض وّيسي ػٙبنط اظ يىي ،(ٞبي ٔرتّف والؼ زض قطوت ٕٞب٘ٙس) يبفتٝ ؾبظٔبٖ ٔكبضوت ٚ زٚؾتي

 ثؿيبض ٔفٟٛٔي ٘يع ظ٘سٌي ويفيت [.4]ؾبِٕٙسي اؾت  زٚضاٖ ٞبي ٔؼِّٛيت وبٞف آٖ ز٘جبَ ثٝ ٚ ػٕٛٔي ٚضؼيت ؾالٔت

 ثيطٚ٘ي، ٚ ػيٙي قطايظ ثٝ ٚ ٚاثؿتٍي ػيٙي اثؼبز ثٛزٖ زاضا ضٕٗ وٝ اؾت ٔىبٖ ٚ ظٔبٖ اظ ٔتأحط ٘ؿجي ٚ چٙسٚرٟي، ا٘تعاػي،

[. 5]زاضز  ثؿتٍي ظ٘سٌيف ٔٛلؼيت اظ فطز ازضان ٚ تهٛضات ثٝ زض ٘تيزٝ ٚ زضٚ٘ي ٚ شٞٙي اؾت أطي

 

پيكيٙٝ تحميك - 2
زض ظٔيٙٝ تؼبٔالت ارتٕبػي ٔمبالت ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٔغطح ٌطزيسٜ اؾت وٝ زض ايٙزب ثٝ ثطضؾي تؼسازي اظ آٖ ٞب زض اضتجبط ثب 

 .ٔٛضٛع تحميك ٔي پطزاظيٓ

آلبي ػّي اوجط تمٛايي ٚ ذب٘ٓ اِٟبْ ضبثغيبٖ ثٝ ثطضؾي ٔٛضٛع قبذم ٞبي ٔٙبؾت ؾبظي فضبٞبي قٟطي زٚؾت زاض  .1

٘تبيذ ثٝ ايٗ نٛضت اؾت وٝ زض ٘ظطؾٙزي ٞبي نٛضت ٌطفتٝ اظ ؾبِٕٙساٖ، . ؾبِٕٙساٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚيىطز ٔكبضوتي پطزاذتٙس

ايزبز تٛاِت ٞبي ثيكتط، تساثيطي ثطاي آٞؿتٝ تط وطزٖ : -آ٘بٖ ٘ظطات ٔفيسي اضائٝ وطز٘س وٝ  ثطذي قبُٔ ٔٛاضز شيُ ٔي ثبقس

تطافيه، تٙٛع ؾبذتٕبٖ ٞب ٚ ػٙبنط رصاة، تساثيطي ثطاي ٘جٛز ٔٛتٛض زض پيبزٜ ضٚٞب، تؿٟيالت ٔحّي ثيكتط ٔخُ ايؿتٍبٜ ٞبي 

اتٛثٛؼ ثيكتط، پيبزٜ ضٚٞبي پٟٗ تط، ٘ٛض ثيكتط زض قت، تساثيطي ثطاي زضن ٚ ذٛا٘سٖ ثٟتط ػاليٓ، ظيطا ذٛا٘سٖ ػاليٓ ٔؼٕٛال زض 

 [.6]ثّٙسي ٞؿتٙس ٚ ػاليٓ ٌطافيىي وٛچىي زاض٘س 

ٔحّٝ  ؾبوٙبٖ ٔيبٖ زض ارتٕبػي تؼبٔالت اضتمبء ثط ٔؤحط ػٛأُ رؼفطي ثٝ ثطضؾي ذب٘ٓ ٔطضيٝ لٙجطاٖ ٚ آلبي ػجساِحٕيس. 2

 ٔٛفك قٟطي فضبٞبي رّٛٞبي تطيٗ ٟٔٓ اظ ارتٕبػي تؼبٔالت اضتمبء . پطزاذتٙس (تٟطاٖ – زضوٝ ٔحّٝ :ٔٛضزي ٕ٘ٛ٘ٝ) ٔؿىٛ٘ي

 ٔحّٝ قبغُ ٚ ؾبوٗ ؾبِٝ 55-18 ؾبوٙيٗ ثيٗ زض ارتٕبػي تؼبٔالت اضتمبء ثط ٔؤحط ػٛأُ ثطضؾي ثٝ حبضط پػٚٞف .ثبقس ٔي

 نٛضت ٔؿىٛ٘ي ٔحالت ؾبوٙيٗ ارتٕبػي تؼبٔالت تمٛيت زض ٔؤحط ػٛأُ قٙبؾبيي ٞسف ثب پػٚٞف يٗا. پطزاظز ٔي تٟطاٖ زضوٝ

 -ضٚحي حبالت ٚ فضبيي -وبِجسي ؾبذتبض قٟط، ؾيبؾي -ارتٕبػي ؾبذتبض وٝ اؾت آٖ ثيبٍ٘ط پػٚٞف ايٗ ٘تبيذ . اؾت ٌطفتٝ

 [.7] ثبقس ٔي تأحيطٌصاض زضوٝ ؾبوٙبٖ ٔيبٖ زض ارتٕبػي تؼبٔالت اضتمبء زض فضب اظ وٙٙسٌبٖ اؾتفبزٜ ضٚا٘ي

ذب٘ٓ ؾٕيطا يعزا٘ي ٚ آلبي ؾيبٚـ تيٕٛضي ثٝ ثطضؾي تبحيط فضبٞبي ثبظ ٔزتٕغ ٞبي ٔؿىٛ٘ي ثط افعايف تؼبٔالت . 3 

ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ حبنُ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ا٘تربثي، . پطزاذتٙس (ؾٝ ٔزتٕغ ٔؿىٛ٘ي زض انفٟبٖ: ٔغبِؼٝ ٔٛضزي)ارتٕبػي ؾبوٙيٗ 

ايٗ ٘تيزٝ حبنُ قس وٝ ػٛأُ ٔرتّفي چٖٛ حفؼ ذّٛت ٚ حطيٓ ظ٘سٌي ؾبوٙيٗ، ٘ٛع عطاحي فضبٞبي ثبظ ٔزتغ ٞبي 

ٔؿىٛ٘ي ٚ ثٝ وبضٌيطي ايسٜ ٞبي ٔٛحط رٟت ايزبز قطايظ ٔٙبؾت ثطاي حضٛض ٞط چٝ ثيكتط ؾبوٙيٗ زض ٔحٛعٝ ٔزتٕغ ٞب ٚ 

تٛرٝ ثٝ ٘يبظٞبي ؾبِٕٙساٖ ٚ وٛزوبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ثيكتطيٗ اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ اظ فضبٞبي ثبظ ٔزٕٛػٝ ٞب، ٘مف ثٝ ؾعايي زض 

 [.8]افعايف حؽ ٕٞؿبيٍي ٚ تؼبٔالت ارتٕبػي ؾبوٙيٗ ٔزتٕغ ٞبي ٔؿىٛ٘ي ذٛاٞس زاقت 
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 تبّٔي ثط ػٛأُ ٔٛحط زض قىُ ٌيطي  ؾطٔس ثٝ ثطؾيفبئعٜ عبٞطي، ذب٘ٓ ايٛة ٔطازذب٘ي، آلبي ؾؼبز ٔؼطفيآلبي  .4

ٞسف اظ ايٗ پػٚٞف وٝ ثٝ ضٚـ . پطزاذتٙس (ٍ٘طقي اظ رٙؽ ضٚا٘كٙبؾي ٔحيظ) تؼبٔالت ارتٕبػي زض ٔحيظ ٞبي ٔؿىٛ٘ي

 عطاحي ٔزٕٛػٝ ٞبي . ويفي تٛنيفي ا٘زبْ قسٜ، ثطضؾي ٚ اضظيبثي ػٛأُ ٔٛحط ثط قىٍّيطي تؼبٔالت ارتٕبػي ٔي ثبقس

ٔؿىٛ٘ي ثٝ ػٙٛاٖ يه فضبي ظ٘سٌي ثسٖٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ فضبٞبي ٌطزٕٞأيي ثطاي تؼبٔالت ارتٕبػي، ثؿيبض ٘بوبضآٔس ٘كبٖ ٔي 

. ثٙبثطايٗ ثبيس فضبٞب ضا عٛضي ؾبذت تب أىبٖ ثطلطاضي تؼبٔالت ارتٕبػي زض ػيٗ حفؼ اؾتمالَ فطزي ٚرٛز زاقتٝ ثبقس. زٞس

. ايٗ وبض ضا ٔي تٛاٖ ثب ٔساذّٝ زض عطاحي ٔؼٕبضي وٝ ٔي تٛا٘س ثٝ حفؼ ذّٛت ٚ ثطلطاضي ضٚاثظ ٔٙزط ٔي قٛز، ا٘زبْ زاز

تساذُ ػّٕىطزٞبي ٔتضبز ٚ پط تطاوٓ قٟطي ٚرٛز فضبٞبيي ضا وٝ زاضاي حطيٓ ذبني ثطاي فؼبِيت ٞبي قرهي ٚ اذتهبني 

ِصا ِعْٚ ثطضؾي تؼبٔالت ارتٕبػي ٚ . زاضا ٞؿتٙس، ٔي عّجس وٝ ثٟتطيٗ ٔحُ ثطاي ٔٛرٛزيت يبفتٗ آٖ فضبٞبي ٔؿىٛ٘ي ثبقس

ػٛأُ ٔٛحط ثط آٖ ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ٘يبظٞبي ا٘ؿب٘ي زض حٛظٜ ؾىٛ٘تٍبٞي ضطٚضتي اؾت وٝ زض ايٗ ٘ٛقتبض ثٝ آٖ پطزاذتٝ قسٜ 

 [.9] اؾت

ذب٘ٓ قبزي ٔحٕس ظازٜ ؾمغي، آلبي زاضيٛـ ؾتبضظازٜ ثٝ ثطضؾي تبحيط فضبٞبي ػٕٛٔي ثط چٍٍٛ٘ي ٌصضا٘سٖ اٚلبت . 5

٘تيزٝ وبض ثٝ ايٗ نٛضت اؾت وٝ فضبٞبي رٕؼي ٘مف اؾبؾي زض افعايف . فطاغت ٚ افعايف تؼبٔالت ارتٕبػي پطزاذتٙس

ٕٞچٙيٗ ثب ايزبز فضبٞبيي فطٍٞٙي ثٝ ػٙٛاٖ ٌطزٕٞبيي قٟطٚ٘ساٖ ٔي تٛاٖ تؼبٔالت ٚ . تؼبٔالت قٟطٚ٘ساٖ ثط ػٟسٜ زاض٘س

ثطضؾي ٞب ٘كبٖ زٞٙسٜ ايٗ اؾت وٝ فضبٞبي فطٍٞٙي ٘ٝ تٟٙب ؾجت ٌصضاٖ ٔفيس اٚلبت فطاغت . اضتجبط ثيٗ افطاز ضا اضتمبء زاز

ذبعط ٘كبٖ وطزٖ ايٗ ٘ىتٝ ٘يع ضطٚضي اؾت وٝ ؾطػت . قسٜ ثّىٝ افعايف تؼبٔالت ٚ آقٙبيي قٟطٚ٘ساٖ ضا ٘يع ثٝ ٕٞطاٜ زاضز

فضبٞبي . ثركيسٖ ثٝ تٛؾؼٝ فضبٞبي فطٍٞٙي ضطٚضي اؾت ٚ تٛؾؼٝ ايٗ فضبٞب ثب قطايظ تٛؾؼٝ ػٕٛٔي پيٛ٘س ذٛضزٜ اؾت

فطٍٞٙي، يىي اظ اؾبؾي تطيٗ ٘يبظٞبي ا٘ؿب٘ي ضا ثط آٚضزٜ ٔي وٙس، يؼٙي آ٘چٝ وٝ ثٝ ا٘ؿبٖ ٞٛيت ٔي ثركس ٚ زض ٟ٘بيت ثٝ اٚ 

[. 10]نفت ا٘ؿبٖ ثٛزٖ ٔي زٞس 
 

ٔجب٘ي ٘ظطي - 3
ؾبِٕٙساٖ  ثب ٔتٙبؾت ٔحيغي ٔكرهبت  قٙبذت3-1

تحطيىبت حؿي، زؾتطؾي، لبثّيت ازضان، ٔؼٙب، تغبثك، فطزيت ثركيسٖ، : ٔكرهبت ٔحيغي ٔٛضز ثحج، قبُٔ ايٗ ػٙبٚيٙٙس

. ٔحطٔيت، ارتٕبػي قسٖ، ظيجبيي قٙبؾي ٚ آؾبيف

 

   تحطيىبت حؿي3-1-1

ؾغح ٔغّٛة تحطيىبت حؿي زض ثيٗ ؾبِٕٙساٖ ٔتفبٚت ثٛزٜ، چٙيٗ تفبٚت ٞبي ا٘فطازي، زض تٕبْ عَٛ ظ٘سٌي افطاز ٘يع ٚرٛز 

ثطاي ٔخبَ، ٔيعاٖ ٘ٛض . زٌطٌٛ٘ي ٞبي حؿي، ٔٙتذ اظ ثبال ضفتٗ ؾٗ، ثط ضٚي ٘يبظٞبي عجيؼي حؿي تبحيط ٔي ٌصاض٘س. زاقتٝ اؾت

عجيؼي يب ٔهٙٛػي ٔٛضز ٘يبظ زض ٔحُ ؾىٛ٘ت، ٕٔىٗ اؾت ثطاي يه ؾبِٕٙس ٘يبظ ثٝ افعايف ٚ ثطاي زيٍطي ٘يبظ ثٝ وبٞف 

زاقتٝ ثبقس 

 

   زؾتطؾي3-1-2

تٛرٟبت . ٚ يب زضٖٚ ٚ ثيطٖٚ فضبيي ٔكرم اؾت Bثٝ ٘مغٝ  Aزض ّٚٞٝ اَٚ، ؾِٟٛت ثطاي ؾبِٕٙس، زض رب ثٝ ربيي اظ ٘مغٝ 

ضٚا٘كٙبؾبٖ ٚ عطاحبٖ زض ٔٛضز ثطضؾي، ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ؾٙتي، ثط ضٚي اؾتفبزٜ وٙٙسٜ اظ نٙسِي چطذساض ٚ ٔٛا٘غ ٔؼٕبضي ٔتٕطوع 

زض ظٔيٙٝ ٞبي ػٕٛٔي تطي اظ ٔحيظ عطاحي قسٜ ثطاي ؾبِٕٙس، زؾتطؾي ٚ ؾِٟٛت تحطن، ٘ٝ تٟٙب ٔحسٚزيت . ثٛزٜ اؾت

.  حطوت فطز، ثبيس تٛا٘بيي ٚ تٕبيُ زايٓ اٚ ثطاي ضاٜ ضفتٗ اظ ٔىب٘ي تب ٔىبٖ زيٍط ضا ٘يع قبُٔ قٛز
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 لبثّيت ازضان 3-1-3

 ثب افعايف زازٖ لبثّيت ازضان ٔحيظ، ظٔيٙٝ ٞبي الظْ ثطاي ٔفْٟٛ ثركيسٖ ثٝ ٔحيظ ٚ زضيبفتٗ ٔؼب٘ي ارعاي تكىيُ زٞٙسٜ 

ثٝ ٚيػٜ، ثطاي ؾبِٕٙسي وٝ اظ اذتالالت قٙٛايي ٚ ثيٙبيي ض٘ذ ٔي ثط٘س، ثبيس لبثّيت ٞب ٚ تٛا٘بيي ٞب ضا ثطاي . آٖ فطاٞٓ ٔي قٛز

.  پيف ثيٙي ٕ٘ٛزٖ ٔحيظ ٚ ٔؼب٘ي ارعاي آٖ افعايف زاز

 

 ٔؼٙب 3-1-4

ٔفبٞيٓ . ٔؼب٘ي فضبٞب ٚ اقيبء ثٝ ٔب وٕه ٔي وٙٙس تب ايسٜ اي اظ ٚرٛز ذٛز ضا زض ٔحيظ پطزاظـ ٕ٘ٛزٜ، آٖ ضا حفؼ وٙيٓ

ٔحيظ ٚ اقيبي آٖ، زض ٔحسٚزٜ فطاتط اظ ٔفْٟٛ آؾبيف لطاض ٔي ٌيط٘س ٚ ثب ذبعطٜ ٞب ٚ تزبضة ٌصقتٝ ؾبِٕٙساٖ ؾط ٚ وبض        

 [.11]ايٗ ٔؼب٘ي، زض لبثّيت ا٘غجبق يبفتٗ ؾبِٕٙساٖ ثب ٔحيظ، ٘مف ثعضٌي ايفب ٔي وٙٙس . ٔي يبثٙس

 

 تغبثك 3-1-5

زض ايٗ نٛضت، چٙب٘چٝ ٚضؼيت .  ٔحيظ ٞبي ؾبِٕٙساٖ ثبيس لبثّيت ؾبظٔب٘سٞي زٚثبضٜ ضا ثٝ ٍٞٙبْ ٘يبظ يب تٕبيُ زاقتٝ ثبقٙس

. ؾالٔتي ؾبِٕٙس تغييط يبثس، ثب ا٘زبْ ثطذي انغالحبت ٔي تٛاٖ لبثّيت ٞبي ٔحيظ ضا ثطاي ازأٝ ظ٘سٌي فطز افعايف زاز

ثطذٛضزاض ثٛزٖ ٔحيظ اظ لبثّيت ٞبيي وٝ تغبثك يبفتٗ ثب آٖ ضا ثطاي ؾبِٕٙس تؿٟيُ ٔي ؾبظز، تبحيطات ٔخجتي ثط لبثّيت ٞبي 

. زيٍط ؾبِٕٙس رٟت فطزيت ثركيسٖ ٚ اقطاف يبفتٗ ثط ٔحيظ ٚ ٕٞچٙيٗ، فطآيٙس ارتٕبػي تط قسٖ اٚ ذٛاٞس زاقت 

 

 فطزيت 3-1-6

 ايزبز تؿٟيالت ٚ فطاٞٓ آٚضزٖ أىب٘بتي وٝ ثٝ ايزبز ٔكرهٝ فطزيت زض فضبٞب ٚ ٔىبٖ ٞبي ذبل زض زضٖٚ ٚ ثيطٖٚ ٔحُ 

ؾبِٕٙسا٘ي وٝ ثٝ . ؾىٛ٘ت يبضي ٔي ضؾب٘ٙس ٘يع، ؾجت تحىيٓ احؿبؼ ايٕٙي ٚ آضأف ذبعط ثيكتط زض ؾبِٕٙساٖ ٔي ٌطزز

قيٜٛ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ، ثٝ احؿبؼ ٔٙبؾجي اظ فطزيت فضب ثطاي ذٛز زؾت ٔي يبثٙس، اظ احؿبؼ ايٕٙي ٚ آضأف ذبعط ثيكتطي ٘يع 

ايٗ ٌٛ٘ٝ ؾبِٕٙساٖ ٕٞچٙيٗ، ضفتبض ٞبي ػهجي ٚ تٟبرٕي وٕتطي اظ ذٛز ٘كبٖ زازٜ، ظٔيٙٝ ٞبي ٔٙبؾت . ثطذٛضزاض ٔي قٛ٘س

.  تطي ضا ثطاي ارتٕبػي تط قسٖ ٚ ايزبز ٕ٘ٛزٖ اضتجبط ثب ٕٞٙٛػبٖ ٚ ٕٞؿبالٖ ٔي يبثٙس

 

 ٔحطٔيت 3-1-7

ذٛزٌطزا٘ي، احؿبؼ فطزيت ٚ آٌبٞي ا٘تربة اؾت وٝ زض آٖ فطز، ٔحيظ )).  ثطاي ايزبز حؽ ذٛزٌطزا٘ي، ٘مف حيبتي زاضز

ٔحطٔيت، فطز ضا ٔزبظ ٔي . [12 ]((ذٛز ضا تحت وٙتطَ ٔي ٌيطز ٚ قبُٔ تٛا٘بيي اؾت ثطاي ايزبز ٔحطٔيت ثب ذٛاؾت فطزي

 [.11]ؾبظز تب ثٝ ٔيُ ذٛز زض فؼبِيت ٞبي ٌطٚٞي قطوت رٛيس 

 

 ارتٕبػي 3-1-8

.  فطاٞٓ ؾبظي فضبٞبيي ثطاي اقربل رٟت تٕبقب ٚ تؼبُٔ ثب زيٍطاٖ زض ٔحيظ، ثٝ ايزبز حؽ پيٛ٘س ثب ارتٕبع ٔٙزط ٔي قٛز

ارتٕبػي قسٖ زض چٙيٗ فضبٞبي غيط ضؾٕي، ٔي تٛا٘س اظ ضاٜ ايزبز أىب٘بت ٘كؿتٗ ٔغبثك ثب ٔكرهبت ٚيػٜ عطاحي ثطاي ))

تؿٟيالت ٚ أىب٘بت فجعيىي ٚ ضٚا٘ي زض ٔحيظ ثطاي [. 13] ((ؾبِٕٙساٖ ٚ ثٝ حساوخط ضؾب٘سٖ اضتجبعبت ثهطي تؿٟيُ ٌطزز

ارتٕبػي تط قسٖ ؾبِٕٙساٖ، ظٔيٙٝ ٞبي ثيكتطي ضا ثطاي پكتيجب٘ي ٚ تمٛيت ازضان ظيجبيي، اظ ٞط زٚ ثؼس ٔبزي ٚ ٔؼٙٛي ثطاي 

 ؾبِٕٙساٖ ٚ زض تؼبُٔ ثب ٕٞٙٛػبٖ ٚ ٕٞؿبالٖ فطاٞٓ ٔي ؾبظز 

ٍٞٙبْ عطاحي ٔؿىٗ ثطاي . ثٝ ٚيػٜ فطظ٘ساٖ، زٚؾتبٖ ٚ ثب ذٛيكبٚ٘ساٖ ؾبِٕٙس ضا تحت تبحيط لطاض ٔي زٞس: ظيجبيي قٙبؾي

قبيس ثٟتط ثبقس وٝ . ؾبِٕٙساٖ، زض ٚالغ عطاح ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ٘يع ثطاي ثبظزيس وٙٙسٌبٖ اظ ؾبِٕٙس، عطاحي ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي ٔي وٙس
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تطريح ٞبي ثبظزيس وٙٙسٌبٖ ٘يع ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌيطز، أب ثطآٚضزٜ ؾبذتٗ أىب٘بت ٚ تؿٟيالت ضفغ ٘يبظ ٞبي انّي ٚ چٙسٌب٘ٝ 

. ؾبِٕٙس زض ٔؿىٗ، ثبيس زض زضرٝ اَٚ إٞيت لطاض زازٜ قٛز

  

 آؾبيف 3-1-9

تغبثك .  زض ٚالغ، ايٗ اٍ٘بضٜ قبُٔ ازضان ؾبِٕٙس زض ٔٛضز أٙيت، پبويعٌي، ٘ظبفت ٚ زض زؾتطؼ ثٛزٖ فضبٞبي ػٕٛٔي ٔي قٛز

آؾبيف ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ . فضبي ػٕٛٔي ثب ٘يبظٞبي حؿي ٚ فيعيىي ؾبِٕٙساٖ، احؿبؼ آؾبيف آٖ ٞب ضا ثٝ ز٘جبَ ذٛاٞس زاقت

 [.11]ٟٔٓ تطيٗ ويفيت ٞبي ٔحيغي، ثطآيٙس تبحيطات قٕبضي اظ ػٕسٜ تطيٗ ٔكرهبت ٔحيغي اؾت 

 

وٙىبقي ثطاي ٔفْٟٛ تؼبٔالت ارتٕبػي  3-2

٘ظبْ ارتٕبػي قبُٔ ٔزٕٛػٝ اي اظ افطاز اؾت وٝ ٔؿتميٓ يب غيط ٔؿتميٓ، ثٝ ٔٙظٛض ذبل ثب ٞٓ ضاثغٝ ٔٙظٓ ارتٕبػي 

ٞط ٘ظبْ ارتٕبػي ثطاي ثمبي ذٛز ٘يبظٔٙس اضتجبعبت ا٘ؿب٘ي ثطاي آٔٛظـ ٞٙزبضٞب، تؼييٗ زليك ٘مف ٞب ٚ اػغبي . زاض٘س

ثٝ ػجبضت زيٍط ثطاي تساْٚ حيبت ظ٘سٌي . قرهيت ارتٕبػي ٞط فطز، ٔيعاٖ ٔؿئِٛيت ٞب، ربيٍبٜ ٔطزْ ٘ؿجت ثٝ ٞٓ اؾت

ارتٕبػي ثكط ٚ ضقس فطًٞٙ ارتٕبػبت ا٘ؿب٘ي، ٔب ٘بٌعيط اظ اضتجبعبت والٔي ٚ چٟطٜ ثٝ چٟطٜ ايٓ ٚ ايٗ اتفبلبت زض فضبٞبي 

ؾغح ٔغّٛة تؼبٔالت ارتٕبػي ثٝ ٚيػٌي ٞبي قرهي، . ؾبذتٝ قسٜ وبِجسي ضخ ٔي زٞٙس ٚ ٕ٘ٛز ػيٙي پيسا ٔي وٙٙس

تؼبٔالت ارتٕبػي ثٝ نٛضت غيط ضؾٕي ٚ پيف ثيٙي ٘كسٜ ا٘س،  [.14]تأحيطات ارتٕبػي، ٔحيظ فيعيىي ٚ فطًٞٙ ثؿتٍي زاضز

يؼٙي ثسٖٚ لطاض ٔاللبت لجّي زض فضبٞبي ػٕٛٔي نٛضت ٔي ٌيطز، ٕٞچٙيٗ فطنت ٔاللبت ثيٗ ٔطزْ ضا ٔيتٛاٖ ثب زض ٘ظط 

. ضبٞبي رٙجي ٚ پكتيجب٘ي ٔخُ فضبٞبي ذسٔبتي، تزبضي ٚ تفطيحي زٚض اظ فضبٞبي ػٕٛٔي افعايف زاز  فٌطفتٗ يه ؾطي

 [.15]عطاحبٖ ٔحيظ ٚ عطاحبٖ قٟطي، ٔحيظ ضا ثب ٞسف تأٔيٗ فطنت ٞبيي ثطاي ضٚاثظ ارتٕبػي عطاحي ٔي وٙٙس 

 

   ٘يبظٞبي ارتٕبػي ا٘ؿب3-3ٖ

ثطعطف وطزٖ ٘يبظٞبي ا٘ؿبٖ، ثٝ لسضي ثب إٞيت ػٙٛاٖ قسٜ وٝ پػٚٞكٍطاٖ زض ضقتٝ ٞبي ٔرتّف اظ رّٕٝ ػّْٛ ارتٕبػي 

اظ زيسٌبٜ ايٗ ٔحمك ؾّؿّٝ ٔطاتت ٘يبظٞبي ا٘ؿب٘ي ٔبظِٛ . ٞسف ٟ٘بيي زض تٛؾؼٝ ارتٕبػي ضا ضفغ ٘يبظٞبي ا٘ؿبٖ تؼطيف وطزٜ ا٘س

 ثط عجك [.16]٘يبظٞبي ارتٕبػي . 3٘يبظٞبي ضٚا٘ي . 2٘يبظٞبي ظيؿتي ٚ فيعيِٛٛغيىي . 1:  عيف عجمٝ ثٙسي وطز3ضا ٔي تٛاٖ ثٝ 

يىي اظ اؾبؾي تطيٗ ٘يبظٞب اؾت،  (٘يبظ ثٝ تكطيه ٔؿبػي رٕؼي زض حُ ٔؿبئُ، ٘يبظ ثٝ ٕٞسِي)ايٗ زيسٌبٜ، ٘يبظٞبي ارتٕبػي 

ثٙبثطايٗ ا٘ؿبٖ ٔٛرٛزي ارتٕبػي ثٛزٜ ٚ اضتجبط ٚ تؼبٔالت ارتٕبػي اظ . وٝ ٞط ا٘ؿب٘ي ثطاي ازأٝ حيبت ثٝ آٖ ٚاثؿتٝ اؾت

غبِجب ا٘ؿبٖ زض تؼبُٔ ثب زيٍطاٖ اؾت وٝ تٛا٘بيي ٞبي ذٛز ضا ٔي قٙبؾس، ثٝ ذّك ٔؼب٘ي ٔي پطزاظز ٚ . ٘يبظٞبي اؾبؾي اٚؾت

 اظ زيسٌبٜ وطيؿتٛفط اِىؿب٘سض، ضاثغٝ ٔتمبثُ ارتٕبػي ثطاي پبؾد ثٝ ٘يبظٞبي ا٘ؿبٖ ثٝ پيٛ٘س [.17]ٞٛيت ذٛز ضا ٔي ؾبظز 

ٕٞچٙيٗ ٚي ٔؼتمس اؾت فؼبِيت ٞبيي چٖٛ تؼبُٔ ثب زيٍطاٖ ٚ ٔكبٞسٜ . رٛيي ٚ احؿبؼ تؼّك ثٝ ٔىبٖ يه ضطٚضت اؾت

زض ػيٗ . فؼبِيت ٞبي ٔطزْ، ثٝ ٚرٛز آٚضزٖ ظٔيٙٝ ٞبي ارتٕبػي قسٖ ٚ ارتٕبع پصيطي ثٝ ضقس فطزي ا٘ؿبٖ وٕه ٔي وٙس

 [.18]حبَ تؼبُٔ ارتٕبػي، ٍ٘طـ افطاز ثب پيكيٙٝ ٞبي شٞٙي ٚ ٚيػٌي ٞبي ٔتفبٚت ضا ثٝ يىسيٍط ٘عزيه ٔي وٙس 

 

 ارتٕبػي تؼبٔالت ثط ٔؤحط   فبوتٛضٞبي3-4

 ٚ أٙيت ظيجبيي، ٚ رصاثيت ػبُٔ ؾٝ ارتٕبػي، ضفتبض ٚ تؼبٔالت افعايف زض ػٕٛٔي ثبظ فضبي وبِجسي ٞبي ٚيػٌي تأحيط

 ضا ػٕٛٔي حٛظٜ  ٔؿؼٛزي [.19]  اؾت زا٘ؿتٝ تأحيطٌصاض ارتٕبػي تؼبٔالت افعايف ثط ضا ٔطاتت ؾّؿّٝ ٚ زؾتطؾي ٚ آضأف

 اقربل قسٖ رٕغ ضا حٛظٜ ايٗ ٚيػٌي اٚ. پطزاظز ٔي زيٍطي ثب اضتجبط زض ذٛيف ثيبٖ ثٝ فطز آٖ زض وٝ زا٘س ٔي فضبيي

[. 20]ثبقس قٟطٚ٘ساٖ تٕبْ زؾتطؼ زض ثبيؿتي ارتٕبػي پسيسٜ ايٗ ِصا زا٘ؿتٝ، ػٕٛٔي ػالئك ٔٛضز زض ثحج ٚ ٌطزٞٓ ذهٛني

 ا٘ؿبٖ تكٛيك زض ٔؤحط ػٛأُ ؾبيط ٚ ٕ٘بٞب آة ٞب، پّٝ ٞب، يبزٔبٖ ضا ػٕٛٔي فضبٞبي وبِجسي ٞبي رٙجٝ اضتمبء زض تأحيطٌصاض ػٛأُ

 فؼبِيتٟبي ٚ ٔطزْ فضب، ٔؿتميٓ تزطثٝ ثيبٍ٘ط ٔحيظ ثب ٔؿتميٓ تٕبؼ ثط ٔجتٙي ا٘ؿبٖ ٘يبظ . زا٘س ٔي تؼبُٔ ٚ حضٛض ثٝ ٞب
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 ... ٚ ضلبثت أىبٖ رؿٕي، ٞبي فؼبِيت ٚضظـ، آٖ وٙبض زض ٚ تفطيح ثبظي، ظزٖ، لسْ ٌطزٕٞبيي، آقٙبيبٖ، ثب تؼبُٔ چٖٛ ارتٕبػي

 ٔؿتميٓ ٘مف ٔحيغي، ٚآٔٛظـ رسيس تزبضة وؿت ٞيزبٖ، ٚ پٛيبيي ، فضب اظ افطاز ٔغّٛة شٞٙي تهٛيط ايزبز زض وٝ ٔيجبقس

  [.21] زاضز

 

  فضبي ػٕٛٔي ثؿتط تؼبٔالت ارتٕبػي3-5

زض ايٗ تؼبٔالت ٔطزْ ضاثغٝ . يىي اظ ٟٔٓ تطيٗ اثؼبز فضبٞبي ػٕٛٔي ايزبز فطنت ٞبيي رٟت تؼبٔالت ارتٕبػي ٔي ثبقس

لٛي تطي ثب ٔحيظ ٚ ربٔؼٝ ذٛز ثطلطاض ٔي وٙٙس ٚ حؽ تؼّك ذبعط ٚ ٞٛيت رٕؼي زض آٖ ٞب تمٛيت ٔي قٛز ٚ ايٗ أط ثب 

زض فضبي ػٕٛٔي أىبٖ اضتجبط چٟطٜ ثٝ چٟطٜ، . قىُ ٌيطي قجىٝ ٞبي ارتٕبػي ٚ افعايف حؽ ٔكبضوت رٕؼي ٕٞطاٜ اؾت

اٍ٘يعٜ . ٌفت ٚ ٌٛ، ٔؼبقطت ٞبي زٚؾتب٘ٝ، ٌطزٕٞبيي ٔرتّف، قطوت زض فؼبِيت ٞبي ارتٕبػي ٚ حؽ تؼبٖٚ ايزبز ٔي قٛز

ثطاي ٌطزٕٞبيي ٔي تٛا٘س ٔرتّف ثبقس اظ ٌفت ٚ ٌٛي نٕيٕي زٚ ٘فطٜ ٌطفتٝ تب ٔميبؼ ثعضٌتط ػٕٛٔي قبُٔ ضؾْٛ ٞب، آييٗ 

 ٔطزْ ثطاي ايٗ ثٝ فضبٞبي ٍٕٞب٘ي ٔي آيٙس وٝ ٔطزْ زيٍط ضا تزطثٝ [.22]... ٞب، ٕ٘بيف ٞب، ركٗ ٞب، ضٚيساز ٞبي ٚضظقي ٚ 

 [.23]وٙٙس 

ٔحيظ فيعيىي تؼبُٔ چيعي اؾت وٝ رٛظف پي . تؼبُٔ ارتٕبػي ثيف اظ ٞط فؼبِيت زيٍطي ثٝ ٔحيظ حؿبؼ اؾت

اٚ ثٝ . فطٌبؼ ثٝ ػٙٛاٖ ثْٛ اظ آٖ يبز ٔي وٙس، اٚ ٔؼتمس اؾت اوخط ٔطزْ اظ تبحيط ٔحيظ فيعيىي زض ثطذٛضز ٞبي ذٛز ثي ذجط٘س

 .زٚ رٙجٝ اظ فضبي ٔؼٕبضي ٚ تبحيطقبٖ ثط تؼبُٔ ارتٕبػي افطاز حبضط زض فضب اقبضٜ ٔي وٙس

 رٙجٝ ايؿتبيي فضبي ٔؼٕبضي-

 [.24]رٙجٝ پٛيبيي فضبي ٔؼٕبضي -

اٍِٛي تؼبُٔ ارتٕبػي ٚ لبثّيت ٞبي فضبي ٔؼٕبضي ؾبذتٝ قسٜ ثٝ ايٗ ػّت ٟٔٓ ا٘س وٝ ٔيبٖ تؼبُٔ ارتٕبػي ٚ زِجؿتٍي 

 پيٛ٘س فضبي ٔؼٕبضي ٚ تؼبُٔ ارتٕبػي ٔؿتميٓ [.25]ٔطزْ ثٝ ٔحيظ ٞبي ارتٕبػي ٚ ؾبذتٝ قسٜ ضاثغٝ تٍٙبتًٙ ٚرٛز زاضز 

ثٙبثطايٗ ٔيعاٖ ضضبيت ا٘ؿبٖ اظ ٔحيظ ثٝ . ٘يؿت ٚ ٘حٜٛ ازضان ٚ ثبظٕ٘بيي قٙبذتي قرم اظ فضب ٞٓ حبئع إٞيت اؾت

 [.24]فطآيٙسٞبي ٔمبيؿٝ ارتٕبػي ٚ تفبٚت ٞبي فطٍٞٙي ٔطتجظ اؾت 

 

  وبضثطي ٚ فؼبِيت3-6

ٚلتي وبضي ثطاي ا٘زبْ زازٖ ٚرٛز زاقتٝ ثبقس، افطاز حضٛض ٚ ٔكبضوت . فؼبِيت ٞب اؾبؼ ؾبذتبض يه فضب ٔي ثبقٙس

٘ٛع فؼبِيت ٞب ٚ وبضثطي ٞبي ٔٛرٛز زضٖٚ فضب ٚ تٛاٖ آٟ٘ب زض رصة افطاز ٚ ٌطٜٚ ٞبي ٔرتّفي . فؼبِتطي زض فضب ذٛاٞٙس زاقت

وٝ ايٗ قبُٔ لبثّيت اؾتفبزٜ اظ لؿٕت ٞبي . وٝ ٚاضز فضب ٔي قٛ٘س، ػبُٔ پٛيبيي فضبٞبي ػٕٛٔي ٚ فؼبَ ثٛزٖ آٖ ٔي قٛ٘س

ٔرتّف فضب، فؼبِيت ٞبي قبز ٚ ؾطظ٘سٜ ٚ ٔٙحهط ثٝ فطز، لبثّيت اؾتفبزٜ ثطاي ركٗ ٞب ٚ ٔطاؾٓ ٔرتّف، أىبٖ ٚلٛع 

 .ضٚيسازٞبي ٔرتّف ارتٕبػي ٚ ٔكبضوت ٔطزْ زض فؼبِيت ٞبي ٔرتّف ٔي ثبقس

 

  ارتٕبع پصيطي3-7

يؼٙي زض فضبٞبي ػٕٛٔي أىبٖ حضٛض ٔتٙبؾت ٚ ػبزال٘ٝ ٔطزْ زض ضاؾتبي حضٛض زيٙبٔيه ٚ پٛيب فطاٞٓ قٛز ٚ فضب زض 

ايٗ أط ثب قىُ ٌيطي قجىٝ ٞبي ارتٕبػي ٚ افعايف حؽ ٔكبضوت، أىبٖ اضتجبط . ا٘غجبق ثب ٘يبظٞبي ػّٕىطزي ٚ ضفبٞي ثبقس

. ٞبي چٟطٜ ثٝ چٟطٜ، ٌفت ٚ ٌٛ، ٔؼبقطت ٞبي زٚؾتب٘ٝ، قطوت زض فؼبِيت ٞبي ارتٕبػي ٚ ايزبز حؽ تؼبٖٚ ٕٞطاٜ اؾت

 :ػٛأُ ظيط زض ارتٕبع پصيطي فضبٞبي ػٕٛٔي ٔٛحط ٞؿتٙس

 أىبٖ حضٛض آؾبٖ ثطاي قٟطٚ٘ساٖ چٝ ثٝ ِحبػ زؾتطؾي ٚ چٝ ثٝ ِحبػ قطايظ آؾبيف ظيؿت ٔحيغي- 

 أىبٖ حضٛض ٌطٜٚ ٞبي ٔرتّف ارتٕبػي اظ عطيك ايزبز أٙيت ثطاي ظ٘بٖ، وٛزوبٖ ٚ ؾبِٕٙساٖ-  
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ٚرٛز ػطنٝ ٞب ٚ تزٟيعات ٔٛضز ٘يبظ يه فضب ٚ ٞٓ چٙيٗ ٚرٛز فؼبِيت ٞبي ذٛزرٛـ يب ؾبظٔبٖ يبفتٝ ثطاي رصة ٚ - 

 [.26]ٍٟ٘ساقت قٟطٚ٘ساٖ 

 

  ضاثغٝ ٔحيظ وبِجسي ٚ تؼبٔالت ارتٕبػي 3-8

ثط عجك ايٗ  ٔغبِؼٝ زض ٔحيظ ا٘ؿبٖ . ٞيّجط ٚ ٞب٘ؿٗ ثٝ ثطضؾي ضاثغٝ ٔيبٖ فضبي وبِجسي ٚ تؼبٔالت رٕؼي پطزاذتٝ ا٘س

ؾبذت اظ يه عطف اٍِٛٞبي رٕؼي زض ٔحيظ ثطذٛضزاض اظ ٘ظبْ ٞبي فضبيي ٔي ثبقٙس ٚ اظ عطف زيٍط ٔحتٛاي فضبيي ٔحيظ 

ايٗ ٔغبِؼٝ ٔجتٙي ثط ضٚيىطز چيسٔبٖ فضبيي ٔي ثبقس ٚ ٘كبٖ ٔي زٞس ٔحيظ ا٘ؿبٖ ؾبذت، ثط . زاضاي اٍِٛٞبيي رٕؼي اؾت

تحميمبت حٛظٜ ضٚا٘كٙبؾي ٔحيظ ٘يع ٘كبٖ ٔي . اؾبؼ ويفيبت فضبيي اـ ٘مف ٟٕٔي زض قيٜٛ ظ٘سٌي وبضثطاٖ ايفب ٔي ٕ٘بيس

زض ٚالغ ٔي تٛاٖ اظ عطيك . زٞس وٝ ؾبظٔب٘سٞي ٔٙبؾت ٔي تٛا٘س ثط ايزبز ذّٛت ٔغّٛة ٘يع تبحيطي ٔؿتميٓ زاقتٝ ثبقس

ؾبظٔب٘سٞي ٔٙبؾت فضبٞب ٚ چيسٔبٖ ثٝ ؾغح ٔٙبؾجي اظ اضتجبعبت رٕؼي ٚ ذّٛت ٔغّٛة ٔتٙبؾت ثب فؼبِيت ٞبي فضبٞبي 

 [.27]ٔٛضز ٘ظط زؾت يبفت 
 

 وطزٖ فؼبِيت ٚ ٔب٘سٖ ٚ  (ٔىج) تٛلف ثطاي فضب ثطويفيت ٔٛحط  ػٛا3-9ُٔ

 ويفيت يه ذٛز ربي زض ايٗ ثبقٙس، رصاة وطزٖ ٌٚفتٍٛ قٙيسٖ زيسٖ، ٘كؿتٗ، ايؿتبزٖ، ضفتٗ، ضاٜ ثطاي فضبٞب اٌط

ٚ  ارتٕبػي ٞبي فؼبِيت وطزٖ، تفطيح وطزٖ، ٚضظـ وطزٖ، ثبظي ٞب، فؼبِيت زيٍط اظ ٚؾيؼي عيف ثطاي زضػيٗ حبَ أب اؾت؛

 فؼبِيت ي ٕٞٝ ثطاي ٞب ويفيت ثؿيبضي وٝ اؾت زِيُ ثسيٗ أط ايٗ اظ ثركي .وٙس ٔي ٌٚؿتطـ فطاٞٓ ضقس ثؿتط ايٟٙب، ٔب٘ٙس

 ثؿيبضي عجيؼي ي ٚتٛؾؼٝ ثؿظ ي ٘تيزٝ تط ٚؾيغ ٚ تط پيچيسٜ ارتٕبػي ٞبي وٝ فؼبِيت زِيُ ايٗ ثٝ زيٍط ٚثركي ا٘س الظْ ٞب

 [.28] .اند کوچک رویدادهای ی یافته نمو بزرگضٚيسازٞبي  ؛ ٞؿتٙس ضٚظا٘ٝ وٛچه ٞبي فؼبِيت اظ

 

ارتٕبػي  اضتجبعبت ٚ  تؼبٔالت3-10

 ذٛز تهٛيط ٚرٟي، چٙس اي آيٙٝ ٕٞچٖٛ قٛ٘س؛ ذبضد ذٛز ٔساض اظ وٝ اؾت الظْ قٛز، ثطلطاض ٌفتٍٛ ٘فط زٚ ثيٗ وٝ آٖ ثطاي

 ثٙبثطايٗ...آٌبٞٙس زيٍطي ٚ ذٛز ٔيبٖ تفبٚت ثٝ وٝ آٖ ػيٗ زض ...وٙٙس ػٛو يىسيٍط ثب ضا ذٛز ربي ...ثبظتبثب٘ٙس ضا ٚ زيٍطي

 چٟطٜ ثٝ چٟطٜ ٔتمبثُ وٙف زض ضا ا٘ؿبٖ وٝ ضٚظا٘ٝ ظ٘سٌي ػبزي  وبضٞبي.ٌفتٍٛؾت ثّىٝ ٘يؿت، ٌٛيي ته تفىط ا٘ؿب٘ي، تىٛيٗ

 ضٚاثظ حيغٝ زض زٞٙس ٔي تكىيُ ضا اٚ ارتٕبػي ٞبي فؼبِيت لؿٕت اػظٓ وٙٙس، ٔي زضٌيط زيٍطاٖ ثب زائٕي ثيف ٚ وٓ ٚ

 تؼبُٔ زض غبِجب ٚ .آظٔبيس ٔي فطزٞب ايٗ ٔيبٖ ضٚاثظ ي ؾيغطٜ ثّىٝ زض فطزٞبيي، ٔمبثُ زض تٟٙب ٘ٝ ضا ذٛز فطز، وٝ اؾت ارتٕبػي

 چٖٛ ٞبيي  فؼبِيت[.17]ؾبظز  ٔي ضا ذٛز ٞٛيت ٚ پطزاظز ٔؼب٘ي ٔي ذّك ثٝ قٙبؾس، ٔي ضا ذٛز ٞبي تٛا٘بيي وٝ اؾت زيٍطاٖ ثب

 فطزي ضقس ثٝ پصيطي، ارتٕبع ٚ قسٖ ارتٕبػي ٞبي آٚضزٖ ظٔيٙٝ ٚرٛز ثٝ ثب ٔطزْ، ٞبي فؼبِيت ي ٔكبٞسٜ ٚ زيٍطاٖ ثب تؼبُٔ

 ٚ ضؾب٘س ٔي وٙٙسٜ اضضبء تؼبزِي ثٝ ظيؿتٍبٞف ثب ا٘ؿبٖ ضا وٝ ٞبؾت ٚاوٙف ٚ ٞب وٙف تجبزَ، اضتجبط،.وٙس ٔي وٕه ا٘ؿبٖ

 [.29]ٔي يبثس ٔؼٙٛي ٚ ٔبزي ٚ ضٚا٘ي ٚ فيعيىي اضتجبط زض ٔحيظ ثب ضا ذٛيف تٛاظٖ آزٔي

 

ؾبِٕٙساٖ  ذب٘ٝ زض ارتٕبػي ضفتبضٞبي ٚ رٕؼي  حيبت3-11

 ضٚاثظ ثطاي رٕؼي ظ٘سٌي فضبي ٚ ٞب ذب٘ٝ ذهٛني ٚ ذب٘ٛازٌي ظ٘سٌي فضبي قبُٔ ظ٘سٌي ٞبي ػطنٝ ٚ فضب ٌؿتطٜ

 ٚ ٔؼبقطت ثٝ افطاز ٔيّي ثي ٌطيعي، ارتٕبع ضا ارتٕبػي ٔكبضوت ٔمبثُ ٘مغٝ آِتٕٗ .اؾت ثعضي ٚ وٛچه ٔميبؼ زض ارتٕبػي

 پط ظ٘سٌي اظ ٘بقي ضا ػٛاضو ايٗ ٚ زا٘ؿتٝ رٕؼي ٞبي ػطنٝ ثٝ تفبٚتي ثي ٚ ضفتبضي ٞبي ٘بٞٙزبضي ارتٕبػي، ٞبي ٕٞيبضي

 [.30] کند می قلمداد سى دیگر از مناسب جمعی، مکانهاي و فضاها فقدان و سرعت

 ٚ آؾبيف ٔحبفؼ، .يكٛز ْ ثٙسي تمؿيٓ ِصت ٚ آؾبيف ٔحبفؼ، ٔمِٛٝ ؾٝ زض ضا رٕؼي ٚ ػٕٛٔي فضبٞبي ويفي ٘يبظٞبي

 ظزٖ، لسْ قبُٔ آؾبيف. اؾت رٛي ٘بٔؿبػس قطايظ ٚ حطايٓ ايٕٙي، آٔس، ٚ ضفت قبُٔ ٔحبفظت .يىٙس ْ ثٙسي تمؿيٓ ِصت
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  ٘ؿيٓ، آفتبة، ثبز، آة، عجيؼت ثهطي، ويفيبت ثط ٔكتُٕ ٘يع ِصت .اؾت فؼبِيت ٚ ثبظي قٙٛز، ٚ ٌفت زيسٖ، ٘كؿتٗ، ٔىج،

 [.31] ٔيكٛز زضن آؾبيكب٘ؿبٖ پٙزٍب٘ٝ حٛاؼ تٛؾظ وٝ ٌيبٞبٖ
 

ٝ ٌيطي - 4 ٘تيز
 ٚ قٟطي ٞبي فضب ثٝ ضٚحي ٚ رؿٕي زاليُ ثٝ ؾبِٕٙساٖثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِت ػٙٛاٖ قسٜ ٔي تٛاٖ ايٗ ٌٛ٘ٝ ػٙٛاٖ وطز وٝ 

 قٟط ٞبي ذيبثبٖ اظ تب وٙٙس وٕه ؾبِرٛضزٜ ٔطزْ ثٝ قٟطؾبظي ثبيس ٞبي عطح ٚ ٘يبظٔٙس٘س ثؿيبض ارتٕبػي تؼبٔالت ٚ تحطن

 ٚ ٔتؼسز ٔاللبتٟبي أىبٖ زؾتطؾي لبثّيت ٔؼٙي ثٝ ػٕٛٔي، فضبي يه رٕؼي حيبت. ثجط٘س ِصت ٚ وٙٙس اؾتفبزٜ ثطاحتي

 ٚ ٔىبٖ ثٝ تؼّك حؽ تمٛيت افطاز، شٞٗ زض فضب اظ رٕؼي ذبعطٜ ٌيطي قىُ زٚؾتبٖ، ثب زيساض ٔرتّف، ٚ ٔتٙٛع فؼبِيتٟبي

 ويفيت .اؾت اٚلبت ٌصضاٖ ٚ ٔىبٖ آٖ زض ٔب٘سٖ ثيكتط اٍ٘يعٜ ٚ ٔىبٖ زض آؾبيف ٚ أٙيت احؿبؼ ٔىبٖ، آٖ قسٖ زاض ٞٛيت

 ايزبز ٚ ؾبِٕٙساٖ حضٛض ثبػج تٛا٘س ٔي ٔحيظ ظيجبيي ٚ تؿٟيالت ٚ أىب٘بت ٚرٛز ؾبِٕٙساٖ، ذب٘ٝ زض ػٕٛٔي فضبي فيعيىي

 اظ يىي ، تٙٛع فضبٞب ٚ تٙٛع پٛقف ٌيبٞيآة ٔٙظط اظ اؾتفبزٜ ،اؾتطاحت ثطاي ٞبيي ٔىبٖ وطزٖ فطاٞٓ .قٛز رٕؼي حيبت

 ٘يع ؾطظ٘سٌي ٚ تّغيف ثبػج ايٙىٝ ضٕٗ ٕ٘بيس ٔي وٕه ٔىبٖ ثٝ تؼّك تمٛيت ثٝ وٝ اؾت ٔؼٕبضي فضبي ٞبي ؾٛزٔٙسي

.  ٔيكٛز

 

ٔطارغ 
، عطاحي ٔؼٕبضي ٔٙبؾت ثطاي ؾبِٕٙساٖ، ٘كطيٝ ػّٕي ٚ پػٚٞف ٔؼٕبضيي ٚ قٟطؾبظي 1382ضفيغ ظازٜ  ٟٔٙسؼ ٘سا، پبييع ٚ ظٔؿتبٖ  [1]

 .112:، ل37ؾبَ ؾيعزٞٓ، قٕبضٜ 

، اضائٝ اٍ٘بضٜ ٞبي ٔحيغي ٔؤحط (1389ثٟبض )پٛضرؼفط ٔحٕسضضب، تمٛايي ػّي اوجط، ثٕب٘يبٖ ٔحٕسضضب، نبزلي ػّي ضضب، احٕسي فطيبَ،  [2]

ثط قىُ ٌيطي فضبٞبي ػٕٛٔي ٔكٛق ؾبِٕٙسي ٔٛفك ثب تبويس ثط تطريحبت ؾبِٕٙساٖ قٟط قيطاظ، ٔزّٝ ؾبِٕٙسي ايطاٖ، ؾبَ پٙزٓ، 

. قٕبضٜ پب٘عزٞٓ

]3[  Yazdanpanah L. )2007( [The study of obstacles of social participation among citizenship in Tehran city 

(Persian)]. Journal of Social Welfare; 26(7): 106-128. 

]4[ Szekais B. )1985( Feb Adult day centers: Generiatrict day health services in the community. Journal of 

Family Practice; 20(2): 157-161. 

]5[ Dell Bune M, Ourciuoli Deleo D.) 1998( Quality of life and langerity (A study of centenarians). Age and 

Ageing; 27(2): 207-217. 

، قبذم ٞبي ٔٙبؾت ؾبظي فضبٞبي قٟطي زٚؾت زاض ؾبِٕٙساٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚيىطز (1388)ضبثغيبٖ اِٟبْ، تمٛايي ػّي اوجط، [6]

 .60-71ٔؿىٗ ٚ ٔحيظ ضٚؾتب قٟطؾبظي،  . ٔكبضوتي

ٔحّٝ  ؾبوٙبٖ ٔيبٖ زض ارتٕبػي تؼبٔالت اضتمبء ثط ٔؤحط ػٛأُ ، ثطضؾي(1393)تبثؿتبٖ  ٚ ثٟبض لٙجطاٖ ػجساِحٕيس، رؼفطي ٔطضيٝ [7]

 .7 قٕبضٜ ايطاٖ، قٟطؾبظي ٚ ٔؼٕبضي ػّٕي ا٘زٕٗ پػٚٞكي – ػّٕي ، ٘كطيٝ(تٟطاٖ – زضوٝ ٔحّٝ :ٔٛضزي ٕ٘ٛ٘ٝ) ٔؿىٛ٘ي

ٔغبِؼٝ )تبحيط فضبٞبي ثبظ ٔزتٕغ ٞبي ٔؿىٛ٘ي ثط افعايف تؼبٔالت ارتٕبػي ؾبوٙيٗ،  (1392)يعزا٘ي ؾٕيطا، تيٕٛضي ؾيبٚـ، پبييع  [8]

 . ، ٞٛيت قٟط، قٕبضٜ پب٘عزٞٓ، ؾبَ ٞفتٓ(ؾٝ ٔزتٕغ ٔؿىٛ٘ي زض انفٟبٖ: ٔٛضزي

تبّٔي ثط ػٛأُ ٔٛحط زض قىُ ٌيطي تؼبٔالت ارتٕبػي زض ٔحيظ ، (1390)ٔؼطفي ؾؼبز، ايٛة ٔطاز ذب٘ي، عبٞطي ؾطٔس فبئعٜ، اؾفٙس  [9]

. ٕٞبيف ّٔي ؾبظٜ، ضاٜ، ٔؼٕبضي زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس چبِٛؼ، (ٍ٘طقي اظ رٙؽ ضٚا٘كٙبؾي ٔحيظ)ٞبي ٔؿىٛ٘ي 

، ثطضؾي تبحيط فضبٞبي ػٕٛٔي ثط چٍٍٛ٘ي ٌصضا٘سٖ اٚلبت فطاغت ٚ افعايف 1393ٔحٕس ظازٜ ؾمغي قبزي، ؾتبضظازٜ زاضيٛـ،  [10]

. تؼبٔالت ارتٕبػي، اِٚيٗ وٙفطا٘ؽ ّٔي تٛؾؼٝ پبيساض زض ػّْٛ رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي، ٔؼٕبضي ٚ قٟطؾبظي
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، قٙبذت ٔكرهبت ٔحيغي ٔتٙبؾت ؾبِٕٙساٖ، ٘كطيٝ ػّٕي پػٚٞكي ٔؼٕبضي ٚ (1379پبييع ٚ ظٔؿتبٖ )فطيجطظ . ثٟطٚظفط [11]

. 89-82قٟطؾبظي، ؾبَ زٞٓ، قٕبضٜ ؾي ٚ يىٓ، 

]12[  Tate JW : , 1980, The Need for Personal Space in Institutions for the Elderly journal of Gerontological 

Nursing, P. 439. 

]13[  Sommer R : 1970, Small Group Ecology in Institutions for the Elderly, In L. A. Pastalan D. H. Carson 

(eds.) Spatial Behavior of older People, Univ of Michigan. 

]14[ Gifford R. (1997) environmentL Psychology, Allyn and bacon, Boston. 

]15[ skjaeveland, O and garling t. (1997) effects of interactional space on neighbouring, journal of 

Environmental Psychology, 17, 181-199. 

ا٘تكبضات ربٔؼٝ پػٚٞبٖ : تٟطاٖ(. ٔزٕٛػٝ ٔمبالت ٚ ٘ظطٞب)، ربٔؼٝ قٙبؾي ٔؿبئُ ارتٕبػي ايطاٖ (1381. )ؾيفي اِٟي، ؾيف اهلل [16]

. ؾيٙب

 .ا٘تكبضات ٟٔتبة: تٟطاٖ(. ٟٔطزاز فيطٚظثرت، ٔتطرٓ. )ضٚا٘كٙبؾي تؼبٔالت ارتٕبػي: ، اضتجبعبت ٔيبٖ فطزي(1379. )تي ٚٚز، رِٛيب [17]

ٔطوع ٔغبِؼبتي ٚ تحميمبتي قٟطؾبظي ٚ : تٟطاٖ(. ضضب وطثاليي ٘ٛضي، ٔتطرٓ)قٟطٞب، : ، ظثبٖ اٍِٛ (1387. )اِىؿب٘سض، وطيؿتٛفط [18]

. ٔؼٕبضي

- ارتٕبػي، ضفتبض ٚ تؼبٔالت افعايف زض ػٕٛٔي ثبظ فضبي وبِجسي ٞبي ٚيػٌي تأحيط اؾبؼ ثط ٔحّٝ عطاحي .( 1391 ) ٔحٕس تطاثي،[  19]

 .قٟطؾبظي ٚ ٔؼٕبضي ٟٔٙسؾي زا٘كىسٜ ضربيي، قٟيس زثيط تطثيت زا٘كٍبٜ اضقس، وبضقٙبؾي پبيب٘ٙبٔٝ

. 26 قٕبضٜ ؾْٛ، ؾبَ ٞب، قٟطزاضي ٘كطيٝ ارتٕبػي، تؼبُٔ ربيٍبٜ ،( 1387 ) ويٛٔطث ٔؿؼٛزي،[ 20]

]21[  Whyte W (1980). Social Life of Small Urban Space, Conservation Foundation. 

 .قطوت پطزاظـ ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي قٟطي: فضبٞبي ػٕٛٔي ٚ ذهٛني قٟط، تطرٕٝ فطقبز ٘ٛضيبٖ، تٟطاٖ. (1387)ٔس٘ي پٛض، ػّي   [22]

. زا٘كٍبٜ ػّٓ ٚ نٙؼت: ، ٔحيظ ٞبي پبؾد زٜ، تطرٕٝ ٔهغفي ثٟعازفط، تٟطاٖ(1382)ثٙتّي، اي يٗ ٚ زيٍطاٖ   [23]

: ، ضٚا٘كٙبؾي تؼبُٔ ارتٕبػي، ضفتبض ٔيبٖ فطزي، تطرٕٝ ٟٔطزاز فيطٚظثرت ٚ ذكبيبض ثيٍي، تٟطاٖ(1379)فطٌبؼ، رٛظف پي،  [24]

.  ا٘تكبضات ٟٔس

 ٘ظطيٝ ٔؼٕبضي ، ٘مف ػّْٛ ضفتبضي زض عطاحي ٔحيغي ،ٔٛؾؿٝ ا٘تكبضات ٚ چبح زا٘كٍبٜ تٟطاٖ ،چبح ، آفطيٙف(1381 )ً٘ ، ربٖ،َ [25]

 .اَٚ ثٟبض 

 .ا٘تكبضات ّٞٝ: ، عطاحي قٟطي ٚ ؾطٔبيٝ ارتٕبػي زض فضبٞبي قٟطي، تٟطاٖ(1388)پٛضرؼفط ٔحٕسضضب، ٔحٕٛزي ٘ػاز ٞبزي،   [26]

، تحّيُ ارتٕبع پصيطي ٔحيظ وبِجسي ٔتبحط اظ ازضان عجيؼت زض ٔحيظ (1390)زا٘كٍط ٔمسْ، ي، ثحطيٙي، ح، ٚ ػيٙي فط، ع،   [27 ]

. 25- 36، 45، (ٔؼٕبضي ٚ قٟطؾبظي)٘كطيٝ ٞبي ظيجب . ٕ٘ٛ٘ٝ ٔؿىٛ٘ي قٟط ٕٞساٖ: ا٘ؿبٖ ؾبذت، ٔغبِؼٝ ٔٛضزي

  .زا٘كٍبٞي رٟبز ؛ تٟطاٖ ؛ قهتي قيٕب تطرٕٝ ؛ ٞب ؾبذتٕبٖ ٔيبٖ فضبي زض ظ٘سٌي ،(1387)ٌُ، يبٖ،  [28]

. 1374، 122 قٕبضٜ ا٘مالة، ٚ ٔؿىٗ ٔزّٝ .قٟطي ٔٙغط تٛؾؼٝ زض ٔؿىٛ٘ي ثبظ فضبي عطاحي .ْ ذّؼتجطي، [29]

 .200 ل ثٟكتي، قٟيس زا٘كٍبٜ ا٘تكبضات تٟطاٖ، ٕ٘بظيبٖ، ػّي :ٔتطرٓ .ارتٕبػي ضفتبض ٚ ٔحيظ، (1382 )ايطٚيٗ، آِتٕٗ،[ 30]

 قٟيس زا٘كٍبٜ ا٘تكبضات تٟطاٖ، پٛض، ؾٟيّي نبزق ٚ غفبضي ػّي :تطرٕٝ .رٕؼي ظ٘سٌي ٚ ػٕٛٔي فضبٞبي، (1389)ٌُ، يبٖ،  [31 ]

 .ثٟكتي


