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 چکیدٌ

هٌظشؿْشی ثیـتشیي استجبى سا ثب هشدم ٍ هحیي صًذگی ثشلشاسهی ػبصد  یؿْشهحیٌی اػت ثب گًَبگًَی ثؼیبس، فوبی ؿْش

ذى ثِ تدشثیبت صیجبؿٌبػبًِ ؿْشًٍذاى، خلَكب دس استمبی تلَیشرٌّی تَاًذ ثِ ػٌَاى اثضاسی هَثش دس ٍػؼت ثخـی هی

ثشای ػبوٌبى ؿْش آػبیؾ سا ثِ  آًچِ ثِ ؿْش َّیت هی ثخـذ ٍ ثذیْی اػتخبهؼِ اص خَیؾ ًمؾ ثؼضایی داؿتِ ثبؿذ. 

دس صهیٌِ  .هی ثبؿذ صیجبیی هٌظشؿْشیتشافیه دس فوبی ؿْشی ًوی ثبؿذ، ثلىِ  ّوشاُ هی آٍسد، اًجَُ ػبختوبى ّب ٍ

صیجبػبصی ؿْشی هی تَاى گفت سًگ هْن تشیي ًمؾ سا دسالگَی سفتبسی اًؼبى ؿْشًـیي داؿتِ ٍػٌلش اختوبػی ٍ 

ػلی  تَاًوٌذی اػت وِ افضٍى ثش سػبلت ٍ ٍظیفِ پیبم سػبًی ٍ اًتمبل هفبّین، خزاثیت ثلشی ؿْش ساًیض ثِ دًجبل داسد.

ی ٍ ػلیمِ ای ٍ تبثیشات فوبیی آى ثشػبوٌبى ؿْش هـْذ ثِ كَست تلبدف سغن اّویت ؿبیبى ػٌلش سًگ اكَال ایي همَلِ

ثشاػبع یه ػیؼتن سًگی ثبثشسػی ٍ ؿٌبػبیی تبثیشات سًگ  د ٍ ووتش هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػتثِ وبس گشفتِ هی ؿَ

افضایؾ حغ  ػبصهبى یبفتِ ٍّوچٌیي ثبثشًبهِ سیضی اكَلی ٍػولی دس ػبختبس ؿْش هی تَاى دسایدبد توشوض رٌّی ٍ

 آساهؾ دس هحیي یب ثِ ػجبستی آسام ػبصی ثلشی هَثش ػول ًوَد. 

ثشسػی آى  ّذف اكلی هی ثبؿذ ٍی ؿْشی فوب صیجبػبصیش سًگ ثش یبثتثشسػی ٍ اسصیبثی هیضاى ثِ هٌظَس پظٍّؾ حبهش 

فوبیی  افضایؾ دسن دس خْت هحَسّبی ؿبخق ؿْشی  ٍ ایدبد خبًشُ ی رٌّی هٌبػت صیجبػبصیاستمب سًگ ثش 

 .حغ آساهؾ دس فوبی ؿْشی اػت حوَس دس فوب ٍ دس ًتیدِ ی استمبء ؿْشًٍذاى اص

 صی، سًگ، تشویت سًگ، سًگ دس ؿْشصیجبػب ياشگبن کلیدی:
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 مقدمٍ -1

حمیمتی صیجبیی یىی اص هْن تشیي ًیبصّبی ثـشی اػت ٍ اص هْن تشیي هَلفِ ّبی ویفی تـىیل دٌّذُ فوبّبی ؿْشی؛ 

ؼشیف ًبپزیش اػت ٍ گؼتشُ آى ػبلن ًجیؼت ٍ اهَس هحؼَع تب هبٍسای آى ٍ اهَس هؼٌَی سا فشا هی گیشد. اهشٍصُ لبثل ادسان اهب ت

ثشخی اص ایي ؿْشّب تَاًؼتِ اًذ  تَػؼِ سٍص افضٍى آى ّب، ؿبّذ ایدبد والى ؿْشّبیی ّؼتین وِ گؼتشؽ ؿْشّب ٍ سؿذ ٍ ثب

ؿْش ٍ هحالت آى ؿىل گیشد. حبل آًىِ  اص  َیشی گَیب دسرّي آى ّبؿْشًٍذاى خَد ایدبدوٌٌذ وِ تل آًچٌبى ساثٌِ ای ثب

آؿٌب ثشای ؿْشًٍذاى ّؼتین ثِ كَستی وِ ًویتَاًین ؿبّذ ثشلشاسی  ًب ؿبّذ ًَاحی گٌگ ٍ هحالت دسثشخی دیگش اصؿْشّب ٍ یب

ِ هی ؿَد، سًگ ٍ پبلت سًگی استجبى هٌبػجی ثب فوب ثبؿین. یىی اص هْن تشیي ػٌبكشی وِ ثِ ًذست ثِ كَستی آؿىبس ثذاى تَخ

اػت وِ تـىیل دٌّذُ ی ادسان ثلشی دس اًؼبى ّب هی ثبؿٌذ سًگ، اص ٍیظگی ّبی هٌحلش ثِ فشدی اػت وِ دس ًحَُ ی 

هی ثبؿذ ٍ آًچِ دس ثبة ًشاحی هٌشح اػت وِ هی تَاى ثب تبثیشپزیشی اص ًجیؼت دس ثِ  ادسان فشد اص فوبی ؿْش تبثیش گزاس

ثِ فوبی ؿْشی سًگ ٍ ثَیی خبف ثخـیذ ٍ وبسثشاى ٍ هشاخؼبى ایي فوبّب سا خْت ثْشُ هٌذی ثیـتش وبسگیشی سًگ ٍ ًَس 

تشغیت ًوَد ٍ فوبیی هٌلَة سا وِ ثشگشفتِ اص ًجیؼت دسًٍی ایـبى ٍ دس ػیي حبل هٌبثك ثب هؼیبسّب ٍ هَاثي ػلوی ٍ ثشپبیِ 

یي اهش ثِ اًذاصُ ای اػت وِ دس فشٌّگ ّب ٍ خْبى ثیٌی هٌبلؼبت سٍاًـٌبختی ٍ خبهؼِ ؿٌبختی اػت ًشاحی ًوَد. اّویت ا

ّبی هختلف ثشای آى تؼبسیف ٍ اكَل خبكی سا ثیبى وشدُ اًذ. اهب اهشٍصُ ؿبّذ آى ّؼتین وِ ؿْشّب ثذٍى تَخِ ثِ اسصؽ ّب ٍ 

ی اكَل صیجبیی فشٌّگ ّب ٍ تٌْب ثشاػبع اكَل خْبًی ؿذى، وبسایی ٍ ثبصدّی ؿىل هی گیشًذ ایي اهش تالؽ دسخْت ؿٌبػبی

ؿٌبػبیی سا هتٌبػت ثب فشٌّگ ٍ خْبى ثیٌی ّش هٌٌمِ، ثِ هٌظَس دػتیبثی ثِ ؿْشی صیجب هشٍسی هی ًوبیذ. دس ایي هیبى ًمؾ 

ؿْشػبصاى دس ؿٌبػبیی ایي اكَل ٍ ثِ وبسگیشی آى ّب اًىبسًبپزیش اػت. وِ یىی اص هْن تشیي اكَل استمبی ویفیت فوبّبی 

 دل هـغَلی ًشاحبى ؿبخق ّبی صیجبیی ؿٌبػبیی فوبّبی ؿْشی اػت. ؿْشی ٍ یىی اص هْن تشیي

 

 ريش تحقیق -2

ثبصدیذ اص  ؿیَُ ٍسٍؽ تحمیك دساخشای ایي پشٍطُ ثِ لحبٍ ادساوی ثَدى هَهَع تحمیك سٍؽ ّبی هـبّذُ، پشػـٌبهِ ٍ

 هحذٍدُ ثِ سٍؽ ؿذ ٍتحلیل ػبیت هی ثبؿذ. ثشّویي اػبع ثشخی اص تحلیل ّب ًٍتبیح ثذػت آهذُ اص ًشیك هـبّذُ هی ثب

swot ٍهجبًی ًظشی ثلَست وتبثخبًِ ای خوغ آٍسی ؿذُ اػت. .كَست گشفتِ اػت 

 

 بیبن مسئلٍ :-3

اختوبػی -اص آًدبیی وِ سًگ ّب داساسی ٍصى ادساوی ّؼتٌذ اًتخبة آًْب ًیض دس ّش هىبى ثبیذ ثب تَخِ ثِ خٌجِ ّبی فشٌّگی

 ی ٍ فیضیىی افشاد سفتبس ّب ٍ احؼبػبتـبى ثش دسن فوبیی آًْب تبثیش هی گزاسد . كَست پزیشد صیشا ػالٍُ ثش تبثیش سٍاً
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 فرضیٍ َبی تحقیق -سًال تحقیق -4

 دس فوبی ؿْشی ؿذ؟ؿفتگی ثلشی آهبًغ  هیتَاى اص پبلت ّبی سًگیهٌبػت ثب اػتفبدُ  آیب

 ثبؿذ؟ ساهؾ ثِ ؿْشًٍذاى تبثیش گزاسآحغ  ءتَاًذ ثش حوَس پزیشی ٍ المب سًگ هی آیب

 ؟سًگ آهیضی هحَس ّبی ؿبخق ؿْشی هی تَاًذ دس ػشصًذگی ٍ پَیبیی فوبی ؿْشی تبثیش گزاس ثبؿذآیب 

 

 مببوی وظری-5

 تعریف فضبَبی ضُری:-5-1

اگش ثخَاّین هفَْم فوبی ؿْشی سا ثذٍى تحویل هؼیبسّبی صیجبیی ؿٌبختی سٍؿي وٌین ًبگضیشین ولیِ ًوَدّبی فوبی 

ؿْش ّب ٍ ػبیش هىبى ّب، فوبی ؿْشی تلمی وٌین. ایي فوبّب اص لحبٍ ٌّذػی ثب ًوبدّبی گًَبگَى ثیي ػبختوبى ّب سا دس 

هحلَس هی ؿَد. فمي آؿىبسی ٍ ٍیظگی ّبی ٌّذػی ٍ ویفیت ّبی صیجبیی ؿٌبختی آى اػت وِ ثِ هب اخبصُ هی دّذ آگبّبًِ 

ی ػیٌی ٍ لبثل ادسان اػت. اًالػبت اسػبلی اص فوب فوبی ؿْشی پذیذُ ا [1]فوبی ثبص ثیشًٍی سا فوبی ؿْشی للوذاد وٌین. 

ادساوی دس  –اص ًشفی ویفیت ّن ثش هـخلِ ّبی اؿیب ٍ ّن ثِ فشآیٌذّبی تدشثی  [2]تَػي ولیِ حَاع دسن هی ؿًَذ

هـبّذُ گش ٍاثؼتِ اػت. یؼٌی ویفیت، هحلَل هـتشن هـخلِ ّبی لبثل سٍیت اػت وِ ثب فشآیٌذّبی سٍاًـٌبختی هشثًَِ 

 [3]ـبّذُ گش تؼبهل داسًذ دس ه

 

 تعریف زیببیی:-5-2

صیجب اص هلذس صیجیذى داسای هؼبًی ّوچَى: صیٌذُ، ؿبیؼتِ، ًیىَ، خَؽ ًوب ٍ آساػتِ اػت. صیجبیی یؼٌی حبلتی اص ًظن ٍ 

لزت ٍ ّوبٌّگی وِ ّوشاُ ػظوت ٍ پبوی، دس ؿیئی ٍخَد داسد ٍ ػمل ٍ تخیل ٍ توبیالت ػبلی ًؼبى سا ثِ تحؼیي ٍا داسد ٍ 

 .اًجؼبى پذیذ آٍسد ٍ آى اهشی ًؼجی اػت

 :هی ؿَد وِ داسای ػِ ٍیظگی ثبؿٌذصیجبیی ثِ آثبسی دادُ 

 تَاصى داؿتِ ثبؿٌذ .1

 فىش ٍ اًذیـِ ای سا ثیبى وٌٌذ .2

  [4]حبلت ٍ ویفیتی سا هٌتمل ًوبیٌذ. .3

ذا هی ًوبیذ هی تَاًذ ّش احؼبع هٌجَع، ٌّگبهی وِ ؿذت ٍ ًٌیي هؼیٌی دس ٍخذاى پی» ٍ ًیض گفتِ ؿذُ اػت وِ 

 [4]« كفت ٍ سًگ صیجبیی ثِ خَد ثگیشد

 هدوَػِ آساء هختلف دس ثبة صیجبیی سا هی تَاى ثِ ًَس ولی ثِ ػِ گشٍُ ػوذُ تمؼین وشد:
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  .گشٍُ اٍل ػمیذُ داسًذ وِ صیجبیی تٌْب یه ًوَد ثیشًٍی اػت ٍ رّي، ّیچ ًمـی خض هٌؼىغ وشدى آى ًذاسد

یب پیش »ٍ  [5]« صیجبیی ثِ خَدی خَد ٍخَد ًذاسد.»( ػمیذُ داسد وِ 1841 – 1776هثال فشدسیؾ ّشثبست )

 [6]« گبػتبال هی گَیذ وِ صیجبیی دس خْبى ػیٌی ٍخَد ًذاسد.

  ِصیجبیی ٍاثؼتِ ثِ دیذگبى ثیٌٌذُ اػت. اص ایي سٍ صیجبیی دس خْبى ٍخَد ًذاسد ثلىِ دس »گشٍُ دٍم هؼتمذًذ و

 ( صیجبیی ًتیدِ دسیبفت رٌّی هب اص ًوبد ثیشًٍی اػت.6)ّوبى:[6]« سٍح صیجب خبی داسد.

  گشٍُ ػَم ػمیذُ داسًذ وِ صیجبیی، پذیذُ ای ٍاثؼتِ ثِ دٍ لٌت دسٍى رات ٍ ثشٍى رات اػت. هثال ؿیخ ؿْبة

ٍاخت الَخَد دسحمیمت ًَس ٍ ٍخَد ٍ صیجبیی ػیي ّن ّؼتٌذ؛ ٍلتی خذاًٍذ، »الذیي ػْشٍسدی ػمیذُ داسد وِ 

 [7]«خَاًذُ ؿَد یؼٌی صیجبیی هٌلك اػت. یب ًَساالًَس

 

 :زیببسبزی ضُری-5-3

دس ؿیىتگَ آغبص ؿذ. دس ًشاحی ّبی « ًوبیـگبُ ثیي الوللی ولوجیب»اص اٍاخش لشى ًَصدّن ثب « صیجبػبصی ؿْشی»ػٌَاى 

فوبّبی یبدهبًی ػٌبكش ٍ ًخؼت هجتٌی ثش صیجبػبصی ؿْشی، تالؽ هی ؿذ تب ویفیت ثلشی ٍ ٌّشی هحیي ؿْش ثب اػتفبدُ اص 

ستمبء یبثذ. دس ول ًْوت صیجبػبصی ؿْشی، اكَل ٍ سٍؽ ّبی ٌّشی سا هجٌبی خلك هحیي ؿْشی لشاس دادُ ٍ اص ػٌبكش ٍ ا

فوبّبیی یبدهبًی، هبًٌذ هحَسّب ٍ خیبثبى ّبی ػشین، هؼتمین ٍ صیجب ثب ًوبّبی ّوبٌّگ، ًوبدّبی هتؼذد دس هیبدیٌی ثب پالى 

 [8]وبى ّبی ػوَهی وِ ّوگی ثِ كَست یبدهبًی ًشاحی ؿذُ اًذ، اػتفبدُ هی وٌذ ّبی ٌّشی ٍ ّوچٌیي ػبخت

 

 :مىظر ضُری-5-4

هتي ؿْش، اهىبى آػیت ؿٌبػی ؿْشی سا فشاّن هی ػبصد. چٌیي دیذگبّی « لشائت»هٌظش ؿْشی ػالٍُ ثش هوىي ػبختي 

ًشاحی ؿْشی اػت ٍ ثحشاى دس ًشاحی ثش ایي پیؾ فشم اػتَاس اػت وِ ثحشاى دس هٌظش ؿْشی ًـبى دٌّذُ ثحشاى دس 

چٌبًچِ هٌظش ؿْشی سا ثِ هثبثِ گًَِ ای اص ٌّش  [9]ؿْشی ًـبى دٌّذُ ثحشاى دس فشآیٌذّبی تَػؼِ ٍ هذیشیت ؿْشی اػت 

دسٍالغ هٌظش  [9]هَسد تَخِ لشاس دّین، گؼتشدگی ًیف هخبًجیي ٍ آفشیٌـگشاى آى، گَاّی ثش اّویت ٌّش هضثَد خَاّذ ثَد. 

هفَْم هٌظش « گلىبس» [11]جِ ػیٌی یب لبثل ادسان هحیي هی ثبؿذ وِ ثِ ًَثِ خَد داسای فشم، ػولىشد ٍ هؼٌبػت ؿْشی خٌ

للوشٍ اًالق هفَْم هزوَس، هؼتوشا ٍ ثِ هَاصات ثلَؽ داًؾ ٍ ٌّش "ؿْشی سا هتبثش اص ًشاحی ؿْشی داًؼتِ ٍ هی ًَیؼذ:

ٍی اؿبسُ هی وٌذ وِ هفَْم هٌظش ؿْشی اص لحظِ تَلذ تب ثلَؽ  [9]"ًشاحی ؿْشی هَسد پبالیؾ ٍ كیمل لشاس گشفتِ اػت

ًشاحی ؿْشی، ّوچَى پذیذُ ای صًذُ ٍ پَیب ؿبّذ دگشگًَی، تىبهل ٍ الگَّبی هتفبٍتی ثَدُ ٍ داسای چْبس حلمِ هی 

هٌظش »، «اصهیٌِ گش –هٌظش ؿْشی ادساوی »،«ثشًبهِ هحَس –هٌظش ؿْشی ػولىشدی »، «تضئیٌی –هٌظش ؿْشی آسایـی »ثبؿذ؛

. دس ایي ًگبُ، هٌظش ؿْشی دیگش هَخَدی ٍالؼی ًیؼت، ثلىِ هفَْهی اًتضاػی ٍ هدشد اػت وِ [9« ]َّؿوٌذ –ؿْشی پبیذاس 

  هی تَاًذ هؼتمل اص وبلجذ ؿىل گیشد.
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 :تعریف سیمبی ضُری-5-5

بؿذ، وِ ػَاهل هتؼذد ًشحَاسُ ای اسصؿگزاسی ؿذُ دس رّي فشد اص هٌظش ؿْشی هی ثػیوب یب تلَیش رٌّی اص ؿْش، 

فیضیَلَطی، فشدی، اختوبػی، اػتمبدی، اسصؿی ٍ... دس ایدبد آى تبثیشگزاسًذ. دسٍالغ اًالػبت پشداصؽ ؿذُ دس رّي )تلَیش رٌّی 

اص هحیي یب فوبی هَسد ادسان( سا ػیوب گَیٌذ. تلَیش رٌّی ؿْش یب ػیوبی ؿْش، دسٍالغ ولیت ثِ ّن پیَػتِ ای اص ًوبدّب ٍ 

  [11]ی ثخـذ ػت وِ ثِ هفبّین، اسصؽ ّب، هؼبًی ٍ چیضّبیی ؿجیِ آى ٍالؼیت هًـبًِ ّب

 

 روگ چیست؟-5-6

ػٌلش هْن تدؼوی تـىیل ؿذُ اػت. ایي دٍػٌلش ػجبستٌذ اص: فشم)ؿىل( ٍ سًگ  ًظبسُ هی وٌین اص دٍ آى سا دًیبیی وِ هب

خَسد اثتذا اصلحبٍ ؿىل ٍاًذاصُ هَخَدیت هی ثبیذ  وِ ّش وذام الصم ٍهلضٍم یىذیگشًذ. ّشچیضی وِ دسایي دًیب ثِ چـن هی

ٍػپغ سًگ آى هَسد تَخِ لشاس هی گیشد. توبم استجبًبت ثِ ووه سًگ ّب اًدبم هی گیشد ٍتوبم دسیبفت ّبی ػیٌی ثِ ٍػیلِ 

 [11]چٌیي اػت. سًگ ّب حبكل هی ؿَد. دس سٍی تبثلَّبی ساٌّوبیی دستمبًغ خبدُ ّب، وبسخبًِ ّب، خیبثبى ّب ٍپیبدُ سٍّب ًیض 

 

 َمبَىگی روگ َب-5-7

یب ػِ سًگ سا هَسد اسصیبثی لشاس هی  ٍالغ اثش وٌبسّن لشاس گشفتي دٍ ٍلتی وِ هشدم اصّوبٌّگی سًگ كحجت هی وٌٌذ دس

ػذم ّوبٌّگی سًگ ّب  تدشثِ ثب هدوَػِ ّبی رٌّی سًگ ًـبى هی دّذ وِ لوبٍت افشاد دس هَسد ّوبٌّگی ٍ دٌّذ. آصهبیؾ ٍ

یب  ن هتفبٍت اػت. دس اكٌالح ػبم هدوَػِ ای اص سًگ ّب صهبًی ّوبٌّگ ًبهیذُ هی ؿَد. وِ اص چٌذ سًگ خَیـبًٍذ ٍثب ّ

سٍؿٌی یىؼبى حبكل ؿذُ ثبؿذ. هدوَػِ ّبی ّوبٌّگ ثِ ًظشػبم آًْبیی ّؼتٌذ وِ  –اصچٌذ سًگ هختلف ثب دسخِ تیشُ 

ثذٍى وٌتشاػت ؿذیذ دس وٌبس ّن لشاس گشفتِ ثبؿٌذ. دس ًتیدِ ٍخَد ّوبٌّگی ٍ ًبّوبٌّگی ثِ ػبدگی ثِ هؼیبس خَؽ آهذى ٍ 

لی اػت ٍ ػبهل ػیٌی ًذاسد. خَؽ ًیبهذى ٍیب خزاة ثَدى ٍخزاة ًجَدى ثش هی گشدد. چٌیي لوبٍت ّبیی ػبًفی ٍؿخ

هفَْم ّبسهًَی سًگ ثْتش اػت اص للوشٍ گشایـبت رٌّی دٍسثِ للوشٍ اكَل ػیٌی ًضدیه ؿَد . ّبسهًَی ًتیدِ تمبسى ٍتؼبدل 

  [11]ًیشٍّبػت.

 

 روگ در ضُر-5-7-1

ػَاهل فشٌّگی، ثٌی ثِ هؼوبسی ٍػبخت ؿْش ؿىل هی دّذ. ثِ گًَِ ای وِ خلَُ تبثیش ریشػَاهل گًَبگَى، پیچیذُ ٍ

ؿْشّب ٍ سٍػتبّب سا سًگ آهیضی هی وٌذ هَلؼیت خغشافیبیی، ؿشایي  ،هـَْد اػت. اللین اختوبػی ٍاللیوی دسػبختبسؿْش وبهال

هیضاى ثْشُ هٌذی اص تبثؾ آفتبة دس ؿىل گیشی پبلت سًگی ؿْش ًمؾ اػبػی داسد. ّوچٌیي تَخِ ثِ خٌجِ ّبی  آة ٍَّایی ٍ

 ٍایدبد حغ صیجبیی تشّبی هختلف ظَْس هی یبثذ. هوي َّیت ثخـی سًگی هَخت ایدبد سًگ تؼلك ثؼ ًوبدیي سًگ ّب وِ دس

ثشای ایٌىِ ثتَاًین تَػي سًگ دسؿْش تبثیش ثگزاسین، ثِ  [12]ؿىل گیشی تدشثیبت حؼی اسصؿوٌذ ثشای ػبوٌیي ؿْش هی ؿَد.

ؿْشی ثبیذ ػٌبكش ؿْش، ًَاحی هؼیشّب، گشُ ّب ٍ لجِ ًشاح  اػتًیبص  هَسد ػیبػت ّبی ساّجشدی ثشای تؼییي ثشًبهِ سًگی ؿْش

دس حمیمت  [13]هجٌبی ثشسػی دلیك سًگ ّبی هحلی دس هحیي، ًشح خبهغ سًگی ؿْش سا تْیِ ًوبیذ. ؿٌبػبیی وٌذ ٍ ثش ّب سا
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ؼبكش سا تالؽ هذیشاى ؿْشی ٍثشًبهِ سیضاى ایي اػت وِ ثب اسائِ ٍتلفیك آثبسٌّشی دس فوبی ؿْش صًذگی خـي ٍ پشاػتشع ه

 تلٌیف ٍثِ آساهؾ سٍاًی ؿْشًٍذاى ٍصیجبیی هحیي ؿْشی ووه وٌٌذ.

 

 بٍ طًر کلی برای تُیٍ سیمبی روگی ضُر ببید مًارد زیر را مد وظر قرار داد:

 ًمـِ سًگی هٌٌمِ یب ؿْش تْیِ ؿَد .1

 .ًشح خبهغ سًگ ثشای یه ؿْش ثبیذ خبهغ ٍلبثل اخشا ثبؿذ ٍاص لَاًیي ّوبٌّگی سًگ ّب تجؼیت وٌذ .2

 دساًتخبة سًگ ّب ثبیذ َّیت ؿْش ٍػالیك ٍ فشٌّگ هشدم هَسد تَخِ لشاس گیشد .3

ًشح خبهغ سًگ ًِ تٌْب تىلیف هٌبًك ٍ فوبّبی ؿْشی سا اص لحبٍ ّوبٌّگی هـخق هی ًوبیذ ثلىِ دس اًتخبة سًگ  .4

گی ایدبد هی تدْیضات ٍ ػٌبكش ثبثت ٍ هتحشن دس فوبی ؿْشی ًیض ثیي ػبصهبى ّب ٍ ًْبدّبی هختلف ؿْش ّوبٌّ

[13]وٌذ.



 تبثیر روگ َب در فضب-5-7-2

سًگ صًذگی اػت صیشا خْبى ثذٍى سًگ ثشایوبى هشدُ خلَُ هی وٌذ، سًگ ّب ایذُ آغبصیي ٍ ثوشُ ًَس اكلی ثذٍى سًگ 

لشی ّؼتٌذ ٍ همبثل آى ّب تبسیىی ثذٍى سًگ اػت. سًگ یىی اص ػٌبكشی اػت وِ دس وتبة ًَس، ثبفت، فشم ٍ ؿىل ثش ادسان ث

افشاد اص هحیي تبثیش هی گزاسد، اهب دس ػیي حبل ؿبیذ ثیـتش اص ّش همَلِ دیگشی دس ًشاحی ثب آى ثِ كَست تلبدفی ثشخَسد هی 

ثِ افشاد ٍ خَاهغ اػت. هوي ّوچَى المبی حغ صیجبیی ؿَد. سًگ، اثضاس هْوی دس خْت ّذایت ٍ المبء حبالت سٍاًی خبف 

ثِ فوب یىپبسچگی ٍ ٍحذت ثخـیذ یب آى سا هتوبیض ٍ لبثل ؿٌبػبیی ًوَد. ٍالؼیت ٍ اثش سٍحی ایٌىِ ثب اػتفبدُ اص سًگ هی تَاى 

ًىتِ ای وِ ًجبیذ آى سا اص ًظش دٍس داؿت ایي اػت وِ اثش [ 14هی ًبهین.]سٍاًی سًگ، ّوبى چیضی اػت وِ  آى سا اثش سًگ  –

هَلؼیت ًؼجی آى ثب سًگ ّبی ّوشاُ تؼییي هی ؿَد. یه فوبیی سًگ ّب داسای ػَاهل گًَبگًَی هی ثبؿذ. تبثیش ّش سًگ ثب 

بی هحیي اًشافؾ ثِ وبس سٍد. هٌبلؼبت سٍاًـٌبػبى دس صهیٌِ تبثیش سًگ ٍ ًَس ثش ادسان اًؼبى اص ّسًگ ثبیذ ثبتَخِ ثِ سًگ 

(، ٍ اثؼبد )ثضسگی فوبٍ صهبى حبوی اص تبثیش سًگ ثش حغ ٍصى )ػجىی ٍ ػٌگیٌی(، دهب )گشهی ٍ ػشدی(، فبكلِ )دٍسی ٍ ًضدیىی

ٍ وَچىی( اػت. حتی همیبع صهبى ًیض دس فوبّبی داسای سًگ ّبی هختلف ، هتفبٍت اػت ٍ هدوَػِ ایي ػَاهل ثبػث م ؿَد 

تب كشف ًظش اص ػبیش ػَاهل هحیٌی ٍ خلَكیبت فوبیی، دٍ فوبی یىؼبى ثب تشویجبت سًگی هختلف، تبثیشا وبهال هتفبٍتی سا ثش 

  [13]گزاسًذادسان اػبى ث

 

 :روگ  در فضبی ضُری-5-7-3

سًگ ّبیی وِ دس یه فوبی ؿْشی لبثل هـبّذُ ّؼتٌذ. ثؼتِ ثِ ثؼتش ٍصهیٌِ ؿبى دس ػِ دػتِ اكلی لشاس هیگیشًذ. 

یىی سًگ ّبی ػوبسات ٍ دس ٍالغ سًگ ّبی ػٌَح اكلی فوبّب، هثل ثذًِ ّب ٍوف ػبصی ّؼتٌذ وِ ػوذتب ثِ سًگ هلبلح 

دیگش سًگ ّبی هجلوبى ؿْشی، اهبفبت ٍالحبلبتی ّؼتٌذ وِ ثشػبختوبى ّب یبدس هیبًِ فوب لشاس هی هلشفی هؼٌَف اًذ. دػتِ 

 [15]گیشًذ. دسًْبیت سًگ ّبی ػٌبكش ًجیؼی اص لجیل سًگ گیبّبى ٍآة ٍآػوبى ًیض دسًجمِ دیگش لشاس داسًذ.
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 :بٍ طًر کلی يیصگی َبی کبربرد روگ در فضبَبی ضُری رامی تًان چىیه عىًان کرد

  سًگ ّب صهیٌِ هتٌَػی اص توبدّب)وٌتشاػت ّب( سادسػبػبت هختلف سٍص پذیذآٍسدُ ٍدس ّش ػبػت ػبیِ سٍؿي ّبی دیذی

 ثِ ٍخَد هی آٍسًذ ٍفوبسا هتٌَع ٍػشصًذُ هی وٌٌذ.

 تَاًٌذ ثبوبسثشد كحیح سًگ ّب دسفوبّبی ؿْشی ایي لبثلیت سا ثِ افشاد هی دٌّذ تب ثِ آػبًی ثِ تفىیه فوبّب ثپشداصًذ ٍث

فوبّبی هختلف سا اص یىذیگش تویض دٌّذ ثِ ػجبستی هی تَاى گفت سًگ ّب ثشای ؿْشًٍذاى حىن ًـبًِ ّب ساداسًذ هثال سًگ 

 فیشٍصُ ای دس فشٌّگ ایشاًی ًوبد ثٌبّبی همذع ٍاػالهی هی ثبؿذ.

 ًگ پبسچِ ًَؿتِ ّبیی گِ سًگ ّب دس ؿْش ثِ افشاد دس تـخیق اٍلبت هختلف، ٍلبیغ، ٍهشاػن ووه هی ًوبیٌذ هثال س

 خْت هٌبػجت ّبی ٍیظُ دسهؼبثش ًلت هی گشدًذ.

 .[16]خْت یبثی ؿْشًٍذاى دسؿشایي ًبهؼبػذ خَی ثب سًگ تمَیت هی گشدد  

 

 محديدٌ مًرد مطبلعٍ : -6

 :محديدٌ معرفی-6-1

 هی ّب شداسیؿْ 1ًبحیِ 9هٌٌمِ دس ٍالغ هـْذ ؿْش خٌَثی اكلی ّبی ؿشیبى تشیي هْن خولِ اص پیشٍصی ثلَاس

 سًگ اص اػتفبدُ لضٍم هؼیش ایي اص ؿْشًٍذاى هىشس اػتفبدُ ٍ اكلی ؿشیبًی ایي ثَدى آهذ ٍ سفت پش ثِ تَخِ ثب وِ (1)تلَیشثبؿذ

 ایي ثش ػؼی همبلِ ایي دس .ؿَد هی ًوبیبى ؿْشی فوبی ایي اص وٌٌذگبى اػتفبدُ ثشای ػشصًذگی ٍ صیجبیی حغ المبی هٌظَس ثِ

پبًَساهب ٍ وذ سًگ  2تلَیش  .ثپشداصین هحذٍدُ ایي دس اخشایی ّبی ساّىبس اسائِ ثِ هَخَد ٍهغ تحلیل ٍ ؿٌبخت ثب وِ اػت

 خذاسُ ثلَاس پیشٍصی اص هحذٍدُ هیذاى حش تب چْبساُ وَثش هی ثبؿذ.
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 گًگل ارث محديدٌ مًرد مطبلعٍ -1تصًیر

 

 

 . پبوًرامبی محديدٌ ي کد2تصًیر

 

 مىبع : وگبرودگبن
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 آت جدارٌ بلًار پیريزیسً – 1جديل

 لَت هؼف فشكت تْذیذ
 

 وؼبلت ٍ یىٌَاختی ثشٍص احتوبل 

 فوب دس

 افشاد پزیشی حوَس وبّؾ احتوبل 

 فوب یىٌَاختی ػلت ثِ

  احتوبل ثشٍص وؼبلت ٍ خوَدگی دس

اػتفبدُ وٌٌذگبى ثِ ػجت تذاٍم 

اػتفبدُ غبلت اص سًگ ّبی خٌثی

 اػتفبدُ ثب ثلشی  ویفیت افضایؾ اهىبى 

 خذاسُ دس ّب سًگ اص هٌبػت ی

 اص اػتفبدُ فوبثب ػشصًذگی افضایؾ 

 خذاسُ دس سفتِ وبس ثِ سًگ ّبسهًَی

 هحذٍدُ دس ًوبػبصی ظَاثي تجییي 

 اص اػتفبدُ ثب پیَػتگی  حغ ثشلشاسی 

 ّب سًگ

 اػتفبدُ ثشای آساهؾ حغ المبی اهىبى 

 سًگ آگبّبًِ ةاًتخب ثب فوب اص وٌٌذگبى

 ثذًِ دس ّب

 دس هبًذگبس ّبی سًگ اص اػتفبدُ اهىبى 

خَی هختلف ؿشایي

 دس خٌثی غبلت ٍخَدسًگ 

 سفتي ثیي اص ػبهل خذاسُ

 هحذٍدُ پَیبیی

 دس هَخَد ثلشی اغتـبؽ 

 ػلت ثِ سًگ لحبٍ اص خذاسُ

 تبثلَ دس سًگ حذ اص ثیؾ تٌَع

 ثِ ؿذُ اهبفِ اخضای ٍ ّب

 خذاسُ

 ُسًگ تشویت اص اػتفبد 

 دسخْت هتٌَع

 یىٌَاختی اص خلَگیشی

 خذاسُ

 ثِ خذاسُ ػشصًذگی 

 اص هتٌَع اػتفبدُ ػجت

ّب سًگ

 ػشد ّبی سًگ تلفیك ٍ 

خذاسُ دس گشم

 ثب صیجبیی اص ثشخَسداسی 

 ّبی سًگ اص اػتفبدُ

 خزاة ٍ هتٌبػت

 اكلی خذاسُ ؿذى یىٌَاخت 

  احتوبل اص ثیي سفتي ػشصًذگی دس

 هحذٍدُ

 ُدس هٌبػت بیّ ؿیـِ اص اػتفبد 

 ؿذى وذس اص خلَگیشی ثشای ًوبػبصی

 خذاسُ

  اػتفبدُ اص هلبلح ؿفبف ثشای ًوب

 ػبصی 

 دس ػبهلی ثبفت ثَدى وذس 

 حغ ایدبد ٍ یىٌَاختی خْت

 وؼبلت

 

 خذاسُ دس وذس غبلت ثبفت ٍخَد 

 پَیبیی سفتي ثیي اص ػبهل

 هحذٍدُ

 دس ثبفت ثَدى هتٌَع 

 هٌبلؼِ هَسد هحذٍدُ

 

 سد تٌبػجبت سػبیت 

 ثَدى یىٌَاخت یب هتٌَع

 خذاسُثبفت 

 

  تلفیك هتٌبػت دس

اػتفبدُ اص ثبفت وذس ٍ 

ؿفبف

 

 :َبراَکبر -7

  اؿبػِ فشٌّگ صیجبؿٌبػی ٍ استمبی ویفیت هحیي صیؼت ؿْشی 

 ثبصػبصی چـن اًذاصّبی ػوَهی، ًمبى ػٌف ثلشی ٍ ًـبًِ ّبی ؿْشی 

 كش هختلف ؿْشیایدبد تٌبػت، اهٌیت ٍ آساهؾ سٍاًی ٍ ّوبٌّگی ثیي ػٌب 

 اسج ًْبدى ثِ صًذگی ٍ اسصؽ ّبی توذى 
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 وتیجٍ گیری: -8

ؿْش پذیذُ ای اػت هبحلل تالؽ ثـش ثشای تؼبلی ثخـیذى صًذگی خوؼی خَد، تلَیش رٌّی ّش ؿْشًٍذ اص هحیي 

ي اٍػت پیشاهَى خَد حتی پغ اص تشن هحیي ًیض دس خبًش اًؼبى هی هبًذ . تلَیش رٌّی حبكل تؼبهل هیبى ًبظش ٍ هحی

ٍ ثب تَخِ ثِ دسن اًؼبى اص هحیي اًشافؾ ثِ خشات هیتَاى ارػبى داؿت وِ ػبهل سًگ هی تَاًذ دس ایدبد ًمؾ اًگیضی 

هحیي ثؼیبس تبثیش گزاس ثبؿذ. ثِ ّویي ػجت ّوبًٌَس وِ لجال ًیض اؿبسُ ؿذ، ثشسػی تبثیش هتمبثل سٍاًـٌبختی سًگ ّب دس 

د صیشا وِ سًگ ّب یىی اص هْوتشیي ػٌبكشی ّؼتٌذ وِ ثِ ػبدگی ٍ ثب ّضیٌِ ای وبسثشد ٌّشی سًگ اّویت ثِ ػضایی داس

ووتش اص ػبخت ٍ ػبص ثشای تؼشیف فوب ّب دس ایدبد حغ صیجبیی دس فوبی ؿْشی ٍ المب حغ ٍحذت، آساهؾ، ٍ تؼلك هىبى 

ِ هیتَاى دس ایدبد توشوض رٌّی ٍ دس ؿْشًٍذاى هَسد اػتفبدُ لشاسگیشًذ. ثب اػتفبدُ اص سػبیت الگَ ّبی سًگی ػبصهبى یبفت

افضایؾ حغ آساهؾ دس هحیي یب ثِ ػجبستی آسام ػبصی ثلشی هَثش تش ػول ًوَد. سًگ ّب ٍاخذ ویفیت ّبیی ّؼتٌذ وِ 

ثبیذ ثِ گًَِ ای ثؼیبس ػٌدیذُ ٍ ثب تَخِ ثِ ویفیبت فوبیی ٍ ٍیظگی ّبی ّش هحل یب خیبثبى هَسد اػتفبدُ لشاس گیشًذ ثِ 

اص هْن تشیي ػٌبكش دس صیجب ػبصی ؿْش اػتفبدُ ی وبس آهذ ٍ هٌبػت  سًگ هی ثبؿذ دس غیش ایي كَست ًَسی وِ یىی 

اػتفبدُ ی ػلیمِ ای ٍ ًب ّوبٌّگ سًگ ّب ثِ ثْبًِ ی صیجب ػبصی هحیي ػبهل ایدبد اغتـبؽ ثلشی ٍ آؿفتگی هحیي هی 

ىبس ّبی ػولی ٍ هٌبثك ثب اػتبًذاسد ّبی خْبًی هشتفغ ؿَد ٍ تبثیش ًب هٌلَثی ثش هٌظش ؿْشی داسد وِ ثبیؼتی ثب اسائِ ساّ

 گشدد.
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