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 عصمت ساکی

              اسؿذ ٟٔٙذػی ٔؼٕبسی، دا٘ـٍبٜ ایالْ دا٘ـجٛی وبسؿٙبػی

 

 چکیدٌ

ٌیش٘ذ. اص جّٕٝ اجشا ا٘جبْ ٔی ٞبی ػٕشا٘ی ٕٞبٌ٘ٛس وٝ اص ٘بْ آٖ پیذاػت ثٝ ٔٙظٛس ػٕشاٖ، آثبدا٘ی ٚ تٛػؼٝ وـٛس ٚ ٌٔٙمٝ ٔٛسدپشٚطٜ

-ٞبی ٔختّف وـٛس ٚ ؿٟش ٔیتشیٗ ٞذف آٖ، ػِٟٛت دػتشػی ثٝ لؼٕتتٛاٖ ثٝ ساٞؼبصی اؿبسٜ وشد وٝ اكّیٞبی ػٕشا٘ی ٔیپشٚطٜ

ٝ ػٙٛاٖ یه آصادساٜ ثثٝ ٔٙظٛس ثشسػی تآحیش ثب اػتفبدٜ اص اػٙبد ٔىتٛة ثٝ ٔجب٘ی ٘ظشی دس ایٗ صٔیٙٝ پشداختٝ ؿذ.  دس پضٚٞؾ حبهشثبؿذ.

-ثٝ ثٟشٜ 99ا٘ذیٕـه ثشٌضیذٜ ؿذ. ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ ایٗ ًشح ػٕشا٘ی دس اٚاخش ػبَ _ صاَپشٚطٜ ػٕشا٘ی ثش ٔحذٚدٜ اًشاف آٖ، آصادساٜ پُ

تٛاٖ ثٝ وبٞؾ تلبدفبت، ثشداسی سػیذٜ اػت دس وٛتبٜ ٔذت تٛا٘ؼتٝ اػت سهبیت وبسثشاٖ سا ثشاٍ٘یضد. اص جّٕٝ دالیُ سهبیتٕٙذی ٔی

ؿٛد وٝ دس ثّٙذ ٔذت ثبػج وبٞؾ وـبٚسصی، ٔتشٚوٝ ؿذٖ ٚ یب تغییش وبسثشی ثیٙی ٔیخت، ٞضیٙٝ ٚ صٔبٖ ػفش اؿبسٜ وشد. أب پیؾػٛ

 سفبٞی حبؿیٝ جبدٜ لذیٓ ٚ ثٝ ًٛس وّی ٔٙضٚی ؿذٖ ثخؾ اِٛاس ٌشٔؼیشی ٌشدد._ فوبٞبی خذٔبتیدادٖ 

 

 

 .یٕـها٘ذ_ صاَ، آصادساٜ پُػٕشاٖ، ا٘ؼبٖ، صٔبٖ کلمات کلیدی:
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 مقدمٍ

-تش اص ثؼذ اجتٕبػی دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔیٞبی ػٕشا٘ی، ثؼذ التلبدی ثیؾسػذ دس ثٝ تلٛیت سػب٘ذٖ ٚ اجشای پشٚطٜثٝ ٘ظش ٔی

ثشداسی سػیذٜ ٚ ًی چٙذ ػبَ چشا وٝ دس ثیبٖ ٔضایبی ٞش ًشح ػٕشا٘ی ثٝ وشات ٘مُ ؿذٜ وٝ ثب ایٗ ٔیضاٖ ٞضیٙٝ ثٝ ثٟشٜؿٛد. 

 ثٟجٛدثشای ٌیشد. تش ٔٛسد تؤویذ لشاس ٔیثبصٌشدا٘ی ثٛدجٝ خٛاٞیٓ داؿت ٚ احشات ٔخجتی وٝ اص ٘ظش التلبدی داسد ثیؾٔـخق 

یبثی ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ٔىبٖتشی دس صٔیٙٝ ٔضایب ٚ ٔؼبیت ًشحالصْ اػت وٝ ٌٔبِؼبت جبٔغ ٚ وبُٔ ،ٞبچٙیٗ دیذی ثٝ ایٗ پشٚطٜ

ثٝ ٔٙظٛس وبٞؾ ػٛالت ثّٙذٔذت  ،ا٘ذ، ثبصٍ٘شی پغ اص احذاثیی ٘یض وٝ ثٝ احذاث سػیذٜٞبٞب ا٘جبْ ٌیشد. چٝ ثؼب دس پشٚطٜآٖ

ٞبی دس ػبَ ٕ٘بیذ. ثذیٗ ٔٙظٛس ٚ ثشای اػالْ خٌش وشدٖ ثشای ثخؾ اِٛاس ٌشٔؼیشی ایٗ پظٚٞؾ ا٘جبْ ٌشفت تبهشٚسی ٔی

 ٚ ثشای جٌّٛیشی اص وبػتٗ سٚ٘ك آٖ ٔفیذ ٚالغ ؿٛد.ا٘ذیٕـه، تٕٟیذاتی ا٘ذیـیذٜ ؿٛد _ صاَثشداسی اص آصادساٜ پُاثتذایی ثٟشٜ

 

 پیشیىٍ

( دس 0991ٔىی )آیذ ا٘جبْ ٌشفتٝ اػت. ٞبی ػٕشا٘ی ٌٔبِؼبتی ثٝ كٛست آ٘چٝ وٝ دس ادأٝ ٔیدس ساػتبی تؤحیشات پشٚطٜ

ػجٛس آصادساٜ اص داخُ ٚحؾ لٕیـّٛ ثٝ ایٗ ٘تیجٝ سػیذ وٝ اسصیبثی احشات اوِٛٛطیىی وٙبسٌزس غشة اكفٟبٖ ثش پٙبٍٞبٜ حیبت

تىٝ ؿذٖ وشیذٚسٞبی ػجٛس آٞٛ ٚ ٔیؾ ٚ لٛچ ؿذٜ اػت ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ لٌغ وشیذٚسٞبی صیؼتٍبٜ آٞٛ ٚ لٛچ ٚ ٔیؾ ثبػج تىٝ

_ آثبد( ثب ثشسػی تؤحیش آصادساٜ خش0990ْٔحٕٛدٚ٘ذ )حشوتی ٚ ٔؼیش ٟٔبجشتی ایٗ حیٛا٘بت دس ایٗ ٌٔٙمٝ كٛست ٌشفتٝ اػت. 

آثبد لشاس داسد ثٝ ایٗ ٘تیجٝ سػیذ وٝ ثب احذاث آصادساٜ ٔزوٛس خشْ_ ثش ؿٟش پّذختش وٝ دس ٔؼیش جبدٜ لذیٓ ا٘ذیٕـه صاَپُ

ٞبی آٖ ٘یض تحت تؤحیش لشاس ٌشفتٝ اػت. ثؼجبستی وبٞؾ تلبدفت، ػٛخت ٚ... التلبد ؿٟش پّذختش ػیش ٘ضِٚی داؿتٝ ٚ ػىٛ٘تٍبٜ

وٙٙذ وٝ ٞبی ص٘جبٖ ثیبٖ ٔی( دس ثشسػی آصادسا0990ٜیضدا٘ی أیشی ٚ ٕٞىبساٖ ) ػت.ثب ٔٙضٚی ؿذٖ ؿٟش پّذختش ٕٞشاٜ ؿذٜ ا

ای ٚ ٞب داسای احشات ٌّٔٛثی دس ػٌح ٌٔٙمٝٞب ٚ ثضسٌشاٜٞب كٛست ثٍیشد، تٛػؼٝ ساٜػٙجی ٔٙبػجی ثشای تٛػؼٝ ساٜاٌش أىبٖ

ٚ چه ِیؼت، احشات صیؼت ٔحیٌی احذاث  ICOLDغ ( ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٔبتشی0989فالحتىبس ٚ ٕٞىبساٖ ) ّٔی خٛاٞذ ثٛد.

ٚحؾ لٕیـّٛ ٚ ثشٚص خؼبست ثٝ آصادساٜ لٕیـّٛ سا ثشسػی وشد٘ذ ٚ ٘تیجٝ ٘ـبٖ داد ثب تٛجٝ ثٝ ػجٛس ایٗ آصادساٜ اص پٙبٍٞبٜ حیبت

یبصٞبی ٔخجت تش اص أتٞبی ًشح ثیؾٔحیي صیؼت ٌٔٙمٝ، ا٘جبْ ایٗ ًشح ٔحذٚد اػت. چشا وٝ ٔجٕٛع أتیبصٞبی ٔٙفی اسصؽ

ؿٕبَ ثش _ ثب ٌٔبِؼٝ احشات آصادساٜ تٟشاٖ( 0991سیبحی ) وشد.تشیٗ أتیبص ٔٙفی سا دسیبفت ٔیآٖ اػت. ٔحیي اجتٕبػی ٘یض وٓ

ٞبی سٚػتبیی ٔؼیش ٚ پیشأٖٛ آصادساٜ دس حبَ حبهش تشیٗ چبِؾ فؼّی ػىٛ٘تٍبٜوٙذ وٝ ٟٔٓسٚػتبٞبی پیشأٖٛ ػٙٛاٖ ٔی

ٞبی ػبخت ٚ ػبص ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی سٚػتبیی دس خبسد اص حشیٓ سٚػتبٞبػت. ٚػتبیی ٚ چبِؾٞبی سٔـخق ٘جٛدٖ حشیٓ

ٞبی ٞبدی سٚػتبیی ػبثك ٕٞچٙیٗ ثب تٛجٝ ثٝ تحٛالت ػبختبسی ٚ وبسوشدی سٚػتبٞب دس فشآیٙذ احذاث آصادساٜ ثبصٍ٘شی دس ًشح

ػّیضادٜ  ٞبی ثٙیبدیٗ ٔٛاجٝ خٛاٞٙذ ؿذ.ٛ٘یسٚػتب دس ایٗ ٔؼیش ٞؼتٙذ وٝ ثب دٌشٌ 90سػذ. دػت وٓ هشٚسی ثٝ ٘ظش ٔی

ٞبی وٕی )پیٕبیؾ ثشسػی وشد ٚ ثب سٚؽ صادٜ ٞبؿٓ ساسؿت ثش ٌٔٙمٝ أبْ_ ( تؤحیشات اجتٕبػی آصادساٜ لضٚی0999ٗػشاٚا٘ی )

ٚػتبٞبی ٘فش( ثٝ ٘تبیجی اص ایٗ لجیُ دػت یبفت: افضایؾ ػفش دس ٌٔٙمٝ، ٔـىُ سفت ٚ آٔذ ثٝ س 91٘فش( ٚ ویفی )ٔلبحجٝ  90

ؿٕبَ ثٝ _ ( دس ٌٔبِؼٝ آصادساٜ تٟشا0999ٖ٘ظاد )سهٛی فـىٛسی ٚ صاَ اًشاف، ٌشا٘فشٚؿی ٚ ػذْ افضایؾ أىب٘بت صیشػبختی.

ثبؿٙذ. احشات ٔخجت: افضایؾ ػشػت ػفش، وبٞؾ ٔلشف احشات ٔخجت ٚ ٔٙفی ایٗ ًشح اؿبسٜ وشد٘ذ وٝ ثٝ كٛست روش ؿذٜ ٔی

ٞبی ٌیبٞی، ػذْ آٔبدٌی ؿٟشٞبی ؿٕبِی ٚ فمذاٖ ٌشدؿٍشی. پیبٔذٞبی ٔٙفی: ٘بثٛدی ٌٛ٘ٝا٘شطی، ثٟجٛد ٚهؼیت التلبدی ٚ 

ٞبی ػٕشا٘ی دس تغییش ػبختبس ( دس اسصیبثی ٘مؾ پشٚط0999ٜآٚس ٚ ٕٞىبساٖ )دَ ٔىب٘یضْ ٔذیشیت پؼٕب٘ذ ٚ ٔؼبئّی اص ایٗ لجیُ.

سن ػّٕی، ثبصدیذٞبی ٔیذا٘ی،  پشػـٙبٔٝ ٚ ٔلبحجٝ ثٝ ثٙذس ا٘ضِی(، اص ًشیك اػٙبد ٚ ٔذا 9ؿٟش )ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی: پُ ٚالیت 

ا٘ذ، وبٞؾ ٞبی پیشأٖٛ دس آیٙذٜ وٝ اوخشاً تجبسی ٚ خشدٜ فشٚؿیؿٛد دػت یبفتٙذ. تغییش وبسثشی٘تبیجی وٝ دس ادأٝ روش ٔی
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ٝ ثٝ ًٛس چـٍٕیشی ثبس تشافیىی ثخؾ ٔشوضی ؿٟش ثٝ ًٛس ٔٛلت وٝ دس آیٙذٜ ٘ضدیه، ٘ٝ تٟٙب ایٗ تشافیه وٓ ٘خٛاٞذ ؿذ ثّى

ا٘ذاص جذیذ دس ثخؾ ٔشوضی ثب تؼشین ٔؼبثش ٚ تّٕه اساهی ٔٛجٛد سا دس پی داؿتٝ ٕٞچٙیٗ ایجبد چـٓ افضایؾ خٛاٞذ یبفت.

 اػت.

 َای عمراوی ي اثرات کلی آن در ساخت شُرَاپريشٌ

ٞبی یبفت. دس ثش٘بٔٝی ٔیتشٞب هشٚست ثیؾب سخ دادٖ جًٙ ػشاق ٚ ایشاٖ ٚ افضایؾ جٕؼیت، ججشاٖ وٕجٛد صیشػبختث

ٞب تٛاٖ ثٝ آصادساٜٞب ٔیٌشفت. اص جّٕٝ ایٗ پشٚطٜٞب ٔحٛس لشاس ٔیٞبی ػٕشا٘ی ثشای تٛػؼٝ وـٛس دس ثش٘بٔٝٔتفبٚت تٛػؼٝ، پشٚطٜ

 تش ثٝؿٛد ٚ ػپغ ثٝ ًٛس خبفٞبی ػٕشا٘ی ثش ؿٟشٞب اؿبسٜ ٔیاؿبسٜ وشد. دس تحمیك پیؾ سٚ اثتذا ثٝ تؤحیشات وّی پشٚطٜ

 ٌشدد.ثبؿذ اؿبسٜ ٔیثشسػی ساٜ ٚ ٔخلٛكب آصادساٜ وٝ ٔٛهٛع اكّی پظٚٞؾ ٔی

 

 (1941آير ي َمکاران، َای عمراوی بر ساخت ي کارکرد شُر )دلاثرات کلی پريشٌ: 1جديل 

 تًضیحات اثر

یب فشاتش اص  ٌشدد ٚ ٌبٞی دس جٕؼیت وُ ؿٟش ٚایٗ تغییش ٌبٜ ثٝ ٕٞبٖ ٔحذٚدٜ اًشاف پشٚطٜ ثشٔی تغییشات جٕؼیتی

تٛا٘ذ ثٝ حشوبت افضایـی، وبٞـی ٚ یب ٟٔبجشت آٖ احشٌزاس خٛاٞذ ثٛد ٚ ثؼتٝ ثٝ ٔبٞیت پشٚطٜ ٔی

 جٕؼیت ٔٙجش ؿٛد.

تغییش دس ٚهؼیت 

 اؿتغبَ

تشیٗ ؿىُ تغییشات دس اٍِٛی اؿتغبَ، افضایؾ ٘یبص ثٝ ٘یشٚی وبس دس ٌٔٙمٝ اجشای پشٚطٜ اػت. ػبدٜ

ثب افضایؾ اؿتغبَ دس دساص ٔذت یب فشاٞٓ آٚسدٖ اؿتغبَ دائٓ ٘یؼتٙذ.  ٞبثب ایٗ حبَ ٕٞٛاسٜ پشٚطٜ

ا٘جبٔٙذ ٚ دس ٔٛاسدی ٞٓ ثب اص ٔیبٖ سفتٗ ٔـبغّی ٞب ثٝ اص ٔیبٖ سفتٗ ثشخی ٔـبغُ ٔیٌبٞی پشٚطٜ

 وٙٙذ.ؿٛٚ٘ذ، ٔـىالتی ایجبد ٔیوٝ دس صٔبٖ اجشای پشٚطٜ ایجبد ٔی

جبیی ٔىب٘ی ٚ جبثٝ

تغییش ٔىبٖ ص٘ذٌی 

 ادافش

ٞب ٚ ایجبد ٔؼبثش جذیذ ٚ ثبالخق ػبخت ػذٞبی ٞبی ثبصػبصی ؿٟشٞب، ػبخت ثضسٌشاٜغبِجبً پشٚطٜ

ؿٛد. ؿذت تؤحیشات اجتٕبػی ایٗ ٌٛ٘ٝ تغییشات ثٝ حذی اػت وٝ جبیی ٔشدْ ٔیثضسي ػجت جبثٝ

ٔؼتمذ٘ذ تجشثٝ ٘ـبٖ دادٜ اػت ثذٖٚ ٔالحظٝ وشدٖ ٔمتویبت ٚ پیبٔذٞبی  "ِیٙچ"ٚ  "ٚػتشٖ"

 وٙذ.تٕبػی، تغییش ػبخت فیضیىی ٔحیي ؿٟشی وٕىی ثٝ ثٟجٛد ص٘ذٌی اجتٕبػی دس ؿٟش ٕ٘یاج

ثش ٞٓ خٛسدٖ ػبختبس 

ای ٔىبٖ ص٘ذٌی ٔحّٝ

 ٔشدْ

ص٘ذٌی دس ٞش ٔحّٝ ٚ ٔىب٘ی تٛأْ ثب تؤحیشات، پیٛ٘ذٞب ٚ سٚاثي اجتٕبػی ٚ سٚا٘ـٙبختی خبف خٛد 

 ٞٓ صدٖ ایٗ پیٛ٘ذٞب ٚ استجبًبت داس٘ذ. ٞبی صیبدی ثشای ثش، پتب٘ؼیُٞبی تٛػؼٝاػت.پشٚطٜ

ٞبی ص٘ذٌی وٙذ وٝ ویفیت فؼبِیتای ایجبد ٔیٞبی تٛػؼٝ ػش ٚ كذای آصاسدٞٙذٜغبِجبً اجشای پشٚطٜ تؤحیشات ػش ٚ كذا

ٞبی ٞب، خیبثبٖٞبی لشاس ٌشفتٝ دس حبؿیٝ اتٛثبٖدٞذ. ػبوٙبٖ خب٘ٝؿٟشی سا تحت تؤحیش لشاس ٔی

 وٙٙذ.ختٕب٘ی ٘یض ایٗ ٔـىُ سا تجشثٝ ٔیٞبی ػبؿّٛؽ ٚ وبسٌبٜ

ٞبی تٛػؼٝ تٛجٝ صیبدی ٘ـذٜ اػت، ِیىٗ ایٗ ٔٛهٛع ٘یض دس اٌشچٝ ثٝ جٛا٘ت صیجبؿٙبختی پشٚطٜ تؤحیشات صیجبؿٙبختی

ٞبی تٛػؼٝ ؿٟشی ٚ ثبصػبصی وٙبس تٛجٝ ثٝ اثؼبد صیؼت ٔحیٌی حبئض إٞیت اػت. خلٛكبً دس پشٚطٜ

-ٓ اػت وٝ ثٝ ثؼذ صیجبؿٙبختی تٛجٝ ؿٛد. ؿٟش ٔحیي ص٘ذٌی ا٘ؼبٖٚ ػبٔب٘ذٞی ٔحیٌی، ثؼیبس ٟٔ

 ٌزاسد.ٞبػت ٚ ٞش ٌٛ٘ٝ تغییش دس اثؼبد صیجبؿٙبختی ٔحیي، ثش سٚحیٝ ٚ ص٘ذٌی افشاد تؤحیش ٔی

تغییشات دس دػتشػی 

 ٔشدْ ثٝ أىب٘بت

أىب٘بت ص٘ذٌی ؿٛ٘ذ، ثشخی ٞب ثٝ كٛست ٔٛلت یب دائٕی ثؼتٝ ٔیدس ًَٛ اجشای پشٚطٜ، ثشخی جذاٜ

ؿٛ٘ذ ٚ ٞب، ثبصاسٞب ٚ أبوٗ خذٔبتی ثٝ ًٛس ٔٛلتی یب ثشای ٕٞیـٝ تؼٌیُ ٔیٞب، پبسن٘ظیش، ٔغبصٜ

 ؿٛد.اسائٝ ثشخی خذٔبت ٘ظیش خذٔبت آٔٛصؿی ٚ تفشیحی ٔختُ ٔی
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ٞبی تٛػؼٝ غبِجبً ػجت ایجبد ٌشد ٚ ای اػت. پشٚطٜتشیٗ ػٛالت ٚ احشات الذأبت تٛػؼٝیىی اص ٟٔٓ ثٟذاؿت ٚ ایٕٙی

ٞب، سٞب صا دس ٞٛا، آِٛدٜ ؿذٖ آةغجبس ٘بؿی اص وبسٞبی ػبختٕب٘ی، آصاد ؿذٖ دٚد ٚ ٔٛاد آِٛدٌی

ٞبی كٙؼتی دس ٔحیي ًجیؼی، افضایؾ تشدد ٚػبیُ ٘مّیٝ دس ٔحیي ٚ وبٞؾ ایٕٙی، ٚسٚد ؿذٖ صثبِٝ

 ؿٛ٘ذ.ٌیش ٔیٞبی ٕٞٝیٕبسوبسٌشاٖ ٚ ٘یشٚٞبی غیشثٛٔی ٚ افضایؾ احتٕبَ ثشٚص ث

ٞبی ثشسػی ٚاوٙؾ

 ٔشدْ

-ٌیش٘ذ، ٔؼٕٛالً ثٝ تغییشاتی وٝ دس ٔحیي ص٘ذٌیای وٝ تحت تؤحیش اجشای پشٚطٜ لشاس ٔیٔشدْ ٌٔٙمٝ

ٞب، ایجبد ثٝ پشٚطٜ دٞٙذ. ثشٌضاسی تجٕؼبت ػٕٛٔی دس اػتشامدٞذ ٚاوٙؾ ٘ـبٖ ٔیؿبٖ سخ ٔی

ٞبیی دٞی ٔشدْ اص جّٕٝ ٚاوٙؾاٖ پشٚطٜ ٚ تغییش دس اٍِٛی سأیٞبیی ثشای الثی وشدٖ ثب ٔذیشٌشٜٚ

 دٞذ.ٞبی تٛػؼٝ سخ ٔیاػت وٝ دس ثشاثش پشٚطٜ

تؤحیشات ثش اجتٕبع 

 ٔحّی

ٞبی خبف، ٔحذٚد ٞب ثٝ وبسثشیؿٛد ٘ظیش تخلیق صٔیٗتلٕیٕبتی وٝ دس جشیبٖ پشٚطٜ اتخبر ٔی

ٞبی ٞب ػّیٝ ػجٛس ٚ ٔشٚس یب ثشخی فؼبِیتوشدٖ دػتشػی ٔشدْ ثٝ ٔٙبثغ ًجیؼی، تـذیذ ٔحذٚدیت

تٛا٘ٙذ ػجت وٕه ثٝ سؿذ یب صٚاَ ٞبی التلبدی جذیذ ٔیالتلبدی، ٚاسد ؿذٖ ػشٔبیٝ ٚ فؼبِیت

 اجتٕبع ٔحّی ؿٛ٘ذ.

تغییشات دس وبسثشی 

 صٔیٗ

-ٞبی ثضسي وٝ ثٝ صٔیٗ ٘یبص داس٘ذ ٔخُ ایجبد تؤػیؼبت كٙؼتی، ٔجتٕغٞب، ثبالخق پشٚطٜاوخش پشٚطٜ

تٛا٘ٙذ ػجت تغییش دس اٍِٛی وبسثشی صٔیٗ ؿٛ٘ذ. بی وـبٚسصی، تؤػیؼبت خذٔبتی ٚ تٛسیؼتی ٔیٞ

ٞب ٕٔىٗ اػت تآحیشات ؿذیذی ثش لیٕت صٔیٗ ٚ ٔؼىٗ، اساهی دس دػتشع ٔشدْ ٚ تغییش وبسثشی

 ػبختبس فیضیىی ٌٔٙمٝ داؿتٝ ثبؿذ.

 

 تعریف آزادراٌ

(. ساٞی اػت ثب سٚػبصی 6؛ 0991ؿٛد )ٔىی، وٝ ثیٗ ؿٟشٞب ػبختٝ ٔیآصادساٜ ٘ٛػی ساٜ ثضسي ٚ ثب پٟٙبی صیبد اػت 

آػفبِت یب ثتٗ ثشای ػجٛس ػشیغ ٚػبیُ ٘مّیٝ ٔٛتٛسی وٝ داسای ٔؼبثش سفت ٚ ثشٌـت جذا اص ٞٓ ٚ ؿبُٔ حذالُ دٚ خي ػجٛس دس 

ثبؿذ )ػبصٔبٖ پزیش ٔیىبٖٞبی ٔؼیٙی وٝ ثشای ایٗ ٔٙظٛس اختلبف یبفتٝ، أدٚ جٟت اػت. ٚسٚد ٚ خشٚد آٖ، فمي اص ٔحُ

ٞبی ٕٞؼٌح، ٔحُ ٌزس خي آٞٗ ٚ خٌٛى ػبثش پیبدٜ ثٝ ًٛس ٞب ػبسی اص تمبًغ(. آصادسا0999ٜساٞذاسی ٚ حُٕ ٚ ٘مُ وـٛس، 

ػٌح دس ٔؼیش آصادساٜ، حشوت ٚػبیُ ٘مّیٝ دس ایٗ ٔؼیش آصادا٘ٝ ٚ ثذٖٚ تٛلف ا٘جبْ ٞبی غیش ٞٓػٌح ٞؼتٙذ. ثب ایجبد تمبًغٞٓ

 (.6؛ 0991)ٔىی،  ؿٛدٔی

 

 َاگاٌارزیابی پیامدَای تًسعٍ راٌ بر حیات سکًوت

ٞبی ا٘ؼب٘ی ثش ػٝ احتٕبَ احشات ٔخجت، ٔٙفی ٚ خٙخی ٌبٜ٘ظشیبت ٔٛجٛد دس حٛصٜ تٛػؼٝ ساٜ ٚ استجبى آٖ ثب حیبت ػىٛ٘ت

ٞبی جذیذی وٝ ٘تیجٝ ٔؼتمیٓ ایجبد تؼٟیالت حُٕ ٚ ٘مُ ٞؼتٙذ ٞب ثشلشاسی فؼبِیتٚسص٘ذ. دس ایٗ ٘ظشیٝاحذاث ساٜ تؤویذ ٔی

ؿٛ٘ذ. ثٝ ٘ظش  ٞبٚجبٖ احذاث ساٜ دس جبیی وٝ تؼٟیالت حُٕ ٚ ٘مُ ٔؼتمیٕب ثبػج احذاث ساٜ اسصیبثی ٔی "احش ٔخجت"ثٝ ػٙٛاٖ 

تٛػؼٝ ساٜ ؿٙبختٝ  "فیاحش ٔٙ"ٞبی تِٛیذی ٚ التلبدی ؿٛ٘ذ ٚ ثٝ ًٛس ٔؤحش ػٌح سؿذ التلبدی سا وبٞؾ دٞذ حزف فؼبِیت

ٞبی تِٛیذی ٚ افضایؾ ثؼذی دس ػٌح سؿذ ؿٛد. دس جبیی ٞٓ وٝ تؼٟیالت حُٕ ٚ ٘مُ خٛدؿبٖ ٔؼتمیٕب ٔٛجت فؼبِیتٔی

 (. 0999خیشاِذیٗ، ساصپٛس، )اػت  "احش خٙخی"احذاث ساٜ داسای  التلبدی ٘ـٛ٘ذ
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 ي ريیکرد اقتصادی حمل ي وقل

ؿٛد. یبد ٔی« ٔٛتٛس سؿذ التلبدی»التلبد یه وـٛس اػت. تب حذی وٝ اص آٖ ثب ػٙٛاٖ ٘بپزیش اص حُٕ ٚ ٘مُ ثخـی جذایی

ٞبی ٔختّف اجتٕبػی ثٝ ًٛس ٔؼتمیٓ ٚ یب اص ػٛی دیٍش حُٕ ٚ ٘مُ ثخؾ ٟٕٔی اص ػبختبس اجتٕبػی یه وـٛس اػت. ٌشٜٚ

ػش ٚ وبس داس٘ذ. فبسؽ اص ٘ٛع استجبى افشاد ثب  وٙٙذ ٚ تمشیجب ٕٞٝ الـبس جبٔؼٝ ثب حُٕ ٚ ٘مُغیشٔؼتمیٓ اص حُٕ ٚ ٘مُ استضاق ٔی

دفتش ثش٘بٔٝ ٚ ثٛدجٝ ) ٞبی ٔختّف جبٔؼٝ ثش جبی ٌزاسدتٛا٘ذ تؤحیشات ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٌبٜ ٔوبد ثش ًیفحُٕ ٚ ٘مُ، ایٗ ثخؾ ٔی

 .(4؛0999، ػبصٔبٖ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ساٞذاسی وـٛس 

 

 ي ريیکرد اجتماعی حمل ي وقل

پزیش ٞب ٚ ٔٙبثغ حبكُ اص سؿذ ٚ تٛػؼٝ اػت. ایٗ أش دس ٔٛسد الـبس آػیتٞب ثب فشكتا٘ؼبٖدسٚالغ حُٕ ٚ ٘مُ، حّمٝ ٚكُ 

ٚاجذ إٞیت ٔوبػف اػت؛ الـبس تٟیذػت جبٔؼٝ اغّت فبلذ ٚػیّٝ ٘مّیٝ ؿخلی ٔٛتٛسی ٞؼتٙذ وٝ ایٗ أش تشدد آ٘بٖ سا 

-ٞبی آ٘بٖ ثش جبی ٔیجبیی ٚ دػتشػیٚ ویف جبثٝ ای ثش وٓػبصد؛ اص ایٗ سٚ ٚػبیُ ٘مّیٝ ػٕٛٔی تؤحیش ػٕذٜػخت ٚ وٙذ ٔی

 ٌزاسد.

ٞبی حُٕ ٚ ٘مّی سا دس جٟت دٞذ وٝ صیشػبختا٘ذسوبساٖ ایٗ سؿتٝ أىبٖ ٔیتحّیُ اجتٕبػی دس حُٕ ٚ ٘مُ ثٝ دػت

 (.ٕٞبٖٞبی ٔختّف اجتٕبػی تٛػؼٝ دٞٙذ )تٛإ٘ٙذػبصی ٌشٜٚ

 

 محیطی راٌتأثیرات وامطلًب زیست

ٔحیٌی ٞب داسای تؤحیشات ٟٔٓ صیؼتٞبی ٔٛجٛد ٚ یب تغییش دادٖ ٘مؾ خیبثبٖثبٖجذیذ ؿٟشی، تؼشین خیبٞبی احذاث ساٜ

 اػت. تؤحیشات ٘بٌّٔٛة ثٝ ؿشح صیش اػت وٝ ثبیذ ثشسػی ؿٛ٘ذ:

 کاربری زمیه .1

 ٞبی اًشاف ساٜثیٙی ٘ـذٜ دس وبسثشی صٔیٗایجبد تغییشات ٘بخٛاػتٝ ٚ ٘بٕٞبًٞٙ ٚ پیؾ 

  سا وبٔال  ٞبی اًشاف ؿٟش ٕٔىٗ اػت جٟت تٛػؼٝ ؿٟشٞبی آتی آٖ. ساٜتٛػؼٝ وبِجذی ؿٟش ٚ ثش٘بٔٝتؤحیش دس جٟت

 تغییش دٞٙذ.

 ٜٞبی ثب اسصؽ ای اص صٔیٗٞبی اًشاف ؿٟشٞب ٕٔىٗ اػت ػٌح لبثُ ٔالحظٝٞبی ؿٟشی ٚ ٔخلٛكب وٕشثٙذیسا

احذاث ساٜ، دػتشػی الصْ ثشای ایجبد  وـبٚسصی سا اؿغبَ وٙٙذ. ایٗ اؿغبَ ٔخلٛف ثٝ خٛد ػٌح ساٜ ٘یؼت. ثب

ٞب ٕٔىٗ اػت ٌٔٙمٝ ٚػیؼی سا اص كٛست وـبٚسصی خٛد وبٔال خبسد ؿٛد ٚ ایٗ آثبدا٘یٞبی جذیذ فشاٞٓ ٔیآثبدا٘ی

 وٙٙذ.

 محیط شُری .1

 ٞبی صیؼتی . دؿٛاس وشدٖ استجبًبت ا٘ؼب٘ی دٚ ًشفثش ٞٓ صدٖ یىپبسچٍی ٔجتٕغ 

 فشٍٞٙی، اجتٕبػی ٚ تبسیخی آٖ، ثب تحٕیُ ٚجٛد ٘بٕٞبًٞٙ خٛد ثٝ ثبفت ؿٟشٞبی ٌِٕٝ صدٖ ثٝ ٞٛیت ؿٟش ٚ اسصؽ 

 سٚی ٚ ٔـىُ ػبختٗ دػتشػی ٞب ثشای پیبدٜٞبی ؿٟشی چخؾ ٚ پشاوٙذٜ ٚ دس ٘تیجٝ دٚس وشدٖ ساٜتـٛیك آثبدا٘ی

 دس ؿٟش ثشای وؼب٘ی وٝ ثٝ اتٛٔجیُ ؿخلی دػتشػی ٘ذاس٘ذ.
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 ٜپزیش جبٔؼٝ، ٘ظیش وٛدوبٖ، ػبِٕٙذاٖ ٚ ٔؼّٛالٖٞبی آػیتٌشٜٚ ػٛاساٖ ٚٞب ٚ دٚچشخٝوبٞؾ ایٕٙی پیبد 

 ثش ٞٓ صدٖ آسأؾ فوبٞبی ٔؼىٛ٘ی ٚ تجبسی 

 ایجبد تغییشات ٘بٌٟب٘ی دس لیٕت اساهی ٚ دس ٘تیجٝ دس تٛصیغ حشٚت 

 ٗٞب ٚ دس ٘تیجٝ افضایؾ لیٕت ٔؼىٗٞبی ٔٙبػت ِٚی دٚسافتبدٜ، ثٝ ػّت ثٟتش ؿذٖ دػتشػی آٖافضایؾ لیٕت صٔی 

 پزیش ٔحّیٞبی آػیتدس ایٗ ٔٙبًك، ٚ تؤحیش ایٗ افضایؾ لیٕت ثش ٌشٜٚ

 تغییش دادٖ ٚهؼیت دػتشػی ثٝ ثٙبٞبی ػٕٛٔی 

 ٜثبػج تخشیت یب وبٞؾ ٔٛلؼیت ٔحُ  ٞبی ٔٛجٛدایجبد ٔـىالت ثشای وؼب٘ی وٝ احذاث ساٜ جذیذ ثب تؼشین سا

 .(096-097؛ 0974)ٚصاست ٔؼىٗ ٚ ؿٟشػبصی،  ؿٛدٞب ٔیػىٛ٘ت یب وؼت آٖ

 اودیمشک_ زالآزادراٌ پل

اٞٛاص _ ا٘ذیٕـه_ صاَجٙٛة وـٛس ٚ دس ادأٝ ٔؼیش آصادساٜ پُ_ ایٗ پشٚطٜ ثٝ ػٙٛاٖ ثخـی اص ؿجىٝ آصادساٜ تشا٘ضیت ؿٕبَ

پشٚطٜ ثٝ ٘بْ پُ صاَ دس تمبًغ  ٞبی ثضسيای ثٝ ٘بْ صاَ وٝ ٔحُ یىی اص پُدس لبٖ٘ٛ ثٛدجٝ ٔٙظٛس ٚ اص ٘ضدیىی سٚدخب٘ٝ

ویّٛٔتش  49ٌشدد. ایٗ آصادساٜ یبثذ، آغبص ٔیا٘ذیٕـه آغبص ٚ ثٝ ػٕت ا٘ذیٕـه ادأٝ ٔی_ آثبدغیشٕٞؼٌح ثب جبدٜ لذیٓ خشْ

 (.98؛ 0999، ٘بْثیثٛدٜ ٚ دس اػتبٖ خٛصػتبٖ لشاس ٌشفتٝ اػت )

دس ثخؾ ؿٕبِی خٛصػتبٖ  س وٛتبٜ ٔذت ٔٛجت وبٞؾ تلبدفبتثشداسی سػیذ ٚ دثٝ ثٟشٜ 0999ایٗ آصادساٜ دس اٚاخش ػبَ 

ثب احذاث آٖ، ٞب اؿبسٜ وشد. تٛاٖ ثٝ وبٞؾ صٔبٖ ػفش، وبٞؾ ٔلشف ػٛخت، وبٞؾ ٞضیٙٝؿذٜ اػت. اص دیٍش ٔضایبی آٖ ٔی

دس حٛاِی ایٗ  ا٘ذ. دس حبِی وٝٞبیی وٝ دس ٔؼیش تشدد ثٛد٘ذ دچبس وبٞؾ سٚ٘ك ؿذٜخب٘ٝتشدد دس جبدٜ لذیٓ وٓ ؿذٜ ٚ لٟٜٛ

 سفبٞی احذاث ٘ـذٜ اػت. _ آصادساٜ تبوٖٙٛ ٞیچ فوبی خذٔبتی

ٞبیی دس ایٗ ٘بحیٝ ؿذٜ ٞب ٚ ؿغٌُزؿت ثبػج ایجبد ٔغبصٜجبدٜ لذیٓ وٝ اص ثخؾ اِٛاس ٌشٔؼیشی ؿٟشػتبٖ ا٘ذیٕـه ٔی

ٚ  وـبٚسصی ایٗ ٔشدْ ایٗ ٌٔٙمٝ وٝ ثٝ ثش  ٕ٘ٛد. ػالٜٚتش ٔیآثبد ساحتثٛد ٚ سفت ٚ آٔذ ػبوٙیٗ ایٗ ٌٔٙمٝ سا ٔخلٛكب ثٝ خشْ

ٞب دس ٔؼیش آصادساٜ ٚالغ ؿذ ٚ ٚاٌزاس آٖ ٞبی وـبٚسصیٔخلٛكب وـبٚسصی دیٓ اؿتغبَ داؿتٙذ وٝ دس ثؼوی ٔٛاسد صٔیٗ

 ٌشدیذ٘ذ.

جبدٜ سفبٞی دس حبؿیٝ _ ٞب ٚ فوبٞبی خذٔبتیتٛاٖ ٌفت وٝ دس ثّٙذ ٔذت ٔغبصٜثب تٛجٝ ثٝ آ٘چٝ وٝ دس ثبال ثحج ؿذ، ٔی

ٞبی وـبٚسصی ثیٙب٘ٝ تغییش وبسثشی خٛاٞٙذ داد. ثب ٚاٌزاسی صٔیٗٞبیی تجذیُ خٛاٞذ ؿذ ٚ یب دس ثیٙـی خٛؽلذیٓ ثٝ ٔتشٚوٝ

٘یض اص سٚ٘ك وـبٚسصی ٌٔٙمٝ وبػتٝ خٛاٞذ ؿذ. ٕٞچٙیٗ ثب احذاث فوبٞبی الصْ دس حبؿیٝ آصادساٜ، ثٝ ٔشٚس ٔشدْ ثٝ آٖ ػٕت 

تذسیجی ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی ٚ ایجبد ٔحّٝ جب ؿذٖ ؿٛ٘ذ. ایٗ ٔؼبئُ ثبػج جبثُٝ ثشاٍ٘یختٝ ٔیؿٛ٘ذ ٚ ثٝ ایجبد ؿغوـیذٜ ٔی

ٞب ثٝ خذٔبت ٔشوض ؿٟش ًّجذ. اص ًشفی دػتشػی آٖخٛاٞذ ؿذ وٝ ثٝ ٘ٛثٝ خٛد ایجبد تؤػیؼبت صیشثٙبیی ٚ خذٔبت الصْ سا ٔی

 ذ.تش خٛاٞذ ثٛد چشا وٝ تٕبْ ٔشدْ ٚػیّٝ ٘مّیٝ ٔٛتٛسی ٘ذاس٘٘یض ػخت
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 گیریوتیجٍ

ایٗ . وٙذسهبیت وبسثشاٖ سا جّت  ٌزؿتٝ اػت تٛا٘ؼتٝ اػتا٘ذیٕـه _ صاَاحذاث آصادساٜ پُدس ٔذت وٛتبٞی وٝ اص 

ا٘ذیـی . دس حبِی وٝ دس ثّٙذٔذت ٚ دس كٛست چبسٌٜیشد٘ـئت ٔی ػفش وبٞؾ تلبدفبت، ٞضیٙٝ، ػٛخت ٚ صٔبٖ سهبیتٕٙذی اص

ٞب ٔٙضٚی ٕ٘ٛدٖ ثخؾ اِٛاس وٝ ثبسصتشیٗ آٌٖزاسد ٚ احشات ٘بٌّٔٛثی ثش جبی ٔی٘ىشدٖ ٔؼئٛالٖ تجؼبتی خٛاٞذ داؿت 

ا٘ذیـی ثشای حُ ٞبیی اص ایٗ لجیُ ایٗ حؼٗ سا داسد وٝ دس كٛست أىبٖ ثٝ چبسٌٜشٔؼیشی خٛاٞذ ثٛد. ا٘جبْ دادٖ پظٚٞؾ

ٞبی ػٕشا٘ی پشداختٝ ٞب ٚ افشاد ٔشثًٛٝ لجُ اص احذاث پشٚطٜیٗ ٌٔبِؼبت تٛػي ػبصٔبٖٔؼبئُ پیؾ سٚ پشداختٝ ؿٛد. أب اٌش ا

تشی سا ثٝ ثبس خٛاٞٙذ ٞبی ػٕشا٘ی دس ثّٙذ ٔذت ٔؼبئُ ٚ ٔؼوالت وٓ، پشٚطٜٞبی الصْ ٚ ٔٙبػت ا٘جبْ ٌیشدیبثیؿٛد ٚ ٔىبٖ

 آٚسد.
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