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 ساختواى سثس رٍیکردی پایدار از هٌظر پدافٌد غیر عاهل

 
  *1 ًیوا هطْری

 دا٘ـٍبٜ ٞٙش ٚ ٕٔٔبسی آصاد اػالٔی یضد ،ٕٔٔبسی اسؿذ وبسؿٙبعدا٘ـزٛی  1-

 

 

 

 

  چکیدُ

دس حٛصٜ وبٞؾ خٌش پزیشی ثالیبی ًجیٔی ٚ غیش ًجیٔی دس ثخؾ ٕٔٔبسی ٚ ػبختٕبٖ ػبصی ثب سٚیىشد ػبختٕبٖ ػجض 

ص فوبٞبی خبِی دس ثبْ ٚ ٕ٘بی ػبختٕبٖ ٞب ،ثٝ ِٔٙٛس إٓبَ ثشخی تٟٕیذات پذافٙذی غیش ٓبُٔ ، ثٝ ِٔٙٛس ،ٔی تٛاٖ ا

 ثٟشٜ ٞب، ػبختٕبٖ پبیذاسی ،)ٔلشف ٔذیشیت( ا٘شطی ػبصی رخیشٜ ، فشیت ٚ اختفبء اػتتبس،دػت یبثی ثٝ ٔٛاسدی اص رّٕٝ : 

 ًجیٔی ٞبی پیأٔذ ثشخی وٙتشَ اًشاف، ٞبی ٔحیي ثب بصیػ ٕٞؼبٖ ؿىُ، تغییش ٚ دٞی فشْ صیجبیی، ٟ٘بیت اص ٌیشی

 تٔذیُ ػجض، فوبی ػشا٘ٝ ثشدٖ ثبال ،آة ٞبی سٚاٖ آِٛدٌی اص كیب٘ت صیؼت، ٔحیي حفَ ،)آٖ أخبَ ٚ ٞب آة سٚاٖ ػیُ،(

 اص ٌیشی ٜثٟش ا٘شطی، ٔلشف وبٞؾ ٕ٘ب، ٚ ثبْ ایضٚالػیٖٛ ٕٓش ثشدٖ ثبال ٌشٔبیی، ٚ كٛتی ٓبیك ایزبد ربٔٔٝ، سٚا٘ی فوبی

 ،)اوؼیظٖ افضایؾ ٚ وشثٗ اوؼیذ دی وبٞؾ( ٞٛا تٌّیفثٟشٜ ٌیشی اص ا٘شطی تِٛیذ ؿذٜ اص ثٙب ، غزایی، ٔٛاد تِٛیذ چشخٝ

 ٔٔشفی ثٝ ٘ٛؿتبس ایٗ دس ،اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. آٖ أخبَ ٚ آػب ػیُ ٞبی ثبساٖ ٚ تٍشي ٚ ًٛفبٖ ٚصؽ اص ٘بؿی ٞبی آػیت وٙتشَ

 آٖ اختلبكی ٔضایبی ٘یض ٚ اػت غیشٓبُٔ پذافٙذ حٛصٜ دس ثیـتش وٝ آٖ ٕٓٛٔی ٔضایبی ٚ ارشایی رضئیبت ػجض، ػبختٕبٖ

 .ؿٛد ٔی پشداختٝ آٖ ٘مؾ ٚ حٛصٜ ایٗ دس

 

 فشیت ٚ اختفبء اػتتبس، ٓبُٔ، غیش پذافٙذ ػجض، ػبختٕبٖ کلیدی: ّای ٍاشُ
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 هقدهِ .1

 تٛػي آٔبس ثٝ تٛرٝ ثب .ا٘شطی حفَ ٚ صیؼت حیئ ثب ػبصٌبس ٞبی ػبختٕبٖ احذاث ثشای اػت فشایٙذی ػجض ػبختٕبٖ ٔٙـأ

 ٕ٘بی ٚ ثبْ احذاث آ٘ىٝ ثٝ تٛرٝ ثب .ٌشدد ٔی ٔلشف ٞب ػبختٕبٖ تٛػي ٔلشفی ا٘شطی ػشا٘ٝ %44 ا٘شطی إِّّی ثیٗ آطا٘غ

 دسآٔاذٜ  ػابصی  ػبختٕبٖ دس ارشایی دػتٛسإُِٔ یه كٛست ثٝ رٟبٖ پیـشفتٝ ؿٟشٞبی ثیـتش ؿٟشی سیضی ثش٘بٔٝ دس ػجض

 ٔی ِ٘ش ثٝ هشٚسی ٘بٔحذٚد، صٔب٘ی ٌؼتشٜ دس صٔیٗ ػبوٙبٖ ٚ صیؼت ٔحیي ثٝ تٛرٝ پبن، ٞبی ا٘شطی اص اػتفبدٜ ِضْٚ ،اػت

 ثٛدٜ ٔٛحش وب٘بدا تٛس٘تٛ ٚ اٚسٌٗ پشتّٙذ، ؿیىبٌٛ، ٔخُ ؿٟشٞبیی دس آٔشیىب ؿٕبَ ؿٟشی سیضی ثش٘بٔٝ دس ػجض ػبختٕبٖ .سػذ

 صیؼت ٔحیي اص حفبُت آطا٘غ :تٛاٖ ٔی سا ػجض ػبختٕبٖ ػبص ٚ ػبخت اكّی ًشاحبٖ ٚ حبٔیبٖ .ؿٛد ٔی ٌشفتٝ ِ٘ش دس ٚ

٘بْ ثشد ،وٝ دس ؿٛسای ػبختٕبٖ ػجض  دسیبفت ٌٛاٞی ٘بٔٝ   ISO14444 اػتب٘ذاسد ٚ 2ایبالت ٔتحذٜ ػجض ػبختٕبٖ ؿٛسای  ،1

  . آٚسد ٘بْ ٓشكٝ ایٗ وبسؿٙبػبٖ ٌشٜٚ ٔٔتجشتشیٗسا ثٝ ٓٙٛاٖ  3ػجض 

 

 
 

1 EPA 

٢ USGBC 

٣ LEED 

ٝ  ٘ؼجت ٔخجت تبحیشات ٔٛرت ػجض ػبختٕبٖ ، ٔحیٌی صیؼت احشات ثٝ ثبتٛرٝ  اص ٘بؿای  آِاٛدٌی  وابٞؾ . ؿاٛد  ٔای  ٔحایي  ثا

 ػٔی ٔمبِٝ دسایٗ اِجتٝ .ؿٛد ٔی ٔحؼٛة ػجض ػبختٕبٖ ٔخجت احشات دیٍش اص ا٘ؼبٖ ثشای الصْ اوؼیظٖ ٔیضاٖ ٚالضایؾ فبهالة

 اختلبكای  ٚ( ؿاٟشی ) ٕٓاٛٔی  فٛایذ اسائٝ هٕٗ ٚ اػت ٓبُٔ غیش پذافٙذی تٕٟیذات ساػتبی دس پتب٘ؼیُ ایٗ اص ٌیشی ثٟشٜ دس

 .پشداخت خٛاٞیٓ ٘یض آٖ ارشای رضئیبت ٚ ػجض ػبختٕبٖ ٓبّٔی غیش پذافٙذ ٔضایبی ثٝ( ثٙب ته)

 

 .تعاریف پای٢ِ

 پذافٙذ غیش ٓبُٔ-2-1

« پاذ »یاب  « پابد  »ٜ اػات. دس فشٞٙاً ٚ ادة فبسػای    تـىیُ ؿذ« آفٙذ»ٚ « پذ»اص دٚ رضء « پذافٙذ» اص ِ٘ش ٚاطٜ ؿٙبػی، ٚاطٜ 

ثٛدٜ ٚ ٞش ٌبٜ لجاُ اص ٚاطٜ ای لاشاس ٌیاشد ٔٔٙابی آٖ سا ٔٔىاٛع ٔای       « هذ، ٔتوبد، پی ٚ د٘جبَ »پیـٛ٘ذی اػت وٝ ثٝ ٔٔب٘ی 

ُ اػت. دس ٔٙبثْ التیٗ، ٔٔبدَ دلیك ٓجبست پذافٙ« رًٙ ، رذاَ ، پیىبس ٚ دؿٕٙی»٘یض ثٝ ٔفْٟٛ « آفٙذ»ٕ٘بیذ. ٚاطٜ   ذ غیشٓبٔا

“Passive Defence” ثىبس ثشدٜ ٔی ؿٛد. 

صیبسی پذافٙذ سا ثش دٚ ّ٘ٛ ٓبُٔ ٚ غیشٓبُٔ ٔٔشفی ٔی ٕ٘بیذ پذافٙذ غیشٓبُٔ ثىابسٌیشی الاذأبت آفٙاذی ٚ تٟابرٕی ثاب ٞاذف       

ٞابی ٘بؿای   ثىبس ثشدٖ سٚؽ ٞبیی وٝ آحبس صیبٖ » ٕٔب٘ٔت اص پیـشٚی دؿٕٗ اػت، دس حبِی وٝ پذافٙذ غیشٓبُٔ ٓجبست اػت اص 

 «اص الذأبت دؿٕٗ ثىبٞذ یب آٖ سا ثٝ حذالُ ثشػب٘ذ

   

ثٝ ًٛس وّی دفبّ غیش ٓبُٔ ثٝ ٔزٕٛٓٝ ای اص الذأبت دفبٓی اًالق ٔیـٛد وٝ ثٝ وٕه آٖ ٔیتٛاٖ ثاذٖٚ ػاالو ٚ ثاب وٕتاشیٗ     

 .وشد ٔمبثّٝ شاتخٌ ٚ ثالیب یب ٚ دؿٕٗ تٟبرٓ ٔمبثُ دس(  ِ٘بٔی –أىب٘بت ٚ تزٟیضات فٙی ) ٘ؼجت ثٝ دفبّ ٓبُٔ 

ٔزٕٛٓاٝ الاذأبت   » ( لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛػٔٝ وـٛس، تٔشیف پذافٙذ غیشٓبٔاُ ثاذیٗ ؿاشو اسائاٝ ؿاذٜ اػات:       121دس ٔبدٜ )

غیشٔؼّحب٘ٝ ای وٝ ٔٛرت وبٞؾ آػیت پزیشی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی، ػبختٕبٖ ٞب ٚ تبػیؼابت، تزٟیاضات ٚ ؿاشیبٖ ٞابی وـاٛس دس      
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غیشًجیٔی ٔی ٌشدد، پذافٙاذ غیشٓبٔاُ   ًجیٔی یب ٚ یب وبٞؾ ٔخبًشات ٘بؿی اص ػٛا٘ح  ٔمبثُ ّٕٓیبت خلٕب٘ٝ ٚ ٔخشة دؿٕٗ

 «.٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد

ثشخی اكَٛ پذافٙذ غیش ٓبُٔ وٝ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔٔیبسٞبی ٕٓذٜ دس سػیذٖ ثٝ ساٞىبسٞبی ٔٙبػت دس ًشاحی ِٔٙش ؿٟشی ٚ ٕٔٔبسی 

 :ٔٙبػت ثب پذافٙذ غیش ٓبُٔ احش ٌزاس ٞؼتٙذ ثٝ ؿشو ریُ اػت

 پٛؿؾ دس ٕٞٝ صٔیٙٝ ٞب • 

 اػتتبس ٚ ٘بٔشئی ػبصی •

 تِٛیذ ػبصٜ ٞبی دِٚٔٙٛسٜ )ٔٛاْ٘( •

 ٔىبٖ یبثی اػتمشاس ّٕٓىشدٞب •

 اختفبء ثب اػتفبدٜ اص ٓٛاسم ًجیٔی •

 حفبُت اًالٓبت ػیؼتٓ ٞبی حیبتی ٚ ٟٔٓ •

 ٔذیشیت ثحشاٖ دفبٓی دس كحٙٝ ٞب •

 فشیت، اثتىبس ُٕٓ ٚ تّٙٛ دس وّیٝ الذأبت •

 تٔییٗ ٔمیبع ثٟیٙٝ اػتمشاس رٕٔیت ٚ فٔبِیت دس فوب •

 وٛچه ػبصی، اسصاٖ ػبصی ٚ اثتىبس دس پذافٙذ غیش ٓبُٔ •

 ٔمبْٚ ػبصی ٚ اػتحىبٔبت ٚ ایٕٗ ػبصی ػبصٜ ٞبی حیبتی •

 پشاوٙذٌی دس تٛصیْ ّٕٓىشدٞب ٔتٙبػت ثب تٟذیذات ٚ رغشافیب• 

 

2-2-CCD 

ٝ  ؿاىُ،  تغییاش  ػبصی، ٍٕٖٞٛ ٕ٘ٛدٖ، پٟٙبٖ ثشای ٞبئی سٚؽ ٚ ضاتتزٟی الالْ، اص ثشداسی ثٟشٜ ٚ اػتفبدٜ  ایزابد  ػابصی،  ؿاجی

 ٚ تأػیؼابت  تزٟیاضات،  ٘یشٚٞاب،  ؿٙبػابئی  ٚ وـاف  اص ٕٔب٘ٔات  رٟات  دس اٞاذاف  ٞٙذػی ِٔٙٓ ؿىُ حزف ٚ فشیجٙذٜ ًٕٔٝ

 .دؿٕٗ حؼبع ٚ آؿىبسػبص ٞبی ػبٔب٘ٝ تٛػي خٛدی فٔبِیتٟبی

 

 ػبختٕبٖ ػجض-2-3

  :ا٘ذ داؿتٝ اُٟبس ٌٛ٘ٝ ایٗ ایٙتش٘ت ٕٔٔبسی آصاد تشثیٖٛ دس( چیؼت؟ ػجض ٕٔٔبسی) ػؤاَ ثٝ پبػخ دس آسؿیتىت چٙذ

  :ػجض ػبختٕبٖ یه چیض ٞش اص لجُ ٚ تش ٟٔٓ

  وٙذ ٔی ثشآٚسدٜ سا آٖ ػبوٙیٗ احتیبربت_

  .وٙذ ٔی تأٔیٗ سا خٛد ػبوٙیٗ ٘ـبى ٚ ٚسی ثٟشٜ خـٙٛدی، ٚ سهبیت ػالٔتی، _

 ٔلابِح  اص ٔؤحش اػتفبدٜ وٙٙذٜ، غیشٔؼْٕٛ ٔٛاد ثب ػبص ٚ ػبخت ، پبیذاس ٕٔٔبسی ؿذٜ تأییذ ساٞىبسٞبی اص ٜػٙزیذ ٌیشی ثٟشٜ _

ْ  سا ٔٛاد ثبصیبفت ٚ اِىتشیىی ٚ ٌشٔبیی ا٘شطی سٚص، ٘ٛس ثشای خٛسؿیذ ثٝ ٚاثؼتٍی ٚ اتىب پبیذاس، ًجیٔی ٔٛاد اص آٔذٜ دػت ثٝ  ّٔاض

  .وٙذ ٔی

  .اػت ًجیٔی رٟبٖ خذٔت دس ٚ آٖ وٙٙذٌبٖ اػتفبدٜ افتخبس ٔبیٝ وٝ ػبختٕبٖ یه دس ٞىبسٞبسا ایٗ اص ٕٔٔبسا٘ٝ تّفیك یه _

  :اػت هشٚسی ریُ ٔٛاسد ثٝ تٛرٝ
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  .ػٛدٔٙذ ؿذٜ دیذٜ تذاسن ٔؼیشٞبی ٚ ٞب دػتشػی ؿبُٔ ػبیت سٚی ٞبی ػبختٕبٖ اػتمشاس _

  اًشاف ٔحیي ٚ خٛسؿیذ ثٝ تٛرٝ ثب ٞب ػبختٕبٖ یبثی رٟت _

  ٞب پٙزشٜ ٚ دسٞب ٚ داخّی ٞبی تبقا چیذٔبٖ _

 

  ٔحیٌی ی دٞٙذٜ تـىیُ ارضاء ٚ ٞب ػبختٕبٖ ٚرٜٛ ٚ اثٔبد _

  ٔحیي ٚ ػبختٕبٖ تضییٙبت ٕ٘ب، سً٘، _

  ثیـتش ٔؤحش ا٘شطی ثب تزبسی أبوٗ ٚ ٞب خب٘ٝ ػبختٗ _

  :اص ٓجبستٙذ ػجض ٕٔٔبسی ٞبی رٙجٝ اص ثٔوی

  ٚسی ثٟشٜ ٚ ص٘ذٌی لبثّیت آػبیؾ، افضایؾ _

  ٍٟ٘ذاسی لبثّیت ٚ ویفیت دٚاْ، ثٟجٛد _

  داخّی ٔحیي ٚهٔیت حجبت _

  ص٘ذٌی ٞضیٙٝ وشدٖ وٓ ٚػیّٝ ثٝ پَٛ ا٘ذاص پغ _

  خٛسؿیذی ثبالی ّٕٓىشد ثب ٞبی ػبختٕبٖ ٞبی ٌضیٙٝ ثٝ ثشدٖ پی _

 .صیؼت ٔحیي حفبُت ثٝ وٕه ثشای ؿٕب ٘مؾ ایفبی رٟت ػجض ػبختٕب٘ی ٔلبِح صٔیٙٝ ا٘تخبة _

 اكُ اػتٛاس اػت: 6ُ ٕٔٔبسی ػجض ثش دس و

 سثس ساختواى -1 شکل

 اصل اٍل : حفاظت از اًرشی

هشٚست پزیشفتٗ ایٗ  ذ .ٞش ػبختٕبٖ ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ًشاحی ٚ ػبختٝ ؿٛد وٝ ٘یبص آٖ ثٝ ػٛخت فؼیّی ثٝ حذالُ ٕٔىٗ ثشػ

غیش لبثُ ا٘ىبس ٔی ثبؿاذ ٚ ؿابیذ تٟٙاب ثاٝ      اكُ دس ٓلشٞبی ٌزؿتٝ ثذٖٚ ٞیچ ؿه ٚ تشدیذی ثب تٛرٝ ثٝ ٘حٜٛ ػبخت ٚ ػبصٞب

ػجت تّٙٛ ثؼیبس صیبد ٔلبِح ٚ فٗ آٚسی ٞبی رذیذ دس دٚساٖ ٔٔبكش چٙیٗ اكّی دس ػبختٕبٖ ٞب ثٝ دػات فشأٛؿای ػاهشدٜ    

بص ٞابی  ؿذٜ اػت ٚ ایٗ ثبس ثب اػتفبدٜ اص ٔلبِح ٌٛ٘بٌٖٛ ٚیب ثب تشویت ٞبی ٔختّفی اص آٟ٘ب، ػبختٕبٖ ٞب، ٔحیي سا ثب تٛرٝ ثٝ ٘ی

 وااااااااااااااااااااااااااااااااااابسثشاٖ تغییاااااااااااااااااااااااااااااااااااش ٔیذٞٙاااااااااااااااااااااااااااااااااااذ . 

اؿبسٜ ثٝ ِ٘شیٝ ٔزتْٕ صیؼتی ٘یض خبِی اص ٌِف ٕ٘ی ثبؿذ، وٝ اص فشاٞٓ آٚسدٖ ػش پٙبٞی ثشای دسأبٖ ٔب٘ذٖ دس ثشاثش ػشٔب ٚ یاب  
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ایزبد فوبیی خٙه ثشای ػىٛ٘ت افشاد ػشچـٕٝ ٔی ٌیشد ، ثٝ ایٗ دِیُ ٚ ٕٞچٙیٗ ٚرٛد ٓٛأاُ دیٍاش ٔشدٔابٖ ػابختٕبٟ٘بی     

 ٖ دس وٙبس یىذیٍش ثٙب ٔی وشد٘ذ .سا ثٝ خبًش ٔضایبی ٔتمبثُ فشاٚاخٛد 

ػبختٕبٖ ٞبیی وٝ دس تٔبُٔ ثب الّیٓ ٔحّی ٚ دس تالؽ ثشای وبٞؾ ٚاثؼتٍی ثٝ ػٛخت فؼیّی ػبختٝ ٔای ؿاٛ٘ذ ، ٘ؼاجت ثاٝ     

یٕاٝ وابسٜ ثاشای خّااك     آپبستٕبٟ٘بی ٓبدی أشٚصی ، حبُٔ تزشثیبتی ٔٙفشد ٚ ٔزاضا ثاٛدٜ ٚ دس ٘تیزاٝ ، ثاٝ ٓٙاٛاٖ تالؿاٟبی ٘      

ٔاأااإبسی ػجااض ٌٔااشو ٔی ؿٛ٘ذ. ثؼیبسی اص ایٗ تزشثیبت ٘یض ثیـتش حبكُ وبس ٚ تالؽ ا٘فشادی ثاٛدٜ  ٚ ثٙابثشایٗ سٚؿاٗ    

 اػت ثٝ ٓٙٛاٖ اكّی پبیذاس دس ًشاحی ٞب ٚ ػبخت ٚ ػبصٞبی ربٔٔٝ أشٚص ِحبٍ ٕ٘ی ٌشدد.

 اصل دٍم : کار تا اقلین

ؿاىُ ٚ ٘حاٜٛ اػاتمشاس    لّایٓ ٚ ٔٙابثْ ا٘اشطی ٔحّای ثبؿاٙذ .     ٝ ای ًشاحی ؿٛ٘ذ وٝ لبدس ثٝ اػتفبدٜ اص اػبختٕبٖ ٞب ثبیذ ثٝ ٌٛ٘

ػبختٕبٖ ٚ ٔحُ لشاس ٌیشی فوبٞبی داخّی آٖ ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ ٌااٛ٘ااٝ ای ثبؿذ وٝ ٔٛرت استمبّ ػٌح آػبیؾ دسٖٚ ػبختٕبٖ 

ٔلشف ػٛخت فؼیّی پذیذ آیذ. ایٗ دٚ فشآیٙذ ٔازوٛس   ٌشدد ٚ دس ٓیٗ حبَ اص ًشیك ٓبیك ثٙذی كحیح ػبصٜ ، ٔٛرجبت وبٞؾ

٘بٌضیش داسای ٞٓ پٛؿب٘ی ٚ ٘مبى ٔـتشن فشاٚاٖ ٔی ثبؿٙذ پیؾ اص ٌؼتشؽ ٕٞٝ رب٘جٝ ٔلشف ػاٛخت فؼایّی ، چاٛة ٔٙجاْ     

ٚ    15اكّی ا٘شطی ثٝ حؼبة ٔی آٔذ وٝ ٞٙٛص ٞٓ حذٚد   دسكذ اص ا٘شطی أشٚص سا ٘یض تأٔیٗ ٔی وٙذ. ٍٞٙبٔی واٝ چاٛة وٕیابة 

٘بیبة ؿذ ثشای ثؼیبسی اص ٔشدْ أشی ًجیٔی ثٛد وٝ دس ساػتبی وبٞؾ ٘یبص ثٝ چاٛة ، ثاشای تِٛیاذ ٌشٔاب اص ٌشٔابی خٛسؿایذ       

ٔىبٖ ؿٟش سا ثٝ ٌٛ٘ٝ ای تغییش داد٘ذ وٝ اص ٚسٚد ػیُ ثٝ ؿٟش رٌّٛیشی ؿاٛد ،  « پیش٘ٝ»وٕه ثٍیش٘ذ . ؿٟشٞبی یٛ٘ب٘ی ٕٞچٖٛ 

ذاث ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ثٝ ػبختٕبٖ ٞب اربصٜ رٟت ٌیشی ثٝ ػٕت رٙٛة اح سا  شلی ا غشثی ٚ ؿجىٝ ای ٔؼتٌیُ ؿىُ ثب خیبثبٟ٘بی ؿ

سٚٔی ٞب ٘یض پیشٚی اص اكَٛ ًشاحی خٛسؿایذی سا ثاب آٔاٛختٗ اص تزشثیابت یٛ٘ابٖ      اص ٘ٛس ٌّٔٛة خٛسؿیذ سا ٔی داد. ٚ اػتفبدٜ

 ؾ ٌشٔابی ثذػات آٔاذٜ ثىابس    افاضای  ثاشای  ٘یاض  اس ثٛد ٔیالد اص پغ اَٚ لشٖ اختشاّ  ادأٝ داد٘ذ   أب آٟ٘ب پٙزشٜ ٞبی ؿفبف وٝ

ٓٙٛاٖ ػٛخت ، اػتفبدٜ اص ٕ٘بی سٚ ثٝ رٙٛة دس ػبخت ٔٙبصَ حشٚتاإاٙااذاٖ ٚ ٞإااچٙیٗ    ٌشفتٙذ، ثب افضایؾ وٕجٛد چٛة ثٝ

 ٘یٗلاٛا  ثٝ ػبختٕبٖ دسٖٚ آػبیؾ ایزبد ثاشای الاّایآ ثٝ تٛرٝ ثب ًشاحی ػٙت. ؿااذ ٔاتاذاَٚ ٘یض ؿٟاش ٓإٛٔی  حٕبٟٔبی

ّٔضْ ثٝ ًاشاحای فاوبیی خٙه ثشای پذیاذ آٚسدٖ ؿاشایٌی    ٕٔٔبساٖد ٕ٘ی ؿذ ثّىٝ دس ثؼیبسی اص الاّایاآ ٞب ٔحذٚ ٌشٔبیؾ

اص ػیؼاتٓ ٞابی تٟٛیاٝ ٌٔجاّٛ ٞاٛا ، تٟٙاب        َٕٛ دسٓالاش حبهش ، یٔٙی اػتفبدٌّٜٔٛة دس داخُ ػبختٕبٖ ثٛد . ساٜ حُ ٔٔاا

ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد ٚ دس ٓیٗ حبَ ٕٞشاٜ ثب ٔلشف صیبد ا٘شطی ٔی ثبؿذ ، وٝ حتای ثاٝ ٍٞٙابْ    فشآیٙذی ٘بوبس آٔذ دس تمبثُ ثب الّیٓ 

 اسصا٘ی ٚ فشاٚا٘ی ا٘شطی ثٝ دِیُ آِٛدٌی حبكُ اص آٖ أشی اؿتجبٜ ثـٕبس ٔی آیذ.

 اصَل سَم:کاّش استفادُ ازهٌاتع جدید

 ٔٙجٔای  ، خاٛد  ٔفیذ ٕٓش پبیبٖ دس   حذالُ ثشػب٘ذ ٚ ٞش ػبختٕبٖ ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ًشاحی ؿٛد وٝ اػتفبدٜ اص ٔٙبثْ رذیذ سا ثٝ

ثٝ ػاٛی ػابختٕبٟ٘بی    ؿذٜ اؿبسٜ اكَٛ ػبیش ٕٞچٖٛ ، اكُ ایٗ ٌیشی رٟت چٝ ٌش. ثیبٚسد ثٛرٛد دیٍش ٞبی ػبصٜ ایزبد ثشای

یٓ ٚ استمابء  رذیذ اػت ، ِٚی ثبیذ یبدآٚس ؿذ وٝ اغّت ٔٙبثْ ٔٛرٛد دس رٟبٖ دس ٔحیي ٔلّٙٛ فّٔی ثىبسٌشفتٝ ؿذٜ ا٘اذ ٚ تاشٔ  

ٝ  اػت أشی ، ٔحیٌی صیؼت احشات  ٚهٔیت ػبختٕبٟ٘بی فّٔی ثشای وبٞؾ  رذیاذ  ٞابی  ػابصٜ  خّاك  ثاب  ثشاثاش  إٞیتای  اص وا

ّ  ٞبی ٔحیي خّك ثشای وبفی ٔٙبثْ تٔذاد وٝ داد لشاس تٛرٝ  سا ٘یض ثبیذ ٔٛسد ٘ىتٝ ایٗ.  اػت ثشخٛسداس ٖ  دس ٔلاٙٛ  ٚراٛد  رٟاب

ٗ . داد لاشاس  اػاتفبدٜ  ٔاٛسد  سا آٟ٘اب  اص رذیذ ٔمذاسی ٞب، ػبختٕبٖ اص ٘ؼُ شٞ ثبصػبصی ثشای ثتٛاٖ وٝ ٘ذاس٘ذ  ٔزاذد  اػاتفبدٜ  ایا

ٞبی ثبصیبفت ؿذٜ ؿىُ ثٍیشد، ثبصیبفت ػبختٕبٖ ٞب ٚ ٓٙبكش دسٖٚ آٟ٘اب  فوب یب  ؿذٜ ثبصیبفت ٔلبِح اص اػتفبدٜ ٔؼیش دس ٔیتٛا٘ذ

ٔیالدی ثبصػبصی ٌشدیذٜ ، اص آرشٞبی خشاثاٝ   1115ٚ  1477ی ثخـی اص تبسیخ ٕٔٔبسی اػت . كٛٔٔٝ ػب٘تب اِجبع وٝ دس ػبِٟب
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ٞبی یه ػبختٕبٖ سٚٔی دس ٘ضدیىی خٛد اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. چبسچٛة ٞبی چٛثی وٝ دس لشٖٚ ٚػٌی ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿذ٘ذ ،لٌٔابتی  

ٚ ثٝ ػبختٕبٖ ٞاب   چٛثی ثٛد٘ذ وٝ ثشیذٜ ٚ دس وبسٌبٜ ٘زبسی ثٝ یىذیٍش ٚكُ ؿذٜ ٚ وذ ٌزاسی ٔی ؿذ٘ذ ٚ آٍ٘بٜ اص ٞٓ رذا ؿذٜ

ا٘تمبَ دادٜ ٔی ؿذ٘ذ. اػتفبدٜ اص ایٗ سٚؽ ثذیٗ ٔٔٙی ثٛد وٝ دس كٛست ِضْٚ ٔی تٛاٖ ثخـٟبیی اص ػبختٕبٖ لشٖٚ ٚػاٌبیی سا  

ٖ   رب ثٝ رب ٕ٘ٛدٜ   حتی أشٚصٜ ٘یض ٔی تٛاٖ آٟ٘ب سا ثٝ ٔىب٘ی دیٍش ٔٙتمُ وشد . ٌبٞی اٚلبت وُ ػبصٜ ٝ  ػابختٕب  ثٙاب  ِٔٙاٛس  ثا

ٝ   ِٙاذٖ،  دس آِجاشت  ٚ ٚیىتٛسیاب  ٔٛصٜ ػبخت ٍٞٙبْ دس ٔخبَ ثشای. ٌشدیذ ٔی ربثزب رذیذ یػبختٕب٘ وشدٖ ٖ  ثا  لجّای  ػابختٕب

پیـٟٙبد ٚاٌزاسی ایٗ ػبختٕبٖ فّضی ثٝ ٔؼئٛالٖ ٔحّای ؿإبَ ، ؿاشق ٚ     1865 ػبَ دس ٚ ٘جٛد  ٘یبصی دیٍش ػبیت دس ٔٛرٛد

ئٝ ٌشدیذ. ٔؼائٛالٖ ؿاشق ِٙاذٖ ایاٗ پیـاٟٙبد سا پزیشفتٙاذ ٚ       رٙٛة ِٙذٖ ثب ٞذف ثشپبیی یه ٔٛصٜ ٔحّی دس ٔىب٘ی رذیذ اسا

 تىٕیُ ٌشدیذ وٝ أشٚصٜ ایٗ ٔىبٖ ثٝ ٔٛصٜ وٛدوبٖ ثذَ ٌشدیذٜ اػت. 1872ػبختٕبٖ ایٗ ٔٛصٜ ٔحّی دس 

دس اغّت ٔٛاسدی وٝ دػتشػی ثٝ ٔٙبثْ رذیذ ثٝ حذالُ ٔی سػذ سٚؽ ٞبیی وـف ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ثب آٖ ٞب ٔای تاٛاٖ ػابختٕبٖ    

ثشای یه ِٔٙٛس ػبختٝ ؿذٜ ا٘ذ ثشای ٔمبكذ دیٍش اػتفبدٜ ؿٛ٘ذ، ثب ایٗ حبَ ثٔوی تغییشات هشٚسی ٔی تٛا٘ٙذ ثبٓاج   ٞبیی وٝ

تغییش ؿىُ اكّی ػبصٜ یب ػبختٕبٖ ؿٛد. ایٗ ٔٛهّٛ ثشای وؼب٘ی وٝ ٓاللٕٙذ ثٝ حفبُت ٚ ٍٟ٘اذاسی دائٕای اص ػابختٕبٖ ٞاب     

ٞٗ ٘مؾ ٔی ثٙذد وٝ آیب یه ػبختٕبٖ ثاٝ ایاٗ ّٓات واٝ صٔاب٘ی داسای      ٞؼتٙذ یه فبرٔٝ ثٝ حؼبة ٔی آیذ ٚ ایٗ ػٛاَ دس ر

وبسثشی اسصؿٕٙذی ثٛدٜ اػت ثبیذ ٕٞٛاسٜ ثذٖٚ تغییش ثبلی ثٕب٘ذ یب ثبیذ ثشای حفَ ثبصدٞی ٚ وابسایی تغییاشات اِضأای سا دس آٖ    

ٛرٛد ٕٔىٗ ثذا٘ذ. اٌش ٔٙبثْ ٔٛسد ا٘زبْ داد؟ یه فشآیٙذ ػجض ٕٔىٗ اػت دس ثشسػی ایٗ ٔٛهّٛ لوبٚت سا تٟٙب ثشاػبع ٔٙبثْ ٔ

٘یبص ثشای تغییش یه ػبختٕبٖ وٕتش اص ٔٙبثْ ٔٛسد ٘یبص ثشای تخشیت ٚ ثبصػبصی آٖ ثبؿذ ثبیذ اص ایٗ تغییاشات اػاتمجبَ ٕ٘اٛد. ثاب     

ی ایٗ ٚرٛد ایٗ ٔٛهّٛ ثبٓج ٓذْ احتشاْ ٚ ثضسٌذاؿت إٞیت تبسیخی ػبصٜ ٕ٘ی ؿٛد. ثٝ ٓالٜٚ ٕٔىٗ اػت ایاٗ ػابصٜ ٞاب داسا   

اسصؽ دیٍشی ٘یض ثبؿٙذ وٝ تٛرٝ ثٝ آٖ ٞب اِضأی اػت. ایٗ ٔـىالت دس تغییش ػبختٕبٖ ٞبی ٔٛرٛد ثٝ ِٔٙٛس آٔابدٜ ػابختٗ   

آٖ ٞب ثشای ٕٞبٍٞٙی ثب ٘یبصٞبی رذیذ ثخلٛف دس ٔٛسد ثٟجٛد ٚهٔیت ػبختٕبٖ اص ِحبٍ ّٕٓىشد ٚ وبسایی وٝ ٕٔىٗ اػت ثاٝ  

دٞبی ثیـتشی آؿىبس ٔای ؿاٛد. تغییاش دس ثٔوای اص ػابختٕبٖ ٞابی لاذیٕی ثاشای         تغییش ُبٞش آٖ ٔٙزش ؿٛد ثب تٙبلن ٚ توب

وبسثشدی ٞبی رذیذ ٔی تٛا٘ذ ٞضیٙٝ ٞب ٚ ٔـىالت خبكی سا ثب خٛد ٕٞشاٜ داؿتٝ ثبؿذ. ثب ایٗ حابَ ٔضایابی حبكاُ اص اػاتفبدٜ     

ٔـىالت ٚ ٞضیٙٝ ٞب غّجٝ ٕ٘بیاذ.   ٔزذد اص ایٗ ػبختٕبٖ ٞبی ثضسي دس وٙبس یىذیٍش ٚ دسٖٚ یه ٔحیي ؿٟشی ٔی تٛا٘ذ ثش ایٗ

٘ٛػبصی ػبختٕبٖ ٞب ی ٔٛرٛد دس ؿٟشٞبی ثضسي ٚ وٛچه ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘ذ ٔٛرت حفبُت اص ٔٙبثْ ٔاٛسد اػاتفبدٜ رٟات    

 تخشیت ٚ ثبصػبصی ػبختٕبٖ ٚ ثذیٗ تشتیت رٌّٛیشی اص تخشیت ربٔٔٝ ؿٛد.

 اصل چْارم : احترام تِ کارتراى

ثٝ ِ٘ش ٔی سػذ وٝ ایٗ اكُ استجابى ا٘اذوی    ٌزاسد. ٕٔٔبسی ػجض ثٝ تٕبٔی افشادی وٝ اص ػبختٕبٖ اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ احتشاْ ٔی

ثب آِٛدٌی ٘بؿی اص تغییشات الّیٓ رٟب٘ی ٚ تخشیت الیٝ اصٖ داؿتٝ ثبؿذ . أب فشآیٙاذ ػاجض اص ٕٔٔابسی واٝ ؿابُٔ احتاشاْ ثاشای        

ختٕبٖ وبُٔ ٞؼتٙذ ا٘ؼبٖ سا اص ایٗ ٔزٕٛٓٝ خابسد ٕ٘ای ٕ٘بیاذ. تٕابْ ػابختٕبٖ ٞاب       تٕبٔی ٔٙبثْ ٔـتشن دس ػبخت یه ػب

تٛػي ا٘ؼبٖ ٞب ػبختٝ ٔی ؿٛ٘ذ أب دس ثٔوی اص ػبصٜ ٞب حمیمت حوٛس ا٘ؼبٖ ٔحتشْ ؿٕشدٜ ٔی ؿٛد، دس حبِی واٝ دس ثشخای   

 دیٍااااااش تااااااالؽ ثااااااشای سد اثٔاااااابد ا٘ؼااااااب٘ی دس فشآیٙااااااذ ػاااااابخت ٔـاااااابٞذٜ ٔاااااای ؿااااااٛد.        

سٚثٛت ٘مؾ ا٘ؼبٖ سا دس ایزبد ٚ ًشاحی ػبختٕبٖ ٞب ثش ٟٓذٜ ٌشفتٝ ا٘ذ، أب ثشای یه سٚثٛت وبسآیی ٔاؤحش دس  دس طاپٗ تٔذادی  

ٔٛسد پشٚطٜ ، ؿبُٔ ارشای یه ُٚایافاٝ خابف ٔاای ثبؿذ وٝ ٔی تٛا٘ذ آٖ سا ثٝ دفٔبت تىشاس وشد. أب دس ٔمیبػی ٔتفبٚت یه 

احتشاْ ثیـتش ثاٝ   ت خٛد ثش ا٘زبْ تٔذاد ثؼیبسی اص وبسٞبی ٘بٔشتجي آتٕبد وٙذ.ا٘ؼبٖ ثٝ ٓٙٛاٖ ٕٔٔبس ٕٞچٙبٖ ٔی تٛا٘ذ ثش ٟٔبس
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٘یبصٞبی ا٘ؼب٘ی ٚ ٘یشٚی وبس، ٔی تٛا٘ذ دس دٚ ٔؼیش ٔزضا ٔٛسد تزشثٝ لشاس ٌیشد. ثشای یه ػبختٕبٖ ػبص حشفٝ ای تٛرٝ ثٝ ایاٗ  

ٕبٖ ثٝ ٕٞابٖ ٔیاضاٖ واٝ ثاشای وابسٌشاٖ ٚ یاب       ٘ىاتٝ هشٚست داسد وٝ ایٕٙی ٚ ػالٔت ٔلبِح ٚ فشآیٙذ ٞبی ؿىُ دٞٙذٜ ػبخت

ثاؼااضایی ثاشخٛسداس ٔای ثبؿاذ. ٕٔٔابساٖ ثاٝ تاذسیذ اص       ای وُ ربٔٔٝ ثـشی ٘یض اص اٞإایتاػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ آٖ ٟٔٓ اػت ثش

ٚ یاب    CFCٚرٛد ػٓ ٞبی ٔختّف دس ػبیت ٞبی ػبختٕب٘ی آٌبٜ ؿذٜ ا٘اذ ٚ ثاٝ تابصٌی اػاتفبدٜ اص ٔاٛاد ٓبیااك داسای ا٘اٛاّ        

اػتفبدٜ اص ػبیش ٔلبِح خٌش٘بن دس ػبختٕبٖ ّٕٔٙٛ ؿذٜ اػت.ؿىُ دیٍش ٔـبسوت ا٘ؼب٘ی وٝ ٘یبصٔٙذ تٛرٝ اػات، اؿاتشان ٚ   

دخبِت ٔخجت وبسثشاٖ دس فشآیٙذ ًشاحی ٚ ػبخت اػت، وٝ چٙب٘چٝ ثٝ ًٛس ٔٛحش ثىبس ٌشفتٝ ٘ـٛد یه ٔٙجْ وبسا ٚ ٔفیذ ثٝ ٞذس 

ص ایٗ ا٘شطی ثٟشٜ ثشدٜ ا٘ذ ٚ ٘تبیذ حبكُ اص آٖ ٘یض ٔٛرت سهبیت دس خّااك ػابختٕبٖ   سفتٝ اػت. تٔذاد صیبدی اص ػبختٕبٖ ٞب ا

 ٞبی ثضسي ؿذٜ اػت.

 

 

 اصل پٌجن : احترام تِ سایت

ٕٔٔبس اػتشاِیبیی ٌّٗ ٔٛسوبت ایٗ رّٕٝ ٓزیت سا ثیبٖ ٔی وٙاذ   ٞش ػبختٕبٖ ثبیذ صٔیٗ سا ثٝ ٌٛ٘ٝ ای آساْ ٚ ػجه ِٕغ وٙذ.

وٙذ. ایٗ ٌفتٝ یه ٚیظٌی اص تٔبُٔ ٔیبٖ ػبختٕبٖ ٚ ػبیت آٖ سا دس   سا ثٝ ٌٛ٘ٝ ای آساْ ٚ ػجه ِٕغوٝ: ػبختٕبٖ ثبیذ صٔیٗ 

خٛد داسد وٝ ثشای فشآیٙذ ػجض أشی هشٚسی اػت ٚ اِجتٝ داسای ٚیظٌی ٞبی ٌؼتشدٜ تشی ٘یض ٔی ثبؿذ. ػبختٕب٘ی وٝ ا٘اشطی سا  

ذٌبٖ ٚ وبسثشاٖ خٛیؾ ثیٍب٘ٝ اػت دس ٘تیزٝ ٞشٌض صٔایٗ سا ثاٝ   حشیلب٘ٝ ٔلشف ٔی وٙذ آِٛدٌی تِٛیذ ٔی وٙذ ٚ ثب ٔلشف وٙٙ

تفؼیشی كشیح تش اص ایٗ ٌفتٝ چٙیٗ اػت وٝ ٘إی تٛاٖ ٞش ػبختٕبٖ سا اص دسٖٚ ػابیت   ٌٛ٘ٝ ای آساْ ٚ ػجه ِٕغ ٕ٘ی وٙذ.

 ػبختٝ ؿذٜ دس آٖ خبسد ٕ٘ٛد ٚ ؿشایي لجُ اص ایزبد ػبختٕبٖ سا دٚثبسٜ دس ػبیت احیب وشد.

 کل گراییاصل ششن: 

یبفتٗ ػبختٕبٖ ٞبیی وٝ تٕبْ اكَٛ  ٞؼتٙذ. تٕبٔی اكَٛ ػجض، ٘یبصٔٙذ ٔـبسوت دس سٚ٘ذی وُ ٌشا ثشای ػبخت ٔحیي ٔلّٙٛ

ٕٔٔبسی ػجض سا خٛد داؿتٝ ثبؿٙذ وبس ػبدٜ ای ٘یؼت. چشا وٝ ٕٔٔبسی ػجض ٞٙٛص ثٌٛس وبُٔ ؿٙبختٝ ٘ـذٜ اػت. یه ٕٔٔابسی  

لٌٔٝ خٛد سا ؿبُٔ ؿٛد ٚ ثبیذ ؿبُٔ یه ؿاىُ پبیاذاس اص ٔحایي ؿاٟشی ثبؿاذ. ؿاٟش،        ػجض ثبیذ ثیؾ اص یه ػبختٕبٖ ٔٙفشد

ٔٛرٛدی فشاتش اص ٔزٕٛٓٝ ػبختٕبٖ ٞبػت  دس حمیمت آٖ سا ٔی تٛاٖ ثلٛست ٔزٕٛٓٝ ای اص ػبٔب٘ٝ ٞبی دس حبَ تٔبٔاُ دیاذ   

ثبؿٙذ ٚ ثب ٍ٘بٞای دلایاك ثاٝ ایااٗ  ػبختٝ ؿذٜ داسای وبِجذ ٔی  ؿىُ ٞبی ثلٛست وٝ – تفشیح ٚ صیؼتٗ ثشای ٞبیی ػبٔب٘ٝ –

 ػبٔب٘ٝ ٞب اػاات واااٝ ٔای تاٛا٘یااآ چٟااااشٜ ؿٟاااش آیااٙذٜ سا تاشػایآ ٘إبیایآ.

 تام سثـــس.٣

 ٔای  ٘بٔیاذٜ  ٘یض صیؼتی ثبْ ٚ ٌیبٞی ثبْ ثبٕ، ثبْ وٝ ػجض ثبْ

ْ  دس سا ٌیبٜ سؿذ وٝ اػت ػبص ٟٔٙذػی ػیؼتٓ یه ؿٛد،  ثاب

 ػاجض  ثبْ .وٙذ ٔی ٔحفبُت اصثبْ حبَ ٚدسٓیٗ ػبختٝ ٔیؼش

 .اػات  ثبْ ثش خبن الیٝ دس سٚیـی اصٌیبٞبٖ ص٘ذٜ ػٌح یه

 صیشیٗ الیة پٛؿؾ ثب ٕٞشاٜ هخیٓ یب ٕٓك وٓ خبن ای الیٝ

ْ  رضئیبت ٚ ٓٙبكش ثخؾ دس وٝ خبن ٝ  ػاجض  ثاب ٜ  آٖ ثا  اؿابس

ٝ  حفبٍ ثب ٕٞشاٜ پٛؿؾ ایٗ ٌبٜ .خٛاٞذ  ثاب  ٚاغّات  ای سیـا
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 .یبثٙذ ٔی سؿذ آٖ دس خـىی ثشاثش دس ٔمبْٚ ٌیبٞبٖ ٞبی ٌٛ٘ٝ ٕٓٛٔب ٚ اػت ٕٞشاٜ آٖ صیش دس صٞىؾ الیٝ یه

 

 ٔضایبی ثبْ ػجض-3-1

ٝ  ثشاثاش  دس ٔحبفِت دِیُ ثٝ ٔیىٙذ  پیذا افضایؾ ػجض ثبْ وٕه ثٝ ٓبیمىبسی ٕٓش :٘ٛػبصی ٚ تٕٔیش ٞضیٙٝ وبٞؾ-3-1-1  اؿأ

ٖ  یاه  دس ػجض ثبْ اٌش وٝ ٔیـٛد دادٜ َاحتٕب دٔبیی تفبٚتٟبی ٚ ًٛفبٟ٘ب تٍشي، فشاثٙفؾ، ٞبی ٝ  4 ٕٓاٛٔی  ػابختٕب  دس ًجما

 .وٙذ ٕٓش ثیـتش یب ػبَ 44 ا٘ذاصٜ ثٝ ٓبیمىبسی ؿٛد ٘لت تٟشاٖ

ٝ  ٌشْ ٞٛای دس .ٔیذٞٙذ وبٞؾ سا ػبختٕبٖ ا٘شطی تجبدَ ػجض ثبٟٔبی :ا٘شطی تِٛیذ-3-1-2 ٝ  ٞاٛا  دٔابی  صٔب٘یىا ٝ  95 ثا  دسرا

ُ  دس ثبال دٔبی ایٗ .ٔیشػذ فبسٟ٘بیت رٝدس 175 ثٝ ثبْ دٔبی سػیذٜ، فبسٟ٘بیت ٖ  ٚ داخا ٖ  ثیاشٚ ٓ  تاأحیش  ػابختٕب  داسد  ٔؼاتمی

ْ  سا ٔیـاٛد  اٚصٖٚ الیٝ وبٞؾ ثٝ ٔٙزش وٝ ؿیٕیبیی ٚاوٙؾ ثیشٖٚ دٔبی افضایؾ ٖ  دسٖٚ .ٔیىٙاذ  تؼاشی ٓ  ػابختٕب ٝ  ٞا  تٟٛیا

 سا خبن سًٛثت ٚ حشاست ٌیبٞبٖ .ٔیٍشدد ا٘شطی ثیـتش ٔلشف ثٝ ٔٙزش وٝ ؿذٜ اػتفبدٜ ػبختٕبٖ وشدٖ خٙه ثشای ثیـتشی

ٖ  خٙاه  ٚ وابٞؾ  .ٔیٍشدد ػبختٕبٖ ؿذٖ خٙه ثٝ ٔٙزش سٚ٘ذ ایٗ وٝ ٔیىٙٙذ تجذیُ سًٛثت ثٝ تجخیش ًشیك اص ُ  ؿاذ  داخا

ٝ  ثؼتٍی ٌشٔب دادٖ دػت اص ػشٓت ػشد ٞٛای ٚ آة دس .ٔیذٞذ وبٞؾ سا ٌشٔب ا٘ٔىبع ػبختٕبٖ ٖ  ثا  الیٟٟابی  سًٛثات  ٔیاضا

 خیغ الیٝ وٝ ٍٞٙبٔی ٕ٘ذاس خبن دس .ٔیذٞذ افضایؾ سا ٓبیمىبسی دسكذ 25 ٌؼتشدٜ ػجض ثبْ یه ٔتٛػي ًٛس ثٝ .داسد صیشیٗ

ْ  ٘بحیٝ دس ٔب وـٛس ٕٓذٜ ثخؾ ایٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب(Szewczyk, 2443, 34).ٔیٍشدد ٘بچیض آٖ ٓبیك اسصؽ ثبؿذ  خـاه  ٚ ٌاش

 .اػت تٛرٝ ٔٛسد ػبٔب٘ٝ ایٗ ا٘شطی ثبصدٞی اػت

ٖ  دس ٞٓ آة ثمیٝ ٚ ٔیذٞذ وبٞؾ دسكذ 54 تب 14 ٔیضاٖ ثٝ سا آة صایذٜ ٚ صٞىـی ػجض ثبْ ب٘ٝػبٔ :ػیالثٟب ٟٔبس-3-1-3  صٔاب

 وٓ ٔزشاٞبی اص آة دسكذ 34 حذٚد .ٔیذٞذ وبٞؾ سا فبهالة ٔزشاٞبی ٞبی ٞضیٙٝ ػجض ثبْ اص اػتفبدٜ .ٔیٍشدد خبِی دیٍشی

 ثالفبكّٝ دسكذ 44 ٘ضدیه ٚ ٔیىٙذ پیذا ساٜ ٕٓیمتش ٟبیآثشاٞ ثٝ ٚ ؿذٜ تلفیٝ ثمیٝ دسكذ 34 ٚ ٔیىٙذ ػیشاة سا ٌیبٞبٖ ٕٓك

 ٔیشیاضد  رٍّٟٙاب  ٚ صٔیٗ ثش ثبساٖ ٍٞٙبٔیىٝ .ٔب٘ذ ٕ٘ی ثبلی صٔیٗ ثش چیضی ٚ ٔیىٙذ پیذا ساٜ اتٕؼفش ثٝ ٌیبٞبٖ تجخیش ًشیك اص

 دسكذ 144 تب 75 ،خیبثبٟ٘بػت ٚ ػبختٕبٟ٘ب ؿبُٔ وٝ ؿٟشٞب دس .ٔیىٙذ حشوت خٛد ًجیٔی چشخٝ دس ٚ ٘ىشدٜ خشاة سا صٔیٗ

ٝ  دسكاذ  5 حذٚد فمي .اػت وٙٙذٜ تخشیت ٔتفبٚتی كٛست ثٝ ثبساٖ ٚآة ثٛدٜ ٘فٛر غیشلبثُ پٛؿـٝ ٓ  ٔزشاٞابی  ثا  ٚ ٕٓاك  وا

 .ٔیٍاشدد  صایُ ٚ ٔیٕب٘ذ ؿٙبٚس صٔیٗ سٚی ثش ثمیٝ دسكذ 75 ٚ ٔیـٛد تجخیش ٌیبٞبٖ ًشیك اص دسكذ 15 ٚ ٔیشػذ صٔیٗ ٕٓیك

ٝ  ٔٛاسد اص ثؼیبسی دس ٚ ٔیـٛد اػتفبدٜ فبهالة پشٞضیٙٝ ػبٔب٘ٝ اص أش ایٗ وشدٖ ٔتٔبدَ ثشای ٝ  ٚ ٔیـاٛد  صٞىـای  آة اهابف  ثا

 ػجض ثبْ دس آة اص دسكذ 75 حذٚد ٔتٛػي ًٛس ثٝ .ٔیىٙذ آِٛدٜ سا ٞب سٚدخب٘ٝ آة ٞب اهبفٝ ایٗ وٝ ٔیٍشدد ٞذایت ٟ٘شٞب ػٛی

  آة اص ٞب چٕٗ صٔب٘یىٝ .ٔیبفتذ ثبساٖ اص ثٔذ ػبٓتٟب تفبقا ایٗ وٝ ٔیـٛد ػشسیض آة اص دسكذ 25 حذٚد ٔیٕب٘ذ  ثبلی آٖ خبن ٚ

 اػت ٔب٘ذٜ ٘بؿٙبختٝ ایشاٖ دس وٝ اػت ٔٛهٛٓی ػجض ثبْ ػبٔب٘ٝ -2 ؿىُ

 .داؿت خٛاٞذ ٕٞشاٜ خٛد بث ثؼیبسی ٔضایبی ٌؼتشؽ، كٛست دس وٝ
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 ثٝ سا ارضا دیٍش ٚ ثشٌٟب سػٛثبت، خبن .ٔیىٙذ پیذا ا٘تمبَ صٞىـی ثٝ ٚ ؿذٜ تلفیٝ خبن ٔیبٖ اص آسأی ثٝ آة ، ٔیـٛ٘ذ اؿجبّ

 .ٔیجخـذ ثٟجٛد وٙذ اپیذ ا٘تمبَ دیٍش ٔىب٘ی ثٝ ایٙىٝ اص سالجُ آة ٚ ا٘ذاختٝ داْ

 عاهل غیر پدافٌد هٌظر از سثس ساختواى دفَای .4

 CCD دس ػجض ػبختٕبٖ تٕٟیذات-4-1

 اػتتبس-4-1-1

 ثاشداسی  ثٟاشٜ  اػتتبس ٓٛأُ ٓٙٛاٖ ثٝ تٛاٖ ٔی صٔیٙی ٌیبٞبٖ ٚ دسختچٝ ٚ دسخت لبِت دس ًجیٔی، ٔٛاد ػجض فوبی پٛؿؾ اص

 لاشاس  اػاتفبدٜ  ٔٛسد كحیح ثٌٛس ًجیٔی، ٔٛاد ایٗ ٌشا ٚ.ٞؼتٙذ اػتتبس ٔلبِح ٔب٘ذٌبستشیٗ ٚ تشیٗ ًجیٔی ٌیبٞبٖ، صیشا .ٕ٘ٛد

 .وٙٙذ ٔی ایزبد ٞٛایی ٓىؼٟبی ٚ ٔؼتمیٓ دیذ ٔمبثُ دس خٛثی ٔبْ٘ ٚ پٛؿؾ یه ٌیش٘ذ،

 ثب وٝ ًٛسی ثٝ اػت آٖ ٞبی ثشي ٚ دسخت ُبٞشی ؿىُ ٚ فشْ داسد ٘مؾ اػتتبس ٞبی ًشو دس وٝ ػجض فوبی ٓٙلش تشیٗ ٟٔٓ

 ثشای  سا ًشو صٔیٙٝ پغ ٚ دیذ خٌبی اص پغ ٚ آٚسد ٔی ٚرٛد ثٝ سا دیذ صٔیٙٝ ا٘ذاص، چـٓ دس فا٘حشا ٘مؾ اثتذا ثلشی صیجبیی

 تٛا٘اذ  ٔی ( ٞب ؿبخٝ فشْ ٞب، ثشي دس ٔٛرٛد وّشٚفیُ ) ٔشدٜ یب ص٘ذٜ اص آٓ ٌیبٞبٖ ٚیظٜ خبكیت.آٚسد ٔی ٚرٛد ثٝ ثیٙٙذٜ فشد

 .ٕ٘بیذ اسائٝ اسدد ٚرٛد آٟ٘ب ثٌٗ دس آ٘چٝ اص غیش سا ٞب ػبختٕبٖ ُبٞشی پٛؿؾ

 اختفب-4-1-2

 ٔاٛسد  پیٛػتٝ وٝ اػت أٛسی اص (ثبال ایٕٙی ٚ أٙیتی دسرٝ ثب ٞبی ٔىبٖ خلٛف ثٝ)ٞب ػبختٕبٖ وبِجذ ٚ فوبٞب ػبصی پٟٙبٖ

 ٔای  ػاجض  فوبی پٛؿؾ اص ٌیشی ثٟشٜ ػبصی پٟٙبٖ دس ٔشػْٛ ٞبی سٚؽ اص یىی .اػت ثٛدٜ ٞب ٔىبٖ ایٗ ثشداساٖ ثٟشٜ دغذغٝ

 ٔؼاتتش ٌشدد.  ایزبد ٘یض ػجض فوبی حؼبع ٚ حیبتی ٔشاوض ػبخت ثب ٕٞضٔبٖ اػت ثٟتش اختفبء ًشو ثیـتش ساییوب رٟت.ثبؿذ

 ثضسٌتاش  فوبیی یه دس اكّی وبسوشد ٓٙٛاٖ ثٝ ٞب فوب ایٗ ٞوٓ ٚ إٞیت دسرٝ وبٞؾ ٚ ثبال ثشاص٘ذٌی دسرٝ ثب فوبٞبی ٕ٘ٛدٖ

 .اػت ثٛدٜ وبسثشاٖ ٚ ًشاحبٖ تٛرٝ ٔٛسد اختفب اكُ ٓٙٛاٖ حتت وٝ اػت ٔٛاسدی ص(ا٘حشافی فوبی) اكّی غیش وبسوشد ثب

 فشیت-4-1-3

ٖ  دس دؿٕٗ تفىشات وشدٖ ٔٙحشف ػجض، فوبی اص اػتفبدٜ ثب فشیت ّٕٓیبت ا٘زبْ اٞذاف اص یىی))  ٔای  ؿٙبػابیی  ّٕٓیابت  صٔاب

 یاب  ػٙزـای  تزٟیاضات  يتٛػا  ثشداؿت ا٘حشاف ٞذف ثب ٔـخق وبسوشد ثب ػبخت صیش یه اص ٚالٔی غیش فوبی ٕ٘بیؾ ((.ثبؿذ

 ٕ٘ٛدٖ ٔخذٚؽ ٚ تىشاسی فوبٞبی ایزبد .اػت ثٛدٜ صٔبٖ ًَٛ دس وبسثشاٖ تٛرٝ ٔٛسد فشیت أش ٓٙٛاٖ تحت چـٕی دیذ حتی

 أىبٖ وٝ ًشیمی ثٝ ٌیبٞبٖ ا٘ٛاّ ٚ ٓٛأُ اص ٌیشی ثٟشٜ چیذٔبٖ، ّ٘ٛ سٚؽ ثٝ ٞب ٔزٕٛٓٝ ایٗ دس اكّی وبسوشد ٚ ٚالٔی فوبی

 .ثبؿذ ٔی ٔٛهّٛ ایٗ ٞبی دػتبٚسد اص ٘جبؿذ تـخیق لبثُ فوب ُبٞشی ٕ٘ٛد اص اكّی وبسوشد تـخیق

 ٞب فوب ؼبصییى-4-1-4

 ٔای  ٕٞٛطٖ صٔیٙٝ پغ ثب یىهبسچٝ وبِجذ كٛست ثٝ ٔتّٙٛ ٞبی وبسوشد اص ٔختّف ٞبی چیذٔبٖ ثب ٔزٕٛٓٝ یب ٌٔٙمٝ یه ایزبد

 فاشْ،  دس ؿاذٜ  ٔذیشیت تغییشات ایزبد ساثٌٝ ایٗ دس ٔشػْٛ بیٞ سٚؽ اص .ٕ٘بیذ اختالَ ایزبد ٔزبص غیش افشاد ثشداؿت دس تٛا٘ذ

 .ثبؿذ ٔی ػجض فوبی پٛؿؾ اص ٌیشی ثٟشٜ رّٕٝ اص ٔختّف ٞبی سٚؽ ثٝ ُبٞشی ٕ٘ٛد ٚ دػتشػی ّ٘ٛ ؿىُ،

 

 ٞب ػبختٕبٖ ثٝ دٞی فشْ-4-1-5
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 ایٗ .ٞبػت ػبختٕبٖ ٞٙذػی ْفش تغییش ٔختّف ٞبی صٔبٖ دس اًالٓبت تٌجیك ٓذْ ٚ ثشداؿت دس ا٘حشاف ٞبی ساٞىبس رّٕٝ اص

 ،ؿاذٜ  ٔاذیشیت  ٚ وٙتشَ تحت وبٔال ،ٔٙتٟی ثٛدٜ ٌزؿتٝ دس آ٘چٝ اص یبفتٝ تغییش فیضیه ایزبد یب ٌیبٞی پٛؿؾ تٛػي ٘یض أش

 .دٞیٓ تغییش ٘یض سا ٞب دػتشػی ٚ ٞب ٚسٚدی پالٖ، ُبٞشی فشْ تٛا٘یٓ ٔی حتی .ٌشدد ٔی ّٕٓی

 

 

 

 اهَاج جاذب ىعٌَا تِ سثس فضای از گیری تْرُ 4-2

ْ  ًیاف  خاٛد  ٔلاٙٛٓی  وبسوشد حتی ٚ ًجیٔی ٚهٔیت ثب ٔتٙبػت ٔٛرٛدات ٚ ارؼبْ تٕبٔی وٝ دا٘یٓ ٔی  اص ٔختّفای  ٚ ٚػای

 داخّای  فوابی  تـاخیق  حتی ٚ وبسوشد ّ٘ٛ ثٝ سا ثشداس ثٟشٜ أٛاد ایٗ ػٙزؾ ٚ ثشداؿت .ٕ٘بیٙذ ٔی ٔتلبٓذ خٛد اص سا أٛاد

 ٔای  ٚ ثاٛدٜ  ٔؤحش لبثّیت داسای ٔشئی ذٞبی٘ثب ثب ٞٛایی ٚ صٔیٙی ؿٙبػبیی دس ػجض فوبی)) .وٙذ ٔی سإٞٙبیی ٔزٕٛٓٝ یب ؿیء

 ((.ٕ٘بیذ ارشاء (فشیت ٚ اختفبء، اػتتبس،) اِٚیٝ اٞذاف تأٔیٗ دس ٔؤحشی ٘مؾ تٛا٘ذ

ٝ  ایٗ اص آٟ٘ب ًیف ّ٘ٛ ثب ٔتٙبػت تٛاٖ ٔی فیضیىی ؿذٜ ؿٙبختٝ أٛاد ثٝ تٛرٝ ثب ِزا  یاب  ُوبٔا  حازف  رٟات  ٞاب  پٛؿاؾ  ٌٛ٘ا

 .ٕ٘ٛد ٌیشی ثٟشٜ أٛاد ایٗ ا٘حشاف یب وبٞؾ

 

 ٔخبثشاتی ٚ اِىتشیىی أٛاد ربرة-4-2-1

ْ  ا٘تِابٔی  ٚ ِ٘بٔی ٔمشٞبی ٞب، آصٔبیـٍبٜ ّٕٓی، ٔشاوض كٙٔتی، وبسخبربت ٔحُ اص أٛاد ایٍٙٛ٘ٝ ایٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب  ٔای  ػابً

 اِىتشیىی أٛاد ٞذایت دیٍش ًشف اص ٚ داس٘ذ لشاس ٔزبص غیش ثشداساٖ ثٟشٜ ٞذف دایشٜ دس ٞب ٔىبٖ ٌٛ٘ٝ ایٗ ًٛسًجیٔی ثٝ ٚ ؿٛد

 غیشٔزابص  افاشاد  ثاشداسی  ثٟشٜ چبسچٛة دس ٘یض (ّٕٓىشدی ثبصخٛسد فبكّٝ، ثٔذ، ) لبِت دس ٞب ٔزٕٛٓٝ ایٍٙٛ٘ٝ رٟت ٔخبثشاتی ٚ

ٓ  سا ٔٛفمیات  ٓذْ یب ٌٕشاٞی ٔٛرجبت أش ایٗ دس اختالَ ٞشٌٛ٘ٝ ٌیشد، ٔی لشاس  ایزابد  ٞابی  ساٜ اص اص یىای  .ٕ٘بیاذ  ٔای  فاشاٞ

 .اػت ٌیبٞی پٛؿؾ رّٕٝ اص أٛاد ایٗ ربرة ٞبی پٛؿؾ اص ٌیشی ثٟشٜ اختالَ،

 

 حشاستی أٛاد ربرة -4-2-2

 ػبختٕبٖ -ٞب تُٛ٘ خلٛف ثٝ خبف تزٟیضات كٙٔتی،-اداسی-ٔؼىٛ٘ی ٞبی ٔىبٖ ٚ ٞب ػبختٕبٖ اص یبفتٝ ثشٚص ٓٛاسم دیٍش اص

 اص.ٞبػات  آٖ اًشاف ٞبی فوب ثب ٞب ٔزٕٛٓٝ ایٗ دٔبی اختالف صیشصٔیٙی، ٘مُ ٚ ُٕح خٌٛى ٔذفٖٛ، ٔخبصٖ صیشصٔیٙی، ٞبی

 تِٙیٓ رٟت ٌیبٞی پٛؿؾ رّٕٝ اص ٔٙبػت ٓبیمی پٛؿؾ اص ثشداسی ثٟشٜ حشاستی أٛاد ا٘ٔىبع دس اغتـبؽ ایزبد ساٞىبسٞبی

 .اػت دٔب اختالف ایٗ تٔذیُ ٚ

 

 ِیضسی أٛاد ربرة -4-2-3

 ثٝ ٔزذدا ثبصتبة ٔٛد یه لبِت دس ٞذف ثب ثشخٛسد هٕٗ ثبیؼتی ٌیشی ٞذف ٚ یبثی ٞذف تزٟیضات اص ِیضسی ؿذٜ ػبًْ أٛاد

 ٔٛرٛد ٞبی آئشٚػُ ٚ سًٛثت آة، ثخبسات دا٘یٓ ٔی .ؿٛد ٞذایت خبكی ٘مٌٝ یٝ ؿذٜ تِٙیٓ صاٚیٝ حؼت ثش یب خٛیؾ ٔجذا

 .دٞذ تغییش سا تبثؾ صاٚیٝ یب وبٞؾ سا ا٘ٔىبع ٔیضاٖ یب ٚ رزة سا ٞب آٖ وبُٔ ٚرٛد یب ثبؿذ أٛاد ایٗ ربرة تٛا٘ذ فوبٔی دس

 .ثبؿذ ٔی وبسػبص ٘یض حٛصٜ ایٗ دس ٌیبٞی پٛؿؾ اص ٌیشی ثٟشٜ سٚ ایٗ اص

 

 اًفجار هَج کٌترل-٣-٤

 ثشٚص صٔبٖ دس ( آٖ أخبَ ٚ ٞب ؿیـٝ ٞب، پٙزشٜ ٞب، وب٘بَ ) ػبختٕبٖ رٙجی ّٔحمبت ٚ اؿیب پشاوٙذٌی اص رٌّٛیشی ٚ وٙتشَ

 .اػت ػجض ثذ٘ٝ ٚ ٞب ثبْ ٔضایبی اص حٛادث
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 َّا تصفیِ -٤-٤

 ػاجض ٔتاش ٔشثاْ ّٓاف     1.5.))ؿاٛ٘ذ  ٔای  ٞٛا تلفیٝ ٔٛرت اوؼیظٖ تِٛیذ ٚ وشثٗ اوؼیذ دی رزة ثب ػجض ػبختٕبٖ ٌیبٞبٖ 

 سا ٞاٛا  ّٔٔك رسات اص ٌشْ 244 ، تٛا٘ذ ٔی ّٓفی ػجض ثبْ اص ٔشثْ ٔتش یه .ػبصد ٔی فشاٞٓ سا ؿخق یه ػبال٘ٝ وبفی اوؼیظٖ

 ((.ٕ٘بیذ حزف ػبَ دس

 وٝ اػت ٔحیٌی صیؼت ثحشاٖ دس ٟٕٔی ٓبُٔ ؿٟش ایٗ دس ٞٛا آِٛدٌی صیشا اػت إٞیت حبئض ثؼیبس تٟشاٖ ؿٟش دس ٔٛهّٛ ایٗ

 ٚ ػیبػای  التلابدی،  ثابس  صیبٖ تجٔبت ٚ ػبَ سٚصٞبی ثشخی تٌٔیّی ػجت ٚ داسد پی دس صیبدی ارتٕبٓی ٚ دسٔب٘ی ٞبی ٞضیٙٝ

 .دٌشد ٔی آٖ ارتٕبٓی

 

 

 
 

 جاهعِ در هٌاسة رٍاًی شرایط تأهیي -٥-٤

 ارتٕابٓی  ٔحایي  تٌّیف آسأؾ، سٚا٘ی، تٔذیُ ایزبد آٖ ٔحلَٛ وٝ ٔحیٌی ٞبی ٘بٞٙزبسی حزف ٚ ثلشی ٞٙزبسٞبی ایزبد

 ؿاشایي  ؿٟشی، ٞبی صیشػبخت دس هبیٔبت ٚ خؼبسات ایزبد ٚ ثحشاٖ صٔبٖ دس خلٛف ثٝ .اػت سٚیىشد ایٗ آحبس دیٍش اص اػت

 .اػت ربٔٔٝ دس ٔخجت سٚا٘ی احشات رّٕٝ اص ػجض ػبختٕبٖ ذاسپبی
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