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 چکیدٌ
پیطشفت ٚسیؼی داضتٝ است. ٕٞضٔاٖ تا  ػٕشا٘ی یٞاتفادٜ اص ٔٛاد ٚ ٔػاِح ٔػٙٛػی دس پشٚطٜعی ٘یٓ لشٖ اخیش اس

 ٟٔٙذسی د٘یا یجأؼٝتٝ ٘یض ٔػاِحی تا ػٙٛاٖ طئٛسٙتتیه  اع ٔٛاد ٔػٙٛػی تادٚاْ ٚ لاتُ اعٕیٙاٖ،اتذی ٚ شیتىاسٌ

 سشػت اجشا ٚ لیٕت ٔٙاسة،دالیّی ٘ظیش تٝ ٞا وٝ واستشد آٖٞا ٞستٙذ ای اص طئٛٔتشیاَدستٝ 3ٞاطئٛسٙتتیهذ. ٔؼشفی ض

 پّیٕشی ساختٝ ضذٜ ٚ تٝ ػٙٛاٖ وٝ اص ٔٛاد ت ٔسغحی ٞستٙذالٔحػٛ ایٗ ٔٛاد. داضتٝ است یسٔحسٛ سضذ تسیاس

-ٔی تشدٜ واس  تٝ ٔشتثظ ٔػاِح سایش صٔیٗ یا سًٙ، خان، تٝ ٕٞشاٜ ػٕشاٖ ٟٔٙذسی ٞای عشح دس ٘اپزیش جذایی تخطی

ٚ تسٟیالت الصْ اص سٕت دِٚت تٝ  ٞاتش واسفشٔایاٖ ٚ پیٕا٘ىاساٖ ٚ فمذاٖ حٕایت . تفىش ساخت ٚ ساص سٙتی حاوٓضٛ٘ذ

ٞا دس تٛاٖ اص جّٕٝ ٟٕٔتشیٗ ػأُ ػذْ استمثاَ پیٕا٘ىاساٖ دس تىاسٌیشی طئٛسٙتتیهداتی تٛدٖ ایٗ ٔػاِح سا ٔیدِیُ ٚاس

ای اص آخشیٗ تحمیمات ٚ ضٕٗ تشسسی ٚ تیاٖ خالغٝ دس ایٗ ٔماِٝ سؼی ضذٜ تاٞای ػٕشا٘ی وطٛس ٘اْ تشد. پشٚطٜ

ٛسٞای ٔختّف جٟاٖ، ٕٞضٔاٖ تٝ ٚاواٚی ٟٕٔتشیٗ ٔٛا٘غ دستاٚسدٞای تىاسٌیشی ایٗ ٔٛاد دس غٙؼت ساخت ٚ ساص دس وط

 ٞای ػٕشا٘ی داخُ وطٛس ٘یض پشداختٝ ضٛد.اجشایی دس ٔسیش استفادٜ حذاوثشی اص ایٗ ٔػاِح ٘ٛیٗ دس پشٚطٜ

 

  ٞای ػٕشا٘ی، غٙؼت ساخت ٚ ساصطئٛسٙتتیه، پشٚطٜ ،ٟٔٙذسی ػٕشاٖ ،ٔٛاد پّیٕشی کلیدی: َای ياصٌ

                                                 

 .B Nazanin ptنويسنذه اول ) ، مقطع تحصیلي و رشته تخصصي، دانشکذه و دانشگبه محل تحصیلنويسنذه مسئول: درجه علمي -*و  1

 ست چین(،11

 ، راست چيB Nazanin pt. 11نويسنذه دوم ) (، دانشکذه و دانشگبه محل تحصیليب سمت كبريو رشته تخصصي ) درجه علمي -2
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 مقدمٍ -1
ٞای ػٕشا٘ی ٔٛسد استفادٜ لشاس ای است وٝ تشای ٌشٚٞی اص ٔحػٛالت پّیٕشی وٝ تشای حُ ٔطىالت پشٚطٜاطٜطئٛسٙتتیه ٚ

ٝ      1971ی سٚد. استفادٜ اص ایٍٙٛ٘ٝ ٔػاِح ػٕال اص دٌٞٝیش٘ذ، تىاس ٔیٔی ی اخییش سضیذی   ٔییالدی آایاص ٌشدییذٜ ٚ عیی دٚ دٞی

 . [1]ضتاتاٖ داضتٝ است

اص ٔٛاد پّیٕشی )پالستیىی( ٔطتمات ٘فتی ٍٕاْ تا پیطشفت غٙؼت پتشٚضیٕی تا استفادٜ ٞا ٔٛادی ٞستٙذ وٝ ٞطئٛسٙتیه

  .[2]٘اپزیشی دس ٔماتُ ػٛأُ دسٖٚ خان استٞا، فسادوٝ خاغیت اغّی آٖضٛ٘ذ ساختٝ ٔی

ا دس یی  خیان  یپزیشی است وٝ دس داخُ تٛدٜات ٘اصن ٚ ا٘ؼغافی فشاٌیش تشای تٛغیف غفحتٝ عٛس وّی طئٛسٙتتیه ػٙٛا٘

 ،تٛا٘یذ سیثة خشاتیی ضیٛد(    ٞیایی ویٝ ٔیی   سیاصی)وٙتشَ ایجیاد ویش٘ص   اط تا ٔػاِح خاوی تا اٞذاف ٔختّفی ٔا٘ٙذ ٔسیّح استث

تٙذی سعٛتتی، ٟٔاس فشسیایص، ایفیای   ای(، ػایكچسثٙذٜ تا ٔػاِح دا٘ٝ یٞای سیضدا٘ٝاصی)جٌّٛیشی اص ٔخّٛط ضذٖ خانجذاس

ٞا ٕٔىٗ است تشویثی اص ٚظایف ٌیش٘ذ. دس تسیاسی اص ٔٛاسد، ایٗ ٚسلٝاستفادٜ لشاس ٔی، صٞىطی ٚ ایشٜ ٔٛسد (فیّتش)ی ٘مص غاف

شی، ٔماٚٔیت دس تشاتیش   ٘اپیزی ٞا ٕٞچٖٛ اسیتحىاْ، ٘فیٛر  ٔزوٛس سا تٝ ػٟذٜ داضتٝ تاضٙذ. خٛاظ فیضیىی ٚ ٔىا٘یىی طئٛسٙتتیه

ٝ ٞا ٘سثت تٝ ی آٖالاِؼادٜ تات وططی فٛقتش ٔماٚٔفشسایص ٚ اص ٕٞٝ ٟٔٓ ٚسییؼی اص   یٜتشٚجیٛد آٔیذٖ ٌسی    ٚص٘طاٖ تاػث تی

 .[3]ػٕشا٘ی ضذٜ است ٞایٚ پشٚطٜ ٞاواستشد ایٗ ٔٛاد دس عشح

ُ ی ػٕیذٜ ضیأُ   ٞطت ٘یٛع فیشآٚسدٜ   یػٕٛٔا دس تشٌیش٘ذٜ طئٛسٙتتیه یٚاطٜ ، 6ٞیا طئٛ٘یت ، 5، طئٌٛشییذٞا 4ٞیا طئٛتىسیتای

8طئٛسٙتتیه وّی الیٙشٞا، 7ٞاٗیطئٕٛٔثش
11ٞاطئٛسُ ،9ٞاطئٛفْٛ )تا الیٝ سسی(، 

ویٝ ٞیش ییه تشاسیاع      است 11ٞاطئٛوأپٛصیت ٚ 

ت ح ٔیٛاسد صیسی  ال، اغی (تٟثٛد ٚضیؼیت خیان  ) طئٛتىٙیهٞای ٔختّف اص لثیُ صٔیٙٝ ٞای آٖ، واستشد خاغی داضتٝ ٚ دسٚیظٌی

سیاختٕاٖ ٔیٛسد اسیتفادٜ     ، ٘فت ٚ ٌاص ٚ پتشٚضیٕی ٚ ،(فشٚدٌاٜساٜ ٚ ) ٘مُ ٚ حُٕ ،یٞای ٞیذسِٚیىٔحیغی، ٞیذسِٚیه ٚ ساصٜ

 .[1]ذٌ٘یشلشاس ٔی

ای اص آخشیٗ تحمیمات ٚ دستاٚسدٞای تىاسٌیشی ایٗ ٔٛاد دس غٙؼت ضٕٗ تشسسی ٚ تیاٖ خالغٝ دس ایٗ ٔماِٝ سؼی ضذٜ تا

ساخت ٚ ساص دس وطٛسٞای ٔختّف جٟاٖ، ٕٞضٔاٖ تٝ ٚاواٚی ٟٕٔتشیٗ ٔٛا٘غ اجشایی دس ٔسیش استفادٜ حذاوثشی اص ایٗ ٔػیاِح  

 ٞای ػٕشا٘ی داخُ وطٛس ٘یض پشداختٝ ضٛد.ٛیٗ دس پشٚطٜ٘

 

 مزيری بز تحقیقات گذشتٍ -2
ضٛد دس حمیمت ٔحػٛالتی است وٝ ٘خستیٗ تاس دس وٙتشَ فشایٙذ فشسایص ػٙٛاٖ طئٛسٙتتیه ٘أیذٜ ٔیآ٘چٝ وٝ أشٚصٜ تٝ

 [.4]فتٔٛسد استفادٜ لشاس ٌش 1966دس ساَ  12صٔیٗ تٛسظ تاست

اِٚییٗ ٔحػیٛالت طئٛسیٙتتیه ویٝ ٚاسد      ا٘ذ، تٝ عٛسیىٝٛسٞای إِٓاٖ ٚ اٍّ٘ستاٖ تٛدٜاٖ طئٛسٙتتیه وطاِٚیٗ تِٛیذوٙٙذٌ

ICIحاغُ تِٛیذات واسخا٘جات  ،آٔشیىا ضذ٘ذ
13    ٝ تیٝ اییٗ وطیٛس غیادس ضیذ. اِٚییٗ        1971ی اٍّ٘ستاٖ تٛد ویٝ دس اٚاخیش دٞی

تیٛدٜ اسیت. تیا     ICIٔختّف حاغُ واس تش سٚی ٔحػیٛالت  ٞا دس أٛس ٞا ٚ ٔماالت ٔشتثظ تا واستشد غحیح طئٛسٙتتیهیادداضت
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سٛی تحمییك،  ٞا تٝٞا تسیاسی اص ضشوتٌستشش تِٛیذات ٔػٙٛػات طئٛسٙتتیه دس سغح جٟاٖ ٚ سٚ٘ذ سٚ تٝ افضایص ٔػشف آٖ

 .[5]تٛسؼٝ ٚ تِٛیذ ایٗ ٔحػٛالت سٚی آٚسد٘ذ

Mahrez and Karim  (2010)  و )Al-Qadi (et.al) (2003 ٞا دس ٔحّی وٝ آسفاِت ٌشْ دس تىستایُ٘ػة طئٛ تا

ٞا سا تٝ تاخیش تٛاٖ ٔیضاٖ ایٗ تٙص سا واٞص داد ٚ ایجاد خشاتیٔؼشؼ تیطتشیٗ تٙص وططی یا تٕشوض تٙص است، ٔی

 [.6،7]ا٘ذاخت

ُ   ( تا تسّیح تستشٞای خاوی تٛسظ طئٛسٙتتیه1383االٔؼّی ضفا تخص ٚ ػثذاِحسیٗ حذاد ) ٞیا ٚ  ٞیا ٘ظییش طئٛتىسیتای

ٞا سا دس ٔماتُ ِغضش ٚ ضشایظ ٘أسیاػذ ٔحیغیی ٚ طئیٛتىٙیىی تیٝ عیٛس لاتیُ       تٛاٖ ضشیة اعٕیٙاٖ پایذاسی آٌٖشیذٞا، ٔیطئٛ

 [.8]ای افضایص دادٔالحظٝ

 

ی ٔسّح تٝ طئٌٛشیذ سا وٝ تش سٚی یه ضیة سسی ٘یشْ  یٝ ٔاسٝالسفتاس پی ٘ٛاسی سٚی یه  (El Sawwaf, 2117) سٛافاَ

ح وشد تّىٝ ٔٙجش تٝ واٞص الی تسّیح ٘ٝ تٟٙا سفتاس پی سا اغیٝالٝ تٛد سا ٔٛسد اسصیاتی لشاس داد. حضٛس وٛچه ٔمیاع لشاس ٌشفت

 .[9]ای جایٍضیٗ ضذٜ سٚی سع ٘شْ تشای ٕٞاٖ ٘طست پی ٚ دس ٕٞاٖ تشاص تاس ضذی ٔاسٝیٝاللاتُ تٛجٝ ػٕك 

ٝ  ٔحٛسی، ٚیظٌی ته ٞای تشش ٔستمیٓ ٚاص آصٔایص( تا استفادٜ 1394حیذسیاٖ ٚ ٕٞىاساٖ ) -ٞای ٔماٚٔتی ٔخّیٛط ٔاسی

تیا دسغیذ   )ٞای لائٓ دس ٔخّیٛط طئٛفیْٛ ٚ ٔاسیٝ    تا افضایص تٙصسا تشسسی وشد٘ذ ٚ تٝ ٘تایج صیش سسیذ٘ذ: طئٛفْٛ  -طئٛفْٛ ٚ سع

 ،ع، ویاٞص ٔحٛسی ٔخّٛط طئٛفیْٛ ٚ س تا افضایص ٔمذاس طئٛفْٛ، ٔماٚٔت ته  .یاتذ، ٔیضاٖ اتساع واٞص ٔی(ٚص٘ی یىساٖ طئٛفْٛ

 .[11]ذیاتی ٔاسٝ ٚ طئٛفْٛ واٞص ٔیی اغغىان داخّی ٕ٘ٛ٘ٝچسثٙذٌی ظاٞشی ٔخّٛط ٔاسٝ ٚ طئٛفْٛ افضایص ٚ صاٚیٝ

ٞای طئٛسٙتتیه )طئٛوأپٛصیت( دس تمٛیت سٚییٝ  الیٝ اسصیاتی تاثیش ٚ واسایی( تا 1393ٔشتضی فتح پٛس واضا٘ی ٚ ٕٞىاساٖ ) 

استفادٜ اص ٔحػٛالت طئٛسٙتتیه تٝ خػیٛظ طئٛوأپٛصییت   ٘ؼىاسی تٝ ایٗ ٘تیجٝ سسیذ٘ذ وٝ ٞای اآسفاِتی دس تشاتش ٘فٛر تشن

 .[11]ضٛدٞای وططی، تشضی ٚ فطاسی ٚاسدٜ اص چشخ ٚسایُ ٘مّیٝ ٔیٞای آسفاِتی تاػث جزب ٚ واٞص تٙصسٚیٝ دس

 

 َا کاربزد صئًسىتتیک -3
-اخت، واستشدٞای ٌٛ٘اٌٛ٘ی دس ػّٕیات ػٕشا٘ی داس٘ذ ویٝ ٔیی  ٞا تا تٛجٝ تٝ ٘ٛع ٔٛاد تطىیُ دٞٙذٜ ٚ سٚش سطئٛسٙتتیه

 (1)ضىُ  :[12،13]تٙذی ٕ٘ٛد ٞا سا دس پٙج تخص اغّی صیش عثمٝتٛاٖ آٖ

 ٞای ٔختّفدس ٔیاٖ الیٝ ٔػاِح اص یىذیٍش تا لشاس دادٖ طئٛسٙتتیه 14جذاساصی. 

 تاضذ خان دس ضشایغی وٝ ٘یاص تٝ تاال سفتٗ تاب ٔماٚٔتی خان 15تسّیح ٚ تمٛیت. 

 ٖٛٞای آتیٞای خان دس ساصٜتٝ ٔٙظٛس جٌّٛیشی اص فشسایص الیٝ 16ػُٕ فیّتشاسی. 

 ٞای خان عثیؼی ٔحذٚد استٞای خان دس ضشایغی وٝ لاتّیت تشاٚایی الیٝٚ صٞىطی الیٝ 17ایجاد صٞىص. 

 ٛر آب یا ٔٛاد صایذٞایی اص ساصٜ ٚ یا تاسیسات ػٕشا٘ی دس ٔماتُ ٘فتخص 18تٙذ ٕ٘ٛدٖحفاظت دس ٔماتُ سعٛتت ٚ آب. 
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 [2]َا: کاربزدَای صئًسىتتیک1شکل 

 

-ٗیطئیٕٛٔثش ٞا، طئٛ٘تٞا، طئٌٛشیذٞا، طئٛتىستایُضأُ ی ٞطت ٌشٜٚ ػٕذٜ ٕٞا٘غٛس وٝ تیاٖ ضذ طئٛسٙتتیه دس تشٌیش٘ذٜ

-وٝ ٞش یه تشاساع ٚیظٌیی  (2 )ضىُ تاضذٔی ٞاطئٛوأپٛصیت ٚ ٞاطئٛسُ ،ٞا)تا الیٝ سسی(، طئٛفْٛ طئٛسٙتتیه وّی الیٙشٞاٞا، 

 ٘طاٖ دادٜ ضذٜ است. 1دس جذَٚ ضٕاسٜ  ٞاای اص واستشد ا٘ٛاع ٔختّف طئٛسٙتتیهخالغٝ وٝ ٞای آٖ، واستشد خاغی داضتٝ

 

 
 [14َا]: الف ي ب: صئًکامپًسیت. ج: صئًوت. د: صئًممبزن. ٌ: صئًسل2شکل 
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  [15] صئًسىتتیک َایمًارد کاربزد اوًاع فزآيردٌ: 1جديل 

   طئٛسٙتتیه  اغّی  ػّٕىشد    ا٘ٛاع 

 تٙذ ٕ٘ٛدٖآب صٞىطی فیّتشاسیٖٛ تسّیح ٚ تمٛیت جذاساصی طئٛسٙتتیه 

     طئٛتىستایُ
 

 طئٌٛشیذ
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  طئٕٛٔثشٖ
   

 

 ئٛسٙتتیه وّی الیٙشط
    

 

      طئٛسُ

      طئٛوأپٛصیت

 
 

 َای صئًسىتتیک ٍیالمشایای  -4
٘سثت تٝ ٔٛاد  ،ٞا تا وٙتشَ ویفیت تاال ٞستٙذٞا ٔػاِح ٔػٙٛػی ٚ ساختٝ ضذٜ دس واسخا٘ٝاص آ٘جایی وٝ طئٛسٙتتیه

 :[15]تاضٙذ سٙتی داسای ٔضایای صیش ٔی

 د دلت دس ا٘تخاب ٔٛاد اِٚیٝ، پشٚسٝ ساخت ٚ وٙتشَ ویفیت دس تِٛیذ ایٗ ٔحػٛالت تاال است، ِزا دس ٔػشف ٔٛا

 ساص٘ذ.پزیش ٔیجٛیی ٔٙاسثی سا أىاٖعثیؼی غشفٝ

 وٙٙذ.تشداسی اص پشٚطٜ سا تسشیغ ٔیدس ٔحُ تشخٛسداس٘ذ، ِزا صٔاٖ تٟشٜ اص سشػت ٘ػة ٚ اجشای تاالیی 

 ٖوٙٙذ.ٞای ػٕشا٘ی لاتّیت اػتٕاد تیطتشی سا پیذا ٔیٞا عشاحی ٚ اجشای پشٚطٜجایٍضیٙی آ 

 ٝٞا ٚ ضٛد، ٔؼٕٛال دس ٔػشف ٔٙاتغ عثیؼی ٔثُ فٛالد، سٍٙذا٘ٝاْ ٘فتی استفادٜ ٔیٞا اص ٔٛاد خی آٖچٖٛ دس تٟی

 .[13] ضٛدجٛیی ٔیخان عثیؼی غشفٝ

 :[16] تٛاٖ تٝ عٛس خالغٝ ایٍٙٛ٘ٝ تیاٖ وشدٚ ایٗ ٔضایا سا ٔی

 ٝجٛیی دس فضا غشف 

  وٙتشَ ویفیت ٔٛاد 

  وٙتشَ ویفیت ساخت ٚ ساص 

 ٝجٛیی دس ٞضیٙٝغشف 

  تشتشی فٙی 

 ٖتٙذی ساخت ٚ ساص صٔا 

 استمشاس ٔٛاد 

   دستشسی ٔٛاد 

 ٞای صیست ٔحیغیحساسیت 

 

 ادبیات مًضًع -5
ٞای جذیذ ساختٕاٖٞیچ لضاٚت تٛاْ تا ا٘ػافی، حاضش ٘خٛاٞذ ضذ ضؼف ٟٔٙذسی سا دِیّی تش ػذْ استفادٜ اص تىٙیه

تاسٞا تٛا٘ستٝ ٞٙش غٙؼت  ،ػػیٗ ٚ اساتیذ ػٕشا٘یٌیشی اص تشتشیٗ ٔتخساصی تشضٕاسد، چشا وٝ ایشاٖ ػضیض اسالٔی تا تٟشٜ

تٛاٖ اص ٚجٛد ساخت ٚ ساص دس وطٛس سا تٝ سخ جٟا٘یاٖ تىطا٘ذ. دس ایٗ ٔیاٖ ٚ دس تشسسی غٛست ٌشفتٝ تٛسظ ٘ٛیسٙذٌاٖ ٔی

 ٘اْ تشد:ٞای ػٕشا٘ی ٞا دس پشٚطٜطئٛسٙتتیه تشٔٛا٘غ صیش تشای واستشد ٌستشدٜ
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 ٟٓٔساص٘ذٌاٖیی آضٙا ػذْ ،است ٔٛاجٝ آٖ تاٞا طئٛسٙتتیه اصدٖ استفادٜ فشاٌیش وش وٝی چاِط ٗیتش ٚ  ٖ  تیا  ٔسیوٛال

ی ٚ ػیذْ ضیٙاخت جیأغ ٚ دسسیت ٔیاِىیٗ ٚ واسفشٔاییاٖ       سٙت ساص ٚ ساخت تفىش. تاضذیٔ ٔحػَٛ ٗیای ٞاتیلاتّ

ٖ یپ اوثش تش وٝ ٔحػَٛدِٚتی اص ٔضایا ٚ ٔحاسٗ ایٗ  ٓ  اٖیی واسفشٔا ٚ ٕا٘ىیاسا ی ٙی یػ تحمیك  اص ٘غٔیا  ،سیت ا فشٔیا  حىی

 ذٜیی ٌشد وطیٛس  دس ساختٕاٖ غٙؼت دس ٞا سٙتتیهاستفادٜ اص طئٛٞای ٘ٛیٙی ٕٞچٖٛ تىِٙٛٛطی اصی حذاوثش استفادٜ

 .است

 ٚسی جذیذاٞای پیٕا٘ىاسی ػاللٕٙذ تٝ اجشای ایٗ فٙٞای ٔاِی الصْ تٛسظ دِٚت تشای ضشوتفمذاٖ حٕایت. 

 ٔات اسیتا٘ذاسدٞای ّٔیی ٚ ٘ییض ٟٔٙذسییٗ ٔطیاٚس اص عیشح ٞیای ٘یٛ ٚ         ػذْ حٕایت وافی ٟ٘ادٞای ػّٕی، تاویذ ٚ اِضا

 ٞای ػٕشا٘ی وطٛس.ٞا دس اجشای پشٚطٜٔثتىشا٘ٝ ٘ظیش تىاسٌیشی طئٛسٙتتیه

 ٖجٟیت ی فیٚوی وٕی اسٞایٔؼ تا ٔٙاسةی ّٔ ٔذٖٚ ٚ جأغی اتش٘أٝ فمذا  ٝ  ٝیی پا تیش  سیاص  ٚ سیاخت  غیٙؼت  تٛسیؼ

 .تاضذ ضذٜ تیتثثی لا٘ٛ٘ غٛست تٝ وٝٞا طئٛ سٙتتیه ظٟٛس ٘ظیش واستشدٞای جذیذ ٚ ٘ٛیفٙاٚس

 ْٗیا دس جأغ ٚ هیاستشاتظ ٔغاِؼات تای فیو ٚی وٕ اٞذاف كیتغث ػذ  ٝ ٝ  ضیذٜ  ٔٛجیة  ساتغی  ٗیی ا اٞیذاف  ػٕیال  وی

 .وٙذ جّٜٛ دستشع اص دٚسٚسی افٙ

 ٛٞا دس وطٛس.ای آٌٖیشی اص ٔضایٞا ٚ تٟشٜسٙتتیهوٕثٛد  أىا٘ات الصْ تشای تشٚیج ٚ آٔٛصش استفادٜ اص طئ 

 ٚسیٞایی ٘ظیش استفادٜ اص فٙیا ا٘تخاب سٚش ٘أٙاسة لشاسدادی دس غٙؼت ساختٕاٖ وٝ أىاٖ اجشای ٟٔٙذسی اسصش-

 ساصد.سا ػٕال ایش ٕٔىٗ ٔی ٞاسٙتتیهطئٌٛیشی ٞایی چٖٛ تٝ واس

 یسٚ تاػث ضی٘ ٞاآٖ ٔٛلغ ٝت ٚ وأُ عیتخػ  ػذْ ٚ ٞاپشٚطٜ ٚ ٞاعشحی اجشا جٟت اصی٘ ٔٛسدی ٔاِ اػتثاسات وٕثٛد-

 ٔؼیذٚد  ضی٘ أش ٗیٕٞ ٚ ضذٜی ٔاِیی جٛ غشفٝ اغغالح تٝی تشای سٙت ٔػاِح اص استفادٜ سٕت تٝ پشٚطٜ شاٖیٔذی آٚس

ٞای ٘ٛیٙی ٕٞچٖٛ استفادٜ اص ی ٚ ٚسٚد تٝ تىِٙٛٛطیٌزاسٝیسشٔا تٝ ٔٙذػاللٝ وٝ ٞٓ سای خػٛغ تخص ٌزاساٖٝیسشٔا

 .  است ٕ٘ٛدٜ ػشغٝ ٗیا تٝ ٚسٚدی تشا طتشیت اطیاحت تیسػا تٝ ٔجثٛس ضی٘ سا ٞستٙذٞا طئٛ سٙتتیه

        ٗغٙؼت جذیذ ٚ دس ػیٗ حاَ پیطشفتٝ ایٗ فٙاٚسی ٚ ٕٞچٙیٗ ٔحیذٚد تیٛدٖ ٔطیاٚساٖ ٚ پیٕا٘ىیاساٖ ٔجیشب دس ایی

ٔسیىٛ٘ی ٚ  ٞیای  ٘یض اص دالیُ ػذْ تٕایُ ٔاِىیٗ ساختٕاٖ ،صٔیٙٝ وٝ داسای سٛاتك ٚ تجشتٝ ساص٘ذٌی دس وطٛس تاضٙذ

ٞا لیذ ساصی اص سٛی آٖٞا دس غٙؼت ساختٕاٖاستفادٜ اص واستشی طئٛسٙتتیه یٕٞچٙیٗ واسفشٔایاٖ دِٚتی دس صٔیٙٝ

 ٌشدیذٜ است.   
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 وتیجٍ گیزی -6
ْ ٞای سٙتی پاسخٍٛی ٘یاص ٔحسٛع جأؼٝ وٙٛ٘ی دس جٟت تٟثٛد تٟشٜایٗ ٚالؼیت وٝ سٚش ی سیاصی حیٛصٜ  ٚسی ٚ ٍٕٞیا

ٞای ٘ٛیٗ ساختٕاٖ تا لاتّییت  ٌیشی اص سیستٓای ایش لاتُ ا٘ىاس است. ِزا تٟشٜتا٘ذاسدٞای سٚص د٘یا ٘یست، ٔساِٝساختٕاٖ تا اس

ای اص آ٘چیٝ  ویفی دس ساستای سفغ ایٗ ٍ٘شا٘ی تاضذ، اص ایٗ سٚ دس ادأٝ سؼی ضذٜ تیا ٌضییذٜ   تٛا٘ذ ساٞىاسی وٕی ٚتِٛیذ ا٘ثٜٛ ٔی

 ٌشدد:        ت سسیذٖ ایٗ ٔحػَٛ تاضیٓ اسائٝ ٔیوٝ تایذ ا٘جاْ داد تا ضاٞذ تٝ فؼّی

تایست تذ٘ثاَ آضٙایی ٞش چٝ تیطتش ٚ تٟتش ٔتػذیاٖ ایٗ ػشغٝ اص غیٙؼت  ٘ظش تٝ ٔغاِؼات غٛست ٌشفتٝ دس اتتذای أش ٔی

 ساختٕاٖ اػٓ اص ٔاِىیٗ ٚ پیٕا٘ىاساٖ تاضیٓ، تا ایٗ ٞذف وٝ ضٙاخت غحیح تؼٙٛاٖ ػیأّی تشاییة وٙٙیذٜ ٔٙجیش تیٝ ٌیشایص      

ٞیای آٖ دس  ساصی صٔیٙٝا٘ذسواساٖ ایٗ تجاست تضسي تٝ سٛی ایٗ فٙاٚسی ٌشدد ٚ ایٗ ٟٔٓ تحمك ٘خٛاٞذ یافت جض تا فشاٞٓدست

ٞای ریشتظ ٘ظیش ساصٔاٖ ٘ظیاْ  تٛسظ دستٍاٜ ،ٞای آٔٛصضیتٛاٖ تا تشٌضاسی والعی اجشایی ٚ آوادٔیه تٝ ٘حٛی وٝ ٔیػشغٝ

ٖ  ٟٔٙذسیٗ ٚ عشاحاٖ ٚ ٟٔٙذسی ساختٕاٖ ٘سثت تٝ تغییش ٍ٘شش ٞیا تیٝ ٔتیذٞای عشاحیی ٚ اجیشای      آضٙایی ٞش چٝ تیطیتش آ

ایٗ ٔحػَٛ ٌأی سٚ تٝ جّٛ  یٞای تخػػی دس صٔیٙٝتٛاٖ تا تطىیُ ا٘جٕٗٞا الذاْ ٕ٘ٛد. تذیٗ ٔٙظٛس ٔیٚسی طئٛسٙتتیهافٙ

ٞیای سٚص د٘ییا دس   استثیاط تیا فٙیاٚسی   ٞیایی دس  تشای ٌستشش ٞش چٝ تیطتش ایٗ غٙؼت تشداضت. اِثتٝ تاویذ تش آٔٛصش سشفػُ

پزیشد ٘یض ٞای ٟٔٙذسی ػٕشاٖ وٝ ٔؼٕٛال ا٘جاْ ٕ٘یٞا دس دٚسٜ واسضٙاسی سضتٝغٙؼت ساختٕاٖ ٕٞچٖٛ ضٙاخت طئٛسٙتتیه

 تٛا٘ذ تسیاس اثش تخص تاضذ.ٔی

سسیا٘ی تِٛییذ   ٙذ، تٝ ا٘ثیٜٛ پایذاس ٕٞشاٞی و ییؼٙی تحمك تٛسؼٝ ،یاتی تٝ آسٔاٖ اغّی خٛدتٛا٘ذ ٔا سا دس دستآ٘چٝ وٝ ٔی

تیٛاٖ  پزیش ٘خٛاٞیذ تیٛد. اص اییٗ ٔٙظیش ٔیی     ٔشداٖ أىاٖساصی دِٚتیاتی تٝ ایٗ أش جض تا ٞٓ ٌاْتاضذ ٚ دستایٗ تىِٙٛٛطی ٔی

ٛ      ٔشداٖ الذاْ ٕ٘ٛدٜ ٚ ضٕٗ تشا٘ذیطی تا دِٚت٘سثت تٝ تشٌضاسی جّسات ٞٓ ٞیای  ییضیٕشدٖ ٔضاییای اییٗ غیٙؼت ٚ غیشفٝ جی

ٞیای  ٞای تا٘ىی ٚ ٔؼافییت ٞا ٕ٘ٛد تا تتٛا٘ٙذ تا دس ٘ظش ٌشفتٗ تسٟیالتی ٘ظیش ٚاْذ ٔذت آٖ، سؼی دس جّة ٘ظش آٖالتػادی تّٙ

ٞیای  ٞا دس اجیشای پیشٚطٜ  واستشد طئٛ سٙتتیه یا٘ذسواساٖ ٔمِٛٝتش اص دستٔاِیاتی ٚ ٌٕشوی ضشایظ سا تشای حٕایت ٞش چٝ تیص

 فشاٞٓ ساص٘ذ. ساخت ٚ ساص وطٛس سا
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