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 دٍدکش خَزشیدی دز ایجاد تَْیِ هطثَع

 

 هْسااشسف 

شاد کسهاىآکازشٌاسی ازشد داًشگاُ   

 

 چکیدُ:

لاًیی   آثب افصایؽ رمؿیت مكسف اوسضی َبی تزدیدوبپریس افصایؽ یبفتٍ اغػت . ایه اوسضی َبی َصیىٍ َبی شیابیی یازواد ي   

ن ؾدٌ وٍ ثتًان ثب اغتفبیٌ اش یيیوؽ خًزؾیدی تًُیٍ مطجًؼ زا آیز ایه ممبلٍ غؿ  ثس . یرازود شیػت محیط  ویص ثٍ رب م 

غابیؽ ي  آی َب ي غًخت َبی فػیل  ؾسایط  ثاسای  ضیؿتس اش ایه اوسثقسفٍ رًی   اوسضی َبی تزدید وبپریس يثدين اغتفبیٌ 

شودی  ثُتس فساَم وسی.ثب تًرٍ ثٍ ایىىٍ اغتفبیٌ اش  اوسضی خًزؾیدی رص زاَىبزَب ي زاٌ حا  َابی تًغاؿٍ پبیاداز اغات ي یز      

ربی غًخت َبی فػیل  ي تزدید وبپریس  خًزؾیدی ثٍ َبی پبیداز مبوىد اوسضی ن یازود وٍ اش اوسضیآرًامؽ پیؿسفتٍ غؿ  ثس 

غبیؽ فساَم وىد َدف ییگاس َام وتابیذ مفیاد ي     آاغتفبیٌ وىىد وٍ ؾاليٌ ثس ایىىٍ ثسای شمبن  اغتفبیٌ خًیمبن ي ؾكس امسيش 

يزی یز مىطماٍ یاسو ي   آی ما   ًیىدٌ اغت.َس اللیم مؿمبزی خبـ خاًیؼ زا ثًرا  آی َب ثسای وػ  َبی ضثبل  مبودن غبیس اوس

امسيشٌ یيیواؽ خًزؾایدی َمابن َادف خىاه      ،ؾاد  یرؾتٍ اش ثبیییس ثسای خىه غبخته غبختمبن اغتفبیٌ م  خؿه یز

غبخته غبختمبن ثب وتبیذ ثُتس ي زيؾ  ؾلم  تس زا یازی.یيی وؽ خًزؾیدی تًغط اوسضی خًزؾید ثبؾج حسوت َاًای یزين  

لرا َدف تحمیك حبضاس  د.ىخىه زا يازی غبختمبن و تًان ًَای ة م آایه غیػتم میؿًی ي ثب اغتفبیٌ اش یسمبی وُبن تجخیس 

امىبن غىز  اغتفبیٌ اش یيیوؽ خًزؾیدی یز غبختمبن َب اغت.وتیزٍ ی تحمیك حبضس ثاسایه اغات واٍ ایاس اش یيیواؽ      

ی َبی تزدیدوبپریس زا وبَؽ یَیم َمچىایه ثاب وابَؽ مكاسف     ضتًاویم َصیىٍ َب ي مكسف اوس خًزؾیدی اغتفبیٌ وىیم م 

لًیی  شیػت محیط  ویص وبَؽ ما  یبثاد.ایه اواسضی پابن خًزؾایدی یز      آیل  ي اوسضی َبی تزدید وبپریس غًخت َبی فػ

مىبطم  وٍ حت  غسؾت ثبی قفس اغت تًان ثسلسازی رسیبن ًَا زا یازی ي یز وتیزٍ میتًاود ثٍ تًُیٍ مطجًؼ غابختمبن وماه   

 وىد.

،تًغؿٍ پبیدازدیس،یيیوؽ خًزؾیتزدیدپریخًزؾیدی،اوسضی  اوسضِیکلوات کلیدی:  
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 :هقده1ِ-

ی َابی تزدیاد   اواسض ثاٍ  تًراٍ  ؛ اغتفبیٌ ثیؿتس اش اوسضی َبی تزدید وبپریس ،ثب زؾد زيش افصين رمؿیت ي ویبش ثٍ اوسضی َبی مختلف 

ؾاليٌ ثس ایىىٍ یز مكسف غًخت َابی فػایل  ي اواسضی َابی      وىد  اغتفبیٌ اش اوسضی َبی پبیداز ومه م پریس افصایؽ یبفتٍ اغت.

   لًیی  محیط شیػت وبؾ  اش غًخت َب وبَؽ یبثد.آتزدید وبپریس قسفٍ رًی  ؾًی 
غابیؽ ثاًیٌ ي َػات.اللیم یاسو ي     آیز ؾُس َب ي مىبطك مختلف مؿمبزی ي زاٌ وبز َبی مختلف  ثسای طساح  ي زغیدن ثٍ ؾسایط 

خؿه ي مىبطك وًیسی َم مؿمبزی ي طساح  خبـ خًیؼ زا اش یرؾتٍ یازی وٍ یى  اش زاٌ وبز َابی خىاه واسین ف ابی یزين     

ة ي ًَای  مىبطك وًیسی یسمبی حبقا  اش  آت غیػتم ثبیییس ثًیٌ اغت.ؾسایط غبختمبن اغتفبیٌ اش مىبثؽ طجیؿ  چًن ثبی ي غبخ

غابیؽ  آیز غبختمبن تب زغیدن ثٍ ؾسایط  ٌ وبز َبی  طساح  ثسای وبَؽ یمب زافتبة ي تفبيت وم یمبی ؾت ي زيش ویبش ثٍ زاآتبثؽ 

ثاب اقاالا ایاه     وىىاد   بخت غیػتم ثبیییس یيزی ما  يزی.ثب ایىىٍ ایسان مُد ثبیییس ثًیٌ امب ثػیبزی اش وبزفسمبیبن اش غآثًرًی م  

 .تًاویم ثٍ غیػتم پیؿسفتٍ تس یيیوؽ خًزؾیدی ثسغیم غیػتم م 

ن یازی ثٍ مؿسف  یيیوؽ خًزؾیدی یز مىبطك وًیسی ثپسیاشی وٍ ثب تًرٍ ثٍ مخبزد ي َصیىٍ َابی ايلیاٍ یز   آممبلٍ حبضس غؿ  ثس 

ثبؾد.یز ایه غیػتم ثب اوسضی خًزؾید یه رسیبن ؾىبيز مخجت اش ًَا  ين ثكسفٍ م ط  یزاش مدت اغتفبیٌ اش ایه غیػتم ثػیبز ممس

ة یز مح  يزيیی رسیبن ًَا ف بی مطجًؼ ي تًُیٍ مىبغج  زا یز ف بی یاخا  ثًراًی   آید وٍ ثب ومه غیػتم تجخیس آثًرًی م  

 .ثیبيزی 

 2-سیستن ّای سٌتی  تَْیِ طثیعی دز اقلین گسم:

یایواد واٍ یز مىطماٍ     ئاٍ ما   اثب تًرٍ ثٍ َس اللیم  ثسای تًُیٍ ي غسمبیؽ ي یسمبیؽ زاٌ وبز َبی خبقا  زا  از  مؿمبزان ایساو     

ؾبمیدو ،غابخت ثىبَاب ثاب    آة آة اوجبزَاب ثاسای   آتًاویم ثٍ متمسواص ثاًین ثىبَاب یز یىزب،غابخت      وًیسی ي اللیم یسو ي خؿه م 

یز زيش ي یسو وىىدٌ ف بی یاخ  ثىب یز ؾت ثبؾىد ي غمف َبی یىجدی وٍ ییًازَبی خؿت  ثلىد ي ضخیم وٍ ثٍ قًزت ؾبیك یسمب 

 ]1[.ثبؾد یسمب ثٍ غمت ثبال ثسيی ي پبییه ثىب خىه ؾًی ي طساح  ثبیییس َم اش رملٍ تداثیس مؿمبزاوٍ ی ایه اللیم م 

 3-تادگیس:

))طسش وبز ثبیییس اقًال  ثس ایه پبیٍ وُبیٌ ؾدٌ وٍ اش يشؼ ثبی ثسای وؿبودن ًَای خًؼ ثٍ یزين غابختمبن ي اش ؾىاع الؿما         

لًیٌ اغتفبیٌ م  ؾًی .ؾبید ایه تًضیح الشو وجبؾد وٍ چًن ثبی ثٍ مابوؽ یاب ییاًازٌ    آویسيی ان یؿى  مىؽ ثسای زاودن ًَای یسو ي 

مدن م  ؾًی يل  ؾسل ایه وىتٍ الشو اغت وٍ ؾىبف َبی ییگس ثبیییس وٍ پؿت ثاٍ  آوبچبز ثٍ فسيی  پسٌ َبی یزيو  ثبیییس ثسخًزی

 [2] لًیٌ ي یسو زا ثٍ یغت ثبی م  غپبزود ي وبز ًَاوؽ ي یغتگبٌ مىىدٌ زا اوزبو م  یَىد((آرُت يشؼ ثبی یازود ًَای 

:هعایة تادگیس ّای سٌتی -4 

ن شمبن مًزی اغتفبیٌ ثًیود ي ثب تًرٍ ثٍ امسيشٌ یازای مؿبیج  َػتىد وٍ ثب تىىًلًضی آىًلًضی ثبیییسَب یز شمبن خًیؾبن ثب  تى     

 ن َب زا اقالا وىیم:آتًاویم  امسيشٌ م 
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 ؾًود یسی ي غجبز،حؿسات ي ثؿ   ايلبت پسودیبن وًچه يازی غبختمبن م -1

یسیی الجتٍ یز  ؾًی ي َسیص يازی غبختمبن وم  زد م ؾًی تًغط یَبوٍ ی ییگس ثبیییس خب لػمت  اش ًَا وٍ يازی ثبیییس م -2

 .وىىد ایه مؿى  يرًی ودازی ثبیییسَبی  وٍ فمط اش یه یَبوٍ ثسای يزيی ثبی اغتفبیٌ م 

تًان ذخیسٌ وسی ممداز محديیی اغت شیاسا راسو ي یسمابی يیاطٌ مكابلح       ممداز اوسضی غسمبی  وٍ یز رسو غبختمبن ثبیییس ،م 3-

تًاود ویبش َبی ثسيیت  یه زيش یسو تبثػتبن زا فساَم  یسفتٍ ؾدٌ یز ثبیییس وػجتب وم اغت ي ایه ممداز اوسضی وم غبختمبو  ثٍ وبز 

 وىد ي یب غطح یز مؿسل ًَا ممىه اغت ثسای ممبییس ثبالی اوتمبل حسازت وبوبف  ثبؾد.

ی وٍ اش شیاس شمایه   خؿه حت  یز غبختمبن َب ىبطك یسو يییسی یز م غسمبیؽ تجخیسی ثلمًٌ ًَا وبمال مًزی اغتفبیٌ لساز وم -4

غابیؽ  آوىىد ثب ایه وٍ ًَا زا اش زيی غطح ومداز ؾجًز غسمبیؽ تجخیسی ،یاه فسایىاد ثػایبز ماًحس یز فاساَم واسین        اغتفبیٌ م 

 حسازت  اغت.

 [1]ثبیییس ثسای مىبطم  وٍ ثبی غسؾت وم  یازی ،وبزثسیی ودازی. -5

 اًسضی خَزشیدی:5-

فتبة اوسضی خًزؾید آاش طسیك تبثؽ ن تبمیه م  ؾًی وٍ آیز اؾمبق َػتٍ د ثٍ ياغطٍ ياوىؽ َبی تسویج  اتم  اوسضی خًزؾی    

فتبة زا ثٍ اوسضی مًزی ویبش تجادی  وىایم ي   آؾًی.ثسای ایىىٍ ثتًاویم اش اوسضی خًزؾید اغتفبیٌ وىیم  ثبید تبثؽ  ثٍ شمیه مىتم  م 

ی اش احسات مخسة شیػت محیطا   زی پبن ي ؾبضایه اوس.ییسی مػتمیم مًزی اغتفبیٌ لساز م ایه اوسضی ثٍ یي قًزت مػتمیم ي غیس 

اش اواسضی خًزؾاید ثُاسٌ رػات واٍ       ًانتا  غبختمبن یى  اش ثخؽ َبی  اغت وٍ م یسفتٍ اغت. اش ییس ثبش مًزی اغتفبیٌ لساز م 

اغاتفبیٌ اش اواسضی خًزؾاید ثاسای     رُبن زياد یازی. اغتفبیٌ اش اوسضی خًزؾید یز ایه ثخؽ غبلیبن متمبیی اغت وٍ یز اغلت ومبط

يزی آثبتًرٍ ثاٍ واً   یسمبیؽ یز شمػتبن ي غسمبیؽ ي تًُیٍ یز تبثػتبن اش زيؼ َابی متادايل اغاتفبیٌ اش اواسضی خًزؾاید اغات.      

سوات  غیػتم َبی م-3غیػتم َبی غیس فؿبل -2غیػتم َبی فؿبل -1ؾمدٌ ) تىىًلًضیه یز اغتفبیٌ اش اوسضی خًزؾیدی غٍ زيؼ

 ؾًام  اغبغ  اغتفبیٌ اش اوسضی خًزؾیدی یز غبختمبن ؾجبزتىد اش:اغت.ؾىبختٍ ؾدٌ  (

 ن:مجدل اوسضی تبثؿ  ثٍ ؾیمیبی  ،الىتسیى  یب حسازت  آؾىكس خًزؾیدی ي ملحمبت ياثػتٍ ثٍ -1

 ی تًلید ؾدٌ ثٍ خبشن یسمبی  ویبش اغتضثسای ذخیسٌ اوسضی مبشای اوس-2

 غبختمبن ثٍ ؾبیك حسازت  ویبش اغت حسازت ثسای وبَؽ اتالف -3

 یسمبیؽ ومى -4

 پسیاشیم : ی خًزؾیدی م ضیز ایه ممبلٍ ثٍ غیػتم َبی غیس فؿبل اوس

 سیستن ّای خَزشیدی غیس فعال:5-1-

فتبة ثاٍ اواسضی حسازتا  ثادين اغاتفبیٌ اش      آایه غیػتم ثٍ غیػتم َبی  اطالق میؿًی وٍ وىتسل رسیبن حبق  اش تجدی  تبثؽ    

حبوًیٍ یب حداوخس قسف اوسضی ثػیبز وم  قًزت پریسی.ثىبَبی  وٍ اش غیػتم اوسضی غیس فؿابل خًزؾایدی اغاتفبیٌ    َیچگًوٍ اوسضی 

ازائاٍ زاٌ  یسیی امب مزدیا ایه غیػتم مًزی تًرٍ مؿمبزان ي مُىدغیه لساز یسفتٍ وٍ ثب  غبل پیؽ ثس م  2522وسیود ثٍ حديی  م 

ثُسٌ ییسی غبختمبن اش اواسضی خًزؾاید   وبزَب ي اقالحبت زيی ایه غیػتم ثتًان اش ایه اوسضی تزدید پریس ثُتسیه اغتفبیٌ زا وسی.
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ن َبغت وٍ ثاس اغابظ شايیاٍ ازتفابؼ ي شايیاٍ رُات       آ،ياثػتٍ ثٍ ؾسل رغسافیبی  مىطمٍ ي زاثطٍ فبقلٍ ثلًن َبی مزبيز ي فبقلٍ 

 [3] ی.خًزؾید تؿییه میگسی

 هفاّین حقَق  خَزشیدی ٍ اًسضی خَزشیدی:5-2

فتبة رُت اغتفبیٌ ثُتس اش اوسضی خًزؾیدی ویبش ثٍ تؿسیاف حماًق   آثسای تزصیٍ ي تحلی  الگًی لساز ییسی غبختمبن یز مؿسل    

 :خًزؾیدی یازیم

 3-5-حقَق خَزشیدی:

تؿسیف م  ؾًی.حمًق خًزؾیدی ثیبن م  وىد وٍ  ثٍ ؾىًان حك یغتسغ  ثدين َیچگًوٍ مبوؿ  اش اؾیبء مزبيزحك یغتسغ  

غبختمبن َبی ردید َسیص وجبید زيی َیچ غبختمبن مًرًیی غبیٍ ثیفىىىد.تؿییه محديییت َبی ؾمًیی مىبغت زاٌ ح  َبی 

.خًث  ثسای ایه مػئلٍ اغت  

 4-5-پَشش خَزشیدی:

غابختمبن ثاب یغتسغا  ثاٍ اواسضی خًزؾایدی یػاتسؼ        وسین طساح  ؾاُسی ي  پًؾؽ خًزؾیدی تًغط وبيلص ثسای یىپبزچٍ    

یبفت.ایه مًضًؼ ممىه اغت تحت ؾىًان حداوخس حزم غبختٍ ؾدٌ،مؿسف  ؾًی وٍ اربشٌ م  یَد ؾؿلٍ خًزؾید ثٍ غبیت مزابيز  

 .ثسخًزی وىد

 

حداکثسی اًسضی خَزشیدی تَسط تلَک ّای شْسی:عَاهل هَثس دز جرب  5-6 

 جْت گیسی هٌاسة ساختواى ّا:

ایزبی ثُتسیه ؾسایط حسازت  یاخ  غبختمبن ،)ًَای یسو یز شمػتبن ي ًَای خىه یز تبثػتبن(ثبید ومبی اقل  غبختمبن زي ثسای 

وىىد،يل  یز تبثػتبن یسو تس ي  ثٍ رىًة ثبؾد.ایس چٍ ومبَبی رىًة ؾسل  ي رىًة غسث  افتبة زا ثٍ طًز یىىًاخت تس یزیبفت م 

ؾًود. یز شمػتبن غسی تس اش ومبی رىًث  م   

  :ّای هٌاسة تلَک شْسی تسای جرب اًسضی خَزشیدی طساحی ٌّدس7-5ِ

فسو ؾُسی ثلًو  َػتىد.َس فسو مؿبیت ي مصایبی خًی زا یازی.فاسو خطا    -2فسو ؾُسی خط  ي -1ثلًن َبی ؾُسی  یي یغتٍ    

 د ،ثٍ خاًث  پبغاخگً ما    ثٍ ؾسط ؾمت ییسی مىبغت ي رُت ییسی قحیح ثٍ غمت خًزؾید اش لحبظ یغتسغ  ثٍ اوسضی خًزؾی

یَد َمچىایه پؿات حیابط َاب      ثبؾد.فسو ؾُسی یي وًؼ مختلف اش ف بی ثبش زا ومبیؽ م  ثبؾد امب یازای ؾیت یىىًاخت  فسو م 
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 مد محػًة م آيزی يل  اش لحبظ  یزیبفت اوسضی وبوبزآیز وىبز َمػبیگبن ثًرًی م  شودی  ویمٍ خكًق   یهزاو آمىبن غبوت ي 

اضالؼ رُت ییسی وبمىبغت یازود یب غبیٍ اوداشی متمبث  یازود َمچىایه تًشیاؽ وبمىبغات اواسضی خًزؾاید ثاس زيی       ؾًی ثؿ   اش 

 وىىد. غطًا ومب،ثؿ   ربَب اوسضی ثیؿتسی وػجت ثٍ ییگس غطًا یزیبفت م 

 ثب اضالؾ  ثٍ غمت  ؾًی.ایه فسو م  تًاود اش یه ثلًن مؿمًل  حبق  م  ن خًزؾیدی اش تسویت ایه یي فسو فسم  ثٍ وبو ثلً

NE،SE،sw،sw  .[4]ي ثب اغتفبیٌ اش زيؼ پسيفی  َبی خًزؾیدی   یز مبٌ َبی غسی وبؾ  ؾًی 

 

 تکٌَلَضی ّای استفادُ اش اًسضی خَزشیدی:5-8

 غیػتم حسازت  خًزؾیدی-1

 ثسل  خًزؾیدی-غیػتم َبی حسازت -2

 غیػتم َبی فتًيلتبئیه-3

 غیػتم َبی حسازت  خًزؾیدی:

-1غیػتم َب ثسای مكسف وُبئ  اش حسازت خًزؾید اش مىجؽ اوسضی خًزؾیدی اغتفبیٌ م  وىىد.ایه غیػاتم ؾابم  یي یاسيٌ    ایه 

یسی آيزودٌ َبی متمسوص)ولىتًزَبی متمسوص وىىدٌ( میؿًود.غیػاتم حسازتا  یازای   -2یسیآيزودٌ َبی تخت)ولىتًزَبی تخت( ي 

ة آة ثطًز تزبزی مخال اغتخسَبی ؾاىب یاب   آس ایه غیػتم َب ثسای یسمبیؽ ی خًزؾید ثسای ؾت َػتىد.اوخضیه ثخؽ ذخیسٌ اوس

َمچىیه ثخؽ ثصزی  اش اغتفبیٌ ی ایه غیػتم ثاسای  پبزتمبو  ي َت  َب مًزی اغتفبیٌ لساز م  ییسود. آمكسف  خبوٍ َبی يیالی  ،

ف بی غبختمبن َب ما  ثبؾاد.وبزثسیَبی   ی مدازَبی پمپ حسازت   ررث  ي تبمیه غسمبیؽ ضیسمبیؽ یاخل  غبختمبن ي تبمیه اوس

 غیس ویسيیبَ  اغتفبیٌ اش ایه غیػتم زا م  تًاویم یز شمیىٍ َبی خبوگ  ي تزبزی ي قىؿت  ثٍ قًزت شیس تمػیم ثىدی وىیم:

 ثگسمىه َب خًزؾیدی)مىبشل،وبزخبوزبت،اغتخسَب ي حمبو َبی خًزؾیدی(آ-

 یيیوؽ خًزؾیدی -

 خؿه وه َبی خًزؾیدی-

 دیاربق خًزؾی-

 وًزٌ َبی خًزؾیدی-

 اغتخسَبی خًزؾیدی-

 پمپ َبی حسازت  خًزؾیدی-

 

 شدُ است: ُقثل اش پسداختي تِ ایي سیستن تسخی هفاّین اٍلیِ تِ شسح شیس تَضیح داد9-5

یز اغلت غیػتم َب ثسای ایىىٍ حسازت ررة ؾدٌ ثٍ ومبط مختلف ؾًی ي مًزی اغتفبیٌ مىبغات لاساز ثگیاسی ثاٍ یاه      سیال عاهل:

 ة ي زيغه ي... ویبش اغت وٍ ثٍ ایه غیبل ،غیبل ؾبم  یًیىدآغیبل اوتمبل حسازت مخ  
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خًزؾید یز مؿسل تبثؽ واًز   ؾًود ي ثسای ررة ثبالی اوسضی غطًح  وٍ ثٍ طًز قىؿت  غبختٍ م سطَح جرب کٌٌدُ اًسضی:

 خًزؾید لساز میگیسود.

 

ی خًزؾاید ثُاسٌ رػات ویابش ثاٍ      ضغمبن اثسی اغت ثتًان اش اوسآثسای ایىىٍ یز طًل ؾت یب غبؾبت  وٍ سیستن ذخیسُ حسازتی:

 ی خًزؾیدی یازیم.ضذخیسٌ وىىدٌ حسازت اوس

 

تخت اش یه يزق فلاصی واٍ حاسازت زا تًغاط یاه غایبل        تخت یب یازای اوحىب م  ثبؾىد.یسیآيزودٌ َبیت ثٍ قًزگسدآٍزًدُ ّا:

ایه ولىتًزَب پستًَبی مػاتمیم ي پساوىادٌ زا یزیبفات    وىد ثسای ررة حسازت خًزؾید اغتفبیٌ م  وىىد. ربذة حسازت مىتم  م 

خًزؾایدی زا  ویلاًضيل ثاس متسمسثاؽ اواسضی      25345وىد ي ییگس ویبشی ثٍ زییبث  ودازود.ایه ولىتًزَبیز یه زيش قبف لبیزواد   م 

ررة وىىد ایه ولىتًز َبی اتالف اوسشی شیبیی یازود ي ثب تًرٍ ثٍ ایه وٍ غطح ربذثؿبن ثصزیتس اغت امب حاسازت ومتاسی تًلیاد    

 ویبش ثٍ ؾبیك ثىدی یازود.م  وىىد يل  َصیىٍ ای ومتسی وػجت ثٍ ولىتًزَبی متمسوص وىىدٌ یازود.

متمسوص ما  ومبیىاد.یز   مػتمیم ي پساوىدٌ خًزؾید زا ثب طساح  َىدغ )غُمًی(  يزودٌ َب تبثؽآيزودٌ َبی متمسوص:ایه یسیآیسی 

ی یزیابفت   ضؾًی متمسوص وسین ثبؾج افصایؽ اواس  ایه وًؼ رُت افصایؽ پستًَبی خًزؾیدی  اش غطًا مىؿىع وىىدٌ اغتفبیٌ م 

ویبش ثٍ ؾبیك ثىدی ودازود اتالف حاسازت  تىد وػجت ثٍ ولىتًزَبی تخت َصیىٍ ثیؿتسی یازود ػم  ؾًی.ثسای مىبطك اثسی مىبغت وی

 ؾبن ومتس اغت یز وتیزٍ یمبی ثبالتسی تًلید م  وىىد.

 

 گسهایش ٍ سسهایش ساختواى:-6

ن َب خبوٍ َابی خاًی   آی خًزؾید ثسای یسو وسین خبوٍ ي وبَؽ مكسف چًة اغتفبیٌ م  وسیود.ضیسان اش شمبن ثبغتبن اش اوسایز    

یز شمػتبن ثب تًرٍ ثٍ لػمت شمػتبن وؿیه اش اوسضی خًزؾید اغتفبیٌ وىىد ي یز تبثػتبن یز لػمت  زا ثٍ قًزت  ثىب م  وسیود وٍ

مطبلؿاٍ ي   تبثػتبن وؿیه ثىب اش غبیٍ اوداشی ي يشؼ ثبی ثُسٌ ثگیسود.یز ایسان پسيشٌ غبخت ايلایه غابختمبن خًزؾایدی ثاٍ مىػاًز     

ُبی اغتفبیٌ اش اوسضی َبی تزدیدپریس ثًیطٌ اواسضی خًزؾایدی   پطيَؽ یز خكًـ ثُیىٍ غبشی مكسف اوسضی ي امىبن ثسزغ  زيؾ

 یز ضلؽ رىًث  یاوؿگبٌ ؾلم ي قىؿت ارسا یسیید.

وابز  غیػتم غسمبیؽ خًزؾیدی ثسخالف غیػتم یسمبیؽ خًزؾیدی وٍ ؾمل  آغبن ي ازشان اغت ثسای تًلید غسمب ثب ایه غیػتم 

 غسمبیؽ خًزؾیدی زا تًلید وسیپسَصیىٍ ي مؿىل  اغت ي ثٍ طًز ول  اش یيزاٌ م  تًان 

ثب تجدی  وسین اوسضی خًزؾیدی ثٍ اوسضی مىبویى  یب الىتسیى  م  تًاویم ثسای ثٍ وبز اوداخته یغتگبٌ َبی تجسید تساوما  اش ان  -1

 اغتفبیٌ وىیم

 [5] اغتفبیٌ وىیم.ن آی حسازت  تجدی  وىیم ي یز ثٍ وبز اوداخته یغتگبَُبی تجسید ررث  اش ضی خًزؾید زا ثٍ اوسضاوس-2
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 دٍدکش خَزشیدی:-7 

قااًزت  1972لماابن یز غاابل آگبزت تپسيفػااًز اؾااالیؽ اش یاوؿااگبٌ اؾااتًايلاایه مطبلؿاابت یيیوااؽ خًزؾاایدی تًغااط         

 -3رلًییسی اش الًیی  ًَا  -2تًلید ثسق  -1وػجتب ردید اغت وٍ غٍ ؾملىسی ؾمدٌ   يزی آیيیوؽ خًزؾیدی یه فه [6]یسفت.

 ًَا زا یز ثس یازی.ربثٍ ربی  

ثبؾد وٍ تًغط اوسضی خًزؾید مؿبیات ثابیییس    ي یى  اش غیػتم َبی غیس فؿبل  م  یيیوؽ خًزؾیدی ؾملىسی مؿبثٍ ثبیییس یازی

ی خًزؾیدی ثٍ ؾىاًان  ضفتبة یز مىبطك یسو يخؿه شیبی اغت م  تًاویم اش اوسآ.ثبتًرٍ ثٍ ایىىٍ غبؾبت تبثؽ  زا ثسطسف م  غبشی

تًان ثسای اغتفبیٌ اش اوسضی خًزؾیدی رُت  .م لًیٌ وىىدٌ محیط شیػت ویػت ي رص اوسضی َبی تزدیدپریس اغتآاوسضی پبن وٍ 

.یيیوؽ خًزؾیدی اش لػمت َبی ؾیؿاٍ، حفاسٌ ي غاطح رابذة     [7]غسمبیؽ مىبطك وًیسی اش یيیوؽ خًزؾیدی اغتفبیٌ وسی

ي یزين  زيی ًای یاسو ثاٍ غامت ثابالی یيیواؽ ما       ؾاًی ي َا    متؿىی  ؾدٌ وٍ یزين یيیوؽ ثًغیلٍ اوسضی خًزؾیدی یسو 

ؾاًی   ثبؾج َمسفت ي حسوت ًَا م  وٍ ؾًی  ایزبی م  ء ییسی وٍ ًَای یسو ثبال میسيی ي یه خال غبختمبن یه مىؽ قًزت م 

 [8]ییسی. ثٍ ایه قًزت تًُیٍ قًزت م 

تًاواد   وىد. یه یيیوؽ خًزؾیدی غبیٌ م  ومه م  ًَا  تًُیٍ ثٍ احس یيیوؽ ای اغت وٍ ثب اغتفبیٌ اش غبشٌیيی وؽ خًزؾیدی 

اش غمف خبوٍ  متس چىد ٌ ی ثٍ اوداشىبغت تؿىی  ؾدٌ ثبؾد وٍ ثب لطس م (اوسضی خًزؾیدی ثیؿتس ررة ثسای) زوگ غیبٌاش یه لًلٍ 

غاسية   َب ممىه اغت یه رسو حسازت  اغاتفبیٌ ؾاًی واٍ ثاٍ حفاع حاسازت تاب مادت  پاع اش          ثبالتس اغت. یز یزين ایه یيیوؽ

اغات، یاب    خط اغاتًا  تًان یز ییًازی اش خبوٍ وٍ ثٍ غمت وىد. ثٍ غیس اش وكت ثس زيی ثبو، چىیه یيیوؿ  زا م  ومه م  خًزؾید

َاب وؿابن    زيی غطح  ردایبوٍ وٍ اش ثبو غبختمبن ثلىدتس اغت وكت وسی. یيیوؽ خًزؾیدی ؾمًیی یب مبی  وكت ؾًی؛ آشمبیؽ

ٍ  °72تب  °45، ثیه °28٫4 ؾسل رغسافیبی  یَد وٍ ؾیت ثُیىٍ ثسای یه یيیوؽ خًزؾیدی یز م   مىبغات   اغت وٍ َمبن شايیا

وىد. ثب يرًی تحمیمابت ثػایبز، َىاًش تاًافم  ثاس زيی ؾاى  ي        اغت؛ ایه شايیٍ یز طًل زيش تغییس م  ولىتًز خًزؾیدی یه ثسای

ای یيیوؽ ثیؿتس ثبؾد، ثابشیَ  آن  مؿخكبت یيیوؽ خًزؾیدی مىبغت حبق  وؿدٌ اغت؛ امب زيؾه اغت وٍ َسچٍ پُىب ي ثلىد

 ثبالتس اغت

تًان اش یه فه لبث  تغییس رُت یيز یز یاخا    ؾدن ًَای یسو یز شمػتبن ي ومه ثٍ تًُیٍ یز تبثػتبن م  ثسای رلًییسی اش خبزد

  .یيیوؽ ثُسٌ رػت. َمچىیه زيؾ  ثسای يزيی ًَای ربیگصیه ثبید یز وػس یسفتٍ ؾًی

یز ایه غیػاتم رسیابن َاًا ثاٍ ياغاطٍ      ؛وُب یيیوؽ َبی خًزؾیدی ییًازی م  ثبؾىدآمتدايل تسیه وٍ یيیوؽ َبی خًزؾیدی 

ن ًَای خىاه  آؾًی ي ثٍ ربی  ن خبزد م آؾىبيزی ایزبی م  ؾًی یؿى  ًَای یسو یز یاخ  وبوبل ثٍ طسف ثبال حسوت وسیٌ ي اش 

یصان رارة یسماب ي واسه تًُیاٍ ،ییاًاز رىاًث  یيیواؽ        ن م  ؾًی.مؿمًال ثٍ مىػًز افصایؽ مآتس یز یه غیػتم ثػتٍ ربیگصیه 

ی طساحا  ؾابم    دن َب زا ؾبیك م  وىىد.ؾًام  متؿآؾیؿٍ ای ي ثخؽ یاخل  غبیس ییًاز َب زا تیسٌ ي ثخؽ خبزر  خًزؾیدی زا 

 ؾسایط رًی ،مح  لساز ییسی ،رُت ي اوداشٌ غبختمبن م  ثبؾىد وٍ ثبید مًزی تًرٍ لساز  ثگیسود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87%D9%94_%D9%87%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87%D9%94_%D9%87%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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تبثد، ممىه اغت اش یي یيیوؽ خًزؾیدی یى  یز غسة )تًُیٍ یز ثؿاد اش   یز مىبطك ثػیبز یسو وٍ آفتبة یز مدت شیبیی اش زيش م 

ٍ   غُس( ي ییگسی یز ؾسق غبختمبن )ثسای تًُیٍ یز قجح َابی قاًت  ثخاؽ مُما  اش طساحا        َىگبو( اغتفبیٌ ؾًی. ثسزغا  رىجا

 خكًقا   حسیم ثتًان غبختمبن مختلف َبی لػمت تًُیٍ ضمه وٍ ثبؾد ای یًوٍ ثٍ بیدث طساح  َػتىد، طجیؿ َبی تًُیٍ  غبمبوٍ

 .یاؾت وگبٌ محفًظ زا مختلف َبی اتبق قًت 

 :اجصاء1-7

 :یيیوؽ خًزؾیدی یب ثسد ویسي اش غٍ ؾىكس اقل  غبختٍ ؾدٌ اغت    

 وىىدٌ ًَا رمؽ1-1-7

 ثسد یب َمبن یيیوؽ2-1-7

 َبی ثبی ایه یغتگبٌ تًزثیه3-1-7

 یه ثب زا مسوصیای یازی ي ثسد ییسودٌ  ای شمیه وٍ پًؾؽ ؾیؿٍ َب زا ثب یه وبحیٍ یایسٌ ای َلیًغتبت ای یایسٌ ایه غیػتم مزمًؾٍ

وىىادٌ   اغت. يرًی غمف ي شمیه شیس آن ثٍ ؾىًان یه ولىتًز یب رماؽ  گصیه ؾدٌربی یازی لساز آن یز ثبیی تًزثیه یه وٍ یيیوؽ

 .وىد خًزؾیدی ؾم  م 

 :عولکسد2-7

ؾًی. ثبید تًرٍ یاؾت وٍ يرًی ایاه غامف ي شمایه     یَد، یسو م  ًَا یز شیس یه غمف ؾفبف وٍ تؿؿؿؽ خًزؾیدی زا ؾجًز م    

وىد. یز يغط ایه غمف ؾفبف یه یيیوؽ یب ثسد ؾمًیی يرًی یازی  وىىدٌ خًزؾیدی ؾم  م  شیس آن ثؿىًان یه ولىتًز یب رمؽ

ؾًی. ثبید مح  اتكبل غمف ؾفبف ي ایه ثسد ثكًزت  ثبؾد وٍ مىفری وداؾتٍ ثبؾد ي اقطالحبً  م  وٍ ًَای شیبیی اش پبییه آن يازی

وىد. ایاه   ؾدٌ ثبؾد. ثس َمگبن زيؾه اغت وٍ ًَای یسو چًن غجىتس اش ًَای غسی اغت ثٍ غمت ثبالی ثسد حسوت م « ًَا ثىد»

زا ثٍ یزين ثىؿد ي ًَای غسی پیسامًو  ثٍ شیس غامف ؾافبف   ؾًی تب ًَای یسو ثیؿتسی  حسوت ثبؾج ایزبی مىؽ یز پبییه ثسد م 

َابی پسؾادٌ اش آة یز    َب یب ویػٍ تًان اش لًلٍ غبؾتٍ مًزی اغتفبیٌ لسازیای م  24يازی ؾًی. ثسای ایىىٍ ثتًان ایه فىبيزی زا ثكًزت 

ؾًی ي یز طاًل   ا ررة وسیٌ يیسو م ؾًی یؿى  یز طًل زيش آة حسازت ز شیس غمف اغتفبیٌ وسی. ایه مًضًؼ ثػیبز غبیٌ اوزبو م 
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َب زا فمط ثسای یىجبز ثب آة پس وسیٌ ي ثٍ آة اضابف  ویابشی ویػات.     وىد. لبث  ذوس اغت وٍ ثبید ایه لًلٍ ؾت ایه حسازت زا آشای م 

ی ؾاًی واٍ اواسض    ثىبثسایه اغبظ وبز ثدیه قًزت اغت وٍ تؿؿؿؽ خًزؾیدی یز ایه ثسد ثبؾج ایزبی یه مىؽ ثٍ غمت ثابال ما   

 .ؾًی حبق  اش ایه مىؽ تًغط چىد مسحلٍ تًزثیه تؿجیٍ ؾدٌ یز ثسد ثٍ اوسضی مىبویى  تجدی  ؾدٌ ي غپع ثٍ ثسق تجدی  م 

 :تَاى خسٍجی3-7

یز زاوادمبن مسثاًط ثاٍ     ضاسة اواسضی خًزؾایدی يزيیی    تًان تًان خسير  ثسرُبی خًزؾیدی زا ثكًزت حبق  ثٍ شثبن غبیٌ م 

ٍ     ثیبن وسی: یز ایامٍ غؿ  م وىىدٌ، ثسد ي تًزثیه   رمؽ  ؾًی پبزامتسَبی لبث  محبغجٍ مؿخف ؾًود يیز ایه زاغاتب ثبیاد یفات وا

وًؾت. یز یاخا  ثاسد رسیابن یسمابی  وبؾا  اش       یزمػبحت ولىتًز تًان ثكًزت حبقل سة تؿؿؿؽ افم  زا م اوىسضی خًزؾیدی 

ؾاًیم   ؾًی. ثىبثسایه متًراٍ ما    ؿبز یز تًزثیه( تجدی  م ولىتًز ثٍ اوسضی غیىتیه )ثكًزت وىًوػیًن( ي اوسضی پتبوػی  )افت ف

وىد. َاًای غاجىتس مًراًی یز     وٍ اختالف یاوػیتٍ ًَا وٍ وبؾ  اش افصایؽ یمب یز ولىتًز اغت، ثؿىًان یه ویسيی محسوٍ ؾم  م 

ؾًی. یز  وت زيثٍ ثبال م ثسد یز لػمت تحتبو  ي یز لػمت فًلبو  ثسد ثٍ ًَای اطساف متك  اغت ي اش ایه زي ثبؾج ایزبی یه حس

ؾًی وٍ فسماًل آن ثكاًزت    یه چىیه حبلت  یه اختالف فؿبز ثیه لػمت پبییه ثسد )خسير  ولىتًز( ي محیط اطساف ایزبی م 

تًان )ثب فسل لبث  قاسفىػس   افصایؽ خًاَد یبفت. الجتٍ ایه اختالف فؿبز زا م  ΔPtotشیس اغت: ثس ایه اغبظ ثب افصایؽ ازتفبؼ ثسد، 

اتالفُبی اقطىبو ( ثٍ اختالف اغتبتیه ي ییىبمیه تمػیم وسی: لبث  ذوس اغت وٍ اختالف فؿبز اغاتبتیه یز تاًزثیه افات     وسین

 [9].وىد ي اختالف فؿبز ییىبمیه ثیبوگس اوسضی غیىتیه رسیبن ًَا اغت م 
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سیستن تسکیثی دٍدکش خَزشیدی ٍ تادگیس:-8  

یز یؿتٍ ثسای غبل َبی شیبیی تىُب زاٌ وبز خىه وسین ف بی یاخل  غبختمبن ثبیییس ثًیٌ اغت یز یرؾاتٍ یَبواٍ ی ثابیییس        

مُمتسیه ؾدو وبزای  ثبیییس شمبو  اغت واٍ   ؾد. ة ثبؾج خىه ؾدن م آیز یاخ  شیس شمیه ثًیٌ وٍ ؾجًز ًَا اش زيی حًل َبی 

امىبن ثسلاسازی رسیابن َاًا زا اش طسیاك      ب تسویت ثبیییس ي غیػتم یيیوؽ خًزؾیدی تًان ث غسؾت ثبی وم اغت.یز ایه حبلت م 

ییسی .ما  تاًان    .ثٍ ایه زيؼ وٍ ثبشؾًی ثبالی ثسد یز رُت ثبی غبلت لساز م يزیآویسيی ؾىبيزی یز یاخ  ف بی مػىًو  فساَم 

تًان  فبیٌ وسی.يلت  غسؾت ثبی ثػیبز وم اغت م ن یز غیػتم ثبیییس ثسای ررة  وًزخًزؾید َم اغتآاش خًی ثسد ؾاليٌ ثس ومؽ  

ثب اغتفبیٌ اش تسویت ایه غیػتم َب امىبن ثسلسازی رسیبن ًَا زا ثسای تًُیٍ یاخ  غبختمبن اغتفبیٌ وسی.وتیزٍ َبی اش ثسزغ   یه 

سؾت ثابی  ومًوٍ مًزیی ثب ومه زيؼ حزم محديی  ثس زيی یه مدل یيثؿدی وؿبن م  یَد وٍ یز ایاه غیػاتم حتا  يلتا  غا     

 [1]متس ثس حبویٍ زا ثس یَبوٍ يزيیی غبختمبن م  تًان يازی وسی. 2.1مىطمٍ قفس اغت رسیبو  ثبغسؾت 

  مدٌ اش مطبلؿبت ؾدیی ي محبغجبت فیصیى  ي زیبض  تسویت ایه یي غیػتم ثبیییس ي یيیوؽ خًزؾیدی:آوتبیذ ثٍ یغت 

افاصایؽ یبثاد واسه     6ثاٍ   3افصایؽ م  یبثد ثٍ طًزی وٍ ایاس ازتفابؼ اش   َسچٍ ازتفبؼ یيیوؽ افصایؽ یبثد وسه رسم  رسیبن ًَا -1

 وىد یزقد افصایؽ پیدا م  47رسم  ًَا 

 ایس ؾسل یَبوٍ یيیوؽ خًزؾیدی افصایؽ یبثد میبوگیه وسه رسم  ًَا ي غسؾت َم افصایؽ م  یبثد-2

 ن ثُتس م  ؾًیاؽ ایس یمبی ییًاز غفبل  یز یيیوؽ خًزؾیدی شیبی ؾًی،ؾملىسی تًُیٍ ي غسمبی-3

تًاود یز یَبوٍ يزيیی ثبی ثٍ غبختمبن رسیابو  مؿابیل    وتبیذ وؿبن یایٌ وٍ یز ربَبی  وٍ  غسؾت ثبی قفس اغت ایه غیػتم م -4

 متس ثس حبویٍ ایزبی وىد 2.1

 7.5وسه رسما   ایه غیػتم وسه رسم  ًَای مًزی ویبش ثسای ف بَبی ثب  وبزثسی َبی مختلف ثسای َس فسی یز ف بَبی مػىًو  -5

 [7]تبمیه وسی.   تًان لیتس ثس حبویٍ زا وٍ مىبغت یاوػتٍ م 
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 ًتیجِ گیسی:-9

تًرٍ ثٍ  ومجًی ي وبَؽ اوسضی َبی تزدیدوبپریس ، افصایؽ َصیىٍ َب اش مكسف اوسضی َبی تزدید وبپریس، آلًیی  َابی  ایه ممبلٍ ثب  

رابیگصیى  اواسضی َابی    ی پبن ي تزدیاد پاریس ثاسای    ضثسزغ  اوسضی خًزؾید ثٍ ؾىًان اوس شیػت محیط  وٍ ثًرًی م  آيزود  ثٍ 

ی حسازت  ي الىتسیى  ي غاسمبیؽ  ضتزدید وبپریس پسیاختٍ اغت.اش ان رملٍ م  تًان ثٍ اغتفبیٌ یيیوؽ خًزؾیدی وٍ یز تًلید اوس

ؼ ي غسمبیؽ یز مىبطك وًیسی تًغط یيیوؽ خًزؾایدی  تًُیٍ مطجًاؾبزٌ وسی. ي یز ایىزب  ییسی  یسمبیؽ مًزی اغتفبیٌ لساز م 

پیؿاىُبی ؾادٌ اغات.یز اوتُاب ثاب اغاتفبیٌ اش ایاه        لًیی  شیػت محیط  ي قسفٍ رًی  یز اوسضی َبی تزدید وبپریس آثسای وبَؽ 

 لًیی  شیػت محیط  لدم  ثسیازیم.آغیػتم م  تًاویم َصیىٍ َب زا وبَؽ ثدَیم ي یز رُت رلًییسی اش 
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 هٌاتع:

وبَؽ مكسف اوسضی یز ایزبی ؾسایط تًُیٍ مطجًؼ ثب اغتفبیٌ اش تسویت ثبیییس مدزن ي یيیوؽ خًزؾیدی.وىفساوع مل  مؿمبزی ؾجبو .ف.-1

 1393ي مىػس ؾُسی پبیداز.مؿُد.

 1384پیسویب.و.آؾىبی  ثب مؿمبزی اغالم .-2

َمبیؽ مل  اللیم غبختمبن ي ثُیىٍ غبشی مكاسف اواسضی    زحیم .ز.غیػتم َبی غیسفؿبل خًزؾیدی یز ثُیىٍ غبشی مكسف اوسضی.یيمیه -3

 )ثبزيیىسی تًغؿٍ پبیداز(.َیئت ؾلم  ئبوؿىدٌ َىس يمؿمبزی یاوؿىبٌ مبشودزان

غمؿ  وبؾ .ث.ازتمبء ؾبخف زاحت  ثبفت ثب تًرٍ ثٍ طساح  ثلًن َبی ؾُسی ثس اغبظ ثُسٌ مىدی حداوخسی اش اوسضی خًزؾایدی غیاس    -4

 1392ل  مؿمبزی ي ف بَبی ؾُسی پبیداز.مؿُد.فؿبل.ايلیه وىفساوع م

 1392والوتس.ي.شازؼ.ي.ثبلسی.و.غًمیه وىفساوع اوسضی َبی تزدید پریس ي تًلید پساوىدٌ ایسان.اقفُبن. 5-

 مدیسیتاغدی.ه.ثبغتبو .ؼ.حبد غالم .و.ثسزغ  ویسيیبٌ یيیوؽ خًزؾیدی ثٍ ؾىًان یه مىجؽ ربیگصیه اوسضی.ايلیه وىفساوع ثیه الملل   -6

 1385ي ثسوبمٍ زیصی اوسضی.تُسان.

ؾمػبی .ا.محمًیی.ة.غسله.و.يحًل  فس .ا.مادل غابشی ؾادیی رسیابن َاًا یز یيیواؽ خًزؾیدی.وؿاسیٍ مُىدغا  ؾماسان ي ومؿاٍ            -7

 1392.تُسان.4ؾمبزٌ  45ثسیازی،یاوؿىدٌ فى  یيزٌ 

یه خؿه وه خًزؾیدی ي ثسزغ  پبزامتسَبی مًحسیز ثُیىٍ ؾىًَمىد.ٌ.وًؾؽ.و.ح  ؾدیی مؿبیالت رسیبن طجیؿ  ي اوسضی یز محفػٍ  -8
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