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 : چنیذُ

خؼبستْبی غیش قبثل خجشاى ثهِ   هَخت هلشف فؾین هٌبثـ ٍسؿذ سٍص افضٍى خوقیت دس خْبى، کَچکتش ؿذى عجیقت ٍ اػتثوبس صهیٌْب 

یذاس دس ػبلْبی اخیش تب حذٍد صیبدی ثِ سفـ ایهي هقؾهل کوهر کهشدُ اػهت. هقوهبسی       سٍی آٍسدى ثِ هقوبسی پب ػیؼتن ؿذُ اػت.اکَ

حیظ عجیقهی، اختٌهبة اص   سچگی ثی خغش ٍ هالین ثب هی پبیذاس اػت کِ ّذف اكلی آى یکپباکَلَطیر یکی اص ساّْبی دػتیبثی یِ هقوبس

ٍ هؼهتٌذ ثهش هغبلقهب          تحلیلهی   –بیذاس کشدى آى ههی ثبؿهذ. ایهي پهظٍّؾ ثهِ ؿهیَُ تَكهی ی        ایدبد صٍال دس هحیظ ٍعشاحی ثشای پ

   ثخبًِ ای اػت کِ ثب ّذف ثْجَد ٍ تَػقِ هقوبسی پبیذاس ٍ هلشفی هقوبسی اکَلَطیر دس خْت کوهر ثهِ هقوهبساى دس عشاحهی ّهب      کتب

ب اػهت بدُ ثیـهتش اص هٌهبثـ تدذیهذ     تَاى ث تَاى گ ت کِ ثب ثْشٍسی اص ؿیَُ هقوبسی اکَلَطیر دس عشاحی ّب هی . دس ًْبیت هیهی ثبؿذ

ؿَد، عجیقهت   داختِ هیدس فیي حبل کِ ثِ ح ؼ اکَػیؼتن پشزیش خذادادی، هلشف اًشطی ٍ آػیجْبی هحیغی سا ثِ حذاقل سػبًذ ٍ پ

 هؾبّش تکٌَلَطی هذسى پیًَذ داد. صًذُ سا ثب

 

  ، سًٍذ عشاحی، هٌبثـ اکَلَطیر  اسکبى عشاحی اکَلَطیر قوبسی اکَلَطیر ،هقوبسی پبیذاس ، هٍاصُ ّای ملیذی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى ماًَى

 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم

 94هاُ  تیز -تْزاى 

 

 هقذهِ:

تَخِ ثِ پَؿؾ ػبیت هقوبسی اػت ثِ ثغَسی کهِ ثیـهتشیي اػهت بدُ اصهٌهبثـ خهذاداد      پبیذاس یکی اصهقیبسّبی  هقوبسی ثشای عشاحی 

ى پیًَذ دّهذ ٍ  تدذیذ پزیش داؿتِ ثبؿذ ٍ کوتشیي ثبسهلشف اًشطی سٍتحول کٌذ ٍ دس فیي حبل عجیقت صًذُ سا ثب هؾبّش تکٌَلَطی هذس

اص ایي ساُ پیًَذ اًؼبى ثب عجیقت سا ًیض ثِ ٍخَد آٍسد. هقوبسی اکَلَطیر ؿهیَُ ای اص عشاحهی سا پیـهٌْبد ههی ّهذ کهِ هقوهبسی سا دس        

استجبعی ػبلن ثب هحیظ عجیقی قشاس هی دّذ؛ ثِ ًحَی کِ کوتشیي آػیت ٍ خغش سا هتَخِ صیؼت ثَم ًوبیهذ ٍ یهب ههی تهَاى گ هت ثهِ       

ذى اثشا  هٌ ی ػبختوبى ّب ثش هحیظ صیؼت دس حقیقت تالؿی اػت ثشای ّن ًـیٌی ثب عجیقت اص عشیق افضایؾ کبسایی ٍ حذاقل سػبً

 ثْیٌِ ػبصی دس هلشف اًشطی ٍ هلبلح.

 هعواری امَلَصیل - 1

 (مَلَصی ) بَم ضٌاسیا 1-1
 "oikos"ی یًَبًی ٍاطُ ثشگشفتِ اص "okologic"ثب فٌَاى  6611دس ػبل  ثشای اٍلیي ثبس تَػظ اسًؼت ّیکل  "ecology"ی ٍاطُ

 ی اسگبًیؼن فلوی خبهـ اص ساثغِ"سا ثِ فٌَاى  ثشای اٍلیي ثبس ایي اكغالح ّیکل. ٍاسد صثبى اًگلیؼی ؿذ 6681اثذاؿ گشدیذ ٍ دس ػبل 

 "Oikos" .یًَبًی اػتی  ی اکَلَطی ثِ فٌَاى یر اكغالح داسای سیـِ ٍاطُ (.Fordin, 1002)ًوَد تقشیف  "تّب ٍ هحیظ صیؼ

ثِ عَس کلی، اکَلَطی، تقبهل ٍ ساثغِ ثیي  .ی توبم ثـشیت اػت ثِ هقٌبی خبًِ "oikoememe"دس یًَبًی ثِ هقٌبی خبًِ ٍ 

هحیظ صیؼت ًیض ؿبهل خلَكیب  فیضیکی اػت کِ   .کٌذ پیشاهَى آًْب سا هغبلقِ ٍ ثشسػی هی ٍ هحیظ( هَخَدا  صًذُ)اسگبًیؼوْب 

ّب هبًٌذ  اص ثؼیبسی اص صیش سؿتِ ای گؼتشدُ، هتـکل دس ٍاقـ اکَلَطی سؿتِ .اس ٍ غیش خبًذاس تـکیل ؿذُ اػتاص فَاهل خبًذ

 (.4: 6131)اكغشی،  اکَفیضٍلَطی، اکَلَطی تکبهلی، اکَلَطی سفتبسی ٍ اکَلَطی هقوبسی اػت

ؿٌبػی یقٌی هغبلقِ دس ساثغِ ثب تَصیـ هیکشٍاسگبًیؼن ّب دس یر هحیظ صیؼت هی ثبؿذ ٍ هقوَال ثِ اؿتجبُ ثب هحیظ اکَلَطی یب ثَم

صیؼت عجیقی یب هحیظ گشایی ثِ كَس  هتشادف ثِ کبس ثشدُ هی ؿَد. اهب دس فول ٍ دس صهیٌِ عشاحی، عشاحی صیؼتی ثِ هقٌی 

بًِ ّبی عجیقی اػت. ثِ فجبس  دیگش عشاحی صیؼتی، ثْشُ گیشی اص اكَل عشاحی یکپبسچِ ػبصی ػبهبًِ ّبی صیؼتی هلٌَؿ، ثب ػبه

اکَلَطیکی ٍ ساّجشدّبیی خْت عشاحی هحیظ هلٌَؿ ٍ ؿیَُ صًذگی اػت. اختالف ًؾش ثؼیبسی دس صهیٌِ عشاحی صیؼتی )عشاحی 

(. 6166کٌَلَطی حل گشدد )حیذسی، اکَلَطیر( هَخَد اػت، ایي کِ عشاحی تٌْب ثخـی اص هؼبلِ اػت کِ هی تَاًذ اص عشیق ت

ثؼیبسی اص عشاحبى ثش ایي ثبٍسًذ کِ اگش یر ػبختوبى  سا ثِ اًَاؿ تدْیضا  ٍ اثضاسآال  صیؼتی اًجبؿتِ کٌذ ثشای هثبل کلکتَسّبی 

ٌذػی ثِ اهَس حبكل خَسؿیذی، تَسثیي ّبی ثبدی، فَتٍَلتبییر ٍ ... ثٌبی حبكلِ ثٌبیی اکَلَطیر خَاّذ ثَد. ایي اهش اص داؿتي ًگبُ هْ

هی گشدد. کِ الجتِ ثِ ّیچ ٍخِ ًگبّی دسػت ًیؼت. ایي اهش اص یر دسک اؿتجبُ اص هقوبسی حبكل ؿذُ اػت. ًکتِ ایي خبػت کِ 

ثشای دػتیبثی ثِ یر عشاحی اکَلَطیکی ثِ ّیچ فٌَاى اخجبس ٍ اكشاسی ثِ ثْشُ گیشی اص ایي تدْیضا  ٍ اهکبًب  ٍخَد ًذاسد. پغ 

ش هی سػذ، عشاحی ػجض ثِ هقٌبی عشاحی ثشای هلشف کن اًشطی ًیؼت. ّذف ًْبیی عشاحی صیؼتی یکپبسچی کبهل ثب چٌیي ثِ ًؾ

عجیقت ثب اػت بدُ اص عشاحی اػت. دس ایي هیذاى دٍ دیذگبُ هقبثل ٍ هت ب  ثیي ًگشؽ هٌْذػی ٍ اکَلَطی هَخَد اػت )فضیضی، 

ص هی کٌذ، یقٌی تلَسی هـخق اص ًتبیح هَسد ًؾش اص پیؾ تقییي ؿذُ ثب ّذف ثبال (. دس ًگشؽ هٌْذػی عشاح کبس سا اص اًتْب آغب6163

هیض ثب عشاحی هؼبلوت آثشدى ثبصدّی داسد. اهب دس ًگشؽ اکَلَطیکی، عشاحی ثب ؿٌبخت ٍ دسک هحیغی آغبص هی گشدد. عشاحی صیؼتی، 

هحیغی ثذٍى آػیت ثش آى اػت. ثشخی اص عشاحبى،  عجیقت اػت. اّذاف عشاحی اکَلَطی فجبس  اػت اص عشاحی ثشای یکپبسچِ ػبصی

عشاحی ػجض سا ثب عشاحی اکَلَطی یکی دس ًؾش هی گیشًذ عشاحی کِ کن تشیي تبثیش سا ثش هحیظ صیؼت داسد. دس عشاحی صیؼتی 

تل یِ کٌذ،  ؼیظى تَلیذ هی کٌذ، اص اًشطی خَسؿیذ اػت بدُ کٌذ، آة سای تَاًذ ثشاػبع ػبختبس دسخت کِ اکفشایٌذّبی عشاحی ه

هقبیؼِ گشدد. ثب توبهی ایي ًتبیح، ایي عشح ّب دس یکپبسچِ ؿذى ثب هحیغی عجیقی دچبس هـکل ّؼتٌذ. یکی اص ساُ حل ّب ثشای 

 ثشسػی هیضاى یکپبسچگی یر عشح ثب هحیظ، خلَگیشی اص اتالف هَاد خبهذ، هبیـ ٍ گبص هی ثبؿذ. 

 ػغح كَس  هی گیشد: یکپبسچِ ػبصی ثب عجیقت دس عشاحی اکَلَطیر دس ػِ
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یکپبسچِ ػبصی فیضیکی: یکپبسچِ ػبصی ٍضقی، خغشافیبیی ٍ هکبًی، هحیظ هلٌَؿ ثب ٍیظگی ّبی فیضیکی ٍ فشآیٌذّبی  .6

 هَخَد دس اکَػیؼتن هی ثبؿذ.

ٍ  ثغِ ثب فشآیٌذّبیٌذّبی هحیظ هلٌَؿ هی ثبؿذ دس سایکپبسچِ ػبصی ػبهبى هٌذ: یکپبسچگی خشیبًب ، فولکشدّب، اخشا ٍ فشآ .2

 .فولکشدّبی اکَػیؼتن دس خَ صهیي

یکپبسچِ ػبصی هَقتی: یکپبسچگی ًؼجت ثِ پبیذاسی اػت بدُ ٍ هلشف هٌبثـ عجیقی. هٌؾَس اػت بدُ پبیذاس ٍ ًؼجت اػت بدُ اص  .1

 (. DADSON, 2991) هٌبثـ ثِ عَس آّؼتِ ٍ تذسیدی ٍ ًِ اػت بدُ ػشیـ ٍ ثی قیذ ٍ ثٌذ هٌبثـ

 

 ٍ هفاّین طزاحی پایِ ّای طزاحی امَلَصی 1-2

 6311( دس ػبل 6311 -6688عشاحی اکَلَطیکی ثبیؼتی ثش پبیِ ه َْم اکَػیؼتن ثبؿذ کِ اٍلیي ثبس تَػظ آستَس خشج تشًؼلی )

ثؼظ دادُ ؿذ. اکَػیؼتن ثِ كَس  یر ٍاحذ هؼتقل دس عجیقت دس ًؾش  2112-6361هیالدی تذٍیي ؿذ ٍ تَػظ ایگي پی ادٍم 

کِ ؿبهل ثخؾ ّبی صًذُ ٍ غیشصًذُ هی ثبؿذ. ه َْم اکَػیؼتن ّن اص ٍاطُ اکَلَطی اػتخشاج هی گشدد کِ تَػظ هی ؿَد  گشفتِ

هیالدی اثذاؿ گشدیذ. هْن تشیي ٍیظگی اکَػیؼتن ایي اػت کِ هی تَاًذ دس  6611صیؼت ؿٌبع آلوبًی اسًؼت ٌّشیؾ ّیکل دس ػبل 

دس ّش هقیبػی ثبؿذ. ّیچ اکَػیؼتوی ًوی تَاًذ ثِ تٌْبیی ثبقی ثوبًذ.  ی ًیض هی تَاىثیبى تقشیف عشاحّش هقیبع ٍ اًذاصُ ای ثبؿذ. ثب 

ّیچ ػبهبًِ ای دس اکَػیؼتن ثؼتِ ًوی ثبؿذ ٍ ثذیي هقٌی اػت کِ توبهی اکَػیؼتن ّب ثِ ٍػیلِ خشیبًب  اًشطی ٍ هلبلح ثِ ّن 

ا تشػین هی کٌذ ثشای عشاح ضشٍسی اػت کِ هغبلقِ دقیقی ثش هشثَط هی گشدًذ. ّش ػبهبًِ ای ثشای خَد خشیبًی اص اًشطی ٍ هلبلح س

ثـٌبػذ ٍ ، سٍی ثَم د اؿتِ ثبؿذ، چشا کِ دسک دقیق ثَم اٍ سا قبدس هی ػبصد تب اتلبال  ٍ فشآیٌذّبیی کِ هحیظ صیؼت سا هی ػبصًذ 

دبًذُ ؿذُ اػت تب عشاح سا قبدس هی (. دس ؿکل صیش اخضای اکَػیؼتن ٍ استجبط فٌبكش آى گ6161ٌدس كذد ح ؼ آى ثشآیٌذ)ٍاتؼَى، 

 (.EL Feky, 1002)کبسی ثتَاًذ فَاهل هَثش ثش عشح خَد سا دسیبثذ ػبصد قجل اص آغبص ّش 

 (8: 6131اخضای تـکیل دٌّذُ اکَػیؼتن )دػتیبس ٍ تبثبى، 

 (هعواری امَلَصینی )سیست هحیطی 1-3

 یر ػیؼتن پَیب ثٌگشد ٍ هحیظ هلٌَؿ سا ٍاثؼتِ ثِ آى ثذاًذ ایي استجبطدسعشاحی اکَلَطیر الصم اػت کِ هقوبس ثِ عجیقت ثِ فٌَاى 

 (.66: 6131ًبم داسد . اػبع عشاحی اکَلَطیر دسک استجبط ثیي اخضای صًذُ ٍغیش صًذُ عجیقت اػت )ًَسی ٍ ّوکبساى،  "پیَػتگی  "

بلن ثب هحیظ عجیقی ٍ ثیَػ ش قشاس دّذ، ثِ هقوبسی اکَلَطیر ؿیَُ ای اص عشاحی اػت کِ ػبختِ ّبی دػت ثـش سا دس استجبعی ػ

ًحَی کِ کوتشیي آػیت ٍ خغش سا هتَخِ صیؼت ثَم ًوبیٌذ. اػبع ٍ هحَسیت ًیض ثش ٍیظگی ّبی ثَهی ٍ هحیغی اػت. عشاحی 
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ٍ اّذاف هقوبسی ثب تَخِ ثِ ه بّین اکَلَطیر دسکی خبهـ ٍ فشاگیش اص هحیظ سا ثِ ّوشاُ داسد ٍ هی تَاًذ دس ؿکل گیشی اسصؽ ّب 

دخبلت کٌذ ٍ دیذگبُ ٍ سٍؽ سا دس عشاحی هقوبسی تغییش دّذ. سٍیکشد خذیذ ثِ هقوبسی ػجض کِ عشاحی ػبختوبى سا دس خْت اػت بدُ 

ثْیٌِ اص اًشطی ٍ ثِ کبسگیشی هلبلح ثبصیبفت دس ػبخت ثٌب هَسد تَخِ قشاس هی دّذ، هقوبسی ثشاػبع خلَكیب  ٍ الگَّبی ؿکل صهیي 

ّبی ثَهی ّش هکبى اص ه بّین اكلی کبسثشد اکَلَطی دس عشاحی هقوبسی اػت کِ دس هجبًی هقوبسی دٍ دِّ اخیش ثؼظ  ٍ تَخِ ثِ خٌجِ

 یبفتِ اػت. 

 (:4-1: 6132ثشایي اػبع هقوبسی اکَلَطیر ثش هَاسد صیش تبکیذ داسد)هحوذپَس ٍ فٌذسػکی، 

 ٌب دادى ثِ هکبىعشاحی دس خْت هق .6

 هؼبئل عشاحی اص هحیظثذػت آٍسدى ساُ حل هـکال  ٍ  .2

 عشاحی دس خْت پبػخگَیی ثِ ؿشایظ هحیغی ٍ هشدم .1

 عشاحی ّوشاُ ثب عجیقت .4

 اسصیبثی اثشا  عشاحی ثش هحیظ .1

 اكَل صیش سا دس هقوبسی اکَلَطیر تقشیف هی کٌذ: "ٍى دسسایي"

 ساُ حل ّب اص خَد هکبى ثشهی خیضًذ. .6

 ى اکَلَطیر اػت، ثشای اخز تلوین دس عشاحی هْن اػت.حؼبثشػی اکَلَطیر ٍ اعالفبتی کِ هٌقکغ کٌٌذُ ػَد ٍ صیب .2

 ثبیذ اخبصُ داد تب فشم ّب ٍ فشآیٌذّبی عجیقی ساٌّوبی عشح ثبؿٌذ. .1

َْم َّیت هحیغی تبکیذ داسد. عشاحی هقوبسی ثشاػبع هقیبسّب ٍ اكَل اکَلَطیر اص اثقبد هقوبسی پبیذاس اػت. تقبسیف فَق ثش ه 

ایي هـبسکت هشدم دس عشاحی لَل کٌؾ ٍ ٍاکٌؾ ّبی فبهل اًؼبى، هحیظ ٍ فشٌّگ اػت. ثٌبثشهحیغی ثِ گ تِ ساپبپَس  هقَّیت 

ؿٌبخت فویق تَاًوٌذی ّب ٍ هحذٍدیت ّبی هحیظ، تَخِ ثِ هقٌب ٍ ًیض اسصؽ ّبی فشٌّگی دس تشکیت ٍ استجبط ثیي فَاهل ٍ  هقوبسی

هلی کِ دس عشاحی ثِ ؿیَُ ثَهی ٍ ػٌتی غبلت ثَدُ فٌبكش عشاحی، دس القبی َّیت هحیغی ًقؾ هْوی داسًذ. یقٌی ّوبى فب

 (.4اػت)ّوبى: 
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اهشٍصُ دسک ًبهٌبػجی اص عشاحی اکَلَطیر ٍخَد داسد دس ٍاقـ هَضَؿ ایدبد هحیظ هلٌَؿ ػبلن، هـکلی ًیؼت کِ ثتَاى آى سا هبًٌذ 

دس سٍیکشد كشفب هٌْذػی، اكَال اص ّوبى اثتذا ّذف عشاحی . حل ًوَد ثؼیبسی اص هـکال  ثب ثْشُ گیشی اص تکٌَلَطی ّبی پیـشفتِ

ًؾش هبػت ثب ثلیش  ٍ دػتیبثی ثِ ػَد اقتلبدی ٍ ثْشُ ٍسی ثیـتش اقتلبدی اص هٌبثـ ٍ اهکبًب  اػت، اهب عشاحی اکَلَطیر کِ هذ

تشتیت ؿکل، هحتَا ٍ فولکشد ػیؼتن ّبی  غبص هی ؿَد ٍ ثِ سًٍذ دػتیبثی ثِ ّوبٌّگی ثب هحیظ اداهِ هیبثذ. ثذیيداًؾ هحیغی آ

عشاحی ؿذُ اص ّوبى آغبص هی ثبیؼت ثِ ػَی ّذف یکپبسچگی ثی خغش ثب هحیظ عجیقی ّذایت ؿَد کِ هی تَاى گبم ّبی اٍلیِ آى سا 

ثی خغش ٍ  اص عشیق ػبخت هحیظ هلٌَؿ ثِ گًَِ ای هـبثِ عجیقت آغبص ًوَد. اؿبسُ گشدیذ کِ ّذف اص هقوبسی اکَلَطیر، یکپبسچگی

هالین ثب هحیظ اػت. دس ٍاقـ دس عشاحی اکَلَطیر سًٍذ ٍ فقبلیت ّبی اًؼبًی ثب سًٍذ الگَّبی ٍػیـ تش ٍ توبیال  فیضیکی عجیقت 

ؿذُ اًذ. فشضیِ حیبتی ٍ پیبهذ غبلت دس عشاحی اکَلَطیر یکپبسچگی توبهی ػیؼتن ّبی اًؼبى ػبخت ثب فشایٌذّب ٍ   ّوبٌّگ 

قبثل صًذگی ثش سٍی کشُ صهیي اػت کِ ٍاخذ حیب  ثَدُ ٍ یب  ش اػت. هٌؾَس اص ثیَػ ش کلیِ ًقبطثیَػ  ػیؼتن ّبی عجیقی دس

اػتقذاد ٍخَد حیب  سا داسا هی ثبؿذ. ایي هحیظ ّب فجبستٌذ اص َّا )خَا(، خـکی ّب ٍ هحیظ ّبی آثی. اٍلیي ٍؽی ِ هب دس تالؽ ثشای 

یت تالؽ دس عشاحی اکَلَطیر ثبصگشداًذى ذاس کشدى آى اػت. ًْببیعشاحی اکَلَطیر اختٌبة اص ایدبد صٍال دس هحیظ ٍ عشاحی ثشای پ

 (.Yeang, 1002) هحیظ ثِ حبلت اٍلیِ )پیؾ اص ایدبد آػیت ّب ٍ تخشیت ّبی ًبؿی اص فقبلیت ّبی اًؼبًی( هی ثبؿذ
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 هصالح ٍ تنٌَلَصی ّای امَلَصیل 1-5
ایي  .پشداصد ٍ هحیظ صیؼت هی ثِ ثشسػی تبثیش خلَكیب  صیؼت هحیغی ثش ػبختوبًْب ٍ ػبکٌیي آى "هقوبسی اکَلَطیکی فوذتب

ی تقبدل ٍ تقبهل آًْب ثب  ًٍحَُ( چٌذ ثقذی)اكغالح فوَهب ثِ فٌَاى چْبسچَثی ثشای تَكیف عشاحی ػبختوبًْبی صیؼت هحیغی 

 :گشدد ی صیش ثشقشاس هی ی فوذُ ایي تقبدل اص عشیق ػِ هؤل ِ .ؿَد عجیقت اػت بدُ هی

 (ؿٌبػی فٌبكشثَم )َم ؿٌبػی هلبلح ٍ تکٌَلَطی ػبخت ث .6

 ثَم ؿٌبػی هٌبثـ .2

 (.1: 6131)اكغشی، َم ؿٌبػی هحیظث .1

َلیذ آى ّب ٍاسد هی ؿَد. بس کوتشی دس تاًتـبس آلَدُ کٌٌذُ ّب ثبؿذ کِ فـهلبلح ٍ تکٌَلَطی ّب ثبیذ ؿبهل الوبى ّبیی ثب کوتشیي 

کَلَطیر ثبیذ اًتـبس آلَدگی ًبؿی اص ًگْذاسی ػبختوبى سا هحذٍد ًوبیذ ٍ ًجبیذ اص هَاد ؿیویبیی ػوی ػبختِ ؿذُ ثبؿٌذ. هلبلح ا

هقوبساى ثبیذ اص عشیق کبّؾ فٌبكشی کِ عجقِ الیِ اصى سا خبلی هی کٌٌذ ٍ ثب كذهب  اکَلَطیر ٍ خغشا  ػالهتی، حبٍی خیَُ، اخضا 

 Wasteش تکٌَلَطی ّبی ػَخت پبک توشکض ًوبیٌذ. تکٌَلَطی اضبفِ ّوبًٌذ ثخبس آة ٍ ػیؼتن ّبی ّب هی ثبؿٌذ، ثHFCّبلَطًِ ٍ 

Water (.4: 6132)هحوذپَس ٍ فٌذسػکی، کِ آلَدگی آة ّبی ػغحی ٍ صیشصهیٌی سا کبّؾ هی دٌّذ ثبیذ ثِ کبس گشفتِ ؿًَذ 

 

 ارماى طزاحی امَلَصیل 1-6
اص ػبهبًِ ّبی غیشفقبل )ایؼتب( ٍ اثضاسّبی غیش تکٌَلَطیکی تب حذ هوکي هی ثبؿذ. عشاحی ٍؽی ِ عشاحی اکَلَطیکی اػت بدُ حذاکثش 

ثشپبیِ ثشسػی اکَػیؼتن اػت. تقلیذ صیؼتی دس ٍاقـ ًَفی ثْشُ گیشی اص اکَػیؼتن ثِ فٌَاى هذل ٍ ػجکی ثشای عشاحی اػت. ًکتِ 

ثب اًشطی خَسؿیذی خشیبى داسد. اکَػیؼتن ثب اًشطی خَسؿیذی ثِ  هْن دس اکَػیؼتن، اًشطی ٍ ثْشُ ٍسی اص آى اػت. اکَػیؼتن دس کل

کبس هی افتذ. اًشطی سایگبى ٍ تدذیذپزیش کِ دس عجیقت ثِ كَس  اًشطی فؼیلی رخیشُ هی ؿَد پغ ثبیؼتی ثِ اًشطی خَسؿیذی ثِ 

ی کوتشیي تبثیش ثش هحیظ صیؼت کتِ تَخِ ؿَد کِ ثبیؼتثبیؼتی ثِ ایي ً فٌَاى یر هٌجـ اكلی ًگبُ ؿَد. دس عشاحی اکَلَطیکی

 (.6163داؿت. تَخِ ثِ تٌَؿ صیؼتی اص دیگش فَاهل هَسد ثشسػی عشاح اػت کِ ًجبیؼتی فشاهَؽ گشدد )لٌکش، 

 

 عٌاصز امَلَصیل 1-7
ثل هحیغی ثبیذ اص هٌبثـ عجیقی ثب هیضاى حذاقل فشآٍسی ٍ پشداصؽ، اًتخبة ؿًَذ. آًْب ثبیذ قبثل تدضیِ صیؼتی ٍ قب فٌبكش صیؼت

 (.6161)یبًگ، ثبصیبفت ثبؿٌذ ٍ ّوچٌیي ثِ فٌَاى فٌبكش پبک ٍ ثب حذاقل هلشف اًشطی هحؼَة گشدًذ

 

 ُعٌاصز پاك یا غیز آالیٌذ1-7-1

هلبلح ٍ تکٌَلَطیْبی هَسد اػت بدُ دس ایي هقوبسی ثبیذ اص فٌبكش ثب آالیٌذگی پبییي یب ثذٍى آالیٌذگی اًتخبة ؿًَذ. هلبلح صیؼت   

ای ًبؿی اص تقویش ٍ ًگْذاسی ػبختوبى سا کبّؾ دٌّذ ٍ ًجبیذ اص هَاد ؿیویبیی ػوی ػبختِ ؿًَذ.  اًتـبس گبصّبی گلخبًِهحیغی ثبیذ 

کٌٌذ، هخبلف  هَادی کِ ّوشاُ ثب تخشیت هحیظ صیؼت ٍ اتوؼ ش خغشاتی ثشای ػالهتی اًؼبًْب ایدبد هی ایي هلبلح، ثِ سٍؿٌی ثب 

ٍ تدذیذپزیش  اص تکٌَلَطیْبی ػبختوبًی پبک کِ ثشاػبع هٌبثـ اًشطی ثب پبیِ غیشفؼیلی بیذ ّوچٌیي دس عشاحی اکَلَطیکی ث اػت.

ای  هٌبثـ عجیقی ٍ کبّؾ گبصّبی گلخبًِ هیکٌٌذ، ثِ هٌؾَس کبّؾ اػت بدُ اص هبًٌذ اًشطی ثبد، خَسؿیذ، آة ٍ ػَختْبی صیؼتی کبس 

  .ّب، اػت بدُ کشد ٍ صثبلِ
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 هٌابع سهیٌی1-7-2
ؿًَذ کِ اص هٌبثـ صهیٌی عجیقی ٍ ثب حذاقل فشآٍسی، ثِ دلیل قبثلیت  تکٌَلَطیْبیی ثِ فٌَاى هلبلح اکَلَطیر هحؼَة هیهلبلح ٍ 

هلشف اًشطی پبییي ٍ خغش پبییي اًتـبس هَاد ؿیویبیی دس عَل چشخِ حیبتـبى، اػت بدُ ًوبیٌذ. الجتِ فٌبكشی کِ  تدذیذ آًْب، 

 .دٌّذ ثبیذ دس اٍلَیت گضیٌؾ ٍ اًتخبة ثبؿٌذ ِ دلیل ح بؽت اص هٌبثـ آًْب کبّؾ هیث اػت بدُ اص هلبلح اٍلیِ خبم سا 

 

 هصزف اًزصی پاییي 1-7-3
هلبلح ٍ تکٌَلَطیْبیی کِ دس پشٍػِ تَلیذ خَد اص خولِ ح بسی، تَلیذ، ػبخت ٍ تخشیت، هیضاى هلشف اًشطی پبئیٌی داسًذ دس اٍلَیت 

    ّبی هٌبػجی هحؼَة  ّضیٌِ عی هؼبفت عَالًی ٍ حول ٍ ًقل ٍ خذهب  ًیؼتٌذ، گضیٌِّؼتٌذ. فٌبكش هحلی کِ ًیبصهٌذ  اًتخبة 

ؿًَذ، هَسد تَخِ  خَیی دس هلشف اًشطی ٍ آة هی هَادی کِ ثب کبّؾ ثبس ػشهبیؾ ٍ گشهبیؾ هَخت كشفِ ؿًَذ. ّوچٌیي ثبیذ  هی

 ذ.ٍیظُ قشاس گیشً

 

 قابلیت تجذیذ پذیزی 1-7-4
ثؼیبس ػَدهٌذتش ّؼتٌذ.  کٌٌذ اص ًؾش صیؼت هحیغی تدذیذپزیش، ثِ خبی ػَختْبی فؼیلی اػت بدُ هیفٌبكشی کِ اص هٌبثـ اًشطی 

عجیقی ثب ػشفت سؿذ ثبال ثشخَسداس ثبؿٌذ. تب دس  هلبلح تدذیذپزیش ثبیذ اص هَاد اٍلیِ ٍ هحلَالتی ػبختِ ؿًَذ کِ اص هٌبثـ ّوچٌیي 

  .ػوی، هقشٍى ثِ كشفِ ًیض ثبؿٌذّبی  فالٍُ ثش کبّؾ آالیٌذُ عَل چشخِ حیب  خَد 

 

 قابل تجشیِ سیستی 1-7-5
ثبؿٌذ چشا کِ ثبفث کبّؾ  اػت بدُ اص هلبلح ػبختوبًی ثب قبثلیت تدضیِ صیؼتی، ثْتشیي گضیٌِ ثشای یر هقوبسی اکَلَطیر هی

هبًٌذ گیبّبى ٍ هَاد هقذًی( ثِ آیٌذ ) ؿًَذ. اص آًدب کِ ایي هَاد ٍ هلبلح اص عجیقت ثذػت هی ٍ هلشف اًشطی هی ضبیقب  آلَدگیْب 

گشدًذ. هَاد عجیقی هبًٌذ خبک سع، آخش، ًی ٍ  ؿًَذ ٍ ثِ صیؼتگبُ عجیقی خَد ثبص هی تدضیِ هی ساحتی تَػظ هیکشٍ اسگبًیؼوْب 

  .تَاًٌذ ثبؿٌذ ّبی قبثل تدضیِ صیؼتی گضیٌِ ّبی خَثی هی سصیي ّوشاُ ثب هَاد افضٍدًی هبًٌذ پلیوشّبی صیؼتی ٍ 

 

 تاثیز هادُ ٍ اًزصی 1-7-6
     کٌذ ٍ ٍخَد فیضیکی آى تشکیت اکَػیؼتن سا تغییش  حتی یر ػبختوبى کِ ثِ خَثی عشاحی ؿذُ اػت، دس فضب خبیی سا اؿغبل هی

ػبصد، ّوگی خٌجِ ّبیی اص ایي حضَس  هی کٌذ، ػبختبس ٍ ػیؼتن ّبیی کِ ػبختوبى سا اػتقشاس، ػغحی کِ اؿغبل هی دّذ. هحل  هی

 هشثَط ثِ خَد دس عجیقت اص خولِ الگَی فضبیی ٍ فولکشد آًْب هی ّؼتٌذ. ثٌبثشایي ثبیذ اص ًؾش اثشاتی کِ ثش ػیؼتن ّبیفیضیکی 

 .گزاسًذ اسصؿیبثی ؿًَذ
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گشفتِ ؿَد. گزاسی هٌبثـ دس ػبختوبى، ؿشایظ هحل، ًَؿ خبک ٍ ... دس ًؾش  قجل اص عشاحی ػبختوبى، ثبیذ ًحَُ اػت بدُ ٍ اؿتشاک

 (.1: 6131)اكغشی، اػت بدُ ؿًَذ ّب ثبیذ ثِ كَس  صیؼت هحیغی ػبصهبًذّی ٍ ثَیظُ هٌبثـ آة ٍ هذیشیت صثبلِ
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 ًحَُ استفادُ ی هطتزك اس هٌابع 1-8-1
 ,Roodman)ػبختوبًْب هلشف کٌٌذُ یر ؿـن اص آة خْبى، یر چْبسم اص چَة آى ٍ دٍ پٌدن اص خشیبى اًشطی دس آى ّؼتٌذ

قجیل ػبختوبى ّب، پبسکْب ٍ ثٌبّبی یبد ثَد ثبیذ ثِ عَس هؤثش ٍ کبسآهذ دس ًحَٓ اػت بدُ اص هٌبثـ  ّبی هقوبسی اص  توبم پشٍطُ (.2991

ثتَاًٌذ ثِ عَس هـتشک اص توبم هٌبثـ ٍ اهکبًب  هبًٌذ خذهب  ؿْشی، ػیؼتن آة،  ثِ عَس هـتشک ػْین ثبؿٌذ. ػبختوبًْب ثبیذ 

وبیٌذ. هقوبساى ثبیذ توشکض ٍیظّبی ثش هؼبئل هشثَط ثِ عشاحی ٍ اػت بدُ هـتشک ٍ فبدالًِ اص اًشطیْب، ؿجکِ آة ٍ فبضالة ٍ... اػت بدُ ً

 (.1: 6131)اكغشی،  فبضالة، خذهب  هکبًیکی ٍ الکتشیکی داؿتِ ثبؿٌذ

 

  (خاك)سهیي  1-8-2
ّبی صیشصهیٌی، قجل اص عشاحی ٍ  خبک ٍ ؿشایظ آةهقوبساى ثبیذ سٍیکشد كحیحی ًؼجت ثِ صهیي، ثب تَخِ ثِ ًَؿ ػبختوبى، خٌغ 

ثٌذی سعَثتی ػبختوبى ٍ ّوچٌیي ثش عشاحی ػبصُ  ثبؿٌذ. ؿشایظ آثْبی صیشصهیٌی ثِ دلیل تأثیشی کِ ثش ًحَُ فبیق ػبخت داؿتِ 

ًی هوکي، ثلکِ ثِ ًَؿ ٍ هقبٍهت خبک ًیض ثبیذ خذی گشفتِ ؿَد. ًِ فقظ ثِ خبعش آػیجْبی ػبختوب  .ثبؿذ داسد، داسای اّویت هی

 کٌذ. خبعش هـکال  ثبلقَّبی کِ ثشای اکَلَطی خبک هبًٌذ فشػبیؾ، آلَدگی، سػَثب  ٍ اؿکبل هختلف تخشیت، آى سا تْذیذ هی

 )ّوبى(.ی ًـت اص ػیؼتن فبضالة، اعویٌبى حبكل ًوبیٌذ هقوبساى ّوچٌیي ثبیذ اص آلَدُ ًـذى آثْبی صیشصهیٌی ثِ ٍاػغِ

 

 اًتخاب سایت 1-8-3
ّبی عجیقی ّوچَى آة، ؿیت، پَؿؾ  ّب ٍ ٍیظگی هحیغی اػت. ثبیذ کی یت یت یکی اص هْوتشیي هٌبثـ دس هقوبسی صیؼتػب

ّب،  گیبّی، دیذ ٍ هٌؾش ٍ اقلین دس ًؾش گشفتِ ؿَد. فٌبكش اًؼبى ػبخت )هلٌَفی( ًیض هبًٌذ هَققیت، آة ٍ ثشق، خذهب ، ّودَاسی

 61لَطیر لحبػ گشدد. ّوچٌیي ثبیذ اص اًتخبة ػبیت ثب ؿشایغی ّوچَى ؿیت تٌذ ثیؾ اص اکَ ّب ٍ... ًیض ثبیذ دس عشاحی  دػتشػی

 )ّوبى(. ّبی پشخغش صلضلِ خیض ٍ ػیل خیض، خبک ًبپبیذاس ٍ ػؼت، اختٌبة گشدد هحذٍدُ دسكذ، ؿشایظ اقلیوی ػخت،

 

 هٌابع آب ٍ استفادُ اس آى 1-8-4
اٍلَیت اكلی عشاحی ػبختوبًْبی اکَلَطیر ثبؿذ. ػبختوبًْب ثبیذ اص اػت بدُ ثیؾ اص حذ دػتشػی ثِ آة تویض ٍ ح بؽت اص آى ثبیذ دس 

ّبی رخیشُ کٌٌذ آة ٍ ثبصیبفت کٌٌذُ آة خبکؼتشی ثشای  هٌبثـ آثْبی صیشصهیٌی اختٌبة ًوبیٌذ. ثبیذ دس ایي ػبختوبًْب، دػتگبُ

 تِ ؿَد. شداؿت ٍ رخیشُ آة ثبساى ًیض ًجبیذ ًبدیذُ گشفّوچٌیي ث ػبصی تقجیِ گشدد. ّبیی چَى فالؿیٌگْب ٍ هحَعِ اػت بدُ

آة آؿبهیذًی هلشفی یر هلر تدبسی هقوَلی هـبثِ اص ًؾش اًذاصُ سا ثشای آثیبسی هلشف  دسكذ 11اص  ػبختوبًْب ًجبیذ ثیؾ ایي

 )ثذٍى احتؼبة آثیبسی(ؿَد  دسكذ آثی کِ ثِ عَس هتَػظ ثشای ػبختوبًْبی ػٌتی هحبػجِ هی 11ثبیذ کوتش اص  کٌٌذ. ّوچٌیي

 (.Attmann,2161) هلشف ًوبیٌذ

 

 هذیزیت سبالِ 1-8-5
    ثبیذ ثِ هذیشیت هَاد صائذ ثِ فٌَاى یر فشآًیذ خبسی دس هشاحل هختلف چشخِ حیب  ػبختوبى پشداختِ ؿَد. هقذاس قبثل تَخْی اص 

ػبختوبًْب ثِ ٍاػغِ ػیؼتن ػبخت ٍ ػبص هذٍالس،  ثبیذؿًَذ. دس حبلیکِ  ّب تَػظ ػبخت ٍ ػبص یر ػبختوبى هقوَلی تَلیذ هی صثبلِ

ثبصیبفت هحلَال  ٍ اػت بدُ اص هَاد کبسآهذ ایي ضبیقب  سا ثِ حذاقل ثشػبًٌذ. ٍ ّوچٌیي ضبیقب  ًبؿی اص تخشیت ًیض ثبیذ ثبصیبفت ٍ دس 
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ّب، ثذٍى ّیچگًَِ آػیت ثِ هحیظ،  ِؿًَذ. ّوچٌیي دس عی دٍسُ حیب  یر ػبختوبى ثبیذ توبم صثبل ّبی دیگش اػت بدُ ػبخت پشٍطُ

 (.1: 6131)اكغشی، ثبصیبفت یب هٌْذم ؿًَذ

 

  هحیط امَلَصیل 1-9
پیـگیشی اص آلَدگی آة، َّا ٍ صهیي یکی اص هْوتشیي اّذاف هقوبسی اکَلَطیر اػت. دس هذیشیتْب ٍ ًؾبستْبی خْبًی ثبیذ ثب ًگشؿی 

ّبی هَخَد دس ّش هٌغقِ  ؼبئل هشثَط ثِ تٌَؿ صیؼتی ٍ ح ؼ اکَػیؼتنّبی هحلی ٍ هَضقی، ه حل خْبًی ٍ اسائِ ساُ کالى ٍ

اص صهیي ثب لحبػ کشدى هؼبئل اقلیوی، اکَػیؼتوْبی هَخَد ٍ هحیظ  سیضی ثشای اػت بدُ هؼئَالًِ گٌدبًذُ ؿَد. ّوچٌیي ثشًبهِ

 (.8-1: 6131)اكغشی، صیؼت عجیقی اهکبى پزیش خَاّذ ثَد

 

  مٌتزل آلَدگی 1-9-1 
ی هحیظ صیؼت، اًتخبة گشدًذ. ػیؼتوْبی  تکٌَلَطیْب ٍ ًَؿ اًشطی اػت بدُ ؿذُ دس ػبختوبًْب ثبیذ اص فٌبكش غیش آالیٌذُهلبلح، 

               ّبی صّکـی هٌبػت ثِ هٌؾَس  ثبؿٌذ. ػیؼتن تأػیؼبتی آة ٍ فبضالة ًجبیذ ّیچگًَِ ًـتی ثِ هٌبثـ آثْبی صیشصهیٌی داؿتِ

 ثیٌی ٍ عشاحی گشدد. ّوچٌیي دس ایي صهیٌِ ثْشُ ّب ثبیذ پیؾ ّب ٍ خبدُ ػغَح غیشقبثل ً َر هبًٌذ ثبمآٍسی آثْبی ػغحی اص  خوـ

ّبی هذیشیتی، ّوچَى رخیشُ ٍ اػت بدُ اص آة ثبساى، ً َر پزیشی خبک ثِ هٌؾَس ثبصگشداًذى آثْبی خبسی ثِ رخبیش  گیشی اص تکٌیر

  .ثبؿذ تَاًذ هؤثش صیشصهیٌی، هی

 

 اًیًگزش جْ 1-9-2 
ّبی هحلی اقذام ًوَد. ایي ػبختوبًْب ثبیذ ثِ دًجبل تشٍیح اػت بدُ اص هٌبثـ  دس عشاحی اکَلَطیر ثبیذ ثب ًگشؽ خْبًی ثِ اتخبر تلوین

خَیی کٌٌذُ دس آة ٍ اًشطی ثبؿٌذ ٍ دس فیي ایٌکِ اص هَاد ٍ  آٍسیْبی كشفِ اًشطی تدذیذ پزیش، هلبلح تدذیذپزیش ٍ قبثل ثبصیبفت ٍ في

صیؼت هحیغی ٍ فَاقت ایي اًتخبة سا دس دساص هذ  ٍ ثِ كَس  خْبًی دس  کٌٌذ، ثبیذ پیبهذّبی هحلی اػت بدُ هی ّبی  تکٌَلَطی

  .ًؾش ثگیشًذ

 

 تٌَع سیستی 1-9-3
ل ػبختوبًْبی اکَلَطیر دس فیي توبع ثب عجیقت ثبیذ ثِ كَس  خضئی اص عجیقت دس ّوبٌّگی کبهل ثب آى عشاحی ؿًَذ. ثِ عَس هثب

اًذ ثبیذ ثتَاًذ ثب ؿشایظ ٍ هحیظ صیؼت خذیذؿبى ػبصگبس  دسختبى ٍ ثبم ّبی ػجضی کِ ثِ كَس  اکَػیؼتن هلٌَفی عشاحی ؿذُ

ثِ فٌَاى ثخـی اص ػبختبس ػبختوبى دس فبیق حشاستی ٍ كَتی ػبختوبى، خزة دسكذ ثبالیی اص آة  تَاًٌذ  گشدًذ. ثبهْبی ػجض هی

ّب ٍ ػبیش فَاهل  تَاى ثب کبؿتي دسختبى ٍ دسختچِ ُ گشهبیی ؿْشی ثؼیبس هؤثش ثبؿٌذ. ّوچٌیي هیثبساى ٍ کبّؾ اثشا  پذیذُ خضیش

  .ػبیت هبًـ فشػبیؾ خبک ؿذ حیبتی دس
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 استفادُ اس سهیي 1-9-4
اکَلَطیکی،  اص هٌؾش سیضی ؿذُ ٍ ثب ّذف رخیشُ هٌبثـ ٍ اًشطی ثشای ًؼلْبی آیٌذُ ثبؿذ. ی اػت بدُ اص صهیي ثبیذ کبهالً ثشًبهِ ًحَُ

ّبی ثکش  عجیقی ثبیذ ح بؽت ؿًَذ. صهیي اػت بدُ اص صهیي ثبیذ ثتَاًذ ثِ ًیبصّبی ػبکٌیي خَد پبػخگَ ثبؿذ. دسختبى ٍ دیگش هٌبثـ

 .ثبیذ دس حبلت عجیقی خَد ح ؼ ؿًَذ، تب ثتَاًذ دس ً َر سٍاى آثْبی حبكل اص ثبساى ثِ داخل صهیي کور کٌٌذ

 

 (6131)هٌجـ: ًگبسًذُ ثشگشفتِ اص هقبلِ اكغشی، ًوَداس هٌبثـ اکَلَطیر 

 بَم ضٌاسی هحیطی 1-11
یکی اص هؼئَلیت ّبی فوذُ یر هقوبس، احتشام گزاؿتي ثِ اکَلَطی هحیظ ٍ عشاحی ػبختوبى ثِ ؿیَُ ای اػت کِ هحیظ صیؼت سا 

     َس  اؿتجبُ ٍ ضقیف، عشاحی ٍ یب ًلت آلَدُ ًکٌذ ٍ كذهِ ای ثِ اکَػیؼتن ٍاسد ًؼبصد. ػیؼتن ّبی صیشػبصی ػبختوبًی کِ ثِ ك

هی ؿًَذ ّوبًٌذ لَلِ ّبی ًبهٌبػت آة هلشفی ٍ فبضالة، هذیشیت ثخبس آة ٍ ػیؼتن ّبی صُ کـی هی تَاًٌذ دس صُ کـی ٍ 

بی خلَگیشی اص عغیبى کشدى ٍ آلَدُ ؿذى خبک ٍ آة ّبی صیشصهیٌی ؿشکت کٌٌذ. هقوبساى ثبیذ اعویٌبى حبكل ًوبیٌذ کِ ػیؼتن ّ

صُ کـی هٌبػت ایدبد ؿذُ تب آة صُ کـی سا اص ػغَح غیشقبثل ً َر خوـ آٍسی کٌذ )هبًٌذ ػقف ّب ٍ خبدُ ّب( ٍ اعویٌبى یبثذ کِ آة 

ثِ كَس  کبسآهذ اص عشیق ؿجکِ لَلِ کـی ثِ آة ساُ ّب حول هی ؿَد. عشاحی ّب ثبیذ حذاقل هلشف آة سا دسثشداؿتِ ثبؿٌذ ٍ آة 

ُ کٌٌذُ، هٌبثـ اًشطی شاّن ػبصد. هلبلح، تکٌَلَطی ّب ٍ ًَؿ اًشطی هلشفی دس ػبختوبى ثبیذ اص فٌبكش غیشآلَدالصم ثشای هحَعِ سا ف

اًتخبة ؿًَذ. هقوبساى ثبیذ ًقؾ کلیذی ًؾبس   (LOW.VOC) هلبلح ػبختوبًی ثب اًتـبس کن تشکیجب  عجیقی فشاسپیـٌْبدی 

 (.1: 6132)هحوذپَس ٍ فٌذسػکی، خْبى سا تَػظ فولکشد هحلی ٍ ت کش خْبًی ای ب کٌٌذ. 

 

 رًٍذ طزاحی با دستَرالعول ّای طزاحی امَلَصیل 1-11
ِ ِ ًتیدِ ای هغلَة اػت کًکتِ هْن دس عشاحی صیؼتی سًٍذگشا ثَدى ٍ داؿتي فشآیٌذی کبهال هـخق دس عشاحی ثشای سػیذى ث

دد عشاحی ثب پشػؾ ّبیی ثؼیبس ػبدُ ٍ دقیق آغبص ؿذُ ٍ دس اداهِ هَسد تحلیل ٍ اسصیبثی قشاس هی گش ّذف ایي کبس ًیض اػت. آغبص فول

 (.Danson, 2991) ٍ ًتبیح الصم اػتخشاج هی ؿَد 

  هحیط امَلَصیل
کٌتشل 
  آلَدگی
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 (6131عشاحی اکَلَطیر )هٌجـ: ًگبسًذُ ثشگشفتِ اص هقبلِ دػتیبس ٍ تبثبى،  ًوَداس سًٍذ عشاحی ثب دػتَسالقول ّبی

 

  

پبػخ پشػؾ  
 ّبی ثٌیبدی

 هشحلِ اٍل•

اسصیبثی تبسیخ  
اکَلَطی ػبیت  
 ثشای عشاحی

 هشحلِ دٍم•

عشاحی ثب  
اػت بدُ اص  

 گیبّبى

 هشحلِ ػَم•

عشاحی ثب ّذف 
ثْجَد ؿشایظ 

 آػبیؾ دسًٍی ثٌبّب

عشاحی ثٌب ثشاػبع  
ػبهبًِ ّبی 

پیـشفتِ ٍ ثْیٌِ  
 ػبصی ؿذُ

 هشحلِ چْبسم

 پٌدن هشحلِ
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 ًتیجِ گیزی  - 2
کِ فوذُ تَخِ آى ّب ثِ عجیقت ٍ ٍیظگی ّبی صیؼتی هی ثبؿٌذ. ایي دس عشاحی هدتوـ ّب ٍ ثٌبّب هی ثبؿذ سٍیکشد ًَیي اکَلَطیر 

  چِ ثیـتش اًؼبى ثِ عجیقت ّؼتٌذ. ایدبد تقبهل ثیي اًؼبى ٍ عجیقت ٍ ًضدیکی ّش سٍیکشد دس پی

سؿذ ػشیـ خوقیت، تَػقِ ثیشٍیِ ؿْشّب ٍ کَچکتش ؿذى عجیقت هَخت ایدبد هـکال  فذیذُ ای دس اکَػیؼتن هحیظ صیؼت ٍ 

ثِ ایدبد آلَدگی هحیغی، ثیوبسیْبی سٍحی ٍ سٍاًی تشاکن فجَس ٍ هشٍس، هلشف فؾین هٌبثـ ٍ ... ؿذُ اػت. ایي فدبیـ اًؼبى سا هدجَس 

بسی تغییش ًگشؽ ٍ تدذیذ ًؾش دس ساثغِ ثب عجیقت ٍ هحیظ پیشاهَى خَیؾ ًوَدُ اػت ٍ ثبفث ؿکل گیشی سٍیکشد ًَیٌی ثب فٌَاى هقو

هقوبسی اکَلَطیر ًیض هی ثبؿذ. ّذف اكلی اص هقوبسی اکَلَطیر ح ؼ ٍ ًگْذاسی  پبیذاس گشدیذُ اػت کِ یکی اص عشق دػتیبثی ثِ آى

اص عجیقت ٍ فٌبكش اكلی آى، کٌتشل آلَدگی ّب، ّوضیؼتی هؼبلوت آهیض ػیؼتوْبی هلٌَؿ ثب ػیؼتوْبی عجیقی، كشفِ خَیی دس 

ی ثبؿذ. اهیذ اػت کِ ثب ایي پظٍّؾ گبهی دس خْت هٌبثـ عجیقی ٍ ًیض اػت بدُ اص هٌبثـ ٍ هلبلح تدذیذ پزیش ٍ قبثل تدضیِ صیؼتی ه

 .استقبء کی یت فقبلیت هقوبساى ثشداؿتِ ؿَد
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 هٌابع :

 ( ًِ6131اكغشی، سیحب ،)ِ هدوَفِ هقبال  دٍهیي ّوبیؾ ، ّبی هقوبسی پبیذاس ٍ هقوبسی اکَلَطیر ثشسػی هقبیؼِ ای سیـْْب ٍ هؤل

 ّوذاى ، ایشاى هشکض آهَصؿی ٍ فشٌّگی ػوبهلی هقوبسی پبیذاس 

  اًتـبسا  ػوت:هجبًی ثشًبهِ سیضی گشدؿگشی، تْشاى  (6168)حیذسی چیبًِ، سحین 

 ( عشاحی اکَلَطیکی ػیشی دس استقب کی یت هقوبسی پبیذاس دس کـَس، اٍلیي ّوبیؾ هلی افق ّبی 6131دػتیبس، ؿکَفِ ٍ تبثبى، هحؼي ،)
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