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 زٍیکسد پدافٌد غیس ػاهل دز هؼوازی تا ًگاّی تِ ًقص آى دز هؼوازی ایساًی

 «اٍیی»ًوًَِ هَزدی ضْس شیس شهیٌی 

 
 ًیــوا هطْسی ،داًطجَی کازضٌاسی ازضد هؼوازی ،داًطگاُ ٌّس ٍ هؼوازی ، داًطگاُ آشاد اسالهی یصد

 

 

 

  چکیدُ
ػيبػي ٕٞٛاسٜ دس ٔٔشم ا٘ٛاّ خٌشات ًجئي )صِضِٝ ٚ ػيُ(  ػشصٔيٗ ٔب ايشاٖ ثٝ دِيُ ٔٛلٔيت خبف رغشافيبيي ٚ      

ٚ تٟذيذات ا٘ؼبٖ ػبص )رًٙ( لشاس داؿتٝ اػت ٚ تّفبت ا٘ؼب٘ي ٚ خؼبسات ٔبِي ػٍٙيٙي ٔتحُٕ ؿذٜ اػت. ٔتبػفب٘ٝ دس 

 وـٛس ٔب ّٓيشغٓ پـت ػش ٌزاؿتٗ ٞـت ػبَ دفبّ ٔمذع ٚ داؿتٗ تزبسة اسصؿٕٙذ دس ثشاثش ثاليبي ًجئي ، إٞيت

ثحج ايٕٙي ٚ أٙيت دس ؿٟشػبصي ٚ ٕٔٔبسي چٙبٖ وٝ ثبيذ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٍ٘شفتٝ اػت ٚ ٕٞچٙبٖ ؿبٞذ ػبخت ٚ 

 ػبصٞبيي ٞؼتيٓ وٝ ثٝ ًٛس سٚص افضٖٚ آػيت پزيشي ٔحيي وبِجذي سا دس ثشاثش ا٘ٛاّ ثحشاٖ ٞب افضايؾ ٔي دٞٙذ.

ي تٛاٖ ثب ثىبسٌيشي الذأبت ٔٛحش ٕٞشاٜ ثب ًشح ٞبي وبسثشدي أشٚصٜ ثب اػتفبدٜ اص ثش٘بٔٝ ٞبي ربْٔ ٔذيشيت ثحشاٖ ٔ      

ٚ حتي االٔىبٖ وٓ ٞضيٙٝ ٚ چٙذ ِٔٙٛسٜ دس ٔشحّٝ آٔبدٌي لجُ اص ثحشاٖ ، ثٝ ٔيضاٖ صيبدي اص ؿذت ٚ ٌؼتشدٌي خؼبسات 

ىبسي رٟت ٚ تّفبت ٘بؿي اص خٌشات وبػت. اص ٟٕٔتشيٗ ايٗ تٕٟيذات، ثىبسٌيشي اكَٛ پذافٙذ غيشٓبُٔ ثٝ ٓٙٛاٖ ساٞ

وبٞؾ خٌشپزيشي دس ثشاثش خٌشات ٔختّف ٚ افضايؾ وبسايي پغ اص ٚلّٛ خٌش اػت وٝ ثبيذ دس ػٌٛح ٔختّف ثش٘بٔٝ 

سيضي ٌٔٙمٝ اي، ؿٟشػبصي ٚ ٕٔٔبسي ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌيشد.آ٘چٝ دس ايٗ ٓشكٝ ٘بديذٜ يب وٕتش ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ 

ٕٔٔبسي ٚ ؿٟشػبصي تبسيخي ايشا٘ي ،اص وٟٗ ديشثبص اكَٛ پذافٙذ غيشٓبُٔ  اػت ايٙىٝ ،اػتبداٖ ػبص٘ذٜ ؿٟش ٞب ٚ اثٙيٝ دس

سا ثٝ ؿىّي ؿٍفت اٍ٘يض ٔذِ٘ش داؿتٝ ٚ ثؼيبس دليك ارشا ٔي ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ ٚ ؿٙبخت ٘بلق ٚ ٓذْ ثشسػي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثش 

 ي ثـٙبػيٓ.ربي ٔب٘ذٜ تٛػي ٔب ،ثبٓج ؿذٜ تب پذافٙذ غيشٓبُٔ دس ٕٔٔبسي سا ٚاسداتي ٚ ثب تشرٕبٖ غيش ثٛٔ
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  هقدهِ
 ٚ ٔفْٟٛ ٔأٚا ٚ ٔٔٙب ثٝ ٔؼىٗ ًجئت، دس اي ص٘ذٜ ٔٛرٛد ٘يبصٔٙذي ٞش تشيٗ حيبتي حبَ ٓيٗ دس ٚ تشيٗ اثتذايي    

 تأٔيٗ وٝ هٕٗ ػبص٘ذ ًٛسي ٔي سا خٛد ال٘ٝ ٞبي حيٛا٘بت .اػت دقحيٛا٘بت كب تٕبْ ٔيبٖ دس اكُ ايٗ .اػت ػشپٙبٜ

 ٔخفي دؿٕٙبٖ ديذ اص حذاالٔىبٖ وٙٙذ وٝ ٔي ًشاحي ًٛسي سا خٛد ال٘ٝ ئٙي ثبؿٙذ، ٞٓ داؿتٝ رب٘ي أٙيت ؿبٖ، آػبيؾ

ٞٓ  ٞب ا٘ؼبٖ ٔيبٖ دس اكُ ايٗ .ثبؿذ دٚس ثٝ ٞٓ ...ثبسؽ ٚ ثبد، ٔب٘ٙذ ًجئي خٌشات ٌض٘ذ اص ثبؿذ، دسسٚ داؿتٝ ساٜ ثبؿذ،

 ٞبي ٌيشي دس تلٕيٓ ساٞجشد تشيٗ اكّي ٞؼتٙذ، ص٘ذٌي حبَ دس ٔؼبوٙي وٝ دس ٞب ا٘ؼبٖ ٔبِي ٚ رب٘ي أٙيت داسد، ٔلذاق

 ثب ؿٛد ٔي ٔـخق يىٓ ٚ ثيؼت ثيؼتٓ ٚ لشٖ دس اخيش ٞبي رًٙ ثشسػي ثب .اػت سيضي ٔؼىٗ ثش٘بٔٝ ثشاي وـٛسٞب والٖ

تٟبرٓ  خٌش ٔٔشم دس ثيـتش ؿٟشي ٔؼىٛ٘ي ِ٘بٔي، ٔٙبًك تزٟيضات ٚ تؼّيحبت ٌحػ دس ٌشفتٝ ٞبي كٛست پيـشفت

 ٔشدْ ثيٗ دس اكّي ٘جشد، ٞبي رجٟٝ دس دسٌيش ِ٘بٔي ٘يشٚٞبي ربي ا٘ؼب٘ي ثٝ تّفبت ثيـتشيٗ ٚ ٌشفتٝ لشاس رًٙ ٞبي ًشف

 ثٝ ٔشثٛى ا٘ؼب٘ي تّفبت ثٝ ثٛىفبرٔٝ ٔش ثضسٌتشيٗ . اػت ٌشديذٜ حجت ثبال ثبس رٕٔيتي ثب ؿٟشي ٔشاوض دس ػبوٗ ٕٓٛٔي

 ٘فش ٔيّيٖٛ ػي ٚ اَٚ رٟب٘ي رًٙ دس ٘فش غيشِ٘بٔي ٔيّيٖٛ دٜ اص ثيؾ ؿذٖ وـتٝ اػت، ثيؼتٓ ٞبي لشٖ رًٙ ٟٕٔتشيٗ

 .آيذ ٔي ثٝ حؼبة ٞب رًٙ تبسيخ دس ٌٓفي ٘مٌٝ دْٚ رٟب٘ي دس رًٙ

اداسٜ  تؼٟيُ ٚ ٕٓٛٔي سػب٘ي خذٔبت تذاْٚ ٘يبصٞبي حيبتي، تأٔيٗ صيشثٙبيي، ٞبي فٔبِيت اػتٕشاس پذافٙذ غيشٓبُٔ،

 ارشاي ًشيك اص ٔخشة دؿٕٗ ٚ خلٕب٘ٝ حٕالت سغٓ ثٝ دفبٓي ثٙيٝ ٚ حفَ خبسري تزبٚص ثحشاٖ ٚ تٟذيذ ؿشايي دس وـٛس

 آثبدي، اػت)خشْ وـٛس حؼبع ٚ حيبتي  تزٟيضات ٚ ٔؼتحذحبت پزيشي آػيت اص ٚ وبػتٗ غيشٓبُٔ پذافٙذ ٞبي ًشح

يبٖ ٕٓذتشيٗ ٔؼئّٝ ؿٙبخت ٕٔٔبساٖ ٚ ًشاحبٖ اثٙيٝ اص اكَٛ ًشاحي ثب تٛرٝ ثٝ ؿبخلٝ ٞبي خبف (دس ايٗ 79:1389ٔ

پذافٙذ غيش ٓبُٔ دس ٕٔٔبسيؼت وٝ ثب دا٘ؼتٗ ٚ ثٝ وبسثؼتٗ ايٗ ِٔٛفٝ ٞب دس ًشح ٔيتٛاٖ تب حذٚد ثؼيبس صيبدي اص ربٖ ا٘ؼبٟ٘ب 

 ثٝ ٘يؼت ثّىٝ ٔؼتخٙبء لبٓذٜ ايٗ اص ٔؼىٗ ػبخت ٞبي پشٚطٜٚ  ٞب ًشح ٔيبٖ ايٗ دس ؿشايي خٌش ٚ ثحشاٖ حفبُت ٕ٘ٛد. دس

 ثٝ .اػت ثشخٛسداس إٞيت ثباليي دسرٝ اص ٔؼىٗ ػبخت ٚ ًشاحي دس پذافٙذ غيشٓبُٔ ثش حبوٓ هٛاثي ٚ اكَٛ وبسٌيشي

 ٜ ٚيظ تٛرٝ ٝٔٔمِٛ ايٗ ثٝ ...ٚ ايشاٖ وشٜ ؿٕبِي، پبوؼتبٖ، ػٛئيغ، ٔب٘ٙذ د٘يب وـٛسٞبي اوخش ٞبي اخيش دٞٝ دس ّٓت ٕٞيٗ

ٕٞچٙيٗ ثش ٔب الصٔؼت تب آ٘چٝ ؿٟشػبصاٖ ٌزؿتٝ ٔبٖ ثشاي حفَ ؿٟشٚ٘ذا٘ـبٖ دس ٔمبثُ خٌش ا٘زبْ ٔي دادٜ ا٘ذ .ا٘ذ اي داؿتٝ

 سا ثبصؿٙبػي وٙيٓ.

 تحقیق پیطیٌِ

 شايث خبكي ؿٟشٞب، تذاثيش تٛػٔٝ ٚ ػبخت ثشاي وٛؿؾ هٕٗ وـٛسٞبي د٘يب اوخش دس ؿٟش٘ـيٙي، تبسيخ ثش ٌشيضي ثب    

 دس وٝ ايٗ ثش ّٓٓ.اػت لشاس ٌشفتٝ ٔذِ٘ش غيشًجئي ثب .ؿذ ٔي ا٘ذيـيذٜ غبستٍش ٔمبثُ الٛاْ دس ٞب خب٘ٝ ايٕٙي ٚ ٍٟ٘ذاسي

دس  ٓجٛس ٔؼيش ؿذ، خٛاٞذ ٚس حّٕٝ ػبوٙبٖ ٞبي ثٝ خب٘ٝ ػپغ ٚ ؿٟش ٞبي ٔحّٝ ثٝ دؿٕٗ ؿٟش، ٞبي ػمٛى دسٚاصٜ كٛست

 ايٗ يب ٘جبؿذ، ٕٔىٗ دس آٟ٘ب ٌشٚٞي كٛست ثٝ ِ٘بْ ػٛاسٜ ٓجٛس وٝ ؿذ٘ذ ػبختٝ ٔي ٚ ًشاحي اثٔبدي دس ٞب خيبثبٖ ٚ ٞب وٛچٝ

(. دس ايٗ 79:1387تٛرٝ چپبٍِٚشاٖ ٘جبؿذ )سٕٞٙبيي ، رّت ثبٓج وٝ وشد٘ذ ٔي ًشاحي ًٛسي ٞب سا ػبختٕبٖ ثيشٚ٘ي ٕ٘بي وٝ

 ٚ ثبسٚٞب ٞب، ٞب، سثن ٖ ؿبسػتب وٟٙذطٞب، ،لّٔٝ ٞب ػبخت ٌشفتٝ، ٞبي كٛست تٟبرٓ ثشاثش دس غيشٓبُٔ پذافٙذ الذأبت دٚساٖ

 دس سا خٛد ٞبي خب٘ٝ سي ٔخبَ ٔشدْ ثشاي .يبثذ ٔي تزّي ...ٚ ٔؼتحىٓ ايزبد پٙبٍٞبٟٞبي دفبٓي، ٔؼتحىٓ ػٍٙشٞبي

( أب پغ اص اختشاّ 128:1366ثٙب ٔيىشد٘ذ)وشيٕبٖ ، دؿٛاس ٚ تبسيه ُّٕبتي، سا ٞب خب٘ٝ ثٝ ٚسٚد ٚ ساٜ ػبختٙذ ٔي صيشصٔيٗ

 ٘يض غيشٓبُٔ ٔٛهّٛ پذافٙذ ٔٙحٙي، پشتبة لبثّيت ثب ػالحٟبيي ٚ ػبخت افضاس رًٙ ػبخت دس آٖ اص اػتفبدٜ تٛػٔٝ ٚ بسٚتث

 اص ٘بؿي ٞبي آػيت اَٚ رٟب٘ي رًٙ پغ اص ٚ اي ٘بحيٝ تٟبرٕٟبي خالَ دس .يبفت تغييش اكَٛ خٛد، ثٝ اتىبء هٕٗ تذسيذ ثٝ

 اص وٝ اػتفبدٜ دْٚ رٟب٘ي رًٙ خالَ دس .يبفت ٚيظٞبي غيشٓبُٔ إٞيت پذافٙذ ّٔٛهٛ وبسخب٘ٝ ٞب، ٚ ؿٟشٞب ٚ تخشيت تٟبرٓ

 .ؿذ ؿشّٚ ٘بصي تٛػي إِٓبٖ ٔٛؿه اص اػتفبدٜ آٖ اص پغ ٚ ٚ ػشٔبيٝ ٌزاسي كٙٔتي ٔشاوض ٚ ؿٟشٞب ثٕجبساٖ ٚ ٞٛاپيٕب

 اَٚ رٟب٘ي رًٙ ثٝ ٘ؼجت ذؿ ٚاسد ٞبي غيشِ٘بٔي ثخؾ ٚ ٔشدْ ثٝ وٝ آػيجٟبيي خلٛف ٚ ثٝ تٟبرٓ اص ٘بؿي ٞبي خؼبست

ثذٞٙذ )ثٟتبؽ ٚ ٕٞىبس  ٔوبٓفي إٞيت غيشٓبُٔ پذافٙذ ثٝ وـٛسٞبي ٔختّف تب ؿذ ػجت ٔٛهّٛ ايٗ ٚ داؿت ػيش كٔٛدي
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 ؿٟشي ٔؼىٛ٘ي ٔٙبًك دس تٛػٔٝ ٚهٔيت حبَ دس وـٛسٞبي دس ؿتبثبٖ ؿٟش٘ـيٙي ثب ثٝ ثٔذ، 1980( أب اص ػبَ 23:1390،

 ٞبي ايبالت ّٕٓيبت . ثٛد ِ٘بٔي ٞبي دسٌيشي تشيٗ اص خٛ٘يٗ اي كحٙٝ ػبيٍٗ ؿٟش ٔب٘ٙذ د،ٔٛس دس چٙذيٗ . يبفت تغييش

 ثشاي ٘يبص تضايذ ثٝ سٚ ثشاي حشوت ( تلذيمي1993)  ٌٔٛبديـٛ ٚ (1989) ( پب٘بٔب1983) ٌشا٘بدا ( ،1983 ثيشٚت) دس ٔتحذٜ

 11 حبدحٝ ٚلّٛ ثب ٚ ٕٞچٙيٗ 2009 )  (Vautravers ،439:2010ٞبي ِ٘بٔي دس ٔٙبًك ؿٟشي اػت)  ّٕٓيبت تذاسن

ٚ  ٌٔبِٔبت اص رذيذي فبص ٚاسد ؿٟشي ٔٙبًك ٔؼىٛ٘ي غيشٓبُٔ پذافٙذ ثٝ تٛرٝ وـٛسٞب، ثيٗ اخيش ٞبي دٞٝ رًٙ ٚ ػپتبٔجش

 لبثُ ٞبي ربٖ پٙبٜ ٔحىٓ، ٞبي پٙبٜ ربٖ ػبخت ٔب٘ٙذ ػٙبسيٛٞبيي آٔشيىب وٝ ٔتحذٜ ايبالت ًٛسي ثٝ .ؿذ ارشايي ٞبي ثش٘بٔٝ

ثٝ خلٛف اص رب٘ت سٚػيٝ وشد  ٔٛؿىي ٚ ٞٛايي حٕالت ثشاثش دس پذافٙذ غيشٓبُٔ ّٕٓيبت ٓٙٛاٖ ثٝ سا ٌ٘ٔبفا

.(Stillion,2002,P 34 رًٙ دس سا ٚاسدٖ اػتشاتظي وٝ ثٛد اػتشاتظي رذيذي د٘جبَ ثٝ ٚيتٙبْ ؿىؼت اص پغ ٔتحذٜ ايبالت 

 ؿٟشٞب صٔيٙي ثٝ حّٕٝ ػپغ ٚ حؼبع ٚ حيبتي ٘مبى ثٝ سيبييٚ د ٞٛايي حّٕٝ اثتذا وٝ ؿذ ٞٓ ٔٛفك ٚ ٌشفت ثٝ وبس ٓشاق

 .اػت ٔٛفك آخشيٗ اػتشاتظي فٔال اػتشاتظي ايٗ داد ا٘زبْ

 

 تحقیق زٍش

 ٔذاسن ٔٛرٛد ٚ اػٙبد ٚ ٞبي وتبثخب٘ٝ ٔٙبثْ اص اػتفبدٜ ثب ٞب ٌشدآٚسي دادٜ .اػت تحّيّي-تٛكيفي تحميك سٚؽ      

 .اػت ؿذٜ تحّيُ ٚ تزضيٝ ٚ ٌشدآٚسي

 غیسػاهل پدافٌد دز هؼوازی ًظسی هثاًی

 دؿٕٗ حٕالت احتٕبِي دس ٔب أبوٗ وٝ ٌشدد ٔي ثبٓج ٖ آ ثب ٕٔٔبسي اكَٛ تٌبثك ٚ ٓبُٔ غيش پذافٙذ اكَٛ ؿٙبخت   

 ٔٙبثْ سفتٗ ٞذس ثٝ اص ًجْ آٖ ثٝ ٚ ٕ٘ٛد رٌّٛيشي ٘بپزيش رجشاٖ فزبيْ ايزبد اص ٚ ثٛدٜ ثشخٛسداس وٕتشي پزيشي آػيت اص

 .ٕ٘ٛد رٌّٛيشي التلبدي ٚ ا٘ؼب٘ي

 ، ،سً٘ ٘ٛس ، ٔلشفي ٔلبِح ّ٘ٛ ، ِ٘بٔي آسايؾ ، هبيي ف ػبصٔب٘ذٞي ، فشْ ، تٙبػجبت ، اثٔبد ثٝ تٛرٝ ساثٌٝ ايٗ دس   

 .ٌشد٘ذ اكَٛ ايٗ سٓبيت ثٝ ُٔٛف ثبيذ ٔب ٕٔٔبساٖ ٚ ثٛدٜ إٞيت حبئض ثؼيبس ٓبُٔ غيش پذافٙذ اٞذاف ساػتبي دس ..... ٚ ثبفت

 .اػت داؿتٝ اي لشاس ٚيظٜ تٛرٝ ٔٛسد ثـش ٞبي ػىٛ٘تٍبٜ ٚ صيؼتي ٞبي ٔزتْٕ ًشاحي دس ثبص ديش اص أٙيت ٚ دفبّ ٔؼئّٝ

 . دٞذ ٔي ٘ـبٖ ٕٔٔبساٖ ٘ضد سا آٖ إٞيت فوبٞب ايٍٙٛ٘ٝ ًشاحي تبسيخچٝ ثٝ ٍ٘بٞي

 ٚ داؿتٝ دفبٓي تٛرٝ اكَٛ ٝث خٛد ٞبي خب٘ٝ ػبخت دس ٕٞٛاسٜ ٖ ايشا٘يب وٝ دٞذ ٔي ٘ـبٖ ؿٙبػي ثبػتبٖ پظٚٞـٟبي   

 ، ثبسٚ ٚ ثشد ، حلبس ثٝ ػبخت ٔجبدست لجُ ػبَ ٞضاس ػٝ حذالُ اص ٕٞچٙيٗ . ػبختٙذ ٔي وٛچىي دط ٔب٘ٙذ سا خٛد ٞبي خب٘ٝ

 ، ؿٛؽ اًشاف خٙذق ، ،ٍٕٞتب٘ٝ اسٚٔيٝ دس حؼّٙٛ اي لّٔٝ ؿٟشٞبي آٖ ثبسص ٕ٘ٛ٘ٝ . ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ دسٚاصٜ ٚ ،خٙذق سثبى ، اسي

 . ثبؿذ ٔي آثبد خشْ دس االفالن فّه لّٔٝ ٚ ٌشٌبٖ دفبٓي ديٛاس ، ثٓ اسي

 

 : ضْسساشی دز دفاػی ػَاهل ًقص -1

 رٙجٝ ٞبي ٚ پذافٙذي ٓبُٔ ثٝ رذي تٛرٝ ؿٟشٞب ثٙبي دس ، اخيش لشٖٚ تب ثبػتبٖ دٚساٖ اص ؿذ اؿبسٜ وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ   

 اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ٚ ثيـتش آٖ ؿجىٝ ٚ ثبفت ، ػبخت ، ؿىُ دس سا ؿذٜ يبد ٓٛأُ تأحيش ثبصٌشديٓ ٓمت ثٝ چٝ ٞش ٚ ا٘ذ داؿتٝ ِ٘بٔي

 ، ٞب سثبى ، ٞب لّٔٝ ثٙبي ثش ٓالٜٚ ؿٟشٞب دس ِ٘بٔي ٚ دفبٓي ٔؼبئُ ثٝ تٛرٝ ِٔبٞش ثبسصتشيٗ . ٞؼتيٓ ؿبٞذ چـٍٕيشتش

 دفبٓي ػذٞبي ٚ ديٛاسٞب ٔب٘ٙذ ٔـتشوي پذافٙذي اػتحىبٔبت ، ا٘ذ ؿذٜ ٌش رّٜٛ ؿٟش دٚس وٝ خٙذق ٚ ثبسٚ ٚ ثشد ، حلبسٞب

 ػش ثش وٝ ٔٙبًمي ٚ وـٛس ٔشصٞبي دس دِٚتٟب آٖ ثش ٓالٜٚ . ا٘ذ ؿذٜ ػبختٝ اػالْ اص پيؾ ٞبي دٚسٜ دس ٍٕٞي وٝ اػت ثٛدٜ

 ثٔٙٛاٖ وٝ پشداختٙذ ٔي دفبٓي ٞبي لّٔٝ ايزبد ثٝ ، ثٛد اي ٚيظٜ إٞيت ٚارذ ساٞجشدي ِ٘ش اص ٚ داؿت لشاس ٟٔبرٕيٗ ساٜ

 .ثٛد وـٛس داخُ دس دؿٕٗ پيـشٚي اص رٌّٛيشي آٟ٘ب اػبػي ٘مؾ پبدٌبٖ

 دس ٓلش ِزا اػت ثبلي خٛد لٛت ثٝ ٕٞچٙبٖ ٘ٛيٗ سٚؿٟبي ٚ ٔختّف اؿىبَ ثٝ تٟذيذٞب ٚ ٓٛأُ ايٗ ايٙىٝ ثٝ ِ٘ش   

 وٙٛ٘ي پيـشفتٝ ٞبي ؿيٜٛ تشيٗ ٔٙبػت ٚ ٚػبيُ ثٟتشيٗ اص اػتفبدٜ ثب ٔؼىٛ٘ي ٔٙبًك ٚ ؿٟشٞب دفبٓي ثٔذ ثٝ تٛرٝ ٘يض حبهش
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 ٘ضد حتي ٚ ٌشفتٝ لشاس غفّت ٔٛسد ًشاحبٖ ٚ ٕٔٔبساٖ ٘ضد وٝ اػت ػبِي چٙذ دفبّ ٔؼئّٝ ٔتأػفب٘ٝ ِٚيىٗ . اػت هشٚسي

 دفبّ ٜ ٔؼئُ خٛد ًشاحي ِ٘شي ٔجب٘ي دس وٝ دفبٓي ًشاح يه . ؿٛد ٕ٘ي آٖ ثٝ اي ؿبيؼتٝ تٛرٝ ٘يض ِ٘بٔي أبوٗ ًشاحبٖ

 ٔختّف،دس ّْٓٛ دس دا٘ؾ ثٝ ثٛدٖ ٔزٟض ٚ ًشاح يه خلٛكيبت تٕبْ تٗداؿ ثش ٓالٜٚ ثبيذ ٌيشد ٔي ِ٘ش دس سا أٙيت ٚ

 .ٕ٘بيذ ِحبٍ ًشاحي دس سا دفبّ ٚرٝ ٚ داؿتٝ آٌبٞي ٘يض ِ٘بٔي تزٟيضات ٚ دؿٕٗ ٚ تٟذيذات ؿٙبخت

 

 

 

 :فضاّا فسم -2

 صٔيٗ اختلبف اص ٔٙتذ ٔزٕٛٓٝ وّي فشْ صيشا . ٌشدد ٔي اسائٝ ِ٘بٔي ٔشاوض ْ ف خلٛف دس وّيبتي ٔجحج ايٗ دس   

 تٛاٖ ٔي ارضاء ثٙذي لٌٔٝ دس ِٚيىٗ ، ٘يؼت ا٘تخبة لبثُ وّي فشْ ٔٛاسد اغّت دس ٚ اػت ٔزٕٛٓٝ ٔبِىيت تحت ٚ ؿذٜ دادٜ

 . يبفت دػت ٔٔمَٛ ٞبي فشْ ثٝ

 ،ٔؼبحت ( ِٔٙٓ ٘ب يب ِٔٙٓ ) لٌٔٝ ٞٙذػي ؿىُ ، ًشح لبثُ ٔٛاسد ، ٔزٕٛٓٝ ثٙذي ٌٔٙمٝ ًشح ٚ ثٙذي لٌٔٝ دس   

 ٚ تشويت چٍٍٛ٘ي ٚ پشاوٙذٌي ، وُ ػٌح ثٝ اؿغبَ ػٌح ٘ؼجت ، ِ٘ش ٔٛسد ٌٔٙمٝ وبسثشي ثب ساثٌٝ دس لٌٔٝ تٙبػت ، لٌٔٝ

 . داس٘ذ ٘مؾ ًشاحي دس لٌٔبت ا٘تِبْ

 هؼوازی طساحی دز آى ًقص ٍ فضا ٍ فسم ساشهاًدّی -3

 ٔي ثحج ٚ فوبٞب ٞب فشْ ا٘ٛاّ سد آٟ٘ب ػبصٔب٘ذٞي ٚ ثٙب يه فوبٞبي استجبى اكّي ٞبي ؿيٜٛ خلٛف دس ٔجحج ايٗ دس

 : ؿٛد

 ثذيٗ دٞذ ربي خٛد دسٖٚ دس سا وٛچىتشي فوبي تٛا٘ذ ٔي ثضسي فوبي يه : ديٍش فوبيي دس ٔحلٛس فوبيي 1-3

 فوبٞبي دس استجبى ٘حٜٛ ايٗ . اػت پزيش أىبٖ خبسري فوبي سيك ى اص فمي خبسري ٔحيي ثب دسٚ٘ي فوبي استجبى تشتيت

 . ثبؿذ اػتفبدٜ ٛسدٔ ثؼيبس تٛا٘ذ ٔي ٟٔٓ

 . ثبؿذ ٔي فوب دٚ ثيٗ ٔـتشن فوبيي داؿتٗ دس ٔتذاخُ فوبٞبي ساثٌٝ : ٔتذاخُ فوبٞبي 2-3

 . ثبؿذ ٔـتشن يىؼبٖ ًٛس ثٝ فوب دٚ ٞش دس ٔتذاخُ لؼٕت -

 . آيذ دس آٖ حزٓ اليٙفه رضء كٛست ثٝ ٚ ؿٛد تشويت فوبٞب اص يىي ثب ٔتذاخُ لؼٕت -

 . ؿٛد ُبٞش ػبصد ٔشتجي ٞٓ ثٝ سا اكّي فوبي دٚ وٝ ٔؼتمُ فوبيي كٛست ثٝ تٛا٘ذ ٔي ٔتذاخُ لؼٕت -

 ُٚبيف ثٝ فوبٞب اص يه ٞش ؿيٜٛ ايٗ دس . ثبؿذ ٔي ٔزبٚست ًشيك اص فوبيي استجبى ّ٘ٛ تشيٗ سايذ : ٔزبٚس فوبٞبي 3-3

 إٞيت پش ػبختٕبٟ٘بي سد سٚؽ ايٗ . ثٛد خٛاٞذ وٙٙذٜ رذا ػٌٛح ًشيك اص فوب دٚ ثيٗ استجبى ٚ پبػخٍٛ خٛد ّٔىشدي ّ

 .ثبؿذ ا٘مٌبّ دسص كٛست  ثٝ تٛا٘ذ ٔي وٙٙذٜ رذا ػٌح . ثبؿذ ٔي ٔٙبػت ثؼيبس پزيشي تٛػٔٝ ٚ تشٔيٓ خبكيت ثذِيُ

 ثبؿٙذ ٔي ٔي رذا يىذيٍش اص فبكّٝ ثب وٝ فوب دٚ : ؿٛ٘ذ ٔي ٔتلُ يىذيٍش ثٝ ٔـتشن فوبي تٛػي وٝ فوبٞبيي 4-3

 ثؼتٍي داسد ايٗ ٔـتشن فوبي ويفيت ثٝ فوب دٚ ساثٌٝ . ؿٛ٘ذ ٔشتجي يىذيٍش ثٝ ٚاػي يب ػْٛ فوبي يه ٚػيّٝ ثٝ تٛا٘ٙذ

 سٚؽ ٓٙٛاٖ تٛا٘ذ ثٝ ٔي پزيشي تٛػٔٝ ٚ تشٔيٓ خبكيت ٚ ثضسي ػبختٕبٟ٘بي ػبصي وٛچه خبكيت دِيُ ٜ ة ٘يض سٚؽ

 . ٌيشد لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد ٔٙبػت

  فضایی ّای ساشهاًدّی -4

 : اص ٓجبستٙذ فوبٞب ٔب٘ذٞيػبص ٚ آسايؾ اكّي ٞبي سٚؽ 

فشٓي  فوبٞبي تٔذادي اص ٔشوضوٝ ثٝ ٌٔٔٛف ٚ ٔتٔبدَ اػت تشويجي ، ٔشوضي ػبصٔب٘ذٞي : ٔشوضي ػبصٔب٘ذٞي 1-4

 . ثبؿٙذ ٔتفبٚت يب ٚ ٔـبثٝ يىذيٍش ثب ّٕٓىشد ٚ ا٘ذاصٜ ٚ فشْ ِ٘ش اص اػت ٕٔىٗ فشٓي فوبٞبي . اػت ؿذٜ تـىيُ

 ٘مق ايٗ فشيت سٚؿٟبي اص ثباػتفبدٜ آ٘ىٝ ٍٔش ، ثبؿذ ٕ٘ي ٔٙبػت ، ٔشوضي ٞؼتٝ ؿذٖ ؿبخق دِيُ ثٝ سٚؽ ايٗ

 . ٌشدد ثشًشف
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 . ٔي يبثٙذ اػتمشاس يىذيٍش ثب ساثٌٝ دس خٌي سٚؽ ثٝ فوبٞب اص تٔذادي ػبصٔب٘ذٞي، سٚؽ ايٗ دس : خٌي ػبصٔب٘ذٞي 2-4

 دس تٛا٘ذ خٌي ٔي ػبصٔبٖ دس فوبٞب اص يه شٞ اػتمشاس ٔحُ . ثبؿٙذ ٔتفبٚت وبٔالً يب ٔـبثٝ يىذيٍش ثب اػت ٕٔىٗ فوبٞب

 . ثبؿذ ٔٛحش آٟ٘ب إٞيت

 ٚديٍش ػجض فوبي ، ٌشافي تٛپٛ ؿشايي ثب سا خٛد تٛا٘ذ ٔي آػب٘ي ثٝ ٚ اػت پزيش اٌ٘ٔبف ، فشْ ِ٘ش اص خٌي ػبصٔب٘ذٞي

 ٔي ثبؿذ پزيش آػيت ثؼيبس ٞٛايي حٕالت دس ٚ ؿىٙٙذٜ ثؼيبس دفبٓي ديذ اص ِٚيىٗ دٞذ تٌجيك ػبيت ٔحذٚديتٟبي

 يه فوبي ؿبُٔ ٚ اػت ؿذٜ تـىيُ ٔشوضي ٚ خٌي ػبصٔب٘ذٞي دٚ تشويت اص ػبصٔب٘ذٞي ايٗ : ؿٔبٓي ػبصٔب٘ذٞي 3-4

 ثب ثشاي اٌ٘جبق ؿٔبٓي ثبصٚٞبي . ؿٛد ٔي ٔٙـٔت ؿٔبٓي وُ ؽ ثٝ خٌي ػبصٔب٘ذٞي چٙذ آٖ اص وٝ اػت غبِت ٔشوضي

 . ثبؿٙذ ٔتفبٚت يىذيٍش ثب اػت ٕٔىٗ ػبيت ؿشايي

 وُ ثٝ رٟت اؿشاف اص وٝ چٙذ ٞش ثبؿٙذ ٕ٘ي ٔٙبػت ، ٔشوضيت ؿذٖ ثشرؼتٝ ٚ خٛا٘بيي دِيُ ثٝ ػبصٔب٘ذٞي ّ٘ٛ ايٗ

 اػت ٔٙبػت ثؼيبس سٚؿٟبي اص ٔختّف ٘مبى ثٝ دػتشػي ٚ ٔزٕٛٓٝ

 غبِجبً ٚ وٙذ ٔي اػتفبدٜ يىذيٍش ثب آٟ٘ب استجبى ثشاي فوبٞب ٔزبٚست اص ػبصٔب٘ذٞي ايٗ : ٔزٕٛٓٝ اي ػبصٔب٘ذٞي 4-4

 اي فشْ ٔزٕٛٓٝ . ثبؿٙذ ٔي ٔـبثٝ رٟت ٚ ؿىُ يب ٔـبثٝ ّٕٓىشدٞبي داساي وٝ ؿذٜ تـىيُ اي ٔـبثٝ فوبٞبي اصٔزٕٛٓٝ

 . يبثذ تغييش ٚ تٛػٔٝ ػبدٌي ثٝ ٚ ثٛدٜ ِٔٙٓ غيش يب ٚ ِٔٙٓ تٛا٘ذ ٔي

 ًشفي اص ٚ ٚرٛد ٘ذاسد ٟٕٔي ٚ حبثت ٔىبٖ ٞيچ ػبصٔب٘ذٞي ايٗ دس چٖٛ آ٘ىٝ اَٚ . اػت تٛرٝ لبثُ رٟت دٚ اص سٚؽ ايٗ

 اػت پزيشي آػيت آٖ ثٔذ دْٚ ِٚي ثبؿذ ٔي ٔشاوض ثشاي ٔٙبػجي سٚؽ تٛا٘ذ ٔي اػت خٛة آٖ پزيشي ؿىُ ٚ پزيشي تٛػٔٝ

 . داسد ٔغبيشت پشاوٙذٌي اكُ ثب فوبٞب تزٕيْ ٚاػٌٝ ثٝ وٝ

يه  ٚػيّٝ ثٝ يىذيٍش ثب ؿبٖ ٜ ساثي ٚ فوب دس ٔىب٘ـبٖ وٝ اػت فوبٞبيي ٚ ٞب فشْ ؿبُٔ : اي ؿجىٝ ػبصٔب٘ذٞي 5-4

 ٔذِٚٝ تـىيُ فوبئي ٚاحذٞبي تىشاس اص ثٔذي ػٝ ؿجىٝ يه وٝ آ٘زب اص . ؿٛد ٔي تِٙيٓ ثٔذي ػٝ اي ؿجىٝ ؿىُ يب ٔحذٚدٜ

 . وٙذ ٔي حفَ سا خٛد ٞٛيت ٞٓ ثبص ؿذ٘ؾ تمؼيٓ يب ٚ ثشؽ ٚ افضايؾ كٛست دس حتي ؿٛد ٔي

 پشإٞيت ٞبي اثٙيٝ ثشاي پزيشي تٛػٔٝ ٚ پزيشي تغييش ، پزيشي اٌ٘ٔبف رٟت ٝث ٔذٚالس فشٟٔبي فٛق خبكيت ثٝ تٛرٝ ثب

 .ٌشدد اػتفبدٜ ػبصي رذا ٔفبكُ،رٟت اص ٘يبص ٔٛسد ٘مبى دس اٌش ٔخلٛكبً اػت، ػٛدٔٙذ ثؼيبس

 ػاهل غیس دفاع ٍ ساشهاًدّی قَاًیي-5

 صيش دس وٝ ٞيأت وّي ثب سا آٖ ، داسد خٛد رٞٗ دس ِٔٙٓ ٚ ٞٙذػي اؿىبَ كٛست ثٝ ، ٞذف اص وٝ فشهٟبيي پيؾ ثب خّجبٖ

 ٔي ثٕجبساٖ ٚ ثٝ حّٕٝ تلٕيٓ ، تلٛيش دس يىؼب٘ي اص إًيٙبٖ حلَٛ اص ،پغ دادٜ ٌٔبثمت ٚ ؿٙبػي ثبص ثيٙذ ٔي خٛد پبي

 ئٛحش ًشص ثٝ لٛا٘يٗ ايٗ وٝ اػت ٔٛهّٛ ٔٛيذ ايٗ وٝ ( تىٕيُ ٚ اػتٕشاس ، ٔزبٚست ، ٔـبثٟت ) ػبصٔب٘ذٞي لٛا٘يٗ . ٌيشد

 ٌٔبثمت اٚ لجّي ي رٞٙيتٟب ٚ اًالٓبت ثب وٝ ِ٘ش ٔٛسد ػٕت ٞذف ثٝ سا اٚ ٚ ٌزاؿتٝ احش خّجبٖ ثٔذي ٌيشي تلٕيٓ ٚ رٞٗ دس

 اص ٌيشي ثٟشٜ ثب سا خّجبٖ فىش ٚ رٞٗ وٝ اػت ايٗ ٓبُٔ غيش دفبّ دس ثٔذ ٚاكّي ٟٔٓ ُٚيفٝ . ٕ٘بيذ ٔي ٞذايت ، داسد ثيـتشي

 : ػبصيٓ ٔٛارٝ ؿىؼت ثب ِ٘شؽ اٞذاف ٔٛسد ثٕجبساٖ سد سا ٚي ٚ ٌٕشاٜ ، صيش الذأبت

 استتاز 

 اختفاء 

 فسیثٌدُ ٍ کاذب ّدفْای ایجاد 

 دٍد ایجاد 

 پساکٌدگی ایجاد 

 تساکن ایجاد اش پسّیص 

ٔتشاوٓ  ٞبي ثبفت . اػت ٔحُ يه چيؼتي ٚ ٔٛلٔيت دٞٙذٜ ٘ـبٖ ، تشاوٓ ٔيضاٖ : ٔزبٚست اكُ ٕ٘ٛدٖ ٔختُ 1-5

 ايٗ ٓبُٔ ثب ٔمبثّٝ ثشاي . وٙذ ٔي ػّت ٚي اص سا ِحِٝ ثٝ ِحِٝ تزؼغ ثٝ ٘يبص ٚ ٕ٘ٛدٜ ػبدٜ سا خّجبٖ وبس ٕٓالً ػبيت

 . ثشد ٔيبٖ اص سا ٔزٕٛٓٝ ثٛدٖ ؿبخق ٚ تشاوٓ ٔيضاٖ ثبيذ ، ٕٓذٜ ؿٙبػبيي
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 حؼبع ٔتشاوٓ تبػيؼبت احذاث اص إِمذٚس حتي ثبيذ حيبتي ٔشاوض تأػيؼبت ًشاحبٖ وٝ اػت ٌفتٙي ٘يض ٔٛهّٛ ايٗ

 ٔؼبحت وٝ كٛستي دس . ي ٕ٘بيٙذ ثشداس ثٟشٜ ٚ اػتفبدٜ ٔٛرٛد ٔؼبحت تٕبٔي اص تزٟيضات اػتمشاس ٚ احذاث دس ٚ ٕ٘ٛدٜ سيدٚ

 . ٕ٘بيٙذ اتخبر رذي ،تلٕيٕي ٔحُ تغييش خلٛف دس ثبيؼتي وٙذ ٔي ػّت سا پشاوٙذٌي لبثّيت ، ٔحذٚد فوبي ٚ

 ثيٗ هٕٙبً چٙب٘چٝ . آٚسد ٚرٛد ثٝ پشاوٙذٜ ٚ يىؼبٖ ثبفتي اٖتٛ ٔي ٔتشاوٓ تأػيؼبت ٚ ػبختٕبٟ٘ب اص ثٔوي اػتتبس ثب

 ثٛد خٛاٞذ تش ٔٛفك اػتتبس ، ثبؿذ داؿتٝ ٚرٛد ٕٞبٍٞٙي ٔزبٚس ي ػبيتٟب تشاوٓ ٔيضاٖ

. 

 اكُ تشٔيٓ ٌشدد ٔي ّٕٓيبتي پشٚاص ٍٞٙبْ دس ػبيت ؿٙبػبيي ثبٓج وٝ ٟٕٔي ٓٛأُ اص : اػتٕشاس اكُ ٕ٘ٛدٖ ٔختُ 2-5

 ٚ خٌٛى ٔـخق ، تزٟيضات ٚ ػبختٕبٟ٘ب أتذاد . ثبؿذ ٔي آٟ٘ب فشهي تشويت ٚ ػبختٕبٟ٘ب ٌيشي لشاس ٘حٜٛ ٚ اػتٕشاس يب

 ًجئي ٞبي يب پذيذٜ ٚ ٞٙذػي تي حميك كٛست ثٝ ٔٛالْ ثٔوي دس اؿىبَ ايٗ وٝ آٚسد ٔي پذيذ رٞٗ دس سا اي ؿذٜ ؿٙبختٝ

 . ؿٛ٘ذ ٔي ٔزؼٓ ( ... ٚ ساٍ٘ٛ خٛؿٝ ، خشع كٛست ثٝ آػٕبٖ دس ػتبسٌبٖ تشويت ٕٞب٘ٙذ )

 ثب ٚ رٌّٛيشي ٕ٘ٛدٜ ، ٔحٛسٞب ايزبد اص وٝ اػت آٖ ساٜ ثٟتشيٗ وٙيٓ اػتفبدٜ ػتتبس ا حُ ساٜ اص ػبيت دس ثخٛاٞيٓ اٌش

 . وٙيٓ ايزبد خّجبٖ فىش دس رٞٙي تشديذ ٘ٛٓي تزٟيضات ٚ تأػيؼبت اص ثخـي اػتتبس

 يب تزٟيضات وبرة ٚ تأػيؼبت ٚ ػبختٕبٟ٘ب ايزبد ٚ ،احذاث خّجبٖ دس ٌٕي دس ػش ٚ رٞٙي تشديذ ايزبد ثشاي ديٍش ساٞىبس

  اػت فشيجٙذٜ ٚ
 

 ػبيتٟبي ٞذف ػبيت ٔحذٚدٜ دس ثتٛاٖ وٝ كٛستي دس

 ٚ اكّي احذاث ػبيت ثب ٔـتشن فلُ ثذٖٚ ٚ وبرة ٔتٔذد

 دس سا رٞٙي اثٟبْ ٚ تشديذ حذاوخش تب تٛاٖ ٔي ٕ٘ٛد، ٔؼتمش

 . وشد ايزبد دؿٕٗ خّجبٖ ا٘ذيـٝ ٚ فىش
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 ِحبٍ دٚ ثيٗ آٖ الصْ فبكّٝ ٚ ٘جبؿذ ٔحٛس يه دس اكّي ػبيت ثب وبرة ٞبي ػبيت وٝ وشد ػٔي يذ ثب االٔىبٖ حتي اِجتٝ

 اكّي ػبيت ٔحذٚدٜ دس وٝ كٛستي ثٕب٘ذ دس ٔحفٍٛ ٚ ٔلٖٛ اكّي ػبيت ، وبرة ػبيت ثٕجبساٖ خٌبي كٛست دس تب ٌشدد

 ػبيت ٚاحذاث ػبخت ، داسد ٚرٛد (... ٚ وبسخب٘ٝ ،دٚدوؾ سٚدخب٘ٝ ، يبچٝ دس ِ٘يش ) ٔلٙٛٓي ٚ ًجئي ؿبخلٟبي ٚ ٞب ٘ـب٘ٝ

 ؿيٜٛ اص ٘ذٞذ يىي دػت اص سا خٛد تأحيش فشيجٙذٜ الذأبت تب ؿٛد ؿذٜ ا٘زبْ يبد ٓٛأُ ثٝ وبُٔ تٛرٝ ثب ثبيذ وبرة تزٟيضات ٚ

 يه ٔـبثٝ وٝ خبن حزٕي اص ٌزسا٘ذٖ ثبلي ٚ ( ... ٚ ٔىب٘يىي ثيُ ، ِٛدس ) آالت ٔبؿيٗ ثب خبوجشداسي ، ٞضيٙٝ وٓ ٞبي

 .ثبؿذ ٔي وٙذ، ٔي ػبيٝ ايزبد وٝ ... ٚ تزٟيضات ، ػبختٕبٖ

 ٚ ٔزبٚست ٔـبثٟت اكَٛ اص اػتفبدٜ أىبٖ ٔؼبحت ٔحذٚديت ّٓت ثٝ وٝ ؿٛد ٔي اػتفبدٜ ٔٛلٔي ؿذٜ يبد ٔٛاسد اص

 ٘جبؿذ

تٔييٗ  ٚ  دس ( ػبيٝ داؿتٗ ) ثٛدٖ ثٔذي ػٝ دِيُ ثٝ تأػيؼبت ٚ ٞب ػبختٕبٖ وٝ ٕٞبٌ٘ٛسي : ٞب ربدٜ ٚ ٟ٘ب ػبختٕب -

 ثٝ ربدٜ  ٞب ،    ٘ذ داس ٟٕٔي ٘مؾ ػبيت يه ؿٙبػي ثبص ٚ ٞٛيت » . داسد ٟٕٔي ٘مؾ ٚ تأحيش ػبيت يه ؿٙبػي ثبص دس ٘يض

 فبكّٝ اص ، ( آٖ)آػفبِت سٚي ػيبٜ پٛؿؾ ٚ اػتب٘ذاسد ٓشم ٚ ِٔٙٓ ؿىُ داؿتٗ دِيُ ثٝ ( ػبيٝ ) استفبّ ثٔذ ٘ذاؿتٗ سغٓ

 ٞٛايي ديذ دس آٖ ٚ٘بپيذايي اػتتبس ربدٜ ثٝ ٘ؼجت ، ػبختٕبٟ٘ب اػتتبس سٚؿٟبي وٙبس دس اػت الصْ ثٙبثشايٗ . ا٘ذ سٚيت لبثُ دٚس

 . ٕ٘ٛد الذاْ

 ثشايٗ ثٙب. - اػت كبدق ٘يض لويٝ ايٗ ٓىغ - ٌيش٘ذ ٔي ػبختٕبٟ٘ب ؿذٖ چيذٜ ٚهْ اص سا خٛد ؿىُ ٕٓٛٔبً ٞب ربدٜ

 لؼٕت دس حشوتي ٔـبثٝ ثٝ ٘يبص لؼٕت ٞش اػتتبس پغ . ٕ٘بيٙذ ٔي ُٕٓ ٔتحذ كٛست ثٝ ػبختٕب٘ي ؿجىٝ ٚ ٞب ربدٜ ؿجىٝ

 وٙبس دس وٝ ربدٜ ٕٞبٖ ٔحٛس اػتتبس ثذٖٚ ػبختٕبٖ ٔحٛس اص ثخـي ٕ٘ٛدٖ اػتتبس ثب ثخٛاٞيٓ اٌش ديٍش تٔجيش ثٝ . داسد ديٍش

 ، ٚػبختٕبٟ٘ب ٞب ربدٜ صيشا تشويت ايٓ ٕ٘ٛدٜ فبيذٜ ثي يوبس ، دٞيٓ فشيت سا ٔٗ دؽ اػت ٌشفتٝ ؿىُ ػبختٕبٖ ٔحٛس

 . آٚسد ٔي ٚرٛد ثٝ خّجبٖ فىش ٚ رٞٗ دس ٚاحذ ٚ پيٛػتٝ تلٛيشي
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 ثب آيذ وٝ ٔي ٚرٛد ثٝ اي پيٛػتٝ ؿجىٝ ٕٞذيٍش ثٝ ػبختٕبٟ٘ب ثبْ ػمف اتلبَ ثب : ثبِٔىغ ٚ ربدٜ ثٝ ػبختٕبٖ تجذيُ -

 دادٖ آػفبِت، لشاس حتي يب ٚ سً٘ ٚػيّٝ ثٝ ، كفحبت سٚي ػيبٜ سٚوؾ ايزبد ) وٙٙذٜ اغفبَ سٚؿٟبي إٓبَ ٚ تٛرٝ وٕي

 ٚ حشوت ٔؼيش رّٜٛ دادٖ ًجئي ثشاي ، ٚالٔي ربدٜ ثٝ ٔحٛسٞب ايٗ استجبى ، ثبٟٔب ؿذٜ ايزبد ٔحٛس سٚي ػجه ٘مّيٝ ٚػبيُ

  ٕ٘ٛد ايزبد اي ربدٜ وبرة ٔحٛس تٛاٖ ٔي ( ...

. 

 ربدٜ ثٔذي ٔحٛس دٚ ثٝ تجذيُ ٔحٛس ايٗ تب ٕ٘ٛد حزف سا ( ػبيٝ ئٙي ) ػبختٕب٘ي ٔحٛس ْػٛ ثٔذ ساػتب ايٗ دس ثبيذ اِجتٝ

 ثب دسختٟبيي ثب ػجض احذاث فوبي ، ٔبيُ خبوشيض ،ايزبد اػتتبس تٛس اص اػتفبدٜ ثٝ تٛاٖ ٔي ػبيٝ اػتتبس سٚؿٟبي رّٕٝ اص . ٌشدد

 . ٕ٘ٛد اؿبسٜ ... ٚ ؿيجذاس پبّٟ٘بي ٌيشي وبس ،ثٝ ٔختّف استفبّ
 

 رٞٗ دس سا ثيـتش رٞٙيت ايٗ ٔحيي يه دس ربدٜ ثٛدٖ ا٘حلبسي . وٙذ ٔي تذآي رٞٗ دس سا ي ٔملذ ، ٔؼيشي ٞش -

 . ٕ٘بيذ ٔي تمٛيت

 ٔملذ ٔٛلٔيت تمشيجي دٞٙذٜ ٘ـبٖ ربدٜ سػيذٖ ثؼت ثٗ ثٝ ٚ إٞيت دٞٙذٜ ٘ـبٖ آٖ ويفيت ٚ ربدٜ ٓشم ٕٔٔٛالً -

 .ثبؿذ ٔي

 ٞبي اكّي ربدٜ ٕ٘ٛد ، فشيجٙذٜ فشٓي ٞبي ربدٜ تمٛيت ٚ افضايؾ ثب تٛاٖ ٔي ، ٞٛايي سٚيت فشيت ثشاي ؿشايي ثشخي دس -

 . ٕ٘ٛد اػتتبس ٔٙبػت ًشيك ثٝ سا اكّي ٞبي ربدٜ ثبيذ كٛست ايٗ دس . داد وبٞؾ سا حؼبع ٚ حيبتي ٔمبكذ ٚ

 : پزيشي ٔشٔت لذست 3-5

 اص كٛست وبُٔ ثٝ ا٘فزبس ٔٛد ٚ ٔٙفزشٜ ٔٛاد يب ٚ ، ثٕت ، ساوت اكبثت احش دس ٔب ػبختٕبٟ٘بي ٚ تأػيؼبت ايٙىٝ ثشاي

 . سٚد ثبال أىبٖ حذ تب آٟ٘ب پزيشي ٔشٔت لذست تب ثبؿذ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ًشاحي ٘حٜٛ ثبيؼتي ٘ـٛ٘ذ خبسد ا٘تفبّ

 يضاٖ، ٔ ٔذٚالس ًشاحي ٕٞچٙيٗ ٚ ػبختٕبٟ٘ب دس ا٘مٌبّ دسصٞبي ٚ تأػيؼبتي ٔفلّٟبي اص اػتفبدٜ ثب ثبيذ ِٔٙٛس ايٗ ثشاي

 . دٞيٓ افضايؾ سا ٔشٔت دس ػشٓت ٚ وبٞؾ سا پزيشي آػيت
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 : ػبخت صيش ٞبي ؿجىٝ ًشاحي 4-5

 ؿجىٝ ٘جبيذ ثٝ ٞيچ ٚرٝ ثٝ ... ٚ ٔخبثشات ، ٌبص ، ٘يشٚ ا٘تمبَ ، آثشػب٘ي ٞبي ؿجىٝ ٔب٘ٙذ ػبخت صيش ٞبي ؿجىٝ ًشاحي

 ٔبٔٛسيت دس ايزبد خُّ ثبٓج اٟ٘ذاْ كٛست ٚدس ثٛدٜ دؿٕٗ اٞذاف اِٚيٗ رضٚ ٞب ؿجىٝ ايٗ صيشا ثبؿٙذ ٚاثؼتٝ ػشاػشي ٞبي

 ٚ ثٛدٜ تشٔيٓ لبثُ ثٝ ػشٓت آػيت ٚ حّٕٝ احش دس وٝ ثبؿذ اي ثبيذثٍٛ٘ٝ آٟ٘ب ًشاحي ٕٞچٙيٗ ٚ ٔيٍشد٘ٙذ ِ٘بٔي ٚ ٟٔٓ ٔشاوض

 . ٌشدد ًٛال٘ي خٛدداسي ا٘ـٔبثبت اص اػتفبدٜ ٚ آٟ٘ب ٔتٕشوض ًشاحي اص ٚ ٍ٘شد٘ذ تٌٔيُ ًٛال٘ي ٔذت ثٝ

 : ادٚات ٚ تزٟيضات ، ٕٓٛٔي دوٛساػيٖٛ ٚ ٔجّٕبٖ چيذٔبٖ ٚ آسايؾ 5-5

 أش يٗ ا ثٝ ٓذْ تٛرٝ . داسد آٟ٘ب پزيشي آػيت ٔيضاٖ دس ٟٕٔي ٘مؾ ادٚات ٚ تزٟيضات ٚ ٔجّٕبٖ چيذٔبٖ ٚ آسايؾ ٘حٜٛ

 ثٝ تشوؾ ثلٛست آٟ٘ب وٝ ارضاء ؿٛد ٔي ثبٓج آٟ٘ب اٟ٘ذاْ ٚ ٌشفتٗ لشاس ٞذف ثّىٝ ؿٛد ٔي آٟ٘ب خٛد سفتٗ ثيٗ اص ثبٓج تٟٙب ٘ٝ

 : اػت ريُ هشٚسي ٘ىبت سٓبيت ِزا . ؿٛد تبػيؼبت ٚ افشاد ثٝ فشاٚاٖ كذٔبت ثشٚص ثبٓج ٚ پشتبة اًشاف

 ؿٟشي ٔجّٕبٖ خلٛف دس خي ٚ سديف يه دس اػتمشاس ٓذْ ٚ تفشلٝ ٚ پشاوٙذٌي اكُ ارشاي -

 عحؼب ٘مبى ثب ػٛخت تب٘ىشٞبي ٚ ٔخبصٖ ثيٗ فبكّٝ سٓبيت -

 ٞب پبسويًٙ دس ٞب خٛدسٚ ِٔٙٓ اػتمشاس ٓذْ -

سا  فوبٞب ثيٗ فٛاكُ ، دِپزيش ٚ دِٙـيٗ فوبٞبي ايزبد ثش ٓالٜٚ فوبٞب ايٗ وٝ ٘حٛي ٜ ة ػجض فوبٞبي دليك ًشاحي -

 . ٕ٘بيٙذ تِٙيٓ

 . ٍ٘شدد ٘مٌٝ يه دس افشاد ا٘ذاصٜ اص ثيؾ تزْٕ ثبٓج وٝ ٘حٛي ثٝ ٔىج، فوبٞبي ٚ ٘يٕىتٟب ًشاحي -

 .. ٚ تضئيٙبت ، ٔزؼٕٝ ِ٘يش ِ٘بٔي أبوٗ رٟت هشٚسي غيش ارضاء ٚ ٓٙبكش ًشاحي اص پشٞيض -

 : ػاهل غیس دفاع ٍ ساشهاًدّی هالحظات -7

 ٔزٕٛٓٝ ؿبخق ثٛدٖ ٔٛرت فـشدٜ ٚ ٔتشاوٓ ٞبي ثبفت . اػت ٔحُ يه چيؼتي ٚ ٔٛلٔيت دٞٙذٜ ٘ـبٖ ، تشاوٓ ٔيضاٖ

 اػتفبدٜ ٔٛرٛد تٕبٔي ٔؼبحت اص ٚ ٕ٘ٛدٜ دٚسي فوبٞب ٔتشاوٓ ًشاحي اص ِٕمذٚسا حتي ثبيذ ٔزٕٛٓٝ ًشاحبٖ ِزا . ٔيٍشدد

 ِ٘ش آالْ پشٚطٜ ٔحُ تغييش ،دسخلٛف وٙذ ٔي ػّت سا پشاوٙذٌي أىبٖ ٔزٕٛٓٝ ٔٛرٛد ٔؼبحت وٝ كٛستي دس ٚ ٕ٘بيٙذ

 . ٕ٘بيٙذ

 ؿذٜ ٚ ؿٙبختٝ ٔـخق خٌٛى ، ٕبٟ٘بػبخت أتذاد . داسد إٞيت ثؼيبس آٟ٘ب چيٙؾ تشويت ٚ ػبختٕبٟ٘ب ٌيشي لشاس ٘حٜٛ

 وٝ ثبؿذ حذي دس پشاوٙذٌي ثبيؼتي ٔيضاٖ وٝ اػت ايٗ اػت تٛرٝ لبثُ وٝ ديٍشي ٟٔٓ ٔؼئّٝ . وٙذ ٔي ايزبد رٞٗ دس سا اي

 دس خلٛكبً ٞب ّٕٓىشد ثيٗ صيبد صيشا فٛاكُ ٕ٘بيذ رٌّٛيشي ٘يض فوبٞب ٘بٔٔمَٛ فٛاكُ اص ٓبُٔ غيش پذافٙذ اكَٛ تأٔيٗ هٕٗ

 : ٕ٘بيذ تأٔيٗ سا ريُ اٞذاف ثبيؼت ٔي پشاوٙذٌي فوبٞب حبَ ٞش دس. ٌشدد ٔي آٟ٘ب وبسآيي ٓذْ ثبٓج رٛي ٘بٔٙبػت يؿشاي

 ارتٕبٓي آػيجٟبي ٔيضاٖ وبٞؾ -

 يبثي ٞذف دس دؿٕٗ تشديذ -

 دػتشػي لبثُ ٔحذٚدٜ يه دس حؼبع ٔشاوض ٚتزٕيْ تٕشوض ٓذْ -

 . ثبؿذ ٔي إٞيت حبئض ريُ ٘ىبت ٝث تٛرٝ ساػتب ايٗ دس : پزيشي آػيت تمّيُ 1-6

 پزيشي ٔشٔت لذست -

 فوبٞب ثٛدٖ ِٔٙٛسٜ چٙذ -

 فوبٞب ُبٞشي ؿىُ تغييش -

 ٞٙذػي ؿىّٟبي ػبختٗ ٔخفي -

 ٞٙذػي صٚايبي وبٞؾ -
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 پيشأٛ٘ي ٔحيي ثب ػبختٕبٟ٘ب ٕ٘ٛدٖ ٕٞبًٞٙ -

 پشٚطٜ إٞيت ٚ ّ٘ٛ ثٝ تٛرٝ ثب ٔتٙبػت ًشاحي -

 پشٚطٜ ثخـي اػتحىبْ ثٝ ٔشثٛى اسدٔٛ ٕ٘ٛدٖ ِحبٍ ٚ ثيٙي پيؾ -

 ا٘فزبس هذ ٌ٘فٝ -

 ًشح پبيذاسي -

 : ٓبُٔ غيش دفبّ دس سً٘ وبسثشد 2-6

 . ثبؿذ ٔي خٛد اًشاف صٔيٙٝ دس ٞب پذيذٜ ٚ اؿيبء تـخيق ٚ تٕبيض ٓٛأُ ٟٕٔتشيٗ ص ا يىي ٓبُٔ ايٗ : سً٘

رٟت  سٍٟ٘ب ا٘تخبة دس . ؿٛد ٔي ا٘زبْ تش ساحت آٖ ؿٙبػبيي ثبؿذ ثيـتش خٛد صٔيٙٝ ٚ ؿئ ثيٗ سٍ٘ي توبد چٝ ٞش

 . ٕ٘ٛد اػتفبدٜ ًجئي ح ٔلبَ ٚ ٔٛاد اص االٔىبٖ حتي ٚ ؿٛد تٛرٝ فلَٛ ّٚ٘ٛ رغشافيبي ٔٛلٔيت ثٝ ثبيؼتي اػتتبس

ثب  . ٕ٘ٛد اػتفبدٜ خبوي سٍٟ٘بي ثشاي ن خب اص ٚ كحشايي سٍٟ٘بي ثشاي ؿٗ اص ، ػجض سً٘ رٟت ٌيبٞبٖ اص ٔخبَ ثٌٛس

 ثشآ٘ىٝ ٔـشٚى ، وشد ايزبد ٘بحيٝ ٞش ثشاي اَ - ايذٜ سٍ٘ي تشويت يه تٛاٖ ٔي ٘ذاسد اػتب اػتتبس رذَٚ اص بػتٔٙ اػتفبدٜ

 . ٌشدد ارتٙبة رذيذ سً٘ ثٝ دػتيبثي ثشاي سٍٟ٘ب ػشا٘ٝ خٛد تشويت اص ٚ ا٘زبْ يىٙٛاخت كٛست ثٝ سً٘ ػٌٛح

 ٚ يب يبفتٝ تغييش ٞٛا ٚ آة وٝ صٔب٘ي دس ٞٓ آٖ ، ؿٛد ٔي اػتفبدٜ سً٘ ّ٘ٛ چٟبس اص حذاوخش ٚٞٛايي آة ؿشايي اوخش دس

 .يبثذ ؿىُ تغييش ٌٔٙمٝ رغشافيبي
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 ٘حٛي وٝ ثٝ ثبؿذ، اػتمشاسٔي ٔحُ ثٟتشيٗ ا٘تخبة ٔٔٙبي ثٝ ٚ ثٛدٜ دفبٓي ًشاحي دس اػبػي الذأبت اص يىي ٔىب٘يبثي

 ػبيش كحيح ٕٓالً ٔىب٘يبثي يه ثذٖٚ . ػبصد ٔيؼش ٕٔىٗ ٚرٝ ثٟتشيٗ ثٝ سا ٟبفٔبِيت ٚ تزٟيضات ٚ تأػيؼبت ٕ٘ٛدٖ ٔخفي

 . ثشداسد دس سا ريُ فٛايذ كحيح ٔىب٘يبثي . ٌشدد ٔي احش وٓ يب ٚ احش ثي ، پذافٙذي ٔالحِبت

 پزيشي آػيت ٔيضاٖ تمّيُ -

 ٔٙبػت پذافٙذي ٚهٔيت ايزبد -

 دؿٕٗ يثشا ٔحذٚديتٟب ٚ ٔـىالت ايزبد ٚ ُٕٓ اثتىبس ػّت -

 ّٔي ٞبي ػشٔبيٝ حفَ دس رٛيي كشفٝ -

 . ٔي ثبؿذ دفبٓي آٔبيؾ ٚ ِ٘بٔي رغشافيبي صٔيٙٝ دس تحميمبت ٚ ٌٔبِٔبت ػشي يه ٔؼتّضْ ، كحيح ٔىب٘يبثي

دس  ٚ پشداختٝ فٔبِيت ثٝ ًجئي ٚ ا٘ؼب٘ي حٛصٜ دٚ ٞش دس وٝ رغشافيبػت ّْٓٛ ٞبي ؿبخٝ اص يىي : ِ٘بٔي رغشافيبي -

 ثٝ غيشٓبُٔ ٔحىْٛ پذافٙذ ًشحٟبي ِ٘بٔي رغشافيبي ثٝ تٛرٝ ثذٖٚ . ٌيشد ٔي لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد أٙيتي ٚ ِ٘بٔي ٔمبكذ

 ثبؿٙذ ٔي ؿىؼت

ٔٙبػت  ػبصٔب٘ذٞي ، دفبٓي آٔبيؾ ٚ ثبؿذ ٔي دادٖ صيٙت ٚ آساػتٗ ٔٔٙبي ثٝ آٔبيؾ ، ِغٛي ِ٘ش اص : دفبٓي آٔبيؾ -

 اٞذاف ٚ ثٝ ٘يُ رٟت دس اػتٔذادٞب ٚ تٛاٟ٘ب اص ٌٔٙمي ٚ كحيح شداسيث ثٟشٜ ِٔٙٛس ثٝ وـٛس ِ٘بٔي فٔبِيتٟبي ٚ أبوٗ

 .ثبؿذ ٔي وـٛس دفبٓي اػتشاتظيٟبي

 

 : إٞيت حبئض ٘ىبت 1-7

 ثؼيبس ػبدٜ دؿٕٗ ثشاي آٟ٘ب تـخيق صيشا ٕ٘ٛد اػتفبدٜ يىٙٛاخت ٚ اي وّيـٝ ًشحٟبي اص ٘جبيذ حؼبع ٘مبى ًشاحي دس

 ؿٛ٘ذ يي احذاث ٞب رب ٟ٘بيتبً ٚ رٍّٟٙب داخُ ٚ حبؿيٝ ، ٞب دسٜ داخُ ، وٟٛٞب پٙبٜ دس ثبيؼت ٔي تأػيؼبت ايٍٙٛ٘ٝ . ثبؿذ ٔي

 ٔىب٘يبثي دس ٔٛاسد ريُ سٓبيت . ٘جبؿذ ٔيؼش ػِٟٛت ثٝ آٟ٘ب ثٝ تمشة ٚ ٍ٘شفتٝ لشاس دؿٕٗ ديذ م ٔٔش دس ػِٟٛت ثٝ وٝ

 . اػت هشٚسي

 ٔزبٚس حمُ ٔشاوض ثب فبكّٝ حذالُ -

 ؿٟش اص حيبتي ٔشاوض فبكّٝ -
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 حيبتي ٔشاوض ا٘ذاصٜ ٚ حزٓ ، ؿىُ -

 ٔأٔٛسيت ارشاي أىبٖ -

 پشاوٙذٌي أىبٖ رٟت الصْ ٚػٔت -

 ًجئي ٔحيي ثب ٕٞبٍٞٙي ٚ ٕٞشٍ٘ي -

 ( ... ٚ ٟٕٔبت ٞبي صاغٝ ، ؿيٕيبيي ٔٛاد ) صا خٌش ٔحلٛالت تِٛيذ ٔشاوض اص ثٛدٖ دٚس -

 ( ... ٚ تيأٙي ، ػيبػي ) ؿشايي ثٝ تٛرٝ ثب فيضيىي حفبُت أىبٖ -

 حيبتي ٔشاوض اص ٞٛايي پذافٙذ لبثّيت -

 دؿتٟب دس ٟٔٓ ٞبي پشٚطٜ اػتمشاس ٓذْ ٚ ًجئي اصٓٛاسم اػتفبدٜ -

 ػشصٔيٙي ٕٓك -

 ( ... ٚ آٞٗ خي ، اتٛثبٖ ، اكّي ربدٜ ) ٘بٚثشي ؿبخق ٘مبى اص فبكّٝ -

 ٞٛايي داالٖ دس اػتمشاس ٓذْ -

 ٞب دسيبچٝ ػٛاحُ ٚ ٟبٌؼّ ، ٞب سٚدخب٘ٝ ٔؼيش دس اػتمشاس ٓذْ -

 پدافٌد غیس ػاهل ٍ اّدافاش لحاظ اصَل « اٍیی » ّای ضْس شیسشهیٌیتسزسی ٍیطگی

 چیست ؟« اٍیی » -1

ٗ  دػوت  »اػوت  توّٛ٘ي  «اٚيي ايوٗ احوش دس     داؿوتٝ اػوت.    دس دٚسٜ ٞوبي ٔختّوف توبسيخي ووبسثشد ِ٘وبٔي ٚ دفوبٓي      ووٝ   « وو

س حوبَ حفوش صٔويٗ دس ٔٙوضَ خوٛد ثوٛد ثوٝ كوٛست اتموبلي وـوف           ٍٞٙبٔي وٝ يىي اص اٞوبِي ؿوٟش ٘وٛؽ آثوبد د     1383ػبَ 

آساٖ رذيوذ  ويّوٛٔتشي اصغوشة ؿوٟش     5/2ويّوٛٔتشي اص ؿوٕبَ ؿوٟش توبسيخي وبؿوبٖ ٚ       5/7ثوب فبكوّٝ   ؿذ. ؿٟش ٘وٛؽ آثوبد   

ايوٗ   ٔوي ثبؿوذ.  دليموٝ   5دسروٝ ٚ   34دليموٝ ٚ ٓوشم آٖ    26دسروٝ ٚ   51آٖ ًوَٛ رغشافيوبيي    .ٚ ثيذٌُ ٚالوْ ؿوذٜ اػوت   

                                                                           يىووووي اص سٚػووووتبٞبي ؿووووٟش وبؿووووبٖ ثووووٝ حؼووووبة ٔووووي آٔووووذ.1367ػووووبَ اص ٌؼووووتشؽ ٚ تووووب ؿووووٟش  لجووووُ 

 

دس ؿوٟش  تبسيخ ٚ رغشافيوب    ؿٙبػي، ٕٔٔبسي،ؿٙبػي تيٕي ٔتـىُ اص وبسؿٙبػبٖ ثبػتبٖثبػتبٖ ٞبي وبٚؽ اص فلُ ٘خؼتيٗ دس

-ٜدٚس دس صيشصٔيٙوي  ؿوٟش   ايٗ وٝ ٔـغَٛ وبٚؽ ٌشديذ ٚ ثٝ ٌٔبِت ربِجي دػت يبفتٙذ. وبٚؿٟب ٘ـبٖ داد«  اٚيي» ي صيش صٔيٙ

ثيؾ اص پٙزبٜ ؿيء ػوبِٓ   1صٔبٖ ٍ٘بسؽ ايٗ ٔمبِٝ تباػت ٚ  ٌشفتٝٔي لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد اػالٔئختّف اص ثبػتبٖ تب دٚسٜ  ٞبي

 ٞبيي ثخؾ. دس حبَ حبهش ثٝ ّٓت ايٙىٝ ٞب ثذػت آٔذٜ اػت ٔىبٖي تب لبربس اص ايٗ ٔشثٛى ثٝ دٚسٜ ػبػب٘ٞبي اصرّٕٝ ػفبِيٙٝ
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ّٕٓيبت ثبػتب٘ـٙبػي ثب ٔـىُ ٔٛارٝ ؿذٜ اػت. تلٛيش صيش  اػت ؿذٜ غشق آثبد٘ٛؽؿٟش  فبهالة دس وٗ دػت ٕٔٔبسي ايٗ اص

 ٚسٚد فبهالة سا ثٝ ثخـي اص ايٗ احش ٘ـبٖ ٔي دٞذ

 

 

ٖ   ٛيؾ وبؿب٘ي، ٔٔبدَ آٞبي دس فبسػي ٔٔيبس ٚ اص اكٛاتي اػت وٝ ثشاي اػت دس ٌ ايٚاطٜ «اٚي »  ثوٝ   آٌوبٞي دادٖ ٚ كوذا صد

صيشصٔيٙوي دس لوذيٓ افوشاد ثوشاي پيوذا ووشدٖ       ثٝ ِحبٍ تٛ دس تٛ ثٛدٖ ٚ تبسيه ثٛدٖ ؿوٟش   اٞبِي ٌٔٙمٝ ٔي ٌٛيٙذ وبس ٔي سٚد. 

ٛ ؿٟش صيشصٔيٙي ٚلتي  حفشٍٞٙبْ ٕٞچٙيٗ ٌفتٝ ٔي ؿٛد ٘ذ ، اٜوشد يىذيٍش ثب كذاي ثّٙذ ثب وّٕٝ )اٚي ( ٕٞذيٍش سا كذا ٔي  دِو

ٔتٛرٝ ٔوي  ؿٙيذٖ اٚي  ثب فشدي وٝ ٔؼئَٛ ثبال وـيذٖ دِٛ ثٛدٜ اػت ٚ (اٚي  فشيبد ٔي صدٜ)ٔمٙي  ٜ اػت پش اص خبن ٔي ؿذ

اٚيوي  ثوٝ  صٔيٙي  ؿٟش صيش ٞبي پيچ دس پيچ ثٝ تُٛ٘ايٗ دِيُ ايٗ سا ثبالٔي وـيذٜ اػت. ثٝ  ؿذٜ اػت وٝ دِٛ اص خبن پش ؿذٜ آٖ

 . ٔٔشٚف ؿذٜ اػت

   کازتسد پٌاّگاّْای شیس شهیٌی دز پدافٌد غیس ػاهل -2

ػوبختٕبٟ٘بي ٔوذفٖٛ دس ثشاثوش    »پٙبٍٞبٟٞبي صيش صٔيٙي أشٚصٜ ٘يض  دس پذافٙذ غيش ٓبُٔ  ٔٛسد اػتفبدٜ ٚ تٛرٝ لشاس ٔوي ٌيش٘وذ   

صيش صٔيٙي ووٝ   . يه ػيؼتٓ ػبختٕب٘ي وبُٔ  ...ُ إًيٙبٖ ٔي ثبؿٙذ ثؼيبس ٔمبْٚ ٚ لبث ،ثٕجٟب حٕالتي غيش اص ا٘فزبسٞبي ٕٓيك 

تّٟٛ٘وبي ٕٓيوك ثِٕٙوٛس ّٕٓيوبت ارشائوي ٚ      ...ٔتلُ ثٝ تّٟٛ٘بي استجبًي ثبؿذ ٔي تٛا٘ذ ٔمش دفبٓي ٘يشٚٔٙذي سا تـوىيُ دٞوذ  

دس » ي غوبسي پٙبٍٞبٟٞبٗ ٕٞچٙي .2فشٔب٘ذٞي ٚ ٕٞچٙيٗ ٍٟ٘ذاسي ٚ ا٘جبس وشدٖ آٔبدٞبي هشٚسي ٚ حيبتي ثؼيبس ٔٙبػت ٞؼتٙذ

ٔٛاهْ پذافٙذي ثب فشكت ٕٔٔٛأل ثب تُٛ٘ صدٖ دس دأٙٝ تپٝ ٞب،داخُ ثشيذٌيٟب،ػشاؿيت استفبٓبت ٚ يب حفبسي دس صٔيٟٙبي ٔشتفْ 

احذاث ٔي ؿٛ٘ذ. اص آ٘زب وٝ پٛؿؾ ثبال ػش پٙبٍٞبٜ غبسي دػت خٛسدٌي پيذا ٕ٘ي وٙذ چٙب٘چٝ ٔوذخُ آٖ ٘يوض پٛؿويذٜ ؿوٛد     

 .3« ٘ؼجت ثٝ ػبيش پٙبٍٞبٟٞب ثؼيبس وٓ اػت. احتٕبَ وـف آٖ

 پدافٌد غیس ػاهل  ٍ اّداف  اصَل  -3

                                                 
2
 ُ ، ٔحٕذ ايشإ٘ٙؾدس پذافٙذ غيش ٓبٔ ٘مؾ پٙبٍٞبٜ ٞب ٚ اػتحىبٔبت سصٔي 
 ٕٞبٖ 3
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ٞوب ٚ   سيوضي  وٝ دس ًشاحي ٚ ثش٘بٔٝ اػتالذاْ  7 تب 6اكَٛ ٚ يب ٔٛهٛٓبت پذافٙذ غيشٓبُٔ ؿبُٔ ، ِ٘بٔي  -دس اوخش ٔٙبثْ ّٕٓي 

.ثبيؼت ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌيشد الذأبت ارشايي ٔي
 4

  

 ي ٘يشٚٞوبي خوٛدي  ٞوب  أىوبٖ وـوف يوب ؿٙبػوبيي ٘يشٚٞوب، تزٟيوضات ٚ تبػيؼوبت ٚ فٔبِيوت         ووبٞؾ  ثٝ ِٔٙوٛس   5استتاز -1

6ختفاءا -2
 حفبُت دس ثشاثش ديذ دؿٕٗ  ثٝ ِٔٙٛس  

 عايزبد تبػيؼبت حيبتي ٚ حؼب ٔىبٖ ٔٙبػت رٟت اػتمشاس ٚ  ا٘تخبة  7هکاى یاتی -3

ــة -4  .ٝ ػووٕت اٞووذاف وووبرة ٚ وووٓ إٞيووت  ا٘حووشاف رٞووٗ دؿووٕٗ اص اٞووذاف حميمووي ٚ ٟٔووٓ ثوو    ثووٝ ِٔٙووٛس  8فسی

 .ؿوووٛد ٌفتوووٝ ٔوووي CCD اَٚ آٖاٍّ٘يؼوووي ثوووٝ ٔزٕٛٓوووٝ ػوووٝ سٚؽ اػوووتتبس، اختفوووبء ٚ فشيوووت ثشاػوووبع حوووشف  

9پَضص -5
 دس ثشاثش ديذ ٚ تيش دؿٕٗ  ٞبي خٛدي٘يشٚي ٚ تؼّيحبت،پٟٙبٖ ػبصي ٚ حفبُت تبػيؼبت تزٟيضات   ثٝ ِٔٙٛس 

11پساکٌدگی ٚ 10تفسقِ -6
ٞوبي خوٛدي ثوٝ ِٔٙوٛس تمّيوُ       يي ٘يشٚٞب، تزٟيوضات، تبػيؼوبت يوب فٔبِيوت    تٕشوض صدا ثٝ ِٔٙٛس  

 پزيشي آٟ٘ب آػيت

12ساشی ٍ استحکاهات هقاٍم -7
ٚ ٘يشٚٞوبي خوٛدي    ٞشٌٛ٘ٝ حفبُي وٝ ٔبْ٘ كذٔٝ سػيذٖ ثٝ ٘فشات تزٟيضات يب تبػيؼبت  

 ثبؿذ

 ،اص حّٕٝ دؿٕٗ٘يشٚٞبي خٛدي  آٌبٜ وشدٖ  ثٝ ِٔٙٛس    13ّطداز سسیغ -8

 ٗ پذافٙذ غيش ٓبُٔ ، اٞذافي سا د٘جبَ ٔي وٙذ وٝ دس ريُ ثٝ ثشخي اص آٟ٘ب اؿبسٜ ٔي ؿٛد:ٕٞچٙي

 ٌيشي دؿٕٗ ٚ تٛا٘بيي  ؿٙبػبيي، ٞذف يبثي ٚ دلت ٞذف  وبٞؾ لبثّيت -1

 ٞبي حيبتي ٚ خذٔبت سػب٘ي   ثمب، اػتٕشاس ّٕٓيبت ٚ فٔبِيت  ثبال ثشدٖ لبثّيت -2

 ٚ كذٔبت  تمّيُ آػيت پزيشي ٚ وبٞؾ خؼبست  -3

 ػّت آصادي ٚ اثتىبس ُٕٓ اص دؿٕٗ.  -4

 ٞبي تؼّيحبتي ٚ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي.   كشفٝ رٛئي دس ٞضيٙٝ -5

                                                 
 ٘ـشيٝ پذافٙذ غيشٓبُٔ، ؿٕبسٜ يه 4

5
 Camouflage 

6
 Concealment 

7
 Site selection 

8
 Deception 

9
 Cover 

10
 Dispersion 

11
 Separation 

12
 Hardening 

13
 Early Warning 
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 فشيت ٚ تحٕيُ ٞضيٙٝ ثيـتش ثٝ دؿٕٗ ٚ تمٛيت ثبصداس٘ذٌي.   -6

 افضايؾ آػتب٘ٝ ٔمبٚٔت ٔشدْ ٚ ٘يشٚي خٛدي دس ثشاثش تٟبرٕبت دؿٕٗ.   -7

 ٞبي ّٔي وـٛس.  ػشٔبيٝحفَ سٚحيٝ ٚ ا٘ؼزبْ ٚحذت ّٔي ٚ حفَ -8

 حفَ تٕبٔيت اسهي، أٙيت ّٔي ٚ اػتمالَ وـٛس.  -9

 ًگاّی تِ ضکل ٍ ساختاز اٍیی -4

ثٟشٜ فبيذٜ، پشٞيض اص ٞش ٌٛ٘ٝ ثيٟٛدٌي ٚ  آريٗ ثي ٕٔٔبسي وٛيشي ايشاٖ ئٙي  اكَٛدس يه ٍ٘بٜ وّي ثٝ ايٗ ٔزٕٛٓٝ ثٝ ثشخي  

پشٞيض اص ووبسثشد ا٘وذاصٜ   ٚ ٕٞچٙيٗ ىشٜ ٚ وبِجذ ثٙب اص ِحبٍ دسػتي ، اػتٛاسي پي تٙبػت ثشاي ايزبد آٖ ،ٌيشي اص أىب٘بت ٔحّي 

ت دس ايٗ ٔزٕٛٓٝ ثٝ چـٓ ٔوي خوٛسد. ايوٗ    ٞضيٙٝ ٔي ؿذٜ اػ ٔلبِح ٚ ثبال ثشدٖا٘شطي ،ٞبي ثيؾ اص ٘يبص وٝ ثبٓج ٞذس سفتٗ 

ي چبٟٞوبٚ وب٘بِٟوب   ، ٞوب ساٞشٚ ٞوب،  اًوبق  ثوٝ كوٛست ٔزٕٛٓوٝ اي اص    صيش ثبفت ؿٟش ٘ٛؽ آثبد دس ثلٛست دػت وٗ ٔزٕٛٓٝ وٝ 

روٙغ  ػوختي   ثب تٛروٝ ثوٝ    ؿيء تيض ديذٜ ٔي ؿٛد ِٚجٝ ثشخٛسد آحبس ًجمٝ ايزبد ؿذٜ اػت ثش ديٛاسٜ ٞبي آٖ  3دس  ٔتٔذدي 

ثبيذ اص رٙؼوي   ،ؿذٜ وٝ ٚػبيّي وٝ ثشاي حفبسي اػتفبدٜ ٔي  ا٘ذ ٌٔشح وشدٜفشهيٝ سا  ؿٙبػبٖ ايٗ ثبػتبٖ ٌٔٙمٝ ،ايٗ صٔيٗ 

 إِبع ثشخٛسداس ثٛدٜ ثبؿذ. ؿجيٝ

ٔتشي اص ػٌح صٔيٗ ػبختٝ ؿذٜ اػت ٚ استفبّ ٞش ًجموٝ حوذٚداً    18ٔتشي ٚ ًجمٝ ػْٛ دس ٕٓك  4ًجمٝ اَٚ ايٗ احش دس ٕٓك 

ػب٘تي ٔتش اػت. ٚػٔت ايٗ ٔزٕٛٓٝ ٞٙٛص ثٝ دسػتي ٔـخق ٘يؼت ٚ ثبػتبٖ ؿٙبػبٖ احتٕبَ ٔي دٞٙذ وٝ ايٗ ؿٟش توب   180

   ٚػٔت داؿتٝ ثبؿذ.ٞضاس ٔتش ٔشثْ  15

اثٔبد ٔختّف ثشاي اػىبٖ ٔٛلت حفبسي وشدٜ ا٘ذ.دس ثذ٘ٝ اًبلٟب تٔذادي تبلچٝ ٔـوبٞذٜ ٔوي    بث ٚ  ػب٘تي ٔتش180ثب استفبّاًبلٟب 

ؿٛد.. اًبلٟب ثٝ ؿىُ تٛ دس تٛ ٚ ثب ساٞشٚٞبي صاٚيٝ داس وٝ ديذ ٔؼتميٓ سا ثب فوبي ثٔذي اص ثيٗ ٔي ثشد،ػوبختٝ ؿوذٜ اػوت. دس    

ٔتش دس تٕبْ ثذ٘ٝ اًبلٟب حفشٜ ٞبيي ثشاي لشاس دادٖ چشاغٟوبي پيوٝ ػوٛص رٟوت توبٔيٗ      1ٔتشي صيش ػمف ٚ ثٝ فبكّٝ  ػب٘تي20

وبسؿٙبػوبٖ  ػوبَ حىبيوت اص ايوٗ ٔوبرشا داسد.    700ٝ ٌشديذٜ اػت.چٙذيٗ پيٝ ػٛص ثٝ دػت آٔذٜ ثب لذٔت يسٚؿٙبيي فوبٞب تٔج

 اػت.ٔٙحلش ثٝ فشد  ٕٔٔبسي ثب ايٗ ؿىُ ػبختبسي دس رٟبّٖ٘ٛ ايٗ ٔٔتمذ٘ذ 
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 استاستفادُ ضدُ« اٍیی» زٍش ّایی کِ دز    

تٟٙب ّٕٓيبت خبوجشداسي ٚ سفوْ خٌوشات    ،بٚؽفلُ وػٝ ٘ىتٝ اي وٝ ثبيذ ٔتزوش ؿذ ايٗ اػت وٝ تب صٔبٖ ٍ٘بسؽ ايٗ ٔمبِٝ ثب 

ايوٗ صٔوبٖ دس دػوت داسيوٓ ثوٝ      دس اٚيي ا٘زبْ ؿذٜ اػت ٚ ٔب تٟٙب ثب تٛرٝ ثٝ ؿٛاٞذي وٝ توب  احتٕبِي دسلبِت ٔشٔت اهٌشاسي 

ثشسػي ايٗ احش اص ِحبٍ اكَٛ پذافٙذ غيش ٓبُٔ پشداختٝ ايٓ؛ چٝ ثؼوب دس ووبٚٚؽ ٞوبي ثٔوذي ؿوٛاٞذي ثوٝ دػوت ثيبيوذ  ووٝ          

افوشاد داخوُ    خلٛكيبت ثيـتشي اص ثخؾ ٞبي ٔختّف ايٗ احش ثش ٔب سٚؿٗ ٌشدد . ثب ؿٛاٞذ ثٝ دػت آٔذٜ ٔي تٛاٖ دسيبفت وٝ

ٔتوشي صيوش صٔويٗ     18ٚ دس أبٖ ٔب٘ذٖ اص دػت دؿٕٗ تٕٟيذات صيبدي سا ثٝ وبس ثؼتٝ ا٘ذ تب حتي دس ٕٓكاٚيي ثشاي اػتشاحت 

 ثٝ ثشخي اص ايٗ ٚيظٌي ٞبي دس ريُ اؿبسٜ ٔي سٚد: ٔٛسد حّٕٝ دؿٕٙبٖ لشاس ٍ٘يش٘ذ ٘يض

  استتاز ٍ اختفاء -الف

تزٟيشات سا اص ديذ دؿوٕٗ ٔخفوي ٔوي ٕ٘بيٙوذ ووٝ اِجتوٝ       ، ٘يشٚ ٞب ٚ ثب اػتفبدٜ اص ٚػبئُ ًجئي يب ٔلٙٛٓيدس دفبّ غيش ٓبُٔ 

 شخيدس ثٕ٘بيذ. ايٗ اكُ دس اٚيي ثؼيبس ٔجتىشا٘ٝ ثٝ چـٓ ٔي خٛسد.اي ايفب ٔيخالليت  ، اثتىبس ٚ ٞٙش دس ايٗ صٔيٙٝ ٘مؾ اسص٘ذٜ

ٚ دٞب٘وٝ چوبٜ سا ثوب     ٘ذ ا حفش ٕ٘ٛدٜ ؿٟش صيش صٔيٙي لؼٕت ٌٔجخ خب٘ٝ آٖ چبٞي ثشاي ٚسٚد ثٝ  ؿٟش ٘ٛؽ آثبد دسٔٙبصَ لذيٕي 

 ا٘تٟبي تٙٛس وٝ دس دٞب٘ٝ چبٜ لشاس ٌشفتٝ سا ثب تبثٝ ٌّي ٔؼذٚد ٚ سٚي تبثٝ سا خبوؼتش سيختٝ ا٘ذ. تٙٛس ثٝ ًشص ٔبٞشا٘ٝ اي پٛؿب٘ذٜ

ووٝ ٞويچ   ثٝ ؿىّي ٕ٘بيٙذ دس ٔٛالْ اهٌشاسي افشاد اص داخُ تٙٛس ٚاسد ؿٟش صيش صٔيٙي ؿذٜ ٚ دٚثبسٜ ا٘تٟبي تٙٛس سا ٔؼذٚد ا٘ذ  تب

 احشي اص ٚسٚدي ثٝ اٚيي ٞب ّْٔٔٛ ٕ٘ي ؿٛد.

   هکاى یاتیب: 

اص ايزوبد تبػيؼوبت حيوبتي ٚ حؼوبع دس     اػت. ثوشاي ٔخوبَ   پذافٙذ غيش ٓبُٔ، ا٘تخبة ٔىبٖ ٔٙبػت  دسيىي اص الذأبت اػبػي 

توٛاٖ اص ديوذ دؿوٕٗ     يٞبيي سا ٕ٘و  صيشا تبػيؼبت احذاث ؿذٜ دس چٙيٗ ٔحُ ٔي ؿٛدٞبي ٔؼٌح يب ٘ؼجتب ٕٞٛاس ارتٙبة  دؿت

 .  ٔخفي ٍ٘بٞذاؿت

ٔٛليت ؿٟش اٚيي اص ِحبٍ ٔىب٘ي ثؼيبس ٔجتىشا٘ٝ ٚ ٞٛؿٕٙذا٘ٝ ثٝ ِ٘ش ٔي سػذ. ؿبيذ آٖ صٔبٖ وٕتش ثٝ رٞٗ ٟٔبرٕيٙي وٝ لذْ 

ٗ  دس ايٗ ؿٟش ٔي ٟ٘بد٘ذ خٌٛس ٔي وشد وٝ ؿٟشي ص٘ذٜ دس صيش پبيـبٖ ٔٛرٛد ثبؿذ.  ربِت اػت وٝ   ساٟٞبي ٚسٚد ثٝ داخوُ ايو

ٔزٕٛٓٝ اص ًشق ٔختّف ٚ ثٝ ؿىُ ٔخفي دس ٔٙبصَ يب داخُ لّٔٝ خـتي دس ٔزبٚس ؿوٟش ٚ يوب ٔحّٟوبي پوش رٕٔيوت ٚ داخوُ       

وب٘بِٟبي وٝ اص صيش خب٘ٝ ٞب ٚ ثشاي ٌزسآة لٙٛات ايزبد ؿذٜ،چبٟٞبي داخُ ٔؼبرذ ٚ ثبغٟوب ٚ ثبصاسٞوبٚ ٞوش روبيي ووٝ دس صٔوبٖ       

اػت . ٚ ٔشدْ پغ اص آٌبٞي اص ٞزْٛ دؿٕٗ سا فشاٞٓ ٔي ٕ٘ٛدٜ ،ايزبد ؿذٜ  حّٕٝ دؿٕٗ أىبٖ دػتشػي ػشيْ ٚ فشاس ػبوٙيٗ

 وٛدوبٖ ٚ پيشاٖ ٚ اؿيبئ اسصؿٕٙذ خٛد سا ثٝ اٚيي ٔٙتمُ ٕ٘ٛد ٚ اص دػتشع دؿٕٗ دٚس ٔي وشدٜ ا٘ذ    ص٘بٖ ،
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       اػالم خثسج: 

ايوٗ ٞـوذاس    اػت.دؿٕٗ، ٘ضديه  ايٙىٝ حّٕٝ آٌبٞي ٚ ٞـذاس ثٝ ٘يشٚٞبي خٛدي ٔجٙي ثش دس دفبّ غيش ٓبُٔ،آالْ خجش ئٙي  

 ٞوبي  ساٞشٚ دس اٚيوي ٌوشدد.   تش آوالْ   چٙذ دليمٝ، چٙذ ػبٓت، چٙذ سٚص ٚ يب صٔبٖ ًٛال٘ئٕىٗ اػت وٝ ثشاي آٔبدٜ ؿذٖ اػت 

ذٜ ؿ تٔجيٝدس لؼٕت پيچ ساٞشٚ،ػىٛيي  ٚ دس ٚػي ساٞشٚ اكّي دسػتدس خٛد سا داسد  ٘فش  10أىبٖ ربي دادٖ حذالُ ٚسٚدي 

دس صٔب٘ي ووٝ  ثٛدٜ ٚ .وبس ٍٟ٘جبٖ وٙتشَ خشٚد ٚ ٚسٚد افشاد ٚ آالْ خٌش ٚ ؿٙبػبيي دؿٕٗ ثٛدٜ اػت وٝ ٔحُ ٘ـؼتٗ ٍٟ٘جبٖ 

ٍٟ٘جبٖ دس ايٗ لؼٕت لشاس ٔي ٌيشد ديٍش افشاد داخُ ٔزٕٛٓٝ ثب خبًشي آػٛدٜ ثٝ اػتشاحت ٔي پشداص٘ذ تب ايٙىٝ آالْ خٌوشي  

 اص ػٛي ٍٟ٘جبٖ دادٜ ؿٛد.

 لگیسید: غاف

دس ا٘تٟبي ايٗ ٔزٕٛٓوٝ   ٌيش وشدٖ دؿٕٗ اػت ايٗ ٞذف دس اٚيي ثب تٔجيٝ چبٞىي ٔخفي غبفُ يىي اص اٞذاف پذافٙذ غيش ٓبُٔ ،

دَ دؿٕٙبٖ تّٝ ٞبي  دس ثشاي ٌُٔٔ ٍ٘ٝ داؿتٗ دؿٕٗ ٚ ايزبد تشع ٚ ٚحـت ثشاي فشاس ثٝ ًجمبت ثٔذي ا٘ذيـيذٜ ؿذٜ اػت.

ٔي وشد٘ذ اص رّٕٝ ايٙىٝ دس ٚػي اًبلٟب چبٟٞبي ثؼيبس ٕٓيموي ٚروٛد داسد ووٝ ثوب تختوٝ       فيضيىي صيبدي ثش ػش ساٞـبٖ ايزبد

وبٔال اص ِ٘ش ٔخفي ٔوي  آٖ سا تختٝ ػًٙ سٚي ثب سيختٗ خبن ٚ دس آٖ سا پٛؿب٘ذٜ وٝ دس ٚػي آٖ دػتىٟبيي لشاس داسد   ػٍٙي

ٚي تختٝ ػًٙ ،ػًٙ دٚساٖ ؿذٜ ٚ دؿوٕٗ سا ثوٝ   ٚ ثٝ ِحبٍ تبسيه ثٛدٖ فوبٚ ٓذْ ديذ وبفي ثب لشاس ٌشلتٗ دؿٕٗ س  ٕ٘ٛدا٘ذ

 .اػت لٔش چبٜ ٔي فشػتبدٜ

 ٍ تاال تسدى قاتلیت تقاافصایص آستاًِ هقاٍهت ّـ :  

ٞيچ ٌٛ٘ٝ ٔـىُ تٙفؼي احؼبع ٕ٘ي ؿٛد ٚ ايٗ يىي اص ؿٍفتي ٞوبي ايوٗ    ٕٓك ؿٟش دس دَ صٔيٗ ثب تٛرٝ ثٝ ربِت اػت وٝ 

ٞٛاي داخُ اص ًشيك چبٞبيي وٝ ثٝ كٛست غيش ٔؼتميٓ ثٝ ػٌح صٔيٗ ٔشتجي ثٛدٜ وٝ ايٗ أش ثٝ ايٗ دِيُ اػت  .اػتٔزٕٛٓٝ 

ي داخُ فوبٞب وـف ؿذٜ وٝ ٞٓ اص داخُ ٞٓ اص ثيشٖٚ ِٔبة دادٜ ؿذٜ ٚ ثٝ كٛست ٌّٟبي ثوش  اخٕشٜ ٕٞچٙيٗ  تبٔيٗ ٔي ؿٛد.

شفي ٚ ؿشة ػبوٙيٗ داخُ ؿوٟش صيوش   ثشاي ٍٟ٘ذاسي سٚغٗ چشإ ٚ يب آرٚلٝ وبسثشد داؿتٝ اػت.آة ٔل ٚ اػت رؼتٝ ٚ ٔٙمٛؽ 

. ٘ىتوٝ  ٘وذ ٜ اتٛػي ساٟٞبي ٔخفي وٝ ثٝ پبيبثٟبي ٔشتجي ثٝ سؿتٝ لٙبت ٞب ثٛدٜ ٚ اص صيش صٔيٗ ٔي ٌزسد تبٔيٗ ٔي وشدسا صٔيٙي 

 .  ثٛد٘ذ  ٞبي ثٟذاؿتي ٘يض احذاث وشدٜ صيشصٔيٙي ػشٚيغربِت ديٍش ايٙىٝ دس ايٗ ؿٟش 



  هؼوازایساى سساسسی اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّوایص تیي الوللی هؼوازی،ػوساى ٍ ضْسساشی دز ّصازُ سَم

 44هاُ  تیس -تْساى 

 17 

توبالس ؿوٟش توبسيخي ٘يبػوش ساٜ     توب   تب حلوبس ثيوشٖٚ ؿوٟش ٚ حتوي    ثّىٝ ش ٌؼتشدٜ ؿذٜ ٘ٝ تٟٙب دس ػٌح صيشيٗ ؿٟايٗ ٔزٕٛٓٝ 

شٖٚ ؿٟش٘ٛؽ آثبد اص صيش صٔيٗ ٔـبٞذٜ ؿذٜ وٝ ثٝ چبٟٞبي داخُ لالّ اًشاف ؿٟش ٔشتجي ٔي يداسد.ساٟٞبي ٔختّف ديٍشي ثٝ ث

  .ثبؿذ

 

  یطتس تِ دضوي ٍ تقَیت تاشدازًدگیفسیة ٍ تحویل ّصیٌِ ت

ثوٝ اًالٓوبت ٚ ٔحبػوجٝ ٚ    دػوتيبثي  دؿوٕٗ دس  ؿوذٖ   اي وٝ ٔٛرت ٌٕشاٞي ٌشا٘ٝ حيّٝ ٞبي ًشاحغيش ٓبُٔ ثٝ فشيت دس دفبّ 

سا دس تـخيق ٞذف ٚ ٞوذف ٌيوشي ثوب ؿوه ٚ تشديوذ ٔٛاروٝ        ٚ اٚ ٔي ٌشدد ثشآٚسد كحيح اص تٛاٖ وٕي ٚ ويفي ًشف ٔمبثُ 

ساٜ استجوبًي ًجموبت، چوبٜ    ٌشفتٝ اػت دس ايٗ ٔزٕٛٓوٝ  ايٗ اكُ ٘يض ثؼيبس ربِت ٔٛسد تٛرٝ « اٚيي»اًالق ٔي ؿٛد دس .ٕ٘بيذ

دس ووٝ  ٞبي ٕٓيمي اػت وٝ وبس  تٟٛيٝ ٞٛا سا ٞٓ ا٘زبْ ٔي دٞذ أب ثٔوي چبٜ ٞبي استجبًي ا٘حشافي اػت ٚ ساٜ ثٝ ربيي ٘ذاسد. 

ٚ ٟ٘بيتوب  ٚ دؿوٕٗ سا ػوشٌشداٖ   ٘جوٛدٜ  ثٝ آٖ ٔؼيش اكّي ثٝ ِحبٍ ٕٞـىُ ثٛدٖ ساٞشٚ ٞب لبثوُ تـوخيق   دؿٕٗ ٚسٚد كٛست 

 ٜ اػتٔي وشدآػيت پزيش 

 سلة آشادی ٍ اتتکاز ػول اش دضوي

توب  3دس ثذ٘ٝ ديٛاس اًبلٟب ٚ دس ثٔوي اص آٟ٘ب چبٞىٟبيي ٔـبٞذٜ ٔي ؿٛد وٝ ثٝ ػختي ٔي تٛاٖ ٚاسد آٖ ؿذ . استفبّ ايٗ چبٞىٟب 

ٚ يه تحتٝ ػًٙ ثٝ ا٘ذاصٜ دسيچوٝ   ٔتش ٔي ثبؿذ وٝ ساٜ استجبًي ثٝ ًجمبت ثٔذي اػت.دس دٞب٘ٝ ٞش چبٞه تٔذادي لّٜٛ ػ5ًٙ

چبٞه لبثُ سٚيت اػت وٝ دس ٔٛالْ احؼبع خٌش يب ٚسٚد ٞٛاي آِٛدٜ يب دٚد ثٝ ًجمبت ثب تختٝ ػًٙ دسيچوٝ سا ٔؼوذٚد ٚ يوب    

اٌش دؿٕٗ للذ ٚسٚد ثٝ فووبٞب سا داؿوتٝ ثوب ػوٍٟٙب ووٝ حىوٓ ٚػوبيُ ٚ اثوشاص دفوبٓي سا ٔوي ووشدٜ ثوش ػوش ٟٔوبرٕيٗ ٔوي                

ٚدي ثٝ ًجمبت ثٔذي ًٛسي حفبسي ؿذٜ وٝ ٞش وغ للذ ٚسٚد ثٝ فوبٞب سا داسد ٘بٌضيش ثبيذ اص پبييٗ ثوٝ ثوبال   وٛثيذ٘ذ.ساٟٞبي ٚس

حشوت وٙذ وٝ لذست دفبٓي افشاد ٟٔبرٓ سا ثٝ كفش ٔوي سػوب٘ذٚايٗ ػوبختبس دفوبٓي ثوٝ ٌٛ٘وٝ اي اػوت ووٝ تؼوّي ووبفي سا           

 .فشاٞٓ ٔي وٙذ  ٔمبثّٝ ثب دؿٕٗ  ثشاي
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 ًتیجِ گیسی

َ  ثٝ التلبدي، ٚ أٙيتي ارتٕبٓي، ٔؼبئُ ثٝ تٛرٝ ثش ٓالٜٚ ثبيذ ٙذ غيش ٓبُٔ دس ًشاحي اثٙيٝپذاف     ٝ  دػوتيبثي  د٘جوب  ٞوذف  ثو

 ثب ثشخٛسد ثشاي ّٔي تحُٕ آػتب٘ٝ ٚ تٛإ٘ٙذي استمبي ٘يض ٚ احتٕبِي ٞبي تٔشم ٚ تٟذيذات ثب ٔمبثّٝ دس وـٛس ُشفيت افضايؾ

ٝ  ؿٛد ٔي ٌشفتٝ ٘تيزٝ ؿذٜ حٌٔش ٔجبحج اص .ثبؿذ اهٌشاسي ٞبي ٔٛلٔيت ٖ  ٔوي  وو  ٕٔٔوبسي  ٔٙبػوت  توذاثيش  اتخوبر  ثوب  توٛا

 ثٝ ٚ ؿٟشٞب فوبيي ٚ وبِجذي خلٛكيبت ثب ٌٔٙجك غيشٓبُٔ پذافٙذ ٌب٘ٝ 16 اكَٛ ٌشفتٗ ِ٘ش دس ثب دفبٓي سٚيىشد ثب ػبختٕبٖ

ٝ  صدٖ ٌِٕٝ ثذٖٚ ٚ دِٙـيٗ ٚ صيجب فوبٞبي ايزبد هٕٗ ؿٟشي ٔؼىٛ٘ي ٔٙبًك دس خلٛف ٗ  ٚ فووبٞب  شدٞوب ّٕٓى ثو  ٕٞچٙوي

ْ  دسرًٙ يب حٛادث ًجئوي   اص ٘بؿي كذٔبت ٌؼتشدٌي ٚ ؿذت اص تٛاٖ ٔي صيبد ٞبي ٞضيٙٝ كشف ثذٖٚ ٖ  ثوشٚص  ٍٞٙوب  ثحوشا

 پوزيش  ٖأىوب  ٞوب  ػبصٔبٖ افضايي ٞٓ ٚ ٕٞىبسي ثب أش ايٗ وٝ اػت ريشثي ٞبي ػبصٔبٖ ساػخ ّٔي ٓضْ وبس ايٗ ٔؼتّضْ .وبػت

ٚسدٞبي ثٛٔي ٚ تبسيخي دس ايٗ صٔيٙٝ ٔي تٛا٘ذ ساٍٞـبي ٕٔٔبساٖ ٚ ؿٟشػبصاٖ دس صٔيٙوٝ ثٟيٙوٝ   ٕٞچٙيٗ آؿٙبيي ثب دػتب.اػت

 تشيٗ ٚ ػبصٌبستشيٗ ساٞىبس ٌٔٙجك ثب ؿشايي الّيٕي ٚ ٌٔٙمٝ اي ػشصٔيٗ ٔب ثبؿذ.
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