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 چکیدُ
دسیبیی دس خّیح ػذٖ دس سٝ ٔشحّهٝ ا٘دهبْ ضهذٜ     یٔمبثّٝ ثب دصد ییدس ساستب یٚضؼ شا٘ٝیطٍیپ شیتذاث یثٙذ تیٚ اِٚٛ ییثب ٞذف ضٙبسب كیتحم ٗیا

ضهذٜ ٚ دس   حیٚ تطهش  یثشسسه  یإُِّ ٚ دیذٌبٜ ػشف ٗیاص دیذٌبٜ ػٟذ٘بٔٝ حمٛق دسیبٞب ٚ اص ٔٙظش حمٛق ث ییبیدس یاست. دس ٔشحّٝ اَٚ ٔفْٟٛ دصد

دسیبیی دس خّیح  یٔمبثّٝ ثب دصد ییدس ساستب یٚضؼ شا٘ٝیطٍیپ شیتذاث كیثب خجشٌبٖ تحم یعٛفبٖ ٔغض ُیٚ تطى كیتحم ٙٝیطیپ یدْٚ ثب ثشسس ٔشحّٝ

دس ٔجهبسصٜ ٚ وهبٞص    شیتهذاث  ٗیا شیتبث ضاٖیٔ یضذٜ دس ٔشحّٝ دْٚ ثشاسبس ضبخع ٞب ییضٙبسب شیضذا٘ذ. سپس دس ٔشحّٝ سْٛ تذاث ییػذٖ ضٙبسب

ٚ  سیتبپسه  بسٜیه چٙهذ ٔؼ  یشیٌ ٓیثب استفبدٜ اص سٚش تػٕ شیتذاث ٗیا یاخشائ یثشا بصیٚ صٔبٖ ٔٛسد ٘ ٙٝیٞض ،یاخشا تیلبثّ ٗیٚ ٕٞچٙ ییبیدس یددص

 ضذ٘ذ. یثٙذ تیاِٚٛ یسّسّٝ ٔشاتج ُیتحّ ٙذیفشا

 

 ٚضؼی، تبپسیس، اِٚٛیت ثٙذی.دصدی دسیبیی، سٛٔبِی، خّیح ػذٖ، تذاثیش پیطٍشا٘ٝ کلوات کلیدی: 

 

 همدهِ
ٕی حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی اص ثخص ٞبی صیش ثٙبیی التػبدی است وٝ ػالٜٚ ثش تبثیشات ضذیذ ثش فشایٙذ تٛسؼٝ التػبدی وطٛس خٛد ٘یض دچبس تحٛالت و

ٝ فؼبِیتٟبی التػبدی ٘مص چطٓ وٝ ثٝ ضىّی ٌستشدٜ دس ٕٞٝ صٔیٙٝ ٞبی تِٛیذ وبال ٚ خذٔبت خشیبٖ داضتٝ ٚ دس ٔدٕٛػ ،ٚ ویفی ثسیبس است

اخیش ٞبیسبَدسیبیی دسدصدیفضایٙذٜسضذ ٌیشی ثش ػٟذٜ داسد ٚ تبثیشات دصدی دسیبیی ثش غٙؼت حُٕ ٚ٘مُ دسیبیی لبثُ چطٓ پٛضی ٘یست.

ّٕٝ ثیٕٝ ٌطتٝ ٔٙدش ثٝ فّح ضذٖ تدبست خٟب٘ی، حُٕ ٚ ٘مُ ٚ أٛس ٔشتجظ ثب تدبست خٟب٘ی اص خسٛٔبِی ٚخّیح ػذٖ،سٛاحُثخػٛظ دس

ثغٛسیىٝ الذأبت اخیش دصداٖ دسیبیی سٛٔبِی دس ٘ضدیىی سٛاحُ ایٗ وطٛس ٚ خّیح  استداضتٝد٘جبَثٝساٚ ٚاوٙص ٞبی خٟب٘ی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ]1[است

ذٜ ػذٖ، ثبػث ضذٜ است تب وطٛسٞبی د٘یب ثیص اص پیص ثٝ إٞیت ٔجبسصٜ ثب ایٗ پذیذٜ پی ثجش٘ذ تب خبیی وٝ ٔی تٛاٖ ٌفت ٔجبسصٜ خٟب٘ی ثب پذی

دصدی دسیبیی یه خغش لذیٕی ٚ اثجبت ضذٜ ای است  .]2[یٙٝ ثٝ د٘جبَ داضتٝ است ٔیّیبسد دالس دس سبَ ثشای وطٛسٞبی خٟبٖ ٞض12دصداٖ دسیبیی 

. ایٗ پذیذٜ دس عَٛ تبسیخ فشاص ٚ ٘طیت ٞبی ثسیبسی داضتٝ، یه سٚص خغشی خذی ٚ ]3[وٝ وطتی ٞب، ٔشدْ ٚ ٔحِٕٛٝ سا تٟذیذ ٔی وٙذ

ً ػبٔٝ چٙبٖ پیٛستٝ وٝ ٍٕٞبٖ ثش ایٗ ثبٚس٘ذ وٝ تٟٙب صٔب٘ی ٚ خبیی وٝ تٟذیذوٙٙذٜ ثٛدٜ، سٚص دیٍش آساْ ٚ فشٚوص وشدٜ ٚ ثٝ اػٕبق تبسیخ ٚ فشٞٙ

. دصدی دسیبیی ]5[أشٚصٜ دصدی دسیبیی خغشات ثسیبسی ثشای التػبد ٚ حتی ٔحیظ صیست ایدبد ٔی وٙذ ]4[ضشایظ ایدبة وٙذ، سٚی ٔی دٞذ 

٘ذٌی، ثشای ٕٞٝ تشس آٚس است ٚ لشثب٘یبٖ آٖ ٔی دا٘ٙذ وٝ تٟٙب ٚ ٔذسٖ، پش اص خطٛ٘ت ٚ خٛ٘شیضی ٚ ثیشحٕی است ٚ ّٕٔٛ اص خغشات تٟذیذوٙٙذٜ ص

ثی دفبع ٞستٙذ. دسیب٘ٛسداٖ داسای ایٗ حك ا٘سب٘ی ٞستٙذ وٝ ثب وطتی ٞبی ایٕٗ ٚ ثی خغش سٚی آة ٞبی ایٕٗ سفش وٙٙذ ٚ ٞیچ وس دس سبحُ 

]6[ٔی وٙذ سا وبٔالً دسن وٙذ ٕ٘ی تٛا٘ذ ایٗ تدشثٝ تّخ ٚ ضٛن سٚحی ٚ خسٕی وٝ ایٗ ٘ٛع حٕالت ثٝ آٖ ٞب ٚاسد 


 اّداف تحمیك

ثب٘ٛیٝ ٔسئّٝ اغّی ایٗ تحمیك ضٙبسبیی ٚ اِٚٛیت ثٙذی تذاثیش پیطٍیشا٘ٝ ٚضؼی دس ساستبیی ٔمبثّٝ ثب دصدی دسیبیی دس خّیح ػذٖ ٔی ثبضذ. اٞذاف 

 دس ٞش یه اص ٔشاحُ تحمیك ثٝ ضشح ریُ ٔی ثبضٙذ:

  دیذٌبٜ ػٟذ٘بٔٝ حمٛق دسیبٞباص ثشسی ٚ تطشیح ٔفْٟٛ دصدی دسیبییُِّٕٚاص ٔٙظش حمٛق ثیٗ ا ٚ)َٚدیذٌبٜ ػشفی )ٔشحّٝ ا 

  تذاثیش پیطٍیشا٘ٝ ٚضؼی دس ساستبیی ٔمبثّٝ ثب دصدی دسیبیی دس خّیح ػذٖ ثب ثشسی پیطیٙٝ تحمیك ٚ تطىیُ عٛفبٖ ٔغضی ثب خجشٌبٖ ضٙبسبیی

 تحمیك)ٔشحّٝ دْٚ(

 ساستبیی ٔمبثّٝ ثب دصدی دسیبیی ثشاسبس ضبخع ٞبی ٔیضاٖ تهبثیش ایهٗ تهذاثیش دس ٔجهبسصٜ ٚ وهبٞص       اِٚٛیت ثٙذی تذاثیش پیطٍیشا٘ٝ ٚضؼی دس

یس دصدی دسیبیی ٚ ٕٞچٙیٗ لبثّیت اخشای، ٞضیٙٝ ٚ صٔبٖ ٔٛسد ٘یبص ثشای اخشائی ایٗ تذاثیش ثب استفبدٜ اص سٚش تػٕیٓ ٌیشی چٙذ ٔؼیبسٜ تبپس

ٚ فشایٙذ تحّیُ سّسّٝ ٔشاتجی )ٔشحّٝ سْٛ(
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  هَاد ٍ رٍش ّا

ثبضذ، دس  ٞبی وبسثشدی ثبضذ. ثٙبثشایٗ چٖٛ ٞذف تحمیك وبسثشدی ٕ٘ٛدٖ یه صٔیٙٝ خبظ ػّٕی ٔی ایٗ تحمیك اص ٘ظش اٞذاف تحمیمی خضء تحمیك

ٔمبثّٝ ثب دصدی آیذ. ٞذف اص ایٗ پژٚٞص ضٙبسبیی ٚ اِٚٛیت ثٙذی تذاثیش پیطٍیشا٘ٝ ٚضؼی دس ساستبیی  ٞبی وبسثشدی ثٝ ضٕبس ٔی ثٙذی تحمیك دستٝ

دسیبیی دس خّیح ػذٖ ٔی ثبضذ. ثٙبثشایٗ پژٚٞص اص ٘ٛع پیٕبیطی است. ٔبٞیت ٔغبِؼبتی ایٗ پژٚٞص تٛغیفی ٚ استٙجبعی است، صیشا ٞذف ٞش 

ٖٛ دس ٞبیی اص پذیذٜ ای ٔٛسد ٘ظش پژٚٞطٍش ٚ ٞذف ٔغبِؼبت استٙجبعی تؼٕیٓ ٘تبیح است. ٕٞچٙیٗ چ ٔغبِؼٝ تٛغیفی ػجبستست اص تطشیح خٙجٝ

 ایٗ پژٚٞص سؼی ضذٜ سٚاثظ ثیٗ ٔتغیشٞبی ٚاثستٝ ٚ ٔستمُ تحّیُ ضٛد ٔبٞیت تحّیّی داسد، ٘ٛع ایٗ تحمیك ٔیذا٘ی است.

دس ایٗ تحمیك خبٔؼٝ آٔبسی ضبُٔ وّیٝ وبسضٙبسبٖ حمٛلی سبصٔبٖ ثٙبدس ٚ دسیب٘ٛسدی ٚ ضشوت ّٔهی ٘فهتىص ٚ وطهتی سا٘هی خٕٟهٛسی اسهالٔی       

سبصٔبٖ ٞب ٔی ثبضٙذ. ثٝ ػّت ػذْ اعالع دلیك اص تؼذاد خبٔؼٝ آٔبسی ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبسی اص عشیك تٛصیغ پشسطهٙبٔٝ اِٚیهٝ ثهیٗ    فشٔب٘ذٞبٖ ضٙبٚسٞبی ایٗ 

٘فهش ثهش اٚسد ضهذٜ     100/. دسغذ تؼذاد ٕ٘ٛ٘هٝ  95٘فش اص وبسضٙبسبٖ سبصٔبٖ ثٙبدس ٚ دسیب٘ٛسدی اص عشیك ثش اٚسد ٚاسیب٘س اِٚیٝ دس سغح اعٕیٙبٖ  20

٘فشی ٔی ثبضذ. 100ػجبست خجشٌبٖ تحمیك ثىبسثشدٜ ضذٜ است، ٔٙظٛس ٕ٘ٛ٘ٝ أبسی  است. دس ایٗ ٞشخب


 ًتایج 

ٍ هفاّین تعاریف ،هرحلِ اٍل

 ثٝ عٛس وّی دصدی دسیبیی سا ٔی تٛاٖ اص سٝ صاٚیٝ تؼشیف ٕ٘ٛد:

1ٞشٌٛ٘ٝ ػُٕ خطٛ٘ت آٔیض غیشلب٘ٛ٘ی است وٝ ثٝ ٚسیّٝ ی یه وطتی خػٛغی )غیشدِٚتی( دس دسیبی آصاد ػّیٝ وطتی دیٍش ثٝ  :ازدیدگاُ عرف

 .]7[لػذ چپبَٚ غٛست ٔی ٌیشد

2از دیدگاُ عْدًاهِ حمَق دریاّا: 
1-ب ٔسبفشاٖ یه وطتی یب ٞٛاپیٕبی خػٛغی ٞشٌٛ٘ٝ ػُٕ خطٛ٘ت آٔیض یب ثبصداضت غیش لب٘ٛ٘ی یب ٞش ػُٕ خسبست ثبس وٝ ثٝ ٚسیّٝ ی خذٔٝ ی

 ثشای اٞذاف ضخػی دس ٔٛاسد صیش استىبة یبفتٝ است: 

 دس دسیبی آصاد ثش ػّیٝ وطتی یب ٞٛاپیٕبی دیٍش، یب ثش ػّیٝ اضخبظ یب أٛاَ ٚالغ دس ایٗ وطتی یب ٞٛاپیٕب -اِف

 وطٛس.  ثش ػّیٝ وطتی ، ٞٛاپیٕب، اضخبظ یب أٛاَ دس ٔحّی خبسج اص غالحیت ٞش-ة

2- .ٞش ٘ٛع ٔطبسوت داٚعّجب٘ٝ دس ػّٕیبت یه وطتی یب یه ٞٛاپیٕب ثب ػّٓ ثٝ حمبیمی وٝ آٖ سا یه وطتی یب ٞٛاپیٕبی ساٞضٖ ٔی سبصد 

3-8[ٞش ػُٕ تحشیه وٙٙذٜ یب ػُٕ ػٕذی وٝ اػٕبَ ٔزوٛس دس ثٙذٞبی اِف ٚ ة سا تسٟیُ وٙذ[ . 

3:خٟب٘ی دسیب٘ٛسدیتؼشیف ٔؤثش دیٍشی ٘یض اص سٛی سبصٔبٖ  دزدی دریایی از هٌظر حمَق بیي الولل :ػُٕ سٛاس ضذٖ ثٝ »اسائٝ ضذٜ است

 « ٞشٌٛ٘ٝ وطتی ثب ٞذف ا٘دبْ دصدی یب ٞشٌٛ٘ٝ خشْ دیٍش، ٚ ثب ٞذف یب احتٕبَ ثٝ وبس ثشدٖ صٚس ثشای پیطجشد ایٗ ػُٕ.

دسیبیی دس دسیبی آصاد یب ٞش ٔىب٘ی وٝ دس حهٛصٜ غهالحیت ٞهیچ وطهٛسی     تب سش حذ أىبٖ ثشای سشوٛة ٚ ٔدبصات دصدی ثؼالٜٚ وّیٝ وطٛسٞب ثبیذ

ػٟذ٘بٔٝ ٔی ٌٛیذ ٕٞٝ وطٛسٞب ٔی تٛا٘ٙذ وطتی یب ٘بٚ ٞٛایی دصد دسیبیی ٚ اضخبظ ٚ أٛاَ 105ٕٞچٙیٗ ٔبدٜ  .]9[٘جبضذ ثب یىذیٍش ٕٞىبسی وٙٙذ

ٍٙی یب ٘بٚ ٞٛایی ٘ظبٔی وٝ دس خذٔت دِٚت ثٛدٜ ٚ ٔدبص ثٝ ایٗ وبس ٔٛخٛد دس آٖ سا ضجظ ٚ تٛلیف وٙٙذ. تٛلیف یب ضجظ ثبیذ تٛسظ وطتی ٞبی خ

 .]10[ثبضذ غٛست ٌیشد

 هرحلِ دٍم
تذاثیش پیطٍیشا٘ٝ ٚضؼی دس ساستبیی ٔمبثّٝ ثب دصدی دس ایٗ ٔشحّٝ ثب ثشسی پیطیٙٝ تحمیك ٚ ٕٞچٙیٗ تطىیُ خّسٝ تٛفبٖ ٔغضی ثب خجشٌبٖ تحمیك 

 ضٙبسبیی ضذا٘ذ. 2دسیبیی دس خّیح ػذٖ ثٝ ضشح خذَٚ 

 هرحلِ سَم
سصٜ ٚ دسایٗ ٔشحّٝ تذاثیش پیطٍیشا٘ٝ ٚضؼی دس ساستبیی ٔمبثّٝ ثب دصدی دسیبیی ضٙبسبیی ضذٜ  ثشاسبس ضبخع ٞبی ٔیضاٖ تبثیش ایهٗ تهذاثیش دس ٔجهب   

ٜ اص سٚش تػٕیٓ ٌیهشی چٙهذ ٔؼیهبسٜ    وبٞص دصدی دسیبیی ٚ ٕٞچٙیٗ لبثّیت اخشاء صٔبٖ ٔٛسد ٘یبص ثشای اخشاء ٚ ٞضیٙٝ اخشای ایٗ تذاثیش ثب استفبد

ٔجبسصٜ  تبپسیس ٚ فشایٙذ تحّیُ سّسّٝ ٔشاتجی دس عی ٌبْ ٞبی صیش اِٚٛیت ثٙذی ضذ٘ذ. ٌبْ اَٚ: دس ایٗ ٌبْ ضبخع ٞبی ٔیضاٖ تبثیش ایٗ تذاثیش دس

ثب استفبدٜ اص سٚش تػٕیٓ ٌیشی چٙهذ فشایٙهذ   ٚ وبٞص دصدی دسیبیی ٚ ٕٞچٙیٗ لبثّیت اخشاء صٔبٖ ٔٛسد ٘یبص ثشای اخشاء ٚ ٞضیٙٝ اخشای ایٗ تذاثیش 

 تحّیُ سّسّٝ ٔشاتجی ٚصٖ دٞی ضذ٘ذ.

  
 ٍزى ضاخص ّا :1جدٍل 

صٔبٖ اخشاء ٞضیٙٝ اخشاء لبثّیت اخشاء ٔیضاٖ تبثیش
   

 گام دٍم 
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تذاثیش پیطٍیشا٘ٝ ضٙبسبیی ضذٜ، ثشاسبس ضبخع ٞبی ٔیضاٖ تبثیش ایٗ تذاثیش دس ٔجبسصٜ ٚ وبٞص دصدی دسیبیی ٚ ٕٞچٙیٗ لبثّیت اخشاء ٚ دسایٗ ٌبْ 

یش أتیبص ثٙذی ضذ٘ذ. ٘تبیح ثذست أذٜ اص أتیبص ثٙذی ایٗ تذاث 9تب  1صٔبٖ ٔٛسد ٘یبص ثشای اخشاء ٚ ٞضیٙٝ اخشء ایٗ تذاثیش ثب استفبدٜ اص ٔمیبس 

ٚ  ایٗ ٔبتشیس ٘شٔبالیضٜ ٌطت ٔبتشیس ٘شٔبِیضٜ ضذٜ اسائٝ ضذٜ است. 1ٔبتشیس تػٕیٓ ٌیشی سٚش تبپسیس تطىُ ضذٜ است. ٚ ثب استفبدٜ اص ساثغٝ 

ثب ضشة اٚصاٖ ٞشیه اص ضبخع ٞب دس ٔبتشیس ٘شٔبِیضٜ ٔبتشیس ٔٛصٖٚ ثذست أذ. سپس ثب ضشة اٚصاٖ ٞشیه اص ضبخع ٞب دس ٔبتشیس ٘شٔبِیضٜ 

ساٜ حُ ایذٜ اَ ٔثجت ٚ ایذٜ اَ ٔٙفی تؼییٗ ضذ. فبغّٝ ٚ ٔیضاٖ  3ٚ  2ٌبْ سْٛ دس ایٗ ٌبْ ثب استفبدٜ اص ساثغٝ ٞبی بتشیس ٔٛصٖٚ ثذست أذ. ٔ

 ٔحبسجٝ ضذ ٚ ثش اسبس ٔیضاٖ ٘ضدیىی ػُّ ٔزوٛس ستجٝ ثٙذی ضذا٘ذ. خذَٚ ٘ضدیىی ٞش یه اص ػُّ ٘سجت ساٜ حُ ایذٜ اَ ٔثجت ٚ ایذٜ اَ ٔٙفی ٚ

 ٘تبیح ثذست أذٜ سا ٘طبٖ ٔی دٞذ. 2


فاصلِ ٍ هیساى ًسدیکی ّر یک از علل ًسبت راُ حل ایدُ ال هثبت ٍ ایدُ ال هٌفیرتبِ بٌدی ًْایی ٍ  :2جدٍل  

Rank di+ di- ci تدابیر  

    ساٜ دٚس ٔدٟض سبختٗ وطتی ٞبی تدبسی ثٝ ضًّٙ ٞبی آتص ٘طب٘ی ٔدٟض ثٝ سیستٓ وٙتشَ اص 

    ٔدٟض سبختٗ وطتی ٞبی تدبسی ثٝ تفًٙ ِیضسی وٛس وٙٙذٜ 

    ٔدٟض سبختٗ وطتی ٞبی تدبسی ثٝ ضٙبٚسٞبی ثذٖٚ سش٘طیٗ ٔسغح 

   
حٛاس )ثٛی ص٘ٙذٜ، غذای سٙسٛس پشت وٙٙذٜ  -ٔدٟض سبختٗ وطتی ٞبی تدبسی ثٝ تدٟیضات ٔبِتی 

ثّٙذ، ٘ٛس ضذیذ(


    ٔدٟض سبختٗ وطتی ٞبی تدبسی ثٝ سیستٓ حفبظتی اِىتشیىی فطبس لٛی 

    تؼیٗ ٔٙغمٝ ٌطت ثیٗ إِّّی ٚ تؼییٗ وشیذٚس أٙیتی 

   
سبصٚ وبسٞبی ٕٞبٍٞٙی ػّٕیبتی اص لجیُ حضٛس ٔبٔٛساٖ سسٕی ٚ تٟیٝ دستٛساِؼُٕ ٞبی ٔشثٛط ثٝ 

ضبثغبٖ اخشایی ٔمبثّٝ ثب دصداٖ دسیبیی دس وطتی


   
تٟیٝ لٛا٘یٗ ّٔی ٚ تٕٟیذات حمٛلی ٚ لضبیی الصْ ثشای ٔمبثّٝ ثب دصداٖ دسیبیی )خشْ ٍ٘بسی دصدی دسیبیی 

ت ٚ ٔدبصات دصداٖ دسیبیی(ٚ پیص ثیٙی غالحیت خٟب٘ی ثشای تؼمی


   
تبویذ ثش ِضْٚ ثبصٍ٘شی ٔمشسات ٚ لٛا٘یٗ ثیٗ إِّّی ثشای سفغ ٔٛا٘غ دستٍیشی ٚ ٔحبوٕٝ دصداٖ دسیبیی ٚ 

فشاٞٓ ضذٖ أىبٖ ٔدبصات آٟ٘ب


   
تطىیُ دِٚتی تٛإ٘ٙذ ثشای حشاست اص وٕه ثٝ ثبصٌطت حبوٕیت ٚ لبٕ٘ٛ٘ٙذ وشدٖ وطٛس سٛٔبِی ٚ 

ٔشصٞبی وطٛس سٛٔبِی


    ایدبد ٌبسد سبحّی دس خغٛط سبحّی وطٛس سٛٔبِی 

    ایدبد یه دادٌبٜ ثیٗ إِّّی ثشای ٔحبوٕٝ ٚ ٔدبصات دصداٖ دسیبیی 

    آٔٛصضی ٘حٜٛ ٔجبسصٜ ثب دصداٖ دسیبیی ٚ ا٘ٛاع سٚضٟبی دفبػی ثشای خذٔٝ وطتیثشٌزاسی والسٟبی  

   
غذٚس لغؼٙبٔٝ اص سٛی سبصٔبٖ ُّٔ ثٝ ٔٙظٛس اػضاْ ٘یشٚٞبی ٘ظبٔی اص سٛی وطٛسٞبیی وٝ داسای ٔٙبفغ 

التػبدی دس ایٗ ٔٙغمٝ ٞستٙذ،


   
اعالػبت الصْ دس خػٛظ ٔسبیُ لضبیی ٚ حمٛلی دصدی دسیبیی اص سٛی دثیش وُ سبصٔبٖ خٕغ آٚسی 

ُّٔ ٚ اسائٝ آٖ ثٝ ضٛسای أٙیت


   
غذٚس لغؼٙبٔٝ اص سٛی سبصٔبٖ ُّٔ ثٝ ٔٙظٛس دسخٛاست ٕٞىبسی ٕٞٝ دِٚت ٞب دس اػضاْ ٘یشٚٞبی دسیبیی 

دس ایٗ ٔٙغمٝخٛد ثشای حٕبیت اص وطتیٟبی تدبسی 


   
وٙتشَ ٘بٌٚبٖ ٔبٞیٍیشی وطٛسٞبی ٔختّف اص خّٕٝ وطٛس چیٗ وٝ ثب حضٛس دس سٛاحُ سٛٔبِی ٔشدْ 

ایٗ ٔٙغمٝ سا  تحت فطبس لشاس ٔی دٞٙذ


    ایدبد یه ٔشوض تجبدَ اعالػبت ٔٙغمٝ ای 

   
تبٔیٗ أٙیت وطتیشا٘ی تدبسی اص عشیك اػضاْ ٘یشٚٞبی ا٘تظبٔی ٚ فشستبدٖ ٘بٌٚب٘ی ثب ٞٛاپیٕب ٚ ّٞی 

وٛپتشٞبی ٔدٟض


    الذأبت سبصٔبٖ خٟب٘ی دسیب٘ٛسدی دس ایدبد ٔشاوض پّیس دسیبیی اص عشیك سشٔبیٝ ٌزاسی وطٛسٞبی ثضسي 

 

 

 بحث ٍ ًتیجِ گیری
ٚ ٘تبیح ثذست أذٜ ٘طبٖ داد وٝ دسثیٗ تذاثیش ضٙبسبیی ضذٜ اص ٔٙظش ضبخع ٔیضاٖ تبثیش ٔطتشوب تذاثیش )تٟیهٝ لهٛا٘یٗ ّٔهی ٚ تٕٟیهذات حمهٛلی      

ٖ دسیبیی دصدالضبیی الصْ ثشای ٔمبثّٝ ثب دصداٖ دسیبیی(  ٚ )تبویذ ثش ِضْٚ ثبصٍ٘شی ٔمشسات ٚ لٛا٘یٗ ثیٗ إِّّی ثشای سفغ ٔٛا٘غ دستٍیشی ٚ ٔحبوٕٝ 
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 ٚ فشاٞٓ ضذٖ أىبٖ ٔدبصات آٟ٘ب( ٚ )وٕه ثٝ ثبصٌطت حبوٕیت ٚ لبٕ٘ٛ٘ٙذ وشدٖ وطٛس سٛٔبِی ٚ تطىیُ دِٚتی تٛإ٘ٙذ ثشای حشاست اص ٔشصٞهبی 

ٝ ثهب دصداٖ  وطٛس سٛٔبِی( ثیطتشیٗ أتیبص ٚ اص ٔٙظش لبثّیت اخشاء ٚ ٞضیٙٝ اخشاء )تٟیٝ لٛا٘یٗ ّٔی ٚ تٕٟیهذات حمهٛلی ٚ لضهبیی الصْ ثهشای ٔمبثّه     

ت دسیبیی( ثیطتشیٗ أتیبص ٚ اص ٔٙظش صٔبٖ اخشاء )ٔدٟض سبختٗ وطتی ٞبی تدبسی ثٝ تفًٙ ِیضسی وٛس وٙٙذٜ( ٚ )ایدبد یه ٔشوهض تجهبدَ اعالػهب   

ّٝ ٔشاتجهی  ٔٙغمٝ ای( ثیطتشیٗ أتیبص سا وست وشدا٘ذ. ٕٞچٙیٗ دس ٚصٖ دٞی ثٝ ضبخع ٞب اص ٘ظش ٔیضاٖ إٞیت ثب استفبدٜ اص فشایٙذ تحّیهُ سّسه  

وٕتشیٗ ٚصٖ سا ثذست اٚسد٘ذ. دس ٟ٘بیت ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح ثذست أذٜ اص سٚش 0.22صٔبٖ اخشاء ثب ٚصٖ ثیطتشیٗ ٚصٖ ٚ  0.3ٔیضاٖ تبثیش تذاثیش ثب ٚصٖ 

ٖ تبپسیس ثٝ تشتیت تذاثیش ) دسیهبیی ٚ فهشاٞٓ ضهذٖ     تبویذ ثش ِضْٚ ثبصٍ٘شی ٔمشسات ٚ لٛا٘یٗ ثیٗ إِّّی ثشای سفغ ٔٛا٘غ دستٍیشی ٚ ٔحبوٕهٝ دصدا

)غذٚس لغؼٙبٔٝ اص سٛی سبصٔبٖ ُّٔ ثٝ ٔٙظٛس دسخٛاست ٕٞىبسی ٕٞٝ دِٚت ٞب دس اػضاْ ٘یشٚٞبی دسیبیی خٛد ثشای حٕبیت  (أىبٖ ٔدبصات آٟ٘ب ثب

وهٝ داسای ٔٙهبفغ    اص وطتیٟبی تدبسی دس ایٗ ٔٙغمٝ( )غذٚس لغؼٙبٔٝ اص سٛی سبصٔبٖ ُّٔ ثٝ ٔٙظٛس اػهضاْ ٘یشٚٞهبی ٘ظهبٔی اص سهٛی وطهٛسٞبیی     

ٚ )تٟیٝ لٛا٘یٗ ّٔی ٚ تٕٟیذات حمٛلی ٚ لضبیی الصْ ثشای ٔمبثّٝ ثهب دصداٖ دسیهبیی( ٚ )ایدهبد یهه ٔشوهض تجهبدَ        التػبدی دس ایٗ ٔٙغمٝ ٞستٙذ،(

ثیطتشیٗ اِٚٛیت سا ثذست اٚسد٘ذ.اعالػبت ٔٙغمٝ ای( 
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