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 چكيذٌ
 

دس حَصُ ّبی آثخیض یىی اص الذاهبت اغلی دس ثشًبهِ ّبی آثخیضداسی ٍ حفبظت خبن هی ثبضذ. اخشای عشح ّبی ثیَلَطیه 

ذیشیت خبهغ حَصُ ّبی آثخیض هَسد تَخِ لشاس هی گیشد. هغبلؼبت ًطبى ثشًبهِ ّبی ه اهشٍصُ اخشای ایي عشح ّب دس اغلت

دادُ است وِ اخشای عشح ّبی ثیَلَطیىی ّن اص ًظش التػبدی ًسجت ثِ سبیش عشح ّب هبًٌذ عشح ّبی هىبًیىی ثب غشفِ تش 

سبلْبی اخیش عشحْبی است ّن ًسجت ثِ سبیش ػولیبت آثخیضداسی تبثیش ثیطتشی دس حفبظت اص هٌبثغ آة ٍ خبن داسد. عی 

ثیَلَطیىی صیبدی دس سغح وطَس ثِ اخشا دس آهذُ است وِ ثؼضب ثب هَفمیتْبی صیبدی ّوشاُ ثَدُ اًذ ٍ خب داسد اص تدشثیبت 

اخشای ایٌگًَِ عشحْب دس سبیش ًمبط وطَس استفبدُ ضَد. تب وٌَى هغبلؼبت صیبدی ثش سٍی ػلل هَفمیت یب ضىست ایٌگًَِ 

ًگشفتِ است. لزا ضٌبسبیی ٍ تؼییي ػَاهل هَفمیت عشح ّبی ثیَلَطیىی هی تَاًذ ًمص ثسضایی دس غَست  وطَسعشحْب دس 

ش ثشای اخشای ایي تحمیك هَسد ًظ هٌغمِعشح ّب دس سبیش ًمبط وطَس داضتِ ثبضذ.  گًَِهَفمیت ٍ اخشای ایٌ هیضاىافضایص 

حَصُ آثخیض ضْیذ هْذی ًَسی وبخه دس  ذ.حَصُ آثخیض وبخه دس ضْشستبى گٌبثبد دس استبى خشاسبى سضَی هی ثبض

وِ عشح ّبی ثیَلَطیىی اخشا  است ّىتبس 5/106ویلَهتشی خٌَة گٌبثبد ٍالغ گشدیذُ است ٍ داسای هسبحت 35فبغلِ 

ثشای اًدبم ایي تحمیك ضوي ثبصدیذ ٍ هطبّذُ الذاهبت ضذُ دس حَصُ ضبهل ػولیبت ًْبلىبسی، وپِ وبسی ٍ ثزسپبضی است. 

دس حَصُ پشسطٌبهِ ای حبٍی سَاالت هختلف دس صهیٌِ اسصیبثی عشح ٍ ًیض ػَاهل هَثش ثش هَفمیت عشح تْیِ غَست گشفتِ 

ًطبى داد وِ ػولیبت ًفش اص وبسضٌبسبى خجشُ ٍ هدشیبى ٍ دست اًذسوبساى عشح تىویل ضذ. ًتبیح ایي تحمیك  30ٍ اص 

اصثیي ػولیبت  ي ًتبیح تحمیك حبوی اص آى است وِهی ثبضذ. ّوچٌی هَفك ثیَلَطیه اًدبم ضذُ دس حَصُ وبخه ًسجتب

 اص دیذ وبسضٌبسبى یي هَفمیت سا داضتِ است. اص هْوتشیي ػَاهل هَثش ثش هَفمیت عشحثیَلَطیه  ػولیبت ًْبلىبسی ثیطتش

 هْبست ٍ تدشثِ ًیشٍی اًسبًی ٍ ًیض اػتوبد ٍ هٌبفغ اختوبػی عشح ػٌَاى ضذُ است.

 گٌبثبد وبخه ثیَلَطیه، ّبی عشح آثخیض، حَصُ سصیبثی،ا آثخیضداسی، :كليذی َای ياشٌ

 

 مقذمٍ -الف

 ایشاى دس دس گیبّی ٍ خبوی آثی هٌبثغ ٍضؼیت وِ است هطخع ضذُ عجیؼی هٌبثغ ػلَم هتخػػبى ّوِ ثشای اهشٍصُ

 اسُّوَ هذت ایي دس عی ٍ هیگشدد ثبص 1340 سبل ثِ خبن حفبظت سبثمِ وطَس هب دس هیجشد. سش ثِ ثحشاًی هَلؼیت
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 ٍ خبن حفبظت عشحْبی :اص ػجبستٌذ آًْب هْوتشیي است وِ ضذُ اًدبم ایي صهیٌِ دس هتٌَػی تحمیمبت ٍ ساّىبسّب

 تحمیك دِّ چْبس ٍخَد ثب وِ هتبسفبًِ هیذّذ ًطبى ّب ّستٌذ. ثشسسی هىبًیىی ضبهل ػولیبت ػوذتب وِ آثخیضداسی

 ٍ ایي داسد اداهِ هٌبثغ ایي تخشیت ٍ سفت پس ّن ٌَّص عشحْبایي  اخشای اص ًبضی سٌگیي ّضیٌِ ّبی ٍ اخشایی ٍوبسّبی

اص عشفی ثشسسیْب ًطبى دادُ  .(1382هیشسٌذ )احوذی ٍّوىبساى،  ثِ ًظش اثش ون هدوَع دس ضذُ اًدبم تالضْبی ٍ عشحْب

ا ًتبیح ایي ( . لز1389است وِ تبثیش ػولیبت هىبًیىی دسحفبظت هٌبثغ آة ٍخبن ثسیبس ون هی ثبضذ )ثْشاهی ٍّوىبساى 

ثشسسیْب هؼبًٍت آثخیضداسی سا ثش آى داضتِ است تب سٍیىشد خَد سا اص ػولیبت هىبًیىی ثِ ػولیبت ثیَلَطیه تغییش دّذ ٍ ثِ 

ثشسسیْب تدشثِ ًیض ثبثت ضذُ است وِ ّضیٌِ اخشای ػولیبت ثیَلَطیه ثسیبس ووتش اص ػولیبت هىبًیىی هی ثبضذ. اص عشفی 

ٍ ًیبصّبی هحلی ًمص ثسضایی دس  بعشحْبی آثخیضداسی ون ّضیٌِ ٍ هتٌبست ثب پتبًسیل ًّطبى دادُ است وِ اخشای 

اًدبم دادُ اًذ ثِ ایي ًتیدِ سسیذُ  ى( دس تحمیمی وِ دس حَصُ ساهیب1389هَفمیت عشحْبی هزوَس داسد. ثْشاهی ٍّوىبسى)

اًذ وِ ػولیبت ثیَلَطیه ثیطتش اًدبم ضَد.  اًذ وِ ػولیبت هىبًیىی تبثیش ووی دس دثی پیه خشیبى داضتِ ٍ پیطٌْبد دادُ

لزا ثب ضٌبسبیی ٍ تؼییي هْوتشیي ػَاهل هَثش ثش هَفمیت عشح ّبی ثیَلَطیىی دس حَصُ ّبی آثخیض هٌبعك ًیوِ خطه هی 

تَاى دس هىبى یبثی ٍ هذیشیت اخشای ایي عشحْب ثْتش تػوین گیشی ًوَد ٍ اص غشف ّضیٌِ ّبی اضبفی خلَگیشی ًوَد. 

هی تَاى ثب اًتخبة هٌبعك داسای لبثلیت ٍ پتبًسیل عجیؼی ٍ التػبدی اختوبػی ثشای اخشای عشح ّبی ثیَلَطیىی  ّوچٌیي

دس اخشای ایي عشحْب اص هطبسوت ّبی هشدهی ٍ پتبًسیل ّبی هحلی استفبدُ ثیطتشی ًوَد. اص ایٌشٍ ثب ضٌبسبیی ػَاهل 

ٍ پتبًسیل ّبی هٌغمِ ضبًس هَفمیت ایي عشحْب سا ًیض ثغَس  هَفمیت عشح ّبی ثیَلَطیه ضوي استفبدُ هغلَة اص هٌبثغ

چطوگیشی ثبال ثشد وِ ّن اص لحبػ التػبدی ٍ اختوبػی تبثیش ثسیبس هثجتی ثش خبی هی گزاسد ٍ ّن دس حفبظت اص هٌبثغ آة 

دی غَست گشفتِ دس هَسد ػَاهل هَثش ثش هَفمیت عشحْبی آثخیضداسی ثػَست ػبم هغبلؼبت صیب ٍ خبن تبثیش ثسضایی داسد.

ٍلیىي دس هَسد ػولیبت ثیَلَطیه ثػَست اختػبغی هغبلؼبت غَست گشفتِ خیلی هحذٍد هی ثبضذ. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ  است

اص هٌظش ػوَهی ػولیبت آثخیضداسی هیتَاى دس اسصیبثی ػولیبت ثیَلَطیه ًیض ثؼٌَاى یه اص ػولیبت آثخیضداسی استفبدُ ًوَد 

هغبلؼبت اًدبم ضذُ دس هَسد اسصیبثی ػولیبت آثخیضداسی ثػَست ػبم ٍ ًیض هحذٍد هغبلؼبت اًدبم لزا ریال ثِ ًوًَِ ّبیی اص 

( دس هذل اسائِ ًوَدُ ثشای اسصیبثی عشح ّبی 1382ضذُ دس هَسد ػولیبت ثیَلَطیه اضبسُ هی وٌین. احوذی ٍ ّوىبساى )

دی اختوبػی هْوتشیي ػَاهل دس هَفمیت عشح هی آثخیضداسی ًطبى دادًذ دٍ ػبهل ٍضؼیت عشح تْیِ ضذُ ٍ اسصیبثی التػب

ضبخع ثشای اسصیبثی  7احوذی ٍ ّوىبساى هذل خبهؼی ثشای اسصیبثی عشحْبی آثخیضداسی اسائِ دادُ اًذ وِ دس آى  ثبضٌذ.
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ایي عشحْب پیص ثیٌی ضذُ است. ٍی ٍ ّوىبساى هؼتمذًذ وِ اسصیبثی هزوَس یه سٍش ویفی است ٍ ثشای ووی وشدى آى 

اهتیبص ثِ ایي ضبخػْب اختػبظ دادُ اًذ )احوذی ٍ  110ثِ اهتیبص ثٌذی ووی ایي ضبخػْب وشدُ اًذ وِ اص غفش تب الذام 

 (.1382ّوىبساى، 

( دس تحمیك خَد تحت ػٌَاى اسصیبثی التػبدی عشحْبی ثیَلَطیه ثشای هَفمیت ثیطتش ایي 1385ثبلشیبى والت ٍ ّوىبساى)

اخشای پشٍطُ ّبی هٌبثغ عجیؼی ٍ آثخیضداسی دلت ٍ حسبسیت الصم دس  ؼبت ٍعشحْب پیطٌْبد هی وٌٌذ وِ دس هغبل

ضٌبسبیی ػشغِ ّب ٍ سػبیت ًىبت فٌی ٍ هٌْذسی اػوبل ٍ  اػتجبسات پیص ثیٌی ضذُ ثِ هَلغ دس اختیبس ٍاحذّبی اخشا 

ّب اضبسُ وشدُ ٍ گزاضتِ ضَد. ٍی ّوچٌیي ثِ ًمص آگبّی هشدم ٍ هطبسوت سٍستبییبى  ٍ ًگْذاسی غحیح ایي پشٍطُ 

( دس تحمیمی وِ دس استبى گیالى 1389سػبیت آًْب سا اص ػَاهل هَفمیت ثیطتش ایي عشحْب هی داًذ. داداضی ٍّوىبساى )

اًدبم دادُ اًذ، هَضَع هطبسوت هشدم سا دس هَفمیت عشحْبی ثیَلَطیه هْن هی داًٌذ ٍ هؼتمذًذ وِ اگش توْیذاتی 

خشای عشحْبی ثیَلَطیه ثیطتش ضَد هیضاى هَفمیت ػولیبت ثیَلَطیه ثیطتش خَاّذ اًذیطیذُ ضَد وِ هطبسوت هشدم دس ا

ًسجت هسبحت  -1)ضذ. داداضی ٍّوىبساى ضبخػْبی هَفمیت عشحْبی ثیَلَطیه سا ثػَست صیش هذ ًظش لشاس دادُ اًذ: 

تؼذاد ٍ دسغذ ًْبلْبی  ًسجت ٍ (3 ًسجت تؼذاد ٍ دسغذ صًذُ هبًی ًْبلْب ثِ ول ًْبلْب -2ػولیبت ثیَلَطیه اخشا ضذُ ثِ ول

 (.ثبسٍس ثِ ول ًْبلْب

( دس 2011ػالٍُ ثش هغبلؼبت داخلی هٌبثغ خبسخی ًیض دس ایي صهیٌِ هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ ا ًذ. هىًَي ٍ تسفبًَّدي )

َد داسد. ثب اداهِ ایي الذاهبت اهىبى احیب هٌبعك آسیت دیذُ ٍخ ذاسصیبثی اثشات الذاهبت حفبظت آة ٍ خبن ًطبى دادً

( دس هىبى یبثی عشح ّبی ثیَلَطیىی حفبظت خبن اص سٍش ّبی اسصیبثی چٌذ هؼیبسُ استفبدُ ًوَد ثشای ایي 2012خوبلی )

 ثِ ثشسسی هذیشیت ( 1386هٌظَس هؼیبسّبی عجیؼی ٍ ّضیٌِ ًْبیی سا ثشای ایي عشح ّب دس ًظش گشفت. اٍطى ٍ ّوىبساى)

حَصُ آثخیض سیولِ ٍالغ  دس لیل سلسلِ هشاتجی ثؼٌَاى یه تىٌیه تػوین گیشیثِ ووه فشآیٌذ تح آثخیض ّبیخبهغ حَصُ 

 AHPتىٌیهدسایي تحمیك حَصُ آثخیض سیولِ ٍالغ دس استبى لشستبى اًتخبة گشدیذ . ثشاسبس  پشداختٌذ. دس استبى لشستبى

ػولیبت هىبًیىی ) گبثیَى ٍ  طىالت هَخَد دس حَصُ اثتذا تؼذادی گضیٌِ ضبهلهدس حَصُ هَسد هغبلؼِ ثشای حل هطىل یب 

چىذم، احذاث سذ خبوی ٍ ...( ، ػولیبت ثیَلَطیه ) ًْبل وبس ی، ثَتِ وبسی ٍ ...( ٍ ػولیبت ػوشاًی ٍخذهبتی ) تبهیي ثشق 

ٍآثشسبًی سٍستبّب، احذاث خبدُ سٍستبیی ٍخبیگبُ سَخت ٍ ...( اًتخبة ضذ . سپس ثشای اًتخبة ثْتشیي گضیٌِ چْبسهؼیبس 

ِ، حفبظت خبن، تَلیذات صساػی ٍ داهی، وبّص سیالة دس ًظش گشفتِ ضذ . سپس ثش اسبس ًظشات وبسضٌبسبى ضبهل ّضیٌ
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،وِ پس اص اًدبم هحبسجبت دس  گشدیذ صٍخیهبتشیس همبیسِ  عشیكهختلف داًطگبّی ٍ اخشائی الذام ثِ اسصیبثی گضیٌِ ّب اص 

هَسد ًظش  هؼیبسّبیعشح حَصُ ثش اسبس  ثْتشیيثِ ػٌَاى ًْبیت ّضیٌِ ثِ ػٌَاى هْوتشیي هؼیبس ٍ ػولیبت ثیَلَطیه 

 سٍاثظ ًجَد آهبس، ووجَد لجیل اص ٍ هحذٍدیتْبیی هطىالت ٍخَد دلیل ( هؼتمذ است ث1992ِثشٍوس ) . گشدیذ هؼشفی

 فبظتح ضبهل: الذاهبتاسصیبثی   سا ثشای ضبخع . سِ وشدى ووی دس تَاًبیی ػذم هٌغمِ، ّش دس تَلیذ ثشآٍسد سیبضی ثشای

 صهبى ٍ عشح ( ّذف1992ّبدسَى )  .هیذّذ پیطٌْبد عشحْب ًَع ثِ تَخِ ثب اسصیبثی ثشای سا آى ویفیت ٍ آة تَلیذ خبن،

 دس هشدم هطبسوت هشدم هحلی، ثشای آى اخشایی گضیٌِ ّبی ٍ عشح اّذاف ثَدى ٍ سٍضي ٍاضح لجیل اص ػَاهلی اسصیبثی اًدبم

 عشحْب ایي ثشای هَفمیت ػوذُ اص ػَاهل سا پشٍطُ اخشای اص ثؼذ ًظبست ٍ پیگیشی ٍ حلیه ٍ تَاى هٌبثغ اص استفبدُ عشح، تْیِ

گیبّبى  وبّص ػلَفِ، ٍویفی ووی افضایص ضبخػْبی ثیَلَطیه ػولیبت اسصیبثی ثشای (1989ٍالٌتبیي)  .هیآٍسد ضوبس ثِ

پشٍطُ  ثبیذ اّذاف ایي ثِ ًیل شایث وِ سسیذُ است ًتیدِ ایي ٍ ثِ هیذّذ پیطٌْبد سا سَصی آتص خغشات وبّص ٍ سوی

ثب تَخِ ثِ هَاسد فَق دس ایي تحمیك ثشای  ثبضذ. هٌغمِ سیستن ثْشُ ثشداسی ثب تٌبست ٍ تغبثك دس هشتغ تَسؼِ ٍ اغالح

ػبهل دس ًظش گشفتِ ضذ وِ ضبهل  0سَال ٍ ًیض ػَاهل هَثش ثش هَفمیت عشحْبی ثیَلَیه د 15اسصیبثی هیضاى هَفمیت عشح 

 س صهیٌِ ّبی هختلف هی ثبضذ.پشسص د 36

 مًاد ي ريشُا -ب

 معرفي حًزٌ مًرد مطالعٍ -1

ویلَهتشی خٌَة گٌبثبد ٍالغ گشدیذُ است ٍ 35حَصُ صٍخی وبخه ٍالغ حَصُ آثخیض ضْیذ هْذی ًَسی وبخه دس فبغلِ 

ت. حَصُ ًوًَِ داسای ثخطی اص حَصُ آثخیض وَیش ًوه هی ثبضذ. حَصُ صٍخی اص دٍ صیشحَصُ ًوًَِ ٍ ضبّذ تطىیل ضذُ اس

ّىتبس وِ اًَاع ػولیبت آثخیضداسی )هىبًیىی، ثیَهىبًیىی، ثیَلَطیه ٍ هذیشیتی( دس آى اًدبم گشفتِ است.  5/106هسبحت 

ّىتبس هی ثبضذ وِ ّیچ ًَع ػولیبت آثخیضداسی دس آى غَست ًگشفتِ است. عشح ّبی  6/110حَصُ ضبّذ داسای هسبحت 

ًوًَِ ضبهل ػولیبت ًْبلىبسی، وپِ وبسی ٍ ثزسپبضی است. ضیت هتَسظ ٍصًی حَصُ ًوًَِ  ثیَلَطیىی اخشا ضذُ دس حَصُ

هتش هی ثبضذ. هتَسظ ثبسًذگی سبالًِ  1997هتش ٍ حذالل  2623دسغذ ٍ حذاوثش استفبع  4/55دسغذ ٍ حَصُ ضبّذ  9/52

اللین هٌغمِ اص سٍش دٍهبستي ًیوِ  دسخِ سبًتیگشاد هی ثبضذ. 2/14هیلیوتش ٍ هتَسظ دهبی سبالًِ  243دس حَصُ صٍخی 

ویلَگشم  411دسغذ ٍ ثیَهبس  7/40خطه عجمِ ثٌذی هی گشدد. اص ًظش پَضص گیبّی حَصُ ًوًَِ داسای هتَسظ پَضص 

ویلَگشم دس ّىتبس هی ثبضذ. حَصُ صٍخی وبخه  214دسغذ ٍ ثیَهبس  7/16دس ّىتبس ٍ حَصُ ضبّذ داسای هتَسظ پَضص 
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هبً ثش سٍی تطىیالت ضوطه لشاس گشفتِ است. سبصًذ ضوطه خَد اص ضیلْبی سیلتی تب هبسِ ای اص ًظش صهیي ضٌبسی توب

 خبوستشی سًگ ّوشاُ ثب هبسِ سٌگ ٍ ثشش ّبی آتطفطبًی ٍ گبثشٍ تطىیل ضذُ است.  

 َا ريش -2

ای اثؼبد ( ثشDocumentationایي تحمیك ثش اسبس سٍش ّبی اسٌبدی ٍ پیوبیطی اًدبم ضذُ است. اص سٍش اسٌبدی )

تئَسیه ٍ هفَْهی اسصیبثی هَفمیت عشحْبی ثیَلَطیه دس ًَضتِ ّب ٍ هٌبثغ هشثَط ثِ هَضَع ثْشُ گشفتِ ضذ ٍ اص سٍش 

ثشای اسصیبثی هیضاى هَفمیت عشحْبی ثیَلَطیه ٍ ػَاهل هَثش ثش آى دس هغبلؼبت هیذاًی استفبدُ ضذُ Survey)پیوبیطی )

طی ایي تحمیك اص دٍ سٍش:  اًدبم ثبصدیذّبی غحشایی ٍ هػبحجِ ثب وبسضٌبسبى ٍ است.  ثغَس ولی ثشای اًدبم ثخص پیوبی

هدشیبى عشح ٍ ًیض اص سٍش ًظش سٌدی اص وبسضٌبسبى هغلغ ٍ خجشُ خْت خوغ آٍسی اعالػبت اص عشیك پشسطٌبهِ ثشای 

اٍل اعالػبت اسائِ ضذُ سٍش  اسصیبثی هیضاى هَفمیت ػولیبت ثیَلَطیه دس حَصُ وبخه ٍ ػَاهل هَثش ثش آى استفبدُ ضذ. دس

ٍ ًیض ًتبیح ثبصدیذ ّب دس لبلت خذاٍل ٍ هغبلت ضفبّی ٍوتجی خوؼجٌذی ٍ دس خالل گضاسش گٌدبًذُ ضذ ُ است. ثشای 

اًدبم اسصیبثی هیضاى هَفمیت عشح ٍ ًیض ػَاهل هَثش ثش آى اص دیذ وبسضٌبسبى ثب ّوبٌّگی ٍ ّوىبسی اداسُ ول هٌبثغ عجیؼی 

ًفش اص وبسضٌبسبى ٍ افشاد خجشُ ٍ هغلغ اص عشح دس سغح استبى ضٌبسبیی ٍ تْیِ ضذ.  50یست حذٍد ٍ ًیض ّوىبساى ثخص ل

ًفش آهبدگی وبهل ثشای تىویل پشسطٌبهِ سا داسًذ. لزا  31دس هشاخؼِ حضَسی ٍ ًیض توبسْبی ضفبّی هطخع ضذ فمظ 

ًتبیح ایي  تحمیك حبغل خَاثْبی ایي تؼذاد  پشسطٌبهِ ّب ثب هشاخؼِ حضَسی ّوىبساى ثخص ثِ ایي افشاد تحَیل گشدیذ وِ

 هی ثبضذ. 

 وتايج ي بحث -ج

 ارزيابي ميسان مًفقيت عمليات بيًلًشيک -1

ّوبًغَس وِ لجال ًیض ػٌَاى ضذ ثشای اسصیبثی هیضاى هَفمیت ػولیبت ثیَلَطیه دس حَصُ وبخه اص دٍ سٍش پیوبیطی ٍ ًظش 

پیوبیص ٍ گضاسضبت ٍ اًذاصُ گیشیْبی اًدبم ضذُ تَسظ وبسضٌبسبى عشح سٌدی اص وبسضٌبسبى استفبدُ ضذ. ثش اسبس سٍش 

وِ دس خشداد هبُ سبلدبسی غَست گشفتِ است ػولیبت ثیَلَطیه اخشا ضذُ دس حَصُ ثِ دٍ لسوت تمسین ضذُ است: 

ٍضؼیت صًذُ ػولیبت اخشا ضذُ دس پبییي دست داهٌِ ّب ٍ ػولیبت اخشا ضذُ دس ثبالدست داهٌِ ّب. ثش اسبس ایي گضاسش 

هبًی ٍ هَفمیت ٍ سٍیص ٍ سضذ سبالًِ گًَِ ّبی وطت ضذُ اص ٍضؼیت ًسجتب هغلَثی ثشخَسداس ثَدُ اًذ وِ ًتبیح تفػیلی 

 ذُ است. ثیبى ض 1ایي اهش ثطشح خذٍل 
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 ٍ دس غذ هَفمیت آى ثتفیه ًَع ػولیبتَلَطیىی اًدبم ضذُ دس حَصُ وبخه ًَع ػولیبت ثی 1خذٍل ضوبسُ 

  ثیَلَطیىیػولیبت  ًَع

 دس حَصُ اًدبم ضذُ

 ٍضؼیت سضذ سبالًِ ٍ ثیَهبس تَلیذی دسغذ هَفمیت ػولیبت )دسغذ(

 )خیلی صیبد، صیبد، هتَسظ، ون، خلی ون(

 ثبالدست داهٌِ ّب پبییي دست داهٌِ ّب ثبالدست داهٌِ ّب پبییي دست داهٌِ ّب

 ون خیلی صیبد 50 98 ثزسپبضی ٍ ثزسوبسی

 هتَسظ یبدخیلی ص 65 98 ثبدام

 صیبد خیلی صیبد 50 80 سوبق

 ون هتَسظ 25 90 ثبداهطه

 هٌجغ: ثشسسی ّبی هیذاًی

 ضذ اًدبم پشسطٌبهِ یه عی ٍ ولی ثػَست وِ ثیَلَطیىی ػولیبت هَفمیت هیضاى اسصیبثی ثشای سٌدی ًظش لسوت دس

 داضتٌذ لشاس عشح اخشای خشیبى دس وِ شحع ثب هشتجظ اصوبسضٌبسبى ًفش 31 اص عشح هَفمیت هیضاى هَسد دس سَال 15  تؼذاد

. ضذ پشسیذُ اًذ ثَدُ آى هذیشیت ٍ اخشا ًحَُ ضبّذ یب ٍ وشدُ ثبصدیذ عشح اص ًضدیه اص آى اص ثؼذ ٍ اخشا سبلْبی عی یب ٍ

 ٍ وطت ًحَُ تب گًَِ اًتخبة اص اػن ثیَلَطیه ػولیبت هختلف اخضای ثب هشتجظ ٍ هختلف ّبی صهیٌِ دس هزوَس سَاالت

 خیلی) ضذ گشفتِ ًظش دس ثیَلَطیه ػولیبت اخضای اص ّشیه اسصیبثی ثشای ای گضیٌِ 5 پبسخْبی ٍ ضذ عشاحی آًْب شیتهذی

 اسصیبثی ثشای وِ وبسضٌبس ًفش 31 ثیي اص داد ًطبى ّب پشسص ایي ًتبیح ولی ثغَس(. ون خیلی ٍ ون -هتَسظ -صیبد -صیبد

 اسصیبثی صیبد حذ دس سا وبخه عشح ثیَلَطیه ػولیبت هَفمیت هیضاى (دسغذ 2/45) ًفش 14 گشفتٌذ لشاس سَال هَسد عشح

 ون حذ دس آًشا ًفش یه تٌْب ٍ هتَسظ حذ دس سا عشح ایي هَفمیت هیضاى پبسخگَیبى اص( دسغذ 6/51)  ًفش 16. اًذ وشدُ

 وِ هؼٌی ثذیي. وٌین یبىث دسغذ ثب سا وبسضٌبسبى اسصیبثی ویفی پبسخْبی چٌبًچِ اهش ایي ثِ ػٌبیت ثب. است وشدُ اسصیبثی

 دسغذ 80 تب 60 سا صیبد هَفمیت ٍ دسغذ 100 تب 80 هؼبدل سا صیبد خیلی حذ دس عشح هَفمیت ویفی اسصیبثی پبسخ چٌبًچِ

 اسصیبثی گشچِ دّذ هی ًطبى عشح هَفمیت هیضاى اص وبسضٌبسبى اسصیبثی ًتبیح ثِ ولی ًگبّی ثب  .دّین لشاس اخش الی ٍ

 هیذاًی گضاسضبت ٍ گیشیْب اًذاصُ ثب حذی تب هزوَس اسصیبثی لیىي ٍ است ضذُ اًدبم ویفی ٍ ولی ثػَست وبسضٌبسبى
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یت ػولیبت دس پبییي دست داهٌِ ّب ثیطتش هَفك هیضاى گشچِ ضَد هی هالحظِ 1 ضوبسُ خذٍل دس چٌبًچِ. داسد ّوخَاًی

دسغذ  65تب  25بییي دست داهٌِ ّب ثیي هی ثبضذ ٍلیىي ایي هَفمیت دس پ 80ثٌظش هی سسذ ٍ دسغذ ّبی هَفمیت ثبالی 

ثگزاسین ًتیدِ ّوبًی خَاّذ ثَد وِ دس ًظش سٌدی اص  80هی ثبضذ وِ اگش ایي دسغذّب سا دس وٌبس دسغذّبی ثبالی 

 خذٍل دس وبسضٌبسبى دیذ اص وبخه حَصُ ثیَلَطیه ػولیبت هَفمیت هیضاى تفػیلی ًتبیحوبسضٌبسبى ثذست آهذُ است.  

 .تاس آهذ2ُ  ضوبسُ

 ًتبیح ولی هیضاى هَفمیت ػولیبت ثیَلَطیه دس حَصُ وبخه گٌبثبد اص دیذ وبسضٌبسبى 2خذٍل ضوبسُ 

 دسغذ تدوؼی دسغذ فشاٍاًی تؼذاد ًتبیح اسصیبثی 

 - - - دسغذ( 80-100خیلی صیبد )

 2/45 2/45 14 دسغذ( 60-80صیبد )

 8/96 6/51 16 دسغذ( 40 -60هتَسظ )

 100 2/3 1 دسغذ( 20-40ون )

  0 0 دسغذ( 0-20خیلی ون) 

  100 31 خوغ

 هٌجغ: یبفتِ ّبی تحمیك

 

 طرح مًفقيت بر مًثر عًامل -2

ٍ ًیض ػَاهل هتؼذد تبثیش گزاس ثش ػولیبت ثیَلَطیه اًدبم ضذُ دس حَصُ ٍ ًیض ثذلیل ًجَد هغبلؼبت  گستشدُ ثب تَخِ ثِ اثؼبد

ضٌبسبى هختلف عیف ٍسیؼی اص ػَاهل هحتول ٍ تبثیش گضاس ثش هَفمیت ٍ سَاثك لجلی دس ایي هَسد ًبچبسا ثب ّوفىشی وبس

سَال ثَد دس یه پشسطٌبهِ گٌدبًذُ ضذ. لزا ثشای تؼییي ػَاهل هَثش ثش  36گشدیذ ٍ دس لبلت دُ ػبهل وِ ضبهل  تْیِعشح 

ٌذی تبثیش ػَاهل هَفمیت یب ػذم هَفمیت عشح دُ ػبهل هزوَس ثؼٌَاى ػَاهل هحتول ثِ آصهَى گزاضتِ ضذًذ وِ خوؼج

بهل تدشثِ ٍ هْبست اًسبًی ٍ اػتوبد ٍ هٌبفغ یَلَطیه وبخه حبوی اص آًست وِ  ػهختلف ثش هیضاى هَفمیت عشح ث
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ًوشُ ثیطتشیي تبثیش سا دس هیضاى هَفمیت عشحْبی ثیَلَطیه داسًذ.  ثذًجبل آى ػَاهل  38/4اختوبػی ثب  ثب هیبًگیي  

دس س تجِ چْبسم تبثیش گزاسی لشاس داسد. ػَاهل  33/4د. ػبهل ثَدخِ ٍ اػتجبسات ثب دس ستجِ سَم لشاس داس 34/3هذیشیتی 

دس سدُ هبلجل آخش لشاس  71/3( دس سدُ آخش لشاس گشفتِ است ٍ ػَاهل صیش ثٌبیی ٍ سفبّی ثب 52/3عجیؼی ثب ووتشیي اهتیبص )

یت عشح ثیَلَطیه اص دیذ وبسضٌبسبى ًطبى هی سا ثش هیضاى هَفم ٍ ستجِ ّش یه تبثیش ػَاهل هختلف  3داسد. خذٍل ضوبسُ 

 دّذ.

 ًتبیح ولی تبثیش ػَاهل هختلف ثش هیضاى هَفمیت عشح ثیَلَطیه دس حَصُ وبخه   3خذٍل ضوبس

 ستجِ تبثیش هیبًگیي ًوشات فبوتَسّبی تبثیش گزاس دس هَفمیت عشح سدیف

 10 52/3 ضشایظ عجیؼی حَصُ 1

 8 78/3 ػولیبت هىبًیىی ٍ ثیَهىبًیىی 2

 7 13/4 اخشایی -هغبلؼبت تفػیلی 3

 3 34/4 ػَاهل هذیشیتی ٍ لشق حَصُ 4

 1 38/4 ػَاهل تدشثِ ٍ هْبست اًسبًی 5

 4 33/4 ػَاهل هبلی ٍ اػتجبسات ثَدخِ ای 6

 5 31/4 ػَاهل اختوبػی ٍهطبسوتی 7

 2 38/4 ػَاهل اػتوبد ٍ هٌبفغ اختوبػی 8

 6 25/4 ػَاهل داًص ٍ آگبّی  9

 9 71/3 ػَاهل صیشثٌبیی ٍ سفبّی 10

 خیلی ون -5ون   -4هتَسظ   -3صیبد  -2خیلی صیبد  -1هَفمیت:  تبثیش ػَاهل هختلف ثش هیضاى ضبخع
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 بىذی ي وتيجٍ گيری ي پيشىُاداتجمع -د

صُ وبخه دس عشح تحمیمبتی حبضش ثِ ثشسسی هیضاى هَفمیت ٍ ػَاهل هَثش ثش هَفمیت ػولیبت ثیَلَطیىی اخشا ضذُ دس حَ

گٌبثبد پشداختِ ضذ. ثشای اسصیبثی هیضاى هَفمیت ػولیبت ثیَلَطیه دس حَصُ وبخه اص دٍ سٍش پیوبیطی ٍ ًظش سٌدی اص 

وبسضٌبسبى استفبدُ ضذ. ثش اسبس سٍش پیوبیص ٍ گضاسضبت ٍ اًذاصُ گیشیْبی اًدبم ضذُ تَسظ وبسضٌبسبى عشح ػولیبت 

ػولیبت   -2ػولیبت اخشا ضذُ دس پبییي دست داهٌِ ّب ٍ -1مسین ضذُ است:ثیَلَطیه اخشا ضذُ دس حَصُ ثِ دٍ لسوت ت

اخشا ضذُ دس ثبالدست داهٌِ ّب. ثش اسبس ایي گضاسش ٍضؼیت صًذُ هبًی ٍ هَفمیت ٍ سٍیص ٍ سضذ سبالًِ گًَِ ّبی وطت 

ْبلىبسی ٍ ثزسوبسی ثدض ضذُ دس پبییي دست اص ٍضؼیت ًسجتب هغلَثی ثِ ًسجت ثبال دست ثشخَسداس ثَدُ اًذ ٍ ػولیبت ً

دسغذ دس پبییي دست هَفك ثَدُ اًذ. ّوچٌیي دس اسصیبثی هیضاى هَفمیت ػولیب ت ثیَلَطیه اخشا ضذُ دس  90سوبق ثبالی 

ضبخع دس یه ًظش سٌدی هیذاًی ٍ ثب استفبدُ اص پشسطٌبهِ ٍ ثب پشسص  15حَصُ اص دیذ وبسضٌبسبى ًیض وِ  ثب استفبدُ اص 

ًفش اص  31اًذسوبساى عشح هَسد اسصیبثی لشاس گشفت. ًتیدِ حبغل اص ایي ثشسسی ًطبى داد وِ اص ثیي  اص وبسضٌبسبى ٍ دست

دسغذ اص آًْب هیضاى  52دسغذ اص آًْب هیضاى هَفمیت عشح سا دس حذ صیبداسصیبثی وشدُ اًذ ٍ  45پشسص ضًَذگبى حذٍد 

یبثی وشدُ اًذ. اص ًظش ًَع ػولیبت هَفك ثیَلَطیه اخشا هَفمیت عشح سا دس حذ هتَسظ ٍ تٌْب  سِ دسغذ آًشا دس حذ ون اسص

ضذُ ًیض وِ ضبهل ًْبلىبسی ٍ ثَتِ وبسی ٍ ثزس وبسی ثَدُ است ػولیبت ًْبلىبسی ثیطتشیي دسغذ هَفمیت سا ًسجت ثِ دٍ 

وِ هَسد دیگش داضتِ است. ثشاسبس ًظشات وبسضٌبسی ٍ هغبلؼبت غَست گشفتِ تَسظ وبسضٌبسبى هدضی عشح دس غَستی 

آفت سَسه سشضبخِ وبس ٍخَد ًذاضت ثْتشیي گًَِ وِ ثسیبس ػبلی دس حَصُ خَاة دادُ است ًْبل ثبدام هی ثبضذ وِ 

 هطبّذات ًگبسًذُ ًیض ثش ایي هَضَع غحِ هی گزاسد.

ص دس ثخص دیگش ایي تحمیك ػَاهل هَثش ثش هیضاى هَفمیت عشح هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتِ است. یبفتِ ّبی ایي ثخص حبوی ا

آى است وِ ػَاهل اًسبًی ثوشاتت ثیطتش اص ػَاهل عجیؼی دس هیضاى هَفمیت عشح تبثیش داضتِ است ثغَسیىِ ػبهل تدشثِ ٍ 

هْبست اًسبًی ثیطتشیي ًمص سا دس هَفمیت عشح داضتِ ٍ ثذًجبل آى ػَاهل اػتوبد ٍ هٌبفغ اختوبػی ٍ هذیشیتی ثیطتشیي 

. ػَاهل عجیؼی ػلیشغن ایٌىِ خیلی هْن هی ثبضٌذ ٍ لیىي ثِ ًسجت ػَاهل ًمص سا دس هَفمیت عشح ّبی ثیَلَطیه داسًذ

ثب تَخِ ثِ ًتبیح ٍ یبفتِ ّبی حبغل اص اًدبم ایي تحمیك پیطٌْبدات صیش  اًسبًی تبثیش ووتشی دس هَفمیت عشح داضتِ اًذ.

 اسائِ هی گشدد:
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ی ثبالخع عشحْبی ثیَلَطیه ثِ تدشثِ ٍ پیطٌْبد هی گشدد هدشیبى عشحْبی آثخیضداسی دس اخشای عشحْبی آثخیضداس

هْبست ًیشٍی اًسبًی هَسد ًیبص عشح اػن اص هذیشیت عشح ٍ ًیض وبسضٌبسبى ٍ وبسوٌبى ضبغل دس عشح تَخِ وبفی داضتِ 

 ثبضٌذ. 

پیطٌْبد هی گشدد دس اخشای عشحْبی آثخیضداسی ثِ هسبئل اختوبػی التػبدی ثبالخع اػتوبد ٍ هٌبفغ اختوبػی هشدم 

 ٍ افشاد ریٌفغ دس هٌغمِ اخشای عشح تَخِ الصم هجزٍل گشدد. هٌغمِ

پیطٌْبد هی گشدد هذیشیت ٍ لشق هٌغمِ اخشای عشح دس سبلْبی اٍلیِ اخشای عشح تب استمشاس وبهل گًَِ ّبی وبضتِ ضذُ 

شق هٌغمِ اخشای هذ ًظش لشاس گیشد. ثذیْی است ثذلیل ًیبص اّبلی هٌغمِ ثشای استفبدُ اص هشاتغ ٍ چشای داهْب ثبیستی ل

عشح ثػَست هحذٍد ٍ هذیشیت ضذُ ثبضذ تب پیبهذّبی اختوبػی هٌفی ًذاضتِ ثبضذ ٍ هشدم هٌغمِ ثتَاًٌذ اص هشاتغ ٍ هٌبثغ 

 هَخَد استفبدُ الم سا ثجشًذ.

 فُرست مىابع -ٌ
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