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 -1هقذهِ
ثَ كٖت ّيف َ٥ف کِ اُ ػبيگبُ٩ٍ ،بيف ،هٖئَليزّب ٍ اُ ّوِ هْوشَ كيٍى اهشيبٍار کبٍفَهب
كبىص هيَٙى ٫ًَ ،سلقيق ىٍ ؿبٍؿَة " سلقيقبر کبٍثَي" قَاٍ ىاٍى ،کِ ّيف٘ ٍٙي ٍ ثْيٌِٕبُي
يک ديييُ يب ٍٍال يک فٮبليز (َ٥فّبي ًبكيِ يب َْٕٙشبى) ىٍ هَقٮيزّبي ٍاقٮي ٍ ًُيُ إز.
إٌبى هٍَى اًش٪بٍ کبٍفَهب دٔ اُ سلليل ؿگًَگي سلققدٌيَي َ٥فّبي ًبكيِ (َْٕٙشبى) ىٍ ثيٖز
ٕبل اٍل ،٭جبٍسٌي اُ :
يک -ديٌْٚبى ٍٍّٗب ،دي٘ ًَئّب ،هقٍَار ٍ قَاًيي ٍ ىٕشٍَالٮولّب ثَاي سقَيز ػبيگابُ ٥اَف ٍ
ُهيٌِٕبُي هٌبٕتسَ سلققدٌيَي آى.
ىٍ -اٝالف َٙف هيهبر سْيِ َ٥ف ثِگًَِاي کِ ثْيٌِٕبُي ٍ ٍٙي هٍَىً َ٪ىٍ آى ٍَٝر دٌيَى.
ِٕ -ديٌْٚبى ٍٍّٗبيي ثَاي ً٪بٍر ٍ يب ديٚجَى سلقق َ٥ف ٍ ديًَ٘ئّبي قبًًَي ٍٍَ١ي ثَاي آى.

تذييتشتية عشح ًِ تا ّذف يل عشح تحقيقاتي ًظشي ٍ داًطگاّي صـَست پزيشفتـِ ٍ ًـِ
پژٍّطگش داػيِ ايي چٌيي تحقيقي سا داسد ،ثلکِ ّيف اًؼبم يک سلقاق ٍاّجاَىي ثاَاي اٍسقاب
ٍٍٗ سْيِ ٍ سلقق َ٥فّبي ًبكيِ (يب َْٕٙشبى) ىٍ ايَاى إز ،کِ آًْن ثٮلز ٍػاَى هَاًاُ ٬ياَ ىٍ
كيه٦لَة هوکي ًٚيُ إز:
ػلل ًاهوني تَدى تحقيق جاهغ ػثاستٌذ اص:
يک -ؿَى هَكلِ ىٍم ايي َ٥فّب اًؼبم ًٚيُ إز (ثَهالف ثٍَٕي َ٥فّبي ػبه ٬ىٍ ٕ 25بل اٍل)
ه٦بلٮبر ٍ ٬١هَػَى َ٥ف ثٮيي کِ هيسَاًٖز کوک هَطَي ثِ سلقيق ثبٙي ٍػَى ًياٙز.
ىٍ -ثٮالٍُ اُ آًؼب کِ هَى َ٥ف ًيِ هقٍَ ًيٖز کِ هٖشقين اػَا گَىى ،ثلکِ ُهيٌإِابُ ٥اَفّابي
ىيگَيٖز ،کِ هٮوَالً ث" ٍَ٦ثوٚي" سْيِ هيًَٙي ،ايي ًَ ٫ه٦بلٮبر (يٮٌاي ه٦بلٮابر هياياًي
ػْز ثٍَٕي سٮياى سلقق َ٥ف) ًبهوکي ثَى ،ثٌبثَايي اػجبٍاً ثِ ٍٍٙي اُ ثٍَٕي ثٌٖيُ ٙاي ،کاِ
ثيًجبل سَٚيق هيَٙى.
هحقق طزح -سْزاة هطَْدی
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 -2جبیگبُ ٍسارت هسکي ٍ ضْزسبسی ٍ احز آى در ًَع ارسیبثی
 -1-2قبًَى تغييز ًبم ٍ استفبدُ اس اراضی ٍ احذاث ثٌب در خبرج حزین ضْزّب

ثَإاابٓ هاابىُ  8قاابًَى سیييااَ ًاابمٍُ( ،اٍر آثاابىاًي هٖااکي ثااِ هٖااکي َْٕٙاابُي) ّيئااز
ىٍلااز ىٍ ٕاابل اٍىيجْٚااز  1355آئاايي ًبهااِ" هَثااَ ٣ثااِ إااشزبىُ اُ اٍ١ااي ٍ اكااياص ثٌااب ٍ
سإٔيٖبر ىٍ هبٍع هليٍىُ ٍ كَين َّْٙب" ٍا ثِ سَٞيت ٍٕبًيي.
ىٍ سج ،ِٕ َُٞايي آئيي ًبهِ ٍُاٍر هٖکي ٍ َْٕٙبُي هَ٩ف گَىيي کِ ثَاي اًؼبم ٝليقسَ ٍ٩ابيف
ىٍ هٍَى فَقًٖ ،جز ثِ سْيِ َ٥ف هٌ٦قِايً ،بكيِاي اقيام ًوبيي ،کِ ىٍ آى ثاَاي ياک ىٍٍُ ثيٖاز
ٕبلِ َ١اث ٍ ٤هقٍَار سزکيک ُهيي ٍ اكياص ثٌب ٍا ىٍ هلايٍىُ َْٕٙاشبى ياب َْٕٙاشبًْبي هاٌکٍَ
سٮييي ًوبيي.
 -2-2تجصزُ  3هبدُ  8قبًَى تغييز ًبم ٍ ضزٍرت تْيِ طزحّبی ًبحيِ (ضْزستبى) ٍ ٍظبیف آى

ثَإبٓ سج 3 َُٞهبىُ  8هقٍَ ٙي ٍُاٍر هٖاکي ٍ َْٕٙابُي ىٍ سايٍيي ١اَاث ٍ ٤هقاٍَار
اكياص ثٌب ،ثَإبٓ يک َ٥ف کبهلشَ ٭ول ًوبيي ٍ ىٍ ٍاق ،٬ثب سْيِ ٥اَف ٍ ًقٚاِّابيي ٭وياقساَ ثاِ
هَ ٫َ١هٖل٤سَ گٚشِ ٍ َ١اث ٍ ٤هقٍَار ىقيقسَي ٍا ثٌَيٖي ثٮالٍُ ،ثَاي ايٌکِ ثشَاًي ثَاي إاشقَاٍ
کبٍثَيْب ثو َٛٞهيهبسي هظل آهَُٗ ،ىٍهبى ٍ غيَُ ىييگبُ هٌبٕتسَي ىاٙشِ ثبٙي ٕلٖلِ هَاسات
ٕکًَشي ٍ فٮبليشي ٍا ًيِ هٚوً ٜوبيي ٍ کبٍثَيْبي هٍَى ًيبُ َّ يک ٍا ّن ٌٙبٕبيي کٌي.

ثبُ ّن ثَاي ايٌکِ ثَاي هظبل اگَ " ٍُاٍر آهَُٗ ٍ داٍٍَٗ" ىٍ ثًَبهاِّابي٘ اكاياص ؿٌاي
هيٍِٕ ىٍ هليٍىُ ًبكيِ ٍا ىٍ ىٕشٍَ ىاٙشَِ٥ ،ف ًبكيِ ثبيي ٍٍٙي ًوبيي ،کِ ىٍ ؿِ هلايٍىُّابيي
ٕبهز آًْب هزييسَٕز .لٌا َ٥ف ًبكيِ ًويسَاًي ثِ ايي ثو٘ ثگَيي ،کِ ؿٌي هيٍِٕ ىٍ ؿِ ػبّابيي
ىٍ َ٥ل ؿِ هيسي هَ٩زي کِ ثٖبُي ٍ اگَ هيگزز ّن ثٮلز ٭يم دٚشَاًِّبي قبًًَي ،ثو٘ هَثَِ٥
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ًويدٌيَفز .يب ثِ ٍُاٍر ٌٝبيً ٬ويسَاًٖز ثَاي ايؼبى َّْٙبي ٌٝٮشي ٍ يب کبٍهبًِّب ىٕشٍَ الٮول
ثيّي .سٌْب ىٍ ٍَٝر سقب١بي ٕبهز آًْب َ١اث ٍ ٤هقٍَار اكياص ثٌب ٍ سزکيک ٍا هييبثي ٍٍٙي ًوبيي.
گَؿااِ ١ااَاث ٍ ٤هقااٍَار اكااياص ثٌااب ث٦ااٍَ هٖااشقين ٙاابهل ٍيْگاايّاابي اٍا١ااي ًواايثبٙااي( ،اهااب
هيسَاى ،ايي هٍَ ٫َ١ا ّن ىٍ َ١اث ٤گٌؼبًيي ٍ سٌبٕت اٍا١ي ٍا ّن ىٍ ايي هٍَى هاال

٭وال قاَاٍ

ىاى يب اُ َ٥يق هلف ايي اهَ ٍا سَٖي ىاى .هظالً ىٍ اٍا١ي ىٍػِ يک کٚبٍٍُي ،ىٍ ٍاقٍ ٬يْگي اٍا١اي
ٍا ّن ىٍ َ١اث ٤گٌؼبًيي.


ًتيجِ گيشي اص ٍظايف عشح جاهغ ًاحيِ (ضْشستاى)
اساس قاًًَي عشح ّاي ًاحيِ (ضْشستاى) تذٍيي ضَاتظ ٍ هقشسات تفنيل صهيي ٍ

احذاث تٌا ٍ تأسيسات دس خاسج حشين ضْشّاست ثٌبثَايي :
يک  -اٝليسَيي ىٕشٍَکبٍ ايي َ٥فّب سيٍيي َ١اث ٍ ٤هقٍَار إز .لٌا ىٍ آييي ًبهِ سْيِ َ٥ف
ّيؾ اٙبٍُ هٖشقيوي ثِ سْيِ ًقًٚ ِٚيُ إز.
ىٍّ -يؾ اٙبٍُاي ًيِ ثِ هجبكض هَثَ ٣ثِ ٕلٖلِ هَاست ٕکًَشگبّي ٍػَى ًياٍى.

سِّ ٍ -ويٌغَس تْيِ ّيچ گًَِ عشح يا تشًاهِ تَسؼِ ػوشاى (آهايص) دس حيغِ ٍظايف
ايي عشح ًيست.
ؿْبٍ -هقٍَ ًيٖز قجل اُ سقب١بي اكياص ثٌب ٍ يب سزکيک ثاَاي إاشقَاٍ کابٍثَي ث٦اٍَ هٖاشقل
ديٌْٚبىّبيي ثَٚى ٍ سٌْب دٔ اُ سقب١ب ثَإبٓ ايي َ١اث ٍ ٤هقٍَار دبٕن ىاىُ هيَٙى ٍ
ىٍ ايي هَاٍى ٍ٩يزِاي ّن ثَ ٭ْيُ ٍُاٍر هٖکي ٍ َْٕٙبُي قاَاٍ ًاياٍىّ .ويٌ٦اٍَ کاِ
اهشيبٍي ّن ثَاي٘ هًٌٚ ٍَ٪يُ إز.
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 -3-2هجبحج فزاتز اس ضَاثط احذاث ثٌب تفکيک در طزح ّبی ًبحيِ ( ضْزستبى):

ثٌبثَايي فَاسَ اُ هجبكض دي٘ گزشِ ٍ٩يزِاي ثَ٭ْيُ َ٥فّبي ًبكيِ ًيٖز .گَؿِ آًـِ فَاساَ اُ اياي
اهَ ىٍ َ٥فّبي ًبكيِاي (َْٕٙشبى) سيٍيي هيَٙى ٍ ؿْبٍ فبييُ هَاّي ىاٙز:
يکٍُ -اٍر هٖکي ٍ َْٕٙبُي ٍا ىٍ دبٕنّبي هٌ٦قيسَ ىٍ کبٍثَى اٍا١ي ٍاٌّوبيي هيًوبيي.
ىٍ -هي سَاًي ثِ ٭ٌَاى سَٝيِ ثِ ثوّ٘بي هوشلف (آهَُٗ ،ىٍهابى ٍ غياَُ) اٍائاِ ٙاَى کاِ ىٍ
ثًَبهِّبيٚبى هي ً َ٪قَاٍ ىٌّي.
ثيييسَسيت کِ ىٍ کويٖيَىّب ٍ ىٍ کبٍگٍَّْبي هٖکي ٍ َْٕٙبُي ٍ ىيگَ کبٍگٍَّْب ثِ ٭ٌَاى
ٍاٌّوبي اهٌ سٞوين ىٍ هٍَى إشقَاٍ کبٍثَيْب ىٍ ثيٍَى هليٍىُ ٍ كَين  َْٙثَىُ ٍ ثب٭ض هيَٙى
کِ ثب ػبهٮيز ثيٚشَي ً َ٪ىٌّي.
ِٕ -ىٍ ٍَٙاي ثًَبهٍِيِي إشبى ،ثَاي کوک ثِ سيٍيي ثًَبهِّبي إشبًي ثَإبٓ هجبكض هَثَ ٣ثِ
إشقَاٍ ٭ولکَىّبي هَثَ ِ٥ىٍ هَاکِ ػوٮيشي ٍ فٮبليشي هوشلف هيسَاى ديٌْٚبىّبيي اٍائِ ىّي.
ؿْبٍ -ىٍ َ٥ف ّبي ٍىُ دبيييسَ (ٍ يب ّوَ٦اُ سأطيَدٌيَ) ثِ ٭ٌَاى فَاىٕز سأطيَگٌاٍ ثبٙي.

جوغ تٌذي  :تغَس ملي عشح ًاحيِ ( ضْشستاى) ساٌّواي ساهاًذّي ًظام سنًَتي ٍ فؼاليتي
دس هحذٍدُ ًاحيِ (يا ضْشستاى) است.
تؼالٍُ ًگشضي حفاظتي تِ ًَع تْشٍُسي اص سشصهيي (ٍ اساضي) دس ايي هحذٍدُ داسد.
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 -3رٍش تحقيق
 -1-3رٍش ارسیبثی

ٍٍْٙبي هوشلزي ثَاي اٍُيبثي َ٥كْب ،ثًَبهِّب ٍ ىيگَ اقياهبر ٍػَى ىاٍى کِ َّ کيام ثَ كٖات
ًََ٥ ٫ف ٍ ا٥ال٭بر ٍ هٖشٌيار قبثل ىٕشيبثي ثَاي َ٥فّبي هب ٛقبثل ا٭وبل إز.
ىٍ اىاهِ ثِ سٮياىي اُ ٍٍْٙبي ًِىيکسَ ثِ " اٍُيبثي َ٥كْبي ًبكياِاي" ىٍ اياَاى هايداَىاُين ٍ ىٍ
اًشْب ٍٍٗ هٌبٕت ثَاي ايي َ٥ف ٍا اًشوبة هيًوبيين.
يک َ٥ ٍٍٗ -فبى فکَي يب ثيي االًّبًي
ىٍ – ػيٍل هَاًُِ ثًَبهٍِيِي  )Planning Balance Sheet( P.B.Sديؾ فيلَ
ِٕ – ٍٍٗ ثٍَٕي ًٖجز ِّيٌِ ثِ َٕىهٌيي اػشوب٭ي S.C.B.A
()Social cost – Benefit analysis
ؿْبٍ – ٍٍٗ هبسَئ اّياف ىٕشبٍٍىّب G.A.M
()Goals –Achievement Matrial
دٌغ – ٍٍٗ سٞوينگيَي ؿٌي هٮيبٍي M.C.D.M
Mali-Critera-Decision Marking
کِ اُ هٮوَل سَيي ٍ کبٍثَىيسَيي ايي ٍٍّٗب ،فَآيٌي سلليل ٕلٖلِ هَاسجاي إازٙ .ابهل ىٍ ٍٍٗ
Teaching for order – (Top sis ٍٍٗ ٍ )Analy Tieal Hierarch process(A.H.P
)preference by
ٍٍّٗ -٘ٙبي هٮَ٦ف ثِ ٭ولکَى
کِ ثب سَػِ ثِ ًََ٥ ٫ف ،هقُ ٬٦هبًي ثٍَٕاي ٍ هٖاشٌيار قبثال ىٕاشيبثي ثاَاي اياي ٥اَف اًشوابة
ٍٍْٙبي ىٍ ،ِٕ ،ؿْبٍ ٍ دٌغ هوکي ًيٖز.
 ريش اصلی قابل اعمال ،ريش معطًف بٍ عملکزدست ي آن َم وٍ بطًر مستقیمم ،بلکتٍ
اثزاتص در یک بخطُای قابل تأثمز پذیز در طزح .
ثِ ّويي ٭لز ٍ ثب سٮقيت ٍٍٗ هٮَ٦ف ثِ ٭ولکَى ،هيسَاى اُ ٍٍٗ "َ٥فبى فکَي" ًيِ َٕى ثَى .لٌا
ايي ىٍ ٍٍٗ (ٍٍٗ اٍل ٍ ٚٙن) هيً ٍ َ٪هٍَى ٭ول ثٍَٕي كب َ١هَاٌّي ثَى.
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 -2-3چگًَگی استفبدُ اس رٍش هٌتخت ارسیبثی طزحْبی ًبحيِای

" ريش معطًف بز عملکزد " عمال تىُتا ريش قابتل دستقمابی استت .ؿاَى اُ َ٥ياق غيَهٖاشقين
يٮٌي:
 اسصیبثی عشح ّبی ّن سدُ اسصیبثی عشحبی سدُ پبییي تش تب حذٍدی خَداسصیبثی ٍلی هْوتشیي ثخؾ اسصیبثی اص عشیك ٍظیفِ اكلی عشحْبی ًبحیِ (ؿْشػتبى) یؼٌی اخز تلموین دس وویؼمیَىهبدُ  ،13وبسگشٍُ ؿْشػبصی ٍ وبسگشٍُ اهَس صیش ثٌبیی خَاّذ ثَد .ثؼالٍُ احشات ایمي عمشح دس عشحْمبی ثخـمی
هيسَاًي ا٥ال٭بر الُم ٍا ثَاي اٍُيبثي فَاّن ًوبيي.
ثٮالٍُ ٍٍٗ ىلزيً 1يِ هيشَاى ىٍ ايي اٍُيبثي ثَُْ ٍٍ گَىيي  ٍٍٗ.ىلزي ىٍ هاٍَى هجابكظي کاِ اهاٌ
دبٕوي ق٦ٮي ثَايٚبى ًبهوکي إز هي سَاًي ٍٍٗ هَطَي ثبٙي ،ثٮالٍُ ثٮلز ٭يم اهکبى ىٍ هَإاز
دبٕن ّبي ىقيق آًَا ثبيي ثب ٍٍٗ ػييي سَ "ىلزي  -فبُي " هٍَى ثَُْ ثَىاٍي قَاٍ ىاى ٍٍٗ (.ىلزي ثب
سئٍَي فبُي اىغبم ٍ ٍٍٗ " ىلزي  -فبُي " اثيا ٫گَىيي) .ىٍ َ٥ف كبً َ١يِ ثب سَػِ ثاِ ٭ايم اسوابم
َ٥كْبي ًبكيِ اي ٍ قلز ا٥ال٭بر ايي ٍٍٗ هي سَاًي هزيي ٍاقَٙ ٬ى.
ثييي سَسيت ٍٍٗ هٌشوت ثَاي اٍُيبثي َ٥كْبي ًبكيِ ثَ هلٍَّبي ُيَ إشَاٍ إز.
اٍل – ٍٍٗ ّبي هجشٌي ثَ ٭ولکَى
ىٍم – ثب کوک ٍٍٗ ىلزي – فبُي
ثٮالٍُ ٍٍٗ سلقيق هي ثبيي ىاٍاي ٍيْگيْبي ُيَ ثبٙي :
 اػتجبس ثیشًٍی تجییي هؼلَل تزضیِ ٍ تحلیل چٌذ ػغحی ثْشٍُسی ثش هـبّذات اغلت غیش هؼتمین تَرِ ثِ هحذٍیت صهبًی ٍ هٌبثغ دس ولیِ هجبحج یبد ؿذُ ٍ -ثبالخشُ ثشای وـف سٍاثظ یب " احشات هؼٌی داس وبسثشدی " وَؿؾ ًوبیذ.

 :1در ايایل  1591بزای ايلیه ببر جُت دستزسی بٍ مطمئه تزیه تًافق گزيَی  ....درببرٌ مًضًػی خبظ استفبدٌ اس ایه ريش اس طزیق پزسص وبمٍ ي وظز
خًاَی اس خبزگبن بٍ کبر گزفتٍ ضذ کٍ در سبل  1591تًسط کًفمبن ي گًپتب بٍ کبر گزفتٍ ضذٌ بًد.
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 -3-3هٌبثغ ،هبخذ ٍ اسٌبد قبثل دستيبثی ثزای ارسیبثی

ىٍ اٍُيبثي ّوبً ٍَ٦کِ گزشِ ٙي"ثٍَٕي إٌبىي" اُ ٭ويُ سَيي ٭َاهل اٍُيبثي ّٖشٌي ،کِ ٭جبٍسٌي اُ:
يک – إٌبى ٍٕوي ايکِ ؿگًَگي ثَُْ ٍٍي (ىٍ ٍاق ٬سلقق دٌيَي ) َ٥ف ٍا هي سَاًٌي ٍٍٙي ًوبيٌي،
کِ ٭ويسب ٭جبٍسٌي اُ هَٞثبر کويٖيَى هبىُ  ٍ 13کبٍگٍَُ هٖکي ٍَْٕٙابُي ٍ ثٮاي کابٍگٍَُ اهاٍَ
ُيَ ثٌبيي (کِ ػبيگِيي هبىُ ٙ 13يُاًي)
ىٍ – َ٥كْبي ٍىُ دبييي سَ ٍ يب هَاُي  ،کِ هي ثبيي اُ َ٥ف ًبكيِ (َْٕٙشبى) ثَُْ ٍٍ ًَٙي
ِٕ – دَٕٚگَي اُ هٖئَالى ٍ کبٌٍٙبٕبى هَثَِ٥
ؿْبٍ – ثَُْ ٍٍي اُ اسبق فکَ  :ػلٖبر ّن اًييٚي ثب کبٌٍٙبٕبى ٭بلي هَسج٤
دٌغ – اٍُيبثي َ٥ف ّبي هٌشوت  :ثَاي ايي هٌ ٍَ٪ؿگًَگي سْيِ َ٥ف ٍ إٌبى آى ثب اّياف ايي َ٥ف
س٦بثق ىاىُ ٙيُاًي.
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 -4ارسیبثی تحقق پذیزی طزحْبی ًبحيِ اس طزیق احز گذاری آى در طزحْبی هزتجط
ً -1-4تبیج ارسیبثی تحقق طزح اس طزیق تجؼيت طزحْبی ردُ پبیيي تز ٍ ّوابٌّگی طزحْابی
هَاسی

يکي اُ ُهيٌِّبي سلقق َ٥كْبي ًبكيِ ايي إز ،کِ آًْب ىٍ اهشيبٍ َ٥كْبي ٍىُ دبييي ساَ قاَاٍ
گَفشِ ٍ آًْب هَ٩ف ثِ سجٮيز اُ َ٥كْب گَىًي.
ثٮلز ًياٙشي يک هٖئَل هٖشقين ثَاي َ٥كْبي ًبكيِ ٍ يب َّ هکبًيِم ىيگَي کِ ايي اهَ ٍا هوکاي
ٕبُى  ًِ ،سٌْب ايي ٭ول ٍَٝر ًذٌيَفشِ إز  ،ثلکِ  %25دبٕن ّب ًٚبى هي ىاى کِ اَٝال کبٍفَهب ًِ
سٌْب آًْب هَ٩ف ثِ سجٮيز ًکَىُ ثلکِ كشي اياي َ٥كْاب ىٍ اهشيابٍ آًْاب قاَاٍ ًاياىُ اًاي ٍ ّ %17ان
گزشِاًي کِ ىٍ ثٮ٢ي اُ َ٥كْب آٍي ٍ ىٍ ثَهي هيَ ٍ ً %30يِ كشي ثب هَاػٮِ هَىٙبى ثاَاي اهاٌ
َ٥كْب ثب هٚکل ٍٍثٍَ ثَىُ اًي.
الُم ثِ سَ١يق إز کِ ىٍ  %25هَاٍى ثٮلز سْيِ َ٥كْبي ًبكيِ (َْٕٙاشبى) ثَٕايلِ هاَى هٚابٍٍ
سْيِ کٌٌيُ َ٥كْبي ٍىُ دبييي سَ ايي اهَ ثٖبىگي ثَايٚبى اهکبى دٌيَ ثَىُ إاز .مِ ًطاى هي دّـذ
ًظش آييي ًاهِ مِ رمش مشدُ است ،ايي عشحْا تايذ تا عشح هشمض ضْشستاًْاي ًاحيِ تَاهاى تْيِ ضَد ً ،ظش
دسستي تَدُ است ٍ .ػذم اًجام آى اص ػلل ًاهَفقيت عشحْاي ضْشستاى (ًاحيِ است)

 ؿگًَگي ثَُْ ٍٍي اُ َ٥كْبي ًبكيِ (َْٕٙشبى) ىٍ َ٥كْبي دبييي إز .
سقَيجب سوبهي هٌْيٕبى هٚبٍٍ ىٍ غيبة َ٥كْبي هَٞة آهبيٚي ثبالىٕز ،اُ ثَُْ ٍٍي اُ ايي َ٥كْب
إشقجبل ًوَىُاًي ٍ ًٖجز إشزبىُ آًْب ىٍ هلٍَّبي ُيَ ٍ ثِ ًٖجز يبى ٙيُ ثَىُ إز .
الف–  % 50اُ ػوٮيزّبي ديٌْٚبىي ىٍ َ٥كْبي هَى َٕى ثَىُاًي.
ة –  %83اُ إٌبى هَثَ ِ٥ثِ إشقَاٍ هَاکِ ػوٮيشي ٍ ٕلٖلِ هَاست آًْب ثَُْ ٍٍ ٙيُاًي
ع –  %33اُ ديٌْٚبىار َ٥ف ًبكيِ ثَاي ػْبر سَٕٮِ َ٥ف هٍَى ً َ٪إشزبىُ کَىُ اًي
ى –  %66اُ ػْز گيَيْبي اقشٞبىي ديٌْٚبىي َ٥كْبي ًبكيِ ىٍ سلليل اقشٞبىي هَى ثَُْ ٍٍ ٙيُ
اًي.
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ّا  %33 -اُ إٌبى هَسج ٤ثِ دٌِْ ثٌيي اٍا١ي ثَاي کبٍثَىّبي هوشلف إشزبىُ ًوَىُ اًي.
ٍ – ىيگَ هلٍَّب ٍ يب إٌبىي کِ اُ آى ثَُْ ٍٍ ٙيُ اًي ٭جبٍسٌي اُ:
 ثَاي َ٥كْبي هب ٛهظل هٖيَ ٍاُ آّي  ،هلل اكياص ٕي ٍ هَاٍى هٚبثِ الگَي ٕ٦ق ثٌيي ٍ ً٪بم هيهبر ديٌْٚبىيَ١ -اث ٍ ٤هقٍَار هَسج ٤ثِ دٌِْ ثٌيي اٍا١ي ٍ غيَُ

ً -2-4تبیج حبصل اس ثزرسی هصَثبت کوسيَى هبدُ  ٍ 13کبرگزٍُ هسکي ٍ ضاْز سابسی (ٍ
جبیگشیي آى کبرگزٍُ ضْزسبسی ٍ ثؼذ اهَر سیز ثٌبیی)

ثٍَٕي ؿگًَگي ثَُْ ٍٍي اُ اٍليي َ٥ف هَٞة َْٕٙشبىً ،وًَِ هَثي إز کِ ًٚبى هيىّي کِ
ؿگًَِ اُ َ٥ف ّبي َْٕٙشبى (ًبكيِ) إشزبىُ ٙيُ إز.
 یه – تمبضبی احذاث ؿْشن كٌؼتی ثِ هؼبحت ّ 57ىتبس ٍالغ دس ؿْشػتبى هیبًِ :
ايي سقب١ب ىٍ کويٖيَى هبىُ  13هٍَم  83/8/20إشبى هَ٦ف گَىيي ٍ ثِ إشٌبى ًَ٪يِ َٙکز
َْٙکْبي ٌٝٮشي ٌٝبي ٍ ٬هٮبىى  ،هييَيز اهٍَ اىاٍي ٍ هليُ ٤يٖز ثب اكاياص آى هَافقاز
گَىيي ٍ ّوبً ٍَ٦کِ هالك ِ٪هي َٙى ًِ سٌْب اُ إٌبى َ٥ف ًبكيِ إاشزبىُ ًٚايُ إاز ثلکاِ
كشي ًبهي اُ َ٥ف هَٞة َْٕٙشبى (ًبكيِ) ًيِ ثَىُ ًٚيُ إز.
 دٍ – تمبضبی احذاث ػیلَی گٌذم (وویؼیَى هبدُ  13هَسخ :)1387/3/7
ايي سقب١ب ثب سَػِ ثِ هَافقز کويشِ فٌي هَافقز ٙي ٍ هقٍَ ٙي کِ َ١اث ٤اُ َ٥يق اٍگبًْبي
هَثَ ِ٥اُ ػولِ اىاٍُ کل ٍاُ ٍ سَاثَي إشبى اٍائِ َٙى .ثبُ ّن ّوبً ٍَ٦کِ هالك ِ٪هايٙاًَي
ًبهي اُ َ٥ف َْٕٙشبى ثَىُ ًٚيُ إز .الجشِ ٙبيي کويشِ فٌي اُ آى َ٥ف إشزبىُ کَىُ ثبٙاي
کِ اطَي اُ ايي اهَ ٍػَى ًياٍى .ثٮالٍُ ثَاي َ١اث ٤ثِ اٍگبًْبي هَثَ ِ٥اٙبٍُ گَىييُ ٍلي اٙبٍُ
اي ثِ َ١اثَ٥ ٤ف هَٞة َْٕٙشبى ًٚيُ إز.
 ػِ -تمبضبی احذاث ػیلَ (حذٍد ّ 8ىتبس)
ثب ايي سقب١ب ّن ثيٍى اٙبٍُ ثِ ؿگًَگي ثٍَٕي ٍ إٌبى هٍَى إاشزبىُ ىٍ کويٖايَى هابىُ 13
هٍَم  ، 87/3/7هَافقز ٙيُ إز.
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 چْبس – تمبضبی احذاث گبساط ثبسثشی
ثب ايي سقب١ب ىٍ کبٍگٍَُ سوٞٞي هٖکي ٍ َْٕٙبُي هٍَم  88/2/30ثاب ٍ٭بياز ١اَاث ٤اىاٍُ
کل ٍاُ ٍ سَاثَي ،هليُ ٤يٖز ٍ هييَيز اٍا١ي إشبى هَافقاز ٙايُ إاز ٍ ثابُ الاقال اطاَ
هٖشقيوي اُ َ٥ف َْٕٙشبى ٍػَى ًذاسد.
 پٌذ – تمبضبی صهیي پیـٌْبدی ثشای تَػؼِ ؿْشن كٌؼتی هیبًِ
ىٍ کبٍگٍَُ  88/7/1هَ٦ف ٍ ثبُ ّن ثب ٍ٭بيز ٍاُ ٍ سَاثَي  ،هليُ ٤يٖز ٍ ٕبيَ اٍگبًْب هَافقز
ثِ ٭ول آهي (ثيٍى ثَُْ ٍٍي اُ َ٥ف َْٕٙشبى)
 ؿؾ – تمبضبی احذاث ػبختوبى ؿشوت حول ٍ ًمل ثْبس ؿْبة
ىٍ ػلِٖ کبٍگٍَُ  88/4/27هَ ٫َ١هَ٦ف ٍ ثب ٍ٭بيز َ١اثٍ ٤اُ  ،هليُ ٤يٖز ٍ هييَيز اهٍَ
اٍا١ي ٍ ثيٍى ّيؾ اٙبٍُ اي ثِ َ٥ف َْٕٙشبى ٍ ًق ِٚهکبى يبثي ثاَاي کبٍثَيْابي هوشلاف ٍ
َ١اث ٤هَثَ ِ٥ثِ سَٞيت ٍٕييُ إز.

 -3-4اخذ تصوين در هَرد هکبى یبثی هسکي هْز

يکي اُ هْوشَيي کبٍکَىّبي َ٥كْبي ًبكيِ (َْٕٙشبى) اهکبى دٌيَي هکابى يابثي ثاَاي سَٕاٮِ
ّبي ػييي ٕکًَشي ٍيْگيْبي ػييي هٖکًَي إز .کِ هٖکي هَْ اُ هْوشَيي آًْب ىٍ ٕبلْبي اهياَ
إز .ثيًجبل ًوًَِ ّبيي اُ هکبى يبثي ثَاي هٖکي هَْ ٍ ؿگًَگي ثَُْ ٍٍي اُ َ٥ف ّبي ًبكيِ ٍا ىٍ
آًْب ًکَ هي ًوبيين.
 يک – هَٞثِ ٍَٙايٮبلي هٍَم  1389/8/4ىٍ هٍَى هٖکي هَْ  َْٙقَؿبى
ىٍ ايي هَٞثِ الٞبق ّ 36کشبٍ ثِ هليٍىُ  َْٙقَؿبى هٍَى سَٞيت قَاٍ گَفز کِ ّ 13کشبٍ
آى اُ ف٢بي ٕجِ ثِ هٖکي هَْ اهشٞب ٛهي يبثي ٍ ّيؾ اٙبٍُ اي ّان ثاِ ٥اَف ًبكياِ (ياب
َْٕٙشبى) ىٍ ايي هٍَى ًٚيُ إز.
 ىٍ – هَٞثِ ػلِٖ ٍَٙ 1388/12/17ايٮبلي ىٍ سبهيي ّ 5کشبٍ ُهيي ثَاي هٖکي هَْ ىٍ ايي
هَٞثِ ثب سیييَ هٖيَ کوَثٌيي ّ 5 َْٙکشابٍ اٍا١اي ىٍلشاي إشلٞابل ٍ ثاِ هٖاکي هْاَ
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اهشٞب ٛيبفشِ إز ٍ ثبُ ّن ّيؾ اٙبٍُ اي ثِ هياٍ

ٍ إٌبى َ٥ف ًبكياِ ٍ ؿگاًَگي ثْاَُ

ٍٍي اُ آًْب ًٚيُ إز.
 – ِٕ هَٞثِ ػلِٖ ٍَٙ 88/12/3ايٮبلي ثَاي الٞبق ّ 13/5کشبٍ ػْز هٖکي هَْ
ٍَٙايٮبلي ىٍ ايي ػلِٖ ثب ًکَ هیبيَر إبٕي ثيٍى ايي اهَ آًَا سَٞيت ًوَى ٍ اٙبٍُ اي ًيِ
ثِ َ٥ف ًبكيِ ٙيُ إز.
 ؿْبٍ – هَٞثِ ػلِٖ ٍَٙ 1389/3/10ايٮبلي ىٍ الٞبق ّ 40کشبٍ ثاِ هلايٍىُ ٙاَْ کَهابى
ػْز هٖکي هَْ ىٍ ايي هٍَى ًيِ اٙبٍُ اي ثِ َ٥ف ًبكيِ (َْٕٙاشبى ) ًٚايُ إاز ٍ اهاٌ
سٞوين ثب سَػِ ثِ سَٞيت آى ىٍ ٍَٙاي ثًَبهِ ٍيِي إشبى اًؼبم ٙيُ إز.
 دٌغ – هَٞثِ ٍَٙ 1389/6/15ايٮبلي ثَاي الٞبق ّ 143کشبٍ ثِ هليٍىُ  َْٙثَاي هٖکي
هَْ  ،کِ ثب ٍػَى ٍٕي ٬ثَىى اٍا١ي ٍ ًق٘ ٭ويُ ايکِ ىٍ آيٌيُ ًبكيِ ىاٍى ثيٍى اٙبٍُ ثِ
َ٥ف ًبكيِ اًؼبم ٙيُ إز.
 -4-4دیگز هصَثبت ضَرایؼبلی

ٍَٙاي ٭بلي ثِ ٭ٌَاى سَٞيت کٌٌيُ َ٥كْبي َْٕٙشبى ًيِ ىٍ ثٍَٕي َ٥ف ّبي ىيگَ سَػيْي ثِ
ايي َ٥ف ّب ًياٍى ،ثگًَِ ايکِ ىٍ سَٞيت َ٥كْبي ُيَ ًيِ اٙبٍُ اي ثِ َ٥كْبي ًبكيِ ًکَىُ إز.
 -1هلَثِ 89/6/15

عشح وبلجذی هٌغمِ ای خَصػتبى

 -2هلَثِ 89/8/2

عشح ربهغ ػبٍُ

 -3هلَثِ 89/11/5

اكالحبت عشح ربهغ ؿْش وبؿبى

 -4هلَثِ 89/6/15

اكالح حشین ؿْش اَّاص

 -5هلَثِ 89/7/27

افضایؾ روؼیت ؿْشن ػلوبى فبسػی

 -6هلَثِ 89/1/30

هغبیشت اػبػی عشح ربهغ ؿْش صاّذاى

 -7هلَثِ 89/12/17

اللبق اساضی ثِ ؿْش دهبًٍذ

 -8هلَثِ 89/10/21

تلَیت عشح ربهغ ؿْش اسٍهیِ

 -5-4ىٍ ٍَٙاي ثًَبهِ ٍيِي إشبى ثَاي سيٍيي ثًَبهِ ّبي إشبًي ٍ ىٍيگي کبٍکٍَّْب اٝاَالً اياي
َ٥ف هٍَى ًٍ َ٪اقً ٬جَىُ إز .

اسصياتي هيضاى تحقق پزيشي عشح ّاي " ًاحيِاي" دس ايشاى

05

 -6-4ىٍ ثًَبهِ ٍيِي ّبي ثوٚي ثَاي إشقَاٍ کبٍثَيْبي هَثَ ِ٥اَٝالً ايي َ٥ف هاٍَى ً٪اَ ٍاقا٬
ًٚيُ إز.
ػو ٬ثٌيي :ثييي سَسيت سٌْب هٍَى يکِ اُ َ٥كْبي ًبكيِ ( َْٕٙشبى) ثٍٕ ٍَ٦ي ٬ثَُْ ثَىاٍي ٙي ُ
إز ىٍ َ٥ف ّبي ٍىُ دبييي سَ ٍ آًْن ثَاي ٍف ٬کوجَى َ٥ف ّبي آهبيٚي ثَىُ إز.
الجشِ ىٍ ؿٌي آييي ًبهِ ىيگَ ًيِ ثِ ثَُْ ٍٍي اُ َ٥ف ّبي ًبكيِ اٙبٍُ ٙيُ إز:
يک -آييي ًبهِ اػَائي قبًَى َّْٙبي ػييي
ٍٍَ١ر ٍ هکبى  َْٙػييي (ثب ٕقف ِّ 30اٍ ًزَ) ثب ٍ٭بيز ٕيبٕز ىٍلز ىٍ قبلت َ٥ف ّبي کبلجيي
ٍ هٌ٦قِ اي هَاّيثَى ٍ ىٍ غيبة آًْب َ٥ف ّبي ًبكيِ اي هال

٭ول إز.

ىٍ -هَٞثِ ٍَٙايٮبلي ىٍ هٍَى هٚوَل ٍ سٚکيل ٕشبى هييَيز َْٙ

ٕبُي ىٍ ک.ٍَٚ

هبىُ 7ىٍ ثٌي ّبي  4ٍ3هي گَيي:
ىٍ ٍَٝسيکِ هکبى هٍَى ً َ٪ىٍ َ٥كْبي ًبكيِ اي ثِ سَٞيت ًَٕييُ ثبٌٙي ثبيي ثِ ٍَٙايٮبلي اٍػبَٙ ٫ى.
ِٕ -قبًَى كز ٨کبٍثَي اٍا١ي ٍ ثب ًْبيز هَٞة 1385
سج )1(َُٞهبىُ ( )1ايي قبًَى هي گَيي
سٚوي ٜهَاٍى ٍٍَ١ي سیييَ کبٍثَي اٍا١ي ٍ ثبغْبي ىٍ َّ إشبى ثَ ٭ْيُ کويٖيَى هَکت اُ ٍئئ
ػْبى کٚبٍٍُي  ،هييَ اهٍَ اٍا١ي ٍ ،ئئ ٕبُهبى هٖکي ٍ َْٕٙبُي  ،هاييَ کال كزب٩از هلاي٤
ُيٖز آى إشبى ٍ يک ًزَ ًوبيٌيُ إشبًياٍ ثِ ٍيبر ٕبُهبى ػْبى کٚبٍٍُيٖز .کِ کويٖيَى هَ٩اف
إز ىٍ سٚويٍٍَ١ ٜيز ّب هَاٍىي ٍا ٍ٭بيز ًوبيي ،کِ يکي اُ آًْبَ١" ،اثَ٥ ٤ف ّابي کبلجايي ،
هٌ٦قِ اي ٍ ًبكيِ اي " هَٞة إز.
ّوبً ٍَ٦هالك ِ٪هي َٙى ىٍ هٍَى اُ هَاٍى يبى ٙيُ ىٍ ثٌي كب َ١ىٍ ٍاث ِ٦ثب َّْٙب ػييي ٕز کاِ
ٕبلْب ٕز ٙکل گيَي آًْب (ثؼِ  18هٍَى اٍليِ ) هشَقف إز ٍ َٕهي ًيِ ىٍ هاٍَى سیيياَ کابٍثَي ثبغابر ٍ
هِاٍ ٫إز کِ ثِ يک کويٖيَى کِ اکظَيز آًْب ٍا ثوْٚبي هَثَ ِ٥سٚکيل هي ىٌّي ،سَٝايِ ٙايُ إاز اُ
َ١اثَ٥ ٤ف ّبي ًبكيِ إشزبىُ ًوبيي ىٍ ٍَٝسيکِ ثب سَٞيت َ٥ف ّبي ًبكيِ اٝاَالً ك٢اٍَ اياي کويٖايَى
ٍٍَ١ر ًياٍى ٍ هي ثبيي ثَ إبٓ َ٥كْبي هَٞة ًبكيِ (َْٕٙشبى) ٭ول َٙى.
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 -5جوغثٌذی ثْزٍُری اس طزحّبی ًبحيِ در سطَح هختلف
 -1-5تجؼيت در طزحّبی ردُ پبیييتز
هٌْيٕبى هٚبٍٍ َ٥فّبي ٍىُ دبيييسَ (هظال ٥اَف ّابي ػابهٙ ٬اَّْب) اُ اياي َ٥كْاب ثاِ ٭ٌاَاى
ػبيگِيي َ٥فّبي آهبيٚي ثبالىٕز ثِ ًٖجز ُيَ ىٍ ثوّ٘بي هوشلاف ٕاَى ثاَىُاًاي %50 .ىٍ داي٘ثيٌاي
ػوٮيز %33 ،ىٍ ػْبر سَٕٮِ %66 ،ىٍ دي٘ثيٌي ىٍ ػْز گيَيّبي اقشٞبىي ٙاَْ ٍ  %33ىٍ دٌْاِثٌايي
اٍا١ي.
 -2-5کويسيَى هبدُ  ٍ 13جبیگشیي آى کبر گزٍُ ضْزسبسی ٍ ثؼذ اهَر سیزثٌبیی
سقَيجبً ّيؾ سجٮيشي اُ َ٥فّبي ًبكيِ ىٍ سٞوينگيَيّب اسزبق ًيزشبىُ ٍ ٭والً (هٚابثِ ً٪ابم ثًَبهاِ-
ٍيِي ثوٚي کَ٪ً )ٍَٚار ثٮ٢ي ثوٚي هظل ٍُاٍر ٍاُ ،ػْبى کٚبٍٍُي ٍ يب ٕبُهبى هلايُ ٤يٖاز ،هايًَ٪
ثَاي اهٌ سٞوين ثَىُ إز.
 -3-5هکبىیبثی هسکي هْز
ىٍ هکبىيبثي هٖکي هَْ کَؿکشَيي سَػْي ثِ ايي َ٥فّب ًٚيُ ٍ كشي اغلات ىٍ ػْاز هاالف آى
اهٌ سٞوين ٙيُ إز.
 -4-5در دیگز هصَثبت ضَرای ػبلی ضْزسبسی ٍ هؼوبری ٍ ضَرای ثزًبهاِریاشی اساتبى در
تصَیت ّيچ یک اس طزحّبی ضْزی ثِ هصَثبت طزحّبی ًبحيِ تَجِ ًطذُ است.
 -5-5آیييًبهِ تؼييي هکبى ضْزّبی جذیذ
سٌْب ىٍ ايي آيييًبهِ سَػِ ثِ َ٥فّبي ًبكيِ سَٝيِ ٙيُ إزٍ ،لي ايٌکِ هٍَى ٭ول ٍاقاٙ ٬ايُ ياب
هيَ ا٥ال٭بسي ىٍىٕز ًيٖز.
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 -6جبیگبُ طزحْبی هطبثِ ًبحيِ (ضْزستبى) در دیگز کطَرّب
ّوبً ٍَ٦کِ ىٍ ثٌي ( )2-6آهيُ إز ،ػبيگبُ َ٥كْبي هٚبثِ َ٥كْبي ًبكياِ ىٍ ىًياب اغلات ثٮاي اُ
َ٥كْبي هٌ٦قِاي آهيُ إز ثب ايي سزبٍر کِ ىٍ ثَهي هٞلز آهبيٚي ىاٍى ٍ ىٍ ثَهي ثب سکياِ ثاِ
َ٥كْبي آهبيٚي "هٞلشي کبلجيي" .
ىٍ کٍَّٚبي آلوبى ،ايشبليبّ ،لٌي ،لْٖشبى ،دَسیبل ،ايشبليبَٕ ،ئيَٕ ،يئ ٍ سَکيِ َ٥كْبي هٌ٦قِ اي
ًيِ هٞلز کبلجيي ىاًٍي .ىٍ كبلي کِ ىٍ يَگٖالٍي هٞلز آى آهبيٚي إز.
-

ىٍ ايَلٌي غيَ اُ َ٥كْبي ًبكياِ ثٮاي اُ َ٥كْابي هٌ٦قاِ اي قاَاٍ هيگياَى ٍ سْياِ کٌٌايُ آى
ٍَٙاّبي َْٕٙشبى ّٖشٌي ٍ ثب هقيبٓ  1 : 25000ثب َ٥كْبي ًبكيِ اي ايَاى هٚبثْز هيبثي

-

ىٍ يًَبى َ٥كْبي َْٕٙشبًي ثٮي اُ هٌ٦قِ اي ٍ ثبالسَ اُ هؼوَ٭ِ َْٙي ٍ هٌب٥ق ٙاَْي قاَاٍ
هي گيًَي.

-

ىٍ ًٍَّ ًيِ ٍىُ آى ثٮي اُ َ٥كْبي هٌ٦قِ اي إز هقيبٓ آى  1 : 25000يب  1 : 50000إز ٍ
اػَاي آى ثِ َْٙىاٍ هَکِ َْٕٙشبى هلَل ٙيُ إز .الجشِ ىٍ َ٥ف هٌ٦قِ اي َ٥كْبيي ًيِ ثاب
هٞلز کبلجيي َُٕ ،هيٌي سْيِ هي ًَٙي کِ ثب َ٥كْبي ًبكيِ ه٦بثقز ىاٍى.

-

ىٍ لْٖشبى دٔ اُ َ٥كْبي هلي َ٥ ،ف َّْٙبي ثي٘ اُ يک هيليَى ًزَ (ثب كَين آًْب) سْيِ هي
َٙى ٍ ٕذٔ َ٥فّبي َْٕٙشبى ثب ٍيْگي سٮييي دٌِْ ّبيکبٍثَي ىٍ هقيابٓ ٍ، 1 : 10000ياب
 1 : 50000سْيِ هي َٙى.
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 -7ثزرسی تطجيقی طزحْبی تْيِ ضذُ ثب اّذاف طزحْبی ًبحيِ
يکي اُ هلٍَ ّبي ثٍَٕي  ،اُ َ٥يق هقبيِٖ س٦جيقي َ٥ف ّبي سْيِ ٙيُ يب اّياف َ٥ف هقٍَ ثَى
ٍَٝر دٌيَى کِ ثيًجبل آى هيذَىاُين:
ثٍَٕي َ٥ف ّبي سْيِ ٙيُ ًبكيِ ثب ثٍَٕي اّاياف  ،هجابًي  ،ثْاَُ ٍٍي اُ َ٥كْابي فَاىٕاز ،
إٌبى َ٥ف ٍ ديٌْٚبى هييَيز آى ٍَٝر دٌيَفشِ إز.

 -1-7تحليل اّذاف هَرد ًظز طزحْبی ًبحيِ (ٍ یب ضْزستبى)

اَٝال ىٍ ّيف گٌاٍي کِ ايي َ٥كْب ثَاي هَى هَ٦ف هي ًوبيٌي يک ٕاَىٍگوي ٍػاَى ىاٍى کاِ
ًبٙي اُ ٭يم سيقيق ػبيگبُ ايي َ٥كْب ىٍ ً٪بم ثًَبهِ ٍيِي ک ٍَٚإز.
ايي َٕىٍگوي اُ ٭يم ٙزبفيز اُ هٚکل ثٍِگشَي ًٚبر هيگيَى کِ سزبٍر ثيي َ٥كْبي آهبيٚي
ٍ َ٥كْبي کبلجيي ٍا هي ثبيي هٚوً ٜوبيي ٍ ًکَىُ إز.
ايي هَ ٫َ١فق ٤ىٍ ايَاى هَ٦ف ًجَى  :ثلکِ ىٍ ػْبى ًيِ ىاٍاي اثْبم فَاٍاًي إز.
ُيَا ؿٌبًکِ سؼَثِ کٍَّٚبي ىيگَ ّن ًٚبى هييّي ًِ ،ثًَبهاٍِياِي فاَا هٌ٦قاِايً ،اِ آهابي٘
َُٕهيي ٍ ًِ َ٥ف ٍيِي کبلجيي هٮبًي ػب افشبىُ ٍ ثِ َّ كبل طبثشي ًياًٍي1
ّوبً ٍَ٦کِ گزشِ اًي ىٍ ايَاى ثبالهَُ ىٍ  1371/2/9ثاَ إابٓ هٞاَثِ ٙاٍَاي ٭ابلي اىاٍي اياي
هجلض ٍا ثب سزکيک آًْب ثِ ٍ٩بيف ىٍ اٍگبى هوشلف ٕ ،بُهبى ثًَبهِ آهبي٘ َُٕهيي ٍ ٍُاٍر هٖکي ٍ
َْٕٙبُي ثب ٍ٩يزِ سْيِ َ٥كْبي کبلجيي اُ يکييگَ ػيا ًوَىُ ٍ ىٍ ٍاق ٬آًْاب ٍا ىٍ گًَاِ اُ ثًَبهاِ
ٍيِي ًبهييُ إز :
اگَ ّيفْبي َ٥ف ٍيِي کبلجيي ىٍ ٕ٦ق هلي (ٍ هٌ٦قِاي) اُ ّوِ اهٍَ ٍاثٖاشِ ،ديَإاشِ ٙاَى ٍ
سٌْب ثِ ثوٚي کِ ثب ٍ٩بيف ٌٕشي ٍُاٍر هٖکي ٍ َْٕٙبُي هَسج ٤إز هليٍى هيَٚى  ،٭جبٍسٌي اُ :
يکن – هکبًيبثي ثَاي گٖشَٗ آيٌيُ َّْٙبي هَػَى  ٍ ،ػييي کٍَٚ

 -1طزح ریشی کبلجذی در ایزاى ٍ هحَرّبی اصلی آى – فيزٍس تَفيق – کٌفزاًس ثيي الوللی طزح ریشی کبلجذی (هلی ٍ هٌطقِ ای)
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ىٍم – سيٍيي ٕيبٕز إکبى ػوٮيز يب ثٖشَ ػوٮيز ،يٮٌي ؿگًَگي إشقَاٍ هؼشوّ ٬ابي ُيٖاشي
(َْٙي ٍ غيَُ) ىٍ دٌِْ ک ٍ ٍَٚايؼبى ٕلٖلِ هَاست هيبى آًْب اُ ً َ٪سْٖيل اهَ هايهز ٍٕابًي ثاِ
هَىم
َٕم – سيٍيي هقٍَار ٕبهز ٍ ٕبُ ىٍ کبٍثَي گًَبگَى ىٍ ُهيٌْبي

ک1ٍَٚ

ٍُاٍر هٖکي ٍَْٕٙبُي ىٍ ّويي ٍإشب سْيِ َ٥كْبي کبلجيي هليٕ ،ذٔ هٌ٦قِاي ٍ ثابالهَُ،
ًبكيِ اي (َْٕٙشبى يب ًبكيِ) ٍا ىٍ ىٕشٍَ کبٍ هَى قَاٍ هييّي.
ٍلي ّوبً ٍَ٦کِ گزشِ ٙيٙ :زبفيز ٍٍَ١ي ثيي ايي ىٍ گًَِ اُ َ٥ف (الاقل ىٍ سقٖايوبر قابًًَي
هؼِا کٌٌيُ آى ىٍ ايَاى) ثِ ىاليلي ث ٍَ٦کبهل ٍ ٍٍٙي ٍَٝر ًگَفشِ إز.
يک – َ٥ف آهبي٘ َُٕهيي ٌَُّ (ثب ٍػَى سْيِ ؿٌي ثبٍُ آى) ث ٍَ٦قًْ ٬٦بيي هَٞة ٍ قبًًَي ٙايُ
إز.
ىٍ – ثِ سج ٬آى َ٥كْبي آهبيٚي هٌ٦قِ اي ٍ ًبكيِ اَٝال سيٍيي ًٚيُ اًي.
ِٕ – ايي ىٍ كبليٖز کَِ٥ ،ف کبلجيي هلي سْياِ ٍ هٞاَة إازَ٥ ،كْابي کبلجايي ،هٌ٦قاِاي
ىٍكبل اسوبم هيثبٙي ٍ َ٥كْبي کبلجيي ًبكيِاي (َْٕٙشبى) ًيِ ثَاي قَيت ثِ اسزبق ًاَاكي کٚاٍَ
سْيِ ٙيُ ٍ هيٍَى کِ اٍليي ىٍٍُ آًْب ثب ٥ي ثيٖز ٕبل اُ سْيِ اٍليي َ٥كْب ثِ اسوبم ثَٕي
ؿْبٍ – ىٍ هَٞثِاي کِ ايي ىٍ گًَِ َ٥ف ٍا اُ ّن ػيا ًوَى ثِ َ٥كْبي کبلجايي اػابُُ ىاى ،کاِ ىٍ
ٍَٝر ًجَى َ٥كْبي آهبي٘ ثِ ٭ٌَاى َ٥كْبي فَاىٕز کبلجيي هَى ًٖجز ثِ سيٍيي هقيهبسي آى ثِ
٭ٌَاى دي٘ ًيبُ ثًَبهِ ّبي کبلجيي اقيام ًوبيٌي.
ثِ ايي سَسيت َ٥كْبي کبلجيي گَؿِ اُ َ٥كْابي ٙاَْ هٞاَة آهبيٚاي کٚاٍَ ثٖايبٍ ثْاَُ ٍٍ
هيًَٙي ٍ ه ٤هيگيًَي ٍلي ىٍ ٍاق ٬ثب سيٍيي ايي ديٌٚيبُ ّب گبّي ثاِ ٭ٌاَاى َ٥كْابي آهبيٚاي،
سلقي هي گَىًي.
ايي اهَ ّوبً ٍَ٦کِ ىٍ ثٍَٕي اّيافي کِ کليِ َ٥كْبي ًبكيِ اي (ٍ َْٕٙشبى) ثَاي هَى سٮييي
ًوَىُ اًي ٍ ىٍ ديَٕز  2-هي آيي ثِ ٍَ١ف هٚبّيُ هي َٙى.
 -1مبخذ قبل
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-8ریطِ یبثی ػلل ضکست طزح ّبی ًبحيِ (ضْزستبى) در ایزاى
٭الٍُ ثَ ؿگًَگي ثَُْ ٍٍي اُ َ٥ف ّبي ًبكيِ اُ ػولِ ىٍ ًْبىّبي سٞاوين گياَي إاشبى ٍ ٕاذٔ
هقبيِٖ س٦جيقي هَى ثاب اّاياف ً٪اَ هاَاّي اُ سْياِ کٌٌايگبى ٥اَف ّابٍ ٕاذٔ ًٖٖٚاز ّابي
کبٌٍٙبٕي ،ىٍ هلٍَ ىيگَ ثٍَٕي ٍا سٚکيل هي ىّي.
ً -1 -8ظزات کبرضٌبسبى دستَراى ػبلی در ًطست ّن اًذیطی در هاَرد ریطاِ یابثی ػلال
ًبهَفق ثَدى طزح ّبی ضْزّب

ىٍ فَٞل قجل ثب ه٦بلٮِ َ٥كْبي اًؼبم ٙيُ ،سؼبٍة ايَاى ٍ ػْبى ٍ سلليل آًْب کَٙ ٘ٙاي کاِ
هٖبئل ٍ هَاً ٬سلقق ايي َ٥كْب ثٍَٕي َٙى.
اُ ػولِ ىٍ يک ًٖٚز ّن اًييٚي هشٚاکل اُ کبٌٍٙبٕابى ٭ابلي  ،هٖائَالى  ،هاييَاى ٍ هٌْيٕابى
هٚبٍٍ اُ ًَ٪ار ايي هؼوَ٭ِ ّن ه٦لٙ ٬يين کِ ًيال هال ِٝآًْب ىٍع هي َٙى.
يل – هٌْذس اقَاهي (هلقق ،هشَػن ٍ کبٌٍٙبٓ اٍٙي ىفشَ َ٥كْبي کبلجيي)
 َ٥ف ّب ثبيي ثب هلک ّبي ثيًٍَي ٌٕؼييُ ًَٙي ٍ ًِ ثب هَىٙبى ايي هَ ٫َ١کِ َ٥ف ثبيي هٚکل فالى کويٖيَى ٍا كل کٌي قييوي ٙيُ إز ثًَبهِ ثبيي ّيفي ثيٍَى اُ هَىٗ ٍا سٮَيف کٌيٕ ،ابُ ٍ کابٍٗ ثجيٌاي ٍ اهکابى اٍُيابثي ٍا ثاَايهَىٗ ٍ ىيگَاى فَاّن ًوبيي.
يک – َ٥ف ثبيي اٍسجبٍ ٘٥ا ثب ٍکي سَٕٮِ هٚو ٜکٌي ٍ فق ٤ثِ ػو ٬آٍٍي ا٥ال٭بر ًذَىاُى
ىٍ – ثًَبهِ ىٍ ديًَي ثب يک دٍَِٕ ثبيي كياقل ديًَيٗ ٍا ثب ُهايي ٍ كاياکظَ ثاب هٖابئل اػشواب٭ي ٍ
اقشٞبىي هٚوً ٜوبيي.
ِٕ – ديًَي ثب َ٥ف ّبي فَاىٕز ٍ فٍَىٕز سجييي ًَٙي.
ؿْبٍ – ؿگًَگي دَّيِ اُ ثَهٍَىّبي سيخ ثب هٖبئل ىٍ َ٥ف ّبي هوشلف
دٌغ – ؿگًَِ اكکبم َ٥ف ّبي ًبكيِ ٍا  ،ثب ٕبهشبٍّبي اقشٞبىي ٕبُگبٍ کَى
٦ٕ – ٘ٙق هياهلِ هٚوَٙ ٜى
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ّزز – دٌِْ ثٌيي ًبكيِ ؿگًَِ سٮييي هي َٙى (ه٦بي ثٍِگ َ٥ف کبلجيي سٮييي ٍاكي ًبكيِ إز)
ّٚز – ٍٍَ١ر سْيِ َ٥ف ّبي هشزبٍر ثَاي ًَاكي هوشلف
دٍ – دمتش هاجذي هحقق  ،هيٍٓ ىاًٚگبُ  ٍ ،هييَ ٍقاز ٍُاٍر ٍاُ ٍ َْٕٙابُي کاِ ديٚاٌْبى سْياِ
َ٥كْبي َْٕٙشبى ٍا ىاىًي.
ىٍ اٍاهَ ٕبل  1369ايي ًَ٪يِ دي٘ آهي کِ َ٥ف ّبي َْٕٙبُي ًيبُ ثِ سلَل ىاًٍي.
ىٍ ايي ٍإشب ىٍ دبيبى ٕبل  1369ثَاي َْٕٙ 80شبى ک ٍَٚقَاٍ ىاى سْيِ َ٥ف ػبهَْٕٙ ٬شبى هٌٮقي
ٙي.
اُ ً َ٪اػَا ثْشَيي ٍاكي َْٕٙشبى ثَىُ ،يَا ثَاي اػَا ٍَٙاّبي إالهي َْٕٙشبى ٍ فَهبًياٍي ّب ثاِ
٭ٌَاى ٍئئ ٍَٙاي اىاٍي َْٕٙشبى هي ً َ٪ثَىًي ،ؿاَى هَػاٝ ٬ايٍٍ دٍَاًاِ ثياٍَى ٙاَّْب ّان
فَهبًياٍي ّٖشٌي کِ هي سَاًٖز ثِ سلقق ايي َ٥ف ّب کوک ًوبيي.
ىٍ َ٥ف ًبكيِ اي کليِ هَاکِ َْٙي ٍاق ٬ىٍ ًبكيِ ٕ٦ق ثٌيي ػوٮيشي هي ًَٙي ٍ ثَايٚبى هيهبر
دي٘ ثيٌي هي َٙى
ثَاي ٕبهز ٍٕبُ َ١اث ٍ ٤هقٍَاسي اٍائِ هي گَىى.
ٙجکِ هٮبثَ ٍ سبٕيٖبر ُيَ ثٌبيي سَٕين هي َٙى.
سِ – هْذي صادُ  :هلقق  ،هَلف ٍ کبٌٍٙبٓ هٌْيٓ هٚبٍٍ
اٝلق إز ىٍ سوبم ؿْبٍ ٕ٦ق ثًَبهِ ٍيِي کِ َ٥ف ّبي سَٕٮِ ٍا ٙبهل هي ًَٙي ايي ثٍَٕي اًؼابم
َٙى ٍ ثٍَٕي ىٍ ٕ٦ق هَى ٍ کالى ثبٙي ٍ ث ٍَ٦ػبهٍَٝ ٬ر دٌيَى .
الکي ىٍ هٍَى َ٥ف ّبي ًبكيِ ؿٌي َٕال ثِ ًّي هي ٍٕي
َٕال يک – ػبيگبُ َ٥ف ًبكيِ ىٍ ٕلٖلِ هَاست َ٥ف ّبي سَٕٮِ  ،کؼبٕز؟
َٕال ىٍ – ىٍ هٍَى هبّيز ايي َ٥كْبٕز ،کِ هظل َ٥ف ّبي آهبي٘ ٍ کبلجيي ّوـٌبى ًب ٍٍٙي إز.
َٕال ِٕ – هشَالي ايي َ٥ف ّب کيٖز ؟
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چْاس – دمتش ػظيوي  :هلقق  ،هيٍٓ ىاًٚگبُ ٍ اُ هجَگبى َ٥كْبي آهبيٚي ٍ کبلجيي
يک ًکشِ ىٍ هٍَى سقٖيوبر ًبكيِ اي کِ آقبي اقَاهي ثِ ًبىٍٕز ثَىى آى اٙبٍُ کَىًي (کِ ؿَى هي
آى ٍا سْيِ کَىُ ام) ثبيي ثِ ٭َ ٟثَٕبًن  .گزشين ؿَى هليٍىُ َْٕٙشبى هَست سیييَ هي ًوبيي ،ؿِ
ثکٌين کِ ايي َ٥ف ّب طجبر ىاٙشِ ثبٙي ،لٌا هقٍَ ٙي کِ ىٍ ٕ٦ق ًبكيِ ٭ول ًوبييٕ .ذٔ ثب اًشوبة
يک سٮياى ٙبه ٜايي کبٍ ىَٙاٍ اًؼبم ىاىُ اين .هظال سقٖيوبر ًبٙي اُ آثَيِّب يب ه ٤الَّٓب ٍا کاِ
اغلت طبثز ّٖشٌي هي ًٍ َ٪اقٙ ٬يٍ ،اكي ًبكيِ ّن َْٕٙشبى ثبٙي کِ ثَٚى آى ٍا اػَا کَى.
ثْشَ إز هجٌابي سقٖايوبر اىاٍي ٍا کٌابٍ ثگاٌاٍين ؿاَى ىٍ ٙابه ٜ٭وايُ ىاٍيان  ،٭ولکاَىي ٍ
ّوگًَي ّبي ٥جيٮي – اقشٞبىي ٍ اػشوب٭ي کِ هي سَاًٌي هٮيبٍ ٭ول ثبٌٙي.
ٍ ثبالهَُ هقٍَ ٙيُ ثَى کِ ىٍ َ٥ف هٌ٦قِ ثٌيي کَ٥ ٍَٚف ًبكيِ ثٌيي ًيِ سيقيق گَىى.
لٌا ،هَة إز ىٍ َ٥ف ّبي ًبكيِ َ٥ ،ف آهبي٘ ٍ کبلجيي ثب ّن سْيِ َٙى.
پٌج – دمتش فَالدي  :هلقق  ،هييَ سْيِ َ٥ف آهبي٘ ک ٍَٚىٍ ٕبُهبى ثًَبهِ ٍ ثَىػِ (ٕبثق)
 هٚکل ىٍ ًجَى ٍاث ِ٦اي سٮَيف ٙيُ ثيي ثًَبهِ ّبي آهبيٚي ٍ کبلجيي إز. ىٍ ٕ٦ق ًبكيِ َْٕٙشبى هٍَى ثِ هٍَى فَق هي کٌي .ىٍا يي ٕ٦ق ٌّايي ّاب ؿياِي اٍائاِکَىُ اًي کِ هَفق إز سلز ٭ٌَاى کالٕشَ کَىى سَٕٮِ
-

ثلض هييَيشي – ٕيبٕشي ىٍ ايي َ٥ف ّب هٚوً ٜيٖز.

ضص – دمتش سفيؼياى  :استاد داًطگاُ ٍ هحقق

ىٍ ايي هٍَى ًگَٗ هييَيشي ٍ ًگَٗ (ثًَبهِاي) ٍػَى ىاٍى ٍ ِٕ ًکشِ ٭ويُ کاِ ثبياي ثاِ آى سَػاِ
ًوَى.
ًکشِ اٍل :دبٍاىاين ػيي ىٍ هزَْم سَٕٮِ
ًکشِ ىٍم :ىٍ َ٥ف ّبي ًبكيِ سزبٍرّبي ُيبىي ٍػَى ىاٍى  ،هظل هَُي ثَىى ٍ يب هَکِي ثَىى ًبكيِ
ٍ يب قَهي ٍ غيَُ ،ثٌبثَايي ثبيي ثِ سزبٍر ّب سَػِ ًوَى .ثٮالٍُ ثبيي سَػِ کاَى کاِ ىٍ ٍاقا٬
سَٕٮِ ه٦لَة اُ َ٥يق ثبُ گِاٍىى ىٕز هييَ اػَايي ثَاي ثبٍگٌاٍي هلقق هي َٙى.
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ًکشِ َٕمَٙ :ف هيهبر
إٓيت اٍل ٍ ػيي کِ ٍػَى ىاٍى ،ثلض دبٍاىاين سَٕٮِ ٍ هزَْم سَٕٮِ ٍ اًش٪بٍار سَٕٮِ اي هبٕز.
 هييَيز اػَايي ىًجبل  ،سَٕٮِ کبلجيي هي ثبٙي ،ىٍ كبليکِ هٚبٍٍ سْيِ کٌٌايُ ٥اَف ثاِ ىًجابل ثاِ
هٮٌبي سَٕٮِ دبيياٍ إز .اهب هييَيز اُ ّوِ اثِاٍّب ثِ ًز ٬هَىٗ إشزبىُ هي کٌي.
 ٭لل ًبهَفق ثَاي َ٥كْبي ًبكيِ
يک – سَليز ٍ ٍ٩يزِ هٌيي هظال ًبكيِ ىاٍ ًياٍين  .ثٮالٍُ كشي فَهبًياٍي هَى ٍا هْاَُ اي ٕيبٕاي
هي ىاًي ٍ ًِ سَٕٮِ اي ثٌبثَ ايي اٝالف ايي ٍاقٮيز ٍٍَ١ر ىاٍى.
ىٍ -ؿيٖشي ق٢يِ ٍ ثَىى يب ًجَىى آى ثبيي هي ً َ٪ثبٙي.
ِٕ – اكشوبالً آهبٍ کوي هيلي هٖب٭يي ًوَاّين ىاٙز.
ؿْبٍ – آهَُٗ ًيٍَي هشو ٜٞهٍَى ًيبُ اًؼبم ًوي َٙى.
ً گَٗ هي ايي إز کِ ايي َ٥ف ّبٍا ثِ ٭ٌَاى ٍاقٮيز ثذٌيَين ٍ ثِ ىًجبل هَهز  ،ثْٖبُي ٍ ثبًُگَي
آى ثبٙين.
ًشيؼِ ايٌکِ  :ثي سَىيي ايي َ٥ف ّب کبٍ آهي ًيٖشٌي ٍ ىگَگًَي ّبي فَاٍاًي ٍا هي ٥لجٌي ،کِ ثبيي ثاب
ً٪بم ٕيبٕي ٍ کبٍکَىّبي قيٍر ّوبٌّگي ىاٙشِ ثبٙي.
ّفت  -دمتش اػتواد :هحقق  ،هذسس ٍ ماسضٌاس هٌْذساى هطاٍس

 ثبيي ػبيگبُ َ٥ف ًبكيِ اي ٍ ،ا ٍٍٙي کَى کِ ثيٚشَ هبّيشي ٭ولي ىاٍى . ىٍ اًگلئ کبًشي دالى ىاًٍي کِ ىٍ كي َْٕٙشبى إز .ؿَى يک هشَلي ىاٍى. يک ه٦بلٮِ كَُُ ثٌيي ػييي ًَاكي هٍَى ًيبُ إز ٍ ثٮي سقٖيوبر کٍَٚي ٍا ثبيي سیييَ ىّين . َ٥ف ًبكيِ ثبيي يک َ٥ف هللي ثبٙي ثب ٍٍيکَى کبلجيي ًَاكي ک ٍَٚهشزبٍر ّٖشٌي ٍ َٙف هيهبر  ،هشزبٍسي هي هَاّي ٍ ،لي َٙف هيهبر هٍَى ًيبُ إزکِ هي سَاًي کلي ثبٙي ٍ ثَ كٖت هٌ٦قِ ىٍ كيي کبٍ سيقيق گَىى.
 ؿْبٍ ؿَة هلي ٍ يکَٖي قَا٭ي هَإشِ ّبيي کِ اُ َ٥ف ًبكيِ اي اًش٪بٍ ىاٍين هٚشَثِ هٚبٍٍ اهشيبٍ ٍ آُاىي ثيّين کِ َٙف هيهبر ٍا كٖت هٍَى اٝالف ًوبيي.

إاز .ثبياي
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 ًْبىّبي هؼَي ًياٍين (كشي ىٍ َّْٙب) ىٍ کٌبٍ ثو٘ ٕيبٕي هي سَاًين ثو٘ اػَايي ىاٙشِ ثبٙينُ ،يَ ً َ٪هٮبٍى ٭وَاًي إشبى يبفَهبًياٍ
ّطت – دمتش ملْشًيا  :هحقق ٍ ماسضٌاس اسضذ

 ثلض إٓيت ٌٙبٕي ػيييي ٍا هَ٦ف هي کٌي  .ثبيي ً٪بم اٍُيبثي ىاٙشِ ثبٙين ،اٍُيبثي اقشٞبىي،اػشوب٭ي  ،ايي دٍَُّ ّب هٮلَم ًيٖز ثِ کؼب هي ًٍٍي.
 هَى هيل ٕ ،بُهبى اػَايي  ،هبّيز ثًَبهِ ٍيِي ٍ ٕلٖلِ هَاست هٍَى إٓيت ٌٙبٕي قَاٍ گيًَي .اهبؿَى ايي هيل ثبُ إز ٍ هيل ثٖشِ اي ًيٖز لٌا ًوي سَاًي ثِ اٍُيبثي ثيبًؼبهٌي.
 -هٚکل ايي إز کِ هيل سَکيجي ثَاي ثًَبهِ ٍيِي ًبكيِ ًياٍين.

دير ديم اعالم وظزات
 ملْشًيا

 ثبيي ثِ َ٥ف ّبي کبٍاي هلي ٍ هٌ٦قِ اي سْيِ َٙى ٍ هٍَػي ايي ه٦بلٮبر ثبيي ثِ ٍاُ كل ّبيػييي ثَٕي.
 دمتش ػظيوي

 ثبيي ىيي ٕيبٕز ّبي کالى هب ؿِ اٍسجب٥ي ثب ثًَبهِ ٍ ثبُاٍ ىاٍىّ ،ن ثًَبهِ ٍيِي هَکِي ٍ ّن کبهالثبُاٍ ًشبيغ هَثي ًياٙز ،دٔ ثبيي ّن ثًَبهِ ثبٙي ٍ ّن ثبُاٍ


دمتش احوذياى

 آهَُٗ ًيٍَي اًٖبًي ٍٍَ١ر سبم ىاٍى ،ؿَى هؼَيبى فبقي آهَُٗ اًي ٍ ايي اُ ٭لل اٝلي ًبکبٍ آهييايي َ٥ف ّبٕز.


هاجذي

 ثٍَٕي ٍَٙاّب ٍ دشبًٖيل آًْب ٍ ًق٘ آًْب ىٍ ايي هٍَى ّن ٍٍَ١ر ىاٍى.

ًظشات هغشح ضذُ دس پٌجويي جلسِ "ًقذ پژٍّص ضْشي" دس  52ضْشيَس 91

 ىٍ ٕلٖلِ "ًقي دٍّْ٘ َْٙي" کِ ثب ّوکبٍي ػبهٮِ هٌْيٕبى هٚبٍٍ ،اًؼوي ػبهٮٌِٙبٕي ٍػبهٮِ َْٕٙبُاى سٚکيل هيَٙى َ٥ف اٍُيبثي هَ٦ف ٍ ًَ٪ار ُيَ اهٌ گَىيي:
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دمتش ضشيف صادگاى

-

سَػِ ثِ كيٍى ٍ٩بيف ٍَٙايٮبلي کِ ثٍَٕي ٍ سَٞيت َ٥فّبي آهبيٚي ىٍ ُهَُ آًْب ًيٖزٝ ،ليق
إز (کِ الجشِ ثْشَٕز اُ ٭ٌَاى سَٕٮِ ف٢بيي ثب هالك٪بر اقشٞبىي – اػشوب٭ي إشزبىُ َٙى)

-

ؿَى قبًَى ثًَبهِ ٍ ٍَٙاي اقشٞبى سٌْب ىٍ هکبًيٖز کِ هيسَاًي فَاثوٚي ٭ول ًوبيي.

-

َ٥فّبي ًبكيِ ثبيي هشٞل ًَٙي ثِ ثًَبهٍِيِي کٍَٚ

-

ثبيي ً٪بم ثًَبهٍِيِي اٝالف َٙى ٍ ٍُيَ هٌب٥ق ىاٙشِ ثبٙين هظل اًگلئ کِ ىٍ کبثيٌِ ؿْبٍ ٍُيَ اٍل
ىٍ ّويي ٍإشب ىاٍى.

-

ٍ٩بيف سَٕٮِاي ثبيي ثِ ٍ٩بيف فَهبًياٍ ا١بفِ َٙى.

-

هيَٙى اُ ٍُيَ هٚبٍٍ ثَاي ايي اهٍَ َٕى ثَى.



دمتش هاجذي

-

ىييگبُ ايي َ٥فّب ٕبهشبٍيٍ -اّجَىيٖز کِ اُ َ٥فّبي کبلجيي فبٝلِ ىاٍى.

-

هَثٖز ثبٍُي اػَايي ثِ ٍَٙاّبي َْٕٙشبى ا١بفِ گَىى.



دمتش تٌيادي

-

هجبكض اقشٞبىي ٍا ثبيي ىٍ ايي َ٥فّب هيً َ٪قَاٍ ىاى.

-

ً٪بٍر ثَ اػَاي ثًَبهِّب ىٍ ايَاى ٍٍَ١ر ىاٍى.

-

سلقيق گَؿِ ىاٍاي ًکبر هظجشي إز ،الکي هٚکالسي ّن ىاٍى.



آقاي هٌْذس سؼيذًيا

-

سلقيق ثٮلز ٕبىُ کَىى ثي٘ اُ كي هَ ٫َ١ىاٍاي هٚکالسي إز.



آقاي دمتش قاسوي

-

اٝالً ػبيگبُ ايي َ٥فّب ىٍ ٍُاٍر هٖکي ًيٖز ٍ ىٍ سلقيقي کِ هب ثَاي ٕبُهبى ثًَبهِ اًؼبم ىاىين
ديٌْٚبى کَىين ،ايي َ٥فّب ىٍ ٕبُهبى ثًَبهِ سْيِ َٙى.



آقاي دمتش اجاللي

-

هجلض آهبيٚي يب کبلجيي ثَىى َ٥ف اَٝالً ىٍ ايي ٍإشب ٍٍٙي هيَٙى کِ:

-

َ٥فّب ىٍ ٕ٦ق هلي اقشٞبىيٖز

-

ىٍ ٕ٦ق هيبًي اقشٞبىي -کبلجيي

-

ٍ ىٍ ٕ٦ق هللي کبلجيي
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1

 -1-2-8ارسیبثی طزحّبی جبهغ ضْزستبى (هٌْذسيي هطبٍر پبرت)

ايي سلقيق ثِ ثٍَٕي َ٥فّبي سْيِ ٙيُ ىِّ اٍل سْيِ دَىاهشِ ٍ ًشيؼِ گَفشِ إز کِ 45 ،ىٍٝاي
اُ دبٕوگَيبى ا٭شقبى ىاًٍي کِ ىٍ ٭ول إشزبىُاي اُ َ٥فّب ًويَٙى ٍ َ٥ف ػبهَْٕٙ ٬اشبى ىٍ سٞاويوبر ٍ
ثًَبهٍِيِيّبي هَسجّ ٤يؾگًَِ کبٍثَىي ًياٍى ،ىاليل ايي اهَ ٭جبٍر ثَىُاًي اُ:
يک -٭يم ٍػَى هشَلي هب ٛيب ٍػَى ٕبُهبى هٚو ٜثَاي ديگيَي ٍ اػَاي َ٥ف
ىٍٕ -بهشبٍ اػَايي ٍ هييَيز ثوٚي ،ثؼبي ك ٍَ٢يک هييَيز هيبىثوٚي
ًِٕ -ياٙشي ػبيگبُ ىقيق ىٍ ٕبهشبٍ اػَاي ٍ ٕيبٕي کٍَٚ
ؿْبٍ -٭يم ٍػَى َ١اث ٍ ٤هقٍَار الُم ٍ کبفي اػَايي
دٌغً -جَى سٚکيالر ً٪بٍسي
ً -٘ٙجَى ًيٍَي کبٌٍٙبٕي کبفي ثَاي ثکبٍگيَي َ٥فّب
 -2-2-8آسيتضٌبسی هذیزیت طزحّبی کبلجذی ًبحيِای ٍ هٌطقِای

1

ىٍ ايي سلقيق هزٞالً ً٪بمّبي هوشلف ثًَبهٍِيِي سلليل ٙيُاًي کِ ثشَاًٌي ثَاي َ٥فّبي ًبكيِاي
(ٍ هٌ٦قِاي) ػبيگبُ هٌبٕجي ثيبثٌي ٍ ثب إٓيتٌٙبٕي َ٥ف آًْب ٍا ثِ ٙکل ُيَ ىٕشِثٌيي کَىُ إز.
يک – هليٍىُ ػیَافيبيي َ٥ف ثب سقٖيوبر اىاٍيٕ -يبٕي ّوبٌّگي ًياًٍي .ىًٍشيؼِ هٖئَل ٍ هشَلي ًيِ
ثَاي َ٥ف ٍػَى ًياٙشِ ٍ َ٥فّب فبقي هييَيز ٍ سٚکيالر اىاٍي ٍ اػَايي ّٖشٌي.
ىٍ -كکَهز ً٪بم "ثًَبهٍِيِي ثوٚي" ثَ کٍَٚ
ٍٍَِٕ١ -ر ًْبىٕبُي قجل سْيِ َ٥كي کِ ٍَٝر ًذٌيَفشِ إز.
ؿْبٍٍٍَ١ -ر ٍػَى هييَيشي فَايٌيگَا
دٌغَ٥ -ف کبلجيي هلي ،هٌ٦قِ ٍ ًبكيِاي َ٩ف سٚکيلىٌّيُ َ٥ف سَٕٮِ اقشٞبىي ٍ اػشوب٭ي إاز .ىٍ
كبلي کِ ايي َ٥فّب (اُ ػولِ َ٥ف آهبي٘) ٌَُّ سيٍيي ٍ سَٞيت ًٚيُ إز.
 -٘ٙ٭يم سجٮيز ٍَٙاّبي فَاثوٚي اُ ايي َ٥فّب

 .1إٓيتٌٙبٕي هييَيز َ٥فّبي کبلجيي ًبكيِاي ٍ هٌ٦قِاي (ايَع قبٕوي)
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ّززَ٥ -ف ًبكيِاي ٍ هٌ٦قِاي ىٍ سٮَيف َ٥ف ٕيبٕزگٌاٍ ٍ ٍاّجَىيٖز ىٍ كبلي کاِ ٍ٩ابيف ٍ ؿْابٍ
ؿَةّبي آى اػَايي إز.
ىٍ هبسوِ ايٚبى ثب سأکيي ثَ ايٌکِ "سْيِ ؿْبٍؿَة سَٕٮِ هٌ٦قِ ٍ ًبكيِ ثيٍى ىاٙشي اّياف سَٕٮِ
اقشٞبىي ٍ اػشوب٭ي اهکبىدٌيَ ًويثبٙي" ،سٚکيل ٕبُهبى سَٕٮِ کبلجايي ٍ ً٪ان ف٢ابيي ٍا ثاَاي هاييَيز
سْيِ ،سيٍيي ٍ اػَاي َ٥فّبي کبلجيي ديٌْٚبى هيًوبيٌي .کِ ىاٍاي هؼو ٬٭وَهي ٕيبٕشگٌاٍ ٍ ثًَبهٍِيِ ثاب
ك ٍَ٢ا٭٢بي ٍَٙاي َْٕٙبُي ثِ ّوَاُ ٍَٙاي إالهي إشبىّاب هَاّاي ثاَى ٍ ىٍ ّوايي ٍإاشب ىٍ ٕا٦ق
هٌ٦قِ ٍ ًبكيِ ًيِ هؼبهٮي ً٪يَ ثب كٍ ٍَ٢ىُّبي هشٌبٕت فَق ثبيي ثبٙي.
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 -3-8جوغ ثٌذی ریطِیبثی ػلل ػذم هَفقيت طزحّبی ضْزستبى (ًبحيِ)
 -1-3-8جبیگبُ طزحّبی هطبثِ ًبحيِ (ضْزستبى) در دیگز کطَرّب

ّوبً ٍَ٦کِ ىٍ ثٌي قجل آهيُ إز ،ػبيگبُ َ٥فّبي هٚبثِ َ٥كْبي ًبكيِ ىٍ ىًيب اغلت ثٮي اُ َ٥كْبي هٌ٦قِاي
آهيُ إز ثب ايي سزبٍر کِ ىٍ ثَهي هٞلز آهبيٚي ىاٍى ٍ ىٍ ثَهي ثب سکيِ ثِ َ٥كْبي آهبيٚي هٞلشي کبلجيي.
ىٍ کٍَّٚبي آلوبى  ،ايشبليب ّ ،لٌي  ،لْٖشبى  ،دَسیبل  ٍ ،ايشبليبَٕ ،ئي َٕ ،يئ ٍ سَکيِ َ٥كْبي هٌ٦قِاي ًياِ هٞالز
کبلجيي ىاًٍي .ىٍ كبلي کِ ىٍ يَگٖالٍي هٞلز آى آهبيٚي إز.
 ىٍ ايَلٌي غيَ اُ َ٥كْبي ًبكيِ ثٮي اُ َ٥كْبي هٌ٦قِاي قَاٍ هيگيَى ٍ سْيِ کٌٌيُ آى ٍَٙاّبي َْٕٙشبى ّٖشٌي ٍ ثبهقيبٓ  1 : 25000ثب َ٥فّبي ًبكيِاي ايَاى هٚبثْز هيبثي.
 ىٍ يًَبى َ٥فّبي َْٕٙشبًي ثٮياُ هٌ٦قِاي ٍ ثبالسَ اُ هؼوَ٭ِ َْٙي ٍ هٌب٥ق َْٙي قَاٍ هيگيًَي. ىٍ ًٍَّ ًيِ ٍىُ آى ثٮي اُ َ٥كْبي هٌ٦قِاي إز هقيبٓ آى  1 : 25000يب  1 : 50000إز ٍ اػَاي آى ثاِ ٙاَْىاٍهَکِ َْٕٙشبى هلَل ٙيُ إز .الجشِ ىٍ َ٥ف هٌ٦قِاي َ٥كْبيي ًيِ ثب هٞلز کبلجييَُٕ ،هيٌي سْيِ هي ًَٙي کِ
ثب َ٥فّبي ًبكيِ ه٦بثقز ىاٍى.
رٍْٙبي ُيَ ثَاي ٍف ٬ايي ١ٮفّب ديٌْٚبى هيَٙى.
ًَ٪يِّبي ػييي ثًَبهٍِيِي (ّوابً ٍَ٦کاِ اغلات کبٌٍٙبٕابى ٍ ٝابكتً٪اَاى اُ ػولاِ ًوبيٌايُ هٮبًٍاز
َْٕٙبُي -آقبي هٌْيٓ اقَاهي -ثيبى ًوَىُاًيَ٥ ،فّبي کبلجيي هؼِا اُ ثًَبهاِّاب ٍ ٥اَفّابي سَٕاٮِ اقشٞابىي-
اػشوب٭ي ٍ آهبيٚي ٍا ىيگَ ًويدٌيَى .الکي هَٞثِ ٕبل ٍَٙ1371ايٮبلي اىاٍي ٍ ّويي ٍَ٥كي ِ٦اهشيبٍار ٍَٙايٮبلي
ٍ ٍُاٍر ٍاُ ٍ َْٕٙبُي اػبُُ سْيِ ،سَٞيت ؿٌيي َ٥فّبي ٍا ثِ ٍَٙايٮبلي ًويىّي .لٌا ِٕ ٍاُكل ٍػَى ىاٍى.
يک -ثَاي سْيِ هٚشَ آهبيٚي – کبلجيي ثِ ًَاكي ک ٍَٚثَٕيلِ هؼَُ يب ٍَٙايٮبلي اىاٍي هؼَُ ثَاي ٍَٙايٮبلي ٝبىٍ
َٙى.
ىٍ -اَٝالً سْيِ ايي َ٥فّب ثِ ٕبُهبى ثًَبهِ ٍ يب اٍگبى ّوَ٦اُٗ هلَل گَىى.
ِٕ – ثب سَػِ ثِ هَٞثبر ٍ قَاًيي هَػَى َ٥فّبي ًبكيِ (يب َْٕٙشبى) ىٍ ٍإشبي کبلجيي سْيِ گَىى .ىٍ كبلي کِ ثاِ
سوبم َ٥فّبي سَٕٮِ اقشٞبىي – اػشوب٭ي ٍ آهبيٚي سَػِ ىاٙشِ ثبٙي ٍ ثٖشَ سَٕٮِ ٍا ثَاي اًَاَ٥ ٫فّابي يابى
ٙيُ فَاّن آٍٍى .آًـِ ثيًجبل هيآيي ىٍ ٍإشبي ايي هلٍَ َٕم إز.
ً -2-3-8ذاضتي جبیگبُ قبًًَی قَی

ايي َ٥ف ثَإبٓ سج ِٕ َُٞآييي ًبهِ ايکِ ثب إشٌبى ثاِ هابىُ  8قابًَى سیيياَ ًابم (ٍُاٍر آثابىاًي
هٖکي ثِ هٖکي ٍ َْٕٙبُي )"ثَاي اهٌ سٞوين ىٍ ؿگًَگي إشزبىُ اُ اٍا١ي ٍ اكاياص ثٌاب ٍ سإٔيٖابر ىٍ
هبٍع اُ هليٍىُ قبًًَي كَين َّْٙب" سيٍيي گٚز سْيِ ٙيُ .ىٍ سج ِٕ َُٞآىٍُ ،اٍر هٖاکي ٍ َْٕٙابُي
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هَ٩ف ثِ سْيِ َ٥ف ّبي هٌ٦قِ ايً ،بكيِاي ىٍ هليٍىُ يک يب ؿٌي َْٕٙشبى ٙي .ايي سج َُٞىٍ ٍاقا ٬دبياِ
سْيِ َ٥ف ّب َْٕٙشبى( ثٮياً ًبكيِاي) گَىيي  ،کِ کويٖيَى هبىُ ٕيِىُ ثِ ٭ٌَاى هٖئَل ايي اهَ ىٍ ثياٍَى
هليٍىُ ٍ كَين َّْٙب ثَىُ ٍ هيثبيي ثِ إشٌبى ايي آييي ىٍ هٍَى إشزبىُ اُ اٍا١اي ٍ اكاياص ثٌاب ىٍ ثياٍَى

كَين َّْٙب اهٌ سٞوين هيًوَى.
ثب اًلالل کويٖيَى هبىُ ٕيِىُ ٍ اكبلِ ٍ٩بيف آى ثِ" کبٍگٍَُ هٖکي ٍ َْٕٙبُي" (ٍ ثٮي کبٍگٍَُ اهٍَ
ُيَ ثٌبيي) ايي ٍاث ِ٦ثبُ ّن ٕٖزسَ ٙي ٍ ػبيگبُ قبًًَي ايي َ٥كْب ثبُ ّن ١ٮيف سَ گَىيي.
 تؼاسض ساختاس اصلي ًظام تشًاهِسيضي دس مطَس تا عشحّاي ًاحيِ
ً٪بم ثًَبهٍِيِي ک ٍَٚاَٝالً ثوٚي إز ،ثوّ٘ب ثب ٍُاٍسوبًِّبي هَثَٕ ٍ ِ٥يٖشن ثَىػِ ٍياِي کاِ ٭واالً
سٌْب ىٍ اهشيبٍ ثوّ٘بٕزٕ ،بهشبٍ اٝلي ً٪بم ثًَبهٍِيِي کٍ ٍَٚا سٚکيل هيىٌّي.
ثْويي ٭لز ک ٍَٚفبقي كشي يک ٍُاٍسوبًِ هيبى ثوٚي( فَا ثوٚي) إازٕ .ابُهبى ثًَبهاِ ًياِ ساب كايٍىي
ؿٌيي ًقٚي ىاٙز ٭والً هٌلل گٚز ٍ ثِ ٭لز ثوٚي ثَىى ً٪بم ثًَبهِ ٍيِي ک ٍَٚإاز کاِ ؿْال ٕابل
کَ ٘ٙثَاي سْيِ َ٥ف "آهبي٘ َُٕهيي" ثِ طوَ ًَٕييُ إز ٍ ىٍ ّويي ٍإشب کِ َ٥ف ّبي کبلجيي هلي ٍ
ًبكيِاي ػبيگبُ هٌبٕجي ىٍ کً ٍَٚياٍى .ىٍ كبليکِ ىٍ کٍَّٚبي ىيگَ ايي گًَِ َ٥كْب ثٮلز دًٍَگ سَ ثاَىى
ً٪بم ثًَبهٍِيِي فَاثوٚي ٍ هيبى ثوٚي ػبيگبُ هٖشلکوي ىاًٍي.
ً -3-3-8ذاضتي هتَلی اس ًکبت ضؼف دیگز طزح

ىٍ ايَاى ٍٍٕشبّبَّْٙ ،ب َْٕٙ "،شبى "ّب ٍ إشبًْب کِ ىاٍاي هٖئَل ٍ ٍَٙاّبي إالهي ّٖشٌي ،الکاي
ًبكيِ ًِ هشَلي قبًًَي ىاٍى ٍ ًِ ٍَٙاي هشٌب ،َ٩افٍِىُ ٙيى ايي اهَ ثاِ ػبيگابُ ١اٮيف قابًًَي ٥اَف ٍ
ػبيگاااابُ غبلاااات ٥ااااَف ّاااابي ثوٚااااي ٍ اٍػليااااز آًْااااب ثااااِ ٥اا اَف ّاااابي فَاثوٚااااي ٍ

هيبى ثوٚي ٭والً ايي َ٥ف ّب ٍا ثيٍى قيٍر هي ًوبيي.
 -4-3-8هحذٍدُ کَچک ػولکزد طزحْبی ًبحيِ

اُ آًؼب کِ ايي َ٥ف ّب هَثَ ٣ثِ ثيٍَى كَين َّْٙبٕز ٭والً هليٍىُ ٭ولکَى کَؿکي ىاًٍي
ٍ ايي ثبٍ ّن هٌؼَ ثِ ١ٮيف سَ ٙيى ػبيگبُ َ٥ف ٙيًي.
 -5-3-8ػذم ٍجَد تْيِ طزح ّبی آهبیطی در کطَر

َ٥ف آهبي٘ هيثبيٖز کِ ثِ ٭ٌَاى َ٥ف فَاىٕز َ٥فّبي کبلجيي ٭ول ًوبيٌي ،کِ هشإٔزبًِ ّيـگبُ ثِ
سَٞيت ًَٕييُ إز .لٌا سْيِ کٌٌيگبى َ٥فّبي ٍىُ دبيييسَ (آهبيٚي يب کبلجيي) ًبؿبًٍي ،ثَإبٓ َ٥فّبي
غيَهَٞة آهبي٘ َ٥فّبي سَِٕ ٕ 5بلِ کَ٥ ٍ ٍَٚفّبي ٭وَاًي ٍ ثوٚي هَى ثِ سَليي آًـِ کِ ثِ ٭ٌَاى
َ٥ف فَاىٕز هٍَى ًيبُٙبى إز ،فَاّن آًٍٍي.
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لٌا ه٦بلٮبر اقشٞبىي ،اػشوب٭ي ٍ ىيگَ هجبكض دبيِ كشي ثي٘ اُ آًکِ ىٍ َٙف هيهبر فٮلي إز ،ثبيي ىٍ
ىٕشٍَکبٍ هٌْيٕبى هٚبٍٍ ىٍ سْيِکٌٌيُ َ٥فّبي ًبكيِ قَاٍ گيَى.

كشي هوکٌٖز ثِ ٌٕبٍيَ يب ٌٕبٍيَّبي ثَاي آيٌيُ آهبيٚي ،هليٍىُ هٌ٦قِ هٍَى ًّ َ٪ن ثيٌؼبهي .الکي
ًويسَاى ثَإبٓ يک ٌٕبٍيَ يب ثًَبهِ آهبيٚي (کِ ىٍ كي٩ٍ ِ٦بيف ٍ اهشيبٍار ٍَٙايٮبلي َْٕٙبُيٍُ ،اٍر
ٍاُ ٍ َْٕٙبُي ٍ هٌْيٕبى هٚبٍٍ َْٕٙبُ ًيٖز) َ٥ف ًبكيِ سْيِ ٍ ديٌْٚبى گَىى.
اػجبٍاً َ٥ف ًبكيِ کِ ثبيي ُهيٌِ سَٕٮِ ٍ ٭وَاى ىٍ هليٍىُ ًبكيِ ٍا فَاّن ٕبُى ثبيي ثَاي ٥يف
ٍٕيٮي اُ اهکبًبر سلَل (ثؼِ آًـِ کِ هَى ه٦بلٮِ ٍ ديٌْٚبى هيًوبيي) اهکبى سَٕٮِ ٍ يب ثْشَ گزشِ
َٙى ُهيٌِ سَٕٮِ ٍا هوکي ٕبُى.
ىٍ ثٖيبٍي اُ َ٥فّب ًِسٌْب هٌْيٕبى هٚبٍٍ َ٥ف ًبكيِ ٍا ثَاي الگَي آهبيٚي ديٌْٚبىي
هَى ،ديٌْٚبى هيًوبيٌي ،ثلکِ گبّي اَٝالً ٍ٩يزِ اٝلي هَى ٍا فَاهَٗ کَىُ ٍ ثِ اٍائِ َ٥كي
آهبيٚي ثؼبي َ٥ف ًبكيِ اقيام هيکٌٌي (کِ گبّي ثْوييسَسيت ثِ سَٞيت ّن هيٍٕي) ىٍ كبلي کِ
َْٕٙبُي ک ٍَٚكشي ىٍ هٍَى ثِ کَٕي ًٚبًييى َ٥فّبيي کِ ىٍ كي٩ٍ ِ٦بيز٘ ّن ثِ سَٞيت
هيٍٕبًي ًبکبم إز ،ؿِ ٍٕي ثِ اٍائِ َ٥فّبي فَاسَ اُ اهشيبٍاس٘.
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 -9ارائِ پيطٌْبداتی ثزای ارتقبء کابرآیی ٍ تحقياقپاذیزتز ضاذى طزحْابی ًبحياِ
(ضْزستبى)
 -1-9پيص ًيبسّبی تحقق جبیگبُ طزح
 -2-9تقَیت جبیگبُ قبًًَی طزح
ّوبً ٍَ٦کِ گزشِ ٙي ٭لز اٝلي ١ٮف ػبيگبُ قبًًَي َ٥ف ّبي ًبكيِ ،هٞلز فَا ثو٘ ثَىى آى
إز .کِ ثب ًْبى ثًَبهِ ٍيِي ک ٍَٚکِ ثوٚي إز ىٍ سٌبق ٜإز .ىٍ اُاي سوبهي ٍُاٍسوبًِ ّبي ثوٚي
ک ٍَٚسٌْب اٍگبى فَا ثوٚي ( هيبى ثوٚي) ٕبُهبى ثًَبهِ ٍ ثَىػِ ثَى کِ ثِ إشٌبى "ثًَبهِ" سَاى سيٍيي
ثًَبهِ ّبي فَا ثوٚي اُ ػولِ آهبي٘ َُٕهيي ٍا ىاٙز ٍ ثوب "َ٥ثَىػِ " سَاى اطَ گٌاٍي ثَ ثًَبهِ ّبي
ثوٚي (ثوْٚبي هوشلف کٍ )ٍَٚا هيشَاى ىاٙز ثبٙي.
پمطىُاد  :لذا پمطىُاد می ضًد در قاوًن جذیذ یکٍ بزای تطکمل" يسارت راٌ ي ضُزساسی" میزر کٍ
تذيیه ضذٌ ي بٍ تصًیب بزسذ.
در بخطی کٍ تعزیف طزح َائمکٍ بایذ بتٍ يستملٍ يسارت تُمتٍ ضتًد ممپتزداسد ،پت

اس طتزح جتام

سزسممه ي قبل اس طزح جام ضُز تُمٍ طزح جام واحمٍ ( یا ضُزسقان) گىجاومذٌ ضًد ي در َماوجتا
ضًرای بزوامٍ ریشی اسقان ي کارگزيَُای آن بخصًظ کارگزيٌ َای امًر سیز بىایی ي صىای مًظتف
بٍ تبعمت اس آن گزدوذ.
-3-9پيطٌْبد ریطِ ای ٍ اسبسی در تقَیت جبیگبُ طزح
ديٌْٚبى هي َٙى :
يک –َ٥ف ّب ي َْٕٙشبى ،ىٍثبٍُ ىٍ ٕ٦ق َْٕٙشبى کِ ىاٍاي فَهبًياٍ ٍ ٍَٙاي َْٕٙشبى
ّٖشٌي سْيِ َٙى .
ىٍ – ّوبً ٍَ٦کِ ىٍ هَٞثِ اٍل ٍػَى ىاٙز ٍ ثَهي اُ کٍَّٚبي هبٍػي ّن ّويٌ ٍَ٦٭ول هي
ًوبيٌي َ٥ ،ف ثَاي َْٕٙشبى ّوَاُ ثب َ٥ف هَکِ َْٕٙشبى سْيِ ٙيُ ٍ ػبيگِيي كَين ٍ كَُُ
ًزَى سوبم َّْٙبي َْٕٙشبى گَىى .ثَاي كل هٖئلِ ىٍ آهيّبي كَين ايي ىٍآهيّب ّن ثَٕيلِ
ٍَٙاي َْٕٙشبى ثِ ًٖجز ثيي َّْٙب ىٍ ٍٍٕشبّبي َْٕٙشبى سَُي ٬گَىى.
ِٕ – َٙف هيهبر ًيِ ىٍ ػْز ايي ػبيگبُ اٝالف ٙيُ ٍ ا٭شال يبثي (ثِ َٙف فٞل )10
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 -11کبستی ّبی ًبضی اس خذهبت ٍ پيطٌْبد اصالح آى
٭بهل ىيگَي کِ ىٍ ًبهَفق ثَىى َ٥ف ّبي ًبكيِ (َْٕٙشبى) هؤطَ ثَىُ إز ًقّ ٜب ٍ کبٕشي
ّبي َٙف هيهبر ايي َ٥ف ّبٕز کِ هٌؼَ ثِ سْيِ إٌبىي ٙيُ إز ،کِ كشي اگَ هٍَى سَػِ
هٖئَالى ٍ اٍگبًْبي هَثََ٥ ِ٥ف ّن ثَىُ إز ثَُْ ٍٍي اُ آًْب ٍا ًبهوکي ٍ يب کوشَ هوکي ٕبهشِ
إز لٌا ٍٍَ١ر ثٮيي اٝالف ايي َٙف هيهبر إز

 -1-11هجبحج پبیِ ای ثزای اصالح ضزح خذهبت

هْوشَيي هَ ٫َ١کِ ثبيي ىٍ ايي ٍاث ِ٦هٍَى سَػِ ٍاقَٙ ٬ى ايي إز کِ ؿَى َ٥ف كب َ١هي ثبياي
هٍَى ثَُْ ثَىاٍي َ٥ف ّبي ٙبغالى ٍ ىيگَ ثَُْ ثاَىاٍاى هاَسج ٤قاَاٍ گياَى ثبياي اٍل اياي گٍَّْاب
ٌٙبٕبيي ٙيُ ٍ ًَ ٫ثَُْ ٍٍيٚبى اُ َ٥ف هٚو ٜگَىى کِ ٭جبٍسٌي اُ :
يک – ٕبکٌبى هليٍىُ
ىٍ – ٙبغالى هليٍىُ (هَػَى ٍآيٌيُ)
ٕااِ – ثْااَُ ٍٍاى اُ ٭ٌبٝااَ ٍ ٭ولکَىّاابي هوشلااف هلاايٍىُ ىٍ ٙااَاي ٤كب١ااَ ٍ ىٍ آيٌاايُ (هظاال
گَىٙگَاى ،هَيياٍاى سَلييار  ،٭جٍَ کٌٌيگبى ٍ ىيگَ ثَُْ ثَىاٍاى)
ؿْبٍ – َ٥كْبي ٍىُ دبييي سَ ٍ سْيِ کٌٌيُ ّبي آسي آًْب
دٌغ – َ٥كْبي هَاُي هشبطَ ٍ يب سبطيَ گٌاٍ ثَ َ٥ف
َ٥ – ٘ٙكْبي فَاىٕز ثِ ٭ٌَاى ثَُْ ٍٍي اُ ا٥ال٭بر ٍ ىاىُّبي َ٥ف
ّزز – ثًَبهِّبي ثو٘ هشبطَ ٍ يب سبطيَ گٌاٍ ثَ هليٍىُ
ّٚز – هييَاى هَسج ٤ثب ًبكيِ (يب َْٕٙشبى)
 -2-11پيطٌْبد اصالحبت ضزح خذهبت

َٙف هيهبر ىٍ ىٍ ثو٘ ىاٍاي ًقٞبى ػيي إز:
اٍل ،ىٍ ثو٘ ه٦بلٮبر کبلجيي (ٍ ُهيي) کِ اٝلي سَيي ٭بهلي إز کِ ثَإبٓ آى سٞوين گيَي
ثَاي ػبيگِيٌي ٭ولکَى ٍ کبٍثَيْبي (هشقب١ي إشقَاٍ) ثبيي ،إشزبىُ ًوَى.
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ىٍم ،ثَاي إشقَاٍ کبٍثَيْبي هيهبسي هظل هيٍِٕ ،ىٍهبًگبُ ٍ ىيگَ هيهبر ٍٍَ١ي ىاٍى کِ
ً٪بم ٕلٖلِ هَاست ٕکًَز هٚو ٜثبٙي کِ ثٍَٕيّب ًٚبى هي ىّي ٭والً ٕلٖلِ هَاست
ديٌْٚبىي َ٥فّبي ًبكيِ ( َْٕٙشبى) ًِسلقق يبفشِ ٍ ًِ هٍَى سَػِ ثو٘ ّبي هوشلف
ثَاي إشقَاٍ کبٍثَيْبي ٍاقٙ ٬يُ اًي.
َٕم ،سٮياىي ىيگَ اُ هجبكض کِ ًيبُ ثِ ٙزبفٕبُي ٍ يب اٍسقب ىاًٍي کِ ثْويي سَسيت ثِ آًْب ٍ
اٝالكبر ديٌْٚبىي هيدَىاُين.
الجشِ ّوبً ٍَ٦کِ گزشِ ٙي (ثٮلز ٭يم ٍػَى َ٥فّبي آهبيٚي) هيثبيي ه٦بلٮبر اقشٞبىي– اػشوب٭ي
ٍ ىيگَ هجبكض دبيِاي قَيسَي ٍا ثِ اًؼبم ٍٕبًي.
ً -1-2-11قبیص اسٌبد کبلجذی طزح

ثٌي (َٙ )1-1ف هيهبر هَػَى ثِ هَ " ٫َ١هٌ٦قِ ثٌيي کبٍثَي اٍا١ي ٍ سٮييي ١اَاث ٍ ٤هقاٍَار
ٕبهز ٍٕبُ" هيذَىاُى ثِ َٙف ُيَ :

 -1-1هٌغمِ ثٌذی وبسثشی اساضی ٍ تؼییي ضَاثظ ٍ همشسات ػبخت ٍػبص
 -1-1-1تْیِ ًمـِ تلفیمی (ػٌتض) اص عشیك تغجیك ًمـِ ّبی لبثلیمت اساضمی ،اػمتفبدُ اص اساضمی ،هحمذٍدیت
اػتفبدُ اص اساضی ً ٍ ،مبط حؼبع ٍ آػیت پزیش
 -2-1-1تْیِ ًمـِّبی هٌغمِ ثٌذی وبسثشی اساضی ٍ تؼییي وبسثشیْبی هزبص ،هـشٍط ٍ هوٌَع دس ّمش یمه اص
آًْب ؿبهل :
 -1-2-1-1اساضی هٌبػت ثشای وـبٍسصی
 -2-2-1-1اساضی هٌبػت ثشای هشتغ داسی
 -3-2-1-1اساضی حفبظتی اص ًظش هحیظ صیؼت ،چـن اًذاصّبی صیجب ،تفشیحی ،هٌبعك ٍ آحبس تبسیخی ٍ هبًٌذ آى
 -4-2-1-1اساضی حبفظتی اص ًظش هؼبدى ،رٌگلْب ،آثخیض داسی ٍ هٌبثغ آة ٍ ػبیش هَاسد

اسصياتي هيضاى تحقق پزيشي عشح ّاي " ًاحيِاي" دس ايشاى

10



کوجَى گٍَُّبي ٌٙبهز کبلجيي

ىٍ ايي َٙف هيهبر آٍٍىُ ٙيُ ،کِ اًَا ٫سٌبٕت اٍا١ي ىٕشِ ثٌيي ٙيُاًي:
اٍالً  :٭والً ىيگَ اٍا١ي هظل هَار ،ثبيَ ،ثٖيبٍ کن ثبُىُ هَس٬ىاٍي ٍ کٚبٍٍُي ٍ غيَُ آٍٍىُ ًٚيُاًاي
کِ اٝلي سَيي اٍا١ي ثَاي إشقَاٍ ٭ولکَىّبي ىيگَ (ثؼِ کٚز ٍ ىاهياٍي) ّٖشٌي.
طبًيبً  :هجبكشي هظل هقياٍ ٙيت ،ػْز ٙيت ،دَ ٘ٙگيبّي ىٍ آًْب قيي ًٚيُ ىٍ كبليکِ ًق٘ إبٕي
ىٍ سٞوينگيَي ىاًٍي.
طبلظبً  :هليٍىُ دٌِّْب ثٖيبٍ ٍٕي ٬ثَىُ کِ ثب ٭يم سَػِ ثِ ٍيْگيْبي هبٝي کِ ُيَ دٌِْ ّبي هشزبٍر
ثب هَٝٞيبر اٝلي دٌِْ ٍػَى ىاٍى ٍ ثٮلز ثٍِگي دٌِْ هٍَى سَػِ ٍاقًٚ ٬يُ ٍ ُيَ دٌْاِ ّاب
كٌف هي ًَٙي.
ثَاي هظبل اگَ ىٍ يک دٌِْ هٌبٕت ثَاي کٚبٍٍُي ثوٚي اُ ُهيي ىاٍاي ٙيت هٌزاي (ٙاوبلي) ٍ ثاب
ُاٍيِ ثٍِگشَ اُ ُاٍيِ سبث٘ ُهٖشبًي ثبٙي ،ىيگَ ٭وال كشي ثب " هب

هٌبٕت کٚز " ًواي سَاًاي ثاِ

کٚز ه٦لَة اهشٞب ٛيبثي ٍ ثٖبىگي ثَاي إشقَاٍ ٭ولکَىّبي ىيگَ هشٌبٕت ثب کٚز هيسَاًي هٍَى
إشزبىُ قَاٍ گيَى کِ ىٍ ٙکل دٌِْثٌيي ٍٕيَ٥ ٬كْبي ًبكيِ (َْٕٙشبى) قبثل ىٕشيبثي ًيٖشٌي.
ثييي سَسيت ديٌْٚبى هي َٙى کِ ثِ ثٌي َٙ -1-1-1ف هيهبر َٙف سزٞيلي ًق ِٚسلزيقي ثاِ ٙاَف
ُيَ ا١بفِ گَىى.
ًق ِٚسلزيقي ثبيي ثب هٚوٞبر ُيَ دٌِْ ثٌيي ًَٙي ٍ اٍا١ي ثِ ق٦ٮبسي کِ ىٍ آًْب ٍيْگيْبي ُيَ هٍَى
سَػِ ثبٌٙي ،دٌِْ ثٌيي گَىًي
يک -ػْز ٙيت کِ الاقل ىٍ  8ػْز ػیَافيبيي (ٙوبل ،ػٌَةَٙ ،ق ،غَة ،ػٌاَة غاَة ،ػٌاَة
َٙقٙ ،وبل غَة ٍ ٙوبل َٙق) ىٕشِثٌيي ًَٙي.
سج - َُٞىٍ اٍا١ي ثب سیييَار ٙييي دٖشي ثلٌيي ثْشَ إز ايي ػْبر ثِ  12ياب  16ػْاز افاِاي٘
يبثٌي
ىٍ ٍ -يْگي هب
ٍيْگيّبي هب

اُ ً َ٪سٌبٕت ثَاي کٚز (ىٍػِ يک ،ىٍ ٍ ِٕ)
ثَاي هَس٬ىاٍي (ىٍػِ )3ٍ 2 ،1
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اٍ١ي ثبيَ ،غيَ قبثل ثَُْ ثَىاٍي کٚز ٍ هَس ٍ ٬غيَُ (ٌٕگي)...ٍ ٍَٙ ،
ىيگَ هَاٍى هب َّ ٛهليٍىُ
ِٕ  -دَ ٘ٙگيبّي  :کٚبٍٍُي ،ثبغياٍي ،هَس٬ىاٍي ٍ ...
ؿْبٍ  -هقياٍ ٙيت کِ الاقل ىٍ ٥جقِثٌيي ُيَ ٍ ىٍ هَاٍى هب ٛثيٚشَ
کوشَ اُ  %1 ، %1سب  %5 ، %5سب  %15 ، %15سب  %30 ، %30سب  ٍ %45ثيٚشَ اُ  ، %45قلل ٍ ٙايت
ٙوبل ثيٚشَ اُ ُاٍيِ سبث٘ ُهٖشبًي.
ىٍ ًق ِٚديٌْٚبىي اٍا١ي ثَ كٖت ىٍٝي ٙيت دٌِْ ثٌيي هي ًَٙي ٍ ٕذٔ ٍٍي َّ ق٦ٮاِ ًاَ٫
هب

هٚو ٜهي َٙى ( ثب ّ ٍ )3*2ويٌ ٍَ٦دَ ٘ٙگيبّي( ثب  ٍ ( …T,C,Pػْز ٙيت ثب ػْابر

ػیَافيبيي ( …ً(E,S,W,N,NE,وبي٘ ىاىُ هي َٙى ثَاي هظبل ًق ِٚثٮي ًوًَِ اي اُ ايي ًًَ ٫وبي٘
إزٙ .وبٍُ ًيِ ثَاي هٚو ٜکَىُ َّ يک اُ دٌِْ ّبي ػیَافيبيي إز .

ساٌّواي ًقطِ
ضواسُ پاسسل
جْت ضية
ًَع خاك

0565
E
1*5

ًَع پَضص گياّي C
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الجشِ ىٍ ًَاكي هوشلف ثب ٍيْگيْبي دٖشي ٍ ثلٌيي هشزبٍر ايي سقٖيوبر ثب سَػِ ثِ ّوابى هٞابيٜ
هي سَاًي اًؼبم َٙى.
 وحًٌ استقزار کبربزی

هَ ٫َ١ثٮيي کِ ىٍ َٙف هيهبر گٌٙشِ ثِ آى کوشَ دَىاهشِ ٙيُ إز ىاهٌِ کبٍثَيْبٕاز کاِ
فق ٤ثِ کٚبٍٍُي ،هَس ٬ىاٍي ،كزب٩شي  ،كاَاين  ،هلال إاشقَاٍ ٝاٌبي ٍ ٬سَٕاٮِ ٙاَْ ٍ ٙاَْکْب
دَىاهشِ إز ٍ ًٚبًي اُ ٭ولکَىّبي ٍٕيٍٍَ١ ٬ي ىيگَ قبثل إشقَاٍ ىٍ ٕ٦ق ًبكيِ (َْٕٙشبى) ىٍ
آى ٍػَى ًياٍى ،٭ولکَىّبيي هظل  :آهَُٗ ٭بلي  ،هيهبر ٍ سْٖيالر ًبكياِ اي  ،گٍَٕاشبًي  ،ىفاي
ُثبلِ  ،هٌب٥ق ٍٍُٙي ٍٕي ،٬کوخ ّبي گَىٙگَي  ،اقبهشگبّْبي گَىٙگَيٌٝ ،بيٮي کِ ًوايسَاًٌاي
ىٍ َْٙي هٖشقَ ًَٙي ،کبٍکَىّبي ٌٝٮشي  ،اقبهشگبّْبي ثيي ٍاّي  ،هَٕٖابر سلقيقابسي ٍ ٭لواي
ٍػَى ًياٍى .هؼشوّ ٬ب ٍ يب هَاکِ ىٍهبًي ٍياُْ ،هَاکاِ ً٪ابهي ٍ اًش٪ابهي ،هلال سولياِ ًوبلاِّابي
ٕبهشوبًي ٍ غيَُ  ،فٍَٙگبّي ثاٍِگ (ًيواِ ٭وايُ) ثاٍَى ٙاَْي ( )COST-COهؼوَ٭اِ ّابي
سزَيلي (َْٙثبُي ٍ غيَُ)  ،ديٖز ّبي هَسٍََٕاٍي ،هؼوَ٭ِ ّبي هبًِ ىٍم  ،هبًِ – ثبٯ ٕذٔ ايي
٭ولکَىّبي ىٍ گٍَّْبي ٭ويُ سَ کِ ىٍ آيٌيُ ثشَاًي ٭ولکَى ًبهٚو ٜىٍ َٙاي ٤فٮلي ٍ ياب ًاَيي ٍا
ّن دَ ٘ٙىّي ،ثَاي هظبل سٮياىي کبٍثَي هزٍٍَ ٟا ىٕشِ ثٌيي هيًوبيين ٍ ثِ ٙکلي کاِ هَاّاي
آهي ًلَُ إشقَاٍ آًْب ٍا ىٍ ُيَ دٌِْ ثٌيي ّب ىٍ ػياٍلي ًوبي٘ هي ىّين.
هَكلِ َٕم – اٍلَيز ثٌيي گٍَّْبي ٭ويُ کبٍثَي ًٖجز ثِ يکييگَ إز  .ايي اهَ ثَاي ايي ٝاٍَر
هي دٌيَى کِ اگَ يک ثَاي ُيَ دٌِْ ثٌيي ىٍ يب ؿٌي کبٍثَي هشقب١ي ثَىًاي هٮلاَم ٙاَى کاِ کايام
اٍلَيز ىاٍى.
 چگًوگی اضتغبل فضب ي استقزار گزيٌ َبی ػمذٌ کبربزی

ثٮي اُ اًؼبم ِٕ هَكلِ فَق يٮٌي "ٍيِ دٌِْ ثٌيي" ٍ سٮييي گٍَُ ّبي ٭ويُ کبٍثَي اٍا١اي  ،ىٍ
هَكلِ ؿْبٍم اٍا١ي هوٌَ( ٫يب كٖبٓ ثِ إٓيت دٌيَي) ثَاي ثَُْ ثَىاٍي هظل اٍا١ي كزب٩شي ٍ ياب
كَاين سٮييي ٍ ٍٍي ًق ِٚهٚو ٜهي گَىًي .ىٍ هَكلِ دٌؼن إاشقَاٍ ّاَ ًاَ ٫کابٍثَي ثاَ إابٓ
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ٙبهّ ٜبي هشٌَ( ٫ىٍٝي ٍ ػْز ٙيت  ٫ًَ ،هب

ٍ دَ ٘ٙگيبّي  ٫ًَ ،ىٕشَٕي ٍ كشي هَاٍىي

هظل ؿٚن اًياُ ثْيٌِ) سٮييي هي گَىىَٙ .اي ٤إشقَاٍ کبٍثَي ّب ٙابهل إاشقَاٍ هؼابُ ،هٚاٍٍَ ٣
هوٌَ ٫هٚو ٜهي َٙى ٍ .يْگي ّبي َّ يک اُ هَاٍى َٙاي ٤إشقَاٍ کبٍثَي ّب ثِ قَاٍ ُيَ إز :
 إشقَاٍ هؼبُ کِ ثب ٭الهز  هٚوٙ ٜيُ إز  ،٭َ ِٝهٌبٕت ػْز إاشقَاٍ کابٍثَي ٍا هٚاوٜهي کٌي کِ ىٍ ٭يي كبل ثب سَػِ ثِ اهکبى ثْيٌِ سَ ًوَىى إشقَاٍ ىٍ ػْابر هوشلاف ٙايت هؼايىا
اٍلَيز ثٌيي ٙيُ کِ اٍلَيز ّبي إشقَاٍ هؼبُ ىٍ ػياٍل ثب ٭يى ًٚبى ىاىُ ٙيُ إز.
 إشقَاٍ ه ٣ٍَٚثب ًٚ Cبى ىاىُ ٙايُ إاز .٭الهاز  Cثاِ هٮٌابي  Condisionalهاي ثبٙاي ٍ ثيابًگٍَيْگيّبي هشٌَ٭ي ثَاي هظبل ىٍ اٍليي ًقً ِٚوًَِ کِ ثيًجبل هي آيي ثِ َٙف ُيَ إز .
 -C1إشقَاٍ ثِ ػِ ىٍ هَاٍى هب ٛهوٌَ ٫إز
 -C2اكياص ثٌب (ىٍ َٙق ٍ غَة) ثِ  ًٍَ ٣َٙگيَي اُ ٙوبل ٍ ػٌَة آُاى إز
 -C3فق ٤ثَاي کبٍثَي ّبي هيهبسي قبثل إشزبىُ إز
 -C4ثالهبًٍ ، ٬لي کوشَ سَٝيِ هي َٙى
 -C5ىٍ ػْز ه ٣َ٦سَاُ ثب ٙيت هؼبُ آُاى إز
 -C6هگَ ىٍ هَاٍىي کِ يبل ىٍ ثوٚي اُ يک ُهيي ثِگشَ هشٮلق ثِ کبٍثَي قَاٍ گيَى.
 -C7اٍا١ي هؼبُ ثَاي کبٍثَي ً 2 ٍ 1وي سَاًي هٖشقَ گَىى .ىٍ ثبقي کبٍثَي ّب ثِ ٙکل سَام ٍ يب
ثِ ٍَٝر دَ ٙيى َٕ٦ف هٍَى ًيبُ آى کبٍثَي قبثل إشقَاٍ إز .اٍلَيز ىٍ ًِىيکي هٮبثَّ ،شل ّاب ،
هَاکِ سزَيلي ٍ آدبٍسوبى ّبٕز.
 -C8هٚبثِ  C7لکي ىٍ اٍلَيز ىٍم اًشوبة ثَاي ايي کبٍثَي هَاّي ثَى.
 إشقَاٍهوٌَ٫کِ ثب٭الهز × ًٚبى ىٌّي،هوٌَ٭يزإشقَاٍکبٍثَي إز ٍ ثِ ٙکل ٥جيٮي ثبقي هي هبًي. سَ١يق ّ :وبً ٍَ٦کِ ًکَ ٙي ايي ٥ٍَٙي ثَاي هظبل ىٍ يک ٙکل اُ کبٍثَي ثَىُ ٍ ثَاي َّ کابٍثَيث ٍَ٦هٚو ٜثَٕيلِ سْيِ کٌٌيگبى َ٥ف ايي  ٣ٍَٙيب  ٣ٍَٙىيگَي سٮييي هي َٙى .
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ػياٍل )4( ،سب(َٙ ،)8اي ٤إشقَاٍ ؿٌي کبٍثَي ٍا ثِ ٭ٌَاى ًوًَِ آٍٍىُ إز.
ىٕشِ ثٌيي هب

ثب کٌبٍ گٌاٍي اٍا١ي كزب٩شي (کِ ًجبيي کبٍثَي ثذٌيَى ٍ يب کبٍثَيْبي ٍياُْ اي ثاب

َٙايٍ ٤يُْ هَى هي دَىاُين) ىٍ ايي هظبل ثِ َٙف ُيَ سٮييي ٙيُ اًي.
 هٌبٕت کٚز ٍ ثبغياٍي ًٖجشب هٌبٕت کٚز ٍ ثبغياٍي هٌبٕت هَس ٬ىاٍي ًٖجشب هٌبٕت هَس ٬ىاٍي اٍا١ي غيَ هٌبٕت کٚز ٍ هَس ٬ىاٍيدَ ٘ٙگيبّي ًيِ ثب کٌبٍ گٌاٍىى دَّ ٘ٙبي كزب٩شي هظل ػٌگل ّب  ،گيبّبى ٍياُْ ٍ هاَاٍى ىيگاَ
كزب٩شي ثِ َٙف ُيَ قبثل سٮوين اًي.
 ثبغبر کٚبٍٍُي آثي هَاس ٬ىٍػِ يک ٍ کٚبٍٍُي ىين -ثيٍى دَ ٘ٙ٭ويُ يب ثيٍى دَ ٘ٙگيبّي
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چگًوگی استقزار کبرگبَی ي کبرخبوٍ َبیی کٍ یب ببیذ مىفزد ببضىذ ي یب محلی در ضُزک صىؼتی بزایطبن يجًد وذارد ي
یب ضُزک صىؼتی سبختٍ وطذٌ است.
پًضص گیبَی

هشاتغ یه ٍ دین

C1

C1

C2

C2

ثذٍى پَؿؾ ػوذُ

C2

C2

C2

C2

1

ة
ن

×
×

×



3

م–س

C2

C2
C1

C1
C1
C1

C1
C1
C1

C1

C1



2

ثذٍى پَؿؾ

1

1

1

1

1

2

ة
ن

×
×

م–س

C2

C2
C2
C1

C1
C1
C1

C1
C1
C1

C1
C1
C1

C1
C1
2

ثذٍى پَؿؾ

1

1

1

1

1

1

3

ة
ن

×
×

م–س

C2

C2
C2
C2

C1
C2
C1

C1
C2
C1

C1
C2
C1

C3
C3
2

×
×
×

1

1

1

1

1

1

3

×

×

×

×

×

C1

×

C2
C2

C2

C2

3

3

3

4

2

2

2

2

2

3

1

1

1

1

1

1

2

وًع خبک

C2

مىبسب کطت ي
ببغذاری

وـت آثی

وسبتب مىبسب کطت
ي ببغذاری
وسبتب مىبسب
مزتغ داری

ثذٍى پَؿؾ
ة
وبمىبسب

ن
م–س
ثذٍى پَؿؾ

قلل

×
×

×
×

×

ثبغبت

مىبسب مزتغ داری

1

ضیب تب %3

C2

2

 %3تب %9

C2

C2

3

 %9تب %19

 %19تب %31

 %31بیطتز

ضیبُبیی بب ضیب بیطتز اس
سايیٍ تببص سمستبوی

×

×

C1

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

ضزایط تًضیح

 ;C1ثِ ؿشط ایٌىِ تب فبكملِ لبثمل لجمَلی اص
ًظش ٍصاست كمٌبیغ هحمل اػمتمشاس دیگمشی دس
اساضی ثذٍى پَؿمؾ ثشایـمبى ٍرمَد ًذاؿمتِ
ثبؿذ
 ;C2ثِ ؿشط ایٌىِ دس خذهت وـت ٍ یب هشتغ
ثبؿٌذ ٍ دس فبكلِ هٌبػت (ثب ًظش كٌبیغ) هحل
هٌبػت سا ثشایـبى ًجبؿذ
 ;C3لبثلیت وـت ٍ هشتغ داسی ًذاؿتِ ثبؿذ

* اػذاد اٍلَیت اػتمشاس ّش وبسثشی سا دس اساضی ًـبى هی دّذ (ثٌبثشایي اگش دٍ یب چٌذ هىبى ثمشای اػمتمشاس ومبسثشی خمبف لبثمل
دػتشػی ثَد) ثبیذ حؼت اٍلَیت ػول ؿَد
 ;C2یؼٌی هـشٍط ٍ ؿوبسُ صیش آى تؼذاد آًْب سا ًوبیؾ هی دّذ
× ; هوٌَع
 ; آصاد ( ثذٍى تؼییي اٍلَیت)
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ضزایط استقزار کبربزی آمًسش ػبلی یب حزفٍای

وـت آثی

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7







×













×



C6
C7
C7

C6
C7

C6
C7

C6
C7

C6
C7

C6
C7

C6
C7









×

وًع خبک

پًضص گیبَی

ضیب تب %3

 %3تب %9

 %9تب %19

 %19تب %31

 %31بیطتز

ضیبُبیی بب ضیب بیطتز اس
سايیٍ تببص سمستبوی

قلل

ثبغبت

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

مىبسب کطت ي ببغذاری

هشاتغ دسرِ  ٍ 1دین

وسبتب مىبسب کطت ي ببغذاری

ثمممذٍى پَؿمممؾ یمممب
پَؿؾ ػوذُ گیبّی
ثبغبت
وـت آثی
هشاتغ دسرِ  ٍ 1دین

C7

ضزایط تًضیح

 ;C6هگش دس همَسد سؿمتِ ّمبی وـمبٍسصی
هشتجظ ثِ ثبغذاسی ثب ػغح اؿمغبل اًمذن ٍ
حذاوخش هؼبدل  %15لغؼِ ثبؽ هَسد تمبضب
 ;C7هوٌَع هگش دس سؿتِ ّبی وـمبٍسصی
ثب ػغح اؿمغبل اًمذن حمذاوخش  %20صهمیي
هَسد تمبضب



ثمممذٍى پَؿمممؾ یمممب
پَؿؾ ػوذُ گیبّی

مىبسب مزتغ داری وسبتب مىبسب مزتغ داری











×



وـت آثی

C6
C7

C6
C7

C6
C7

C6
C7

C6
C7

C6

هشاتغ دسرِ  ٍ 1دین












×

C6
C7



ثمممذٍى پَؿمممؾ یمممب
پَؿؾ ػوذُ گیبّی
ثبغبت











×



C6
C7

C6
C7

C6
C7

C6
C7

C6
C7

C6
C7

C6
C7

هشاتغ دسرِ  ٍ 1دین

12

11

10

9

8

×

7

ثبغبت

وـت آثی

وبمىبسب

ثمممذٍى پَؿمممؾ یمممب
پَؿؾ ػوذُ گیبّی

1

2

3

4

5

×

6

ثبغبت

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

وـت آثی

18

17

16

15

13

هشاتغ دسرِ  ٍ 1دین

11

1

8

9

10

×
×

14
12

ثمممذٍى پَؿمممؾ یمممب
پَؿؾ ػوذُ گیبّی

1

2

3

4

5

×

6

* اػذاد اٍلَیت اػتمشاس ّش وبسثشی سا ٍلتی وبسثشی ثتَاًذ دس چٌذ ًمغِ هؼتمش ؿَد ًـبى هی دّذ
 ;Cؿشٍط اػتمشاس سا ًـبى هی دّذ
× ; هوٌَع اػت (اػتمشاس وبسثشی هَسد تمبضب)
 ; اػتمشاس وبسثشی آصاد اػت ٍ اٍلَیت ًیض ثغَس ػبم ثش حؼت صهیي ًبهٌبػت  ،هٌبػت وـت ٍ ثبغذاسی خَاّذ ثَد.
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 -2-2-11اصالحبت ضزٍری ثخص سطَح ثٌذی هزاکش جوؼيتی ٍ خذهبتی

ىٍ ثٌي ( )2-2-1ايي هيهبر " ديٌْٚبى كَُُ ّبي ّوگي ٍ ّن ديًَي َْٙي ٍ ٍٍٕشبيي" هَإشِ ٙيُ إز .٭لز ًيبُ ثاِ
سٚکيل ايي كَُُ ّب ىٕشيبثي ثِ إٓشبًِ ّبي ػوٮيشي هٍَى ًيبُ ثَاي اٍائِ هيهبر هٌيٍع ىٍ ثٌي ( )4-2-1ثَىُ إز.
ايي كَُُ ّبي ّوگي ىٍ َ٥كْبي اٍليِ َْٕٙشبى ثِ ٭ٌَاى " ٍٍٕشبّبي ّويبٍ" ثَاي هيهبر ىٍ كي هللِ ٍ
هؼوَ٭ِ ٍٍٕشبّبي ّويبٍ ىٍ ٍىُ ثبالسَ هيهبر (هٚبثِ ًَاكي َْٙي) ًبم گاٌاٍي ٙايًي ٍ ٕاذٔ ثاب ىٕاشٍَ
الٮول كَُُ ٍ هٌَ٪هِ ًبهييُ ٙيًي.
ىٍ سوبم ثٍَٕي ّبي اًؼبم ٙيُ اُ ايي " كَُُ ّب" كشي يکجبٍ ًبم ثَىُ ًٚيُ ىٍ إشقَاٍ ايي هيهبر ىٍ ثًَبهاِ
ّبي ثوٚي ّن ًبهي اُ ايي ٕ٦ق ثِ کلي ٍػَى ًياٍى  .٭لز ثَ٦يق اٍلي ّوبى هٚکل َ٥كْبي ًبكياِ يٮٌاي
ًياٙشي هٖئَليشي ّوَ٦اُ قبًًَي إز .ػبلت إز کِ ىٍ سَ١يق ايي ثٌي ٙاَف هايهبر گزشاِ ٙايُ کاِ ىٍ
ٍَٝر ٭يم اً٦جبق ثب سقٖيوبر اىاٍي – ٕيبٕي ايي ثو٘ اُ ديٌْٚبىار ػٌجِ اٍٙابىي ىاٍى ٍ .ىٍ اياي هاٍَى
ّن ثٌ َ٪هي ٍٕي ٍاُ كل اٝلي يبفشي ًْبىّبي اٝلي ّن َ٥اُ ثب ايي ًَ ٫هيهبر إز .کِ ىّٖشبى ٍ ثوٚاي
هَاٌّي ثَى کِ ّن هٖئَل ٍ ّن ٍَٙا ىاًٍي.
ثٮالٍُ اَٝل اًشوبة هليٍىُ آًْب ؿٌياى ثب اَٝل َ٥كْبي ًبكيِ فبٝالِ ًياًٍاي ٍ ثاي٘ اُ  %70س٦ابثق ثايي
هليٍىُ هشٌب َ٩ايي ىٍ ٙکل ٕ٦ق ثٌيي ٍػَى ىاٍى.
لٌا ديٌْٚبى هي َٙى ىٍ َ٥كْبي ػييي ىّٖشبى ّب ٍ ثوٚي ثِ ٭ٌَاى ٕ٦ق ثٌيي ػوٮيشي هٍَى ٭وال ٍاقا٬
ًَٙي ٍ ىٍ هَاٍىيکِ ٍاقٮب ىٍ هٍَى يک يب ؿٌي ٍٍٕشب ٍ آثبىي سزبٍر ٭ويُ ٍػَى ىاٙشِ ثبٙي ىٍهَإز سیيياَ
هليٍىُ ىّٖشبى ٍ ثو٘ َٙى کِ ثيٚشَ اُ سٚکيل كَُُ ّابي َ٥كْابي ًبكياِ ٙ %100کٖاز هاٍَىُ اًاي
اهکبى سلقق آى ٍػَى ىاٍى ٍ ىٍ كَُُ ٭يم دٌيَٗ ّن يک اً٦جبق ثي٘ اُ ّزشبى ىٍٝيي ٍا هوکي هي ٕبُى.
ثييي سَسيت ثٌي ( )2-2-1ثبيي ثِ َٙف ُيَ ىٍ َٙف هيهبر سیييَ ًوبيي.
تشسسي هحذٍدُ دّستاًْا ٍ تخطْا تشاي سغح تٌذي هشامض جوؼيتي ٍ خذهاتي ٍ دس صَست ًياص پيطٌْاد تغييش (حتي
االهناى اًذك) هحذٍدُ قاًًَي آًْا
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ثٌي (ّ )4-2-1ن ثَٚف ُيَ سیييَ يبثي ديٌْٚبى سَُي ٬هيهبر آهَُٙي  ،ىٍهبًي  ،ثْياٙاشي ٍ ٕابيَ ًيبُّاب ىٍ
ىّٖشبًْب ٍ ثوْٚب ثب سَػِ ثِ ػوٮيز آًْب ٍ هيهبر هشٌب َ٩ايي ػوٮيز کِ هي سَاًي ىٍ هَاکاِ آًْاب ٍ ياب ىٍ
َٙاي٦ي کِ ىٕشَٕي ٍٍٕشبّب ثاِ يکاييگَ يکٖابى إاز ىٍ آًْاب دوا٘ گاَىى ٍ ياب هَاکاِ ػييايي ثاَاي
إشقَاٍٙبى ثَ كٖت هٍَى ديٌْٚبى گَىى.
 -3-2-8ىيگَ ثوْٚبي َٙف هيهبر کِ ثبيي اٍسقب يبثٌي.
اُ َٙف هيهبر هَػَى ًبكيِ

 -5-2-1-1تؼییي ٍ اًؼىبع هحذٍدُ حشین عجیؼی ٍ هلٌَع هبًٌذ سٍدخبًِ ،ؿجىِ اًتممبل ًیمشٍ ٍ آة ،ساُ ،آحمبس
تبسیخی  ،هٌبعك حفبظت ؿذُ ٍ ػبیش حشایوی وِ دس ًمـِ وبسثشی اساضی ًبحیِ لبثل ًوبیؾ هی ثبؿذ.
اًٮکبٓ كَاين ثيٍى كز ٨اليِ ّبي ُيَيي ثب سیييَ كَاين ٍ يب ٭ٌ َٞاٝلي هٖئلِ ٕبُ إاز ثٮاالٍُ ىٍ كاَاين
اغلت کبٍثَيْبي ىيگَي قبثل إشقَاًٍي کِ ثييي َ٥يق اُ ٭ولکَىّب كٌف هي ًَٙي  ،ثٌابثَايي سَػاِ ثاِ اياي
هجبكض ًيِ ٍٍَ١ر هي يبثي.

 -6-2-1-1تؼییي هٌغمِ ثٌذی اساضی هٌبػت ثشای ایزبد ؿْشوْب ٍ هشاوض ػومذُ كمٌؼتی ٍ تٌظمین ضمَاثظ ٍ
اػتمشاس آًْب  .تؼییي اساضی هٌبػت ثشای ایزبد ؿشوتْب ٍ هشاوض كٌؼتی
٭وال ثيٍى سقب١بي ايي کبٍثَيْب ىٍ هَكلِ سْيِ َ٥ف ًِ هوکي إز ٍ ًِ ٍٍَ١ي ٍ ًِ ىٍ آيٌايُ کبهال ثؼابي
ايي اهَ ثَاي َ١اث ٤کبهال هٌ٦قي إشقَاٍ آًْب ىٍ آيٌيُ ىٍ هٌ٦قِ ثٌيي اٍا١ي هوشلف هوکي ٍ سْٖيل ًوبيي.
ىٍ َٙاي ٤كب َ١اغلت كزب٩ز هٚک هليُ ٤يٖز  ،هَػت هي َٙى کاِ اهکابى سَٕاٮِ هلايٍى ٙاَى ٍ ىٍ
ًشيؼِ إٓيت ّبي ثيٚشَي ثِ هليُ ٤يٖز ثَٕي.
 -3-2-11پيطٌْبد هقذهبتی اصالح ضزح خذهبت در یک هجبحج

ًشيؼِ سلليل ٍ ١ٮيز َ٥كْبي ًبكيِ (َْٕٙشبى) ىٍ ًلَُ ثَُْ ثَىاٍي اُ آًْب ًٚبى هاي ىّاي
کِ يکي اُ ٭لل ٭يم ثَُْ ٍٍي کبهل اُ آًْب (ثؼِ هجبكشي کِ قجال سيٍيي ٙايُ إاز) ىٍ غياَ کبهال
ثَىى إٌبى آًْب إز ايي إٌبى ثو َٛٞىٍ ثو٘ " دٌِْ ثٌيي کبٍثَي اٍا١ي" ىؿبٍ ١ٮف ّبييٖز
کِ ًيال ثِ آًْب هيذَىاُين .
 تجشیٍ ي تحلیل ي استىتبج اس بزرسیَب
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يک – ىٍ َٙف هيهبر هَػَى ثو٘ اٍل (ثٌي  )1-2ثِ سلليل ٍيْگيْبي ػیَافيبئي دَىاهشِ إز کِ
ثٌ َ٪هي ٍٕي هي ثبيي ثب افٍِىى هجبكض ُيَ کبهل سَ َٙى.
 -1-1-2هجبكض هَثَ ٣ثِ آة
هوبُى آثْبي ُيَ ُهيٌي ٍ سَػِ ثِ هجبكض (آلَىُ ٙيى آًْب)
ٕ٦ق آثْبي ُيَ ُهيٌي ثو َٛٞىٍ هَاٍىيکِ ثٖيبٍ ثبال ّٖشٌي ٍ هجبكظي ٍا ثاِ ٕابهز ٍٕابُ سکياِ
هي ًوبيٌي.
سَػِ ٍيُْ آثَاّي اُ ٍٍى سب هٖيل ّب  ،هٖيَ قٌَار ،ؿٚوِ ٕبٍّب ٕ ،يل هيِي ٍ غيَُ
ىٍ ثٌي  -2-1-2کِ ثِ " سلليل قبثليز ُهيي ثب سَػِ ثِ ًَ ٍ ٫کبٍثَي آى" دَىاهشاِ هاي ٙاَى ثبياي قياي
گَىى کِ ايي اهَ ثبيي ىٍ ٍاكيّب ّوگَى اٍا١ي اُ ً َ٪ىٍٝي ٍ ػْز ٙيت ثِ ٭ٌَاى دبيِ َّ دٌْاِ ٝاٍَر
دٌيَى ٕ .ذٔ ثب هجبكض ىيگَي هظل ػٌٔ هب

 ،دَ ٘ٙگيبّي ٍ ىيگَ ٍٍَ١سْبي کبهل َٙى.

ىٍ –" سلليل ٍيْگيْبي ػوٮيشي  ،اػشوب٭ي ٍ فٌَّگي " ٍ ثٌي ثٮيي کاِ ثاِ " سلليال ٍ ٍيْگيْابي
اقشٞبىي" هيذَىاُى.
ىٍ َ٥كْبي هٮوَل َْٙي سلليل ٍ دي٘ ثيٌي ػوٮيز ٍ ّويٌ ٍَ٦سلليل ٍ دي٘ ثيٌاي اٙاشیبل ىٍ
ثوْٚبي هوشلف اُ ايي ًٍ َ٪اػي اّويز إز کِ هي ثبيي ثَاي آى ػوٮياز ٍ آى ٙابغليي اُ َ٥ياق
َٕاًِ ّبي ه٦لَة (ٍ يب قبثل كَٞل) َٕ٦كي سٮييي گَىى.
ِٕ – سٌ٪ين هجبًي َ٥ف ٍيِي
َٙف هيهبر فٮلي ىٍ ثٌي ( )5-2ثِ ايي دَىاهشِ إز ٍ هَ ٫َ١ثٌي اٍل
( )1-5-2سيٍيي اّياف ٍ ٕيبٕشْبي کلي َ٥ف ٍيِي إز .کِ هي ثبيي ثب ُيَ ًَئ ُيَ ػْز هٌبٕت
هَى ٍا ثيبثي.
" ىٍ سيٍيي هجبًي َ٥ف ٍيِي ثبيي سَػِ گَىى کِ َ٥كْبي ًبكيِ ىٍ ُهَُ َ٥كْبي آهبيٚاي ًجاَىُ ٍ
کبلجيي إز.
ىٍ هَاٍىيکِ َ٥كْبي ثبالىٕز هجبًي آهبيٚي ىقيقي ثَاي هليٍىُ هٍَى َ٥اكي ىاٙاشِ ثبٙاٌي ثبياي
آًْب ىقيقب هٍَى سجٮيز قَاٍ گيَى ،ىٍ غيَ ايٌٍَٞر هٚابٍٍ اُ ٥اَف َ٥كْابي فَاىٕاز،ثًَبهاِ ّابي
٭وَاًي ٍيْگيْبي کبلجيي هٌ٦قِ ثِ سيٍيي ايي دي٘ فَْ١ب  ،ىٍ ٕ٦لي کِ سْيِ َ٥ف کبلجيي هوکي
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ثبٙي هيذَىاُى ٍ ؿَى ثٮلز قَاٍ ًياٙشي ىٍ ػبيگبّي کِ ؿٌيي ٍ٩يزِ ٍ اهشيبٍي ىاٙشِ ثبٙاي ً،جبياي
ايي يبفشِ ّب ثِ ٭ٌَاى هجبكض ق٦ٮي ٍ الُم االػَا سيٍيي گَىى ٍ سٌْب ثَاي سْياِ ٥اَف اُ آًْاب ثْاَُ
گَفشِ َٙى" .
اُ َٕي ىيگَ ثٮلز ٭يم كَٞل ثِ ثًَبهِ ّب ٍ ا٥ال٭بر ىقيق اُ يک َٕ ٍ ًياٙشي ىاً٘ ٍ اهشيبٍ ثَاي
سيٍيي ثًَبهِ ّبي آهبيٚي اُ َٕي ىيگَ ٍ ثبالهَُ ٭يم اهکبى دي٘ ثيٌي ٍ ثًَبهِ ٍياِي ىقياق ثاَاي
آيٌيُ  ،ثًَبهِ ّب ٍ َ٥كْبي ًبكيِ (َْٕٙشبى) ثبيي ىاٍاي اًٮ٦بف فَاٍاى ثَىُ ٍ ثشَاًي سیييَار آسي ٍا
ىٍ هَى ػبي ىّي.
ؿْبٍ – ىٍ ثٌي َٙ 6ف هيهبر اُ گِاٍٗ " الَيز ثٌيي َ٥كْب ٍ داٍَُّ ّابي ديٚاٌْبىي " ٝالجز
ٙيُ إز ٍ ّويٌٍَ٦ىٍ ثٌي ( )3-1هَ " ٫َ١سيٍيي ثًَبهِ ٍ هييَيز اػَاي َ٥كْابي ديٚاٌْبىي ٍ
دي٘ ثيٌي هٌبث ٬هبلي "هَ٦ف گَىييُ إز .
اُ َّ ىٍ ايي هجبكض هي سَاى ًشيؼِ گَفز کِ اكشوبال ثب َ٥كي کِ هقٍَ إز اػَا َٙى ٍ ىٍ ًشيؼاِ
هييَيز اػَايي ٍ كشي هٌبث ٬هبلي ٍ ثَىػِ ىاٍىَ٥،ف ّٖشين کِ اُ هٚکالر ٙاَف هايهبر إاز ٍ
ٙبيي ّويي اهَ سْيِ کٌٌيگبى ثَهي َ٥كْب ٍا ثِ سيٍيي َ٥كْبي آهبيٚي (ثؼبي کبلجيي ًبم ثاَى) ٍ
ّويٌَ٥ ٍَ٦كْب ٝلت (هٚبثِ َ٥كْبي ٙيُ) ٍاىاٙاشِ إاز .ىٍ كبليکاِ َ٥كْابي کبلجايي ًبكياِ
َ٥كْبيي ّٖشٌي کِ سٌْب ُهيٌِ ّبي سَٕٮِ ٍا فَاّن هي آًٍٍي اًَا ٫هکبى ّبي هٌبٕت ثَاي کبٍثَيْب
ٍ ٭ولکَىّبي هوشلف ٍا سٮييي هي ًوبيٌي ٍ ّويٌ ٍَ٦ثِ ًقب ٣كٖبٓ ثاِ إٓايت داٌيَي ٍ ياب ىاٍاي
هليٍىيز ثَُْ ثَىاٍي سَػِ هي ًوبيٌي.


اسائِ تَصيِ تِ تخطْا ٍ ساصهاًْاي هشتثظ

ثٌبثَايي الَيز ثٌيي اًؼبم َ٥ف ٍ يب ثَآٍٍى ًِّيِ ّبي آًْب کِ ثَٕيلِ ثوْٚبي هوشلف اًؼبم هيٚاَى
ٍٍَ١سي ًياٍى.
الجشِ هي سَاى َ٥كْبيي کِ اًش٪بٍ هيٍَى َّ ثو٘ اًؼبم ىّي ٍا ىٕشِ ثٌيي کَى ثِ ا٥ال ٫آى ثوا٘
ٍٕبًي ٍلي ثَاي ّيؾ ٕبُهبًي ٍ ثوٚي قبًًَبًَ٥ف ًبكيِ (َْٕٙشبى) ًوي سَاًي سٮييي سکليف ًوبيي.
الجشِ ثَاي هظبل هيشَاى ثِ ٍُاٍر ٍاُ گزز اگَ ثوَاّي ىٍ ايي ًبكيِ (َْٕٙاشبى) اكاياص ٍاُ ًوبيٌاي
کيام ٍاّْب ثِ ثبقي اٍػليز ىاًٍي ٍ ثْشَ هي سَاًٌي ثِ سَٕٮِ هٌ٦قاِ کواک ًوبيٌاي .ياب ثاِ آهاَُٗ
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دٍٍَٗ گزز اكياص کيام هيآٍ ٍُىسَ هال ّبي آهَُٙي ٍا دَ کَىُ ٍ ثوْٚبيي ثيٚشَ اُ ػوٮياز
ٍا دَ ٘ٙهي ىّي.
 طزحُبی مًضًػی ي مًضؼی

٭الٍُ ثَ هجبكض فَق کِ ٭وال ثوْٚبي هوشلف هشَلي آًْب هَاٌّي ثَى َ٥كْبي َْٕٙشبى هي
سَاًي ثَ كٖت ا٥ال٭بر هَى َ٥كْبي هََ١٭ي ٍ هَ١ٮي ىيگَي ٍا ىٍ ٍىُ ثٮي اُ هَى سٮَيف ًوبيي ٍ
آًْب ٍا ثِ " ٍُاٍر ٍاُ ٍ َْٕٙبُي" ياب هٮبًٍاز ٭وَاًاي إاشبًياٍي ٍ ياب كشاي ٙاَْىاٍيْبي ًبكياِ
(يب َْٕٙشبى) هٮَفي ًوبيي کِ ىٍ ىٕشٍَ کبٍٙبى قَاٍ گَفشِ ٍ ثَاي سکيول َ٥ف َْٕٙاشبى (ًبكياِ)
ىٍ آيٌيُ سْيِ ًَٙي.
ٙبيي سيٍيي َٙف هيهبر سْيِ ايي َ٥كْب ٍ ِّيٌِ سقَيجي سْيِ ايي َ٥كْب (ًِ ِّيٌاِ اكاياص هاَى
دٍَُّ کِ ثٮيا ثبيي ىٍ ّوبى َ٥فّب هلبٕجِ گَىى ) هزيي ثبٙي.
-4-2-11پيطٌْبد رٍضْبیی ثزای اهکبى پذیزی اصالح طزح ّب ثب تغييز در ضزایط سهبًی هطبثِ

َ٥كْبي سزٞيلي َّْٙب اُ َ٥يق کويٖيَى هبىُ  5کِ هي سَاًي اٝالكبسي کِ " إبٓ َ٥ف
ٍا ثَ ّن ًًِي " هٍَى ثٍَٕي قَاٍ ىاىُ ٍ سیييَار هٍَى ًٍ َ٪ا سَٞيت ًوبييٍَٝ ،ر هاي داٌيَى ثٌ٪اَ
هي ٍٕي کِ ؿٌيي ٕبهشبٍي ثَاي َ٥كْبي ًبكيِ ًيِ ثشَاًي کبٍٕبُ ثبٙي.
ًْبى هشٌب َ٩کويٖيَى هبىُ  5ثَاي َ٥كْبي ًبكيِ ثِ اكشوبل قَي "کابٍگٍَُ هٖاکي ٍ َْٕٙابُي"
هَاّي ثَى.
سیييَاسي کِ هَػت َٙى کِ إبٓ َ٥ف سیييَ ًوبيي ٍلي هٍَى سبييي اياي کابٍگٍَُ ،ثبٙاي ثبياي ثاَاي
سَٞيت ثِ هَاػ ٬سَٞيت کٌٌيُ َ٥كْبي ًبكيِ اٍػبَٙ ٫ى
ثَاي ايي اهَ ٍٍَ١ر ىاٍى إبٓ َ٥ف ًبكيِ (َْٕٙشبى) سٮييي گَىى کِ ؿَى ثَ إبٓ إاٌبى ٥اَف هَاّاي
ثَى ،کِ ىٍ فٞل ( )8-3سکليف آى ٍٍٙي هي َٙى ،سٮييي ايي إبٓ ًيِ ثِ ّوبى فٞل هَکَل هيَٙى.
 عشح ّاي هٌؼغف ٍ تاص خَسًذ پزيش
الکي ٍٍٗ هٌبٕت ىيگَ ايي إز کِ هَى إٌبى َ٥ف  ،اُ َ٥يق ثبُهٍَىّبي هٌبٕت ثشَاًي سیييَ يبثي
ثيٍى ايٌکِ ًيبُ ثِ هَٞثِ ػييي ثبٙي  .ثَاي سلقق ايي اهَ َ٥ف هي ثبيي ىاٍاي هٚوٞبر ُيَ ثبٙي:
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يک – کبهال هٌٮ٦ف َ٥اكي گَىى ٍ دٌيَٗ ٥يزي اُ کبٍثَي ٍ سَٕٮِ ىٍ ّاَ ياک اُ دٌْاِ ّابي آى
هوکي ثبٙي.
ىٍ – ثب سَػِ ثِ ايٌکِ ايي ًَ ٫اُ اًَاَ٥ ٫كْبيي کِ هقٍَ ثبٙي ٭يٌبً اػَا َٙى ًجَىُ ثلکِ ثبيي سٖاْيل
گَ سَٕٮِ ثبٌٙي ،ثيٍى ايٌکِ سْيييّبيي ٍا ثٮلز سَٕٮِ ثَاي هليُ ٤يٖاز ،ػَاها ٬اًٖابًي ٍ ىيگاَ
٭ٌب َٝسَٕٮِ فَاّن ًوبيٌيٍ .يْگي َ٥ف ًيِ ثبيي ايي سَػِ ٍا هي ً َ٪ىاٙشِ ثبٙي.
ِٕ – إشوَاًجٌيي اٝلي ٍ کبٍثَيْب ٍ ٭ٌب َٝطبثز ثبيي ىٍ كياقل هوکي َ٥اكي َٙى .
ؿْبٍ – اًٮ٦بف يبى ٙيُ ًجبيي ثب٭ض َٙى کِ ثب ٭جٍَ اُ كيٍىي ً٪بم آى دبٙييُ َٙى .لٌا سٮييي ٕقف
ًْبيي ثَاي هَاٍى هوشلف ٍٍَ١ر ىاٍى
دٌغ – اٍا١ي ٍ ٭ٌب َٝكٖبٓ ثِ إٓيت دٌيَي ثبيي هٚو ٜگَىًي ٍ سوْيايار الُم كزاب٩شي ثاَاي
آًْب فَاّن گَىى .الکي اُ َ٥يق كزب٩ز هٌزي ٍ هٚک ًجبيي ثِ سَٕاٮِ ًياِ ل٦واِ ٍاٍى ٙاَى .الکاي
ػلَگيَي اُ سْيييّبي هليُ ٤يٖشي ًجبيي هَػت سلييي سَٕٮِ گَىى.
 – ٘ٙاُ آًؼب کِ َ٥ف هي ثبيي ثب اًٮ٦بف ُيبى سْيِ ٙاَى يٮٌاي ىٍ كبليکاِ إاشوَاًجٌيي اٝالي ٍا
سَٕين هيکٌٌي ثبقي اهَ ٍا اُ َ٥يق ٍاّجَىّبيي ّيايشگَ دي٘ ثجَى ،لٌا إشقَاٍ اًَا ٫کبٍثَي ىٍ ًقب٣
هوشلف هوکي هيَٙى الکي َّ يک هوکي إز كَين هٮيٌي ٍا ٥لت ًوبيي ٍ يب ّوؼَاٍي هبٝاي ٍا
ًشَاًي سلول ًوبيي .ثٌبثَايي ايي ىٍ اهَ ّن ثبيي ىٍ َ٥ف هللَ ٧ثبٙي.
ّزز – َ١اث ٤کِ ٍيْگي ٍاّجَىي ًيِ هَاٌّي ىاٙز ،ثبيي ػبهَٝ ، ٬يق ٍ ٍٍٙي ثَىُ ٍ ثيٍى اثْبم
قبثل إشزبىُ ثبٙي.
ّٚز – ىٍ دٌِْثٌيي ثبيي كياکظَ ٍيْگيْبي ٥جيٮي ،هلي٦ي ،ه ٫ٌَٞهي ًٍ َ٪اق ٬گَىى ٍ .اليِّبي
هوشلزي ػيا کٌٌيُ َّ دٌِْ اُ دٌِّْبي ىيگَ ثبٙي.

 -3-11پيص ًَیس ضزح خذهبت پيطٌْبدی

ىٍ ٝزلبر آسي دي٘ ًَئ َٙف هيهبر ديٌْٚبىي اٍائِ ٙيُ إز.
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پیص وًیس پیطىُبدی
ضزح خذمبت تُیٍ طزحُب ي بزوبمٍ َبی تًسؼٍ
ي ػمزان (جبمغ) ضُزستبن

لؼوت اٍل  :ؿٌبخت ٍضؼیت
ایي هغبلؼبت ؿبهل ؿٌبخت ولیِ ٍیظگی ّب ،اهىبًبت  ،هٌبثغ ٍ اػتؼذاد ّب ،ثشًبهِ ّب ٍ عشحْبی هلَة دس دػت
تْیِ خَاّذ ثَد .وِ ؿبهل دٍ ثخؾ ؿٌبخت ٍضغ هَرَد ٍ اػتٌتبد افضایؾ ؿٌبختْب خَاّذ ثَد.
 -1مطبلؼبت يضغ مًجًد
 -1-1هٌغمِ
ایي ثشسػیْب كشفب ثِ خبعش سٍؿي ػبختي هَلؼیت ٍ ًمؾ ؿْشػتبى دس هٌغمِ  ،ثب تَرِ ثِ هغبلؼبت ٍ عشحْبی
آهبیـی ،وبلجذی هلی ،هٌغمِ ای ٍ ػبیش عشحْب ٍ ثشًبهِ ّبی فشادػت اػن اص ثخـی یب هٌغمِ ای اًزبم هیؿَد
ٍ -1-1-1یظگیْبی ػوذُ رغشافیبیی ٍ اللیوی
ٍ -2-1-1یظگیْبی فشٌّگی ٍ ارتوبػی ٍ تبسیخی
 -3-1-1هغبلؼِ ٍ ثشسػی ًظبم اػمشاس ٍ هشاوض روؼیتی
ٍ -4-1-1ضؼیت استجبط ٍ تبػیؼبت ٍ تزْیضات صیش ثٌبیی
ٍ -5-1-1ضؼیت التلبدی هٌغمِ ٍ ًمؾ ًبحیِ دس آى
 -6-1-1گشدآٍسی ثشًبهِ ّبی ثخـی ٍ هٌغمِ ای
 -7-1-1ؿٌبخت خغَط تمؼیوبت وـَسی ٍ هَلؼیت ًبحیِ هَسد هغبلؼِ
 -8-1-1روغ آٍسی اعالػبت هَرَد دس صهیٌِ پتبًؼیل ّبی آثی هٌغمِ  ،هلبسف فؼلی ،اهىبًبت تَػمؼِ ثْمشُ
ثشداسی ثش اػبع اعالػبت ػبصهبًْبی ریشثظ
-1-1

ًبحیِ

 -1-1-1ثشسػی ٍیظگی ّبی رغشافیبیی ٍ اللیوی
 -1-1-2-1هَلؼیت رغشافیبیی
(ػَاهل عجیؼی ،ػَاسم صهیيٍ ،ضغ تَپَگشافی ؿیجْبی اكلی هَحش دس عمشح ٍ هٌغممِ ثٌمذی آًْمب دس ػمغح ٍ
ّوچٌیي ػبیش ػَاهل رغشافیبیی هَحش دس عشح)
 -2-1-2-1هؼبئل ولی صهیي ؿٌبػی (رٌغ خبن ،صلضلِ ،آثْبی صیش صهیٌی ٍ غیشُ)
 -3-1-2-1هؼبئل َّاؿٌبػی (حشاست  ،سعَثت ،ثبد ٍ غیشُ)
 -4-1-2-1ػیؼتن حشوت آثْبی ػغحی ٍ هَلؼیت هؼیلْب دس ؿْشػتبى
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 -2-2-1ثشسػی هٌبثغ عجیؼی ٍ وـبٍسصی
ٍ -1-2-2-1ضؼیت حیبت گیبّی ٍ ربًَسی
ًَ -2-2-2-1احی ثب اسصؽ ٍ یب حفبظت ؿذُ صیؼت هحیغی ٍ هٌبظش عجیؼی
 -3-2-2-1هٌبثغ تبهیي وٌٌذُ آة ٍ ظشفیتْبی آثی
ٍ -4-2-2-1ضؼیت اساضی اص ًظش وـبٍسصی ٍ غیشُ
ٍ -5-2-2-1ضؼیت هؼبدى
 -6-2-2-1هؼضالت حبد صیؼت هحیغی
ٍ -7-2-2-1ضؼیت دام (تؼذاد  ،اًَاع ٍ ػیؼتن ّبی داهذاسی  ،ثش اػبع اعالػبت هَرَد).
 -3-2-1ثشسػی ًحَُ اػتمشاس هشاوض روؼیتی (ؿْشی ،سٍػتبیی ،ػـبیشی)
 -4-2-1ثشسػی ٍضؼیت ٍ چگًَگی پشاوٌؾ تبػیؼبت ٍ تزْیضات صیش ثٌبیی
 -1-4-2-1ؿجىِ ٍ تبػیؼبت ػجَس ٍ هشٍس ٍ ػیؼتوْبی حول ٍ ًمل
 -2-4-2-1تبػیؼبت ٍ تبهیي ٍ اًتمبل آة
 -3-4-2-1تبػیؼبت تبهیي ٍ اًتمبل اًشطی ؿبهل ثشقً ،فت ٍ گبص
 -4-4-2-1تبػیؼبت هخبثشات
 -5-4-2-1تزْیضات ؿبهل پؼت ،كمذا ٍ ػمیوب ،پبالیـمگبّْب  ،اًجبسّمبی ػومَهی ،وـمتبسگبّْب ٍ
تبػیؼبت ػوذُ دفغ فبضالة ٍ صثبلِ كٌؼتی ٍ غیشُ ٍ ػبیش تزْیضات ثب ػولىشد ؿْشػتبى
 -5-2-1ثشسػی ًظبم اسائِ خذهبت ارتوبػی ٍ سفبّی ؿبهل خذهبت ثْذاؿتی ٍ دسهمبًی  ،آهَصؿمی  ،فشٌّگمی
تفشیحی  ،رْبًگشدی ٍ،سصؿی ٍ غیشُ
 -6-2-1ثشسػی هَلؼیت ٍ ٍیظگی ّبی هٌبعك ٍ هحَعِ ّبی ثبػتبًی ٍ حفبظت ؿذُ هیشاث فشٌّگی ثب وؼت
اعالػبت ٍ ًظش ػبصهبى هیشاث فشٌّگی
 -7-2-1ؿٌبخت وبسثشی اساضی ًبحیِ (اًؼىبع هَلؼیت ٍ حشاین وبسثشی ّبی ًظبهی ،هٌَط ثِ اسائِ اعالػمبت
تَػظ اسگبًْبی ریشثظ هی ثبؿذ)
 -8-2-1ثشسػی ٍیظگیْبی فشٌّگی ٍ ارتوبػی
 -1-8-2-1تـخیق ػبختبس لَهی ٍ فشٌّگی
 -2-8-2-1ثشسػی ٍیظگیْبی روؼیتی ثِ تفىیه روؼیت ؿْشی  ،سٍػتبیی ٍ ػـیشیتی  ،هیمضاى  ،سؿمذ ٍ
ٍضغ ولی هْبرشت
 -3-8-2-1ثشسػی ٍیظگیْبی ارتوبػی ؿبهل تَصیغ ٍ گشٍُ ثٌذی ارتوبػی دسػمغح ًبحیمِ ثمِ تفىیمه
فضبّبی ؿْشی سٍػتبیی ٍ ػـیشتی
 -4-8-2-1روغ آٍسی اعالػبتی دس هَسد ؿَساّب سٍػتب،ثخؾ ٍ ؿْشػتبى ٍ ػولىشد آًْب
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ٍ -9-2-1یظگیْبی التلبدی
 -1-9-2-1ؿٌبخت ٍضؼیت ًیشٍی اًؼبًی
 -2-9-2-1ؿٌبخت ٍضؼیت ثخـْبی هختلف التلبدی ؿبهل وـبٍسصی ،كٌؼت  ٍ ،خذهبت
 -3-9-2-1ثشسػی اػتؼذادّب  ،اهىبًبت ثبلمَُ ٍ لغجْبی ربرة التلبدی
 -10-2-1ثشسػی ػبختبس اداسی ٍ ػیبػی ؿْشػتبى
 -11-2-1اخز ثشًبهِ ّبی ػوشاى هلی ٍ یب هٌغمِای دس صهیٌِ سؿذ ٍ تَػؼًِ ،حَُ اػمتمشاس هشاومض روؼیتمی ٍ
ّوچٌیي ثشًبهِّبی ثخـی– هٌغمِای– ػوشاًی (تبػیؼبت ٍ تزْیضات صیشثٌبیی ٍ سٍثٌبیی ٍ خذهبت سفمبّی)ٍ
تَلیذی (كٌؼت  ،وـبٍسصی ٍ غیشُ) ّوشاُ ثب هـخق ًوَدى اػتجبسات ٍ اهىبًبت همبلی ٍ فٌمی هشثمَط ثمِ ّمش
ثخؾ
 -2تجشیٍ ي تحلیل ي استىتبج اس بزرسیُب
عجمِ ثٌذی تزضیِ ٍ تحلیل  ،روغثٌذی ٍ ًتیزِ گیشی اص هغبلؼبت  ،آهبس ٍ اعالػبت ثِ دػت آهذُ ٍ ثشسػمیْبی
اًزبم ؿذُ دسثبسُ ٍضغ هَرَد هٌغمِ ٍ ؿْشػتبى ٍ تـخیق سًٍذ تحَالت ثِ هٌظَس دػتیبثی ثِ ًتبیذ صیش :
 -1-2تحلیل ٍیظگیْبی رغشافیبیی
 -1-1-2تـخیق هٌبعك حؼبع ٍ آػیت پزیش ثِ لحبػ ػَاهل عجیؼی
 -2-1-2تحلیل لبثلیت صهیي ثب تَرِ ثِ ًَع ٍ وبسثشی آى ایي اهش ثبیذ دس ٍاحمذّبی ّوگمَى اص ًظمش
دسكذ ٍ رْت ؿیت ثِ ػٌَاى پبیِ كَست پزیشد ٍ هجبحج دیگش هخل رٌغ خبن ٍ پَؿؾ گیبّی ثِ آى اضمبفِ
ؿَد
 -3-1-2تحلیل ٍیظگیْبی رغشافیبیی دس ساثغِ ثب اػتمشاس روؼیت ،رَاهغ ٍ فؼبلیت
 -4-1-2تـخیق ًَاحی هؼتؼذ اػتمشاس روؼیت  ،رَاهغ ٍ فؼبلیت ثب تَرِ ثِ تَاًْبی هحیغی
 -5-1-2تؼییي ًَاحی ثب اسصؽ صیؼت هحیغی ٍ هٌظش عجیؼی
 -6-1-2هجبحج هشتجظ ثِ هٌبثغ ٍ دیگش ٍیظگیْبی هشتجظ ثِ آة ؿبهل :
ؿٌبخت هخبصى آثْبی صیش صهیٌی ٍ توْیذاتی ثشای آلَدُ ًـذى آًْب
-ثشسػی ػغح آثْبی صیشصهیٌی (ثخلَف دس هَاسدیىِ ثؼیبس ثبال ّؼتٌذ ٍ توْیذاتی سا ثشای ػبخت ٍ ػبص علت هی وٌٌذ )

 تَرِ ٍیظُ ثِ آثشاّْب (سٍد یب هؼیل) هؼیش لٌَات  ،چـوِ ػبسّب ،هؼیلخیضی ٍ غیشُ ،وِ اص هغبلؼبت آة ٍ آثفب ٍهغبلؼبت اػتبًی ثبیذ اػتفبدُ ؿَد.
 -2-2تحلیل ٍیظگیْبی روؼیتی ،ارتوبػی ٍ فشٌّگی
 -1-2-2تحلیل ػبختوبى تحَل ٍ حشوبت روؼیت ٍ سًٍذ تغییشات آًْب
 -2-2-2تحلیل ػبختبس ارتوبػی ٍ فشٌّگی هَحش دس ًظبم اػىبى دس ػغح ؿْشػتبى
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تَضیح  :هغبلؼبت فَق ثبیذ عیفی اص تغییشات سا ًوبیؾ دّذ ٍ عشح ثتَاًذ توبم آًْب سا هحمك ػبصد.
 -3-2تحلیل ٍیظگیْبی التلبدی
 -1-3-2تحلیل اؿتغبل ثِ تفىیه ًَع فؼبلیت ٍ سًٍذ تحَالت آًْب
 -2-3-2تحلیل ػولىشد ؿبخلْبی ػوذُ التلبدی دس ًبحیِ ٍ تحَالت ولی آى دس آیٌذُ
 -3-3-2تؼییي تَاًبًْبی ثبلمَُ ٍ تٌگبًبّبی ػوذُ هَرَد دس ساُ تَػؼِ التلبدی
 -4-3-2تحلیل تحَالت التلبدی ًبؿی اص ارشای ثشًبهِ ّب ٍ عشحْبی ػوشاًی هلَة ٍ پیـٌْبدی
تَضیح  :ایي هغبلؼبت ثبیذ ثِ تؼییي حذالل ػغَح هَسد ًیبص ،هٌزش گشدد.
 -4-2تحلیل ٍیظگیْبی وبلجذی – فضبیی
 -1-4-2ثشسػی تمؼیوبت ؿْشػتبى (ثخؾّب ٍ دّؼتبىّب) دس هحَسّبی صیش:
 تحلیل ًحَُ تَصیغ ٍ وبسآیی خذهبت ٍ تبػیؼبت صیش ثٌبیی (ثش اػبع پیؾ ثیٌی ًیبصّبی هَرَد ٍ آتی)-

تحلیل ٍ تؼییي ػٌبكش وبلجذی هَحش دس اػتمشاس هشاوض فؼبلیتی ٍ روؼیتی

-

تؼییي حَصُ ّبی ّن پیًَذ اص ًظش خذهبتی  ،تبػیؼبتی ٍ ػبیش ػَاهل هَحش

 تؼییي الگَی ًظبم اػىبى دس ػغح ًبحیِ ثب تَرِ ثِ ػبختبس فضبیی هَرَد ٍ سًٍذ تحَالت آى -2-4-2روغثٌذی چگًَگی ّوگٌی ٍ ّنپیًَذی ثخؾّب ٍ دّؼتبىّب ٍ ًمبط ضؼف آًْب
 -5-2تذلیك تٌظین هجبًی عشح سیضی ثشاػبع اّذاف عشح ٍ ٍیظگیّبی ؿْشػتبى
 -1-5-2اّذاف ٍ ػیبػتْبی ولی عشح سیضی
 -2-5-2الگَّبی هختلف ثشًبهِ سیضی ٍ عشح سیضی
 -3-5-2اسصیبثی الگَّب ٍ اًتخبة گضیٌِ هٌبػت
تَضیح  :دس تذٍیي هجبًی ٍ اّذاف عشح ثبیذ تَرِ گشدد وِ عشحْبی ًبحیِ دس صهشُ عشحْمبی وبلجمذی اػمت ٍ
ًجبیذ ثب عشحْبی آهبیـی اؿتجبُ گشفتِ ؿَد.
دس هَاسدیىِ عشحْبی ثبالدػت هجبًی آهبیـی دلیمی ثشای هحذٍدُ هَسد عشحسیضی داؿتِ ثبؿٌذ آًْمب ساٌّومبی تْیمِ
عشح وبلجذی هیؿًَذ ،دس غیش ایٌلَست تْیِ وٌٌذُ عشح ثب ثْشٍُسی اص دیگش عشحْبی فشادػت ،ثشًبهِّبی ػوشاًی ٍ
ٍیظگیْبی ؿْشػتبى ،ثِ تذٍیي ایي پیؾ فشضْب دس ػغحی وِ تْیِ عشح وبلجذی (هٌؼغف ٍ صهیٌِػبص) ًبحیِ احتیمبد
داسد هی پشداصد.
ثؼلت لشاس ًگشفتي عشح ؿْشػتبى دس ربیگبُ لبًًَی ثشای تذٍیي ثشًبهِّبی آهبیـی ثشای تْیِ چٌیي ثشًبهِ ای ،
ایي هجبحج ثِ ػٌَاى هجبحج لغؼی ٍ الصم االرشا ًجَدُ ٍ تٌْب ساٌّوبی تْیِ عشح وبلجذی هٌؼغف خَاّذ ثَد.

اسصياتي هيضاى تحقق پزيشي عشح ّاي " ًاحيِاي" دس ايشاى

48

قسوت دٍم :تْيِ طزحّب ٍ ثزًبهِّبی تَسؼِ ٍ ػوزاى (جبهغ) ضْزستبى
 -3تُیٍ طزحَب ي بزوبمٍَبی تًسؼٍ ي ػمزان ضُزستبن
ایي عشحّب ٍ ثشًبهِّب ثِ ػٌَاى هجبًی پبػخگَیی ثِ چگًَگی اػتفبدُ اص اساضی ٍ ضَاثظ احذاث ثٌب دس خبسد
اص هحذٍدُ لبًًَی ٍ حشین ؿْشّب ٍ تٌظین ثشًبهِ ػغحثٌذی روؼیتی ٍ خذهبتی دس ػغح ؿْشػتبى ثِ ًحمَی ومِ ثمِ
ػٌَاى هغبلؼبت ٍ عشاحی وبلجذی پبیِ ثتَاًذ هَسد اػتفبدُ ثخؾّب ٍ دػتگبُّبی هؼئَل لشاس گیشد ،تٌظین هیگشدد.
ثؼالٍُ دس تْیِ عشحّبی تَػؼِ ؿْشی (ربهغ ٍ ّبدی) ٍ سٍػتبیی دس ػغح ؿْشػتبى ًیض دس صهشُ عشحّبی ثبالدػت
خَاّذ ثَد.
 -1-3هٌغمِثٌذی وبسثشی اساضی ٍ تؼییي ضَاثظ ٍ همشسات ػبخت ٍ ػبص
 -1-1-3تْیِ ًمـِ پٌِّْبی ّوگَى اص عشیك ًمـِّبی لبثلیت اساضمی ٍ اػمتفبدُ اص اساضمی ،دس پٌْمِّمبی
ّوگَى ،اص ًظش رْت ٍ همذاس ؿیت ،پَؿؾ گیبّی
 -2-1-3تْیِ ًمـِّبی هٌغمِثٌذی اساضی حفبظتی ٍ حؼبع ثِ آػیتپزیشی ٍ تؼیمیي ومبسثشیّمبی هزمبص،
هـشٍط ٍ هوٌَع دس ّش یه اص آًْب ؿبهل:
 -1-2-1-3اساضی هٌبػت ثشای وـبٍسصی دسرِ یه ٍ دٍ آثی ٍ وبسثشیّبی لبثل اػتمشاس دس آًْب
 -2-2-1-3اساضی هٌبػت ثشای هشتغداسی دسرِ یه ٍ وبسثشیّبی لبثل اػتمشاس دس آًْب.
 -3-2-1-3اساضی حفبظتی اص ًظش هحیظ صیؼت ،چـناًذاصّبی صیجب ،تفشیحی ،هٌمبعك ٍ آحمبس تمبسیخی ٍ
هبًٌذ آى ٍ وبسثشیّبی لبثل اػتمشاس دس آًْب
 -4-2-1-3اساضی حفبظتی اص ًظش هؼبدى ،رٌگلّب ،آثخیضداسی ٍ هٌبثغ آة ٍ ػبیش هَاسد ٍ ومبسثشیّمبی
لبثل اػتمشاس دس آًْب
 -5-2-1-3تؼییي ٍ اًؼىبع هحذٍدُ حشین عجیؼی ٍ هلٌَع هبًٌذ سٍدخبًِ ،ؿجىِ اًتمبل ًیمشٍ ٍ آة ،ساُ،
آحبس تبسیخی ،هٌبعك حفبظت ؿذُ ٍ ػبیش حشایوی وِ دس ًمـمِ ومبسثشی اساضمی ًبحیمِ لبثمل
ًوبیؾ هیثبؿذ.
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 -6-2-1-3تؼییي هَلؼیت ؿْشّبی هَرَد ،سٍػتبّب ٍ دیگش هشاوض ػىًَتی ٍ فؼبلیتی دس ػغح ؿْشػتبى
ٍ هحذٍدُّبیی وِ ثشای تَػؼِ آًْب دس عشحّبیـبى لحبػ ؿذُ ٍ یب عشح ؿْشػتبى
 -3-1-3اًؼىبع اساضی ٍ هٌبعك حؼبع ثِ آػیتپزیشی (ثٌذ  ٍ )2-1-3تؼییي هحذٍدُ اساضی ثمبیش ،هشاتمغ ٍ
وـبٍسصی ،ون ثبصدُ دس پٌِّْبی ّوگَى (ثٌذ  )1-1-3رْت تْیِ ًمـِّبی تلفیممی (ػمٌتض) ثمشای
تؼییي پٌِّْبی هٌبػت رْت اػتمشاس وبسثشیّبی هَسدًیبص دس ػغح ؿْشػتبى هخمل هٌمبعك تَػمؼِ
ؿْشی ٍ سٍػتبیی كٌبیغ ،وبسگبّی ،ؿْشوْب ،هشاوض گشدؿگشیٍ ،سصؿی ،تأػیؼبت ،تزْیضات ،هشاوض
ػوذُ فشٍؽ ،ثبصاسّبی سٍصً ،وبیـگبّْب ٍ دیگش خذهبت ٍ وبسثشیّبی هزبص ،ثشاػبع رذاٍل هشثَعِ
(عجك ساٌّوبی ؿشح خذهبت)
 -4-1-3تٌظین ٍ تذٍیي ضَاثظ ٍ همشسات اػتفبدُ اص اساضی دس وبسثشیّبی هختلف
تًضیح :دس هَاسدی وِ همیبع ًمـِ پبیِ وَچىتش اص یه ّ 25ضاسم ثبؿذ .الصم اػمت ضمَاثظ دلیمك ومبسثشی
اساضی اسائِ ؿَد.
 -2-3تؼییي ٍ اٍلَیتثٌذی اػتمشاس خذهبت دس تمؼیوبت ؿْشػتبى
 -1-2-3پیـٌْبدات اكالحبت ضشٍسی دس هحذٍدُ ثخؾّب ٍ دّؼتبىّب ،دس كَست ًیبص هجشم تغییشات
 -2-2-3پیـٌْبد تَصیغ خذهبت آهَصؿی ،دسهبًی ،ثْذاؿتی ٍ ػبیش ًیبصّبی ضشٍسی دس ثخؾّب ٍ دّؼتبىّب
 -3-2-3اٍلَیتثٌذی چگًَگی اػتمشاس خذهبت دس ثخؾّب ٍ دّؼتبىّب
 -3-3پیـٌْبد تحمكپزیشی عشح
 -1-3-3اسائِ پیـٌْبد هؼتمل ثِ ّش یه اص ثخؾّب ٍ ػبصهبىّبی هَحش دس تَػؼِ ٍ ػوشاى ؿْشػمتبى ،ثمشای
تؼییي هىبىّبی هٌبػت اػتمشاس خذهبت هشثَعِ ٍ اٍلَیمتثٌمذی آًْمب (ؿمبهل آهمَصؽ ٍ پمشٍسؽ،
ثْذاؿت ٍ دسهبى ،ساُ ٍ تشاثشی ٍ غیشُ)
 -2-3-3تؼشیف عشح ّبی هَضَػی ٍ هَضؼی ضشٍسی ثشای تَػؼِ ٍ ػوشاى ؿْشػتبى ٍ اسائِ آًْب ثِ ثخؾّب
ٍ اسگبىّبی هشثَعِ ٍ ؿشح خذهبت ضشٍسی ثشای تْیِ عشحّبی آًْب
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 -11پيطٌْبد تطکيالت ٍ سبختبر رصذ تحقق طزح ّبی ًبحيِ ای
ايي اهَ ًيِ ثب سَػِ ثِ ِٕ ٍٍٗ اٝاالكي ديٚاٌْبىي " يٮٌاي اٍل ٭ايم سیيياَ إبٕاي" ىٍ
قَاًيي  ،ىٍم سیييَ قَاًيي ثَاي ايؼبى اٍگبى ّبي هشٌبً َ٩بكيِ ٍ َٕم سیييَ ٕلٖلِ هَاسات آهبيٚاي ٍ
سْيِ َ٥فّبي َْٕٙشبى ثِ ػبي ًَاكي  ،اٍائِ هي گَىى.
الکي قجل اُ ٍٍٍى ثِ ايي ِٕ ثو٘ ًگبُ کلي ثاِ اهاَ ٍٝاي ٍ ً٪ابٍر ثاَ ؿگاًَگي اػاَا ٥اَف ّابي
َْٕٙبُي ىٍ ايَاى ،هَاّين ىاٙز:
اَٝالىٍ ً٪بم فٌي– اػَايي ک ٍَٚثِ اهَ ً٪بٍر ثَ اػَاي َ٥ف ّب ثيٍى ػبيگبُ ًجاَىُ إازكشاي ىٍ
َ٥ف ّبي ٕبهشوبًي ايي اهَ کبهال ػب افشبىُ ٍ اَٝالً اكياص ٍ ٭وَاى ثيٍى ً٪بٍر ٭وال ًبهوکي إاز
ٍ ثب هٚکالر ػٌة ا٭شجبٍ ٍٍثٍَ هي َٙى.
كشي اهَ ً٪بٍر ثَٕيلِ ىٍ ىٕشگبُ  ،يکي هٌْيٓ هٚبٍٍ (کِ هٮواَال ّوابى هٌْايٓ هٚابٍٍ سْياِ
کٌٌيُ َ٥ف إز) ٍ ىٍهي ىٕشگبُ ً٪بٍسي کبٍفَهب ٍَٝر هي دٌيَى.
ً ظاست دس قشاسدادّاي تيپ )05
ىٍ َ٥فّبي َْٕٙبُي ٍ ىٍ قَاٍىاى سيخ ٕ 12بُهبى ثًَبهِ ٍ ثَىػِ (هٮبًٍز ثًَبهاٍِياِي ٍ
ً٪بٍر ٍاّجَىي ٍيبٕز ػوٍَْي) ديَٕز ٙوبٍُ  6ثِ ايي اهَ اهشٞب ٛىاٍى ٍ هٚابٍٍ سْياِ کٌٌايُ
َ٥ف (يب هٌْيٓ هٚبٍٍ ػبيگِيي اٍ) ٍا هَ٩ف هيگَىاًي ،کِ اٍال ثِ ٙاَْىاٍي ثاَاي هشلقاق ٙايى
َ٥ف کوک ًوبيي ٍ طبًيب ثِ ًَ٭ي هشلقق ٙيى َ٥ف ٍا ٍٝي ًوبيي کِ ثَهي اُ هزبى آى ٭جبٍر إز اُ:
 ّوکبٍي ثب َْٙىاٍي ٍ ٕبيَ ٕبُهبًْبي هٖئَل (فَهبًياٍ ٍ،يبٕز ٍَٙاي َْٕٙشبى ٍ ٕابيَ هٖائَلييَ٥ف َْٕٙشبى) ىٍ ُهيٌِ ّيايز ٍ کٌشَل فٮبليشْبي هَثَ ٣ثِ سَٕٮِ ٍ ٭وَاى  ٍ َْٙكَُُ ًزاًَ آى
(َْٕٙشبى)
 اًؼبم ٕبيَ اهٍَ هٍَٚسي کِ ٕبُهبى هٖئَل ىٍ ُهيٌِ ّيايز ٍ کٌشَل فٮبليشْبي هَثَ ٣ثِ سَٕٮِ ٍ ٭وَاى ػو ٬آٍٍي ا٥ال٭بر ٍ اًؼبم ثٍَٕيْبي الُم ىٍ هٍَى هٖبئل دي٘ ثيٌي ًٚيُ -ديٌْٚبى اًؼبم سیييَار ىٍ ثًَبهِ ّب ٍ َ٥كْبي ٭وَاًي ىٍ سقبُ ٬٥هبًي هٌبٕت (ٕ 5بلِ)
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 -1-11ػلل ػذم ثْزُ ٍری اس خذهبت ًظبرتی ضْزسبسی

ايٌکِ كشي يک ٕبهشوبى کَؿک هظال يک ىٍهبًگبُ ىٍ ُ َْٙاثل ثيٍى اهَ ً٪بٍر ًويسَاًي هَاكل
قبًًَي ػٌة ا٭شجبٍ ٍا ٥ي ًوبييٍ ،لي َ٥فّبي َْٙي هيسَاًٌي ثيٍى اهاَ ً٪ابٍر داي٘ ًٍٍاي ٭لال
ُيبىي ىاٍى  ،کِ ثِ هٖئلِاي اُ آًْب ًيال هي دَىاُين :
يک – ثَاي اػَاي َ٥ف ّبي َْٕٙبُي ث ٍَ٦کبهل ٍ ٙجيِ يک َ٥ف ٕابهشوبًي ثَىػاِ اي ىٍ ً٪اَ
گَفشِ ًوي َٙى.
ثو٘ ا٭٪ن َ٥ف ّبي َْٙي ثيٍى ثَىػِ ٍ سٌْب اُ َ٥ياق ىٕاشٍَ الٮوال ّابيي کاِ ثاَاي هاَىم ٍ
ًٍَْٙياى ٍ ٬١هي َٙى ،سلقق هي گيًَي( .٭قت ًٚيٌي ثَاي سٮاَي ٠هٮجاَ ،کابٍثَي ّاب ،ساَاکن ٍ
هَاٍىي هٚبثِ ايي اهَ)
ىٍ ثٖيبٍي اُ هَاٍىي کِ َ٥كي ثب ثَىػِ ٍيُْ اي ٍَٝر هي دٌيَى ايي ثَىػِ ًِ ثَٕيلِ ىٍلز  ،ثلکِ
اُ َ٥يق ثو٘ ٭وَهي (َْٙىاٍي ّب) سبهيي هيگَىى ٍ يب ىٍ ثوّ٘بي هوشلاف اًؼابم هايٙاَى کاِ
ىيگَ هٖشقين َْٕٙبُاًِ ًيٖز ،ثلکِ ثِ آى هَسج ٤إز ،هظل آثَٕبًي َْٙي ٍ اهظبلْن
ىٍ – سْيِ َ٥ف هٮوَال ثَٕيلِ هٖکي ٍَْٕٙبُي (ٍ يب سلز ً٪بٍر کبهل آى ٕابُهبى) ٝاٍَر هاي
دٌيَى ،ىٍ كبليکِ هؼَيبى کِ َْٙىاٍيّب ّٖشٌي سلز ً٪بٍر ٍَٙاّبي ٍُ ٍ َْٙاٍر کّٖ ٍَٚشٌي.
ِٕ – هلقق کَىى کبهل َ٥فّبي َْٙي ثٮلل ُيبىي (کِ ىٍ ه٦بلٮبر ُيبىي ثِ آى اٙبٍُ ٙيُ إز
ٍ اُ ػولِ ثٍَٕي َ٥فّبي ػبه ٬ىٍ ٕ 25بل اٍل) ًبهوکي إز ٍ اسزبقبً  ٣َٙسلقق ثو٘ ا٭٪ن آًْب
ىٍ گٍَ ٭يٍل اُ ثوّ٘بي ىيگَ إز.
ثٌبثَايي َْٙىاٍي ّب ٍ ٍُاٍر ک ٍَٚاَٝال اُ " ًْابى ً٪ابٍسي" ٍٍيگاَىاى ّٖاشٌي ٍ ٍُاٍر هٖاکي ٍ
َْٕٙبُي ًيِ قيٍر ٍ اٍاىُ الُم ٍا ٍ اكشوبال هَٞثبر قبًًَي الُم ٍا ،ثَاي ايزبي ايي ًق٘ ًياٍى.
ىٍ هٍَى َ٥فّبي َْٕٙشبى ٍ ىٍ قَاٍىاى سيخ  19اَٝال ؿٌيي اهَي ّن (هٚبثِ ديَٕز ٙوبٍُ ٙا٘
سيخ  ) 12دي٘ ثيٌي ًٚيُ إز.
ؿْبٍ – الجشِ ًْبىّب ٍ اٍگبى ّبي ىيگَي ًيِ ٍػَى ىاًٍي کِ ثِ ًَ٭ي ىٍ اهَ ٍٝي کاَىى َ٥كاي هاي
سَاًٌي ٍ يب هي ثبيي ٭ول ًوبيٌي:
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 ٍٍَ١ر سَٞيت سیييَاسي کِ إبٓ َ٥ف ػبهٍ ٬ا سیييَ هي ىٌّي ىٍ ٍَٙايٮبلي ٍٍَ١ر سَٞيت سیييَار غيَ إبٕي ىٍ کويٖيَى هبىُ دٌغاُ ػولِ ايي اٍگبى ّب ّٖشٌي کِ ىٍ ٍاق ٬هٖئَل ٍٝي کَىى سلقاق ٥اَف ّاب ًجاَىُ ٍ ثيٚاشَ ًقا٘
سَٞيت سیييَار آًَا ىاًٍي .ثِ ه َٛٞکِ ثو٘ ُيبىي اُ ىٍ آهي َْٙىاٍي ّب ىٍ سَافقٌبهِ ّبي هٍَى
سَٞيت کويٖيَى هبىُ  ٍ 5يب هالفّبي قبًًَي ٙيُ ثب اهٌ ػَيوِ ىٍ کويٖيَى هبىُ ٝاي  ،كبٝال
هي َٙى.

 -2-11رصذ طزحّبی ًبحيِ

ىٍ هٍَى َ٥ف ّبي َْٙي کِ َْٙىاٍي ثِ ٭ٌَاى هؼَي آى ٍ اٍگابى ّابي کٌشَلاي ٙاَْىاٍي
كبًَ١ي ٬١ٍ ،ثِ ٙکلي إز کِ ىٍ ثبال سَٚيق ٙي.
ىٍ هٍَى َ٥ف ّبي ًبكيِ اي اَٝال اٍگبى ًيٌزٍ ٬ػَى ًياٍى (ٍ يب ثْشَ إز گزشاِ ٙاَى ،اٍگابًي کاِ
هَ٩ف ثِ اػَاي آى ثبٙي) ق٦ٮب ٍ ٬١اُ ايي ثيسَ إز ٍ اَٝال ىٍ َٙاي ٤كبّ َ١يؾ اٍگبًي هٖئَليز
سٮقيت َ٥ف ٍا ثَاي سلقق ٙيى ث ٍَ٦هٖشقين ثَ ٭ْيُ ًياٍى.
ىٍ ثو٘ ( )3-3( ٍ )2-3کَٙ ٘ٙي ىٍ ٍاق ٬اٍگبى ّبيي ٍا ثِ ٭ٌَاى اٍگبى ّابي هَ٩اف ثاِ سلقاق
ٙيى َ٥ف ديٌْٚبى ًوَى ،ىٍ ايي فٞل اٍال ثبيي ىيي کِ َٝف سٚکيل ٍ ك ٍَ٢ايي اٍگبى ّب ثَاي ٍٝي
کَىى سلقق ّن کبفيٖز ٍ يب ٍٍَ١ر ىاٍى ،اٍگبى ّبي ىيگَي ثَاي اهَ ٍٝي کَىى َ٥ف ّاب هَ٩اف
گَىًي.
 -3-11تطکيل ارگبى ًظبرت فٌی ٍ هطبٍرُ فٌی تحقق پذیزی

هٚبثِ قَاٍ ىاى سيخ َْٕٙ 12بُي  ،هي سَاى ثِ ك ٍَ٢اٍگبى سْيِ کٌٌايُ ٥اَف ًبكياِ (هٌْايٓ
هٚبٍٍ ٍ يب ىفبسَ فٌي اٍگبى ّبي ًيٞالف) ىٍ َ٥ل سلقق َ٥ف دب فَٚى .ايي اٍگبى هَ٩ف هَاّي ثاَى
کِ ىٍ ايي ىٍٍُ ًٖجز ثِ اقياهبر ُيَ هشٮْي ثبٙي :
يک – إشوَاع ٍ٩بيف اٍگبى ّبي هوشلف اُ َ٥ف ًبكيِ ٍ ا٭الم آى ٍ٩ابيف ٍ ثًَبهاِ ُهابًي ٍ ًلاَُ
سلقق آًْب ثِ اٍگبى ّبي هَثَِ٥
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ىٍ – اٍائِ هٚبٍٍُ ّبي فٌي ٍٍَ١ي ىٍ َ٥ل اػَاي ايي َ٥ف ّب ثِ اٍگبى ّبي هَسج٤
ِٕ – ٍٝي کَىى اقياهبر اًؼبم ٙيُ ٍ سيٍيي گِاٍٗ ّبي ٍٍَ١ي ٕبليبًِ ٍ يب ىٍ هقب ٬٥هٌايٍع ىٍ
َ٥ف ثَاي اٍائِ ثِ اٍگبًْبيي کِ هقٍَ ثَىُ ٍ يب هي ًَٙي کِ ديَٚفز َ٥ف ٍا ٍٝي ًوبيٌي.
ؿْبٍ – ثٍَٕي ٍ إشٌشبع اُ هٚبٍٍُ ّبي فٌي اٍائِ ٙيُ ٍ ٍٝي کَىى سلقق َ٥ف  ،کِ ؿٌبًـِ هَاًا٬
هْوي ىٍ ٍاُ اػَاي َ٥ف ٍػَى ىاٙشِ ثبٙي ،ايي هَاًٌٙ ٬بٕبيي ًَٙي.
ٕذٔ ٍاُ كل  ،ثَ َ٥ف کَىى هَاً ٍ ٬يب ىٍ ٍَٝر ٭يم اهکبى ديٌْٚبى اٝالكبسي ىٍ َ٥ف ًبكيِ کاِ
سلقق دٌيَي هؼيى آى ٍا كشي ثب إشوَاٍ ايي هَاً ٬هوکي ٕبُى.
دٌغ -ك ٍَ٢ىٍ کبٍ گٍَّْبي سوٞٞي هَثَ ٣ثِ َّ يک اُ ًَاكي
ً -4-11ظبرت رسوی هؼبًٍت ثزًبهِ ریشی استبًذاری

ؿَى سلقق َ٥ف ثي٘ اُ ّوِ ثَ ٭ْيُ هٮبًٍز ٭وَاًي إشبًياٍي هَاّي ثَى ٍ کابٍگٍَُ سوٞٞاي
هٖکي ٍ َْٕٙبُي (کِ ٍيبٕز آًْن ثَ ٭ْيُ ّويي هٮبًٍز إز) ٍ َ٥ف ّبي سَٕٮِ ٍ ٭وَاى ًبكيِ
٭ويسب ثَ ثًَبهِ ٍيِي سَٕٮِ إشَاٍ إز  ،اُ ً َ٪فٌي ٍ قبًًَي ٍٝي کَىى ٍ ً٪بٍر ٍاّجَىي ثَٕايلِ
" هٮبًٍز ثًَبهِ ٍيِي إشبًياٍي" هٌ٦قي سَيي ٍٍٗ" ٍٝي کَىى سلقق َ٥ف ّابي ًبكياِ" هَاّاي
ثَى.
هٮبًٍز ثًَبهِ ٍيِي هي سَاًي اُ هيهبر اٍگبى فٌي (هٌايٍع ىٍ ثٌاي  )1-4-3إاشزبىُ ًوبياي ٍ ياب اُ
َ٥يق ثَُْ ٍٍي اُ يکي اُ ُيَ ثوْٚبي هَى (هَػَى يب ػييي) ايي اهاَ ٍا داي٘ ثجاَى ٍ ياب اُ ّاَ ىٍ
إشزبىُ ًوبيي.
ايؼبى دٖز هييَ کل ٭وَاى ًَاكي اُ ٍٍْٙبي ثٖيبٍ هزيي ٍ کبٍٕبُٕز.

-5-11هسئَليت ّب ٍ ٍظبیف هؼبًٍت ثزًبهِ ریشی استبًذاری در رصذ طزح ّبی ًبحيِ

يک  -ه٦بلٮِ َ٥ف ًبكيِ ،ثَاي سزکيک ٍ٩بيف هٖئَليي سلقق َ٥ف ٙبهل :
 -فَهبًياٍاى ،ثوٚياٍاى  ،ىّيبٍاى ٍ ًْبىّبي ىيگَي کِ اكشوبل ثَاي ايي اهَ ٙکل هي گيَى.
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ىٍ – إشوَاع ٍ اثالٯ آًْب ثًَبهِ ّبي ثوٚي ثِ اٍگبى ّبي هَثَ( ِ٥هظل آهَُٗ ٍ دٍٍَٗ  ،ىٍهابى ،
ٌٝٮشي  ،کٚبٍٍُي ٍ )...
 إشوَاع ٍ اثالٯ هَاٍىي کِ ٍَٙاي ثًَبهِ ٍيِي إشبى ٍ کبٍگٍَُ ّبي سوٞٞي (ىّگبًِ ٍَٙاي ثًَبهٍِيِي إشبى) ثبيي ىٍ اهٌ سٞويوبر هَى ثِ آًْب هَاػٮِ ٍ سکيِ ًوبيٌيٙ ،بهل کبٍگٍَُ ّبي سوٞٞاي
اهٍَ ُيَ ثٌبيي  ،اهٍَ اقشٞبىي ٍ سَلييي  ،اهٍَ اػشوب٭ي ٍ فٌَّگي  ،سلَل اىاٍي  ،ثَُْ ٍٍي ٍ فٌبٍٍي
ا٥ال٭بر  ،آهبي٘  ،هليُ ٤يٖز  ،سَٕٮِ دبيياٍ  ،اٙشیبل ٍ َٕهبيِ گٌاٍي  ،ثبًَاى ٍ هبًَاىُ  ،هٖاکي
ٍ َْٕٙبُي ٕ ،الهز ٍا هٌيز غٌايي  ،هيَاص فٌَّگي ٌٝ ،بي ٬ىٕشي ٍ گَىٙگَي
ِٕ – ٍٝي هَاٍى فَق اُ َ٥يق
 ه٦بلٮِ ٍ ٍَٝسؼلٖبر کبٍگٍَُ ّبي سوٞٞي ٍٍَٙاي ثًَبهِ ٍيِي إشبى گِاٍٗ گيَي اُ اٍگبىّبيي کِ ثِ آًْب ٍ٩بيزٚبى ثَاي سلقق " َ٥ف ًبكيِ" اثالٯ ٙيُ ثَى. ثبُىييّبي هيياًي ٍ ثبٍُٕي ّبي ٍٍَ١ي اُ اٍگبى ّبي يبى ٙيُ  ،ثَاي سکويال ٍٝاي ٥اَف ّابيًبكيِ
ؿْبٍ – سيٍيي گِاٍٗ اُ ًٍٍي اًؼبم ٍ سلقق َ٥ف ّبي ًبكيِ ٍ هَاً ٬اًؼابم آى ثاِ " هٮبًٍاز ثًَبهاِ
ٍيِي ٍاّجَىي ٍ ً٪بٍر" ٍيبٕز ػوٍَْي
دٌغ – إٍبل گِاٍٗ فَق ثِ ىثيَهبًِ ٍَٙايٮبلي َْٕٙبُي ٍ هٮوبٍي
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 -12جوغثٌذی ٍ پيطٌْبدات
 -1-12استحکبم ثخطی ثِ جبیگبُ طزحْبی ًبحيِ

ػْز إشلکبم ثوٚي ثِ َ٥ف ًَاكي کِ ىٍ َٙاي ٤كب َ١ثيک ثٌي اُ آييي ًبهِ اكياص ثٌب اُ
ثيٍَى كَين هَسج ٤إز.
ٍٍَ١ر ىاٍى ىٍ قبًَى سیييَ ًبهِ ىاىى " ٍُاٍر هٖکي ٍ َْٕٙابُي "ٍ " ٍُاٍر ٍاُ ٍ سَاثاَي " ثاِ
ٍُاٍر ٍاُ ٍ َْٕٙبُي هجبكض ُيَ گٌؼبًييُ َٙى .
الفٕ -لٖلِ هَاست َ٥كْبي کبلجيي ٭جبٍر إاز اُ کبلجايي هلاي ،کبلجايي هٌ٦قاِ اي ٍ کبلجايي
َْٕٙشبى ( يب اگَ هٍَى سبييي ٍاقٙ ٬ي " ًبكيِاي")
ة ٍَٙ -ايٮبلي ثًَبهِ ٍيِي إشبى ٍ کبٍگٍَّْبي سوٞٞاي آى هَ٩اف ّٖاشٌي ىٍ ثًَبهاِ ٍيِيْابي
هَسجٝ ، ٤يٍٍ هؼَُّبي ٭وَاًي  ،اكياص ثٌب ،اكياص َْٙکْبي ٌٝٮشي َْٙ ،کْبي ٕکًَشي ٍ ىيگاَ
هَاٍى هٚبثِ ثِ هَٞثبر ايي َ٥كْب سَػِ ٍ اُ آًْب سجٮيز ًوبيٌي.
سج – َُٞىٍ هَاٍىيکِ سجٮيز اُ ايي هَٞثبر ثب ىاليل سَػيْي هَطق هوکي ًيٖز اياي ىاليال ػْاز
اٝالف َ٥كْبي يبى ٙيُ ثِ ٍَٙايٮبلي َْٕٙبُي ٍ هٮوبٍي اٍائِ ٍ سٌْب ىٍ ٍَٝر سَٞيت هٍَى ٭وال
ٍاق ٬هي َٙى.
ص -كٌف كَين َّْٙب ٍ ػبيگِيي آى ثَٕيلِ َ٥كْبي َْٕٙشبى
ؿَى ىٍ هليٍىُ كَين َّْٙبٍٍَ١،ر ثِ سجٮيز اُ َ٥كْبي َْٕٙاشبى ٍػاَى ًاياٍى .هلايىُ ٭وال
َ٥كْبي َْٕٙشبى ثٖيبٍاًي

هَاّي ٍثَى  .لٌا ديٚاٌْبى هاي ٙاَى َ٥كْابي ٙاَْي ّواَاُ ٥اَف

َْٕٙشبى (يب ًَاكي هَسج )٤سْيِ ٙيُ ٍ يب ىٍ ٍَٝر سْيِ قجلي ثب آًْب سکويل هي ٙاًَي ثاب سٞاَيت
َ٥كْبي ًبكيِ ٍٍَ١سي ثِ سْيِ َ٥ف ٍ ثًَبهِ ثَاي كَين َّْٙب ًوَاّي ثَى .
سجَ٥ – َُٞكْبي ًبكيِ هَ٩زٌي ٍٍَ١سْبي كَين َّْٙب ٍا ىٍ َ٥كْبي هَى هٍَى ً َ٪قَاٍ ىٌّي.
ىٍ ايي ٍَٝر ٍَٙاي َْٕ ٙاشبى هٖائَل ً٪ابٍر ٍ سقٖاين ىٍآهاي ّابي َْٕٙاشبى ثايي ٙاَّْبي
َْٕٙشبى ثَىُ ٍ يب هٚبثِ ًوًَِ ًٍَّ هٖئَليز َ٥ف َْٕٙشبى ّن هي سَاًي ثَ ٭ْيُ َْٙىاٍي ٙاَْ
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هَکِي آى ثبٙي .کِ ثِ ً َ٪اٍليِ آييي ًبهِ کِ گزشِ ثَى َ٥ف َْٕٙشبى ثبيي ّوَاُ َ٥ف ٙاَْ هَکاِ
َْٕٙشبى هَثَ ِ٥اًؼبم َٙى ً ،يِ ًِىيک هي َٙين .
ثييي سَسيت ٍ ثب سْيِ َ٥ف َْٕٙشبى ثب  َْٙهَکِي َْٕٙشبى سْيِ هليٍىُ ٍ َ٥ف كَين ٍ ه٦بلٮبر
كَُُ ًزًَ ّن ٍٍَ١ر هَى ٍا اُ ىٕز هي ىٌّي ٍ ثؼبي َ٥ف ػبهَ٥ ٍ َْٙ ٬كْبي َْٕٙاشبى (ياب
ًبكيِ) ٍٍَ١ر هي يبثي کِ َ٥ف َْٕٙشبًْبي َّ ًبكيِ ّوَاُ َ٥ف  َْٙهَکِي َّ َْٕٙاشبى سْياِ
َٙى .الجشِ اگَ ّوـٌبى اَٝاٍ ثِ سْياِ َ٥كْابي ًبكياِ ثبٙاي ٍگًَاِ ٥اَف ّابي َْٕٙاشبى ىاهال
َْٕٙشبى ٍ يب الاقل  َْٙهَکِي َْٕٙشبى سْيِ هي َٙى ٍ کزبيز هَاٌّي ًوَى.

ع  -هَػ ٬سیييَار َ٥كْبي ًبكيِ اگَ ثب إبٓ َ٥ف هیبيَ ًجبٙاي ٙاٍَاي ثًَبهاِ ٍياِي إاشبى اُ
َ٥يق کبٍگٍَُ اهٍَ ُيَ ثٌبيي إز ىٍ ٍَٝر هیبيَر إبٕي دٔ اُ سبييي ٍَٙاي ثًَبهِ ٍيِي إشبى ،
ٍَٙايٮبلي َْٕٙبُي ٍ هٮوبٍي هَػ ٬ثٍَٕي ٍ سیييَار إبٕي إز
ؽ -ديٌْٚبى سیييَار ىٍ َ٥كْبي ًَاكي ثَٕيلِ
يک – کبٍگٍَّْبي سوٞٞي ٍَٙاي ثًَبهِ ٍيِي إشبى
ف – ٍَٙاّبي َْٕٙشبًْبي ًَاكي ثْوَاُ فَهبًياٍ
م – اکظَيز ٍَٙاّبي َْٕٙبُي ًَاكي
ى – هييَ کل ٭وَاًي ًَاكي ثب سبييي يکي اُ هَاػ ٬فَق هَاّي ثَى.
(کبٍگٍَُ سوٞٞي ٍَٙ ،اي يکي اُ اُ َْٕٙشبًْبي ًبكيِ يب فَهبًياٍ )

 -2-12ارتقبء هذیزیت طزح

ثب سَػِ ثِ سٮياى اٍگبًْبي هشٌب َ٩هٖئَل ًبكياِ ٍ سیيياَار هاياٍم كايٍى َْٕٙاشبًْب ثاب ٍػاَى
اٍگبًْبي هشٌب( َ٩فَهبًياٍٍَٙ -اي َْٕٙشبى) ديٌْٚبى هي َٙى اگَ َ٥كْب ثاَاي ًبكياِ سْياِ ٙاَى،
ثبيي َ٥كْبي ًبكيِ ثِ سزکيک َْٕٙشبًْبي َّ ًبكيِ سْيِ ًَٙي  .ثِ گًَِ اي کاِ ثشاَى ّاَ ياک ٍا
ػياگبًِ ىٍ اهشيبٍ ٍَٙاي َْٕٙشبى ٍ فَهبًياٍ هَثَ ِ٥گٌاٙز .
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الجشِ ّوبًٍَ٦کِ گزشِ ٙي ديٌْٚبى إبٕي سَ ايي إز کِ َ٥ف ّب ثؼبي ًَاكي ثَاي َْٕٙشبى
ّوَاُ  َْٙاٝلي َْٕٙشبى سْيِ ًَٙي .کِ هَى ثٮلز ك ٍَ٢فَهبًياٍاى ٍ ٍَٙاّبي َْٕٙشبى ثٍَ٦
ثبلقَُ ىاٍاي هييَ إز.

 -3-12هذیزاى ػوزاًی ًَاحی

هٮبًٍبى ٭وَاًي إشبًياٍي ّب هييَاى کلي ثَاي َّ ياک اُ ًاَاكي هاَى سلاز ٭ٌاَاى هاييَ کال
٭وَاًي ًبكيِ اًشوبة هي ًوبيٌي.کِ هٖئَل سلقق ثوٚي َ٥كْبي َْٕٙشبى َّ ًبكيِ هَاٌّي ثَى
الف -ايي هييَاى کل ىٍ ٍَٙاي ثًَبهِ ٍيِي إشبى َٙکز ًوَىُ ٍ ىٍ هَاٍىيکِ ثِ ًبكيِ آًْب هَثاَ٣
إز ىاٍاي كق ٍاي ّن هَاٌّي ثَى
ة -هييَاى کل ٭وَاًي ًَاكي ٭ َ٢کبٍگٍَّْبي سوٞٞي ثَىُ ٍ ىٍ هَاٍى هَثَ ٣ثِ ًبكيِ هَى ىاٍاي
كق ٍاي هيجبٌٙي.
د – دس تخلیق اػتجبسات ثخـی ّوبٌّگی آًْب ثب عشحْبی ؿْشػتبى ثَػیلِ ایي هذیشاى ثبیذ تبییذ ؿَد.
د – ًظبست ًوبیذ وِ وبسگشٍّْبی اهَس صیش ثٌبیی  ،كٌبیغ ثخلَف ٍ دیگشاى حؼمت همَسد ثبیمذ اص عشحْمبی
ؿْشػتبى تجؼیت ًوبیٌذ.

 -4-12تکويل ضزح خذهبت

َٙف هيهبر ًَاكي ثَاي قبثليز اػَايي سَ ثَىى ثِ َٙف ُيَ سکويل هي َٙى:
الف -دٌِْ ثٌيي اٍا١ي اُ ٙکل هَػَى ثِ دٌِْ ّبي ّوگَى ُيٖز هلي٦ي ثيل هي ًَٙي (ثِ َٙكي
کِ ىٍ َٙف هيهبر آهيُ إز)
ة٦ٕ -ق ثٌيي ػوٮيشي ٍ هيهبسي ًَاكي ٙبهل ىّٖشبًْب ،ثوْٚب ٍ َْٕٙشبًْب ثاَىُ ٍ ىٍ ٙاَاي٦ي
کِ ايي سقٖيوبر ًشَاًٌي ثِ ًيبُّبي إٓشبًِ ّبي ػوٮيشي ثَاي إشقَاٍ ٭ولکَىّبي ٍٍَ١ي ٍ هيهبر
ٍ سؼْيِار ٍ سبٕيٖبر هؼِْ ًَٙي ديٌْٚبى سیييَ هليٍىُ ٕيبٕي آًْب ثب ىاليل سَػيْي قاَهي اٍائاِ
هَاّي ٙي
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ح َ١ -اث ٤إشقَاٍ ٭ولکَىّب ثبيي ثشَاًي کليِ ٭ولکَىّبي هٍَى ًيبُ ًَاكي ٍا ىٍ كبل كب ٍ َ١آيٌايُ
فَاّن ًوبيي.
ثٮالٍُ ثَاي کبٍثَيْبي ػييي آسي ًيِ ثب اًٮ٦بف ُيبى ػبي ك ٍَ٢ايؼبى ًوبيي.
ر -ثب سَػِ ثِ ايٌکِ ػِ ىٍ هَاٍى اًيکي ديٌْٚبى إشقَاٍ طبثز کبٍثَيْابي هاٍَى ًيابُ ًبكياِ هوکاي
ًيٖز َ٥ف ثبيي اُ َ٥يق دٌِْ ثٌيي ٍ اٍائِ َ١اث٦ي کِ إشقَاٍ ٭ولکَىّاب ٍا هوکاي ٍ سٖاْيل هاي
ًوبيٌي ،سْيِ هَاّي ٙي.
ص -ثب سَػِ ثِ ثٌي فَق ٍٍَ١ر ىاٍى ىٍ َ١اثَ٥ ٤كْبي ًبكيِ ثَاي إشقَاٍ اٍا١اي ثؼاِ ٍيْگيْابي
ُيٖز هلي٦ي َّ دٌِْ هؼبُ ثِ هجبكض َْٕٙبُاًِ هظل ٍاُ ّ ،وؼَاٍي ٍ هجبكض هَسج ٤ىيگاَ ّواِ
سَػِ َٙى.

 - 5 -12هذت سهبى طزح

يکي اُ هٚکالر َ٥كْبي ًبكيِ (َْٕٙشبى) ُهبى َ٥الًي ثيٖز ٕبلِ آى إز کاِ اٝاَال ىٍ ّايؾ
ک ٍَٚىيگَي سب ايي كي َ٥الًي سْيِ ًوي َٙى .
ٙبيي ىٍ کٍَّٚبيي ثب ٍٙي ػوٮيز ٍ سیييَار اًي
َ٥الًي سياٍ

ثًَبهِ ّابي َْٕٙاشبى ٍا ثشاَاى ثاَاي ُهبًْابي

ىيي ٍلي ق٦ٮب ىٍ ايَاى ٍ ثب َٕ٭ز سلَالر ٍ سیييَار فَاٍاى ايي اهَ هوکي ًيٖاز ىٍ

يک ک ٍَٚاٍٍدبيي هظل ًٍَّ ثب آٌّگ کٌي سیييَار ىٍٍُ ايي َ٥كْب ٕ 4بلِ إز.
ثٌبثَايي ٍٍَ١ر ىاٍى کِ ٕقف ُهبًي ايي َ٥كْب هٚبثِ َّْٙب ثِ ىُ ٕابل کابّ٘ يبثاي (گَؿاِ هاي
سَاًٌي ىٍ ًگبُ ،ثلٌي هير ًيِ ىاٙشِ ثبٌٙي)ٍ يک ثبًُگَي ّن ىٍ ىٍٍُ ٕ 5بلِ ىٍ آًْب ثِ ٭ول آيي.

ً -6-12ظبرت ثز اًجبم طزح

ٍٍَ١ر ىاٍى َ٥كْبي َْٕٙشبى ثَٕيلِ يک اٍگبى فٌاي (هظال هٚابٍٍيي َْٕٙابُ) هاٍَى ّايايز ٍ
ً٪بٍر فٌي قَاٍ گيَى

اسصياتي هيضاى تحقق پزيشي عشح ّاي " ًاحيِاي" دس ايشاى
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-7-12تلخيص ارسیبثی ٍاقذاهبت پيطٌْبدی اصالحی

ىٍ ػيٍل( ًِ، )10هلٍَ هْن هَطَ ىٍ َ٥كْبي ًبكيِ(َْٕٙشبى)٥،جقِ ثٌيي ٙيُ ٍٕذٔ ثب هَاٍىي
هٍَٚكِ ثِ َٙف ُيَ هٍَى ػوٮجٌيي قَاٍ گَفشِ ٍديٌْٚبىاسي هَ٦ف ٙيُ إز:
 ٭ٌَاى ٍػبيگبُ هلٍَ هٍَى ثٍَٕي
ً قب ٣قَر ١،ٮف،سْييي ّب ٍفَٝز ّب
 اّياف
ُ هيٌِ ٕبُي اقيام
 ٫ًٍَ اقيام
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61

جذيل جمغ بىذی پیطىُبدات
ارسیبثی طزحّبی ًبحيِای ٍ راّجزدّب ٍ اقذاهبت اصالحی ضزٍری ،ثزای تحققپذیز ضذى طزحّبی ًبحيِای (ضْزستبى)
شمارٌ

عىًان ي جایگاٌ محًر

وقاط قًت

بزرسی
تجػ ر ُ : 3 -آی ر يًبهررِ ًهررَُ
اسررادب ُ اا اضا ر ٍ احررثا

ٍضت پ ٍ

وقاط ضعف

َاثط احرثا

ثٌرررب ٍ تؼ ررر ي کررربضث

تُدیدَا

خبیگبُ قبًًَ ًِ چٌثاى قرَ کرِ ثؼرثاه ثرِ تدر ض ثؼلت خبیگبُ ؼ ف قبًًَ ط ح،

فزصتَا

 -0جایگاٌ قاوًوی

ؼ فت ّن ضثُ است.

ح ین ضْ ّب کِ ثِ اساٌب هب ُ ط ح ًبح ِ

سمیىٍساسی اقدام

ف غرررت اغرررقح ٍ ت َیرررت تقًیتتت جایگتتاٌ قتتاوًوی اضائررِ یهررِ ثررِ ضررَضایؼب ٍ اذررت

ث ررر ٍى اذا بضات کو س َى هب ُ  13ثِ کربضر ٍُ هسر ي ٍ آى ضا ثب تْثیث ًب یثُ اًگبضاي خبیگررربُ قررربًًَ

ثٌب ض ث ٍى ههثٍ ُ قبًًَ ٍ ههثٍ ُ قبًًَ ٍ ح ین ضْ ّب اا ضْ سررربا ٍ سرررگر کررربضر ٍُ اهرررَض ای ثٌررربی

َدف

ٍ ض ًْبیرررت احاورررب ه اثطرررب
هَاخِ ه سبا .

ٍ ضْ سبا " ٍ ٍااضت ضاُ

ض قبًَى ا غبم ض تؼ یف طر حّرب هطروَ اقرثاهبت

هػَثِا  ،ث ا اثقؽ ثرِ ٍااضت ضاُ ٍ "ٍااضت ضاُ ٍ ضْ سبا " هطخػبه ق ث ر

ض قررربًَى طزح

خثیث ا غبم "ٍااضت هسر ي

وًع اقدام

.

ضْ سبا  ،ث ا اػوب ایي اه

 8قبًَى تغ ًبم ترثٍیي ضرثُ
است ،ثر ا اذرت تػرو ن ض
کو س َى هب ُ 13

ریشی کشًر

 -2جایگاٌ در سلسلٍ مزاتب بزوامٍ-

ض قرربًَى تغ ر ًرربم سلسررلِ ط ح ه تَاًث ض اهر ُ طر حّرب
ه اتت ط حّب ػجبضتٌث اا:

خبهغ س اه ي تل

ر .

ط ح خربهغ سر اه ي ،طر ح

ػثم ٍخَ خرب کربهقه هطرخع ضرثُ ض سلسرلِ ثؼلت خبیگبُ ؼ ف قبًًَ ط ح،
ه اتت ث ًبهِضیز کطرَض جخربیگ

اغرررقح ٍ ت َیرررت خبیگررربُ تعیتتیه منتتان مش ت

ض هدوَػرِ آى ضا ثب تْثیث ًب یثُ اًگبضاي ٍ قبًًَ

ي اضائررِ یهررِ ثررِ ضررَضایؼب ٍ اذررت

ض قبًَى خثیث ا غربم تثبیتتت شتتدٌ در وظتتام هػَثِا  ،ث ا اثقؽ ثرِ ٍااضت ضاُ ضْ سبا " ًَضاِ ضَ  .ایي طر حّرب ػجبضتٌرث اا :طر ح

ض ًْبیت احاورب ه اثطرب هَاخرِ "ٍااضت هسررررررررررررررر ي ٍ سلسلٍ مزاتب طزحَتای ٍ ضْ سبا  ،ث ا اػوب ایي اه
کالبدی کشًر
ضْ سبا " ٍ ٍااضت ضاُ
ه سبا .

ط ح خبهغ س اه ي)

خبهغ ضْ طر ح تدػر ل ٍ

ض تؼ یف طر حّرب هطروَ اقرثاهبت "ٍااضت ضاُ ٍ

ط ح ّب

خبهغ س اه ي جضبهل ط ح خربهغ کب جرث هلر  ،طر ح
خررربهغ کب جرررث هٌط رررِا ٍ طر ر ح خررربهغ کب جرررث
ضْ سابى) ،ط ح خبهغ ضْ  ،ط حّب تدػر ل ضرْ ٍ
ط ح ّب

مزاتب سیاسی -اداری

 -1وُاد َمطزاس سلسلٍ

کالبدی

 -4تفنیک يظایف آمایشی ي

ف ط ض ط ح آهبیص ٍ خبهغ

ط ر ح ًبح ررِ هَخررَ فبقررث ً ررب

س اه ي ض ای س اه ي ثِ ثخص -قَت اا ًظ ًْب ّوط اا س بس

ّب هٌبطق ٍ ًَاح ت س ن ضثُ-
اًث.

ًجررَ ًْررب ّوطر اا ًبح ررِ ض ت سر وبت س بس ر – ثؼلت ػثم ٍخَ هسئَ هسا ن تغ رر ههررثٍ ُ طرر ح ٍ تؼ رر ي یافته وُادَای متىاظز در تغ ررر طررر ح ض ضرررَضایؼب ثررر
هٌبست ،ط ح تْثیرث ثرِ ًب یرثُ ههثٍ ُا ثر ا آى کرِ اضا
ًْررب ٍ یررب هسررئَ ّوطرر اا ض کشًری
اًگبضاي ٍ ػثم اخ اء است.
ت س وبت کطَض ضَ .

– ا اضیست.

 /1000ش هرررررررررَض 1331/1/28

سباهبى کِ قجل اا آى هَض هٌبقطِ ثرَ ُ

ضررَضایؼب ا اض ٍف دررِ تْ ررِ ط ر ح

است.

خبهغ س اه ي کِ طر ح کب جرث ًربم

 -ا ى هدَا تْ رِ طر حّرب کب جرث

یبفرررت ،ث ػْرررثُ ٍااضت هسررر ي ٍ

حا قجل اا ط حّب آهبیط  ،ثب ت س ن

ضْ سبا ٍ تْ ِ ط ح آهبیص ث ػْثُ

اٍ ِ ط ح آهبیص ثَس لِ ط ح کب جث

 .1کِ فبّ اه ه ضست ط حّب ّب

ض غ رربة ایرري

ط حّب ،ثثٍى ٍخَ اذا بضات ام

سباهبى ث ًبهِ رتاض ُ ضث.

ً ز ثِ ط ح خبهغ – تدػ ل تَأهبى ضْ ّب کَچک ثث ضَ .

تغ ر ػٌررَاى ط ر ح ض ق ر اض ا ت ر

 11ض ًبح ررِ ثررِ

تقسیمات سیاسی -اداری ههثٍ ُ اٍ ِ یؼٌر  ،ضْ سرابى کرِ ضْ سابى

ا اض کطَض.

ةضاسبس هرب ُ پرٌح ،هػرَثِ ضروبضُ  -هطخع ضثى ٍ تد ک ٍفربیف ٍ  -اخجرربض ثررِ تػررَی ط ر ح آهبیط ر

1

 ث اسبس هدَا قبًًَ ط حّرب کب جرث کرِقجل اا ط ح آهبیط تْ ِ ه ضَ  ،هر تَاًٌرث
ثب ثْ ٍُض اا ث ًبهِّب  0سب ِ ٍ طر حّرب
آهبیط غ هػَة ٍ ث ًبهرِّرب ثلٌثهرثت
ثخطر ثررِ ت س ر ن آى ثگ ااًررث ،کررِ ررربّ
هَخت ه ضرَ کرِ آى ضا ثرِ ػٌرَاى طر ح

کب جث تل ًوبیٌث.

ف غت اغقح ایي اه ض
ض ح ذثهبت خثیث

اضا ف هبًثاض ٍ ضَضا

ضْ سرابى

است.

قزارگیتتتزی در جتتتای  -تَخِ ا ى کبهل ایي اه ض ض ح
مىاسب ي تُیٍ طزح در
َمیه جایگاٌ

ضج ایي هطب ت ض:

ذثهبت ٍ تَ ح هسئَ تّرب ٍ یک -ق اض ا ت
ٍفبیف ط حّب کب جث

خثیث

ٍ -ض ح ذثهبت
سِ -تْ ِ ط ح ثِ رًَِا کرِ ثاَاًرث ط رف ٍسر ؼ اا
ط حّب آهبیط ضا پَضص ّث.
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اداهِ جذٍل ارسیبثی طزحّبی ًبحيِای ٍ راّجزدّب ٍ اقذاهبت اصالحی ضزٍری ،ثزای تحققپذیز ضذى طزحّبی ًبحيِای (ضْزستبى)
شمارٌ

عىًان ي جایگاٌ محًر
بزرسی

وقاط ضعف

وقاط قًت

 -5ارتباط با طزحَای دیگز

آی يًبهِ تؼ ي کبضث ٍ احرثا
ثٌب ض ذبضج اا ههرثٍ ُ ٍ حر ین
ضْ ّب ٍ ٍضت تؼ ر ي کربضث
ٍ َاثط احثا ثٌرب ثرب تجؼ رت اا
ایي ط ح

رر ٍضت پ رر ٍ اا ایرري طرر حّررب ض
تػو وبت اذث ضثُ ض کو سر َى هرب ُ
 13جٍ کبضر ٍُ هسر ي ٍ ضْ سربا ٍ
اهَض ای ثٌبی خبیگزیيّب آى)

 ف ثاى هػَثِّب قبًًَ قَ ث ا ر ٍض سربا پ ر ٍاا ط ح ٍ ف ثاى ٍ اضکبى ضغث ایي اه .
 -تثاذل ٍفبیف ثب ث ذ اا آًْب

تُدیدَا

فزصتَا

َدف

سمیىٍساسی اقدام

وًع اقدام

اه بى ایدب ایي تد کِ ایي طر حّرب تررثٍیي قرربًَى ا غرربم ٍ ٍااضتخبًررِ تقًیب جایگاٌ قاوًوی طزح یک -تْ رِ طر ح تَأهربى ثرب طر ح ضرْ ه کرز تٌظ ن قَاً ي ٍض ٍ اغقح قَاً ي هَخَ ث ا ته ق :
ضْ سابى
ف ط کابثخبًِا ّساٌث.
ث ا اساه بم خبیگبُ ایي طر ح ض وسبت بٍ دیگتز طتزحَتا ي
 تْ ِ ط ح خبهغ ضْ سابى ثب ضْ اغل ضْ سابىضاثطِ ثب ثبق ط حّب
ضزيرت تبعیت قاوًوی آوُا ٍ -حتف هطب ؼربت ٍ ه ر ضات حر ین ضرْ ٍ  -حتف ح این کل ِ ضْ ّب ٍ ضٍسابّب ٍاقغ ض ضْ سابى ٍ
ح.
ط
ایي
ثب
آى
خبیگزیٌ
ٍ
ًدَذ
حَاُ،
اس ایه طزح
کل ررِ
خرربیگزیي طر ح ضْ سررابى ثررِ ػٌررَاى حر ین هطررا
ضبیبى ذک است کِ ی اا هؼضقت تَسؼِ ض
ضْ ّب ضْ سابى ای ًظ ضَضا ضْ سابى
ث ر ٍى ضررْ ّب ػوررثُ کطررَض ،ػررثم ضػبیررت
َاثط ٍ ه ضات ٍض ث ا طر ح ٍ ث ًبهرِ
ایي ضْ ّب ثَس لِ ضْ ّب کَچ ا ٍ ضٍسابّب
ٍاقغ ض ح ین ٍ ث ٍى آًست.

 -6رصد تحقق طزح َدایت ي
وظارت تحقق
 -7پاسخگًیی بٍ
تحً ت
 -8بًدجٍ

ٍضت ضغث ط حّرب ض کطرَض
جهطبثِ طر حّرب سربذاوبً کرِ
هٌْرررثس هطررربٍض ٍ اضکررربى فٌرر
کبضف هب ًبف آى ّساٌث.

چَى ًْب ّب هَخَ ّ چ ثام هسرئَ
ضغث ط ح ًبح ِ ً ساٌث.
ثٌبث ایي ط ح حب ً طرِ قرَت اا ایري
ًظ ًثاض .

 ػثم تؼ یف ّ چ ًْب یب هسئَ ث ا ّثایت ٍ ًظربضت ثرته ق ط ح.
 ػثم تؼ یف ثباٍ فٌ ث ا ّرثایت طر ح ٍ ضغرث ته رقآى

 ط ح ثؼلت ػثم ضغرث آى ثرِ ػٌرَاىاضربى یرب هسرئَ هسرا ن ،ته رق
ًو ضَ .
 اًهر اف ط ر ح اا اّررثاف ٍ ررَاثطثؼلت ًجَ یک ثباٍ فٌر ٍ حار
ًب یثُ اًگبضاِ ضثى آى

 ثْررر ٍُض اا قررربًَى ا غررربم ٍ اوعطافپذیز بًدن طتزح يٍااضتخبًِ ث ا یبفاي ضغثکٌٌثُ تشنیل ساسماوُای ضتزيری
یب ضغثکٌٌثُّب هطخع.
بزای اصالحات ضزيری بتا
 ثْر ر ٍُض اا کو ارررِّرررب فٌر رتغییتتز شتتزایت ي تحتتً ت
ضَضا ث ًبهِضیز اسابى.
(مشابٍ کمیسیًن مادٌ  5کٍ
ربٍى
ر
هؼ
 ثْر ٍُض اا پابًسر لّرببزای تغییزات طزح شتُزَا
ػو اً اسابًثاض
يجًد دارد)

رر ٍضت اغررقحبت ٍ ثررِضٍا
سبا ط حّب

ط ح هَخَ ًبح ِ فبقث ً طِ قَت ثر ا
ایي اه ست.

ػثم ٍخَ پ صث ٌ تهرَ ت ٍ تغ ر ات ض ضر ح ذرثهبت
هَخَ ًبح ِ

ثؼلت ػثم پبسر ررَی ثرِ تهرَ ت ٍ
تغ ات ط ح اا ح ظ اًا بع سبقط ه -
ضَ .

ایدب ایري ًْرب ض ف غرت قربًًَ
ا غبم ٍ ٍااضتخبًِ

تشنیل وُتاد فىتی ي اداری
وظارت ي َدایت طزح

ػثم ته ق ٍ ضغث ط حّب ث ثَ خِ

ترررثٍیي ذرررثهبت ٍضُ پررربیص ٍ تأمیه بًدجٍ اقل در امتز
اذاػررربظ ثَ خرررِ ثررر ا آى ض وظارت ي َدایت طزح

ًثاضاي ثَ خِ ث ا

ثَ خِ

ٍضُ پبیص

ط ح ًبح رِ فبقرث ً طرِ قرَت ض ترمه ي
ثَ خِ ًظبضت ٍ اخ ای است.

ض ح ذثهبت ت

11

 -9شزح خدمات ي اسىاد

 ت ثَ ى ایي ض ح ذثهبت اا ً -بکبهل ثَ ى اسٌب ثخػَظ ض:یک -پٌِْثٌث کبضث ّب .
سَ سباهبى هثی یت
 تْ ررِ اسررٌب ٍ هررثاضک کررِ ض ٍ -ػثم اًؼطبف کبف .خْرررت ّرررثف اغرررل تْ رررِ سِ -ث تَخْ ثِ ثس بض اا کبضث ّب ث ٍى ضْ .
چْبض -ػثم تَخِ ثِ اضا هٌبست تَسؼِ جثبی ٍ هرَات کرن
آًست.
ثبا ُ ٍ غ ُ).
پٌح -ث تَخْ ثِ ت س وبت ا اض ٍ س بس کطَض
ضص -کنتَخْ ثِ هجبحث ه ثَ ثِ آى.

اغقح ض ح ذثهبت خثیث

تػرررَیت تغ ررر ات ررر ٍض ض یک -تغ ههثٍ ُ ٍ تجثیل آى ثِ ضْ سابى
ٍٍ -ضت ّوبٌّگ ثرب ایري طر حّرب ثرِ ٌّگربم ترثٍیي
ضَضایؼب
ث ًبهررِّررب ٍ ثَ خررِ ثخط ر ٍ ّو ر يطررَض ثررِ ٌّگرربم
ض ض ح ذثهبت ٍ ض تط ل اضربى
تخػ ع اػاجبض.
هطبثِ کو س َى هب ُ  0ضْ ّب
سِ -افزٍ ى ثخط هطبثِ پ َست ضروبضُ  ،0-قر اض ا ت ر
 12کِ ٍضت حضَض یک ثباٍ فٌ هثل هٌْرثس
هطبٍض یب فبت فٌ ضا اخجبض سبا .
چْبض -افزٍ ى ٍف دِ پبیص ط حّب ضْ سرابى ثرِ ٍفربیف
هؼبٍى ػو اً اسابًثاضیْب
یک  -ههَ ًوَ ى ایي اه ثِ کو اِ اهَض ای ثٌبی ضَضا ث ًبهرِ-
تػَیت اغَ  ،هجبً ٍیژرر ّرب
ضیز اسابى ض هَاض کِ اسربس طر ح ضا ثر ّرن ًزًرث ٍ
اػضررب رر ٍض ًْررب ًظرربضت ٍ
ثبارطت ثِ ضَضایؼب ٍ فٌ  ،اسبس ط ح ث ّن ه ذَض .
ّثایت ض ضَضایؼب
ٍ -تثٍیي اسبس ط ح
سِ -تثٍیي ض ح ذثهبت هٌؼطف ٍ ثبا ر ایص اه ٌرِّرب ٍسر غ
ث ا اًَاع تَسؼِ کِ ٍضت تغ ات کوا ضَ .
تثٍیي پ َست ضوبضُ  0ثِ ػٌَاى اضکبى پبیص طر ح ٍ تؼ ر ي
تؼ یررف اضکرربى ٍ یررب ًْررب ثرر ا
ثَ خِ ث ا آى
پبیص ط ح

کٌرربض رتاضررراِ ضررثى طرر ح ٍ اغقح ض ح ذثهبت ثب تَخِ کارآ شدن شزح خدمات تثٍیي ض ح ذثهبت اغقح ضثُ ٍ اضائِ ض ح ذرثهبت خثیرث ثرِ سرباهبى هرثی یت ثر ا
ررَاثط آى ثؼلررت کوجَ ّررب ٍ ثِ اتوبم ٍضُ اٍ تْ ِ آًْرب ٍ طزح
خبیگزیي ضثى ثب ق اض ا ى ت .11
ث ضس ٍتػَیت آى ض ضَضایؼب
جثِ ض ح پ َست)
ً ػرربىّررب طر ح کررِ ًبضر اا ًز یک ضثى ثِ آغربا ه حلرِ
ٍم.
ض ح ذثهبت است.

اسصياتي هيضاى تحقق پزيشي عشح ّاي " ًاحيِاي" دس ايشاى

65

هأخز :
 -1هجبًي ثًَبهِ ٍيِي سَِٕ هٌ٦قِ اي – اًشٚبٍار ثًَبهِ ٍ ثَىػِ  ،ىفشَ آهبي٘ ثًَبهِ ٍيِي
هٌ٦قِ اي  -ه٪زَ َٝافي
 -2فيٍَُ سَفيق :ثًَبهِ ٍيِي ىٍ ايَاى ٍ ؿٚن اًياُّبي آيٌيُ آى هَِٕٖ ٭بلي آهَُٗ ٍ
دٍّْ٘ هييَيز ٍ ثًَبهِ ٍيِي
 -3هؼلِ آثبىي – فيٍَُ سَفيق
 -4هؼلِ آثبىي – هبٍيٍَي هًٍِٔ – سَػوِ هٌَؿَْ ٕليوبًي دٍَ
 -5سلَل ىٍ قَاًيي ٕ ،بهشبٍّبٍ ٍٍٗ ّبي َْٕٙبُي ىٍ ؿْبٍ ىِّ گٌٙشِ ٍ ؿٚن اًياُ آيٌيُ
– كويي هبػيي.
 -6آئيي ًبهِ ّوبٌّگي ٍ سزکيک ٍ٩بيف ٍُاٍسوبًِ ّبي هٖکي ٍ َْٕٙبُي ٍ ػْبى ٕبًُيگي
هَٞة 1365
ٍَٙ -7ايٮبلي اىاٍي  ،هَٞثِ ٙوبٍُ /1050ىٗ هٍَم 1371/02/28
 -8سٚکيل ٍَٙاي آهبي٘ َُٕهيي  ،هَٞثِ ّ 1390/7/11يئز ٍُيَاى.
 -9ثًَبهِ سٌ٪ين سَٕٮِ  ،هبىُ ٩ٍ 182بيف ٍَٙاي آهبي٘ َُٕهيي.
 -10آئيي ًبهِ اػَايي ٍَٙاي ثًَبهِ ٍيِي ٍ سَٕٮِ إشبى ثَ إبٓ ثٌي (هـ) هبىُ ()178
قبًَى ثًَبهِ دٌغ ٕبلِ سَٕٮِ هَٞة 1389
 -11ثًَبهِ ٍيِي هٌ٦قِ اي ىٍ ػٖشؼَي هٮٌي – سَػوِ ٭ِيِ کيبًٍي ٙوبٍُ .1
 -12سؼَثِ ١ي ک ٍَٚىٍ ثًَبهِ ٍيِي اقشٞبىي – هَِٕٖ ٭بلي آهَُٗ ٍ دٍْ ّ٘ هييَيز ٍ
ثًَبهِ ٍيِي  – 1383فيٍَُ سَفيق.
 -13آهبي٘ َُٕهيي (سؼَثِ ػْبًي ٍ اً٦جبق آى ثب ٍ ٬١ايَاى) – ؿبح هَکِ ه٦بلجبر
سلقيقبر ٕ َْٙبُي ٍ هٮوبٍي ايَاى – فيٍَُ سَفيق .
َ٥ -14ف ًبكيِ ثٌيٍ ٭جبٓ  1386هٌْيٕبى هٚبٍٍ ديٚبٌّگبى آهبي٘
َ٥ -15ف ػبهَْٕٙ ٬شبى ػَْم  -1374هٌْيٕبى هٚبٍٍ َ٥ف ٍ سيٍيي
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َ٥ -16ف ػبهَْٕٙ ٬شبى ٙيَاُ  -1374هٌْيٕبى هٚبٍٍ دبٍّبىٓ ٍ ّوکبٍاى .
َ٥ -17ف َْٕٙشبى لٌگٍَى  - 1379هٌْيٕبى هٚبٍٍ ٙوبل.
َ٥ -18ف ػبهَْٕٙ ٬شبى کبٙوَ – 1377هٌْيٕبى هٚبٍٍ ُيٖز کبٍٗ
َ٥ -19ف ػبهَْٕٙ ٬شبى ٕجٍِاٍ  – 1376هٌْيٕبى هٚبٍٍ فَا فِا.
َ٥ -20ف ػبهَْٕٙ ٬شبى  - َٗٙهٌْيٕبى هٚبٍٍ ايَاى آهبي٘ .
َ٥ -21ف ػبهً ٬بكيِ اٍگ – هٌْيٕبى هٚبٍٍ ُيشب
َ٥ -22ف ٍيِ کبلجيي – ف٢بي إٓوبى  -----هيآٍ ثٍَ ٙبٍى ىٍ اٍليي کٌزَأً ثيي الوللي
َ٥ف ٍيِي کبلجيي سَػوِ ٓ -هْيٍي .
َ٥ -23ف َْٕٙبُي ىٍ ًٍَّ ًَٚيِ اٍٍدبئي سَٕٮِ ف٢بي – ٍٍآٍآهيام
Earopean Journal Development – Roar Amdam
َ٥ -24ف ٍيِي کبلجيي ىٍ ايَاى ٍ هليٍىّبي اٝلي آى – کٌزَأً ثيي الوللي َ٥ف ٍيِي
کبلجيي – فيٍَُ سَفيق .
 -25هييَيز ٍ اٍُيبثي – ُاّي ٍيٖي
 -26ثيبى اٍُٙيبثي – فَاًک ٕيف الييٌي
 -27فيٍَُ سَفيق سؼَثِ ؿٌي ک ٍَٚىٍ ثًَبهِ ٍيِي
 -28قبٕوي -هييَيز َ٥فّبي ًبكيِاي ٍ هٌ٦قِاي
هٌاتغ هأخز :
 ىثيَ هبًِ َ٥ف سيٍيي ثًَبهِ ايَاى  ( 1400ثي سب)  ،دي٘ ًَئ ٌٕي اٍليِ ثًَبهِ ايَاى 1400ّؼَي ٙوٖي ( سلقق سويى إالهي )  :ؿْبٍ ؿَة اّياف ٍ ٕيبٕز کالى ،سَْاىٕ :بُهبى ثًَبهِ ٍ
ثَىػِ .
 ىفشَ اقشٞبى کالى ( ، ) 1376ثًَبهِ اقشٞبى ثيٍى اسکب ثِ ىٍآهيّبي كبٝل اُ ًزز هبم  ،سَْاى:ٕبُهبى ثًَبهِ ٍ ثَىػِ .
 ٕبُهبى ثًَبهِ ٍ ثَىػِ (َْٙيٍَ ٕ )1378يبٕز ّب ٍ ٌٍّوَى ّبي کلي ثًَبهِ َٕم سَٕٮِاقشٞبىي  ،اػشوب٭ي ٍ فٌَّگي ػوٍَْي إالهي ايَاى ( ، )1379 -1383سَْاى :هَکِ هياٍ اقشٞبىي
– اػشوب٭ي ٍ اًشٚبٍار .
 هلوي دبىٙبُ (ّ 1306ؼَي قوَي)  ،فٌَّگ آًٌيٍاع ُ ،يَ ً َ٪هلوي ىثيَ ٕيبقي  ،سَْاى:کشبثزٍَٙي هيبم .
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پيَست ضوبرُ یک
 -5ثزرسیػولکزداٍليي دٍرُطزحّبیضْزستبىدر غزة ٍریطِ یبثی ػلل ضکست آًْب
 -1-5سبثقِ ثزًبهِ ریشی ضْزستبى غزة
ثًَبهِ ٍيِي َْٕٙشبى ثَ إبٓ سَافق ًبهِ ، Mount weather ،ىٍ اثشاياي ٕابل  1938ثابة ٙاي .ىٍٕاز
إز کِ ثب ايي ا٭الم ٍكير ،ثِ ثًَبهِ ٍيِي َْٕٙشبى اًگيُِ ثٍِگي ىاىُ ٙي ٍهَػات سبٕائ کويشاِ ّابي
ثًَبهِ ٍيِي کِ ىٍ ٕبل ٙ 1941يٍ ،لي ثبيي قجَل کٌين کِ هزَْم ثًَبهِ ٍيِي دييايُ اي ػيياي ًجاَىُ ٍ ىٍ
ٕبل 1930يٮٌي ّٚز ٕبل قجل اُ ايي سَافق ًْ 67 ،بى ثًَبهِ ٍيِي هٌ٦قِ اي ٍ َْٕٙشبى ٍػَى ىاٙشِ إز
.ىٍ ٕبل  1931ايي ٭يى ثِ ًْ 69بى افِاي٘ يبفشاِ إاز ىٍ ٕابل ًْ 76 ، 1933ابى ٍػاَى ىاٙاشِ ٍ ىٍ ٕابل
 1935ثي٘ اُ ًْ 300بى( اػشوب )٫ثَاي ثًَبهاِ ٍياِي هٌ٦قاِ اي ٍ َْٕٙاشبى هَػاَى ثاَىُ إاز.ثٌبثَايي"
سَافقٌبهِ "1938ىٍ ٍاق ٬ىٍ ػْز يک ٍكير ٍٍيِ ٍَٝر گَفشِ إز.
ً-2-5گبّی ثِ ًتبیج اٍليي دٍرُ ثزًبهِ ریشی ضْزستبى در غزة
ىٍيک سلقيق کِ ىٍ ٕبل  1943ىٍ هٍَى َ٥ف ّبي َْٕٙشبى اًؼبم گَفز ثب ٭ٌَاى " دأ اُ هَإان سايفيي
َ٥ف ّبي َْٕٙشبى"ىٍٍاقٙ ٬کٖز ايي َ٥فّب ا٭الم هيَٚى ٥ .ي ؿٌي ىِّ ثٮي اطاَي اُ ه٦بلٮابر ٥اَف ّابي
َْٕٙشبى ٍ يبفشِ ّبي آى ىٍهشَى غَثي ثِ ؿٚن ًويهٍَى.
ً َ٪ثِ اّويز ايي ك٢يَ٥" ٠كْبي َْٕٙشبى" ىٍ اٍليي ىٍٍُ اًؼبم ايي اٍُيبثي کِ ىٍ كيٍى ٞٙاز ٕابل
دي٘ اًؼبم ٙيُ إز ثيًجبل هال ِٝاي اُ اى اٍائِ هيَٚى:
َ٥ف ثًَبهِ ٍيِي َْٕٙشبى هيفَى إز .ؿِ ايي ٍُال هَقشي ثبٙي يب يک ٍُال اثيي،
 -3-5جوغ ثٌذی ٍ راُحلْبیی ثزای ًجبت طزحّبی ضْزستبى
ثِ َّ كبلَ٥ ،ف ثًَبهِ ٍيِي َْٕٙشبى ىٍ كبل اُ ثيي ٍفشي إز .ثٍَٕي ّب ًٚابى هاي ىّاي کاِ اگاَ
ثوَاّين ايي گًَِ َ٥كْب ٍاًؼبر ىّين  ،سَٝيِ ّبي ُيَ هٌبٕت ثِ ً َ٪هي ٍٕي :
 )1٭َاهل اػَايي ٍ اىاٍي ثًَبهِ ٍيِي َْٕٙشبى ثبيي اُ اّياف ًْبيي کبٍ آگبُ ثبٌٙي .
 )2سبکيي ثبيي ثَ کبٍهشوَکِ ثب ٍاكي ّبي کبٍثَىي ثبٙي ،سب کبٍ گٖشَىُ ثب ٍاكي ّبي ٕيبٕي .
 )3سٚييي ٕشبى آهَُٙي ٕبُهبى يبفشِ ثبيي ىٍهٌب٥ق هٍَى ثًَبهِ ٍيِي ايؼبى َٙى " َٕىٍ ثَُْ" هظل
آػَ يب هبًِ ًيٖز "َٕى" ثبيي ثَاًگيوشِ ٍ سَليي َٙى.
 -4-5جوغ ثٌذی طزحْبی ضْزستبى در اٍليي دٍرُ تْيِ غزة
ّوبًٍَ٦کِ اُ ثٍَٕي فَق هٖشزبى هيَٙى ،ىٍ اٍليي ىٍٍُ َ٥ف ّبي َْٕٙشبى َ٥ ،ف ّبي کبهالً آهبيٚي ثَىُ ٍ سوبم
هَاٍى سَٕٮِ ٍ ٭وَاى ٍا هيً َ٪قَاٍ هي ىاًٍي ٍ ثياليلي کِ ًکَ ٙي کبهالً ٙکٖز هٍَىُ ٍ ثِ قجَل هقبلِ هيفَى ٙيًي.

ىٍ فٞل ثٮي ثِ ىٍٍُ ثٮيي ثًَبهِ ٍيِي َْٕٙشبى هي دَىاُين ٍ سلَالسي کِ ىٍ آى كبٝل ٙيُ إز.
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-6جبیگبُ طزح ّبی ًبحيِ ( ضْزستبى) در ایزاى ٍ جْبى
َ٥فّبي َْٕٙشبى ًيِ هظل ىيگَ َ٥فّبي هٚبثِ ّوَاٍُ ىٍ ايٌکِ َ٥فّبي ّٖشٌي ،آهبيٚي يب
کبلجيي هٍَى سَىيي ثَىُ اًي ٍ هَاّين ىيي کِ ىٍ ىًيب ًيِ ثَهي اُ ًَ٪گبُ آهبيٚي ٍ ثَهي کبلجيي ثِ آى
ًگَيٖشِاًي.
 -1-6جبیگبُ طزحّبی ًبحيِ در طزحّبی تْيِ ضذُ در ایزاى
 ىٍ ايَاى ًيِ ايي هَ ٫َ١هاٍَى هٌبقٞاِ ثاَىُ إاز ،ساب ايٌکاِ ثابالهَُ ٙاٍَاّبي ٭ابلي اىاٍي ىٍ هٞاَثِ
 1371/02/09هَى هٍَ ٫َ١ا ٍٍٙي ًوَىى ٍ َ٥فّب ٍا ثِ ىٍ گٍَُ سقٖين کَىُ ٥اَفّابي ،آهبيٚاي کاِ
سْيِ آى ثِ ٕبُهبى ثًَبهِ ٍقز ٕذَىُ ٙيُ ٍ کبلجيي کِ سْياِ آى ثاِ ٍُاٍر هٖاکي ٍ َْٕٙابُي ٍاگاٌاٍ
گَىيي ٍ ثييي سَسيت َ٥فّبي َْٕٙشبى (ًبكيِ) ديٍَ ايي هَٞثِ ثبيي کبهالً هٞلز کبلجيي ىاٙشِ ثبٙي.
الکي ٭يم ىٍع ىقيق آى ىٍ َٙف هيهبر ،ثٮالٍُ كٍَ٢ي "هبىُاي" ىٍ هَٞثِ ٍَٙايٮبلي اىاٍي کِ هٌْيٕابى
هٚااابٍٍ ٍ ىيگاااَ سْياااِ کٌٌااايگبى ٥اااَف ّااابي کبلجااايي ٍا هؼااابُ ًواااَى :کاااِ ىٍ ٝاااٍَر ًجاااَى
َ٥ف ّبي آهبيٚي ثبالىٕز ،هَى سَٞيَ اُ آى ٍا ثب ا٥ال٭بر هَى ثٖابًُي ،هَػات ٙايُ إاز کاِ سٮاياىي اُ
هٌْيٕبى هٚبٍٍ سْيِ کٌٌيُ َ٥ف کبهالً هَى ٍا ىٍ ػبيگبُ سْيِ کٌٌيُ ياک ٥اَف آهبيٚاي قاَاٍ ىٌّاي ٍ اياي
هجلض ٍا ثِ ػبي ايٌکِ ثِ ٭ٌَاى يک َ٥ف ثبال ىٕز سلقي ًوبيٌي ،ثِ ٭ٌَاى يک َ٥ف قبثل اػَا سلقي ًوَىُ ٍ
َ٥ف ٍ ثًَبهِّبيي ىاىُ اًي کِ ثب سَػِ ثِ ػبيگبُ قابًًَي ٍُاٍر ٍاُ ٍ َْٕٙابُي ٍ هٌْيٕابى هٚابٍٍ َْٕٙابُ
ث ٍَ٦ثييْي هٍَى سَػِ ٍ ٭ول ّيؾ اٍگبًي ٍاقًٚ ٬يُ إز.
ايي اهَ گبّي ىٍ ثٍَٕي َ٥فّب ٍ سَق ٬ثَهي اُ کبٍفَهبيبى اُ ايي َ٥فّب ًيِ ،هٚبّيُ هيَٙى.
 -2-6طزحّبی هٌطقِای ًبحيِ ٍ (هحلی) در کطَرّبی دیگز
آًـِ ثِ ىًجبل هيآيي ثِ ىٍٍُ ىٍم ثًَبهٍِيِيْبي َْٕٙشبى ىٍ کٍَّٚبي ىيگَ کاِ اغلات ىٍ ٙاَاي٤
كبً َ١يِ ػبٍي إز هيدَىاُى.
 آلمبن

ىٍ آلوبى ّيف َ٥ف س٢ويي کوبل ثٍٍَُْي اُ هٌبثٮي ؿَى ُهيي ،کبٍ ٍ َٕهبيِ إز .اياي ًاَ٥ ٫اَفٍياِي ثاب
سٮييي ٌٍّوَىّبي سَٕٮِ ،اهکبى اًلَاف ٍا سقليل هيىّي.
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 ایزلىذ

ىٍ ايَلٌي ىٍ ٕ٦ق هللي " ٕبُهبىّبي ثًَبهٍِيِي " ،ثًَبهِّبي سَٕٮِ ٍا ىٍ ًقّ ِٚابي  ٍ 1 : 10000گاِاٍٗ
ًَٙشبٍي سْيِ هيًوبيٌي.
 یًوبن

ىٍ يًَبى ثٮي اُ َ٥فّبي هٌ٦قِاي " َ٥فّبي َْٕٙشبى " قَاٍ ىاًٍي کِ ثب َ٥فّبي َْٕٙاشبًي اياَاى س٦ابثق
ىاٍى ٍ هياٍ آى ًيِ ٙبهل گِاٍٗ ٍ ًقِّٚبي ٕبهشبٍ ف٢بي سَٕٮِ ٕبهشبٍ ٕکًَشگبّي ٍ هٌ٦قِثٌايي اٍا١اي
ثَاي كزب٩ز إز.
 اوگلیس

ىٍ اًگلئَ٥فّبي َْٕٙشبًي ىٍ ٍىُ ثٮياُ هلي ٍ هٌ٦قِاي قَاٍ ىاٍى کِ ثًَبهِاي ٕابهشبٍي سايٍيي هايًوبياي ٍ
ٙبهل ٕيبٕزّب ٍ ديٌْٚبىار کليبر إز .ؿگًَگي ٕبهز ٍٕبُ ٍ ىيگَ إشزبىُّبي اُ ُهايي اُ ػولاِ إاشَاسْي
ٕکًَز ،ثب ايي سزبٍر کِ ًقِّٚب ثيٍى هقيبٓ ٍ ثِ ٙکل کٍَکي إز ،کِ ثِ هٮٌبي ٍاگٌاٍي ٥اَفّابي ىقياقساَ
ثِ َ٥فّبي اػَايي إز.
ٍَٙاي َْٕٙشبًي کِ اًشوبثي ّٖشٌي ثب کوک ٍاكيّبي ثًَبهٍِيِي هَى ّيايز ٍ هييَيز ٥اَفّاب ٍ ثًَبهاِ-
ّبي َْٕٙشبى ٍا ٭ْيُىاٍ ّٖشٌي.
 لُستبن

ىٍ لْٖشبى ٕيبٕشْبي سَٕٮِ ف٢بيي ٍ ىيگَ ثًَبهِّبي هلي ثَ ٭ْايُ ىٍلاز هَکِياز ،کاِ ٕاٌيي ٍا ثاب ًابم "
ٍئَٓ ٕيبٕزّبي هلي سَٕٮِ ف٢بيي يب کبلجيي" ثِ اهشٞبٍ هلي سْيِ ًوبيي کِ ثِ ٕبهشبٍ کبلجيي ًوياًؼبهي.
سْيِ ثًَبهِّبي کبلجيي ثَ ٭ْيُ ٍُاٍر هٖکي ٍ َْٕٙبُي إز ٍ ٍَٙاي َْٕٙشبى ايي کبٍ ٍا اًؼبم هيىّي.
 سًییس

ىٍ َٕيئ ثٮياُ َ٥فّبي هليَ٥ ،فّبي کبًشًَي سْيِ هيَٙى کِ ثبسَػِ ثِ هقيبٓ آى کِ  1 : 25000إز.
 داومبرک

ىٍ ىاًوبٍ ٌٍّوَىّب ٍ ًقِّٚبي ثًَبهِّبي هٌ٦قِاي ثَاي هقبهبر هللي الِام إٍٍٓز ،ثٮاالٍُ ىٍلاز هَکاِي
هيسَاًي ثًَبهِ َ٥فّبي هللي ٍا ٍسَ ًوبيي ٍ يب هَإشبٍ ٍٕييگي ثِ آًْب َٙى.
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 وزيص (يک ًوًَِ ثٖيبٍ ًِىيک ثِ َ٥فّبي َْٕٙشبى (ًبكيِ) ىٍ ايَاى)1
يک ؿٌيي ًوًَِاي ٍا هيسَاى ىٍ ًٍَّ يبفز ثب سَػِ ثِ هجبكض قبثل ثَُْثَىاٍي ،اُ ػولِ هييَيز آى کِ کبهالً
ىٍ اهشيبٍ هٖئَل اػَايي قَاٍ ىاٍى ثِ آى کوي هزٞلسَ هيدَىاُين:
ثااَ إاابٓ ٕيبٕااز هٌ٦قااِاي ػييااي کااِ ىٍ ًااٍَّ ثااَ دااب ٙاايُ إاازٍ .ظــايف مليــذي دس حيغــِ تَســؼِ ٍ

تشًاهِ سيضي هٌغقِ اي تِ ضْشداسيْاي ضْشستاىّا ٍاگزاس ضذُ است .اگَ ؿِ ايي ًق٘ هْوي ثَاي ٙاَْىاٍيّاب
ًيٖااازٍ ،لاااي ثااايٍى ٙاااک ثب٭اااض سقَياااز ٭ولکاااَى آىّاااب ٙااايُ إاااز .ىٍ ٭ااايي كااابل ثاااِ ً٪اااَ
هيٍٕي هلٍَ هَکِيز ٕيبٕز سَٕٮِ هلي  -هٌ٦قِاي اُ ىٍلز ثِ كکَهز هللي هٌشقل ٙيُ إز.
ثَاي سٍَيغ ٍ سَقي سَٕٮِ هٌ٦قِاي سَٝيِ هيَٙى ،٭الٍُ ثَ ايي هٖائَليشي ثاَاي سْياِ ثًَبهاِّابي سَٕاٮِ
هٌ٦قِاي ثِ َْٕٙشبىّب ىاىُ ٙيُ إز،کِ ثِ ً َ٪هيٍٕي ىٍ ػْز ّوبٌّگي فٮبليازّابي ايبلاز ىٍ ػْاز
سَٕٮِ هٌ٦قِاي إز١ .وٌبً ايبلزّب ٍاكيّبي اػَايي ثٍِگشَي ( 6-5هٌ٦قِ ايبلشي) ثَاي سَليي هيهبر ايؼبى
هيکٌٌي.
اگااَ ثااِ ًقاا٘ ػييااي ٙااَْىاٍيّااب ثااِ ٭ٌااَاى اٍائااِ ىٌّاايُ هاايهبر ٭وااَهي ًگاابّي ثيبًااياُين هشَػااِ
هيَٙين کِ ايي ًق٘ ػييي آىّب ىٍ ٍاقً ٬قٚي ىٍگبًِ إز .اُ َ٥فاي ٙاَْىاٍي َْٕٙاشبىّاب هَ٩اف ثاِ
ثًَبهِ ٍيِي ٍ سَٕٮِ ىٍ ُهيٌِ هيهبر ٍفبّي ىٍلشي ّٖشٌي ٍ اُ َ٥ف ىيگَ ثِ ٭ٌَاى ٕبُهبى ٕيبٕاي ٍٕاوي
هَ٩ف ثِ ايؼبى ٙجکِاي هشٚکل اُ ٕيٖشنّبي ٭وَىي ٍ افقي ّٖشٌي ،ثييي هزَْم کِ َْٙىاٍيّاب ثبياي ىٍ
ٕيٖشن هييَيشي " اُ ثبال ثِ دبييي " ٍ " اُ دبييي ثِ ثبال" دٌيَفشِ ٙيُ ثبٌٙي ٍ ًق٘ ٍ کبٍثَى آىّاب ىٍ ٍاث٦اِ
ثب ىيگَ َٕ٦ف ٍٕوي ٍ غيٍَٕوي ىٍلز سٮَيف ٙيُ ثبٙي.
ثَاي ايٌکِ ثِ ّوکبٍي ىٍ ٙجکِ ٕبُهبى ىٕز يبثين ًيبُ ثِ ا٭شوبى ،اثشکبٍ ٍ ىٕز کن ىٍعّابي اُ ىهَکَإاي
ثَاي س٢ويي ٙزبفيز ىاٍينَْٙ .ىاٍي َْٕٙشبًْب سبٍيوـِاي اُ ىهَکَإي هٌ٦قاِاي ىاًٍاي ،اگاَ ؿاِ ًٍٍاي
ثًَبهٍِيِي ٙزبف ثَىُ ،ثب ٍػَى ايي َْٙىاٍيْبي َْٕٙشبىّب ثِ  ٍَ٥فِايٌيُاي اُ ثٖايبٍي هايهبر ١اٍٍَي
هلٍَم هبًيُاًي .ىٍ اٝل ّناکٌَى َْٙىاٍيْبي َْٕٙشبىّب ثِ ٙکل ٕبُهبىّبيي " ٍ٩يزِ هياٍ " ىٍ آهيُاًاي
کِ دٍَُّّبيي کِ ىٍ ؿبٍؿَة ايي ٕبُهبى سٮَيف ٙيُاًي اػَايي ّٖاشٌي .الجشاِ ٕابُهبىّابي ثٌيابىي ىيگاَ
ّٖشٌي کِ ىٍ ؿبٍؿَة ثًَبهِاي ىيگَي (ثٖشِ ثِ کبٍثَىٙبى) ىٍ سَُي ٬ػيياي ٍ٩ابيف ثايي ٙاَْىاٍيّاب ٍ
ايبلز ىاًٍي .ثِ ٭ٌَاى هظبل ،ثيوبٍٕشبىّبي ايبلز ٍ ىاًٚگبُّب ّوبًٌي "ٕبُهبى كَفِاي" ّٖشٌي.

 -1استزاتضی بلىذ مذت بب اَذافی در جُت تًسؼٍ ضُزداری َب ،راَىمبَبیی بزای بخص بزوبمٍ ریشی ي طزح کبربزی سمیه بٍ َم پیًسمتٍ  .ريآير آممذا
 Amdamدر مجلٍ Earopean journal of spatial Developmen
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فَهبًياٍ َْٕٙشبى ثب سبکيي ثَ کبٍکَى هٖئَليزّبي اػَايي اٗ ثيٚشَ ّوبًٌي " ىٕز ًٚبًيُ اىاٍي" إازٍ .
ىٍ ًشيؼاااِ اياااي ٕيبٕاااز هٌ٦قاااِاي ػيياااي ٙاااَْىاٍيْبي َْٕٙاااشبىّاااب ثاااِ ٭ٌاااَاى ًْبىّااابي
هٌ٦قِاي سجييل ثِ ٙکل ديـييُاي اُ قيٍرٍ ،قبثز ٍ هٚبٍکز هيًَٙي کاِ ثبُسابة سیييَاساي ىٍ هَ١اَ٭بر
اقشٞااابىي ٍ گٖاااشَىُساااَ ٕيبٕاااي ٍ ىٍ ٍٍاثااا ٤اػشواااب٭ي هللاااي ٙااايُ إاااز کاااِ ًيااالً ثاااِ آًْاااب
هيدَىاُين.
 لشي َمکبری در سطًح افقی

ٌّگبهي کِ ىٍ سَٕٮِ ٍ ثًَبهٍِيِي افقي ٝلجز اُ هٚاکالر ّوکابٍي ىٍ ٕاَ٦ف ٭واَىي ٍ افقاي
إز ،ثبيي ثيي ٍاكيّبي هٌ٦قِاي سوبيِ قبئل ٙي کِ آيب آًْب ػِيي اُ ٕبهشبٍ كکَهاز ّٖاشٌي ياب ىٍلاز .ىٍ
ٕبهشبٍ ىٍلز ايي هٚکالر ىٍ ٍاث ِ٦ثب ّوَاُ کَىى فٮبليزّب ىٍ هَِّٕٖب ٍ ٕبُهبىّبي هوشلاف إاز ٍ ىٍ
ٕبهشبٍ كکَهز ايي هٚکالر اُ ثو٘ ٭وَهي ثِ ثوا٘ هَٝٞاي ٍ اهشيابٍي (ىاٍ٥لجبًاِ) ثٖا ٤هاييبثٌاي.
ّوکبٍيْبي افقي ثيي ثوّ٘بي هَٝٞي ،ىٍلشي ٍ ىاٍ٥لجبًِ ىٍ ثًَبهٍِيِي ٍ سَٕٮِ هٌ٦قِاي هيثبياي هٌؼاَ
ثِ ايؼبى ىٍ

ٍ سَافق هشقبثل َٙى .ىٍ يکي کَىى هٌبث ٬ىٍ ٍٕييى ثِ "اّياف يکٖبى" هيثبيٖز ثِ ثاَآٍٍىى

َٕى ثَاي َّ يک اُ آًْب سَػِ َٙى .ايي ىٍ كبلي إز کِ اگَ ثو٘ ٭وَهي ىٍ ايي ٕبهشبٍ هٚبٍکشي ػبيگابُ
اٝلي ٍا ثِ هَى اهشٞب ٛىّي ،هيسَاًي هٌؼَ ثِ ثيهيلي ىيگَ ثوّ٘ب ىٍ قجَل ًقٚي ىٍ ايي هٚبٍکز َٙى.
 لشي َمکبری در سطًح ػمًدی

ايؼبى ّوکبٍي ىٍ َٕ٦ف ٭وَىي ىٍ ثًَبهٍِيِي ف٢بيي إٓبىسَ إازٕ .اَال اٝالي ىٍ ديايا کاَىى
سٮبىل هٌبٕجي ثيي قيٍر ثًَبهٍِيِي " اُ ثبال ثِ دبييي" ٍ " اُ دبييي ثِ ثبالٕز".
ىٍ ٕيٖشن " اُ ثبال ثِ دبييي" هٌب٥ق ػِيي اُ ًٍٍي ٕابهشي کٚاٍَّب ٍ اثاِاٍي ثاَاي سوَکاِ ُىاياي
قيٍر ٍ هٖئَليشي ثَاي قلوٍَ ىاهل کّٖ ٍَٚشٌي " .اٍٍيي ٍ ٍکبى" اُ ؿْبٍ هَكلِ ىٍ ايي ًٍٍي يبى هيکٌٌاي:
سلکين قلوٍَّب ،الگَٕبُي فٌَّگ ،ايؼبى ىهَکَإي ٍ ثَقَاٍي ىٍلز ٍفبّي.
 ىٍ ٕيٖشن " اُ دبييي ثِ ثبال" هٌب٥ق ٭َِّٝبي دَيبيي اػشوب٭ي ّٖشٌي ثَ ٥جق گزشِّبي دبٕي ،اياي
ًٍٍيي هَِٕٖٕبُي إز .إبٓ ايي ًٍٍي هللي ٕبُي (ثَهي ٕبُي) ا٭وبل ٍ ٭بىار اػشوب٭يٙ ،اکل
ىّي َّيز ٍَْ٩ ،هَٕٖبر ٍ اًؼوي ّاب ٍ ىٕاشيبثي ثاِ ٍ١اٮيز اػَاياي ىٍ ًشيؼاِ ٕابهشبٍ ف٢ابيي
دبثَػبٕز.
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ىٍ ًشيؼِ هَِٕٖ ٕيبٕي هٌ٦قِاي قبًًَي ىٍ ٕيبٕز هٌ٦قِاي ػييي هيثبيٖز ثبٍٍٍ سَکيات دَيابيي
هللي ٍ کٍَٚيٕ ،يبٕزّبي " اُ ثبال ثِ دبييي" ٍ " اُ دبييي ثِ ثبال" كکَهز ٍ ىٍلز ٍ ٭قالًيزّبي اٍسجب٥ي
ٍ اثِاٍي ثبٙي.
بزوبمٍریشی مىطقٍای فضبیی
سًٍذ ػیبػی

ثشًبهِ سیضی هٌغمِای ثشای للوشٍّب ثِ ػٌَاى ربهؼِ پَیبی ارتوبػی
ثشای هٌبعك وِ ثِ ػٌَاى ػَاهل تَػؼِ هٌغممِای لذستوٌمذ تمالؽ همیوٌٌمذ ٍ ثمشای

پزیشؽ ٍ لبًًَوٌذ ػبصی

پزیشؽ آىّب اص عشف دٍلت هلی هْن اػت
ثشای یىپبسچِ وشدى هشدم دس اًزويّبی هٌغمِای ،تٌظین دػتَس وبس ػیبػمی ٍ رْمت

پَیبیی ٍ ثشًبهِ سیضی اػتشاتظیه

دادى ثِ تَػؼِ هْن اػت
ثشای ّن آٌّگ وشدى ٍاحذّب دس ػمبختبس لمذست ػومَدی افممی ٍ ثمشای تٌظمین عمشح

ػبصهبًذّی ٍ ثشًبهِ سیضی تبوتیىی

الذاهبت هتذاٍل هْن اػت
ثشای ایزبد لشاسدادّبی ّوىبسی ثیي ًْبدّبی ػوَهی  ،خلَكی ٍ داٍعلجبًِ ٍ ػمغَح

ارشا ٍ ثشًبهِ سیضی وبسوشدی

هختلف حبوویت هْن اػت

اسصیبثی ٍ یبدگیشی

ثشای یبدگیشی توبهی ػغَح سًٍذ هـشٍػیت هْن اػت.

ايي ػياٍل ًشبيغ ه٦بلٮِ ثًَبهٍِيِي ًٍَّ ٍا ػو٬ثٌيي هيکٌي .يکي اُ هْوشاَيي هٚابّيار ىٍ اياي
هال ِٝهيَٙى کِ ثًَبهٍِيِي هٌ٦قِاي ٍ ثوٚي ّن اکٌَى ثو٘ يکذبٍؿِاي اُ ًٍٍي هلي ٕبُي ٕيٖشن اُ "
ثبال ثِ دبييي" ٍ ٕبهشبٍ ىٍلز إز ،ثٌبثَايي ٍقشي ايي ثًَبهٍِيِي ثٍٍَُْي اقشٞابىي ٍ سابکشيکي ثواّ٘ابي
هوشلف ٍا سبهيي هيکٌي ،قبًًَي ىٍ ً َ٪گَفشِ هيَٙى .ىٍ ٍاث ِ٦ثب ثًَبهٍِيِي هٌ٦قِاي ف٢ابيي١ٍ ،اٮيز ساب
اًياُُاي هشزبٍر إز .ايي ثًَبهٍِيِي إبٕبً ًٍٍي ٕبُهبًي " اُ دبييي ثاِ ثابال" ىاٍى کاِ ثاَ دبياِ كکَهاز ٍ
دَيبيي اػشوب٭ي إز .ثِ ٭ٌَاى هظبل اُ ثٖيبٍي اُ ىييگبُّب ايي ًٍٍي ثب قيٍر ٍ ثًَبهٍِيِي ثوٚي ثِ ١اييز
هيٍٕي ،ىٍ كبلي کِ ىٍ ايؼبى قبًًَوٌيي ثيٚشَ اُ آًـِ هَى ًٍٍي ايؼبى هيکٌي ًبسَاى إاز ،هقبهابر ثوٚاي
هيهَاٌّي ؿٌيي ثًَبهٍِيِي ٍا اٍائِ هيىٌّي .ىٍ ًشيؼِ ثًَبهٍِيِي هٌ٦قاِاي ف٢ابيي ثاِ ٙاير ٍاثٖاشِ ثاِ
دٌيَٗ اُ َٕي هقبهبر ىٍلز هلي ّٖشٌي.
 ايي ساتغِ هْن تخصَظ دس ايشاى مِ سايِ تشًاهِسيضي تخطي تغَس سٌگيٌي تش ساختاس ػوشاى مطَس تسـلظ
داسد ،تسياس پش اّويت است.
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پيَست ضوبرُ دٍ
جبیگبُ قبًًَی طزحّبی ٍ طزحّبی تْيِ ضذُ

 -1-1-7اّذاف  :طزح ًبحيِ ثٌذر ػجبس (هصَة  )86پيطبٌّگبى آهبیص
يل  " -تِ عَس ملي ّذف تشًاهِسيضي تَسؼِ ٍ ػوشاى ًاحيِ ،تْيِ عشحي است مِ هيتايذ تِ ػٌَاى سٌذ تَسـؼِ
ًاحيِ ،پايِ ّوِ جاًثِ اقتصادي ،اجتواػي ،فشٌّگي ٍ صيست هحيغي ًاحيِ سا فشاّن آٍسدّ .ذف تَسؼِ ّوِ جاًثـِ

ًاحيِ اخز ضذُ ٍ تش آهذُ اص ساّثشدّاي مالى هلي ٍ هٌغقِاي است ".
ىٍ ايي ثيبى کلي ّيف ثٌ َ٪هيآيي کِ هٚبٍٍ سَػِ ىاٍى کِ َ٥ف ثبيي ىٍ ػْز ثًَبهاِّابي آهابي٘
هلي ٍ هٌ٦قِ قَاٍ ىاٙشِ ثبٙيٍ ،لي ٌَُّ هٚوً ٜيٖز ،کِ ايي ٍا ىٍ ٍإشبي سْيِ ياک ٥اَف آهابي٘ ثاَاي
ًبكيِ هيىاًي ٍ يب يک َ٥ف کبلجيي کِ ىٍ ؿْبٍ ؿَة هٖئَليزّب اهشيبٍار ٍ ٍ٩بيف کبٍفَهبي َ٥ف ٍ هٚبٍٍ
َْٕٙبُ قَاٍ ىاٍى.
 -2-1-7اّذاف طزح جبهغ ضْزستبى جْزم هصَة ( 1376 -طزح ٍ تذٍیي)

ايي َ٥ف كل هْوشَيي هٚکل َْٕٙشبى يٮٌي ٭يم اًٖؼبم ٍ اٍسجاب ٣اٍگبًياک ثايي هؼوَ٭اِّابي
ٕکًَشي َْٕٙشبىّ ،يف اٝلي هَى هيىاًي کِ ىٍ ؿْبٍؿَة ٍ٩بيف ٍ اهشيبٍار (کبٍفَهب ٍ هٌْيٓ هٚابٍٍ ٍ
َْٕٙبُ) َ٥ف کبلجيي قَاٍ ىاٍى.
 -3-1-7اّذاف طزح جبهغ ضْزستبى ضيزاس هصَة ( 1374 -پبرّبٍس ٍ ّوکبراى)

ىٍ ايي َ٥ف هٖشقين ثِ ٍاّجَىّبي ًبٙي اُ اّياف (ثيٍى ًکَ اّياف) دَىاهشِ ٙايُ إاز ٍ آًْاب ٍا
ثيييسَسيت ىٕشِثٌيي ًوَىُ إز.
-

ٍاّجَىّبي سَٕٮِ اقشٞبىي

-

ٍاّجَىّبي سَٕٮِ اػشوب٭ي

کِ َّ ىٍ ثٚير هٞلز آهبيٚي ىاٙشِ ٍ کوشَ کبلجيي هيثبٌٙي.
-

ٍاّجَىّبي سَٕٮِ کبلجيي

ىٍ ايي ٍاّجَىّب ًيِ ثب كٍ ٍَ٢اّجَىّبيي هظل:
 كز ٍ ٨سَٕٮِ هٌبث ٬آة
 اكيب هب  ،هَاس ٍ ٬ػٌگلي
 سَٕٮِ ٍ اٍسقب کٚبٍٍُي ىاهياٍي
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ىٍ ٍاقٕ ٬وزگيَي آهبيٚي اّياف ٍ هجبًي َ٥ف ٍم هيًوبيي .ثٮياً ىٍ ٥اَف کوشاَ ىيايُ هايٙاَى کاِ اياي
هجبكض ثِ ٭ول ًِىيک ٙيُ ثبٙي.
 -4-1-7طزح ضْزستبى لٌگزٍد – هصَة ( 1379هٌْذسيي هطبٍر ضوبل)

ّ يف يک  -ثًَبهٍِيِي ثَاي ًَاكي ثِ ٍَٝر ًُؼيٍَُاٍ ثِ يکييگَ هشٞل ٍ ّوبٌّگ هيًَٙي ٍ ىٍ اَٝل
اٍليِ ىٍ سٌ٪ين ٍ سٌٖيق کبلجي َُٕهيي (ثِ ٙوبٍ هيًٍٍي) هٍَى ثٍٍَُْي ٍاق ٬هيگَىًي.
ّ يف ىٍ  -سيٍيي ثًَبهٍِيِي ف٢بيي ثَاي ًق٘ىاىى ثِ هَىسَيي کبًَى ُيٖاشي ىٍ ًبكياِ إاز .ىٍ اياي
ؿَهِ إشقَاٍ ًقبُ ٣يٖز ثِ گًَِاي ثًَبهٍِيِي هيًَٙي کِ ثشَاًٌي ١وي سؼْيِ ٍ اٍائِ هيهبر ثِ هاَى
ٍ ف٢بي ديَاهًَٚبى اُ ًٍٍي هْبػَر ثيٍٍيِ ػلَگيَي ًوبيٌي.
ّ يف ِٕ ٌٙ -بهز قبثليز اٍا١ي ٍ ثًَبهٍِيِي ثَاي إشقَاٍ اًَا ٫کبٍثَي
ثيييسَسيت ايي َ٥ف ،اٍالً َ٥ف ٍا اُ اًَا ٫کبلجيي هيىاًي .طبًيابً ىٍ ٍ٩يزاِ اٝالي آًاَا سؼْياِ ٍ اٍاياِ
هيهبر ثِ هؼشوّ٬بي ُيٖشي ىاًٖشِ ٍ هيهَاّي ثٍٍَُْي اُ اٍا١ي ٍا ًيِ ً٪ن ثجوٚي.
الجشِ ىٍ اى٭بي آهبيٚي ًيِ ًوَىُ إز ٍ آى ايٌکِ ايي اقياهبر ثب٭ض هيَٙى اُ هْابػَر ثايٍٍياِ ػلاَگيَي
َٙى ٍ اُ ىهل ٍ سَٞف ىٍ هٌبث ٬اقشٞبىي ثِه َٛٞکٚبٍٍُي ػلَگيَي ًوبيي.
 -5-1-7اّذاف طزح جبهغ ضْزستبى کبضوز – هصَة ( 1378سیست کبٍش)

الف  -ثَُْگيَي اُ قبثليزّب ٍ هِيزّبي ًبكيِ ىٍ سَٕٮِ فٮبليزّبي اقشٞبىي ًبكيِ
ة  -ػلَگيَي اُ کبّ٘ ػوٮيز ٍ سالٗ ثَاي ًگِ ىاٙز ٍ افِاي٘ ػوٮيز
ع  -ثْجَى ً٪بم إشقَاٍ ػوٮيز ىٍ ًبكيِ ثب سَػِ ثِ ٭َاهل کبلجيي ،ثو َٛٞکبلجايي هاَطَ ىٍ ٙاکلگياَي
کبًَىّبي ػوٮيشي
ى  -سالٗ ثَاي ايزبي ًق٘ فٮبلسَ ًبكيِ ىٍ ً٪بم ف٢بيي هٌ٦قِ ٍ اًٖؼبم ف٢بيي ثيٚشَ
ّا  -ثْجَى ٍٍّٗبي ثَُْثَىاٍي اُ هٌبث٥ ٬جيٮي ٍ كز ٨هَاُيي سَٕٮِ دبيياٍ ىٍ گٖشَٗ ىاهٌِ فٮبليازّابي
اقشٞبىي
ٍ  -سٮييي ٍاُکبٍّبي هٚو ٜثَاي ػلَگيَي اُ گٖشَٗ دٌِّْبي كبٙيِاي ىٍ ًبكيِ
ّوبً ٍَ٦کِ هٚبّيُ هيَٙى اّياف ثيٚشَ ٕوز ٍ ٕاَي آهابي٘ ىاٍى ،ساب کبلجايي ٍ اغلات آًْاب اُ
كي٩ٍ ِ٦بيف ٍ اهشيبٍار ٍُاٍر هٖکي ٍ َْٕٙبُي ٍ سو ٜٞهٌْيٓ هٚبٍٍ َْٕٙبُ هبٍع إز.
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هگَ ايٌکِ سْيِ کٌٌيُ َ٥ف ثوَاّي اُ َ٥يق کبلجيي ُهيٌِٕبُ اياي اّاياف آهابي٘ ثبٙاي ،الکاي ىٍ
ثو٘ ثٮي کِ ثِ ٕيبٕزّب دَىاهشِ هيَٙى ػْزگيَي آهبي٘ َ٥ف هٚوٜسَ هيگَىى کِ ثِ ؿٌي هٍَى آًْب
اٙبٍُ هيَٙى:
 ثْجَى ٍٍّٗبي ثَُْثَىاٍي ىٍ سَليي کٚبٍٍُي ٍ اٝالف ٕبُهبى سَليي فٮبلسَ کَىى ثو٘ سَليي کٌٌيگبى ٍ ثبٍُگبًبى اًؼبم دٍّّْ٘بي الُم ىٍ ُهيٌِ آة ٍ هب  ،ىٍ كبٙيِ ػٌَثي ًبكيِىٍ هيبى ٕيبٕزّب هلٍَّبيي ٍا هيسَاى يبفز کِ يب هٞلز کبلجيي ىاًٍي ٍ يب هب ثِاُاي آى هيٙاَى
ػْزگيَي کبلجيي ٍا ىٍ ثًَبهٍِيِي ٍ َ٥ف هَ٦ف ًوَى ً٪يَ:
 فَاّن آٍٍىى ُهيٌِّبي الُم ثَاي دَکَىى هال فٮبليزّبي ٝاٌٮشي اُ َ٥ياق ايؼابى ٍاكايّبي ٝاٌٮشيثَيُْ ٌٝبيٍ ٬اثٖشِ ثِ سَليي فَآٍٍىُّبي کٚبٍٍُي ٍ ىاهي کِ اگَ ثؼبي " َ٥يق يبى ٙيُ " ًَٙشِ ٙاَى "
اُ َ٥يق اهکبىدٌيَي يب ُهيٌِٕبُي إشقَاٍ ىٍ دٌِْثٌيي اٍا١ي " ايي هٞلز ٍا هييبثي.
 ٍ -يا " تْثَد اهناًات صيشتٌايي ٍ خذهات دس هشامض پش جوؼيت ًاحيِ "

 -6-1-7اّذاف طزح جبهغ ضْزستبى سجشٍار  -هصَة ( 1376فزافشا )

ايي َ٥ف سلز ايي ٭ٌَاى ه٦بلٮبر ثوٚي ٍا هٚوً ٜکَىُ إاز الکاي ىٍ هقيهاِ سْياِ ٥اَفّاب ٍ
ثًَبهِّبي ٭وَاًي َْٕٙشبى ىٍ ٍاقّ ٬يف ٍا ثِ َٙف ُيَ هٮيي ًوَىُ إز.
" دس ايي هثحج تِ اسائِ ساُحلّا ٍ پيطٌْادّاي هٌاسة تشاي حل هسائل ٍ هطنالت حاد هَجَد دس صهيٌـِ تَسـؼِ
اقتصادي ٍ اجتواػي ٍ ًياصّاي فَسي ػوشاًي (تاسيسات صيش تٌايي ،خذهات سفاّي ٍ غيشُ) هيپشداصين"

ٕذٔ ىٍ ديٌْٚبىار اغلت ثِ هجبكظي دَىاهشِ کِ کبهالً آهبي٘ ثَىُ ٍ هبٍع اُ كيٍى هٖئَليزّب ٍ اهشيابٍار
کبٍفَهب (هٖکي ٍ َْٕٙبُي) ٍ سو ٜٞهٚبٍٍ َْٕٙبُي إز ٍ سب آًؼب دي٘ ٍفشِ کِ هيگَيي " َ٥ف ػابه٬
َْٕٙشبى يک ًَ ٫ثًَبهٍِيِي ٍ َ٥اكي آهبيٚي هللي إز " ٍ ىٍ ّويي ٍإشبٕز کِ ديٌْٚبىاسي هظل:
 ثَُْثَىاٍي اُ هٮبىى هجبٍُُ ثب آفبر ٥جقبسي اٝالف َ١اث ٍ ٤هقٍَار ٍاگٌاٍي هبٙييآالر ٍ اىٍار کٚبٍٍُي ٍا ىاٍى.کِ سوبهبً آهبيٚياًي ٍ الجشِ ىٍ فَٞل ىيگَي ثِ هجبكض هَسج ٤ثِ َ٥ف َْٕٙشبى ًيِ اٙبٍُ ًوَىُ إز.
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 -7-1-7اّذاف در طزح جبهغ ضْزستبى ضَش (ایزاى آهبیص)

ث ٍَ٦هٖشقين ىٍ گِاٍٗ هٚبٍٍ اٙبٍُ اي هٖشقين ثِ اّاياف ًٚايُ إازٍ ،لاي سَػاِ ٍياُْ ثاِ
هيهبر ٍٕبًي ٍ کبٍثَي اٍا١ي ايي اهَ ٍا ىٍ ُهَُ اّياف َ٥ف قَاٍ هيىّي.

 -8-1-7اّذاف طزح ًبحيِ ای اراک (هٌْذس هطبٍر سیستب)

ّيف ىٍ ايي َ٥ف ايٌگًَِ سٮَيف ٙيُ إز:
" ّذف اص تْيِ عشح جاهغ ضْشستاى (ًاحيِ) ساهاًذّي ٍ ًظامدّي فؼاليتّا دس فضا تِ هٌظَس تاال تـشدى مـاسآيي،
استفادُ تْيٌِ دس صهيي ،ايجاد ّواٌّگي ٍ استثاط تيي تشًاهِّاي هختلف ػوشاًي ،حل ًاسساييّاي ٍيژُ ٍ تْشُتشداسي
اص اهناًات ٍيژُ دس جْت ايجاد سفاُ ػوَهي ٍ ػذالت اجتواػي است".

ّوبً ٍَ٦کِ هٚبّيُ هي َٙى ايي َ٥ف ثٌلَي ػبيگبُ غيَ آهبيٚي هَى ٍا ىٍ

کَىُ ٍ ٍ٩يزِ هَى ٍا ُهيٌِ-

ٕبُي ثَاي سلقق َ٥فّبي آهبيٚي هيىاًي.
ىٍ ّويي ٍإشب إز کِ سٮقيت اّياف َ٥ف آهبي٘ َُٕهيي ٍ ثًَبهِ دٌغٕابلِ ىٍم ٍا ٍ٩يزاِ هاَى هايىاًاي
ثٮالٍُ ثِ هَ ٫َ١هْن إشزبىُ ثْيٌِ اُ ُهيي ثِ ٭ٌَاى يک ٌٕي کبلجيي هْن سَػِ ىاٍى .ثٮالٍُ ثَاي هَى ياک
ًق٘ هيبىثوٚي ثَاي ّوبٌّگي ثيي ثًَبهِّبي ثوٚي ىٍ ف٢ب قبئل إز کاِ ٙابيي ساب كايي ًگابُ آهبيٚاي
ىاٙشِ ثبٙي.

 -9-1-7طزح ضْزستبى هيبًِ

ايي َ٥ف گَؿِ ىٍ ُهَُ اٍليي قَاٍىاىّبي هٌٮقي ،ثَاي سْيِ ايي َ٥فّب ًجَىُ إز ٍلي اٍليي ٥اَف
هَٞة َْٕٙشبى ىٍ ايَاى إز ٍ اّياف هٚبثِ َ٥ف اٍا

إز.

 -2-7ثزرسی هجبًی هطزح ضذُ در طزحّبی ًبحيِ (ضْزستبى)
ثٮي اُ اّياف ثِ ثٍَٕي َ٥فّب هيدَىاُين :ىٍ سيٍيي هجبًي ًياِ اهاشال ٣ثايي ٥اَفّابي آهابي٘ ٍ
کبلجيي هَػت ٙيُ إز کِ سٮياىي اُ َ٥فّب هجبًي سْيِ َ٥فّاب ٍا ىٍ ٍإاشبي سْياِ ٥اَفّابي آهبيٚاي
سيٍيي ًوبيٌي کِ ثِ اًلَاف إٌبى اٍائِ ٙيُ ًيِ هياًؼبهي.
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 -3-7جوغ ثٌذی هطبلؼبت هَردی
ّوبً ٍَ٦کِ ًکَ ٙي ىُ َ٥ف هٍَى ه٦بلٮِ ىٍ دٌغ هلٍَ ثب يکييگَ ثٍَٕي ٙيُ اًي کِ ثِ َٙف ُيَ
هي سَاى آًْب ٍا ػو ٬ثٌيي ًوَى:

 -1-3-7جوغ ثٌذی اّذاف طزحْبی هَرد ثزرسی

ىٍ ػو٬ثٌيي ثٍَٕي اّياف هٍَىًَ٥ َ٪فّبي ًبكيِاي (اُ ً َ٪هَى آى َ٥فّب) هٚبّيُ هيٙاَى کاِ ثاب
ٍػَى اٙبٍُ ىقيق َٙف هيهبر (ثوَٙ َٛٞف هيهبر طبًَيِ کِ ثِ ٭ٌَاى سيخ  19ثِ قَاٍىاى سيخ ثيل ٙاي)
ثِ إٌبى َ٥ف ،کِ کبلجيي ثَىى َ٥ف ٍا کبهالً ًوبي٘ هيىّي هجلض ٭يم ٍػَى َ٥فّبي آهبيٚي ّوٌٖگ (ٍ
يب ثبالسَ هَٞة) سوبيل ثوٚي اُ هٌْيٕبى هٚبٍٍ ثِ سيٍيي ثًَبهِاي آهبيٚي کِ ثٖيبٍي اُ آًْب ىٍ هاَى ٥اَف
ًيِ هب ثِ اُاي کبلجيي ًي بفشِ إز هَػت اًؼبم هيهبسي فَاسَ اُ ٍ٩بيف َ٥ف ٙيُ إاز کاِ ؿاَى ىٍ ٕا٦ق
اهشيبٍار َ٥ف ٍ کبٍفَهب ًجَىُ ،ثْويي ٭لز ّيـَقز ًيِ هٍَى سَػِ ٍاقًٚ ٬يُ إز.
 -2-3-7جوغ ثٌذی هجبًی طزاحی

ىٍ اغلت َ٥فّب ىٍ سٮقيت ّوبى ٍ٩يزِ ًبًَٙشِاي کِ ثٖيبٍي اُ َ٥فّب ثَاي هَى سَٕين کَىُاًاي هجابًي
هٍَىً َ٪گَاي٘ آهبيٚي ىاًٍي ٍ ىٍ ثو٘ کبلجيي ىٍ ٍاق ٬ىٍ ٌٕي اٝالي هٌايٍع ىٍ ٙاَف هايهبر هجٌابي
ه٦بلٮِ ٍ ثًَبهِ ٍيِي قَاٍ گَفشِ إز ،ثيٍى ايٌکِ كشي ثشَاًٌي اُ آى ه٦بلٮبر آهبيٚي ىٍ سيٍيي آًْاب ثْاٍٍَُ
ًَٙي.
 -3-3-7جوغ ثٌذی استفبدُ اس طزحْبی فزادست

ّوبً ٍَ٦کِ ًکَ ٙي اغلت َ٥فّب اُ سوبم َ٥فّب ٍ ثًَبهِّبي ىٍ ىٕشَٓ ىٍ سيٍيي هياٍ

هَى ٕاَى

ثَىُاًي .ىٍ ثٖيبٍي اُ آًْب ٭يم اهکبى ىٕشَٕي ثِ ثَهي اُ إٌبى َ٥فّب ٍ ثًَبهِّبي فَاىٕز اُ هَاٍىي ثاَىُ
إز کِ ثِ ٭ٌَاى کبٕشي ًکَ کَىُاًي.
ثًَبهِّبيي کِ ثِ ٭ٌَاى هَىکزبيي اقشٞبىي ىٕشگبُّب ثَٕيلِ ىٍلز ثَى اُ هَاٍىيٖز کاِ هابً ٬ىٕاشيبثي ثاِ
ا٥ال٭بر ايي َ٥ف ٍ ثًَبهِّب ٙيُ إز (کِ كشي ىاهٌِ آى ثِ هَکِ آهبٍ ايَاى ّن ٍٕيي).
اُ ػولااِ هااَاٍى ًکااَ ٙاايُ هٍَىيٖااز کااِ ىٍ اهااٌ هٖاايَ ٙااجکِ گاابُ ًبكيااِ اٍا

ه٦ااَف ٙاايُ إااز ٍ

ِّيٌِاي کِ ٕبُهبى يبى ٙيُ ثَاي اٍائِ ايي ا٥ال٭بر ىاىُ إز اُ كقالِكوِ َ٥ف ًيِ ثيٚاشَ ثاَىُ إاز .ىٍ
كبلي کِ ايي ٕبُهبًْب ثَاي طجز هٖيَّبي ٙجکِ هَى ٍ كَين آى ًِ سٌْب ًجبيي هاٍَى ىٍهَإاز ٍاقاٙ ٬اًَي
ثلکِ هَى ثبيي اَٝاٍ ًوبيٌي کِ ايي هٖيَّب ىٍ َ٥فّب هللَ ٧گَىى.
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هٚکل ىيگَ هٚکلي إز کِ ثٮلز ٭يم ا٥ال ٫اُ يک َ٥ف فَاىٕز ياب هاَطَ  ،هوکاي إاز اسزابق ثيزشاي ىٍ
ثَهي اُ َ٥كْب ايي ا٥ال٭بر ىٍ آهَيي ػلٖبر ثٍَٕي ٍ اغلت ثَٕيلِ ٭بلي سَيي ٭ َ٢آى ىٕشگبُ ا٭االم هاي
َٙى ٍ ثبًُگَي َ٥ف ٍ ىٍ ًشيؼِ سبهيَ ىٍ اسوبم ٍ سَٞيت آًَا هَػت هي َٙى.
تٌظش هي سسذ يني اص ضشٍستْاي تْيِ دقيق تش عشحْاي ًاحيِ ايي است مِ يل تاًل اعالػـاتي قـَي اص عشحْـا ٍ

تشًاهِ ّاي هختلف مطَس ٍ يا حتي عشحْاي هغالؼاتي ٍ تحقيقاتي هشتثظ تِ آًْا تطنيل گشدد ٍ ثاِ ٭ٌاَاى ٭ابهلي
هْن ىٍ سْيِ َ٥كْب ٍ ثًَبهِ ّبي آهبيٚي  ،٭وَاًي ٍ کبلجيي َٙى ىٍ ىٕشَٓ ّوگبى ثبٙي.
َٙ ف يک ًوًَِ کِ ثٮلز سیييَ ٍٍٗ هَکِ آهبٍ ايَاى ،ىٍ اٍائِ ا٥ال٭بر كبٝل ٙيُ إز:
ىٍ ػولِ ٕبُهبًْبيي کِ ىٍ ػْز هَى کزبيي هبلي طجز ثِ اًشٚبٍ ا٥ال٭بر آُاى هَاًٮي ايؼبى کاَىُ اًاي هَکاِ
آهبٍ ايَاى إز کِ ىٍ اُايي ىٍ آهي ًبؿيِ كبٝلِ  ،هَٖاى ُيبىي ثِ سْيِ َ٥كْب ٍ سلقيقبر ٍاٍى ًوَىُ إاز.
ثَاي هظبل يکي اُ ٍٍْٙبي هٍَى ٭ول سٮياىي اُ هٚبٍٍاى اهٌ آهبٍ سٮياىي ُيبى اُ َّْٙبي هٚبثِ ٙاَْ هاٍَى
ه٦بلٮِ هَى ثو َٛٞآًْبئيکِ ىٍ يک ٍىُ ثبالسَ ػوٮيشي يب اقشٞبىي قَاٍ ىاًٍاي ثاَاي کٚاف هٖايَ ٥جيٮاي
سلَالر هٍَى إشزبىُ قَاٍهيىاىُاًي (ىٍ يک ه٦بلٮِ هٚبٍٍ آهبٍ ٍ َْٙ 84ا هٍَى ه٦بلٮاِ قاَاٍ ىاىُ ثاَى) کاِ
ٍٍَ١ر هَيي آهبٍ ىيگَ اُ اًؼبم ايي ٍٍٗ ثبُ هبًي ٍ يب هلققبى َ٥كْبي َْٙي ًيِ ىؿبٍ ّويي هٚکل ٙايُ
اًي ،ثٌ َ٪هيَٕي ٍٍَ١ر ىاٙشِ ثبٙي آهبٍ ٍ ا٥ال٭بر (ىٍ ٭ َٞا٥ال٭بر) ثيٍى ّيؾ هابًٮي ٍ ث٦اٍَ ٙازبف ىٍ
ىٕشَٓ ّوگبى ثبٙي ٍ ٕزبٍٗ ٍ هَيي سٌْب ثِ آهبٍّبي کبهال اهشٞبٝي هليٍى َٙى.

 -4-3-7استفبدُ اس طزحْبی فزادست

سقَيجب سوبهي َ٥كْب اُ سوبم إٌبى فَاىٕز کِ ثِ آًْب ىٕشَٕي دييا کَىُ اًاي ثْاَُ ػٖاشِ اًاي .كشاي اُ
َ٥كْبي هَاُي  ،ثوٚي ٍ غيَُ فَاىٕز ًيِ ثَُْ ٍٍي ٙيُ اًي کِ اُ ػولِ آًْاب هاي ساَاى ثاِ هَافقازّابي
اَٝلي ايؼبى ٌٝبي ٬اٙبٍُ ًوَى.
ثيًجبل ثِ ٭ٌَاى ًوًَِ ثِ سٮياىي اُ إٌبى هٍَى سَػِ َ٥كْب اٙبٍُ هي َٙى.

 -5-3-7جوغ ثٌذی اسٌبد طزحْبی هختلف

سوبم َ٥كْب ثب سَػِ ثِ هَإز َٝيق َٙف هيهبر إٌبى َ٥ف ٍا ىٍ ّوبى ٍإشب سْياِ ًواَىُ اًاي .الکاي
ثَهي اُ آًْب ىٍ ثَهي اُ ٭ٌبٍيي ٍ ىٕشِ ثٌيي سیييَاسي ايؼبى کَىُ اًي .ثَاي هظبل ىٍ َ٥ف لٌگٍَى ثٮلز قاَاٍ
گيَي ىٍ هلي ٤ػیَافيبيي هبٙ ٛوبل ک ٍَٚاػجبٍا ثٖيبٍي ا ُ ٭ولکَىّب ىٍ اٍا١ي کٚبٍٍُي ًياِ هلاق ثاِ
إشقَاًٍي ؿَى ٭وال اٍا١ي ًبه٦لَة سَ ىيگَي ىٍ ىٕشَٓ ًجَىُ اًي.
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ىٍ ٭َ ٟسٮياىي ىيگَ ثٮلز اقلين ثٖيبٍ هٚک ٍ ًبه٦لَة هٌ٦قِ اُ کبٍثَيْبي هشٌبٕت ثاب کٚاز ًياِ ىٍ آى
اٍا١ي هَىىاٍي ًوَىُ اًي.
ٌٕيي کِ کوشَ ثِ آى دَىاهشِ ٙيُ إز ٌٕي ٙوبٍُ  3يٮٌي َ١اث ٤سيقيق هٌ٦قِ ثٌيي اٍا١ي إز کِ ىٍ
ايي ٌٕي ثَاي َ٥كْبي ثب ًق ِٚدبيِ کوشَ اُ  1 : 50000هَإشِ ٙيُ إز.
٭لز ثي سَػْي ثِ ايي اهَ إز کِ گَؿِ ًقّ ِٚبي  1 : 25000ثشيٍيغ ثَاي کل کٚاٍَ سْياِ ٍ َ٥كْاب ثاِ
إشٌبى آًْب سْيِ ٙيُ اًي ،الکي اغلت ًقّ ِٚبي دبيِ ىيگَ هظل هب

ٌٙبٕي کِ اُ ًقِّٚبي هْن ايي َ٥كْاب

إز هَى ىٍ اٝل ىٍ هقيبٓ يک ٝي ِّاٍم سيِْ ٙيُ ثَىًي .ثٮالٍُ هَى ًقٚاِ ّابي ً 1 : 25000ياِ ثاَاي
َٙايٍ ٤يُْ اي قبىٍ ثِ اًٮکبٓ سزبٍسْبي هٌ٦قِ هَى ًيٖشٌي.
لزا تٌظش هي سسذ يني اص تحَالت اساسي دس اسائِ اسٌاد عشحْا ًاحيِ اي هي تايذ دس ساستاي ايي سٌذ تاضذ ضشٍست
داسد يل ضَاتظ دقيق تشاي تفاٍتْاي ٍ داخل ّش هٌغقِ اص هٌغقِ تٌذي ماستشيْاي اساضي هذ ًظـش ٍاقـغ ضـذُ ٍ دس
عشحْا تذٍيي گشدد.

 -6-3-7پيطٌْبد هذیزیت طزحْبی ًبحيِ (ضْزستبى)

ىٍ ثٖيبٍي اُ َ٥كْب ثِ ديٍَي اُ َٙف هيهبر ٕبهشبٍ هييَيشي ٍيُْ اي ديٌْٚبى ًٚيُ إاز ،سٌْاب ىٍ ىٍ
َ٥ف ثِ ايي اهَ دَىاهشِ إز .
کِ ىٍ اٍلي يک سٚکيالر ػييي هشٚکل اُ فَهبًياٍاى  ،هٖکي ٍ َْٕٙبُي ٍ سٮياىي اُ هاييَاى ىيگاَ هاٍَى
ً َ٪ثَىُ اًي کِ ػبيگبّي ىٍ اهشيبٍ اىاٍي فٮلي کً ٍَٚياًٍي ٍ ىٍ ىٍهي " ٍَٙاي ٭وَاى ًبكياِ " هشٚاکل اُ
کليِ ٍاكيّب ٍثو٘ ّبي فٮبل ىٍ ٕ٦ق ًبكيِ دي٘ ثيٌي ٙيُ اًي کِ هٚبثْشي ثب ٍَٙاي ثًَبهِ ٍياِي إاشبى
إز کِ ىٍ ٍاق ٬هي سَاًٖز ّوبى ثبٙي.
ثييي سَسيت هي ساَاى ًشيؼاِ گَفاز کاِ ث٦اٍَ ػايي ٍ هاَطَ ثاب ديٚاٌْبىي ىٍ هاييَيز َ٥كْابي ًبكياِ
(َْٕٙشبى) هَاػِ ًيٖشين .

