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 زيست ٍ حفظ هحيط ّا تٌيرّايي از اسارت رّ ترايراّي هٌْذسي ارزش 

 ترافيك تٌذر ًَضْر ساهاًذّيريسي ارزش  ترًاهِ ،هطالعِ هَردي

 

 كارآ هذير عاهل، هٌْذساى هطاٍر كريت كاهراى اهاهي،

 كارآ هعاٍى طرح ٍ ترًاهِ، هٌْذساى هطاٍر كريتآتادي، علي كثيري جْاى
kkemami@gmail.com 
ali.kabiry@gmail.com 

 چكيذُ:

ّاا، تااارب هَفا  ٍ ًااهَف  ٍ ترجيحاات ضخصاي         اسير تخصص :ّايواى ّستين ّوِ اسير رٌّيت

  كِ در تيطتر هاَارد از اتتاذاي طراحاي،    ًيستٌذ تِ طَري  هٌْذساى، هذيراى ٍ طراحاى ًيس از ايي قاعذُ هستثٌي

ِ     هطالعات ارزشدر است  اًتخاب ضذُ   از پيصي هٌتخة  كليات گسيٌِ اي ٍ  تا تكيِ تر كااري تيواي چٌاذ رضات

ِ تا  هَجة دٍر ضذى از  يٍ ضركت ، تخصصيّاي ضخصي گيري ضَد كِ جْت تالش هي "ديذگاُ هستقل"خالقاً

َضَع ساهاًذّي ترافيك تٌذر ًَضْر از حذٍد ياك دّاِ قثال در دسات تررساي اسات        هطرح تْيٌِ ًگردد  

اًذ كِ تِ داليل هختلفي  ي ترافيك تٌذر ًَضْر ارايِ ًوَدُّايي را جْت ساهاًذّ طرح هٌْذساى هطاٍر هختلف

هاُ  4ريسي ارزش ساهاًذّي ترافيك تٌذر ًَضْر كِ در هذت  تاكٌَى تِ سراًاام ًرسيذُ است  در هطالعِ ترًاهِ

ِ  01اي تيص از  قَت هتذٍلَشي ارزش ٍ تعْذ ٍ تخصص تين چٌذ رضتِ طاًاام گرفت تا تكيِ تر ًقا ي    پيطاٌْادي

زيستي  اي را اًتخاب ًوَد كِ حذاقل اثرات هٌفي هحيط گسيٌِرتخص ٍ كارآ ارائِ گرديذ ٍ در ًْايت كارفرها اث

   ّاي تعذي حفظ ضذ ٍ رٍدخاًِ هاضالك تراي ًسل را داضتِ تاضذ

 

 ريسي ارزش  ترًاهِ –رٌّي ّا گيري جْت-زيست  حفظ هحيط :ٍاشُ كليذ
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 هقذهِ: -0

 [1] [2] [3] [4] [5]  : َبي مجتىي ثط متسيلًغي اضظـ فجبضتىس اظ: ضيـ

 /ٌمحهًل مًجًز ي ثطضؾي تغجيمي آن  ؾيؿتم/ تحليل اضظـ: زض ايه ضيـ اظ متسيلًغي اضظـ زض تحليل ي اضظيبثي پطيغ

 َبي تىطاضپصيط وبضثطز زاضز. فقبليتقًز ي اغلت زض فطآيىسَب، ضيوسَب ي يب  ثب اَساف ي ويبظَب ثىبض گطفتٍ مي

 يب عطاحي پطيغٌ يب ؾيؿتم ي يب محهوًل  مُىسؾي اضظـ: زض ايه ضيـ اؾتفبزٌ اظ متسيلًغي اضظـ زض مطحلٍ مُىسؾي ي 

 اؾت ي مًضًؿ مغبلقٍ مُىسؾي اضظـ اغلت َىًظ ثٍ مطحلٍ اجطا يب تًليس وطؾيسٌ اؾت.

  افوعاضي ي ويوع عطاحوي     َبي مسيطيتي ي محهًالت ووط   ثُجًز ؾيؿتممسيطيت اضظـ: زض ايه ضيـ اظ متسيلًغي اضظـ زض

قًز. زض مسيطيت اضظـ ويبظَب تجييه قسٌ ي اَساف ي مقيبضَبي اضظيبثي مًضًؿ مًضز مغبلقٍ تقطيو    اؾتفبزٌ مي مفًُمي

 گيطز. يب انالح لطاض مي

 ٍَبي والن پطيغٌ يب ؾيؿتم يب محهًل )مبوىوس   ضيعي اضظـ: زض ايه ضيـ اؾتفبزٌ اظ متسيلًغي اضظـ زض ثُجًز ثطوبمٍ ثطوبم

ٍ   وفـ، تحليل ي تقطي  ويبظَب، تقييه ضاَىبضَبي پبؾود ثوٍ ويوبظ     قىبؾبيي فًامل شي ضيوعي اضظـ، فًامول    اؾوت. زض ثطوبمو

 يبثس. اي مي شيىفـ ومف پطضوگ ي مًحطي زاضوس ي مكبضوت جبيگبٌ ييػٌ

 يىس مُىسؾي اضظـ زض ؾبذت پطيغٌ اؾت وٍ ثٍ نًضت ظيوط تقطيو    پيكىُبز تغييط ثٍ ضيـ مُىسؾي اضظـ: اؾتبوساضز فطآ

ثوب   -يه ؾىس مىتًة اضائٍ قسٌ تًؾظ پيمبوىبض )مغبثك ثب زؾتًضالقمل مطثًعٍ  ي حبيي پيكىُبزَبيي اؾت وٍ»گطزز:  مي

ـ    ٌ    انالح ويبظَبي لطاضزاز پطيغٌ، ي زضوتيجٍ ايجبز تغييطات محوسيز زض مهوبلو ي يوب ضي نوًضت   ضز -َوبي اجوطاي پوطيغ

َبيي زض َعيىٍ ي احتمبالً ووبَف ظموبن اجوطاي پوطيغٌ گوطزز. ثبيوس تًجوٍ زاقوت ووٍ           جًيي مًافمت ي اجطا، ثبفج نطفٍ

 «قًوس َبي اجطايي ي يب مهبلو، ثسين تغييط زض اؾىبز پطيغٌ، پيكىُبز تغييط محؿًة ومي تغييطات ضيـ

 ٍاؾت، يه زيسگبٌ مسيطيتي ثوٍ مُىسؾوي اضظـ اؾوت ووٍ     مًضز اؾتفبزٌ لطاض گطفتٍ  8791ضيعي اضظـ وٍ اظ ؾبل  ثطوبم

وفوـ ي ثوطاي    فًامل شي« َبي مكتطن اضظـ»َبي اثتسايي تقطي  يه يب چىس عطح زضجُت  متسيلًغي اضظـ ضا زض ظمبن

 زَس. زؾتيبثي ثٍ اَساف ضاَجطزي آوُب مًضز اؾتفبزٌ لطاضمي

 ضيعي اضظـ ضييىطزَب فجبضت اؾت اظ: زض ثطوبمٍ

 ٍطيغٌ ثط مجىبي وبضوطزضيعي پ ثطوبم 

 اضظيبثي گعيىٍ ثطتط 

َبي مرتل ، زيلوت آمطيىوب ايوه تىىيوه ضا ثوٍ فىوًان اثوعاض         ؾبل وبضثطز مُىسؾي اضظـ زض پطيغٌ 05اؾبؼ تجبضة ثط 

 [6] تبؾيؿبت فسضال تًؾقٍ وطزٌ اؾت. 055555يساض حسيز ًحط زض تضميه تًؾقٍ پباحطثرف ي م

 

 ساهاًذّي ترافيك تٌذر ًَضْر

مقضوالت تطافيىوي ايوه ثىوسض      ايه قُط مًجوت  زٍَ، تًؾقٍ 1وعزيه ثٍ تبؾيؽ قسٌ ي ثقس اظ  8181ثىسض وًقُط زض ؾبل 

مًضًؿ ؾبمبوسَي تطافيه ثىسض وًقُط اظ حسيز يه زَوٍ لجول زض زؾوت ثطضؾوي اؾوت. مُىسؾوبن مكوبيض مرتلو  اظ          قسٌ اؾت.

َوبيي ضا جُوت ضفوـ مقضول      پي، عطح پطزاظي ي َط  ، َطاظضاٌ، ؾبظٌطوليث تُطانمكبيض  يهتب وىًن، اظ جملٍ مُىسؾ 8119َبي  ؾبل
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ايوه  وىًن ثوٍ ؾوطاوجب  وطؾويسٌ اؾوت.     اوس وٍ ثٍ زاليل مرتلفي تب ومًزٌفيىي قُط وًقُط ي ويع ؾبمبوسَي تطافيىي ثىسض وًقُط اضايٍ تطا

 [7]  :   اضائٍ قسٌ اؾت.8َب ثٍ نًضت قمبتيه زض قىل ) عطح
 

 8 قىل

هايمشاورانمختلفبرايساماندهيترافيكبندرنوشهرطراحي
 

 فجبضتىس اظ: مكبيضان ايه عطح وطؾيسن ايه مغبلقبتثطذي اظ زاليل ثٍ وتيجٍ 

 ثبك ي مبقله ضيزذبوٍ وؾيط َب پيىطٌ ايه ثب قسٌ اضايٍ َبي گعيىٍ تضبز ي محيغي ظيؿت اضظقمىس َبي پيىطٌ يجًز 

 وًقُط قىبؾي گيبٌ

 ٍتطافيىي ؾبمبوسَي َبي عطح تمله ي اجطا ظيبز َبي َعيى 

 َب آن ذسمبت محسيزٌ ثٍ تًجٍ ثب مكبيضان مغبلقبت وجًزن متمطوع 

  زضيبوًضزي ي ثىبزض ؾبظمبن ي وًقُط ثىسض ول ازاضٌ تًؾظ َب عطح اظ ثطذي وبمل پيگيطي فس 

 زضيبوًضزي ي ثىبزض ؾبظمبن ي وًقُط ثىسض ول ازاضٌ زيس اظ ثطتط َبي گعيىٍ ثطاثط زض جسي مقبضضبن ؽًُض 

 َبي مرتل  قُطي ي اؾتبوي ؾبظمبنَب ثب تًجٍ ثٍ ضطيضت َمىبضي  يتي اجطاي عطحمسيط پيچيسگي 
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 ريسي ارزش ساهاًذّي ترافيك تٌذر ًَضْر هطالعِ هَردي، ترًاهِ -2

زَي تطافيىوي ثىوسض وًقوُط اظ ؾوًي ؾوبظمبن ثىوبزض ي زضيوبوًضزي، ثوٍ          ضيعي اضظـ ؾبمبن ، مغبلقبت ثطوبم8171ٍزض ؾبل 

َبي موًضز ويوبظ    اي اظ تمبمي ترهم تيم ترههي چىسضقتٍوبضآ اثالك گطزيس. ايه مكبيض ثب گطزَم آيضزن  مُىسؾبن مكبيض وُطيت

َبي زضيبيي ي مسيطيت قُطي ي  ظيؿت، حمل ي ومل، التهبز، مقمبضي ي قُطؾبظي، تطافيه، مُىسؾي ضيزذبوٍ، ؾبظٌ اظ جملٍ محيظ

ثىوسي فكوطزٌ ثوٍ     ه ظمبنضيعي اضظـ ضا زض ي ضثظ زض تيم ثٍ فىًان افضبي انلي ي پكتيجبن، وبض مغبلقبت ثطوبمٍ ثب حضًض فًامل شي

 زض ظيط آيضزٌ اؾت. ي جلؿبت ثطگعاض قسٌ  َبثبظزيس َبي مُم  ؾطاوجب  ضؾبوس. تبضيد

 ٍ8171ثُمه81وبضگبٌ ي ثبظزيس اظ محل:  پيف ي جلؿ 

 ٍ8171ثُمه 15تب  81ضيعي اضظـ:  وبضگبٌ ثطوبم 

 ٍ8171اؾفىس  87تًؾقٍ:  ي جلؿ 

  :8170اضزيجُكت  1گعاضـ وُبيي 

 ٍ8170اضزيجُكت  1: زض ثىسض وًقُط اضائٍ ايليٍ ي جلؿ 

 ٍ8170اضزيجُكت  1اضائٍ ايليٍ زض تُطان:  ي جلؿ 

 ٍ8170تيطمبٌ  88ثب مسيطان قُطي وًقُط:  َجطزيافىطي ض َم ي جلؿ 

 ٍ8170مطزازمبٌ  1فىي ؾبظمبن ثىبزض ي زضيبوًضزي:   ي اضائٍ وُبيي ثطاي وميتٍ جلؿ  

 6ومتط زض َبي لجلي  ؾبظي گعيىٍ اضظـ فاليٌ ثط ثبظوگطي ي ثٍ ضيظايه مغبلقٍ  زض چبضچًة قًز مي  َمبوغًضيىٍ مكبَسٌ

   س.يمرتل  ثطاي ؾبمبوسَي تطافيىي وًقُط تسييه گطز پيكىُبزيٍ 85، ثيف اظ مبٌ

وٍ زض  َبي متقسز جسيسي ويع مًضز تًجٍ لطاض گطفت زض ايه مغبلقبت فاليٌ ثط ثبظوگطي مجسز گعيىٍ محتمل لجلي، گعيىٍ

 8871توب   885َبي مغطح قسٌ ثٍ فىًان ضاَىبض ثلىسمست، ثيه  مغبلقبت گصقتٍ مغطح وجًزٌ اؾت. زض مجمًؿ، َعيىٍ احساث گعيىٍ

 ميليبضز ضيبل َعيىٍ زاضوس.

 

 ضاخص ارزش -2-0

ثوطزاضي   َبي ؾبذت ي ثُطٌ اؾت حتي اگط ايه مؿبلٍ مًجت افعايف َعيىٍ اضظـ افعايف قبذمايه مغبلقٍ  َسف انلي

 قًز.

 
 

 

َبي ؾوبذت، وگُوساضي ي    َبي عًل فمط جمـ َعيىٍ َبي ويفي آن ي َعيىٍ وبضوطز ومبز مىبفـ پطيغٌ، ويفيت ومبز قبذم

ٍ    ثطزاضي ي حتي ثطچيسن اؾت.  ثُطٌ اي وؿوجت ثوٍ قوبذم     ثىبثطايه ايه قبذم زض اضائٍ وبضآيي پطيغٌ يب گعيىٍ ثوٍ وحوً لبثول مالحؾو

 ؾًز ثٍ َعيىٍ ثطتطي زاضز.

ثوٍ عوًض مجوعا محبؾوجٍ قوًز. زض       كوىُبز يزيضٌ فموط َوط پ   يي زضآموسَب  َب ىٍيمحبؾجٍ قبذم اضظـ، الظ  اؾت َع يثطا

ٍ يمطثًط ثوٍ آن، ظم  ياضظـ، يجًز عطح مجىب ي محبؾجبت التهبز يمغبلقبت مُىسؾ آموبزٌ ووطزٌ ي    يمحبؾوجبت التهوبز   يضا ثوطا  ىو
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 يزض مغبلقوبت مُىسؾو   ثوط َمويه اؾوبؼ،   . زَوس  يزؾت م ثٍ َب ىٍيمحبؾجبت گع يالظ  ضا ثطا يبتيفمل يي احجب  ول ٍيايل يثطآيضزَب

ٍ  ىٍيل َعمتىبؾت ثب مس يتب حسيز سيثب عياضظـ، زلت محبؾجبت و  هيو اضظـ ي زض وجوًز   يعيو ض عطح مجىب ثبقس. امب زض مغبلقبت ثطوبمو

ثوب زلوت    يمكوتطن محبؾوجبت   يمجىب هياثتسا الظ  اؾت  ،يالتهبز ؿبتياوجب  ممب يثطا ك،يزل ىٍيمسل َع يياحس ي زاضا يعطح مجىب

اظ  ياثتسا جسيل عيمغبلقٍ و هيا زض .طزياوجب  پص ني محبؾجبت ثطاؾبؼ آ َب ؿٍيممب يي تمبم ٍياضظـ تُ يعيض لبثل لجًل مغبلقبت ثطوبمٍ

ٍ يموسل َع  م،يت يي ؾبظوسگبن ي تجبضة افضب مبوىبضانيي ؾپؽ ثب اؾتقال  اظ پ سيگطز ٍيتُ بظيمًضز و پيي ممبعـ ت يمحبؾجبت يمجبو  ىو

ووٍ   عيو و بلمموبعـ ذو   يثطذو  يي مًضز تًافك لطاض گطفت. ثطا ٍيتُ يثب زلت لبثل لجًل بظيمًضز و پيممبعـ ت يمكتمل ثط تمبم يفطض

اؾت،  طيممبز هيا تيمكبثٍ اوجب  قس. زض وُب يَب ثطاؾبؼ پطيغٌ يتط كيَب يجًز وساقت، محبؾجبت زل آن يثطا يمكبثُ ييتجطثٍ اجطا

اؾوت ي زض   ىؿوبن ي جبًيتمط َب ىٍيي گع كىُبزَبيپ يتمبم يزلت محبؾجبت هيلطاض گطفت. ثىبثطا َب ىٍيي گع كىُبزَبيپ ٍيمحبؾجبت ول يمجىب

ٍ ييجًز زاقتٍ ثبقس، زض وؿوجت َع  تميا هيزض محبؾجٍ  ييوٍ ذغب ينًضت زض محبؾوجٍ قوبذم    ووساضز.  يچىوساو  طيتوثح  كوىُبزات يپ ىو

ٍ  َب ثب زضآمس زيضٌ فمط آن َب، وبضوطز پيكىُبزيٍ اضظـ پيكىُبزيٍ ٍ     َو  َب ؾىجيسٌ قسٌ ي َعيىو عوًض   بي زيضٌ فموط َوط پيكوىُبزيٍ ويوع ثو

ٍ  زض مجمًؿ ثطاي َط وسا  اظ پيكىُبزمفهل مًضز اضظيبثي لطاض گطفت.  اي مكوتمل ثوط موًاضز وليوسي ظيوط ثطاؾوبؼ        َب ويع مسل َعيىو

محبؾجٍ قس. زض ضومه ثوطاي محبؾوجبت ايوه     ضيعي اضظـ،  ي ثب ترميه متىبؾت مغبلقبت ثطوبمٍ 8171مبٍَ چُبض  ؾبل   َبي ؾٍ َعيىٍ

 زضنس لحبػ قسٌ اؾت. 85مسل َعيىٍ وطخ تىعيل 
 

 ّا تلفي  پيطٌْاديِ -2-2

ووبَف  »پيكوىُبز   ي ويوع « وبَف فطو مقجط ثٍ زي ثبوس»ثىسي پيكىُبزَبي مغطيحٍ، پيكىُبز  زض فبظ تًؾقٍ ي ثطاؾبؼ تطويت

گعيىوٍ  تلفيك گطزيوسٌ ي زض لبلوت   ثب تمب  پيكىُبزَبيي وٍ امىبن تلفيك زاقت، « پصيط  مقجط ثٍ يه ي ويم ثبوس )يه ثبوس ثطگكت فطو

ويفيت ي اظ ايه ميبن ثطاي تمبمي پيكوىُبزَبي  قبذم  َب، يٍ. زض وُبيت ثب ايه ين  ثطاي پيكىُبززض زضين آن پيكىُبزَب اضظيبثي قس

ٍ  .اضظـ محبؾجٍ قسَبي ممىه َط وسا ، قبذم  ه تمبمي گعيىٍاجطايي، ثب زض وؾط گطفت َوب، ثىوبثط وؾوطات     زض مجمًؿ ايه پيكوىُبزي

پيكوىُبز ثروف ايل    0مطثوًط ثوٍ   ثوٍ تطتيوت    ،َب تيم مغبلقٍ ي محبؾجبت التهبزي اوجب  قسٌ، ثبالتطيه قبذم اضظـ زض ميبن پيكىُبز

 اؾت.  8)ضاَىبضَبي ثلىسمست  مطثًط ثٍ جسيل 

َبي احساث ضا ثٍ قست ووبَف   مستي يجًز زاضز وٍ َعيىٍ قًز، ضاَىبضَبي وًتبٌ فاليٌ ثط ايه، َمبوغًض وٍ مكبَسٌ مي

ٍ   حل زَىس. َمچىيه ضاٌ زؾت مي زازٌ ي وبضوطز لبثل لجًلي ضا ويع ثٍ َوبي   َبي ثلىسمستي ويع ثب وبضوطز حساوخط مًضز اوتؾبض ي ويوع َعيىو

حول   ضيعي اضظـ، ثٍ زؾت آمسٌ اؾت. پيكىُبزَبي اضايٍ قسٌ ثٍ فىًان ضاٌ يحٍ، پيف اظ مغبلقبت ثطوبمٍَبي مغط ثؿيبض ومتط اظ گعيىٍ

آيضووس.   يجًز مي ميليبضز ضيبل َؿتىس وٍ الجتٍ وبضوطزَبي متفبيتي ضا ثٍ 89871تب  885ثلىسمست، زاضاي َعيىٍ احساث زض محسيزٌ 

لحبػ ويفي ي ومي ي ثب تًجٍ ثوٍ وؾوطات ي ثطآيضزَوبي تويم، اضظـ مغلوًثي      َبي پيف اظ مغبلقٍ اضظـ، اظ  جبلت ايىىٍ اغلت عطح

َوب اقوبضٌ    حل تطيه ضاٌ َعيىٍ زض ازامٍ ثٍ ومثٍ وبضفطمب عطح اضايٍ قسٌ اؾت.  قبذم اضظـتطتيت ول پيكىُبزات ثطاؾبؼ اوس.  وساقتٍ

 قًز. مي
 

 هذت ّاي كَتاُ حل راُ -2-2-0

ٌ   افعاضي ثٍ َبي وط  وًقُط ثب اؾتفبزٌ اظ ؾيؿتمؾبمبوسَي تطافيه ثىسض »چُبض پيكىُبز  احوساث  »، «موست  فىًان ضاَىوبض وًتوب

ثٍ ثىسض ثب اؾتفبزٌ اظ مقبثط مًجوًز   َب اظ/  انالح ضيوس مطاجقٍ ي ثبظگكت وبميًن»، «مجتمـ پبيبوٍ ي البمتي ثىسض زض قطق ميسان لتيىگبن
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تًاوىوس مقضوالت تطافيىوي     مي« اظ غطة مبقله ثسين تمبعـ ومطثىسيگعيىٍ فجًض »ي « ؾغو زض محل پل ممس  قُطي ي تمبعـ غيطَم

َبي ؾبذت ايه چُوبض گعيىوٍ ثوٍ     مست ثطعطف ومبيىس. َعيىٍ مست ي حتي ميبن ثىسض وًقُط ضا تب حسيز ظيبزي وبَف زازٌ ي زض وًتبٌ

ٍ ميليبضز ضيبل اؾت.  151ميليبضز ضيبل ي  811ميليبضز ضيبل،  878ميليبضز ضيبل،  816تطتيت  َوب زض زيضٌ فموط    َمچىيه ايه پيكوىُبزي

 ميليبضز ضيبل زاضوس. 981ميليبضز ضيبل ي  117ميليبضز ضيبل،  005ميليبضز ضيبل،  876اي مقبزل ثٍ تطتيت  عطح، َعيىٍ

 

 ّاي تلٌذهذت حل راُ -2-2-2

احوساث ذوظ   »، «ؿ  ي ومطثىسيَبي ذيبثبن ثبثبعبَط ثب ثلًاض امب  ضضب ) ايجبز ظيطگصض زيعطفٍ زض محل تمبعـ»پىج پيكىُبز 

، « 8ضضب )گعيىوٍ   ايجبزذظ ييػٌ زض ميبوٍ ثلًاض امب »، «ومبلٍ فلٍ ذكه )غالت  اظ مؿيط ضيزذبوٍ مبقله تب اضاضي جىًثي ومطثىسي

ايجوبز ظيطگوصض زيعطفوٍ زض ذيبثوبن     »ي « تؿُيل تطزز يؾبيظ ومليٍ ؾىگيه اظ ثلًاض امب  ضضوب )ؿ  ي انوالح يضيزي ي ذطيجوي ثىوسض    »

 تًاوىس مقضالت تطافيىي ثىسض وًقُط ضا ثٍ عًض وبمل ي زض ثلىسمست ثطعطف ومبيىس.  مي« ثبثبعبَط

 
 

 گيري ًتياِتٌذي ٍ  جوع

گوصاض   ي وُوبيي توبحيط   اي زض تجييه گعيىٍ گيطي فىطي عطاحبن ثٍ وحً لبثل مالحؾٍ َب يجُت ثطاؾبؼ تجبضة جُبوي شَىيت

َوبي   گيوطي  قوًز ووٍ جُوت    توالـ موي   "زيوسگبٌ مؿوتمل  "اي ي ذاللبوٍ ثوب   ت اضظـ ثب تىيٍ ثط وبض تيمي چىس ضقتٍاؾت. زض مغبلقب

ٌ     [8] قرهي، ترههي ي قطوتي مًجت زيض قسن اظ عطح ثُيىٍ وگطزز َوبي   . زض َميه ضاؾوتب اؾوت ووٍ مغبلقوبت اضظـ ثعضگوطا

ميليبضز زالض ثٍ زؾوت زازٌ اؾوت    118ي ول  َبيي ثب َعيىٍ يغٌميليبضز زالض زض پط 86ؾبلٍ مىبفقي مقبزل  87ي  آمطيىب زض يه زيضٌ

ي ول . مًضًؿ ؾبمبوسَي تطافيه ثىسض وًقُط اظ حسيز يه زٍَ لجل زض زؾت ثطضؾوي اؾوت. مُىسؾوبن      زضنس َعيىٍ 698)مقبزل 

اوس وٍ ثٍ زاليل مرتلفوي   َبيي ضا جُت ؾبمبوسَي تطافيه ثىسض وًقُط اضايٍ ومًزٌ ، عطح8171تب  8119َبي  مكبيض مرتل  اظ ؾبل

   ٍ ٍ      تب وىًن ثٍ ؾطاوجب  وطؾيسٌ اؾت. اظ عطف زيگوط زض مغبلقوٍ ثطوبمو ضيوعي اضظـ ؾوبمبوسَي    ضيوعي اضظـ ثوب زض يوه مغبلقوٍ ثطوبمو

مبٌ اوجب  گطفت ثب تىيٍ ثط ومبت لوًت متوسيلًغي اضظـ ي تقُوس ي ترهوم تويم چىوس        6تطافيه ثىسض وًقُط وٍ زض مست ومتط اظ 

اي ضا اوتربة ومًز وٍ حسالل احوطات مىفوي    گعيىٍزض وُبيت وبضفطمب ي احطثرف ي وبضآ اضائٍ گطزيس ي    پيكىُبزيٍ 85اظ  اي ثيف ضقتٍ

ض ز اوجبميوس.  ي مكبثٍ موي  ثب تًجٍ ثٍ تجبضة مًجًز ثؿيبض ثقيس اؾت وٍ مغبلقبت عطاحي مقمًل ثٍ وتيجٍ .ظيؿتي ضا زاقتٍ ثبقس محيظ

ٍ  ،ضاثغٍ ثب وتيجٍ تيم ثبيس ثط ايه مؿبلٍ تبويس قًز وٍ ثب اوتروبة وبضفطموب   ي فجوًض اظ حوطيم ضيزذبووٍ ووٍ مىجوط ثوٍ مقضوالت ي         گعيىو

حفوؼ   ثقوسي  َوبي  گطزز ثٍ وىبض گصاقتٍ قوس ي ايوه ضيزذبووٍ ثوطاي وؿول حبضوط ي وؿول        ظيؿتي ي اجتمبفي مي مكىالت مُم محيظ

 گطزيس.

 ضيعي اضظـ فجبضتىس اظ: ثطوبمٍزاليل مًفميت ايه مغبلقٍ 

 زضن فميك وبضفطمب اظ متسيلًغي اضظـ ي حمبيت اظ تيم 

 ثب مؿئًالن قُط وًقُطتقبمل مىبؾت ي َب ثٍ مىبفـ ملي  گبٌ مؿتمل افضبي تيم اضظـ ي تقُس آنسزي 

 ٍمُىسؾي فمطان ي ثىبزض، مُىسؼ حمل ي ومل، قُطؾبظي ي مقموبضي، مجبحوج   َبي مرتل  ترههي زض تيم  پًقف ضقت(

 جظ تطثطزاضي م وٍ ي مجبحج اجطايي ي ثُطٌگصاضي، مُىسؾي ضيزذب ؾطمبيٍ

 غلجٍ زيسگبٌ وبضقىبؾي زض عًل مغبلقٍ ي  وبقي اظ ضفبيت متسيلًغي اضظـ افعايي تيمي َم 
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