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 چکیده
ذَز ضٍ تِ ضٍ  یّا یتتط ًؿثت تِ گصقتِ زض اتؼاز گًَاگَى كؼال یغٍؾ ییطاتیتا تـ یاهطٍظ یؾاظهاى ّا

 یاتتاقس ًِ تسٍى آى هازض تِ ح یّط هَخَز ظًسُ ه یتٍ ٍاهؼ یطاختٌاب ًاپص ییطّؿتٌس. زض ٍاهغ تـ

تلعم قَز، هؿ هیظًسُ هلوساز  یهَخَز یطیتیهس یاتزض ؾاظهاى ًِ زض ازت ییطات،تـ یي. حال ایؿتً

 گطزز.  یتِ ؾَز ؾاظهاى تْطُ تطزاض ییطقسُ اؾت تا اظ تـ یعیتطًاهِ ض یتطذَضز

هیثاقس، تهوین تِ تـییط  1زض ّویي ضاؾتا قطًت هَضز هُالؼِ ایي پػٍّف ًِ یي قطًت تَلیسی

ؾاذتاض ٍ تثسیل هدتوغ ّای ظیطهدوَػِ ذَز تِ قطًت ّای هؿتول ًوَزُ اؾت تا ػالٍُ تط ایٌٌِ 

تهویوات ػولیاتی تِ نَضت ًاضاتط اتراش گطزز، هسیطیت قلاف ػولٌطز هدوَػِ ضا ًیع زض پی زاقتِ 

اكعایف ضهاتت پصیطی هٌاَن تِ  تاقس. ّوچٌیي زض ههاحثِ ای ًِ تا هسیطاى هدوَػِ نَضت پصیطكتِ،

هٌُوِ ای ًِ زض ًْایت هٌدط تِ اكعایف تْطُ ٍضی ًیع -زلیل توایل خْت اثثات هاتلیت ّای هَهی

ذَاّس گطزیس ضا اظ هعیت ّای هطتثٍ تا هٌاتغ اًؿاًی ایي تـییط زاًؿتِ اًس. اظ ایي ضٍ هی تَاى اشػاى 

ایی ٍ ثطٍت آكطیٌی هدوَػِ هی تَاًس الگَیی هٌاؾة ًوَز اخطای نحیح ایي تـییط، ػالٍُ تط اكعایف ًاض

 تطای ؾایط ؾاظهاى ّا ًیع تاقس.

حال تطضؾی اتؼاز هطتثٍ تا هٌاتغ اًؿاًی ایي تـییط خْت خلَگیطی اظ قٌؿت پطٍغُ، ّسف انلی ایي 

تحوین هی تاقس ًِ اظ َطین تحلیل هحتَای ههاحثِ تا هسیطاى اضقس قطًت ٍ ّوچٌیي ذثطگاى 

 ،یتلَؽ ؾاظهاً ط،ییهواٍهت زض تطاتط تـ: هكتول تط ًكگاّی تسؾت آهسُ اؾت. هلاّین انلی، نٌؼتی ٍ زا

تن كطػی تطضؾی ذَاٌّس  17ٌس ًِ زض تاق یه طییتـ یؾاظ ٌِیًْاز تیهٌاَن ٍ زض ًْا یاؾتوالل َلث

 گطزیس.

 .تـییط ؾاذتاض، اؾتوالل حوَهی، هسیطیت تـییط، اتؼاز كطٌّگی :کلوبت کلیدی

  

                                                           
1
 هحطهاًگی اَالػات هدوَػِ، اظ شًط ًام قطًت هؼصٍضین. تِ زالیل ضیؿي ضهاتتی ٍ  
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 3، سونب ببیرام زاده2، عببسعلی حبجی کریوی1علی روستب کلیشوی

 زاًكگاُ ذاتن ،هسیطیت ًؿة ًٍاض ،ًاضقٌاؾی اضقس 1
 زاًكگاُ قْیس تْكتی ،زاًكٌسُ هسیطیت ،زاًكیاض 2
 زاًكگاُ ذاتن ،زاًكٌسُ هسیطیت ،اؾتازیاض 3

 

 نویسنده هسئول:

 ػلی ضٍؾتا ًلیكوی

 

بب تورکس بر چبلش هبی تغییر سبختبر سبزهبنی  چبلش هبیدرآهدی بر 

 هرتبط بب هنببع انسبنی
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 هقدهه       
 ػول خاهِ ذَز اّساف تِ تْتط ًیلیتی تا ٍ تركٌس اؾتوطاض ضا ذَز تواء ؾاظًس؛ تطَطف ضا هكٌلی تا یاتٌس هی تـییط ّا ؾاظهاى

 كًٌَی یا ّا ضٍـ ّا، هكی ذٍ هدوَػِ ضٍ ایي اظ. ًٌٌس هی پیسا تَؾؼِ ضقس ّا ؾاظهاى كطایٌس، ایي ًطزى َی تا. تپَقاًٌس

. قَز هی ًاهیسُ ؾاظهاًی تَؾؼِ ٍ ضقس ٍ ؾاظز هی ًاضآهستط ضا ؾاظهاى تطًاهِ، تط هثتٌی ٍ ؾاظًسُ تـییط یي َطین اظ ًِ اؾت

. اؾت ؾاظهاى هٌاًی هَهؼیت ٍ كطٌّگ،هسیطیت كٌاٍضی، اهَض، اًدام قیَُ ؾاذتاض، زض زگطگًَی زضتطزاضًسُ تـییطؾاظهاًی

 (1383 خَاّطی، كاَوِ)

 ؾایط زض تـییط یٌپاضچِ هسیطیت ًیاظهٌس تؼس ّط زض تـییط ًِ  اؾت قسُ تكٌیل تُؼس 5 اظ ؾاظهاى ،(2012)گالثطایت ًگاُ اظ

 ذسهات خثطاى ؾیؿتن ٍ اًؿاًی هٌاتغ گیطی، تهوین ٍ اضتثاَی ّای كطایٌس ؾاذتاض، اؾتطاتػی، قاهل اتؼاز ایي. تاقس هی اتؼاز

 هیثاقس.

 قَز، هٌدط ؾاظهاى ػولٌطز تْثَز تِ ًِ تـییطی( 1983)ضاتیٌع ًظط اظ. تاقس زاقتِ هرتللی هؼیاضّای هیتَاًس هَكن تـییط یي

: اظ ػثاضتٌس ًِ هیسٌّس تكٌیل ضا ؾاظهاًی كطٌّگ انلی، ٍیػگی ّلت ضاتیٌع، اؾتیلي ًظط اؾاؼ تط. اؾت آهیع هَكویت

 تحَل هیاى اظ ًِ پایساضی یا ثثات ٍ تحَّل تین، تكٌیل اكطاز، تِ تَخِّ ًتیدِ، تِ تَخِّ خعئیّات، تِ تَخِّ ذُطپصیطی، ٍ ذلّاهیّت

 .اؾت تَزُ پػٍّكگطاى اظ تؿیاضی هُالؼِ هَضز تحَل العاهات ٍ

 حايط، حال زض. تاقٌس هی كؼالیت حال زض اؾتاى 2 زض ًِ تاقس هی تَلیسی هدتوغ ؾِ زاضای پػٍّف ایي تطضؾی هَضز قطًت

 زاضای ّا هدتوغ ًِ ًحَی تِ ّؿتٌس، كؼالیت حال زض خاهغ قطًت یي نَضت تِ آى تَلیسی ّای هدتوغ ٍ قطًت ایي

  ّا، هدتوغ هؿتول حوَهی قرهیت ػسم اظ ًاقی آهسُ پیف هكٌالت ًِ اؾت ؾال 12 اظ تیف. تاقٌس ًوی حوَهی قرهیت

 تـییط ایي اًدام ذهَل زض ٍ ؾاذتِ هُطح ضا تَلیسی ٍاحسّای حوَهی اؾتوالل ٍ ّلسیٌگ تِ قطًت قسى تثسیل كطيیِ

 .اؾت اًداهیسُ قٌؿت تِ اخواع تِ ًطؾیسى زلیل تِ تاض ّط ًِ اؾت پصیطكتِ اًدام تؿیاضی هُالؼات

 تِ ًِ تاقس هی تحوین ایي انلی ّسف تـییط، هَكن اخطای زض هسیطیت اَویٌاى حهَل خْت تـییط ایي العاهات تطضؾی حال

 آهسُ تسؾت زاًكگاّی ٍ نٌؼتی ذثطگاى ّوچٌیي ٍ قطًت اضقس هسیطاى تا ههاحثِ زضًٍوایِ تحلیل َطین اظ ٍ ًیلی نَضت

 .اؾت

 ًحَُ تط هثٌی ّایی تَنیِ ؾاذتاض، تـییط پطٍغُ هَكویت اكعایف ضاٌّاضّای تطضؾی تط ػالٍُ گیطی، ًتیدِ هؿوت زض ًْایت زض

 .اؾت گطزیسُ اؾترطاج ّا ؾیاؾت اخطای

 قسُ اًدام ًاهِ پایاى هالة زض آى هُالؼات ًِ تاقس هی تط ٍؾیغ اتؼاز تا تحویوی اظ تركی حايط پػٍّف اؾت شًط تِ الظم

 .اؾت

 پژوهش پیشینه

 ًِ یاكت تَاى هی ضا پػٍّكی ًوتط اؾت، پصیطكتِ نَضت ترف اثط ؾاذتاض تـییط هَاًغ ذهَل زض تؿیاضی تحویوات اگطچِ

 تِ تَاى هی قسُ اًدام ّای پػٍّف هیاى اظ. تاقس زازُ هطاض تطضؾی هَضز خاهغ ضٍیٌطزی تا ضا ؾاذتاض تـییط كطٌّگی ّای چالف

 :ًوَز اقاضُ ظیط هَاضز

 ؾتازی ًاضًٌاى هیاى زض ٍ ؾاظهاًی ؾالهت تط ؾاظهاًی تـییط تِ ًاضًٌاى تسگواًی تاثیط تطضؾی ػٌَاى تا ًِ پػٍّكی زض

 گیطی، تهوین زض هكاضًت ًوى ؾاظهاًی، ػسالت ًثَز" ّوچَى ػَاهلی قس، اًدام ذویٌی اهام ٍ قطیؼتی ؾیٌا، ّای تیواضؾتاى

 اهیطذاًی, اهیطحؿیي اهیطذاًی.) قسًس قٌاؾایی ؾاظهاًی تسگواًی تحطیي تطای "هٌلی قرهیت ٍ ضٍاًكٌاذتی هطاضزاز ًوى

 (1394 هْسی،

 ضهاتتی ػولٌطز ٍ كٌاٍضی اًتوال اثطتركی زض ّاكؿتس هسل اؾاؼ تط ؾاظهاًی كطٌّگ اتؼاز ًوف ،(1394)ؾطا ضٍيِ ٍ نلطزٍؾت

 ؾاظهاًی كطٌّگ اتؼاز ًوف ی زٌّسُ ًكاى پػٍّف، ّای كطيیِّ تطضؾی اظ آهسُ زؾت تِ ّای یاكتِ. زازًس هطاض هُالؼِ هَضز ضا

. هیكَز هٌدط ؾاظهاًْا ضهاتتی ػولٌطز ٍ هعیّت اكعایف تِ اهط ایي ٍ اؾت( هَكّویّت ػسم ٍ هَكّویّت هیعاى تؼییي) كٌاٍضی اًتوال زض

 اًتوال اثطتركی زض ًوف تیكتطیي زاضای تؿتِ/تاظ ؾیؿتن ٍ ػولگطا/ٌّداضی ضٍیٌطز تؼس ًِ هیسّس ًكاى ّا یاكتِ ّوچٌیي

 .ّؿتٌس كٌاٍضی

 تِ ذسهاتی ؾاظهاًی اظ قْطزاضی ًوف تـییط ؾیاؾی ٍ ؾاذتاضی هَاًغ پصیطكتِ، نَضت تْطاى قْطزاضی زض ًِ زیگط تحویوی زض 

 ّای تهسی ٍ ّا هاهَضیت ٍاگصاضی ػسم زّس هی ًكاى تحوین ًتیدِ. اؾت گطكتِ هطاض تطضؾی هَضز اختواػی – ذسهاتی ًْازی

 هحلی ٍ هلی هسیطیت ّای ضٍیِ تـییط تٌاتطایي. اؾت قسُ ّا هاهَضیت تساذل ٍ ؾاذتاضی تؼاضو ؾثة هحلی هسیطاى تِ اخطایی
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 تَچاًی.) اؾت تَزُ اهَض ازاضُ زض تاظًگطی تِ ًاچاض ّا، ًاضؾایی اًثاقت ٍ تحَالت پی زض تیكتط تلٌِ ًثَزُ، ًگطی آیٌسُ اظ ًاقی

 (1390 هحوسحؿیي،

 زض تَاًایی ػسم -1 ػاهل ؾِ ًْایت زض پصیطكتِ، اًدام اؾتطاتػی اثطترف ؾاظی پیازُ هَاًغ ػٌَاى تا ًِ پػٍّكی زض ّوچٌیي

 زض انلی هاًغ ؾِ ػٌَاى تِ قسُ، اخطا هَكن ّای هسل اظ گیطی تْطُ ػسم  -3 ٍ اؾتطاتػی زض قلاكیت ػسم -2 تـییط هسیطیت

 (Lawrence g. Hrebiniak, 2006. )اؾت قسُ قٌاذتِ اؾتطاتػی اخطای

 الظم تـییط ٍهَع تطای ًِ اؾت تطذَضزاض هْوی تؿیاض اّطهی ًواٌ اظ اؾت قسُ اضائِ ًیلوي ضاف تَؾٍ ًِ ًیع خاهغ تـییط هسل

 تـییط تِ توایل ٍ اَالػات اقاػِ ٍ ًكط اضتثاَات، اػتواز، ًِ كطٌّگ هحَض-1: قاهل اّطهی ًواٌ ایي. قَز تَخِ ّا آى تِ اؾت

 هؿائل  حل  ًَیي  ضٍقْای  تِ ضا  هسیطیتی  پطؾٌل  ّوِ ًِ هسیطیت  ّای هْاضت  هحَض -2زّس هی اكعایف ضا اػًا هیاى زض

 ٍاحس ّط زضٍى ضا ًَیي ّای هْاضت ٍ خسیس كطٌّگ ًِ ؾاظی تین هحَض -3ًٌس هی هدْع ، پٌْاى ّای كطو پیف ٍ پیچیسُ

 ٍ ًٌس هی ایداز ًَیي یا قسُ ًظط تدسیس اؾتطاتػیي َطح ًَػی اتتسا زض ًِ ؾاذتاض – اؾتطاتػی هحَض -4ًٌس هی الوا ًاضی

 هی ؾاظهاًسّی ، خسیس اؾتطاتػی تحون ٍ تٌاضگیطی خْت زض ضا هٌاتغ ّوِ ٍ هكاؿل ، ًاضی ّای گطٍُ زٍائط،  یا ترف ؾپؽ

 زض ًِ ضا تْثَزّایی ٍ تحَالت ّوِ ًِ آٍضز هی ٍخَز تِ ضا ػولٌطز تط هثتٌی پازاـ ؾیؿتن ًَػی ًِ پازاـ هحَض -5 ٍ ًٌس

 (.1388 تل، ٍ كطًچ. ) تاقس هی زاضز، هی ًگِ ٍ ًطزُ تأًیس قسُ اقاضُ پیكیي هحَضّای

 

 تحقیق طرح

 قیَُ تِ ًویتَاى ضا زاضًس ًاض ٍ ؾط اًؿاًی ضكتاض تا ًِ ّایی پسیسُ الرهَل ػلی هسیطیت، ٍ ؾاظهاى ّای پسیسُ ًِ آًدایی اظ

 كطيْای لصا. اؾت زقَاض تؿیاض پسیسّْا ایي زضتاضُ ًاذَاؾتِ هتـیطّای ًٌتطل زاز، هطاض هُالؼِ هَضز اضیثی تسٍى ٍ ػیٌی ًاهال

 (.1387 تاظضگاى،)ًویٌٌٌس نسم هسیطیتی پػٍّكْای زض هؼوَال ًوی، پػٍّفِ ضٍقْای اظ اؾتلازُ ظیطتٌایی

 پصیطكتِ اًدام یاكتِ ؾاذتاض ًیوِ ّای ههاحثِ اظ اؾتلازُ تا ًِ تَزُ ًیلی ًیع تحوین ایي زض اؾتلازُ هَضز ضٍیٌطز ضٍ، ایي اظ 

 تیاى ٍ تحلیل تؼییي، تطای ضٍقی تن تحلیل. اؾت قسُ گطكتِ تْطُ تن تحلیل تٌٌیي اظ ًیع ّا زازُ تحلیل ٍ تدعیِ خْت. اؾت

 ضا پػٍّف هَيَع هرتلق ّای خٌثِ ٍ ًوَزُ ؾاظهاًسّی ضا ّا زازُ ضٍـ ایي. اؾت ّا زازُ زضٍى هَخَز( ّا تن)  الگَّای

 (.2006 ًالضى، ٍ تطاٍى)ًوایس هی تلؿیط

 ًسّای ایداز- 2 ّا، زازُ تا آقٌایی- 1:  اظ اًس ػثاضت هطاحل ایي اؾت؛  قسُ تكٌیل انلی هطحلِ قف اظ تن تحلیل تٌٌیي

(.  2006 ًالضى، ٍ تطاٍى) گعاضـ تْیِ- 6 ٍ انلی ّای تن گصاضی ًام ٍ تؼطیق- 5 ّا، تن تاظتیٌی- 4 ّا، تن خؿتدَی- 3 اٍلیِ،

 زاًكگاُ ٍ نٌؼت ذثطگاى اظ ًلط 5 ّوچٌیي ٍ ًلط 8 قاهل قطًت ػولیاتی ٍ ؾتازی هسیطاى پػٍّف، ایي زض تطضؾی هَضز ًوًَِ

 .اؾت پصیطكتِ اًدام 1397 ؾال هاُ آشض تا اضزیثْكت اظ هاِّ 8ظهاًی زٍضُ یي زض هُالؼِ ایي. اًس تَزُ

 اظ اؾتلازُ تا ههاحثِ هتي ؾپؽ قسُ تطزاضی ذالنِ ههاحثِ ًلیات اتتسا تطزاضی ًؿرِ ضٍـ اظ اؾتلازُ تا پػٍّف ایي زض

 تطضؾی ّا ههاحثِ هتَى اتتسا تن، تحلیل ضٍیٌطز اظ اؾتلازُ تا تؼس هطحلِ زض. گطزیس هٌتَب ههاحثِ خلؿِ اظ قسُ يثٍ نسای

 تطًیة ّن تا ضا ًسّا هحوویي آى اظ پؽ ٍ  اًدام اٍلیِ ًسگصاضی ّا، ههاحثِ زض اؾتلازُ هَضز ّای ًلیسٍاغُ تِ تَخِ تا ٍ قسُ

 َطز كطاگیطی، ٍیػگی ؾِ زازى هطاض ًظط هس تا ًْایت زض ٍ زازُ هطاض كطػی ّای تن ًام تِ ّن هكاتِ ّای زؾتِ زض ضا ّا آى ًوَزُ،

  .قس پطزاذتِ انلی ّای تن هالة زض هكاتِ هلاّین تٌسی َثوِ تِ اؾتوالل ٍ هتواتل

. گطكت هطاض ًاضتطز هَضز ًاًًَی گطٍُ پػٍّف، ایي ّای¬یاكتِ تِ اػتثاضتركی ٍ قسُ یاكت هلاّین تٌویل هٌظَض تِ ًْایت زض

 تْطُ زازُ ایداز هٌظَض تِ پػٍّف زض ًٌٌسگاى هكاضًت هیاى تؼاهل اظ ًِ اؾت گطٍّی ههاحثِ اًَاع اظ یٌی ًاًًَی ّای-گطٍُ

 (1995 ًیتعیٌگط،) تطز هی
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 تحقیق هبی یبفته

 هَكویت احتوال اكعایف ضاٌّاضّای ذهَل زض گعاضُ 50 اظ تیف ذثطگاى، ٍ هسیطاى گطٍُ تا گطكتِ نَضت ّای ههاحثِ َی

 ًِ اًس قسُ تٌسی َثوِ انلی هلَْم 4 ٍ كطػی تن 17 زض تطضؾی هَضز ّای گعاضُ.گطكت هطاض تطضؾی هَضز ٍ اؾترطاج تـییط پطٍغُ

 :تاقٌس هی هكاّسُ هاتل ظیط خسٍل زض

 

 تن هبی فرعی تن هبی اصلی چبلش هرتبط ردیف

 طییهواٍهت زض تطاتط تـهسیطیت  هواٍهت زض تطاتط تـییط 1

 هؿتوط هثل ٍ زض حیي پطٍغُ اَالع ضؾاًی

 ٍ تثییي زالیل تـییط آهَظـ

 هسیطیتی زاؾتاى ؾطایی

 ی اٍلیِتثلیؾ هَكویت ّا

 هكاضًت هسیطاى ػولیاتی زض تهوین گیطی

 ػسم ٍخَز تلَؽ ؾاظهاًی هُلَب 2
تلَؽ اكعایف  تطًاهِ ضیعی خْت

 ؾتاز ٍ نق یؾاظهاً

هْاضت ّای هَضز ًیاظ خسیس )ذهَنا  آهَظـ

 هْاضت ّای قطًت زاضی زض ؾتاز(

اؾتلازُ اظ ؾیاؾت ّای هسیطیت تٌَع زض هثال 

 هٌاَن خـطاكیایی

 هثل اظزض هثال هٌاَن اؾتلازُ اظ پیواى هسیطیت 

)تا اًتوال تسضیدی هسیطیت، كطنت  اؾتوالل ًاهل

 ًاكی خْت تلَؽ هٌاَن ضا هی زّس(

قطًت ّای خسیسالتاؾیؽ تـییط تطًیة هسیطیتی 

 تا خصب ًیطٍّای ذثطُ

3 

اؾتوالل َلثی قطًت ّای خسیس 

گیطی)هؿتول التاؾیؽ زض تهوین 

 اظ قطًت هازض(

قطًت ّای خسیس  یّوٌاض توَیت

 تا قطًت هازضالتاؾیؽ 

اؾتوطاض ؾیؿتن خاهغ اضتثاَات ٍ َّـ َطاحی ٍ 

 تداضی

 َطاحی ٍ اؾتوطاض ًظام حاًویت قطًتی هٌؿدن

 ًظام تؼاهلی اؾتطاتػیيٍ اؾتوطاض تثییي 

ّیات هسیطُ ّوطاؾتا تا ؾیاؾت ّسكوٌس اًتراب 

 قطًت هازض ّای

 ًْازیٌِ ؾاظی تـییط احتوال تاظگكت تـییطات 4

 اضظیاتی ػولٌطز هُاتن تـییطات خسیس

 اتهال خثطاى ذسهات تِ اضظیاتی ػولٌطز

 ؾاذتاض ؾاظهاًی تـییط

 اضتثاَات هؿتوط
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  گیری نتیجه و بحث

 زض آى ضاٌّاضّای ّوچٌیي ٍ تـییط پطٍغُ هَكن اخطای ػسم اًؿاًی هٌاتغ ٍ كطٌّگی ّای چالف قسُ، اًدام پػٍّف ًتایح تطاؾاؼ

 زض ٍ هٌاَن َلثی اؾتوالل ؾاظهاًی، تلَؽ تـییط، تطاتط زض هواٍهت تط هكتول ػٌانط ایي. تاقٌس هی تطضؾی هاتل انلی تن 4 هالة

 .تاقٌس هی تـییط ؾاظی ًْازیٌِ ًْایت

 تِ هُطٍحِ ّای چالف اظ ّطیي تا هواتلِ تطای ّایی ؾیاؾت یاكتي تـییطات تطای ؾاظی آهازُ خْت ؾاظهاى تطای اّویت پط ًٌتِ

 .پصیطز اًدام( هالی ؿیط ٍ هالی اظ اػن) ّعیٌِ ًوتطیي تا ؾاظهاى زض تـییط ًِ هیثاقس ًحَی

 كطاٍاًی ضاٌّاضّای ػلوی هٌاتغ زض هواٍهت ایي ًاّف هَضز زض چٌس ّط. هیثاقس تـییط تطاتط زض هواٍهت قسُ، تطضؾی چالف اٍلیي

 ًظطات زضیاكت ٍ قسُ اًدام ّای پػٍّف هُالؼِ تِ تَخِ تا. اؾت قسُ اقاضُ تـییط اظ پؽ ٍ تـییط حیي تـییط، اظ پیف هطاحل زض

 تثلیؾ هسیطیتی، ؾطایی زاؾتاى تـییط، زالیل تثییي ٍ آهَظـ پطٍغُ حیي زض ٍ هثل هؿتوط ضؾاًی اَالع ؾیاؾت 5 ذثطگاى

 .گطزیس اًتراب هواٍهت ایي ؾاظی ًویٌِ خْت گیطی تهوین زض ػولیاتی هسیطاى هكاضًت ٍ اٍلیِ ّای هَكویت

 اًدام ؾتاز زض كطٍـ هاًٌس اؾاؾی كطایٌسّای اظ تؿیاضی اًس، ًثَزُ هؿتول قطًت ًٌَى تا تَلیسی ّای هدتوغ ًِ آًدایی اظ

 ّای چالف اظ یٌی اؾت، ًوَزُ هی ػولیات هسیطیت تٌْا ًٌَى تا تطضؾی هَضز قطًت ًِ آًدایی اظ ّوچٌیي. اؾت هیپصیطكتِ

 ٍیػُ ّای هْاضت تَؾؼِ ًیاظهٌس ذَز ًِ تاقس هی زاضی قطًت تِ ػولیات هسیطیت پاضازاین تـییط ّلسیٌگ، تكٌیل اظ پؽ انلی

 خسیس ًیاظ هَضز ّای هْاضت آهَظـ ؾیاؾت 4 ؾاظهاًی تلَؽ ٍخَز ػسم ذهَل زض لصا. تاقس هی اهط ایي ذثطگاى اظ اؾتلازُ ٍ

 پیواى اظ اؾتلازُ خـطاكیایی، هٌاَن هثال زض تٌَع هسیطیت ّای ؾیاؾت اظ اؾتلازُ ،(ؾتاز زض زاضی قطًت ّای هْاضت ذهَنا)

 تـییط ٍ( زّس هی ضا هٌاَن تلَؽ خْت ًاكی كطنت هسیطیت، تسضیدی اًتوال تا) ًاهل اؾتوالل اظ هثل هٌاَن هثال زض هسیطیت

 هثال زض هسیطیت پیواى اخطای هعیت.  اؾت گطزیسُ اتراش ذثطُ ًیطٍّای خصب تا خسیسالتاؾیؽ ّای قطًت هسیطیتی تطًیة

 تـییط ًِ ؾیاؾت ایي. تاقس هی ًاهل اؾتوالل خْت ّا هدتوغ تسضیدی تلَؽ ٍ هؿیط قٌاذت خْت ًاكی كطنت زازى هٌاَن،

 تدطتِ ٍ گطزز هسیطیت ًحَ تْتطیي تِ اكتس هی اتلام هؿیط زض ًِ ّایی چالف تا ًوایس هی ًوي گیطز هی پیف زض ای هطحلِ ضا

 .تاقس هطاحل ؾایط َی خْت ضاّی چطاؽ هطحلِ ّط

 زض. هیثاقس هازض قطًت اظ هؿتول گیطی، تهوین زض التاؾیؽ خسیس ّای قطًت َلثی اؾتوالل اؾاؾی، ّای چالف زیگط اظ

 اگطچِ. هیپصیطز اًدام ؾتاز زض تهویوات اًثط ًساضًس گیطی تهوین اؾتوالل تَلیسی ّای هدتوغ ایٌٌِ تِ تَخِ تا حايط ظهاى

 زض ؾتاز ّای اؾتطاتػی هیكَز اتراش هتوطًع تهویوات ایٌٌِ زلیل تِ اها قَز تهویوات ًٌسی تاػث تَاًس هی هَضز ایي

 تَاًٌس هی هاًًَی لحاِ اظ خسیسالتاؾیؽ ّای قطًت هسیطاى ّا، هدتوغ حوَهی اؾتوالل اظ پؽ اها. قَز هی زیسُ تهویوات

 زّس تكریم اؾت هوٌي ظیطهدوَػِ قطًت هثال ػٌَاى تِ. ًوایٌس اذص هازض قطًت اظ تائیس اذص تسٍى ضا هسیطیتی تهویوات

 گیطی پیف خْت لصا. تاقس تاالزؾت نٌایغ تِ ٍضٍز هازض قطًت اؾتطاتػی اها زاضز زؾت پاییي نٌایغ زض گصاضی ؾطهایِ تِ ًیاظ

 ًظام اؾتوطاض َطاحی، -2 تداضی َّـ ٍ اضتثاَات خاهغ ؾیؿتن اؾتوطاض ٍ َطاحی -1 ؾیاؾت 4 ّایی ًاّواٌّگی چٌیي اظ

 ؾیاؾت تا ّوطاؾتا هسیطُ ّیات ّسكوٌس اًتراب -4 ٍ اؾتطاتػیي تؼاهلی ًظام اؾتوطاض ٍ تثییي -3 هٌؿدن قطًتی حاًویت

 .اؾت قسُ اًسیكیسُ هازض قطًت ّای

 تِ قَز زازُ كطنتی ّا آى تِ ًِ زضنَضتی ًاضهٌساى اًثط ٍاهغ زض. هیثاقس ؾاتن ٍيغ تِ تاظگكت احتوال هسیطیت، ًْایی زؿسؿِ

 ثاتت خعء تـییطات ؾاظی ًْازیٌِ ًیع تـییط ّای هسل اًَاع زض. هیگطزًس تاظ ذَز هسیوی ضاحت ٍ آقٌا ّای ضٍیِ ٍ ّا ضٍـ ؾوت

 تِ آى اظ ًاتط هاًٌس اذیط ّای هسل ٍ هدسز اًدواز ػٌَاى تِ آى اظ لَیي هاًٌس اٍلیِ ّای هسل. اؾت قسُ قوطزُ تـییط هطاحل

 اتهال ، هَكن تـییط تا هطتثٍ ّای ؾٌدِ هُاتن ػولٌطز اضظیاتی ؾیاؾتْای ًیع ذهَل ایي زض. هیٌٌٌس یاز ؾاظی ًْازیٌِ ػٌَاى

 .اؾت قسُ پیكٌْاز هؿتوط اضتثاَات ٍ ؾاظهاًی ؾاذتاض تـییط ػولٌطز، اضظیاتی تِ ذسهات خثطاى

 ؾِ تِ تَاى هی ضا هیكَز كَم چْاضگاًِ هَاضز اظ یي ّط تِ هطتٌَ ًِ ؾاذتاض تـییط پطٍغُ هَكویت خْت پیكٌْازی ضاٌّاضّای

 ظیط پیكٌْازی خسٍل اظ تَاى هی ّا ؾیاؾت ًوَزى ػولیاتی خْت ضاؾتا ایي زض. ًوَز توؿین تـییط اظ پؽ ٍ حیي هثل، هطحلِ

 :ًوَز اؾتلازُ
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 سیبست هبی پیشنهبدی ردیف
قبل از 

 تغییر

حین 

 تغییر

پس از 

 تغییر

  + + هثل ٍ زض حیي پطٍغُهؿتوط  اَالع ضؾاًی 1

   + ٍ تثییي زالیل تـییط آهَظـ 2

  + + هسیطیتی زاؾتاى ؾطایی 3

  +  ی اٍلیِتثلیؾ هَكویت ّا 4

   + هكاضًت هسیطاى ػولیاتی زض تهوین گیطی 5

  + + هْاضت ّای هَضز ًیاظ خسیس )ذهَنا هْاضت ّای قطًت زاضی زض ؾتاز( آهَظـ 6

 + +  اؾتلازُ اظ ؾیاؾت ّای هسیطیت تٌَع زض هثال هٌاَن خـطاكیایی 7

)تا اًتوال تسضیدی  اؾتوالل ًاهل هثل اظزض هثال هٌاَن اؾتلازُ اظ پیواى هسیطیت  8

 هسیطیت، كطنت ًاكی خْت تلَؽ هٌاَن ضا هی زّس(
 +  

 + +   تا خصب ًیطٍّای ذثطُقطًت ّای خسیسالتاؾیؽ تـییط تطًیة هسیطیتی  9

  + + اؾتوطاض ؾیؿتن خاهغ اضتثاَات ٍ َّـ تداضیَطاحی ٍ  11

  + + َطاحی ٍ اؾتوطاض ًظام حاًویت قطًتی هٌؿدن 11

  + + ًظام تؼاهلی اؾتطاتػیيٍ اؾتوطاض تثییي  12

 + +  ّوطاؾتا تا ؾیاؾت ّای قطًت هازضّیات هسیطُ ّسكوٌس اًتراب  13

 +   اضظیاتی ػولٌطز هُاتن تـییطات خسیس 14

 +   اتهال خثطاى ذسهات تِ اضظیاتی ػولٌطز 15

  +  ؾاذتاض ؾاظهاًی تـییط 16

 + + + اضتثاَات هؿتوط 17

 

 هطاض ًظط هس پطٍغُ اخطای هؿیط زض گطزز هی تَنیِ ًِ تاقس هی تَخِ هاتل ًٌتِ چٌسیي پیكٌْازی ّای ؾیاؾت ذهَل زض

 :تگیطًس

 ضا تـییط اظ هثل تِ ًؿثت زقَاضتطی هطاتة تِ قطایٍ تَاًس هی ؾاظهاى ًگطزز، اخطا ًاهل ََض تِ پطٍغُ ًِ نَضتی زض -1

 گلتِ تطظخ تـییط، هسیطیت ازتیات زض حالت ایي تِ. ؾاظز ضٍ تِ ضٍ گؿیرتگی ّن اظ ذُط تا ضا ؾاظهاى ٍ ًوایس تدطتِ

 زؾت تِ ٌَّظ ًیع هُلَب ٍيؼیت ثثات اها ذَضزُ ّن تِ كؼلی ٍيؼیت تؼازل ًِ هیسّس ضخ ظهاًی تطظخ. هیكَز

 (1394لكگطتلًَی،.)گطزز ؾاظی پیازُ حؿاؾیت ٍ تؼْس تا تایس قسُ َطاحی ّای گام ًتیدِ زض. اؾت ًیاهسُ

 تٌَع هسیطیت. زٌّس تٌاهل ٍ زازُ تـییط ضا ًاض هحیٍ ًِ زٌّس تكریم ضا ضٍقْایی تا زاضًس ًیاظ هسیطاى ٍ ؾطپطؾتاى -2

 هٌُثن كطٌّگی چٌس ًاضی هحیٍ یي قطایٍ تا تایس هسیطیتی هْاضتْای تٌاتطایي اؾت، ؾاظهاًی ذال چالف یي

 (1388 ًطیوی، حاخی.)قَز

 ضا قطًتی حاًویت ًظام اؾتوطاض تاقس، هی هؿتول ٍ خسیس ّای قطًت ایداز قاهل حايط ؾاذتاض تـییط ًِ آًدایی اظ -3

 ٍ اًتراب هسیطیت، ٍ هالٌیت ضٍاتٍ قلاف تثییي. ًاهیس پطٍغُ ایي هَكن اخطای زض اضًاى تطیي هْن اظ یٌی هیتَاى

 ذسهات خثطاى ٍ ٍ ػولٌطز اضظیاتی هداهغ، تطگعاضی كطایٌس ظیطهدوَػِ، ّای قطًت هسیطاى قلاف ٍ انَلی اًتهاب

 .زاًؿت ًظام ایي اؾتوطاض هاحهل هیتَاى ضا هسیطاى

 اظ یي ّط تِ پاؾد ٍ قٌاؾایی ًِ گطزز اؾتلازُ ضیؿي هسیطیت ؾیؿتن یي اظ پطٍغُ اخطای ََل زض گطزز هی پیكٌْاز ًْایت زض

 ًویتِ ّلتگی خلؿات ًاض زؾتَض زض تَاًس هی ًیع ؾیؿتن ایي ػولٌطز هؿتوط تطضؾی. قَز اًدام ؾیؿتواتیي ََض تِ ّا ضیؿي

 .تگیطز هطاض ًیع تـییط ضاّثطی

 تْطُ اكعایف تِ هٌدط هُالؼِ هَضز قطًت زض ؾاذتاض هَكن تـییط چٌاًچِ ًِ ضؾس هی ًظط تِ يطٍضی ًٌتِ ایي تِ اقاضُ اًتْا زض

 . گیطز هطاض ًیع هكاتِ ّای ؾاظهاى ؾایط تطای هَكن الگَیی تَاًس هی گطزز، تَلیس ظطكیت ٍ ٍضی
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