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افعایف لسضت ضلاتت زض نٌؼت حول ٍ ًمل ضیلی اظ عطیك واّف ّعیٌِ ّای  

ترلیِ ٍ تاض گیطی 

 3، نسیمِ اؾىٌسضی ضاز2، اضزقیط زٍلتی1حویس ضضا احـسی
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چىیسُ 

ایي ًَع اظ ّعیٌِ ّا زض هَاضزی . ّعیٌِ ّای ترلیِ ٍ تاضگیطی یىی اظ الالم هْن ّعیٌِ زض نٌؼت حول ٍ ًمل اؾت

ّعیٌِ ّای تاضگیطی زض هثسا ٍ ّعیٌِ ّای ترلیِ زض همهس غیط . غیط لاتل اختٌاب ٍ زض هَاضزی لاتل اختٌاب ّؿتٌس

لاتل اختٌاب ّؿتٌس، زض ػیي حال تىطاض ػولیات ترلیِ ٍ تاضگیطی زض عَل هؿیط هثسا تا همهس تِ زلیل تغییط 

ٍؾیلِ حول یا اًتمال هحوَلِ تِ زپَّای ٍالغ زض عَل هؿیط هٌدط تِ افعایف لاتل تَخِ ایي ّعیٌِ ّا ذَاّس 

ّعیٌِ ّای ترلیِ ٍ تاضگیطی . قس وِ زض ایي هَاضز هی تَاى تا اتراش تساتیطی اظ تطٍظ ّعیٌِ ّای اضافی اختٌاب ًوَز

هتٌاؾة تا ًَع هحوَلِ ّا هتفاٍت ّؿتٌس ٍ هؼوَال تطای هحوَلِ ّای فلِ تیكتط اظ هحوَلِ ّای واًتیٌطی 

ّسف ایي همالِ تطضؾی ػَاهل هَثط   زض ایي ظهیٌِ، حسالل وطزى ّعیٌِ ّای ترلیِ ٍ تاضگیطی . هحاؾثِ هی گطزًس

حسالل وطزى ایي ّعیٌِ ّا تا اؾتفازُ اظ عطاحی . ٍ اضائِ تَنیِ ّایی تطای نٌؼت حول ٍ ًمل ضیلی وكَض اؾت

- تسیي هٌظَض وطیسٍض ضیلی قوال. یه قثىِ خطیاى ٍ حل آى تا ضٍـ ّای والؾیه حل قثىِ اًدام هی گیطز

تْطاى ایي ّعیٌِ ّا تطضؾی ٍ تَنیِ ّایی تطای - خٌَب وكَض هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ ٍ زض هؿیط تٌسض ػثاؼ

. واّف ایي ّعیٌِ ّا اضائِ ذَاّس قس

هحوَلِ ّای واًتیٌطی  ّعیٌِ ترلیِ ٍ تاضگیطی، حسالل وطزى ّعیٌِ،  قثىِ ضیلی،: ولوات ولیسی

 

همسهِ 

ایي ًَع ّعیٌِ ّا تِ زلیل تغییط ٍؾیلِ . یىی اظ اخعاء هْن ّعیٌِ ّای حول ٍ ًمل ،  ّعیٌِ ترلیِ ٍ تاضگیطی اؾت

. حول ٍ ًمل زض عَل هؿیط، تاضگیطی زض هثسا ٍ ترلیِ زض همهس تِ ٍخَز هی آیٌس
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ّوچٌیي افعایف . ایي ًَع ّعیٌِ غالثا هتاثط اظ تؼساز زفؼات ترلیِ ٍ تاضگیطی ٍ ووتط هتاثط اظ عَل ؾفط اؾت

زفؼات ترلیِ ٍ تاضگیطی غالثا هٌدط تِ آؾیة ّایی تِ هحوَلِ هی گطزز ٍ ّعیٌِ ّای هضاػفی ضا تِ ناحثاى 

. هحوَلِ یا قطوتْای حول ٍ ًمل وِ هؿَلیت حول هحوَلِ ضا تِ ػْسُ زاضًس، ٍاضز هی وٌس

زض حال حاضط حول ظهیٌی هحوَلِ ّای ٍاضزاتی ٍ نازضاتی تا اؾتفازُ اظ حول ٍ ًمل خازُ ای ٍ ضیلی نَضت هی 

لیوت گصاض ذسهات حول ٍ ًمل خازُ ای غالثا تط اؾاؼ ضلاتت تیي قطوتْای حول ٍ ًمل خازُ ای نَضت .  گیطز

 ضلاتت تیكتطی ]1[ قطوت ضیلی ذهَنی 29 تا تكىیل 1384هی گیطز ،  زض نٌؼت حول ٍ ًمل ضیلی ًیع اظ ؾال 

. زض تیي قطوت ّای فؼال زض ػطنِ حول ٍ ًمل تاض تِ ٍخَز آهسُ اؾت

زض ّویي ضاؾتا ٍ تِ هٌظَض حهَل تِ هَلؼیت ضلاتتی تْتط، قطوتْای حول ٍ ًمل ضیلی تالـ گؿتطزُ ای ضا تطای 

 ]3ٍ 2[ واّف ّعیٌِ ّا آغاظ ًوَزُ اًس ٍ یىی اظ الالم انلی هَضز تَخِ، ّعیٌِ ّای ترلیِ ٍ تاضگیطی اؾت  

 

ؾْن تاظاضحول ٍ ًمل ضیلی تاض  -1

 90 زضنس ٍ ؾْن حول ٍ ًمل خازُ ای حسٍز 10اهطٍظُ ؾْن حول ٍ ًمل ضیلی اظ تاظاض حول ٍ ًمل وكَض حسٍز 

ایي ػسم تٌاؾة تِ ػَاهل هرتلفی تؿتگی زاضز وِ هْن تطیي آى گؿتطزگی قثىِ خازُ ای ٍ .     ]4[زضنس اؾت 

. لیوت ًاظل ّعیٌِ اًطغی زض حول ٍ ًمل خازُ ای اؾت

ویلَ هتط ، ؾاظگاضی - تا تَخِ تِ ٍیػگی ّای حول ٍ ًمل ضیلی اظ خولِ ههطف تؿیاض ووتط اًطغی تِ اظاء ّط تي

تیكتط تا هحیظ ضیؿت ٍ ایوٌی تیكتط الظم اؾت تساتیطی اتراش گطزز تا ؾْن حول ٍ ًمل ضیلی اظ تاظاض حول ٍ ًمل 

: هكىالت ػوسُ ای وِ زض حال حاضط زض ایي ظهیٌِ ٍخَز زاضز ػثاضتٌس اظ . تِ هیعاى لاتل تَخْی افعایف یاتس 

 

لیوت غیط ٍالؼی ؾَذت - 1-1

زض حال حاضط زض وكَض ها لیوت ؾَذت هكوَل یاضاًِ ّای زٍلتی اؾت ٍ  اذتالف لاتل تَخِ هیعاى ههطف زض 

حول ٍ ًمل خازُ ای ٍ ضیلی اظ ًظط ّعیٌِ  ًاچیع تِ ًظط هیطؾس ٍ تِ ّویي زلیل اًگیعُ وافی تطای حول تاض تَؾظ 

. ضاُ آّي ٍ افعایف ؾْن تاظاض ٍخَز ًساضز

زض ػیي حال تایس ایي هؿلِ ضا هَضز تَخِ لطاضزاز وِ زض ذَاؾت ایطاى تطای ػضَیت زض ؾاظهاى تداضت خْاًی هَضز 

زض چٌیي . هَافمت لطاض گطفتِ اؾت ٍ زض آیٌسُ ًِ چٌساى زٍض ػضَیت ایطاى زض ایي ؾاظهاى لغؼی ذَاّس قس

زض ایي قطایظ اذتالف زض هیعاى . قطایغی یاضاًِ ّای زٍلتی تایس تِ تسضیح حصف ٍ لیوت ّا ٍالؼی اػوال گطزًس

. ههطف اًطغی لغؼا هَضز تَخِ لطاض ذَاّس گطفت
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هحسٍزیت قثىِ ضیلی - 2-1

تط اؾاؼ تطآٍضزّای هَخَز زض قطایظ وًٌَی پاؾد تِ ًیاظ هكتطیاى حول ٍ ًمل ضیلی هؿتلعم تطذَضزاضی اظ حس 

.  ویلَهتط اؾت8800 ویلَهتط قثىِ ضیلی اؾت ، زض حالی وِ هدوَع قثىِ ضیلی ایطاى زض حال حاضط 20000الل 

هحسٍزیت قثىِ هَخَز هٌدط تِ واّف ػطضِ ذسهات حول ٍ ًمل ضیلی ، عَالًی قسى ظهاى ؾیط ٍ هحسٍزیت 

. زؾتطؾی تِ ًماط هرتلف وكَض قسُ اؾت

 

 :تؼساز اًسن لغاضّای تطًاهِ ایی - 3-1

یىی اظ هكىالتی وِ زض حال حاضط زض ضاُ اؾتفازُ اظ قثىِ ضیلی وكَض ٍخَز زاضز تؼساز اًسن لغاضّای تطًاهِ ایی 

هحسٍزیت اضائِ ذسهات ضیلی  تطًاهِ ای ، هٌدط تِ ػسم ّواٌّگی تیي هس ّای هرتلف حول ٍ ًمل ٍ . اؾت

تؼساز اًسن لغاضّای تطًاهِ ای اظ یه ؾَ ٍ حدن ظیاز هحوَلِ . تَیػُ تیي ضاُ آّي ٍ حول ٍ ًمل زضیایی هیگطزز

. ّای ٍاضزُ تِ تٌازض وكَض اظ ؾَی زیگط ،  ناحثاى هحوَلِ ّا ضا تِ ؾوت اؾتفازُ اظ قثىِ خازُ ای ّسایت هیىٌس

. زض اغلة وكَضّای تَؾؼِ یافتِ تٌازض زض لالة یىی اظ اًَاع لطاضزازّای ظیط تا ضاُ آّي ّوىاضی هی ًوایٌس

 

1لغاضّای تطًاهِ ای اذتهانی -1-3-1
 

زض ایي ًَع لطاضزازّا وِ تیي قطوتْای حول ٍ ًمل زضیایی ٍ ضاُ آّي هٌؼمس هیگطزز ، لغاضّای تطًاهِ ای 

هتٌاؾة تا تطًاهِ ٍضٍز ٍ ذطٍج وكتی ّای قطوت وطیط اػعام هیگطزًس  تا هحوَلِ ّای نازضاتی یا ٍاضزاتی زض 

زض ایي ًَع لطاضزازّا ول ظطفیت لغاض تِ هحوَلِ ّای قطوت حول ٍ . وَتاُ تطیي ظهاى تا ضاُ آّي حول قًَس

. ًمل زضیایی اذتهال هی یاتس

 

 2ٍاگي ّای تطًاهِ ای اذتهانی - 2-3-1

زض هَالؼی وِ ظطفیت هحوَلِ ّای ٍاضزُ یا نازضُ ووتط اظ یه لغاض واهل تاقس ، تؼسازی اظ ٍاگٌْای لغاض 

. تطًاهِ ای عی لطاضزازی تِ قطوت حول ٍ ًمل زضیایی اذتهال زازُ هیكَز

 

 3لغاضّای تطًاهِ ای ػوَهی- 3-3-1

                                                 
1
 - Dedicated Liner Train  

2
 - Dedicated Liner Cars 

3
 - Common User Liner Train 
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لغاضّای تطًاهِ ای ػوَهی تط اؾاؼ تطآٍضزی اظ حدن هحوَلِ ّای ٍاضزُ ٍ نازضُ اظ تٌازض تٌظین هی قًَس ٍ 

. اؾتفازُ اظ ظطفیت ایي لغاضّا تطای توام ناحثاى هحوَلِ آظاز اؾت

 

 :زؾتطؾی هحسٍز تٌازض تِ ضاُ آّي - 4-1

. زؾتطؾی هحسٍز تٌازض هْن وكَض تِ ضاُ آّي یىی زیگط اظ ػَاهل هحسٍز وٌٌسُ ؾْن تاظ حول ٍ ًمل ضیلی اؾت

زض هَاضز هتؼسزی قطوتْای حول ٍ ًمل زضیایی اظ اػعام وكتی تِ تٌازضی وِ تِ قثىِ ضاُ آّي هتهل ًیؿتٌس 

زض هَاضزی ًیع هحوَلِ ّای ٍاضزُ پؽ اظ ٍضٍز تِ تٌازضی وِ تِ ضاُ آّي هتهل ًیؿتٌس تا . ذَززاضی هیٌوایٌس

اؾتفازُ اظ خازُ تِ ایؿتگاُ ّای ضاُ آّي هٌتمل هیكًَس ٍ پؽ اظ ترلیِ ٍ تاض گیطی هدسز  تا اؾتفازُ اظ حول ٍ 

. ًمل ضیلی حول هیكًَس

 

فطآیٌس ترلیِ ٍ تاضگیطی زض تٌازض - 2

 :ضٍـ ّای اًتمال تاض اظ زضیا تِ ذكىی

: اًتمال تاض اظ زضیا تِ ذكىی غالثا تِ یىی اظ زٍ ضٍـ ظیط اًدام هی قَز

زض ایي ضٍـ، تاض تَؾظ خطثمیل ّای تٌسضی هؿتمیوا اظ زاذل وكتی ترلیِ ٍ تِ زاذل : ضٍـ هؿتمین -1

ایي ضٍـ ون ّعیٌِ تطیي ضٍـ اظ ًظط ّعیٌِ ّای ترلیِ ٍ تاض گیطی . لغاض یا واهیَى تاضگیطی هی قَز

اؾت ، ظیط تا حصف ترلیِ ٍ تاض گیطی هدسز زض زپَ ّای ٍاؾغِ زض ّعیٌِ ّای ترلیِ ٍ تاض گیطی نطفِ خَیی 

 .هیكَز

زض ایي ضٍـ، تاض تَؾظ خطثمیل ّای تٌسضی  اظ زاذل وكتی ترلیِ ٍ تط ضٍی واهیَى : ضٍـ غیط هؿتمین -2

هٌتمل ٍ تا هحل زپَ  هَلت وِ زض هحسٍزُ یا ذاضج اظ هحسٍزُ تٌسض لطاض زاضز حول  ٍ زض  (فیسض)ّای تٌسضی 

زض نَضتی وِ زپَ تِ ضاُ آّي هتهل تاقس ازاهِ حول تطخیحا  تا ضاُ آّي اًدام . آًدا ترلیِ هی قًَس 

 .هیكَز ، زض غیط ایٌهَضت اظ حول ٍ ًمل خازُ ای اؾتفازُ هیكَز

 

عثمِ تٌسی هحوَلِ ّا - 3

. زض اًَاع ضٍقْای حول ٍ ًمل هحوَلِ ّا ضا هی تَاى تِ زٍ ًَع ولی عثمِ تٌسی ًوَز

 

 :هحوَلِ ّای واًتیٌطی -1-3
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هی تَاى یىی اظ هْوتطیي تغییطات تىٌَلَغیىی زض نٌؼت حول ٍ ًمل عی چْاض زِّ  اذیط ضا پیسایف واًتیٌط 

. ٍ گؿتطـ واضتطز آى زض خاتدایی واال زاًؿت

تِ زلیل ؾَْلت اؾتفازُ ، لاتلیت اًتمال تا ضٍقْای هرتلف حول ، ایوٌی ٍ ؾطػت ترلیِ ٍ تاض گیطی اؾتفازُ 

. اظ واًتیٌط اهطٍظُ تِ ؾطػت زض حال تَؾؼِ اؾت

هحوَلِ ّای خْاى اظ ًظط اضظـ تا اؾتفازُ اظ واًتیٌط خاتدا %  70تطآٍضزّا حاوی اظ آى اؾت وِ تمطیثا 

. هیكًَس

زض حول ٍ ًمل تیي الوللی اظ واًتیٌطّای تا اتؼاز هرتلف اؾتفازُ هی قَز وِ هتساٍل تطیي آًْا واًتیٌطّای 

اظ اًدائیىِ واًتیٌطّای تا اتؼاز زیگطی ًیع زض حول ٍ ًمل تیي الوللی اؾتفازُ هیكَز .  فَت اؾت40 ٍ 20

 فَت یا 20تطای اًساظُ گیطی حدن ػولیات وا ًتیٌطی ٍ تثسیل اتؼاز آًْا تِ یه ٍاحس اؾتاًساضز ، واًتیٌط 

 فَت تطاتط 20تٌاتط ایي  یه واًتیٌط .  تِ ػٌَاى ٍاحس قواضـ واًتیٌط زض ًظط گطفتِ هیكَزTEU 4انغالحا  

 فَت تطاتط تا ًین  تی ای یَ  هحاؾثِ 10 تی ای یَ  ٍ یه واًتیٌط 2 فَت تطاتط 40یه تی ای یَ  ، یه واًتٌط 

. هیكَز

.  تَزُ اؾت TEU تیف اظ زٍ هیلیَى 1387حدن ػولیات واًتیٌطی ایطاى زض ؾال 

 

 :هحوَلِ ّای غیط واًتیٌطی  -2-3

وِ تِ زلیل .... هحوَلِ ّای فلِ  هاًٌس هحهَالت وكاٍضظی ، هَاز هؼسًی، هایؼات، هحهَالت خٌگلی  ٍ 

. ٍیػگیْای ذال ٍ اتؼاز آًْا تا واًتیٌط حول ًوی قًَس 
 

زض ایي همالِ تِ زلیل اّویت تیكتط هحوَلِ ّای واًتیٌطی اظ ًظط اضظـ ایي هحوَلِ ّا زض هغالؼِ هَضزی 

. (ته واالیی)تطضؾی هیكًَس      

 

هسل تٌسی ٍ حل هؿالِ تطای حسالل وطزى ّعیٌِ ّا - 4

تِ هٌظَض  هسل ؾاظی هؿالِ ، پاضاهتطّا ، هتغیطّای تهوین، ٍ ّوچٌیي تاتغ ّسف ٍ هحسٍزیت ّای هؿالِ  زض 

: ایي هطحلِ تَضیح زازُ هیكًَس 

 

پاضاهتطّا - 4-1

                                                 
4
 - Twenty Foot Equivalent Unit  
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ّعیٌِ ّا - 4-1-1

زض قثىِ حول ٍ ًمل ضیلی وِ اظ واًتیٌط تطای . اٍلیي ٍ هْوتطیي پاضاهتط هَخَز زض ایي هؿالِ، ّعیٌِ ّا ّؿتٌس 

: خاتدایی واال اؾتفازُ  هی قَز، ّعیٌِ ّای هَثط قاهل هَاضز ظیط اؾت

ّعیٌِ حول ٍ ًمل  (الف

ّعیٌِ ّای ثاتت زپَ    (ب

ّعیٌِ ًگْساضی واًتیٌط    (ج

ّعیٌِ هَخَزی واًتیٌط    (ز

ّعیٌِ ترلیِ ٍ تاضگیطی    (ض

: زض ایي لؿوت تِ تؼطیف ّطیه اظ ّعیٌِ ّای تاال هی پطزاظین

 

: ّعیٌِ حول ٍ ًمل (الف

  زض عَل هؿیط هحاؾثِ (TEU) فَت 20ّعیٌِ حول ٍ ًمل  تط حؿة ًَع واًتیٌط ٍ تِ اظای هؼازل ّط واًتیٌط

 . هیكَز 

 

ّعیٌِ ّای ثاتت زپَ  (ب

تركی اظ ّعیٌِ ّای ّط زپَ هؿتمل اظ حدن تطافیه واًتیٌطی اؾت ٍ غالثا  تِ ػٌَاى ٍضٍزی ثاتت زپَ زضیافت 

. ایي ّعیٌِ، زض ایؿتگاُ ّایی وِ ترلیِ ٍ تاضگیطی زض آى نَضت    هی گیطز هحاؾثِ هیكَز. هی قَز 

ّعیٌِ ًگْساضی واًتیٌط    (ج

اگط واًتیٌطی زض یه ایؿتگاُ تَ .  ّعیٌِ ًگْساضی هتٌاؾة تا هست تَلف واًتیٌط زض زپَ        هحاؾثِ هیكَز

زض ّط ضٍظ هحاؾثِ هی   (یا هؼازل آى ) فَت 20لف زاقتِ تاقس ، ّعیٌِ ًگْساضی تِ اظای تَلف ّط واًتیٌط 

.  گطزز

  

ّعیٌِ هَخَزی واًتیٌط  (ز

زض حال حاضط هتساٍل واًتیٌطّای . ّط واًتیٌط زض ٍالغ تركی اظ ؾطهایِ یه قطوت حول ٍ ًمل تلمی هیگطزز

 فَت فلعی ّؿتٌس وِ 40 فَت ٍ 20وِ زض حول ٍ ًمل تیي الوللی هَضز اؾتفازُ لطاض هیگیطًس واًتیٌطّای 

تٌا تط ایي زض نَضتی وِ تؼساز .  زالض تطآٍضز هیگطزز 20000 ٍ 12000لیوت ّط یه اظ آًْا تِ تطتیة زض حسٍز 

تیكتطی اظ واًتیٌطّای قطوتْای حول ٍ ًمل زض زپَ هتَلف تاقس ، ناحة هحوَلِ تایس ّعیٌِ تیكتطی تِ 
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زض ّط ضٍظ  (یا هؼازل آى ) فَت 20ّعیٌِ هَخَزی تِ اظای تَلف ّط واًتیٌط . قطوت حول ٍ ًمل تپطزاظز

.  هحاؾثِ هیگطزز

 

ّعیٌِ ترلیِ ٍ تاضگیطی  (ض

ترلیِ ٍ .  ایي ّعیٌِ زض ایؿتگاُ ّایی هحاؾثِ هیكَز وِ زض آى ّا ػولیات ترلیِ ٍ تاض گیطی اتفاق هی افتس

زض ایؿتگاُ ّای تكىیالتی ٍ  (ضیل تِ خازُ یا تطػىؽ )تاض گیطی وا ًتیٌط اظ یه هس حول ٍ ًمل تِ هس زیگط 

زض نَضتیىِ چٌیي ػولیاتی الظم تاقس ّعیٌِ ّای هطتَعِ تِ اظای ّط هَضز . ایؿتگاُ ّای تاظ اهىاى پصیط اؾت

.  ترلیِ یا تاض گیطی لاتل هحاؾثِ اؾت

 

ظطفیت ّا - 4-1-2

. ّط لغاض ظطفیت هحسٍزی تطای حول   واًتیٌط ضٍی یه هؿیط زاضز

ٍضٍزی ٍ ذطٍخی  - 4-1-3

ٍضٍز ٍ ذطٍج واًتیٌط تِ ّط ایؿتگاُ زض  یه ؾیىل .  ّط یه اظ ایؿتگاُ ّا، زاضای ٍضٍزی ٍ ذطٍخی هكرهی اؾت

زض ػیي حال اگط واًتیٌطی .  ظهاًی      هی تَاًس تطاتط ًثاقس ٍ هَخَزی واًتیٌط ضا زض زپَ تحت تاثیط لطاض زّس

تِ ایي هؼٌی وِ تؼساز واًتیٌط ٍضٍزی تِ ایي ایؿتگاُ ّا تا تؼساز )تسٍى تَلف اظ یه ایؿتگاُ ػثَض وٌس 

.  تغییطی زض هَخَزی زپَ اتفاق ًوی افتس  (واًتیٌط ذطٍخی اظ آى تطاتط تاقس

 

هتغیطّای تهوین - 4-2

: هتغیطّای تهویوی وِ زض ایي هؿالِ تِ واض تطزُ هی قًَس ػثاضتٌس اظ

هتغیطّای تایٌطی ، تِ ایي هؼٌی وِ اگط زض یه ایؿتگاُ، ترلیِ ٍ تاضگیطی ٍخَز زاقت، ػولیات زپَ زض  (الف

آى اًدام هی گیطز ٍ ّعیٌِ ثاتت هطتَط تِ آى زپَ زضیافت هی قَز تٌاتطایي ایي هتغیط همساض یه هی گیطز ٍ 

. زض غیط ایي نَضت ایي ّعیٌِ هحاؾثِ ًكسُ ٍ هتغیط همساض نفط هی گیطز

ّوچٌیي هتغیطّای تایٌطی هطتَط تِ ایي وِ اگط زض یه ایؿتگاُ تَلف واًتیٌط نَضت گطفت ّعیٌِ ّای  (ب

هطتَط تِ ًگْساضی ٍ هَخَزی واًتیٌط زضیافت هی قَز ٍ ایي هتغیط تطاتط تا یه ذَاّس قس ٍ زض غیط ایي نَضت 

. هحاؾثِ ًكسُ ٍ هتغیط همساض نفط هی گیطز

 

تاتغ ّسف - 4-3

.   تیاى قس1-1-4زض ایي هؿالِ ،  ّسف حسالل وطزى توام  ّعیٌِ ّایی اؾت وِ زض لؿوت  
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هسل هؿالِ - 4-4

. ، تطای هسل  وطزى هؿالِ اؾتفازُ قسُ اؾت ]5 [زض ایي همالِ، اظ هسل ووتطیي  ّعیٌِ  زض قثىِ ّای خطیاى  

. ّطیه اظ تؼاضیفی وِ تیاى قس  تا یه ًواز یا هتغیط ضیاضی ًكاى زازُ هیكَز

اظ ایي پؽ زض ایي همالِ، ایؿتگاُ ّای ضاُ آّي ضا گطُ ّای قثىِ ٍ ضیل ّای اضتثاعی تیي ایؿتگاُ : لطاضزاز

. ّا ضا وواى ّای قثىِ  هی ًاهین

 

 A ٍ هدوَػِ ذغَط ضیلی تیي ایؿتگاُ ّا ضا تا Nهدوَػِ ایؿتگاُ ّای ضاُ آّي یا گطُ ّای قثىِ ضا تا 

Njiًوایف زازُ ٍ تطای ّط  , وواى تیي iٍ j ضا تا  ),( jiًكاى   هی زّین  .

 

●c   :                         ّعیٌِ حول ٍ ًمل ضٍی یه هؿیط

●if   : ّعیٌِ ثاتت زض زپَیi                                    

●ig   : فَت زض ّط ضٍظ زض ایؿتگاُ 20ّعیٌِ ًگْساضی، تِ اظای تَلف یه ٍاحس واًتیٌط i 

●ia    :                ّعیٌِ هَخَزی،  تِ اظای تَلف یه ٍاحس

 فَت زض ّط ضٍظ زض 20واًتیٌط 

 iایؿتگاُ 

●iz    : فَت  زض ایؿتگاُ 20ّعیٌِ ترلیِ ٍ تاضگیطی،  تِ اظای  ترلیِ  ٍ تاضگیطی  یه  ٍاحس واًتیٌط i                    

zzّوچٌیي ایي ّعیٌِ اظ یه هس حول ٍ ًمل تِ هس زیگط، تا ًواز    ًكاى زازُ هی قَز وِ زض هَضز ایي ًواز 

. ٍ  ایي ًَع ّعیٌِ زض لؿوت ّای تؼس هفهل تَضیح زازُ ذَاّس قس

●id    : ُتؼساز واًتیٌطّایی وِ زض ایؿتگاiترلیِ ٍ تاضگیطی هی قًَس                                                                     .

●iq    :ُتؼساز واًتیٌطّایی وِ زض گطiتَلف زاضًس                             .

●ip    :                                      تؼساز ضٍظّایی وِ یه

.  تَلف هی وٌسiواًتیٌط زض گطُ

 "ّعیٌِ ثاتت  ٍ  ترلیِ ٍ  تاضگیطی زض زپَ" هتغیط تایٌطی هطتَط تِ ٍخَز ●

 






wo

yi
.0

1
 

 "ّعیٌِ هَخَزی  ٍ ًگْساضی واًتیٌط" هتغیط تایٌطی هطتَط تِ ٍخَز ●
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: تاتغ ّسف

: تا تَخِ تِ تؼاضیف تاال، تاتغ ّسف هؿالِ وِ ّعیٌِ ّا ضا حسالل     هی وٌس، تِ نَضت ظیط اؾت

 

   
i i i i iaipiqieigipiqieifiy

i
diziymin 

 

 

:  هسل تٌسی هؿالِ زض حالت ولی

 

  
i i

iiiiiiiii agpqefdzy )()(min 

}1,0{,. ii eyts
 

ّعیٌِ ترلیِ ٍ تاض گیطی ٍ ضٍـ تثسیل آى تِ ّعیٌِ حول ٍ ًمل  

هدوَػِ اًَاع وواى ّا تِ نَضت هدوَػِ ظیط ًوایف زازُ هی قًَس وِ زض  (الف

 .      اؾتpآى، اػضای هدوَػِ اظ ّن هتوایع ّؿتٌس ٍ تؼساز اًَاع  وواى ّا 

},,2,1{ pP  

   zآى،   زض  وِ(   ΄z  تzِهمساض ّعیٌِ ترلیِ ٍ تاضگیطی تِ اظای تغییط ًَع وواى اظ  (ب

 ٍz΄ تِ   هتؼلك Pتا  ًواز ) ّؿتٌس  zz ًكاى  زازُ  هی قَز   .

 

 (j خایگعیٌی گطُ )ضٍـ حل 

زض حالت ولی، یه لؿوت اظ قثىِ ضا تِ نَضت ظیط زض . ایي لؿوت، اظ ضٍـ خایگعیٌی گطُ اؾتفازُ هی قَز زض

. ( ضا تثیٌیس1قىل )ًظطهی گیطین 
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. ًَع وواى ٍضٍزی ٍ زٍ ًَع وواى ذطٍخی اؾت   زاضای زٍ j هكرم اؾت، گطُ 1وِ ّواى عَض وِ زض قىل 

-nتطاتط اؾت تا    j، تؼساز وواًْای ٍضٍزی ًَع زٍ تِ گطُ q  تطاتط اؾت تا jتؼساز وواًْای ٍضٍزی ًَع یه تِ گطُ 

q تؼساز وواًْای ذطٍخی ًَع ؾِ اظ ،j تطاتط اؾت تا m-h تؼساز وواًْای ذطٍخی ًَع زٍ اظ ٍ j تطاتط اؾت تا h .

),(یؼٌی تِ عَض هثال، ًَع ٍؾیلِ ًملیِ ضٍی وواى  1 ji تا ًَع ٍؾایل  ًملیِ ذطٍخی اظ ،jتٌاتطایي .   هتفاٍت اؾت

زض ایي ضٍـ، تطای حل هؿالِ تِ . ، ّعیٌِ ترلیِ ٍ تاضگیطی تِ ٍخَز هی آیسjزض ایي تغییط ٍؾیلِ ًملیِ، زض ًمغِ 

.   زض قثىِ  یه ظیط قثىِ لطاض  هی گیطزjخای گطُ 

 

 : jخایگعیٌی گطُ 

یه   jگطُ ّای  ایي ظیط قثىِ زاضای زٍ لؿوت هی تاقٌس، زض لؿوت اٍل تطای ّط ًَع وواى ٍضٍزی تِ  گطُ 

.   یه گطُ هتوایع اضافِ هی وٌینjگطُ هتوایع اضافِ هی وٌین ٍ زض لؿوت زٍم تطای ّط ًَع وواى ذطٍخی اظ 

  ضا  تِ گطُ ًظیط آى ًَع زض لؿوت اٍل ٍنل وطزُ ٍ وواى ّای ّن jؾپؽ وواى  ّای ّن ًَع ٍاضز قسُ تِ  

. ( ضا تثیٌیس 2قىل ).   ضا اظ گطُ ًظیط آى ًَع زض  لؿوت زٍم ذاضج هی وٌینjًَع ذطٍخی اظ 

،  تِ ووه وواى ّای فَق ّعیٌِ jتاقٌس، خْت گصضاًسى واال اظ گطُ   v ٍ w اگطًَع وواى ّا تِ تطتیة اظ ًَ ع  

ترلیِ ٍ تاضگیطی 
vwتِ ّعیٌِ حول ٍ ًمل 

wv jjc  تطای وواى ),( wv jj ّعیٌِ  تمیِ وواى .  تثسیل هی قَز ٍ

. ّایی وِ لؿوت اٍل ضا تِ لؿوت زٍم ٍنل هی وٌٌس، نفط زض ًظط گطفتِ هی قَز
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تِ ایي نَضت قثىِ، تثسیل . ظطفیت توام وواى ّای اضافِ قسُ زض ظیط قثىِ، تیٌْایت زض ًظط گطفتِ هی قَز

هی قَز وِ هی تَاى آى ضا تا اؾتفازُ اظ  (تسٍى زض ًظط گطفتي ّعیٌِ ترلیِ ٍ تاضگیطی)تِ یه  قثىِ هؼوَلی 

. یىی اظ ضٍقْای  حل والؾیه قثىِ حل وطز

. ّوچٌیي ػطضِ ٍ تماضا تطای توام گطُ ّای اضافِ قسُ زض قثىِ تَؾؼِ یافتِ نفط زض ًظط گطفتِ هی قَز

ّوچٌیي ّعیٌِ ّای هَخَزی واًتیٌط، حول ٍ ًمل ثاتت ٍ زپَ تطای گطُ ّای اضافِ قسُ نفط زض ًظط گطفتِ هی 

. قَز

 

هغالؼِ هَضزی 

خٌَب وكَض هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ ٍ زض - زض ایي همالِ، ّواى گًَِ وِ زض اتتسا تیاى قس، وطیسٍض ضیلی قوال

. تْطاى ایي ّعیٌِ ّا تطضؾی هی قًَس- هؿیط تٌسض ػثاؼ

زض حال حاضط تیكتط حدن خاتدایی واًتیٌطّا زض هؿیط تٌسض ػثاؼ تِ تْطاى هطتَط تِ هحوَلِ ّای ٍاضزاتی اؾت 

.  وِ همهس ػوسُ ایي هحوَلِ ّا زض حال حاضط تْطاى اؾت

آى تَؾظ ضاُ آّي  %  10اظ هحوَلِ ّای ٍاضزاتی تِ ایطاى تَؾظ خازُ ٍ زض حسٍز  %  90زض حال حاضط زض حسٍز 

هتاؾفاًِ ایي ػسم تَاظى تِ زلیل ٍخَز ػولیات ترلیِ ٍ تاض گیطی ظائس ، تَلف ّای عَالًی واًتیٌط . حول هیكًَس

زض نَضتیىِ ایي هكىالت زض قثىِ ضیلی .  زض زپَ ّا ٍ ؾطػت تداضی پائیي حطوت ٍاگٌْا اظ هثسا تا همهس اؾت

  تی ای یَ   لاتل افعایف 000/500ایطاى تطعطف گطزز اًتظاض هیطٍز ؾْن ضاُ آّي اظ حول ٍ ًمل واًتیٌطی تِ 

زض ایي همالِ .   تی ای یَ پیف تیٌی هیگطزز000/250یاتس وِ اظ ایي هیعاى ؾْن هؿیط ضیلی تٌسض ػثاؼ تْطاى 

. ایي ػسز زض هحاؾثات زض ًظط گطفتِ هیكَز

تْطاى قاهل ایؿتگاُ ّای تٌسض ػثاؼ ، خاى قىي ، تعضج ، گل گْط، ؾیطخاى ، ذاتَى آتاز، - هؿیط تٌسض ػثاؼ

زض ایي هؿیط ، ایؿتگاُ ّای ذاتَى آتاز ٍ تاز .  تافك ، یعز ، هیثس ، اضزواى ،    تاز ضٍز ، واقاى ، لن ٍ تْطاى  اؾت

زض ایي هَضز فطو تط ایي اؾت وِ تٌْا . ضٍ  ایؿتگاُ ّای تاظ ٍ ؾایط ایؿتگاُ ّا ایؿتگاُ ّای تكىیالتی ّؿتٌس 

.   زض ایؿتگاُ ّای تكىیالتی ػولیات زپَ، ترلیِ ٍ تاضگیطی ٍ تَلف واًتیٌط نَضت هی گیطز

. ایي قثىِ، یه حالت ذال ٍ ؾازُ اظ هؿالِ ای اؾت وِ زض ایي همالِ تِ آى پطزاذتِ قس

 

. ّعیٌِ ّای زض ًظط گطفتِ قسُ تطای ایي هؿیط  تط حؿة ضیال تِ قطح ظیط اضائِ قسُ اؾت

 

 :ّعیٌِ حول ٍ ًمل( 1
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 ). ویلَهتط  زض عَل هؿیط هحاؾثِ هیكَز- ّعیٌِ حول ٍ ًمل زض حال حاضط زض ضاُ آّي ایطاى تط حؿة ًطخ  هحَض

  ( هحَضُ ّؿتٌس6 ٍ 4 ، 2ٍاگي ّای هَخَز ػوستا 

 ضیال 400 ضیال ٍ ّویي ًطخ تطای هؿیط ذالی 1500ویلَهتط هؿیط تاض زاض  - تِ ػٌَاى هثال زض نَضتی وِ ًطخ هحَض

 1000 فَت ضا زاضز زض یه هؿیط 20 واًتیٌط 3 هحَضُ وِ ظطفیت حول 6تؼییي قسُ تاقس ، حول یه ٍاگي 

:  ویلَهتطی  تطاتط ذَاّس تَز تا 

 

  9000000 = 1000*6*1500 ًطخ               ضیال          × تؼساز هحَض ×هؿافت= ّعیٌِ حول 

 

:   ویلَهتطی  تطاتط ذَاّس تا 1000 فَت پط زض ایي هؿیط 20تِ ػثاضت زیگط ّعیٌِ حول ّط واًتیٌط 

 

                                                                         ضیال             3000000 = 3 / 9000000
 

تطای .  فَت ضا هكرم هیىٌس 20وِ خوغ ایي هثلغ تا ؾایط ّعیٌِ ّای اقاضُ قسُ ّعیٌِ ول حول ّط واًتیٌط 

هحاؾثِ ّعیٌِ حول واًتیٌطّای ذالی زض هؿیط تطگكت تِ عطیك هكاتِ ػول هیكَز تا ایي تفاٍت وِ تایس اظ 

تٌاتط ایي  ّعیٌِ ّویي هؿیط تطای یه واًتیٌط ذالی . اؾتفازُ وطز ( ضیال400 )ًطخ ّای حول واًتیٌطّای ذالی 

.   ضیال ذَاّس تَز800000هثلغ 

اظ هؿیط ّای تطگكت ،  واًتیٌط %  50ًىتِ هْوی وِ زض حول ٍ ًمل واًتیٌطی ٍخَز زاضز ایي اؾت وِ تمطیثا  زض 

ّا ذالی تِ هثسا حطوت تط هیگطزًس ٍ ایي ّعیٌِ ّا ػوال ترف لاتل تَخْی اظ ّعیٌِ ّای قطوتْای حول ٍ ًمل ضا 

.. تكىیل هیسّس

زض ایي همالِ چَى ّسف حسالل ؾاظی ّعیٌِ ّای پطزاذتی تَؾظ ناحة هحوَلِ اؾت ، ّعیٌِ ّای حول فمظ زض 

هؿیط ّای پط زض هحاؾثات زض ًظط گطفتِ هیكَز ٍ ناحثاى واال هؿَلیتی زض تطاتط حول واًتیٌط ّای ذالی تا همهس 

.  ًساضًس

:          تْطاى تطاتط اؾت تا– فَت زض هؿیط تٌسض ػثاؼ 20تٌاتط ایي ّعیٌِ حول تِ اظای حول ّط ٍاحس واًتیٌط 

 3000000cضیال      

 

:  ّعیٌِ ثاتت زپَ(2

 فَت  20تط اؾاؼ تطآٍضزّا ایي ّعیٌِ زض ایي هَضز ذال، تِ عَض هتَؾظ زض ّط ایؿتگاُ تطای ّط واًتیٌط 

. ضیال زض ًظط گطفتِ هی قَز100000
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:  ّعیٌِ هَخَزی واًتیٌط(3

 فَت زض ّط ایؿتگاُ، 20تا تَخِ تِ هتَؾظ اضظـ ّط واًتیٌط ، ایي ّعیٌِ تِ اظاء  ّط ضٍظ تَلف  تطای یه واًتیٌط 

.  ضیال زض ًظط گطفتِ هی قَز4000

:  ّعیٌِ ًگْساضی واًتیٌط(4

 فَت زض ّط ایؿتگاُ، 20تا تَخِ تِ هتَؾظ اضظـ ّط واًتیٌط ، ایي ّعیٌِ تِ اظاء  ّط ضٍظ تَلف  تطای یه واًتیٌط 

.  ضیال زض ًظط گطفتِ هی قَز5000

:  ّعیٌِ ترلیِ ٍ تاضگیطی(5

  فَت، 20ایي ّعیٌِ زض ایي هَضز ذال، تِ عَض هتَؾظ زض ّط ایؿتگاُ،  تِ اظای  ترلیِ ٍ تاضگیطی ّط واًتیٌط 

.  ضیال  زض  ًظط گطفتِ   هی قَز2 00000

 60تْطاى حسٍزا ّعاض ویلَهتط اؾت ٍ تِ عَض هؼوَل اًتظاض هی ضٍز لغاضی تا هتَؾظ ؾطػت - هؿیط تٌسضػثاؼ

اها ایي .  ؾاػت تپیوایس20ویلَهتط زض ؾاػت ٍ تا احتؿاب   تَلف ّای ضطٍضی ایي هؿیط ضا زض هست تمطیثا 

تٌاتطایي تغَض هتَؾظ زض ایي هؿیط .  ؾاػت پیوَزُ      هی قَز120 ضٍظ یا تمطیثا 5هؿیط زض حال حاضط زض حسٍز 

تِ ػثاضت زیگط تَلف زض .  ؾاػت تاذیط هَاخِ ّؿتین وِ ایي تاذیط  زض هحاؾثات زض ًظط گطفتِ هی قَز100تا 

 ؾاػت زض 12/100 = 8.3 ؾاػت هی تاقس ٍ تِ عَض هتَؾظ تَلف زض ّط ایؿتگاُ 100ول ایؿتگاُ ّا تمطیثا 

، تؼساز ایؿتگاُ ّای تكىیالتی هی تاقس وِ زض ایي هؿیط ذال زض ًظط گطفتِ قسُ 12ػسز ). ًظط گطفتِ هی قَز

.  ؾاػت  هتَلف هی قَز8تٌاتطایي تِ عَض هتَؾظ ّط واًتیٌط زض ّط ایؿتگاُ  تیف اظ  (.اؾت

 لغاض اظ هثساء تٌسض ػثاؼ تِ ؾوت تْطاى حطوت هیىٌس ٍ تغَض هتَؾظ  یه قكن  ظطفیت 6زض حال حاضط ضٍظاًِ 

 40لغاضّای ایي هؿیط تِ حول واًتیٌط اذتهال هی یاتس تٌاتط ایي زض نَضتیىِ هتَؾظ تؼساز ٍاگٌْای ّط لغاض 

 ؾاػت تَلف 8 واًتیٌط تا 120 فَت تاقس  زض ّط ایؿتگاُ تغَض هتَؾظ 20 واًتیٌط 3ٍاگي ٍ ظطفیت ّط ٍاگي 

.  ذَاّین زاقت

هتاؾفاًِ اعالػات زلیمی اظ آهاض ترلیِ ٍ تاض گیطی زض ایؿتگاُ ّای عَل هؿیط هٌتكط ًویكَز  آها ترویي ّا 

 واًتیٌط ترلیِ یا تاضگیطی 2حاوی اظ آى اؾت وِ تغَض هتَؾظ ّط زض ایؿتگاُ ّای تكىیالتی زض هؿیط هَضز اقاضُ  

. هی قًَس

 

: هسل هؿالِ تطای ایي هثال ذال

     : تْطاى تِ نَضت ظیط اضائِ هیگطزز - تط اؾاؼ فطضیات اقاضُ قسُ ، هسل هؿالِ تطای هؿیط تٌسضػثاؼ
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: ًتایح ػسزی تِ زؾت آهسُ تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض لیٌگَ

 تْطاى  تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض لیٌگَ ٍ تا ؾِ ؾٌاضیَ هرتلف تطضؾی ٍ تحلیل –هسل فَق تطای هؿیط تٌسضػثاؼ 

: قسُ اؾت

 

:  ؾٌاضیَ  اٍل

 تْطاى  ٍخَز زاضًس فؼال زض ًظط گطفتِ –زض ایي ؾٌاضیَ ،  توام ایؿتگاُ ّای تكىیالتی وِ زض هؿیط تٌسض ػثاؼ 

. قسُ ٍ  لصا توام ّعیٌِ ّا  زض ایي ایؿتگاُ ّا هحاؾثِ هی گطزًس

 

: ؾٌاضیَ زٍم

زض ایي ؾٌاضیَ فطو . زض ؾٌاضیَ زٍم تاثیط تؿتي تؼسازی اظ ایؿتگاُ ّای تكىیالتی زض عَل هؿیط تطضؾی هیگطزز

 تْطاى فمظ زض ًیوی اظ ایؿتگاُ ّای هَخَز تَلف زاقتِ تاقٌس  ٍ ًین –قسُ اؾت لغاضّای هؿیط تٌسض ػثاؼ 

.  زیگطی اظ ایؿتگاُ ّای هَخَز ایؿتگاُ تؿتِ تلمی قسُ ٍ   لغاضّا تسٍى تَلف اظ ایي ایؿتگاُ ّا ػثَض هی وٌس

 

: ؾٌاضیَ ؾَم 

 زض ؾٌاضیَ ؾَم توام ایؿتگاُ ّای هؿیط هَضز تطضؾی ایؿتگاُ تؿتِ فطو قسُ  ٍیا تِ ػثاضت زیگط لغاض تِ 

نَضت ذغی هیثاقس وِ فمظ زض هثسا ٍ همهس تَلف زاضز ٍ ّعیٌِ ّای تَلف ٍ ترلیِ ٍ تاضگیطی فمظ زض هثساء ٍ 

.  همهس هحاؾثِ هیكَز

 

 

: ًتایح حانل اظ حل هسل 
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همساض تاتغ ّسف حانل اظ حل هسل تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض لیٌگَ تطای ّط ؾِ ؾٌاضیَ هحاؾثِ قسُ اؾت ٍ همازیط 

.  ضیال5160000،1720000، 10320000هطتَعِ تِ تطتیة تطای ؾٌاضیَ اٍل ، زٍم ٍ ؾَم ػثاضتٌس اظ 

ًتایح حانلِ تِ ٍضَح حاوی اظ آى اؾت وِ زض نَضت واّف تَلف ّا زض عَل هؿیط ّعیٌِ حول ّط ٍاحس واًتیٌط 

تِ هیعاى لاتل تَخْی واّف هی یاتس ٍ ووتطیي ّعیٌِ هطتَط تِ حالتی اؾت وِ لغاضّای واًتیٌطی ذغی زض عَل 

 فَت زض هؿیط هَضز تطضؾی تمطیثا یه 20زض چٌیي حالتی هتَؾظ ّعیٌِ حول ّط ٍاحس واًتیٌط . هؿیط فؼال گطزز

.   قكن ٍضؼیت هَخَز ذَاّس تَز

 

: تطضؾی ّای تىویلی

تسیي . زض ازاهِ تطضؾی  هیعاى تاثیط ّط یه اظ ػٌانط ّعیٌِ اظ ول  ّعیٌِ ّا  هَضز تطضؾی زلیمتط لطاض گطفتِ اؾت

واّف یافتِ ٍ همساض تاتغ ّسف زض ؾٌاضیَ اٍل هدسزا % 1هٌظَض زض ّط ًَتت ّط یه اظ ّعیٌِ ّای تِ هیعاى 

ؾپؽ همساض واّف زض تاتغ ّسف هحاؾثِ ٍ ًتایح تا یىسیگط همایؿِ قسُ ٍ تطتیة . هحاؾثِ قسُ اؾت

.  تاثیطّعیٌِ ّا هكرم هی گطزز

 

: ّعیٌِ ترلیِ ٍ تاضگیطی 

زض نَضتیىِ ّعیٌِ ّای ترلیِ ٍ تاضگیطی  یه زضنس واّف یاتس همساض تاتغ ّسف ًؿثت تِ ؾٌاضیَ اٍل تِ هیعاى 

.  واّف ذَاّس یافت ( زضنس 0.46تطاتط تا  ) ضیال 48000

: ّعیٌِ ثاتت زپَ 

 12000 زض نَضتیىِ  ّعیٌِ ثاتت زپَ  یه زضنس واّف یاتس همساض تاتغ ّسف ًؿثت تِ ؾٌاضیَ اٍل تِ هیعاى 

واّف ذَاّس یافت   ( زضنس 0.11تطاتط تا  )ضیال 

: ّعیٌِ ًگْساضی واًتیٌط

زض نَضتیىِ  ّعیٌِ ًگْساضی واًتیٌط یه زضنس واّف یاتس همساض تاتغ ّسف ًؿثت تِ ؾٌاضیَ اٍل تِ هیعاى 

واّف ذَاّس یافت   ( زضنس 0.23تطاتط تا   ) ضیال   24000

: ّعیٌِ هَخَزی واًتیٌط

زض نَضتیىِ  ّعیٌِ هَخَزی واًتیٌط  یه زضنس واّف یاتس همساض تاتغ ّسف ًؿثت تِ ؾٌاضیَ اٍل تِ هیعاى 

واّف ذَاّس یافت   (  زضنس 0.18تطاتط تا  ) ضیال  19200
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هَاضز فَق تِ ذَتی ًكاى هی زّس وِ واّف یه زضنسی ّعیٌِ ترلیِ ٍ تاضگیطی تیكتطیي واّف زض هدوَع 

ّعیٌِ ّا ضا تِ ّوطاُ زاضز ٍ تٌاتطایي واّف ػولیات ترلیِ ٍ تاضگیطی زض ایي هؿیط، تاثیط تؿعایی زض واّف 

.  هدوَع ّعیٌِ ّای حول ّط واًتیٌط ذَاّس زاقت

ثاتت زپَ، تیكتطیي واّف زض  ٍ  هَخَزی ،پؽ اظ ّعیٌِ ترلیِ ٍ تاضگیطی، تِ تطتیة  ّعیٌِ ّای  ًگْساضی 

.  هدوَع ّعیٌِ ّای حول ٍ ًمل ضا هَخة هیگطزًس

 

ِ گیطی ٍ خوغ تٌسی  ًتید

 تْطاى – فَت  زض هؿیط تٌسض ػثاؼ 20زض ایي همالِ ّعیٌِ ّای هَثط تط حول ٍ ًمل یه ٍاحس هؼازل واًتیٌط 

هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ ٍ پؽ اظ قٌاؾایی اخعاء ایي ّعیٌِ  ٍ اضائِ یه هسل ضیاضی تالـ قسُ اؾت زض لالة 

:  اّن ًتایح حانلِ اظ ایي هغالؼِ تِ قطح ظیط اؾت . ؾٌاضیَ ّای هرتلفی ضفتاض ایي ّعیٌِ ّا تطضؾی گطزز

. ضاتغِ هؿتمیوی تیي تؼساز تَلف ّا ٍ ّعیٌِ ول حول ٍ ًمل واًتیٌطی زض هؿیط هٌترة ٍخَز زاضز .1

تسیي هؼٌی وِ تا واّف تؼساز تَلف ّا زض ایؿتگاُ ّای عَل هؿیط ، ول ّعیٌِ ّای حول ٍ ًمل ٍ 

 . ّعیٌِ حول ّط ٍاحس واًتیٌط واّف هی یاتس

ووتطیي ّعیٌِ حول ٍ ًمل هطتَط تِ لغاضّای تطًاهِ ای تیي تٌسض ػثاؼ ٍ تْطاى اؾت ٍ تٌا تطایي زض  .2

نَضت خایگعیي ایي ضٍـ حول تا ضٍـ هَخَز ، ّعیٌِ حول ّط ٍاحس واًتیٌط تِ نَضت لاتل هالحظِ ای 

 . واّف ذَاّس یافت

اظ تیي ّعیٌِ ّای هَثط تط حول یه ٍاحس واًتیٌط تیكتطیي تاثیط هطتَط تِ ّعیٌِ ّای ترلیِ ٍ تاض گیطی ٍ  .3

 تط ّویي اؾاؼ هی تَاى تا . اؾتثاتت زپَ  ٍ  ّعیٌِ هَخَزی واًتیٌط،یٌِ ّای  ًگْساضی پؽ اظ آى ّع

زلت تیكتطی ّعیٌِ ّای حول ٍ ًمل واًتیٌطی ضا هسیطیت وطز ٍ تط واّف ّعیٌِ ّایی وِ تاثیط تیكتطی 

 .زض ول ّعیٌِ ّا زاضًس زلت تیكتطی ًوَز

زض نَضت اتراش تساتیط هٌاؾثی تطای واّف ّعیٌِ ّای حول ٍ ًمل ّط ٍاحس واًتیٌط  تَؾظ ضاُ آّي هی  .4

تَاى اًتظاض زاقت ؾْن تاظاض ایي نٌؼت زض همایؿِ تا حول ٍ ًمل   خازُ ای  تِ هیعاى لاتل تَخْی 

    .  ٍ تؼازلی زض تاظاض حول ٍ ًمل واًتیٌطی تیي ضیل ٍ خازُ ایداز گطززتْثَز یاتس

 

 : هطاخغ

ًگاّی تِ ضٍاتظ " غالهطضا،   ضضا، قاخطی ؾیس ضؾَل، هَهٌی  احوس، حؿیٌی یوماًی  ّازی، ضیَاؾی  قستی]1[

. ، ًكط عاّط1386، "ا ٍ قطوتْای حول ٍ ًمل ضیلی.ا.تیي ضاُ آّي ج
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