ايرادات قابل توجه در طرح و اجراي ساختمانهاي متعارف
يىي اص فَاهل فوذُ پيـشفت ٍ تَػقِ پبيذاس دس وـَسّبي كٌقتي ،استجبط وبهل ٍ دٍربًجِ ثيي كٌبيـ ٍ هشاوض فلوي
هيثبؿذ وِ ثِ ثب ثْشُ گيشي اص ايي استجبط ،پيـشفت كٌقتي ثش اػبع پتبًؼيل ّبي هَرَد دس داًـگبّْب ثب ػشفت ٍ
ػَْلت هٌبػجي حبكل گـتِ ٍ اص عشف ديگش فقبليتْبي پظٍّـي ٍ تحميمبت فلوي ،ثخلَف دس حَصُّبي هٌْذػي ٍ
وبسثشدي هفيذ فبيذُ لشاس گشفتِ ٍ ثِ سٍص هيگشدًذ .فلن هٌْذػي ػبختوبى ًيض اص ايي لبفذُ هؼتخٌي ًيؼت ٍ دس وـَسّبي
رْبى ػَم ٍ يب دس حبل تَػقِ ،ثِ ّوبى اًذاصُ وِ استجبط ثيي فلن ٍ كٌقت ،ربسي ٍ وبفي ثبؿذ ،فقبليتْبي داًـگبّي
داساي اسصؽ فولي ٍ التلبدي ؿذُ ٍ تجذيل ثِ يىي اص هجٌبّبي تَػقِ پبيذاس وـَس خَاّذ گشديذ.
فولگشايي ٍ دسن هَحش اص ًيبصّبي ٍالقي ٍ ربسي كٌقت ػبختوبى  ،تَػظ ًْبدّبي داًـگبّي ثب حضَس اػبتيذ ٍ
پظٍّـگشاى ٍ داًـزَيبى دس ؿشوتْبي هـبٍس ٍ ػبصًذُ ٍ استجبط دائن ٍ حشفِ اي هيؼش هيگشدد .دس ايي همبلِ ثلَست رضئي
ثِ روش چٌذ هخبل اص رضئيبت سايذ تذسيغ ؿذُ دس داًـگبّْب پشداختِ هيـَد ٍضوي هقشفي ايشادات ٍ ًَالق آى وِ
هيتَاًذ هجٌبي فذم اعويٌبى اص سفتبس ػبصُ دس صلضلِ لشاس گيشدً ،ؼجت ثِ اسائِ ساُ حل ػبدُ ٍ فولي ثشاي سفـ ايشادات الذام
ؿذُ ٍ ثشاحتي ثب تزؼن ًحَُ ػبخت ٍ ػبص دس وـَس ًؼجت ثِ اكالح ٍ تىويل آى دس دسٍع داًـگبّي ٍ سٍيِ سايذ دس
هـبٍساى ٍ عشاحبى اّتوبم ًوَد.
همبٍهت ػبختوبًْب دس ثشاثش صلضلِ دس وـَس لشصُ خيض ايشاى ّوَاسُ هَسد ثحج دس هحبفل فلوي ،فٌي ٍ ارشايي ثَدُ اػت.
يىي اص ضقفْبي سايذ ٍ هضهي ػبصُ ّبي هَرَد يب دس دػت احذاث  ،فذم ٍرَد رضئيبت ارشايي وبهل ٍ وبفي هيجبؿذ وِ
دس عشح ٍ تشػين آًْب ،وليِ هؼبئل ارشائي ًيض ديذُ ؿذُ ثبؿذ ٍ اگش دس ًمغِ اي اص ػبصُ رضئيبتي خبف ٍرَد داؿتِ ثبؿذ،
تاللي آى ثب ػبيش الوبًْبي هَرَد ػبصُاي ،هقوبسي ٍ يب تبػيؼبتي هذ ًؾش عشاح لشاس گشفتِ ٍ ًيض عشاح آًمذس تزشثِ ارشايي
داؿتِ ثبؿذ تب ضوي سػيذى ثِ همبٍهت ٍ اعويٌبى وبفي دس هحبػجبت ٍ ًمـِ تشػين ؿذُ ،ديتيل اسائِ ؿذُ اص حذاوخش
ػَْلت ،دلت ٍ ػشفت هوىي $تب هشص فذم وبّؾ اعويٌبىً #يض ثشخَسداس ثبؿذ.
ثذيْي اػت دس ًؾش ًگشفتي ػبيش افضبيي وِ دس هحل ارشاي رضييبت ٍرَد داسًذٍ ،لي ثقلت داًؾ ارشايي ًبلق عشاح ،
تزؼن ٍ تشػين ًويگشدًذ ٍ ثشاي ٍرَد آًْب ساُ حلي اسائِ ًوي گشدد  ،هَرت رَ ًبهٌبػجي دس وبسگبّْبي ػبختوبًي
هيگشدد وِ تبحيش آى ،وبّؾ اعويٌبى اص كحت ٍ دلت "ول هحبػجبت ٍ ًمـِّب" ثَدُ ٍ ثب ايزبد ايي رَ ،هتبػفبًِ پيوبًىبس
ثب اسائِ ػٌذ ٍ دليل ،اص غيش لبثل ارشا ثَدى ثخـي اص ًمـِ ّب ،ثِ غلظ هيتَاًذ ثش تغييش عشحْب ثِ ػوت ػَْلت ٍ فذم
اعويٌبى ،حىوشاًي ًوبيذ.
اصرولِ خغبّبي سايذ ًبؿي اص فذم ٍرَد ًمـِّبي وبهل$ػبصُ ،هقوبسي ٍ تبػيؼبت دس تاللي ثب ّن #وِ هٌزش ثِ ايزبد
ضقف ؿذيذ دس ػبصُ ّبي ثتٌي هيگشدد ،فجَس هؼيشّبي تبػيؼبتي هبًٌذ وبًبل وَلش ،هؼيش دٍد وؾ هَتَسخبًِ َّ،اوؾ ٍ
ًٍت ،داوت ٍ سايضس يب هحل ًلت ػشٍيؼْب اص دٍساّي" ػبصُ – هقوبسي" هيجبؿذ وِ ثبفج هيـَد حتي دس كَست ارشاي
ػبصُاي اػتبًذاسد ثب حضَس وبهل ٍ هَحش هزشي ريلالح ٍ هٌْذع ًبؽش ،دس ارشاي اػىلت ٍ ػمف ،ثقذاً دس هشحلِ
تبػيؼبت ٍ لَلِ وـي ،ثب تخشيت ػبصُ ،هؼيشّبي تبػيؼبتي ثبص ؿَد ٍ اص داليل فوذُ ايي اهش ،همبٍهت وبسفشهب ،همبثل

"هضاحوت تبػيؼبت دس هقوبسي" ٍ ايزبد لغبص ٍ ثيشٍى صدگي هيجبؿذ وِ غبلجب هٌزش ثِ پٌْبى وشدى الوبًْبي لبئن
تبػيؼبتي دس گَؿِ ثيشًٍي ديَاسّبي پيشاهًَي ثٌب هيگشدد ،ثذٍى تزؼن ايٌىِ صيش ديَاس  20ػبًتي $عجك ًمـِ #وِ غبلجبً
 10ػبًتي $دس فول #ارشا ؿذُ  ،تيش ثتٌي  40ػبًتي $گن دس وف ٍ #رَد داسد وِ ًمؾ ايؼتبيي ثٌب ثش فْذُ آى اػت.
اهب هخبلي وِ دس ايي همبلِ ثِ آى هيپشداصين تاللي سايذ رضئيبت ػبصُ ثب ػبصُ هيجبؿذ وِ ًـبت گشفتِ اص دسٍع داًـگبّي
ثَدُ ٍ هتبػفبًِ دس ايي هَسد خبفً ،حَُ ثشخَسد ثب فلن هٌْذػي فوشاى ثگًَِ اي ثَدُ وِ ثب آى اص پبيِ ثِ فٌَاى "ؿبخِاي
فولي" اص ٌّذػِ ٍ فيضيه ٍ سيبضي ثشخَسد ًـذُ ٍ دس ربيي وِ ثب اًىبس لغقِ اتلبل تيش ثِ ػتَى ً$جـي صيش ٍ سٍي تيش#
ثذٍى تزؼن ايٌىِ " هبدُ حزن اؿغبل هيىٌذ" ،هحبػجِ ٍسق اتلبل ثبدثٌذ ،تذسيغ هيگشدد هـىالت صيش پذيذ هيآيذ:
 -1فذم تقييي تىليف الوبًْبي تيپ اتلبل هبًٌذ ًجـي ًـيوي ٍ ًجـي فَلبًي يب ٍسق ٍ ػخت وٌٌذُ $لچىي هخلخي#صيش تيش
دس تاللي ثب ٍسق اتلبل هْبسثٌذ ضشثذسي دس ّوبى ًمغِ

 -2فذم اهىبى ارشاي رَؽ ػشثبال -دػت ثبال $ػمفي #ثيي تيغِ ًبصن ٍسق هْبسثٌذ ثِ صيش ثبل پبييي تيش

 -3اثذاؿ رضئيبت غلظ ٍ سايذ هبًٌذ ثشؽ اسيت ٍسق اتلبل هْبسثٌذ ٍ وبّؾ ساًذهبى همبٍهتي آى فليشغن هلشف هلبلح ٍ يب
ثشؽ ؿىل همغـ ًجـيْب اص كفحِ ٍسق اتلبل

-4

-5

-6
-7

فذم تزؼن ارشايي ًجَدى ايي رضئيبت ،وِ غبلجب ّن دس ديَاسّبي ػوت ّوؼبيِ ارشا ؿذُ ،ثذٍى اهىبى دػتشػي هـخق
رَؿىبسي وِ دس استفبؿ ،سٍي تيش ًـؼتِ ٍ ثِ صيش تيش خن ؿذُ ،تب رَؿي ػشثبال سا اص فضبي دسص اًمغبؿ ارشا وٌذ $ثذٍى
دػتشػي هٌبػت ثيي صيش تيش ٍ ضلـ ثبالي ٍسق#
اصدػت سفتي پبيذاسي لشصُ اي ػبختوبًْبيي وِ اص ػبدُ تشيي ٍ هغوئي تشيي ػيؼتن لشصُ اي $اػىلت فلضي ثب اتلبل ػبدُ
ٍ هْبسثٌذ ضشثذسي #سٍي ًمـِ ثْشُ هيجشًذ ٍ ثقضبً ثب ّوىبسي ٍ ّوبٌّگي هٌبػت ثيي وبسفشهب ،هٌْذع عشاح هقوبسي ٍ
هٌْذع هحبػت ػبصُ  ،دّبًِ ّبيي سا هؼذٍد يب هحذٍد ًوَدُ تب اص ًب اهٌي اتلبالت رَؿي گيشداس $كلت #پشّيض ًوبيٌذ.
فذم تقييي تىليف ٍ تزؼن ٍ اسائِ ديتيل دس هحل تاللي ٍسق اتلبل هْبسثٌذ ثب كفحِ ػتَى ٍ ،سفـ تاللي آى ثب اًىش ثَلت
يب ػخت وٌٌذُّبي تيپ پبي ػتَى دس ًمـِ ّوبى پشٍطُ ثِ خلَف دس ػتَى هحَسّبي وٌبسي ٍ وٌزْب ي پالى
فذم تقييي تىليف ٍ تزؼن اتلبل هْبسثٌذ دس ثقذ ػَم $رْت فوَد ثش ًوبي رضييبت ٌّ ،#گبهيىِ همغـ ػتَى ثش خالف
دسٍع داًـگبّيً H ،جبؿذ ٍ ثشاي ػبصُّبي هقوَل ٍ وَتبُ تب هيبى هشتجِ ،ػتَى تـىيل ؿذُ ثبؿذ اص دٍ تيشآّي ًين

پْي چؼجيذُ يب ثب فبكلِّ ،وشاُ ٍسق تمَيتي پَؿؾ ثبل يب ليذ ٍ ثؼت ًشدثبًي$ .دسكَستيىِ عجك دسٍع داًـگبّي ٍسق
اتلب ل ثبدثٌذ ثخَاّذ دس هحَس ػتَى ارشا ؿَد ،فوال يب سٍي فضبي خبلي هحَس ػتَى لشاس هيگيشد ٍ يب حذاوخش سٍي ٍسق
پَؿؾ هَضقي يب تمَيتي ثبل ًلت هيـَد وِ ًمغِ لَتي ثِ حؼبة ًوي آيذ# .
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ساُ حل:
ػبختوبًْبي اػىلت فلضي وَتبُ تب هيبى هشتجِ  ،ثب اتلبل هفللي ٍ هْبسثٌذ ضشثذسي ،ثغَس ًؼجي ٍ دس همبم همبيؼِ ثب ػبيش
ػبصُ ّب ،اص آًزب وِ غبلجب تيش ٍ ػتًَْب دس آى اص پشٍفيل ًَسديذُ تـىيل ؿذُ ٍ صلضلِ ثغَس غبلت دس لبثْبي هْبس ؿذُ ٍاسد
هيـَد؛ اص رولِ هغوئي تشيي ػيؼتوْبي ػبصُ اي ثَدُ وِ "ًيبص ويفي" ثباليي ًذاسًذ ٍ ثب ؿشايظ تىٌَلَطي هَرَد دس
ربهقِ ارشايي ،ثشاي پشٍطُ ّبي وَچه تب هتَػظ ،تـىيالت هفلل ٍ پيچيذُ اي ثشاي اعويٌبى اص كحت آًْب هَسدًيبص
ًويجبؿذ .الجتِ ديتيل هَسد ًؾش دس اًَاؿ ػبصُ ّبي ثلٌذتش يب تشويجي ثب اتلبل گيشداس ًيض وبسثشد داؿتِ ٍ اص ًمبط لَت ٍ هَحش
سفتبس ػبيش ػبصُ ّب ًيض ،دس ثشاثش ثبسّبي ربًجي ،هيجبؿذ.
ساُ حل هٌبػت ثشاي ارشاي ديتيل فَق فجبستؼت اص :
عشح ثْيٌِ ًيض عشحي اػت وِ دس آى افضبي اكلي اص ًؼجت تٌؾ هَرَد ثِ هزبصً ،ضديه ثِ يه ،ثشخَسداس ثبؿٌذ ٍ ثب ايي
اػتشاتظي دس هشحلِ عشاحيٍ"95 ،صى ػبصُ وٌتشل ٍ ثِ حذالل سػيذُ ثبؿذ ٍلي دس اتلبالت كشفِ رَيي كَست ًگيشد.
چَى دس كَست ٍلَؿ صلضلِ هغوئٌب ،تيش ٍ ػتَى فلضي ّيچَلت اص ٍػظ ًويؿىٌٌذ ٍلي ّوَاسُ احتوبل رذايي اتلبل
ٍرَد داسد.
ثِ فٌَاى يه هقيبس هْن ،اص ػٌگيي ؿذى اتلبالتً ،جبيذ ًگشاى خشٍد عشح ،اص تَريِ التلبدي ثَد .ثلىِ ّوَاسُ ثبيذ ًگشاى
ايي ثَد وِ هٌْذع ًبؽش ،ثقذ ٍ ويفيت توبم رَؿْب سا اًذاصُ ًگشفتِ ٍ حتي گبّي ثبصسػي دليك ٍ ّوگبًي ته ته
اتلبالت دس استفبؿ گشاًتش اص ايي هيـَد وِ وبسفشهب پبداؿي ثشاي ويفيت ارشاي اتلبالت دس ػبصُ دس ًؾش گشفتِ ٍ ّضيٌِ
ثبصسػي حذالل هَسد ًيبص سا ًيض ثپزيشد .چشا وِ ثقٌَاى افذادي وبهال تمشيجي ؿبيذ هزوَؿ ػبصُ ٍ ػمف ٍ ػفت وبسي "40
ّضيٌِ ػبخت ثبؿٌذ ٍّضيٌِ ػبخت ّ "30ضيٌِ فشٍؽ هله ثبؿذ ٍ اتلبالت ّ "5ضيٌِ ػبصُ ٍ افضايؾ ٍصى اتلبالت صيش "1
ّضيٌِ ػبخت ثَدُ يىْضاسم اسصؽ افضٍدُ ٍ اص پشت هلبلح ًيض ووتش هيجبؿذ.
فشم ػبدُ وٌٌذُ هٌْذػي ثشاي عشاحي رَؽ ٍ اثقبد ٍسق ثبدثٌذي آًؼت وِ هَلفِ افمي ٍ لبئن صلضلِ سا ثِ تٌْبيي ثِ
رفت خظ رَؽ ّبي افمي ٍ لبئن ٍاسد ًوَدُ ٍ عَل يب ثقذ رَؽ ٍ ٍسق سا عشح ًوبيين .دس كَست فذم تبهيي رَؽ افمي
يب لبئن ثشاي هَلفِ ّن رْت ،ثبيذ اص رَؽ ًفَري ،ثب وٌيه وشدى لجِ ٍسق ثِ هيضاى وبفي ٍ تب حذاوخش ؽشفيت هقبدل
ػغح همغـ ٍسق ،اػتفبدُ ًوَد$.سرَؿ وٌيذ ثِ ؿىل ؿوبسُ #8
اًتخبة اٍليِ اثقبد ٍسق اتلبل هْبسثٌذ  :گشچٌذ ايي اثقبد ثبيذ ثش اػبع هحبػجبت ٍ ًيشٍّبي هٌتذ اص تحليل ػبصُ وٌتشل ٍ
ًْبيي گشدًذ اهب ثشاي حذع اٍليِ؛ ثشاي سفبيت هقيبس "فجَس خغَط ًيشٍ يب تبس خٌخبي تيش ،ػتَى ٍ ثبدثٌذ اص يه ًمغِ"
اثقبد ٍسق ثبدثٌذ ثِ كَست تٌبػجي اص استفبؿ ٍ دّبًِ تيش $فبكلِ دٍ ػتَى دس لبة هْبسثٌذ #فشم ؿَد .هخال ثشاي استفبؿ 3
هتش ٍ دّبًِ  5هتشٍ ،سق  50×30ػبًتي هتش $ضلـ ثضسگتش افمي#

 -5گبّي دس ػبختوبًْبي هيبى هشتجِ ٍ يب حتي وَتبُ ،ثِ فللي هبًٌذ ووجَد دّبًِ ّبي وبفي هْبسثٌذ ،ػبيض پشٍفيل عشاحي
ؿذُ ،لذسي ثبال هيشٍد  ،ثِ فٌَاى هخبل ثب افضايؾ ػبيض ًبٍداًي ،ديگش فشم ٍسق اًتخبة ؿذُ ثب هقيبس اٍليِ  ،وفبيت دٍ خظ
عَل رَؽ الصم ثشاي سػيذى همغـ ثِ حذ تؼلين سا ًويذّذ ٍ لزا هٌبػت اػت عَل ٍ فشم سا  5تب  10ػبًتيوتش ثلٌذتش
اختيبس وٌين تب رَؽ لجِ ّبي ثبدثٌذ وِ ثلَست وذ ٍ اسيت سٍي ٍسق لشاس هيگيشًذ ،تبهيي ؿَد .ايي اهش ثب تشػين دليك ٍ
ثب اؿلً ،تيزِ ثْتشي هيذّذ ٍلي ثْتش اػت اثقبد ٍسق ثِ ثبال سًٍذ ؿذُ ٍ هضشثي اص ٍسق خبم ثبصاس آّي ثبؿذ $هخال 6×1/2
هتش ٍ توبم ارضا فذد كحيح آى#
 -6اًتخبة ضخبهت ٍسق اتلبل هْبسثٌذ ثش اػبع "روـ ػغح همغـ رفت پشٍفيل" دس پبييي تشيي عجمبت يب ثبالتشيي ػبيض
عشح ؿذُ.

 -7اًتخبة همغـ ورق نشيمن ثب عَلي هقبدل عَل افمي ٍسق اتلبل ٍ فشضي هقبدل فشم ػتَى $وِ حتوب ثبيذ اص فشم تيش
ثيـتش ثبؿذ ٍ #.ضخبهت هقبدل ضخبهت ٍسق هْبسثٌذ.

 -8ػبخت همغـ ػپشي  Tسٍي صهيي ٍ اػتمشاس آى سٍي ػتَى دس هشحلِ هًَتبط ػتَى ثِ ربي ًجـي يب لغقِ ًـيوي دس
ٍرَّي وِ لبة هْبسثٌذ ٍرَد داسد ٍ رَؽ دٍس تب دٍس آى ثِ ػتَى.

 -9پغ اص فلن وشدى ػتَى ٍ دس هشحلِ ًلت تيش سٍي ًـيوي ػپشي ؿىل ،اهىبى ًـؼتي رَؿىبس سٍي تيش ٍ ارشاي دٍ خظ
رَؽ تخت $ػش ٍ دػت پبييي #ثب حذاوخش ويفيت ٍ اعويٌبى ٍرَد داسد.

 -10دس ػتًَْبي وٌبسي ٍ پيشاهًَي ،ربى ػپشي هيتَاًذ تب حذي اص هشوض ٍسق ًـيوي خبسد ؿَد وِ ثب ٍسق ربى تيش آّي
وٌبسي ػتَى دس يه كفحِ لبئن لشاس گيشد .دس ايي حبلت هٌبػت اػت وِ يه لچىي هخلخي صيش ٍسق ًـيوي $دس كفحِ
ربى تيش آّي ديگش همغـ ػتَىً #لت ؿَد.

 -11دس ػتًَْبي پبثبص $دٍ تيشآّي ثب فبكلِ ٍ ٍسق پَؿؾ ثبل هَضقي دس تشاص عجمبت يب تمَيت ػشاػشي دس عجمبت پبييي ،#دس
كَستيىِ كفحِ ثبدثٌذ دس هحَس تمبسى ػتَى ارشا هيـَد  ،دٍ فذد لچىي دس كفحِ لبئن ربى ػتًَْب تقجيِ ؿَد.

 -12پغ اص تلوين گيشي سارـ ثِ كفحِ لبئوي وِ هْبسثٌذ دس آى ارشا هيـَد ،تلَيش افمي ٍسق اتلبل هْبسثٌذ ثش كفحِ
ػتَى ،سػن ؿذُ ٍ اص اػتمشاس ٍ تاللي ػخت وٌٌذُ ٍ اًىش ثَلت دس ايي هؼيش ثشاي اسائِ رضئيبت ٍ ًمـِ كفحِ ػتًَْب،
پشّيض گشدد .هغوئٌب دس اوخشيت لشيت ثِ اتفبق حبالتيىِ ػتَى داساي همبعـ ته پشٍفيل ثبل پْي ٍ يب رقجِ ػبختِ ؿذُ اص
ٍسق ًويجبؿذ  ،تغييش هحل كفحِ لبئن ثبدثٌذ ثِ ربيي وِ دس كفحِ لبئن ربى يىي اص تيشآٌّْبي ػتَى لشاس گيشد اص توشوض
تٌؾ دس اتلبل وبػتِ ٍ كلجيت وف ًيض هبًـ هـىل پيچؾ فوَهي خَاّذ گشديذ ٍ ايي اهش ثغَس ًؼجي اص خغبي سايذ ٍ
ثي ضبثغِ ،حشوت دادى كفحِ لبئن ثِ لجِ ػتًَْب ثذٍى رضئيبت هٌبػت ،ثْتش هيجبؿذ.
 -13دس حبالتيىِ اهىبى اًتخبة كفحِ ػتًَي ثب هقيبس فَق ًويجبؿذ .رْت عَل ٍ فشم دس ٍسق اتلبل ثبدثٌذ ثِ پبي ػتَى
فَم ؿذُ ٍ عَل ثضسگتش $هخبل 50ػبًتي هتش #ثِ ٍرِ ػتَى رَؽ هيـَد ٍ فشم ووتش ثِ ثخـي اص كفحِ وِ اص ثش
ػتَى ؿشٍؿ هيـَد رَؽ هيـَد$ .اكغالحب ٍسق ايؼتبدُ رَؽ هيـَد ٍ ضلـ ثضسگتشؽ لبئن اػت#
ّوچٌيي ثشاي كفحِ ػتَى هحَسّبي وٌبسي ،وِ اص ضلـ هزبٍس ّوؼبيِ هْبسثٌذي ؿذُاًذ ،اثقبد پيـٌْبدي ثؼتِ ثِ
ثضسگي همغـ ػتَى ٍ هضشثي اص اثقبد ٍسق هَرَد دس ثبصاس هقبدل  ،40×60يب  50×60يب  50×75ػبًتيوتش هيجبؿذ .ثب ايي
اثقبد حتوب ثخـي اص هَلفِ افمي صلضلِ هَرَد دس هْبسثٌذ تَػظ رَؽ افمي تحول هيگشدد.

 -14دس كَست فذم تزؼن عَل رَؽ الصم ٍسق هْبسثٌذ ثِ كفحِ ػتَى ،كفحِ ػتَى ّبي تشػين  ًِ $عشاحي  #هيـًَذ
وِ عَل ثبليوبًذُ ؿبى اص ّش عشف ػتَى دس حذ  10الي  15ػبًتيوتش ثيؾ ًجَدُ ٍ اهىبى تبهيي همبٍهت ثشاي تحول
هَلفِ افمي تَػظ رَؽ افمي ٍرَد ًذاؿتِ ٍ رَؽ ًفَري سٍي ٍرِ ػتَى ًيض آًشا دچبس خوؾ هَضقي هيٌوبيذ.
 -15دس تيپ ثٌذي اتلبالت تَكيِ اويذ ثش سًٍذ وشدى اثقبد ثِ ثبالتشيي ػبيض هيجبؿذ  .ايي اهش دس كَستي هفيذ خَاّذ ثَد وِ
اص لحبػ ٌّذػي ،اتلبالت دس اًَاؿ افضب اهىبى ربصدى ٍ فضبيي ثشاي اػتمشاس داؿتِ ثبؿٌذّ .وبًگًَِ وِ هيذاًين ٍرَد احش
ؿاللِ اي دس ثبم ٍ يب اًذاصُگيشي تغييش هىبى ًؼجي دس آخشيي عجمِ دس ًشم افضاس تحليل ػبصُ ٍ ًيض ثشسػي سفتبسّبي
ديٌبهيىي ػبصُ دس ثبسگزاسيّبي لشصُايّ ،وگي ًـبًگش آًٌذ وِ اٍال صلضلِ عجك آييي ًبهِ ٍ يب فشضيبت هٌْذع هحبػت
ٍاسد ًويـَد ٍلي اگش ػبصُاي دسػت عشح ٍ ارشا ؿذُ ثبؿذ ،ثب اضبفِ همبٍهت ًبؿي اص ؿىل پزيشي ٍ ثبصپخؾ ًيشٍّب،
هيتَاًذ ثشاي ًيشٍّبي ثضسگتش لحؾِ اي ايؼتبيي خَد سا حفؼ ًوبيذ ٍ گبّي دس هَدّبي دٍم تحشيه لشصُ اي ٍ هَد ّبي
ثقذي  ،هيضاى ثشؽ دس عجمبت فَلبًي ًيض ثيؾ اص حذ هحبػجبتي خَاّذ ثَد لزا هٌبػت اػت ثشاي رلَگيشي اص ثىبسگيشي
اؿتجبُ لغقبت اتلبل ثِ ربي يىذيگش ٍ ًيض ثشاي اعويٌبى ثيـتشّ ،وِ اتلبالت هشثَط ثِ يه هَلقيت ػبصُاي ثب هـخلبت
ٌّذػي هـبثِ ،حتي الومذٍس يىؼبى اختيبس ؿًَذ.
 -16دس عشح ٍ اًتخبة اثقبد ٍسق هيبًي اتلبل ضشثذسي ،ثب ايي فشم وِ حتوب دس هحل ثشخَسد دٍ رفت الوبى هتمبعـ،
يه رفت اص آًْب لغـ هيـَد ،ثشاي ٍكلِ فضَ لغـ ؿذُ ،هقبدل ػغح همغـ آى ًيبص ثِ ٍسق ٍكلِ هيجبؿذ ٍ.ثِ هيضاى
ًي شٍي تؼلين وــي افضايؾ يبفتِ ثب ضشيت اعويٌبىً ،يبص ثِ عَل رَؽ تبهيي ؿذُ سٍي ٍسق ٍكلِ هيجبؿذ وِ ّويي
هَضَؿ عَل ٍسق ٍكلِ هيبًي ضشثذسي سا تقييي هيٌوبيذ .ثذيْي اػت ثخـي اص ايي ٍسق ثخبعش فجَس فضَ ػشاػشي
هتمبعـ ،لبثل رَؽ وبسي ًجَدُ ٍ ثبيذ ثِ هيضاى آى ثِ عَل ٍسق افضٍدُ ؿَد .عجيقي اػت ثزض حبالت خبف وِ استفبؿ
عجمِ ٍ فبكلِ دٍ ػتَى هؼبٍي ثبؿٌذ ،دس ػبيش حبالت صاٍيِ ي ثيي دٍلغشتيش ٍ ػتَى $اهتذاد ثبدثٌذّب #لبئن ًخَاّذ ثَد ٍ
لزا عَل ٍسق هيبًي ثشاثش عَل رَؽ ثقالٍُ فذدي ثيؾ اص فشم همغـ ثبدثٌذ هتمبعـ خَاّذ ثَد.هخال اگش ثشاي حبلتي
خبف ًيشٍي تؼلين افضايؾ يبفتِ ؽشفيت ثبدثٌذ هقبدل عَل رَؽ  60ػبًتيوتش ثب ثقذ  6هيليوتش هحبػجِ ؿَد ايي فذد
ثبيذ ثب ثقذ همغـ ثبدثٌذ $هخال  13ػبًتيوتش ثشاي ًبٍداًي  #7روـ ؿذُ ٍ فالٍُ ثش آى احش وذ ثَدى دٍ اهتذاد ًؼجت ثِ لبئوِ
ًيض اضبفِ ؿَد $ .هخال فذد  75ػبًتيوتش عَل ٍسق هيبًي#
 -17گشچٌذ دس هذلْبي وبهپيَتشي ٍ ًيض هحبػجِ دػتي هوبى ايٌشػي ،يىي اص سايذ تشيي همبعـ ثبدثٌذي ،دٍثل ًبٍداًي ثؼتِ
هيجبؿذ وِ ثب لموِّبي هيبًي تـىيل همغقي رقجِ اي هيذٌّذ وِ اص لحبػ تمبسى ٍ ؿقبؿ طيشاػيَى همبٍهت ووبًـي
خَثي ّن داسد ٍلي دس صهيٌِ عشاحي تخللي رضئيبت ثبيذ هذ ًؾش داؿت وِ اگش ًؾش عشاح ايي ثبؿذ وِ اثقبد رَؿْب سا
صيبد ثگيشد $هخال  10-8يب  12هيليوتش #تب دس اثقبد ٍسلْبي اتلبل كشفِ رَيي گشدد ،ػبصُ ثب هـىل ٍيظُاي هَارِ هيـَد
وِ آى فجبستؼت اص ؿىل خبف همبعـ ًبٍداًي  UNPوِ ثب هشارقِ ثِ رذاٍل اؿتبل يب هـبّذُ همبعـ هَرَد ،خَاّين
ديذ ًَن ثبل ّبي ًبٍداًي تيض ثَدُ ٍ ثِ ػوت ثقذ كفش هيليوتش هتوبيل اػت ٍ .ايي اهش يقٌي رٍة ٍ دفشهِ ؿذى لجِّبي
هَسد رَؿىبسي ًبٍداًي ٍ ضقف ؿذيذ اتلبل آى ،اگش اهىبى رَؽوبسي ايي لجِّب اص داخل ًبٍداًي ٍرَد داؿت $وِ ثِ

فلت فذم دػتشػي هوىي ًيؼت #ايي ًىتِ لَت ثحؼبة هي آهذ ٍ هبًٌذ وٌيه وشدى ثشاي رَؽ ًفَري فول هيىشد.
لزا تَكيِ ثش آًؼت وِ اٍال ثقذ رَؽ هحبػجبتي سا ثيؾ اص  6تب  7هيليوتش فشم ًٌوبيين$.گشچٌذ فذدًوبيؾ دادُ دس ًمـِ
هيتَاًذ ووي ثيؾ اص هحبػجِ ثبؿذ ٍ #يب ًبٍداًي سا ثشاي تـىيل همغـ ثبدثٌذ اص ػوت ربى ثِ ّن ًضديه وٌين $پـت ثِ
پـت ٍ #يب دس لؼوتْبيي وِ لشاس اػت ثِ ٍسق يب لموِ ٍكل ؿَد  ،لؼوت ًَن تيض ثب ثشؽ ٍ ػٌگ ثشداؿتِ ؿَد.وِ الجتِ
ًتيزِ اي هغلَة داؿتِ ٍلي وبسيؼت ػختً .ىتِ لبثل تَرِ آًىِ دس كَست دػتشػي ثِ پشٍفيل ً$ UPEبٍداًي ثب
ضخبهت ثبل حبثت #ايي هـىل ٍرَد ًذاسد.
 -18دس اًتخبة ضخبهت ٍسق اتلبل هْبسثٌذ ،فالٍُ ثش ايٌىِ هؼبحت ػغح همغـ فشضي ٍسق ثبيذ رَاثگَي ؽشفيت وــي
ثبدثٌذ ثبؿذ ٍ عَل ٍسق ًيض تبهيي وٌٌذُ عَل رَؽ الصم ثشاي اًتمبل ؽشفيت وــي ثبؿذ ،عجك هقيبسي هؼتمل،
ضخبهت ٍسق ثبيذ اص هزوَؿ ثقذ رَؽ عشفيي ثضسگتش يب هؼبٍي ثَدُ تب ؽشفيت رَؽ عشفيي سا داؿتِ ثبؿذّ .ش صهبى
عشاحي اتلبالت ثش اػبع ؽشفيت افضب عشاحي ؿَد ،ايي اعويٌبى ثَرَد هيآيذ وِ دس كَست افوبل ًيشٍ يب ٍلَؿ
صلضلِّبي ؿذيذتش اص آًچِ دس عشاحي فشم ؿذُ ،ػبصُ اص اتلبل دچبس ضقف ٍ گؼيختگي ًويـَد ٍ افضبي اكلي ًيض ثب
ؿىل پزيشي ٍ رزة اًشطي تحول ثيـتشي خَاٌّذ داؿت.
 -19دس كفحِ ػتَى پبي ثبدثٌذ ،اػتفبدُ اص اًىش ثَلت دس ٍػظ هَلقيت ػتَى يب هحَس كفحِ ،ووه ؿبيبًي ثِ تحول ًيشٍي
وـؾ ًبؿي اص صلضلِ ًوَدُ ٍ ثلحبػ ًضديىي ثِ ػتَى تحت  ،upliftاص خوؾ كفحِ ٍ لچىيّب تب حذ صيبدي هوبًقت
هيٌوبيذ .دس ػبيش حبالت ًيض تقجيِ ػَساخ وَچه دس ٍػظ كفحِ ،ثشاي َّاگيشي ثتي يب گشٍت صيش كفحِ هفيذ هيجبؿذ.
دس ػتًَْبي لبة خوـي يب داساي  upliftوٌيه وشدى ٍ رَؽ دٍس تب دٍس ًفَري ثيي ػتَى ٍ كفحِ الضاهيؼت ٍ كفحِ
ػتَى پبي ثبدثٌذ ًيض ؿبهل ايي هَسد هيجبؿذ.

 -20ازرولِ ربّبيي وِ ثِ ربي رَؽ گَؿِ ثبيذ رَؽ ًفَري اًزبم ؿَد ،اتلبل ثبدثٌذ ثِ وٌزْبيي وِ هحذٍديت
ٌّذػي اثقبد اربصُ عَل الصم ثشاي رَؽ گَؿِ سا ًويدّذ ٍ ًيض رَؽ گَؿِ هَاصي ثب ًيشٍي هَسد ًؾش تبهيي ًـذُ ٍ اص
رَؽ دس رْت ديگش $هتقبهذ #ثشاي تحول هَلفِ ًيشٍ ،ثخَاّين اػتفبدُ وٌين وِ دس ايي هَاسد رَؽ ًفَري الصم هيجبؿذ.
غبلجبً اهىبى ارشاي رَؽ افمي ثب عَل وبفي سٍي كفحِ ػتَى ٍرَد ًذاسد ٍ لزا رَؽ هٌبػت دس خظ اتلبل لبئن ٍسق
هْبسثٌذ ثِ ػتَى $دس پبي ػتَىً #فَري خَاّذ ثَد.
 -21ثشاي عشاحي اتلبل ثبدثٌذ ثِ پبي ػتَى حتوب ثبيذ ول هَاسد :دسص اًمغبؿ ،همغـ ّش ػتَى دس پبييي تشيي تشاص ،اًتخبة
كفحِ لبئن هْبسثٌذ وِ هخال اص هحَس ػتَى فجَس وٌذ ٍ يب اص هحَس تيش آّي وٌبسي ػتَى ،هَلقيت ٍ تقذاد الصم اًىشثَلتْب ٍ
هْشُّب ٍ لچىيّب ،فٌذاللضٍم هَلقيت ًجـي هَلت پبي ػتَى ثشاي ؿبلَلوبسي وِ ثقذا ثشاي رَؽ ػتَى ثِ كفحِ ثبيذ
ثشداؿتِ ؿَد ،تزؼن اهىبى اػتمشاس آچبس ثشاي چشخؾ ٍ ػفت وشدى هْشُ ّب ،ثلَست اؿلِ ،دس پالى ٍ همغـ تشػين ٍ
ػپغ عشاحي اًزبم ؿَد .ايي اهش ثبثت رلَگيشي اص تاللي آيتوْبي هختلف ثب ّن اػت.

 -22دس ػبصُّبي ثلٌذ دس كَست اهىبىً ،لت ثبدثٌذّب ٍ تىويل اتلبالت آًْب ،ثبيذ پغ اص ثبسگزاسي ثبسّبي هشدُ $يب فوذُ
ثبسّبي هشدُ #كَست پزيشد .ايي اهش ثشاي ٍاسد ًـذى ًيشٍي تملي ًبؿي اص تغييش ؿىل االػتيه ٍ هيل ثِ وَتبُ ؿذى
ػتًَْب پغ اص ثبسگزاسي اػت وِ احش آى ثلَست فىغ القول ٍ ًيشٍي حملي دس ثبدثٌذّب ًيض ثَرَد هيبيذ ٍ ايي هـىل دس
هَسد ثبدثٌذّبي  7ٍ 8وِ ثب هيل تيش ثِ تغييش ؿىل حملي ثِ ٍرَد هيآيذ ؿذيذتش اػت.
 -23رَؽ ٍسق هؼتغيلي ٍػظ هْبسثٌذ ضشثذسي ،ثشاي رفت پشٍفيلي وِ ثذٍى لغـ ؿذى ٍ ثلَست ػبلن ٍ ػشاػشي اص
هحل تاللي سد هيـًَذ لضٍهي ًذاسد ثيؾ اص دٍ خظ رَؽ حذاوخش  5ػبًتي هتشي دس دٍ گَؿِ ٍسق ثيـتش ثبؿذ .ايي
رَؽ ًمؾ ًگْذاسًذُ هَلت ٍ رلَگيشي اص ووبًؾ فضَ فـبسي ثلٌذ سا داؿتِ ٍ دس كَست ثلٌذتش ؿذى ،كشفب ثبفج ووه
ثِ ووبًؾ يب خوؾ ثبدثٌذ هتمبعـ هيـَدً $ .مؾ فولىشد هفللي ثب پيچ ٍ هْشُ ثْتش ايفب هيگشدد .#اػتفبدُ اص رفت
پشٍفيل ثشاي ثبدثٌذ اص آى رْت اػت وِ ّوَاسُ دس يىي اص صلضلِ ّبي سفت يب ثشگـت ،فضَ ثلَست فـبسي فول ًوَدُ ٍ
ثبيذ اص همبٍهت دس ثشاثش ووبًؾ وبفي ثشخَسداس ثَدُ ٍ اص پذيذُ وؾ آهذًذ ٍ لمي ثبدثٌذ وــي $هتقبهذ#رلَگيشي ًوبيذ.

 -24وبسفشهب  ،هٌْذع هحبػت  ،دػتگبُ ًؾبست ٍ هزشي ٍ هبهَس خشيذ هلبلح  ،دس خشيذ اًَاؿ همبعـ للضي دلت ًوبيٌذ وِ
"فٌَاى ًوشُ پشٍفيل" $ثخلَف غيش اص تيشآّي ًين پْي  IPEتَليذ رٍة آّي اكفْبى ٍ اهخبل آى #ثشاي دػتيبثي ثِ
هـخلبت هذ ًؾش دس ًمـِ ػبصُ ،وبفي ًجَدُ ٍ فالٍُ ثش رٌغ فَالد $هقوَال ٍ ،#ST37صى ٍاحذ عَل ًيض ثشاي ػفبسؽ
آّي آالت ثيبى گشدد ٍ حتوب پغ اص خشيذ ًيض ،ضخبهت ثبل ٍ ربى همغـ اًذاصُ گيشي ٍثِ ؿىل آى دلت ؿذُ ٍ ٍصى آى
ًيض وٌتشل گشدد$.ثبل پشٍفيل  UNPهَرَد دس رذٍل اؿتبل ؿيجذاس هيجبؿذ.#
دس حبل حبضش اًَاؿ ًبٍداًي  $همغـ سايذ هْبسثٌذٍ #اسداتي ٍ يب تَليذ وبسخبًِّبي هختلف دس ثبصاس هَرَد اػت وِ فليشغن
استفبؿ همغـ ً$وشُ پشٍفيل #يىؼبى اص ٍصًْبي ثؼيبس هتفبٍتي ثشخَسداس هيجبؿٌذ ٍ ثشخبً لبثل رَؿىبسي ًويجبؿٌذ.
سفبيت ايي اهش ثش فضبي غيش ؿفبف ثبصاس آّي فبئك خَاّذ آهذ وِ دس آىٍ ،سق ٍ تؼوِ ثلَست ويلَيي فشٍختِ هيـَد ٍلي
تيش آّي ٍ ًبٍداًي ثقضب ثذٍى افالم ؿىل همغـ ٍ ٍصى ٍاحذ عَل ٍ عَل دليك  ،ثلَست ؿبخِاي فشٍختِ هيـَد$ .اًَاؿ
سايذ عَلْب فجبستٌذ اص 11/8 ،6 ،12هتش ٍ يب اكغالحي ثب فٌَاى ًشهبل ! ٍ ثِ هقٌبي عَل هتغيش ًبهقلَم#
دس دسٍع داًـگبّي همغـ هَسد اػتفبدُ ثشاي عشاحي تيش ٍ ػتَى  ،تيش آّي ثبسيه  INPثب اػتبًذاسد اسٍپب ٍ داساي ثبل ثب
ضخبهت هتغيش ٍ ٍاسداتي ثَدُ ٍ اص دٍساى ساُ اًذاصي اٍليي رٍة آّي دس ايشاى ،اػتفبدُ اص آى هشػَم ًجَدُ ٍ دس ثٌبّبي
خيلي لذيوي هَسد تخشيت ،يبفت هيگشدد.تيش آّي تَليذ داخل ً IPEين پْي تب ػبيض  30 ٍ 27هيجبؿذ وِ ضخبهت ثبل آى
حبثت ثَدُ ٍ فشم ثبل آى تمشيجب هؼبٍي استفبؿ همغـ هيجبؿذ.

 -25هقيبسّبي تزشثي اسائِ ؿذُ ،ثشاي ػبختوبًْبي هؼىًَي وَتبُ ٍ هيبى هشتجِ ٍ ثب دس ًؾش گشفتي ػغح تىٌَلَطي سايذ
دس ػبختوبًْبي هقوَل ،تَكيِ ؿذُ ٍ ثشاي ػبختوبًْبي داساي اّويت صيبد ،ػبصُّبي ٍيظُ ،كٌقتي ٍ تحت ثبسّبي دائن
ديٌبهيىي ،هقيبسّبي وبهلتشي هبًٌذ ارشاي رَؽ هتقبدل ،لشاس گيشي تبس خٌخي يب هشوض ٌّذػي رَؽ ثش هشوض فضَ،
ثشؿْبي ٍيظُ اتلبالت ٍ$سلْبي ثب ؿىل غيش اص هؼتغيل ،#ػخت وٌٌذُ فشضي ،اًتْبيي ٍ لجِ ٍسلْبي اتلبل ٍ اهخبلْن
هذًؾش هيجبؿذ.
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