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اسصیاتی تأثیش ّواٌّگساصی تْشُتشداسی تَاهاى اص ساهاًِی چٌذ -هخضًی حَضِی آتخیض کشخِ
دس هشاحل هختلف تَسؼِ تش تاهیي تلٌذ هذت آب
اهیط ایبظی* ،1اکجط کطیوی
تبضید زضیبفت1390/2/12 :

2

تبضید پصیطش1392/7/24:

چکیذُ
ثب سبذتي سبظُّبی خسیس تبهیي آة ،عطحّبی آثیبضی ،غٌقتی ٍ تَسقِی ضهْطّب ،سهبذتبض حَضهِی آثریهع ٍ ،ثهِ تجهـ آى،
ضطایظ سبهبًِی آثی حَضِی زچبض تغییط هیگطزز .زض چٌیي ضطایغی ،استفبزُ اظ ضیَُی ثْطُثطزاضی هَخهَز ،فهوٍُ ثهط ایهي کهِ
ثْیٌِ ًیست ،هٌدط ثِ ّعیٌِّبی گًَبگَى التػبزی ٍ اختوبفی ًیع هیگطزز؛ ثٌبثطایيً ،یبظ ثِ ّوبٌّگسبظی ثْطُثطزاضی ثهب ضهطایظ
خسیس ٍ ،ثِضٍظضسبًی لَافس ثْطُثطزاضی ٍ هٌحٌیّبی فطهبى سسّب هیثبضس .زض ایي پژٍّص ،ثِ هَضَؿ ّوبٌّگسبظی ثْهطُثهطزاضی
اظ سبهبًِی آثی ٍ ثِضٍظضسبًی لَافس ثْطُثطزاضی اظ آثگیط سسّب زض هطاحل گًَبگَى تَسقِی حَضِی آثریهع ،پطزاذتهِ ضهسُ اسهت.
ثطای ایي هٌؾَض ،یک ضجیِ ثْیٌِسبظی ثْطُثطزاضی ثلٌس هست اظ سبهبًِی آثی سبذتِ ضسُ است ،کِ اثطات ثبالزست ثط پبییيزسهت،
ٍ اثطات ثلٌس هست ثْطُثطزاضی اظ سبهبًِی آثی ضا زض ًؾط گطفتِ ٍ ،ثًِحَی فولکطز سبهبًِی آثی ضا ّوبٌّگ هیًوبیهس ،کهِ اّهسا
ثْطٍُضاى زض افك ثلٌس هست ثطًبهِضیعی تب حس هوکي تبهیي گطزز .کبضثطز ضهجیِ زض اضظیهبثی تهثثیط ّوبٌّهگسهبظی ٍ ثهِضٍظضسهبًی
ثْطُثطزاضی اظ سبهبًِی آثی کطذِ ًطبى هیزّس کِ زض ضطایظ سبذتي سسّبی کطذهِ ،سهیوطُ ٍ سهبظثي ،چٌبًچهِ اظ هٌحٌهیّهبی
فطهبى هقوَل سسّب ،کِ ثِ غَضت هدعا ثطای ّط سسی تْیِ هیگطزز ،استفبزُ ضَز %60،اظ ًیبظّبی آثی تبهیي ًویگهطزز زض حهبیی
کِ زض ضطایظ ّوبٌّگضسُ ،توبهی ًیبظّب تبهیي هیضًَس .فوٍُ ثطایي ،فسم ّوبٌّگسبظی ثْطُثهطزاضی اظ سهبهبًِی آثهی کطذهٍِ ،
ثِضٍظضسبًی لَافس ثْطُثطزاضی اظ آثگیط سسّب %50 ،لبثلیت اعویٌبى تبهیي تمبضبّبی آثهی ضا زض یهک افهك  20سهبیِ زض همبیسهِ ثهب
فولکطز ّوبٌّگ ضسُ کبّص هیزّس.
ياصٌَای کلیذی :ثْیٌِسبظی ،سبهبًِی هٌبثـ آة ،ثْطُثطزاضی اظ هرعى ،حَضِی آثریع کطذِ.

 -1فضَ ّیئت فلوی (استبزیبض) زاًطگبُ آظاز اسوهی ٍاحس ضْطلسس ،گطٍُ هٌْسسی فوطاى
 -2فضَ ّیئت فلوی (استبزیبض) زاًطگبُ آظاز اسوهی ٍاحس تْطاى ضطق گطٍُ هٌْسسی فوطاى
*ًَ -یسٌسُ هسئَلa.ayazi86@gmail.com :

100

ارسیاتی تأثیز َماَىگساسی تُزٌتزداری تًامان اس ساماوٍی چىذ -مخشوی حًضٍی آتخیش کزخٍ در مزاحل...

هقذهِ
ثب سهبذتي عطحْهبی خسیهس ،ضهبهل :سهسّب ،اخهطای
ثطًبهِ ّبی کطبٍضظی ،غهٌقتی ٍ تَسهقِ ی ضهْطی ،سهبذتبض
سبهبًِ ی آثی حَضِ ی آثریع تغییط هی کٌس .تغییط زض سبذتبض
سبهبًِ ی آثی حَضِ ی آثریهع (ثهِفلهت تغییهط زض سهبهبًِی
تبهیي آة ٍ یب تمبضهبّبی آثهی) ،تغییهط زض ضهطایظ ظههبًی ٍ
هکبًی ثْطُ ثطزاضی اظ سبهبًِی آثی ضا ثِ ّوطاُ زاضز (الکس ٍ
ًٍجیک .)2005 ،ثٌبثطایي ،کبضثطز ضیَُی کًٌَی ثْهطُثهطزاضی
اظ اخعا سبهبًِی آثی (سسّب ،ضٍزّب ٍ سفطُّبی ظیطظهیٌی) زض
ضطایظ خسیهس ،ایعاههب ثْیٌهِ ًجهَزُ ٍ هٌدهط ثهِ ًبکبضآههسی
ثْطُثطزاضی اظ سبهبًِی آثی زض ضطایظ خسیس هیگهطزز .فهسم
ّوبٌّگسبظی ثْطُثطزاضی اظ ثرص خسیس ٍ هَخَز سبهبًِی
آثی ،هٌدط ثِ کبّص ؽطفیت تهبهیي آة ٍ ،لبثلیهت اعویٌهبى
تبهیي آة زض یک افك ثلٌس هست ثطًبهِضیعی هیضَز (پهطضا ٍ
ّوکههبضاى .)2005 ،کههبّص آٍضزّههب ثههِ آثگیههط ٍ خطیههبى ضٍز
ثِفلت ثْطُثطزاضی ًبّوبٌّگ اخعاء سبهبًِی آثهی هٌدهط ثهِ
هسبئل التػبزی-اختوبفی ،هبًٌسّ :سض ضفتي سطهبیِگهصاضیْب،
تغییط کبضثطی آة ٍ هْبخطت کطبٍضظاى هیگطزز (کطاچیهبى ٍ
کبضآهَظ2006 ،؛ کبضآهَظ ٍ ّوکبضاى2010 ،؛ یچط ٍ ّوکبضاى،
2006؛ ضاخبسههکطام ٍ ًبًههساالل2005 ،؛ کههطٍل ٍ ثطًسههتطت،
.)2007
الثبزیِ (ً )2004یع زض هطٍضی کِ ثهط ثْهطُثهطزاضی اظ
سههبهبًِیّههبی چٌههس -هرعًههی ًوههَزُ اسههت ،ثههط اّویههت
ّوبٌّگ سبظی ثْطُ ثطزاضی اظ آثگیهط زض یهک سهبهبًِ ی آثهی
ثطای تبهیي ثْیٌِی آة ٍ ،زض فیي حبل کبّص اثهطات هٌفهی
ثْطُ ثطزاضی اظ سبهبًِ یّهبی آثهی ،تبکیهس ههیکٌهس .یکهی اظ
هطرػبت ثبضظ ّوبٌّگسبظی ثْطُثهطزاضی اظ سهبهبًِیّهبی
آثی ،ثِضٍظضسبًی هٌحٌیْبی فطههبى ٍ لَافهس ثْهطُثهطزاضی اظ
سسّب زض هطاحل هرتلف تَسقِ ی سهبهبًِ ههیثبضهس .هسهثیِ
ثِضٍظضسبًی لَافهس ثْهطُثهطزاضی اظ آثگیهط زض سهبهبًِیّهبی
چٌس-هرعًی زض هطاحل هرتلف تَسقِ ٍ ،تثثیط آى ثط فولکطز
سبهبًِ اظ هٌؾط ؽطفیت ٍ ،لبثلیت اعویٌبى تهبهیي تمبضهبّبی
آثی زض ازثیبت ثْطُثطزاضی اظ سبهبًِیّبی آثهی کوتهط ههَضز
ثطضسی لطاض گطفتِ است .ثٌبثطایي ،زض ایي تحمیك ،ثهِ ثطضسهی

تههثثیط ثههِضٍظضسههبًی ٍ ّوبٌّههگسههبظی هٌحٌیْههبی فطهههبى
ثْطُ ثطزاضی اظ آثگیط زض یک سبهبًِی آثی پطزاذتِ ههیضهَز.
ثطای ایي هٌؾَض ثب سبذتي یک ضجیِ ثْیٌِسهبظی ،کهِ لهبزض
است تثثیط ثْطُثطزاضی ثبالزست ضا ثط پبییيزسهت زض تحلیهل
ثلٌس هست سبهبًِی آثی یحبػ کٌس ،ثْطُثهطزاضی اظ سهبهبًِی
آثی زض زٍضُی کًٌَی ثًِحَی ثْیٌِ هیگطزز کِ تب آذط افهك
ثطًبهههِضیههعی هغلَثیتْههبی ثْههطٍُضاى ثیطههیٌِ گههطزز .اظ
ذػَغیبت ثبضظ ایي ضجیِ چٌس-زٍضُای ثهَزى آى ههیثبضهس،
ثسیي هقٌی کِ ضّبسبظی اظ آثگیهط زض ههبُ کٌهًَی ثهًِحهَی
تقییي هیضَز کِ تب آذطیي هبُ زٍضُ ثطًبهِضیعی ،ثب تَخِ ثهِ
آٍضزّب ،تمبضبّب ٍ تغییهطات آًْهب ،حدهن شذیهطُی آثگیهط زض
هحسٍزُ ی هدهبظ ثْهطُثهطزاضی لهطاض گطفتهِ ٍ ،ضّبسهبظی زض
زٍضُّهبی ثقهسی ثهِ گًَهِای غهَضت پهصیطز کهِ هغلَثیهت
ثْطٍُضاى ضطة ،کطبٍضظی ،غٌقت ،هحیظظیست ٍ ثْطُثهطزاض
اظ سبهبًِی آثی ًیع زض افك ثطًبهِضیهعی ثیطهیٌِ گهطزز .ایهي
ذػَغیت ،کِ ّوبٌّگسبظی ظهبًی ثْطُثهطزاضی اظ آثگیطّهب
هی ثبضس ،زض کٌبض ّوبٌّهگسهبظی ثْهطُثهطزاضی ثبالزسهت ٍ
پبییي زست حَضِ ی آثریهع ،تهَاى ثیطهتطی ضا ثهطای اضتمهبء
ؽطفیت ٍ ،لبثلیت اعویٌبى تبهیي آة زض سهغ حَضهِی زض
اذتیبض تػوین گیطاى ثرص آة لطاض هیزّس .زض ازاههًِ ،حهَُ
فطهَیجٌسی ایي ضجیِ ٍ ،حهل هسهثیِ زض ثرهص فطهَیجٌهسی
هسثیِ تططی هیضَز .پس اظ آىً ،تبیح کبضثطز ضجیِ سهبذتِ
ضسُ زض یک هَضز ٍالقی ،یقٌی سبهبًِی آثی حَضِی آثریهع
کطذِ اضائِ هیگهطزز .زض ًْبیهت ًیهع خوهـثٌهسی تحمیهك ٍ
پیطٌْبز ثطای کبضّبی آتی اضائِ ذَاٌّس ضس.
هَاد ٍ سٍشْا
ثْطُثطزاضی اظ سبهبًِیّبی آثی ثٍِسیلِی زٍ ضٍیکطز
ضجیِسبظی ٍ ثْیٌِ سبظی هَضز ثطضسی لطاض هیگیهطز .هعیهت
ضٍش ثْیٌِ سبظی اهکبى خْتزّی ثِ ضیَُی ثْطُثطزاضی زض
سوت هغلَة ثْهطٍُضاى ههیثبضهس .فهوٍُ ثهط ایهي ،ضٍیکهطز
ثْیٌِ سبظی لبثلیت حسالل ًوَزى اثطات ثلٌس هست ًهبهغلَة
ثْطُ ثطزاضی کًٌَی ضا ثهط حدهن شذیهطُ ،ضّبسهبظی ٍ تهبهیي
ًیبظ ّبی آتی زاضز .زض ایي تحمیك ثب تَخِ ثهِ هعیتْهبی ضٍش
ثْیٌِسبظی ٍ لبثلیت اًغجبق آى ثب هغلَثیتّبی ثْهطٍُضاى ،اظ
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ضٍش ثْیٌِسبظی ثطای اضظیبثی ثْطُثهطزاضی اظ سهبهبًِیّهبی
آثی استفبزُ هیضَز.
شیَُ ی تشسسی اثشات ّواٌّگ ساصی تْشُ تشداسی اص
ساهاًِی آتی حَضِی آتخیض
زض ایههي تحمیههك ثههِ ثطضسههی اثههطات ثههِضٍظضسههبًی ٍ
ّوبٌّگسبظی ثْطُثطزاضی اظ سبهبًِیّهبی آثهی زض هطاحهل
هرتلف تَسقِ ثط ؽطفیت تبهیي آة ،لبثلیت اعویٌبى تهبهیي
آة ٍ ثیطیٌِسبظی هغلَثیتْبی ثْطٍُضاى پطزاذتِ ههیضهَز.
ثٌبثطایي ،چگهًَگی ایهي ثطضسهی یکهی اظ ثرطهْبی هْهن زض
فطهَیجٌسی هسثیِ هیثبضس کِ زض ضهکل ً 1طهبى زازُ ضهسُ
است .ثطای تقییي هیعاى اثطات ثِضٍظضسبًی ٍ ّوبٌّگسهبظی
ثْطٍُضی اظ سبهبًِی آثی زض تهبهیي آة هغهبثك ضهکل  1ثهِ
غَضت ظیط فول هیضَز:
ً -1رست سبهبًِی آثی زض ضطایظ هَخهَز تحلیهل ضهسُ ٍ
هٌحٌههی فطهههبى ثْیٌههِی هبّبًههِ آثگیطّههب زض سههبهبًِی
هَخَز تقییي هیگطزز.
 -2سپس سبهبًِ زض ضطایظ خسیس تَسقِ ،هثو ،اضبفِ ضسى
یک یب چٌس آثگیط خسیس ،ثب همیس ًوَزى ضجیِ ثِ پیطٍی
اظ هٌحٌیْبی فطهبى تقیهیي ضهسُ زض هطحلهِی  1ثهطای
آثگیطّبی هَخَز ،تحلیل هیگطزز .تحلیل سبهبًِی آثی
زض ایي ضطایظ ًطبى ههی زّهس کهِ اگهط آثگیهط هَخهَز
هغبثك ثب ثطًبهِی لجلی ذَز اظ هطحلِی  1فول کٌٌسٍ ،
آثگیطّبی خسیس زض تقبهل ثب آًْب ،فولکطز ثْیٌِی ذهَز
ضا ثسٍى تغییط زض ثطًبهِی ثرص هَخَز تقیهیي ًوبیٌهس،
هیعاى پبسهدگهَیی ثهِ ًیبظّهبی آثهی ٍ تهبهیي ضهطایظ
ثْطُ ثطزاضی اظ سهبهبًِ ی آثهی ثهب ّهس ثیطهیٌِ سهبظی
هغلَثیتْبی ثْطُ ٍضاى چگًَِ تغییهط ههیکٌهس .زض حهبل
حبضهط ،زض ثسههیبضی اظ سهبهبًِیّههبی هٌهبثـ آة ثههسیي
غَضت فول هیضَز کِ ثطًبههِ ثْهطُثهطزاضی سهبهبًِی
هَخههَز تغییههط ًٌوههَزُ ٍ ،ثرههص تَسههقِی زازُ ضههسُ
فولکطز ذَز ضا ثِ ًحَی تقییي هیکٌهس کهِ ،ثهب یحهبػ
ضطایظ هَخَز ،اّسا هَضز ًؾط تَسقِ تهب حهس هوکهي
تبهیي گطزز.
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 -3زض هطحلِ ثقسی ،سبهبًِ هدسزاً زض ضطایظ خسیس تَسقِ،
ثسٍى همیس ًوَزى ضجیِ ثِ پیطٍی اظ هٌحٌیْبی فطههبى
تقییي ضسُ زض هطحلِ ی  1ثطای آثگیطّبی هَخَز پیص
اظ تَسقِ ،تحلیل هیگطزز .زض ایي ضهطایظ خسیهس ثهطای
سبهبًِ ی آثی ،ضجیِ آظاز است کِ فولکطز ثرص هَخَز
سهبهبًِ ضا ثهب ثرهص تَسههقِ یبفتهِ ّوبٌّهگ ًوههَزٍُ ،
ثْههطُثههطزاضی اظ سههبهبًِ ضا ثههًِحههَی کههِ هغلَثیتْههبی
ثْطٍُضاى ثیطیٌِ گطزز ،ثْیٌِ ًوبیس.
 -4ثب همبیسِ ی ًتبیح تحلیل ضجیِ سهبهبًِ ی هٌهبثـ آة زض
زٍ حبیت هرتلف ثطای ثطًبهِضیعی ثْیٌِ ثْطُثهطزاضی اظ
سبهبًِی آثی زض ضهطایظ تَسهقِ ،اهکهبى اضظیهبثی تهثثیط
ّوبٌّههگسههبظی ٍ ثههِضٍظضسههبًی ثطًبهههِ ثْههطٍُضی اظ
آثگیطّبی سسّب زض پبسد گَیی ثْتط ثِ ًیبظّبی آثهی زض
ثلٌههس هههست ،لبثلیههت اعویٌههبى تههبهیي آة زض سههغ
حَضِ ی آثریع ٍ ،ثیطیٌِ سبظی هغلَثیتْهبی ثْهطٍُضاى
ترػیع آة زض سغ حَضِی آثریع فطاّن هیگطزز.
ثسیي تطتیت ،ثهب همبیسهِ ی ًتهبیح تحلیلْهبی
ضجیِ زض ضطایظ تَسقِ ثطای زٍ حبیت هرتلهف ،کهِ زض
ثٌسّبی  3 ٍ 2تَضی زازُ ضسًس ،اهکبى اضظیبثی اثهطات
ثهههِضٍظضسهههبًی ٍ ّوبٌّهههگسهههبظی ثْهههطُثهههطزاضی اظ
سبهبًِیّهبی آثهی زض هطاحهل هرتلهف تَسهقِ فهطاّن
هیگطزز.
خصَصیات اتضاس تحلیل ساهاًِی آتی
اثعاض الظم ثطای اًدبم تحلیل سبهبًِی آثی ،ثًِحَی کِ
لبزض ثِ یحبػ ٍ تحلیل اثطات تَسقِ زض حَضِی آثریع ثبضس،
ثبیستی هطرػبت ظیط ضا زاضا ثبضس:
 یحههبػ تَاهههبى تههثثیط ثْههطُثههطزاضی ثبالزسههت ثههط
پبییي زست؛ ثِ فوٍُ ،تثثیط ضّبسبظی کًٌَی آثگیطّب ثط شذیطُ
ٍ ضّبسبظی اظ آًْب زض زٍضُّبی ثقسی.
 یحبػ تَاهبى هغلَثیتّبی ثْطٍُضاى ضطة ،غٌقت،
کطبٍضظی ٍ هحیظظیست زض تقییي همبزیط ثْیٌِی ترػهیع
آة ثِ تمبضبّبی گًَبگَى.
ضجیِ سبهبًِ ی هٌهبثـ آة هقوهَال زض لبیهت گهطًُْ-هط،
هطبثِ ضکل ً ،2وبیص زازُ هی ضهَز .زض ضهکل  2سهبهبًِ ی
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آثی زض یک هٌغمهِ ،یهب ثرطهی اظ حَضهِی آثریهع ،ضهبهل:
هرعى ،ضٍز ٍ سفطُی ظیطظهیٌهی ،کهِ ثهطای پبسهدگهَیی ثهِ
تمبضبّبی آثی ثْطُثطزاضی هیضًَسً ،طبى زازُ ضسُ است.
فشهَل تٌذی سیاضی هسألِ
ثِ هٌؾَض فطهَیجٌسی هسثیِی ثْطُثطزاضی اظ سبهبًِی
آثی زض لبیت ضیبضهی ،اثتهسا ضهجیِ هفْهَهی ثْهطُثهطزاضی اظ
سبهبًِ ی آثهی زض ضهکل ً 2طهبى زازُ ضهسُ اسهت .زض یهک
هٌغمِی  ،rاخعاء سبهبًِی آثی ٍ اضتجبط اًْب ثب یکسیگط ًطهبى
زازُ ضسُاًس .زض ضکل  ،2اضتجبط یک هٌغمِ  rثب هٌبعك زیگط
(ثبالزست ٍ یهب پهبییيزسهت) اظ عطیهك اًتمهبل آة ٍ خطیهبى
ٍضٍزی ٍ ذطٍخی اظ هٌغمهِی  rثهِ آًْهب ٍ ثهبیقکس غهَضت
هیگیطز .ثسیي تطتیت ،حَضِ ی آثریع لبثل تمسین ثِ هٌبعك
هرتلفی هی ثبضس کِ ضبهل آثگیهط ،ضٍز ،سهفطُی ظیطظهیٌهی،
اًتمبل آة ٍ تمبضهبّبی آثهی ثهَزُ ٍ ،اظ عطیهك اًتمهبل آة ٍ
خطیبى ٍضٍزی ٍ ذطٍخی ثب هٌبعك زیگط زض اضتجبط هیثبضٌس.
ثسیي تطتیت ،ضجیِسبظی سهبهبًِی آثهی حَضهِی آثریهع ثهب
یحبػ اثطات ثبالزست ثط پبییيزست غَضت هیگیطز .فوٍُ ثط
ایي ،ثب یحبػ ذػَغیت شذیطُ آثگیطّهب سهسّب زض سهبهبًِی
آثی ،اثط ثْطُ ثطزاضی اظ یهک ههبُ ثهِ هبّْهبی ثقهس ،زض سهبل
کًٌَی ٍ سبیْبی ثقسی ًیع ثٍِسهیلِ ی هقبزیهِ ی تهطاظ خهطم
ضجیِسبظی هیگهطزز .ثهسیي ضهکل ،فهوٍُ ثهط آىکهِ تهثثیط
ثْطُثطزاضی کًٌَی اظ سبهبًِ زض زٍضُّبی ثقسی ضهجیِسهبظی
هیضَز ،ثًِحَی ًیع ثْیٌِ هیگطزز کِ ثیطتطیي اثط هثجت ضا
ثههط هغلَثیههت ثْههطٍُضاى زاضههتِ ثبضههس .فطهَیجٌههسی ضیبضههی
ثْطُثطزاضی اظ آثگیط ،ضٍز ٍ سفطُی ظیطظهیٌی زض هقهبزالت 1
تب ً 5وبیص زازُ ضسُ است.
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()5-2
GAI ry ,m  GAD ry ,m
زض هقبزالت  1-2تب  5-2هتغیطّب ٍ فطاسٌدْب ثِ غهَضت ظیهط
تقطیف هیضًَس:
حدهههن هدهههبظ ثطزاضهههت آة اظ سهههفطُی
GWVry ,m
ظیطظهیٌی (هیلیَى هتط هکقت)
حدن آة ثطزاضتی ثطای هػط کطبٍضظی اظ
GAAry ,m
سفطُی آة ظیطظهیٌی (هیلیَى هتط هکقت)
حدن آة ثطزاضتی ثطای هػهط غهٌقت اظ
GAI ry ,m
سفطُی آة ظیطظهیٌی (هیلیَى هتط هکقت)
حدن آة ثطزاضهتی ثهطای هػهط ضهطة اظ
GADry ,m
سفطُی آة ظیطظهیٌی (هیلیَى هتط هکقت)
حدن شذیهطُ زض آثگیهط سهس (هیلیهَى هتهط
S ry ,m
هکقت)
حدن ضٍاًبة سغحی ٍضٍزی ثِ آثگیهط سهس
I ry ,m
(هیلیَى هتط هکقت)
حدن خطیبى ذطٍخی اظ هٌغمِی ( rهیلیَى
O ry ,m
هتط هکقت)
حدن آة اًتمبیی اظ هٌغمِی  rثهِ هٌؾمهِ
WT r y,r,'m
’( rهیلیَى هتط هکقت)
حدههن سههطضیع اظ آثگیههط سههس (هیلیههَى هتههط
SPr y ,m
هکقت)
حدن خطیبى فجَضی اظ هَیس ثطق ثطای تَییس
PFr y ,m
کبضهبیِ (هیلیَى هتط هکقت)
حدههن ضّبسههبظی اظ آثگیههط (هیلیههَى هتههط
RL ry ,m
هکقت)
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EV r y ,m

حدن تجریط هبّبًِ اظ آثگیهط (هیلیهَى هتهط
هکقت)
تَییههس هبّبًههِ کبضهبیههِ ثههطقآثههی (هگههبٍات
سبفت)
ضطیت سبظگبضی زض هقبزیِی تَییس کبضهبیهِ
حبغلضطة؛ ثبظزُی تَییس ،تقساز سبفبت زض
هبُ ٍ ٍظى هرػَظ آة
اضتفبؿ سغ آة آثگیط (هتط)

TWL ry ,m

اضتفبؿ پبیبة ًیطٍگبُ (هتط)

HE ry ,m

EFrm

H ry ,m

افت ثبض آثی زض هسیط هَیس ثطق (هتط)
HL r
حدن آة ثبظگطتی اظ هػط کطهبٍضظی ثهِ
RFA ry ,m
ضٍز (هیلیَى هتط هکقت)
حدن آة ثبظگطتی اظ هػط غٌقت ثِ ضٍز
RFI ry ,m
(هیلیَى هتط هکقت)
حدن آة ثبظگطتی اظ هػط ضهطة ثهِ ضٍز
RFD ry ,m
(هیلیَى هتط هکقت)
حدن آة ثطزاضتی ثطای هػط کطبٍضظی اظ
AA ry ,m
ضٍز (هیلیَى هتط هکقت)
حدن آة ثطزاضتی ثطای هػهط غهٌقت اظ
AI ry ,m
ضٍز (هیلیَى هتط هکقت)
حدن آة ثطزاضهتی ثهطای هػهط ضهطة اظ
AD ry ,m
ضٍز (هیلیَى هتط هکقت)
 UARFr y ,mخطیبى ثبلی هبًسُ زض ضٍز پهس اظ ثطزاضهتْب
(هیلیَى هتط هکقت)
ضٍاًبة سغحی زض هٌغمِی r
SRFr y ,m
هقبزیِی  1-2تطاظ آثی آثگیط سس ضا ثب یحبػ هؤیفِّبی
هرتلف تطاظ ًطبى هی زّس .هقبزیِی  2-2تبثـ تَییس کبضهبیهِ
ثطقآثی ضا ثٍِسیلِی سس فطضِ هیکٌهس ،کهِ یهک هقبزیهِی
غیطذغی ٍ غیطهحسة ٍاثستِ ثِ ضلَم سطاة ٍ پبیبة ،افت ثهب
آثی ٍ خطیبى فجَضی اظ هَیس ثهطق ههیثبضهس .هقبزیهِی ،3-2
تطاظ آثی ضٍز ٍ هقبزیِی  ،4-2آة ذطٍخهی اظ یهک هٌغمهِ ٍ
ٍضٍزی ثِ هٌغمِ پبییي زست ضا ًطبى هیزّس .هقبزیِ ی 4-2
آة ثبلی هبًسُ زض ضٍز پس اظ ثطزاضتْب هیثبضس ،کهِ ثبیسهتی

103

لیس حسالل ًیبظ ظیستهحیغی ضا تبهیي کٌهس .هقبزیهِی 5-2
ًیع ثطزاضت اظ آة سهفطُ ضا ًطهبى ههیزّهس ،کهِ همیهس ثهِ
حساکثط آة لبثل استحػبل زض ّط هبُ هیثبضس.
هقبزالت اغلی ضجیِسبظی ثْطٍُضی اظ سهبهبًِی آثهی
زض هقههبزالت  1-2تههب  5-2اضائههِ گطزیههسُاًههس .زض ازاهههِ،
ضجیِسبظی هغلَثیت ثْطٍُضاى ٍ تبثـ ّس هسثیِ ضهطح زازُ
هیضَز .ثْهطٍُضاى هسهثیِ ثْهطٍُضی اظ سهبهبًِّهبی آثهی زض
سغ حَضِی آثریع ضبهل  5شیٌفهـ ثْهطُثهطزاض (سهبهبًِی
آثی) ،ضطة ،غٌقت ،کطهبٍضظی ٍ هحهیظ ظیسهت ههی ضهًَس.
هغلَثیت ثْطٍُضاى ثْطُثطزاضی اظ سبهبًِی آثی ثهب تَخهِ ثهِ
ًیبظ آثی آًْب ،لبثل تقطیف ثط حست آة تبهیي ضسُ ثهطای ّهط
شیٌفـ هیثبضس .ایجتِ ،هٌجهـ تهبهیي آة ًیهع ثهطای ثْهطٍُضاى
اّویت زاضز ،ظیطا کِ ّعیٌِ ٍ هحسٍزیتْبی استفبزُ اظ هٌهبثـ
سغحی ٍ ظیطظهیٌی هتفبٍت اسهت .ثهب تَخهِ ثهِ ایهي ًکهبت
هغلَثیههت ثْههطٍُضاى ثههِ غههَضت ظیههط تقطیههف ٍ فطهَیجٌههسی
هیگطزز.
هغلَثیههت ثْههطُثههطزاض اظ سههبهبًِی آثههی (هههثوً ،آة
هٌغمِای زض ایطاى) ،WSU ry ،زض ثْطُثطزاضی اظ هرعى سس،
حفؼ اضتفبؿ آة هرعى ،ثهطای تَییهس کبضهبیهِ ،اسهتفبزُّهبی
تفطیحی ،ضّبسبظی ثطای ًیبظّبی پبییي زست هرعى ٍ اًتمهبل
آة هههیثبضههس .فههوٍُ ثههط ایههي ،ثْههطُثههطزاض اظ ثطزاضههت آة
ثِ ٍسیلِی هتمبضهیبى اظ ضٍز ًسهجت ثهِ سهفطُی ظیطظهیٌهی
ثٍِاسغِ لیوت ثیطتط آة ضٍز ،سَز ثیطتطی هیثطز .ثب تَخِ
ثِ ایي هَاضز ،هغلَثیت ثْطُثطزاض اظ سهبهبًِ آثهی (سهبظهبًْب ٍ
ًْبزّبی آثی) ثِ غَضت هقبزیِی  6-2فطهَیجٌسی هیگطزز:
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هغلَثیههت ثْههطُثههطزاض ضههطة ، DDU ry ،ثههط حسههت
کوجَز زض تبهیي آة ٍ آة هػطفی ثب ضفبیت اٍیَیت ثطزاضهت
اظ هٌبثـ سغحی ٍ ظیطظهیٌی ،ثِ غَضت هقبزیِی  7-2تقطیف
هیضَز:
()7-2

W 13mr  DDSL yr , m   


y
m
y ,m
DDU r   W 14 r  RAD r   
m


m
y ,m
W 15r  GAD r  

هغلَثیت ثْطُ ثطزاض کطبٍضظی ، ADU ry ،ثهط حسهت
کوجههَز زض تههبهیي آة هػههطفی ٍ اٍیَیههت ثطزاضههت اظ هٌههبثـ
سغحی ٍ ظیطظهیٌی ،ثِ غَضت هقبزیِی  8-2تقطیف هیضَز:
()8-2

W 16 mr  ADSL yr , m   


y
m
y ,m
ADU r   W 17 r  RAA r   
m


m
y ,m
W 18r  GAA r  

هغلَثیههت ثْههطُثههطزاض غههٌقت ، IDU ry ،ثههط حسههت
کوجَز زض تهبهیي آة هػهطفی ٍ ضفبیهت اٍیَیهت ثطزاضهت اظ

هٌبثـ سغحی ٍ ظیطظهیٌهی ثهِ غهَضت هقبزیهِی  9-2لبثهل
تقطیف است:

W 19mr  IDSL yr , m   


y
m
y ,m
()9-2
IDU r   W 20 r  RAI r   
m


m
y ,m
W 21r  GAI r  
زض ًْبیههت ًیههع هغلَثیههت ثْههطُثههطزاض هحههیظظیسههت،

 ، ENVU ryثط حست همساض کوجَز زض آة تبهیي ضهسُ ثهِ
غههَضت ًطههبى زازُ ضههسُ ،زض هقبزیههِی  10-2فطهَیجٌههسی
هیگطزز.
()10-2

 ENVDSL r

y ,m

m
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W 22

ENVU r 
y

m

ضبیبى شکط است کِ ّ Wب زض هقهبزالت  6-2تهب -2
 10هجیي هغلَثیت ثْطٍُضاى زض ضاثغِ ثب هتغیطّهبی هتٌهبؽط
آًْب هیثبضٌس ،کِ ثیي  100تب  -100تغییط هیکٌٌهس .هثجهت
ثَزى افساز ًطهبى زٌّهسُ ی هغلَثیهت ٍ ،هٌفهی ثهَزى ٍظى
ًطبى زٌّسُی ًبهغلَة ثَزى هتغیط هتٌهبؽط اظ زیهس ثْهطٍُض
هطثَعِ هیثبضس .ثسیي تطتیت ،هغلَثیهت ثْهطٍُضاى هرتلهف
هسثیِ زض لبیت هقبزالت  6-2تب  10-2تقطیف گطزیسُ اًس کهِ
اخعاء تبثـ ّس ههیثبضهٌس .ثیطهیٌِسهبظی هغلَثیهت توهبم
ثْطٍُضاى زض افك ثطًبهِضیعی تبثـ ّس ایي هسثیِ ضا تطهکیل
هیزّس ،کِ ثسیي ٍسهیلِ ثْهطُثهطزاضی اظ سهبهبًِی آثهی ثهِ
سوتی خْت زازُ هی ضَز تب هغلَثیت توبم ثْطٍُضاى تب حهس
هوکي ثیطیٌِ گطزز:
()11-2

 ENVU ry WSU ry 

TU   

y
y
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r , y  DDU
 IDU r  ADU r 
r

ضجیِ حبغل اظ هقبزالت  1-2تهب  11-2اظ ًهَؿ همیهس
ضسُ هطثقبتی 1هیثبضس .ضجیِ  12-2ضکل کلی ضهجیِ همیهس
ضسُ هطثقبتی ثب تبثـ ّس ذغی ضا ًطبى هیزّس .ایي ضهجیِ
ثب کبضثطز ضٍضْبی حل ذغی تطتیجی ٍ ،یب غیطذغهی ثهب ثْهطُ
ٍضی اظ ًطمافعاض  GAMSحل هیضَز (ضٍظًتبل :)2006
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زض هقبزیِ ی ّX ،12-2ب هتغیطّبی هسهثیِ B ،ثهطزاض
ضبهل ضطایت تبثـ ّس  A ،هبتطیس ضطایت لیهَزً D ٍ ،یهع
ثطزاض حبٍی همبزیط سوت ضاست لیهَز ههیثبضهٌس .زض هسهثیِ
فطهَیجٌسی ضسُ زض ایهي تحمیهك B ،هقهبزل ٍظًْهبی  Wزض
هقبزالت  6-2تب  10-2هیثبضس.
هَسد هطالؼاتی
حَضِی آثریع کطذهِ ثهب هسهبحت  50764کیلهَهتط
هطثـ ،زضثطگیطًسُی ثرطْبیی اظ  6استبى زض غهطة ٍ خٌهَة
غطة ایطاى هیثبضس .زض ایهي حَضهِی آثریهع ضٍز هطهَْض ٍ
پطآة کطذِ خبضی است کِ ثهِ ّهَضایقؾین زض ههطظ ایهطاى ٍ
فطاق هیضیعز .فوٍُ ثط آى ،حَضِی آثریع کطذِ ثهب ٍسهقتی
زض حههسٍز  %3/4اظ هسههبحت کطههَض خوقیههت 000،456،3
ًفطی ،هقبزل  %5خوقیت کطَض ،ضا زض ذَز خبی زازُ اسهت
(هٌْسسیي هطبٍض خبهبة 35 .)1384 ،سس هرعًی ٍ اًحطافی
زض ایي حَضِی آثریع فوٍُ ثط سس کطذِ زض افك ثطًبهِضیعی
سبذتِ ٍ ثْطُثطزاضی ذَاٌّس ضس (ثبًک عطحْهبی تَسهقِی
هٌبثـ آة.)1388 ،
ششایط ساهاًِی آتی کشخِ دس ایي تحلیل
ضههکل  3هَلقیههت حَضههِی آثریههع کطذههِ ،ضٍزّههب،
عطحْبی کطهبٍضظی ٍ سهسّبی کطذهِ ،سهیوطُ ٍ سهبظثي ضا
ًطبى هیزّس .زض ایي تحمیك ثْهطُثهطزاضی اظ سهبهبًِی آثهی
حَضِی ،زض ضطایظ سبذتي ٍ ثْطُثطزاضی اظ سسّبی کطذهِ،
سیوطُ ٍ سبظثي ثطضسهی ههیگهطزز .زض ضهکل  4عهطحٍاضُی
سبهبًِ ی حَضِ ی آثریع کطذِ زض هطحلِی ًْبیی هَضز ًؾهط
ایي هغبیقِ هَضزی ،یقٌی ،سبذتي ٍ ثْطُثهطزاضی اظ سهسّبی
کطذِ ،سیوطُ ٍ سبظثي ًطبى زازُ ضهسُ اسهت .زض ضهکل ،4
هٌؾَض اظ هػبض ثبالزسهتً ،یهبظ آثهی عطحْهبی کطهبٍضظی
گلَم ثحطی ،چوچوبل ٍ تپِ یعزاى ههیثبضهس ،کهِ زض ضهطایظ
کًٌَی ،یقٌهی ،سهبل  1389زض حهبل ثْهطُثهطزاضی ّسهتٌس.
سبهبًِی آثی حَضِی آثریع کطذِ عی سهِ هطحلهِ زض ایهي

تحمیك ثطضسی هیگطزز؛ زض هطحلِی اٍل فطؼ ثهط آى اسهت
کِ تٌْب سس کطذِ ٍ هػبض ثبالزست هغبثك ضهکل ٍ 4خهَز
زاضتِ ،فولکطز آًْب زض یک افك  20سبیِ زض ثبظُّهبی ظههبًی
هبّبًِ ثْیٌِ گطزیسٍُ ٍ ،ضقیت تبهیي آة ٍ هٌحٌهی فطههبى
سس کطذِ ثِزست هیآیس .زض هطحلِی ثقس فطؼ ثط ایي است
کِ سس سیوطُ ًیهع سهبذتِ ضهسُ ،ثْهطُثهطزاضی اظ سهبهبًِی
هصکَض ثْیٌِ گطزیسُ ٍ هٌحٌیْهبی فطههبى سهسّبی کطذهِ ٍ
سیوطُ زض ضطایظ خسیهس ٍ ،ثهط اسهبس هیهبًگیي ثلٌهس ههست
حدن شذیطُ هبّبًِ ی هربظى ،هحبسجِ هیضًَس .زض هطحلِی
سَم فطؼ ثط ایي است کِ سسّبی کطذِ ،سهیوطُ ٍ سهبظثي
سبذتِ ضسُ ٍ ،ثْطُثطزاضی اظ آًْب زض یک افك ثلٌس ههست 20
سبیِ هَضز اضظیبثی لطاض هیگیهطز .ذػَغهیبت سهبهبًِی آثهی
کطذِ زض خساٍل  2 ٍ 1ثغَض ذوغِ اضائِ ضسُاًس .زض خهسٍل
 ،1همساض ًیبظ آثی کطبٍضظی زض افهك عهطح ثهط اسهبس سهغ
ظیطکطت ٍ ایگَی کطت هحبسجِ ضسُ است (ثبًک عطحْهبی
تَسقِی هٌبثـ آة 1388؛ هٌْسسیي هطبٍض خبههبة .)1384
هطرػبت ثْطُثطزاضی اظ هرعى ضبهل حدن ثٌْدبض ٍ ،حدهن
حسالل ًیع ثط اسبس گعاضضْبی هٌْسسهیي هطهبٍض اًترهبة ٍ
ثِکبض ثطزُ ضسُ است (ثبًهک عطحْهبی تَسهقِی هٌهبثـ آة،
1388؛ هٌْسسیي هطبٍض خبهبة .)1384
اضظیبثی فولکطز سهبهبًِی حَضهِی آثریهع کطذهِ زض
ضطایظ ًطبى زازُ ضهسُ زض ضهکل  ،4زض سهِ حبیهت ثطضسهی
هیگطزًس؛ اٍل ،همیس ًوَزى سبهبًِ ثِ پیهطٍی اظ هٌحٌیْهبی
فطهبى حبغل اظ تحلیل هٌفک ّهط یهک اظ آثگیهط ،کهِ ثغهَض
خساگبًِ ٍ ،ثب تَخِ ثِ اّسا ٍ ًیبظّبی هطثَط ثِ ّط یک ثهِ
غَضت هدعا ثْیٌهِسهبظی ضهسُ ٍ ،هٌحٌهی فطههبى هطثَعهِ
هحبسهجِ ضههسُ اسههت (ایهي ضههطایظ ثههب فٌهَاى ثْههطُثههطزاضی
ّوبٌّههگ ًطههسُی  1زض ضههکلْبی  8تههب  12هطههرع ضههسُ
است)؛ زٍم ،همیس ًوهَزى سهبهبًِ ثهِ پیهطٍی اظ هٌحٌیْهبی
فطهههبى حبغههلِ ثههطای فولکههطز ّوبٌّههگ سههسّبی کطذههِ ٍ
سیوطُ ،زض حبیی کِ ثْهطُ ثهطزاضی اظ سهس سهبظثي ،ثهب تَخهِ
هٌحٌی فطهبى حبغلِ اظ تحلیل هٌفک ،غَضت هیپصیطز (ایي
ضطایظ هجیي ایي ٍالقیت است کهِ ٍلتهی سهسّبی کطذهِ ٍ
سیوطُ سبذتِ ضسًس ،چٌبًچِ ّوبٌّگسبظی زض ثْطُثهطزاضی
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اظ آًْب غَضت پصیطز ٍ ،هٌدط ثِ هٌحٌیْبی فطههبى ّوبٌّهگ
گطزز ،زض ضطایظ سبذتي سس سبظثي اگط ّوبٌّهگ سهبظی ثهب
سس خسیس غَضت ًپصیطز ٍ ،سس سبظثي عجك هٌحٌهی فطههبى
ذَز زض حبیت هٌفهک فوهل کٌهس ،فولکهطز سهبهبًِ چگًَهِ
ذَاّس ثَز؛ ایي حبیت ثب فٌَاى ثْطُثطزاضی ّوبٌّگ ًطهسُی
 2زض ضههکلْبی  8تههب  12هطههرع ضههسُ اسههت)؛ ٍ سههَم،
ّوبٌّگسبظی ثْطُثطزاضی اظ آثگیط ثسٍى همیس ًوَزى آًْب ثِ
پیطٍی اظ هٌحٌیْبی فطهبى حبغل اظ تحلیلّبی لجلی ٍ ،آظاز
گصاضتي ضجیِ ثطای تقییي همساض ثْیٌِ ی حدن شذیطُ آثگیط
(ایي ضطایظ ثب فٌَاى ثْطُثطزاضی ّوبٌّگ ضسُ زض ضهکلْبی
 8تب  12هطرع ضسُاًس) زض ضطایظ تَسقِ ًطبى زازُ ضهسُ
زض ضههکل  .4ضههبیبى شکههط اسههت کههِ زض ضههطایظ هقوههَل
هٌحٌیْبی فطهبى هرهبظى ٍ ،لَافهس ثْهطُثهطزاضی اظ سهسّب ٍ
سبظُّبی آثی ،اظ تحلیل هٌفهک آثگیهط ثهب تَخهِ ثهِ اّهسا
هرعى ٍ آٍضزّب ثِ هرعى غَضت هیپهصیطز .زض ایهي تحمیهك
اثطات کبضثطز ایهي هٌحٌیْهبی فطههبى زض فولکهطز سهبهبًِ ی
حَضِ ی آثریع ،یقٌیٍ ،لتی کِ فولکطز هرهعى تثثیطگهصاض ٍ
تثثیطپصیط اظ سبهبًِی آثی هیگطزز ثطضسی هیضَز.
صحتسٌجی ػولکشد شثیِ تْیٌِساصی
ثِ هٌؾَض غحت سٌدی ضهجیِ چٌهس-زٍضُ ای سهبذتِ
ضسُ زض ایي تحمیك ٍ ،لجل اظ کبضثطز آى زض تحلیل ٍ اضظیهبثی
سبهبًِی آثی سس کطذهِ ٍ پهبییيزسهت آى (ضهکل  4ثهسٍى
یحبػ هػبض ثبالزست ٍ سسّبی سیوطُ ٍ کطذهِ) ،فولکهطز
ایي ضجیِ ثب ضجیِ  WEAPزض سبهبًِی آثهی کطذهِ همبیسهِ
هی ضَز (هَسسِ ی ظیست هحیغی اسهتکْلن .)2005 ،ضهجیِ
 WEAPاظ ضٍیکطز ثطًبهِضیهعی ذغهی ثهطای ثْهطُثهطزاضی اظ
سبهبًِ ی آثی ثب یحبػ آثگیط سسّب ،ضٍز ،آة ظیطظهیٌیً ،مهبط
هػط ٍ آة ثبظگطتی ،ثب یحبػ اٍیَیتْبی تبهیي آة اظ هٌبثـ
ٍ ترػیع آى ثِ هػبض  ،استفبزُ هیکٌس .هقبزالت اسهتفبزُ
ضسُ زض ایي ضجیِ ًیع ضٍاثظ تطاظ آثی (هطبثِ ثب هقبزالت 1-2
تب  5-2ثسٍى ًوبیِ ی ظهبًی) هی ثبضٌس .ایجتهِ ،ههسل WEAP
ضجیِ سبظی ثْهطُ ثهطزاضی اظ سهبهبًِی آثهی ضا ثهب اسهتفبزُ اظ
ضٍیکطز ثْیٌِسبظی تک -زٍضُای ،ثب یحبػ ضهطایظ اٍییهِ ّهط
زٍضُی ظهبًی ،اًدبم هیزّس .ثب تَخِ ثِ کبضثطز ٍسهیـ ضهجیِ

 ٍ ،WEAPتبییس غحت ًتبیح آى زض هطاخـ هتقهسز ،اظ ًتهبیح
تحلیل آى ثِفٌَاى هقیبض ثطای سٌدص غحت ضجیِ سهبذتِ
ضسُ زض ایي تحمیك استفبزُ گطزیسًُ ٍ ،یبظ ثِ غحت سهٌدی
ضجیِ ً WEAPویثبضس .ثطای اعوؿ اظ خعئیبت ثیطتط ضهجیِ
ً ،WEAPحَُ کبض ٍ سبذتبض آى ،کبضثطزّبی فولی آى ٍ ًحَُ
ٍاسهٌدی آى ثههِ هطخههـ هَسسههِ ظیسههتهحیغههی اسههتکْلن
هطاخقههِ کٌیههسّ .ههط زٍ ضههجیِ زض ضههطایظ یکسههبى اظ هٌؾههط
تطخیحبت ٍ لیَز ثطای سبهبًِی آثی کطذِ ،ضبهل سس کطذهِ
ٍ پبییيزست آى زض یک افك یک سبیِ تحلیل ضهسًُ ٍ ،تهبیح
آى زض ضهکلْبی  6 ٍ 5اضائهِ ضهسُاًهس .زض خهسٍل  3ضهطایت
هجیي تطخیحبت ثطزاضت آة اظ هٌبثـ هرتلف ٍ ،ترػیع آى
ثِ هتمبضیبى ثط اسبس اٍیَیهت ثطزاضهت اظ هٌهبثـ سهغحی ٍ
ترػیع ثِ ًیبظ ضطة ،تقییي ضسُاًس .ثط اسبس ایي سیبست،
آة سههغحی ًسههجت ثههِ آة ظیطظهیٌههی اٍیَیههت زاضههتٍِ ،
ترػیع اثتسا ثِ ًیهبظ ضهطة ،سهپس غهٌقت ٍ کطهبٍضظی ٍ
تَییس کبضهبیِ ٍ ،زض ًْبیت ثِ هحیظظیست غَضت هیپهصیطز.
ٍظًْب زض ایي تحمیك ثِ غَضت همبزیط تمطیجی زض خسٍل  3زض
ًؾط گطفتِ ضسُ اًس .ضبیبى شکط است کهِ  WEAPیهک ههسل
ضههجیِسههبظی ثههَزُ ٍ اظ ثْیٌههِسههبظی تههک-زٍضُای ثههطای
ثْطُثطزاضی اظ سبهبًِی آثی استفبزُ هیکٌس .زض ضهجیِسهبظی
سبهبًِ ی آثی کطذِ ،ثْطُ ثطزاضی اظ سبهبًِ هعثَض ،ثًِحَی کِ
ثطزاضههت ثیطههتطی اظ آة سههغحی غههَضت پههصیطز ،اّویههت
ثیطتطی ضا زض همبیسِ ثب آة ظیطظهیٌی ،ثٍِاسغِی هحسٍزیت
ٍ ّعیٌِّبی ثطزاضت ،زاضز؛ ثٌبثطایي ،ضطیت اّویت ثطزاضهت
اظ آة سغحی ثیطتط اظ آة ظیطظهیٌهی زض ًؾهط گطفتهِ ضهسُ
است .فوٍُ ثط ایي ،تهبهیي ًیهبظ ضهطة زض اٍیَیهت اٍلً ،یهبظ
غهههٌقت ،کطهههبٍضظی ٍ کبضهبیهههِ زض اٍیَیهههت زٍمً ،یهههبظ
ظیسههتهحیغههی زض اٍیَیههت سههَم ٍ ،تههبهیي آة اًتمههبیی زض
اٍیَیت چْبضم لطاض زاضز .فلت یکسبى گهطفتي اٍیَیهت تهبهیي
ًیبظّبی غٌقت ،کطبٍضظی ٍ کبضهبیِ آظاز گصاضتي ضجیِ ثطای
ایدبز تقبهل یکسهبى ثهیي تهبهیي ًیبظّهبی ههصکَض ٍ تهثهیي
ثْطُثطزاضی هیثبضس .ایي زض حبیی است کِ هقوَال ًیبظ ضطة
ثب تَخِ ثِ اّویت ذبظ آى ثبیستی کبهو تبهیي گهطزز ٍ ،زض
تقبهل لطاض زازى آى ثب تبهیي زیگط ًیبظّب هَضز لجَل ًیست.
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ضجیِ  ،WEAPثِفلت تحلیل تهک-زٍضُای ،آٍضز ههبُ
کًٌَی ضا زض تحلیل زض ًؾط گطفتِ ٍ ،آٍضزّب زض هبّْبی ثقسی
ضا زض ًؾط ًویگیطز ،تب ایيکِ ضجیِ زض ههبُ ههَضز ًؾهط لهطاض
گیطز .ثٌبثطایي ،ضجیِ ضّبسبظی کًٌَی اظ هرعى ضا ثهِگًَهِای
تٌؾین هیًوبیس کِ اّهسا ههبُ کٌهًَی تهبهیي ضهَز ،ثهسٍى
آىکِ اثطات هثجت یب هٌفی ایي تػهوین ثهط ثْهطُثهطزاضی زض
هبّْبی ثقسی ثب تَخِ ثهِ آٍضز زض آى هبّْهب زض ًؾهط گطفتهِ
ضًَس .اظ آىخب کِ اّسا تَییهس کبضهبیهِ ٍ حفهؼ اضتفهبؿ آة
هرعى ّوسَ هیثبضٌس ،هقوَالً ضجیِ  WEAPثًِحَی فوهل
هی کٌس کِ اضتفبؿ آة هرعى تب حس هوکهي ثهبال ًگهِ زاضهتِ
ضسُ ٍ ،ضّبسبظی ثطای ًیبظّبی پبییيزست ًیع غَضت گیهطز.
اهب ،اظ آىخب کهِ ضهجیِ  WEAPآٍضزّهبی هبّْهبی ثقهسی ٍ
اثطات آًْب ضا زض ًؾهط ًوهیگیهطز ،فولکهطزی هحبفؾهِکبضاًهِ
ذَاّس زاضت ،کِ ثقضبً ثهسٍى ایهيکهِ ًیهبظ ثبضهس ،آة ضا زض
هرعى ًگِ هیزاضز ،زض حبیی کِ ثب ذطٍج ثیطتط آة ٍ اًتمهبل
ثرطی اظ آى ثِ زضت فجبس ،افهت سهغ آة ضاههیتهَاى زض
حسی ًگِ زاضت کِ اّسا تَییس کبضهبیِ ٍ ّسفْبی زیگط تهب
اًتْبی سبل ثِ ًحَی ثْیٌِ ٍ کبهل تبهیي ضهَزّ ،وهبىعهَض
کِ ضجیِ چٌس-زٍضُ ای آى ضا زض همبیسِّب زض ضکلْبی 6 ٍ 5
ًطبى هیزّس.
ضجیِ ثْیٌِسبظی ثب تَخِ ثِ یحبػ افهعایص آٍضزّهب اظ
زی تب اضزیجْطت زض ثْطُثطزاضی ،آة ثیطتطی اظ سهس کطذهِ
ثِ زضت فجبس اًتمبل زازُ است ،ثسٍى آىکهِ اظ کهبّص آة
هرعى ًگطاى ثبضس ،ظیطا زض هبّْبی ثقس ایهي کهبّص خجهطاى
ههیضهَز .اظ آىخهب کهِ ضهجیِ  WEAPآٍضزّهبی آتهی ضا زض
ثْطُثطزاضی کًٌَی زض ًؾط ًوهیگیهطز ،هحبفؾهِکبضاًهِ فوهل
ًوَزُ ،ثَیژُ کِ زض هبّْبی هْط تهب زی ثهب کهبّص آٍضز ًیهع
هَاخههِ ثههَزُ ٍ ،سههقی زض حفههظ آة هرههعى زاضههتِ اسههت.
ثٌبثطایي ،زض ضجیِ ً WEAPیبظ آثی زضت فجبس تبهیي ًطسُ،
کِ ایي هَضـ زض ضکل ً 5طبى زازُ ضسُ اسهت .زض ضهکل 6
تَییس کبضهبیِ ثیطتط ثٍِسیلِی ضجیِ ثْیٌِسبظی زض همبیسهِ
ثب ضجیِ  WEAPزض ضطایظ یکسبى ،ثب تَخِ ثِ یحبػ ضهطایظ
آٍضزّب زض زٍضُّبی آتی ،زض ضجیِ ثْیٌهِسهبظی ًوهبیص زازُ
ضسُ است .ثب تَخِ ثِ ایيکِ ضجیِ ثْیٌِسبظی چٌهس-زٍضُای
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ثَزُ ٍ ،اظ همساض آٍضزّب تب اًتْهبی زٍضاى ثطًبههِضیهعی اعهوؿ
زاضز ،هیههعاى ضّبسههبظی اظ هرههعى ٍ حفههؼ اضتفههبؿ آة آى ضا
ثًِحَی زض تقبهل ثب زیگط اّسا هرعى تٌؾین ًوهَزُ اسهت
کِ حساکثط تَییس حبغل گطزز .ایي زض حبیی است کهِ ضهجیِ
تک-زٍضُ ای  WEAPچَى همهساض آٍضزّهبی آتهی ضا زض ًؾهط
ًویگیطز ثب هحبفؾِکبضی ثیطتطی آة ضا اظ هرعى ضّب ًوهَزُ
ٍ ثٌبثطایي ثب ؽطفیت کوتطی اّسا هرعى ضا تبهیي ههیکٌهس.
ثٌههبثطایي ضههجیِ تههک-زٍضُای  WEAPاظ هٌؾههط تههبهیي آة ٍ
اّسا ثْطُ ثطزاضی اظ هرعى ثب لبثلیت کوتطی زض همبیسهِ ثهب
ضجیِ ثْیٌِ سبظی چٌس-زٍضُ ای ،زض ضطایظ هسبٍی اظ هٌؾهط
آٍضزّب ٍ لیَز هسثیِ ،فول ًوَزُ است.
ضکلْبی ً 6 ٍ 5طبى ههیزٌّهس کهِ ثْهطُثهطزاضی ثهب
اسههتفبزُ اظ ضههجیِسههبظی چٌههس-زٍضُای اهکههبى تههبهیي ثْتههط
ًیبظّبی آثی ضا زض همبیسِ ثب یک ضهجیِ تهک-زٍضُای ،هبًٌهس
 ،WEAPفطاّن هیکٌس؛ فلت آى ًیع یحبػ اثطات ثْطُثطزاضی
اظ هرعى زض زٍضُی کًٌَی ثط همساض شذیطُ هرعى ٍ ضّبسبظی
اظ هرعى زض زٍضُّبی ثقسی هیثبضس .ثب تَخِ ثهِ ایهيکهِ زض
ضجیِ چٌس-زٍضُ ای ،ضجیِ اظ هیعاى آٍضز تهب اًتْهبی ضهْطیَض
پیصآگْی زاضز ،شذیطُی آة ضا زض هرعى ثِ گًَِای تٌؾهین
هیًوبیس کِ اّسا هرتلف ثْطُثطزاضی اظ هرعى ،ثهِ غهَضت
ثْیٌِ ،تب حس هوکي تبهیي گطزز .ایي زض حهبیی اسهت کهِ زض
یک ضجیِ تک-زٍضُ ای ،هبًٌس؛  ،WEAPضهجیِ ثهب تَخهِ ثهِ
ضطایظ هبُ کًٌَی ثْطُ ثطزاضی اظ هرهعى ضا ثهِ ّهس تهبهیي
اّسا هرتلف ثْیٌِ هیًوبیس ،ثهسٍى ایهيکهِ تهثثیط ضهطایظ
اًتْبیی هرعى زض هبُ کًٌَی ثط ثْطُ ثطزاضی زض هبّْبی ثقسی
زض ًؾط گطفتِ ضَز .ثٌبثطایي ،ضجیِ  WEAPثِ هٌؾَض تهبهیي
کبضهبیِ سقی زض حفؼ ٍ شذیهطُ آة زض هرهعى ههیًوبیهسٍ ،
ثسیي تطتیت تثهیي ًیهبظ زضهتفجهبس زض ضهجیِ  WEAPزض
همبیسِ ثب ضجیِ چٌهس-زٍضُای ذهَة غهَضت ًگطفتهِ اسهت.
ثٌبثطایيّ ،وبىعَض کِ اًتؾبض هیضفتً ،حهَُی تهبهیي آة زض
ضجیِ چٌس-زٍضُای ثْتط اظ یهک ضهجیِ تهک-زٍضُای غهَضت
گطفتِ ٍ ،ایي هَضهَؿ زض ضهکلْبی ً 6 ٍ 5وهبیص زازُ ضهسُ
است.
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ًتایج ٍ تحث دس صهیٌِی کاستشد شثیِ تْیٌِسااصی دس
تحلیل ساهاًِی آتی کشخِ
زض ازاهِ اضظیبثی تهثثیط ّوبٌّهگسهبظی ثْهطُثهطزاضی
تَاهبى اظ آثگیط سسّبی کطذِ ،سهیوطُ ٍ سهبظثي زض هطاحهل
هرتلف سبذت ٍ ،ثْطُ ثهطزاضی ایهي سهسّب غهَضت گطفتهِ ٍ
ًتبیح آى اضائِ هیگطزز .زض ایي اضظیبثی ،تثثیط ثهِضٍظ ضسهبًی ٍ
فسم ثِ ضٍظضسبًی هٌحٌهی فطههبى آثگیهط زض هطاحهل هرتلهف
ثْطُثطزاضی اظ آثگیط ،ثط تبهیي ًیبظّهبی آثهی زض یهک زٍضُی
 20سههبیِ ًیههع اضظیههبثی هههیگههطزز .ثغههَض هقوههَل ،لههَاًیي
ثْههطُثههطزاضی اظ هرههعى سههس ثههب تَخههِ ثههِ اّههسا هرتلههف
ثْطُ ثطزاضی اظ سس هطثَعِ ٍ ،حساکثط یحهبػ اثهطات ثطزاضهت
ثبالزست زض کبّص آة ٍضٍزی ثِ هرهعى ،زض حبیهت هٌفهک
غَضت هیگیطز .هٌحٌی فطهبى ثِ ثْطُثطزاض کوک هیکٌس کِ
اظ هرعى سس زض خْت تهبهیي اّهسا ثْهطُثهطزاضی اسهتفبزُ
کٌس .هٌحٌی فطهبى زض لبیت حدن ٍ یب اضتفهبؿ آة هرهعى زض
ّط هبُ ثیبى هیضَز .ثسیي تطتیت ،ثْهطُثهطزاض زض ّهط ههبُ ثهب
ضّبسبظی آة اظ هرعى ٍ حفؼ حدن ٍ یب اضتفبؿ آة هرعى زض
هَلقیت هطرع ضسُ ثِ ٍسیلِی هٌحٌی فطههبى اظ فولکهطز
هٌبست سس هغوئي هیگطزز .سبذت سسّبی زض ثبالزسهت ٍ
پبییيزست یک عطح ،سبذتبض سبهبًِی آثهی ضا تغییهط زازٍُ ،
ثِ ّویي فلتٍ ،ضقیت ثْیٌِ ثْطُ ثطزاضی زض ضهطایظ خسیهس
ایعاهبً ثب ضطایظ لجل اظ سبذتي ٍ ثْطُثطزاضی یکسهبى ًرَاّهس
ثَز .زض ایي لسوت ،هیعاى تثثیط یحبػ ایي ّوبٌّهگسهبظی ٍ
ثِ ضٍظضسبًی زض ثْطُثطزاضی اظ سبهبًِی آثی حَضهِی آثریهع
کطذِ ثطضسی هیگطزز.
ضکل  ،7گطٍُ ظهبًی آٍضزّب ضا ثطای ثرطْبی هرتلهف
سبهبًِی آثهی حَضهِی آثریهع کطذهِ زض ضهطایظ سهبذت ٍ
ثْطُثطزاضی سسّبی کطذِ ،سیوطُ ،سبظثي ٍ عطحْبی آثیبضی
گلَم ثحطی ،چوچوبل ٍ تپِیعزاى ًطبى هیزّس .گطٍُ ظههبًی
هصکَض آهبض هطهبّساتی آٍضز زض سهبهبًِی آثهی کطذهِ ثهطای
سبیْبی  1360تب  1380اسهت کهِ ضهبهل سهبیْبی هرتلهف
کن آة ،هقوَیی ٍ پطآة ههیثبضهس؛ ثٌهبثطایي ،اهکهبى اضظیهبثی
فولکطز سبهبًِی آثی کطذِ زض یک افك ثلٌس هست  20سهبیِ،
کِ زض آى ضطایظ هرتلفی اظ ًؾط کنآثی ضخ هیزّهس ،فهطاّن

هیگطزز .عطحْبی آثیبضی ًبم ثهطزُ تحهت فٌهَاى ًیهبظ آثهی
ثبالزسههت کطذههِ زض ضههجیِسههبظی یحههبػ گطزیههسُ ٍ ،زض
عطحٍاضُی سبهبًِی کطذِ ًطبى زازُ ضسُاًس.
زض هٌحٌی فطهبى ثطای سسّب ،زض ّط یهک اظ تحلیلْهب،
هیبًگیي ثلٌس هست حدن شذیطُ زض هبّْبی هرتلف سبل ،زض
ًؾط گطفتِ ضسُ ٍ زض ضهجیِّهب اسهتفبزُ ههیضهَز؛ ثٌهبثطایي،
توبهی هٌحٌیْبی فطهبى اظ یک تحلیل ثلٌس هست ثٍِسهیلِی
ضٍیکطز ثْیٌِسبظی حبغل هیضًَس .اهب تفبٍت آًْب زض هیهعاى
ّوبٌّگی فولکطز تَاهبى آثگیط سسّب زض سبهبًِ ی آثی کطذِ
هیثبضسً .تبیح تحلیلْب ًطهبى ههیزٌّهس کهِ اظ زیهس تهبهیي
ًیبظّبی آثی ،ثَیژُ اظ هٌؾط ضبذػْبی ثلٌس هست ،کِ ذوغِ
کٌٌسُ ی فسملغقیت ثْطُثطزاضی (ًسجت تقهساز زفقهبتی کهِ
تمبضب تبهیي ضسُ ثِ کهل ثهبظُّهبی افهك ثطًبههِ ضیهعی) ًیهع
هی ثبضٌس ،زض سبهبًِ ی آثی کطذِ ،چٌبًچِ ،هٌحٌیْبی فطهبى
ث هٌِّگههبم ًطههًَس ،لبثلیههت اعویٌههبى تههبهیي ًیبظّههبی آثههی
پبییي زسهت کطذهِ ً ٍ ،%53یبظّهبی ثبالزسهت کطذهِ %85
ههیثبضهس (ضهکل  .)8ضهکل ً 8طهبى ههیزّهس کهِ لبثلیههت
اعویٌبى تبهیي ًیبظّبی آثهی زض پهبییيزسهت کطذهٍِ ،لتهی
ّوبٌّگ سبظی زض ثْطُ ثطزاضی اظ سسّب غهَضت پهصیطز%30 ،
افعایص یبفتِ ٍ  %80هیضَز ٍ ،ثمیِ ًیبظّب ًیهع ثغهَض کبههل
تبهیي هیضًَس.
ضکل ً 9طبى هیزّس کِ ثعضگهی ضکسهتْب (ضهبذع
آسههیتپههصیطی) زض تههبهیي ًیبظّههبی آثههیٍ ،لتههی ثههسٍى
ّوبٌّگسبظی ٍ ثِضٍظضسبًی هٌحٌیْبی فطهبى ثْهطُثهطزاضی
غَضت پصیطز 2/5 ،ثطاثط ثعضگی ضکستْب زض حبیهت ّوبٌّهگ
ضسُ ،زض یک تحلیل ثلٌس هست سبهبًِی آثی حَضِی آثریهع
کطذِ هیثبضس .ثٌبثطایي ،هوحؾِ هیگطزز تب چِ حس هَضهَؿ
ّوبٌّگ سبظی ثْهطُ ثهطزاضی تَاههبى اظ سهبهبًِی آثهی ٍ ثهِ
ثِضٍظضسبًی هٌحٌیْهبی فطههبى سهسّب ،ههیتَاًهس ثهط تهبهیي
ًیبظّبی آثی ٍ فولکطز سبهبًِی آثی تثثیطگصاض ثبضس.
ثب تَخِ ثِ ضکلْبی  8تب  ،12هوحؾهِ ههیگهطزز کهِ
ًتبیح تحلیل ًهَؿ ّوبٌّهگ ًطهسُ ی  2ثهیي ًتهبیح تحلیهل
ّوبٌّگ ًطسُّ ٍ 1وبٌّگ ضسُ ضا زاضز .ایي ًکتِ هجیي ایي
هَضَؿ است کِ ثب افعایص زضخِی ّوبٌّگی ثْهطُثهطزاضی ٍ
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ثِ ضٍظضسبًی هٌحٌیْبی فطهبى ،فولکطز سبهبًِ ی آثی ثْتهطٍ ،
ثِ همساض ثْیٌِ ًعزیکتط هیضَز .هٌترهت هٌحٌیْهبی فطههبى
ثْیٌِ سسّب زض ّط یک اظ تحلیلْهب زض ضهکل ً 10طهبى زازُ
ضسُ است .زض ضطایظ ّوبٌّگ ًطسُ ،ثْطُثهطزاضی اظ هرهعى
سس کطذِ ثسٍى یحبػ تثثیط ثْهطُثهطزاضی اظ آثگیهط ثبالزسهت
غَضت گطفتِ ٍ ،خطیبى ٍضٍزی ضٍز ضا ثِ غَضت تٌؾین ًطسُ
زض ًؾط هیگیطز؛ ثٌهبثطایي ،هٌحٌهی فطههبى آى ثهب تَخهِ ثهِ
تغییههطات فػههلی زاهٌههِی تغییههط ظیههبزی زاضز (ضههکل 10
ًوَزاضّبی ّوبٌّگ ًطسُ )2 ٍ 1؛ ایي زض حبیی است کهِ زض
ضطایظ ّوبٌّگضسُ ،ثْطُثطزاضی اظ سس کطذهِ ثهب تَخهِ ثهِ
خطیبى تٌؾین ضسُ ثط حست ًیبظّبی پبییيزست کطذهِ ٍاضز
سههس ضههسُ ٍ ،شذیههطُی آة زض هرههعى سههس ًیههع زسههترَش
تغییطات کوتطی لطاض هیگیطز (ضهکل ً 10وهَزاض ّوبٌّهگ
ضسُ) .ضبیبى شکهط اسهت ثهطای ثهِزسهت آٍضزى هٌحٌیْهبی
فطهبى هربظى زض سبهبًِی آثی ،ثْطُثطزاضی ثلٌس هست اظ آًْهب
ضا زض ضطایظ تک هرعًهی ،زٍ هرعًهی ٍ سهِ هرعًهی ،ثهسٍى
همیس ًوَزى حدن آذط هبُ هربظى ،ثِ یک همساض پیصفهطؼ
ثْیٌِ گطزیسُ ٍ هیبًگیي آى ثطای ّط هبُ هَضز اسهتفبزُ لهطاض
ههیگیهطز .ایههي ضهیَُی هحبسهجِی هٌحٌههی فطههبى ،یقٌههی
هیبًگیي  20سبیِی حدن شذیطُی هرعى زض ّط هبُ ،ثب تَخِ

ثِ یحبػ ضطایظ هرتلهف آثطٌبسهی ،ایهي هعیهت ضا زاضز کهِ
هحبفؾِ کبضاًِ ٍ یب ذَش ثیٌبًِ ًیست ،ظیطا تٌْب ثهب تَخهِ ثهِ
کنآثی ٍ یب پطآثی ثِزست ًیبههسُ ،ثلکهِ ّهط زٍی آًْهب ضا زض
ًؾط گطفتِ است.
ضکلْبی ً 12 ٍ11طبى هیزٌّس کهِ اظ هٌؾهط تَییهس
کبضهبیههِ ًیههع ضههجیْی کههِ ّوبٌّههگسههبظی ثْههطُثههطزاضی ٍ
ثِضٍظضسبًی هٌحٌیْبی فطهبى ضا زض ضهطایظ خسیهس سهبهبًِی
آثی زض ًؾط ههیگیهطز (تحلیهل ّوبٌّهگضهسُ) ،ثهِ هطاتهت
فولکطز ثْتط ٍ هغوئٌتطی ضا اظ ًؾط تَییس کبضهبیهِ ،ثهَیژُ زض
یک افك ثلٌس هست ،ذَاّس زاضهت؛ ثهسیي تطتیهت ،هوحؾهِ
هی گطزز کِ ّوبٌّگ سبظی ثْطُ ثطزاضی ٍ ثِ ضٍظضسبًی لَافس
ثْطُثطزاضی اظ آثگیط هیتَاًس تب  2ثطاثط تبهیي ًیبظّهب ٍ تَییهس
کبضهبیِ ضا زض حَضِی آثریع ،زض همبیسِ ثهب حهبیتی کهِ ایهي
ثِضٍظضسبًی غَضت ًگیهطز ،افهعایص زّهس .پیبههس زیگهط ایهي
تحلیل آى اسهت کهِ فهسم ّوبٌّهگ سهبظی ثْهطُثهطزاضی ٍ
ثِضٍظضسبًی لَافهس ثْهطُثهطزاضی اظ آثگیهط سهسّب زض هطاحهل
هرتلف تَسقِ ی حَضِ ی آثریع ثیص اظ ًیوی (تب  %60عجك
ضکل  )9اظ تَاًْبی ثْهطُثهطزاضی ثْیٌهِ اظ سهبهبًِی آثهی ضا
غیطلبثل استفبزُ هیًوبیس.

ششٍع

ساخت هذل سیستن هٌاتغ آب

تحلیل هذل تشای هشحلِ  iام تَسؼِ
لحاظ حذٍد تْیٌِ سّاساصی هاّاًِ اص
هخاصى دس هشحلِ  iام تَسؼِ

تحلیل هذل تشای هشحلِ  i+1ام تَسؼِ

تحلیل هذل تشای هشحلِ  i+1ام

تا لحاظ حذٍد تْیٌِ سّاساصی هشحلِ

تَسؼِ تذٍى لحاظ حذٍد تْیٌِ

 iام تَسؼِ

سّاساصی هشحلِ  iام تَسؼِ

رخیشُ هقادیش حذٍد تْیٌِ
سّاساصی هاّاًِ اص هخاصى

رخیشُ خشٍجیّای تحلیل هذل

رخیشُ خشٍجیّای تحلیل هذل

تشآٍسد شاخصْای ػولکشدی هذل

تشآٍسد شاخصْای ػولکشدی هذل

هقایسِ شاخصْای ػولکشدی هذل تشای هشحلِ  i+1ام تَسؼِ دس دٍ
ششایط تا ٍ تذٍى لحاظ حذٍد تْیٌِ سّاساصی هشحلِ  iام تَسؼِ

تشآٍسد هیضاى اثشات تشٍص سساًی ٍ ّواٌّگساصی تْشُتشداسی اص سیستن
چٌذ-هخضًی دس هشاحل هختلف تَسؼِ سیستن حَضِ آتشیض

پایاى

شکل  :1ومًدار گزدشی 1تعییه میشان اثزات تٍريسرساوی ي َماَىگساسی تُزٌتزداری اس ساماوٍی آتی حًضٍی آتخیش در مزاحل
مختلف تًسعٍ.
1

- flow chart
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جشیاى ٍسٍدی اص
اًتقال آب تِ هخضى

اًتقال آب اص

تاالدست

هخضى

سٍاًاب

جشیاى ٍسٍدی اص

هخضى

اًتقال آب اص

تاالدست

سٍدخاًِ
سشسیض

سّاساصی

اًتقال آب تِ

هٌطقِ r

سٍدخاًِ

جشیاى سٍدخاًِ

تقاضا

سٍاًاب
سفشُ صیشصهیٌی
جشیاى خشٍجی تِ
پاییي دست

شکل  :2طزح يارٌ ساماوٍی مىاتع آب تزای یک تخش اس

شکل  :3وقشٍی حًضٍی آتخیش کزخٍ ي ساماوٍی آتی آن

حًضٍی آتخیش
آٍسد تاالدست

هصاسف تاالدست

جشیاى سٍدخاًِ سیوشُ دس
تاالدست سذ ساصتي

سذ ساصتي

تَلیذ تشق آتی

سّاساصی ٍ سشسیض

سذ سیوشُ

تَلیذ تشق آتی

سّاساصی ٍ سشسیض

هصاسف دشت ػثاس

سذ کشخِ

تَلیذ تشق آتی

سّاساصی ٍ سشسیض

هصاسف پاییي دست
کشخِ
جشیاى سٍدخاًِ کشخِ دس
پاییي دست سذ کشخِ

ٍسٍدی تِ َّسالؼظین

شکل  :4طزح يارٌی ساماوٍی آتی حًضٍی آتخیش کزخٍ.
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هذل چٌذ-دٍسُ ای

ًیاص آتی دشت ػثاس

هذل WEAP
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شکل  :5تامیه ویاس آتی کشايرسی دشتعثاس تزای شثیٍ  WEAPي شثیٍ چىذ-ديرٌای.
هذل WEAP

هذل چٌذ-دٍسُ ای

ًیاص اًشطی ()MWh
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شکل  :6مقایسٍ تًلیذ کارمایٍی تزقآتی تٍيسیلٍی سذ کزخٍ تزای شثیٍ  WEAPي شثیٍ چىذ-ديرٌای.
جشیاى سٍدخاًِ سیوشُ دس تاالدست سذ ساصتي

آٍسد تِ سذ کشخِ

آٍسد تِ سذ سیوشُ

1200
1000

600
400

حجن آٍسد ()MCM

800

200
0
181

211

151

هاُ

121

61

91

31

1

شکل  :7آيردَای  20سالٍ در ساماوٍی آتی حًضٍی آتخیش کزخٍ.
تْشُ تشداسی دس ششایط ّواٌّگ ًشذُ 2

تْشُ تشداسی دس ششایط ّواٌّگ شذُ
تْشُ تشداسی دس ششایط ّواٌّگ ًشذُ 1
1

0/6
0/4
0/2

شاخص قاتلیت اطویٌاى

0/8

0
اّذاف کشاٍسصی
تاالدست کشخِ

کشاٍسصی دشت ػثاس

اّذاف ششب ٍ صٌؼت

اّذاف کشاٍسصی پاییي

پاییي دست سذ کشخِ

دست کشخِ

شکل  :8شاخص قاتلیت اطمیىان تُزٌتزداری اس ساماوٍی آتی حًضٍی آتخیش کزخٍ.
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تْشُ تشداسی دس ششایط ّواٌّگ شذُ

تْشُ تشداسی دس ششایط ّواٌّگ ًشذُ 2

تْشُ تشداسی دس ششایط ّواٌّگ ًشذُ 1
6000
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شاخص آسیة پزیشی ()MCM

5000

0

شکل  :9شاخص آسیةپذیزی تُزٌتزداری اس ساماوٍی آتی حًضٍی آتخیش کزخٍ در شزایط مختلف َماَىگشذٌ ي َماَىگ
وشذٌ.
بُرٌ برداری در شرايط َماَىگ وشذٌ 2

بُرٌ برداری در شرايط َماَىگ شذٌ
بُرٌ برداری در شرايط َماَىگ وشذٌ 1
حجم رخیرٌ بُیىٍ سذ کرخٍ ()MCM
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شکل  :10مىحىی فزمان تُزٌتزداری اس سذ کزخٍ در شزایط مختلف َماَىگشذٌ ي َماَىگ وشذٌ.
تْشُ تشداسی دس ششایط ّواٌّگ ًشذُ 2

تْشُ تشداسی دس ششایط ّواٌّگ شذُ

ًیاص اًشطی سذ کشخِ
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شکل  :11تًلیذ کارمایٍی سذ کزخٍ در شزایط مختلف َماَىگشذٌ ي َماَىگ وشذٌ.
بُرٌ برداری در شرايط َماَىگ وشذٌ 2

بُرٌ برداری در شرايط َماَىگ شذٌ

ویاز اورشی سذ سیمرٌ
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شکل  :12تًلیذ کارمایٍی سذ سیمزٌ در شزایط مختلف َماَىگشذٌ ي َماَىگ وشذٌ.
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جذيل  :1مشخصات ساماوٍی حًضٍی آتخیش تا تًجٍ تٍ شکل طزح يارٌی ( 4تاوک طزحَای تًسعٍی مىاتع آب  ،1388مُىذسیه
مشاير جاماب .)1384
ویاز آبی کشايرزی باال

ویاز آبی کشايرزی دشت

ویاز آبی کشايرزی پايیه

دست کرخٍ

عباس

دست کرخٍ

ویاز شرب پايیه دست

1/9

47014

48912

72000

16/18

18/35

471/1

1/7

47014

48912

72000

1/92

11/34

328/8

1/4

47014

48912

72000

0/00

3

134/68

1/4

47014

48912

72000

0/00

2/31

163/4

1/4

47014

48912

72000

0/00

4/01

249/42

1/5

45447

47282

69600

0/52

14/59

402/66

1/7

48581

50543

74400

7/50

17/98

533/78

سذ کرخٍ

ویاز اورشی سذ سازبه ویاز اورشی سذ سیمرٌ ویاز اورشی سذ کرخٍ

2/0

48581

50543

74400

20/30

19/19

492/64

2/3

48581

50543

74400

28/87

12/97

402/63

2/6

48581

50543

74400

24/69

18/79

396/28

2/7

48581

50543

74400

21/67

21/69

453/07

2/3

48581

50543

74400

19/06

29/27

574/46

جذيل  :2مشخصات سذَای ساماوٍی آتی حًضٍی آتخیش کزخٍ (تاوک طزحَای تًسعٍی مىاتع آب  ،1388مُىذسیه مشاير
جاماب .)1384
راوذمان تًلیذ اورشی

حذاقل حجم بُرٌ برداری از

حجم ورمال مخسن ()MCM

وام سذ

0/8

1443

5347

کرخٍ

0/95

2275

3215

سیمرٌ

0/94

658

1309/39

سازبه

مخسن ()MCM

جذيل  :3ضزایة اَمیت متغیزَای مختلف تشکیل دَىذٌ تاتع َذف.
ضشیة اّویت

هتغیش تصوین

ضشیة اّویت

100

تاهیي ًیاص ششب

80

هتغیش تصوین
تخصیص اص سفشُ صیشصهیٌی تِ ًیاص
کشاٍسصی

90

تاهیي ًیاص صٌؼت

90

تخصیص اص سٍدخاًِ تِ ًیاص کشاٍسصی

90

تاهیي ًیاص کشاٍسصی

100

تخصیص اص سٍدخاًِ تِ ًیاص ششب

90

تاهیي ًیاص اًشطی

100

تخصیص اص سٍدخاًِ تِ ًیاص صٌؼت

75

تاهیي ًیاص صیست هحیطی

90

تاهیي حجن هطلَب آخش هاُ هخاصى

50

تاهیي آب اًتقالی اص هخضى سذ

جوغتٌذی
زض تحمیك حبضط ثِ ایي سؤال هْن پبسد زازُ ضس کِ
فسم ّوبٌّگسبظی ثْطُثطزاضی اظ سهبهبًِی آثهی زض هطاحهل
هرتلف تَسقِی حَضِی آثریهع تهب چهِ حهس ههیتَاًهس ثهط
استفبزُ اظ تَاىّبی سبهبًِی آثی ثطای تبهیي ًیبظّب ،ثَیژُ زض
یک افك ثلٌس هست ،تثثیطگصاض ثبضس .ثهطای ایهي هٌؾهَض ،یهک

ضجیِ ثْیٌِ سبظی ثلٌس هست چٌهس-زٍضُای سهبذتِ ضهس کهِ
ثتَاًس تهثثیط ثْهطُثهطزاضی کٌهًَی ضا اظ هرهبظى ثهط شذیهطُ ٍ
ضّبسبظی آة زض زٍضُّهبی ثقهسی ٍ ،تهبهیي ًیبظّهب ،زض ًؾهط
ثگیطز .ثِ هٌؾَض غحت سٌدی ،فولکطز ایي ضهجیِ ثهب ضهجیِ
 WEAPثطای سهبهبًِی آثهی سهس کطذهِ ٍ پهبییيزسهت آى
همبیسِ گطزیس ٍ ،هطرع ضس کِ ضهجیِ چٌهس-زٍضُای ثْتهط
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پبسرگَی ًیبظّبی آثی پبییيزست سس کطذِ هیثبضهس .ایهي
ضجیِ زض سهبهبًِی آثهی حَضهِی آثریهع کطذهِ زض ضهطایظ
تَسقِ پس اظ سبذتي سس کطذِ تب سس سبظثي ثِکهبض گطفتهِ
ضس .تحلیل ثلٌس هست سبهبًِ ی هَضز ًؾط ثهطای یهک زٍضُی
 20سبیِ ًطبى هی زّس کِ فسم ّوبٌّگسبظی ثْهطُثهطزاضی
تَاهههبى اظ سههبهبًِی هرههبظى ٍ ،فههسم ثههِضٍظضسههبًی لَافههس
ثْطُثطزاضی اظ آًْب زض ضطایظ ههَضز ثطضسهی %60 ،اظ تَاًْهبی
سبهبًِی آثی حَضِی آثریع ضا ثطای پبسدگَیی ثهِ ًیبظّهبی
آثی ثواستفبزُ هیگصاضز .فوٍُ ثط ایي %50 ،لبثلیت اعویٌهبى
ثْطُثطزاضی اظ سبهبًِی آثی حَضهِی آثریهع کطذهِ ،اظ زیهس
تبهیي ًیبظّبی آثی ثط اثط فسم ّوبٌّگ سبظی ثْطُثهطزاضی اظ
سِ هرعى کطذِ ،سیوطُ ٍ سبظثي کبّص هییبثس.
ثب تَخِ ثِ ایيکِ زض حَضِی آثریهع کطذهِ سهسّب ٍ
عطحْبی ظیبزی زض آیٌسُ سبذتِ ذَاٌّس ضس ،فسم تَخِ ثهِ
هَضَؿ ّوبٌّگسبظی ثْطُثطزاضی اظ ایي سهبهبًِ زض هطاحهل
هرتلف تَسقِ هی تَاًس اثطات هٌفهی هقٌهیزاضی ثهط کهبضایی
ترػیع آة زض حَضِ ،ثب تَخهِ ثهِ پیچیهسگی اًسضکٌطهْب،
زاضتِ ثبضس؛ ثٌبثطایي ،پیطٌْبز هیگطزز اظ ایهي ضهجیِ ثهطای
ثطضسی تثثیط سبذتِ ضسى ثمیِ ی سسّب ( 35سهس زیگهط) ثهط
فولکطز سبهبًِی حَضِی آثریع کطذِ استفبزُ ضهَز .فهوٍُ
ثط ایي ،سؤاالت هْن زیگطی ًیع زض ثْهطُثهطزاضی اظ سهبهبًِی
آثی حَضِی آثریع کطذِ لبثل عطح هیثبضٌس ،اظ لجیل:




یکی اظ هَضَفبت هْن زض تَسقِی هٌبثـ آة ،حس ثبالی
تبهیي آة یک سبهبًِ ی آثی هیثبضس ،یقٌهی ،حَضهِ ی
آثریع کطذهِ ثهب تَخهِ ثهِ توهبم عطحْهبیی کهِ زض آى
سبذتِ ذَاٌّهس ضهس ٍ عطحْهبی اًتمهبل آة ،حهساکثط
تَاًبیی تبهیي چِ هیعاى آة ضا ثطای هتمبضهیبى ذَاّهس
زاضت؟
فوٍُ ثط ایهي ،زض ضهطایظ هرتلهف تَسهقِ ی حَضهِ ی
آثریع کطذِ ،ظهبى ضسیسى ثِ ایي حس ثبال زض تبهیي آة
چِ ٍلت ذَاّس ثَز؟ ثْجَز ثبظزُّب زض حَضهِی آثریهع
تب چهِ هیهعاى زض ثهِ تقَیهك افتهبزى ایهي ظههبى ههَثط
هیثبضس؟

پبسد ثِ پطسطهْبی ههصکَض ًیهع ثهب کهبضثطز ضهجیِ
سبذتِ ضسُ زض ایي تحمیك لبثل ثطضسی ههیثبضهس؛ ثٌهبثطایي،
پیطٌْبز هیگطزز کِ ایي هَضَفْبی هْن هسیطیت هٌبثـ آة
ًیع ثب کبضثطز ضجیِ هعثَض ثطضسی گطزًس.
قذسداًی ٍ تشکش
هَیفیي اظ حوبیت هبیی زاًطگبُ آظاز اسوهی ٍاحس ضْطلسس
زض اًدبم ایي تحمیك تطکط ٍ لسضزاًی هیًوبیٌس.
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