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مقدمهناشر
هعوبری جْبى اهزٍس ثب تحَل ٍ ضتبة در حزکت
است .ایي تغییزات رٍس افشٍى سجت ضکلگیزی ٍ تَلذ
سجکّبی ًَیٌی است کِ ّز کذام ثز اصَل ٍ هجبًی
خبصی ضکل هیگیزد ،کِ ًگزشّب ،هعیبرّب ٍ ًیبسّب هَرد
تَجِ است.
هعوبری در ایزاى هب ًیش دچبر تحَالت ثسیبری
ضذُ است ٍ اس گٌگی ٍ ثیًظوی ثب ضتبة در حبل تغییز
است ،تغییزی کِ ثبیذ ثب هذیزیت ٍ تذثیز در هسیزی
هطخص ٍ اس پیص تعییي ضذُ قزار گیزد ٍ در ایي عزصِ
ًیبس ثِ رضذ ٍ ضکَفبیی ًسلّبی جَاى دارین کِ ثبیذ در
هحیطّبی آهَسضی هزتجط ثب آى پزٍرش یبثٌذ.
اس ایي رٍ ثز آى ضذین تب ّوچَى گذضتِ هب ًیش
در ایي تحَالت هثجت قذم گذارین ٍ ثب تَجِ ثِ ًیبسّبی
جبهعِ داًطگبّی ٍ ثب علَم گزٍُ علوی اًتطبرات طحبى
آثبر تحقیقی ٍ پژٍّطی را ثِ هزحلِ ظَْر ٍ در دستزس
طزاحبى ،هعوبراى ،داًطجَیبى ٍ داًصپژٍّبى قزار دّین.
الجتِ در گذضتِ آثبری ّوچَى طزاحی هْذ کَدک ثب
ًگبّی ثِ تقذس در هعوبری ایزاًی ٍ تأهلی ثز الفجبی
طزاحی در فضبّبی آهَسضی هقطع اثتذایی ٍ دثیزستبى
هٌتطز ضذُ است کِ اس ایي هجوَعِ هَضَعبت هزتجط
دیگزی ًیش در حبل آهبدُسبسی ٍ اًتطبر هیثبضذ.

ّوَارُ تفکز هذیزیت اًتطبرات ثز آى ثَدُ تب
ًیبسّبی ضوب هخبطجیي گزاهی ،تَسط گزٍُ علوی
اًتطبرات کِ ّوگی اس فزّیختگبى ٍ اسبتیذ ثزجستِ
هعوبری ٍ صبحت ًظزاى ایي عزصِ هیثبضٌذ ،ثزرسی ٍ در
ًْبیت در دستَر اجزا قزار گیزد.
ّیئت علوی اًتطبرات طحبى تالش هیکٌذ تب
علَم رٍس دًیب را ثزای تَسعِ ٍ پیطزفت سطح علوی
داًطگبُّب ،تحزیز ٍ در خذهت ضوب قزار دّذ ٍ در ایي راُ
ًیبس ثِ ّوزاّی ٍ ّوذلی ضوب عشیشاى دارین.
در آخز ثز خَد ٍاجت هیداًین اس عشیشاًی کِ
ّوَارُ هب را ثب ًقذّب ٍ پیطٌْبدات ارسًذُضبى هَرد تَجِ
قزار هیدٌّذ تطکز ٍ قذرداًی ثِ عول آٍرین ٍ ّوچٌبى
هٌتظز ًظزات ضوب در هَرد آثبر جذیذ هٌتطز ضذُ
اًتطبرات طحبى اس طزیق ایویل اًتطبرات ثِ آدرس
 hellehtahan@yahoo.comیب ضوبرُ هستقین
 2190-9165891هیثبضین.
ابوالفضلچالغلو

مقدمه
اهشٍصُ ثسیبس ضٌیذُ هیضَد وِ هؼوبسی ٍ ٌّش سٌتی

تطخیص هییبثذ ٍ توبیل ثِ ًَگشایی فشد گشایبًِ ثِ ضذت سضذ

ثذلیل اسصشّبیی وِ دس خَد ًْفتِ داسًذ هیثبیذ حفظ گشد.

هیوٌذ ،دس چٌیي ضشایغی اًتخبة فشدی ّش چِ وِ ثبضذ دس

ایي هغلت ثب احسبس هغلَثی وِ اص لشاسگشفتي دس ایي فضبّب

ثْتشیي حبلت خَد ًویتَاًذ همجَلیت ػبم یبثذ ٍ ػوَهبً دس ساُ

ثشای هب حبدث هیضَد ،تطذیذ هیضَد .ساستی ّیچگبُ

سسیذى ثِ ایي ّذف ًبوبم هیهبًذ.

اًذیطیذُاین وِ چِ چیض دس ایي هؼوبسی ٍ ٌّش ٍجَد داسد وِ

ثحشاى گسیختگی دس غشة ًیض ٍجَد داضتِ است اهب

ػلی سغن ّوِ تسْیالتی وِ هؼوبسی جذیذ دس اختیبس هب لشاس

ایي ثحشاى ثشای هب هضبػف است .ثشخَسد توذى غشة ثب هب دس

هیدّذ چٌیي احسبسی سا دس هب ثش ًویاًگیضاًذ .ایي احسبس

صهبًی سخ داد وِ لذست استجبط سبلن ٍ هتمبثل دس هب ثسیبس

سا ضبیذ ثتَاى دس سشضت یگبًِای جستجَ وشد وِ توبهی ایي

تضؼیف ضذُ ثَد .ایي ثحشاى وِ دس سذُ اخیش ثِ تذسیج ثشٍص

هؼوبسی ٍ ٌّش سا دس خَد گشفتِ است .ایي سشضت یگبًِ هَلذ

وشدُ ثیطتشیي ثبصتبة خَد سا دس سًٍذ فؼبلیتّبی ٌّشی

جبهؼِای است وِ ثش هجٌبی فغشت عجیؼی پبیِگزاسی ضذُ ٍ

جبهؼِ هب داضتِ است لزا ثیهٌبسجت ًیست وِ آى سا ثحشاى

اص استمشاس ٍ استوشاس ثْشهٌذ است .دس چٌیي جبهؼِای فشٌّگ

َّیت ثٌبهین.

ػوَهی هتىفل ضىل ثخطی ثِ سفتبسّب ،سلیمِّب ٍ ػالیك

ثذٍى ضه یىی اص ساُّبی غلجِ ثش ایي ثحشاى اص هیبى

اًسبىّب هیضَد ٍ ثذیي جْت دست سبختِّبی فشدی دس

هشاوض ػلوی ٍ داًطگبّی ٍ آوبدهیه هیگزسد .یىی اص

چبسچَة هفبّین ٍ اسصشّبی همجَل اجتوبػی ضىل هیگیشد

ثبصتبةّبی ثحشاى َّیت دس صهیٌِ فؼبلیتّبی ٌّشی ،ػشصِ

ٍ فشدیت ٍ اختالفبت دس همبثل َّیت فشٌّگی جبهؼِ سًگ

هؼوبسی ٍ سبخت ٍ سبص است .سبخت ٍ سبص هؼوبساًِ دس وطَس

هیثبصد ٍ یه ًَع آگبّی جوؼی فغشی وِ یىی اص هْوتشیي

هب دس حبل گزس اص دٍساى سخت ثحشاى َّیت است وِ توبم

حبهلّبی فشٌّگی است ثجبی آگبّی ًمبد ٍ اًتخبثگش فشدی

تَاى خَیص سا دس جْت تسشیغ گزس اص ایي دٍساى ٍ ٍسٍد ثِ

هیًطیٌذ .اًتخبة هؼوبس دس یه چٌیي جبهؼِ ّوَاسُ فشاتش اص

دٍساى خَدیبثی ضىَفبیی فشٌّگی ثىبس گیشًذ.

فشدیت ٍی خَاّذ ثَد ثِ ػجبست دیگش هیتَاى گفت وِ

دس چٌیي ضشایغی آهَصش سضتِ هؼوبسی دلت ًظش ٍ

اًتخبثگشی فشدی ّوَاسُ اهشی است هٌجؼج اص اصَل همذس

ٍ تَجِ ثطتشی هیعلجذ آیٌذُ هؼوبسی ایي سش صهیي دس گشٍ

یؼٌی اصَلی وِ پبیِ ٍ هبیِ اسصشّبی همجَل اجتوبػی ،فشد

تَلذ هؼوبساًی است وِ ثب پشٍسش رّي خالق خَیص ٍ ثب اتىب

ثِ اصَل ٍ آسهبىّبی فشٌّگی ٍ اػتمبدی هشدم ٍ اتصبل ثب

آهَصش است .حبصل ایي ضٌبخت ،هفبّین ٍ هجبًی ًظشی عشح

هیشاث غٌی هؼوبسی ایي هشص ٍ ثَم ساُ سٍضي آیٌذُ سا تشسین

سا پذیذ هیآٍسد.

وٌٌذ .عشاحی داًطىذُ هؼوبسی ثِ ایي هؼٌی وِ ثِ ٍاسغِ

ایي هفبّین ثشای آىوِ ضىل وبلجذی ٍ فشهی ثِ خَد

خلك هحیغی پَیب ٍ خالق ٍ داسای ثبس آهَصضی ،ثتَاى سْوی

ثگیشد ثبیذ ثب هفبّین حبصل اص تجضیِ ٍ تحلیل ضشایظ هحیغی

ّش چٌذ اًذن دس پشٍسش رّي خالق داًطجَیبى وِ دس ٍالغ

ٍ ثستش پشٍطُ ،خصَصیبت ثشًبهِّب ٍ ػولىشدی داًطىذُ ٍ

ّذف اصلی آهَصش هؼوبسی ٍ ٌّش ًیض است ،داضت .الجتِ

تحلیل هصبدیك پیًَذ ثخَسًذ.

ثشآٍسدُ ضذى ّوِ اثؼبد ّذف ًیبصهٌذ تغییشات دس اسوبى دیگش

اهیذ است وِ ایي هغبلؼبت ًظشی ٍثِ عجغ آى عشح

آهَصش هؼوبسی یؼٌی هحتَا ،سٍشّب ،هؼلن ،هتؼلن ٍ

داًطىذُ هؼوبسی همجَل صبحت ًظشاى افتذ ٍ ثتَاًذ سْوی ّش

هؼیبسّبی اسصیبثی ًیض ّست وِ ثش ػْذُ هسئَالى ًظبم

چٌذ اًذن دس استمبع ویفیت آهَصش ،وِ یىی اص هْوتشیي

آهَصضی وطَس است.

هسبئل آهَصش هؼوبسی اص عشیك خلك هحیغی پَیب ٍ خالق ٍ

ضٌبخت هسئلِ عشاحی یؼٌی داًطىذُ هؼوبسی ًیبصهٌذ
ضٌبخت هبّیت هؼوبسی ٍ آهَصش آى اص اثؼبد گًَبگَى ٍ
ضٌبخت فضب اص هٌظش سٍاى ضٌبسی تشثیتی هحیغی دس جْت

داسای ثبس آهَصضی است ثشداسد.
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