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 تؼٕٝ تقاِی

 ضَابط هلی آهایش سرزهیي
ضٛاتظ ّٔی آٔایؾ ػشصٔیٗ ٔدٕٛفٝ ای اص لٛافذ ٚ ٔمشسات اػت وٝ سفایت آٟ٘ا ٔٙدش تٝ تحمك تلٛیش دساص 

چـٓ ا٘ذاص تٛػقٝ ّٔی، تاصتاب ػشصٔیٙیِ  ٔذت ػاصٔاٖ فضایی تٛػقٝ ٔی ٌشدد. اص آ٘دا وٝ ایٗ تلٛیش،

ِزا ایٗ ػٙذ ٘مـی تؼیاس ٟٔٓ ٚ تاثیشٌزاس دس تحمك اٞذاف چـٓ دسچٟاسچٛب اكَٛ آٔایؾ ػشصٔیٗ ٔی تاؿذ، 

 ا٘ذاص ایفا ٔی ٕ٘ایذ.

ایشاٖ دس ٔحیظ تا دس ٘ؾشٌشفتٗ تاویذ اتالغیٝ تش٘أٝ ؿـٓ، ٔثٙی تش ٍ٘شؿی ٘ٛیٗ پیشأِٖٛ تمٛیت ٘مؾ ٚ خایٍاٜ 

وٝ  عی دٜ ػاَ تحٛالت ٌؼتشدٜ ای دٌشٌٛ٘ی ٞای خٛی اخیش ٚ تٝ عٛس وّی ٚ ٕٞچٙیٗ آػیای خٙٛب غشتی 

ٌزؿتٝ دس ػغٛح ّٔی ٚ تیٗ إِّّی اتفاق افتادٜ اػت، ِضْٚ تاصٍ٘شی دس اِٚیٗ ػٙذ ضٛاتظ ّٔی ٔلٛب ػاَ 

. ایٗ تاصٍ٘شی ٘ٝ تٟٙا ؿأُ ٔضأیٗ ضٛاتظ ٔی تاؿذ؛ تّىٝ ػاختاس، سٚؿٟا ٚ سٚیٝ تذٚیٗ ضشٚست یافت ،3181

ِٛفٝ ٞای چٟاسٌا٘ٝ آٔایؾ ػشصٔیٗ یقٙی خأـ ٍ٘شی، آٟ٘ا سا ٘یض دس تش ٔی ٌیشد. خاعش٘ـاٖ ٔی ػاصد سفایت ٔ

وُ ٌشایی، دٚسا٘ذیـی ٚ تٛخٝ تٝ خغشافیای ػشصٔیٙی تٝ فٙٛاٖ فٛأُ تقییٗ وٙٙذٜ دس تیاٖ فشاصٞای ایٗ ػٙذ دس 

ػغح ساٞثشدی ٚ والٖ ٔغشح تٛدٜ ٚ اص ٚسٚد تٝ ٔضأیٗ خضیی تش ٚ ٘تیدٝ ٌیشی ٞای ٔىا٘یِ خاسج اص حیغٝ 

 ؿذٜ اػت.آٔایؾ، اختٙاب 

فشاصٞای ایٗ ػٙذ ٔدٕٛفٝ ای اص تایذٞا )ضٛاتظ ایداتی( ٚ ٘ثایذٞا )ضٛاتظ ػّثی( اػت وٝ اٍِٛی اػىاٖ 

خٕقیت ، ػاختاس فضایی فقاِیتٟا ٚ چٍٍٛ٘ی ؿىُ تٙذی، تؼظ ٚ ٌؼتشؽ ؿثىٝ ٞای صیشتٙایی سا ٔتٙاػة تا 

افات آٟ٘ا دس تٕأی ٔذاخالت فضایی تخؾ اٞذاف ٚ اِضأات اػٙاد پایٝ ٔزوٛس، تثییٗ ٔی ٕ٘ایذ. اص ایٗ سٚ ٔش

 ٚ خلٛكی اِضأی ٔی تاؿذ.دِٚتی 

 

 

خا٘ثٝ ٚ تٛػقٝ ٚ تاِٙذٌی التلادی ٚ پیـشفت ٚ التذاس ّٕٞٝٔی آٔایؾ ػشصٔیٗ دس ساػتای  ضٛاتظ -1ٔازٜ 

ٚ  ٚ ٘یُ تٝ ػاصٔاٖ فضایی ٔغّٛب 3141ایشاٖ ا٘ذاص  ػٙذ چـٜٓ.ؽ، تحمك اٞذاف 3131پایذاس وـٛس دس افك 

ٚحذت ٚ یىپاسچٍی واسآیی ٚ تاصدٞی التلادی،  استماء، ٔـتُٕ تش ٔثتٙی تش اكَٛ آٔایؾ ػشصٔیٗ تٟیٙٝ وـٛس،

صیؼت ٚ احیای ٔٙاتـ عثیقی، حفؼ  حفاؽت ٔحیظ ای، ٞای ٔٙغمٝ ػشصٔیٗ،ٌؼتشؽ فذاِت اختٕافی ٚ تقادَ

 ٚ دسٚ٘ی ٚ تیشٚ٘ی التلاد وـٛسایشا٘ی ٚ حشاػت اص ٔیشاث فشٍٞٙی، تؼٟیُ ٚ تٙؾیٓ سٚاتظ  -ٞٛیت اػالٔی 
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تٝ ؿشح صیش ، ٚ پذافٙذغیشفأُ دفافیی، ٔالحؾات أٙیتتٝ خلٛف دس ٔٙاعك سٚػتایی وـٛس،  ٞاسفـ ٔحشٚٔیت

 اػت:

 کشَر گاّیسازهاًذّی شبکِ سکًَت
 

قٟطٞای ٔٙترة اضتماء ٟ٘ازی، ػّٕىطزی ٚ ظیطؾاذتی اصالح ٚ اظ عطیك ؾاظٔا٘سٞی قثىٝ قٟطی وكٛض  .1

 ٌطا تٝ قطح شیُ:ایفای ٘مف تؼأّی تطٖٚٚ  ظای ؾطظٔیٗتٛؾؼٝ زضٖٚتطای 

 تقأالت فشأّی دس ٔٙغمٝ آػیای خٙٛب غشتی)اسٚٔیٝ،  ٔذیشیت ٚ ساٞثشی ایفای ٘مؾ :ؿٟشٞای ٔٙتخة الیٝ پیشأٛ٘ی

اسدتیُ، تثشیض، سؿت، ػاسی، ٌشٌاٖ، ٔـٟذ، تیشخٙذ، وشٔا٘ـاٜ، ایالْ، ػٙٙذج، اٞٛاص، تٛؿٟش، تٙذسفثاع، صاٞذاٖ، 

 ( ایشا٘ـٟش، چاتٟاس، خاػه ٚ تٙذس فؼّٛیٝ

  اسان، ص٘داٖ، لضٚیٗ، لٓ، ػٕٙاٖ، شأٛ٘یٚ ِٛالی ؿٟشٞای ٔشوضی ٚ پی: ایفای ٘مؾ ساتظ ٔٙتخة الیٝ ٔیا٘یؿٟشٞای(

 تدٙٛسد، ؿٟشوشد، یضد، وشٔاٖ، خشْ آتاد، ٕٞذاٖ، یاػٛج، ؿیشاص، خٟشْ ٚ ػیشخاٖ(

 اكفٟاٖ(3تٟشأٖدٕٛفٝ ؿٟشی )پـتیثاٖ ؿٟشٞای ٔیا٘ی ٚ پیشأٛ٘ی: ایفای ٘مؾ فشأّی ٚ ٔشوضیٔٙتخة الیٝ  ؿٟشٞای ، 

ٔؿتمط زض ایٗ ؾٝ الیٝ )ٔطوعی، ٔیا٘ی ٚ ٔیاٖ ؾایط قٟطٞای  احطترفتؼطیف یه ٘ظاْ تؼأُ واضآٔس ٚ  .2

 .تا ٞسف ؾاظٔا٘سٞی ٔغّٛب قثىٝ قٟطی 1شوط قسٜ زض تٙس  قٟطٞایتا پیطأٛ٘ی( 

)ٔكتُٕ تط  تؼطیف یه ٘ظاْ ػازال٘ٝ ٚ واضآٔس ؾّؿّٝ ٔطاتثیوكٛض اظ عطیك  ٌاٞیؾىٛ٘تتمٛیت قثىٝ  .3

، قٟطٞای ٔتٛؾظ، قٟطٞای وٛچه ٚ قٟطٞای تعضيوال٘كٟطٞا، اظ  ٞا(ٞا ٚ حٛظٜٞا، ٔزٕٛػٝٔٙظٛٔٝ

 2ٞای ٔٛرٛزٔكىالت ٚ چاِف واٞف تسضیزیٚضی اظ ؾطظٔیٗ ٚ حساوخطؾاظی تٟطٜ تا ٞسفضٚؾتاٞا 

ٞای  ٞا ٚ حٛظٜ ٞا، ٔزٕٛػٝ ٞای ضٚؾتایی زض لاِة ٔٙظٛٔٝ ٞا ٚ ػطصٝتمٛیت ٚ ؾاظٔا٘سٞی ؾىٛ٘تٍاٜ .4

 ٞای اضظـقٟطی ٚ ضٚؾتایی ٚ تمٛیت ظ٘زیطٜ ٘ٛاحیضٚؾتایی تا ٞسف حفظ اضتثاط پٛیا ٚ ؾاظ٘سٜ تیٗ 

 تٛؾؼٝ ضٚؾتایی .5

تركی تٝ فطایٙسٞای اؾىاٖ ٚ فؼاِیت زض رعایط ذّیذ فاضؼ تا تاویس تط تمؿیٓ واض ٔتٙاؾة تا ضٚ٘ك .6

ٞا ٚ تٛاٖ ٔحیغی، تاظآضایی تؼأالت تا لّٕطٚٞای ذكىّی ٔزاٚض ٚ تٕٟیس تطتیثات تٛؾؼٝ پایساض ظطفیت

 ، ٞٙسٚضاتی ٚ الضن تٛیػٜ زض رعایط فاضٚ  ٚ ٔتٛاظٖ زض آٟ٘ا

ٞای قٟطی ٚ ٞا زض تٛؾؼٝ ؾىٛ٘تٍاٜٚ واضتطیاتراش ضاٞىاضٞا ٚ تساتیط ٔٛضز٘یاظ تٝ ٔٙظٛض ٔسیطیت ظٔیٗ  .7

 ضفت اظ ٔؿائُ ٚ ٔكىالت ٔٛرٛز اػٓ اظ:ٚ تطٖٚ ضٚؾتایی

 ٜٞای ؿٛٔی چٖٛ صٔیٗتذلیك ٚ تمٛیت تذاتیش، ضٛاتظ ٚ ٔمشسات ٚ ػاصٚسواسٞای ٘ؾاستی تٝ ٔٙؾٛس ٔثاسصٜ تا پذیذ-

 صیؼتٞای ٔلٛب ٚ ٔغایش تا ٔحیظٞا ٚ عشحخاسج اص تش٘أٝ ٞاٞای صٔیٗخٛاسی، تلشف ٔٙاتـ عثیقی ٚ تغییش واستشی

                                                           
تٟشاٖ ٚ ؿٟشٞای اعشاف آٖ ؿأُ ؿٟشٞای ٚالـ دس ؿٟشػتاٟ٘ای تٟشاٖ، دٔاٚ٘ذ، سی، ؿٕیشا٘ات، وشج، ٚسأیٗ، اػالٔـٟش،  تٟشاٖ ؿأُ ٔدٕٛفٝ ؿٟشی 3

 ٚ ؿٟشیاس اػت.  ػاٚخثالك

2
ٞا، تذاْٚ سٚ٘ذ ٟٔاخشت اص ؿٟشٞای وٛچه، سٚػتایی ٚ ٔشصی تٝ وال٘ـٟشٞا ٚ ؿٟشٞای افضٖٚ ٚ خاسج اص ضاتغٝ وال٘ـٟشصسٌٚؼتشؽ  

 تضسي ٚ أثآِٟ
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 وشج، ٞای تٟشاٖ، ٔـٟذ، تٙذسفثاع، اٞٛاص، صاٞذاٖ، ٔقضُ اػىاٖ غیشسػٕی دس پیشأٖٛ ؿٟشٞا تٝ ٚیظٜ ؿٟش أا٘ذٞیػ

 ا٘ـاٜ، ػٙٙذج ٚ تثشیضوشٔ

 ٝٔٞای فشػٛدٜ ٚ تافتوّیٝ سیضی دلیك ٚ تدٟیض ٔٙاتـ ٚ ػایش اِضأات ٔٛسد٘یاص تٝ ٔٙؾٛس ٘ٛػاصی، تٟؼاصی ٚ تاصػاصی تش٘ا

ٚ  ٞاػىٛ٘تٍاٜایشا٘ی دس پیىشٜ  -٘اواسآٔذ ؿٟشی ٚ سٚػتایی تا تاویذ تش حفؼ ٔیشاث فشٍٞٙی ٚ استماء ٞٛیت اػالٔی

 ػاخت.٘اؿی اص ػٛا٘ح عثیقی ٚ ا٘ؼاٖ احتٕاِیٞای پزیشیواٞؾ ٔخاعشات ٚ آػیة

 ٜسیضی تشای حُ ٔؼائُ ٚ ٔقضالت تخؾ ٔؼىٗ تا ٞذف تؼظ ثثات پایذاس دس تاصاس ٔؼىٗ، ٚ تش٘أٝا٘ذیـی چاس

 تش سٚی آٖ. ػٛداٌشی واٞؾ پاػخٍٛیی تٝ ٘یاصٞای ٔٛثش ٚ

 

پایساض حٛضٝ ٞای آتطیع تا اصالح ٚ تمٛیت ؾاذتاضی ٚ ػّٕىطزی ضٚاتظ قٟط ٚ ضٚؾتا زض لاِة ٔسیطیت  .8

تاویس تط تاظٍ٘طی زض اٞساف، چاضچٛب ، قطح ذسٔات ٚ ٔسیطیت عطح ٞای تٛؾؼٝ قٟطی، ٘احیٝ ای ، 

 ٞازی ٚ آٔایكی

 

 تَسعِ هٌابع اًساًی ٍ جوعیت  
 

تٝ ٔٙظٛض اضتماء زض لّٕطٚٞای ؾطظٔیٙی ، ا٘زاْ تطتیثات ٟ٘ازی ٚ فطاٞٓ ؾاظی اِعأات ٔٛضز٘یاظ تؿتطؾاظی .9

تااٍ٘یعٜ، ذالق، ٞایی ؾآِ، فؼاَ، پطٚضـ ا٘ؿاٖٞای ا٘ؿا٘ی ٚ ؾطٔایٝتٛؾؼٝ ٞای ارتٕاػی، ؾطٔایٝ

 اظ عطیك: تٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتطیٗ اضواٖ تٛؾؼٝ ٚ اذالق ٔحٛضضآٔس، تا ایٕاٖ وا

 ٚسی ٘یشٚی ا٘ؼا٘یپظٚٞؾ ٚ تٟشٜ، آٔٛصؽ تحَٛ ٞذفٕٙذ دس تخؾ  

 ٞای فشٍٞٙی ٚ ٟ٘ادیٙٝ ٞای ٔختّف دس وـٛس تٝ ٔٙؾٛس تشٔیٓ خالءٌشٜٚٞای فشًٞٙ غٙی الٛاْ ٚ اػتفادٜ اص ؽشفیت

 دس آٟ٘ا ٕ٘ٛدٖ ٚ تقٕیك فشًٞٙ تٛػقٝ، پیـشفت ٚ تحَٛ خٛاٞی

  ٚ افضایؾ ػٟٓ ٔشدْ دس اداسٜ أٛس وـٛس فّیتاصآسایی ػاص٘ذٜ، اثشتخؾ ٚ ػاصٔاٖ یافتٝ ساتغٝ تیٗ دِٚت ٚ ّٔت-

 ی واسآٔذ تٛٔی دس فشایٙذ ٔذیشیت تٛػقٝ ػشصٔیٗاِخلٛف اػتفادٜ ٔٛثش اص ؽشفیت ٘یشٚٞا

ٞای التصازی زض ؾطظٔیٗ زض ضاؾتای ایزاز تؼازَ تیكتط تیٗ ٘یٕٝ غطتی ٚ قٕاَ تٛظیغ رٕؼیت ٚ فؼاِیت .11

زضصس  25غطتی وكٛض ٚ ٘یٕٝ قطق ٚ رٙٛب قطلی تٝ ٘حٛی وٝ ؾٟٓ ٘یٕٝ قطلی وكٛض زض زضاظ ٔست تٝ 

 .3اظ وُ رٕؼیت وكٛض تاِغ ٌطزز

ؾاظٚواضٞا ٚ تٕٟیسات ٟٔاض ٚ وٙتطَ ضقس رٕؼیت زض ٔٙاعك وال٘كٟطی تٝ ٘حٛی وٝ رٕؼیت اتراش  .11

% ٚضغ 15% ٚ رٕؼیت ٘ٛاحی پیطأٛ٘ی وال٘كٟط تیف اظ 11ٔؿتمط زضٖٚ ٔطظٞای وال٘كٟط اصّی تیف اظ 

 .4ٔٛرٛز تا ؾاَ پایا٘ی ؾٙس حاضط افعایف ٕ٘ٙایس

                                                           
سیضی وـٛس، ػمف خٕقیتی وـٛس تشای افك ؿذٜ تشای تش٘أٝ ؿـٓ تٛػقٝ دس ػاصٔاٖ ٔذیشیت ٚ تش٘أٝتش اػاع ٔؼتٙذات پـتیثاٖ تذٚیٗ  1

 ؿٛد.ٔیّیٖٛ ٘فش تشآٚسد ٔی 344تا  97دس حذٚد  3131
4

 ت تٝ ٚیظٜ تشای وال٘ـٟشٞای تٟشاٖ، ٔـٟذ ٚ اكفٟاٖ اص إٞیت صایذاِٛكفی تشخٛسداس اػت.وٙتشَ سؿذ خٕقیٔمِٛٝ  
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زض ٘ٛاحی ٔؿتؼس تطذٛضزاض اظ أىا٘ات ظیطتٙایی تیكتط اظ ٘یاظ ٞای الظْ تطای افعایف رٕؼیت ایزاز ظٔیٙٝ .12

ٞای صٙؼتی ٚ ٌصاضیٞا ٚ تاؾیؿات ٔٛضز٘یاظ ٚ افعایف ؾطٔایٝرٕؼیت، اظ عطیك فطاٞٓ وطزٖ ظیطؾاذت

 .ذسٔات ػٕٛٔی

 افعایف رٕؼیت زض ؾٛاحُ زضیای ػٕاٖ: اتراش تساتیط ٚ تٕٟیسات ٔٛضز٘یاظ تا ٞسف .13

  إِّّی ٚ تشخٛسداس اص فّٕىشدٞای ٟٕٔتشیٗ ٔشوض خٕقیتی ػٛاحُ دسیای فٕاٖ، تٙذس الیا٘ٛػی تیٗچاتٟاس؛ تٝ فٙٛاٖ تٙذس

 ؛ٔشتثظ تا تاصسٌا٘ی، ا٘شطی ٚ ؿیالت

 ؛تٙذس خاػه؛ تٝ فٙٛاٖ یه ٔشوض خٕقیتی فقاَ دس حٛصٜ كادسات ا٘شطی ٚ تاصسٌا٘ی 

 ٚسآتاد ٚ ػیشیه؛وٙاسن، ص پؼاتٙذس، داس ػٛاحُ ٔىشاٖ اص خّٕٝاِٚٛیت ٞایػایش لّٕش 

زض ٚ افعایف ؾغح رٕؼیت پصیطی  وٛیطی ٘ٛاحیتٛؾؼٝ پایساض  اتراش تساتیط ٚ تٕٟیسات الظْ تٝ ٔٙظٛض .14

 ٞای ٘ؿثیٚ اؾتفازٜ حساوخطی اظ ٔعیت تركی تٝ التصازضٚ٘كتا تىیٝ تط ایٗ لّٕطٚٞا 

تٛؾؼٝ اضائٝ ذسٔات ظا، ٞای اقتغاٌَصاضی زض عطحاتراش تساتیط ٚ تٕٟیسات الظْ اظ رّٕٝ ؾطٔایٝ .15

اضی رٕؼیت زض قٟطٞای ٔا٘سٌ ٞا ٚ تؿٟیالت ٔتٙاؾة تا ٔمتضیات ٔحّی تٝ ٔٙظٛضػٕٛٔی ٚ اضائٝ ٔكٛق

 .وٛچه ٚ ٘ٛاحی ضٚؾتایی ٚ واٞف ضٚ٘س ٟٔارطت تٝ وال٘كٟطٞا ٚ قٟطٞای پطتطاوٓ

-ٔطظی تا تاویس تط ضاٜ ٞایؾىٛ٘تٍاٜزض اضتماء ویفیت ظ٘سٌی ٚ واٞف ٔراعطات ظٔیٙٝ ؾاظی تٝ ٔٙظٛض  .16

تمٛیت ٞای ارتٕاػی ٚ التصازی ٚ تٛؾؼٝ ظیطؾاذت ،٘ٛیٗٚ تؿٟیالت ذسٔات اضائٝ ا٘ساظی ٚ ٌؿتطـ 

 ٞای آٖ ؾٛی ٔطظالتصاز ٕٞپیٛ٘س تا ؾىٛ٘تٍاٜ

-ٞای ضٚؾتایی تٝ قٟط ٚ رٌّٛیطی اظ ضٚ٘س ظیؿتٞای تثسیُ ؾىٛ٘تٍاٜتركی تٝ فطایٙسٞا ٚ ضٚیٝا٘تظاْ .17

 ٚضی اظ اضاضی لاتُ وكت.ٚ تٟطٜضٚؾتاٞا ٚ حفظ زض اٞا تا ٞسف ٔا٘سٌاضی رٕؼیت ِٔٛس ظزایی اظ ضٚؾت

پٟٙٝ  زض ػساِت فطاٌیط ظٔیٙٝ ؾاظی تطای تحمك ٚ وكٛض ٔرتّف ٘ٛاحی زض ارتٕاػی تأیٗ ٚ تٛؾؼٝ ضفاٜ .18

 ٞایؾیاؾت ارطای، پصیط آؾیة ٞای ٌطٜٚ ارتٕاػی –ٕٙسؾاظی التصازی تٛا٘ تط تاویس تا ؾطظٔیٙی،

 ٚ ترف ذصٛصی ٔطزْ فؼاال٘ٝ ٔكاضوت اؾتفازٜ حساوخطی اظ ٚ فمط واٞف رثطا٘ی

 ٞا اظ عطیك:ؾأا٘سٞی ٚ ٞسایت ٞسفٕٙس رطیاٖ ٟٔارطت .19

 ٘ٛٔؼتمُ آٟ٘ا ٚ اكالح ٚ تاصپیشایی  تٍاٞی وـٛس تا تاویذ تش ٞٛیتتاصتقشیف ٘مؾ ٚ خایٍاٜ سٚػتاٞا دس ٘ؾاْ ػى

 پیٛ٘ذٞای آٟ٘ا تا ٔشاوض ؿٟشی پیشأٖٛ

  تؼتشػاصی تشای تاصٌشدا٘ذٖ سٚ٘ك التلادی تٝ سٚػتاٞا ٔتٙاػة تا ؿشایظ الّیٕی، ٘ٛصایی سٚػتایی ؿٙاػایی ساٞىاسٞای ٚ

 عثیقی، تاسیخی، فشٍٞٙی، اختٕافی ٚ التلادی آٟ٘ا

  خزب ٚ ٍٟ٘ذاؿت  ٚ ؿٟشٞای وٛچه ٚ ٘یضٟٔاخشت ٔقىٛع تٝ سٚػتاٞا  تٛػقٝؿٙاػایی ٚ واستؼت ساٞىاسٞای

 آفشیٗ دس ٔٙاعك ٟٔاخش فشػت داسای لاتّیت.٘یشٚٞای واس
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 ّای زیربٌاییّا ٍ شبکِزیرساخت
 

وكٛض  ٔطوعی رٕؼیت وٓلّٕطٚٞای  ٚ رٙٛتیقطلی،  ٘ٛاحی ظیطتٙایی ٞای قثىٝٞا ٚ ظیطؾاذت تٛؾؼٝ .21

 ایٗ ؾٙس 6زض ضاؾتای تحمك ٞسف ٔصوٛض زض تٙس 

 :تٝ صٛضتقثىٝ ضیّی وكٛض  ٔزسزٞی ؾاظٔا٘ستٛؾؼٝ، تزٟیع، اضتما ٚ  .21

  ایاص ؿقافی تٝ ؿثىٝ تا تغییش آٖسیّی وـٛس  ػاختاستحَٛ دس 

 ػشخغ( -ؿٕاَ دس ؿشق وـٛس )چاتٟاس -وٕشتٙذ سیّی وـٛس تا اِٚٛیت ٔحٛس خٙٛب ٚ تىٕیُ احذاث 

 ای آػیا دس تا اِٚٛیت: تىٕیُ ؿثىٝ ٔیاٖ لاسٜ ؿثىٝ سیّی وـٛس تٝ خغٛط سیّی تیٗ إِّّی تمٛیت اتلاَ تشلشاسی یا

وـٛس تٝ اتلاَ اتلاَ تٝ ؿثىٝ اٚساػیا، ٞٙذ(،  -چیٗ -آػیای ٔشوضی -خان وـٛس)اتلاَ تٝ ساٜ آٞٗ افغا٘ؼتاٖ

ٔحٛس تٝ وـٛس فشاق اص دٚ ٘مغٝ تشویٝ اص دٚ ٘مغٝ، اتلاَ  اتلاَ تٝ وـٛسواتُ، تمٛیت  –ٔحٛس ٞشات  افغا٘ؼتاٖ اص

 ٔذیتشا٘ٝ( -ٚ ٔحٛس خؼشٚی )اتلاَ تٝ ٔحٛس ٔٙتٟی تٝ ػٛسیٝ تلشٜ -خشٔـٟش

  ،ٝای تٝ ؿثىٝ تا تاویذ تش دػتشػی ٔٙاعك وٕتشتٛػقٝ یافتٝ ٚ حاؿیٝ 5ٚ اسصاٖػشیـ ٌؼتشؽ ؿثىٝ استثاعات سیّی پیـشفت

 اختٕافی وـٛس -ٞای التلادیفقاِیت

 حؿاؼ ٚ ٟٔٓ حیاتی، ٞایظیطؾاذت تمٛیت ٚ ؾاظیٔماْٚٚ  حیاتی ٞایقطیاٖ ؾاظیایٕٗ .22

 رٙٛتی-قٕاِی إِّّی تیٗ ٘مُ ٚ حُٕ وطیسٚضٞای زض وكٛض اضتثاعی اصّی ٔحٛضٞای تزٟیع ٚ تٛؾؼٝ .23

، تا رایٍعیٗ ٔؿیطٞای اظ اؾتفازٜ ٚ تٟطاٖ اظ اضتثاعی تٕطوعظزایی تط تاویس تا وكٛض غطتی -قطلی ٚ

 ٞای ظیط:اِٚٛیت

 ٖٚتاصسٌاٖ -تثشیض -لضٚیٗ -تٟشاٖ -ػٕٙاٖ -ٔـٟذ -دٚغاس 

 ٜٚخؼشٚی -ٕٞذاٖ -ػاٜٚ -لٓ -٘ائیٗ -یضد -وشٔاٖ -صاٞذاٖ -ٔیشخا 

 )ٜآػتاسا -سؿت -لضٚیٗ -ػّفچٍاٖ -تشٚخشد -اٞٛاص -تٙذس أاْ خٕیٙی )س 

 ػشخغ -ٔـٟذ -تیشخٙذ -صاٞذاٖ -تٙذس چاتٟاس 

 ایٙچٝ تشٖٚ -یػاس -ػٕٙاٖ -دأغاٖ -یضد -ا٘اس -تٙذسفثاع 

 ٟشاٖت -ػاٜٚ -ػّفچٍاٖ -اكفٟاٖ -تٛؿٟش 

 خٕیٙی تٙذسأاْ –اٞٛاص –ا٘ذیٕـه –آتاد خشْ –وشٔا٘ـاٜ–ػٙٙذج –ٔیا٘ذٚآب –اسٚٔیٝ –تثشیض –ػّٕاع –ایٛاٚغّی. 

 تٛؾؼٝ، تزٟیع ٚ تمٛیت تٙازض وكٛض زض ؾٛاحُ زضیای ذعض، ذّیذ فاضؼ ٚ زضیای ػٕاٖ تا اِٚٛیت: .24

  :خضیشٜ )دس واٜٚ  –أاْ خٕیٙی )سٜ(  -تٛؿٟش -ؿٟیذ سخایی -ا٘ضِی -أیشآتاد -خاػه -چاتٟاس -فؼّٛیٝتٙادس ػغح یه

 (لـٓ

 خشٔـٟش –)دس خضیشٜ لـٓ( ػٛصا -ٍِٙٝ -ػیشیه -تٙذس ٔیا٘ی ٔىشاٖ )صسآتاد( -تٙادس ػغح دٚ: ٘ٛؿٟش 

 ّٝرخائض  ٚسی ٚ حفاؽت فقاَ اصٞای كیادی دس ػٛاحُ وـٛس تا ٞذف استماء تٟشٜتمٛیت ٚ ػأا٘ذٞی تٙادس ٚ اػى

 اسصؿٕٙذ دسیایی
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 وٙٙذٜتشای ٔلشف  



 اهَر آهایش ٍ تَسعِ هٌطقِ ای –هعاًٍت برًاهِ ریسی  –سازهاى هذیریت ٍ برًاهِ ریسی کشَر 

 6  3191اسفٌذ  66 -سی امٍیراست 

 

 قثىٝ حُٕ ٚ ٘مُ ٞٛایی وكٛض اظ عطیك:تٛؾؼٝ، تزٟیع ٚ تمٛیت  .25

 ٜ( تٝ ٔٙؾٛس پـتیثا٘ی اص ایفای 3پیشأٛ٘ی )ٔٛضٛؿ تٙذ  ٔٙتخة الیٝؿٟشٞای ٔشوضی ٞای استماء ػغح فّٕىشدی فشٚدٌا

 ٘مؾ فشأّی آٟ٘ا

 ـٟذ، اكفٟاٖ، تثشیض، ؿیشاص، ٞای ؿٟشٞای ٔفشٚدٌاٜ ٞای أاْ خٕیٙی ٚ ٟٔشآتاد تٟشاٖ ٟٚیض فشٚدٌاٜتٛػقٝ ٚ تد

( HUBآفشیٙی آٟ٘ا تٝ فٙٛاٖ ٞاب)٘مؾٔٛسد٘یاص تشای  اِضأاتٔتٙاػة تا  اٞٛاص ٚ ویؾخاػه، ، چاتٟاسفثاع، تٙذس

 دس ػغح ٔٙغمٝ تشا٘ضیت ٞٛایی

 ُٕٞا تٝ سٚؽ ٟشػتاٖٞا ٚ ػایش ؿ ٔشاوض اػتاٖٚ٘مُ ٞٛایی دس پٟٙٝ ػشصٔیٙی تا تىیٝ تش ػأا٘ذٞی ؿثىٝ حHub & spoke 

 ٔراتطات ٚ ا٘تماَ زیتا اظ عطیك: ٔٛضز٘یاظ تطای تٛؾؼٝؾاظی تؿتطٞای فطاٞٓ .26

 ٝتمٛیت ٚ تٛػقٝ ؿثى( ٞای ّٔی پشؽشفیت اعالفاتITدس تٕأی پٟٙٝ ػشصٔیٙی ) 

 ٞای ا٘تماَ دیتاتٛػقٝ ٚ تدٟیض صیشػاخت 

 ب إِّّی اص عشیك ایداد خذٔات ٞااعالفات دس ٔمیاع تیٗٞای ٔٛسد٘یاص تشا٘ضیت احذاث، تٛػقٝ ٚ تدٟیض صیشػاخت

(HUBٝٔٙغم )ای ٚ تیٗ إِّّی اعالفات 

ٔٛحط وكٛض تٝ ػٙٛاٖ ایفای ٘مف ٞای ٔٛضز٘یاظ تٝ ٔٙظٛض ٞا، أىا٘ات ٚ ظیطؾاذتفطاٞٓ ؾاظی ظٔیٙٝ .27

ٚ  )٘فت، ٌاظ، تطق ٚ ٔراتطات( زض ٔٙغمٝ آؾیای رٙٛب غطتی ٚ اعالػات ا٘طغی( HUB) ٔثازِٝ عٔطو

 ای وكٛضٔٛلؼیت ٔٙغمٝ اؾتفازٜ حساوخطی اظ ٔعیت

-ٔحٛعٝ  ٚ اتٙیٝ أاوٗ، اظ اؾتفازٜ ٚ زؾتطؾی تؿٟیُ ٞسف تا ذسٔاتی ٚ اضتثاعی ٞایظیطؾاذت تٛؾؼٝ .28

 فطٍٞٙی ٔیطاث رٙثٝ اظ اضظقٕٙس ٞای

 

 در تَسعِ سرزهیٌی اًرشیبخش الساهات 
 

 اظ رّٕٝ:  ؛٘فت ٚ ٌاظٔكتطن ٔیازیٗ اظ ٞای ٔطتٛط تطزاقت  فؼاِیتاِٚٛیت  .29

 ( تٝ ٚیظٜ دس حٛصٜ ٔـتشن پاسع خٙٛتی لغشأاسات، فشتؼتاٖ ػقٛدی ٚ  تا وـٛسٔشص خٙٛتی) 

  (تا وـٛس فشاق)غشتیٔشص 

 (تشوٕٙؼتاٖ تا وـٛس) ٔشص ؿشلی 

 ٞای تٛؾؼٝ ؾطظٔیٙی تا ٞسف واٞف قست ٔصطف ا٘طغیضیعیتط٘أٝاتراش تساتیط ٚ تٕٟیسات الظْ زض  .31

 :رّٕٝاظ  زض وكٛض؛

 ػاخت ٚ ػاصٞای ؿٟشی ٚ سٚػتاییٞای ٔقٕاسی ٕٞؼاص تا الّیٓ دس تٛػقٝ ٌؼتشؽ ٚ اؿافٝ سٚؽ 
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 اٍِٛٞای عشاحی ؿٟشی، افٓ اص فشْ ٚػاختاس ؿٟشٞا،  6تاصػاصٔا٘ذٞی ضٛاتظ ٚ ٔمشسات واستشی صٔیٗ دس ؿٟشٞا

ٞای ؿٟشی ٚ خإ٘ایی ٔشاوض فٕذٜ خارب خٕقیت تا تٛخٝ تٝ ٞا ٚ تش٘أٝتٛصیـ تشاوٓ ٚ أثآِٟ دس عشحػاختٕاٖ، 

 اِضأات واٞؾ ٔلشف ػٛخت.

 ٝٔٛتٛػقٝ ٞای ؿٟشی ٚ سٚػتایی تقشیف ٚ تمٛیت ػاختاس ػّؼّٝ ٔشاتثی اسائٝ خذٔات دس ػغح ػشصٔیٗ دس لاِة ٔٙؾ ٚ

 تا ٞذف واٞؾ ػفشٞای ٔداصی( ت سػا٘ی ٞٛؿٕٙذ ٚ ٔثتٙی تش ؿثىٝ)خذٔادِٚت اِىتشٚ٘یه 

 ٝٙای ٚ  ٞای ٘احیٝعشح دس لاِةؿٟشٞا تٝ ؿٟشٞای وٛچىتش  ٞای غیشضشٚسی اص والٖا٘تماَ واستشی ػاصی تشایصٔی

 یا ٔٙغمٝ

( تٙٛع تركی زض ٔٙاتغ تِٛیس ا٘طغی ٚ افعایف ؾٟٓ ا٘طغی ٞای تزسیسپصیط )تٛیػٜ تازی ٚ ذٛضقیسی .31

 زض تأیٗ تٟیٙٝ ا٘طغی ٞط ٔٙغمٝ 

ایزاز ٚ تٛؾؼٝ ٔٙاعك ٚیػٜ ٚ ترصصی ا٘طغی زض ٔٙاعك وٕتطتٛؾؼٝ یافتٝ ٚ زاضای لاتّیت ٕٞا٘ٙس ٔٙغمٝ  .32

 ا٘طغی ؾطذؽ ٚ لكٓ ٚ ؾٛاحُ زضیای ػٕاٖ

 

 آب در تَسعِ سرزهیٌیبخش الساهات 
اؾتحصاَ آب ٔٛضز٘یاظ الظْ زض لّٕطٚٞای ٔرتّف ؾطظٔیٙی تٝ ٔٙظٛض تٛلف ضٚ٘س ٔٛرٛز تساتیط اتراش  .33

ٔٙاتغ ظیطظٔیٙی ٚ ٔسیطیت یىپاضچٝ ٔٙاتغ آب وكٛض تا ٞسف تأیٗ ترف اػظٓ آب ٔٛضز٘یاظ تطای  اظ

 ٞای ؾغحی.ٔصاضف ٔرتّف اظ آب

آب  ٕ٘ه ظزایی اظاظ عطیك  7ضاٞثطزی لّٕطٚٞایٞای رسیس زض تأیٗ آب ٔٛضز٘یاظ تٛؾؼٝ فؼاِیت .34

تا ٚ ٘ماط ٚالغ زض پؿىطا٘ٝ ؾٛاحُ رٙٛتی وكٛض ( ٔىطاٖ ؾٛاحُ)ؾٛاحُ زضیای ػٕاٖتا اِٚٛیت  زضیا

 .ٚ حفاظت اظ اوٛؾیؿتٓ زضیا الظْ اوِٛٛغیىیزض٘ظطٌیطی ٔالحظات 

ٔرتّف تط زض لّٕطٚٞای ٞای التصازی آبتٛرٝ تٝ ٔحسٚزیت ٔٙاتغ آب زض رإ٘ایی ٚ اؾتمطاض فؼاِیت .35

  وكٛض

 ٞای اؾتحصاَ، تأیٗ، ا٘تماَ، تٛظیغ ٚ ٔصطف آبىی ٚ اوِٛٛغیىی زض عطحیضػایت ٔالحظات غئٛپّیت .36

 .ای ٚ ٔحّیّٔی، ّٔی، ٔٙغمٝزض ؾغٛح فطا

ٚ تؼثیٝ ؾاظٚواضٞای ٔسیطیت   ٞای آتطیعٔسیطیت یىپاضچٝ ٔٙاتغ آب تط اؾاؼ ٔطظٞای عثیؼی حٛظٜ  .37

 .اظ وكٛض ٞای ذطٚریواضآٔس ٚ تٟیٙٝ تط آب

 زض پاییٗ زؾتٞا ٞا ٚ تاالبحماتٝ ؾسٞا تٝ ٘فغ تمٛیت ٔراظٖ زضیاچٝتؼییٗ تاظٍ٘طی ٚ تزسیس ٘ظط زض  .38

 ٞاتاالب ٚ ٞاضٚزذا٘ٝ ٔحیغی ظیؿت ٞایحماتٝ حفظٚ 

                                                           
6

 ؿٟشٞا ٔلشف وٙٙذٜ فٕذٜ )حذٚد دٚ ػْٛ( ا٘شطی دس خٟاٖ ٞؼتٙذ. 
7

ٚیظٜ دس  لّٕشٚٞای ساٞثشدی فثاستٙذ اص: لّٕشٚٞای وٝ ٘یاص خذی تٝ تأیٗ آب ٔٛسد٘یاص تشای ؿشب ٚ ٘یض وـاٚسصی داس٘ذ اص خّٕٝ ٘یٕٝ ؿشلی وـٛس تٝ 

 ٝ ٔٙؾٛس تٛػقٝ خٕقیت پزیشی اػت.صْ تتٙا تش اتخار تذاتیش ال 8ػٛاحُ ٔىشاٖ وٝ تش اػاع تٙذ 
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ٞای ٚضٚزی اظ آب تطای تأیٗ پایساض پیٛؾتٝ )آب، ٞٛا ٚ ذان(تٝ ٞٓتٛرٝ رسی تٝ زیپّٕاؾی  .39

 وكٛضٞای پیطأٖٛ.

اظ  زضصس 61 ؾغح تا قٛ٘سٜ تزسیس آب ٔٙاتغ حزٓ تٝ وكٛض وُ ٔصطفی آب حزٓ ٘ؿثت واٞف .41

 عطیك:

  زض تزاضت واال ٔزاظی آب ٔخثت تطاظافعایف 

 َٞایآترٛاٖ اظ تطزاقت وٝ ایٌٛ٘ٝ تٝ وكٛض ٞایآترٛاٖ احیای ٚ ظیطظٔیٙی آب تركیتؼاز 

 .ٕ٘ٙایس تزاٚظ آٖ تزسیسقٛ٘سٌی ٔیعاٖ اظ ظیطظٔیٙی

 زض ضعٛتت تأیٗ ٚ آترٛاٖ ؾغح افعایف ٔٙظٛض تٝ ٔؿتؼس ٔٙاعك زض ظیطظٔیٙی ؾسٞای اتزاز 

 ضیعٌطزٞا تِٛیس ٞایواٖ٘ٛ ٔٙاعك

 قٛضی تٝ ٔماْٚ ٌیاٞاٖ وكت رٟت قٛض ِة ٚ قٛض ٞایآب اظ اؾتفازٜ ٚ قٛضٚضظی ٌؿتطـ 

 ٝزض فطایٙس ا٘تماَ تا  ٞای آتطؾا٘ی ٚ تٝ حسالُ ضؾا٘سٖ اتالف آبٞا ٚ ؾأا٘ٝاصالح ٚ تٟثٛز قثى

  ٔصطف

 ٝ٘آٚضی ٚ تصفیٝ فاضالب ٚ تاظچطذا٘ی ٚ اؾتفازٜ اظ پؿاب تا ویفیتی ٞای رٕغتٛؾؼٝ ؾأا

 ٔتٙاؾة تا ٔصطف 

 

ٞا، ٞا، تاالبٞای ؾغحی وكٛض پؽ اظ ترصیص ٘یاظٞای پایٝ ظیؿت ٔحیغی ضٚزذاٟ٘ٝٔاض ٚوٙتطَ آب .41

ٞای آتطیع زض ضاؾتای ظطفیت لاتُ تحُٕ حٛضٝٞا، تط اؾاؼ ٔیعاٖ تزسیسقٛ٘سٌی آب ٚ زضیاچٝ

 تك تا عطح آٔایف ؾطظٔیٗاٞای تٛؾؼٝ ٔغتط٘أٝ

 

 در تَسعِ سرزهیٌی هحیط زیستحفاظت از  الساهات
ظیؿت حفاظت اظ ٔحیظ تٝ ٔٙظٛضتا وكٛضٞای پیطأٛ٘ی  ٞای چٙسرا٘ثٝٚ ٕٞىاضی تتؼأالؾغح اضتماء  .42

ٞا ٞا، وٙٛا٘ؿیٖٛٞا، ٔؼاٞسٜ٘أٝتفاٞٓب چاضچٛ تغییطات الّیٕی زض آحاض ٔٙتذ اظٚ ٔماتّٝ تا ٚ ٔٙاتغ عثیؼی 

 ای.ٞای ٔٙغمٝٚ پیٕاٖ

-زض تاضٌصاضی فؼاِیت ظیؿت()تٛاٖ اوِٛٛغیه ٚ ظطفیت تحُٕ ٔحیظٔحیغیضػایت ٔالحظات ظیؿت  .43

 زض پٟٙٝ ؾطظٔیٗ ایتٛؾؼٝای ٞ

 قٟطٞا تا تأویس تط والٖ پٟٙٝ ؾطظٔیٗٞای ظیؿت ٔحیغی زض آالیٙسٜ ٔراعطات ٔحیغی ٚ واٞف .44

-ضٛاتظ ٚ ٔؼیاضٞای تغییط واضتطی اضاضی ٚ ضٛاتظ ظیؿت ٔحیغی زض اؾتمطاض فؼاِیتٚ تؼییٗ تاظٍ٘طی  .45

 ٞای تْٛ قٙاذتی ٞط لّٕطٚٔتٙاؾة تا ٚیػٌی ٞای التصازی

اظ ٔكىالت ٚ ٔؿائُ ػٕسٜ ظیؿت ٔحیغی  ضفتواٞف ٚ تطٖٚاتراش تساتیط ٚ ؾاظٚواضٞای الظْ تٝ ٔٙظٛض  .46

ٞا رٍُٙ اضٕحالَ تسضیزیوكٛض ٚ  غطتیاظ رّٕٝ آِٛزٌی ٞٛای وال٘كٟطٞا، ٚرٛزضیعٌطزٞا زض ٘یٕٝ 

-ای ترفوّیٝ السأات ٚ فطایٙسٞای تٛؾؼٝتٝ تركی ؾاظی ٚ ا٘تظاْاظ عطیك ٕٞاًٞٙٚ ٔٙاتغ عثیؼی 

 اظ رّٕٝ: التصازیٞای ٔرتّف 
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 ٚ فؼاِیتی وال٘كٟطٞای پطتطاوٓ ٚ آِٛزٜ؛ واٞف تاض رٕؼیتی 

 ؛ٔتٙاؾة تا ٔمتضیات ٔحیغی تٛؾؼٝ پٛقف ٌیاٞی 

 ٗ؛زٞٙسٜ ضیعٌطزٞاٞای قىُٞای ضٚاٖ ٚ ٟٔاض واٖ٘ٛتخثیت ق 

 ٍُٙٞا ٚ ٔٙاتغ عثیؼی تا ٔكاضوت حساوخطی شیٙفؼاٖ؛حفاظت فؼاَ اظ ر 

٘یاظ رٟت پیازٜ ؾاظی حؿاب الٕاضی ٘یاظٞای آٔاضی ٚ أىا٘ات ٔٛضز ٞا، پیففطاٞٓ ؾاظی ظیطؾاذت .47

( تٝ ٔٙظٛض احتؿاب اضظـ التصازی ٔٙاتغ عثیؼی ٚ ٔحیظ ظیؿت وكٛض زض حؿاتٟای SEEAٔحیظ ظیؿت )

 ّٔی

فایسٜ ظیؿت ٔحیغی  –ّٔعْ ٕ٘ٛزٖ وّیٝ فؼاالٖ التصازی )اػٓ اظ زِٚتی ٚ غیط زِٚتی( تٝ ٔحاؾثٝ ٞعیٙٝ  .48

 رٟت تصٛیة ٞط ٌٛ٘ٝ عطح ؾطٔایٝ ٌصاضی  عطح ٞای ؾطٔایٝ ٌصاضی

 

 در تَسعِ سرزهیٌی ٍری اقتصادیبْرُالساهات ارتقاء 
ٞای آٖ ٔىاٖ ٚ ضػایت تٙاؾة تیٗ ٘یاظٞای اؾتمطاض فؼاِیت زض یه ٔىاٖ ٚ ٔٙغمٝ، تا أىا٘ات ٚ لاتّیت .49

 ٔٙغمٝ 

ٞای زاذّی ٚ تاظاضظطفیت ضػایت ٔمیاؼ ٔٙاؾة التصازی تطای فؼاِیت زض یه ٔىاٖ تا تٛرٝ تٝ  .51

 ذاضری 

ٞای ٔتماتُ ؾطظٔیٙی ٚ یىپاضچٍی ّٔی ٚ ترصصی قسٖ ػّٕىطز التصازی ٔٙاعك تطای تمٛیت ٚاتؿتٍی .51

 ٞا زض یه لّٕطٚ رغطافیاییپطٞیع اظ تٙٛع ٌٚؿتطـ ٘ٛع فؼاِیت

 

 در تَسعِ سرزهیٌی هرزّاالساهات آهایش 
غیطزِٚتی، تٝ ٘ٛاحی ٔطظی ذاوی ٚ آتی زض ٞای ّٔی اػٓ اظ زِٚتی ٚ ٌصاضیتٙظیٓ ٚ ٞسایت ؾطٔایٝ .52

ٞای ٘ؿثی رٟت اؾتفازٜ ٕٞعٔاٖ اظ ٔٙاتغ ّٔی، ٔٙاتغ ٔحّی ٚ تاظاض وكٛضٞای ٞٓ رٛاض تط اؾاؼ ٔعیت

زٞی قٟطٞای ٔٙترة پیطأٛ٘ی وكٛض تٝ ػٙٛاٖ ٔطوع ٔسیطیت ٚ ضاٞثطی تؼأالت اظ عطیك ؾاظٔاٖ

 ض ٔٙغمٝ آؾیای رٙٛب غطتیفطٍٞٙی تا وكٛضٞای ٕٞؿایٝ ز -ارتٕاػی -التصازی

ٞای ٘ٛاحی تٛؾؼٝ ٚ آتازا٘ی ٘ٛاحی ٔطظی اظ عطیك فؼاَ ٕ٘ٛزٖ ٚ اؾتفازٜ تٟیٙٝ اظ أىا٘ات ٚ لاتّیت .53

تركی تٝ صٙؼت ٌطزقٍطی تا ٞای التصازی ٚ تاظضٌا٘ی ٚ ضٚ٘كٔطظی، تٛؾؼٝ تاؾیؿات ٚ ظیطؾاذت

 ضػایت ٔالحظات أٙیتی، زفاػی ٚ پسافٙس غیطػأُ

ای زض قٟطٞا ٚ ٘ٛاحی ٔحطْٚ ٔطظی تا ٞسف تٛؾؼٝ آتازا٘ی، ضفاٜ، تٝ السأات تٛؾؼٝ تركیاِٚٛیت .54

  ٞا ارتٕاػی، فطٍٞٙی ٚ ؾیاؾیأٙیت، ٔحطٚٔیت ظزایی ٚ تمٛیت ٍٕٞطایی

ٞای ایطاٖ زض زضیاٞای پیطأٛ٘ی )ذّیذ فاضؼ، زضیای ػٕاٖ ٚ ٔٙافغ ّٔی ٚ ظطفیت حساوخطیحمك ت .55

-ٞای ٘طْفطاٞٓ ؾاظی ظیطؾاذتاظ عطیك  ٞا ٚ ٔٙاعك آظاز زضیاییزضیای ذعض( ٚ ٘ٛاحی ٔكاع الیا٘ٛؼ

تعی ت، آقیالٔرتّف ٞای زض ترف افعاضی ٔٛضز٘یاظ ٚ پیٍیطی تطتیثات حمٛلی الظْافعاضی ٚ ؾرت

 .ٚ ٕ٘ه ظزایی اظ آب زضیا صٙایغ زضیایی ٌطزقٍطی، ،پطٚضی، ا٘طغی
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 سرزهیٌیدر تَسعِ علن ٍ فٌاٍری بخش الساهات 
وطٔا٘كاٜ، اٞٛاظ، تٙسضػثاؼ، ظاٞساٖ،  زض قٟطٞای تثطیع،زا٘كٍاٞی  -ٞای ػّٕیلغة تٛؾؼٝ ٚ تمٛیت .56

ٚ تطتیت ٚ پطٚضـ  چاتٟاض، تیطرٙس ٚ ٔكٟس تا ٞسف ایزاز ٔطوعیت آٔٛظقی زض ٔیاٖ وكٛضٞای ٕٞزٛاض

 ٘یطٚی ا٘ؿا٘ی ٔٛضز٘یاظ تطای تٛؾؼٝ.

)فٙاٚضی اعالػات ٚ اضتثاعات(  IT   ٚICTآٚضی ٚ ٔطاوع ترصصی تٛؾؼٝ ٚ تزٟیع وطیسٚضٞای ػّٓ ٚ فٗ .57

ٔتٙاؾة تا ٔٛلؼیت ترصصی ػّٕىطز ٚ ٔمتضیات ٔىا٘ی زض قٟطٞای تٟطاٖ، اصفٟاٖ، ٔكٟس،  زض ؾطظٔیٗ

 قیطاظ ٚ تثطیع

 ٞط ػّٕىطز تا ٔتٙاؾة ٞای غیطواضتطزی(ای ٚ ٟٔاضت آٔٛظی )آٔٛظـحطفٝ -ٞای فٙیتٛؾؼٝ آٔٛظـ .58

ٔمتضیات ٔحّی ٚ ؾاظی تطای تٛؾؼٝ ٔكاغُ ٔتٙاؾة تا ٘ٛاحی ٔطظی تا ٞسف ظٔیٙٝتٝ ٚیػٜ زض  لّٕطٚ

 ٞاواٞف ٟٔارطت

 ا٘ؿا٘ی ٘یطٚی ٚ R&D تٛؾؼٝ ٚ تحمیك ٔطوع اعالػات، فٙاٚضی وطیسٚضٞای صٙایغ، تطویة اظ اؾتفازٜ .59

 یافتٝ تٛؾؼٝ وٕتط ٘ماط زض رٕؼیت اؾىاٖ لّٕطٚٞای تطپایی تطای اعالػات فٙاٚضی أط زض آٔٛذتٝ زا٘ف

 

 الساهات بخش صٌعت در تَسعِ سرزهیٌی

ٞای اصّی زض لّٕطٚ ٞای ٔتىی تط ترصصای صٙؼتی فؼاِیتای ٚ ظ٘زیطٜاٍِٛٞای ذٛقٝضػایت  .61

 رغطافیایی 

 تٛؾؼٝ صٙایغ تِٛیس، تؼٕیط ٚ ذسٔات ٚؾایظ حُٕ ٚ ٘مُ زضیایی زض ٘ٛاض ؾاحّی رٙٛب  .61

قٟطٞای ٞا ٚ أىا٘ات ٔٛضز٘یاظ تٝ ٔٙظٛض احساث ٚ تٛؾؼٝ ویٕیاقٟطٞا )ؾاظی ظیطؾاذتفطاٞٓ .62

 ایالْ، ؾیطراٖ، آغاراضی، تٛقٟط، یاؾٛد،چاتٟاض، لكٓ، ( زض لّٕطٚٞای ٔؿتؼس اظ رّٕٝ ؾطذؽ، پتطٚقیٕی

 تٙسض أاْ ذٕیٙی)ضٜ(ایطا٘كٟط ٚ ، اضان، ٔؿزس ؾّیٕاٖ، آتازاٖ، وطٔا٘كاٜ

)تٝ ٚیػٜ ٌاظ فٛالز ٚ صٙایغ ٘فت ٚتط اظ رّٕٝ صٙایغ ٞای صٙؼتی پایٝ ٚ آبفؼاِیتٚ تاظؾأا٘سٞی تٛؾؼٝ  .63

ٔثتٙی تط اِعأات ٔحسٚزیت ٔٙاتغ آب، تأیٗ ذٛضان ٔٛضز٘یاظ ٚ تأیٗ ٔالحظات  االزؾتی(صٙایغ ت

ٚ  زض ؾٛاحُ ذّیذ فاضؼ ٚ تٛیػٜ زضیای ػٕاٖ زفاػی، أٙیتی ٚ پسافٙس غیطػأُ تا تاویس تط اؾتمطاض آٟ٘ا

 ؾایط ٘ماط وكٛض تٝ ؾٛاحُ رٙٛتی ا٘تماَ تسضیزی صٙایغ ٔٛرٛز زض

وٙٙسٜ واالٞای ٔٛضز ٘یاظ وكٛضٞای ٔٙغمٝ آؾیای رٙٛب غطتی تا اِٚٛیت اؾتمطاض تٛؾؼٝ صٙایغ تِٛیس  .64

 ٞای ٔطظی ٔطتثظ زض اؾتاٖ

ای زض ای ٚ ؾطٔایٝاؾتمطاض صٙایغ ٚاؾغٝ ،اؾتمطاض صٙایغ فطاٚضی ٔٙاتغ ٔؼس٘ی زض رٛاض شذائط ٔؼس٘ی .65

ٟ٘ازٜ ٚ ت ٔىا٘ی تاظاضٞای اؾتمطاض صٙایغ ٔصطفی ٔتٙاؾة تا ٔٛلؼی ٚٔىاٖ ٔٙاؾة ٘ؿثت تٝ صٙایغ پایٝ 

 ٔحصَٛ

 

 هالحظات اهٌیتی، دفاعی ٍ پذافٌذغیرعاهل در تَسعِ سرزهیٌی
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ٞا زض پسافٙس غیطػأُ وكٛض زض ؾاذت، تٛؾؼٝ ٚ تٛظیغ ظیطؾاذت ٚ ضػایت ٔالحظات أٙیتی، زفاػی .66

 ٞای رغطافیای ؾیاؾی لّٕطٚٞای ؾطظٔیٙی؛ اظ رّٕٝ:وكٛض ٔتٙاؾة تا ِٔٛفٝ

  ٜاص خغشافیای عثیقی ٚ خلٛكیات طئٛٔٛسفِٛٛطیه لّٕشٚٞای ػشصٔیٙی دس استماء أٙیت ٚ پذافٙذ  حذاوثشیاػتفاد

 ٞای حیاتی، حؼاع ٚ ٟٔٓغیشفأُ كٙایـ ٚ پشٚطٜ

 ّٝأٙیتی وـٛس تا ٞذف تمٛیت  -ٞای استثاعی ٔثتٙی تش عشح خأـ دفافیٞا، تٙادس ٚ خادٜچٙذٔٙؾٛسٜ ػاصی كٙایـ، اػى

 ٞاپزیشییةتٙیٝ دفافی ٚ واٞؾ آػ

 حشائٓ ایٕٙی ٚ تا سفایت ٞا ٌاٜفذْ اػتمشاس كٙایـ پشخغش )ٔغاتك تقاسیف ؿٛسایقاِی أٙیت ّٔی( دس ٔحذٚدٜ ػىٛ٘ت

 أٙیتی ٔٛسد٘یاص

-ٞای ّٔی ٚ ٔٙغمٝٚ تاویس تٝ افعایف ٍٕٞطایی زض ضاؾتای ٞٛیت ّٔی زض عطاحی ٚ ارطای عطح تٛرٝ .67

 ای

 ٞای ارطایی لثُ اظ ػّٕیاتی قسٖ تا ٞسف پاؾرٍٛیی تٝ ٔغاِثات ٔطزْ ٞط ٔٙغمٝزضٚ٘ی ؾاظی عطح .68

ٌیطی تماضاٞای وٕتط تطذٛضزاض رٟت رٌّٛیطی اظ قىُافعاضی زض ٔٙاعك ٞای ٘طْتمٛیت ظطفیت .69

 غیطٚالؼی

 

 در تَسعِ سرزهیٌی کشاٍرزیالساهات بخش 

وكاٚضظی ٚ تسٚیٗ اٍِٛٞای تٟیٙٝ وكت زض ؾطظٔیٗ تا تاویس تط قطایظ الّیٕی ٞای ؾاظٔا٘سٞی فؼاِیت .71

 ٚ تط اؾاؼ ٚاحسٞای ٞیسضِٚٛغیىی )آب ٚ ذان( اضظـ التصازی آب

تمٛیت ضٚاتظ تیٗ ترف وكاٚضظی ٚ صٙؼت اظ عطیك ٕٞاٍٞٙی ٚ تٙاؾة تِٛیسات صٙؼتی تا ٘یاظٞای  .71

 پؿیٗ ٚ پیكیٗ ترف وكاٚضظی ٚ ٔمتضیات ؾطظٔیٙی

آٚضی، ٔصطف تٟیٙٝ آب ٚ ٞای ؾٛزآٚضی، اضظیٓ تط٘أٝ تِٛیس ٔحصٛالت وكاٚضظی تا ضػایت ِٔٛفٝتٙظ .72

 واٞف ٔراعطات تا ٔكاضوت شیٙفؼاٖ

تأیٗ أٙیت غصایی ٚ تٟطٜ تطزاضی ػازال٘ٝ آحاز ٔطزْ اظ ؾثس غصایی ؾآِ، ٔغّٛب، وافی، آب ٚ ٞٛای  .73

ٞای لّٕطٚٞای ٔرتّف ایٕٗ ٔتٙاؾة تا لاتّیتٞای تٟساقتی پان، أىا٘ات ٚضظقی ٍٕٞا٘ی ٚ فطاٚضزٜ

 ؾطظٔیٗ

ٞای فطاؾطظٔیٙی( تیٗ ایطاٖ ٚ وكٛضٞایی زیٍط وٝ ٞای تٛؾؼٝ وكت ٔكتطن )وكتٌؿتطـ ظٔیٙٝ .74

 لّٕطٚٞای ٔؿتؼس وكاٚضظی زاض٘س.

رٛیی ٚ اؾتفازٜ تٟیٙٝ اظ ٔٙاتغ آب تا تٛرٝ تٝ ٞای ٔٙاؾة آتیاضی زض ضاؾتای صطفٝتىاضٌیطی ضٚـ .75

 ٞای  ٘اقی اظ تغییطات آب ٚ ٞٛاییٔحسٚزیت

 زاز ٚ تؿتطؾاظی تٛاظٖ شذائط ضاٞثطزی غصایی ٔتٙاؾة تا رٕؼیت ٔٙاعكیا .76

 افعایف فطاٚضی ٔحصٛالت وكاٚضظی ٚ واٞف ضایؼات زض تِٛیس ٚ فطاٚضی .77

 ٞای آتریع تطای تٟطٜ تطزاضی تٟیٙٝ اظ ٔٙاتغ پایٝ )آب، ذان ٚ پٛقف ٌیاٞی(ٔسیطیت رأغ حٛضٝ .78
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 ٞای پایف ٚ ٔماتّٝ تا تٟسیسات ظیؿتی ٚ تالیا زض ٔٙاعك رغطافیاییتٛؾؼٝ ؾأا٘ٝتمٛیت ٚ  .79

 ای زض ٔٙاعك ٔتٙاؾة تا قطایظ الّیٕی ٚ ٔالحظات ظیؿت ٔحیغیتٛؾؼٝ وكت ٌّرا٘ٝ .81

 تركی تٝ ٔٙاتغ ٚ ٔصاضف آب زض ٚاحسٞای ٞیسٚضِٛغی تؼازَ .81

ٞای زٚض ٚ ؾطظٔیٙی ٚ پطٚضـ زض آبتٛؾؼٝ ٚ تزٟیع تٙازض ٚ ٘اٌٚاٖ صیازی ٔتٙاؾة تا ظطفیت صیس  .82

 آتعیاٖ زض لفؽ زض قٕاَ ٚ رٙٛب وكٛض

ٞا تا ارطای ػّٕیات آتریعزاضی ٚ حفاظت، پیكٍیطی ٚ واٞف فطؾایف ٚ ضؾٛب ذان ٚ تغصیٝ آترٛاٖ .83

 ٞای آتریع وكٛضآترٛا٘ساضی زض حٛضٝ

 ا اِٚٛیت ٔٙاعك تحطا٘یٞای قىُ زٞٙسٜ ضیعٌطزٞا تظزایی ٚ تخثیت قٗ ٞای ضٚاٖ ٚ ٟٔاض واٖ٘ٛتیاتاٖ .84

 وكٛض اظ رّٕٝ: ٚ ٔطاتغ تٛؾؼٝ، حفاظت ٚ احیاء فضاٞای رٍّٙی .85

 ٍُٙواضی ٚ تمٛیت پٛقف ٌیاٞی ٚ تٙٛع ظیؿتی آٟ٘اتا زضذت  ٞای ظاٌطؼاحیاء ٚ تٛؾؼٝ ر 

 ٍُٙٞای ؾاظٌاض تا الّیٓواضی زض ٔٙاعك ٔرطٚتٝ رٍّٙی تا اؾتفازٜ اظ ٌٛ٘ٝٞا ٚ رٍُٙاحیا ٚ تٛؾؼٝ ر 

 ٞای ٔرطٚتٝٞا تا اِٚٛیت تاظؾاظی رٍُٙٚ تٛؾؼٝ رٍُٙ احیا 

 ٜتطزاضی ٞای قٕاَ ٚ ٘یع تٟطٜزض رٍُٙ ٞای وكٛض تا ٞسف تطزاقت چٛب صطفاًتطزاضی اظ رٍُٙتٟط

اظ ٔحصٛالت غیطچٛتی زض چاضچٛب قاذص ٞا ٚ اؾتا٘ساضزٞای ٔتٙاؾة تا ظطفیت تحُٕ 

 اوِٛٛغیه ٚ حفظ تٛاٖ تزسیس پصیطی آٟ٘ا

 ٞذا٘ٛاض 21ٞای رٍّٙی وٕتط اظ ی ضٚؾتاٞا ٚؾىٛ٘تٍاٜؾأا٘س 

 ٍُٙٞای وكٛض تا اِٚٛیت رٍُٙ ٞای قٕاَذطٚد زاْ اظ ر 

 حفاظت، اصالح ٚ احیا ٔطاتغ وكٛض ٚ ایزاز تؼازَ زض رٕؼیت زأی ٔتىی تٝ ٔطاتغ 

 تٟثٛز ٔصطف وٛز قیٕیایی ٚ ؾٓ ٚ حطوت تٝ ؾٕت تِٛیس ٔحصٛالت ؾآِ، عثیؼی ٚ اضٌا٘یه .86

ایزاز تٙاؾة ٚ ٕٞاٍٞٙی زض ارطای عطح ٞای ؾس ٚ آتریعزاضی ٚ آترٛا٘ساضی ٚ قثىٝ ٞای آتیاضی  .87

 ٚ ظٞىكی پاییٗ زؾت

 در تَسعِ سرزهیٌی بازرگاًیالساهات بخش 

ٌصاضی ذاضری تطای فضاٞای رصب ؾطٔایٝتغییط ٘مف وٙٛ٘ی ٔٙاعك آظاز ٚ ٔٙاعك ٚیػٜ التصازی تٝ  .88

ٞای تِٛیسی، صازضاتی ٚ رصب فٙاٚضی ٚ ٔىا٘یاتی آٟ٘ا تط اؾاؼ ٔالحظات غئٛپّیتیىی، التصازی فؼاِیت

 ایّٔی ٚ ٔٙغمٝ ظیؿتٚ ٔحیظ

إُِّ، اظ ٞای ٔٛضز٘یاظ تطای اضتماء ٘مف آفطیٙی وكٛض زض ػطصٝ تطا٘عیت تیٗتٛؾؼٝ ٚ تزٟیع ظیطؾاذت .89

 رّٕٝ:

 ٜخٙٛب، وشیذٚس خٙٛتی  -إِّّی وشیذٚس ؿٕاَٞای تیٗای ٚ سیّی وـٛس تٝ ؿثىٝٞای خادٜاحذاث، تىٕیُ ٚ اتلاَ سا

 ػٙذ حاضش( 36ٚ  31غشب ٚ غیشٜ )ٔٛضٛؿ تٙذ  -آػیا، وشیذٚس ؿشق

 ٝٞای ٔشصی، ٔٙاعك آصاد ٚ ٚیظٜ التلادی وـٛستدٟیض، تىٕیُ ٚ استماء ػغح فّٕىشدی تٙادس، تاصاسچ 
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 إِّّی: اص خّٕٝ ٞا ٚ خذٔات ٔٛسد٘یاص ؿٟشٞا ٚ ٘ماط تشخٛسداس اص ٘مؾ تاسا٘ذاص ّٔی ٚ تیٗٝ ٚ تمٛیت صیشػاختتٛػق

-خشْ، اٞٛاص، ص٘داٖ، تٙذس أیشآتادای اص خّٕٝ: ؿیشاص، ٔـٟذ، تثشیض، یضد، وشٔاٖ ٚ تاسا٘ذاصٞای ٔٙغمٝتٙذسفثاع، چاتٟاس، 

 ٚ صاٞذاٖ. خاػه، ، اكفٟاٖ، لٓػیشخاٖآتاد، 

تا ٞسف پكتیثا٘ی تٛؾؼٝ ( تطا٘عیتی تٙازض)اتصاَ ضیّی تٝ ؾاذت، تٛؾؼٝ ٚ تزٟیع تٙازض ذكه زض وكٛض  .91

تاظضٌا٘ی ٚ أٛض تِٛیسی زض ٘ماط زٚض اظ ؾاحُ ٚ ایزاز تحطن زض التصاز ٘ٛاحی پیطأٛ٘ی؛ اظ رّٕٝ زض 

 .، وطٔا٘كاٜ، ؾٕٙاٖ ٚ لعٚیٗتیطرٙسقٟطٞای ؾطذؽ، 

 

 در تَسعِ سرزهیٌیٍ سالهت   گردشگریالساهات بخش 

ٞای: عثیؼی، تاضیری، ظطفیتحفاظت ٚ اضتمای رایٍاٜ صٙؼت ٌطزقٍطی زض التصاز ّٔی، اظ عطیك  .91

ٞای ٌطزقٍطی ؾاحّی ٚ زضیایی ٚ ؾالٔت، ٔصٞثی ٚ ٔیطاث فطٍٞٙی وكٛض تا تأویس تط لاتّیتزضٔا٘ی ٚ 

 وٛیط ٘ٛضزی زض ٔطوع ٚ ٔٙاعك ػّٕیاتی زفاع ٔمسؼ

 ای ٚ ػٕطا٘یٞای تٛؾؼٝزض تؼطیف ٚ ارطای عطحٚ تاؾتا٘ی ٞای تاضیری ٔحٛعٝضػایت حطیٓ  .92

 ّٔی زض حٛظٜ تٕس٘ی ایطا٘ی ٚ اؾالٔیفطا تمٛیت تؼأالت فطٍٞٙی .93

قت ٚ زضٔاٖ تطای ػْٕٛ تٛؾؼٝ ٚ تزٟیع ٔطاوع ٌطزقٍطی ؾالٔت زض وكٛض تا ٞسف اضتماء ٚضؼیت تٟسا .94

ٚ تثسیُ ایطاٖ تٝ لغة پعقىی  صٙؼت تٛضیؿٓ زضٔا٘ی زض وكٛضزضآٔسظایی تا تىیٝ تط ضٚ٘ك احاز رأؼٝ، 

 اظ عطیك: -تٝ ٚیػٜ رٟاٖ اؾالْ -ٔٙغمٝ آؾیای رٙٛب غطتی

  َٛٔـتُٕ تش  سیضی ؿثىٝ دسٔا٘یتٙیادیٗ دس ٘ؾاْ ػالٔت تا ٞذف تؼظ فذاِت دسٔا٘ی دس وـٛس اص عشیك عشحتح(

، پاػخٍٛ ٚ ٔثتٙی تش ػّؼّٝ واسآٔذ ٚ پضؿىاٖ ٚ پشػتاساٖ( ٞاٞا، تدٟضات پضؿىی، داسٚخا٘ٝٞا، دسٔاٍ٘اٜتیٕاسػتاٖ

 ٔشاتة اسائٝ خذٔات دس پٟٙٝ ػشصٔیٗ

 اص خّٕٝ تٟشاٖ،  سٚ٘ك ٌشدؿٍشی پضؿىیٚ  ٞای دسٔا٘ی تدٟیض ؿذٜ ٚ ٔذسٖ دس وال٘ـٟشٞای پشتشدد وـٛسایداد لغة

 ٖ، ؿیشاص، وشٔاٖ، یضدا٘ـاٜ، ػٙٙذج، تثشیض، سؿت، اكفٟا، چاتٟاس، تٙذسفثاع، اٞٛاص، وشٔاٖصاٞذ تیشخٙذ، ٔـٟذ،

 آتٍشْ ٚ دس ؿٟشٞایی چٖٛ ػشفیٗ تٙذسػتیا ٚ أىا٘ات ٔٛسد٘یاص تٝ ٔٙؾٛس سٚ٘ك ٌشدؿٍشی ٞتٛػقٝ صیشػاخت 

 تا الّیٓ ٔقتذَ ٚ خزاب تشای  دس ؿٟشٞای دسٔا٘یٌشدؿٍشی  سٚ٘كٞا ٚ أىا٘ات ٔٛسد٘یاص تٝ ٔٙؾٛس تٛػقٝ صیشػاخت

 ٌشدؿٍشی

 

 

ؽشف ٔذت ٞای ریشتظ، سیضی وـٛس ٔٛؽف اػت تا ٕٞىاسی ٚ تقأُ تا ػایش ٟ٘ادٞا ٚ دػتٍاٜػاصٔاٖ ٔذیشیت ٚ تش٘أٝ -2ٔازٜ 

ٔٛسد٘یاص تا ٞذف تؼتشػاصی اخشایی ٚ تفلیّی  ٞایتذاتیش ٚ دػتٛساِقُٕ٘ؼثت تٝ تذٚیٗ اص تلٛیة ایٗ ضٛاتظ، یه ػاَ پغ 

 ٞا الذاْ ٕ٘ایذ.ای تخؾٞای تٛػقٝتشای تحمك حذاوثشی ایٗ ضٛاتظ ٚ ٟ٘ادیٙٝ ػاصی آٟ٘ا دس فشایٙذ

ای تٙؾیٓ ٕ٘ایٙذوٝ اخشای الذأات، فّٕیات ٚ  ٌٛ٘ٝ ٞای فّٕیاتی خٛد سا تٝ ٞای اخشایی وـٛس ٔٛؽفٙذ تش٘أٝدػتٍاٜ -3ٔازٜ 

 ٞای ّٔی آٔایؾ ػشصٔیٗ سا فشاٞٓ ٕ٘ایذ.ٌیشی ٞای ٔشتٛط، صٔیٙٝ تحمك خٟتٌزاسی ػشٔایٝ
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ٞا، فٛاسم،  ٞای تـٛیمی ٚ تاصداس٘ذٜ، اص خّٕٝ ٘شخ تؼٟیالت تا٘ىی، تقشفٝٞای اخشایی وـٛس ٔٛؽفٙذ ػیاػتدػتٍاٜ -4ٔازٜ 

ٞا، الذأات،  ای تٙؾیٓ ٚ یا پیـٟٙاد ٕ٘ایٙذوٝ تش٘أٝ ٞا ٚ ٔٙاعك ٔختّف وـٛس تٝ ٌٛ٘ٝػایش ٔمشسات سا تشای فقاِیتٞا ٚ ٔاِیات

 ٞای آٔایؾ ٞذایت ؿٛ٘ذ.ٌیشی ٞای غیشدِٚتی دس ساػتای تحمك خٟتٞای تخؾٌزاسی فّٕیات ٚ ػشٔایٝ

ٞای  ٘أٝ ٘أٝ سا دس آییٗ ( ایٗ تلٛیة1( ٚ )2ك ٔٛاد )سیضی وـٛس ٔىّف اػت ؿشایظ تحم ػاصٔاٖ ٔذیشیت ٚ تش٘أٝ -5ٔازٜ 

 ٞای ػاال٘ٝ، ِحاػ ٕ٘ایذ. ٞای تٙؾیٓ تٛدخٝٞای تٛػقٝ ٚ دػتٛساِقُٕ اخشایی تش٘أٝ

ٞای آٔایؾ ػشصٔیٗ سیضی وـٛس ٔٛؽف اػت تٝ ٔٙؾٛس ایداد ا٘ؼداْ ٚ تىٕیُ ػّؼّٝ ٔشاتة عشػاصٔاٖ ٔذیشیت ٚ تش٘أٝ -6ٔازٜ 

ػٙذ ّٔی » ٚ تلٛیة ّٔی آٔایؾ ػشصٔیٗ، ٘ؼثت تٝ اسائٝاص ػغٛح ّٔی تا اػتا٘ی، ؽشف ٔذت یه ػاَ پغ اص تلٛیة ضٛاتظ 

٘ؾشیٝ پایٝ تٛػقٝ »ٚ  «اص ٔٙؾش آٔایؾ ػشصٔیٗ ٞاساٞثشدٞای تٛػقٝ تّٙذٔذت تخؾ»، «ػٙذ آٔایؾ ٔٙاعك وـٛس»، «آٔایؾ ػشصٔیٗ

 .الذاْ ٕ٘ایذ« ٞااػتاٖ

-شتظ ٔىّفٙذ عشحیٞای اخشایی رٞا ٚ دػتٍاٜٝ اػتاٖسیضی ٚ تٛػق ؿٛسایقاِی ؿٟشػاصی ٚ ٔقٕاسی ایشاٖ، ؿٛساٞای تش٘أٝ-7ٔازٜ 

ٌیشیٟای ّٔی ٚ  سا دس ٔحذٚدٜ ٚؽایف لا٘ٛ٘ی خٛیؾ دس ساػتای تحمك خٟت ایٝ ٚ فٕشاٖ دس ػغٛح ّٔی، ٔٙغمٝٞای تٛػق

اػتا٘ی دس ا٘تخاب ٔىاٖ  ٚ ٞای اخشایی ّٔی ٙذ. تٕأی دػتٍاٜساٞثشدٞای تخـی ٚ اػتا٘ی آٔایؾ ػشصٔیٗ تٙؾیٓ ٚ تلٛیة ٕ٘ای

 تٟیٝ ٚ تلٛیة ؿذٜ ا٘ذ، خٛاٞٙذ تٛد.ٞای ٔزوٛس وٝ دس ایٗ ساػتا ، ٔٛؽف تٝ اخشای ٘تایح عشحالذأات ٔشتٛط ٞا ٚفقاِیت

ٞای اخشایی وـٛس ٔٛؽفٙذ تٝ ٔٙؾٛس تحمك ضٛاتظ ٔضتٛس ٚ آٔایؾ ػشصٔیٗ دس لّٕشٚٞای ٔختّف وـٛس، تٕأی دػتٍاٜ -8ٔازٜ 

یت ٚ ا٘ذاصی ػأا٘ٝ اسصیاتی تٛػقٝ ٚ سكذ آٔایؾ )ػاتشا(، ٘ؼثت تٝ تشسػی ٚ اخز تاییذات ٔٛسد٘یاص اص ػاصٔاٖ ٔذیشتا ٘لة ٚ ساٜ

 ٞا الذاْ ٕ٘ایٙذ.یاتی فقاِیتای ٚ ٔىاٖسیضی وـٛس، لثُ اص ٞش ٌٛ٘ٝ الذأات تٛػقٝتش٘أٝ

سخذاد »، «ای ٚ داخّی تحٛالت خٟا٘ی، ٔٙغمٝ»تٛخٝ تٝ ػٝ ِٔٛفٝ  تاسیضی وـٛس ٔٛؽف اػت ػاصٔاٖ ٔذیشیت ٚ تش٘أٝ-9ٔازٜ 

ای دس الذأات تٛػقٝ« ٔحیغی، اختٕافی ٚ أٙیتیٔؼتٕش پیأذٞای صیؼت٘تایح پایؾ ٚ اسصیاتی »ٚ « ٞای غیشٔتشلثٝٚلایـ ٚ خشیاٖ

  ٚ اكالح ٚ تاصٍ٘شی آٟ٘ا سا فشاٞٓ ػاصد. صٔیٙٝ اػتٕشاس ٚ پٛیایی ٔغاِقات آٔایؾ ػشصٔیٗپٟٙٝ ػشصٔیٙی 

سیضی وـٛس  تش٘أٝٞای ٔغاِقاتی وٝ ػاصٔاٖ ٔذیشیت ٚ  ٞای اخشایی وـٛس ٔٛؽفٙذ دس چٟاسچٛب دػتٛساِقُٕ دػتٍاٜ -11ٔازٜ 

 .ٕ٘ایذ، ٔغاِقات تخـی، فشاتخـی ٚ ٔٙغمٝ ای آتی خٛد سا تا سٚیىشد آٔایـی ػاصٔا٘ذٞی ٕ٘ایٙذ اسائٝ ٔی

ضٛاتظ فٙی ٔغاِقات اػت ؽشف ٔذت یىؼاَ ؿشح خذٔات ٚ  ٔٛؽف اػتسیضی وـٛس ػاصٔاٖ ٔذیشیت ٚ تش٘أٝ -11 ٔازٜ

 سا تا سٚیىشد آٔایـی ٔٛسد تاصٍ٘شی لشاس دٞذ. ٚ اػتا٘ی ایٔٙغمٝتخـی، فشاتخـی، 

دس چاسچٛب اٍ٘اسٜ  ، ٟ٘ایتاً ؽشف دٚ ػاَ اص تلٛیة ایٗ ضٛاتظ،سیضی وـٛس ٔٛؽف اػتػاصٔاٖ ٔذیشیت ٚ تش٘أٝ – 12ٔازٜ 

فشایٙذٞای  ِحاػ خایٍاٜ ٕٔتاص تشای ؿٟشٞا تٝ فٙٛاٖ ٔشاوض ٔذیشیت ٚ ساٞثشیٔثٙا دس تذٚیٗ ػٙذ ّٔی آٔایؾ ػشصٔیٗ، ٔثٙی تش 

سیضی ٚ ٞا، سٚیىشدٞا، اِضأات ٚ ضٛاتظ ٔٛسد٘یاص دس فشایٙذٞای تش٘أٝتٛػقٝ دس لّٕشٚٞای ػشصٔیٙی، ٘ؼثت تٝ اسائٝ چاسچٛب

ٞا تذٚیٗ ٚ یا تاصٍ٘شی عشح، تا اص ایٗ عشیك، پغ اص تشسػی ٚ تلٛیة آٟ٘ا دس ٔشاخـ ریلالح، ٔذیشیت تٛػقٝ ؿٟشی الذاْ ٕ٘ٛدٜ

ساٞثشدی ٚ ساٞثشدٞای تٛػقٝ ؿٟشی( ٔثتٙی تش آٟ٘ا  -ٞای ػاختاسیتفلیّی، عشح -ٞای خأـاع ؿٟشی )عشحٞای ٔمیٚ تش٘أٝ

 كٛست پزیش٘ذ.
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ٔٛؽف اػت تا اػتفادٜ اص أىا٘ات ٘ؾاستی ٔٛخٛد دس وـٛس، سٚ٘ذ تغییشات خٕقیت ٚ فقاِیت ٚ ػاصٔاٖ ٔذیشیت وـٛس  -13ٔازٜ 

ٌیشیٟای ّٔی آٔایؾ ػشصٔیٗ ٔمایؼٝ ٚ ٔغایشتٟای اػاػی سا ٔـخق وشدٜ  تا خٟت تحٛالت دس ػاصٔاٖ فضایی وـٛس سا تشسػی ٚ

 ٚ ٌضاسؽ آٖ سا تٝ ؿٛسای آٔایؾ ػشصٔیٗ، اسائٝ ٕ٘ایذ.

ٞا ٔٛؽفٙذ تٝ ٔٙؾٛس دػتیاتی تٝ ػاصٔاٖ فضایی ٔغّٛب، سیضی ٚ تٛػقٝ اػتاٖٞای اخشایی ٚ ؿٛساٞای تش٘أٝوّیٝ دػتٍاٜ -14ٔازٜ 

 -التلای -ٞای ٔختّف فٙیٞای فٕشا٘ی، فالٜٚ تش تذٚیٗ پیٛػتٞا ٚ عشحدس وـٛس، دس فشایٙذ تذٚیٗ پشٚطٜفادال٘ٝ ٚ واسآٔذ 

ٞای اوِٛٛطیه، ٔالحؾات طئٛپّتیىی، ٞای دلیك ٚ اسائٝ ٔغاِقات ٔشتثظ تا سفایت تقادَ٘ؼثت تٝ تشسػی، فشٍٞٙی -ٔحیغیصیؼت

یه پیٛػت الذاْ ٕ٘ایٙذ.  دس لاِةواٞؾ ٔخاعشات ٚ تأیٗ فذاِت خغشافیایی ٚ اختٕافی ٔالحؾات أٙیتی ٚ پذافٙذ غیشفأُ، 

ٚ  سیضی وـٛس، ؽشف یه ػاَ پغ اص تلٛیة ایٗ ضٛاتظ، ٘ؼثت تٝ اسائٝ ؿشح خذٔات ایٗ پیٛػتػاصٔاٖ ٔذیشیت ٚ تش٘أٝ

  ٞذ ٕ٘ٛد.خٛا اٞتٕاْ ٞای فٕشا٘ی ٔؼّضْ تشخٛسداسی اص پیٛػت ٔضتٛسٞا ٚ عشحٔـخلات پشٚطٜ
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 پیٛؾت اصغالحات ٚ ٔفاٞیٓ

 قثىٝ قٟطی: 

ای اظ قٟطٞای ٚاتؿتٝ )زض ؾغٛح ٔرتّف اضتثاعی ٚ اضتثاط ٔؿتمیٓ ٚ  ػثاضت اؾت اظ ٔزٕٛػٝقثىٝ قٟطی 

-ٞای قٟطی یه ٘احیٝ، ٔٙغمٝ، وكٛض ٚ رٟاٖ ضا پسیس ٔی وٝ ؾاذتاض ٘ظاْ ؾىٛ٘تٍاٜ غیطٔؿتمیٓ( تٝ یىسیٍط

ٞا ٚ  قٛز، تّىٝ رطیاٖ ٞای قٟطی ٔحسٚز ٕ٘ی تٝ ؾاذت واِثسی ٔزٕٛػٝ ؾىٛ٘تٍاٜٚض٘س. ٘ظاْ قٟطی تٟٙا آ

ٞا ػثاضتٙس اظ رطیاٖ رٕؼیت، ؾطٔایٝ،  ٌیطز وٝ تیٗ آٟ٘ا زض تؼأُ اؾت. ایٗ رطیاٖ اضتثاعاتی ضا زضتطٔی

 .ٞا ٞا، اعالػات ٚ ٘ٛآٚضی ػٛأُ تِٛیس، ایسٜ

 

 (ایطاٖ تا وكٛضٞای آؾیای رٙٛب غطتیتؼأالت ٔسیطیت ٚ ضاٞثطی قٟطٞای پیطأٛ٘ی)ٔطاوع 

قٟطٞای پیطأٛ٘ی یا ٔطاوع فطٔا٘سٞی تؼأالت فطأّی، قٟطٞایی ٞؿتٙس وٝ زض چاضچٛب اٍ٘اضٜ ٔثٙای آٔایف 

ٞای التصازی، ارتٕاػی، ٔحیغی ٚ ؾیاؾی ذٛز، ٔأٛضیت ٔسیطیت ؾطظٔیٗ، ٔثتٙی تط اذتصاصات ٚ لاتّیت

ٞای كٛضٞای ٕٞزٛاض تطػٟسٜ زاض٘س. ایٗ قٟطٞا ػٕستاً ٔٙغثك تط ٔطاوع اؾتاٖتؼأالت فطأّی وكٛض ضا تا و

 تاقٙس.ٔطظی وكٛض ٔی

 

 ضاتظ ٚ ِٛالی قٟطٞای ٔطوعی ٚ پیطأٛ٘ی(قٟطٞای تطذٛضزاض اظ قٟطٞای ٔیا٘ی )

قٟطٞای ٔیا٘ی یا قٟطٞای ضاتظ ٚ ِٛالی قٟطٞای ٔطوعی ٚ پیطأٛ٘ی، قٟطٞایی ٞؿتٙس وٝ زض چاضچٛب 

ٔثٙای آٔایف ؾطظٔیٗ تٝ ػٙٛاٖ قٟطٞای ٚاؾظ ٔیاٖ قٟطٞای ٔطوعی ٚ قٟطٞای پیطأٛ٘ی تٝ ایفای  اٍ٘اضٜ

ٞای ایٗ قٟطٞا، ػثاضتٙس اظ ایفای ٘مف ٔٛحط زض حٛظٜ أٛض تِٛیسی )صٙؼت، ٔؼسٖ پطزاظ٘س. ٔأٛضیت٘مف ٔی

 ٚ وكاٚضظی( زض پطتٛ ضاٞثطی ٚ ٔسیطیت قٟطٞای پیطأٛ٘ی.

 

 ٘مف فطأّی ٚ پكتیثاٖ قٟطٞای ٔیا٘ی ٚ پیطأٛ٘ی(تطذٛضزاض اظ  قٟطٞایقٟطٞای ٔطوعی )

قٟطٞای ٔطوعی یا قٟطٞای تطذٛضزاض اظ ٘مف فطأّی ٚ پكتیثاٖ قٟطٞای ٔیا٘ی ٚ پیطأٛ٘ی، ٔكتُٕ تط 

ٔزٕٛػٝ قٟطی تٟطاٖ ٚ اصفٟاٖ تٛزٜ وٝ تا تطذٛضزاضی اظ یه رایٍاٜ تطرؿتٝ ّٔی ٚ فطأّی وٝ ٔٙتذ اظ 

تاقس، تٝ ضاٞثطی ٚ ٔسیطیت لّٕطٚٞای ؾطظٔیٙی زض التصازی ایٗ قٟطٞا زض عَٛ تاضید ٔیٔطوعیت ؾیاؾی ٚ 

 پطزاظ٘س.وكٛض ٔی

 تؼاضیف قٟط

ؾاظٔاٖ ُّٔ زض تطضؾی قٟطٞای رٟاٖ، ٘طْ رٕؼیتی ضا تسٖٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ فؼاِیت تِٛیس ٚ ذسٔات قٟط اضائٝ 

 ٔی وٙس وٝ ػثاضتٙس اظ:

 ٞعاض ٘فط( 51تا  25قٟط وٛچه ) -2

 ٞعاض ٘فط( 111تا  51قٟط ٔتٛؾظ وٛچه ) -3

 ٞعاض ٘فط( 251تا  111قٟط ٔتٛؾظ ) -4
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 ٞعاض ٘فط( 511تا  251قٟط ٔتٛؾظ تعضي ) -5

 ٞعاض تا یه ٔیّیٖٛ ٘فط( 511قٟط تعضي ) -6

 (.قٟط ذیّی تعضي یا والٖ قٟط )یه ٔیّیٖٛ ٘فط تٝ تاال -7

 

 ض ذكهستٙ

ای زض وكٛض اؾت وٝ تٝ ػٙٛاٖ یه ٔطوع ِزؿتیىی ٔتصُ تٝ یه یا پایا٘ٝ تطویثی یا ٕٞاٖ تٙسض ذكه، ٔٙغمٝ

ٞای ٔٙظٓ ٔطتٛط تٝ چٙس قیٜٛ حُٕ ٚ ٘مُ رٟت تطویة، تٛظیغ، ترّیٝ، تاضٌیطی، ٍٟ٘ساضی، تاظضؾی

 .قٛزٞای ٔطتثظ ٌٕطوی، زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔیإِّی ٚ ا٘زاْ تكطیفات ٚ وٙتطَراتزایی واال زض تزاضت تیٗ

 

 ضزٜ پاییٗ() حٛظٜ ضٚؾتایی

 وٝ ٌطفتٝ قىُ ٔحسٚز ٚ پیٛؾتٝ رغطافیایی حٛظٜ یه زض رٛاض ٞٓ آتازی چٙس ارتٕاع اظ ضٚؾتایی، حٛظٜ

 اظ وٕتط آٖ ٚؾؼت ٚ ویّٛٔتط 11 حساوخط حٛظٜ ٔطوعیت پٛقف قؼاع. اؾت رٕؼیت ٘فط ٞعاض 5تا  2 زاضای

  .اؾت ٔطتغ ویّٛٔتط 311

 

 )ضزٜ ٔیا٘ٝ(ٔزٕٛػٝ ضٚؾتایی

 لّٕطٚ. ا٘س ٚاتؿتٝ ٚ پیٛؾتٝ ٞٓ تٝ زالیّی تٝ وٝ اؾت ضٚؾتایی حٛظٜ چٙس اظ تزٕؼی ضٚؾتایی، ٞایٔزٕٛػٝ

. اؾت ٘فط ٞعاض 11 حساوخط آٟ٘ا پٛقف تحت رٕؼیت ٚ زٞؿتاٟ٘اؾت ٔحسٚزٜ تا ٔٙغثك ٞا غاِثأًزٕٛػٝ

 ٔٛلؼیت اظ ٞا ٔزٕٛػٝ ٔطوعیت .زاض٘س رٕؼیت ٘فط ٞعاض 11 اظ تیف تحت قطایغی آٟ٘ا، اظ تطذی اٌطچٝ

  .ا٘س تٛرٝ لاتُ رٕؼیت زاضای ػٕستاً ٚ تٛزٜ تطذٛضزاض ٔٙاؾة رغطافیایی-ٔىا٘ی

 

 ) ضزٜ تاال(ٔٙظٛٔٝ ضٚؾتایی

 واٖ٘ٛ یه ٔطوعیت تا وٝ اؾت ٔٙظٛٔٝ ضٚؾتایی، ٔحیظ زض ذسٔاتی پٛقف تطای فضایی لّٕطٚ تطیٗٚؾیغ

 ضٚؾتایی ٚ حٛظٜ ٔزٕٛػٝ تؼسازی ٞا،ٔٙظٛٔٝ تطتیة تسیٗ .ٌیطزٔی قىُ ضٚؾتایی یا قٟطی-ضٚؾتا قٟطی،

 تحت ضا آتازی 111 تا 51 حسٚز ٘فط، ٞعاض 41 تا 21 تیٗ رٕؼیتی تا وٝ اؾت رٕؼیتی تطتط واٖ٘ٛ یه پیطأٖٛ

 حسٚزی تا ٔٙظٛٔٝ لّٕطٚ. قٛزتطذٛضزاض ٔی ذسٔاتی ؾغح تاالتطیٗ اظ آٖ ٔطوعیت ٚ زازٜ لطاض پٛقف

 .اؾت وكٛض ؾیاؾی– ازاضی تمؿیٕات زض ٞاترف ٔحسٚزٜ تا ٔٙغثك

 

  Hub & spokeضٚـ 

، زض ترف ػطضٝ طوت ٞٛایی رٟت رصب ٔؿافطیٗ تیكتطأطٚظٜ یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ارعاء ذسٔات ضؾا٘ی یه ق

 .ٞای ٞٛایی اؾتىا٘ات ٔٛرٛز قطوتٚ تٛؾؼٝ قثىٝ پطٚاظی ٔتٙاؾة تا قطایظ ٚیػٜ تاظاض ٚ ٚضؼیت ٚ أ

تٝ ٘مغٝ پطٚاظ اظ ٔثازی زاذّی تٝ ٔماصس ذاضد اظ وكٛضٞا تطای ذغٛط ٞٛایی تٝ وٝ تطلطاضی ٘مغٝ  اظ آ٘زایی

آٚضز، رٟت اؾتفازٜ تٟیٙٝ اظ ٘اٌٚاٖ ٚ زِیُ وٕثٛز ٘اٌٚاٖ ٚ وازض پطٚاظ ٔكىالت ٔتؼسزی ضا تٝ ٚرٛز ٔی
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ظطفیت  ٞای ٔٛرٛز تاظاض ٚ افعایف رصب تیكتطٌیطی اظ ٔٙاتغ ٚ فطصتتٛؾؼٝ تٛاٖ ػّٕیاتی ٚ ٔٙافغ ٚ تٟطٜ

ٞا رایی تیٗ فطٚزٌاٜتٝواٞف ٔكىالت ٚ ٞعیٙٝ زض ٍٞٙاْ رأؿافط ٚ تاض ٚ رٌّٛیطی اظ اتالف ٚلت ٔؿافطیٗ، 

 ٕ٘ایٙس .اؾتفازٜ ٔی HUB  &SPOKE ٚ پایا٘ٝ زاذّی اظ ضٚـ

HUBپصیطزٞای ٔؿتمیٓ زض آٖ ا٘زاْ ٔیفطٚزٌاٜ اصّی اؾت وٝ پطٚاظ ٔؿیط : یه.         

SPOKEضیعی قسٜ اؾت.اؾت وٝ تطای فطٚزٌاٜ اصّی تط٘أٝٞایی : ٔؿیط   

ٞا ضا ٔا٘ٙس ٝ اتصاَ پطٚاظیه ؾأا٘ٝ تطای پطٚاظٞای اتصاِی اؾت و HUB  &SPOKE ؾأا٘ٝ تٛظیغ

ٔحٛض ٚ ٔطوع  تٝ Spoke صُٞای ٔتپطٜ ای وٝ زض آٖ حطوت تطافیه ضا زض عَٛتٝ ٌٛ٘ٝ اضاتٝ چطخ

ٚ تاض وكتی ٔٛضز  ٔراتطات ،حُٕ ٚ ٘مُ ٔؼٕٛال ایٗ ٔسَ زض صٙایغ تٝ ٚیػٜ زض زٞس.تطتیة ٔی HUB چطخ

 .ٌیطزاؾتفازٜ لطاض ٔی

 

 حیاتی ٞایقطیاٖ

 وكٛض حیاتی اؾت ٚ فؼاِیت آٟ٘ا تطای تاقٙس ٚ ٚرٛز ٚ اؾتٕطاض ٔطاوعی وٝ زاضای ٌؿتطٜ فؼاِیت ّٔی ٔی

 .ٌطزز زض ازاضٜ أٛض وكٛض ٔی آؾیة یا تصطف آٟ٘ا تٛؾیّٝ زقٕٗ تاػج اذتالَ وّی

 

 حؿاؼ ٚ ٟٔٓ حیاتی، ٞایظیطؾاذت

ٔٙاعمی اظ وكٛض  اؾتٕطاض فؼاِیت آٟ٘ا تطای تاقٙس ٚ ٚرٛز ٚ ای ٔی ٔطاوعی وٝ زاضای ٌؿتطٜ فؼاِیت ٔٙغمٝ

 .ٌطزز ٔی تالَ زض تركی اظ وكٛضزقٕٗ تاػج تطٚظ اذ ضطٚضی اؾت ٚ آؾیة یا تصطف آٟ٘ا تٛؾیّٝ

 

 ٌطزقٍطی ؾالٔت

ٌطزقٍطی ؾالٔت تٝ ٔؿافطت افطاز اظ ٔحُ ظ٘سٌی ذٛز رٟت حفظ، تٟثٛز یا حصَٛ ٔزسز ؾالٔت رؿٕی 

 قٛز.ؾاػت ٚ وٕتط اظ یىؿاَ اعالق ٔی 24ٚ شٞٙی فطز تٝ ٔستی تیف اظ 

ٞای آب ٔؼس٘ی ٚ آب ٌطْ تطای ٞای ؾالٔت ٚ ٔٙاعك زاضای چكٕٝٔؿافطت تٝ زٞىسٜ ٌطزقٍطی تٙسضؾتی:

ٞای ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ٚ تزسیس لٛا تسٖٚ ٔساذّٝ ٚ ٘ظاضت پعقىی ٚ زض ٔٛاضزی وٝ ٌطزقٍط ضٞایی اظ تٙف

 ٌٛیٙس.تیٕاض رؿٕی ٔكرصی ٘ساقتٝ تاقس ضا ٌطزقٍطی تٙسضؾتی ٔی

، ِزٗ ٚ ...( ٞای ٔؼس٘ی، ٕ٘هٔؿافطت تٝ ٔٙظٛض اؾتفازٜ اظ ٔٙاتغ زضٔا٘ی عثیؼی )آب ٌطزقٍطی زضٔا٘ی:

ٞا یا ٌصضاٖ زٚضاٖ ٘ماٞت تحت ٘ظاضت ٚ ٔساذّٝ پعقىی ضا ٌطزقٍطی زضٔا٘ی رٟت زضٔاٖ تطذی تیٕاضی

 ٌٛیٙس.

ٞای رطاحی تحت ٞای رؿٕی یا ا٘زاْ ٘ٛػی اظ ػُٕٔؿافطت تٝ ٔٙظٛض زضٔاٖ تیٕاضی ٌطزقٍطی پعقىی:

ی ٌٛیٙس. زض ایٗ ٘ٛع اظ ٌطزقٍطی ٞا ٚ ٔطاوع زضٔا٘ی ضا ٌطزقٍطی پعقى٘ظاضت پعقىاٖ زض تیٕاضؾتاٖ

ؾالٔت، تیٕاضٞا ٕٔىٗ اؾت پؽ اظ زضٔاٖ ٚ ٔؼاِزٝ ٘یاظٔٙس اؾتفازٜ اظ فضاٞا ٚ ذسٔات ٌطزقٍطی زضٔا٘ی 

 قٛ٘س.
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