
 تسوِ تؼالی

 تَاًثخطی جذیذ تشایضشٍستْای پیص سٍی دٍلت 

 دوتش هحوذ ووالی

 داًطیاس داًطگاُ ػلَم پضضىی ایشاى

لاًَى ًظام جاهغ سفاُ ٍ تاهیي اجتواػی اص سِ حَصُ هْن تیوِ ای، حوایتی ٍ تَاًثخطی، 

وٌاس . ّش چٌذ لاًًَگزاس دٍ حَصُ هْن حوایتی ٍ تَاًثخطی سا دس ضذُ استاهذادی تطىیل 

ّن لشاس دادُ است، لیىي تاویذ ًوَدُ است وِ دس تشًاهِ سیضی ٍ اجشا هی تایذ دس ایي دٍ تخص 

ًیض جْت گیشی تیوِ ای حفع ضَد وِ تاتَجِ تِ جوؼیت لاتل هالحظِ تحت پَضص حائض 

دس ّویي هسیش لاتل  1931تطىیل ساصهاى تیوِ سالهت ایشاى دس هْشهاُ اّویت است. 

ًذّی ًظام تَاًثخطی دس وطَس تذٍى دس ًظش گشفتي جوؼیت افشاد داسای ساهااسصیاتی است. 

ًاتَاًی ٍ هؼلَلیي اهىاى پزیش ًخَاّذ تَد. ضٌاخت ایي جوؼیت اص ًظش ٍیژگی ّای جوؼیتی، 

تٌَع هؼلَلیت، ًیاصهٌذّای خاظ اػن اص تْذاضتی، دسهاًی، آهَصضی، حمَلی، اجتواػی 

تَاًثخطی خَاّذ تَد. ّوچٌیي  ًاهِ استشاتژیهتشفشٌّگی ٍ التػادی، صیش تٌای تذٍیي 

تشتیت ًیشٍّای هتخػع، تستشساصی فشٌّگی، هتٌاسة ساصی هحیطی ٍ تثییي جایگاُ 

حمَلی ضْشًٍذاى هؼلَل ٍ ... اص جولِ ًىات هْوی است وِ هی تَاًذ هَجة ساهاًذّی 

 هطلَب دس وطَس گشدد.

ػی اّذاف حَصُ حوایتی ٍ تَاًثخطی سا تاهیي اجتوا لاًَى ساختاس ًظام جاهغ سفاُ ٍ 4هادُ 

هٌظَس ضذُ دس لاًَى تسیاس حیاتی  تیاى هی وٌذ. ّش چٌذ تواهی تٌذّا ًیض تشای تحمك اّذاف

تِ طَس هطخع، سسیذگی تِ « ل»ٍ « ن»، «ی» «ّـ»ٍ ضشٍسی است لیىي دس تٌذّای 

روش ضذُ  یستٌذ،افشادی وِ تِ دالیل جسوی ٍ سٍاًی لادس تِ واس ً ٍضؼیت هؼیطتی تا اٍلَیت

پیطگیشاًِ اص تشٍص ٍ تطذیذ هؼلَلیت ّا ٍ پَضص تَاًثخطی آًْا،  است. لضٍم تاهیي خذهات

اهىاًات تشای تْثَد ٍضغ جسوی، رٌّی، اجتواػی ٍ التػادی هؼلَالى ٍ دس  فشاّن ًوَدى

اجتواػی ٍ فضای فیضیىی هتٌاسة تا ٍیژگی ّا ٍ تَاًائی ّای  اًتْا آهادُ ساصی هحیط

 تشدُ ضذُ است.  ى، ًامهؼلَال



 لاًَى دس ساصهاًْای تاتؼِ  4آًچِ دس ایي هیاى اّویت داسد، پزیشش اّذاف روش ضذُ دس هادُ 

تِ هٌظَس تحمك آًْاست. تلفیك ایي اّذاف تا ّذف ّای روش ضذُ جاهغ تاهیي اجتواػی ًظام 

ٍیي تشًاهِ تذًیض تَسؼِ ٍ ٍ پٌجن سالِ ٍ لاًَى تشًاهِ چْاسم  02دس سٌذ چطن اًذاص 

استشاتژیه ساصهاى هی تَاًست تِ خَتی اّذاف فَق سا هحمك ساصد. تػَیة لاًَى جاهغ 

دس اهتذاد اجشای لاًَى تایذ ، اص جولِ لَاًیٌی است وِ 1939حمَق هؼلَالى دس اسدیثْطت 

ساختاس ًظام جاهغ سفاُ ٍ تاهیي اجتواػی دس ًظش گشفتِ ضَد. لاًَى اخیش الزوش سا هی تَاى 

اص هْوتشیي دستآٍسدّا تشای هؼلَالى داًست. تذیْی است فؼالیت ّای اجشائی گًَاگًَی یىی 

هَاسد هطشح ضذُ دس ایي لاًَى  جْت سسیذى تِ ایي اّذاف تایذ تذٍیي ٍ تِ اجشا دس هی آهذ.

تِ خَتی دس چاسچَب لاًَى ساختاس لاتل اجشاست. ّش چٌذ آًچِ تا وٌَى دس لالة آئیي ًاهِ 

تا ٍالؼیت ّا فاغلِ داسد. ٌَّص تا اص ًظش اجشایی ضذى ًَى اًجام ضذُ است ّای اجشایی لا

دس ضٌاسائی واهل افشاد داسای ًاتَاًی یا هؼلَلیت فاغلِ تسیاس ٍجَد داسد. اص سَی دیگش اص 

هجوَػِ افشاد ضٌاسائی ضذُ ًیض آًاى وِ تِ خذهات هَسد ًیاص دستشسی یافتِ اًذ تسیاس اًذن 

ن ّن اص لحاظ تؼذاد ًفشات دسیافت وٌٌذُ ٍ ّن اص لحاظ ًَع ٍهیضاى ذًّستٌذ. ایي حجن ا

  خذهات هَسد ًیاص هی تاضذ.

هطىالت هطشح ضذُ دس سالْای اخیش تشای اجشای لاًَى جاهغ حمَق هؼلَالى ٍ ًیض لاًَى 

تِ تػَیة هجلس سسیذ، ضشٍست  1931وٌَاًسیَى جْاًی حمَق هؼلَالى وِ دس سال 

هطخع ساخت. دس دٍلت گزضتِ لشاس تش ایي تَد دس سال گزضتِ ایي  تاصًگشی لاًًَجاهغ سا

الیحِ تِ هجلس ساسال ضَد وِ ٌَّص اص آى خثشی ًیست. تِ ًظش هی سسذاصاٍلیي اٍلَیت ّای 

دٍلت جذیذ تایذ تػَیة ایي الیحِ ٍ فشستادى آى تِ هجلس تاضذ. تذیي اهیذ وِ اص هطىالت 

َجْی واستِ ضَد ٍ هؼلَالى دس ػول ضاّذ تْثَد اجشایی ضذى لاًَى لثلی تِ ضىل لاتل ت

 ٍضؼیت خَد اص جٌثِ ّای هختلف تاضٌذ.

خذهات تَاًثخطی تِ صػن ایٌجاًة الذاهی تخػػی است وِ لاتلیت سطح تٌذی آى حَل سِ 

ٍجَد داسد. تجشتِ اسائِ خذهات  هحَس ًَع خذهات، گیشًذگاى خذهات ٍ سطح خذهات

تَاًثخطی هثتٌی تش جاهؼِ دس ایشاى تِ خَتی ًطاى دادُ است وِ ایي اهىاى ٍجَد داسد. 

ّوچٌیي اسائِ اًَاع خذهات تَاًثخطی تاتَجِ تِ ًاتَاًی ّای هختلف افشاد لاتل اسائِ است. اص 

جاهؼِ تذٍیي ضًَذ،  سَی دیگش چٌاًچِ سیاست ّای اجشائی حَل تشًاهِ تَاًثخطی هثتٌی تش

اهىاى اػوال توشوض صدایی روش ضذُ دس لاًَى جاهغ ًیض تِ خَتی ٍجَد خَاّذ داضت. دس ایي 



هیاى استفادُ اص اػضای خاًَادُ ّا ٍ داٍطلثاى تشای اسائِ خذهات تَاًثخطی تِ خَتی لاتل 

تشای  حػَل خَاّذ تَد. دس ایي صهیٌِ، ّواٌّگی الصم تا حَصُ سالهت دس ٍصاست تْذاضت

 ادغام تَاًثخطی هثتٌی تش جاهؼِ دسٍى ًظام هشالثتْای تْذاضتی اٍلیِ ضشٍسی است. 

اص جولِ هطىالت حَصُ تَاًثخطی دس وطَس فمذاى پایگاُ اطالػات جوؼیتی اص افشاد داسای 

ًاتَاًی ٍ هؼلَلیت است. دس ایي هیاى آهاسّای اسائِ ضذُ اص سَی هشوض آهاس ایشاى تِ دالیل 

لیت استٌاد لطؼی ًذاسًذ. فمذاى یه تاًه اطالػاتی جاهغ، هاًغ اص آى تَدُ است هختلف لات

وِ آهاسّای ثثتی ًیض تتَاًٌذ دس ایي هیاى واسگطا تاضٌذ. تِ ًظش هی سسذ تاویذی وِ دس لاًَى 

تش ایجاد پایگاُ اطالػاتی ًظام جاهغ تاهیي  11اص هادُ « م»ٍ تٌذ  3اص هادُ « ص»دس تٌذ 

ست، تایذ تشای حَصُ تَاًثخطی تِ ػٌَاى فشغتی هغتٌن تشای تىویل تاًه اجتواػی ضذُ ا

اطالػاتی افشاد داسای ًاتَاًی تِ خَتی هَسد استفادُ لشاس هی گشفت. دسایي هَسد الصم است تا 

( ICFّواٌّگی هشوض آهاس ایشاى ٍ استفادُ اص آخشیي طثمِ تٌذی جْاًی ًاتَاًی ٍ هؼلَلیت )

دس ایي صهیٌِ ایجاد یه تشًاهِ هىاًیضُ ُ اسصضوٌذی سا فشاّن ًوَد. صهیٌِ تحمك چٌیي پایگا

تشای ثثت اطالػات فشدی ٍ هثٌا لشاسگشفتي آى تشا یاسائِ خذهات هختلف دس سطح وطَس تِ 

 طَسیِ وِ صا ّوپَضاًی دس دسیافت ٍ اسائِ خذهات پیطگیشی وٌذ، دس اٍلَیت لشاس داسد.

تشخالف دٍ سشضواسی لثلی تؼذاد افشاد  1932س سال ٍ تِ دًثال آى د  1931سش ضواسی سال 

روش وشدُ است. ایي دس  تیص اص یه هیلیَى ًفشداسای ًاتَاًی ٍ هؼلَلیت سا تسیاس تاالتش ٍ 

تیص اص  حالی است وِ اگش تِ غَست ػلوی تِ تخویي ایي جوؼیت الذام وٌین تایذ سلوی 

ًفشی افشاد  1022222سا تا آهاس تیص اص  اگش ایي سلن  دس ًظش تگیشین.هیلیَى ًفش سا  4222222

ٍ ًیض جوؼیت فشاٍاى هثتال تِ تیواسی ّای سٍاًی هضهي ٍ هؼتاداى  ّاسالوٌذ دس ایي سشضواسی 

دس ًظش تگیشین، حجن دسخَاست وٌٌذگاى خذهات تَاًثخطی تِ طشص لاتل هالحظِ ای دس 

سیاست ّا ٍ استشاتژی  سالْای آتی افضایص خَاّذ یافت. ایي ضشایط  لضٍم دس ًظش گشفتي

 ّای والى دس ایي حَصُ سا هَسدتاویذ لشاس هی دّذ.

 تش ضوشدُ هی ضَد: ػٌاٍیي تشخی اص هَضَػات هْن دس حَصُ تَاًثخطیدس پایاى 

تذٍیي تاًه اطالػات افشاد داسی ًاتَاًی یا هؼلَلیت ٍ سالوٌذاى تا استفادُ اص ًتایج   -

 هیضاى ضیَع ًاتَاًی دس وطَس ٍ اًجام هطالؼِ هلی 1932سشضواسی سال 

 تطىیل ضَسای هلی هؼلَالى وطَس  -



 اص حمَق هؼلَالى  تیلاًَى جاهغ حواتالش تشای تػَیة الیحِ تاصًگشی  -

  تیهؼلَل یجاهغ حمَق افشاد داسا َىیوٌَاًساجشائی ًوَدى لاًَى  -

 وطَسافشاد داسای هؼلَلیت دس تاهیي تیوِ سالهت ٍ خذهات تَاًثخطی تشای ّوِ  -

  يیٍ هٌاصل هؼلَل ییٍ سٍستا یاهاوي ٍ فضاّا ٍ هؼاتش ضْش یهٌاسة ساص -

 ٍسایل ووىی تَاًثخطی هَسد ًیاص  یدسغذ 122تاهیي   -

خذهات  ىشدیؼلَالى ساوي سٍستاّا تا استفادُ اص سٍّوِ هلشاسدادى پَضص تحت  -

  تش جاهؼِ یهثتٌ یتَاًثخط

 واس دس وطَسِ آهادُ تدسغذی تشای هؼلَالى  12تاهیي اضتغال  -

 گستشش هشاوض سٍصاًِ آهَصضی ٍ حشفِ ای تَاًثخطی دس تخص غیش دٍلتی -

حوایت جذی اص تحمیمات ٍ پژٍّص ّای هشتثط تا تَاًثخطی دس داًطگاّْا ٍ هشاوض  -

 تحمیماتی

تَاًوٌذی ّای افشاد داسای ًاتَاًی ٍ هؼلَلیت ٍ تغییش دس خػَظ  یػوَه یآگاُ ساص -

 سثت تِ آًاىًگشش هٌفی ً

وَدواى ون تَاى رٌّی تستشی دس هشاوض ًگْذاسی سالیاًِ تِ ًگْذسای واستي اص هیضاى  -

 دسغذ 02تا  11هیضاى 

 هضهي  یسٍاً واساىیت یاجتواػ یسٍاً یدسهاى ٍ تَاًثخط یتذاٍم ساهاًذّ -

 


