
 

 

 

  کطًر جىًب تىادر ػامل غیز پدافىد راَثزدی الگًی عزاحی

 دریاپایٍ تُدیدات تز کیدأت تا
 1حثية اله سياري

 2هزتضي هنصوردهقاى

 45/46/1325: نهایي تأیيد                                                                        22/44/1325:هقاله پذیزش

 چكیدٌ 
 ضمالی سًاحل در صيادی ي وفتی ، تجاری تشرگ ي تىادرکًچک ضامل ایزان اسالمی جمًُری جىًب تىادر

 تىذر 24 ضامل(  خزمطُز) تىذر تزیه غزتی تا(  چاتُار) تىذر تزیه ضزقی اس عمان دریای ي فارس خليج

 تجُيشات اس  تىذری َای مجتمع ایه. َستىذ کطًر تٍ کاال خزيج ي يريد َای درياسٌ کٍ تاضىذ می فعال

 ي ياردات وظز اس کطًر خارجی تجارت درصذ 09 اس تيص کٍ تزخًرداروذ تاال اقتصادی ارسش تا راَثزدی

 تز کيلًمتز 2889)کطًر جىًب ساحلی خطًط تٍ تًجٍ تا تىادر ایه. است ياتستٍ تىادر ایه تٍ صادرات

 طثيعی حًادث ي وظامی حمالت مختلف ضزایط در تًاوىذ می( ساحلی یكپارچٍ مذیزیت مطالعات اساس

 راَثزدی الگًی طزاحی ي مًثز عًامل تٍ دستياتی تحقيق ایه َذف.  گيزوذ قزار دریاپایٍ تُذیذات مًرد

 اتعاد مفًُمی مذل طثق الگً ایه در.  است دریاپایٍ تُذیذات تز تاکيذ تا جىًب تىادر در عامل غيز پذافىذ

 ريش اس استفادٌ تا ي احصاء جىًب تىادر در عامل غيز پذافىذ َای ضاخص ي َا مًلفٍ فزعی، ي اساسی

 تعذ 5 ضذٌ طزاحی راَثزدی الگًی در. است ضذٌ تحليل ي تجشیٍ ساختاری معادالت ساسی مذل ي آميختٍ

 آسية کاَص ، ایمىی فىی استحكام ، اضطزار ضزایط در تىادر کارکزد تذايم ضامل غيزعامل پذافىذ اساسی

 لفٍؤم  8 ي تزرسی سیزساخت ي مذیزیت فزعی تعذ دي در تحزان مذیزیت تسُيل ي پایذاری ارتقاء ، پذیزی

 کاوال ي َا اسكلٍ ، عملياتی تجُيشات  تىذری مستحذثات ، الكتزيويكی ي مخاتزاتی تجُيشات ضامل مًثز

 تىادر عامل غيز پذافىذ تز مًثز ضاخص 24ي تىذری ضزکتُای ي ضىايرَا راَىماَای ، اوساوی مىاتع  ، يريدی

 .             گزدیذ استخزاج کطًر جىًب

 ضاّجطزي الگَي ، ػبهل غيط پسافٌس ثٌسضي، ّبي هزتوغ ، زضيبپبيِ تْسيسات :هب واژه کلید
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 مقدمٍ

ٍ تطي الفله فيِ هَاذط لتجتغَا هي .»  زض آيبتي اظ لطآى وطين ثِ رٌجِ اًتفبػي اظ زضيبّب اقبضُ قسُ اؾت

همصس پيف قىبفٌس )ٍ ثِ ؾَى  آًْب ضا هى ثيٌى وِ ّب ضا زض آى هىٍ وكتي  « 1فضلِ ٍ لؼلىن تكىطٍى

تبحيط تْسيسات زضيبپبيِ .قبيس قىط )ًؼوتْبى اٍ ضا( ثزب آٍضيس گيطيس، ٍ ضًٍس( تب اظ فضل ذساًٍس ثْطُ هى

ووتط هَضز تَرِ لطاض گطفتِ اؾت ثط هزتوغ ّبي ثٌسضي رٌَة وكَض اظ هجبحج حبئع اّويت اؾت وِ 

ضت حولِ احتوبلي صَزض هزتوغ ّبي ثٌسضي رٌَة وكَض زضّبي هَرَز  زض حبلي وِ ظيط ؾبذت

وِ زض  قًَسي يّب ذؿبضتزضيبيي هي تَاًٌسزؾت ذَـ ًظبهي زضيبپبيِ يب هَارِْ ثب ؾَاًح عجيؼي 

زُ ٍ  ثبػج تبذيط زض ترليِوبضوطز  ٍ تَلف ٍ ثبضگيطي وبالّب زض ايي ثٌبزض ًبٍگبى وكتيطاًي تبحيط گصاض َث

ّبي  طاق ثِ ظيطؾبذتػ ضغين ثؼجحولِ . اظرولِ هصبزيك ايي اهط هي تَاى ثِ  ٍاضزات ٍ صبزضات گطزز

زض ّكت ؾبل زفبع همسؼ  ، ذطهكْط  ، ذبضن ٍ هبّكْطذويٌيثٌبزض رٌَثي ًظيط ثٌسض  اهبم 

وِ ثِ هٌظَض اذتالل زض اهَض صبزضات ٍ ٍاضزات وبالّب ٍ ًفت روَْضي اؾالهي ايطاى اًزبم  اقبضُ وطز

  .گطفت

گيطي  وبِ َ ثب في آٍضي ّبي رسيس ٍ ثب ثهؿئلِ اؾبؾي ايي اؾت وِ ثٌبزض رٌَة وكَض ّوؿ

ثعضي ، اًجبضزاضي ٍ شذيطُ  اثؼبزتزْيعات ضاّجطزي زض حبل تَؾؼِ ثَزُ تب اظ عطيك رصة وكتي ّب ثب 

عطح ّبي تَؾؼِ ثٌبزض ًظيط هزتوغ ثٌسضي ٍ صٌؼتي زض اهب  تجسيل قًَس. ؾبظي ثِ ثٌبزض ًؿل رسيس

ثِ عَض وبهل لحبػ ًكسُ اؾت وِ ثِ عَض  پسافٌس غيطػبهل ٍ قبذص ّبي هالحظبتاصَل ،  ػؿلَيِ

هخبل هي تَاى ثِ توطوع ثيف اظ حس زض يه ًمغِ ؾبحلي ٍ پطاوٌسُ ًجَزى تبؾيؿبت ٍ تزْيعات اقبضُ 

 ًبّوبٌّگي اضگبى ّبي زضيبييپسافٌس غيط ػبهل ثٌبزض ثبػج سم تَؾؼِ هفبّين ٍ ازثيبت ربهغ وطز. ػ

زض ثِ وبضگيطي  الؼبلي ( )هسظلِ اي تبويسات همبم هؼظن ضّجطي اهبم ذبهٌِ اؾبؼ.ثط زضايي حَظُ گطزيسُ اؾت

ؾيبؾت ّبي ولي ًظبم زض اهَض پسافٌس غيط ٍ ثٌس ؾَم اظ توْيسات پسافٌس غيط ػبهل زض ول پيىطُ وكَض 

اظ هؿبئل ػوسُ ايي ، هجٌي ثط تْيِ عطح ّبي ربهغ پسافٌس غيط ػبهل زض تبؾيؿبت حبئع اّويت ػبهل 

الظم ت وِ اثؼبز ٍ هَلفِ ّب ٍ قبذص ّبي اؾتبًساضز هزتوغ ّبي ثٌسضي اؾترطاد ًگطزيسُ اؾت .اؾ

س غيط ػبهل زگطگًَي تْسيسات ٍ ظَْض تْسيسات ًَيي ، الگَّبي لجلي زفبع ٍ پسافٌتَرِ ثِ ثب اؾت 

جنوة الگويي راهجزدی ثزای ثنبدر لذا مسئله اصلي اين تحقیق نجود تغييط ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًي قَز. 

                                                           

 12آيِ  -ؾَضُ فبعط - 1
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وِ اثؼبز اصلي ٍ  کشور ثز اسبس سیبست هبی کلي نظبم در امور پدافند غیز ػبمل کشور است

تساٍم  اؾتحىبم فٌي، اضتمبء پبيساضي هلي ، ،فطػي ، هَلفِ ّب ٍ قبذص ّبي وبّف آؾيت پصيطي 

 اضايِ ًوبيس.فؼبليتْبي ضطٍضي ٍ تؿْيل هسيطيت ثحطاى زضثٌبزض رٌَة وكَض ضا 

ضاّجطزي عطح  8هتحسُ آهطيىب  ايبالتزض ّبي ثٌسضي ٍ زضيبيي ثِ حسي اؾت وِ  اّويت ظيطؾبذت

، عطح  13)ؾٌس . تْيِ قسُ اؾتّبي ثٌسضي ٍ زضيبًَضزي  هؿتمل زض حَظُ حفبظت اظ ظيطؾبذت

هٌبؾت ػلوي ثطاي ػوك ثركي ثِ هطاحل   ؾبظي ايزبز ظهيٌِ( 1380ثبظيبثي ظيط ؾبذت زضيبيي آهطيىب، 

،  پصيطي ّبي هَحط زض وبّف آؾيت ّب ٍ قبذص ػبهل ثٌبزض ٍ اؾترطاد هَلفِ پسافٌس غيطهرتلف ضاّجطزي 

اضتمبء پبيساضي ٍ اؾتحىبم فٌي ، تساٍم فؼبليت ّبي ضطٍضي ٍ تؿْيل هسيطيت ثحطاى زض ثٌبزض رٌَة 

ثبػج  آىاًزبم وكَض زض هَارِْ ثب تْسيسات زضيبپبيِ اّويت ايي تحميك اؾت. زض صَضت ػسم 

هزتوغ ّبي ثٌسضي ٍ لحبػ ًكسى اثؼبز ٍ زض  وبضوطزّب پسافٌس غيط ػبهل ٍ گي زض  اّسافًبّوبٌّ

 ػبهل ثٌبزض رٌَة وكَض زض پسافٌس غيط ّبي هَحط زضعطح ّبي تَؾؼِ اي ٍ رعئي ًگطي هسيطاى هَلفِ

ٍ ػبهل ثٌبزض رٌَة وكَض  گطزز. ثٌبثطايي ّسف اصلي ايي تحميك اضايِ الگَي ضاّجطزي پسافٌس غيط هي

قٌبؾبيي اثؼبز ،هَلفِ ّب ٍ قبذص ّبي وبّف آؾيت پصيطي ، تبهيي پبيساضي ٍ اؾتحىبم فٌي ، تساٍم 

 ِ ثب تْسيسات زضيبپبيِ هي ثبقس.ّبي ضطٍضي زض هَارْ فؼبليت

 مثاوی وظزی  
ثط اؾبؼ هغبلؼِ پيكيٌِ هَضَع تبوٌَى هغبلؼِ ربهغ ٍ تحميك هؿتمل ٍ هؿتسل ػلوي ٍ يب وتبثي هكبثِ 

اضايِ الگَي ضاّجطزي پسافٌس غيطػبهل زض ثٌبزض رٌَة وكَض ثب  "ثب ػٌَاى يب ّسف تحميك حبضط وِ ثِ 

ؾي اًزبم قسُ هي تَاى پطزاذتِ ثبقس، هكبّسُ ٍ يبفت ًكس.زض پيكيٌِ قٌب "تبويس ثط تْسيسات زضيب پبيِ

ثِ عطح هغبلؼبت هفَْهي پسافٌس غيط ػبهل زض ثٌبزض قْيس ضربيي ٍ ثٌسض چبثْبضوِ تَؾظ قطوت هكبٍض 

( اًزبم قسُ اقبضُ وطز وِ هالحظبت ٍ چگًَگي ارطاي پسافٌس 1388ؾبحل لطاضگبُ ذبتن االًجيبء )

پطزاذتِ ٍ ثِ صَضت هفَْهي  غيطػبهل زض زٍ ثٌسض هْن وكَض قبهل ثٌبزض قْيسضربيي ٍ چبثْبض 

( 1390ثىبضگيطي الساهبت پسافٌس غيطػبهل زض تبؾيؿبت ايي زٍ ثٌسض اضايِ قسُ اؾت . ّوچٌيي ضًزجط)

هالحظبت اؾبؾي پسافٌس غيطػبهل ٍ تبحيط آى زض ثٌبزض روَْضي اؾالهي ايطاى زض همبلِ اي اضايِ ًوَزُ 

بى يبثي ثٌبزض ثب ًگطـ ثط اصَل پسافٌس ( زض همبلِ اي قبذص ّبي هَحط زض هى1391اًس.ؾؼيسي)

( زض هطوع تىٌَلَغيه زاٍٍؼ زض همبلِ اي ػَاهل 1389غيطػبهل ضا ثطضؾي ٍ اضايِ وطزُ اؾت.گَؾليي)

هَحط زض اهٌيت ثٌبزض ٍ زضيبًَضزي ضا اضايِ وطزُ اؾت .زض ّوِ ايي پيكيٌِ ّب ّوچَى تحميك هَرَز ثِ 
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ض پطزاذتِ قسُ اؾت؛ اهب زض ايي تحميمبت اثؼبز ، هَلفِ ّب ٍ هَضَع پسافٌس غيط ػبهل زض ؾَاحل ٍ ثٌبز

قبذص ّبي پسافٌس غيط ػبهل زض ثٌبزض ضا ثِ صَضت ضاّجطزي هغبلؼِ ًىطزُ ٍ ثِ ػَاهل هَحطزض ايي 

وِ تحميك حبضط الگَي هٌبؾت ثب ضٍيىطز ضاّجطزي اظ عطيك   حَظُ ثي تَرْي قسُ اؾت. زضصَضتي

 ى ٍ هترصصبى حَظُ ثٌبزض اضائِ هي ًوبيس.تسٍيي تزبضة ٍ وؿت ًظط ذجطگب

 مفًُم ضىاسی متغیزَای تحقیق

 الگًی راَثزدی (1 
ثِ عَضولي هسل يب الگَ عطحي اؾت وِ اظ ٍالؼيت گطفتِ قسُ ٍضٍاثظ ثيي ػَاهل اصلي ضاًكبى هي 

ؾيؿتن هَضز گيطي اؾتفبزُ وطز. ّوَاضُ هي تَاى هسلي اظ  هي تَاى اظ آى ثطاي پيف ثيٌي ٍ تصوين زّس ٍ

ًظط ايزبز وطز ٍؾپؽ ثِ ووه آى ًتبيزي ضا وِ اظ تصويوبت گًَبگَى زض ؾيؿتن حبصل هي قَز هَضز 

هسالِ لطاض زاز. يىي اظ ّسف ّبي هسل ؾبظي، ؾبزُ وطزى ٍ ًكبى زازى ارعا ٍ ػٌبصط اصلي ٍ هَضز ًيبظ 

ي، تزؿوي ٍ ضيبضي وِ ّط يه ؾيؿتن هي ثبقس. اًَاع هرتلف هسل ّب ػجبضتٌس اظ: هسل والهي، تطؾيو

 (2: 1390)راللي ٍؾتبضُ، يه زاضاي زضرِ زلت ذبصي ّؿتٌس ٍ زض ظهيٌِ ٍيػُ اي وبضايي زاضًس.

هسل پيكطفتِ اي اؾت وِ ثب اؾتفبزُ اظ آى ٍ چيسهبى هٌغمي ٍ ٌّطهٌساًِ ، ػبهل ّبي  الگَي ضاّجطزي

ي اضايِ قسُ ٍ هَضز ثطضؾي لطاض هي اصلي ٍ ػطصِ ّبي ضاّجطز ٍ ضٍاثظ ثيي آًْب ثِ ثْتطيي قىل هوى

 (31: 1389گيطز.)زاًكگبُ ػبلي زفبع هلي،

 الگً راَثزدی پدافىد غیز ػامل تىادر جىًب کطًر
ّبي ولي ًظبم زض اهَض پسافٌس  وِ ثب تبويس ثط تْسيسات زضيب پبيِ ٍ ثط اؾبؼ اؾٌبز ثبالزؾتي ٍ ؾيبؾت 

قَز  ثب زض ًظط گطفتي ػَاهل  تطؾين هي  ي همبم هؼظن ضّجطي اهبم ذبهٌِ ايغيط ػبهل اثالغ

 يّب ، قبذص ّب ، هَلفِ ّبي هزتوغ ّبي ثٌسضي  اثؼبز اصلي ٍ فطػي پصيطي آؾيتّب ٍ  زاضايي ، هحيغي

 بزض رٌَة وكَض ضا هؼيي  هي ؾبظز.پسافٌس غيط ػبهل ثٌ

   1پدافىد غیزػامل (2
فبع يه هفَْم يىپبضچِ اؾت وِ قبهل زٍثرف زفبع ػبهل ٍزفبع غيطػبهل هي ثبقس. زفبع ػبهل، ز

قبهل توبهي عطح ضيعي ّب ٍالساهبت زفبػي اؾت وِ هؿتلعم ثِ وبضگيطي ؾالح ٍتزْيعات رٌگي 

                                                           
1- Passive Defense 
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ثبقس. ثطاؾبؼ لبًَى، ايي السام، ٍظيفِ شاتي ًيطٍّبي هؿلح اؾت. زفبع غيطػبهل، قبهل توبهي  هي

ّب، افعايف پبيساضي هلي، تساٍم فؼبليت  ضيعي ّب ٍالساهبتي اؾت وِ هَرت وبّف آؾيت پصيطي عطح

)زفبع  زؾتگبُ ّبي ًظن زضهمبثل تْسيسات ذبضري گطزيسُ ٍهؿتلعم ثِ وبضگيطي ؾالح ًيؿت

 . غيطهؿلحبًِ(

طت حضضّجطي   هؼظن  اثالغي همبم ػبهل زض اهَض پسافٌس غيط ولي ًظبم ّبي ؾيبؾتاؾبؼ  ط ث

وِ  قَز گفتِ هي هزوَػِ الساهبت غيطهؿلحبًِپسافٌس غيط ػبهل ثِ 1389 زض ؾبل   اي ذبهٌِ اهبم

هَرت افعايف ثبظزاضًسگي، وبّف آؾيت پصيطي، تساٍم فؼبليت ّبي ضطٍضي، اضتمبي پبيساضي هلي ٍ 

 . ات ٍ الساهبت ًظبهي زقوي هي قَزتؿْيل هسيطيت ثحطاى زض همبثل تْسيس

 جىًب کطًرمجتمغ  تىدری(در ) اتى( 3
ثٌسض، هحلي ثطاي پٌبُ وكتيْب زض همبثل اهَاد ٍ ارطاي فؼبليت ّبي ًظيط تَلف ٍ اًتظبض ثطاي حطوت ثِ 

همصس زيگط، اًزبم ػوليبت ثٌسضي هكتول ثط ؾَاض ٍ پيبزُ وطزى هؿبفطاى، ترليِ ٍ ثبضگيطي وبال، 

، زايطُ الوؼبضف زضيبيي ٍ ثٌسضي  ). گبُ تؼويط ٍ ًگْساضي وكتيْب اؾت ؾَذت گيطي، آة گيطي ٍ

قبهل رٌَة وكَض (. ثٌبزض ٍ هزتوغ ّبي ثٌسضي هَضز هغبلؼِ ايي تحميك ثٌبزض ثبظضگبًي 62: 1388

هزتوغ ّبي ثٌسضي چبثْبض ، قْيس ضربيي ، ثَقْط، اهبم ذويٌي)ضُ( ، ػؿلَيِ ٍ ذطهكْط وِ زض للوطٍ 

 تحميك لطاض زاضًس.

 تُدید دریاپایٍ( 4
يبپبيِ تْسيسي اؾت وِ قطٍع ٍ پبيِ حولِ وٌٌسُ اظ زضيب هي ثبقس ، پبيِ اظ لحبػ هىبًي ٍ تْسيس زض

تَاًس  ّبي هَرَز زض ثٌبزض ضا تحت هربعطُ لطاض زٌّس.ايي تْسيس هي ؾبذتبضي وِ هي تَاًس ظيطؾبذت

اظ  قبهل تْسيسات زضيبپبيِ عجيؼي ٍ تْسيسات زضيبپبيِ اًؿبى ؾبظ )غيط عجيؼي( هي ثبقس. )روؼي

 ذجطگبى حَظُ ثٌسضي ٍ زضيبيي(

 تُدیدات دریاپایٍ  ػلیٍ تىادر جىًب کطًر
ًظبهي آهطيىب زض آؾيب ، ذليذ  حضَضٍظاضت زفبع آهطيىب ضاّجطز ًظبهي آيٌسُ ايي وكَض ضا حوبيت اظ 

فبضؼ ٍ تبهيي ًيطٍي ثبظزاضًسُ رْت اقغبل ّوعهبى يه وكَض ٍ همبثلِ ثب وكَض زيگط اػالم ًوَزُ 

اؾت.زض ايي ضاؾتب اؾتفبزُ اظ ًبٍّب ٍ ظيط زضيبيي ّبي هزْع ثِ هَقه ّسايت قًَسُ زض ذليذ فبضؼ ٍ 

وگَى زضيبيي د.ا.ايطاى ػليِ تْسيسات زضيبپبيِ قبهل ضاّجطز زفبع ًبّ اليبًَؼ ٌّس زض اٍلَيت لطاض زاضز.
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وبضگيطي ٍ ثِ ضٍظ ًوَزى تزْيعات ، ًيطٍي اًؿبًي وبض آهس ٍ اؾتفبزُ ثْيٌِ اظ هَلؼيت ِ ثيٌي ، ث پيف

رغطافيبيي اػن اظ تَپَگطافي ، ػَاضض حؿبؼ ٍ ... ٍ روغ آٍضي اذجبض ٍ اعالػبت تبوتيىي اظ وكَض 

ضاّىبض ثب تَرِ ثِ ًمبط لَت ٍ ضؼف ذَزي ٍ زقوي ٍ اتربش ضٍقْب ٍ ّبي ّسف ٍ اًتربة ثْتطيي 

تبوتيه ّبي هٌبؾت ثِ هٌظَض ًيل ثِ ايزبز ثبظزاضًسگي زض هطحلِ لجل اظ ثحطاى ٍ اػوبل ضطثِ زٍم وبض 

لصا هفَْم زفبع ّوِ ربًجِ اظ ثٌبزض ٍ  (.35 : 1390)وَچىي، هي ثبقس آهس پؽ اظ حولِ احتوبلي زقوي

هي ثبقس.قٌبذت تْسيسات زضيبپبيِ پبيِ فبضؼ ٍ زضيبي ػوبى زض ثبظقٌبؾي تْسيسات زضيبؾَاحل ذليذ 

ًمف اؾبؾي زض تطؾين الگَي ضاّجطزي پسافٌس غيط ػبهل ثٌبزض رٌَة زاضز .زض ايي ضاؾتب ثب اؾتفبزُ اظ 

 :پيكيٌِ ّبي تحميك ٍ اؾٌبز وتبثربًِ اي اًَاع ٍ اثؼبز تْسيسات زضيبپبيِ اؾترطاد گطزيس 

 ( تُدیدات دریاپایٍ  اوسان ساس )غیز عثیؼی ( 1
ثٌبزض رٌَة وكَض  اظ زٍ رٌجِ زاذلي ٍ ذبضري هي تَاًس هَضز تْسيسات زضيبپبيِ اًؿبى ؾبظ 

عجيؼي( لطاض گيطًس . اگط چِ هٌكبء ٍ هجساء تْسيسّبي  زاذلي هي تَاًس ثِ تْسيسّبي ذبضري  )غيط

ه وكَض )زض آة ّبي تحت حبوويت زاذلي وكَض هٌتْي قَز . تْسيسّبي وِ اظ زضٍى هطظّبي ي

التصبزي (تَؾظ افطاز  ؾَزرـَ ،  فطصت  -قبهل زضيبي ؾطظهيٌي هٌغمِ ًظبضت ٍ هٌغمِ اًحصبضي

علت ، ظيبزُ ذَاُ ٍ تجْىبضزاذلـي  وِ ثسٍى زض ًظط گطفتي هٌبفغ ػوـَهي ٍ هلـي  ، ثب ايزبز ضاثغِ  ، 

بت ٍ اذجبض ، اظ ّط فطصتي رْت زؾتيبثي ثِ هٌفؼت ثيكتط زازى ضقَُ  ٍ ًظبيط آى ، ضوي وؿت اعالػ

اًساظًس تْسيس زضيبپبيِ زاذلي  ٍ ؾَز ًبهكطٍع  ٍ اذتالل زض ضًٍس ربضي ، اهٌيت هلي ضا ثِ ذغط هي

 قَز وِ غبلجبً ضيكِ ذبضري زاضًس .   هحؿَة هي

روغ  1 سٍل قوبضُرحَظُ ثٌبزض رٌَة وكَض ثِ قطح اًؿبى ؾبظ )غيط عجيؼي( تطيي تْسيسّبي  هْن

 قس. ثٌسي
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يت 1رسٍل قوبضُ  ٍَل  ثٌسي تْسيسات زضيبپبيِ ػليِ ثٌبزض رٌَة وكَض روغ ثٌسي ولي زض ا
 تُدیدات دریاپایٍ اوسان ساس)غیز عثیؼی( تُدیدات دریاپایٍ عثیؼی

 اي ّبي حبضُ َفبىت

 

) هَد ثٌسض ؾًَبهي

 گبُ(

 

تَفبًْبي فصلي ٍ   

 هٌغمِ اي

حَازث صٌؼتي 

ّب ثٌسضي ٍ هزتوغ 

 قٌبٍضّب

 

 وكٌس لطهع

 زاض هْبرن قبًِ

 

 

تْسيسات 

 زاذلي

 

 

 تطٍضيؿن

 ذطاثىبضي زضيبيي

 ضاّعًي زضيبيي

 

 ؾطلت ٍ تصطف وكتي )وكتي ضثبيي( زضزضيبي ؾطظهيٌي

 ؾطلت وبال ٍ هحوَلِ وكتي ّب

ثوت گصاضي زض هزتوغ ّبي ثٌسضي ٍاؾىلِ ّبي ٍالغ زض زضيبي 

 ؾطظهيٌي

 اًجبضّب ٍ اؾىلِ ّبايزبز آتف ؾَظي زض 

 غط ق وكتي زض آثطاُ هٌتْي ثِ لٌگط گبُ ٍ حَضچِ ثٌسض

 اذتالل زض ؾيؿتن ّبي ًبٍثطي وكتي

 رؼل اؾٌبز ٍ هساضن هطثَط ثِ وبالّب ٍ قٌبٍضّب

 

 

تْسيسات 

 ذبضري

 

 

 

 

 تْسيسات ؾبيجطي

 

 حولِ ٍ ّه ؾيؿتن ّبي اضتجبعي ٍ اعالػبتي ثٌبزض

 

 تْسيسات ظيؿتي

ٍ اًتمبل هيىطة ٍ هَاز آلَزُ ثيوبضي ظا اظ عطيك  وكتيْبآة تَاظى 

 زضيب 

 وبالّب ، افؿطاى ٍ هؿبفطاى زضيبيي

 تْسيسات ًيوِ ؾرت

 
 حولِ الىتطٍهغٌبعيؿي ٍ گطافيتي

 

 تْسيسات ؾرت

 
 
 
 

 

 ٍضٍز ًظبهيبى زقوي اظ عطيك ٍاحس ّبي قٌبٍض

پطتبة هَقه ّبي هرتلف اظ عطيك ٍاحسّبي قٌبٍض هؿتمط زض 

 زضيب 

 رلَگيطي اظ ٍضٍز قٌبٍضّبي تزبضي حبهل وبال ثِ ثٌبزض وكَض 

اؾتمطاض ثط ضٍي قٌبٍضّبي تزبضي ٍضٍزي ثوٌظَض قٌبؾبيي ٍ 

 الساهبت الظم 

حولِ ثِ وكتي زض لٌگطگبُ تَؾظ لبيك ّبي تٌسضٍ ٍ ػوليبت 

اًتحبضي هؿسٍز قسى وبًبل ٍضٍزي اظ عطيك غطق ػوسي وكتي 

 ٍ ايزبز هَاًغ هصٌَػي 

يت لطاض زاضز. تطٍضيؿن ٍ رٌبيبت  ثط ايي اؾبؼ تْسيسات تطٍضيؿتي زض حَظُ ثٌسضي زض اٍَل

َق هلت ّب تطيي تْسيس ػليِ حم ًي  ٍ ذغطًبنؾبظهبى يبفتِ يىي اظ اؾبؾي تطيي هؼضالت ربهؼِ رْب

 . اًَاع ػوليبت تطٍضيؿتي وِ حَظُ ثٌسضي ٍزضيبيي احصبء گطزيس  ػجبضتٌس اظ :ٍحجبت ثيي الوللي اؾت 

 ؾطلت ٍ تصطف وكتي )وكتي ضثبيي( زضزضيبي ؾطظهيٌي  -1

 ؾطلت وبال ٍ هحوَلِ وكتي ّب  -2
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 ّبي ٍضٍزي اظ عطيك زضيب ٍ وكتي تمبل هيىطة ٍ هَاز آلَزُ ثيوبضياً -3

 ثوت گصاضي زض هزتوغ ّبي ثٌسضي ٍاؾىلِ ّبي ٍالغ زض زضيبي ؾطظهيٌي  -4

 ايزبز آتف ؾَظي زض اًجبضّب ٍ اؾىلِ ّب -5

 تحطيه ٍ ايزبز آقَة اظ عطيك تحصي وبضگطاى صٌفي زض ثٌبزض -6

 ضقَُ ثِ وبضوٌبى هجبزي ٍضٍز وبال رْت ٍضٍز وبالّبي غيط هزبظ -7

 ؾوي اظ عطيك وبالّبي ذغطًبن  اًتكبض گبظّبي -8

ػجبضتؿت اظ ٍاضز وطزى زضيبيي وِ زض اٍلَيت ثؼس تْسيسات زضيبپبيِ لطاض گطفت،  ذطاثىبضي

ات وكتي ، وبال ذؿبضت ػبهساًِ ثِ ّط يه اظ ؾطهبيِ ّبي هَرَز زض تؿْيالت ثٌسضي ، لَاظم ٍ  تزْيع

يؿت هحيغي ًبقي اظ غطق قسى يه ذؿبضات التصبزي ٍ ظ( 34: 1394ٍ يب اًْسام آًْب )ضًزجط ، 

ًفتىف ثعضي )ؾَپط تبًىط ( پط اظ هَاز ًفتي ضا زض ًظط ثگيطيس . ايي ًَع وكتي ّب ثب اثؼبز ثعضگي وِ 

ّعاض تي فطآٍضزُ ّــبي ًفتي ثب ذَز حول هي وٌٌس ٍ اضظـ ّط فطًٍس اظ ايي  250زاضًس ثيف اظ 

هيليَى زالض اؾت . ذؿبضت ٍاضزُ ًبقي اظ ضيرتِ  50قٌبٍضّب ثِ ّوطاُ هحوَلِ اي وِ زاضًس افعٍى ثط 

اظ ًوًَِ ّبي ايي ثَز .  ّعاض تي هَاز ًفتي ثِ زضٍى آة حسالل چٌسيي هيليبضز زالض ذَاّس 250قسى 

 تْسيس هي تَاى ثِ هَاضز ظيط اقبضُ وطز : 

 ق وكتي زض آثطاُ هٌتْي ثِ لٌگط گبُ ٍ حَضچِ ثٌسضغط -1

  اذتالل زض ؾيؿتن ّبي ًبٍثطي وكتي -2

ط ثِ وبالّب ٍ قٌبٍضّب -3  رؼل اؾٌبز ٍ هساضن هطَث

  آزم ضثبيي ٍ گطٍگبًگيطي  زض وكتيْب   -4

زاذلي،  وِ زض آثْبي 1ضاّعًي زضيبيي هي تَاًس ثِ زٍ قىل ثطٍظ وٌس يىي ؾطلت هؿلحبًِ 

لَع  گيطز  هي وِ زض آثْبي ثيي الوللي صَضت 2هي پيًَسز ٍ زيگطي زظزي زضيبييحَضچِ ٍ لٌگطگبُ َث

 (57، 1394)ضًزجط،. ثِ آى اقبضُ قسُ اؾت 3ايي تفبٍت زض وٌَاًؿيَى حمَق زضيبّبٍ 

                                                           
1-  Armed Robbery   

2-  Piracy  

3- UNCLOS (United Nations Convention of the Law Of Sea )  
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 (عثیؼی)(تُدیدات دریاپایٍ 2
زّس ٍ هضطات ٍ  هربعطات عجيؼي قبهل حَازحي زض عجيؼت اؾت وِ ثِ عَض غيطهٌتظطُ ضخ هي

ل، ثْوي، گطزثبز ٍ... تَاى ثِ ظلعلِ، آتكفكبى، ؾي ّبيي ثطاي اًؿبى زاضز. اظ هربعطات عجيؼي هي اؾتفبزُ

اقبضُ وطز. هْوتطيي ًَع تْسيسات زضيبپبيِ عجيؼي زض ؾَاحل ٍ ثٌبزض رٌَة وكَض  وِ ثِ هربعطات 

وكٌس  هٌغمِ اي ، - فصليّبي  َفبىتاي، ؾًَبهي،  ّبي حبضُ تَفبىي قَز ثِ تطتيت ه زضيبيي ّن اعالق

وبض ب زض ؾَاحل ٍ ثٌبزض هي ثبيؿت هي ثبقس وِ ثطاي قٌبذت ايي پسيسُ ّ زاض هْبرن لطهع،  قبًِ

 .هٌبؾت اًزبم گيطزتحميمبتي ٍ هيساًي 

 جىًب کطًر  تىادر تاسیسات َا ي مًجًد دارایی يضغ ارسیاتی ضىاخت ي
ؾيؿبت قف ثٌسض رٌَة وكَضوِ زض أثطاي زؾتيبثي ثِ تحليل هحيغي ٍضؼيت هَرَز زاضايي ّب ٍ ت

هَضَع تحميك لطاض زاقتٌس هَضز هغبلؼِ هيساًي ٍ اؾٌبزي ثب اؾتفبزُ اظ هغبلؼبت ربهغ ثٌبزض ثبظضگبًي  

لطاض گطفت .ثِ هٌظَض هؼطفي ضٍقْب، توْيسات ٍ هالحظبت اؾبؾي زض پسافٌس غيطػبهل، اثتسا الظم اؾت 

ـ ّب ٍ توْيسات هتٌبؾت ثب آًْب اضائِ قَز. تٌَع ٍ تب ظهيٌِ ٍ ثؿتطّبي هَضز ًظط هكرص ٍ ؾپؽ ضٍ

هي قَز تب ثب ثرف ّب ثب    تؼسز ثرف ّب ٍ حَظُ ّبي هرتلف وبضي زض ايي ًَع هزتوغ ّب ثبػج 

 قسُ اؾت: اؾترطادتؼييي زضرِ اّويت ثبال ثِ قطح ظيط 

 ؾبذتوبى ّبي ازاضي، ذسهبت ثٌسضي ٍ هسيطيتي -1

 اؾىلِ ٍ تزْيعات ترليِ ٍ ثبضگيطي -2

 ؾبذتوبى ثطد وٌتطل ٍ هربثطات -3

 وبًبل ٍضٍزي ٍ هؿيط هٌتْي ثِ حَضچِ -4

 اًجبضّبي ضٍثبظ ٍ ؾطپَقيسُ -5

 پؿت ثطق، تبؾيؿبت زضيبفت ٍ تَليس -6

 پبيبًِ ٍ اؾىلِ ًفتي -7

 هربظى ؾَذت ، ضٍغي ّبي قيويبيي ٍ ذَضاوي -8

 اًجبض وبالّبي قيويبيي ٍ ذَضاوي -9

 همطّبي آتف ًكبًي -10

 تبؾيؿبت ظيطثٌبيي -11

 ّبي هَاصالتيضاُ ٍ قطيبى  -12
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 ذظ اًتمبل ؾَذت ٍ پباليكگبُ -13

 هحل تزوغ وبهيَى ّب -14

 پوپ ثٌعيي، زضهبًگبُ ٍ ؾبذتوبى ّبي ذسهبتي -15

 َای تىدری آسیة پذیزی مجتمغ
 ّبيي اؾت وِ ثب اؾتفبزُ اظ هزتوغ ّبي ثٌسضي ٍ ؾبحلي هزوَػِ ػظيوي اظ ذسهبت ٍ فؼبليت

اضتجبعي اظ يه ؾَ زض تؼبهالت التصبزي، ؾيبؾي ظيطؾبذت ّبي ػظين وبلجسي، تزْيعاتي، هسيطيتي ٍ 

ّبيي ضا قبهل هي قَز  پصيطي ٍ تزبضت هلي ٍثيي الوللي ًمف زاضًس ٍ اظ ؾَي زيگط ثركي اظ آؾيت

ّبي ثبلمَُ يب ثبلفؼل )ثب قست صفط تب  وِ ثطاي همبثلِ ثب ذؿبضات ٍ صسهبت ًبقي اظ ػَاهل ٍ پسيسُ

پصيطي  قَز. هَاضزي اظ ًمبط آؾيت يعات ٍ تبؾيؿبت ايزبز هيزضصس( ًؿجت ثِ هٌبثغ اًؿبًي، تزْ 100

 (1394،222ّب اقبضُ هي قَز. .)ضًزجط ، وِ ثِ ايي ؾطهبيِ

وبضوٌبى، وبضگطاى ٍ هٌبثغ اًؿبًي قبغل: ثِ وبضگيطي وبضگطاى ذبضري، ػسم آهَظـ ّبي الظم،  -1

زٍض ثسٍى ًيبظ ثِ ؾطهبيِ ػسم ايزبز پٌبّگبُ، ػسم ايزبز ؾيؿتن ّبي وٌتطلي رْت فؼبليت اظ ضاُ 

 اًؿبًي زض هحيظ ّبي ػوليبتي هي تَاى اظ ًمبط آؾت پصيط ثِ قوبض آٍضز.

وبًبل ٍضٍزي ٍ هؿيط هٌتْي ثِ لٌگطگبُ ٍ حَضچِ ّبي ثٌسضي ٍ صٌؼتي زض ؾَاحل: ػوك ون،  -2

ػطض ون، عَل ظيبز، ًجَز هؿيط هكبثِ ٍ تٌْب هؿيط ٍضٍزي ثطاي زؾتطؾي ثِ لٌگطگبُ ّبي زاذلي، 

 حَضچِ ٍ اؾىلِ، لبثليت ضٍيت آؾبى ٍ تكريص هؿيط اظ فبصلِ زٍض.

ربزُ، هؿيط تطزز لغبض ٍ پل ّبي هَاصالتي هٌتْي ثِ هزتوغ ّب، فمساى اًَاع زؾتطؾي ّبي هتؼسز  -3

ٍ هتٌَع، ٍرَز ؾبظُ ّبي غيطهؿتحىن ٍ لبثل ترطيت، زض هؼطض زيس ٍ لبثليت تكريص 

 آؾبى،ػسم اهىبى ؾبذت ؾطيغ.

لِ زض هزبٍضت اؾىلِ، ّن  اؾىلِ هَاز -4 زى اؾىلِ ّب، ٍرَز تزْيعات ٍ ذظ َل ًفتي: هتوطوع َث

رَاضي ثب اًجبض، هربظى ٍ وبالّبي ذغطًبن، اهىبى اًفزبض آؾبى ٍ اًتكبض ؾطيغ آى ثِ وكتي ّب ٍ 

 ًَاحي ّن رَاض.

زى اؾىلِ ّب، ٍرَز تزْيعات ثب اضتفبع ثلٌس، لب -5 ثليت اؾىلِ وبالّبي فلِ ٍ هتفطلِ: هتوطوع َث

تكريص آؾبى، هزبٍضت ثب اًجبض ٍ وبالّبي ذغطًبن، اهىبى ايزبز اًفزبض ٍ آتف ؾَظي ٍ 

 گؿتطـ ثِ ًَاحي هزبٍض.

 تزْيعات ترليِ ٍ ثبضگيطي زض اؾىلِ ٍ تؿْيالت ثٌسضي: تزوغ ٍ فكطزگي، هزبٍضت ثب يىسيگط،  -6
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 عزاحی الگًی راَثزدی پدافىد غیز ػامل در تىادر جىًب
يي هْن وِ ثٌبزض رٌَة وكَض اظ رولِ ػَاهل تؿطيغ زض فطايٌس تَؾؼِ التصبز هلي ٍ ثب زض ًظط گطفتي ا

هٌغمِ اي ثِ قوبض هي ضًٍس وِ زض ؾطاؾط زًيب ، حىن زاضايي ّبي ضاّجطزي هلي ضا زاضًس ثؿيبضي اظ 

 تْسيسات اظ ًبحية زضيبيي هتَرِ ايي ثٌبزض هي ثبقس. الگَي ضاّجطزي پسافٌس غيطػبهل وكَض زض ثٌبزض

رٌَة وكَض ثط اؾبؼ اؾٌبز ثبالزؾتي ضاّجطزي پسافٌس غيط ػبهل ، فطهبيكبت حضطت اهبم ٍ همبم هؼظن 

زض اهَض پسافٌس غيط ػبهل تطؾين هي  ّبي ولي ًظبم  ؾيبؾتّوچٌيي  ٍ   اي ضّجطي اهبم ذبهٌِ

زُ ٍ ثب  گطزز. ايي الگَي ضاّجطزي زض ثطاثط تْسيسات زضيبپبيِ هتٌبؾت ثب قطايظ روَْضي اؾالهي َث

تغييط قطايظ هحيغي، لبثليت ثِ ضٍظ قسى ضازاضز.زض ايي ضاؾتب اثتسا ثب قٌبؾبيي اًَاع ٍ اثؼبز تْسيسات 

ز اؾبؾي ٍ هَلفِ ّبي پسافٌس غيط ػبهل زض ايي حَظُ احصبء ٍ زضيبپبيِ ػليِ ثٌبزض رٌَة وكَض ، اثؼب

اؾترطاد گطزيسُ اؾت وِ زض ًْبيت ثِ هسل هفَْهي الگَي ضاّجطزي پسافٌس غيط ػبهل زض ثٌبزض رٌَة 

 وكَض هٌتذ گطزيس.

يي اثؼبز  اؾبؾي  ٍ فطػي ، هَلفِ ّبي پسافٌس غيط ػبهل زض ثٌبزض رٌَة وكَضوِ ثط اؾبؼ زاضايي ا

ٌبزض رٌَثي ٍ هجبًي ًظطي اؾترطاد قس وِ زض گطزّوبيي ربهؼِ هٌترت ٍيػُ وِ ًحَُ آى زض ّبي ث

ثرف ضٍـ قٌبؾي آٍضزُ قسُ اضايِ ٍ هَضز تبييس ربهؼِ هٌترت لطاض گطفت .هطاحل ظيط  زض تطؾين 

 الگَي ضاّجطزي پسافٌس غيط ػبهل ثٌبزض رٌَة اًزبم قس:

ض رٌَة ٍ اؾترطاد زاضايي ّبي ثٌبزض رٌَة زض ثطاثط ثطضؾي تْسيسات هتصَض زضيبپبيِ ػليِ ثٌبز -1

 ايي تْسيسات

ثطضؾي اؾٌبز ثبالزؾتي ٍ ضاّجطزي پسافٌس غيط ػبهل ٍ اًزبم هغبلؼِ تىويلي ٍ تغجيمي الظم زض   -2

 حَظُ ترصصي

اؾتفبزُ اظ تزطثيبت زٍضاى زفبع همسؼ زض ثٌبزض رٌَة ثب اًزبم هصبحجِ ّبي ػويك ٍ گطزّوبيي  -3

 ربهؼِ ذجطُ

ترطاد اثؼبز ٍ هَلفِ ّب ٍ قبذص ّبي هَحط زض  اّساف والى پٌذ گبًِ پسافٌسغيط ػبهل زض ثٌبزض اؾ -4

 رٌَة وكَض 

 اضايِ هسل ػَاهل هَحط ٍ اؾتفبزُ اظ آظهَى هسل ؾبظي هؼبزالت ؾبذتبض -5
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 همتضيبت الگَي ضاّجطزي پسافٌس غيط ػبهل ثٌبزض رٌَة وكَض– 1ًوَزاض قوبضُ

 ريش ضىاسی تحقیق  

اي اؾت ثِ ايي ػلت وِ  ثبقس. تَؾؼِ وبضثطزي هي-اي ثب تَرِ ثِ هبّيت وبض، تحميك اظ ًَع تَؾؼِ

زضصسز اضائِ الگَي ضاّجطزي پسافٌس غيط ػبهل زض ثٌبزض رٌَثي د.ا.ايطاى اؾت ٍ هَرت تَؾؼِ الگَّب 

يك ثطاي قَز وِ ًتبيذ تحم گطزز ٍ اظ آى رْت وبضثطزي هحؿَة هي زض ضاثغِ ثب هَضَع تحميك هي

ثبقس ثِ زليل  هسيطيت ضاّجطزي زض حَظُ پسافٌس غيط ػبهل ثٌبزض وبضثطز زاضز. ضٍـ ايي تحميك آهيرتِ هي

 مقتضیات الگًی راَثزدی پدافىد غیزػامل تىادر جىًب

دریاپایٍمثتىی تز مفزيضات تُدید مثىائی ي تُدیدات   
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ّبي ووي ٍ ويفي ثطاي زؾتيبثي ثِ اّساف اصلي ٍ فطػي ٍ پبؾد ثِ ؾؤاالت تحميك اؾتفبزُ  آًىِ اظ زازُ

رصصبى زض حَظُ پسافٌس غيط ، ذجطگبى ٍ هتربهؼِ آهبضي ايي تحميك وليِ صبحت ًظطاى  قسُ اؾت.

اهَض پسافٌس غيط ػبهل ، ايوٌي ، ػبهل ٍ ثٌسضي ٍ زضيبيي وِ زاضي هساضد ػلوي يب ارطايي زض هسيطيت 

 : ّبي ظيط اًتربة قسًس اهٌيتي، هسيطيت ثحطاى  ثٌبزض ثبظضگبًي رٌَة وكَض هيجبقٌس.ايي افطاز ثب  ٍيػگي

ؾبل ؾبثمِ زض هسيطيت ثٌبزض  25تزطثي ثيف اظ  هسيطاى ثٌبزض رٌَة وكَض زاضاي هساضد ػلوي يب -1

 وكَض ٍ هسيطاى ثرف ّبي  پسافٌس غيط ػبهل ٍ هسيطيت ثحطاى ثٌبزض

هؼبًٍيي ؾبظهبى پسافٌس غيط ػبهل ، ًسؾب )ًيطٍي زضيبيي ؾپبُ پبؾساضاى اًمالة اؾالهي( ٍ  -2

ًظط زض حَظُ ًسارب)ًيطٍي زضيبيي اضتف روَْضي اؾالهي( زاضاي هساضد ػلوي هطتجظ ٍ  صبحت 

 پسافٌس غيط ػبهل ثٌبزض

ؾبل ؾبثمِ زض اهَض  20هحممبى ٍ صبحت ًظطاى ثب زاضا ثَزى حسالل هسضن وبضقٌبؾي اضقس ٍ   -3

 پسافٌس غيط ػبهل ، ايوٌي ، اهٌيتي ٍ هسيطيت ثحطاى ثٌبزض ثبظضگبًي رٌَة وكَض

ّبي فَق  يػگيًٍفط زاضاي  40ّبي فَق ٍ ًگبُ ػلوي ثِ هترصصبى هَرَز  يػگيٍثب تَرِ ثِ 

زُ اؾتثَزًس هكرص گطزيسًس. لصا . هحممبى ٍ ًحَُ اًتربة ربهؼِ ًوًَِ آهبضي ثِ صَضت ّسفوٌس َث

ؾبل ؾبثمِ زض اهَض پسافٌس غيط ػبهل ، ايوٌي  20صبحت ًظطاى حَظُ پسافٌس غيط ػبهل وِ زاضاي حسالل 

طزّوبيي زض ضاثغِ ثب زؾتيبثي ثِ گ زٍ، اهٌيتي ٍ هسيطيت ثحطاى ثٌبزض ثبظضگبًي رٌَة وكَض زاقتٌس زض 

 الگَي ضاّجطزي ثٌبزض رٌَة وكَض قطوت زاقتٌس وِ ثِ ػٌَاى ربهؼِ هٌترت ٍيػُ آٍضزُ قسُ اؾت.

هطاوع هغبلؼبتي ٍ  ّب ، اظ ؾَاثك هَرَز زض وتبثربًِ فيفاي ثب اثعاض  وتبثربًِضٍـ اظ ايي تحميك زض

ثِ صَضت هؿتمين )هصبحجِ ػويك ثب هربعجيي  ًيؾبيت ّبي هؼتجط ػلوي ايٌتطًتي ٍ ضٍـ هيسا زفبػي،

ٍ هؿئَليي شيطثظ ٍ ثطگعاضي گطزّوبيي ثب ربهؼِ هٌترت( ٍ غيطهؿتمين اظ عطيك پطؾكٌبهِ )تَظيغ 

 .قس  اؾتفبزُثطاي گطزآٍضي اعالػبت الظم  ًظط(  ّبي ذجطُ  ٍ صبحت پطؾكٌبهِ ثيي گطٍُ

زى حَظُ تحميك ٍ ووجَز اعالػبت هىتَة هطتجظ ثب آًْب ضوي اًزبم  ثب تَرِ ثِ رسيس َث

ّبي ترصصي رْت تىويل ازثيبت هَضزًيبظ، ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبي تحليل ذجطگي ٍ  هصبحجِ

ثطگعاضي گطزّوبيي ربهؼِ هٌترت اّساف والى ، اثؼبز ، هَلفِ ّب ٍ قبذص ّبي پسافٌس غيطػبهل ثٌبزض 

ووي تحميك اظ ضٍـ هسل ؾبظي رٌَة وكَض  احصبء قسُ اؾت. ثطاي تزعيِ ٍ تحليل زازُ ّبي 

هطثؼبت ثب تحليل ػبهلي تبييسي  ٍ تحليل هؿيط ثب ضٍـ ّبي هَلفِ هحَض )حسالل  1هؼبزالت ؾبذتبضي 
                                                           
1  Structural Equation Modeling 
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پبيبيي ٍ ضٍايي زض ضٍـ حسالل هطثؼبت اًزبم گطفت .   Smart PLSرعئي(ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض 

1رعئي
 قَز: زض زٍ ثرف ثطضؾي هي 

ط ثِ ه -الف   سل ّبي اًساظُ گيطيثرف هطَث

ط ثِ هسل ؾبذتبضي -ة  ثرف هطَث

ثطاي ثطضؾي ثطاظـ ثرف اٍل يؼٌي ثطاظـ هسل ّبي اًساظُ گيطي ؾِ هَضز اؾتفبزُ هي قَز : 

هؼيبض هَضز ؾٌزف  3پبيبيي قبذص ًيع ذَز تَؾظ  .، ضٍايي ّوگطا ٍ ضٍايي ٍاگطا 2ي قبذصيپبيب

 (45:  1393)زاٍضي،  4يػبهل ضطايت ثبضّبي .3(CRيجي )پبيبيي تطو (2خآلفبي وطًٍجب (1ٍالغ هي گطزز: 

 َا تجشیٍ ي تحلیل دادٌ
ّب ثب ًظطؾٌزي اظ  هجتٌي ثط هسل هفَْهي پسافٌس غيطػبهل زض ثٌبزض رٌَة اثؼبز، هَلفِ ّب ٍ قبذص

ربهؼِ هٌترت ٍيػُ احصبء گطزيس. ايي اثؼبز ، هَلفِ ّب ٍ قبذص ّب وِ رْت پبؾرگَيي ثِ ؾَاالت 

ؾبظي هؼبزالت ؾبذتبضي هَضز تزعيِ ٍ  اضائِ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ هسلذجطُ تحميك عطاحي قس ثِ ربهؼِ 

قبذص ّب( زض گطزّوبيي اٍل تحليل لطاض گطفت.ثِ هٌظَض قٌبؾبيي ػَاهل هَحط )اثؼبز، هَلفِ ّب ٍ 

ثط اؾبؼ ربهؼِ هٌترت ايي ػَاهل احصبء قس ٍ ثطاي تبييس ثِ گطزّوبيي زٍم اضائِ گطزيس ٍ هَضز تبييس 

 :لطاض گطفت 2رسٍل قوبضُ 

 اثؼبز ، هَلفِ ّب ٍ قبذص ّبي احصبء قسُ اظ ربهؼِ ذجطُ– 2رسٍل قوبضُ 

 ثؼس 2 ثٌبزض رٌَة وكَضتؼساز اثؼبز هَحط زض اّساف والى پسافٌس غيطػبهل 

 هَلفِ 8 تؼساز هَلفِ ّبي هَحط زض اّساف والى پسافٌس غيطػبهل ثٌبزض رٌَة وكَض

 قبذص 120 تؼساز قبذص ّب هَحط زض اّساف والى پسافٌس غيطػبهل ثٌبزض رٌَة وكَض

 

ؾت ز وِ زض اٍاذط زِّ قصت هيالزي هؼطفي قس، اثعاضي زض 5هسل ؾبظي هؼبزالت ؾبذتبضي

هحمميي رْت اضتجبعبت هيبى چٌسيي هتغيط زض يه هسل ضا فطاّن هي ؾبظز.يىي اظ هْوتطيي زاليل 

اؾتفبزُ اظ ايي ًَع هسل ؾبظي ، لبثليت آظهَزى هسل زض لبلت هؼبزالت هيبى هتغيطّبؾت.هسل ؾبظي 

                                                           
1- PLS 

2- Item Reliability 

3- Composite Reliability 

4- Loading 

5- Structural Equation Modeling 
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 2عاضّبهعايبي هْوي ًؿجت ثِ ضٍـ ًؿل اٍل ًطم اف 1ييهؼبزالت ؾبذتبضي ثِ ضٍـ حسالل هطثؼبت رع

زى تَظيغ زازُ ّب زاضز وِ هْن )زاٍضي، هي ثبقس.  تطيي آى ػسم ًيبظ ثِ حزن ثبالي ًوًَِ ٍ ًطهبل َث

1393: 23 ) 

 َا تؼییه ي عزاحی مدل ارتثاط اتؼاد ،مًلفٍ َا ي ضاخص
ثطاؾبؼ هطاحل هسل ؾبظي زض هؼبزالت ؾبذتبضي پؽ اظ قٌبؾبيي قبذص ّب ٍ هَلفِ ّب ،ضٍاثظ ايي 

تطؾين گطزيس ثطاي تطؾين هسل ثب توبهي ارعاي آى ًَثت ثِ ترويي ضٍاثظ هتغيطّبي آقىبض ٍ ؾبظُ ّب 

پٌْبى هسل ثَز. ايي ضٍاثظ زض زٍ ًَع زضًٍي )ثرف ؾبذتبضي( ٍ ثيطًٍي )ثرف اًساظُ گيطي( ّؿتٌس وِ 

ط ثِ ذَز اقبضُ زاقتِ ٍ ضٍاثظ زضًٍي ضاثغِ هيبى ؾبظُ اي   هسل اؾت.ضاثغِ هيبى ؾبظُ ٍ ؾَاالت هطَث

 وتایج کلی تجشیٍ ي تحلیل تزاسش مدل   
، ثؼس اظ ؾٌزف ثبضّبي ػبهلي 3 هَلفِ هحَض )حسالل هطثؼبت رعئي(رْت تحليل زازُ ّب زض ضٍـ 

گعاضـ ضطايت وطًٍجبخ ٍ پبيبيي تطويجي ٍ هيبًگيي ٍاضيبًؽ اؾترطاري ؾبظُ ّب هغبثك رسٍل قوبضُ 

 قبذص اٍل آٍضزُ قسُ اؾت. 24ثطاي   3

ٍاضيبًؽ اؾترطاري ثطاي قبذص 3قوبضُ رسٍل ّب ٍ اثؼبز  ّب ٍ هَلفِ ضطايت آلفبي وطًٍجبخ ، پبيبيي تطويجي ٍ هيبًگيي 

م وبضوطزّبي ثٌبزض زض قطايظ اضغطاضي»  «تسٍا

َاى زضصسي  ػٌ
ضطيت آلفبي 

 وطًٍجبخ
Alpha > 0.6 

 ضطيت پبيبيي تطويجي
Alpha > 0.7 

ٍاضيبًؽ  هيبًگيي 

 اؾترطاري
Alpha > 0.5 

 ًتيزِ

 هَضز لجَل 0.545 0.911 0.815 ظيطؾبذت

تزْيعات هربثطاتي 

 ٍ اضتجبعي
 ضز قس 0.556 0.788 0.598

سضي  هَضز لجَل 0.617 0.828 0.695 هؿتحسحبت ٌث

 هَضز لجَل 0.589 0.811 0.651 تزْيعات ضاّجطزي

اؾىلِ ٍ وبًبل 

 ٍضٍزي
 هَضز لجَل 0.605 0.817 0.654

 هَضز لجَل 0.514 0.892 0.867 هسيطيت

                                                           
1
 PLS 

2
 LISREL  ،AMDS 

3
 PLS 
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َاى زضصسي  ػٌ
ضطيت آلفبي 

 وطًٍجبخ
Alpha > 0.6 

 ضطيت پبيبيي تطويجي
Alpha > 0.7 

ٍاضيبًؽ  هيبًگيي 

 اؾترطاري
Alpha > 0.5 

 ًتيزِ

ؾبيجطي ٍ 

 الىتطًٍيىي
 هَضز لجَل 0.632 0.837 0.706

 ضز قس 0.513 0.757 0.531 ًيطٍّبي هترصص

افؿطاى ٍ ضاٌّوبّبي 

 وكتيْب
 هَضز لجَل 0.750 0.900 0.832

هسيطيت قطوتْبي 

 ذصَصي
 هَضز لجَل 0.740 0.895 0.825

ّبي ٍ حصف  ثب تَرِ ثِ تحليل زازُ« قطايظ اضغطاضيتساٍم وبضوطز ثٌبزض زض »ثط ايي اؾبؼ زض ثؼس 

ّبي  قبذص اظ قبذص  6 ،« ًيطٍّبي هترصص ثٌسضي»، ٍ « تزْيعات هربثطاتي ٍ اضتجبعي»ّبي  هَلفِ

ط ثِ ػلت پبييي ثَزى ضطايت وطًٍجبخ حصف گطزيسًس.  هطَث

 اضايِ قسُ اؾت: 4ذالصِ  قبذص ّبي هَحط ثب اٍلَيت هغبثك رسٍل قوبضُ 

 قبذص ّبي هَحط ثط اؾتحىبم فٌي ٍ ايوٌي ثٌبزض رٌَة وكَض:گطٍُ  4رسٍل قوبضُ 

ف
ردي

 
 نوع تهديدات هبی موثز ثز استحکبم فني ايمني گزوه شبخص

تؼداد 

 شبخص

2 

ّبي حؿبؼ  فٌي اؾىلِ هفبّين اؾتحىبم تَؾؼِ
 ًفتي ٍ هؿبفطي

 ّب فؼبليتزض  ٍايوٌي فٌي ّبي ثىبضگيطي اؾتبًساضز
 هسيطيت ايوٌي فٌيّبي  عطح

 ّبي ؾبيجطي اي ؾيؿتن زٍضُ« ؾبظي ايوي»ٍضؼيت 
 الىتطًٍيىي

تْسيسات زضيبپبيِ ؾرت ٍ اًؿبى 

 ؾبظ

 تْسيسات زضيبپبيِ اًؿبى ؾبظ ٍ عجيؼي

تْسيسات زضيبپبيِ اًؿبى ؾبظ ٍ 

 ؾبيجطي

 

4 

اًزبم هطاحل ثطاظـ هسل اًزبم قس ٍ ثب هسل ؾبظي «  وبّف آؾيت پصيطي ثٌبزض رٌَة»زض ثؼس 

يت زض رسٍل قوبضُ 21قسُ    اضايِ قسُ اؾت: 5قبذص تبييس گطزيس وِ ذالصِ قبذص ّبي ثب اٍَل
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 وكَض پصيطي ثٌبزض رٌَة ّبي هَحط ثط وبّف آؾيت : گطٍُ قبذص 5رسٍل قوبضُ 

 15ثطاؾبؼ هطاحل ثطاظـ هسل ثطاي ثؼس اصلي  تؼساز « اضتمبء پبيساضي ثٌبزض رٌَة»زض ثؼس اؾبؾي 

ّبي هَحط ثط حؿت اٍلَيت هغبثك رسٍل قوبضُ  قبذص تبييس قس وِ ذالصِ قبذص 24قبذص اظ 

 ثبقس: هي 6

 قبذص ّبي هَحط ثط افعايف پبيساضي ثٌبزض رٌَة وكَض : گطٍُ 6قوبضُ رسٍل 

َحط ثط افعايف پبيساضي ثٌبزض ضزيف ع تْسيسات گطٍُ قبذص ّبي ه ًَ 
تؼداد 

 شبخص

4 

 تلفيك عطح ّبي تَؾؼِ اي ثب عطح ّبي پسافٌس غيطػبهل

 عطاحي ثٌبزض ذكه هتٌبؾت ثب ّط وسام ثٌبزض ثبظضگبًي

تزبضي ؾَاحل -اؾىلِ ّبي ًفتيتَؾؼِ تطهيٌبل ّب ٍ 

 هىطاى

 ظطفيت ّب ربيگعيٌي زض ذغَط اضتجبعي ثٌسضي

َاًوٌسي ٍ ظطفيت ؾبظي زض ذغَط اضتجبعي قٌبٍضّب  ت

 تْسيسات زضيبپبيِ ؾرت

 تْسيسات زضيبپبيِ اًؿبى ؾبظ

تْسيسات زضيبپبيِ ؾرت ٍ 

 ؾبظ اًؿبى

 تْسيسات زضيبپبيِ ؾرت ٍعجيؼي

 تْسيسات زضيبپبيِ ؾبيجطي
 

5 

ف
ردي

 

 نوع تهديدات پذيزی هبی موثز ثز کبهش آسیت گزوه شبخص
تؼداد 

 شبخص

3 

پسافٌـس غيطػبهـل زضعطاحـي ؾـبظُ ّـبي      ثىبضگيطي اؾتبًساضزّبي  -

 زضيبيي

 هىبى يبثي ٍ پطاوٌسگي زض اؾىلِ ّب ٍ تطهيٌبل ّبي حيبتي -

 اًجبض وبالّبي ذغطًبن ٍ قيويبيي« ٍضؼيت همبٍم ؾبظي» -

 ؾبذتوبى ّبي ازاضي ثٌسضي ٍ زضيبيي« همبٍم ؾبظي» -

 هؿيطّبي اضتجبعي ٍ هَاصالتي« ٍضؼيت ربيگعيي ؾبظي» -

هطاوع هربثطات زضيبيي ثـِ ػٌـَاى هطاوـع    « ٍضؼيت اٍلَيت ثٌسي» -

 حؿبؼ

ثىبضگيطي اصَل ٍ هالحظبت پسافٌسغيطػبهل تَؾظ قـطوت ّـبي    -

 ثٌسضي ٍ زضيبيي

 تْسيسات زضيبپبيِ ؾرت -

تْسيسات زضيبپبيِ اًؿبى ؾبظ ٍ  -

 عجيؼي

تْسيسات زضيبپبيِ ؾرت ٍ  -

 عجيؼي ٍ ظيؿتي

تْسيسات زضيبپبيِ اًؿبى ؾبظ ٍ  -

 عجيؼي

بى ؾبظ ٍ تْسيسات زضيبپبيِ اًؿ -

 عجيؼي

تْسيسات زضيبپبيِ اًؿبى ؾبظ ٍ  -

 ؾبيجطي

 تْسيسات زضيبپبيِ -

7 
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ثط اؾبؼ هطاحل ثطاظـ هسل ثب « تؿْيل هسيطيت ثحطاى زض ثٌبزض رٌَة وكَض»زض ثؼس اؾبؾي

يت هغبثك رسٍل قوبضُ  12قبذص اضائِ قسُ ثطاي ايي هسل ،  12حصف   7قبذص ثبلي هبًسُ ثِ اٍَل

 ثبقس. هي

 وكَض ّبي هَحط ثط وبّف آؾيت پصيطي ثٌبزض رٌَة : گطٍُ قبذص 7رسٍل قوبضُ 

ف
ردي

 

تؼداد هبی موثز ثز کبهش آسیت پذيزی گزوه شبخص
ص 

شبخ
 

5 

 ؾَاًح ٍ حَازث غيطهتطلجِ« ؾيؿتن ّكساض»

 عطح هسيطيت ربهغ ثحطاى زض فؼبليت ّبي قطوت ّبي ذصَصي

 افؿطاى ٍ ضاٌّوبّب« فطهبًسّي زض صحٌِ»ٍضؼيت عطاحي زٍضُ ّبي 

 گبًِ  هسيطيت ثحطاى)پيكگيطي،آهبزگي ٍ همبثلِ( ّبي هطاحل ؾِ توطيي

4 

 

 اًزبم قسُ ؾبظي ّبي تبئيس قسُ تَؾظ هسل ّب ٍ قبذص :   تَظيغ اثؼبز، هَلف8ِرسٍل قوبضُ 

 ّب قبذص ّب هَلفِ تؼساز اثؼبز اّساف والى ضزيف

تساٍم وبضوطزي ثٌبزض  1
رٌَة زض قطايظ 

 اضغطاضي

2 6 18 

اضتمبي ايوٌي ٍ فٌي  2
 ثٌبزض

1 4 12 

وبّف آؾيت پصيطي  3
 ثٌبزض

2 7 21 

افعايف پبيساضي ٍ  4
 اؾتحىبم ثٌبزض

1 3 9 

تؿْيل هسيطيت ثحطاى  5
 ثٌبزض

1 4 12 

 72 24 7 جمغ 
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 وتیجٍ گیزی  
اضائِ الگَي ضاّجطزي پسافٌس غيطػبهل ثٌبزض رٌَة » زض ايي همبلِ ثطاي پبؾد ثِ ؾَال تحميك وِ 

زض ثٌبزض رٌَة وِ زض ضاؾتبي ثؼس اؾبؾي پسافٌس غيطػبهل  5هي ثبقس ثطاي « وكَض ثب تبويس ثط زضيبپبيِ 

اّساف والى اثالغي همبم هؼظن ضّجطي زض ؾيبؾتْبي ولي ًظبم زض اهَض پسافٌس غيطػبهل وكَض هي ثبقس 

عِ اؾترطاد ٍ اضظيبثي قس.  اثؼبز ٍ هَلفِ ّب ٍ قبذص ّبي هطَث

ثط ايي اؾبؼ ًتبيذ حبصلِ زض پٌذ ثؼس اؾبؾي ٍ هَلفِ ّب ٍ قبذص ّبي هَحط ثِ قطح شيل 

 ثٌسي گطزيس : روغ

   «تدايم کارکزدی تىادر جىًب در ضزایظ اضغزار»الف( درتؼد اساسی 
اٍلَيت « تساٍم وبضوطزي ثٌبزض رٌَة زض قطايظ اضغطاضي»زض « ظيطؾبذت»ثط ثؼس « هسيطيتي»ثؼس  -1

 زاضز.

لبًَى اؾبؾي ٍ حطوت ثٌبزض ثِ  44ثب افعايف فؼبليت ّبي قطوت ّبي ذصَصي ثط عجك اصل  -2

هسيطيت قطوت ّبي ذصَصي »ؾبظي اّويت ارطاي پسافٌس غيطػبهل زض هَلفِ  ؾوت ذصَصي

اٍلَيت پيسا وطزُ اؾت. تبهيي هٌبثغ ٍ تزْيع ايي قطوت ّب ٍ فطاّن ؾبظي «  ثٌسضي ٍ زضيبيي

هكبضوت قطوت ّبي ذصَصي زض عطح ّبي تساٍم قطايظ اضغطاض زض ثٌبزض اظ يبفتِ ّبي ايي 

 ثرف هي ثبقس.

ٍ آهَظـ افؿطاى ٍ ضاٌّوبّبي وكتي ّب زض ايي قطايظ « طايظ اضغطاضي ثٌسضيق»تطؾين ٍ توطيي  -3

 اظ قبذص ّبي ثؼسي ثِ ػٌَاى يبفتِ ايي ثرف هي ثبقس.

ّبي  ّب ٍ تزْيع ثٌبزض ثِ اؾىلِ ربيگعيي ؾبظي ، هَاظي ؾبظي لٌگطّب ٍ اؾىلِ« ظيطؾبذت»زض ثؼس  -4

زض هؿتحسحبت ثٌسضي اظ يبفتِ ّبي ايي  ٍ پٌبّگبُ ّبي اهي« ايزبز اتبق اهي فطهبًسّي»هتحطن ٍ 

يت ثؼسي لطاض زاضز.  ثرف زض اٍَل

  «استحكام فىی ي ایمىی تىادر جىًب »ب(در تؼد اساسی 
 ّب لطاض گطفت. ثٌبزض رٌَة زض اٍلَيت يبفتِ« اؾتحىبم فٌي ٍ ايوٌي»زض «  هسيطيت»ثؼس  -1

زض اضتمبي ايوٌي ٍ « كتي ّبافؿطاى ٍ ضاٌّوبّبي و»ٍ « ًيطٍي اًؿبًي هترصص ثٌسضي»هَلفِ ّبي  -2

 فٌي ثٌبزض زض اٍلَيت لطاض زاقتِ ٍ حبئع اّويت اؾت.
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العام ضػبيت فٌي ٍ ايوٌي تَؾظ قطوت ّبي ذصَصي ثب تَرِ ثِ حطوت ثٌبزض رٌَة ثِ ؾوت  -3

 ذصَصي ؾبظي يبفتِ ايي ثرف هي ثبقس.

 زض تبؾيؿبت  «اضتمبي ؾيؿتن ّبي زفبػي»ؾيؿتن ّبي ؾبيجطي ٍ الىتطًٍيىي ٍ « ايوٌي ؾبظي» -4

  «  کاَص آسیة پذیزی تىادر جىًب»ج( در تؼد اساسی 
 زض وبّف آؾيت پصيطي ثٌبزض حبئع اّويت اؾت.« ظيطؾبذت» ٍ « هسيطيت»ثؼسّبي  -1

هسيطيت قطوت ّبي ذصَصي ثب تَرِ ثِ افعايف فؼبليت ّبي ايي ثرف زض « هسيطيت»زض ثؼس  -2

 وبّف آؾيت پصيطي هَحطًس.زض ثرف زضيبيي ٍ ثٌسضي زض « هٌبثغ اًؿبًي»ثٌبزض ٍ 

عطاحي ؾبظُ ّبي زضيبيي ثطاؾبؼ اؾتبًساضزّبي پسافٌس غيطػبهل ٍ هىبى يبثي « ظيطؾبذت»زض ثؼس  -3

پطاوٌسگي تطهيٌبل ّب ٍ تؼييي اؾىلِ ّبي حيبتي ٍ حؿبؼ حبئع اّويت اؾت ٍ العام ضػبيت اصَل 

يت « وَچه ؾبظي»پسافٌس غيطػبهل زض تبؾيؿبت ثٌسضي ٍ  ثؼسي رعء يبفتِ ّبي آًْب زض اٍَل

 تحميك زض ايي ثرف اؾت.

  «  افشایص پایداری تىادر جىًب»ت(در تؼد اساسی 
زاضاي اٍلَيت « افعايف پبيساضي ٍ اؾتحىبم ثٌبزض رٌَة»هزتوغ ّبي ثٌسضي زض « ظيطؾبذت»ثؼس  -1

 اؾت

ثب « تزْيعات هربثطات ٍ اضتجبعي»ٍ « اؾىلِ ّب ٍ وبًبل ٍضٍزي»، «هؿتحسحبت ثٌسضي»ؾِ هَلفِ  -2

 ضاثغِ زاضز.« افعايف پبيساضي ٍ اؾتحىبم ثٌبزض رٌَة»

عطاحي ثٌبزض »، «تلفيك عطح ّبي تَؾؼِ اي هؿتحسحبت ثٌسضي ثب عطح ّبي پسافٌس غيطػبهل» -3

ذكه هتٌبؾت ثب ّط وسام اظ ثٌبزض ثبظضگبًي رٌَة ٍ اؾتحىبم ثركي ثِ تبؾيؿبت ثطق ٍ آة 

ط ثِ ايي ثرف« ثٌبزض يت يبفتِ ّبي هطَث  هي ثبقس. زض اٍَل

ٍ « عطاحي اؾتبًساضزّبي پبيساضي ٍ اؾتحىبم ؾبظُ ّبي زضيبيي»، «عطاحي لٌگطگبُ ّبي اهي» -4

تَؾؼِ تطهيٌبل ّب ٍ اؾىلِ ّبي ًفتي ٍ تزبضي زض ؾَاحل زضيبي ػوبى زض اٍلَيت يبفتِ ّبي ايي 

 ثرف هي ثبقس.   

   «تسُیل مدیزیت تحزان تىادر جىًب»ث( در تؼد اساسی 
زض هزتوغ ّبي ثٌسضي رٌَة وكَض زض اٍلَيت لطاض « تؿْيل هسيطيت ثحطاى»زض « هسيطيت»ثؼس  -1

 گطفتِ اؾت.
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قطوت ّبي ذصَصي ، ؾيؿتن ّبي ؾبيجطي ٍ »، « ًيطٍي اًؿبًي هترصص ثٌسضي»هَلفِ ّبي  -2

يت هَلفِ ّبي ايي ثرف لطاض گطفت.« افؿطاى ٍ ضاٌّوبّبي وكتي ّب»ٍ « الىتطًٍيىي  زض اٍَل

ـ ثلٌس هست پطؾٌل هترصص، هسيطيت ازضان ايي ًيطٍّب زض ؾَاًح ثطًبهِ ضيعي زض آهَظ -3

ّبي ايي ثرف  ّب اظ اٍلَيت يبفتِ ّبي ّكساض ٍ پيف آگبّي اظ ثحطاى غيطهتطلجِ ٍ اضتمبي ؾيؿتن

 ثبقس. هي

 پیطىُادَا
 ثطاؾبؼ ًتبيذ تحميك وِ زض لؿوت لجل تبويس قسُ پيكٌْبزاتي ثِ هٌظَض ارطاي پسافٌس غيطػبهل زض ثٌبزض

ّبي اضائِ قسُ ٍالغ ثيٌبًِ ٍ ػولي ٍ وبضثطي ٍ  گطزز. ايي پيكٌْبزات ثطذَاؾتِ اظ يبفتِ رٌَة اضائِ هي

 ثبقس. هؿتسل ضاّگكب هي

تَاًس  زض وكَض. ايي ؾبهبًِ  هي« اهٌيت ٍ پسافٌس غيطػبهل ؾبحلي»ايزبز ؾبهبًِ يىپبضچِ  -1

« ؾبظهبى پسافٌس غيطػبهل»آى هبًٌس ّبي  يب يىي اظ هؼبًٍت« ؾتبز ول ًيطٍّبي هؿلح»ظيطهزوَػِ 

 ثِ هٌظَض حصَل ثِ ارطايي قسى پسافٌس غيطػبهل زض ؾَاحل ٍ ثٌبزض ثبقس.

ؾبظي ٍ ّن ضاؾتبؾبظي اضوبى رْت ؾبظ پسافٌس غيطػبهل ثٌبزض رٌَة ثب اؾتفبزُ  تَؾؼِ ٍ يىپبضچِ -2

َل اظ ظطفيت ثرف ذصَصي زض ذسهبت ثٌسضي ٍ زضيبيي ٍ ّن افعايي حساوخطي ثطاي حص

 ّبي زضيبيي هصًَيت زض ثٌبزض رٌَثي تَؾظ اضگبى

ًيطٍّبي هترصص »ٍ « ّب افؿطاى ٍ ضاٌّوبّبي وكتي»عطاحي ٍ تسٍيي يه هسل ربهغ ثطاي  -3

ّب ٍ تبؾيؿبت  زض ثىبضگيطي هفبّين ٍ العاهبت ٍ عطح ّبي پسافٌس غيطػبهل زض قجىِ« ثٌسضي

 ًَضزيهزتوغ ّبي ثٌسضي رٌَة وكَض تَؾظ ؾبظهبى ثٌبزض ٍ زضيب

ّب ٍ  ثب زضًظط گطفتي اثؼبز هَلفِ« پسافٌس غيطػبهل ثٌبزض رٌَة»عطاحي ٍ تسٍيي ضاّجطزّبي ربهغ  -4

 ّبي هَحط ثط پسافٌس غيطػبهل تَؾظ ؾبظهبى پسافٌس غيط ػبهل وكَض قبذص

زض « ؾبهبًِ ّكساض تْسيسات زضيبپبيِ»ثب تَرِ ثِ اّويت ٍ ٍيػگي  تْسيسات زضيبپبيِ، ايزبز  -5

بظهبى پسافٌس غيطػبهل ثِ هٌظَض ضصس ٍ پبيف تْسيسات عجيؼي ٍ اًؿبى ؾبظ زض زضيب ظيطهزوَػِ ؾ

ّبي  ػبهل ٍ اضگبى ٍ ؾَاحل ٍ ثٌبزض تَؾظ ؾبظهبى ثٌبزض ٍ زضيبًَضزي ثِ ّوطاُ ؾبظهبى پسافٌس غيط

عِ  هطَث

ػبهل زض هغبلؼبت ربهغ هسيطيت يىپبضچِ   عطاحي هغبلؼبت ربهغ ٍ يىپبضچِ هسيطيت پسافٌس غيط -6

 ؾَاحل ٍ ثٌبزض ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ ثٌبزض وَچه احساث قسُ تَؾظ ؾبظهبى ثٌبزض زضيبًَضزي
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