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الگوی بهینه برداشت از ذخایر ماهی خلیج فارس(کاربرد برنامهریسی خطی)
1

یقمٛة ظضافت ویف*
تبضید پصیطـ92 /12 /23 :
تبضید زضیبفت92 /10 /05 :
چکیده
نیبزی زض ٔٙبثـ آثی خٛٙة وكٛض  ٚحٛظ ٜذّیح فبضؼ إٞیت ظیبزی ثطای ایٗ ٔٙبعك  ٚالتهبز
وكٛض زاضز .حطف ٝنیبزی ،فطنتٞبی اقتغبَ  ٚزضآٔسی ٔتٛٙفی ضا ثطای اٞبِی ٔٙغم ٝایدبز ٕ٘ٛزٜ
٘ ٚمف ٕٟٔیضا زض تبٔیٗ پطٚتئیٗ  ٚتغصی ٝثؿیبضی اظ ذب٘ٛاضٞب زض ٔٙبعك ضٚؾتبیی  ٚقٟطی ایدبز
ٔی ٕ٘بیس .ثیف اظ ٛ٘ 40ؿ ٔبٞی تدبضی ٕٞطا ٜثب ٔیٍ ٛزض حٛظٜی ذّیح فبضؼ نیس ٔیقٛز .ث- ٝ
ٔٙؾٛض حفؼ پبیساضی زض ٔٙجـ آثعی  ٚحه َٛاٞساف ٔتقسز التهبزی ،ثیِٛٛغیىی ،اختٕبفی ٚ
ؾیبؾتیٔ ،سیطیت ٔٙؿدٓ  ٚثط٘بٔ ٝضیعی زض ٔٙبثـ آثعی ،أطی اختٙبة ٘بپصیط ث٘ ٝؾط ٔیضؾس .زض ایٗ
ٔغبِق٘ ٝتبیح ترٕیٗ ٔسَٞبی ثط٘بٔ ٝضیعی زض ز ٚؾٙبضیٛی وٛتبٔ ٜست  ٚثّٙسٔست ثٝزؾت آٔسٜ
اؾت .ثٝعٛضوّی ٘تبیح زض ؾٙبضیٛی وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست حبوی اظ وبٞف فقبِیت  ٚتقساز
قٙبٚضٞبی ٔتقّك ث٘ ٝبٌٚبٖٞبی ثعضي  20- 50تٗ ٘ ٚیع  50تٗ ث ٝثبال  ٚخبیٍعیٙی آٖ ثب قٙبٚضٞبی
٘بٌٚبٖٞبی ضز ٜا ٚ َٚز( ْٚلبیك ِٙ ٚح  20- 50تٗ) ٔی ثبقس .أب ٘ىتٝی ٔ ٟٓآٖ اؾت و ٝزض
ؾٙبضیٛی ثّٙسٔست ٘تبیح ٔقٙبزا ضتط اظ ؾٙبضیٛی وٛتبٔ ٜست ثٛز ٚ ٜتغییطات قسیستطی ضا ٘ؿجت ثٝ
ؾٙبضیٛی پبی٘ ٝكبٖ ٔیزٞس.
طبقهبنذي Q51, Q56, Q57 :JEL
واشههاي كليذي٘ :بٌٚبٖٞبی نیبزی ،ثطزاقت ثٟی ،ٝٙاٞساف التهبزی ثیِٛٛغیىی.

 - 1زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،پطزیؽ فّ ٚ ْٛتحمیمبت وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕسٌ ،ط ٜٚالتهبز وكبٚضظی ،یبؾٛج ،ایطاٖ.
* ٘ٛیؿٙسٜی ٔؿئٔ َٛمبِzrtksh@yahoo.com:ٝ
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پیشگفتار
ٔٙبثـ زضیبیی زض ٚؾقتی ٔقبزَ ز ٚؾ ْٛوطٜی ذبوی یىی اظ فٕسٜتطیٗ ٔٙبثـ تبٔیٗوٙٙسٜی ٘یبظ
پطٚتئیٙی خٟبٖ ثٝقٕبض ٔیض٘ٚس ٌ .عاضـٞبی آٔبضی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثٟطٜثطزاضی اظ ٔٙبثـ نیس ٚ
نیبزی خٟبٖ ٕٞچٙبٖ زض ح بَ ٌؿتطـ  ٚتٛؾق ٝاؾت  ٚثرف فٕسٜای اظ ٘یبظ ضٚظافع ٖٚخٕقیت
خٟبٖ ضا تبٔیٗ ٔیوٙس  .ثط اؾبؼ آٔبض ٔٙتكط ٜاظ خب٘ت ؾبظٔبٖ ذٛاضثبض خٟب٘یٔ ،یعاٖ تِٛیس آثعیبٖ
زض ٔطظ ٔ 100یّی ٖٛتٗ ثٛزٓٞ ٚ ٜاو ٖٛٙوُ اؾتحهبَ خٟب٘ی چیعی فطاتط اظ ٔ 100یّی ٖٛتٗ
ٔیثبقس(فبئِٚ .) 2000 ،ٛیىٗ ٔیعاٖ ثٟط ٜثطزاضی وكٛضٞبی ؾبحّی اظ ٔٙبثـ نیس  ٚنیبزی خٟبٖ
فٕال یىؿبٖ ٘یؿت .ثطذی وكٛضٞب ثب ؾٕٟی ثبالتط  ٚثطذی ثب ؾٕٟی وٕتط زض اؾتحهبَ آثعیبٖ
ٔكبضوت زاض٘س .ایٗ تفبٚت ٘ ٝتٟٙب ثٝزِیُ زؾتطؾی آؾبٖ ث ٝحٛضٞٝبی نیس  ٚتؿّظ ثط قیٜٞٛبی
٘ٛیٗ نیبزی  ٚپیكطفتٞبی فٙأٚضی ثٛز ،ٜثّى ٝافعایف خٕقی ت  ٚث ٝتجـ آٖ ٌؿتطـ ٘یبظٞبی
ضٚظافع ٖٚغصایی ٘یع ٔٛثط ثٛز ٜاؾت.
ٌعاضـٞبی آٔبضی ؾبظٔبٖ ذٛاضثبض خٟب٘ی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝتٕبیُ وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق ٝثٝ
ثٟط ٜثطزاضی ٔهطا٘ ٝاظ ٔٙبثـ زضیبیی ،ذیّی ثیف اظ وكٛضٞبی تٛؾق ٝیبفت ٝثٛز ٜاؾت  .ثب ایٗ حبَ
وكٛضٞبی تٛؾق ٝیبفت ٚ ٝپیكطفتٝی خٟبٖ ٘یع اظ نحٝٙی ضلبثت زٚض ٕ٘ب٘س ٚ ٜثب ثٝوبضٌیطی فٙأٚضی
ٔسضٖ  ٚافٕبَ ضٚـٞبی نیس ا٘ج ،ٜٛحدٓ ثٟطٜثطزاضی اظ ٔٙبثـ نیس خٟب٘ی ضا ٌؿتطـ زازٜا٘س  .ضٚاج
ٌ ٚؿتطـ غیط ٔؿئٛال٘ٝی ثٟط ٜثطزاضی اظ نیسٌبٜٞبی خٟب٘ی  ٚافٕبَ ضٚـٞبی ثیض ٚی ٝزض
اؾتحهبَ  ٚترطیت ایٗ ٔٙبثـ ،ث ٝاضٕحالَ ٘ ٚبثٛزی ٘ؿُ ثؿیبضی اظ آثعیبٖ ٔٙدط قس ٜاؾت .ثٝ
افتجبض  ٚإٞیت حفبؽت اظ ایٗ ٔٙبثـ اؾت و ٝاظ زٝٞی  1960ثسیٗ ؾ ،ٛالتهبز قیالت زض ٔیبٖ
زیٍط قبذٞٝبی التهبز ٔٙبثـ عجیقی ،ثیف اظ پیف ٚؾقت یبفت ٚ ٝث ٝتغییطات  ٚپیكطفتٞبی
ا٘مالثی زض ٘ؾطیٞٝبی التهبز ٔ ٚسیطیت ٔٙبثـ نیس ا٘دبٔیس ٜاؾت .زض ٌصقت ٝزض ز٘یب ثٙٔٝؾٛض
ٔسیطیت قیالت ،اٞسافی ٘ؾیط ثٟجٛز ثٟطٜٚضی ،افعایف ضفب ٜنیبزاٖ ،ثبظاضیبثی ،أٙیت غصایی ٚ
لیٕتٌصاضی ٔقم َٛحبئع إٞیت ثٛز ،ٜأب اظ زٝٞی  1990ث ٝثقس اٞساف زیٍطی ثطای ٔسیطیت
فقبِیت ٞبی نیبزی قبُٔ ٔطالجت  ٚحفؼ ٔٙبثـ ٔبٞی ،نیبزی ثطاؾبؼ انُ پبیساضی ،ث ٝحؿبة
آٚضزٖ اثطات نیبزی ثط ا وٛؾیؿتٓ ٘ ٚیع ِحبػ ٕ٘ٛزٖ ان َٛالتهبزی  ٚضفب ٜاختٕبفی زض ٔسیطیت
قیالت ٘یع ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت .زض وكٛض ٔب ٘یع ثب تٛخ ٝثٚ ٝخٛز ؾٛاحُ ٌؿتطز ٜزض قٕبَ ٚ
خٛٙة وكٛض ،ؽطفیت ٌؿتطزٜای ثطای نیس  ٚنیبزی ٚخٛز زاضز .زض حٛظٜی ذّیح فبضؼ ثیف اظ
ٛ٘ 40ؿ ٔبٞی نیس ٔیٌطزز و ٝث ٝؾٌ ٝط ٜٚوفطیبٖ ،ؾغحعیبٖ  ٚتٗ ٔبٞیبٖ و ٝذٛز ثركی اظ
ؾغحعیبٖ زضقت ٔیثبقٙس ،عجمٝثٙسی ٔی ق٘ٛسٔ .یعاٖ وُ نیس تٗ ٔبٞیبٖ زض ؾبَ  1384ثبِغ ثط
 9681تٗ ثٛز ٜاؾت(آٔبض٘بٔ ٝقیالت .)1384 ،اظ چٟبض ٘ٛؿ ٘بٌٚبٖ نیبزی لبیكِٙ ،ح  3- 20تِٗٙ ،ح
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 20- 50تٗ ِٙ ٚح  50تٗ ث ٝثبال زض ؾٛاحُ اؾتبٖ ثٛقٟط ثطای نیس اؾتفبز ٜقس ٜاؾت  ٚازٚات
نیبزی ٔٛضز اؾتفبز ٜفٕٔٛب قبُٔ ٌیُ ٘ت ،تطاٌ ،َٚطٌٛض ٔی ثبقس .زض ثیٗ ٘بٌٚبٖٞبی نیبزی
لبیكٞبی زاضای ؽطفیتٞبی ٔكبث ٚ ٝتمطیجب ٘عزیه ثٞ ٓٞٝؿتٙس ِٙ ٚحٞب ضا ٔیتٛاٖ ث ٝؾ ٝعجمٝ
ؽطفیتی شوط قس ٜتمؿیٓ ثٙسی وطز .قٙبٚضٞبی نیبزی ٔدٕٛفب اظ  22ثٙسض نیبزی ث ٝنیسٌبٜٞبی
ٔٙبعك قٕبِیٔ ،طوعی  ٚخٛٙثی ؾفط ٔیوٙٙس.
زض تحمیمی و ٝتٛؾظ ٔطزَ ٕٞ ٚىبضاٖ (  )2004ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ثط٘بٔٝضیعی نٛضت پصیطفت،
چٙسیٗ ٞسف زض ضاثغ ٝثب اذتهبل ٔٙبثـ زض قیالت زضیبی قٕبَ قٙبؾبیی  ٚثطضؾی ٌطزیس .زض ایٗ
ٔسَ ضاثغٝی ثیٗ اٞساف وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست زض زضیبی قٕبَ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت .اظ خّٕٝ
ایٗ اٞساف حساوثط وطزٖ ؾٛز زض وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست ،حسالُ وطزٖ ا٘حطافبت  ٚحفؼ ثجبت
٘ؿجی  ٚاقتغبَ ٔی ثبقس .ضؾٍبضز  ٚا٘سضؾٗ( ) 2003ضٚـ ثط٘بٔٝضیعی ٞسف ٚظ٘ی ضا ثطای تحّیُ
ٔسیطیت چٙس ٞسف ٝقیالت زض زضی بی قٕبَ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض زاز٘سٌ .طٜٞٚبی شیٙفـ ٔدعائی
ٕٞچ ٖٛلبٌ٘ ٖٛصاضٞبٕ٘ ،بیٙسٌبٖ اخطاییٔ ،حیظ ظیؿت  ٚاتحبزیٞٝبی وبضٌطی اظ ٞط ز ٚوكٛض
اٍّ٘یؽ  ٚزإ٘بضن زض نٙقت حضٛض زاقتٙس ضا ٔٛضز تحّیُ لطاض زاز٘س .زض ایٗ ٔغبِق ٝإٞیت ٞفت
 ٞسف ٔدعا ثطای ٞط یه اظ ٌ 11ط ٜٚشیٙفـ ٔٛخٛز زض نٙقت قیالت ث ٝضٚـ ٔ AHPحبؾجٝ
ٌطزیس .ثقس اظ ٔحبؾجٝی اٚظاٖ ،ثب اؾتفب ز ٜاظ فطآیٙس تحّیُ ؾّؿّٔ ٝطاتجیٔ ،سَ چٙسٞسفٔ ٝكتُٕ
ثط ٔ 1500تغیط  ٚثیف اظ ٔ 4000قبزِ ٝترٕیٗ ظز ٜقس و ٝاظ اٚظاٖ ٔطثٛط زض تبثـ ٞسف اؾتفبزٜ
ٌطزیس .ث ٝایٗ تطتیت ٔیعاٖ ٔدبظ فقبِیت قٙبٚضٞب ٘ ٚیع تقساز ثٟیٝٙی آٟ٘ب زض زضیبی قٕبَ ثٙٔٝؾٛض
نیس ثٟی ٝٙترٕیٗ ظز ٜقس ٚ .یتٕٗ ٚضاثطت( ) 1981زض ٔغبِقٝای ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ثط٘بٔٝضیعی
ضیبضی ،یه ٔسَ ٘ؿجتب ؾبز ٜثب ؾٞ ٝسف  ٚؾ ٝؾغح ثطای ؾ ٌٝ٘ٛٝآثعی زض ٔیؿٛضی ضا ٔٛضز
ٔغبِق ٝلطاض زاز٘س  .زض ایٗ ٔغبِق ٝت حّیُ حؿبؾیت ثب تغییط ؾغٛح تهٕیٌٓیطی ا٘دبْ ٌطفت.
ٔغبثك ٘تبیح ثٝزؾت آٔس ،ٜیىی اظ ٔعایبی ایٗ ضٚـ آٖ اؾت و ٝتهٕیٌٓیط٘سٌبٖ ضا ٔدجٛض ٔیوٙس
تب ث ٝعٛض نطیح اٞساف ضا عجم ٝثٙسی ٕ٘ٛز ٚ ٜزض ٞط ٔٛضز تهٕیٓ ثبیس ثط پبیٝی عجم ٝثٙسی ثبقس.
ٔٛتٛوٛز ٕٞ ٚىبضاٖ (  ،) 1991ضٚـ ثط٘بٔ ٝضیعی ضیبضی ضا ثطای اضظیبثی ثط٘بٔٝی تٛؾقٝی ٘بٌٚبٖ
نیبزی ؾٛاحُ ؾطیال٘ىب ث ٝوبض ثطز٘س .زض ایٗ ٔغبِق٘ ٝبٌٚبٖ قبُٔ قٙبٚضٞبی وٕتط اظ ٔ 32تط ثٛزٜ
و ٝا٘ساظٜی آٟ٘ب ثب یىسیٍط ثطاثط ٘جٛز٘س  ٚث ٝعجمبت ٔرتّفی تمؿیٓ قسٜا٘سٞ .سف اظ ایٗ تحّیُ
اتربش اؾتطاتػیٞبیی زض ضاثغ ٝثب پطزاذت یبضا٘ ٝثٟ٘ ٝبزٜٞب  ٚاثعاضٞبیی ٔثُ لبیكٞبٛٔ ،تٛضٞب  ٚازٚات
نیبزی ،تبٔیٗ ظیطثٙبٞب ،ثٟجٛز وبضایی ٘بٌٚبٖٞبی نیبزی ثٙٔٝؾٛض زؾتیبثی ث ٝثطزاقت ثیكتط ٘ ٚیع
افعایف ؽطفیت ٘بٌٚبٖ نیبزی  ٚزضآٔس ذبِم ثٛز ٜاؾت .زی بظزِئ ٚ ٖٛؾید ) 1992 (ٛیه ضٚـGp
غیط ذغی ثٙٔٝؾٛض ٔسیطیت قیالت زض ٔىعیه ضا ث ٝوبض ثؿتٙس و ٝاٞساف ثیِٛٛغیىی ،التهبزی ٚ
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اختٕبفی ضا ثب ٛٔ ٓٞضز ثطضؾی لطاض زاز٘س  .زض ایٗ تحمیك ؾ ٝؾٙبضیٛی ٔتفبٚت قبُٔ  - 1زض فهُ
فبزی نیبزی  - 2ثقس اظ عٛفبٖ فهّی  - 3عٛال٘ی وطزٖ  ٚتٛؾق ٝفهُ نیبزی ثطای خجطاٖ تبذیط
زض فقبِیت نیبزیٛٔ ،ضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٙس.
ایٗ تحمیك و ٝثب اؾتفبز ٜاظ آٔبض  ٚاعالفبت ؾبَ  1384ا٘دبْ ٌطفت ،ٝاٞساف حساوثطؾبظی ٔٙفقت
ٕٞعٔبٖ ثب ثطزاقت پبیساض اظ ٔٙبثـ ٔبٞی ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ثط٘بٔٝضیعی ضیبضی زض ز ٚؾٙبضیٛی ثّٙس
ٔست  ٚوٛتبٔ ٜست ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیٌیطز .ثطزاقت پبیساض ثب قبذم حس ٔدبظ نیس( ) TACزض
لبِت ٔحسٚزیتٞبی فٕٔٛی ٔغطح ٔیقٛز.
موادها و روشها
ٞسف حساوثط وطزٖ ؾٛز اظ فطضیبت والؾیه ال تهبزی اؾت و ٝثیكتط ٔس ٘ؾط تِٛیسوٙٙسٌبٖ ٚ
نیبزاٖ ٔی ثبقس .زض وٛتبٜٔست ٔیعاٖ ؾٛز ثب اؾتفبز ٜاظ ؾٛز حبقیٝای ٔحبؾجٔ ٝیٌطزز(اضظـ
نیس ٟٔٙبی ٞعیٞٝٙبی ٔتغیط ضا ٘كبٖ ٔیزٞس) .زض وٛتبٜٔست فطو قس ٜوٞ ٝعیٞٝٙبی ثبثت خعء
ٔحبؾجبت ٞعیٞٝٙبی قٙبٚض ثٝقٕبض ٕ٘یضٚز .زض ثّٙسٔستٙٔ ،ؾٛض اظ ؾٛز (ٔٙفقت)ٙٔ ،فقت وُ
ؾبال٘ ٝثٛز ٚ ٜثب وؿط ٞعیٞٝٙبی ثبثت ٔ ٚتغیط اظ اضظـ نیس ٔحبؾجٔ ٝیقٛز .زض ایٗ ٔطحّٝ
ٞعیٞٝٙبی ثبثت ٘یع ٔٙؾٛض ٔیٌطزز .ظیطا تق ساز قٙبٚضٞب  ٚفٛأُ ثبثت ٘یع ٔیتٛا٘ٙس تغییط یبثٙس.
ٔسَ تحمیك ز ٚثرف تبثـ ٞسف(حساوثطؾبظی ؾٛز) ٔ ٚحسٚزیٞبی فٕٔٛی ٔسَ ضا قبُٔ ٔیقٛز.
∗

ثطای تقییٗ اضظقٟبی f i

) max : f1 (x, y
St : x ∈ X , y ∈ Y

 ٚایٗ زض حبِی اؾت وٕٞ X,Y ٝبٖ ٔحسٚزیتٞبی فٕٔٛی ٔسَ ٔی ثبقٙس.
هحذودیتهاي عووهی هذل(كوتاه هذت و بلنذ هذت )
ٔحسٚزیتٞبی فٕٔٛی ٔسَ ثطای عطاحی یه ٔسَ ٚالقی قیالت عطاحی قسٜا٘س.
زض وٛتبٜٔست پ ٙح ٔحسٚزیت ٚخٛز زاضز و ٝقبُٔ:
 -1غیط لبثُ تغییط ثٛزٖ تقساز قٙبٚضٞب.
 -2غیط ٔ ٙفی ثٛزٖ ؾٛز حبقی ٝای زض ٞط ؾبَ.
 -3حسالُ وطزٖ تقساز ضٚظٞبی ؾپطی قس ٜزض زضیب زض ٞط ؾبَ.
ٔ -4یعاٖ نیس وٕتط اظ وُ نیس ٔدبظ (.) TAC
ٞ -5یچ نیبزی ،ثس ٖٚنیس ا٘دبْ ٘رٛاٞس پصیطفت.
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ٕٞیٗ عٛض پٙح ٔحسٚزیت ٘یع زض ثّٙسٔست ٚخٛز زاضز و ٝقبُٔ ٔحسٚزیتٞبی  4،3 ،5ث ٝفال ٜٚزٚ
ٔحسٚزیت ظیط ٔیثبقس:
 ٔ -1حسٚزیت غیط ٔٙفی ثٛزٖ ؾٛز ؾبال٘.ٝ
ٔ -2حسٚزیت ٔبوعیٕٓ تقساز قٙبٚض.
انواع هسینهها
زض ایٗ ثرف ضاخـ ث ٝاعالفبت ؾبِیب٘ٞ ٝعیٝٙی ٔتٛؾظ قٙبٚضٞب زض ٘بٌٚبٖٞبی ٔرتّف ثحث ذٛاٞس
قس  .ثب اؾتفبز ٜاظ آٔبض  ٚاعالفبتٞ ،كت الالْ ٞعیٝٙای ٔتفبٚت ثطای اؾتفبز ٜزض ٔسَ اؾترطاج قسٜ
و ٝا یٗ ٔٛاضز زض ظیط فٟطؾت قس ٜاؾت.
 )aؾٛذت  ٚضٚغٗ.
 )bید ،ا٘جبض  ٚحفبؽت.
ٞ )cعیٞ ٝٙبی ٍٟ٘ساضی.
ٞ )dعیٞ ٝٙبی فطٚـ.
 )eاخبضٔ ٚ ٜبِیبت ثط زاضائی ٚالقی.
 )fثیٕ.ٝ
 ) gؾبیط ذسٔبت(اخطایی ،تّفٗ  ٚغیط.)ٜ
 )hپطزاذتٞبی ث ٝذسٔ.ٝ
قبیس تقدت ثطاٍ٘یع ٘جبقس و ٝثب افعایف ا٘ساظٜی قٙبٚضٞبٞ ،عیٝٙی قٙبٚضٞب ٘یع افعایف ٔی یبثس.
هحاسبات صيذ و هسینههاي روزانه
ٔیعاٖ نیس ٞط ٚاحس تالـ ٞ ٚعیٞٝٙبی ٔتغیط ضٚظا٘ ٝثطای اؾتفبز ٜزض ٔسَ ثٝنٛضت ظیط ٔحبؾجٝ
ٔیق٘ٛس.
صيذ
نیس ٔتٛؾظ ضٚظا٘ ٝث ٝنٛضت ٔدعا ثطای یه قٙبٚض ٔتقّك ثٞ ٝط ٘بٌٚبٖ ٙٔ ٚغمٝی ذبل ٔحبؾجٝ
ٔیٌطزز.
فطٔٔ َٛحبؾجٝی نیس ٔتٛؾظ ضٚظا٘ ٝزض زضیب اظ ٌٝ٘ٛی ( ) Sزض ٔٙغمٝی (٘ ٚ ) Cبٌٚبٖ( ،) fچٙیٗ
اؾت:
()1

sum CATCH f , s , c
sum NOFD84
f ,C

= CPUE f , s , c
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خبیی و sum CATCH f ,s ,c ٝوُ نیس زض ٔٙغمٝی  ٚ Cاظ ٌٝ٘ٛی  Sثطای تٕبٔی قٙبٚضٞبیی
84

اؾت ؤ ٝتقّك ث٘ ٝبٌٚبٖ ٙٔ ٚ fغمٝی ٔ Cیثبقس ٕٞ .یٗ عٛض ٔ sumNOFDf ,cتٛؾظ ضٚظٞبی
ٔكبٞس ٜقس ٜزض زضیب ثطای ایٗ قٙبٚضٞب زض ٔٙغمٝی  ٚ Cزض ؾبَٔ 84ی ثبقسٓٞ .اؤ ٖٛٙیتٛا٘یٓ
یه ٔقبزِ ٝثطای نیس تقطیف ٕ٘بییٓ ؤ ٝیعاٖ نیس ٘بٌٚبٖ  fزض ٔٙغمٝی  Cاظ ٌٝ٘ٛی ( ) Sضا ٘كبٖ
ٔیزٞس.
CATCH f , s ,c = CPUE f , s ,c × NOV f ,c × NOFD f ,c

ثٝعٛضیو NOV f ,c ٝتقساز قٙبٚضٞب ٔتقّك ث٘ ٝبٌٚبٖ ( ) fزض ٔٙغمٝی ( NOFD f ,c ٚ ) Cتقساز
ٔتٛؾظ ضٚظٞبی ؾپطی قس ٜزض زضیب ثطای یه قٙبٚض ٔتقّك ث٘ ٝبٌٚبٖ ٙٔ ٚ fغمٔ C ٝیثبقس.
انواع هسینهها
ٞكت الالْ ٞعیٝٙای و ٝزض ثرف لجّی ِیؿت قسٜا٘س ،ثطای ٔحبؾجٝی ا٘ٛاؿ ٞعیٞٝٙبی ٔسَ ٔٛضز
اؾتفبز ٜلطاض ٌطفتٝا٘س.
ٔیعاٖ نیس ضٚظا٘ ٝو ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٔقبزِٝی ٔ 1حبؾجٔ ٝیق٘ٛسٕٞ ،طا ٜثب تقساز ضٚظٞبی ؾپطی قسٜ
زض زضیب  ٚلیٕتٞب ثطای تجسیُ آیتٓٞبی ٞعیٝٙای ث ٝا٘ٛاؿ ٞعیٞٝٙبی ضٚظا٘ ٝاؾتفبزٔ ٜیقٛز .اخعاء
ٔطتجظ ثب آ یتٓٞبی ٞعی ٝٙزض ظیط شوط ذٛاٙٞس قس:
1
ٞ ) 1عیٔ ٝٙتغیط ٔتٛؾظ فّٕىطزی
1
)× b
2

ٞ ) 2عیٔ ٝٙتٛؾظ ثبثت

a) +

) c) + e) + f ) + g

ٞ ) 3عیٔ ٝٙتٛؾظ ٔتغیط ترّیٝ
1
)× b
2

ٞ ) 4عیٔ ٝٙتغیط ٔتٛؾظ فطٚـ
)d

ٞ ) 5عیٔ ٝٙتغیط ٔتٛؾظ ذسٔٝ
)h

فطَٔٞٛبی ٔحبؾجٝی پٙح ٘ٛؿ ٞعی(ٝٙتجسیُ ثٞ ٝعی ٞٝٙبی ضٚظا٘ )ٝزض ظیط شوط ذٛاٙٞس قس.
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تحقيقات اقتصاد كشاورزي/جلذ /6شواره /1بهار(1313صص)33- 44

29

 )1هسینه هاي عولکردي
()2

OPECOSTf = OPECOSTf = (FUEL f + / 5ICE f ) TNOFD84
f

ٔتغیطٞب قبُٔ:
ٞعیٔ ٝٙتغیط ٔتٛؾظ فّٕىطزیOPECOSTf :

TNOFD84
تقساز وُ ضٚظٞبی ؾپطی قس ٜزض زضیب ثطای قٙبٚض ٘ٛؿ  fزض ؾبَ :84
f
ٕٞچٙیٗ زض ایٗ ٔقبزِ ICE f , FUELF ٝوُ ٞعیٞٝٙبی ؾبِیب٘ٝی ؾٛذت  ،ضٚغٗ  ٚید ثطای
قٙبٚضٞبی ٘بٌٚبٖ ٔ fی ثبقس .ثٝزِیُ ایٙى ٝید زض زٔ ٚطحّ ٝثقس اظ نیس تب ضؾب٘سٖ ٔبٞی ث ٝاؾىّٚ ٝ
ٕٞچٙیٗ ثطای ترّی ٚ ٝخبثدبیی اؾتفبزٔ ٜیقٛزٞ ،عیٞٝٙبی ٔ طثٛط ث ٝید ضا ثطای ز ٚثرف
ٞعیٞٝٙبی فّٕىطزی ٞ ٚعیٞٝٙبی ترّی ٝتمؿیٓ ٔیوٙیٓ .ثٙبثطایٗ زض فطَٔٞٛبی ٔ 4 ٚ 2مبزیط
 ICE fزض  0 /5ضطة قس ٜاؾت.
 )3هتوسط هسینه ثابت ساليانه
AFCOST f = MAIN f + RENTTAX f + INSURANCE f + SERVCES f

()3
ٔتغیطٞب قبٔ ُ ٔ AFCOST fتٛؾظ ٞعیٞٝٙبی ثبثت ؾبِیب٘ٞ MAIN f ، ٝعیٍٟ٘ ٝٙساضی،
 RENTTAX fاخبضٔ ٚ ٜبِیبت ثط زاضایی INSURANCE f ،ثیٕ ٚ ٝؾبیط ذسٔبت ثطای یه قٙبٚض
ٔتقّك ث٘ ٝبٌٚبٖ ٔ fی ثبقس.
 )3هتوسط هسینه تخليه روزانه
()4

LANCOST f ,c = ∑ CPUE f , s ,c × (0 / 5 × ICE f / TCATCH f
s

ٔتغیطٞب قبُٔ:
ٞعی ٝٙترّیLANCOSTf ,c :ٝ

نیس ٞط ٚاحس تالـ قٙبٚض ٘ٛؿ  fزض ٔٙغم c ٝاظ ٌCPUE f ,s ,c : s ٝ٘ٛ
ٚظٖ وُ نیس ثطای قٙبٚضٞبی ٔتقّك ث٘ ٝبٌٚبٖ TCATCH f : f

 )4هسینه هتغير هتوسط فروش روزانه
()5

SAlECOST f ,c = ∑ CPUE f ,s ,c × PRICES f ,s ,c × SALE f
s

زض ایٙحبِت ٔ PRICES f ,s ,cتٛؾظ لیٕت ٌٝ٘ٛی ٔ Sكبٞس ٜقس ٜزض ٔٙغمٝی (ٔ ٚ )Cتقّك ثٝ
٘بٌٚبٖ ٔ fیثبقس.
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 SALE fضطیت ٞعیٝٙی فطٚـ ثطای یه قٙبٚض ٔتقّك ث٘ ٝبٌٚبٖ ٔ fیثبقس .زض ٚالـ ضطیت
ٞعیٝٙی فطٚـ ثیبٍ٘ط آٖ ا ؾت و ٝچٙس زضنس اظ لیٕت زضیبفتی نیبز ثبثت ٞط ویّ ٛنیس نطف
ٞعیٝٙی فطٚـ آٖ قس ٜاؾت.
 )5هسینه هتغير هتوسط خذهه در روز
CREWCOST f ,c = (TREV f ,c − OPECOSTf − LANCOSTf ,c − SALECOST f ,c ) × CRW f

()6
ثطای ایٗ ٔقبزِٞ CREWCOST f ,c ٝعیٔ ٝٙتغیط ٔتٛؾظ ذسٔ ٝثطای قٙبٚضی اظ ٘ٛؿ ٙٔ ٚ fغمٝی
(ٔ ) Cی ثبقس.

 CRW fضطیت ٞعیٝٙی ذسٔٝای ثطای یه قٙبٚض اظ ٘ٛؿ  fثٛز ٜو ٝثیبٍ٘ط ؾٞ ٟٓعیٝٙی ذسٔ ٝاظ
زضآٔس وُ ضٚظا٘ٔ ٝیثبقس.
ٔ TREV f , cتٛؾظ زضآٔس وُ ضٚظا٘ ٝثطای یه قٙبٚض زض ٘بٌٚبٖ  ٚ fاظ ٔٙغمٝی ؾبحّی ()C
ٔی ثبقس و ٝایٙچٙیٗ اؾت:
()7

PRICES f , s ,c

TREV f ,c = ∑ CPUE f , s ,c
S

ا٘ٛاؿ ٞع یٞٝٙبی شوط قس ٜزاضای ٔحسٚزیتٞبیی ٔی ثبقس .آیتٓٞبی ٞعیٝٙای ث٘ ٝؿجت ٞط ٘ٛؿ
٘ب ٌٚبٖ  ٚقٙبٚض ثب یىسیٍط تفبٚت زاضزٕٔ .ىٗ اؾت ثقضیٞب فمیسٜای ضا ٔغطح ٕ٘بیٙس و ٝأىبٖ زاضز
ا٘ٛاؿ ٞعیٞٝٙبی ٔقطفی قس ٜزض ث بال ثطای تٕبٔی ٔٙبعك یىؿبٖ ثبقس .أب ضطٚضتب ایٗ ثحث ٕ٘یتٛا٘س
نحیح ثبقس .چطا و ٝحسالُ یه فبُٔ یقٙی فبنّٝی ٔٙغمٝی نیبزی(نیسٌب )ٜتب ثٙسضٌبٔ(ٜحُ
ترّیٔ ،)ٝیتٛا٘س زض ایٗ لضیٔ ٝؤثط ثبقس  .اظ عطفی تغییطات فهّی ٔثُ تغییطا ت آة ٛٞ ٚایی ٘یع زض
ایٗ ظٔی ٝٙتبثیطٌصاض ٔیثبقس.
فرم ریاضی هذل
زض ا یٗ ثرف فطٔ َٛضیبضی ثط٘بٔٝی ثٟیٝٙؾبظی ٕ٘بیف زازٔ ٜیقٛز  .تٛاثـ ٔ ٚقبزالت ثط٘بٔٔ ٝغبثك
 2خعء انّی ٔسَ وُ و ٝلجال ٘یع شوط ٌطزیس ،اضائٔ ٝیقٛز :چٟبض ٘ٛؿ ٘بٌٚبٖ نیبزی (قٙبٚض) ٚخٛز
زاضز و ٝقبُٔ لبیك  ٚؾ ٛ٘ ٝؿ یب ضزِٙ ٜح نیبزی  30- 20تٗ 20- 50 ،تٗ  50 ٚتٗ ث ٝثبال ٔیثبقس.
ٕٞچٙیٗ تقساز قٙبٚضٞب  ٚضٚظٞبی ؾپطی قس ٜزض زضیب ٔتغیطٞبی زضٖٚظای ٔسَ ٔی ثبقٙس.
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تابع هذف اصلی

1

هذف حذاكثرسازي سود(كوتاه هذت)
.NOV f , c .NOFD f , c + n1 − p1 = TPROFIT

()8

f ,c

∑ CMNOFD
f ,c

هحذودیتهاي عووهی هذل كوتاه هذت
 - 1تعذاد شناورها برابر با تعذاد آنها در سال 1334
()9

NOV f ,c = NOV f84,c

For all f,c

 - 3غير هنفی بودى سود حاشيهاي ساالنه
For all f,c
( )10

× NOFD f ,c ≥ 0

f ,c

∑ CMNOFD

 - 3حذاقل تعذاد روزهاي در دریا در هر سال

≥ min NOFDYf ,c

( )11

f ,c

∑ NOFD

 - 4هيساى صيذ كوتر از حذ هجاز ( ) TACs
( )12

× NOV f , c × NOFD f , c ≤ TACs

for All S

f , s,c

∑ CPUE
f ,c

- 5هيچ فع اليت صيادي بذوى صيذ نخواهذ هانذ:
( )13

For all f,c



 ∑ CPUE f ,s ,c  − NOFD f ,c ≥ 0
 s


سناریوي بلنذ هذت
زض ثّٙسٔست زض ٞسف حساوثطؾبظی ٔٙفقتٞ ،عیٞٝٙبی ثبثت ٘یع ثٝحؿبة ٔیآیس  ٚتبثـ آٖ ٔتفبٚت
اظ وٛتبٔ ٜست اؾت .زض ثّٙسٔست ٔٙفقت(ؾٛز) اظ وؿط ٕ٘ٛزٖ ٞعیٞٝٙبی ثبثت ٔ ٚتغیط اظ زضآٔس
حبنُ ٔیقٛز .ثٙبثط ایٗ ٔحسٚیت ٞسف حساوثطؾبظی ٔٙفقت زض ثّٙسٔست ثٝنٛضت شیُ ٔی ثبقس.
( )14

]]

× NOFD f ,c − FCyear f + n1 − p1 = tPROFIT

f ,c

[∑ CMNOFD

×

f ,c

∑ [NOV
f ,c

زض حبِی وٞ FCyear f ٝعیٝٙی ٔتٛؾظ ثبثت ؾبال٘ ٝثطای یه قٙبٚض ٔتقّك ث٘ ٝبٌٚبٖ ٔ fیثبقس.
زض ثّٙسٔست ٘ ٝتٟٙب ضٚظٞبی ؾپطی قس ٜزض زض یب ثّى ٝتقساز قٙبٚضٞب  ٓٞزضٖٚظا ٔیثبقس .ث ٝفالٜٚ
ٔحسٚزیت ٞبی فٕٔٛی ٔسَ  ٕٝٞزض ثّٙسٔست  ٚوٛتبٔ ٜست یىؿبٖ ٘یؿتٙس.

1 Acheivement function
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زض ؾٙبضیٛی ثّٙسٔست ٔحسٚزیتٞبی (  ) 11تب ( ٕٞ ) 13بٖ ٔی ثبقس  ٚزض ٔٛضز ؾبیط ٔحسٚزیتٞب:
 - 1غبر هنفی بودى سود ساليانه
( )15

]

[[

]

NOVf ,c × CMNOFD f ,c × NOFD f ,c − FCyear f ≥ 0 for all f,s

 - 3هاكسیون كردى تعذاد شناورها
() 16

NOV f ,c ≤ MAXNOV f ,c

زض حبِی و:ٝ
حسالُ تقساز ضٚظٞبی ؾپطی قس ٜزض زضیب ثطای قٙبٚض ٘ٛؿ  fاظ ٔٙغم C ٝزض ؾبَ :84
MINNOFDYf ,c

ٔتٛؾظ نیس ٌ s ٝ٘ٛزض ؾبَٞبی ٌصقتTACs :ٝ
ٔتٛؾظ ٞعیٞٝٙبی ثبثت ؾبِیب٘ ٝثطای یه قٙبٚض اظ ٘ٛؿ FCyear : f
حساوثط تقساز قٙبٚضٞبی ٔتقّك ث٘ ٝبٌٚبٖ  ٚ fاظ ٔٙغمMAXNOV f ,c : c ٝ
نتایج
سناریوي كوتاه هذت و بلنذ هذت
ٔسَ شوط قس ٜثطای تحمیك تٛا٘بیی آ ٖ ضا زاضز و ٝثطای ز ٚزٚضٜی وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست تحّیُ
ا٘دبْ زٞس  .ثٙبثطایٗ ٔسَ ث ٝز ٚثرف تمؿیٓ ثٙسی ٔیٌطزز .زض وٛتبٜٔست تقساز قٙبٚضٞب لبثُ تغییط
ٕ٘یثبقس .ثٙبثطا یٗ تقساز ؾفطٞبی قٙبٚضٞب ث ٝزضیب(زضیب٘ٛضزی) ثٙٔٝؾٛض نیبزی تٟٙب ٔتغیط لبثُ
تغییط ٔی ثبقس .زض ثّٙسٔست ٞط زٔ ٚتغیط لبثُ تغییط ثٛز ٚ ٜثٙبثطایٗ زضٖٚظا ٔی ثبقٙسٕٞ .چٙیٗ
ثطای ٚضقیت ؾبَ پبی٘ ٝیع ؾٙبضیٛی پبیٝی تقط یف قس٘ ٚ ٜتبیح ز ٚؾٙبضیٛی وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست
ثب آٖ ٔمبیؿ ٝذٛاٙٞس قسٞ .سف ٔسَ تٛنیف  ٚثط٘بٔٝضیعی ثطای ٔسیطت نٙقت قیالت حٛظٜی
ذّیح فبضؼ (ؾٛاحُ ٔٙغمٝی اؾتبٖ ثٛقٟط) ٔی ثبقس.
سناریوي پایه
لجال ٌفت ٝقس و ٝزض وٛتبٔ ٜست تقساز قٙبٚضٞبی نیبزی ثبثت ثٛز ٚ ٜاٌط قٙبٚضی تقساز وٕتطی
زضیبضٚی زض ؾبَ زاقت ٝثبقس ،ایٗ احتٕبَ ٚخٛز زاقت ٝو ٝلبزض ث ٝپٛقف ٞعیٞٝٙبی ثبثت ذٛز زض
ع َٛؾبَ ٘جبقس .ث ٝفجبضت زیٍط ا٘تؾبض ٔیضٚز تب زض ثّٙسٔست وٞ ٝعیٞٝٙبی ثبثت ٘یع ث ٝحؿبة
آٔس ،ٜتقساز قٙبٚضٞب وبٞف یبثس .أب ٔیعاٖ وبٞف زض ضٚظٞبی زضیبضٚی ثطای ٘تبیح زٌ ٚطٜٚ
فٛقاِصوط زض نیسٌبٜٞبی ؾ ٝحٛظٜی نیبزی یىؿ بٖ ٘یؿت ٘ ٚتب یح تغییطات تالـ ثٝنٛضت ثطاثط
تٛظیـ ٘كس ٜاؾت .ایٗ ٔؿبِ ٝعجیقی اؾت ،چطا و ٝزض فطآیٙس ثٟیٝٙؾبظی ٔسَ ثط٘بٔٝضیعیٔ ،یعاٖ
تالـ نیبزی ثبیس ثب تٛخ ٝثٔ ٝیعاٖ نیس زٚضضیع ٘بٌٚبٖٞب زض نیسٌبٜٞبی ٔرتّف  ٚیب ٔیعاٖ زضآٔس
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ا٘ٛاؿ ٘بٌٚبٖٞب زض حٛظٜٞبی ٔرتّف نیبزی ثٝعٛض ثٟی ٝٙثٙٔ ٝبعك ٔرتّف اذتهبل یبثس .عجك ایٗ
٘تبیح ثطای قٙبٚضٞبی ٔتقّك ث٘ ٝبٌٚبٖ لبیكٞب ِٙ ٚح ضزٜی  3- 20تٗ افعایف زض ٔیعاٖ فقبِیت
ٔكبٞس ٜقس ٜاؾت .زض حبِی و٘ ٝبٌٚبٖٞبی  20- 50تٗ ٔیعاٖ افعایف فقبِیت وٕتط  ٚثطای ٘بٌٚبٖ
 50تٗ ث ٝثبال وبٞف خعیی زض ٔیعاٖ فقبِیت ثٝزؾت آٔس ٜاؾت .زض خس 2 َٚتغییطات تالـ
٘بٌٚبٖٞبی نیبزی زض وٛتبٔ ٜست ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾتٔ .یعاٖ افعایف فقبِیت زض ٘بٌٚبٖٞبی ضزٜی
لبیك ِٙ ٚح  3- 20تٗ ث ٝلسضی اؾت و ٝثقضب وبٞف زض فقبِیت ٘بٌٚبٖٞبی نیبزی ثعضيتط ضا
پٛقف ٔیزٞس .أب ٘ىتٝی حبئع إٞیت آٖ اؾت و ٝعجك ٘تبیح ٘بٌٚبٖٞبیی و ٝافعایف فقبِیت ضا
٘كبٖ زازٜا٘س٘ ،ؿجت افعایف فقبِیت آٟ٘ب زض نیسٌبٜٞبی حٛظٜی قٕبِی ثیكتط اظ ؾبیط حٛظٜٞب
ٔی ثبقسٕٞ .چٙیٗ قٙبٚضٞبیی و ٝتالـ وُ آٟ٘ب وبٞف یبفتٔ ،ٝیعاٖ وبٞف تالـ زض حٛظٜٞبی
نیبزی قٕبَ وٕتط اظ ؾبیط ٔٙبعك ثٛز ٜاؾت .اظ عطفی ٔغبثك ٘تبیح ثٝزؾت آٔس ٜاظ ٔسَ
ثط٘بٔٝضیعی زض وٛتبٔ ٜست ؤ ٝغبثك آٖ وبٞف فقبِیت قٙبٚضٞبی ٔتقّك ث ٘ ٝبٌٚبٟ٘بی ٔرتّف ضا زض
پی زاقت ،ٝزضنس ایٗ وبٞف تالـ ثطای قٙبٚضٞبی نیسٌبٜٞبی حٛظٜی قٕبِی وٕتط ثٛز ٜاؾت.
فّت ایٗ ٔؿبِ٘ ٝیع ٔیتٛا٘س اٚال أىبٖ نیبزی ثب نیس زٚضضیع وٕتط (نیس ضٕٙی وٕتط) ثطای
٘بٌٚبٖٞبی ٔرتّف نیبزی زض نیسٌبٜٞبی حٛظٜی قٕبِی  ٚثب٘یب ٔٙبفـ ثیكتط ثطای قٙبٚضٞب زض ایٗ
حٛظ ٜثبقس٘ .تبیح تالـ ثٝزؾت آٔس ٜاظ ٔسَ ثط٘بٔٝضیعی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝفال ٜٚثط آٖ و ٝزض
ٔٙغمٝی قٕ بِی ٔیعاٖ وبٞف وٕتطی ٔكبٞس ٜقس ٜاؾت ،وبٞف فقبِیت ٔٛخٛز ٘یع اغّت ٔطثٛط
ث ٝقٙبٚضٞبی ٔتقّك ث٘ ٝبٌٚبٖٞبی  20- 50تٗ ٘ ٚیع  50تٗ ث ٝثبال ٔیثبقس.
ثطای ؾٛاحُ اٍّ٘یؽ زض زضیبی قٕبَ ٘یع ٔغبثك ٔغبِقٝی ٔٛؾؿ ٝتحمیمبتی التهبز قیالت
) ، (Eu,2003وبٞف ٔقٙبزاض ٔمبزیط تالـ زض ثقضی اظ ٔٙبعك ٔكبٞسٌ ٜطزیس  ٚیب ثط فىؽ ثب تٛخٝ
ث ٝزالیُ شوط قس ،ٜأىبٖ ؾٛززٞی ثیكتط ز ض ٔٙبعك ذبل  ٚیب أىبٖ نیس ضٕٙی (یب نیس زٚضضیع)
وٕتط زض آٖ ٔٙبعك ثٛز ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ثطای ثقضی اظ قٙبٚضٞب أىبٖ افعایف فقبِیت (تطاَٞبی
وٛچهتط اظ ٔ 40تط) پیف ثیٙی قس ٚ ٜعجك ٘تبیحٔ ،یعاٖ فقبِیت ثقضی اظ قٙبٚضٞبی زیٍط ثٝنٛضت
لبثُ ٔالحؾٝای وبٞف زاقت ٝاؾت.
صيذ در كوتاه هذت
ٔغٕئٙب ثب تغییطات تالـ  ٚفقبِیت ٘بٌٚبٖٞبی ضزٜٞبی ٔرتّف ٔمبزیط  ٚاضظـ نیس حبنّ٘ ٝیع
تغییط ذٛاٞس وطزِ .صا زض ازأٔ ٝیعاٖ  ٚخٟت ایٗ تغییطات زض ٔٙغمٝی ٔٛضز ٔغبِق ٝزض نٛضت
ثط٘بٔٝضیعی ثٟیٛٔ ٝٙضز ٔغبِق ٝلطاض ٔیٌیطز .ثب اؾتفبز ٜاظ ٘تبیح حبنّ ٚ ٝضطة ٔیعاٖ تالـ زض
نیس ٞط ٚاحس تالـٔ ،مبزیط نیس ٘ ٚیع اضظـ نیس ،ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت .ث ٝایٗ زِیُ ٔمبزیط  ٚاضظـ
نیس ث ٝتفىیه شوط قس ٜؤٕ ٝىٗ اؾت تغییطات ٔمساض نیس ث ٝا٘ساظٜی تغییطات اضظـ نیس
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٘جبقس  ٚتطویت ؾجس نیس تغییط ٕ٘بیس .ثٝعٛض ٔثبَ ثب افعایف ٌٞٝ٘ٛبی ثباضظـتط زض ؾجس نیس
تغییط اضظ ـ نیس ثیف اظ تغییط ٔمساض نیس ٔی قٛز  ٚثبِقىؽ .زض ایٗ ثرف ضٕٗ ثیبٖ تغییطات
ٔیعاٖ نیس زض ؾٙبضیٛی وٛتبٜٔست ٘ؿجت ثٚ ٝضقیت پبی ،ٝتغییطات اضظـ نیس ٘یع ٔٛضز تحّیُ
لطاض ذٛاٞس ٌطفت .ثٝعٛض ٔتٛؾظ ٔیعاٖ وبٞف نیس ٔبٞی  %4 /8ثٛز ٚ ٜثیبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝاذتالف
وٕیٔیبٖ تغییطات فقبِیت ٘بٌٚبٖٞب  ٚتغییطات نیس ٘بٌٚبٖٞب زض ؾٙبضیٛی وٛتبٜٔست ٘ؿجت ث ٝؾبَ
پبیٔ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز  .یقٙی ثٕٞ ٝبٖ ٘ؿجت تغییط تالـٔ ،ی عاٖ نیس ٘یع تغییط ٕ٘ٛز ٜاؾت .ثٝعٛض
وّی اظ زالیُ ایٗ ٔؿبِٔ ،ٝیتٛاٖ ث ٝفسْ ٚخٛز تغییط  ٚتفبٚت زض ثٟطٜٚضی قٙبٚضٞبی ٞط ٘بٌٚبٖ
اقبضٕٛ٘ ٜز .یقٙی ٔثال اٌط تقساز قٙبٚضٞب افعایف یبثس ،چ ٖٛتفبٚتی ثیٗ ثٟطٜٚضی قٙبٚضٞبی اضبفٝ
قس ٚ ٜؾبیط قٙبٚضٞب ٚخٛز ٘ساضز؛ ٔیعاٖ ٔتٛؾظ نیس قٙبٚضٞب ٘یع تغییط ٕ٘یوٙس.
عجك ٘تبیح ٔسَ ثط٘بٔٝضیعیٔ ،مبزیط اضظـ نیس زض ٔٙبعك ؾٌٝب٘ٝی نیبزی ثطای قٙبٚضٞبی ٔتقّك
ث٘ ٝبٌٚبٖٞبی  20- 50تٗ  50 ٚتٗ ث ٝثبال ،ثب وبٞف ٔٛاخ ٝقس ٜاؾت .عجك ٘تبیح ٔسَ ثط٘بٔٝضیعی،
ٔیبٖ تغییطات ٔمبزیط نیس  ٚتغییطات اضظـ نیس تفبٚتٞبی ٔقٙبزاضی ٚخٛز ٘ساقت ٚ ٝتغییط زض
ٔمبزیط نیس تمطیجب ثطاثط ثب تغییط اضظـٞبی نیس ٔی ثبقس .فّت ایٗ ٔؿب ِ٘ ٝیع فسْ تغییط زض تطویت
٘ؿجی ٌٞٝ٘ٛبی نیس قسٔ ٜی ثبقس .یقٙی ٌٞٝ٘ٛبی ثب لیٕ ت ثبال  ٚیب ثب لیٕت پبییٗتط ثٝعٛض تمطیجی
ثب ٕٞبٖ ٘ؿجت لجّی زض ؾجس نیس ٚخٛز زاضز .زض ٔغبِقٝی ٔطوع تحمیمبت قیالت اتحبزی ٝاضٚپب
( ) 2003زض حٛظٜی قیالت زضیبی قٕبَٔ ،كبٞس ٜقس ؤ ٝمساض نیس وٕتط اظ حبِت پبیٝی آٖ
ؾبَ (  ) 1999ثٛز ٜاؾت .زض تحمیك ٔصوٛض ،اضظـٞبی نیس ثیكتط اظ ٔمبزیط ؾبَ پبی ) 1999 (ٝثٛز
و ٝفّت آٖ زض تٛظیـ ثٟی ٚ ٝٙوبضاتط تالـ نیبزی ثطای نیس ٌٞٝ٘ٛبی ثب اضظـتط ٔبٞی ٔیثبقس.
چطا و ٝعجك ٘تبیح ٔسَ ،نیس ٌٞٝ٘ٛبی ثب اضظـتط اظ تطویت وّی نیس ٘ؿجت ث ٝؾبَ پبی ٝافعایف
پیسا ٕ٘ٛز ٜاؾت .ایٗ زضحبِی اؾت و ٝزض ٔغبِقٝی حبضط زض حٛظٜی ذّیح فبضؼ ثب ٚخٛز تٛظیـ
ثٟیٝٙی قٙبٚضٞب زض ٘مبط ٔرتّف تٛؾظ ٔسَ ثط٘بٔٝضیعی زض ٔٛاضزی و ٝوبٞف ٔمساض نیس اظ ٘تبیح
ٔكبٞس ٜقس ٜاؾت .اضظـ نیس ٘یع ثٕٞ ٝبٖ ٔمساض وبٞف یبفت ٚ ٝث ٝفجبضتی زیٍط تغییطات اضظـ
نیس ثطا ثط ثب تغییطات زض ٔمساض نیس ثٛز ٜاؾت .زِیُ ایٗ ٔؿب ِ٘ ٝیط ٚاضح اؾت .چطا و ٝزض حٛظٜی
آةٞبی ؾطز  ٚثٝذهٛل زضیبی قٕبَٔ ،حُ ظیؿت ٌٞٝ٘ٛبی ٔرتّف زض ٔٙبعك نیبزی ذبل
ٔی ثبقسٔ .ثال ٔكرم اؾت ؤ ٝحُ ظیؿت ٌٝ٘ٛی ؾب٘سیُ ٘ ٚبضٚی پبت زض وساْ ٔٙبعك زضیبی
ؾطخ ٔی ثبقس  ٚیب ٌٞٝ٘ٛبی ثب اضظـتط زض ودب تدٕـ زاض٘س .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔیتٛاٖ تالـ قٙبٚضٞب
ضا ثیكتط ثطای نیس ٌٞٝ٘ٛبی ثب اضظـتط تٛظیـ ٕ٘ٛز  ٚث ٝایٗ عطیك ٔیتٛاٖ ٘ٛؿ نیس ضا ا٘تربة یب
وبضاتط نیس ٕ٘ٛزِٚ .ی زض آةٞبی ٌطْ  ٚثٝذهٛل حٛظٜی ذّیح فبضؼ ،تطویت ٌٝ٘ٛای ٔتٛٙفی
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ٚخٛز زاضز  ٚزض ٔٛاضزی چٙسیٗ ٌ ٝ٘ٛزض تطویت نیس ٚخٛز زاضز .زض ایٗ ٔٙبعك ٕ٘یتٛاٖ ٌفت وٝ
قٙبٚض ثطای نیس ٌٝ٘ٛای ذبل ث ٝزضیب ؾفط ٔیوٙس.
هنافع و هسینهها درسناریوي كوتاه هذت
زض اثتسا ٘تبیح تمؿیٓ ثٙسی ٔٙبفـ ثطای ٚضقیت ٔٛخٛز(ؾبَ پبیٝی ٛٔ ) 84ضز ثطضؾی لطاض ٔیٌیطز.
٘تبیح تمؿیٓ ٔٙبفـ زض ؾٙبضیٛی پبی ٝثطای ٘بٌٚبٖٞبی ٔرتّف نیبزی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝقٙبٚضٞبی
٘بٌٚبٖ ضز ٜا( َٚلبیكٞب)  %35اظ وُ ٔٙبفـ ضا ثٝذٛز اذتهبل ٔیزٞس ٘ ٚبٌٚبٖ ضز ٜزِٙ( ْٚح 3- 20
تٗ) ؾٕٟیٝی ثیف اظ  14زضنسی ٔٙبفـ ضا زاض٘س .قٙبٚضٞبی ثعضيتط ضز ٜؾ ٚ ْٛچٟبضْ ٘یع ثٝعٛض
ٔتٛؾظ ٞط وساْ ث ٝتطتیت  %22 ٚ 28اظ ٔٙبفـ ضا ثٝذٛز اذتهبل زازٜا٘س٘ .تبیح ثطآٚضز ٔسَ
ثط٘بٔٝضیعی زض وٛتبٜٔست ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝؾ٘ ٟٓبٌٚبٖٞبی ضز ٜؾ ٚ ْٛثٝذهٛل چٟبضْ
(قٙبٚضٞبی ِٙح  50تٗ ث ٝثبال) اظ ٔیعاٖ وُ ٔٙبفـ پبییٗ آٔس ٚ ٜؾ ٟٓقٙبٚضٞبی ٔتقّك ثٝ
٘بٌٚبٖٞبی ؾجهتط(ا ٚ َٚز )ْٚاظ ٔٙبفـ ثیكتط قس ٜاؾت .اظ زالیُ ایٗ ٔؿب ِٔ ٝیتٛاٖ ث ٝزضنس
ثبالی نیس ضٕٙی  ٚزٚضضیع ایٗ قٙبٚضٞب ٘ ٚیع ٘ ؿجت زضآٔس ثٞ ٝعی ٝٙوٕتط ایٗ قٙبٚضٞب زض ٔمبیؿٝ
ثب ؾبیط ٘بٌٚبٖٞبی نیبزی اقبضٕٛ٘ ٜز .چ ٖٛزض وٛتبٜٔست ایٗ ٔجحث ٔغطح قس ،ٜاٚال تقساز
قٙبٚضٞب غیط لبثُ تغییط ٔی ثبقس  ٚثب٘یب ٞعیٞٝٙبی ثبثت ٘یع زض ٔحبؾجبت ٚاضز ٕ٘یقٛز  ٚثٕٞ ٝیٗ
زِیُ ٔیعاٖ تغییطات زض ٘تبیح ایٗ ؾ ٙبضی٘ ٛؿجت ثٚ ٝضقیت پبی ٝذیّی چكٍٕیط ٘یؿت .زض
ؾٙبضیٛی ثّٙسٔست ،تقساز قٙبٚضٞب فال ٜٚثط تقساز ضٚظٞبی زضیبضٚی ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط زضٖٚظا ٔٛضز
ثطضؾی لطاض ٔیٌیطز .ثٝعٛضوّی ؾ ٝتفبٚت زض ؾٙبضیٛی وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست ٚخٛز زاضز :ا َٚآٖ
و ٝزض ثّٙسٔست تقساز قٙبٚضٞب ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیطٞبی زضٖٚظا ٔغطح ٔیثبقس .ز ْٚآٖ وٞ ٝعیٞٝٙبی
ثبثت زض ثّٙسٔست ثٔ ٝحبؾجبت اضبف ٝقس ٚ ٜاظ ٔیعاٖ ٔٙبفـ وؿط ذٛاٞس قس  ٚؾ ْٛآٖ و ٝقٙبٚضٞب
تٟٙب زض نٛضتی وٙٔ ٝبفـ غیطٔٙفی ثبقسٛٔ ،ضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س .چ ٖٛزض ثّٙسٔست تقساز
قٙبٚضٞب ٘یع زضٖٚظا  ٚلبثُ تغییط فطو قس ٜاؾت ،ثٙبثطایٗ پیسا وطزٖ یه ضا ٜحُ ثٟی ٝٙزض ٔسَ
لبثُ ا٘قغبفتط ٔی ثبقس .زض ؾٙبضیٛی وٛتبٔ ٜست زض ن ٛضت ٘یبظ ث ٝتغییط تقساز قٙبٚضٞب (وبٞف یب
افعایف) ٔسَ لبزض ث ٝایٗ وبض ٘یؿت .چطا و  ٝایٗ ٔتغیط زض وٛتبٜٔست ثبثت اؾت ،أب ثٝخبی آٖ
تقساز ضٚظٞبی زضیبضٚی تغییط ٔی یبثس .ثسیٟی اؾت و ٝزض ثّٙسٔست اٌط قٙبٚضٞب زض ٚضقیت ذٛثی اظ
٘ؾط ٞعی - ٝٙفبیس ٜلطاض ٘ساقت ٝثبقٙس ،اظ زٚض فقبِیت ذبضج ذٛاٙٞس قس.
فعاليت در سناریوي بلنذ هذت
زض ؾٙبضیٛی ثّٙسٔست ،فقبِیت ،تقساز ضٚظٞبی زضیبضٚی ٘ ٚیع تقساز قٙبٚضٞب ضا قبُٔ ٔی قٛز وٝ
ث ٝفٛٙا ٖ ٔحٛض انّی ٔسَ ٔغطح ٔیثبقس.
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ثب تٛخ ٝث ٝخسٔ 3 َٚیعاٖ تغییطات تالـ ٘بٌٚبٖٞبی ٔرتّف ٘ؿجت ث ٝؾٙبضیٛی پبی٘ ٝكبٖ زازٜ
قس ٜاؾت.
ثب تٛخ ٝث ٝخسٔ 3 َٚالحؾٔ ٝیقٛز و ٝزض ؾٙبضیٛی ثّٙسٔست زض ٔمبیؿ ٝثب ؾٙبضیٛی وٛتبٜٔست،
ٔمبزیط تغییط زض تالـ نیبزی ٘ؿجت ثٚ ٝضقیت پبی ٝثطای قٙبٚضٞبی ٘بٌٚبٖٞبی ٔرتّف زضنس
تغییطات ثیكتطی ضا زاضز .ث ٝفجبضتی زیٍط ٔمبزیط تغییطات زض ؾٙبضیٛی ثّٙسٔست ٘ؿجت ث ٝؾٙبضیٛی
وٛتبٔ ٜست ٔ قٙبزاضتط اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝخسا 3 ٚ 2 َٚثیكتطیٗ زضنس وبٞف فقبِیت ٔطثٛط ثٝ
٘بٌٚبٖ نیبزی چٟبضْ(  50تٗ ث ٝثبال) ثٛز ٚ ٜثقس اظ ٘بٌٚبٖ  50تٗ ث ٝثبال٘ ،بٌٚبٖ نیبزی 20- 50تٗ
٘یع اظ ز٘ ٚبٌٚبٖ أ َٚتفبٚتتط ا ؾت .عجك ٘تبیح فقبِیت ایٗ ٘بٌٚبٖ 20- 50تٗ٘ ،ؿجت ث ٝز٘ ٚبٌٚبٖ
ضز ٜا ٚ َٚز ْٚوٕتط افعایف یبفت ٝاؾت.
اظ عطفی عجك ٘تبیح ثٝعٛض ٔتٛؾظ تقساز تالـ (زضیبضٚی) ٞط قٙبٚض ٔتقّك ث٘ ٝبٌٚبٖٞبی ٔصوٛض ٘یع
افعایف یبفت ٝاؾت .یقٙی ثٝعٛض ٔتٛؾظ تالـ ٞط قٙبٚض نیبزی افعایف پیسا وطز ٜاؾت .تحّیُ
ایٗ ٔؿب ِٔ ٝیتٛا٘س ث ٝایٗ نٛضت ثبقس و ٝزض ثّٙسٔست وٞ ٝعیٝٙی ٔتٛؾظ ٘یع زض ٔحبؾجبت
ٞعیٝٙی ٚاضز قس ٜتالـ ثیكتطی الظْ اؾت تب قٙبٚضٞب ثتٛا٘ٙس ٞعیٞٝٙبی وُ ذٛز ضا پٛقف زٙٞس.
قٙبٚضٞبیی و ٝحسالُ لبزض ث ٝپٛقف ٞعیٞٝٙبی ذٛز ٘جبقٙس ،اظ نحٝٙی فقبِیت ذبضج ذٛاٙٞس قس
و ٝقبیس ثتٛاٖ وبٞف قسیس قٙبٚضٞبی  50تٗ ث ٝثبال ٕٞ ٚچٙیٗ وبٞف ثؿیبض وٕتط قٙبٚضٞبی
٘بٌٚبٖ  20- 50تٗ ضا غیط اظ زالیُ ظیؿت ٔحیغی ثٔ ٝؿبِٝی ٞعیٞٝٙبی ثبال (ثبثت ٔ ٚتغیط) ٘ؿجت
ث ٝزضآٔس ایٗ قٙبٚضٞب ضثظ زاز .أب ٘ىتٝی لبثُ شوط آٖ اؾت و ٝزض ٔٛاضزی و  ٝوبٞف فقبِیت ٚ
تالـ ٚخٛز زاقت ٝاؾت ،وٕتطیٗ زضنس وبٞف ٔطثٛط ثٙٔ ٝبعك قٕبِی ٘ؿجت ث ٝؾبیط ٔٙبعك
ثٛز ٚ ٜزض ٔٛاضزی و ٝتٕبیُ ث ٝافعایف فقبِیت ٘بٌٚبٖٞب ٚخٛز زاقت ٝاؾت ،ثیكتطیٗ ٔمبزیط افعایف
زض تالـ  ٚفقبِیت ٔطثٛط ث ٝنیسٌبٜٞبی حٛظٜی قٕبِی ثٛز ٜاؾت  ٚفّت آٖ ٘یع زضآٔس ثیكتط ایٗ
ٔٙغم٘ ٚ ٝیع ٞعیٞ ٝٙبی وٕتط زض ایٗ ٔٙغم ٚ ٝزض ٟ٘بیت نیس ضٕٙی وٕتط زض ایٗ ٔٙغم( ٝحتی ثطای
٘بٌٚبٖٞبی  50تٗ ث ٝثبال) ثٛز ٜاؾت.
صيذ در بلنذهذت
زض خس٘ 3 َٚتبیح تغییطات ٔیعاٖ نیس ٘ؿجت ث ٝؾبَ پبی٘ ٝكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت .ث ٝایٗ زِیُ
تغییطات نیس زض ؾٙبضیٛی ثّٙسٔست ٘ؿجت ث ٝؾبَ پبیٛٔ ٝضز ثطضؾی لطاض ٔیٌیطز و ٝضٕٗ ثطضؾی
تغییطات ؾٞ ٟٓط ٘بٌٚبٖ اظ ٔیعاٖ نیس  ٚزض ٟ٘بیت تبثیط آٖ ثط ؾٙٔ ٟٓبفـ ٞط ٘بٌٚبٖ ،ثتٛاٖ
تغییطات ٔیعاٖ نیس زض حٛظٜٞبی ٔرتّف نیبزی ضا ٘یع ٔٛضز اضظیبثی لطاض زاز .زض فطآیٙس
ثط٘بٔٝضیعی ٔ ٚسیطیت ٘بٌٚبٖٞبی نیبزی ثب زا٘ؿتٗ تغییطات ٔ یعاٖ  ٚاضظـ نیس زض ؾٙبضیٛی
ثّٙسٔست ٘ؿجت ثٚ ٝضقیت پبیٔ ٝی تٛاٖ اثطات تغییطات نیس ثط ٚضقیت اقتغبَ ٙٔ ٚبفـ زض نٙبیـ
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فطآٚضی ضا ٘یع ٔٛضز ثطضؾی لطاض زازٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝاظ ٘تبیح خس 3 َٚپیساؾت٘ ،بٌٚبٖ  50تٗ ث ٝثبال
وبٞف تمطیجی  50زضنسی ضا زض ٔمبزیط نیس زاقتٕ٘ ٚ ٝبیبٍ٘ط وبٞف قسیس ؾ ٟٓایٗ ٘بٌٚبٖ اظ
نیس ٔی ثبقس٘ .ىتٝی لبثُ شوط آٖ اؾت و ٝثب تٛخ ٝث ٝافعایف ٘ؿجی ٔیعاٖ فقبِیت (تالـ  ٚتقساز
قٙبٚضٞب) زض نیسٌبٜٞبی ٔٙغمٝی قٕبِی ٘ؿجت ثٙٔ ٝغمٝی ٔطوعی  ٚخٛٙثی ،ثٝز٘جبَ آٖ ٔمبزیط ٚ
اضظـ نیس زض ٔٙغمٝی قٕب ِی ٘ؿجت ث ٝؾبیط ٔٙبعك ثیكتط قس ٜاؾت .پؽ ٘تیدٝی وّی آٖ اؾت
و ٝزض ثط٘بٔٝضیعی ثطای ثطای ؾبٔبٖزٞی ٘بٌٚبٖٞب  ٚتمؿیٓ آٖ ثٙٔ ٝبعك ٔرتّف نیبزی ثبیس ضٕٗ
وبٞف قٙبٚضٞبی  50- 20تٗ  50 ٚتٗ ث ٝثبال ،ثبیس ؾ ٟٓنیسٌبٜٞبی حٛظٜی قٕبِی ضا اظ ٔیعاٖ
نیس و٘ٛٙی افعایف  ٚؾ ٟٓحٛظٜٞبی ٔطوعی  ٚخٛٙثی ضا وبٞف زاز.
هنافع در سناریوي بلنذهذت
زض خس 3 َٚؾٞ ٟٓط وساْ اظ ٘بٌٚبٖٞبی ٔرتّف اظ ٔٙبفـ وُ ٘كبٖ زاز ٜقس ٚ ٜثب حبِت ؾٙبضیٛی
پبی ٝلبثُ ٔمبیؿٔ ٝیثبقس.
زض ثّٙسٔست ٔٙبفـ اظ وؿط ٕ٘ٛزٖ ٞعیٞٝٙبی ثبثت ٔ ٚتغیط اظ فطٚـ وُ ثٝزؾت ٔیآیسٔ .كرم
اؾت و ٝعجك ٘تبیح ،ؾ٘ ٟٓبٌٚبٖٞبی ا ٚ َٚز( ْٚلبیك ِٙ ٚحٞبی  3- 20تٗ) اظ وُ ٔٙبفـ افعایف ٚ
اظ عطفی ؾ٘ ٟٓبٌٚبٖ چٟبضْ (  50تٗ ث ٝثبال) اظ وُ ٔٙبفـ ث٘ ٝهف وبٞف پیسا وطز ٚ ٜؾ٘ ٟٓبٌٚبٖ
ؾ٘ ْٛیع اظ ٔٙبفـ وٕی وٕتط قس ٜاؾت .أب عجك ٘تبیح ٘ىت ٝحبئع إٞیت آٖ اؾت و ٝزض حبِت
افعایف فقبِیت ٘بٌٚبٖٞبی ٔرتّفٔ ،یعاٖ ٔٙبفـ ایٗ ٘بٌٚبٖٞب ثیف اظ زضنس افعایف زض تالـ،
افعایف ٔی یبثس  ٚثطفىؽ  .ایٗ ٔغّت ثٔ ٝقٙبی آٖ اؾت وٞ ٝط ٚاحس تالـ قٙبٚضٞب ثٝنٛضت وبضاتط
اظ ِحبػ التهبزی تٛظیـ قس ٜاؾت.
ثٝعٛضوّی ؾٕٟی و ٝفبیس ٘بٌٚبٖٞبی ٔرتّف زض ٔٙبعك ؾٌٝب٘ٝی نیبزی(حٛظٜٞبی قٕبِی،
ٔطوعی  ٚخٛٙثی) ٔیقٛز  ،عجك ٘تبیح ٔسَ زض نیسٌبٜٞبی ٔٙغمٝی قٕبِی ٘ؿجت ث ٝؾبیط ٔٙبعك
زض ٔمبیؿ ٝثب ؾ ٙبضیٛی پبی ٝافعایف پیسا ٕ٘ٛز ٜاؾت  ٚزِیُ آٖ ٘یع افعایف تقساز قٙبٚضٞب زض
ٔٙغمٝی قٕبِی ٘ ٚیع افعایف تالـ قٙبٚضٞب زض نیسٌبٜٞبی ٔٙغمٝی قٕبِی ٘ؿجت ثٙٔ ٝبعك
ٔطوعی  ٚخٛٙثی ثٛز ٜاؾت.
ثب تٛخ ٝث ٝزازٜٞبی خس ،َٚؾ٘ ٟٓبٌٚبٖٞبی ثعضيتط  50- 20تٗ  50 ٚتٗ ث ٝثبال اظ وُ ٔٙبفـ زض
ؾٙبضیٛی ثّٙسٔست وبٞف یبفت ٝو ٝایٗ تغییط ثطای ٘بٌٚبٖ  50تٗ ث ٝثبال قسیستط ثٛز ٜاؾت .زض
حبِی و ٝؾ٘ ٟٓبٌٚبٖٞبی لبیك ِٙ ٚح  20- 3ت ٗ اظ وُ ٔٙبفـ افعایف یبفت ٝاؾت .زض وبض تحمیمبتی
اِطیف ٕٞ ٚىبضاٖ( ) 2002زض ٔٛضز نٙقت قیالت وب٘بَ اٍّ٘ؿتبٖ ،ثب ٔكبضوت چٙس ٌٔ ٝ٘ٛبٞی ٚ
چٙس ٘بٌٚبٖ نیبزی زض یه ٔسَ التهبزی ثیِٛٛغیىی زض ٔٛضز تغییطات تالـ ٘بٌٚبٖٞبی ضزٜٞبی
ٔرتّف  ٚاثطات آٖ ثط ٔٙبفـ ٘بٌٚبٖٞبی ٔرتّف ،تحّیُ  ٚاؾتٙجبعی ضا ا٘دبْ زاز٘س .زض قیالت وب٘بَ
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اٍّ٘ؿتبٖ اغّت قٙبٚض ٞب زض ٔمیبؼ وٛچه  ٚیب لبیك ٞؿتٙس .زض ایٗ ٔغبِق ٝتغییطات تالـ ٚ
فقبِیت ٘بٌٚبٖٞبی ٔرتّف ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفت .زض اغّت ٔٛاضز ،وبٞف زض ٔیعاٖ تالـ یه
٘بٌٚبٖ ٔبٞیٍیطی ثبفث افعایف زض ٔٙبفـ حبنّ ٝثطای ؾبیط ٘بٌٚبٖٞبیی قس ٜو ٝاظ ٕٞبٖ شذبیط
زضیبیی  ٚیب حٛظٜٞبی نیبزی اؾتفبزٕٛ٘ ٜزٜا٘س.
زض ؾبیط وبضٞبی تحمیمبتی ٔكبثٔ ٝثُ تحمیك ٌطیٗ اؾتطیت  ٚضٌٚطظ(  ) 2000زض ٔٙغمٝی آتال٘تیه
٘یع ٚضقیت فقبِیت ٞط ٘بٌٚبٖ  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ثطای ؾٞ ٟٓط ٘بٌٚبٖ اظ ٔٙبفـ ٔٛضز ثحث  ٚثطضؾی لطاض
ٌطفت .زض ٔغبِقٝی ضؾٍبضز  ٚا٘سضؾٗ زض زضیبی قٕبَ (  ) 2003ؾ٘ ٟٓبٌٚبٖ ثعضي نٙقتی اظ ٔیعاٖ
ٔٙبفـ ث ٝعٛض تمطیجی ث ٝنفط ضؾیس ٜاؾت .پؽ فٕال ٘بٌٚبٖٞبی ثعضي نٙقتی اظ نحٝٙی فقبِیت
ذبضج  ٚث ٝخبی آٖ ؾ٘ ٟٓبٌٚبٖٞبی ثب ٔمیبؼ وٛچهتط اظ ٔیعاٖ ٔٙبفـ افعایف یبفت ٝاؾت .اظ
آ٘دبیی و ٝثط٘بٔ ٝضیعی زض فطآیٙس ٔسیطیت قیالت ثط فقبِیت قٙبٚضٞب  ٚزض ٟ٘بیت ٔیعاٖ نیس تٖٛ
ٔبٞیبٖ زض حٛظٜی ٔٛضز ٔغبِق ٝتبثیط ٔیٌصاضز ،زض ٘تید ٝثط فقبِیت نٙبیـ فطآٚضی زض قیالت تبثیط
ٔؿتمیٓ ذٛاٞس زاقت.
بحث  ،تحليل و پيشنهادات
ثب تٛخ ٝث ٝخسٔ ٚ 3 َٚمبیؿٝی آٖ ثب خسٔ 2 َٚالحؾٔ ٝیقٛز و ٝزض ؾٙبضیٛی ثّٙسٔست زض
ٔمبیؿ ٝثب ؾٙبضیٛی وٛتبٜٔست ٔ ،مبزیط تغییط زض تالـ نیبزی ٘ؿجت ثٚ ٝضقیت پبی ٝثطای
قٙبٚضٞبی ٘بٌٚبٖٞبی ٔرتّف زضنس تغییطات ثیكتطی ضا زاضز.
ث ٝفجبضتی زیٍط ٔمبزیط تغییطات زض ؾٙبضیٛی ثّٙسٔست ٘ؿجت ث ٝؾٙبضیٛی وٛتبٜٔست ٔ قٙبزاضتط اؾت.
ثب تٛخ ٝث ٝخسا 3 ٚ 2 َٚثیكتطیٗ زضنس وبٞف فقبِیت ٔطثٛط ث٘ ٝبٌٚبٖ نیبزی چٟبضْ(  50تٗ ثٝ
ثبال) ثٛز ٜاؾت .ثقس اظ ٘بٌٚبٖ  50تٗ ث ٝثبال٘ ،بٌٚبٖ نیبزی  20- 50تٗ ٘یع اظ ز٘ ٚبٌٚبٖ اَٚ
ٔتفبٚتتط اؾت  .ثطای ٘تبیح ٔسَ فقبِیت ٘بٌٚبٖ  20- 50تٗ٘ ،ؿجت ث ٝز٘ ٚبٌٚبٖ ضز ٜا ٚ َٚزْٚ
وٕتط افعایف یبفت ٝاؾت.
ٔقٕٛال ٞعیٞٝٙبی ٍٟ٘ساضی قٙبٚضٞب ثب افعایف ا٘ساظ ٜقٙبٚضٞب ٕٞ ٚچٙیٗ لیٕت(اضظـ) آٟ٘ب افعایف
پیسا ٔی ٕ٘بیسِ ٚ .ی ٔغبثك ثب یبفتٞٝبی تحمیك فّیطغٓ حدیٓتط ٌ ٚطاٖتط ثٛزٖ قٙبٚضٞبی ثبالی
 20- 50تٗٞ ،عیٝٙی ٍٟ٘ساضی ایٗ قٙبٚضٞب ث٘ ٝؿجت ا٘ساظ ٚ ٜاضظـ آٟ٘ب ٘ ٚیع ث٘ ٝؿجت ؾبیط
ٞعیٞٝٙبی قٙبٚضٞب ثیكتط ٘یؿت .خٟتٌیطی ٘تبیح ٔسَ ثط٘بٔٝضیعی زض ؾٙبضیٛی وٛتبٜٔست ثٝ
ؾٕتی اؾت وٙٔ ٝغمٝی قٕبِی نیبزی ٘ؿجت ث ٝؾبیط ٔٙبعك افعایف تالـ  ٚفقبِیت ضا ٘كبٖ
ٔیزٞس .اظ عطفی ٘بٌٚبٖ نیبزی  20- 50تٗ  ٚثٝذهٛل  50تٗ ث ٝثبال وبٞف زض فقبِیت ضا ٘كبٖ
ٔیزٞس ٔ .غبثك ٘تبیح ،ایٗ افعایف ثطای ٘بٌٚبٖٞبی ضز 20- 50 ٜتٗ ذیّی وٕتط  ٚثطای  50تٗ ثٝ
ثبال ٔٙفی ثٛز ٜاؾتٔ .حبؾجبت نیس  ٚاضظـٞبی نیس ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝیبٖ تغییطات ٔمبزیط نیس
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 ٚتغییطات اضظـ نیس تفبٚتٞبی ٔقٙبزاضی ٚخٛز ٘ساضز .زِیُ ایٗ ٔؿب ِ٘ ٝیع فسْ تغییط زض تطویت
٘ؿجی ٌٞٝ٘ٛبی نیس قسٔ ٜیثبقس .یقٙی ٌٞٝ٘ٛبی ثب لیٕت ثبالتط  ٚیب ثب لیٕت پبییٗتط ثٝعٛض
تمطیجی ثب ٕٞبٖ ٘ؿجت لجّی زض ؾجس نیس ٚخٛز زاضز .زض وٛتبٔ ٜست ،ؾ٘ ٟٓبٌٚبٖٞبی ضز ٜؾٚ ْٛ
چٟبضْ (قٙبٚضٞبی ِٙح  50تٗ ث ٝثبال) اظ وُ ٔٙبفـ پبییٗ آٔس ٚ ٜؾ ٟٓقٙبٚضٞبی ٔتقّك ثٝ
٘بٌٚبٖٞبی ؾجهتط (ا ٚ َٚز )ْٚاظ ٔٙبفـ افعایف یبفت ٝاؾت.
٘تبیح ٔسَٞب زض ثّٙسٔست ،ثیبٍ٘ط وبٞف ت قساز ِٙحٞبی  50تٗ ث ٝثبال ثٛز ٜاؾت .خٟتٌیطی ٘بٌٚبٖ
 20- 50تٗ ٘یع ٕٞب٘ٙس ٘بٌٚبٖ ضز ٜچٟبضْ(  50تٗ ث ٝثبال) ثٛزِٚ ٜیىٗ قست وٕتطی زاقتٚ ٝ
تغییطات ٔالیٓتط ثٛزٜاؾت .ث ٝفجبضتی ثب ایٗ تحٞ ،َٛعیٞٝٙبی ثبثت و ٝثرف افؾٓ ٞعیٞٝٙب ضا
قبُٔ قس ،ٜثطای وُ ٘بٌٚبٖٞب ثٝعٛض ٔتٛؾظ وبٞف ٔی یبثس .ثطای قٙبٚضٞبی ٘بٌٚبٖٞبی ٔرتّف
زض ؾٙبضیٛی ثّٙسٔست ثٝعٛض ٔتٛؾظ تالـ نیبزی ٞط قٙبٚض افعایف پیسا وطز ٚ ٜایٗ زض حبِی
اؾت و ٝثقضی اظ ش ی٘فقبٖ قبٞس افعایف فقبِیت قٙبٚضٞب (تقساز قٙبٚض  ٚزضیبضٚی قٙبٚض) ٌ ٚطٞٚی
زیٍط ثب وبٞف فقب ِیت قٙبٚضٞب ٔٛاخ ٝثٛزٜا٘سِٚ .ی زض ٞط ز ٚنٛضت تالـ ٔتٛؾظ ٞط قٙبٚض ثطای
پٛقف ٞعیٞٝٙب (ثبث ت ٔ ٚتغیط) زض ثّٙسٔست ثیكتط قس ٜاؾت .زض ؾٙبضیٛی ثّٙسٔستٔ ،غبثك ٘تبیح
زض نیسٌبٜٞبی ٔٙغمٝی قٕبِی ٘ؿجت ثٙٔ ٝغمٝی خٛٙثی ٔ ٚطوعی تٕبیُ ث ٝافعایف فقبِیت ثطای
٘بٌٚبٖٞب ٚخٛز زاقت ٝاؾت٘ .تبیح نیس ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ٔسَ زض ؾٙبضیٛی ثّٙسٔست حبوی اظ آٖ
اؾت و ٝثطای ٘بٌٚبٖٞبی ؾ ٚ ْٛچٟبضْ وبٞف زض ٔمبزیط نیس ٘ؿجت ث ٝحبِت پبیٔ ٝكبٞسٜ
قسٜاؾت(ذهٛنب ٘بٌٚبٖ چٟبضْ ؤ ٝمبزیط نیس ث٘ ٝهف وبٞف یبفت ٝاؾت)٘ .تبیح ثطای تمؿیٓ
ٔٙبفـ ٔیبٖ ٘بٌٚبٖٞب زض ؾٙبضیٛی ثّٙسٔست حبوی اظ افعایف ؾ٘ ٟٓبٌٚبٖٞبی ا ٚ َٚز( ْٚلبیك ٚ
ِٙحٞبی  3- 20تٗ)  ٚوبٞف ؾ٘ ٟٓبٌٚبٖٞبی ضز ٜؾ ٚ ْٛچٟبضْ ٔی ثبقسٔ .غبثك ٘تبیح ثٝزؾت
آٔس ٜزض ایٗ ٔغبِق ،ٝپیكٟٙبزات ظیط خٟت ثٟجٛز ض٘ٚس ثطزاقت اضایٔ ٝیقٛز.
 1ـ فٕٔٛب اظ ثطضؾی ٘تبیح ،وبٞف قسیس زض ف قبِیت ثقضی اظ ٘بٌٚبٖٞب ٘تیدٔ ٝیقٛز .ایٗ تغییطات
ٔیتٛا٘س فال ٜٚثط وبٞف تقساز قٙبٚضٞبی  20- 50تٗ ،حصف تسضیدی تٕبٔی قٙبٚضٞبی ثبالی 50
تٗ ضا ٘یع ثٝز٘جبَ زاقت ٝثبقس .چطا و ٝایٗ قٙبٚضٞب عجك تٛضیحبت اظ ِحبػ التهبزی ٘ ٚیع
ثیِٛٛغیىی ث ٝنطفٕ٘ ٝی ثبقٙس .ثٙبثطایٗ ؾ یبؾت ؾبظٔبٖ قیالت ثبیس ایٗ چٙیٗ ثبقس و ٝضٕٗ
وبٞف تقساز قٙبٚضٞبی  50- 20تٗ ،قٙبٚضٞبی ٘بٌٚبٖ  50تٗ ث ٝثبال عی ثط٘بٔٝضیعی چٙسیٗ ؾبِٝ
وبٔال اظ نح ٝٙفقبِیت ذبضج ٌطز٘س.
 -2اؾتٙجبعی و ٝاظ ٘تبیح تحمیك ٔیقٛز ،آٖ اؾت و ٝفقبِیت نیبزی زض حٛظٜی ؾٛاحُ ذّیح
فبضؼ (اؾتبٖ ثٛقٟط) ثب تٛخ ٝث٘ ٝعزیىی نیسٌبٜٞبی ٔرتّف ث ٝاؾىّٞٝبی نیبزی  ٚ ...ٚفسْ ٘یبظ
ث ٝالبٔت زض زضیب ثٔ ٝست عٛال٘ی زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ،اؾتفبز ٜثیكتط اظ قٙبٚضٞبی ؾجهتط ٔثُ
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لبیكٞب ِٙ ٚحٞبی  3- 20تٗ ضا تٛنیٔ ٝیوٙس .ثٙبثطایٗ ثٟتط اؾت و ٝزِٚت ٕٞعٔبٖ ثب وبٞف تقساز
قٙبٚضٞبی ٘بٌٚبٖٞبی ثعضيتط ،آٖ ضا ثب قٙبٚضٞبی ضزٜٞبی ا ٚ َٚز٘ ْٚبٌٚبٖٞبی نیبزی خبیٍعیٗ
ٕ٘بیس.
ٔ -3غبثك ٘تبیح زض ؾٙبضیٛی وٛتبٜٔست ثٟتط اؾت ثٙٔٝؾٛض ضفبیت ٔٛاظیٗ پبیساضی  ٚتحمك ٕٞعٔبٖ
اٞساف التهبزی ،ثیِٛٛغیىی ثب تٛخ ٝث ٝتغییطات  ٚوبٞف قسیس تالـ  ٚتقساز ٘بٌٚبٖ  50تٗ ث ٝثبال
٘ ٚبوبضآٔسی التهبزی  ٚثیِٛٛغیىی ایٗ قٙبٚضٞب ثٟتط اؾت ث ٝتسضیح ایٗ قٙبٚضٞب اظ نحٝٙی فقبِیت
ذبضج ٌطز٘س ٘ ٚبٌٚبٖٞبی ؾجهتط ث ٝخبی آٖ ث ٝفقبِیت ثپطزاظ٘سٕٞ .چٙیٗ زض ثّٙسٔست ثٙٔٝؾٛض
زؾتیبثی ث ٝؾغٛح تالـ شوط قس ٜزض فٛق ثٟتط اؾت و ٝتقساز قٙبٚضٞبی ٘بٌٚبٖٞبی ٔرتّف زض
ثّٙسٔست ایٙچٙیٗ ثبقس :تقساز قٙبٚض ٘بٌٚبٖ لبیكٞب  1741فط٘ٚس٘ ،بٌٚبٖ  30- 20تٗ  392فط٘ٚس ٚ
٘بٌٚبٖ  20- 50تٗ  292فط٘ٚس .زضنٛضت حصف تسضیدی ٘بٌٚبٖ ثعضي  50تٗ ث ٝثبال ٘یع و ٝعجك
٘تبیح تقساز وُ آٖ ث 83 ٝفط٘ٚس وبٞف یبفتٙٔ ،ٝبؾت اؾت ثب ٘ب ٌٚبٖ ضز ٜلبیك ِٙ ٚح  30- 20تٗ
خبیٍعیٗ ٌطزز .ؾیبؾت زِٚت زض ٔٛضز ٘بٌٚبٖ  20- 50و ٝاظ ٘ؾط ا٘ساظ ٜزض ضتجٝی ز ْٚلطاض زاضز،
وبٞف خعی ی تقساز قٙبٚضٞب ثٛزِٚ ٜی اظ نحٝٙی فقبِیت حصف ٘رٛاٙٞس قس.
٘ -5تبیح تالـ  ٚتقساز قٙبٚضٞبی ٘بٌٚبٖٞبی ٔرتّف ثطای ٔٙبعك ٔرتّف نیبزی حبوی اظ وبٞف
٘ؿجی فقبِیت قٙبٚضٞب زض ٔٙبعك نیبزی ٔطوعی  ٚخٛٙثی  ٚخبیٍعیٙی آٖ ثب نیسٌبٖٞبی ٔٙغمٝی
قٕبِی و ٝؽطفیت ثبِم ٜٛثٟتطی  ٓٞاظ ِحبػ التهبزی ٘ ٚیع ثیِٛٛغیىی زاضزٔ ،ی ثبقس .ثٙبثطایٗ
ؾبظٔبٖ قیالت زض ثط٘بٔ ٝضیعی نیس  ٚنیبزی ؾٛاحُ ثٛقٟط ،ثبیؿتی ؾ ٟٓنیسٌبٜٞبی ٔٙغمٝی
قٕبِی ضا اظ تقساز قٙبٚض ٘بٌٚبٖٞبی ٔرتّف ٘ ٚیع ٔیعاٖ زضیبضٚی قٙبٚضٞب افعایف زٞس  ٚثبِقىؽ
ؾ ٟٓنیسٌبٜٞبی ٔطوعی  ٚخٛٙثی ضا تقسیُ ٕ٘بیس.
 - 6اظ آ٘دب ؤ ٝغبثك یبفتٞٝبی تحمیك ،اضتجبعی ٔؿتمیٓ ٔیبٖ ٞعیٞٝٙبی تقٕیط ٍٟ٘ ٚساضی ٞ ٚسف
ٔٙبفـ ٘ ٚیع ٞسف ایٕٙی وبضوٙبٖ ٚخٛز زاضز؛ ِصا تٛنیٔ ٝیقٛز و ٝزؾتٍبٜٞبی اخطایی ثٙٔٝؾٛض
حفؼ ایٕٙی وبضوٙبٖٞ ،عیٞٝٙبی تقٕیط  ٚذسٔبت ٍٟ٘ساضی ضا ثطای ٔقبیٝٙی فٙی قٙبٚض زض
زٚضٜٞبی ظٔب٘ی ٔقیٗ اِعأی ؾبظ٘س  .ثطای ایٗ ٔٙؾٛض حتی نسٚض  ٚاِعأی ٕ٘ٛزٖ ٌٛاٞی ٞبی ٔقبیٝٙ
فٙی  ٚوبضت آٔبزٌی فٙی قٙبٚض ٔیتٛا٘س وٕه ٕ٘بیس.
توصيههاي اجرایی
� ثٙٔ ٝؾٛض ثٟجٛز فطآیٙس ٔسیطیتٞ ،ط قٙبٚض ٔتقّك ث٘ ٝبٌٚبٖٞبی ٔرتّف نیبزی تقطیف قس ٜزض
حٛظٜی ذّیح فبضؼ (ؾٛاحُ ثٛقٟط) ،ثطای نیسٌبٜٞبی ثٝذهٛنی ؾبظٔب٘سٞی  ٚعجمٝثٙسی ق٘ٛس.
(حتی ثطای نیسٌبٜٞبی ٞط ٔٙغم .)ٝث ٝفجبضتی ثطای ٞط وساْ اظ نیسٌبٜٞبی ٔٙغمٝی ذبل (ٞط
ٔٙغم ٝق بُٔ چٙسیٗ نیسٌب ٜاؾت  ٚخٕقب ٙٔ 3غمٚ ٝخٛز زاضز) .ث بیؿتی ؾیبؾت زِٚت ثط آٖ ثبقس
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ؤ ٝدٛظ فقبِیت ث ٝتق سازی قٙبٚض ثطای آٖ نیسٌب ٜزاز ٜقٛز تب ثتٛاٖ ٔیعاٖ ٚضٚز  ٚذطٚج قٙبٚض ٚ
نیس پبیساض اظ ٘مبط نیبزی ذبل ضا وٙتطَ ٔ ٚسیطیت ٕ٘ٛز.
� اظ آ٘دبیی و ٝتٛٙؿ ٌٝ٘ٛای ثؿیبض ظیبزی زض حٛظٜی ذّیح فبضؼ ٚخٛز زاضزِ ،صا عجم ٝثٙسی
قٙبٚضٞب ثطای نیس ٌٝ٘ٛای ذبل ثٝضاحتی أىبٖ پصیط ٘یؿتِ .صا ثٟتط اؾت تب ؾیبؾت زِٚت ایٗ
چٙیٗ ثبقس و ٝثٝخبی آٖ وٞ ٝط قٙبٚض ٔدٛظ اؾتفبز ٜاظ ا٘ٛاؿ اثعاض  ٚازٚات نیبزی  ٚا٘ٛاؿ ضٚـٞبی
نیس ضا ث ٝنٛضت ٘بٔحسٚز زاقت ٝثبقسٔ ،حسٚز ث ٝاؾتفبز ٜاظ ٘ٛؿ ذبنی اثعاض نیبزی  ٚضٚـ نیس
ٌطزز تب ثتٛاٖ ٔیعاٖ نیس  ٚتالـ نیبزی ثطای ٌٞٝ٘ٛبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛضا ٔسیطیت پبیساض وطز (ٌٞٝ٘ٛبیی
ثب ضٚـ نیس ٔكبثٔ ،ٝثُ ٔبٞیبٖ نرطٜای و ٝثب ٌطٌٛض نیس ٔی ق٘ٛس ) .اظ عطفی ثب ایٗ وبض ٘ٛؿ
ٔدٛظ نیس ٞط قٙبٚض ٘یع ٔكرم ٔیٌطزز .ثب ایٗ ضٚـ ٔقّٔ ْٛیقٛز وٞ ٝط قٙبٚض ٔیتٛا٘س چٝ
ٌٞٝ٘ٛبیی ضا نیس ٕ٘بیسٔ .كرم ٕ٘ٛزٖ ٔحسٚزٜی ظٔب٘ی نیس ٘یع ثطای ٞط عجم ٝثٙسی شوط قسٜ
ٔیتٛا٘س ث ٝایٗ ٔؿب ِ ٝوٕه ٕ٘بیس.
� زض ثط٘بٔٝی پٙح ؾبِٝی ت ٛؾق ٝثبیس تٕٟیساتی ا٘سیكیس ٜقٛز و ٝثب ذطیس زِٚتی  ٚلیٕت ٔٙبؾت
 ٚایدبز أىب٘بت ثطای نبزضات ٔحهٛالت ٌٞٝ٘ٛ ٚبی آثعی و ٝزض زاذُ وكٛض لیٕت  ٚثبظاض ٔٙبؾجی
ثطای فطض٘ ٝساض٘س (ٔثُ ذطچٞ ًٙب ،ا٘ٛافی اظ ٔیٍ ٚ ٛا٘ٛاؿ ذبنی ٔبٞی ٔثُ ٔبٞی ٔطوت ؤ ٝهطف
آٖ زض اؾالْ ٔكطٚؿ ٘یؿت) ،اظ لبچبق ایٗ ٔح هٛالت ث ٝوكٛضٞبی ٕٞؿبی ٝخٌّٛیطی ٌطزز.
� ٔغبثك تحمیك ا٘دبْ قسٞ ٜط ؾبِٔ ٝمبزیط ثؿیبضی اظ ٔبٞیبٖ ضیع ٔ ٚبٞیب٘ی و ٝزض ایطاٖ ٔهطف
ذٛضاوی ٘ساض٘س ،ث ٝفّت وٕجٛز وبضذب٘دبت ٔطثٛط ث ٝپٛزض ٔبٞی ٘ ٚجٛز ثبظاض ٔهطف ثطای آٖ زٚض
ضیرتٔ ٝیق٘ٛس و ٝفال ٜٚثط ٔكىالت ظیؿت ٔحیغی ،وكٛض اظ ٔٙبفـ التهبزی آٖ ثیثٟطٜ
ٔب٘سٜاؾتِ .صا ثٝخبؾت و ٝزِٚت ثطای چٙسیٗ وبضذب٘ٝی پٛزض ٔبٞی خسیس زض اؾتبٖ ٔٛافمت
انِٛی نبزض ٕ٘بیس.
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