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 لیمهو الع

 سر مقاله

باشد. تقریبیا در مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی می -مقاالت نشریه علمی، پژوهشی و فناوری در سه بخش فنی

شود و اغلب نویسندگان حیوزه پیژوهش را فراینیدی ی روش و روشمندی دیده میی تعاریف موجود از پژوهش، مؤلفههمه

های ی فعالیتتوان مجموعهباشد. پژوهش را میاالت این نشریه دارای اهمیت میدانند که این مورد در مقمنظم و روشمند می

های علمیی کنند. آنچه پژوهشمنظم و منطقی دانست که اندیشمندان برای پاسخگویی به سؤاالتی که در ذهن دارند، دنبال می

از اهیداف دیگیر ایین نشیریه  شیود.میی هایی است که در پژوهش به کار گرفتهکند، مسیرها و روشرا از غیر علمی جدا می

باشد؛ چیرا کیه گشیایش مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی می-های فنیبرقراری و ایجاد ارتباط میان علوم مختلف در زمینه

دهید تنیزل ای طوالنی دارد. علم را اگر در حد آنچه در آزمایشگاه علوم تجربی رخ مییدرهای بسته علم به مدد فلسفه پیشینه

ها، یاریگر و راهگشا باشد. به طور کلی باید گفت کیه فیارا از بستها و بنتواند در پیچدهیم، در میابیم که تفکر فلسفی مین

ی خام، فرآیند پردازشی و فرآورده نهایی روبرو هستند. در تجربی یا غیرتجربی بودن علم، دانشمندان همیشه با سه عنصر ماده

هیای اخییر در حوزه یاب کرد.توان این سه عنصر را مکانایسه با علوم مهندسی به دشواری میعلوم انسانی و اجتماعی در مق

شود. در این نشریه و مقیاالت چیا  این خودِ تفکر است که به عنوان ماده خام، عنصر تحلیل و استنباط نهایی بازشناخته می

 باشد.شده نیز ارزشمندترین عنصر تفکر پژوهشگران و محققین می

دهنده همت و تالش مضاعف محققان و حرکت پویای آنان جهت توسیعه یه علمی، پژوهشی و فناوری بازتابنشر

همه جانبه و متوازن کشور است. سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز ، با توجه به اهداف متعالی این فصلنامه، 

های علمی خود ما را در تحقق ایین نماید تا با ارسال یافتهیرا دعوت مهمه محققان و صاحبنظران در عرصه علم و پژوهش 

 کنند. اهداف یاری

 با آرزوی توفیق الهی                                                                             

 یمیعلی ابراه                                                                            

 مسئول خانه نخبگان نشریه و سر دبیر                                                                                
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سازی مونت کارلو جهت بررسی خطای حرکت تومور بر روی دقت طرح درمان در پروتون تراپی شبیه

 های استانداردبا استفاده از فانتوم
 

 2ولی اله صبا ،*1علی ابراهیمی

 ایدانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، دانشکده برق و کامپیوتر، گروه مهندسی هسته 1
 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران )آجا(، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات امواج 2

 

 : چکیده

باشید، بیه دز سه بعدی یکنواخت درون حجم تومیور مییدر پروتون درمانی، هدف نهایی ایجاد یک توزیع 

طوری که دز رسیده به بافت سالم اطراف تومور به حداقل برسد؛ اما با توجه به حرکت و تغییر شکل حجم 

هدف )تومور(، دز رسیده با دز تجویز شده مطابقت مناسبی نخواهد داشت. هدف ما در این مطالعه بدسیت 

-زیع دز سه بعدی بر روی تومورهای متحرک ناشی از حرکات تنفس و بافیتآوردن یک ارزیابی کمی از تو

سازی با استفاده از کد مونیت ی شبیهباشد. برای رسیدن به این هدف یک مطالعههای سالم اطراف هدف می

انجام پذیرفته است. توزیع دز در تومورهای متحیرک و  MIRDکارلوی فلوکا و استفاده از فانتوم استاندارد 

 استفاده از تکنیک بیم رسانی غیر پیوسته بهبود یافت.با 

 MIRDکارلو، فلوکا، فانتوم درمانی، توزیع دز، مونتکلمات کلیدی: پروتون

 

 مقدمه -1

گردد. در طول درمیان استفاده می پروتوناست که در آن از ذرات  خارجی پرتودرمانیپروتون درمانی نوعی 

 70شده معمیوال  بیین  شود که رنج انرژی بیم تولیداز یک شتاب دهنده جهت تولید بیم پروتونی استفاده می

هیای سیلول DNAاین ذرات باردار با آسیب رساندن به  [1]باشد. .( میMeV) مگا الکترون ولت 250تا 

هیای معمیول شوند. در پروتون درمانی نسبت به روشها میسرطانی باعث نابودی یا جلوگیری از تکثیر آن

یابید. پروتیون % کاهش می60های اطراف با توجه به محل قرارگیری تومور تا رادیودرمانی دز دریافتی بافت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86


   نشریه علمی، پژوهشی و فناوری
 

 
6 

های متداول در درمان تومورهایی مانند سرطان چشم، مغز، پروستات و رییه رادیوتراپیتراپی نسبت به سایر 

باشد که قسمت اعظم انرژی خیود را فقیط در ییک علت خاصیت جالب پروتون میدارای ریسک کمتری به

ی پروتونی نسیبت بیه ترین مزیت باریکهدهد که این یک خاصیت ویژه و عمدهعمق بخصوص به بافت می

های با انرژی یکسان همگی یک برد قطعی دارنید )بیا صیرف به طور معمول پروتون [2]پرتوها است.سایر 

نظر از عدم قطعیت اندک ناشی از قرارگیری بیمار، محاسبات دز و یا تصاویر پزشکی( که مقدار حیداکثر دز 

امنید؛ نباشد؛ ایین حیداکثر مقیدار را بیراک پییک مییمتر انتهایی برد ذرات میرسیده به بافت، در چند میلی

هیای متفیاوت هیایی در عمیقهای متفاوت با براک پییکهای با انرژیمعموال  در پروتون درمانی، از پروتون

را تشیکیل  SOBP1ی شود تا تمام حجم تومور تحت تابش قیرار گییرد کیه دز مجمیوح ناحییهاستفاده می

بیر روی بافیت تومیور قیرار  SOBPدر درمان، حالت مطلوب شرایطی است که براک پیک ییا  [3]دهد.می

 بگیرد تا حداقل دز به بافت سالم و حداکثر دز به تومور برسد. در تومورهای استاتیک با محاسبات توزیع دز

های دینامییک ماننید توان تا حدود زیادی به این هدف دست یافت اما مسئله مهم در مورد تومورمناسب می

باشد نسبت به تومورهای استاتیک متفاوت می PTV 2ی باشد، چرا که ناحیههای ناحیه قفسه سینه میتومور

ها با توجه . در این گونه تومورکند در نظر گرفترا که حجم تومور در آن حرکت می ITV3ی و باید ناحیه

به دامنه و فرکانس حرکت تومور مقدار دز دریافتی توسط تومور و بافیت سیالم بیا مقیدار طراحیی شیده و 

هیای حرکتیی بهبیود رسی اثر حرکت بر روی توزییع دز در تومیوربا بر [4]تجویز شده متفاوت خواهد بود.

های ناشی از حرکت امکان پذیر خواهد بود. به طور کلی در حال حاضر با توجه به عملکرد و تصحیح خطا

شود، دو روش انتقال بیم میورد اسیتفاده قیرار چگونه با هدف )تومور( مطابقت داده می بیم باریکهاینکه این 

هیا فعال؛ روش غیر فعال شامل پراکنده کردن بیم با استفاده از ییک سیری المیان -2غیر فعال  -1گیرد: می

باشد. در روش فعال به طور معمیول از ییک بییم باریکیه جهیت یابی به شکل بیم مورد نظر میجهت دست

سیازی توان ارائیه ییک تحلییل شیبیههدف این تحقیق را می [3]شود. اسکن کردن حجم تومور استفاده می

جهت بررسی کمی میزان دز رسیده به بافت تومور و دز به بافت سالم اطراف تومور در پروتون مونت کارلو 

، به این منظور از کد مونت کارلوی فلوکا جهیت باشدهای استاندارد میدرمانی تومورهای متحرک در فانتوم

 شبیه سازی مرکز پروتون تراپی استفاده شده است.

                                                             
1 Spread-Out Bragg Peak 
2 Planning Target Volume 
3 Internal Target Volume 
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 کار روش -2

 بیر ماده و هاآن بین هایبرهمکنش و ذرات ترابرد یمحاسبه برای محاسباتی چند منظوره کد یک فلوکاکد 

ملکرد بسییار مناسیب و کد فلوکا در پیگیری ذرات باردار سنگین ع  [5]باشد. می کارلو مونت روش اساس

درمانی بیا در این مطالعه شبیه سازی یک مرکز پروتون [6]ای دارد.ی هادرون درمانی کاربرد گستردهدر زمینه

ر جهت بررسی توزییع دز د CYRICروش غیر فعال با استفاده از اطالعات مربوط به مرکز پروتون درمانی 

تومورهای ثابت و متحرک، انجام گرفته است. برای این منظیور ادوات غیرفعیال میورد اسیتفاده در پروتیون 

ساز و یک فانتوم آب بیه شیفترها، کولیماتور، جبرانفیلترها، رنجی دوگانه، ریجکنندهدرمانی از جمله پراکنده

دهنده ی خروجی از نازل شتابباریکه همراه تومور معادل بافت بدن شبیه سازی شده است.جهت تبدیل بیم

و رسییدن بیه یکنیواختی  متناسب با شکل، اندازه و میزان تغیییر شیکل و حرکیات تومیوری به بیم گسترده

ی شیکمی و هیای ناحییهی رینگی استفاده شده است تا زمانی که ارگانی دوگانهکنندهعرضی از یک پراکنده

د با استفاده از این روش میدان بیم جهت درمیان تومورهیای ایین کننی سینه به دلیل تنفس حرکت میقفسه

ی تومیور از رییج نواحی گسترش یابد. در این مطالعه برای ایجاد توزیع دز عمقی مناسب، متناسب با انیدازه

جهیت  ROT-DEFIو  LATTICEهیای فیلترها استفاده شده است. برای تعریف ریج فیلترها از کیارت

ریج فیلترها استفاده شده است. برای این منظور از اطالعات مربوط به رییج فیلترهیای  تکرار و انتقال مکانی

در ژاپن استفاده شده است. در این تحقیق چهیار رییج فیلتیر متفیاوت جهیت  CYRICتراپی مرکز پروتون

متر( طراحی شده است. همچنین در ایین مطالعیه میلی 20و  15، 10، 5های مختلف ) SOBPدستیابی به 

صفحات رنج شیفتر با جنس پلی متیل متاکریالت جهت تعیین و تنظیم دقییق عمیق نفیوذ بییم پروتیونی  از

متیر سانتی 10و به ضخامت  PMMAکولیماتور استفاده شده در این تحقیق از جنس و  استفاده شده است

د. بیه باشیی هدف در راستای عرضیی تومیور مییجهت متوقف نمودن کامل ذرات پروتون خارج از ناحیه

هیای در معیر  کننده در این تحقیق جهت جبران و کاهش دز رسیده به بافت سالم و ارگانعالوه از جبران

ی پلیی متییل متیاکریالت ها از میادهکنندهبرای جبران ی پشت تومور استفاده شده است.خطر واقع در ناحیه

سازی تومور و بافت بیدن هت شبیهی آن با توجه به شکل تومور طراحی شده است.جاستفاده شده و هندسه

سلول مجزا است. این فانتوم متشکل از سیه  40دارای استفاده شده است که  MIRD)ناحیه ریه( از فانتوم 

 MCNPتصویری از این فانتوم شبیه سازی شده در کید  2باشد. شکل ی استخوان، بافت نرم و ریه میماده

دهد. این فانتوم برای سنین مختلیف و را نشان می visedX22Sو نمایش داده شده توسط نرم افزار واسط 
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به صورت مجزا برای جنس مرد و زن شبیه سازی شده است. در این مطالعه از فاییل هندسیه شیبیه سیازی 

 استفاده شده است. FLUKA (Import)به عنوان فایل ورودی  MCNPشده در 

 

 .visedX22Sش داده شده توسط نرم افزار واسط و نمای MCNPشبیه سازی شده در کد   MIRD. فانتوم 2شکل 

هیا جهیت شیبیه سیازی ییک مرکیز به طور کلی شمایی از ادوات به کار برده شده و ترتیب قرار گییری آن

 در نماهای دو بعدی و سه بعدی نمایش داده شده است. 3 شکلپروتون درمانی در 
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 ها.کلی ادوات به کار برده شده در شبیه سازی یک مرکز پروتون درمانی و ترتیب قرار گیری آن . شمای3شکل 

هیای باشد. همچنین میزان حرکیت در جهیتمیلی متر می 50حداکثر تا  IS1میزان حرکت تومور در جهت 

AP2  وLR3  تلیف هیای مخمتر در نظر گرفته شده است که ترکیب همزمان حرکیات در جهیتمیلی 10تا

 کند.امکان حرکت تومور به صورت سه بعدی را فراهم می

 نتایج -3

 20و  15، 10، 5نتایج توزیع دز به دست آمده در حالت تومور ثابت برای چهار تومور کروی بیا قطرهیای 

متر بررسی شده است. نتایج حاصل از میزان دز درییافتی توسیط تومیور و بافیت سیالم اطیراف آن در میلی

 نشان داده شده است.  1در جدول  MIRDت در فانتوم حالت تومور ثاب

 

 

                                                             
1 Inferior/Superior 
2 Anterior/Posterior 
3 Left/Right 
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 .MIRDمیزان دز دریافتی توسط تومور و بافت سالم اطراف در حالت تومور ثابت در فانتوم  1جدول 

دز اضافه بافیت سیالم 

 نسبت به حجم تومور

حجم بافیت سیالم دز 

 (% )90باالی

حجیییم کیییل دز 

% 90بیییییییاالی 

(voxel) 

حجییم تومییور 

(voxel) 

قطر تومور 

 کروی

83/16% 011016/0 354 303 mm 5 

50/15% 081216/0 2801 2425 mm 10 

19/11% 197856/0 9097 8181 mm 15 

01/11% 461376/0 21528 19392 mm 20 

 

تومور در راستای بیم پروتیونی  ISبرای محاسبات توزیع دز در تومور متحرک در این مطالعه جهت حرکت 

کنید بیه عنیوان که تومور در آن حرکت میی PTVی نظر گرفته شده است. در ابتدا کل ناحیه ( درz)محور 

ی درمان در نظر گرفته شده است و سپس جهت اصالح و کاهش دز رسییده بیه بافیت هیدف از بییم ناحیه

 توزییع دز در حیالتی کیه کیل 2ی تنفسی استفاده شده اسیت. در جیدول رسانی غیر پیوسته در انتهای بازه

 ی توزیع دز در شرایط اصالح شده مقایسه شده است. مورد تابش قرار گرفته است با نحوه PTVی ناحیه

 .MIRDدر مقایسه با شرایط اصالح شده در تومور متحرک در فانتوم  PTV . توزیع با در نظر گرفتن کل ناحیه2جدول 

میزان کیاهش حجیم 

بافییت آسیییب دیییده 

 )اصالح شده(

حجم بافیت سیالم 

% 90بیییییییاالیدز 

)حجییییم هییییدف 

 اصالح شده(

حجم بافیت سیالم 

% 90دز بیییییییاالی

)حجم هیدف: کیل 

PTV) 

میییییزان 

حرکیییت 

 تومور

قطیییییر 

تومییییور 

 کروی

حجییییم 

تومییییور 

(voxel) 

 92/295 41 voxel 1411 voxel mm 
15 

mm 5 303 

 23/200 41 voxel 968 voxel mm 
10 

mm 5 303 

 25/310 41 voxel 519 voxel mm 5 mm 5 303 

 79/801 285 voxel 3997 voxel mm 
10 

mm 
10 

2425 

 72/414 285 voxel 2205 voxel mm 5 mm 
10 

2425 
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 82/885 895 voxel 4996 voxel mm 5 mm 
15 

8181 

کنید. در % را دریافت می90مامی شرایط حجم تومور دز باالی باشد که در تای میی توزیع دز به گونهنحوه

ی تنفسی )بیشترین زمان ثابت بودن تومور( شرایط اصالح شده، بیم رسانی به صورت گسسته در انتهای بازه

شود در حالی کیه در شیرایطی کیه ی تومور استفاده میصورت گرفته است و از ریج فیلتر متناسب با اندازه

 گیرد از ریج فیلتر متناسب با میزان حرکت تومور استفاده شده است.مورد تابش قرار می PTVی کل ناحیه

 گیریبحث و نتیجه -4

در نظر بگییریم، دز  PTVی ی هدف را کل ناحیهدر زمان تغییر شکل و حرکت تومور در صورتی که ناحیه

بافت سالم نیز دزی در حیدود تجویز شده در کل حجم تومور به جا گذاشته خواهد شد اما حجم زیادی از 

رسیانی غییر دز بیشینه را دریافت خواهد کرد. برای اصالح و بهبود این فرآیند در این مطالعه از تکنیک بییم

پیوسته به همراه اعمال اصالحاتی بر روی ادوات غیر فعال، با توجه به نوح حرکیت و تغیییر شیکل تومیور، 

ث افزایش دز رسیده به بافت سالم اطراف و کیاهش دز رسییده استفاده شد. حرکات تومور تا حد زیادی باع

به حجم هدف )تومور( شد که با اعمال تدابیر مناسب از جمله اسیتفاده از ادوات غییر فعیال اصیالح شیده 

ی تنفسی و همچنین تکنیک بیم رسانی گسسته، این مقیدار دز بیه مطابق با تغییر شکل تومور در انتهای بازه

 بسیار نزدیک شد.حالت تومور ثابت 
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  البرز استان زراعی محصوالت کشت الگوی بر آبی منابع ذخایر کاهش تاثیر بررسی 

 

 الهام جلیلی1، غالمرضا پیکانی و نیو نوذری2

 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی کرج 1

 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران و استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد کرج 2

 چکیده

 همچنیین و دارد غیذایی امنییت و زراعیی محصیوالت تولیید در را نقیش مهمتیرین آب اینکیه به توجه با

 را آبی منابع ذخایر کاهش تاثیر که هستیم آن صدد در دارد، استان البرز اقتصاد در مهمی نقش نیز کشاورزی

 بیرای حاضیر ییقتحق در همیین منظیور بیه نماییم.  بررسی البرز استان زراعی محصوالت کشت الگوی بر

کلییه  نظیر میورد آمیاری جامعه است.  شده استفاده پرسشنامه تکمیل روش از اولیه اطالعات آوردن بدست

 جهیت انید.  بیوده کار و کشت مشغول 1392-1393 زراعی سال در استان این در که هستند کشاورزانی

 بیرای تحقیق این در استفاده دمور مدل است.  شده استفاده ساده گیری تصادفی نمونه روش از گیری نمونه

 مثبیت ریاضیی رییزی برنامه مدل محصوالت زراعی، کشت الگوی بر آبی منابع ذخایر کاهش تاثیر بررسی

(PMP) بیه شیده داده زمیین اختصیاص دسیترس، در آب مقیدار در کاهش که داد نشان نتایج باشد.  می 

 .یابد می کاهش ها نهاده مصرف و ناخالص بازده آن از پس و کشاورزی محصوالت

 

 .البرز استان کشت، الگوی آنتروپی، حداکثر ،(PMP) مثبت ریاضی ریزی برنامه آب، منابع کلیدی:  کلمات
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 مقدمه

در جهان امروز یکی از مشکالت اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است. به گونه ای که امنییت غیذایی بیه 

ها قرار گرفته است. بدون شک برای رسیدن بیه منیابع عنوان یکی ازاهداف مهم، سرلوحه برنامه های دولت 

 کافی، باید تولید کشاورزی به نحوی باشد که تمامی نیازهای غذایی جامعه را برآورده کند.

بدیهی است در کشورهای توسعه یافته مبحث خود کفایی در تولید محصوالت کشاورزی از اهمییت بیاالیی 

کشاورزی، ایجاد امنیت غذایی با اتکا به منابع داخلی و رشید و  برخوردار است. مهمترین انتظارات از بخش

% نییاز  90% از غذای مصیرفی کشیور،  82توسعه پایدار می باشد. در ایران تقریبا  یک پنجم اشتغال کشور، 

اولیه صنایع از بخش کشاورزی تأمین می شود که یکی از مهمترین بخش های اقتصادی به شیمار میی آیید. 

ین و مؤثرترین عوامل توسعه اقتصادی مدیریت منابع آبی است، کیه امیروزه اسیتفاده بهینیه از یکی از مهمتر

 منابع آب ازبرنامه های اصلی کشورها به شمار می آید.

این مبحث خصوصا  در کشورهای خشک و نیمه خشک که با کمبود محسوس آبی مواجه اند مانند اییران از 

عضل کمبود آب یک پدیده جهانی است به نحوی کیه کیاهش منیابع اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. م

 ژه در کشورهای در حال توسعه که از رشد جمعیت باالیی برخوردار هستند مشهودتر است.آبی به وی

بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت نیرو، با احتساب میزان آب ورودی از مرزهیا بیه داخیل کشیور در 

%   60میلیارد متر مکعب میی باشید کیه  135تا  130د شونده در کشور حدود حال حاضر منابع آبی تجدی

% به بخش کشاورزی و میابقی بیه بخیش شیرب و  6/91%  زیرزمینی و از کل این منابع  40آن سطحی و 

 (.1388منابع اختصاص دارد)رستم آبادی، 

ییک سیوم متوسیط مقیدار  میلیمتر است که به تقریب معیادل 250متوسط بارندگی ساالنه در کشور حدود 

بارندگی جهان است در حالی که میانگین حجم کل از منابع آب کشور رقم ثابتی است، تقاضا بیرای آب بیه 

 علت رشد باالی جمعیت، گسترش کشاورزی و توسعه صنعت در حال افزایش است.

جدیید تدرصید( بزرگتیرین مصیرف کننیده ی منیابع آب  90با وجود آن که، بخش کشاورزی )نزدیک بیه 

ی کشورمان بوده است، ولی متأسفانه تولیدات کشیاورزی بدسیت آمیده از آن پیایین اسیت. بنیابراین شونده
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هرگونه تالشی برای صرفه جویی در مصرف آب در این بخش می تواند برای میا حییاتی باشید.)حیدری و 

 (.1385همکاران،

نامنظم و بی رویه ی کشاورزان از منیابع آبیی مشکل کم آبی در استان البرز به علت کمبود بارندگی، استفاده 

و برداشت از سفره های آبی و زیر زمینی به صورت گسترده انجام می گیرد به طوری کیه صید در صید آب 

مصرفی در استان از طریق منابع آب زیرزمینی تأمین می شیود. ایین وضیعیت نشیانگر ایین امیر اسیت کیه 

ابسته است و از این جهت فشار زییادی بیر ایین منیابع وارد میی کشاورزی استان بیشتر به منابع زیرزمینی و

شود. ساختار زمین شناسی و سایر شرایط طبیعی باعث شده که بخشی از منیابع آب سیطحی و زییر زمینیی 

 (.1391تجدید شونده کشور از نظر امالح دارای کیفیت نامناسبی باشند)سیمای کشاورزی استان البرز، 

باشد که در دهه اخیر رو بیه افیزایش اسیت. آلیودگی ترش آلودگی منابع آبی میکالت، گسیکی دیگر از مش

ناشی از استفاده ازسموم و کودهای شیمیایی در سفره های آب زیر زمینی و آب های سطحی حیائز اهمییت 

 است.  

رت اما به دلیل شرایط اقلیمی استان البرز، کشاورزی بیشتر با کشت آبی صورت میگیرد و کشت دیم بیه نید

مشاهده می گردد. به منظورسیاست گذاری در جهت بهبود میدیریت منیابع الزم اسیت تیا از نحیوه عکیس 

 العمل کشاورزان نسبت به کاهش منابع آبی مطلع شد.

در این مطالعه با بهره گیری از مطالعاتی که به تشریح و توضیح الگوی برنامه رییزی مثبیت پرداختیه انید و 

ابع آب و سیاست های مربوط به آب را بررسی نموده اند، الگیوی مناسیبی بیرای مطالعاتی که آثار کاهش من

بررسی و تحلیل اثر کاهش منابع آبی بیر الگیوی کشیت و بیازده ناخیالص زییر بخیش زراعیت شهرسیتان 

 ساوجبالا تدوین شده است. 

وهش از برای تحلیل سیاست های کشاورزی طیف وسیعی از مدل های ریاضی وجود دارد کیه در ایین پیژ 

روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی استفاده شده است . الگوی برنامه ریزی ریاضیی مثبیت ییک روش تحلییل 

تجربی است که از تمامی اطالعات موجود فارا از این که به چه میزان کمیاب هستند استفاده می کنید و بیر 

 کند. خالف مدل های برنامه ریزی هنجاری قادر است وضعیت مبنا را باز تولید 



   نشریه علمی، پژوهشی و فناوری
 

 
16 

این است که حتی االمکان تصویری حقیقی ازشیرایط را ارائیه نمیوده و سیپس  PMP1در واقع هدف اصلی 

رفتار کشاورزان را به عنوان پارامترهایی که هدف مداخله سیاست کشیاورزی اسیت شیبیه سیازی کنید. بیه 

سیاست گذاران را به عبارت دیگر هدف این مدل ها بیان واکنش تولیدکنندگان به تغییرات خارجی است که 

(، در مقاله ی خود تحیت عنیوان بیرآورد 1390این مدل ها عالقمند نموده است. کرامت زاده و همکاران )

تابع تقاضای آب مناطق مختلف اراضی پایاب سد شیرین دره بجنیورد در اسیتان خراسیان شیمالی از میدل 

ان عرضه آب ازطریق ایجاد تعادل بین عرضه برنامه ریزی ریاضی اثباتی استفاده کرده است  و با محاسبه میز

و تقاضای آب، ارزش اقتصادی آب کشاورزی را برآورد نموده اسیت. همچنیین بیه بررسیی تیأثیر افیزایش 

 ریال می باشد.  571و  416قیمت آب در شرایط نرمال و خشکسالی به ترتیب معادل 

ای آب کشیاورزی از منیابع آب زییر (، در پژوهشی با عنوان ارزیابی سیاسیت هی1390موسوی و قرقانی )

زمینی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی در دشت بکان شهرستان اقلید انجام گرفته است کیه در 

مقاله خود افزایش قیمت آب و کاهش در موجودی آب مصرفی را بردرآمد خالص کشاورزان و سیطح زییر 

% در موجیودی آب و  10نتیجه رسیدند که با کیاهش  کشت محصوالت بررسی می نماید. در نهایت به این

 دو برابر نمودن قیمت آب الگوی کشت بهینه نسبت به حالت مبنا تغییر چندانی نمی کند. 

(، در مقاله خود اثر پذیرش سیاست تسطیح لیزری بر الگوی کشت و نهاده های مصرفی را 1388شکوهی )

ررسی نموده اسیت. بیا توجیه بیه نتیایج بدسیت آمیده تمیام با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت ب

نمایندگان گروه های همگن زارعین الگوی کشت خود را به سمت محصوالت آب برتر مانند برنج و گوجه 

فرنگی که محصوالت پردرآمدتری نیز هستند، تغییر می دهنید. بنیابراین موفقییت اسیتفاده از ایین روش بیه 

اضای آب در سطح مزرعه وابستگی زیادی به شیرایط تولییدی کشیاورزان در عنوان ابزاری برای مدیریت تق

 هر منطقه دارد.

(، سه روش برنامه ریزی هنجاری ، اثباتی  و اقتصاد سنجی که انتخیاب آن هیا بیه 2007باسی و همکاران )

ثبیاتی را نوح مسئله و میزان دسترسی به اطالعات دارد را شرح می دهند. آن ها روش برنامه ریزی ریاضیی ا

                                                             
1 Positive  Mathematical Programming 
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شرح داده و شباهت ها و تفاوت های آن با روش برنامه ریزی هنجاری را به وسیله یک هدل مزرعه تولیید 

 شان داده اند. نشیر 

وده اند تا با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی طرح های م(، تالش ن2011سورینی و کورتیگنانی )

نتایج کاهش )افزایش( میزان حق بیمه موجب افزایش )کیاهش(  بیمه درآمدی را مدل سازی کنند . بر اساس

 سطح زیر کشت گندم می شود و به طور مثبت )منفی( نتایج اقتصادی مزرعه را تحت تأثیر قرار می دهد.

دل سیازی عرصیه کشیاورزی پیشینهاد یک روش جدید در می PMP(، با استفاده از روش 2008بارکویی )

بیه روشیی بسیتگی دارد  PMPمی کند که شبیه سازی رفتار و کارایی الگوی  کند. وی به این نکته اشارهمی

 که پارامترهای تابع هزینه کل غیر خطی در تابع هدف باز تولید می شوند.

اقتصادی برای حوزه رودخانیه فکیر تخمیین  –(، یک مدل منطقه ای کشاورزی  2006هنسلر و همکاران )

ارائه نمیوده انید. در مقالیه ابتیدا میدل کشیاورزی اقتصیادی بیرای  زده و نتایج اولیه سناریوهای سیاستی را

این مدل به عنوان ییک  PMP تولیدات کشاورزی در سطح منطقه معرفی و سپس با گسترش و بسط الگوی

 ابزار تصمیم گیری برای سیاست گذاران با توجه به تغییرات و سناریوهای سیاستی استفاده شده است.

ه عنوان پل ارتباطی بین مدل های اقتصاد سنجی و مدل هیای برنامیه رییزی تلقیی الگوی مذکور می تواند ب

شود؛ به ویژه زمانی که مسائلی مانند پایداری اقتصادی، جنبه های زیست  محیطی و اجتماعی نیاز به تجزیه 

ایین رو  و تحلیل دارند، ارتباط این مدل ها در اقتصاد کشاورزی از مسائل مهم و اصلی به شمار میی رود. از

الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت به منظور بررسی اثر کاهش منابع آبی بیر رفتیار کشیاورزان انتخیاب شیده 

 است.

 روش تحقیق

بررسی رفتار کشاورزان و تصمیمات آنان در قبال تغییر شرایط و سیاست های کشاورزی همیواره مید نظیر 

ونی برای نییل بیه هیدف اسیتفاده نمیوده انید. متخصصین اقتصاد کشاورزی بوده است و از ابزارهای گوناگ

مهمترین انواح مدل های ریاضی برای آنالیز و بررسی آثار سیاست های کشاورزی شامل مدل هیای اقتصیاد 
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میی باشید )سالواتیسیی و  MP1سنجی، تعادل جزئی، تعادل عمیومی و میدل هیای برنامیه رییزی ریاضیی

ات ابزارهای سیاستی مختلف را در سطح مزرعیه شیبیه به آسانی می تواند اثر MPمدل  (.2000همکاران، 

 سازی کند.

به سه دسته تقسیم بندی می شوند که انتخاب هریک از آن ها به نوح مسیئله و  MPبه طور کلی مدل های 

 میزان دسترسی به داده ها بستگی دارد.

 .2NMPمدل های برنامه ریزی ریاضی هنجاری  -

 .PMPتی مدل های برنامه ریزی ریاضی اثبا -

کیه ازروش هیای اقتصادسینجی پیشیرفته بیرای  3EMPمدل هیای برنامیه رییزی ریاضیی اقتصادسینجی -

 (.2006کالیبراسیون پارامترهای استفاده شده درمدل های تصمیم استفاده می کند)باسی، 

سال است که در اقتصاد کشاورزی استفاده می شیوند. در ایین نیوح میدل هیا  50بیش از  NMPمدل های 

امترهای تابع هدف و محدودیت ها با داده های تاریخی کالیبره نمی شوند. به عبارت دیگیر بیرای ایجیاد پار

بازتولید داده های  NMPشناخت سیستم پایه کافی است و همین مسئله موجب می شود  NMPیک مدل 

 مبنا یا مشاهده شده را تضمین نکند.

الیت های مشاهده شده در مزرعه بهینه هسیتند و از این مفهوم آغاز می شود که فع NMP ،PMPبرخالف 

رفتار کشاورز با توجه به همه ی محدودیت ها )مشهود و غیر مشهود(، سطح تولید، تکنولیوژی و هزینیه ی 

(، بیه عبیارت دیگیر در میدل 2006پنهان انتخاب تکنولوژی و تخصیص زمین را منعکس می کند ) باسی، 

که رفتار کشاورز عقالیی اسیت و تخصییص زمیین و سیطوح تولیید برنامه ریزی اثباتی فر  بر این است 

نتیجه یک فرآیند تصمیم گیری دقیق است که توسط کشاورز و با هیدف حداکثرسیازی سیود تحیت انیواح 

نمونه آشکار نشده باشد اما  اطالعات مختلف قیود دنبال شده است. این قیود ممکن است به طور صریح در

اورز در رابطه با تخصیص سطح زیر کشیت و تولیید محصیول بازتیاب یافتیه قطعا  در تصمیمات نهایی کش

                                                             
1-  Mathematical Programming   
2- Normative Mathematical Programming 
3- Econometric Mathematical Programming 
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است. به همین دلیل از روش برنامه ریزی اثباتی نمی توان برای یافتن جواب هیای تجیویزی در خصیوص 

 فر  می کند انتخاب آنها بهینه است.  PMPفعالیت های بهینه مزارح استفاده کرد؛ زیرا 

تعریف مدل شامل انتخاب فرم تابعی، تابع هدف و محدودیت هیا  PMP ل اولین شرط برای ایجاد یک مد

 ارامترها برای کالیبره شدن است.و تعریف متغیرهای درونزا، برونزا و پ

  را نمایش می دهد.  PMPشکل زیر مراحل مدل سازی الگوی  

 مرحله دوم                                                     مرحله اول            مرحله سوم                                                                  

 اي د اقتصاد سنجي                                تخمين مقادير سايهشبيه سازي مدل :                                                            برآور

 پارامترهاي تابع هزينه                                   برنامه ريزي خطي                                               برنامه ريزي غير خطي      

 )توليد (: ماكسيمم آنتروپي                                                                              

 

                          

                                                  

 

 

 

                       PMPمراحل مدل سازی مدل  1-1شکل                                                    

: با فر  حداکثر سازی بازده برنامه ای، در مرحله نخست،الگوی اولیه به صورت زیر PMPمرحله اول 

 می شود:تصریح 

(1)                                                                                   =  Maximize Z

 

ي تابع هزينه پارامترها

 )توليد (

مقادير سايه اي زمين ، 

نيروي كار ، آب ، 

 ماشين آالت ...

مقادير تخميني 

پارامترها از مرحله 

 دوم 

 

حداكثر سازي درآمد 

با توجه به محدوديت 

 هاي منابع

داده هاي مورد نياز قيمت نهاده ها و محصوالت ، 

مقادير مصرف نهاده ها و توليد محصوالت در هكتار و 

 هر فصل 
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Subject to : 

(2) [λ]       b Ax ≤ 

[ρ]                                ԑ+  0X ≤ x (3) 

 X 

 که در آن:

Z صورت درامد منهای هزینه های متغیر تعریف می شود.: تابع سود کل است و به 

p'(1: بردار×nقیمت های محصول ) 

x(بردار :n×1غیر منفی از سطوح فعالیت های تولیدی ) 

c'(بردار :n×1ازهزینه حسابداری هر واحد از فعالیت ) 

A(ماتریس :m×n)( ضرایب فنی تولید )ضرایب در محدودیت منابع 

b: (بردارm×1مقادیر منا )بع در دسترس 

0x: (بردارn×1 غیر منفی از سطوح مشاهده شده فعالیت های تولیدی ) 

ԑ(بردار :n×1(از اعداد مثبت کوچک برای جلوگیری از وابستگی خطی بین محدودیت های ساختاری )2 )

 (3و محدودیت کالیبراسیون)

λ(بردار :m×1ازمتغیرهای دوگان مربوط به محدودیت های منابع و ) 

ρ(بردار :n×1ازمتغیرهای دوگان مربوط به محدودیت های کالیبراسیون )را نشان می دهد.1 

: در گام دوم، از اطالعات بدست آمده برای قیمت های سایه ای در مرحله اول، برای PMPمرحله دوم  

کالیبره کردن یک تابع هدف غیر خطی استفاده می شود. به طوری که سطوح فعالیت های مشاهده شده در 

                                                             
فعاليت ها دقيقا ً متناظر و برابر با سطوح فعاليت هاي كاليبراسيون در اين جا بدين معناست كه نتايج با جواب ها با توجه به سطوح  - 1

 مشاهده شده در سال پايه باشند.
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پایه توسط الگوی غیر خطی مذکور و بدون استفاده از محدودیت های کالیبراسیون اولیه، باز تولید می دوره 

 (.1991و پاریس، 1995شود)هاویت،

(، به دلیل سادگی محاسبه و عدم وجود دلیل قوی برای استفاده از دیگر اشکال 1997طبق گفته هکلی )

می شود ) قیمت نهاده های متغیر در سطح بازاری مشاهده  تابعی، اغلب از یک تابع هزینه درجه دو استفاده

 شده ثابت در نظر گرفته می شود(.

 از این رو تابع هزینه درجه دوم به صورت زیر انتخاب می شود:

(4                                                                                                )  = dx x )

+)vC 

 که در این تابع:

d( بردار :n×n ) از پارامترهای جزء خطی تابع هزینه وQ ماتریس مثبت، نیمه معین و متقارن با ابعاد 

(n×n ) .از پارامترهای درجه دوم تابع هزینه است 

هزینه ( برابر با مجموح بردار 5( نشان داد که بردار هزینه نهایی متغیر مربوط به معادله )1995هاویت )

 ( است: ( و بردار هزینه نهایی تفاضلی )  c حسابداری )

                         (5                                                                 )+  c = = d+Qxv MC 

متر می باشد، در حالی که تعداد مشاهدات [ پارا n +n( n+  1/ )  2معادالتی با ]  n رابطه باال یک سیستم 

(، قیمت های سایه ای سطوح مشاهده شده زمین برای کشت انواح محصوالت cهزینه های حسابداری )

اندک است. تعداد نامحدودی مجموعه پارامتر وجود دارد که این  (0x( و سطوح کشت مشاهده شده ))

یک مدل کامال   کالیبره می شود، اما هر مجموعه واکنش رفتاری  شرایط را برآورده می کند و منجر به

متفاوتی به تغییر شرایط اقتصادی نشان می دهد. این مسئله باعث می شود تا درجه آزادی این تخمین منفی 

شود و نتوان همه این پارامترها را تخمین زد. به چنین مسائلی که تعداد پارامترهایی که باید محاسبه شوند 

 وضعیت گفته می شود. -از تعداد معادالت است، مسائل بد بیش
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برای حل این سیستم معادالت، تعداد نامحدودی از مجموعه پارامترها وجود دارد که شرایط مورد نظر را 

برآورده می کنند و به کالیبراسیون مناسب مدل منجر می شوند اما هر مجموعه از این پارامترها عکس العمل 

 (.1390بهره برداران را نتیجه می دهد)بخشی، های متفاوتی از

( به وسیله بردار مشخص می شود. MCبرای سادگی تابع هزینه درجه دو در نظر می گیریم و هزینه نهایی )

بنابراین تابع هزینه به صورت زیر نوشته می شود) بایستی توجه داشت در روابط زیر جزء خطی تابع هزینه 

شابه پژوهش های انجام شده توسط آرفینی می باشد و در تحقیق حاضر نیز در نظر گرفته نشده است که م

 تابع هزینه به صورت زیر برآورد شده است(:

(6                                                )=  )0C(x 

تابع هزینه نهایی به وسیله استخراج  Qبا استفاده از اطالعات معلوم، هدف بازیابی پارامترهای ماتریس 

 است. با توجه به روابط باال می توان نوشت:

(7                                                                                                           ) MC=QX 

ه ریزی تابع هدف غیر خطی کالیبره شده ی مرحله ی قبل در یک مسئله ی برنام PMPدر گام سوم روش 

غیرخطی شبیه به مسئله اولیه به استثناء محدودیت های کالیبراسیون اما همراه با محدودیت های سیستمی و 

محدودیت های سیاستی استفاده می شود. این مدل غیر خطی کالیبره شده با انتخاب تابع عملکرد غیر خطی 

ای سطوح زیر کشت مشاهده شده  یا هزینه غیر خطی، مقادیر مشاهده شده سال پایه و قیمت های سایه

 مربوط به آن به صورت زیر است: PMPسال پایه را باز تولید می کند که الگوی 

(8)                                                                            2/ x'Qx –p'x n
i∑Maximize  

Subject to : 

 (9) b    AX  

    (10    ) 0 X 
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پارامترهای کالیبره شده تابع هدف غیر خطی در مرحله دوم می باشند. این مدل برای شبیه  Qماتریس 

سازی سیاست ها )تغییرات در پارامترهای مورد نظر( آماده می باشد. روش فوق به طور گسترده ای در 

ه به دلیل مزایای فراوان آن است از تحلیل سیاست های اقتصاد کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد ک

 جمله:

اطالعات مورد نیاز برای برآورد الگو اندک است. اهمیت این مسئله به ویژه در الگوسازی های منطقه  -1

 ای که اطالعات  قابل اندازه گیری محدودتر است، بیشتر است. 

را برای بررسی آثار اعمال ساختار محدودیت هایی که دورن الگوها اعمال می شود، ابزار مناسبی  -2

 محدودیت های سیاستی و یا محدودیت روی منابع تولید فراهم می آورد . 

عدم استفاده از محدودیت های کالیبراسیون در این روش که موجب می شود قابلیت شبیه سازی الگو  -3

ن را با اطمینان تحت تأثیر قرار نگیرد. لذا پیش بینی تغییرات سیاستی در آینده مدل های سیاستی کال

بیشتری همراه می کند. از این رو در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر کاهش منابع آبی بر الگوی کشت و 

 تصمیمات تولید مورد استفاده قرار گرفته است.

برای بدست آوردن اطالعات اولیه از روش تکمیل  روش نمونه گیری و تعیین گروه های همگن:

شاورزانی هستند که در این شهرستان در سال یاست. جامعه آماری مورد نظر کلیه ک پرسشنامه استفاده شده

نفر برآورد  500مشغول کشت و کار بوده اند که به گفته کارشناسان مربوطه حدود  1392-1393زراعی 

شده اند. استان البرز با دارا بودن شرایط آب و هوایی متفاوت و متنوح دارای الگوی کشت یکسانی در 

 هرستان های مختلف نمی باشد، شهرستان ساوجبالا نیز از این لحاظ مستثنی نیست.ش

الگوی کشت محصوالت زراعی حوضه ی آبریز کردان شامل گندم، جو، ذرت، کاهو، کلم، کرفس، گوجه 

فرنگی، نخودفرنگی، لوبیا، هندوانه و خیار می باشد، که محصوالت هندوانه، کرفس و لوبیا به صورت 

ت می شود و کشت گندم، جو، ذرت و صیفیجات رونق بیشتری دارد. جهت نمونه گیری از محدود کش

کشاورز به صورت تصادفی از لیست زارعین  100روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است، که 

 LINGOخدمات روستایی انتخاب شده اند. برای برآورد الگوهای برنامه ریزی ریاضی اثباتی از نرم افزار 

 استفاده شده است. 
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با استفاده از همگن سازی کشاورزان به هشت گروه تقسیم شدند، که چهار گروه دارای کشت با تناوب 

زراعی و چهار گروه دیگر دارای کشت بدون تناوب می باشد. تقسیم بندی گروه ها بر اساس سطح زیر 

ه در هر گروه و همچنین نوح کشت انجام شده است، در این قسمت به شرح انواح محصوالت کاشته شد

محصول کاشته شده از نظر پاییزه و بهاره بودن خواهیم داشت. همچنین سطح زیر کشت هر یک از 

 محصوالت در گروه های مختلف ارائه خواهد شد.

  (: سطح زیر کشت محصوالت کاشته شده در هر یک از گروه های همگن کشاورزان )بدون تناوب(1جدول ) 

درصد( -)واحد: هکتار  

 گروه ها

 محصوالت

 گروه اول

 هکتار( 3)

 گروه دوم

 هکتار( 8)

 گروه سوم

 هکتار( 15)

 گروه چهارم

 هکتار( 55)

 

 گندم          

 

0 

1.673 
22.07% 

0.38 
2.51% 

13.213 
23.89% 

 

 جو

 

0 

2.065 
27.25% 

0.44 
2.92% 

11.123 
20.11% 

 

 ذرت

 

0 

 

0 

 

0 

2.954 
5.34% 

 

 كاهو

0.9 
35.3% 

1.487 
19.62% 

6.336 
42.18% 

11.182 
20.22% 

 

 كلم

0.5 
19.61% 

1.168 
15.41% 

7 
46.61% 

7.919 
14.32% 

 

 گوجه فرنگي

0.4 
15.69% 

0.533 
7.03% 

 

0 

2.864 
5.17% 

 

 نخود فرنگي

0.499 
19.57% 

0.651 
8.59% 

0.468 
3.11% 

4.012 
7.25% 

 

 خيار

0.25 
9.8% 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 پياز

 

0 

 

0 

0.394 
2.62% 

2.03 
3.67% 

 مأخذ: يافته هاي تحقيق
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% گوجه فرنگی، 15.69% کلم، 19.61% کاهو، 35.3با توجه به جدول باال گروه اول کشاورزان 

% خیار کاشته اند. توضیح نوح ومقدار هریک از محصوالت کاشته شده در 9.8% نخود فرنگی و 19.57

 شده می باشد.گروه های دیگر کشاورزان مشابه آنچه که در مورد گروه اول بیان 

 (: سطح زير كشت محصوالت كاشته شده در هر يک از گروه هاي همگن كشاورزان )با تناوب(2جدول )

درصد(          -)واحد: هکتار  

 گروه ها

 محصوالت

 گروه اول

 هکتار( 2)

 گروه دوم

 هکتار( 7)

 گروه سوم

 هکتار( 20)

گروه چهارم 

 هکتار(30)

 

 گندم

0.79 
45.66% 

4.2 
60% 

7.75 
39.28% 

22.91 
77.55% 

 

 جو

0.94 
54.33% 

2.8 
40% 

11.98 
60.71% 

6.63 
22.44% 

 

 ذرت

1.73 
100% 

7 
100% 

19.73 
100% 

29.54 
100% 

 مأخذ: يافته هاي تحقيق

جدول باال مربوط به کشت محصوالت دارای تناوب می باشد، که اکثرا  در فصل اول گندم و جو می کارند 

 د.و در فصل دوم ذرت کشت می کنن

% جو کاشته اند و در فصل 54.33% گندم و 45.66با توجه به جدول گروه اول کشاورزان در فصل اول 

 % ذرت کاشتند، گروه دوم، سوم و چهارم نیز به همین ترتیب می باشد.100دوم 

 نتایج و بحث

ویر بکشد تا ابتدا به توسعه مدلی پرداخته شد که وضعیت موجود در منطقه ی مورد بررسی را بتواند به تص

نتایج بدست آمده از شبیه سازی الگوها از اعتبار الزم برخوردار باشد. این مهم با به کار گیری روش برنامه 

ریزی ریاضی مثبت انجام پذیرفت. در الگوهای ایجاد شده از تابع هزینه درجه دوم استفاده گردید و سپس 

 داف مورد نظر در قالب سه سناریو شبیه سازی شد.با جایگزینی در تابع هدف کالیبره شدند و پس از آن اه

: بنا به نظر کارشناسان مربوطه و بررسی میزان آب منطقه، مقدار آب منطقه در کل سناریوهای مورد بررسی
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% در سالهای اخیر همراه بوده است. همچنین منابع آبی در شرایط خشکسالی نسبت به 20با کاهشی معادل 

 %کاهش می یابد.40حداکثر % و 30شرایط نرمال حداقل 

در ادامه نتایج برآورد الگوها به تفکیک گروه های زراعی تشریح شده است. نتایج خروجی حاصل از 

 برآورد الگوها شامل تغییرات در سطح زیر کشت و بازده ناخالص منطقه می باشد.

در سناریوهای مورد ( تغییرات بازده ناخالص کل هر یک از گروه های مورد مطالعه 3داده های جدول )

بررسی را نشان می دهد. یافته های مندرج در جدول مذکور نشان می دهد اوال  بیشترین کاهش بازده 

ناخالص مربوط به سناریوی سوم و کمترین کاهش مربوط به سناریوی اول است، ثانیا  بیشترین کاهش بازده 

ی باشد و کمترین کاهش در گروه سوم بدون ناخالص در کلیه سناریوها مربوط به گروه دوم دارای تناوب م

 تناوب رخ می دهد.

 (: درصد تغييرات بازده ناخالص كل در سناريوهاي مختلف3جدول )

 % کاهش40سناریوی سوم % کاهش30سناریوی دوم % کاهش20سناریوی اول گروه

 -17.24 -12 -7.36 اول بدون تناوب

 -11.46 -7.95 -4.86 دوم بدون تناوب

 -13 -6.9 -2.8 تناوبسوم بدون 

 -22.76 -15.46 -9.13 چهارم بدون تناوب

 -35.35 -26.39 -17.43 اول داراي تناوب

 -37.33 -27.89 -18.59 دوم داراي تناوب

 -21.01 -17.15 -12.84 سوم داراي تناوب

 -29.87 -18.18 -8.81 چهارم داراي تناوب

 مأخذ: يافته هاي تحقيق

رات سطح زیر کشت هر یک از گیروه هیای میورد مطالعیه در سیناریوهای میورد ( تغیی4داده های جدول )

مربوط به سناریوی سیوم یافته ها نشان میدهد که بیشترین کاهش سطح زیر کشت  بررسی را نشان می دهد.

و کمترین کاهش مربوط به سناریوی اول اسیت و همچنیین بیشیترین کیاهش سیطح زییر کشیت در کلییه 

وه اول دارای تناوب می باشد و کمترین کاهش در گروه چهارم دارای تناوب رخ میی سناریوها مربوط به گر

 دهد.
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 (: درصد تغييرات سطح زير كشت در سناريوهاي مختلف4جدول )

 % کاهش40سناریوی سوم % کاهش30سناریوی دوم % کاهش20سناریوی اول گروه

 -41.07 -30.87 -20.55 اول بدون تناوب

 -44.81 -33.53 -22.26 دوم بدون تناوب

 -39.42 -28.92 -18.89 سوم بدون تناوب

 -43.2 -32.18 -21.16 چهارم بدون تناوب

 -47.57 -35.66 -22.65 اول داراي تناوب

 -44.28 -33.77 -23.32 دوم داراي تناوب

 -41.67 -31.19 -20.18 سوم داراي تناوب

 -32.94 -20.83 -10.96 چهارم داراي تناوب

 هاي تحقيق مأخذ: يافته

 نتایج حاصل از برآورد الگوی حوضه آبی کردان و محاسبات انجام شده نشان داد:

با کاهش منابع آب در دسترس، سطح زیر کشت محصوالت مختلف کاهش می یابید و بیه دنبیال آن بیازده 

 ناخالص کل نیز کاهش می یابد.

یزان کاهش نخواهد یافت، بلکیه با کاهش میزان آب در دسترس سطح زیر کشت تمامی محصوالت به یک م

محصوالتی که سودآوری بیشتر و نیاز آبی کمتری دارند کاهش سطح کمتری خواهند داشیت. امیا بیا اینکیه 

اکثر محصوالت گروه سبزیجات و جالیزی سودآوری بیاالیی دارنید علییرغم آب بیر بیودن برخیی از آنهیا، 

 معموال  کاهش سطح کمتری خواهند یافت.

ا محصوالت گروه غالت به دلیل سودآوری پایین و دوره رشد طوالنی و در نتیجه نیاز آبی در اغلب گروه ه

نسبتا  زیاد، با کاهش آب در دسترس نسبت به سایر محصوالت کاهش بیشتری در سطح زیر کشت خواهنید 

 داشت.با توجه به یافته های تحقیق پیشنهادهای زیر مطرح می گردد:

اثر کاهش منابع آبی بر تمام محصیوالت یکسیان نمیی باشید بیه طیوری کیه  یافته های تحقیق نشان داد که

محصوالتی که سودآوری کم ومصرف آب به نسبت باالیی دارند کاهش بیشتری می یابند. محصوالت گیروه 

غالت به ویژه گندم و جو از جمله این محصوالت می باشیند. از طرفیی گنیدم ییک محصیول اسیتراتژیک 

ی از مناطق باالترین سهم زیر کشت محصوالت زراعی را دارد. لذا باید بیه ایین محسوب می شود و در برخ
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مسئله توجه نمود و با روش های مختلف سودآوری این محصول را افزایش داد. در ایین زمینیه دولیت میی 

قیمتی باعث افیزایش قیمیت ایین محصیول شیود. از طرفیی یکیی از دالییل  -تواند با استفاده از سیاستهای

پایین این محصول، پایین بودن بازده ناخالص می باشد، معرفی ارقام با نیاز آبیی کمتیر و مقیاوم بیه عملکرد 

خشکی و سازگار به اقلیم مناطق و ارقیام زودرس میی توانید موجیب افیزایش عملکیرد و سیودآوری ایین 

 محصول مهم شود.

هیا بیا کیاهش -ال، در اغلب گیروهجو نیز به دلیل عملکرد و قیمت پایین این محصول و از طرفی نیاز آبی با

میزان آب در دسترس سطح زیر کشت آن کاهش زیادی می یابد، به همین دلیل باید بررسی های دقیق تری 

به عمل آید تا چنانچه کشت این محصول دارای مزیت نیست از الگیوی کشیت حیذف گیردد و محصیول 

د و در صورت مزیت کاشت این محصول جایگزین متناسب با شرایط اقلیمی استان به کشاورزان معرفی شو

 در جهت افزایش عملکرد و روش های نوین آبیاری اقداماتی صورت گیرد.

کاربرد سیستم های جدید آبیاری و تکنولوژی های جدید بخصوص سیستم های آبیاری کم فشیار و تحیت 

نولیوژی جدیید فشار باعث می شود تلفات آب در حین انتقال و توزییع آب بیه حیداقل برسید. کیاربرد تک

موجب صرفه جویی در مصرف آب شده و به بهبود آبیاری و باال بردن سطح تأمین نیاز آبی گیاه کمیک میی 

کند. برای رسیدن به این منظور آموزش و افزایش آگاهی کشاورزان در زمینه استفاده از سیستم های آبییاری 

 نوین در سطح استان ضروریست.
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 چکیده

فرآیندهای صنعتی از جمله فعالیت های بشر هستند که سبب تولید حجم باالیی ازپساب حاوی آالینده های آلی از 

جمله فنل و مشتقات آن می شوند. این آالینده ها از جمله موادی هستند که برای سالمت محیط زیست، خاک و 

ز روشهای فیزیکی و شیمیایی  برای حذف فنل و مشتقات آن انسان تهدید جدی به حساب می آید. در گذشته ا

استفاده می شد ولی امروزه تصفیه زیستی به دلیل کم هزینه بودن و کارایی بیشتر در اولویت قرار دارد.از بین 

میکروارگانیسم ها باکتری ها و مخمر ها اهمیت خاصی در تجزیه فنل دارند. همچنین باکتریها با تکثیر سریع در 

ه مروری ور فنل و ترکیبات آن توانایی فوق العاده ای را در حذف این ترکیبات از خود نشان داده اند. این مقالحض

 بر روشهای حذف فنل دارد.

 

 

  واژه های کلیدی: فنل، فاضالب، تجزیه زیستی، میکروارگانیسم
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 مقدمه

 فنل و خصوصیات فیزیکی آن

بی  خالص حالت در مول بوده که بر گرم 94/11مولکولى  وزن باسمى  آروماتیک هاى هیدروکربن از فنل یکى

 دفع سموم رنگ، رزین، تولید جمله از متعددى درصنایع آن مشتقات و ماده . این [1]است سفید جامد یا رنگ

 صنایع تعدادى و آلومینیم و فوالد صنایع سنگ، زغال معادن پتروشیمى، صنایع نفت، پاالیشگاه داروسازى، آفات،

 .[2,3,4,5]کاربرد دارد ردیگ

یک ترکیب حلقوی است که با نام های هیدروکسی بنزن یا اسید کاربولیک   )ArOH )OH5H6Cفنل با فرمول 

(Carbolic Acid) فنل ها بلور [6,7]شناخته می شودو به فرم مختلف و در ترکیب با عناصر مختلف وجود دارد .

متبلور و جاذب الرطوبه می باشد.فنل به صورت مایع یا جامد های سفید سوزنی شکل نیمه شفاف به صورت توده 

دارای نقطه ذوب پایین ا ما نقطه جوش باال است زیرا در ساختمان خود پیوندهای هیدروژنی دارد وحتی در مقادیر 

، ٠٧٢/١میلی لیتر آب(. فنل دارای وزن مخصوص ١٠٠گرم در هر  ٩کم می تواند با آب پیوند هیدروژنی برقرار کند)

وضریب شکست در ٢٤/٣درجه سانتی گراد، چگالی بخار  ١٨٢درجه سانتی گراد، نقطه جوش ٤١،نقطه ذوب 

 .[7]درجه سانتی گراد است٢٥میلی متر جیوه در  ٣٥١٣/٠و فشار بخار معادل ٥٤/١درجه سانتی گراد معادل ٤٥

 

 قدرت اسیدی فنل

نزن است.قدرت اسیدی فنل ها بوسیله جانشین یک خاصیت اسیدی بعلت وجود اوربیتال ان ، مربوط به حلقه ب

های جاذب یا دافع الکترون تغییر می کند.از طرف دیگر وارد شدن گروه های جاذب الکتیرون ، ماننید گیروه هیای 

 .[8]نیترو بسته به تعداد آن ها موجب افزایش قدرت اسیدی فنل می شود

 

 ىموارد زیست محیط به مختلف طرق به آالینده این صنعتى، فرایندهاى در فنل گسترده کاربرد به توجه با

 با .دارد وجود آب منابع در آنها حضور امکان درنتیجه و بوده آب در زیادى حاللیت داراى فنلى ترکیبات .شود

 باقى مانده محیط در طوالنى زمان مدت براى زیست، محیط در پایدارى و آب در حاللیت نظیر فنل ویژگى به توجه

 ..[9,10]است طوالنى هاى مسافت تا انتقال به قادر آب منابع طریق از و
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 خطرات فنل

مطالعات بر روی انسان و جانوران نشان می دهد فنل به طور موثر از طریق استنشاق و گوارش جذب می شود. 

بخار فنل می تواند به آسانی از طریق پوست جذب شود. فنل در فرم محلول  به آسانی از پوست عبور می کند و 

وی کبد و کلیه و ریه اثر می گذارد. فنل سمی است و می تواند موجب کاهش فعالیت آنزیماتیک شود، اختالل در ر

سیستم عصبی ایجاد  کند و منجر به غش و اغما  شود. مقدار یک گرم فنل از طریق خوراکی می توا ند برای انسان 

وارد مسمومیت گزارش شده مرک اتفاق افتاده است. درصد از م ٥٠بسیار کشنده باشد. به طور کلی باید گفت که در 

خوردن فنل ایجاد سوزش ، سوختگی شدید در دهان و گلو نموده و متعاقبا درد شدید معده حاصل می شود.تنفس 

دارای بوی فنل بوده و رنگ صورت پریده و عرق سرد آن را پوشانده است.مردمک چشم ممکن است انقبا  یافته 

و معموال حالت سیانوز )سیاه شدن( در مسموم دیده می شود. در انسان معموال فنل روی مرکز و یا گشاد شده باشد 

فوقانی عصبی )سلسله اعصاب مرکزی( به طور مستقیم و یا غیر مستقیم اثرات عمده ای داشته و باعث اغما ناگهانی 

میلی گرم در لیتر مرک  ٥-٢٥ن می شود. ترکیبات فنل آلودگی جدی برای رودخانه ها است این سم در ماهی ها بی

آور است. اثر مستقیم فنل یک ما نع برای واکنش های بیولوژیک است. و اثر مضر آن مهار کنندگی رشد , کاهش 

مقاومت در برابر بیماری ها , مرک آبزیان می شود... صرف نظر از طرز مصرف ، عالیم و اثرات زیان آور فنل در 

 . [11]ن استحیوانات آزمایشگاهی مشابه انسا

 صنایع تولید کننده ترکیبات فنلی

 [12]: ترکیبات فنلی موجود در فاضالب برخی صنایع1جدول 

 منابع ترکیبات فنلی

بی فنیل ها ،تولوئن ها، بنزن ها ، )هیدروکربن های پلی آروماتیک،سیکلوآلکان ها و آلکان ها( 

 ا، بوتادین ، نفتالین ها ، فنل هاهیدروکربن ها ، الکل ها ، نرمال دکان ها ، نرمال اکتان ه

 

 پاالیشگاه نفت

 پتروشیمی و صنایع شیمیایی آنیلین ، کلرو بنزن ها ، تولوئن ، دی نیترو فنل، نیترو فنل ، اسید های سولفوریک بنزن

 زغال سنگ بنزوئیک اسید ، زایلن ها ، پیرو گالل، کتکول وفنل

 صنایع دارویی ید، بنزن الکل ها ، تولوئن هاکلروفرم ، اتر ، اتیل الکل ، فنیل استیک اس



   نشریه علمی، پژوهشی و فناوری
 

 
34 

 دباغی کتکین ، فنل ، نیترو فنل ها ، کلرو فنل

 صنایع چوب و کاغذ فنیل روپیونیک اسید ، فنل ها،کلرو فنل ها، وانیلیک اسید ،بنزوئیک اسید،وانیلین،لیگنین

 

 روشهای حذف فنل از فاضالب

الکتروشیمیایی ،  شیمیایى، تصفیه اکسیداسیون نظیر تعددىم هاى روش فنل، حاوى بهاى فاضال تصفیه براى

استفاده می  شناورسازی و تصفیه زیستی و ، پا الیش،الکترودیالیز یونی، تبادل ، سطحى، انعقاد، جذب اسمز ، پدیده

 .[13,14,15]شود 

 اکسیداسیون شیمیایی

کترون از ماده شیمیایی مورد نظر به اکسیداسیون شیمیایی، واکنش هایی هستند که در طی آنها یک یا چند ال

ماده دیگر که اکسید کننده نامیده می شود منتقل می گردد. به عبارتی وقتی که الکترونها از یک یون، اتم یا مولکول 

حذف شوند، ماده اکسید شده و هنگامی که الکترونها به یک یون، اتم یا مولکول افزوده شوند ماده احیا می شود . 

قدرت اکسیدکنندگی بعضی از عوامل  .سیداسیون و احیا نقش مهمی در مهندسی محیط زیست دارندواکنش های اک

میباشد. وقتی که اکسیداسیون شیمیایی  1/50، دی اکسید کلر1/67، پرمنگنات 1/77اکسید کننده پراکسید هیدروژن 

ست ضروری نباشد.در بیشتر انجام می گیرد، اکسیداسیون کامل ترکیب مورد نظر یا گروهی از ترکیبات ممکن ا

موارد، اکسیداسیون جزیی برای ترکیبات ساده تر و قابل تجزیه تر برای تصفیه بیولوژیکی بعدی یا کاهش سمیت آن 

فرآیندهای اکسیداسیون شیمیایی  -گروه تقسیم می شوند. الف 2کافی می باشد. فرایندهای اکسیداسیون شیمیایی به 

 .[16]ون پیشرفتهفرآیندهای اکسیداسی -ب-کالسیک

 اکسیداسیون شیمیایی کالسیک

معموال تصفیه های شیمیایی کالسیک شامل افزودن عامل اکسیدکننده به آب حاوی آلودگی برای اکسید کردن 

گسترده در تصفیه مواد آلی خطرناک مورد استفاده قرار گرفته   آن می باشد.اکسیداسیون شیمیایی به طور

وژی می توان با پایش پارامترهای فرآیند به طور موثر و بی خطر فرآیند اکسیداسیون را است.امروزه با کاربرد تکنول

عمدتا به دلیل سهولت دسترسی و مسائل اقتصادی است.لذا بطور   در مقیاس پروژه های بزرک به کار گرفت.این امر

 .[16]ه می گرددمختصر به شرح عملکرد عوامل اکسیدکننده مورد استفاده در تصفیه آب و فاضالب اشار
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 اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته

معموال  فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته شامل تولید و کاربرد رادیکال آزاد هیدروکسیل  به عنوان یک اکسید        

کننده قوی به منظور تخریب ترکیباتی است که با اکسید کننده های متداول نظیر اکسیژن، ازن و کلر بطور کامل 

می شوند. رادیکال هیدروکسیل با ترکیبات محلول واکنش می دهد و باعث شروح واکنشهای اکسیداسیون اکسید ن

می گردد تا اینکه ترکیب مورد نظر به طور کامل حذف شوند.این فرآیندهای تصفیه به عنوان روش های مناسب 

ینده های آلی غیر قابل تجزیه برای حذف آالینده های منابع آب زیرزمینی، سطحی و فاضالبهای صنعتی حاوی آال

بیولوژیکی در نظر گرفته می شوند. رادیکال های هیدروکسیل به طور فوق العاده ای واکنش پذیر هستند که به اکثر 

سینتیک واکنش با توجه به غلظت رادیکال های هیدروکسیل و غلظت آالینده   ترکیبات آلی حمله می کنند. معموال 

 .[16]از درجه اول تبعیت می کند

 تصفیه الکتروشیمیایی

 تصفیه سیستم و شد پیشنهاد ١٨٨٩ سال در بار اولین آب تصفیه برای الکتریکی سیستم از استفاده

 مکانیسم   شد گرفته کار به کشتی کف لجن تصفیه برای دیتریچ توسط ١٩٠٦ سال در جدی طور به الکتروشیمیایی

 .است  الکترواکسیداسیون و الکتروفلوتاسیون واگوالسیونالکتروک شامل الکتروشیمیایی فرایند در حذف اصلی

 محلول از ها آالینده حذف منظور برق به مستقیم جریان از که الکتروشیمیایی است فرایند یک الکتروکواگوالسیون

 که است آلومینیوم یا آهن جنس از معموال  فلزی شامل الکترودهای الکتروکواگوالسیون سیستم .کند می استفاده

 می آن کاتیون به فلز اکسیداسیون سبب ای الکترودهای صفحه بین از موازی صورت به الکتریکی جریان عبوربا

 .[17]شود

 مزایاى دلیل هاى بیولوژیکى به است .سیستم پایین آنها بازدهی و هستند گران بسیار روشها این که حالی در

 ها، روش عمده این مزایاى از یکى .می گیرند قرار استفاده مورد ها دارند، بیشتر روش سایر به نسبت که خاصى

 محیط براى آورى زیان شیمیایى ماده گونه هیچ روش، این در زیست است. همچنین محیط با بیشتر سازگارى

 بار زیان اثرات شیمیایى فرایندهاى به نسبت فرایندها این از حاصل لجن و پساب دفع لذا شود، نمى مصرف زیست

 . [18,19]دارد دنبال به یرندهپذ منابع در کمترى
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در روش حذف زیستی فنل از ارگانیسم هایی استفاده می شود که قادر به استفاده فنل به عنوان تنها منبع کربن  

 .[20]و انرژی برای حذف فنل از محیط آلوده هستند

 میکروارگانیسم های تجزیه کننده فنل

ها، مخمر ها، قارچ ها، جلبک ها  از منابع مختلف برای تاکنون میکرو ارگانیسم های متعددی اعم از باکتری

 .در جدول زیر به تعدادی اشاره شده است.[21]تجزیه فنل جداسازی شده اند

 

 [22]: میکروارگانیسم های تجزیه کننده فنل2جدول

 میکروارگانیسم های تجزیه کننده فنل

 جلبک ها مخمر ها قارچ ها باکتریها

Micrococcus sp. 
 

Aspergillus niger Candida maltosa 

 
Ankistrodesmus braunii 

 

 

Nocardia sp. 

 
Aspergillus terreus 

 
Candida tropicalis 

 
Ochromonas danica 

 

Pseudomonas sp. 

 
Coprinus sp. Candida tropicalis 

Ct2 

 

Scenedesmus quadricauda 

 

 

 مکانیسم تجزیه فنل

ش مهمی در مسیر و سرنوشت تجزیه فنل ایفا می کند. به طور کلی فنل هم از وجود ویا عدم وجود اکسیژن نق

 میکروارگانیسم ها تجزیه می شود. طریق هوازی و هم بی هوازی توسط

 تجزیه میکروبی فنل در شرایط هوازی

د و تجزیه فنل با اکسیژن دهی به حلقه آروماتیک توسط آنزیم مونو اکسیزناز فنل هیدروکسیالز  انجام می شو

ماده کاتکول در موقعیت اورتو بدست می آید که این ماده حدواسط اصلی در نتیجه متابولیسم گونه های مختلف 
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دی اکسیژناز با برش حلقه می   3و  2میکروبی است. بسته به نوح سویه ارگانیسم، کاتکول توسط آنزیم کاتکول 

شود که میتواند باعث شروح مسیر متا شود که  در  A و استیل کوآنزیم Aتواند منجر به تشکیل  سوکسینیل کوانزیم 

 .[22]نتیجه آن پیروات و استالدهید تولید می شود.

 تجزیه میکروبی فنل در شرایط بی هوازی

فنل می تواند در نبود اکسیژن نیز تجزیه شود اما کارایی کمتری نسبت به تجزیه در شرایط هوازی دارد. در ابتدا 

هیدروکسی بنزوات تبدیل می شود. سپس این ماده توسط آنزیم هیدروکسی 4یالز به فنل توسط آنزیم دکربوکس

مونو اکسیژناز به پروتوکاتکوات تبدیل می شود. در مرحله بعد این ماده تحت تاثیر آنزیم پروتوکاتکوات  3بنزوات 

سیکلو ایزومراز به گاما دی اکسیژناز به بتا کربوکسی موکونات تبدیل می شود . سپس این ماده توسط آنزیم  4و  3

اگزو دپات انول الکتون   3کربوکسی موکونات تبدیل می شود.در مرحله بعد این ماده توسط آنزیم دکربوکسیالز به 

اگزو دپات تبدیل می شود. همچنین این ماده  3تبدیل می شود که خود این ماده تحت تاثیر آنزیم انول الکتوناز به 

 مسیر را در پیش می گیرد: 2تبدیل می شود که این ماده  Aگزو دیپیل کوآنزیم ا 3توسط آنزیم ترانسفراز به 

 تبدیل می شود Aمسیر اول: توسط آنزیم تیوالز به استیل کوآنزیم 

 [22]تبدیل می شود Aمسیر دوم: توسط آنزیم استیل ترانسفراز به سوکسینیل کوآنزیم 

 

 بحث و نتیجه گیری

 از فاضالب با روشهای مختلف انجام شده است . تحقیقات بسیاری در زمینه حذف فنل

 RBCدر مطالعاتی که توسط عالم زاده و همکارانش برای حذف فنل از پساب پاالیشگاه نفت به روش سیستم 

 .[23]درصد بود 9/99حداکثر راندمان حذف فنل در مقیاس آزمایشگاهی   انجام شد

 2UV/Tioاز پساب پاالیشگاه نفت را به روش   همچنین رحمانی و همکارانش تحقیقی به منظور حذف فنل

 .[24]درصد بوده است83انجام دادند که حداکثر راندمان حذف فنل 

نتایج تحقیق عبدالوهاب و همکارانش که از روش  الکتروشیمیایی برای حذف فنل از فاضالب نفت استفاده کرده 

 .[25]درصد است99بر لیتر  میلی گرم30بودند، نشان داد که بیشترین میزان حذف ، در غلظت 
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باکتری را از نمونه های آب و خاک در مالزی که توانایی تجزیه  37، تعداد2011احمد و همکارانش در سال 

فنل را داشتند جداسازی کردند. بیشترین فعالیت تجزیه فنل مربوط به سویه ای از اسینتوباکتر بود که قادر به تجزیه 

 .[26]میلی گرم بر لیتر فنل بود1500

تحقیقی که توسط کفیل زاده و همکارانش جهت یافتن سویه ای مناسب برای حذف فنل  از آب رودخانه کر 

گرم بر لیتر 9/0انجام دادند حداکثر توانایی مصرف فنل توسط میکروارگانیسم متعلق به سودوموناس با غلظت 

به ، سودوموناس حداکثر توانایی حذف به نتایجی مشا 2007. همچنین  حسن شاهیان و هکارانش در سال [27]بود

 .[28]گرم  بر لیتر را داشت2/0فنل با غلظت 

 15در تحقیق دیگری که توسط حسن شاهیان  به منظور تصفیه زیستی پساب های حاوی فنل انجام شد ، 

کثر سویه سویه مخمر  که توانایی حذف فنل را داشتند شناسایی کرد. نتایج وی نشان داد که ا7سویه باکتریایی و 

های باکتری متعلق به جنس سودوموناس است و همچنین مخمر ها اکثرا در جنس تریکوسپورون قرار دارند که 

 Y1میلی گرم بر لیتر فنل بود.ولی سویه های مخمر بویژه سویه 500سویه های باکتریایی قادر به تجزیه غلظت 

. همچنین این سویه مخمر توانایی حذف همه  گرم در لیتر ازخود نشان داد2توانایی بهتری در حذف فنل تا 

 .[29]مشتقات فنلی را داشت

در میدلند و میشیگان و سایر مناطق نشان داده که فنل در غلظت  DOWتحقیقات اخیر توسط کمپانی شیمیایی 

، باکتریها فنل  های پایین می تواند به عنوان ماده غذایی مورد استفاده باکتری قرار گیرد. در پایین تر از آستانه سمیت

را به عنوان مواد غذایی مورد استفاده قرار می دهند اما در باالتر از حد آستانه سمیت برای آنها اثر فوق العاده سمی 

 .[30]داشته و باید از میکروارگانیسم های سازش یافته استفاده نمود

 مناسب، راهبرى صورت نیسم ها درکه روش تصفیه بیولوژیکی توسط میکروارگا گرفت نتیجه توان مى کلى طور به

وجه به ویژگی های خوب با ت باالیی برخوردار است. کارایى با ها فاضالب از آلى ترکیبات وسایر فنل حذف قابلیت

، می تواند جایگزین روشهای کم کارامد و پرهزینه باشد.ینه بودن آن و راندمان نسبتا خوبجمله کم هزاین روش از
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بررسی اثر حذف یارانه ی نهاده ها بر الگوی کشت زیر بخش زراعتی شهرستان 

 ساوجبالغ، استان البرز

 

 3نیو نوذری -2غالمرضا پیکانی -1سیما چمانچی

 دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج-1

 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-2

 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج-3

 

 چکیده

های مهم وتأثیرگذار دررابطه با مصرف نهاده های کشاورزی، یارانیه اسیت کیه هزینیه هیای آن یکی از ابزار

برعهده ی دولت می باشد. اما اعتقاد بر این است که دلیل اصلی استفاده بی رویه از نهاده ها توزیع یارانه ای 

ازی بخیش کشیاورزی وارزانی آن است. از این رو حرکت به سمت آزادسازی بازار نهاده ها جهت آماده سی

برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی امری بدیهی تلقی می گردد.یکی از سیاست هایی که در چنید سیال 

اخیر در این زمینه به کار گرفته شده، سیاست هدفمند کردن یارانه هاست که با اجرای ایین سیاسیت)حذف 

است و تغییراتی در مصرف منیابع و سیطح  یارانه ها(، قیمت منابع دستخوش تغییر شده و افزایش پیدا کرده

زیر کشت کشاورزان ایجاد خواهد شد. لذا در این پژوهش در صدد بررسی اثیرات حیذف یارانیه نهیاده هیا 

برالگوی کشت محصوالت زراعی شهرستان ساوجبالا هستیم. برای به دست آوردن اطالعات اولیه تحقییق، 

پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتیه اسیت.  100ایتا  تعداد از روش تکمیل پرسشنامه استفاده شده است و نه

برای انتخاب نمونه هااز روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جامعیه آمیاری میورد بررسیی 

 1392-1393دراین تحقیق کشاورزانی از شهرستان ساوجبالا در استان البرز می باشد که در سال زراعیی 
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( با PMPاند. مدل مورد استفاده دراین تحقیق، مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت) به کشت و کار مشغول بوده

( می باشد. درتحقیق حاضر سیاست حیذف یارانیه کودهیای شییمیایی میورد MEرهیافت حداکثر آنتروپی)

بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده در قبال سیاست آزاد شدن قیمت کودهای شیمیایی سطح زییر 

حصوالت در تمام گروه ها به میزان اندکی کاهش یافته است و فقط سطح زیر کشت محصیول کشت تمام م

%( 1.4% و در گروه دوم )بدون تنیاوب( 0.7گوجه فرنگی به میزان بسیار کمی)در گروه اول )بدون تناوب( 

ییزان % افزایش پیدا کرده است. هم چنیین م0.71و سطح زیر کشت گندم در گروه چهارم)تناوب( به میزان 

استفاده از نهاده کود شیمیایی به میزان اندکی کاهش یافته است. میزان بازده ناخالص کل نیز برای هر یک از 

% و بیرای هیر ییک از گیروه 2.63% و 1.52%، 1.6%، 0.88گروه های کشاورزان)بدون تناوب( به ترتیب: 

 یافته است.% کاهش 1.85% و 1.47%، 3.22%، 1.57های کشاورزان)تناوب( به ترتیب: 

 (، ساوجبالا.ME(، حداکثر آنتروپی)PMP: یارانه، الگوی کشت، برنامه ریزی ریاضی اثباتی)کلمات کلیدی

 

 مقدمه

به طور کلی، سیاست های یارانه ای از جمله سیاست هایی است که در کشورهای در حال توسعه و توسعه 

ه یکی از این سیاست ها پرداخیت یارانیه بیه یافته جهت دستیابی به رشد اقتصادی، به کار گرفته می شود ک

نهاده های تولیدی است. پرداخت یارانه کود، سم، بذر، بیمه محصوالت کشیاورزی، خسیارات محصیوالت، 

ماشین آالت کشاورزی، ارائه خدمات و تحقیقات کشاورزی به صورت رایگان، کمک به سرمایه گیذاری در 

و یارانه یا جایزه صادراتی از جمله یارانه هیای تولییدی واحدهای کشت و صنعت یا پرداخت خسارت آنها 

(. پرداخت یارانه به نهاده های کشاورزی در ایران با دو هدف 1992، 1محسوب می شوند)رایموند و رنفرو 

.تقویت بخش کشاورزی در جهت افزایش کمیت تولید، افیزایش رقابیت پیذیری و 1عمده صورت می گیرد:

.حمایت از تولیدکنندگان در این بخش از طریق کاهش هزینه های تولیید 2ی بهبود کیفیت محصوالت تولید

 (.1383ودر نهایت پایین نگه داشتن قیمت تولیدات در بازار مصرف )پرمه ، 

                                                             
1aymond & RenfroR - 
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سیاست های اخیر دولت در راستای هدفمند کردن یارانه هیا از ییک سیو و نییاز بیه آمیاده سیازی بخیش  

جهانی و هم چنین ضرورت اصالح سیاسیت هیای یارانیه ای از  کشاورزی برای پیوستن به سازمان تجارت

طرف دیگر، اهمیت بررسی آثار اقتصادی پرداخت یارانه نهاده های کشاورزی بیر مییزان تولیید محصیوالت 

کشاورزی را برای برنامه ریزان و سیاسیت گیذاران بخیش کشیاورزی دوچنیدان سیاخته اسیت.)رحمانی و 

ررسی هر چه بیشتر پیرو موضوح یارانه ها قابل تأمل و بررسیی اسیت. بیه (. لذا مطالعه و ب1390همکاران، 

همین جهت مطالعه حاضر اثر حذف یارانه نهاده ها در یکی از زیر بخش های کشیاورزی را میورد بررسیی 

قرار می دهد. در زمینه مسائل مربوط به حذف یارانه ها در بخش کشاورزی و هم چنین مدل به کیار گرفتیه 

( ( مطالعات متعددی در داخیل و خیارج از کشیور PMPیق حاضر)کاربرد برنامه ریزی اثباتی )شده در تحق

 انجام گرفته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد:

( با توجه به اینکه بازار آب به عنوان ابزاری اقتصادی سبب توسعه ی تمرکز 1392)صبوحی و پرهیزکاری، 

آب بین مصرف کنندگان می شود، در مطالعه ای به بررسی اثرات اقتصیادی و  زدایی و تخصیص بهینه منابع

رفاهی تشکیل بازارآب در استان قزوین پرداختند و پتانسییل انتقیال آب تحیت شیرایط کیم آبیی در سیطح 

( ارزیابی کردند. نتایج نشیان PMPشهرستان های این استان را با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت)

درصید، مجمیوح سیود ناخیالص  2/1که با برقراری بازار آب در اسیتان قیزوین مجمیوح اراضیی آبیی داد 

درصد افیزایش میی  81/1درصد و مجموح نیروی کار بکارگرفته شده در بخش کشاورزی  86/1کشاورزان 

یاز را ( برخی از آثار اقتصادی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصول پ1391یابد. )دشتی و همکاران، 

مورد بررسی قرار دادند. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل داده هیا، بیا توجیه بیه مقیدار  1391در سال 

عددی کشش تقاضای نهاده کود، با آزاد سازی قیمت کود شیمیایی هر چند کیه مقیدار مصیرف ایین نهیاده 

ر نمیی شیود. از آنجائیکیه کاهش می یابد، ولی تغییر فاحش و قابل توجهی در مقیدار بکیارگیری آن پدییدا

حذف یارانه کود شیمیایی در واقع به مفهوم واقعی تر شدن قیمت این نهاده می باشد، بنابراین بیا توجیه بیه 

مصرف غیر اقتصادی آن ، حذف یارانه این نهاده به کاهش بکارگیری آن و نهایتا  اقتصادی تیر شیدن فراینید 

 تولید کمک می نماید.

( آثار رفاهی حذف یارانه ی کود شیمیایی بر محصوالت گنیدم و جیو را بررسیی 1390)کرباسی و کاتب،  

ایران، به بررسی تیاثیر حیذف یارانیه ی  1357-1387کردند. در این مطالعه، با استفاده از آمار سری زمانی 



   نشریه علمی، پژوهشی و فناوری
 

 
44 

اد کود شیمیایی بر رفاه تولید کنندگان و مصرف کنندگان دو محصول گندم و جو پرداخته شد. نتایج نشیان د

حذف یارانه ی کود شیمیایی باعث کاهش مازاد مصرف کنندگان و تولید کنندگان دو محصول گنیدم و جیو 

( با توجه بیه 1389می شود که این کاهش در محصول گندم میزان بیش تری است. )سالمی و سرایی شاد، 

ت بسیار پایین تیر اینکه سوخت یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش کشاورزی است که در ایران با قیم

گیرد و سهم زیادی از یارانه ی پرداختی را به خود اختصاص می جهانی در اختیار کشاورز قرار می از قیمت

ی عه را برای بررسی اثر حیذف یارانیهدهد و هم چنین با توجه به تصمیم حذف یارانه ی سوخت، این مطال

نتایج نشان داد که نهاده ی سیوخت بییش تیرین سوخت بر قیمت تمام شده ی گندم آبی به انجام رساندند. 

 83، 1384سهم از مجموح حمایت ها را به خود اختصاص داده به گونه ای که بر اسیاس داده هیای سیال 

درصد از کل یارانه ی پرداختی به نهاده ها، متعلق به یارانه ی سیوخت بیوده اسیت. نتیایج بدسیت آمیده از 

رییال و  43/638حذف کامل یارانه ی سوخت، قیمت گندم به مییزان  تخمین تابع هزینه نیز نشان داد که با

درصد افزایش خواهد یافت. هم چنین نتایج مطالعیه نشیان داد کیه تعیدیل قیمیت سیوخت  81/37معادل 

 بایستی با احتیاط صورت گیرد.

(Severini and Cortignani, 2011برای ارزیابی اثرات بالقوه برنامه های بیمیه ای ، رهیافیت ) PMP 

را مورد استفاده قرار دادند. این کار با وارد کردن یک طرح سود بیمه ای داخل مدل توسعه یافته روی گیروه 

کوچکی از تولیدکنندگان محصول در ایتالیا انجام شده است و صحت کاربرد این رهیافت طبق نتیایج نشیان 

ت سطح زیر کشت گندم، اثیرات مثبتیی داده شد. نتایج مطالعه نشان داد که کاهش حق بیمه با افزایش مساح

( در بررسی خود گزینه های گوناگون سیاسیت He & et al, 2005بر روی نتایج اقتصادی واحدها دارد. )

گذاری جهت قیمت گذاری که می تواند به بهبود تخصیص آب آبیاری منجیر شیودرا بیا اسیتفاده از برنامیه 

( مطالعه ای را بر روی تجارت Omamo and Mose, 2001(، نشان دادند. )PMPریزی ریاضی مثبت )

کود شمیایی پس از آزاد سازی در کنیا به انجام رساندند. نتایج این تحقیق نشان داد که پس از آزاد سیازی و 

( بیه Minot & et al, 2000بهبود وضعیت بازار، کارایی مناطق دارای پتانسییل پیایین بهبیود میی یابید. )

کارگیری نهاده کود شیمیایی در کشورهای بنین و ماالوی پرداختنید. نتیایج  بررسی علت تفاوت در سطح به

برابیر شیده  10، میزان به کارگیری نهاده کود در بنیین 1980مطالعه نشان داد که پس از آزاد سازی در دهه 

درصد بوده است. همچنین انیدازه خیانوار اثیر مثبیت بیر  30است در حالی که در ماالوی این افزایش تنها 
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میزان استفاده از کود شیمیایی داشته و قیمت محصوالت نیز از مهم ترین دالیل افیزایش بیه کیارگیری کیود 

( به بررسی توأم آثار مثبت و منفی حذف Ready and Deshpande, 1992شیمیایی عنوان شده است. )

در مناطق دارای رشید بیاال  د کهیارانه کود شیمیایی در تولید در هند پرداختند. یافته های این تحقیق نشان دا

توان یارانه کود شیمیایی را به تدریج کاهش داد اما در مناطق کم رشد که میزان توزییع یارانیه ای نییز در می

 باید میزان یارانه افزایش یابد. میان آنها پایین است، 

 مواد و روش ها

 (PMPمدل برنامه ریزی اثباتی )

ارائه شیده اسیت. در ایین  1995اولین بار توسط هاویت در سال ( PMPمدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی )

( ، برخی از پارامترها تعدیل یافته اند که به گونه ای دقیق NMPنوح مدل ها بر خالف مدل های هنجاری )

کنند، بازسازی میبتوانند حالت پایه مفرو  را بازسازی کنند. از آنجا که این نوح مدل ها داده های فعلی را 

دگان بیه ثبت )واقعی( نامیده می شوند. هدف عمده این نوح مدل هیا، بییان واکینش هیای تولیدکننیروش م

( عالقمند نموده اسیت، میی باشید. بحیث اصیلی PMPگذاران به مدل های ) تغییرات خارجی که سیاست

ییت ( افزایش اطمینان با اجتناب از تفاوت بین موقعیت پایه ی فعلیی و موقعPMPبرای ساختن مدل های )

پایه ی شبیه سازی و نیز بازسازی رفتار کشاورزان در محیط ویژه ی آنها بر اساس داده های کمی می باشید 

 (.1388که در فرآیند تصمیم مزرعه )استفاده زمین و مقدار تولید( موجود هستند )قرقانی و همکاران، 

رای آنها اتخاذ میی شیود، چگونیه در واقع بررسی این مورد که رفتار کشاورزان در برابر سیاست هایی که ب 

خواهد بود بسیار مهم است و استفاده از مدلی که بتواند رفتار کشاورزان را در برابر سیاست های اتخاذ شده 

میدلی   PMPکه هنوز حالت بالقوه دارند و اجرا نشده اند پیش بینی کند، بسیار مناسب است. در واقع مدل 

دارد به همین منظور جهت آنالیز سیاست های بالقوه در امر کشاورزی  است که توانایی انجام چنین کاری را

و بررسی واکنش کشاورزان و در واقع شبیه سازی رفتار آنان از این مدل استفاده می شیود. یکیی از ویژگیی 

های مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت به این صورت است که در مرحله اول یک محدودیت کالیبراسییون بیه 

خواهد شد. در واقع اعمال این محدودیت است که مقادیر سال پایه را باز تولید می کند ولیی در مدل اضافه 

و  1995( چنین محدودیتی وجود ندارد. هاوییت در سیال NMPمدل های برنامه ریزی ریاضی هنجاری )
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ک را طی سه گام معرفی کردند که در ادامه به شرح هر یی PMPحل مدل  1998پاریس و هاویت در سال 

 خواهیم پرداخت.  PMPاز سه مرحله ی حل مدل 

با ایجاد یک تابع هدف حداکثر کننده ی سود و اعمال محدودیت های منیابع  PMPمرحله ی نخست مدل 

و محدودیت کالیبراسیون انجام می گیرد. در واقع تفاوت مدل در ایین مرحلیه نسیبت بیه ییک میدل سیاده 

NMP یون است. در طی مرحله ی نخست تنها در اضافه شدن محدودیت کالیبراسPMP  به دنبیال کسیب

مقادیر دوگان مربوط به محدودیت های منابع و محدودیت های کالیبراسیون هستیم. مقادیر دوگان مربوط به 

 محدودیت های منابع در واقع بیانگر قیمت های سایه ای محصوالت می باشند.

                   

 

 

 

 : ارزش تابع هدف

 درآمد ) حاصلضرب قیمت در عملکرد( محصوالت  )n*1(ماتریس  : 

 هزینه حسابداری یا هزینه متغیر سطوح فعالیت های تولیدی در یک هکتار )n*1(: ماتریس  

 غیر منفی سطوح کشت محصوالت )n*1(: ماتریس   

 ضرایب فنی )محدودیت منابع(      )m*n(ماتریس :   

 موجودی منابع      )m*1(: ماتریس 

 غیر منفی سطوح مشاهده شده ی محصوالت )n*1(: ماتریس 

دودیت هیای : مقادیر مثبت بسیار کوچک که برای جلیوگیری از وابسیتگی خطیی بیین محی                

 کالیبراسیون در نظر گرفته می شود ختاری وسا
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 مقادیر دوگان مربوط به محدودیت منابع  )m*1(: ماتریس   

 مقادیر دوگان مربوط به محدودیت کالیبراسیون )n*1(: ماتریس   

ی بعید بیه لهر خطی می باشد تا اینکه در مرحهدف، برآورد ضرایب تابع هدف غی PMPدر مرحله ی دوم 

کمک تابع هدف غیر خطی حاصل شده و محدودیت منابع، سطوح کشت بهینه محصوالت بیه دسیت آیید. 

برای ایجاد یک تابع هدف غیر خطی در برخی از مطالعات از یک تابع عملکرد غیر خطی استفاده شده ولیی 

کیه از تیابع عملکیرد غییر  در بیشتر مطالعات از تابع هزینه متغیر غیر خطی استفاده شده است. در صیورتی

خطی استفاده شود، مقادیر دوگان به دست آمده از محیدودیت کالیبراسییون در مرحلیه ی اول، بییان کننیده 

اختالف بین تولید نهایی و تولید متوسط بوده و در صورتی که از تابع هزینه غیر خطی استفاده شود، مقیادیر 

مرحله ی اول، بیان کننده اختالف بین هزینه نهایی متغییر  دوگان به دست آمده از محدودیت کالیبراسیون در

و هزینه حسابداری می باشند که به آن هزینه نهایی تفاضلی هم گفته می شود. جهت به کارگیری تابع هزینه 

 غیرخطی، بیشتر از نوح تابع هزینه متغیر درجه دوم زیر استفاده می شود:

                                    

 : هزینه متغیر 

 جزء خطی تابع هزینه متغیر )n*1(: ماتریس   

 ه دوم تابع هزینه متغیر می باشد.مثبت معین متقارن که مربوط به جزء درج )n*n(: ماتریس  

 جهت تخمین ضرایب تابع هزینه ازرابطه زیراستفاده می شود:

 

کیه در واقیع   و  مشخص می باشند ولی مقادیر پارامترهیای  و  ، اال مقادیر متغیرهای در رابطه ب

ضرایب تابع هزینه متغیر می باشند، باید برآورد شوند. جهت تخمین این نوح مدل ها راه هیای مختلفیی بیه 

 ه در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد.کار گرفته شده است ک
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ارائیه نمیوده  1995یکی از روش هایی که در این زمینه به کار گرفته شده، روشی است که هاویت در سال 

برابر با مقادیر هزینه حسابداری فعالیتها در نظر گرفته شده است و هیم  است. طبق این روش مقادیر بردار 

نیز برابر با صفر در نظر گرفته شده است. بر طبق این قائده ضرایب تابع  ماتریس  چنین عناصر غیر قطری

 به صورت زیر به دست می آیند. (9-3)هزینه متغیر بر اساس رابطه 

 

و  ارائه شده بر طبق این قائده اسیت کیه عناصیر میاتریس  1998روش دیگری که توسط پاریس در سال 

، صفر در نظر گرفته می شوند. بنابراین مقادیر پارامترهای مدل بر اساس رابطه  غیر قطری ماتریس عناصر 

 به صورت زیر به دست می آیند. (3-9)

 

روش دیگری را ارائه نمودند که طبیق ایین روش مقیادیر هزینیه حسیابداری  2000هکلی و بریتز در سال 

ترهیای میدل بیه ه متوسط متغیر، برابر در نظر گرفته می شیود. در نتیجیه پارامفعالیت ها با مقادیر تابع هزین

 آیند. صورت زیر به دست می

                                                                 

 

 

 

شیود و بیا تابع هزینه غیر خطی حاصل شده از مرحله دوم در تابع هدف اعمال میی  PMPدر مرحله سوم 

انجام این عمل یک تابع هدف کالیبره شده به دست می آید سیپس محیدودیت هیای منیابع هیم بیه همیراه 

ه رییزی ریاضیی محدودیت مثبت بودن سطوح کشت به مدل اضافه می شوند. در نهاییت ییک میدل برنامی
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بازتولیید میی خطی حاصل می شود که با انجام محاسبات، سطوح فعالیت های انجام شده در سال پاییه غیر

 به صورت زیر می باشند. PMPکند. تابع هدف و محدودیت ها در مرحله ی سوم 

                                                    

                                                                                   

                                                                                      

اکنون می توان با استفاده از نتایج حاصل شده به اعمال سیاست های مورد نظر در مدل اقدام نمود تیا تیأثیر 

 آن بر فعالیت های کشاورزان شبیه سازی شود.

سی اثر حذف یارانه ی نهاده هیابر الگیوی کشیت زییر بخیش زراعتیی با توجه به اینکه موضوح تحقیق، برر

شهرستان ساوجبالا می باشد، جامعه آماری مورد نظر زارعینی از شهرستان ساوجبالا می باشند که در سال 

مشغول کشت و کار بوده اند. بر اساس گفته های کارشناسان، این منطقه در مجمیوح  1392-1393زراعی 

روسیتا میی باشید کیه زراعیت در  102اورز می باشد. شهرسیتان سیاوجبالا دارای کش 500دارای حدود 

تعدادی از روستاها غالب است. لذا در تحقیق حاضر، برای نمونه گیری، تعدادی از روستاها که کشت و کار 

بیشتری در آنها انجام گرفته است انتخاب شده اند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد که 

ارعین بر اساس جدول اعداد تصادفی از لیست کشاورزانی کیه در مراکیز خیدمات روسیتایی موجیود میی ز

نمونه مورد بررسی قیرار گرفتیه اسیت. جهیت بیه دسیت آوردن  100باشد، انتخاب شده اند و نهایتا  تعداد 

نیاز هم عیالوه  اطالعات اولیه تحقیق، از روش تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. برخی از اطالعات مورد

بر پرسشنامه از کارشناسان مربوطه و مرکز شهرستان و استان مورد نظر تهیه شده اسیت. هیم چنیین جهیت 

 مورد استفاده قرار گرفته است. Lingo 14تحلیل و بررسی اطالعات، نرم افزار 

 نتایج و بحث

. لیذا در ایین پیژوهش نییز در بسیاری از مطالعات، معیار تقسیم بندی کشاورزان، سطح زیر کشت می باشد

جهت گروه بندی کشاورزان از این معیار استفاده شده است. بر این اساس کشاورزانی که محدودیت تنیاوب 

هکتاری تقسیم شدند و کشاورزانی کیه   57هکتاری و  10هکتاری،  4هکتاری،  2نداشتند، به چهار گروه: 
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هکتاری  تقسیم  118هکتاری و  13هکتاری،  4، هکتاری 2دارای محدودیت تناوب بودند، به چهار گروه: 

 بندی شدند.

در جداول زیر محصوالتی که تعداد بیشتری از کشیاورزان )دارای محیدودیت تنیاوب و بیدون محیدودیت 

تناوب( در هر گروه به کاشت آنها پرداختند و هم چنین سطح زیر کشت محصوالت نیز در هر گیروه ارائیه 

 شده است.

والت کشت شده و سطح زیر کشت محصوالت در هیر ییک از گیروه هیای همگین . محص1جدول شماره 

 درصد(   -کشاورزان بدون محدودیت تناوب )واحد: هکتار

 گروه ها

 محصوالت

 گروه اول

 هکتار( 2)

 نفر( 22)

 گروه دوم

 هکتار( 4)

 نفر( 20)

 گروه سوم

 هکتار( 10)

 نفر( 13)

 گروه چهارم

 هکتار( 57)

 نفر( 11)

 0.75 - گندم
(17.73)% 

3.84 
(39.5)% 

16.540 
(28.78)% 

 0.71 - جو
(16.79)% 

2.835 
(29.16)% 

6.048 
(10.52)% 

 1.055 - - کاهو
(10.85)% 

23.558 
(40.98)% 

 0.2 گل کلم
(10.20)% 

0.5 
(11.82)% 

0.512 
(5.26)% 

11.341 
(19.72)% 

 0.72 گوجه فرنگی
(36.73)% 

0.82 
(19.39)% 

1.481 
(15.23)% 

- 

 0.3 خیار
(15.31)% 

- - - 

 0.24 نخود فرنگی
(12.25)% 

0.65 
(15.36)% 

- - 

 0.5 لوبیا سبز
(25.51)% 

0.8 
(18.91)% 

- - 

 ای تحقیقمأخذ: یافته ه
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% گوجه فرنگیی، 36.73% گل کلم، 10.20طبق آنچه که در جدول باال نشان می دهد گروه اول کشاورزان 

لوبیا سبز کاشته اند. توضییح نیوح و مقیدار هیر ییک از % 25.51% نخود فرنگی و 12.25خیار،  15.31%

 مورد گروه اول بیان شد، می باشد.محصوالت کاشته شده در گروه های دیگر کشاورزان مشابه آنچه که در 

. محصوالت کشت شده و سطح زیر کشت محصوالت در هر ییک از گیروه هیای همگین  2جدول شماره 

 درصد( -هکتارکشاورزان دارای محدودیت تناوب )واحد: 

 گروه ها

 محصوالت

 گروه اول

 هکتار( 2)

 نفر( 13)

 گروه دوم

 هکتار( 4)

 نفر( 5)

 گروه سوم

 هکتار( 13)

 نفر( 10)

 گروه چهارم

 هکتار( 118)

 نفر( 6)

 1 گندم)فصل اول(
(55.56)% 

2.388 
(60.87)% 

8 
(58.44)% 

97.95 
(82.55)% 

 0.8 جو)فصل اول(
(44.44)% 

1.535 
(39.13)% 

5.69 
(41.56)% 

20.7 
(17.45)% 

 1.8 ذرت)فصل دوم(
(100)% 

3.923 
(100)% 

13.69 
(100)% 

118.65 
(100)% 

 مأخذ: یافته های تحقیق

هکتیار جیو را در  0.8هکتارگندم و  1مطابق آنچه که در جدول باال نشان می دهد درگروه اول کشاورزان، 

چنین در گروه های دیگر هم مالحظه می شیود هکتار ذرت را در فصل دوم کاشته اند. هم  1.8فصل اول و

 که کشاورزان محصوالت گندم و جو را در فصل اول و ذرت را در فصل دوم کشت نموده اند.

با توجه به عنوان پژوهش که بررسی اثر حذف یارانه نهاده ها بر الگوی کشت محصوالت زراعی شهرسیتان 

ی نهاده کود هیای شییمیایی میورد بررسیی قیرار ساوجبالا می باشد، در این قسمت سیاست حذف یارانه 

 گرفته است که در طی این سیاست قیمت کود های شیمیایی به صورت قیمت آزاد وارد مدل شده است.

 

. درصد تغییرات سطح زییر کشیت و مصیرف نهیاده و بیازده ناخیالص بیرای گیروه هیای 3جدول شماره 

 کشاورزان بدون تناوب
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 محصوالت

 درصد تغییرات 

 یر کشتسطح ز

 

 

 

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول 

 -1.71 -0.73 -0.93 - گندم

 -0.62 -0.42 -1.7 - جو

 -0.76 -0.58 -1.4 -0.2 گل کلم

 -1.04 -0.18 - - کا هو

 - - - -1 خیار

 - -0.06 +0.48 +0.694 گوجه فرنگی

 - - -0.46 -2.08 نخود فرنگی

 - - -0.5 -1.4 لوبیا سبز

 -1.13 -0.47 -0.68 -0.71 محصوالت کل

درصییید تغیییییر در 

 بازده ناخالص کل

0.88- 1.6- 1.52- 2.63- 

درصییید تغیییییر در 

 مصرف نهاده

1.21- 0.65- 0.45- 1.14- 

 مأخذ: یافته های تحقیق
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. درصد تغییرات سطح زییر کشیت و مصیرف نهیاده و بیازده ناخیالص بیرای گیروه هیای 4جدول شماره 

 ناوبکشاورزان با ت

 

 محصوالت

 درصد تغییرات 

 سطح زیر کشت

  

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول 

 +0.71 -0.23 -1.5 -0.5 گندم

 -2.17 -0.65 -1.88 -0.87 جو

 -0.4 -0.46 -1.65 -0.66 ذرت

 -0.37 -0.41 -1.65 -0.66 کل محصوالت

درصییید تغیییییر در 

 بازده ناخالص کل

1.57- 3.22- 1.47- 1.85- 

درصییید تغیییییر در 

 مصرف نهاده

0.64- 4.24- 0.51- 0.37- 

 مأخذ: یافته های تحقیق

طبق نتایج به دست آمده بعد از اعمال سیاست حذف یارانه ی کود های شیمیایی، سیطح زییر کشیت تمیام 

محصوالت درگروه سوم وچهارم )بدون تناوب( کاهش یافته است و بیشترین کیاهش مربیوط بیه محصیول 

است. هم چنین درگروه اول ودوم وسوم )تناوب( نیز سطح زیر کشت تمیام محصیوالت کیاهش گندم بوده 

یافته است و بیشترین کاهش مربوط به محصول جو بوده است. هم چنین درمیورد گیروه اول ودوم )بیدون 

تناوب( نیز سطح زیر کشت محصوالت کاهش پیدا کرده است وفقیط سیطح زییر کشیت محصیول گوجیه 

 %( افزایش پیدا کرده است. 1.4وم % و درگروه د 0.7بسیار کمی )درگروه اول  فرنگی به میزان

هم چنین در گروه چهارم )تناوب( نیز سطح زیر کشت محصوالت کاهش یافتیه اسیت و فقیط سیطح زییر 

%( افزایش پیدا کرده است. به طور کلی در بین محصوالت  0.71کشت محصول گندم به میزان بسیار کمی )

ندم و جو به میزان بیشتری از سهمیه کودهای یارانه ای بهره مند می شوند و کود مورد نییاز تحت بررسی گ

برای سایر محصوالت، بیشتر به صورت آزاد تهیه می شده است. بنابراین سطح زیر کشت محصوالتی چیون 

ول گندم و جو به میزان بیشتری کاهش پیدا کرده است. در گروه چهارم )تناوب( سیطح زییر کشیت محصی
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گندم به میزان بسیار کمی افزایش یافته است که دلیل آن سطح زیر کشیت بیاالی ایین محصیول نسیبت بیه 

محصول دیگر می باشد.در گروه اول و دوم )بدون تناوب( نیز سطح زیر کشت محصول گوجیه فرنگیی بیه 

زان کمیی دلیل اختصاص سطح زیر کشت باالتر و بازده ناخالص بیشتر نسبت به سیایر محصیوالت، بیه میی

افزایش پیدا کرده است. هم چنین بعد از اعمال سیاست حذف یارانه ی کود شیمیایی، به دلیل کاشت کمتیر 

 محصوالت میزان استفاده از نهاده کود شیمیایی نیز کاهش یافته است.

 میزان بازده ناخالص کل نیز به دلیل افزایش در هزینه های تولید، برای هیر ییک از گیروه هیای کشیاورزان

% و برای هیر ییک از گیروه هیای کشیاورزان  2.63% و  1.52%،  1.6%،  0.88)بدون تناوب( به ترتیب: 

 % کاهش یافته است. 1.85% و  1.47%،  3.22%،  1.57)تناوب( به ترتیب: 

 پیشنهادات

ه .با توجه به اینکه محدودیت منابع آبی از مشکالت کشاورزان این منطقه می باشد، پیشنهاد میی شیود کی1

امکانات و اعتبارات الزم جهت مکانیزه کردن سیستم های آبییاری محصیوالت در اختییار کشیاورزان قیرار 

یی در مصرف آب را بیه دنبیال گیرد. این امر باعث کاهش هزینه های تولید می شود و هم چنین صرفه جو

 دارد.

یر کشت اغلیب محصیوالت .با اعمال سیاست حذف یارانه کود های شیمیایی، نتایج نشان داد که سطح ز2

کاهش یافت و هم چنین میزان مصرف نهاده ی کود شیمیایی و بازده ناخالص نیز در گیروه هیای مختلیف 

-ارگیری سیاست حذف یارانه ی نهادهکشاورزان کاهش پیدا کرد. بنابراین پیشنهاد می گردد که در کنار به ک

ت و اعتبارات کافی و... به کار گرفتیه شیود تیا ها، سیاست هایی مانند اعطای وام های بدون بهره و تسهیال

 تولید نگردد. سرمایه ی کافی در اختیار کشاورزان قرار گیرد و منجر به کاهش انگیزه

.در رابطه با محصول گندم که تعداد زیادی از کشاورزان به کشت آن می پردازند، با اعمال سیاست حذف 3

ول افزایش می یابد و به همیین جهیت سیطح زییر کشیت آن یارانه ی نهاده ها هزینه های تولید این محص

کاهش پیدا می کند. لذا پیشنهاد می گردد که دولت با اتخاذ سیاست های مناسب مثال  افزایش قیمت خریید 

 تضمینی گندم، انگیزه تولید این محصول را در بین کشاورزان باال ببرد.
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نیه ی کودهیای شییمیایی در تمیام گیروه هیای .یافته های تحقیق نشان داد که آثیار سیاسیت حیذف یارا4

کشاورزان یکسان نبوده است. لذا پیشنهاد می گردد که در بررسیی آثیار سیاسیت هیای مختلیف بیر رفتیار 

ه کشاورزان، طبقه بندی آن ها در گروه های همگن صورت گیرد و سپس واکینش آن هیا بیه طیور جداگانی

 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

ورد بررسی، کشاورزان خرده پا هستند که وابستگی زیادی به درآمد فعالیت های تولییدی .اغلب زارعین م5

خود داشته و نمی توانند ریسک کنند بنابراین این موضوح باعث می شود که آن ها نیاز عناصر خاک مزرعه 

ستگذاران بخیش را بیش از حد در نظر بگیرند و به مقدار بیشتری از کودهای شیمیایی استفاده کنند. لذا سیا

کشاورزی برای جلوگیری از این امر باید سیاست های مناسبی را مانند بیمه محصیوالت کشیاورزی اتخیاذ 

 ند.کن

.اگرچه کاهش یارانه ی نهاده ها منجر به کاهش بار هزینه ای دولت خواهد شد، اما دولت میی توانید بیه 6

این یارانه هیا را از قسیمت تولیید بیه سیایر جای کاهش تدریجی یارانه ی نهاده ی کود شیمیایی به تدریج 

 ، توزیع، صادرات و... منتقل کند.قسمت ها از جمله بازاریابی

.با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد که در مطالعات بعدی، اثیر بخشیی یارانیه پرداختیی بیه 7

تیأمین امنییت غیذایی،  فعالیت های مختلف بخش کشاورزی بررسی شود و با توجه به نقش این بخیش در

رشد اقتصادی، ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی و تأمین اشیتغال بیه وییژه در نیواحی 

 موقعیت های کاراتر تخصیص یابند. روستایی، یارانه ها به

.به منظور آگاهی کشاورزان از آثار مخرب مصرف بی رویه کودهای شیمیایی پیشنهاد میی شیود، سیسیتم 8

 عی در این رابطه توسعه پیدا کند.آموزشی و ترویجی و رسانه های جم های
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 چکیده

ای فاقید ، یا به طور کلیی جامعیهدولتآنارشیسم در زبان سیاسی به معنای نظامی اجتماعی و سیاسی بدون 

توان سیروری سیتیزی ییا حکومیت سیتیزی را معادلهیای است. پس می حکومتییا  ساختار طبقاتیهرگونه 

« نظمبدون » جامعهو « هرج و مرج»مناسبی برای این واژه دانست. آنارشیسم برخالف باور عمومی، خواهان 

آنارشیسم، تشکل و تمرکز قدرت سیاسی را عامل فساد و داند. را درست می همکاری داوطلبانهنیست، بلکه 

 در نهایت به ضرر بشر میداند. 

مبیانی  هیا،آناریشسم، اصیول و عقایید آنارشیسیت تعاریف مختلف شیسم،آنار تاریخی پیشینه حاضر، مقاله

 و اهداف آنارشیست ها آنار شیسم های مطرح نظریه شیست ها،فلسفی آنارشیست ها،نحله ها و مکاتب آنار

اندیشیه نظیم و تغیییر در  همچنیین گفتمیان قیرار داده و بحثمورد های نظم و تغییر ا توجه به رویکردرا ب

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%AC_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%AC_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
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-بررسی و تجزیه و تحلیل میی آن از بدو تولد تا عصر حاضر )آنارشیسم نو( تاریخیگذار را دری مشیسآنار

 کند.

باز شیکافی کنید و توضییحی بیه نسیبت کامیل از   آنارشیسم سایه را در تغییر و نظمر نظر دارد این مقاله د

همیان نظیم آییا آنارشیسیم می خواهد به این سواالت پاسخ دهید کیه  ارائه دهد؛ و  در این راستا آنارشیسم

و خاص آنارشیسمی است در پوشش تغیییرات بوجیود آمیده در جامعیه و سلسیله مراتیب قیدرت درآن   

، نظم و تغییر) انقالب هاو اصیالحات (در گیذر تیاریخی مکتیب آنارشیسیت آنارشیسم  همچنین رابطۀ بین

 بیا و فعلیی هیای حکومیت در اساسیی تغییرات سایه در تواند می آنارشیسم آیا نهایتا  و  چگونه بوده است

 اسیت "آنارشیستی شهر آرمان" همان  که  را خود آل ایده  ای جامعه و حکومت خود، خاص نظام به اتکاء

 نهد  بنا را

 و حکیومتی نظم کارهای و ساز علیه جنبشی آنارشیسم که گرفت پایان در را نتیجه این توان می کلی  بطور

  جهیت آمیده، بوجود تغییرات سایه در جدید، نظمی استقرار و موجود وضعیت در اساسی تغییرات نوعی به

 مراحیل و هیا اییده این ینتیجه اینکه از غافل اما باشد، می ننظرشا مورد جامعه در مطلوب وضعیتی به نیل

 شیهری آرمیان آن مطلیق، بطور همیشه آنارشیستی، جامعه و حکومت به آنارشیستی جنبش و تئوری تبدیل

 . هستند آن دنبال به ها آنارشیست که شود نمی

 دولت و حکومت،نظم ، تغییر آنارشیسم، :  کلمات کلیدی
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 مقدمه

 سروری است. معنای بیگرفته شده، که در زبان یونانی به "Anarkia"از  "Anarchism"واژه 

تغییرات  و و نظم قهری آن ای است که هوادار برافتادن هرگونه دولتیک جنبش سیاسی و نظریه آنارشیسم،

 ولت است.جای هر شکلی از دها بههای آزاد و همیاری داوطلبانه افراد و گروهنشستن انجمن وسیع بوسیله

یافته سیازمان و نظیام بنیاد آنارشیسم بر دشمنی با دولت است، ولی، در عین حیال، وجیود هرگونیه قیدرت

ها را سرچشمه تجاوز و خاستگاه همه دولت و نظم آنارشیسم قوانین ؛شمارداجتماعی و دینی را نیز ناروا می

هاسیت. همیه دولت و تغیییرات بنییادین نداند، و به این دلیل خواسیتار از مییان رفیتهای اجتماعی میبدی

 نظمای بیینیسیتند و جامعیه "ومرج طلیبهرج"خواه یا خالف آنچه معروف است، آشوبها، بهآنارشیست

اندیشند که بر اثر همکاری آزادانه پدید آمده باشد، کیه بهتیرین شیکل آن، از خواهند، بلکه به نظامی مینمی

 (40ص /1373 /آشوری) دان است.های خودگرنظر ایشان، ایجاد گروه

و نقطیه مقابیل « حکیومتیاقتدارگریزی یعنیی بی»توان اقتدارگریزی نامید و به عبارت دیگر آنارشیسم را می

اند کیه ییک واحید حیق مراتب، واحدها به ترتیبی سازمان یافتهمراتب است. در سلسلهاقتدارگریزی، سلسله

مسیتقل از  بردن هسیتند. هیر نظیامی را کیه واحیدهایش رسیما نراندن دارد و دیگران موظف به فرمیافرمان

توان اقتدارگریز خواند. به این معنی هیچ کانون اقتدار غالبی وجود نیدارد کیه حیق داشیته یکدیگر باشند می

 (62ص /1388 /گریفیتس، مارتین )باشد دستور دهد تا واحدها مطابق میل او رفتار کنند. 

( Pierre Joseph Proudhon: 1809-1865) " ییر پیرودونپی " ارباصیطالح آنارشیی را نخسیتین

کار بیرد و آن (، به1840) "ثروت چیست "فیلسوف و نویسنده فرانسوی در رساله معروف خود موسوم به 
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دانست. و در آن مردم را به سرنگون ساختن دولت و نظام اقتصیادی جیاری  "دولتجامعه بی"را مترادف با 

 )دارد. خاص خود را وضع یا مقرر میی ی بود که در یک جامعه آرمانی، هر انسانی قانوندعوت کرد. او مدع

 (84ص /1375 /حلبی

 

 طرح مساله

 دانند.می«هرج و مرج»و«بی نظمی»رشیسم راکه با مفاهیم سیاسی آشنا نیستند، آنا ییبیشتر مردم، به ویژه آنها

-و بیی قیانونی باشید، آنارشیسیتی میی ، نیا امنییبی نظمییاین مردم، جامعه ای را هم که در آن آشوب و 

هیم «آنارشیسیم»بی حکومتی و بی فرمانروایی معنیا میی دهید و«آنارشی»شناسند.اما آنارشیست ها می گویند

به نظر آنهیا، اقتیدار سیاسیی، بیه هیر  حتی اگر مجری نظم در جامعه باشد؛ یعنی جانبداری از نبود حکومت

 .و نهاد اجبارگر در جامعه می توان صرف نظر کرد ناظمهرگونه شکل، ناالزم و نامطلوب است و از 

آیا آنارشیسم طرح اندیشه بی حکومتی است، یعنی  پس آیا درک و تصور مردم از آنارشیسم نادرست است 

و به  و اصول روزگارخود، آن را ارائه کرده اند نظمشکلی از تفکر که عده ای عصیانگر با هدف از بین بردن 

آیا آنارشیسم اندیشه یکدستی اسیت ییا چندگونیه از آن را میی تیوان  ر خاص آنارشیستی هستند؛دنبال تغیی

 تشخیص داد 

این پرسش ها، و پرسش های همانند آنها، ذهن را مشغول می دارد و می توان گفیت آنارشیسیم همیه ایین 

کنید و توضییحی بیه نسیبت جور چیزها را در بر می گیرد.این مقاله در نظر دارد این جنبه ها را باز شکافی 

همان نظم خاص آنارشیسمی اسیت در پوشیش کامل از آنارشیسم ارائه دهد؛می خواهد دریابد آیا آنارشیسم 
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، نظم و تغییر) انقالب آنارشیسم  تغییرات بوجود آمده در جامعه و سلسله مراتب قدرت درآن   و رابطۀ بین

و نهایتا  آیا آنارشیسیم میی توانید در   بوده استهاو اصالحات (در گذر تاریخی مکتب آنارشیست چگونه 

سایه تغییرات اساسی در حکومت های فعلی و با اتکاء به نظام خاص خود، حکومت و جامعه ای  اییده آل 

 است را بنا نهد   "آرمان شهر آنارشیستی"خود را  که  همان 

 

 مروری بر تاریخ آنارشیسم

نمود چون بر طبیع حییوانی او بینانه میشت که تا حد زیادی واقعدر دوران باستان تعریفی از انسان وجود دا

کیه کژماییه فطیری تبییینِ نکرد. در دوران قرون وسطی تفاوت کوچکی صورت گرفیت و آن ایهم تأکید می

دینی یافت و به دست کسانی چون اوگوستین با عقیده گناه نخستین در هیم پیوسیت و قیدری بیه انحیراف 

هیای ریف انسان غالبا  خوشبینانه نبوده است. درسیت بیر همیین اسیاس، حاکمیترفت، ولی در مجموح، تع

شد و بر همین اساس، بسیاری از حکیمان و فیلسیوفان  شد و نوعی نظم و امنیت برقرار میمطلقه توجیه می

کردنید. امیا در عصیر مخالفیت میسیاسی اجتمیاعی  و تغییرات حتی در ابتدای عصر مدرن  با حق شورش

ای فهم شد کیه گونه، به لوح سفید، معروف به "الک" شناسانهنظریه شناختعریف انسان تغییر کرد. مدرن ت

 فیلسیوفان روشینگری ایین اییده .پذیری مطلق انسان استنباط شیداز آن، ضمن یک استدالل مغالطی، تربیت

تکامل نامتنیاهی انسیان بیا  ای قرار دادند که مطابق آن،شناسی خوشبینانهرا مبنایی فلسفی برای انسان "الک"

  (1349 بشر / فهم دربارة تحقیق ) الک/هیچ مانع طبیعی مواجه نبود.
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د. این تلقی از انسان، حکومت را از موقعیت حافظ امنیت و نظم و توسعه، به موقعیت مانع این امور سوق دا

به معلم انقیالب فرانسیه های جامعه دانست و این او را  ول تمامی مشکلئروسو، بر اساس آن، دولت را مس

هیا را حیافظ بدل کرد. این برداشت از انسان و دولت در نگرش میارکس بیه اوج خیود رسیید. او حکومت

ایدئولوژی و عامل الینه شدن مردم خواند، که معنای آن این بود که جور حکومیت از مجیرای جهیل میردم 

ه با حکومت و برانیدازی آن بیه ییک سینت ای که از طریق آن، مبارزکشی است؛ ایدهعامل اصلی بقای بهره

حکومیت »ای و احساسیی سیاخته شید کیه اییده ،"مارکسو  روسو، الک "سیاسی تبدیل شد. از این مثلث

را به مفاهیم متناقض مبدل کرد. متأثر از این، مکتبی تحت نیام آنارشیسیم متولید شید و « مردم بد»و « خوب

 .صراحت تبلیغ کرد، اما چنین تالشهایی قرین پییروزی نبیودستیزی را به عنوان ایدة محوری خود به دولت

بیر ایین مبنیا،    و  ،دارای شواهد بیشتری به نظیر آمیده اسیت "هابزی "شناسیعمدتا  به این دلیل که انسان

گنیاهی  دولت دست کم به عنوان شر الزم، غیر قابل کنار گذاشتن تلقی شده است. اما اییده و احسیاسِ بیی

بود که با ناپذیرفتنی جلوه کردن آنارشیسم، از عرصه تر از آن ها به دولت، قوی ب همه بدیشهروند و انتسا

فکر و عمل کنیار رود. اییده و احساسیی کیه، بیا اتکیا بیه روانشناسیی عامیه، چنیین بیداهتی یافیت، درون 

دو قرن گذشیته را  مایه آنها تاریخِعنوان بنهای رقیبی چون سوسیالیسم و لیبرالیسم درخزید و به ایدئولوژی

سان، آنارشیسیم پنهیان را بیه کرد و این و نظم قهری آن در همه جا عرصۀ دفاح از مردم و ستیز با حکومت

 .یکی از ارکان فرهنگ مدرن بدل کرد

شود که پس از ]ایجاد[ دولیت میدرن و در مخالفیت بیا آن شیکل آنارشیسم یک گفتمان نوین محسوب می

س آنارشیستی و تاثیرگذاری در فلسفه کهن )برای مثال در فلسیفه رواقیی و رگرفت. هرچند ]تفکرات[ پیش

های حائز توجهی از جوامع آنارشیستی ابتدایی وجیود دارد؛ امیا فعالییت شود، و هرچند نمونهتائو( دیده می
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های پایانی قرن هجدهم و متاثر از انقالب کبیر فرانسیه آغیاز فکری اصلی ]در خصوص آنارشیسم[ در سال

عنوان یک توهین و درمعنای کسیی کیه هرگونیه قیانون و نظیم را نفیی در اصل، به« آنارشیست»د. کلمه ش

 لِوِلِرهیامیرج  را در سیر دارد بیه کیار رفیت. ایین واژه در ایین معنیا علییه وکند و روییای برپیایی هرجمی

هیای سیاسیی بیرای گروهطلبان( در جنگ داخلی انگلستان، و بعدتر در انقالب فرانسه توسیط اکثیر )برابری

 Woodcock, 1962)تر از خود در طیف تفکر سیاسی مورد استفاده قرار گرفیت های چپانتقاد از گروه

ترینِ آنهیا بیه دادهای آنارشیستی به وجود آمده است که نزدییکاز آن پس، امواج مختلفی از برون .(111 :

 گردد.میالدی باز می 1960های پایانی دهه سال

 

 آنارشیسم:تعریف 

ها، ایین نامیههایی مبتنی بر آنارشی است. بر اساس لغتاز منظری فلسفی، آنارشیسم، نظریه، اصول و کنش 

های ها و سیازماننبیود فرمانیدهان و رهبیران، سیازمان»و « نبود دولت سیاسی»، «فقدان قوای قهریه»واژه به 

معمیول خیود، بیه جوامیع ییا اجتماعیات،  ارجاح دارد. این واژه در حالیت سیاسیی« سیاسی صاحب اقتدار

شود. از لحاظ سیاسی، سه جزء ساختاری کلیدی در این تعرییف وجیود دارد: قلمروها و کشورها اطالق می

هیای سیاسیی اجبار و مفهومی در برگیرنده این دو مفهوم، دولت. این مفهوم اخیرا به فراسوی ترکیب ،اقتدار

مانی، نظیر کلیسا، قانون و علم را نیز در بر گیرد و سایر حاالت فقدان های سازبسط یافته است تا سایر گونه

های متنیوعی چیون آنارشیسیم های اجبار را نیز در بر گیرد. بدین ترتییب، گونیهساختارهای اقتدار و روش

اند. هرچند تمرکز این مقاله بر آنارشیسیم شناختی و آنارشیسم فلسفی در این چارچوب قابل تعریفمعرفت

های دورتر ]آنارشیسم[ نیز نباید مورد غفلیت واقیع شیوند. آنهیا اسی اجتماعی است، اما سایر دیگرسانیسی
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خیدایی در برابیر اقتیدار میذهبی و اند. آنارشیسم در برابر اقتدار سیاسیی اجتمیاعی، هماننید بیحایز اهمیت

 (2ص  /1392 / سیلوان) گرایی در برابر اقتدار علمی است. شک

ها نییز، نیه تنهیا هیا و پادشیاهیای الگویی از آرشی است. اشکال کهن قدرت نظییر امپراطوریدولت نمونه

دلیل سازمان اشان از قوه قهریه و خشونت، که هم چنین بهدلیل شخصیت مبتنی بر اقتدار و استفاده گستردهبه

م را از لحیاظ لغیوی بیه و نظم متمرکز خود با آنارشیسم سازگاری ندارند. اما این اشتباه است کیه آنارشیسی

تیوان از چنیین، ایین ویژگیی را نمیهم .(Miller, 1984 : 5)تعرییف کنییم « دشیمنی بیا دولیت»عنیوان 

هیای معیرف های ]ذاتی[ آنارشیسم دانست؛ بلکه بیشتر مشیروط و ناشیی از برخیورد مییان ویژگیمشخصه

ی استاندارد )هرچند بییش از انیدازه های تئوریک غالب در مفهوم دولت است. در مفهومآنارشیسم با ویژگی

 قدرتمند(، دولت عبارتست از:

کیه ای منفک و مسلط... این ]پیکره[ مدعی اقتدار کامل در تعیین حقیوق اتبیاح خیود اسیت... ثانییا آنپیکره 

شیود مجبیور اسیت تیا ای کیه متولید میای قهری است بدان معنی که هیرکس، در هیر جامعیهدولت پیکره

ای رانید ]بیه رسیمیت[ بشناسید. ثالثیا دولیت پیکیرهولتی را کیه بیر آن جامعیه حکیم میهای دمحدودیت

انحصارطلب است: مدعی به انحصار درآوردن قدرت در محدوده قلمروییی خیود اسیت و بیه هییچ رقیبیی 

 (Miller, 1984:5)دهد. اجازه حیات در کنار خود را نمی

هست، بیرای مثیال در ]تعییین و چیا [ پیول ملیی.  های دیگری نیزدولت معموال مدعی انحصار در حوزه 

صورت یک سازمان تمرکزیافته مقتدر با قوای قهری گسترده و نظم فراگیر خود، عمیال وجود چنین دولتی به

چه عموما عامل اصیلی مشیکالت گریزناپذیر است. بر همین اساس است که آنارشیسم در جهت انحالل آن
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ست: دولت و نظم مربوط بیه آن. هیدف آنارشیسیم، پاییان دادن بیه هیر شود در نظر گرفته شده ادانسته می

  (3ص  /1392شود.) سیلوان / چنین شناخته میعنوان دولتی اینسازمانی است که به

 

     هااصول عقاید آنارشیست

 کنند:ها را در چهار اصل زیر خالصه میعقاید آنارشیست معموال 

 آزادی فردی باید مطلق باشد؛   -1

 شر هستند؛ و نظم مربوط به آنها  ها و قوانینهمه حکومت   -2

 علم باید جایگزین جهل و روشنایی جانشین تاریکی گردد؛   -3

 /حلبیی ) هیا را بگییرد.داری و مالکیت خصوصی باید لغو گیردد و تعیاون داوطلبانیه جیای آنسرمایه   -4

 (97ص /1375

 

 مبانی فلسفی آنارشیسم

ویسندگان نامدار در زمینه شناخت آنارشیسم، اصول ایین مکتیب را در دو بنییان معرفیی از ن "هانری ارون"

 کند:می

بنا بر این مکتب، بشر دارای حقوقی جاودان و مقدم بر هر سیازمان اسیت و  مکتب اصالت فرد فرانسه؛   .1

ایین وجیود، گوینید بیا ها میهای فردی در تعدیات اجتماعی است. آنارشیسیترسالت دولت، حفظ آزادی

، نیابود با نظیم و قیوانین خیاص خیود بینیم که دولتهای فردی است اما میفلسفه دولت برای رشد آزادی

 های فردی است نه حافظ آن.آزادی کننده
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واقعی است و سعادت در اتحیاد بیا  "من"روح و  که معتقد است جهان، آفریده آلیسم آلمان؛مکتب ایده   .2

ها دولیت را از عوامیل ایجیاد بیگانگی ایجاد کند، مردود است و آنارشیست از خودآن است و هر عاملی که 

 (86-87ص/1380 /رحیمی )فرد است.  و تغییرات دانند، زیرا مانع شکفتگیازخودبیگانگی می

 

 ها و مکاتب آنارشیستیکنحله

شید. ایین دسیته از  عرضیه "تاکر جوشیاوارن و بنیامین" که توسط نویسندگانی چون فردی؛ آنارشیسم   (1

 و برابری کامل بودند؛ طالب آزادی " پرودون " پیروان

در  "کارل میارکس"مخالف سرسخت  "میخائیل باکونین "که از شکاف میان پیروان شیوعی؛ آنارشیسم   (2

از براندازی قهرآمیز دولیت و جانشیین  "باکونین "پدید آمد که در آن "شاهزاده کروپوتکین"الملل اول و بین

 کرد؛جای آن، دفاح میاختن اجتماعات روستایی تحت نظارت یک نظام کمونیزم اختیاری، بهس

نویسنده روسی سده نوزدهم مورد توجه و حماییت قیرار  "لئو تولستوی "که توسطمسیحی؛  آنارشیزم   (3

 (84ص /1375 /حلبی )گرفت. 

 

 نظریه آنارشیسم

 ایین از و دهد، می تشکیل را آنارشیستی آموزه اصلی هسته و کانون او، اخالقی استقالل فضیلت و فرد تقدم

 و آفریید خواهید ارزشیمندی خالقییت آزاد، راسیتی بیه فرد فقط که گیرند می نتیجه ها آنارشیست دیدگاه،

 بیه محدودیت ناشی از نظم تحمییل شیده، یا اجبار داشت، بنابراین هرگونه خواهد اقدام ارزش که هموست

 میی آزاد راسیتی بیه فیرد کیه اسیت آنارشیسیتی جامعیه در فقیط و کنید می تحقیر را شخص صورت، هر

 سیه پاسیخ شیود، میی آزاد چیزی چه از فرد بگویند شد می خواسته   پیشین های آنارشیست از وقتی.شود
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 آزاد داران و نظیام مربیوط بیه آن سیرمایه یوا از بار نخستین برای کارگر عنوان به فرد(1 :دادندمی ای گانه

 آزاد حکومت و نظیم و قیوانین مربیوط بیه آن یوا از بار نخستین برای شهروند عنوان به فرد(2؛شد خواهد

 آزاد فراطبیعیی، نظیم از برآمیده دینی، اخالق اقتدار از بار نخستین برا انسان یک عنوان به فرد(3شد؛ خواهد

 .شد خواهد

 جامعیه در را فرد هر اقتصادی آزادی خواهند می و معتقدند داری سرمایه لغو به که بود این حرفشان معنای

 خواهید فیراهم را فیرد سیاسی آزادی آن نابودی و برود بین از باید شکل هر به حکومت اقتدار کنند، تأمین

 آنارشیسیتی جامعیه در شکلی، هر به مذهب، و دین یا و شد خواهد برخوردار مذهبی آزادی از فرد و آورد،

-گفتیه آنها.است شده بیان حکومت بردن بین از درباره ها ارشیستآن نظریات بیشترین اما.شد نخواهد حفظ

 نتیجیه در و کنید، میی دخالیت فرد آزاد فعالیت در که است نهادی فراگیرترین و قدرتمندترین حکومت اند

 کنید، میی انتخیاب خودش آنچه از متفاوت صورتی به کند می مجبور را او و دهد می کاهش را فرد آزادی

آن که مجری برقیراری نظیم سیازمان یافتیه در سیاختار  پشتیبان و نهادهای حکومت آنها نظر به.نماید عمل

 مجموعیه اینکیه جیای بیه حکومت.شیوند می انسان آزاد رشد مانع و ناسازگارند آزادی با جامعه می باشند

 /1382 /عیالم، عبیدالرحمن ).بنیدد میی را آن راه کند، آسان را انسان پیشرفت که باشد سودمندی نهادهای

 (3ص

 :داد نظر نوزدهم، سده در انقالب کلی اندیشه خود، کالسیک کتاب در  "پرودون"

 شدن، قانوندار شدن، ارشاد شدن، جاسوسی شدن، بازرسی داشتن، قرار نظر زیر یعنی بودن، حکومت تحت

 نیه دارنید، حیق نیه که مخلوقاتی از فرمانبرداری و گرفتن قرار تلقین زیر شدن، نویسی نام شدن، دار شماره

 اقیدامی، هرگونه معر  در بودن یعنی بودن، حکومت ؛ تحت....را کارها این انجام فضیلت نه و خردمندی،
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 گییری انیدازه خیورده، تمبر شده، بندی مالیات فرد یعنی بودن، نظارت زیر و شدن نام ثبت تعاملی، هرگونه

 مجیازات شده، اصالح شده، منع شده، حذر بر شده، اختیاردار شده، مجاز شده، برآورد خورده، شماره شده،

 "نظم تحمیلی آن  "و  "حکومت  "است  این .... شده،

( Proudhon, p.492) 

 خیو میانع باشید، هم قانونی اگر حتی حکومت، ،"پرودون "زبان به ها، آنارشیست عقیده به دیگر، سخن به

 بیه حکومیت شیود می گفته کومت،ح از متعارف و سنتی دفاح در.نیست همین فقط اما است؛ فرد پیشرفتی

 صیلح و آرامیش در فیرد گیذارد میی راه ایین از و کند می حفظ را نظم و قانون سازمان، یا نهاد یک عنوان

 و مخیالف کیل بیه اسیت، دیگیری چیز کل به حکومت واقعیت آنارشیست، یک عقیده به اما .شود کامیاب

 پرکرده بدبختی و سرکوبی فساد، ستمگری، ت،خشون از را جهانی حکومت که چرا است، فکر این با متضاد

 خود، وجودی علت توجیه برای حکومت.است کرده نابود و فاسد را آن گذاشته دست چیزی هر روی.است

 در منفیی پیامیدهای و اسیت کژکیار خود، ذات در بنابراین و کند، حفظ جامعه در را نظمی بی دارد احتیاج

 ییا حکومیت قدرت تقدیس کار در که تشریفاتی، های پیرایه:گویند می ها آنارشیست.آورد می بار به جامعه

 میورد این در.شوند خود با بدرفتاری و غارت متوجه توانند نمی آنها و کنند می کور را مردم چشم اقتدارند،

 طبیعیی هیا انسیان بیرای حکومیت اقتیدار بیه بیاور رسید می نظر به»:گوید می داستانی "ولف پل رابرت"

 میی اسیت بانیک در طیال هرچیه و کننید میی حملیه شهری به دست به اسلحه غارتگران زا ای دسته.باشد

 میی را طالهیا هیم بیاز و آیند می روز همان در هم بعد سال آنها.گویند می جنایتکار ها آدم این به.خواهند

 میی روز همیان در سیال هیر و پوشیند میی ییونیفرم غارتگران این.نامند می جنایتکار را آنها بازهم.خواهند

 بیه اسیلحه بیدون غیارتگران ترین آرام و کوچکترین سرانجام،.نامند می مالیات مأموران را آنها سر آخر.آیند
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 راه از حکومیت حاال.دهنید می آنها به را خود طالهای مقاومت و کشمکش بدون شهر مردم و آیند می شهر

 (Wolff, p.311.)«است رسیده

 تصیور، ایین بیه بنا.اسیت پلییس حکومیت تصیور دارد، حکومیت از آنارشیسیم که تصوری گفت توان می

 ابزارهیای بیر ها ازحمله آکنده آنارشیستی ادبیات بیشتر بخش بنابراین و است، اجبار ابزار اصل در حکومت

 اجراییی نظام و حقوقی نظام و است آزادی برای خطری کلی طور به حکومت.است حکومت قدرت خاص

 حکومیت، هیای زنیدان وییژه بیه مجیازات، هیای شییوه.کند می عمل و شده برقرار حاکم طبقه سود به آن

 آنارشیسیت( 1869-1940) "گلیدمن امیا "گفتیه بیه و انید، بیهیوده و گرایانه واپس کمرشکن، وحشیانه،

مسیلح  نیروهای.کنند«حراست»ساخته خود اشباح از را جامعه که اند شده ریزی طرح منظور بدان آمریکایی،

 مصینوعی، های انگیزه که هستند، و زورگو خشن نهادهای مردم، از حمایت جای هب و نظم دهنده به جامعه،

پادگیانی و نظیم  زنیدگی کننیده، تحقییر خشونت آنها مشخصه ی است، شده القا آنها به دوستی میهن مانند

 بسییار عمیل در حکومت.جامعیه سیربار و انید بیوده فرسوده ها همیشه ارتش بخاطر این امر، است، قهری

 نامنصیفانه و دلخواه آن های مالیات و ناکارآمد آن بوروکراسی و ساختار نظامند است، کننده تلف و پرهزینه

،بنابراین آنارشیسم ها دنبال تغییر هستند تغییری کیه آن هیا را از (Eatwell and Wright, 331) است

 این وضعیت نجات بدهد و به سرمنزلگاه امن برساند.

 امیا است، اجتماعی خاص خود نظم و مهر دوستی، آنارشیسم خواستار که یحال در آنارشیست ها، گمان به

 ندارد، توجه نیازمند و فقیر شهروندان به حکومت.است استثمار و آشفتگی اجبار، جدایی، حکومت خواستار

 دارد، وجیود حکومیت وقتیی کننید تیا میی استدالل آنها و اندیشد می دار سرمایه طبقه منافع تأمین به فقط
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 نخواهید بیین از انحصیاری هرگیز اقتصادی و بطور کلیی نظیم اقتصیادی تمرکز و انحصاری داری هسرمای

 (Singh, p.213.)رفت

 اجبار اند آیا بوده مخالف آن با ها آنارشیست که است بوده اجبار شکل تنها حکومت قدرت و اقتدار آیا اما

 از گذشیته هیا، آنارشیسیت رسید میی نظیر به هم مورد این ندارد در اقتصادی و اجتماعی دیگر های شکل

 داد نظیر هجدهم سده های پایان در ،"گادوین ویلیام".اند بوده همفکر کلی طور به داخلی، نظرهای اختالف

 و آورد، بیار بیه را میردم بیشترین خوبی و خیر بیشترین او مالکیت که باشد متعلق فردی به باید مالکیت که

 ایین از و کیرد، دستکاری مالکیت در توان می به نیاز بسته که برد راه هنتیج این به را او اندیشه این گسترش

 (5ص /1382 /عالم، عبدالرحمن ) .کرد برابر را ثروت باید راه

 بیه ناپیذیر سییری اشتهای شناسد می مالکیت که ضرورتی تنها»:داد نظر آمریکایی، آنارشیست "گلدمن اِما "

کردن)برقرای نظم و تغییر در جامعه بیه  مهار قدرت :است رتقد ثروت که چرا است، بیشتر و بیشتر ثروت

 (Goldman, p.006.)«کردن تحقیر و حرمت هتک کردن، برده کردن، استثمار کردن، خرد نفع قدرتمند(،

 سیرمایه نبیودن معنیای به آنارشیستی، اندیشه چارچوب در آن، نفی و حکومت با ستیز حکومت، با دشمنی

 عقییده به.شیوند تقسییم شیدگان اسیتثمار و اسیتثمارگران:طبقه دو به مردم ستا شده سبب بود و هم داری

 راه ایین از و شیود، میی اسیتفاده زییاد عیده تحقیر و کم عده ستایش برای مالکیت از ها، آنارشیست برخی

 طیور بیه داری سیرمایه تولید  آن، بر افزون (Baradat, p.531.)شود می مردم های توده سرکوبی وسیله

 توانمنیدی و اسیتعداد هیم و شیده تولید کاالهای کیفیت هم تولیدی، نوح نظم این.است انگیز تنفر خاص

 .دهدکاهش می افتاده، پا از و ماهر غیر ماشینی های آدم به آنها تبدیل علت به را کارگران
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 آن، در و برگزیننید را خیود کیار شیرایط و شیوه و باشند آزاد مردم آن در که است ای جامعه خوب، جامعه

باشد و تابع نظم و قوانین انحصاری و قهری حاکمان و سیرمایه داران  فرد شخصیت تجلی و بیان بتواند کار

 بیه تولییدی چنیین داری سیرمایه ودر اسیت، مرغوب و زیاد سودمند، کاالهای تولید در واقعی ثروت.نباشد

 وجیود اقتصیادی سازمان از ریت عالی شکل آنارشیستی جامعه در ها، آنارشیست نظر به.است ناممکن واقع

 داوطلبانیه چییز همیه کیه چیرا کیرد، نخواهید حکومت یا دار سرمایه برده را فرد که شکلی داشت، خواهد

گرفت،واین همان تغییرات اقتصادی کالن هست که آنارشیست ها به دنبال پییاده سیازی آن  خواهد صورت

 .یا کننددر جامعه هستند تا نظم اقتصادی خاص خود را در جامعه اح

 بلکیه است، نکرده مقرر و تعیین را جامعه اعضای روابط  اقتدار و نظم اجباری ، قانون آنارشیستی جامعه در

 رفیت پیس رکیود و دچیار را آنها قانون البته که اجتماعی، رسوم و نظم و آداب همه نیز و اعضا، بین توافق

 از برآمیده آزاد، زندگی افزون روز های یازمندین با و باشند تحول و رشد حال در پیوسته بلکه باشد، نکرده

 روابییط آن کننییده تعیییین شییوند، سییازگار عییالی هییای آرمییان همیشییگی رشیید و ابییداعات علییم، پیشییرفت

 غراییز نیه هسیتند، همکاری و اجتماعی غرایز تسلط تحت ها انسان اند گفته ها آنارشیست بیشترین.هستند

 انسیان شخصییت نقیض کلیی طور به را قهری سیاسی اجتماعی نظم آنها، از رقابتی؛ بسیاری و خودخواهی

 را سیعادتمندانه و خیوب زندگی ممکن بنیاد بهترین انسان، پذیری جامعه و خردمندی اند گفته و کرده تلقی

 (Rao, p.666)  .آورد می وجود به

 کمونیسیم مسیلط یاصیل جرییان بیه دلبسته های آنارشیست تنها نه که داد قرار تأکید مورد باید را نکته این

 و اجتمیاعی مراتیب سلسیله خاسیتگاه خصوصیی مالکیت که آنجا تا آنها همه بلکه بیستم، سده آنارشیستی

 ،(1808-1887)"اسییپونر  سیاندر لیی" .انید بیوده خصوصیی مالکییت منتقدان از باشد، طبقاتی امتیازات
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 مییزان از بیشیتر کیه اسیت مشیروح جایی تا فقط مالکیت که بود معتقد جدید،«کاپیتالیسم-آنارکو»پدربزرک

یکنواخیت و نظیم  کیار از زداییی انسان گرایش از ها آنارشیست همه طور، همین.نباشد فرد کار کامل تولید

 سیلطه»را آن "وودکیاک  جیورج"  کیه انید،چیزی کرده نفرت ابراز ماشینی، همچنین تکنولوژی و مداوم آن

 .است کرده توصیف«ساعت ستمگرانه

 و ازدواج نهیاد از همیه، از تیر مهیم اجتماعی و زندگی شده ساختاری نهادهای از بسیاری از ها آنارشیست

 به را ازدواج "گادوین  ویلیام "شناخت، قابل آنارشیست نخستین.کردندانتقاد می شدت به بورژوایی خانواده

 علیت ینهمی بیه دیگیری دلییل هیر از بیشیتر شاید و نکوهید انحصارگری، و کالهبرداری از شکلی عنوان

 ایین آمریکایی، فمینیست آنارشیست "گلدمن  اما "مانند دیگری، آنارشیست بیستم، سده در.شد می سرزنش

 راه در و نکوهیید را سرکوبی و جنسی ریاکاری های گونه همه نیز و زنان سازی برده و گرفت، پی را مسئله

 از هیا آنارشیسیت از برخیی تیازگی بیه.کرد مبارزه تولد ومهار جنین سقط حق مانند هایی هدف به دستیابی

نظمیی  بی گونه این از ها آنارشیست همه که گفت باید اند؛ اما کرده جانبداری نیز ناهمنوایان ادعایی حقوق

 پرشیور ستایشیگر  "پرودونیاز  " .انید نکرده جانبداری جنسی های آزادی یا ازدواج نظام لغو های جنسی،

 بیودن بیدکار و بیودن دار خانیه بیین انتخاب هست، زنان روی یشپ که انتخابی :حق گفت می بود، خانواده

                                     .کیییرد میییی طرفیییداری جنسیییی کامیییل امتنیییاح ای گونیییه از "تولسیییتوی" دیگیییر، سیییوی از.اسیییت

 ایین اسیت، مشترک ها آنارشیست همه میان که چیزی ،(نیچه فریدریش از استعاره با)"گلدمن  اما "گفته به

 مبتنیی انسیانی هیای ارزش همیه از ارزییابی برفرا باید باشد، که شکلی هر به جدید، جامعه که است عقیده

 (Eatwell and Wright, p.631.)باشد
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 نظیر از آن کننیده پاییدار نهیاد و جامعیه عمیومی قالیب و شکل عنوان به دولت یا حکومت ترتیب، این به

 بیوده هیا آنارشیسیت فکیری درگییری مسیئله تیرین مهیمخصوصی،  مالکیت یعنی داری، سرمایه مخالفان

 حقیوق حفیظ بیرای حکومیت استثمارگری سرکوبی، ستمگری، تر تمام هرچه شدت با ها آنارشیست.است

( 1868-1928)الزباشییر پییائول "گفتییه بییه.نکوهیدند را آن کننییده تحکیییم هییای عامییل همییه و مالکیییت،

 هیا، آمیوزش ایین که است این است، مشترک شیستیآنار های آموزش همه در که چیزی تنها»:"آنارشیست

 کیردن انتقاد ها، آنارشیست و آنارشیسم گر یکپارچه اندیشه بنابراین.«کنند می نفی ما آینده برای را حکومت

 دسیتگاه هیم دسیت بیه دسیت کیه اسیت اجباری و نظم قدرت هرگونه و حکومت اقتدار سراسر زدودن و

 .آورندمی وجود به را حکومت

 وسییله ایین حکومیت، ییا دولیت اینکیه شیود، میی مطرح آن به ها آنارشیست پاسخ و پرسشی جا این در

 میی حفیظ آنهیا عصییان و خشیم از و میردم دسیت بیه افتیادن فیرو از را خود چگونه استثمار، و سرکوبی

 و سرباز پلیس، نیروهای مجری و حافظ نظم خود مانند  کمک به ها حکومت گویند می ها کند آنارشیست

 ،«دروا تیاجران»اتکیای به "آنارشیست( 1853-1932)ماالتستا انریکو "گفته به آنها، بر افزودن و ندانبان،ز

 گوناگون ترفندهای گویند، می ها آنارشیست.کنند می حفظ را خود مدرسه، آموزگاران یا باشند گران موعظه

 انسیان آن بدون است، ضروری واقع به حکومت که است کرده متقاعد را مردم ها، سده گذر در ها حکومت

 بیه پیرورش، و آمیوزش و اخالق و فرهنگ گری، اقناح این ودر کشند، می و کنند می چپاول را یکدیگر ها

 کیه محیروم طبقات فریب در و فکرها و ها ذهن کردن مطیع در حکومت، پشتیبانی و بودجه با صورت، هر

 آمیوزش که معتقدند ها آنارشیست هم بنابراین.ارندد برعهده را اصلی نقش پذیرند، می آرامی به را خود یوا

 قیدرت به افزوده جامعه، اخالقی و فرهنگی نهادهای و تلقین، و تبلیغ مگر نیست چیزی حکومتی پرورش و

 اندیشیه از بیشیتر ای اندیشیه هییچ»:نوشیت "تولستوی  " .اند تسلیم و سرسپردگی آورنده فراهم حکومت،
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 شیکل همیه دیگیر، هیای آنارشیست همه.«است نبوده زیانبارتر و آمیزتر شرارت مسیح آموزش برای کلیسا

ابیزار برقیراری نظیم  را کلیسا ها آنارشیست ترتیب بدین.کردند بندی دسته ها شرارت زمره در را دین های

 "ماننید  آنهیا، از برخیی امیا انید، دیین بیی آنارشیست هیا بیشتر دانند، می ها توده کنترل و اجباری و مهار

 .اند کرده حفظ را خود ایمان موجود، مسیحیت ترک با مسیحیت، از رو میانه تفسیر علت به "وی تولست

(Eatward and Wright, pp.431-531) 

 دهید، یکنواخیت عیادت و نظیم  رفتیار بیه را مردم بخواهد که نهادی هر برابر در ها آنارشیست از بسیاری

 همیه گوینید میی هیا آنارشیسیت.است مدرسه رفتارساز، ینهادها این از یکی آنها، نظر به.کنند می مقاومت

 .برند می بهره جوانان کردن  پذیر جامعه برای پرورش و آموزش از ها جامعه

 رفتیار و نظیم بلکیه موسییقی، و ریاضییات نوشیتن، و خواندن مانند سنتی، های موضوح تنها نه ها مدرسه

 آموزان دانش بستن نظم و صف دادن یاد ها نارشیستآ مثال، برای.آموزند می نیز را اجتماعی دانسته مناسب

 از را هیا بچیه هیا، وادارسیازی گونیه ایین گویند می و دانند می انگیز نفرت را کالس به رفتن برای ابتدایی

 این.رباید می را شان خالقیت و گیرد، می زور به را طبیعی انگیختگی خود آنها از آورد، می در طبیعی وضع

 به را آنها و بگیرند، نادیده را خود فردی هویت دارد می وا را آنها گیرد، را می مردم زادیآ انضباط ها، گونه

 .کند می تبدیل اراده بی ماشینی های آدم

 ماننید نییز را ها آیین و اخالقی فشار،نظام های های گروه قوانین، مانند جامعه نهادهای بیشتر ها آنارشیست

 ایین و حکومیت و اند، حکومت معنا، ترین عام در نهادها، این همه گویند می و دانند می سرکوبگر مدرسه

 (Baradat, p.531.)کنند می زدایی انسان آن، اقتدارآمیز نهادهای
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 از و پادشیاهی هیای حکومت استبداد تجربه از یافته، سازمان اقتدار و حکومت به دشمنانه واکنش گونه این

 حتیی حکومت، هرگونه با بیستم، سده های آنارشیست اما.فتگر می مایه نوزدهم، سده متداول اقتدارگرایی

 میردم کیه انید دانسته دستگاهی را دموکراتیک حکومت آنها.اند کرده مخالفت نیز دموکراتیک های حکومت

 آن کیه است آنهایی حکومت دموکراتیک حکومت»:ها آنارشیست عقیده به.اند ساخته را آن ناکارآمد و نادان

 بیه را کارهیا بتوانند که چیزی هر از قدر آن نه دهند، انجام بد را کارها بتوانند که انندد می چیزی هر از قدر

 و هسیتند آشی هر نخود دانند می چیزی چیز، هر از که آنها و است، خطرناک دانستن کم.«ببرند پیش خوبی

 نیادانی میانرواییفر دموکراتیک، حکومت ها آنارشیست گمان به.داشت توان نمی آنها از برکت و خیر انتظار

 انتخابیات، و تبلیغیات، عمومی، افکار سازماندهی بهانه به.است حکومت پرهزینه شکل است، خودخواهی و

 رأی حیق و انتخابات در رأی دادن گویند می آنها(Sing, p.213.)شود می میل و حیف هنگفتی های پول

 خیود توانیایی سیلب یعنی نماینده، یک برگزیدن رأی، دادن.باشد انسان رهایی راه تواند نمی هرگز همگانی

 را خیود رأی تواننید نمی ناآگاهی و بردگی اقتصادی نتیجه در محروم طبقات آن، بر افزون.خود از حکومتی

 می ها آنارشیست.شود می بد استفاده کفایت بی های آدم انتخاب برای آنها رأی از و ببرند، کار به درستی به

 در آنهیا نظیر به.شیود میی اتیوکرات نیاگزیر   قیدرت، بیه یافتن دست با خوب، دموکرات یک حتی:گویند

 و مطبوعات و بیان آزادی سیاسی، های حزب رأی، حق مانند جدید قانونی حقوق دموکرات، های حکومت

 و انحیراف برای نخست وهله در که هستند مسلط طبقات دست در ابزارهای استقرار نظم فریبنده آنها، مانند

 ایین میردم کیه شیوند میی دانسیته محترم وقتی تا و اند شده ریخته طرح مخالفان و خالفتم کردن کانالیزه

 رئییس بیاال، در نفیر ییک تغیییر اینهیا، همیه بر افزون.نبرند کار به مسلط طبقات سرکوبگری علیه را ابزارها

 و کیم عیده حکومیت اسیت، سیرکوبگر حکومیت دارد سراسیر فاییده چه وزیر، نخست یا باشد جمهوری
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 /1382 /عیالم، عبیدالرحمن ) نیسیت. بییش سیرابی دموکراتیک حکومت.است طبقه یک حکومت براینبنا

 (8ص

پییوتر  "و "میخائیل باکونین"، "ویلیام گادوین "،"یر ژوزف پرودونپی"آنارشیسم که در آثار متفکرانی مانند 

ل اصلی مشکالت جوامع تلقی آشکار شد، با اعتقاد به امکان نظم در وضع طبیعی، اقتدار را عام "کروپوتکین

انگیاری، ستیزی، خواهان الغای قانون و انحیالل حکومیت بیود. تئیوری سیازهکرد و بر اساس ایده اقتدارمی

گیران باشد کیه تعیامالت کینشزند و بر این اعتقاد میها پیوند میگیری هویتآنارشی را به چگونگی شکل

فرسیتند، خیود را دوسیت ییا دشیمن که برای همدیگر مییسازد و بر اساس پیامی ها را میاست که هویت

بر این اعتقیاد اسیت، بیا تأکیید بیر  "ونت"گیرد.بینند و در این جریان است که آنارشی معنای خود را میمی

توانند آنارشیی را ها را احیا کرد و این فرآیندها هستند که میتوان فرآیند روابط میان دولتها میعمل دولت

هاسیت؛ بنیابراین هیا بیرای آنبر اساس معانی پدییدهها ا مبتنی بر همکاری سازند. عمل انسانآمیز یتعار 

 (346 ص /1384 )مشیرزاده/ها هیچ معنایی ندارد. آنارشی و خودیاری قبل از تعامل دولت

در فرهنگ علوم سیاسی خود در مورد آنارشیسیم مینویسید: آنارشیسیم، تشیکل و  " غالمرضا علی بابائی "

مرکز قدرت سیاسی را عامل فساد و در نهایت به ضرر بشر میداند. از نظر آنارشیستها، حکومت بزرگتیرین ت

و بدترین نمونه و الگوی تجمع و تمرکز قدرت سازمان یافته سیاسی است و به همین دلیل هدف اصلی آنها 

ی و سوسیالیسیتی تفیاوتی از بین بردن هر نوح حکومت بوده است. آنارشیستها، بین حکومتهای سیرمایه دار

قائل نیستند و هر دو را ظالمانه می دانند و معتقدند مردم باید به هر ترتیب که مقدور باشید خیود را از شیر 

 مدون خالص کنند. و نظم قوانین
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آنها با اشاره به سیر حوادث تاریخ بشر، مدعی اند که همیشه حکومتها منشأ ظلم و ستم بوده اند و در عین   

شه با محدود کردن آزادیهای فردی باعث ایجاد عدم تعیادل در اجتمیاح شیده و میشیوند و الجیرم حال همی

و  قوانین مدون ،بایستی از میان بروند. به نظر آنارشیستها، جامعه بدون داشتن نیروهای مسلح، دادگاه، زندان 

  (16 ص /1369 بابائی / علی ).خود ادامه دهد زندگیبه بهتر میتواند  بطور کلی نظم حکومتی و اجباری،

قبل از میالد در نوشته های خود اشاره کرده است که بیا وجیود غرییزه  فیلسوف یونانی قرن سوم " زئون "

وجود بشر نهاده  در انسان، طبیعت غریزه دیگری هم که همان میل به زندگی اجتماعی باشد در خود پرستی

و شخصییت او در جامعیه بیدون دولیت،  یاج نیدارداست؛ بدین ترتیب انسان به قانون، دولت و ثروت احت

پژوهشیی در بیاب عیدالت "در اوائل قرن نیوزدهم در کتیاب  "ویلیام گادوین"؛   ...پرورش بهتری می یابد

جاه  امروزی حاصل عقل پدران ما نبوده، بلکه نتیجه شهوات، ترسها، کینه توزیها و مینویسد: قوانین "سیاسی

مفاسدی که برای دفع شان بوجیود  الج هائی که این قوانین تجویز مینمایند ازطلبی های آنها بوده است و ع

جامعه عقالئی بود، وی با وجیود حکومیت بیه هیر شیکل و  در پی یافتن " گادوین "آمده اند بدتر میباشد. 

 .قوانین و مقررات را با عقل مخالف می شمرد نوعی مخالف، و حقوق،

 آنارشیسم را علنا بکار برده است. این فیلسوف فرانسیوی در کتیاباست که کلمه  اولین کسی  "پرودون "

دزدی است. با این حال، وی  به تشریح عقاید خود پرداخته و می گوید: هرگونه مالکیتی "مالکیت چیست "

را مردود میداند و میی گویید کیه بیرای از بیین بیردن  مالکیت را بنفسه رد نمیکند، بلکه مالکیت خصوصی

ی بانک ملی تاسیس کرد که اساس آن بر اعتماد استوار بیوده و در معه اجا بایستی در هرمالکیت خصوصی 

دیگیران معاوضیه  بانک هر مولد ثروت محصول خود را به بهای تمام شده عرضه نمایید و بیا محصیول آن

ییر بود کیه اگیر سیسیتم مزاییای طبقیاتی و توزییع غ از دیگر متفکران آنارشیسم، معتقد " کروپوتکین ".کند
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و  نیازی به اجرای اقداماتی برای برقراری عدالت نیست و در نتیجه وجود دولیت عادالنه ثروت از بین برود

 نیز ضرورت ندارد. او سعی داشت بین اندیشه هیای آنارشیسیتی و کمونیسیتی آشیتی نظم برخواسته از آن

شت که از طریق هیرج و میرج و عقیده دا رهبر اندیشه های آنارشیسم کمونیستی  "باکونین" ؛ برقرار نماید

ییک  "لئوتولسیتوی "؛و پیس از آن حکومیت را از بیین بیرد ایجاد وحشت باید حکومت ها را بر انیداخت

 و طالب برقراری مسالمت در جامعه معتقد بود کیه وجیود دولیت بیا میذهب مسییح و آنارشیست مذهبی

میردم بایید از انجیام  .حکومت کند آن است و باید محبت و عشق بر مردم یراغمسیحیت مطابقت ندارد و م

دادگاها را قبول ننمایند؛ و بیدین ترتییب نظیام  خدمت سربازی خوداری نمایند، مالیات پرداخت نکنند، آراء

  ؛کشانند... مستقر را به ورطه سقوط

نظرییه هیای فییوق الیذکر متعلییق بیه بعضییی از آنارشیسیتهای معیروف اسییت کیه عییده ای از آنیان ماننیید  

به آن درجه از شکوفایی علم و عقل رسیده اند که خواهان جامعیه ای اییده آل  "ی آرامش خواههاتآنارشیس"

اجرا کنندگان و فرمانبران این فلسفه دارای همیان صیفات و قابلیتهیای فیلسیوفان اگر   از دیدگاه آنهاهستند.

، و در ایین حالیت، بودند، آن وقت بشر نه نیازی به دین داشت و نه به حکومتآنارشیست آرامش خواه می

 بود. در جامعه سیاسی می خاص خود آنارشیسم آرامش خواه، برقرار کننده نظم سیاسی گفتمان

تبدیل به جنیبش سیاسیی میشیود، آن  "آنارشیسم انقالبی" اما هنگامی که آنارشیسم خصوصا نوح دیگر آن ،

رامش خواه نییز شیدیدأ صیدمه وارد وقت نه تنها ماهیت خود را از دست میدهد، بلکه به اعتبار آنارشیسم آ

تغییرات  میسازد. چرا که، آنارشیسم انقالبی بر خالف آنارشیسم آرامش خواه، در خود تئوری، تقویت کننده 

 (19-18-17 ص /1369 بابائی / )علی . خشونت است، چه رسد به کاربرد آن...بوسیله 
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 اسیمارکسیسم و آنارشیسم؛ از اتحادهای موقتی تا اختالفات اس

آنارشیسیم آنجیا از مارکسیسیم ند؛نداربیاهم از لحاظ مخالفت و دشمنی با حکومت، آنارشیست ها اختالفی 

فرق می کند که مارکسیسم ضرورت وجود حکومت و قیدرت آن را در دوره انقالبیی و بیه وییژه در گیذار 

تحلیل آن بود که حکومیت به این  ها دوره انتقالی از سرمایه داری به سوسیالیسم می پذیرد.پاسخ آنارشیست

باید در روند خود انقالب برچیده شود، درغیر این صورت نهادی پایدار می شود که این بار سرمایه داران بر 

آن تسلط ندارند بلکه بوروکرات های حزبی، با شهروندانی که زیر یوا تازه ای فروافکنده شده انید آن را در 

 اختیار خواهند گرفت.

اند ولیی طیولی نکشییده کیه ماننید دشیمنان از هیم جیدا ها باهم متحد گشتهنارشیستها و آگاه کمونیست

سیامان و اش محصول ناامیدی و روحیه روشنفکر بیمعتقد بود آنارشیسم با روح فردگرایی"لنین  "اند.گشته

نارشیسیم را در نفیی آ "اقتدار"کرد. او کتاب سرگردان و نامناسب روحیه پرولتاریا است و آن را محکوم می

 (122ص /1378 /باتامور )نوشت. 

 

گفتنید کسیی کیه بیه طلبی میتهم کیرده و میرا به فرصیت "انگلس "و "مارکس" در برهه اییها آنارشیست

معتقید  و تغییرات سیاسیی اجتمیاعیطور کلی به انقالب معتقد نیست بهی انقالب تغییرات آمادگی مردم برای

ها معتقدند همیین عجلیه سیبب شیده باید انقالب کرد. مارکسیستکردند که خیلی زود نیست و توصیه می

ها در ایتالیا و اسپانیا زمانی صورت گیرد که نهضت کیارگری در مرحلیه جنینیی است که انقالب آنارشیست

داری وانمیود منزله پاییان نظیام سیرمایهی را بهتدانند که هر تظاهری از نارضایبود و اشتباه آنان را در این می

 (48و47ص /بورژوایی انقالبیگری خرده /بوریس، لیبسون )ردند. کمی
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ناپیذیر اقتصیادی تیاریخی سیپری داری در یک فرآیند اجتنابزیرا مارکسیسم معتقد بود باید دوران سرمایه 

[ و ه اسیتدرسیت از آب در نیامید تابحیالبینی ای که پذیری امری قطعی است ]پیششود و اوال ، این پایان

 /آرتیور، لنینیگ )حکومت(، آخرین مرحله سوسیالیسیم اسیت. طبقه و بیبی حکومتی )یعنی جامعهیثانیا ، ب

 (20ص /1367

 

 هدف آنارشیسم

آنارشیست آمریکایی، به جای اینکه بگوید آنارشیسم چیسیت، تیرجیح  "(1870-1936الکساندر برکمن)"

بیه شیما بگیویم آنارشیسیم چیه  مهیم تیرین چییز آن اسیت کیه» داد بگوید آنارشیسم چه نیست.او نوشت

آنارشیسم قتل و غارت نیست، جنیگ ، نیست.آنارشیسم بمب انداختن نیست، بی نظمی و هرج ومرج نیست

و  "بیرکمن"بازگشت به وحشیگری یا دوران توحش انسان نیست.آنارشیسیم بیه گمیان ، همه با همه نیست

کیه در آن میردم همکیاری میی کننید و  است، نوعی و تغییر همه آنارشیست های دیگر، نوعی دیگر زیستن

 دارند. و نظم قهری زندگی همکارانه داوطلبانه ای را بدون قدرت دولت یا حکومت

تردید ناپذیری در جهیان وجیود دارد،   نکته اساسی اندیشه همه آنارشیست ها این فرضیه بود که هماهنگی

اجتماعی قیرار گرفتیه  و نظم هماهنگیانسان هم که جزیی از این جهان هستی است، به طور طبیعی در یک 

 (Rudolf Rocker) .خیزدگی اجتماعی، فرو افتد، تضاد برمیگاه که این کشش طبیعی، این هماهنآن است؛و

همیین قیانون پیشیرفت و می گفت که قانون همبستگی بر انسان ها حکم می رانید، و "انریکو ماالتستا  "

همین عقییده  "کمک متقابل"شته کالسیک خود به نام در نو "کروپوتکین"ترقی را ممکن کرده است.
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    نیه ،درونی اجتماعی انسان هیا سیبب بقیای آنهیا شیده اسیت او معتقد بود همبستگی ؛را بیان کرده است

نمیی تواننید ...قدرت های خردکننده حکومت متمرکز، و نه آموخته ها از نفرت متقابل و سیتیز سینگدالنه، 

ه عمیقا در ذهن و دل انسان ها جا گرفته دور بریزند، چرا که سراسر تکامیل احساس همبستگی انسانی را، ک

 (Eatwell and Wright  , p.731)«.گذشته ما آن را پرورش داده است

اما بر پایه حس همکاری و برادری، روحیه همبستگی، هماهنگی در جهان، اخالق انسانی، و...شیکل جامعیه 

ف موردهای دیگر، در این باره آنارشیست ها مهم ترین نکته این بود آنارشیستی آینده چه خواهد بود برخال

که جامعه ای باید به وجود آورد که استثمار انسان از انسیان وسیلطه یکیی بیر دیگیری را نیاممکن کنید.در 

اصول اولیه و کلی را تعیین کرد و آنارشیسیت هیای بعیدی  "گادوین"چگونگی دست یافتن به این جامعه، 

اجتماعی و اقتصادی پیچیده و  نظمگفت حکومت به دلیل وجود  "گادوین"اصول دور نشدند. چندان از این

را بایید فیرو افکنید و بیه جیای آن میردم بایید  اینچنینیی نظیام ،امکان شکوفایی یافته است شمقیاس بزرگ

ازمان کامال داوطلبانه و کوچک به وجود آورند و در آن طرح های تعیاونی را سی «بخش های» فدراسیون ها

دهند.این بخش ها، هر گاه الزم باشد، نماینده هایی را برمی گزینند تا درباره مسیائل بیا بخیش هیای دیگیر 

گفتگو کنند، اما هیچ کس به تصمیم های آنها مقید نخواهد بود، این نماینیدگان هیم هییچ قیانونی تصیویب 

د.بنیا بیه همیین نظیر، بسییاری از نخواهندکرد، و بنابراین، سادگی و اجتماعی، همه را هیدایت خواهید نمو

با جنبش های وحیدت بخیش ملیی ییا ناسیونالیسیتی در  "پرودون "آنارشیست های سده نوزدهم، از جمله

ایتالیا و آلمان مخالف بودند.همین مخالفت به سده بیستم نیز کشید و صیورت تیرجیح کلیی تمرکززداییی و 

 را یافت. خودگردانی ملی و مشارکت توده ای در روند تصمیم گیری
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یعنی در تحلیل نهایی نباید هیچ شکل دیگر تصمیم گییری ،این هدف ها اگر چه از لحاظ سیاسی روشن بود

مانند سازمان اقتصیادی در  ایی اما آنچه در مورد مسائل دشوار و پیچیده،متمرکز جای حکومت را می گرفت

 .بردارند، هدف های چندان روشنی نیستند

به طور معمول بیا هیدف بهبیودی در شیرایط زنیدگی  و تغییرات وابسته به آن باز نظر آنارشیست ها انقال

در چیارچوب اندیشیه آنهیا از راه مالکییت کیارگران بیر  و تغییر کارگران صورت می گیرد، و این دگرگونی

کارخانه و مزرعه عملی می شود.همه برنامه ریزی های آنارشیستی برای مدیریت جامعه انقالبی میورد نظیر، 

همیه چییز بیه : چگونگی بهره برداری داوطلبانه و همگانی از این مالکیت بود.آنارشیست ها می گفتنید برای

لق است دارد، به شیرط آنکیه خیود او هیم در عهمگان تعلق دارد، و هر فردی سهمی در آنچه به همگان مت

، یا هر محل کیار و شرکت او هم با کاری که در کارخانه، مزرعه (Sing, p.113)تولید شرکت داشته باشد

دیگری انجام می دهد، تعیین می شود.آنارشیست ها با طرح های گوناگون از این اندیشیه تولیید و مصیرف 

 جانبداری کردند.

همین طور گفتند با از بین بردن مالکیت خصوصی ابزارهای تولیید و توزییع، دیگیر بیازار محیل خرییدن و 

ر مورد چیزهایی که استفاده شخصی دارنید برجیای فروختن، وجود نخواهد داشت؛ مالکیت شخصی فقط د

می ماند.بدین ترتیب آنارشیست ها هم در سودای برقراری مالکیت اجتماعی، مالکیت خصوصیی را از بیین 

همین طور در زندگی اقتصادی جریان پول متوقف می  می بردند و فقط مالکیت شخصی را روا می دانستند.

معتقد بود سازمان عادالنه جامعه فقیط  "کروپوتکین"ه و توزیع می گردید.شد، چرا که کاال بر پایه نیاز عرض

وقتی می تواند به وجود آید که هرگونه نظام مزدوری متروک شود و هر فردی با شرکت و با کمک به تأمین 

   ببردرفاه عمومی با تمام توان خود، از انبار عمومی جامعه نیز با کامل ترین امکان برآوردن نیاز خود، بهره 
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. (Rao, p.776)در وهله نخسیت بایید  خوراک، پوشاک و مسکنمانند در این چارچوب، نیازهای اساسی

تأمین شوند و فقط پس از آن می توان به برخی کاالهای تجملی رو آورد.تولید مقییاس کوچیک در جامعیه 

صنعت و کشاورزی علمیی و البته بدان معنا نیست که می توان از ماشینی کردن   آنارشیستی، ارزش می شود

 .صرف نظر کرد

اینک کارگران، که از یوا سرمایه و دولت آزاد شده اند، در جامعه آنارشیستی عاملی آگاه و تعییین کننیده در 

جریان تولید می شیوند.کارگران فکیری بیا هیم متحید میی شیوند، و هرجیا الزم ییا ممکین باشید جامعیه 

سیم کار کارگران بین حوزه های فرهنگی یا مزرعیه و کارخانیه مربوط به تق«امتیازهای اخالقی و جسمانی»از

بهره می برد.پس در جامعه آنارشیستی همه کارگر می شیوند و سیهمی در تولیید دارنید و بنیابراین از همیه 

 (11ص /1382 /عالم، عبدالرحمن .)چیزی که برای همگان است سهمی دارند

ولییکن در ؛  بسوی اهیداف اولییه سیرازیر شید ها تموج آنارشیس جنگ سردپس از الزم به ذکر است که  

د نیرا بهم پیوندمی ده "لیبرالیسم"و  "سوسیالیسم"دو جریان بزرک فکری  ،"ت هانوآنارشیس "عصر حاضر

دسیت برمیی  "دولیت نفیی"از شیعار  "ها تنوآنارشیس"می باشند.  "سیاست پایان"و از معتقدان به نظریه 

کیم "را از طرییق  "وفاق بین المللی"د و این جریان فکری یک نوح نکنرا بیان می  "دولت حداقل"د و ندار

 پیاده ساخته است. "پر رنگ کردن در مناسبات خارجی " و "رنگ کردن دولت در مناسبات داخلی

 نتیجه گیری

همانطور که میدانیم، اکثر دکترین ها، ایدئولوژی ها، و تئوری های فیلسوفان و حکمران های علوم اجتماعی 

بعنیوان همیان  لوم انسیانی، در مرحلیه تئیوری قطعیأ خبیر از آینیده روشین میدهنید کیه از آن میتیوان و ع
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یاد کرد، اما در عمل، کاربرد صحیح بسیاری از تئوری ها غیر ممکن است. بعنوان مثیال: نظرییه  "آرمانشهر"

رکس: برقراری کمونیسم دموکراسی: در تئوری ایده آل، اما در عمل امریست نسبی. یا نظریه معروف کارل ما

 چرا   در مقابل کاپیتالیسم... 

زیرا بین طراح دکترین )ایدئولوژی، تئوری، فلسفه( و نیروی اجرا کننده دکترین، و توده مطیع، همیشه ییک  

فاصله وجود دارد. این فاصله زمانی از بین میرود که یا طراح دکترین خود اجرا کننده آن باشید، و ییا اینکیه 

ه دکترین، همان طراح آن باشد، یا روشن تر اینکه، فلسفه فکری ایین سیه گیروه: طیراح دکتیرین، اجرا کنند

نیروی اجرا کننده دکترین، و توده مطیع، با همیدیگر کیامال همیاهنگی و همخیوانی داشیته باشیندی در غییر 

دیل بیه نظامهیای های کمونیستی تبدیل به نظامهای دیکتاتوری، و نظامهای آریستوکراتیک تباینصورت: نظام

 شوند: این تجربه تاریخ است. الیگارشی می

تجربه و یا کاربرد ایدئولوژی های مختلف در مقاطع تاریخی، چه قبل از آنارشیسم و یا بعد از آن، موفقییت 

مختلف بشری، همچنین شکاف بین تئیوری اییدئولوژی و   و یا عدم موفقیت آن ایدئولوژی ها را در جوامع

وژی را به طور آشکار به ما نشان میدهد. بعنوان مثال: شیکاف بیین تئیوری مدرنیسیم و مییزان کاربرد ایدئول

عملی بودن آن در جوامع به اصطالح مدرن بشری. قطعأ چنین شکافی با اختالف زیاد، وجود دارد، چرا کیه، 

 رج نمیباشد. بین خود تئوری و کاربرد تئوری فاصله وجود دارد: در نتیجه، آنارشیسم از این قاعده خا

الساعۀ در محیط سراسر فساد برخی نویسندگان معتقدند آنارشیسم یک قارچ زهرآگین است که به طور خلق

و آشوب اواخر قرن نوزدهم میالدی نمایان شده و به همان سرعتی که به وجود آمده از هم پاشیده است اما 

 (3 ص/آنارشیسم /ارون، هانری ) . ستمخالفین این افراد معتقدند این بیان، بسیار دور از حقیقت ا
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اصول بنیادی اعتقادات آنارشیستها این است که فطرت بشر بر خیر و صالح اسیتوار اسیت و انسیان اصیوال 

موجودی اجتماعی است و بایستی فارا از قید و بندهای حکومت، آزادانه در امر تولید و فعالیتهیای سیاسیی 

شیسم بر خالف تصور عامه و برداشتی که معموال از ایین کلمیه و و اجتماعی شرکت کند. بدین ترتیب، آنار

حامیان آن در افواه رواج دارد، مکتب هرج و مرج طلبی و بی نظمی مطلق نیست و در نهاییت بیه گونیه ای 

 (19-18-17 ص /1369 بابائی / علی ) نظم و ترتیب داوطلبانه و آزاد معتقد است.

دورانی ازتاریخ یافت می شود. ایده های اساسی آنارشیسم هیا: احتیرام اندیشه های آنارشیستی تقریبا در هر 

به آزادی و برابری انسانها، فردگرایی ،انسان گرایی، اختیارگرایی، آزادی مطلق، ترفیع آموزش وپیرورش و از 

 و سیازمان نظیمنارشیسم با توجه به این مبانی با هرگونه آهمه مهمترستیز با هرگونه حکومت استوار است. 

اجتماعی اعم از دینی و غیردینی مخالف است و انسان را یک موجود کامال آزاد می انگارد. در ابتدای ظهور 

توصیه اقدامات خشونت آمیز و در حال حاضر بیان حق آزادی و حقوق بشر را مطیرح میکننید کیه بییانگر 

دن حقوق اولیه انسیانها بیوده تغییر و تعدیل نگرشها میباشد. یکی از دالیل عمده اعمال خشونت پایمال نمو

 است.

شید و  در این مقاله به بررسی رویکرد مکتب آنارشیسم از بدو تولد تاعصر حاضر )نوآنارشیسیتها( پرداختیه

می تیوان درکیل با توجه به مطالب گفته شده   ارتباط آنارشیسم با نظم و تغییر تشریح و تبیین شد، همچنین

بیا توجیه بیه اصیل  -1از آن رنج برده است در این مورد بیان نمود :که آنارشیسم  سه نارسایی عمده ایبه 

و تمامی شیکلهای اقتیدار  و نظم آن آنارشیسم هدف غیرواقع بینانه فروپاشی دولت ،دولت ستیزی آنارشیسم

پی می گیرد، درصورتیکه توسعه اقتصادی واجتماعی معموال همیراه باتوسیعه نقیش دولیت بیوده  راسیاسی 

نقیش  همه جانبه ستیز با نهادهای اقتدار مثل احزاب است که می توانند در توسعه ،بعدی نارسایی-2است. 
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مجزا و منسجم یا یک جنیبش واحید  اجتماعی آنارشیسم فاقد یک رشته عقاید سیاسی-3موثر داشته باشند. 

 زیادی می باشند.  ساختاریدارای اختالفات  بدلیل عدم وجود نظم در آن می باشد و

دارد که جز در یکی دو اصل بنیادین شباهت چندانی با هیم ندارنید. های پرشماری ود زیرنحلهآنارشیسم خ

جویید. این خود تا حدی برخواسته از ماهیت آنارشیسم است که وجود خویشتن را در نفیی و مخالفیت می

ها ضمن التیزام نیافتگی نسبی تشکیالت ایشان پیداست. آن ها در سازمانماهیت آزاد و غیرمتمرکز آنارشیست

های اساسی داشیته و ایین به اصول بنیادین آنارشیسم در تفسیر این اصول و به فعلیت درآوردن آنها اختالف

بیا توجیه بیه ارزشیهایی ماننید فردگراییی، مشیارکت،  و با تمیام کیارایی فعلیی که عوامل باعث شده است

گفتمان خود نرسیده و نتوانسته است بیه  تمرکزگرایی، مساوات و علی رغم نفوذ در سایر نحله ها، به حق و

 (10ص / 1392/ ثابتی )عنوان ایدئولوژی برتر مطرح گردد.

تحول آنارشیسم از تئوری به ایدئولوژی ایده آل را نمیتوان امری شدنی دانست. چیون کیه، تحیول و تغیییر 

خود به طور غییر ارادی آنارشیسم به ایدئولوژی و یا جنبش انقالبی جهت برقراری نظم و عدالت سیاسی، با 

 و یا ارادی، بی نظمی و بی عدالتی را به همراه می آورد. 

، که توسط فیلسوفان ایین دکتیرین طراحیی شیده، سیعی در "فلسفه تئوری آنارشیسم"آنارشیستها، با کمک 

ومت؛ خواهان ایجاد جامعه ای فاقد رهبری و حک"برقراری نظم و عدالت سیاسی دارند، یا به تعبیر ساده تر: 

  "ایجاد جامعه ای با همکاری و توافق آزادانه مردم برای رسیدن به برابری و عدالت واقعی، هستند.

عظیم در ماهیت  و تغییری نیاز به تحول  "آنارشیستهای آرامش خواه "برای عملی شدن این تئوری، معموال 

 امیل آن زمیان بیر اسیت. امیاو تفکر بشر دارند که بدون آن غیر ممکن میباشید و خیود ایین پروسیه تیا تک
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در این حالت، . معموال در ابتدا نیاز به تولید بی نظمی سیاسی در وضع موجود دارند "آنارشیستهای انقالبی"

برای واژگون کردن وضع موجود، خود آنارشیسیتها ؛ نبردی بین آنارشیستها و غیر آنارشیستها بوجود می آید

بنابراین برای برقراری عیدالت و نظیم  ؛کنندگان جنبش میباشند بعنوان یک حزب و یا سازمان مخالف، اداره

چنین جنبشی تا زمانی ادامه خواهد یافت که نتیجه آن ایجیاد نظیم ، سیاسی، جنبشی سیاسی تشکیل میگردد

                                                          سیاسییی باشیید... و در نهایییت، فرضییأ، نظییم سیاسییی بوجییود مییی آییید، امییا توسییط چییه سییازمانی 

 (19-18-17 ص /1369 بابائی / )علی

در  "غییر آنارشیسیتها"همیشیه از سیوی  "سیستم آنارشیسیتی جامعیه"باید به خاطر داشته باشیم که چنین 

معر  خطر و تهدید میباشد. نتیجتأ، برای حفظ جامعیه از بحرانیی دیگیر بوسییله غییر آنارشیسیتها، خیود 

 یا نخواسته مسئولیت پاسداری از چنین نظامی را بر عهده میگیرند.  آنارشیستها خواسته

حکومیت  همچنیین جامعه ای بدون رهبیری و ایجادموفق به  ا درابتدای امرآنارشیسته شاید بنابراین،                  

 بود؛ ندنخواه حکومتو جامعه ای بدون رهبری حفظ و استمرار ، موفق بهبا گذر زمانآنارشیستی شوند، اما 

و  کنترلنظم یکپارچه ای برای  حکومت و در نتیجه، برای برقراری نظام آنارشیستی، جامعه نیاز به رهبری و

،در ایین حالیت  حکومیت و دولیت آنارشیستها دارد که خود قدرتی سازمان یافته میباشد ساماندهی امورات

 غیرآنارشیستی به حکومت و دولت آنارشیستی تغییر پیدا می کند.

ور  کلی می توان این نتیجه را در پایان گرفت که آنارشیسم جنبشی علیه ساز و کارهای نظم حکیومتی و بط

به نوعی تغییرات اساسی در وضعیت موجود و استقرار نظمی جدید، در سایه تغییرات بوجود آمیده، جهیت  

ای این   ایده ها و مراحل  نیل به وضعیتی مطلوب در جامعه مورد نظرشان می باشد، اما غافل از اینکه نتیجه
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تبدیل تئوری و جنبش آنارشیستی به حکومت و جامعه آنارشیستی، همیشه بطور مطلیق، آن آرمیان شیهری 

 نمی شود که آنارشیست ها به دنبال آن هستند .

 منابع

 .40، چا  سوم، ص1373ن، مروارید، نامه سیاسی، تهرا. آشوری، داریوش؛ دانش[1]

، چیا  1388نی،  الملل و سیاست جهان، علیرضا طیب، تهران،نامه روابط بین. گریفیتس، مارتین؛ دانش[2]

 . 62اول، ص

 .84، چا  اول، ص1375ان، اساطیر، های سیاسی قرن بیستم، تهراصغر؛ اندیشه. حلبی، علی[3]

-166، شیماره 1380ییر اقتصیادی، خیرداد و ت -. رحیمی، مصطفی؛ آنارشیسم، مجله اطالعات سیاسی[4]

 .86-87، ص165

 .20تا، صبوعاتی فریدون علمی، بیاصغر شمیم، تهران، موسسه مطی؛ آنارشیسم، علی. ارون، هانر[5]

تیوده، ه حیزب بورژوایی )آنارشیسم، تروتسکیسم، مائوئیسم(، ترجمی. بوریس، لیبسون؛ انقالبیگری خرده[6]

 .10تا، صتهران، رگبار، بی

 ، چیا  چهیارم،1378کیهیان،  شناسی سیاسی، منوچهر صیبوری کاشیانی، تهیران،. باتامور، تام؛ جامعه[7]

 .122ص

، 52، شیماره 1367. آرتور، لنینگ؛ آنارشیسم، سید مهدی حسینی، کیهان فرهنگیی، سیال پینجم، تییر  [8]

 ..20ص

دفتیر انتشیارات /تهران /تاریخ فلسفه سیاسیی غرب)عصیر جدیید و سیده نیوزدهم( /عالم، عبدالرحمن.[9]

 چا  پنجم /1382/مطالعات سیاسی و بین المللی

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43542#_ftnref1
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43542#_ftnref3
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43542#_ftnref4
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43542#_ftnref3
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43542#_ftnref7
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43542#_ftnref10
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43542#_ftnref11
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43542#_ftnref14
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43542#_ftnref3
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 1380و اندیشه آزادی، تهران، نشر آگاه، شریعت، فرشاد، جان الک [10]

 1380 نی، نشر تهران، بشریه، حسین ترجمه لویاتان، توماس، هابز، [11]

 1349 دهخدا، نشر تهران، شفق، زاده رضا: ترجمه بشر، فهم دربارة تحقیق جان، الک،[12]

دری، تهران، مجموعه مقاالت فلسفه سیاسیی سیلوان، ریچارد؛ آنارشیسم، ترجمه و تلخیص: رضا اسکن[13]

  معاصر

آنارشیسم از ظهور تا عصر حاضر بیا رویکیرد تاثیرگیذاری آن بیر سیایر اییدئولوژیها در  ؛عباس ،ثابتی[14]

 1392علمی،فرهنگی،تاریخی؛  ت؛ تهران؛ سایعرصه بین الملل

 346 ،ص1384سمت، تهران، الملل،بین روابط هاینظریه در تحول ، حمیرا مشیرزاده،[ 15]

   .16 ص ،1369 تهران  ویس، پخش و نشر شرکت  سیاسی، علوم فرهنگ ، بابائی، غالمرضا علی [16]

 

 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43542#_ftnref3
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43542#_ftnref3
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43542#_ftnref3
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43542#_ftnref3
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43542#_ftnref3
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=43542#_ftnref3
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نشريه سازمان بسيج علمي الگوي تهيه مقاالت براي 

 پژوهشي و فناوري استان البرز

 3خانوادگي نويسنده سوم، نام و نام2خانوادگي نويسنده دوم، نام و نام1خانوادگي نويسنده اولنام و نام

 

 يا واحد سازماني مربوطه، نام سازمان، شهر،رتبه علمي نويسنده در صورت تمايل، گروه آموزشي  1
 آدرس پست الکترونيکي

 
 رتبه علمي نويسنده در صورت تمايل، گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه، نام سازمان، شهر 2

 آدرس پست الکترونيکي
 

 رتبه علمي نويسنده در صورت تمايل، گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه، نام سازمان، شهر 3

 آدرس پست الکترونيکي

 

 چکيده

بندی مقالهه، شود. روش قالبتشریح می نشریه سازمان بسيج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز برای در این مقاله، شيوه تهيه یك مقاله      

ی مختلف مقاله، هابخشياز برای های مورد ن(Styleها و اندازه آنها، به طور کامل مشخص شده است. کلية سبك )ی مختلف آن، انواع قلمهابخش

اند و تنها کافی است سبك مورد نظر را برای بخشی از مقاله انتخاب کنيهد. ها، نویسندگان، چکيده، متن، و ... از پيش تعریف شدهاز جمله عنوان

 يه شده باشند، معذور است.از پذیرش مقاالتی که خارج از این چارچوب ته سازماننویسندگان محترم مقاالت باید توجه داشته باشند، 

کلمه باشد. چکيده باید بطور صریح و شفاف موضوع پژوهش و نتایج آن  400چکيده مقاله باید در یك یا دو بند تهيه شود و حداکثر شامل 

ها، يات کار، شهکلرا مطرح کند؛ یعنی بيان کند چه کاری، چگونه، و برای چه هدفی انجام و چه نتایجی حاصل شده است. در چکيده از ذکر جزی

 جداگانه ارسال شود. wordترجمه انگليسی چکيده در قالب فایل  پرهيز کنيد. ها، و مراجعها، فرمولجدول

 کلمات کليدی

  کلمه بعنوان کلمات کليدی انتخاب شود. این کلمات باید موضوعات اصلی و فرعی مقاله را نشان دهند. 7حداکثر 
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 مقدمه -1
نشاريه ساازمان بسايج علماي ماده كردن مقااالت اين نوشتار روش آ

دهد. براي نگارش مقالاه از را نشان مي پژوهشي و فناوري استان البرز

هااي بدادي يا نگارش Microsoft Office Word 2007افزار نرم

آن استفاده كنيد. نکته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است 

هاي مقاله در راي كليه قسمتهاي مورد نياز ب(Styleكه تمام سبک )
اند و تنها الزم است سبک مناسا  را باراي هار اين سند تدريف شده

 بخش انتخاب كنيد. براي تهيه مقاله به موارد زير توجه كنيد:

  اندازه صفحاتA4 هاي باال، پايين، چپ، و راسات هار و حاشيه

متر انتخااب ساانتي 2، و 2، 5/2، 5/2صفحه به ترتي  برابر باا 

 ود.ش

 صفحه باشد. 6 دداد صفحات مقاله حداقلت 

  مقاالت بايد به صورت دو ستوني تهيه شاود. عاره هار ساتون

 متر است.سانتي 6/0متر و فاصله بين دو ستون سانتي 2/8برابر 

 هااي پارساي ماورد اساتفاده باراي هار ياک از اندازه و نوع قلم

تين ( آورده شده است. براي قلم ال1ي مقاله در جدول )هابخش
استفاده كنيد. انادازه قلام  Times New Romanهمواره از 

التين يک واحد كمتر از اندازه قلم پارسي در هر موقديت اسات. 

 ( استفاده كرد.Italicتوان از قلم كج )براي اسامي متغيرها مي

  صفحه اول مقاله بايد كامالً مشابه صفحه اول اين مقاله باشد. در

موارد خودداري كنيد. همچنين تمام صفحه اول از نوشتن ساير 

 موارد صفحه اول بايد در همان صفحه آماده و نوشته شوند.

 جز در صفحه اول مقاله، هيچ زيرنويسيi  وجود ندارد. بجااي آن
iبايد از آخرنويس i .استفاده كنيد 

 گذاري صفحات و بکاربردن سرصافحهاز شمارهi i i و پاصافحهi v 

 خودداري كنيد.

 فراموش نکنيد كه اطال( عات بخش مالکيتProperty سند را )

 بطور كامل پر كنيد.

 ها( : اندازه و نوع قلم 1جدول )

 موقديت استفاده نام قلم اندازه قلم

 عنوان مقاله نازنين پررنگبي  18
 نام نويسندگان نازنينبي  12
 1ي سطح هابخشعناوين  نازنين پررنگبي  14
 2ح ي سطهابخشعناوين  نازنين پررنگبي  13
 3ي سطح هابخشعناوين  نازنين پررنگبي  12
 متن چکيده و كلمات كليدي نازنين پررنگبي  11
 زيرنويس و آخرنويس نازنينبي  10
 هاها و جدولعناوين شکل نازنين پررنگبي  10
 هاها و جدولمتن شکل نازنينبي  9
 هافرمول نازنينبي  11
 مراجع نازنينبي  10
 متن مقاله نازنينبي  11

 تقسيمات مقاله -2

ي اصالي باشاد: چکياده، كلماات هاابخشهر مقاله بايد شاامل ايان 

مثال  هاابخشكليدي، مقدمه، مطال  اصلي، نتيجه، و مراجع. سااير 

بايد در  هابخشها اختياري است. اين سپاسگزاري، ضمايم، و زيرنويس
ا كه پس هنويسآخر مقاله و قبل از مراجع قرار گيرند، بجز بخش زير

 شود.از مراجع آورده مي

شاود. مقدماه داراي از مقدماه شاروع مي هابخشگذاري شماره

است. آخرين شماره نيز مربوط به بخش نتيجه اسات. سااير  1شماره 
ي قبل از مقدمه و پس از نتيجه، داراي شاماره نيساتند. هار هابخش

شماره نيز داراي  هابخشتواند شامل چند زيربخش باشد. زيربخش مي

دقات  هابخشگذاري زيرشود. هنگام شمارهشروع مي 1هستند كه از 

كنياد كاه شاماره بخاش در ساامت راسات قارار گيارد. ماثالً بااراي 
. باراي نوشاتن 3-2بنويسايد:  2از بخاش  3گذاري زيربخش شماره

، و اگار بخاش داراي شاماره Heading 1عنوانِ يک بخش از سبک 

)سطح  هابخشكنيد. عنوان زيراستفاده  Heading 0نيست از سبک 

نياز از سابک  3نوشته شوند. براي ساطح  Heading 2( با سبک 2
Heading 3 ي ساطو  هاابخشاستفاده كنيد. مدموالً نيازي به زير

را  هاابخشبددي وجود ندارد، با اين حال اگار وجاود داشات، آن زير

 بدون شماره و تنها بصورت متن پررنگ بنويسيد.

بخش يک يا چند بند )پاراگراف( وجاود دارد. در هر بخش يا زير
دقت شود كه جمالت هر بند زنجيروار به هام مرباوط باشاند و ياک 

موضوع را دنبال كنند. اولين بند هر بخش يا زيربخش بدون تورفتگي 

(Intend است. براي نوشتن اولين بناد، از سابک )Text1  اساتفاده

متر اسات كاه ساانتي 5/0كنيد. ساير بندها داراي تورفتگي به اندازه 
را انتخااب كنياد. سادي كنياد از  Textبراي نوشتن آنها بايد سبک 

تاا  10تواند نوشتن بندهاي طوالني پرهيز كنيد. يک بند حداكثر مي

 سطر را از يک ستون، به خود اختصاص دهد. 15

 هاي عنوان و نويسندگان مقالهويژگي -2-1

هااي كاار پژوهشاي را عنوان مقاله در عين كوتاهي بايد تماام ويژگي

 Titleنشان دهد. عناوان مقالاه را در ياک ياا دو ساطر و باا سابک 

بنويسيد. در صورتي كه عنوان مقاله شما دو سطري است، دقت كنيد 

 كه طول سطر دوم نبايد بيشتر از طول سطر اول باشد. 
پس از عنوان مقاله بايد نام نويسندگان مقاله نوشاته شاوند. در 

نويساندگان از ذكار عنااويني مثال اساتاد، دكتار، هنگام نوشتن نام 

مهندس، و ... خودداري كنيد. براي نوشتن نام نويساندگان از سابک 

Author مت ياا مرتباه استفاده كنيد. در صورت تمايل مي توانيد ساِ
علمي هر نويسنده را به شکل زيرناويس تهياه كنياد. همچناين ناام 

شااني، تلفان تمااس، و دانشگاه يا محل اشتغال نويسنده باه هماراه ن

 توانند ذكر شوند. آدرس پست الکترونيکي مي
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 هاي چکيده و كلمات كليديويژگي -2-2

چکيده مقاله بايد بطور صريح موضوع و نتايج كار پژوهشي انجام شده 

را بيان كند. در چکيده تنها بايد به اصل موضوع مقاله توجه شود و در 

هاا، و مراجاع فرماولهاا، ها، جادولجزيياات كاار، شاکل آن از ذكر
كلمه و در يک ياا دو بناد  200خودداري شود. چکيده را حداكثر در 

 Heading 0)پاراگراف( تهيه كنيد. عناوان چکياده باياد باا سابک 

اساتفاده  Abstractنوشته شود. براي نوشتن متن چکياده از سابک 

كنيد. در صورتي كاه چکياده داراي بناد دوم اسات، آن را باا سابک 
Abstract2 نويسيد. ب 

كلمه كليدي انتخاب كنيد، و آنهاا را  10براي هر مقاله حداكثر 

با ويرگول از هم جدا كنيد. اين كلمات بايد موضوعات اصلي و فرعاي 

بندي كنند. كلمات كليدي را به ترتي  وابستگي مقالاه مقاله را دسته
تر هستند، اول نوشته شوند. به آنها بنويسيد؛ يدني كلماتي كه مرتبط

نويسي در چکيده يا كلمات كليدي استفاده شده اسات، گر از مختصرا

 بايد شکل كامل آن در داخل يک جفت هاللين )پرانتز( آورده شود.

 هاي مقدمهويژگي -2-3

در بخش مقدمه ابتدا بايد كليات موضوع پژوهش عنوان شود. ساپس 

هاي هر ياک اي از كارهاي مشابه انجام شده به همراه ويژگيتاريخچه

اي از تالش انجام گرفته در مقاله براي حال ن شود. در ادامه مقدمهبيا

 هاي موجود ذكر شود.كاستي
اساات و از ابتااداي صاافحه دوم شااروع  1مقدمااه داراي شااماره 

 Heading 1شود. براي نوشتن عناوانِ بخاش مقدماه از سابک مي

 استفاده كنيد.

 هاي مطال  اصليويژگي -2-4

مقاله طي چند بخاش نوشاته  پس از بخش مقدمه بايد مطال  اصلي

بايد شامل تدريف مفاهيم اولياه ماورد نيااز، طار   هابخششود. اين 

حل پيشنهادي باشند. در نوشتن مطال  اصلي مقاله دقت مسأله، و راه

شود كه تنها به موضوع اصلي مقاله پرداخته شود تا ذهان خوانناده از 
شاود  انحراف به سمت مطال  جانبي مصون بماناد. همچناين سادي

مطال  اصلي مقاله بصورت سلسله مراتبي و زنجيروار به هام مرباوط 

 باشند.

شاوند. شاروع مي 2ي مطالا  اصالي مقالاه از شاماره هابخش
شاوند. باراي نوشاتن گذاري ميي بددي نيز به ترتي  شمارههابخش

 استفاده كنيد. Heading 1ي اصلي از سبک هابخشعنوان 

 هاي نتيجهويژگي -2-5

ه، نکات مهم انجام شده در كار بصورت خالصه مارور و در بخش نتيج
نتايج به دست آمده توضيح داده شوند. همچنين در ايان بخاش باياد 

( بصورت واضح بيان شود. هرگاز Contributionسهم علمي مقاله )

تواناد باه عين مطال  چکيده را در اين بخش تکرار نکنيد. نتيجه مي

كند؛ نکات مبهم و قابل پژوهش كاربردهاي پژوهش انجام شده اشاره 

هاي ديگار جديد را مطر  كند؛ ويا گسترش موضوع بحث را به زمينه

 Headingپيشنهاد دهد. براي نوشتن عنوانِ بخش چکيده از سبک 

 استفاده كنيد. 1

 هاي مراجعويژگي -2-6

گيرد و عنوان آن داراي شاماره بخش مراجع در انتهاي مقاله قرار مي

جع ابتدا مراجع پارسي و بدد مراجع انگليساي را نيست. در نوشتن مرا

ها، ( كتاب1ذكر كنيد. ترتي  نوشتن مراجع نيز بر اين اساس باشد: )

( مقاالت مندرج در مجالت و 3هاي پژوهشي، )ها و طر نامه( پايان2)
( ساير مقاالت و منابع اينترنتي. تمام 4هاي علمي مدتبر، و )كنفرانس

 متن مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند.مراجع حتماً بايد در 

بنويسايد. باراي  Heading 0عنوان بخشِ مراجع را با سابک 

و براي مراجع باه زباان  REFنوشتن مراجع به زبان پارسي از سبک 
نامه، استفاده كنيد. عنوان كتاب، پايان EN_REFانگليسي از سبک 

ي عناوين مراجع يا مقاله به زبان پارسي را بصورت پررنگ بنويسيد. برا

( استفاده كنيد. نحوه نوشاتن مراجاع Italicانگليسي نيز از قلم كج )

 در بخش مراجع اين مقاله عنوان شده است.
براي ارجاع به يک مرجع تنها از شماره آن در داخل يک جفات 

. مراجع انگليسي را با شماره انگليسي ارجااع ]1[قالب استفاده كنيد 

نيست، مگر آن كه جملاه باا « مرجع»لمه . نيازي به ذكر ك[6]دهيد 

براي ارجاع به چند مرجاع از ...«.  ]1[مرجع »اين عبارت شروع شود: 
. اگر تدداد مراجع زياد است از خط تيره ]2,1[ويرگول استفاده كنيد 

آيناد قبال از . مراجدي كه در انتهاي جملاه مي]1-5[استفاده كنيد 

 گيرند.نقطه قرار مي

 قواعد نوشتاری -3
نويسي است. تالش شود در متن وايي و رسايي نوشتار در گرو سادهشي

مقاله از جمالت رسا، گويا، و كوتاه استفاده شود و از نوشاتن جماالت 

آهنگاي كاه شاما از »تودرتو پرهيز شود. به اين جملاه دقات كنياد: 

اپل كاه ياک  DRMكنيد توسط قال  دريافت مي iTuneفروشگاه 
محافظت شاده اسات كاه اپال مجاوز انحصاري و  AACقال  فايل 

اين جمله «. شوددهد، محافظت مياستفاده از آن را به هيچ كس نمي

كند و به هيچ وجاه در واقع از سبک نگارش زبان انگليسي پيروي مي

توان اين جمله را به براي جمالت پارسي مناس  نيست. به راحتي مي
 iTune آهنگاي كاه شاما از فروشاگاه»اين صورت بازنويساي كارد: 

شود. اين قال  اپل محافظت مي DRMكنيد توسط قال  دريافت مي

انحصاري و محافظت شده است، و اپال مجاوز  AACيک قال  فايل 

 «.دهداستفاده از آن را به هيچ كس نمي
جداسازي اجزاي مختلف يک جمله نياز نقاش زياادي در فهام 

يي كه نيااز تواند اجزاي يک جمله را در جاآسان آن دارد. ويرگول مي

به مکث هست، ازهم جادا كناد؛ حاال آن كاه نقطاه ويرگاول باراي 

رود. نقطاه جداسازي دوجمله كه با هم ارتباط مدنايي دارند، بکار ماي
گيارد. دركااربرد نيز براي جدا كردن جمالت مورد استفاده قارار ماي

هاللين )پرانتز( بايد توجه شود كه عبارت داخال آن باراي توضايحي 
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اجزاي جمله محسوب نشده و درصورت حذف خللي به آن است كه از 

مقابل، گيومه براي برجسته كردن جزياي از جملاه  شود. دروارد نمي

 رود.بکار مي

، «گردياد»، «باشدمي»تا جاي ممکن از بکار بردن كلماتي مثل 
توان از كلمات ساده پرهيز شود. به جاي آنها اغل  مي« بوده باشد»و 

استفاده كرد. بکارگيري كلمات دشوار و « شد»و « است»و روان مثل 

غيرمدمول تنها باعث پيچيده شادن جملاه و دشاوار شادن فهام آن 

 شود.مي
باياد بالفاصاله پاس از مفداول قارار «( را»نشانه مفدول )حرف 

ايان شاکل تنظيماات الزم باراي »گيرد. به اين جملاه دقات كنياد: 

لاه را بصاورت زيار بهتر است ايان جم«. دهدبندي را نشان ميصفحه

بندي نشاان اين شکل تنظيمات الزم را براي صفحه»بازنويسي كنيم: 
 «.دهدمي

هااي پارساي اساتفاده براي كلمات فني تا حد امکاان از مدادل

اسات، و ياا « پروساس»زيباتر از « پردازش»شود. بدون ترديد كلمه 
تر اسات. در چناين مناس « ميکروپروسسور»از « ريزپردازنده»كلمه 

دهيد خواننده با مدادل پارسي آشنا نيسات، از مواقدي اگر احتمال مي

آخرنويس براي نوشتن مدادل انگليسي استفاده كنيد. ايان كاار را در 

 هاي پارسي انجام دهيد.اولين كاربرد مدادل
تا حد امکان از كلمات انگليسي در جمالت استفاده نکنيد. ماثال  

اگار «. ميکروساافت»نويسايد: توانيد بمي Microsoftبجاي نوشتن 

ناچار شديد در يک جمله از كلمات انگليساي اساتفاده كنياد، حتمااً 

 فاصله كافي بين آنها و كلمات پارسي را رعايت كنيد.

 گذاريعالمت -3-1

گاذاري براي خوانايي بهتر مقاله بايد سدي شود تا حد امکاان عالمات

يي مثال هاامتن مقاله بدرستي انجام شود. دقت كنياد تماام عالمت

نقطه، ويرگول، نقطه ويرگول، دونقطه، و عالمت سوال بايد باه كلماه 
قبل از خود چسبيده باشند، و از كلمه بددي تنها به اندازه يک فضاي 

خالي فاصله داشته باشند. عالمت خط تيره بايد به اندازه ياک فضااي 

خالي از كلمه قبل و بدد از خود فاصله داشته باشد؛ مگر اين كه كلمه 

قبلي يا بددي يک عدد باشد، كه در اين صورت باياد باه آن بچسابد. 
 بين كلماتي كه جدا هستند بايد يک فضاي خالي فاصله باشد.

 امال -3-2

درستي نوشتار بر پاية امالي زبان پارسي ضروري است. در اين بخاش 

توانيد اطالعات كنيم. ميبرخي از موارد اشتباه متداول را يادآوري مي
 هاي نوشته شده در اين زمينه پيدا كنيد.ا مراجده به كتابتر را بدقيق

از جاز  « ماي»در افدال حال و گذشته استمراري بايد دقت شود كاه 

اساتفاده « فاصاله متصال»بددي فدل جدا نماند. براي اين منظاور از 

« -كليد »به همراه « Ctrlكليد »كنيد. براي نوشتن فاصله متصل از 
و جز  بددي فدال « مي»ت كنيد كه جز  استفاده كنيد. همچنين دق

اشاتباه، « ميشود»و « مي شود»را بصورت يکپارچه ننويسيد. بنابراين 

 است.« شودمي»و درست آن 

ي جمع نيز دقت كنيد كه از كلماه جماع بساته «ها»در مورد 

باراي «. آنهاا»شده جدا نوشته شود؛ مگر در كلمات تک هجايي مثل 

را « پردازناده هاا»استفاده كنيد. مثال  جدانويسي نيز از فاصله متصل 

 بنويسيد.« هاپردازنده»بصورت 
جمع بستن كلمات پارسي يا التين با قواعد زبان عرباي اشاتباه 

اشااتباه و درساات آنهااا « اساااتيد»و « پيشاانهادات»اساات. بنااابراين 

 است.« استادان»و « پيشنهادها»

جادا از كلماه بدادي خاود « به»بهتر است همواره حرف اضافه 
نوشته شود، مگر آن كه اين حرف جز  يک فدل يا صفت يا قيد باشد؛ 

 «.بندرت»و « بجا»، «بکار بستن»مانند: 

در مورد كلمات حاوي همزه قواعدي وجود دارد كه پرداختن به 

، «مسأله»گنجد، اما براي نمونه به امالي كلمات آنها دراين مقاله نمي
. همچنين، همزه در انتهاي دقت كنيد« مسؤول»، و «رئيس»، «منشأ»

شود و درصاورت اضاافه شوند، نوشته نميكلماتي كه به الف ختم مي

اجراي »، و «اجرا شده»شود: استفاده مي« ي»شدن به كلمه بددي، از 
 «.برنامه

 هاها و جدولشکل -4
ها در زيار ها بايد داراي عنوان باشاند. عناوان شاکلها و جدولشکل

گيرند. در صورتي كاه باالي جدول قرار ميها در شکل و عنوان جدول

كنياد، باياد حتمااً هاي سااير مناابع اساتفاده ميها يا جدولاز شکل
 شماره آن مرجع را در عنوان شکل يا جدول ذكر كنيد.

 Figure Captionبراي نوشتن عنوان شکل يا جدول از سبک 

از هاا نياز ها و يا جادولاستفاده كنيد. براي نوشتن متن داخل شکل

استفاده كنيد. هر شکل يا جادول باياد داراي  Figure Textسبک 
شود. شماره شکل يا شروع مي 1يک شماره باشد كه براي هر كدام از 

جدول را در داخل يک جفت هاللين بنويسايد. در هنگاام ارجااع باه 

شکل يا جدول از شماره آن اساتفاده كنياد و از بکاار باردن عبااراتي 

ها باياد در هاا و شاکليز كنيد. تمام جدولپره« شکل زير»همچون 
متن مورد ارجاع قرار گيرند. يک جدول يا شکل نبايد قبل از ارجاع در 

 متن ظاهر شود.

ها قرار گيرند. بهتر است ها بايد در وسط ستونها و جدولشکل

چين درج شوند و ويژگاي ها در يک خط جداگانه با حالت وسطشکل
انتخااب  In line with textصاورت ( آنهاا بLayoutبنادي )طر 

اي از چنين تنظيمي اسات. چنانچاه شاکل ياا ( نمونه1شود. شکل )

توان آن را بصورت تک ستوني رسم جدولي در يک ستون جا نشد، مي

كرد، مشروط بر اين كه شکل يا جدول در ابتدا يا انتهاي صفحه و ياا 
توان هماه يدر انتهاي مقاله درست قبل از بخش مراجع قرار گيرد. م

 ها را در يک جا و قبل از مراجع نيز درج كرد.شکل
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 MDA [6]( : فرایند توسعه در 1شکل )

 ها و عبارات ریاضیفرمول -5
 Equationها و عبارات رياضي بهتر است از ابزار براي نوشتن فرمول

Editor ر نظر گرفته استفاده شود. براي هر فرمول بايد يک شماره د

چين شود. اين شماره را در داخل يک جفت هاللين و بصاورت راسات
قرار دهيد. تمام متغيرها، پارامترها، و نمادهاي يک عبارت رياضي بايد 

توضيح داده شوند. اگر قبل از نوشتن فرمول اين كار انجام نشده است، 

 بايد بالفاصله پس از فرمول اين توضيحات بيان شوند. مانند:

(1)      dfx
x

X 
0

ˆ1  

تابع توزيع امکان است. اگار  X و  چگالي تخميني f̂كه درآن

تدداد متغيرها و پارامترها براي تدريف در اداماة ماتن زيااد اسات، از 
فهرست عاليم در بخش ضمايم استفاده و يا بصورت فهرسات در زيار 

 د.رابطه تدريف شو

تاوان بادون بکاارگيري ابازار براي نوشاتن رواباط رياضاي ماي

Equation Editorاز باالنويسي ،vزير نويسي ،vi و نمادهاي يوناني ،
بهره گرفت. اين روش بيشتر براي ارجاع به متغيرها در ماتن مناسا  

( با اين 1است. مثال  ما تابع توزيع امکان را در متن توضيحي فرمول )

شود كه فاصله ساطرها باه دليال روش موج  مي شيوه نوشتيم. اين

 نويسي زياد نشود و تنظيمات صفحه بهم نريزد.استفاده از ابزار فرمول
درصورتي كه يک رابطاه رياضاي طاوالني باود و درياک ساطر 

توان آن را در دو يا چند سطر نوشت. در اين حالت باياد نشد، مي جا

توان شماره مچنين ميسطرهاي دوم به بدد با تورفتگي شروع شوند. ه

 ( را ببينيد.2آن را نيز در يک سطر مستقل نوشت. فرمول )
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يک فرمول يا عبارت رياضي حتما  بايد بدد از ارجاع آن در ماتن 
هاااي مقالااه را نيااز هماننااد عبااارات رياضااي ظاااهر شااود. الگوريتم

 گذاري كنيد و به آنها ارجاع دهيد.شماره

 نتيجه -6
نشريه سازمان بسيج ت يک مقاله قابل چاپ در در اين مقاله، مشخصا

بيان شد. مهمتارين مشخصاات  علمي پژوهشي و فناوري استان البرز
هاي صفحه، نحوه آماده كاردن صافحه اول، عبارتند از: ابداد و حاشيه

هاا، ها، جادولها، شاکلگذاريي اصلي مقاله، نحاوه شامارههابخش

 ش متن مقاله.ها، منابع، و باالخره چگونگي نگارفرمول

نويسندگان محترم مقاالت سدي كنند تمام موارد ذكار شاده را 
دقيقا  رعايت كنند، و از همين سند بدنوان الگوي نگارش مقالاه خاود 

 استفاده كنند.

 سپاسگزاری
بخش سپاسگزاري در صورت نياز بصورت كوتاه و در ياک بناد آمااده 

نوان اين بخش شود. بخش سپاسگزاري داراي شماره نيست بنابراين ع
فکاري بنويسيد. نويسندگان اين مقاله از هم Heading 0را با سبک 

سازمان بسايج علماي پژوهشاي و فنااوري تمام اعضاي كميته علمي 

 كمال سپاسگزاري را دارند. استان البرز

 ضمایم
بخش ضمايم يک بخش اختياري است و داراي شماره نيست. عناوان 

. موضوعات مرتبط با مقالاه كاه بنويسيد Heading 0آن را با سبک 

توانند در بخش ضامايم آورده هاي زير قرار گيرند، ميدر يکي از گروه

 شوند.

 هاها يا الگوريتماثبات رياضي فرمول 

 ها و اطالعات مربوط به مطالده مورديداده 

 هاي مربوط به مقايسه آنهانتايج كار ديگر محققان و داده 

   ي اصلي مقاله نباشند.هاشبخساير موضوعات مرتبط كه جز 

 مراجع
اي كه نقش نام خانوادگي، نام نويسندگان يا نام موسسه [1]

، نام خانوادگي، نام عنوان کامل کتابنويسنده را دارد، 

مترجمان با قيد كلمه ترجمة، نام خانوادگي، نام ويراستار با 

قيد كلمه ويراستة، شماره جلد، شماره ويرايش، محل نشر، نام 
 يخ انتشار.ناشر، تار

 CIM 

 PIM 

 PSM 

 

Code 

CIM to PIM mapping 

PIM to PSM mapping 

PSM to code mapping 
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 عنوان پروژه اختراعي
 

 نانو فناوری از استفاده باو امواج مغناطیسی  مکانیکی باال و ضد آب  خواص با نانوبتن ساخت
 
 

 لطفی آباد،فاطمه قوام رضایی زاغری،محمدحسین زهرا
باشد . مواد ناانو  نانومتر100زير  ابداد آن به موادي گفته مي شود كه حداقل يکي از مواد نانوطرح: چکیده

 اه در دهه هايرفتارهاي بارزي كه از خود نشان داده اند مورد توجه بخش صندت و دانشگ ساختار با توجه به

استحکام , مقاومات و  اخير قرار گرفته اند . در اين ميان صندت ساختمان با توجه به نيازهاي خود چه از نظر

  .به شمار مي رود ساختار و نيز كارايي باال از استفاده كنندگان مهم مواد نانوو امنيت دوام 

يکي از تحقيقات بسيار كار آماد در عرصاه  كه سيتوليد نانوبتن  فوق مقاوم و ضد امواج مغناطيدر اين پروژه 

انقالباي در پاياداري و طاول عمار ساازه هاا  ، پس از مصرف و انجام شده تلفيق علم فناوري نانو و بتن است

ايجاد مي كند.اين بتن ابداعي به طور كامل جايگزيني با بتن هاي مدمولي مصرفي فدلي در كليه پروژه هاا از 

از جمله افزايش سطح بناي مفيد و كاهش چشمگير ميزان مصرف بتن اي فوق الداده ا كالن با مزيت هخرد ت

و ميل گرد را دارا مي باشدخصوصا در مکان هايي مثل پناهگاه و بيمارستان ها و ساختمان هاي نظامي حاائز 

ملاه عملکرد باال اغلا  شاامل پارامترهااي مختلفاي از ج روش مدمولي براي توسده بتن با اهميت مي باشد.

يکي از مشکالت اساسي باتن مرباوط با انواع مختلف الياف مي باشد .  طر  اختالط بتن مدمولي و بتن مسلح

روزه آن كه نيازمند آب رساني طي اين بازه زماني است و عمال ما نمي تاوانيم ساازه هااي  28به عمل آوري 

سد و در بهترين شارايط باه مقاومات واقدي را در آب نگه داريم بنابراين بتن به مقاومت اصلي خودش نمي ر

 درصدي رسيده است. 100% مي رسد اما با اين فناوري بتن پس از انجام تست هاي الزم به مقاومت 50

و خواص مکانيکي بهتر ، بتن با عملکرد بااالي چناد  بتن به طور خاص ، عالوه بر عملکرد با دواماين در مورد 

 شد ، از جمله مي توان به خاصيت الکترو مغناطيسي  و قابليت باهديگري را دارا مي با خواص اضافه منظوره

 .اشاره كرد (كار گيري در سازه هاي اتمي )محافظت از تشدشدات

 مقااوم ساازي باتندرصدي و 100بهينه سازي عمل آوري بتن و رسيدن به مقاومت اصلي اين پروژه،  هدف

بددي بر روي خاصيت عايق حرارتي وصوتي نياز  همچنين در فاز هاياست. الکترو مغناطيسي در مقابل امواج

 تحقيقاتي صورت خواهد گرفت.

خاصيت ضد آب بودن باه ويژگي عمل آوري و هيدراتاسيون انجام شد كه در ضمن آن در فاز اول اين پروژه،  

ه بتن جديد پرمقاومت كه با اساتفاد نتايج آزمايش ها نشان داد،ميزان دو برابر بتن مدمولي حاصل شده است،

http://elme1404.blogfa.com/post/1011/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1
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هااي مدماولي را از نانوذرات طراحي و ساخته شده مقاومت فشاري و كششي تقريبا دو برابار نسابت باه بتن

 دارد.

 

 

هاي سانگين همچاون سدساازي، سااخت بتن پر مقاومت بيشتر براي سازه نانوساختار: هايبتن كاربردهاي

هاايي ها و مکاند فرود هواپيما، اتوبانمقاوم براي بان هاي شهرسازي، كف سازيهاي انرژي اتمي، پروژهپايگاه

 سازي باتن از ناانو سااختارهايكه نياز به مقاومت در برابر ضربه زياد و استحکام بسيار باال دارند، براي مقاوم

TiO2,SiO2 و Fe2O3 شود كه بهترين نانو ساختار در اين راستااستفاده مي SiO2 .بوده است 

در ايان افزايش نسبت سطح به حجم در نانوذرات بکار رفتاه وزن باتن يل به دل ساختار: نانو هايبتن مزيت 

شاود. وزن كام، عمار بااال، نوع بتن كاهش پيدا كرده است كه اين موج  كاهش وزن ساختمان و ساازه مي

 هاي مدمولي  است.ها نسبت به بتنهاي اين بتنمقاومت و كارايي زياد و قيمت پايين از مزيت

كاارايي و مقاومات ايان باتن  .هاي مناسبي حاصل شده استي مورد نياز انجام و جوابهادرصد آزمايش 90

برابر بتن مدمولي برآورد شده ولي ميزان مصرف آن حدودا نصف باتن مدماولي اسات كاه  1.5چيزي حدود 

هااي بتناي و ايجااد خاواص و در نتيجه افزايش مقاومت و كاهش جذب آب نموناه پوشاني دارند اين دو هم

هاي الزم براي تجاري سازي ايان محصاول حمايتيم اميدوار آخر دررا شاهد هستيم. ي چون ضد اشدهجديد

 .هاي مقاوم در كشور صورت گيردها با استفاده از اين بتنسازي ساختمانو در ادامه، مقاوم

 

 

 

 
 مخلوط سازی فوم بتن. 1شکل
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 نمونه پاشش شده. 2شکل

 

 
 فوم خشک شده. 3شکل

 
 التراسونيک برای تست نمونه بتن. 4شکل
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 طرح توجیه اقتصادی نسل جديد توربینهای بادی

 مخترع: نصرت اهلل بیات

 

رود و در دو به کزر  ی انرژی  کزنیکیبه  بزد انرژی جنبشیشود که برای تبدمل گفته  ی توربینیتوربی  بزدی به 

هزی بزدی کوچ  برای کزربردهزمی  زنند شوند. توربی  ی نوع بز  حور افقی و بز  حور عمودی سزخته

هزی گیرند، در حزلی که توربی  ورد استفزده قرار  ی هزی بزدبزنیقزمقدر  توا  کمکیو مز  هزبزتریشزرژکرد  

 روندشمزر  ی، به عنوا  م   نبع تولید انرژی الکترمکی بهژنراتورتر بز چرخزند  بزدی بزرگ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
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 تزرمخچه

گردد. هزی بزدی بر  یهزی چرخز  به آسیزبهز ا  انرژی بزد به استفزده جها در توربی اولی  استفزده

هز در ذه  بسیزری ا   ز ثبا که تصومر آ هزی بزدی  عروف هلندی، هزی بزدی، کز ال ا  آسیزبنخستی  آسیزب

هز ا  بزالی م  دمرک عمودی، رسید و پرهعدد  ی ۱۲هز به هزی ام  آسیزبشده اسا،  تفزوت بود. تعداد پره

هزی م  کشتی که ا  فرا  دکل و بز وی افقی دکل آومزانند، آومخته شده بود. شزمد بتوا  شکل همزنند بزدبز 

هز در  رکز هزی ا رو ی  قزمسه کرد که  حور اصلی آ هزی شهربز یبز چرخ و فل  هز راکلی ام  آسیزب

هزی چرخ و فل  همیشه فزصله ثزبتی ا  سطح   ی  دارند. ام  م  دامره روی   ی  نصب شده اسا و اتزق 

آسیزمی،  هزیهزی دعزی بودامیهزی م  کشتی، مز ا  چرخهزی بزدی، شزمد ا  بزدبز نوع طراحی برای آسیزب

سده پیشینه درا   دتی داشته و به حدود  انرژی بزداستفزده ا  . چرخید، الهزم گرفته شده بزشدکه بز نیروی بزد  ی

 دلوبرای نخستی  بزر، امرانیز   وفق شدند بز استفزده ا  نیروی بزد،  .گرددبز   ی امرا  بزستز در  پیش ا   یالد ۲

 .هز به سطح  زارع برسزنندرا به گردش درآورده و آب را ا  چزه چزه)دوالب( مز چرخ 

ولی نخستی   ،بود هرو نخستی   زشینی که بز استفزده ا  نیروی بزد به حرکا درآ د، چرخ بزدی 

هزی بزدی در اروپز  ربوط به پیدامش آسیزب .سزخته شد سیستز در   یالدی ۷سده عملی، در  آسیزب بزدی

هزب بزدی در انگلستز   ربوط به شده در  ورد استفزده ا  آسیزباسا. نخستی   ورد ثبا هزی  یزنهسده

 .اسا  یالدی ۱۲و  ۱۱هزی سده

توسط م   هندس  ۱۸۸۷بود که در نخستی  توربی  بزدی بز کزربرد تولید برق، م   زشی  شزرژ بزتری 

چند  زه بعد،  خترع آ رمکزمی چزرلز فرانسیس براش نخستی  توربی   .اسکزتلندی به نزم جیمز بالمث سزخته شد

توربی  بزدی بز کزربرد تولید برق  ۷۲، ۱۹۰۸ل در سز .سزخا اوهزمودر  کلیولندبزد خودکزر را برای تولید برق در 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%88
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هزی بزدی کوچ  برای تولید برق  ورد  ، توربی۱۹۳۰دهه در  ،کیلووات( در آ رمکز فعزل بودند ۲۵تز  ۵)بی  

اندا ی نشده بود، بسیزر  تداول بودند. در پزمیز نیز   زارع در آ رمکز، که هنو  سز زنه سراسری تو مع برق راه

اندا ی شد. نخستی  توربی  بزدی  تصل به راه ور ونا، نخستی  توربی  بزدی در کالس  گزوات در ۱۹۴۱سزل 

 .سزخته شد جزامر اورکنیدر  ۱۹۵۱در سزل  برمتزنیزشبکه برق در 

هزی نو بیش ا  رشد تولید برق ا  اروپز رشد تولید برق ا  انرژی برای اولی  بزر در اتحزدمه ۲۰۰۶ در سزل

 ۹۲۰۰۰ گزوات به  ۱۸۰۰۰ظرفیا تولید برق بزدی جهز  ا  شمسی،  ۱۳۸۶تز  ۱۳۷۹ا  سزل . نزبع فسیلی بود

رشد کرده و هر سه سزل دو برابر شده  %۲۵تزکنو  ام  صنعا سزالنه  ۲۰۰۰ گزوات افزامش مزفته اسا. ا  سزل 

 اسا و ام  در شرامطی اسا که رشد اقتصزد جهزنی ا  م  تز دو درصد در سزل بیشتر نیسا.

 شنزسیگونه

 بادی با محور چرخشی عمودی  الف: توربین های 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%86%DB%8C
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بخش  ۲ا  (  …ایای و کزسههزی بزدی بز  حور عمودی نظیر )سزومنوس، دارموس، صفحهتوربی 

هزی عمودی دمگری که عمود بر جها گیرد و  یلهاند. م   یله اصلی که رو به بزد قرار  یاصلی تشکیل شده

بز اشکزل گونزگو  بوده که بزد را در خود جمع کرده و شوند. ام  توربی  شز ل قطعزتی بزد کزر گذاشته  ی

گردد. سزخا ام  توربی  بسیزر سزده اسا ولی بز ده پزمینی دارد. در ام  نوع بزعث چرخش  حور اصلی  ی

شود سیستم لنگر پیدا کرده و کند و بزعث  یتوربی  هز م  طرف توربی  بزد را بیشتر ا  طرف دمگر جذب  ی

  نوع طراحی ام  اسا که سرعا چرخش سیستم دقیقزً بز سرعا بزد برابر بوده و در  نزطقی بچرخد. نتیجه ام

که سرعا بزد کم اسا، چندا  کزرآ د نیسا. مکی ا   زامزی آ  وابسته نبود  سیستم به جها و ش بزد  ی 

 بزشد.

 ب: توربین های بادی با محور چرخشی افقی 

بز  حور افقی  بزدیهزی بزشد، توربی تر  یعمودی رامج هز نسبا به  دل بز  حورام  نوع توربی 

تر اسا ولی راند ز  بسیزر بزالمی دارند. در همه تر ا  نوع قبلی هستند و سزخا آنهز هم  شکلتر و گرا پیچیده

توا  جها آنهز را بز جها و ش تر  یهزی پزمی  بزد هم کزر  ی کنند و در انواع پیشرفتههز حتی سرعاسرعا

اند. ام  پره اسا که روی م  پزمه بلند نصب شده ۲مز در  واردی  ۳بزد تنظیم کرد. نمزی ظزهری ام  توربی  هز 

 گیرند.هز همواره در جها و ش بزد قرار  یپره

کزر م  پنکه اسا. کنند؟  راحل کزر م  توربی  کز الً برعکس  راحل هز چگونه کزر  یام  توربی 

هز، چرخش شود. در توربی یته به انرژی  کزنیکی تبدمل شده و بزعث چرخید  پره  یدر پنکه انرژی الکترمس

هز شود. بزد به پرههز انرژی جنبشی بزد را به انرژی  کزنیکی تبدمل کرده، سپس به الکترمسیته تبدمل  یپره
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   حور نیز به شود که امهز بزعث چرخش  حور اصلی  یچرخزند. چرخش پرهکند و آنهز را  یبرخورد  ی

 کند.م  ژنراتور برق  تصل اسا. چرخش ام  ژنراتور برق  تنزوب تولید  ی

کیلووات برق تولید کنند. م  توربی  بزدی  ۶۵۰۰تز  ۵عمودی ا رو ه  ی توانند بی   بزدیهزی توربی 

را تز ی  کند،  تواند  صرف م  خزنه مز انرژی  ورد نیز  برای پمپ کرد  آب ا  چزه ستقل بز سزمز کوچ   ی

 گیرند.هزی سزمز بزرگتر برای تولید برق و تزرمق آ  به شبکه سراسری  ورد استفزده قرار  یولی توربی 

 

 

 دهندهاجزای تشکیل
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 :دهیمبدو  در نظر گرفت  تصومر فوق، برخی ا  قسمتهزی اصلی م  توربی  بزدی را به شرح  مر توضیح  ی

 .شودکند و بزعث چرخش آنهز  یهز برخورد  یپره دارند، بزد به پره ۳ مز ۲هز   بیشتر توربی  هز پره

تر ز  بز استفزده ا  سیستم تر ز دمسکی  ی توا  توربی  را به طور هیدرولیکی در  واقع عزدی و حتی 

 .اضطراری  توقف کرد

به کزر   تر بر ثزنیه اسا ۲۵تز  ۴بخش کنترل  بخش کنترل توربی  را هنگز ی که سرعا بزد بی  

توانند هز نمیکند. توربی رسد آ  را  توقف  ی تر بر ثزنیه  ی ۲۵اندا د و هنگز ی که سرعا بزد به بزالتر ا   ی

 تر بر ثزنیه ا کز  سقوط  ۳۰ تر بر ثزنیه به کزر خود ادا ه دهند. در سرعا بزالی  ۲۵هزی بیشتر ا  در سرعا

 .هز نیز وجود داردبرج

هزی بزدی  ی تواند سرعا کم چرخش  حور پره هز را بز (  گیربکس توربی جعبه دنده )گیربکس

 .ضرمب تبدمل  ثبا به سرعا بزال که در ژنراتور استفزده  ی شود تبدمل کند

ژنراتور  ژنراتور در حقیقا بخش تبدمل انرژی  کزنیکی بزد به انرژی برق )الکترمکی( اسا. 

 .بزشندنکرو  و سنکرو   یژنراتورهزی بکزر برده شده ژنراتورهزی آس

گومند. نزسل در بزالی برج نزسل  قسما اصلی توربی  بزدی که روتور به آ   تصل اسا را نزسل  ی

هز آنقدر بزرگند قرار دارد و شز ل جعبه دنده، شزفا اصلی ژنراتور، بخش کنترل و تر ز اسا. بعضی ا  نزسل

هزی بزدی بز م  سرعا دورانی ثزبا )دور روتور( شته توربی هز  ی توانند داخل آ  بزمستند. در گذکه تکنسی 

 دل توربی   وجود،  ۵۸اند. ا   یز  هزی ا رو ی تقرمبز سیستم م  سرعته را کنزر گذاشتهکردند ا ز  دلکزر  ی

 . دل بز سرعا  تغیر وجود دارند ۳۴ دل دو سرعته و  ۲۲ دل م  سرعته،  ۲
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 .گومیموسط آنهز روتور  ی هز و توپیروتور  به  جموعه تیغه

شوند چو  هزی فوالدی سزخته  یای ا   یلهای مز شبکههز  عمواًل ا  فوالدهزی استوانهدکل )برج(  دکل

شوند توربی  انرژی بیشتری بگیرد و الکترمسیته هزی بلند بزعث  یشود دکلسرعا بزد بز افزامش ارتفزع  مزد  ی

 .بیشتری تولید کند

گیری  شز ل دو سنسور سرعا سنج و جها نمز  ی بزشند که اولی سرعا بزد و ا هسنسورهزی اند

دهد. بر اسزس ام  اطالعزت کند و اطالعزت حزصل را به بخش کنترل  یدو ی جها بزد را به دقا  شخص  ی

ا شود. ام  چرخ توربی  را دقیقزً در جه شخص  ی (Yaw System)   ز  کزر توربی  و  اومه چرخ انحراف

 .دهدو ش بزد قرار  ی

م  سیستم ترکیبی الکترمکی  کزنیکی اسا، هداما ام  سیستم  (Yaw  وتور انحراف  )سیستم

شود. بر اسزس اطالعزت رسیده ا  قسما اندا ه گیری، واحد کنترل، جها بزد توسط واحد کنترل انجزم  ی

ور توربی  را در راستزی  نزسب بچرخزند. ام  دهد که ام   وتغزلب را تعیی  کرده و به  وتور انحراف فر ز   ی

هزی بزرگ  تصل به شبکه کزربرد دارد. در توربی  هزی بزدی سزمز کوچ  به جزی چرخ سیستم فقط در توربی 

کنند. ام  بزلچه توسط جرمز  بزد خود به خود توربی  را در ا  بزلچه استفزده  ی (Yaw System) انحراف

 .راستزی  نزسب قرار  ی دهد

  زامزی توربینهزی بزدی

مکی ا  بزرگترم  فوامد انرژی بزد ام  اسا که به  قدار انبوه وجود دارد. همچنی  ام  نیرو قزبل تجدمد 

اسا. مکی ا  ا تیز ات دمگر آ ، ام  اسا که در بسیزری  وارد قزبل انتشزر و ار ا  اسا و همچنی  بزعث 
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ی سنتی تولید انرژی ا  آ  جها که  دام ار ا  و ار انتر کزهش تشعشعزت گز هزی سمی اسا. همچنی  روشهز

 ی شود، بسیزر سود ده هستند. انرژی بزد به  ودی مکی ا  ار انترم  راههز برای تولید انرژی در ابعزد بزرگ 

% کزهش مزفته اسا. علیرغم اقتصزدی 80تبدمل خواهد شد. ا  دهه هشتزد به بعد هزمنه تولید انرژی بزدی تقرمبز 

د  آ  گفته  ی شود که اثرات گز هزی گلخزنه ای را کزهش  ی دهد. انرژی بزد هیچ آلودگی تولید نمی کند بو

همچنی  مکی ا  گونه هزی بی نهزما پزمدار انرژی اسا. بزد وجود خواهد داشا تز   زنی که خورشید وجود 

  بیلیو  سزل اسا.  4دارد که آ  هم نزدم  به 

برابر  یزا  کل انرژی  4نیروی بزد در دسترس انسز  قرار بگیرد  یزا  آ  تقرمبز  رت تئورمکی اگر کلیهوصه ب

اسا که هم اکنو  در جهز  در دسترس اسا و هیچ کشوری وابسته به آ  نیسا. در   زنی که قیما نفا و 

  بنزم  رو به افزامش اسا، انرژی بزد  ی تواند جواب  نزسبی بزشد.

  ضرات توربینهزی بزدی

وجود،  ضراتی نیز در  ورد ام  انرژی وجود دارد که  مک  اسا ا   حبوبیا آ  بکزهد. بز  بز ام 

وجود امنکه هزمنه ی تولید ام  انرژی بسیزر پزمی  اسا، حتی ا رو  هم توربی  هزی  تعددی بزمد سزخته شود تز 

آلودگی تولید نمی کند ا ز توربی  بتواند  قدار  نزسبی ا  انرژی بزدی را تولید کند. بز وجود امنکه نیروی بزد، 

  هزی آ  صدای  مزدی تولید  ی کنند، که در حقیقا  نجر به آلودگی صوتی  ی شود. 

بزد هیچ وقا قزبل پیش بینی نیسا. تز   زنی که انرژی بزد نیز  به دانش آب و هواشنزسی و شرامط بزد در طوالنی 

ند پیش بینی  حصول را انجزم دهند. ) یزا  بزد تولیدی(. ا ز  دت اسا حتی پیشرفته ترم   زشی  هز نیز نمی توان

در جزهزمی که انرژی بزد بیش ا  حد  ورد نیز  بزشد ام  ا ر قدری نز  مک  اسا چرا که نمی توا  به طور قطع 

  روی آ  حسزب کرد.

سیع تولید شود، بسیزر بسیزری ا    ی  هزی  ستعد برای ام  کزر، معنی جزمی که انرژی بزد  ی تواند در ابعزد و
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دور تر ا   کز  هزمی اسا که ا کز  بیشترم  تولید بزد وجود دارد. لذا  مک  اسا قضیه اقتصزدی بود  آ  بز 

  سزخا امستگزههزی فرعی و خطوط انتقزل دچزر تردمد شود.

امی ترم  تهیه کننده نیروی بزد غیر قزبل ارسزل اسا لذا همی   سئله بزعث  ی شود در نزم برد  آ  به عنوا  ابتد

انرژی ش  و تردمد امجزد شود. انرژی بزد بستگی به نحوه و ش بزد در  نزطق بزدگیر دارد پس مکی ا   نزبع 

نزپزمدار اسا و تولید بزد به فزکتورهزی  تعددی نظیر سرعا بزد و رفتزر توربی  هز دارد. برخی  نتقدا  بر ام  

 ضز بزالسا، پیشنهزد  نزسبی نیسابزورند که انرژی بزد در  واردی که تقز

 ومژگیهزی نسل جدمد توربی  اختراعی

 

 بزشد.طراحی، سزخا و تولید تکنولوژی کز اًل بو ی و امرانی  ی -1

 هز در دنیزلف توربی ری تولید انرژی نسبا به اشکزل  ختبراب 5راند ز   -2
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 ر ا  توربینهزی  وجودتبرابر ار ا  5کزهش هزمنه تولید برق بطور  حسوس و چشمگیر تقرمبزً  -3

 جلوگیری ا  افا فشزر و اتالف برق در شبکه انتقزل و تو مع  -4

 بزالبرد  ضرمب ا نیا تولید و انتقزل درشبکه برق کشور -5

تأ ی  انرژی جها  نزطقی که ا  شبکه انتقزل برق فزصله  مزد دارند و بز نیز  به تغییر و جزبجزمی سرمع  -6

 دارند.

 صزل برق کشور به شبکه کشورهزی  جزور فروش و ار آوری ا  طرمق ات -7

هزی اندک که خود بزعث کزهش هزمنه، نصب سرمع و حمل آسز  و نگهداری بز هزمنهسزخا کم -8

 شودهزمنه برق تولیدی  ی

 برداری اسا.هزی بزد کم که در تمز ی نقزط کشور قزبل بهرهقزبلیا تولید توا  در سرعا -9

و فونداسیو  پرهزمنه و  الت و قطعزت سنگی ٱزشی عدم نیز  به ارتفزع بلند و عدوات و   -10

 برداری اسا.کورمدور بزدی  شخص به نحوی که بز و ش بزد ا  هر جها و هر سرعا قزبل بهره

هز، قلل کوههز، العبور اعم ا  کومری، دشتهز، کوهپزمهحمل آسز  و سرمع به تمزم نقزط صعب -11

 زسواحل، جزامر و حتی سکوهزی ثزبا و شنزور درمزه

 پیمزهز برای تأ ی  برق  صرفیهز و اقیزنوسنصب بر روی تمزم شنزورهز، کشتی -12

هز در  قزبل بزدهزی خیلی سرمع بدو  امنکه اخالل در کزر دستگزه امجزد نمزمد.  قزوم بود  پره -13

 هزی  وجود هنگزم و ش بزد پرسرعا بزمستی  توقف گردند.درصورتی که نمونه

قیما که  نجر به توسعه اقتصزدی در صنعا و انرژی ار ا  هزی تولید به سببکزهش هزمنه -14

 عد ، کشزور ی و صنزمع تبدملی که بزعث ا نیا اجتمزعی، اقتصزدی، اشتغزل و ... شده و در نهزما 

  وجب رفزه عمو ی خواهد شد.
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جزی گذاری هنگفا برای استحصزل سوختهزی فسیلی و صزدرات آ  بهنیز ی ا  سر زمهبی -15

 به سوی فرار ا  اقتصزد ت   حصولی  صرف و حرکا

 کزهش آلودگی هوا و عدم تخرمب  حیط  مسا  -16

افزامش توا  رقزبتی  جموعه اقتصزدی کشور )صنعتی و کشزور ی( بز کزهش هزمنه تولید، در  -17

 بز ارهزی جهزنی

هزی سنگی  و راند ز  اندک رهزمی ا  وابستگی خرمد امنگونه  حصوالت بز توجه به هزمنه -18

  کز  انقزل ام  تکنولوژی به دمگر کشورهزی جهز  آنهز و ا

 پدافند غیرعز ل در  قزبل تهدمدهزی نظز ی  -19

 پیروی ا  دستورات  قزم  عظم رهبری در بحث اقتصزد  قزو تی در شرامط اخیر تحرمم -20

 توسعه توا  صزدرات و ار آوری و امجزد اشتغزل فراگیر و ا نیا پزمدار
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 کيت آموزشی رباتيك مورفو

 ترع: مهندس نويد اسدزادهمخ
 

  تعریف ربات:

گويند. باه عباارت ديگار به هر ماشين هوشمندي كه توانايي انجام اعمالي را به صورت خودكار داشته باشد، ربات مي

پذيري، از شرايطي گيري در شرايط مختلف را دارا باشد. پويايي بدون هدايت انسان و اندطافربات بايد قابليت تصميم

توان ربات را دستگاه الکترومکانيکي تدرياف كارد شود تا يک دستگاه را ربات بنامند. در نهايت ميوج  مياست كه م

گيري با توجه به شرايط محايط پيراماون خاود و انجاام هاي ديگر، هوشمند بوده و قابليت تصميمكه برخالف دستگاه

مختلاف و پيشارفت تکنولاوژي و افازايش تواناايي عمليات متناظر آن را دارد. امروزه با گسترش دانش بشر در علاوم 

ها با توجه باه وظاايفي كاه باه آنهاا ساپرده ها هستيم. هر يک از رباتها، شاهد حضور آنها در بسياري از عرصهربات

 شوند. خواهد شد، طراحي و ساخته مي

ناورد و... طراحاي و نما، مريخرسان، نظامي، انساانهاي صندتي، خدماتها همچون رباتتاكنون انواع مختلفي از ربات

هاا و گيرند. همچنين اين گسترش كاربرد رباتاند و هم اينک در بسياري از كاربردها مورد استفاده قرار ميتوليد شده

آماوزان هاي گوناگون، موج  افزايش روز افزون عالقه به رباتيک و روي آوردن دانشجويان و دانشحضور آنها در زمينه

ها شده است كه در طراحي و سااخت آنهاا اي از رباتگيري گونهاب شده است. همين امر موج  شکلبه اين علم جذ

اند، باه منظاور آماوزش علام هااي آموزشاي نامگاذاري شادهشود. اين دسته كه رباتاغل  اهداف آموزشي دنبال مي

بقات متدادد رباتياک در سراسار دنياا رباتيک به مبتديان و شروع يادگيري آنها پديد آمده اند. به عالوه برگزاري مسا

اي كاه هام ايناک در ها، گسترش عالقه به فراگيري طراحي و ساخت آنها به دنبال داشته است. به گونهبين اين ربات

هاي رباتيک، مشغول فداليت در زمينه ساخت ايان مندان با تشکيل گروهها و مدارس سراسر كشور، عالقهاكثر دانشگاه
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المللي( و همچنين كس  تجربه كار گروهي، مبادله اطالعاات جهت شركت در مسابقات كشوري و بينها) گونه ازربات

هااي مختلفاي برگازار و... هستند. در اين مسابقات رباتيک كه اغلا  در دو ساطح كلاي ساينور و جونياور و در ليگ

وع ربات تا رسيدن باه ياک ابازار شوند، عالوه بر اهدافي چون آموزش علم رباتيک، اهداف ديگري چون ارتقا يک نمي

هاي شود. رباتهاي جديد علمي دنبال ميكاربردي، آموزش كار گروهي و ايجاد حس رقابت و سرگرمي و تبادل يافته

باشندكه براي هر ياک ها ميياب تنها برخي از اين نوع رباتمسيرياب، حل ماز، فوتباليست، امدادگر، آتشنشان و مين

پردازند. بنابراين به منظور پاساخ باه هاي سازنده با يکديگر به رقابت مياي برگزار شده و تيمگانههاي جدااز آنها ليگ

هااو اين حجم عالقه و باال بردن مدلومات مبتديان و افازايش تواناايي فدااالن در ايان زميناه، نيااز باه برگازاري دوره

 شود. يک به شدت احساس ميهاي آموزشي و تدليم علوم مرتبط با رباتيک به صورت آكادمكالس

هاي آموزشي مستلزم ابزار آموزشي مناس  بوده و بدون در اختيار داشتن ابزار باا كيفيات، تدلايم و برگزاري اين دوره

انتقال علوم به سختي صورت خواهد پذيرفت. از سوي ديگر ابزارهاي آموزشي مختص رباتيک به ندرت در بازار يافات 

هاي از پايش سااخته شاده اندازي رباتنيز اغل  مبتني بر مونتاژ قطدات مکانيکي و راهشده و اين مددود محصوالت 

دهند. به عبارت ديگر نويسي ربات را) آن هم به صورت محدود( آموزش ميباشند كه تنها اسمبل كردن و يا برنامهمي

ترونيک و كامپيوتر( باشد، وجاود نادارد در بازار ايران آموزشي كه مبتني بر تدليم علوم مربوط به رباتيک )از جمله الک

شاود كاه ماوارد هااي آموزشاي ميکروكنترلار موجاود در باازار اساتفاده ميو اغل  براي اين منظور، به ناچار از كيت

هاي جونياور هساتند. باه عاالوه آموزشي آنها ارتباط چنداني با رباتيک نداشته و فاقد موارد پركاربرد در ساخت ربات

 باشند. هاي آموزشي ميکروكنترلر نيز فاقد كيفيت الزم و كافي مييتبرخي از همين ك

هاي آموزشاي رباتياک و در نهايات افات ساطح همين فقدان ابزار آموزشي مناس  ، افت كيفيت در مسابقات و دوره

حاي و علمي رباتيک كشور را در پي داشته است. شرايط موجود گروه صندتي مورفو را بر آن داشات تاا اقادام باه طرا

توليد بسته آموزشي رباتيک كرده و با رفع خال )نياز( بازار، گامي موثر در جهت رشاد ساطح علماي رباتياک كشاور و 

 سطح كيفي مسابقات داخلي بردارد. 
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 معرفی محصول: 

 باشد. ايان محصاول باا ايجااد ياک محايطهاي جونيور ميسازي رباتبسته آموزش رباتيک مورفو، ابزاري براي شبيه

هاي جونيور را فراهم ساخته است. اين بسته مبتني بر آموزش علوم الکترونياک سازي تمامي رباتواقدي، امکان شبيه

اناواع  و كامپيوتر مربوط به رباتيک بوده و با گردآوري بسياري از قطدات الکترونيکي و ابزارهااي پركااربرد در سااخت

اندازي آنها، شارايط مطلاوبي را جهات فراگياري طراحاي و منظور راه نويسي بهها و همچنين ايجاد امکان برنامهربات

اي و آورد. به عبارت ديگر اين بسته با هدف آموزش علوم رباتياک باه صاورت پاياههاي مختلف پديد ميساخت ربات

كاه پااي  فاصله گرفتن از آموزش مونتاژ قطدات مکانيکي و مدارهاي آماده، كاربر را با قطدات و مادارات الکترونيکاي

انادازي آنهاا، نويساي جهات راهباشند آشنا كرده و با ايجاد امکاان برنامهيور ميهاي جونثابت ساخت بسياري از ربات

آموزش تواماً الکترونيک و كامپيوتر را محقق ساخته است. خالصه اينکه آموزش ماهيگيري به كاربر )باه جااي مااهي 
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قرار دارد. در اين صورت كاربر پاس از تسالط بار مباحاث الکترونياک و  دادن به او( سرلوحه كار بسته آموزشي مورفو

 كامپيوتر كاربردي در رباتيک، لذت طراحي و ساخت ربات دلخواه خود را تجربه خواهد كرد. 

نيز مبدل سااخته  AVRهاي اين بسته، تاحدودي آن را به ابزار آموزش ميکروكنترلرهاي همچنين جامع بودن قابليت

نيز استفاده كرد. يکاي از نقااط تماايز و  AVRتوان از اين بسته به منظور آموزش ميکروكنترلرهاي ين مياست. بنابرا

هااي آن، باا نويساي باراي پروژهبرتري اين بسته نسبت به ديگر محصوالت مشابه آموزشي ميکروكنترلر ، امکان برنامه

تاوان تماامي ر و زبان برنامه نويسي  رايج دركشور، مياست. به وسيله هر دو كامپايل AVRهر دو زبان و كامپايلر رايج 

هااي آماوزش اندازي كرد. اين در صورتي است كه برخي از مدروفترين و گرانترين كيتهاي كيت را به خوبي راهپروژه

 د. نويسي با هر نوع كامپايلر و زباني عاجزنميکروكنترلر موجود ، فاقد اين امکان بوده و از ايجاد شرايط برنامه

اي هاي مختلاف، مجموعاهبسته آموزش رباتيک مورفو با دارا بودن يک كيت مبتني بر ميکروكنترلر و متشکل از پروژه

از ابزارها و قطدات الکترونيکي جانبي و همچنين يک كتابچه راهنما ابزاري مناس  جهت آموزش علوم رباتيک ساطح 

 باشد. جونيور مي

انادازي همزماان برخاي از آنهاا بساياري از تاوان باا تركيا  و راهر اين بسته، ميهاي موجود دپس از فراگيري پروژه

نويسي براي آنها را كس  كرد. نقطاه عطاف ايان بساته، كتابچاه هاي جونيوررا شبيه سازي كرده و تجربه برنامهربات

ياک مبادل سااخته اسات. هاي مختلف، بسته مورفو را به  خودآموز جامع علوم رباتراهنما است كه با دارا بودن بخش

هاي آن، به وسيله كاربر مهيا شاود. امکاان همچنين تدابيري دركيت انديشيده شده است تا امکان گسترش توانمندي

)از جملااه  AVRهاااي كياات مورفااو، بااا هاار نااوع زبااان برنامااه نويسااي و كامپااايلر نويسااي بااراي تمااامي پروژهبرنامه

Codevision  وBascom باشد. هاي اين بسته ميديگر قابليت رايجترين آنها( ،از 

 بسته آموزشي مورفو متشل از سه بخش اصلي به شر  زير است: 

 هاي متددد و گوناگون كيت ميکروكنترلر شامل پروژه -1

 اي از اجزا و قطدات جانبي مورد نياز كيتمجموعه -2

3- CD افزارهاي كاربردي و... حاوي كتابچه راهنما، نرم 
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 کيت ميکروکنترلر  -1

هااي ين كيت در حقيقت يک برد مدار چاپي به همراه قطدات الکترونيکي مونتاژ شده روي آن است كه شاامل پروژها

باشند. عالوه بر اين، ابداد كيات، نحاوه هاي جونيور ميكاربردي و مدارات مختلفي است كه پاي ثابت بسياري از ربات

مچنين كليه قطدات به كار رفته در آن، در هنگام طراحاي، هاي راهنما و همداري، نوشتههاي مختلفجايگذاري بلوک

اند تا با ايجاد شرايط آموزشي مناسا ، فرايناد ياادگيري را، حتاي اي در نظر گرفته شدهبا صرف نهايت دقت به گونه

 براي افراد مبتدي نيز سهولت بخشد. 

 كشد. شکل زير نمايي از كيت ميکروكنترلر را به تصوير مي

 

 ی این کيت به شرح زیر است: های اصلبخش

 ATMEGA16ميکروكنترلر سري  -1

 (LDRسنسور نوري فتوسل ) -2

 IRسنسور گيرنده  -3

  ON2179از نوع  IRسنسور جفت  -4

 LM35سنسور دماي  -5

 سنج التراسونيک خروجي ماژول فاصله -6

 (Push Buttonsكليدهاي فشاري) -7

8- LCD  2× 16كاراكتري 

 (Stepper motorاي  )خروجي موتور پله -9

 DCجي موتور خرو -10

 (Servo motorخروجي سرو موتور ) -11

 خروجي رله -12 -12
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 RS232به همراه درگاه پروتکل  USARTدرگاه ارتباط سريال  -13

 STK200پروگرم   -14

تددد و كابردي بودن موارد ذكر شده و همچنين در كنار هم قرار داشتن آنها، به روشني بيانگر منحصر به فارد باودن 

توان گفت مشابه اين مجموعه كامل، در هيچ محصاول آموزشاي مشاابه اي كه به جرات مينهاين محصول است. به گو

 شود. ديگري يافت نمي

بندي كارده و باه صاورت زيار بياان ها و مدارات كيت( را برحس  عملکردشاان تقسايمموارد ذكر شده )شامل پروژه

 كنيم. مي

بايست همانند ياک هاي جونيور است. بنابراين ميي رباتسازهمانطور كه گفته شده كيت رباتيک مورفو محيط شبيه

 ربات واقدي و يا هر سيستم كنترلي ديگري داراي سه بخش ورودي، پردازنده و خروجي باشد. 

سنج التراسونيک، سنسور تشاخيص خاط ، سنسور فاصلهIRو  LDRهاي كيت شامل سنسورهاي گيرنده نوري ورودي

هاا از جملاه فوتباليسات، آتشنشاان و همگاي آنهاا از ملزوماات بساياري از رباتباشد كه و سنسور دما مي IRجفت 

كه پاي ثابات سااخت تماامي  DCهاي به كار رفته در كيت نيز بدين شر  است: موتور مسيرياب و... هستند. خروجي

چنيناي در  اي و سروموتور كه از آنها جهت كنتارل دقياق موقديات و برخاي كاربردهااي ايانهاست، موتور پلهربات

هاا )همچاون باوبين( كااربرد دارد. اندازي بارهاي جريان باالي رباتشود و رله كه در راههاي سينور استفاده ميربات

تارين ايفاا ماي كناد كاه يکاي از قاويترين و رايج ATMEGA16نقش پردازنده در اين كيت را ميکروكنترلر ساري 

بر مبناي آنها تاليف شاده و  AVRكت  آموزشي ميکروكنترلرهاي  ميکروكنترلرهاي موجود در بازار است و بسياري از

هاي باال و در عين حال سهولت در استفاده از آن، مورد توجاه بساياري از فدااالن در ايان به علت دارا بودن توانمندي

 باشد. زمينه مي

باشد كه نقش واساط كاراكتري مي LCD( چون كليدهاي فشاري و HMIهاي انساني )اين كيت همچنين شامل رابط

هاا باه منظاور انجاام كنناد و از آنهاا در بدضاي از رباتارتباطي ميان ربات و انسان را جهت تبادل اطالعات ايفاا مي

 شود. تنظيمات اوليه و يا نمايش نتايج نهايي استفاده مي
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رن نياز اساتفاده شاده تاا ها و مولتي تاLEDالبته عالوه بر همه اينها، در كيت از قطدات الکترونيکي ديگري همچون 

امکان آموزش كار با ميکروكنترلرها بيش از پيش فراهم آيد. اين كيت همچنين باا دارا باودن بخاش ارتبااط ساريال 

USART ها و مدارهاي الکترونيکي جانبي و به طور كلي دنيااي خاارج را توانايي تبادل اطالعات با كامپيوترها، ماژول

 باشد. دارا مي

روي كيت نيز، ميکروكنترلر موجود را باه كاامپيوتر مارتبط و امکاان پروگارم كاردن آن را از  STK200مدار پروگرم 

 افزارهاي كامپيوتري محقق ساخته است. طريق نرم

هااي كيات باه كيت مورفو شامل كانکتورهاي متددد و با عملکردهاي متفاوتي است. اين كانکتورها در حقيقت درگاه

باشاد. مي n=1,2,3,….11اند كاه در آن نامگاذاري شاده Jnباشاند و باه صاورت نبي ميمنظور ارتباط با اجزاي جا

 كنيد. مجموعا يازده كانکتور روي كيت تدبيه شده است كه نام و كاربرد هر يک از آنها را در زير مشاهده مي

J1  كانکتور :LCD  2×  16كاراكتري 

J2  ترمينال گسترش تغذيه : 

J3  كانکتور پروگرم : 

J4  كانکتور ارتباط سريال :USART  به وسيله پروتکلRS232 

J5  كانکتور ارتباط سريال :USART 

J6  ترمينال خروجي موتور :DC 

J7  كانکتور خروجي سرو موتور : 

J8  ترمينال خروجي رله : 

J9 اي : كانکتور خروجي موتور پله 

J10  كانکتور ماژول التراسونيک : 
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J11  .كانکتور گسترش كيت : 

تاوان در كابردهااي اند ولي از اغل  آنها ميعليرغم اينکه هر يک از كانکتورها مختص كاربرد متناظرشان طراحي شده

هاي كانکتورهااي هاي كيت را گسترش داد. به طور مثال برخاي از پاياهديگري نيز بهره گرفته و بدين ترتي  قابليت

J1 ،J5 ،J7  وJ10   به همراه(J11 به طور مستقيم )اند و از طرياق آنهاا هاي ميکروكنترلر كيات متصال شادهبه پين

انادازي كارد. البتاه قبال از اتصاال ها و قطدات الکترونيکي را به ميکرو مرتبط سااخته و راهتوان بسياري از ماژولمي

وردنظرتان بايست با مراجده به بخش مربوط به كانکتور مهرگونه قطده ديگري غير از اجزاي جانبي بسته به كيت، مي

هاي ولتاژي و جرياني آن آشنا شويد تاا ماانع از آساي  ديادن در ادامه كتابچه، با نحوه عملکرد كانکتور و محدوديت

باشد كه در مجاورت قطدات اصلي درج شاده و هاي راهنماي سفيدرنگ در سراسر كيت ميكيت مورفو موجود نوشته

اي كه با كمک آنها حتي در صورت عادم بخشد. به گونهولت ميگوياي اطالعات مفيدي هستند كه كار با كيت را سه

پاذير باوده و همچناين هاي مختلف آن به راحتاي امکاننويسي براي پروژهدسترسي به شماتيک مدارات كيت، برنامه

ا، ههاا )از جملاه آي سايهاي اصلي هر يک از پروژهشوند. در مجاورت قطدهمانع از رجوع مکرر كاربر به شماتيک مي

هاي مختلف كيات از يکاديگر قابال سنسورها و يا كانکتورها( نام و يا وظيفه آن قطده يا مدار درج شده است تا بخش

ها(، توساط هاي كانکتورها و يا آي سيتفکيک و شناسايي باشند. همچنين در كنار برخي از نقاط كيت )از جمله پايه

يگري از كيت كه به آنجا متصل است، درج شده اسات كاه ايان امار هاي راهنما نام پين ميکروكنترلر يا نقطه دنوشته

 كند. نويسي آن ميكمک شاياني به كاربر در هنگام كار با كيت و برنامه

 اجزای جانبی موجود در بسته:  -2

هاي باشد. ايان مجموعاه شاامل نموناهبسته آموزشي مورفو داراي مجموعه كاملي از اجزاي جانبي مورد نياز كيت مي

شود. اجزاي تشاکيل دهناده هاي جونيور استفاده ميموزشي از ابزارها و قطداتي است كه از آنها در ساخت اكثر رباتآ

اند و مشخصات آنها به خوبي دربرگيرنده اين اهاداف باوده اين مجموعه، با اهداف آموزشي برگزيده و جمع آوري شده

 صله چنداني نيز با شرايط واقدي ايجاد نکند. تا فرايند يادگيري را سهولت بخشيده و در عين حال فا

 اجزاي جانبي بسته آموزش رباتيک مورفو به شر  زير است: 
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 (Stepper motorاي )موتور پله -1

 DCموتور  -2

 (Servo motorسرو موتور ) -3

 سنج الکتروسونيکماژول فاصله -4

 A2/1و جريان  v12به  v220آداپتور  -5

 پين دوسرنري )پرينتري(  25كابل پارالل  -6

 پين دوسر مادگي 9كابل سريال  -7

3- CD 

 بسته مورفو به شر  زير است:  CDمحتويات درون 

 كتابچه راهنماي كيت -

 افزارهاي كاربردي در رباتيک نرم -

 ها سازي پروژههاي نمونه به همراه شبيهبرنامه -

 ها و اجزاي جانبي كيتديتاشيت آي سي -

 کتابچه راهنما: 

وزشي مورفو كه موج  تماايز و برتاري آن از ديگار محصاوالت مشاابه شاده اسات، هاي بسته آميکي ديگر از ويژگي

هايي كه در ادامه ذكر خواهيم كرد، عملکاردي كتابچه راهنماي جامع و كامل آن است. اين كتابچه با دارا بودن بخش

نظور آموزش و فراگياري فراتر از يک راهنما داشته، بلکه به نوعي نقش يک خودآموز را ايفا كرده و منبع مناسبي به م

هااي مختلاف كيات و انادازي پروژهباشد. از نقاط عطف اين كتابچه دارا بودن آماوزش نحاوه راههاي جونيور ميربات

 اجزاي جانبي آن است. اين كتابچه از دو فصل كلي تشکيل شده است: 
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 معرفی بسته آموزش رباتيك مورفو:  -فصل اول

هااي آن باه صاورت اجماالي، كااربر را باا محصاول و ي بسته مورفاو و ذكار قابليتدر اين فصل سدي شده تا با مدرف

 CDهاي مختلاف كيات و سااير محتوياات بساته از جملاه اجازاي جاانبي و هاي آن آشنا سازد. مدرفي بخشتوانايي

 باشد. ضميمه، از موارد ذكر شده در اين بخش مي

 های کيت: آموزش پروژه -فصل دوم

شاود. هار بخاش شاامل تشاريح هاي مداري كيت به طاور كامال بررساي ميفصل، يکي از بلوک در هر بخش از اين

باشاد. قسمتي از مدارات كيت و نحوه عملکرد آن، به همراه توضيحاتي در مورد اجزاي جانبي مربوط به آن بخاش مي

وده و همچنين به كمک اطالعااتي اندازي آن پروژه باي كه كاربر با مطالده كامل هر بخش به خوبي قادر به راهبه گونه

كه كس  كرده است توانايي طراحي بخش مربوطه را در رباتي كه قصد ساخت آن را دارد، به دست خواهد آورد. ايان 

 باشد.ها نيز شامل موارد زير ميبخش تشکيل شده و هر يک از اين بخش 15فصل از 

 هاي رفتاري بخش مربوطه هدف -

 شماتيک مدار مربوطه از كيت  -

 تشريح نام و نحوه عملکرد قطدات مدار مورد نظر -

 بررسي اجزاي جانبي مربوطه  -

 ها و اجزاي جانبي اندازي پروژهنحوه راه -

 برنامه نمونه به همراه تشريح عملکرد و خطوط آن  -

 نکات مهم بخش، شامل نکات ايمني و يا قابل توجه پروژه  -

 تهاي تركيبي و يا سواالپيشنهادات، شامل طر  پروژه -

شاود قبال از شاروع هاي كيت كافي است، ولي توصيه ميهرچند اطالعات موجود در فصل اول به منظور كار با پروژه

انادازي مادارات كيات و كار با هر پروژه، بخش مربوط به آن از فصل دوم به خوبي مورد مطالده قرار گيرد تا نحاوه راه

ه اتصال اجزاي جانبي باه كيات و نکاات ايمناي در ماورد هار اجزاي جانبي آن آشنا شده و همچنين با آگاهي از نحو

هااي كيات توان عملکرد پروژههاي نمونه نيز ميپروژه، از صدمه ديدن مجموعه، مماندت به عمل آيد. به وسيله برنامه
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نموناه و  هايرا مشاهده كرده و يا با مراجده به آنها مشکالت موجود در كدهاي برنامه خود را رفع كرد. كدهاي برنامه

باشد كه اين امر استفاده از آنها را سهولت بخشيده است. ايان موجود مي CDسازي اكثر آنها، در همچنين فايل شبيه

 اند. نوشته شده Bascomها همگي به زبان بيسيک و در محيط كامپايلر قدرتمند برنامه

مطالداه پيشانهادات مرباوط باه آن بخاش و باا  تاوان بااهاا مياندازي و تسلط كامل به تماامي پروژهدر نهايت با راه

هاي مختلف كيت، آنها را با يکديگر تلفيق كرده و رباتي را كاه قصاد سااخت آن وجاود دارد را در گيري از پروژهبهره

 هاي برنامه ربات خود را نيزارتقا داد. سازي كرد و به تدريج قابيلتكيت شبيه

 افزارهای کاربردی در رباتيك:نرم

ساازهاي و شبيه AVRنويسي افزارهاي كاربردي و رايج از جمله كامپايلرهاي برنامهاي از نرمش شامل مجموعهاين بخ

شاود. در اداماه ناام و كااربرد هاي جونياور اساتفاده ميمدارات الکترونيکي است كه از آنها در طراحي و ساخت ربات

 د كرد.بسته را مشاهده خواهي CD افزارهاي موجود در برخي از نرم

- Bascom  كامپايلر زبان :Basic  براي ميکروكنترلرهايAVR 

- Codevision  كامپايلر زبان :C  براي ميکروكنترلرهايAVR 

- Proteus ساز مدارات الکترونيکي مبتني مدارات منطقي و ميکروكنترلرها : شبيه 

- EWB ساز ساده مدارات الکترونيکي مبتني بر مدارات آنالوگ و منطقي: شبيه 

- ProtelSE99  طراحي :PCB   ...بردهاي مدار چاپي، ترسيم شماتيک مدارات الکترونيکي و 

 

 سازی آنها: های نمونه و شبيهبرنامه

هااي مختلاف را تاوان عملکارد بخشاند، ميهاي كيت ارائاه شادهاي كه براي تمامي پروژههاي نمونهبه وسيله برنامه

اند. همچناين نوشته شاده Bascomن بيسيک و در محيط كامپايلر قدرتمند ها همگي به زبامشاهده كرد. اين برنامه

اندازي پروژه مربوطه آشنا شده ومشاکالت موجاود نويسي و راهتوان با نحوه برنامهبا مراجده به آنها و بررسي كدها مي

. آنهاا Hexه از جمله فايل هاي مربوطهاي نمونه به همراه ديگر فايلدر كدهاي برنامه خود را رفع كرد. كدهاي برنامه
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 Bascomافازار كامپاايلر باشد كه اين امر استفاده از آنها را سهولت بخشيده است. باه وسايله نرمموجود مي CDدر 

 مربوطه را در ميکرو كيت پروگرم كرد. Hexهاي نمونه را كامپايل كرده و فايل توان كدهاي برنامهمي

ضميمه شاده اسات تاا  CDنيز به محتويات  Proteusافزار ت در محيط نرمسازي بدضي از پروژه هاي كيفايل شبيه

هاي كيت وبرنامه هاي نمونه را البته به صورت مجاازي مشااهده كارده و باا عملکارد كاربر بدين وسيله كاركرد پروژه

 قطدات و اجزاي جانبي مربوط به هر يک از آنها بيشتر آشنا شود.

 و اجزای جانبی کيت:  ها(ها )تراشههای آی سیدیتاشيت

ها و همچنين اجزاي جانبي كيت در صورتي كه كاربرخواستار افزايش اطالعات و آشنايي بيشتر با قطدات و آي سي

 مراجده و آنها را مطالده كند. CDهاي موجود در تواند به ديتاشيتباشد، مي
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 اراضی کوچک جو و گندم درطرح کمباین بغل بند تراکتورو مینی کمباین خودگردان برای برداشت 

 

 رستم کیاپاشا

E-mail: Hadidindustry@gmail.com 

 

 

 مشخصات کلی

  عنوان طرح:

 کمباین بغل بند تراکتورو مینی کمباین خودگردان برای برداشت جو و گندم دراراضی کوچک

 عنوان التین: 

The combine of Side Tractor and Autonomous Mini Combine for the Harvest of 

wheat and Barley in Small Areas 

 خالصه ی معرفی طرح:

کمباین بغل بند تراکتورماشینی است که برای برداشت گندم و جو در اراضی کوچک به کار گرفته می شود. روش 

فلک برای هدایت محصول به داخل دستگاه  کار بدین صورت است که هد برداشت که از تیغه ی برش و چرخ

تشکیل شده است به وسیله ی الواتر به طرف کوبنده هدایت می شود. قسمت خرمنکوبی به وسیله ی دو سیلندر 

کوبنده به صورت مالشی انجام می شود. پس ازاینکه دانه از خوشه جدا می شود همراه با ساقه و بوسیله ی نوار 

گیرد. سپس دانه ها در اثر لرزش و حرکت رفت و برگشت الک به قسمت بودجاری  نقاله بر روی الک قرار می

ریخته می شود وکلش یا ساقه ها به طرف کاه خردکن هدایت می شود. کاه پس از خرد شدن به وسیله ی انتقال 

یا دمنده به دهنده ی مارپیچی ) هیلیسی( خارج و کیسه گیری می شود و دانه های تمیز شده به وسیله ی فشار هوا 

 طرف کیسه ی دانه هدایت می شود.

mailto:Hadidindustry@gmail.com
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 جنبه های نوآوری طرح:

این کمباین کوچکتر ومتناسب با اراضی کوچک طراحی شده است. قسمت کوبنده به صورت مالشی است که فقط 

دانه را از خوشه جدا می کند. ساقه ها به صورت سالم یا کمتر خورد می شود که در موقع بوجاری به راحتی می 

 وان دانه را از ساقه جدا کرد. در ضمن قیمت این کمباین یک دهم قیمت کمباین های بزرک می باشد.ت

 مشخصات فنی طرح:

قسمت خرمن کوبی  -2تا متر 25/1هد برداشت یا هد برش محصول به عر   -1این کمباین تشکیل شده است از

خروجی دانه. هد برداشت و  قسمت -5قسمت خروجی کاه و  -4قسمت جدایش یا پاک کردن محصول  -3

اجزای آن قسمت سمت راست تراکتور و باقی اجزا به صورت دنباله بند به عقب تراکتور وصل می شود و به راحتی 

اسب به باال  65هد برداشت و اجزای آن را می توان جدا نمود. نیروی محرکه ی این دستگاه از تراکتورهای حداقل 

 استفاده می شود.

 ضرورت های طرح:

هزار هکتار اراضی کوچک در سطح کشور وجود دارد که کشاورزمحصول را به صورت سنتی ویا با  700حدود 

دروگرهای چهارچرخ بافه بند برداشت می کند که هزینه ی باال سری به شدت افزایش پیدا می کند و در ضمن کار 

شت محصول، آن را خرمنکوبی نمود به صورت کامل انجام نمی شود. با وجود چنین دستگاهی می توان ضمن بردا

 و کاه و دانه را به تفکیک کیسه گیری نمود. 

 مراحل دستیابی و ایجاد طرح از مرحله ایده: 

مشکالت در امر برداشت محصول و جداسازی دانه و تبدیل کلش یا ساقه ها به کاه که برای مصارف دامداری و 

یده بر اساس این نیازهای ضروری شکل گرفت. اینجانب به دلیل برای درآمد سرانه ی کشاورز بسیار موثر بود این ا

مسلط بودن به حوزه ی مهندسی مکانیک ماشین آالت کشاورزی در امر برداشت اعم از خرمنکوب ها، انواح کمباین 

ها و همچنین دسته کوبها، به ترتیب شروح به طراحی و ساخت کوبنده، بوجاری، کلش خورد کن و کاه خورد کن 

 و پس از به تآیید رسیدن این موارد شروح به ساخت هد برداشت نمودم.کردم 
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 کلید واژه:

 ماشین برداشت مرکب –مینی کمباین 

 : حوزه کاربردی فناوری

 پایلوت نمونه نیمه صنعتی

  :هدف اجرای طرح

 (نمونه صنعتی)فروش انبوه

   :وجه تمایز فنی طرح با نمونه مشابه

 جهان

س تنها به عنوان طرح تحقیقاتی اجرا شده است که از لحاظ مطلوبیت فرایند های کاری نمونه ی مشابه در انگلی 

قابل مقایسه با طرح پیشنهادی اینجانب نیست. به عنوان مثال نوح مشابه انگلیسی قسمت اعظم کاه و دانه را به کاه 

نیز نوح ایرانی بسیار مقرون به مخلوط می کند  اما در نوح ایرانی این نقیصه بر طرف شده است. از لحاظ اقتصادی 

 صرفه تر است.

 چالشها و مشکالت طرح:

 تأمین سرمایه در گردش

 

  محل اجرای طرح:

 استان البرز ، شهر کرج
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 فرم همکاری با نشریه

، طراحیی گرافییک ت، ارسال عکس ، ارسال مقاال علمیشما می توانید در بخش های گوناگونی نظیر ارسال اخبار 

 همکاری داشته با شید.نشریه و... با این 

جهت همکاری با نشریه فرم زیر را تکمیل و در بخش توضیحات نحوه و نوح همکاری خود را بیان نمایید و پس از 

اطالعیات ارسال و ییا و فناوری استان البرز پژوهشی  ،علمی بسیج سازمان به آدرس روابط عمومی تکمیل برای ما 

 نمایید. ارسال  Alborz.basijelmi@chmail.irایمیل  بهیه زیر را با عنوان  همکاری با نشر

 و فناوری استان البرز علمی و پژوهشیبسیج داخلی سازمان فرم همکاری با نشریه 

 شماره ملی : نام پدر : نام خانوادگی : نام :

 تحصیلی :و مقطع رشته  تلفن همراه : شماره تلفن :

 نوح همکاری : ایمیل :

 

 توضیحات :

 در صورت لزوم عکس،مقاله،اخبار و ... پیوست شود. * 
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سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری استان البرز 
 در یک نگاه

 علمی، پژوهشی و فناوری -الف

 هدف: شناخت، جذب، حمایت و هدایت استعدادهای برتر علمی، پژوهشی و فناوری

 شرح هدف عنوان ردیف

راه اندازي خاناه نخبگاان  1

و تشااکيل علمااي بساايج 

 و تخصصاي هاي كارگروه

كاربردي در رشاته هااي 

 .مختلف

( كمک به رشد علماي مراكاز 1

كامل كردن چرخاه تحقيقاتي و 

 علم، فناوري، صندت و تجارت.

 ( كارآفريني2

 ( اشتغال زايي3

 ( توليد ثروت4

: مکانياک، بارق و شامل علوم مهندسهی و پایهه

، رباتيک، انرژي هاي نو، كشاورزي، صاندت و مدادن

دفاااعي، رياضااي، عمااران، مدماااري و شهرسااازي، 

 .اينانو، مهندسي مواد و مهندسي هستهكامپيوتر، 

، حقوق، : اقتصاد، روانشناسي، مديريتانسانی علوم

 علوم سياسي و اجتماعي.

كااز رشااد، اراه اناادازي مر 2

 .خالقيت و نوآوري

حمايت ماالي و و جهت هدايت 

و  مدنااااااوي از مخترعااااااان

ظااور توليااد منه باا پژوهشااگران

 .محصول اوليه از ايده آنان

 ساوجبالغ - كرج

راه اناااادازي رده هاااااي  3

در نااااواحي و  اجرايااااي

ها جهات ها و پايگاهحوزه

گسترش مباحث علمي و 

 پژوهشي.

مباحث علماي و جهت گسترش 

 پژوهشي در استان.

درشااهرهاي كاارج، ساااوجبالغ، نظرآباااد، طالقااان، 

 .فرديس، مهرشهر، محمدشهر ، اشتهارد

اجاااراي برناماااه هااااي  4

 .مختلف علمي

هااادايت جامداااه باااه سااامت 

و  خودباااوري و بالناادگي علمااي

همچنين اساتقالل هماه جانباه 

 اقتصادي.

 چاپ مقاالت در نشريه علمي( 1

 ( نشست هاي علمي2

 ( كارگاه هاي توانمندسازي تخصصي و تکميلي3

 ( جشنواره هاي تقدير از مخترعان و مبتکران4

 ي( بازديدهاي علم5

 ( حمايت از طر  ها و پايان نامه هاي علمي6

 ( برگزاري همايش هاي علمي7

 پژوهشکده مطالعات و تحقيقات -ب

ردي
 ف

 شرح عنوان

جهت بررسي پژوهش هاي مطالداتي و تحقيقاتي و كاربردي مورد نياز  تشکيل شوراي پژوهشي 1

 استان

تشکيل شبکه هاي پرسشگران آموزش  2

 ديده

 ت اجرايي پرسشگري هر يک از پروژه هاي مطالداتيجهت انجام عمليا

 متناس  با نياز استان انجام پروژه هاي مطالداتي و تحقيقاتي 3
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E_Mail شورای نویسندگان 
Morteza.aliani@yahoo.com جناب آقای مرتضی آلیانی 

fallah.hosein@chmail.ir نژادآقای مهندس حسین فالح 
a.ebrahimi@student.kgut.ac.ir آقای مهندس علی ابراهیمی 
safdari_m2013@yahoo.com تر مریم صفدریخانم دک 

a_samariha@yahoo.com آقای دکتر احمد ثمریها 
r.ghobadi60@yahoo.com آقای دکتر روح هللا قبادی 
bordbar.ar@gmail.com آقای دکتر احمد رضا بردبار 

yasseralilou@yahoo.com آقای دکتر یاسر علیلو 
yekekhani@yahoo.com آقای مهندس مسعود یکه خانی 

fm.feyzi@iran.ir آقای مهندس محمد فیضی 
mehrad.aminzade@yahoo.com آقای مهندس مهراد امین زاده 

behzadotroshi@yahoo.com آقای مهندس بهزاد اطروشی 
majidrahemi747@yahoo.com آقای مهندس مجید راحمی 

mohammad.tz@chmail.ir جناب آقای محمد نقی زارعکار 
biozaghari@yahoo.com سرکار خانم زهرا زاغری 

nademimehr@yahoo.com سرکار خانم خانم مهری نادمی 
ahmad.hannan60@yahoo.com جناب آقای احمد خدابنده 
iranshahi.saeed@yahoo.com جناب آقای سعید ایرانشاهی 
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پیز نننننن                        http://alborz.basijelmi.ir/سننننننزما سننننننز  ز                               026-32755574    تلفنننننن       

6600026214      
 alborz.basijelmi@chmail.ir      اممیل سز  ز                          026-32755970تلفکس     

http://alborz.basijelmi.ir/
mailto:alborz.basijelmi@chmail.ir
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آدرس: کرج، میدان سپاه، میدان والفجر، بلوار شهدای چهارصد دستگاه 
 ساختمان شهیدان بیگی، طبقه دوم

                                                             
 

 

 

 

 

 


