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 سر مقاله

 فراسوی دانش
 
 
 
 
 
 
 

 محمد محمودی هاشميپروفسور 
 (میالدی0811دکتری شیمی آلی از دانشگاه نوادا آمریکا )
 میالدی( 0810) آمریکا فوق دکتری شیمی از دانشگاه ایالتی یووا

 (0100عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ) از سال 
 و رئیس مؤسسه آموزش عالی کسری رامسر 

 
سعه مهم محورهای از پژوهش  در و  آید می شمار به جامعه یک تو

 ورتص پژوهشی اگر. است نیز پایدار توسعة و پیشرفت ضامن حال عین
 اهدخو رکود و سکون دچار و یافت نخواهد افزایش بشری دانش نگیرد،
 . شد

 برخوردار الزم نشاط و پویایی از نیز آموزشی امور پژوهش، انجام بدون
سی عوامل از یکی رو ازاین. بود نخواهد سا شرفت ا شورهای در پی  ک
 و پیشععرفت اصععوالً. اسععت پژوهش امر به خاص توجه یافته، توسعععه
  توسعععة و رشععد و دارد علمی تحقیقات با مسععتقیمی ارتباط توسعععه،

 .است پژوهش بخش در گذاریسرمایه نتیجة در پیشرفته کشورهای
حوزه پژوهشی مؤسسه آموزش عالی کسری رامسر، با انتشار دوفصلنامه 
شمند برای  صد آن دارد تا پنجره ای ارز سری، ق صی ک ص علمی و تخ

ساتید و دانشجویان و ایفای نقش در   ناب و خالقتبادل اندیشه های  ا

 عرصععه تولید دانش را به سععوی افی های نو بازگشععاید. ما در مجموعه
کسری به ذهن خالق و  نوآور اساتید و دانشجویانمان ایمان  دانشگاهی

داریم و میخواهیم قدردان آن بوده و به خالقیت هاو نوآوری های این 
 .مجموعه دانشگاهی بها دهیم

سیر این در شه م  صورت بنیادین هایپژوهش قالب در ژرف هایاندی
 کاربردی هایپژوهش انجام دسععتمایه و گیرندمی خود به پذیر بحث
 و بهتر هایحلراه و گویند پاسعع  را نیازها و هاخواسععت تا شععوندمی

 همین و کنند پیشنهاد بشری جوامع مشکالت  و مسائل برای بیشتری
 تتحوال روند در تحقیقات بخش بسزای سهم و موثر نقش که جاست
 .شودمی آشکار جوامع

امید آن دارم، تا اسععاتید گرامی با راهنمایی دانشععجویان درانجام پروژه 
های درسعععی و اجرایی، نهایت دقت و تالش را برای کاربردی کردن 

شی، به عمل  آنهاآموخته های  ستاوردها درقالب مقاالت پژوه و ارایه د
آورند و با بها دادن به یافته های علمی، توانایی های خود را به منصعععه 
سرشار  از رقابت علمی حرفه ای حرفی برای  ظهور رسانند تا در دنیای 
گفتن داشععته باشععیم. جرات ورزی و شععهامت شععرکت درمجامع علمی 

ای علمی و شععخصععیتی، مقبولیت و پژوهشععی، ضععمن رشععد توانایی ه
مشععروعیت مؤسععسععه آموزش عالی کسععری را به عنوان مجموعه ای 

 آکادمیک افزایش خواهد داد.
باید سفرکرد، باید مطلعه کرد، نباید اسیر عادتهایی شد که ما را در عقب 
ماندگی نگه خواهد داشعععت و جامعه ما را در آینده و در فرایند جهانی 

 زاغه نشینانی تبدیل خواهدکرد. شدن و جهانی سازی به
امیدوارم با تالش اساتید و دانشجویان در این نشریه علمی تخصصی در 

آینده نزدیک ضمن کسب مجوز نشر تحت عنوان مجله علمی و ترویجی، 

فرصت و زمینه نهضت تولید علم را در این گوشه سرسبز از میهن 

آوریم.  راهمفبیشتر عزیزمان 
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 مقاالت گروه فنی و مهندسی 
 ژنتيك الگوريتم از استفاده با برق توزيع هایشبکه در خطا جريان نمايانگرهای بهينة يابيمکان

 محمد مهدی درجانی  
 باغباني محصوالت کيفيت خودکار کنترل های سيستم و اطالعات ترکيب

 صالح صیاد دلشاد  
  اطمينان قابليت های شاخص بهبود جهت در بادی نيروگاه عملکرد چگونگي

 ندا مغربی و سمانه سیف اللهی
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 های توزیع برق با استفاده ازخطا در شبکه انییابی بهینة نمایانگرهای جرمکان

 الگوریتم ژنتیك 

 محمد مهدی درجانی
 دولتی کسری رامسر عضو هیات علمی مؤسسه آموزش عالی غیر کارشناس ارشد برق قدرت،

 mehdi.darjani@gmail.com   پست الکترونیک:
 

 چکیده
 فیتعر هانهیهز بر اساس یابیاست. تابع هدف مکان شده یبرق بررس عیشبکه توز نانیاطم تیقابل شیخطا بر افزا انیجر یانگرهایمقاله اثر نما نیدر ا

با استفاده  دهدیان منش یساز هیشب جیاست. نتا شده یسازهیشب کیژنت تمیخطا در شبکه بر اساس الگور انیجر یانگرهاینما نهیبه یابی شده و مکان
 داد. شیشبکه را افزا نانیاطم تیرا کاهش داده و قابل هانهیهز توانیمکان خطا، م یجستجو یبا روش تجرب سهیدر مقا یشنهادیاز روش پ

 یابی بهینه، الگوریتم ژنتیکتوزیع برق، نمایانگرخطا، مکان شبکه کلیدی :های واژه
 

 مقدمه

طول خطوط  جغرافیایی و چه از نظر نظر شعععبکه های توزیع چه از
دارای گستردگی زیادی می باشند و روز به روز برگستردگی آنها افزوده 

این  برداری از شعععود. این موضعععو  باعث بروز پیدیدگی دربهرهمی
سایل مهم در بهرهشبکه ست. یکی از م شده ا شبکهها  های برداری 

شبکه سعی در افزایش قابلیت اطمینان، در این نو   شد ها میتوزیع    با
. به این منظور محل خطا به سرعت و دقت مناسبی باید تشخیص ]0[

یابد و به تبع آن انرژی توزیع نشعععده کاهش میداده شعععود. در نتیجه 
همراه دارد. عمده دالیل ه سود شرکتهای برق را ب رضایت مشترکین و
 اشععتباهات انسععانی و عوامل طبیعی، توزیعهای بروز خطا در شععبکه

سنتی در شهای  ستند. رو شخیص محل خطا بر خرابی تجهیزات ه   ت
 بعد از اعالن طی بازدید فیزیکی خطوط اسعاس تشعخیص بصعری در

باشععند. این روشععها معموال می "سعععی وخطا"وقو  خطا و یا روش 
سط بهره ست تو ستی بودن عمل بازب اران، بردزمانبر بوده و به علت د

ترین کنععد. معمولاحتمععال بروز حوادح حین رفع خطععا را زیععاد می
ه های توزیع مورد استفادروشهای تعیین محل خطا که تاکنون درشبکه

با اسعععتفاده از نشعععان قرارگر فته عبارتند از: تشعععخیص محل خطا 
، جایابی ]1[، گزارشها و شکایات مشترکین]2[های جریان خطادهنده

 گیرهای اتوماتیک مشععترکین ، شععماره]3[بندی فیدرخطا با تقسععیم 
محل تشخیص  و ]0[خطا با استفاده ازامواج ارسالی)سیار(، جایابی]5[

 .]1[و ]2[ توزیع ونخطا با استفاده ازاتوماسی
 ]2[تجربه سایرکشورها در این زمینه باتوجه به روشهای گفته شده و

قیی د اتوماسیون توزیع بهترین و روش تشخیص محل خطا با استفاده از
توجه به هزینة باالی نصب سیستمهای  که با ترین روش می باشد

 اتوماسیون، توجه زیادی به این روش درکشورمان نمی شود ولی روش
  های جریان خطا دهنده نشان تشخیص محل خطا با استفاده از

(Fault Current Indicator, FCI)  باتوجه به هزینه کم نصب این

دقت نسبتاً مناسب، مورد توجه  دستگاهها و نیروی کار ارزان در ایران و
درصورت استفاده صحیح و  FCI است.شرکتهای توزیع برق قرارگرفته

عملکرد  وری خوبی داشته باشد.تواند بهرهبهینه شبکه مینصب در نقاط 
اتصال کوتاه  نمایانگرهای خطا بدین صورت است که درصورت بروز

برابر مقدار نامی  01 از فیدر توزیع، جریان هجومی بیشتر ای ازدرنقطه
توان محل گیری جریان خط میشود. با اندازهجاری می درخط خطادار

رد. با استفاده از این روش نمایانگرهایی ساخته نسبی خطا را تعیین ک
بروز خطا   صورت  در ،اند که  با  نصب  در  نقاط  خطا  خیز  خطشده

وان تمشخص کردن نمایانگرهای تریپ شده می با حرکت در زیر خط و
ریپ ت تریپ شده و اولین نمایانگر ناحیه خطادار را بین آخرین نمایانگر

 FI4و FI3( درصورت بروزخطا بین 0شکل )در نشده مشخص کرد. 
شرو  به چشمک زدن می کنند، بنابراین گروه  FI3و FI1نمایانگرهای 

و اولین نمایانگر  (FI3)تعمیراتی با دیدن آخرین نمایانگرتریپ شده
 کنند.ناحیه خطا دار را مشخص می (FI4)تریپ نشده

   
 (: عملکرد نمایانگرهای خطا در یک فیدر0شکل )  
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سازی و نحوه عملکرد نمایانگرهای خطا در مدل

 یابی خطاکاهش زمان مکان

زمان الزم معمول بدون وجود نمایانگرهای خطا، متوسعععط  به طور 
طول آنها متناسععب اسععت. زمان  یابی خطا روی فیدرها، بابرای مکان

 الزم برای مکان یابی خطا درحالت بدون وجود نمایانگرها روی فیدر
ناحیه تقسعععیم  oTرا  به چند  یانگرها فیدر  با نصعععب نما نامیم.  می 
با گرددمی یات  وجود و  یانگرها که نقش راهنما برای انجام عمل ما ن

ر بود که کل طول ه نخواهد کنند دیگر نیازابی خط را ایفا میمکان ی
یداکردن محل خطا جسعععتجو یدر برای پ جام  ف مان ان شعععود. پس ز

یابی خطا فقط به مدت زمان الزم برای جسععتجوی ناحیه ای که مکان
خطا درآن رخ داده اسععت، کاهش می یابد. به عنوان ملال در صععورت 

فیدر مذکور به دو ناحیه یک  ،(2شععکل )روی فیدر  وجود یک نمایانگر
شععود. اگرزمان الزم برای تقسععیم می کیلومتر 1و 5های دو با طول و

ساعت  یابی خطا روی فیدر بدون وجود نمایانگر برابرمکان شد بیک  ا
یابی خطا در صعععورت بروز خطا در ناحیه یک، زمان الزم برای مکان

560)/53(20برابر  ناحیه دو رخ دهد زمان  و اگر خطا در دقیقه
طا برابر یابی خ کان  360)/53(12الزم برای م    قه دقی

 خطا، نمایانگر عدد  n توان گفت: باوجودمیبود. به طورکلی  خواهد

یابی که زمان مکان شععودناحیه   تقسععیم می   n+1فیدر مربوطه به 
 به دست می آید: رابطه زیر نواحی از یک از خطا برای هر
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 که درآن
 Li: طول ناحیهi ام 

oT:  مان الزم برای کانز یانگر م ما بدون ن یدر طا روی ف یابی خ
 [8]خطااست.

 
 (: یک فیدر ساده توزیع به همراه یک نمایانگر2شکل )

خطا برروی قابلیت اطمینان  تأثیرنمایانگرهای

 های توزیعشبکه

های توزیع، شععاخص های قابلیت اطمینان درشععبکهمهمترین شععاخص
شی  سط دفعات خامو ستم )متو سط زمان SAIFIسی شاخص متو  ،)

(، شاخص متوسط زمان خاموشی مشترکین SAIDIخاموشی سیستم )
(CAIDIو  ) ( انرژی فروخته نشععدهENS می باشععندکه عالوه بر )

ارائه شعد،  0881که در سعال  0100در اسعتاندارد   IEEEموارد فوق 

 های شاخص ]01[نیز تعریف نموده است های متنو  دیگری راشاخص
 

 :اندفوق الذکر به صورت زیرتعریف شده

(0)  

 



i

ii

N

N
SAIFI


 

(2)  

 





 ii
i

ii
rU

N

UN
SAIDI ,  

(1)  





ii

ii

N

UN
CAIDI


 

(3)  UPENSENSENS i  ,  

i مد در : نرخ وقو  خطا i ام 
ri:  طا که دراثرخ باری  قاط  به ن یه  غذ ندن ت بازگردا مان الزم برای  ز
 اندبرق شدهبی
Uمتوسط زمان خاموشی سالیانه : 
Pباشد.نقطه بار می : متوسط میزان مصرف در 

عات عددی و یانگرهای خطا برای انجام مطال ما روی  بررسعععی اثر ن
کیلوولتی انتخاب شعععده  21قابلیت اطمینان شعععبکه های توزیع فیدر 

ست که دیاگرام تک ست( 1شکل )  خطی آن درا شده ا شان داده  .  ن
 اطالعات مربوط به سععاختار شععبکه و پارامترهای قابلیت اطمینان فیدر

آمده اسععت. در حالتی که نمایانگری روی شععبکه ( 2) ( و0در جدول )
اشد. برای بدقیقه می 35نصب نشده باشد زمان پیدا کردن محل خطا 

سازی دو شبکه  نظر حالت در شبیه  ست. درحالت اول،  شده ا گرفته 
طا خ حالت دوم شععبکه با وجود پنج نمایانگر در خطا و بدون نمایانگر

شدهکه به روش تجربی مکان سازی مییابی  شبیه  ها FCI  .شوداند 
در هر حالت  اند ونصععب شععده 01و01،8،0،1هایابتدای سععکشععن در

شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه محاسبه می شوند تا تأثیر مهمترین 
وجود نمایانگرهای خطا بر روی قابلیت اطمینان شبکه مشخص گردد. 

شکل ) سازی در شبیه  ست. همدنان که انتظار3نتایج  شتیم  ( آمده ا دا
حالت مقداری یکسعععان دارد زیرا که این  در دو SAIFIشعععاخص 

خطا بسععتگی دارد که این نرخ وقو   شععاخص به تعداد مشععترکین و
 که SAIDIشعععاخص  هر دو حالت یکسعععان اسعععت و مقادیر در

 است در حالت دوم کم می دهندة عدم دسترسی سالیانه سیستمنشان
سعععیسعععتم اسعععت دهندة بهبود قابلیت اطمینان نشعععان شعععود، که 

شاخص   SAIFIوچون ست  سان ا فقط به  CAIDIدر دو حالت یک
ست .  SAIDIشاخص  سته ا ست واب به دلیل اینکه میزان بار ثابت ا
فقط به مدت زمان خاموشععی بسععتگی دارد. بنابراین با  ENSشععاخص
شود که با اضافه شدن نمایانگرهای خطا ( دیده می3شکل ) توجه به 

 یابد.قابلیت اطمینان شبکه به طرزچشمگیری افزایش می
 

 تابع هدف و روش حل مسأله
توان از شاخصهای قابلیت اطمینان برای تعریف تابع هدف می

و با توجه به تأثیر نمایانگرهای خطا  ]2[های توزیع استفاده کرد شبکه
برای  ENSمقاله، شاخص  0قسمت  شاخصها در یک از روی هر بر
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 .تابع هدف انتخاب گردید لحاظ کردن در
 

تواند بنابراین تابع هدف درمسأله مکان یابی بهینة نمایانگرهای خطا می
 نظرگرفته شود: در به شکل زیر

(5)   costF=A*ENS+FI 

ها = FCIهزینه گروه تعمیراتی+ هزینه خرید و نصب  (0)

costFCI 

 

 
 
        به هزینه )پول(  ضریب تبدیل توان توزیع نشده Aررابطه باال، د

 آید:می باشد و از روابط زیر بدست می

 (2)     
B

B
PA

n

Cost







1

)1(
*

1

 

(1)  
r

gk
B






1

)1)(1( 

 
 (: یک فیدر واقعی استفاده شده برای شبیه سازی1شکل )

 

 (1ل )شک(: اطالعات مربوط به ساختار شبکه و پارامترهای قابلیت اطمینان 0)جدول

زمان تعمیر 
سکشن 
 )ساعت(

طول 
نسکش  

KM 

   نرخ وقو  خطا
].[ kmyrf  

شماره 
 سکشن

1 0.8 1.49 1 

1 0.5 1.49 2 

1 0.5 1.49 3 

1 0.8 1.49 4 

1 0.5 1.49 5 

1 0.5 1.49 6 

1 0.5 1.49 7 

1 0.5 1.49 8 

1 0.5 1.49 9 

1 0.5 1.49 10 

1 0.5 1.49 11 

1 0.5 1.49 12 

1 0.85 1.49 13 

1 0.95 1.49 14 

1 0.5 1.49 15 

1 0.5 1.49 16 

1 0.6 1.49 17 

1 0.7 1.49 18 

 

 

 (1شکل )(: اطالعات نقاط بار و مشترکین 2جدول )

 نقطه بار )پست توزیع( (kw)بار  تعداد مشترکین
137 90 1 

126 100.1 2 

20 18.7 3 

284 90 4 

210 269.5 5 

57 50.6 6 

135 87.6 7 

172 90 8 

170 85 9 

190 200 10 

56 51.04 11 

38 26.4 12 

49 16.5 13 

10 374 14 

 
قیمت   costPرشد بار سالیانه و  gنرخ تورم،  kنرخ بهره،   rکه درآن 

 تعداد  سالهای  مورد   nو      kw/$انرژی  الکتریکی  بر  حسب  

توجه به ارزان بودن  باشد.  ضمناً  هزینه  گروه  تعمیراتی بامطالعه  می
  نظرگرفته نشده است.ر سازی د هشبی درکشورمان  نیروی انسانی در

 

ع وزي وق ت ست ف پ

63/20 kv
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شبکه  در آنها محل و نمایانگرها پیداکردن تعداد این مقاله هدف، در

راین اند. بنابرو متغیرها گسستهباشد از اینمی  (5) کمینه کردن  با توزیع
    سازی فوق یک مسأله برنامه ریزی عدد صحیحمسألة بهینه

(Integer programming) باشد که برای حل این مسأله می
 الگوریتم   مانند  مدرن روشهای   سنتی یا  روشهای  توان ازمی

ژنتیک استفاده کرد. دراین تحقیی بعلت انعطاف پذیری و سهولت پیاده 
الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. بدین ترتیب قابلیت توسعه  سازی، از

تکمیل تابع هدف )ملالً اضافه کردن هزینه گروه  تعمیراتی( نیز وجود  و
 دارد.

 همسألیتم ژنتیک و ساختار کروموزم درحل الگور
یک کروموزم نامیده  ،درالگوریتم ژنتیک هر جواب ممکن برای مسأله

شود که از تعدادی ژن تشکیل شده است. کروموزم اولیه به صورت می
دهند ای از آنها تشکیل یک جمعیت میتصادفی تولید شده و مجموعه

 شود.که جمعیت اولیه نامیده می

 
(: نتایج تأثیرنمایانگرهای خطابرروی شاخص های قابلیت اطمینان شبکه 3شکل )

 نمایانگرخطا در شبکه 5حالت با وجود -2  حالت بدون نمایانگرخطا، - 0 های توزیع

 

 تعریف کروموزم مسأله

و انتهای  شود و ابتداهای مختلف تقسیم میاین مقاله فیدر به سکشن در
ظر در ن خطا نمایانگرهر سکشن به عنوان مکانهای کاندیدای نصب 

، طول  شوند که اوالًها طوری انتخاب  میگرفته شده است. سکشن
دای هر ابت اًها   کمتر   از   یک   کیلومتر   باشد  و  ثانیتمام  سکشن

شاخه فرعی ابتدای یک سکشن باشد. بنابراین به ازای هر نقطه 
( 5شکل ) گرفته می شود. چنانده در نظر کاندیدای نصب یک ژن در

گردد ژن اول، مکان کاندیدای اول یا ابتدای سکشن اول مالحظه می
است و ژن دوم، مکان کاندیدای دوم یا انتهای سکشن اول است و به 

که  است ها دو ژن در نظر گرفته شدههمین ترتیب برای تمام سکشن
K  اشد ب "یک"یا  "صفر"تواند ها بوده و مقدار هر ژن میسکشنتعداد

برای دستیابی به  است. FCIکه به ترتیب، به معنی عدم وجود یا وجود 
جواب بهینه، باید فضای جواب به خوبی جستجو شود، بدین منظور 

 ای جدید ساخته شود. هبایستی در هر مرحله از الگوریتم، کروموزم

 مطالعه موردی

رسی تاثیر روش پیشنهادی، یک مطالعة موردی بر روی شبکة برای بر
جداول ( در 1شکل )( انجام شده که اطالعات مربوط به فیدر 1شکل )

( 0شکل )است. نحوة همگرایی تابع هزینة برنامه در آمده  (2) و (0)
خروجی برنامه که  ،است. براساس برنامة نوشته شدهشده  نشان داده

 (1کند در جدول )مکانهای نصب و تعداد نمایانگرها را مشخص می
 است. آمده

 
 یابیمساله مکان(: ساختار یک کروموزم در 5شکل )

 

 
 (: همگرایی الگوریتم به مقدار بهینه0شکل )
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 (:  مکان نصب نمایانگرهای خطا در روش پیشنهادی1جدول )

 شماره مکان نصب نمایانگر خطا

2انتهای سکشن   0 
3انتهای سکشن   2 
0ابتدای سکشن   1 
2انتهای سکشن   3 
8ابتدای سکشن   5 
01انتهای سکشن   0 
01انتهای سکشن   2 
00انتهای سکشن   1 

 FIمقایسه روش پیشنهادی وروش تجربی نصب 

ریال و روش  058101111مقدار تابع هزینه برای روش تجربی 
ریال است. چنانده  051821111پیشنهادی براساس الگوریتم ژنتیک 

 ،روش پیشنهادیمالحظه می گردد با اینکه تعداد نمایانگرهای خطا در 
تابع هزینه نسبت به روش  بیشتر شده است ولی مقداردستگاه سه 

کارایی این  تجربی به میزان چشمگیری کاهش یافته است، که بیانگر
 باشد.الگوریتم می

 نتیجه گیری

 ،نمایانگرهای خطا باتوجه به استفادة روزافزون شرکتهای توزیع برق از
ساس اح ،ورییابی بهینة این دستگاه برای افزایش بهرهضرورت مکان

یابی بهینة نمایانگرهای خطا براساس شود. دراین مقاله به مکانمی
اس سازیهای انجام شده براسالگوریتم ژنتیک پرداخته شده است. شبیه

 ،دهندة کاهش هزینه های شرکتهای توزیعروش پیشنهادی نشان
های و افزایش قابلیت اطمینان شبکه خطا یابیافزایش سرعت مکان

 توزیع است. 
 

 پیوست

 عملگرهای الگوریتم ژنتیک 

 ( عملگرتقاطع0
کند و برروی یک جفت ازکروموزمها عمل می CPبا احتمال  این عملگر

ر ای و یکنواخت باشد. عملگای، چند نقطهتواند به صورت تک نقطهمی
 را بطور تصادفی از یک نقطه شکستهای، دوکروموزم جابجایی تک نقطه

صورت دو کند. بدینو کروموزم را جابجا میهای شکستة دو بخش
 آید.کروموزم جدید بوجود می

 جهش عملگر )2
طی این فرآیند یکی از ژنهای یک کروموزم به تصادف انتخاب شده و 

 کند.تغییرمی MPبا احتمال 
 
 
 
 

 عملگرانتخاب ) 1
های جدیدی به جمعیت ابتدایی الگوریتم، کروموزم مرحله از پایان هر در

تعداد جمعیت  این جمعیت بایستی تعدادی )برابر شوند. ازاضافه می
انتخاب گردند. برای این انتخاب  مرحله بعد اولیه( برای استفاده در
غیره  چرخ رولت و انتخاب نخبگان، معیار معیارهای متفاوتی مانند

است.  که در اینجا از روش انتخاب نخبگان استفاده شده ،دارد وجود
بدین ترتیب در هر مرحله، الگوریتم دارای جمعیتی از کروموزمها 

باشد که به جواب نهایی نزدیکترند. در صورتیکه میزان تغییرات تابع می
( εهدف در چند مرحله متوالی از یک عدد کوچک از پیش تعیین شده)

ی یابد)در روش دیگر تعداد مشخص و بزرگیان میباشد الگوریتم پا کمتر
در مطالعه موردی انجام شده در  .برای تکرار در نظر گرفته می شود(

کروموزم برای تشکیل جمعیت اولیه استفاده  011این مقاله، از 
در نظرگرفته شده  MP= 2/1و CP=1/1است. همدنین مقادیرشده
 است.
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 یمحصوالت باغبان تیفیکنترل خودکار ک یاه ستمیاطالعات و س بیترک
 صالح صیاد دلشاد

 سوئد Luleaدکتری مهندسی کنترل اتوماتیک، دانشگاه صنعتی 
   iman.delshad@itu.se پست الکترونیک:

 

 چکیده
   دقت  ، که باعث کاهشعدم قطعیتی وجود داردبدلیل وجود نویز در اجزا سیستم، نتایج تجربی حاصل از اندازه گیری توسط حسگرهای سیستمها،  در

 افزایش دقت در روند آزمایش می پردازد.می گردد. این مقاله به روش های مختلف اندازه گیری و مشاهده یک رخداد برای دستیابی به 
 پردازش سیگنال، حسگر، آکوستیک ضربه  کلیدی :های واژه

 

 مقدمه

ادی اهمیت زیهای اخیر پردازش سیگنال با منابع گسترده در سال
پیدا کرده است. پردازش و ادغام اطالعات حاصل از حسگرهایی که در 
یک منطقه وسیع گسترش یافته اند از مصادیی این شیوه با ارزش است 

[. به دالیل مختلف، در اندازه گیری های انجام شده توسط 0]
حسگرهای یک سیستم، مقداری عدم قطعیت وجود دارد و در واقع 

باشد. های اصلی میها تخمینی از کمیتگیرینتایج اندازهتوان گفت می
مهمترین دلیل این امر، وجود نویز در تمامی اجزای سیستم است که 

 تواندهد. از دالیل دیگر میها را تحت تأثیر قرار میگیریهمه اندازه
های استفاده شده برای حسگرها به نادقیی بودن و نا ایستا بودن مدل

م را قطعیت، دقت سیستها این مقدار عدمر بیشتر سیستماشاره کرد. د
ن شود. یکی از بهتریکاهش داده یا حتی باعث اختالل در کارکرد آن می

ها برای کم کردن میزان عدم قطعیت  در ترین راهو در عین حال عملی
ا به گیری یک کمیت، یگیری، استفاده از منابع مختلف برای اندازهاندازه

 [.2باشد ]تر مشاهده یک پدیده میعبارت کلی
 

 تعریف ترکیب اطالعات و مزایای آن

ترکیب اطالعات منابع مختلف از حسگرها به منظور دستیابی به 
هایی با دقت و کارایی بیشتر، همواره از مباحث مطرح بوده است. سیستم

های ترکیب سازی روشعدم دسترسی به فناوری الزم برای پیاده
توان از جمله مشکالت ود دسترسی به دانش الزم را میاطالعات، با وج

موجود در گذشته ذکر کرد که با پیشرفت روز افزون پردازشگرها تقریباً 
 به دست فراموشی سپرده شده است.

ترکیب اطالعات عبارت است از ترکیب توأمان اطالعات اخذ شده 
فاده تاز منابع مختلف به طوریکه نتیجه حاصل، جامع بوده و قابل اس

ای از پیش تعیین شده به صورت خود مختار باشد. برای انجام وظیفه
اطالعات تحت ترکیب، ممکن است همزمان از چندین منبع مختلف و 
یا از یک منبع در مقاطع زمانی مختلف، گردآوری شده باشند. ترکیبی 

ای، پذیر است. یعنی ممکن است در مرحلهاز دو حالت هم نیز امکان
 خذ شده، از دو منبع مختلف در دو زمان متفاوت با هم ترکیب اطالعات ا

 
ای دیگر، با اطالعات یک شوند و محصول این ترکیب، در مرحله
 زیرمجموعه دیگر از سیستم ترکیب شود.

ان در توبه طور کلی مزایای استفاده از ترکیب اطالعات حسگرها را می
 [:1و 2موارد زیر خالصه کرد ]

 گرها، قابلیت اطمینان را افزایش میترکیب اطالعات حس-

 دهد.

  در صورت استفاده از ساختارهایی خاص در ترکیب اطالعات
 یابد.)موازی(، سرعت پردازش اطالعات افزایش می

  در صورت بروز اختالل به هر دلیلی در نحوه کارکرد یک یا
چند حسگر، عملکرد کل سیستم دچار اختالل نشده و سایر 

 ین خأل را پر نمایند.توانند احسگرها می

  به دلیل استفاده از چند حسگر معمولی به جای یک حسگر
قیمت، در عین دستیابی به کارایی بیشتر، هزینه کار گران

 یابد.کاهش می

  در این روش الزامی به ایجاد مدل ریاضی دقیی از محیط
 باشد.که گاهی بسیار دشوار است، نمی

 

 ارزیابی کیفیت محصوالت باغبانی

توانایی تولید محصوالتی با کیفیت باال در مدت زمان طوالنی 
اهمیت زیادی در موفقیت تولید کنندگان محصوالت غذایی دارد. به 
صورت سنتی بررسی کیفیت محصوالت باغبانی توسط کارگران و به 

پذیرد، که برای رد یا قبول یک محصول آن را صورت دستی انجام می
ی کنند. چنین روشی غیر دقیقاله بررسی میبه هنگام عبور از روی خط ن

نوان باشد. به عگیر بوده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمیو وقت
لی ها از کارگران فصبندی میوههای بستهنمونه در اکلر موارد در کارخانه

که  هاییهای طوالنی کاری به بررسی میوهشود که در دورهاستفاده می
 پردازند.ر حرکت هستند میبر روی خطوط نقاله د
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بازده کاری و میزان دقت کارگران در طول یک دوره کاری کامالً  
رسد. عالوه بر این دوره به حداقل خود می متغیر بوده و در انتهای 

تعریف یک استاندارد خاص کیفیت برای یک عامل انسانی تقریباً 
بندی تهبسغیرممکن است و به همین دلیل حفظ یکنواختی محصوالت 

باشد. از طرف دیگر عامل انسانی برای  می شده نهایی عمل دشواری 
ها وابسته به حس بینایی و حس المسه خود است تعیین کیفیت میوه
و  زا استگیر و دومی هم از نظر بهداشتی مشکلکه اولی بسیار وقت

شود. از طرف دیگر هم در بسیاری از موارد باعث آسیب دیدن میوه می
ای هری از خصوصیات محصوالت باغبانی، به خصوص ویژگیبسیا

درونی آنها، توسط عامل انسانی قابل ارزیابی نبوده و ممکن است باعث 
دیده به عنوان انتخاب محصوالتی با ظاهر سالم ولی از داخل آسیب

محصوالت سالم شود. به همین دالیل در طول سالیان اخیر صنایع 
یت را های کنترل خودکار کیفبازار، سیستمغذایی به تدریج با استقبال 

 نمایند.های سنتی میجایگزین سیستم
بخشی از کار سیستم کنترل خودکار کیفیت در صنایع غذایی بر 

باشد. این حسگر عالوه بر توانایی بررسی عهده حسگر بینایی می
های سطحی و ... در فاکتورهای ظاهری مانند رنگ، اندازه، آسیب

تواند فاکتورهایی های مختلف مییری در طول موجصورت به کارگ
های شیمیایی های زیرپوستی و حتی برخی مشخصههمدون آسیب

میوه را به سیستم پردازشی انتقال دهد. یکی از مزایای استفاده از 
های بینایی ماشین برای کنترل کیفیت محصوالت غذایی دقت سیستم

ها انهاین دلیل در اکلر کارخ باشد. بهو یکنواخت بودن روند کنترلی می
محصوالت به هنگام عبور از روی یک خط نقاله مورد کنترل کیفی قرار 

باشد. در صورت عدم تمرکز عامل گیرند و این امر روندی مستمر میمی
انسانی حتی در یک مدت زمان کوتاه امکان عدم تشخیص چند نمونه 

ه یستم بینایی قادر بدیده وجود دارد، در حالی که ساز محصوالت آسیب
ه باشد و بعمل در مدت زمانی بسیار طوالنی به صورت پیوسته می

محصوالت مورد بررسی  %011تواند تضمین کند که عبارت دیگر می
بندی های دستهقرار گیرند. از طرف دیگر به دلیل توانایی تعریف روش

ی اافزاری، امکان تغییر فاکتورهتوسط بینایی ماشین به صورت نرم
های مختلف یک محصول و محصوالت مختلف کیفیت برای گونه

وجود دارد، که آموزش آن به عامل انسانی نیازمند صرف وقت و هزینه 
 باشد.زیادی می

کیفیت محصوالت باغبانی شامل پارامترهای متعددی است که در 
های مختلف به شدت از نو  پارامترها و مقادیر استاندارد آنها مورد میوه

های اوت وجود دارد. برخی از این پارامترها بر اساس مشخصهتف
هایی گردند. به همین دلیل برای تعیین فاکتور نشیمیایی میوه تعیین می

و قطعی کیفیت میوه به صورت دقیی نیاز به استفاده از حسگرهای 
سیاری گیری بباشد. یکی از این حسگرها که قادر به اندازهمتفاوتی می
نایی باشد حسگر بیها میتعیین کننده در کیفیت میوه از فاکتورهای

 است. 
 
 

باشد الزم است پارامترهای از آنجاییکه میوه یک جسم سه بعدی می
بعدی مورد بررسی قرار مربوط به خصوصیات ظاهری در تمام سطح سه

بگیرند. به همین دلیل معموالً از چند دوربین برای بررسی سطح میوه 
 هایی درعالوه بر این در صورت استفاده از دوربینشود. استفاده می
توان فاکتورهای کیفی متفاوتی را در مورد های متفاوت میطول موج
گیری نمود. برای پردازش اطالعات به دست آمده از چند میوه اندازه

ای هگیر بودن الگوریتمحسگر بینایی با توجه به پیدیدگی و وقت
 مربوطه سه راه وجود دارد.

توان اطالعات حسگرها را توسط چند روش نخست می در
پردازشگر جدا از هم به صورت همزمان پردازش کرد، که این روش 

 هزینه زیادی دارد.
روش دوم هم پردازش اطالعات به صورت متوالی  توسط یک 

باشد که به دلیل نیاز به پردازش به هنگام برای انتقال به پردازشگر می
ه به سیستم کنترلی است، باعث کاهش دقت موقع تصمیم گرفته شد

 گردد.می
ها و سپس دست آمده از دوربینروش سوم ترکیب تصاویر به
شی باشد. به این دلیل که هزینه پردازپردازش دقیی تصویر ترکیبی می

 گیری با وجودترکیب تصاویر کم است، امکان کاهش زمان تصمیم
دارد. از طرف دیگر مشخصات های پیدیده در مراحل بعد وجود پردازش
دست آمده توسط اطالعات تصویری متعدد بوده و روش کیفی به
گیری نهایی برای تعیین پارامتر کلی کیفیت از اهمیت زیادی تصمیم

هایی که در موارد مشابه باعث رسیدن به برخوردار است. یکی از روش
 [.3باشد ]جواب بهینه گردیده است ترکیب اطالعات می

وان تله تحقیقاتی که اخیراً در این زمینه انجام شده است میاز جم
نگی فربندی بِیزی مراحل رسیدن میوه گوجه[، که در آن به طبقه5به ]

 سنج و آزمایش آکوستیک ضربهبا استفاده از اطالعات حسگرهای رنگ

پرداخته شده، اشاره کرد. در مرجع مورد نظر، روش ترکیب اطالعات به 
بندی حاصل از آزمایشات غیرمخرب، به منظور طبقه هایروی داده

های تازه اعمال و احتمال خطا به صورت عددی برای موارد فرنگیگوجه
یک متغیره و چند متغیره تخمین زده شده است. نتایج عددی نشان داد 

بندی را به طور قابل که ترکیب اطالعات چندحسگری خطای طبقه
-یرمخرب انجام شده بر روی دادهدهد. آزمایشات غتوجهی کاهش می

 بندی کردن بِیزی، عبارتند از:فرنگی، به منظور طبقههای میوه گوجه

 آزمایش رنگ سنج 

 شود.سنج انجام میگیری رنگ میوه توسط حسگر رنگاندازه

 آزمایش آکوستیک ضربه 
شود. انجام می 0این آزمایش با استفاده از طرح نشان داده شده در شکل 

ن پالستیکی که زیر آ د آزمایش با استفاده از یک الیه فُومنمونه مور
         یا نویزهای خارجی عایی هاقرار داده شده است، نسبت به لرزش

میلی  23.81ای به وسیله یک آونگ به قطر شود. نیروی ضربه  می
 شود.متر میمیلی 011گرم و طول  1.18متر، وزن 
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         رها  0درجه نسبت به راستای قائم مطابی شکل  11کره از زاویه 
درجه  81شوند: های آکوستیک در دو نقطه ثبت میشود. سیگنال می
های ایجاد شده به درجه نسبت به جهت ضربه آونگ. سیگنال 011و 

ا هشوند. در نهایت هم این سیگنالوسیله یک حسگر صوتی ضبط می
شدید شوند و سپس حوزه فرکانس تدیجیتال پردازش میبه وسیله فیلتر 

 شود.با یک کامپیوتر شخصی تعیین می

 
 فرنگینمایی از آزمایش آکوستیک ضربه بر روی یک نمونه گوجه -0شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ندی بهای عددی، یک خطای طبقهکننده بیزی با تخمیننتایج طبقه

، در حالتی که از یک %31در موارد چند حسگری و خطایی برابر  00%
 دهد.شد، را نشان میحسگر استفاده می
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  اطمینان قابلیت های شاخص بهبود جهت در بادی نیروگاه عملکرد چگونگی
 2اللهی سیف سمانهو و* 1ندا مغربی

 کارشناس ارشد مهندسی برق، استاد مدعو مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی کسری رامسر 1
 کارشناس ارشد مهندسی برق، استاد مدعو مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی آیندگان تنکابن 2

 maghrebi.n655@gmail.com پست الکترونیک:* 
 

 چکیده
 اهداف از بروسترو آن با تکنولوژی نو  این که چالشهای همدنین و برق سیستمهای اطمینان قابلیت مشخصات بر بادی نیروگاه تولید اثرات بررسی

 مورد لکردعم وضعیت شاخص یک عنوان به بادی نیروگاه مولدهای حضور در شده نصب ظرفیت اطمینان قابلیت منظور، بدین. باشند می مقاله این
 قطع انتظار( LOLP)بار قطع یا خاموشی احتمال از عبارتند گیرند می قرار مطالعه مورد اینجا در که اطمینان قابلیت های شاخص. گیرد می قرار مطالعه

 انجام کارلوی-مونت سازی شبیه تکنیک با اطمینان قابلیت ارزیابی. (MWh/yr)(EENS) انتظار مورد نشده تامین وانرژی (hr/yr)(LOLE) بار
 توان تولید در بادی نو  از( DG) پراکنده تولید واحد توانایی نا و شدن ای جزیره عمل بادی، های نیروگاه برق خروجی در ها قطعیت عدم. شود می

 ارزیابی وسناری بر مبتنی آنالیزهای با پژوهش این در شده معرفی قطعیتهای عدم. شود می مطرح که است چالشهایی آنها، مولد نو  دلیل به راکتیو
 حساسیت تا شودمی انجام حساسیت آنالیز یک نهایت در همدنین و است شده انجام IEEE باسه RTS 6 تست سیستم یک روی بر مطالعات. شوندمی

 .شود می ارائه نتیجه از کوتاهی مقایسه و شود داده نشان قطعیت عدم پارامترهای تغییرات به نتایج
 اطمینان قابلیت کارلوی،-مونت سازی شبیه بادی، نیروگاه تولید کلیدی :های واژه

 

 مقدمه

ر به خصوص دهای برق و های بادی در سیستمنفوذ زیاد نیروگاه
ها به عنوان یک عنصععر مهم در سععیسععتم توزیع باعث شععده که از آن

ستم سی سبز که مطالعات  شود. از میان تمام انرژی های  های برق یاد 
رایج شععده اند، قطعا می توان باد را به عنوان یکی از نوید بخش ترین 

سال های آینده در نظر گرفت. و رایج ترین راه حل های  ممکن برای 
وه بر این، انتظار می رود که توسعععه نیروگاه بادی در آینده نزدیک عال

ادامه یابد. در حقیقت باد را می توان به عنوان یک جایگزین مناسعععب 
های فسیلی در نظر گرفت و به همین دلیل استفاده از آن برای سوخت

 در بسیاری از کشورها گسترش یافته است.
یابی  منسعععجم از ن یک ارز که  ند برای این بادی در فرآی گاه  یرو

مدیریت مزار  تولیدی متمرکز  انجام شعود الزم اسعت ظرفیت معادل 
شود. در این زمینه جهت یافتن مفیدترین  سبه  تولید نیروگاه بادی محا
سواالت زیادی روبرو خواهیم شد که یکی از آنها اثر سطح  مدل باد با 

ه هرچند ک تطابی جغرافیایی مزار  بادی بر قابلیت اطمینان اسعععت.
ضور واحدهای  ستم در ح سی سئله قابلیت اطمینان  سی م شینه برر پی

اما افزایش ضععریب نفوذ واحدهای  بادی به سععالهای دور بازمی گردد
بادی در سیستم قدرت در یک دهه اخیر، چنین مطالعاتی را موجه تر و 
منطقی تر می سازد و حجم قابل توجهی از مطالعات در این زمینه طی 

[. عموماً هر یک از مراجع برای 0] ها صععورت گرفته اسععتهمین سععال
 می کنند اما به   خود استفاده  باد از روش خاص مدلسازی سرعت 

 
 

طور کلی، دو روش برای مدلسععازی سععرعت باد در مراجع ارائه شععده 
ست که اولی بر پایه مدلهای احتمالی ] [ و دومی بر پایه 3[ و ]1[[ و2ا

 [.0][ و 5های توانی است]سری
شهای پیش رو در  صات قابلیت اطمینان و نیز چال شخ سی م برر
این نو  تکنولوژی از اهداف این مقاله می باشععد. بدین منظور، قابلیت 
اطمینان ظرفیت نصب شده در حضور مولدهای توربین بادی به عنوان 
یک شعععاخص وضععععیت عملکرد مورد مطالعه قرار می گیرد. ارزیابی 

-پژوهش با یک تکنیک شععبیه سععازی مونت قابلیت اطمینان در این
کارلو انجام می شود که یک عدد تصادفی بین صفر و یک تولید کرده 
و سعپس یک بردار احتمال انباشعته برای هر یک از عناصعر سعیسعتم 

و  کندهای ریسک سیستم را محاسبه میسازد و در نهایت شاخصمی
شععرایط توقف مگرا شععده و این کار آنقدر تکرار می شععود تا نتایج ه

 .حاصل گردد
مش بندی با  IEEEباسه  0مطالعات بر روی یک سیستم تست 

انجام شده است. چندین مطالعه موردی در سیستم تست برای تعداد و 
مکان واحدهای نیروگاه بادی توسط سناریوهای مختلف انجام شد. در 
ضور واحد بادی انجام  مورد اول، یک ارزیابی قابلیت اطمینان، بدون ح

 . سپس در مورد دوم یکه استشد و نتایج به عنوان مبنا ذخیره گردید
و قابلیت اطمینان مورد ازریابی  هواحد بادی در فیدر شععبکه جای گرفت

 گیرد.میو سپس یک مقایسه اجمالی بین نتایج صورت  هقرار گرفت

 

 های ارزیابی قابلیت اطمینانشاخص
از معیارهای احتمالی جهت ارزیابی قابلیت اطمینان حاضر  مقالهدر 

 استفاده شده است . در این سطح فقط تولید و    HLIسیستم سطح 
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بار مدل می شود. محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان در این سطح 
میزان توانایی سیستم در تامین بار شبکه با در نظر گرفتن عملکرد 

ا  شاخص ه مورد ارزیابی قرار می دهد.احتمالی تولید  و نوسانات بار را 
که با توجه به معیار احتماالتی در این سطح مرسوم است شاخص 

LOLE LOEE ،LOLF LOLP ، EENS  وLOLD می باشد .
بررسی خواهند    EENSو LOLP ،LOLEهای در اینجا شاخص

مقدار مورد انتظار ریسک قطع بار را برای یک  LOLEشاخص  شد.
بستگی   LOLEنشان می دهد و مقیاس شاخص  بازه زمانی مشخص

به مشخصه بار و بازه مورد مطالعه دارد . اگر از پیک بار روزانه در سال 
 .]2[خواهد بود  day/yearبر حسب LOLEاستفاده شود ، 

)ii(i

Nh

1i

LCPLOLE 


                                         )0( 

 که در این رابطه  

iC:   ظرفیت تولید در دسترس در ساعتi ام 

iL   : مقدار بار در ساعتi  ام 
Nh  : تعداد کل ساعات بازده مورد مطالعه 

 : Pi(Ci<Li) احتمال تامین نشدن بار در ساعتi  ام 
می باشد.در  احتمال بودن سیستم در حالت ریسک LOLPشاخص 

این حالت بار سیستم به علت کمبود تولید قطع می شود. این شاخص 
 محاسبه می شود. 2با توجه به رابطه 





)n(R

1i

i
8760

1
t

N
LOLP                                          )2(  

 که در این رابطه 

n(R):   تعداد دفعاتی که سیتم در بازه مورد مطالعه در حالت ریسک
 می باشد. 

ti:   تداوم زمانیi  امین باری که سیستم در حالت ریسک واقع می
 شود. 

معرف انرژی تامین نشده به ازای مشترک سیستم در  EENSشاخص 
 توان به شکل زیر تعریف کرد.طول سال است، که می





i

i)i(a

N

UL
EENS                                                        )1( 

 که در این رابطه 

i:N  ها در نقطه بار مشتریتعدادiام 

i:U  زمان خروج در نقطه بارiام 
 (i)aL متوسط بار وصل شده به نقطه بار :i.ام است 

 

 

 مدلسازی قابلیت اطمینان واحدهای بادی
تجهیزات سیستم قدرت مورد بررسی در این مقاله به دو دسته کلی 
 نیروگاه های بادی و سایر تجهیزات دسته بندی شده است. مدل نیروگاه 

شود. برای مدلسازی سایر تجهیزات بادی در ادامه  معرفی و ارائه می
نیز از روشهای معمول و برپایه نرخ خروج اضطراری واحدها استفاده 

 این مدلها در ادامه معرفی و اشاره خواهد شد.خواهد شد. 
نیروگاههای بادی که توانایی تولید مقادیر زیادی از توان را دارند، با 

انوا   .اندنصب و استفاده از تعداد زیادی توربینهای بادی ایجاد شده
های گوناگون در مختلفی از توربینهای بادی باظرفیتها و مشخّصه

توان خروجی توربینهای   .گیرندستفاده قرار مینیروگاههای بادی مورد ا
بنابراین الگوی   .شودبادی بر اساس سرعت باد و این ویژگیها تعیین می

تولید نیروگاه بادی با شناخت از تأثیرسرعت باد و مدل توربین بادی 
ر لید نیروگاه بادی دوبرای مدل سازی تبا این توصیف  .قابل بیان است

نان ابتدا سرعت باد مدل سازی می شود و سپس مطالعات قابلیت اطمی
 و توربین بادیبر اساس مدل باد انتخاب شده، روشی برای مدلسازی 

ژنراتور کوپل شده با آن برای مدل مطالعاتی قابلیت اطمینان نیروگاه 
 . تعیین میشود بادی

 

 مدلسازی سرعت باد با روش مونت کارلو  
اطمینان سیستم های مهندسی روش یکی از روش های ارزیابی قابلیت 

های شبیه سازی  می باشد . در این روش فرآیند عملکرد و رفتار سیستم 
سازی می شود. یکی از مزیت های به صورت طبیعی و مصنوعی شبیه

روش شبیه سازی ، کاربرد این روش در سیستم هایی است که دارای 
ترهای عداد پارامشرایط کار پیدیده بوده و همدنین سیستم های که از ت

زیادی تشکیل شده اند. روش مونت کارلو یکی از پرکاربرد ترین روش 
های شبیه سازی برای ارزیابی قابلیت اطمینان می باشد . مبنای روش 
مونت کارلو تولید اعداد تصادفی و استفاده از روابط احتماالتی جهت 

 مدل سازی و رفتارسیستم ها می باشد.
اد با استفاده از مدل مارکوف ابتدا سرعت باد برای مدل سازی سرعت ب

بندی شده و با استفاده از اطالعات سرعت باد دسته به چندین پله 
( محاسبه می 3) با استفاده از ،ماتریس احتمال گذر حالت ،مزرعه بادی

  شود. 





m

j

Nij

Nij
Pij

1

                                                                   )3( 

صورت گرفته،  iهایی که از حالت تعداد خروجی  ijNکه در آن 




m

j

Nij

1

ها صورت به تمام حالت iهایی که از حالت تعداد خروجی 

 .است jبه حالت  iاحتمال خروج از حالت ijpگرفته و 

 
 
 

ونت مبا تشکیل ماتریس احتمال گذر حالت ها و با استفاده از الگوریتم 
سرعت باد به صورت ساعت به ساعت با ترتیب زمانی تعیین می  کارلو

  شود. در نتیجه با مدل سازی ترتیب زمانی سرعت باد و منحنی توان
ت اعسرعت توربین بادی میزان توان خروجی به صورت ساعت به س
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از آنجا که سرعت باد در یک . برای نیروگاه بادی محاسبه می شود
 آب و هوایی متغیر طمزرعه بادی در فصل های مختلف با تغییر شرای

است، برای مدل سازی سرعت باد به ازای هر فصل یک مدل مارکوف 
می شود. بنابراین چهار مدل مارکوف برای مدل سازی  مدل سازی

ال تخمین زده می شود. البته الزم به ذکر سرعت باد در طول یک س
است که این مدل های مارکوف از نظر تعداد حالت ها تفاوتی با هم 
ندارند. تنها تفاوت این مدل های مارکوف که برای هر فصل استخراج 
شده، ماتریس گذر حالت است که در هر فصل تا حدودی با هم متفاوت 

ر هر فصل از اطالعات سرعت می باشد. برای محاسبه این ماتریس ها د
 باد مربوط به آن فصل استفاده شده است. 

 

 مدلسازی سایر تجهیزات
در مطالعات قابلیت اطمینان سیستم مدلسازی تجهیزات شامل نیروگاه 

ی شوتد، مدلسازغیر بادی که بصورت یک واحد یکپارچه مدلسازی می
 .]3[باشدمیباسبارها، خطوط انتقال، ترانسفورمرها و مدلسازی بار 

 

 شبیه سازی و نتایج
را نشان می دهد. همانطور که در شکل  IEEE RTBSشبکه  0شکل 

شین است که تولید بر روی دو شین  0دیده می شود این شبکه دارای 
قرار گرفته اند.  0تا  2متمرکز است و بارها بر روی شین های  2و  0

[ و 8اطالعات بار ]ساعته از  23میزان بار این شبکه برای دوره زمانی 
 [ برای روز پیک بار ساالنه استخراج شده است.01]

 

  IEEE RTBS: شبکه تست 0شکل

    برای سیستم تست به ترتیب EENSو  LOLEمقادیر 
hour/year 1.0020   وMWh/year 00.320 .بدست می آید 

 

 اطالعات مربوط به الگوی باد
[ استخراج 8الگوی باد مورد استفاده و مورد مطالعه در این مقاله از ]

شده است که از الگوی باد شهر زابل از سایت هواشناسی ایران اقتباس 

نشان داده شده است. دقّت در آمار  2شده است. این الگو در شکل 
سرعت باد شهر زابل بیانگر سرعت باالی باد این شهر درماههای میانی 

منحنی میانگین روزانه سرعت باد رادر دوره مورد  2ت. شکل سال اس
 0/5میانگین سرعت باد منطقه دراین مدت حدود  .دهدمطالعه نشان می

 متر بر ثانیه بوده است.

 

 : الگوی باد مورد مطالعه، میانگین روزانه سرعت باد در سال2شکل

 

 مدلسازی واحد بادی با استفاده از توزیع احتمالی
بررسی، قابلیت اطمینان سیستم با استفاده مدل توزیع احتمالی در این 

با توجه به ظرفیت نامی نصب  مدل شده است و نتایج ارائه شده است.
 1.85و در نظر گرفتن ضریب همزمانی بهره برداری  MW 31شده 

برای مزرعه بادی  MW11 برای مزرعه بادی، ظرفیت بهره برداری 

یلی ر–بدست می آید. مدل آماری به کار رفته در این مقاله  مدل ویبل 
ویبل به کار رفته را نشان می دهد. شکل -معادله رایلی 5است. رابطه 

 .]01[و  ]1[این مدل احتمالی را نمایش می دهد  1

]0314.0[exp314.0)( 2vvvp                                   )5( 

 

 : تابع چگالی احتمالی  توان تولیدی واحد بادی 1شکل

 
 

 0پس از اجرای برنامه قابلیت اطمینان سیستم مقادیر مطابی جدول 
برای قابلیت اطمینان سیسستم بدست آمده است. به منظور نمایش و 
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مقایسه بهتر، اطالعات قابلیت اطمینان بدون واحد بادی نیز در نظر 
 گرفته شده است.
 ابلیت اطمینان سیستم در حضور واحد بادی: ق0جدول 

 زا پس اطمینان قابلیت

 بادی واحد نصب

 شپی اطمینان قابلیت

 بادی واحد نصب از

 

1.5336 3.1121 LOLE 
(hour/year) 

8.116682 16.471 EENS 
(MWh/year) 

در  MW 31در ادامه تاثیر افزایش ظرفیت نصب شده از مقدار صفر تا 
( 3های  )به ترتیب در شکل EENS و LOLP،LOLEهای اندیس

 (  نمایش داده شده است.0( و )5و )

 

 

 

 

 LOLPاثر انرژی تولید شده از نیروی باد بر شاخص :3شکل

 

 

 

 

 LOLE  : اثر انرژی تولید شده از نیروی باد بر شاخص5شکل 

به منظور مقایسه بهتر تاثیر ظرفیت نصب شده بر قابلیت اطمینان 
 تعریف  می شود.  5به صورت رابطه  LEWGRسیستم اندیس 

 

LEWGR=(LOLP-LOLPo)/(PWGN)                       )5(  

شاخص قابلیت  oLOLPظرفیت نصب شده نیروگاه بادی،   WGNPکه
شاخص قابلیت اطمینان  LOLPاطمینان بدون حضور نیروگاه بادی و 

را با  LOLPنحوه تغییر  2شکل باشند.در سیستمی با نیروگاه بادی می
 دهد.تغییر ظرفیت نصب شده توان بادی نشان می

 

 EENS: اثر انرژی تولید شده از نیروی باد بر شاخص0شکل 

 

 

 

 

 

 LOLPاثر انرژی تولید شده از نیروی باد بر تغییرات شاخص: 2شکل 
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 مقاالت گروه  هنر 
 آينده زندگي درفضای انرژی مديريت با ومعماری شهری نظام پايدار توسعه پديدآمدن

 شعیب کاسه گر محمدی و پوریا اقبالی 
 امروز شهرهای در شهری فضاهای و سبز فضاهای تلفيق اهميت

 مریم نعمت الهی ثانی 
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 چکیده
بشععر شععده اسععت.)درسععال  تاری در یمحور یدادهایجهان اتفاق افتاده وباعث رو یکه درهمه شععهرها اسععت  یاجتماع یا یدهمهاجرت به شععهر، پد

شترجمعیتب0811 ستاهازندگ ی شد ب یتجمع%01کردندوتنها یم یجهان در رو شهرهابودند.(ر شکالت  اجتماع یدر شهرها م  یادیز یطیومح یسابقه 
 یزندگ رشامروزه با گسععت یکندمتاسععفانهآرامش را دوچندان م یجادامروزضععرورت ا یوصععنعت یشععهر یدرزندگ یکشععد.وجود آشععفتگ یم یدکراباخود
قطع  یابل توجهق یزانبه م یعتسان باطب،رابطه ان یازحدانرژ یشساکنان ،مصرف ب یتنهائ یعت،احساسساختمان وطب ینب ی،غفلت ازهماهنگ یآپارتمان

سععبز  یجادفضععایا یبرا ینچون زم ازطرفیخودجبران کند. یبه زندگ یعتخالءراباکشععاندن طب ینشععده اسععت.وانسععان همواره درتالش اسععت تاا
شهرهاکم س یابدر شد،لذابا یم یارگرانو ب شود.کشور مان ینا یدبرایبا ستفاده  گران  ،زمینیصرفه جوئ یزهجهان باانگ یگرنقاطد یزهمدونکار از ارتفا  ا

شهرها یمتق ساز یمراکز ست.ا یرو یبزرگ به بلند مرتبه  توجه  بهیازن یلدل ینگردند.بهم یمحسوب م سانیان یها یدهگروه ازبناهاجزء پد ینآورده ا
سه، ز یادیز سبات ،فرم، هند ساخ ینب یجادارتباطنقش درا یفایشاخص بودن،ا یداریوپا یبائیدرتنا شند. یتمان دارامناظرو ضربا شناخت ب پژوهش حا ا
 گردد. یارائه م پایدر تحقی ساختمان یبرااصولی مرتفع ومسائل مطرح  یشترساختمانهایب

 مسکن آینده، توسعه پایدار، انرژی، انسان کلیدی :های واژه

 

 مقدمه

از تعادل هاست  یموجودات زنده حاصل مجموعه ا یبرا یستز محیط
ضمانت دوام زندگ ضع یکه برهم خوردن هرکدام ازآن تعادل ها  یفرات

شکالت ز یم ستکند.م سائل اجتماع توانند یم       یطیمح ی  ،یم
 عتی.سلطه برطبیدنما یجاددولت ها ا یبرا را یمهم یاسیوس یاقتصاد

ستنوز  و شاندک یم یعتتطابی باطب الرابدنب ذهن یعت،دردامان طب ی
سان باجهان طب یس از یشب ست که رابطه ان رخ  یلبه دل یعیسال ا

 خاص و یرده مقوله ها در یطیمح یازبحران ها یعیوسعع یفدادن ط
  .گاه آزاردهنده درآمده است

ساندرمی سر:»یدگو الک شد   یغذا نیبه فرض تام یتجمع یعاگربر اثرر
شدواگرتحت چن وبه بماند یهنوز باق یآدم یطیشرا ینهمه آنهامقدوربا

شععععده  یععلتبععد یگریموجودد یععدبععهترد یادامععه دهععد،ب یزنععدگ
او .یسععتقابل قبول ن او یدگاهدسععت کم ازد یگرکهد یاموجودیاسععت 

 (20الکساندر،ک«)کند یم  صحبت یتانسان یازضعف وسست
سدنو ی:معناومکان(میکتاب)معمار شولتزدرمقدمه  تیدردوران فعال:»ی

س یایمن،دن ست.ز یا یارپیدیدهمدرن بحران ب شده ا سترامتحمل   ی
 یمان قربان یعیطب یطشعععده،مح یبمابه سعععرعت تخر یخیبوم تار
مان صعععرفابه  یوباوجودبشعععر یدهگرد یهرو یب یوبهره بردار یآلودگ
سان»عنوان شده«یماده ان س رفتار سان د ی.به طورکلتا شان  ییگربخ

دهدونسعععبت به جهان وخودش  ینم معناداررا شعععکل یتتمام یکاز
 (12شولتز،ک«)است یبهغر
 

 یشهر یدرمعمار یشهر یدارپا یطراح
مانند  یدسععبک جد یک یوشععهرسععاز یمعمار یداردرعرصععهپا یطراح
سممدرن ستراکشنباد ی ستن یکان ست روش در تفکرطرا یکبلکه  ی ح ا

 یدارپا یاسععت.به هرشععکل درطراح یعتباطب یکه اسععاس آن هماهنگ
 ساختمان وشهر به مانند موجودات 

 عاتیخورند)مصرف سوخت(،ضا یشوند.که غذا م ینظرگرفته مزنده در 
 یم یتشعععوند ودرنها یم یرباشعععند،پ یعمر م  یدهندو دارا میپس 

صرموجود درطب یرسا یزمانندساختمان ن یعنی.یرندم سه  یادار یعتعنا
در  یداب یعتاز طب یباشععدوبه عنوان جزئ یم یدایش،رشععد،زوالپ یندفرا

 .یدحرکت نما یداریپا یچارچوب آن باشدنه فراتراز آن وبه سو

 مرتفع یساختمان ها
خاص  یمرتفع با عملکردها یسععاختمان ها یها یگ یژهشععناخت و

 یگاهازجا یاسععت که امروزه درعرصععه دانش معمار یازمسععائل یامتنو 
ص ساختمان بلند مرتبه ب یخا ست.  شخ یزبااز هرچ یشبرخوردارا صه م

لوژ نو ک م یت ختععه  ترشعععنععا بوط بععه  یبر مر شعععودومسععععائععل 
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ص خا یالگو زیسو ی،معماری،سازه،تاسیسات،باد،زلزله،آتششهرساز
 یفدهند.تعر یبنا هام ینرابه شعععکل ا یحال تازه ا ینودرع یدیدهوپ
ها یبرا یقیدق مان  که بگو یسعععاخت ندارد  ندمرتفع وجود  فا   ی ارت

انخراش آسععم یکسععاختمان  ینمترباشععدآنگاه اnاز یشععترسععاختمان ب
 .یشوندم یبند یرگروهز یاست.امادردسته ها

 اطراف یطدربرابرمح یارتفا  نسبالف. 
 نسبت ابعاد خودساختمان ب. 
 بلند یساختمان ها یدارا بودن تکنواوژج. 

 یدارپا یانرژ
 دیتول یبه نحو یاگرانرژ"سععت. یتوسعععه انرژ یهپا ینتر یاسععاسعع

عه انسععععان که توسععع مام یومصعععرف شعععود مدت درت  یرادر دراز
 یانرژ یدمفهومنما ینتام یطیمح یسعععتوز ی،اقتصعععادیابعاداجتماع

 ."یابدم یدارتحقیپا

 داریساختمان پا 
سازگار برمح یراتتاث ینکه کمتر یساختمان  طول عمررادر یعیطب یطنا

 از یکی دارد. سععاختمان ها یو جهان یمنطقه ا اسععتقرار سععاختمان و
به همراه  و باشعععند یم یاجتماع و یاقتصعععاد یبخش ها ینبزرگتر

 یعیطب یطمح روی ییرتغ در یدار یسععاخته شععده به طور معن یطمح
ستتاث سهدرمقا ساختمان ها .یرگذارا صنوعات ایرس با ی س عمر م  بتان

 سععاختمان ی،درطول تمام مراحل نقشععه کشعع و دارند یتر یطوالن
ستفاده دوباره از با یبتخر و تجهیزکردن ی،ساز سعه پا آن، ا   داریدرتو

 برسععالمت یقابل توجه به عالوه سععاختمان اثر .بود خواهد تاثیرگذار

 .(wgsc,2004)انسان دارد

 یوانرژ یرمعماریتداب
دوران  متفاوت از یبردن به راهکارها وپی ید،جد شعععرو  عصعععر با

س  یمربوط به بهره بردار یتکنولوژ کردن  یزندگ یلی،برایسوخت ف

 یژتکنولو ینظرافت ا نموده اسعت. یقابل توجه یشعرفتپ یدازخورشع

س امکان رافراهم آورده،تا ینا ما یبرا  یشروزانه خو یازهاین از یاریب

 ینرژا که بتواند از ساختمانی .مائیمبرطرف ن نو، یانرژ ینا ییطر از را

ستفاده را ببرد حداکلر یدیخورش س یدمف و یتاهم حائز یاربس ا  ینت اا

 یجهت مسائل معمار از یساختمان ساز در یاتنک یتمستلزم رعا امر

 در یشسععرما و یشگرما یافتدر باشععد. یم یکروکلیماانطباق آن با م

 : یردپذ یصورت انجام م به دو ساختمان ها

 فعال یدیخورش یستمس

 یوآب گرم مصرف یشگرما یستمس 

 یبیترک یستمس 

 ییکفتوولتا یها یستمس 

 یعیطب یروشنائ یستمس 

 هوشمند یکنترل یستمس 

 یرفعالغ یدیخورش یها یستمس

 یممستق یافتدر یستمس 

 یرمستقیمغ یافتدر 

 یهسا یجادا 

 یعیطب یهتهو ییازطر یدرمصرف انرژ یبهره ور یشافزا 

 عملکرد 

 یاهانگ 

 گلخانه 

 ینیحفاظت زم 

 به ساختمان سبز یدست باب یوروش ها یرتداب 

 یسبزعمود یفضا 

 بام سبز 

 دوپوسته ینما 

 یوارباغد 
 ینما (سبزgreen facade) 
 یوارزندهد(living wall) 

 یومآتر 

 یدیخورش یسامانه ها 
 یکسلیسبزپ یرسانه ا یوارد 
 یدیخورش یکرکره ها 

 یکیالکتر یساتوتاسیکی مکان یساتنانو وتاس یفناور 
 یزتم یهوا 
 خشبوکننده هوا ینانو وکپسول ها یفناور 
 (ییرفازدهندهحرارت)مواد تغ یمنانو وتنظ یفناور 
 دافع حرارت ینانو ولوله ها یفناور 
 یحرارت ینانو ومبدل ها یفناور 
 چهل تکه یلتا 
 یتعامل ینور ینهآ 

 گردان( ی)برج هاینامیکد یساختمان ها 

 (یانرژ ینسبز)خودکفادرتام یمعمار 

 ساختمان سبز یابیدست یرراهکارهاجهتسا

 شفاف یمهن یپنجره ها 

 متحرک یها یبانسا 

 ها گردآورنده 

 یخصوص یمهن یباغده ها 

 یتدرسا یریمحل قرارگ 

 یریانعطاف پذ 

 یحوضده ا یبام ها 

 مصالح 
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 یریگ یجهنت
تحت سعععلطه  یواقع یبه معنا یادن که، یمهسعععت امروزه شعععاهد اما

شععود  یهمه جا فراهم م که منابع آنها از یشععهرهائ شععهرهاسععت،
ضا سفر،ب آنها یعاتو سدرودخانه ها م ه اتم ست تا ینبنابرا .یر  الزم ا
صورت  یمعمار و یتوسعه نظام شهر یدرباره روش ها ینظر یدتجد
 و یشعععهر یراتتاث ندنبه حداقل رسعععا یبرا یروش هائ یافتن یرد گ

است  یضرور یهوائ و یآب یها یطمح جنگل ها،مزار ، یرو یمعمار
 یهرو یتوجه به مصععرف ب ذکر شععده، با یراهکارها مطالب و یانب از

جهان که  یانرژ یتوضعععو  یطیمح یسععتز یها یبآسعع هاو یانرژ
 ینهزم یدر تمام یهماهنگ و یشعععیقراردارد چاره اند یدرمرحله بحران

واهد خ یندهنسل آ یبرا یستز یطوحفظ مح بقا یراهگشا توسعه یها
انطباق  یراسععتا در سععبز هوشععمندانه و یسععاز یتوجه به عمود بود.
صول معمار با یریپذ شته و ماریمع از الهام با یدارپا یا  یم یبوم گذ
ضا یکاهش آلودگ نهفته و یانرژ یدجهت بازتول در دتوان  یخلدا یدرف

 سععبز یسععاختمان ها نو  از ینا یگذار اثر و سععاختمان بلند یوخارج
س سان یها یدهبه عنوان پد شهری منظر و یمابلند در شتدگام بر یان   ا

  یندهآ در و
 

 
 
 

ها شعععاخص و یرفراگ یراه حل  یسعععت،ز محیط ی،انرژ یدر حوزه 
 اریدپا یشهرساز و یو بخصوص معمار یاقتصاد، یفرهنگ ،یاعاجتم
 .یرنداستفاده قرار گ مورد و ارائه

 منابع
مد0] ماری[اح مهپا ی،ف،مع نا مار یدار،فصعععل  یوشعععهرسعععاز یمع

 0112ی،تهرانآباد
 یععهتهو ییازطر یدرمصعععرف انرژ یبهره ور یش.افزای،م[خرم2]

 یسعععاز ینهبه یالملل ینب یشهما ینمقاالت سعععوم یعی،مجموعهطب
 .0112مصرف سوخت،تهران
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 حقایقی پیرامون پرتو دهی مواد غذایی
اندکی به مواد غذایی از طریی منبع انرژی تشعععشعععی همدون اشعععه ایکس ، اشعععه گاما و یا باریکه های پرتو دهی مواد غذایی شععامل پرتو دهی 

 الکترونی در داخل تجهیزات دارای حفاظ مناسب می باشد.
 پرتودهی مواد غذایی فرآیندی است که بروی بعضی مواد غذایی اعمال می شود تا نتایج ذیل حاصل گردد :

 میکروبها و مواد غذایی بیماری زا( کاهش صدمات ناشی از 0
 (افزایش ماندگاری مواد غذایی 2
 ( اجتناب از استفاده از حشره کش های قوی 1
 ( جلوگیری از افزایش بسیار شدید در افت رشد ریشه ، غدد و پیاز گیاهان .3
 ( کاهش مدت زمان قرنطینه مواد غذایی وارداتی5

 ستند ؟آیا مواد غذایی پرتو دهی شده ، پرتو زا ه
شت. اگر منبع پرت صت پرتوزایی نخواهند دا ستند و بنابراین فر شده به هیچ عنوان با منابع پرتوزا در تماس نی مورد بهره قرار  وزاییخیر ، مواد غذایی پرتو دهی 

 گیرد این منبع در داخل یک دستگاه از جنس فلز پر چگال محافظت می شود .
ستفاده می گردد . این حفاظ بندی باعث می گردد تا تشعشعات در حالت کنترل شده  01به عنوان ملال اگر منبه پرتوزای ما کبالت  باشد از تیوب های فوالدی ا

 ای گسیل گردند . 

 آیا طبخ وآماده سازی مواد غذایی پرتو دهی شده برای مصرف با حالت طبیعی متفاوت است؟

سا شهای عادی خیر طب  و آماده  شده ، همان رو صول طبیعی ندارد. بعد ازپختن مواد غذایی پرتو دهی  شده تفاوتی با مح صول پرتودهی  زی مح
شاهد خواهیم بود اما هنوز فرآورده نهایی این ستفاده قرار می گیرد . هر چند با پرتو دهی ماده غذایی کاهش میکروبها را  در  پروسه طب  غذا مورد ا

 ارد .خطر آلودگی قرار د
 آیا پرتو دهی ماده غذایی به آن آسیب می رساند و یا استفاده از چنین محصولی خطر ناك خواهد بود؟

صول پرتو  سه ارزش غذایی مح ست. مقای سی قرار گرفته ا سه تحقیقاتی دیگری پیرامون مواد غذایی ، پرتو دهی آن مورد برر شده با  دهیخیر . بیش از هرپرو
 ت اندکی را نشان  می دهد.محصول طبیعی ، تنها تفاو

 .مراجعه نمایید http://www.fda.govبرای کسب اطالعات بیشتر به پایگاه علمی 
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 امروز یدر شهرها یشهر یسبز و فضاها یفضاها قیتلف تیاهم
 یثان ینعمت اله میمر

 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 کسری رامسراستاد مدعو مؤسسه آموزش عالی 

 maryam_nematolahisani@yahoo.com    پست الکترونیک:
 

 چکیده
ناديده انگاشتن محيط طبيعي درپي ساخت و سازهاي بي رويه، منجر به جايگزيني محيط هاي طبيعي با مناظر انسان ساخت خشك و 

بر زندگي انسانها، محيط كالبدي شهرها و  بي روح شده است. مجموعه ي اين رخدادهاي جديد تاثيرات پيچيده و پيش بيني نشده اي
ست. ا حتي گونه هاي جانوران و پوشش گياهي برجاي گذاشته و در نهايت تعادل و توزان زيستي بين انسان و شهر و طبيعت را برهم زده

جاد هروندان و ايهدف اين پژوهش ارزيابي كيفي فضاهاي سبز و طبيعي در شهرها و تعيين اهميت نقش فضاي سبز در بهبود زندگي ش
. روش اين پژوهش از نوع كتابخانه اي و اسنادي است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه فضاهاي سبز شهري داراي آرامش خاطر در آنهاست

بازدهي اجتماعي و اكولوژيکي هستند كه با آثار مخرب گسترش صنعت و حمل و نقل موتوري مقابله مي كند و موجب ارتقاي كيفي 
 ندان و حتي بهبود رفتار شهروندان در فضاهاي شهري مي شوند.زندگي شهرو

 اوقات فراغت ،یشهر یفضا ،یشهر یزندگ تیفی، کعتی، طبیسبز شهر یفضا کلیدی :های واژه

 

  مقدمه
محیط و فضای طبیعی زندگی، یکی از اصلی ترین عوامل موثر بر انسان 

محیط ضمن آن که محل کلیه فعالیت های جسمی و رفتارهای اوست. 
و روانی انسان است می تواند زمینه پاسخگویی مناسب به نیازهای 
انسان را فراهم نماید. اما این که تا چه حد می توان از فضاهای شهری 
و محیط زندگی انسان به عنوان تامین کننده ارتباط انسان با طبیعت 

مند توجه جدی و مداوم است. بهره گرفت امر مهمی است که نیاز
مطالعات نشان داده ارتباط با طبیعت و فضاهای باز طبیعی نقش مهمی 
در حفظ سالمت و ایجاد احساس رضایت در افراد ایفا می کند که این 
تاثیر از طریی احساس، ذهن، ادراک و رفتار اجتماعی صورت می پذیرد. 

ر الیت فیزیکی نظیاغلب پارک ها و فضاهای سبز، مجموعه ای برای فع
 دویدن، پیاده روی و ... هستند.

 

 طبیعت و انسان -6
  طبیعت. سرشت که مردم بر آن آفریده شده . نهاد. آب و

 گل. خوی. گوهر. سلیقه فطرت. خلقت. طینت. 

 .عنصر. طبایع اربعه: چهار عنصر خاک و آب و باد و آتش 
 (0122) لغت نامه دهخدا : 
معادل جهان یا عالم طبیعی، فیزیکی و طبیعت، به معنای واقعی کلمه، 

مادی است. طبیعت در حالت کلی، به پدیده جهان فیزیکی و همدنین 
زندگی اشاره دارد  و همدنین اندازه آن از ذرات زیر اتمی تا خود گیتی 

گرچه واژه طبیعت امروزه در معناهای مختلفی به کار  متغیر است.

ات وحش اشاره دارد. طبیعت شناسی و حیرود، اغلب به مفهوم زمینمی
گردد که اغلب به معنای به انوا  متنو  گیاهان و حیوانات زنده باز می

 ها،ها، جنگلمحیط زیست یا طبیعت وحش )حیوانات وحشی، صخره
ت ای با مداخالسواحل، و به طور کلی چیزهایی که به طور قابل مالحظه

اند( به کار خود ادامه داده اند، یا با وجود این مداخالتانسانی تغییر کرده
است. آنده که انسان، در پدید آوردن آن، دخالت نداشته باشد را طبیعت 

است. ته زیسگویند. انسان، پیش از زندگی در شهرها، در طبیعت بکر می
اند. ها امروزه در تمامی نقاط جهان، با هر اقلیمی ساکن شدهانسان

میلیون نفر  200میلیارد و  2،  2101ها در زمین در سال جمعیت انسان 
 بود.

 تاثیر طبیعت بر روی فیزیک انسان  6-6
رابطه انسان با محیط زیست و پدیده هایی که در این باره دخالت دارند 
مدام مورد کنجکاوی دانشمندان زیست شناس بوده است و تجربه ثابت 

 انکار -مانند قد انسان -کرده تاثیرات محیط زیست در عوامل زیستی
 ناپذیر بوده است.

 

 تأثیر طبیعت بر روان انسان  6-2
مسائلی که با روح و روان مردم سرو کار دارند با اندک توجهی به صورت 
عینی قابل مشاهده خواهند بود. بطور ملال مشاهده می شود که مردم 
از نبود و کمبود تفرجگاه مجهز، در کنار جاده های اصلی توقف نموده 

ریک آن ها در مجاورت باغ های خصوصی به صورت و در حاشیه های با
 فشرده و خطرناک اطراق کرده و به اصطالح به پیک نیک و تفریح 
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پرداخته اند. حاالت غیر عینی آن نیز به صورت صدها نفر گرفتار امراض 
روانی یا مبتال به مواد مخدر و سایر سرگرمی های زیان آور که برای 

می مهلک هستند دیده می شود. با اجتما  و مخصوصاً نسل جوان س
توجه به تقاضای روز افزونی که نسبت به تفرجگاه ها و مسئله تفریح و 
تفرج در حال حاضر احساس می شود، تجزیه و تحلیل آنها از نقطه نظر 
اقتصادی و اجتماعی و بررسی کامل خواسته های مردم و باالخره ارائه 

نیازهای تفرجگاهی و  نتایج این پژوهش ها، و همدنین پیش بینی
اوقات فراغت کاری است که با وجود دشواری به علت ضرورت باید 

  انجام گیرد.
اگرچه بیشتر شهروندان مقیم شهر، از مزایا و تاثیرات غیر مستقیم 
فضاهای سبز بر زندگی خود آگاه نیستند اما این تاثیر و کنش متقابل 
میان برخورداری از فضای سبز و عدم بر خورداری از آن، بر زندگی آن 

 ها، توسط پژوهش های گوناگونی به اثبات رسیده است. 
ن نوشته های علما و احادیث و قرآن کریم نیز به به عنوان ملال در میا

این موضو  اشاره شده است. از مجموعه آیات و احادیث چنین به دست 
 می آید که :

. نگاه به فضای سبز غم های انسان را می زداید. به او آرامش بخشیده  0
 و او را شاد و خوشحال می کند.

را از انسان دور  . بهره مندی از فضای سبز حالت یاس و نومیدی 2
 کرده و شور و امیدی در او ایجاد و یا تقویت می کند.

. فضای سبز تاثیری قابل توجه در درمان بیماری های روحی و روانی  1
دارد به طوری که این مشکالت با نگاه کردن به فضا و مناظر سرسبز 

 و قدم زدن و نفس کشیدن در فضای سبز از میان می رود.
ضای سبز موجب نشاط و ایجاد انگیزه برای حرکت به . ارتباط با ف 3

 سوی تعالی و تکامل است.
 

 نیاز انسان به تماس با طبیعت  6-6
نباید فراموش کرد که طبیعت خاستگاه انسان است و زمین به ملابه 
مادر او معرفی شده است. آب مایه حیات اوست و نور عامل تغییر انسان 

کننده هوا، تامین کننده اکسیژن و است. گیاهان در حالی که تصفیه 
غذای انسان به همراه بسیاری منافع دیگر هستند در آرام بخشی انسان 
نقشی در خور توجه ایفا می کنند. جملگی این عناصر عالوه بر خویش 
متضمن معانی آیه ای و نمادینی نیز هستند که زیبایی های معنوی 

و بصیری که در آن متعالی و ارزشمندی را در مقابل انسان فکور 
بیندیشد، قرار می دهند. به این ترتیب، طبیعت که به عنوان عامل 
آرامش بخشیدن به انسان، منبع الهام هنرمندان، ارضاء کننده حس 
زیبایی جویی انسان، پاسخگویی بسیاری سواالت بنیادین وی، الگوهای 
فعالیت های عقلی و علمی انسان و به عنوان منبع الهام علما و 
دانشمندان و متفکرین ایفای نقش می کند، برای ایفای بهتر این نقش 

 باید در دسترس انسان باشد.
 

 ارتباط انسان با طبیعت 4-1
          ارتباط انسان با طبیعت ) محیط زیست( را به چهار دوره تاریخی

 می توان تقسیم نمود:
الگوواره) سرمشی( ارگانیک ) دوره شکار یا عصر حجر( : در  (0

این دوره انسان تحت سلطه طبیعت قرار داشت و طبیعت بر 
تمام ابعاد زندگی او مسلط بود. انسان به دنبال تامین نیازهای 
خود، یعنی نیازهای امنیت و بقا بود. انسانهای این دوره را 
می توان نمونه انسان در بطن طبیعت دانست نه نمونه انسان 

 در مقابل طبیعت. 
را ارگانیک: سطح توقع انسان از حوزه امنیت به حوزه ( الگوواره ف2      

آسایش می رسد. انسان قادر به تحمل نامالیمات نیست و 
در صدد هماهنگ کردن طبیعت با خود و یا خود با طبیعت 
بر می آید. ) همسو کردن طبیعت و خود ( در این دوره انسان 
 پهنه های وسیعی از جنگل ها را جهت ایجاد زمین زراعی یا

 مرتع نابود می کند.
الگوواره تسلط بر طبیعت ) دوره انقالب صنعتی(: در این  (1

دوره توقع بشر فراتر از امنیت و آسایش رفته، رفاه و لذت 
طلبی را دنبال می کند. انسان در صدد حداکلر بهره برداری 
از طبیعت به نفع خودش است و زمینه آسیب رساندن به 

 ران سلطه اتومبیل( طبیعت را فراهم می آورد. ) دو
انسان عصرصنعت یک جهش بزرگ نموده است که این جهش 
عبارتست از استفاده از انرژی شیمیایی ذخیره شده در ذغال سنگ، نفت، 
گاز طبیعی و نهایتاً استفاده از انرژی اتمی) انرژی غیر زنده(. با استفاده 
از این انرژی ها فهرست جدیدی به مسائل طبیعت و محیط زیست 

 افزوده شده است. 
(   الگوواره شبه ارگانیک صنعتی: همدنان انگیزه رفاه در این 3       

دوران وجود دارد، اما درک از آسیب های زیست محیطی باالتر رفته 
  است. جامعه جهانی در صدد سازگاری صنعت با طبیعت بر آمده است.

سازگاری گرچه امروزه سبک ها و روش های جدیدی در تطبیی دادن و 
معماری با طبیعت مطرح گردیده است و معماری امروز سعی در الگو 
برداری از طبیعت دارد، اما طبیعت گرایی صرفاً به صورت شکلی بوده و 
منجر به پیدایش طبیعتی مجازی شده است. این دوران را می توان 

 عصر مکانیکی، ظاهری و شکلی نامید.
شهرها با طبیعت مورد توجه و در دوران معاصر که مسئله پیوند بین 

بازبینی طراحان و برنامه ریزان شهری قرارگرفته است بازگشت به 
اصالتهای هنری و معماری گذشته، با هدف کیفیت بخشی به محیط 
های مصنو  و انسان ساخت و با نگرش به ارزش ها و هویت فرهنگی 
 وچنین آثاری، لزوم بازنگری در روش های طراحی فضاهای زیستی  

 فضاهای شهری را الزامی ساخته است.

 فضاهای شهری -2
شهر مجموعه ای فرهنگی/ کالبدی ) طبیعی و مصنوعی( است که بر 
اساس نیازها، فعالیت ها و رفتارهای ساکنین آن شکل گرفته است. 
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انسان ها بسته به نیازهای فردی یا گروهی خود فعالیت کرده و الگوهای 
رفتاری خاص خود را عرضه میکنند.شهر و فضاهای مختلف آن بستر 
یا ظرفی هستند برای اینگونه اتفاقات، در نتیجه فضاها و خصوصیات 
آنها وابستگی شدیدی به نحوه فعالیت و الگوهای رفتاری استفاده 

فضاهای باز و عمومی ارند. فضاهای شهری بخشی از کنندگان آنها د
شهرها هستند که به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی می باشند، یعنی 
جایی که شهروندان در آن حضور دارند. فضای شهری صحنه ای است 

 که داستان زندگی جمعی در آن گشوده می شود.
فضایی است که به همه مردم اجازه می دهد که به آن دسترسی داشته  

باشند و در آن فعالیت کنند. در این فضا فرصت آن وجود دارد که برخی 
مرزهای اجتماعی شکسته شوند و برخوردهای از پیش تدوین نیافته به 
وقو  پیوندند و افراد در یک محیط اجتماعی جدید با هم اختالط یابند. 

( 109, 1972, Lynch ) 

 

صور مختلف استفاده از فضای طبیعی و سبز در  2-6

 شهر 
از فضای سبز به صورت های مختلف در شهر استفاده می شود که صور 

 عمده آن شامل موارد زیر می باشد:
o  تفکیک مناطی با کاربری های مختلف از یکدیگر

 توسط دیواره سبز
o شکل بخشیدن و جهت دادن به کل سیمای شهر از 

 طریی درختکاری و ایجاد فضای سبز شهری
o سبزراههای پیاده شهری 
o کمربندهای سبز 
o  ...و 

 

 تماس انسان با طبیعت در فضای شهری  2-2
محیط و فضای زندگی یکی از اصلی ترین عوامل موثر بر انسان است. 
این عامل ضمن آن که محل کلیه فعالیت های جسمی و روانی انسان 

سخگویی مناسب به نیازهای انسان را فراهم است می تواند زمینه پا
نماید. اما این که تا چه حد می توان از فضاهای شهری و محیط زندگی 
انسان به عنوان تامین کننده ارتباط انسان با طبیعت بهره گرفت امر 

 مهمی است که نیازمند توجه جدی و مداوم است.
جاد اصر که ایاهم دالیل تضعیف رابطه انسان با طبیعت در شهرهای مع

 دسترسی به طبیعت را ضروری می نماید عبارتند از:

 تقلیل فضای سبز خصوصی و نیمه خصوصی 

 ماهیت شغلی شهرنشینان 

 گسترش شهرها 
 ... و 

رابطه طبیعت با شهر نیز از جهات گوناگونی قابل بررسی است. این 
روابط را در بهره گیری شهر از منابع طبیعی، در کمک طبیعت به دفع 
و هضم انوا  آالینده های ناشی از فعالیت شهر، در تلطیف خشونت و 

صلبیت و هندسه منظم و زوایای قائمه شهر، در تامین نور و آب و هوای 
شهر، در متعادل نمودن و وحدت بخشیدن به کلرت موجود  مورد نیاز

ناشی از کلرت اشکال و مصالح در شهر و بسیاری موارد دیگر می توان 
جستجو نمود. یکی از مهمترین دالیل لزوم رابطه شهر با طبیعت ارتقای 
کیفیت بصری محیط از طریی تلفیی عناصر طبیعی و انسان ساخته 

 است.
ی عمومی شهر با عناصر طبیعی فوائدی دارند تکمیل و تجهیز فضاها

که مدام همه از آن سخن می گویند. این فضاها در تلطیف سیمای 
عمومی شهر و فراهم کردن امکان تماس مردم با طبیعت نقشی در خور 
توجه و ارزشمند ایفا می کنند. به این ترتیب عناصر طبیعی را در مکان 

د مورد استفاده قرار داد تا امکان ها و فضاهای گوناگونی می توان و بای
زیبا نمودن محیط، تلطیف طبیعت و تماس دائم انسان با طبیعت فراهم 

 گردد. اهم این مکان ها و فضاها عبارتند از:
حاشیه شهرها، به منظور ایجاد یا حفاظت منظر مناسب برای  -

شهروندان، توجه به حاشیه شهرها از دو جهت اهمیت دارد. وجه اول، 
ظت از مناظر و طبیعت موجود و وجه دوم، ارتقاء کیفیت طبیعی به حفا

 منظور استفاده شهروندان.
محدوده های طبیعی داخل شهرها، این محدوده ها هم به دلیل تلفیی  -

محیط طبیعی و مصنو  و هم به جهت افزایش امکان نابودی آن ها 
ان مکتوسط ساخت و سازهای بی رویه و همین طور به دلیل افزایش ا

 آلوده شدنشان از اهمیت شایانی برخوردارند.
باغ های درون شهر، یکی از مهمترین محدوده های طبیعی شهرها  -

که قربانی توسعه و ساخت و سازهای بی رویه و سودجویی ها شده اند 
باغ های درون شهرها می باشند که در دو دسته قابل طبقه بندی 

 میراح فرهنگی شناخته شده اند هستند، برخی که به عنوان آثار ملی و
و از آن ها حفاظت می شود و بعضی دیگر که متعلی به اشخاص بوده 

 و عموماً برای بهره برداری اقتصادی مورد استفاده اند.
پارک اصلی شهر، ایجاد یا حفاظت منطقه وسیعی از محدوده شهرها  -

و  به عنوان پارک های شهری می تواند تا حدی جبران مافات نموده
شهر را از مشکالت ناشی از دوری از طبیعت مصون دارد. به دالیل 
عدیده ای ایجاد فضاهای سبز وسیع در داخل شهرها ضرورت دارد که 
اهم آن ها عبارتند از مقابله با انوا  آلودگی های ناشی از فعالیت های 
انسانی و به خصوص آلودگی هوا که یکی از بهترین راه های مبارزه با 

 زایش فضای سبز است.آن اف
پارک محلی ،  پارک های محلی از فضاهایی هستند که در صورت  -

مکان یابی صحیح، می توانند در سلسله مراتب فضاهای شهری و در 
فراهم آوردن امکان تماس های اجتماعی و حفظ رابطه انسان و طبیعت 

 نقش در خور توجهی ایفا نماید.
اشیه معابر که مکان مناسبی برای حاشیه معابر و فضاهای عمومی ، ح -

کاشت انوا  گیاهان و جریان آب هستند، یکی از اصلی ترین نقش ها 
را در ارتقاء زیبایی و تلطیف هوا و محیط مصنو  و منظر شهری ایفا 

 می کنند.
فضاهای باز خصوصی، فضای حیاط، روزگاری بهترین مکان ارتباط  -
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رتباط در تلطیف محیط و انسان و طبیعت بوده و ضمن ایجاد این ا
 سیمای عمومی شهر نیز ایفای نقش نموده است.

بام ها و بالکن ها  ، بام ها، بالکن ها، لبه پنجره ها و فضاهایی از  -
این قبیل نیز به ویژه در اقلیم و محیط های مناسب می توانند به عنوان 

 مکان های نگهداری و پرروش گیاهان ایفای نقش نمایند.
لی ساختمان ها ،  یکی از مهمترین فضاهایی هستند که فضای داخ -

برخورداری آن ها از عناصر طبیعی و به ویژه گیاه و نور طبیعی و هوا 
می تواند به امکان تماس انسان با طبیعت، تلطیف محیط و زیبایی 

 ( 0113) نقی زاده :  فضای کار و زندگی کمک نمایند.
 

 شهری  نقش فضاهای شهری در ارتقای هویت 2-6

مترادف با واژه هایی  "هویت"در لغت نامه های فارسی و التین، کلمه 
ر آمده است. در یک بست "چیستی و چگونگی همانی و همسانی"نظیر 

شهری غالباً فقدان یا ضعف عنصر هویت در یک سکونتگاه شهری در 
رابطه با انقطا  یا اصوالً عدم شکل گیری رشته های اتصال و ارتباط 
ساکنان با محیط و در نتیجه با یکدیگر تعریف می شود. اما این که 

ث حهویت شهری چیست و چگونه شکل می گیرد و تداوم می یابد ب
 مبسوط و مفصلی می طلبد.

از طرفی هر چند می توان از یک نگاه، هویت شهری را به انوا  گوناگون 
کالبدی، اقتصادی، تاریخی، علمی و فرهنگی تقسیم بندی نمود، اما 
مطالعات متعدد در این حوزه نشان می دهد هویت شهری عبارت است 

ی، ایی شناختیک روح کلی متشکل از مجموعه ای فاکتورهای زیب"از 
  "هنری، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی حاکم بر شهر در طول زمان.

فضاهای شهری در هویت بخشی به شهر نقش و جایگاه ویژه ای دارد. 
شهر از درون این فضاها تجلی می یابد و رویت می شود و این فضاها 
هستند که عمالً چهره ظاهری شهر را به نمایش می گذراند. فضاهای 

ضای میان ساختمان نیست، بلکه مفهومی است که محیط شهری ف
زندگی فیزیکی، افراد و رویدادها و روابط میان آن ها را در بر می گیرد. 
فضاهای شهری از آنجا که فضاهایی برای زندگی و تفریح ایجاد می 
کند وظایف مهمی دارند و تصویر برجسته شهر به این فضاها بستگی 

ها خشن، نفرت انگیز و یا یکنواخت باشد دارد. اگر تصویر این فضا
 تاثیری نامطلوب بر شهروندان خواهد گذاشت.

فضاهای شهری وظایف مهم دیگری هم دارند، ایجاد زمینه مناسب 
برای ارئباطات و مالقات از شناخته شده ترین آنهاست.  ایجاد بستر 
مناسب برای تعامالت و واکنش های اجتماعی که مختص فضاهای 

ت، تمام فعالیت های دیگر از قبیل عبور و مرور، تفریح و شهری اس
مبادالت اقتصادی را تحت الشعا  قرار می دهد. در جهان امروز مسئله 
کم توجهی به ایجاد فضاهای شهری و عمومی به عنوان یکی از نقاط 
ضعف شهرسازی مدرن تلقی می گردد. به نحوی که به رغم پیشرفت 

هندسی سازه به مسئله طراحی و ایجاد در فناوری های ساختمان و م
فضاهای شهری توجه چندانی نشده و گویی این حلقه از زنجیره ساخت 

 (5) جاللی نسب: شمارهو بافت شهر، به فراموشی سپرده شده است. 
 

 فراغت -6
چنانده از گروهی از مردم که به شکل تصادفی برگزیده شده اند بپرسیم 

چیست پاسخهای متفاوتی می دهند. که نظرتان درباره اوقات فراغت 
عده ای ممکن است بر این باور باشند که اوقات فراغت مدت زمانی 
است که پس از انجام کار با انجام وظایف و مسئولیتها باقی می ماند. 
عده دیگر ممکن است به فعالیتهای خاصی نظیر تماشای تلویزیون 

نزل و هزاران شرکت در فعالیتهای ورزشی، صرف غذا در بیرون از م
نو  فعالیت دیگری که ممکن است برای آنان جالب باشند اشاره کنند. 
تنو  این پاسخها نشان می دهد که اوقات فراغت برای افراد مختلف 
معنای گوناگونی دارد. ولی آنده مسلم است اوقات فراغت فقط زمان 

 آزاد شده از بار کار نیست. بلکه فعالیتی غیر اجباری است.
 

 عنای اوقات فراغت م 6-6

وید: می گ "سازمان تفریحات سالم در جامعه"جرالد بی فیتز در کتاب 
فراغت یک دوره یا بخشی از زندگی انسان است و تفریحات سالم در  "

این دوره نوعی بیان عالیی و نگرش های فرهنگی اوست و می گوید 
فراغت برای همه افراد جامعه وجود دارد لیکن آن چه مهم است 

 " چگونگی استفاده از این اوقات است.
، فراغت را این گونه تعریف می  "انجمن بین المللی جامعه شناسی "

فراغت عبارت است از مجموعه ای از اشتغاالت که فرد به میل  "کند: 
خود برای استراحت یا تفریح یا به منظور توسعه آگاهی ها یا فراگیری 

بانه بعد از رهایی از الزامات غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطل
 "اجتماعی به آن می پردازد.  -شغلی، خانوادگی، و مذهبی

 ،نیز درباره تعریف اوقات فراغت چنین آمده است " فرهنگ عمید "در 
 "فراغت در فارسی به معنی آسودگی و آسایش از کار و شغل است.  "

به  کمال میل فرد در این اوقات می خواهد که به اشتغالی بپردازد که با
 آن عالقه نشان می دهد خواه به منظور استراحت خواه برای ایجاد تنو .

معتقد بودند هدف از کار و اشتغال روزانه کسب اوقات  "یونانیان قدیم  "
 فراغت و تفریح است که بدون آن فرهنگی وجود نداشت. 

در کتاب فلسفه فراغت و تفریحات سالم در تعریف  J.B SHOP   دکتر
فراغت مربوط به زمانی از زندگی است که فرد کار  "فراغت می گوید: 

و دیگر وظایف شرعی را انجام داده است و یا در خواب نباشد. نباید 
فراغت را با زمانی که بعد از کار روزانه باقی می ماند اشتباه کرد. کارهای 

تد، واکنش هایی در بدن ایجاد می کنند که به نوبه روزانه عادی و مم
خود این واکنش ها توازن روحی و جسمی را به هم می زند هم چون 
 خستگی، کسالت عصبی و روحی ناشی از زندگی در محیط یکنواخت و 
هم چنین رکود فکری ناشی از زندگی اتوماتیک در میان افکار و عقاید 

 " ده.دسته بندی شده و از پیش تعیین ش
 

 رفع خستگی  6-6-6
یکی از کارکردهای اساسی اوقات فراغت رفع خستگی و تامین 
استراحت فرد است. انسانها به همه به استراحت و رفع خستگی نیاز 
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دارند. کار مداوم بدون زمانی برای رفع خستگ موجب پائین آمدن بازده 
اوقات عمل و خم خوردن سالمت روانی فرد می شود. اما هدف از این 

بطالت نیست بلکه زمانی است که فرد به تمدد اعصاب می پردازد و 
 حاصل آن افزایش بازده است.

 

 نیاز به تفریح  6-6-2
پس از انجام کار در طی ایام، آدمی نیاز دارد تا اوقاتی را صرف تفریح  

کند. نقل می کنند که امام  علی) ( در روزهای جمعه به بیرون از شهر 
صد تفریح می رفتند. تفریح جنبه های مختلفی برای افراد مدینه و به ق

می تواند داشته باشد در اسالم به تفریحات سالم متعددی اشاره شده 
است که می توانند نقش موثری در روح و روان فرد داشته باشند پیامبر 

ا مسافرت کنید ت " اکرم با اشاره کردن به تفریح سالم می فرمایند:
  " سالمت بمانید.

 

 شکوفایی استعدادها  6-6-6
استعدادهای انسان اگر در زمینه و شرایط مساعدی قرار گیرد به فعل 
تبدیل می شوند. از این جهت شناسایی این زمینه ها در زندگی فرد 
بسیار مهم است. اوقات فراغت یکی از این موقعیت های بسیار مناسب 

عدادهای ی و تقویت استاست که فرد می تواند با استفاده از آن به شناسای
 خود بپردازد. 

 

 رشد اجتماعی فرد  6-6-6
اوقات فراغت فرد عالوه بر تاثیرات فردی که در شخصیت فرد دارد، به 

رشد اجتماعی او نیز کمک می کند. شرکت فرد در تعامالت  اجتماعی 

موجب بهبود روابط اجتماعی فرد شده و به پیشرفت او از لحاظ اجتماعی 

. بسیاری از پیشرفتهای فرد با پیشرفت اجتماعی فرد کمک می کند

پیوند تنگاتنگ دارد. اگر فرد دارای بهترین و ارزنده ترین استعداد باشد 

تا زمانیکه به ارائه آنها در سطح اجتماعی توانایی نداشته باشد، چندان 

 موفی نخواهد بود.

 ضرورت برنامه ریزی برای گذراندن اوقات فراغت  6-2
ش، ین آسایاوقات فراغت با هدفی سه گانه انجام می پذیرد. تأمگذران 

تفریح و تامین ابزاری برای توسعه فردی و اجتماعی. در شهرها، به ویژه 
در شهرهای بزرگ، به دلیل توسعه ابعاد کالبدی سکونتگاه، تسلط 
 حرکت سواره، جدایی کار از فراغت و جدایی از محیط طبیعی، ایجاد 

 
ط انسان و محیط و چگونگی سامان دادن به گذران اوقات تعادل در رواب

فراغت، به عنوان یک نیاز اساسی انسان مطرح گردیده و لذا برنامه 
ریزی برای گذران اوقات فراغت به یک محور اصلی در برنامه ریزی 

 شهری و محیطی تبدیل شده است.

 

اهمیت توجه به گذراندن فراغت در فضاهای  6-6

 ی طبیعی و باز شهر
مطالعات نشان داده ارتباط با طبیعت و فضاهای باز طبیعی نقش مهمی 
در حفظ سالمت و ایجاد احساس رضایت در افراد ایفا می کند که این 
تاثیر از طریی احساس، ذهن، ادراک و رفتار اجتماعی صورت می پذیرد. 
اغلب پارک ها و فضاهای سبز مجموعه ای برای فعالیت فیزیکی 

دویدن و قدم زدن و... . دالیل شخصی مردم از شرکت و هستند، نظیر 
حضور در فضاهای طبیعی و باز شهری عبارتند از آرامش حاصل از 
رهایی از شهر، فرصت های برای شناخت طبیعت، آشنایی با مردم، لذت 
ناشی از فعالیت های اجتماعی، احساس تندرستی، یافتن مکانی برای 

برای مردم در شرایط زندگی متفاوت فرق موارد فوق  تفریح و بازی و...
می کند ولی با توسعه آن ها می توان فرصت هایی برای تماس با 

 طبیعت فراهم آورد.
 

 گیری نتیجه -6
فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار محیط شهری مکمل ساختار 

کالبدی شهر، می باشد. امروزه جامعه شناسان، روانشناسان و پزشکان 

د فضاهای سبز شهری عالوه بر تامین بهداشت محیط و بر این باورن

فضاهای مسکونی، نقش ملبتی در سالمتی شهروندان بر عهده دارند 

که از مهمترین آن می توان به تاثیرات آن بر زندگی شهروندان اشاره 

ه در این گون روزانه ساعاتی را برای گذراندن اوقات فراغت خود کرد، که

وجه به مطالب باال می توان به اهمیت و نقش فضاها می گذرانند. با ت

مهم این فضاها در کیفیت زندگی شهر و سالمت روحی و روانی 

سالمت شهروندان و پایداری شهری و کمیت و  شهروندان پی برد.

کیفیت و بازدهی روانی اجتماعی و اکولوژیکی فضاهای سبز شهری 

ژه به ویو شد یکی از آثار طراحی و برنامه ریزی مناسب شهری می با

در طراحی و برنامه ریزی برای احداح شهر های جدید باید این کاربری 

 با توجه به نیاز های هریک از شهروندان طراحی و مکانیابی گردد.

 مراجع
، جایگاه طبیعت و محیط زیست در  0113نقی زاده ، محمد،  -0

 دانشگاه آزاد اسالمیفرهنگ و شهرهای ایرانی، تهران، 
جورج ، ترجمه دکتر عباس اردکانیان و عباس ورکیلدسن،  -2

،اوقات فراغت و نیازهای مردم، انتشارات 0112حسنی،
 نوربخش

جاللی نسب، محمد، مقاله فضاهای شهری جلوه گاه هویت  -1
 5شهری، مجله شمس، شماره
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 اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها بر گزارشگری مالی بخش دولتیاثرات 

 محمد اشرفی پور
 دانشکده اقتصاد، ارمنستان روان،یا یاقتصاد، دانشگاه مل یدکتر یدانشجو

 maap1985@yahoo.com   پست الکترونیک:
 

 چکیده
های حسابداری و گزارشگری مالی  گویای این واقعیت است که تحول در نظامها  ها و شهرداری تحوالت سه دهه اخیر در نهادهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولت

ی منابع مالی کنندگان اصلکنندگان مالیات و عوارض و تامینخواهی عموم مردم صورت پذیرفته است. حساسیت ویژه پرداختاین نهادها تحت تاثیر ارتقای سطح پاس 
نابع مالی و اقتصادی، نهادهای پیشگفته را بر آن داشت تا تدبیرهای خاصی برای ارتقای سطح کارایی و نهادهای بخش عمومی درباره مصرف و یا بکارگیری م

حال با توجه به بحث اجرای سیاست های تعدیل ساختاری، علی الخصوص بحث اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها، بررسی اثرات  اثربخشی این منابع برگزینند.
ت گذاری عوامل و همدنین نحوه گزارش دهی نهادهای دولتی امری ضروری می نماید. با اجرای این طرح و واقعی شدن قیمت ها، اجرای این سیاست در نحوه قیم

سات یان دولت )مردم و موسشفافیت در رویکرد هزینه در نهادها و موسسات دولتی باال رفته و ار طرفی هم با ارائه کاالها و خدمات به قیمت واقعی، خواسته های مشتر
واهد یافت. خخصوصی( در باال بردن کیفیت کاالها و خدمات دریافتی و همدنین شفافیت و پاسخگویی بیشتر دولت در روند کسب درآمد و هزینه روندی صعودی 

 تهیه پیش نویس سیستم گزارش دهی تعهدی در سازمان حسابرسی کشور همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گواه این ادعاست.

 هدفمندي يارانه ها، گزارش دهي مالي، كارايي و اثر بخشي دولت کلیدی :های اژهو

 

 مقدمه

( با طرح چارچوب 0811، یوجی ایجیری )هشتاد میالدی در اوایل دهه
نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی، رویکرد نوینی را برای تدوین 

ارائه کرد. وی ادعا کرد این چارچوب چارچوب نظری گزارشگری مالی 

که تا آن زمان تنها رویکرد حاکم  بر چارچوب نظری مبتنی بر تصمیم
های نظری موجود بود، برتری دارد. از این زمان به بعد،  بر چارچوب

رویکرد حاکم بر تدوین چارچوب نظری گزارشگری مالی نهادهای 
محلی  های مرکزی، ایالتی و بزرگ بخش عمومی نظیر دولت

ها( در کشورهایی که به تدوین چارچوب نظری دست زدند،  )شهرداری
گزارش مالی گزارشی است که دربرگیرنده  به رویکرد غالب تبدیل شد.

شده توسط سیستم حسابداری  های تهیهبر داده اطالعات مالی مبتنی
مالی شامل اطالعات  های بر صورت باشد. گزارش مالی عالوهمالی می

هدف باشد. ایر اطالعات مانند صورت عملکرد بودجه میمکمل و س
اساسی گزارشگری مالی در بخش عمومی، کمک به این بخش برای 

اساسی  مقابل ملت است. در قانون ایفای وظیفه پاسخگویی در

ای ، حی حاکمیت ملت از جایگاه ویژهنیز اسالمی ایران جمهوری

بر جهان  یت مطلیحاکم"قانون اساسی، 50برخوردار است. طبی اصل 

را بر سرنوشت اجتماعی خویش  او، انسان آن خداست و هم و انسان از
نوان ع موجب قانون توسط مردم به که به اشخاصی“ حاکم ساخته است.

برابر آنان پاسخگو  شوند باید دروکیل برای اداره جامعه انتخاب می

حدود  جمهور در رئیس"اساسی،  قانون 022جمله طبی اصل  باشند. از

اساسی و یا قوانین عادی  موجب قانون اختیارات و وظایفی که به

برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسالمی مسئول  عهده دارد در به

ن مسئولی ترین ابزارهایی است که به. گزارشگری مالی از مهم"است
کند تا بتواند نحوه جمهور کمک می خصوص رئیس عمومی به بخش

زمینه تأمین منابع عمومی و مصارف  ویژه در بهرا  ایفای وظایف خود

ای کارا، اثربخش و با رعایت صرفه گونه رسانی بهآن برای خدمت
ریی ط جمله درآمد نفت و مالیات از منابع عمومی از اقتصادی نشان دهد.

رایی برای ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، جهای ا دستگاه
 های شود. مسئولین دستگاهمی ها و امنیت ملی مصرف زیرساخت
عنوان وکیل مردم عمل  طور مستقیم یا غیرمستقیم به اجرایی به

قبال مصرف بهینه این منابع به مردم پاسخگو باشند.  کنند و باید درمی

طریی ارائه  حال حاضر بخش محدودی از این پاسخگویی از در
یغ رصورتحساب عملکرد بودجه ساالنه کل کشور و تهیه گزارش تف

مالی دیگری برای  های گیرد، لذا الزم است گزارشبودجه صورت می
انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملکرد دستگاههای اجرایی برای ارائه 

 55گونه که طبی اصل  به مردم و نمایندگان آنها تهیه شود. همان

ود، دسترس عموم گذاشته ش قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه باید در
 های مالی نیز باید برای عموم منتشر شود. انتشار گزارش سایر گزارش

تواند به ایجاد شفافیت و افزایش اعتماد مالی برای عموم می های

 کنددولت کمک  عمومی به

 مبانی نظری
سطه  ستند که دولت ها به وا صادی ه یارانه ها و مالیات ها دو ابزار اقت

ل از فرآیند یا جریان آنها در بازار دخالت می کنند. مالیات دریافت پو
در آمدها بوده درحالی که یارانه پرداخت پول به جریان هزینه هاسععت. 
یارانه ها و مالیات ها با تغییر قیمت های نسععبی اقتصععاد را تحت تأثیر 
بد.  یا نه ای کاهش می  یارا قرار می دهند . قیمت نسعععبی کاالهای 

 بع می نه منابنابراین یارانه ها با تحریف قیمت ها مانع تخصیص بهی
 

شوند. از سوی دیگر، یارانه ها با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه 
های اجتماعی دارای آثار کالن بر اقتصعععاد ملی هسعععتند. اگر چه در 
صرف کنندگان از این یارانه ها بهرمند  شورها، به ظاهر م ضی از ک بع
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نه ای  یارا کاالهای  پایین تری برای  های  مت  ند )زیرا قی می شعععو
داخت می کنند( اما بطور غیر مسععتقیم متضععرر خواهند شععد  زیرا پر

صادی،  شد اقت پرداخت یارانه ها افزایش هزینه های عمومی، کاهش ر
کسری بودجه و در نتیجه تورم را در پی خواهد داشت. بعالوه بعضی از 
دولت ها به منظور تأمین مالی یارانه ها، مجبور به اخذ وام و انتشعععار 

ه این کار ثبات اقتصعععادی را به خطر می اندازد. در پول می شعععوند ک
بعضععی از کشععورها نظیر مراکش، تأمین مالی یارانه ها به تعرفه های 
واردات متکی بوده اسعععت. در نتیجه رژیم تجاری ، تولید و مصعععرف 

ی دولت های تلبیت داخلی به جای تأثیر پذیری از سیستم بازار از قیمت
  (Luder, k., 2001) متأثر می شوند.

از طرف دیگر ، در اقتصعععاد مبتنی بر بازار، بهره گیری از مزیت های 
نسبی موجود و قابل خلی دراقتصاد بر اساس تئوری رقابت صورت می 

هر اندازه که  (Coy, D., Dixon, K., Buchana, J., 2001) گیرد.
شععفافیت در اقتصععاد گسععترش یابد و حضععور دولت در نظام قیمت ها 

کاهش می یابد. به  های مولدحراف از سععرمایه گذاری کمتر شععود، ان
عبارت دیگر، سعععرمایه گذاری  به بخش های دارای مزیت که قابلیت 
رقابت را در بازارهای داخلی و خارجی دارند، سعععوق پیدا می کند. در 
شععرایطی که دولت قیمت ها را کنترل و برای بخشععی از کاالها یارانه 

دچار انحراف می شععود. این انحراف پرداخت می کند. سععرمایه گذاری 
صاد در برخی فعالیت ها  گاه برای بهر ه جویی از رانت های موجود اقت
متمرکز و ظرفیت مازادی را ایجاد می کند که دارای مزیت رقابت در 
ست و بر عکس در برخی فعالیت ها حتی  بازارهای داخلی و خارجی نی

ایه رل قیمتی سععرماگر مزیت نسععبی وجود داشععته باشععد، به دلیل کنت
گذاری صعععورت نمی گیرد. بنابراین آثار اقتصعععادی یارانه ها و کنترل 
قیمت ها در رشعد و توسععه اقتصعادی به مراتب بیش از آثار اجتماعی 
آن اسععت و چه بسععا مزیت ناشععی از آثار اجتماعی با گسععترش فقر در 

ین، اجامعه )بر اثر توسععععه نیافتگی ملی( به کلی از بین برود. با وجود 
باط  خت آن ارت لت اسعععت و پردا های دو نه  نه یکی از اقالم هزی یارا
نزدیکی با سعععیاسعععت ها و اهداف دولت دارد و میزان آن به نقش و 
جایگاه دولت ها در نظام اقتصععادی کشععورها بسععتگی دارد . گوپتا و 

نه ها نه تنها برای بهبود 2111همکاران ) ( معتقدند که اصعععالح یارا
، بلکه برای تأمین مالی رشعععد اقتصعععادی  کارآیی ضعععروری اسعععت

کشععورهای فقیر و رها سععازی منابع برای خدمات اجتماعی ضععروری 
کاالی  مت  حال ، افزایش قی مد الزم اسعععت . در عین  افراد کم درآ
سی و فرآورده های نفتی ، باید با توجه به درآمد واقعی افارد تعیین  سا ا

ماعی ( راهنمای شعععود . این دو مسعععاله )مالحظات اقتصعععادی و اجت
 مناسبی برای سیاستگذاران در طراحی، اجرا یا اصالح قیمت های 

 
صادی و مالحظات اجتماعی  ستند به طوری که مباحث اقت یارانه ای ه
در فرایند اصععالح یارانه ها بسععیار موثرند .در صععورت فقدان این دو، 

از  مراصعععالح یارانه ها باید به تدریج انجام گیرد و آثار اجتماعی این ا
طریی اثر بخشعععی هزینه و هدفمندی مناسعععب تر و سعععاز و کارهای 

بارتون معتقد اسععت، یکی از دالیل تحول در اجتماعی محدود شععود . 

شه در تئوری انتخاب  شگری مالی بخش عمومی ری سابداری و گزار ح
 عمومی دارد. تئوری انتخاب عمومی براین مطلب تاکید دارد که دولت

 .(Barton, A., 2003)رامدندها بسیار بزرگ و ناکا
 حل این ماجرا در کاهش نقش حامیان این تئوری بر این باورند که راه

ود. شهای آنها خالصه می سازی بیشتر فعالیتهای دولت و خصوصی
 توان با تجدید مدل و اصالح عملیات و فعالیتها را می ناکارایی دولت

بازرگانی  کارایی و در نتیجه شبههای آنها برمبنای مفاهیم بازار رقابت و 
کردن این قبیل نهادها برطرف کرد.حاکم شدن تئوری انتخاب عمومی 

قرن بیستم، موجب  11و طرح پارادایم مدیریت عمومی نوین در دهه 
شد گروهی از کشورهای اروپایی رویکرد مدیریت عمومی نوین بخش 

 هایی تعدیل عمومی را عیناً و برخی کشورها نیز این رویکرد را با
ای محیطی ه پذیرفتند. رویکرد یادشده، در امریکا نیز متناسب با ویژگی

های ایالتی و محلی این کشور و به شیوه مقتضی به اجرا  دولت
ویژگی مدیریت عمومی نوین  بارزترین . ,.Barton, A)2005(درآمد

رگیری کاتمرکز برکارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در مصرف و به
ها و  ای از تاکتیکعمومی است. این مدل مدیریت از مجموعه منابع

کند که ضمن ارتقای سطح عملکرد نهادهای راهبردهایی استفاده می
های این نهادها را برای کسب  ها و ظرفیت بخش عمومی، توانایی

 .(Behn 2001)کندنتایج اصالح می
ه بکند که مدیریت عمومی نوین بخش عمومی بر روندی تاکید می

تر های اجرایی و تمرکز بیش سپاری بیشتر وظایف دستگاه سوی برون
بر رقابتی کردن خدمات نهادهای این بخش چشم دوخته است. 
اصالحاتی که مدیریت عمومی نوین پرچمدار آن است عمدتاً بر افزایش 

پارادایم مدیریت عمومی  کارایی و کاهش بهای خدمات استوار است.
ا در ه فرایندی تاکید دارد که با تنظیم هدفنوین در بخش عمومی بر

عنوان شود و با تخصیص منابع بهبندی عملیاتی آغاز میقالب بودجه
یابد تا محصوالتی نظیر کاال و ها ادامه می ها و اجرای فعالیت ورودی

خدمات، تولید یا خریداری و ارائه شود. در این فرایند، تمرکز اصلی بر 
یری گیی میزان دستیابی به هدفها اندازهکسب نتایج است که از طر

د، شونشود. کارایی و اثربخشی دو عامل حیاتی نهادها محسوب میمی
گیری هستند. نگاهی اجمالی به ویژگیهای کلیدی لذا نیازمند اندازه

رویکرد مدیریت عمومی نوین گویای این واقعیت است که این رویکرد 
ر مردم ها در براب لیاتی دولتاساساً بر ایفای مسئولیت پاسخگویی عم

 ای دیرینه کند و به ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی که سابقهتمرکز می
 
 
 

ها دارد،  در نهادهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری
شده بر  رویکردهای یاد تاثیر دهد.ای نمیالحظهاهمیت درخور م

رویکرد در نهادهای بزرگ بخش عمومی موجب پدید آمدن دو نو  
گفته  های گزارشگری مالی در نهادهای پیش طراحی و اجرای مدل

شد. کشورهایی که مدیریت عمومی نوین را به صورت کامل پذیرفتند 
وکارهای مدیریتی نهادهای بخش خصوصی پیروی  و به تبع آن از ساز
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کردند، مدل گزارشگری مالی نهادهای بخش خصوصی را با اندک 
 های بخش عمومی به اجرا درآوردند.هایی در نهاد تعدیل

این مدل گزارشگری مالی که براساس چارچوب نظری و اصول و 
استانداردهای حسابداری مشترک نهادهای بخش خصوصی و عمومی 

بازرگانی نامیده شده است.  شود، مدل گزارشگری مالی شبهطراحی می
، دنهادهای بزرگ بخش عمومی کشورهای انگلیس، استرالیا، نیوزلن

برند یکار مافریقای جنوبی و تا حدودی کانادا، این مدل گزارشگری را به
و از چارچوب نظری و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری مالی 

کشور امریکا، ضمن  کنند.مرسوم در واحدهای انتفاعی پیروی می
پذیرش کلی تفکر حاکم بر مدیریت نوین بخش عمومی و تاکید بر 

ع کارگیری مناب ی و صرفه اقتصادی در مصرف و بهکارایی، اثربخش
له وسیعمومی و ضرورت ایفای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی به

نهادهای عمومی، مدل گزارشگری مالی مرسوم در نهادهای انتفاعی را 
است. مراجع تدوین استانداردهای حسابداری این قبیل کار نگرفته به

که گزارشگری مالی مرسوم در فشارند نهادها بر این عقیده پا می
نهادهای بازرگانی و انتفاعی از اساس با گزارشگری مالی منطبی با 
ویژگیهای محیطی نهادهای بخش عمومی متفاوت است و قادر به 

  کنندگان نیست.تامین نیازهای اطالعاتی استفاده
مراجع استانداردگذاری این کشورها چارچوب نظری و  رو،از این

حسابداری مناسبی برای گزارشگری مالی نهادهای بخش  استانداردهای
اند.در حال حاضر دو رویکرد بر انتخاب عمومی تدوین و به اجرا گذاشته

مدل گزارشگری مالی برای نهادهای بزرگ بخش عمومی کشورها 
حاکم است. یکی از این رویکردها بر مناسب بودن مدل گزارشگری 

ای نهادهای بخش عمومی مالی نهادهای انتفاعی بخش خصوصی بر
ای دارد. رویکرد کند و حامیان و مخالفان درخور مالحظهپافشاری می

دیگر بر نامناسب بودن مدل گزارشگری مالی نهادهای بخش خصوصی 
کند و بر این است که این نهادها برای نهادهای بخش عمومی تاکید می

ای ه های خاص گزارشگری مالی و مبتنی بر ویژگی باید از مدل
 های از نو  حاکمیتی و بازرگانی استفاده کنند. محیطی فعالیت

های محیطی  هدفهای گزارشگری مالی اساساً تحت تاثیر ویژگی
کنندگان از گزارشهای مالی و نیازهای اطالعاتی آنها فعالیت و استفاده

 ی کنندگان و نیازهای اطالعاترو، شناسایی استفادهگیرد. از اینقرار می
حاوی هدفهای گزارشگری مالی شرط تدوین چارچوب نظری شآنها پی
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در تدوین چارچوب نظری است. 

کنندگان از گزارشهای گزارشگری مالی بخش عمومی، هدف استفاده
 مالی نهادهای این بخش است.

کنندگان به چه منظوری گزارشهای مالی نهادهای این که استفاده 
کنند و برای چه هدفهایی از اطالعات را مطالعه میبخش عمومی 

کنند، برای تعیین هدفهای مندرج در این گزارشها استفاده می
ای برخوردار است. به بیان گزارشگری مالی از اهمیت درخور مالحظه

برداری از اطالعات کنندگان از بهرهدیگر، شناسایی هدفهای استفاده
ایی و تعیین هدفهای گزارشگری گزارشهای مالی، به شفافیت شناس

ست گویای این واقعیت ا کند. تحقیقات تجربیمک شایانی میمالی ک

های مالی نهادهای بخش  کنندگان از گزارشکه هدف عمده استفاده
عمومی، ارزیابی مسئولیت پاسخگویی این قبیل نهادهاست. هر چند این 

 ج در گزارشکنندگان از اطالعات مندربدان معنی نیست که استفاده
شوند. با این ترتیب، مند نمیگیری بهره های مالی برای تصمیم
برداری از گزارشهای مالی کنندگان از بهرهشناسایی هدفهای استفاده

 برای تعیین نو  چارچوب نظری گزارشگری اهمیت دارد. 
به بیان دیگر، این که چارچوب نظری بر ایفا و ارزیابی مسئولیت 

فید بودن اطالعات جهت تصمیمگیری تاکید کند و پاسخگویی یا بر م
اولویت را به کدام مفهوم تخصیص دهد، مستلزم شناسایی هدفهای 

 برداری از اطالعات گزارشهای مالی است.کنندگان از بهرهاستفاده
(Christensen and Romell 2008). 

 یک گروه از استفاده کنندگان اساسی، قانون 0طبی اصل در ایران نیز 

می باشند. طبی این اصل  شهروندان عمومی بخش مالی های گزارش

عمومی اداره  اتکای آرای ایران امور کشور باید به اسالمی در جمهوری

منظور ارزیابی عملکرد مسئولینی که  شود... بنابراین شهروندان به

گیرند نیازمند اطالعات عهده می اتکای این آرا اداره امور کشور را به به

نهاد و مراکز پژوهشی  های مردم های عمومی، سازمانباشند. رسانهمی
  شوند.کنندگان محسوب میجزء این گروه از استفاده

شهروندان از ابعاد مختلف به عملکرد دولت توجه دارند. شهروندان، 
کننده خدمات عمومی تأمین شده از محل مالیات و سایر منابع دریافت

ارزیابی قرار  ستانده و پیامد آن را مورد عمومی هستند و بنابراین
ه های آیند دهند. شهروندان نگران معیشت خانواده و همدنین نسلمی

لیل تح و هستند. شهروندان اغلب وقت و توانایی محدودی برای تجزیه
 های دولت دارند.  گزارش
اقتصادی،  خواهند اطمینان یابند که دولت با رعایت صرفهآنان می

 هایدهد. از آنجا که رسانهرا انجام می اثربخشی وظایف خودکارآیی و 

عمومی، به نوعی نماینده شهروندان و  منافع های حافظ خبری و گروه

شهروندان خواهان اطالعات  باشند، بنابرایندهنده ایشان می سازمان
 های دولت هستند. بیشتری از آنان درباره فعالیت
این وظیفه در سطوح مختلف  یابد کهپاسخگویی زمانی بهبود می

تقسیمات کشوری نیز صورت گیرد. شوراهای شهرستان و استان 

اساسی( از ارکان مهم پاسخگویی هستند و  قانون 011)موضو  اصل 

 کننده به نیازهای اطالعاتی آنان توجه شود.عنوان استفاده باید به
 
 
 

رأی  ااز نمایندگان مردم است که ب متشکلنیز اسالمی  شورای مجلس
قانون اساسی حی  20شوند و به موجب اصل مستقیم آنها انتخاب می

ساله و  5تحقیی و تفحص در تمام امور کشور را دارند. قوانین برنامه 
 شود وکشور اجرای آن توسط مجلس تصویب می بودجه ساالنه کل

رار نظارت ق ترین اسناد مالی کشور توسط مجلس تحتعنوان مهم به

ساله و  5های جمهور باید گزارش پیشرفت برنامه گیرد. رئیسمی
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بر این، مجلس  عملکرد ساالنه دولت را به مجلس ارائه دهد. عالوه
 .کندگیری میها و نحوه انجام مخارج تصمیم درباره عوارض و مالیات

ای گونه به اهداف دولت به مجلس در اتخاذ تصمیمات اساسی نسبت
در  به تصویب قوانین تصمیمات منجرکند. این گسترده مشارکت می

ونی های گوناگبه برنامه به نیازهای شهروندان و تخصیص منابع پاس 
شود که بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان تأثیر می

یده و فا -به نتایج تحلیل هزینه توجه دارد. این تصمیمات معموالً با
 اسالمی شورای شود. مجلساقتصاد کشور، اتخاذ می مالی آن بر آثار

کنندگان اصلی استفاده عهده دارد از توجه به وظایف مهمی که به با
 گزارشهای مالی است.

بر  اساسی، رهبر مسئول نظارت قانون 001اصل  2طبی بند همدنین 

نیاز برای  های کلی نظام است. اطالعات مورد حسن اجرای سیاست

ور جمه وعه دولت است. رئیسمورد مجم انجام این مسئولیت، اساساً در

ر جمهور و سای از رئیس برابر رهبر مسئول است این گروه متشکل در

اقتصادی و دارایی و معاون  امور خصوص وزیر مقامات مسئول، به

 جمهوری است. ریزی و نظارت راهبردی رئیسبرنامه

ت مد مدت و کوتاه مدت، میان های بلندمقامات اجرایی، با اهداف برنامه
به تحقی این اهداف سر و کار دارند. این  های مربوط ر و سیاستکشو

ها در چارچوب قانون بودجه  ها و فعالیت مقامات، مسئول اجرای طرح

ای گونه عهده دارند به ها را بهها همدنین مدیریت برنامه باشند. آنمی
که عملیات با رعایت صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی انجام شود. 

منظور ایفای بهتر وظایف خود، از گزارشهای مالی  اجرایی بهمقامات 

قی کننده برای تحیک از گروههای استفاده چه هر کنند.اگراستفاده می
 گیریهای اجتماعی وفرآیند پاسخگویی، تخصیص منابع و تصمیم

توان نیازهای سیاسی نیازمند اطالعات خاص خود هستند اما می
کرد. این  طور کلی مشخص را بهمشترک اطالعاتی این گروهها 

 تواند شامل موارد زیر باشد:نیازهای اطالعاتی می

 دسترس برای ارائه خدمات در  انوا  و میزان منابع در
 های آتی دوره

 وره شده طی د میزان، منشاء و نحوه استفاده از منابع تحصیل
 گزارشگری 

 شده طی دوره و محل تأمین  شده خدمات ارائه تمام بهای

 طریی فروش منابع طبیعی، مالیات و استقراض  منابع آن از

 اقتصادی مصرف منابع و انطباق  کارآیی، اثربخشی و صرفه
 های مصوب آن با بودجه

 

 به  جمله اطالعات راجع بینی شده ازخدمات آتی پیش
نیاز  شده و میزان و منشاء منابع مورد تمام بینی بهایپیش

 برای آن  و

  سایر اطالعات مفید در ارزیابی پایداری اطالعات مالی و
 های دولت.عملیات و برنامه

ولیت سو به دولت کمک کند تا مسئ گزارشگری مالی باید از یکبنابراین 

دگان را کننسوی دیگر استفاده را ایفا کند و از پاسخگویی عمومی خود
قادر سازد تا نحوه انجام مسئولیت مذکور را ارزیابی نمایند و در 

به  گیری به آنها کمک کند. ارائه اطالعات زیر برای دستیابیمتصمی
 این هدف ضرورت دارد:

  اطالعاتی درخصوص کفایت منابع هر سال برای مصارف
 همان سال.

 مالی و همدنین اطالعاتی درخصوص اینکه آیا کسب منابع 
مصرف آن طبی بودجه مصوب ساالنه و سایر قوانین و 

 ت یا خیر.مقررات مربوط صورت گرفته اس

 از عملیات ساالنه  اطالعات الزم برای ارزیابی نتایج حاصل
واحد گزارشگر شامل نحوه تأمین منابع و نقدیندگی و 

 مصارف آن برای فعالیتهای مختلف و عملیات.

  اطالعات الزم برای ارزیابی توانایی واحد گزارشگر در تأمین
در کاالها و ارائه خدمات و همدنین قدرت ایفای تعهدات 

 شرح زیر است: سررسید. جزئیات این هدف گزارشگری به
مورد وضعیت مالی واحد گزارشگر شامل اطالعات  اطالعات الزم در  .0

 از جاری و غیرجاری. به داراییها و بدهیها، اعم مربوط

 بر منابع و ریسکهای افشای محدودیتهای قانونی و قراردادی حاکم    .2

 به آن منابع. مربوط
 

 ضعیت استانداردهای جدید سازمان حسابرسیآخرین و

هیئت حسابداری بخش همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، 
است که تغییراتی در مقدمه نویسی را منتشر کردهعمومی، پیش

است. این استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایجاد کرده
ین مهم انویس برای تمامی سطوح دولت کاربرد دارد. ویژگیهای پیش
 نویس در اینجا آورده شده است:پیش

واحدهای تجاری دولتی در هنگام تهیه صورتهای مالی برای      -
اهداف خود، به استانداردهای واحدهای پاسخگوی عمومی در بخش 

 شوند.المللی گزارشگری مالی( نزدیک میخصوصی )استانداردهای بین
تجاری از کتاب راهنمای بندی سازمانهای دولتی از نو  طبقه     -

است. سازمانهای دولتی حسابداری بخش عمومی این هیئت حذف شده
اند به عنوان سایر سازمانهای که در حال حاضر در این طبقه قرارگرفته

 شوند.بندی میهای غیرانتفاعی دولتی طبقه دولتی یا سازمان
 
 
 
سایر سازمانهای دولتی عموما کتاب راهنمای این هیئت را مبنای      -

دهند. اما در شرایط خاص، استانداردهای گزارشگری مالی خود قرار می
نویس تری است. این پیشالمللی گزارشگری مالی مبنای مناسببین

گیرد که باید توسط سایر سازمانهای دولتی رعایت عواملی را درنظر می
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مانی پیشنهادی برای بکارگیری الزامات مربوطه از ابتدای شوند. جدول ز
 است.  2100سال 

به منظور مقایسه، با پذیرش کتاب راهنمای این هیئت توسط     -
 شود.واحدهای مشمول، موارد مندرج درآن عطف به ماسبی می

برای روشن ترشدن گزارش های حسابرسی  0118درایران نیز در سال 
رس مستقل، سه استاندارد گزارشگری و مسئوولیت های حساب

صورتهای مالی که نحوه و چگونگی گزارشگری نسبت به صورتهای 
مالی را توصیف می کند تصویب شده است. عالوه براین به علت این 
که مسئوولیت حسابرسان نسبت به حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی 

ص ای است، برای مشخگروه ازجمله موضوعات بحث برانگیز حرفه
کردن دامنه کاربرد ونیز مسئوولیت حسابرسانی که بخش یا شرکت 

کنند، استاندارد مربوط مورد تجدید نظرقرارگرفته اصلی را حسابرسی می
است. ازسوی دیگر به لحاظ اهمیت روابط اشخاص وابسته و معامالت 
با چنین اشخاصی، استاندارد حسابرسی اشخاص وابسته مورد تجدید 

ه دراین استاندارد راهنماییهای الزم درباره مسئوولیت نظر قرار گرفت ک
 حسابرس ارایه شده است. 

گذاری در واحدهای تجاری ضمناً استاندارد حسابداری مربوط به سرمایه
گذاری درواحدهای تجاری وابسته وابسته که برای حسابداری سرمایه

درصورت های مالی تلفیقی و صورت های مالی جداگانه واحد 
گذار بکارگرفته می شود، با هدف بهبود استاندارد قبلی مورد سرمایه

تجدید نظرقرارگرفته است. همدنین استاندارد حسابداری کاهش ارزش 
داراییها برای تجویز رویه هایی که واحد تجاری با به کارگیری آنها 
اطمینان می یابد داراییها بیش ازمبلغ بازیافتی منعکس نمی شود نیز 

 ود را طی نموده است. مراحل تصویب خ
است به جز  0181تاری  اجرای الزامی استانداردهای مذکور از سال 

استاندارد مربوط به مالحظات خاص درحسابرسی صورتهای مالی 
تلفیقی که به لحاظ اهمیت و ضرورت بسترسازی قبل ازاجرا، تاری  

فعالیت  0118می باشد. درسال  0181اجرای الزامی آن ابتدای سال 
رده وجدیدی برای فراهم شدن امکان تدوین استانداردهای گست

 حسابداری دولتی نیزآغاز شده است. 
دراین راستا کمیته ای متشکل ازنمایندگان دیوان محاسبات کشور، 
معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و وزارت اموراقتصادی ودارایی ، یکی 

ز همکاران با از اساتید صاحب نظر دانشگاه دراین زمینه و تعدادی ا
سابقه و صالحیت حرفه ای این سازمان، راهبری مطالعات مورد لزوم 
دراین زمینه را شرو  کرده اند. حرکت بزرگی که این کمیته آغاز نموده 
کوشش برای این امراست که عناصر صورت هایی مالی را برمبنای 
تعهدی توصیف نماید. در رویکرد کمیته عناصر صورت های مالی با 

رد دارایی وبدهی بر اساس ویژگی های ذاتی آنها تعریف شده رویک
است. قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، تمام استانداردهای قبلی 
تعدیل شده مربوط به صورتهای مالی با مقاصد عمومی بوده که مربوط 

زمینه الزامات گزارشگری واحدهای  به واحدهای تجاری است اما در
ن بخش از شرکتهای دولتی که صورتهای مالی خودرا دولتی به استلناء آ

کنند، استانداردهای  می درانطباق استانداردهای حسابداری منتشر
  مصوبی وجود نداشته است.

حرکت برای تغییرمبنای حسابداری یعنی تغییر مبنای حسابداری نقدی 
بخش دولتی به سوی حسابداری تعهدی کاری سخت بوده و  در

تدوین الزامات  دارد که به سامان نمودن آن پس ازفرآیندی پیدیده 
مربوط، مستلزم پشتیبانی جدی مقامات مربوط است. هم اکنون شرکت 
های دولتی از استانداردهای یاد شده در گزارشگری استفاده می کنند 

مؤسسات تابع روش نقدی می باشند. دولت هم  اما وزارتخانه ها و
 ی پایه نقدی است اما استفاده ازمجلس دارا ازطریی تصویب بودجه در
 قابلیت مقایسه بوده گزارشگری های گیری ها وروش تعهدی به تصمیم
 زایش شفافیت اطالعات کمک می کند.گوناگون ودرنهایت اف

 

 سازمان حسابرسی و هدفمندی یارانه ها
مهمترین اهداف تعدیل اقتصادی در هر کشوری مانند ایران تکیه بر 

یجاد فضای رقابت است طبی پیشنهادات ارائه شده از ا مکانیزم بازار و
مسئله  0برای اجرای هدف تعدیل اقتصادی باید سوی بانک جهانی،

واقعی اقتصاد کشور درحد  ها، خصوصی سازیشامل آزاد سازی قیمت
تغییر  امکان، اصالح قوانین در جهت حرکت آزاد سرمایه و نیروی کار،

تالش برای افزایش بهره وری تکنولوژی به کار گرفته در صنعت، 
ر مالی شرکت ها مدنظ درنهایت بهبود مدیریت و سیستم عوامل تولید و

 .قرار گیرد
براساس اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، یکی ازموضوعاتی که 
درحیطه وظایف سازمان، قانون گذار پیش بینی نموده، ارایه خدمات 

الزم برای اجرای  تخصصی مالی است. درفرآیند مهیا شدن شرایط
قانون هدفمند سازی یارانه ها بررسی بهای تمام شده کاالهایی که 
درمرحله اول یارانه آنها کاهش می یافت نظیرآب وبرق به سازمان 

یک از  گردید چرا که اطال  از بهای تمام شده هر حسابرسی واگذار
 تصمیم سازی و چگونگی تعامل با قانون کاالها برای سیاست گذاری و

 مربوط، از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. دراین جهت سازمان حسابرسی 
نیز نتایج بررسی های خود درخصوص بهای تمام شده برخی از کاالها 

 را دراختیار تصمیم سازان قرارداده واین تعامل همدنان ادامه دارد. 
درخصوص تغییراتی که اجرای قانون مذکور نسبت به صورت های مالی 

ی مورد حسابرسی این سازمان ایجاد خواهد کرد موضو  به شرکت ها
وه شرکتهای که خود در مرحله دوبخش قابل تفکیک است، یک گر

ی قانون، مسئوولیت عرضه کاال ویا خدمات را به عهده دارند و اجرا
 گروه دیگر شرکتهایی که تحت تأثیراجرای قانون قرارگرفته اند. 

 
 

درخصوص شرکت های بخش اول الزامات قانونی و مقرراتی مربوط، 
سازوکارهایی تعیین نموده که این سازمان نیز درفرآیند حسابرسی خود 
موارد راکنترل وعدم رعایت ها را گزارش خواهد نمود اما درخصوص 
شرکت های گروه دوم قطعاً اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها 
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صورتهای مالی این گونه شرکت ها اثرگذار خواهد براقالم ارایه شده در
 عاتیموضو از یکی حسابرسی، سازمان قانونی اساسنامه براساسبود. 
 دماتخ ارایه نموده، بینی پیش گذار قانون سازمان، وظایف حیطه در که

 اجرای برای الزم شرایط شدن مهیا فرآیند در. است مالی تخصصی
 هک کاالهایی شده تمام بهای بررسی ها یارانه سازی هدفمند قانون

 سازمان به برق و نظیرآب یافت می کاهش آنها یارانه اول درمرحله
 از یک هر شده تمام بهای از اطال  که چرا گردید واگذار حسابرسی

 قانون اب تعامل چگونگی و سازی تصمیم و گذاری سیاست برای کاالها
 .بود برخوردار ای ویژه جایگاه از مربوط،

 درخصوص خود های بررسی نتایج نیز حسابرسی سازمان جهت این در
 اینو قرارداده سازان تصمیم دراختیار را کاالها از برخی شده تمام بهای
 رمذکو قانون اجرای که تغییراتی درخصوص. دارد ادامه همدنان تعامل
 یجادا سازمان این حسابرسی مورد شرکتهای مالی صورتهای به نسبت
 تهایشرک گروه یک است، تفکیک قابل بخش دو به موضو  کرد خواهد

 ار خدمات یا و کاال عرضه مسئوولیت ، قانون اجرای مرحله در خود که
 نقانو اجرای تأثیر تحت که شرکتهایی دیگر گروه و دارند عهده به

 و قانونی الزامات اول بخش شرکتهای خصوص در. اند قرارگرفته
 در نیز سازمان این که نموده تعیین کارهایی و ساز مربوط، مقرراتی
 دخواه گزارش را ها رعایت عدم و کنترل را موارد خود حسابرسی فرآیند
 هدفمند قانون اجرای قطعاً دوم گروه شرکتهای درخصوص اما نمود
 تهاشرک گونه این مالی درصورتهای شده ارایه براقالم ها یارانه سازی
 (11 بهمن حسابرسی، سازمان) .بود خواهد اثرگذار
 یداپ ورود آن به سازمان این که نیست ایحیطه نیز سهام خرید برای
 دخری از که اهدافی به توجه با گذارانسرمایه گفت توان می اما. کند

 .اندمتفاوت دارند خود گذاری وسرمایه سهام
 بازدهی و سود کسب دارد اهمیت آنده کوچک گذارانسرمایه برای 

 ودس هایارانه سازیهدفمند محل از که کندنمی فرقی برایشان و است
 تفاوت و سود دنبال به فقط گروه این. یابد افزایش یا کاهش هاشرکت
 از متفاوتی هدفهای با عمده سهامداران و هستند سهام قیمت

 رابطه این در. کنندمی مدیریت را خود گذاریسرمایه خرد سهامداران
 در هایارانه هدفمندسازی قانون اجرای که است این دانان اقتصاد اعتقاد
 دولتی و خصوصی بخش دو بین مناسب توازن ایجاد به منجر مدت بلند
 .شودمی خاص ایعده امتیازات سلب موجب و شده
 . یابدمی قاارت هم محصوالت کیفیت رقابتی، فضای افزایش با نتیجه در

 با ولا سال طی شاید که کنند صبر باید سهامداران حالی در بنابراین
 تریروشن و شفاف فضای با وضعیت باتلبیت اما شوند مواجه مشکالتی

 .شد خواهند روبرو
 
 

 نفیم و ملبت آثار مورد در هاییگزارش ارایه به خصوص رد قانونی الزام
 به هاارگان و هاشرکت توسط ها یارانه هدفمندسازی قانون اجرای
 نای مدیری هر برای قطعاً اما نشده بینی حسابرسی پیش سازمان
 رآثا به توجه با این بنابر.است برخوردار اییویژه اهمیت از موضو 

 ایدب هاشرکت و هابنگاه همه به قانون این مستقیم غیر و مستقیم
 یک همواره ما اینکه ضمن. داشت آن به ایویژه توجه و بوده حساس

 . نندک جوییصرفه باید مردم اینکه آن و کنیممی نگاه را قضیه بعد
 تاس موثر هم العادهفوق جوییصرفه که است این واقعیت که چند هر
 اما ده،ش حاکم هم مناسبی فضای مناسب رسانیاطال  با خوشبختانه و

 از مواردی اصالح درجهت کوشش باید هم دولتی دستگاههای
 وردم را منابع بهینه مصرف جهت در و ورزیده اهتمام خود امورفعالیتهای

 آبرسانی شبکه اصالح به توان می خصوص این در. قراردهند توجه
 آب مصرف سازی جدا یا و شود می آب رفتن هدر موجب که فرسوده

 .Atamian, Rubik 2001) (نمود اشاره شرب غیر و شرب
 هتهی در را هاییکمک هاشرکت به تواندمی نیز حسابرسی سازمان
 هدفمندسازی مستقیم غیر و مستقیم آثار کردن لحاظ و هاگزارش
 نندکمی ارائه حسابرسان که خدماتی .بدهد مالی هایصورت در هایارانه
 مالی ازجمله مختلف های درحوزه بخشی اعتبار خدمات دامنه در

 . است وعملیاتی
 هایقسمت بخشی اثر و کارآیی توان می عملیاتی حسابرسی حوزه در

 هایمکک توانیممی حسابرسی نو  این اجرای با. کرد ارزیابی را مختلف
 دارند ادیاقتص صرفه که فعالیتهایی برای هابنگاه مدیریت به را زیادی

 . ردک ارایه ندارند، یا
 مهه بلکه نیست حسابرسی سازمان به مربوط فقط هاکمک نو  این

 مورد در. کنند ارایه را خدمات این توانند می هاحسابرس و حسابدارها
 حسابدارها و هاحسابرس قطعاً محصوالت واقعی شده تمامقیمت
 زجملها کنند ارایه هابنگاه مدیران به توجهی قابل هایکمک توانندمی

 عدم یا ضرورت ارزیابی و شده تمام بهای اجزاء درخصوص اطال 
 سپاری برون برای مطالعه وحتی ها ازهزینه هربخش انجام ضرورت
 اگر که است این دارد یادآوری به نیاز که ای نکته اما. ازفعالیتها بعضی
 صالحیا کارهای فکر به کسی باشد داشته وجود پنهان و پیدا هاییارانه

 .بود نخواهد شده تمام قیمت کاهش و پذیری رقابت افزایش و

 نتیجه گیری 
 ینا به طبیعتاً جدید استانداردهای تعریف و توسعه سرعت 

 نییع. شود جلوگیری شفاف غیر هایگزارش از که است علت
 هب توانندمی هاشرکت باشد وجودنداشته استانداردی اگر

 انداردهاییاست تعریف با بنابراین کنند بازی سودشان با راحتی
 بلق کندنمی هم فرقی. است یافته کاهش مسائل گونه این
 . باشد هایارانه هدفمندسازی قانون اجرای از بعد یا

 
 

 

 الیم استفاده سوء و تقلب مقوله روی بر حساسیت هم دنیا در 
 رونان مانند بزرگ شرکتهای از تعدادی چون شده زیاد بسیار
 هر ایتجربه هم ایران در. اندشده ورشکست تقلب نتیجه در

 جلوی عمالً  اما داشت وجود زمینه دراین کوچک بسیار چند
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 رایطش در هاشرکت اگر که است درحالی این.گرفتیم را تقلب
 غییرت مجرد به اما روندمی تقلب دنبال به کمتر باشند عادی
 دیابمی افزایش ریسک دهی،زیان سمت به حرکت و شرایط

. نندک بیشتری دقت باید هایشان دررسیدگی وحسابرسان
. ندنکن تلقی دهزیان را خود که دهندمی ترجیح هاشرکت چون

 مامت قیمت افزایش باعث هایارانه هدفمندسازی اگر بنابراین
 توجه مورد امر این باشد هاشرکت سود کاهش و شده

 میزان بر است ممکن وحتی گیرد می قرار حسابرسان
 .باشد گذاراثر حسابرسان رسیدگی

 بر آزادی نشریات و  اساسی مبنی قانون 23به اصل  توجه با
توانند بر عمومی می هایمطبوعات در بیان مطالب، رسانه

ن باشند و دولت باید مشوق چنیفعالیتهای دولت نظارت داشته 
ای ایف عمومی ابزار مؤثری برای هاینظارتی باشد، زیرا رسانه
 باشند.وظیفه پاسخگویی می

 مالی به اطالعات بودجه و نحوه  کنندگان گزارشهایاستفاده
منظور ارزیابی پاسخگویی،  اجرای آن نیاز دارند. برای ملال، به

 اطمینان از مصرف کسب شهروندان و نمایندگان آنها خواستار
ای هستند. فزونی مصارف بر مبالغ منابع، طبی الزامات بودجه

ریزی است بیانگر ضعف مدیریت، بودجه ای ممکنبودجه

بینی باشد. بالعکس قابل پیش ناکارآمد، یا شرایط غیر

است بیانگر  ای ممکنبودن مصارف از مبالغ بودجه کمتر
و کیفیت خدمات و یا ها، کاهش کمیت کنترل مؤثر هزینه

 تخصیص نامناسب منابع باشد.

 به  دولت برای پاسخگویی نسبت گزارشگری مالی به
محل فروش نفت، اخذ مالیات و عوارض و  دریافتی از وجوه

سایر منابع و نحوه مصرف آن در چارچوب قانون بودجه و 
کند. دستگاههای  سایر قوانین و مقررات مربوط، کمک می

بر ارائه اطالعات  ی این مسئولیت، عالوهاجرایی برای ایفا
ضروری برای تهیه گزارش تفریغ بودجه، الزم است گزارشی 
شامل بودجه مصوب و ارقام واقعی، انحرافات آن و توجیه 

 مالی خود ارائه کنند. انحرافات، تهیه و همراه صورتهای

 عملکرد و مالی وضعیت از شفاف تصویری ارائه منظور به 

  اجتناب تعهدی مبنای حسابداری از استفاده ، دولت مالی

 
 

بدهی ها  و دارایی ها تمام که کند می کمک مبنا این . است ناپذیر
 در ها هزینه و درآمدها همه و شود منعکس مالی وضعیت صورت در

 پرداخت یا وصول زمان در نه و شود می یا تحمل محقی که ای دوره

 .شود گزارش نقد وجه
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 چکیده
از کشورها را فرا گرفته  یاریبس یاز اصالحات بخش دولت یآنان از دولت موج یپاس  خواه شیو افزا شیمردم از حقوق خو یآگاه شیهمگام با افزا ریدر دو دهه اخ

 یمار مصاحبان حی ) مردم ( به ش الدر قب یدولت نیمسئول ییابزار پاسخگو یشود . از آنجا که حسابدار یم ادی " نینو یدولت تیریمد "است که از آن تحت عنوان 
 تیلمسئو یفایمناسب جهت ا یاست . دولتمردان به دنبال ابزار یبخش عموم یتحول در حوزه حسابدار یاصالحات بخش دولت تیبا اهم یاز جنبه ها یکیرود  ، 
دهد  یواهد نشان ماست و ش یاتیعمل ییپاسخگو تیو مسئول یمال ییپاسخگو تیدو بعد مسئول یخود دارا  یعموم ییپاسخگو تیهستند . مسئول یعموم ییپاسخگو

 .کنند فایا یدرست هرا ب یعموم ییپاسخگو تیتوانند مسئول یدولتها م " یمنابع اقتصاد انیجر یریاندازه گ کردیرو "و   " یتعهد یمبنا "استفاده از  هیکه تنها در سا
و  ردیانجام گ حیصح ردکیرو کیبا  دیبا یبه تعهد ینقد ستمیگذار  از س نیاصالح شود .اما ا دیاست با اراستو ینقد یکه بر مبنا یسنت یدولت یحسابدار ستمیلذا س

 .  ستینکات الزم و صرف زمان کاف تیمستلزم رعا
 کلیدی :های واژه

 

 مقدمه
انجام اصالحات گوناگون بخش عمومی در دهه های اخیر که عموماً  

نامیده می شود باعث تغییرات «  مدیریت دولتی نوین»تحت عنوان 
مهمی در بسیاری از کشورها شده است . نوآوری در تکنیک های مالی 
و حسابداری یک جنبه اساسی از این اصالحات است که زمینه حیات 

دولتی نوین را فراهم می کند. به عالوه سیستم های  تکنیکی مدیریت
حسابداری با توجه به نقش مرکزی که در اصالحات مدیریت دولتی 
نوین دارند ، می توانند چشم اندازی از واقعیت را برای دست اندرکاران 
سازمان ترسیم کنند و مفاهیمی همدون ارزش پول ، پاسخگویی ، 

د و آنها را به مفاهیم و ارزش هایی کارایی و اثربخشی را گشترش دهن
 جدید و مشترک تبدیل نمایند . 

این مقاله به بررسی نقش و جایگاه حسابداری در مدیریت دولتی نوین 
و نیز تغییرات الزم در سیستم های حسابداری در جهت رسیدن به 

 اهداف مدیریت دولتی نوین می پردازد .
 

 مدیریت دولتی نوین 
اولین بار توسط لوئیس گان و کریستوفرهود در  مدیریت دولتی نوین

و تالشی بود تا با بهره گیری از دانش و  مطرح شد 0811اواسط دهه 
تجربه مدیریت بخش خصوصی ، کارایی ، اثربخشی و بهره وری 

  .]02[ خدمات عمومی در سازمان های دولتی ارتقا یابد
 
 
 
 

 چهار ویژگی اصلی مدیریت دولتی نوین عبارتند از :

ویژگی عمده مدیریت دولتی نوین  الف ( توجه به برون دادها.

توجه به برون دادها به جای درون دادهاست . سازمانهای دولتی 
کارهایی انجام می دهند و روش ها و فرآیندهای متفاوتی را به کار می 
گیرند اما آنده مهم است نتیجه ای است که از فعالیت ها حاصل می 

 ه نتایج مطلوبشود برنامه ریزی دقیی و اجرای صحیح باید منجر ب
شود و مدیران دولتی باید نسبت به نتایج حاصل که همان اهداف برنامه 
هاست مسئول وپاسخگو باشند . توجه به برون دادها وجه مشخصه 
مدیریت دولتی نوین نسبت به اداره امور دولتی سنتی است که در آن 

 تاکید  بر درون دادها و مسائل تخصیص بودجه است .   

در مدیریت دولتی نوین تغییراتی در  ر درون دادها .ب ( تغییر د

درون دادها نیز پیش بینی شده است . منابع انسانی ، بودجه ها ، شیوه 
های عمل ، فناوری و مواردی از این قبیل دستخوش تغییر شده اند . 
برنامه ریزی و کنترل شدید وجوه نقد ، تعدیل نیروی انسانی ، ایجاد 

عملکرد که بر کارایی و صرفه جویی تاکید دارند سیستمی از معیارهای 
، ارزیابی عملکرد کارکنان به طور رسمی و دقیی ، ایجاد برنامه های 
حقوق و دستمزد بر مبنای شایستگی و کارایی ، سیستم بودجه ای 
مستقل که اختیارات و مسئولیت های بودجه ای بیشتری به مدیران می 

 زی که بر دست یافتن به اهداف دهد و استقرار یک نظام برنامه ری
مشخص تمرکز دارد و تاکید فراوان بر پاسخگویی به مشتری و ارباب 

 رجو  ، از عوامل مطرح شده در تغییرات  درون دادهاست . 
 
 

کاستن از دامنه گسترش فعالیت  ج ( کاستن از دامنه دولت .

ور مهای دولت ویژگی دیگر مدیریت دولتی نوین است. واگذاری انجام ا
دولت به بخش های دیگر ، برون سپاری و عقد قرارداد با بخش 
خصوصی از جمله اقدامات در زمینه کاستن دامنه دولت است . دولت با 
تصدی گری ضمن درگیر شدن با فعالیت هایی که ذاتاً جزء فعالیت 
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های دولتی نیست خود را درگیر امور زائدی کرده است که به درستی 
می آید ، ضمن اینکه از انجام وظایف  اصلی و حاکمیتی از عهده آنها بر ن

خود نبز به همین دلیل بازمانده است . با کوچک شدن و کاستن از دامنه 
دولت می توان انتظار داشت که دولت کوچک و کارآمد تحقی پیدا کند 
 و مشارکت مردم و سایر بخش ها نیز در اداره امور جامعه بیشتر شود . 

مدل سنتی اداره امور عمومی  تمداران و مردم .د ( ارتباط سیاس

به علت عدم توجه به رابطه میان دیوانساالران و سیاستمداران مورد 
انتقادات فراوانی قرار گرفت . از لحاظ نظری اداره امور عمومی مستلزم 
جدایی میان کسانی بود که دستور می دادند ، سیاست وضع می کردند 

سیاستها بودند . اما در مدیریت دولتی  و کسانی که مجری دستورات و
نوین ، مدیران و مجریان وارد مسائل سیاستگذاری می شوند و به 
طریقی در خط مشی گذاری دخالت می کنند و پاسخگویی مدیران به 
مردم به علت آن است که آنان نقش سیاسی نیز ایفا می کنند و از این 

 و باشند واین ویژگی عمدهرو باید به مراجعان و ارباب رجو  نیز پاسخگ

 .  ]0[دیگری از مدیریت دولتی نوین به شمار می آید 
در ادامه به تشریح دو مورد از ساز و کارهای اجرایی مدیریت دولتی 

توجه به برون  "و  "کاهش تصدی گری های دولت  "نوین ، یعنی 
 خواهیم پرداخت :    "دادها 

 ها دولت اخیر، دهه دو در کاهش تصدی گری های دولت :

 های چالش با متعدد اداری و مشکالت اقتصادی با مواجهه علت به

 ها دولت حجیم شدند . تشکیالت مواجه خود امور اداره در عظیمی

 خدمت یعنی خود ، اصلی هدف از و نبود برخوردار الزم ازکارایی

کشورهای مختلف  در دولت اندازة  .ماند دور وجامعه مردم به رسانی
 مربوط سنگین مخارج دلیل همین به و کرد رشد الزم حد از بیش

 وارد کشورها این بودجه بر زیادی نظام مدیریت دولتی فشار اداره به

 مشکالت و نارضایتی مردم از شیوه ارائه خدمات دولتی همدنین.کرد

 شده عمومی امور اداره در اساسی مشکالت ایجاد موجب اقتصادی

 و باندی حصر و حد بی های استخدام دلیل به براین ، عالوه. تاس
برآوردها،  جدیدترین براساس حجیم گردید. دولتی بخش گروهی،
 گونه دولتی بدون هر بنگاه های کارکنان از نیمی تا سوم یک حداقل

 اند کرده تالش ها دولت اساس این بر. مشغولند کار به سودآوری

 به تصدیگری های فعالیت از برخی واگذاری با را خود ساختارهای

 پیمان به یا سازی خصوصی طریی از حتی یا و مستقل واحدهای
 شکل ظرفیت های جدید وحکمرانی مطلوب به در مزایایی دادن ،

فقدان ظرفیت دولت  کسب کنند  و جبران  ها هزینه پوشش عبارتی

]5[. 
امروزه خصوصی سازی به عنوان یکی از مناسب ترین ابزارهای افزایش 

اقتصاد همه کشورها ، علی الخصوص کشورهای در حال کارایی در 
توسعه مطرح می باشد . افزایش بهره وری و تولید ملی ، دستیابی دولت 
به منابع مالی بخش خصوصی ، تشویی رقابت ، افزایش رفاه ملی و 

 ،رفه جویی در هزینه های دولتافزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی ، ص

                                                           
Accountability 1 

و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور،  هایجاد رونی در بازار سرمای
جلوگیری از انحصارات آشکار ، جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام 
متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم  از جمله دیگر اهداف روی 

 .]01[آوردن کشورها به خصوصی سازی است 
 

ایجاد شده در مدیریت دولتی تغییر عمده  توجه به برون دادها :

ها به جای توجه سازمان به برون داد، برنامه اجرایی  در زمینهنوین 
های استراتژی همه جانبه و هدف د. اول سازمان بای درون دادها است
از این    ، زیرا نداشتن استراتژی یعنی نداشتن جهت خود را تعیین کند

های آن باید استراتژی و هدف داشته روست که سازمان و همه بخش
ای ه، برنامه های استراتژیکآنکه برای رسیدن به هدف. دوم  باشند

 .  شوداجرایی تدوین می
. یعنی کار  ، ساختار سازمان و بودجه آن بر اساس برنامه است سوم

های فرعی و ، برنامه هاسازمان دولتی باید حتی االمکان به برنامه
عکس نها تقسیم و تجزیه شود و کلیت سازمان باید این امر را مفعالیت
پس برای هر برنامه مستقیماً وجوه و نیروی انسانی الزم تأمین س.  کند
. یابدگیری عملکرد در تمام سطوح ضرورت می، اندازه . چهارم شودمی

 است که در آن سنتی مدیریت دولتیاین روش برعکس سیستم 
 رانجامشود. پنجم و سگیری کامل عملکرد بسیار مشکل تلقی میاندازه

ی مدیریت دولت  در ها باید مورد ارزیابی قرار گیرد.بی به هدفیا، دست
ه میزان دستیابی ب اهمیت دارد از این روارزیابی عملکرد بسیار  نوین

اهداف باید به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت بروز هر 
 گونه مشکل ، سازمان در رفع آن بکوشد و کارآیی خود را افزایش دهد

]02[ . 
 

  مدیریت دولتی نوین  و اصالحات حسابداری : 
طی دو دهه اخیر مدیریت دولتی نوین موجب اصالحات مدیریتی ، 
سازمانی و حسابداری در بخش عمومی بسیاری از کشورها شده است . 
بارزترین ویژگی مدیریت دولتی نوین ، تمرکز بر کارایی ، اثربخشی و 

 .]0[ری منابع عمومی است صرفه اقتصادی در مصرف و به کار گی
 اهمیت های با جنبه از یکی معتقدندکه نظران صاحب برخی

 عمومی بخش در حوزة حسابداری تحوالت ، بحث مورد اصالحات

 بخش در انتفاعی واحدهای کارگیری حسابداری به و معرفی و است

 شود .  می تلقی مهم از نوآوریهای عمومی
 
 
 
 

تغییرات  که باورند این بر نیز پژوهشگران از ای از سوی دیگر ، عده
مفهوم رعایت  از 0پاسخگویی مسئولیت معنای تبدیل نتیجة آمده پیش
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 مسئولیت ایفای.  است 1کارایی و اثربخشی نتایج مفهوم به ، 2روالها

 به که اهدافی : است شرط دو اخیر مستلزم مفهوم در پاسخگویی

 که ای بودجه و باشند شده بیان اندازه گیری قابل مشخص و صورت

و پذیرفتنی را نشان دهد . عالوه بر این  دستیابی قابل حداقل نتایج
 و به اندازه گیری ، گزارشگری که حسابرسی و حسابداری نظامهای
 ارقامی که و همدنین پردازند می عملیات واقعی نتایج اعتباردهی

 اند شده تعیین ها هزینه و مجاز مخارج و مالی محدودیتهای سقف

 شمارمی پاسخگویی به مسئولیت ایفای الزم برای و اساسی عناصر از

 .]1[آیند 
 ،دولت فعالیتهای تنو  و ماهیت دلیل به پاسخگویی مسئولیت تحقی
 آید .  شمارنمی به ساده
 اطالعاتی آوردن فراهم لذا دارد ، مالی جنبة دولت فعالیتهای از برخی

طریی  از فعالیتها نو  این به پاسخگویی مسئولیت ایفای برای
 تأمین که است حالی در این . بود پذیرخواهد امکان مالی گزارشگری

 از دیگر برخی مسئولیت پاسخگویی ادای برای کافی اطالعات

 .نیست  میسر سنتی مالی گزارشهای طریی از دولت ، فعالیتهای
 پاسخگویی مسئولیت گرفت که نتیجه چنین توان می بنابراین،

 مسئولیت و 5مالی پاسخگویی مسئولیت جنبة دو شامل 3عمومی

هرکدام ویژگی های خاص خود را دارد  کهاست  0عملیاتی پاسخگویی

]1 [  . 
 وگزارشهایی دالیل عرضة به را دولت مالی پاسخگویی مسئولیت

 کند متقاعد را مستقل نظارتی نهادهای و شهروندان که کند می ملزم

 مالی سال یک جاری) ملالً، دورة در دولت فعالیت های و اعمال که

 چارچوب در عمومی مالی منابع مصرف و تحصیل دربارة ( ای بودجه و

 نمایندگان که است بوده هایی تصمیم با منطبی و مقررات و قوانین

 . ]1[اند  اتخاذ کرده مردم منتخب
 کند می ملزم گزارشهایی به را دولت عملیاتی پاسخگویی مسئولیت

تعیین  قبل از عملیاتی اهداف به دستیابی مورد در را حی صاحبان که
 مربوط اهداف تحقی جهت در مالی منابع مصرف شده در زمینه کارایی

تحقی این  آیا اینکه بارة در را اطالعاتی همدنین .کند می متقاعد

 .  ]1[دارد می عرضه است ، بینی پیش قابل نیز اهداف درآینده
نظام حسابداری و گزارشگری مالی در دنیای امروز یکی از ابزارهای 
اصلی ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی است ، بنابراین باید 
از قابلیت ها و ظرفیت های الزم برای انجام این وظیفه خطیر برخوردار 
باشد . برای تحقی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی عمومی حاکم 

از جنبه های مالی و عملیاتی ، نظام حسابداری باید از مبنای بر منابع 
 حسابداری و رویکردهای اندازه گیری سازگار بهره مند شود تا از این 

طریی و با خلی سیستم های حسابداری مناسب به هدف های پیش 

 .  ]2[بینی شده دست یابد  

                                                           
Procedural Compliance 2 

Efficiency and Effectiveness of Results 3 

Public Accountability 4 

 مالی گزارشگری و حسابداری در مستقل مفهومی حسابداری مبنای

ست صر بر که ا صلی دارد وکارکرد تأکید زمان عن  زمان تعیین آن ا

سایی ، شگری و ثبت شنا  مالی رویدادهای سایر و معامالت گزار

 مفهوم نیز اندازه گیری رویکرد که اسععت حالی در این  .اسععت

 و مالی رویداد نو  شناسایی در آن اصلی کارکرد که است مستقلی
 .می شود خالصه مالی تهای صور در عناصر ارائه نو 

 چیزی چه که مهم امر این بر اندازه گیری رویکرد ساده ، بیان به 

 مالی شععهای گزار در باید اقالمی چه و شععود باید اندازه گیری

 . ]2[دارد  تمرکز شود ، منعکس
 مقایسه در تعهدی ، حسابداری از استفاده آید برمی شواهد از چنانکه

 درحسابداری زیرا ، است تر مطلوب ، سنتی نقدی حسابداری با

 هایی بودجه با نه شود ، می مقایسه عملکرد اهداف با مخارج تعهدی

 .  ]1[شده است  توافی آنها دربارة قبل از که
از سویی رویکرد اندازه گیری سازگار با مبنای تعهدی کامل ، جریان 

 مالی هدف های گزارشگریمنابع اقتصادی است. از سوی دیگر

 کردن فراهم دولت و شهرداریها نظیر عمومی بخش بزرگ نهادهای

بتوانند به  مالی گزارشهای از استفاده کنندگان که است اطالعاتی
 منابع اقتصادی صرفه با همراه و اثربخش کارآمد ، و مصرف کارگیری

 مستلزم این هدف ، تحقی دهند. قرار قضاوت و ارزیابی مورد را

 است خدماتی و کاال و فعالیتها و هابرنامه  شده تمام بهای محاسبه

 و برنامه ها شده تمام بهای ارایه می شود. محاسبه طریی آنها از که
 سیستم هزینه یابی بر اجرای و طراحی نیازمند خود نوبه به فعالیتها

 نظام از آن نیاز مورد اطالعات از بخشی که است 2فعالیت مبنای

 اندازه گیری و رویکردتأمین می شود  مالی گزارشگری و حسابداری

آن تعهدی کامل  حسابداری مبنای و اقتصادی منابع جریان باید آن

 .  ]2[باشد 
از سویی در جوامعی که شهروندان به حقوق خود آگاهی دارند خواهان  

 انگرینما بودجههستند. پاسخگویی مسئول در مورد طرح ها و برنامه ها 
 در یاتیح و مهم اریبس نقش و بوده دولت یتهایفعالو ها برنامه ی همه

 .کندیم فایا یمل اقتصاد ی توسعه

 وندیپ و یدولت یها نهیهز عیسر شیافزا و دولت فیوظا ی توسعه با
 از ار خود تیاهم مخارج کنترل کشور، اقتصاد یعموم تیوضع با آن

 تیریمد و کنترل ،ی زیر برنامه یستمهایس در بهبود به ازین و داد دست
 جیتان مورد در تری عیساطالعات و تا شد مطرح یعموم بخش منابع

 نیا. به عموم عرضه شود  تهایفعال یاجرا یها نهیهز و عملکردها
 یشبخ اثر و ییکارا ، بودن یاقتصاد به دولتها توجه موجب موضو 
 طیراش نیا یبرقرار. شد دولت یمال تیریمد یعبارت به دولت منابع

 بودجه مستیس انیم نیا در .است  یبند بودجه یروشها هبودب ازمندین
  یتهایفعال تیریمد یابیارز و یبازنگر یبرا توانیم را یاتیعمل یزیر

بودجه ریزی عملیاتی عبارت است از برنامه ساالنه .  ساخت مطرح یدولت

Financial Accountability 5 

Operational Accountability 6 

Activity based costing 7 (ABC) 
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به همراه بودجه ی ساالنه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته 
 .ن برنامه را نشان می دهدآبه هر برنامه با نتایج بدست آمده از اجرای 

استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی مستلزم تغییر مبنای حسابداری از 
نقدی به تعهدی و نظارت و کنترل و ارزشیابی طرح ها و برنامه 

  ]1[هاست
 حسابداری در اصالحات عطف نقطة که کرد ادعا توان می بنابراین ،

 یعنی . است تعهدی مبنای به نقدی مبنای از تغییر عمومی بخش

 کند می ارائه کمتری مفید اطالعات که حسابداری نظام یک از تغییر

 اخیر نظام .کند می عرضه را مفیدتری اطالعات که دیگر نظامی به

 زمینة در اتکا قابل و اطالعات جامع آوردن دارد : فراهم کارکرد دو

 مؤثرتر و بهتر مالی نظارت برای الزم زمینة ایجاد و عمومی دارایی

 . ] 1 [دولت فعالیتهای بر
زمینه دیگر اصالحات در رابطه با استفاده از حساب های مستقل   

 حسابداری است، یک سیستم  حسابداری وجوهوحسابداری وجوه است . 
وسیله سازمانهای غیرانتفاعی و بخش دولتی برای  طور سنتی بهکه به

نظارت بر مصرف وجوه و داراییهایی که برای یک هدف خاص 
، استفاده شده است. هدف این  انداختصاص داده شده یا اهدا شده

، ارائه گزارش مالی دقیی در مورد نحوه مصرف وجوه است و  سیستم
ه تمامی پرداختها مطابی با بودجه و احکام مقرر یا شرایط اثبات این ک

  چرا که وجوه مورد استفاده در  مورد نظر اهداکننده صورت گرفته است
دهندگان و شهروندان است و از طریی بخش دولتی متعلی به مالیات

بودجه ساالنه به هر وزارتخانه یا بخش، دفتر، اداره و واحد، اختصاص 
 شود. داده می

عنوان ای تهیه شوند که به، گزارشهای مالی باید به شیوه بی این نظامط
مبنایی برای سنجش عملکرد در مورد نحوه مصرف وجوه و این که 

به کار برده  خوبیشده را به دادهواحد دولتی چقدر از وجوه اختصاص
 است ، مورد استفاده قرار گیرد.

اده از پاسخگویی مالی با استفطور سنتی حسابداری دولتی به دنبال به
، چارچوب نوین حسابداری دولتی  حسابهای مستقل بوده است. لیکن

پاسخگویی مالی و عملیاتی و گزارشگری اهداف در راستای تامین 
،  راین. بنابگام برمی دارد  مناسب برای ایفای این دو نو  پاسخگویی

تبارات رف اعحساب مستقل با تمامی منافعی که در کنترل بودجه و مص
ت ، لیکن به دلیل ضرور در محل قانونی خود )پاسخگویی مالی( داشته

عنوان ، و نیاز به ارائه تصویر جامعی از کل دولت به پاسخگویی عملیاتی
 ، ، در اصالحات اخیر حسابداری دولتی در کشورها یک واحد گزارشگر

 . ]2[ کنار گذاشته شده یا محدود به روشهای کنترل داخلی شده است

 سابداری و تاثیر آن بر سازمانها:تغییرات در رویه های ح
هم زمان وجود رویه های حسابداری و برخی الزامات سازمانی ممکن 
است بر مسیر توسعه ابزارها و رویه های جدید حسابداری تاثیر گذاشته 

   .شود و یا حتی آن را متوقف نماید و مانع فرآیند تغییرات سازمانی

                                                           
Neoinstitutional Theory 8 

مدیریت دولتی نوین بر اثرات مورد انتظار اصالحات تمرکز کرده ادبیات 
است وهمدنین سعی در مطالعه نتایج واقعی اصالحات ، برای نشان 
دادن نتایج غیرقابل انتظار و شکاف بین اثرات واقعی و مورد انتظار نیز 

 دارد.
های حسابداری بخش عمومی در کشورهای مختلف تغییرات  سسیستم

-های مختلف روشختلفی دارد و ممکن است در سازمانهای مویژگی

های مختلفی را دنبال کند و اثرات متضادی ایجاد کند. به عالوه معموال 
شکاف بین اثرات مورد انتظار و واقعی تغیییرات ناشی از عوامل زیر 

 پدیدار می شود:
 ( شکاف بین طراحی تغییرات و اجرای واقعی آن.0
 مورد انتظار و واقعی از  ابزارهای حسابداری. های( شکاف بین استفاده2

تغییرات حسابداری در پروسه اصالحات بخش عمومی تحت 
رویکردهای تئوریک متفاوتی بررسی می شوند در  اینجا پروسه تغییر 

ها ترسیم و بررسی می در ابزارهای حسابداری و اثرات آن بر سازمان
 شود.

درونی و بیرونی سرچشمه  هایها از محرکپروسه تغییر در سازمان
ی آن و تاثیراتش بر اثر تحمیل درونی و بیرونی شکل گیرد و شیوهمی

می گیرد. در حالیکه برخی دیدگاههای سازمانی و بویژه و جامعه شناسی 
د ها تاکیسازمانی جدید بر اهمیت عوامل محیطی در شکل دهی سازمان

های داخلی در الدارند ، بسیاری در مورد اهمیت وجود قوانین و رو
 اند .دهی پروسه تغییر نگرانشکل

ها دهی فرمبر نقش قواعد خارج از سازمان در شکل 1تئوری نهادی نوین
 که دارد می بیان تئوریو پروسه های سازمانی تاکید می کند .  این 

 اجتماعی طور به نهادی فشارهای پذیرش اساس بر ها سازمان

 .این تئوری ، عملیات ]00[کنند  می کسب بقا و منابع مشروعیت ،

 فشارهای به پاس  عنوان به نهادی و استراتژیکی بعد در را سازمان

. محققان در تالش برای توضیح اینکه  می کند تشریح نهادی و رقابتی
کنند اظهار داشتند که ها شیوه عمل خاصی را اختیار میچرا سازمان

آنکه یسازمان ها هستند بسازی تغییرات ساختاری نتیجه پروسه یکسان
 لزوما کارا باشند .

 تواند انجام شود :سازی به سه شکل مییکسان )هم شکل (  
شود که یک سازمان به : زمانی واقع می 8شکل سازی اجباری( هم0

ه گیرد مانند الزامات تحمیل شدوسیله سازمان دیگر تحت فشار قرار می
 توسط دولت و قانون .

 
 
 
 

Coercive Isomorphism 9 
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های اتخاذ شده توسط : پذیرش شیوه عمل 01زی تقلیدیشکل سا( هم2
اند و که با عدم اطمینان و ابهام هایی که موفی ارزیابی شدهسازمان

 مواجه است .
های مشترک در ها و ایده: نتیجه ارزش 00شکل سازی هنجاری( هم1

 .شوداغلب از طریی آموزش حاصل می باشد کهمورد رفتاری خاص می
های حسابداری جدید ، دست اندرکاران اجرای سیستمدر طراحی و 

های های حسابداری گذشته و حال ، روشسازمان تحت تاثیر روال
کنند و به نوعی به سازش می پردازند جدید و عادات گذشته را یکی می

ود شهای بالقوه میکه این خود باعث کاهش تضاد منافع و بحث و جدل
ه ها داشته باشد بر تغییر قواعد و رویه. هرگونه رفتار جدید که سعی د

 عنوان تهدیدی برای این سازش شناخته می شود . 
 تواند بدین ترتیب ایجاد شود:مقاومت در مقابل تغییر می

رد کردن آزادانه و رسمی تغییرات بدلیل مقایسه منافع حاصل از  -0
 تغییرات با منافع سیستم قدیمی .

 ربی جهت انجام تغییرات .های علمی و تجکمبود قابلیت -2
 ها و طرز فکرهای موجود .وابستگی ذهنی به روش -1

در مطالعه مدل تغییرات و اثرات آن ، تفاوت قائل شدن بین تغییرات 
بوسیله یک  02رسمی و غیر رسمی حائز اهمیت است . تغییرات رسمی

شود های توانا انجام میطرح آگاهانه و معموالً بواسطه اشخاص و گروه
تواند شود و میتر واقع میدر یک سطح ضمنی01تغییرات غیر رسمی  .

 مسیری متفاوت از تغییرات رسمی را طی کند .
 

 نتیجه گیری :
مدیریت دولتی نوین در واقع یک استراژی ایجاد تحول در بخش دولتی 
است و راهکارهایی در این زمینه به دولتها ارائه می کند . ارائه ارزیابی 

واحدهای دولتی ، کوچک سازی دولت ، کاهش هزینه ها  عملکرد برای
، رقابت ، به کارگیری سبک های مدیریتی بخش خصوصی ، واگذاری 
وظایف اجرایی به واحدهای نیمه مستقل و سایر اصول شبه بازرگانی از 
دستاورد های این سبک مدیریت دولتی است . می توان گفت که هدف 

قالب مدیریت دولتی نوین ارتقای  اصلی تمام اصالحات انجام شده در
 سطح عملکرد و افزایش پاسخگویی بخش عمومی است .

با توجه به اهمیت و جایگاه حسابداری در زمینه ایفای مسئولیت 
پاسخگویی از سوی دولت ها ، در دو دهه اخیر مفهوم مسئولیت 
پاسخگویی نقش و جایگاه ویژه ای در  چارچوب های نظری و اصول 

حسابداری و گزارشگری مالی به خود اختصاص داده است  و معیارهای
و هیئتهای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی ، آن را زیربنای 
گزارشگری مالی دانسته اند و تغییراتی در سیستم حسابداری و 

 گزارشگری مالی کشورها ایجاد شده است .  
 
 

                                                           
Mimetic Isomorphism 10 

Normative Isomorphism 11 

از آنجا که کاربرد  حسابداری تعهدی در تحقی و ارتقای سطح مسئولیت 
پاسخگویی بسیار موثر است لذا در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و 
برخی از کشورهای در حال توسعه در زمینه انتقال مبنا از حسابداری 

 نقدی به تعهدی تحوالت زیادی انجام شده است . 
 به دلیل ضرورت پاسخگوییه این است که از دیگر تغییرات انجام شد

واحد  عنوان یک ، و نیاز به ارائه تصویر جامعی از کل دولت به عملیاتی
 حسابداری ، گزارشگر، در اصالحات اخیر حسابداری دولتی در کشورها

کنار گذاشته شده یا محدود به روشهای کنترل داخلی  حسابهای مستقل
 ،جوامعی که به حقوق خود واقفندان از سوی دیگر  شهروند. شده است

خواهان پاسخگویی، کارایی واثربخشی و صرفه اقتصادی طرح ها و 
 برنامه های دولت هستند . 

و سنتی بودجه ریزی را نمی پذیرند. چنین جوامعی روش های غیرشفاف 
ریزی عملیاتی یکی از راه های ارتقای مسئولیت پاسخگویی بودجه 

اصالحات بخش دولتی به این سیستم بودجه است  لذا دولت در ادامه 
 بندی روی آورده اند .

با توجه به آنجه گفته شد حسابداری دولتی بسیاری از کشورها نیازمند 
تغییر است اما آنده باید مورد توجه قرار گیرد این است که حسابداری 
یک سیستم است و مانند هر سیستم دیگری اعمال تغییرات در آن 

اومت های مواجه شود . همدنین در هنگام اعمال ممکن است با مق
 .تغییرات باید بسیاری از مالحضات را مورد توجه قرارداد

 چالشی فرایند نیز براین موثر عوامل تعامل نحوه و اصالحات چگونگی

است . فرآیند اصالحات یک فرآیند زمان بر است و  نمی توان  جدی
آیند مرحله ای برای آن برنامه آن را به یک باره اجرا نمود و باید یک فر

ریزی شود . بنابراین رویکرد گذار از سیستم نقدی به سیستم تعهدی 
    بر موفقیت و اثربخشی اصالحات موثر خواهد بود . 
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 کتاب را بشنویم !
 هایبندیستهد در و تولید کاست نوارهای روی بر ابتدا در گویا کتاب. است یافته توسعه کشورهای در شده شناخته ایپدیده صوتی، کتاب یا گویا کتاب

 به را ودخ جای کاست نوارهای تکنولوژی، و علم گسترش با. شدمی عرضه و تولید وعلمی آموزشی مذهبی، نوجوان، و کودک رمان، داستان، شامل گوناگون

بار در ایران کتاب گویا نخستین.کرد استفاده و تهیه مختلف ایرسانه هایفایل در را صوتی هایکتاب توانمی امروزه و دادند «دی وی دی» و «دی سی»

که خود نابینا بود ارایه شد و به دلیل جذابیت، مورد استقبال عموم مردم قرار خور از سوی دکتر جواد شوکوالت 0828و در پاس  به نیاز نابینایان، در سال 

ن ها برای نابینایابار این نو  کتابکه در ایاالت متحده آمریکا نخستینرسد، زمانیمیالدی می 0810ها در جهان به سال گرفت. اما تاریخده تولید این کتاب

کتاب گویا، به دو صورت  .میالدی تولید شد 0812سال پیش در سال  28مطرح شد و نخستین کتاب گویا حدود « بیناکتاب برای افراد نا»ای به نام در پروژه

 ای ویندوزیا فایل رسانه (MP3) تریپیدی، امهای گویا به اشکال مختلف بر روی نوار کاست، سیشود. کتابروخوانی و نمایشنامه تولید می

(Windows Media Audio) های صوتی پاد، کتابهای صوتی همراه مانند آیکنندهمحبوبیت پخش می شوند.  های تلفن همراه استفادهشیو گو

 .تر کرده استرا برای استفاده مردم رایج

 

 

  تولید باهدف اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت رسمی بامجوز

  موسسه تنها و اولین عنوان به و شد تاسیس گویا وتکلیرکتابهای

 یدکارتول به ایران، عزیزمان، درکشور تخصصی طور به که ای

 کاری به شرو . کارکرد به شرو  پردازد، می گویا وانتشارکتاب

   انانگلست آلمان، فرانسه، همدون کشورهایی در سالهاست که

  ریزگ و مرسوم روالی به فرهنگ، صاحب های اقلیم بسیاری  و

  خهنس مکتوب، نسخه همراه به اینکه: است شده بدل ناپذیر

     .شود منتشر نیز آن صوتی

  هب شوقمان و و آگاهی از مان بهره کتاب، شنیدن با که باشد 

 هایشیوه رب تکیه با کتابخوان  ناشععر ادبیات شعنیداری است، که

 یرائها بر عالوه کندمی تالش شعنیداری هایکتاب تولیدِ روزِبه

  به را آن و بیابد را متن در نهفته حس استاندارد، کیفیتِ با آثاری

  محتوایی ارزش و «شعنیدن» اهمیت. برساند مخاطبانش گوش

 هایمشغولیگذاریم، از دیگر دلیدنِ آن وقت میشن برای که

کتابخوان و از اهداف اصلیِ نشر ادبیات شنیداری فارسی است. 

 هایپادکست مجموعه» و با عنوان 0181کتابخوان در پاییز سال 

  با همدنان و شد معرفی فارسی وبِ فضای در «افشار احسان

 .پردازدمی مخاطبانش برای بیشتر هایکتاب تولید به صدا همان
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 ارتباطات در تحوالت سازمانیبررسی جایگاه و نقش فناوری اطالعات و 

 محمد رضا سلیمی
 عضو هیات علمی مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی کسری رامسر، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

  jm_salimi63@yahoo.com  پست الکترونیک:
 

 چکیده
 مشهود فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، های عرصه کلیه در تغییرات این و است جهان تغییر حال در فزاینده شتابی با اطالعات وریافن رشد امروزه 

سیته که گونه همان.  است راه آغاز در هنوز اطالعات آوری فن وجود این با .است شنایی عامل عنوان به تنها آغاز، در الکتری  اینک و بود مطرح رو

صادی فعالیتهای تمامی حیاتی شریان سوب اجتماعی و اقت  شئونات درتمامی حیاتی نقش دور چندان نه آینده در نیز اطالعات وریافن ،میگردد مح

 کردن روزه ب و ساز و ساخت و افزاری نرم و افزاری سخت های سیستم کردن روزه ب در مستمر گذاری سرمایه به نیاز . بنابراین کرد خواهد ایفا بشر

در راستای دستیابی به هدف مذکور سعی   .شود سازمانهان کال شده ترسیم وآرمانهای اهداف مهابایداز  امروزه خصوصی و دولتی ادارات و سازمانها
صر  ضمن بیان مخت ضوعی مربوط،  ستند بر ادبیات مو ست تا با مرور م شینه تحقیی،  و ضرورت و اهمیتتعاریف، شده ا سیپی  تحول سیر و به برر

ضر به  ادارات و سازمانها در پدیده این بلوغ روند و آوری فن و تکنولوژی شود و در ادامه نیز به عنوان نوآوری مقاله حا سیپرداخته   و جایگاه برر
سیون افزارهای نرم بکارگیری اهمیت ست. اداری اتوما شده ا سازمانهای امروزی پرداخته  شاره مجدد به هدف از نگارش مقاله در در  ضمن ا  در پایان، 

ده ادامه و پیگیری کار توسط دیگر محققان عالقمند ارائه ش برایمربوط به موضو   تیجهات تحقیقاتی آ ،کاربردهای مدیریتی و بندی، نتایجقالب جمع
 ت.اس

 انراستان مازند، اتوماسیون اداری،  تحوالت اداری ،اطالعات وریافن: کلیدی های واژه

 
 

  مقدمه

 در اطالعات اوریهایفن کاربرد از واقعی های نمونه و اخبارامروزه 

 از .است کرده بهت و شگفتی دچار را همه غربی موسسات و شرکتها
 آن به یافتن دست دیگر سوی از و قبول قابل و ساده بسیار سو یک

صمیم و مدیران برخی برای تقریبا و مشکل  می ممکن غیر گیران ت

ستفاده سوی به حرکت .نماید  سامان برای اطالعات فناوریهای از ا

 و خدماتی و اقتصادی فعالیتهای عرصه در باالتر کارایی و بخشیدن
 چه شود، می ختم کننده تامین و کننده مصرف منافع به که آنده هر

 .نیست پوشیده کسی بر کشور از خارج برای چه و کشور داخل برای
 ما کشور در حاضر حال در مدیری هیچ که گفت توان می جرات به

 مدیریتی سعععازمانی، تحوالت منظور به را ضعععرورت و نیاز این

صادی صادی و خدماتی بنگاههای و صنایع در واقت  .کند نمی رد اقت
 و اطالعات آوری جمع و تولید روشععهای یعنی اطالعات تکنولوژی
 کوچک با اطالعات تکنولوژی مانهسععا و جامعه در آن از اسععتفاده

 سععبب کامپیوتری های برنامه سععاده کاربری و کردن ارزان کردن،

 راحتی به شخص هر توسط و جا هر از اطالعات به دسترسیتا  شده

 تکنولوژی مفهوم از برگرفته اطالعاتی پایگاههای .گیرد صعععورت

 با و کرده تسععهیل را سععازمانی درون پیدیده فرآیندهای اطالعات

 و است نهاده بنا را سازمانی های شبکه دیگریک به سازمانها اتصال
 شده تبدیل مدت بلند دیدگاههای به مدیران مدت میان دیدگاههای

صلی هدف. است  دنبال غرب در اندیشه و فکر صاحبان برخی که ا

سعه ،ندکن می صور قابل غیر و انفجاری تو ستعدادها ت  فرصتهای و ا

 کننده تعیین حیاتی سرمایه بر تکیه با خصوصا اجتماعی و اقتصادی

 در سنتی، سازمانهای که دارند اعتقاد آنان . است بشری دانش و فکر

 زمان درصععد 5 از تنها عمالً خود خدمات و محصععوالت از بسععیاری
ندهافر  زمان درصعععد 85 از و کنند می دریافت افزوده ارزش آی

شان دیگر چیزی هزینه و ضرر از غیر باقیمانده  چرا شود، نمی عاید

 دیگری آیند فر منتظر عملیات، تکمیل ای بر فرآیند، یک وقتی که

 پیش خیر تا این کنار در زیادی فرصتهای باشد
 .شوند می رها استفاده بدون که آید می 

ضر با هدف اداری با  تحوالت در اطالعات آوری فن جایگاه مقاله حا
ستان مازندران شدمی مطالعه موردی ا ستیابی به هدف . با ستای د در را

شد مذکور سعی   مرور مستند ادبیات موضوعی مربوطضمن تا خواهد 
 پیشعععینه تحقیی،ضعععرورت و اهمیت، به بیان ، به فناوری اطالعات

سی  در پدیده این بلوغ روند و وریفناو تکنولوژی تحول سیر و برر

به نیز به عنوان نوآوری،  پرداخته شععود و در ادامه ادارات و سععازمانها
 اتوماسععیون افزارهای نرم بکارگیری اهمیت و جایگاه بررسععی ارائه

ست.  اداری شده ا سوم پرداخته  سازمانهای هزاره  ضمن در  در پایان، 
 و بندی، نتایجاشعععاره مجدد به هدف از نگارش مقاله در قالب جمع

منظور  همربوط به موضو  ب تیجهات تحقیقاتی آ ،کاربردهای مدیریتی
 خواهد شد.ادامه و پیگیری کار توسط دیگر محققان عالقمند ارائه 
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 اطالعات فناوری مفهوم
 که شود می اطالق هایی روش و ابزار مجموعه به اطالعات وریافن

 ذخیره، ی، آور جمع ،مختلف اشعععکال در را اطالعات نحوی، به

 بصیرت و دانایی منشاء اطالعات .کنند می توزیع و پردازش بازیابی،

 افزایش ،اطالعات فناوری کارگیری به از هدف و اسععت انسععان در
. چمپیون فناوری اطالعات را اسععت اجرا در نظم و انسععان در آگاهی

مجموعه ای از سعععخت افزار، نرم افزار و فکر افزار که گردش و بهره 
موده  ن عریف  ت می سععععازد،  یر  مکععان پععذ طالعععات را ا وری در ا

ست) سکارموزی فناوری اطالعات را همه Champion, 1998ا (. ا
سازی، تبادل و بکارگیری اطالعات د ساخت، ذخیره  شکال فناوری   را

شکلهای گوناگون اطالعات تجاری، مکالمات صوتی، تصاویر ساکن و 
شکالی که هنوز بوجود نیامده  متحرک، ارائه چند رسانه ای ها و سایر ا

ند ند معرفی می ک بارت به  (.Scaramuzzi, 2002)ا   دیگر ع
 بهره .اسععت انسععانی اندیشععه از برداری بهره فن اطالعات یفناور

شه از بهینه برداری شمندانه فعالیتهای اندی  دانش گیری کار به و هو

سائل مطلوب حل برای شین به غیرخالق و تکراری  علمی م  از ما

 تهای مهار و اندیشععه سععازی آزاد و عملیات سععازی خودکار طریی

سانی شفه جهت ان شناخته در مکا ست نا شه که آنجا از .ها  تنها اندی

 محوریت از مراد طبعا اسععت موجودات سععایر با انسععان تمایز وجه

 یک هر که بپذیریم را تعبیر این اگر .اوست اندیشه محوریت ،انسان

سترش جهت در ها آوری فن از شر توانمندیهای از یکی گ  بوجود ب

 های توانمندی گسترش جهت در نیز اطالعات آوری فن، است آمده

شه سان اندی ست یافته تکوین ان  اینکه از قبل اطالعات تکنولوژی .ا

ستم یک شد الگوها از ای مجموعه و افزاری سخت سی  نظام یک با
 اطالعات تولید فرهنگ را آن توان می و اسععت فرهنگی و فکری

  .نامید
تکنولوژی حاصل نتیجه ترکیب دانش فرآیند تفکر و تجهیزات فیزیکی 

  .(Johnson & Foster & Satchwell, 1999)بععاشععععدمععی

 و اطالعات آوری جمع و تولید روشععهای یعنی اطالعات تکنولوژی
 کوچک با اطالعات تکنولوژی مانهسععا و جامعه در آن از اسععتفاده

سبب شده  کامپیوتری های برنامه ساده کاربری و کردن ارزان کردن،
سی تا ستر سط و جا هر از اطالعات به د  راحتی به شخص هر تو

 تکنولوژی مفهوم از برگرفته اطالعاتی پایگاههای .گیرد صعععورت

 با و کرده تسععهیل را سععازمانی درون پیدیده فرآیندهای اطالعات

 و است نهاده بنا را سازمانی های شبکه همدیگر به سازمانها اتصال
 شده تبدیل مدت بلند دیدگاههای به مدیران مدت میان دیدگاههای

 روند و آوری فن و تکنولوژی تحول سیر و تاریخده بررسی با.است

 در را تطور مرحله سه توان می ادارات و سازمانها در پدیده این بلوغ

 .برد نام خصوص این

 (پردازش رشد دوره) 0821 الی 0851 :سال از اول مرحله 

 خدمت به انسانی نیروی و ها هزینه کاهش و جویی صرفه هدف با 

 ذ و گردآوری منظور به و انسانی نیروی برای نیجایگزی  .شد گرفته
 بلوغ مسععیر ما کشععور در .باال حجم در اطالعات سععازی خیره

 . گذراند مرحله این در را خود طبیعی سیر درسازمانها تکنولوژی

 سیستمهای استقرار دوره) 0881 الی 0820 :سال از دوم مرحله 

 (اطالعاتی
 کار به گیران تصععمیم و مدیران اطالعاتی نیازهای رفع هدف با 

 گزارش تهیه دوره این در آن گیری بکار دیگر اهداف از  .شد گرفته

 اثر سععطح افزایش و گیری تصععمیم روندهای در تسععریع مدیریتی،

 فاصله با ما کشور در مرحله این از گذار .مدیریتی انتخابهای بخشی

 .افتاد کشورها دیگر سایر با مقایسه در جبرانی قابل

 بر و کیفیت با برابر دوره) 2101 الی 0880: سال از سوم مرحله 

 (رقابت در تری
 و خدمات کیفیت از جزیی عنوان به اطالعات لوژی تکنو و فناوری 

 ورود منظوره ب .شد مطرح جهانی بازارهای در شده ارایه محصوالت

شور بین مرحله این از گذر و صله ما ک  دیگر با جبرانی قابل غیر فا

 .است شده ایجاد کشورها
 

 توسعه فناوری اطالعات
فناوری ، از جمله محور های توسعععه اطالعاتفناوری  توسعععه مبحث

صالح شهای فرآیند اداری در برنامه ا سعه و کار انجام رو  یفناور تو
شد می اداری شتر آگاهی برای .با و  اطالعات آوری فن مفهوم با بی
 از یکی  می پردازیم. توضعععیح به اداری نظام تحول در آن نقش

 از اسععتفاده اداری نظام در تحول و تغییر ایجاد اصععلی نیروهای

ست اطالعات تکنولوژی  در اطالعات تکنولوژی انقالب اکنون هم .ا

 تغییر .است صنایع کاری های شیوه در دگرگونی و تغییر ایجاد حال

 حال در .هسععتند انجام حال در یا و داده رخ اکنون هم وتحوالت

 مردم و ها شرکت همکاری جهت مدیریتی قوی های سیستم حاضر

 وجود به را امکان این جهانی اطالعاتی سیستم .است آمده وجود به

 آوری جمع هفته هر اصععلی رقبای فعالیتهای خالصععه که آورد می

سه موجود اطالعات با و شده  توانند می هنگامی شرکتها .شود مقای

 تشکیالتی ساختار و پیشرفته مدیریتی های سیستم که شوند برنده

 محیط تحول و تغییر حال در نیازهای با سازگار و متناسب و مطلوب

 روی بر که هسععتند شععرکتهایی برندگان .باشععند آورده وجود به را

 .یابند تمرکز اطالعات از استفاده و سازماندهی و مدیریت

 و ها رایانه ش پرداز محیطهای از موفقی تلفیی اطالعات یفناور
شند می ها داده انتقال و مخابرات ارتباطات سانی اطال  و با  زیر ر

 نیز کتابداری و سازی مستند ،است اطالعات یفناور  از ای مجموعه

 شوند می یکدیگرفرض معادل رسانی اطال  سنتی اشکال عنوان به
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 فزاینده گسترش و رشد واسطه به اخیر سالهای در اطالعات یفناور 

 های شبکه برپایی و ها داده انتقال و ای رایانه امکانات کارگیری به

ستر جهان شتوانه با اینترنت همدون اطالعاتی گ  انوا  از عظیمی پ

 پردازش و بازاریابی متنو  خدمات با همراه و قیمت ذی اطالعات

 دچار شدت به را اطالعات تبادل های محیط ،اطالعات این مجدد

ست کرده تغییر   تجارت،، فنی و علمی تحقیقات به مربوط اطالعات .ا
 ای شععمه تنها … و فرهنگی و اجتماعی مسععائل مذهب، آموزش،

 های شععبکه این در آسععانی به که اسععت اطالعاتی ازسععرفصععلهای

 جمع همزمان و زنده مباحله مورد یا و شععود می جابجا اطالعاتی

سان از کلیری شنا سر در کار شرفت .گیرد می قرار جهان سرا  روز پی

 دسعععتگاههای و رایانه فراوان عرضعععه و اطالعات یفناور  افزون

 اداره در کارها انجام شیوه در بزرگی تحول ،فاکس نظیر مخابراتی

 فن کارگیری به با .است آورده پدید شرکتها و موسسات، ها سازمان

سات کارکنان از نفر هزاران امروزه اطالعات آوری س  به مختلف مو

ضور جای شت درح  از را کارها و مانند می خانه در کار محل میز پ

ستگاههای و رایانه طریی صل که خود مخابراتی د  می شبکه به مت

 .دهند می انجام ،باشند
 

  اداری نظام در تحول ضرورت
ست این تحول از هدف شور اداری نظام که ا  محیط در چه آن با ک

 نیز برجسته مدیران و شود همسان و هماهنگ گذرد، می المللی بین

سجام ایجاد ضمن باید  های چالش با در تقابل، درونی وحدت و ان

 هماهنگ مسععیر این در که کنند، ایجاد تعادل بیرونیو المللی بین

  . است ضروری اداری نظام کل با کارکنان رفتار سازی
 می تامل قابل بسیار کنند می ایفا بشر زندگی در سازمانها که نقشی

شد شد تولد، دوران ابتدای از و با  همراه همواره سازمان ،مرگ تا ر

 و تغییر ما منظور ،کنیم می اداری تحول از صعحبت وقتی .اوسعت
 می انسعان زندگی ذات جزء نیز دگرگونی و تغییر و سعتا دگرگونی

 که یابد می ضععرورت جایی آن از سععازمانها در اداری تحول .باشععد
 محیط تغییرات با شدن هماهنگ سازمان، هر بقای و دوام شرط

ست خارجی و داخلی ست افرادی و کارکنان شامل داخلی محیط .ا  ا

 .کنند می تعیین را مان ساز اهداف و ساختار مقررات، و قوانین که
 داخل به خارج از که است تحوالتی و تغییر شامل نیز بیرونی عوامل

  نفوذ، گروههای به توان می جمله آن واز شوند می تحمیل سازمان
سی، موقعیت رجو ، ارباب صادی، سیا  روانی و نظامی اجتماعی، اقت

  .(0122)ایزدیکرد اشاره
 آن شععدن هماهنگ به منوط سععازمان دوام حفظ و تحول ایجاد

ست وخارجی داخلی محیطهای تحوالت با سازمان ایجاد  بنابراین .ا
 با همراهی منظور به سععازمان، اداری نظام در پذیری تحول تفکر

 اقتصععادی، های ضععربه کار، نیروی ،ژیکیتکنولو تحوالت آخرین

 که زمانی در ضععرورت می یابد. جهانی نوین سععیاسععت و اجتماعی

  ،هستند رو به رو تغییر حال ودر پویا محیطی با سازمانها از بسیاری
 

شان محیط با را آنها تطبیی ضرورت امر این  آنجایی از و دهد می ن

سعه و بهبود نیازمند همواره نیز آمد کار سازمانهای که شند می تو  با

 موقعیتهای در را بهبود و تحول محیطی، سریع تحوالت و تغییر لذا

 .نماید می ناپذیر اجتناب مختلف

 سازمان ها تحولنقش فناوری اطالعات در
 وری بهره ، رمستم بهبود در اصلی کلید واقع در اطالعات آوری فن

 یهایدتوانمن و ها ظرفیت افزایش باعث و باشد می خدمات کیفیت و

ستگاههای مدیران و کارکنان ستفاده و گیری بهره در اجرایی د  از ا

 به باعث و شععود می اداری اطالعاتی و ارتباطی نوین های ش رو

 در و روشععها بهبود ، کار گردش تسععریع اداری، کردن فناوری روز

 بر عالوه .شد خواهد ه کنندگانمراجع رضایت افزایش موجب نهایت

 سععامان برای اطالعات یفناور  از اسععتفاده سععوی به حرکت آن

شیدن صه در باالتر کارایی و بخ صادی فعالیتهای عر  خدماتی و اقت

ست موثر  در نهایتا و گردیده سازمانها در عظیمی تحوالت باعث و ا

 . خواهد بود موثر بسیار دولت عملکرد بهبود
 خودی به سازمان یک در اطالعات مدیریت برای فناوری از استفاده

شار افتد نمی اتفاق خود صیف نحوه انت شار نوآوری ها به منظور تو . انت
ر یا در بین افراد گروه به کا یا بکارگیری تکنولوژی در جامعه، سععازمان

ساله این .(Rogers, 2001)می رود سی مورد دقت به باید م  و برر
 سایرین که که دلیل این به صرفا سازمانها .گیرد قرار ریزی برنامه

ستند دارا را آن ستار توانند نمی ه  خریدن دلیل .شوند فناوری خوا

  چون که باشععد اسععتوار تفکر این روی نباید منزل برای کامپیوتر
 سازمانها .باشم داشته یکی باید هم من پس دارند، کامپیوتر دیگران

سازمان و طبیعت از کافی درک باید ابتدا در  اطالعات د،خو ساختار

 خود های فعالیت از یفناور  پشععتیبانی نحوه و کارمندان نیاز مورد

 .باشند داشته
 تمام دسععت در فناوری امروز، اطالعات تبادل و تجارت دنیای در

ست، کارکنان شد آنان اختیار در باید نیز اطالعات بنابرین ا  تمام .با

 خود سازمان موفقیت در توانند می سازمانی سطوح تمام در کارکنان

سبات اعمال با سازمانها. کنند ایفا نقش شتراک متمرکز غیر محا  وا

سبات . (pacey,1986)شوندمی  نایل هدفی چنین به اطالعات محا
 متمرکز غیر محاسعععبات دادن قرار مفهوم و معنی بهغیر متمرکز 

 به خود کارهای انجام برای آن به که است کسانی دردستان فناوری

 در واقع در کارکنان قدرتمندکردن .دارند موثرنیاز و سععاز کار طور

شتن اختیار شد می فناوری گذا  دارید، نیاز اطالعات به شما اگر .با

سی برای الزم فناوری باید شما سازمان ستر  شما برای را آن به د

 ستفادها فناوری از بتوانند کارکنان اینکه برای سازمانها .سازد فراهم

  به اطالعات و دهند قرار نیز آموزش تحت را آنها باید نمایند، بهینه
 به کارکنان دسععترسععی مفهوم و معنی به شععده گذاشععته اشععتراک

 فروش بخش کارکنان ،ملال برای .باشد می خود نیاز مورد اطالعات

شند می انبار در موجود اقالم از آگاهی نیازمند سائل در تا با  فروش م
 تا دارند نیاز ساخت حال در اقالم اطالعات به و کنند عمل آگاهانه

  .کنند مشخص فروش جهت را دسترس در محصول بتوانند
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 صعععورت به و متمرکز غیر صعععورت به اطالعات که محیطی در

شتراکی ست، ا  اطالعات تمام مرکزی اطالعاتی بانک یک معموال ا

 ممکن حال عین در. کند می نگهداری خود در را کارکنان نیاز مورد

 سازمان بخشهای از کدام هر در کوچکتری اطالعاتی بانکهای است

شد موجود  در را بخش همان کارکنان نیاز مورد اطالعات فقط که با

  .دهد می  جای خود
 

 سیستم اتوماسیون اداری 
سیستم های اطالعاتی هستند که مکاتبات اداری را به صورت کتبی، 
شفاهی، یا ویدئویی ایجاد نموده، پس از ذخیره سازی، اصالح و نمایش، 

ظهور سیستم  (.82، 0111آنها را انتقال می دهند)صرافی زاده و پناهی، 
 کل محیط زایی برهای خودکار اداری یا خودکارسازی اداری تأثیر بس

از همه سیستم های  ،کار داشته است. سیستم های خودکار اداری
 ،در اداره سازمان از طریی تهیه و تولید اطالعات دیگراطالعاتی 

د.سیستم های اطالعاتی اداری وظایف مختلفی را بر نپشتیبانی می کن
اساس ماهیت اداره و سازمان انجام می دهند، اما وظایف شاخص آنها، 

 بارت است از:ع

 متون، که معموالً به وسیله واژه پردازها و همدنین از طریی  تهیه
 پویشگر و نرم افزار آی. سی. آر انجام می پذیرد.

 .پست صوتی و صوت 

  امکان پست تصویری، که ارسال اسناد به هر نقطه از جهان را
 می کند. پذیر

 ترها و وسیستم های مبادله الکترونیکی داده ها که از طریی کامپی
خطوط ارتباطی برای دریافت و مخابره داده ها استفاده می شوند. 
اطالعات ارسالی ممکن است شامل جایگاه مشتری، خریدها، 

 سفارشات، صورتحسابها و اسناد مربوط با آن باشد.

 .بایگانی الکترونیکی روی دیسکهای مغناطیسی یا نوری 

 یزماندسترسی به پایگاههای اطالعاتی درون و برون سا. 

 .دفاتر یا یادداشتهای روزانه که موقعیت یک فرد را نشان می دهد 

که جنبه های بیشتری از کاربردها و فعالیتهای اداری و  0801از دهه 
اسب که من بازرگانی گسترش یافت، وجود یک سیستم یکپارچه اداری

حجم عظیم اطالعات، مکاتبات، مراسالت را دربر بگیرد به وضوح 
با نام های مختلفی همدون سیستم های اداری،  احساس شد که

ای اطالعات اداری، سیستم های کاربر نهایی و سیستم های هسیستم 
 ولی عمومی ترین و باالترین اند، محاسباتی کاربر نهایی نامیده شده

ی م هدرجه از اتوماسیون سیستم اداری به نام اتوماسیون اداری نامید
یف تعر ییک سیستم رسمی با رویداداتوماسیون اداری عمدتاً  شود.

شده است که بایستی در ارتباط با دیگر سیستم های رسمی مانند 
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. کاربرد 
اتوماسیون اداری بسیار ساده است، بنابراین، احتمال استفاده مدیر از آن 

رونیک یستم های الکتاتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام س بیشتر است.
رسمی و غیر رسمی بوده که به برقراری ارتباط اطالعات بین اشخاص 

در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می شود. کلمه اصلی که 
اتوماسیون اداری را از داده پردازی، سیستم اطالعات مدیریت و سیستم 

ری به اپشتیبانی تصمیم متمایز می سازد ارتباطات است. اتوماسیون اد
منظور تسهیل انوا  ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و کتبی 

اتوماسیون اداری عبارت است از کاربرد  (.320، 0122است)مک لوید، 
وسایل الکترونیک در فعالیت های دفتری به منظور افزایش کارایی، 

بین  و درداخل دفتر کارایی افزایش یافته ناشی از تکامل تبادل اطالعات
یری گ حیط آنها و در نتیجه با ارائه اطالعات بهتر برای تصمیمدفاتر وم

 (.0121سود برساند)بهشتیان و ابوالحسنی،  یتمی تواند به مدیر
 

 مزایا و معایب اتوماسیون اداری
مهمترین شرط کاربرد و استفاده از اتوماسیون در اکلر سازمانها، صرف 

عت و دقت و صحت نظر از موارد استفاده دیگران، مربوط به لزوم سر
و به خاطر توسعه دامنه عملیات سازمان است که این  ،در کار آنها است

 .داردامر احتیاج به گسترش مجاری ارتباطات با سرعت بیشتر 
اتوماسیون اداری موجب می گردد که مجاری ارتباطی کوتاه و ارتباطات 

 الزم به سهولت در اختیار مدیران قرار گیرد.
ی کاربرد سیستم های اتوماسیون اداری به دو دسته به طور کلی، مزایا

 مزایای مستقیم و مزایای غیر مستقیم تقسیم می شود.
 مزایای مستقیم:الف( 

این مزایا عبارتند از: افزایش محصول یا بازده و صرفه جویی در وقت  
معموالً این مزایا که قابل اندازه گیری بوده و ممکن است  یا نیروی کار،
 یم و کوتاه مدت بر جریان نقدینگی داشته باشد عبارتند از:تأثیر مستق

 .کنترل بهتر بر کار، به خاطر تقسیم کمتر نیروی کار 

  ،تبدیل اطالعات از شکلی به شکلی دیگر کمتر صورت می گیرد
 روی نوار که پس از آن روی کاعذ تایپ می شود. ضبطمانند 

 نگهداری سوابی کمتر می و فعالیتهای غیر مولد مانند بایگانی 
 شود.

  ،که با استفاده از  زیراسازماندهی پرسنل بهتر انجام می شود
کمتر  هماییدتلفنی، مسافرت و گرویدئویی وامکانات کنفرانس 

 می گردد.
 مزایای غیر مستقیم:ب( 

این مزایا غیر کمی هستند و ممکن است از طریی سودآوری و رشد در  
 این مزایا عبارتند از:  .ی سازندرا غن هاسازمان ،بلند مدت

  وابستگی کمتر به ادارات دیگر برای تهیه کپی، چاپ و امور مشابه
 دیگر 

  نیاز کمتر به تشریفات و کنترل جهت نظارت بر جریان کار بین
 ادارات 

  ،به دلیل افزایش اثر بخشی کارکنان در انجام کارهای خاص
 رضایت شغلی آنها افزایش می یابد 
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  ارائه بهتر اطالعات و خدمات به موقع، رضایت مشتریان به دلیل
 بیشتر می شود 

 ایجاد و  تیارقابت بیشتر سازمانها از طریی استفاده از منابع اطالع
 .و تهدیدها فرصتها در برابر واکنشالزم برای  های قابلیت

 
 ج ( معایب 

  اما کاربرد سیستم های اتوماسیون اداری معایبی را نیز در بر دارد
 که عبارتند از: 

  ایجاد تغییرات در محیط انسانی 

 نادیده گرفته شدن برخی از روابط اجتماعی و انسانی در کارها  

 پیدیده شدن و سختی کار با سیستم ها  

 بروز اخالق توجیه اشتباهات صورت گرفته  

  سیستم اشتباهات بهنسبت دادن 

 مشکالت جسمانی کارکنان در کار با رایانه  

 نپذیرفتن سیستم های مکانیزه توسط مدیران و یا کارکنان 

 کم شدن امنیت اطالعات هم از نظر دسترسی و هم از نظر تخریب 
ستم به کارگیری سیون و ها سی  نمودن مکانیزه درکل و اداری اتوما

 و رفتار تغییر طریی از سازی بستر و سازی فرهنگ از جدا سازمانها
 که دارد افزاری نرم الزامات و تجهیزات سری یک به نیاز آموزش،

  د.ش خواهد اشاره آنها از مواردی به درذیل
ضای یک: ییکونالکتر آگهی برد الف(  شترک ف  ییها پیغام برای م

ستها توانید می شما که است  رخدادها به مربوط بندی زمان و درخوا

 شرکت گفتگو واتاقهای مختلف بحلهای در و نموده پست آنجا به را
  نمایید.
ندی افزار نرمب(   مانب نده فراهم :گروه ز  برای یتسعععهیالت کن

ضا روز به روز کیونیالکتر تقویم نگهداری شد می کارکنان و اع  .با
 اسععتفاده گروه زمانبندی افزار نرم از راحتی به توانند می کارکنان

ستدر و نموده ضا سایر با مالقات خوا صی روز برای را اع سال خا  ار
 رجو  کارکنان و اعضععاء تقویم به گروه زمانبندی افزار نرم نمایند.

ضاء مالقات برای را ممکن زمان نیو بهتر نموده  می کند، تعیین اع

ضاء تک تک برای سپس سال وآنها را از  ایمیل اع  مالقات زمانار

 .سازد می آگاه
 می امکان کارکنان و اعضععاء به  :یکیونالکتر مالقات افزار نرمج( 

سه یک تا دهد  نرم ملال، برای .دهند ترتیب را مجازی مالقات جل

 مسائل از لیستی تا کند می کمک شما به ونیکی الکتر مالقات افزار

سی بحث برای نظر مورد شخاص برای و تهیه را  و برر  نظر مورد ا

سال شخاص .دیکن ار ست کننده دریافت ا سی نوبه به لی  خود، برر

 می فراهم آنها برای ونیکی الکتر پاسعع  یک و مطالعه را مباحث

 به نیازی و یابد ادامهمدتها  تواند می مالقات شعععیوه این آورند.

 مشخص محل یک در و واقعی مالقات جلسه یک در اعضاء شرکت

  .ندارد

 فراهم را امکان این افزار نرم این : د(  نرم افزار کنفرانس ویدئویی

 یک در بتوانند ،جغرافیایی فواصععل رغم علی کارکنان که آورد می

سه  دوربین از افزار نرم این .کنند شرکت چهره به چهره مالقات جل

 چهره نمایش برای بزرگ صععفحات با مانیتورهایی و ویدئویی های

 مالقاتی جلسععات چنین .برد می بهره جلسععه در کنندگان شععرکت

 .اند برداشته پا پیش از را جغرافیایی فواصل
 تا دهد می امکان کارکنان به افزار نرم این:  برد وایت افزار نرمه( 

شتهای  بزرگ نمایش برنامه ثبت و در صفحه یک روی را خود یاددا

 توانید می شما ینابنابر  .مشاهده کنند شود می خوانده برد وایت که

 و نظر مورد مطالب و دهید ارائه کارکنان برای را نمایش های برنامه
 ظاهر نمایش برنامه که جایی برد، وایت روی را خود یادداشععتهای

 .کنید ارسال کارکنان و اعضاء سایر برای را آنها و بنویسید شود، می
 مفهوم بر نگرش با اداری اتوماسعععیون افزارهای نرمبه طور کلی  

 کارهای کلیه تا اند گردیده طراحی ای گونه به کار، گردش مدیریت

 گردش و تولید به منجر که را سععازمان یک جریان در و مکاتباتی

ستندات و اطالعات  از فراتر سطحی در حتی و سازمان سطح در م

 ترین عمده از بخشعی .نمایند مدیریت را شعد خواهد سعازمان یک

 خارجی و داخلی مکاتبات قالب در سععازمان، هر درگردش اطالعات

سیون افزارهای نرم و گیرد می صورت سازمان آن  به اداری اتوما

 سازمان نیازهای تمام بتوانند تا اند گردیده تولید و طراحی ای گونه

 تولید اطالعات گردش یکپارچه سععیسععتم یک لذا و کرده تامین را

  .کنند
 

 نرم بکییارگیری اهمیییت و جییایگییاه بررسیییی

 اداری اتوماسیون افزارهای
 داخلی چه) سازمانی مکاتبات فعلی، معمول البته و سنتی روشهای در

ستفاده با  (خارجی چه و سطهه ب و معمول های نگاری نامه از ا  وا

ست ممکن البته پذیرد، می انجام کاغذ ستا، این در ا سال برای را  ار

ستگاههائی از تر فوری مکاتبات ستفاده نیز نمابر مانند د  ولی شود، ا

ست مهم که آنده ست  این ا شها ازاین همواره کها ستفاده رو  نمی ا

ضو  این به توجه با و ها شبکه ایجاد به توجه با.شود  اکلر که مو

شتیبانی فوق های شبکه با امروزه افزارهای نرم  امروزه شوند، یم پ

سه برای  از ،داده ها انتقال سرعت بردن باال و مکاتبات امر در یل ت

سیون افزارهای نرم نام به ای شبکه افزارهای نرم  می اداری اتوما

 افزارها نرم اینگونه بیشعععتر معرفی به ادامه در که برد بهره توان
 مفهوم بر نگرش با اداری اتوماسیون افزارهای نرم .شود می پرداخته

 کارهای کلیه تا اند گردیده طراحی ای گونه به کار، گردش مدیریت

 گردش و تولید به منجر که را سععازمان یک درجریان و مکاتباتی

ستندات و اطالعات سطح م  از فراتر سطحی رد حتی و سازمان در

 .نمایند مدیریت را شد خواهد سازمان یک

 قالب در سععازمان، هر گردش در اطالعات ترین عمده از بخشععی 

 نرم و گیرد می صعععورت سعععازمان آن خارجی و داخلی مکاتبات
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سیون افزارهای  تا اند تولیدگردیده و طراحی ای گونه به اداری اتوما

 سععیسععتم یک لذا و کرده تأمین را سععازمان نیازهای تمام بتوانند

  .نمایند ایجاد اطالعات گردش یکپارچه

 آنها، توسط که هستند افزارهائی نرم اداری، اتوماسیون افزارهای نرم

 نیاز داشتن بدون و سرعت به سازمان یک خارجی و داخلی مکاتبات

 اداری مرسععوم نگاریهای نامه به نیازی لذا و گرفته انجام کاغذ، به

ست سی یژگیهای و از یکی .نی سا سیون افزارهای نرم ا  ،اداری اتوما
شهای ارائه  شده انجام مکاتبات از مدیریتی و کاربردی ،متنو  گزار

 ، کارتابل از گزارش به توان می گزارشات این مهمترین از .باشد می
 گزارش ، ها نامه و کارها ارجا  گزارش ، اندیکاتور دفتر گزارش

س  بدون مکاتبات گزارش ارجاعات، پیگیری شهای ، پا  آماری گزار

 مربوط گزارشهای و(  ... ، نموداری مدیریتی، مختلف صورتهای به)

 .نمود اشاره نامه یک سابقه به
 

 برداری بهره و سییییازی پیییاده ازنتییای  ای نمونییه  

  در یک سازمان )بیمارستان( paperless ازسیستم
 که بیمارستانی تخت 511 از بیش و پرسنل نفر 0111 با مرکز یک 

 شبکه روی بر مرکز این بیمارستانی مدیریت اطالعات های سیستم

ستگاه 231 از بیش با ای  فعال روز شبانه ساعات تمام در کاری ای

 پوشععش را بیمار ترخیص تا پذیرش زمان از عملیات کلیة و بوده

 توسط بیمارستان بالینی و پزشکی امور کلیة پوشش بر عالوه .میدهد

ستم، این  توسط نیز مالی - اداری های بخش های فعالیت کلیة سی

 .پذیرد یم انجام مکانیزه صورت به و بوده پوشش تحت سیستم این
  ازسععیسععتم برداری بهره و سععازیه پیاد از حاصععل نتایج مهمترین

paperless از عبارتند بیمارستان این در:  
 اطالعات دقیی ثبت علت به بیمارسعععتان درآمدهای افزایش -0

 .بیماران

 جمله از مختلف عملیات انجام در سعععرعت و دقت افزایش  -2

 .بیماران ترخیص و پذیرش
 .بیماران برای تشخیصی خدمات انجام زمان شدن کوتاه -1

 .بیمارستانی تختهای اشغال ضریب افزایش  -3
 های بخش از بسعععیاری بین کاغذ بدون و الکترونیک ارتباط -5

 .افزار نرم کمک به ارتباطات کلیة انجام و بیمارستانی
 .دارویی و مصرفی مواد رفتن هدر و اتالف از جلوگیری -0

به  گوناگون بخشععهای اطالعات آخرین به دسععترسععی امکان -2
 .بیمارستان جاری امور رویبر مستقیم  نظارت وonline صورت 

 .بیمارستان روزمرة فعالیتهای بر مدیریت کنترل امکان افزایش -1

 بالینی، اداری، مالی، مدیریتی، مختلف گزارشععات تهیة امکان -8

 .پژوهشی و آموزشی
 دسته قابل اقتصادی و اداری نتایج دسته دو در کلی بطور نتایج این

 .باشند می بندی
 الف( نتایج اداری

 بهره و سععازی پیاده درخصععوص اداری محاسععن و نتایج مهمترین 

 :برشمرد ذیل بصورت میتوان را سیستم ازاین برداری

 سمتهای به مراجعین اختیارات و حدود کنترل قابلیت  مختلف ق

سناد برنامه، سط شده بندی طبقه واطالعات مدارک و ا  نرم تو

 .شبکه افزارهای

 احتمالی خطرات مقابل در اسناد و ها پرونده کامل ایمنی. 

 از ها پرونده به روزمره مراجعات و اسععتعالمها یی بهپاسععخگو 

 .اطالعاتی تالقی نرساند حداقل به طریی

 و تجهیزات افزایش بالقوه امکان و شعععبکه توسععععه قابلیت 
ستگاههای شتنگهدن روز به منظور به نبیاج د  و توان سطح ا

ستفاده جمله از مجموعه، کارائی  تصویری پست تسهیالت از ا

 . فایلها ایجاد و

 درمحلی اصععلی اسععناد نگهداری و بایگانی فضععای کاهش 

 . دسترس دوراز و محفوظ

 ستفاده سکهای از ا سکهای مجموعه ویا نوری دی  به سخت دی

 از و بوده سرعت بهترین دارای که اطالعات ذخیره منبع عنوان

 رود می شمار به اطالعات سازی ذخیره منابع ترین خطر بی

 صععورت دائم ذخیره و پاک به را اطالعات توان می آنها ودر

 .نمود

 درفرایند وری بهره ارتقاء جهت مرکزی ازچاپگرهای اسععتفاده 

 . محلی چاپگرهای سرویس و درنصب جوئی صرفه و چاپ

 ب(نتایج اقتصادی

سن و نتایج بر عالوه صل اداری محا سیون سازی پیاده از حا  اتوما

 آمده بدست نیز ذیل اقتصادی محاسن و نتایج بیمارستان، در اداری

 :است

 نیاز مورد وسائل و فیزیکی فضای نظر از اسناد نگهداری هزینه 

شه ، زونکن نظیر سه، ، پو سیار وغیره ،کاغذ گیره قف  می زیاد ب
شد ستمهای در اطالعات، صورتیکه در  .با شنهادی سی  در پی

  .گیرد می قرار رایانه داخل

 ستم در ها پرونده بازیابی ستی سی  و وقت رفتن هدر موجب د
سانی نیروی ستم در ولی بوده ان  ها پرونده کلیه ، ای رایانه سی

 .باشند می سیستم داخل در

 

    هزینه جلوی روش، این در که اسععت این مسععئله مهمترین 

 بخشععهای و معاونتها در گرفتن کپی برای کاغذ خرید های

ستگاههای تعمیر هزینه واز شده گرفته مختلف سیار کپی د  ب

سته ستفاده عدم با مهمتراینکه همه از .شود می کا  کاغذ، از ا

 مرکبهای از ترکیبهائی دارای که کاغذهائی یافت باز مسععئله

 .رود می بین از هستند شیمیائی

 افزارهای نرم بکارگیری امکان ،اداری اتوماسعیون سعیسعتم این در

ستم در که افزارهایی نرم مهمترین از .دارد وجود متعددی  بدون سی

 به  توان می است شده استفاده  (پایلوت اداره) بیمارستان در کاغذ
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 سععیسععتم ترخیص، و بسععتری پذیرش اطالعات مدیریت سععیسععتم

 مدیریت سععیسععتم صععندوق، و سععرپایی پذیرش اطالعات مدیریت
 سرپرستاری، اطالعات مدیریت سیستم بستری، بخشهای اطالعات

 مدیریت سعیسعتم مراکزتصعویربرداری، اطالعات مدیریت سعیسعتم

 مدارک و بایگانی جامع سععیسععتم پاتولوژی، و آزمایشععگاه اطالعات

ستم پزشکی، ستم حسابداری، جامع سی ستمزد، و حقوق جامع سی  د

ستم ستم انبار، اطالعات مدیریت سی ستمزد و حقوق جامع سی  و د
ستم کارگزینی، ستم دبیرخانه، اطالعات مدیریت سی ضور سی  و ح

 .نمود اشاره تدارکات وسیستم اموال اطالعات مدیریت سیستم غیاب،
 

 یگیر نتیجه
همانگونه که بیان شد هدف از نگارش مقاله حاضر، برسی جایگاه 
فناوری اطالعات در تحوالت اداری بوده است. لذا در مقاله حاضر به 
منظور دستیابی به اهداف مطرح شده، ضمن بیان مختصر از ادبیات 
موجود به بررسی  ادبیات موضوعی مرتبط با فناوری اطالعات پرداخته 

مه تعاریفی متعدد و مختلف از تحوالت اداری را بیان نمودیم شد و در ادا
و بعد از آن به عنوان یک نوآوری، بکارگیری نرم افزار های اتوماسیون 
اداری درسازمانها مورد تحلیل قرارگرفت و در ادامه هر یک از این اجزاء 

 نتایج ینمهمتربه تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. در بخش بعد 
 از برداری بهره و سازی پیاده درخصوص اقتصادیو  اداری ومحاسن

 مورد بررسی قرار گرفت.  سیستم این
 تغییر حال در فزاینده شععتابی با اطالعات وریافن رشععد اکنون هم

 اجتماعی ، اقتصادی های عرصه کلیه در تغییرات این و است جهان

شهود فرهنگی و ست م  در هنوز اطالعات آوری فن وجود این با .ا

ست راه آغاز سیته که گونه همان .ا  عنوان به تنها ، آغاز در الکتری

شنایی عامل  فعالیتهای تمامی حیاتی شریان اینک و بود مطرح رو

 در نیز اطالعات اوریفن ،گردد می محسععوب اجتماعی و اقتصععادی

شر شئونات تمامی در حیاتی ینقش دور چندان نه آینده  خواهد ایفا ب

 وریافن زمینه در کشععوری اگر گفت توان می کلی طور به .کرد

شد عقب اطالعات شه برای با  امروزه بنابراین .ماند خواهد عقب همی

سعه حال در درکشورهای این امر گسترش بر ملل سازمان  تاکید تو

 زمینه این در متاسفانه نیز ما کشور در. کند می کمک آنها به و دارد

 که پردازیم می غفلت این بابت زیادی هزینه و ایم داشععته غفلت
 دولتی بخش در را ها ماندگی عقب این از عظیمی بخش امیدواریم

 و آموزشعععی های برنامه طریی از ارگانها و ادارات خصعععوص به
 و قانونی زیرساختهای بتوانیم و نماییم جبران انسانی نیروی بهسازی
 که پاگیر و دست مقررات و قوانین از برخی و کنیم ایجاد را مقرراتی

 شاید و شخصی نظرات اعمال دلیل به یا  ما شناخت عدم دلیل به

 سازیم. دگرگون را اند آمده پدید جامعه در که هایی نظری تنگ هم
 فناوریهای و اینترنت جمله از اطالعات وریافن انفجارآمیز رشعععد

 ایجاد افزاری نرم گذاری سرمایه برای مساعدی بسیار زمینه وابسته،

 سیستم کردن روزه ب در مستمر گذاری سرمایه به نیاز  ت. اس کرده

 کردن روزه ب و ساز و ساخت و افزاری نرم و افزاری سخت های

 ترسیم وآرمانهای اهداف از باید خصوصی و دولتی ادارات و سازمانها

 جهانی اطالعاتی جامعه تهدید یا فرصت .شود سازمانها کالن شده

 تسععامح با بتوانیم که نیسععت ای سععاده رویداد این .اسععت راه در

 گسععترده های جبهه با اسععت موجی .بگذریم آن کنار از وتسععاهل

سی صادی ، سیا  با زودی به که نظامی و فرهنگی اجتماعی، ، اقت

 می ،. بنابر اینکند می برخورد ،ایران کشععور جمله از و جوامع تمام

 در بیشععتری مهارتهای باید فردا شععهروندان که گرفت جهینت توان

شته روز فناوریهای از گیری بهره ش دا  کنند، کار آنها با تر راحت د،نبا
ستقبال در شند، تر آماده تغییر از ا  تازه های مهارت یادگیری در و با

شتری ذکاوت ساس بر دیگر عبارت به  .دهند خرج به بی  «رشعا ا

 کن زندگی 20 قرن ابزار با کنی، زندگی 20 قرن در خواهی اگرمی

 25 برای یونسععکو کمیسععیون گزارش طبی .نمود خواهند ، عمل»

 شععرح این به گرفت خواهد ار قر کید تا مورد که آنده آینده، سععال
 : است
 / نیاز نه خواسعتن، / شعهروند نه کننده، مصعرف / جامعه نه بازار،

  .ملت نه جهان، /ارزش نه ،متقی / کیفیت نه کمیت،
 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

در تحوالت اداری سازمانهای کشور ما هنوز در اول  فناوری اطالعات
راه است و به مطالعات و تحقیقات زیادی در این مورد نیاز است که 

 ذیالًبه چند مورد از آنها اشاره می شود:

  بررسی دقیی هر یک از نرم افزار های موثر و تأثیرگذار بر فناوری
 اطالعات در سازمانهای موجود کشور و ارائه راهکارها

  انجام مطالعه دقیی در خصوص هر یک از موانع موجود در
 بکارگیری فناوری اطالعات درسازمانها

  مطالعه دقیی پیرامون عوامل موثر بر انتخاب و بکارگیری هر یک
های بیان شده در مقاله و انجام مطالعه تطبیقی بین از استراتژی

 هر یک از آنها با دیگر استراتژیها.

 منابع
 یهاسعععازما اطالعاتی بانک ،(0128) خانواده یمتنظ انجمن -♦

 چاپ سلمان، انتشارات مؤسسه ایران، مردمی تشکلهای و غیردولتی

 اول
 چاپ تحول، حال در جهان در دولت نقش (0121جهانی،) بانک -♦

 و برادران حمیدرضا ترجمه اول،

  بازرگانی پژوهشهای و مطالعات مؤسسه دیگران،
شهای  (،0128،)همکاران. و عباس بازرگان، -♦  علوم در تحقیی رو

 آگاه انتشارات رفتاری،
، اطالعات تکنولوژی و عملیات ، ایزدی داود و محمد سید ،اعرابی -♦

  موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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  یفارس اتی)خسرو( درادبیکسر
 سید منصور فتوکیان
 و ادبیات فارسی، دبیر آموزش و پرورش شهرستان رامسر کارشناس ارشد زبان

 و استاد مدعو مؤسسه آموزش عالی کسری رامسر
 m.fotookiyan@gmail.com      پست الکترونیک:

 

 چکیده
 .ردیقرارگ یچندموردبررس یشاعران ونکته پردازان یرشعریگوناگون درنگاه وتصوّر وتصو یازجنبه ها یکسر یمقاله کوشش شده است واژه  نیدرا

 

 ي، خسرو ، شعرفارس يكسر کلیدی :های واژه

 
کسری: به کسر اوّل و سکون ثانی و رای قرشت بتحتانی کشیده، نام 
انوشیروان عادل است  و هر یک از پادشاهان عجم را نیز کسری می 

خسرو را (. کسری: 0102خلف تبریزی، « ) خسرو» گفته اند. مُعرّب 
گویند . ج، اکاسره، اکاسر،کسور لقب هر یک از پادشاهان عجم، لقب 
پادشاهان فارس مُعرَب خسرو یعنی پادشاه پادشاهان و صاحب شوکت 
بسیار و فراخ ملک . اسم پادشاه فارس چنانکه پادشاه روم را قیصر نامند 

ون و و تُرک را خاقان و یمن را تُبَّع و حبشه را نجّاشی و قبط را فرع
مصر را عزیز و مانند آن . و این مُعرّب خسرو فارسی است و لقب 
انوشیروان. و در واژه شناسی هم طراز خسرو، ملک، پادشاه، 
کسری،قیصر و جمع آن خسروان دانسته اند که در دهخدا مصادیقی از 

 (:0122) دهخدا، آن ذکر شده است نظیر
«    ان عجمکجا شد فریدون و ضحّاک وجم / مهان عرب خسرو» 

 )فردوسی (
 بدو داد آن نامه ی پهلوان  / فروخواند آن خسرو خسروان    

 )فردوسی (
 براند خسرو مشرق به سوی بیالرام / بدان حصاری کز برج او خجل سهالن

 ) عنصری (
این مملکت خسرو تأیید سمائی است / باطل نشود هرگز تأیید سمائی           

 ) منوچهری (
 دل باید وداد  /  ورنه هر کس زپشت آدم زادخسرو از بهر ع

 ) سنایی (
 بس خسرو نامور پیش از او   / شدستند زی ساری و ساربان 

 ) دیباجی(
 خرسند شو بملکت خرسندی از وجود/ خاسرشناس خسرو و طاغی شهر طغان 

 ) خاقانی (
 خسرو خرسندی من در ربود  /    تاج کیانی ز سر کیقباد   

 ) خاقانی (
احمدبن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب ِ کاتب معروف به ابن واضح   

هعر نعامی که بر هعر شعاه » اخباری یعقوبی در این زمینه می گویعد: 

بود و بعدان نام می نامیدندش و یادش « کسعری» ایعران می نهادند 
سی، یعنی شاه شاهان   ) نفی« کسری شاهنشاه» می کردند و می گفتند 

ی سخن از کسری می رود  طاق کسری به ذهن متبادر می (. وقت0111
 Aspanbarدر مشرق تیسفون محلّه ی اسپانبر » شود و گفته اند: 

واقع بود و این محلّی است که امروزه بقعه سلمان پاک، که از آثار 
اسالمی است در آن دیده می شود، و هم در آنجا آثار خرابه های بسیار 

را احعاطه کعرده اند . این اراضعی  موجود است، کعه طاق کسعری
( .طاق 0121کریستین سِن، « ) ظاهعراً باغ و بسعتان شعاهی بعوده است

کسری که مقرّ عادی شاهنشاه بود، بنایی بود از لحاظ ساختمان تا حدّی 
ساده، لکن حیرت و اعجاب ناظران در برابر این بنا بیشتر به علّت 

تا زیبایی کلّیات و جزئیات  عظمت و شکوه و ضخامت اضال  آن بود
کاخ کسری در مدائن از همه بناهایی که با » آن.ابن خرداد به گوید : 

 و بیتی چند از قصیعده ی« گچ و آجر ساخته شده، بهتر و زیباتر است
از  ایوان:» البختعری را، که در وصعف این ایعوان سعروده نقل می کند 

فیع هی بلند . کوهی رشگفتی بنا پنداری شکافی است در پهلوی کو
است، که کنگره هایش بر قلل رضوی و قدس مشرف است. کسی نداند 
که آدمی آن را برای آرامگاه جنّیان ساخته است، یا جن برای آدمی 

( . بارگاه با شکوه شاهنشاه در 0121کریستین سن، «  ) کرده است؟
طالبی م این قصر بود و از این جا امور کشور را تمشیت می داد. بعضی از

که مورّخان عرب در خصوص آیین جهانداری ذکر کرده اند، مربوط به 
تشکیالت عهد خسرو اوّل و جانشینان او است. محلّ بار عام تاالرهای 
طاق کسری بود که در روز معیّن جماعت کلیری به درگاه رو می نهادند 

 ( . 0121و در اندک مدّتی تاالر بزرگ پر می شد ) کریستین سن، 
ان خسرو یا به قول شعرا و موّرخین ایران طاق کسری، ایوان کسری، ایو

بارگاه کسری، ایوان مداین، تخت کسری، تخت مداین، طاق خسرو و 
بارگاه خسرو بزرگترین بنای شهر تیسفون پایتخت ساسانیان در کنار 

 ( .0111دجله بود ) نفیسی، 
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 نگارنده بر آندر این جستار کوتاه جنبه هایی از کسری آورده شده و 
اقرار دارد که تنها توانسته است قطره ای از دریا و خوشه ای از خرمن 
را بیاورد و نمونه های بی شماری در ادب فارسی و نگاه شاعران به 
کسری وجود داشته است که صرف نظر گردیده در این پژوهش واژه 
ی کسری از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفت . شاعرانی که در 
مدح ممدوح خویش نظر به کسری دارند جمال و شکوه آن را در کالم 
شعری خود جلوه گر می سازند. مسعود سعد سلمان از آن شاعرانی است 
که در دیوانش به کرّات واژه ی کسری در ستایش ممدوح به کار رفته 

 نظیر : 

 در مدح سیف الدّوله محمود 

 بقات بادا در ملک تا به پیروزی
 بگیری به عمر و دولت شابجهان چوهند 

 
 هزار قصر چو ایوان بنا کنی در هند

 هزار شاه چو کسری بگیری از اعقاب
 

 شهباز عدل تو چونان شد مست گیتی
 که باز جفت شد از بیم با کبوتر

 
 شده نگون ز نهیب تو تاج کسری

 شده خراب زبیم تو قصر قیصر
 

 ترا بشارت باد ای خدایگان عجم
 قباد و دولت جمبه جاه کسری و ملک 

 
 پیام داد مرا دولت خجسته به تو

 که ای دو دیده و جان شهنشه اعظم
 

 چمن از گلشن و شکوفه شدست
 تخت کسری و تاج نوشیروان

 
 شد به یک بار نقش سوزن کرد

 هر کجا بود صنعت کمسان
 

 در مدح سلطان مسعود 

 برچین و روم و تُرک ملک بادی و تُرا
 هزار باد بنده چوخان و قیصر و کسری

 
 اصحاب تاج و تخت و نگین و کاله را

 اندر جهان به خدمت تو افتخار باد
 

 در مدح سلطان ابراهیم 

 دعا و شکر تو گویم به درگه کسری
 ثنا و مدح تو خواهم به مجلس قیصر

 
 همیشه تا بِدَمد بر فلک ز مهر ضیا
 همیشه تا بدکد بر زمین ز ابر مَطَر

 
 در تهیت جلوس ملک ارسالن 

 چنان درآید در قبضه ی تو ملک جهان
 چنانکه قیصر و کسری شوند از عمال

  
 در مدح بوالفرج نصربن رستم     

 هر آن بینوایی که پیش تو آید نبیند از آن بیشتر بینوایی
 به بزم اندرون کسری و کیقباد به رزم اندرون شیری واژدهایی

  
 در مدح خواجه رشید الدّین    

 ماید زینت بوستان بیفزایدچرخ چون دستبرد بن
 تخت گلبن چو افسر کسری  به جواهر همی بیاراید

انوری نیز در اشعار مدحی خویش طاق کسری را درون مایه ای بر 
 ستایش ممدوح قرار داده .

 در مدح ناصرالدین ابوالفتح  

 به خاکپای تو صد بار طعنه زدست
 سپهر تخت سلیمان و تاج کسری را

 در مدح فخرالدّین ابوالمفاخر 

 به قَدرَت مباهات اجرام گردون
 به قَصرت تولّای ایوان کسری

 
 فرّخی سیستانی در مدح خواجه بوسهل حمدوی :

 ای قصد تو به دیدن ایوان کسروی
 اندیشه کرده ای که به دیدار آن روی

  
 ایوان خواجه با تو به شهر اندرون بود

 شویدیوانگی بود که تو جای دگر 
 

 آن کس که هر دید، مر ایوان خواجه را
 بسیار فضل دید بر ایوان کسروی
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 عنصری بلخی در مدح سلطان محمود غزنوی 

 چو تخت کسری اندر نقش دیبا
 چو تاج قیصر اندر زرّ و زیور

  
 محمد تقی ) ملک الشّعرا( بهار در مدح محمّد علی شاه 

 دوش بر گردون هالل عید آمد آشکار
 شیر خسرو، چون خم ابروی یار ...چون دم شم

 
 خسروِ جم آستان سلطان افریدون بساط
 قیصر دارا خدم شاهنشه کسری شعار

 
 شاخه کشید این درخت تا گَهِ کسری
 و آن گه از چرخ خواست کردن سر، بَر

 
شاعرانی چون خاقانی دل آگاه آن را آیینه ی عبرت می بیندو ناپایداری 
دنیا را با نگاهی به خرابه های بازمانده از کسری تصویر سازی می کند 
در این راستا شاعرانی نظیر سنایی و عارف قزوینی نیز با همین دید به 

 کسری نگریسته اند 

 کسری و ترنج زر، پرویز و به زرّین
 ه یکسر، با خاک شده یکسان بر پای  شد
 ) خاقانی (

 
 بر سر دجله گذشته تا مداین خضروار

 قصر کسری و زیارتگاه سلمان دیده اند 
 ) خاقانی (

 
 خاک شدکسری وازهردل برون شدمهرِاو

 درمعداین ازبنای قصر اواطعالل ماند
 

 هر گهی بانگی برآید گرد شهر از مردمان
 ماند  آه ودردا و دریغا خواجه رفت و مال

 ) سنایی (
 

 قصر قیصر وان کسری گر نباشد گو مباش
 ما به مردی حلقه در گوش دو صد قیصر کشیم

 ) سنایی (
 

                                                           
 .طاق کسری هم شنیده شده است 14 

  181.  اقبال در جواب دیوان گوته شاعر آلمانی ص 15 

 کاش آن روز که شد مملکت جعم ویران
 نه می و مطرب و ساقی بُد ونی جامی چند

 
 طاق کسرا خود از آن روز که بی صاحب ماند

 کاش بر پای نماندی پس از آن بامی چند
 قزوینی () عارف 

 
 بگو چه چاره کنم این دو چشم بینا را

 که اشک ساخته ویرانه طاق کسری را        
 ) عارف قزوینی (

 
شکاف ایوان کسری بنابر احادیث شریفه و عقیده ی بزرگان دین مبین 
از آثاری است که در والدت با سعادت حضرت سیّدالمرسلین صلی اهلل 

ز نگاه شعاعران هعم پنهان نماند و در علیه و آله الطّاهرین ظاهر شد و ا
 .ندراشعار شان ضعمن ستایعش پیامبر از همین منظر به کسعری می نگ

 شی  سعدی گوید:   
 «چو صیتش در افواه دنیا فتاد    /     تزلزل در ایوان کسری فتاد » 
 

     محمد اقبال الهوری در اشعارش از همین زاویه به کسری نگاه 
 می کند:

 م قیصر و کسری شکست  خود سر تخت ملوکیّت نشستخود طلس
 با سیه فامان ید بیضا که داد؟    مژده ی القیصر و کسری که داد؟
 هر قبای کهنه چاک از دست او   قیصر و کسری هالک از دست او
 ... در دل مُسلم مقام مصطفی است   آبروی ما زنام مصطفی است ...

 زیر پای اُمّتش 03تاج کسری      بعوریعا ممنون خعواب راحتعش

 بندها در دست و پا و گردنش/سطوت کسری و قیصر رهزنش 
 05من شکوه خسروی او را دهم       تخت کسری زیر پای او نهم 

 که زد؟ 00ای در و دشت تو باقی تا ابد      نعره ی القیصر و کسری
 علم و حکمت ریزه ای از خوان کیست؟

 ...اندر شأن کیست؟  02آیه ی فاصبحتم
 

حکیم سنایی غزنوی نیز در منقبت پیامبر اسالم این گونه سخن            
 می سراید: 

 همدو ال شد سرنگون آن کس که او را گفت ال
 وز سعادت با نِعَم شد آنگه گفت او را نَعَم

 
 

ذا هََلک کسری اِ» . القیصر و کسری تلمیح به حدیث مشهورپیامبر)ص(:16 
 چون کسری نابودشوددیگرکسرایی« فَالکسری بَعدَهُ واِذاهَلَکَ قیصرفَالقیصرََبعدَهُ

 نخواهدبودوچون قیصرنابودشوددیگرقیصری نخواهدبود. 

 . فاصبحتم تلمیح به آیه ی قرآنی )فأصبحتم بِنعمته اخوانا(17 
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 چرخ اعظم آمده پیش قیامش دررکو 
 طارم کسری ازاوکسروزِجاه اوبِخَم

 
 شیرین  بدین صورت می سراید: وحشی بافقی نیز در فرهاد و

 محمّد تا جدار تخت کونین            دوکون ازوی پراززیب وپراززین
 چراغ چشم چرخ نجم افروز            زنامش حرز تومار شب و روز

 شکست آموزِ کار الت و عزّا           نگونساری از او در طاق کسری
 

چندانی به واژه کسری می بهره گیری از آرایه ی جناس، زیبایی دو 
 بخشد که از نگاه هنر آفرینانه ی شاعرانی چند، به تصویر کشیده است.

 ز کسری که در طاق کسری فتاد
 جهان پایه ای در درستی نهاد

 )ظهوری(
 

 شکافی که بینی در ایوان کسری
 دهانی است گوید بقا نیست کس را

 ) خاقانی (
 

 کسری از این ممالک و صد کسری و قباد
 خطوی از این ممالک و صد خطّه ختا

 ) خاقانی (
 

 عدل او نوش روان گشته است کاندر وصف او
 بیت های شعر توقیعات نوشروان بُوَد

 ) عنصری (
 

گروهی از شاعران هم مرادشان از کسری نه کسری است و نه طاق آن 
بلکه با نگاهی شاعرانه شاهان ساسانی را مدّ نظر قرار داده و در البالی 

م خود اشاراتی هم بدان طاق داشته اند و یا شاعرانی که معشوق را کال
 کنند . با الهام از واژه ی کسری توصیف می

 زگوهر شاخه ها چون تاج کسری
 ز پیکر باغ ها چون روی لیلی 

 ) فخرالدّین اسعد گرگانی(
  

 مُلک کسری در سر زلف تو دید
 جام جم در لعل گلگون تو یافت

 ) عطار نیشابوری (
 

 رُخِ سوسنِ سیمِ سیما زِ نور
 ملالِ کفِ دستِ موسی گرفت

 

 سر نرگس تازه از زرّ و سیم
 نشان سر تاج کسری گرفت

 ) ادیب صابر ترمذی (
 

 اگر پایه ی عدل این است و انصاف
 و گر رتبه ی جود این است و احسان

 
 عدالت به کسری سخاوت به حاتم
 بود محض تهمت بود عین بهتان

 ( ) وحشی بافقی
 

 چو کسری نشست از بَرِ گاه ِ نو
 همی خواندندی ورا شاه نو

 
 ورانعام کعردند نوشیعروان

 که مهتر جوان بود و دولت جوان
 ) فردوسی (

 
 چو کسری بیامد بَرِ تخت خویش

 گرازان و انباز با بخت خویش
 ) فردوسی (

 
 

 چو کسری نیاو چو هرمز پدر
 که را دانی از من سزاوارتر

 ) فردوسی (
 

 مرد دهقان به شاه کسری گفت
 مردم از کاشتن زیان نبرند

 
 دگران کاشتند و ما خوردیم
 ما بکاریم و دیگران بخورند

 ) محمد تقی بهار (
 

هر چند شاعرانی هم بوده اند که از منظر زیبایی شناسی با خلی 
تشبیهات ناب و دیگر صور خیال از واژه ی کسری در اشعار شان هنر 

 .آفرینی کرده اند 

 چند پی کار آب بر ره زرتشتیان
 است وقف ستم داشتن کسری فشکه  عقل

 ) خاقانی (
 
 



 
 

 

 تخصصی کسری  –دوفصلنامه علمی                                                                                                            4931پاییز و زمستان  –شماره اول  –سال اول                
54 

 بین ایران نو پرداخته خورشید کسری تاج
 یک اسبه بر گوی فلک میدان نو پرداخته

 ) خاقانی (
 

 شروان مدائن آمد، چون بنگری به حضرت
 یابی، ایوان تازه بینیکسرای وقت 

 ) خاقانی (
 

 وقت به گیتیجوهر اسفندیار 
 بهمن کسری فشِ قباد فرآورد

 ) خاقانی (
 

 پای ما در دام عشی خوبرویان بسته شد
 زین قِبَل درد و بالی عاشقی بر سر کشیم

 
 قصر قیصر وان کسری گر نباشد گو مباش

 ما به مردی حلقه در گوش دو صد قیصر کشیم
 )سنایی غزنوی(

 
 جزای حسن عمل بین که روزگار هنوز

 نکند بارگعاه کسری راخراب می 

 ) ظهیرالدّین فاریابی (

 

 نتیجه گیری
حاصل سخن اینکه واژه ی کسری دستمایه ای شد تا شاعران درمدح 
ممدوح ونگاه ستایش گونه ی خوداززیبایی های ظاهری آن بهره 
گیرندوگاهی هم بااشاره به ماجرای والدت پیامبراعظم)ص(که کنگره 

ناپایداری و عبرت پذیری هایی از این طاق فرو می ریزد 
ازروزگاررامدّنظرقرارداده اندوشاعرانی هم بابیان زیبایی های طاق 
کسری آن را درون مایه ای برای وصف معشوق ساخته اند.طیفی 
ازشاعران هم ازمنظرزیبایی شناسی ادبی تصاویری هنری آفریده اند 

شت اونگاهی این گونه برکسری داشته اند.بااین همه می توان بیان د
باهرنگاهی که دیده شده وازهرزاویه ای که پرداخته شده «کسری»

نوعی زیبایی بخشیده و آینه ای برای شاعرانی چند در ادای مقصود 
 بوده است.  

 منابع:
ادیب صابر، صابربن اسماعیل: دیوان اشعار. به تصحیح احمد رضا  -0

 .0115یلمه ها.نشر نیک خرد، تهران، 
دّین: ویس و رامین. مقدّمه و تصحیح محمّد اسعد گرگانی، فخرال -2

 .0122روشن. انتشارات صدای معاصر، تهران، 
اقبال الهوری، محمّد: کلیات. مقدّمه و شرح احوال و تفسیراحمد -1

 .0132سروش. انتشارات سنایی، تهران، 

انوری ، محمّد : دیوان اشعار. به اهتمام محمّد تقی مدّرس رضوی.  -3
 .0122انتشارات علمی فرهنگی، تهران، چاپ چهارم. 

بهار، محمّد تقی : دیوان اشعار. به اهتمام چهرزاد بهار. چاپ دوم. -5
 .0111انتشارات توس،تهران، 

خلف تبریزی، محمّد بن حسین : برهان قاطع. به اهتمام محمّد -0
 .0102معین. چاپ پنجم. نشر امیرکبیر، تهران، 

چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران،  دهخدا، علی اکبر : لغت نامه.-2
0122. 

سعد سلمان، مسعود : دیوان اشعار.تصحیح رشیدیاسمی. -1
 .0118نشرپیروز،تهران،

سنایی ، ابوالمجد : دیوان اشعار. به اهتمام محمّد تقی مدّرس رضوی. -8
 .0111چاپ هفتم. انتشارات سنایی، تهران، 

 اشعار. به اهتمام و تصحیح تقیعطّار نیشابوری، فریدالدّین : دیوان -01
 .0102تفضّلی. چاپ سوم. مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 

عنصری بلخی،ابوالقاسم حسن: دیوان اشعار. تصحیح و مقدّمه ی -00
 .0101محمّد دبیر سیاقی. چاپ دوم. انتشارات سنایی، تهران، 

بیر د فرّخی سیستانی،ابوالحسن: دیوان اشعار. به کوشش محمّد-02
 .0120سیاقی. چاپ چهارم. انتشارات زوّار، 

فردوسی، ابوالقاسم: شاهنامه براساس چاپ مسکو، چاپ پنجم. -01
 .0181انتشارات هرمس، تهران، 

قبادیانی، ناصرخسرو : دیوان اشعار. به اهتمام سید نصراللّه تقوی و -03
 .0112تصحیح مجتبی مینوی. چاپ سوم. انتشارات معین، تهران، 

قزوینی، عارف : دیوان اشعار. به کوشش مهدی نور محمّدی. نشر -05
 .0118سخن، تهران، 

کریستن سن، ارتورامانوئل : ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید -00
 .0121یاسمی. نشر صدای معاصر، تهران، 

گیرشمن، رومن : ایران ازآغاز تا اسالم. ترجمه محمّد معین. چاپ -02
 .0101می فرهنگی، تهران، هفتم. انتشارات عل

ماحوزی، مهدی : آتش اندرچنگ )گزیده ای از دیوان خاقانی -01
 .0111شروانی(. چاپ اوّل. انتشارات زوّار، 

نفیسی، سعید : تاری  تمّدن ایران ساسانی. به اهتمام عبدالکریم -08
 .0111جربزه دار. نشر اساطیر، تهران، 

ه رهاد و شیرین. تنظیم وتحشیوحشی بافقی، کمال الدّین محمّد : ف-21

 0123حسن مخابر. نشرنامک، تهران، 
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 مقاالت گروه علوم پایه
 سرفه اهيس یماريعامل ب سيبوردتال پرتوس یباکتر

 صغری شعبانیان 
 ها روش ساير با ای هسته صنعت در پاک انرژی توليد راهکارهای مقايسه

 سید مهدی میرفتحی 
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 سرفه اهیس یماریعامل ب Bordetella pertussis سیبوردتال پرتوس یباکتر

 صغری شعبانیان
 کارشناس ارشد میکروبیولوژی

 shabanian_giti@yahoo.com   الکترونیک:پست 
 

 چکیده
هوا که در طول  موجود در یعفون زیذرات ر ییافراد از طر گریبه د یباکتر نی. اشود یم جادیا سیبه نام بوردتال پرتوس یاست که توسط باکتر یسرفه عفونت اهیس

ده، سپس قرار دارند متصل ش یستنف یکه در مجرا هایی به سلول یباکتر نی. اشود یپخش م شوند، یم دیبا فرد آلوده تول کیتماس نزد ییاز طر نیسرفه و همدن
 که نای از عدب ها تا مدت میاثر کرده و عال یتنفس یمجار وارهید ی)اساساً سرفه( رو میبروز عال یبرا سی. بوردتال پرتوسشود یم میو باعث بروز عال افتهی ریتکل

 ادامه دارند. رود یم نیاز ب یباکتر
 يتنفس يمجار ،يسرفه، باكتر اهيس کلیدی :های واژه

 

 مقدمه                                        
باکتری بوردتال پرتوسیس، یک کوکوباسیل کوچک، هوازی، گرم منفی 

های باکتری حاوی گرانول و میله ای از خانواده آلکالیژنز است.
در دوقطب سلولی خود، دارای کپسول و غیرمتحرک متاکروماتیک 

است، هوازی مطلی است و در آگار خونی تولید همولیز می کند، گلوکز 
 والکتوز را بدون تولید گاز تخمیر می کند.

 

 تاریخچه
شیو  سیاه سرفه برای اولین بار در قرن شانزدهم گزارش شد. ابتدا در 

شناسایی و سپس  Baillowتوسط اپیدمیولوژیستی به نام  0031سال 
عامل بیماری،  0810این بیماری شرح داده شد و در سال  0028در سال 

 جداسازی شد.
، ولی رفتدر گذشته، سیاه سرفه به عنوان یک تهدید جدی به شمار می

، تعداد مبتالیان کاهش 0831بعد از انجام واکسیناسیون در سال 
تعداد مبتالیان ساالنه  سال،25چشمگیری پیدا کرد. از آن به بعد تا 

رو به  0881شد. ولی این تعداد از سال نفر گزارش می 5111کمتر از 
های یماریترین بافزایش است. در قرن بیستم، سیاه سرفه یکی از شایع

دوران کودکی و یکی از علل عمده مرگ و میر در دوران کودکی در 
 ایاالت متحده است.

 

 انتقال:
استنشاق قطرات تنفسی شخص بیمار، سرایت این بیماری از طریی 

های شدید بیمار، در فضا پراکنده کند. این قطرات ریز، طی سرفهمی
شود. این بیماری به شدت مسری است، شده و به افراد دیگر منتقل می

و در افرادی که استعداد این بیماری را دارند بسیار شایع است. سرایت 
 شرو  سرفه است. هفته اول بعد از2بیماری در طول 

 مخزن:
تنها مخزن آن انسان است و هیچ مخزن حیوانی برای آن شناخته نشده 

ماند. نوجوانان و و ارگانیسم در محیط، برای مدت طوالنی زنده نمی
افراد بالغ مبتال در اغلب موارد به عنوان مخزن اصلی سیاه سرفه عمل 

یمنی کم منتقل کرده و عفونت را به شیرخواران و نوزادان با سطح ا
 کنند.می
 

 بیماریزایی و سموم باکتری:
فسی ها و التهاب دستگاه تنباکتری با تولید سموم، باعث فلج شدن مژه

-شوند که باکتری از مکانیسمهای باکتری باعث میشود. آنتی ژنمی

 های دفاعی میزبان فرار کند. سموم باکتری عبارتند از:

ئین دو یک پروت سیس:. توکسین سیاه سرفه یا سم پرتو6

قسمتی مقاوم به حرارت است. این پروتئین هگزامر است و محل اثر 
قرار دارد و مهار  GTPاست که در  Giبخشی آن، پروتئین تنظیمی 
ترانسفرازی  ADPکند. این آنزیم نقش آدنیالت سیکالز را تنظیم می

دارد. عالوه براین، خاصیت ایجاد حساسیت به هیستامین و لنفوسیتوز و 
 فعال کننده جزایر سلولی را نیز دارد. این سم، متصل به سلول است.

 . دونوع هماگلوتینین:2

که کلسترول غشای سلول میزبان گیرنده آن است.  ای:رشته -2-6

های قرمز یال وگلبولتلهای اپیهای سلولعامل چسبندگی به مژه
ماکروفاژها  CR3 است. همدنین یک جایگاه اتصال بر روی گیرنده 

 دارد.

 -یک پروتئین کروی به نام توکسین سیاه سرفه -2-2

 های حاوی اسیدسیالیککه محل اتصال آن، گیرنده هماگلوتینین:

 شود.تولید می 0است، و فقط توسط گروه فاژ
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ال بدسبد تلیهای اپیدهد که به سلولیهماگلوتینین به باکتری اجازه م
 تواند وارد جریان خون شود.و سپس سم سیاه سرفه می

 

 . آدنیالت سیکالز:6
 باعث تخریب سلولهای موثر ایمنی شده و به دو صورت وجود دارد:

درجه است و فقط در 011که مقاوم به حرارت  داخل سلولی: -6-6

 گونه پرتوسیس وجود دارد.

درجه است و در 50که حساس به حرارت  سلولی:خارج  -6-2

 .شودسپتیکا ترشح می، پاراپرتوسیس و برونشی0پرتوسیس فاز

-که در هنگام لیز باکتری ترشح می . توکسین درمونکروتیک:6

 کند، و توسط آدنیالت سیکالزشود و فقط به صورت فعال شده اثر می
 شود.فعال می

از لگاریتمی رشد به محیط آزاد : که در فTCT.سیتوتوکسین تراکئال 5
تلیالی اثر کرده و مانع از تمایز ی اپیهای بدون مژهشده، روی سلول

 شود.ها میآن

 

 :عالئم

سرفه های سخت، پایدار و مداوم از مشخصات بیماری سیاه سرفه است. 
ها و صورت شده و بیمار را ها گاهی سبب کبود شدن لباستمرار سرفه

ماه ممکن است به 0عالئم در شیرخواران کوچکتر از دهد. عذاب می
های شدید، اشکال در غذاخوردن، قطع تنفس یا کندی صورت سرفه

 ضربان قلب بدون حمالت سرفه باشد.
در بزرگساالن ونوجوانان،عالئم خفیف تر هستند،بطوریکه با بیماری 

 برونشیت اشتباه گرفته می شود.
 

 ویژگیهای بالینی:
هفته است. 2روز تا 0هفته است. دوره کمون  0-1حدود طول بیماری 

هفته عالئم توام 2هفته عالئم سرماخوردگی،2به طور معمول کودکان 
هفته آخر 2گذرانند، که هفته هم دوره نقاهت را می2با سرفه شدید، و 

 کشد.ها طول میگاهی تا ماه
 ی دارد.مرحله است و هر مرحله عالئم بالینی خاص1این بیماری دارای   

 )مقدماتی یا پیش از حمله(:  Catarrhal . مرحله6

شود، که شامل گرفتگی و این مرحله با عالئم سرماخوردگی شرو  می
آبریزش بینی، عطسه، قرمزی و ریزش اشک از چشم، تب خفیف و 

 باشد.سرفه خشک می

  )حمله(: Proximal. مرحله 2

شود. تبدیل میدار های خشک به سرفه خلطهفته، سرفه2پس از 
های خود، دچار تنفس تند تند به همراه ایجاد کودکان در انتهای سرفه
های شدید منجر به استفراغ در شوند. سرفهصدایی فریاد مانند می

شود. در موارد کودکان و سخت نوشیدن مایعات و غذاخوردن          می

-های کوچک در سطح پوست به علت پارگی مویرگشدیدتر، قرمزی

هفته هم 01هفته و تا 0-0دهد. این مرحله   های زیرپوستی رخ می
حمله در 05تواند  طول بکشد .اغلب حمالت در شب، بطور متوسط می
 توانند ادامه یابند.ها میها برای هفتهدهد.  سرفهساعت رخ می23هر 

 . مرحله نقاهت:6
 در طی ها کمتر شده ودهد. سرفهدر این مرحله، بهبود تدریجی رخ می

حال، احتمال عود حمالت، اغلب با رود. با اینهفته از بین می1-2
 های تنفسی چند ماه بعد از شرو  سیاه سرفه وجود دارد.عفونت

 

 عوارض
الریه )پنومونی(، کاهش آب بدن، تواند منجر به ذاتسیاه سرفه می

کاهش وزن، اختالل خواب، عفونت گوش میانی، سیوزیت، خونریزی 
-شم، خونریزی مغزی، تشنج، التهاب مغز و خفگی گردد. شایعشبکیه چ

ماه، بدلیل پنومونی، خفگی و  5ترین علت مرگ شیرخواران زیر
 آنسفالیت است.

   

 تشخیص
براساس شرح حال بیمار، بررسی آزمایش خون، کشت ترشحات بینی و 
خلط، آزمایش ایمنوفلوئورسانس ترشحات، رادیوگرافی قفسه سینه و 

 شود.بادی انجام میوژیک برای تشخیص آنتیتست سرول
 

 جداسازی باکتری
برای جداسازی بوردتال، به محیط کشت خاصی نیاز است. برای کشت 

و  Gسیلینهمراه پنی Bordet-Gengo (BG)اولیه از محیط 

 شود. استفاده میRegan-Lowe لووه  -محیط کشت رگان

وآب شود. چون سبرداری میتوسط سوآب آلژینات کلسیم، از حلی نمونه 
 شود. بعد از کشت، محیط کشت باید یکای مانع رشد ارگانیسم میپنبه

ند کهفته بماند، تا نتیجه مشخص شود. چون باکتری، به آرامی رشد می
 شوند.های آن مشخص میروز یا بیشتر کلونی1و بعد از 

 

 درمان
 باشد:تنها با تجویز پزشک و شامل موارد زیر می

سول اریترومایسین به صورت شربت و کپ آنتی بیوتیک مناسب:. 1

به عنوان بهترین درمان، آزیترومایسین، کالریترومایسین وتری متوپریم 
اده که در مراحل اولیه استفسولفامتوکسازول. اریترومایسین درصورتی

دهد. تزریی آنتی ها و طول مدت سرفه را کاهش  میشود، تعدادسرفه
 شود:انجام می هدف2بیوتیک با 

برای تغییر عالئم بالینی سیاه سرفه، با تجویز به بیماران  -درمان: 1-1

 عالمت دار 
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 پیشگیری از گسترش ثانویه سیاه سرفه، با تجویز به:: 1-2

بیماران عالمت دار برای درمان و قطع عفونت و انتقال، از طریی  الف:

 از بین بردن ارگانیسم از سیستم تنفسی

بیماران بدون عالمت برای پیشگیری و قطع انتقال هر نو    ب:

 ارگانیسم که ممکن است وجود داشته باشد.

 . ضدسرفه درصورت لزوم2

 . خلط آور وتب بر 6
باشد. بیمار باید تحت مراقبت باشد. نیمی روزه می03دوره معمول درمان 

ارستانی های بیماز کودکان نیاز به بستری شدن در بیمارستان و مراقبت
 دارند.

 

 پیشگیری:
. واکسیناسیون بهترین راه جلوگیری از سیاه سرفه است و موارد ابتال 0

دهد. درصد کاهش می 85و مرگ و میر ناشی از بیماری را 
رفه العمر در برابر سیاه سواکسیناسیون و عفونت طبیعی، ایمنی مادام

دوز تزریی سال از آخرین  5-01کند. چون ایمنی بعد از ایجاد نمی
یابد، کودکان بزرگتر، نوجوانان و بزرگساالن در واکسن کاهش می

 ها، کاهشمعرض خطر ابتال به عفونت هستند. مزیت واکسینه  شده
دوره بیماری و سرایت کمتر به دیگران است. همه کودکان باید برعلیه 

 این بیماری واکسینه شوند.
کزاز و دیفتری تحت واکسن 2در ایران واکسن سیاه سرفه به همراه 

 1،  5/0عنوان واکسن ثالح )سه گانه( به تمام کودکان )درماههای
 شود.سالگی( تزریی می0ماهگی و در  05،  5/3،
واند ت. فاصله گرفتن از شخصی که مشکوک به سیاه سرفه است، می2

 بسیار مفید باشد.
-ها دچار سیاه سرفه می. به اشخاصی که یکی از اعضای خانواده آن1

 شود.بیوتیک به صورت پیشگیرانه داده میشود، آنتی
. تا رفع تب، شخص بایستی جدا باشد، و کسانی که از بیمار نگهداری 3

 کنند بایستی از ماسک استفاده کنند.می
 

دو نو  واکسن سیاه سرفه در دسترس  انواع واکسن سیاه سرفه:

 است:

که شامل تمام  . واکسن ساخته شده از تمام جسم سلول:6

محتویات باکتری سیاه سرفه است، که توسط عملیات شیمیایی کشته 
ز کند، اما اشده است. این واکسن از نو  شدید بیماری جلوگیری می

وارض کند. این واکسن به دلیل عابتال به عفونت، کامال پیشگیری نمی
سالگی به بعد ممنوعیت 2شدید )تب، کسالت و قرمزی موضعی( از 

 سال است.2دارد. و مصرف آن فقط در کودکان کمتر از  مصرف

توسط برخی از کشورهای صنعتی مانند  . واکسن غیرسلولی:2

آمریکا، کانادا، استرالیا و چند کشور اروپائی ارائه شده است. عوارض 
 باشد.کمتری دارد ولی بسیار گران می

تری کنند، پیشگیری باالکودکانی که واکسن نو  اول را دریافت می
ه هایی ککنند،دارند. آننسبت به کسانی که نو  دوم را دریافت می

کنند پیشگیری باالتری نسبت به تمام واکسن مخلوط دریافت می
 ها دارند.گروه

 

 عوامل افزایش دهنده خطر:
 . افراد واکسینه نشده0
های اواخر زمستان و بهار: گسترش باکتری ها باعث گیری. همه2

 شود.اریزایی آنها میافزایش شدت بیم
 . شرایط زندگی شلوغ یا غیر بهداشتی1
 . بارداری3
 

ودکان کند، ولی در کاین بیماری در تمام سنین بروز می اپیدمی سنی:

سال، از شیو  باالیی برخوردار است 5تر است. در بیماران کمتر از شایع
ناسیون واکسیشوند. کسانی هم که و بیشتر از افراد سالمند مبتال می

شان کامل نشده، در معرض باالترین خطر هستند. قبل از رواج اولیه
 افتاد.سال اتفاق می01درصد بیماری، در کودکان زیر 81واکسیناسیون، 

 

هیچ الگوی فصلی مجزا ندارد، اما در تابستان و پاییز  اپیدمی فصلی:

 تر است.شایع

 

ست. و ساالنه با دارای اهمیت در سراسر جهان ا اپیدمی جهانی:

شود، هزار نفر می011میلیون نفر مبتال، باعث مرگ 51حدود 
اد باشد. باالترین تعددرصد مربوط به کشورهای در حال توسعه می81که
برطبی آمار مرکز پیشگیری و  سال اخیر مشاهده شده است.31در 

ها، آمریکا بیشترین تعداد مبتالیان به سیاه سرفه را در کنترل بیماری
دهه اخیر داراست. بعداز آن، هلند، فرانسه و فنالند هم بیشترین 5

گسترش را دارند. گسترش جهانی این بیماری به علت واکسیناسیون، 
 بسیار کاهش پیدا کرده است. 

 

در کشورهایی ملل ایران، که واکسن سیاه سرفه  اپیدمی در ایران:

 احتمال مرگشود، شیو  عوارض و به طور منظم به کودکان تزریی می
ی های بالینو میر آن بسیار کم است. در یک تحقیی در ایران، نمونه

مورد  18و 11های مشکوک به سیاه سرفه، از سراسر کشور طی سال
هد دبررسی و مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان می

ماه تا 2های جدا شده در ایران، مربوط به گروه سنی که بیشتر سویه
 باشد.سال می2
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شاهد کاهش موارد احتمالی بیماری  0121-0115در ایران از سال 

به بعد شاهد رشد بیماری بودیم.این شیو  0110بودیم، ولی از سال 
خواهند دلیل آنرا اخیر در همه کشورها برای محققین سالمت که می

 آور بوده است.بدست آورند، بسیار شگفت
 

 شیوع مجدد:
ده توسط واکسن سیاه سرفه، با گذشت زمان کاهش مصونیت ایجاد ش

یابد. علل شیو  مجدد بیماری بعداز چند سال ممکن است به دالیل می
 زیر باشد:

کاهش ایمنی بعداز واکسیناسیون با گذشت زمان، نقص در انجام کامل 
واکسیناسیون، منبع عفونت برای نوزادان، منبع عفونت برای 

های ژنی در مورفیسم براثر جهشیهای پلبزرگساالن، وجود سوش
 های مرتبط با واکسن و یا عدم کارآیی واکسنژنآنتی
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 نوزدهم  آبان روز جهانی ترویج علم گرامی باد
 

 مختلف مسائل به را ما توجه تا شوندمی نامگذاری مختلف هاینام با متعددی روزهای ساله هر. است توسعه و صلح خدمت در علم جهانی دهم نوامبر هر سال روز
 ای ایران در که است کسی چه باشد؟ غافل علم اهمیت از که است کسی چه. کنیم نگاه موضوعات به متفاوت نوعی به ما تا کند سعی و کند جلب آنها اهمیت و

  ؟پرداخت موضوع این به خاص روز یک در باشد الزم که است آگاهی و علم از بیش چیزی اهمیت آیا نیاورد؟ فرود تعظیم سر علم هایارزش برابر در دنیا هرجای

 وضوعم آگاهی و علمی تفکر علم، برابر در اول برخورد در که کنید پیدا را کسی زحمت به شاید و ندارند علم با مشکلی ظاهر در مردم اگرچه که است این واقعیت
 نگاه المللیبین جامعه مانند تریوسیع سطح یا کشور و شهر کار، محل مدرسه، خانواده، مثل همسایگی در چه خودتان، اطراف به تردقیق اگر اما باشد داشته گیری
 ردمم میان در علمی تفکر نبود شود،می احساس آزاردهنده ایگونهبه نبودش که موضوعی آن از ترمهم. است مانده باقی نشده درک علم حد چه تا بینیدمی کنید
 .کندمی بیداد( جهان کل در و) ما جامعه در خرافات هنوز. کنیمنمی استفاده علمی تفکر الگوهای از مانمسائل با مواجهه در ما. است

 دیگر شود ایجاد مقاومت آن برابر در و نشود گرفته جدی ایجامعه در پایه علوم و ریاضیات اگر.هستند توجهیبی معرض در دیگر هایشاخه همه از بیش پایه علوم 
 علمجهانی روز مانند ایبهانه شرایطی چنین در.است آورهراس بسیاری برای ریاضیات نام هنوز. داشت جامعه آن برای چشمگیری علمی رشد انتظار تواننمی

 هک هستید کسانی رده در شما اگر اما. کند جذب آن هایجذابیت و هازیبایی و واقعی علم به را عمومی توجه که است نظیریبی فرصت توسعه و صلح درخدمت
 نه علم ترویج از منظور بردارید؟ علم با دوستی و علمی آگاهی رشد به کمک برای قدمی توانیدمی آیا دارید فناوری و علم آتش بر نزدیک یا دور از دستی

 نمی محاسبه آن به نیازی نانوا آن. مان همسایه ی بچه پسر به موبایل از استفاده آموختن ونه هست مان محله نانوای به هیدروژن اتم های تراز ی محاسبه آموختن
 .بداند الکترومغناطیس که آن بی ست آشنا موبایل با کار با من از بهتر خیلی بچه پسر آن و( دارد هم حق و) بیند
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 ها روش مقایسه میزان آالیندگی تولید انرژی پاك در صنعت هسته ای با سایر
 سید مهدی میرفتحی

 مازندران، دانشگاه فیزیک هسته ای یدکتر یدانشجو

 m.mirfathi@umz.ac.ir   پست الکترونیک:

 

 چکیده
 همدون یانرژِ دیدر فراهم آوردن منابع جد ریدرگ یاز جمله شاخص ها یهمگ یاسیو س یطیمح ستیو الزامات ز یو اقتصاد یگسترده و روز افزون عموم یها ازین
،  تهیسیه الکترب ازیدائم ن شدمناسب به ر یپاسخ یهسته ا عیشده از صنا دیتول یکیالکتر یباشند. هر چند انرژ یم یو آب یدیخورش ،یباد ،یهسته ا یها روگاهین

کربن  دیکسا یکاهش د ست،یز طیبشر با حفظ مح ازیمورد ن یفراهم آوردن انرژ یدیوجود چالش کل نیاست، با ا یلیو کاهش منابع فس یجهان شیاز گرما یریجلوگ
 یندگیآال زانیم دیاز د ریپذ دیتجد یمنابع انرژ ریبا سا یهسته ا صنعتپاک در  یانرژ دیتول یمقاله راهکارها نیاست. در ا یانرژ دیدر تول یبهره ور شیو افزا یدیتول
 شده است. سهیمقا

 تجديد پذير، نيروگاه هسته اي، آاليندگي محيط زيست انرژي پاک، سوخت فسيلي، انرژي کلیدی :های واژه

 

 مقدمه

ما در سیاره ای تقریبا نیمه شهری زندگی می کنیم که از جمعیت      
میلیارد نفر در کشورهای توسعه یافته و  1/0میلیارد نفری آن، تنها  1/2

(. این بدان معنی 0بقیه در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند)
هفت نفر ، شش نفر در دنیای در حال توسعه زندگی می است که از هر 

کند. یکی از نیازهای این هجوم گسترده به شهرها، انرژی است. در این 
میان انرژی الکتریکی یکی از پرتقاضاترین نیازهای بشر در شهر و 

درصد افزایش خواهد یافت.  31روستا است و طی بیست سال آینده 
وختهای فسیلی، نیروگاه های آبی و اصلی تولید این انرژی سبستر 

راکتورهای هسته ای می باشد. نیروگاه های بر پایه انرژی باد، نور 
خورشید و گرمایش زمین  نیز هر چند از منابع تولید انرژی بشمار می 
آیند، لیکن از یک سو استحصال انرژی از آنها دائمی نیست و از سوی 

لکتریکی را در کل جهان بر دیگر بخش ناچیزی از چرخه تولید انرژی ا
دوش دارند. این رشد فزاینده نیازمند ساخت نیروگاه های جدید بر بستر 
کاهش نشر گازهای گلخانه ای است. در این مقاله منابع تولید انرژی 
هسته ای، فسیلی و تجدید پذیر از لحاظ فضای مورد نیاز و آلودگی هوا 

 مقایسه و راهکار های مفید ارائه شده است.
 

 زباله های نیروگاهی
اگر تمامی برق مصرفی یک شهروند از انرژی هسته ای تامین شود،      

فضا  3cm  511زباله این یک عمر انرژی الکتریکی مصرفی کمتر از 

در یک قوطی نوشابه فلزی کوچک جای خواهد  اشغال خواهد کرد که

گرفت. این در حالی است که مصرف زباله ناشی از یک روز زغال سنگ 

 08111فقط  1GWمصرفی در یک نیروگاه فسیلی معمولی با توان 

(. بعضی منابع انرژی همدون نیروگاه 2تولید می کند) 2COتن گاز 

در طی فرآیند  های بادی و هسته ای بخش اعظمی از این گازها را

ساخت منتشر می کنند، در حالیکه نیروگاه های بر پایه سوخت های 

فسیلی در طی بهره برداری میزان بیشتری از این گازها را در محیط 

زیست منتشر می کنند.بر طبی گزارش انجمن جهانی هسته ای، ساالنه 

از منابع مختلف انرژی در هوا منتشر می   2COگیگا تن 22بیش از 

درصد است.  12گیگا تن یا در حدود  01، که سهم انرژی الکتریکی شود

تن زباله تولید می کند،  21در سال تنها  1GWیک نیروگاه هسته ای 

که همه این میزان زباله را می توان در یک فضا محصور سازی کرد. 

  2COمیلیون تن گاز  1اما نیروگاه فسیلی با همین توان، ساالنه حدود 

 (.1زیست پیرامون ما پخش می کند)را در محیط 

 آلودگي

      نوع سوخت

چرخه نشر گازهای 

 گلخانه ای

 gwh  2112گاز ناشي از توليد 

(tonnes/GWh) 

گاز گلخانه ای اضافي توليدی در صورت 
 حذف منابع هسته ای *

 2001 2210 111 زغال سنگ

 0221 0130 211 نفت

طبيعيگاز   388 0250 0011 

 - 21 28 هسته ای

 به ازای هر گیگاوات ساعت انرژی تولیدی 2COاعداد بر حسب تن * 
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اما اگر دوره ساخت نیروگاه های هسته ای را نیز در نظر بگیریم، در     
ور نمقایسه با سیستم های واقعی تجدید پذیر تولید انرژی، همدون باد، 

خورشید، زمین گرمایی و آب، انرژی هسته ای دی اکسید کربن بیشتری 
میزان آالیندگی منابع مختلف انرژی در  0در نمودار   را تولید می کند.

با دو تخمین مختلف  kWh 2gram CO/طی فعالیت بر حسب 
نشان داده شده است. تخمین باال متوسط مقادیر گزارش شده در 
مقاالت  از سوی موسسات علمی و محققین می باشد. تخمین پایین 
نیز متوسط مقادیر گزارش شده از سوی صنایع هسته ای در ارزیابی 

 (. 3های متعدد صورت گرفته می باشد)
 

 
 . مختلف انرژی میزان آالیندگی منابع -0نمودار

 
سال طول  08تا  01از طراحی تا بهره برداری نیروگاه هسته ای بین 

می کشد. در این میان سه و نیم تا شش سال زمان صرف دریافت مجوز 
سایت ساخت نیروگاه، دو و نیم تا چهار سال برای مجوز ساخت و چهار 
تا نه سال زمان صرف ساخت نیروگاه می شود. بالطبع تا زمانی که 

ه پایان برسد، سایت هسته ای برق و انرژی مورد نیاز ساخت نیروگاه ب
خود را منابع دیگر انرژی که عموما سوخت های فسیلی هستند تامین 
می کند. آالیندگی دوره پیش از بهره برداری برای سه نو  نیروگاه آبی، 

 (. 5به تصویر کشیده شده است) 2هسته ای و فسیلی در نمودار 
 
 

 
 گی پیش از بهره برداری منابع مختلف انرژیمیزان آالیند -2نمودار

 
با ترکیب هزینه و فرصت استفاده از انرژی هسته ای، چیدمان میزان 
گازهای گلخانه ای منتشر شده تغییری محسوس خواهد کرد. همانگونه 

برابر بیشتر  08تا  8مشاهده می شود انرژی هسته ای  1که در نمودار 
کربن تولید می کند هر چند در این از نیروگاه های بادی دی اکسید 

 میان سوخت های فسیلی همدنان بی رقیب هستند.

 

 
 میزان آالیندگی منابع مختلف انرژی با در نظر گرفتن هزینه فرصت -1نمودار

 

 فضای اشغالی نیروگاهی
نیروگاه های باد همدون نور خورشید منبع رقیقی از انرژی است.      

بادی مساحت وسیعی را در سطح زمین اشغال می کنند و حجم مواد 
مصرفی در ساخت آنها به نسبت انرژی تولیدی در آنها زیاد بوده و حدودا 

 برابر میزان مشابه در انرژی  هسته ای است.  01تا  5
برق مصرفی نیروگاه های بادی در حدود  1GW/yearبرای تولید 

کیلومتر مربع را اشغال می کنند. بطور ملال  انرژی تمام خودروهای  051
توربین بادی تامین کرد که  035111تا  21111آمریکا را می توان با 

برق مصرفی  MW 5فضای مفید اشغالی از سوی آنها برای تامین 
بین توربین ها را می توان کیلومتر مربع است و فضای  1تا  0صرفاً 

(. لذا صرفا با 0برای مصارف دیگر همدون کشاورزی استفاده کرد)
محاسبات تئوری با در نظر گرفتن فضای مفید مورد نیاز نیروگاه های 
بادی، پنجاه درصد انرژی مصرفی مورد نیاز تمام دنیا را می توان تنها 

ر . اما از سوی دیگدر فضایی در حدود یک درصد از کره زمین تولید کرد
بعضی کشورها همدون دانمارک و آلمان از لحاظ سایت های مناسب 
ساخت نیروگاه های بادی به اشبا  رسیده اند. با در نظر گرفتن فضای 

تراوات انرژی  01غیر مفید مورد نایز توربین های بادی، برای تولید تنها 
وژیکی، بیول الکتریکی از منابعی همدون باد، خورشید و حتی سوختهای

  فضایی در حدود مساحت کشور آمریکا مورد نیاز است!.
مگاوات برق سالیانه،  5در مقایسه با مورد فوق برای تامین همان 

اشغال می کنند که  2km 02نیروگاه های هسته ای فضایی در حدود 
به آن می بایست فضای تخریب شده طبیعت برای استخراج اورانیوم و 

 (.2ی اطراف هر نیروگاه را نیز اضافه کرد)همدنین فضای حفاظت
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 نتیجه گیری 
در این مختصر صرفا پارامتر کلیدی میزان آالیندگی صنایع تولید      

انرژی مورد بررسی قرار گرفت. در کنار این مورد، فضای اشغال شده 

دو مورد از صنایع صرفا جهت ارائه شاخص دوم، به اختصار ارائه شد. با 

گرفتن هزینه فراوان و آالیندگی باالی ساخت نیروگاه هسته در نظر 

ای شاید نتوان از آن به عنوان گزینه اول تولید انرژی جهان در حال 

توسعه یاد کرد، لیکن با در نظر گرفتن آالیندگی و هزینه فرصت مورد 

نیاز در طی دوران بهره برداری مطمئنا سوخت هسته ای گزینه ای 

           ی فسیلی است که منابع آنها رو به کاهشمناسب تر از سوختها

می رود.  شاید ریسک گرم کردن محیط زیست از ریسک سوانح هسته 

 !ای بیشتر باشد
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تاالب ها مناطقی هستند که آب در آنها عامل اصلی کنترل کننده محیط 
 .زیست و زندگی گیاهان و حیوانات است

 

 : هاکاربری خردمندانه از تاالب
ها در حد توسعه پایدار و به دیگر زبان های اکولوژیکی تاالبحفظ مشخصه

حاصل  به منافع ها و منابع آنها جهت دستیابیاستفاده پایدار و محافظ از تاالب
از آنها برای بشر در سال های اخیر با وجود اطال  رسانی های متعدد پیرامون 

 تاالب ها ، اغلب آنها به زمین های بایر تبدیل شده اند. 
بسیاری ازآنها نیز در گوشه گوشه جهان خشکانده شده اند تا زمینه الزم جهت 

که ها برای تشکیل شبفراهم آید.نخستین گام   …توسعه شهری، کشاورزی و 
میالدی بر می گردد که  0802ای بین المللی پیرامون تاالب ها به پاییز سال 

( کنفرانسی در WWFبه همت یکی از موسسان بنیاد جهانی حیات وحش )
رابطه با تخریب مرداب ها و زیست گاه های پرندگان در قاره اروپا ، در فرانسه 

 برگزار شد.
، با زحمت فراوان در  نشست 0802ری کنفرانس طی هشت سال پس از برگزا 

های تخصصی متعددی که حامی اصلی آن دولت هلند بود، متن اصلی 
کنوانسیون تاالب ها تهیه شد. در این میان به جهت تالش های فراوان و 

از دفتر    G.V.T Matthews    ،Eric Carp مدیریت ستودنی
 Luc( ، IWRBاجر )تحقیقات بین المللی تاالب ها و پرندگان مه

Hoffmann ( از بنیاد جهانی حیات وحشWWF و  اسکندر فیروز از )
 .Iranian Game and Fish) سازمان شکاربانی و نظارت بر صید

Department)   بانيان اصلي  میالدی ، از آنها به عنوان 01طی دهه

 یاد می کنند کنوانسيون رامسر

 G.V.T این میان به جهت تالش های فراوان و مدیریت ستودنیدر 

Matthews    ،Eric Carp    از دفتر تحقیقات بین المللی تاالب ها و
از بنیاد جهانی حیات  Luc Hoffmann( ، IWRBپرندگان مهاجر )

 ارت بر صیدسازمان شکاربانی و نظ( و  اسکندر فیروز از WWFوحش )

(Iranian Game and Fish Department)   میالدی  01طی دهه

 یاد می کنند.  بانيان اصلي کنوانسيون رامسر ، از آنها به عنوان

سازمان شکاربانی و نظارت  به همت 0820سرانجام در نخستین روز از فوریه 
در  نشستی بین المللی آخرین رایزنی ها انجام شد و فردای آن روز  بر صید

کشور رسید. کنواسیون رامسر پس  01متن کنوانسیون به  امضای نمایندگان 
 ، اجرایی شد.  0825از ارسال به یونسکو در سال 

مورد رسید  21سال بعد تعداد سایت های تحت پوشش کنوانسیون رامسر به 5 
ایی بودند. در سالهای نخست اجرایی شدن  این کنوانسیون که اغلب آنها اروپ

بودجه تعریف شده ای برای آن وجود نداشت و نهاد های غیر دولتی همدون 
IWRB  به متن  0812، هزینه های دفتری آن را تامین می کردند. در سال

 0812اضافه شد و  از سال  پاریسکنوانسیون رامسر ، پروتکلی مشهور به 
 برای کمیته اصلی آن در نظر گرفته شد. بودجه رسمی

کنوانسیون رامسر در طی سالهای نخستین شاهد رشد فزاینده ای بود.  
به  0811مورد سال  111تعداد تاالب های تحت پوشش آن از بطوریکه   

رسید. و به جهت فزونی حضور کشورهای در حال  0813مورد در سال  001
ری ن که در سالهای نخستین با شعار کاربتوسعه در آن ، مفهوم اصلی کنوانسیو

تا کنون دوم  0882پایا از آن یاد می شد ، به توسعه پایدار تغییر کرد. از سال 
درصد کشورهای عضو جشن  81فوریه روز جهانی تالب ها نام گرفته و در 

 گرفته می شود.

حوزه پژوهشی مؤسسه آموزش عالی کسری رامسر ویژه نامه ای 
را با مشارکت دبیرخانه مرکزی کنوانسیون به همین مناسبت 

 منتشر خواهد کرد.  49رامسر مستقر در سوئیس بهمن 
 
 

 

 چهل و پنجمین سال تصویب کنوانسیون بین المللی تاالب ها ) رامسر (

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%B5%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%B5%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%B5%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%B5%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%B5%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
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  تخصصی کسری –دوفصلنامه علمی  
 انعکاس به کمک منظور به کسری تخصصی و علمی نشریه

 مدعو اساتید و علمی هیات اعضای تحقیقات و علمی دستاوردهای
 اهم شش هر و دوفصلنامه بصورت رامسر کسری عالی آموزش مؤسسه
 .می شود منتشر )آذر و اردیبهشت( یکبار

 

 راهنمای نگارش مقاله بر اساس فرمت کسری:
 اندازه در( 2101) یا ورژن های باالتر تا  Word XP افزار نرم با مقاله

 متریسانتی 2 و پایین و باال از متریسانتی 1 هایفاصله با A4 کاغذ
. شود تدوین ستون دو در و signle ، 05/0 خطیفاصله  و طرفین از

 21/2و عرض هر یک   متر سانتی 25/0 یکدیگر از هاستون فاصله
 5 هانداز به فرورفتگی با عنوان هر در بعد به دوم های پاراگراف. باشد
 دیدج بخش اما. است پاراگراف از فاصله بدون و سطر شرو  از مترمیلی

 .شودمی آغاز فاصله سطر یک با
پی دی اف و ورد از قسمت  های فایل قالب در مقاله آماده فرمت نمونه

اخبار پژوهشی سایت مؤسسه آموزش عالی کسری رامسر و همدنین 

   .باشد می دانلود انتشارات قابل –از طریی لینک حوزه پژوهشی 
 

 (Title) عنوان
 .دباش مقاله محتوای مطابی و جامع و کامل علمی، ساده، باید عنوان -

 (:Abstract) چکيده
 .باشد بحث و نتایج روش، مقدمه، بخشهای شامل باید چکیده -
 .باشد کلمه 251 حداکلر چکیده -

 (:Keywords) کليدی های کلمه
 .گرددمی پیشنهاد فارسی کلمه 5 یا1 بین ها واژه کلید تعداد

 (:Introduction)  مقدمه
 :از عبارتند مقدمه تدوین در نظر مورد خصوصیات

 کی حداکلر. )نکند تجاوز مقاله کل پنجم یک از مقاله مقدمه حجم -
 (صفحه

 مواردی همان بایستی شود، می بیان مقدمه در که مطالعه اهداف -
 .شود می پرداخته آنها به نتایج قسمت در که باشد
 همقدم در کامل طور به باید ها پرسش یا ها فرضیه یا جزیی اهداف -

 .شود آورده

       دباش رفته کار به مقدمه در آشنا نا مخفف کلمات که صورتی در -
یا در پانویس پایین همان  کلمه آن کنار در التین واژه بایستی می

 .شود نوشته صفحه و یا در انتهای مقاله
 رذک مطالعه انجام ضرورت وهمدنین آن هایویژگی با مسأله بیان -

 .شود
 .گردد ذکر خالصه طور به موضو  علمی سابقه -
 م،مفاهی توصیف و غیراختصاصی و گسترده اطالعات از بایستی -

 .شود پرهیز مقدمه در تصویر و جدول ارائه همدنین

 (:Methods) ها روش
 روش و ابزار پژوهش، روش مطالعه، به نو  ترتیب به بخش ایندر  -

 ها پرداخته شود.داده گردآوری

 (: Results) نتايج
 اهداف راساسب و تفسیر و توجیه بدون و منطقی ترتیب و نظم با نتایج -
 .شود بیان مقدمه در شده ذکر سئواالت یا

 (: Discussion) بحث
 آن محدودیتهای همدنین و آمده بدست های یافته اهمیت و آثار -

 در هک شکلی به نتایج تکرار ذکر از بخش این در. شود داده توضیح
 .گردد خودداری است، آمده نتایج قسمت

 راندیگ های تحقیی با مقاله نتایج تفاوت و تشابه علت بحث در -
 .شود داده توضیح

 آمده دستب نتایج پذیری تعمیم قابلیت و علمی کاربرد موارد بحث در -
 .شود داده توضیح

 .شود داده مقدمه سئوالهای به قاطعی پاس  بایستی نتایج، به باتوجه -

 (: References) مراجع
 استفاده در متن گذاریشماره روشاز  ها مقاله در مراجع درج جهت
 .نمایید
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