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 مکبنیشاسیون چیست؟

ست هطتك ضذُ اص هىاًیه وِ تِ هؼٌای هىاًیىی وشدى است.پس هىاًیضاسیَى تِ هفَْم ا هىاًیضاسیَى ٍاطُ ای

هىاًیىی وشدى است ٍ هٌظَس اص آى ، استفادُ اص ٍسایل ٍ ادٍات هىاًیىی تشای تَلیذات ٍ اًجام واسّای 

 .وطاٍسصی است

گشدد وِ تا لَاًیي سِ گاًِ ی ًیَتي آغاص ضذ ٍ تا فؼالیت داًطوٌذاى  تاسیخچِ ی هىاًیه تِ لشى ّفذّن تشهی

هختلف ػلن هىاًیه، اداهِ پیذا ًوَد.سپس هاضیي آالت وطاٍسصی اختشاع ضذًذ ٍ هىاًیه وطاٍسصی تِ ٍجَد 

 .آهذ

د ٍاطُ ی هىاًیضاسیَى وطاٍسصی اص صهاًی هتذاٍل گطت وِ تشاوتَسّای تخاسی ٍاسد هضسػِ ضذًذ ، ٍلی ٍسٍ

ایي ٍسایل یا هىاًیضُ ضذى وطاٍسصی صشفا تِ هٌظَس اًجام واس تْتش ، تیطتش ٍ تا ّذف افضایص دسآهذ اًجام 

 .گشفت ٍ اهشٍص ًیض چٌیي است

 :ایٌگًَِ تؼشیف وشد آى سا گفتِ ضذ هی تَاى ی وِتا تَجِ تِ هغالث

وی ٍ ویفی تَلیذات وطاٍسصی ٍ تا هىاًیضاسیَى وطاٍسصی یؼٌی استفادُ اص ٍسایل هىاًیىی تِ هٌظَس افضایص و

 .ّذف افضایص دسآهذ هالی وطاٍسص

 

 
 

اگش استفادُ اص ٍسایل داهی تِ  ًجاهذ ، هىاًیضاسیَى ًیست.اتٌاتشایي اگش هىاًیضاسیَى تِ افضایص دسآهذ وطاٍسص ًی

 .ضَدًجاهذ، واستشد هاضیي سا ًوی تَاى هىاًیضاسیَى ًاهیذ ٍ تَصیِ ًوی اافضایص تیطتش دسآهذ تی

 

 :افضایص دسآهذ سٍستایی تا سِ ػول صَست هی گیشد



 :افضایص ووی هحصَل تِ دٍ صَست اًجام هی ضَد

 

افضایص سغح صیش وطت: ایي واس تا ٍسایل هىاًیىی تِ سَْلت لاتل اًجام است وِ تِ دلیل هحذٍدیت  الف(

 .واسگش ٍ ضاق تَدى ایي ػولیات اص ادٍات هىاًیىی وطاٍسصی استفادُ هی ضَد

افضایص ػولىشد: هوىي است سغح صیش وطت سا افضایص ًذاد ٍلی تا ضخن یىٌَاخت ، تْیِ ی تستش هٌاسة   ب(

واضت دس ػوك ثاتت ٍ فاصلِ ی هٌاسة تیي تَتِ ّا، ٍجیي هإثشتش، سوپاضی ، وَدپاضی ٍ تاالخشُ تشداضت 

 .یش ًوی ضَدوِ ایي ػولیات جض تا واستشد هاضیي اهىاى پز سسیذػولىشد تیطتشی  ، تِتْتش

اگش ػوك واضت ، صهاى تشداضت ، ًحَُ  افضایص ویفی هحصَل اص هْوتشیي ػَاهل افضایص دسآهذ سٍستایی است.

تاصدّی تِ همذاس تسیاس صیاد  ،تشداضت تِ صَست هٌاسة تَسظ ادٍات وطاٍسصی دس هَسد هحصَل صَست گیشد

سٍص تاخیش دس خطه وشدى تِ دسجِ ی سِ تا دٍ  ،افضایص هی یاتذ. تِ ػٌَاى هثال تشي تَتَى دسجِ ی یه

 .تسیاس افت هی وٌذ ویفی ًظش اصهحصَل  ،تملیل هی یاتذ. یًَجِ اگش تِ هَلغ تشداضت ًطَد

دسست   دىِواّص ّضیٌِ ی تَلیذ ٍ اثشات آى سا دس وطَسّایی چَى ایشاى وِ تؼذاد واسگش ون است تا هىاًیضُ وش

ىاًیضاسیَى اص ًحَُ ی واس هاضیي اعالع وافی ًذاضتِ تاضذ ٍ اص هی تَاى سؤیت وشد. اگش واسضٌاس ه تِ ٍضَح

عشفی ّضیٌِ ی ًگْذاسی ٍ تؼویش ٍسایل صیاد تاضذ ّضیٌِ ی تَلیذ هحصَل واّص ًوی یاتذ وِ ایي اهش تا 

 .هفَْم هىاًیضاسیَى وطاٍسصی هغایش است

 

 
 

 افضایص وویت هحصَل -1

 افضایص ویفیت هحصَل -2

 هحصَلواّص ّضیٌِ ی تَلیذ  -3



، یؼٌی  1345هىاًیضاسیَى وطاٍسصی دس ایشاى هَضَػی است وِ عی سالْای گزضتِ یا تْتش تگَئین اص سال 

سالی وِ لشاسداد تیي ایشاى ٍ جوَْسی سٍهاًی تِ هٌظَس خشیذ تشاوتَس ٍ تؼضی ادٍات وطاٍسصی هٌؼمذ ضذ ٍ 

 .خصصیي في تَدُ استتؼذاد تشاوتَس اص آى سال دس وطَس سٍ تِ فضًٍی گزاضت هَسد تحث هت

ٍلتی اص هىاًیضاسیَى وطاٍسصی صحثت تِ هیاى هی آیذ ، اوثشا تِ فىش واستشد ٍ استفادُ اص هَتَسّای احتشاق 

داخلی ٍ هاضیي ّای هختلف وطاٍسصی دس هضاسع هی افتٌذ ، دس حالی وِ هىاًیضاسیَى تِ هؼٌی اػن، ایي ًیست 

یي هذل ّای هاضیي ّای وطاٍسصی استفادُ ضَد. لثل اص ایٌىِ وِ حتوا اص هَتَس احتشاق داخلی ٍ یا اص آخش

سا اص یىذیگش تطخیص دادُ ٍ جذا  هىاًیضاسیَى وطاٍسصی سا تؼشیف وٌین ، اتتذا الصم است هَتَس ٍ هاضیي

ٍسیلِ ای است وِ اگش تِ آى تَاى دّین ، تشایواى واس اًجام هی دّذ ٍلی خَد تِ تٌْایی لادس تِ  "هاضیي "وٌین. 

 .جام واس ًیستاً

ٍسیلِ ای است وِ تَلیذ تَاى هی وٌذ ٍلی تِ تٌْایی ًوی تَاًذ واسی اًجام دّذ هگش ایٌىِ ایي تَاى سا  "هَتَس"

تِ هاضیٌی تذّذ تا آى هاضیي تتَاًذ واس تَلیذ وٌذ. تِ عَس هثال یه گاٍآّي سا هی تَاى تِ ٍسیلِ ی یه یا چٌذ 

ضخن صد ، گاٍآّي دس ایٌجا هاضیي سا تطىیل هی دّذ ٍ حیَاى یا حیَاى واس تِ حشوت دسآٍسد ٍ صهیٌی سا 

حیَاًاتی وِ آى سا هی وطٌذ دس حىن هَتَس هی تاضٌذ. یه هَتَس هوىي است دس یه صهاى، دٍ هاضیي سا تِ 

 .حشوت دسآٍسد ٍ گاّی حشوت ّش دٍ هاضیي ، تشای اًجام واس ، ضشٍسی است

س هی تَاى هىاًیضاسیَى وطاٍسصی سا تؼشیف ًوَد. ولوِ ی اوٌَى تا سٍضي ضذى فشق تیي هاضیي ٍ هَتَ

                       هىاًیضاسیَى دس وطاٍسصی هتشادف تا ولوِ ی اتَهاسیَى دس صٌؼت است وِ خَد تِ هؼٌی اتَهاتیه وشدى 

ي ٍ هَتَس دس هی تاضذ ٍ اتَهاتیه وشدى یؼٌی ون وشدى واس واسگشی. تٌاتشایي هىاًیضاسیَى یؼٌی استفادُ اص هاضی

وطاٍسصی جْت واّص ًیاص تِ ًیشٍی واسگشی. الثتِ ایي ًیاص ٌّگاهی تِ ٍجَد هی آیذ وِ دسآهذ حاصل اص واس 

واسگشی ووتش اص دسآهذ تِ دست آهذُ اص جایگضیي ًوَدى هاضیي ٍ هَتَس تاضذ وِ خَد تِ ػَاهل هتؼذدی اص 

 :جولِ ػَاهل صیش تستگی داسد

اتخار ّش سٍضی است وِ هَجة اصدیاد دسآهذ ضَد. تا ایي تؼشیف جایگضیي  ،ٍسصیهؼٌی اػن هىاًیضاسیَى وطا

وشدى واسگش تا هاضیي ٍ هَتَس یىی اص سٍش ّا هحسَب هی ضَد ٍ استفادُ اص تزس اصالح ضذُ تشای تذست 

 آٍسدى ػولىشد هحصَل تیطتش سٍضی دیگش، وِ ّش دٍ تخطی اص هَضَع هىاًیضاسیَى ّستٌذ. 

صیاى ّای  -3هطىالت واسگشی هَجة ٍلفِ دس واس، دس صهاى هؼیي ضَد.  -2تاال تاضذ.  دستوض واسگش -1

ویفیت واس هاضیي  -4حاصل اص عَالًی تَدى واس واسگشی تیص اص ّضیٌِ ّای استفادُ اص هاضیي ٍ هَتَس ضَد. 

 .سا هستْله ًوایذ ىآًمذس تاال تاضذ وِ ّضیٌِ ّای آ



 
 

 تیطتش تذاًین: 

 

 تِ ایشاى وطاٍسصی وشدى هاضیٌی سشآغاص ٍالغ دس 1331 سال اص وطاٍسصی هاضیٌْای تَسؼِ گاُتٌ فؼالیت آغاص

 هاضیٌْای ٍ تشاوتَس وشدى ٍاسد تِ الذام سأساً خَد 1336 سال تا 1331 سال اص هإسسِ ایي. سٍد هی ضواس

 الذام هستمیواً تٌگاُ 1345 سال تا 1336 سال اص اها. سساًذ هی فشٍش تِ الساط تِ سا آًْا ٍ ًوَد هی وطاٍسصی

 آًْا تا داد هی تشاوتَس خشیذ هتماضیاى تِ سالِ 6 تا 4 الساط تِ ٍاهی اػتثاس تلىِ وشد، ًوی تشاوتَس وشدى ٍاسد تِ

 .تٌوایٌذ وطاٍسصی ادٍات سایش ٍ ووثایي ٍ تشاوتَس خشیذ تِ الذام خَد اهىاًات ٍ سلیمِ هغاتك

 ضَد وطَس ٍاسد ووی تؼذاد تِ ّشوذام ووثایي ٍ تشاوتَس هختلف هاسوْای تذسیج تِ وِ ضذ سثة واس عشص ایي

 دس ٍسایل ایي اغلة ًثَد، صشفِ تِ همشٍى الصم ّای تؼویشگاُ ٍ یذوی لَاصم تأهیي فشٍضٌذگاى تشای چَى ٍ

 آى عی وِ ضذ هٌؼمذ سٍهاًی وطَس تا لشاسدادی 1345 سال دس.هاًذ هی استفادُ تی ٍ افتادُ واس اص وَتاّی هذت

 وَدپاش، دیسه، آّي، گاٍ تؼذاد ٍ یًَیَسسال تخاس اسة 65 ٍ 4۴ تَاى تا تشاوتَس تؼذادی گشدیذ همشس

 فشٍش ػاهلیي تَسظ وطاٍسصی هاضیٌْای تَسؼِ تٌگاُ عشیك اص ضذُ خشیذاسی ادٍات سایش ٍ دسٍگش تزسپاش،

 تشای الصم الذاهات فشٍش، ػوذُ هشاوض دس وِ ضذ همشس لشاسداد ایي عثك. ضَد گزاسدُ وطاٍسصاى اختیاس دس

 سال اص لشاسداد ایي هَاصات تِ.آیذ ػول تِ سیاس ٍ ثاتت ّای تؼویشگاُ ٍ یذوی لَاصم ّای ًوایٌذگی تأسیس

 ضذ آغاص آى اص تشداسی تْشُ 134۱ سال اص وِ ضذ تثشیض ساصی تشاوتَس واسخاًِ ساختواى ساخت تِ الذام 1346

 وشدى ٍاسد تِ الذام 1353 سال اص واسخاًِ ایي. گشدیذ هًَتاط واسخاًِ آى دس ٍ ٍاسد سٍهاًی اص تشاوتَس لغؼات ٍ

 اًجام تثشیض تشاوتَسساصی واسخاًِ دس تشاوتَسّا ایي ساخت حاضش حال دس وِ ًوَد فشگَسي هسی تشاوتَسّای

 .گیشد هی

 ایي وِ پشداخت جاًذیش وطاٍسصی ادٍات سایش ٍ ووثایي تشاوتَس، هًَتاط تِ اسان جاًذیش واسخاًِ 1352 سال دس

 .تاضذ هی هطغَل ٍتیلش ووثایي ساخت تِ اوٌَى ّن ًیض واسخاًِ



 ایشاى هضاسع دس وطاٍسصی هاضیٌْای ٍ تشاوتَس اص استفادُ تا ساتغِ دس چطوگیش سضذی ضاّذ اخیش سالْای دس

 .تاضذ هی وطاٍسصی تشلی ٍ پیطشفت ًَیذ ایي ٍ ّستین

 ادٍات ٍ هاضیٌْا ٍاسدوٌٌذگاى تا ّوشاُ وطاٍسصی ّای هاضیي سختىَش وٌٌذگاى تَلیذ حاضش حال دس

 ٍ اص جولِ هشوض تَسؼِ هاضیي ّای وطاٍسصی ٍصاست جْاد وطاٍسصی ریشتظ ّای دستگاُ ًظاست تا وطاٍسصی

 هإثشی ّای لذم ساُ ایي دس ٍ داسًذ هضاسع هىاًیىی ًیاصّای تأهیي دس سؼی وطاٍسصی هاضیٌْای اسصیاتی هشاوض

 .اًذ تشداضتِ سا
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