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تِ ًظش هی سػذ تصویوات هذیشیتی دس دٍلت ّای هذسى ٍ دػتگاُ ّای صیش هدوَػِ ی آى ّا ،تایؼتی حذاقل اص
دٍخٌثِ قاتل تَخیِ تاؿٌذ؛ اٍل تْشُ ٍسی ٍ دٍم ؿفافیت .چٌاًچِ تْشُ ٍسی سا حاصل خوغ اثش تخـی ٍ کاسایی دس
ًظش تگیشین ،دس ّش تصوین ،تایؼتی هٌاتغ اسصؿوٌذ تخؾ ػوَهی تِ تْیٌِ تشیي ؿکل هوکي تشای تحقق اّذاف
اػتشاتظیک دٍلت (ػاصهاى) تخصیص یاتذ .تشای تَضیح تیـتش هثالی هی صًین؛ فشض کٌیذ یک دٍلت هلی (یا
هحلی) قشاس اػت تِ هٌظَس هذیشیت تْیٌِ آب دس تاصُ ای  5ػالِ تِ اّذافی هؼیي دػت یاتذ .تحقق ایي اّذاف ،هگش
اص طشیق اخشای هدوَػِ ای اص طشح ّا ٍ پشٍطُ ّا هوکي ًیؼت .تٌا تش ایي کاسؿٌاػاى ٍ خثشگاى ّش حَصُ هوکي
اػت تشخی طشح ّا یا پشٍطُ ّا سا تِ دػتگاُ هشکضی پیـٌْاد ًوایٌذ .اص آًدا کِ هیضاى تاثیش ایي طشح ّا تش اّذاف
کالى دٍلت (ػاصهاى) هتفاٍت اػت ٍ ًیض هٌاتغ دس اختیاس دٍلت ّا (اص قثیل هٌاتغ هالیً ،یشٍی اًؼاًی ،صهاى ٍ )...
هحذٍد ّؼت ،دس ًتیدِ دٍلت ّا تایؼتی دػت تِ ًَػی هَاصًِ ی حؼاب ؿذُ( ٍ )Trade-Offدس ًْایت اًتخاب
تا اسصؽ تشیي گضیٌِ ّای اػتشاتظیک تضًٌذ .تِ ػثاست دیگش چٌاًچِ هثالً دس کـَس ها  03اػتاى هختلف ٍخَد داؿتِ
تاؿذ ٍ دس ّش اػتاى  03ؿْشػتاى ٍ تشای ّش ؿْشػتاى  03سٍػتا هتصَس تاؿین ٍ ّن چٌیي قشاس تاؿذ اّذاف هحلی ٍ
هلی دس ػِ حَصُ هصشف هتفاٍت آب ؿشب ،آب صٌؼتی ٍآب کـاٍسصی هحقق گشدد؛ چٌاًچِ تشای ّش اػتاى تِ
طَس هیاًگیي تؼذاد  033طشح ٍ پشٍطُ ی هشتَط تِ هذیشیت آب تؼشیف ؿذُ تاؿذ ،اص آًدا کِ اخشای ّن صهاى توام
پشٍطُ ّا ٍ طشح ّا هوکي ًیؼت ،دػتگاُ هشکضی ری ستط ،تایؼتی تا تَخِ تِ هحذٍدیت هٌاتغ ٍ هطلَتیت ّای
اػتشاتظیک ،پغ اص اًدام هحاػثات دقیق ،ػثذی اص پشٍطُ ّای پیـٌْادی سا کِ داسای تیـتشیي اسصؽ ّؼتٌذ اًتخاب
ًوَدُ ٍ پغ اص تصَیة ًْایی تشای اخشا هؼشفی ًوایذ .تَخیِ پزیشی ػیٌی پشٍطُ ّای اًتخاب ؿذُ دس هقیاع هحلی
ٍ هلی تایؼتی تشای هذیشاى ٍ کاسؿٌاػاى داخل ٍ خاسج ػاصهاىًْ ،ادّای هذًی ری ستط ،دػتگاُ ّای ًظاستی ٍ
ػایش ری ًفؼاى سٍؿي تاؿذ .اص طشف دیگش ،هؼالِ اسصیاتی ٍ اًتخاب پیواًکاساى ،تاهیي کٌٌذگاى ٍ هدشیاى ایي طشح
ّا ًیض تایؼتی تا سًٍذ هـاتْی صَست پزیشفتِ ٍ کاهالً قاتل تَخیِ ٍ ؿفاف تاؿذ .تٌْا دس ایي صَست اػت کِ
اطویٌاى حاصل خَاّذ ؿذ ّش یک سیال اص تَدخِ ی تؼیاس تا اسصؽ تخؾ ػوَهی تِ تْتشیي ٍخِ هوکي ّضیٌِ هی

گشدد ٍ داسای تیـتشیي تاصدّی تشای کـَس خَاّذ تَد .اص ػَی دیگش تصوین گیشی تِ ؿیَُ دٍلت ّای هذسى،
فـاسّای ػیاػی تش دٍلت ّا سا پغ اص اتخار ٍ اخشای تصویوات چالؾ تشاًگیض تِ حذاقل هی سػاًذ .ساّکاسّای
تکٌَلَطیک ،اهشٍصُ تیؾ اص ّش صهاى دیگشی تِ هذد هذیشاى ٍ تصوین گیشًذگاى تخؾ ػوَهی آهذُ اػت .تصوین
گیشی اص طشیق فشایٌذّای ًاقص ٍهؼیَب ٍ ؿیَُ ّای غیش اػتاًذاسد ،هوکي اػت تِ ًَػی تصوین گیشی
ادَّکشاتیک هٌدش ؿذُ ٍ احتوال اػتفادُ ی غیش تْیٌِ اص هٌاتغ اسصؿوٌذ هلی سا افضایؾ دّذ .تِ تاٍس داًـوٌذاى ٍ
هتخصصاى ػلَم تصوین گیشی ،یک تصوین کِ تِ ؿیَُ ی ًادسػتی گشفتِ ؿذُ تاؿذ -چٌاًچِ ًتایح خَتی ّن داؿتِ
تاؿذ -تصوین خَتی تِ حؼاب ًوی آیذ .اتخار تصویوات ساّثشدی دس حَصُ ّایی هاًٌذ اقتصاد ،هذیشیت اًشطی،
تْذاؿت ػوَهی ،دفاع هلی ،هذیشیت ؿْشی ،هحیط صیؼت ٍ ً...یض هی تَاًذ تا تَخِ تِ ساّکاسّای پیـشفتِ ی هثتٌی
تش فٌاٍسی ٍ تدشتِ ی دٍلت ّای هذسى ،تِ ؿکلی اثش تخؾ تش ٍ کاسآهذ تش صَست پزیشد.

