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سخن نخست: تحقیق و پژوهش، حلقه ی مهم زنجیره ی توسعه

محمدعلی فهیمی

یکی از وظایف تحصیالت عالی در هر کشور، توجه به تحقیق و پژوهش است. در کشورهای مختلف 
جهان، بخش قابل توجهی از بودجه ی علمی کشور، به این امر اختصاص پیدا می کند. امروزه نه تنها 
کشورها، بلکه سازمان ها، ادارات و شرکت های خصوصی نیز به امر تحقیق به عنوان یک اصل مهم 
منافع  دارای  پژوهش  و  تحقیق  پژوهش چیست؟  و  تحقیق  به  توجه  این همه  دلیل  اما  دارند.  توجه 
اهمیت  اساسی دسته بندی کرد:  را در سه محور  آن ها  مهم ترین  بسیاری است که می توان  مزایای  و 

اقتصادی، امنیت ملی و استقالل فرهنگی. 
نامیده می شود  اقتصادی  به عنوان موتور محرک توسعه ی  اقتصادی، تحقیق و پژوهش  از نظر 
و به عقیده ی صاحب نظران، به ازای هر واحد سرمایه گذاری در بخش پژوهش، 30 واحد سود ایجاد 
خواهد شد. تا زمانی که نوآوری در درون یک کشور ایجاد نشود، باید صنعت و یا دانش از کشورهای 
دیگر خریداری شود. سرمایه ی علمی، ارزش مندترین سرمایه ی هر کشوری می باشد و قابل فروش و 
خرید نمی باشد. تنها چیزی که قابل خرید و فروش است، محصوالت این دانش است؛ محصوالتی که 
خرید آن، باعث وابستگی روزافزون می گردد. اما اگر دانش در درون کشوری تولید شود، می تواند به 
عنوان یک سرمایه ی بسیار مهم، باعث رونق و توسعه ی اقتصادی شده و کارخانه ها و مراکز تولیدی و 

صنعتی را به حرکت درآورد.
از نظر امنیتی نیز، اهمیت تحقیق و پژوهش در کسب و حفظ استقالل، نقشی انکارناپذیر دارد. 
تا زمانی که ما محصوالت مورد نیاز خود را به جای ساختن، وارد می کنیم، به کشور تولیدکننده ی آن، 
استفاده ی روزمره،  تنها جنبه های کوچک زندگی؛ مثل وسایل مورد  نه  این وابستگی  وابسته هستیم. 
این  تا زمانی که ما  نیز شامل می شود.  که حتی تجهیزات عظیم نظامی و اطالعاتی و استراتژیک را 
محصوالت را خریداری و از آن استفاده می کنیم، به کشورهای تولیدکننده وابسته هستیم و صحبت 
از استقالل به نظر بی معنی می آید؛ مگر آنکه توان ارائه ی محصوالتی را داشته باشیم که باعث ایجاد 

وابستگی متقابل گردد.
کشوری می تواند ادعا کند که دارای فرهنگ و تمدن است که این فرهنگ و تمدن، پویا و در حال 
رشد باشد. رشد و انکشاف فرهنگ در هر کشور، بدون نوآوری و پرورش دانش، امری ناممکن است. 
نوآوری، یکی از محصوالت بسیار مهم تحقیق و پژوهش است. اگر ما بخواهیم به قدرتی قابل توجه در 
حوزه ی فرهنگی دست پیدا کنیم، باید به صورت مداوم بر روی تحقیق و پژوهش سرمایه گذاری کنیم.
با توجه به اهمیت تحقیق و پژوهش، هر کشوری موظف است از طریق نهادهای مختلف به 
توسعه ی این امر بپردازد. نهادهای مختلفی در امر توسعه ی پژوهش نقش دارند. اما مهم ترین نهاد در 
این مهم کمک  به  از طریق سه رکن مختلف  این راستا، تحصیالت عالی می باشد. تحصیالت عالی 
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می کنند: 1. دانشگاه ها؛ 2. پژوهشگاه ها؛ و 3. مجالت تخصصی.
دانشگاه ها در هر کشوری، سهم اصلی در توسعه ی علم و دانش بر عهده دارند. یکی از وظایف 
دانشگاه ها، جدای از کسب و ترویج علم، تولید علم می باشد. به این معنی که دانشگاه ها باید کانون 
با کاوش بخش های گنگ دانش روز، به نوآوری و خلق دانش برسند.  بحث و جدل علمی بوده و 
دانشگاه ها از طریق کسب جدیدترین منابع علمی و ترویج دانش روز در میان دانشجویان، آنان را با 
حدود علم آشنا ساخته و با ایجاد فرهنگ پژوهش و نوآوری، به بومی سازی، کاربردی سازی و هم چنین 
خلق دانش کمک می نمایند. دانشجویانی که با پژوهش آشنایی نداشته باشند و یا به آن اهمیتی ندهند، 
افرادی مصرفی هستند که باید مدام به ترویج و استفاده از یافته های دیگران بپردازند. اگر دانشگاهی 
در زمینه ی تحقیق و پژوهش به اندازه ی کافی برنامه ریزی و تالش نکند، در انجام یکی از اساسی ترین 
وظایف خویش کوتاهی نموده است و رسالت خویش را به اتمام نرسانده است. حتی می توان گفت 
وظیفه ی اصلی و اساسی دانشگاه ها، ترویج روحیه ی پژوهش است. در سایه ی چنین روحیه ای در میان 
اساتید و دانشجویان است که اختراعات و اکتشافات روی می دهند و موتور محرک اقتصاد و فرهنگ 

کشور قرار می گیرند. 
رکن دوم ترویج تحقیق و پژوهش، ایجاد پژوهشگاه ها می باشد. پژوهشگاه ها از طریق جذب افراد 
توانا و مستعد در زمینه های علمی و تحقیقی می توانند به توسعه ی فرهنگ نوآوری در جامعه کمک 
کرده و با مرتبط کردن دانشمندان از یک حوزه با یکدیگر، و نیز مرتبط ساختن آن ها با بازارهای مصرفی، 

به کاربردی کردن علم و دانش کمک کنند. 
دو جهت  از  مجالت  ایجاد  می باشد.  تخصصی  مجالت  پژوهش،  و  تحقیق  توسعه  سوم  رکن 
می تواند به ترویج پژوهش منجر گردد؛ اول اینکه، باعث جهت دهی به تحقیقات و پژوهش های داخلی 
می گردند؛ دوم، باعث نشر جدیدترین دستاورهای علمی می شوند. درست است که مجالت تخصصی 
بین المللی زیادی در جهان وجود دارند، اما این مجالت، بیشتر با هدف انتشار مباحث مبنایی ایجاد 
شده اند و کم تر به کاربردی سازی دانش در کشورهای مختلف می پردازند. مجالت تخصصی داخلی 
فعالیت  به  دانش،  بومی سازی  دانش در درون کشور و هم چنین  کاربردهای  با پوشش دادن  می توانند 
بپردازند. هم چنین با طرح مسائل محلی و کشوری، به حل مشکالت داخلی به صورت دانش بنیان اقدام 

نمایند. 
دانشگاه خاتم النبیین)ص(، که با هدف تربیت نیروی متعهد و متخصص شروع به کار کرده و با 
شعار »تعهد و تخصص« به فعالیت ادامه می دهد، به مسأله ی پژوهش و نوآوری توجه خاصی دارد. 
در این راستا اقدام به ایجاد معاونتی تحت عنوان »معاونت پژوهش و فن آوری« نموده است. این امر 
نشان دهنده ی اهتمام خاص این دانشگاه به بحث تحقیقات می باشد. این دانشگاه به هر سه رکن اساسی 
ترویج تحقیق و پژوهش توجه داشته است. مرکز تحقیقات دانشگاه خاتم النبیین)ص(، یکی از مراکز فعال 
و پر ثمر این دانشگاه می باشد. این مرکز هم اکنون بر روی پروژه های تحقیقی متعددی در حال کار 
است و شامل سه بخش علوم انسانی، علوم فنی و علوم پایه می باشد. این دانشگاه از روزهای آغازین، 
اقدام به انتشار مجالت تخصصی به ویژه در حوزه ی علوم انسانی نموده است. با گذر زمان و تکمیل 
با  کادرهای متخصص در دانشکده ها و دیپارتمنت های دیگر، مجالت تخصصی در این حوزه ها نیز 
همکاری اساتید و محققانی از داخل و بیرون دانشگاه و با حمایت هیأت رهبری دانشگاه، راه اندازی 
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و چاپ شده است.
دانشکده های کمپیوترساینس و انجینیری که نسبت به رشته های دیگر در دانشگاه خاتم النبیین)ص( 
هم چنین  و  پژوهش  و  تحقیق  پیشرفت  در  سهم گیری  راستای  در  هستند،  تازه تاسیس تر  و  جوان تر 
در دست  که  مجله ای  نموده اند.  انتشار مجله ی تخصصی  به  اقدام  دانشگاه،  تحقیقی  اهداف  پیش برد 
دارید، حاصل دومین تالش این دو دانشکده در راستای انتشار مجله ی تخصصی می باشد. خوشحالیم 
که با همکاری اساتید این دو دانشکده؛ چه اساتید داخلی و چه اساتید خارج از دانشگاه، شماره ی جدید 
مجله ی تخصصی علوم فنی را منتشر می کنیم. امیدواریم که با حمایت های مداوم هیأت رهبری دانشگاه 
و نیز وزارت محترم تحصیالت عالی کشور، این مجله در هر شماره، قوی تر و تخصصی تر در راستای 

حل مشکالت کشور و پیشبرد دانش روز، ادامه یابد. 





چکیده
انقالب دنیای اینترنت در دهه های اخیر نشان می دهد که انواع تازه ای از تکنالوژی  های جدید، 
از  است. هدف  داده  قرار  تاثیر خویش  احتوا کرده و تحث  را  زندگی و کسب وکار  تمام بخش های 
مانند؛  تکنالوژی های جدید  شامل   )IoT( اشیاء  اینترنت  است.   IoT بنام  پدیده ی جدید  انقالب،  این 
همه  ارتباطات  که  است  تعبیه شده ی  سیستم های  و  بی سیم، حسگرها  سیمی،  شبکه ی  تکنالوژی های 
جایی و متحرک را با سهولت های زیادی فراهم می کند. هدف از IoT توانمندسازی اشیاء برای اتصال 
در هرزمان و مکان، باهرچیزی و هرشخصی است که از هر مسیر یا شبکه و ارائه ی سرویس، به صورت 
IoT ،ایده آل استفاده می کند. اینترنت اشیاء تکامل پیشرفته و جدید از اینترنت است. به عبارت دیگر
تکنالوژی جدید است که با تشخیص محیط و موقعیت توجه می کند و از تنوع اشیاء با اتصاالت بی سیم 
و سیم دار به محاوره با یکدیگر می پردازد. این اشیاء براي ایجاد کاربردها یا خدمات جدید و دستیابي 
با یکدیگر به صورت بدون وقفه همکـاري مي کنند. یکی از چالش های اصلی این  به اهداف مشترک 
شبکه عدم مدل معماری واحد و مدل مرجع است. دلیل عدم مدل معماری و مدل مرجع واحد، واضح 
مختلف  مدل های  تاحال  است.  پدیده  این  در  مختلف  تکنالوژی ها  گستردگی  و  وسعت  مشخص  و 
معماری و مدل مرجع ارائه شده است؛ اما مدل واحد با استانداردهای الزم به صورت همه جانبه برای 
همه بخش ها ارائه نگردیده است. لذا توسعه و انکشاف موثر در ابعاد مختلف این شبکه بگونه ی پیگیر 
و مداوم نیز با چالش های گوناگون مواجه است. در این مقاله بعد از بررسی چالش های مدل معماری و 
مدل مرجع، چالش های توسعه و انکشاف این پدیده ی جدید نیز به صورت همه جانبه بررسی گردیده 
است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که در چنین شرایط )عدم مدل معماری و مدل مرجع واحد( از 
کدام گزینه های مناسب برای معماری و انکشاف آن استفاده گردد. لذا در این مقاله بعد از تشخیص 

ضرورت ها و ابعاد مختلف این پدیده، مدل معماری و مدل مرجع معرفی گردیده است. 

واژه های کلیدی: اینترنت اشیاء، IoT، مدل معماری، مدل مرجع.

IoT بررسی چالش های توسعه و معماری شبکه

قربان علی فروغ*

*پوهندوی، ماستر مهندسی کمپیوتر، کادر علمی دانشکده ی کمپیوترساینس، دانشگاه خاتم النبیین)ص(، کابل، افغانستان.
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مقدمه
قسمی که یادآوری گردید اینترنت اشیا عبارت از توانمندسازی اشیای محیط زندگی انسان ها و 
ارتباطات آنها به صورت سیار، همه جا و در همه وقت است. اینترنت اشیا زمینه ی هوشمندسازی محیط 
و خانه ها را فراهم نموده است. از طرف دیگر با تشخیص محیط و موقعیت به صورت سیار خدمات 
وسیع را در بخش های مختلف زندگی برای انسان ها فراهم ساخته است. این جهان به شکل واقعي، 
ایجاد محیط هاي هوشمند، فضای هوشمند و شهرهای هوشمند  به سوی  دیجیتال و مجازي است و 
به صورت هم گـرا و یکپارچه عمل می کند، تمام بخش های شبکه را، به قسم هوشمند و هوشمندتر، پویا 
و دینامیکی تر،  قابلیت های حمل و نقل و غیره را در محیط به وجـود مي آورند. اکنون اینترنت اشیاء، از 
دوران کودکی خارج شده و کاربردها و خدمات متنوع نوآورانه ای را برای کسب وکار، افراد و دولت، 
فراهم کرده است. از این رو پژوهشگران و سازمان های پژوهشی بین المللی آن را انقالب بعدی تکنالوژی 
اطالعات و ارتباطات معرفی کرده اند. بیشترین موارد استفاده از اینترنت اشیاء در بخش انرژی و برق، 
بهداشت و صحت  ترانسپورتی، فروشگاه ها، خانه ی هوشمند، محیط زیست و  نقل وسایط  حمل و 

گزارش شده است.
براساس گزارش گروپ کاری اینترنت اشیاء در اروپا )IERC( ، سه محرک برای توسعۀ اینترنت 
افزایش  اقتصادی،  کامیابی  به شاخص های  عبارت از: دستیابی  تعریف می شوند که  اشیاء در کشورها 

کیفیت زندگی، و حفاظت محیط زیست می باشد )1(.
از دید دیگر، ناحیه IoT به گونه ی همه جانبه محدوده ی بزرگ از تکنالوژی معلوماتی را در بر 
می گیرد. این محدوده ی بزرگ تکنالوژی معلوماتی از حالت ناپایداری به حالت پایداری، از حالت بسیار 
محدود شده به حالت نامحدود، از حالت hard real time به حالت soft real time است. بنابراین برای 
شبکه های IoT و به ویژه برای تمام پیاده سازی های واقعی و اساسی آن، نمی توان یک معماری مرجع 
مورد استفاده قرار گیرد. در مورد معماری اینترنت اشیا باید گفت که؛ معماری اینترنت اشیاء؛ پیچیده اما 
 IoT اصطالح است که در منابع مختلف استفاده می شود. شبکه IoT ،ضروری به نظر می رسد. امروزه
مفهومی است که به راه حل های ارتباط هدفمند در بخش های مختلف شرایط زندگی و توسعه اقتصادی 
کاربردهای خاص دارد. اگر تاریخ را در جهـت معکوس مـرور کنیـم، مشاهـده می کنیم که در حـوزه ی 
شبکه راه حل هـای مختلف در خصـوص یکپارچه سازی ارتباطات ارائه شده که در نهایت طرح مشترک 
و در حقیقت مدل مرجع مشترکی به نام پروتوکول TCP/IP ابداع شد. اینترنت اشیاء نیز به یک مدل 
مرجع نیاز دارد؛ مدلی که نه تنها برای هدایت کردن و شتاب بخشیدن به پیشرفت ها استفاده شود، بلکه 
به ارتباطات تمرکز بیشتری کرده و به توسعه راه حل های مختلف کمک کند. این راه حل ها باید بتوانند 

زمینه ساز مزیت های استراتیژیکی ای شوند که منجر به بلوغ اقتصادی می شوند.
در ادامه ی این مقاله تاریخچه، مرور بر روند پیشرفت و توسعه ی شبکه اینترنت اشیا، ضرورت های 
مرجع معماری، معماری مرحله ای اینترنت اشیاء، مدل معماری مرجع اینترنت اشیا و نتیجه گیری بیان 

شده است.

1. پیشینه و معرفی
عبارت اینترنت اشیاء اولین بار توسط کوین اشتون در سال 1999 به کاربرده شد. کوین اشتون با 
به کارگیری اینترنت اشیاء، جهانی را توصیف کرد که در آن هرچیزی؛ شامل افراد، حیوانات، گیاهان و 
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حتی اشیای بی جان )مانند ماشین ها(، بتوانند برای هویت خود، هویت دیجیتالی داشته باشند. همچنان 
اضافه نمود که با استفاده از این پدیده توسط کمپیوترها تمام اشیاء قابل سازماندهی و مدیریت خواهند 
شد )1،2(. اینترنت درحال حاضر همه ی مردم را به هم متصل می کند، ولی با اینترنت اشیاء، تمام اشیاء 
باهم متصل می شوند و می توانند توسط نرم افزارهای مورد نیاز در تلفن های هوشمند و تبلت، آن ها را 
کنترل و مدیریت کرد. در حقیقت اینترنت اشیاء اصطالح جدید در دنیاي تکنالوژی و ارتباطات است 
که به عنوان تکنالوژی مدرن و پیشرفته قابلیت ارسـال دیتا را از طریق شبکه های ارتباطی اعم از اینترنت 
اینترانت برای همه چیز فراهم می کند. مسایل کسب وکار، تجارت و بسا مسایل سهولت زندگی،  یا 
همه وهمه به اینترنت آشیاء توجه کرده اند و در نهایت به توسعۀ کسب و کارهـاي الکترونیـک منجـر 
شـده است. در بسیاري از موارد تجارت، مدیریت روابط بـا مشـتریان از طریق تکنالوژی های اطالعاتی 
سهولت داده می شود. در واقـع اینترنـت آشـیا یک رویکردي است که تعامل پذیري اشیاء با اشیاء، اشیاء 
با انسان، و انسان با اشیاء را ارتقا مي دهـد. اضافه برآن کمک چنین رویکردي خدمات جدیدي ظهـور 
افزایش هوشمندسازی در سهولت های  اشیا،  اینترنت  اهداف اصلي  از  خواهنـد کـرد. همچنان یکي 
زندگي، بازار و مارکیت کـار و اقتصـاد است )1(. قابل یادآوری است که تاریخچه ی اصلی این پدیده 
ریشه در تکنالوژی های شبکه ی بی سیم، دنیای حسگر، سیستم های تعبیه شده و سیستم های ارتباطی سیار 
دارد. همچنان مطابق به شکل-1 دیده می شود که اینترنت اشیاء با استفاده از استاندارها و تکنالوژی های 
مختلف ارتباطی هماهنگ و سازگار ساخته شده است. در این شکل معماری مرجع به صورت درختی 
نیز در نظر گرفته شده است که از لحاظ ایجاد مفاهیم و وضاحت بیشتر روی اجزا و بخش های این 
معماری داشته است. در این شکل روی بخش های اساسی، مانند: انواع استندردهای ارتباطی از قبیل، 
IEEE802.15.4 ،bluetooth ،zigbee ،RFID، استندرهای Wi-Fi و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. این 

روش معماری نشان می دهد که مدل معماری و مدل مرجع واحد کار سخت به نظر می رسد. 

)3( )ARM( شکل-1: شکل درختی مدل معماری مرجع
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2. مروری بر روند پیشرفت و توسعه ی شبکه اینترنت اشیا
معماری IoT مشابه ی اینترنت، در حال گذار به مدل های بهتر، قابل انکشاف و توسعه است. البته 
حالت گذار آن؛ به کمک و ارزیابی و تفاوت های هر بخش و مهم تر از آن، رفتن از مدل معروف به مدل 
به گونه ای است  فعلی  این بحث، تالش های  اهمیت داشتن  با  پیشنهادی است.  استراتیژیکی و مدل 
 ITU-T-NIST که باید به »مدل های معماری توسعه« توجه شود. مدل های معماری توسعه مانند مدل
 EU IoT-A یا مدل معماری مرجع از پروژه ETSI از مدل M2M برای شبکه های هوشمند برق، مدل
و کارهای مرتبط در استانداردهای بین المللی مانند IETF ،W3C و غیره می باشند. این همه می توانند 
فاکتورهای توسعه برای آینده شبکه IoT تلقی شود. درحال حاضر تمام موارد فوق، فاکتورهای توسعه 
انفرادی مدل های  به صورت  موارد فوق  از  از دیدگاه معماری، هرکدام  تلقی می شود.  نیز  اروپا  در 

معماری جداگانه ی را نیز تشکیل می دهد. 
یک ناحیه ی هم پوشی نیز بین شناسایی و معماری موجود است. تاحال به صورت آشکار یک مدل 
خاص، قابل تطبیق برای تمام بخش های IoT وجود ندارد. به باور بعضی از متخصصان در چنین شرایط، 
ضرورت به یک مدل انفرادی مرجع نیز نمی باشد. بخش وسیع از منابع با قابلیت های محاسباتی برای 
دستگاه های IoT، با فارمت آدرس دهی بهینه شده که قادر به شناسایی یکپارچه با ID عمومی می باشد، 
تمام  موقعیت  که  دارد  اجازه   DNS مشابه،  روش  با  است.  دسترس  قابل  سرویس ها  دریافت  برای 
اجزای شبکه IoT را که غیر متصل به هم باشند، از طریق سرویس های وضاحت اسم، نشان دهد. این 
سرویس برای حمایت و پشتیبانی دستگاه های سیار نهایت ضرورت است. به همین صورت یک سیستم 
آدرس دهی عمومی برای اجزای IoT یک سوال قابل بحث این مرحله است. پس الیه ی مشخص و 

واضح بنام الیه ی شبکه جهت آدرس دهی و شناسایی به گونه ی انفرادی ممکن به نظر نمی رسد.
هم چنان در اینجا فاکتورهای اصلی و روز این موضوع هستند که از فریم ورک های فعلی نشأت 
گرفته است. این فاکتورها برای بررسی و تعامل معماری IoT، بخش های مرتبط با محرمانگی، مسایل 
برای  اولیه  این مسایل بحث های  تمام  البته  بیشتر بحث شود.  اطالعات، ضرورت است که  حفاظت 
آیا می توان  این است که؛  امنیتی مطرح است  از دید  توسعه و معماری IoT است. تاحال سوالی که 

زیرساخت فزیکی را در شبکه ای مستقل با امنیت قوی تر برای کاربردهای IoT در نظر گرفت؟
واضح است که همه ی پارامترهای امنیتی وابسته به کاربرد دارد. تنها زیرساخت فزیکی تأمین کننده 
امنیت نمی باشد. هم چنان نیازها و امنیت برای شبکه مستقل1 و خود سازمانده می تواند متفاوت باشد. 
عالوه برآن می تواند نیازها وابسته به تاثیرات و سازش های امنیتی2 و یا وابسته به سرویس یا زیرساخت 
که موقتا قابل دسترس نیست، می باشد. از طرف دیگر، IoT درگیر افزایش تعداد زیادی دستگاه های 
هوشمند و حسگرهای باهم متصل هستند. مثال این دستگاه ها عبارت از کمره ها، دستگاه های بایومتریک، 
و حسگرهای بخش صحت و طبابت هستند. معموالً این دستگاه ها غیر آشکار، غیر قابل دید، نامحسوس 
و بدون مراقبت است. بیشتر از این، در هنگام ارتباط وابسته به سرویس ها، قابل پیش بینی در هرجای و 
هرزمان می باشند. این دستگاه ها بگونه ی سریع با خدمات بی سیم، پویا و روش ad-hoc قابل شناسایی و 
قابلیت ایجاد شبکه را دارند. عالوه براین سرویس ها می تواند بسیار روان، غیر متمرکز و پیچیده باشند. 
بنابراین بالک های امنیتی در IoT می تواند بسیار هموار و مستحکم باشند. همچنان در اینجا اطالعات 
خصوصی مشابه به تجمیع شده، ذخیره و معلومات شخصی و محرمانگی افراد نیز قابل جستجو هستند. 

1. Autonomy
2. Compromised Security
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در اخیر باید کنترل مقاوم و مستحکم باالی اطالعات شخصی افراد در نظر گرفته شود. به صورت واضح 
و اشکارا تهدیدات و خطرات باالی مردم در حالت فعلی وجود دارد. پیشکش های جدید و نیازهای 
امنیتی و نیازهای عمومی شبکه، نیازهای اشکارسازی و قابل محاسبه در وقت ارائه کردن سرویس های 

IoT با اهمیت و ضروری است. 
به صورت عموم کاربردها همراه با توسعه/بدون توسعه زیرساخت فزیکی برای بهترشدن امنیت 
نظارت  سیستم های  و  موترها  در  کمپیوتری  کنترول شده ای  ترمزهای  مثال  به عنوان  است.  ضرورت 
اما احتماال این  مریضان در شفاخانه ها تمام این ها ضرورت به مراقبت مشخص در این بخش دارد. 
کاربرد ضرورت  هر  که  دارد   machine-to-machine یا   »M2M« شبکه  پیشرفته  به  وابسته  موارد 
به امنیت های جداگانه و ضرورت های مستقل خود را دارد. طبیعت IT این است که تکنالوژی ها هر 
با توسعه و  پیدا می کند و کاربردهای مورد ضرورت هر روز بیشتر می شود. لذا همگام  روز توسعه 
نیازمندی ها  این  بیشتر می گردد.  امنیت های  نیازمند  و  پیدا می کند  افزایش  نیز  کاربردها   ،IT گسترش 
باید در زیرساخت شبکه نیز در نظر گرفته شود. بنابراین خطرات جدید با به وجود آمدن کاربردهای 
جدید ظاهر می شود و باید شناسایی شود. عالوه براین همزمان سازی عملیات در بسیاری از کاربردها 
نیز ضروری پنداشته می شود. این همزمان سازی می تواند شامل همزمان سازی عملیات در سرویس های 
انفرادی و مکانیزم های خودسازمانده ی شبکه باشد. مهم این است که از هر دستگاه جداگانه اطمینان 
داشته باشیم و یا حتی از تمام اجزای داخلی شبکه که در بعضی سرویس های کنترولی وابسته به این 
شبکه نیست و به گونه ای غیر قابل دسترس است، نیز باید آگاه و مطمئن باشیم. در اینجا به صورت 
بیرونی  با بخش های  و  کنند  برقرار  ارتباط  شبکه  یک  از  خارج  که  اند  قادر  کاربردها  بعضی  طبیعی 
به صورت حیاتی فعالیت کند. هم چنان بعضی از کاربردها هستند که به صورت کامل نمی تواند مستقل 

از شبکه های جهانی»Worldwide« باشند. 
و  عیارسازی  امنیتی،  مشکالت  می شود.  مطرح  نیز  امنیتی  مشکالت  بعضی  حالت  این  در  لذا 
عملیات مستقل می تواند از طریق مکانیزم های تخنیکی نارمل و دیزاین مناسب شبکه، پیگیری و دنبال 
شود. به هرحال، use casesهای دقیق با حریم خصوصی حساس دیتا و معلومات درگیر این موضوع 
است. بنابراین مراقبت های صحی، محاسبات دیگر امنیتی، حکومت داری، مدل های مراقبت از مریض 
برای در نظر گرفتن توسعه ی مدل ها برای مدل کردن معماری حاکم، ضروری پنداشته می شود. لذا یکی 
از معماری شبکه IoT، معماری متمرکز مطرح است. به عنوان مثال خطرات امنیتی این معماری را با 
طرح یک سوال به صورت مختصر اشاره می نمایم. آبا در معماری متمرکز خطرات امنیتی و گزینه های 

دیگر موجود است؟
استفاده   modular روش های  از  محیط،  چندین  از  دیتا  مجتمع سازی  برای   IoT شبکه های  در 
می شود. به عبارت دیگر اجزا باهم مرتبط، حمایت و پشتیبانی می شود. راه حل موضوع ضرورت به 
سیستم های دارند که ترکیب از مقادیر دیتای زیاد از منابع مختلف به گونه ی تعیین شده، ترجمه ی آن 
امنیتی کمتر  لذا در معماری متمرکز خطرات  به صورت مفصل نشان  دهد.  از مقایسه  بعد  را  ارتباط 
بیشتر پیش بینی  اطالعات  دقت  و  یا عدم صحت  و  دوگانگی  اطالعات،  می شود و خطای  پیش بینی 
می شود. قابل یادآوری است که صحت و دقت اطالعات، بستگی به روش تجمیع اطالعات دارد که 
چگونه از دیتاهای پراکنده و منابع مختلف می  توان یک دیتای تجمیع شده حاصل کرد. لذا این موضوع 
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هم ارتباط وابسته به مدل معماری و مدل مرجع شبکه دارد.

3. ضرورت های مرجع معماری
 IoT و محیط  در دستگاه های  واحد مشخص  و  بعضی ضرورت ها  دارای   IoT معماری  مرجع 
دارند. برای مثال بعضی ضرورت های شرکت سازنده در یک مورد ممکن با شرکت سازنده دیگر قابل 
یکجاشدن باشد. ضرورت های دیگر در بعضی دستگاهای که در جاهای دیگر ساخته شده و در حال 
استفاده است. همچنان دستگاه های که بسیار مشابه به دستگاه های هستند که با روش های قبلی ساخته 
شده؛ اما امروز از آن استفاده می شوند. بنابراین ضرورت است که مطابق روش های فعلی طراحی و 
دیزاین شود. به صورت عموم تمام ضرورت های IoT به صورت کتگوری در چند بخش ذیل خالصه 

شده است )3(.
• روش های اتصال و ارتباطات؛

• مدیریت دستگاه؛
• تجمیع دیتا، تحلیل، به کاراندازی مقیاس پذیری؛

• امنیت؛
• تحلیل پیش بینی های سیستمی؛ 

• یکچارچه سازی اطالعات.
لذا معماری همیشه مطابق به ضرورت ها انجام می شود. اگر ضرورت ها، کتگوری های فوق باشند، 
بر این حسب معماری IoT باید شامل: اتصال و ارتباطات، مدیریت دستگاه ها، بخش های )جمع آوری 
دیتا، تحلیل دیتا و...(، مقیاس پذیری، امنیت، تحلیل های پیش بینی و یکپارچه سازی باشد. بنابراین مطابق 

ضرورت های فوق، باید مدل مرجع، مدل دیزاین گردد.

4. معماری مرحله ای اینترنت اشیاء
سازمان ITU که به نام سازمان و یا اتحادیه ی بین المللی ارتباطات یکی از مراجع جهانی در بخش 
ارتباطات است، به طراحی معماری اینترنت اشیاء اقدام کرده است. این معماری در شکل2 نشان داده 
شده است. این معماری شامل الیه ی کاربردها، الیه ی پشتیبانی، الیه ی شبکه ها و وسیله ها می باشد. این 
الیه ها به کمک قابلیت های مدیریتی و امنیتی و با استفاده از کاربردهای اینترنت اشیاء به توسعه ی شهر 
هوشمند، حمل و نقل هوشمند، ساختمان هوشمند، انرژی هوشمند، صنعت هوشمند، سالمت هوشمند 

و زندگی هوشمند، کمک می کند. 

 
  IoT 1(شکل2: مدل الیه ای معماری(
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معماری مرجع شامل یک مجموعه ای است که در این مجموعه اجزاهای زیادی وجود دارد. الیه های 
با معنی مشخص تکنالوژی این معماری را تکمیل  این معماری در این تحقیق نقش اساسی دارد و 

می سازد. این معماری با الیه های آن مطابق شکل-3 است. 
• کالینت، راه های ارتباطی بیرونی از طریق وب/پورتال وغیره...؛

• روخدادهای فرایند و تحلیل )شامل ذخیره ی داده ها(؛
• مجتمع سازی الیه ی Bus و مقطع پیام؛

• ارسال مناسب MQTT/HTTP/XMP/CoAP ,etc؛
• دستگاه ها؛

الیه های مدیریتی:
• الیه ی مدیریت دستگاه ها؛

• الیه ی شناسایی و مدیریت دسترسی.

)3( )IoT( شکل 3: معماری مرجع اینترنت اشیاء

معماری مرجع الیه بندی شده ای دیگر، از طرف شرکت Intel ارائه گردیده است که شامل هشت 
بخش اساسی می باشد. این مدل در شکل 4، تشریح گردیده است. در این مدل، دو الیه ی سفید رنگ 
به مفهوم الیه های کاربر، الیه های آبی رنگ تاریک به مفهوم الیه های عمومی اجرایی و مدیریتی، الیه ای 
آبی رنگ روشن به مفهوم الیه ی طراحی برای دیزاینرها و کسانی که طراحی می کند. الیه ی عمودی 
امنیتی که در سمت دست راست قرار دارد، جهت امنیت تمام الیه ها، دل چسپی همراه با تامین امنیت در 
همه بخش ها )بدون درگیرشدن استفاده کننده ها به محدودیت های امنیتی( و غیره مباحث امنیتی در نظر 
گرفته می شود. الیه ی اولی؛ یعنی الیه ی تجاری، از طریق الیه ی کاربردی به الیه های دیگر دسترسی پیدا 
می کند و به عبارت دیگر، جهت دسترسی به الیه های پائینی از الیه ی کاربردی بهره گیری می کند )4(.
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شکل4: معماری الیه بندی شده، با فراهم سازی تامین امنیت )4(.

مطابق شکل 3 و 4، معماری کامل اجزا و بخش های اصلی معماری، الیه بندی شده است و در 
شکل5، جریان دیتا بر اساس مدل معماری شرکت انتل نشان داده شده است. به عبارت دیگر، اجزا و 
بخش های فرعی این معماری که شامل: انواع رسانه برای اتصال دستگاه ها و سیستم ها، حس گرهای 
به کاررفته، فرستنده ها و گیرنده های سیستمی، بخش های کنترولی، بخش های تحلیلی و کنترولی سیستم، 
بخش های ذخیره وی اطالعات، زیرساخت، بخش های امنیتی، ارزیابی و مدیریتی، بخش های تجاری، 
سرویس ها و غیره، همراه با مسیرهای ارتباطی و جریان اطالعات، بین تمام اجزا با تمام جزئیات نشان 

داده شده است.

شکل 5: ساختار و معماری مرجع کمپنی انتل با جریان دیتا )4(.
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در شکل فوق، جریان دیتا به اساس مدل معماری مرجع Intel، بدون اتصال به اینترنت محلی نشان داده 
شده است. البته بواسطه cloud کنترل می شود. بخشی از این معماری به شرح ذیل است: 

  )ADC(دیجیتل به  انالوگ  سیگنال های  تبدیل  به  قادر  شبکه  آخر  نقاط  در  حس گر  دستگاه های   .1
می باشد.

و  راه ها  از  و  را جمع آوری  دیتاها  تمام   EndPoint از حس گرها  استفاده  با   )Gateway(ها دروازه   .2
مسیرهای مناسب به مرکز اطالعات )Data Center( می فرستد. 

3. عالوه بر آن، gateway در قسمت ترتیب، کاهش و تجمیع اطالعات سهم اساسی دارد. 
 Real time سرویس های  ارائه  و  تاخیر  کاهش  برای  قیاسی،  فرضیه ی  حسب  به  اطالعات  مرکز   .4

عیارسازی شده است. مرکز اطالعات از طریق https برای دسترسی سریع پاسخگو می باشد. 
Gateway .5 پاسخ ها را )دستورهای کنترولی( را به حس گر های آخری و یا دستگاه های محرک ارسال 

می کند. 
انالوگ از طریق  DAC تبدیل  6. حس گر های نقطه ی آخری، سگنال های دیجیتل را به سیگنال های 

می کند. 
7. عالوه بر آن، بعضی Actuatorها نیز شامل این معماری می باشد که برای گرفتن سیگنال های ورودی 

جدید پاسخگویی دارد. 
8. در این بخش مرکز اطالعات، ارسال اطالعات انجام می دهد و حس گرهای ورودی برای تامین امنیت 

و مدیریت آن عمل می کند.
9. مرکز اطالعات، دیتاهای دیگر مانند میتادیتا را جهت اجرای عملیات اجرای زمان ارسال می کند. 

10. هم چنان مرکزاطالعات، برای کاربردهای تحلیل دیتا ارسال می کند. 
11. کاربردهای تحلیل دیتا، Big دیتا، ارزیابی دیتا و گزارش های عملیاتی انجام می دهد. 

   قابل یادآوری است که دو اصطالح برای معماری در این زمینه وجود دارد. اول؛ مدل مرجع  
و دوم؛ مدل معماری مرجع است. لذا در ادامه به صورت مختصر به معرفی این دو بخش می پردازیم.

1-4. مدل معماری مرجع اینترنت اشیا
  مدل مرجع IoT دارای باالترین سطح قابل تفکیک برای تعریف مدل معماری مرجع است. مدل 
)IoT Domain( IoT مرجع یک درک مشترک از ناحیه های اینترنت اشیاء است. به عبارت دیگر ناحیه ها
را شناسایی و تعریف می کند. شرح مدل مرجع IoT  شامل یک کلیات است. گفتگو و ارتباطات در 
ناحیه های IoT، به عنوان توضیحات سطح باال، یک مدل توضیح اطالعات است. با استفاده از مدل دامنه 
IoT، دانش امروز، IoT را مدل سازی می کند و مدل ارتباط IoT برای درک و فهم جزئیات در مورد 

ارتباط بین دستگاه های ناهمگون IoT و اینترنت به عنوان تعریف کلی مدل مرجع IoT است. البته مدل 
مرجع IoT سازگار با مدل مرجع OASIS تعریف می شود )3(.    

    معماری مرجع IoT برای ساختن IoT سازگار است. این معماری نظر و دیدگاه های مختلف 
را در اختیار شما قرار می دهد. جنبه های معماری که برای بخش ها و اجزای IoT اهمیت دارد، عبارت 
از شرایط، نظریات و دیدگاه ها مطابق با استانداردهای کلی باید باشد )2(. هم چنان ناگفته نماند که 
مدل مرجع و مدل معماری مرجع دو بخش ناگسستنی است که این شبکه را کامل می سازد. گاهًا در 
دیزاین ها مطابق شکل ذیل، مدل مرجع و مدل معماری مرجع را به عنوان مدل معماری می گویند. به 
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عبارت دیگر در هردو بخش در معماری و دیزاین این شبکه اهمیت به سازای دارد و در عدم وجود 
یکی از این ها، معماری و دیزاین ناتمام و ناقض خواهند بود. جزئیات این مدل را در شکل 6 مشاهده 

بفرمایید. 
اصل  در  که  شود  شناسایی  احتماالً  می تواند  مرجع  مدل  یک  که  کرد  خالصه  باید  نتیجه  در 
برگرفته شده از چندین مدل مرجع معماری باشد. باالخره از تمام این مدل های مرجع، یک مدل مرجع 
tag معماری شده و شناسایی  بر  RFID که مبتنی  معماری واحد به وجود آید. برای مثال تکنالوژی 
شخص و یا دستگاه ها را انجام می دهد؛ از سه روش نام گذاری استفاده می کند.  لذا این روش معماری 
RFID مبتنی بر tag  تفاوت های اندکی با معماری مبتنی بر حس گر دارد. هم چنان این روش با ساختار 

و معماری اینترنت موجود، زیاد متفاوت و قابل مقایسه است. عالوه برآن، چندین نوع مدل ارتباطی 
)Communication Model( می باشد که عبارت اند از: ارتباط اشیاء با سرور کاربردی، ارتباط اشیاء با 

انسان و یا ارتباط اشیاء با اشیاء و غیره.

شکل 6: مدل معماری مرجع )3(.

5. چالش های توسعه 
چالش های توسعه را با توجه به مدل های مرجع OSI در شبکه های کمپیوتری به بحث می گیریم. 
مدل مرجع OSI یگانه مدل مرجع برای شبکه های کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی مدل 
مرجع OSI که یگانه مدل مرجع برای انکشاف، دریافت روش ها و مکانیزم جدید امنیتی، مدیریتی، ارتباطی، 
تنظیم بسته بندی اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد؛ دلیل واضح است که داشتن مدل مرجع برای توسعه 
و انکشاف و شناسایی مشکالت برای بهبود و یافتن راه حل ها نهایت موثر است. اساس نظری شبکه های 
کامپیوتری را مدل مرجع OSI و اساس پیاده سازی و عملی آن را مدل مرجع TCP/IP می سازد. به عنوان 
قالب  OSI و در  از مدل مرجع  استفاده  با  پروتکل های جدید در شبکه های کامپیوتری  ارائه ی  مثال؛ 
مجموعه ی  و   TCP/IP مدل  قالب  در  جدید  مکانیزم های  و  پروتکل ها  تمام  می باشد.   TCP/IP مدل 
پروتکل های TCP/IP پیاده سازی گردیده و مورد استفاده قرار می گیرد. حاال در نبود چنین مدل معماری 
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مشابه، توسعه و ارائه ی روش های جدید قطعًا امکان پذیر نخواهد بود.
 لذا مدل مرجع و مدل معماری، برای توسعه و انکشاف شبکه IoT به صورت اساسی الزم به نظر 
می رسد که تاحال هم تالش های زیادی در این عرصه انجام گرفته است. با عدم موجودیت مدل مرجع 
واحد، چالش اساسی در آینده ی این شبکه پیش بینی می گردد. در مطالب گذشته به صورت همه جانبه 
به عنوان رهنما  بیشتر  متفاوت،  از مدل های معماری  استفاده  با  متفاوت  استاندارهای  اشاره گردید که 
مورد استفاده قرار می گیرد. اما هیچ گاه به عنوان یک مدل مرجع واحد جهت معماری و انکشاف آینده 
این شبکه ارائه نگردیده است. عدم موجودیت مدل معماری و مدل مرجع واحد، واضح و مشخص 
وسعت و گستردگی تکنالوژی های مختلف در این پدیده منحیث یک چالش توسعه برای آینده های این 
متصور است)2(. لذا توسعه و انکشاف موثر در ابعاد مختلف این شبکه به گونه ی پی گیر و مداوم نیز با 

چالش های گوناگون مواجه است.

نتیجه گیری
این مقاله بیشتر روی بررسی معماری شبکه IoT بحث می کند. لذا گفته می توانیم که مدل های 
معماری مرجع دارای اهمیت زیادی است. اهمیت این مدل در انکشاف و توسعه شبکه، بهره وری و 
به سازی، توسعه ی کارآیی، افزایش سطح امنیت، حمایت استاندارهای جدید و غیره موارد نهایت مهم و 
 RFID، ،ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر یادآوری گردید که انواع استانداردهای ارتباطی ازقبیل
ZigBee، Bluetooth ، IEEE802.15.4، استندارهای Wi-Fi و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین 

بخش های رسانه ای فوق، از طریق انترنت به ارائه ی سرویس های الزم مطابق نیاز کاربر، عمل می کند 
که در شاخه های درخت به عنون سرویس ها و کاربردها نام برده شده است. آنچه مهم است، شناسایی و 
ایجاد زیرساخت الزم است. در حالی که شناسایی و ایجاد زیرساخت آن، با استاندارهای مختلف باید در 
چوکات یک مدل واحد معماری به صورت همه جانبه قابل تجمیع باشد. هم چنان شبکه های IoT برای 
مجتمع سازی دیتا از چندین محیط، از روش های modular استفاده می شود. به عبارت دیگر، اجزای 
باهم مرتبط حمایت و پشتیبانی می شود. از طرف دیگر تعداد  تکنالوژی ها و استانداردهای مختلف، 
ساختن مدل معماری واحد و مدل مرجع واحد را سخت و تاحدی ناممکن می سازد. لذا این مورد به 

عنوان یک چالش در برابر توسعه ی شبکه اینترنت اشیا قابل بحث است. 
در حالت عدم وجود مدل های معماری و مدل مرجع، بهترین معماری، »فریم ورک ها« است. از 
این فریم ورک ها برای مشخص شدن بخش های فیزیکی شبکه، وظایف سازمانی و عیارسازی شبکه، 
شناسایی استانداردها و روش های مبادله ی اطالعات، تنظیم و بسته بندی اطالعات، تعین سطح دسترسی، 

ساختار دیتا و غیره استفاده می شود.



13
97

ن 
ستا

 زم
وم،

ه د
مار

 ش
وم،

ل د
سا

 

16

فهرست منابع
)1( قاسمی، ر. ا. ع. ح. م. ر؛ محقر، صفری، جوکار. اولویت بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در بخش بهداشت 

و درمان. تهران: مدیریت فناوری اطالعات، 1395.
(2) IoT-A. Internet of Things Arcitecture. I, IoT-A, Seven Frame Work program, 2016.

)3( J. Zheng and A. Jamalipour, Wireless Sensor Networks, Hoboken, New Jersey: Wiley & Sone, Pub-

lication, 2009. 

(4) K. Dword and O. Dword. the Silent Intelligence: the internet of things. LLC, 2013. 

(5) P. Drowd. Internet ot things: Security and Privacy. ICACT Transaction, vol. Vol 5, no. Issue 2, 2016. 

(6) Y. Bani and S. Moh. Application Layer Protocols for the Internet Things: A Survey. Engineering & 

MIS(ICEMIS), International Conference on, no. Issue 99, 2016. 

)7( P. Fremantle. A Reference Architecture For the Internet of Things. Co-Founder & CTO, WSO2, Jan-

uary 2016. 

(8) R. Rahimi and H. Tabaiee. Distributed Architecture on IoT Based. Science, 2017. 

(9) O. Ebook. IoT Architecture. February 2017. 

 .March 2016 .مفاهیم اولیه اینترنت آشیا .@eBookOnline .10( ک. ت(
(11) M. Nia. A Comprehensive Study of Security of Internet of Thinghs. IEEE Transaction on 

Emerging Topics in Computing, , vol. Valume pp, no. Issue 99, 2016. 







چکیده

رقابت در دنیای تجارت بطور روزافزون وابسته به ارتباط الکترونیکی با مشتریان، تامین کنندگان2 و 
شرکت ها می باشد. در حالی که تحقیقاتی در زمینه ی تاثیر استراتژیکی و عملیاتی یکپارچه سازی انجام 
شده است، ولی توجه کمتری به طراحی تخنیکی و سازمانی ارتباطات الکترونیکی انجام گرفته است. 
هدف این مقاله، معرفی یک چارچوب3 برای درک و تشریح یکپارچه سازیB2B 4 می باشد. این مدل 
شامل مراحل تخنیکی، سازمانی و بنگاهی می شود تا نشان دهنده ی جنبه های مختلف یکپارچه سازی 
B2B باشد. در این مقاله، وضعیت هم بستگی الکترونیکی زنجیرة تامین5 از نظر تخنیکی بررسی می شود. 

با استفاده از بررسی های موردی6، پنج سناریوی یکپارچه سازی به معرفی گرفته می شود. در این تحقیق، 
مدل های مختلف بررسی شده است، به طوری که مستقل از پیاده سازی تکنالوژی خاصی می باشد.

کلمات کلیدی: زنجیرة تامین، شرکت با شرکت، یکپارچه سازی، تامین کننده، برنامه ریزی منابع سازمانی

بررسی یکپارچه سازی 1B2B در مدیریت زنجیرۀ تامین
محمدحسین سلطانی*

* پوهنیار، ماستر تکنالوژی معلوماتی، کادر علمی دانشکده ی کامپیوتر ساینس، دانشگاه کابل، کابل، افغانستان.

1. Business to Business         2. Suppliers
3. Framework                          4. Integrating
5. Supply Chain                       6. Case study



20

13
97

ن 
ستا

 زم
وم،

ه د
مار

 ش
وم،

ل د
سا

 

مقدمه
جهانی سازی در حال پیشرفت در اقتصاد امروز، شرکت ها را به سمتی می برد که اهداف و حوزه های 
بر  کنار تمرکز  نمایند. در  تفکر مجدد  تنظیم و در مورد مرزهای کاری شان  تعدیل و  را  کاری خود 
شاخص های اصلی شرکت، آن ها به  صورت روزافزون به شرکای زنجیرة تامین خود برای فعالیت های 
و  هماهنگ کردن  در  را  مهمی  نقش  سازمانی،  درون  الکترونیکی  واسطه های  هستند.  وابسته  کامل تر 

انعطاف پذیر ساختن این زنجیرة تامین توزیع شده به عهده دارند )4(.
همراه با تشدید تعامالت الکترونیکی، نیاز به تکنالوژی و زیربناهای آن افزایش یافته است. اولین 
موج سیستم های 1ERP، به صورت یکپارچه سازی معلومات داخلی در یک شرکت انجام گرفت. وقتی 
با  یکپارچه سازی خارجی  به سوی  انجام گرفت، شرکت ها  درون سازمانی  معلومات  یکپارچه سازی 
تامین کنندگان، مشتریان و ارایه کنندگان خدمات متمایل شدند. سیستم های 1ERP به رابطه هایی برای 
تبادل الکترونیکی معلومات مجهز شدند و ارتباطات الکترونیکی بنا شده بودند تا به صورت یکپارچه 
منافع  و  اضافی  عملیات  و  کنند  پشتیبانی  تامین  زنجیرة  اجزای  بین  تجاری  فرآیندهای  از  مداوم،  و 

استراتژیک یکپارچه سازی را قابل فهم تر سازند.
تجارت  و  کسب وکار  دیتا،  الکترونیکی  تبادل  قبیل  از  معلوماتی،  تکنالوژی  ابزارهای  و  زیربناها 
یکپارچه سازی درون سازمانی،  قابلیت  با   )ERPII( II انسانی  منابع  برنامه ریزی  یا سیستم  الکترونیک 

گزینه های توانمند مهمی برای یکپارچه سازی خارجی هستند.

1. طرح مسئله

جریان های تحقیقاتی متعددی پدیده های مرتبط با یکپارچه سازی خارجی را بررسی نموده اند، 
مانند سیستم های درون سازمانی »IOS«، تجارت و کسب وکار الکترونیک، شبکه های تجاری، تجارت 
مشارکتی و معلومات و مدیریت )9(. این تحقیق، بیشتر اثرات استراتژیکی و عملیاتی یکپارچه سازی 
است. در هر صورت،  نموده  تحلیل  را  داده و سیستم درون سازمانی  قرار  آزمایش  را مورد  خارجی 
نقش های سیستم کلی  با بخش های خارجی و  الکترونیکی  ارتباطات  به طراحی  توجه کمی  هرچند 

سازمان شده است، اما این دو موضوع در این مقاله بحث شده است. 
دو سوال تحقیق به صورت زیر اند:

1. ما چگونه می توانیم رویکردها و روش های موجود یکپارچه سازی B2B را دسته بندی کنیم؟

از نظر گزینه های مختلف تکنالوژی برای فراهم سازی ارتباطات درون سازمانی، درک و تصوری بدون 
استفاده از تکنالوژی نیاز است تا اشتراکات و تفاوت های بین پیاده سازی تکنالوژی های مختلف به کار 

گرفته شده در B2B را باهم ترکیب کنیم.
2. چگونه رویکردهای سازمانی و تخنیکی یکپارچه سازی B2B به هم وابسته اند؟ 

برای درک بهتر این سوال، اثر متقابل بین یکپارچه سازی سازمانی و تخنیکی، نیاز است تا موضوع بیشتر 
مورد بررسی قرار گیرد.

1. Enterprise Resource Planning
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تخنیکی  اَشکال  که  به طوری  می باشد،   B2B یکپارچه سازی  برای  فریم  ورک  یک  توسعۀ  هدف، 
یکپارچه سازی و اثرات متقابل با یکپارچه سازی سازمانی را نیز در نظر بگیرد. نتیجه ی این تحقیقات 
اکتشافی، الگوهای کاملی را در یکپارچه سازی تخنیکی شرکای خارجی ارائه می دهد که به صورت پنج 

سناریوی یکپارچه سازی تخنیکی گردآوری کرده ایم.

2. اهمیت موضوع

1-2. کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی
یکپارچه سازی الکترونیکی با ظهور اینترنت، به عنوان یک بستر ارتباطی مورد قبول همگانی و در 
دسترس بودن برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی تشدید شده است. انعکاس اثرات متعدد اینترنت 
بر تراکنش های خرید و فروش با ایجاد کانال های آنالین و ظهور واسطه های آنالین مورد توجه است. 
الکترونیکی  تجارت  و  الکترونیکی  کسب وکار  بین  درستی  به  نویسندگان  از  بسیاری  اگرچه 
تمایز قائل نمی شوند، با یک نگاه دقیق تر، تجارت الکترونیکی بر تراکنش های خرید و فروش آنالین 
تمرکز دارد، در حالی که کسب وکار الکترونیکی با عنوانی وسیع تر برای اداره کردن کسب وکار بر روی 
الکترونیکی  کسب وکار  تامین کننده،  طرف  در   .)15( می شود  استفاده  الکترونیکی  ارتباطی  کانال های 
شامل فعالیت هایی مانند تدارکات آنالین می شود )11( که درگیر پیشنهاد و سفارش دادن الکترونیکی 
با استفاده از کاتالوگ های الکترونیکی همانند بیشتر فعالیت های یکپارچه سازی زنجیرة تامین می باشد 
به طور  را  مشتری  ارتباطات  الکترونیکی  تجارت  و  الکترونیکی  مشتری، کسب وکار  در سمت   .)11(
قابل توجهی تغییر داده است )14(. بسیاری از نویسندگان از این مساله شاکی اند که شرکت هایی که 
از مراکز تماس الکترونیکی برای مشتری استفاده می کنند تا به طور تاثیرگذار، از مشتری، برای مشتری 
را در طول چرخه ی حیات  ارتباطات مشتری  قادرند که  کنند،  و درباره ی مشتری دانش جمع آوری 
مشتری، بهبود بخشند )10(. در سمت تامین کننده و مشتری، بسترهای معلومات مشترک و واسطه های 
آنالین، تراکنش ها و اشتراک معلومات الکترونیکی را در طول یک شبکه کسب وکار یا صنعت ممکن 

می سازد )2(.
چارچوب ها و رده بندی های مختلفی برای طبقه بندی کردن و توضیح دادن سناریوهای کسب وکار 
 the Multi-Party« الکترونیکی پیشنهاد شده است. بیشتر چارچوب های مبتنی بر کسب وکار، مانند روش
Business Collaboration Modeling Language, e3value« یا هستی شناسی مدل کسب وکار الکترونیکی 

منطق تولید مقدار کسب وکار الکترونیکی را توضیح می دهند )13(. این چارچوب ها، فهم ما را از پایه  
و اساس کسب وکار و سناریوهای کاربردی برای کسب وکار الکترونیکی باالتر می برند. روند تحقیق 
دیگری معماری های مرجعی را توسعه دادند که پیاده سازی کسب وکار الکترونیکی را با طرح ریزی کردن 
دستور کار معماری پشتیبانی می کند. بین آنها ebXML و 1UMM و چند چارچوب معماری B2B دیگر 
نیز هستند. کمک اصلی آنها، درک معماری عمومی و نشانه گذاری مدل سازی می باشد. در هر صورت، 
بیشتر معماری های مرجع، مدل های کلی هستند و مشخصات سناریوهای یکپارچه سازی B2B واقعی 

را انعکاس نمی دهند.
به سمت  روزافزون  به طور  الکترونیکی  تجارت  و  الکترونیکی  تحقیقات کسب وکار  نتیجه،  در 
1. UN/CEFACT´s Modeling Methodology
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روندهای تحقیقاتی موجود بر سیستم های درون سازمانی پیش می رود.

2-2. تکنالوژی های یکپارچه سازی درون سازمانی
حوزه های وسیع کنونی، اَشکال مختلف یکپارچه سازی درون  سازمانی تکامل تدریجی تکنالوژی 
به سمت  تکنالوژی های اختصاصی  با  EDI که در دهه 1960 ساخته شدند،  بر  مبتنی  از سیستم های 
اینترنت به عنوان یک شبکه ی ارتباطی جهانی که مفاهیم تجارت الکترونیک و کسب وکار الکترونیک و 

اخیرا سرویس های وب و معماری های مبتنی بر سرویس1 نشان می دهد )12(.
بین  مرزهای  ارتباط  وسیله ی  عنوان  به  فعال  به طور  زیادی  مدت  برای  دیتا  الکترونیکی  تبادل 
به   UN/EDIFACT می گرفت.  قرار  استفاده  مورد  صنعت  مختلف  بخش های  و  مختلف  شرکت های 
اسناد کسب وکار  الکترونیکی  تبادل  برای  راه  حل عملی  که  استندردهای جهانی  اولین  از  یکی  عنوان 
تهیه نمود. در دهه های 1970 و 1980، انجمن های صنعتی قالب های تبادل دیتا )مانند SWIFT برای 
موسسات مالی( را استندردسازی کردند. بعدها این کار به سمت استندردسازی بین المللی صنعت، مانند 
ANSI X.12 و EDIFACT پیش رفت. از اواسط دهه ی 1990، با ظهور اینترنت به عنوان یک زیربنای 

ارتباطی جهانی که قابلیت های یکپارچه سازی پیشرفته تری را پیشنهاد می دهد، تکنالوژی سیستم های 
درون سازمانی به طور کامل پیاده سازی مجدد شدند. با مقایسه ی اَشکال قبلی تبادل دیتا الکترونیک، که 
روی تکنالوژی های اختصاصی ساخته شده اند، اینترنت یک بستر بسیار انعطاف پذیرتر و ارزان تر برای 
روی   ،B2B یکپارچه سازی  مدرن  اَشکال  این رو،  از   .)5( است  آورده  فراهم  خارجی  یکپارچه سازی 
می کنند. سرویس های وب  استفاده  الکترونیکی  پیام های  برای   2XML از  و  بنا شده اند  معماری وب 
افزایش  بیشتر  را  اینترنتی  ساخته شده ی  زیربناهای خوب   ،)SOA3(سرویس بر  مبتنی  معماری های  و 
می دهند و تغییر الگوی4 بعدی را معرفی می کنند. با ساخت ارتباط مبتنی بر سرویس در مقابل بسترهای 
ناهمگون و بین این امور مهم، رویکرد سند محور برای یکپارچه سازی B2B با رویکرد فرایندمحور 

جایگزین شد.
  )IOS5( 3-2. سطوح یکپارچه سازی درون سازمانی

در این مقاله تاکید زیادی بر قبول، استفاده و اثرات یکپارچه سازی درون سازمانی شده و منظرهای 
مختلف یکپارچه سازی درون سازمانی را مورد اهمیت قرار می دهد. در سطوح بسیار ابتدایی، IOS یک 
فرایند ارتباطی موجود را به وسیله ی کاهش پردازش دیتای دستی و بهبود قابلیت اطمینان به صورت 
فرایندهای  وصل کردن  برای   IOS از  استفاده  سمت  به  شرکت ها  که  آنجا  از  می آورد.  در  خودکار 
کسب وکار بین شرکت ها پیش می روند، قادرند مزایای استراتژیکی و عملیاتی یکپارچه سازی عمودی 
را درک کنند )11(. بنابراین استفاده از IOS زمانی سودمندتر به نظر می رسد که در ارتباطات مشارکتی 
کاالی  صنایع  و  خرده فروشی  در  فروشنده  توسط  شده  مدیریت  دارایی  مانند  فرایند  نوآوری  همراه 

مشتری به کار گرفته شود.
برده شده را  B2B و محتوای که در آن به کار  بین تکنالوژی یکپارچه سازی  تعامل  اینکه  برای 
سه  می کند.  مشخص  را  سازمانی  درون  یکپارچه سازی  متفاوت  سطوح  حاضر  مقاله ی  دهیم،  شرح 
جنبه ی اصلی در یکپارچه سازی درون سازمانی که معموال شناسایی می شوند، عبارتند از: یکپارچه سازی 

تخنیکی، سازمانی و بنگاهی که به صورت جزئی تر در مقاالتی دیگر بحث شده اند )6(.
1. Service based architecture             2. Extensible Markup Language
3. Service Oriented Architecture        4. Pattern
5. Inter-Organisational System
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B2B فازهای توسعه در تکنالوژی های الکترونیکی یکپارچه سازی

فاز Web Services :3فاز Internet/XML :2فاز EDI/EDIFACT :1فازها

از اوایل 2000از اواسط دهه 1990از آغاز دهه 1960دوره ی زمانی

پروتکل های اختصاصی مانند پروتکل های ارتباطی
X400,OFTP

)TCP/IP( اینترنت)TCP/IP( اینترنت

وب سرویس )SOAP(فرمت XMLفرمت متنی )ASCII,Unicode(فرمت تبادل دیتا

روش های مبتنی بر متنروش یکپارچه سازی
)Document Oriented( 

روش های مبتنی بر پیام 
)Message Oriented(

روش های مبتنی بر سرویس 
)Service Oriented(

B2B استفاده از شبکه ارزش افزوده معماری
به عنوان واسطه

استفاده از معماری SOAاستفاده از معماری وب

فریم ورک های وبفریم ورک ebXMLفریم ورک EDI فریم ورک 

جدول1: فازهای یکپارچه سازی

از لحاظ آکادمیک، تحقیق درباره ی کسب وکار الکترونیکی و IOS1، به طور کلی به کاوش اثرات 
استراتژیکی و عملیاتی یکپارچه سازی خارجی و آنالیز قبول کردن IOS رسیدگی می کند. در هرصورت، 
به طراحی ارتباطات درون سازمانی، از دید اَشکال مختلف یکپارچه سازی B2B مانند ارتباط با پست 
الکترونیکی، پرتال های مشتری یا تامین کننده، تبادل EDIFACT یا اسناد XML و اخیرا، سرویس های 
وب، توجه خیلی کمی شده است. هدف مقاله این است که مدل هایی برای طبقه بندی با اَشکال متفاوت 
نیز  بیشتر  تحقیقات  کند.  تحلیل  و  داده  توضیح  تکنالوژی  از  مستقل  به طور  را   B2B یکپارچه سازی 
ضروری است تا تاثیر تکنالوژی های خاص یکپارچه سازی B2B در یک موضوع مشخص را بررسی 
معلومات  تئوری پردازش  از   ،B2B یکپارچه سازی  ارتباطات  مطالعه ی طراحی  برای  کند.  فهم  قابل  و 

استفاده می شود.

3. انواع مدل های یکپارچه سازی

1-3. یکپارچه سازی تخنیکی
به  سازمان ها  بین  و  شده  پردازش  چگونه  معلومات  که  می کند  بیان  تخنیکی  یکپارچه سازی 
صورت الکترونیکی به اشتراک گذاشته شود. برای تمایز بین سیستم هایی که به هم متصل اند، سه شکل 

یکپارچه سازی را در اینجا بیان می کنیم:
- برای یکپارچه سازی سرویس گیرنده، کاربران بیرونی از طریق پرتال ها می توانند به دیتا و برنامه ها 

دسترسی پیدا کنند.
- برای یکپارچه سازی بین برنامه ها، می توان از تبادل پیام های الکترونیکی از راه دور یا سرویس های 

تماس استفاده کرد.
- یکپارچه سازی دیتا توسط ارتباط مستقیم با دیتابیس.

1. Inter Organizational Systems           
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2-3. یکپارچه سازی سازمانی
برای این کار، هر مورد را بر اساس بخش صنعتی، موقعیت در زنجیرة تامین و جهت یکپارچه سازی 
از: تولیدکننده، توزیع کننده، عمده فروش،  دسته بندی می کنیم. موقعیت ها )طبق مدل SCOR( عبارتند 

خرده فروش، شرکت فراهم کننده ی خدمات و واسطه.
جهت1 یکپارچه سازی نیز بر اساس موقعیت در زنجیرة تامین، قرار ذیل مشخص می شود:

- یکپارچه سازی عمودی: شرکا، مربوط به یک بخش از صنعت ولی در موقعیت های مختلف زنجیرة 
تامین هستند. این حالت بیشتر برای یکپارچه سازی تامین کننده و مشتری در زنجیرة تامین می باشد.

- یکپارچه سازی افقی: شرکا، در یک بخش از صنعت و در موقعیت یکسان در زنجیرة تامین می باشند.
- یکپارچه سازی قطری: شرکا، در بخش های صنعتی مختلف و موقعیت های مختلف در زنجیرة تامین 

می باشند. )مانند خدمات مشترک یا برون سپاری(
B2B 3-3. مدل یکپارچه سازی

مدل های یکپارچه سازی به صورت 5 سناریوی زیر درآمده است:
1( استفاده ی موازی از سیستم های معلوماتی مختلف با دسترسی سیستم دستی؛

2( استفاده ی موازی از سیستم های معلوماتی مختلف با تبادل دیتا و ارتباط مستقیم؛
3( استفاده ی موازی از سیستم های معلوماتی مختلف با تبادل دیتای تهیه شده توسط یک واسطه؛

4( استفاده ی مشترک از سیستم ERP مرکزی؛
5( استفاده ی مشترک از سیستم مرکزی کنترل شده توسط یک واسطه؛

1-3-3. استفاده ی موازی از سیستم های معلوماتی مختلف با دسترسی سیستم دستی.
داخلی قدرت مندی  معلوماتی  را توصیف می کند که یک شرکت سیستم  این سناریو وضعیتی 
دارد )مثال یک سیستم ERP( و می خواهد شرکت های شریک نیز به این سیستم دسترسی داشته باشند. 
همان طور که در شکل 1 نشان داده می شود، یکپارچه سازی توسط یک درگاه دسترسی )یک پرتال( 
که به صورت داخلی به سیستم معلوماتی داخلی سازمان متصل است، امکان پذیر می باشد. با این روش، 
شرکا مستقیما به سیستم ERP سازمان دسترسی ندارند، اما یک بستر میانی برای آن ها وجود دارد. در 
این روش شرکا نیز می توانند سیستم ERP خود را داشته باشند یا از طریق همان پرتال به سازمان متصل 

باشند )16(.

ERP  دیتابیس

ERP  کاربر

ERP  سیستم

ERP  دیتابیس

ERP  کاربر

ERP  سیستم

مشخص کردن شرکا شرکاي همکار

پروسه تجاري مشارکتی پروسه تکمیلی

دیتابیس پرتال

ERP ERP کاربر  کاربر

پرتال

شکل1: استفاده ی موازی از سیستم های معلوماتی مختلف با دسترسی سیستم دستی )1(
1. Direction         
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2-3-3. استفاده موازی از سیستم های معلوماتی مختلف با تبادل داده و ارتباط مستقیم

الکترونیکی اسناد بین سیستم های ERP مربوط به شرکای  تبادل  مطالعه های موردی یک  اکثراً 
مختلف را توصیف می کنند. در این سناریو، یکپارچه سازی از طریق اتصال مستقیم صورت می گیرد. 
به این صورت که شریک آغازگر کنترل زیربناهای یکپارچه سازی )درگاه( را به عهده می گیرد. شرکای 
دیگر نیز می توانند درگاه یکپارچه سازی مربوط به خود را داشته باشند و عملیات آن را کنترل کنند یا 
این که اتصال مستقیم به درگاه یکپارچه سازی شریک آغازگر داشته باشد. اگر شرکت متصل به سیستم، 
عملیات درگاه یکپارچه سازی خود را مدیریت کند، می تواند به عنوان یک شریک آغازگر برای قسمت 
خود ایفای نقش کند و مشتریان و تامین کنندگان خود را ترغیب به اتصال از طریق این درگاه کند )6(.

نمای کلی این سناریو در شکل زیر نمایش داده شده است.

ERP ERP دیتابیس  دیتابیس

درگاه یکپارچه سازي

درگاه یکپارچه سازي

ERP  کاربر

ERP  سیستم

ERP  کاربر

ERP  سیستم

مشخص کردن شرکا شرکاي همکار

پروسه تجاري مشارکتی پروسه تکمیلی

شکل2: استفاده ی موازی از سیستم های معلوماتی مختلف با تبادل داده و ارتباط مستقیم )6(

3-3-3. استفاده ی موازی از سیستم های معلوماتی مختلف باتبادل داده که توسط واسطه انجام می شود

این سناریو موقعیتی را توصیف می کند که هریک از شرکای تجاری، سیستم های معلوماتی خود 
را کنترل می کنند که این سیستم ها نیز به صورت الکترونیکی از طریق زیربنای مربوط به یک واسطه 
به هم متصل می شوند. این سناریو حالت تبادل دیتای الکترونیکی سنتی را از طریق زیربنای شبکه های 
ارزش افزوده )1VAN(  نمایش می دهد. این شبکه ها خدمات درگاه را به شبکه های دیگر می دهد و 

تجارت را به صورت الکترونیکی در سطح جهانی به هم مرتبط می سازد. )16( 

1. Value Added Network         
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مشخص کردن شرکا

پروسه تجاري مشارکتی

ERP  کاربر

ERP  سیستم

ERP  دیتابیس

ERP  کاربر

ERP  سیستم

ERP  دیتابیس

واسطه واسطه هاي بیشتر شرکاي همکار

پروسه تکمیلی

درگاه یکپارچه سازي
شبکه ارزش افزوده

شبکه ارزش افزوده

شبکه ارزش افزوده

شکل3: استفاده ی موازی از سیستم های معلوماتی مختلف با تبادل داده توسط واسطه )16(.

4-3-3. استفاده ی مشترک از سیستم ERP مرکزی

در این سناریو، یک سیستم ERP مرکزی دسترسی مستقیم قسمت های خارجی را بدون نیاز به بستری 
واسطه فراهم می کند. در این سناریو، شریک آغازگر سیستم مرکزی را کنترل می کند و قسمت های 
مختلفی را با دسترسی به سیستم توسط ابزارهای نرم افزاری تقلید ترمینال یا یک رابط ی کاربری تحت 
وب فراهم می کند. این روش یکپارچه سازی، عمدتا برای یکپارچه سازی داخلی با شرکت های تابعه یا 
نیروهای فروش بیرونی استفاده می شود. درهرصورت، این روش می تواند برای اتصال شرکای خارجی 

نیز استفاده شود )1(.

 

ERP  کاربر

ERP  سیستم

ERP  دیتابیس

مشخص کردن شرکا

پروسه تجاري مشارکتی

مکان ها

پروسه تجاري

ERP  کاربر

بخش فروش

پروسه تجاري پروسه تجاري

ERP  کاربر

ERP  کاربر

ERP  کاربر

پروسه تجاري

مشتریان

شرکاي خدماتی

سرور ترمینال

سرور وب

شکل4: استفاده ی مشترک از سیستم ERP مرکزی)16(
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5-3-3. استفاده ی مشترک از سیستم ERP مرکزی کنترل شده توسط یک واسطه
ایــن ســناریو یــک راه یکپارچه ســازی معرفــی می کنــد کــه یک بســتر یکپارچه ســازی 
مرکــزی بــرای تســهیل فرآیندهــای تجــاری و تبــادل دیتــا بیــن گروه هــای مــورد نظــر را مدیریــت 
ــرا  ــتقل اج ــطه ی مس ــا یک واس ــط ی ــای مرتب ــی از بخش ه ــط یک ــزی توس ــتم مرک ــد. سیس می کن
ــات سیســتم های معلوماتــی خودشــان مســتقل هســتند)16(. می شــود. بخش هــای متصــل، در عملی

ERPدیتابیسدیتابیس ERP دیتابیس  دیتابیس

ERP  سیستم

ERP  کاربر

تامین کننده

ERP  سیستم

ERP  کاربر

پلتفرم مرکزي

واسطه مشتري

دریافت سفارشعملیات سفارش دادن

ERP  کاربر

شکل5: استفاده ی مشترک از سیستم ERP مرکزی کنترل شده توسط یک واسطه)16(.

نتیجه گیری
در ایــن مقالــه ســعی شــد تــا بــا اســتفاده از تکنالوژی هــای مــدرن امــروزی مدل هایــی بــرای 
ــی  ــرد. مدل های ــه ک ــزرگ تهی ــازمان های ب ــرای س ــن ب ــرة تامی ــتم های زنجی ــازی سیس یکپارچه س
کــه ارائه شــد شــامل پنــج مــورد می باشــد کــه هــر کــدام در شــرایط متفــاوت و بــرای ســازمان های 
مختلــف قابــل اســتفاده می باشــد. ممکــن اســت مدل هایــی پیشــنهادی دارای نقایــص نیــز باشــند؛ 
بــرای مثــال مــدل پیشــنهادی شــماره 5 دارای ایــن مزیــت اســت کــه تمامــی سیســتم های داخلــی 
ــی از  ــد، ول ــی دارن ــه آن دسترس ــه ب ــه هم ــد ک ــزی می باش ــتم ERP مرک ــازمان دارای سیس یک س
ــرای سیســتم  ــی ب ــه اتفاق ــی ک ــز ممکــن اســت آســیب پذیرتر باشــد و در صورت ــت نی لحــاظ امنی
ــرای  ــذا پیشــنهاد می شــود ب ــی قســمت های ســازمان دچــار بحــران شــوند. ل ــد، تمام مرکــزی بیفت
هــر سیســتم ERP کــه در بــاال پیشــنهاد شــده اســت، یــک سیســتم بــرای بکاپ گیــری از تمامــی دیتــا 
و معلومــات ســازمان در نظــر گرفتــه شــود. بــا تمــام ایــن اوصــاف، مدل هــای پیشــنهادی می توانــد 
ــازی  ــمت یکپارچه س ــه س ــروی ب ــرای پیش ــن ب ــرة تامی ــتم های زنجی ــعه ی سیس ــرای توس ــی ب راه

ــزرگ باشــد. ــل ســازمان های ب کام
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نقش استدالل های ترکیبیاتی در یادگیری ترکیبیات

چکیده
ــرای  ــف ب ــای مختل ــتفاده از ابزاره ــا و اس ــوت قضیه ه ــرای ثب ــی ب ــای ترکیبیات ــوع روش ه تن
ارائــه ی راه حل هــای گوناگــون، موجــب می شــود کــه مســیر اســتدالل های ترکیبیاتــی بــه راه هــای 
ابتــکاری شــباهت بیشــتری داشــته باشــند، تــا بــه یــک رویــه عمومــی، ماننــد آنچــه کــه در مباحثــی 
ــه چشــم می خــورد. ایــن خصوصیــت موجــب می شــود کــه بســیاری از  ــز ب ــا انالی ــر ی ــد الجب مانن
فراگیــران، بــا هــدف بــه دســت آوردن رویه هــای کلــی، بــرای رده بنــدی مســایل ترکیبیاتــی تــالش 
ــأله های  ــدا مس ــیر، ابت ــن مس ــان در ای ــوال آن ــه معم ــد ک ــان می ده ــی نش ــاهدات تجرب ــد. مش کنن
ترکیبیاتــی را دســته بندی می کننــد و ســپس یــک فرمــول بــرای هــر حالــت بــه خاطــر می ســپارند. 
مشــکل زمانــی آشــکار می گــردد کــه تعــداد حالت هــا بیــش از حــدی اســت کــه یادگیرنــده بتوانــد 
ــری  ــه ی حاضــر، در خصــوص یادگی ــد. مطالع ــتفاده کن ــد اس ــه ای کارآم ــوان روی ــه عن ــا، ب از آن ه
ــی انجــام  ــا هــدف شناســایی چگونگــی توســعه ی تفکــر ترکیبیات ــه ب ــات اســت ک مباحــث ترکیبی
ــه اســتفاده از اســتدالل های ترکیبیاتــی در آمــوزش، مــورد مطالعــه قــرار  شــده اســت. در ایــن مقال

گرفتــه اســت. 

کلید واژه ها: اثبات ریاضی، استدالل ترکیبیاتی، تفکر ترکیبیاتی، حل مسأله، روش تدریس ریاضی. 



32

13
97

ن 
ستا

 زم
وم،

ه د
مار

 ش
وم،

ل د
سا

 

مقدمه
ــتقل  ــای مس ــورت درس ه ــه ص ــی ب ــث ترکیبیات ــود مباح ــاهد وج ــش، ش ــه پی ــد ده ازچن
ــث  ــش مباح ــر و نق ــعه کامپیوت ــا توس ــه ب ــتیم ک ــگاه ها هس ــی دانش ــه ی درس ــگاهی در برنام دانش
ــه ی  ــی در مجموع ــزا و ترکیبیات ــی مج ــای درس ــعه ی واحده ــر، توس ــوم کامپیوت ــی در عل ترکیبیات
دروس دانشــگاهی، ضــرورت و اهمیــت بیشــتری یافــت. در همیــن راســتا، مباحــث ترکیبیاتــی بــا 
تغییــرات و چــاپ جدیــد کتــب درســی نزدیــک بــه دو دهــه ی اخیــر، وارد برنامــه ی درســی ریاضــی 
دوره ی لیســه دیــده می شــود. از ســوی دیگــر، بیشــتر مســایل ترکیبیاتــی بــا پیش نیــاز انــدک قابــل 
ــاد، جــای خــود را  ــن مباحــث در مســایل مســابقه ای و المپی ــل، ای ــن دلی ــه همی طــرح هســتند و ب
ــی،  ــر مســایل ترکیبات ــن تحقیقــات نشــان داده اســت کــه ماهیــت اکث ــد. هم چنی ــاز کرده ان بیشــتر ب
ــه  ــدام ب ــکاِن اق ــش ریاضــی، ام ــه ای اســت کــه دانــش شــاگردان در ســطوح مختلفــی از دان به گون
حــل یــا حداقــل رویارویــی بــا آن مســأله را دارنــد و همیــن امــکان، مســایل ترکیبیاتــی را جــذاب 
ــه،  ــوند. البت ــر ش ــایل درگی ــن مس ــا ای ــاگردان، ب ــتری از ش ــای بیش ــا گروه ه ــود ت ــث می ش و باع
درحالــی کــه امــکان بالقــوه ی اقــدام بــه حــل مســایل ترکیبیاتــی بــرای بســیاری از شــاگردان دوره ی 
ــه ی حــل  ــی، تجرب ــوع ترکیبیات ــا مباحــث متن ــزان آشــنایی ب ــا می متوســطه و لیســه وجــود دارد، ام
ــد آن،  ــی و مانن ــن ارتباط هــای مفهومــی بیــن مباحــث مختلــف ترکیبیات ــه، یافت ــواع مســایل نمون ان
ــر عمل کــرد شــاگردان داشــته باشــند و توانایــی حــل مســایل  هریــک می تواننــد نقــش عمــده ای ب
مختلــف ترکیبیاتــی را بــه صــورت قابــل توجهــی افزایــش دهنــد. ایــن ویژ گــی در تنــوع، موجــب 
شــده اســت تــا بســیاری از یادگیرنــدگان بــا هــدف به دســت آوردن چنیــن رویه هــای عمومــی، بــه 
دنبــال روش هایــی بــرای دســته بندی مســأله های ترکیباتــی باشــند؛ جســتجویی کــه در بیشــتر مــوارد 
بــا شناســایی موقعیت هــای ظاهــری مســایل همــراه اســت. بررســی شــواهد نشــان می دهــد کــه در 
ــته بندی  ــف دس ــای مختل ــه حالت ه ــی را ب ــایل ترکیبیات ــاگردان مس ــتر ش ــالش، بیش ــن ت ــیر ای مس
می کننــد و ســپس بــا حفظ کــردن یــک فرمــول بــرای هــر حالــت، ســعی در ســاده کردن آن دارنــد. 
امــا مصاحبــه بــا شــاگردان راه یافتــه بــه دانشــگاه، حاکــی از آن اســت کــه، بخــش عمــده ای از ایــن 
ــوان  ــه عن ــاگردان بیشــتر ب ــه اســت و ش ــرار گرفت ــان ق ــر دوش معلم ــازی، ب ــرای ساده س ــالش ب ت
مصرف کننــده ی ایــن محصــول، از ایــن رده بنــدی اســتفاده می کننــد. ارزیابــی چرایــی و چگونگــی 
ــد تحقیقــات متنوعــی  ــن کار توســط شــاگردان انجــام نمی شــود، نیازمن ــه چــه دالیلــی ای این کــه ب
ــر  ــی، پژوهش گ ــر کل ــن تصوی ــا ای ــون اســت. ب ــای گوناگ ــن موضــوع از زاویه ه ــرای بررســی ای ب
بــرآن شــد تــا فعالیــت یادگیرنــدگان را در حیــن حــل مســایل ترکیبیاتــی، مــورد مطالعــه قــرار دهــد 
ــد.  ــل نمای ــه و تحلی ــا عمــق بیشــتری تجزی ــان را ب ــی ارائه شــده توســط آن و اســتدالل های ترکیبیات
ــدازه باشــد و  ــل ان ــج آن قاب ــه نتای ــی تمرکــز شــد ک ــر مباحث ــا هــدف دقــت بیشــتر، ب ــن ب هم چنی

ــی( انتخــاب شــدند.  ــوان نوعــی از مســایل ترکیبیات ــه عن بدین منظــور، مســایل شمارشــی )ب

1. دامنه ی پژوهش و طراحی اولیه ی آن 
پژوهش گــر در مســیر رویارویــی بــا یادگیرنــدگان بــا مســأله های ترکیبیاتــی، و بــا مشــاهده ی 
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ــن  ــت ای ــه بررســی ماهی ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــان، ب ــتداللی آن ــباتی و اس ــای محاس ــوِع توانایی ه تن
توانایی هــا در تمــام مراحــل تحصیلــی اعــم از دانشــگاه، متوســطه و حتــی ابتداییــه می توانــد مــورد 
ــدگان  ــی یادگیرن ــر ترکیبیات ــت تفک ــناخت ماهی ــرای ش ــوان ب ــه، می ت ــرد. در نتیج ــرار گی ــه ق توج
ــرای بررســی چگونگــی  ــف را ب ــی مختل ــای تحصیل ــم دوره ه ــی و ه ــام مباحــث ترکیبیات ــم تم ه
ــن،  ــرار داد. هم چنی ــورد توجــه ق ــا مســأله ها و اســتدالل م ــه ب ــا در مواجه درگیرشــدن یادگیرنده ه
دریافــت تجربــی پژوهش گــر حاکــی از آن بــود کــه در ایــن بررســی ها، عوامــل گوناگونــی ماننــد 
ــی«  ــواع مســأله های ترکیبات ــه ی حــل ان ــی«، »تجرب ــا مباحــث ترکیبات ــده ب ــنایی یادگیرن ــزان آش »می
و»یافتــن ارتبــاط مفهومــی بیــن مباحــث مختلــف ترکیبیاتــی«، برچگونگــی درگیرشــدن یادگیرنــدگان 
ــتدالل های  ــرای درک »اس ــا ب ــت آن ه ــناخت ماهی ــتند و ش ــذار هس ــی، تاثیرگ ــایل ترکیبات ــا مس ب
ترکیباتــی«، ضــروی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه پژوهش گــر اعتقــاد دارد کــه چنیــن 
مطالعه هایــی، نیازمنــد »شــرایط عــادی« هســتند و بدیــن ســبب، قــرارگاه پژوهــش بــرای هریــک از 
ایــن مطالعــه الزم اســت مــورد توجــه قــرار گیــرد. هم چنیــن، بــرای انجــام یــک پژوهــش طولــی، 
ــه ی فــردی  ــده، تجرب اهمیــت یکسان ســازی و فراهم کــردن شــرایطی از قبیــل دانــش اولیــه یادگیرن
ــا آن  ــری ب ــان یادگی ــه در جری ــی ک ــث ریاض ــی، مباح ــأله های ترکیبات ــا مس ــی ب وی در رویاروی
روبــه رو شــده، تدریســی کــه تجربــه کــرده، ارزشــیابی ها و ماننــد آن، موجــب می شــود کــه هریــک 
ــی و درک وی از  ــأله های ترکیبات ــا مس ــده ب ــدن یادگیرن ــر ش ــی درگی ــرایط، برچگونگ ــن ش از ای

اســتدالل مؤثــر باشــد.

2. محدویت در انتخاب شرکت کنندگان پژوهش و موضوع آن
بــرای طراحــی تحقیقاتــی در حــوزه ی یادگیــری مفاهیــم ترکیباتــی، پژوهش گــر بــه پشــتوانه ای 
ــگاه  ــف دانش ــته های مختل ــا و رش ــات در دوره ه ــس ترکیبی ــه در تدری ــی ک ــبتا فراوان ــی نس تجرب
ــا دانشــگاه،  ــه انجــام یــک »پژوهــش طولــی« از دوره ی متوســطه ت ــا ب ــر آن بــود ت داشــت، ابتــدا ب
ــای  ــل محدودیت ه ــه دلی ــن حــال، ب ــا ای ــد. ب ــدام کن ــی اق ــام اســتدالل های ترکیبیات ــورد تم و در م
ــر یافــت.  ــوردی تغیی ــه مطالعــه ی م ــل، ب ــا تعدی ــی ب ــق طول ــان، روش تحقی ــه زم ــی؛ از جمل اجرای
هم چنیــن، از حــوزه ی ترکیبیــات، »شــمارش« بــه عنــوان یکــی از مباحــث مهــم ترکیبیاتــی مرتبــط 
ــری و  ــات نظ ــی، مطالع ــای تدریس ــل تجربه ه ــه و تحلی ــد. تجزی ــاب ش ــوع، انتخ ــن موض ــا ای ب
ــه  ــاند ک ــدی رس ــن جمع بن ــه ای ــر را ب ــز پژوهش گ ــجویان نی ــری دانش ــارب یادگی ــا تج ــنایی ب آش
ــِر  ــناخت عمیق ت ــت ش ــبی جه ــه ی مناس ــمارش« زمین ــث »ش ــر، مبح ــای زی ــبب ویژه گی ه ــه س ب

ــد. ــم می کن ــجویان را فراه ــِی« دانش ــتدالل های ترکیبات ــِی »درک اس چگونگ
تنــوع مســأله های شمارشــی آنقــدر زیــاد اســت کــه می تــوان از اولیــن پایه هــای تحصیلــی   .1

)مکتــب( تــا باالتریــن مراحــل تحصیــالت تکمیلــی، انــواع مســأله های شمارشــی را مطــرح کــرد.
ــجویان در  ــاگردان و دانش ــه ش ــت ک ــن اس ــد ای ــر مؤی ــی پژوهش گ ــای تدریس تجربه ه  .2

رویارویــی بــا مســأله های شمارشــی، از روش هــای متنوعــی اســتفاده می کننــد.
ــی،  ــأله های ترکیبات ــا مس ــه ب ــه در مواجه ــر نشــان داده ک ــای تدریســی پژوهش گ تجربه ه  .3
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اســتدالل های دانشــجویان، شــباهت قابــل توجهــی بــا اســتدالل های شــاگردان دارد و ایــن شــباهت، 
ــاز گذاشــت. ــه شــرکت کنندگان در پژوهــش، ب ــرای تصمیم گیــری راجــع ب دســت پژوهش گــر را ب
ــد، نظــام وار،  ــه طــور روش من ــِی شــاگردان ب ــر ویژگــی آخــر، درک اســتدالل های ترکیبات بناب
ــه ی درســی  ــه برنام ــن درس ب ــرا ورود رســمی ای ــر از دانشــگاه اســت؛ زی ــر و گســترده متأث فراگی
ــی از  ــا همگ ــد، تقریب ــس می کنن ــه آن را تدری ــی ک ــت و معلمان ــد اس ــبتا جدی ــه نس ــب ک مکات
ــم  ــور منظ ــن درس را به ط ــدا ای ــه ابت ــتند ک ــی نیس ــته ی ریاض ــگاهی در رش ــالن دانش فارغ التحصی
ــا  ــته اند ت ــب برگش ــه کالس درس مکت ــم، ب ــوان معل ــه عن ــپس ب ــند و س ــه باش در دانشــگاه آموخت
تفکــر ترکیباتــی را از طریــق برنامــه ی درســی رســمی، بــه شــاگردان آمــوزش دهنــد. ایــن رونــد بــه 
طــور آشــکار، بــر خــالف درس هایــی ماننــد هندســه ی اقلیدســی اســت کــه عمدتــا، شــروع آشــنایی 
ــا آن، در مکتــب اســت و مباحــث هندســه ی اقلیدســی، توســعه ای چندانــی در دانشــگاه  معلمــان ب
پیــدا نمی کننــد. بنابرایــن، شــرکت کنندگان ایــن پژوهــش، بــه دانشــجویان دانشــگاه محــدود شــدند. 

دالیــل ریزتــر، ایــن انتخــاب بــه شــرح ذیــل اســت.
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــات م ــای خــاص و محــدود از ترکیب ــب، جنبه ه در مکت  .1
ــث  ــه ی مباح ــه دامن ــی ک ــد. در حال ــتدالل ها می انجام ــأله ها و اس ــه ی مس ــدن دامن ــه محدودش ب
ــوم، مواجــه  ــا مســأله های از قبل معل ــر ب ــیع تر اســت و دانشــجویان کم ت ــی در دانشــگاه وس ترکیبات

می شــوند؛
دانشــجویان عــالوه بــر مباحــث ترکیباتــی، بــا انــواع روش هــای اســتداللی دیگــر نیــز آشــنا   .2
ــا محدودیت هــای  می شــوند و ابزارهــای جبــری و هندســی بیشــتری را می شناســند و در نتیجــه، ب

کم تــری بــرای اســتفاده از ایــن روش هــا روبــه رو هســتند؛
ــی  ــجویان آمادگ ــب(، دانش ــه مکت ــبت ب ــگاه )نس ــان در دانش ــدن امتح ــل کم ترش 3.  به دلی

ــد؛ ــی را دارن ــه ی درس ــر از برنام ــوع و فرات ــأله های متن ــا مس ــی ب ــرای رویاروی ــتری ب بیش
ــواع  ــوان ان ــان شــاگردان و هــم دانشــجویان، می ت طبــق تجربه هــای آموزشــی، هــم در می  .4
توانایی هــای ادراکــی و اســتداللی را مشــاهده کــرد. امــا بــه ســبب وجــود عوامــل مداخله کننــده از 
قبیــل ارتبــاط عاطفــی و ایجــاد انگیــزه، انجــام مطالعــه در بیــن دانشــجویان، امکان پذیرتــر باشــد و 

ــه ویــژه شــاگردان دوره ی متوســطه آســان تر اســت.  ــه شــاگردان، ب تعمیــم آن ب

3. مطالعه ی مقدماتی 
در طراحــی ایــن پژوهــش، ابتــدا بــرای بررســی چگونگــی اســتفاده ی دانشــجویان از 
ــورد  ــی در م ــی ترکیبات ــأله ی مقدمات ــود، چندمس ــاگردی خ ــه در دوره ی ش ــتدالل های فراگرفت اس
ــا وجــود  ــه شــد. مســایل انتخاب شــده، ب ــرای شــرایط خــاص تهی شــمارش حالت هــای ممکــن ب
ــا توانایــی علمــی  ــوده و متناســب ب ــل حــل ب ــم ســاده قاب ــا مفاهی ــرا ب پیچیدگی هــای ظاهــری، اکث
ــوع  ــا دو ن ــجویان را ب ــأله ها، دانش ــن مس ــردن ای ــن مطرح ک ــر ضم ــد. پژوهش گ ــجویان بودن دانش
ــای  ــبه ی حالت ه ــرای محاس ــی ب ــاوی فرمول ــأله ح ــه مس ــی ک ــرد. در صورت ــه رو ک ــش روب پرس
ممکــن بــود، ایــن ســؤال چنیــن پرســیده شــد: »آیــا می دانیــد ایــن فرمــول چگونــه به دســت آمــده 
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اســت؟« و در صورتــی کــه ســؤال بــرای حالت هــای خــاص یــا مقــدار عــددی )نــه حالــت کلــی( 
مطــرح شــده بــود ســؤال چنیــن بــود: »در حالــت کلــی، آیــا راه حــل عمومــی )فرمــول( بــرای ایــن 
ــدی  ــه ح ــا چ ــه ت ــد ک ــیده می ش ــونده پرس ــه، از مصاحبه ش ــپس در ادام ــید؟«. س ــرایط می شناس ش
بــه درســتی فرمــول پیــش روی خــود اطمینــان دارد و آیــا می توانــد دلیلــی بــرای درســتی آن ارائــه 
کنــد؟ ایــن فراینــد بــه صــورت پرســش نامه ای طراحــی شــد، امــا از آن بــه صــورت شــفاهی نیــز 
اســتفاده شــد. در مجمــوع، 80 پرســش نامه بیــن دانشــجویان دوره ی لیســانس دانشــکده ی ریاضــی 
دانشــگاه کابــل و تعلیــم و تربیــه شــهید ربانــی توزیــع شــد و در نهایــت، 75 پرســش نامه تکمیــل 
شــد. پــس از جمــع آوری داده هــای ایــن مطالعــه ی مقدماتــی، بــا بررســی و دســته بندی ایــن داده هــا، 

نتایــج زیراســتخراج شــد:
ــد،  ــه می کردن ــان ارائ ــی خودش ــه حت ــی ک ــتی فرمول ــه درس ــر( ب ــر از 4 نف ــه غی ــه )ب ــا هم - تقریب

ــتند؛ ــان نداش اطمین
- تنهــا یــک نفــر، دلیــل درســتی فرمول هــا را می دانســت و 74 نفــر دیگــر، بــرای درســتی فرمــول 

پیــش روی خــود یــا چگونگــی به دســت آوردن فرمــول موجــود، دلیلــی نداشــتند؛
- به جــز از پنــج نفــر، بقیــه مدعــی بودنــد، در زمــان یادگیــری ایــن فرمول هــا )در دوره ی لیســه(، بــه 
دنبــال چگونگــی به دســت آوردن آن هــا نبودنــد یــا ضرورتــی بــرای دانســتن راهــی به دســت آوردن 

ــد؛ ــا نمی دیدن فرمول ه
- در مجمــوع، بــه غیــر از 5 نفــر، 70 نفــر از پاســخ دهندگان معتقــد بودنــد، اســتدالل های ارائه شــده 
ــی  ــر بی توجه ــی ب ــه و آن را دلیل ــرار نگرفت ــز ق ــان نی ــد معلم ــورد تأکی ــی م ــه، حت در دوره ی لیس

ــتند؛ ــان می دانس خودش
- تعدادی از دانشجویان به بعضی از سواالت اصال پاسخ ارائه نکردند؛

- و متاسفانه، تقریبا تمام پاسخ دهندگان دلیل عدم فهم مسایل ترکیباتی را ارائه نکردند.
ــرای  ــود. ب تأثیــر ایــن باورهــا در عملکــرد دانشــجویان و نتیجــه ی کارشــان قابــل مشــاهده ب
مثــال، کم تــر کســی بــه دنبــال چرایــی درســتی راه حل هــای ترکیبیاتــی بــود و پیــروی )بی چــون و 
چــرا( از راه هــای پیشــنهادی، موجــب می شــد تــا در بیشــتر مــوارد اطمینانــی بــه جــواب به دســت 
ــه جــواب حاصــل  ــن پرســش در مــورد علــت درســتی جــواب، ب ــا اولی  آمــده نداشــته باشــند و ب
ــم مســأله، دیگــر  ــا تعمی ــی کــه ب ــن، در حالت های ــد. هم چنی ــد و آن را رهــا می کردن شــک می کردن
ــه  ــود را ب ــل خ ــد راه ح ــادر نبودن ــرد، ق ــأله نمی ک ــل مس ــه ح ــی ب ــی کمک ــای مقدمات فرمول ه
شــرایط جدیــد تعمیــم دهنــد. بــا بررســی ایــن مــوارد و تحلیــل داده هــا، برنامه ریــزی بــرای انجــام 

پژوهــش اصلــی انجــام شــد.

4. مشاهده و یادداشت های میدانی
ــود  ــاهدات خ ــه کالس درس، مش ــر جلس ــد از ه ــش، بع ــن پژوه ــان ای ــر در جری پژوهش گ
ــه صــورت  ــاد داشــت ها، ب ــاد داشــت کــرد. بخــش کوتاهــی از ی را ثبــت و بحث هــای کالس را ی
ــود کــه وضعیــت عمومــی آن را توصیــف می کــرد و بخــش اصلــی ایــن  روایــت از کالس درس ب
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ــجویان و  ــن دانش ــنودهای بی ــته در گفت وش ــکات برجس ــث و ن ــی بح ــد کل ــه رون ــت ها، ب یادداش
ــده، در  ــای محول ش ــع آوری تمرین ه ــت. جم ــاص داش ــان اختص ــتدالل های آن ــی از اس نمونه های
ابتــدای جلســه انجــام می شــد تــا در طــول کالس کســی مشــغول تکمیــل آن هــا نباشــد. بــا انتخــاب 
چنــد تمریــن خــاص )مثــال تمریــن اول( در زمــان دریافــت برگه هــای تمریــن، پاســخ تمریــن مــورد 
ــا  ــن ی ــان تمری ــرای حــل هم ــرور می شــد و یکــی از دانشــجویان ب ــا م ــر در بعضــی از برگه ه نظ
تمرین هــای مشــابه بــه پــای تختــه دعــوت می شــد. در بعضــی از مــوارد، ایــن کار پــس از تصحیــح 
برگه هــا و بررســی راه حل هــای ارائه شــده و در ابتــدای جلســه انجــام می شــد. پژوهش گــر 
ــا  ــن تمرین ه ــورد ای ــه بحــث در م ــد راه حــل دانشــجویان، ب ــا و نق ــن برگه ه ــه همی ــتناد ب ــا اس ب
می پرداخــت و بیشــتر دانشــجویان در دفــاع از مســیر خــود یــا بــرای رد اســتدالل دیگــران بــه بحــث 
ــن  ــه ای ازهمی ــه، خالص ــد جلس ــان چن ــت در پای ــدی یادداش ــدف جمع بن ــا ه ــدند. ب وارد می ش
ــت  ــه ثب ــه ی اولی ــورت فرضی ــه ص ــود را ب ــی خ ــای کل ــرده و نتیجه گیری ه ــه ک ــت ها تهی یادداش
کــرد. هریــک از ایــن فرضیه هــا، در مصاحبــه بــا دانشــجویان منتخــب، مطــرح و بررســی شــد و در 
ــا هــدف  ــوان بخشــی از پژوهــش و ب ــه عن ــج و فرضیه هــا، ب ــن نتای ــدی ای ــد، جمع بن صــورت تأیی
یافتــن شــواهد بیشــتر، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. برعــالوه، پژوهش گــر بعــد از هــر درس 
چنــد نمونــه ســوال را بــرای دانشــجویان مطــرح می کــرد، تــا در جلســه ای بعــدی حــل نمــوده و بــا 
دلیــل ارائــه نماینــد، امــا در زمــان تعیین شــده بعضــی از دانشــجویان از حــل مســأله عاجــز بودنــد 
و تعــداد اندکــی کــه مســایل را حــل نمــوده بودنــد، از نمونه هــای حل شــده اســتفاده کــرده بودنــد 

ــتند. ــده ای نداش ــل قانع کنن ــه، دلی و در مباحث
ــر  ــز ب ــا تمرک ــا ب ــد. ام ــرح ش ــی درکالس مط ــف ترکیبات ــای مختل ــایل در زمینه ه ــواع مس ان
مســایل شمارشــی و نقــش اســتدالل در ایــن دســته از مســایل مــورد توجــه بیشــتری قــرار گرفــت. 
بــرای اطمینــان از پی گیــری دانشــجویان نســبت بــه همــه راه حل هــای ممکــن، اقداماتــی صــورت 
گرفــت. از آن جملــه، طــرح مســأله هایی بــود کــه دانشــجویان بــه بازنگــری در بعضــی از باورهــای 
ــه یکــی از  ــود کــه پیــش از ورود ب ــه از مســایلی ب ــر، یــک نمون خــود می اندیشــیدند. مســأله ی زی
ــل  ــرای تبدی ــذاری ب ــبه و عالمه گ ــای محاس ــن توانایی ه ــدف تعیی ــا ه ــی درس و ب ــث اصل مباح
ــه ی n-ام  ــد جمل ــرض کنی ــه عبارت هــای ریاضــی در کالس مطــرح شــد: ف ــی ب عبارت هــای حرف
ــام ســمت راســت آن  ــه ارق ــوری ک ــد، ط ــم باش ــا n رق ــدد اعشــاری ب ــک ع ــه ی ــر ب سلســله  براب
برابــر بــا ارقــام n- امیــن جملــه ی سلســله فیبوناتچــی باشــد. تعییــن کنیــد، حاصــل جمــع جمــالت 
ایــن دنبالــه ی عــددی، مقــداری گویــا یــا گنــگ اســت؟ پنــج جملــه ی نخســت دنبالــه، بــه ترتیــب 
ــأله، آن  ــن مس ــل ای ــرای ح ــا ب ــی از راه ه ــد: 0.1، 0.01، 0.002، 0.0003 و 0.00005 یک ــن ان چنی
ــه  ــف دنبال ــتفاده از تعری ــا اس ــته و ب ــی نوش ــارت ریاض ــا عب ــه ی n-ام را ب ــد جمل ــه ح ــت ک اس
ــرد. در  ــبه ک ــوع را محاس ــن مجم ــله، ای ــالت سلس ــع جم ــی جم ــای مقدمات ــی و روش ه فیبوناتچ
ــا  ــد، ام ــت آورن را به دس n

n

i
nF 10/

1
∑
=

ــله  ــه سلس ــود آنک ــا وج ــجویان، ب ــیاری از دانش ــل، بس عم
ــود  ــودن ایــن حاصــل جمــع، موجــب شــده ب ــر گنگ ب ــان مبنــی ب ــد. حــدس آن کار را ادامــه ندادن
ــا دانشــجویان  ــد مســأله ی مشــابه موجــب شــد ت ــد. چن ــی نکنن ــبه اقدام ــه ی محاس ــرای ادام ــا ب ت
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ــد و  ــا و اســتدالل های خودشــان بازنگــری کنن ــه ی راه حل ه ــای کالس و ارائ ــه فعالیت ه نســبت ب
مشــارکت بیشــتری در کالس داشــته باشــند. پیــش از ایــن، بیشــتر دانشــجویان از ارائــه ی نظــر یــا راه 
حلــی کــه بــه نتیجــه ی نهایــی نرســیده بودنــد، خــودداری می کردنــد؛ امــا طــرح و بحــث در مــورد 
ایــن مســایل موجــب شــد تــا جســارت دانشــجویان بــرای ورود بــه مســیرهای پیــش روی خودشــان 
ــا  بیشــتر شــود و مشــارکت بیشــتری در بحث هــای کالس داشــته باشــند. رویارویــی دانشــجویان ب
ــن  ــرای شــروع نداشــتند، اهمیــت پرداخت ــه ای ب ــده و عالق ــچ ای ــدا به ظاهــر هی مســایلی کــه در ابت
ــه تنهــا ایــده ای  ــه مســیرهای ممکــن پیــش رو را بیشــتر می کــرد. در مســأله ی زیــر دانشــجویان ن ب
ــی  ــن بررس ــد. هم چنی ــا آن بیابن ــط ب ــأله ای مرتب ــتند مس ــه نمی توانس ــتند، بلک ــل آن نداش ــرای ح ب
ــرای  ــده ای ب ــان ای ــه آن ــت ب ــدا نتوانس ــز در ابت ــای آن نی ــمارش حالت ه ــاده تر و ش ــای س حالت ه
حــل مســأله بدهــد: بــه چنــد طریــق می تــوان 100 را بــه صــورت مجمــوع نزولــی اعــداد طبیعــی 

نوشــت؟  
 برای مثال 100= 90+3+2+2+2+1 یکی از حالت ها است.

پــس از بحــث در مــورد حالت هــای ممکــن بــرای مقادیــر کم تــر )دانشــجویان ابتــدا عــدد 4 
ــا وجــود پیداکــردن روشــی نظام منــد بــرای تولیــد حالت هــای  و ســپس 10 را بررســی کردنــد( وب
ــابه و  ــر مش ــأله به ظاه ــد مس ــدن چن ــا مطرح ش ــود. ام ــاده نب ــا س ــداد حالت ه ــن تع ــف، تعیی مختل
ــن  ــه تعیی ــر ب ــه منج ــتداللی ک ــایل و اس ــن مس ــی ای ــجویان، و بررس ــط دانش ــا آن توس ــط ب مرتب
جــواب نهایــی در هریــک از آن هــا می شــد، باعــث شــد ایده هایــی بــرای حــل )مســأله ی اصلــی( 
ــتر  ــرای بیش ــدا ب ــا آن، در ابت ــط ب ــایل مرتب ــأله و مس ــن مس ــه در ای ــتدالل نهفت ــد. اس ــت آی به دس
دانشــجویان مبهــم و پنهــان بــود، امــا بحــث درکالس، بــه آشکارشــدن ایــن اســتدالل و چگونگــی 
محاســبه ی همــه ی حالت هــا انجامیــد ونقــش روش روش منــدی را کــه دانشــجویان معرفــی کردنــد، 
در ایــن محاســبه بــرای بســیاری روشــن شــد. دانشــجویان بــا تجزیــه و تحلیــل چگونگــی تولیــد 
حالت هــای متمایــز، در عمــل توانســتند اســتداللی کــه بــرای حــل مســأله کارآمــد اســت را بیابنــد، 
ــای مســایل  ــه نوشــتن کوده ــادر ب ــدک دانشــجویان رشــته ی کمپیوترســاینس، ق ــداد ان ــی تع و حت
ــده  ــک دوح ــواه در ی ــدود دل خ ــت آوردن ح ــکال، به دس ــث پاس ــه ی مثل ــه تهی ــی از جمل ترکیبات

نیوتــن و غیــره شــدند. 

5. حل مسأله و نقش استدالل های ترکیبیاتی
ــزان  ــن می ــازه کار« شــناخته شــود. تعیی ــوان مســأله حل کن »ت ــه عن ــد ب ــده می توان ــر یادگیرن ه
ــتراتژی های  ــا اس ــنایی ب ــین، آش ــای پیش ــه تجربه ه ــی از جمل ــل مختلف ــه عوام ــراد ب ــی اف توانای
ــا موضــوع و  ــتدالل های متناســب ب ــه ی اس ــی در ارائ ــا، توانای ــتفاده از آن ه ــف و نحــوه ی اس مختل
ماننــد آن بســتگی دارد. بــرای اســتفاده از اســتدالل، دو جنبــه ی مختلــف وجــود دارد: نخســت آن کــه 
ارائــه ی اســتدالل بــا هــدف ایجــاد رابطــه بیــن مســأله های مشــابه و نشــان دادن مســیری اســت کــه 
ــان حــل بســیاری از  ــه ی اســتدالل در جری ــد. دوم، ارائ ــودن چنیــن مســایلی را ثابــت می کن معادل ب

ــت. ــروری اس ــی، ض ــایل شمارش ــژه مس ــأله ها، به وی مس
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ــن  ــازه کار، درحی ــدگان ت ــتر یادگیرن ــه بیش ــی ک ــی از راهبردهای ــه یک ــان داد ک ــی نش ــن بررس ای
ــط  ــأله ای مرتب ــن مس ــرای یافت ــتجو ب ــد، جس ــه کار می برن ــی ب ــأله های ترکیبیات ــا مس ــی ب رویاروی
)و در بیشــتر مــوارد، یافتــن مســأله ی مشــابه( بــود کــه بــا اســتفاده از آن، الگویــی بــرای مســأله ی 
ــن  ــان بی ــه آن ــا دانشــجویان و مقایســه ای ک ــه ب ــن موضــوع در مصاحب ــد. ای ــش روی خــود بیابن پی
مفاهیــم ترکیباتــی بــا مباحــث دیگــر ریاضــی؛ ماننــد حســاب، نیــز بیــان شــد و مــورد توجــه آنــان 
ــی  ــده در مباحث ــأله ی حل ش ــد مس ــدن چن ــا دی ــد، ب ــد بودن ــوندگان معتق ــتر مصاحبه ش ــود. بیش ب
ــا  ــط ب ــم مرتب ــبی از مفاهی ــناختی نس ــت آوردن ش ــن به دس ــد ضم ــان می توانن ــاب، آن ــد حس مانن
ــرای حــل ایــن مســأله ها  ایــن نــوع مســایل، امــکان رده بنــدی آن هــا را پیــدا می کننــد و الگویــی ب
ــن  ــم. در عمــل، ای ــام می بری ــوان »مســأله ی نوعــی« ن ــه عن ــن مســأله ها ب ــد. از ای به دســت می آورن
ــد  ــال مســأله های نوعــی بودن ــه دنب ــی ب ــا مســأله های ترکیبات ــی ب دســته از دانشــجویان در رویاروی
ــم  ــن مفاهی ــاط بی ــاد ارتب ــا و ایج ــتدالل آن ه ــل و اس ــر آوردن( راه ح ــه خاط ــا ب ــدن )ی ــا دی ــا ب ت
مختلــف بتواننــد الگویــی بــرای حــل آن بیابنــد. بــا ایــن حــال، آنــان قبــول داشــتند، بیــن مســأله های 
ــاوت از  ــن تف ــادی وجــود دارد. ای ــاوت زی ــر ریاضــی، تف ــای دیگ ــی و مســأله های حوزه ه ترکیبات
ــن  ــودن ای ــت. زیادب ــط اس ــجویان مرتب ــط دانش ــده توس ــای شناسایی ش ــداد رده ه ــه تع ــو، ب یک س
تعــداد، مشــکلی اســت کــه در رده بنــدی مســأله های نوعــی ترکیباتــی بــا آن روبــه رو می شــدند. از 
ســوی دیگــر، دانشــجویان در تشــخیص مســأله و تطابــق آن بــا مســأله های نوعــی مــورد نظرشــان بــا 
مشــکل روبــه رو بودنــد. فائق آمــدن بــر ایــن مشــکالت بــه درک عمیق تــری از اســتدالل ترکیباتــی 

ــاز دارد. ــرد آن در مســایل نی و کارب
6. درک استدالل برای استفاده در حل مسأله

مشــکل دانشــجویان در اســتفاده از فرمول هــا، بــه ویــژه در مباحــث ترکیباتــی، زمانــی بیشــتر 
ــه رو می شــدند کــه در آن تعــداد حالت هــای  ــا مســأله ای روب آشــکار شــد کــه مصاحبه شــوندگان ب
مختلــف، بیــش از حــدی بــود کــه آن هــا بتواننــد از فرمول هــای خــود بــه عنــوان رویه هــای کارآمــد 
اســتفاده کننــد. بــرای نمونــه، دانشــجویان در جریــان تعییــن تعــداد حالت هــای نوشــتن عــدد 100، 
ــتند،  ــار داش ــه در اختی ــددی را ک ــای متع ــی، فرمول ه ــی نزول ــدد طبیع ــد ع ــوع چن ــورت مجم ص
ــی از دانشــجویان در  ــد. وقت ــه کار می بردن ــه، ب ــا ن ــط اســت ی ــن مســأله مرتب ــا ای ــارغ از آن کــه ب ف
مــورد ارتبــاط بیــن هریــک از فرمول هــای پیشــنهادی بــا مســأله ی اصلــی ســؤال می شــد، پاســخی 

ــد. ــاد می کردن ــش رو ی ــه« ی پی ــا گزین ــوان »تنه ــه عن ــا ب نداشــتند و از فرمول ه
ــود  ــدود نمی ش ــی مح ــث ترکیبات ــه مباح ــکل ب ــن مش ــه ای ــان داد ک ــا نش ــج مصاحبه ه نتای
ــی  ــد. عــدم کارای ــه رو بودن ــا وضعیــت مشــابهی روب ــان کانکــور خــود ب ــان در زم و بســیاری از آن
ــه ی  ــا ارائ ــف، ب ــایل مختل ــل مس ــرای ح ــده ب ــدد ارائه ش ــای متع ــتفاده از فرمول ه ــای اس روش ه
نکته هــای متعــدد همــراه بــود و بیشــتر دانشــجویان بــا اتــکا بــه حافظــه ی خــود مجبــور 
ــه  ــد و ب ــتفاده می کردن ــی اس ــداد کم ــل، از تع ــا در عم ــد. ام ــکات بودن ــن ن ــردن ای ــه حفظ ک ب
خاطرســپردن همــه ی نــکات در بیشــتر مــوارد برای شــان میســر نبــود. بررســی اجمالــی کتاب هــای 
کمــک آموزشــی رایــج نشــان می دهــد در بیشــتر ایــن کتاب هــا، پــس از تعریــف یــک مفهــوم یــا 
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ارائــه یــک قضیــه )کــه در اغلــب مــوارد بــدون اســتدالل آمــده اســت( حالت هــای مختلــف کاربــرد 
آن، در قالــب چنــد نکتــه بیــان می شــود و بــا مــرور تمرین هــای مکــرر، از شــاگردان انتظــار دارنــد 
ــد. در برخــی مــوارد، در امتحان هــای طبقه بندی شــده  ــدن تمریــن مشــابه، آن را حــل کنن ــا دی ــا ب ت
کــه شــرکت کنندگان می داننــد موضــوع امتحــان و مبحــث مرتبــط بــه آن چیســت، ایــن انتظــار تــا 
ــایی  ــی در شناس ــدم توانای ــل ع ــه دلی ــر، ب ــای عمومی ت ــا در امتحان ه ــود. ام ــرآورده می ش ــدی ب ح
ــد و  ــتفاده کنن ــد اس ــار دارن ــه در اختی ــی ک ــد از فرمول های ــأله، نمی توانن ــا مس ــط ب ــوع مرتب موض
ــش نشــان داد،  ــن پژوه ــای ای ــد. بررســی مصاحبه ه ــه دســت نمی آی ــان ب ــورد انتظارش نتیجــه ی م
بســیاری از دانشــجویان در ســال های اول تحصیلــی خــود، مطابــق عادت هــای آموزشــی خــود، بــه 
ــه  ــتدالل هایی ک ــوارد، اس ــه در بیشــتر م ــی ک ــری« هســتند، در حال ــن »بســته های یادگی ــال چنی دنب

ــرد. ــرار نمی گی ــا ق ــه آن ه ــورد توج ــد، م ــا می انجام ــن رده بندی ه ــه ای ب
ــن اصــل متکــی اســت کــه »اعضــای یــک  ــر ای از آن جــا کــه بیشــتر مباحــث »شمارشــی« ب
ــل،  ــن اص ــی کار ای ــد«، چگونگ ــه می ده ــی را نتیج ــاوی ترکیبات ــک تس ــا دو روش، ی ــت، ب س
ــن  ــد، هم چنی ــکیل می ده ــی را تش ــتدالل های شمارش ــیاری از اس ــه ی بس ــه پای ــر آن ک ــالوه ب ع
ــول  ــه از آن فرم ــرایطی ک ــا و ش ــل درســت بودن فرمول ه ــا دلی ــد ت ــک می کن ــدگان کم ــه یادگیرن ب
می تواننــد اســتفاده کننــد را درک کننــد. مصاحبــه بــا دانشــجویان حاکــی از آن بــود کــه بیشــتر آنــان 
در دوره ی تحصیــل مکتــب، فرصتــی بــرای چنیــن تجربــه ای نداشــته اند. به عــالوه، بســیاری از آنــان 
در دوره ی دانشــجویی خــود، به رغــم آن کــه بــه ضــرورت یادگیــری فرمول هــا از طریــق پی گیــری 
اســتدالل های آن هــا واقــف بودنــد، امــا بــر ایــن باورنــد کــه فرصــت کافــی بــرای قرارگرفتــن در 

ــد. ــان هرگــز به دســت نیاوردن ــد. ایــن فرصتــی اســت کــه بســیاری از آن ایــن مســیر ندارن
ــأله های  ــدی مس ــی از رده بن ــدد و متنوع ــای متع ــی، نمونه ه ــای آموزش ــی از کتاب ه در بعض
ــه ی  ــا، ارائ ــه رده بندی ه ــای این گون ــن هدف ه ــی از عمده تری ــود. یک ــاهده می ش ــی مش ترکیبیات
ــا  ــدگان ب ــدن یادگیرن ــی درگیرش ــت. چگونگ ــأله ها اس ــواع مس ــرای ان ــی ب ــا و فرمول های راه حل ه
ــاوت  ــی، تف ــول کل ــت آوردن فرم ــرای به دس ــی ب ــتدالل های ترکیبیات ــا و درک اس ــن رده بندی ه ای
ــی  ــال، انتخــاب »r شــی از n شــی« عنوان ــرای مث ــد. ب ــای آموزشــی را آشــکار می کن ــن روش ه بی
کلــی بــرای دســته ای از مســأله های شمارشــی اســت کــه بــا توجــه بــه داشــتن یــا نداشــتن ترتیــب 
در انتخــاب شــی، و داشــتن یــا نداشــتن تکــرار بــرای یــک نــوع شــی، بــه چهــار حالــت مختلــف 

ــده اســت.  ــر آم ــا در جــدول زی ــن حالت ه ــد. خالصــه ی ای می انجام

                                  

در مســیر رســیدن بــه فرمول هــای ایــن جــدول، ابتــدا چنــد مســأله نمونــه حــل شــده اســت 
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کــه در فراینــد حــل هــر مســأله، اســتداللی متکــی بــر اصــل ضــرب ارائــه شــده اســت کــه بــا تعمیــم 
ــدی  ــک جمع بن ــاب در ی ــت، کت ــت. در نهای ــده اس ــر ش ــا منج ــن فرمول ه ــی از ای ــه یک ــا ب آن ه
فشــرده، حالت هــای مختلــف را در ایــن جــدول ارائــه کــرده اســت. درک هریــک از اســتدالل های 
ارائه شــده، بــرای بیشــتر دانشــجویان دشــوار نیســت، امــا بــرای آن دســته از دانشــجویان کــه بــدون 
ــتند  ــتند، نمی توانس ــدول داش ــن ج ــای ای ــپردن فرمول ه ــه خاطرس ــعی در ب ــتدالل ها، س درک اس
ــر  ــش حاض ــای پژوه ــود. داده ه ــد ب ــا ناکارآم ــد و فرمول ه ــتفاده کنن ــت از آن اس ــای درس در ج
نشــان داد، آن دســته از دانشــجویان کــه بــدون توجــه بــه ایــن اســتدالل ها بــه دنبــال »حفظ«کــردن 
ــا  ــه ب ــد. مصاحب ــد، در عمــل نمی توانســتند در جــای مناســب از آن هــا اســتفاده کنن فرمول هــا بودن
ــا آشــنا  ــن حالت ه ــک از ای ــه هری ــوط ب ــا اســتدالل های مرب ــه ب دانشــجویان نشــان داد، کســانی ک
ــیر  ــانی که مس ــیاری از کس ــل، بس ــتند. در مقاب ــایل داش ــل مس ــرای ح ــتری ب ــت بیش ــد، موفقی بودن
ــای جــدول  ــردن فرمول ه ــعی در حفظ ک ــا س ــد و تنه ــال نکردن ــن[ را دنب ــاب ]اندرس ــی کت آموزش
ــا »تکــرار« اشــیا اشــاره کــرده بــود، در  ــه »ترتیــب« ی را داشــتند، به جــز در مســایلی کــه مســتقیم ب
تشــخیص مســأله و اســتفاده از محفوظــات خــود ناتــوان بودنــد. بــا عوض شــدن »صــورت ظاهــری« 
ــددی  ــکالت متع ــا مش ــا ب ــتفاده از فرمول ه ــجویان در اس ــته از دانش ــن دس ــده، ای ــأله ی ارائه ش مس

روبــه رو بودنــد. 

جمع بندی و نتیجه گیری
ــه مباحــث ترکیباتــی نیســت  ــه مســایل دیگــر ترکیباتــی، محــدود ب توانایــی تبدیــل مســأله ب
و در بســیاری از مباحــث ریاضــی، شــباهت صــورت ظاهــری مســایل یــا تشــابه بیــن روابــط بیــن 
ــک  ــا ی ــد ت ــی را می ده ــن توانای ــراد ای ــه اف ــایل، ب ــته از مس ــن دس ــوالت در ای ــات و مجه معلوم
ــن شــباهت هایی ضــروری  ــی، چنی ــت کل ــا در حال ــد. ام ــل کنن ــه مســأله ی دیگــر تبدی مســأله را ب
ــن  ــط بی ــه رواب ــه ب ــا توج ــری، ب ــای ظاه ــم تفاوت ه ــأله، علی رغ ــت دو مس ــن اس ــت و ممک نیس
معلومــات و مجهــوالت آن هــا، قابــل تبدیــل بــه یکدیگــر باشــند. بــرای درک ایــن ارتبــاط، آشــنایی 
ــت  ــت. ماهی ــروری اس ــد، ض ــکار می کن ــایل را آش ــن مس ــن ای ــاط بی ــه ارتب ــتدالل هایی ک ــا اس ب
ــان به دســت آوردن  ــه در جری ــه اســتدالل هایی دارد ک ــن اســتدالل ها، شــباهت بســیاری ب ــی ای اصل
فرمول هــا ارائــه می شــود و چرایــی درســتی فرمول هــا را نشــان می دهــد. از ســوی دیگــر، 
ــپردن  ــه موجــب می شــود به خاطرس ــی وجــود دارد ک ــم و مباحــث ترکیبات ــادی در مفاهی ــوع زی تن
ــن  ــاط بی ــرای ایجــاد ارتب ــن علــت، ب فرمول هــا دشــوارتر از دیگــر مباحــث ریاضــی باشــد. به همی
ــدا  ــر و برجســته ای پی ــش مهم ت ــی نق ــای ترکیبیات ــا اســتدالل، علت ه ــنایی ب ــی، آش مســایل ترکیبات
ــی  ــباتی و چگونگ ــد محاس ــی در درک قواع ــتدالل های ترکیبیات ــش اس ــالوه، نق ــه ع ــد. ب می کن

ــت. ــه اس ــل توج ــأله قاب ــل مس ــرای ح ــف ب ــت مختل ــا در موقعی ــری فرمول ه به کارگی
داده هــای به دســت آمده از مصاحبــه بــا دانشــجویان، بــر ناکارآمــدی سیســتم آموزشــی دوره ی 
ــه ی  ــجویان، در ادام ــی از دانش ــد دارد. گروه ــی تأکی ــای ترکیبیات ــردن( فرمول ه ــب و)حفظ ک مکت
مســیری کــه در دوره ی شــاگردی خــود طــی کرده انــد، بــه دنبــال چگونگــی به دســت آمدن 
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ــا  ــر و کار آن ه ــای پیچیده ت ــری فرمول ه ــجویان در فراگی ــروه از دانش ــن گ ــد. ای ــا نبودن فرمول ه
ــدی  ــه ناکارآم ــی ک ــا زمان ــد ت ــد بودن ــوندگان معتق ــد. مصاحبه ش ــق بودن ــد ناموف ــایل جدی در مس
ــرای فراگرفتــن اســتدالل های مرتبــط  ــرای آن هــا روشــن نشــود، تالشــی ب حفظ کــردن فرمول هــا ب

ــد. ــد کردن ــوع را تایی ــن موض ــددی از کالس درس، ای ــواهد متع ــد. ش نمی کنن
ــتدالل های  ــه ی اس ــأله، ارائ ــل مس ــی در ح ــتدالل های ترکیبیات ــش درک اس ــر نق ــالوه ب ع
ــوای  ــد محت ــا و تولی ــات قضیه ه ــرای اثب ــف ب ــن مباحــث مختل ــاط بی ــرای ایجــاد ارتب ــی ب ترکیبیات
ــی  ــد. بررس ــی باش ــر ترکیبیات ــطح از تفک ــن س ــر در ای ــای دیگ ــه جنبه ه ــد از جمل ــد، می توان جدی
ــه ی مباحــث  ــه در زمین ــد توجــه در چگونگــی ریاضــی ورزی کســانی اســت ک ــه، نیازمن ــن جنب ای
از جملــه  و مســأله حل کن های خبــره  ریاضی دانــان  می کننــد.  تحقیــق  و  مطالعــه  ترکیبیــات 
ــه  ــر آن ک ــد عــالوه ب ــه می توانن ــن زمین ــان در ای ــرد آن ــوع کارشــان و عمل ک ــه ن کســانی هســتند ک
بــه چنیــن جنبه هایــی بپــردازد، زمینــه را بــرای ارائــه ی راهکارهــای آموزشــی و معرفــی روش هــای 

تدریــس همــوار ســازد.
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کاربردهای تجارت الکترونیک در صادرات خشکبار افغانستان
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چکیده

و  رفاه  طعم  و  نموده  بازسازي  را  خویش  اقتصاد  تا  دارد  تالش  اخیر  سال هاي  در  افغانستان 
آسایش را به ملت خویش بچشاند. یکي از راهکارهاي این امر، توسعه ی صادرات است. در پژوهش 
حاضر، تالش شده است تا راهکارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک برای توسعه ی صادرات خشکبار 
باالترین  میوه های خشک،  پایین است و  بسیار  معرفی گردد. در حال حاضر، حجم صادرات کشور 
سهم در صادرات را دارا می باشد. اما با این وجود، این حجم از صادرات به نسبت کم می باشد و باید 
برای افزایش آن، تالش کرد. تجارت الکترونیک، یکی از راهکارهایی است که می تواند باعث افزایش 
حجم صادرات از طریق کمک به افزایش تولید، سهولت در امور اداری صادراتی و نیز افزایش فرصت 
بازار می تواند به این امر کمک قابل توجهی نماید. در این پژوهش، پس از مرور بر وضعیت صادرات 
خشکبار و برشمردن مشکالت آن، به معرفی تجارت الکترونیک می پردازیم و در نهایت، تالش می کنیم 

راهکارهای ممکن جهت توسعه ی صادرات با کمک تجارت الکترونیک را بیان کنیم.

کلمات کلیدي: تجارت الکترونیک، صادرات خشکبار، افغانستان.
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1. مقدمه

ــعه  ــال توس ــر، در ح ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــعه یافته1 ی ــی از کشــورهای کم ترتوس ــتان یک افغانس
می باشــد. ایــن کشــور بــه واســطه ی ســال ها مبــارزه بــا تجــاوزات خارجــی و جنگ هــای 
داخلــی، از کاروان توســعه جــا مانــده و از نظــر اقتصــادی در وضعیــت نابســامانی به ســر می بــرد. 
بــر اســاس آمارهــای جهانــی، مجمــوع واردات و صــادرات افغانســتان در ســال 2008، برابــر 20.31 
میلیــارد دالر بــوده اســت کــه از ایــن مبلــغ، کم تــر از 1.5 میلیــارد آن، مربــوط بــه صــادرات و بقیــه 
ــاالنه  ــادی س ــد اقتص ــتان رش ــر، افغانس ــال حاض ــه در ح ــد )1(. گرچ ــه واردات می باش ــوط ب مرب
%10 را تجربــه می کنــد؛ امــا ایــن نــه ناشــی از تولیــدات داخلــی، کــه بــه خاطــر کمک هــای مالــی 
ــت و  ــای دول ــر، %65 هزینه ه ــال حاض ــت )1(. در ح ــتان اس ــازی افغانس ــرای بازس ــی ب بین الملل

ــود. ــن می ش ــی تامی ــای خارج ــق کمک ه ــتان از طری ــی افغانس ــش مل ــای ارت %100 هزینه ه

ــه افزایــش صــادرات دارد )2(. افغانســتان هــم  ــاز ب ــرای رشــد اقتصــادی نی هــر کشــوری، ب
بایــد بــه توســعه ی صــادرات خویــش بــرای افزایــش رشــد اقتصــادی توجــه نمایــد.

در حــال حاضــر، صــادرات افغانســتان شــامل کاالهــای مختلــف می باشــد  ، امــا از میــان تمــام 
اقــالم صادراتــی، بیشــترین مقــدار مربــوط بــه خشــکبار )میوه هــای خشــک و آجیــل( اســت. بــر 
ــتان 27%  ــادرات افغانس ــوع ص ــال 1392، از مجم ــتان2 در س ــار افغانس ــز آم ــزارش مرک ــاس گ اس
ــد. از  ــک می باش ــات خش ــه میوه ج ــوط ب ــر( مرب ــون دال ــوع 515 میلی ــر از مجم ــون دال )137 میلی
ــن بخــش صــادرات افغانســتان به حســاب  ــم مهم تری ــدگاه، میوه جــات خشــک را می توانی ــن دی ای

آوریــم.

آمارهــای اعالم شــده از ســوی مرکــز آمــار افغانســتان نشــان می دهــد کــه بیشــترین صــادرات 
ــه و  ــد، ترکی ــتان ، هن ــون پاکس ــورهایی هم چ ــد. کش ــایه می باش ــورهای همس ــه کش ــتان ب افغانس
ــه  ــوده و بیــش از %70 صــادرات افغانســتان ب ایــران، مهم تریــن مقصدهــای صــادرات افغانســتان ب

ایــن کشــورها بــوده اســت. 

ــارت از  ــتر تج ــدن بس ــات و به وجودآم ــات و ارتباط ــن آوری اطالع ــعه ی ف ــا توس ــروزه ب ام
طریــق ابزارهــای الکترونیکــی  ، بســیاری از بنگاه هــا در کشــورهای توســعه یافته و در حــال توســعه 
در پــی اســتفاده از ایــن بســتر بــرای توســعه ی کســب و کار خــود هســتند. تجــارت الکترونیــک بــه 
ــد ،  ــت خری ــای تجــاری خــود را جه ــا فرایند ه ــد ت ــازه می ده موسســات کوچــک و متوســط اج
ــد  ــازه می ده ــک اج ــارت الکترونی ــن تج ــند. هم چنی ــود بخش ــی بهب ــای درون ــروش و فعالیت ه ف
در عیــن تخصصی ســازی امــور و جداســازی زنجیــره ی ارزش، یکپارچه ســازی زنجیــره ی عرضــه 

ــد. ــازی کن ــرای آن را پیاده س ــط الزم ب ــتری محور و رواب ــرد مش و راهب

ــاد4، ایــاالت متحــده ی  ــر اســاس نظــر ســازمان هایی مثــل ســازمان تجــارت جهانــی3، آنکت ب
ــعه  ــورهای در حال توس ــرای کش ــک ب ــارت الکترونی ــتفاده از تج ــا، اس ــه ی اروپ ــکا و اتحادی آمری

1. least developed country.
2. Central Statistics Organization Islamic Republic of Afghanistan.
3. WTO (World Trade Organization).
4. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development).
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ــی رود  ــد م ــاس، امی ــن اس ــر ای ــردد. ب ــا می گ ــی ملت ه ــش کارآی ــادی و افزای ــد اقتص ــث رش باع
ــاد کل  ــز اقتص ــا و نی ــی بنگاه ه ــد و ترق ــث رش ــتان باع ــک در افغانس ــارت الکترونی ــترش تج گس

کشــور گــردد.

ــرای ارتقــای صــادرات افغانســتان الزم اســت کــه از مزایــای  ــه مطالــب فــوق، ب ــا توجــه ب ب
کاربــرد تجــارت الکترونیــک در صــادرات اســتفاده شــود و سیاســت های مناســب جهــت توســعه ی 

تجــارت الکترونیــک یافــت شــده و اجــرا شــوند. 

2. صادرات افغانستان

بدیهــی اســت کــه صــادرات بــه عنــوان بخشــی از نظــام ســرمایه داری و اقتصــادی کشــورها، 
ــد  ــی مانن ــادی دارد. نمونه های ــای اقتص ــترها و فرصت ه ــعه ی بس ــد و توس ــده ای در رش ــش عم نق
چیــن، کــره جنوبــی، بنگالدیــش و ســایر کشــورهای شــرق آســیا، از مــدل رشــد اقتصــادِی متکــی 

ــد. ــاروری و رشــد اقتصــادی خــود بهــره برده ان ــر صــادرات، در راســتای ب ب

براســاس گــزارش اداره ی مرکــزي آمــار افغانســتان، صــادرات افغانســتان در ســال 1394، بیــش 
ــش داشــته  ــه ســال 1393، دوازده درصــد افزای ــه نســبت ب ــوده ک ــی ب ــون دالر آمریکای از 571 میلی

اســت. 1

شکل 1: اقالم صادراتي افغانستان را نشان می دهد.

ــوالت  ــا محص ــع، عمدت ــعه ی صنای ــدم توس ــل ع ــه دلی ــتان ب ــي افغانس ــوالت صادرات محص
ــود در  ــراف موج ــوند. گ ــامل مي ش ــام را ش ــواد خ ــتي و م ــات دس ــي، مصنوع ــاورزي و دام کش
شــکل1، نشــان دهنده ی اقــالم صادراتــی افغانســتان در ســال 1391 و نیــز جــدول1، اقــالم صادراتــی 
ــم  ــن قل ــد، مهم تری ــاهده می کنی ــه مش ــه ک ــد. همان گون ــان می ده ــال 1394 را نش ــتان در س افغانس
صادراتــی افغانســتان از نظــر ارزش مالــی، میوه هــای خشــک و پــس از آن، گیاهــان دارویــی و ادویــه 
ــای  ــال میوه ه ــداری و انتق ــکالت نگه ــه مش ــر ب ــد. نظ ــازه می باش ــای ت ــوم میوه ه ــه ی س و در رتب
تــازه، بــا وجــود حجــم بــاالی آن، از نظــر ارزش مالــی در رتبــه ی ســوم قــرار می گیــرد. از آن جایــی 

1. بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه میــزان ارزش اقــالم صادراتــی، بیــش از آمــار ثبــت شــده اســت؛ زیــرا بازرگانــان و تاجــران بــرای گریــز 
از مالیــات، ارزش اقــالم صادراتــی را پائین تــر از اصــل قیمــت آن ارایــه می کننــد.
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کــه میوه هــای خشــک از نظــر نگهــداری، آســان تر و ســهل تر و از ســویی، ارزش افــزوده ی باالیــی 
را دارا اســت، لــذا در جایــگاه باالتــری قــرار گرفتــه اســت. در ادامــه، بــه بررســی جایــگاه صــادرات 

ــم. ــوه ی خشــک افغانســتان در جهــان می پردازی می

ارزش )هزار دالر(حجمواحدجنس
5887636359تُنمیوه هاي تازه

48927179823تُنمیوه خشک

1736290765تُنگیاهان دارویي و ادویه

31674543تُنبذر

29489301هزار جلدپوست

558213513تُنپشم، کرک و پنبه

9762074هزار حلقهروده

96090534هزار متر مربعقالي و گلیم

144492سایر موارد

571404مجموع

جدول 1: صادرات افغانستان در سال 1394 را نشان می دهد.

1-2. صادرات میوه هاي خشک

ــت  ــا کش ــت ب ــت هاي مخالف ــس از سیاس ــژه پ ــتان به وی ــاورزان افغانس ــه کش ــي ک از آن جای
ــد، تولیــد میوه هــاي خشــک نیــز  ــه کشــت میوه جــات بــذل کرده ان مــواد مخــدر، توجــه خاصــي ب
ــن  ــل دشــواري نگهــداري و هم چنی ــه دلی ــا ب ــه اســت. بســیاري از میوه ه ــرار گرفت ــورد توجــه ق م
ــه  ــک ب ــوه ی خش ــورت می ــده و به ص ــای خشک ش ــزوده ی میوه ه ــش ارزش اف ــات افزای ــه جه ب
ــمش،  ــواع کش ــتان ان ــي افغانس ــک صادرات ــات خش ــوند. میوه ج ــادر مي ش ــف ص ــورهاي مختل کش
برگــه ی انــواع زردآلــو، انجیــر، بــادام، گــردو، پســته، تــوت و ...، مي باشــد. ارزش میــوه ی خشــک 
صادرشــده کــه عمده تریــن صــادرات افغانســتان محســوب مي شــود در ســال 1394، حــدود 49000 

تــن و بــا ارزشــي حــدود 180میلیــون دالر بــوده اســت.

ــت  ــز اهمی ــه ی حای ــي، داراي رتب ــازار جهان بعضــي از محصــوالت خشــکبار افغانســتان در ب
هســتند. به عنــوان مثــال، مطابــق تخمیــن کنســول بین المللــي، میوه هــاي خشــک و آجیــل 
افغانســتان )بــا 3100 تــن تولیــد( از نظــر تولیــد جلغــوزه، پــس از چیــن و کــره، مقــام ســوم را در 
ســال 2014 دارد )شــکل 2( و از نظــر تولیــد پســته، بــا 10 هزارتــن تولیــد) %2 ســهم بــازار( مقــام 
پنجــم )شــکل 3( و از نظــر صــادرات انجیــر خشــک، در پنــج ســال منتهــي بــه 2013، مقــام هفتــم 
)بــا 2544 تــن کــه معــادل دو درصــد بــازار اســت( دارا مي باشــد )شــکل4(. در شــکل هاي بعــدي 

ــد )1(. ــاهده مي کنی ــازمان را مش ــن س ــزارش ای ــده در گ ــاي ارائه ش نموداره
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شکل 2: تخمین تولید جلغوزه در سال 2014 در کشورهاي با بیشترین تولید.

شکل 4: تولید انجیرخشک در کشورهاي عمده ی تولیدکننده در پنج ساله منتهي به 2013.

شکل 3: تخمین میزان تولید پسته در سال 2014، در بزرگ ترین کشورهاي تولیدکننده.
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2-2. مراحل تولید و فرآوري و صادرات خشکبار و فرصت هاي سرمایه گذاري در آن

ــط  ــده توس ــتان منتشرش ــرمایه گذاري در افغانس ــاي س ــود فرصت ه ــه ی رهنم ــق کتابچ مطاب
ــرمایه گذاري در  ــت س ــب جه ــاي مناس ــي از فرصت ه ــتان، یک ــارت افغانس ــع و تج وزارت صنای
ــود،  ــن رهنم ــق ای ــد. مطاب ــک مي باش ــاي خش ــادرات میوه ه ــرآوري و ص ــد، ف ــتان، تولی افغانس
بخــش زراعــت %30 تولیــد ناخالــص ملــي افغانســتان را تشــکیل مي دهــد. از آنجــا کــه %85 مــردم 
افغانســتان در کشــاورزي و زراعــت فعالیــت مي کننــد، ایــن حــوزه، یکــي از مهم تریــن حوزه هــاي 
ــر از %3/3 از  ــتان کم ت ــود، افغانس ــن رهنم ــق ای ــد )2(. مطاب ــتان مي باش ــرمایه گذاري در افغانس س

ــار دارد.  ــادام و گــردو را در اختی ــو، ب ــازار جهانــي کشــمش، پســته، زردآل ب
در حالــي کــه در گذشــته ســهم افغانســتان از ایــن بــازار بســیار بیشــتر بــوده اســت؛ به عنــوان 
مثــال، در گذشــته افغانســتان %60 بــازار جهانــي کشــمش را به خــود اختصــاص داده بــود، در حــال 
ــل  ــودار ذی ــه نم ــود دارد ک ــوزه وج ــن ح ــي در ای ــرمایه گذاري فراوان ــاي س ــز فرصت ه حاضــر نی
ــاي  ــز فرصت ه ــط و نی ــع مرتب ــرآوري و صنای ــد و ف ــل تولی ــه، مراح ــور خالص ــه ط ــکل 5( ب )ش

ــد. ــان مي ده ــازار را نش ــن ب ــرمایه گذاري در ای س

شکل 5: مراحل تولید، فراوري و صادرات محصوالت زراعي افغانستان و موقعیت هاي سرمایه گذاري )4(

3-2. مشکالت صادرات افغانستان
پژوهشــگر در خصــوص مشــکالت صــادرات افغانســتان و مشــکالت صــادرات خشــکبار در 
افغانســتان بــه کتــاب یــا مقالــه ای مجــزا دســت نیافتــه اســت. امــا بــا کمــک گزارش هــا و مصاحبــات 
و تحلیل هایــی کــه در وب ســایت هاي خبــري موجــود بــود، بــه برخــی مشــکالت موجــود در ایــن 

ســاحه دســت یافتــه اســت. آن چــه در ادامــه ذکــر مي شــود، حاصــل همیــن تحقیقــات مي باشــد.
1-3-2. سنتي بودن زراعت در افغانستان و کم بود در ظرفیت تولیدي

اولیــن مرحلــه از تولیــد خشــکبار، کشــاورزي و باغــداري اســت. بــه دلیــل ســال ها آشــوب 
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داخلــي، زراعــت افغانســتان از کاروان پیشــرفت به جــا مانــده اســت و در حــال حاضــر، علي رغــم 
ــرد. در ســال هاي  ــنتي صــورت مي گی ــه صــورت س ــات ب ــراوان، در بســیاري از والی ــاي ف تالش ه
ــق روســتایي،  ــعه ی مناط ــب توس ــت، و در قال ــي دوس ــورهاي خارج ــکاري کش ــا هم ــر ب اخی
ــوالت  ــد، محص ــدا کن ــود پی ــاري بهب ــتم هاي آب ی ــا سیس ــت ت ــه اس ــورت گرفت ــي ص تالش های
زراغتــي تغییــر کــرده و بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــي و خصوصیــات خــاک، بــه محصوالتــي 
بــا بــازده بهتــر مبــدل شــود. روش هــاي کشــت و پــرورش محصــوالت کشــاورزي و باغــي، تغییــر 
ــي  ــا اســتانداردهاي جهان ــوز ب ــن، هن ــا وجــود ای ــا ب ــد. ام ــازده محصــوالت افزایــش یاب ــا ب ــد ت کن

ــادي وجــود دارد )3(. ــه ی زی فاصل
در حــال حاضــر، وزارت زراعــت و مالــداري، پروژه هــاي مختلفــي؛ هم چــون احیــاي اقتصــاد و 
عوامــل تولیــد زراعتــي افغانســتان، را در جهــت بهبــود وضعیــت زراعــت روي دســت دارد تــا بتوانــد 
مشــکالت ایــن بخــش را مرتفــع ســازد. پــروژه ی احیــاي اقتصــاد زراعتــي، دنبــال جاي گزین کــردن 

محصــوالت زراعتــي و نیــز بهبــود آن مي باشــد و سیاســت هاي زیــر را دربرمي گیــرد )4(:
- حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان و شرکت های تجارتی؛

- خدمات مالی برای انکشاف زراعت؛
- ارزش افزایی؛

- کنترول کیفیت و تامین تخم های اصالح شده و حاصالت زراعتی؛
- بازاریابی.

پــروژه ی عوامــل تولیــد زراعتــي افغانســتان کــه بــا همــکاري بانــک جهانــي طراحــي و اجــرا 
ــن  ــي ای ــي و تحقیقات ــاي علم ــاي ظرفیت ه ــق ارتق ــت از طری ــاني زراع ــت به روزرس مي شــود، جه

ــي مي باشــد )5(. ــه ی ماشــین آالت و همکاري هــاي فن ــروي انســاني، تهی ــت نی حــوزه، تربی

2-3-2. کم بود سرمایه گذاري در صادرات
براي رشد صادرات نیاز است که در این بخش سرمایه گذاري مناسب صورت گیرد. سرمایه گذاري 
از سوي تجار کمتر صورت مي گیرد. حتي  اقتصادي  امنیت جاني و  به دلیل مشکالت  افغانستان  در 
ترجیح مي دهند در کشورهاي  اداري،  فساد  ناامني و  به دلیل مشکالتي؛ هم چون  داخلي  سرمایه داران 

خارج از افغانستان سرمایه گذاري کنند )6(.

3-3-2. نبود تسهیالت مناسب براي سرمایه گذاران
یکي از راه کارهاي افزایش عالقه ی بازرگانان براي سرمایه گذاري، ارائه ی تسهیالت مالي مناسب 
توسط دولت یا بانک ها مي باشد. متاسفانه در افغانستان، تسهیالت مالي که توسط بانک ها ارائه مي شود، 
بسیار با هزینه ی باال مي باشد که این امر، امکان بهره مندي از این تسهیالت را کاهش مي دهد. براي 
و  تسهیالت  طریق  از  را  صادراتي  شرکت هاي  از  مالي  حمایت هاي  دولت  باید  صادرات،  افزایش 

قرضه هاي با هزینه ی کم فراهم کند )6(.

4-3-2. فساد اداري
بسیاري از مسئولین شرکت هاي صادراتي، از فساد اداري شکایت دارند. در هنگام طي فرایند 
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اجراي صحیح  از  مسئولین  از  برخي  فرایند،  شفافیت  عدم  دلیل  به  براي صادرات،  نیاز  مورد  اداري 
وظایف خودداري مي کنند. برخي از مسئولین هم با سوء استفاده از موقعیت خود، عالوه بر مبالغ معمول 

در فرایند اداري، اقدام به اخاذي و گرفتن رشوه از صادرکنندگان مي کنند. 

با وجود قوانین و بخشنامه هاي صادرشده از سوي دولت، باز هم برخي مقامات و ارگان ها به 
خاطر منافع شخصي، اقدام به ایجاد مشکالت مختلف براي صادرکنندگان مي کنند تا آنان را مجبور به 

پرداخت وجوه غیرقانوني نمایند )6(.

5-3-2. مشکل در سیستم بازاریابي و عدم آگاهي صادرکنندگان از بازارهاي موجود
یکي از مشکالت عمومي صادرات افغانستان، عدم آگاهي کافي صادرکنندگان از بازارهاي موجود 
نتواند  و  کرده  عمل  ضعیف  افغانستان  صادرات  بازاریابي  سیستم  که  مي شود  باعث  امر  این  است. 
مشتریان بالقوه ی موجود را شناسایي نماید. به ناچار، بازرگانان با همان مشتریان دائمي معامله مي کنند و 
از نظر درآمد، وابسته به همین مشتریان هستند. در حالي که اگر صادرکنندگان از سیستم بازاریابي قوي 

بهره مند باشند، مي توانند به راحتي بر سر قیمت چانه زني بیشتري داشته باشند )3(.

6-3-2. پیچیدگي فرایند اداري صادرات
و  طوالني  فرایند  یک  نیازمند  کاال،  صدور  و  صادرات  براي  مجوز  اخذ  شرکت،  ثبت  فرایند 
پیچیده است. این فرایند با چندین اداره ی مختلف؛ مانند وزارت تجارت و صنایع، اداره ی حمایت از 
سرمایه گذاري، اتاق هاي تجارت و صنایع، اداره ی انکشاف صادرات، وزارت مالیه و ...، مرتبط است. 

تعداد زیادي فرم باید پر شود و به  اداره هاي مختلف، در بخش هاي مختلف شهر باید مراجعه شود.

در سال هاي اخیر، تسهیالتي در این امور رخ داده است و بخش هاي غیرضروري از این فرایند 
حذف شده است. سیستم دستي پر کردن فرم ها به فرم هاي کمپیوتري تبدیل شده است. اما این سیستم 

تنها در پایتخت است و در والیات مرزي که صادرات از آنجا صورت مي گیرد فراهم نیست )3(. 

7-3-2. امنیت و ثبات سیاسي
ثبات سیاسي است )7(.  امنیت و  نبود  افغانستان،  از مشکالت اساسي در مسیر توسعه ی  یکي 
در صورتي که بازرگانان احساس کنند از نظر مالي و جاني امنیت کافي ندارند، از سرمایه گذاري در 

افغانستان خودداري مي کنند.
در مطالب فوق، به جایگاه بسیار مهم صادرات خشکبار در صادرات افغانستان و هم چنین برخی 
مشکالت در مسیر توسعه ی صادرات پرداختیم. در ادامه، ابتدا به معرفی تجارت الکترونیک پرداخته 
ارائه کند،  افغانستان  الکترونیک می تواند برای توسعه ی صادرات  به راه کارهایی که تجارت  و سپس 

خواهیم پرداخت.

3. تجارت الکترونیک
پیدایش  هم چنین  و  ارتباطات  و  اطالعات  فن آوري  زمینه ی  در  صورت گرفته  پیشرفت هاي 
اینترنت، مفاهیم جدیدي را با خود وارد دنیاي کسب وکار و مدیریت کرده است. از آن جمله مي توان 
به سازمان هاي مجازي، تجارت الکترونیکي، کسب وکار الکترونیکي و بسیاري مفاهیم الکترونیکي دیگر 
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اشاره کرد.
رشد و پیشرفت فن آوري اطالعات در حال متحول کردن اقتصاد است. جستجو براي دست یابي 
به روش هاي کارآتر براي انجام امور تجاري منجر به ایجاد انقالبي در عرصه ی تجارت شده است. این 

انقالب را تجارت الکترونیک نامیده اند. 

1-3. تعریف تجارت الکترونیک

در طول زمان با توجه به شکل هاي مختلفي از استفاده از تجارت الکترونیک، تعاریف متفاوتي از آن 
ارائه شده است. برخي از این تعاریف را در جدول2، مشاهده مي کنید. در بسیاري از این تعاریف باتوجه 
به مبناي تجارت؛ یعنی خرید و فروش، تاکید اصلي بر فرایند خرید و فروش و الکترونیکي بودن آن 
است. با توجه به تعاریف ارائه شده، دقت می شود که معیار الکترونیکی بودن تجارت، الکترونیکی بودن 
روابط میان ذی نفعان تجارت می باشد که نظر به امکانات ارتباطی در زمان تعریف از تفلن و فکس 
محتوای  از  تابعیت  به  نیز  مبادله شده  محتوای  در خصوص  می کند.  تغییر  اینترنت  شبکه ی  تا  گرفته 
به تجارت را شامل  دیتای مرتبط  تا هرنوع  تبادل اطالعات  از  مبادله، گستره ای وسیعی  برای  ممکن 
توربان،  تعریف  شاید  باشیم،  داشته  روز  امکانات  به  توجه  با  جمع بندی  یک  بخواهیم  اگر  می شود. 
بهترین و جامع ترین تعریف باشد. با توجه به توسعه ی ارتباطات الکترونیک، شبکه هاي کمپیوتري و 
ظهور اینترنت، کاربردهاي اینترنت در تجارت بسیار توسعه پیدا کرد. برخي از پژوهشگران به جاي 
بسط مفهوم تجارت الکترونیک، اصطالح جدیدي به نام »کسب وکار الکترونیک« را ایجاد کردند. بر 
اساس این دیدگاه، کسب وکار الکترونیک فراتر از فرایند خرید و فروش و به مفهوم هر نوع استفاده از 
اینترنت و شبکه هاي کمپیوتري در کسب و کار را شامل مي شود. اما توربان، مفهوم تجارت الکترونیک 
را توسعه داده و در نتیجه، آن را معادل کسب و کار الکترونیک مي داند. توربان، تجارت الکترونیک را 
چنین تعریف مي کند: »تجارت الکترونیک، عبارت است از استفاده از اینترنت براي فروش، انتقال و یا 

دادوستد داده ها، محصوالت و یا خدمات« )8(. 

در  و  پذیرفته  را  تعریف  این  ما  الکترونیک،  تجارت  فعلي  تعریف و وضعیت  این  به  توجه  با 

جدول 2: تعاریف مختلف تجارت الکترونیک)9(
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پژوهش حاضر مورد استفاده قرار مي دهیم.

بر اساس تعریف توربان، تجارت الکترونیک سه جزء دارد:

- نوع معامله: معامله مي تواند فروش یا انتقال و یا داد و ستد باشد؛ بر این اساس، تبادالت گسترده اي 
را شامل مي شود. این تبادالت ممکن است همانند فروش یا داد و ستد، جنبه ی مالي و انتقال پول داشته 

باشد یا نه، تنها مبادله باشد بدون این که انتقال پول مدنظر باشد.

- متاع مورد معامله: متاع مورد معامله هم در تعریف توربان بسیار وسیع است. بر این اساس، آنچه در 
تجارت الکترونیک، مبادله یا خرید و فروش مي شود، مي تواند داده باشد؛ مثال یک کتاب الکترونیک، یا 
لیست محصوالت، یا مي تواند خدمتي باشد، که در بستر الکترونیکي مشخص ارائه مي شود؛ مثل امکان 
جستجو یا تبادل پیام؛ یا مي تواند محصوالتي باشد که بر بستر اینترنت یا اینترانت عرضه شده و از این 

طریق، به فروش رسیده و یا مبادله مي گردد.

اینترانت  و  اینترنت  از  استفاده  تجارت،  زیرساخت  و  بستر  که  دارد  تاکید  توربان  تجارت:  بستر   -
استفاده  اینترانت  یا  و  اینترنت  از  باید  حتما  تجارت،  الکترونیکي شدن  براي  اساس،  این  بر  مي باشد. 
کرد. اینترنت شبکه ی جهاني است که متصل کننده ی کمپیوترهاي مختلف به یکدیگر و فراهم کننده ی 
خدمات متفاوتي؛ هم چون ایمیل، چت، وب و ...، مي باشد. اینترانت شبکه اي داخلي است که با استفاده 
از استانداردها و پروتکل هاي اینترنت پیاده سازي شده و تنها افراد مجاز مي توانند به آن دسترسي داشته 

باشند.

بنابراین، هرنوع تبادالت که از طریق شبکه انجام شود و به عنوان بخشی از تجارت ما باشد و 
یا تمام تجارت ما را شامل شود، به شرطی که از شبکه در آن استفاده شده باشد، می تواند در تعریف 

توربان از تجارت الکترونیک جای گیرد.

2-3. تجارت الکترونیکي دربرابر تجارت سنتي 

فن آوري اطالعات به عنوان لبه ی پیش رو فن آوري هاي جدید از جمله تجارت الکترونیک، در سه 
پارامتر سرعت، دقت و هزینه ی فعالیت ها، مي تواند تاثیرگذار باشد. تجارت الکترونیک از دیدگاه بازار؛ 
یعني همه جا، همه کس، همه وقت. هر فن آوري پیشرفته، باعث ایجاد تهدیدها و فرصت هاي جدیدي 
و  شرکت ها  بازرگاني  قانون مند ي هاي  در  تغییر  موجب  فن آوري،  در  تغییر  مي شود.  سازمان ها  براي 
متحول ساختن سیستم هاي سازماني و اجتماعي مي گردد؛ در حالي که تجارت الکترونیکي و به خصوص 
نوع اینترنتي آن، باعث ایجاد تغییرات چشم گیر در شرایط رقابتي شده )به عنوان مثال، ظهور و ورود 
سریع رقباي جدید، جهاني شدن رقابت، رقابت شدید در استانداردها و ...( و فرصت هاي جدیدي براي 
جاي گزیني کسب و کار، ایجاد مشاغل و فرصت هاي شغلي جدید در زمینه هاي مختلف ایجاد کرده 

است )10(.

تکنولوژي اطالعات مي تواند پنج مزیت عمده ایجاد کند: 
-  ارزان تر )تولید خروجي هاي مشابه با هزینه ی کم تر(؛ 

- بیشتر )تولید خروجي هاي بیشتر با همان هزینه(؛ 
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- سریع تر )تولید خروجي هاي مشابه با همان هزینه در زمان کم تر(؛ 
- بهتر )تولید خروجي هاي مشابه با همان هزینه و زمان درسطح جهاني(؛
- فرصت هاي جدیدتر )ایجاد مشاغل جدید براي جایگزیني کسب وکار(.

تجارت الکترونیک، موانع جغرافیایي و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از میان برمي دارد 
و باعث ارتقاي ارتباطات و گشودگي اقتصادي در سطح ملي و بین المللي مي شود. تجارت الکترونیک، 
طریق هدایت کسب و کار را تغییر مي دهد و بدین ترتیب، باعث تبدیل بازارهاي سنتي به شکل هاي 

جدیدتر مي شود. 
و به بیان دیگر:

- در زمینه ی معرفي و تبلیغ محصول دچار محدودیت هاي موجود در تبلیغات متعارف نبوده و در هر 
زمان مي تواند براي هر گروه خاص مصرف کنندگان تغییر یابد. 

به  را  جدید  خدمات  و  محصوالت  واسطه ی  بدون  و  مستقیم  فروش  امکان  الکترونیک،  تجارت   -
بازارهاي استراتژیک و تازه فراهم مي کند. 

- فروش آني و برخط به مقدار زیادي هزینه هاي فروش و نیاز به نیروي انساني را کاهش مي دهد. 
- زمان عرضه کاهش مي یابد و محصوالت جدید مي توانند به محض آماده شدن در معرض فروش 

روي خط قرار گیرند. 
- خدمات پس از فروش به مشتري مي تواند با امکان خبرگیري سریع دو طرف از یکدیگر و عرضه ی 

انواع خدمات به مشتري تسهیل و تکمیل شود. 
- قدرت تجزیه و تحلیل کاال افزایش مي یابد، طوري که اطالعات به دست آمده از مشتریان براي تولید 

کاال هاي جدید یا تغییر در تولید مورد استفاده قرار مي گیرد. 

3-3. خدمات حوزه ی تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک، گستره ي وسیعي از خدمات و سرویس ها را براي افراد و سازمان ها فراهم 
مي کند. این خدمات بر اساس نیاز هریک از کاربران، متفاوت و متنوع مي باشد. کاربران و استفاده کنندگان 
نیز مي توانند افراد عادي باشند که به دنبال خرید یک محصول و یا کسب اطالعات در مورد محصوالت 
و یا خدمات ارائه شده توسط دیگران از آن استفاده مي کنند، یا شرکت هاي تجاري باشند که با استفاده از 
تجارت الکترونیک یک کسب و کار به راه انداخته و یا کسب و کار خود را توسعه داده اند و یا مي توانند 
سازمان هاي دولتي باشند که بر بستر اینترنت، خدماتي را به سازمان هاي دیگر و یا افراد ارائه مي کنند. 

به طور کلي، مي توانیم خدمات ارائه شده را در سه دسته ی اصلي دسته بندي کنیم:
- بازارهاي الکترونیکي؛

- سیستم هاي اطالعاتي بین سازماني و پایگاه هاي دانش؛
- پردازش شبکه اي.

1-3-3. بازارهاي الکترونیکی
بازارهاي الکترونیک یا بازارهاي آنالین که در آن، خریداران و فروشندگان، کاالها و یا خدمات 
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را مبادله مي کنند. این بازارها، ممکن است به صورت بازار خصوصي باشند؛ یعني یک شرکت براي 
عرضه ی خدمات و یا محصوالت خود به مشتري نهایي، آن را ایجاد کرده است. در این صورت آن را 
از نوع 1B2C مي نامند. گاهي بازارهاي الکترونیک به صورت بازارهاي عمومي مي باشند. در بازارهاي 
عمومي، تعداد زیادي از ارائه دهندگان خدمات و یا فروشندگان کاالها، حضور پیدا کرده و مشتریان نیز 
اقدام به استفاده از خدمات و یا خرید محصوالت مي کنند. این نوع بازارها مي تواند از نوع 2B2B و یا 

از نوع 3C2C باشد.

استفاده از بازارهای الکترونیک در مراحل مختلفی از فرایند صادرات می تواند باعث بهبود آن 
ارائه  را  در کشاورزی   4B2B بازارهای  از  استفاده  از  ناشی  گردد. ژیائوپینگ و همکارانش سه مزیت 

داده اند )11(: 

1( کاهش هزینه های معامله: بازارهای الکترونیک می توانند به روش های مختلف، هزینه ی معامله 
را کاهش دهند. در شرایط سنتی، فروشنده و یا خریدار برای یافتن مشتری باید جستجو کرده و سپس 
جهت بررسی شرایط معامله با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. این ارتباط به زمان و مکان وابسته است، 
اما بازارهای الکترونیک، جستجو و معامله را تسهیل می نماید. هم چنین با اضافه کردن یک کانال فروش 

جدید می تواند انجام معامالت را تسهیل و هزینه ها را کاهش دهد.

الکترونیکی، و درج  بازارهای  ایجاد  با  اطالعات محصوالت:  قیمت و  در  افزایش شفافیت   )2
اطالعات در کاتالوگ های آنالین، خریداران می توانند با اطمینان نسبت به خرید خویش اقدام نمایند. 
این امر هزینه های جانبی که از بابت چانه زنی از سوی فروشندگان لحاظ می شود را کاهش داده و با 
درج اطالعات محصوالت در وب سایت، مقایسه ی کیفیت قیمت به آسانی توسط خریداران امکان پذیر 
می گردد. با استفاده از امکانات مولتی مدیا؛ مثل فیلم و عکس به جای حضور در محل، می توان از کیفیت 

محصوالت اطالع حاصل کرده و از محدودیت های جغرافیایی رهایی پیدا کرد.

محصول  فروشندگان  نیز  و  اولیه  مواد  تولیدکننده ی  بازار:  به  دست یابی  فرصت  افزایش   )3
و  اقصی نقاط کشور  به  را  آنالین، محصوالت خویش  بازارهای  از  استفاده  با  می توانند  فرآوری شده، 

جهان معرفی کنند. بدین وسیله، تعداد مشتریان بالقوه ی آنان افزایش پیدا می کند.

این موارد هم در مرحله ی تولید مواد اولیه؛ هم چون میوه های تازه و عرضه ی آن به شرکت هایی 
که عرضه ی محصوالت  بعد،  مرحله ی  در  و هم  دارند  به عهده  را  فرآوری محصوالت  که وظیفه ی 

فرآوری شده به بازرگانان و تجار بین المللی است می تواند لحاظ شود. 

2-3-3. سیستم هاي اطالعاتي بین سازماني و پایگاه هاي دانش
براي  سیستم هایي  آن ها،  کاربران  و  اطالعاتي  منابع  گسترش  با  بیستم،  قرن  دوم  نیمه ی  در 
به  پاسخگویي  براي  این سیستم ها  اگرچه  آمدند.  پدید  ارائه ی اطالعات  ذخیره سازي، سازمان دهي و 
با گسترش  داشتند.  بازیابي مشترکي  و  کار ذخیره  اما ساز و  بودند،  آمده  به وجود  نیازهاي گوناگون 
شبکه و به ویژه اینترنت، اینترانت و اکسترانت ها، امکان تبادل اطالعات میان سیستم هاي مختلف نیز 

به وجود آمد. 
  1. Business to Customer (B2C)
  2. Business to Business )B2B(
  3. Custome to Customer )C2C(
  4. Z Xiaoping
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از نظر اوم، سیستم اطالعاتي بین سازماني، یک سیستم اطالعاتي و مدیریتي است که از طریق ارتباط 
الکترونیکي با شرکاي تجاري براي اشتراک داده ها، اطالعات و امور کاري، از مرزهاي سازماني فراتر 
رفته، قابلیت معامالت الکترونیک؛ مانند خرید و فروش، را فراهم ساخته و با هدف افزایش کارآمدي 
تسهیل  را  تصمیم گیري  و  ارتباطات  شرکت کننده  سازمان هاي  براي  سودآوري  و  رقابت  مطلوبیت، 

مي کند)21(. 
باشد، سیستم هاي تجاري  بین سازماني مي تواند شکل هاي مختلفي داشته  سیستم هاي اطالعاتي 
چندین  در  چندشرکت  یا  دو  متصل کننده ی  جهاني  سیستم هاي   ،B2B پشتیباني  سیستم هاي  یا   B2B

طرف هاي  میان  مشترک  داده ی  پایگاه هاي  یک پارچه،  پیام رساني  الکترونیکي،  وجوه  انتقال  کشور، 
مختلف  نقاط  در  تجاري  یا چند شرکت  دو  از  که  مجازي  پشتیبان شرکت هاي  تجاري، سیستم هاي 

تشکیل شده که جهت ارائه ی یک محصول یا خدمات در منابع و هزینه ها با هم شریک هستند.

3-3-3. پردازش شبکه اي

شرکت ها، سازمان ها و یا افرادي که براي محاسبات پیشرفته نیاز به توان پردازشي باالیي دارند، 
ناچار باید قطعات سخت افزاري قوي فراهم آورند. اما اینترنت و شبکه هاي کمپیوتري امکان پردازش 
حجم عظیمي از داده ها را فراهم مي کند. لذا افرادي که نیاز به پردازش سریع و حجیم دارند به جاي 
فراهم کردن سیستم هاي پردازشي قوي و گران قیمت مي توانند از خدمات پردازش هاي شبکه اي و یا 
پردازش ابري استفاده کرده و در بسیاري از هزینه ها صرفه جویي کنند. خدماتي هم چون آموزش آنالین، 
کتابخانه هاي دیجیتالي، تشخیص بیماري از راه دور، شبیه سازي آنالین آزمایش گاه ها و ... را در این 

بخش قرار مي دهیم.

نیز  به هم شبکه شده  مختلف  حس گرهاي  میان  ارتباط  صورت  به  مي توان  را  شبکه اي  پردازش 
مي توان در نظر گرفت. چیزي که امروزه به عنوان اینترنت اشیا1 نامیده مي شود. اینترنت اشیا، امروزه 
در بخش هاي مختلفي از صنعت؛ از تجهیزات پوشیدني تا سنسورهاي مربوط به ابزارها و دستگاه هاي 

مختلف، را شامل مي شود.

4. توسعه ی صادرات خشکبار افغانستان با کمک تجارت الکترونیک

در بخشهاي قبلي به طور مختصر با صادرات افغانستان آشنا شده و مشکالت آن را بررسي کردیم. 
سپس تجارت الکترونیک را معرفي کرده و مزایاي آن را برشمردیم. در این بخش، به راهکارهایي که 

تجارت الکترونیک میتواند براي رفع مشکالت صادرات خشکبار افغانستان ارائه کند میپردازیم.

 مراحل صادرات از تامین مواد اولیه تا تحویل به مشتري خارجي را می توانیم مطابق شکل 6 
درنظر بگیریم. بر این اساس، می توانیم بگوییم که اگر بخواهیم به دنبال رفع مشکالت صادرات میوه های 

خشک باشیم باید راهکارها را در طول فرایند تولید تا رسیدن به بازار در نظر بگیریم، که عبارتند از:

- تولید )کشاورزی، باغداری و پرورش محصوالت و میوه های خشک(؛

- تبدیل )جمع آوری، فرآوری، بسته بندی و کلیه ی صنایع تبدیلی که مواد اولیه را به محصول نهایی 

1. Internet of Things (IoT)



58

13
97

ن 
ستا

 زم
وم،

ه د
مار

 ش
وم،

ل د
سا

 

تبدیل می کند(؛

- بازرگانی )کلیه فعالیت های مرتبط به عرضه ی محصول به بازار را شامل می شود، که عبارتند از: خرید 
از تولیدکننده و یافتن مشتری و تحویل به مشتری(.

نظر به این مراحل، می توان راهکارهای زیر را برای بهبود وضعیت صادرات میوه های خشک 
ارائه داد:

- هوشمند و مکانیزه سازی کشاورزی؛

- ایجاد بازارهای الکترونیکی؛

- الکترونیکی سازی فرایندهای اداری؛

- بازاریابی الکترونیکی.

در ادامه به صورت مفصل به این موارد می پردازیم.

1-4. هوشمند و مکانیزه سازي کشاورزي، فرآوري و انتقال

پایین  افغانستان، سنتي بودن زراعت و ظرفیت  اساسي در صادرات خشکبار  از مشکالت  یکي 
تولید است. براي رفع این مشکل، باید زراعت افغانستان از حالت سنتي خارج شود. در این راستا، 

تجارت الکترونیک مي تواند خدمات ذیل را ارائه کند:
- مکانیزه و هوشمندسازي زراعت با کمک پردازش شبکه اي؛

مناسب ترین  بهترین محصول و  انتخاب هوشمند  با زراعت، جهت  پایگاه هاي دانش مرتبط  ایجاد   -
روش کشت، نگهداري و برداشت محصوالت؛

- الکترونیکي کردن پرداخت ها.
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با استفاده از این امکانات، زراعت مي تواند با آگاهي از بهترین شرایط کشت، پربازده ترین محصوالت، 
کاهش نیروي کار، کاهش فاصله میان تولیدکننده و شرکت هاي بازرگاني و فرآوري، حجم و کیفیت 
زمینه ی  بدین شکل  دهد.  کاهش  را  تولید محصوالت  هزینه ی  و  داده  افزایش  را  تولیدي  محصوالت 

رقابتي کاهش قیمت و افزایش کیفیت براي محصوالت خشکبار صادراتي افغانستان فراهم مي گردد.

به  دست یابي  سرعت  خشکبار،  انتقال  و  فرآوري  صنایع  هوشمندکردن  و  مکانیزه  با  هم چنین 
اطالعات مربوطه کاهش یافته و نظارت دقیق بر فرایند انتقال فراهم مي گردد.

2-4. بازارهاي الکترونیکي 

با ایجاد بازارهاي الکترونیکي B2B و C2B و B2C و ...، فاصله ی جغرافیایي میان کشاورزان، 
بازاریابي کاهش مي یابد. واسطه ها  بین رفته، هزینه ی الزم براي  از  نیز صادرکنندگان  صنایع میاني و 
هزینه هاي  و  یافته  افزایش  مي کند،  کسب  محصول  فروش  از  کشاورز  که  سودي  مي شوند،  حذف 
بازرگاني کاهش مي یابد. کشاورز هر زمان که خواسته باشد، مي تواند محصوالت خود را به جمع زیادي 

از بازرگانان عرضه کند و بازرگانان نیز از تنوع تامین کننده ی بیشتري برخوردار خواهند بود.

با الکترونیکي و برخط سازي فرایندهاي اداري، سرعت و دقت تبادل اطالعات میان ارگان هاي 
مختلف افزایش مي یابد:

خصوص  در  الزم  اطالعات  بالدرنگ،  صورت  به  صادرکننده  شرکت هاي  اطالعاتي  سیستم هاي   -
تامین کنندگان، محصوالت و مشتریان کسب و مشاهده مي کنند.

- کیفیت، سرعت و سهولت ارتباط میان بخش هاي مختلف شرکت هاي صادراتي، شرکت هاي بازرگاني 
و صنایع میاني افزایش مي یابد.

- ارتباطات میان دولت و شرکت هاي بازرگاني تسهیل مي شود.

- با شفافیتي که سیستم هاي اطالعاتي میان سازماني به ارمغان مي آورند، فساد اداري کاهش مي یابد. 

- فرایندهاي اداري دولتي مربوط به گمرک و ترخیص کاال، ثبت شرکت، اخذ مجوزها و...، سریع تر، 
دقیق تر، آسان تر شده و از قید محدودیت هاي زماني و مکاني رها مي شود.

و  بانک  در  اتالف وقت  به  نیازي  الکترونیک،  بانکداري  از طریق  پرداخت ها  الکترونیکي سازي  با   -
موسسات مالي نیست.

3-4. بازاریابي الکترونیکي
صادرکنندگان مي توانند با استفاده از اینترنت، بازارهاي B2B بین المللي، ایجاد وب سایت، دسترسي 
به جوامع مجازي و ...، به خدمات بازاریابي آنالین دست پیدا کنند. بازاریابي آنالین، محدودیت هاي 
زماني و جغرافیایي را از بین مي برد. با کمک بازاریابي آنالین، مي توانیم محصوالت خود را در گستره ی 
اینترنت معرفي کنیم. با ایجاد وب سایت، نمایشگاه دائمي از کاتالوگ محصوالت خود داشته باشیم. 
به آساني با مشتریان در تماس باشیم و با کمک سیستم هاي مدیریت ارتباط با مشتري، مشتریان خود را 

شناسایي و با ارائه ی خدمات مناسب حفظ نماییم.
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جمع بندي و نتیجه گیري

صادرات خشکبار افغانستان در شرایط حاضر با مشکالت متنوعي دست و پنجه نرم مي کند. از 
سویي، سطح پایین تولیدات، عدم هماهنگي با استانداردهاي جهاني و فرآوري و بسته بندي نامناسب 
حجم و کیفیت تولیدات را تحت تاثیر قرار مي دهد. از سوي دیگر، مسائلي هم چون پیچیدگي فرایند 
اداري، فساد اداري و عدم هماهنگي سیستم هاي اداري با فن آوري هاي روز، سرعت عملیات اداري را 

کاهش و هزینه هاي آن را افزایش مي دهد. 

نیروي  نبود  و  الکترونیک  تجارت  مزایاي  با  خشکبار  صادرکننده ی  شرکت هاي  آشنایي  عدم 
متخصص در این حوزه، زمینه ی شرکت هاي صادرات خشکبار را از حضور در بازارهاي اینترنتي و 
بهره برداري از مزایاي تجارت الکترونیک محروم مي سازد. در نتیجه، حوزه ی صادراتي خشکبار به طور 
عمده به کشورهاي همسایه محدود مي شود و در بسیاري از موارد، این شرکت هاي صادراتي واسطه ی 
غیرافغانستاني هستند که با برند خود محصوالت افغانستان را در بازارهاي فیزیکي و اینترنتي جهاني 

عرضه مي کنند. این امر باعث کاهش درآمد ناشي از صادرات خشکبار مي گردد.

در سال هاي اخیر، دولت افغانستان اقدامات مختلفي را جهت تسهیل صادرات اجرا کرده است. 
از آن جمله مي توان به قراردادهاي مختلف تسهیل تجاري میان افغانستان و کشورهاي همسایه و نیز 
دیگر کشورهاي هم پیمان؛ هم چون امریکا و کشورهاي جنوب آسیا، اشاره کرد. برگزاري نمایشگاه هاي 
مشترک محصوالت غذایي با کشورهایي هم چون هند، ایران و ...، زمینه ی آشنایي بیشتر میان بازرگانان 
این کشورها با محصوالت و بازرگانان افغانستان را فراهم مي سازد. دولت در راستاي توسعه ی دولت 
الکترونیک، اقدام به استفاده از سیستم هاي اطالعاتي به روز جهت امور اداري صادرات نموده است که 
این امر، تا حدودي باعث سهولت در امور اداري شده و رضایت بازرگانان افغانستان را به دنبال داشته 
است. موسسات آموزش عالي در طي سال هاي اخیر، مِتُدهاي آموزشي خود را به روز کرده و تالش 
دارند تا با دست یابي به تکنولوژي هاي روز، تمام امور؛ از جمله صادرات، را به روز کرده و زمینه ی 

بهره مندي افغانستان از این فن آوري ها را فراهم سازند. 

تا  است  کرده  تالش  جهاني،  حمایت هاي  و  پي گیر  تالش هاي  با  افغانستان  مخابرات  وزارت 
زیرساخت هاي سخت افزاري هم چون دسترسي به اینترنت و سخت افزارهاي شبکه ی مدرن را فراهم 
سازد. در این راستا، توسعه ی خطوط فیبر نوري در سراسر افغانستان، توسعه ی شرکت هاي ارتباطات 
سیار و ارائه ی اینترنت و خدمات شبکه از طریق بي سیم را مي توان متذکر شد. این فعالیت ها باعث شده 
است دسترسي به اینترنت در گستره ی بیشتر و با هزینه ی کم تر براي بیش از نیمي از مردم فراهم گردد.

در بخش کلیات ما، بر اساس تحقیقات گذشته نشان دادیم که صادرات در کشورهاي در حال 
توسعه، توانایي ارتقاي رشد اقتصادي را دارا بوده و به کاربردن تجارت الکترونیک در صادرات، مي تواند 
باعث افزایش صادرات و درآمد حاصل از آن گردد. هم چنین نشان دادیم کاربرد تجارت الکترونیک در 

صادرات مي تواند به شکل هاي مختلفي از جمله موارد ذیل باشد: 

- توسعه ی دولت الکترونیک به طور عام و الکترونیکي سازي فرایندهاي اداري مرتبط با صادرات به 
طول خاص؛
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- بهره بردن از تجارت الکترونیک در شرکت هاي صادرکننده جهت افزایش سرعت و دقت و کاهش 
هزینه ها؛

- حضور شرکت هاي صادرکننده در بازارهاي الکترونیک، مثل بازارهاي B2B بین المللي؛

- ایجاد بازارهاي B2B ملي و نیز بازارهاي B2C داخلي که پیونددهنده ی کشاورزان، صنایع تولید و 
فرآوري و انتقال و بازرگانان باشد؛

- هوشمندسازي و مکانیزه کردن فرایندهاي فرآوري، نگهداري و انتقال خشکبار؛

- هوشمندسازي و مکانیزه کردن کشاورزي.
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 منابع و مآخذ     







چکیده
تکنالوژی های پرداخت مبتنی بر تلفن همراه، روز به روز در حال گسترش هستند، که یکی از 
از این تکنالوژی ها،  آنها، در دسترس بودن و سهولت بیشتر در پرداخت است. یکی  دالیل محبوبیت 
مورد  غیره،  و  تبلیغات  اطالعات،  دریافت  برای  ابزار عموما  این  است.  کوتاه  پیام  از طریق  پرداخت 
استفاده است. در اینجا به تشریح سرویسی که بعدا قابلیت های پیام کوتاه را توسعه می دهد، پرداخته 
شده است. نمونه ی اولیه ای که پیام کوتاه کریدیت )SMS CREADIT( نامیده شده است، به کاربران 
اجازه می دهد که پرداخت های الکترونیک خود را با استفاده از تلفن همراه و پیام کوتاه بدون نیازی به 

تغییری در وسایل موجود یا به کارگیری تجهیزات جدید، انجام دهند.
کاربران به سادگی پیام کوتاه ارسال می کنند و با سیستم GSM ارتباط برقرار نموده و در واقع 
حساب موبایل آنها به طور خودکار از حساب بانکی آنها شارژ می شود. پایانه های بی سیم خاصی در 
سمت فروشنده ها و ارائه دهندگان خدمات نصب شده است که به کاربران اجازه می دهد که تراکنش ها 
را شناسایی و اعتبار سنجی کند. در این مقاله، تالش شده تا تکنالوژی پرداخت مبتنی بر پیام کوتاه از 

نظر چالش های امنیتی بررسی شود.

کلمات کلیدی: پرداخت از طریق تلفن همراه1، بانکداری همراه2، تجارت الکترونیک، سیستم های 
پرداخت.

بررسی چالش های امنیتی سیستم پرداخت مبتنی بر پیام کوتاه
محمدیحیی اخالقی*

*. پوهنیار، ماستر آی تی، کارد علمی دانشکده ی کمپیوتر ساینس، دانشگاه خاتم النبیین)ص(، کابل، افغانستان.

1. mobile payment
2. mobile banking
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مقدمه
ابزار ارتباطی ضروری می باشد که هر شخصی یکی از آن را  تلفن همراه امروزه به عنوان یک 
دارد. همان طور، استفاده از آنها به عنوان کیف پول یا ساعت معمول است. شبکه های GSM به شدت 
توسعه پیدا کرده اند و پوشش آنها هر بخش از شهر را در گرفته است. از آن جایی که هر شخص با یک 
ابزار مناسب قادر به دریافت اطالعات ارسالی از طریق امواج رادیویی را دارد، شبکه به گونه ای طراحی 
شده است که یک کانال امن برای تبادل اطالعات دیجیتال از طریق هوا فراهم نماید. برای رسیدن 
به این هدف در ابتدا باید ارتباط برقرار شود و دو طرف؛ یعنی کاربر و سیستم مجبورند تا در مقابل 
خودشان را احراز هویت نمایند، قبل از این که اطالعاتی رد و بدل شود. بعد از آن، اطالعات از طریق 
یک ارتباط خصوصی امن فرستاده می شوند و تمام این اطالعات با استفاده از یک الگوریتم رمزنگاری 
رمز می شوند. به خاطر محبوبیت و سادگی استفاده ی کاربرد، این گونه شبکه های بی سیم امن می تواند از 
یک ارتباط صوتی ساده به دیگر عرصه های تجاری گسترش یابد. تلفن همراه یکپارچه شده با کیف پول 
الکترونیکی پیش از این در بازارها وجود داشته است. گرچه برای دسترسی به این قابلیت های جدید، 
مشتریان مجبورند که لوازم جدیدی خریداری نمایند. تلفن همراه به کاربران امکان پرداخت الکترونیکی 

بدون نیاز به تغییر وسایل بی سیم یا کسب لوازم جدید می دهد.
بعضی از مدل های پرداخت بی سیم موجود را که امکان انجام تراکنش الکترونیکی را با استفاده 
از تلفن همراه می کند، بررسی نموده با پیشرفت در تکنالوژی و وسایل بی سیم، تجارت بی سیم روز به 

روز رایج تر می شود و عرصه های کاربردش در عرصه های مختلف رو به افزایش است.
بر طبق نتایج یافته های تحقیقات انجام شده، تجارت و خدمات از طریق وسایل بی سیم و قابل 
حمل به زودی در بازارهای کسب وکار فراگیر می شود. وسایل بی سیم ابزارهای مناسبی برای کاربردهای 
B2Cگرا هستند. براساس پیش بینی های شرکت تحقیقاتی در سال 2004، تلفن های همراه سراسر جهان 

از یک میلیارد فراتر خواهد رفت؛ یعنی دو برابر کمپیوترهای شخصی. برخالف کمپیوترهای شخصی، 
محض  به  می توانند  مردم  بنابراین،  ندارند؛  طوالنی  انتظار  زمان  و  بوت  مراحل  به  نیاز  ابزارها  این 

روشن شدن با آن کار کنند و قادر خواهند بود که پرداخت ها را در خریدهای آنالین انجام دهند.
هنوز  بی سیم،  تجارت  کاربرد  عرصه ی  کاربری  رابط  و  باند  پهنای  محدودیت  دلیل  به  گرچه 
محدود است. حجم زیادی از تراکنش ها در محدوده ی پرداخت خرد انجام می گیرد. پول دیجیتال هم 
واقعیت پیدا کرده و به جای سکه استفاده می شود که استفاده از ابزارهای بی سیم در کنار پول دیجیتال 

می تواند جواب گوی سیستم های پرداخت باشد.

1. پرداخت از طریق تلفن همراه
 با توجه به ساختارهای موجود در شبکه ی بانکی، می توان پرداخت با تلفن همراه را به شکل زیر 
نشان داد. در روش موجود، هر بانک نسبت به سلیقه و ابتکار خود سرویس هایی را تعریف کرده و آنها 
را از طریق یک مرکز مخصوص به خود به نام )Core Banking( به سویچ پرداخت یا 1ETF اطالع داده و 
مشتری می تواند از طریق سوییچ پرداخت به Core Banking بانک خود متصل شده و از سرویس مورد 
 ATM, پردازش تراکنش های هم زمان از کانال های متفاوت، مثل ،ETF نظر خود استفاده نماید. وظیفه

1. Electronic Found Transfer
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POS و ... است که در شکل زیر، سرویس هایی که توسط یک بانک می تواند ارایه شود و چگونگی 

اتصال آن به سوییچ پرداخت، نشان داده شده است.

شکل 1: چگونگی ارتباط مشتری در مدل با مرکزیت بانک در سیستم پرداخت تلفن همراه

حال مشتری با برقراری ارتباط با سویچ پرداخت، این سوییچ مشتری را به بانک مورد نظر هدایت 
کرده و نتیجه را به مشتری اعالم می دارد. این فرایند در شکل زیر بیشتر تشریح شده است. بایستی توجه 
داشت که ممکن است هر بانک سرویسی مجزا ارائه کند و تنوع سرویس موجب جلب رضایت مشتری 

شده و در نتیجه مشتری های بیشتری را به سمت بانک متوجه سازد.

شکل2: چگونگی ارتباط مشتری با بانک با محوریت سویچ پرداخت
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1-1. مزیت های سیستم پرداخت مبتنی بر تلفن همراه
تلفن همراه  بانکی و قبض  اعتباری، حساب  به کارت های  تلفن همراه می توانند  پرداخت های 
متصل شود. با فراهم کردن امکان استفاده از وسایل بی سیم راحتی را برای خریداران به ارمغان می آورند، 
به آنها قابلیت پرداخت در هر زمان و مکانی را می دهند. درآمد بیشتری را عاید فروشندگان می کند. با 
این وجود، ارائه دهندگان خدمات تلفن همراه نیز از تراکنش های انجام شده در داخل شبکه ی خود نیز 

درآمد کسب می کنند.
2-1. موانع موجود برای توسعه ی پرداخت با تلفن همراه

برای ایجاد هر سیستم و یا سرویس جدید در هر زمان، مشکالتی موجود می باشد. پر واضح است 
که برای ایجاد سرویسی مثل پرداخت از طریق تلفن همراه نیز، این مشکالت موجود است، به طور کلی 

می توان مشکالت پرداخت از طریق موبایل را به سه دسته تقسیم کرد:
1( دشواری های خاص حرکت به سمت سرویس جدید؛

2( محدودیت های قانونی؛
3( محدودیت در زیرساخت های الزم.

در ادامه به هر کدام از موارد فوق خواهیم پرداخت.
1-2-1. دشواری های خاص حرکت به سمت سرویس جدید

این دشواری ها، عبارت است از مشکالتی که معموال در حرکت به سمت سرویس های جدید در 
هرنوع تکنالوژی وجود دارد و تنها مختص پرداخت از طریق موبایل نیست؛ مانند:

- فرهنگ سازی مناسب باید صورت گیرد تا افراد اهمیت استفاده از سرویس جدید را درک کنند؛
- بانک ها نیز باید یک مسیر مناسب برای این نوع پرداخت ها را فراهم نمایند؛

- محدودیت های استفاده از برخی نرم افزارها و سخت افزارها و محدودیت در روابط اقتصادی برای 
کشورهایی که در تحریم از سوی دیگر کشورها قرار دارند.

2-2-1. محدودیت های قانونی
قانونی آن  ایجاد زیرساخت های  از مسائل مهم در ترویج یک تکنالوژی جدید،  بی گمان یکی 
است. در خصوص پرداخت های موبایلی نیز، محدودیت های قانونی که تالش دارد این نوع پرداخت ها 
را ساخت مند و قابل پی گیری و کنترل سازد، از سویی باعث ایجاد نظم و انضباط مالی می گردد و از 

سوی دیگر، ممکن است باعث ایجاد موانع در گسترش آن گردد:
- دشواری های موجود در قوانین رگوالتوری جهت دریافت مجوز ارائه ی سرویس جدید برای اپراتورها

- محدودیت دسترسی به برخی سرویس ها در شبکه ی تلفن همراه؛
- محدودیت در تعداد اپراتورها و کم بودن گزینه ی انتخاب در ارائه ی سرویس ها و عدم وجود رقابت 

بین اپراتورها.
3-2-1. محدودیت در زیرساخت های الزم

از آنجایی که برای استفاده از هر تکنالوژی، یک سری زیر ساخت تکنالوژیکی مورد نیاز است 
و اگر این زیرساخت ها به شکل مناسب و موثر موجود نباشد، باعث ایجاد مانع در گسترش تکنالوژی 

می گردد:
- کیفیت نامناسب سرویس های شبکه ی تلفن همراه؛
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- محدودیت های امنیتی؛
- گسترش و پراکندگی نامناسب شبکه ی موجود تلفن همراه و ناهماهنگی بین تجهیزات سخت افزاری 

و امکانات شبکه ی موجود؛ 
- محدودیت در ارائه ی سرویس.

3-1. تکنالوژی های رایج پرداخت مبتنی بر تلفن همراه
با توجه به گستردگی استفاده از تلفن همراه و نیز مزایایی که در خصوص پرداخت به کمک 
اجرای  برای  مختلفی  راهکارهای  موبایل،  حوزه ی  فعاالن  و  محققان  شده،  ذکر   3 بخش  در  موبایل 

پرداخت از طریق موبایل پیش نهاد کرده اند. برخی از مهم ترین راهکارها عبارتند از:
- SMS: پرداخت از طریق پیام؛

- IVR: پرداخت مبتنی بر تلفن گویا؛
- WAP: پرداخت مبتنی بر وب از طریق موبایل؛

- برنامه ی کاربردی: پرداخت مبتنی بر اینترنت از طریق اپلیکیشن خاص هر بانک.
هریک از این روش ها، معایب و مزایای خویش را دارا می  باشد. در جدول شماره2، به مقایسه ی 
این روش ها از چهار دیدگاه: هزینه برای شرکت ارائه دهنده، هزینه برای مشتری، میزان تالش مورد نیاز 
برای استفاده و نیز امنیت، پرداخته ایم. هم چنین می توانیم در گراف شماره1، میزان پیشرفت پرداخت 
موبایلی از طریق هریک از روش های پرداخت معمول از سال 2010 تا سال 2015 را  کنیم. همان گونه 
که دیده می شود، پرداخت از طریق sms بیشترین حجم از پرداخت موبایلی را به خود اختصاص داده 
است. با توجه به این مسأله و نیز سهولت و در دسترس بودن این روش در افغانستان، ما بر روی این 

روش پرداخت و به طور خاص بر روی امنیت پرداخت از طریق sms در این مقاله متمرکز شده ایم.

2. پرداخت از طریق پیام کوتاه
پیام های کوتاه توسط طیف وسیعی از وسایل تلفن همراه پشتیبانی می شود و کاربران به راحتی 
بدون نیاز به آموزش قابلیت کار با آنها را دارند. هرچند هزینه کانال پیام کوتاه نسبت به سایر کانال ها 
از دید  پیام کوتاه چالش های کمتری  از طریق  امنیت تراکنش های تلفن همراه  بیشتر است، هم چنین 

اپراتورهای تلفن همراه دارد.

IVRبرنامه کاربردیSMSWAPهزینه ها

هزینه ی متداول براي 
کم؛ 4 یورو براي هر دقیقهبدون هزینهبدون هزینهخیلي کممؤسسات مالي

هزینه ی منداول براي 
بدون هزینهخیلي کمخیلي کمخیلي کممشتري

میزان تالش کاربر براي 
نیاز به راه اندازي و نصب

نیازي به نصب 
نیازي به نصب ندارد و براي متوسطنیازي به نصب نداردندارد

یادگیري بسیار ساده مي باشد

مباحث امنیت و 
رمزنگاري

رمزنگاري کامل 
را ندارد و امنیت 

پایین
بدون رمزنگاري؛ ولي داراي امنیت رمزنگاري کاملرمزنگاري کامل

نسبتا متوسط مي باشد

جدول 1: مقایسه ی تکنولوژی های مختلف در ارائه ی خدمات برروی موبایل 
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گراف 1: پیش بینی رشد پرداخت های موبایل)برحسب بیلیون دالر( و سهم بازار هریک از این تکنولوژی ها

مؤسسه ی تحقیقاتی گارتنر پیش بینی کرده است که SMS دربین سایر تکنولوژی های پرداخت، 
این  به  مربوط   ،2015 سال  در  موبایل  پرداخت های  سهم  از  درصد   51 یعنی  بود؛  خواهد  پیش تاز 
تکنولوژی است. دلیل آن، فراگیرشدن استفاده ی تلفن همراه در سراسر جهان و آسان بودن استفاده از 

آن است.

GSM 1-2. امنیت پرداخت از طریق

از آنجا که امنیت سرویس پیام کوتاه با امنیت سیستم سیار مورد استفاده پیوند خورده است، ابتدا 
اصول امنیتی GSM )به عنوان پرکاربردترین سیستم تلفن همراه( را بررسی می کنیم.

بر روی سیم کارت هر مشترک IMSI و Ki ذخیره شده است، IMSI عددی حداکثر 15 رقمی 
است که به طور انحصاری به هر مشترک شبکه در جهان اختصاص داده می شود. Ki نیز کلید رمزنگاری 
 Ki .ریشه و عبارت از یک عدد تصادفی 128 بیتی است که به هر مشترک شبکه اختصاص می یابد
به شدت محافظت شده و فقط در سیم کارت مشترک و مرکز اصالت شبکه )AuC( ذخیره می شود. 
خود سیم کارت توسط PIN کاربر محافظت می شود. در صورت مصرف تمام کدهای PUK سیم کارت 
قابل  نموده و غیر  فعال  دایم غیر  به طور  را  احراز هویت خود  توابع  به اطالعات محلی و  دسترسی 
 IMSI استفاده خواهد شد. احراز هویت و محرمانگی داده های کاربر در گرو حفظ محرمانگی دو عدد
و Ki است، و در صورتی که این دو عدد لو برود، هر کسی می تواند خود را به جای مشترک مورد نظر 
جا بزند. بر روی سیم کارت مشترک، دو الگوریتم A3 )جهت احراز هویت( و A8 )جهت تولید کلید 
نشست Kc( نیز پیاده سازی شده است؛ الگوریتم های رمزنگاری بر روی گوشی تلفن همراه به صورت 

سخت افزاری پیاده سازی شده اند.

    شبکه می تواند از میان چندین نوع الگوریتم مرزی که گوشی کاربر قادر به پشتیبانی از آن 
می باشد، یکی را انتخاب کند. در حال حاضر 3 نوع الگوریتم رمزنگاری A5/3 ،A5/2 ،A5/1 تعریف 
نوع  از  و  شده  تعریف   GSM استاندارد  در  که  هستند  اصلی  الگوریتم های   A5/2 و   A5/1 شده اند. 
الگوریتم های رمز جریانی می باشند، A5/1 از A5/2 قویتر است، و الگوریتم رمز A5/3 در سال 2002 

برای استفاده در نسل سوم تلفن همراه تعریف شد.
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سرویس پیام کوتاه یکی از پرکاربردترین سرویس های ارائه شده توسط GSM و IS95 و سایر 
سیستم های سیار است. پیام کوتاه، یک سرویس مبتنی بر ذخیره و ارسال آسان برای استفاده ی عمومی 
و مردم پسند و با هزینه ی بسیار پایین است. سرویس پیام کوتاه در عرصه ی مخابرات بی سیم، از سال 
1991 و در اروپا شروع شد و استاندارهای GSM از همان ابتدا در برگیرنده ی استانداردهای پیام کوتاه 
بودند. SMS مکانیزم جهت انتقال پیام کوتا به وسایل بی سیم و از آنها در اختیار می گذارد. این سرویس 
از یک مرکز سرویس پیام کوتاه )SMSC( بهره می گیرد که به عنوان یک سیستم ذخیره و ارسال برای 
ادات  و   SMSC بین  کوتاه  پیام های  ارسال  مسئولیت  بی سیم  شبکه ی  و  می کند  عمل  کوتاه  پیام های 
سیار را بر عهده می گیرد. SMS از طریق مسیر سیگنال مجزا ارسال می شود و قابلیت انتقال هم زمان 
با صوت، داده و دورنگار را دارد. در مقایسه با برخی سرویس های انتقال SMS موجود، این سرویس 
چنان طراحی شده است که ضمانتی برای دریافت پیام های متنی را در مقصد فراهم می کند. به این 
ترتیب که فرستنده ی پیام کوتاه، پس از ارسال پیامی مبتنی بر ارسال موفقیت آمیز، پیام کوتاه از شبکه 
دریافت می دارد و پیام کوتاه ذخیره شده در SMSC تا زمان انقضای مدت اعتبار آن و تا زمانی که مشترک 
هدف در دسترس نباشد، باقی می ماند و به محض در دسترس قرارگرفتن مشترک هدف، پیام کوتاه 
ذخیره شده، برای وی ارسال خواهد شد. یکی دیگر از ویژگی های SMS، ارسال به صورت بسته ای و 
کم بودن پهنای باند برای انتقال آن می باشد. سرویس پیام کوتاه، امکان تبادل پیام های کوتاه 140 بایتی 
)حد اکثر 160 کاراکتری( را ممکن می سازد. کاربردهای اولی SMS متمرکز بر ارسال با قابلیت ارسال 2 
طرفه، پیام های همه منظوره و سرویس های اطالع رسانی بوده اند. با رشد تکنالوژی و توسعه ی شبکه ها، 
سرویس های  و  بانکداری  فاکس،  اضافه نمودن  الکترونیکی،  پست  بر  مشتمل  جدیدی  سرویس های 
اطالعاتی نظیر ارائه ی آمار بورس نیز اضافه شده اند. نظر به مطالب ارائه شده، مشکالت امنیتی سرویس 

GSM را می توان به شکل زیر برشمرد:

- استفاده از پروتکل احراز هویت یک سویه و امکان حمله MOM؛
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- اشکال در پیاده سازی الگوریتم های A3/A8؛
- حمله به سیم کارت و کپی سیم کارت؛

- خطر استخراج کلید سری بدون تماس فیزیک با سیم کارت؛

در  است،  قابل شکست   216 زمان  در   A5( استفاده.  مورد  رمزنگاری  الگوریتم های  - ضعف شدید 
 A5/2 با ثانیه مکالمه رمز شده  کاراترین حمله ی انجام شده بر این الگوریتم، احتیاج به کم تر از یک 
می باشد تا در مدت زمانی کم تر از یک ثانیه، کلید رمز با استفاده از یک کمپیوتر معمولی استخراج 

شود(؛
- کوتاه بودن دامه ی حفاظت و مشکالت امنیتی ستون فقرات GSM: احراز اصالت و محرمانگی تنها 

بین MS و BTS سرویس دهنده را حفاظت می کند و سایر مبادالت به صورت معمولی انجام می شود.
- معلوم نبودن وضعیت رمزنگاری برای کاربر )با یک BTS قالبی و حالت بدون رمز(؛

- ضعف در گم نامی کاربران؛
- امکان حمله ی DOS؛

- عدم حفظ تمامیت اطالعات؛
- امکان استفاده از حمالت تکرا: پروتکل چالش پاسخ احراز هویت دارای مهر زمانی نمی باشد؛

- افزایش افزونگی به دلیل انجام کدینگ قبل از رمزنگاری: کدینگ تصحیح خطا قبل از رمزنگاری 
تسهیل  را  رمزنگاری  الگوریتم های  و  انجام حمله  و  پیام  افزایش هم بستگی  باعث  که  انجام می شود 

می نماید.

SMS 2-2. امنیت پرداخت از طریق

معقول  هزینه ی  با  گیرنده  زیادی  تعداد  به  اطالعات  ارسال  برای  مفید  تکنولوژی  یک   SMS

می باشد. با این وجود، SMS به اندازه ای امن نیست که به عنوان حاملی برای تراکنش های مالی مورد 
استفاده قرار گیرد. با توجه به نکات گفته شده، مشکالت امنیتی سرویس پیام کوتاه را می توان به دو 

دسته تقسیم نمود:

از شبکه ی سیار مورد استفاده به  انتقال داده  SMS به عنوان یک روش  امنیتی که  مشکالت   )1
ارث می برد و حمله کننده با استفاده از آن خواهد توانست دستوراتی مبنی بر برداشت یا انتقال وجه از 

مشترک هدف قرار گرفته، صادر نماید.

- کلیه ی مشکالت امنیتی GSM، در بخش 7-1 ذکر شد؛

- شیوه ی رمزگذاری: GSM برای حفاظت از پیام ها از مکانیزم رمزنگاری GSM در واسط رادیویی 
)الگوریتم A5( استفاده می کند و در سایر قسمت های شبکه، پیام ها به صورت آشکار و رمز نشده مبادله 

یا نگهداری می شود.

- احتمال کاپی سیم کارت: در صورت کپی سیم کارت یا اطالع از دو عدد )IMSI و Ki مشترک مربوطه( 
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حمله کننده قادر به دریافت SMSهایی که برای مشترک هدف ارسال شده است، خواهد بود.

تعدادی آسیب پذیری اضافه که معموال ارتباطی به شبکه ی سیار مورد استفاده ندارد؛  )2

- پیام های کوتاه در SMSC به صورت آشکار و رمز نشده ذخیره می شوند.

 Roaming های جعلی که می توانند از طریق اینترنت هدایت شوند. زمانی که مشترک از سرویس SMS -
استفاده می کنند، محتوایات از شبکه های مختلف و حتی گاهی اینترنت عبور می کند که این امر می تواند 

آن را در معرض حمله و آسیب پذیری قرار دهد.

فیزیکی  دست رسی  با  که  همراه  تلفن  روی  بر  حفاظت نشده  و  آشکار  به صورت  پیام ها  ذخیره ی   -
غیرمجاز یا سرقت و مفقودشدن اطالعات در معرض آسیب خواهند بود.

نتیجه گیری

با درنظرگرفتن میزان افزایش کاربران تلفن همراه در دهه ی اخیر و رشد روزافزون آن، خدمات 
و قابلیت هایي که تلفن هاي همراه ارائه مي دهند نیز به صورت چشم گیري افزایش یافته است. یکي از 
این خدمات، بانکداري همراه و انجام تراکنش هاي مالي از طریق تلفن همراه مي باشد که در کشورهاي 
مختلف جهان با موفقیت همراه بوده و بر میزان کاربران آن، روز به روز افزوده مي شود. دلیل اصلی 
استقبال از خدمات بانکداری همراه این است که این روش، کانال ارتباطی جدید و قدرت مندی را با 
استفاده از تلفن همراه و در نظرگرفتن ویژگي هاي منحصر به فرد آن، در اختیار کاربران قرار می دهد. 
در بانکداری الکترونیکی، مشتریان باید از طریق یک کمپیوتر شخصی با موسسه ی مالی ارتباط برقرار 
کنند، در حالی که در بانکداری همراه مشتریان می توانند از طریق موبایل از خدمات 24 ساعته و هفت 

روز هفته ی بانک ها استفاده کنند. 

بررسي تکنولوژي هاي تلفن همراه نشان مي دهد که با کمک این تکنولوژی های جدید، تلفن های 
همراه می توانند از خدمات مختلف بانکداری از صورت حساب گرفته تا برنامه ریزی پرداخت استفاده 
اختصارا   یا  کوتاه  پیام  شامل: سرویس  همراه؛  بانکداری  در  استفاده  مورد  سیار  تکنولوژی های  کنند. 
که  خدماتي  زمینه ی  در  می باشند.  موبایل   Standalone کاربردی  برنامه ی  و   SMS، USSD، WAP

بانکداري همراه ارائه مي دهد، مي توان به سرویس هایي در خصوص اطالعات، پرداخت و انتقال وجوه 
مالي، سرویس هاي سرمایه گذاري و پشتیباني اشاره نمود. 

هرمکان  در  و  هرزمان  در  همراه  تلفن  از  استفاده  گستردگی  علت  به  کوتاه  ازپیام  بهره گیری 
و  امنیتی  ولی مشکالت  می باشد؛  دارا  پرداخت  در  استفاده  برای  را  زمینه ی خوبی  در سراسر جهان 

محدودیت های موجود، آن را با چالش مواجه نموده است.
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چکیده

هدف این تحقیق دریافت مشکالت و چالش های سیستم مدیریت سنتی، سهولت ها و امکانات 
بهتر سیستم )CMS(، دریافت اندازه ی موجودیت منابع و امکانات الزمی مانند برق، کمپیوتر و انترنت، 
دریافت این که تا چه اندازه رؤسا، آمرین دیپارتمنت ها، مدیران تدریسی و محصالن آماده ی استفاده  
سیستم )CMS( بوده و بالخره دریافت این که کدام یک از این دو سیستم مطرح شده اقتصادی تر است، 

می باشد.
در تحقیق پیش روی ابتدا در مورد سیستم سنتی و مشکالت آن تحقیق صورت گرفته و سپس 
به بیان مزایای سیستم CMS پرداخته شده است. سپس به عنوان Case study به مطالعه تطبیق CMS در 
پوهنتون های کابل پرداخته شده است. براي برآورده شدن اهداف فوق از شیوه ی مختلط )کمي و کیفي( 

تحقیق کار گرفته شده است. آمار مورد نیاز توسط پرسشنامه جمع آوري گردیده است. 
تدریسی  مدیران  و  محصالن  استادان،  تمام  که  مي دهد  نشان  تحقیق  این  یافته هاي  و  نتایج 
پوهنتون های مرکز، موافق اند که سیستم مدیریت سنتی جواب گوی نیازمندی های شان نیست و ضرورت 
است تا با سیستم )CMS( تعویض گردد به شرط این که تمام امکانات و وسایل مورد نیاز این سیستم، 
مهیا گردد. با استفاده از سیستم )CMS(کارها به شکل درست، هزینه ی کم، دقت و سرعت عالی انجام 
می گردد. سیستم )CMS( یگانه سیستمی است که در عصر کنونی جواب گوی اکثریت نیازمندی های 
پوهنتون ها می باشد. در حال حاضر دیده می شود که پوهنتون های مرکز به برق و کمپیوتر دسترسی 
دارند اما در قسمت دسترسی به انترنت مشکالت وجود دارد. در بعضی پوهنتون ها انترنت قطع، وصل 
می گردد و در بعضی پوهنتون ها سرعت انترنت بسیار بطی است که باز کردن یک صفحه عادی وب 
روی انترنت نیز دقایق زیاد را می گیرد. بنابر آن الزم است تا مشکالت موجود در قبال استفاده ی سیستم 

)CMS( رفع گردد و در مرحله ی بعدی پروسه ی تعویض صورت گیرد.  

واژه های کلیدی: سیستم مدیریت آموزش، سیستم مدیریت آموزش سنتی، سیستم مدیریت آموزش 
مبتنی بر وب، دانشگاه های کابل.

صدیق اهلل بارکزی*

* پوهندوی، کادر علمی دانشکده ی کمپیوترساینس، دانشگاه تعلیم و تربیه استاد شهید ربانی، کابل، افغانستان.

دریافت مشکالت و چالش های سیستم مدیریت سنتی  و تعویض آن با سیستم 
مدیریت بر مبنای وب )CMS( در پوهنتون های مرکز
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مقدمه
پیشرفت  و  تغییر  در حال  است و هر روز  نموده  پیشرفت  و  بسیار رشد  کمپیوتر  علم  امروزه 
می باشد. کمپیوتر و سیستم های معلوماتی، نقش بسیار مهم را در زندگی بشر دارا می باشد. عصر حاضر 

را عصر اطالعات و ارتباطات نیز نامیده اند.
سیستم مدیریت محتوا برمبنای وب، به معنای سیستم نرم افزاری است که به کمک آن محتوا، 
مدیریت می شود و غرض پیشبرد امور اداری، تدریسی و خدماتی در پوهنتون ها و ساحات دیگر مورد 
استفاده قرار می گیرد )1،2(. استفاده از سیستم مدیریت محتوا، سبب می گردد تا امور خویش را با دقت 
نیازهای روز  با  نیز در تطبیق  افغانستان  انجام داد )8(. دانشگاه های  عالی، مصرف کم و سرعت زیاد 
اقدام به استفاده از سیستم های CMS برای بخش مدیریت آموزشی کرده اند. در این راستا، در بخشی 
از پوهنتون ها، این سیستم پیاده سازی شده است؛ اما در برخی دیگر هنوز هم پیاده سازی نشده است. 
در پوهنتون هایی که پیاده سازی شده است، هم مشکالت در زمینه ی به کار گیری این سیستم ها مشاهده 
شده است. در تحقیق زیر که برای دریافت مشکالت و چالش های سیستم مدیریت سنتی و تعویض 
پوهنتون های دولتی و   case study به عنوان  انجام شده است،   )CMS( با سیستم مدیریت محتوا  آن 
خصوصی مرکز، مورد بررسی قرار گرفته و تالش شده است، تا اندازه ای به ضرورت این سیستم و 

معرفی مشکالت موجود بر سر راه آن و نیز راه کارهای آن پرداخته شود.

1. اهمیت و ضرورت تحقیق
از جهات مختلف  تا  است  در تالش  با رشد جهانی،  برای هم سوشدن  افغانستان  دانشگاه های 
خود را با جهان معاصر همگام سازد. وزارت تحصیالت عالی، غرض ارتقای سطح کیفیت دانشگاه ها 
برنامه های مختلف را چه در سطح بررسی از کیفیت مواد درسی و چه بررسی برنامه ریزی های آموزشی 
سیستم های  تطبیق  آموزشی،  ایجاد سهولت های  در جهت  هم چنین  دارد.  روی دست  پوهنتون ها  در 

CMS را در دانشگاه های مختلف در برنامه ریزی خویش قرار داده است)6(.
پوهنتون های مختلف؛ چه دولتی و چه خصوصی نیز، برای پیروی از وزارت تحصیالت عالی و 
نیز دستیابی به مزایای فراوان استفاده از سیستم های مدیریت اطالعت، اقدام به استفاده از این سیستم و 
جایگزینی آن با سیستم های سنتی کرده اند. اما در این راستا، بعضا مشاهده شده است که با مشکالتی 
از  و  می کند  روبه رو  چالش  با  را  دانشگاه ها  در  پروگرام  این  تطبیق  مشکالت،  این  بوده اند.  روبه رو 
سرعت پیشرفت دانشگاه ها کم می کند. بناء در تحقیق پیش رو، به بررسی مشکالت سیستم های سنتی 
و سیستم های CMS پرداخته شده است. مشکالت موجود در مسیر تطبیق سیستم CMS شناسایی شده 

و راه کارهایی پیشنهاد شده است.

2. روش انجام تحقیق
برای انجام این تحقیق، ابتدا به مشکالت سیستم های سنتی پرداخته شده و اطالعاتی دراین زمینه 
به صورت کتابخانه ای و مصاحبه با افراد ذی دخل جمع آوری شده، سپس مزایا و کارکردهای استفاده 
از سیستم CMS شناسایی شده است. در نهایت، با شناسایی فکتورهای مهم در مورد مزایا و تطبیق 
سیستم های CMS، پرسش نامه ای طراحی شده است و در اختیار دانشجویان، مدیران تدریسی و اساتید 
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و تعدادی از کارمندان پوهنتون های دولتی و خصوصی شهر کابل پخش شده است. سپس نتایج آن، 

جمع آوری و تحلیل شده است که در ادامه با شما شریک ساخته خواهد شد.

4. مشکالت سیستم های سنتی
کارهای مورد نیاز برای مدیریت پوهنتون ها و پیشبرد کارهای آموزشی و تدریسی، در سال های 
گذشته به صورت دستی و سنتی انجام می شد. در این روش، معلومات کارمندان، محصالن و دروس 
به صورت اسناد چاپی و یا اسناد دست نویس در الماری ها ذخیره می شد. چپترهای درسی اساتید به 
اختیار  به صورت کتاب چاپی در  یا  از طریق دستگاه های چاپ و  آماده سازی شده و  صورت دستی 
محصالن قرار می گرفت. نمرات محصالن توسط استادان در شقه های ورقی، نوشته و در اختیار مدیران 
تدریسی قرار می گرفت. مدیران تدریسی بسیاری از برنامه ها را به صورت چاپی در سطح پوهنتون 

منتشر می کردند. این سیستم، مشکالت فراوانی را برای اداره کردن پوهنتون ایجاد می کرد:
- گم شدن اسنادهای محصالن و استادان و کارمندان؛

- دشواری تغییرآوردن در چپترها و ارائه ی آن در شروع سمستر به محصالن؛
- احتمال اشتباهات در ثبت نمرات از شقه استاد تا اسناد آرشیفی محصالن؛

- کندبودن سرعت انجام کارها؛
- دشواری بررسی صحت معلومات )8(.

این ها بعضی از هزاران مشکالتی است که در سیستم سنتی دیده می شود.

CMS 5. کاربردهای استفاده از سیستم های
می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  دانشگاه ها  آموزشی  سیستم  مدیریت  که غرض   CMS سیستم های 
کاربردهای بسیار زیادی دارد. از این سیستم، می توان برای تمام کارهای مدیریت آموزشی استفاد کرد. 
نمرات محصالن در این سیستم با سرعت و دقت زیاد ثبت می شود. ارتباط میان شاگرد و استاد را 
می توان از طریق اینترنت و سیستم CMS برقرار کرد. اطالع رسانی از طریق این سیستم بسیار آسان و 
سریع صورت می گیرد. نظارت از اطالعات محصالن و نیز تغییرآوردن در صورت غلطی ها، بسیار آسان 

می باشد. به طور کلی، مزایای زیر را می توان برای این سیستم در نظر گرفت:
- افزایش سرعت کارها؛

- افزایش دقت و سهولت در انجام کارها؛
- کاهش احتمال خطاها در ثبت اطالعات؛

- امکان تبادل اسناد به صورت سهل و آسان میان استادان و شاگردان)5(.

Case study 6. تطبیق بر
یک  راستا  این  در  می باشد.  کابل  های شهر  پوهنتون  تحقیق،  این  در  استفاده شده   Case study

دانشگاه های  استادان  و  کارمندان  و  مسئولین  با  هم چنین  و  شده  توزیع  محصالن  میان  پرسش نامه 
تشریح  را  پرسش نامه  نتایج  ادامه،  در  گرفت.  مصاحبه ی حضوری صورت  سروی  در  اشتراک کننده 

خواهم کرد.
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1-6. نتایج پرسش نامه 
دراین رابطه به تعداد هشت سوال در پرسش نامه ی که تهیه نموده بودم، برای محصالن و اساتید 
و کارمندان درج شده بود که جهت خانه پُری با درنظرداشت جنسیت در اختیار 420 تن از محصالن در 
پوهنتون های مرکز قرار داده شد. نتایج و یافته های این پرسش نامه ها قرار ذیل است. در این پرسش نامه 

چهار مسأله مورد ارزیابی قرار گرفته است:
1( ارتباط شاگرد و استاد در ارائه و دسترسی به منابع درسی؛

2( میزان آگاهی از مزایای سیستمCMS؛
3( موثریت سیستم CMS؛

.CMS 4( بررسی امکان استفاده از سیستم
1-1-6. ارتباط شاگرد و استاد در ارائه و دسترسی به منابع درسی

برای سنجش این موضوع دو سوال از محصالن پرسیده شده است:
1( شما چطور رساله و منابع دیگر درسی مضامین سمستر را از استادان تان به دست می آورید؟

2( آیا شما لکچرنوت ها و نتایج امتحان خود را عندالموقع به دست آورده می توانید؟

در جواب سوال اول، طوری که گراف مبین است، 51% محصالن پاسخ داده اند که استادان، کاپی 
نرم رساله ی درسی مضامین خویش را به هر محصل تسلیم می کنند، 26% محصالن، بدین نظرند که 
استادان، رسالۀ درسی را به نمایندگان صنوف تسلیم نموده تا به تعداد محصالن، از آن کاپی گرفته و 
به هم صنفیان خویش تسلیم نمایند و بالخره 23% محصالن باورمندند که استادان تنها آدرس مراکزی 
که محصالن رساله های درسی و منابع دیگر درسی را از آنجا به دست آورده می توانند، نشان می دهند. 

در جواب سوال دوم، طوری که در گراف2 دیده می شود، 15.4% محصالن پاسخ داده اند که این ها 
در آغاز سمستر، رساله و دیگر منابع درسی را از استادان مربوطه ی خویش به دست می آورند، 60% آنها 
بدین نظرند که تا حدودی منابع درسی را در آغاز سمستر از استادان خویش به دست می آورند، %13.6 
گزینه ی کم و باالخره 11% محصالن می گویند که این ها به هیچ وجه منابع درسی را در آغاز سمستر 

به دست آورده نمی توانند.

گراف )1(
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گراف )2(

ــه ی کــه در ایــن تحقیــق در یافــت  ــان پوهنتون هــای خصوصــی و دولتــی نکت در مقایســه می
ــی  ــای دولت ــی در پوهنتون ه ــر درس ــع دیگ ــاله  و مناب ــت رس ــیوه ی دریاف ــه ش ــت ک ــده، این س ش
ــش را  ــواد درســی خوی ــای خصوصــی م ــتادان پوهنتون ه ــاوت اســت. اس ــز متف و خصوصــی مرک
ــه  ــذارد در حالی ک ــان می گ ــش درمی ــا محصــالن خوی ــرم )Soft Copy( ب ــی ن ــه شــکل کاپ بیشــتر ب
اســتادان پوهنتون هــای دولتــی یــک کاپــی مــواد درســی خویــش را بــا نماینــدگان صنــوف شــریک 
نمــوده تــا از آن بــه تعــداد هــم صنفیــان خویــش کاپــی گرفتــه بــه آنهــا تســلیم نمایند)گــراف3 و 
ــا  ــع درســی ب ــی جهــت شــریک نمــودن مناب ــه اســاتید پوهنتون هــای دولت 4(. شــیوه ی دیگــری ک
محصــالن اســتفاده می نماینــد ایــن ا ســت کــه آدرس مراکــزی کــه از آنجــا مــواد درســی مطلــوب 

ــازد.   ــریک می س ــالن ش ــا محص ــد ب ــت آورده می توانن ــه دس ــش را ب خوی

ــه صــورت  ــواد درســی ب ــه ی م ــه نظــر می رســد کــه ارائ ــج، ب ــه ســواالت و نتای ــا توجــه ب ب
ــار  ــز در اختی ــا ســرعت بیشــتر نی ــه همــراه دارد و ب ــرای محصــالن ب ســافت، ســهولت بیشــتری ب
ــده،  ــر توســط نماین ــی چپت ــه و کاپ ــن پروســه، تهی ــه ای ــا توجــه ب ــرد، کــه ب ــرار می گی محصــالن ق
ــر  ــتم CMS اگ ــرد. سیس ــرار می گی ــالن ق ــی محص ــه دسترس ــر ب ــرعت کم ت ــا س ــد ب ــت می طلب وق
بتوانــد ارتبــاط محصــالن و اســتادان را برقــرار کنــد و انتقــال مــواد آموزشــی از آن طریــق باشــد بــا 

گـراف )3(
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ــود. ــع می ش ــار محصــالن واق ســرعت بیشــتر در اختی

گراف )4(

CMS 2-1-6. میزان آگاهی محصالن از مزایای سیستم
برای ارزیابی این مسئله، دو سوال زیر از محصالن پرسیده شده است:

1( آیا محصالن عالقه مند استفاده از سیستم )CMS( است؟
2( آیا محصالن در قسمت اهمیت استفاده از سیستم )CMS( آگاهی دارند؟

گراف )5(

در پاســخ بــه ســوال اول، طوری کــه گــراف 5 مبیــن اســت، 81% محصــالن بــه انــدازه ی زیــاد 
عالقه منــدی بــرای اســتفاده از سیســتم CMS دارنــد،  بــه همیــن ترتیــب، 17% محصــالن گزینــه ی 

تاحــدودی و 2% گزینــه ی کــم را انتخــاب نموده انــد.
ــه  ــد ک ــخ داده ان ــن اســت، 14% پاس ــراف 6 مبی ــه در گ ــوری ک ــوال دوم، ط ــه س ــخ ب در پاس
ــه  ــد، ب ــت اســتفاده از سیســتم )CMS( دارن ــه اهمی ــی راجــع ب ــاد آگاه ــدازه ی زی ــه ان محصــالن ب
ــد، %6  ــی دارن ــتم آگاه ــن سیس ــت ای ــمت اهمی ــدودی در قس ــالن تاح ــه 41.5% محص همین گون
محصــالن بــه انــدازه ی کــم در مــورد اهمیــت اســتفاده ی سیســتم CMS آگاهــی دارنــد و باالخــره 

ــد. ــتم ندارن ــن سیس ــورد ای ــی در م ــچ آگاه ــالن هی ــه محص ــد ک 38.5% معترف ان
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گراف )6(

ــت  ــه اهمی ــادی ب ــدود زی ــا ح ــالن ت ــه محص ــت ک ــه گرف ــن نتیج ــوان چنی ــن، می ت بنابرای
اســتفاده از سیســتم CMS آشــنایی دارنــد و باتوجــه بــه مزایــای آن، شــایق بــه اســتفاده از آن هســتند. 
گــراف 6 بــه صــورت مقایســوی میــزان عالقه منــدی محصــالن پوهنتون هــای مختلــف بــه اســتفاده 

ــد. ــان می ده ــتم CMS را نش از سیس

گراف )7(

CMS 3-1-6. موثریت سیستم
بــرای بررســی ایــن مســأله، مــا دو ســوال از محصــالن پرســیده ایم تــا میــزان موثریــت سیســتم 

ســنتی را بــا سیســتم CMS از دیــدگاه محصــالن مقایســه کنیــم:
1( آیا سیستم مدیریت سنتی جوابگوی نیازمندی های محصالن است؟

2( آیا سیستم CMS جوابگوی نیازمندی های محصالن می باشد؟
در جــواب ســوال اول، 5% محصــالن گفته انــد کــه سیســتم مدیریــت ســنتی بــه انــدازه ی زیــاد 
ــه  ــد ک ــن نظرن ــا بدی ــب 31% آن ه ــن ترتی ــد، به همی ــالن می باش ــای محص ــوی نیازمندی ه جوابگ
سیســتم مدیریــت ســنتی تــا حــدودی جوابگــوی نیازمندی هــای محصــالن اســت، 48% محصــالن 
معترف انــد کــه سیســتم مدیریــت ســنتی، بســیار کــم جوابگــوی نیازمندی هــای محصــالن می باشــد 
ــای  ــوی نیازمندی ه ــه جوابگ ــه هیچ وج ــتم ب ــن سیس ــه ای ــد ک ــالن می گوین ــره 16% محص و باالخ
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محصــالن نیســت )گــراف 8(.

گراف )8(

ــاد  ــدازه ی  زی ــه ان ــتم ب ــن سیس ــه ای ــد ک ــالن می گوین ــوال دوم، 74% محص ــواب س در ج
ــدودی  ــتم تاح ــن سیس ــه ای ــد ک ــالن معترف ان ــد، 25% محص ــان می باش ــوی نیازمندی های ش جوابگ
 ،CMS جوابگــوی نیازمندی های شــان می باشــد و بالخــره 1% محصــالن بدیــن نظرنــد کــه سیســتم

ــراف9(.    ــازد )گ ــوع می س ــا را مرف ــای آن ه ــم، نیازمندی ه ــدازه ی ک ــه ان ب

گراف )9(

ــای  ــنتی را جوابگــوی نیازه ــت محصــالن، سیســتم س ــود، اکثری ــه مشــاهده می ش ــوری ک ط
ــد.  ــش می دانن ــای خوی ــوی نیازمندی ه ــتم CMS را جوابگ ــوض سیس ــته و در ع ــالن ندانس محص
گــراف 10 و 11 بــه صــورت مقایســوی، پاســخ ســوال اول را بــرای پوهنتون هــای مختلــف نشــان 
ــتفاده از  ــه اس ــر ب ــه زودت ــی ک ــای خصوص ــالن پوهنتون ه ــه محص ــت ک ــوان دریاف ــد. می ت می ده

ــد. ــن سیســتم آشــنایی دارن ــی ای ــا و کارای ــا اهمیت ه ــد بیشــتر ب سیســتم CMS روی آورده ان

گراف )10(
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گراف )11(

CMS 2-6. بررسی امکان استفاده از سیستم

یکــی از چالش هــای اســتفاده از سیســتم جدیــد، بلدیــت کارکنــان و نیــز موجودیــت 
ــم: ــوال کرده ای ــاره، 2 س ــن ب ــدان در ای ــالن و کارمن ــا از محص ــت. م ــق آن اس ــای تطبی نیازمندی ه
1( آیــا شــما ســواد ابتدایــی اســتفاده از وســایل تکنالــوژی معلوماتــی؛ ماننــد انترنــت، کمپیوتــر 

و برنامه هــای تطبیقــی کمپیوتــر، را داریــد؟
2( آیــا امکانــات مــورد نیــاز، غــرض اســتفاده از سیســتم CMS )بــرق، کمپیوتــر، اینترنــت( در 

پوهنتــون موجــود اســت؟
ــاد، ســواد  ــدازه ی زی ــه ان ــا ب ــه این ه ــد ک ــن نظرن در جــواب ســوال اول، 59% محصــالن بدی
اســتفاده از وســایل تکنالــوژی معلوماتــی؛ ماننــد: انترنــت، کمپیوتــر و برنامه هــای تطبیقــی کمپیوتــر 
ــد و %2  ــاب نموده ان ــم را انتخ ــه ی ک ــدودی، 12% گزین ــه ی  تاح ــالن، گزین ــد، 27% محص را دارن
ــد )گــراف7(.  ــره را ندارن ــارت اســتفاده ی وســایل متذک ــچ مه ــا هی ــه این ه ــد ک محصــالن می گوین
ــا  ــاره  ی کار ب ــی درب ــی کاف ــالن، توانای ــد از محص ــدود 40 فیص ــت، ح ــخص اس ــه مش ــوری ک ط
  CMS ــق سیســتم ــل تطبی ــل توجــه در مقاب ــش بســیار قاب ــن یــک چال ــد. ای سیســتم CMS را ندارن

اســت.

گراف )12(

در جــواب ســوال دوم کــه می توانیــد گــراف مقایســوی آن را در گــراف 13 ببینیــد، مشــاهده 
ــرای اســتفاده از  ــات الزمــی ب ــد کــه در بعضــی از پوهنتون هــای خصوصــی و دولتــی، امکان می کنی
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ایــن سیســتم وجــود نــدارد و یــا بــه تعــداد کــم وجــود دارد.

گراف )13(

نکتــه ای کــه در خصــوص میــزان موجودیــت امکانــات و ســهولت ها در مصاحبــه بــا بعضــی 
ــور  ــه ط ــد. ب ــا متفاوت ان ــات در پوهنتون ه ــت امکان ــه موجودی ــن ک ــد، ای ــت آم ــه دس ــراد ب از اف
مثــال، همــه ی پوهنتون هــای مرکــز، دسترســی بــه بــرق و کمپیوتــر دارنــد؛ امــا در قســمت دسترســی 
ــا  ــت دارد، ام ــه انترن ــی ب ــا دسترس ــده ای از پوهنتون ه ــود دارد. ع ــی وج ــت، چالش های ــه انترن ب
ــی را  ــران تدریس ــالن و مدی ــتادان، محص ــای اس ــد نیازه ــه نمی توان ــت، ک ــف اس ــرعت آن ضعی س
ــع و  ــه قط ــا همیش ــی دارد، ام ــت دسترس ــه انترن ــا، ب ــر از پوهنتون ه ــداد دیگ ــازد. تع ــر آورده س ب
وصــل می گــردد. تعــدادی از پوهنتون هــا نیــز وجــود دارد کــه نســبتا مشــکالت کمــی در عرصــه ی 
دسترســی بــه انترنــت دارنــد و  همیــن دلیــل اســت کــه سیســتم مدیریــت مــدرن )CMS( دارنــد و 

ــد.  ــتفاده می نماین ــور از آن اس ــبرد ام ــرض پیش غ
نکتــه ی اخیــر کــه در ایــن تحقیــق بــه دســت آمــد این ســت کــه تمــام اســتادان، 
ــخگوی  ــدرن )CMS(، پاس ــت م ــتم مدیری ــه سیس ــد ک ــن نظرن ــی بدی ــران تدریس ــالن و مدی محص
ــکان  ــر م ــان و از ه ــر زم ــتم در ه ــن سیس ــات ای ــات و اطالع ــد. معلوم ــان می باش نیازمندی های ش
ــوی  ــتم جوابگ ــن سیس ــه ای ــد ک ــر می کنن ــه فک ــل، هم ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی می باش ــل دسترس قاب

اکثریــت نیازمندی هــای اســتادان، محصــالن و مدیــران تدریســی می باشــد.  

نتیجه گیري 
ــنتی و  ــت س ــتم مدیری ــای سیس ــکالت و چالش ه ــت مش ــه ی دریاف ــه در زمین ــي ک از تحقیق
تعویــض آن بــه سیســتم مدیریــت بــر مبنــای وب در پوهنتون هــای مرکــز صــورت گرفــت، چنیــن 

مي شــود:  نتیجه گیــري 
• تمــام اســتادان، محصــالن و مدیــران تدریســی پوهنتون هــای مرکــز، موافق انــد کــه سیســتم 
مدیریــت ســنتی جوابگــوی نیازمندی های شــان نیســت و ضــرورت اســت تــا بــا سیســتم مدیریــت 
ــتم  ــه سیس ــایل الزم ک ــات و وس ــام امکان ــه تم ــرط این ک ــه ش ــردد، ب ــض گ ــدرن )CMS( تعوی م

مدیریــت مــدرن )CMS( نیــاز دارد، آمــاده گــردد.
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ــت  ــتم مدیری ــتفاده ی سیس ــد اس ــی عالقه من ــران تدریس ــالن و مدی ــتادان، محص ــام اس • تم
ــه شــکل درســت،  ــا ب ــا کاره ــردد ت ــن سیســتم ســبب می گ ــدرن )CMS( هســتند. اســتفاده از ای م

ــردد.   ــی، انجــام گ ــت و ســرعت عال ــم،  دق ــه ی ک هزین
ــرق و کمپیوتــر دارد؛ امــا  ــه ب • دیــده می شــود کــه همــه ی پوهنتون هــای مرکــز، دسترســی ب
ــت دارد،  ــا انترن ــداد پوهنتون ه ــی وجــود دارد. یک تع ــت، چالش های ــه انترن در قســمت دسترســی ب
ــران تدریســی  ــد نیازهــای اســتادان، محصــالن و مدی ــه نمی توان ــف اســت ک ــا ســرعت آن ضعی ام
ــا همیشــه قطــع و  ــت دسترســی دارد، ام ــه انترن ــا، ب ــداد دیگــر از پوهنتون ه ــرآورده ســازد. تع را ب
ــا نســبتا مشــکالت کمــی در عرصــه ی دسترســی  ــده ای دیگــر از پوهنتون ه ــردد، و ع وصــل می گ
بــه انترنــت دارد و  بــه همیــن دلیــل اســت کــه از سیســتم مدیریــت مــدرن )CMS( غــرض پیشــبرد 

ــد.      ــتفاده می نماین ــش از آن اس ــور خوی ام
ــع  ــاله و مناب ــع رس ــیوه ی توزی ــه ش ــد ک ــان مي ده ــق نش ــن تحقی ــاي ای ــج و یافته ه • نتای
دیگــر درســی اســتادان بــه محصــالن در پوهنتون هــای دولتــی و خصوصــی مرکــز، متفــاوت اســت. 
اســتادان پوهنتون هــای دولتــی کاپــی مــواد درســی خویــش را بــا نماینــد گان صنــوف تســلیم نمــوده 
ــواد  ــای خصوصــی، م ــتادان پوهنتون ه ــه اس ــد؛ در حالی ک ــی نماین ــان خــود کاپ ــرای هم صنفی ــا ب ت
ــان می گــذارد. ــا محصــالن خویــش درمی ــرم )Soft Copy( ب ــه شــکل کاپــی ن درســی خویــش  را ب

پیشنهادات 

بــا نظــر داشــت نتیجه گیــری از ایــن تحقیــق، پیشــنهادهایی  در زمینــه داده می شــود کــه اگــر 
مســؤولین مربــوط بــه آن توجــه کــرده و آن را رعایــت نماینــد، ممکــن اســت تــا حــدی مشــکالت 
اســتادان، محصــالن و مدیــران تدریســی را حــل نمــوده و دسترســی بــه سیســتم مدیریــت مــدرن 

ــر می گــردد: ــل ذک ــرار ذی ــن پیشــنهادها ق ــا فراهــم گــردد. ای )CMS( در پوهنتون ه
• هــر پوهنحــی بایــد یــک البراتــوار مجهــز کمپیوتــر همــراه بــا انترنــت را داشــته باشــد تــا 
اســتادان مــواد درســی و نمــرات امتحــان را وارد سیســتم نمــوده و محصــالن غــرض دریافــت مــواد 

درســی و نتایــج خویــش از آن اســتفاده نماینــد. 
• بــه خاطــر این کــه همــه ی پوهنتون هــای مرکــز، سیســتم مدیریــت )CMS( را داشــته باشــد 
و بــه طــور موثــر از آن اســتفاده نماینــد، نیــاز بــه انترنــت قــوی و مــداوم اســت کــه متاســفانه در 
حــاالت فعلــی تعــداد زیــادی از پوهنتون هــای مرکــز، فاقــد آن می باشــد. وزارت تحصیــالت عالــی 
و افــراد مســئول بایــد در قســمت فراهــم آوری انترنــت قــوی بــه پوهنتون هــای مرکــز، اقدامــات الزم 

را انجــام دهــد تــا ایــن مشــکل رفــع گــردد و زمینــۀ اســتفاده ی )CMS( فراهــم گــردد.  
• تعــداد اســتادان، محصــالن و مدیــران تدریســی آگاهــی کافــی در مــورد سیســتم مدیریــت 
ــات  ــردد و معلوم ــر گ ــورد دای ــاص در م ــای خ ــا تریننگ ه ــت ت ــد. الزم اس ــدرن )CMS( ندارن م
 )CMS( کافــی راجــع بــه سیســتم داده شــود تــا افــراد مذکــور آمــاده ی اســتفاده از سیســتم مدیریــت

گردنــد. 
ــی و  ــالت عال ــطح وزارت تحصی ــه س ــی ب ــی و خارج ــای داخل ــات و دونره ــا موسس • ب
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ــوژی  ــایل تکنال ــودن وس ــش فراهم نم ــه در بخ ــردد ک ــویق گ ــود و  تش ــت ش ــا صحب پوهنتون ه
معلوماتــی و ارتباطــی و تجهیــز البراتوارهــای کمپیوتــر، پوهنتون هــا را همــکاری نماینــد.
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چکیده

معدن سنگ آهن سنگان خواف در حدود 300 کیلومتري جنوب شرقي مشهد و 40 کیلومتري 
مرز افغانستان قرار مي گیرد و شامل آنومالی های مختلف و ذخایر پالسری )نابرجا( آهن می باشد. این 
ذخایر پالسری، تقریبا در گستره ی به طول 30 کیلومتر و عرض حدود 20 کیلومتر تا مرز افغانستان 
گردید  پالسر، سبب  ذخایر  راحت  استحصال  و  باال  بسیار  اقتصادی  ارزش  به علت  یافته اند.  توسعه 
برداشت  براي  این محدوده ها صورت گیرد.  استخراج پالسر آهن در  اکتشافی و  عملیات گسترده ی 
بین رفتن  از  و  خاک  شدید  فرسایش  باعث  که  کنده شده  وسیع  متراژ  در  خاک  سطح  پالسر،  ذخایر 
برای  سیستم زهکشی، پوشش گیاهی و جانوری در منطقه می شود. فرسایش خاک، تهدیدي جدي 
محیط زیست، سالمت و رفاه انسان ها بوده و پس از رشد جمعیت، دومین چالش مهم زیست محیطی 
برای  مطالعه، سعی شده  این  در  است.  یافته  زمین شهرت  به سرطان  و  در جهان محسوب می شود 
بررسی  به   )8( و   )7( لندست  ماهواره یی  تصاویر  از  استفاده  با  خواف  سنگان  منطقه ی  در  اولین بار 
آسیب های زیست محیطی ناشی از فعالیت معدنی پرداخته شود. بررسی های انجام شده توسط تصاویر 
ماهواره ای نشان می دهد که برداشت ذخایر پالسر در یک بازه ی زمانی 11 ساله سبب آسیب های شدید 
برنامه ریزی و مدیریت  به زمان،  نیاز  احیای منطقه  زیست محیطی در منطقه شده است، که جبران و 

  طوالنی مدت و مدون دارد.

کلیدواژه ها: معدن سنگان خواف، ذخایر پالسر، فرسایش خاک، تصویر ماهواره ای، لندست.

بررسی آسیب های محیط زیستی استخراج آهن از منطقه 
Remote Sensing & GIS سنگان خواف با استفاده از

حسن تمسکی*

* پوهنیار، ماستر Remote Sensing، استاد دانشکده ی انجنیری دانشگاه ابن سینا، کابل، افغانستان.
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مقدمه

معدن سنگ آهن سنگان خواف در حدود 300 کیلومتري جنوب شرقي مشهد و 40 کیلومتري 
مرز افغانستان در طول هاي جغرافیایي 24 ˚60 تا ›45 ˚60 شرقی و عرض هاي جغرافیایي 26 ˚34 تا 
33 ˚34 شمالی )شکل1( و در نقشه ی زمین شناسي 1:250,000 تایباد قرار مي گیرد . کانه زایی آهن از 
نوع اسکارنی بوده که مرتبط با کمربند ولکانیکي- پلوتونیکي خواف- کاشمر- بردسکن می باشد. این 
کمربند با روند شرقي- غربي در شمال گسل درونه قرار دارد و به داخل کشور افغانستان نیز ادامه 

می یابد )4(. 

این کانسار شامل واحدهای سنگی آهکی، ماسه سنگی، شیل، کنگلومرا، توف و اسکارن می باشد 
 A و A 2(. و به قسمت های مختلفی تقسیم شده که عبارتند از: بخش غربی کانسار شامل توده هاي(
و B، بخش مرکزی شامل توده های C شمالي و C جنوبي و دردوی و باغک و بخش شرقی؛ شامل 
آنومالی های رهنه، فرزنه و سنجدی )4( و بخش جنوبی غربی این کانسار شامل ذخایر نابرجا آهن 

)مگنتیت( می باشد. 

ذخایر نابرجاي آهن، آن قسمت از ذخایری هستند که از نقطه  ي دیگر به محیطي که در آن نهشته 
شده اند، منتقل گردیده اند. بعضي از کانه هاي آهن به ویژه مگنتیت در برابر هوازدگي مقاوم مي باشند. 
این کاني،  داراي وزن مخصوص نسبتًا باالیي است و به همین دلیل در پالسرها تجمع یافته و ذخایر 

نابرجاي آهن را تشکیل می دهد.

با بررسی تصاویر ماهواره ای در منطقه ی تایباد، می توان مخروطه افکنه های عظیم که در جنوب 
غرب کوه های معادن سنگان واقع شده است را مشاهده کرد، که نهشته های پالسری آهن را تشکیل 
می دهند. نهشته های پالسری این منطقه، حاصل تخریب مکانیکی بخش هایی از توده های سنگ آهن 
سنگان در اثر عوامل مختلف سطحی و ساختاری و حمل مکانیکی آن ها توسط سیالب های فصلی، به 
وسیله ی آب های جاری از آنومالی های اصلی معدن به دشت جنوب غربی معدن سنگان بوده است. با 
توجه به وجود ارتفاعات بلند و قرارگیری سنگ آهن در آن ها، ذخایر پالسر قابل مالحظه ی در دشت 
پایین دست تشکیل شده است. این معادن پالسری تقریبا در گستره ی به طول 30 کیلومتر و عرض 
حدود 20 کیلومتر تا مرز افغانستان توسعه یافته اند و دارای توپوگرافی از نوع دشت و تپه ماهورهای 
پست می باشد. عوامل چینه شناسی و تکتونیکی باعث شده که مواد معدنی در منطقه به طور یکسان 

پراکندگی نشان ندهند.

ارتفاع انباشت پالسر در بعضی از نقاط 12 الی 14 متر برآورد شده است. سنگ آهن موجود 
در محدوده های پالسری از نوع مگنتیت می باشد. وجود این تیپ از کانسار در کنار معادن و ارزش 
اقتصادی بسیار باال و استحصال راحت آن سبب گردید که انجام عملیات اکتشافی و استخراج پالسر 
معادن  از  بهره برداری  زمینه ی  در  گیرد. هم اکنون حدود 40 شرکت  این محدوده ها صورت  در  آهن 
در  به خصوص  معدنی،  فعالیت های  می کند،  فعالیت  خواف  سنگان  منطقه ی  در  آهن  سنگ  پالسری 

قسمت پالسری سبب تغییرات ژئومورفولوژیکی شدیدی در منطقه شده است. 
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شکل )1(: نقشه زمین شناسی 1:250,000 تایباد، سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور

خاک در ارتباط با معدن کاوي، ساخت و سازها و حضور صنایع، فرسایش و تخریب می شود. به 
طورکلی، معادن به ویژه به صورت روباز فرسایش خاک را تشدید می کنند )7(.

براي برداشت ذخایر پالسر نیز سطح خاک در متراژ وسیع کنده شده که باعث فرسایش شدید 
خاک در منطقه می شود. فرسایش خاک تهدیدي جدي برای محیط زیست، سالمت و رفاه انسان ها بوده 
و پس از رشد جمعیت دومین چالش مهم زیست محیطی در جهان محسوب می شود )11(. این فرآیند، 
به دلیل داشتن اثرات چندجانبه آشکار و پنهان زیست محیطی و اجتماعی، به سرطان زمین شهرت یافته 

و یکی از فرآیندهاي پیچیده و خطرساز زیست محیطی می باشد )10(.

هم چنین در طی برداشت، تمام پوشش گیاهي منطقه که در طول صدها سال شکل گرفته، همراه 
با خاک، کنده شده و از بین مي رود. ضمن این که به دنبال تخریب پوشش گیاهي، حیوانات بومي این 
نابود خواهند شد. به دلیل همین آسیب هاي  از پوشش گیاهي تغذیه مي کنند به مرور  نیز که  مناطق 
شدید زیست محیطي است که در بیشتر کشورهاي جهان از معادن پالسري، برداشتي صورت نمي گیرد.

برداشت بی رویه از معادن سنگ آهن پالسری در منطقه ی سنگان خواف، از این قضیه مستثنی 
نبوده و باعث شده تا گودال های عمیق و دپوهای عظیمی از باطله های معدنی به وجود آید که باعث 
ایجاد آسیب های زیست محیطی شدید و تغییرات گسترده در مورفولوژی و پوشش گیاهی منطقه شده 
است، که ترمیم آن چندین دهه طول مي کشد و همچنین بادهای 120 روزه در منطقه، گرد و غبار ناشی 
از این باطله های معدنی را در هوا منتشر می کند، که در آلودگی هوای منطقه، نقش به سزایی دارد و 
زندگی مردم منطقه را تحت تاثیر خود قرار داده است. در عین حال، تردد ماشین های سنگین معدنکاری 
و حمل سنگ آهن در منطقه، عالوه بر فرسایش آبی، )7( خطرات جانی زیادی را برای مردم این منطقه 

به وجود آورده است.

برای تحلیل میزان فرسایش، تهیه ی نقشه ی شدت فرسایش و بررسی عوامل فرسایش به علت 
مساحت وسیع و یا صعب العبور بودن منطقه و...، می توان از تکنیک هاي سنجش از دور )SR( و سامانه  ی 
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اطالعات جغرافیایی )GIS( استفاده کرد )12، 5(. هم چنین عالوه بر استفاده از مدل هاي شبه کمی باید 
از داده هاي توپوگرافی و تصاویر ماهوارها نیز جهت اجرایی تر شدن نتایج استفاده شود )9(.

در این مطالعه سعی شده که با استفاده از فناوری سنجش از دور، برای اولین بار در این منطقه، 
آسیب های زیست محیطی که در یک بازه ی زمانی مشخص به وقع پیوسته مورد بررسی قرار گیرد. 
بدین منظور از تصاویر ماهواره ی لندست ETM+( 7( و لندست 8 )OLI( که به ترتیب در سال های 
2002 و 13-2 از منطقه برداشت شده و یک بازه ی زمانی 11 ساله را پوشش می دهد، مورد استفاده 

قرار گرفته است.
هم چنین از داده های DEM سنجنده ASTER به منظور استخراج آب راه های منطقه ی مورد مطالعه 
و با هدف بررسی تاثیر مستقیم فعالیت های معدنی بر سیستم زهکشی منطقه، استفاده گردیده، که در 
نتایج نهایی، تاثیرات مخرب برداشت پالسر در منطقه مشهود و عمق فاجعه ی زیست محیطی حاصل 

را به خوبی به نمایش می گذارد.   

1. بحث
مراحل انجام مطالعه در این تحقیق شامل موارد زیر است:

1( پردازش تصاویر ماهواره ای قبل و بعد از برداشت پالسر آهن برای بررسی تغییرات مورفولوژیکی 
.)Change Detection( با استفاده از روش

2( تهیه داده DEM منطقه به منظور استخراج سیستم زهکشی منطقه.
3( بررسی تاثیرات فعالیت معدنی بر روی سیستم زهکشی منطقه.

تصاویر این تحقیق از سری ماهواره های لندست 7 و 8 می باشد که توسط سنجنده های +ETM و 
OLI به ترتیب در تاریخ های 2002/07/14 و 2013/60/18 با فاصله ی زمانی 11 ساله از منطقه برداشت 
شده است. که تصویر سنجنده +ETM مربوط به قبل از آغاز فعالیت برداشت پالسر در منطقه می باشد 

و تصویر سنجنده OLI مربوط بعد از فعالیت معدنی در منطقه می باشد )شکل 2 و3(. 

شکل )2(: تصویر ماهواره ای )+ETM( منطقه ی مورد مطالعه، قبل از فعالیت برداشت پالسر
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به منظور شناسایی و اندازه گیری تغییرات ژئومورفولوژیکی با تصاویر ماهواره ای از روش پردازشی 
شناسایی تغییرات )Change Detection( موجود در نرم افزار ENVI 5.2 استفاده گردیده است.

آنالیز )Change Detection( شامل طیف گسترده ای از روش های مورد استفاده برای شناسایی و 
توصیف کمی تفاوت بین تصاویر ماهواره ای یک منطقه در زمان های مختلف و یا در شرایط متفاوت 
است. الگوریتم این روش به طور کلی براساس تفریق تصویر اولیه از نهایی بوده و خروجی حاصل 
تصویر طبقه بندی شده ی از منطقه می باشد که تفاوت بین تصاویر ورودی را در کالس هایی براساس 
آستانه ی تغییرات طبقه بندی می کند که به وسیله  ی آن می توان تغییرات سطحی ایجاد شده در منطقه را 

.)Help ENVI( شناسایی کرد

 

شکل )3(: تصویر ماهواره ای )OLI( منطقه ی مورد مطالعه، بعد از فعالیت برداشت پالسر

همان طور که در شکل )4( قابل مشاهده می باشد، مناطق تغییریافته در تصویر ماهواره ای به خوبی 
 GIS قابل تشخیص بوده که می توان آن را به صورت فایل وکتوری استخراج و با استفاده از نرم افزار

Arc این تغییرات را بصورت کمی اندازه گیری کرد. 

منطقه  از  که  میالدی   2001/06/24 تاریخ  در  که   ASTER سنجنده   DEM تصویر  از  همچنین 
و  است  گردید  استفاده  آب راه ها  استخراج  برای   Global  Mapper نرم افزار  به وسیله ی  برداشت شده، 
سپس به منظور صحت سنجی بر روی تصویر ماهواره ای پالت گردیده که نتایج حاصل انطباق مناسبی 
بین آبراهه های تصویر ماهواره ای و آبراهه های استخراج شده از داده ی ارتفاعی نشان می دهد )شکل 5(. 
با استفاده از تلفیق نتیجه ی حاصل از روش پردازشی )Change Detection( می توان تاثیر این فعالیت ها 
را در سیستم زهکشی منطقه مورد بررسی قرار داد. بدین منظور خروجی حاصل از این دو روش قبل 
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با یکدیگر در نرم افزار Arc GIS تلفیق شده که تاثیر فعالیت های معدنی بر سیستم زهکشی منطقه را 
به خوبی نمایان می کند. نتایج حاصل، اطالعات بسیار مفیدی در زمینه ی آسیب های زیست محیطی وارده 

بر مورفولوژی و سیستم های زهکشی منطقه را به نمایش می گذارد. 
طول سیستم زهکشی در منطقه مورد مطالعه، قبل از فعالیت معدن کاری در حدود 1600 کیلومتر 
بوده که شامل آبراه های اصلی و فرعی منطقه می باشد که در کل محدوده ی مورد مطالعه به وسعت 
1250 کیلومتر مربع پراکنده شده که فعالیت های معدنی در این منطقه سبب تغییرات سطحی به مساحت 
37 کیلومتر مربع و این میزان تغییرات، باعث از بین رفتن بیش از 50 کیلومتر از سیستم زهکشی منطقه 
در طول 11 سال شده است که در شکل )6( این تغییرات سطحی و اثرات آن بر سیستم زهکشی منطقه 

به خوبی مشهود می باشد. 

شکل )4(: تصویر حاصل از روش پردازش Change Detection که در آن، مناطق تغییریافته بر اثر فعالیت های 

بشری در بازه ی زمانی 11 ساله به رنگ سبز قابل مشاهده است.
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خوا )ETM+( 7 بر روی تصویر ماهواره ای لندست DEM پالت آبراه های استخراج شده از تصویر :)شکل )5

شکل )6(: تاثیر برداشت پالسر بر مورفولوژی و سیستم زهکشی منطقه

نتیجه گیري

علم »سنجش از دور« به علت دید کلی، تکرار زمانی و صرفه جویی در وقت و هزینه، در بررسی 
زیست محیطی نقش به سزایی داشته و روز به روز، بر کاربرد آن در این زمینه افزوده می شود، که با 
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استفاده از این علم می توان با سرعت و دقت بسیار خوب، میزان تغییرات و آسیب های زیست محیطی 
را اندازه گیری کرد. با توجه به نتایج حاصل از پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره ای و ارتفاعی منطقه و 
مقایسه ی آن ها با مشاهدات صحرایی، به خوبی می توان به عمق فاجعه ی زیست محیطی وارده بر منطقه 
پی برد. مطالعات ما نشان می دهد، بیشترین میزان آسیب دیدگی در قسمت مرکزی منطقه رخ داده و 
باعث تغییرات سطحی به مساحت تقریبا 37 کیلومتر مربع و از بین رفتن قسمت هایی از سیستم زهکشی 
منطقه به طول تقریبا 50 کیلومتر در مدت 11 سال شده است، که این میزان تغییرات در این بازه ی زمانی 
کوتاه، بسیار زیاد بوده و سبب فرسایش شدید خاک در منطقه شده است. قسمت اعظم این آسیب های 
زیست محیطی، ناشی از فعالییت های معدنی در ارتباط با برداشت پالسر آهن می باشد که متاسفانه با 

توجه به فعالیت روز افزون معادن می توان انتظار تشدید این آسیب ها در منطقه را داشت.
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چکیده

در کالن شهرهای  به خصوص  بی سابقه جمعیت شهری،  افزایش  دهه ی گذشته،  دو  به  نزدیک  طی 
فیصد  به 70  نزدیک  غیرپالنی  امروز ساحات  گردید؛ طوری که  غیرپالنی شهرها  توسعه ی  باعث  کشور، 
ساحات شهری را تشکیل داده و در حدود 80 فیصد نفوس شهرها دراین ساحات زندگی می نمایند. فقر و 
تنگدستی، دسترسی نامناسب به شبکات زیربنایی و خدمات شهری، آلودگی های زیست محیطی، مشکالت 
ترافیکی، نزاع های اجتماعی، و مصرف بی رویه زمین، از مشکالت عمده ی این محالت به حساب می آیند. 
برعالوه، توسعه ی خودسر و غیرپالنی شهرها، تراکم پایین، و عدم دسترسی شهروندان به مسکن مناسب 
به علت غیرقابل استطاعت بودن آنها، از چالش های دیگر شهرها می باشند. به منظور جلوگیری از تخریب 
محیط زیست و بهبود خدمات رسانی، فشرده سازی یکی از نظریه های شهریست که می تواند توسعه ی افقی 
شهرها را که باعث ازبین رفتن اجتماعات محلی، جدایی گزینی اجتماعی، افزایش هزینه های زیرساخت ها 
هزینه ی  افزایش  انرژی،  مصرف  افزایش  شهری،  سفرهای  فاصله ی  و  طول  افزایش  شهری،  خدمات  و 
حمل ونقل عمومی شهری، افزایش مصرف سوخت های فوسیلی و وابستگی های بیشتر به وسایط نقلیه ی 
شخصی در سفرهای شهری، تغییرکاربری زمین های مرغوب زراعتی و باغات اطراف شهر، آلودگی هوا، و 
آلودگی منابع آب گردیده اند، بهبود بخشد. فشرده سازی نه تنها باید تراکم مناسب شهری را تأمین نماید، 
بلکه بتواند مسکن مناسب را نیز برای تمام گروه های اجتماعی، به خصوص اقشار کم درآمد که نزدیک به 
70 فیصد شهروندان را تشکیل می دهد، فراهم نماید. این مقاله سعی دارد تا تأثیرات فشرده سازی شهری 
را بر استطاعت پذیری مسکن تحلیل و بررسی نماید. نتایج نشان می دهد که تراکم پایین و فشرده سازی با 
تراکم بلند، تنوع مسکونی را محدود می سازد و این باعث می گردد تا شهروندان نتوانند به مسکن مناسب 
و دلخواه شان دسترسی پیدا نمایند. فشرده سازی با تراکم متوسط باعث تنوع مسکونی گردیده و می تواند 

محالت با کاربری های مختلف را به وجود آورد. 

کلمات کلیدی: توسعه ی افقی شهری، فشرده سازی ، مسکن قابل استطاعت.

بررسی تأثیرات تراکم بلند شهری بر استطاعت پذیری مسکن
محمدعیسی نوید*

 * پوهنیار، ماستر انجنیری ساختمانی، کادر علمی دانشکده ی انجنیری، دانشگاه خاتم النبیین)ص(، کابل، افغانستان.
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مقدمه
بعد از سقوط رژیم طالبان، تعدادی زیادی 
به خصوص  کشور؛  خارج  از  ما  هم وطنان  از 
ایران و پاکستان، به وطن بازگشت نموده و به 
مراکز شهرهای مختلف، مسکن گزین و به دنبال 
فرصت های بهتر تحصیلی، صحی، تفریحی و 
جمعیت  بی سابقه ی  رشد  می باشند.  اقتصادی 
شهرهای کشور، تقاضا برای مسکن را افزایش 
مناسب،  به مسکن  به طوری که دست یابی  داد، 
شهروندی،  اولیه ی  حقوق  از  یکی  به عنوان 
به یکی از نگرانی های عمده ی هم وطنان مبدل 

گردیده است.
عــدم تــوازن تقاضــا و عرضــه ی مســکن، و نیــز ضعــف ادارات شــهری باعــث رشــد غیرپالنــی 
شــهرها گردیــد؛ طوری کــه امــروزه ســاحات غیرپالنــی در حــدود 65-70 فیصــد شــهرها را تشــکیل 
داده و 80 فیصــد جمعیــت شــهرها در ایــن ســاحات زندگــی می نماینــد. توســعه ی افقــی، دسترســی 
ــکالت  ــی، مش ــت محیط ــای زیس ــهری، آلودگی ه ــات ش ــی و خدم ــبکات زیربنای ــه ش ــب ب نامناس
ــر  ــل ذک ــخصات قاب ــر، از مش ــن، و فق ــه ی زمی ــرف بی روی ــی، مص ــای اجتماع ــی، نزاع ه ترافیک
ــی،  ــات محل ــن اجتماع ــث ازبین رفت ــهرها باع ــی ش ــعه ی افق ــد. توس ــی می باش ــاحات غیرپالن س
ــول  ــش ط ــهری، افزای ــات ش ــاخت ها و خدم ــای زیرس ــش هزینه ه ــی، افزای ــی اجتماع جدایی گزین
ــی  ــل عموم ــه ی حمل ونق ــش هزین ــرژی، افزای ــرف ان ــش مص ــهری، افزای ــفرهای ش ــه ی س و فاصل
ــه ی  ــایط نقلی ــه وس ــتر ب ــتگی های بیش ــیلی و وابس ــوخت های فوس ــرف س ــش مص ــهری، افزای ش
شــخصی در ســفرهای شــهری، تغییرکاربــری زمین هــای مرغــوب زراعتــی و باغــات اطــراف شــهر، 
آلودگــی هــوا، و آلودگــی منابــع آب گردیــده اســت. همــه ی ایــن محدودیت هــا و مشــکالت، موانعی 
در برابــر دســتیابی شــهر بــه توســعه ی پایــدار شــهری می باشــد. بنابرایــن، در جهــت کاهــش ایــن 
مشــکالت، نظریــات مختلــف شــهری مطــرح می گــردد، کــه یکــی از ایــن نظریــات، فشرده ســازی 
ــدت و  ــه ی کالن م ــی برنام ــد ط ــد بتوان ــهری )Compact city( بای ــازی ش ــت. فشرده س ــهری اس ش
ــود آورد و از  ــهری به وج ــالت ش ــکونی را در مح ــب مس ــم مناس ــرف، تراک ــدت از یک ط میان م
طــرف دیگــر، بتوانــد مســکن مناســب را بــرای گروه هــای مختلــف فراهــم ســازد. در اینجــا ســوال 
اساســی مطــرح می شــود کــه فشرده ســازی، چــه تأثیــری بــر اســتطاعت پذیری مســکن دارد؟ بــرای 
ــا در مرحلــه ی اول،  ــد ت ــه تــالش می نمای اینکــه ایــن تأثیــرات به درســتی تحلیــل گــردد، ایــن مقال
ــا از لحــاظ  ــز عملکــرد آنه ــل اســتطاعت و فشرده ســازی شــهری و نی درک درســت از مســکن قاب
معیارهــای اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطــی ارائــه گــردد و در مرحلــه ی دوم، تأثیــرات متقابــل 

آنهــا از لحــاظ معیارهــای ذکرشــده تحلیــل و بررســی گــردد.
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طرح توسعه ای سرک داراالمان- کابل، طراحی چارچوب شهری شهرکابل

1. نتایج

1-1. مسکن قابل استطاعت

ــر و  ــا دو تعریــف آن جامع ت ــل اســتطاعت تعاریــف متعــدد وجــود دارد ام ــرای مســکن قاب ب
کامل تــر اســت. )1( مســکن کــه بیــش از 30 فیصــد درآمــد فامیــل بــرای آن تخصیــص داده نشــود، 
قابــل اســتطاعت مــی باشــد. )2( مســکن قابــل اســتطاعت مســکن اســت کــه مناســب بــرای افــراد 
ــل  ــکن قاب ــادی مس ــاد اقتص ــود، ابع ــده می ش ــه دی ــد. طوری ک ــط باش ــد متوس ــد و درآم ــم درآم ک
اســتطاعت درتعریفــات فــوق، بیشــتر تبــارز یافتــه، در حالی کــه مســکن قابــل اســتطاعت نــه تنهــا از 
لحــاظ اقتصــادی، بلکــه از لحــاظ اجتماعــی و محیط زیســتی نیــز بایــد مــورد تاییــد باشــد. تمرکــز 
ــه بخش هــای دیگــر  ــال، بخــش اقتصــادی و کم توجهــی ب ــه یکــی از بخش هــا، به طــور مث ــژه ب وی
باعــث می گــردد،  تــا مســکن قابــل اســتطاعت نتوانــد بــا چالش هــای امــروزی، مقابلــه و نیازهــای 

اجتماعــی و محیــط زیســتی را در آینــده مرفــوع ســازد. 
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ــا  ــاال، دیــده می شــود کــه مســکن قابــل اســتطاعت بیشــتر بــرای گروه هــای ب ــه تعریفــات ب نظــر ب
درآمــد کــم و متوســط جامعــه تعریــف شــده و گروه هــای اجتماعــی ماننــد خانواده هــای زیرخــط 
فقــر، کارگــران بــا درآمــد پاییــن، خانواده هــای بــا درآمــد پاییــن و خانواده هــای بــا درآمــد متوســط، 
از جملــه مســتفدین ایــن نــوع مســکن به حســاب می آینــد. طبــق یافته هــای مقالــه، عوامــل متعــدد 
شــامل موقعیــت مســکن1، اســتطاعت پذیری2، خدمــات شــهری3، دسترســی4 و مناســب بودن5 
ــاالت،  ــا و مق ــی از کتاب ه ــد. در بعض ــذار می باش ــکن تاثیرگ ــتطاعت پذیری مس ــر اس ــکن، ب مس

ــد:  ــه نموده ان ــه ریــز عوامــل ذیــل تجزی عوامــل ذکرشــده را ب

1( قیمت خانه به تناسب درآمد خانوار؛ 
2( اجاره ی خانه به تناسب درآمد خانوار؛ 

3( به دسترس بودن سیستم های قرضه دهی مسکن؛ 
4( ملکیت خانه های قابل استطاعت؛ 

5( استحکامیت و امنیت مسکن قابل استطاعت؛ 
6( دسترسی مناسب به محل کار و اشتغال؛ 

7( دسترسی مناسب به خدمات حمل و نقل عمومی شهری؛ 
8( دسترسی به مارکیت های محلی تجاری؛ 

9( دسترسی به خدمات صحی؛ 
10( دسترسی به خدمات تعلیمی و تحصیلی؛ 

11( دسترسی به مراکز خدمات صحی کودکان؛ 
12( دسترسی به محالت تفریح و وقت گذرانی؛ 

13( دسترسی به ساحات باز عمومی شهری؛ 
14( کیفیت مسکن؛ 

15( موثریت انرژی مسکن، 
16( موجودیت خدمات آبرسانی و فاضالب شهری؛ 

17( مساحت و شرایط مطلوب ناحیه ی مسکونی، 
18( محرومیت ها در محله ی مسکونی؛ 

19( مشکالت زیست محیطی. 

2-1. فشرده سازی شهری
ــل  ــه فواص ــت ک ــهری اس ــن ش ــزی و دیزای ــش برنامه ری ــوره در بخ ــک مفک ــازی ی فشرده س
دسترســی را کوتــاه، و تراکــم مســکونی را ارتقــاء و زمینــه ی ایجــاد یــک محــل بــا کاربــری مختلــط 
ــی  ــتگاه های طبیع ــی و زیس ــن زراعت ــظ زمی ــث حف ــهری باع ــازی ش ــازد. فشرده س ــم می س را فراه

ــردد. ــراف مناطــق شــهری می گ در اط
1. Location          2. Affordability
3. Amenities          4. Accessibilities
5. Adequacy
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مزایــای فشرده ســازی شــهری در ســه محــور: مزایــای اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطــی 
قابــل بحــث می باشــد. 

ــر  ــهری را کوتاه ت ــافرت های ش ــه ی مس ــهری، فاصل ــازی ش ــی:  فشرده س ــای اجتماع 1. مزای
و زمینــه ی اســتفاده ی بهتــر از سیســتم حمــل و نقــل عمومــی را مســاعد ســاخته و ایــن بــه معنــای 
ــود.  ــد می ش ــای کم درآم ــوده و موجــب تحــرک خانواده ه ــهری ب ــای مســافرت ش ــش هزینه ه کاه

ــه کیفیــت زندگــی بهتــر کمــک می کنــد.  برعــالوه، موجودیــت خدمــات و مشــاغل محلــی، ب

2. مزایــای اقتصــادی: افزایــش موثریــت ســرمایه گذاری در بخــش زیربناهــای شــهری، 
فراهــم آوری بهتــر خدمــات حمــل و نقــل عمومــی، اســتفاده ی مجــدد از زیرســاخت ها و زمین هــای 
ــانی و  ــرق، آبرس ــرک ها، ب ــی )س ــبکات خط ــت ش ــظ و مراقب ــش حف ــهری، کاه ــعه یافته ی ش توس
کانالیزاســیون(، کاهــش هزینه هــای مالــی دسترســی بــه خدمــات شــهری و محــل کار، تراکــم بلنــد 
و اســتفاده ی موثــر از زمیــن شــهری، ایجــاد محیطــی بــرای فعالیت هــای بهتــر تجارتــی از مزایــای 

ــد.  ــی  باش ــازی م ــادی فشرده س اقتص

ــه ی مســافرت های شــهری، کاهــش وابســتگی ها  ــای زیســت محیطــی: کاهــش فاصل 3. مزای
ــرژی،  ــی، کاهــش مصــرف ان ــل عموم ــل و نق ــر حم ــم آوری بهت ــین های شــخصی و فراه ــه ماش ب
ــهر،  ــراف ش ــی اط ــی و زیســتگاه های طبیع ــن زراعت ــظ زمی ــه ای، حف کاهــش انتشــار گازات گلخان

ــد.   ــاب می رون ــه حس ــازی ب ــت محیطی فشرده س ــای زیس ــی، از مزای ــت زندگ ــاء کیفی ارتق

ــن مفکــوره  ــم در ای ــازی شــهری، بعضــی نواقصــات ک ــدد فشرده س ــای متع ــالوه ی مزای برع
وجــود دارد. افزایــش ترافیــک شــهری، محدودیــت تنــوع مســکونی، کاهــش دسترســی بــه فضاهــای 
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بــاز و ســبز شــهری، افزایــش جــرم و جنایــت، افزایــش مشــکالت صحــی التهابــی، کاهــش فضاهــای 
داخلــی زندگــی، و عــدم موجودیــت تعــادل محلــی )تعــادل بیــن تراکــم جمعیــت بلنــد و خدمــات 

ــند. ــهری می باش ــازی ش ــی فشرده س ــای کل ــاز( از نواقص ه ــورد نی م

ــص2،  ــم خال ــواع تراک ــه ان ــوده و ب ــازی ب ــاخص فشرده س ــن ش ــی از کلیدی تری ــم2 یک تراک
تراکــم ناخالــص3، تراکــم جمعیــت4، نســبت مســاحت طبقــات ســاختمان5، نســبت مســاحت تحــت 

ــم شــهری8، تقســیم می گــردد. ــن7، و تراک ــم قطعــه ی زمی ســاختمان6، تراک

2. بحث

در بخــش قبلــی، معلومــات کلــی راجــع بــه مســکن قابل اســتطاعت و فشرده ســازی شــهری 
ارائــه گردیــد. حــال ســوال اساســی مطــرح مــی گــردد این کــه، افزایــش و کاهــش تراکــم شــهری 
ــرای اینکــه از پراکندگــی موضــوع  ــه، ب ــر اســتطاعت پذیری مســکن دارد. در ایــن مقال ــر ب چــه تأثی
ــی، اقتصــادی و زیســت  ــرات اجتماع ــه محــور تأثی ــرات در س ــن تأثی ــد، ای ــل آی ــری به عم جلوگی

ــرد.  ــرار می گی ــورد بررســی ق محیطــی م

کاهــش هزینه هــای حفــظ و مراقبــت زیربنایــی، افزایــش قیمــت و اجــاره ی مســکن به علــت 
ــت  ــه عل ــهر ب ــات شــهری، فشرده شــدن بیشــتر ش ــه خدم ــش تقاضــا و دسترســی مناســب ب افزای
افزایــش قیمــت مســکن و محدودشــدن تنــوع مســکونی، از تأثیــرات اقتصــادی تراکــم بلنــد شــهری 
می باشــد. افزایــش کیفیــت آب، کاهــش مصــرف زمیــن، کاهــش آلودگــی زمیــن و موثریــت بهتــر 
مدیریــت زباله هــای شــهری، کاهــش آلودگــی هــوا، و افزایــش مشــکالت ترافیکــی در محــدوده ی 
شــهری، افزایــش گرمــا )Urban heat island(، از جملــه تأثیــرات محیــط زیســتی تراکــم بلنــد شــهری 
ــت  ــش امنی ــی، و افزای ــبکات زیربنای ــهری و ش ــات ش ــه خدم ــی ها ب ــش دسترس ــد. افزای می باش

ملکیتــی و فــردی از تأثیــرات عمــده ی اجتماعــی تراکــم بلنــد شــهری اســت.

1. Density                     2. Net density
3. Gross density            4. Population density
5. Floor Area Ratio       6. Building Coverage Ratio
7. Parcel density            8. City density
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نتیجه گیری
1. مســکن قابــل اســتطاعت در عیــن حــال کــه بایــد اقتصــادی باشــد، بایــد از نــگاه اجتماعــی 
و محیط زیســتی نیــز مــورد تأییــد باشــد. تمرکــز ویــژه بــه یکــی از بخش هــا، به طــور مثــال، بخــش 
ــتطاعت  ــل اس ــکن قاب ــا مس ــردد ت ــث می گ ــر، باع ــای دیگ ــه بخش ه ــی ب ــادی و کم توجه اقتص
ــده را  ــی و آین ــتی فعل ــی و محیط زیس ــای اجتماع ــه و نیاز ه ــروزی مقابل ــای ام ــا چالش ه ــد ب نتوان

جوابگــو باشــد.
فشرده ســازی شــهری، نظریــه ی مناســب بــرای توســعه ی شــهری اســت، کــه می توانــد از   .2

تخریبــات بی رویــه ی زمیــن جلوگیــری و ارزش زمیــن را افزایــش دهــد. 
ــد شــهری محــدود می گــردد.  ــن، و تراکــم بلن ــم پایی ــا تراک ــوع مســکونی در مناطــق ب تن  .3
ــت.  ــهری اس ــق  ش ــکونی در مناط ــوع مس ــاد تن ــرای ایج ــه ب ــب ترین گزین ــط، مناس ــم متوس تراک
افزایــش تنــوع مســکونی، ایجــاد کاربری هــای مختلــط و افزایــش تدریجــی فرهنــگ آپارتمان نشــینی 

ــد.  ــاب می آین ــهری به حس ــط ش ــم متوس ــده ی تراک ــای عم ــه مزای از جمل
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کاهش مصرف انرژی در ساختمان
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چکیده

ــه مصــرف می رســد.  ــرق شــهری در ســاختمان ها ب در تمــام کشــورها، حــدود 70 درصــد ب
ــورها دارد.  ــادی کش ــعه ی اقتص ــد و توس ــم در رش ــش مه ــاختمان، نق ــرژی در س ــی ان صرفه جوی
ــدار  ــی در توســعه ی پای ــوان یکــی از معیارهــای اصل ــرژی در ســاختمان به عن ــت ان ــروزه، موثری ام
ــه، بررســی نقــش اجــزای مختلــف ســاختمانی در  ســاختمان ها مطــرح می باشــد. هــدف ایــن مقال
ــه،  اتــالف انــرژی، و روش هــای عایــق کاری آن هــا بــرای کاهــش اتــالف انــرژی اســت. ایــن مقال
بــه روش تحلیلی–توصیفــی انجــام شــده و جمــع آوری اطالعــات از منابــع کتابخانــه ای و اســنادی 
صــورت گرفتــه اســت. یافته هــای ایــن مقالــه نشــان می دهــد کــه اتــالف انــرژی به صــورت عمــوم 
ــا  ــا و دروازه ه ــف، پنجره ه ــقف ها، ک ــا، س ــل دیواره ــاختمان از قبی ــی س ــزای محیط ــق اج از طری
ــق کاری  ــتفاده از عای ــد. بااس ــاوت می باش ــزاء، متف ــرژی اج ــالف ان ــزان ات ــرد. می ــورت می گی ص
ــق کاری  ــق و روش عای ــواد عای ــوع م ــه ن ــن کاهــش، ب ــرژی را کاهــش داد و ای ــالف ان ــوان ات می ت

بســتگی دارد.   

واژه های کلیدی: انرژی، اتالف، اجزای ساختمانی، عایق کاری حرارتی.
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مقدمه

ــه؛  ــم کــه خان ــم، در می یابی ــراد درنظرگیری ــرای اف ــاه ب ــوان یــک ســر پن ــه عن ــه را ب اگــر خان
ــاه  ــاه پن ــی در آن ج ــی و محیط ــل اقلیم ــل عوام ــان ها در مقاب ــه انس ــی ک ــا محل ــاه گاه ی ــی پن یعن
ــواده ی خــود را حفــظ کــرده  ــن تهدید هــا، خــود و خان ــل چنی ــد کــه در مقاب ــد و می خواهن می برن
ــه در  ــی و آنچ ــدی حرارت ــاوت ج ــک تف ــا ی ــواره ب ــا هم ــن پناه گاه ه ــند. در ای ــان باش و در ام
بیــرون و داخــل ســاختمان اتفــاق می افتــد، مواجــه می شــوند. ایــن تفــاوت حرارتــی بیــن فضاهــای 
ــای  ــدگان پروژه ه ــر طراحــان و اجراکنن ــی را در براب ــم حرارت ــی، خواســته های مه ــی و داخل بیرون
ــر  ــرح را درنظ ــذار، ط ــل تأثیرگ ــت عوام ــا درنظرداش ــد ب ــان بای ــد. طراح ــرار می ده ــاختمانی ق س

ــواده باشــد.  ــراد خان ــرای اف ــی ب ــد زمینه ســاز آســایش زندگ ــه بتوان ــد ک گیرن
ــار  ــرژی در اعم ــی ان ــش صرفه جوی ــگاری دربخ ــهل ان ــت و س ــه غفل ــدازه ک ــر ان ــه ه ب
ــاختمان  ــرداری از س ــول بهره ب ــت در ط ــزان قیم ــدازه، می ــان ان ــه هم ــرد، ب ــورت گی ــاختمان ص س
ــه تنهــا هزینــه ای اســتفاده از ســاختمان را پاییــن  ــا کیفیــت، ن ــد. اســتفاده از مــواد ب افزایــش می یاب
ــرداری را  ــان بهره ب ــر در مــدت زم ــرای ســاکنین تعمی ــه ی آســایش زندگــی ب ــی آورد، بلکــه زمین م
مهیــا می ســازد. بــا انتخــاب دقیــق مــواد ســاختمانی بــا کیفیــت و اجــرای درســت عایــق کاری توســط 
ــده ی  ــاختمان، مصرف کنن ــد.  س ــش ده ــاختمان را کاه ــرژی در س ــه ی ان ــد هزین ــار، می توان معم
اصلــی انــرژی اســت و تقریبــًا در حــدود %70 بــرق شــهری در ســاختمان ها بــه مصــرف می رســد. 
ــرژی در این بخــش  ــی ان ــا صرفه جوی ــرژی، کاهــش و ی ــزان تقاضــای ان ــش می ــه افزای ــا توجــه ب ب

ــد نقــش مهــم در رشــد و توســعه ی اقتصــاد شــهری داشــته باشــد.   می توان

1. هدف مقاله
ــه،  ــن مقال ــاختمان ها اســت. ای ــرژی در س ــالف ان ــی ات ــه، بررســی چگونگ ــن مقال ــدف ای ه
ــای  ــواع روش ه ــایی و ان ــاختمانی را شناس ــزای س ــرژی در اج ــالف ان ــزان ات ــا می ــعی دارد ت س

ــد.  ــل نمای ــزاء را تحلی ــق کاری اج عای

2. مواد و روش ها
ــاز از  ــورد نی ــات م ــردآوری اطالع ــی انجــام شــده و گ ــه روش تحلیلی-توصیف ــه ب ــن مقال ای

ــه اســت.   ــه ای و اســنادی صــورت گرفت ــع کتابخان مناب

3. بحث
صرفه جویــی در مصــرف انــرژی در واقــع صرفه جویــی در هزینه هــای مالــی و توانمند ســازی 
اقتصــادی خانواده هاســت. متأســفانه اکثــراً ســرمایه گذاری کــه امــروز در بخــش ســاختمان صــورت 
می گیــرد، بــا میــزان ســهولت های حرارتــی ســاختمان ها در هنــگام بهره بــرداری تناســب نداشــته و 
ــه انــدازه ی الزم کاهــش نمی دهــد. مصــرف نادرســت انــرژی، عایق نبــودن  ضایعــات حرارتــی را ب
ــرژی در  ــات ان ــم ضایع ــل مه ــوده، از عوام ــی فرس ــایل برق ــتفاده از وس ــی، اس ــطوح خارج س
ــل  ــرژی در ســاختمان معمــوالً توســط اجــزای ســاختمانی ذی ســاختمان ها می باشــد.  ضایعــات ان
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ــف.  ــا؛ 4( ســقف ها و 5( ک ــا؛ 3( دروازه ه ــا؛ 2( پنجره ه ــرد:1( دیواره ــی گی صــورت م
اتــالف انــرژی در اجــزای ســاختمانی فــوق بــه تفــاوت حرارتــی ســطوح داخلــی و بیرونــی 
ــالف  ــزان، ات ــان می ــه هم ــد، ب ــر باش ــا بیش ت ــن تفاوت ه ــه ای ــدازه ک ــتگی دارد. به هران ــا بس آن ه
ــرمایش و  ــتم های س ــرای سیس ــرژی ب ــزان ان ــود، می ــن خ ــردد و ای ــر می گ ــز بیش ت ــرژی نی ان
ــر،  ــر زی ــر می شــود. در تصوی گرمایــش ســاختمان را افزایــش می دهــد و اجــزاء ســاختمانی بیش ت

ــرژی در اجــزاء ســاختمانی نشــان داده شــده اســت.   فیصــدی اتــالف ان

1-3. دیوارها

ــد  ــان می ده ــوده و نش ــد ب ــق، 35-25 درص ــدون عای ــای ب ــرژی از دیواره ــالف ان ــزان ات می
ــد. تعییــن مناســب عــرض  کــه دیوارهــا، بیش تریــن مقــدار ضایعــات انــرژی در ســاختمان را دارن
ــش  ــم در کاه ــش مه ــا نق ــاوت در دیواره ــای متف ــاد محیط ه ــاختمانی، ایج ــواد س ــوع م ــوار، ن دی
ــای  ــوند: 1( دیواره ــق کاری می ش ــوع عای ــه دو ن ــا ب ــوار ه ــا دارد. دی ــرژی در دیواره ــالف ان ات
ــک  ــق می باشــد؛ 2( دیوار هــای ی ــث عای ــه حی ــی و هــوا ب ــان دو جدارشــان خال ــه می دوجــداره ک
جــداره، کــه از طــرف خــارج ســاختمان و یــا از طــرف داخــل ســاختمان عایــق کاری می شــوند)1(.
ــه ی  ــراف فاصل ــاندن اط ــر پوش ــالوه ب ــور، ع ــن منظ ــه ای ــی: ب ــوار خارج ــق کاری دی 1. عای
هــوای موجــود میــان نمــای خارجــی و هســته ی دیوار هــای خارجــی، از ســمت داخــل ســاختمان 
ــای  ــر، نمونه ه ــر زی ــم. تصاوی ــی پشــم شیشــه اســتفاده می کنی ــق حرارت ــم و از عای اســتفاده می کنی

ــد.  ــان می ده ــوار را نش ــق کاری دی از عای
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ــام یــک ســاختمان، تأثیرپذیرتریــن جــزء در برابــر عوامــل اقلیمــی  2. عایــق کاری ســقف نهایــی: ب
ــر از  ــریع تر و بیش ت ــود، س ــد از خ ــوج بلن ــول م ــا ط ــعه ای ب ــاطع نمودن اش ــا س ــام، ب ــت. ب اس
ــل  ــا در فص ــرد ی ــق س ــل، در مناط ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــت می ده ــود را از دس ــای خ ــا، گرم دیوار ه
زمســتان، بــام یــک ســاختمان عمده تریــن عوامــل اتــالف گرمــای هــوای داخلــی اســت. بنــاًء بــام 
ــل  ــد اق ــا به ح ــش و ی ــاختمان را کاه ــرژی س ــات ان ــه ضایع ــود ک ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــد ب بای

برســاند. 
ــرد؛  ــورت می گی ــی ص ــای مختلف ــه روش ه ــن کار، ب ــاختمان: ای ــقف س ــق کاری س 3. عای

ــم. ــح می دهی ــی توضی ــق حرارت ــا عای ــقف را ب ــق کاری س ــه، عای ــور نمون ــا ط دراین ج
عایــق کاری ســقف بــا اســتفاده از عایــق حرارتــی بــه دو روش انجــام می شــود: 1( قــراردادن 
ــر روی عایــق حرارتــی؛  ــر روی ســقف و انجــام عملیــات کف ســازی مناســب ب عایــق حرارتــی ب

2( چســپاندن عایــق حرارتــی از داخــل بــه زیــر ســقف.)6(
در روش اول، عایــق حرارتــی بایــد از نــوع صلــب باشــد )عایــق حرارتــی پشــم ســنگ تخته ای 
فشــرده( و قابلیــت تحمــل فشــار 500 کیلوگــرم در متــر مربــع را بــدون متراکم شــدن داشــته باشــد. 
ــت مناســب  ــا ضخام ــی ب ــق حرارت ــه، عای ــردن بســتر مناســب پوک ــد از فراهم ک ــن روش، بع در ای
ــر روی پوکــه قــرار داده می شــود. روی پوکــه بســتر عایــق رطوبتــی از  و جهــت شــیب مناســب ب
مــالت ماســه و ســیمان و کف ســازی اجــرا می شــود. در ایــن روش، نیــاز بــه هیــچ اتصالــی بیــن 
عایــق حرارتــی و ســقف نیســت و بســتر بایــد نســبتا همــوار باشــد. در ســقف های تیرچــه ی بلــوک 
پــس از بتن ریــزی، ســطحی نســبتا صــاف ایجــاد می شــود؛ بنابرایــن، در ایــن ســقف ها نیــازی بــه 

الیــه ی پوکــه ی زیــر عایــق حرارتــی نیســت.)2(
ــر  ــه ای( در زی ــنگ تخت ــم س ــق پش ــد عای ــی )مانن ــق حرارت ــد عای ــه الزم باش ــی ک در صورت
ســقف قــرار گیــرد، ایــن عمــل به وســیله ی شــبکه بندی فرعــی از نــوع چــوب یــا فلــز، امکان پذیــر 
ــپانده  ــقف چس ــه س ــرد و ب ــرار می گی ــبکه ق ــن ش ــی در بی ــق حرارت ــن روش، عای ــت. در ای اس
می شــود. نکتــه ی قابــل توجــه در ایــن روش عایــق کاری حرارتــی ایــن اســت کــه در ایــن روش، 
بایــد حتمــا از عایــق رطوبتــی در ســطحی از عایــق کــه در رو بــه فضــای داخلــی ســاختمان اســت 
اســتفاده کــرد، تــا مانــع از نفــوذ رطوبــت فضــای داخلــی ســاختمان بــه درون عایــق حرارتــی شــد. 
ــاال اســتفاده  ــا مقاومــت بســیار ب ــازک کاری ســاختمان از رنگ هــای ب ــه ی ن ــی کــه در الی در صورت
شــود، می تــوان از عایــق رطوبتــی صرف نظــر کــرد. در تصویــر زیــر عایــق کاری حرارتــی از داخــل 

ســاختمان نشــان داده شــده اســت. 
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2-3. عایق کاری کف
متاســفانه یکــی از ســردترین نقــاط خانه هــا، کــف ســاختمان اســت. دلیــل آن هــم، فضــای 
ــودن کــف و ســقف ســاختمان اســت. در زمســتان به خصــوص  ــه عایق نب ــوا و البت ــان ه ــاز، جری ب
ســردبودن کــف ســاختمان و محیــط، بــه شــدت بــر ســرمای محیــط می افزایــد و نبــود عایــق باعــث 
ــور  ــی را به ط ــتم های گرمایش ــت سیس ــرود و موثری ــاال ب ــدت ب ــه ش ــرژی ب ــات ان ــود، ضایع می ش

ــد.  ــل مالحظــه ای کاهــش می ده قاب

   

بهتریــن راه بــرای حفــظ گرمــا درطبقــه ی اول و هم کــف ســاختمان ها، اســتفاده از عایق هــای 
حرارتــی اســت. از جملــه بهتریــن ایــن عایق هــا، می تــوان اســتفاده از پارکت هــای چوبــی و طــرح 
چوبــی بــر روی پروفیل هــای قوطــی و یــا چوبــی را عنــوان کــرد. در ایــن نــوع عایق بنــدی، بایــد 
ــای  ــا، عایق ه ــن عایق ه ــن ای ــوند و بهتری ــه ش ــی تعبی ــای حرارت ــا عایق ه ــن پروفیل ه ــن ای در بی

ــتند. ــنگ هس ــا پشم س ــه و ی پشم شیش

ــم  ــرامیک ه ــا س ــف کاذب و ی ــتفاده از ک ــی اس ــنگ هنگام ــه از پشــم شیشــه و پشــم س البت
ــی و  ــاالی حرارت ــت ب ــل مقاوم ــه دلی ــی ب ــق حرارت ــوع عای ــن دو ن ــت. ای ــبی اس ــه ی مناس گزین
ــرد  ــادی در کــف ســاختمان کارب ــا حــدود زی ــد ت ــن انتخــاب هســتند کــه می توانن ــی، بهتری رطوبت

ــرد. ــاال بب ــف را ب ــرژی ک ــت ان ــته و موثری ــی داش عال
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3-3. پنجره ها
ــراد ســاکن در  ــاز اف ــورد نی ــازه ی م ــور، فراهم ســازی هــوای ت ــن ن ــا برعــالوه ی تأمی پنجره ه
ســاختمان را نیــز بــه عهــده دارنــد. نســبت ســطح پنجره هــا بــه تناســب ابعــاد و حجــم فضاهــای 
ــر  ــل موث ــا از عوام ــواد ســاختمانی پنجره ه ــا و انتخــاب مناســب م ــی پنجره ه ســاختمان، جهت ده
در اتــالف انــرژی هســتند. یــا به عبــارت دیگــر، بــرای کاهــش اتــالف انــرژی پنجره هــا، اقدامــات 
ــداره  ــه های دوج ــتفاده از شیش ــود: 1( اس ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــرح آن ه ــگام ط ــد در هن ــر بای زی
ــدی  ــدی و درزبن ــداره و هوابن ــره ی دوج ــی از پنج ــالف حرارت ــری از ات ــرای جلوگی ــره ب در پنج
پنجره هــا جهــت ممانعــت از اتــالف حرارتــی بــه دلیــل تهویــه ناخواســته؛ 2( اجتنــاب از طراحــی 
پنجره هــای بــزرگ در جهت هــای شــرقی و غربــی بــرای ممانعــت از ایجــاد گرمــی بیــش از حــد 
در فصــل تابســتان؛ 3( اجتنــاب از طراحــی پنجره هــای بــزرگ در جهــت شــمال، جهــت جلوگیــری 
ــر  ــایه انداختن ب ــرای س ــر ب ــایه بان های موث ــتفاده از س ــتان و اس ــی در فصــل زمس ــالف حرارت از ات

ــتان. ــل تابس ــا در فص روی پنجره ه

دوجداره کــردن شیشــه ی هــر پنجــره، باعــث باالرفتــن کارآیــی آن می شــود. پنجــره ی 
دوجــداره، دارای دو شیشــه می باشــد کــه بیــن آن هــا یــک الیــه ی هوایــی ســاکن، کامــال 
درزبندی شــده قــرار گرفتــه اســت. ایــن فاصلــه، معمــوال بیــن 6 تــا 20 ملــی متــر اســت. اگــر ایــن 
فاصلــه ی هوایــی 15 ملــی متــر انتخــاب شــود، بهتریــن کارآیــی به دســت می آیــد. دوجداره کــردن 
ــای  ــور و گرم ــوی ورود ن ــد، جل ــش می ده ــرژی را کاه ــالف ان ــه ات ــود اینک ــا وج ــا ب پنجره ه
ــل  ــا در داخ ــش ورود گرم ــرای کاه ــال ب ــرم س ــول گ ــن، در فص ــرد؛ بنابرای ــید را نمی گی خورش

ــت. ــه پنجــره را گرف ــید ب ــتقیم خورش ــش مس ــوی تاب ــد جل ــاختمان بای س
ــه علــت  ــرژی در ســاختمان دارد. ب عایــق کاری حرارتــی، نقــش مهــم در کاهــش مصــرف ان
تنــوع مــواد عایــق حرارتــی، تأثیــرات عایــق کاری در اجــزای مختلــف ســاختمانی متفــاوت می باشــد. 

تأثــرات عایــق کاری حرارتــی بخش هــای مختلــف ســاختمان را، تصویــر زیــر نشــان داده اســت. 
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نتیجه گیری

بعد از تحلیل و بررسی موثریت انرژی در ساختمان، نتایج ذیل به دست می آید:
1. ضایعــات انــرژی در ســاختمان از طریــق اجــزای اساســی ســاختمان صــورت می گیــرد، کــه 
اتــالف حــرارت ناشــی از دیــوار، 25 الــی 35 درصــد، ســقف 10 الــی 15 درصــد، کــف، حــدود 5 

درصــد، پنجره هــا 15 الــی 25 درصــد، دروازه 10 الــی 20 درصــد می باشــد.
2. یکــی از عوامــل اصلــی و مهــم در تامیــن آرامــش و آســایش خانواده هــا، موثریــت انــرژی 
ــق کاری  ــا عای ــردد. ب ــن می گ ــی تأمی ــب حرارت ــدی مناس ــط عایق بن ــه توس ــت ک ــاختمان اس س
ســاختمان ها، میــزان زیــادی از اتــالف انــرژی از طریــق ســقف، کــف و دیوار هــا جلوگیــری شــده 
ــرژی سیســتم های گرمایشــی و سرمایشــی  ــر مصــرف ان ــر مســتقیم ب ــن مســأله، تأثی ــد و ای می توان

ســاختمان دارد.  
3. در ســاختمان، انتخــاب دقیــق مــواد، نقــش موثــر و مســتقیم برکاهــش مصــرف انــرژی دارد. 
عوامــل مختلفــی می توانــد اثــر مســتقیم و غیرمســتقیم بــر عملکــرد مــواد ســاختمانی استفاده شــده 
ــی  ــواد، یکــی از عوامــل مخــرب از لحــاظ هدایــت حرارت ــت م در ســاختمان داشــته باشــد. رطوب
ــی  ــای مکانیک ــاختمانی و ویژگی ه ــواد س ــوده در م ــرج موج ــل و ف ــا و خل ــرا ترک ه ــت؛ زی اس
آن هــا، نقــش مهمــی در نفــوذ رطوبــت بــه داخــل آن هــا دارد. ایــن امــری اســت کــه بایــد منتظــر 
ــه  ــه دو روش ب ــت ب ــیم. رطوب ــاختمانی باش ــزای س ــر اج ــر آن، ب ــب ب ــرب مترت ــای مخ پیامد ه
ســاختمان نفــوذ می کنــد. یکــی، نفــوذ رطوبــت از پاییــن و حرکــت آن بــه ســمت بــاال، دوم نفــوذ 

رطوبــت از ســمت بــاال بــه پاییــن.
ــایش  ــا فرس ــچ و ی ــدود گ ــدام ان ــایش م ــا و فرس ــقف و دیوار ه ــا در س ــواع لکه ه ــور ان ظه
ــا و  ــزی دروازه و پنجره ه ــای فل ــایش قاب ه ــا، فرس ــدن دیوار ه ــدر ش ــوره زدن و ک ــگ، ش رن
فرتوت شــدن و سنگین شــدن دروازه هــای چوبــی، هجــوم حشــرات و قارچ هــا و حتــی اگــر 
درصــد رطوبــت بــاال باشــد، صدمــه دیــدن لــوازم خانگــی، می توانــد از اثــرات نفــوذ رطوبــت در 

داخــل ســاختمان باشــد.
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Abstract

In all countries, about 70% of urban electricity is consumed in buildings. Energy 
saving in the building plays an important role in the economic growth and development 
of the countries. Today energy efficiency in buildings is considered as one of the main 
criteria in the development of buildings sustainability. The purpose of this paper is to 
investigate the role of various building components in energy dissipation and their insu-
lation methods to reduce energy dissipation. This paper has been done by analytical-de-
scriptive method and data collection from library and documentation resources has been 
done. The findings of this paper show that energy dissipation is generally made through 
the environmental components of the building, such as walls, ceilings, floors, windows 
and gates. The amount of energy dissipation is different. By using insulation, energy dis-
sipation can be reduced and this reduction depends on the type of insulation material and 
the insulation method.

Key words: energy, waste, construction components, thermal insulation.
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Abstract

Over the past two decades, the unprecedented increase in urban population, espe-
cially in metropolitan cities, has led to unplanned development of cities, so today 70% of 
urban areas consists of unplanned development which about 80% of urban populations live 
in these areas. Poverty, inadequate access to infrastructure and urban services, environ-
mental pollution, traffic congestion, social conflict, and improper land use are among the 
main issues of these areas. In addition to the arbitrary and unplanned development of cities, 
low density, and the lack of access of citizens to affordable housing due to their inability to 
afford; are other challenges these cities. In order to prevent environment degradation and 
improve services, increasing urban density is one of the urbanist ideas that can improve the 
horizontal development of cities and solve its problems (problems such as destroying local 
communities, social segregation, increasing the cost of infrastructure and urban services, 
increasing the length and The distance between urban travel, increasing energy consump-
tion, increasing the cost of public transport, increasing fossil fuel consumption, and more 
affiliated with personal vehicles on urban travel, changing the use of high quality agricul-
tural land and urban gardens, air pollution, and water pollution(. Increasing urban density 
not only needs to provide decent urban densities, but also offers affordable housing for all 
social groups, especially low-income groups, which make up almost 70% of the popula-
tion. This paper tries to analyze the effects of increasing urban density on affordability of 
housing. The results show that low density and very high density constrains residential 
variation, which makes it impossible for citizens to access their suitable housing. The me-
dium density causes a variety of residential and can create areas with different uses which 
ease housing for different groups of citizens.

 Keywords: Urban Horizontal Development, increasing urban density, Affordable Hous-
ing

 Investigating the Effects of Urban High
Density on Housing Affordability
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Abstract

Sangan Iron ore mine is located about 300 km southeast of Mashhad/Iran and 40 
km from the Afghanistan border. It includes various anomalies and iron plural resources. 
These prosaic deposits have been developed in an area of about 30 km long and about 
20 km wide to the Afghan border. Due to the high economic value and easy extraction of 
Placer resources, extensive exploration and extraction of iron plasters in these areas took 
place. Placer deposits have been planted in a large area of the soil, causing severe erosion 
of the soil and the destruction of the drainage system, vegetation and animal life in the re-
gion. Soil erosion is a serious threat to the environment, health and well-being of humans 
and, after population growth, is the second most important environmental challenge in 
the world, and has become known as land cancer. In this study, the first attempt was made 
to investigate environmental damage caused by mineral activity in the Sangan Khaf area 
using Landsat (7) and (8) satellite imagery. Investigations carried out on satellite imagery 
show that the withdrawal of Placer reserves in a 11-year period has caused severe environ-
mental damage in the region, which requires time, planning and long-term management of 
the area’s compensation and recovery.

Keywords: Sangan Khaf iron ore Mine, Placer resource, Soil erosion, Satellite image, 
Landsat
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Abstract
The purpose of this research is to understand the problems and challenges of the 

traditional management system, the facilities and advantages of )CMS(, the availabil-
ity of resources and facilities, such as power source, computers and the Internet, to 
understand how much the heads, departmental departments, teaching directors and 
Students are ready to use the CMS and finally find out which of these two systems is 
more economical.

In this research, a study was conducted on the traditional system and its prob-
lems, and then the benefits of the CMS system were discussed. Then, as a case study, 
we studied the CMS implementation at Kabul universities. To achieve these goals, 
the research has been carried out in a mixed (quantitative and qualitative) approach. 
Required statistics were collected by questionnaires.

The results and findings of this research show that all professors, students and 
teaching staff of the universities in Kabul city agree that the traditional management 
system does not meet their needs and it is necessary to replace with CMS but all facil-
ities and equipment needed for this system Should be provided. By using CMS, any 
works are done right, low cost, with accuracy and excellent speed. CMS is the only 
system that meets the majority of university needs in the current era. At the moment, 
universities have access to electricity and computers, but there are problems with ac-
cess to the Internet. Internet connections are interrupted in some universities, and in 
some universities, the speed of the Internet is so low that the opening of a normal web 
page on the Internet also takes a lot of minutes. Therefore, it is necessary to resolve the 
fundamental problems with CMS and then replaced at the next stage of the process.

Keywords: CMS, Traditional University Information Management System, Web 
based University information management system, Kabul Universities.

 Getting the problems of the traditional management system
 and replacing it with a Web-based management system (CMS)

at the Universities of Kabul
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Abstract
Mobile-based payment technologies are expanding every day, one of the reasons 

for their popularity is the availability and ease of payment, SMS-payment is one of 
these technologies. This tool is commonly used to receive information, advertisements 
and etc. but it also can be used for payment.

Users simply send SMS and communicate with the GSM system, and in fact their 
mobile account is automatically charged from their bank account. Certain wireless 
terminals have been installed on the side of vendors and service providers that allow 
users to identify and validate transactions. This paper attempts to study SMS-based 
payment security challenges.

Keywords: Mobile Payments, Mobile Banking, E-Commerce, Payment Systems, 
SMS-based payments

study security challenges of SMS-based payment
systems 
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Abstract

In recent years, Afghanistan has been trying to rebuild its economy and taste its 
welfare and comfort to its people. One of the solutions to this is the development of 
exports. In this study, we tried to introduce e-commerce solutions for the export of dried 
fruits. Currently, the country’s export volume is very low and dry fruits have the high-
est share in exports. However, this volume of exports is relatively small and should be 
tried to increase it. E-commerce is one of the ways that can increase export volumes by 
helping to increase production, ease administrative exports and boost market opportuni-
ties. In this research, after reviewing the export status of nuts and listing its problems, we 
are going to introduce e-commerce and ultimately we try to outline possible solutions to 
export development with the help of e-commerce.

Keywords: Afghanistan, dried fruits, Export, E-commerce

 Ecommerce Applications in Afghanistan’s
nuts and dried fruits export
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Abstract

The variation of combinational methods to proof of the theorems and providing 
solutions to problems, makes the combinational reasoning similar to the innovative ways 
against the common approaches that can be found in topics such as Algebra or Analysis. 
So many students try to obtain general procedures for combinational problems. Empiri-
cal observations show that they usually classify combinational problems first, and then 
remember a formula for each category. The problem arises when the number of states is 
more than the extent that the learner can use classification in an efficient way. The present 
study deals with the study of combinational topics in order to identify the development of 
combinational thinking. In this paper, the use of combinatorial reasoning in education has 
been studied.

Keywords: mathematical proof, combinational argumentation, combinatorial thinking, 
problem solving, mathematical teaching method.

 The role of combinational reasoning in learning
of Combination
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Abstract

Competition in the business world is increasingly dependent on electronic com-
munication with customers, suppliers and companies. While research has been con-
ducted on the strategic and operational implications of integration, less attention has 
been paid to the technical and organizational design of electronic communications. 
Our goal is to develop a framework for understanding and explaining B2B integration. 
It is supposed to provide a model based on the results of previous research. This mod-
el includes technical, organizational and firmware steps to illustrate various aspects 
of B2B integration. In this paper, the state of the electronic supply chain correlation 
technically is examined and finally five integration scenarios will be introduced. Our 
research continues with development of an advanced B2B model which is independent 
of the implementation of specific technology.
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Abstract:

New internet revolution in recent decades has shown new types of technologies 
that affected all aspects of life and business. This revolution is the new phenomenon 
called IoT )The Internet of Things(. The Internet of Things )IoT( includes new tech-
nologies such as wired and wireless networks, sensors and embedded systems that 
provide easy mobile and all-pervasive communications. The purpose of the IoT is 
to empower objects to communicate to anything at any time and place that is ideally 
suited to any route or network and service delivery. IoT is an evolved generation of In-
ternet. In other words, IoT is a technology that focuses on the detection of the environ-
ment and position, and allows different objects with wireless and wired connections 
to interact with each other. These objects work together uninterruptedly to create new 
applications or services and achieve common goals. One of the main challenges of this 
network is the lack of a single architecture model and reference model. The reason for 
the lack of an architectural model and a single reference model is clear, the wide range 
technologies that are in use in this phenomenon. However different architectures and 
reference models have been presented; But a general model with the required standards 
is not comprehensively presented for all types. Therefore, effective development and 
development in various aspects of this network is constantly and continuously faced 
with various challenges. In this paper, after explaining the challenges of the architec-
ture model and reference model, the challenges of developing and developing this new 
phenomenon have been thoroughly investigated. The result of this study shows that 
in such circumstances )lack of architectural model and unit reference model(, which 
options would be appropriate for its architecture and development. Therefore, in this 
paper, after identifying the necessities and different dimensions of this phenomenon, 
an architecture model and reference model have been introduced.
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