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 تمذین

 ثٻ ٶبٰ ی٫بٶٻ ٲٷكب ٞیى ٸ٦ٳب٬ ٸضؾش٫بضی

ثبٶبٰ ی٧شبیی ٦ٻ اٸضا چٷیٵ ٲی ذٹاٶیٱ))یب ٲٵ ثبثٻ ٲٟشٹح ٮٯهبٮجیٵ یبٲٵ ؾجیٯٻ ٸايح ٮٯٳٷیجیٵ یب زٮی٭ 

 (622,665,نم-1375(()٢ٳی  1ٲشحیطیٵ

حًطر ٞبَٳٻ ,قیٟشٻ ی زٸٖبٮٱ,ٚطٺ اٮٗیٵ ضؾٹ٬)ل(,ٱ ثٻ ؾبحز ٲٷٹض ضايیٻ ی ٲطيیٻ س٣سی

ظټطا)ؼ(زض نسٜ اٲ٧بٴ ٸؾذؽ س٣سیٱ ثٻ ټٳؿط ټٳطاټٱ ٦ٻ ثب ټٳ٧ٟطی ٸټٳیبضی ثی زضیٛف ٲٹاٶٕ 

دیف ضٸی ایٵ َطی١ ضا ثط ٲٵ ؾٽ٭ ٸ ٲٳ٧ٵ ؾبذز ٸٲكٹ٠ ٸ ٲطٚت ٲهط ٲٵ زض ایٵ ٲؿیط ٲی 

 ثبقس ٦ٻ دیك٧ف ایٵ,ٶٳٹز

 شضٺ ای اظ احؿبٴ ٸایظبض اٸضا اضع ٶٽٱ."ٶشیؼٻ" 

ټؿشی اٰ ٸاٶسیكٻ ی ټٳیك٫ی اٰ ٸٲبزض ٲٽطثبٶٱ ٦ٻ ثب ٪صقز ٸزٖبی ذیط ,ٸزض ذبسٳٻ ثٻ ٲیالز 

 ٲٗسایٵ ح٣یط ثٹزٺ اٶس.,ذٹز

 

 

 اٮٯٽٱ ن٭ ٖٯی ٞبَٳٻ ٸاثٹټب ٸثٗٯٽب ٸثٷٹټب

 

 

 

 

 

                                                 

 ای ٦ؿی ٦ٻ ضاټف ثعای ثبظ٪طٶس٪بٴ)اظ٪ٷبٺ(ٸايح ٸضٸقٵ اؾز ای ضاټٷٳبی ٲشحیطاٴ((,))ای ٦ؿی ٦ٻ زض٪بټف ثبظ ثؿٹی َبٮجبٴ اؾز   -
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 لذرداًی ٍتطىز

طاٶف سٹٞی١ ٪بٰ ٶٽبزٴ زض ایٵ َطی١ ضاثط ح٣یط ٲیؿط ٶٳٹز ؾذبؼ ٞطاٸاٴ ٲطذسایی ضا٦ٻ ثٻ ٶٹض اٮُبٜ ثی٧

ضټیٵ ٲٷز ثی ,ٞبَٳٻ ی نسی١ )ؼ(٦ٻ ٶ٫بضـ ایٵ دػٸټف ٶبچیع ,ٸٶیع ٖٷبیبر ثی زضیٙ ثبٶٹی زٸػٽبٴ

 ضا ټٳٹاضٺ قب٦ط ٸ ٢سضزاٶٱ.,اٶشٽبی اٸؾز

ٵ داػٸټف  ٦ٻ اؾشبز ضاټٷٳابیٱ زض ایا   سزوبر خبًن دوتز ػشت خبدهی ٸس٣سیط ٸسك٧ط اظ اؾبسیس ٲحشطٰ

ثٹزٺ اٶاس ٸثاب ؾاٗٻ ی نسضٸقا٧یجبیی اؾاشبزاٶٻ ذاٹیف اثٽبٲابر ٸٲكا٧الر ضاثاط ثٷاسٺ ٸياٹح ٸضذاب             

ٖٷٹاٴ اؾاشبز ٲكابٸض ثاب ٲكاٹضر ټابی       ٦ٻ ثٻسزوبر خبًن دوتز ػذرا دثیزی اصفْبًی ثركیسٶسٸٶیع 

ط ثعض٪ٹاضٰ زضایٵ دػٸټف ثٹزٺ اٶس.زض ازاٲٻ اظ ټٳؿ,ثرف ٲٵ زض اضائٻ ٲجبحظی چٷس   اٮٽبٰ,ز٢ی١ ٸٖٳی١ 

زقٹاضیٽبی ,ؾذبؾ٫عاضٰ ٦ٻ ثب حٯٱ ٸثطزثبضی ثی زٮی٭ ذٹیف غالهزضب طبّزآثبدی ٸټٳطاٺ ټٳیك٫ی اٰ 

اضازٺ اٰ ضااؾشٹاضی ثركیس ٸٶیع اظ ٞطظٶساٶٱ ,ایٵ ٦بض ضا ثط ٲٵ آؾبٴ ٶٳٹزٺ ٸثب سكٹی١ ٸسطٚیت ټبی ٞطاٸاٴ 

 ٢سض زاٶٱ.,نطٜ ٶٓط ٶٳٹزٶس ظٶس٪ی اٰ ٦ٻ زض ایٵ ٲسر اظ ثؿیبضی ح٣ٹ٠ ذٹیف هیالد ٍاًذیطِ ی

ٲشكا٧طٰ ٦اٻ ثاب زٮؿاٹظیٽبی      هزین ضیز ثیگی ٍفزخٌذُ دیسنٌبد ٸټٳچٷیٵ اظ ٲٗع ٸ٪طاٲی ذبٶٱ ټب 

 ٶٽبیز اٲشٷبٴ ضا زاضٰ.,ذٹاټطاٶٻ ٸثی قبئجٻ ذٹز ح١ ٲطٸر ٸزٸؾشی ضاسبٰ ٸ ٦ٳب٬ ثٻ ػب آٸضزٺ 
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 چىیذُ

ُبٮٗابر ٦شبثربٶاٻ ای ثاٻ ػٳإ آٸضی اَالٖابر      زض ایٵ دػٸټف ثب اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ سٹنیٟی سحٯیٯی ٸ ٲ

 سط٦یت ٸسحٯی٭ ٲُبٮت دطزاذشٻ قس.,سؼعیٻ,

دٹیابٞطا  ,ٶیبظ اٶؿبٴ ػٽز ػٽز دیٳٹزٴ ضاٺ س٧بٲ٭ ٸٶی٭ ثٻ ؾٗبزر ٸ٦ٳب٬ ایؼبز ٲی ٦ٷس اٮ٫ٹیی ٦بٲا٭  

ضٸی ذٹز زاقشٻ ثبقس اظ ؾٹی زی٫ط ثطٸظ ٲؿبئ٭ ٸ ٲًٗالر ٖسیسٺ ای ٦ٻ زض ػبٲٗاٻ ٲاب ذهٹناب ٢كاط     

ٸ زذشطاٴ ٲب ضا احبَٻ ٶٳٹزٺ ٶكبٴ اظ ذالءٸٶ٣هبٴ زض ٲؿیط دٹیبی ٸ٦ٳب٬ آٶٽبؾاز ٸاٮجشاٻ زض ایاٵ     ظٶبٴ

ٲیبٴ ض٪ٻ ټبیی اظ ٶٟٹش ٞطټٷ٩ ټبی ثی٫بٶٻ ٸزض ضاؼ آٶٽب اٶسیكٻ ی ٞٳٷیؿٱ ٶیع ٲكبټسٺ ٲی قٹز داؽ  

ٶٳبییٱ ٸثب ز٢ز  زض ٲی یبثیٱ ٦ٻ ثبیس اٮ٫ٹی سطثیشی ؾبظٶسٺ ٸثبٮٷسٺ ای ثٻ ػبٲٗٻ ی ظٶبٴ ٲؿٯٳبٴ ٲٗطٞی

ٸ ٦ٷ٧بـ زض ٲی یبثیٱ ٦ٻ اثٗبز ٲرشٯٝ ظٶس٪ی ثعض٨ ثبٶٹی ػٽبٴ اؾالٰ حًطر ظټطا)ؼ(ٸاٮ٫ٹی سطثیشی 

ٶكٗت اظ آٴ ٲی سٹاٶس ایٵ ذال ضا دط ٶٳٹزٺ ٸضاٺ ٸنٹ٬ ثٻ اټساٜ ٖبٮیٻ اٶؿبٶی ٸاٮٽی ضا ثطای آٶٽاب ټٳاٹاض   

)ؼ(ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٻ ٸانٹ٬ ٪طزاٶس دؽ زض ایٵ دػٸټف ػٷجٻ ټبی ٲرشٯٝ ظٶس٪ی حًطر ظټطا 

ٶبة سطثیشی ایٵ اٮ٫ٹیی ٲش٧بٲ٭ اؾشرطاع ٪طزیس ٸزض ٲ٣بث٭ ثب ثطضؾی سبضیرچٻ ْٽٹض ٸثاطٸظ ٞٳٷیؿاٱ زض   

ٲٛطة ظٲیٵ ٸٶیع ٲؿیطی ٦ٻ ایٵ س٧ٟط سب ثٻ اٲطٸظ َی ٶٳٹزٺ ٸالیٻ ټبی ٪ٹٶب٪ٹٴ ایٵ ػٷاجف اػشٳابٖی   

سطثیشی اضائٻ قسٺ اظ ؾٹی ٲ٧شت ٞبَٳی ٸٶیع اٮ٫ٹیی ٦ٻ ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٪طٞز زض دبیبٴ ثب ٲ٣بیؿٻ اٮ٫ٹی 

ٞٳٷیؿٱ ثطای ظٶبٴ اضائٻ ٶٳٹزٺ ثٻ ٶشبیغ ػبٮجی زؾز یبٞشیٱ .اظ ػٳٯٻ ایٷ٧ٻ اٮ٫ٹی سطثیشی ٞٳٷیؿٱ ٶشیؼٻ 

ای ػع اٶٽساٰ ٸٞطٸدبقی ٶٓبٰ ذبٶٹازٺ ٸ سطٸیغ ظٶس٪ی ٖبضی اظ ٖبَٟٻ ٸ ٲٗٷٹیز ٸٶیع ثطٸظ اٶٹأ ٲك٧الر 

اظزیبز ٦ٹز٦بٴ ثی ټٹیز ,قیٹٔ ثیٳبضی ػؿٳی ٸضٸحی ٶبقی اظ ثی ثٷس ثبضی ػٷؿی , اػشٳبٖی اظ ػٳٯٻ

 ضٸاع ضٸاثٍ ٶب ٲشؼبٶؽ ثیٵ ٲطز ٸ ظٴ ثٻ زٶجب٬ ٶساقشٻ اؾز.

ٸ ټٳچٷیٵ ثب سجییٵ ٸ ثطٶبٲٻ ضیعی نحیح ٸ اٶؼبٰ ٞٗبٮیز ټبی ٞطټٷ٫ی سرههی ٸ ضیكٻ زاض ٲای ساٹاٴ   

ظټطا )ؼ(ضا ٞطاضٸی ثبٶٹاٴ ٸ زذشطاٴ ٶؿا٭ حبياط ػبٲٗاٻ    اٮ٫ٹی سطثیشی ٲٷجٗض اظ ظٶس٪ی دط ثبض حًطر 

اؾالٲی ٢طاض زازٸ ضاٺ ضؾش٫بضی ٸ اسهب٬ ثٻ ٲٷكب ٦ٳب٬ ٸ ٲٗٷٹیز اظ ایٵ َطی١ ٲٳ٧ٵ ذٹاټس قس ٸ ٶیع ثب 
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اؾشٗبٶز اظ ٲ٣بٰ قبٲد ظټطای ٲطيیٻ )ؼ(ٲی سٹاٴ ثط سٳبٲی ٲهبئت ٸاؾیت ټبی اػشٳبٖی دیف آٲاسٺ  

 ٞبی١ آٲس.

 

 ٸاغ٪بٴ ٦ٯیسی

 ٞٳیٷیؿٱ-ٲجبٶی0انٹ٬-سطثیز0اٮ٫ٹ-ٳٻ ی ظټطا)ؼ(ٞبَ
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 همذهِ 

ٻ یاضا یبضیزض ػبٲٗٻ ٶٓطار ٸ س٧ٟطار ثؿ یع ح٣ٹ٠ ٸ قئٹٴ ٸیزض ٲٹضز ظٴ ٸ ٲؿبئ٭ ٲطثٹٌ ثٻ اٸ ٸ ٶ

. ٸػاٹز ظٴ  ٸ اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ اٸ دطزاذشٻ اٶس ظٴ یثٻ ٲؿئٯٻ  یٞطاٸاٶ یؿٱ ټبیع ٲ٧بست ٸ ایقسٺ اؾز ٸ ٶ

ت یع سهاٹ یا سكا٧٭ ټاب ٸ ٶٽابز ٸ ٶ       ؼبزیٻ ایثٻ ٲجبحض ٲطثٹٌ ثٻ اٸ زؾز ٲبز سٹػٻ یزض ػبٲٗٻ ٸ اټٳ

 یٗی٣بر ٸؾا یع سح٣یقسٺ اؾز دػٸټف ټب ٸ ٶ یٵ اٮٳٯٯیب ثیٸ  یٵ ٸ ٲ٣طضار ذبل چٻ زض ؾُح ٲٯی٢ٹاٶ

ط یبٴ ٸ ؾاب یا ٫بٺ ظٴ زض ازیػب -« اضظـ ٸ ٢ساؾز ظٴ»  ٵ ٲشٗسز زض حٹظٺ، ح٣ٹ٠ ظٴ زض ػبٲٗٻ یثب ٖٷبٸ

ٸ  یبؾا یس زض ٖطناٻ ؾ یا ػس یب زٸٮشا یا . ټط٪ابٺ ح٧ٹٲاز ٸ   یز ظٴ اٶؼبٰ قسٺ اؾاز ٹضٲٹيٹٖبر ثب ٲح

 یبؾا یٸ ؾ یز ظٴ زض اٲٹض زٸٮشا یز زازٴ ثٻ ٲٹ٢ٗی٦ٷس قبذهٻ سٹػٻ ثٻ ظٶبٴ ٸ اټٳ یْٽٹض ٲ یاػشٳبٖ

 زاضز . یآٴ ٶٽبز ح٧ٹٲش یٸ ثبٮٷس٪ ییبیٸ دٹ ی٥ ػبٲٗٻ ٶكبٴ اظ ٲشط٢ی

بٞشاٻ اؾاز ټاط    یزض ػبٲٗاٻ ٶ  یؿشٻ ایز ٲٷبؾت ٸ قبیٹ٫ٗ٢بٺ ٸ ٲیٱ ټٷٹظ ظٴ ػبیٷیث یٵ ټٳٻ ٲیثب ا

قإٴ ٸ اضع  یزض ٲٹضز ظٶبٴ سب حسٸز یٚٯٍ ٸ اضسؼبٖ یرشٵ ؾٷز ټبیٸ ٞطٸ ض یچٷس دؽ اظ اٶ٣الة اؾالٲ

سٺ اٲاب ټٷاٹظ ساب    یا زض ػبٲٗاٻ ٲكابټسٺ ٪طز   یٸ ا٢شهبز یبؾیؾ –یاػشٳبٖ یز ټبیزض ذٹض آٶبٴ زض ٞٗبٮ

٥ اٶؿبٴ ټٱ سطاظ ٸ ټاٱ ؾاٷ٩   یظٴ ٲؿٯٳبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ  یٸا٢ٗ یٸ زض٤ اضظـ ټب ییسٴ ثٻ ٦ٳب٬ ٶٽبیضؾ

 ف اؾز .یزض د یبزیٲطز ٲؿٯٳبٴ ضاٺ ظ

ط یب اضسجابٌ آٴ ثاب ؾاب   یا زض ذهٹل اثٗبز ٲٹياٹٔ ظٴ ٸ   یٲشٷٹٔ ٸ ٲشٟبٸس ی١ ټبیدػٸټف ټب ٸ سح٣

ب حًطر ظټطا )ؼ( ث ی٪ٹٶب٪ٹٴ ظٶس٪ یع ػٷجٻ ټبیبٞشٻ ٸ ٶینٹضر  ی، اذال٢یبؾی، ؾیٲٹيٹٖبر اػشٳبٖ

٢طاض ٪طٞشٻ اؾاز اٲاب آٶچاٻ ٦اٻ      یبضیع ٦شت ثؿیدػٸټف ټب ٸ ٲ٣بٮٻ ټب ٸ ٶ یٲرشٯٝ ٲحٹض انٯ یضٸقٽب

ٵ ٲٹياٹٖبر، ٲًٗا٭   یا ٟبر ٞطٸاٴ زض ثابضٺ ا یضٚٱ ٸػٹز سإٮ یٵ اؾز ٦ٻ چطا ٖٯیس ایآ یاٲطٸظ ثٻ شټٵ ٲ

زض  یط٪طزاٶٸ ؾا  یٲٗٷٹ یسط ظٶبٴ ػٽبٴ زٸض قسٴ اظ اضظقٽب یب ثٻ نٹضر ٦ٯیٲب ٸ  یظٶبٴ ػبٲٗٻ  یانٯ

اظ  یٲشٹ٢إ ٸ ٶبضايا   یاؾز ٸ چطا ثطٸٴ زاز ذبٶٹازٺ ټب ٞطظٶاساٶ  یٹیزٶ یبزٺ َٯجیٸ ظ ییسؼٳ٭ ٪طا یٸاز
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بٴ ذبٶٹازٺ یاؾز چطا ثٷ یٹیٲجشص٬ ٸ ٶبثٹز ٪ط زٶ یز ؾ٣ٹٌ زض ثبسال٠ اضظـ ټبیاؾز ٦ٻ زض ٶٽب یظٶس٪

ز ٸ آضاٲف اظ ثؿاشط  یؾز ٸ چطا ضيبا یع ضٸ ثٻ ٞعٸٶیٞبػٗٻ آٲ یټب ٲشعٮع٬ ٸ ؾز ٸ آٲبض َال٠ ثٻ ٪ٹٶٻ ا

ٻ ذسا ٸ ضؾٹ٬ یس ٸ سٹنیضحٱ ٦ٻ آٴ ټٳٻ ٲٹضز سب٦ ینٯٻ  یجبیذبٶٹازٺ ټب ضذز ثط ثؿشٻ ٸ چطا ؾٷز ظ

ٵ آٴ ی٫عیٸ ثًٗبً ٲال٬ آٸض ػب یٸ سهٷٗ یٵ ثٹزٺ ٲٹضز ٟٚٯز ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ضٸاثٍ نٹضیٸ ائٳٻ ٸ ٖبٮٳبٴ ز

ناسا٢ز ٸ آضاٲاف ضا ٦اٻ زض ٪صقاشٻ اظ      یٴ ضٶ٩ ٸ ثاٹ كبٴ ٸ زٸؾشبیچطا اضسجبٌ ثب ذٹ یقسٺ اؾز؟ آض

ٵ زاقاشٻ ٦اٻ   یا ٫اط ٲاب ضا ثاط ا   یز یبضیثؿ یٵ چطاټب ٸ چطاټبیزټس؟ ا یثب اضظـ آٶٽب ثٹز ٶٳ یټب یػ٪یٸ

حب٦ٱ ثط  یؿشیآٴ ثب ا٧ٞبض ٞٳٷ یؿٻ یاَٽط )ؼ( ٸ ٲ٣ب یحًطر ظټطا ییز ٶ٣ف اٮ٫ٹیثب ٲحٹض یدػٸټك

دط ثابض   یظٶس٪ یكشط ثٻ آٲٹظٺ ټبیٵ ٸ سٹػٻ ثیٺ ٸ ثٻ زٶجب٬ سجف اٶؼبٰ زازیذٹ یظٶبٴ ػبٲٗٻ  یكٻ یاٶس

 یٵ ٲجابٶ یای ٱ ٦ٻ ثاب سج یٵ دػٸټف ثطآٶیٱ. زض ای٪ؿشطزٺ سط ػٽبٴ ثبق یب زض ٲٗٷیاؾٹٺ ثبٶٹاٴ ٲؿٯٳبٴ ٸ 

آٴ زٸ ثب  یؿٻ ی)ؼ( ثٻ ٖٷٹاٴ ظٴ ٲؿٯٳبٴ ٸ ٲ٣بٳٷیؿیٱ ٸ اٮ٫ٹی سطثیشی           حًطر ظټطا ٞٯؿٟٻ ٞ

ساط   یػٽاز ٦ابضثطز   ییآٴ اؾٹٺ ٪طاٶ٣اسض ٸ اضائاٻ ضاټ٧بضټاب    یظٶس٪ یشی٧بر ٸ انٹ٬ سطثبٴ ٶی٫ط ٸ ثی٧سی

اظ اثٽبٲابر ٸ زٚسٚاٻ    یػبٲٗٻ )آٲٹظـ زض ذبٶٻ ٸ ٲسضؾٻ( اٶس٦ یشیسطث یٵ انٹ٬ زض ثطٶبٲٻ ټبیٶٳٹزٴ ا

 . بٴ ثبٶٹاٴ ػبٲٗٻ ٸ ثٻ سجٕ آٴ ذبٶٹازٺ ټب ٲطسٟٕ ٪طززیٲٹػٹز زض ذهٹل ٲًٗالر ضخ ٶٳٹزٺ زض ٲ یټب

 اٶكبءا... 
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 بى هسئلِ ثی ن 8-8

آٲاس   یدا ی ٸ ٶیاع ضٞابٺ ٲابزی ٦اٻ     ٧یٸ س٧ٷٹٮاٹغ  ینٷٗش یكطٞشٽبیطٚٱ دیٖٯ یزض ػٹاٲٕ اٲطٸظ ثكط

 یاظ ٲكا٧الر ٸ ٲهابئت ٸ ثحطاٶٽاب    یبضیثبقاس قابټس ثؿا    یٲ یٸ نٷٗش یٞٷ یٵ زؾشبٸضزټبیٲُٯٹة ا

ٸ  یٖٯٳا  یكاطٞشٽب یزض ضٸٶس س٧بٲ٭ ٸ د ی. چٻ ذالء ٸ ٶ٣هبٶؿشیٱټ یزض ػٹاٲٕ اٶؿبٶ یٸ ٲٗٷٹ یاػشٳبٖ

 یٽاب یٵ س٧ٷٹٮٹغیا غ ایزټس ثٻ َٹض ٦بٲ٭ ٸ سبٰ اظ ٲٹاټت ٸ ٶشاب  یٸػٹز زاضز ٦ٻ ثٻ اٶؿبٶٽب اػبظٺ ٶٳ یٲبز

ط یا ٪ جابٴ یكطٞشٻ ٪طید یاظ ٦كٹضټب یبضی٦ٻ زض ثؿ یٸ ٖبَٟ یضٸاٶ یثطسط ثٽطٺ ٲٷس ٪طزٶس؟ ٖٯز ثحطاٶٽب

 بثس ؟ ی١ ٸ ٦بٲ٭ یٖٳ یشیٸ ٲشٳسٴ ضيب یاٶؿبٴ ٲشط٢ س ٦طز ٦ٻیٸ چٻ ثب ؟ثبقس  یٲطزٰ اؾز چٻ ٲ

٦ٻ ثكط ضا ثٻ  یز ٸ ٖٹاَٝ اٶؿبٶیٵ ؾئٹاالر زازٺ قسٺ ٸ اظ ػٳٯٻ ٲط٨ ٲٗٷٹیثٻ ا یبضیثؿ یدبؾرٽب

ز یٲسضٴ ثكط یزض ذسٲز ثٹزٴ س٧ٷٹٮٹغ یٷ٧ٻ ثٻ ػبیثس٬ ٶٳٹزٺ ٚبٞ٭ اظ ا یسیٸ سٹٮ یٞٷ یٯٻ ی٥ ٸؾی

 ذبزٰ ذٹز ٶٳٹزٺ اؾز . ط ٸ یضا ثٻ ذسٲز ٪طٞشٻ ٸ اٸ ضا اؾ

ٵ یا كطٞشٻ ثٽطٺ ٲٷاس قاسٺ اٶاس ا   یسار دیاظ زؾشبٸضزټب ٸ سٹٮ یزض حب٬ سٹؾٗٻ ٦ٻ ثشبظ٪ یزض ٦كٹضټب

ب٠ ٲهطٜ ٸ ٦بضثطز اذشطاٖبر یٷبٴ زض قٹض ٸ اقشیطا ای٪طزز ظ ی٦ٳشط ٲكبټسٺ ٲ یسٴ ثٻ ذالء ٸ دٹچیضؾ

 یط ظٲابٶ یا ٦بٲ٭ ٞطاٲٹـ ٶ٧طزٺ اٶس اٲب ز ذٹز ضا ثُٹض یس ٞطټٷ٫یثطٶس ٸ ټٷٹظ اضظقٽب ٸ ٣ٖب یٵ ثؿط ٲیٶٹ

 ؟  ٵ ثطؾٷسیٲطزٰ ٲٛطة ظٲ ی٦ٷٹٶ  یٶرٹاټس ثٹز ٦ٻ ثٻ ٲطحٯٻ 

اظ ضٸ  یآطابض  یٸ ٶٹقشبض یطیسهٹ یع ضؾبٶٻ ټبیٸ ٶ یٸ ٲبټٹاضٺ ا یٹٶیعیسٯٹ یاظ قج٧ٻ ټب یبضیزض ثؿ

ف زض یبیا ٶٸ ٲطاؾاٱ زٖاب ٸ    ی٭ ػٯؿابر ٲاصټج  یقٹز ؛ سكا٧  یسٺ ٲیز یٷیٸ ز یٶٳٹزٴ ثٻ انٹ٬ ٲصټج

ز زاضز یا ٵ ٸا٢ٗیٵ ضا اظ ػبٲٗٻ زاضٶس ٶكبٴ اظ ایؾ٧ٹالض ٶٳٹزٴ ز یٻ ی٦ٻ زاٖ یٚطث یاظ ٦كٹضټب یبضیثؿ

ؼاٻ  ی٫ط ٶشی٥ ثٗس ٸ ٞطٸ ٪صاضزٴ ثٗس زیرشٻ ثٻ ضٸاٴ ٸ سٵ اؾز ٦ٻ سٷٽب سٹػٻ ثٻ یآٲ ی٦ٻ اٶؿبٴ ٲٹػٹز

ټٳبټٷ٩ ٸ اٖشسا٬ زض ضٞشابض ٸ   ثٻ ضقس ی. ٸ اٶؿبٴ سٷٽب ظٲبٶضقس ٶبټٳبټٷ٩ زض دی ٶرٹاټس زاقز ػع یا

ٷ٧اٻ  یطز . ایا ٻ ٢اطاض ٪ یثٻ نٹضر ٲشٗبز٬ ٲٹضز سٹػٻ ٸ سٛص یس ٦ٻ اثٗبز ػؿٱ ٸ ضٸح ٸی٦طزاض ذٹاټس ضؾ

ٸ ؾحط ٸ  یچٹٴ ػبزٸ٪ط یط ٸا٢ٗیٸ ٚ یكطٞشٻ اٲٹض ذطاٞیٸ د یاظ ػٹاٲٕ ٲشط٢ یبضیقٹز زض ثؿ یسٺ ٲیز
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٭ ٪كشٻ اٶس ټٳٻ ٸ ټٳٻ یٵ ٲؿبئ٭ ٲشٳبیٷ٫ٟز ثٻ اټ یٷٻ ټبیثب نطٜ ټع یبٞشٻ ٸ اٞطازیضٸاع  یٷیَبٮٕ ث

ٗ یٵ َطیآٶٽبؾز ٸ اظ ا یطٸٲٷس زض ظٶس٪یٶ یز ټب ٸ ٸػٹز ذالء ٸ ٦ٳجٹزیٲٗٷٹ ٶكبٴ اظ ٲط٨  زض  ی١ ؾا

. آٶٽب دؽ ح ثٻ ْبټط ٲطٞٻ ٸ ٲبزی ذٹز زاضٶسضٸ یث یزض ظٶس٪ ییٸ ٲبٸضا یطـ اٲٹض ٞٹ٠ ٲبزیػصة ٸ دص

ٸ  یثاٻ داٹچ   یٸ ْابټط  یٸ ٚط٢ٻ قسٴ زض ٮصار ػؿٳ یظ ضٞبٺ ٲبزٶٳٹزٴ ضاٺ سٳشٕ نطٜ ا یاظ ؾبٮٽب َ

سٴ یبثٷس ٸ سٷٽب ضاٺ ٶؼبر ٸ ضؾی یضا زض اٖٳب٠ ٸػٹز ذٹز ٞطٸ ٶٽبزٺ ٲ یبظیضؾٷس ٸ ٶ یٲ یزضٸٶ یٽٹز٪یث

 ٷٷس . یث یٲ یاٮٽ یٸ اٮ٫ٹټب یٷی١ زیآٸضزٴ ثٻ ح٣ب یضا زض ضٸ یٸ ػؿٳ یثٻ سٗبز٬ ضٸاٶ

 ی٦اٻ اظ ؾاٹ   یٛابر زاٲٷاٻ زاض  یٸ سجٯ یای ٭ ثٻ سؼٳا٭ ٪طا یسٳبٸ  یثٻ زٶجب٬ ٪ؿشطـ ٞطټٷ٩ ٲهطٞ

ٲاب زض ٲٗاطو ٲؿابئ٭ ٸ     ی، اٶؼبٰ قٹز، ػبٲٗاٻ  یٵ ٶٹٔ ظٶس٪یكشط ایغ ثیسطٸ یٵ ثطایٶٹ ی٭ اضسجبَیٸؾب

ؾابزٺ ساٹؤٰ ثاب ٦ابض ٸ      ی٦ٻ ثبٞز ظٶس٪ ییٵ ٲًٗالر زض ػٹاٲٕ ضٸؾشبیاؾز . اٮجشٻ ا یسٺ ایٲك٧الر ٖس

 یاثٗبز ظٶاس٪  یثط سٳبٲ یٷیز یٳبٴ ٸ س٣ٹایقٹز ٸ ضٸح ا یسٺ ٲیٶٹازٺ زاًٖب ذب یز ټٳبټٷ٩ ټٳٻ یٞٗبٮ

ثب ائٳاٻ اَٽابض    یٲصټج یٹٶسټبیٸ د یٵ اٮٽیاظ ٞطاٲ یطٸیطا زض دٷبٺ دیقٹز، ظ یٶٟٹش زاضز ٦ٳشط ٲكبټسٺ ٲ

 ٻ ٪ؿشطزٺ اؾز . یز ثط ٸػٹز آٶبٴ ؾبیآضاٲف سٹؤٰ ثب ضيب

ٸناٹ٬ ثاٻ س٧بٲا٭ ضٸح ٸ آضاٲاف      یٷاٻ  یبقس ظٲؾبظ٪بض ث یآزٲ یزض ٸا٢ٕ ټط آٶچٻ ٦ٻ ثب ُٞطر اٮٽ

 ی٦ٻ ټٳاٹاضٺ اظ ػبٶات ذاسا    یٸ اٮٽ یٷی٭ زیثس یٲش٧بٲ٭ ٸ ث یآٸضز . ٸػٹز اٮ٫ٹټب یضا ٞطاټٱ ٲ یزضٸٶ

 یٲشٗابٮ  ی٥ اؾاٹٺ ٸ ٲاطاز  یثٻ  یٸ یبظ زضٸٶیسٺ ٶكبٴ اظ ٶیٻ ٪طزیاضا یز ٸ ضقس آزٲیضحٳبٴ ػٽز ټسا

 یاَٽابض )ٔ( ٲا   یع ائٳٻ یبٲجط ذبسٱ )ل( ٸ ٶید ٸ یٴ اٮٽبٲجطایقبذم، د یٵ اٮ٫ٹټبیزاضز ٦ٻ زض ضؤؼ ا

 سٺ اٶس . یثرك یاثس یف سؼٯیٗٻ ضا ثب ٸػٹز دط ٞطٸ٘ ذٹیثبقٷس ٦ٻ ٲصټت ق

ٸ سسٸاٰ ټط ذابٶٹازٺ   یٵ زض اؾشٹاضیبزیثٷ یاظ اٞطاز آٴ ػبٲٗٻ ٦ٻ ٶ٣ك یٳیظٶبٴ ټط ػبٲٗٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٶ

طا ثب یبٴ ثٻ آٴ ػبٲٗٻ ثٹزٺ اٶس ظیٲٛطيبٴ ٸ ٲشٗس یٹس اظ ؾیثط ٖٽسٺ زاضٶس ټٳٹاضٺ زض ٲٗطو سٹػٻ ٸ سٽس

٥ ذبٶٹازٺ ٸ ثٻ سجٕ آٴ یط اٞطاز یسٹاٴ ؾب یٲ ی٥ ػبٲٗٻ ثٻ ضاحشیٶٟٹش ٸ سؿٯٍ ثط ا٧ٞبض ٸ اٖٳب٬ ظٶبٴ زض 

 ٲٹضز ٶٓط ؾٹ٠ زاز .  ی٥ ػبٲٗٻ ضا ثٻ ؾٳز ٸ ؾٹیا٢كبض 
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ٸ سٗٳا١ ٢اطاض    یٲٹضز ثطضؾا ١ یبٴ ٸ ٖٹاٲ٭ ٞطټٷ٩ ؾٯُٻ ثٻ نٹضر ز٢یؾٹز ػٹ یٵ ٲٽٱ اظ ؾٹیٸ ا

 ی٦كاٹضټب  یٻ قاسٺ اظ ؾاٹ  یا اضا یثطٶبٲٻ ټاب ٸ ضاٺ ٦بضټاب   یٱ زض سٳبٲیٷیث یٷؿز ٦ٻ ٲی٪طٞشٻ اؾز ٸ ا

ظٶبٴ ٸ ٲٷحطٜ  یآٶبٴ ، ضزدب یٸ ٲٗٷٹ یٲبز ی٢سضسٳٷس ػٽز ؾط٦ٹة ٶٳٹزٴ ٲٯ٭ ٲحطٸٰ ٸ سبضاع ططٸسٽب

ٲجشاص٬ ٸ ثاٻ ْابټط     یاٮ٫ٹټاب  یٻ یا قاٹز . اضا  یسٺ ٲا یز یٷیٸ ز یٶٳٹزٴ آٶبٴ اظ ٞطټٷ٩ ٸ ؾٷٵ ٲصټج

ط ی، ٦ٽٷٻ ٸ ٚی٭ ٸاټی٭ ثٻ زٮیان یاٮ٫ٹټب یٸ ٶٟ یسار ٸاضزاسیكشط اظ سٹٮیاؾشٟبزٺ ټط چٻ ث یجٷسٺ ثطایٞط

زاضز ٦ٻ ٲشإؾٟبٶٻ  یٸ ٲٗٷٹ یاٶؿبٶ ی٥ ٞبػٗٻ یػٹاٲٕ ٶكبٴ اظ ثطٸظ  یز ٞٗٯی٢بث٭ اٶُجب٠ ثٹزٴ ثب ٸيٗ

ط یٷشطٶز ٸ ؾاب یقٳبض حٹازص زض ضٸظٶبٲٻ ټب ٸ ا یزض نٟحبر ث یٵ ټؼٹٰ ٞطټٷ٫یآطبض ض٢ز ثبض ٸ ضٶغ آٸض ا

 قٹز .  یسٺ ٲیضؾبٶٻ ټب ثٻ ٸٞٹض ز

ٲرشٯٝ ػٹاٲٕ زض حب٬ سٹؾاٗٻ ، ٶٟاٹش ٸ ضٸاع ا٧ٞابض ٸ     یٻ ټبیٚطة ثٻ ال یټؼٹٰ ٞطټٷ٫ یزض ضاؾشب

ٸ  ی٧ٞاط  یٵ ٶحٯاٻ ټاب  یا اظ ا ی٧ا یع ٢بث٭ ٲكبټسٺ اؾز . یآٶٽب ٶ یٸ ٲ٣جٹ٬ اظ ؾٹ یس ثٻ ْبټط ٞٯؿٟی٣ٖب

بٞاز،  یاظ ٢طٴ ټٟسټٱ ٦ٱ ٦ٱ ضقاس ٸ س٧بٲا٭    یزاضز ٸٮ یس ٢طٸٴ ٸؾُیكٻ زض ٣ٖبی٦ٻ زض ٸا٢ٕ ض یٞٯؿٟ

ٻ ٶٳٹزٺ ٸ یؼسٺ سٛصی٢طٴ ټٟسٺ ٸ ټ یؿشیاظ ا٧ٞبض اٸٲبٶ یبزیثبقس ٦ٻ اٮجشٻ سب حس ظ یٲ یؿشیس٧ٟطار ٞٳٷ

 یټٳاٻ   یز . ټؿاشٻ  ٶٳٹزٺ اؾ ی٪ٹٶب٪ٹٴ ضا َ یط ٲؼٳٹٖٻ ټبیٱ ثٻ ظیٸ س٣ؿ یسب ثٻ اٲطٸظ ضٸٶس حط٦ش

ٖ      یضٕٞ سٓٯٱ اظ ظٶابٴ ٸ ثطاثاط   یؿشیٞٳٷ ی٧طزټبیاٶٹأ ضٸ ٸ  یبؾا ی، ؾ یح٣اٹ٠ آٶابٴ ثاٻ ٮحابِ اػشٳاب

ٵ س٧ٟط یٍ زض ایاظ اٞطاٌ ٸ سٟط ی٪ٹٶب٪ٹٴ ٲٹاضز یسٺ ټط چٷس ٦ٻ زض اظٲٷٻ یثب ٲطزاٴ ٖٷٹاٴ ٪طز یا٢شهبز

 ذٹضز .  یثٻ چكٱ ٲ

اؾاز ٦اٻ زض َاٹ٬ اٖهابض ٸ      یاظ ْٯٱ ٸ ؾاشٳ  یٶبق ٵ َطظ ٧ٞطیا ییاثشسا یكٻ یضؾس ض یثٻ ٶٓط ٲ

قس ٸ آٶبٴ ضا ثٻ ٖٷاٹاٴ ػاٷؽ ٞطٸساط ٸ     یٶؿجز ثٻ ظٶبٴ ضٸا ٲ یػٺ زض ٢طٸٴ ٸؾُیٸ ثٻ ٸ ی٢طٸٴ ٲشٳبز

بٞز ٸ آٶؼب ٦ٻ زض یسب ٖهط حبيط ازاٲٻ  یٖساٮش یى ٸ ثیٵ سجٗیٶٳٹزٶس ٸ ا یدؿز سط اظ ٲطزاٴ ٲحؿٹة ٲ

 ؿٱ ثطذٹز ٶٽبز . یٷسٺ ٪طٞشٻ قس ٶبٰ ٞطاٶؿٹی ٞٳیٞطاٶؿٻ ح٣ٹ٠ ظٶبٴ ٶبز ی٢بٶٹٴ اؾبؾ
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ٖ  یاظ ح٣اٹ٠ اٶؿابٶ   یز ٸ ثطذاٹضزاض یٵ ٧ٞط ٦ٻ ټٳٻ اٶؿبٶٽب اظ ظٴ ٸ ٲطز ثٻ ٮحبِ اٶؿبٶیا  یٸ اػشٳاب

ت ثاٻ اسٟاب٠ ٲش٧ٟاطاٴ ٸ    یا ز ٢طیا س ا٦ظطییا ٵ آٶٽب ٢بئ٭ قس ٲٹضز سإیى ثیس سٟبٸر ٸ سجٗیثطاثط ثٹزٺ ٸ ٶجب

ٱ ٦اٻ ا٧ٞابض   یٷا یث یٲ یؿشیٷاٲب زض ازاٲٻ ضقس ضٸٶس س٧ٟطار ٞٳٸ ټؿز ثٹزٺ  یبٴ اٮٽیع ازیٯؿٹٞبٴ ٸ ٶیٞ

٦طزٺ ٸ ثبٖاض   یم ظٶبٶٻ ضا ٶٟیٻ ا٧ٞٷسٺ ٸ ٪بٺ ٖٹاَٝ ٸ ذهبیٻ ؾبیاٸٮ یٵ ټؿشٻ یثط ا یٸ اٶحطاٞ یاٞطاَ

٫ط اٸ ضا ػاٷؽ ثطساط ٸ ٲاطزاٴ ضا ٲٷكاإ ٞؿابز ٸ      یز یٶحٯٻ ټب  ظٴ ٖٷٹاٴ ٶٳٹزٺ اٶس ٸ زض یيٗٝ ٸ ٦ٽشط

 ٦طزٺ اٶس .  یٗطٞػٽبٴ ٲ یسجبټ

ثٻ اناٹ٬   یسٹػٽ یٸ ث یاؾالٲ یط ٲ٣ٗٹ٬ زض ػبٲٗٻ یٵ ٪ٹٶٻ س٧ٟطار ٚیثٻ ټط حب٬ ثٻ ٖٯز ضؾٹخ ا

ٵ یای ٵ داػٸټف ثاب سٗٳا١ ٸ سج   یٱ زض ایبٴ ظٶبٴ ٲؿٯٳبٴ ثط آٴ قسی٭ ٸ اٶؿبٴ ؾبظ ٲ٧شت اؾالٰ زض ٲیان

ٲ٧شات   یشا یسطث یٹٺ ټاب ػٯا  اظ  یاؾالٰ حًطر ٞبَٳٻ )ؼ( اٶس٦ یثعض٨ ثبٶٹ یشی٭ سطثیان یآٲٹظٺ ټب

 یٲب ثٹػٹز آٲسٺ ْبټط ٶٳٹزٺ ٸ ثب سإؾا  ی٦ٻ زض ؾذٽط ٞطټٷ٩ ػبٲٗٻ اؾالٲ یضا اظ ٲحب٠ ٸ ٦سٸضس یٞبَٳ

ٸ سؿبٲح  یسٹػٽ یٱ ظٶ٫بض ثیٲرشٯٝ ػبٲٗٻ ثشٹاٶ یكبٴ زض ٖطنٻ ټبی١ ای١ ٸ ٖٳیػؿشٵ ثٻ ٖٳٯ٧طز ز٢

 یاټساٜ ٲشٗبٮ یاٌ ٞبَٳٻ )ؼ( ثٻ ؾٹٶٳٹزٴ نط یدب٤ ٶٳٹزٺ ٸ ثب َ یطاٶیظٶبٴ ٲؿٯٳبٴ ا یضا اظ چٽطٺ 

 ٱ .ی١ ٶٳبئیَط یاؾالٰ َ

 اّذاف پژٍّصن  8-2

اټساٜ ایٵ سح٣ی١ ثٻ قطح شی٭ ٢بث٭ ثطضؾی ٸ سجییٵ ٲی ثبقس ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض ٖهط اؾز زض٤ ٖٷبٸیٵ 

 ثٻ اټساٜ ٦ٯی ٸ ٞطٖی س٣ؿیٱ قسٺ اؾز .

  كحمیت یّذف ولن 8-2-8

 ٱ زض ػٽبٴ ٚطة یٷؿٷٓٹض ٲ٣بیؿٻ ٸ ٶ٣س ضٸی٧طز ٞٳثٻ ٲٞبَٳٻ ظټطا )ؼ(  یشیسطث یٵ اٮ٫ٹییسج 
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  یاّذاف فزػ ن 8-2-2

ٵ نٟحبر ثاٻ آٴ  یاؾز ٦ٻ زض ا یعیٕ سط اظ آٴ چیٞطاسط ٸ ٸؾ یٲٹيٹٔ دػٸټف ثؿ ییٲٟٽٹٰ ٲحشٹا

سٹاٴ ثٻ چٷس ټسٜ ثٻ  یدطزاذشٻ قسٺ اؾز اٲب ثٻ ٲٷٓٹض ٲحسٸز ٶٳٹزٴ ٲٟٽٹٰ دػٸټف زض ٢بٮت اټساٜ ٲ

 ٹز . ٭ اقبضٺ ٶٳیقطح ش

 ٲشٟبٸر آٴ.  ی٧طزټب ٸ ٶحٯٻ ټبیٸ ضٸ یؿشیٞٳٷ یكٻ یاٶس یٵ انٹ٬ ٸ ٲجبٶییسج -الف

 ٸ ٲٷكإ آٶٽب.  یؿشیٻ س٧ٟطار ٞٳٷیٸ اٸٮ یم ٲٟٽٹٰ اؾبؾیسكر -ة

 . یریازٸاض سبض یضٞشبض زض ټٳٻ  یطیز اٮ٫ٹ زض ق٧٭ ٪یبٴ يطٸضر ٸ اټٳیث -ج

 حًطر ظټطا )ؼ( . یظٶس٪ یشیسطث ی٦بٲ٭ ظٴ ٲؿٯٳبٴ زض ٢بٮت آٲٹظٺ ټب یٻ اٮ٫ٹیاضا -د

 . یؿشیٷٲؿٯٳبٴ ٸ ٢بٮت ټبی اٮ٫ٹی ٞٳ یشیسطث یؿٻ اٮ٫ٹیٲ٣ب – نّ

 زض ٲٹضز ظٴ  یؿشیٷ٤ ٸ اٞشطا٠ اٶسیكٻ ی اؾالٲی ٸ ٞٳبٴ ٸػٹٺ اقشطایث -ٍ

ط ٲؼٳٹٖاٻ  یا اظ ظ یؿٱ ٸ ثطذا یٷٺ ٸ ثیبٴ ٶٓطار اؾالٰ زض ٲٹضز ٞٳٻ قسیاظ ثحض اضا یطیؼٻ ٪یٶش -س

 .  ٲٷكٗت اظ آٴ یټب

ؿاط ٶجبقاس اٲاب    ی١ ٸ ٦بٲا٭ ٲ یٵ دػٸټف ثٻ نطاحز ٸ ثٻ نٹضر ز٢یٵ اټساٜ زض ایس ٸنٹ٬ ثٻ ایقب

 ٵ اټساٜ دطزاذشٻ قٹز . یثٻ ا یثط آٴ اؾز ٦ٻ زض حس سٹاٴ ٸ ثٻ نٹضر يٳٷ یؾٗ

 

 ت پژٍّص ٍ اّویضزٍرت ن  8-8

ٯٳبٴ ٪طٞشابض  اٲطٸظ ػٹاٲإ ٲؿا   یس زٚسٚٻ یبٴ ٲؿئٯٻ ٲُطح ٪طزیكشط ٸ زض ثرف ثیټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ د

بٴ ٢كاط ظٶابٴ   یا زض ٲ ذهٹنابً  یٚطث یٞطټٷ٫ٽب یز ٦ٹض٦ٹضاٶٻ اظ اٮ٫ٹټبیس ٸ سجٗیس٣ٯ یآٲسٴ زض ٸضَٻ 

اظ ٲًٗالر ظٶابٴ ٸ زذشاطاٴ    ی٧یٶجٹزٺ ٸ  یٵ اٲط ٲؿشظٷیع اظ ایٲب ٶ یاؾالٲ یثبقس . ػبٲٗٻ  یػبٲٗٻ ٲ

ْابټط   یكاٻ ټاب  یا٧ٞبض ٸ اٶس ٶٟٹش ٸ سؿٯٍ یٶبٲطٖ یسبضټب یٯٻ یٵ زض ثٷس قسٴ ثٹؾیټٳ یطاٶیٲؿٯٳبٴ ا
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