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 ثطضؾي قطايٍ غيط ضؾٛة ٌصاض

 
 ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ فيعيىي ٌصاض زض ؾيفٖٛ ٔؼىٛؼ وطذٝغيط ضؾٛة يطقطا يثطضؾ

 2ٔحٕٛز قفبٖي ثؼؿشبٖٚ 1*حؿيٗ ذعيٕٝ ٘ػاز 

 

 .ٞبي آثيؾبظٜ ، ٌطٜٚٞٛاظزا٘كٍبٜ قٟيس چٕطاٖ ا ،( زا٘كؼٛي زوشطي1

 .ٞبي آثيؾبظٜ ، ٌطٜٚزا٘كٍبٜ قٟيس چٕطاٖ اٞٛاظ ،اؾشبز( 2 

   

 Hkh_59@yahoo.com ٜ ٔؿئَٛ ٔىبتجبت:* ٘ٛيؿٙس

 28/08/90تبضيد پصيطـ:                                                 20/06/90 تبضيد زضيبفت:

 

 

  چىيسٜ

قٛز  ٞبي ٔؼىٛؼ، ثبػج وبٞف ؾطح ٔمطغ رطيبٖ ٚ ٘يع افعايف ظثطي ٔيي ا٘تمبَ آة، اظ لجيُ ؾيفٖٛٞب قسٖ ضؾٛة زض ؾبظٜٟ٘كتٝ    

قسٖ ضؾٛة ٚ يب ذطٚد آٟ٘ب، ايزبز ٞبي رٌّٛيطي اظ ٟ٘كتٝزٞي ؾبظٜ ضا ثٝ ز٘جبَ ذٛاٞس زاقت. اظ رّٕٝ ضٚـوٝ زض٘تيزٝ، وبٞف آة

قسٖ ضؾٛة، ٔزطاي تطيٗ لؿٕت ؾيفٖٛ ٔؼىٛؼ، اظ ِحبظ ٟ٘كتٝوٝ ثحطا٘يٗثبقس. ثب تٛرٝ ثٝ ايٌصاض، زض ؾبظٜ ٔيقطايط غيط ضؾٛة

حطوت ايزبز قس وٝ ٔطظ قطايط  ي وّي، ثطاي آؾتب٘ٝذطٚري اؾت، زض تحميك حبضط، اثتسا ثب اؾتفبزٜ اظ آ٘بِيع اثؼبزي، يه ضاثطٝ

يه ٔسَ فيعيىي، اظ ٔزطاي ذطٚري ؾيفٖٛ ثبقس. ؾپؽ، ثب اؾتفبزٜ اظ ٌصاض، زض ٔزطاي ذطٚري ؾيفٖٛ ٔؼىٛؼ وطذٝ ٔيغيطضؾٛة

ٞبي الظْ ا٘زبْ ٌطفت ٚ زض ٘تيزٝ يه ٔتط، آظٔبيفٔيّي 2/3ٚ 2، 1، 7/0، 5/0ٕ٘ٛ٘ٝ ضؾٛة غيط چؿجٙسٜ ثب اثؼبز   5ٔؼىٛؼ وطذٝ ٚ ٘يع 

ؾتفبزٜ اظ ايٗ ٌطاف ٌصاض، زض ٔزطاي ذطٚري ؾيفٖٛ ٔؼىٛؼ وطذٝ، اؾترطاد ٌطزيس. ثب اوبضثطزي، رٟت ثطضؾي قطايط غيط ضؾٛة ٌطاف

ٌصاض يب ٕٞبٖ حسالُ ثٙسي ٔٛاز ٔؼّك ضٚزذب٘ٝ وطذٝ، زض ٔحُ ؾس ا٘حطافي حٕيسيٝ، حسالُ ؾطػت غيط ضؾٛةٚ ٘يع ٔٙحٙي تٛظيغ زا٘ٝ

تطيٗ شضٜ ضؾٛة ٚضٚزي ثٝ وب٘بَ ثبالزؾت ؾيفٖٛ ٔؼىٛؼ وطذٝ اظ ٔحُ ؾس ٔتط وٝ ثعضئيّي 5/1اي، ثٝ لطط ٘كيٙي شضٜؾطػت ػسْ تٝ

ٔؼىٛؼ وطذٝ زض زثي ٚ ٌصاض زض ؾيفٖٛثبقس، تؼييٗ ٌطزيس. ٘تبيذ تحميك، حبوي اظ حبوٓ ثٛزٖ قطايط غيط ضؾٛةحطافي حٕيسيٝ ٔيا٘

 ثبقس.ؾطػت ططاحي ٔي

 

 ٌصاض، ٔسَ فيعيىي، ؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ وطذٝ. قطايٍ غيط ضؾٛةٞبي وّيسي: ٚاغٜ
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 1390دبييع، زْٚي  ؾبَ اَٚ، قٕبضٜ ـزا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس ّْٖٛ ٚ سحميمبر ذٛظؾشبٖ  ـ ي سرههي ّْٖٛ ٚ ٟٔٙسؾي آة فهّٙبٔٝ 

 
 

 ٔمسٔٝ

َ      ٚػٛز آٖ زض ؾبظٜٔٛيٛٔ ضؾٛة ٚ ا٘شمبَ آٖ ٚ ٘يع ٔكىالر ٘بقي اظ  ٞـب، ٔـٛضز ُٔبِٗـٝ ٟٔٙسؾـيٗ ٚ     ٞبي آثـي، ٔٛيـٖٛي اؾـز وـٝ ؾـب

ٞب، ثبٖض ايؼبز ٔكـىالسي ٞـٓ چـٖٛ وـبٞف     ٞبي ا٘شمبَ آة، ٘ٓيط وب٘بَ قسٖ ضؾٛة زض ؾبظٜٞبي ضٚزذب٘ٝ ثٛزٜ اؾز. ٟ٘كشٝؿزّٔٛضفِٛٛغي

ٞبي  آة ضؾب٘ي ثٝ نٛضر  ٞبي ا٘شمبَ زض قجىٝ اظ ؾبظٜ چٙيٗ ثركي قٛز. ٞٓ ْطفيز، وبٞف ؾطٖز ٚ ثٝ َٛض وّي وبٞف ضا٘سٔبٖ ؾبظٜ ٔي

قسٖ ضؾٛة زض ٔؼبضي سٛاٖ ثٝ ؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ ٚ ظيطٌصض ػبزٜ اقبضٜ وطز. ٟ٘كشٝٞبي ثبضظ آٖ ٔي ثؿشٝ ٚ ثب فكبض وٓ ٚػٛز زاض٘س وٝ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ

ْطفيـز ا٘شمـبَ ؾـبظٜ ضا ثـٝ ز٘جـبَ ذٛاٞـس        قٛز وٝ زض ٘شيؼٝ، وبٞفٞب، ثبٖض وبٞف ؾُح ٔمُٕ ػطيبٖ ٚ ٘يع افعايف ظثطي ٔيايٗ ؾبظٜ

ظزٌي ػطيبٖ آة ثٝ ٚػٛز آٔسٜ ٚ زض ٘شيؼٝ ذؿبضر ظيبزي ثٝ وب٘بَ ثبالزؾز ٚاضز ذٛاٞـس  زاقز ٚ ثبٖض ذٛاٞس قس سب زض زثي َطاحي، دؽ

زض ٔؿـيط ا٘شمـبَ آة    اي ا٘ؼبْ ٌيطز وـٝ اظ سؼٕـٕ ضؾـٛة   ٞب، يطٚضي اؾز سب َطاحي ثٝ ٌٌٛ٘ٝٛ٘ٝ ؾبظٜوطز نحيح ايٗقس. ثٝ ٔٙٓٛض ُٖٕ

يىـي اظ   1996زض ؾـبَ   Mayقسٖ، ثب ايؼبز قـطايٍ الظْ ثشـٛاٖ ضؾـٛثبر ضا سرّيـٝ ٕ٘ـٛز. ثـٝ اٖشمـبز        ػٌّٛيطي وٙس ٚ زض نٛضر ٟ٘كشٝ 

ٌصاض يب ايؼـبز قـطايُي اؾـز وـٝ زض آٖ، ضؾـٛثبر ٕٞـطاٜ       قسٖ ضؾٛة زض ٔؼبضي، اٖٕبَ قطايٍ غيط ضؾٛةٞبي ػٌّٛيطي اظ ٟ٘كشٝ ضٚـ

اقبضٜ وطز. ٚي ثـطاي حـس    1998 زض ؾبَ Nalluriسٛاٖ ثٝ ُٔبِٗبر ٞبي زيٍط ٔي ي ضٚـاظ ػّٕٝ ٘كيٙي ٘ساقشٝ ثبقٙس.نز سٝػطيبٖ، فط

اي ضا ديكٟٙبز ٕ٘ٛز. ايـٗ  ٞبي ٚؾيٗي وٝ ثطاي ٔؼبضي ٔؿشُيّي سحز قطايٍ ػطيبٖ آظاز ٚػٛز زاقز ضاثُٝ زازٜ ٘كيٙي ثبض ثؿشط ثط دبيٝ سٝ

ٝ    ٘كيٗ قسٜ ٞؿشٙس وبضثطز زاضز ٔي سٕيع وٝ فبلس ضؾٛثبر سٝضاثُٝ، ٞٓ ثطاي ٔؼبضي  ٘كـيٗ   ثبقٙس ٚ ٞٓ زض ٔؼبضي زاضاي ثؿـشط ضؾـٛثبر سـ

 قسٜ طبثز. ايٗ ضاثُٝ ثٝ قطح ظيط اؾز: 
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sV ٝ٘كيٙي، ؾطٖز حس سg ،ُقشبة طم /ss  ٜي ضؾٛة، چٍبِي ٚيػ ٛل آة، ػطْ ٔرهs  ،ػطْ ٔرهٛل ضؾٛةVC 

يطيت  s  ٚلُط ِِٛٝ،  Dي ٔشٛؾٍ ضؾٛة، ا٘ساظٜ 50dٖٕك آة،  yٖطو ثؿشط، ppm ،bغّٓز حؼٕي ضؾٛة زض ٔميبؼ 

 ٞبي فبلس ضؾٛة ثٝ وبض ثطزٜ ٔي قٛز.زاض ٚ ٞٓ ثطاي ػطيبٖ ٞبي ضؾٛةانُىبن زاضؾي ٚيؿجبخ.ايٗ ضاثُٝ ٞٓ ثطاي ػطيبٖ

اي،  ( لُط ٔؼطاي زايطDٜٛز ٚ ثطاي ٔؼبضي ٔؿشُيّي، ثٝ ػبي )ػبيٍعيٗ ق D5.0ٖطو ثؿشط، ثبيس  bاي، ثٝ ػبي  زض ٔؼبضي زايطٜ

ٞبي سؼطثي وٝ ٘شيؼٝ  ثبقس. ثب اؾشفبزٜ اظ آ٘بِيع زازٜ ٔي 35/1يه يطيت طبثز ٚ ٔٗبزَ  cقٛز وٝ زض آٖ،  ٌعيٗ ٔيػبي bcدبضأشط 

 ضا  ديكٟٙبز زاز.  53/1، ٔمساض ٔشٛؾٍ cٔؿشُيّي ثب ثؿشط ٘طْ ٚ ظثط ثٛز، ثطاي ٖسز طبثز  آظٔبيف ثط ضٚي ٔؼبضي

Ghani  َاي ثب قطايٍ ػطيبٖ آظاز، ضٚاثٍ ظيط ضا اضائٝ ٕ٘ٛز:ثب اؾشفبزٜ اظ آظٔبيف ضٚي ضؾٛثبر چؿجٙسٜ، زض ٔؼبضي زايطٜ 1996 زض ؾب 

 : عٞبي زاضاي ثؿشط سٕي ثطاي ِِٛٝ
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 ٘كيٗ قسٜ طبثز: ٞبي زاضاي ثؿشط ٔٛاز سٝ ثطاي ِِٛٝ
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sV ٌٖصاض يب حسالُ ؾطٖشي اؾز وٝ زض ٔؼطا ثبيس ٚػٛز زاقشٝ ثبقس سب شضار ثب غّٓـز  ز غيط ضؾٛةؾطٖز ذٛزسٙٓيفي يب ثٝ ٖجبضسي، ؾط

VC .ٟ٘كشٝ ٘كٛ٘س ،VC  غّٓز حؼٕي ضؾٛة ثط حؿتppm ،R  ،قٗبٔ ٞيسضِٚيىيs ٛزاض، ض انُىبن ثـطاي ػطيـبٖ ضؾـٛة   فبوش

  ،فبوشٛض انُىبن ثطاي ػطيبٖ فبلس ضؾٛةd  ،لُط ٔشٛؾٍ ضؾٛةwb  ،ٖطو ثؿشط ضؾٛثيy  ،ٖٖٕك ٔشٛؾٍ ػطيبD  ،ِِٝٛ لُط

ss  ،چٍبِي ٘ؿجي ضؾٛةg  ٚ ،ُقشبة طمgrD قٛز: ثٗس اؾز وٝ ٕ٘بيٙسٞي ا٘ساظٜ شضٜ ثٛزٜ ٚ ثٝ قىُ ظيط ٔحبؾجٝ ٔي دبضأشط ثي 
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ٞبي ٚي يفٖٛ ٔٗىٛؼ، ا٘ؼبْ ٌطفشٝ اؾز. آظٔبيفقسٖ ضؾٛة زض ؾٟ٘كشٝ زض ظٔيٙٝ 2003زض ؾبَ   Mayسحميك زيٍطي ٘يع سٛؾٍ 

آظٔبيف  107ٞبي ٖٕٛزي ا٘ؼبْ قس. ٚي  ٞبي ٔٗىٛؼ ٚ ِِٛٝ قسٖ ضؾٛة، زض قيتسطيٗ ؾطٖز ػٟز ػٌّٛيطي اظ ٟ٘كشٝػٟز سٗييٗ وٓ

ٞبي ٔشٛؾٍ  ٗ ضا ثب  ا٘ساظٜقيت ِِٛٝ ا٘ؼبْ زاز. ٚي زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ضؾٛة ٔبؾٝ ٚ ق شضار ٚ ظاٚيٝ ٞبي ٔرشّف ضؾٛة، ٚ ا٘ساظٜٔؼعا ضا ثب غّٓز

زضػٝ، ٔٛضز آظٔبيف لطاض زاز ٚ ضٚاثٍ ظيط ضا اضائٝ ٕ٘ٛز. قيت  90ٚ  60، 45، 5/37، 30، 5/22، 15، 0ٞبي  ٔشط زض قيتٔيّي 3/4ٚ  78/0

 سطيٗ ؾطٖز ذٛزسٙٓيفي، اططي ٔكبثٝ زاقز.ِِٛٝ ٞٓ زض قٗ ٚ ٞٓ زض ٔبؾٝ، ضٚي ٔمساض وٛچه
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 VCغّٓز حؼٕي ضؾٛة ثط حؿتppm ،  ،ِِٝٛ 50قيتd  ،لُط ٔشٛؾٍ شضار ضؾٛةDوشٛض لُط ِِٛٝ، فب  ٌٛٔطث

قشبة طمُ  gؾطٖز ذٛزسٙٓيفي،  sVافمي، حطوز شضار ضؾٛة زض ِِٛٝ ؾطٖز ٔشٛؾٍ آؾشب٘ٝ TVاؾز ثٝ اطط قيت ِِٛٝ ،

ٞب، ٔمساض ثبقس. ايىطظ ػٟز َطاحي ِِٛٝ يطيت انُىبن ٔؤطط ثيٗ ضؾٛة ٚ ػساض ِِٛٝ ٔي چٍبِي شضار ضؾٛة ٚ  sظٔيٗ، 

 ضا ثطاي ايٗ يطيت ديكٟٙبز ٕ٘ٛز.  45/0
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سـٛاٖ آٖ ضا حـسالُ   ثبقـس وـٝ زض حميمـز ٔـي    حطوز ٔي قسٖ ضؾٛة، سٗييٗ ٚ اٖٕبَ ؾطٖز آؾشب٘ٝٞبي زيٍط ػٌّٛيطي اظ ٟ٘كشٝاظ ضٚـ

ضؾٛثبر فـطاٞٓ   ٌصاض ؾبظٜ ثطاي وّيٝصاض ؾبظٜ، ثطاي ضؾٛثبر ثؿشط ٘بٔيس. ثب ايؼبز ايٗ قطايٍ، زض ٚالٕ قطايٍ غيط ضؾٛةٌؾطٖز غيط ضؾٛة

 سٛاٖ ثٝ نٛضر وّي ظيط ٘ٛقز: حطوز ضا ٔي ٘كبٖ زازٜ وٝ ضاثُٝ ٔطثٌٛ ثٝ ؾطٖز آؾشب٘ٝ 1387زض ؾبَ ٌطزز.  قفبٖي ثؼؿشبٖ ٔي
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يطايجي ٞؿـشٙس   a ٚmٖٕك ػطيبٖ ٚ Dقشبة طمُ، gشضار ضؾٛة، ا٘ساظSdٜچٍبِي ضؾٛة ،sGحطوز ، ؾطٖز آؾشبTVٝ٘وٝ زض آٖ

 زٞس. ( ايٗ يطايت ضا ٘كبٖ ٔي1آيٙس. ػسَٚ )آظاز، ثٝ زؾز ٔيٞبي آظٔبيكٍبٞي ٚ ثب قطايٍ ػطيبٖ وٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘شبيغ آظٔبيف

 

 (1ي)زض ضاثطٝ a ٚmضطايت    :1رسَٚ

a ٔحمك  m  تٛضيحبت 

(1953اؾتطاة )  49/1  167/0  ثؿشط وب٘بَ 

(1968٘يُ )  58/1  1/0 وب٘بَ ثؿشط   

(1968ثٌٛبضزي )  70/1  095/0  ثؿشط وب٘بَ 

(1990قفبػي ثزؿتبٖ )  2/2  ds/D<0.1 ، ثؿشط وب٘بَ  0 

(1990قفبػي ثزؿتبٖ )  237/1  25/0 ،   ثؿشط وب٘بَ   ds/D>0.1 

(1996٘بِٛضي ٚ لب٘ي )  287/0  4/0 ي ٔؿشُيّيثؿشط ٔؼبضي ثؿشٝ     

(2003ٔي )  125/0  47/0 ايي زايطٜثؿشط ٔؼبضي ثؿشٝ   

 

 ٔؼىٛؼ وطذٝ ؾيفٖٛ 

وٙس. ثطاي آثيبضي اضايي وطذٝ ٖجٛض ٔي ٞبي ٔٗىٛؼ ذبٚضٔيب٘ٝ اؾز وٝ اظ ظيط ضٚزذب٘ٝسطيٗ ؾيفٖٛؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ وطذٝ يىي اظ ثعضي

( AMCٌيط ؾٕز ضاؾز ؾس ا٘حطافي حٕيسيٝ ٚ ا٘شمبَ آة سٛؾٍ وب٘بَ انّي )وب٘بَ ٌيطي سٛؾٍ آةذٛض، زقز آظازٌبٖ، دؽ اظ آةآة

ثطزاضي، ثٝ وكي )ظٔعْ ٚ لسؼ( زض حبَ ثٟطٜچٙس قجىٝ آثيبضي ٚ ظٜ ٔشط ٔىٗت ثط طب٘يٝ، دؽ اظ سغصيٝ 65ويّٛٔشط، ثب ْطفيز  14ثٝ ََٛ 

ٔشط ٔىٗت ثط طب٘يٝ آة اظ ؾٕز ضاؾز ثٝ چخ  65ي ثعضي ؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ وطذٝ، ٔمساض ي وطذٝ ثطذٛضز ٕ٘ٛزٜ وٝ ثب احساص ؾبظٜضٚزذب٘ٝ

 يبثس. ٔكرهبر ٞٙسؾي ؾيفٖٛ ثٝ قطح ظيط اؾز:شساي زقز آظازٌبٖ ا٘شمبَ ٔيضٚزذب٘ٝ ٚ اث

 ٔشط 424ََٛ ؾيفٖٛ: 

 ٔشط ثط طب٘يٝ 54/1ٔشط ٔىٗت ثط طب٘يٝ ٚ  65زثي ٚؾطٖز َطاحي ثٝ سطسيت ٖجبضسٙس اظ:  -

 زضنس 14ٚ  1، 28قيت ٔمُٕ  ٚضٚزي، ٔيب٘ي ٚ ذطٚػي ثٝ سطسيت ٖجبضسٙس اظ :  -

 ٔشط 75/3زض  75/3ٖسز زٞب٘ٝ 3آٖ:  ٞب ٚ اثٗبزسٗساز زٞب٘ٝ -

 ( ٕ٘بيي اظ ؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ وطذٝ دؽ اظ اسٕبْ ٔطحّٝ ؾبذز ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز.1زض قىُ )
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 ثطضؾي قطايٍ غيط ضؾٛة ٌصاض

 
 

 

 

 

 

 

 

 :ٕ٘بيي اظ ؾيفٖٛ ٔؼىٛؼ وطذٝ پؽ اظ پبيبٖ ٔطحّٝ ؾبذت1قىُ

 

ٖ ٔٛاػٝ ٞؿشٙس، ٔكىُ ٚضٚز شضار ضؾٛة اؾز ٞبي ٔٗىٛؼ ثب آٞبي ا٘شمبَ آة ثٝ ذهٛل ؾيفٖٛٞب ٚ زيٍط ؾبظٜيىي اظ ٔؿبئّي وٝ وب٘بَ

ٌيطٞب ٚاضز قسٜ ٚ زض نٛضسي وٝ ؾطٖز ػطيبٖ، وٕشط اظ ؾطٖز سطيٗ ٔٙكبء آٖ، ضؾٛثبر ّٔٗمي اؾز وٝ ٕٞطاٜ ػطيبٖ، اظ ٔحُ آةوٝ ٖٕسٜ

يك، ثطضؾي قطايٍ غيط ٌطزز. ٞسف انّي ايٗ سحمٞبي ؾٍٙيٗ اليطٚثي ٔي٘كيٙي ضؾٛثبر ٚ سحٕيُ ٞعيٌٙٝصاضي ثبقس ٔٙؼط ثٝ سٝضؾٛة

-ٔٗىٛؼ وطذٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔسَ فيعيىي ٚ اضائٝ يه ٌطاف وبضثطزي ثسيٗ ٔٙٓٛض اؾز. ثطاي اٖٕبَ قطايٍ غيط ضؾٛة ٌصاض ؾيفٖٛضؾٛة

رشّف حطوز ضؾٛثبر ٔ ثبقس. ثٝ ايٗ نٛضر وٝ آؾشبٌ٘ٝصاض ٔيٌصاض، اظ سئٛضي آؾشب٘ٝ حطوز اؾشفبزٜ قسٜ اؾز وٝ ٔطظ قطايٍ غيط ضؾٛة

ٌيطز ٚ ٌطاف حبنُ ثب سٛػٝ ثٝ آٖ، اؾشرطاع ٔي قٛز. ٔٙحٙي ثٝ زؾز آٔسٜ زض ٌطاف، ٔطظ قطايٍ زض ٔمُٕ آظٔبيكي، ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي

سطيٗ  ٌصاض ثطاي ثعضيچٙيٗ ثب سٛػٝ ثٝ ٌطاف وبضثطزي ثٝ زؾز آٔسٜ، ؾطٖز ضؾٛةٌصاض ضا ٘كبٖ ذٛاٞس زاز. ٌٞٓصاض ٚ غيط ضؾٛةضؾٛة

ضؾٛثي ثب  سطيٗ شضٜ وٝ أىبٖ ٚضٚز ثٝ وب٘بَ ثبالزؾز ٚ زض ٘شيؼٝ احشٕبَ ٚضٚز ثٝ ؾيفٖٛ ضا زاضز، سٗييٗ ذٛاٞس قس. لُط ثعضيشضٜ ضؾٛثي 

ٌطزز. ثب  وطذٝ، زض ٔحُ ؾس ا٘حطافي حٕيسيٝ ٚ ٘يع آثٍيط انّي وب٘بَ، سٗييٗ ٔي ثٙسي ٔٛاز ّٔٗك ضٚزذب٘ٝاؾشفبزٜ اظ ٔٙحٙي سٛظيٕ زا٘ٝ

 ٔشط اؾز.  ٔيّي 5/1ي ّٔٗك، حساوظط ثطاثط  سطيٗ لُط شضٜ ضي( ثع2سٛػٝ قىُ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثٙسي ٔٛاز ٔؼّك زض ٔحُ ايؿتٍبٜ ؾس ا٘حطافي حٕيسيٝ: ٔٙحٙي تٛظيغ زا2ٝ٘قىُ
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 1390دبييع، زْٚي  ؾبَ اَٚ، قٕبضٜ ـزا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس ّْٖٛ ٚ سحميمبر ذٛظؾشبٖ  ـ ي سرههي ّْٖٛ ٚ ٟٔٙسؾي آة فهّٙبٔٝ 

 
 تحّيُ اثؼبزي

زض ؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ،  حطوز ٌصاض يب ٕٞبٖ آؾشب٘ٝوّي ثطاي ٔطظ قطايٍ غيط ضؾٛة ثطاي ضؾيسٖ ثٝ اٞساف ايٗ سحميك، اثشسا الظْ اؾز ضاثُٝ

سٛاٖ ي حطوز ثبقس، ٔيؾطٖز ػطيبٖ زض آؾشب٘ٝ SVچٝقٛز. ثٙبثطايٗ چٙبٖاؾشرطاع ٌطزز. ٚ ثٝ ٕٞيٗ ػٟز اظ آ٘بِيع اثٗبزي اؾشفبزٜ ٔي

 ٘ٛقز: 

(12    )           0),,,,,,,(   gSddVf sss 

ػطْ ٚاحس حؼٓ آة ،وٝ s، ٜػطْ ٚاحس حؼٓ ٔؿشغطق شضd ٜيّٕ ٔؼطاي ذطٚػي ؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ اؾز وٝ زض ايٗ  ا٘ساظ

ي زضنس يٗٙ 14قيت ٔؼطاي ذطٚػي اؾز وٝ زض ؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ وطذٝ  Sلُط ٔشٛؾٍ شضار ضؾٛة، sdٔشط ٔي ثبقس، 75/3سحميك 

ثبقس. ثب ثٝ وبض ثطزٖ سئٛضي ثبويٍٟٙبْ ٚ ا٘شربة ؾٝ يطيت زيٙبٔيىي آة ٔيقشبة طمُ ظٔيٗ، gثبقس،زضػٝ ٔي 8ٔٗبزَ 

 سٛاٖ ثٝ يه ضاثُٝ ثسٖٚ ثٗس، ثٝ نٛضر ظيط سجسيُ ٕ٘ٛز.( ضا ٔي12) ثُٝثٝ ٖٙٛاٖ ؾٝ ٔشغيط سىطاضي، ضا SV،sd ٚgدبضأشط

(13  )  ),,/(
)1(

1 eS

sS

S RSddf
dGg

V



 

ddSچٍبِي ٘ؿجي شضار ضؾٛثي،  Gsزض ايٗ ضاثُٝ  يّٕ ٔؼطاي ذطٚػي اؾز وٝ ثيكشط ثٝ ظثطي ٘ؿجي  شضٜ ثٝ ا٘ساظٜ ٘ؿجز ا٘ساظٜ /

ثٗسثبقس. دبضأشط ثيٖسز ضيِٙٛسظ شضٜ ٔيeRٔٗطٚف اؾز ٚ 
ss

S

d)1G(g

V



٘كبٖ  SSNثٝ ٖسز دبيساضي شضٜ ٔٗطٚف اؾز وٝ ثب 

 ثبقس، ِصا ثٝ اؾشٙبزسط اظ حس ثؿشط ظثط ٔيٞبي ايٗ سحميك، ٖسز ضيِٙٛسظ شضٜ، ثؿيبض ثعضيوٝ زض آظٔبيفقٛز. ثب سٛػٝ ثٝ ايٗزازٜ ٔي

وٝ قيت ٔمُٕ ذطٚػي ٘يع طبثز ٚ ٘ٓط وطز. يٕٗ ايٗسٛاٖ اظ اطط آٖ نطف، ٔي1990زض ؾبَ ُٔبِٗبر قيّسظ ثٝ ٘مُ اظ قفبٖي ثؼؿشبٖ 

 قٛز: ( سجسيُ ٔي14( ثٝ ضاثُٝ )13زضػٝ اؾز. ثٙبثطايٗ ضاثُٝ ) 8ثطاثط 

(14)  )/(2 ddfSN SS  

سز ، سبثٗي اظ ظثطي ٘ؿجي ثٛزٜ ٚ دبضأشطٞبي زيٍط اظ ػّٕٝ ََٛ ، سبطيطي زض ٖسز دبيساضي ضاثُٝ ثٝ زؾز آٔسٜ ٌٛيبي ايٗ ُّٔت اؾز وٝ ٖ

ثبقس. زض حميمز ظثطي ٘ؿجي اظ ٔشط )ّْٕ زٞب٘ٝ ذطٚػي( ٔي 75/3زض ايٗ سحميك ثطاثط  dشضٜ ٘رٛاٞٙس زاقز. الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ ٔمساض 

اي وٝ قيت ( يه ضاثُٝ وّي ثٛزٜ ٚ ثطاي ٞط ؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ زيٍط ثٝ ا٘ساظ14ٜي )آيس. ضاثُٝثٝ زؾز ٔي 75/3سمؿيٓ لُط شضار ثط ٖسز 

 سٛا٘س ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌيطز.زضػٝ ثبقس، ٔي 8ذطٚػي آٖ 

 

 ٞبٔٛاز ٚ ضٚـ

-ٌصاض زض ٔؼطاي ذطٚػي ؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ ٔيحطوز يب ٔطظ قطايٍ غيط ضؾٛة وّي ثسٖٚ ثٗس، ثطاي قطايٍ آؾشب٘ٝ ( يه ضاث14ُٝ) ضاثُٝ

ٞبي آظٔبيكٍبٞي اؾز. ؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ وطذٝ زض ثرف ذطٚػي، قبُٔ ؾٝ ثبوؽ ٔطثٗي ذبل، ٘يبظ ثٝ زازٜ ثبقس. ثطاي ثطلطاضي ضاثُٝ

اؾز وٝ اظ ِحبِ قطايٍ ٞٙسؾي ٚ ٘يع قطايٍ ػطيبٖ ٚضٚزي، وبٔالً يىؿبٖ ٔي ثبقس. اظ ايٗ ضٚ ٔسَ فيعيىي اظ يىي اظ ؾٝ ٔؼطاي ذطٚػي 

ثبقس. دؽ اظ ٖجٛض آة اظ ٔؼطا ٚ  ، قبُٔ ؾيؿشٓ ػطيبٖ ضفز ٚ ثطٌكشي ٔئٟيب ٌطزيس. ايٗ ٔسَ 25ٔميبؼ ؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ وطذٝ ٚ ثب 
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 ثطضؾي قطايٍ غيط ضؾٛة ٌصاض

 
ٌطزز. لجُ اظ ٚضٚز ػب ثٝ زضٖٚ ٔؼطا ٞسايز ٔيزاذُ قسٖ آٖ ثٝ ٔرعٖ، آة سٛؾٍ ٔؼسزا يه دٕخ، ثٝ ٚضٚزي ٔؼطا دٕذبغ قسٜ ٚ اظ آٖ

وٝ زض ٔؿيط ػطيبٖ ٚالٕ قسٜ اؾز وٙشطَ ٔي ٌطزز. ثرف انّي ٔسَ، زاضاي ؾُح ػطيبٖ ثٝ ٔؼطا، ٔيعاٖ زثي، سٛؾٍ يه قيط سٙٓيٓ 

َٛض وٝ زض ثرف سحّيُ اثٗبزي ٖٙٛاٖ قس، ََٛ ؾبظٜ اظ ٔشط اؾز )ٕٞبٖ 8/1ٔشط ٚ ََٛ آٖ ٔٗبزَ ؾب٘شي 15زض  15ٔمُٕ ٔطثٗي ثٝ اثٗبز 

ٌصاض، وبفي ذٛاٞس ثٛز.( طفشٝ قسٜ ثطاي ثطضؾي قطايٍ غيط ضؾٛةثبقس. ثٙبثطايٗ ََٛ زض ٘ٓط ٌدبضأشطٞبي ٔٛطط زض ٖسز دبيساضي شضٜ ٕ٘ي

فّعي  ٔشط اؾز ٚ يه نفحٝؾب٘شي 1اظ دّىؿي ٌالؼ ثٝ يربٔز  ثبقس. ػٙؽ ايٗ ثرفزضػٝ ٔي 8زضنس ٚ ٔٗبزَ  14قيت ٔٗىٛؼ، 

ٗ ضؾٛة ضٚي آٖ، زض زاذُ ٔمُٕ، فّعي دؽ اظ لطاض ٌطفش ٌيطز. ايٗ نفحٝ لطاض ٔي ثؿيبض ٘بظن ثٝ نٛضر وكٛيي، زض زاذُ ايٗ ثرف

ثبقس. آة ثٝ ٚؾيّٝ ي دٕخ ثٝ لؿٕز ٚضٚزي ٔسَ، ٌصاضي ٔهبِح زض وف ٔؼطا ٔيقٛز. ٞسف اظ ايٗ وبض، سؿٟيُ زض ػبي ٌعيٗ ٔيػبي

يه ثرف قٛز. لجُ اظ ٔؼطاي انّي،  قٛز. ٔمساض ػطيبٖ ٚضٚزي، لجُ اظ ٚاضز قسٖ ثٝ ٔسَ اظ َطيك قيط سٙٓيٓ زثي، وٙشطَ ٔي ٔٙشمُ ٔي

آضاْ ٚ يه ٘ٛاذز ٕ٘ٛزٖ ػطيبٖ ٚ ٘يع ٞسايز آٖ ضا ثٝ ثرف انّي ٔسَ ثط ٖٟسٜ زاضز. زض ا٘شٟبي ٔؼطا، ثرف  اثشسايي ٚػٛز زاضز وٝ ْٚيفٝ

ٙسٜ وٌٙيطي ػطيبٖ ضا ثط ٖٟسٜ زاض٘س. حس فبنُ ثيٗ ثرف آضاْوطزٖ ٚ ا٘ساظٜآضاْ وٙٙسٜ ٚ ؾطضيع ٔظّظي ٚػٛز زاضز وٝ ثٝ سطسيت ْٚيفٝآضاْ

ذطٚػي ؾيفٖٛ  سبقٛيي ػٟز وٙشطَ ؾُح آة ٘هت ٔي قٛز سب ؾُح آة، ٕٞيكٝ زض حسي وٝ ثطاي اؾشغطاق زٞب٘ٝ ٚ ؾطضيع ٔظّظي يه زضيچٝ

ٕ٘ٛ٘ٝ ضؾٛة اظ ػٙؽ  5ٞب، قٛز. ٔهبِح ٔٛضز اؾشفبزٜ زض ايٗ آظٔبيف ٔٗىٛؼ الظْ اؾز، سٙٓيٓ ٌطزز. آة، دؽ اظ ٖجٛض اظ ؾطضيعٞب، ٚاضز ٔرعٖ ٔي

 زٞس. ٕ٘بيي اظ ٔسَ فيعيىي ضا ٘كبٖ ٔي 3ثبقٙس. قىُٔشط ٔئيّي  2/3ٚ 2، 1، 7/0، 5/0ثٝ اثٗبز  65/2ؿجٙسٜ ثب چٍبِي غيطچ

 

      

 ة(                                           اِف(                                 

 

 د( 

 غ انّي ٔسَ ثٝ تطتيت اظ ٕ٘بي ثيطٖٚ ٚ زضٖٚ: اِف( ٕ٘بيي وبُٔ اظ ٔسَ فيعيىي، ة( ٚ د( ٔمط3قىُ

 ٞبا٘زبْ آظٔبيف ٘حٜٛ
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ٔٛاز ضؾٛثي قطح زازٜ قسٜ زض ثرف لجّي، زض ٔؼطاي ذطٚػي ؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ، ٔٛضز آظٔبيف، لـطاض ٌطفشٙـس. زض ٞـط آظٔـبيف اثشـسا ٔـٛاز       

 يي زض زضٖٚ ٔؼطا، ػبؾبظي ٔي ٌطزيس. وكٛ وكٛيي لطاض زازٜ قس. ؾذؽ نفحٝ ٔشط ثط ضٚي نفحٝؾب٘شي 1ضؾٛثي ثٝ يربٔز حسٚز 

قيط سٙٓيٓ، زثي آٖ وٙشطَ قسٜ ٚ آة ثٝ آضأـي ٚاضز   قسٖ ٔسَ، قيط لُٕ ٚ ٚنُ ػطيبٖ ثٝ آضأي ثبظ قسٜ ٚ ؾذؽ ثٝ ٚؾيّٝدؽ اظ آٔبزٜ

يٗ فبنّٝ ظٔـب٘ي، ؾـُح آة   ٔب٘س. زض اقيط سٙٓيٓ، ػطيبٖ آة ثٝ آضأي ظيبز قسٜ، ؾذؽ قطايٍ سب ٔسسي طبثز ثبلي ٔي قٛز. ثٝ ٚؾيّٝٔسَ 

سبقٛ، ؾُح آة، زض ٔرـعٖ ذطٚػـي    قس، ثٝ وٕه زضيچٝوٝ آة ٚاضز وب٘بَ ا٘شٟبيي ذطٚػي، وٙشطَ ٚ اقُ ؾطضيع، لطائز ٌطزز. دؽ اظ ايٗ

ٚ يـب ظيـط   ٌطزز. ايٗ ضلْٛ ثب سٛػٝ ثٝ حسالُ اضسفبٔ ٔٛضز ٘يبظ حس اؾشغطاق وٝ زض َطاحي ذطٚػي ؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ زض ضلْٛ ٔٛضز، سٙٓيٓ ٔي

ٌطزيس. ثطاي ػٌّٛيطي اظ سغييطار قطايٍ ػطيبٖ زض ٔؼطاي ذطٚػي ؾـيفٖٛ ٔٗىـٛؼ ٚ ثـٝ ذهـٛل     ٌصض ػبزٜ، ثبيس ضٖبيز قٛز ٔحبؾجٝ 

وٝ قطايٍ سب ٔسسي طبثز ثبلي ٔب٘س، ٔمساض ػطيبٖ افعايف يب وبٞف ؾطٖز، ايٗ ضلْٛ سب دبيبٖ آظٔبيف، طبثز ثبلي ٍ٘ٝ زاقشٝ قٛز. دؽ اظ ايٗ

وٝ قطايٍ حطوز شضار ضؾٛة، ٔكـبٞسٜ قـٛز. زض ايـٗ سحميـك، قـطٚٔ      ٌطزز سب ايٗا٘سوي وٕي ظيبز قسٜ ٚ ٔطاحُ لجُ سىطاض ٔيٚضٚزي، 

ٌصاض سٗطيف قـس )حطوـبر ٔٙمُـٕ، سهـبزفي، ٘ٛؾـب٘ي ٚ      حطوز ٚ ٔطظ قطايٍ غيط ضؾٛة حطوز، ثسٖٚ سٛلف شضار ثٝ ٖٙٛاٖ قطايٍ آؾشب٘ٝ

حطوـز زض ٘ٓـط ٌطفشـٝ قـس. دـؽ اظ طجـز        طٖز ٔشٛؾٍ ٔؼطا زض آٖ ظٔبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ؾطٖز آؾشب٘ٝقٛ٘س( ٚ ؾػعئي قبُٔ ايٗ قطايٍ ٕ٘ي

چٙيٗ زض حيٗ آظٔـبيف، چٙـس ٔطسجـٝ، ٔمـساض     قطايٍ، ثبظ ٞٓ آظٔبيف ازأٝ زازٜ قٛز سب ٚيٗيز حطوز ضؾٛة، ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌيطز. ٞٓ

فّـعي،   ٘كسٜ ثبقٙس. دؽ اظ اسٕبْ آظٔبيف، ضؾٛة ثبلي ٔب٘سٜ ثط ضٚي نفحٌٝطزز سب احيب٘بً زچبض سغييط زثي ٚ ؾُح آة ثبالزؾز، وٙشطَ ٔي

ٞب اظ ٔمساض ٘عزيه ثؿيبضي اظ ؾطٖز ٌطزز. ٔطاحُ فٛق ثطاي سٕبٔي ٔهبِح ضؾٛة ا٘ؼبْ ٌيطز. ثٝ ايٗ سطسيت زض ٞط آظٔبيف، زأٙٝذبضع ٔي

 طجز ٌطزيس٘س. ثٝ نفط ٌطفشٝ سب آثكؿشٍي وبُٔ ثب سٛػٝ ثٝ اقُ لطائز قسٜ، ٔحبؾجٝ ٚ 

 

 ٘تبيذ ٚثحج

ثبقس. ثٙبثطايٗ ٖالٜٚ ثط ثٗس ٔي( اؾشرطاع ٌطزيس. ٕ٘ٛزاض اؾشرطاع قسٜ، ثي4(، ٕ٘ٛزاض ظيطقىُ قٕبضٜ )14) ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبيغ آظٔبيف ٚ ضاثُٝ

سٛا٘س شٙس، ٔيزضنس ٞؿ 14ٞبي ٔٗىٛؼ ثب ٔمُٕ ٔطثٗي وٝ زاضاي قيت ذطٚػي ٔؼطاي ذطٚػي ؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ وطذٝ ثطاي وّيٝ ؾيفٖٛ

 )دبضأشط ظثطي ٘ؿجي( سطؾيٓ قسٜ اؾز.  dS/d)دبضأشط دبيساضي شضٜ( زض ٔمبثُ دبضأشط  SNSٔٛضزاؾشفبزٜ لطاض ٌيطز. زض ايٗ ٕ٘ٛزاض، دبضأشط 

 

       

 

  

 

 

 

 : پبضأتط پبيساضي شضٜ زض ٔمبثُ ظثطي ٘ؿجي4قىُ 
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 ثطضؾي قطايٍ غيط ضؾٛة ٌصاض

 
حطوز، ثب افعايف دبضأشط ظثطي ٘ؿجي، اثشسا وبٞف يبفشٝ ٚ ؾذؽ  قطايٍ آؾشب٘ٝ ٌطزز، دبضأشط دبيساضي شضٜ، زضَٛض وٝ ٔالحٓٝ ٔيٕٞبٖ

ٕ٘بيس. ٌصاضي ضا زض ؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ وطذٝ ضا ٔكرم ٔيقٛز. ٔٙحٙي ٘كبٖ زازٜ قسٜ، ٔطظ قطايٍ ضؾٛةا٘سوي ٔشٕبيُ ثٝ افعايف زيسٜ ٔي

قسٖ ضؾٛة اسفبق ذٛاٞس افشبز. اٌط يط ايٗ ٔٙحٙي ٚالٕ قٛ٘س، ٟ٘كشٝوٝ اٌط ٔحُ ساللي زٚ دبضأشط دبيساضي شضٜ ٚ ظثطي ٘ؿجي زض ظثٝ ٘حٛي

ٌصاض زض ؾيفٖٛ، حبوٓ ذٛاٞس ٌصاضي اسفبق ٘يفشبزٜ ٚ قطايٍ غيط ضؾٛةٔحُ ساللي زٚ دبضأشط ٔصوٛض زض ثبالي ٔٙحٙي ٚالٕ قٛ٘س، ضؾٛة

 قس.  

سطيٗ شضٜ ضؾٛة ّٔٗك وٝ ثٝ َٛض َجيٗي احشٕبَ ٔشط ) ثعضيئيّ 5/1اي ثٝ لُط ٌصاض ثطاي شضٜثب سٛػٝ ثٝ ٌطاف حسالُ ؾطٖز غيط ضؾٛة

قسٖ ٔشط ثط طب٘يٝ اؾز أىبٖ ٟ٘كشٝ 54/1وٝ ؾطٖز َطاحي، ثطاثط ثبقس. ثب سٛػٝ ثٝ ايٗٔشط ثط طب٘يٝ ٔي 52/0ٚضٚز ثٝ ؾيفٖٛ ضا زاضز (، ثطاثط 

زضنس ؾطٖز َطاحي ثطؾس، ذُط  34ض ؾيفٖٛ ثٝ حسٚز ٔشط ٚ وٕشط اظ آٖ ٚػٛز ٘ساضز. زض نٛضسي وٝ ؾطٖز زٔيّي 5/1شضاسي ثب لُط 

قٛ٘س، ضؾٛثبر زيٍطي  قسٖ ٚ زض ٘شيؼٝ، ٌطفشٍي ؾيفٖٛ ٚػٛز ذٛاٞس زاقز. ٖالٜٚ ثط ضؾٛثبر ّٔٗمي وٝ اظ ثبالزؾز ٚاضز ؾبظٜ ٔيٟ٘كشٝ

قٛ٘س ٚ يب اظ ذبن ضيعٞبي  ثبز ػبثؼب ٔي٘يع ٚػٛز زاض٘س وٝ أىبٖ ٚضٚز آٟ٘ب ثٝ ؾيفٖٛ ٚػبٔىبٖ دصيط اؾز. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ، شضاسي وٝ ٕٞطاٜ 

 ثبقٙس. ٘كيٙي زض ؾبظٜ ضا زاقشٝ ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ ٌطاف، لبثُ ثطضؾي ٔيقٛ٘س، أىبٖ سٝوٙبض وب٘بَ وٙسٜ قسٜ ٚ ٕٞطاٜ ػطيبٖ حُٕ ٔي

َ  11ي ( ٘شبيغ حبنُ اظ ايٗ سحميك ثب ٘شبيغ حبنُ اظ ضٚاثٍ سؼطثي ٘بِٛضي ٚ ٔي ) ثب اؾشفبزٜ اظ ضاث5ُٝزض قىُ) ( ٔمبيؿـٝ قـسٜ    1ٚ ػـسٚ

 اؾز.

 

 

 

 

 

 

 

 : ٔمبيؿٝ ٘تبيذ ايٗ تحميك ثب ٘تبيذ حبنُ اظ ضٚاثط تزطثي ٘بِٛضي ٚ ٔي5قىُ

 

ٕٞبٖ َٛض وٝ زض قىُ ٔكبٞسٜ ٔي قٛز زض ضٚ٘س وبٞكي اثشسايي ايٗ سحميك ٚ زٚ سحميك زيٍط قجبٞز ثؿيبضي ٚػٛز زاضز. أب زض سحميك 

وٙس. اظ ػّٕٝ زاليُ انّي ايٗ اذشالف، سٗبضيف ، ٔشٛلف قسٜ ٚ ٔٙحٙي، ضٚ٘س افعايكي ضا َي ٔي01/0ي حبيط، ضٚ٘س وبٞكي زض ظثطي ٘ؿج

-ثبقس. ظيطا وٝ ٔمُٕ آظٔبيف، زض زٚ سحميك ٔي ٚ ٘بِٛضي زض حبِز افمي لطاض زاقشٙس، زض حبِئشفبٚر قطايٍ ػطيبٖ ٚ قطايٍ آظٔبيف ٔي

چٙيٗ  ػعء انّي دبضأشط دبيساضي وٝ ؾطٖز زضػٝ لطاض زاقشٝ اؾز. ٞٓ 8ٔٗىٛؼ  وٝ زض ايٗ سحميك، ٔمُٕ آظٔبيف، زض ٚيٗيز قيت

ٌصاض اؾز، زض ثيٗ زا٘كٕٙساٖ ٔرشّف، سٗطيف وبٔالً يىؿب٘ي ٘ساقشٝ ٚ ثٙبثطايٗ، ٘شبيغ ثحطا٘ي آؾشب٘ٝ ي حطوز يب حسالُ ؾطٖز غيط ضؾٛة

 ٛز.    ٞب ٚ ضٚاثٍ ثٝ زؾز آٔسٜ سٛؾٍ ٔحمميٗ ٔرشّف، ٔشفبٚر ذٛاٞس ثٌطاف
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 1390دبييع، زْٚي  ؾبَ اَٚ، قٕبضٜ ـزا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس ّْٖٛ ٚ سحميمبر ذٛظؾشبٖ  ـ ي سرههي ّْٖٛ ٚ ٟٔٙسؾي آة فهّٙبٔٝ 

 
 ٌيطي٘تيزٝ

ٌصاضي ؾيفٖٛ ٔٗىٛؼ وطذٝ زض ذهٛل شضار اؾشرطاع قسٜ زض ايٗ سحميك، وبٔالً وبضثطزي ثٛزٜ ٚ  ػٟز ثطضؾي قطايٍ ضؾٛة ٌطاف

ٞبي ٔرشّف ٔي سٛا٘س ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاضٌيطز. زض زثي ٚ ؾطٖز َطاحي، ٘شبيغ سحميك، حبوي اظ حبوٓ ٞبي ٔرشّف زض ؾطٖزضؾٛثي ثب ا٘ساظٜ

 سٛاٖ ا٘ساظٜ شضٜ ي ضؾٛثي وٝ ؾيفٖٛٔي وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٌطاف،ثبقس. يٕٗ ايٗٔٗىٛؼ وطذٝ ٔيٌصاض زض ؾيفٖٛزٖ قطايٍ غيط ضؾٛةثٛ

 ٌيط ؾيفٖٛ، اظ آٖ اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز.آقغبَ زٞس، ضا ٔحبؾجٝ ٚ زض َطاحي قجىٌٝصاضي ٚ ٚيٗيز ثحطا٘ي لطاض ٔئٗىٛؼ وطذٝ زض ٔطظ ضؾٛة
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