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زاًكدَ ثطضؾی ضاثؽِ ػعَیت زض قجىِ اختوبػی ثب افؿطزگی زض 

یبى اؾتبى فبضؼزاًكگبُ فطٌّگ هؼلوبى  

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

 .٠ض١غزادقک١اؿ ك  -دـ غقیؿپاصـاف ، ,ؿ٤ر ؿع٢ؿیغ ٦اقٟ 

 

 چىیسُ

ـػؼدگی در  دا٣كػس٨ پژك٦ف صاوؼ ةا ٦غؼ ةؼرؿی راة٥ٌ ادؼات ّى٨یث در قتک٥ ازح١اّی ةػا ٗا

قػػغق اؿػػث( ركش پػػژك٦ف ج٨مػػی٘ی از ٣ػػ٨ع  دا٣كػػگاق ٗؼ٤٦گیػػاف اؿػػحاف ٗػػارس ا٣ساـ ١ْٞ٠ػػاف

دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیػاف اؿػحاف ٗػارس  دا٣كس٨ ١ْٞ٠افا٥ْ٠ آ٠ارم پژك٦ف ج١ا٠ی ( زاؿث١٦تـحگی 

٣٘ػؼ از  +,,جْػغاد  ما ظ٨قػ٥ مؼیگ صسٟ ٥٣٨١٣ ةػؼ اؿػاس ٣٨١٣ػ٥ة٨د(  /4)40در ؿاؿ جضنیٞی 

( ز٧ػث گػؼدآكرم اًالّػات از پؼؿكػ٤ا٥٠ ادػؼات ّىػ٨یث در قػتک٥ دا٣كس٨یاف ا٣حعا  گؼدیغ

ـؼدگی دا٣كس٨یاف ة٧ؼق گؼٗ ٣یؽ از وػؼیب  ٦ا دادقكجضٞیٜ  قغق اؿث( ز٧ث جسؽی٥ ح٥ازح١اّی ك ٗا

٣كػاف  ٦ػا دادقكجضٞیٜ  ١٦تـحگی پیؼؿ٨ف ك رگؼؿی٨ف اؿح٘ادق گؼدیغق اؿث( ٣حایر پؾ از جسؽیػ٥

ـؼدگی راةٌػ٥  ازح١اّی م٦ا قتک٥ در داد ک٥ ةی٢ اةْاد ّى٨یث م كزػ٨د دارد، اةْػاد ٤ْ٠ػادارةا ٗا

ـػ ج٨ا٣ػغ ی٠م ازح١اّی ٦ا قتک٥ّى٨یث در  م ٦ا قػتک٥ی ک٤ػغ، ّىػ٨یث در ٤ػیة فیپؼدگی را ٗا

ـؼدگی را  ج٨ا٣غ ی٠ازح١اّی  ةػا  ازح١ػاّی م٦ا قػتک٥ در ی ک٤غ( ١٦چ٤ی٢ ةی٢ ّى٨یث٤یة فیپٗا

ـؼدگی راة٥ٌ   م كز٨د دارد(٤ْ٠ادارٗا

 زاًكدَ هؼلوبى: قجىِ اختوبػی، افؿطزگی، ّبی ولیسی ٍاغُ

                                                           
 س٨م کارق٤اؿی، دا٣كکغق ق٧یغ ٧ٌ٠ؼم $رق# قیؼاز، دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف، ٗارسدا٣ك(  ,
 دا٣كس٨م کارق٤اؿی، دا٣كکغق ق٧یغ ٧ٌ٠ؼم $رق# قیؼاز، دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف، ٗارس، ایؼاف(  -
 ق٧ؼؿحاف ٠ؼكدقث، دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف پیاـ ٨٣ر٠غرس دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف قیؼاز ك دا٣كگاق (  .
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 همسهِ

ةـیار ١٧٠ی در ركاةي ٠ؼدـ ؿؼجاؿؼ ز٧اف ای٘ا م اًالّاجی ٣ٛف ٦ا م٤ٗاكردر د٣یام ک٣٨٤ی، 

ا٣غ( در ایؼاف ٣یؽ ای٢  قغق ٣اپػیؼ از ز٣غگی ةیكحؼ ٠ؼدـ جتغیٜ ک٥ ة٥ زؽ ی، زغایی ٨ًرم ک٤٤غ ة٥ ٠ی

ؽا ی٠ركز ةؼ ظیٜ ٠كحاٚاف ظ٨د  چ٤غاف ٨٧َ٨٣ر ركزة٥ پغیغق ٥٣ م اًالّاجی ك ٦ا مآكر ٢ٗ( غیٗا

٣ی ك ٗؼدم در ز٨ا٠ِ ةكؼم كركد پیغاکؼدق ك قی٨ق ارجتاًی ة٥ ٥١٦ ٗىا٦ام ازح١اّی، ؿاز٠ا

( ةؼظ٨ردارم از ای٢ ا٣غ دادقٚؼار  جثدیؼز٣غگی ركز٠ؼق، کار ك ٠ْؼٗث اك را ة٥ درزات گ٣٨اگ٨ف جضث 

در ز٣غگی ٗؼدم ك ازح١اّی ا٣ـاف اؿث ک٥ « چؼظف پارادای١ی»٠ذاة٥ ك٨ٚع یک  ، ة٦٥ا مآكر ٢ٗ

ٗحی زغیغم ٚاةٜ ق٤اظث ٦ـح٤غ( ة٥ جْتیؼ ٠ا٨٣ ٜ در آف صحی ٠٘ا٦یٟ ک٢٧ ٣یؽ ةا ٤٦غؿ٥ ٠ْؼ

م ز٧ا٣ی ة٥ ١٦غیگؼ پی٣٨غ ٦ا قتک٥م ٨٣ی٢ اًالّات، ٣ٛاط دكر ّاٟٝ را در ٦ا مآكر ٢ٗکاؿحٞؽ 

 #(5/3 +3.,، ,( $کاؿحٞؽد٤٦غ ی٠

جؼی٢  م٨ٚج٨اف آف را یکی از  ی٠م ازح١اّی اؿث ک٥ ٦ا قتک٦٥ام ٨٧َ٨٣ر،  یغقپغیکی از 

ة٥ ٚٞب  ٦ا ٣گؼشك  ٦ا ٗؼ٤٦گ٦ا ك کارآ٠غجؼی٢ كؿایٜ ةؼام ٨٘٣ذ  یك٥ا٣غركاج اةؽار٦ا ةؼام ًؼح ك 

رك ٣ا٠كاف ؿؼٗنٜ ةـیارم از ٠تاصخ ازح١اّی ٚؼارگؼٗح٥ اؿث؛ صاؿ اگؼ ة٥  ز٨ا٠ِ دا٣ـث، ازای٢

م ازح١اّی کارم ٣غاقح٥ ةاقیٟ، قایغ ةح٨اف ارا ٥ ٦ا قتک٥جاریط ارا ٥ جْاریٖ کالؿیک ك ٠غرف از 

 ز٠اف دا٣ـث( م ازح١اّی را ةا ایساد ازح١اّات ک٨چک ٦ٟ٦ا قتک٥از جْاریٖ ذ٤٦ی 

م اؿث ک٥ ةؼام ٣ا٠یغف ا كاژقم ازح١اّی ٦ا قتک٥»ةؼ اؿاس جْؼیٖ ٢ٞ٦ مغیٙ ة٤ام، 

ؼاد ک٥ در ٠یاف ظ٨د دارام ارجتاًات كؿیِ ك ٠ـح١ؼ ٦ـح٤غ ك یک ص٥ٛٞ ٤٠ـسٟ  گؼك٦ی از ٗا

 م٦ا قتک٥ #( ١٦چ٤ی23٢.,$مغیٙ ة٤ام،  «ركد ی٠د٤٦غ ة٥ کار  ی٠ارجتاًاجی را جكکیٜ 

 اوا٥ٗ جْا٠ٜ، ا٠کا٣ات آف در ک٥ ق٨د ی٠ اًالؽ ای٤حؼ٣حی م٦ا قتک٥ از دؿح٥ آف ة٥ ازح١اّی

 ك٦ا  گؼكق ؿایؼ ة٥ پی٨ؿح٢ زغیغ،٦ام  گؼكق ایساد ٦ا، یٜپؼكٗا در ا٧َار٣ُؼ دكؿحاف، کؼدف

 #-,+- ،-قیپٞی$ اؿث ٠یـؼ ز٠اف ٦ٟ ٨ًر ة٥ گ٘حگ٨، ك ةضخ ة٥ پؼداظح٢

                                                           
, - castelz 

- - Shipley 
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٨ًر  یی در د٣یام ٠سازم ٦ـح٤غ ک٥ ٠ؼدـ ظ٨د را ة٦٥ا ٠کاف٨ًرکٞی  م ازح١اّی ة٦٥ا قتک٥

٠عحٖٞ  درز٠ی٥٤ٗکؼا٣كاف را  ک٤٤غ ك ارکاف ةؼٚؼارم ارجتاط ةی٢ ظ٨د ك ٦ٟ ی٠ظالم٥ ٠ْؼٗی 

 ک٤٤غ( ی٨٠٠ردّال٥ٚ ٗؼا٦ٟ 

١ار، دارام پیا٠غ٦ام ق یةم ازح١اّی ّالكق ةؼ ٣کات ٠ذتث ٦ا قتک٣٥ُؼاف  ماصب ّٛیغقة٥ 

 ٤٠٘ی ٣یؽ ٦ـح٤غ ک٥ قایغ ةح٨اف یکی از ای٢ پیا٠غ٦ام ٤٠٘ی را، اٗـؼدگی دا٣ـث(

ـؼدگی ة٥ ج٨ز٧ی از  ٦ام ٚؼف ةیـث ك یکٟ ٣ـتث ٚاٜة ی١ارمةجؼی٢  یِقا٨٤ّاف یکی از  ٗا

 جثدیؼ ا٦ ا٣ـافج٨ا٣غ ةؼ چگ٣٨گی ج٘کؼ ك رٗحار  ی٠را ة٥ ظ٨د دچار کؼدق اؿث( ای٢ ةی١ارم  ٦ا ا٣ـاف

ـؼدگی در ز٨ا٠ِ دا٣كس٨یی ٣كاف از ٣ـتث ٠یؽاف  ٠عؼةی داقح٥ ةاقغ( جضٛیٛات در ز٠ی٥٤ ٗا

ـؼدگی در ةی٢ آف گؼٗح٥، ٠یؽاف قی٨ع ای٢ ةی١ارم را در دا٣كس٨یاف  ٦ام ا٣ساـ یةؼرؿ٦ا دارد( در  ٗا

ایی ٣اگ٧ا٣ی ( دا٣كس٨یاف ة٥ ٝضاظ جٕییؼ ٠ضٜ ز٣غگی ك زغا٣غ کؼدقدرمغ ةؼآكرد  -1*4جا  +,*/0از 

ـؼدگی ٦ـح٤غ ك ١٦چ٤ی٢ كركدقاف ة٥ یک ٥ٌٛ٣ ٠کا٣ی زغیغ،  ٦ا ظا٨٣ادقاز  در ٠ْؼض ظٌؼ ٗا

ٚؼار ظ٨ا٦غ داد( ای٢ ٗكار٦ام ركا٣ی « ق٨ؾ ٗؼ٤٦گی»را در ٠ْؼض ٗكار٦ام ٠حْغد، ازز5٥ٞ١  ٦ا آف

ؼاد گؼدد $آزاد ٠ؼزآةادم،  م٣ا٤٦سارؿاز  ی٥٤ز٠ج٨ا٣غ  ی٠ ٥ ١٦ی٢ دٝیٜ #( ة.3.,٦ام ٠حْغدم در ٗا

از ا١٦یث زیادم ةؼظ٨ردار اؿث، زیؼا ة٥ كز٨د آ٠غف ٦ؼگ٥٣٨  ٦ا آفیؽم ازح١اّی ةؼام ر ةؼ٣ا٥٠

 گؼدد( ی٠یی اؿحْغاد ای٢ گؼكق قک٨ٗا، ٠ا٣ِ رقغ ك ةا٤ٝغگی ك ّغـ ٦ا آفاظحالؿ در ز٣غگی 

کػ٥ آیػا ّىػ٨یث در قػتک٥ ازح١ػاّی  اؿػث ٦ا ؿؤاؿ٠ضٛٙ در ای٢ جضٛیٙ در پی پاؿط ة٥ ای٢ 

ـؼدگی دا٣كس٨یاف  ی٠ ـؼدگی  ی٠ةگػارد؟ آیا ّى٨یث در قتک٥ ازح١اّی  جثدیؼج٨ا٣غ ةؼ ركم ٗا ج٨ا٣غ ٗا

اد ّى٨یث یفپرا  ػ٥ ٤ْ٠ػادارم كزػ٨د  ازح١اّی م٦ا قتک٥ در ةی٤ی ک٤غ؟ آیا ةی٢ اْة ـؼدگی راٌة ةا ٗا

اد ّى٨یث در  ـؼدگی را  ی٠م ازح١اّی ٦ا قتک٥دارد؟ ك آیا اْة  ةی٤ی ک٤غ؟ یفپج٨ا٣غ ٗا

 ّبی پػٍّف فطظیِ

 فطظیِ اصلی

 ةا اٗـؼدگی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد( ازح١اّی ٦ام قتک٥ در ةی٢ ّى٨یث
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 ّبی فطػی فطظیِ

 ةا اٗـؼدگی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد( ازح١اّی ٦ام قتک٥ در ةی٢ اةْاد ّى٨یث5 ٗؼوی٥ اكؿ

ـؼدگی را پیف ٦ام ازح١اّی ٠ی ّى٨یث در قتک5٥ ٗؼوی٥ دكـ  ةی٤ی ک٤غ( ج٨ا٣غ ٗا

ـؼدگی را پیف ٦ام ازح١اّی ٠ی اةْاد ّى٨یث در قتک٥ ٗؼوی٥ ؿ٨ـ5  ةی٤ی ک٤غ( ج٨ا٣غ ٗا

 تحمیمبتی پیكیٌِ

ةا ٨٠و٨ع  ١ان ی٠ـحٛةؼرؿی پیكی٥٤ جضٛیٛاجی ٨٠و٨ع در ایؼاف ٣كاف داد ک٥ ٨٤٦ز جضٛیٛی ک٥ 

ٜ ٠ضٛٙ ة٥  ر ای٤سا ة٥ دؿحؼؿی پیغا ٣کؼدق اؿث( د ٦ا آف٠ؼجتي ةاقغ، م٨رت ٣گؼٗح٥ یا صغٚا

 (ق٨د ی٠، اقارق ا٣غ پؼداظح٥ام ة٥ ٨٠و٨ع ٨٠ردةؼرؿی  گ٥٣٨ یی ک٥ ة٦٥ا پژك٦فچ٤غ ٥٣٨١٣ از 

« م ازح١اّی ٠سازم ك قادکا٠ی٦ا قتک٥»#، ة٥ ةؼرؿی .4.,١٦کاراف $اظ٨اف ٠الیؼم ك 

ؽایف   ٠سازم م٦ا قتک٥ؿایث  ای٢ در ازح١اّی ؿؼ٠ای٥پؼداظح٤غ ك ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ٣غ ک٥ ٗا

ؽایكی جثدیؼ ٠ذتث اصـاس ك جسؼة٥ ةؼ  ک٥ گػارد ی٠ کا٦كی جثدیؼ ٤٠٘ی اصـاس ك جسؼة٥ ةؼ ك ٗا

ؽایف قادکا٠ی ة٥ ٧٣ایحان   ازح١اّی م٦ا قتک٥ در ٠كارکث ك ّى٨یث در٧٣ایث، ق٨د؛ ی٤٠٠سؼ  ٗا

ؽایف ٠سازم ةاّخ ؼاد  ادا٥٠ در ك ازح١اّی ؿؼ٠ای٥ ٗا  ق٨د( ی٠قادکا٠ی ٗا

 ةا ٨٦یث ةضؼاف ك ٠سازم ازح١اّی م٦ا قتک٥»، ة٥ ةؼرؿی # ٣یؽ,4.,١ْ٠ار ك ١٦کاراف $

ةؼ اؿاس یک ٣كاف داد ک٥  ٦ا آف٦ام پژك٦ف  پؼداظح٤غ ك یاٗح٥« ایؼاف ٨٦یحی ةضؼاف ةؼ جثکیغ

 م٦ا ٣ـٞی، ٣ـٜ ؿ٨ـ ةیكحؼی٢ کارةؼاف ٗىام ٠سازم در ایؼاف ة٨دق ك ةیف از ٣ـٜ ة٤غم یٟجٛـ

ا٣غ( ٗىام ٠سازم ٨٣ّی از ةضؼاف ٨٦یث  ١اّی ٠سازمازح م٦ا دیگؼ در ٠ْؼض آدار ٣اقی از قتک٥

ٗؼدم  ٦ام درز٠ی٥٤كز٨د آكردق ك ای٢ ةضؼاف ٨٦یث  از ز٨ا٣اف ة٥ ما را در ٠یاف ًیٖ گـحؼدق

 .٨٦یحی را ؿتب قغق ك ة٥ ٣ض٨م جْادؿ ازح١اّی را ٠حثدؼ کؼدق اؿث ٦ام ی٣ا١٦گ٣٨

 ز٣غگی ؿتک ةؼ ازح١اّی م٦ا قتک٥ جثدیؼ»#، ة٥ ةؼرؿی .4.,١٦چ٤ی٢ ا٠یؼپ٨ر ك گؼی٨ا٣ی $

 ؿتک در جٕییؼ ما ١ّغق ٣ٛف م ازح١اّی٦ا قتک٥پؼداظح٤غ ك ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ٣غ ک٥ « ز٨ا٣اف

 ج٨ٛیث ك ةؼرؿی ة٥ اؿث ک٤٤غ( ٝػا رزـ ی٠ ای٘ا ز٨ا٣اف ٨٦یث ك ةاكر٦ا ّٛایغ، ،٦ا ٣گؼش ز٣غگی،

 ٠ـحٞؽـ ظ٨د ک٥ ز٣غگی ؿتک ج٨ٛیث ٨٠ا٣ِ ك آف ٨٣ؿازم ز٨ا٣اف، ةی٢ در ز٣غگی ایؼا٣ی ؿتک
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 اؿث، پؼداظث( كؿیِ ك گـحؼدق جضٛیٛات

 در ٨٤ْ٠یث ٠یؽاف ةا اٗـؼدگی ك اوٌؼا  راة٥ٌ»#، ة٥ ةؼرؿی 33.,ٔتارم ة٤ا  ك ١٦کاراف $

٨٤ْ٠یث  اةْاد ك اوٌؼا  ٠یؽاف ةی٢ داد ک٥ ٣كاف ٦ا پؼداظح٤غ ك یاٗح٥« ج٧ؼاف دا٣كگاق دا٣كس٨یاف

 جسؼةیات اوٌؼا  ك ك اٗـؼدگی ةی٢ ك ٤٠٘ی ١٦تـحگی ظغا# ةا ارجتاط ك در ز٣غگی $٤ْ٠ایاةی

ـؼدگی، ٠یؽاف ةی٢ اؿث( ١٦چ٤ی٢ ٠ذتث ١٦تـحگی ٨٤ْ٠یث در دا٣كس٨یاف ؿٞتی  در ٤ْ٠ایاةی ٗا

ز٤ؾ،  ازٝضاظ ة٨د( ٤٠٘ی ١٦تـحگی دا٣كس٨یاف در ٨٤ْ٠م ك قک٨ٗایی ظغا ةا ارجتاط ز٣غگی،

ـؼدگی ك اوٌؼا   ٨د(ة پـؼاف از ةیكحؼ دظحؼاف در ٗا

 اٗـؼدگی ك اؿال٠ی، ی٤یة ظ٨ش راة٥ٌ ةؼرؿی»#، ة٥ ةؼرؿی -4.,رادم ك ١٦کاراف $

 ی٤یة ظ٨شپؼداظح٤غ ك ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ٣غ ک٥ « دا٣كس٨یاف در اؿحؼس ةا ٠ٛاة٥ٞ م٦ا ؿتک

ك  اؿال٠ی ةی٤ی ظ٨ش ك ة٨دق ٤ْ٠ادار راة٥ٌ دارام ٠ٛاة٥ٞ م٦ا ؿتک ك اٗـؼدگی اؿال٠ی،

 دارام اٗؼاد ٦ـح٤غ( ١٦چ٤ی٢ اٗـؼدگی ةی٤ی یفپ ةؼام ٨ةیظ قاظل ٠ٛاة٥ٞ م٦ا ؿتک

 از زا ج٤ف ركیغاد٦ام ةا ةؼظ٨رد در ك ق٣٨غ ی٠ اٗـؼدگی دچار اؿال٠ی، ک١حؼ ی٤یة ظ٨ش

 ک٤٤غ( ی٠ اؿح٘ادق ٠ؤدؼ ما ٠ٛاة٥ٞ

 اوٌؼا ، اٗـؼدگی، ٠یؽاف ٠ٛایـ٥»#، ة٥ ةؼرؿی 31.,١٦چ٤ی٢ روایی آدریا٣ی ك ١٦کاراف $

پؼداظح٤غ ك ة٥ « دا٣كس٨یی م٦ا ظ٨اةگاق ٠ٛیٟ دظحؼ ك پـؼ دا٣كس٨یاف ٣غگیز کی٘یث ك اؿحؼس

 ك اوٌؼا  ةا گ٣٨اگ٨ف، م٦ا اؿحؼس كز٨د ة٥ ج٨ز٥ ةا دا٣كگاق در ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ٣غ ک٥ جضنیٜ

ث ك اٗـؼدگی  ظ٨د آی٤غق م٦ا ٣ـٜ ك ظ٨د ؿال٠ث ة٥ ک٥ ما زا٥ْ٠ اؿث؛ ١٦ؼاق ز٣غگی کی٘یث ٗا

 ك اٗـؼدگی آف جتِ ة٥ ك اؿحؼس یسادک٤٤غقا ك ؿاز ی٥٤ز٠ ٨ّا٠ٜ رِٗ ك یةؼرؿ ةا ةایغ ا٣غیكغ، ی٠

 ةؼدارد( گاـ ظ٨د م٦ا آر٠اف ة٥ ٣یٜ راق در اوٌؼا ،

 قٌبؾی تحمیك ضٍـ

 دا٣كس٨ ١ْٞ٠افركش جضٛیٙ صاوؼ ج٨می٘ی از ٨٣ع ١٦تـحگی اؿث( زا٥ْ٠ آ٠ارم ج١ا٠ی 

ک٥  ک٤٤غ ی٢٠ دا٣كگاق جضنیٜ در ای /4.,)40.,دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف اؿحاف ٗارس ک٥ در ؿاؿ 

( ةؼام جْیی٢ ٥٣٨١٣ در پژك٦ف اؿث٣٘ؼ  ++0- ٦ا آفقغق از دا٣كگاق جْغاد  ًتٙ آ٠ار گؼٗح٥
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٨٤ّاف  ٣٘ؼ را ة٥ +,,م اؿح٘ادق ٨١٣دق ك ةغی٢ جؼجیب ا ظ٨ق٥م جنادٗی ؼیگ ٥٣٨١٣ قی٨قصاوؼ، از 

 ٥٣٨١٣ ا٣حعا  کؼدیٟ(

 آٍضی اؼالػبت اثعاض خوغ

 قغق اؿث5 حٕیؼ٦ا از دك پؼؿك٤ا٥٠ ة٥ قؼح ذیٜ اؿح٘ادقگیؼم ٠ ز٧ث ا٣غازق

 اختوبػی قجىِ زض ػعَیت اثطات الف( پطؾكٌبهِ

ؼاد ٦ا قتک٨ُ٤٠٥ر ةؼرؿی ادؼات ّى٨یث در  پؼؿك٤ا٥٠ ٠ػک٨ر ة٥ $زف ك  ٠حث٦ٜم ازح١اّی در ٗا

ق٤اؿی ك دکحؼ ز٦ؼق ٌٝی٘ی، ّى٨  ج٨ؿي ١٦ا ٠ٛی١ی، کارق٤اس ارقغ ركاف /4.,٠ؼد# در ؿاؿ 

ازح١اّی در ای٢ ٠ٛیاس  ٦ام قتک٥قغق اؿث( ٨ُ٤٠ر از  ١ٞی دا٣كگاق پیاـ ٨٣ر ام٧٘اف ج٧ی٥ّ

م ٠سازم ٨٠رداؿح٘ادق ٦ا قتک٥جاٝک، جا٣گ٨، كایتؼ، ای٤ـحاگؼاـ ك دیگؼ  آپ، جٞگؼاـ، ةی ری٢، كاجؾ

ّتارت ة٨دق ک٥ قا٠ٜ ؿ٥ زیؼ ٠ٛیاس5 ةْغ ٗؼدم، ةْغ  2.در ایؼاف اؿث( ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ دارام 

م٨رت ٝیکؼت ة٨دق ك دارام پ٤ر  ی آف ة٥د٦ پاؿطاظالٚی اؿث( ًیٖ  –زح١اّی ك ةْغ ٗؼ٤٦گی ا

درز٥ اؿث( ركایی ای٢ ٠ٛیاس ة٥ قی٨ق ٠ضح٨ایی ٨٠ردةؼرؿی ٚؼارگؼٗح٥ اؿث ك پایایی ّتارات 

ة٥ ركش آٝ٘ام کؼك٣تاخ ٠ضاؿت٥ ك ّتاراجی ک٥  ٦ا آفك اّحتار  جثییغج٨ؿي اؿاجیغ ص٨زق ٠ؼة٥ً٨ 

قغق ك ؿؤارجی ک٥ وؼیب پایایی را ةار ةؼدف ا٣حعا  قغ٣غ ك  ؼیب پایی٤ی ة٨د٣غ صػؼدارام و

 *( ةاٚی ٠ا٣غ(32ّتارت ةا آٝ٘ام ةار  2. حان ی٧٣ا

 USDIة( پطؾكٌبهِ افؿطزگی زاًكدَیبى 

٠ٛیاس اٗـؼدگی دا٣كس٨یاف اةؽار زغیغم ةؼام ؿ٤سف ٠یؽاف اٗـؼدگی دا٣كس٨یاف اؿث ک٥ 

( ای٢ ٠ٛیاس از ؿ٥ ا٣غ کؼدق# در دا٣كگاق ک٨ ی٤ؽ٤ٝغ اؿحؼاٝیا ًؼاصی 1++-$ 2ك ةؼایغف 1کاكازا

قغق اؿث( ای٢  ٦یسا٣ی ك ا٣گیؽق جضنیٞی جكکیٜ –صاٝی، ق٤اظحی ظؼدق ٠ٛیاس رظ٨ت ك ةی

م قغق ك گػار ١٣ؼق، 0جا  ,م آف ة٥ جؼجیب از ٦ا ٥٤یگؽم دارد ک٥ ا ٥٤یگؽ 0 ؿؤاؿ +.پؼؿك٤ا٥٠ 

م٨رت ٝیکؼت ة٨دق ك  ی آف ة٥د٦ پاؿط( ًیٖ ؼدیگ ی٠ٚؼار  +0,جا  +.١٣ؼق ٦ؼ آز٨٠د٣ی ةی٢ 

                                                           
, - Khawaja 

- - Bryden 
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جا ٠یؽاف ا٣ٌتاؽ ٦ؼ یک از  ق٨د ی٠ظ٨اؿح٥  آز٨٠د٣یدارام پ٤ر درز٥ اؿث( در ای٢ ٠ٛیاس 

 ركصی ظ٨د در ًی دك ٦٘ح٥ گػقح٥ ٠كعل ک٤٤غ( ةاصاٝثرا  ٦ا ٥یگ٨

ی ة٥ دك قی٨ق #، ٣حایر صامٜ از اّحتارؿ٤س32.,در پؼؿك٤ا٥٠ ٨ٗؽ صسازم ك ١٦کاراف $

١٦ـا٣ی درك٣ی ك دتات ز٠ا٣ی ٣كاف داد٣غ ک٥ اّحتار ٠ٛیاس اٗـؼدگی دا٣كس٨یاف ةؼ اؿاس آٝ٘ام 

٦ام ٠ؼجتي ةا ركایی ٠ضح٨ا،  یةؼرؿاؿث(  +*٠31ایی، ازك ةا اؿح٘ادق از ركش ة +*.4کؼك٣تاخ 

 ٠ؤیغ ركایی ای٢ ٠ٛیاس ة٨د( USDIةی٢، ج٘کیکی ك ؿازق  یفپز٠اف، كاگؼا،  ٦ٟ

 ّبی پػٍّفِ یبفت

 فطظیِ اصلی

 ةا اٗـؼدگی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد( ازح١اّی م٦ا قتک٥ در ةی٢ ّى٨یث

 قغق اؿث( ةؼام ةؼرؿی ٣حایر ای٢ ٗؼض از ركش آ٠ارم وؼیب ١٦تـحگی پیؼؿ٨ف اؿح٘ادق
 

 ثب افؿطزگیاختوبػییّب قجىِزض: ظطیت ّوجؿتگی ثیي ػعَیت1خسٍل 

  › Pوؼیب ١٦تـحگی 

 ازح١اّی٦ام قتک٥درّى٨یث
011*+ +++,*+ 

 اٗـؼدگی



# در ؿٌش +*011ج٨اف ٠ح٨ز٥ قغ ک٥ وؼیب ١٦تـحگی ةؼاةؼ ةا $ ی٠ةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ ٨ٗؽ 

، ٝػا اؿث# ک١حؼ +*0+ٚت٨ؿ $ آ٠غق اؿث ك ازآ٣ساک٥ ای٢ ؿٌش از ٠ٛغار ٚاةٜ دؿث # ة٥+*,+++$

م ازح١اّی ةا اٗـؼدگی ٦ا تک٥قپؾ ةی٢ ّى٨یث در  #>P+*,+$ای٢ وؼیب ٤ْ٠ادار قغق اؿث 

 راة٥ٌ ٠ـحٛیٟ ك ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد(

 ی فطػیّبِ یفطظ

ةا اٗـؼدگی راة٥ٌ ٤ْ٠ادارم  ازح١اّی م٦ا قتک٥ در ٗؼوی٥ ٗؼّی اكؿ5 ةی٢ اةْاد ّى٨یث

 (قغق اؿث در ٨٠رد ای٢ ٗؼض از ركش آ٠ارم وؼیب ١٦تـحگی پیؼؿ٨ف اؿح٘ادق كز٨د دارد(
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 ثب افؿطزگیاختوبػییّب قجىِزضي اثؼبز ػعَیت: ظطیت ّوجؿتگی ثی2خسٍل 

اٗـؼدگی 

ؿٌش ٤ْ٠ادارموؼیب ١٦تـحگی

ازح١اّی٦ام قتک٥دراةْاد ّى٨یث

 +*,+++ +*0,0 ٗؼدم

 +*,+++ +*.0/ ازح١اّی

 +*,+++ +*04. اظالٚی )ٗؼ٤٦گی
 

# +*,+++$ج٨اف ٠ح٨ز٥ قغ ک٥ ج١ا٠ی ؿ٨ٌح ٤ْ٠ادارم، در ؿٌش  ی٠ةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ ٨ٗؽ 

، ٝػا ای٢ وؼایب اؿث# ک١حؼ +*0+ٚت٨ؿ $ آ٠غق اؿث ك ازآ٣ساک٥ ای٢ ؿ٨ٌح از ٠ٛغار ٚاةٜ دؿث ة٥

ة٤اةؼای٢ وؼایب ١٦تـحگی ای٢ ٠حٕیؼ٦ا ٤ْ٠ادار قغق ك ٝػا ةی٢  #>P+*,+$٤ْ٠ادار قغق اؿث 

ٗؼوی٥ م ازح١اّی ةا اٗـؼدگی راة٥ٌ ٠ـحٛیٟ ك ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد ك ٦ا قتک٥اةْاد ّى٨یث در 

 ق٨د( ی٠پژك٦ف جا یغ 
 

ِ فطظیِ فطػی زٍم: ػعَیت زض  ـ ی اختوـبػی  ّـب  قـجى افؿـطزگی ضا   تَاًـس  یه

 ی وٌس.ٌیث فیپ

 ز٠اف اؿح٘ادق گؼدیغق اؿث( از رگؼؿی٨ف ة٥ ركش ٦ٟ ؿؤاؿةؼام ةؼرؿی ای٢ 
 

افؿطزگی  تَاًس یهی اختوبػی ّب قجىِی آهبضی ضگطؾیَى ثیي ػعَیت زض ّب هكرصِ: خسٍل 3 خسٍل

 ظهبى ضٍـ ّن ثِ

 R ² R F › P β T › p 

 ٠حٕیؼ

 ٢یة فیپ

ّى٨یث در 

 م ازح١اّی٦ا قتک٥
011*+ .-*+ 3*0+ +++,*+ 011*+ ,*2 +++,*+ 

 

آ٠غق  دؿث # ة٥+*,+++# در ؿٌش $+0*3ةؼاةؼ ةا $ Fق٨د ٠ٛغار  ی٠گ٥٣٨ ک٥ ٠كا٦غق  ١٦اف

 اؿث٤ْ٠ادار  ػا ٠ٛغار آ٠ارق# ک١حؼ اؿث، ٝ+*0+ٚت٨ؿ $ ك ازآ٣ساک٥ ای٢ ؿٌش از ٠ٛغار ٚاةٜاؿث 
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$+,*+P< # ةحام ٠حٕیؼ  ٠ٛغارج٨اف ٣حیس٥ گؼٗث ک٥،  ی٠ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ؿٌش ٤ْ٠ادارم ؿح٨ف آظؼ

ی٤ْی ای٤ک٥ ٠حٕیؼ ّى٨یث در  ؛#>P+*,+اؿث $م ازح١اّی ٤ْ٠ادار قغق ٦ا قتک٥ّى٨یث در 

ـؼدگی را  ی٠م ازح١اّی ٦ا قتک٥ $وؼیب جْیی٢#  ك وؼیب ١٦تـحگی ةی٤ی ١٣ایغ؛ یفپج٨ا٣غ ٗا

درمغ كاریا٣ؾ  -.ج٨ا٣غ  ی٠# اؿث، ی٤ْی ای٢ ٠حٕیؼ +*-.قغق ةؼ اؿاس ای٢ ٠حٕیؼ $ ٠ضاؿت٥

 ةی٤ی ک٤غ( یفپ٠حٕیؼ اٗـؼدگی را 

افؿطزگی  تَاًس یهی اختوبػی ّب قجىِفطظیِ فطػی ؾَم: اثؼبز ػعَیت زض 

 ی وٌس.ٌیث فیپضا 

 ز٠اف اؿح٘ادق گؼدیغق اؿث( از رگؼؿی٨ف چ٤غگا٥٣ ة٥ ركش ٦ٟ ؿؤاؿةؼام ةؼرؿی ای٢ 

 
ی اختوبػی ٍ ّب قجىِی آهبضی ضگطؾیَى ثیي اثؼبز ػعَیت زض ّب هكرصِ: خسٍل تحلیل ٍاضیبًؽ ٍ 5خسٍل 

 ظهبى افؿطزگی ثِ ضٍـ ّن

 R ² R F › P β T › p 

 مؼ٦ای٠حٕ

 ةی٤ی پیف

 ٗؼدم

02,*+ ..*+ ,*,2 +++,*+ 

.10*+ 3*. +++,*+ 

 +*3+ ,*2 +*24, ازح١اّی

 )ٗؼ٤٦گی

 اظالٚی
,1,*+ 2*, +2*+ 

 

آ٠غق  دؿث # ة٥+*,+++# در ؿٌش $+0*3ةؼاةؼ ةا $ Fق٨د ٠ٛغار  ی٠گ٥٣٨ ک٥ ٠كا٦غق  ١٦اف

 اؿث٤ْ٠ادار  # ک١حؼ اؿث، ٝػا ٠ٛغار آ٠ارق+*0+ٚت٨ؿ $ ك ازآ٣ساک٥ ای٢ ؿٌش از ٠ٛغار ٚاةٜاؿث 

$+,*+P<#٠ؤ٥٘ٝةحام  ٠ٛغار٣حیس٥ گؼٗث ک٥، ج٨اف  ی٠ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ؿٌش ٤ْ٠ادارم ؿح٨ف آظؼ  ؛ 

ةی٤ی  یفپج٨ا٣غ اٗـؼدگی را  ی٠ٗؼدم  ٠ؤ٥٘ٝی٤ْی ای٤ک٥  ؛#>P+*,+اؿث $ٗؼدم ٤ْ٠ادار قغق 

# اؿث، ی٤ْی +*..قغق ةؼ اؿاس ای٢ ٠حٕیؼ $ ١٣ایغ ك وؼیب ١٦تـحگی $وؼیب جْیی٢# ٠ضاؿت٥

 ٤غ(ةی٤ی ک یفپدرمغ كاریا٣ؾ ٠حٕیؼ اٗـؼدگی را  ..ج٨ا٣غ  ی٠ای٢ ٠حٕیؼ 
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 یطیگ دِیًتثحث ٍ 

 ك ٠سازم ارجتاًات ك اًالّات ّنؼ صاوؼ، ّنؼ ای٤ک٥ ة٥ ج٨ز٥ ةا اؿث ک٥ ای٢ ٠ٛا٥ٝ ای٢ اؿحغرؿ

 م٦ا قتک٥ اؿث، ازح١اّی م٦ا قتک٥ ًؼیٙ از ٠کا٣ی ك ز٠ا٣ی م٦ا ثی٠ضغكد رٗح٢ ةی٢ از

 ٨ا٣افز ٨٦یث ك ةاكر٦ا ّٛایغ، ،٦ا ٣گؼش ز٣غگی، ؿتک جٕییؼدر ما ١ّغق ٣ٛف ازح١اّی

وؼكرت ك ا١٦یث ای٢ ٠ـئ٥ٞ در ای٢ پژك٦ف ة٥  ، ٝػا ةا ج٨ز٥ ة٥ک٤٤غ ی٠ ظن٨ص دا٣كس٦٨ا ای٘ا ة٥

 ةؼرؿی ای٢ ٥ٝ٨ٛ٠ پؼداظح٥ قغ ك در٧٣ایث ة٥ ٣حایر زیؼ ٤٠سؼ گؼدیغ5

ثب افؿطزگی ضاثؽِ  اختوبػی یّب قجىِ زض فطظیِ اصلی: ثیي ػعَیت

 .هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز

# +*,+++# در ؿٌش $+*٨011ز٥ ة٥ وؼیب ١٦تـحگی ةؼاةؼ ةا $٦ا ك ةا ج ةا اؿاس یاٗح٥

، ٝػا ای٢ وؼیب اؿث# ک١حؼ +*0+ٚت٨ؿ $ آ٠غق اؿث ك ازآ٣ساک٥ ای٢ ؿٌش از ٠ٛغار ٚاةٜ دؿث ة٥

ـؼدگی راة٥ٌ ٦ا قتک٥پؾ ةی٢ ّى٨یث در  #>P+*,+٤ْ٠ادار قغق اؿث $ م ازح١اّی ةا ٗا

 ٠ـحٛیٟ ك ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد(

ثب افؿطزگی  اختوبػی یّب قجىِ زض ثیي اثؼبز ػعَیت فطظیِ فطػی اٍل:

 ضاثؽِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.

آ٠غق اؿث ك ازآ٣ساک٥ ای٢  دؿث # ة٥+*,+++٦ا ج١ا٠ی ؿ٨ٌح ٤ْ٠ادارم، در ؿٌش $ ةؼ اؿاس یاٗح٥

 #>P+*,+، ٝػا ای٢ وؼایب ٤ْ٠ادار قغق اؿث $اؿث# ک١حؼ +*0+ٚت٨ؿ $ ؿ٨ٌح از ٠ٛغار ٚاةٜ

م ٦ا قتک٥تـحگی ای٢ ٠حٕیؼ٦ا ٤ْ٠ادار قغق ك ٝػا ةی٢ اةْاد ّى٨یث در ة٤اةؼای٢ وؼایب ١٦

ـؼدگی راة٥ٌ ٠ـحٛیٟ ك ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد ك ٗؼوی٥ پژك٦ف جا یغ   ق٨د( ی٠ازح١اّی ةا ٗا

افؿطزگی ضا  تَاًس یهی اختوبػی ّب قجىِفطظیِ فطػی زٍم: ػعَیت زض 

 ی وٌس.ٌیث فیپ

آ٠غق اؿث ك ازآ٣ساک٥ ای٢  دؿث # ة٥+*,+++# در ؿٌش $+0*3ةؼاةؼ ةا $ Fةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ٠ٛغار 

ةا ج٨ز٥  #؛ ك>P+*,+$ اؿث# ک١حؼ اؿث، ٝػا ٠ٛغار آ٠ارق ٤ْ٠ادار +*0+ٚت٨ؿ $ ؿٌش از ٠ٛغار ٚاةٜ
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م ٦ا قتک٥ج٨اف ٣حیس٥ گؼٗث ک٥، ٠ٛغار ةحام ٠حٕیؼ ّى٨یث در  ی٠ة٥ ؿٌش ٤ْ٠ادارم ؿح٨ف آظؼ 

م ازح١اّی ٦ا قتک٥ی٤ْی ای٤ک٥ ٠حٕیؼ ّى٨یث در ؛ #>P+*,+اؿث $ازح١اّی ٤ْ٠ادار قغق 

ـؼدگی را  ی٠ قغق ةؼ  وؼیب ١٦تـحگی $وؼیب جْیی٢# ٠ضاؿت٥ ؛ كةی٤ی ١٣ایغ یفپج٨ا٣غ ٗا

درمغ كاریا٣ؾ ٠حٕیؼ اٗـؼدگی را  -.ج٨ا٣غ  ی٠# اؿث، ی٤ْی ای٢ ٠حٕیؼ +*-.اؿاس ای٢ ٠حٕیؼ $

 ةی٤ی ک٤غ( یفپ

افؿطزگی  تَاًس یهی اختوبػی ّب قجىِفطظیِ فطػی ؾَم: اثؼبز ػعَیت زض 

 ی وٌس.ٌیث فیپضا 

آ٠غق اؿث ك  دؿث # ة٥+*,+++# در ؿٌش $+0*3ةؼاةؼ ةا $ ١٦Fچ٤ی٢ ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ٠ٛغار 

 اؿث، ٝػا ٠ٛغار آ٠ارق ٤ْ٠ادار اؿث# ک١حؼ +*0+ٚت٨ؿ $ ازآ٣ساک٥ ای٢ ؿٌش از ٠ٛغار ٚاةٜ

$+,*+P<#٠ؤ٥٘ٝج٨اف ٣حیس٥ گؼٗث ک٥، ٠ٛغار ةحام  ی٠ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ؿٌش ٤ْ٠ادارم ؿح٨ف آظؼ  ؛ 

ةی٤ی  یفپج٨ا٣غ اٗـؼدگی را  ی٠ٗؼدم  ٠ؤ٥٘ٝی٤ْی ای٤ک٥  ؛#>P+*,+اؿث $ٗؼدم ٤ْ٠ادار قغق 

# اؿث، ی٤ْی +*..قغق ةؼ اؿاس ای٢ ٠حٕیؼ $ ١٣ایغ ك وؼیب ١٦تـحگی $وؼیب جْیی٢# ٠ضاؿت٥

 ةی٤ی ک٤غ( یفپدرمغ كاریا٣ؾ ٠حٕیؼ اٗـؼدگی را  ..ج٨ا٣غ  ی٠ای٢ ٠حٕیؼ 

 را ز٨ا٣اف ز٣غگی ةؼ ؿتک ٠سازم ارجتاًات ك ازح١اّی م٦ا قتک٥ ٣ٛف ج٨ا٣غ ی١٣ کؾ ٦یا

 ٣ُارت ك مؿاز ٗؼ٤٦گ ك رؿا٣ی اًالع ك ز٨ا٣اف ة٥ د٦ی آگا٦ی رؿغ ی٠ ٣ُؼ ة٥ (ةگیؼد ٣ادیغق

 ص٨زق گػاراف یاؿثؿ ةؼام اؿاؿی یك٧٤اد٦امپ ج٨ا٣غ ی٠ ازح١اّی م٦ا قتک٥ ةؼ کارق٤اؿا٥٣

ایسادقغق در قتک٥ ازح١اّی،  ٦ام ٗؼمثاؿح٘ادق از ا٠کا٣ات ك  ةا ةح٨اف ز٧حی از جا ةاقغ م٠ساز

 قؼایي ج٨ٛیث ك گـحؼش ؿتک ز٣غگی ؿاٟٝ ك ةغكف ج٤ف را ةؼام ز٨ا٣اف ٧٠یا کؼد(

 

 هٌبثغ

٦ام ازح١اّی ٠سازم ك قادکا٠ی، ٗن٤ٞا٥٠  #( قتک4.٥.,اظ٨اف ٠الیؼم، ٗا ؽق ك ١٦کاراف $

 (-ؿاؿ چ٧ارـ، ق١ارق رؿا٥٣ ك ٗؼ٤٦گ، 

 ةضؼاف ةؼ جثکیغ ةا ٨٦یث ةضؼاف ك ٠سازم ازح١اّی ٦ام #( قتک4,٥.,١ْ٠ار، دؼیا ك ١٦کاراف $

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

192 | 
 
 

پژك٦كی ٠ٌاْٝات ك جضٛیٛات ازح١اّی در ایؼاف، دكرق اكؿ، )ایؼاف، ٗن٤ٞا٥٠ ١ّٞی ٨٦یحی

 (/ق١ارق 

ز٨ا٣اف،  ز٣غگی ؿتک ؼة ازح١اّی ٦ام قتک٥ جثدیؼ#( .4.,ا٠یؼپ٨ر، ٤٧٠از ك گؼی٨ا٣ی، ٤٧٠از $

 (.ٗن٤ٞا٥٠ دا٣ف ا٣حُا٠ی ظؼاؿاف ق١اٝی، ؿاؿ اكؿ، ق١ارق 

 در ٨٤ْ٠یث ٠یؽاف ةا اٗـؼدگی ك اوٌؼا  #( راة33٥ٌ.,ٔتارم ة٤ا ، ةاٚؼ ك ١٦کاراف $

 (+, ق٤اؿی کارةؼدم، ؿاؿ ؿ٨ـ، ق١ارق ج٧ؼاف، ٗن٤ٞا٥٠ ركاف دا٣كگاق دا٣كس٨یاف

 ٦ام ؿتک اٗـؼدگی ك اؿال٠ی، ةی٤ی ظ٨ش راة٥ٌ #( ةؼرؿی-4.,رادم، صـی٢ ك ١٦کاراف $

 (,دا٣كس٨یاف، ٗن٤ٞا٥٠ ركا٣ك٤اؿی ك دی٢، ؿاؿ قكٟ، ق١ارق  در اؿحؼس ةا ٠ٛاة٥ٞ

 ك اؿحؼس اوٌؼا ، اٗـؼدگی، ٠یؽاف #( ٠ٛایـ31٥.,روایی آدریا٣ی، ٠ؼجىی ك ١٦کاراف $

٥ پژك٦ف دا٣كس٨یی، ٣كؼی ٦ام ظ٨اةگاق ٠ٛیٟ دظحؼ ك پـؼ دا٣كس٨یاف ز٣غگی کی٘یث

 (/)0پؼؿحارم، دكرق دكـ، ق١ارق 

، , ج، ام قتک٥#( ّنؼ اًالّات5 اٚحناد، زا٥ْ٠ ك ٗؼ٤٦گ؛ ٨٧َر زا٥ْ٠ +3.,$ کاؿحٞؽ، ٠ا٨٣ ٜ

 ج٧ؼاف5 ا٣حكارات ًؼح ٨٣( (ةاز ظاؾجؼز٥١ اصغ ّٞیٛٞیاف ك اٗكی٢ 

ضٛیٛات ازح١اّی، ج٧ؼاف5 ٠ؼکؽ ٠ٌاْٝات ك ج ٦ام قتک٥#( آق٤ایی ةا 23.,$ مغیٙ ة٤ام، ٢ٞ٦

 ركز٣ا٥٠ ١٦ك٧ؼم( ام رؿا٥٣

٦ام ٗؼ٤٦گی در ة٧غاقث ركا٣ی  #( ةؼرؿی ٣ٛف اؿحؼس.3.,آزاد ٠ؼزآةادم، اؿ٤٘غیار $

اهلل، ٠س٥ّ٨١ ٠ٛارت دك٠ی٢ ؿ١ی٤ار ؿؼاؿؼم ة٧غاقث ركا٣ی  دا٣كس٨یاف دا٣كگاق ةٛی٥

 (,دا٣كس٨یاف دا٣كگاق جؼةیث ٠غرس، ص 

ـؼدگی ٠ٛیاس ؿ٤سی ركاف ٦ام ژگیكی ةؼرؿی #(32.,ا٥٧ٝ ك ١٦کاراف $ صسازم،  دا٣كس٨یاف ٗا

$USDI #ق٤اظحی ركاف ٠ٌاْٝات ٗن٤ٞا٥٠ ج٧ؼاف، دا٣كگاق کارق٤اؿی ٠ٌِٛ دا٣كس٨یاف در )

 (- ق١ارق ،/ دكرق اٝؽ٦ؼا، دا٣كگاق
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