
 ريایی دريوی

ايي هَضَع وِ آيب تغييط حبنل زض ة )هتغيط ٍاثؿتِ( هٌحهطاً ًبقي اظ تغييط زض الف )هتغيط هؿتمل( اؾت 

ضٍايي زضًٍي حساللي اؾبؾي اؾت وِ ثسٍى آى ّيچ آظهبيكي تفؿيط پصيط "قَز.  ضٍايي زضًٍي ًبهيسُ هي

(. 6966 2؟ )ووپجل ٍ اؾتبًلي اًس ًيؿت. آيب هساذالت آظهبيكي زض ايي هَضز ذبل ٍالؼبً تفبٍتي ايدبز وطزُ

 اًساظًس ػجبضتٌس اظ:   اي وِ اگط وٌتطل ًكًَس ضٍايي زضًٍي ضا ثِ هربعطُ هي ػَاهل تْسيس وٌٌسُ

 5 ٍ پؽ آظهَى 4ّبيي ثدع هساذلِ آظهبيكي وِ زض فبنلِ ظهبًي ثيي پيف آظهَى  . ضٍيساز3تبضيد  -6

ّبي تغييطظاي ثؿيبض زيگطي  اؾت ضٍيسازپيًَسًس. ثيي پيف آظهَى ٍ پؽ آظهَى هوىي   ٍلَع هي ثِ

ّبيي هتفبٍت  ( زض ضٍظO2( ٍ پؽ آظهَى )O1ػالٍُ ثط هساذلِ آظهبيكي ضخ زٌّس. اگط پيف آظهَى )

آًْب هوىي اؾت هَخت تفبٍت قسُ ثبقٌس. ثطاي ايٌىِ  ّبي ثيي  اًدبم گطفتِ ثبقٌس، آًگبُ ضٍيساز

ّبي هَضز  يسازي ثبيس زض هَضز اوثط آظهَزًيتبضيد ثِ نَضت فطضيِ ضليت هَخْي زضآيس، چٌيي ضٍ

هغبلؼِ ضخ ثسّس، هثالً زض والؼ زضؼ زيگط يب اظ عطيك ثطًبهِ اي ذجطي وِ پرف گؿتطزُ اي 

زاقتِ اؾت. ّطچِ هست ظهبى ثيي پيف آظهَى ٍ پؽ آظهَى ثيكتط ثبقس تبضيد تَضيح ضليت هَخِ 

قَز تبضيد هوىي اؾت   زٍ ؾبػت اًدبم هيگطزز. زض آظهبيكي وِ زض هست يىي   تطي ثطاي تغييط هي

هؿئلِ اي خعئي للوساز قَز، گطچِ حتي زض ايٌدب ًيع ثبيس هطالت هٌبثغ ذبضخي اظ لجيل ذٌسُ، 

ّبي هرل ٍ غيطُ ثَز. زؾتِ اي اظ اثطّبي هوىي هطثَط ثِ فهل ؾبل يب هطثَط ثِ ثطًبهِ  ضٍيساز

وٌين. ثسيي تطتيت، ذَقجيٌي هوىي اؾت   هيّبي هَؾؿِ اي ضا ثب هتغيط تبضيد عجمِ ثٌسي  ضٍيساز

ثب فهَل ؾبل ٍ اضغطاة ثب ثطًبهِ اهتحبًبت ًيوؿبل تغييط وٌٌس. چٌيي اثطّبيي هوىي اؾت ثيي 

 پيف آظهَى ٍ پؽ آظهَى تغييطي ايدبز وٌٌس وِ ثب اثط هساذلِ آظهبيكي اقتجبُ گطزًس. 

اًس.  ٍي زازُ ٍ اظ هساذلِ آظهبيكي هؿتملّب ض . تغييطاتي وِ ثب گصقت ظهبى زض آظهَزًي6ضقس ٍ ًوَ  -2

ّبي ثيَلَغيىي يب ضٍاًكٌبذتي زاضز وِ هؿتمل اظ  انغالح ضقس ٍ ًوَ زض ايٌدب زاللت ثط ّوِ فطآيٌس

وٌٌس. ثسيي تطتيت، ثيي پيف   نَضتي هٌظن تغييط هي ّبي ثيطًٍي ٍيػُ، ثب گصقت ظهبى ثِ ضٍيساز

هؿي تط، گطؾٌِ تط، ذؿتِ تط، وؿل تط ٍ غيطُ قسُ آظهَى ٍ پؽ آظهَى، زاًف آهَظاى هوىي اؾت 

 ّب ثبقس تب هساذلِ آظهبيكي.  ثبقٌس ٍ تفبٍت حبنل هوىي اؾت ثبظتبثٌسُ ايي هتغيط

زؾت آهسُ زض آظهَى زيگط، يب تغييطاتي وِ زض  . اثطّبي گطفتي يه آظهَى ثط هتغيط ث2ِآظهَزى  -3

ِ ػلت ؾٌدف پيكيي ػولىطز ضٍي زازُ ػولىطز آظهَزًي زض ًتيدِ آقٌب قسى ٍي ثِ آى ظهيٌِ ث

گيطًس،  ّبي پيكطفت تحهيلي ٍ َّـ، زاًف آهَظاًي وِ ثطاي ثبض زٍم آظهًَي ضا هي  اؾت. زض آظهَى

گيطًس   آًْبيي وِ ثطاي ًرؿتيي ثبض آظهَى ضا هي گيطًس، هؼوَالً اظ   يب نَضت زيگطي اظ آظهَى ضا هي



(. ايي اثطّبي 6951،  4ّبين  ، ويي ٍ 691-696نفحبت  6958 3وٌٌس )اًؿتبظي   ثْتط ػول هي

گيطًسگبى ثي تدطثِ افعايف  اًساظُ ؾِ تب پٌح ًوطُ ثْطُ َّقي ًؿجت ثِ آظهَى عَض هتَؾظ ثِ ثِ

عَض ولي ثب  ّبي قرهيتي، اثط هكبثْي هكبّسُ قسُ اؾت، ثِ وٌٌس. زض ضاثغِ ثب آظهَى ايدبز هي

قَز. زض يه هدوَػِ آظهَى قرهيتي يب ؾبظگبضي   ّبي زٍم ؾبظگبضي ثْتطي ًكبى زازُ هي آظهَى

قَز، ثبض اٍل ثطگعاضي آظهَى زض حىن هَلؼيتي اظ هكىل   آًْب ًبم افطاز ًَقتِ هي وِ زض ثبالي 

وٌس تب ّسف تغييط ليبفِ يبفتِ آظهَى ضا وكف وٌس. ثب   اؾت وِ زض آى زاًف آهَظ تالـ هي 5گكبئي 

گيطز وِ   ًف زض هَضز ثطذي ؾئَاالت ػديت ٍ غطيت، ٍي يبز هياًدبم ايي وبض يب ثب گفتگَ ثب زٍؾتب

 ثبض زٍم چگًَِ ثبيس ذَز ضا ثٌحَ لبثل لجَلي ػطضِ وٌس. 

آًْب  ّبي ثبلمَُ زض هَضز ٍاوٌف زاض ثَزى   اى ؾٌدف ثب هؼطفي هكىل اثطّبي آظهَزى توبيعي هي

سيْي ثَزُ اؾت وِ فطآيٌس ّبي هسيس زض ػلَم اختوبػي يه اهط ث آيس. ايي هَضَع هست  پيف هي

قَز تغييط زّس. اثط ٍاوٌكي ضا ّط ٍلت وِ فطآيٌس   ؾٌدف هوىي اؾت آًچِ ضا وِ ؾٌديسُ هي

تَاى اًتظبض زاقت. ثسيي   آظهَزى في ًفؿِ هحطوي ثطاي تغييط اؾت تب ضجظ فؼل پصيط ضفتبض، هي

ّبي ضٍاثظ اًؿبًي پيف  ّبضت تطتيت، لطاض زازى هكبّسُ وٌٌسگبًي زض والؼ زضؼ ثطاي هكبّسُ م

وطٍفًَي ضٍي  آهَظـ هؼلن هوىي اؾت ثرَزي ذَز ًحَُ ػول هؼلن ضا تغييط زّس. گصاقتي هي

ضٍز وِ ّطچِ   عَض ولي اًتظبض هي ظ هوىي اؾت اًگبضُ تؼبهل گطٍّي ضا زگطگَى ؾبظز ٍ غيطُ. ثِ هي

 اثعاض آظهَى ثسيغ تط ٍ اًگيعًسُ تط ثبقس، ٍاوٌكي تط ثبقس. 

. تغييطات زض زضخِ ثٌسي يه اثعاض ؾٌدف يب تغييطات زض هكبّسُ 6طي يب فطؾَزگي اثعاض وبضگي ثِ -4

ّبي حبنل تغييطاتي ايدبز وٌس.   قسُ هوىي اؾت زض ؾٌدف وبضگطفتِ ّبي ثِ وٌٌسگبى يب ًوطُ

ّبي ػولىطز آظهَزًي هوىي اؾت ًبقي اظ تغييطات زض ٍؾبئل يب   ثٌبثطايي،، تغييطات زض ؾٌدف

ثبقس، اظ لجيل فطؾَزگي لغؼبت زض هَضز اثعاض يبزگيطي، يىٌَاذتي يب ذؿتگي ثطاي  قطايظ ؾٌدف

ًبظطاى اًؿبًي. پؽ ايي انغالح ثِ تغييطات هؿتمل زض اثعاض ؾٌدف اقبضُ زاضز وِ هوىي اؾت 

تفبٍت ثيي پيف آظهَى ٍ پؽ آظهَى ضا تجييي ؾبظًس. خبئي وِ هكبّسُ وٌٌسگبى اًؿبًي ثطاي 

ّبي يبزگيطي، ذؿتگي ٍ غيطُ زض  ضًٍس، فطآيٌس  آظهَى ٍ پؽ آظهَى ثىبض هيزؾت زازى پيف  ثِ

ّبي ثيي پيف آظهَى ٍ پؽ آظهَى ضا ايدبز ذَاّس وطز. اگط ثِ همبالتي  هكبّسُ وٌٌسگبى تفبٍت

تغييط وٌس )ايي اهط هَخت  O1  ٍO2ّبي ًوطُ گصاضي هوىي اؾت ثيي  قَز، هؼيبض  ًوطُ زازُ هي

زضّن قسُ ٍ ثسٍى  O1  ٍO2ّبض، همبالت هطثَط ثِ  ثِ ػٌَاى يه ٍؾيلِ م ّبز قس وِ ايي پيكي

اعالع اظ ايٌىِ وسام هطثَط ثِ پيف آظهَى ٍ وسام هطثَط ثِ پؽ آظهَى اؾت ًوطُ زازُ قًَس(. اگط 

هكبضوت زض والؼ زضؼ هَضز هكبّسُ اؾت، آًگبُ هكبّسُ وٌٌسگبى هوىي اؾت زض ًَثت زٍم 

قًَس، آقٌبيي ههبحجِ گط ثب ثطًبهِ ههبحجِ ٍ ثب   س. اگط ٍالسيي ههبحجِ هيهبّطتط، يب الليس تط قًَ



آى ٍالسيي ذبل هوىي اؾت تغييطاتي ضا هَخت قَز. يه تغييط زض هكبّسُ وٌٌسگبى زض فبنلِ ثيي 

O1  ٍO2 تَاًس ػلت تفبٍت ثبقس. .   هي 

 

 

آًْب  ّبئي  ّبي اًت ًوطُ ّب ثطاؾبؼ وٌس وِ گطٍُ  ػول هي  . ايي ػبهل ٌّگبهي6ثبظگكت آهبضي  -5

ّب  ّبي ثبال يب پبييي خْت گوبضزى ثِ گطٍُ اًتربة قسُ ثبقٌس، ثسيي هؼٌي وِ افطاز ثط حؿت ًوطُ

اًتربة قًَس. هثالً زض يه آظهبيف ثْجَزي ثرف، زاًف آهَظاى ثؼلت ايٌىِ زض يه آظهَى پيكطفت 

س ثطاي يه هساذلِ آظهبيكي ٍيػُ اً قَز( ضؼيف ػول وطزُ  هحؿَة هي O1آًْب  تحهيلي )وِ ثطاي 

گيطًس يب   يه فطم هَاظي ضا هي  O2قًَس. پؽ اظ اػوبل هساذلِ ثؼٌَاى پؽ آظهَى   اًتربة هي

عَض  ثطاي ايي گطٍُ تمطيجبً ثِ O2وٌٌس. هيبًگيي   ّوبى آظهَى پيكطفت تحهيلي ضا تىطاض هي

اثط ٍالؼي هطثَط ثِ هساذلِ  گًَِ  ذَاّس ثَز. ايي ًتيدِ ًبقي اظ ّيچ O1هغوئٌي ثيكتط اظ 

ثب آظهَى ٍ غيطُ ًيؿت، ثلىِ خٌجِ اي اظ ّوجؿتگي غيط وبهل  –( ، يب اثط توطيي آظهَى Xآظهبيكي )

 اؾت.  O1 ٍO2ثيي 

 6گطزز. قىل   زليل اّويت آگبُ قسى ثط ايي هغلت قطحي همسهبتي زضثبضُ آى ػطضِ هي ثِ -6

آًْب پيف آظهَى ٍ پؽ آظهَى ثطاي ول خوؼيت ّوجؿتگي  زّس وِ زض   ّبئي ههٌَػي اضائِ هي  زازُ

 گطٍّي تفبٍتي ٍخَز زاقتِ ثبقس.  2زاضًس ثسٍى ايٌىِ زض هيبًگيي يب ٍاضيبًؽ  51/1

 كبى زٌّسُ ثْتطيي پيف ثيٌي اظ پيف آظهَى ثِ پؽ آظهَى اؾت. ذظ ثبظگكت ة ً

َای  ومرٌ 7 8 9 31 33 31 31  میاوگیه پس آزمًن

 پیش آزمًن

5/33  6 6 6 6    63 

33  6 6 2 6 6   62 

5/31  6 2 3 3 2 6  66 

31  6 6 3 4 3 6 6 61 

5/9   6 2 3 3 2 6 9 

9    6 6 2 6 6 8 

5/8     6 6 6 6 7 
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 ّبي پيف آظهَى ٍ ثبلؼىؽ.  ّبي پؽ آظهَى ثطاي ّط عجمِ اظ ًوطُ الف. ًوَزاض پطاوٌسگي فطاٍاًي ًوطُ -6قىل 

 ذظ ثبظگكت ج وِ ًكبى زٌّسُ ثْتطيي پيف ثيٌي اظ پؽ آظهَى ثِ پيف آظهَى اؾت. 

 َای پیش بیىی از گريٌ

 آزمًویَمگه پس 

 بٍ میاوگیه

 پیش آزمًن

 بٍ میاوگیه 

 پس آزمًن

پیش بیىی از 

 َای گريٌ

 َمگه پیش آزمًوی

1 1 63 1 1 63 
1 1 62 1 1 62 
1 1 66 1 1 66 
1 1 61 1 1 61 
1 1 9 1 1 9 
1 1 8 1 1 8 
1 1 7 1 1 7 

                                                                                                                                ج                                                               -قىل ا

 ة-6قىل 

 ّبي پؽ آظهَى اظ پيف آظهَى ٍ ثبلؼىؽ ثبظگكت ٌّگبم پيف ثيٌي ًوطُ -6قىل 

 
1 

2 

عَض وِ هؼوَل اؾت  َع ًپيَؾتِ اؾت، ثلىِ ّوبىٍل گًَِ  تغييط حميمي، ثِ زض ايي هَضز فطضي، ّيچ

عَض لبثل تَخْي ووتط اظ يه  زّس وِ ثِ آظهَى يه ّوجؿتگي ثب ثبظآظهَى ًكبى هي 6ّبي ذغب آهيع  ًوطُ

ّبي ذيلي پبييي  تٌْب ثِ افطازي ثٌگطز وِ ًوطُ عَض وِ زض هثبل ثبال پيكٌْبز قس قرم  اؾت. اگط ّوبى

ّبي  يبثس وِ ًوطُ ّبي پؽ آظهَى ايي زاًف آهَظاى ًظط افىٌس، زضهي تٌْب ثِ ًوطُ ٍ  7ّبي  زاضًس، هثالً ًوطُ

عَض هتَؾظ تب ًيوِ ضاُ هيبًگيي گطٍّي ثبظگكت  اًس. ليىي ضٍيْوطفتِ ثْتط ثَزُ ٍ ثِ آًْب پطاوٌسُ پؽ آظهَى 

ىي ثدبي ايٌىِ اًس. لي قسُ 5/8اؾت( ٍ هٌتح ثِ هيبًگيي  51/1اًس )ثسيي هؼٌي وِ ضطيت ّوجؿتگي  وطزُ

                                                           
11
 1-Statistical regression                                                                                                                          

   

-Variance                                                                                                                                  2 
 

1-fallible                                                                                                                             
-Mc Nemar                                                                                                                                  2 

 



ايي ثبظگكت قبّسي اظ پيكطفت ثبقس ثيبًي هدسز، ّط چٌس ٍيػُ، اظ ٍالؼيت غيط وبهل ثَزى ّوجؿتگي ٍ 

 زضخِ آًؿت. 

گطزز تب   زٌّس، قرم ٍؾَؾِ هي  ّبئي ضخ هي گصضز ٍ ثيي پيف آظهَى ٍ پؽ آظهَى ضٍيساز  چَى ظهبى هي

ٌس. ليىي تَخِ وٌيس وِ يه تحليل زض خْت ػىؽ ايي تغييط ضا ثٌحَي ػلي زض خْت گصقت ظهبى هطثَط و

اؾت ٍ ثِ  7آًْب  ّبي پؽ آظهَى  گصقت ظهبى ّن زض ايٌدب هوىي اؾت. اگط ثِ وؿبًي ثٌگطين وِ ًوطُ

قَز، ثسيي هؼٌي وِ   آًْب حبنل هي آًْب ًظط افىٌين، هضوًَي هؼىَؼ اظ  ّبي پيف آظهَى  پطاوٌسگي ًوطُ

. 6نَضت قىل  ّب ثِ  آيٌس وِ زازُ ػول هي ثِ  تطيي اؾتٌجبعبت ػلي ٌّگبهي آهيعاًس. اقتجبُ  ّب ثستط قسُ ًوطُ

ّب وَزًتط ٍ   ضؾس وِ ثبَّـ ة ػطضِ قسُ ثبقٌس )يب ثرف فَلبًي يب تحتبًي قىل ا. ة(. زض ايٌدب ثٌظط هي

آهسُ اؾت. زض  ػول ؾبظ هحيظ ثِ اًس ٍ گَئي ايي اهط زض ًتيدِ اثط ذٌثي وٌٌسُ ٍ ّوگي ّب ثبَّقتط قسُ  وَزى

آظهَى ثبيس ووتط اظ پيف آظهَى  وِ ايي تفؿيط غلظ حبوي اظ ايي اؾت وِ پطاوٌسگي خوؼيت زض پؽ حبلي

ّبي پؽ آظهَى )هثل ذظ  ّبئي ًبة اظ ًوطُ ثبقس، ّط زٍ پطاوٌسگي زض ٍالغ ثطاثطًس. ٍاًگْي، ثب تحليل گطٍُ

( 6941) 2عَض وِ هه ًوبض  آٍضين. ّوبىػول  تَاًين اؾتٌجبط هتضبزي ثِ . ج( هي6ثبظگكت ج ٍ قىل 

ّبي هْبض وٌٌسُ ثب ظهبى هؼىَؼ ٍ آظهبيف هؿتمين ثطاي وكف   ذبعط ًكبى ؾبذتِ اؾت اؾتؼوبل تحليل

 ّبي هفيسي ػليِ چٌيي تفبؾيط اقتجبُ آهيعًس.   ّبي خوؼيت احتيبط  تغييطات زض پطاوٌسگي

اي  هطثَط زيگطي ًيع ًظط افىٌين. ّطچِ ًوطُ عطيك تَاًين ثِ هَضَع ثبظگكت ثِ ؾَي هيبًگيي ثِ  هي

گيطي وِ زضثطزاضز احتوبالً ثيكتط اؾت. ثسيي تطتيت وِ زض يه هؼٌب وؿي  اًساظُ تط ثبقس، همساض ذغبي هٌحطف

عَض غيط هؼوَلي اظ ثرت ٍ الجبل ًيىَئي ثْطُ هٌس قسُ اؾت  وِ هؼوَالً ًوطُ ذيلي ثبالئي گطفتِ اؾت ثِ

ؿي وِ ًوطُ ذيلي پبييٌي وؿت وطزُ اؾت ثس قبًؽ ثَزُ اؾت )ذغبي ظيبز )ذغبي ظيبز هثجت( ٍ و

ضٍز وِ وؿبًي وِ ًوطُ ثبال   هٌفي(. اظ آًدب وِ ثرت ٍ الجبل ثي ثجبت اؾت، زض يه پؽ آظهَى اًتظبض هي

اًس هَضغ ًؿجي ذَز ضا ثْجَز ثركٌس.  آًْبئي وِ ًوطُ پبييي گطفتِ عَض هتَؾظ افت وٌٌس ٍ  اًس ثِ گطفتِ

ّبي پيف آظهَى ثطگكت  ّبي پؽ آظهَى آغبظ وطزُ ٍ ثِ ًوطُ ّويي هٌغك ّن ٍلتي وِ قرم اظ ًوطُ)

 ًوبيس حىن فطهبؾت(. 

ثبظگكت ثؿَي هيبًگيي پسيسُ اي ّوِ خب حبضط اؾت ٍ هحسٍز ثِ پيف آظهَزى ٍ پؽ آظهَزى ثب يه 

وٌس ثبَّـ تطيي   ِ هكبّسُ هيّبي همبيؿِ پصيط يه آظهَى ًيؿت. هسيط هسضؾِ اي و آظهَى ٍاحس يب نَضت

زاًف آهَظاى ثبالتطيي ًوطُ ضا زض آظهَى پيكطفت تحهيلي ًساضًس ٍ وَزى تطيي زاًف آهَظاى پبييي تطيي 

گيطًس، اگط اػالم وٌس وِ هسضؾِ اـ ثبَّـ تطيي زاًف آهَظاى ضا   ًوطُ ضا زض آظهَى پيكطفت تحهيلي ًوي

وكس هطتىت ؾفؿغِ ثبظگكت   ي زاًف آهَظاى ضا ؾرت ثىبض هياًگيعز ٍ وَزى تطي  اًساظُ وبفي ثطًوي ثِ

قسُ اؾت. اًتربة زاًف آهَظاًي وِ ثبالتطيي ٍ پبييي تطيي ًوطُ ضا زض آظهَى پيكطفت تحهيلي زاضًس ٍ 



ؾبظز وِ ثْوبى عطيك غيط هٌغمي ًتيدِ گيطي هتضبزي   آًْب ٍي ضا هدجَض هي ّبي َّقي   ًگطيؿتي ثِ ثْطُ

 ػول آٍضز.  ثِ

تط تبثؼي اظ  گيطي هَضز ثحث لطاض گطفتِ اؾت، ثٌحَي ولي اًساظُ ّبي ب ايٌىِ ثبظگكت زض ايٌدب ثط حؿت ذغبث

زضخِ ّوجؿتگي اؾت. ّطچِ ّوجؿتگي ووتط ثبقس، ثبظگكت ثِ ؾَي هيبًگيي ثيكتط اؾت. ػسم ّوجؿتگي 

 ٌدف يب زيگطي. ػلت هٌبثغ هٌظن پطاوٌسگي ذبل يه ؾ وبهل هوىي اؾت ًبقي اظ ذغب ثبقس ٍ يب ثِ

ثبظآظهَى ثطاي  –ّبي اختٌبة ًبپصيطي اظ ّوجؿتگي غيط وبهل آظهَى   ثسيي تطتيت، اثطّبي ثبظگكتي هالظم

ّبي ضطٍضي   اًس، ّطچٌس وِ ايي اثطّبي ّوِ خب هالظم ّبئي اؾت وِ ثربعط اًتْبئي ثَزًكبى اًتربة قسُ گطٍُ

 ّبي اًتْبيي ًيؿتٌس. ًوطُ

ضٍز وِ  ّبئي زاقتِ ثبقس، اًتظبض ووتطي هي تمل اًتربة قسُ اؾت هيبًگيٌي اًتاگط گطٍّي وِ ثساليل هؿ

اًس تب  هيبًگيي گطٍّي زض يه آظهَى هدسز ثبظگكت وٌس. چِ هٌبثغ تهبزفي يب ذبضخي ٍاضيبًؽ آظاز ثَزُ

ى زض ّبئي ثَزى آ ّبي اٍليِ ضا زض ّط زٍ خْت تحت تبثيط لطاض زٌّس. ليىي ثطاي گطٍّي وِ ثؼلت اًت ًوطُ

ّبئي ثَزى آى ههٌَػي اؾت ٍ ثؿَي  ظ اًتربة قسُ اؾت، ايي هَضَع نحت ًساضز. اًت يه هتغيط ذغب آهي

 هيبًگيي خوؼيتي وِ اظ آى ثطگعيسُ قسُ اؾت ثبظگكت ذَاّس وطز. 

ّبئي زض  ّبي اًت تَاًٌس ًبقي اظ اًتربة زاضًسگبى ًوطُ  اثطّبي ثبظگكتي اظ گًَِ اي غيط هؿتمين تط هي

ّبئي ثدع پيف آظهَى ثبقٌس. هَضزي ضا زضًظط ثگيطيس وِ زض آى زاًف آهَظاًي وِ زض اهتحبى يه   ؾٌدف

ضٍز. احتوبل   اًس ثطاي آهَظـ اًفطازي اًتربة قًَس ثؼٌَاى يه پيف آظهَى فطم الف ثىبض هي زضؼ ضز قسُ

وِ ؾِ هبُ زيطتط ثىبض  ضٍز وِ آظهَى والؼ زضؼ ثب فطم الف ّوجؿتگي ثيكتطي زاقتِ ثبقس تب ثب فطم ة  هي

ضفتِ اؾت )اگط ايي آظهَى زض ّط زٍ ًَثت ثِ ّوِ والؼ زازُ قسُ ثبقس(. ّط چِ ّوجؿتگي ثيكتط ثبقس، 

ثبظگكت ثؿَي هيبًگيي ووتط اؾت. ثسيي تطتيت هطزٍزاى والؼ زض ضاثغِ ثب پيف آظهَى ثبظگكت نؼَزي 

وٌس وِ هوىي اؾت ثب اثط   ي وبشة فطاّن هيووتطي ذَاٌّس زاقت تب ًؿجت ثِ پؽ آظهَى. ايي اهط پيكطفت

 تالـ آهَظـ اًفطازي اقتجبُ گطفتِ قَز. 

تَاًٌس هٌدط ثِ گعيٌف اذتالفي زض   ّبًِ هي ّبًِ ٍ ًبآگب آگب 2ّبي  . ؾَگيطي6گعيٌف -6

ّبي هتفبٍت  ّب ثِ گطٍُ ّبي همبيؿِ قًَس. ثٌبثطايي، اگط گوبضزى آظهَزًي ّبي گطٍُ آظهَزًي

ّبي آظهبيكي ٍ گَاُ( زض عطح ثط ّط هجٌبئي ثدع گوبضزى تهبزفي اظ يه خوؼيت هكتطن  )گطٍُ

ثب ّن  O1 ٍO2ّبئي انَلي ثجبض ذَاٌّس آٍضز. پؽ اگط  طيثبقس، آى زيگط هجبًي گعيٌف ؾَگي

ّب ضا تكىيل  تَاًس ًبقي اظ اًتربة اذتالفي افطازي ثبقس وِ گطٍُ هتفبٍت ثبقٌس، ايي تفبٍت هي

( ثب ّن Xّب هوىي ثَز ثْطحبل ٍ ثسٍى ٍلَع هساذلِ آظهبيكي ) زٌّس. ثسيي هؼٌي وِ گطٍُ هي

 هتفبٍت ثبقٌس. 



ّبي همبيؿِ ثٌحَ  ّبي گطٍُ زازى آظهَزًي آظهبيكي ػجبضتؿت اظ اظزؾت . افت3افت آظهبيكي  -7

هوىي اؾت ًبقي اظ  O1  ٍO2ّبي ثيي  هتفبٍت. ايي ػبهل تْسيسوٌٌسُ هجيي ايي اؾت وِ تفبٍت

ّبي آظهبيكي ٍ گَاُ ثبقس. ثسيي تطتيت، حتي اگط زٍ گطٍُ زض  ّبي گطٍُ افت اذتالفي زض آظهَزًي

س، هوىي اؾت ٌّگبم پؽ آظهَى ثب ّن هتفبٍت ثبقٌس. ايي اهط ثِ ػلت آغبظ ثب ّن يىؿبى ثبقٌ

زليل افت اًتربثي افطاز اظ يىي اظ  ّب ًيؿت، ثلىِ ثِ گًَِ  تغييطي اظ ًبحيِ اػضبي گطٍُ ّيچ

آًْب  وٌس وِ ّسف  ّبي آهَظقي ايي هكىل اغلت زض هغبلؼبتي ذَزًوبيي هي  ّبؾت. زض پػٍّف گطٍُ

ّبئي اظ زاًكدَيبى ؾبل اٍل )وِ   اًكگبّي اؾت. ثطاؾبؼ همبيؿِ ؾٌدفتؼييي اثطّبي آهَظـ ز

اًس( ثب زاًف آهَظاى ؾبل چْبضم )وِ هساذلِ آظهبيكي ضا زضيبفت  هساذلِ آظهبايكي ضا زضيبفت ًىطزُ

 اًس(.  وطزُ

 تَاًٌس ثب گعيٌف  ّبي فَق الصوط ًؿجت ثِ ضٍايي زضًٍي هي . ثؿيبضي اظ تْسيس4ّب ثب گعيٌف  تؼبهل -8

ػٌَاى اثطّبي هساذلِ آظهبيكي للوساز  ّبيي پسيس آٍضًس وِ هوىي اؾت ههٌَػبً ثِ تؼبهل وطزُ ٍ ًيطٍ

ّب تؼبهل گعيٌف ٍ ضقس ٍ ًوَ ثبقس. ايي تؼبهل ٍلتي حبنل  تطيي ايي ًيطٍ قًَس. قبيس هؼوَل

هتفبٍت ضقس ّبي  ّبي آظهبيكي هطوت اظ اًَاع هرتلفي اظ افطاز ثبقٌس وِ ثب ؾطػت قَز وِ گطٍُ  هي

وٌٌس. اگط گطٍُ آظهبيكي هطوت اظ ثيوبضاى ضٍاى زضهبًي ثبقس ٍ گطٍُ گَاُ هتكىل اظ افطاز   هي

اًس. يه زؾتبٍضز ٍيػُ گطٍُ آظهبيكي هوىي اؾت ثِ ػٌَاى فطايٌس  زيگطي وِ آظهَى ٍ ثبظآظهَى قسُ

تي ثسٍى ثْجَزي ذَز ثرَز وِ ذبل چٌيي گطٍّي افطاعي اؾت تفؿيط قَز، زؾتبٍضزي وِ ح

پيًَسز. چٌيي تؼبهلي ثيي گعيٌف ٍ ضقس ٍ ًوَ )يب تؼبهل ثيي  ٍلَع هي هساذلِ آظهبيكي ّن ثِ

تَاًس ثب اثط هساذلِ آظهبيكي اقتجبُ گطفتِ قَز  گعيٌف ٍ تبضيد، يب تؼبهل ثيي گعيٌف ٍ آظهَزى( هي

ل ثيي گعيٌف ٍ آيس. فطضيِ تؼبه  قوبض هي ٍ ثسيي تطتيت تْسيسي ثطاي ضٍايي زضًٍي آظهبيف ثِ

ّبي پيف آظهَى يىؿبًٌس لبثل پصيطـ  ّب زض ًوطُ ضقس ٍ ًوَ گبّي حتي زض خبئي ّن وِ گطٍُ

تطيي ايي هَاضز زض خبيي اؾت وِ يه گطٍُ هيعاى ثيكتطي اظ ضقس ٍ ًوَ يب تغييط  ذَاّس ثَز. هؼوَل

 ذَزثرَز اظ گطٍُ زيگط زاقتِ ثبقس. 

سيس هَلؼيتي اؾت وِ زض آى وليِ تَضيحبت هطثَط ثِ . ايي ت6ْاثْبم زض هَضز خْت ًفَش ػلي  -9

اًس، ٍلي ضٍقي ًيؿت وِ آيب الف ػلت ة  هتغيطّبي  هَخِ ثبلث زض اضتجبط ثب ضاثغِ الف ثب ة ضز قسُ

اؾت يب ة ػلت الف. ايي تْسيس ًؿجت ثِ ضٍايي زضًٍي زض هغبلؼبت ّوجؿتگي ؾبزُ وِ اغلت ضٍقي 

طخؿتگي ثطذَضزاض اؾت. هثالً، هؼلَم ًيؿت وِ آيب ًيؿت ػلت وسام ٍ هؼلَل وساهؿت اظ ث

قَز يب ثْطُ ٍضي ثيكتط ؾجت ؾطپطؾتي ووتط   ؾطپطؾتي ووتط هَخت ثْطُ ٍضي ثيكتط هي

ّب اظ ثطخؿتگي ثطذَضزاض ًيؿت، چِ تطتيت ظهبًي ضٍقي  گطزز. ايي تْسيس ذبل زض اوثط آظهبيف هي

ًفَش ػلي ًؿجتبً غيط هَخِ اؾت ايي اؾت. ّوچٌيي زض آى هغبلؼبت ّوجؿتگي وِ يه خْت اظ 



تط ايي اؾت وِ اؾتٌجبط وٌين وبّف زض زضخِ  قَز )هثالً هَخِ  تْسيس هكىلي هحؿَة ًوي

حطاضت َّاي هحيظ هَخت افعايف زض ههطف هَاز ؾَذتي اؾت تب ايٌىِ افعايف زض ههطف هَاز 

ّوجؿتگي هكىلي  زيگط هغبلؼبت  ؾَذتي ثبػث وبّف زضخِ حطاضت هحيظ اؾت( ليىي زض توبهي

 آيس.   حؿبة هي ثِ

ّبي فَق الصوط ًؿجت ثِ ضٍايي  ّبي تهبزفي حفبػ هٌبؾجي ػليِ توبم تْسيس  وبضثطزى آظهبيف ثِ

ّبي حميمي ٍ ّن   وٌس. ليىي پٌح تْسيس ظيط هوىي اؾت ضٍايي زضًٍي آظهبيف زضًٍي فطاّن هي

ّبئي اضبفي ّؿتٌس وِ زض  ًوبيكگط تْسيسّب  ّب ضا ثِ هربعطُ افىٌٌس. ايي ضٍايي زضًٍي قجِ آظهبيف

اًس. ؾِ تْسيس اٍل اثط هؼبزل ؾبذتي  ( ًيبهس6963،6966ُّبي ووپجل ٍ اؾتبًلي ) فْطؾت تْسيس

 ّبي آظهبيكي ٍ گَاُ ضا زاضًس زضحبليىِ زٍ تْسيس آذط هوىي اؾت تفبٍتي تهٌؼي ايدبز وٌٌس.  گطٍُ

ّبئي   ّبي آظهبيكي هتضوي ثطًبهِ  اذلِ. اگط هس2پرف قسى هساذلِ يب تمليس وطزى اظ آى  -61

ّبي آظهبيكي ٍ گَاُ ثتَاًٌس ثب يىسيگط اضتجبط  اعالػبتي ثبقٌس وِ وبهالً پرف قسُ ثبقٌس يب اگط گطٍُ

ّبي گطٍُ گَاُ هوىي اؾت ثِ يبزگيطي آى اعالػبت پطزاذتِ ٍ ثِ زضيبفت  ثطلطاض ؾبظًس، آظهَزًي

ّبي آظهبيكي  گطزز چِ ػوالً تفبٍتي ثيي گطٍُ  ثي ضٍايي هيهساذلِ ًبئل آيٌس. ثسيي تطتيت، آظهبيف 

ّب هغلَة ايي  اًس ٍخَز ًساضز. زض ثؿيبضي اظ قجِ آظهبيف ّبئي وِ زضيبفت وطزُ  ٍ گَاُ زض هساذلِ

ّبئي زاقتِ ثبقين وِ حتي الومسٍض زض ّوِ خْبت ثدع هساذلِ آظهبيكي هكبثِ ثبقٌس.  اؾت وِ ٍاحس

ّبئي وِ هدبٍضت فيعيىي زاضًس ًوًَِ گيطي  ي وبض ايي اؾت وِ اظ ٍاحسيه عطيمِ ثطاي اًدبم اي

ّب تدطثِ  وٌين. ليىي ذَز ايي لطاثت هوىي اؾت هٌدط ثِ ايي گطزز وِ هساذلِ تَؾظ وليِ ٍاحس

 قَز. 

وِ هساذلِ آظهبيكي ًتبيدي ثجبض آٍضز وِ ػوَهبً   . ٌّگبهي3هؼبزل ؾبذتي خجطاًي هساذلِ  -66

هوىي اؾت ثؼلت احؿبؼ ًبثطاثطي زض گطٍُ گَاُ اوطاُ ٍ ثي هيلي ظبّط قَز هغلَة پٌساقتِ قًَس 

ٍ ثطاي اختٌبة اظ ايي اهط ًتبيح هكبثْي زض اذتيبض گطٍُ گَاُ ًيع لطاض ثگيطز. ايي اهط هوىي اؾت 

ػول آٍضز ٍ زض ًتيدِ اثطّبي هساذلِ  گطٍُ گَاُ ضا ثط آى زاضز تب ٍاوٌكي ًظيط گطٍُ آظهبيكي ثِ

 ا پَقيسُ ًگِ زاضز. آظهبيكي ض

ّبي ؾبظهبًي ثِ قطايظ آظهبيكي ٍ گَاُ  . خبئيىِ گوبضزى اقربل يب ٍاحس4ضلبثت خجطاًي  -62

ثطاًگيرتِ   آيس. گطٍُ گَاُ ثِ تالقي ًبقي اظ ّوچكوي ػلٌي ثبقس، قطايظ ضلبثت اختوبػي پيف هي

ِ ٍيػُ زضخبئي احتوبل گطزز تب تفبٍت هَضز اًتظبض ضا وبّف زازُ يب هؼىَؼ ؾبظز. ايي ًتيدِ ث هي

ّب گوبضزُ   ّبي وبض ٍ غيطُ( ثِ هساذلِ ّب، گطٍُ  ّب، وبضذبًِ  ّبئي وبهل )اظ لجيل ثرف ضٍز وِ ٍاحس هي

قًَس يب ايٌىِ اگط هساذلِ هَفميت آهيع ثبقس هَخت ظيبى ٍ ذؿبضت ثطاي گطٍُ گَاُ گطزز. هثالً 

ضزازي، اهٌيت قغلي هؼلوبى ضا تْسيس ( ذبعط ًكبى ؾبذتِ اؾت وِ ػولىطز لطا6972) 5ؾبضتؿىي 



وٌس. ٍي قَاّسي ضا ثبظًگطي وطزُ اؾت حبوي اظ ايٌىِ ػولىطز آهَظقي وَزوبًي وِ تَؾظ   هي

ّبي گصقتِ ثَز.  هؼلوبى گطٍُ گَاُ تسضيؽ قسُ ثَزًس زض اثٌبي زٍضُ آهَظقي ثْتط اظ ؾبل

اّس قس وِ تفبٍت يبزگيطي زاًف ّبي گَاُ هٌتح ثِ ايي ذَ ّبي يبزگيطي ثْتط تَؾظ گطٍُ زؾتبٍضز

زيسًس ٍ وَزوبى آظهبيكي ضا وِ   آهَظاى گطٍُ گَاُ وِ تَؾظ هؼلوبى هؼوَلي ذَز آهَظـ هي

  آًْب حمَق پطزاذت هي ّبي حبنلِ تَؾظ وَزوبى ثِ  تَؾظ هؼلوبى پيوبًي وِ ثطحؿت پيكطفت

ي اؾت. ّطچٌس، هؼبزل ّبت قجيِ هؼبزل ؾبظي خجطاً قس، وبّف زّس ضلبثت خجطاًي اظ ثؿيبضي ج

ّبي ووتط   ّبئي وِ هساذلِ ؾبظي خجطاًي ًبقي اظ پيف ثيٌي هكىالتي اؾت وِ اظ ًبحيِ گطٍُ

آيسزض حبليىِ /ضلبثت خجطاًي ًبقي اظ عطيمي اؾت وِ اػضبي ايي   اًس پيف هي هغلَثي زضيبفت وطزُ

 . زٌّس  ّب ٍاوٌف ًكبى هي  ّب يب ػسم هساذلِ  ّب ًؿجت ثِ هساذلِ گطٍُ

ّبئي ووتط هغلَة   اظ زؾت زازى ضٍحيِ ًبقي اظ آظضزگي تَؾظ پبؾد زٌّسگبًي وِ هساذلِ-63

ثبقس، ٍاوٌف گطٍُ گَاُ ػالٍُ ثط ّوطاُ  2وِ يه آظهبيف هعاحوتي   . ٌّگبهي6اًس  زضيبفت وطزُ

ساى ػلت تَاًس تَام ثب آظضزگي ٍ اظ زؾت زازى ضٍحيِ ّن ثبقس. ايي اهط ث  ثَزى ثب ضلبثت خجطاًي هي

هوىي اؾت ثب پبييي آٍضزى ثْطُ ٍضي ٍ هٌبفغ قطوت، اًتمبم )+(ّبي گطٍُ گَاُ  اؾت وِ آظهَزًي

ّبي گَاُ ٍ آظهبيكي  ثىكس. ايي هَلؼيت احتوبل زاضز وِ هٌدط ثِ يه تفبٍت پؽ آظهًَي ثيي گطٍُ

طٍُ گَاُ ضا قَز ٍ وبهالً ذغبؾت وِ ايي تفبٍت ضا ثِ هساذلِ ًؿجت زاز. هٌبؾجتط ايي اؾت وِ گ

تَاًس ّطخب   ّبي گَاُ ًيؿت، ثلىِ هي ز. )الجتِ ايي پسيسُ هٌحهط ثِ گطٍُ گطٍُ هساذلِ آظضزگي ًبهي

ّب اظ لحبػ هغلَثيت تفبٍت زاقتِ ٍ پبؾد زٌّسگبى اظ ايي تفبٍت آگبُ ثبقٌس، ضٍي   وِ هساذلِ

 ثسّس(. 

گَاُ هٌبثغ ًبهطثَط ّوعهبى ضا وِ زض ّبي آظهبيكي ٍ  . گوبضزى تهبزفي افطاز ثِ گط3ٍُتبضيد هَضؼي 

ّبي  وٌس. ايي اهط زض زٍ هَلؼيت نحت زاضز: اٍل ايٌىِ گطٍُ  فْطؾت قسًس هْبض هي "تبضيد"تْسيس 

ّب زض  ّبي ًبهطثَط ؾْين ثبقٌس. زٍم ايٌىِ ايي ضٍيساز ًحَي يىؿبى زض ايي ضٍيساز آظهبيكي ٍ گَاُ ثِ

ّب   وِ زازُ  گَاُ يب آظهبيكي اؾت ضٍي ًسٌّس. ٌّگبهي ّبي ّب وِ ذبل گطٍُ  خلؿبت گطزآٍضي زازُ

ّبي گطٍُ آظهبيكي ثِ يه خلؿِ  قَز، گوبضزى تهبزفي توبم آظهَزًي ّب گطزآٍضي هي اظ گطٍُ

زٌّس ثب هساذلِ   ّبئي ٍيػُ وِ زض آى خلؿِ ضخ هي گطٍّي ثسيي هؼٌي ذَاّس ثَز وِ ضٍيساز

ي ثبقٌس ػالج ايي وبض، ّط خب وِ هيؿط ثبقس، ايي آظهبيكي ّوطاُ قسُ ٍ هوىي اؾت هَخت اثطّبي

ّبي وَچه اػوبل قسُ ٍ خلؿبت  اؾت وِ هساذلِ ًؿجت ثِ افطاز يب ًؿجت ثِ ثؿيبضي اظ گطٍُ

ّبي آظهبيكي ٍ گَاُ اظ لحبػ هىبى ٍ ظهبى تهبزفي گطزًس. زض ايي ضٍيِ اذيط، زضخبت  هطثَط ثِ گطٍُ

ّس ثَز ًِ افطاز. احتوبل يه تفؿيط هطثَط ثِ تبضيد ّب ذَا آظازي هٌبؾت هجتٌي ثط تؼساز گطٍُ

  ّبي حميمي اؾت چِ زض هَضز لجلي احتوبل هي ّب اغلت ثيكتط اظ آظهبيف هَضؼي زض قجِ آظهبيف



ّبي هَخَز زض خوؼيت پبؾد زٌّسگبى آهيرتِ گطزًس. ثسيي تطتيت،  ّب ثب تفبٍت  ضٍز وِ هساذلِ

 تب وِ ّط گطٍُ ٍاخس اؾت ّوطاُ ذَاّس گكت. ّو ّبي هتفبٍت ثب توبم تدبضة ثي  هساذلِ

ترويي ضٍايي زضًٍي يه ضاثغِ، فطايٌسي اؾتمطائي اؾت وِ زض آى هحمك ثبيس هٌتمس ؾرتگيط ذَز 

ّبي اٍ   ثبقس ٍ ثبيس ثٌحَي انَلي ثيٌسيكس وِ چگًَِ ّط وسام اظ ػَاهل فَق هوىي اؾت ثط زازُ

  ّبي هطثَط ضا هي اظ تْسيس  يه ي وٌس تب زضيبثس وِ وسامّب ضا ثطضؾ  ًفَش زاقتِ ثبقس آًگبُ ثبيس زازُ

اي  ّبيي هغوئي زضثبضُ ايٌىِ ضاثغِ آًْب ضا ثتَاى ضز وطز، ًتيدِ گيطي وِ ّوِ   تَاى ضز وطز. ٌّگبهي

زليل  ّب ضا ًتَاى ضز وطز، قبيس ثِ وِ ّوِ تْسيس  ػول آٍضز. ٌّگبهي ػلي ٍخَز زاضز هوىي اؾت ثِ

ّب حبوي اظ آًٌس وِ تْسيسي ذبل   ػلت ايٌىِ زازُ ٌبؾت زض اذتيبض ًيؿت يب ثِّبي ه  ايٌىِ زازُ

هوىي اؾت زض ٍالغ ػول وطزُ ثبقس، آًگبُ هحمك ثبيس چٌيي ًتيدِ گيطي وٌس وِ يه ضاثغِ ًكبى 

 زازُ قسُ ثيي زٍ هتغيط هوىي اؾت ػلي ثبقس يب ًجبقس. 

اثغِ ػلي اؾت چِ تهويوبتي ػولي ثبيس گبّي هحمك هدجَض ذَاّس ثَز چٌبى ػول وٌس وِ گَئي ض

ّبي خبيگعيي هوىي اؾت  اتربش گطزز ٍ اهىبى زاضز وِ ضاثغِ ػلي ثبقس. زض زيگط هَالغ، تفؿيط

آًْب ثبقس. ّطگبُ  ًظط آيٌس وِ هَضز هؿبهحِ لطاضگيطًس ٍ هحمك هبيل ثِ ضز  اي غيط هَخِ ثِ اًساظُ ثِ

ّبي هطثَط ٍ ثبظ   ت پػٍّكي ثب تؼساز ظيبزي اظ يبفتِّبئي اظ يه ؾٌ  تفؿيط خبيگعيي ثطاؾبؼ يبفتِ

تَاى ثب اعويٌبى آى ضا ضز وطز. ثب ٍخَز ايي، اغلت زقَاض اؾت  آيس هي ًظط گطفتِ غيط هحتول ثِ اًدبم

زؾت آٍضز. ٍاًگْي، ًظطيِ  وِ تَافك هيبى زاٍضي ثبال زضثبضُ هَخِ ثَزى يه تفؿيط خبيگعيي ٍيػُ ثِ

گصاضاًس وِ ًِ ػمل   ّبئي ًظطي ٍ آًچٌبى غيط هَخِ هي  ط آظهَزى پيف ثيٌيآظهبيبى تأويس ظيبزي ث

آٍضًس. زض ايي هغلت اػتطافي ضوٌي   ػول ًوي ّبئي ثِ  ّب چٌيي پيف ثيٌي  ؾلين ٍ ًِ زيگط ًظطيِ

ٍخَز زاضز هجٌي ثط ايٌىِ تفؿيط غيطهَخِ گبّي نحيح اؾت ٍ ايٌىِ تفبؾيط خبيگعيي غيطهَخِ 

آًْب ضا ظائل  هب ضا زضثبضُ ايٌىِ آيب يه ضاثغِ ػلي اؾت يب ًِ وبّف زٌّس ًِ ايٌىِ  ثبيس قه ٍ تطزيس

 ؾبظًس. 

وِ   ّب هطثَط ثِ ضٍايي زضًٍي اؾت. ٌّگبهي ّبي حميمي ٍ قجِ آظهبيف تفبٍت ػوسُ ثيي آظهبيف

ِ گًَِ قًَس، ّط زٍ گطٍُ ث  ّبي گَاُ ٍ آظهبيكي گوبضزُ هي عَض تهبزفي ثِ گطٍُ پبؾد زٌّسگبى ثِ

  گطزًس )هكىالت گعيٌف، ضقس ٍ ًوَ، يب تؼبهل گعيٌف ٍ ضقس ٍ ًوَ ظائل هي  اي يىؿبى تكىيل هي

وٌس )هكىالت آظهَزى   قًَس( ّط آظهَزًي قطايظ آظهبيكي ٍ ٍؾبئل پػٍّكي يىؿبًي ضا تدطثِ هي

ييي زض ّط آظهَى ّبي ثبال يب پب وِ ًوطُ آًْبئي قًَس(. گعيٌف ػوسي   وبضگيطي اثعاض ظائل هي يب ثِ

نَضت  ّبي پيف آظهَى ثِ زاضًس ثدع تحت قطايغي وِ پبؾد زٌّسگبى ًرؿت ثط هجٌبي هثالً، ًوطُ

آيس )هكىل ثبظگكت آهبضي   ػول ًوي اًس، ثِ اًس ٍ آًگبُ ثِ قطايظ آظهبيكي گوبضزُ قسُ ظٍج زضآهسُ



طثَط ثِ ضٍايي زضًٍي ضا ّبي ه ٍخَز ًساضز(. ثسيي تطتيت تهبزفي وطزى اوثط ليىي ًِ ّوِ تْسيس

 وٌس.   ظائل هي

وطزى ثطاي  ػَو اتىبء ثِ تهبزفي ّبي قجِ آظهبيكي هَلؼيت وبهال هتفبٍت اؾت. ثِ زض ضاثغِ ثب عطح

آًْب ضا آقىبض گطزاًس ٍ آًگبُ يىي  ّبي هطثَط ثِ ضٍايي زضًٍي، هحمك ثبيس اثتسا ّوِ  ضز اوثط تْسيس

تط اؾت. ثب ٍخَز ايي، اؾتٌجبط ػلي ًْبيي ثِ اؾتحىبم  وتيىي ضز وٌس. ثٌبثطايي، ٍظيفِ اٍ پعح

 گيطز.  هَلؼي ًرَاّس ثَز وِ يه آظهبيف ٍالؼي اًدبم هي

 

 زوتط حؿيي قىطوي

 ؾطزثيط ًكطيِ ثيي الوللي ضٍاًكٌبؾي

 

 الهبًغ اؾتاؾتفبزُ اظ هغبلت ثب شوط هٌجغ ث. 

 


