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چکیذه
تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝأطی ذالق ٛ٘ ٚآٚضا٘ ٝاؾت و ٝث ٝقىُ ٔٙظٓ ثطای افعایف شذیط ٜػّٕی  ٚزا٘ف فٙی ٘ ٚیع اؾتفبز ٜاظ ایٗ زا٘ف زض اذتطاع  ٚعطح وبضثطزی خسیس ا٘دبْ
ٔی قٛز .فطایٙس تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝػجبضت اظ قٙبؾبیی ٘یبظ یب اؾتؼساز ،پیسایف ا٘سیكٞ ٝب ،آفطیٙف ،عطاحی ،تِٛیس ٔ ٚؼطفی  ٚا٘تكبض یه ٔحه َٛیب ٘ظبْ تىِٛٛٙغیه تبظٜ
اؾت .تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝػجبضت اظ فطایٙس پٛیبی ث ٓٞ ٝپیٛؾتٝای اظ تحمیمبت پبیٝای ،تحمیمبت وبضثطزی  ٚتحمیمبت تٛؾؼٝای اؾت و٘ ٝتبیح ػّٕی آٖ تِٛیس ػّٓ  ٚزا٘ف
ٔی ثبقس .ی٘ٛؿى ٛتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝضا چٙیٗ تؼطیف وطز ٜاؾتٞ :ط ٌ ٝ٘ٛفؼبِیت ٔٙؿدٓ ،ذالق زض خٟت افعایف ؾغح زا٘ف ٔ ٚؼطفت ػّٓ اػٓ اظ زا٘ف ٔطثٛط ث ٝا٘ؿبٖ،
فط ،ًٙٞخبٔؼ ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ ایٗ زا٘ف ثطای وبضثطزٞبی خسیس .فؼبِیت ٞبی ػّٕی  ٚتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝثٔ ٝف ْٟٛػبْ ٕٞیك ٝزٔ ٚحه َٛثٕٞ ٝطا ٜزاضز ،یىی ٔؼّٔٛبت ٚ
زا٘ف  ٚزیٍطی فٙبٚضی  ٚفٗ زض ِغت ٘بٔٞٝب ػّٓ ثٔ ٝؼٙبی وؿ ت ٔؼّٔٛبت ث ٝنٛضتی ؾیؿتٕبتیه  ٚتٙظیٓ یبفت ٝتؼطیف ٔیٌطززٌ .طچ ٝتؼبضیف ثؿیبض ظیبزی ٔیتٛاٖ
ثطای ػّٓ لبئُ قس .ثؼضی ٞب ػّٓ ضا ثٔ ٝؼٙبی ایدبز ذاللیت ثطذی زیٍط ػّٓ ضا یه ٘ٛع فؼبِیت فىطی  ٚاختٕبػی  ٚثطذی زیٍط ػّٓ ضا یه تح َٛفطٍٙٞی زا٘ؿتٝا٘س.
تدبضة چٙس زٌ ٝٞصقت٘ ٝكبٖ زاز ٜاؾت و ٝآٖ زؾت ٝاظ وٕپب٘ی ٞبیی و ٝاضتجبط ثیٗ ػّٓ  ٚفٙبٚضی ضا زض ػُٕ ثطلطاض ٕ٘ٛزٜا٘س اظ ضقس ؾطیغتطی ٘ؿجت ث ٝؾبیطیٗ
ثطذٛضزاض ثٛز ٜا٘س .اِجت ٝفبنّ ٝظٔب٘ی ثیٗ ث ٝوبضٌیطی ٘تید ٝتحمیمبت زض تِٛیس فٙبٚضی زض اثتسای أط ثؿیبض ظیبز ثٛز ٜو ٝثؼضأ ث ٝیه لطٖ ٔیضؾیس أب ثؼسٞب ایٗ ظٔبٖ اظ
چٙس ؾبَ تدبٚظ ٕ٘ٛٙز .ایطاٖ اظ ٘ظط شذبیط ٔؼس٘ی خع ۲۱ ٚوكٛض ثطتط ز٘یبؾت و ٝتبو ٖٛٙث ٝزِیُ اتىب ث٘ ٝفت چٙساٖ ث ٝاضظـ ایٗ شذبیط پی ٘جطز ٜاؾت .ثب ؾمٛط لیٕت
خٟب٘ی ٘فت عی ؾبَ ٌصقت ٝثؿیبضی اظ زؾت ا٘سضوبضاٖ التهبز وكٛض ضا ثطآٖ زاقت تب فبضؽ اظ قؼبضٞبی التهبزی ،ثط٘بٔ ٚ ٝضا ٜوبضی خسی  ٚػّٕی ثطای تأٔیٗ زضآٔس
وكٛض زض زضاظ ٔست اضائ ٝزٙٞس .ثطضؾی ثؿیبضی اظ نبحت٘ظطاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ التهبزی ٘كبٖ ٔیزٞس زض قطایظ فؼّی قبیس ٔٙبؾتتطیٗ ٌعی ٝٙثب زض ٘ظط ٌطفتٗ
ظطفیتٞب ،ظیطؾبذتٞب  ٚتٕبٔی اثؼبز اخطایی آٖ ،ثرف ٔؼسٖ  ٚنٙبیغ ٔؼس٘ی وكٛض ِ ٚع ْٚتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝزض آٖ ٔیثبقس .ث ٝاػتمبز وبضقٙبؾبٖ التهبزی ،ظطفیت
ٔؼبزٖ ایطاٖ ث ٝحسی اؾت و ٝزضنٛضت ثط٘بٔٝضیعی نحیح  ٚؾطٔبیٌٝصاضی ٔٙبؾت ٔیتٛا٘س ٔٛخت ض٘ٚك التهبزی  ٚتٛؾؼ ٝپبیساض ٌطزز  ٚ.ثٟتطیٗ ٌعی ٝٙثٙٔ ٝظٛض تحمك
التهبز ٔمبٔٚتی زض وٛتبٜتطیٗ ظٔبٖ اؾت.

کلیذ واژه
تحمیك  ٚتٛؾؼٔ ،ٝؼسٖ ،فٙبٚضضی ،تِٛیس ّٔی ،التهبز ٔمبٔٚتی

مقذمه
زض وكٛض ٔب لجُ اظ پیطٚظی ا٘مالة اؾالٔی وٕتط تالقی ثطای ا٘دبْ فؼبِیتٞبی تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝث ٝچكٓ ٔیذٛضز  ٚفمظ زض ذالَ ؾبِیبٖ پؽ اظ پیطٚظی ا٘مالة اؾالٔی
 ٚذهٛنأ زض ع َٛؾبِیبٖ خ ًٙتحٕیّی ،ػغف ٌطایف ث ٝفؼبِیت ٞبی تحمیك  ٚتٛؾؼ ٚ ٝتالـ ثطای ذٛز اتىبیی فٙی ٔٛخت نطف أىب٘بت ٙٔ ٚبثغ ظیبزی اظ ٔٙبثغ

ٔحسٚز ایٗ ٔطظ  ٚث ْٛث ٝأٛض تحمیمبت نٙؼتی ٕٝ٘ٛ٘ ٚؾبظی  ٚوپیؾبظی ٔحهٛالت ذهٛنأ زض ضاؾتبی تأٔیٗ ٘یبظٞبی خ ًٙتحٕیّی ٌطزیس ٜاؾت .اظ عطف زیٍط پؽ
اظ پبیبٖ خ ًٙتحٕیّی  ٚآغبظ زٚضاٖ ثبظؾبظی وكٛض  ٚخجطاٖ ٘بضؾبیی ٞبی تِٛیسی ٌصقت ٝزضنس ظیبزی اظ ٔسیطاٖ ٚاحسٞبی نٙؼتی تحت پٛقف زِٚت ثطای ثبظؾبظی ٚ
تٛؾؼٙٔ ٝبثغ ذٛیف ٔتمبضی تأؾیؽ ٚاحسٞبی تحمیك تٛؾؼ ٝثٛزٜا٘س .زض خٟبٖ أطٚظ اوثط وكٛضٞب أط ثط٘بٔٝضیعی  ٚؾیبؾتٌصاضی ػّٕی (ػّ ٚ ْٛفٙبٚضی ) ضا خعئی اظ
ثط٘بٔ ٝؾیبؾت والٖ زِٚتٞبی ذٛز لطاض زازٜا٘س ظیطا ثط ایٗ ٔؿئّٔ ٝؼتمس٘س و ٝػّ ٚ ْٛفٔ ٖٛٙی تٛا٘ٙس ث ٝثٟتطیٗ قىُ ٕٔىٗ زض ذسٔت زفبع اظ اؾتمالَ  ٚتٕبٔیت
اضضی وكٛض ،تٛؾؼ ٚ ٝپیكطفت التهبزی  ٚضفب ٜاختٕبػی لطاض ٌیط٘س .زؾتیبثی ث ٝأط فٛق ٔی تٛا٘س لسضت ؾیبؾی ،ایدبز اؾتمالَ ،افعایف زض آٔس ،تٛؾؼ ٝنبزضات ،ضفبٜ
اختٕبػی  ٚثٟجٛز ؾغح ظ٘سٌی افطاز یه وكٛض ضا ث ٝز٘جبَ زاقت ٝثبقس .ثب ایٗ  ٕٝٞإٞیت زض ظٔی ٝٙتحمیمبت ػّٕی  ٚنٙؼتی  ٚثٟطٌٜیطی اظ زؾتبٚضزٞبی ٔرتّف
التهبزی  ٚؾبیط ظٔیٞٝٙب ،وكٛضٞبی خٟبٖ ؾٙٔ ْٛبثغ ا٘ؿب٘ی ٔ ٚبِی ػٕسٜای ضا زض ذسٔت پػٞٚف لطاض ٕ٘یزٙٞس .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ یىی اظ ػٛأُ ظٔی ٝٙؾبظ ثطای
ٌؿتطـ  ٚتِٛیس ػّٓ زض وكٛض ضا تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝزا٘ؿت  ٚثطای ایٙى ٝثتٛا٘یٓ اظ تمّیس ػّٓ اظ وكٛضٞبی پیكطفت ٝخٌّٛیطی وٙیٓ ثبیؿتی ث ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝزض وكٛض
تٛخ ٝظیبزی زاقت ٝثبقیٓ .ثٙبثطایٗ ثب تٛخ ٝث ٝایٗ وٛٔ ٝضٛع ٔؼسٖ  ٚنٙبیغ آٖ اظ زغسغٞٝبی شٙٞی  ٚضٚظٔط ٜافىبض ػٕٔٛی ٘یؿت  ٚخبٔؼ ٝث ٝعٛض ٔؿتمیٓ ثب ایٗ نٙؼت
ٔ ٚحهٛالت آٖ اضتجبط ٘ساضز ،ایٗ ٚظیف ٝشاتی زِؿٛظاٖ ٘ظبْ ٔ ٚؿئٛالٖ آیٙسٍ٘ ٜط اؾت تب ثب تسثیط آٌبٞب٘ ٝیىی اظ آضٔبٖٞبی ثعضي ٘ظبْ خٕٟٛضی اؾالٔی یؼٙی وبٞف
اتىب ث ٝالتهبز ته ٔحهِٛی ٔ ٚحمك وطز التهبز ٔمبٔٚتی ضا خبٔ ٝػُٕ ثپٛقب٘ٙسٔ .تأؾفب٘ ٝزض وكٛض ٔب ٘مف تحمیك  ٚتٛؾؼ٘ ٝؿجت ث ٝوكٛضٞبی پیكطفت ٝثؿیبض وٓ
ضً٘ اؾت ٕٞ ٚیٗ ػبُٔ ثبػث قس ٜو ٝزض تِٛیس ػّٓ ٞیچٍ ٛ٘ ٝ٘ٛآٚضی ٘ساقت ٝثبقیٓ  ٚنطفأ ث ٝػٛٙاٖ ٔمّس اظ ػّٓ ؾبیط وكٛضٞبی خٟبٖ اؾتفبز ٜوٙیٓ .زض ثط٘بٔٞٝبی
آٔٛظـ  ٚپطٚضـ خبیٍب ٜتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝثؿیبض ٘بظَ اؾتٛٙٞ .ظ ثطضٚی اثتىبضات زض ظٔی ٝٙفٙبٚضی ،آٔٛظـ الظْ نٛضت ٕ٘یٌیطز  ٚانأل فٙبٚضی خبیٍب ٜقبیؿتٝای پیسا
٘ىطز ٜاؾت .ضٚـ تسضیؽ ؾّیمٝای ث ٝخبی ضٚـ ػّٕی ،ظٔیٝٙای ثطای قىٌُیطی اثتىبضات ثبلی ٕ٘یٌصاضز.

بحث
تٛخ ٝث ٝایٙىٔ ٝبٞیت زا٘كٍب ٜزض وكٛضٞبی ٘یٕ ٝنٙؼتی یه ٔبٞیت آٔٛظقی اؾت ،زض حبِی ؤ ٝبٞیت زا٘كٍب ٜزض وكٛضٞبی نٙؼتی یه ٔبٞیت پػٞٚكی ثٛزٚ ٜ
آٔٛظـ یىی اظ ثٕطات ٘ ٚتبیح پػٞٚف اؾت .ث ٝػجبضت زیٍط زض زا٘كٍبٞ ٜبی ٔؼتجط خٟبٖ ٘ظبْ تحمیمبتی پكتٛا٘٘ ٝظبْ آٔٛظـ اؾت ٛٔ ٚاز آٔٛظقی زا٘كٍبٜٞب زض ٚالغ
ثبظتبة ٘ ٚتید ٝتحمیمبت پػٞٚكٍطاٖ اؾت  ٚچٛٔ ٖٛضٛػبت تحمیك ثطذبؾت ٝاظ ٘یبظٞبی ػیٙی ّٕٛٔ ٚؼ ٟ٘بزٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاختٕبػی اظ لجیُ نٙؼت ٔ ٚؼسٖ اؾتِ ،صا
یه اضتجبط تٍٙبت ٚ ًٙپٛیب ثیٗ پػٞٚف ،آٔٛظـ ،نٙؼت ٔ ٚؼسٖ ٚخٛز زاضز .ثٕٞ ٝیٗ خٟت زض غطة ٔكىّی ث٘ ٝبْ ػسْ اضتجبط ثیٗ زا٘كىب ٚ ٜنٙؼت ٚخٛز ٘ساقتٚ ٝ
ایٗ اظ ٔكىالت ذبل خٟبٖ ٘یٕ ٝنٙؼتی (زض حبَ تٛؾؼ ) ٝاؾت .آٔٛظـ زض خٟبٖ نٙؼتی ٔجتٙی ثط تحمیك  ٚتطثیت اؾت .زض حبِی و ٝزض خٟبٖ زض حبَ تٛؾؼٝ
آٔٛظـ ٔجتٙی ثط تطخٕ ٝاؾت  ٚایٗ یىی اظ ػُّ ثؿیبض ٔ ٟٓزض قطایظ تٛؾؼ ٝػّٕی اؾتِ .ع ْٚاضتمب فٙبٚضی ،ایدبز ش ٗٞخؿتدٌٛط ٔ ٚتفىط زض ٔ ٕٝٞیثبقس  ٚضؾب٘ٞٝبی
ٌطٞٚی  ٚآٔٛظـ  ٚپطٚضـ  ٚآٔٛظـ ػبِی ٘مف ػٕسٜای زض ایٗ ضاثغ ٝایفب ٔی ٕ٘بیٙس ٔب ثبیس ثىٛقیٓ تب زض ػّ ْٛخسیس ٘یع اظ حبِت ٔمّس خٟبٖ نٙؼتی ذبضج قٛیٓ  ٚتب
ا٘دب پیف ضٚیٓ و ٝنبحت اختٟبز ٌطزیٓ .ثب تٛخ ٝث ٝپتب٘ؿیُ ٔؼس٘ی ایطاٖ ِع ْٚتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙاظ إٞیت ٚیػٜای ثطذٛضزاض اؾت .ثطذی اظ زالیُ إٞیت
ِع ْٚتٛؾؼ ٚ ٝتحمیك زض ثرف ٔؼسٖ زالیُ ظیط اؾت
ٚ-۲خٛز ثیف اظ ٔ 57یّیبضز تٗ شذبیط قٙبذت ٝقسٔ ٜؼس٘ی
-۱قٙبؾبیی ثیف اظ ٛ٘ 68ع ٔبزٔ ٜؼس٘ی

-3ضتج ۲ ٝزض ذبٚضٔیب٘ ٝاظ ٘ظط شذبیط ٔؼس٘ی  ٚلطاض ٌطفتٗ زض ضزیف  ۲۲وكٛض ا َٚخٟبٖ اظ ایٗ ٘ظط
-4خصاثیت ثطای ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ذبضخی زض ثرف ٔؼسٖ وكٛض
-5تٛاٖ ث ٝوبضٌیطی زیٍط پتب٘ؿیُٞبی وكٛض ،اظ خّٕ ٝؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ،ا٘ٛاع ا٘طغی ،تٛاٖ ػّٕی  ٚپػٞٚكی ،ثبظاض زاذّی ٙٔ ٚغمٝای ض ٚث ٝضقس ،فٙبٚضیٞبی ثٔٛیقس...ٚ ٜ
-6أىبٖ تٛؾؼ ٝاختٕبػی (ثب تٛخ ٝثٚ ٝخٛز شذبیط زض ٘مبط ٔرتّف وكٛض ،ذهٛنب زض ٔٙبعك وٕتط تٛؾؼٝیبفتٕٞ ٝطا ٜثب اقتغبَ غیط ٔؿتمیٓ ثب حسٚز  ۱2ثطاثط اقتغبَ
ٔؿتمیٓ)
-7پیكطاٖ ثٛزٖ ٔؼسٖ ثطای ثرفٞبی زیٍط (ثرف نٙؼت ،ؾبذتٕبٖٔ ،ؼسٖ )
ػسْ آٔٛظـ ٔؿتٕط ٔحممبٖ  ٚػسْ أىبٖ ازأ ٝتحهیُ ٔحممبٖ زض زاذُ  ٚذبضج وكٛض اظ خّٕ ٝػٛأُ ٘مم زض تحمیك  ٚتٛؾؼٔ ٝیثبقسٟٓٔ .تطیٗ ػبُٔ زض وؿت
ذ ٛزوفبئی  ٚثبظؾبظی ،تٛؾؼٔ ٝطاوع ػّٕی  ٚتحمیمبتی ،تٕطوع ٞ ٚسایت أىب٘بت  ٚتكٛیك وبُٔ  ٕٝٞ ٚخب٘جٔ ٝرتطػبٖ ٔ ٚىتكفبٖ ٘ ٚیطٚیٞبی ٔتؼٟس ٔ ٚترهم اؾت
و ٝقٟبٔت ٔجبضظ ٜثب خ ُٟضا زاض٘س  ٚالن ٍ٘طـ ا٘حهبضی ػّٓ ث ٝغطة  ٚقطق زض آٔس٘ ٚ ٜكبٖ زازٜا٘س ؤ ٝیتٛا٘ٙس وكٛض ضا ضٚی پبی ذٛز ٍٟ٘ساض٘سِ .صا ثی تٛخٟی ٚ
ثی ٟٔطی ث ٝاؾتبزأٖ ،تفىطاٖ ٔ ٚحممبٖ و ٝیب ٔٙدط ث ٝفطاض ٔغعٞب ٔیقٛز یب اظ آٖٞب آٖٞب وبضٔٙسا٘ی ؾبزٔ ٜیؾبظز و ٝثؼضأ تدبضت ضا ث ٝتفىط تطخیح ٔیزٙٞس ،ظیطا وٝ
ٔحهٛالت تالقكبٖ ذطیساضی ٘ساضز .ثطای ایدبز اٍ٘یع ٜزض ٔحممبٖ ثبیس اٚأل ٔتٛؾُ ث ٝؾیبؾتٞبی تمسیط  ٚتكٛیك ،أتیبظ ،ثطٌصاضی ٔحبفُ  ٚؾٕیٙبض قس .ثب٘یأ ثٚ ٝضؼیت
ٔبزی آٖ ٞب ث٘ ٝحٛی ثبیس تٛخٕٛ٘ ٝز و ٝث ٝخبی تفىط  ٚتؼمُ ٚلت ٌطا٘ت ٞبی ذٛیف ضا ثطای تأٔیٗ ٘یبظٞبی اِٚیٔ ٚ ٝبزی ظ٘سٌی نطف ٕ٘ٙبیٙس .ثٛزخ ٝث ٝػٛٙاٖ ؾبظ ٚ
وبض اؾبؾی ٔٛثط زض اضتمب ٌ ٚؿتطـ فؼبِیت ٞبی تحمیك  ٚتٛؾؼٛٔ ٝضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾتِ .صا تأٔیٗ ثٛزخ ٝتحمیمبتی پػٞٚكٍطاٖ ؾط ِٛح ٝاضتمب تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝزض
وكٛض اؾت .چبِفٞبی ٔٛخٛز زض ثرف ٔؼسٖ وكٛض زض ؾبَٞبی اذیط ػال ٜٚثط آ٘ى ٝوبٞف ؾطٔبیٌٝصاضی زض ایٗ ثرف ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاقتٛٔ ،خت غیط فؼبَ قسٖ ثطذی
اظ ٔؼبزٖ فؼبَ وكٛض ٘یع قس ٜاؾت .ثٌ ٝفتٔ ٝمبٔبت ٔؿئ َٛزض ٚظاضت نٙؼتٔ ،ؼسٖ  ٚتدبضت ؾ ٟٓثرف ٔؼسٖ اظ تِٛیس ٘بذبِم زاذّی زض حبَ حبضط یه زضنس اؾت
زض حبِی و ٝظطفیت لبثُ تٛخٔ ٝؼبزٖ ثیف اظ ایٟٙبؾت ٔ ٚیتٛاٖ ؾ ٟٓثیكتطی زضتِٛیس ٘بذبِم زاذّی زاقت ٝثبقس .ثطذی زیٍط اظ ٔٛا٘غ پیكطفت ثرف ٔؼسٖ ػجبضتٙس
اظ:
٘جٛز قٙبذت وبفی اظ پتب٘ؿیّٟبی ٔؼس٘ی وكٛض  ٚضؼف ثط٘بٔٞٝبی اوتكبفی  ٚتأٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی الظْ ثطای آٖ ٞباخطا ٘كسٖ ثط٘بٔ ٝچٟبضْ  ٚپٙدٓ تٛؾؼ ٝزض ثرف اوتكبف  ٚتٛؾؼٔ ٝؼبزٖوٓ¬تٛخٟی ث ٝتٛؾؼ ٝظیطؾبذتٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثرف ٔؼسٖ٘مم لٛا٘یٗ  ٚثٛضٚوطاؾی¬ٞب زض ٔمبثُ ؾطٔبیٌٝصاضی زاذّی  ٚذبضخیػسْ حفظ  ٚتٛؾؼٔ ٝعیتٞبی ٘ؿجی ٘ظیط ا٘طغی  ٚظیطؾبذتٞب (افعایف لیٕتٞبی ا٘طغی ،حُٕ٘ٚمُ )... ٚاخطا ٘كسٖ ؾٙس اؾتطاتػی تٛؾؼ ٝنٙؼتیٔحیظ لب٘٘ٛی  ٚحمٛلی (زضیبفت ثٟطٔ ٜبِىب٘ ٝثس ٖٚزض ٘ظط ٌطفتٗ قطایظ ٔٛخٛز )ٔ-حیظ التهبزی  ٚثبظضٌب٘ی (تٛضْ ،تؼطفٞٝب٘ ،طخ اضظ٘ ،طخ حبّٟٔبی ا٘طغی )... ٚ

ٔحیظ ٔبِی  ٚثب٘ىی (وٕجٛز ٘مسیٍٙی ،ثٟط ٜظیبز ،تؿٟیالت وٓ )... ٚٔحیظ ؾیبؾی (تحطیٓ ٔ ٚكىُ ٕٞىبضی  ٚتؼبٔالت ثیٗإِّّی)ٔكىالت نسٚض ٔدٛظٞبی ثٟطٜثطزاضیػسْ ثجبت لب٘ٔ ٚ ٖٛمطضاتفمساٖ خٟتٌیطی تٛؾؼٝای ثب ٍ٘ب ٜنبزضاتی ثب ضػبیت افعایف اضظـافعٚز ٜزض فطاٚضزٞ ٜبتٛخ٘ ٝىطزٖ ثٔ ٝعیتٞبی ٘ؿجی وكٛض زض ضاؾتبی ثط٘بٔٞٝبی تٛؾؼ ٝای٘بٔٙبؾت ثٛزٖ ٔحیظ وؿت  ٚوبض ثطای ؾطٔبیٌٝصاضی زاذّی ،ذبضخی  ٚتِٛیسوٓ تٛخٟی ث٘ ٝمف ثرف ذهٛنی زض ٘یُ ث ٝاٞساف تٛؾؼٝچبثه ٘جٛزٖ زِٚت  ٚؾبظٔبٖٞبی زِٚتی ٔطتجظتٛؾؼ٘ ٝبٔتٛاظٖ ثرف نٙبیغ ٔؼس٘یضؼف قسیس ٔبقیٗ آالت  ٚتدٟیعات ٔٛضز ٘یبظ ثرف ٔؼسٖػسْ ثطذٛضزاضی اظ ؾیبؾتٞبی حٕبیتی فؼبالٖ ٔؼسٖ زض ثطاثط وبٞف لیٕتٞب ٘بقی اظ تحٛالت التهبزی خٟبٖٔعیتٞب تٛؾؼٔ ٝؼبزٖ:
نبزضات ٔحهٛالت ٔتىی ثٔ ٝؼسٖ  ٚنٙبیغ ٔؼس٘ی ثب اضظـافعٚزٜنبزضات وبالٞبی ٔهطفی ثب اؾتفبز ٜاظ ٔعیت ٘ؿجی ٔٛاز اِٚیٔ ٚ ٝیب٘ی ٔؼس٘یتٛؾؼ ٝثبظاض نبزضاتی ثب تٛٙع ثركی اظ عطیك ٔحهٛالت ٔرتّف ٔؼس٘یثبال ثطزٖ ؾ ٟٓثرف ٔؼسٖ  ٚنٙبیغ ٔؼس٘ی زض تِٛیس ٘بذبِم زاذّی (ٔؿتمیٓ  ٚغیطٔؿتمیٓ)ثبال ثطزٖ فطنتٞبی قغّی زض ؾغٛح ٔرتّف ٟٔبضتی  ٚزا٘كیتٛؾؼٙٔ ٝبعك وٕتط تٛؾؼٝیبفتٝتمٛیت اؾتمالَ التهبزی وكٛضتٛؾؼٔ ٝتٛاظٖ ثرف ٔؼسٖ-أىبٖپصیط قسٖ ثط٘بٔٝضیعیٟبی تٛؾؼٝای زض ثرف ٔؼسٖ  ٚنٙبیغ ٔؼس٘ی

تٛؾؼ ٝؾطٔبیٞٝبی اختٕبػی ثب اتىب ث ٝأىب٘بت ایٗ ثرفضلبثتپصیط وطزٖ ٔؼبزٖ  ٚنٙبیغ ٔؼس٘ی ایطاٖ زض ثبظاضٞبی زاذّی  ٚخٟب٘ی-تٛؾؼ ٝؾطٔبیٌٝصاضی زض فؼبِیتٞبی اوتكبفی ،ثٟطٜثطزاضی  ٚنٙبیغ ٔؼس٘ی زاذّی  ٚذبضخی

نتیجه گیری
ثب ثطضؾیٞبی ث ٝػُٕ آٔسٔ ٜكرم ٔیقٛز و ٝتِٛیس ػّٓ زض وبضذب٘ ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝثٚ ٝخٛز ٔی آیس  ٚتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝظیط ثٙبی فٙبٚضی زا٘ؿت ٝقس ٜاؾت ثٙبثطایٗ
ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت تٛخ ٝث٘ ٝىبت ظیط ٔیتٛا٘س زض ثٟجٛز فؼبِیتٞبی تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝزض ٟ٘بیت تِٛیس ػّٓ زض وكٛض إٞیت ظیبزی زاقت ٝثبقس .ثبالذم زض ثرف ٔؼسٖ
وٛٔ ٝلؼیت ٕٔتبظی ثطای ٔب زض ٔٙغم ٚ ٝخٟبٖ اؾالْ ایدبز ٔیوٙس .ثطذی اظ ایٗ ضاٞىبضٞب ٔٛاضز ظیط ٔیتٛا٘س ثبقس.
-۲تغییط ضٚـ ثط٘بٔٞٝبی آٔٛظـ  ٚپطٚضـ زض خٟت تحمیك  ٚتٛؾؼٝ
-۱تغییط ضٚـ تسضیؽ ؾّیمٝای ث ٝخبی ضٚـ ػّٕی
-3تغییط ؾبذتبض پصیطـ زا٘كد ٛزض زا٘كٍبٞ ٜب
-4تغییط ٘ظبْ آٔٛظقی زا٘كٍبٜٞب خٟت تطثیت ٔحمك ٔ ٚحمك پطٚضی
-5ایدبز اٍ٘یعـ ثطای پػٞٚف  ٚپػٞٚكٍطاٖ
-6تأٔیٗ ٘یبظٞبی ٔبزی پػٞٚكٍطاٖ
-7ایدبز تؿٟیالت الظْ خٟت آٔٛظـ  ٚتحهیُ ٔحممبٖ
-8تأٔیٗ ثٛزخ ٝتحمیمبتی پػٞٚكٍطاٖ
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