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 ، ایطاىؾٌٌسد، ؾٌٌسد آظاز اؾالهی ٍاحسًكگبُ ا، زػلَم اًؿبًییبض گطٍُ هسیطیت، زاًكىسُ اؾتبز

 

 چکیده

یی ٍ تحلیل وطز. قٌبؾبیی ظٍزٌّگبم یه هؿئلِ ٍ اٍلَیت اوٌَى ّن ٍرَز زاضز ثِ قطٌ آًىِ ثتَاى ًكبًگبى آى ضا قٌبؾب ،آیٌسُ

اٍلیي قبذم هْن زض ّط تغییط، قٌبؾبیی ؾطیغ هؿبیل زضحبل ضقس  ثٌسی آى ، يطٍضی اؾت ٍ هی تَاًس ثركی اظ ضاُ حل ثبقس

یگٌبل ّبی يؼیف ّب ثِ تغییطاتی غیطهٌتظطُ ٍ ًبقٌبذتِ ًیع اقبضُ زاضًس ًكبًگبى اٍلیِ ضا ؾ اؾت ٍ گبّب ایي هزوَػِ قبذم

هی ًبهٌس. ؾیگٌبل ّبی يؼیف هی تَاًٌس زض یه فطایٌس ؾجت ذلك اَالػبتی ًَ ٍ وبضثطزی گطزًس. ؾیگٌبل ّبی يؼیف زض ٍالغ 

ّوبى لبنساى فطزا ّؿتٌسٍ ًكبًگبًی اظ آیٌسُ وِ زض حبلت ػبزی ٍ ثسٍى اػوبل تَرِ فَق الؼبزُ، لبثل ضٍیت ٍ ضنس ًیؿتٌسایي 

ؼیف اهب احطگصاض ثَزُ ٍ هی تَاًٌس زض ثطآٍضز ٍ قٌبؾبیی هؿبیل ػوَهی ثبلمَُ ٍ ّوچٌیي زض ترویي احتوبل ًكبًگبى ٍ ػالین ي

احطثركی ذٍ هكی ّبی تسٍیي قسُ ًمف هَحط ،پیكگیطاًِ ٍ پیكسؾتبًِ ای زاقتِ ٍ ؾجت یه ًَع آهبزگی ثطای ثطٍظ هؿبیل 

ػٍّف زضنسز ثطرؿتِ ؾبظی ًمف ٍ ربیگبُ ثىبضگیطی ؾیگٌبل ّبی ػوَهی ثبلمَُ زض ؾبظهبى یب ّط ًَع ًظبم گطزًس لصا ایي پ

تَؾؼِ ای ٍ ثطحؿت ضٍـ اظ ًَع  –، وبضثطزی يؼیف زض فطایٌس ذٍ هكی گصاضی ػوَهی اؾت. پػٍّف ثطحؿت ّسف

ل ثِ پیوبیكی اؾت .ضٍـ ًوًَِ گیطی اظ ًَع غیطاحتوبلی ٍ ثهَضت لُؼی ٍ لًبٍتی ثَزُ وِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ زلفی رْت ًی

یه وفبیت ًظطی اًزبم پصیطفتِ اؾت وِ زض ًْبیت ثِ هَاضز چطایی ٍ ّوچٌیي چگًَگی تحلیل ؾیگٌبل ّبی يؼیف زض 

 قٌبؾبیی هؿبیل ػوَهی ذتن قس

 ، ذٍ هكی گصاضی ػوَهی، قٌبؾبیی هؿئلِ، ؾیگٌبل يؼیفآیٌسُ پػٍّیهایکلیدی:واژه
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 مقدمه-1

ط ٍظیفِ ذٍ هكی گصاضی ٍ ؾیبؾتگصاضی تبویس فطاٍاًی زاضز ٍ ذٍ هكی گصاضی ضا هسیطیت زٍلتی زض ًمف ّبی رسیسـ ث

ػلن زٍلت زض ػول تؼطیف وطزُ اًس. ذٍ هكی ػوَهی ، ّط آًچِ اؾت وِ زٍلتی اًتربة هی وٌس اًزبم زّس یب اًزبم ًسّس لصا 

طاحل فطایٌس ذٍ هكی گصاضی ػوَهی (. اظ هْوتطیي ه5921ذٍ هكی ّب ضا هی تَاى ثیبًگط ثیٌف زٍلت ّب زاًؿت )للی پَض،

الظم اؾت ثِ قٌبؾبیی ٍ تؼطیف هؿئلِ پطزاذت چَى قٌبؾبیی ؾُحی ٍ تؼطیف ًبزضؾت هؿبیل ٍ هكىالت هی تَاًس وبضآهسی 

فطایٌس ذٍ هكی گصاضی ػوَهی ضا ظیط ؾئَال ثجطز ٍ ثِ ًتبیزی غیطلبثل پصیطـ هٌتْی گطزز .هؿئلِ یب هكىل زض یه ذٍ 

ثِ ػٌَاى قطایٍ ٍ هَلؼیتی وِ ًیبظّب ٍ ًبضيبیتی ّبیی اظ ربًت قْطًٍساى ثبقس ٍ الجتِ تٌَع ٍ اًؼُبف زض هكی ، هوىي اؾت 

(. 5925ایي هؿبیل ظیبز اؾت ثَُضیىِ قٌبؾبیی ثطذی اظ هؿبیل آؾبى ٍ ثطذی زیگط ؾرت ٍ هكىل اؾت)لؿتط ٍ اؾتَاضت ،

قطایٍ ربهؼِ اهطٍظیي ، قْطًٍساى هؿتوط ثب هؿبیل ٍ  تؼبهل زٍلت ثب ربهؼِ زض ذٍ هكی گصاضی ًىتِ هْوی اؾت ٍ زض

هكىالت فطاٍاًی هَارِ هی قًَس. اگط زٍلتی هی ذَاّس هكطٍػیت ذَز ضا افعایف زّس ٍ التساض ذَز ضا اضتمب زّس ثبیس ثِ 

ذٍ هكی ( ٍ حؿبؾیت فىطی ٍ ػولی ثِ ایي هؿبیل زاقتِ ثبقس. 5923ایٌگًَِ هؿبیل پبؾد هٌبؾت ٍ ؾطیغ زّس )زاًف فطز،

( پؽ الظم اؾت وِ یه هؿئلِ ، تبحیطات ثبلمَُ 5921ػوَهی ،تطؾین وٌٌسُ ذٌَُ انلی الساهبت آیٌسُ زٍلت اؾت )للی پَض،

(. هؼوَال زاقتي ًگبُ ًمبزاًِ ثِ قطایٍ ،هَلؼیت ّب ٍ 5925اـ ثط ضٍی ًؿل ّبی ثؼسی هَضز تَرِ ثبقس)لؿتط ٍ اؾتَاضت ،

قف ّبی حل هؿئلِ هی گطزز. فطو انلی زض زؾتَضوبض لطاض گطفتي یه هؿئلِ زض تحلیل ٍيؼیت ربهؼِ ؾجت احطثركی وَ

فطایٌس ذٍ هكی گصاضی ایي اؾت هؿئلِ ثبیس افطاز وخیطی ضا ثهَضت هؿتمین تحت تبحیط لطاض زازُ ٍ ؾبیطیي ًیع ًؿجت ثِ آى 

قٌبؾبیی هؿئلِ زض فطایٌس ذٍ  ( اهب چیؿتی هؿئلِ زض ّویي اهط ثسیْی قس5923ُهؿئلِ حؿبؾیت پیسا وٌٌس )زاًف فطز،

هكی گصاضی اؾت ظیطا پبضُ ای اظ هؿبیل ّؿتٌس وِ ٌَّظ ثهَضت وبهل قىل ٍ ٍيؼیت ثطٍظ ضا ًیبفتِ اًس ٍ فؼال تبحیطاتی 

هؿتمین ًگصاقتِ اًس اهب ثب اهىبى ثطٍظ ظهیٌِ احطگصاضی گؿتطزُ ای ذَاٌّس زاقت ٍ قٌبؾبیی ٍ ضنس آًْب هی تَاًس الساهی 

ٍ َّقوٌساًِ ثبقس ایي ًَع هؿبیل ًبضؼ ٍ ّكساضزٌّسُ ضا ؾیگٌبل ّبی يؼیف هی زاًٌس ػسم قٌبؾبیی ٍ حؿبؾیت  پیكگیطاًِ

ًؿجت ثِ آًْب فطایٌس ذٍ هكی گصاضی ضا زضگیط هؿبیل هعهي ٍ حبل وطزُ ٍ آى تَاى آیٌسُ هساضی ٍ آیٌسُ ًگبضی ضا اظ فطایٌس 

 هصوَض زٍض هی ؾبظز. 

 

ادبیاتتحقیق-2

اوٌَى ثبیس ثساًٌس آیٌسُ هوىي اؾت آثؿتي چِ پیكبهسّبیی ثبقس ٍ وسام پیكبهسّب احتوبل  ّب اظ ّن وٌس وِ زٍلت هی ػمل حىن

(. قٌبؾبیی 5935یه ثطای هب هُلَثیت ثیكتطی زاضز )اًسیكگبُ ػلن ٍ نٌؼت، ّب وسام ٍلَع ثیكتطی زاضًس ٍ زض هیبى آى

حل ثبقس)ؾبضیتبؼ ٍ  تَاًس ثركی اظ ضاُ . گبم هْن اؾت وِ هی ثٌسی آى، یه يطٍضت ظٍزٌّگبم یه هؿئلِ ٍ اٍلَیت

ّب ثِ  (. اٍلیي قبذم هْن زض ّط تغییط، قٌبؾبیی ؾطیغ هؿبئل زض حبل ضقس اؾت ٍ گبّی ایي هزوَػِ قبذم5،5655اؾویت

(. آهبزگی 5،5659ٍٍىًبهٌس)یٍَ ٍ  ّبی يؼیف یب ون ؾَ هی ّب ضا ؾیگٌبل تغییطاتی غیطهٌتظطُ ٍ ًبقٌبذتِ اقبضُ زاضًس وِ آى

ّبی يؼیف اظ آى  َلجس ًِ پطٍغُ اًگبضاًِ. ؾیگٌبل ًبپصیط اؾت ٍ ًگبُ پطٍؾِ اًگبضاًِ ضا هی ّبی آیٌسُ یه اهط پبیبى ثطای ًبقٌبذتِ

( اهب ایي 9،5660اًس)ؾٍَل رْت زاضای اثْبم ّؿتٌس وِ حزن ووی اظ اَالػبت ثَزُ ٍ زض هیبى اذتالالت هحیُی ًْبى قسُ 

ّب تبحسٍزی لَاػس تغییطات  تَاى اظ َطیك آى تَاًٌس فطنتی ضا ثطای یبزگیطی ٍ ضقس ؾبظهبًی فطاّن آٍضًس ظیطا هی ّب هی ؾیگٌبل

ّب تب ثطٍظ تغییطات زض آیٌسُ ظیبز  ّبی يؼیف ووتط زض هؼطو زیس ّؿتٌس ٍ اهىبى زاضز وِ فبنلِ آى ٍ الگَ ضا فْویس. ؾیگٌبل

زاًین وِ ٍلتی ثِ آؾوبى زض قت  زاًٌس ٍ ّوِ هب هی خبثِ اٍلیي پطتَ ٍ رطلِ زض تبضیىی هیه ّبی يؼیف ضا ثِ  ّن ثبقس.ؾیگٌبل

وٌین وؿبًی ّؿتٌس وِ زض اٍلیي ًگبُ لبزضًس تب نَض فلىی ضا ثجیٌٌس ٍ ّؿتٌس چِ ثؿیبض افطازی وِ هحَ تبضیىی آؾوبى  ًگبُ هی
                                                           
1-Saritas& Smith 
2-Yoo& Won 
3- Saul 
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تَاًٌس  پػٍّبى ایي اؾت وِ هی (. ٍیػگی ػوَم آیٌس5،5655ُثیٌٌس)ؾیْبم ٍ الهجطت قًَس ٍ لبزض ًیؿتٌس ّیچ تهَیطی ضا  هی

ّبی يؼیف تحَل یب هكىالت ًَظَْض ضا احؿبؼ ٍ هطزم ٍ زٍلتوطزاى ضا ًؿجت ثِ آى َّقیبض  ّب ٍ ؾیگٌبل ًكبًِ

ّب  ي ؾیگٌبلّبی تغییط ثبقٌس ای تطیي ؾیگٌبل ای ثبیس تطثیت قًَس وِ لبزض ثِ تكریم يؼیف گًَِ ای ثِ پػٍّبى حطفِ وٌٌس.آیٌسُ

ّبیی  زٌّس وِ چِ تحَالت ٍ ضًٍسّبی رسیسی زض پیف اؾت ٍ آیٌسُ احتوبالً آثؿتي چِ ضٍیسازّبیی ذَاّس ثَز. تالـ ًكبى هی

 (.5922ثبًی هَؾَم قسُ اؾت )هلىی فط ٍ ّوىبضاى،  وِ هتًوي وكف تغییط ٍ تحَالت ثبقس وِ ایي ضٍظّب ایي اهط ثِ زیس

لطاٍالى آیٌسُ  ّبی يؼیف ضا هٌبزیبى ٍ پیف ّبیی اظ آیٌسُ ٍ لبنساى فطزا ّؿتٌس. ؾیگٌبل بًِّبی يؼیف زض ٍالغ ًك ؾیگٌبل

ضؤیت ٍ ضنس ًیؿتٌس. ایي  الؼبزُ، لبثل ّبیی اظ آیٌسُ ّؿتٌس وِ زض حبلت ػبزی ٍ ثسٍى اػوبل تَرِ فَق ّب ًكبًِ زاًٌس. آى هی

ع ٍ فبلس اًؿزبم ٍرَز زاضًس ٍ لبزض ثِ ربثزبیی ضٍاثٍ، هٌبؾجبت ٍ ّبی وبضی، ًمبٌ غیطهتوطو ػالئن هؼوَالً زض حَاقی ٍ وطاًِ

ّب گطزًس )گطٍُ زاًف ٍ  تَاًس زض ضٍیسازّب ٍ هؿیط ضًٍسّب زذبلت وٌٌس ٍ ؾجت تغییط آى هؼبزالت ٍيؼیت هَرَز ّؿتٌس هی

ای ظیبزی ّؿتٌس ٍ  تَاى ثبلمَُ تَاًس ثبًی ضٍیسازّبی هْوی ثبقٌس ٍ زاضای ّبی يؼیف هی (. ؾیگٌبل5921اًسیكی، فٌبٍضی آیٌسُ

ّبی يؼیف ٍ اضظیبثی اؾتؼساز ٍ  تَاًٌس تغییطات ثعضگی ضا هَرت قًَس. وكف ؾیگٌبل ّب هی زض نَضت ضّبؾبظی اًطغی آى

تَاًٌس  ّبی يؼیف هی هبزگی ثطای آیٌسُ ٍ پیكگیطی اظ ثْوي ٍ ؾًَبهی ضٍیسازّبی آیٌسُ اؾت ؾیگٌبل ّب ثِ هؼٌی آ پتبًؿیل آى

تَاى  یب تغییط ضًٍسّب ٍ حتی گؿؿت ضًٍسّب ثبقٌس. هخبلی اظ یه ؾیگٌبل يؼیف ضا هی2ّب ًكبًگبى اًتمبل ٍ تغییط پبضازایناٍلیي 

ّبی يؼیف زض  اقبضُ وطز. ٍالؼیت ایي اؾت وِ ذیلی اظ ؾیگٌبل 5320ثِ ضقس فطایٌس فٌبٍضی ًبًَ زض ؾبل 0ثِ اػالم زض وؿلط

ّبی  (. اضتجبٌ ؾیگٌبل5655آؾبًی لبثل ضنس، تبییس ٍ احجبت ًیؿتٌس)ؾبضیتبؼ ٍ اؾویت،ِ اًساظ فؼلی ؾبظهبى ث پبضازاین ٍ چكن

ربی هفَْم  ّبی تبضیری لبثل تَيیح ًیؿتٌس.هیكل گَزُ ثِ يؼیف ثب ضٍیسازّب ٍ تحَالت آیٌسُ العاهبً ٍ گبّب اظ َطیك تحلیل

(.اگط یه ؾیگٌبل 3،5655وطزُ اؾت )َّلَپبیٌي ٍ تًٍَي ًیع ثْطُ گطفتِ یب اؾتفبز2ُیب ثصض1ّبی يؼیف اظ هفَْم رَاًِ ؾیگٌبل

ّبی يؼیف ضا اَالػبتی  قًَس. ؾیگٌبل ضؤیت هی گطزز ٍ لبثل ای اظ ػالئن شیطثٍ پسیساض هی يؼیف زضن قَز هؼوَالً زؾتِ

ؿیط تأحیطات ایي وٌٌس اهب زض قطایٍ وًٌَی ه ّب ضا هطتجٍ ثب تغییطات آیٌسُ تلمی هی زاًٌس ٍ آى زضذهَل تغییطات ثبلمَُ هی

 نَضت هىطض یب هتٌبٍة اضؾبل ّب ٍ ّكساضّبی اٍلیِ ثِ اَالػبت ًبهؼلَم اؾت. ذیلی ظٍزتط اظ ثطٍظ یه ثحطاى ّوَاضُ ؾیگٌبل

تَاًٌس زااللت ثط  ّبی هی ََض هخبل افعایف غیجت وبضوٌبى، وبّف تؼساز پیكٌْبز ّب ضا رسی گطفت ثِ قَز اهب الظم اؾت آى هی

 (.5665ٍ ّوىبضاى، 56قٌس)هٌسًٍبؾیگٌبل يؼیف ثب

ّب یه ؾطی  قًَس. چَى هؼوَالً ّوطاُ ؾیگٌبل اّویت تلمی قسى، يؼیف پٌساقتِ هی ّبی يؼیف هؼوَالً ثِ ذبَط ون ؾیگٌبل

وٌس وِ یه ػالهت وِ زض ظهبى حبل ٍاغُ ضٍقي  گًَِ تؼطیف هی گط ٍرَز زاضز. هبؾؽ یه ؾیگٌبل ضا ایي ًَیع یب ػَاهل اذتالل

تَاى  ّبی يؼیف فبلس یه تبضیرچِ ٍ زیطیٌِ ّؿتٌس لصا ثطای آًبى ًوی ای پیبهسّبی هجْن زض آیٌسُ اؾت. ؾیگٌبلاهب زاض

ثبقٌس.  ّبی يؼیف ثبزاًف هَرَز ضز قسًی ٍ غیطلبثل پصیطفتٌی هی ّبی ظهبًی ثْطُ گطفت. ذیلی اظ ؾیگٌبل اظؾطی

زض نَضت گكبیف زضیچِ اـ یه هطٍاضیس ضا ثِ اضهغبى زاًٌس وِ لبزض اؾت  ّبی َالیی هی ّبی يؼیف ضا نسف ؾیگٌبل

پیَؾتِ  ّن هكبّسُ ٍ ثِ اًساظُ وبفی لبثل ّبی لَی وِ ثِ ّب زٍ ًَع ّؿتٌس ؾیگٌبل (. ثِ گفتِ آًؿَف، ؾیگٌبل5656آٍضز)وَؾب،

ّوَاضُ ایي اهىبى الَلَع آیٌسُ ّؿتٌس ٍ  ای اظ حَازث لطیت ّبی يؼیف وِ غیطزلیك ثَزُ ٍ ًكبًگبى اٍلیِ ّؿتٌس ٍ ؾیگٌبل

ّبی  (. ؾیگٌبل55،5662ضؤیت ثطای ّوگبى تجسیل قًَس)اؾىبلی ّبیی لَی ٍ لبثل ّبی يؼیف ثِ ؾیگٌبل ٍرَز زاضز وِ ؾیگٌبل

گیطز ٍ هؼوَالً ذٍ هكی گصاضاى ٍ هسیطاى ًؿجت ثِ  يؼیف اغلت زض ًمبٌ وَض شٌّی هسیطاى ٍ ذٍ هكی گصاضاى لطاض هی
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ّب ٍ  گطزز ٍ هؼوَالً افطاز ، ؾبظهبى آگبّی ّؿتٌس. ًمبٌ وَض ثبػج هؼیَة قسى زیس ربًجی هی ضٍیسازّبی ربًجی، وَض ٍ فبلس

 ظًس زٍلت ّب هؿتؼس زاقتي ًمبٌ وَض شٌّی ّؿتٌس وِ ایي اهط ثِ تَاًبیی پبیف ٍ پَیف آًبى آؾیت هی

ت ازٍاضز لَضًع پیكگبم ًظطیِ رْبى پیطاهَى هب چَى پیچیسُ، اًُجبق پصیط ٍ هتساذل اؾت ثِ تغییطات وَچه ّن حؿبؼ اؾ

زاًس ثِ گفتِ لَضًع، اًؿبى لطى  ّبی پیچیسُ اًُجبق پصیط هی ،حؿبؾیت رْبى ثِ تغییطات وَچه ضا ٍیػگی ثبضظ ًظبم55آقَة

ّب تَرِ وٌس اهب ٍالؼیت  ّبی يؼیف زگطگًَی ٍ تغییطات ضا ظٍز تكریم زّس ٍ ثِ آى ثیؿت ٍ یىوی ثبیس ثیبهَظز وِ ؾیگٌبل

ّبی يؼیف  ّب اؾت. زض تحلیل ؾیگٌبل ثیٌی تأحیطات آى تط اظ ثطآٍضز ٍ پیف ّبی يؼیف ؾرت ِ تكریم ؾیگٌبلایي اؾت و

ّبی يؼیف فطنت  قطٌ الظم ایي اؾت وِ ؾبظهبى زض یه ًظبم پیچیسُ اًُجبق پصیط لطاض زاقتِ ثبقس تب آًگبُ ؾیگٌبل

آًبى قىل گیطز. وكف   ای ٍ احط اّطهی ثطای ذبنیت احط پطٍاًِ قسى ثِ ضٍیسازّبی تغییطزٌّسُ ثبظی ضا زاقتِ ثبقس یؼٌی تجسیل

ّبی يؼیف زض ثبظاض ًیبظ ثِ تَرِ ثِ ٍيؼیت هبٍضای هَرَز هكتطیبى فؼلی زاضز. زیگط هٌجغ غٌی رْت وكف  ؾیگٌبل

ٌٌسگبى ثِ ثیٌی و ای اؾت. ثِ زلیل غیطذُی ثَزى تؼبهل ػٌبنط آى الظم پیف ّبی حبقیِ ّبی يؼیف تَرِ ثِ گطٍُ ؾیگٌبل

ّبی يؼیف. ثِ ایي زلیل ایي ًَع  زّی تغییطات ثعضي ثبقٌس یؼٌی ّوبى ؾیگٌبل زًجبل ضٍیسازّبی وَچه وِ لبزض ثِ قىل

ّب ٍ ثبٍضّبی  ّبی شٌّی فؼلی، ًگطـ الكؼبع ػَاهل زیگطی هخل لبلت آؾبًی تحت ًبهٌس ظیطا ثِ ّب ضا يؼیف هی ػالئن ٍ ؾیگٌبل

تَاًس هطظ هیبى هَفمیت ٍ  ّبی يؼیف هی گیطًس. قٌبؾبیی ؾیگٌبل وٌٌس لطاض هی ٌسُ پػٍّف هیهَرَز افطازی وِ زض هَضز آی

ّبی يؼیف هُبثك ثب تؼطیف، اَالػبت  ًبهٌس. ؾیگٌبل ًیع هی "ضًٍس ًَظاز"ّبی يؼیف ضا  قىؿت تلمی گطزز. گبّی ؾیگٌبل

ٍل زقَاض اؾت. ؾیگٌبل يؼیف ًوبیبًگط یه ًَع ای اؾت وِ تكطیح هًبهیي آى ثطای یه ؾبظهبى زض هطاحل ا ؾبذتبض ًیبفتِ

 (.5921اًسیكی، ًبپیَؾتگی ًْفتِ ٍ ًْبى اؾت وِ ؾبظهبى زضگصقتِ آى ضا تزطثِ ًىطزُ اؾت )گطٍُ زاًف ٍ فٌبٍضی آیٌسُ

 ّبی شیل ثبقٌس4 تَاًٌس زاضای ٍیػگی ّبی يؼیف ثِ گفتِ لؿبم هی ؾیگٌبل

 پطاوٌسُ -

 ٍى اؾتفبزُرب گطفتِ زض اًجَّی اظ اَالػبت ثس  -

 زیسى غیطلبثل -

 زٍپْلَ  -

 (.59،5655پصیطی پبئیي زض ظبّط اٍلیِ)ؾیْبم ٍ الهجطت اؾتفبزُ -

 

 ّبیی زاقتِ ثبقس. تَاًس چٌیي ٍیػگی ثِ گفتِ وبفوي ٍ وبهپیٌي یه ؾیگٌبل يؼیف هی

 یه ایسُ یب ضٍیسازی وِ لبزض ذَاّس ثَز ثط هحیٍ ؾبظهبى احطگصاض ثبقس.  -

 یگٌبل غیطهٌتظطُ ٍ ًَ هحؿَة قَز حتی اگط زیگطاى لجالً آًطا قٌبذتِ ثبقٌساظًظط گیطًسُ ؾیگٌبل، ؾ  -

 ّب هكىل اؾت گبّی ضزیبثی ؾیگٌبل شیطثٍ زض هیبى اذتالالت ٍ زیگط ؾیگٌبل -

 یب ًكبًگبًی اظ فطنت یب تْسیسی ثطای ؾبظهبى زاضز  ًكبًِ  -

 ّب زض اثتسا توؿرطآهیع اؾت اغلت تَؾٍ ذیلی -

ثط اؾت)َّلَپبیٌي ٍ  تَرْی زاضز ٍ ظهبى س یب رطیبى انلی ثسل قَز تأذیط ظهبًی لبثلضًٍ لجل اظ ایٌىِ ثِ یه -

 (.55،5655تًٍَي

ّبی زیزیتبلی غفلت  ؾبظاى ؾَیؿی اظ ؾبػت ّبیی غیط اظ وَوبوَال ٍ پپؿی تَلیس وطزًس. ؾبػت ّبی ضغیوی ضا وبضذبًِ ًَقبثِ

 گًَِ اضائِ زاز4 ضا ایي تَاى ؾَُح زاًف آیٌسُ ثٌسی هی ض یه زؾتِّبی وبضی ّؿتٌس. ز ّب ٍ حبقیِ ّب ّوبى وطاًِ وطزًس ایي
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وِ حتی ثِ ًظط ثطؾس اًگیع ٍ گبّی هًحه  قگفت وٌٌسُ، ولی گیذ ََض ای وِ ثِ  ّط هكبّسُ هایضعیف:سطحسیگنال -

تَاًس نحجت وٌس  هیای وِ ثِ هب زضثبضُ تغییط  تَاًس آظاضزٌّسُ ثبقس. چیعّبی رسیس زض هكبّسات ّؿتٌس. ّط هكبّسُ هی

 وٌس وِ چیعی زض حبل تغییط )وبّف یب افعایف( اؾت. هكبّساتی ٍ اذجبض ٍ ػالئوی وِ هب ضا الٌبع هی

 ّبی ظَْض ٍ پیسایف یه پسیسُ یب هَيَع اؾت. ّب زضن هب اظ ثصضّبی ثبلمَُ تغییطات ٍ هحطن پیكطاى ها:سطحپیشزان-

ّبی تغییط اؾت ّوچٌیي ایي ؾُح ػَاهلی وِ  فطایٌسّبی ثعضي تغییط ٍ رطیبىایي ؾُح زاًكی قبهل زضن اظ سطحروندها:-

 (.52،5656گیطز)وَؾب وٌٌس ضا ّن زض ثطهی اظ پیسایف تغییطات ٍ ضًٍس تغییطات رلَگیطی هی

اؾت ّبی ًبهؼلَم  زاًین یؼٌی هكوَل ًبهؼلَم زاًین وِ ًوی ثرف اػظوی اظ حمبیك پیطاهَى هب اظرولِ زاًكی اؾت وِ هب ًوی

وِ الظم اؾت قٌبؾبیی ٍ ضزیبثی قًَس هفَْم ّكساض ظٍزٌّگبم اؾتطاتػیه ثطایي فطو هْن اؾتَاض اؾت وِ ضٍیسازّبی ًبگْبًی 

ّبی يؼیف ّؿتٌس وِ زض  یبثٌس ایي ػالئن ٍ ًكبًگبى ّوبى ؾیگٌبل ّن ثسٍى ػالئن ٍ ًكبًگبى ّكساضزٌّسُ لجلی ظَْض ًوی

آٍضی ٍ قٌبؾبیی  ًیبظهٌس روغ50ّبی ًبهؼلَم ثبقٌس.ثطای هسیطیت ثط ًبهؼلَم زضن هی ی لبثلؾرت ظهبى حبل هؼوَالً ثِ

وٌس وِ زض هَارِ ثب ػسم تَاًبیی زض  هُطح هی51(. قبضهط5921اًسیكی، ّبی يؼیف ّؿتین )گطٍُ زاًف ٍ فٌبٍضی آیٌسُ ؾیگٌبل

ّبی  ّبی رسیسی ضا ثىبض گطفت هخل تحلیل ؾیگٌبل اى ضٍـتَ تأهیي اَالػبت اظ آیٌسُ ٍ ػسم تأهیي ٍ اهىبى اتىب اظ تزطثیبت هی

ّبی اٍلیِ وبضوطز هٌبؾجی زاضًس وِ ثتَاى ثطاؾبؼ آى تبحسٍزی ٍیػگی هحهَل ًْبیی  ّب ٍ ًكبًه يؼیف ٍ ظهبًی ایي ؾیگٌبل

ی قرهی ٍ ویفیت ؾبظ ٍاؾُِ هفَْم ّبی يؼیف ثِ  یب ّوبى ضًٍس هَضز اًتظبض ًبقی اظ آى ضا قٌبؾبیی ٍ تكریم زاز .ؾیگٌبل

ّبی هتفبٍتی اؾت. زض نَضت  زضن افطاز ٍ ًحَُ تفؿیط آًبى هؼوَالً تَؾٍ افطاز هرتلف زاضای تفبؾیط ٍ تؼبثیط یب تطروبى

ّب ثبقس تب ثِ یه رطیبى یب ضًٍس تجسیل  تَاًس زض ایي ؾیگٌبل ّبی يؼیف ایي پتبًؿیل یب لبثلیت هی پصیطـ ٍ زضن ؾیگٌبل

ّبی يؼیف هؿتلعم ایي اؾت وِ افطاز لبزض ثبقٌس تب تهَض وٌٌس ٍ حسؼ ثعًٌس وِ چگًَِ  ؾیگٌبل قٌبؾبیی ٍ تحلیل .قًَس

يؼیف ذاللیت، حؿگطی، ًؿجت ٍ لسضت ػلیت،   تَاًٌس زض آیٌسُ زذبلت زاقتِ ثبقٌس. زض تحلیل ؾیگٌبل يؼیف هی  ؾیگٌبل

ّبی حؿی زض ّط  بهل هٌبظط، نساّب ٍ حتی پسیسُتَاًس ق ّب هی (. ؾیگٌبل5659ٍ ّوىبضاى، 52ضٍقٌفىطی الظم اؾت )قَاضتع

ّب ضا زض  قَز ٍ تٌْب ثطـ ٍ ثركی اظ اػساز، هُبلت، قىل گط آگبُ ٍ حؿبؼ هی ّب آًگبُ هكبّسُ فطزی ثبقس ٍ ثب وخطت ؾیگٌبل

زّس  یی ضا اًتمبل هیّب ّب ثبقٌس ٍ اّویت تَاًٌس ثرف هْوی اظ حمبیك ٍ پیبم ّب هی گعیٌس زازُ ّبیی ثِ ًبم زازُ ثطهی لبلت ثؿتِ

تطیي هطاحل ذلك زاًف، ویفیت ٍ زضایت زض  گطزًس. یىی اظ هْن قًَس ٍ هؼٌبیبثی هی وِ زض ًْبیت ثِ اَالػبت تجسیل هی

ثیٌی وٌٌسُ ضٍیسازّبی  تَاًس یه پیف ّب وِ هی ّب اؾت ٍ زضن اظ هیعاى احطات ایي ؾیگٌبل گط ثِ ؾیگٌبل هؼٌبثركی هكبّسُ

 .(5663ز)پطیٌیٌي،آیٌسُ ًیع تلمی گطز

وٌٌس. تغییط زض هحیٍ زضثطگیطًسُ  ّبی پَیب ٍ هتالَن اظ اَالػبت اؾتفبزُ هی ّب رْت هؼٌبثركی ثِ تغییطات زض هحیٍ ؾبظهبى

ای ضا هٌزط قَز.اَالػبت ثِ  تَاًس تفبؾیط هَؾغ ٍ چٌسگبًِ ّبی هجْوی اؾت وِ ایي اهط ذَز هی ٍرَز ًكبًگبى ٍ ؾیگٌبل

تَاًس ثبقس وِ اظ َطیك  قَز. اَالػبت قبهل ػالئن، ًكبًگبى هی ّبی اؾتَاض ثط تزطثیبت هتطاون ثٌب هی یّب، آگبّ تطویت زازُ

قسُ  ّب، اَالػبت ٍ زاًف اضائِ ّب ثِ زازُ گیطز زض قىل ظیط تهَیطی اظ تجسیل ؾیگٌبل ؾبظٍوبضّبی فیعیىی ٍ ارتوبػی قىل هی

 .اؾت
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(19،5663ف )پطیٌیٌي4 ؾلؿلِ هطاتت زا5ًًوَزاض قوبضُ   

 

ّبی  زٌّسُ ؾبذتبضی ثب زازُ ّبی آیٌسُ ثبقٌس ٍ قىل ّبی رْت تفؿیط ضٍیسازّب ٍ پسیسُ تَاًٌس قبذم ّبی يؼیف هی ؾیگٌبل

ّبی ذبم ذلك وٌٌس. ؾیگٌبل يؼیف  ظایی ذبنی ًؿجت ثِ ّویي زازُ ّبی حؿی ٍ حؿبؾیت تَاًٌس هحطن ذبم ّؿتٌس اهب هی

وٌس تب ٍی  ًگبضی ٍ ًگطـ ثِ آیٌسُ ایي انالح ضا زض فطز یب ؾبظهبى ذلك هی س وِ ثطآٍضزی اظ آحبض آیٌسُتَاًس ثبق یه ضٍیسازی هی

ّبی يؼیف ضا  ( . ؾیگٌبل56،5656تطی ثِ آیٌسُ ثٌگطز ٍ زضًتیزِ تهویوبت زضؾتی زضآیٌسُ اتربش ًوبیس )ثَتع ثبزیس ٍؾیغ

ّبی يؼیف ّوبًٌس  ثبقس. ؾیگٌبل ...ًس زیساضی، قٌیساضی، ثَیبیی ٍ تَا گبًِ قٌبذت ٍ زضن وطز هی تَاى ثب توبم حَاؼ پٌذ هی

 ّبی ؾیبُ اؾت ٍ ّط زٍ ترویي ظًٌسُ حَازحی ثسیغ ّؿتٌس ٍ هَافك تحلیل ضًٍس ٍ حطوت ضًٍس فؼلی ًیؿتٌس ًظطیِ لَی

ّبی  گفتِ ٍی ؾیگٌبلزاًس ثِ  ّبی يؼیف ضا تبثغ ػَاهل هرتلفی هی (. ضاؾل، تؼبثیط اظ ؾیگٌبل55،5655)ّیًٌَي ٍ ّیلتًَي

يؼیف اظ رٌؽ هفبّین هلوَؼ هخل ضٍیساز یب ظثبى ًیؿتٌس ٍ ثیكتط اظ رٌؽ هفبّین ًبهلوَؼ هخل فْن ٍ زضن، تغییط ًَع 

ّبی يؼیف ثیي تزطثیبت یه فطز زض ظهبى حبل ٍ  وٌس وِ ثبیس زض ؾیگٌبل هُطح هی 55ًگطـ، تحَالت فطٌّگی ّؿتٌس. ؾیسل

 (.5659ٍ ّوىبضاى، 59)قَاضتع آتی آى تزطثِ زضن قسُ یه ًَع ّوجؿتگی ٍ اضتجبٌ تؼطیف وطزپیبهسّبی احتوبلی ٍ هكىالت 



پژوهشروش-4

تَؾؼِ ای اؾت. وبضثطزی اظ ایي لحبِ چَى لبزض اؾت زض هؿئلِ یبثی ٍ قٌبؾبیی هؿبیل  –ایي پػٍّف ثطحؿت ّسف وبضثطزی 

س ٍ تَؾؼِ ای اظ ایي لحبِ چَى یه هزطا ٍ هٌجعغ رسیعسی ثعِ    آیٌسُ زض ربهؼِ ثطای فطایٌس ذٍ هكی گصاضی ػوَهی هَحط ثبق

هٌبثغ قٌبؾبیی هؿبیل رْت زؾتَضوبض فطایٌس ذٍ هكی گصاضی ػوَهی هی افعایس. پػٍّف ثطحؿت ضٍـ ، تَنیفی ٍ اظ قبذِ 

ًزعبم گطفعت   لًبٍتی ثیي افطاز ذجطُ ٍ ثب ضٍـ زلفعی ا  –پیوبیكی اؾت وِ ثهَضت ًوًَِ گیطی غیط احتوبلی ٍ ثِ قیَُ لُؼی 

افطاز ذجطُ زض ایي پػٍّف افطازی ثَزًس آقٌب ثِ هفَْم ؾیگٌبل ّبی يؼیف ، آیٌسُ پػٍّعی ٍ ذعٍ هكعی ٍ ؾیبؾعتگصاضی وعِ      

ًفط اًتربة قسًس وِ زض ًْبیت ثب یه اروبع ًظطی ٍ ضؾیسى ثِ یه وفبیت زض ذهَل ؾعَال انعلی پعػٍّف یؼٌعی      2هزَػب 

 بی يؼیف زض فطایٌس قٌبؾبیی هؿبیل ذٍ هكی ، ایي پػٍّف ذبتوِ یبفت.چطایی ٍ چگًَگی ثىبضگیطی تحلیل ؾیگٌبل ّ



                                                           
19-Prininen 
20-Bootz 
21-Heinonen&Heltunen 
22-Seidl 
23- Schwartz 

هاسیگنال  

هاداده  

 اطالعات

 دانش

 افزایش

ساختار

 فیزیکی

 کاهش
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ابزار-4-1

وِ زض اثتسا ثهَضت پطؾكٌبهِ ثبظ یب ثسٍى ؾبذتبض ٍ هحمك ؾبذتِ    ًبهِ ّبی الظم اظ پطؾف آٍضی زازُ زض ایي تحمیك ثطای روغ

وبض ثْطُ هٌسی اظ ًظط ذجطگبى ثِ قیَُ زلفی  ٍ چَى ضٍـ ثْطُ گطفتِ قسُ اؾتزض هطحلِ زٍم ثهَضت پطؾكٌبهِ ؾبذتبضهٌس 

  ثَز ثیي ذجطگبى تَظیغ ٍ روغ آٍضی قس ٍ تب وفبیت ًظطی پطؾكٌبهِ ازاهِ پیسا وطز

 

پژوهشهاییافته-5

زلفی اؾتفبزُ گطزیس زض زٍض یب ضاًس اٍل زض هَضز ایٌىِ چطا تحلیل ؾیگٌبل ّبی يعؼیف  یب تىٌیه زض ایي پػٍّف چَى اظ ضٍـ 

ثبالذم هطحلِ قٌبؾبیی هؿئلِ اّویت زاضز ؾَال وبًًَی ٍ اٍلیِ ثهَضت ثبظ هُطح قس وِ  ػوَهی یٌس ذٍ هكی گصاضیزض فطا

ثؼس اظ روغ آٍضی زض زٍض اٍل ٍ تحلیل ٍ ایزبز انالحبت الظم زض زٍض زٍم هُبلت روغ آٍضی قسُ ثهَضت ؾعَاالتی ثؿعتِ ٍ زض   

ػلل ثىبضگیطی تحلیل ؾیگٌبل ّب  ٍ ایزبز یعه وفبیعت ًظعطی اظ ذجطگعبى      همیبؼ ضتجِ ای هُطح گطزیس تب اظ ٍيؼیت زالیل ٍ

ًظطذَاّی گطزز ٍ زض ًْبیت زض زٍض ؾَم يوي اضؾبل ٍيؼیت فطاٍاًی رعَاة ّعبی ذجطگعبى ثعِ اضایعِ ٍ اػعالم ًظعط ًْعبیی اظ         

ثِ هیععاى  (p)يؼیت هَفمیت ذجطگبى زضذَاؾت قس ٍ ثب ثْطُ گیطی اظ آظهَى آهبضی زٍرولِ ای یب ثبیٌَهیبل ٍ زض ًظط گطفتي ٍ

زضنعس   06( ثعِ هیععاى   qزضنس یؼٌی زٍ حبلت ذیلی ظیبز ٍ ظیبز اظ پٌذ حبلت هوىي همیبؼ ضتجِ ای ٍ ٍيؼیت قىؿعت )  56

یؼٌی ؾِ حبلت تبحسی هتَؾٍ ، ون ٍ ذیلی ون اظ پٌذ حبلت هوىي همیبؼ ضتجِ ای ، ًتعبیذ زلفعی شیعل ثسؾعت آهعس وعِ زض       

 ز 4رسٍل ظیط ثِ آى اقبضُ هی قَ

 
 : نتیجه نهایی نظز خبزگان درخػوظ چزایی تحلیل سیگنال های ضؼیف در فزاینذ خط مطی ػمومی 1جذول ضماره 

 از منظر چرایی 

دالیل و توجیهات بکارگیزی تحلیل سیگنال های 
 ضؼیف در خط مطی گذاری ػمومی

تعداد 

 خبزگان

خیلی 

 سیاد

خیلی  کم تاحدی سیاد

 کم

نتیجه آسمون 

 لباینومیا

 تایید - - - 2 6 8 ارتمای لذرت پیص نگزی خط مطی 1

 تایید - - 1 3 4 8 ایجاد لذرت آینذه نگاری خط مطی 2

 تایید - - 1 3 4 8 افشایص حساسیت های محیطی خط مطی 3

 ػذم تاییذ - 1 3 2 2 8 ارتمای جامؼیت نگزی خط مطی 4

 ػذم تاییذ - 1 3 2 2 8 افشایص هوضمنذی خط مطی 5

 ػذم تاییذ - 2 2 2 2 8 فشایص انؼطاف پذیزی خط مطیا 6

 تایید - 1 3 2 3 8 غزق نطذن خط مطی در حال نگزی  7

 ػذم تاییذ - 1 3 3 1 8 ارتمای توان جهت گیزی کانونی خط مطی 8

 تایید - 1 3 2 3 8 تنوع بخطی به منابغ ضناسایی مسایل 9

 
وبًًَی اٍل یؼٌی چطا تحلیل ؾیگٌبل ّبی يؼیف زض فطایٌس ذٍ هكی ثطاؾبؼ ًتبیذ رسٍل قوبضُ یه ٍ زضذهَل ؾئَال 

گصاضی ػوَهی يطٍضت زاضز زالیل ٍ تَریِ ّبیی ًبقی اظ اروبع ٍ وفبیت ًظطی ذجطگبى اظ پػٍّف ثسؾت آهسُ اؾت وِ 

 ػجبضتٌس اظ 4

 اضتمبی لسضت پیف ثیٌی ٍ پیف ًگطی زض ًظبم ذٍ هكی گصاضی  -

 ضی ٍ قىل زّی آیٌسُ تَؾٍ ًظبم ذٍ هكی گصاضیایزبز ٍ ارطای تَاى آیٌسُ ًگب -

 افعایف حؿبؾیت ٍ حؿگطی هحیُی زض ًظبم ذُوكی گصاضی  -

 گطفتبض ًكسى زض هؿبیل هعهي ٍ ضٍظهطُ ٍ ارتٌبة ًظبم ذٍ هكی گصاضی اظ حبل ًگطی  -

 تٌَع ثركی زض هٌبثغ قٌبؾبیی هؿبیل ثبلمَُ ٍ ثبفؼل ػوَهی -
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ل ّبی يؼیف ، پػٍّف ؾئَال زٍم یؼٌی چگًَگی ثىبضگیطی ایي ؾیگٌبل ّب ٍ ایي ًَع ثؼس اظ قٌبؾبیی زالیل ثىبضگیطی ؾیگٌب

تحلیل ضا هَضز پطؾف لطاض زاز وِ ثؼس اظ هطاحل ضٍـ زلفی وِ ّوعهبى ثب پطؾوبى ؾئَال اٍل اًزبم گطفت ًتبیذ شیل ثسؾت 

 :  آهس
 

 سیگنال های ضؼیف ذ چگونگی ضناسایی و رغ: نتیجه نهایی نظز خبزگان درخػوظ  2جذول ضماره 

 از منظر چگونگی 
شیوه ها و نحوه شناسایی و رصد سیگنال های 

 ضعیف بزای خط مشی گذاری عمومی

تعداد 

 خبزگان

خیلی 

 سیاد

خیلی  کم تاحدی سیاد

 کم

نتیجه آسمون 

 باینومیال

 تایید - 1 2 2 3 8 هطذارهای مجزاها و افزاد غیزرسمی 1

 تایید - - 2 3 3 8 د توسط افزاد ضاخعسخنزانیهای متفاوت اس وضغ موجو 2

 ػذم تاییذ 1 2 2 2 1 8 طنشها و کنایه های رسانه ای 3

 تایید - 1 2 2 3 8 پاورلی ها و پانویسهای مماالت ،کتب و . 4

 تایید - 1 2 2 3 8 دالیل مخالفتهای نظز اللیتهای فکزی 5

 تایید - 1 1 3 3 8 خبزی متنالض نسبت اس اخبار مؼمول 6

 ػذم تاییذ - 2 3 2 2 8 خط مطی های ناموفك لبلی  7

 تایید  1 3 3 2 8 اخبار دارای گزدش در ضبکه های مجاسی 8

 
زضیچِ ّب ،هٌبثغ ٍ هبذصّبی هَضز اروبع ًظطی ذجطگبى وِ ثتَاى اظ آى ثِ ؾیگٌبل  5ثطاؾبؼ ًتبیذ حبنل اظ رسٍل قوبضُ 

 ؾت 4 ّبی يؼیف ضؾیس ٍ آى ضا ضنس ًوَز ثِ قطح شیل ا

 ّكساضّب ، تَنیبت ٍ تصوطات افطاز ٍ ًْبزّبی غیطضؾوی زض ذهَل یه هَيَع ٍ هؿئلِ  -

 ؾرٌطاًی ٍ اػالم ًظطاتی ترههی اهب هتفبٍت اظ هَيَػبت هطؾَم ٍ هؼوَل ٍيؼیت هَرَز اظ ؾَی افطازی شیهالح  -

  پبٍضلی ّب ، پبًَیؽ ّب ٍ هُبلجی ايبفی وِ رْت تٌَیط ّط چِ ثیكتط اضایِ هی گطزز -

 اؾتوبع اظ زلیل هربلفت ّبی هربلفیي َطح ّب ٍ ثطًبهِ ّب اظ ؾَی اللیت ّبی فىطی زض ًكؿت -

 ذجطی هتٌبلى ٍ هتفبٍت تط اظ اذجبض ضٍظاًِ ٍ هطؾَم   -

 اذجبض ثب ًطخ گطزـ ٍ ؾطػت گطزـ ظیبز زض قجىِ ّبی ارتوبػی ٍ هزبظی -

 

 گیزیبحجونتیجه-6

تسضیذ وعِ لعَی    وٌٌس ٍ ثِ ت اَالػبتی هجْن اظ احؿبؼ تْسیس یب فطنت رلَُ پیسا هینَض ّبی يؼیف زض حبلت اٍلیِ ثِ ؾیگٌبل

تَاًٌس ثِ قٌبؾبیی هٌجغ تْسیس یب فطنت ووه قبیبًی وٌٌس.آگبّی ٍ اَالع اظ هٌبثغ تْسیس یب فطنت هعیعت ثؿعیبض    قًَس هی هی

ِ ًرؿت فطایٌس ذٍ هكی گعصاضی یؼٌعی   ذَثی ثطای زٍلت ّب اؾت ٍ زض ًظبم ّبی ذٍ هكی گصاضی ػوَهی ثبالذم زض هطحل

قٌبؾبیی ٍ تجییي هؿئلِ ػوَهی ، ضنس ٍ تحلیل ؾیگٌبل ّبی يؼیف هی تَاًس هٌجؼی هْن ،پیكگیطاًِ ٍ آیٌسُ ًگبضاًعِ اؾعت ٍ   

هی تَاًس تَاى زیسُ ثبًی ٍ حؿگطی هحیُی ضا زض زٍلت زض ظهبى قٌبؾبیی هؿبیل ثبال ثجطز ٍ هبًؼی زض رْت غبفلگیطی زٍلت اظ 

ٍیسازّبی آیٌسُ ذَاّس ثَز ٍ تبؾف ًؿجی ووتطی ضا ثط زٍلت تحویل هی وٌس ظیطا ثطذی اظ ؾعیگٌبل ّعبی هعَضز تَرعِ لعطاض      ض

گطفتِ قسُ ثِ ضًٍسّبی آیٌسُ ٍ ضٍیسازّبی آیٌسُ ذتن هی قًَس ٍ اثعاضی زض رْت تكریم ٍ تطؾین آیٌسُ اؾت لصا ضٍیىعطزی  

ثركس.هٌبثغ هرتلفی ّن زض ایي پػٍّف ثطای ضنس ؾیگٌبل ّبی                                              ٍ هكی گصاضی هی آیٌسُ پػٍّبًِ ٍ آیٌسُ هحَضاًِ ثِ فطایٌس ذ

 يؼیف اضایِ گطزیس ٍ ػلیطغن اّویت ایي ضٍـ آیٌسُ پػٍّی اهب هتبؾفبًِ زض وكَض هبووتط هَضز قٌبذت ٍ اؾتفبزُ اؾت.
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