 -1-5مقذمه
زض فهُ حبضط ضٕٗ ٔطٚضی ٔرشهط ثٞ ٝسفٔ ،ؿئّ ٝسحمیك  ٚچٍٍ٘ٛی وبض ث٘ ٝشیدٌٝیطی ،ثحث ٔ ٚمبیؿ ،ٝدیكٟٙبزٞب ٚ
وبضثطزٞبی ٔسیطیشی  ٚدیكٟٙبزٞب ثطای ؾیبؾزٔساضاٖ ثط اؾبؼ ازثیبر ٔٛضٛفی ٔطثٛط ٘ ٚشبیح آظٖٔٞٛب دطزاذش ٝذٛاٞس
قس  ٚزض ازأ ٝثطای ٔحممیٗ آسی و ٝؾقی زض ا٘دبْ دػٞٚفٞبیی ٔطسجظ ثب فٛٙاٖ سحمیك زاض٘س ،دیكٟٙبزٞبیی ضا اضائٝ
ذٛاٞیٓ ٕ٘ٛز.

 -2-5مزوری مختصز بز هذف ،مسئله و چگونگی کبر
زض سحمیك حبضط ث ٝقٙبؾبیی فٛأُ حیبسی ٔٛفمیز زض سٛؾقٔ ٝحه َٛزض نٙبیـ دٛقبن ٚضظقی وكٛض اِٛٚیزثٙسی ایٗ
فٛأُ دطزاذشٝقس ٜاؾزٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض فهُ ا َٚثساٖ اقبض ٜقس ٔؿئّ ٝسحمیك حبضط٘ ،بٔكرم ثٛزٖ فٛأُ حیبسی
ٔٛفمیز زض سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس زض نٙبیـ دٛقبن ٚضظقی وكٛض ثٛز ٜاؾز ،ثط ایٗ اؾبؼ ٞسف انّی سحمیك حبضط
قٙبؾبیی فٛأُ حیبسی ٔٛفمیز زض سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس اِٛٚیزثٙسی ایٗ فٛأُ ثٛز ٜاؾزٙٔ .ؾٛض زؾشطؾی ثٞ ٝسف
ثیبٖ قس ٜفٛق ،زض سحمیك ،ضٕٗ ٔطٚضی خبٔـ  ٚفطاٌیط ثط ازثیبر ٔٛضٛفی ٔطثٛط زض ز٘یبی ذبضج (ث ٝفّز خسیس ثٛزٖ
سحمیك)ٔ ،سَ ٔفٟٔٛی ،سٟی ٚ ٝسٙؾیٓقس ٚ ٜزض ازأ ٝثط ٔجٙبی آٖ ،اٞساف  ٚؾٛا الر سحمیك ثیبٖقس ٜاؾز.
ٕٞبٖعٛض و ٝزض ٔشٗ سحمیك ٓٞ ،آٔس ٜاؾز ثب سٛخ ٝث ٝایٙى ٝزض لّٕط ٚاخطایی ثیبٖقس ٜسبو ٖٛٙسحمیمی زض ایٗ ٔٛضز
ا٘دبْ ٘كس ٜاؾز ،ثٙبثطایٗ خٟز قٙبؾبیی فٛأُ حیبسی ٔٛفمیز زض سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس ،اثشسا اظ عطیك ٔهبحج ٝثب ٘ ۷فط
اظ افطاز ثبسدطث ٝثبالسط اظ  ۵۵ؾبَ زض ایٗ نٙقز ،فٛأُ حیبسی ٔٛفمیز خٟز سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس ثٝنٛضر ٔمسٔبسی
قٙبؾبیی ٌطزیس  ٚدؽ اظ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی اظ خبٔق ٝسحمیك فٛأُ ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفشٙس سب اٚالً ٔغّٛثیز فٛأُ قٙبؾبییقسٜ
ٔٛضز سأییس یب ضز لطاض ٌیط٘س  ٚثب٘یبً فٛأُ قٙبؾبییقس ٚ ٜاِٛٚیزثٙسی ق٘ٛس  ٚثبِثبً ٔكرم قٛز و ٕٝٞ ٝایٗ فٛأُ خع
فٛأُ ثحطا٘ی ٔٛفمیز زض سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس ث ٝقٕبض ٔیآیٙس یب ذیط.
خٟز حُ ٔؿئّ ٚ ٝدبؾرٍٛیی ث ٝؾؤاالر سحمیكٌ ،بْٞبی ظیط دیٕٛز ٜقسۺ ٔغبِق ٝازثیبر ٔٛضٛؿ ،اؾشرطاج ٔشغیطٞب،
عطاحی اثعاضٞبی ا٘ساظٌٜیطی زازٞ ٜب  ٚاعالفبر ،سٟی ٝدطؾكٙبٟٔ٘ ٝبیی  ٚسٛظیـ زض ثیٗ خبٔق ٝسحمیكٔ ،غبِقبر ٔیسا٘ی
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انّی  ٚخٕـآٚضی زازٜٞب  ٚاعالفبر ،ا٘دبْ آظٖٔٞٛبی آٔبضی ٔرشّف  ٚزضٟ٘بیز سدعیٚٝسحّیُ ثٝزؾزآٔس ٜو ٝاِجش ٝزض
ٔجحث سدعیٚٝسحّیُ ٘شیدٞٝبی ثٝزؾزآٔس ٜاظ آظٔٞ ٖٛبی ٔرشّفی ٕٞچ ٖٛآِفبی وط٘ٚجبخ ،آظٔ ٖٛسی آظٔٛزٖ ،فطیسٔٗ ٚ
ثطاظـ ٔسَ ٞؿز ٘ ٚطْافعاض آٔبضی ٔٛضزاؾشفبزٕٞ ٜیٗعٛض سدعیٚٝسحّیُٞب  Lisrel ٚ Spssثٛزٜا٘س.

 -3-5بحث و بزرسی نتبیج
اظآ٘دبو ٝزض ایٗ سحمیك اظ زٚض ضٚـ ویفی  ٚوٕی ث ٝعٛض سٛأبٖ اؾشفبز ٜقس  ٚفٛأُ حیبسی ٔٛفمیز  ٚقبذمٞبی
آٖٞب ثط اؾبؼ ثبظاض ایطاٖ  ٚقطایظ اخشٕبفی  ٚؾیبؾی  ٚالشهبزی آٖ اظ زیسٌب ٜذجطٌبٖ ثب ضٚـ ٔهبحج ٝثب وبضقٙبؾبٖ ایٗ
نٙقز قٙبؾبیی  ٚاِٛٚیزثٙسی قس ٚ ٜؾبذشبض ٔسَ ٘یع اظ ز ٚثرف وُ  ٚخعئی سكىیُقس ٜاؾزِ ،صا ٘شبیح سحمیك ثط
اؾبؼ ٕٞیٗ ٔسَ  ٚثط اؾبؼ ؾبذشبض ٔسَ ٘یع اظ ز ٚثرف وُ  ٚخعئی سكطیح ٔیقٛز و ٝزض ٘شبیح وّی ث ٝؾؤاَ انّی
ٔؿئّ ٝسحمیك ثٝعٛض ٔجؿٛط دبؾدذٛاٞیٓ زاز  ٚزض ٘شبیح خعئی ث ٝؾؤاالر فطفی دطزاذش ٝذٛاٞس قس.

-1-3-5نتبیج پژوهش:
٘شبیح ثٝزؾزآٔس ٜثط اؾبؼ آظٔٛزٖ (سی سه ٕ٘٘ )ٝ٘ٛكبٖ ٔیزٞس و ٝفبُٔٞبی سىِٛٛٙغی ،سدبضیؾبظی ،ثبظاضیبثی،
عطاحی  ٚسِٛیس ،سیٓ سٛؾقٔ ٝحه ٚ َٛسٛا٘بیی ؾبظٔب٘ی ٔ ٚسیطیشی اظ ٔغّٛثیز وبفی ثطذٛضزاض ٞؿشٙس  ٚث٘ ٝؾط ٔیضؾس
فٛأُ ٔغطحقس ٜث ٝفٛٙاٖ فٛأُ حیبسی ٔؤثط ثطای ٔٛفمیز سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس ِحبػ قٛز  ٚسٛخ ٝث ٝایٗ فٛأُ زض
قطایظ و٘ٛٙی  ٚخبٔق ٝضلبثشی وٕه قبیب٘ی ث ٝقطوزٞبی زضحبَسٛؾق ٚ ٝآٖ زؾش ٝاظ ؾبظٔبٖٞبیی و ٝذٛاؾشبض افعایف
ؾ ٟٓثبظاض ٞؿشٙس ثىٙس.
ٕٞچٙیٗ ٔغبثك خس َٚظیط ٘شبیح حبنُ اظ آظٔ ٖٛفطیس٘ ٖٚكبٖ ٔیزٞس و ٝاظ ثیٗ قف فبُٔ انّی ٔسَ اضائٝقس ٜوٝ
دیفاظایٗ ٘ح ٜٛقٙبؾبیی آٖ سٛضیح زازٜقس ٜفبُٔ ثبظاضیبثی  ٚفطٚـ ثٝفٛٙاٖ ٟٔٓسطیٗ ٚثطسطیٗ فبُٔ قٙبذشٝقس ٜاؾز ٚ
ثبلی فٛأُ زض اِٛٚیزٞبی ثقسی لطاضٌطفشٝا٘س.
خس -۵-۵ َٚضسجٝثٙسی فٛأُ
عوامل حیبتی مؤثز موفقیت توسعه محصول جذیذ

رتبه بهدستآمذه اس نتبیج آسمون

ثبظاضیبثی  ٚفطٚـ

۵

سٛؾقٔ ٝحهَٛ

۲

عطاحی  ٚسِٛیس

۳
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سٛا٘بیی ؾبظٔبٖ ٔ ٚسیطیز

۴

سدبضیؾبظی

۵

ٔطٚض ٔغبِقبر  ٚسحمیمبر ٔطسجظ ثب ٔٛضٛؿ اظ ٔٙبثـ ٔرشّف ٘ؾیط زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚطاوع سحمیمبسی زاذُ وكٛض ٘ ٚیع
ؾبیزٞبی ایٙشط٘شی ٔشهُ ثٔ ٝؤؾؿبر ،زا٘كٍبٞ ٜب ٔ ٚطاوع سٟی ٚ ٝسساضن وٙٙسٙٔ ٜبثـ فّٕی  ٚدػٞٚكیٔ ،ؤیس ایٗ ٘ىشٝ
ٞؿشٙس و ٝزض ایطاٖ سحمیمی زض ایٗ ثبظ ٜا٘دبْ٘كسِٚ ،ٜی زض یه ٕ٘ ٝ٘ٛزض نٙقز زیٍط نٛضر ٌطفش ٝؤ ٝحمك ثب سٛخ ٝثٝ
دیكٟٙبزٞب ثطای سحمیمبر آسی دػٞٚف شوطقس ٜإٞیز ایٗ ٔٛضٛؿ ضا زضن وطز ٚ ٜث ٝایٗ دػٞٚف دطزاذش ٝاؾز ِٚی زض
ؾبیز ٞب ٙٔ ٚبثـ ذبضخی سحمیمبر سمطیجبً ٔكبث ٝسحمیك حبضط نٛضر ٌطفش ٝاؾز وٞ ٝطیه اظ آٖٞب ثٝفٛٙاٖ خعئی اظ
سحمیك حبضط ث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس .زض ٔمبیؿ ٝسحمیك ثب سحمیكٞبی زیٍط زض لؿٕز ٘شیدٌٝیطی خب٘ی ثٛٔ ٝاضز ٔكبث ٝاقبضٜ
قس  ٚزض ایٙدب ٘یع ثٔ ٝسَٞبی ٔرشّف ٔی دطزاظیٓ ؤ ٝسَ وٛدط ،فبُٔ ثبظاضیبثی  ٚفطٚـ ،سٛؾقٔ ٝحه ،َٛعطاحی  ٚسِٛیس،
سٛا٘بیی ؾبظٔبٖ ،سىِٛٛٙغی  ٚسدبضیؾبظی ضا فٛأُ حیبسی ٔٛفمیز سٛؾقٔ ٝحه َٛثیبٖ وطز ٜاؾز  ٚزض یىی اظ ٔمبالر
ذٛز ثط فبُٔ سىِٛٛٙغی سأویس وطز ٜاؾز و ٝزض ایٗ دػٞٚف  ۵فبُٔ ثبظاضیبثی  ٚفطٚـ ،سٛؾقٔ ٝحه ،َٛعطاحی  ٚسِٛیس،
سٛا٘بیی ؾبظٔبٖ  ٚسدبضیؾبظی ٔٛضز سبثیس لطاضٌطفش ٚ ٝفبُٔ سىِٛٛٙغی دصیطفش٘ٝكس ٜاؾز .زض ٔمبیؿ ٝثب خیٓفًٌٙ ،ٛٔ ًٙ
خ ،ًٙثی سٗ  ۲۰۰۷چٟبض فبُٔ سدبضیؾبظی ،سىِٛٛٙغی ،ثبظاضیبثی ٔ ٚسیطیشی ٘یع سبثیس قس ٜاؾز.
زض ٔمبیؿ ٝثب سحمیمبر دِٛشٗ زض ؾبَ ِ ،۵۹۹۸یٗ زض ؾبَ ِ ٚ ۵۹۹۹ؿشط زض ؾبَ ٔ .۵۹۹۸یشعی ٔٙشبیب ٚیع ،ضاخط
وال٘ش ٚ ۵۹۹۴ ٖٛضاثطر وٛدط ،اِى ٛوّیٙعقٕیز  ،b۵۹۹۳ ٚ a۵۹۹۳ ،۵۹۹۵ؾٙدبضی ٔیكطا ،زٍٚٛ٘ٚن ویٓ ،زی ٞبٖ ِی
 ٚ ۵۹۹۶آ٘ش٘ٛی زی ثٙسس ٛزض ؾبَ  ٚ ۵۹۹۹ضاثطر وٛدط ،ؾىبر ازٌبض ،اِى ٛوّٙعقٕیز ٞ ،۲۰۰۴بٍ٘ی ؾبٖ ً٘ٚ ،چبي
ٚیٗ  ،۲۰۰۵دیطؾب٘ب ؾٛا٘بدٛضٖ ٚ ۲۰۵۰ ،زض ٟ٘بیز وٛاوی آسٛاٌ ٗٞیٕبٚ ،یٞ ًٙبً٘ ٚی ٔبضن ؾذیؽ زض ؾبَ ،۲۰۵۵
فط٘بظ فطظا٘فط  ۳۵ ،۵۳۹۰ؾٙدٞ ٝبی ٔٛثط ٔٛفمیز خٟز سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس قٙبؾبیی قس٘سٕٞ .چٙیٗ زض ٔمبیؿ ٝثب آٖ
سحمیمبر سحمیك حبضط  ۴۷ؾٙد ٝقٙبؾبیی قس ٜضا زض لبِت  ۶فبُٔ وّی عجم ٝثٙسی ٕ٘ٛز ٚ ٜث ٝاِٛٚیزثٙسی آٟ٘ب ٘یع
دطزاذش ٝایٓ؛ و ٝزض ٞیچ وساْ اظ سحمیمبر ث ٝخع فطظا٘فط  ۹۰فٛأُ اِٛٚیزثٙسی ٘كس ٜاؾز .اِجش ٝقبیبٖ شوط اؾز وٝ
اِٛٚیز ثٙسی دػٞٚف حبضط زض خبٔقٔ ٚ ٝحیظ ذبل ذٛز ثسؾز ٔس ٜو ٝسب ث ٝحبَ دػٞٚكی زض ایٗ ثبة نٛضر ٍ٘طفشٝ
اؾز.
زض دبؾد ث ٝؾٛاَ انّی ۶ ،فبُٔ شوط قس ٜقٙبؾبیی قس ٜاؾز زض ٚحّ ٝا َٚو ٝزض ٘شیح ثسؾز آٔس ٜاظ ٘طْ افعاض ِیعضَ
ثبض فبّٔی فبُٔ سىِٛٛٙغی سبییس ٘كس ۵ ٚ ٜفبُٔ زیٍط اظ فٛأُ انّی ٔحؿٛة ٔی قٛز.
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 دطٚالـ اؾز و ٝأطٚظ٘ ٜمف ثبظاضیبثی  ٚایدبز یه ٚاحس اذشهبنی ثٔ ٝدٕٛف ٝفقبِیز ٞبی آٖ ٔثُ فطٚـ زض
ظٔیٞ ٝٙبی ٔرشّف ،سجّیغبر ثغٛض سرههی (زض ظٔی ٝٙنٙقز دٛقبن ٚضظقی اؾشفبز ٜاظ ٔدالر سرههی) ٚ
ٔؿشٕط  ٚفقبِیز ٞبی زیٍط ،زض قٙبؾب٘سٖ ٔحه َٛثٔ ٝكشطیبٖ ثبظاضٞبی زاذّی  ٚذبضخی٘ ،مف ثؿیبض ٔٚ ٟٓ
لبثُ سٛخ ٝای ضا زض ٔٛفمیز سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس ذٛاٞس زاقز ،چطا و ٝثب ٚخٛز ضلجبی ٔرشّف  ٚظیبز زض
ایٗ ثبظاض  ٚوٛسب ٜسط قسٖ فٕط ٔحه ،َٛث ٝذهٛل ٔحهٛالر دٛقبن ٚضظقی و ٝثب سٛخ ٝث ٝضقس ثبالی
نٙقز ٚضظـ خعئی اظ ٔحهٛالر ٔهطفی ثكٕبض ٔی آیٙس ،یىی اظ ضاٞ ٜبی ضٚیبضٚیی ثب ز٘یبی نٙقشی
دطزاذشٗ ثٔ ٝكشطی  ٚثطآٚضز ٜؾبذشٗ ٘یبظ ٞبی ایكبٖ  ٚزض ٟ٘بیز خّت ضضبیز ٔكشطی ٔی ثبقس وٕٝٞ ٝ
فقبِیز ٞبی شوط قس ٜاظ خّٕٚ ٝؽبیف ٚاحس ثبظاضیبثی یه ؾبظٔبٖ ثكٕبض ٔی ضٚز  ٚقطوز ٞبی ٔٛفك چ ٝزض
زاذُ  ٚچ ٝزض ذبضج اظ وكٛض ٕٛٞاض ٜثط٘بٔٞ ٝب  ٚاؾشطاسػی ٞبی ثّٙس ٔسر ٔ ٚشٛٙفی ضا ثطای اضسمبء ٚاحس ٚ
ثبظاضیبثی ؾبظٔبٖ قبٖ زض ٘ؾط ٔی ٌیط٘س.
 فبُٔ ز ْٚسبییس قس ٜسیٓ سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس ذٛز ٘مف ثؿعایی زض اضسمب ٔٛفمیز یه ؾبظٔبٖ ثطای سٛؾقٝ
ٔحه َٛخسیس ایفب ٔی وٙٙس .ایٗ سیٓ ثب سرهم ٞبی وؿت وطز ٚ ٜآٔٛظـ ٞبی ٔشٛٙفی و ٝزض ؾبظٔبٖ ٔی
ثیٙس سٛا٘بیی ا٘دبْ وبض سیٕی  ٚسرههی ضا ثسؾز آٚضز ٚ ٜثطای سِٛیس  ٚعطاحی یه ٔحه َٛخسیس ظیط ٘ؾط
ٔسیط سیٓ سٛؾق ٔ ٝكغ َٛث ٝفقبِیز ٔی قٛزِ .صا قطوز ٞبی ٔرشّف ثبیس ٔس ٘ؾط زاقش ٝثبقٙس و ٝسٛخ ٝثٝ
ایٗ فبُٔ ٔی سٛا٘س زض افعایف ؾٔ ٟٓحه ٚ َٛثبظاض ثیكشط ثطای آٖ ٞب ٔفیس ثبقس.

 فبُٔ سىِٛٛٙغی ث ٝفٛٙاٖ ؾٔٛیٗ فبُٔ قٙبذش ٝقس ٜثطای ٔٛفمیز زض سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس ٔحؿٛة ٔی
قٛز و ٝسبییس ٘كس ٜاؾز زض ایٗ دػٞٚف  ٚاظ آ٘دب وكٛض ٔب خع ٚوكٛضٞبی زضحبَ سٛؾق ٝاؾز  ٚاظ سىِٛٛٙغی
زیٍط وكٛضٞبی دیكطفش ٝثطای سِٛیس ٔحه َٛذٛز اؾشفبزٔ ٜی وٙس .ثبیس سٛخ ٝزاقش ٝثبقیٓ وٞ ٝط ٔحه َٛیب
ذسٔشی و ٝزض لبِت ضٚظ  ٚزض حبَ حبضط ذٛز اضائٔ ٝی قٛز ،ذٛا٘ ٜبذٛا ٜدؽ اظ ٌصقز چطذ ٝفٕط ذٛز اظ
ضز ٜذبضج ٔی قٛز  ٚایٗ سىِٛٛٙغی ٞبی خسیسسط ٞؿشٙس و ٝدبؾد ٞبی ٔٙبؾت سط  ٚقبیؿش ٝسطی ثٝ
سطخیحبر ٘ ٚیبظٔٙسی ٞبی ٔشغیط ٔ ٚشفبٚر ا٘ٛاؿ وبضثطاٖ ٔ ٚكشطیبٖ ذٛاٙٞس زاقز٘ .ىش ٝحبئع إٞیز زیٍط
آٖ اؾز و ٝسٛؾقٔ ٝحهٛالر خسیس ٔی ثبیؿز ثب سٛخ ٝثٙٔ ٝحٙی فٕط سىِٛٛٙغی نٛضر ٌیطز.
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 فبُٔ عطاحی  ٚسِٛیس زض ضسج ٝچٟبضْ لطاض زاضز و ٝاظ آ٘دب و ٝزض نٙبیـ سِٛیسی ثسِیُ اؾشفبز ٜاظ ٔبقیٗ آالر
 ٚزؾشٍبٞ ٜبی سِٛیسی ثؿیبض دیچیس ٚ ٜعطاحی ٞبی سرههی سط ّٕٛٔ ٚؼ سط اؾز ،نٙقز دٛقبن ٚضظقی اظ
٘ٛفی اظ نٙبیـ اؾز و ٓٞ ٝث٘ ٝحٛی سِٛیسی  ٓٞ ٚث٘ ٝحٛی ٔهطفی لّٕساز ٔی قٛز ،أب دیچیسٌی و ٝشوط
قس ٜزض ایٗ نٙقز وٕشط ث ٝچكٓ ٔی ذٛضز  ٚاثط ایٗ فبُٔ زض ٔٛفمیز زض خبیٍب ٜچٟبضْ لطاض ٌطفش ٝاؾز.
ٕٞ بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض ٘شبیح ٔكبٞس ٜقس ،فبُٔ سٛإ٘ٙسی ؾبظٔبٖ زض ضسج ٝدٙدٓ لطاض زاضز  ٚایٗ فبُٔ زض ثطٌیط٘سٜ
وّی ٝسٛا٘بیی ٞبی ؾبظٔب٘ ی اظ خّٕ ٝسٛا٘بیی ٞبی خصة ٔٙبثـ ٔبِی ،وبضوٙبٖ ٔ ٚسیطیز اؾز ،ایٗ فبُٔ ثٝ
نٛضر ٔدٕٛف ٝای اظ فقبِیز ٞب ٔغطح قس ٜاؾزٔ ،سیطیبٖ ٔٛفك ثؿش ٝثٛ٘ ٝؿ  ٚا٘ساظ ٜؾبظٔبٖ قبٖ ٔی
سٛا٘ٙس ثب سالـ ٞب  ٚسرهم ٞب ٔٛفمیز چكٓ ٌیطی زض آٖ وؿت وٙٙس.
 فبُٔ سدبضی ؾبظی وٕٞ ٝب٘ب سٛا٘بیی سِٛیس ا٘ج ٚ ٜٛخٟب٘ی یه ٔحه َٛزض ثبظاض ثیٗ إُِّ  ٚزاذُ ضا قبُٔ ٔی
قٛز اظ زیٍط فٛأُ یبز قس ٜزض ایٗ ٌطٔ ٜٚی ثبقس .قطوز ٞبی چبثه ثٙٔ ٝؾٛض خصة ٔكشطیبٖ ثیكشط ٚ
خّت سٛخ ٝزیٍط ضلجب ،ثبیس زض ظٔبٖ الظْ  ٚثب سٛخ ٝث ٝقطایظ ضلبثشی زض ثبظاض ث ٝسدبضی ؾبظی ثذطزاظ٘س یب ٕٞبٖ
دطسبة ٔحه ٚ َٛثب نطف ٞعیٞ ٝٙب ٙٔ ٚبثـ ٔبِی ٔٙبؾت ث ٝوبضایی  ٚاثط ثركی ٔٛضز ٘یبظ ذٛز زض سٛؾقٝ
ٔحه َٛخسیسقبٖ زؾز یبثٙس.

اظ آ٘دب و ٝفٛأُ انّی  ٚحیبسی شوط قسٛٔ ٜفمیز زض سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس زض ٘شبیح وّی ،ذٛز زاضای قبذم ٞبیی ٔی
ثبقسِ ،صا زض ایٗ ثرف ثط اؾبؼ ٘شبیح حبنُ قس ٜزض سحمیك ث ٝثطضؾی  ٚسكطیح ظیط ٔدٕٛفٞ ٝب  ٚیب قبذم ٞبی ٔغطح
قس ٜثطای ٞط فبُٔ ثط اؾبؼ اِٛٚیز ٔی دطزاظیٓۺ
زض فبُٔ ثبظاضیبثی ٘جٛز ضغجبی غبِت زض ثبظاض ث ٝفٛٙاٖ اِٚیٗ فبُٔ سبثیط ٌصاض زض ٔٛفمیز سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس نٙقز
دٛقبن ٚضظقی ثسؾز آٔس ٜاؾز  ٚایٗ فبُٔ ٘یع اظ فٛأّی اؾز و ٝزض سحمیمبر زیٍط (وٛدط  ،۵۹۷۹وٛدط  ٚوّیكٕٙز
 ،b۵۹۹۳زی ثٙز ٘ٛٔ ،a۵۹۹۹شٛیٚ ٛیؽ ٚوال٘شٕٞ ٚ ٛٔ ،۵۹۹۴ ٖٛىبضاٖ  ،۲۰۰۷دبضی  ٚؾ ،۵۹۹۴ ً٘ٛیبح  ٚؾ٘ٛسض
 )۵۹۹۴إٞیز ثیكشطی وؿت وطز ٚ ٜزض دػٞٚف حبضط ایٗ ٔٛضٛؿ سبییس قس ٜاؾز عی سحمیمبر ثسؾز آٔس ٜاظ افطاز
ذجط ٜث ٝایٗ ٔٛضٛؿ ضؾیس ٜایٓ و ٝزض ایٗ نٙقز سِٛیس وٙٙسٞ ٜبی وٕی ٚخٛز زاضز و ٝثب ثط٘س ذٛز وبض ٔیىٙٙس  ٚثط ثبظاض
حىٓ ضا٘ی زاض٘س.
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زض ضسج ٝز ْٚا٘دبْ سحمیمبر ثبظاض زض ٔٛضز ٚیػیٍی ٞبی ؽبٞطی ٔحه َٛلطاض ٌطفش ٝاؾز و ٝایٗ ٔٛضٛؿ زض ایٗ نٙقز
زاضای إٞیز ٔی ثب قس و ٝسٛخ ٝث ٝسحمیمبر ثٙیبزی زض ایٗ ظٔی ٝٙضا ٘كبٖ ٔی زٞسِ ،صا اظ آ٘دب و ٝدٛقبن اظ خّٕٝ
ٔحهٛالر ٔهطفی  ٚدط سٛٙؿ زض ثبظاض ٔحؿٛة ٔی قٛز ،دیكٟٙبز ٔی قٛز و ٝثطای ٔٛفمیز ثیكشط ٛٔ ٚثطسط ٚالـ قسٖ
سِٛیسار خسیس لجُ اظ ٞطٌ ٝ٘ٛالسأی ،سحمیمبر اِٚی ٚ ٝوّی ثط ضٚی ضً٘  ٚعطح ٔ ٚسَ  ٚخٙؽٛٔ ،ضز سحمیك  ٚآظٔبیف
لطاض ٌیطز ،حشی اٌط ثط ضٚی ٌط ٜٚوٛچىی اظ ٔكشطیبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ایٗ ٔحه َٛسِٛیس قٛزٔ ،ی سٛا٘س ٕ٘بیبٖ ٌط
٘یبظ  ٚذٛاؾش ٝثبلی فٕ ْٛثبقس.
زض خبیٍب ٜؾٍ٘ ْٛب ٜخٟب٘ی ثٔ ٝحه َٛلطاض زاضز و ٝعی ٔهبحجٞ ٝبی ا٘دبْ قس ٜث ٝایٗ ٔٛضٛؿ سٛخ ٝقبیب٘ی قس ٜاؾز،
قبیس زِیُ ایٗ أط وٛچه ثٛزٖ ثبظاضٞبی زاذّی زض ایٗ نٙقز ٔی ثبقس  ٚزض سحمیك وٛدط ٘ ۵۹۹۳یع سبییس قس ٜاؾز.
زض ٔطحّ ٝثقس قبذم سٛخ ٝث ٝویفیز  ٚخصاثیز ثؿش ٝثٙسی ٔحه( َٛخٙؽ ،قىٌُ ،طافیه) ٚ ٚیػٌی ٞبی زیٍط ثیبٖ
قس ٜاؾز  ٚایٗ قبذم زض خبیٍب ٜؾی  ٚؾ ٝلطاض زاضزٕٞ ،ب٘غٛض و ٝدیكشط شوط قس سٛٙؿ ٔحهٛالر دٛقبن ٚضظقی ٘ؿجشب
ظیبز اؾز  ٚقطوز ٞب زض ثبظاض ثب فبنّ ٝوٕی اظ  ٓٞث ٝضلبثز ٔی دطزاظ٘سِ ،صا سٛخ ٝث ٝویفیز ٔحهٛٔ ٚ َٛاز اِٚیٛٔ ٝضز
اؾشفبزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ خصا ثیز  ٚدطزاذشٗ ث ٝؽبٞط ثؿش ٝثٙسی ٔحهٔ َٛی سٛا٘س ٘ؾط ٔكشطی ضا زض ٍ٘ب ٜا َٚث ٝذٛز خصة
وطز ٚ ٜثبفث ٔعیز ضلبثشی قٛز .وٛدط  ٚوّیكٕیٙز زض ؾبَ  b۵۹۹۳زض ٔمبِ ٝذٛز ٘یع ثط آٖ سبویس ٕ٘ٛز ٜا٘س.
زض اذشیبض زاقشٗ سیٓ فطٚـ  ٚثبظاضثی ثب سدطث ٝزض ٍٙٞبْ ثطذٛضز ثب ٔكشطیبٖ زض ضسج ٝآذط لطاض ٌطفش ٝاؾز ،اظ آ٘دب وٝ
قطوز اظ عطیك ٔرشّف ثب ٔكشطیبٖ اضسجبط ثطلطاض ٔی وٙس  ٚآٟ٘ب ضا حفؼ ٔی وٙس و ٝایٗ أط اظ عطیك وب٘بَ ٞبی سٛظیـ
ٔرشّف نٛضر ٔی ٌیطز  ٚزؾشیبثی ث ٝایٗ ٔ ٟٓسٛخ ٝث ٝسیٓ فطٚـ  ٚثبظاضیبثی ٔشرهم ٔی ثبقس و ٝزض سحمیمبر ٌصقشٝ
اْ سبییس قس ٜاؾز.
زض ضسج ٝز ْٚفبُٔ سیٓ سٛؾقٔ ٝحه َٛلطاض ٌطفش ٝاؾز و ٝزض ٔٛفمیز سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس نٙقز دٛقبن ٚضظقی سبثیط
ٌصاض اؾز  ٚقبذم سبویس ثط سدطث ٝسیٓ سٛؾقٔ ٝحهٕٞ َٛطا ٜثب وٕه زا٘كٍبٞیبٖ زض ضسج ٝا َٚایٗ فبُٔ ٔٛضز سبییس لطاض
ٌطفش ٝاؾز و ٝثب سٛخ ٝث ٝدػٞٚف ا٘دبْ قس ٜثغٛض ٔىطض ث ٝایٗ ٔٛضز اقبض ٜقس ٜاؾز و ٝسدطث ٚ ٝسحهیالر آوبزٔیه زض
ٞط نٙقشی ثب ٚ ٓٞزض وٙبض ٛٔ ٓٞخت ضقس ٛٔ ٚفمیز ٔی قٛز  ٚزض نٙقز حبضط ٘یع عطاحی ٞبی ذبل  ٚثٔٛی ثب سٛخ ٝثٝ
سدطث ٝزض ایٗ نٙقز ٔىُٕ  ٚ ٓٞاظ ٕٟٔشطیٗ قبذم ٞب ٔحؿٛة ٔی قٛز  ٚزض ثبظاض أطٚظ نٙقز  ٚزا٘كٍب ٜثیكشط اظ
ٞطظٔب٘ی ث٘ ٓٞ ٝعزیه قس ٜا٘س  ٚسرهم ٞبی زا٘كٍبٞی زض ضاؾشبی نٙقز ثٛز ٚ ٜایٗ زٔ ٚىُٕ یىسیٍط ٞؿشٙس.
ث ٝسطسیت زض ضسج ٝز ْٚقبذم سحمیك فٙی افضبی سیٓ سٛؾقٔ ٝحه ٚ َٛقبذم ؾٚ ْٛخٛز أىب٘بر ٔٛضز ٘یبظ ثطای سیٓ
سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس  ٚقبذم چٟبضْ سبییس قسٚ ٜخٛز سدطث ٝوبفی زض ٔیبٖ افضبی سیٓ سٛؾقٔ ٝحه،َٛ
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قبذم دٙدٓ زض ایٗ فبُٔ ٚخٛز وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚكبٚضاٖ ٔٙبؾت زض سیٓ سٛؾقٔ ٝحهٔ َٛی ثبقس و ٝایٗ ٞب حبوی اظ آٖ
اؾز و ٝچیسٔبٖ زضؾز ٔ ٚفٟٔٛی قس ٜٔافطاز ٔشرهم زض فطایٙس سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس  ٚاؾشفبز ٜاظ وبضقٙبؾبٖ ٚ
ٔكبٚضاٖ ثب سدطثٕٞ ٚ ٝچٙیٗ سدطث ٝفطزی ٞط وساْ اظ افضبءی سیٓ سٛؾقٔ ٝحه٘ َٛمف ٕٟٔی ضا زض ٔٛفمیز ذٛاٞس
زاقزِ ،صا ٔسیطاٖ قبیؿش ٝثبیؿز زض ٍٙٞبْ خصة  ٚاؾشرساْ ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ایٗ ٘ىبر ضا زض ٘ؾط زاقش ٝثبقٙس  ٚاظ ٚخٛز
ٔكبٚضاٖ ٔدطة ٟ٘بیز اؾشفبز ٜضا زاقش ٝثبقٙس.
قبذم آذطی سٛخ ٝثٛ٘ ٝآٚضی زض قطوز ٚ ٚخٛز خ ٛوبضآفطیٙب٘ ٝثٔ ٝقٙبی ٚخٛز ذهیهٞ ٝبی ٌ٘ٛطایی  ٚسٕبیُ ث ٝسغیط
زض ؾبظٔبٖ ٔی ثبقس( ،وٛدط  ٚوّیكٕٙز  ،۵۹۹۵زی ثٙز ِ ،۵۹۹۹ؿشط  ،۵۹۹۸اضزوب٘ی  ،۵۳۸۹ؾطٔسی ٘ٛٔ ،۵۳۸۹شٛیب
ٚیؽ  ٚوبِٙش ،۲۰۰۷ ٛٔ ،۵۹۹۴ ٖٛدِٛشٗ  ٚثبضوّی  .)۵۹۹۸ایٗ فبُٔ زض سحمیمبر ظیبزی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفش ٚ ٝإٞیز
آٖ قٙبؾبیی قس ٜاؾز .ایٗ سحمیك ٘یع یبفشٞ ٝبی لجّی ضا سبییس ٔی وٙس .قبیس سبثیط ایٗ فبُٔ ثیكشط زض ایدبز اٍ٘یعٚ ٜ
سٕبیُ ثطای ظیط ثبض ضفشٗ ثطای سٛؾق ٝیه ٔحه َٛخسیس اؾز .ث ٝعٛضی ؤ ٝسیط  ٚوبضوٙبٖ ضا ٚاْ ٔی زاضز سب ٕٞیك ٝزض
سالـ ثطای سٛؾقٔ ٝحهٛالر خسیس سط ثبقٙس.
فبُٔ ؾ ْٛسىِٛٛٙغیه ٔی ثبقس و ٝقبذم دیچیسٌی ثبالی سىِٛٛٙغی ،قبذم ز ْٚؾِٟٛز اؾشفبز ٜاظ سىِٛٛٙغی ٔطسجظ
ٔی ثبقس ،اٌطچ ٝزض ثقضی ٔٛالـ ٕٞیٗ ؾبز ٜثٛزٖ سىِٛٛٙغی ثبفث ٔی قٛز ضلجب ٔحه َٛخسیس قطوز ضا وذی وٙٙس ِٚی
زض ثقضی اثقبز ٔی سٛا٘س اظ خّٕ ٝفٛأُ ٔٛثط زض ٔٛفمیز ث ٝحؿبة آیس .قبذم ؾ ْٛدشب٘ؿیُ (ؽطفیز) اؾشفبز ٜاظ
سىِٛٛٙغی ثبال ٔی ثبقس ،زض ایٗ ٔٛضز خب زاضز ث ٝؽطفیز ٞبی ٔٛخٛز زض قطوز  ٚنٙقز اقبض ٜوٙیٓ و ٝزاضی افطاز ثب
ٟٔبضر ٔ ٚىبٖ ٞبی ٔٙبؾت ثطای اؾشفبز ٜاظ سىِٛٛٙغی ٔٛخٛز اؾز .ایٗ فبُٔ زضسحمیمبر ٔٔ ٚ ۲۰۰۷ ٛیكطا ٛٔ ،۵۹۹۶ضز
ثطضؾی لطاض ٌطفش ٝقٛز  ٚثقٛٙاٖ یىی اظ فٛأُ ٔٛفمیز سىِٛٛٙغی قٙبذش ٝقس .قبذم چٟبضْ سبییس قس ٜزؾشطؾی ؾطیـ
ث ٝسىِٛٛٙغی ٔطسجظ ،قبذم دٙدٓ وبٞف ٞعی ٝٙثٚ ٝاؾغ ٝسىِٛٛٙغی ٔٛضز اؾشفبز ٜخٟز سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس ث ٝفٛٙاٖ
آذطیٗ فبُٔ سبییس قس ٜاؾز و٘ ٝكبٖ زٙٞس ٜایٗ ٔ ٟٓاؾز و ٝوبٞف ٞعی ٝٙسِٛیس ثٚ ٝاؾغ ٝاثط اؾشفبز ٜاظ سىِٛٛٙغی
ٔٛضز ٘ؾط خٟز سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس ثٔ ٝسیطاٖ ایٗ أىبٖ ضا ٔی زٞس و ٝسب خبی ٕٔىٗ ٍ٘ب ٜالشهبزی سطی ث ٝفطایٙس
سٛؾقٔ ٝحه َٛزاقش ٝثبقٙس  ٚثب وبٞف ٞعی ٝٙسِٛیس أىبٖ ؾٛز آٚضی ضا افعایف زٙٞس.
فبُٔ چٟبضْ قٙبؾبیی قس ٜعطاحی  ٚسِٛیس ٔی ثبقس و ٝقبذم ا َٚسبییس قس ٜثطای ٔٛفمیز سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس زض
نٙقز دٛقبن ٚضظقی ا٘شربة دطٚغٞ ٜبی سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس ثط اؾبؼ ؾیبؾز ٞبی سِٛیسی ّٔی زض وكٛض ٔب ٔی ثبقس
و ٝزض خٟز سبویس ثط سِٛیس زاذّی اؾزٞ ،طچٙس عی سحمیمبر ث ٝفُٕ آٔس ٜاظ ذجطٌبٖ نٙقز دٛقبن ٚضظقی ثط ایٗ
ٔٛضٛؿ سبویس وطز ٜا٘س و ٝثب ایٙى ٝؾیبؾز ٞب زض خٟز سِٛیس زاذّی ٔی ثبقس أب زض زِٚز ٘ ٚ ٟٓز ٓٞث ٝایٗ ٔٛضٛؿ
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إٞیشی ٘ساز ٜاؾز ٚ ٚا ضزار ضا ؾ ُٟوطز ٚ ٜوبض سِٛیس ضا زچبض ٔكىُ وطز ٜاؾز  ٚثطای دیكجطز ٞطچ ٝثٟشط ٜوبضٞب ثبیس ثٝ
حٕبیز اظ سِٛیسار زاذّی ثذطزاظیٓ.
قبذم زٔ ْٚغطح قسٔ ٜعیز ضلبثشی زض دطٚغ ٜسٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس قطوز دٛقبن ٚضظقی ٔی ثبقس .إٞیز ایٗ فبُٔ
زض دػٞٚف ٞبی زیٍط ،وٛدط  ،b۵۹۹۹،a۵۹۷۹وٛدط  ٚوّیكٕیز ٘ٛٔ ،۵۹۸۷شٛیب ٚیؽ  ٚوب٘شیّٕٞ ٚ ٛٔ ،۵۹۹۴ ٖٛىبضاٖ
 ۲۰۰۷ثیكشط قٙبؾبیی قس ٜاؾز .زِیُ چٍٍ٘ٛی سبثیط ایٗ فبُٔ ٘یع ٔكرم اؾز ٞ.ط چ ٝلسضر ضلبثز ٔحه َٛدٛقبن
ٚضظقی ثیكشط ثبقس ،یقٙی ٔكشطیبٖ اظ ٔحه َٛثٟشطی ثٟطٔٙس ق٘ٛس ،سِٛیسی زض ٔیبٖ ضلجب ٔكشطیبٖ ثیكشط خصة وطزٚ ٜ
ثبفث ٔی قٛز ث ٝاٞساف ثبظاضیبثی  ٚؾذؽ ٔبِی ذٛز ثطؾس.
قبذم ثقسی ا٘شربة دطٚغ ٜٔسٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس ،ثطاؾبؼ ؽطفیز ٞبی سِٛیسی قطوز اؾز و ٝاظ إٞیز ٘ؿجی
ثطذٛضزاض ٔی ثبقسٞ .طقطوز زاضای ؽطفیز ٞبیی ٔی ثبقس و ٝثال اؾشفبزٔ ٜب٘س ٜیب ثسضؾشی اظ آٖ ٞب اؾشفبزٕ٘ ٜی قٛز وٝ
ثبیس ث ٝزضؾشی آٟ٘ب قٙبؾبیی قٛز ٛٔ ٚضز اؾشفبز ٜلطاض ٌیطز.
سٛا٘بیی زض سِٛیس ؾفبضقی ٔحه َٛسٛؾق ٝیبفش ٝقبذم چٟبضْ فبُٔ سِٛیس ٔی ثبقس ،ایٗ قبذم زض ز٘یبی أطٚظ زض ٕٝٞ
نٙبیـ ٔٛضز لج َٛاؾز ،ظیطا سِٛیس ؾفبضقی اظ ٔعیز ٞبی ضلبثشی ٔحه َٛث ٝقٕبض ٔی آیس ٛٔ ٚفمیز نٙقز دٛقبن
ٚضظقی ضا ث ٝز٘جبَ زاضز ،چطا و ٝثب زاقشٗ ٔكشطیبٖ ذبل  ٚسٛٙؿ ٔحهٛالر ثیكشط ،ؾ ٟٓثعضٌشطی زض ثبظاض ذٛاٞیٓ زاقز.
قبذم ثقسی فبُٔ سِٛیس سٛؾقٔ ٔٝحهِٛی خسیس ثب ٔب٘سٌبضی ثیكشط اؾز ،زض ز٘یبی ضلبثشی أطٚظ ٔحهِٛی و ٝزاضای
زٚاْ ثیكشط اؾز و ٝث٘ ٝحٛی ویفیز ٔحه َٛضا ٘كبٖ ٔی زٞس.
قبذم قكٓ ،سِٛیس زض ظٔبٖ وٕشط ٔی ثبقس و ٝظٔبٖ وٕشط سِٛیس زض ٟ٘بیز ٔٙدط ث ٝوبٞف ٞعیٞ ٝٙب ٚ ٚضٚز ؾطیـ
ٔحه َٛث ٝثبظاض ٔی قٛز و ٝزض ٟ٘بیز ٔٛفمیز ثٟشطی ثطا قطوز ضا زض دیف ذٛاٞس زاقز.
قبذم ثقسی حٕبیز لٛا٘یٗ  ٚؾیبؾشٟبی والٖ اظ سِٛیسار ٔی ثبقس و ٝزض وكٛض ٔب ٕٞیك ٝنحجز اظ ذٛز وفبیی ٚ
سِٛیس ّٔی ثٛز ٜاؾز ٕٞ ٚچٙبٖ ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ دیف اظ دیف سٛخ٘ ٝكبٖ ٔی زٙٞس أب زض ایٗ نٙقز ٕٞچٙبٖ ٚاضزار ؾٟٓ
 ٚثبظاض لبثُ سٛخ ٝای ضا ث ٝذٛز اذشهبل زاز ٜاؾز و ٝثبیس زض ایٗ ضاؾشب ثب سٛخ ٝث ٝفطٔٛزٔ ٜمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی ٚاضزار ضا
وٕشط وطز ٚ ٜأط سِٛیس زاذّی  ٚثٟب ث ٝنبزضار ضا سٛؾق ٝزٞیٓ.
 ٚزض ٟ٘بیز قبذم ٞكشٓ سبییس قس ٜسِٛیس ثب ٞعی ٝٙوٕشط اؾز وٕٞ ٝیكٞ ٝعیٞ ٝٙب زض ٞط نٙقشی ٔ ٟٓلّٕساز قسٜ
اؾز و ٝزض ایٗ نٙقز ٔٛضز ٘ؾط ٘یع ایٗ قبذم وّیسی ٔغطح قس ٜاؾزٞ .طچ ٝفطایٙس سِٛیس ٔحه َٛخسیس ثب ٞعیٝٙ
وٕشط نٛضر ٌیطز أىبٖ ا٘دبْ ٔىطض ٔ ٚسا ْٚایٗ وبض ثیكشط ٔی ثبقس ث ٝزِیُ ٘مسیٍٙی ثٟشط قطوز.
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فبُٔ دٙدٓ سٛا٘بیی ٞبی ؾبظٔب٘ی ٔ ٚسیطیز اؾز و ٝاظ إٞیز ٘ؿجی ثطذٛضزاض اؾز زض ضسج ٝثٙسی ٟ٘بیی دػٞٚف
قبذم ا َٚسبییس قس ٜضیؿه دصیطی ٔسیطیز ؾبظٔبٖ ٔی ثبقس و ٝاظ اضوبٖ ٔٛفمیز اؾز ،أطٚظ زض ایطاٖ اظ آٖ خب وٝ
ؾبظٔبٖ ٞب ثٙیٔ ٝبِی لٛی ٘ساض٘س ضیؿه دصیطی وٕی اْ زاض٘س  ٚاظ عطف زیٍط زا٘ف ظیبزی ٘ ٓٞساض٘س ثطای ٕٞیٗ ضیؿه
ثبالیی ضا ٕ٘ی سٛا٘ٙس ثذصیط٘س .اظ زالیُ إٞیز ایٗ قبذم سٛخ ٝثٛ٘ ٝآٚضی اؾز وٕٞ ٝیكٛ٘ ٝآٚضاٖ ضیؿه دصیط ٞؿشٙس.
ضیؿه دصیطی سب حسی ٘ؿجی اؾز قبیس وبضی ثطای ٔٗ ضیؿه ثبقس  ٚثطای قٕب ٘جبقس اٌط ث ٝثبظاض اقطاف وبُٔ ٚخٛز
زاقش ٝثبقس فّٕی و ٝا٘دبْ ٔی قٛز ثب ضیؿه وٓ سطی ٕٞطا ٜاؾز.
قبذم ز ْٚسبییس قس ٓٞ ٜضاؾشب ثٛزٖ اؾشطاسػی قطوب ثب سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس و ٝعی ٔهبحجٞ ٝبی ث ٝفُٕ آٔسٜ
ثؿیبض ثط آٖ سبویس قس ٜاؾز  ٚثیبٍ٘ط ایٗ ٔٛضٛؿ اؾز و ٝزض ایٗ نٙقز سِٛیس وٙٙسٌبٖ فٕٔٛب ثهٛضر قطاوشی ٔكغ َٛثٝ
وبض ٞؿشٙس ،یب ثهٛضر ذب٘ٛازٌی  ٚیب قىُ ٞبی زیٍط اظ قطاوز وٕٞ ٝیٗ ٔ ٟٓزِیُ سٛخ ٝث ٝایٗ أط ضا ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ
اٌط فىط  ٚثط٘بٔٞ ٝبی قطوب زض ٔٛضز فقبِیز  ٚاحس سِٛیسی  ٚیب سٛؾقٔ ٝحهٔ َٛشفبٚر ثبقس ،قطوز ث ٝثٔ ٝكىُ ثط ٔی
ذٛضز  ٚزچبض ٘عٔ َٚی قٛزِٚ ،ی اٌط ثطفىؽ ثبقس ثبفث ضقس  ٚقىٛفبیی  ٚسِٛیس ٔحه َٛخسیس زض قطوز ٔی قٛز.

قبذم ؾ ْٛحٕبیز ٔسیطاٖ اضقس اظ دطٚغ ٜسٛؾقٔ ٝحه ،َٛزض نٙقز دٛقبن ٚضظقی ٔقٕٛال ٔسیطاضقس اؾز و ٝثٝ
زِیُ وٛچىی سِٛیسی سهٕیٓ الساْ ث ٝسٛؾقٔ ٝحه َٛضا اسربش ٔی وٙس ،ایٗ ثبفث ٔی قٛز و ٝزا٘ف  ٚسدطث ٝا ٚإٞیز
دیسا وٙس .حٕبیز ٔسیطیز فبِی ،اضسجبط ٔثجشی ثب فّٕىطز ٔحه َٛخسیس زاضز( .وٛدط ٕٞ ٚ ٖٛٙٔ ،۵۹۹۹ىبضاٖ  ،۵۹۹۹آشض
 ،۲۰۰۵دبضی  ٚؾ٘ٛی  )۵۹۹۳زض ایٗ دػٞٚف ٞب ٘یع ٔٛضز سبییس لطاض ٌطفش ٝاؾز.

قبذم چٟبضْ زؾشطؾی آظاز قطوز ث ٝوب٘بَ ٞبی اعالفبسی  ٚاضسجبعی ٔی ثبقس و ٝزض ایٗ نٙقز ضطٚضی أب وٕطً٘
ٔی ثبقس  ٚاظ آ٘دبیی و ٝثیكشط ٔكشطیبٖ ایٗ نٙقز اضٌبٖ ٞبی زِٚشی ٞؿشٙس  ٚقٟطؾشبٖ ٞب ٚخٛز اعالفبر یىؿبٖ  ٚثٝ
ٔٛلـ ثطای  ٕٝٞسِٛیس وٙٙسٞ ٜب ٔٛخت سحطیه سِٛیسی ثطای ایدبز ٔحهِٛی خسیس  ٚضلبثشی  ٚزض ٟ٘بیز ضقس نٙقز ٔی
قٛز .سٛا٘بیی خصة ٔٙبثـ سٛؾظ ٔسیط قطوز ،زض قطایظ و٘ٛٙی ضا٘ز إٞیز زاضز  ٚضثغی ثٔ ٝحه٘ َٛساضز .اٌط زض
ٔحهِٛی ایٗ اسفبق لبثُ افشبزٖ ثبقس حشٕب ٔحه َٛاؾشطاسػیىی ثٛزِٚ ٜی ٔقٕٛال ثب ضا٘ز ایٗ وبض ا٘دبْ ٔی قٛز .اظ عطفی
ٔٙبثـ ٙٔ ٓٞبثـ ٔبِی ،ؾطٔبی ٝاِٚیٔ ٝسیط ٔی ثبقس و ٝثطای سؿٟیُ زض سِٛیس  ٚسٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس اؾشفبز ٜاؾشفبزٔ ٜی
قٛز  ٚخصة ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ٙٔ ٚبثـ غیط ٔبِی ٔثُ خصة ٘یطٞٚبی ٔشرهم  ٚوبضا.
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قبذم ثقسی سٛا٘بیی ایدبز لطاض زاز ثب اضٌبٖ ٞبی ٔرشّف ٔی ثبقس زض ایٗ نٙقز ثیكشط فطٚـ ٞب ثیكشط ث ٝاضٌبٖ ٞبی
زِٚشی نٛضر ٔی ٌیطز ٞ ٚطوؽ ثشٛا٘س زض ایٗ ضاؾشب فقبِیز وٙس ٔی سٛا٘س ٔٛفمیز لبثُ سٛخ ٝای ضا ثسؾز آٚضز  ٚاظ
دیكطٞٚبی نٙقز زض زاذُ وكٛض ٔحؿٛة قٛز.

ٚخٛز وبضوٙبٖ ثبٟٔبضر زض سِٛیس  ٚسىِٛٛٙغی ایٗ فبُٔ ٘یع اظ فٛأّی اؾز و ٝضٚی آٖ سحمیمبر ظیبزی نٛضر ٌطفشٚ ٝ
٘شبیح ایٗ سحمیك سبئیس وٙٙس٘ ٜشبیح آٖٞب ٔیثبقس .ایٗ فبُٔ ثیبٖ ٔیوٙٙس (وٛدط ٕٞ ٚ ٛٔ ،a۵۹۷۹ىبضاٖ  ،b۲۰۰۷دِٛشٗ ٚ
ثبضوّی  )۵۹۹۸وٚ ٝخٛز وبضوٙبٖ ثبٟٔبضر زض سِٛیس یىی اظ فٛأُ ٔٛفمیز ٔحه َٛخسیس اؾز .سأثیط ایٗ فبُٔ زض ایدبز
ثٟطٜٚضی  ٚثبظزٞی ثبال زض سِٛیس ٔحه َٛخسیس ذٛاٞس ثٛز و ٝثبفث وبٞف ٞعیٞٝٙبی سِٛیس  ٚافعایف ؾٛز حبنُ اظ فطٚـ
ٔحه َٛخسیس ٔیقٛز  ٚؾبظٔبٖ ضا ث ٝاٞساف ٔبِی ذٛز ٔیضؾب٘س .اظ عطف زیٍط ٚخٛز ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ثبٟٔبضر زض سِٛیس
ثبفث وؿت سىِٛٛٙغی ٔیقٛز.

قبذم قٟطر ثط٘س قطوز زض اِٛٚیز ٞكشٓ ایٗ فبُٔ لطاض زاضز ،ثط٘س ٘بْ ٘ ٚكبٖ سدبضی یه ؾبظٔبٖ ضا قبُٔ ٔیقٛز،
ثطای ٔسیطاٖ ثبسدطث ٝزاقشٗ یه ٘بْ  ٚافشجبض وبفی ثطای سِٛیس ٔحه َٛخسیس أشیبظ ٔثجشی ذٛاٞس ثٛز ،چطاؤ ٝكشطیبٖ
ثیكشطی آٖ ٘بْ ٘ ٚكبٖ سدبضی ضا ٔیقٙبؾٙس  ٚثب اعٕیٙبٖ ثیكشطی ٔحه َٛسبظ ٜسِٛیسقس ٜضا ذطیساضی ٔیوٙٙس  ٚایٗ ذٛز
ٌبٔی ثعضي زض ضاؾشبی ٔٛفمیز سٛؾقٔ ٝحهٔ َٛیثبقس .ثط٘س ؾبظی زض ایطاٖ اسفبق ٘یفشبز ٜاؾز أب زض ایٗ نٙقز ثطذی اظ
سِٛیسوٙٙسٌبٖ ؾقی زض ا٘دبْ ایٗ وبضوطز٘س  ٚثط٘سٞبیی ٕٞچ ٖٛدیكى ٚ ٜٛخبْ خٓ ذٛز ضا زض ایٗ فطن٘ ٝكبٖ زازٜا٘س.

قبذم ٘ٚ ٟٓخٛز سقٟس ٔسیطاٖ فبِی ٔیثبقس و ٝایٗ فبُٔ ثیبٖ ٔیوٙس و ٝاٌط ٔسیطاٖ ثبالی ؾبظٔبٖ ذٛز ث ٝسٛؾقٝ
ٔحه َٛخسیس افشمبز زاقش ٚ ٝاظ ا٘دبْ آٖ حٕبیز وٙٙس .ایٗ دطٚغٜٞبی ٔٛفك ذٛاٙٞس ثٛزٌ .فشٙی اؾز و ٝزض ؾبظٔبٖزٞی
سِٛیسی دٛقبن ٔسیط سِٛیسی ٕٞبٖ ٔبِه  ٚسهٕیٓ ٌیط٘س زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙیثبقس .ایٗ فبُٔ ٘یع اظ فٛأّی اؾز و ٝزض
سحمیمبر دیكیٗ ( وٛدط  ٚوّیكٕیز  ،b۵۹۹۵ ٚ۵۹۸۷زی یٙز ِ ،۵۹۹۹ی ِ ،۵۹۹۴ؿشط ِ ،۵۹۹۸یٗ ٕٞ ٚىبضاٖ ،۵۹۹۹
ٔ٘ٛشٛیٚ ٛیؽ وال٘ش ،۵۹۹۴ٖٛدِٛشٗ  ٚثبضوّی  ،۵۹۹۸اضزوب٘ی  )۵۳۹۰ضٚی آٖ ظیبز وبضقس٘ ٚ ٜشبیح آٖٞب ثب ٘شبیح ایٗ
دػٞٚف یىؿبٖ ٞؿز.
قبذم ز ٓٞزض اذشیبض زاقشٗ أىب٘بر  ٚسدٟیعار ٔٙبؾت اؾزٚ ،خٛز أىب٘بر  ٚسدٟیعار الظْ زض قطوز ثؿیبض ٟٔٓ
اؾز .زؾشطؾی آؾبٖ ث ٝسدٟیعار ٔٛضز٘ؾط  ٚایٙى ٝاظ أىب٘بر ٔٛخٛز ٔ ٚبظاز قطوز ثشٛاٖ وبض سِٛیس یه ٔحه َٛخسیس ضا
ا٘دبْ زاز.
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فبُٔ قكٓ قٙبؾبییقس ٜسدبضیؾبظی ٔی ثبقسو ٝقبذم ا َٚسأییسقسٞ ٜعیٞٝٙبی سدبضیؾبظی ٔحه َٛاؾز و ٝثطای
ٔٛفمیز سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس نٙقز دٛقبن ٚضظقی ضطٚضی اضظیبثیقس ٜاؾز .ثحث ٞعیٕٞ ٝٙیك ٝلبثُسٛخٛٔ ٚ ٝضزثحث
ثٛز ٜاؾز ،وبٞف ٞعیٞٝٙب ٔٛخت ٔی قٛز ٘مسیٍٙی ثیكشط  ٚض٘ٚك وبضٞب ثٟشط اؾز ٔ ٚیسٛا٘ٙس ثط ضٚی سٛؾقٔ ٝحهَٛ
سٕطوع وٙٙس ٔ ٚسیطیز ٞعیٞٝٙب ٔٛخت ٔٛفمیز ٞطچ ٝثیكشط سِٛیسیٞب  ٚزضٟ٘بیز ٔٛفمیز سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس ٔیقٛز.

قبذم ز ْٚفبُٔ سدبضیؾبظی ٚخٛز ؾیبؾزٞبی اضظی ث٘ ٝفـ نبزضار ثیبٖقس ٜاؾز ،زض عی ٔهبحجٞٝبی ا٘دبْقس ٜثب
ذجطٌبٖ نٙقز دٛقبن ٚضظقی زض قٟط سٟطاٖ ث ٝایٗ ٘شید ٝضؾیسٜایٓ و ٝؾیبؾزٞبی اضظی زِٚز ثٌٝ٘ٛٝای عطحضیعیقسٜ
اؾز و ٝثٟبی ظیبزی ث ٝنبزضار زازٕ٘ ٜیقٛزٞ ،طچٙس دیبْٞبی ضٞجطی  ٚؾٙس چكٓا٘ساظ ثیؿزؾبِ ٝوكٛض زض ضاؾشبی
سِٛیس زاذُ  ٚافعایف نبزضار اؾز ،ثٙبثطایٗ سٛخ ٝث ٝایٗ ٔٛضٛؿ زض ؾیبؾزٞبی والٖ ثؿیبض حبئع إٞیز اؾز.

ثط٘بٔ ٝظٔب٘ی ٔكرم زض فطآیٙس اخطای دطٚغ ٜسٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس قبذم ٔغطحقس ٜثقسی ٔیثبقس و ٝیىی اظ لٛا٘یٗ
انّی سدبضیؾبظی  ٚسِٛیس ا٘ج ٜٛسٛخ ٝث ٝظٔبٖ ثٛز .ٜثطای وؿت ٔٛفمیز زض سٛؾق ٝیه ٔحه َٛخسیس ثبیس ثشٛا٘یٓ آٖ ضا زض
ؾغح والٖ ٘یع ثٔ ٝكشطی ٔقطفی  ٚفطض ٝوٙیٓ  ٚایٗ ٔ٘ ٟٓیبظٔٙس ثط٘بٔ ٝظٔب٘ی ٔٙبؾت ٔیثبقس سب ثٝفٛٙاٖ ٔعیز ضلبثشی
ٔحؿٛة قٛز.
قبذم سأییسقس ٜثقسی سدطث ٝقطوز زضظٔیٝٙء سدبضیؾبظی ٔحه َٛخسیس ٔیثبقس ،آٖ زؾش ٝاظ ؾبظٔبٖٞبیی و ٝذٛز
دیفاظایٗ سدطث ٝسِٛیس ٔحه َٛخسیس ضا زاقشٝا٘س زض زٚضٜٞبی ثقسی ثب اعٕیٙبٖ ذبعط ثیكشطی ٔحه َٛخسیس ضا سِٛیس ٚ
ث ٝثبظاض ٔقطفی ذٛاٙٞس وطز.
زض ازأ ٝقبذم دٙدٓ سأییسقسٛٔ ٜلقیز ٔىب٘ی ٔٙبؾت قطوز ثٝزؾزآٔس ٜاؾز و ٝزض ایٗ نٙقز ثؿیبض ٔٞ ٟٓؿز،
ٔىبٖ قطوز ٔٛلقیز قطوز ضا ٔكرم ٔیوٙس  ٚزض ایٗ نٙقز ثطای سِٛیسیٞب دٛقبن سٕطوع زض یه ٔٙغمٔ ٝكرم
ثبفث افعایف وبضایی ٔیقٛز.

قبذم قكٓ ظٔبٖ سدبضیؾبظی ٔحه َٛخسیس ٞؿز ؤ ٝحه َٛعطاحی یب ٕ٘ٝ٘ٛؾبظی قس ٜچ ٝظٔبٖ ث ٝثبظاض فطضٝ
قٛز  ٚث ٝسِٛیس ا٘ج ٜٛثطؾس و ٝثٟشطیٗ اثطثركی  ٚوبضایی زض ثبظاض ضا زاقش ٝثبقس.
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ٚخٛز لٛا٘یٗ والٖ زض ضاؾشبی ؾ ُٟوطزٖ وبض اذص ٔدٛظ قبذم زیٍط سأییسقسٔ ٜیثبقس ،زض وكٛض ٔب ٕٞیك ٝنحجز
اظ ذٛزوفبیی  ٚسِٛیس ّٔی ثٛز ٜاؾز ٕٞ ٚچٙبٖ ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ دیف اظ دیف سٛخ٘ ٝكبٖ ٔیزٙٞس أب زض ایٗ نٙقز
ٕٞچٙبٖ وبض اذص ٔدٛظ ؾرز ٔیثبقس ٔ ٚطاحُ ازاضی ظٔبٖ ثط زاضز و ٝثطای ا٘دبْ ثٟشط فطایٙس سٛؾقٔ ٝحه َٛثبیس ث ٝایٗ
ٔٛضٛؿ ثیفاظدیف سٛخ ٝقٛز.

فبُٔ ٞكشٓ ٘ٛؿ اؾشطاسػی ٔٛضزاؾشفبز ٜخٟز سدبضیؾبظی ٔحه َٛاؾز و ٝیبزآٚض ٔیقٛز زض قطایظ دطسٙف  ٚضلبثز
أطٚظ ٜسٛخ ٝثٛ٘ ٝؿ اؾشطاسػی  ٚقطایظ ؾیبؾی  ٚالشهبزی وكٛضٔ ،یسٛا٘س ثٝعٛض ٔؿشمیٓ  ٚغیطٔؿشمیٓ زض سٛؾقٔ ٝحهَٛ
ؾ ٟٓزاقش ٝثبقس.

ا٘شربة دطٚغٜٞب سٛؾقٔ ٝحه ،َٛزاضای ؾطفز ثطٌكز ؾطٔبی ٝثیكشط ثٝفٛٙاٖ فبُٔ ٘ ٟٓسأییسقس ٜاؾز ،ایٗ فبُٔ ثٝ
ٔقٙبی ا٘شربة دطٚغٜٞبیی اؾز و ٝؾطیـسط زضآٔسظایی وطز ٚ ٜؾطٔبی ٝضا ثبظٔیٌطزا٘س .ایٗ فبُٔ زض سحمیمبر دیكیٗ فمظ
زض فٛأُ ٔٛضزثطضؾی ٔ )۲۰۰۷( ٛثطضؾیقس ٚ ٜزض آ٘دب ثٝفٛٙاٖ یه اظ فٛأّی ؤ ٝسیطاٖ ثطای ا٘شربة دطٚغٜٞبی سٛؾقٝ
ٔحه َٛث ٝآٖ سٛخ ٝوٕشطی ٘ؿجز ث ٝفٛأُ زیٍط زاضز ،ایٗ زض حبِی اؾز و ٝزض ایٗ دػٞٚف ٘یع إٞیز وٕط ضا ث ٝذٛز
اذشهبل زاز ٜاؾز ٕٞ.بٖعٛض وٌ ٝفش ٝقس قبیس زِیُ ایٗ ٔٛضٛؿ ضا ثشٛاٖ قطایظ غیطلبثُ دیفثیٗ ٔحیظ الشهبزی
ایطاٖ زا٘ؿز ٔ.سیطاٖ حبضط سحُٕ ایٗ ضیؿه ٘ساض٘س  ٚدطٚغٜٞبیی و ٝثبظزٞی ؾطیـسطی زاض٘س ضا ا٘شربة ٔیوٙٙس .ث٘ ٝؾط
ٔیضؾس و ٝسأثیط ایٗ فبُٔ ثط ضٚی وبٞف ٞعی ٝٙفطنز  ٚافعایف ثبظزٞی ؾطٔبیٌٝصاضی ذٛاٞس ثٛز و ٝزض ازأ ٝث ٝقطوز
وٕه ٔیوٙس ث ٝاٞساف ٔبِی ذٛز اظ ا٘دبْ دطٚغ ٜظٚزسط ثطؾس .اظ عطف زیٍط ثب وبٞف ضیؿه حبنُ اظ قطایظ ثس الشهبزی
ثبفث ذبعطخٕقی  ٚاٍ٘یعـ ٔسیط زض ا٘دبْ دطٚغ ٜسٛؾقٔ ٝحهٔ َٛیقٛز.
اٍِٛثطزاضی اظ سدطثیبر ٔٛفك قطوزٞبی زیٍط زضظٔی ٔٝٙسدبضیؾبظی ٔحه َٛفبُٔ زیٍط ثیبٖقسٞ ٜؿز زض سحمیمبر
ٔرشّف ٘یع ث ٝآٖ اقبض ٜقس ٜاؾز .اظآ٘دبوٙٔ ٝبثـ ٔرشّفی زض وكٛض  ٚذبضج اظ وكٛض ٔكغ َٛث ٝفقبِیز ٞؿشٙس؛ ِصا
دیكٟٙبز ٔیقٛز قطوزٞب ثطای خٌّٛیطی اظ زٚثبضٜوبضی  ٚوبضٞبیی وٙٔ ٝدط ث ٝقىؿز ٔحه َٛخسیس ٔیقٛز ،ثب ؾبیط
قطوز ٞب زض نٙبیـ ٔرشّف زض اضسجبط ثبقٙس  ٚاظ سدطثیبر آٖ ٞب اؾشفبز ٜوٙٙسٚ ٚ ُ .خٛز یه سیٓ درف ثب سدطث ٝزض ایٗ
نٙقز اظ فٛأُ سبییس قس ٜاؾز و ٝاظ ثٟشطیٗ ضاٞ ٜبی اضسجبط ثب ٔكشطی  ٚخصة ٍٟ٘ ٚساضی ٔكشطی ٔحؿٛة ٔی قٛز.

لبثُ شوط اؾز ثب سٛخ ٝث ٝا٘دبْ سحّیُ فبّٔی سبییسی ٔطسج ٝز ْٚا٘دبْ قس ٜثب اؾشفبز ٜاظ ٘طْ افعاض ِیعضَ ،ثبض فبّٔی
ٔطثٛط ثٔ ٝشغیط سىِٛٛٙغی ٔٛضز سبییس لطاض ٍ٘طفز  ٚاظ فٛأُ حیبسی ٔٛفمیز زض ایٗ نٙقز ٔحؿٛة ٘كس؛ أب اظ آ٘دبیی وٝ
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زض  ٕٝٞخبی ز٘یب  ٚوكٛض ٞبی سٛؾق ٝیبفش ٚ ٝزض حبَ سٛؾق ،ٝسىِٛٛٙغی فبُٔ حیبسی زض أط سٛؾقٔ ٝحه ٚ َٛدیكطفز زض
نٙقز ٔحؿٛة ٔی قٛز ایٗ ٌخ یب فبنّ ٝزض وكٛض ٔب ٚخٛز زاضز.

 -4-5پیشنهبدات بز مبنبی ادبیبت موضوعی مزبوط
-۵-۴-۵پیشنهبد تخصصی بز مبنبی نتبیج و یبفته هبی تحقیق به مذیزان
 نٙقز دٛقبن ٚضظقی ث ٝفٛٙاٖ یه حٛظ ٜسرههی ٘یبظٔٙس ٔكبٚضٔ ٜشرههیٗ ایٗ حٛظ ٜاؾز ،ثب سٛخ ٝث ٝؾٝ
فبُٔ انّی ٔٛثط قٙبؾبیی قس ٜو ٝثیكشطیٗ ٕٞجؿشٍی ضا ث ٝفٛٙاٖ فٛأُ ٔٛثط ٔٛفمیز زض سٛؾقٔ ٝحهَٛ
زاض٘س ،فٛأُ عطاحی  ٚسِٛیس  ٚسٛا٘بیی ؾبظٔب٘ی  ٚسٛؾقٔ ٝحهٔ .َٛی ثبقس .ثٙؾط ٔی ضؾس سقساز ٔكبٚضیٗ ایٗ
ؾ ٝفبُٔ ثطای ایٗ ثبظاض وبفی ٘جبقس .اظ ایٗ ض ٚفطنز فقبِیز ثیكشط ٔكبٚضیٗ  ٚزض ایٗ حٛظ ٜثیكشط احؿبؼ ٔی
قٛز  ٚاظ عطفی سٛنیٔ ٝی قٛز و ٝزض ا٘شربة ٔكبٚض وبضثّس زلز الظْ نٛضر ٌیطز سب قطوز فطنز وٕشطی ضا
ثطای دی٘ٛس ؾطیـ ٔكبٚض ثب وؿت  ٚوبض ذٛز نطف وٙس .ثب سٛخ ٝث ٝایٙى ٝفبُٔ عطاحی  ٚسِٛیس ثیكشطیٗ
ٕٞجؿشٍی ضا ث ٝفٛٙاٖ فبُٔ ٔٛثط زض ٔٛفمیز سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس سٛخ ٝظیبزی زاض٘س سٛنیٔ ٝی قٛز ٚ ٚاحس.
 زض وكٛض ٔب ث ٝضغٓ سٕبْ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٞب ٔ ٚغبِقبسی و ٝثطای سِٛیس ٔحه َٛخسیس نٛضر ٔی ٌیطز آ٘چ ٝوٝ
ظحٕبر سِٛیس یه ٔحه َٛخسیس ضا سب حسٚزی ثٞ ٝسض ٔی زٞس .ثی سٛخٟی ٔسیطاٖ ث ٝسِٛیس ٔحه َٛخسیس
اؾز ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝأىبٖ س ِٛیس زلیك ٔحه َٛسٛؾظ ضلجب ث ٝحسالُ ثطؾس .زضٚالـ فسْ ضفبیز لب٘ٔ ٖٛبِىیز
ٔقٛٙی زغسغ ٝسِٛیس ٔحه َٛضا ث ٝحسالُ ٔی ضؾب٘س .اظ ایٗ ض ٚدیكٟٙبز قس ٜاؾز سب ٔسیطاٖ ٔحهٛالر ذٛز ضا
سب خبی ٕٔىٗ حفبؽز لب٘٘ٛی وٙٙس  ٚزض ضٕٗ زض ٔطحّ ٝفطض ٝاِٚی ٝؾقی زض حساوثط ثطزاقز ؾٛز اظ ثبظاض ضا
زاقش ٝثبقٙس ثٌٛ ٝز ٜای و ٝثب ٚضٚز ضلجب  ٚوبٞف احشٕبَ فطٚـ ٔحه َٛثشٛاٖ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٞبی اِٚی ٝضا
دٛقف زاز .ایٗ ٔٛضز ثب حٕبیز سجّیغبسی  ٚقسر زازٖ ث ٝسجّیقبر زض فبظ ٘رؿز وٕذیٗ سجّیغبسی ٔقٙبی ثٟشطی
دیسا ٔی وٙس.
 ثط اؾبؼ اِٛٚیزثٙسی فٛأُ حیبسی ٔٛفمیز زض سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس زض نٙقز دٛقبن ٚضظقی زض  ۶فبُٔ،
٘شبیح ٘كبٖ ٔی زٙٞس و ٝزض فبُٔ ثبظاضیبثی  ۵ؾٛاَ  ٚفبُٔ سٛؾقٔ ٝحه َٛثب  ۶ؾٛاَ  ٚسىِٛٛٙغی ثب  ۶ؾٛاَ ٚ
عطاحی  ٚسِٛیس  ۸ؾٛاَ  ٚسٛا٘بیی ؾبظٔب٘ی زاضای  ۵۵ؾٛاَ  ٚزض ٟ٘بیز سدبضی ؾبظی ثب  ۵۵ؾٛاَ ٔٛضز سبییس
لطاض ٌطفش ٝاؾز.
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 اظ آ٘دبیی و ٝوٕشط وبالیی زض ثبظاض ایطاٖ ٚخٛز زاضز وٛ٘ ٝؿ ٚاضزاسی آٖ ٔٛخٛز ٘جبقس ،نٙقز دٛقبن  ٓٞاظ ایٗ
لبفسٔ ٜثشؿٙب ٘یؿز  ٚزض حبَ حبضط ٚاضزار دٛقبن ٚضظقی زض ثط٘س ٞبی ٔرشّف ث ٝوكٛض ٚخٛز زاضز .ثبظاض
فطٚـ ٔحهٛالر دٛقبن ٚضظقی أطٚظ ٜفمظ زض ثبظاضٞبی زاذّی ا٘دبْ ٔی قٛز ثب ایٙى ٝزض زٚضاٖ لجُ نبزضار
ث ٝوكٛضٞبی ٕٞؿبی ٚ ٝثطذی اظ وكٛضٞبی زیٍط نٛضر ٔی ٌطفش ٝاؾش٘ ٛجٛز حٕبیز ٞبی اضظی ٚ ٚخٛز
ؾیبؾشٟبی والٖ زض  ۹ؾبَ ٌصقش ٝزض خٟز ٚاضزار ثیكشط ث ٝوكٛض ،ثبفث ضوٛز ایٗ نٙقز قس ٜاؾز و ٝأیس
ٔی ضٚز ثب سٛخ ٝث ٝضطٚضر ایٗ أط  ٚسٛخ ٝث ٝنٙقز دٛقبن ثٚ ٝیػ ٜدٛقبن ٚضظقی ث ٝزِیُ ضقس نٙقز
ٚضظـ زض چٙس ؾبَ اذیطزض ز٘یب  ٚوكٛض ذٛزٔبٖ ،زض زِٚز خسیس  ٚزِٚز ٞبی آسی ؾیبؾز ٞب ثطاؾبؼ سبویس
ثط سِٛیس زاذّی  ٚحٕبیز ٞبی اضظی نٛضر ٌیطز.
 ثب س ٛخ ٝث ٝایٙى ٝؾٙدف فٕس ٜایٗ ثبظاض زض ایطاٖ ذهٛنی اؾز ،ایٗ ٔٛضٛؿ حٕبیز زِٚز اظ ایٗ ثرف ضا ثطای
سِٛیس ٔحه َٛخسیس ثیكشط ٔی وٙس .ثٞ ٝط سمسیط ثبیس لج َٛزاقز وٕٛٞ ٝاض ٜسِٛیس ٔحه َٛخسیس ثب سٕبْ
ٔغبِقبر  ٚوبضقٙبؾی ٞبی اِٚی ٝثب ضیؿه ٕٞطا ٜاؾز .ثب سٛخ ٝثٞ ٝعیٛٔ ٝٙاز اِٚیٚ ٝاضزاسی دٛقبن ثٚ ٝالـ
زِٚز ثبیس زض خٟز وبٞف ایٗ ضیؿه سِٛیس وٙٙسٌبٖ زاذّی ضا ثیف اظ دیف ٔٛضز حٕبیز لطاض زٞس ٌٚط٘ ٝثب
ٚضٚز ثط٘س ٞبی ٔقشجط ٘ ٚیٕٔ ٝقشجط ذبضخی ایٗ ثبظاض ٘یع ٘ؾیط ذیّی اظ ثبظاض ٞبی زیٍط ث ٝعٛض وبُٔ ث ٝزؾز
ضلجبی ذبضخی ٔی افشس ٔ ٚطي ایٗ نٙقز ضا ٕٞطا ٜزاضز  ٚنٙقز زاذّی ثب ثحطاٖ ٔٛاخٔ ٝی قٛز و ٝذالف
ؾٙس  ۲۰ؾبِ ٝوكٛض و ٝسبویس ثط سِٛیسار زاذّی اؾز  ٚحٕبیز آٖ ٞب ٔی ثبقس.
 زض ایٗ دػٞٚف ٕٞب٘غٛض ؤ ٝكرم قس فبُٔ سىِٛٛٙغی ٔٛضز سبییس لطاض ٍ٘طفز زض نٛضسی و ٝثیبٖ وطز ٜثٛزیٓ
اؾشفبز ٜاظ سىِٛٛٙغی  ٚفٙبٚضی ٞبی ٘ٛیٗ ،فهط اضسجبعبر ضا ث ٝفهط فطا اضسجبعبر سجسیُ وطز ٜاؾز .سغییطار
ٌؿشطز ٜای و ٝفٙبٚضی ضلٓ ظزٛٔ ٜخت قس ٜسب ثبظاضٞب ٘یع زؾشرٛـ سغییط قٛز .ؽٟٛض  ٚحضٛض وبالی ثسیـ وٝ
سب چٙس ز ٝٞلجُ حشی ضٚیبیی ثطای اٟ٘ب ٘یع ٚخٛز ٘ساقزِ ،ع ْٚسغییط زض ٍ٘طـ زض ؾبظٔبٖ ٞب  ٚقطوز ٞب ضا
آقىبض ٔی ؾبظز .ضلبثز ٌؿشطز ٜزض زض ثبظاض فطا اضسجبعی ،حبقی ٝأٙیز قطوز ٞب ضا ث ٝذغط ا٘ساذش ٚ ٝآٟ٘ب ضا ثٝ
فىط ضا ٜچبض ٜا٘ساذش ٝاؾز .زض ایٗ ٔیبٖ ثؿیبضی اظ نبحجٙؾطاٖ ٔقشمس٘س ضا٘ ٜدبر ثمبی قطوشٟب زض ا٘غجبق ثب
سىِٛٛٙغی  ٚفٙبٚضی ٞبی خسیس  ٚاؾشفبز ٜاظ ایسٞ ٜبی ٘ٛآٚض ثٙٔ ٝؾٛض وؿت ؾ ٟٓثیكشط ثبظاض اؾز .دؽ ثب
احشؿبة ایٗ ثحث ٘شیدٌ ٝیطی ٔی وٙیٓ ثب ایٙى ٝسىِٛٛٙغِ سبییس ٘كس ٜأب زض ز٘یب اظ فٛأُ اثط ٌصاض ٔحؿٛة ٔی
قٛز.
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 ثب سٛخ ٝث ٝایٙىِٛٔ ٝفٞ ٝبی زض ٘ؾط ٌطفشٗ ضٛاثظ الظْ ثطای اذص ٔدٛظٞب ثطای ایدبز قطوز سِٛیس وٙٙس ٜاظ
عطف ٚظاضر نٙقز  ٚاسحبزیٞ ٝب ٔ ٚؿبئُ لب٘٘ٛی سبثیط ٌصاض زض ایطاٖ سب حس ثؿیبض ظیبزی سحز سبثیط سهٕیٕبر
زِٚشی ٔی ثبقس،

ثٙبثطایٗ ؾیبؾز ٌصاضاٖ ایٗ حٛظ ٜثبیس فطایٙس زضیبفز ٔدٛظ ثطای سبؾیؽ سِٛیسی ضا وبضآٔسسط وطز ٚ ٜسؿٟیالر
ثیكشطی ضا ا ضائ ٝزٙٞس  ٚاظ اذص سهٕیٕبسی و ٝفطن ٝضا ثط سِٛیسوٙٙسٌبٖ ایٗ حٛظ ٜسٔ ًٙی ٕ٘بیس ذٛززاضی
وٙٙس.
 اظ آ٘دبیی و ٝیىی اظ ٔٙبثـ سِٛیس ایسٞ ٜبی خسیس ،ایسٞ ٜبی ٔٙجقز اظ احؿبؼ ٘یبظ ؾبظٔبٖ ٞبی ٔؿٔ َٛی ثبقس
 ٚاظ آ٘دب و ٝؾبظٔبٖ ٞبی فقبَ ایٗ حٛظ ٜاغّت زض ثرف زِٚشی فقبَ ٔی ثبقٙس ،ؾیبؾز ٌصاضاٖ ثبیس زض اعالؿ
ضؾب٘ی ثٛٔ ٝلـ ث ٝقطوز ٞبی سِٛیسی زضثبض٘ ٜیبظٔٙسی ٞبی ذٛز ٞطچ ٝثیكشط وٛقب ثٛز ٚ ٜثب ؾیبؾشٍصاضای ٚ
اثالك ثٛٔ ٝلـ آٖ ث ٝضقس ٞطچ ٝثیكشط ایٗ نٙقز وٕه وٙٙس  ٚأىبٖ فطا ٓٞآٚضزٖ وبال  ٚذسٔبر ثطای ٕٝٞ
سِٛیسوٙٙسٌبٖ یىؿبٖ ثبقس سب ثبقس ضلبثز ؾبِٓ ٔٛخت اضسمبی نٙقز قٛز.
 ؾیبؾشٍصاضاٖ ثبیس زلز ٕ٘بیٙس و ٝخٟز ٌیطیكبٖ ثطای ؾیبؾز ٌصاضی زض حٛظ ٜنٙقز دٛقبن ٚضظقی ثب خٟز
ٌیطی وكٛضٞبی نٙقشی  ٚض٘ٚس ثبظضاٞبی خٟب٘ی ٕٞرٛا٘ی زاقش ٝثبقس.
 اظ عطفی سِٛیس وٙٙسٌبٖ دٛقبن ٚضظقی ثط اؾبؼ لٛا٘یٗ ثیف اظ ٘ ۴فط ضا ٕ٘ی سٛا٘ٙس سحز دٛقف ثیٕ ٝلطاض
زٙٞس  ٚایٗ أط ٔٛخت ٔی قٛز سب سِٛیس وٙٙسٌبٖ اظ ٘یطٚی ٞبی ٔدطة  ٚوبضآظٔٛز ٜث ٝزضؾشی ٘شٛا٘ٙس ثٟطٙٔ ٜس
قٛز  ٚزض ایٗ ضاؾشب ثبیس لٛا٘یٗ زض خٟز ؾ ُٟوطزٖ ایٗ ٔ ٟٓثبقس.

 ؾیبؾز ٌصاضاٖ ثبیس لٛا٘یٗ  ٚؾیبؾز ٞبی زِٚشی ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝای سهٛیت وٙٙس و ٝوبضآفطیٙی زض حٛظ ٜدٛقبن
ٚضظقی سٛؾق ٝیبثس ،اظ ایٗ ض ٚزِٚز ثبیس ثب حٕبیز اظ سِٛیسار زاذّی ،انالح لٛا٘یٗ ٚ ٚضـ لٛا٘یٗ حٕبیشی زض
قىُ ٌیطی وؿت  ٚوبضٞبی وٛچه ٔ ٚشٛؾظ فٙبٚضی زض ایٗ حٛظ ٜلسْ ثطزاضز.
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ٔؿشٙس ث ٝثیبٖ ٔؿئّٞ ،ٝسف ،دیكی ٚ ٝٙزیٍط ٔٛاضز اقبض ٜقس ٜزض ٔشٗ سحمیك ٔٛاضز ظیط ث ٝفٛٙاٖ دیكٟٙبزاسی ثٕٙؾٛض
ا٘دبْ سحمیمبر آسی زض اضسجبط ثب ٔٛضٛؿ سحمیك حبضط ٔی سٛا٘س اضائٌ ٝطزز.
 ثطضؾی فٛأُ ٔٛثط ثط ٔٛففیز زض سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس زض نٙبیـ زیٍط
 قٙبؾبیی فٛأُ قىؿز ٘ ٚبوبضآٔسی سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس زض نٙقز دٛقبن ٚضظقی  ٚنٙبیـ زیٍط
 ثطضؾی ا٘ٛاؿ ضاٞجطز سٛؾقٔ ٝحه َٛخسیس  ٚسقییٗ ثٟشطیٗ ضاٞجطز زض نٙقز دٛقبن ٚضظقی
 اضظیبثی ؾغح سىِٛٛٙغی ٔٛخٛز ،ثبظاضیبثی ٞ ٚط یه اظ فٛأُ شوط قس ٜزیٍط زض قطوز ٞبی ٔٛخٛز نٙقز
دٛقبن ٚضظقی ٔ ٚمبیؿ ٝثب آٖ ٔقیبضٞبی نٙقز.

 -5-5مشکالت و تنگنبهبی تحقیق:
ٔقٕٛال ٞط ٔحمك ثطای قطٚؿ  ٚازأ ٝوبض دػٞٚكی ذٛز ثب ٔٛا٘ـ ٔ ٚحسٚزیز ٞبی ثی قٕبضی ٔٛاخ ٝذٛاٞس قس .اظ خّٕٝ
ٔحسٚزیز ٞب ٔ ٚؿبئّی و ٝزض سحمیك حبضط ٔحمك ضا ثب ٔكىُ ٔٛاخٕٛ٘ ٝز ٚ ٜثبفث وٙس قسٖ ؾطفز اضائ ٝسحمیك
ٌطزا٘یس ٜضا ٔیشٛاٖ ث ٝز ٚزؾش ٝسمؿیٓ وطزۺ
 وٕجٛز ٔٙبثـ فّٕی  ٚسبِیفی زض ایطاٖ ث ٝذهٛل زض ٔٛاضزی ٔكبث ٝثب ٔٛضٛؿ سحمیك ٛٔ ٚضٛؿ سٛؾقٔ ٝحهَٛ
خسیس ث ٝعٛض نطیح.
 فسْ ٕٞىبضی الظْ ٔسیطاٖ ث ٝا٘دبْ سحمیمبر ٘ٛآٚض  ٚخسیس زض ؾبظٔبٖ ٔ ٚهبحج ٝثب آٟ٘ب خٟز اؾشرطاج فٛأُ
حیبسی ٔٛفمیز زض ثبظاض  ٚنٙقز دٛقبن (ٚضظقی) ایطاٖ ٔ ٚكىالر ٕٞبٍٙٞی ثب ؾبظٔبٖ ٌ ٚطٞٚب  ٚافطاز ٕ٘ٝ٘ٛ
زض ٔطحّ ٝسٛظیـ دطؾكٙبٔ ٚ ٝسىٕیُ آٖ.
 فسْ آقٙبیی وبُٔ ٕ٘ ٝ٘ٛدػٞٚف ثب ٔمبٞیٓ سرههی.
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