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چكیذُ
ػیؼتٓ دیٛاس ثشؿی فٛالدی ثؼٛٙاٖ یىی اص ػیؼتٓ ٞبی ٔمب ْٚدس ثشاثش ثبسٞبی خب٘جی دس چٙذ د ٝٞاخیش ٔٛسد تٛخ ٝلشاسٌشفت ٝاػتٚ .خٛد ثبصؿ ٛدس دیٛاسٞبی ثشؿی فٛالدی ث ٝخبعش
ثشخی ٔحذٚدیتٞبی ٔؼٕبسی اختٙبة ٘بپزیش اػتٔ .غبِؼبتی ثشسٚی وبٞؾ ػختی ٔ ٚمبٔٚت دس دیٛاسٞبی داسای ثبصؿ ٛا٘دبْ ٌشفت ٝاػت .دس ایٗ تحمیك ث ٝتبثیش ا٘ذاصٚ ٜؿىُ ثبصؿٛ
دس ٔشوض پبُ٘ ثب  ٚثذ ٖٚػخت وٙٙذ ٜثش ؿىُ پزیشی ٔ،یضاٖ خزة ا٘شطی ٚػختی دیٛاس ثشؿی فٛالدی پشداخت ٝؿذ ٜاػت .دس ایٗ ثشسػی اص سٚؽ ػٙبصش ٔحذٚد غیشخغی ثب اػتفبدٜ
اص ٘شْافضاس آثبوٛع اػتفبدٌ ٜشدیذٜاػت .سفتبس دیٛاس ثشؿی فٛالدی ثب ثبصؿٞٛبی ٔتٛٙع ٘ظیشاؿىبَ دایشٜای ٔ ،شثؼی ٔ ٚؼتغیّی(افمی  ٚلبئٓ)ٔٛسد ثشسػی لشاسٌشفت ٝاػت.اص ٚسق
ػخت وٙٙذ ٜدس اعشاف ثبصؿ ٛث ٝصٛست ػٕٛدی  ٚافمی اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .ا٘ذاص ٜثبصؿٞٛب اص ٔذِی ثٔ ٝذَ دیٍش ٔتغییش ثٛد ٜاػت.
ثشسػی ٘تبیح حبصُ اص تحّیُ ٔذِٟبی ٔختّف (٘ )ٕٝ٘ٛ٘ 48ـبٖ ٔی دٞذ و ٝدیٛاسٞبی ثشؿی فٛالدی ثب  ٚثذ ٖٚػخت وٙٙذ ٜداسای وبٞؾ تذسیدی ػختی ثب افضایؾ ا٘ذاص ٜثبصؿٞٛب
ٔیثبؿٙذٔ .یضاٖ خزة ا٘شطی ثب افضایؾ اثؼبد ثبصؿ ٛدس ٞشد ٚحبِت دیٛاس ثب ٚثذ ٖٚػختوٙٙذ ٜس٘ٚذی وبٞـی داسدٔ .یضاٖ ؿىُ پزیشی دس ثبصؿٔ ٛشثؼی ٔ ٚؼتغیّی ؿىُ ٘ؼجت ثٝ
ثبصؿ ٛدایشٜای ثذِیُ ٚسٚد ػشیؼتش ثٔ ٝحذٚد ٜغیشخغی ثیـتش ٔیثبؿذ .دیٛاسٞبی ثشؿی فٛالدی ثذ ٖٚػخت وٙٙذ ٜثب ثبصؿ ٛوٕتشیٗ ٔمذاس خزة ا٘شطی سا داسا ٔیثبؿٙذٕٞ .چٙیٗ
ٔالحظٔ ٝیٌشدد و ٝلذست خزة ا٘شطی دس دیٛاس ثب ػختوٙٙذ ٜثیـتش اص دیٛاسٞبی ثذ ٖٚػخت وٙٙذٔ ٜیثبؿذ.
کلیذ ٍاژُ ّا  :دیٛاس ثشؿی فٛالدی ،سفتبس ِشص ٜای  ،ػیؼتٓ ثبسثش خب٘جی  ،ثبصؿ ، ٛػٙبصش ٔحذٚد غیشخغی

مقذمه:
اػتفبد ٜاص ػیؼتٕی ٔمب ْٚدس ٔمبثُ ثبسٞبی خب٘جی اػٕبِی ثش ػبختٕبٖ (ثبد  -صِضِ )ٝو ٝداسای تٛخی ٝالتصبدی ٔٙبػت ثبؿذ،اص دیشثبص دغذغٟٙٔ ٝذػبٖ  ٚپیٕب٘ىبساٖ
صٙؼت ػبختٕبٖ ثٛدٞ ٚ ٜؼت ؛ دس ٘یُ ث ٝایٗ ٞذف دا٘ـٕٙذاٖ ٔ ٚحممیٗ ث ٝثشسػی سفتبس ا٘ٛاع ٔختّفی اص ایٗ ػیؼتٓ پشداختٚ ٝوبسایی آ٘شا تبییذ  ٚیب سد ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
دس ػ بِیبٖ اخیش  ٚتحمیك دس سفتبس صفحبت فٛالدی ٔ ٚـبٞذ ٜایٗ خبصیت و ،ٝصفحبت ثش خالف ػبیش پشٚفیُٞبی فٛالدی وٍٙٞ ٝبْ سػیذٖ ث ٝثبس ثحشا٘ی وٕب٘ؾ
خٛد دچبس ٌؼیختٍی ٔی ؿ٘ٛذ ؛ پغ اص وٕب٘ؾ ثبص  ٓٞلبثّیت ثبسثشی ٘ؼجتب صیبدی اص خٛیؾ ٘ـبٖ ٔی دٙٞذ ،اصاتصبَ صفحبت فٛالدی ثبلبة پیشأ٘ٛی ( تیش ٚ
ػت ٖٛاعشاف ) ػیؼتٕی ثب ػٛٙاٖ دیٛاس ثشؿی فٛالدی ػبختٙذ وٛٔ ٝسد تٛخ ٚ ٝثشسػی ثؼیبسی اص دا٘ـٕٙذاٖ ثخصٛف دا٘ـٕٙذاٖ آٔشیىبیی  ٚطاپٙی لشاس ٌشفت.
أشٚص ٜاػتفبد ٜاص دیٛاس ثشؿی فّضی ث ٝػٛٙاٖ یه ػیؼتٓ ثبسثش خب٘جی ِشص ٜای ث ٝعٛس وبسآٔذ دس ثٟؼبصی ِشص ٜای ثٙٔ ٝظٛس افضایؾ ٔمبٔٚت خب٘جی  ٚػختی
ػبختٕبٖٞب دس ثشاثش صِضِ ٚ ٝثبد(دس ػبختٕبٟ٘بی ثّٙذ) دس ػبصٜٞبی فٛالدی  ٚثتٙی ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت.
ٚظیف ٝاصّی دیٛاسثشؿی فّضی ٔ ،مبٔٚت دس ثشاثش ٘یشٞٚبی ثشؿی ایدبد ؿذ ٜدس عجمبت ٍِٙ ٚش ٚاطٌ٘ٛی حبصُ اص آٖ دس اثش صٔیٗ ِشصٔ ٜیثبؿذ ؛ اػتفبد ٜاص دیٛاس
ثشؿی فّضی حتی پیؾ اص تٟی ٝضٛاثظ آٖ تٛػظ آییٗ ٘بٔٞ ٝبی عشاحی ٔٛسد تٛخ ٝثٛد ٜاػت.

