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-1وبضقٙبؾی اضقس ،زا٘كىسٔ ٜسیطیت  ٚحؿبثساضی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس لعٚیٗ ،لعٚیٗ ،ایطاٖ
-2زا٘كیبضٌ ،طٔ ٜٚسیطیت ثبظضٌب٘ی ،زا٘كىسٔ ٜسیطیت  ٚحؿبثساضی ،زا٘كٍب ٜفالٔ ٝعجبعجبئی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ
چکیدُ
یىی اظ ثبضظتطیٗ ٚیػٌیٞبی فهط حبضط ،تغییطات  ٚتحٛالت قٍطف ٔ ٚسأٚی اؾت و ٝزض
عطظتفىط ،ایسئِٛٛغی ،اضظـٞبی اختٕبفی ،ضٚـٞبی ا٘دبْ وبض  ٚثؿیبضی اظ پسیسٜٞبی زیٍط
ظ٘سٌی ث ٝچكٓ ٔیرٛضز .تغییط  ٚتحٛالت ز ٝٞاذیط ث ٝلسضی ؾطیـ ٌ ٚؿتطز ٜاتفبق افتبز و ٝتٕبٔی
اثقبز ظ٘سٌی ضا زض خٛأـ ثكطی ٔتأثط ؾبذت .ایٗ تغییط  ٚتح َٛفعایٙسٔ ٜحـیظ ٕٞطا ٜثب پیكطفت
تىِٛٛٙغی ،زؾتیبثی ؾبظٔبٖٞب ث ٝاٞسافكبٖ ضا زض ٔؿیط زقٛاض  ٚپیچیسٜای لطاض زاز ٜاؾتٞ .سف ایٗ
پػٞٚف ثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ فٛأُ اؾتطؼظای ٔحیظ قغّی ٛ٘ ٚآٚضی وبضوٙبٖ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ تقٟس
ؾبظٔب٘ی فبعفی ث ٝفٛٙاٖ یه ٔتغیط ٔیب٘دیٔ ،یثبقس٘ .تیدٌ ٝطفت ٝقس و ٝفٛأُ اؾتطؼظای
چبِفثطاٍ٘یع (ٌطا٘جبضی قغّی) ٔٙدط تمبثُ ٔثجت  ٚفٛأُ اؾتطؼظای ثبظزاض٘س( ٜاثٟبْ قغّی ٚ
تقبضو قغّی) ٔٙدط ث ٝتمبثُ ٔٙفی ٔیقٛز  ٕٝٞ ٚایٗ ٔٛاضز اثطات ٔتمبثّی ثط ضٚی تقٟس ؾبظٔب٘ی
فبعفی ٛ٘ ٚآٚضی وبضوٙبٖ زاضز .خٟت ثطضؾی ٘طٔبَ ثٛزٖ زازٞ ٜب اظ آظٔ ٖٛوٌّٕٛطٚف-
اؾٕیط٘ف ،اظ آظٔ ٖٛتحّیُ فبّٔی تبییسی خٟت تأییس ضٚایی ؾٛاالت ٔ ٚكرم ؾبظی فٛأُ
وّیسی ٞط ِٔٛف ٚ ٝاظ فٗ ٔسَ یبثی ٔقبزالت ؾبذتبضی خٟت ثطضؾی ثطاظـ ٔسَ تحمیك ثب زازٜٞبی
خٕـ آٚضی قس ٜاؾتفبزٌ ٜطزیس ٜاؾت.یبفتٞٝب ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝفٛأُ اؾتطؼظای چبِكی ٚ
ثبظزاض٘س ٜزض ٔحیظ وبض چٍ ٝ٘ٛفُٕ ٔیوٙٙس .فٛأُ اؾتطؼظا ٔٙدط ث ٝافعایف (ٌطا٘جبضی قغّی) یب
وبٞف (اثٟبْ  ٚتقبضو قغّی) ٘ٛآٚضی وبضوٙبٖ ٔیقٛز ظیطا آٟ٘ب زیسٌبٜٞبی ٔثجت ٙٔ ٚفی ضا اظ
عطیك تقٟس ؾبظٔب٘ی فبعفی اِمب ٔیوٙٙس .ثٙبثطایٗ ٔیعاٖ اقتیبق یه وبضٔٙس ثطای ٔكبضوت زض
فقبِیتٞبی ٘ٛآٚضا٘ ٝضا ٔیتٛاٖ اظ عطیك تقٟس احؿبؾی ا ٚثطای پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبی ؾبظٔبٖ
(ٌطا٘جبضی قغّی) یب فسْ اقتیبق ثطای ا٘دبْ وبض ثیكتط (تقبضو  ٚاثٟبْ قغّی) ا٘ساظٌٜیطی وطز.
ٍاصگبى كلیدي :فٛأُ اؾتطؼظای ٔحیظ قغّیٛ٘ ،آٚضی وبضوٙبٖ ،تقٟس ؾبظٔب٘ی فبعفی،
اؾتطؼظای چبِكی
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