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چكیذُ
ثب ٌؼتشؽ صٙقت ػبختٚػبص  ٚپیـشفت صٙقت حُٕ٘ٚمُ ،پُٞب ٘مؾ ٕٟٔی دس پیـشفت وـٛسٞب ایفب ٔیٕ٘بیٙذ .ثب تٛر ٝثٙٔ ٝبثـ ٔحذٚد
ٔبِی  ٚثٛدرٞٝبی فٕشا٘ی پُ ٞب ثبیذ ثب دلت وبُٔ ٟٔٙذػی عشاحی ؿ٘ٛذ.دس اوخش ٔٛاسد پُ ثش سٚی سٚدخب٘ ٝػبختٔ ٝی ؿٛد و ٝدس ایٗ
صٛست پبیٞٝبی آٖ دس تٕبع ثب رشیبٖ آة خٛاٞذ ثٛد .تزشث ٝعٛال٘یٔذت ػبخت پُ ثش سٚی سٚدخب٘ٞٝب دس دٞٝٞبی ٌزؿتٟٙٔ ،ٝذػبٖ سا
ث ٝایٗ ٘تیز ٝسػب٘ذ ٜاػت و ٝدس عشاحی پُٞب فال ٜٚثش دس ٘ؾش داؿتٗ ٔؼبئُ ػبصٜای ،صٔیٗؿٙبػیٛٔ ،لقیت سا ٚ ٜپتب٘ؼیُ تشافیه ،ثبیذ
تبحیش رشیبٖ آة سا ٘یض ٔٛسدتٛر ٝلشاسداد .تخشیت  ٚآػیتدیذٌی صذٞب پُ ثضسي  ٚوٛچه دس ٘مبط ٔختّف دس ػبِٟبی ٌزؿت ٝث ٝفّت
ٚلٛؿ ػیالةٞبی ٔىشس٘ ،ـبٖ دٙٞذ ٜی ایٗ أش اػت و ٝثشخالف ثشخٛسداسی اص دا٘ؾ فٙی ٔٙبػت ربٔقٟٙٔ ٝذػی وـٛس دس عشاحی
ػبصٜای پُٞب ،رٙجٞٝبی ٞیذسِٚیىی آٖعٛسو ٝالصْ اػتٛٔ ،سدتٛر ٝلشاس ٍ٘شفت ٝاػت .دس ایٗ پظٞٚؾ ،تبحیش ٘یشٚی ٞیذسٚدیٙبٔیىی أٛاد
آة ثش ٘یشٞٚبی داخّی  ٚتغییش ؿىُ فشؿ ٝی پُٞبی فٛالدی سٚدخب٘ٝای ثشسػیؿذ ٜاػت .پغ اص ٔذَػبصی  ٚتحّیُ پُٞبی ٔختّف
فٛالدی ٔتقذد ٔغبثك آییٗ٘بٔ ٝآؿت ٛثب اػتفبد ٜاص ٘شْافضاس  Csi Bridgeتحت ثبس پٙذ تیپ ٔختّف أٛاد آة ،خیض ثیـی ٝٙفشؿٚ ٝ
٘یشٞٚبی داخّی افٓ اص ٘یشٚی ثشؽ ٍِٙ ٚش پیچـی  ٚخٕـی ایزبدؿذ ٜدس فشؿ٘ ٚ ٝیض پبیٞٝب تقییٗ ٔ ٚمبیؼ ٝؿذ٘ذ٘ .تبیذ ٘ـبٖ داد
٘یشٞٚبی داخّی ایزبدؿذ ٜث ٝخبعش ٘یشٚی رشیبٖ أٛاد دس فشؿ ٝپُ ٞب ٘بچیض ثٛدٜ؛ ِٚی ٘یشٞٚبی داخّی ثٛرٛد آٔذ ٜدس پبیٞٝب ٔحؼٛع
ٔی ثبؿذ .دس تىٕیُ ایٗ تحمیكٔ ،غبِقٝی پبسأتشیه سٚی ساثغٝی ٘یشٞٚبی داخّی ایزبد ؿذ ٜثب ٔـخصبت ٔٛد ٞبی ٚاسد٘ ٜیض ا٘زبْؿذٜ
اػت.
ٍاصُّای کلیذی :عشاحی پُ ٞبی فٛالدی ٘ ،یشٚی ٞیذسٚدیٙبٔیىی ،ثبسٌزاسی أٛاد آة ،ثشؽٍِٙ،ش خٕـی ،پیچؾ.

 -7هقذهِ
ٞش پشٚط ٜحُٕ٘ٚمُ صٔیٙی افٓ اص سیّی یب ربدٜای ؿبُٔ ٔزٕٛفٝای اص ارضاء  ٚلغقبت ٔیثبؿذ و ٝپُٞب یىی اص ارضای
حیبتی آٟ٘ب ٔیثبؿذ .پُٞب ٘ٝتٟٙب ایٗ ارضاء  ٚلغقبت سا ثٔ ٓٞ ٝتصُ ٔیوٙٙذ ثّى ٝثِ ٝحبػ التصبدی ،ػیبػی ٘ ٚؾبٔی اص
إٞیت فٛقاِقبدٜای ثشخٛسداس ٔیثبؿٙذ[.]1
ثشسػیٞبی التصبدی ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝػبخت پُٞب ثخؾ ثضسٌی اص ثٛدرٞ ٝبی احذاث سا ٜسا ث ٝخٛد اختصبف ٔیدٞذ ٚ
ث ٝفّت ؽشافت ػبختبس ػیؼتٓ ػبصٜای آٖٞب اص آػیتپزیشی صیبدی ثشخٛسداس٘ذ؛ ِزا عشاحی دلیك ارضای ٔختّف پُ ثبیذ
ثیؾاصپیؾ ٔٛسدتٛر ٝلشاس ٌیشد .حفؼ پبیذاسی  ٚوبسایی پُٞب دس ٍٙٞبْ ٚلٛؿ ػٛا٘ح عجیقی اص لجیُ ػیُ  ٚصِضِ ٝث ٝخبعش
ٞضی ٝٙثبالی ػبخت ٘ ٚمؾ حیبتی آٖٞب دس أذادسػب٘ی ث ٝآػیت دیذٌبٖ ػٛا٘ح ثش إٞیت آٖٞب ٔیافضایذ .اص عشف دیٍش پُٞبی
احذاثؿذ ٜسٚی سٚدخب٘ٞٝب ث ٝدِیُ ٔٛارٔ ٟٝؼتمیٓ ثب پذیذ ٜػیُ  ٚعغیبٖ سٚدخب٘ٞٝبی فصّی اص إٞیت ٚیظٜای دس عشاحی
ثشخٛسداس ٔیثبؿٙذ .دس ایٌٗ ٝ٘ٛپُٞب  ٚػبصٜٞبی ٔـبث ٝػبحّی ،ػبص ٜثٝصٛست دیٙبٔیىی ثب ٘یشٞٚبی ٔختّف حبصُ اص أٛاد آة
ٔٛارٔ ٝیثبؿذ و ٝلغقبً الصْ اػت تب دس ٔمبثُ ایٗ ٘یشٞٚب ٔمبٔٚت ٕ٘بیذ[ٞ .]2ذف اص ایٗ ٔغبِق ٝثشسػی ساثغٝی ثیٗ ٔیضاٖ
٘یشٚی أٛاد آة ثب ٘یشٞٚبی داخّی ایزبد ؿذ ٜدسپُٞبی فٛالدی سٚدخب٘ٝای اػت.
دس دٞٝٞبی اخیش پظٞٚـٟبی ٔتقذدی ثشای ثشسػی ٘یشٞٚبی ٞیذسٚدیٙبٔیىی ٘بؿی اص أٛاد آة  ٚرشیبٖٞبی سٚدخب٘ ٝای ٚ
دسیبیی ثش سٚی ػبصٜٞبی حبثت (اص لجیُ پُٞب) صٛست ٌشفت ٝاػتِٚ .ی تحمیمبت وٕی دس صٔیٝٙی ٔیضاٖ تبحیش ٘یشٚی
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