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 ثؼٓ اهلل اِشحٕٗ اِشحیٓ                                

 پّٟٛ دسد دالیُ ٟٕٔتشیٗ ٚ تشیٗ ؿبیغ

 اخٕبِی ثشسػی

 ، ؿٛد ٔی ٔـبٞذٜ ٔختّفی تٙظیٕبت دس وٝ اػت ؿبیغ ٘ؼجتبً ٚضؼیت یه پّٟٛ دسد

 پّٟٛ دسد ثشای احتٕبِی دالیُ اص ثؼیبسی. تخلق تؼذاد ٞش تب ٌشفتٝ ػٕٛٔی ػُٕ اص

 .ؿٛ٘ذ ٔی دیذٜ اٚسِٚٛطی دس ٔؼٕٛالً تؼذادی ٚ داسد ٚخٛد

 

 آٖ استجبط ثٝ تٛخٝ ثب ، ػٕذٜ ا٘ٛاع ثٝ آٖ تمؼیٓ ، پّٟٛ دسد دسن ثشای ػبدٜ سٚؽ یه

 :صیش ؿشح ثٝ ، اػت وّیٝ ثب

 

 ػضال٘ی اػىّتی ٔـىالت ٔب٘ٙذ ، پّٟٛ دسد وّیٛی غیش ػُّ

 ، ػفٛ٘ت ، ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ) اػت وّیٝ ٚالؼی ثبفت ؿبُٔ وٝ ، پبسا٘ـیٕی ٔـىالت

 (اِتٟبة

 ؿٛد ٔی ٔشثٛط وّیٝ تخّیٝ دس اختالَ ثٝ اغّت وٝ ، پبسا٘ـیٕی غیش ٔـىالت

. ؿٛد اػتفبدٜ ٌؼتشدٜ افتشاق یه اص ثبیذ ، پّٟٛ دسد ثب ثیٕبس ثٝ ؿذٖ ٘ضدیه ٍٞٙبْ

 ٚ دٞذ ٔی وبٞؾ ثـذت سا ثبِمٜٛ ٞبی تـخیق فیضیىی ٔؼبیٙٝ ٚ ػبثمٝ ، غبِجبً

 سا ٚالؼی ػّت ؿذٜ ا٘تخبة خٛثی ثٝ تلٛیشثشداسی ٚ آصٔبیـٍبٞی ٞبی آصٔبیؾ

 اػبػی ٔفٟٛٔی چبسچٛة یه ثب پّٟٛ دسد ثٝ ؿذٖ ٘ضدیه ، وّی عٛس ثٝ. وٙذ ٔی تأییذ

 .وٙذ ٔی وٕه آٖ اكّی ػّت وبسآٔذ ٚ ٔٙبػت تـخیق ثٝ
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 وّیٝ غیش ػُّ

 یب اِتٟبة ثٝ ٔٙدش وٝ ٞؼتٙذ ٔٛضؼی فشآیٙذٞبی ٔؼٕٛالً پّٟٛ دسد وّیٛی غیش ػُّ

 :اػت صیش ٔٛاسد ؿبُٔ ؿبیغ ػُّ. ؿٛ٘ذ ٔی ػلت تحشیه

 

 ػضال٘ی اػىّتی وـیذٌی

 ػضال٘ی اػىّتی وٛفتٍی

 پٛػتی ؿشایظ

 ٘ٛسِٚٛطیه ؿشایظ

 تٛدٜ یه ٔحّی سؿذ اص ػبصی فـشدٜ

 ػیٙٝ لفؼٝ ٞبی آػیت اص ؿذٜ اسخبع دسد

 ػضال٘ی دسد

 

 ٔٙدش تٛا٘ذ ٔی پّٟٛ یب وٕش ٘بحیٝ اص دیٍش ٞبی دیذٌی آػیت یب وٛفتٍی ، وـیذٌی

 اغّت ٘بساحتی. ؿٛد( وٕشی ای لفؼٝ)تٛساوِٛٛٔجبس ٘بحیٝ دس دسد یب دسد٘بن ٘بساحتی ثٝ

 اػت ٕٔىٗ ثیٕبس. ؿٛد ٔی تِٛیذ دٚثبسٜ ِٕغ ثب ٚ ؿٛد ٔی ثیـتش فؼبِیت ثب

. ثبؿذ داؿتٝ ثذ٘ی فؼبِیت یب وبس ٔحُ دس ٔىشس ؿذٖ خٓ یب ثشداؿتٗ خؼٓ ػبثمٝ

 ضذ داسٚٞبی یب ٚ دسد ضذ داسٚٞبی ثب ٔٛضؼی ٌشٔبی اص اػتفبدٜ تدشثی آصٔبیؾ

 .وٙذ وٕه دسٔبٖ ٚ تـخیق ثٝ اػت ٕٔىٗ اِتٟبة
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 د٘ذٜ دسد

 

 ا٘تـبس ثب پّٟٛ دسد ثبػث تٛا٘ذ ٔی دٚاصدٞٓ یب یبصدٞٓ دیذٌی آػیت یب ؿىؼتٍی

 اص ٘بؿی ٔؼٕٛالً ایٗ وٝ حبِی دس. وّیٝ لِٛٙح دسد تٛصیغ ٔب٘ٙذ ؿٛد تحتب٘ی ٚ لذأی

. ؿٛ٘ذ آػیت ثبػث اػت ٕٔىٗ ؿذیذ ٞبی ػشفٝ اٚلبت ٌبٞی أب ، اػت ضشثٝ

 اػت غیشٔؼَٕٛ ؿىؼتٍی اص ٘بؿی وّیٛی آػیت. اػت ٘بدس ؿىؼتٝ د٘ذٜ خبثدبیی

 .اػت پزیش أىبٖ تٛخٝ لبثُ ضشثٝ ایدبد ؿشایظ دس أب

 

 ٘یض ػٕیك تٙفغ. وٙذ ٔی ایدبد ؿذیذی دسد ٔؼٕٛالً دسٌیش د٘ذٜ ٔؼتمیٓ ِٕغ

 .اػت دسد٘بن

 

 ٔی سادیٌٛشافی ٞبی یبفتٝ ثب أب ، ؿٛد ٔی ا٘دبْ ثبِیٙی ٘ظش اص ٔؼٕٛالً تـخیق

 ٔی ٕٞچٙیٗ ؿىؼتٍی ثذٖٚ د٘ذٜ اِتٟبة یب وٛػتٛوٙذسیت. وشد تأییذ سا آٖ تٛاٖ

 تفبٚت یبفتٝ تدؼٓ ؿىؼتٍی ٚخٛد ػذْ ثب ٚ وٙذ وپی سا وّیٝ لِٛٙح دسد تٛصیغ تٛا٘ذ

 .ؿٛد ٔی ایدبد

 

 ثٝ حؼبع حؼبػیت ثب ثیٕبس 787 دس پّٟٛ دسد ؿذٜ ٌضاسؽ ػّت D ٚیتبٔیٗ وٕجٛد

. ٘یؼت تٛضیح لبثُ سادیِٛٛطی ٚ حبَ ؿشح ثب وٝ اػت پبییٗ ٞبی د٘ذٜ پبییٗ ٘ٛن
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 دسد تؼىیٗ. ؿذ ٔـبٞذٜ ٔٛاسد ٕٞٝ دسD 55 (OH ) ٚیتبٔیٗ وٓ ثؼیبس ػشٔی ػغح

. ؿذ ٌضاسؽ D ٚیتبٔیٗ وٕجٛد دسٔبٖ تحت ثیٕبساٖ ٪55.7 دس ٔبٜ 5 ٔذت دس پّٟٛ

[7] 

 

 ػلجی دسد

 

 سیـٝ دیذٌی آػیت كٛست دس تٛا٘ذ ٔی سادیىِٛیت اص ثؼذ ثب٘ٛیٝ ٘ٛسٚپبتیه پّٟٛ دسد

 اػتخٛاٖ اتلبَ ٔحُ ثٝ آػیت. ؿٛد ایدبد تٛساػیه پبییٗ یب وٕش فٛلب٘ی ػلت

 ایدبد ٔحّی اثشات ثٝ ثب٘ٛیٝ ٔـبثٝ دسد تٛا٘ذ ٔی ٘یض ٟٔشٜ ػشضی فشآیٙذ یب ای ٟٔشٜ

 .اػت دسٌیش اػلبة ا٘ذاختٗ داْ ثٝ یب ػبصی فـشدٜ ، اِتٟبة دسد ٔؼَٕٛ ٔٙجغ. وٙذ

 

 ایٗ ، ؿٛد ٔی دٚاصدٞٓ یب یبصدٞٓ ، دٞٓ ٞبی د٘ذٜ ؿبُٔ ؿٙبػی آػیت وٝ ٍٞٙبٔی

 خٙدشی یب تیض كٛست ثٝ ٔؼٕٛالً ٚ وٙذ ٔی تمّیذ وّیٝ وِٛیه اص آٖ تٛصیغ دس ٘بساحتی

 حشوت. ثبؿذ لذأی ٚ تحتب٘ی تٛا٘ذ ٔی ٚ اػت حبد غبِجبً دسد ایٗ. ؿٛد ٔی تٛكیف

 ٕٞچٙیٗ ؿىٕی آئٛست آ٘ٛسیؼٓ ٚخٛد ، ٔـبثٝ عٛس ثٝ. ؿٛد ٔی دسد تـذیذ ثبػث

 ، وٙذ ٔی حشوت وّیٝ ؿشیبٖ أتذاد دس وٝ وّیٝ پبسا٘ـیٕی ػلت وـؾ ثب تٛا٘ذ ٔی

 وٝ ، ثبؿذ ثشاٍ٘یض چبِؾ تٛا٘ذ ٔی سادیىٛالس دسد دسٔبٖ ٚ تـخیق. وٙذ ایدبد دسد

 .داسد ٘یبص ای سؿتٝ چٙذ سٚؽ یه ثٝ اغّت
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 دس ثذٖ ػفٛ٘ت ایٗ. اػت صٚ٘ب ٞشپغ ،ٚیشٚع ٘ٛسٚپبتیه پّٟٛ دسد دالیُ اص دیٍش یىی

 دسد ، اػت پٛػت فٛساٖ ٚ اِتٟبة ثب ٕٞشاٜ والػیه عٛس ثٝ وٝ ػلجی ٞبی ػَّٛ

 ٔحذٚد دسٔبتْٛ ثٝ ٔشثٛط ٌؼؼتٝ ثب٘ذ یه ثٝ وّی عٛس ثٝ وٝ وٙذ ٔی ایدبد ػٛصؿی

 پغ تٛا٘ذ ٔی ٚ ؿٛد ٔی ظبٞش پٛػت ٔـخلٝ تغییش اص لجُ ٔؼٕٛالً دسد. ؿٛد ٔی

 .یبثذ ادأٝ عٛال٘ی ٔذت ثشای( ٞشپؼی اص پغ ٘ٛساِظی) پٛػتی تفىیه اص

 

 تـذیذ ثب ٚ اػت ػبدٜ ٔؼٕٛالً تـخیق ، داسد ٚخٛد پٛػتی ػالئٓ وٝ ٍٞٙبٔی

 تـخیق ٔٛلغ ثٝ اٌش. ؿٛد ٔی پـتیجب٘ی پٛػت ػجه تٕبع اثش دس دسد ٘بٌٟب٘ی

 ٘بساحتی احتٕبَ وبٞؾ ٚ لؼٕت حُ دس تؼشیغ ثٝ تٛا٘ذ ٔی دسٔبٖ ، ؿٛد دادٜ

 صٚػتش ٞشپغ ثٝ ٔٛضٛع ایٗ ٔٛسد دس ثیـتش اعالػبت ثشای. وٙذ وٕه ٔذت عٛال٘ی

 .وٙیذ ٔشاخؼٝ

 

 پّٛس دسد

 

 ػیٙٝ لفؼٝ ٘بحیٝ دس ثش٘ذٜ ؿذیذ دسد ایدبد ثبػث تٛا٘ذ ٔی ، پّٛس اِتٟبة یب ، پّٛسیت

 ػفٛ٘ی اػت ٕٔىٗ پّٛسیت ػّت. وٙذ تمّیذ وّیٝ لِٛٙح اص اػت ٕٔىٗ وٝ ، ؿٛد

 ِٛپٛع ، ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ) ػفٛ٘ی غیش یب( اِشیٝ رات ، ػُ ، ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ) ثبؿذ

 تأییذ ثشای ، فشآیٙذی چٙیٗ ثٝ ثٛدٖ ٔـىٛن كٛست دس(. سیٛی آٔجِٛی ، اسیتٕبتٛص

 .وشد د٘جبَ سا ٔٙبػت آصٔبیؾ یه ػشػت ثٝ ثبیذ ، اكّی ٔٛضٛع دسٔبٖ ٚ تـخیق
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 ٔٛضؼی ػفٛ٘ت

 

 ٘تیدٝ دس پّٟٛ دسد ثٝ ٔٙدش تٛا٘ذ ٔی ، خّفی آثؼٝ ٔب٘ٙذ ، خّفی فضبی دس ػفٛ٘ت

 ادساسی دػتٍبٜ ػفٛ٘ت اثش دس اػت ٕٔىٗ ٞبیی آثؼٝ چٙیٗ. ؿٛد ٔٛضؼی اِتٟبة

. ؿٛ٘ذ ایدبد سٚدٜ ػیؼتٓ ٞبی آػیت اص تٛا٘ٙذ ٔی ٕٞچٙیٗ أب ، ؿٛ٘ذ ایدبد

 دسٔبٖ وّیذ تخّیٝ ، آثؼٝ ٞش ٔب٘ٙذ ٚ ؿٛد ٔی حبكُ تلٛیشثشداسی عشیك اص تـخیق

 .اػت

 

 وّیٝ پبسا٘ـیٕی ػُّ

. اػت وّیٝ پبسا٘ـیٓ ؿبُٔ ؿٙبختی آػیت فشآیٙذٞبی ؿبُٔ وّیٝ پبسا٘ـیٕی ػُّ

 أب ، ؿٛد ٔی ثبفتی ا٘فبسوتٛع یب اِتٟبة ٘تیدٝ دس دسد ایدبد ثبػث ؿشایظ ایٗ ، غبِجبً

 ؿشایظ ا٘ٛاع. ؿٛد ٔی دسد ثبػث ٘یض ٕٞبتْٛ یب ٚسْ اص ٘بؿی وّیٝ وپؼَٛ وـؾ

 ٔی ثشسػی صیش دس وٝ ٕٞب٘غٛس ، وٙذ ایدبد پّٟٛ دسد تٛا٘ذ ٔی وّیٝ پبسا٘ـیٓ ثٝ ٔشثٛط

 .ؿٛد

 

 پیّٛ٘فشیت
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 یه ػٙٛاٖ ثٝ ٔؼٕٛالً آٖ اص ٘بؿی ٘بساحتی أب ، اػت پّٟٛ دسد ؿبیغ دِیُ پیّٛ٘فشیت

 ٔؼشم دس دیبثتی ثیٕبساٖ.  وّیٛی لِٛٙح تب ؿٛد ٔی تٛكیف خفیف ٘ؼجتبً ٔجٟٓ دسد

 .ٞؼتٙذ آٖ اص ٘بؿی ػٛاسم ٚ پیّٛ٘فشیت ثشای ثیـتشی خغش

 

 ٔجتال ثیٕبساٖ. ٞؼتٙذ ٞب ٘ـب٘ٝ ٚ ػالئٓ تشیٗ سایح اػتفشاؽ ٚ تٟٛع حبِت ، ِشص ، تت

 ٔجتال ثیٕبساٖ وٝ حبِی دس ، وٙٙذ خٛدداسی حشوت اص وٙٙذ ٔی ػؼی غبِجبً پیّٛ٘فشیت ثٝ

 حشوت ٔذاْٚ حشوت ثب ساحت ٔٛلؼیتی یبفتٗ ثشای تالؽ دس اغّت وّیٛی وِٛیه ثٝ

 .وٙٙذ ٔی

 

 وف ضشثبت ثب تٛا٘ذ ٔی ٚ داسد ٚخٛد ای ٟٔشٜ وٛسٜ ٚ( فال٘ه)پّٟٛ صاٚیٝ حؼبػیت

 ادساس ػٛصؽ ، ػٛپشاپٛثیه دسد ٔب٘ٙذ ادساسی ػفٛ٘ت اص دیٍشی ػالئٓ. ؿٛد تأییذ دػت

 ٔؼَٕٛ ٞبی یبفتٝ ادساس دس پیٛسی ٚ ِىٛػیتٛص ، تت. داسد ٚخٛد اغّت فٛسیت ٚ تىشس ،

 .اػت

 

 اِٚیٝ تدشثی دسٔبٖ د٘جبَ ثٝ ٔٙبػت دسٔبٖ ٞذایت ثشای ادساس وـت آٚسدٖ دػت ثٝ

 ػفٛ٘ت ثب ٕٞشاٜ پّٟٛ دسد یب پیّٛ٘فشیت ثٝ ؿه ٚخٛد كٛست دس. اػت ضشٚسی

 فٛلب٘ی ادساسی دػتٍبٜ ػفٛ٘ت ٚ ا٘ؼذاد سد ثشای وّیٝ اص تلٛیشثشداسی ا٘دبْ ، احتٕبِی

 اعالػبت ثشای. اػت ضشٚسی ، اػت اٚسِٚٛطی ػشیغ ٔذاخّٝ ٚ ٔـبٚسٜ ٔؼتّضْ وٝ ،

 .وٙیذ ٔشاخؼٝ حبد پیّٛ٘فشیت ثٝ ثیـتش
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 وّیٝ آثؼٝ

 

 ٕٔىٗ اغّت أب ، ؿٛ٘ذ ٔی ظبٞش پیّٛ٘فشیت دس ٔـبثٝ عٛس ثٝ وّیٛی ٞبی آثؼٝ

 وّیٛی ٞبی آثؼٝ تـىیُ وٝ ؿٛد ٔی تلٛس. ثبؿٙذ داؿتٝ ػالئٓ ؿذت ثٝ اػت

 ثیٕبساٖ. ثبؿذ ػفٛ٘ت( ٕٞبتٛطٖ)خٛ٘ی ا٘تـبس یب ٘بوبفی پیّٛ٘فشیت دسٔبٖ اص ٘بؿی

 دسد وٝ ؿٛد ٔی تلٛس. ٞؼتٙذ وّیٝ آثؼٝ ثٝ اثتال خغش افضایؾ ٔؼشم دس دیبثتی

 ادْ ٘تیدٝ دس ثّىٝ ٔٛضؼی ثبفت اِتٟبة اثش دس تٟٙب ٘ٝ وّیٝ آثؼٝ اص ٘بؿی

 .ؿٛد ٔی وّیٝ وپؼَٛ وـیذٌی ثبػث وٝ ؿٛد ٔی ایدبد پبسا٘ـیٕی

 

 دس. اػت پیّٛ٘فشیت ٞبی یبفتٝ ٔـبثٝ آصٔبیـٍبٞی ٞبی یبفتٝ ٚ ٔؼبیٙٝ

 دؿٛاس وّیٛی ضبیؼبت ثشخی اص وّیٝ ٞبی آثؼٝ تـخیق اػت ٕٔىٗ ػٌٛ٘ٛشافی

 ثٟتشیٗ ٕٞچٙبٖ ٚ دٞذ ٔی ٘ـبٖ وّیٝ آثؼٝ ٔٛاسد دس سا خبكی ٞبی یبفتٝ CT. ثبؿذ

 ا٘دبْ سا تخّیٝ ثشای اٚسِٚٛطی ٔٙبػت ٔـبٚسٜ ثبیذ ٚ[ 5] اػت تـخیق ثشای ا٘تخبة

 .دٞذ

 

 وّیٛی ػىتٝ

 

 ثٝ آٖ اِٚیٝ تـخیق دس اػت ٕٔىٗ وٝ ، اػت ٘بدس وّیٝ ػىتٝ وٝ ؿٛد ٔی تلٛس

 ٘بؿی دسد. وٙذ ایدبد غّظ تـخیق حبد ؿىٓ یب پیّٛ٘فشیت ، وّیٛی حبد لِٛٙح ػٙٛاٖ

 ٔدٕٛػٝ. اػت وّیٝ ٔٙـبء اص پّٟٛ والػیه ٘بساحتی ایدبد ، ثبفت ا٘فبسوتٛع اص
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 داس٘ذ ثیٕبسیٟبیی وٝ افشادی ٚ ٔؼٗ افشاد دس وّیٝ ػىتٝ وٝ اػت دادٜ ٘ـبٖ ٔٛاسد

 ثیـتش ، ؿٛ٘ذ دّٞیضی فیجشیالػیٖٛ ثٛیظٜ ، تشٚٔجٛع سؿذ ثبػث اػت ٕٔىٗ وٝ

 ؿشیب٘ی ػبصی فـشدٜ ٔب٘ٙذ ، خٛ٘شػب٘ی لغغ ٞشٌٛ٘ٝ ، حبَ ایٗ ثب[ 4 ، 3. ]اػت

 تٛا٘ذ ٔی ، ؿىٕی آئٛست آ٘ٛسیؼٓ ثٝ ثب٘ٛیٝ ؿذٜ ٔختُ خشیبٖ یب خبسخی تٛدٜ تٛػظ

 .وٙذ ایدبد وّیٛی ػىتٝ

 

 ؿبُٔ ؿبیغ تظبٞشات ػبیش. اػت ٕٞبچٛسی ٚ پّٟٛ دسد ٞب ٘ـب٘ٝ ٚ ػالئٓ ؿبیؼتشیٗ

. ثبؿذ داؿتٝ ٚخٛد ِىٛػیتٛص اػت ٕٔىٗ. اػت اػتفشاؽ ٚ تٟٛع حبِت ، تت

 یب آ٘ظیٌٛشافی ثب ، تلٛیشثشداسی ٔغبِؼٝ یه ا٘دبْ ثب وّی عٛس ثٝ لغؼی تـخیق

 اص سػب٘ذٖ حذالُ ثٝ ثشای ػشیغ دسٔبٖ ، حبد ؿشایظ دس. ؿٛد ٔی ا٘دبْ آٖ ثذٖٚ

 .اػت ضشٚسی وّیٝ ػّٕىشد دادٖ دػت

 

 ٚسیذی ا٘ؼذاد

 

. وٙذ ایدبد پّٟٛ دسد تٛا٘ذ ٔی وٝ اػت ٘بدس ٘ؼجتبً ٚضؼیت یه وّیٛی ٚسیذ تشٚٔجٛص

 پـتیجبٖ تٟیٝ ثٝ ٔٙدش وّیٛی ٚسیذ تشٚٔجٛع ، وّیٝ اص خٖٛ خشٚج دس اختالَ ایدبد ثب

 دسد ثبػث ٚ ؿذٜ وّیٝ وپؼَٛ وـؾ ثبػث وٝ ؿٛد ٔی وّیٝ پبسا٘ـیٓ داخُ دس خٖٛ

 وبٞؾ)ایؼىٕی ثٝ ٔٙدش تٛا٘ذ ٔی خٖٛ خشیبٖ دس اختالَ ، ایٗ ثش ػالٜٚ. ؿٛد ٔی

 وّیٛی ٚسیذ ا٘ؼذاد. ؿٛد ٔی ٘بساحتی ایدبد ثبػث ٕٞچٙیٗ وٝ ، ؿٛد وّیٝ( خٛ٘شػب٘ی

 فـشدٜ ٕٞچٙیٗ ٚ ٚسیذی ػیؼتٓ ٔشوضی ٞبی آػیت ٘تیدٝ دس تٛا٘ذ ٔی ٕٞچٙیٗ
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 ٔب٘ٙذ آ٘بتٛٔیه ٘ٛع یه یب تٛدٜ یه تٛػظ ٚسیذی ػیؼتٓ ػیؼتٓ اص خبسج ػبصی

 .ؿٛد ایدبد ؿىٗ ٟٔشٜ ػٙذسْ

 

. اػت آثشػب٘ی ٚ خٖٛ ا٘ؼمبد ضذ داسٚی ؿبُٔ وّیٛی ٚسیذ تشٚٔجٛع دسٔبٖ

 یه ثبیذ ، اػت ثذخیٕی ؿبُٔ اغّت وٝ تشٚٔجٛص ػّت ؿٙبػبیی ثشای ٕٞچٙیٗ

 [5. ]ؿٛد ا٘دبْ ٘یض تـخیلی وبُٔ ثشسػی

 

 وّیٝ تٛٔٛس

 

 دسد ، وّیٝ وپؼَٛ ؿذٖ وـیذٜ ٚ ػشیغ ا٘جؼبط دِیُ ثٝ اػت ٕٔىٗ وّیٝ تٛٔٛس

 دس تٛٔٛس تشٚٔجٛص عشیك اص سا وّیٝ خٖٛ خشیبٖ اػت ٕٔىٗ ، ٔتٙبٚثبً. وٙذ ایدبد پّٟٛ

 ثٝ ثب٘ٛیٝ دسد ثبػث اػت ٕٔىٗ وّیٝ ٍِٗ دس اسٚتّیبَ تٛٔٛس. وٙذ ٔختُ وّیٝ ٚسیذ

 .ؿٛد حبِت ا٘ؼذاد

 

 ، اػت ضؼیف آٌٟی پیؾ ٘ـب٘ٝ یه داخّی ػالٔت ػٙٛاٖ ثٝ دسد ثب وّیٝ تٛٔٛس اسائٝ

 ٞبی ٘ـب٘ٝ ٚ ػالئٓ اػت ٕٔىٗ ٔؼبیٙٝ. دٞذ ٔی ٘ـبٖ سا پیـشفتٝ ثیٕبسی صیشا

 یىی ٘یض ٕٞبتٛسی. خؼتٍی ٚ حبِی ثی ، ٚصٖ وبٞؾ خّٕٝ اص ، ؿٛد ؿبُٔ سا ػشعبٖ

 ٔی ٘ـبٖ ٘یض سا پیـشفتٝ ثیٕبسی صیشا ، اػت ضؼیف آٌٟی پیؾ ٞبی ؿبخق اص دیٍش

 .دٞذ
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 ٔیضاٖ اسصیبثی ثشای وٙتشاػت ثب ؿذٜ تمٛیت ٔمغؼی سٚؽ یه اص ثبیذ تلٛیشثشداسی

 ضشٚسی دسٔبٖ ٚ وبس ثیـتش ا٘دبْ ثشای اٚسِٚٛطی ٔـبٚسٜ. وٙذ اػتفبدٜ ٘ئٛپالػٓ وبُٔ

 .وٙیذ ٔشاخؼٝ وّیٛی ػَّٛ وبسػیٙٛٔبی ثٝ ثیـتش اعالػبت ثشای. اػت

 

 غیشپبس٘ـیٕی وّیٛی غیش ػُّ

 چٙیٗ. اػت ادساسی دػتٍبٜ ا٘ؼذاد ؿبُٔ وّیٝ دسد پبسا٘ـیٕی غیش ػُّ ثیـتش

 ادساس ٔدشای یب ٔثب٘ٝ دیؼتبَ ٕٞبٖ یب پشٌٚضیٕبَ حبِت دس ، وّیٝ داخُ چٝ ، ا٘ؼذادی

 ایدبد وّیٛی وِٛیه ، وّیٝ داخُ آٚسی خٕغ ػیؼتٓ ؿذٖ ٌـبد دِیُ ثٝ تٛا٘ذ ٔی ،

 تحشیه ٚ ؿٛد ٔی وـی ػلت خٛثی ثٝ فٛلب٘ی ادساسی دػتٍبٜ ، ایٗ ثش ػالٜٚ. وٙذ

 دسد تٛا٘ذ ٔی( ادساس ٔدشای اػتٙت ، وّیٝ ػًٙ ، ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ) خبسخی خؼٓ تٛػظ

 .ثبؿذ ٘ذاؿتٝ ٚخٛد ٞیذسٚ٘فشٚص ٞیچ اٌش حتی وٙذ تحشیه سا پّٟٛ

 

 ٘فشِٚیتیبصیغ

 

 پّٟٛ دسد اكّی ػّت ٚ اػت ادساسی ػًٙ وٙٙذٜ حؼبة والػیه ػالئٓ اص یىی پّٟٛ دسد

 سایح كٙؼتی خٟبٖ دس ای فضایٙذٜ عٛس ثٝ( وّیٝ ػًٙ)٘فشِٚیتیت. اػت تت غیبة دس

 دس ٘یض ثیٕبساٖ ایٗ ٔؼبِدٝ ثشای اػتفبدٜ ٔٛسد ثٟذاؿتی ٞبی ٔشالجت ٔیضاٖ ٚ ؿذٜ

 دػتٍبٜ ٔـخق اتؼبع اص ٘بؿی تٛا٘ذ ٔی ٘فشِٚیتیبص اص ٘بؿی پّٟٛ دسد. اػت سؿذ حبَ
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 ثشخی دس. ثبؿذ احتٕبِی ایؼىٕی ٚ ٔٛضؼی اِتٟبة ٕٞچٙیٗ ٚ پشٌٚضیٕبَ ادساسی

 .دٞذ ٔی سخ ا٘ؼذاد ثذٖٚ ، ٞشٌض ، ٘ذست ثٝ وّیٛی وِٛیه دسد ، تٙظیٕبت

 

 پبییٗ ػٕت ثٝ یبفتٝ تـؼـغ وشأپپی ٚ پّٟٛ دسد ػٙٛاٖ ثٝ وّیٛی والػیه وِٛیه

 دس. اػت ٕٞشاٜ اػتفشاؽ ٚ تٟٛع حبِت ثب اغّت ٚ ؿٛد ٔی تٛكیف ساٖ وـبِٝ

 ٚ ٕٞبچٛسی. وٙٙذ ٔی تأییذ سا دسد اغّت پـت ثٝ ضشثبت ٚ پّٟٛ ِٕغ ، ٔؼبیٙٝ

 ادساسی دػتٍبٜ تحشیه ٚ ؿیذٖتشا ٘تیدٝ دس اػت ٕٔىٗ ٚ داسد ٚخٛد غبِجبً پیٛسیب

 ٘یبص ؿشایظ ایٗ دس ادساس وـت ثٝ ػفٛ٘ت سد ثشای اٌشچٝ ، ؿٛد ایدبد ػًٙ تٛػظ

 .اػت

 

 تـخیق تأییذ ثشای تلٛیشثشداسی ، فٛلب٘ی دػتٍبٜ ػًٙ ثٝ ثٛدٖ ٔـىٛن كٛست دس

 ، ػٌٛ٘ٛشافی ، ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ) ٔختّف سٚؿٟبی ٔٛسد دس ٔغبِؼبت. اػت ضشٚسی

 اػت دادٜ ٘ـبٖ سا تـخیق اص ٔختّفی ٔیضاٖ( ایىغ اؿؼٝ ، وبٔپیٛتشی تٌٛٔٛشافی

 ، وٙتشَ غیشلبثُ دسد ؿشایظ دس[ 6. ]داس٘ذ ٟٕٔی ٘مؾ اغّت ثیٕبس خبف ػٛأُ وٝ ،

 ٔـبٚسٜ ، ٕٞضٔبٖ ادساسی ٔدبسی ػفٛ٘ت یب خٛساوی ٔلشف تحُٕ دس تٛا٘بیی ػذْ

 ثٝ ثیـتش اعالػبت ثشای. ؿٛد ٌشفتٝ ٘ظش دس ثبیذ خشاحی ٔذیشیت پیٍیشی ثشای اٚسِٚٛطی

 .وٙیذ ٔشاخؼٝ ػًٙ وّیٝ

 

 تٍٙی ثیٕبسی
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 ِِٛٝ ػبختبس یه دیٛاسٜ دس ٔتحذإِشوض ثبسیه تٍٙی یه ، ؿذٜ تؼشیف ٌؼتشدٜ عٛس ثٝ

 داخُ آٚسی خٕغ ػیؼتٓ اص ػغح ٞش دس تٛا٘ذ ٔی ایٗ ، ادساسی دػتٍبٜ دس. اػت ای

 ؿذیذ وبفی ا٘ذاصٜ ثٝ تٍٙی یه اٌش. دٞذ سخ ادساس ٔدشای تب ، حبِت عشیك اص ، وّیٝ

 ٌـبد ػغح ایٗ ثٝ ٘ضدیه ادساسی ػیؼتٓ ٚ وشد ٔختُ سا ادساس تخّیٝ تٛاٖ ٔی ، ثبؿذ

 تٍٙی ، ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ) ؿٛد ایدبد ٔبدسصادی ٔـىالت اثش دس اػت ٕٔىٗ تٍٙی. ؿذ

 دس یب( خّفی ادساس ٔدشای ٞبی دسیچٝ ، سحٕی ادساس ٔدبسی اتلبَ ٔحُ ا٘ؼذاد ، ؿىٓ

 آ٘ذٚػىٛپیه ٞبی سٚؽ ، ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ) ؿٛد ایدبد پضؿىی ٔذاخالت اِتٟبة اثش

 (.غیشاسادی اِىتشٚوٛتشاػیٖٛ ، ِیضس آػیت ، ٔىشس

 

 ٕٔىٗ وٝ ؿٛ٘ذ ٔی ٔٛاخٝ وّیٛی وِٛیه ثب داس٘ذ ا٘ؼذاد ؿشایظ ایٗ دس وٝ ثیٕبسا٘ی

 یب پّٟٛ ِٕغ ثب ٔؼبیٙٝ دس تٛاٖ ٔی سا دسد. ؿٛد ثذتش ٔبیؼبت ٔلشف اص پغ اػت

 اػتفبدٜ ٔٛاسد ثب ٔـبثٝ سٚؿٟبی ثب تلٛیشثشداسی ؿبُٔ تـخیق. وشد تأییذ ٔحُ دق

 ٘یض تخّیٝ ٚ وّیٝ ػّٕىشد اسصیبثی ثشای تخللی ٔغبِؼبت. اػت وّیٝ ػًٙ دس ؿذٜ

 وٝ ، ؿٛد ٔـٛست اسِٚٛطی ٔتخلق یه ثب ثبیذ دسٔبٖ ثشای. ؿٛد ٔی اػتفبدٜ اغّت

 تؼىیٗ ثبػث اغّت ٚ اػت یبفتٝ ا٘ؼذاد پشٌٚضیٕبَ ادساسی ٔدبسی تخّیٝ ؿبُٔ

 .وٙیذ ٔشاخؼٝ ادساس ٔدشای تٍٙی ثٝ ثیـتش اعالػبت ثشای. ؿٛد ٔی فٛسی

 

 خبسخی ػبصی فـشدٜ
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 لؼٕتٟبی تٕبْ دس تمشیجبً ، اػت ادساسی دػتٍبٜ راتی ا٘ؼذاد وٝ ، تٍٙی ثیٕبسی ؿجیٝ

 خّف یب ٍِٗ ثضسي ٞبی تٛدٜ. اػت خبسخی ا٘ؼذاد ٔؼشم دس ٘یض ادساسی دػتٍبٜ

 ٚ وشدٜ ٔختُ سا وّیٝ تخّیٝ ، وشدٜ فـشدٜ ٔؼتمیٕبً سا حبِت اػت ٕٔىٗ كفبلی

 خّف فیجشٚص. ؿٛد ٔی دسد ثبػث وٝ ؿٛد ادساسی دػتٍبٜ پشٌٚضیٕبَ ٌـبدی ثٝ ٔٙدش

 ؿذٜ ٔـخق ٕٞچٙیٗ. اػت حبِت ا٘ؼذاد ٚ اػٛخبج ػٕذٜ دالیُ اص دیٍش یىی كفبق

 ػبصی فـشدٜ ، ػشا٘دبْ. ؿٛد ٔی حبِت ػبصی فـشدٜ ثٝ ٔٙدش آ٘ذٚٔتشیٛص وٝ اػت

 یب ٞب ثخیٝ ، خشاحی ٞبی ٌیشٜ ٘تیدٝ دس تٛا٘ذ ٔی حبِت پضؿىی ٔذاخالت اص ٘بؿی

 آٚسدٖ دػت ثٝ ٔٛضٛع ایٗ. دٞذ سخ ، ا٘ذ ٌشفتٝ لشاس حبِت أتذاد دس وٝ ٞبیی ٍٔٙٙٝ

 .وٙذ ٔی ثشخؼتٝ سا خشاحی دلیك حبَ ؿشح یه

 

 د٘جبَ تشتیت ٕٞیٗ ثٝ ٘یض وبس سٚ٘ذ ٚ اػت ا٘ؼذادی فشآیٙذٞبی ػبیش ٔـبثٝ ػالئٓ

 ا٘ؼذاد پشٌٚضیٕبَ ادساسی ٔدبسی تخّیٝ ثشای اسِٚٛطی ٔتخلق ثب ٔـبٚسٜ. ؿٛد ٔی

 سا خبسخی فشآیٙذ لغؼی دسٔبٖ تٛاٖ ٔی ا٘ؼذاد سفغ ثشای. ؿٛد ٔی ضٕب٘ت یبفتٝ

 .وٙیذ ٔشاخؼٝ ستشٚپشیتٛ٘ئبَ صفیجشٚ ثٝ ثیـتش اعالػبت ثشای. وشد د٘جبَ

 

 ٔثب٘ٝ دٞب٘ٝ ا٘ؼذاد

 

 ٔتؼبلت ٚ ٞب حبِت دس ادساس ثشٌـت ثٝ ٔٙدش تٛا٘ذ ٔی ٔثب٘ٝ تخّیٝ دس اختالَ ٞشٌٛ٘ٝ

 ٔٙدش تٛا٘ذ ٔی ٌـبدی ٚ ثشٌـت چٙیٗ ، ا٘ؼذادی ػُّ ػبیش ٔب٘ٙذ. ؿٛد ٞب وّیٝ آٖ

 .ؿٛد پّٟٛ دسد ثٝ
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 ادساسی فٛسیت ٚ ِِٛٝ فٛق ػیشی ثب وّی عٛس ثٝ ٔثب٘ٝ خشٚخی ا٘ؼذاد ثٝ ٔجتال ثیٕبس

 یه تٛا٘ذ ٔی وٙٙذٜ ٘بساحت ٔثب٘ٝ اتؼبع ، ثبؿذ حبد ایٗ اٌش. دٞذ ٔی ٘ـبٖ سا خٛد

 عٛال٘ی صٔبٖ ٔذت دس تذسیح ثٝ ٚ ثبؿذ ٔضٔٗ ا٘ؼذاد اٌش ، حبَ ایٗ ثب. ثبؿذ ػالٔت

 ٕٔىٗ ؿىٓ ٔؼبیٙٝ. ثبؿذ ٘ذاؿتٝ ٚخٛد اػت ٕٔىٗ ػالئٕی چٙیٗ ، ؿٛد ایدبد

 سوتْٛ اٍ٘ـتی ٔؼبیٙٝ دس(آلبیبٖ دس) پشٚػتبت ؿذٖ ثضسي ٚ ِٕغ لبثُ ٔثب٘ٝ اػت

 .دٞذ ٘ـبٖ سا

 

 ػذْ كٛست دس. اػت ٔثب٘ٝ تخّیٝ ثشای ادساس ٔدشای وبتتش دادٖ لشاس ؿبُٔ دسٔبٖ

 دادٜ ٘ـبٖ تخّیٝ ٞبی ٌضیٙٝ ػبیش پیٍیشی ثشای اسِٚٛطی ٔتخلق ثب ٔـبٚسٜ ، أىبٖ

 .وٙیذ ٔشاخؼٝ پشٚػتبت خیٓ خٛؽ ثضسٌی ثٝ ثیـتش اعالػبت ثشای. اػت ؿذٜ

 

 ای سٚدٜ داخُ ا٘ؼذاد

 

 ثٝ ٔٙدش تٛا٘ذ ٔی وّیٝ ٍِٗ دس خٖٛ ٞبی ِختٝ ایدبد ، وّیٛی ٔٙـب اص ٕٞبچٛسی ثب

 ٕٔىٗ خٖٛ ٞبی ِختٝ ایٗ. ؿٛد ٞب ِختٝ ػجٛس ٍٞٙبْ پّٟٛ دسد ٚ ثؼذی حبِت ا٘ؼذاد

 الذأبت یب وّیٝ پٛػت ساٜ اص ثیٛپؼی ٔب٘ٙذ پضؿىی ٔذاخالت دالیُ اثش دس اػت

 ، وّیٛی تٛٔٛسٞبی ، خٖٛ دیؼىشاصیبی ٔب٘ٙذ ای صٔیٙٝ پضؿىی ٔـىالت یب ػًٙ

 .ؿٛد ایدبد ٌّٛٔشِٚٛ٘فشیت یب ؿىُ داػی ػَّٛ ثیٕبسی ، ٕٞٛفیّی
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 ؿبُٔ دسٔبٖ. اػت ا٘ؼذادی فشآیٙذٞبی ػبیش ٔـبثٝ آصٔبیؾ ا٘دبْ ٚ ٔؼبیٙٝ

 ثٝ ثیـتش اعالػبت ثشای. اػت ا٘ؼذاد سفغ ٚ ٕٞبچٛسی سفغ ثشای اٚسِٚٛطی ٔـبٚسٜ

 .وٙیذ ٔشاخؼٝ ٕٞبچٛسی

 

 حبِت ا٘ؼذاد ثبػث تٛا٘ذ ٔی پبپیالسی ٘ىشٚص ، حبِت اص ؿذٜ ػؼت پبپیالی ػجٛس ثب

 خغش ػٛأُ ٟٕٔتشیٗ دیبثت ٚ وجذی ػیشٚص ، ٔؼىٗ داسٚٞبی اص اػتفبدٜ  ػٛ. ؿٛد

 داػی ػَّٛ ٘بسػبیی: اص ػجبستٙذ ؿذٜ ؿٙبختٝ دیٍش دالیُ. ٞؼتٙذ ثیٕبسی ایٗ ثشای

 ایدبد ػشٚلی ایؼىٕی اثش دس وّیٝ پبپیالی ٚالؼی آٞؼتٍی. ػُ ٚ ٚاػىِٛیت ، ؿىُ

 تٛػظ تـخیق. ؿٛد ٔی وّیٝ ٔذٚالی اٞشاْ ا٘ؼمبدی ٘ىشٚص ثٝ ٔٙدش وٝ ، ؿٛد ٔی

 ٔشاخؼٝ پبپیالسی ٘ىشٚص ثٝ ثیـتش اعالػبت ثشای. ؿٛد ٔی ا٘دبْ ٔمغؼی تلٛیشثشداسی

 .وٙیذ

 تٟیٝ ٚ تشخٕٝ:دوتشحؼیٗ خذیذ
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