
 آًٍذ ّبی چَثی ٍ آثىؼ

 .دارد ػْذُ ثز را آى در هحلَل هَاد ٍ آة تزاثزی ٔ  ٍظیفِ وِ اعت گیبّبى در ّبدی ثبفت ًَػی چَثی آًٍذ

 .دارد ػْذُ ثز آى ّبی ثزي ثِ گیبُ ّبی ریؾِ اس را( خبم ٔ  ؽیزُ) هؼذًی هَاد ٍ آة ّذایت چَثی آًٍذّبی

 ثگیزًذ، ػْذُ ثز را هؼذًی هَاد ٍ آة ّذایت وِ آى اس لجل ٍ ّغتٌذ ضخین چَثی آًٍذّبی ّبی علَل

 ٔ  دیَارُ ّب علَل ایي ٔ  هبًذُ ثبلی لغوت تٌْب. دٌّذ هی دعت اس را خَد عیتَپالعن ٍ ّغتِ علَلی، غؾبی

 .اعت علَلی

 ًَع ایي. ؽًَذ هی یبفت آًٍذی گیبّبى ٔ  ّوِ در وِ وزد اؽبرُ ّب تزاوئیذ ثِ تَاى هی چَثی آًٍذّبی اًَاع اس

 .وٌٌذ هی پیذا هخزٍطی ؽىل اًتْبیی لغوت در ٍ ّغتٌذ طَیل ٍ ثبریه چَثی آًٍذّبی اس

 آًٍذی ػٌبصز. ؽًَذ هی ًبهیذُ آًٍذی ػٌبصز وِ دارًذ ًیش را چَثی آًٍذّبی اس دیگزی ًَع گلذار گیبّبى

 تز عزیغ جزیبى اهىبى هٌبفذ ایي وِ ّغتٌذ ثشرگی هٌبفذ دارای خَد ٔ  پبیبًِ در ٍ ّغتٌذ تزاوئیذّب اس گؾبدتز

 .وٌٌذ هی فزاّن آًٍذی ػٌبصز ثیي را آة

 وِ ًمبطی ّوِ ثِ( عَوزٍس ًبم ثِ ؽىزی ٍیضُ ثِ) را آلی غذایی هَاد وِ آًٍذی گیبّبى در ای سًذُ ثبفت ثِ

 .ؽَد هی گفتِ آثىؼ ثبفت رعبًذ هی دارد السم را آى گیبُ

 .اعت درخت پَعت الیِ تزیي درًٍی ّب درخت در آثىؼ ثبفت

  آبکش آوند در انتقال مکانیزم

 ّز فزض. وزد ثٌذی تمغین غیزفؼبل ٍ فؼبل دعتِ دٍ ثِ تَاى هی را آثىؼ آًٍذ در اًتمبل ثب هزتجط ًظزیبت

 تفبٍت ایي ثب اعت اًزصی صزف هغتلشم هخشى در جذة ٍ هٌجغ در ثبرگیزی وِ اعت ایي ثز ًظزیِ ًَع دٍ

 ایي ثز غیزفؼبل ًظزیبت آًىِ حبل ٍ ّغتٌذ اًتمبل فزایٌذ ثزای اًزصی صزف ثِ هؼتمذ فؼبل ًظزیبت وِ

 اس یىی. اعت السم اًتمبل فزایٌذ تحزیه ثزای ًِ ٍ غزثبلی ػٌبصز وبرایی حفظ ثزای تٌْب اًزصی، وِ ثبٍرًذ

 جزیبًْبی ووه ثِ غزثبلی، ػٌصز عَی یه در هَجَد هحلَل هَاد وِ اعت آى فؼبل ًظزیبت تزیي اصلی

 هىبًیشهْبی ثزخی طزیك اس ٍ وزدُ حزوت آى دیگز عَی ثِ پزٍتَپالعن، دٍراًی حزوتْبی ٍ عیتَپالعوی

 غزثبلی ػٌبصز در عیتَپالعوی جزیبًْبی ّزگش وِ آًجب اس. وٌٌذ هی ػجَر غزثبلی صفحِ خالل اس ًبؽٌبختِ



 ثز هجٌی ؽبّذی ّیچ ایي ثز افشٍى. داًغت هزدٍد را ًظزیِ ایي ثبیذ لذا اعت ًؾذُ رٍیت وبر درحبل ٍ ثبلغ

 ٍجَد دخیلٌذ گیبّی علَلْبی عبیز در عیتَپالعوی جزیبًْبی ػول در وِ اوتیي، ًبسن ّبی رؽتِ حضَر

 ّبی رؽتِ ّوبًٌذ ،P پزٍتئیي وِ اعت آى ثیبًگز آثىؼ آًٍذ در اًتمبل ثزای دیگز اٍلیِ فؼبل هذل. ًذارد

 حزوبت ثزخی طزیك اس اعت لبدر تبصوذاراى، ٍ هضوذاراى در هیىزٍتَثَلْب ٍ ّب هبّیچِ در اوتیي ًبسن

 هجٌی ؽَاّذی وِ چٌذ ّز عبسد، فزاّن را هحلَل هَاد حزوت ثزای السم هحزوِ ًیزٍی اًمجبضی، ٍ دٍدی

 اًزصی وِ اعت اػتمبد ایي ثز فؼبل ًظزیِ دٍم ًَع. ًذارد ٍجَد تَثَلیي یب اوتیي ثِ Pپزٍتئیي ؽجبّت ثز

 آًجب اس. یبثٌذ راُ دیگز ػٌصز ثِ غزثبلی ػٌصز یه اس غزثبلی، صفحِ طزیك اس هحلَل هَاد وِ ؽَد هی عجت

 صفحِ ًمؼ اًجبم در هَثز هٌبفذ وِ رعذ هی ًظز ثِ گًَِ ایي آثىؼ، ثبفت الىتزًٍی تصبٍیز ثزاعبط وِ

 اعت الشاهی هحلَل هَاد فؼبل اًتمبل هىبًیشم ٍجَد لذا ؽًَذ، هی هغذٍد P پزٍتئیي ٍ وبلَس ثب ػوَهبً غزثبلی

 غیزفؼبل هذلْبی گبُ آى ؽًَذ، ثغتِ غزثبلی ػٌصز دٍ ثیي در ٍالغ غزثبلی صفحِ هٌبفذ وبر، ٌّگبم ثِ اگز

 اًغذاد دیذ خَاّین ثؼذاً وِ ّوبًطَر. ثَد خَاّذ غیزهوىي هحلَل، هَاد ای تَدُ جزیبى هجٌبی ثز اًتمبل

 وبر، ٌّگبم ثِ ثبؽذ هی ًوًَِ تثجیت رٍػ اس ًبؽی ٍ هصٌَػی تصَیز، ایي در غزثبلی صفحِ هٌبفذ ظبّزی

 صفحبت طَل در ؽًَذُ حل هَاد فؼبل اًتمبل هىبًیشم ٍجَد ثٌبثزایي ٍ ثبسًذ ٍالؼبً غزثبلی صفحِ هٌبفذ

 ثِ هٌجغ اس فؾبر ؽیت ووه ثِ آثىؼ آًٍذ در اًتمبل فؾبر، جزیبى فزضیِ ثزاعبط.ًذارد ضزٍرتی غزثبلی

 وٌذتز اًتؾبر. ؽًَذ هی ؽبهل را فؾبر جزیبى ٍ اًتؾبر فزضیبت اًتمبل، غیزفؼبل ًظزیبت گیزد هی اًجبم هخشى

 اًتمبل عزػت وزد تبویذ آثىؼ آًٍذ در ؽذُ هؾبّذُ هحلَل هَاد حزوت عزػت رٍی ثتَاى وِ اعت آى اس

 دیگز، عَی اس! ثبؽذ هی عبل ۸ در هتز ۱ اًتؾبر عزػت آًىِ حبل اعت، عبػت در هتز ۱ آثىؼ آًٍذ در

 فزضیِ ایي اعت ؽذُ پذیزفتِ آثىؼ آًٍذ در اًتمبل هىبًیشم تزیي هحتول ػٌَاى ثِ فؾبر جزیبى فزضیِ

 غزثبلی، ػٌبصز در هحلَل جزیبى وِ اعت آى ثیبًگز ٍ ؽذُ ارائِ ۱۳۹۱ عبل در هبًچ ٍعیلِ ثِ ثبر ًخغتیي

 در ثبرگیزی اًجبم دلیل ثِ فؾبر اختالف. گیزد هی صَرت هٌجغ ٍ هخشى ثیي اعوشی ؽیت اختالف اثز تحت

 در غزثبلی ػٌبصز اعوشی فؾبر افشایؼ عجت آثىؼ آًٍذ ثبرگیزی. یبثذ هی تذاٍم هخشى در تخلیِ ٍ هٌجغ

 ٍارد آة آة پتبًغیل ؽیت ایي ثِ پبعخ در. دارد پی در را آة پتبًغیل ؽذیذ افت اهز ایي ٍ ؽذُ هٌجغ ثبفت

 هَجت تخلیِ اًتمبل، هغیز اًتْبی در. دّذ هی افشایؼ را آى تَرصعبًظ فؾبر ٍ ؽَد هی غزثبلی ػٌبصز

 ٍ آثىؼ آًٍذ آة پتبًغیل افشایؼ ثب ّوشهبى. ؽَد هی هخشى ثبفت در غزثبلی ػٌبصز اعوشی فؾبر وبّؼ

 وبّؼ اهز، ایي ٍ وٌذ هی تزن را آثىؼ آًٍذ آة، پتبًغیل ؽیت ثِ پبعخ در آة چَثی، آًٍذ ثز آى ثزتزی

 .دارد پی در را هخشى آثىؼ غزثبلی ػٌبصز تَرصعبًظ فؾبر



 جشء یه اًتمبل هغیز توبم اگز ٍ( دارد ٍجَد وِ) ًذاؽت ٍجَد ای دیَارُ ّیچ اًتمبل هغیز طَل در اگز 

 غزثبلی صفحبت ٍجَد اهب رعیذ، هی تؼبدل ثِ عزػت ثِ هخشى ٍ هٌجغ فؾبر اختالف آًگبُ ثَد ٍاحذ غؾبیی

 ٍ هٌجغ غزثبلی ػٌبصز ثیي فؾبر اختالف حفظ ٍ تَلیذ ثِ هٌجز ٍ دّذ هی افشایؼ ؽذت ثِ را هغیز همبٍهت

 آثزعبًی، لَلِ یه درٍى اس آة حزوت ّوبًٌذ درعت ای تَدُ جزیبى فیشیىی، دیذگبُ اس. ؽَد هی هخشى

 در هذل، ایي ثزاعبط وِ وٌیذ تَجِ. راًذ هی جلَ ثِ اًتمبل هغیز طَل در را غزثبلی ػٌبصز هحتَیبت

 چزخؼ حبل در( آثىؼ آًٍذ)  اًتمبل ٍ( چَثی آًٍذ) تؼزق هغیزّبی ثیي آة اس همذاری گیبُ عزتبعز

 آثىؼ آًٍذ در آة ثبالی ثِ رٍ حزوت وِ آیذ هی ثز گًَِ ایي در آة پتبًغیل همبدیز دلیك ثزرعی اس. اعت

 لغَ را تزهَدیٌبهیه لَاًیي آة، حزوبت ایي گیزد هی صَرت هخشى ثِ هٌجغ اس آة پتبًغیل ؽیت اثز تحت

 ضوي. گیزد هی صَرت اعوشی، پتبًغیل ًِ ٍ جزهی جزیبى ووه ثِ ثیؾتز آة حزوت وِ چزا وٌذ، ًوی

 عزػت هؼبدل عزػتی ثب ًیش هَاد ٍ ؽَد ًوی لطغ غؾبیی ّیچ دیگز، لَلِ ثِ غزثبلی لَلِ یه اس هَاد اًتمبل

 اهب دّذ، هی لزار تبثیز تحت را آة پتبًغیل گزچِ اعوشی، فؾبر ؽزایطی، چٌیي تحت. وٌٌذ هی حزوت آة

 ثیؾتز اًتمبل هغیز در آة حزوت ثٌبثزایي. ًذارد آة حزوت ثزای السم هحزوِ ًیزٍی ایجبد در ًمؾی ّیچ

 غیزفؼبل فؾبری اًتمبل تزدیذی ّیچ ثذٍى الجتِ. گیزد هی صَرت آة پتبًغیل ؽیت ًِ ٍ فؾبر ؽیت ثزاعبط

 آًٍذ تخلیِ ٍ ثبرگیزی در دخیل فؼبل اًتمبل هىبًیشهْبی ثِ توبهبً غزثبلی ّبی لَلِ در طَالًی هغیزّبی در

 .ّغتٌذ ًمطِ اٍلیي در فؾبر ؽیت ثزلزاری هغئَل فؼبل، هىبًیشهْبی ایي. اعت ٍاثغتِ آثىؼ


