
 اًزصی ّستِ ای چیست؟

 استخزاج اٍراًیَم اس هعذى

اٚسا٘يْٛ وٝ ٔبدٜ خبْ اكّي ٔٛسد ٘يبص ثشاي تِٛيذ ا٘شطي دس ثش٘بٔٝ ٞبي كّح آٔيض يب ٘ظبٔي ٞؼتٝ اي اػت، اص 

عشيك اػتخشاج اص ٔؼبدٖ صيشصٔيٙي يب ػش ثبص ثذػت ٔي آيذ. اٌش چٝ ايٗ ػٙلش ثغٛس عجيؼي دس ػشتبػش 

 تٟٙب حدٓ وٛچىي اص آٖ ثلٛست ٔتشاوٓ دس ٔؼبدٖ ٔٛخٛد اػت.خٟبٖ يبفت ٔي ؿٛد 

 اٍراًیَم چیست؟ 

يىي اص چٍبِتشيٗ فّضات ساديٛ اوتيٛ اػت وٝ دس عجيؼت يبفت ٔي ؿٛد. ايٗ فّض دس ثؼيبسي اص لؼٕتٟبي د٘يب 

ايذٜ اي دس كخشٜ ٞب، خبن ٚ حتي اػٕبق دسيب ٚ اليب٘ٛع ٞب ٚخٛد داسد. اٌش ثخٛاٞيذ اص ٔيضاٖ ٔٛخٛديت آٖ 

 ثذػت آٚسيذ ثبيذ ثٍٛييٓ وٝ ٔيضاٖ ٚخٛد ٚ پشاوٙذٌي آٖ اص عال، ٘مش يب خيٜٛ ثؼيبس ثيـتش اػت.

اٚسا٘يْٛ دس عجيؼت ثلٛست اوؼيذ ٚ يب ٕ٘ه ٞبي ٔخّٛط دس ٔٛاد ٔؼذ٘ي )ٔب٘ٙذ اٚسا٘يت يب وبسٚ٘يت( يبفت 

ٚخٛد آٟ٘ب دس صٔيٗ چيضي ٔؼبدَ  ٔي ؿٛد. ايٗ ٘ٛع ٔٛاد اغّت اص فٛساٖ آتـفـبٟ٘ب ثٛخٛد ٔي آيٙذ ٚ ٘ؼجت

دٚ دس ٔيّيٖٛ ٘ؼجت ثٝ ػبيش ػٍٟٙب ٚ ٔٛاد وب٘ي اػت. ايٗ فّض ثٝ سً٘ ػفيذ ٘مشٜ اي اػت ٚ وٕي ٘شْ تش اص 

تٛػظ ٔبستيٗ والپٛست ) ?<=9اػتيُ ثٛدٜ ٚ تمشيجبً لبثُ ا٘ؼغبف اػت. اٚسا٘يْٛ دس ػبَ 

وـف ؿذ. ٚخٝ تؼٕيٝ ايٗ فّض ثٝ  ثٙبْ ( ؿيٕي داٖ إِٓب٘ي اص ٘ٛػي اٚسا٘يت 

وـف ػيبسٜ اٚسا٘ٛع ثبصٔي ٌشدد وٝ ٞـت ػبَ لجُ اص آٖ، ػتبسٜ ؿٙبػبٖ آٖ سا وـف وشدٜ ثٛد٘ذ. اٚسا٘يْٛ 

ػبَ اػت وٝ ثـش ثشاي تِٛيذ ا٘شطي اص  4:يىي اص اكّي تشيٗ ٔٙبثغ ٌشٔبيـي دس ٔشوض صٔيٗ اػت ٚ ثيؾ اص 

ثيّيٖٛ ػبَ پيؾ دس اثش ا٘فدبس يه  >.>ا٘ـٕٙذاٖ ٔؼتمذ ٞؼتٙذ وٝ اٚسا٘يْٛ ثيؾ اص آٖ اػتفبدٜ ٔي وٙذ. د

ػتبسٜ ثضسي ثٛخٛد آٔذٜ ٚ دس ٔٙظٛٔٝ ؿٕؼي پشاوٙذٜ ؿذٜ اػت. ثشاي دسن ثٟتش اص تٛا٘بيي اٚسا٘يْٛ دس 

 تِٛيذ ا٘شطي الصْ اػت ٍ٘بٞي ثٝ ػبختٕبٖ اتٕي ايٗ فّض داؿتٝ ثبؿيٓ.

 ناٍراًیَم را بْتز بشٌاسی

اٚسا٘يْٛ سا دسٚالغ ٔي تٛاٖ ػٍٙيٗ تشيٗ )ثٝ ثيبٖ دليمتش چٍبِتشيٗ( ػٙلش دس عجيؼت ٘بٔيذ. ؿبيذ ثذ ٘جبؿذ 

ثبس اص آة  =.<9ثذا٘يذ وٝ دس ايٗ ٔيبٖ ٞيذسٚطٖ ػجه تشيٗ ػٙبكش عجيؼت اػت. اٚسا٘يْٛ خبِق حذٚد 

ت ايضٚتٛح يبفت ٔي ؿٛد. ثغٛس چٍبِتش اػت ٚ ٕٞب٘ٙذ ثؼيبسي اص ديٍش ٔٛاد ساديٛ اوتيٛ دس عجيؼت ثلٛس

ثب ػٙلش  -ػبدٜ ايضٚتٛح حبِت خبكي اص حضٛس يه ػٙلش دس عجيؼت اػت وٝ دس ٞؼتٝ آٖ ثٝ تؼذاد ٔؼبٚي 

پشٚتٖٛ ٚخٛد داسد أب تؼذاد ٘ٛتشٖٚ ٞبي آٖ ٔتفبٚت اػت. ثٙبثشايٗ عجك ايٗ تؼشيف ػبدٜ ٔي تٛاٖ  -اكّي 

بثٝ خٛد ػٙلش سا خٛاٞٙذ داؿت أب ٚصٖ اتٕي ٔتفبٚتي دسيبفت وٝ ايضٚتٛح ٞبي يه ػٙلش ػذد اتٕي ٔـ

دسكذ اص  9.??داس٘ذ. اٚسا٘يْٛ ؿب٘ضدٜ ايضٚتٛح داسد وٝ ٞشيه اص آٟ٘ب داساي ٚصٖ اتٕي خبكي ٞؼتٙذ. حذٚد 

) ;89دسكذ ايضٚتٛح  =.4( اػت ٚ حذٚد <89) <89اٚسا٘يٛٔي وٝ دس عجيؼت يبفت ٔي ؿٛد ايضٚتٛح 

 .تؼذاد پشٚتٖٛ يىؼب٘ي ثٛدٜ ٚ تٟٙب تفبٚتـبٖ دس ػٝ ٘ٛتشٖٚ اضبفٝ اػت(، وٝ ٞش دٚ داساي ;89



ثيبٍ٘ش ٔدٕٛع تؼذاد پشٚتٟٛ٘ب ٚ ٘ٛتشٟٚ٘ب دس ٞؼتٝ ٞش  <89ٚ  ;89ٚخٛد داسد. اػذاد  <89وٝ دس ٞؼتٝ  

ثشاي ثذػت  ;89وذاْ اص ايٗ دٚ ايضٚتٛح اػت. ػبيش ايضٚتٛح ٞب ثؼيبس ٘بدس ٞؼتٙذ. دس ايٗ ٔيبٖ ايضٚتٛح 

دسكذ( آٔبدٌي آٖ سا  =.4)ثب فشاٚا٘ي تٟٙب  ;89آٖ ثؼيبس ٟٕٔتش اػت چشا وٝ  <89ٚسدٖ ا٘شطي اص ٘ٛع آ

داسد وٝ تحت ؿشايظ خبف ؿىبفتٝ ؿذٜ ٚ ٔمبديش صيبدي ا٘شطي آصاد وٙذ. ثٝ ايٗ ايضٚتٛح 

، ثٝ ٔؼٙبي اسٚا٘يْٛ ؿىبفتٙي ٞٓ ٌفتٝ ٔي ؿٛد ٚ ثشاي ايٗ ػّٕيبت اص اكغالح ؿىبفت ٞؼتٝ 

اػتفبدٜ ٔي ؿٛد. اٚسا٘يْٛ ٘يض ٕٞب٘ٙذ ػبيش ٔٛاد ساديٛاوتيٛ دچبس پٛػيذٌي ٚ  اي يب 

ب ٚ ثتب ٚ يب اؿؼٝ صٚاَ ٔي ؿٛد. ٔٛاد ساديٛ اوتيٛ داساي ايٗ خبكيت ٞؼتٙذ وٝ اص خٛد ثغٛس دائٓ رسات آِف

 44;0:ثب ػشػت ثؼيبس وٕي فؼيُ ٔي ؿٛد ٚ ٘يٕٝ ػٕش آٖ چيضي دس حذٚد  <89ٌبٔب ٔٙتـش ٔي وٙٙذ. 

ٔيّٖٛ ػبَ )تمشيجآ ٔؼبدَ ػٕش صٔيٗ( اػت. ايٗ ٔٛضٛع ثٝ ايٗ ٔؼٙي اػت وٝ ثب فؼيُ ؿذٖ اٚسا٘يْٛ ثب 

ِٛيذ ٔي ؿٛد ٚ ايٗ ثشاي ٌشْ ٍ٘بٜ داؿتٗ ٚات ثشاي ٞش يه تٗ اٚسا٘يْٛ ت 4.9ٕٞيٗ ػشػت وٓ ا٘شطي ٔؼبدَ 

 ٞؼتٝ صٔيٗ وبفي اػت.

  

 ًگاّی بِ شکاف ّستِ ای اٍراًیَم

 ٍٞٙبٔي وٝ ٞؼتٝ اتٓ اٚسا٘يْٛ دس يه ٚاوٙؾ ص٘ديشٜ اي ؿىبفتٝ ؿٛد ٔمذاسي ا٘شطي آصاد خٛاٞذ ؿذ.

٘ٛتشٖٚ  9:9تٖٛ ٚ پشٚ 8?لبثّيت ؿىبف ٞؼتٝ اي داسد. ايٗ ٘ٛع اص اتٓ اٚسا٘يْٛ داساي ;89ٌفتيٓ وٝ 

٘بٔيذٜ ٔي ؿٛد(، وبفي اػت  ;89رسٜ دس ٞؼتٝ خٛد داسد ٚ ثٝ ٕٞيٗ دِيُ  ;89اػت )ثٙبثشايٗ خٕؼآ 

يه ٘ٛتشٖٚ دسيبفت وٙذ تب ثتٛا٘ذ ثٝ دٚ اتٓ ديٍش تجذيُ ؿٛد. ثشاي ؿىبفت ٞؼتٝ اتٓ اٚسا٘يْٛ، يه ٘ٛتشٖٚ ثٝ 

وٛس ثٝ دٚ اتٓ وٛچىتش تدضيٝ ؿذٜ ٚ تؼذادي ٘ٛتشٖٚ ٞؼتٝ آٖ ؿّيه ٔي ؿٛد ٚ دس ٘تيدٝ ايٗ فشايٙذ، اتٓ ٔز

خذيذ ٘يض آصاد ٔي ؿٛد وٝ ٞشوذاْ ثٝ ٘ٛثٝ خٛد ٔيتٛا٘ٙذ ٞؼتٝ ٞبي خذيذي سا دس يه فشايٙذ ص٘ديشٜ اي 

 تدضيٝ وٙٙذ. 

ثٝ دٚ اتٓ ديٍش تمؼيٓ ٔي ؿٛد ٚ دٚ ، ػٝ ٚ يب ثيـتش ٘ٛتشٖٚ آصاد ٔي ؿٛد.  ;89دس ايٗ حبِت يه اتٓ 

تشويت ٔي ؿٛ٘ذ ٚ آٟ٘ب سا تمؼيٓ وشدٜ ٚ ثٝ ٕٞيٗ  ;89ي آصاد ؿذٜ خٛد ثب اتٓ ٞبي ديٍش ٘ٛتشٖٚ ٞب

تـىيُ ٔي ؿٛد. ٔدٕٛع خشْ اتٕٟبي وٛچىتشي  ;89ٔٙٛاَ يه ٚاوٙؾ ص٘ديشٜ اي اص تمؼيٓ اتٓ ٞبي 

وٝ ٔمذاسي  وٝ اص تدضيٝ اتٓ اٚسا٘يْٛ ثذػت ٔي آيذ اص وُ خشْ اِٚيٝ ايٗ اتٓ وٕتش اػت ٚ ايٗ ثذاٖ ٔؼٙبػت

اص خشْ اِٚيٝ وٝ ظبٞشا ٘بپذيذ ؿذٜ دس ٚالغ ثٝ ا٘شطي تجذيُ ؿذٜ اػت، ٚ ايٗ ا٘شطي ثب اػتفبدٜ اص ساثغٝ 

 يؼٙي ساثغٝ خشْ ٚ ا٘شطي وٝ آِجشت ايٙـتيٗ ٘خؼتيٗ ثبس آ٘شا وـف وشد لبثُ ٔحبػجٝ اػت. 8

اػتفبدٜ وشد وٝ  ;89ٝ ثبيذ اص اٚسا٘يْٛ ثشاي ثذػت آٚسدٖ ثبالتشيٗ ثبصدٞي دس فشايٙذ ص٘ديشٜ اي ؿىبفت ٞؼت

ٞؼتٝ آٖ ثٝ ػبدٌي ؿىبفتٝ ٔيـٛد. ٍٞٙبٔي وٝ ايٗ ٘ٛع اٚسا٘يْٛ ثٝ اتٕٟبي وٛچىتش تدضيٝ ٔيـٛد ػالٜٚ ثش 



آصاد ؿذٖ ٔمذاسي ا٘شطي حشاستي دٚ يب ػٝ ٘ٛتشٖٚ خذيذ ٘يض سٞب ٔيـٛد وٝ دس كٛست ثشخٛسد ثب اتٕٟبي 

 تي ثيـتش ٚ ٘ٛتشٟٚ٘بي خذيذ آصاد ٔيـٛد.خذيذ اٚسا٘يْٛ ثبصٞٓ ا٘شطي حشاس

ٚ فشٚپبؿي ػشيغ آٖ، ايٗ ايضٚتٛح دس عجيؼت ثؼيبس ٘بدس اػت  ;89وٛتبٜ اٚسا٘يْٛ  "٘يٕٝ ػٕش"أب ثذِيُ 

ثٛدٜ ٚ ٔبثمي اص ٘ٛع  ;89اتٓ اٚسا٘يْٛ ٔٛخٛد دس عجيؼت تٟٙب ٞفت اتٓ اص ٘ٛع  9444ثغٛسي وٝ اص ٞش 

 اػت. <89ػٍٙيٙتش 

  

 فزاٍری

ٔؼذٖ اٚسا٘يْٛ ثؼذ اص اػتخشاج، دس آػيبثٟبئي خشد ٚ ثٝ ٌشدي ٘شْ تجذيُ ٔيـٛد. ٌشد ثذػت آٔذٜ  ػًٙ

ػپغ دس يه فشايٙذ ؿيٕيبئي ثٝ ٔبدٜ خبٔذ صسد سٍ٘ي تجذيُ ٔيـٛد وٝ ثٝ ويه صسد ٔٛػْٛ اػت. ويه صسد 

 دسكذ آ٘شا اٚسا٘يْٛ تـىيُ ٔيذٞذ. 4=تب  4>داساي خبكيت ساديٛ اوتيٛيتٝ اػت ٚ 

وٝ دس تِٛيذ ا٘شطي ٞؼتٝ اي  ;89ا٘ـٕٙذاٖ ٞؼتٝ اي ثشاي دػت يبثي ٞشچٝ ثيـتش ثٝ ايضٚتٛح ٘بدس د

٘مـي وّيذي داسد، اص سٚؿي ٔٛػْٛ ثٝ غٙي ػبصي اػتفبدٜ ٔي وٙٙذ. ثشاي ايٗ وبس، دا٘ـٕٙذاٖ اثتذا ويه 

ُ ٔيىٙٙذ وٝ ثؼذ اص حشاست صسد سا عي فشايٙذي ؿيٕيبئي ثٝ ٔبدٜ خبٔذي ثٝ ٘بْ ٍٞضافّٛئٛسيذ اٚسا٘يْٛ تجذي

 دسخٝ ػب٘تيٍشاد ثٝ ٌبص تجذيُ ٔيـٛد. :>دادٜ ؿذٖ دس دٔبي حذٚد 

ٍٞضافّٛئٛسيذ اٚسا٘يْٛ وٝ دس كٙؼت ثب ٘بْ ػبدٜ ٍٞض ؿٙبختٝ ٔيـٛد ٔبدٜ ؿيٕيبئي خٛس٘ذٜ ايؼت وٝ ثبيذ آ٘شا 

٘تمبَ ايٗ ٌبص دس تبػيؼبت ثب احتيبط ٍٟ٘ذاسي ٚ خبثدب وشد. ثٝ ٕٞيٗ دِيُ پٕپٟب ٚ ِِٛٝ ٞبئي وٝ ثشاي ا

فشاٚسي اٚسا٘يْٛ ثىبس ٔيشٚ٘ذ ثبيذ اص آِٛٔيٙيْٛ ٚ آِيبطٞبي ٘يىُ ػبختٝ ؿٛ٘ذ. ٕٞچٙيٗ ثٝ ٔٙظٛس پيـٍيشي اص 

ٞشٌٛ٘ٝ ٚاوٙؾ ؿيٕيبيي ثشٌـت ٘بپزيش ثبيذ ايٗ ٌبص سا دٚس اص ٔؼشم سٚغٗ ٚ ٔٛاد چشة وٙٙذٜ ديٍش 

 ٍٟ٘ذاسي وشد.

  

 کیک سرد چیست؟

( ٞٓ ؿٙبختٝ ٔي ؿٛد دس ٚالغ خبن ٔؼذ٘ي اٚسا٘يْٛ ) اٚسا٘يب ثٙبْ وٝ يب  ويه صسد

اػت وٝ پغ اص عي ٔشاحُ تلفيٝ ٚ پشداصؿٟبي الصْ اص ػًٙ ٔؼذ٘ي آٖ تٟيٝ ٔي ؿٛد. تٟيٝ ايٗ ٔبدٜ ثٝ 

وٝ ٔٙضِٝ سػيذٖ ثٝ ثخؾ ٔيب٘ي اص ٔشاحُ ٔختّف تلفيٝ ػًٙ ٔؼذٖ اٚسا٘يْٛ اػت ٚ ثبيذ تٛخٝ داؿت 

فبكّٝ ثؼيبس صيبدي ثشاي اػتفبدٜ دس يه ثٕت اتٕي داسد. سٚؽ تٟيٝ ويه صسد وبٔآل ثٝ ٘ٛع ػًٙ ٔؼذٖ 

ثذػت آٔذٜ ثؼتٍي داسد، أب ثغٛس ٔؼَٕٛ اص عشيك آػيبة وشدٖ ٚ ا٘دبْ پشداصؽ ٞبي ؿيٕبيي ثش سٚي 

% 4<سا ٘ذاسد ٚ حذٚد  ػًٙ ٔؼذٖ اٚسا٘يْٛ، پٛدس صثش ٚ صسد سٍ٘ي ثذػت ٔي آيذ وٝ لبثّيت حُ ؿذٖ دس آة

 دسخٝ ػب٘تيٍشاد رٚة ٔي ؿٛد. <=<8غّظت اوؼيذ اٚسا٘يْٛ آٖ خٛاٞذ ثٛد. ايٗ پٛدس دس دٔبيي ٔؼبدَ 

  



 رٍش تْیِ

دس اثتذا ػًٙ ٔؼذٖ تٛػظ دػتٍبٟٞبي ٔخلٛكي خشد ؿذٜ آػيبة ٔي ؿٛد ٚ پغ اص آٖ ثشاي خذا ػبصي 

اص اػيذ ػِٛفٛسيه، آِىباليٗ ٚ يب پشاوؼيذ ٔي اٚسا٘يٓ ٚ ثبال ثشدٖ خّٛف خبن ػًٙ، آ٘شا دس حٕبٔي 

خٛاثب٘ٙذ، ايٗ ػُٕ ثشاي ثذػت آٚسدٖ اٚسا٘يْٛ خبِق تش كٛست ٔي ٌيشد. پغ اص ايٗ ٔحلَٛ ثذػت آٔذٜ سا 

خـه ٚ فيّتش ٔي وٙٙذ ٚ ٘تيدٝ آٖ چيضي خٛاٞذ ؿذ وٝ ثٝ ويه صسد ٔؼشٚف اػت. أشٚصٜ سٚؿٟبي 

خٛد داسد وٝ ٔحلَٛ آٟ٘ب ثيـتش اص آ٘ىٝ صسد ثبؿذ ثٝ لٟٜٛ اي ٚ ػيبٜ خذيذي ثشاي تٟيٝ ايٗ پٛدس اٚسا٘يْٛ ٚ

٘ضديه اػت، دس ٚالغ سً٘ ٔبدٜ ثذػت آٔذٜ ثٝ ٔيضاٖ ٚخٛد ٘بخبِلي ٞب دس ايٗ پٛدس داسد. ٟ٘بدٖ ايٗ ٘بْ ثش 

سٚي ايٗ ٔحلَٛ ثٝ ٌزؿتٝ ثش ٔي ٌشدد وٝ ويفيت سٚؿٟبي خبِق ػبصي ػًٙ ٔؼذٖ ٔٙبػت ٘جٛد ٚ ٔبدٜ 

 ( 8ذٜ صسد سً٘ ثٛد. ) ؿىُ ثذػت آٔ

  

  

 هَاد تشکیل دٌّذُ کیک سرد

  9< دسكذ ٚص٘ي( ؿبُٔ اوؼيذ ٞبي اٚسا٘يْٛ ثب فشَٔٛ ؿيٕيبيي 4?-4=لؼٕت ثيـتش ويه صسد )ٔؼبدَ 

 -اػت، ٚ ٔبثمي آٖ اص ديٍش ٔٛادي تـىيُ ؿذٜ اػت وٝ ٟٕٔتشيٗ آٟ٘ب ػجبستٙذ اص @  -ٚ يب ػبيش اوؼيذ ٞب  -

ٞيذساوؼيذ اٚسا٘يْٛ وٝ دس كٙبيغ ػبخت ؿيـٝ ٚ ػشأيه اص آٖ اػتفبدٜ ٔي ؿٛد. ايٗ ٔبدٜ تـؼـغ ساديٛ 

ا٘يْٛ وٝ ٔبدٜ اي ثي ثٛد ثب سً٘ ػِٛفبت اٚس -اوتيٛ داسد ٚ ثبيذ تحت ؿشايظ خبكي ٍٟ٘ذاسي ٚ حُٕ ؿٛد. 

  صسد ِيٕٛيي اػت.

پشاوؼيذ اٚسا٘يْٛ ثب سً٘  -٘بس٘دي اػت.  -اوؼيذ اٚسا٘يْٛ صسد )يب اٚسا٘يت ػذيٓ( وٝ ٔبدٜ اي ثب سً٘ صسد  -

صسد وٓ سً٘. يىي اص وبسثشدٞبي ويه صسد تٟيٝ ٍٞضا فّٛسايذ اٚسا٘يْٛ اػت. ايٗ ٌبص دس حبِت ػبدي حذٚد 

 ;89اػت. دس ٔشحّٝ غٙي ػبصي دسكذ  <89اػت ٚ ٔبثمي آٖ ايضٚتٛح  ;89ُ ايضٚتٛح دسكذ ؿبٔ =.4

 يب حتي ثيـتش افضايؾ دادٜ ٔي ؿٛد. ;.9ثٝ حذٚد 

  

 کاربزد ّا

ويه صسد ػٕٛٔآ ثشاي تٟيٝ ػٛخت سآوتٛسٞبي ٞؼتٝ اي ثىبس ثشدٜ ٔي ؿٛد، دس ٚالغ ايٗ ٔبدٜ اػت وٝ پغ 

 ُ ؿذٜ ثشاي اػتفبدٜ دس ٔيّٝ ٞبي ػٛختي ثىبس ثشدٜ ٔي ؿٛد.تجذي  8 اص ا٘دبْ پشداصؿٟبيي ثٝ

تجذيُ ؿٛد، چشا وٝ  > ايٗ ٔبدٜ ٕٞچٙيٗ ٔيتٛا٘ذ ثشاي غٙي ػبصي تجذيُ ثٝ ٌبص ٍٞضا فّٛسايذ اٚسا٘يْٛ يب

سا دس آٖ افضايؾ داد. دس ٞش كٛست ويه صسد دس  ;89دس ايٗ كٛست ٔي تٛا٘ذ چٍبِي ايضٚتٛپٟبي اٚسا٘يْٛ 

ٞبيي وٝ ٔؼبدٖ عجيؼي اٚسا٘يْٛ داس٘ذ تٟيٝ ٔي ؿٛد ٚ تِٛيذ ايٗ ٔبدٜ ٔـىُ خبكي ٘ذاسد ٚ ثغٛس اغّت وـٛس

 ٞضاس تٗ اص ايٗ ٔبدٜ دس خٟبٖ تِٛيذ ٔي ؿٛد. :>ٔتٛػظ ػبال٘ٝ 



وب٘بدا يىي اص تِٛيذ وٙٙذٌبٖ ايٗ ٔبدٜ اػت، ايٗ وـٛس داساي ٔؼبد٘ي اػت وٝ خّٛف ػًٙ اٚسا٘يْٛ آٟ٘ب ثٝ 

دس آػيب ٘يض وـٛسي ٔب٘ٙذ لضالؼتبٖ داساي كٙبيغ ثضسي تِٛيذ ايٗ پٛدس اػت. ليٕت ايٗ  % ٞٓ ٔي سػذ،84

 دالس ثشاي ٞش ويّٛ اػت. ;8پٛدس دس ثبصاسٞبي ثيٗ إِّّي چيضي حذٚد 

  

 غٌی ساسی

ثبؿذ. اٚسا٘يْٛ ٔٛسد   ;89ٞذف اص غٙي ػبصي تِٛيذ اٚسا٘يٛٔي اػت وٝ داساي دسكذ ثباليي اص ايضٚتٛح 

ثبؿذ، دس حبِي وٝ  ;89دسكذ اٚسا٘يْٛ  9تب  8اػتفبدٜ دس ساوتٛسٞبي اتٕي ثبيذ ثٝ حذي غٙي ؿٛد وٝ حبٚي 

ثبؿذ. يىي اص  ;89دسكذ اٚسا٘يْٛ  4?اٚسا٘يٛٔي وٝ دس ػبخت ثٕت اتٕي ثىبس ٔيشٚد حذالُ ثبيذ حبٚي 

يفٛط ٌبص اػت. ػب٘تشيفٛط اص اتبلىي ػيّٙذسي ؿىُ سٚؿٟبي ٔؼَٕٛ غٙي ػبصي اػتفبدٜ اص دػتٍبٟٞبي ػب٘تش

تـىيُ ؿذٜ وٝ ثب ػشػت ثؼيبس صيبد حَٛ ٔحٛس خٛد ٔي چشخذ. ٍٞٙبٔي وٝ ٌبص ٍٞضا فّٛئٛسيذ اٚسا٘يْٛ ثٝ 

داخُ ايٗ ػيّٙذس دٔيذٜ ؿٛد ٘يشٚي ٌشيض اص ٔشوض ٘بؿي اص چشخؾ آٖ ثبػث ٔيـٛد وٝ ِٔٛىِٟٛبي ػجىتشي 

 <89دس ٔشوض ػيّٙذس ٔتٕشوض ؿٛ٘ذ ٚ ِٔٛىِٟٛبي ػٍٙيٙتشي وٝ حبٚي اٚسا٘يْٛ  اػت ;89وٝ حبٚي اٚسا٘يْٛ 

غٙي ؿذٜ اي وٝ اص ايٗ عشيك ثذػت ٔي  ;89( اٚسا٘يْٛ  9ٞؼتٙذ دس پبييٗ ػيّٙذس ا٘جبؿتٝ ؿٛ٘ذ. ) ؿىُ 

ٚ آيذ ػپغ ثٝ داخُ ػب٘تشيفٛط ديٍشي دٔيذٜ ٔيـٛد تب دسخٝ خّٛف آٖ ثبص ٞٓ ثبالتش سٚد. ايٗ ػُٕ ثبسٞب 

ثبسٞب تٛػظ ػب٘تشيفٛطٞبي ٔتؼذدي وٝ ثغٛس ػشي ثٝ يىذيٍش ٔتلُ ٔيـٛ٘ذ تىشاس ٔيـٛد تب خبيي وٝ 

 ثب دسكذ خّٛف ٔٛسد ٘يبص ثذػت آيذ. ;89اٚسا٘يْٛ 

ثبلي ٔيٕب٘ذ ثٝ ٘بْ اٚسا٘يْٛ خبِي يب فميش ؿذٜ ؿٙبختٝ ٔيـٛد وٝ  ;89آ٘چٝ وٝ پغ اص خذا ػبصي اٚسا٘يْٛ 

تـىيُ يبفتٝ اػت. اٚسا٘يْٛ خبِي فّض ثؼيبس ػٍٙيٙي اػت وٝ ا٘ذوي خبكيت ساديٛ  <89اػبػبً اص اٚسا٘يْٛ 

اوتيٛيتٝ داسد ٚ اص آٖ ثشاي ػبخت ٌِّٛٝ ٞبي تٛح ضذ صسٜ پٛؽ ٚ اخضاي ثشخي خًٙ افضاس ٞبي ديٍش اص 

خّٕٝ ٔٙؼىغ وٙٙذٜ ٘ٛتشٚ٘ي دس ثٕت اتٕي اػتفبدٜ ٔي ؿٛد. يه ؿيٜٛ ديٍش غٙي ػبصي سٚؿي ٔٛػْٛ ثٝ 

فيٛطٖ يب سٚؽ ا٘تـبسي اػت. دسايٗ سٚؽ ٌبص ٍٞضافّٛئٛسيذ اٚسا٘يْٛ ثٝ داخُ ػتٟٛ٘بيي وٝ خذاس آٟ٘ب اص دي

اخؼبْ ٔتخّخُ تـىيُ ؿذٜ دٔيذٜ ٔيـٛد. ػٛساخٟبي ٔٛخٛد دس خؼٓ ٔتخّخُ ثبيذ لذسي اص لغش ِٔٛىَٛ 

ثب ػشػت  ;89اٚسا٘يْٛ  ٍٞضافّٛئٛسيذ اٚسا٘يْٛ ثضسٌتش ثبؿذ. دس ٘تيدٝ ايٗ وبس ِٔٛىِٟٛبي ػجىتش حبٚي

ثيـتشي دس ايٗ ػتٟٛ٘ب ٔٙتـش ؿذٜ ٚ تفىيه ٔيـٛ٘ذ. ايٗ سٚؽ غٙي ػبصي ٘يض ثبيذ ٔب٘ٙذ سٚؽ ػب٘تشيفٛط 

ثبسٞب ٚ ثبسٜ تىشاس ؿٛد. ػب٘تشيفيٛط ٞبيي وٝ ثشاي غٙي ػبصي اٚسا٘يْٛ اػتفبدٜ ٔي ؿٛد حبِت خبكي داس٘ذ وٝ 

ٌفتٝ ٔي ؿٛد. پيؾ اص آ٘ىٝ دا٘ـٕٙذاٖ اص ايٗ  ثشاي ٌبص تٟيٝ ؿذٜ ا٘ذ وٝ ثٝ آٟ٘ب 

ثٝ ٔؼٙي  سٚؽ ثشاي غٙي ػبصي اٚسا٘يْٛ اػتفبدٜ وٙٙذ اص تىِٙٛٛطي خبكي ثٙبْ 

 پخؾ ٚ تٛصيغ ٌبصي اػتفبدٜ ٔي وشد٘ذ.

  

   



( سا ثب ػشػت اص كفحبت خبكي وٝ >، ٌبص ٍٞضافّٛسايذ اٚسا٘يْٛ )دس سٚؽ 

حبِت فيّتش داس٘ذ ػجٛس دادٜ ٔي ؿٛد ٚ عي آٖ ايٗ كفحبت ٔي تٛا٘ٙذ ثٝ دِيُ داؿتٗ ٔٙبفز ٚ خُّ ٚ فشج 

 فيّتش كفحبت ايٗ اص اػتفبدٜ تىشاس ثب سٚؽ ايٗ دس. وٙٙذ خذا <89 اص سا ;89 اٚا٘يْٛ تٛا٘ٙذ ٔي صيبد تب حذي 

سا ثٝ ٔمذاس دِخٛاٜ ثبال ٔي ثشد٘ذ. ايٗ سٚؽ اِٚيٗ  ;89(، ٔيضاٖ اٚسا٘يْٛ ) آثـبسي ثلٛست ٔب٘ٙذ،

 خّٕٝ اص  ساٞىبسٞبي كٙؼتي ثشاي غٙي ػبصي اٚسا٘يْٛ ثٛد وٝ وبثشد ػّٕي پيذا وشد. 

( ثشاي ) ٟٔٙتٗ ثٙبْ اي پشٚطٜ دس دْٚ خٟب٘ي خًٙ عي ٔتحذٜ ايبالت وٝ ثٛد ٞبيي تىِٙٛٛطي

 ػبخت ثٕت ٞؼتٝ اي، ثب وٕه اٍّ٘يغ ٚ وب٘بدا ثٝ آٖ دػت پيذا وشد.

  

 

أب دس سٚؽ اػتفبدٜ اص ػب٘تشيفيٛط ثشاي غٙي ػبصي اٚسا٘يْٛ، تؼذاد ثؼيبس صيبدي اص ايٗ دػتٍبٟٞب ثلٛست 

ٌبص ٍٞضافّٛسايذ  سا افضايؾ دٞٙذ. ;89ػشي ٚ ٔٛاصي ثىبس ٔي ثش٘ذ تب ثب وٕه آٖ ثتٛا٘ٙذ غّظت اٚسا٘يْٛ 

( دس داخُ ػيّٙذسٞبي ػب٘تشيفيٛط تضسيك ٔي ؿٛد ٚ ثب ػشػت صيبد ثٝ ٌشدؽ دس آٚسدٜ ٔي  >) اٚسا٘يْٛ 

ٌشدد. ٌشدؽ ػشيغ ػيّٙذس، ٘يشٚي ٌشيض اص ٔشوض ثؼيبس لٛي اي تِٛيذ ٔي وٙذ ٚ عي آٖ ِٔٛىِٟٛبي ػٍٙيٗ 

وض ٔحٛس ٌشدؽ دٚس تش ٔي ٌشد٘ذ ٚ ثشػىغ آٟ٘ب ٞؼتٙذ( اص ٔش <89تش )آٟ٘بيي وٝ ؿبُٔ ايضٚتٛح اٚسا٘يْٛ 

( ثيـتش حَٛ ٔحٛس ػب٘تشيفيٛط لشاس ٔي ;89وٝ ِٔٛىَٛ ٞبي ػجه تشي داس٘ذ )حبٚي ايضٚتٛح اٚسا٘يْٛ 

ٌيش٘ذ. دس ايٗ ٍٞٙبْ ثب اػتفبدٜ اص سٚؿٟبي خبف ٌبصي وٝ حَٛ ٔحٛس خٕغ ؿذٜ اػت خٕغ آٚسي ؿذٜ ثٝ 

سايذ اٚسا٘يْٛ ؿبُٔ اٚسا٘يْٛ ٍٞضافّٛ ٌبص ٔيضاٖ. ٌشدد ٔي ثؼذي ٞذايت ٔشحّٝ ديٍش يؼٙي دػتٍبٜ ػب٘تشيفيٛط 

 دس وٝ اػت ٔمذاسي اص ثيـتش ٔشاتت ثٝ آيذ ٔي  اي وٝ دس ايٗ سٚؽ اص يه ٚاحذ خذاػبصي ثذػت  ;89

( ثذػت ٔي آيذ، ثٝ ٕٞيٗ ػّت اػت وٝ أشٚصٜ دس ثيـتش ٘مبط خٟبٖ ) لجّي سٚؽ

 اٚسا٘يْٛ اص ايٗ سٚؽ اػتفبدٜ ٔي وٙٙذ.ثشاي غٙي ػبصي 

ثضسٌتشيٗ دػتٍبٟٞبي آثـبسي ػب٘تشيفيٛط دس وـٛسٞبيي ٔب٘ٙذ فشا٘ؼٝ، إِٓبٖ، اٍّ٘ؼتبٖ ٚ چيٗ دس حبَ غٙي 

ػبصي اٚسا٘يْٛ ٞؼتذ. ايٗ وـٛسٞب ػالٜٚ ثش ٔلشف داخّي ثٝ كبدسات اٚسا٘يْٛ غٙي ؿذٜ ٘يض ٔي پشداص٘ذ. 

ثضسي ػب٘تشيفيٛط اػت أب تٟٙب ثشاي ٔلشف داخّي اٚسا٘يْٛ غٙي ؿذٜ وـٛس طاپٗ ٞٓ داساي دػتٍبٟٞبي 

 تِٛيذ ٔي وٙذ.

 راکتَر ّستِ ای 

ساوتٛس ٞؼتٝ اي ٚػيّٝ ايؼت وٝ دس آٖ فشايٙذ ؿىبفت ٞؼتٝ اي ثلٛست وٙتشَ ؿذٜ ا٘دبْ ٔي ٌيشد. ا٘شطي 

ٚسدٖ تٛسثيٗ ٞبي ثخبس حشاستي ثذػت آٔذٜ اص ايٗ عشيك سا ٔي تٛاٖ ثشاي ثخبس وشدٖ آة ٚ ثٝ ٌشدؽ دسآ

ط٘شاتٛسٞبي اِىتشيىي ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس داد. اٚسا٘يْٛ غٙي ؿذٜ ، ٔؼٕٛال ثٝ كٛست لشكٟبئي وٝ ػغح 

ٔمغؼـبٖ ثٝ ا٘ذاصٜ يه ػىٝ ٔؼِٕٛي ٚ ضخبٔتـبٖ دس حذٚد دٚ ٚ ٘يٓ ػب٘تيٕتش اػت دس ساوتٛسٞب ثٝ ٔلشف 

سا تـىيُ ٔيذٞٙذ وٝ ثٝ ٔيّٝ ػٛخت ٔٛػْٛ اػت.  ٔيشػٙذ. ايٗ لشكٟب سٚي ٞٓ لشاس دادٜ ؿذٜ ٚ ٔيّٝ ٞبيي



ٔيّٝ ٞبي ػٛخت ػپغ دس ثؼتٝ ٞبي چٙذتبئي دػتٝ ثٙذي ؿذٜ ٚ تحت فـبس ٚ دس ٔحيغي ػبيمجٙذي ؿذٜ 

 ( :ٍٟ٘ذاسي ٔي ؿٛ٘ذ. ) ؿىُ 

دس ثؼيبسي اص ٘يشٌٚبٟٞب ثشاي خٌّٛيشي اص ٌشْ ؿذٖ ثؼتٝ ٞبي ػٛخت دس داخُ ساوتٛس، ايٗ ثؼتٝ ٞب سا 

ة ػشد فشٚ ٔي ثش٘ذ. دس ٘يشٌٚبٟٞبي ديٍش ثشاي خٙه ٍ٘ٝ داؿتٗ ٞؼتٝ ساوتٛس ، يؼٙي خبئي وٝ داخُ آ

فشايٙذ ؿىبفت ٞؼتٝ اي دس آٖ سخ ٔيذٞذ ، اص فّض ٔبيغ )ػذيٓ( يب ٌبص دي اوؼيذ وشثٗ اػتفبدٜ ٔي ؿٛد. 

وتٛس لشاس دادٜ ٔيـٛد ثشاي تِٛيذ ا٘شطي ٌشٔبئي اص عشيك فشايٙذ ؿىبفت ٞؼتٝ اي ، اٚسا٘يٛٔي وٝ دس ٞؼتٝ سا

ثبيذ اص خشْ ثحشا٘ي ثيـتش )فٛق ثحشا٘ي( ثبؿذ. يؼٙي اٚسا٘يْٛ ٔٛسد اػتفبدٜ ثبيذ ثٝ حذي غٙي ؿذٜ ثبؿذ وٝ 

أىبٖ آغبص يه ٚاوٙؾ ص٘ديشٜ اي ٔذاْٚ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ. ثشاي تٙظيٓ ٚ وٙتشَ فشايٙذ ؿىبفت ٞؼتٝ اي 

ص خٙغ وبدٔيْٛ اػت اػتفبدٜ ٔيـٛد. ايٗ ٔيّٝ ٞب ثب خزة دس يه ساوتٛس اص ٔيّٝ ٞبي وٙتشِي وٝ ٔؼٕٛال ا

٘ٛتشٟٚ٘بي آصاد دس داخُ ساوتٛس اص تؼشيغ ٚاوٙـٟبي ص٘ديشٜ اي خٌّٛيشي ٔيىٙذ. صيشا ثب وبٞؾ تؼذاد 

٘يشٌٚبٜ ٞؼتٝ اي دس ػشتبػش خٟبٖ  44:٘ٛتشٟٚ٘ب ، تؼذاد ٚاوٙـٟبي ص٘ديشٜ اي ٘يض وبٞؾ ٔي يبثذ. حذٚداً 

دسكذ وُ ثشق ٔلشفي دس خٟبٖ سا تبٔيٗ ٔي وٙٙذ. اص خّٕٝ وبسثشدٞبي ديٍش  =9شيجب فؼبَ ٞؼتٙذ وٝ تم

 ساوتٛسٞبي ٞؼتٝ اي، تِٛيذ ٘يشٚي ٔحشوٝ الصْ ثشاي خبثدبيي ٘بٚٞب ٚ صيشدسيبيي ٞبي اتٕي اػت.

  

 دفي اٍراًیَم هصزف شذُ

ديٍش لبثُ اػتفبدٜ ٘يؼت ٚ ثبيذ  پغ اص اػتفبدٜ اص اٚسا٘يْٛ ثشاي تِٛيذ ا٘شطي دس سآوتٛس ٞؼتٝ اي، ايٗ ػٛخت

ثٝ سٚؿي ثبصيبفت يب دفٗ ؿٛد، وٝ ثٝ دِيُ تـؼـغ صيبد وبس ػبدٜ اي ٘يؼت. سٚؽ وبس ايٗ اػت وٝ ٔؼٕٛآل 

ػٛخت ٔلشف ؿذٜ سا دس حٛضچٝ ٞبيي ثشاي ػشد ؿذٖ اِٚيٝ ٍٟ٘ذاسي ٔي وٙٙذ، ثٝ ايٗ تشتيت ػالٜٚ ثش 

ؿٛد. ايٗ حٛضچٝ ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ػبختٝ ؿذٜ ا٘ذ وٝ ػشد ؿذٖ تب حذي اص ؿذت تـؼـغ آٟ٘ب وبػتٝ ٔي 

اخبصٜ ٚاسد وشدٖ آػيت ثٝ عجيؼت سا اص ايٗ ٔٛاد ٔي ٌيش٘ذ، دسٚالغ ٔي تٛاٖ ثشاي ٔذتٟبي عٛال٘ي ايٗ صثبِٝ 

ٞب سا دس ايٗ حٛضچٝ ٞب ٍٟ٘ذاسي وشد أب ثٝ داليُ ثؼيبسي اص خّٕٝ ٔٛاسد التلبدي ايٗ وبس ٕٔىٗ ٘يؼت. ِزا 

ت فشآيٙذٞبيي ا٘دبْ ثٍيشد تب ثتٛاٖ آ٘شا دس ا٘جبسٞبيي وٝ اص آٟ٘ب ٘بْ ثشديٓ رخيشٜ وشد. ايٗ ثبيذ سٚي ػٛخ

فشآيٙذٞب ؿبُٔ فؼبِيت ٞبيي اػت وٝ تٛػظ آٟ٘ب اٚسا٘يْٛ ٚ پّٛتٛ٘يْٛ )پّٛتٛ٘يْٛ ثٝ دِيُ ػبدٌي ػّٕيبت 

ي ؿٛ٘ذ. ثشاي ايٙىبس ٔيّٝ ثيـتش دس ػبخت ػالح ٞبي اتٕي ثىبس ثشدٜ ٔي ؿٛد( اص ػبيش ٔٛاد خذا ٔ 

ٞبي ػٛختي سا خشد وشدٜ ٚ آٟ٘ب سا دس ظشٚف اػيذ لشاس ٔي دٞٙذ، اٚسا٘يْٛ ٚ پّٛتٛ٘يْٛ ثبصيبفت ؿذٜ ثٝ 

اثتذاي چشخٝ ػٛخت ثبص ٔي ٌشد٘ذ تب لبثُ اػتفبدٜ ؿٛ٘ذ ٚ ٔبصاد تفبِٝ ٞبي ػٛختي سا ثشاي دفٗ آٔبدٜ ٔي 

 وٙٙذ.

  

 باس فزاٍری



اص ػٛخت ٞؼتٝ اي ٔلشف ؿذٜ دس ساوتٛس اص ػّٕيبت ؿيٕيبيي ٔٛػْٛ ثٝ ثبصفشاٚسي  ثشاي ثبصيبفت اٚسا٘يْٛ

اػتفبدٜ ٔيـٛد. دس ايٗ ػّٕيبت، اثتذا پٛػتٝ فّضي ٔيّٝ ٞبي ػٛخت ٔلشف ؿذٜ سا خذا ٔيؼبص٘ذ ٚ ػپغ 

ثٝ  ٔٛاد صائذ %9پّٛتٛ٘يْٛ ،  %9آٟ٘ب سا دس داخُ اػيذ ٘يتشيه داؽ حُ ٔي وٙٙذ. دس ٘تيدٝ ايٗ ػّٕيبت، 

اٚسا٘يْٛ ثذػت ٔي آيذ وٝ دٚثبسٜ ٔيتٛاٖ آ٘شا دس ساوتٛس ثٝ ٔلشف سػب٘ذ. ساوتٛسٞبي  %>?ؿذت ساديٛ اوتيٛ ٚ 

٘ظبٔي ايٗ وبس سا ثغٛس ثؼيبس ٔٛثشتشي ا٘دبْ ٔيذٞٙذ. ساوتٛس ٚ تبػيؼبت ثبص فشاٚسي ٔٛسد ٘يبص ثشاي تِٛيذ 

ِٕٛي خبػبصي وشد. ثٝ ٕٞيٗ دِيُ، تِٛيذ پّٛتٛ٘يْٛ سا ٔيتٛاٖ ثغٛس پٟٙب٘ي دس داخُ ػبختٕبٟ٘بي ٔؼ

پّٛتٛ٘يْٛ ثٝ ايٗ عشيك، ثشاي ٞش وـٛسي وٝ ثخٛاٞذ ثغٛس ٔخفيب٘ٝ تؼّيحبت اتٕي تِٛيذ وٙذ ٌضيٙٝ خزاثي 

 ( ;خٛاٞذ ثٛد. ) ؿىُ 

  

 بوب پلَتًَیَهی

ويٌّٛشْ پّٛتٛ٘يْٛ اػتفبدٜ اص پّٛتٛ٘يْٛ ثٝ خبي اٚسا٘يْٛ دس ػبخت ثٕت اتٕي ٔضايبي ثؼيبسي داسد. تٟٙب چٟبس 

ويّٛ تٗ وبفي اػت. دس ػيٗ حبَ ثب تبػيؼبت ثبصفشاٚسي ٘ؼجتبً  84ثشاي ػبخت ثٕت اتٕي ثب لذست ا٘فدبس 

ويٌّٛشْ پّٛتٛ٘يْٛ دس ػبَ تِٛيذ وشد. والٞه ٞؼتٝ اي ؿبُٔ ٌٛي  98وٛچىي ٔيتٛاٖ چيضي حذٚد 

٘ٛتشٚ٘ي فشا ٌشفتٝ اػت. ايٗ پٛػتٝ وٝ پّٛتٛ٘يٛٔي اػت وٝ اعشاف آ٘شا پٛػتٝ اي ٔٛػْٛ ثٝ ٔٙؼىغ وٙٙذٜ 

ٔؼٕٛال اص تشويت ثشيّيْٛ ٚ پّٛ٘يْٛ ػبختٝ ٔيـٛد، ٘ٛتشٟٚ٘بي آصادي سا وٝ اص فشايٙذ ؿىبفت ٞؼتٝ اي ثٝ 

ثيشٖٚ ٔيٍشيض٘ذ، ثٝ داخُ ايٗ فشايٙذ ثبص ٔي تبثب٘ذ. اػتفبدٜ اص ٔٙؼىغ وٙٙذٜ ٘ٛتشٚ٘ي ػٕال خشْ ثحشا٘ي سا 

وٝ ثشاي ايدبد ٚاوٙؾ ص٘ديشٜ اي ٔذاْٚ ثٝ پّٛتٛ٘يْٛ وٕتشي ٘يبص ثبؿذ. ) ؿىُ وبٞؾ ٔيذٞذ ٚ ثبػث ٔيـٛد 

(. ثشاي وـٛس يب ٌشٜٚ تشٚسيؼتي وٝ ثخٛاٞذ ثٕت اتٕي ثؼبصد، تِٛيذ پّٛتٛ٘يْٛ ثب وٕه ساوتٛسٞبي ٞؼتٝ  >

ٚسي الصْ اي غيش ٘ظبٔي اص تٟيٝ اٚسا٘يْٛ غٙي ؿذٜ آػبٖ تش خٛاٞذ ثٛد. وبسؿٙبػبٖ ٔؼتمذ٘ذ وٝ دا٘ؾ ٚ فٙب

ثشاي عشاحي ٚ ػبخت يه ثٕت پّٛتٛ٘يٛٔي اثتذائي، اص دا٘ؾ ٚ فٙآٚسي وٝ حّٕٝ وٙٙذٌبٖ ثب ٌبص اػلبة ثٝ 

دس اختيبس داؿتٙذ پيـشفتٝ تش ٘يؼت. چٙيٗ ثٕت پّٛتٛ٘يٛٔي ٔيتٛا٘ذ ثب  ;??9ؿجىٝ ٔتشٚي تٛويٛ دس ػبَ 

اص لذستٕٙذتشيٗ ثٕت ٌضاسي تشٚسيؼتي ٔشتجٝ لٛيتش  84تٗ تي اٖ تي ٔٙفدش ؿٛد، يؼٙي  944لذستي ٔؼبدَ 

 وٝ تب وٖٙٛ دس خٟبٖ سخ دادٜ اػت.

  

 بوب اٍراًیَهی

ٞذف عشاحبٖ ثٕجٟبي اتٕي ايدبد يه خشْ فٛق ثحشا٘ي ) اص اٚسا٘يْٛ يب پّٛتٛ٘يْٛ( اػت وٝ ثتٛا٘ذ عي يه 

ص ػبدٜ تشيٗ ؿيٜٛ ٚاوٙؾ ص٘ديشٜ اي ٔذاْٚ ٚ وٙتشَ ٘ـذٜ، ٔمبديش ٔتٙبثٟي ا٘شطي حشاستي آصاد وٙذ. يىي ا

اػت وٝ دس آٖ ٌِّٛٝ وٛچىي اص اٚسا٘يْٛ وٝ اص  "تفٍٙي"ٞبي ػبخت ثٕت اتٕي اػتفبدٜ اص عشحي ٔٛػْٛ ثٝ 

خشْ ثحشا٘ي وٕتش ثٛدٜ ثٝ ػٕت خشْ ثضسٌتشي اص اٚسا٘يْٛ ؿّيه ٔيـٛد ثٍٛ٘ٝ اي وٝ دس اثش ثشخٛسد ايٗ دٚ 

ديشٜ اي ٚ ا٘فدبس ٞؼتٝ اي ٔيـٛد. وُ ايٗ فشايٙذ لغؼٝ، خشْ وّي فٛق ثحشا٘ي ؿذٜ ٚ ثبػث آغبص ٚاوٙؾ ص٘

دس وؼش وٛچىي اص ثب٘يٝ سخ ٔيذٞذ. خٟت تِٛيذ ػٛخت ٔٛسد ٘يبص ثٕت اتٕي، ٍٞضا فّٛئٛسيذ اٚسا٘يْٛ غٙي 



ؿذٜ سا اثتذا ثٝ اوؼيذ اٚسا٘يْٛ ٚ ػپغ ثٝ ؿٕؾ فّضي اٚسا٘يْٛ تجذيُ ٔيىٙٙذ. ا٘دبْ ايٗ وبس اص عشيك 

ٙذػي ٘ؼجتبً ػبدٜ اي أىبٖ پزيش اػت. لذست ا٘فدبس يه ثٕت اتٕي ٔؼِٕٛي فشايٙذٞبي ؿيٕيبئي ٚ ٟٔ

ويّٛ تٗ اػت، أب ثب وٕه سٚؽ خبكي وٝ ٔتىي ثش ٟٔبس خلٛكيبت خٛؽ يب ٌذاص ٞؼتٝ اي  4;حذاوثش 

اػت ٔيتٛاٖ لذست ثٕت سا افضايؾ داد. دس فشايٙذ ٌذاص ٞؼتٝ اي ، ٞؼتٝ ٞبي ايضٚتٛپٟبي ٞيذسٚطٖ ثٝ 

خٛسدٜ ٚ ٞؼتٝ اتٓ ّٞيْٛ سا ايدبد ٔيىٙٙذ. ايٗ فشايٙذ ٍٞٙبٔي سخ ٔيذٞذ وٝ ٞؼتٝ ٞبي يىذيٍش خٛؽ 

اتٕٟبي ٞيذسٚطٖ دس ٔؼشم ٌشٔب ٚ فـبس ؿذيذ لشاس ثٍيش٘ذ. ا٘فدبس ثٕت اتٕي ٌشٔب ٚ فـبس ؿذيذ ٔٛسد ٘يبص 

ٔيـٛ٘ذ وٝ ثب تغزيٝ ثشاي آغبص ايٗ فشايٙذ سا فشاٞٓ ٔيىٙذ. عي فشايٙذ ٌذاص ٞؼتٝ اي ٘ٛتشٟٚ٘بي ثيـتشي سٞب 

ٚاوٙؾ ص٘ديشٜ اي، ا٘فدبس ؿذيذتشي سا ثذ٘جبَ ٔي آٚس٘ذ. ايٍٙٛ٘ٝ ثٕجٟبي اتٕي تمٛيت ؿذٜ ثٝ ثٕجٟبي 

 ( =ٞيذسٚط٘ي يب ثٕجٟبي اتٕي حشاستي ٔٛػٛٔٙذ. ) ؿىُ 

  

 ای ّستِ اًزصی کاربزدّای

 تـخيق@  ؿٛد ٔي تمؼيٓ ثخؾ دٚ ثٝ پضؿىي دس اي ٞؼتٝ ا٘شطي وبسثشد  : اًزصی ّستِ ای در پششکی

وتيٛ ثشاي تـخيق ساديٛا ٔٛاد اص آٖ دس وٝ اػت پضؿىي ػّٓ ٞبي ؿبخٝ اص يىي اي ٞؼتٝ پضؿىي. دسٔبٖ ٚ

 تـخيق صٔيٙٝ دس ، ٚ دسٔبٖ ثيٕبسي ٞب اػتفبدٜ ٔي ؿٛد .ثٝ ٌضاسؽ تبسٕ٘بي ػبصٔبٖ ا٘شطي اتٕي ايشاٖ

 تـخيق  خٟت ثشداسي دستلٛيش ٔختّف ( ساديٛاوتيٛ ٔٛاد اص ٔتـىُ داسٚٞبيي) ساديٛداسٚٞبي اص ٞب ثيٕبسي

 ٔفلّي اِتٟبة ٚ ػفٛ٘ت ثشسػي ٝ كفشا ،ويؼ ٚ وجذ ٞبي ثيٕبسي ثشسػي ، ػشعب٘ي تٛٔٛسٞبي  ثشسػي ٚ

 ٚ وّيٝ لّت، ٞبي ٘بسػبئي تـخيق ، خٛ٘ي ػشٚق ٌشفتٍي تـخيق دس ٔٛاد ايٗ چٙيٗ ٞٓ. ؿٛد ٔي اػتفبدٜ

 ٔي اػتفبدٜ ساديٛاوتيٛ پشتٛٞبي اص ٞب ػشْ ٚ ٞب پشٚتئيٗ خٖٛ، آ٘بِيض دس. داس٘ذ وبسثشد ثذٖ ٞبي اسٌبٖ ػبيش

 ٔي وبس ثٝ تيشٚئيذ ٔثُ ٞبيي ثيٕبسي تـخيق ثشاي وٝ ا٘ذ ؿذٜ تِٛيذ سٚٞبساديٛدا اص ثشخي چٙيٗ ٞٓ .ؿٛد

 ساديٛ ٞب، ثيٕبسي دسٔبٖ حٛصٜ دس ٘يض يىي اص سٚؽ ٞبي تـخيلي دس پضؿىي ٞؼتٝ اي اػت . . سٚ٘ذ

 ٞٓ. ؿٛ٘ذ ٔي اػتفبدٜ ػشعب٘ي ٚتٛٔٛسٞبي ٞب ويؼت ثشدٖ ثيٗ اص ثشاي وٝ ا٘ذ ؿذٜ ػبختٝ ٔختّفي داسٚٞبي

 اػتفبدٜ خشاحي ثشاي اؿؼٝ اص خٕدٕٝ وشدٖ ثبص ثٝ ٘يبص ثذٖٚ تٛاٖ ٔي ٔغضي ٞبي ثيٕبسي اص ثشخي دس چٙيٗ

 ٚ دسٔب٘ي پشتٛ ، دسٔب٘ي ؿيٕي اص اػتفبدٜ اص پغ دسٔبٖ ساٜ اِٚيٗ پشتٛي، خشاحي اخيش ػبَ ثيؼت دس.  وشد

 . اػت ثٛدٜ خشاحي

 ػٙبكش ٔيضاٖ ثتٛا٘ٙذ تب خذيذي ٞؼتٙذ تـخيلي  دا٘ـٕٙذاٖ پضؿىي ٞؼتٝ اي دس حبَ ثشسػي سٚؽ ٞبي

 دس ٞب ٘بٞٙدبسي ثشٚص اص تِٛذ، اص پيؾ آٟ٘ب تغييش ثب ٚ وشدٜ ٌيشي ا٘ذاصٜ سا خٙيٗ ثذٖ دس ٔٛخٛد ٟٔٓ ٚ اكّي

 .وٙٙذ  خٌّٛيشي ٘ٛصاداٖ

  

 ساديٛاوتيٛ پشتٛٞبي اص پضؿىي يىجبسٔلشف ٚػبيُ ػبصي ػتشٖٚ دس  :اًزصی ّستِ ای در بْذاشت 

 پضؿىي اػتشيُ ٔحلٛالت يب ثٟذاؿتي ٔٛاد ٚ داسٚٞب اِٚيٝ ٔٛاد وٝ كٛستي دس چٙيٗ ٞٓ. ؿٛد ٔي اػتفبدٜ



 آِٛدٌي سٚؽ ايٗ ثب .اػت ٌيشي ا٘ذاصٜ لبثُ اوتيٛ ساديٛ ٔٛاد  وٕه ثب آِٛدٌي ايٗ ثبؿٙذ، داؿتٝ آِٛدٌي

 ثؼتٝ ثٙذي ؿذٜ ٘يض لبثُ ا٘ذاصٜ ٌيشي اػت . ػجضيدبت

  

 ، ثش٘ح ، ٌٙذْ اص عشيك سٚؽ ٞبي ٞؼتٝ اي اكالح ثزس، ثزسٌيبٞب٘ي ٔثُ :اًزصی ّستِ ای در کشاٍرسی

. ثبؿٙذ ٔمبْٚ ٚ خٛاثيذٌي ػشٔب، لبسچي، ٞبي ثيٕبسي ثشاثش دس وٝ ؿٛ٘ذ ٔي دادٜ تغييش ٘حٛي ثٝ پٙجٝ ٚ خٛ

 ؿشايظ دس ٔحلَٛ ثشداؿت ٚ پشٚسؽ سٚؽ ثزس ٚ ٟ٘بَ ٌيبٞبٖ ؿٛسپؼٙذ ثب ٞذف ايٗ اص اػتفبدٜ ثب چٙيٗ ٞٓ

 ؿٛد ٔي تِٛيذ اساضي ؿذٖ ثيبثب٘ي افضايؾ اص خٌّٛيشي ٚثشاي ٘بٔٙبػت

 . 

اكالح  تـخيق ٚ دسٔبٖ ثيٕبسيٟبي داْ، تِٛيذ ٔثُ داْ، دس :اًزصی ّستِ ای در داهپششکی ٍ داهپزٍری

٘ظاد داْ دس خٟت ثبصدٞي ثيـتش ٔثُ اكالح ٘ظاد ٌبٚٞب ثٝ كٛستي وٝ ٌٛؿت لبثُ اػتفبدٜ آٟ٘ب ثٝ حذاوثش 

 پشتٛٞبياص داْخٛسانػبصي ٚايٕٗ ثٟذاؿت دسخلٛف.ؿٛد ٔي اػتفبدٜ ثشػذ، اص سٚؽ ٞبي ٞؼتٝ اي

 خؼت ثٟشٜ ساديٛاوتيٛ،ٔيتٛاٖ

  

ساديٛاوتيٛ دس كٙؼت ثشاي ثشسػي خٛؿىبسي ٞبي كٙؼتي ، چـٕٝ ٞبي  :اًزصی ّستِ ای در صٌعت

خٛؽ ِِٛٝ ٞبي ٘فت ٚ ٌبص ٚ ٘ـت يبثي ِِٛٝ ٞبي ا٘تمبَ ثٝ وبس ٔي سٚد. اص ٔيىشٚػىٛح ٞبي اِىتشٚ٘ي ٔي 

 ٔىب٘يىي خٛاف تؼييٗ تٛاٖ دس ا٘ذاصٜ ٌيشي اليٝ ٞبي اپتيىي ، وبِيجشٜ وشدٖ دػتٍبٜ ٞبي ا٘ذاصٜ ٌيشي ،

تٕي دػتٍبٜ ٞبيي ٚخٛد داس٘ذ وٝ ا ا٘شطي ػبصٔبٖ دس. ؿٛد ٔي اػتفبدٜ ػٙدي ضخبٔت ٚ ػٙدي ػغح ، ٔٛاد

 ثشسػي خٛسدٌي فّضات ، تؼييٗ ويفيت فشآٚسدٜ ٞبي كٙؼتي ، ٔٛاد اِٚيٝ ٚ آِيبطٞب سا ا٘دبْ ٔي دٞٙذ .

  

دػتٍبٜ وـف ٔيٗ ٞبي ضذ ٘فشٚ حتي ثشسػي تشاوٓ ٌِّٛٝ ٞب ٚ خٕپبسٜ ٞب اص  :اًزصی ّستِ ای در اهٌیت

 ٞبيي وٝ ثش ٔجٙبي فيضيه ٞؼتٝ اي وبس ٔي وٙٙذ ، أىبٖ پزيش اػت .

  

 ، ػىٝ ٔب٘ٙذ ؿٙبػي ثبػتبٖ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ثشسػي لجيُ اص وبسٞبيي اًزصی ّستِ ای در باستاى شٌاسی:

يُ آٟ٘ب اص عشيك ػّٓ ٞؼتٝ اي أىبٖ پزيش اػت . ثشاي تحّ ٚ تدضيٝ ٚ ػٕشػٙدي خٟت غيشٜ ٚ ػفبَ

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي تمّجي آثبس ثبػتب٘ي ٚ فؼيُ ٞب ٚ ػٕشػٙدي آٟ٘ب ، ٔيضاٖ وشثٗ ساديٛاوتيٛ ٔٛخٛد دس تـخيق 

 .ؿٛد ٔي     ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ا٘ذاصٜ ٌيشي

  



دٖ ٔختّف ٚ ٔؼب دليك ٔحُ تٛاٖ ٔي اي ٞؼتٝ ٞبي سٚؽ ٌيشي ثىبس ثب  :اًزصی ّستِ ای در اکتشافات 

 اػتفبدٜ اي ٞؼتٝ آٚسي فٗ اص تٛاٖ ٔي ٘يض آثٟب وشدٖ ؿيشيٗ ثشاي. وشد وـف سا صيشصٔيٙي آة حٛصٜ ٞبي

 . وشد

  

اٌشچٝ ايشاٖ يىي اص وـٛسٞبي غٙي اص ِحبػ رخبيش ٘فت ٚ ٌبص ثٝ ؿٕبس  :اًزصی ّستِ ای در تَلیذ بزق 

بثشايٗ اٌش ٘ؼُ أشٚص ٞٓ چٙبٖ ثٝ أيذ ػٛخت ٞبي ثٙ. ٘يؼتٙذ دائٕي ٔٙبثغ ايٗ ٔي سٚد أب ثبيذ پزيشفت وٝ

 تشيٗ ٔغٕئٗ ٚ ثٟتشيٗ. ؿذ خٛاٞٙذ سٚثشٚ ا٘شطي ثحشاٖ ثب آيٙذٜ ٞبي ٘ؼُ سٚي دػت ثٍزاسد، فؼيّي دػت

 تٛػظ ؿذٜ تِٛيذ ا٘شطي ٔمذاس. اػت اي ٞؼتٝ ػٛخت اص اػتفبدٜ ٚ اي ٞؼتٝ ٞبي ٘يشٌٚبٜ ػبخت ، حُ ساٜ

 ، اي ٞؼتٝ ػٛخت ٚاوٙؾ يه دس. ٘يؼت ٌبصي يب آثي ٞبي مبيؼٝ ثب ٘يشٌٚبٜٔ لبثُ اي ٞؼتٝ ٞبي ٘يشٌٚبٜ

 آِٛدٌي ٔؼضُ اي ٞؼتٝ ٞبي ٘يشٌٚبٜ ايٗ، ثش ػالٜٚ.  ؿٛد ٔي تِٛيذ ا٘شطي فؼيّي ػٛخت ثشاثش ٞضاس ثيؼت

 سػبيت كٛست دس وٝ آٟ٘بػت اي ٞؼتٝ ٞبي صثبِٝ ، ٞب ٘يشٌٚبٜ ايٗ ٔـىُ تٟٙب.  ٘ذاسد ٕٞشاٜ ثٝ سا ٔحيظ

 . وٙٙذ ٕ٘ي ايدبد خبكي خغش ٞب ا٘ؼبٖ اص دٚس ٚ ٔؼىٛ٘ي غيش ٞبي ٔحُ دس آٟ٘ب ا٘ت ايٕٙي ٚ دفٗ اكِٛيخٛ

  

 وٝ اػت ٔٛاسدي خّٕٝ اص آؿبٔيذ٘ي ٚ ثٟذاؿتي ، غزايي ٔٛاد ويفيت :اًزصی ّستِ ای در صٌایع غذایی 

 وٓ ػٕي ٔمذاسػٙبكش ؼييٗت اتٕي خزة ٞبي ػيؼتٓ اص اػتفبدٜ ثب.  اػت تؼييٗ لبثُ اي ٞؼتٝ آٚسي فٗ ثب

 غزايي ٔٛاد ثٝ ٔٙبػت پشتٛدٞي . اػت پزيش أىبٖ غزايي ٔٛاد پشتٛديذٌي تـخيق ، غزايي ٔٛاد دس ٔمذاس

 . ؿٛد ٔي آٟ٘ب ٔب٘ذٌبسي صٔبٖ افضايؾ ٚ ؿذٖ اػتشيّيضٜ ٚ پبػتٛسيضٜ ٔٛخت

صٜ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ثشخي حٛ دس اي ٞؼتٝ آٚسي فٗ ٚ ا٘شطي ٌؼتشدٜ وبسثشدٞبي اص اي ٌٛؿٝ ؿذٜ روش ٔٛاسد

 تٛكيفبت ايٗ ثب.  اػت افضايؾ ٚ ٌؼتشؽ حبَ دس سٚص ٞش وبسثشدٞب ايٗ اػت .فؼبِيتٟبي ػبصٔبٖ ا٘شطي اتٕي 

 دسيبفت سا اي ٞؼتٝ آٔيض كّح ا٘شطي ثٝ دػتيبثي ثش ٔجٙي خٛد حك ثش ايشاٖ ايؼتبدٌي ػّت تٛاٖ ٔي

يٙذٜ ٘ٝ چٙذاٖ دٚس وـٛسٞبيي وٝ فبلذ تٛاٖ تِٛيذ آ دس وٝ اػت ٔؼيشي دس آٚسي فٗ ٚ ػّٓ ػشيغ پيـشفت .

 اػتفبدٜ اص دا٘ؾ ٞؼتٝ اي ثبؿٙذ ، اص ِحبػ التلبدي ٚ ػّٕي ػمت ٔب٘ذٜ ٚ ٚاثؼتٝ خٛاٞٙذ ثٛد.ٚ 
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( ٔٛفك ؿذ٘ذ ٕ٘ه ساديْٛ ( ٚ پيش وٛسي )، ٔبسي )48?9دس سٚص ثيؼتٓ آٚسيُ 

 ػيبٞشً٘ ٔحتٛي اٚسا٘يْٛ ٚ ساديْٛ( خذا وٙٙذ.)وب٘ي   -ساديٛاوتيٛ سا اص يه وب٘ي پيچجّٙذ 

، وٛسي ٞب دس حيٗ تحميمبت خٛد ثش سٚي وب٘ي پيچجّٙذ، ػٙبكش ساديْٛ ٚ پِٛٛ٘يْٛ سا وـف <?<9دس ػبَ 

( دا٘ـٕٙذ وشد٘ذ. يه ػبَ ثؼذ اص خذا ػبصي ساديْٛ، آٟ٘ب، ٕٞشاٜ ثب ٞٙشي ثىشَ )



 دس ؿذٖ پيـٍبْ خبعش ثٝ سا 49?9 ػبَ فيضيه ٘ٛثُ خبيضٜ ، -اٚسا٘يْٛ ساديٛاوتيٛيتٝ وبؿف - فشا٘ؼٛي 

 .وشد٘ذ خٛد آٖ اص ساديٛاوتيٛيتٝ، تحميمبت

دس ٚسؿٛ، ِٟؼتبٖ ٔتِٛذ ؿذ.  =><9(، دس ػبَ ) اػىّٛدٚفؼىب خب٘ٛادٌي ٘بْ ثب وٛسي، ٔبسي 

ثشاي ادأٝ تحليُ ثٝ  9?<9دس ػبَ اٚ دختش يه ٔؼّٓ فيضيه ٚ دا٘ؾ آٔٛصي ثب اػتؼذاد ثٛد ٚ ٔٛفك ؿذ 

( پبسيغ ثشٚد. اٚ تٛا٘ؼت تحليالت خٛد سا ثب دسخٝ ػبِي دس ػّْٛ فيضيه ٚ دا٘ـٍبٜ ػٛسثٗ )

( ثب پيش وٛسي، فيضيىذاٖ ٚ ؿيٕيؼت ثشخؼتٝ فشا٘ؼٛي وٝ :?<9سيبضيبت ثٝ اتٕبْ ثشػب٘ذ ٚ دس ٕٞبٖ ػبَ )

ثب يىذيٍش اصدٚاج  ;?<9دبْ دادٜ ثٛد، آؿٙب ؿذ ٚ آٟ٘ب دس ػبَ وبسٞبيي اسص٘ذٜ دس صٔيٙٝ ػّْٛ ٔغٙبعيغ ا٘

وشد٘ذ. ايٗ اصدٚاج، آغبص يه ٕٞىبسي ػّٕي ثٛد وٝ تٛا٘ؼت ايٗ صٚج سا ثٝ ؿٟشت خٟب٘ي ثشػب٘ذ. ٔبسي دس پي 

يبفتٗ ٔٛضٛػي ثشاي تض دوتشاي خٛد ثٝ ٔغبِؼٝ اٚسا٘يْٛ پشداخت، وٝ ايٗ ثب وـف ساديٛاوتيٛيتٝ تٛػظ ثىشَ 

بٖ ثٛد. اكغالح ساديٛاوتيٛيتٝ، وٝ پذيذٜ پشتٛافىٙي ٘بؿي اص تدضيٝ اتٓ سا تٛكيف ٔيىٙذ، دسٚالغ تٛػظ ٕٞضٔ

ٔبسي وٛسي اثذاع ؿذ. اٚ دس آصٔبيـٍبٜ ؿٛٞشؽ ٔـغَٛ ٔغبِؼٝ ثش سٚي وب٘ي پيچجّٙذ، وٝ اٚسا٘يْٛ ػٙلش 

ٛ ديٍش سا دس آٖ اػالْ وشد. پيش اكّي تـىيُ دٞٙذٜ آٖ اػت، ثٛد ٚ ٚخٛد احتٕبِي يه يب دٚ ػٙلش ساديٛ اوتي

، آٟ٘ب دٚ ػٙلش ساديْٛ ٚ پِٛٛ٘يٓ )وٝ ثٝ خبعش صادٌبٜ ٔبسي <?<9وٛسي دس تحميمبت ثٝ اٚ پيٛػت ٚ دس ػبَ 

  ثٝ ايٗ ٘بْ خٛا٘ذٜ ؿذ( سا وـف وشد٘ذ. _ِٟؼتبٖ_ 

دس ٔذتي وٝ پيش ٔـغَٛ خؼتدٛ دس خٛاف فيضيىي ايٗ ػٙبكش خذيذ ثٛد، ٔبسي ثش سٚي خذا ػبصي ؿيٕيبيي 

ساديْٛ اص پيچجّٙذ وبس ٔيىشد. ثشخالف ساديْٛ ٚ پِٛٛ٘يٓ، ساديْٛ ثٝ كٛست آصاد دس عجيؼت ٚخٛد ٘ذاسد ٚ ٔبسي 

زيشي وبس وشد٘ذ تب دس ػبَ (، ثٝ عٛس خؼتٍي ٘بپýثٝ ٕٞشاٜ دػتيبسؽ آ٘ذسي دٚثيشٖ )

ٔٛفك ؿذ٘ذ اص چٙذ تٗ وب٘ي پيچجّٙذ، تٟٙب يه دٞٓ ٌشْ وّشيذ ساديْٛ خبِق سا خذا وٙٙذ. حبكُ  48?9

ٚ دسيبفت خبيضٜ ٘ٛثُ ٔـتشن ثب ؿٛٞشؽ ٚ ثىشَ  49?9ايٗ تحميمبت ، دسيبفت دسخٝ دوتشا دس ٔبٜ طٚئٗ 

 ٗ خبيضٜ ؿذ.ثٛد. ٔبسي وٛسي اِٚيٗ ص٘ي ثٛد وٝ ٔٛفك ثٝ دسيبفت اي

ثٝ ػٕت اػتبد فيضيه دا٘ـٍبٜ ػٛسثٗ ٔٙتلت ؿذ ٚ ٔبسي ثٝ وٛؿـٟبي خٛد دس  :4?9پيش وٛسي دس ػبَ 

، پيش وٛسي دس يه تلبدف وـتٝ ؿذ ٚ >4?9آٚسيُ  ?9ساٜ خذا ػبصي ساديْٛ خبِق غيش وّشيذ ادأٝ داد. دس 

 >4?9ٝ ٘تيدٝ ثشػب٘ذ. اٚ دس ٔبٜ ٔٝ ٔبسي ثب ٚخٛد سٚحيٝ تجبٜ ؿذٜ خٛد، ػٟذ وشد وٝ وبس ػّٕي خٛد سا ث

خب٘ـيٗ ؿٛٞش فميذ خٛد دس دا٘ـٍبٜ ػٛسثٗ ؿذ ٚ دس ايٗ ٔشحّٝ اص ص٘ذٌي خٛد ٞٓ اِٚيٗ ص٘ي ثٛد وٝ ثش 

، اٚ ثٝ اتفبق دٚثيشٖ ٔٛفك ؿذ٘ذ ساديْٛ خبِق ٚ فّضي سا خذا 94?9وشػي اػتبدي تىيٝ صد. ثبالخشٜ دس ػبَ 

ؿذ ٚ دس ايٙدب ثشاي ثبس ػْٛ  99?9سد ثش٘ذٜ خبيضٜ ٘ٛثُ ؿيٕي ػبَ وٙٙذ. ٔبسي وٛسي ثٝ خبعش ايٗ دػتبٚ

دس ص٘ذٌي خٛد، اِٚيٗ ؿذ، اٚ تٟٙب وؼي ثٛد وٝ دٚثبس ٔٛفك ثٝ دسيبفت ايٗ خبيضٜ ؿذ. ػپغ اٚ ثٝ ٔٛاسد 

وبسثشد ٔٛاد ساديٛاوتيٛ دس پضؿىي ػاللٕٙذ ؿذ ٚ دس عي خًٙ خٟب٘ي اَٚ ثش سٚي ساديِٛٛطي ٚ ٕٞچٙيٗ 

 <9?9ِمٜٛ ساديْٛ دس ٔؼبِدٝ ػشعبٖ وبس ٔيىشد. ا٘ؼتيتٛ ساديْٛ دا٘ـٍبٜ پبسيغ، وٝ وبس خٛد سا دس أىب٘بت ثب

آغبص وشد، تحت ٘ظبست ٔبسي وٛسي ٚ اص ٕٞبٖ اثتذاي وبس، ٔجذَ ثٝ يىي اص ٔشاوض اكّي ؿيٕي ٚ فيضيه 

ٞبسديًٙ  ، اٚ ثٝ ايبالت ٔتحذٜ ػفش وشد ٚ سئيغ خٕٟٛس ٚلت، ٚاسٖ خي.89?9ٞؼتٝ اي ؿذ. دس 

(، ثب ٞذيٝ اي ؿبُٔ يه ٌشْ ساديْٛ ثٝ اػتمجبَ اٚ سفت. دختش خب٘ٛادٜ وٛسي، )

( ٘يض يه ؿيٕي فيضيىذاٖ ثٛد ٚ ٕٞشاٜ ؿٛٞشؽ فشدسيه طِٚيٛ )ايشٖ وٛسي )



ؿذ.دس ػبَ  ;9?9 ( ثٝ خبعش وـف ساديٛاوتيٛيتٝ ٔلٙٛػي، ٔٛفك ثٝ دسيبفت خبيضٜ ٘ٛثُ ؿيٕي

 ٔبسي وٛسي دس اثش ػشعبٖ خٖٛ ٘بؿي اص چٟبس دٞٝ وبس ثب ٔٛاد ساديٛ اوتيٛيتٝ، دسٌزؿت. :9?9


