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چکيده

يبزگيطي كٌبٍضاًِ ثِػٌَاى ضٍقي زضٍىظا ثطاي ايدبز هبثليتّبي كٌبٍضاًِ زض ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ تؼطيق هيقوَز ًوِ ثيوبًگط
تَاًبيي يي ؾبظهبى ثطاي اؾتلبزُ هؤثط اظ كٌبٍضي ،خصة ٍ ؾبظگبضي كٌبٍضيّبي ثيطًٍي ٍ ايدبز كٌبٍضيّبي خسيس زض عَل ظهوبى
ّوطاُ پبؾد ثِ تـييطات هحيغي اؾت .ؾِ ٍيػگي هْن يبزگيطي كٌبٍضي قبهل تـييط كٌبٍضاًِ تسضيدي ،اًتكبض ثييالوللي كٌبٍضي ٍ
تالـّبي كٌبٍضاًِ ثَهي هيثبقس .زض ايي پػٍّف ػَاهل هؤثط ثط يبزگيطي كٌبٍضي قٌبؾبيي قسُاًس .ثطاي اؾترطاج ايوي ػَاهول اظ
ضٍـ كطاتطًيت يب هتبؾٌتع اؾتلبزُ قسُ اؾت ًِ زض آى يبكتِّبي حبنل اظ ؾبيط هغبلؼبت ًيلي تلؿيط ٍ ثب ّن تطًيت هيقوًَس
تب ثِ ؾغح هلَْهي خسيسي زض پبؾد ثِ ؾؤال پػٍّف زؾت يبثين .ايي ضٍـ زض چْبض گبم انلي خوغآٍضي ٍ ثطضؾوي يبكتوِّوب
قٌبؾبيي اضتجبعبت هيبى ثطضؾيّبي اًدبمقسُ ٍ ذالنِؾبظي ًتبيح تلؿيط ٍ تطخوِ ٍ اضائِ ًتبيح تللينّبي ثِػول آهسُ ثِ ًبض
گطكتِ قسُ اؾت .ثسيي تطتيت ثب هغبلؼبت اًدبمقسُ ،زٍ هؤللِ انلي هكتول ثط هبثليتّبي كٌبٍضاًوِ ظرطكيوت خوصة ٍ ضاّجوطز
ّوپبيي ثِػٌَاى هؤللِّبي ًليسي هؼطكي قسُاًس .ؾپؽ ثب تحليل هؤللِّب ،اخعاي انلي ّطيي قٌبؾبيي ٍ هسلؿوبظي قوسُاًوس.
هبثليتّب ثب هدوَػِاي اظ ػَاهل قٌبؾبيي قسُ اًس ًِ تحت ػٌَاى ػَاهل ثٌگوبّي ظقوبهل زاًوف زاذلوي ًبضًٌوبى ،ضاّجطزّوبي
ؾبظهبًي ٍ ؾغح هبثليتّبي كٌبٍضاًِ  ،ػَاهل هلي ظقبهل قطايظ ثبظاض ٍ كضبي ضهبثتي ،كطٌّگ ٍ آهوَظـ ػووَهي ،ؾيبؾوتّوب ٍ
هَاًيي ٍ ظيطؾبذت كٌي ٍ ػَاهل خْبًي ظقبهل ؾيبلثَزى ،تؼسز ًَآٍضيّب ٍ پيچيسگي كٌبٍضيّب زؾتِثٌوسي قوسُاًوس .ؾوغح
هبثليتّبي هصًَض تؼيييًٌٌسُ ضاّجطز ّوپبيي ذَاّس ثَز .قٌبذت ايي ػَاهل ًوي هيًٌس ًِ ثب توطًع ثط آًْب ،ؾطػت ٍ هسضت
يبزگيطي كٌبٍضي زض ثٌگبُّب ٍ نٌبيغ ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ ثِ ًحَ هغلَثي تحت تأثيط هطاض گيطز .تَخِ ثِ ايدبز هبثليوتّوبي
كٌبٍضاًِ ٍ رطكيت خصة زض ؾغح ثٌگبُّبي زاذلي ثب ّسف اضتوبي ثَهيؾبظي كٌبٍضي ،اًتربة ضٍـ هٌبؾت ثطاي ًؿت كٌوبٍضي
زض ضاؾتبي تكَين يبزگيطي ٍ ًؿت هْبضتّبي خسيسّ ٍ ،وچٌيي تَخِ ثِ تَؾؼِ هبثليتّبي هٌول هٌدط ثِ تَؾوؼِ يوبزگيطي
كٌبٍضي ٍ هَكويت عطحّبي كٌبٍضاًِ زض ًكَض ذَاّس قس.
واژگان کليدي

يبزگيطي كٌبٍضي ضاّجطز ّوپبيي رطكيت خصة هبثليتّبي كٌبٍضاًِ ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ.

 -1هقدهه

رطف هبثليتّبي كٌبٍضاًِ ؾبظهبى ،ظٍزتط پط هيقَز .ثٌبثطايي هيتَاى گلت
يبزگيطي كٌبٍضاًِ ،كطايٌس تدويغ هبثليتّبي كٌبٍضاًِ اؾت ].[5

يبزگيطي كٌبٍضي ثِػٌَاى ضٍقي زضٍىظا ثطاي ايدبز هبثليتّبي كٌبٍضاًِ

هلَْم هبثليت كٌبٍضاًِ تالقي اؾت ثطاي ثسؾتآٍضي زاًف ٍ هْبضتّبي

زض ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ تؼطيق هيقَز ًِ ثيبًگط تَاًبيي يي ؾبظهبى

هَضز ًيبظ ثطاي ًؿتّ ،وبًٌسؾبظي ،اؾتلبزُ ،تغجين ،تـييط ٍ ايدبز كٌبٍضي

ثطاي اؾتلبزُ هؤثط اظ كٌبٍضي ،خصة ٍ ؾبظگبضي كٌبٍضيّبي ثيطًٍي ٍ ايدبز

ًِ تَاًوبيي اؾوتلبزُ هوؤثط اظ زاًوف كٌبٍضاًوِ ضا كوطاّن هويآٍضز .تَؾوؼِ

كٌبٍضيّبي خسيس زض عَل ظهبى ّوطاُ پبؾد ثِ تـييوطات هحيغوي اؾوت

هبثليتّبي كٌبٍضاًِ زاضاي هحسٍزيتّبيي ًيع ّؿت .قطًتّب ثطاي ايدبز ٍ

] .[4،5،6ثسؾتآٍضي هبثليتّب ٍ هْوبضتّوبي هوَضز ًيوبظ ٍ تدويوغ آًْوب

اضتوبء هبثليتّبي كٌبٍضاًِ ذَز ًيبظ ثِ يٌؿطي زاضاييّب ٍ هبثليتّبي هٌول

هؿتلعم تالـّبيي اؾت تب ذغبّبي هطثَط ثِ اهساهبت هطتجظ ثب كٌبٍضي زض

هبًٌس اًؼغبفپصيطي ؾبظهبًي ،هبلي ،هٌبثغ اًؿبًيً ،يليوت ،ؾوطٍيؽّوبي

ظهيٌِّبي اًتربة ،اًتوبل ،خصة ٍ ثْطُثطزاضي ،تَؾؼِ ٍ ثَهيؾبظي كٌبٍضي

پكتيجبًي ٍ هسيطيت اعالػبت زاضًس ٍ ػسم تَخِ ثِ تَؾؼِ ايي هبثليتّبي

ًبّف يبثس .ثسييتطتيت هلَْم يبزگيطي كٌبٍضي ثب هبثليتّبي كٌبٍضاًِ گطُ

ؿيطكٌبٍضاًِ اظ هحسٍزيتّبي تَؾؼِ هبثليتّبي كٌبٍضاًِ اؾت .لصا ػولٌوطز

ذَضزُ اؾتّ .طچِ ؾطػت يبزگيطي كٌبٍضاًِ زض يي ؾبظهبى ثيكتط ثبقوس،

هؤثط چيعي كطاتط اظ زؾتطؾي ثِ هبثليتّبي كٌبٍضاًِ زض حبلت هحسٍز اؾت

ًَ يؿٌسُ هؿئَل
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ًِ ثِ آى كٌبٍضيّبي كيعيٌي گلتِ هيقَز .ثطاي ػولٌطز هؤثط هيثبيؿوت
ثط كٌبٍضيّبي اختوبػي ًيع ًٌتطل ٍخَز زاقتِ ثبقس .كٌبٍضيّبي اختووبػي
زض اقٌبل ؾبظهبًي ،هوَاًيي ،ؾيبؾوتّوبي زٍلتوي ،ػولٌطزّوبي هوسيطيتي،
گوطًبت ٍ ٌّدبضّب ٍخوَز زاضًوس ] .[7ثٌوبثطايي تَهوغ هويضٍز هبثليوتّوبي
كٌبٍضاًِ ٍ ؿيطكٌبٍضاًِ زض كطايٌس تَؾؼِ ثب ّن زض تؼبهول ثبقوٌسّ .وچٌويي ثوب
ثطضؾي زهينتط هالحظِ هيقَز ًِ ّوپَقبًي ثباليي ّن ثيي ايي زٍ هلْوَم
ٍخَز زاضز .اظ آًدبييًِ ايي زٍ هبثليت ثبيس زض كطايٌس تَؾؼِ اهتهبزي ثب ّن
زض تؼبهل ثبقٌس ،زض ًتيدِ ًيبظ ثِ يي ضٍيٌطز ًظبمهٌس گؿتطزُاي زاضين ًِ
ايي تؼبهالت ضا هسًظط هطاض زّوس .ثوط ايوي اؾوبؼ زض ايوي پوػٍّف ايدوبز
هبثليتّب پيفكطو ّوپبيي هَكن زض ًظط گطكتِ قسُ ٍ هبثليوتّوب ثوِ زٍ
زؾتِ هبثليتّبي كٌبٍضاًِ ٍ ؿيطكٌبٍضاًِ توؿين قسُاًس .هبثليتّبي كٌبٍضاًِ
اقبضُ ثِ ؾغح هبثليتّبي كٌي ،زاًوف كٌوي ًبضًٌوبى ٍ ظيطؾوبذت كٌوي
هَخَز زاقتِ ٍ هبثليتّبي ؿيطكٌبٍضاًِ اقبضُ ثِ تَاًوٌسيّبي هوسيطيتي ٍ
ؾبظهبًي ،ثبظاضيبثي ،هبليًْ ،بزي ،هَاًيي ٍ ؾيبؾتّبي زٍلتي زاضز.
ثطاي تجييي هؤللِّبي هرتلوق تأثيطگوصاض ثوط يوبزگيطي كٌوبٍضي ،ايوي
پػٍّف ثِ نَضت ظيط ؾبظهبًسّي قسُ اؾت .زض ثرف  2ثِ هوطٍض ازثيوبت
تحوين زض حَظُ يبزگيطي كٌبٍضي پطزاذتِ هيقَز .زض ثروف  3كطايٌوس ٍ
ضٍـ اًدبم تحوين زض اؾترطاج هؤللِّبي يبزگيطي كٌبٍضي تَنيق ذَاّس
قس .ثرف  4ثِ تَنيق ػَاهول قٌبؾوبيي قوسُ هويپوطزاظز ٍ زض ًْبيوت
ثرفّبي  6 ٍ 5ثِ ثحث ٍ ًتيدِگيطي ذَاّس پطزاذت.
 -2يادگيزي فناوري :هفاهين و ويژگيها
ثطاؾبؼ ًظط ًين ،ؾبظهبىّب ثطاي ضؾيسى ثِ تَاًوٌوسي كٌبٍضاًوِ ،ثبيوس
يبزگيطي كٌبٍضي ضا زض ذَز توَيت ًٌٌوسٍ .ي ؾوِ هٌجوغ يوبزگيطي ضا ثوِ
نَضت ظيط هؼطكي هيًٌس 1 :هٌبثغ ذوبضج اظ ًكوَض هبًٌوس زاًكوگبُّوب ٍ
ؾبظهبىّبي زاًفثٌيبى ذبضخي 2 ،هٌبثغ زاذل ًكَض هبًٌس زاًكگبُّوب ٍ
هطاًع تحويوبتي زاذلي ٍ  3هٌبثغ زضٍى ؾوبظهبًيّ .وچٌويي اظ ًظوط ٍي،
ثْتطيي ضاٌّبض ثطاي تَؾوؼِ تَاًوٌوسي زاذلوي كٌوبٍضيًْ ،بزيٌوًِوطزى ٍ
اكعايف زاًف ضوٌي ًبضًٌبى اؾت ٍ ثبيس عوَضي ػوول ًوطز ًوِ زاًوف
آقٌبض ،تجسيل ثِ زاًف پٌْبى اكطاز قَز ٍ الجتِ ثوبلؼٌؽ .شًوط ايوي ًٌتوِ
ضطٍضي اؾت ًِ اگطچِ خوغ ؾبزُ يبزگيطي كوطزي ،هٌدوط ثوِ يوبزگيطي
ؾبظهبًي ًوي قَز ٍلي يبزگيطي ؾوبظهبًي ًتيدوِ اًجبقوت يوبزگيطيّوبي
كطزي اؾت ] .[5ػالٍُ ثط ضٍـ يبزگيطي اقبضُ قسُ تَؾظ ًين ،قطًتّب
اظ ضٍـّبيي هبًٌس هوطاضزاز ّوٌوبضي كٌوبٍضي ثوب قوطًتّوبي زاذلوي ٍ
ذوبضخي ،هؤؾؿوبت تحويووبتي ،ثسًوِّووبي زٍلتوي ٍ زاًكوگبُّوب ،توأهيي
ًويّبي كٌي ٍ آهَظقي ٍ ًبالّبي ؾطهبيِاي اظ تأهييًٌٌوسُ ذوبضخي ٍ
اؾتلبزُ اظ هٌبثغ زاذلي هبًٌس زاًكگبُّبي زٍلتي ثطاي كطاّنًطزى اهٌوبى
تحويوبت ٍ هغبلؼبت ٍ اًدبم پطٍغُّوبي تَؾوؼِاي ،اهوسام ثوِ يوبزگيطي اظ
عطين تؼبهالت كٌبٍضاًِ هيًٌٌس .زض هطحلِ ثؼسً ،ين هجوبزضت ثوِ تؼطيوق
ضٍـ ايدبز يي ؾيؿتن يبزگيطي كٌبٍضي ثْطٍُض هيًٌس .ثوطاي زاقوتي ايوي
ؾيؿتن ،ثبيس تَاًبيي خصة كٌبٍضي ضا ثبال ثطز ًِ ذَز قبهل زٍ ثرف اؾوت:

قٌبؾبيي ػَاهل هؤثط ثط يبزگيطي كٌبٍضي زض ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ
زؾتطًح
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 1زاًف پبيِ هَخَز ٍ  2اًگيوعُ توالـ .يوبزگيطي ظهوبًي زض اكوطاز اتلوبم
هياكتس ًِ آًْب ثِ نَضت َّقوٌس ٍ آگبّبًِ ،ثِ زًجبل ًْبزيٌِؾوبظي زاًوف
زض ذَيف ثبقٌس .اهب زض زضاظهوست ،آًچوِ ًوِ زض كطايٌوس يوبزگيطي كٌوبٍضي
هْنتط اؾت ،ػبهل زٍم ،يؼٌي اًگيعُ تالـ اكطاز اؾوت .زض ًٌوبض ايدوبز يوي
ؾيؿتن يبزگيطي كٌبٍضاًِ ،يبزگيطيّبي هوؼغي ًيوع هغوطح هويقوَز .يوي
ضٍـ ثطاي ايدبز يبزگيطيّبي هوؼغيٍ ،اضزًطزى قَى ثوِ ؾيؿوتن اؾوت.
ايي قَى هيتَاًس تَؾظ زٍلت يب هسيطاى ًبضآكطيي نَضت پصيطز.
ايدبز تَاًوٌسي كٌبٍضاًِ ،اظ هٌظط زيگطي ًيع تَؾظ هحوووبى ثطضؾوي قوسُ
اؾت .زض اييگًَِ اظ تحويووبت ،پػٍّكوگطاى توالـ ًوطزُاًوس توب اضتجوبط ثويي
هؤللِّبي ؾبظهبًي ًظيط كطٌّگ ؾبظهبًي ٍ ٍيػگويّوبي هٌوبثغ اًؿوبًي ضا ًيوع
ثطضؾي ًٌٌس .اگطچِ ٍكبم ًبهلي زض ثيي هترههبى زض هَضز تأثيط هثجت هٌوبثغ
اًؿبًي ثب ًلبيت ثط ضٍي تَؾؼِ تَاًوٌسيّبي كٌبٍضاًِ ٍ خوصة كٌوبٍضي ٍخوَز
زاضز ،اهب ثطاي اكعايف ايي اثطثركي ،قطًتّب ًيبظهٌس ايدبز كطٌّوگ تَؾوؼِاي
ّؿتٌس تب ثِعَض هؿتوط ،ثبػث ثْجَز تَاًوٌسي هٌبثغ اًؿبًي ذَز قًَس.
ؾِ ٍيػگي هْن يبزگيطي كٌبٍضي قبهل تـييط كٌبٍضاًِ تسضيدي ،اًتكوبض
ثييالوللي كٌبٍضي ٍ تالـّبي كٌبٍضاًِ ثَهي هيثبقس .تَؾوؼِ كٌوبٍضي زض
ًكَضّبي زض حوبل تَؾوؼِ اظ تـييوطات كٌبٍضاًوِ توسضيدي ًوِ ثوب تَظيوغ
ثييالوللي كٌبٍضي توَيت قسُ هيگصضز ٍ ػولٌطز كؼبليتّبي كٌبٍضاًوِ ثوط
تالـّبي كٌبٍضاًِ اًدبمقسُ زض ايي ًكَضّب هجتٌي اؾت.
ٍيػگي اٍل يبزآٍض ايي هَضَع اؾت ًِ يبزگيطي كٌبٍضي ٍاثؿتِ ثِ هؿيط
ثَزُ ٍ اًجبقت هبثليتّبي كٌبٍضاًِ هجلي ،پبيِاي ثطاي ايدبز يبزگيطي كٌبٍضي
حبل ٍ آيٌسُ تأهيي هيًوبيس ] .[8هلَْم يبزگيطي هبّيتي ٍاثؿتِ ثِ هؿيط
ٍ تدوؼي زاضز ،ليٌي الگَّبي ترههيقسى ثِ ضاحتي هبثل توليس يب تـييط
ًيؿتٌس ]ٍ .[2يػگي زٍم ثِ ايي هَضَع اقبضُ هيًٌس ًِ تـييط كٌبٍضاًِ زض
ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ ثِ اًتكبض ثييالوللي كٌبٍضي اظ ًكَضّبي پيكطكتِ
ٍاثؿتِ اؾت .زض ايوي ذهوَل ثبيوس تَخوِ ًووَز ًوِ هؿويط كٌوبٍضي زض
ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ ٍ تَؾؼِيبكتوِ هتلوبٍت اؾوت ] .[9زض ًگوبُ ثوِ
ًكَضّبي تَؾؼِيبكتِ ،هلَْم چطذِ حيبت هحهَل ضا ثِ هؿويط ًوَآٍضي،
ضهبثت نٌؼتي ٍ ؾبظهبى يٌپبضچِ هتهل ًطزُاًس .ثٌوبثط هوسل آًْوب هؿويط
پيكطكت ًَآٍضي كٌبٍضاًِ قبهل ؾِ هطحلِ :رَْض ،اًتوبل ٍ ثلوَؽ اؾوت .زض
هطحلِ اٍل ًَآٍضي ضازيٌبل هحهَل ايدبز هيقَز .ظهبًيًِ عطاحي ؿبلت
هحهَل ايدبز قس ،كبظ ثؼسي آؿبظ هيقَز .زض كبظ ؾَم هحهَل ثبلؾ تَليس
هيقَز .ثب تَخِ ثِ ايي هسل ،هؿيط يبزگيطي كٌبٍضي زض ًكَضّبي زض حبل
تَؾؼِ ،ثِ انغالح چطذِ حيبت هحهَل ثطػٌؽ ) (reverse-PLCضا عي
هيًٌس ] .[10،5ثطذي كٌبٍضي ّب زض هطحلِ آذط چطذِ حيبت هحهوَل زض
ًكَضّبي پيكطكتِ ثِ اٍل چطذِ يبزگيطي كٌبٍضي زض ًكَضّبي زض حوبل
تَؾؼِ هتهل هي قًَسً .كَضّبي زض حبل تَؾوؼِ ثوِ هوطٍض ثوِ خوصة ٍ
ؾبظگبضي كٌبٍضي ٍ ايدبز كٌبٍضي خسيس هيپطزاظًس .ثب تَخِ ثِ چطذِ حيبت
هحهَل ثطػٌؽ ،تـييط كٌبٍضاًِ اظ كٌبٍضي ثبلؾ ثِ كٌبٍضي زض حبل رَْض ٍ اظ
كٌبٍضي كطايٌس ثِ كٌبٍضي هحهَل زض هؿويط كٌبٍضاًوِاي اظ ًوبّف ّعيٌوِ
تَليس ثِ اكعايف ًبضايي هحهَل حطًت ذَاّس ًطز ظقٌل . 1
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قٌبؾبيي ػَاهل هؤثط ثط يبزگيطي كٌبٍضي زض ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ
زؾتطًح
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ٍيػگي ؾَم ايي هَضَع ضا يوبزآٍضي هويًٌوس ًوِ يوبزگيطي كٌوبٍضي

ثْطُگيطي اظ يٌپبضچِؾبظي ٍ هوبيؿِ يبكتِّوب يوب اؾوتؼبضُّوبي هغبلؼوبت

ًيبظهٌس تالـ ّوبي كٌبٍضاًوِ ّسكوٌوس ثوب تؼْوس ثلٌسهوست اؾوت .اّويوت

ًيلي هرتلق اؾتلبزُ هيقَزّ .وچٌيي ثِ هؼٌوبي خووغآٍضي ٍ تلٌيوي

تالـّبي كٌبٍضاًِ ثِ ػلت ٍيػگي ضوٌيثَزى كٌبٍضي اؾت ًوِ ثوب اًتووبل

يبكتِّب ،آظهبيف آًْب ،قوٌبذت ٍيػگويّوبي ضوطٍضي ٍ زض ثطذوي هوَاضز،

كٌبٍضي ٍ تحَل هبثليتّبي كٌبٍضاًِ ّوطاُ هيقَز .اظ آًدبييًِ كٌبٍضي ثِ

تطًيت پسيسُّب ثِ يي ًليت تـييط يبكتِ اؾوت ] .[13گوبمّوبي تحليلوي

ضاحتي هبثل ًسًطزى ًيؿت ،كٌوبٍضي ثوِ آؾوبًي هبثول اًتووبل ٍ توليوس اظ

ثطاي اؾترطاج ٍ اؾتٌتبج ػَاهل يبزگيطي كٌبٍضي زض ايي پوػٍّف تَؾوظ

تأهييًٌٌسُ ًرَاّس ثَز ] .[8ثِ ّوبى اًوساظُ ًوِ كٌوبٍضي ضووٌي ثبقوس،

ضٍـ هتبؾٌتع ثِ قطح ظيط اؾت:

اًتوبل كٌبٍضي زاضاي ػسم هغؼيت ذَاّس ثَز ] .[11تلبٍت زض قطايظ هيبى

 .1خوغآٍضي ٍ ثطضؾي يبكتِّب :ثطاي ايي هٌظَض ثب خؿوتدَي ًلووبت

تأهييًٌٌسُ ٍ تحَيلگيطًسُ كٌبٍضي زض هَضَػبت هطثَط ثوِ هبثليوتّوبي

ًليسي "يبزگيطي كٌبٍضي" ٍ "ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ" تؼساز  20هوبلِ

كٌبٍضاًِ ٍ هحيظ كٌبٍضاًِ هكٌالت هطثَط ثِ اًتوبل كٌبٍضي ضا ثطخؿوتِتوط

هطتجظ زض پبيگبُ زازُ العٍيط ثب ايٌسًؽ  ISIيبكت قس ًِ ثب هغبلؼِ اخوبلي

ذَاّس ًوَزّ .وچٌيي ػالٍُ ثط اًتؿبة اٍليِ ،هؿيط هبثليتّبي كٌبٍضاًِ اظ

آًْب 10 ،هوبلِ ثب اضتجبط ًعزييتط ثِ پػٍّف كؼلي اًتربة قوس .ؾوپؽ ثوب

ًن ثِ ظيبز ثِ نَضت اتَهبتيي ٍ ثيّعيٌِ اتلبم ًوياكتس .ثٌبثطايي كٌوبٍضي

هغبلؼِ ًبهل هوبالت ،ػَاهل هرتلق هؤثط ثط يبزگيطي ًوِ زض آًْوب اقوبضُ

ٍاضز قسُ ثِ نَضت ًبهل هبثل زضى ًرَاّس ثوَز هگوط ايٌٌوِ توالـّوبي

قسُ ثَز قٌبؾبيي ٍ اؾترطاج قسًس.

كٌبٍضاًِ ًبكي ثطاي ثْطُثطزاضي هؤثط اظ كٌوبٍضي هٌتوول قوسُ ثوب ًگوبُ ثوِ

 .2قٌبؾبيي اضتجبعبت هيبى ثطضؾيّوبي اًدوبم قوسُ ٍ ذالنوِؾوبظي

تَؾؼِ ثيكتط هبثليتّبي كٌبٍضاًوِ هحلوي اًدوبم قوَز .ثطاؾوبؼ قوٌل 1

ًتبيح :پؽ اظ اؾترطاج ػَاهل اقبضُ قسُ زض هوبالت ،ػَاهل هصًَض تَؾوظ

اگطچِ ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ هؿيط ثوطػٌؽ ضا ًؿوجت ثوِ ًكوَضّبي

پػٍّكگط ثِ زٍ گطٍُ ػَاهل زاذلي ٍ ذبضخي توؿين قسًس .ػَاهل زاذلوي

تَؾؼِيبكتِ عي هيًٌٌس ،ليٌي هيعاى هبثليتّبي كٌبٍضاًِ زض آًْب هيتَاًس

آًْبيي ّؿتٌس ًِ ثِ ػوٌلطز ؾبظهبى هطثوَط هويقوًَس .ػَاهول ذوبضخي

ًكبى زٌّسُ ًوغِ آؿبظيي زض ايي هؿيط ٍاضًٍِ ثبقس .قٌؿت قوطًتّوب زض

آًْبيي ّؿتٌس ًِ ثِ هحيظ هلي ٍ ثوييالوللوي ثيوطٍى اظ ؾوبظهبى هوطتجظ

ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ زض زؾتيبثي ٍ ًگْساضي ضهبثوت ثوييالوللوي ،ثوِ

هيقًَس .ثسيي تطتيت ػَاهلي ًِ زض هطحلِ هجل اؾترطاج قوسُ ثَزًوس ثوِ

زليل ػوسم ٍخوَز توالـّوبي كٌبٍضاًوِ ثوطاي زؾوتيبثي ٍ ثْوطُگيوطي اظ

ػَاهل زاذلي ٍ ذبضخي ًؿجت زازُ قسًسً .تبيح ايي هطحلِ ٍ هطحلِ هجول

هبثليتّبي كٌبٍضاًِ الظم ثطاي تـييط كٌبٍضاًِ اؾت ].[12

زض خسٍل  1آٍضزُ قسُ اؾت.
 .3تلؿيط ٍ تطخووِ :زض ايوي هطحلوِ توالـ قوس ػجوبضتّوبي ّوناضظ
قٌبؾبيي ،زؾتِثٌسي ٍ ًبم گصاضي قًَسً .تبيح حبنول اظ ايوي هطحلوِ ثوِ
قطح ظيط اؾت.
ػَاهل زاذلي:
 كطايٌسّبي هسيطيتي كطايٌسّبي ؾبظهبًي هسيطيت هوؤثط ؾوبظهبىؾبذتبض هسيطيتي كطايٌسّب ٍ ؾبذتبض ؾبظهبًي
 هؿيط اكوي تـييط كٌبٍضي هؿيط ػوَزي تـييط كٌبٍضي هؿيط كٌبٍضي خصة ،ؾبظگبضي ٍ ًَآٍضي هسيطيت ضاّجطزي كٌبٍضي ضاّجطز كٌبٍضي ؾبذتبض ؾبظهبًي ضٍـّبي يبزگيطي -تالـّبي زاذلي ؾبظهبى زاًف زاذلي ًبضًٌبى زاًف پبيِ ؾغح

قٌل  -1هطاحل هرتلق تَؾؼِ كٌبٍضي زض ًكَضّبي تَؾؼِيبكتِ ٍ ًكَّبي زض
حبل تَؾؼِ ][10

هبثليتّب ضقس هبثليتّبي كٌبٍضاًِ هبثليتّبي زاذلي
ػَاهل ذبضخي:
 -پيچيسگي ٍ خسيسثَزى كٌبٍضي ٍيػگيّبي كٌوي كٌوبٍضي هٌوبى

 -3روش و فزايند انجام تحقيق

كٌبٍضي زض چطذِ حيبت ظيطؾيؿتنّبي كٌبٍضي

زض ايي پػٍّف ثطاي اؾترطاج هؤللوِّوبي يوبزگيطي كٌوبٍضي اظ ضٍـ

 -ؾيبؾتّبي زٍلتي هَاًيي

هتبؾٌتع 1يب كطاتطًيت اؾتلبزُ قسُ اؾت .هتبؾٌتع يي ضٍـ تحوين اؾت

 -ثبظاض ضهبثتي قطايظ ثبظاض ثبظاض زاذلي

ًِ ثطاي تطخوِّبي تلؿويطي ،ضٍايوتّوبي ثٌيوبزي يوب ايدوبز تئوَضي ثوب

 هيوتّبي ثييالوللي هيوت كٌبٍضي ػطضِ كٌبٍضي -زض زؾتطؼثَزى كٌوبٍضي زؾتطؾوي ثوِ زاًوف ذوبضخي ضهبثوت

1. Meta-synthesis

ثييالوللي كٌبٍضي

كهلٌبهِ ضقس كٌبٍضي ،ؾبل قبًعزّن ،قوبضُ  ،61ظهؿتبى 1398

قٌبؾبيي ػَاهل هؤثط ثط يبزگيطي كٌبٍضي زض ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ
زؾتطًح

 .4اضائِ ًتبيح تللينّبي ثِػول آهسُ :زض هطحلِ آذوط ًتوبيح حبنول اظ
ػَاهل ثِ زؾت آهسُ زض هطاحل هجل ،تحت ػٌَاى ػَاهل زاذلي ٍ ذوبضخي
اضائِ قسًس ظثرف . 4
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تَؾؼِ كٌبٍضي ضا ًكبى هيزّس ًِ هؼوَالً زضثطزاضًوسُ ؾوِ هطحلوِ انولي
قبهل خصة ،ؾبظگبضي ٍ ًَآٍضي ذَاّس ثَز ].[10،5
زاًف پبيِ -زاًف پبيِ اقبضُ ثِ ؾغح هَخَز هبثليوتّوبي كٌبٍضاًوِ زض

خسٍل  -1ذالنِؾبظي ًتبيح حبنل اظ هغبلؼِ هوبالت زض ظهيٌِ ػَاهل هؤثط ثط
يبزگيطي كٌبٍضي

ؾبظهبى زاضز ًِ ثِ هؼٌبي هدوَػِ زاًف ،تدْيعاتً ،طماكعاضّب ،هْوبضت ٍ
زاًف ًيطٍي اًؿبًي اؾت ًِ ثِ هطٍض ظهبى زض يي ثٌگبُ خوغ هويقوَز ٍ
پبيِ يبزگيطي زاًفّبي خسيس ضا ايدبز هيًٌس ].[5

هطاخغ

ػَاهل زاذلي

ػَاهل ذبضخي

][14

كطايٌسّبي هسيطيتي ضٍـّبي يبزگيطي

پيچيسگي ٍ خسيسثَزى كٌبٍضي

ّوچٌيي ػَاهل ذبضخي تأثيطگصاض ثوط يوبزگيطي كٌوبٍضي زض زٍ زؾوتِ

][6

تالـّبي زاذلي ؾبظهبى هسيطيت
هؤثط ؾبظهبى زاًف زاذلي ًبضًٌبى

ؾيبؾتّبي زٍلتي ثبظاض ضهبثتي
هيوت كٌبٍضي

ػَاهل كٌي ٍ ػَاهل اهتهبزي قٌبؾبيي قسُاًس ًِ زض ازاهِ تَضيحبت ّوط

][4

هؿيط اكوي تـييط كٌبٍضي هؿيط
ػوَزي تـييط كٌبٍضي زاًف پبيِ

هَاًيي زض زؾتطؼثَزى كٌبٍضي

][15

كطايٌسّبي ؾبظهبًي هؿيط كٌبٍضي
زاًفپبيِ

ضهبثت ثييالوللي كٌبٍضي هيوتّبي
ثييالوللي

][15

خصة ،ؾبظگبضي ٍ ًَآٍضي ضٍـ يبزگيطي

پيچيسگي كٌبٍضي قطايظ ثبظاض

][16

ؾبذتبض ؾبظهبًي ضٍـ يبزگيطي
ؾغح هبثليتّب

ؾيبؾتّبي زٍلتي ٍيػگيّبي كٌي
كٌبٍضي

][17

ؾغح هبثليتْب ضاّجطز كٌبٍضي

قطايظ ثبظاض ضهبثت ثييالوللي

][18

ضقس هبثليتّبي كٌبٍضاًِ ضاّجطز
كٌبٍضي ؾبذتبض هسيطيتي

هٌبى كٌبٍضي زض چطذِحيبت
ظيطؾيؿتنّبي كٌبٍضي ؾيبؾتّب ٍ
هَاًيي ػطضِ كٌبٍضي

][19

كطايٌسّب ٍ ؾبذتبض ؾبظهبًي
هبثليتّبي زاذلي

ثبظاض زاذلي ؾيبؾتّبي زٍلتي
هيوت كٌبٍضي

] [20]،[21هسيطيت ضاّجطزي كٌبٍضي ؾبذتبض ؾبظهبى

زؾتطؾي ثِ زاًف ذبضخي

يي آٍضزُ قسُ اؾت.
ػَاهل كٌي -ػَاهل كٌي قبهل پيچيسگي ٍ خسيسثَزى كٌوبٍضي اؾوت.
پيچيسگي كٌبٍضي ،اقبضُ ثِ تؼساز ثرفّب ٍ ػٌبنط كٌبٍضيّب قبهل زاًف،
اخعاء ،تدْيعات ٍ ظيطؾيؿتنّب زاضز .خسيسثَزى كٌبٍضي اقبضُ ثوِ قوطايظ
كيعيٌي تـييط كٌبٍضاًِ خْبًي زاضز ًِ هؼوَالً ًكبىزٌّسُ هٌبى كٌبٍضي زض
چطذِ حيبت هحهَل اؾت.
ػَاهل اهتهبزي -زض ًٌبض ػَاهل كٌي ،ػَاهل اهتهبزي خْبًي ٍ هحلوي
ًيع هْن ّؿتٌس چطا ًِ ازاهِ حيبت ثطًبهِّب ٍ پطٍغُّبي يبزگيطي كٌبضاًوِ
ٍ ؾبظهبىّبي هطثَعِ ثط هسضت ٍ ثجبت ػَاهل اهتهوبزي ٍاثؿوتِ ّؿوتٌس.
ػَاهل اهتهبزي زاذلي قبهل ؾيبؾتّبي زٍلتي ٍ قطايظ ثوبظاض ٍ ػَاهول
اهتهبزي ثييالوللي قبهل ضهبثت ثييالوللي زض تدبضت كٌبٍضي ٍ هيوتّبي
ثييالوللي هيقًَس.
زض قٌل  2هؤللِّبي انلي يبزگيطي كٌبٍضي ًوبيف زازُ قسُاًس.

 -4عواهل داخلي و خارجي تأثيزگذار بز يادگيزي فناوري
ثطاؾبؼ ًتبيح حبنل اظ پػٍّف ،ػَاهل زاذلي تأثيطگصاض ثوط يوبزگيطي
كٌبٍضي ػجبضتٌس اظ كطايٌسّبي ؾبظهبًي ،هؿيط كٌبٍضي ٍ زاًف پبيوِ ًوِ زض
ازاهِ تَضيح زازُ قسُاًس.
كطايٌسّبي ؾبظهبًي -كطايٌسّبي ؾبظهبًي اقبضُ ثِ كطايٌسّبي هسيطيتي
ٍ ؾبظهبًي ٍ تالـّبي كٌبٍضاًِ ثطاي حل هؿبئل هطثَط ثوِ عوطحضيوعي ٍ
پيبزُؾبظي يبزگيطي ٍ ضقس هبثليتّبي كٌبٍضاًِ زض ؾبظهبىّب زاضز .هؼوَالً
ضقس هبثليتّبي كٌبٍضاًِ ؾوبظهبىّوب ٍ نوٌبيغ اظ عطيون اًتروبة زضؾوت
ضاّجطز كٌبٍضي ،ضٍـ يبزگيطي ٍ ؾبذتبض ؾبظهبًي اتلبم هوياكتوس .ضاّجوطز
كٌبٍضي ثِ هسيطيت ضاّجوطزي كٌوبٍضي ثوطاي ثطًبهوِضيوعي ٍ پيوبزُؾوبظي
تالـّبي كٌبٍضاًِ زاذلي زض هَاخِْ ثوب هحويظ ذوبضخي زض حوبل تـييوط
هيپطزاظز .ضٍـ يبزگيطي ثِ ًبًبلّبي انلي اًجبقت ٍ تَؾؼِ هبثليتّوبي
كٌبٍضاًِ هيپطزاظز ٍ قبهل تطًيوت ًبًوبلّوبي هرتلوق يوبزگيطي اؾوت.
ؾبذتبض ؾبظهبًي ًيع ثِ توؿوين ًوبض هيوبى ثوبظيگطاى زضگيوط زض يوبزگيطي
كٌبٍضي هيپطزاظز ].[19،5
هؿيط كٌبٍضي -هؿيط كٌبٍضي ثِ هؿيط پيكوطكت كٌبٍضاًوِ زض يوبزگيطي
كٌبٍضي اقبضُ زاضز ٍ قبهل هؿيط اكوي ٍ ػوَزي تـييوط هويثبقوس .هؿويط

قٌل  -2ػَاهل زاذلي ٍ ذبضخي هؤثط يبزگيطي كٌبٍضي

تحليل ارتباط ميان عوامل شناسایيشده
هيتَاى ايٌگًَِ خووغثٌوسي ًووَز ًوِ ثطذوي ػَاهول هؼطكوي قوسُ،
تؼيييًٌٌسُ ؾغح هبثليتّبي كٌبٍضاًِ يب ّوبى رطكيت خصة هيثبقوٌس ٍ
ؾبيط ػَاهل ،تؼيييًٌٌسُ ضاّجطز ّوپبييّ 1ؿتٌس .زض ٍاهغ كطايٌوس تَؾوؼِ

اكوي خْتي ضا ًِ هؿيط كٌبٍضاًِ زض اًجبقت ٍ تَؾؼِ هبثليتّوبي كٌبٍضاًوِ
ثبيس زض آى حطًت هيًٌس ضا ًكبى هيزّوس .هؿويط ػووَزي ًيوع هطاحول

1. Catch up Strategy
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كٌبٍضي زض ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ قبهل ًَآٍضي ثِ ضٍقي هوؤثط اؾوت.
ايي ًَآٍضي اظ ًَآٍضيّبيي ًِ توطًوع ًليوسي پيكوطكتّوبي كٌبٍضاًوِ زض
اهتهبزّبي پيكطكتِ اؾت هتلبٍت اؾت ٍ اظ ًَع ًْوبزي ٍ ؾوبظهبًي اؾوت .ثوِ
ػجبضت زيگط تَؾؼِ كٌبٍضي ًيبظهٌس هبثليتّبيي زض ؾغح ًكَض ٍ هبثليوتّوبيي
زض ؾغح قطًتّب هيثبقس ًِ ايي هبثليتّب اظ عطين كطايٌوس ّوپوبيي اًجبقوت
هيقًَس .ثطاي قلبفؾوبظي ايوي اضتجوبط ،زض ازاهوِ رطكيوت خوصة ٍ ضاّجوطز
ّوپبيي تَضيح زازُ قسُاًس ٍ اضتجبط هيبى آى زٍ تكطيح قسُ اؾت.
 -رطكيت خصة ثٌگبُ :ثِ ايي هؼٌبؾت ًِ ّط ؾبظهبى ٌّگوبهي ًوِ زض

قٌل  -3اضتجبط هيبى ػَاهل تؼيييًٌٌسُ يبزگيطي كٌبٍضي

هؼطو اعالػبت ٍ زازُّب هطاض هيگيطز ،ثؿتِ ثِ رطكيت ذَز ،آى اعالػبت

ّوبًغَض ًِ اقبضُ قس ّوپبيي كٌبٍضاًِ ًيبظهٌس هبثليتّوبيي زض ؾوغح

ضا خصة ًطزُ ٍ يبز هيگيطز ًِ ذَز تبثغ زٍ ػَاهل ًليسي زيگط اؾت1 .

ًكَض ٍ هبثليتّبيي زض ؾغح قطًتّب هيثبقس .اٍلويي توالـ ًظوبمهٌوس

پبيِ زاًكي ثٌگبُ ثِ هؼٌبي هدوَػِ زاًف ،تدْيعاتً ،طماكعاضّب ،هْوبضت ٍ

ثطاي هغبلؼِ اضتجبط هيبى كٌوبٍضي ،هبثليوتّوب ٍ تَؾوؼِ تَؾوظ هوَضذيي

زاًف ًيطٍي اًؿبًي اؾت ًِ ثِ هطٍض ظهبى زض يي ثٌگبُ خوغ هويقوَز ٍ

اهتهبزي ًِ تالـ هيًطزًس ثلْوٌس چطا ثطذي ًكَضّب هيتَاًٌس ّوپبيي
1

پبيِ يبزگيطي زاًفّبي خسيس ضا ايدبز هيًٌس 2 .اًگيعُ ٍ قوست توالـ

ًٌٌس ٍ ثطذي ذيط اًدبم قس .ثيكتط اظ  40ؾبل هجول گطقوٌٌطٍى اقوبضُ

ثٌگبُ ثطاي يبزگيطي ًِ ثِ هؼٌبي اًگيعُ ثٌگوبُ ثوطاي ًونًوطزى كبنولِ ٍ

ًوَز ًِ ّوپبيي كٌبٍضاًِ ،اگطچِ ثؿيبض ؾَزهٌس اؾتٍ ،لي ثؿويبض چبلكوي

قٌبف كٌبٍضاًِ ذَز ثب ضهجب ٍ ؾبيط قطًتّبي زًيب اؾت .عجون ًظوط ًوين

اؾتٍ .ي زض هغبلؼِ ّوپبيي ًكوَضّبي اضٍپوبيي ًتيدوِگيوطي ًوطز ًوِ

ٍاغُّبي رطكيت خصة ٍ هبثليتّبي كٌبٍضاًِ ثِ خبي ّن هيتَاًٌوس هوَضز

ًكَضّبي ًوتط تَؾؼِيبكتِ ثطاي هَكويت زض ّوپبيي كٌبٍضاًِ ،هدجوَض ثوِ

اؾتلبزُ هطاض گيطًس ].[5

تَؾؼِ اثعاضّبيي ّؿتٌس ًِ اٍ "اثعاضّبي ًْبزي خسيس" ًبهيس .ؾبظهبىّبيي

 -ضاّجطز ّوپبيي :ضاّجطز ّوپبيي ػجبضت اؾت اظ كطايٌسي ًِ عجن آى

ًِ هبزض ثِ تكريم گعيٌِّبي هٌبؾت پيفضٍ ثَزُ ٍ تَاًوبيي خووغآٍضي

ًكَضّبيي ًِ اظ هطظ كٌوبٍضي ػووت ّؿوتٌسًَ ،قوف هويًٌٌوس قوٌبف

هٌبثغ الظم ثطاي ثْطُثطزاضي اظ ايي كطنتّب ضا زاقوتِ ثبقوٌس ،زض ّوپوبيي

كٌبٍضاًِ ذَز ضا ًوتط ًٌٌس ] .[21،26،7زض ضاّجطز ّوپبيي ثوِ ايوي ؾوؤال

كٌبٍضاًِ هَكن ذَاٌّس ثَزً .بض ٍي ثب توطًع ثط ثبًويّوبي ؾوطهبيِگوصاضي

پبؾد زازُ هيقَز ًِ ثٌگبُّب ٍ نٌبيغ چِ چيوعي ضا ثبيوس يوبز ثگيطًوس ٍ

ّوطاُ قسُ اؾت ًِ ٍخَز آًْب ضا زض تَؾؼِ ًكَضّب حيبتي هيثيٌس .قويي

چگًَِ يي هحهَل يب كٌبٍضي ضا تَؾؼِ زٌّس تب ثيكتطيي هٌوبكغ ضا ثوطاي

] [23ثِ عجيؼت اهتضبئي هبثليتّبي هَضزًيبظ ثطاي ّوپبيي اقبضُ هيًٌس.

ذَز ٍ ًكَض ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقس .ثطاي يي قطًت يوب ًكوَض زض كطايٌوس

ثطاي هثبل كبًتَضّبيي ًِ هَخت ّوپبيي آلوبى زض اًتْبي هوطى  19قوس،

ّوپبيي ،ؾغح هٌبؾجي اظ هبثليتّبي كٌبٍضاًِ ٍ رطكيت خصة ثِػٌَاى ًيبظ

لعٍهبً ّوبى ّبيي ًيؿتٌس ًِ ثطاي غاپي زض اٍايول خٌوگ خْوبًي زٍم ٍ يوب

ثبثت پيكطكت ،ضطٍضي اؾت ] .[22اظ عطكي ّيچ ضٍـ هٌحهط ثوِ كوطزي

ؾووبيط ًكووَضّبي آؾوويبيي اتلووبم اكتووبز .اثطاهووَتيع زض هؿوويطي هكووبثِ ثووب

ثطاي هَكويت زض ّوپبيي ٍخَز ًساضز ٍ ضٍـ ّوپبيي ثبيوس ثوط پبيوِ كْون

گطقٌٌطٍى تلبٍت زض هبثليتّبي ًكَضّب ثوطاي ّوپوبيي ضا ثوب تلوبٍت زض

پَيبييّبي اهتهبزيًْ ،بزي ٍ كٌبٍضاًوِ خْوبًي ضكتوبض ٍ ًيوبظ ػبهولّوبي

هَضَػبتي ًِ آى ضا هبثليت اختوبػي هيذَاًس تَضيح هيزّس ] .[24آًچِ

هطثَعِ ًِ قطًتّب هْنتطيي آًْب ّؿتٌس ٍ ظهيٌِاي ًِ ّوپوبيي زض آى

ًِ ٍي زض شّي ذَز زاضز نطكبً تَاًبييّبي كطزي ًيؿوت .هلْوَم هبثليوت

اتلبم هياكتس ظهكتول ثوط ٍيػگويّوبي كٌوي كٌوبٍضي ٍ ػَاهول ؾيبؾوي،

اختوبػي زض هَضَػبت ًبضثطزي ،ثؿيبض هحجوَة قوسُ اؾوت ٍلوي توالـ

كطٌّگيًْ ،بزي ،كٌبٍضاًِ ٍ اهتهوبزي اًتروبة قوَز ] .[22ثوسييتطتيوت

ظيبزي ثطاي تَؾؼِ هؼيبضّب ٍ قبذمّبي ػولي هٌؼٌؽًٌٌسُ كبًتَضّبيي

تؼييي ضاّجطز ّوپبيي هؿوتلعم تؼيويي ٍ قٌبؾوبيي كبًتَضّوبي ذوبضخي

ًِ اثطاهَتيع ثِ آى اقبضُ ًطزُ اًدبم ًكسُ اؾت .زض ؾوبلّوبي ثؼوسي ٍي

تؼيييًٌٌسُ يبزگيطي كٌبٍضي ثِ ّوطاُ زض ًظط گطكتي ؾغح هبثليوتّوبي

اقبضُ ًوَز ًِ ايي هلَْم ثِ نَضت هجْووي ثيوبى قوسُ ٍ اهٌوبى تؼيويي

كٌبٍضاًِ ذَاّس ثَز .هيعاى كطاّنثَزى ايي ػَاهول ،زضنوس قوبًؽ تَؾوؼِ

قبذمّبي زهين ثطاي آى ًن اؾت .ايٌْب خٌجِّبيي اظ هبثليوت اختووبػي

هحهَل ٍ يب كٌبٍضي ضا ًكبى ذَاّس زازّ .وچٌييّ ،وپبيي كٌبٍضاًوِ يوي

ّؿتٌس ًِ زض تأًيس ٍي ثؿيبض هْن قٌبذتِ قسُاًس ].[22

هؿيط ذغي ضا عي ًويًٌس ٍ زض ثطذي هَاضز ثِ زاليل هتؼوسزي اظ خولوِ

 نالحيت كٌي ٍ هسيطيتي

تـييط پبضازاين كٌبٍضي ،كطنت هيبىثط ظزى ثطاي قطًتّبي هتوأذط كوطاّن

 زٍلت ثب ثجبت ٍ هؤثط ،هبزض ثِ پكتيجبًي اظ ضقس اهتهبزي

هيقَز ] .[3اضتجبط هيبى ػَاهل قٌبؾبييقسُ ثوطاي ضاّجوطز ّوپوبيي زض

 ثبظاضّب ٍ ًْبزّبي هبلي هبزض ثِ ثؿيح ؾطهبيِّب زض هويبؼّبي ثبال

قٌل ً 3كبى زازُ قسُ اؾت.

 ضٍح نساهت ٍ اػتوبز هيبى هطزم
1. Gerschenkron
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ًبضّبي گطقٌٌطٍى ٍ اثطاهَتيع ثيكتط ثط قَاّس هَخَز زض اضٍپب ٍ ايبالت

ذسهبت ضخ زّس ًِ هٌدط ثوِ خْوبًيؾوبظي ثوييالوللوي ػويون هويقوَز.

هتحسُ آهطيٌب تٌيِ زاضًس .اگطچِ اظ ؾبل  1970هغبلؼبت ظيبزي زضذهَل

ثسييتطتيت خْبًيقسى ،ذطٍخي تؼبهل ثيي كطايٌسّبي خْبًيؾبظي ؾغحي

ّوپبيي زض ثرفّبي زيگط خْبى ثطٍظ ًطز .زض حبل حبضط ازثيبت كطاٍاًوي

ظؾطهبيِگصاضي ٍ تدبضي ٍ خْبًيؾبظي ػوين ظقجٌِّبي تَليس هويثبقوس.

ٍخَز زاضز ًِ ًكبى هوي زّوس ّوپوبيي ًوِ تٌْوب زض غاپوي ثلٌوِ زض ؾوبيط

الگَّبي تدبضي ثب ضاّجطزّبي پيچيسُ قطًتّبي كطاهليتي تحت توأثيط هوطاض

ًكَضّبي تبظُ نٌؼتي قسُ زض آؾيب ّوطاُ ثب ايدبز هبثليت ثَزُ اؾت .ايوي

گطكتِاًس .ايي كطايٌسّب اظ عطين خْوبًيقوسى ؾوطهبيِگوصاضيً ،وِ هَخوت

هَضَع ًِ ايدبز هبثليت ،پيفكوطو ّوپوبيي هَكون اؾوت ،زض هغبلؼوبت

حبلتّبي خسيس اضتجبط هيبى تَليس ٍ ؾطهبيِ ذبضخي زض ًكَضّبي زض حوبل

تدطثي كطايٌسّبي نٌؼتيؾبظي زض آؾيب ٍ آهطيٌوبي التويي زض ؾوبلّوبي

تَؾؼِ قسُ ،تؿْيل گكتِ اؾت .خْبًيؾبظي ػوين ًيع اظ عطين آظازؾوبظي

 1980 ٍ 1970هَت گطكتّ .وپبيي هَكن ًكَضّبي تبظُ نٌؼتيقوسُ زض

چبضچَةّبي ثييالوللي ثطاي ّسايت خطيبى كٌبٍضي ٍ ّوگطايوي ثوِ ؾووت

ؾوبلّوبي  1980 ٍ 1970الْووبمثروف ايدوبز زيووسگبُّوبي خسيوسي ثووط

يي چبضچَة ؾطهبيِگصاضي هؿتوين ذبضخي هكتطى ،تؿْيل قسُ اؾت.

پَيبييّبي اهتهبز خْبًي اؾت ًِ تَؾؼِ كؼبليتّبي كٌبٍضاًوِ هٌبؾوت ضا

ٍ 2يػگيّبي زض حبل تـييط كٌبٍضيّبي خسيس 4 :خٌجِ اظ كٌبٍضيّبي

زض هطًع تحليلّب هطاض هيزّس .زض ايي ذهَل يٌي اظ هَاضزي ًوِ تَخوِ

خسيس ًِ ٍيػگيّبي آًْب زاللتّبيي ثطاي ؾيبؾتّبي كٌوبٍضي ٍ اًتووبل

ظيبزي ضا ثِ ذَز خلت ًطزُ اٍج گطكتي ًطُ خٌَثي اظ ٍضؼيت ًكَض كويط

كٌبٍضي زاضًس ػجبضتٌس اظ :پيچيسگيّبي كعايٌسُ تـييطات كٌي ،تـييط هبثليت

زض زًيب ثِ اٍليي هَتَضذبًِ كٌبٍضي خْبى تٌْب زض ؾِ زِّ اؾتً .وين ًوِ

اًتوبل كٌبٍضيّبي خسيس ،اكعايف تطاًن زاًف زض كٌبٍضيّوب ٍ هحهوَالت

هغبلؼبت هؼتجطي ثط ايوي هَضوَع اًدوبم زازُ هلْوَم هبثليوت كٌبٍضاًوِ ضا

خسيووس ٍ ،اّويووت ضٍ ثووِ اكووعايف تـييووطات ؾووبظهبًي ] .[22ايووي ضًٍووسّب

ثِػٌَاى اثعاضي تحليلي ثطاي تلؿيط پيكطكت ًطُ پيكٌْبز هيًٌوس ٍ آى ضا

حبلتّبي يبزگيطي ٍ اًتؿبة كٌبٍضي ضا تـييط زازُاًس .خصة كٌبٍضيّوبي

تَاًووبيي اؾووتلبزُ هووؤثط اظ زاًووف كٌبٍضاًووِ زض عووي تووالـّووبيي ثووطاي

خسيس زِّّب ثِ عَل هياًدبهس .ايي ثِ ػلت ٍيػگي ًظبم هٌس ٍ ًيبظ ثِ حل

ّوبًٌسؾبظي ،اؾتلبزُ ،تغجين ٍ تـييط كٌبٍضيّبي هَخَز هويزاًوس .پوؽ

هؿبئل هٌتح اظ تؼبهل هيبى كٌبٍضي ٍ ًيبظهٌسيّبي ؾبظهبًي آى اؾت .ايي

ايي هلَْم ًِ تٌْب قبهل تحويون ٍ تَؾوؼِ ؾوبظهبًسّيقوسُ ًوِ هؿولوبً

تـييطات ًكبى هيزٌّس ًِ اًتوبل كٌبٍضي ًيبظهٌس زضگيطًوَزى گوطٍُّوبي

كؼبليت ًَچٌي زض ثؿيبضي اظ ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ اؾت ،ثلٌوِ ؾوبيط

هرتللي اظ زضيبكتًٌٌسگبى هٌلؼل كٌبٍضي تب ًَآٍضاى كؼبل اؾت ًِ ثوسٍى

هبثليتّبي هَضز ًيبظ ثطاي ثْطُثطزاضي تدوبضي اظ كٌوبٍضي اؾوتٍ .ي ؾوِ

هكبضًت آًْب كطايٌس اًتوبل كٌبٍضي پطّعيٌِ ٍ گبّي ؿيطهوٌي هيقَز .زض

خٌجِ اظ آى ضا قبهل هبثليت تَليس ،هبثليت ؾطهبيِگصاضي ٍ هبثليت ًوَآٍضي

كطايٌس ًَآٍضي ًوبضثطاى هٌجوغ توبضوب ٍ هٌجوغ تـييوط كٌوي هويثبقوٌس .زض

هيزاًس .ثطاؾبؼ اضظيبثي ًين ،ظهبًيًِ اظ ًطزثوبى تَؾوؼِ ثوبال هويضٍيون،

زِّّبي گصقتِ ٍيػگيّبي ذبل كٌبٍضي ٍ تـييط كٌبٍضاًِ هٌدط ثِ كْوي

ًيبظهٌسيّب زض ضاثغِ ثب هبثليتّبي ًَآٍضي ؾرتتوط هويقوًَس .،ثٌوبثطايي

اظ پيچيسگيّبي كٌبٍضي قسُ اؾت .اٍل ايٌٌِ ّيچ تٌٌيوي هَخوَزي ثوِ

ثطاي يي قطًت يب ًكَض زض كطايٌس ّوپبيي ،ؾغح هٌبؾجي اظ هبثليتّوبي

نَضت ًبهول هدووَع ٍ يوب تطًيوت ٍضٍزيّوبي آى ٍ اعالػوبت ًسقوسُ

كٌبٍضاًِ ثِػٌَاى ًيبظ ثبثت پيكطكت ،ضطٍضي اؾت ].[22

زضذهَل آى ًيؿت .زض ٍاهغ زاًف هطثَط ثِ چگًَگي اًدوبم كطايٌوسّبي
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انلي ٍ چگًَگي تطًيت هؤثط آًْب ،زاًف ضوٌي اؾت ًِ ثِ ضاحتوي هبثول
ًسًطزى ٍ اًتوبل ًويثبقس .ايي ثساى هؼٌي اؾت ًِ كٌوبٍضي ثوِ ؾوبزگي

تـييطات زض ؾيبؾتّبي زّوِ ً 90 ٍ 80وِ قوطايظ ضا ثوطاي ّوپوبيي ٍ

هدوَػِاي اظ ًوكِّب ٍ زؾتَضالؼولّوب ًيؿوت ًوِ زض نوَضت اخطاقوسى

يبزگيطي كٌبٍضاًِ زض ًكَضّب ؾرت ًوَز ،زض ؾِ هدوَػِ هيتَاى هوطاض زاضز

ذطٍخي هكبثْي ايدبز ًوبيٌس .ثِعَضيٌِ زٍ تَليسًٌٌسُ زض قطايظ يٌؿبى

] 1 :[22خْبًيؾبظي ًِ اضتجبط هيبى ؾطهبيِگصاضي ،تدوبضت ٍ تَليوس ضا

هوٌي اؾت اظ ٍضٍزيّبي يٌؿبًي اؾتلبزُ ًوبيٌس ٍلي ثٌبثط كْن هرتلق اظ

تـييط زازُ اؾتٍ 2 .يػگيّبي زض حبل تـييط كٌبٍضيّبي خسيس 3 ،تـييط

ػٌبنط ضوٌي اظ تٌٌييّبي هتوبيعي اؾتلبزُ ًوبيٌس .ثٌبثطايي تٌٌيويّوب

زض نٌبيغ ٍ هبثليتّبي كٌبٍضاًِ ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ.

ًؿجت ثِ قطايظ كيعيٌي ٍ اختوبػي ذبل حؿبؼ ّؿتٌس .ثؼالٍُ كٌبٍضي

 1خْبًيؾبظي :تؼساز ظيبزي اظ زاًكوٌساىً ،ظطيِپوطزاظاى هوسيطيت ٍ

ثِ نَضت آًي ٍ ثسٍى ّعيٌِ ثطاي قطًتّب هبثل زؾتطؼ ًرَاّس ثَز ].[2

تحليلگطاى اهتهبز ثط ايي ثبٍضًس ًِ هْنتطيي تـييوط زض اهتهوبز خْوبًي زض

قطًت ًويتَاًس ثِ ؾبزگي گعيٌِّوبي هغلوَة ضا اظ هلؿوِ كٌوبٍضيّوبي

هطى اذيط ،خْبًيقسى اؾتّ .طچٌس عجيؼت خْبًيقسىً ،يطٍّبي هحطًِ

ثييالوللي زض زؾتطؼ اًتربة ًوبيس .اًتربة ٍ ثِزؾتآٍضي آؾبى كٌبٍضي

آى ،كطنتّب ٍ تْسيسّبيي ًِ ثِ ّوطاُ هيآٍضزّ ،وچٌوبى هحول هٌبهكوِ

ًيع ثِ هؼٌبي تَاًبيي اؾتلبزُ هؤثط اظ آى ًيؿوت .قوطًتّوب زاًوف ًوبكي

اؾت .خْبًيقسى زٍ پسيسُ هتوبيع ٍلوي هوطتجظ ثوِ ّون زاضز :ؾوغحي ٍ

ًؿووجت ثووِ خووبيگعييّووبي كٌبٍضاًووِ هوٌووي ،هلووبّين آًْووب ٍ اعالػووبت ٍ

ػوين ] .[22زِّ  ٍ 80اٍايل  90ثب آظازؾبظي تدبضي ٍ گؿتطـ ثبظاضّوبي

هْبضتّبي هَضز ًيبظ ًساضًسّ .وچٌيي ًؿوجت ثوِ هٌحٌوي تَليوس ٍ تؼوساز

هبلي ثييالوللي قٌبذتِ هيقَز ًِ ثب ػٌَاى خْبًيؾبظي ؾغحي تَنيق

ًبهحسٍز خبيگعييّب آقٌبيي ًساضًس .ايي پيچيسگيّب ثط ايي هَضَع زاللت

هيقَز .ايي خْبًيؾبظي ًويتَاًس هؿتول اظ كطايٌوس تَليوس هحهوَالت ٍ

زاضًس ًِ ؾطهبيِگصاضي هلوَؼ ٍ ًبهلوَؼ زض ضاثغِ ثب كٌبٍضيّبي ثًِوبض
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قٌبؾبيي ػَاهل هؤثط ثط يبزگيطي كٌبٍضي زض ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ
زؾتطًح

كهلٌبهِ ضقس كٌبٍضي ،ؾبل قبًعزّن ،قوبضُ  ،61ظهؿتبى 1398

گطكتِ قسُ ،هيثبيؿت اًدوبم قوَزّ .وط قوطًتي ثبيوس توالـّوبي هبثول

اؾت .زض زٍهي تَؾؼِ هبثليتّب ثب تَليس قوطٍع قوسُ ٍ ؾوپؽ ثوِ ايدوبز

هالحظِاي ثطاي يبزگيطي زاًف ضوٌي ٍ تؿلظ ًبكي ثوط آى اًدوبم زّوس.

هبثليتّب زض ؾطهبيِگصاضي ٍ ًوَآٍضي هويپوطزاظز .ػلويضؿون اهتهوبزّبي

ايي ايوسُ ثوطذالف زيوسگبُ ًئًَالؾوييّبؾوت ًوِ كٌوبٍضي ٍ ٍضٍزيّوب ٍ

تَؾؼِيبكتِ ،زض ًكَضّبي زض حبل تَؾوؼِ ،كطايٌوس يوبزگيطي كٌوبٍضي ثوب

ذطٍخيّبي آى ًبهالً قٌبذتِ قسُ اؾت ] .[1ثسيي تطتيوت اًتووبل كٌوبٍضي

ًَآٍضي آؿبظ ًويقَز ،ثلٌِ ثب ؾطهبيِگصاضي ٍ تَليوس قوطٍع هويقوَز .زض

هؿبئل هْوي ثطاي ؾبظگبضي ٍ خصة كٌبٍضي ثوِ زًجوبل ذَاّوس زاقوت ًوِ

هطاحل آؿبظيي تَليس ،اًتوبل زاًف چگًَگي اؾتلبزُ اظ كٌبٍضي هٌتولقسُ،

قبهل ايدبز هبثليتّبي كٌبٍضاًِ ظقوبهل هدوَػوِ پيچيوسُاي اظ هْوبضتّوب،

زؿسؿِ انلي قطًت گيطًسُ اؾت ] .[3تَؾؼِ هبثليتّوبي كٌبٍضاًوِ زاضاي

زاًف كٌبٍضاًِ ،ؾبذتبضّبي ؾبظهبًي هَضزًيوبظ ثوطاي اؾوتلبزُ اظ كٌوبٍضي ثوِ

هحسٍزيتّبيي ًيع اؾت .قطًتّب ثطاي ايدبز ٍ اضتوبء هبثليتّبي كٌبٍضاًِ

نَضت هؤثط ٍ اًدبم كطايٌسّبي هطثَط ثِ تـييط كٌبٍضاًِ اؾت .ايي تالـّبي

ذَز ًيبظ ثِ يٌؿطي زاضاييّب ٍ هبثليتّبي هٌوول هبًٌوس اًؼغوبفپوصيطي

كٌبٍضاًِ اقبضُ ثِ كطايٌسي اظ يبزگيطي زاضز ًِ هتووبيع اظ يوبزگيطي ثوِ ضٍـ

ؾبظهبًي ،هبلي ،هٌبثغ اًؿبًيً ،يليت ،ؾطٍيؽّوبي پكوتيجبًي ٍ هوسيطيت

ؾٌتي اؾت ٍ قبهل ضٍـّب ٍ هكبضًتّبي پَيب ٍ كؼبل هويقوَز .يوبزگيطي

اعالػبت زاضًوس ٍ ػوسم تَخوِ ثوِ تَؾوؼِ ايوي هبثليوتّوبي ؿيطكٌبٍضاًوِ

ذَز ثبيس يبز گطكتِ قَز ًوِ كطايٌوسي ترههوي ٍ پيچيوسُ اؾوت ٍ قوبهل

ظهسيطيتي ،ثبظاضيبثي ،هبلي ٍ ؾبظهبًي هَخت ايدبز هحوسٍزيت زض تَؾوؼِ

اًجبقت زاًف كٌي زض ؾبظهبى هيثبقس ] .[14حتي اگط ًيوبظ ثوطاي يوبزگيطي

هبثليتّبي كٌبٍضاًِ ذَاّس قس ].[25

قٌبؾبيي قَز ،ؾطهبيِگصاضي زض يبزگيطي لعٍهبً هَكويتآهيع ًرَاّس ثَز چطا
ًِ تحوت توأثيط هحويظ ثيطًٍوي ٍ كؼبليوتّوبي قوطًت ،قوطايظ توبضيري،
هْبضتّبي ًبضآكطيٌي ٍ قبًؽ هيثبقس .ثٌوبثطايي قوطًتّوبي هرتلوق ثوِ
ؾغَح ًبضايي ٍ پَيبيي هرتللي زض ثبظاضّبي ضهبثتي ذَاٌّس ضؾيس ].[22
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زض ايي پػٍّف ػَاهل هؤثط ثط يبزگيطي كٌبٍضي قٌبؾبيي قوسُاًوس .ثوب
هغبلؼبت اًدبمقسُ ،زٍ هؤللِ انلي هكتول ثط هبثليتّبي كٌبٍضاًِ ٍ ضاّجطز

 3تـييط زض نٌبيغ ٍ هبثليتّبي كٌبٍضاًِ ًكوَضّبي زض حوبل تَؾوؼِ:

ّوپبيي ثِػٌَاى هؤللِّبي ًليسي هؼطكي قسُاًس .ؾپؽ ثب تحليل هؤللِّب،

تَؾؼِ هبثليتّبي كٌبٍضاًِ زض اهتهبز ًكوَضّبي زض حوبل تَؾوؼِ هَخوت

اخعاي انلي ّطيي قٌبؾبيي ٍ هسلؾبظي قس .هبثليتّب ثب هدوَػوِاي اظ

تـييط ًحَُ اًتوبل كٌبٍضي قسُ اؾتّ .وپبيي كٌبٍضاًِ ًيبظهٌس هبثليتّوبيي

ػَاهل قٌبؾبيي قسًس ًِ تحت ػٌَاى ػَاهل ثٌگبّي ظقبهل زاًف زاذلي

زض ؾغح ًكَض ظهْبضتّبي آهَظقوي ٍ هبثليوتّوبيي زض ؾوغح قوطًت

ًبضًٌبى ،ضاّجطزّبي ؾبظهبًي ٍ ؾغح هبثليتّبي كٌبٍضاًوِ  ،ػَاهول هلوي

ظزاًف چگًَگي هيثبقس .ايي هبثليتّب اظ عطين كطايٌس ّوپوبيي اًجبقوت

ظقبهل قطايظ ثبظاض ٍ كضبي ضهبثتي ،كطٌّگ ٍ آهَظـ ػوَهي ،ؾيبؾتّب ٍ

هيقًَس ] .[8هَكويت اهتهبزّبي زيط نٌؼتي قوسُ هبًٌوس ًوطُ ٍ توبيَاى

هَاًيي ٍ ظيطؾبذت كٌي ٍ ػَاهل خْبًي ظقبهل ؾيبلثَزى ،تؼسز ًَآٍضيّب

ًكبى هيزّس ًِ تؼبهل هيبى ايي زٍ ؾغح زض ايي كطايٌس ضطٍضي اؾت .اظ

ٍ پيچيسگي كٌبٍضيّب زؾتِثٌسي قوسُاًوس .ؾوغح هبثليوتّوبي هوصًَض

عطكي تدطثِ ًكَضّبي اضٍپبيقطهي ٍ هطًعي ًكبى هويزّوس ًوِ ثوسٍى

تؼيييًٌٌسُ ضاّجطز ّوپبيي ذَاّس ثَز .قٌبذت ايي ػَاهل ًوي هيًٌس

تالـّبي كٌبٍضاًِ هتوطًع زض ؾغح قطًت ،ؾوغح ثوبالي آهوَظـ ثوطاي

ًِ ثب توطًع ثط آًْب ،ؾطػت ٍ هسضت يبزگيطي كٌبٍضي زض ثٌگبُّب ٍ نوٌبيغ

ّوپبيي كٌبٍضاًِ ًبًبكي اؾت .هلَْهي ًِ هؼوَالً ثب هبثليت كٌبٍضاًِ ّووطاُ

ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ ثِ ًحَ هغلَثي تحت تأثيط هطاض گيطز.

هيقَز ،يبزگيطي اؾت .ثطاي ايٌٌِ اًتوبل كٌوبٍضي ،هوؤثط ٍاهوغ قوَز الظم

قطايظ ثطاي تَؾؼِ ٍ پيوبزُؾوبظي كٌوبٍضيّوب زض عوي ظهوبى ثوِ زليول

اؾت ثب اًتؿبة هبثليتّبي كٌبٍضاًِ ّوطاُ قَز .اًتوبل كٌبٍضي ثوِ نوَضت

پيچيسگي ٍ تؼسز ًَآٍضيّب ؾرتتط قسُ ٍ ًيبظهٌس تَخِ ثِ ايدبز ٍ تَؾوؼِ

اتَهبتيي ضخ ًويزّس هگط ايٌٌِ ثب تالـّبي كٌبٍضاًوِ قوطًت ،هوسيطيت

هبثليتّبي كٌبٍضاًِ ٍ تالـّبي ًَآٍضاًِ ًكَض اؾت .زض ايوي ذهوَل تٌْوب

قسُ ٍ تٌبهل يبثس .ؾِ زضؼ هْوي ًِ زض ايي ذهوَل هويتوَاى گطكوت

ًكَضّبيي ًِ زض قٌلزّي ثِ هْبضتّب ،هبثليتّب ٍ ظيطؾبذتّبي تحوين ٍ

ػجبضتؿت اظ ]ّ 1 :[22يچچيعي ثِ نَضت اتَهبتيوي زضذهوَل خوصة

تَؾؼِ ثِ نَضت خبهغ ٍ يٌپبضچِ ثطًبهِضيعي ًطزُاًس هيتَاًٌس هَكن ثبقٌس.

هبثليتّبي كٌبٍضاًِ اتلبم ًوياكتس .اّويت ضٍيٌطزّبي ضاّجطزي َّقيبضاًِ

لصا تَخِ ثِ تَؾؼِ كٌبٍضي ٍ هتؼبهجوبً زض ًظوط گوطكتي هؿويط هٌبؾوت ثوطاي

ثطاي اًتؿوبة هبثليوتّوبي كٌبٍضاًوِ ثوبالذم ظهوبًي ًوِ قوٌبف هيوبى

اًتؿبة هبثليتّبي كٌبٍضاًِ اظ عطين ّوٌبضيّوبي زاذلوي ٍ ثوييالوللوي ٍ

هْبضتّبي اؾتلبزُ اظ كٌبٍضي ٍ تـييط كٌبٍضي گؿتطزُتط هيقَز ،ضطٍضت

تَخِ ٍ تأهيي هٌبثغ الظم اظ ضطٍضيبت ٍ العاهبت پيبزُؾوبظي هَكون عوطحّوب

ثيكتطي هييبثس 2 .اًتوبل كٌبٍضي ًجبيس لعٍهبً ثب هبثليت ًَآٍضي ّوطاُ قَز.

ذَاّووس ثووَز .اّويووت ضٍيٌطزّووبي ضاّجووطزي َّقوويبضاًِ ثووطاي اًتؿووبة ٍ

هبثليتّبي كٌبٍضاًِ اظ عطين كطايٌس هسيطيت قسُ كٌبٍضي زض قطًت تَؾؼِ

ثْطُگيطي اظ كٌبٍضي زض عطحّب ثبالذم ظهبًي ًِ قٌبف هيبى هْوبضتّوبي

هييبثس ٍ زض هحيظ ضهبثتي ًِ زض آى ككبض ثطاي ًبّف ّعيٌِّوبي تَليوس

اؾتلبزُ اظ كٌبٍضي ٍ تـييط كٌبٍضي گؿتطزُتوط هويقوَز ،ضوطٍضت ثيكوتطي

ٍخَز زاضز ،تؿطيغ هيقَز .تطًيت هٌبؾجي اظ تالـّبي كٌبٍضاًوِ ثوَهي ٍ

هييبثس .زض ايي عطحّب الظم اؾت هَاضز ظيط هَضز تَخِ ثبقس.

كٌبٍضي ٍاضزاتي زض هَكويت اًتوبل كٌبٍضي ضطٍضي اؾت 3 .هؿيط اًتؿبة
هبثليتّبي كٌبٍضي زض اهتهبزّبي تَؾؼِيبكتِ ٍ زض حوبل تَؾوؼِ هتلوبٍت

 تَخِ ثِ ايدوبز هبثليوتّوبي كٌبٍضاًوِ ٍ رطكيوت خوصة زض ؾوغحثٌگبُّبي زاذلي ثب ّسف اضتوبي ثَهيؾبظي كٌبٍضي.
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