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فرٌّگی کطَر
ٔطیٓ ؾطِه ،زوتط اقطف اِؿبزات ثعضٌی** زوتط ٘بٞیس ثٙی الجبَ

***

چکیذُٞ :سف اظ پػٞٚف حبضط ثطضؾی قیٜٞٛبی ؾبظٔب٘سٞی ٔٙبثغ غیط وتبثی ٔٛرٛز زض ٔطوع اؾٙبز ٔ ٚساضن
ؾبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی وكٛض اؾت .ضٚـ پػٞٚف پیٕبیكی تٛنیفی اؾت  ٚربٔؼ ٝآٔبضی قبُٔ  02391وبض
ثطٌٞٝبی قف ٔٙجغ غیطوتبثی ؾبظٔب٘سٞی قسٛٔ ٚ ٜرٛز زض پبیٍب ٜاعالػبت ٘مف رٟبٖ ایٗ ٔطوع اؾت و ٝثب ضٚـ
ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی تهبزفی  130ضوٛضز ث ٝػٛٙاٖ ربٔؼ ٕٝ٘ٛ٘ ٝتؼییٗ  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ؾیبٚ ٝٞاضؾی تٙظیٓ قس ٜثط اؾبؼ
لٛاػس اٍّ٘ٛآٔطیىٗ اعالػبت ٔٙسضد زض وبضثطٌٞ ٝب اؾترطاد ٛ٘ ٚاحی ػٛٙاٖٚ ،یطایفٚ ،ضؼیت ٘كط ،تٛنیف ٔبزی،
فطٚؾت ،یبززاقت ٘ ٚبحی ٝقطایظ زؾتطؼ پصیطی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت  ٚث ٝوٕه ٘طْ افعاض  SPSSرسَٞٚب ٚ
ٕ٘ٛزاضٞبی آٔبضی تٙظیٓ  ٚثطای تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜب اظ آظٔٞ ٖٛبی ذی ز ٚ ٚز ٚرّٕ ٝای اؾتفبزٌ ٜطزیس .رٟت
اضظیبثی فٟطؾت ٘ٛیؿی تحّیّی چىیسٞ ٜب ،قٙبؾٞ ٝبی افعٚزٔ ،ٜؿتٙسؾبظی ٘بْ پسیسآٚض٘سٌبٖ ٔ ٚؿتٙسؾبظی
تٛنیفٍطٞب  ٚوّیسٚاغٞ ٜب ثطاؾبؼ زؾتٙبٔٞ ٝب  ٚانغالح ٘بٔٞ ٝبی ٔطثٛع ٝثطضؾی قس .ثطاؾبؼ یبفتٞ ٝبی پػٞٚف
ث ٝپطؾف ٞبی پػٞٚف پبؾد زاز ٜقس 22/6 :زضنس ٔٙبثغ زاضای ػٛٙاٖ فطػی 66/8 ،زضنس زاضای قطح پسیسآٚض،
 90/9زضنس زاضای قطح پسیسآٚض ٕٞىبض 81/3 ،زضنس زاضای ٚر ٝتؿٕی 10/8 ،ٝزضنس رعئیبت ٘كط  92/8 ٚزضنس
زاضای تٛنیف ٔبزی 12/2 ،زضنس زاضای قطح یبززاقت 1/2 ،زضنس ػٛٙاٖ ث ٝظثبٖ زیٍط  02/9ٚزضنس زاضای
فٟطؾت ٔٙسضربت عجك لٛاػس اٍّ٘ٛأطیىٗ ٔی ثبقٙس 92/3 .زضنس ٘بْ پسیسآٚض٘سٌبٖ ٘ ٚبْ ؾبظٔبٖ ٞب ٔؿتٙس قسٜ
اؾت 13/2 .زضنس اظ تٛنیفٍطٞب تحت پٛقف انغالح ٘بٔ ٝانفب  ٚتٟٙب  9زضنس اظ انغالح ٘بٔ ٝفٙی ٟٙٔ ٚسؾی
ا٘تربة قس ٜاؾت .ثیٗ فٟطؾت ٘ٛیؿی تٛنیفی  ٚتحّیّی ٔٙبثغ ٔٛضز ثطضؾی تفبٚت ٔؼٙبزاض ٔكبٞسٔ ٜی قٛز ثٝ
ایٗ ٔف ْٟٛو ٝفٟطؾت ٘ٛیؿی تٛنیفی ثیكتط ا٘زبْ قس ٜاؾت .عجك آظٔ ٖٛذی ز ،ٚفطضی ٝپػٞٚف تأییس ٘كس ٚ

* وبضقٙبؼ اضقس وتبثساضی  ٚاعالع ضؾب٘ی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ػّ ٚ ْٛتحمیمبت ذٛظؾتبٖ
ma_ sarlak@yahoo.com
** ػضٞ ٛئیت ػّٕی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس تٟطاٖ قٕبَ
*** ػضٞ ٛئیت ػّٕی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس تٟطاٖ قٕبَ
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ٔكرم ٌطزیس و ٝزض فٟطؾت ٘ٛیؿی تٛنیفی وٕتط اظ  11زضنس اظ ٔٙبثغ ،عجك لٛاػس اٍّ٘ ٛأطیىٗ ؾبظٔب٘سٞی
٘كس ٜا٘س.
کلیذ ٍاشُّاٛٔ :از غیطوتبثیٔ ،طوع اؾٙبز ٔ ٚساضن ؾبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی وكٛض ،فٟطؾت ٘ٛیؿی تٛنیفی،
فٟطؾت ٘ٛیؿی تحّیّی.

هقذهِ
زض لطٖٞبی اذیط اعالعضؾب٘ی زچبض تح َٛقٍطفی زض أط ا٘تمبَ ٘ ٚكط اعالػبت ثكطی قس.
پیسایف ضؾب٘ٞٝب  ٚاثعاضٞبیی غیط اظ وبغص ٛٔ ٚاز چبپی ،ظٟٛض پسیسٜٞبی اِىتط٘ٚیىی  ٚاؾتفبز ٜاظ
قیٜٞٛبی اعالعضؾب٘ی اظ ضا ٜزٚض ،وبضثطز ٔٛازٚ ،ؾبیُ ٘ٛضتبة ،غیط ٘ٛض تبة ٛٔ ٚاز ؾ ٝثؼسی،
ٔٛظٜٞب  ٚضؾب٘ٞٝبی زیساضی -قٙیساضی زض وٙبض ٔٛاز چبپی ٔیتٛاٖ ٘بْ ثطز .أطٚظ ٜوتبثرب٘ٞٝب ثٝ
ٔٛاظات اضائ ٝاعالػبت ث ٝضٚـٞبی ؾٙتی  ٚضؾٕی قیٜٞٛبی ٔسضٖ زیٍطی ضا زض أط
اعالعضؾب٘ی زض پیف ٌطفتٝا٘س  ٚثب تأؾیؽ  ٚضا ٜا٘ساظی ٚاحسٞبی ٔتٛٙع اعالعضؾب٘ی غیط وتبثی
ذسٔبت اضظقٕٙسی ضا ثٔ ٝطارؼبٖ ذٛز اضائٔ ٝیزٙٞس وٛٔ ٝرت تؿطیغ زض پیكطفت فطٚ ًٙٞ
تٕسٖ ثكطی ٔیقٛز  ٚفمظ اظ وتبة ث ٝػٛٙاٖ تٟٙب ضؾب٘ ٝحجت  ٚا٘تمبَ اعالػبت ٕ٘یتٛاٖ ٘بْ
ثطز (اؾسی وطٌب٘ی.)921-932 :0318 ،
أطٚظ ٜزض ا٘زبْ تحمیمبت ػّٕی  ٚفٙیٙٔ ،بثغ غیط وتبثی  ٚچبح ٘كس ٜاظ اضظـ اعالػبتی
ثیكتطی زض ٔمبیؿ ٝثب وتبة ٞب ٘ ٚكطیبت چبح قس ٜثط ذٛضزاض٘س.
ث ٝعٛض وّی ث ٝرٟت ٔؿبیّی ٔخُ وٕی ٚلت ،حزٓ ظیبز اعالػبت ،ترههی قسٖ ػّ ،ْٛثٝ
ٚرٛز آٔسٖ ٘یبظٞبی اعالػبتی رسیس ،زٌطٌ٘ٛی زض إٞیت ٔٙبثغ اعالػبتی ،وبفی ٘جٛزٖ
ضٚـٞبی لطاض زازی ٕ٘بیٝؾبظی  ٚؾط ػٛٙاٖٞبی ٔٛضٛػی ثطای تزعی ٚ ٝتحّیُ ٔٛاز غیط وتبثی،
زض ٘ظبْٞبی شذیط ٚ ٜثبظیبثی اعالػبت ،تحٛالتی ثٛرٛز آٔس.
ثٟطٌٜیطی اظ ٔٙبثغ فٛق ثب تٕبْ إٞیتی و ٝزض ا٘زبْ تحمیمبت ػّٕی  ٚفٙی ٛ٘ ٚآٚضیٞبی
نٙؼتی زاضز ٔؼٕٛال ث ٝآؾب٘ی أىبٖپصیط ٘یؿت ،ظیطا ٔٙبثغ غیطوتبثی  ٚچبح ٘كس ٜث ٝػّت
تٛظیغ ٔحسٚز زض زؾتطؼ ػٕ ْٛػاللٙٔٝساٖ لطاض ٕ٘یٌیط٘س  ٚزض ٘تیز ٝپػٞٚكٍطاٖ ٚ
ٔترههبٖ ضقتٞٝبی ٔرتّف اظ تحمیمبتی و ٝزض ٔإؾؿبت پػٞٚكی زیٍط ا٘زبْ ٔیقٛز
ثیاعالع ٔیٔب٘ٙس (فتبحی.)3 :0311 ،
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پػٞٚف حبضط ث ٝثطضؾی قیٜٞٛبی ؾبظٔب٘سٞی (فٟطؾت٘ٛیؿی تٛنیفی -تحّیّی ٕ٘ ٚبیٝ
ؾبظی) ٔٙبثغ غیط وتبثی زض ٔطوع اؾٙبز ٔ ٚساضن ؾبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی ٔیپطزاظز .ایٗ ؾبظٔبٖ
زض ؾبَ  0361تكىیُ قس و ٝثطاؾبؼ ٔبز 3 ٜثٙس  01لب٘ ٖٛاؾبؾٙبٔ ٝؾبظٔبٖ ٔیطاث
فطٍٙٞی وكٛض ،ثط ایزبز ٔطوع اؾٙبز ٔ ٚساضن ٔیطاث فطٍٙٞی رٟت اضائ ٝذسٔبت ػّٕی ٚ
تحمیمبتی تبویس قس ٜاؾت .ایٗ ٔطوع ثب ٌطزآٚضی ا٘ٛاع ٔساضن ػّٕی غیطچبپی (زض ظٔیٞٝٙبی
ثبؾتبٖ قٙبؾیٔ ،طٔتٔ ،ؼٕبضی  ٚقٟطؾبظی ،ظثبٖ ٌٛ ٚیفٔ ،طزْ قٙبؾیٙٞ ،طٛٔ ،ظ ٜزاضی،
ایطاٖ قٙبؾی  ٚزیٍط ضقتٞٝبی ٔطتجظ ثب ٔیطاث فطٍٙٞی) ث ٝظثبٖٞبی فبضؾی ،التیٗ ،ػطثی ٚ
رع آٖ زض ثرف اؾٙبز فؼبِیت زاضز  ٚث ٝپػٞٚكٍطاٖ ذسٔت ٔیوٙس (ذجط٘بٔ ٝپػٞٚكٍبٜ
ٔسیطیت اؾٙبز  ٚوتبثرب٘.)0388 ،ٝ
بیاى هسألِ
أطٚظ ٜوتبثرب٘ٞٝب ثب ٔزٕٛػٝای اظ ٔساضن ضٚثٝضٞ ٚؿتٙس و٘ ٝیبظ ث ٝؾبظٔب٘سٞی زاض٘س .فٖٛٙ
ٔرتّف ؾبظٔب٘سٞی فؼبِیتٞبیی اؾت و ٝزؾتیبثی ث ٝایٗ ٔساضن  ٚاعالػبت ضا فطأ ٓٞیوٙس.
وٙسی رطیبٖ شذیط ٜؾبظی ایٗ ٔساضن  ٚاعالػبت زض وتبثرب٘ٞٝب ٔ ٚطاوع اعالعضؾب٘ی ٔٛرت
قس ٜاؾت تب اؾتفبز ٜوٙٙس ٜثب تبذیط فطاٚاٖ ثٔ ٝساضن  ٚاعالػبت ٔٛضز ٘ظط ذٛز زؾتطؾی پیسا
وٙس .ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ضٚظ افعٛٔ ٖٚاز غیطوتبثی زض ایٗ ؾبظٔبٖ  ٚث ٝزِیُ ایٙى ٝایٗ ٔزٕٛػٝ
ث ٝػٛٙاٖ یه آضقیٔ ٛطرغ ثطای تحمیك ٔ ٚغبِؼ ٝزضثبضٛٔ ٜضٛػبت ٔرتّف ٔیطاث فطٍٙٞی
فؼبِیت زاضز  ٚزاضای ربیٍب ٜذبل ٙٔ ٚحهط ثفطزی ثِ ٝحبػ حٛظٛٔ ٜضٛػی (ٔیطاث فطٍٙٞی)
زض ٔیبٖ ؾبیط ٔطاوع اعالعضؾب٘ی اؾت .ا٘زبْ پػٞٚكی ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾی ٚضؼیت ؾبظٔب٘سٞی
(فٟطؾت٘ٛیؿی تٛنیفی ٕ٘ ٚبیٝؾبظی) ٔٛاز غیطوتبثی زض ٔطوع ٔصوٛض ضطٚضی ٔیثبقس تب
ٚضؼیت فٟطؾت٘ٛیؿی تٛنیفی ٔزٕٛػٔ ٝساضن  ٚضٚـ یب ضٚـٞبی ٕ٘بیٝؾبظی زض ایٗ ٔطوع
ثطضؾی قٛز  ٚزض ٟ٘بیت ثط اؾبؼ یبفتٞٝبی پػٞٚف پیكٟٙبزٞبیی زض رٟت ثٟجٛز ٚضؼیت
ؾبظٔب٘سٞی ٔٙبثغ اضائٌ ٝطزز تب قبیس وٕه ٔإحطی ثطای تهٕیٓ ٌیطیٞبی آیٙس ٜثبقس.
هباًی ًظری
ٔٙبثغ غیطوتبثی ،ثٙٔ ٝبثؼی اعالق ٔیقٛز و ٝیب قىُ فیعیىی وتبة ضا ٘ساض٘س  ٚیب زض
قٕبضٌب٘ی ثؿیبض ٔحسٚز تىخیط قسٜا٘س .پبضٜای اظ نبحجٙظطاٖ ،فطآٚضزٜٞبی اِىتط٘ٚیىی ضا رعء
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ایٗ زؾتٕ٘ ٝیزا٘ٙس (ضیتؽ ،9116 ،1شیُ ٚاغ ،)ٜأب ثطذی زیٍط ثٞ ٝط ٔٙجغ اعالػبتی زیٍطی،
غیط اظ وتبة ٔ ٚزّ ٚ ٝرعٔ ،ٜٚبز ٜغیطوتبثی ٔیٌٛیٙس (پیطؼ ،9112 ،2شیُ ٚاغ .)ٜثط ایٗ
اؾبؼ
ٔٙبثغ وتبثرب٘ٝای ضا ٔیتٛاٖ ث ٝز ٚزؾت ٝوتبثی  ٚغیطوتبثی تمؿیٓ وطز .ا٘ٛاع ٔٙٔ ٟٓبثغ غیط
وتبثی ػجبضتٙس اظ :پبیبٖ٘بٔ٘ ،ٝمك ،ٝػىؽ ،تٕجط ،پٛؾتط ،ؾٙس ،ثطیس ٜرطایس ،ثرفٞبی ٔزعای
٘ؿرٞٝبی ذغی؛ ٙٔ ٚبثغ زیساضی -قٙیساضی ٔب٘ٙس فیّٓٛ٘ ،اض ٚیسئ ،ٛاؾالیسٛ٘ ،اضٞبی نساٚ ،
ِٛحٞبی فكطز( ٜؾی زی)ٙٔ .بثغ غیطوتبثی ضا ٔیتٛاٖ ثٌ ٝطٜٞٚبی ظیط تمؿیٓ وطز:
ٙٔ .0بثغ غیطوتبثیِ وبغصی .قبُٔ پبیبٖ٘بٔٞٝب ،رعٜٞٚب ٌ ٚعاضـٞب ،ثطیس ٜرطایس٘ ،مك،ٝ
ػىؽ ،اػالٔیٞٝب ،پبضتیؿیٖٞٛبی ٔٛؾیمی ،پٛؾتط ٚ ،ثرفٞبی ٔزعای ٘ؿرٞٝبی ذغی؛
ٙٔ .9بثغ غیطوتبثیِ غیطوبغصی ؤ ٝیتٛاٖ آٟ٘ب ضا ث ٝؾٌ ٝط ٜٚزیساضی ،قٙیساضی ٚ ،زیساضی-
قٙیساضی تمؿیٓ وطز.
ان َٛفٟطؾتٛٙیؿی ٔزٕٛػٔ ٝفبٞیٓ  ٚلٛا٘یٙی اؾت و ٝظیطثٙبی ا٘سیك ٚ ٝػُٕ ضا تكىیُ
ٔیزٞس .زض ظٔی ٝٙفٟطؾت٘ٛیؿی ،ان َٛیؼٙی ٔزٕٛػٝای اظ ٔفبٞیٓ ثٙیبزی و ٝچبضچٛة تسٚیٗ
لٛاػس فٟطؾت٘ٛیؿی ضا ٔكرم ٔیؾبظز .ث ٝثیبٖ زیٍطٞ ،ط لبػس ٜفٟطؾت٘ٛیؿی ثط اؾبؼ یىی
اظ ان َٛتسٚیٗ ٔیقٛز .تٛر ٝث ٝان َٛزض ٚالغ ثٔ ٝؼٙبی وبضثطز ثٙیبٖٞبی ٘ظطی زض
3
ؾبظٔب٘سٞی زا٘ف اؾت  ٚاؾتحىبْ لٛاػس وتبثساضی ضا ثطای ضبثغٙٔٝسوطزٖ رٟبٖ وتبثكٙبذتی
٘كبٖ ٔیزٞس.
زض ایٙزب ،ثب تٛر ٝثٌ ٝؿتطـ ان َٛفٟطؾت٘ٛیؿی اٍّ٘ ٛأطیىٗ ،چٙس انُ ٔ ٟٓو ٝثط ثٙیبز
ان َٛپبضیؽ ( )0260قىُ ٌطفت ٝاؾت ث ٝاذتهبض ٔٛضز اقبض ٜلطاض ٔیٌیطز (ٞیطقبٖ،2
)0222
ّ .9ذفّا ٍ کارکردّای فْرستٞ .سف فٟطؾت٘ٛیؿی ،حجت اعالػبت وتبثكٙبذتی
(تٛنیفی ٔ ٚحتٛایی) ٞط ٘ٛع ٔبز ٜیب ٔٙجغ اعالػبتی (اػٓ اظ وتبة  ٚؾبیط قىُٞبی ٔٙبثغ) ثطای
ایزبز فٟطؾت وتبثرب٘ ٝاؾت تب اظ آٖ عطیك ٔطارؼبٖ ثتٛا٘ٙس ثب زاقتٗ حسالُ اعالػبت ،آحبض
ٔٛضز٘ظط ذٛز ضا ث ٝؾطػت  ٚآؾب٘ی ثیبثٙس .ثسیٗ تطتیتٞ ،سفٞبی فٟطؾت٘ٛیؿی ثب ٞسفٞبی
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ذٛز فٟطؾت پی٘ٛس ٔیذٛضز .وبتط ( )0816اظ ٘رؿتیٗ وتبثساضا٘ی ثٛز و ٝایٗ ٞسفٞب ضا ثٝ
نٛضتی ػیٙیتط ث ٝقطح ظیط ٔس ٖٚوطز (اثطأی030 :0312 ،؛ چبٖ .)32 :0381،اظ زیسٌب ٜا،ٚ
فٟطؾت وتبثرب٘ ٝاثعاضی اؾت و )0 :ٝفطز ضا لبزض ٔیؾبظز تب وتبثی ضا ثب یىی اظ ٔكرهبت ٔإِف،
ػٛٙاٖ ٛٔ ٚضٛع ثیبثس؛ ٘ )9كبٖ زٞس و ٝوتبثرب٘ ٝاظ یه ٔإِف ٔؼیٗ ،زضثبض ٜیه ٔٛضٛع ٔؼیٗ،
 ٚاظ یه قىُ ٘ٛقتٔ ٝؼیٗ چ ٝزاضز؛  )3 ٚث ٝفطز زض ا٘تربة یه وتبة اظ ٘ظط ٚیطایف
(وتبثكٙبذتی)  ٚاظ ٘ظط ٚیػٌی ذبل آٖ ٔسز ٔیضؾب٘س .ؾیٕٛض ِٛثتؿىی (٘ )9113-0828یع
ایٗ ٞسفٞب ضا ث ٝقىُ ٔٙؿزٓتطی وبُٔ وطز  ٚزض ٌعاضـ وٙفطا٘ؽ پبضیؽ ( )0260ثب ػٛٙاٖ
«وبضوطزٞبی فٟطؾت» ٔغطح ؾبذت .ثط ایٗ اؾبؼٞ ،سفٞبی فٟطؾت زض زٔ ٚم ِٝٛوّی
ٔكرم قس :اِف) ثبظیبثی وتبةٞبیی و ٝپسیسآٚض٘س ،ٜػٛٙاٖ ،یب ٔٛضٛع آٟ٘ب ٔكرم اؾت؛  ٚة)
ٌطزآٚضی آحبض یه پسیسآٚض٘س٘ ٚ ٜیع ٚیطایفٞبی آحبض ٚاثؿت ٝث ٝآٖ زض وٙبض  .ٓٞلٛاػس فٟطؾت
٘ٛیؿی اٍّ٘ٛأطیىٗٞ 9سف فٟطؾت ضا چٙیٗ ثیبٖ ٔیوٙس« :شوط ذهٛنیبت ٔ ٟٓیه احط ثسیٗ
ٔٙظٛض و ٝاظ ؾبیط آحبض تكریم زاز ٜقٛز  ٚحسٚز ٔحتٛا  ٚضاثغ ٝوتبثكٙبذتی آٖ ثب ؾبیط آحبض
ٔؼٌّ ْٛطزز» (فتبحی.)99-8 ،0311 ،
 .2هبٌای تَصیف .۱لٛاػس اٍّ٘ٛأطیىٗ ٔ 9جٙبی تٛنیف ضا ٔبز ٜزض زؾت فٟطؾت٘ٛیؿی ٝ٘ ٚ
احط اِٚی ٝیب ٔبزض ٔیزا٘س .ث ٝثیبٖ زیٍط ،اعالػبت الظْ ثطای تٛنیف احط ثبیس اظ ذٛز آٖ ثطٌطفتٝ
قٛز .زض ػیٗ حبَ ،ایٗ لٛاػس ثٙٔٝظٛض ایزبز زؾتطؾی ث« ٝاحط اِٚی »ٝیب «احط ٔبزض» ؤ ٝبز ٜزض
زؾت فٟطؾت٘ٛیؿی ٚاثؿت ٝث ٝآٖ اؾت ،انُ «ػٛٙاٖ لطاضزازی»  ٚانُ ا٘تربة قٙبؾٞٝب ثط
اؾبؼ «احط اِٚی »ٝضا پیكٟٙبز ٔیوٙس (فتبحی12-32 :0316 ،؛  .)32 :0211اِجت ٝزض ٔٛضز
٘كطیٞٝبی ازٚاضی ٛٔ ٚاز اِىتط٘ٚیىی ٔبز ٜزض زؾت فٟطؾت٘ٛیؿی ٕ٘یتٛا٘س اعالػبت الظْ ثطای
تٛنیف ضا زض اذتیبض فٟطؾت ٘ٛیؽ لطاض زٞس.
 .8ساختار فْرست .قیٜٛای ذبل اؾت و ٝثطاؾبؼ آٖ ٔزٕٛػ ٝفٟطؾت ثطٌٞٝب یب
ضوٛضزٞبی ٔبقیٗذٛاٖ زض یه فبیُ تٙظیٓ قس ٜثبقس .ؾبذتبض فٟطؾت زض تحمك ٞسفٞبی
فٟطؾت  ٚزؾتطؾی آؾبٖ  ٚؾطیغ رؿتٚرٌٛطاٖ ث ٝاعالػبت ٔٛضز٘یبظ ٘مف ٕٟٔی زاضز .ثط
اؾبؼ ان َٛپبضیؽ ،ؾبذتبض فٟطؾت ضا ا٘ٛاع ٔسذُٞب (ضوٛضزٞبی پسیسآٚض٘سٌبٖ ،ػٛٙاٖٞب،
فطٚؾتٞبٛٔ ٚ ،ضٛعٞب)  ٚقی ٜٛتٙظیٓ ایٗ ٔسذُٞب تكىیُ ٔیزٞس .ایٗ قیٔ ٜٛؼٕٛال اِفجبیی
اؾت و ٝثٝنٛضت زضٕٞىطز (ٚاغٜ٘بْٞبی)  ٚیب ٔزعا (پسیسآٚض٘س /ٜػٛٙاٖٛٔ/ضٛع  ٚیب پسیس آٚض٘سٜ
1. Basis for Description
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 /ػٛٙاٖ ـ ٔٛضٛع) تٙظیٓ ٔیقٛز .ثٕٞٝیٗ زِیُ انِٛی چ ٖٛؾطقٙبؾ ،ٝقٙبؾٞٝبی افعٚز،ٜ
قىُ ٘بْٞب ،اضربعٞبی ٘بْ ،ؾطػٛٙاٖٞبی ٔٛضٛػی ٚ ،اضربعٞبی ٔطثٛط ،زض تكىیُ ؾبذتبض
ٔٛضز٘ظط ٘مف ٕٟٔی زاض٘س (فتبحی.)080 :0211،
 .4سرضٌاسِ ٍ ۱ضٌاسِّای افسٍدُ .2ؾطقٙبؾ ٝیىی اظ ان ٟٓٔ َٛلٛاػس اٍّ٘ٛأطیىٗ9
اؾت .ػُّ ا٘تربة یىی اظ قٙبؾٞٝب (ٔخال ٘بْ پسیسآٚض انّی) ثٙٔ ٝعِ ٝؾطقٙبؾ ٝیه احط ثٝقطح
ظیط اؾت )0 :ؾطقٙبؾٟٓٔ ٝتطیٗ ػٙهط ثطای ٘كبٖ زازٖ اضتجبط ٔؿتمیٓ ٔیبٖ یه احط  ٚذبِك
(پسیسآٚض٘س )ٜآٖ اؾت؛  )9ؾطقٙبؾ ٝػٙهط ٔٙبؾجی ثطای ٘بٔیسٖ ٞط احط  ٚیب اؾتٙبز ث ٝآٖ اؾت؛
 )3 ٚؾطقٙبؾ ٝػٙهط ٕٟٔی ثطای قٙبؾبیی  ٚثبظیبثی آحبض ثٝنٛضت یىسؾت زض فٟطؾتٞب ٚ
وتبثكٙبؾیٞب ثٝقٕبض ٔیضٚز .زض ػیٗ حبَ ،ثحجٞبیی رسی ٘یع پیطأ ٖٛاثمب یب حصف انُ
ؾطقٙبؾ ٝزض ٔیبٖ نبحت٘ظطاٖ فٟطؾت٘ٛیؿی ٔغطح اؾت (فتبحی20 :0316،؛ -8 :0311
99؛  .)082-089 :0211قٙبؾٞٝبی افعٚز٘ ٜیع (ٔب٘ٙس ػٛٙأٖ ،تطرٓ ،فطٚؾت) ؾبیط ػٙبنطی
ٞؿتٙس ؤ ٝكرم وطزٖ آٟ٘ب ثٙٔ ٝعِ٘ ٝمبط ثبظیبثی 3احط ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت .ث ٝزِیُ إٞیت
ؾطقٙبؾ ٚ ٝقٙبؾٞٝبی افعٚز ،ٜفهُ  90لٛاػس فٟطؾت٘ٛیؿی اٍّ٘ٛأطیىٗ ث ٝآٟ٘ب اذتهبل
یبفت ٝاؾت.
 .5ػٌَاىّای قراردادی .4ػٛٙاٖ ٚیػٜای اؾت و ٝاحط ثب آٖ ثٟتط قٙبذتٔ ٝیقٛز .ا٘ٛاع ػٛٙاٖ
لطاضزازی ػجبضت اؾت اظ٘ :بْ وتبةٞبی آؾٕب٘ی ٔ ٚتٔ ٖٛمسؼ ،ػٛٙاٖ آحبض و ٚ ٟٗوالؾیه،
آحبض و ٟٗثسٔ ٖٚإِف  ٚآحبض ٔٛؾیمی .ایٗ ػٙهطٔیتٛا٘س آحبض ٚاثؿت ٝث ٝیه احط (ا٘ٛاع ٚیطایفٞب،
تطرٕٞٝب ،ذالنٞٝب ،قطحٞبٔ ٚ ،ب٘ٙس آٟ٘ب)ضا ٘یع زض فٟطؾت وٙبض  ٓٞلطاض زٞس .ایٗ انُ ضای
ا٘ؿزبْ  ٚوبضآیی فٟطؾت إٞیت زاضز ،ظیطا آحبض ثؿیبضی ٚرٛز زاض٘س وٚ ٝاثؿت ٝثٞ ٓٞ ٝؿتٙس ٚ
اضتجبط آٟ٘ب ثب  ٓٞثبیسثطای اؾتفبزٜوٙٙس ٜفٟطؾت ٘كبٖ زاز ٜقٛز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ فهُ 99
لٛاػس فٟطؾت٘ٛیؿی اٍّ٘ٛأطیىٗ  9ث ٝایٗ انُ اذتهبل زاضز.
ً .6ام یکذست برای اضخاظٙٔ .5ظٛض اظ آٖ ا٘تربة قىُ ٔٙبؾتتط ٘بْ اظ ٔیبٖ ا٘ٛاع
قىُٞبؾت (ٔخال ٘بْ ٚالؼی٘ ،بْ ٔؿتؼبض ،وٙیِ ،ٝمتٔ ٚ ،ب٘ٙس آٟ٘ب) و ٝثب ٞسف ٌطزآٚضی ٕٝٞ
آحبض یه پسیسآٚض٘س ٜوٙبض  ٓٞزض فٟطؾت اِػٕبَ ٔیقٛز؛  ٚثطای ا٘ؿزبْ فٟطؾت  ٚثبظیبثی ثٟتط
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آحبض ٞط پسیسآٚض٘س ٜإٞیت ظیبزی زاضز .فطایٙس وٙتطَ ٔؿتٙس ٘بْٞب ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض زض
فٟطؾت٘ٛیؿی ا٘زبْ ٔیٌیطز (فتبحی.)921-932 ،0312 ،
 .7ضکل ٍ هحتَای ضٌاسِ ًامّا .۱ایٙى٘ ٝبْٞب ث ٝچ ٝنٛضت زض قٙبؾٞٝب (ؾطقٙبؾٚ ٝ
قٙبؾٞٝبی افعٚز )ٜحجت قٛز ثطای تٛفیك زض ثبظیبثی اعالػبت زض فٟطؾتٞب ٔ ٟٓاؾت .ثطای
ٔخبَ ا٘تربة قىُ اقٟط ٘بْ اظ ٔیبٖ ا٘ٛاع قىُٞب (ِمت ،وٙی٘ ٚ ،ٝبْ ٔؿتؼبض)  ٚچٍٍ٘ٛی ٘ٛقتٗ
٘بْ پیبٔجطاٖ ،ائٕ ،ٝقبٞبٖ  ٚفطٔب٘طٚایبٖ ،ؾبظٔبٖٞبٔ ٚ ،ب٘ٙس آٟ٘ب ٔطثٛط ث ٝایٗ انُ اؾت.
ٕٞچٙیٗ ٔغطح ٔیقٛز و ٝآیب ثٟتط اؾت ٘بْ وٛچه افطاز ضا ثٝع َٛوبُٔ پؽ اظ ٘بْ اقٟط آٟ٘ب
آٚضز یب حطف ا٘ َٚبْ وٛچه وبفی اؾت؛  ٚیب آ٘ى ٝتبضید تِٛس ٚ ٚفبت  ٚحتی ترهم افطاز ثٝ
ز٘جبَ آٖ افعٚزٌ ٜطزز یب ٘.ٝ
اظ آٖ رب و ٝضػبیت لٛاػس اٍّ٘ ٛأطیىٗ زض وتبثرب٘ٞ ٝب ٔ ٚطاوع اؾٙبز ٔٙزط ث ٝثبظیبثی ثٟتط
اعالػبت ٔی قٛز ٞسف وّی پػٞٚف قٙبذت قیٜٞٛبی ؾبظٔب٘سٞی (فٟطؾت٘ٛیؿی تٛنیفی ٚ
فٟطؾت٘ٛیؿی تحّیّیٕ٘ :بیٝؾبظی  ٚچىیسٜٛ٘یؿی) ٔٙبثغ غیط وتبثی ٔٛرٛز زض ٔطوع اؾٙبز
ؾبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی ٌ ٚطزقٍطی وكٛض  ٚچٍٍ٘ٛی ضجظ اعالػبت ٔٛاز غیطوتبثی زض وبض
ثطٌٞٝبی ایٗ ٔطوع ٔیثبقس  ٚزض ٟ٘بیت قٙبذت ٘مبط لٛت  ٚضؼف آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ اضائٝ
پیكٟٙبزٞبیی ثطای ؾبظٔب٘سٞی ایٗ ٔزٕٛػٛٔ ٝاز غیطوتبثی اؾت .ثط ایٗ اؾبؼ ٔتغیطٞبی
پػٞٚف ػجبضت ا٘س اظٔ :تغیط ٔؿتمُٛٔ :از غیطوتبثی وتبثرب٘ٔ ٝطوع اؾٙبز ٔ ٚساضن ؾبظٔبٖ
ٔیطاث فطٍٙٞی ٔ ٚتغیط ٚاثؿتٚ :ٝضؼیت ؾبظٔب٘سٞی (فٟطؾت٘ٛیؿی تٛنیفی ٕ٘ ٚبیٝؾبظی) ایٗ
ٔٛاز اؾت .إٞیت ایٗ پػٞٚف .0 :تسٚیٗ ؾیبؾتی زض رٟت ثٟجٛز ٚضؼیت فٟطؾت٘ٛیؿی
تٛنیفی ٔساضن غیطوتبثی ٔطوع اؾٙبز ٔ ٚساضن ؾبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی ثطاؾبؼ یبفتٞٝبی ایٗ
پػٞٚف ٔیثبقس  .9اضائ ٝضاٞىبضٞبیی ث ٝربٔؼٔ ٝطوع اؾٙبز ٔ ٚساضن ؾبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی
وكٛض  ٚوتبثساضاٖ آٖ اؾت ؤ ٝیتٛا٘س زض ضفغ ٘مبط ضؼف  ٚپطٚضـ ٘مبط لٛت ؾبظٔب٘سٞی
ٔٙبثغ غیط وتبثی آٖ وٕه ٕ٘بیس .ثط ایٗ اؾبؼ ؾٛاالت انّی پػٞٚف ػجبضتٙس اظ:
 .0زض فٟطؾت٘ٛیؿی تٛنیفی ٔٙبثغ غیطوتبثی زض ٔطوع اؾٙبز ٔ ٚساضن ٔیطاث فطٍٙٞی
لٛاػس فٟطؾت٘ٛیؿی اٍّ٘ – ٛأطیىٗ تب چٔ ٝیعاٖ ضػبیت ٔیقٛز؟
ٔ .9ؿتٙس ؾبظی اعالػبت ٔٙبثغ ٔٛضز ثطضؾی تب چٔ ٝیعاٖ ضػبیت ٔیقٛز؟
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 .3زض ٕ٘بیٝؾبظی ٔٙبثغ ایٗ ٔطوع چٔ ٝیعاٖ اظ انغالح ٘بٔٞٝبی ترههی اؾتفبز ٜقسٜ
اؾت؟
 .2ؾغح اذتالف ضػبیت لٛاػس زض فٟطؾت٘ٛیؿی تٛنیفی  ٚفٟطؾت٘ٛیؿی تحّیّی ٔٙبثغ
ٔٛضز ثطضؾی چٔ ٝیعاٖ اؾت؟
ثطاؾبؼ ٞسف  ٚؾٛاالت اؾبؾی  ،ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝایٗ پػٞٚف اظ ٘ٛع پیٕبیكی تٛنیفی
اؾت  ٚث ٝضٚاثظ ٔیبٖ یىبیه ربٔؼ ٝآٔبضی ٔی پطزاظز ث ٝفطضی٘ ٝیبظ ٘ساضز  ٚفمظ پیف ثیٙی
ٔیقٛز ثیف اظ  11زضنس ٔٛاز ایٗ ٔزٕٛػ ٝثط اؾبؼ ان ٚ َٛضٚـٞبی لٛاػس اٍّ٘ – ٛأطیىٗ
ؾبظٔب٘سٞی قسٜا٘س.
تؼاریف ػولیاتی پصٍّص
هٌابغ غیر کتابی :ثٙٔ ٝبثؼی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝزض تٛنیف وتبة ،پیبیٙس  ٚرعٍٙ٘ ٜٚزس
(زا٘كٙبٔ ٝوتبثساضی  ٚاعالعضؾب٘ی) .زض ایٗ پػٞٚف ثٙٔ ٝبثؼی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝزض وتبثرب٘ٝ
ٔطوع اؾٙبز ٔ ٚساضن ٔیطاث فطٍٙٞی ؾبظٔب٘سٞی قسٜا٘س ایٗ ٔٙبثغ ػجبضتٙس اظ :ػىؽ ،اؾالیس،
پٛؾتطٍ٘ ،بتی ٛػىؽ ،فیِّٓٛ ،ح فكطز ، ٜپط٘ٚس ٜحجت ثٙبٞبی تبضیری ،ثطٚقٛض ،عطحٞبی ٔطزْ
قٙبؾی ،فیفٞبی ٔطزْقٙبؾی ،تمٛیٓ ،تٕجط ،وبضت پؿتبَ ٔ،یىطٚفیّٓٛ٘ ،اض نسا ،وبؾت،
نفحٌ ٝطأبف ،ٖٛازٚات ٔٛؾیمی  ...ٚو ٝزض ایٗ پػٞٚف تٟٙب ٌعاضـٞب (ثبؾتب٘كٙبؾیٔ ،طٔت ٚ
ٔطزْ قٙبؾی) ٘مكٞ ٝب (ثٙب ،رغطافیبیی)  ٚػىؽ ٞب ،و ٝزض پبیٍب ٜاعالػبتی ٘مف رٟبٖ ٔطوع
اؾٙبز ٔیطاث فطٍٙٞی لبثُ زؾتطؾی اؾتٛٔ ،ضز ثطضؾی لطاض ٔیٌیطز.
سازهاًذّی :تٛنیف ٔحتٛاٚ ،یػٌیٞب ٚ ،اٞساف اؾٙبز ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثطای وؿب٘ی و ٝزض
رؿت  ٚرٛی ایٗ اؾٙبز یب پیبْٞبی ٟ٘فت ٝزض آٟ٘ب ٞؿتٙس ،زؾتطؼپصیط ق٘ٛس .ؾبظٔب٘سٞیٕٝٞ ،
ا٘ٛاع  ٚقیٜٞٛبی ٕ٘بیٝؾبظی ،چىیسٜٛ٘یؿی ،ضزٜثٙسی ،فٟطؾت٘ٛیؿیٔ ،سیطیت ٔساضن،
وتبثكٙبؾی  ٚایزبز پبیٍبٟٞبی اعالػبتی ٔتٙی  ٚوتبةقٙبذتی ثطای ثبظیبثی اعالػبت ضا زض ثط
ٔیٌیطز .ث ٝػجبضت زیٍط ٌطز آٚضی اعالػبت ،تزعی ٚ ٝتحّیُ ،فٟطؾت٘ٛیؿی  ٚتٙظیٓ ٔساضن
ثط پبی ٝان ،َٛلٛاػس  ٚاؾتب٘ساضزٞبی رٟب٘ی اؾتٕٞ .چٙیٗ ٚرٛز أىب٘بتی ثطای ثبظیبثی
اعالػبتی و ٝؾبظٔب٘سٞی قس ٜاؾت
سازهاًذّیٙٔ :ظٛض اظ ؾبظٔب٘سٞی زض ایٗ پػٞٚف فٟطؾت٘ٛیؿی تٛنیفی  ٚتحّیّی اؾت.
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فْرستًَیسی :فطایٙسی اؾت ػّٕی  ٚپػٞٚكی ثطای آٔبزٜؾبظی یه ٔزٕٛػ ٚ ٝتؼییٗ
قٙبؾٞٝبی الظْ ثطای ٔساضن ٔٛرٛز زض یه ٔزٕٛػ ٝث٘ ٝحٛی و ٝزؾتیبثی ؾطیغ  ٚنحیح ضا
ث ٝآٖ ٔسضن ٔیؿط ؾبظز .
فْرستًَیسی تَصیفیٔ :طحّٝای اظ فطایٙس فٟطؾت٘ٛیؿی اؾت و ٝث ٝتكریم ٚ
تٛنیف ٔٙجغ ٔیپطزاظز ِٚی ثٛٔ ٝضٛع  ٚقٙبؾٞٝبی ٔٛضٛػی آٖ ٕ٘یپطزاظز .
فْرستًَیسی تحلیلی :آٖ لؿٕت اظ فٟطؾت٘ٛیؿی ؤ ٝتفبٚت اظ فٟطؾت٘ٛیؿی
تٛنیفی اؾت  ٚزض آٖ تٕبْ قٙبؾٞٝبی ٔٛضٛػی  ٚافعٚز ٜزازٔ ٜیقٛز .زض ٚالغ فٟطؾت٘ٛیؿی،
ارعای ٔرتّف ٔبز ٜضا و ٝثبػج قٙبذت آٖ ٔیقٛز ٔٛضز تزعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٔیزٞس (زائطٜ
إِؼبضف وتبثساضی  ٚاعالعضؾب٘ی.)0381-0380 ،
زض ایٗ پػٞٚف غطو اظ فٟطؾت٘ٛیؿی تحّیّی ،چٍٍ٘ٛی تٟی ٝچىیسٕ٘ ٚ ٜبی ٝثطای ٔسضن
ٔٛضز ثطضؾی ثط اؾبؼ انغالح ٘بٔٞٝبی انفب  ٚفٙی ٟٙٔ ٚسؾی اؾت.
رٍش پصٍّص
ایٗ پػٞٚف زضنسز ثطضؾی چٍٍ٘ٛی ؾبظٔب٘سٞی ٔٙبثغ غیطوتبثی اظ عطیك تزعی ٚ ٝتحّیُ ٚ
پبؾد ث ٝپطؾفٞبی پػٞٚف اؾت ،و ٝضٚـ پیٕبیكی تٛنیفی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت،
چطا و ٝث ٝتٛنیف چٍٍ٘ٛی فٟطؾت٘ٛیؿی ٕ٘ ٚبیٝؾبظی فٟطؾتٞب ثط اؾبؼ لٛاػس فٟطؾت
٘ٛیؿی اٍّ٘ٛآٔطیىٗ ٔٙبثغ غیط وتبثی (پسیسٜٞبی ذبل) زض ربٔؼٔ ٝطوع اؾٙبز ٔ ٚساضن ؾبظٔبٖ
ٔیطاث فطٍٙٞی (ٔحیظ  ٚربٔؼ ٝذبل ٔ ٚؼیٗ) ٔیپطزاظز  ٚچٍٍ٘ٛی ؾبظٔب٘سٞی آٟ٘ب ضا ثب تٛرٝ
ث ٝلٛاػس  ٚاؾتب٘ساضزٞب ثطضؾی ٔیوٙس .
جاهؼِ پصٍّصً ،وًَِ ٍ رٍش ًوًَِ گیری
زض ایٗ پػٞٚف ربٔؼ ٝآٔبضی قبُٔ وُ وبضثطٌٞٝبی ٔٛرٛز ٔٛاز غیط وتبثی ؾبظٔب٘سٞی قسٚ ٜ
ٚاضز قس ٜزض پبیٍب ٜاعالػبتی ٘مف رٟبٖ ٔطوع اؾٙبز ٔ ٚساضن ٔیطاث فطٍٙٞی وكٛض اؾت وٝ
زض ٔزٕٛع  02391ضوٛضز ضا تكىیُ ٔیزٞس.
پبیٍب ٜاعالػبت ٘مف رٟبٖ ٟٔٓتطیٗ ثرف ؾبیت ایٙتط٘تی ٔطوع ثب آزضؼ
ٔ www.ichodoc.irیثبقس و ٝاظ ؾبَ  0311تحت ٚة زض اذتیبض ػاللٙٔ ٝساٖ اؾت .زض
پبیٍب ٜاعالػبت ٘مف رٟبٖ تب و ٖٛٙاعالػبت وتبثكٙبذتی  29686ضوٛضز اػٓ اظ وتبةٔ ،مبِ،ٝ
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ٌعاضـ ،ػىؽ٘ ،مكٚ ٝاضز قس ٚ ٜفبیُ اؾىٗ تهبٚیط ٘ ٚمكٞٝب ثٔ ٝحتٛای ٞط ضوٛضز اظ ٘مكٞٝب
زض ثب٘ه ٔتهُ ٞؿتٙس  ٚلبثُ ضؤیت ٔیثبقٙس .آٔبض وُ اؾٙبز ٔ ٚساضن ٔٛرٛز زض ؾبظٔبٖ
ٔیطاث فطٍٙٞی ػجبضت ا٘س اظ 211111 :ثطي اؾٙبز ثبؾتبٖ قٙبؾی 011111 ،لغؼٍ٘ ٝبتی،ٛ
 011611لغؼ ٝاؾالیس 611 ،ػٛٙاٖ ِٛح فكطزٛٔ 2111 ، ٜضز ٔیىطٚفیفٛٔ291 ،ضز پٛؾتط،
 111ػٛٙاٖ عطح ٞبی پػٞٚكی 912 ،ػسز ٘ٛاض وبؾت 099 ،ػسز ٚیسی ٛوبؾت 9131 ،حّمٝ
فیّٓ 218 ،ػسز ثطٚقٛض 111 ،ػسز وبضت پؿتبَ  311111ٚثطٌٞ ٝبی پػٞٚكی (ذجط٘بٔٝ
پػٞٚكٍبٔ ٜسیطیت اؾٙبز  ٚوتبثرب٘ ،ٝقٕبض ٜیه ،فطٚضزیٗ )88
ث ٝزِیُ ٚؾؼت ربٔؼٛٔ ٝضز ثطضؾی اظ ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی تهبزفی عجمٝثٙسی قس( ٜثب
اؾتفبز ٜاظ رس َٚوطؾی ٔٛضٌبٖ) اؾتفبز ٜقس .اظ ٔزٕٛع  02391ضوٛضز ؾبظٔب٘سٞی قسٜ
 130ضوٛضز ث ٝػٛٙاٖ ربٔؼ ٕٝ٘ٛ٘ ٝا٘تربة ٛٔ ٚضز اضظیبثی لطاض ٌطفت ٝاؾتٔ .حبؾجٕٝ٘ٛ٘ ٝ
ثطاؾبؼ شیُ ٔحبؾج ٝقس :اظ ٔزٕٛع  1202وبضثطٌ٘ ٝمك ٝثٙب تؼساز  036وبضثطٌٝ؛ اظ ٔزٕٛع
 0121وبضثطٌ٘ ٝمك ٝرغطافیبیی تؼساز  11وبضثطٌٝ؛ اظ ٔزٕٛع  1681وبض ثطٌ ٝػىؽ تؼساز
 039وبضثطٌٝ؛ اظ ٔزٕٛع  111وبضثطٌٌ ٝعاضـ ثبؾتبٖ قٙبؾی تؼساز  31وبضثطٌٝ؛ اظ ٔزٕٛع
ٌ 1111عاضـ ٔطٔت ثٙب تؼساز  098وبضثطٌٝ؛ اظ ٔزٕٛع  391وبضثطٌٌ ٝعاضـ ٔطزْ قٙبؾی
تؼساز  31وبض ثطٌ ٝثطضؾی قس.
رٍشّا ٍ ابسار تجسیِ ٍ تحلیل دادُّا
تٙظیٓ رسَٞٚبٕٛ٘ ،زاضٞبی آٔبضی ،تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب ثٚ ٝؾیّ٘ ٝطْ افعاض  SPSSا٘زبْ قس
 ٚاظ آظٟٔ٘ٛبی ذی ز ٚ ٚز ٚرّٕٝای اؾتفبزٌ ٜطزیس.
ثطای تحّیُ اثؼبز ٔرتّف ؾإاالت پػٞٚف اظ ضٚـ آٔبض تٛنیفی  ٚآٔبض اؾتٙجبعی اؾتفبزٜ
قسٕٞ .چٙیٗ ٔیعاٖ حجبت ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ارطای اثعاض پػٞٚف ،پؽ اظ ٚضٚز زازٜٞب ث ٝضایب٘ٝ
ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ  28زضنس ث ٝزؾت آٔس ٜو٘ ٝكبٖ زٙٞس ٜاػتجبض ٘ؿجتبً ذٛة اثعاض پػٞٚف
اؾت.
تؼذاد هذارک هَجَد در سازهاى هیراث فرٌّگی
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ثب تٛر ٝث ٝرس 0 َٚاظ ٔزٕٛع ٙٔ 06جغ غیطوتبثی ،تٟٙب ٌعاضـٞب٘ ،مكٞٝب  ٚػىؽٞب،
ؾبظٔب٘سٞی قس ٜا٘س و ٝزض پبیٍب٘ ٜمف رٟبٖ ٔٛرٛز اؾت  ٚزض ٔزٕٛع ٙٔ 02391جغ
ٔیثبقٙس
ٛٙٞ ٚظ زضذهٛل ؾبظٔب٘سٞی ثمیٛٔ ٝاز السأی ٘كس ٜاؾت.
اظ ٔزٕٛع ٔ 02391سضن ،ثطاؾبؼ رس َٚوطؾی ٔٛضٌبٖ ٔ 130سضن ث ٝنٛضت تهبزفی
ثطاؾبؼ ٘ؿجت ٘ٛع ٌعاضـ ،ا٘تربة  ٚؾپؽ ٔیعاٖ حضٛض ػٙبنط تٛنیفی ٔٛرٛز زض ٘ٛاحی
فٟطؾت٘ٛیؿی ثطضؾی ٔ ٚحبؾج ٝقس.
یافتِّا ٍ تجسیِ تحلیل آًْا
ثطای تٛنیف زازٜٞب اظ ضٚـٞبی ٔؼٕ َٛزض آٔبض تٛنیفی٘ ،ظیط تٟی ٝرس َٚفطاٚا٘ی ٚ
زضنسٔ ،حبؾج ٝقبذمٞبی آٔبضی ،ضؾٓ ٕ٘ٛزاضٞبی ؾت٘ٛی ٕٞ ٚچٙیٗ اظ ضٚـٞبی آٔبض
اؾتٙجبعی اؾتفبز ٜقس.
بررسی ًاحیِ ػٌَاى براساض آزهَى دٍجولِای
الف .ػٌَاى در فْرست تَصیفیٔ :غبثك یبفتٞٝبی ٔٙسضد زض رس 0 َٚاظ ٔزٕٛع 130
وبضثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾیٛٔ 201 ،ضز ػٛٙاٖ زض فٟطؾت تٛنیفی ٔكرم قس ٜاؾت.
ب.ػٌَاى فرػی در فْرست تَصیفی :اظ ٔزٕٛع  130وبضثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾیٛٔ 192 ،ضز
ػٛٙاٖ فطػی زض فٟطؾت تٛنیفی ٔكرم قس ٜاؾت.
ج .پذیذآٍر در فْرست تَصیفی :اظ ٔزٕٛع  130ػٛٙاٖ وبضثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾی زض ٔٛاضزی
و ٝپسیسآٚض شوط قس ٜثب تٛر ٝث ٝفهُ  90لٛاػس فٟطؾت٘ٛیؿی اٍّ٘-ٛأطیىٗ زض فٟطؾت
تٛنیفی لطاض ٌطفت ٝاؾت و ٝاظ ٔزٕٛع فٛق ٛٔ 016ضز قطح پسیسآٚض شوط ٘كس ٜاؾت.
د.پذیذآٍر ّوکار در فْرست تَصیفی :اظ ٔزٕٛع  130ػٛٙاٖ وبضثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾی زض
ٔٛاضزی و ٝپسیسآٚض شوط قس ٜثب تٛر ٝث ٝفهُ 90لٛاػس فٟطؾت٘ٛیؿی اٍّ٘ٛأطیىٗ زض فٟطؾت
تٛنیفی لطاض ٌطفت ٝاؾت ،و ٝاظ ٔزٕٛع فٛق ٛٔ003ضز قطح پسیسآٚض زض فٟطؾت ٘ٛیؿی
ٔكرم ٘كس ٜاؾت.
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ّ  .جسئیات ٍجِ تسویِ ػام (GMD( ۱در فْرستًَیسی :اظ ٔزٕٛع  130ػٛٙاٖ
وبضثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾی ثطای ٙٔ 213جغ ثب تٛر ٝث ٝلب٘ 1.1C ٖٛاٍّ٘-ٛأطیىٗ ٚر ٝتؿٕی ٝػبْ
ا٘تربة قس ٜاؾت و 81/3 ٝزضنس وُ ٔٙبثغ ضا قبُٔ ٔیقٛز.
تٕبٔی قبذمٞبی ٘بحی ٝػٛٙاٖ زض آظٔ ٖٛزٚرّٕٝای ٔؼٙبزاض اؾتٛ٘ .احی ػٛٙاٖ ،ػٛٙاٖ
فطػی ،قطح پسیسآٚض٘سٚ ٚ ٜر ٝتؿٕی ٝث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی ایٗ قبذمٞب ضا زاض٘س  ٚقطح
پسیسآٚض٘سٕٞ ٜىبض ث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی ایٗ قبذم ضا ٘ساضز ث ٝایٗ ٔف ْٟٛو ٝزض ثیكتط وبض
ثطٌٞٝبی ٔٙبثغ ٔٛضز ثطضؾی قطح پسیسآٚض ٕٞىبض شوط ٘كس ٜاؾت  ٚثمیٛٔ ٝاضز ثب تٛر ٝث ٝؾغح
ٔؼٙبزاضی ،ثیكتطیٗ ٔیعاٖ ضػبیت لٛاػس اٍّ٘ – ٛآٔطیىٗ ضا زاضا ٔیثبقٙس.
بررسی ًاحیِ ٍضؼیت ًطر براساض آزهَى دٍ جولِای
زض آظٔ ٖٛز ٚرّٕٝای ثطای تؼییٗ ٚضؼیت ٘بحیٔ ٝحُ ٘كط زض ز ٚقبذم ٘بْ ٘بقط/چبپرب٘ٝ
 ٚتبضید ٘كط/چبح ث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی زض اؾٙبز ثطضؾی قسٚ ٜرٛز زاقتِٚ ٝی زض ٔحُ ٘كط /چبح
آظٔٔ ٖٛؼٙبزاض ٘یؿت  ٚزض ؾغح پبییٙی اظ ضػبیت لٛاػس اٍّ٘ٛأطیىٗ زض فٟطؾت٘ٛیؿی تٛنیفی
اؾت  ٚزض ثمیٛٔ ٝاضز ثب تٛر ٝث ٝؾغح ٔؼٙبزاض ٔیعاٖ ضػبیت لٛا٘یٗ اٍّ٘ٛأطیىٗ ثیكتط ٔیثبقس.
بررسی جسئیات ًاحیِ تَصیف هادی
اظ ٔزٕٛع  130ػٛٙاٖ وبض ثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾی 28/6 ،زضنس ا٘ساظ ٜاحط 39/2 ،زضنس قطح
تهٛیطٛٔ ،ضز  2زضنس قطح رس 92/2 ،َٚزضنس قطح ٔمیبؼ 03/1 ،زضنس ضٍ٘ی ثٛزٖ احط،
 31/1زضنس ٔبزٕٞ ٜطا 18/1 ،ٜزضنس تؼساز رّس یب نفح0/0 ،ٝزضنس لغغ احط عجك لبػس2.3 ٜ
ثطای ته ٍ٘بقتٞب (ٌعاضـٞب) ،لبػس 3.3 ٜثطای ٔٛاز رغطافیبیی  ٚلبػس 8.3 ٜثطای ٔٛاز
ٌطافیىی (ػىؽ) اٍّ٘ -ٛأطیىٗ شوط قس ٜاؾت  ٚثب تٛر ٝث ٝتٛٙع ٔٛاز أىبٖ ثطضؾی ثطاؾبؼ
آظٔ ٖٛز ٚرّٕٝای ٔیؿط ٘كس.
بررسی جسئیات ًاحیِ یادداضت براساض آزهَى دٍجولِای
ٔغبثك رس 0 َٚایٗ ٘بحی ٝقبُٔ قطح یبززاقت ،ػٛٙاٖ ث ٝظثبٖ زیٍط ،قٕبض ٜاؾتب٘ساضز ٚ
فٟطؾت ٔٙسضربت ٔیثبقس و ٝاعالػبت ٘بحی ٝیبززاقت ثب تٛر ٝث ٝلٛاػس  1.7لٛاػس وّی
اعالػبت ٘بحی ٝیبززاقت 3.7 ،ثطای ٔٙبثغ رغطافیبیی  8.7 ٚثطای ٔٛاز ٌطافیىی اظ لٛاػس اٍّ٘–ٛ
آٔطیىٗ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت  ٚث ٝتطتیت ظیط ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیٌیطز:

1. General Material Designation
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الف .ضرح یادداضت :اظ ٔزٕٛع  130ػٛٙاٖ وبض ثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾی ،زض ٛٔ 308ضز و12/2ٝ
زضنس اظ وُ ٔٙبثغ ضا تكىیُ ٔیزٙٞس یه یب چٙس ٘ٛع اظ ا٘ٛاع قطح یبززاقتٞب ٚرٛز زاضز.
ب.ػٌَاى بِ زباى دیگر :اظ ٔزٕٛع  130وبض ثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾی ،ث ٝرع ٛٔ 1ضز و 1/2 ٝزضنس
اظ وُ ٔٙبثغ ضا تكىیُ ٔیزٞس ،ػٛٙاٖ ث ٝظثبٖ انّی ٔسضن (فبضؾی) حجت ٌطزیس ٜاؾت.
ج .ضوارُ استاًذارد :زض ٞیچ وساْ اظ  130وبضثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾی قٕبض ٜاؾتب٘ساضز
ٚرٛز ٘ساضز.
د .فْرست هٌذرجات :اظ ٔزٕٛع  130وبض ثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾی ،زض ٙٔ 019جغ و 02/9 ٝزضنس
ربٔؼ ٝپػٞٚف ضا تكىیُ ٔیزٙٞس فٟطؾت ٔٙسضربت حجت ٌطزیس ٜاؾت.
جذٍل  :9آزهَى دٍ جولِای برای تؼییي هؼٌاداری در ًاحیِ یادداضت در هٌابغ

قطح یبززاقت

ػٛٙاٖ ث ٝظثبٖ
زیٍط
قٕبض ٜاؾتب٘ساضز
فٟطؾت
ٔٙسضربت

ٔمِٞٝٛب

تؼساز

٘ؿجت

٘ؿجت ٔمبیؿ ٝقسٜ

ؾغح ٔؼٙبزاضی

زاضز



/

/

)(a

٘ساضز



/

رٕغ
٘ساضز





/

زاضز



/

رٕغ



/

٘ساضز



/

رٕغ



/

٘ساضز



/

زاضز



/

رٕغ



/

/

/
/

)(a

)(a
)(a

چٙب٘چ ٝزض رسٔ 0 َٚالحظٔ ٝیقٛز ،زض ٘بحی ٝیبززاقت ٔٙبثغ ٔٛضز ٔغبِؼ ،ٝآظٔ ٖٛزٚ
رّٕٝای ا٘زبْ قس ٜاؾت .ثطعجك ٘تبیذٙٔ ،بثغ ٔٛضز ٔغبِؼ ٝث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی زاضای قطح
یبززاقت ٞؿتٙس  ٚزض ٔمبثُ ث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی فبلس ػٛٙاٖ ث ٝظثبٖ زیٍط ،قٕبض ٜاؾتب٘ساضز ٚ
فٟطؾت ٔٙسضربت ٞؿتٙس.
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زض ذهٛل ٘ٛالم فٟطؾت٘ٛیؿی تٛنیفی ٔٛاز غیطوتبثی ایٗ ٔطوع ث ٝػسْ ٚرٛز فطٚؾت،
قٕبض ٜفطٚؾت ،قٕبض ٜاؾتب٘ساضز ٘ ٚبحی ٝقطایظ زؾتطؼپصیطی ٔیتٛاٖ اقبض ٜوطز .تٛٙع
اعالػبت زض ٘بحیٔ ٝرتهبت ٔبزی و ٝاعالػبت فیعیىی یه ٔبز ٜضا زض آٖ قطح زاز ٜؾجت قسٜ
و٘ ٝتٛاٖ ٕٞچ ٖٛزیٍط ثرف ٞب ثطای اعالػبت تٛنیفی چٟبضچٛثی زض ٘ظط ٌطفت .یىسؾت ٚ
اؾتب٘ساضز ٕ٘ٛزٖ اعالػبت ٔٙبثغ ٘یع ؾجت قس ٜو٘ ٝتٛاٖ ٔمبیؿٙٔ ٝبؾجی ثیٗ آٟ٘ب ا٘زبْ زاز.
ثب ثطضؾی ٔٙبثغ ٔكرم قس و ٝضػبیت لٛا٘یٗ اٍّ٘ٛأطیىٗ ث ٝتطتیت زض ػٛٙاٖ فطػی 22/6
زضنسٚ ،ر ٝتؿٕی 81/3 ٝزضنس٘ ،بْ ٘بقط  89/0زضنس ،تبضید ٘كط  80زضنس ،ػٛٙاٖ 11/9
زضنس ،قطح پسیسآٚض  66/81زضنس ،یبززاقت  12/2زضنسٔ ،حُ ٘كط  19/1زضنس ،قطح
پسیسآٚض ٕٞىبض  90/9زضنس ،فٟطؾت ٔٙسضربت  02/9زضنس  ٚػٛٙاٖ ث ٝظثبٖ زیٍط  1/2زضنس
ٔیثبقس.
بررسی ًاحیِ کلیذٍاشُ براساض آزهَى دٍجولِای
اظ ٔزٕٛع  130وبض ثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾی ،زض  318وبض ثطٌ 18( ٝزضنس اظ وُ ٔٙبثغ)636 ،
وّیس ٚاغ ٜیب تٛنیفٍط تؼطیف قس ٜاؾت .پؽ اظ ا٘زبْ آظٔٔ ٖٛكرم قس ،آظٔ ٖٛز ٚرّٕٝای اظ
ِحبػ آٔبضی زض ٘بحی ٝوّیس ٚاغٔ ٜؼٙبزاض اؾت ثٙب ثطایٗ ٔٙبثغ ٔٛضز ٔغبِؼ ٝث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی
زاضای وّیسٚاغ ٜتٛنیفٍط ٞؿتٙس.
بررسی ًاحیِ چکیذُ براساض آزهَى دٍجولِای
عجك رس 9 َٚاظ ٔزٕٛع  130وبض ثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾی 011 ،وبضثطٌ ٝزاضای چىیس ٜثٛزٜ
اؾت و ٝاظ ایٗ تؼساز  30وبضثطٌ ٝچىیس ٜتٍّطافی 008 ،وبض ثطٌ ٝچىیس ٜتٕبْ ٕ٘ب  8 ٚوبض ثطٌٝ
چىیس ٜث ٝنٛضت زضد ػجبضت «فٟطؾت ٔٙسضربت» ثٛزٜا٘س.
جذٍل  :2آزهَى تؼییي هؼٌاداری استفادُ از چکیذُ در کار برگِّای هٌابغ هَرد بررسی

فطاٚا٘ی ٔكبٞسٜ

فطاٚا٘ی ٔٛضز ا٘تظبض

تفبٚت

چىیس ٜزاضز



/

/

چىیس٘ ٜساضز



/

-/

رٕغ
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ثب تٛر ٝث ٝایٗ ؤ ٝمساض ذی ز )88/61( ٚاظ ِحبػ آٔبضی ثب زضر ٝآظازی یه ٔؼٙبزاض اؾت،
ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت زض ٌعیٞٝٙبی ٔطثٛط ث ٝچىیس ٜتفبٚت ٔؼٙبزاض ٔكبٞسٔ ٜیقٛز .ث ٝػجبضتی
زیٍط ٔٙبثغ ٔٛضز ٔغبِؼ ٝث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی چىیس٘ ٜساض٘س.
بررسی ًاحیِ ضٌاسِ افسٍدُ
اظ ٔزٕٛع  130وبضثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾی ٛٔ 311ضز ( 61/2زضنس) قٙبؾ ٝافعٚز٘ ٜبْ قرم
ٛٔ 292 ٚضز ( 12/8زضنس) قٙبؾ ٝافعٚز ٜتٙبٍِبٖ  ٚزض تٕبْ ٔٙبثغ فبلس قٙبؾ ٝافعٚز ٜػٛٙاٖ ٚ
ٛٔ 61ضز ٘یع ٞیچ قٙبؾ ٝافعٚزٜای ٘ساقتٝا٘س ،و ٝثب تٛر ٝث ٝتٛٙع قٙبؾٞٝبی افعٚز ٜثطضؾی
ثطاؾبؼ آظٔ ٖٛزٚرّٕٝای أىبٖپصیط ٘جٛز.
بررسی هستٌذ سازی ًام پذیذآٍر براساض آزهَى دٍجولِای
عجك رس 3 َٚاظ  130وبضثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾی ،زض  92/3زضنس ٔٙبثغ ٘بْ پسیسآٚض ثب اؾتفبزٜ
اظ فٟطؾت ٔؿتٙس اؾبٔی ٔكبٞیط ٔ ٚإِفبٖ ٔؿتٙس قس ٜاؾت  ٚزض  1/2زضنس ٔٙبثغ ٔؿتٙس
ؾبظی ا٘زبْ ٘كس ٜاؾت39/2 .زضنس ٔٙبثغ فبلس ٘بْ پسیسآٚض ثٛز 29/2 ٚ ٜزضنس ٔٙبثغ ٘بْ
پسیسآٚض ٘بٔكرم شوط ٌطزیس ٜظیطا فبلس ٘بْ وٛچه ثٛز ٚ ٜیب تٟٙب لؿٕتی اظ ٘بْ ذب٘ٛازٌی ٚی
شوط قس ٜثٛز.
جذٍل  :8آزهَى خیدٍ برای تؼییي هؼٌاداری هستٌذ سازی ًام پذیذآٍرًذگاى بِ کوک فْرست هستٌذ هطاّیر

فطاٚا٘ی ٔكبٞسٜ

فطاٚا٘ی ٔٛضز ا٘تظبض

تفبٚت

ٔؿتٙس قسٜ







ٔؿتٙس ٘كسٜ





-

فبلس ٘بْ پسیسآٚض







رٕغ



Df=

X2= /

ٔغبثك رس 3 َٚثب تٛر ٝث ٝایٗ ؤ ٝمساض ذی ز )012/1( ٚاظ ِحبػ آٔبضی ثب زضر ٝآظازی
زٔ ٚؼٙبزاض اؾت ،ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت زض ٌعیٞٝٙبی ٔؿتٙسؾبظی ٘بْ پسیسآٚض٘سٌبٖ ث ٝوٕه
فٟطؾت ٔؿتٙس اؾبٔی ٔكبٞیط ٔ ٚإِفبٖ تفبٚت ٔؼٙبزاض ٔكبٞسٔ ٜیقٛز .ث ٝػجبضتی زیٍط زض
ٔٙبثغ ٔٛضز ٔغبِؼ ٝث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی ٘بْ پسیسآٚض٘سٌبٖ ٔؿتٙسؾبظی ٘كسٜا٘س.
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بررسی هستٌذ سازی ًام سازهاى ّا ٍ ًْادّا براساض آزهَى خی دٍ
عجك رس 2 َٚاظ  130وبض ثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾی ،زض ٛٔ 219ضز (11/1زضنس) ٘بْ ؾبظٔبٖ ثب
اؾتفبز ٜاظ وتبة فٟطؾت ٔؿتٙس اؾبٔی ؾبظٔبٖٞب ٟ٘ ٚبزٞب ٔ ٚإؾؿبت زِٚتی ٔؿتٙس قس ٜاؾت
 ٚزض ٛٔ 68ضز ( 09/8زضنس) ٔؿتٙس ؾبظی ا٘زبْ ٘كس ٜاؾتٛٔ 60 .ضز (00/1زضنس) فبلس ٘بْ
ؾبظٔبٖ ثٛزٜا٘س.
جذٍل  :4آزهَى برای تؼییي هؼٌاداری هستٌذ سازی ًام سازهاىّا در کار برگِّای هٌابغ هَرد بررسی

فطاٚا٘ی ٔكبٞسٜ

فطاٚا٘ی ٔٛضز ا٘تظبض

تفبٚت

ٔؿتٙسقسٜ
ٔؿتٙس ٘كسٜ
فبلس ٘بْ ؾبظٔبٖ

204
86
85

511
511
511

441501
558

رٕغ
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ٔغبثك رس 2 َٚثب تٛر ٝث ٝایٗ ؤ ٝمساض ذی ز )292/06( ٚاظ ِحبػ آٔبضی ثب زضر ٝآظازی
زٔ ٚؼٙبزاض اؾت .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت زض ٌعیٞٝٙبی ٔطثٛط ثٔ ٝؿتٙس ؾبظی ٘بْ ؾبظٔبٖٞب
تفبٚت ٔؼٙیزاض ٔكبٞسٔ ٜیقٛز .ث ٝػجبضتی زیٍط زض ٔٙبثغ ٔٛضز ٔغبِؼ ٝث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی ٘بْ
ؾبظٔبٖٞب ٔؿتٙسؾبظی قسٜا٘س.
بررسی هستٌذضذُّا با استفادُ از آزهَى خی دٍ
ٔغبثك رسَٞٚبی 2 ٚ 3اظ ٔزٕٛع  130وبضثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾی ،زض  092وبضثطٌ٘ ٝبْ
پسیسآٚض٘سٌبٖ  ٚزض  219وبضثطٌ٘ ٝبْ ؾبظٔبٖٞب ٔؿتٙس قس ٜاؾت .ثب تٛر ٝث ٝایٗ ؤ ٝمساض ذی
ز 212/211 ٚث ٝزؾت آٔس و ٝاظ ِحبػ آٔبضی ثب زضر ٝآظازی یه ٔؼٙبزاض اؾت .ثٙبثطایٗ
ٔیتٛاٖ ٌفت زض ٌعیٞٝٙبی ٔطثٛط ثٔ ٝؿتٙسؾبظی ٘بْ پسیس آٚض٘س٘ ٚ ٜبْ ؾبظٔبٖ تفبٚت ٔؼٙبزاض
ٔكبٞسٔ ٜیقٛز .ث ٝػجبضتی زیٍط زض ٔٙبثغ ٔٛضز ٔغبِؼ ٝث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی ٔؿتٙسؾبظی ا٘زبْ
قس ٜاؾت.
بررسی تؼذاد کلیذٍاشُّای هستٌذضذُ براساض آزهَى دٍجولِای
اظ ٔزٕٛع  636وّیسٚاغ 11/2 ،ٜزضنس اظ انغالح ٘بٔ ٝا٘تربة قسٜا٘س .پؽ اظ آظٔ ٖٛزٚ
رّٕٝای ٔكرم قس و ٝاظ ِحبػ آٔبضی ٔؼٙبزاض اؾت ث ٝایٗ ٔف ْٟٛوٙٔ ٝبثغ ٔٛضز ٔغبِؼ ٝثٝ
عٛض ٔؼٙبزاضی زاضای وّیسٚاغ ٜتٛنیفٍط ٞؿتٙس.
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بررسی هیساى استفادُ از اصطالح ًاهِ فرٌّگی فارسی اصفا در ًوایِسازی براساض
آزهَى خیدٍ
عجك ٘تبیذ اظ  636وّیسٚاغ ٜیب تٛنیفٍط ا٘تربة قس ،ٜتؼساز  323وّیس ٚاغ( ٜزض 13/2
زضنس اظ وُ ٔٙبثغ) اظ انغالح ٘بٔ ٝانفب ا٘تربة قس ٜاؾت.
ٔمساض ذی ز )001/38( ٚث ٝزؾت آٔس و ٝاظ ِحبػ آٔبضی ثب زضر ٝآظازی زٔ ٚؼٙبزاض اؾت.
ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت زض ٌعیٞٝٙبی انغالح ٘بٔ ٝفبضؾی انفب زض ٕ٘بیٝؾبظی تفبٚت ٔؼٙبزاض
ٔكبٞسٔ ٜیقٛز .ث ٝػجبضتی زیٍط اظ انغالح ٘بٔ ٝانفب زض ٕ٘بیٝؾبظی ٔٙبثغ ٔٛضز ٔغبِؼ ٝث ٝعٛض
ٔؼٙبزاضی اؾتفبز٘ ٜكس ٜاؾت.
بررسی هیساى استفادُ از اصطالح ًاهِ فٌی ٍ هٌْذسی در ًوایِسازی
عجك ٘تبیذ اظ  636وّیسٚاغ ٜیب تٛنیفٍط ا٘تربة قس ٜتؼساز  03وّیسٚاغ( ٜزض  9زضنس اظ
وُ ٔٙبثغ) اظ انغالح ٘بٔ ٝفٙی ٟٙٔ ٚسؾی ا٘تربة قس ٜاؾت.
الظْ ث ٝشوط اؾت و 130 ٝوبضثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾی فبلس ٘ٛاحی ز ،ْٚپٙزٓٞ ،فتٓ  ٚزٓٞ
ثٛزٜا٘س .ثب تٛر ٝث ٝایٗ ؤ ٝمساض ذی ز )923/20( ٚاظ ِحبػ آٔبضی ثب زضر ٝآظازی زٔ ٚؼٙبزاض
اؾت ،ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت زض ذهٛل اؾتفبز ٜاظ انغالح ٘بٔ ٝفٙی ٟٙٔ ٚسؾی زض ٕ٘بیٝؾبظی
تفبٚت ٔؼٙبزاض ٔكبٞسٔ ٜیقٛز .ث ٝػجبضتی زیٍط زض ٔٙبثغ ٔٛضز ٔغبِؼ ٝث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی ثطای
ٕ٘بیٝؾبظی اظ انغالح ٘بٔ ٝفٙی ٟٙٔ ٚسؾی اؾتفبز٘ ٜكس ٜاؾت.
بررسی هیساى سطح اختالف هؼٌادار بیي فْرستًَیسی تَصیفی ٍ فْرستًَیسی
تحلیلی
ثب تٛر ٝث ٝایٗ ؤ ٝمساض ذی ز )313/1( ٚاظ ِحبػ آٔبضی ثب زضر ٝآظازی یه ٔؼٙبزاض اؾت.
ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت زض ثیٗ فٟطؾت٘ٛیؿی تٛنیفی  ٚفٟطؾت٘ٛیؿی تحّیّی تفبٚت ٔؼٙبزاض
ٔكبٞسٔ ٜیقٛز .ث ٝػجبضتی زیٍط زض ٔٙبثغ ٔٛضز ٔغبِؼ ٝث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی فٟطؾت٘ٛیؿی
تٛنیفی ثیكتط اظ تحّیّی ضػبیت قس ٜاؾت.
آزهَى فرضیِ پصٍّص
زض ثطضؾی تحّیّی ،لجُ اظ ا٘زبْ آظٔ ٖٛفطضیٞٝب ،ؾغح آظٔ( ٖٛحساوخط ذغبی ٘ٛع ا َٚلبثُ
لج )α َٛضا اظ لجُ تؼییٗ ٔیوٙٙس  ٚؾپؽ ذطٚریٞبی ث ٝزؾت آٔس ٜضا ثب آٖ ٔمبیؿٔ ٝیوٙٙس.
زض ایٗ پػٞٚف ؾغح آظٔ ٖٛثطاثط ٔمساض ( α = 1/11حساوخط ذغبی ٘ٛع ا َٚلبثُ لج )α َٛزض
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٘ظط ٌطفت ٝقس  ٚپیف ثیٙی قس ٜثٛز ثیكتط اظ  11زضنس ٔزٕٛػ ٝایٗ ٔٛاز ثط اؾبؼ انٚ َٛ
ضٚـٞبی لٛاػس اٍّ٘ – ٛأطیىٗ ؾبظٔب٘سٞی قسٜا٘س.
اظ تؼساز  130ؾٙس ثطضؾی قس 019 ٜؾٙس ان ٚ َٛضٚـٞبی اٍّ٘ٛآٔطیىٗ ضا ؤ ٝؼبزَ
 02/9زضنس اؾت ضػبیت وطزٜا٘س  ٚزض ٔمبثُ  292ؾٙس ٔؼبزَ  81/8زضنس ایٗ ان َٛضا
ضػبیت ٘ىطزٜا٘س ،ثٙبثطایٗ فطضی ٝپػٞٚف تأییس ٕ٘یقٛز  ٚوٕتط اظ  11زضنس اظ ٔٙبثغ لٛاػس
اٍّ٘ ٛآٔطیىٗ ضا ضػبیت وطزٜا٘س.
ًتیجِ گیری
ٔطوع اؾٙبز ٔٚساضن ؾبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی وكٛض زض ذهٛل فٟطؾت٘ٛیؿی تٛنیفی
ٔٙبثغ غیط وتبثی ثط اؾبؼ لٛاػس فٟطؾت٘ٛیؿی اٍ٘ – ٛأطیىٗ ػُٕ ٔی ٕ٘بیس .ثطای ثبظیبثی ایٗ
ٔٙبثغ اظ ضز ٜثٙسی ٔٛضٛػی اؾتفبزٕ٘ ٜیقٛز ،چطا و ٝثب تٛر ٝث ٝذبل ثٛزٖ تٛنیفٍطٞب
ضزٜٞبی ٔٛضٛػی ٘تٛا٘ؿت ٝپبؾرٍ ٛثبقس ،ثٕٞ ٝیٗ رٟت قٕبض ٜثبظیبثی ثطای آٟ٘ب زض ٘ظط ٌطفتٝ
اؾت.
 .9در پاسخ بِ پرسص اٍل پصٍّص هبٌی بر :فٟطؾت٘ٛیؿی تٛنیفی ٔٙبثغ غیط وتبثی زض
ٔطوع اؾٙبز ٔ ٚساضن ؾبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی وكٛض لٛاػس فٟطؾت٘ٛیؿی اٍّ٘ٛأطیىٗ تب چٝ
ٔیعاٖ ضػبیت ٔیقٛز؟
 ثطای  11/9زضنس اظ ٔٙبثغ ػٛٙاٖ زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت  99/8 ٚزضنس ٔبثمی فبلس ػٛٙاٖثٛزٜا٘س 22/6 .زضنس ٔٙبثغ زاضای ػٛٙاٖ فطػی ثٛز ٜو ٝتٟٙب ثطای  1/2زضنس ػٛٙاٖ فطػی زض
٘ظط ٌطفت٘ ٝكس ٜاؾت 66/81.زضنس ٔٙبثغ زاضای قطح پسیسآٚض  90/9 ٚزضنس زاضای قطح
پسیسآٚض ٕٞىبض ٔیثبقٙس  ٚثطای  81/3زضنس ٔٙبثغ ٚر ٝتؿٕیٔ ٝكرم قس ٜاؾت  ٚث ٝعٛض
ٔیبٍ٘یٗ ثطای  10/8زضنس ٔٙبثغ رعئیبت ٘بحی٘ ٝكط شوط قس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ث ٝعٛض ٔیبٍ٘یٗ
 92/88زضنس اظ ٔٙبثغ زاضای تٛنیف ٔبزی ثٛزٜا٘س .زض ٘بحی ٝیبززاقت  12/2زضنس ٔٙبثغ
زاضای قطح یبززاقت 1/2 ،زضنس ػٛٙاٖ ث ٝظثبٖ زیٍط  02/9 ٚزضنس زاضای فٟطؾت ٔٙسضربت
ٔیثبقس.
 .2در پاسخ بِ پرسص دٍم پصٍّص هبٌی برٔ :ؿتٙسؾبظی اعالػبت ٔٙبثغ ٔٛضز ثطضؾی تب
چٔ ٝیعاٖ ضػبیت ٔیقٛز؟
 زض لؿٕت فٟطؾت٘ٛیؿی تحّیّی اظ ٔزٕٛع  130وبضثطٌ 18 ٝزضنس ٔٙبثغ زاضای وّیس ٚاغٜٔیثبقٙس  ٚزضد چىیس ٜثطای  92/1زضنس ٔٙبثغ ا٘زبْ قس ٜاؾت.
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 اظ ٔزٕٛع ٙٔ 130جغ ٔٛضز ثطضؾی  61/2زضنس ٔٙبثغ زاضای قٙبؾ ٝافعٚز٘ ٜبْ قرم ٚ 12/8زضنس ٔٙبثغ زاضای قٙبؾ ٝافعٚز ٜتٙبٍِبٖ ٔیثبقٙس  ٚتٕبْ وبض ثطٌٞٝب فبلس قٙبؾ ٝافعٚزٜ
ػٛٙاٖ ثٛزٜا٘س.
 زض حسٚز  92/3زضنس ٘بْ پسیس آٚض٘سٌبٖ زض ٔٙبثغ غیط وتبثی ٔصوٛض ٔؿتٙس قسٜا٘س وٝ 39/2زضنس فبلس ٘بْ پسیس آٚض 29/2 ،زضنس ٘بٔكرم  ٚزض حسٚز ٘ 1/2یع ٔؿتٙس ٘كسٜا٘س.
 اظ ٔزٕٛع ٙٔ 130جغ ٔٛضز ثطضؾی اؾبٔی ؾبظٔبٖٞب ٟ٘ ٚبزٞب ٔ ٚإؾؿبت زِٚتی زض 11/ 1زضنس اظ ٔٙبثغ ٔؿتٙس قس 09/8 ٚ ٜزضنس اظ ایٗ اؾبٔی ٔؿتٙس ٘كسٜا٘س  00/1 ٚزضنس اظ ٔٙبثغ
فبلس ٘بْ ؾبظٔبٖ یب ٟ٘بز یب ٔإؾؿبت زِٚتی ثٛز٘س.
 ثٙبثطایٗ ثب تٛر ٝث ٝرسٔ 2 َٚیتٛاٖ ٌفت زض ٌعیٞٝٙبی ٔطثٛط ثٔ ٝؿتٙس ؾبظی ٘بْ پسیسآٚض٘س٘ ٚ ٜبْ ؾبظٔبٖ تفبٚت ٔؼٙبزاض ٔكبٞسٔ ٜیقٛز .ث ٝػجبضتی زیٍط زض ٔٙبثغ ٔٛضز ٔغبِؼ ٝثٝ
عٛض ٔؼٙبزاضی ٔؿتٙس ؾبظی ا٘زبْ قس ٜاؾت
 .8در پاسخ بِ پرسص سَم پصٍّص هبٌی بر :زض ٕ٘بی ٝؾبظی ٔٙبثغ ایٗ ٔطوع تب چٔ ٝیعاٖ اظ
انغالح ًاهِّای تخصصی استفادُ ضذُ است؟
 اظ  636وّیس ٚاغٛٔ ٜرٛز زض  130وبضثطٌٛٔ ٝضز ثطضؾی  13/2زضنس تحت پٛقف انغالح٘بٔ ٝانفب لطاض ٌطفتٝا٘س  ٚتٟٙب  9زضنس اظ انغالح ٘بٔ ٝفٙی ٟٙٔ ٚسؾی ا٘تربة قسٜا٘س.
 ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت زض ذهٛل اؾتفبز ٜاظ انغالح ٘بٔٞٝب زض ٕ٘بیٝؾبظی تفبٚت ٔؼٙیزاضٔكبٞسٔ ٜیقٛز .ث ٝػجبضتی زیٍط زض ٔٙبثغ ٔٛضز ٔغبِؼ ٝث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی ٕ٘بیٝؾبظی ا٘زبْ
٘كس ٜاؾت.
 -4در پاسخ بِ پرسص چْارم پصٍّص هبٌی بر :ؾغح اذتالف ضػبیت لٛاػس زض فٟطؾت٘ٛیؿی
تٛنیفی  ٚفٟطؾت٘ٛیؿی تحّیّی ٔٙبثغ ٔٛضز ثطضؾی چٔ ٝیعاٖ اؾت؟
ثب تٛر ٝث ٝرس 03 َٚثیٗ فٟطؾت٘ٛیؿی تٛنیفی  ٚتحّیّی تفبٚت ٔؼٙبزاض ٔكبٞسٔ ٜیقٛز
ث ٝػجبضتی زیٍط زض ٔٙبثغ ٔٛضز ٔغبِؼ ٝث ٝعٛض ٔؼٙبزاضی فٟطؾت٘ٛیؿی تٛنیفی ثیكتط اظ
تحّیّی ضػبیت قس ٜاؾت.
ارائِ راّکارّا ٍ پیطٌْادّا
 .0ضطٚضی اؾت ؤ ٝترههبٖ ؾبظٔب٘سٞی اعالػبت وكٛض ضٕٗ آقٙبیی ثب ٔفبٞیٓ رسیس
ؾبظٔب٘سٞی ،ثطای پیبز ٜؾبظی آٖٞب زض ؾغح ّٔی  ٚآٔٛظـ ث ٝوتبثساضاٖ تالـ وٙٙس .اظ ؾٛی
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زیٍط ،زض ؾغح والٖ وكٛض ٘یع الظْ اؾت ،ث« ٝثط٘بٔ ٝوٙتطَ وتبةقٙبذتی رٟب٘ی» ثب اِٛٚیت
ثبالتطی تٛر ٚ ٝأىب٘بت الظْ ثطای ٔكبضوت زض آٖ ٟٔیب قٛز .قطط انّی ایٗ ٔكبضوت تٟیٝ
فٟطؾتٞبی تٛنیفی وبُٔ ثطای ٔٙبثغ اؾت.
 .9ثب تٛر ٝثٚ ٝرٛز افطاز ٔترهم زض ضقت ٝوتبثساضی زض ایٗ ؾبظٔبٖ  ٚحزٓ ٌؿتطزٙٔ ٜبثغ
غیط وتبثی ؾبظٔب٘سٞی ٘كس ،ٜپیكٟٙبز ٔیقٛز قطایغی فطا ٓٞقٛز تب وتبثساضاٖ ایٗ ٔطوع اظ
٘ح ٚ ٜٛچٍٍ٘ٛی ؾبظٔب٘سٞی ٔٛاز غیط ٔىتٛة ؾبظٔبٖ ٞبی ٔكبث ،ٝاؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس  ٚثتٛا٘ٙس
تؼساز ثیكتطی اظ ایٗ ٔٛاز ضا عجك لٛاػس اؾتب٘ساضز ؾبظٔب٘سٞی وٙٙس.
 .3آٔٛظـ ٔإحط وبضوٙبٖ حبئع إٞیت اؾت ٔ .ؿّٕبً رصة افطاز ػاللٙٔ ٝس ثٛٔ ٝاز آضقیٛی ٚ
ٕٞچٙیٗ ٔترهم زض زا٘ف ٔٛضٛػی ربیی ؤ ٝمتضی اؾت ،یه أتیبظ اؾت.
 .2الظْ اؾت ث٘ ٝمك ٝث ٝػٛٙاٖ اثعاض ٔطرغ إٞیت ثیكتطی زٙٞس .عی ؾبَ ٞبی اذیط تٟیٝ
٘مكٞٝبی زیزیتبِی آغبظ قس ٜاؾت .ث ٝنطف لطاضزازٖ تهبٚیط ٘مكٞ ٝب زض ایٙتط٘ت وفبیت ٘ىٙٙس
 ٚثبیس ثطای زؾتطؼ پصیط ؾبذتٗ آٟ٘ب ثطای وبضثطاٖ آٟ٘ب ضا ؾبظٔب٘سٞی وطز .زض ذهٛل تٟیٝ
اعالػبت وتبثكٙبذتی ٘مكٞ ٝبی تهٛیطی رسی ثبقٙس  ٚث ٝحسالُ اعالػبت ٔب٘ٙس ( ِٔٛف،
ػٛٙاٖ  ٚتبضید ٘كط ٘مك ٝانّی) اوتفب ٘ىٙٙس .زض ذهٛل فٟطؾت٘ٛیؿی ایٗ ٘ٛع ٔٙبثغ ٔیتٛاٖ
اظ ؾٛاثك  ٚتزطثیبت وتبثربّ٘ٔ ٝی (ثٚٝیػ ٜزض ٔٛضز ٘مكٞٝبی رغطافیبیی)  ٚؾبظٔبٖٞبی زیٍط
ثٟطٌ ٜطفت.
 .1ا٘تربة پبیٍب ٜضایب٘ٝای ٔٙبؾت ثطای فٟطؾت ٘ٛیؿی ػىؽٞب ضطٚضی ث٘ ٝظط ٔیضؾس .تٛنیٝ
ٔیقٛز زض نٛضتی و ٝػىؽٞب زض ؾغح «ٔٙفطز»  ٚته ته فٟطؾت ٘ٛیؿی ٔیق٘ٛس ،ثٟتط
اؾت پبیٍب ٜرساٌب٘ٝای ثطای ػىؽٞبی ٔزٕٛػٚ ٝرٛز زاقت ٝثبقس (ٔب٘ٙس فٟطؾت پی .پی .آ.
اَ .اَ وتبثرب٘ ٝوٍٙط ٚ ۱ٜزض نٛضتی و ٝػىؽٞب زض ؾغح ٌطٞٚی فٟطؾت ٘ٛیؿی ٔیق٘ٛس،
ٔیتٛا٘ٙس زض «پبیٍب ٜیىپبضچٔ » ٝزٕٛػ ٝوتبثربٍٟ٘٘ ٝساضی ق٘ٛس (ٔب٘ٙس آی .اَ .اؼ وتبثرب٘ٝ
وٍٙط.9ٜ
 .6تسٚیٗ  ٚتٟی ٝانغالح ٘بٔ ٝترههی ثب ٕٞىبضی ٔترههبٖ حٛظ ٜآضقیٛزاضی ثطای ٔٙبثغ
غیطوتبثی تٛنیٔ ٝیقٛز.

)1. PPOLL (Prints and Photograph
)2. ILS (Integrated Library system
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 .1تٛافك ثط قی ٜٛؾبظٔب٘سٞی ٔٙبثغ ٔیبٖ ٔطاوعی و ٝایٗ ٔٙبثغ ضا زض اذتیبض زاض٘س تب ثتٛا٘ٙس ثب
ایزبز قجى ٝاظ ٔٙبثغ یىسیٍط ٔغّغ ق٘ٛس.
زض پبیبٖ پیكٟٙبز ٔی قٛز ٔكبث ٝایٗ پػٞٚف زض ؾبظٔبٖ اؾٙبز ّٔی وكٛض ٘یع ا٘زبْ قٛز تب
ثتٛاٖ ٔمبیؿ ٝای ثیٗ ٘ح ٜٛؾبظٔب٘سٞی ٔٙبثغ غیطوتبثی زض ؾبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی  ٚؾبظٔبٖ
اؾٙبز ّٔی وكٛض ٕ٘ٛز.
هٌابغ فارسی
اؾسی وطٌب٘ی ،ف .)0312( .کٌترل هستٌذ ًاهْا در فْرست رایاًِ ای کتابخاًِ هلی
جوَْری اسالهی ایراى در فْرست رایاًِ ای :کاربرد ٍ تَسؼِٔ :زٕٛػٔ ٝمبالت
ٕٞبیف وبضثطز  ٚتٛؾؼ ٝفٟطؾت ٞبی ضایب٘ ٝای زض وتبثرب٘ٞ ٝبی ایطاٖ 98 ٚ 91 ( ،آثبٖ
ٔ ،0318كٟس)  .ث ٝوٛقف ضحٕت اهلل فتبحیٔ .كٟس :زا٘كٍب ٜفطزٚؾی ٔكٟس ،تٟطاٖ:
ٔطوع اعالع ضؾب٘ی ٚذسٔبت ػّٕی رٟبز ؾبظ٘سٌی ،ل . 921-932
ثٟٙبْ .)8631( .ْ ،فْرست هستٌذ اساهی ًْادّا ٍ هؤسسات ٍ سازهاىّای دٍلتی،
تٟطأٖ :طوع اؾٙبز ٔ ٚساضن ػّٕی ایطاٖ ،وتبثربّ٘ٔ ٝی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ.
حؿیٙی ثٟكتی .ْ ،ا .)8611( .اصطالح ًاهِ فٌی ٍ هٌْذسی ،هرکس اطالػات ٍ هذارک
ػلوی ایراى ،گرٍُ پػٞٚكی انغالح قٙبؾی ،تٟطأٖ :طوع اعالػبت ٔ ٚساضن ػّٕی ایطاٖ.
ذجط٘بٔٔ( ٝسیطیت اؾٙبز  ٚوتبثرب٘ .)ٝپصٍّطگاُ هذیریت اسٌاد ٍ کتابخاًِ سازهاى هیراث
فرٌّگی کطَر ،ضوارُ یک .8811 ،
دائرُ الوؼارف کتابذاری ٍ اطالع رساًی ،ؾطٚیطاؾتبض ػجبؼ حطیٚ ،یطاؾتبض ٕٞىبض ٘طٌؽ
٘كبط -تٟطاٖ  :وتبثربّ٘ٔ ٝی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ.8611-8618 ،
فتبحی ،ض .ا .)8611( .فْرستٌَیسی :اصَل ٍ رٍضْاٚ( .یطایف) ٔ .1كٟس  :زا٘كٍب ٜفطزٚؾی
ٔكٟس.
 .)8611( .ٕٛٞحصف انُ ؾطقٙبؾ .ٝفصلٌاهِ کتاب .ضّ .فتن.11-1 ،4 ،
 .)8611( .ٕٛٞضٚاثظ وتبثكٙبذتی زض فٟطؾتٛٙیؿی تٛنیفی .فصلٌاهِ کتاب.44-61 ،1 ،1 .
 .)8611( .ٕٛٞفْرستٌَیسی :اصَل ٍ رٍشّاٚ .یطایف ٔ .6كٟس :زا٘كٍب ٜفطزٚؾی ٔكٟس.
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ا٘زٕٗ وتبثساضاٖ أطیىب ٚ ،زیٍطاٖ .)8618( .قَاػذ فْرستٌَیسی اًگلَاهریکي .تطرٕٝ
ضحٕتاهلل فتبحیٔ .كٟس :آؾتبٖ لسؼ ضضٛیٔ ،ؼب٘ٚت فطٍٙٞی.
ٞسایت .)8611( .ْ ،فْرست هستٌذ اساهی هطاّیر ٍ هؤلفاىٚ( ،یطاؾت  ،)6تٟطاٖ :ؾبظٔبٖ
اؾٙبز  ٚوتبثربّ٘ٔ ٝی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ.
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