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 :چكيده 

در ٔحیط  عالٔتیآٔٛسػ ٚ یبدٌیزی اس ٕٞطزاساٖ یه ٔذاخّٝ آٔٛسؽی ٔؤحز ثزای دا٘ؾجٛیبٖ ؾّْٛ  :هقدهه

در ثبِیٗ  ٕٞطزاسأٖتأعفب٘ٝ تبوٖٙٛ تحمیمبت تجزثی خبؿ ثب تٕزوش ثز وبرثزد آٔٛسػ  .ٞبی ثبِیٙی اعت

ؾٛأُ تغٟیُ ٌز ٚ ٕٔب٘ؿت وٙٙٙذٜ وبرثزد ایٗ رٚػ در ثبِیٗ ٔٛرد ثزرعی  ی اعترٚ ضزٚثٛدٜ ثغیبر ا٘ذن 

 .ؾٕیك لزار ٌیزد

ثذِیُ ٔبٞیت وبر ثب اعتفبدٜ اس ؽیٜٛ ثحج ٔتٕزوش پضٚٞؼ حبضز یه ٔطبِؿٝ ویفی اعت وٝ  :روش كار

 عبَ دا٘ؾٍبٜ ؾّْٛ پشؽىی ثٛؽٟز در اس دا٘ؾجٛیبٖ وبرؽٙبعی پزعتبری  (٘فز 15 )دٚ ٌزٜٚ ا ٌزٚٞی ة

 .ؾُٕ آٔذٜ آٔٛسػ دیذٜ ثٛد٘ذ ة ٕٞطزاسیس ثخؼ ٞبی وٛدوبٖ یب ٘ٛساداٖ ثٝ صٛرت اوٝ در یىی 1388

ٔزثی ٚ ٚیضٌی ٞبی  آٔٛسؽی وبر، ٘مؼ یبفتٝ ٞبی حبصُ اس تجشیٝ ٚ تحّیُ ٔصبحجٝ ٘ٛؼ ٚ حجٓ :نتايج

ت حبؽیٝ ای ٔزثی ٚ ٚ تٙؼ در ٔحیط، ٘ػبر ٕٞطزاسیزی اس يدا٘ؾجٛیبٖ را ثٝ ؾٙٛاٖ ؾٛأُ تغٟیُ ٌز یبد

 .ٔؿزفی ؽذ٘ذ ٕٞطزاسؾّٕىزد رلبثتی دا٘ؾجٛیبٖ اس ؾٛأُ ٕٔب٘ؿت وٙٙذٜ ثز رٚ٘ذ یبدٌیزی اس 

ی ٘ذار٘ذ، ٘تبیج ایٗ رٌزچٝ یبفتٝ ٞبی تحمیمبت ویفی ثطٛر ثبِمٜٛ لبثّیت تؿٕیٓ پذی :بحث و نتيجه گيري

ٔطزح ٚ آٖ را  جزای آٔٛسػ ٕٞطزاساٖدر ٔٛفمیت ا را ٕٞطزاسیپضٚٞؼ رضبیتٕٙذی وّی اس آٔٛسػ ثٝ ؽیٜٛ 

ِشْٚ  ٕٞچٙیٗ. دٚ٘ٓ ؾٙٛاٖرٚػ ٔٙبعجی ثزای غّجٝ ٘غجی دا٘ؾجٛیبٖ ثز ٔؾىالت یبدٌیزی در ثخؼ 

ثٝ ٘ػز ٔی رعذ در صٛرت طٛال٘ی تز  ثؿالٜٚ .پیؾٟٙبد ٔی ٕ٘بیذرا پزداختٗ ثیؾتز ٔحممبٖ ثٝ ایٗ حیطٝ 

  . حبصُ خٛاٞذ ؽذثٛدٖ ٔذت سٔبٖ آٔٛسػ ٘تبیج جبٔؽ تز ٚ ؾٕیك تزی 

ؾٛأُ تغٟیُ ٌز، ؾٛأُ ٕٔب٘ؿت وٙٙذٜ، یبدٌیزی اس یبر، ٕٞطزاساٖ، دا٘ؾجٛی پزعتبری،  :كلوات كليدي

 ، تحمیمبت ویفیٌزٚٞی ثحج ٔتٕزوشآٔٛسػ ثبِیٙی، 



3 |  

 

  

 : هقدهه

 افشایؼٞذف آٔٛسػ ٞبی ثبِیٙی در پزعتبری آٔبدٜ عبسی دا٘ؾجٛیبٖ ثزای ٚغبیف اصّی حزفٝ ای، 

ٚ ٘یش تٛإ٘ٙذ عبسی دا٘ؾجٛیبٖ در ثٝ  وبرٞب ا٘جبْ ت ٞبی حزفٝ ای ٚ دعتیبثی ثٝ اعتمالَ درٔغئِٛی

وٝ اعبط آٔٛسػ ٞبی آٟ٘ب را تؾىیُ ٔی  وبرٌیزی دا٘ؼ ٚ ؽبیغتٍی ٞب در س٘ذٌی حزفٝ ایؾبٖ ٔی ثبؽذ

ة اعت وٝ ٔی ، اس ؽبیؿتزیٗ ٍ٘زا٘ی ٞبی دا٘ؾجٛیبٖ در ٔحیط ثبِیٙی اعتزط ٚ اضطزااس طزفی . (1ٚ2)دٞذ 

تٛا٘ذ در رٚ٘ذ یبدٌیزی آٟ٘ب احزات ٔٙفی ایجبد ٕ٘بیذ أب در صٛرت ٚجٛد ٘ػبرت ٔٙبعت ٔی تٛا٘ذ ثٝ حذالُ 

یبدٌیزی ٘یبسٔٙذ حٕبیت ٚ ٕٞیبری اعبتیذ، ٔٙتٛرٞب، ٕٞطزاساٖ ٚ عبیز ٔٙبثؿی ٞغتٙذ وٝ ٞز یه  (.2) ثزعذ

(.  3ٚ4) ی دا٘ؾجٛیبٖ فزاٞٓ ٔی آٚردرٚػ ٞبی ٔتفبٚتی اس آٔٛسػ را ثزای رفؽ ٘یبسٞبی یبدٌیز

ؽیٜٛ آٔٛسػ ثٛعیّٝ ٕٞطزاساٖ ثخؾی پیٛعتٝ اس یبدٌیزی ا٘غبٖ ثزای چٙذیٗ لزٖ ثٛدٜ ٚ ثٝ طٛر وّی ثٝ 

افزادی اتالق ٔی ؽٛد وٝ ٍٕٞی در یه ٌزٜٚ عٙی ٚ یه عطح یبدٌیزی ثبؽٙذ وٝ در اغّت ٔٛارد خٛد افزاد 

اٖ ٚاصٜ ٕٞطزاساٖ ٔٙتٛر وٝ در آٖ اسف ٔٛجٛد ٌبٞی اٚلبت ثٝ ٕٞطزثزاعبط تؿبری(. 5)٘غجتبً وٓ تجزثٝ ا٘ذ 

ٔذ آوبر یٌزٜٚ ٞبی ٕٞطزاس راٜ(.  6)دا٘ؾجٛ ٚ ٔٙتٛر ٞز دٚ ٞٓ عٗ ٚ ٞٓ تزْ تحصیّی ثبؽٙذ اتالق ٔی ؽٛد 

اخیزاً آٔٛسػ ٚ یبدٌیزی اس ٕٞطزاساٖ در  (. 1) ٞغتٙذثٝ اٞذاف ثبِیٙی آٔٛسػ پزعتبری  ثزای دعتیبثی

ایٗ رٚػ ثٝ صٛرت یه یبدٌیزی غیزرعٕی  ٞزچٙذرعتبری اس إٞیت رٚ ثٝ افشایؼ ثزخٛردار ؽذٜ، آٔٛسػ ح

  (.7) ٞبی ثبِیٙی در ٘ػز ٌزفتٝ ٔی ؽٛد وٝ ایٗ خٛد خبِی اس ٔؾىُ ٘خٛاٞذ ثٛدفؿبِیتثٝ ٚیضٜ در 

ِیذی در جٟت ثٝ ؾٙٛاٖ یه اعتزاتضی ن (٘ٝ ثٝ صٛرت ٕٞطزاساٖ ٔٙتٛر) اس ٔٙتٛر  اعتفبدٌٜزچٝ در ٔٛاردی 

أب ایٗ رٚػ فزآیٙذی  ،در ٔحیط ٞبی ثبِیٙی درآٔذٜ اعت تبسٜ ٚاردحٕبیت اس دا٘ؾجٛیبٖ پزعتبری ٚ پزعُٙ 

ثظ پیچیذٜ ثٛدٜ ٚ ٘یبسٔٙذ ارتجبطبت پیٛعتٝ ٚ ٞذفٕٙذ اعت وٝ ثز پبیٝ دا٘ؼ، تجزثٝ ٚ فزصت ٞبی 

ػ درٔب٘ی ٚ ٘مؼ آٔٛسؽی پزعتبرا٘ی وٝ ثؿالٜٚ ضزٚرت ایجبد تؿبدَ ثیٗ ٘ك (.  6)ثبسا٘ذیؾی ثٙب ؽذٜ ثبؽذ

٘مؼ ٔٙتٛری را ثزای دا٘ؾجٛیبٖ در ثبِیٗ ایفبء ٔی وٙٙذ ٚ ٘یبس ثٝ داؽتٗ آٔبدٌی ؾّٕی ٚ در ٔٛاردی ٘یبس ثٝ 
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 ا ؽذٜ اعتٔٙتٛرٌٜذرا٘ذٖ ثز٘بٔٝ ٞبی آٔٛسؽی خبؿ، ثبؾج ثزٚس اؽىبالتی در ایفبی ٘مؼ آٔٛسؽی تٛعط 

ضزٚری ٔٙبعت تز در ٔحیط ثبِیٙی ٚ ٘ػبرتی رٚػ ٞبی آٔٛسؽی  یبفتٗس ثٝ ثٙبثزایٗ ٘یب (.2 8ٚٚ 9ٚ 11ٚ10)

ؽٙبخت،  دعتیبثی ثٝاس جّٕٝ فٛایذ ثغیبری در ثز دارد  یبدٌیزی اس ٕٞطزاساٖ  اس طزفی .ثٝ ٘ػز ٔی رعذ

وٕه ثٝ عبسٌبری ثب تمبضبٞبی ثیؼ اس حذ  ،(12) ثٟجٛد ارتجبطبت ٚ ؽٙبخت ٔؾىالت یبدٌیزی دٚعتب٘ؾبٖ

تجزثٝ ثب ثٝ  دعتیبثیٚ در وُ  ،(14)ارتمبء یبدٌیزی در حیطٝ رٚا٘ی حزوتی ٚ ؽٙبختی ،(13)اِیٙی ٔحیط ة

ضٕٗ ایٙىٝ ٔذَ ٔٙبعجی جٟت ایفبی ٘مؼ در اختیبر دا٘ؾجٛیبٖ لزار ٔی . (15)وفبیت تز آٔٛسؽی ٔی ؽٛد 

(. 16)دٞذ 

ی ثزای دا٘ؾجٛیبٖ ٚ وٕه ٔطبِؿبت ثغیبری ٘یش در سٔیٙٝ ٔؾىالت یبدٌیزی تىٙیه ٞب در ٔحیط ثبِیٗ

اس ا٘جبْ ؽذٜ اعت ٌزفتٗ اس اعتزاتضی یبدٌیزی اس ٕٞطزاساٖ در وبٞؼ ٔؾىالت ٚ افشایؼ ثزٖٚ دٜ یبدٌیزی 

،  ثٝ ٚیضٜ حٕبیت (17)حٕبیت ٕٞطزاساٖ ،(13)جّٕٝ عٛد جغتٗ اس ٌزٜٚ ٞبی ٕٞطزاس ثبس ا٘ذیؼ 

دا٘ؾجٛیبٖ عبَ اِٚی ثٝ ٔحیط دا٘ؾٍبٜ ٚ  وٕه ٔٙتٛرٞبی ٕٞطزاس در ٌذرٚ ( 18ٚ11)ٕٞطزاس آٔٛسؽیبراٖ 

ٚ   (19) اعتفبدٜ اس ایٗ رٚػ در آٔٛسػ درط آ٘بتٛٔی ثٝ دا٘ؾجٛیبٖ پشؽىی  ٕٞچٙیٗ. (6)رؽتٝ پزعتبری

رفتبرٞبی ٞیجب٘ی دا٘ؾجٛیبٖ پزعتبری ٔطبثك ثب فزٟٔب ٚ  ثبالتز آٔٛسػ دعتیبثی ثٝ غزفیت حتی در ٔٛاردی

ٜ اعتزاتضی ٞبی یبدٌیزی فزد ٔحٛر ثیٗ دا٘ؾجٛیبٖ عبَ اِٚی پزعتبری ٚ ، ٚ یب ٔمبیظ(20)ارسؽٟبی حزفٝ ای

ثؿالٜٚ ثذِیُ ٔحغٙبت رٚػ ٕٞطزاساٖ اس ایٗ ؽیٜٛ جٟت ٘ػبرت ثبِیٙی ٚ . اعت ؾٙٛاٖ ٌزدیذٜ( 21)پشؽىی

أب تب ثحبَ   ؛(27ٚ26ٚ25ٚ24ٚ23ٚ22ٚ9)یب ارسیبثی ٕٞطزاساٖ ٘یش در ٔطبِؿبت ثغیبری اعتفبدٜ ؽذٜ اعت

ر ٔٛرد اعتفبدٜ ٚ ٘ٛؼ فؿبِیت ثبِیٙی خبؿ ثب ٕٞطزاساٖ در حذ ثغیبر ا٘ذن ا٘جبْ ٌزدیذٜ دت تجزثی ٔطبِؿب

ٞٓ ٘تٛا٘غتٝ ا٘ذ تبوٖٙٛ ٔؿیٗ ٕ٘بیٙذ وٝ چٝ رٚؽٟبی آٔٛسؽی خبصی در  ا٘ذن ، ٚ ٕٞیٗ ٔٛارد(16ٚ9)

ضزٚرت ا٘جبْ ضٕٗ در (. 28)ٔحیط ثبِیٙی ٔی تٛا٘ٙذ احزات یبدٌیزی ثٟتزی ثزای دا٘ؾجٛیبٖ فزاٞٓ آٚر٘ذ

، در ٔطبِؿبتی ٔطزح تحمیك اس تجبرة ٕٞطزاساٖ ثٝ ٔٙػٛر عبختبردٞی ثٟتز ثٝ ثز٘بٔٝ ٞبی آٔٛسػ پزعتبری

ثٝ طٛر پزاوٙذٜ اس وبرثزد ایٗ ؽیٜٛ در آٔٛسػ ٞبی ثبِیٙی  ٘یش تجبرثی ایٗ پزٚصٜ ٔحممیٗ .(15)ؽذٜ اعت
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. ا٘ی در لبِت وبرآٔٛسی ٚ وبرٚرسی داؽتٙذدا٘ؾجٛیبٖ پزعتبری ٚ ٔبٔبیی در ثخؼ ٞبی ٔختّف ثیٕبرعت

عیجزٞبیی وٝ ٟٔبرت وبفی در آٖ ٘ذاؽتٙذ ثٝ ٚدا٘ؾجٛیبٖ جٟت ا٘جبْ پزؽبٞذ ثٛدیٓ در ٔٛاردی  ٕٞچٙیٗ

ثٝ ٕٞیٗ . ٘ذدرؽبٖ اعتفبدٜ ٔی ن طٛر غیز رعٕی ٚ ٌبٞی ٔخفیب٘ٝ اس حٕبیت ٚ رإٞٙبیی دٚعتبٖ ٍٕٞزٚٞی

وؾف ؾٛأُ تغٟیُ ٌز  ٞذف ثبلبِت طزحی پضٚٞؾی  در طٛر رعٕی تز ایٗ فزایٙذ را ثٝثز آٖ ؽذیٓ  دالئُ

ٚ ٕٔب٘ؿت وٙٙذٜ در اعتفبدٜ اس رٚػ یبدٌیزی اس ٕٞطزاساٖ در آٔٛسػ ثبِیٗ اس دیذٌبٜ دا٘ؾجٛیبٖ پزعتبری 

 .ثٝ ا٘جبْ ثزعب٘یٓ

 :روش اجرا 

در ٔحیط ثبِیٙی  راساٖٕٞطوؾف ؾٛأُ تغٟیُ ٌز ٚ ٕٔب٘ؿت وٙٙذٜ در آٔٛسػ ٚ یبدٌیزی اس  ٜتٕزوش ٔب ة

ثخٛثی ثب رٚػ تحمیمبت ویفی لبثُ پیٍیزی ثٛد وٝ اس ٔیبٖ ا٘ٛاؼ رٚػ ٞبی تحمیك ویفی ثٝ دِیُ ٔبٞیت 

 ٕٞطزاساٖدا٘ؾجٛیبٖ وٝ تحت آٔٛسػ ثب ٌزٜٚ ٞبیی اس پضٚٞؼ ٔٛرد ٘ػز ٚ ٞذف جغتجٛی تجبرة ٚ ٘ػزات 

. یٓلزار ٌزفتٝ ثٛد٘ذ اس رٚػ ثحج ٌزٚٞی ٔتٕزوش اعتفبدٜ ٕ٘ٛد

دٚ  عبَ آخز وبرؽٙبعی پزعتبری ثٛد٘ذ وٝ در یدا٘ؾجٛ 15ٔجٕٛؾبً پضٚٞؼ  ٔؾبروت وٙٙذٜ در ایٗ افزاد 

طی یه تزْ تحصیّی را   دٚ ثخؼ وٛدوبٖ ٚ ٘ٛساداٖ ٔٛسی درآوبر یه ٔزثی خبؿ تراحت ٘عت ٔجشا ٌٚزٜٚ 

سی دا٘ؾجٛیبٖ در ثخؼ ٞبی اس آ٘جبئیىٝ ٔی خٛاعتیٓ اِٚیٗ تجزثٝ وبرآٔٛ.  ٌذرا٘ذٜ ثٛد٘ذ 1388در عبَ 

٘ٛساداٖ یب وٛدوبٖ را ثزرعی وٙیٓ؛ ثزای یه ٌزٜٚ در ثخؼ وٛدوبٖ ٚ ثزای ٌزٜٚ دیٍز در ثخؼ ٘ٛساداٖ 

در ثخؼ  .ٔذاخّٝ آٔٛسػ ٕٞطزاسی اجزا ٚ در ثخؼ ٞبی ٔؿىٛط ؽبٖ اس رٚػ آٔٛسػ ٔؿِٕٛی اعتفبدٜ ؽذ

صحیح در رٚس اَٚ وبرآٔٛسی ٕٞٝ دا٘ؾجٛیبٖ  ثزای اطٕیٙبٖ اس ا٘تمبَ اطالؾبتآٔٛسػ ثٝ ؽیٜٛ ٕٞطزاسی 

وبرآٔٛس ثب فزآیٙذ وبر ٚ ٕٞچٙیٗ وبرٞبی ثخؼ آؽٙب ؽذٜ ٚ پظ اس ٕ٘بیؼ ٔزثی ثٝ تٕزیٗ ثزخی اس ٟٔبرتٟبی 

تٗ اس دا٘ؾجٛیبٖ ثصٛرت داٚطّجی خٛاعتٝ ؽذ دارٚ ٚ عزْ  2در رٚس دْٚ اس . آٔٛسػ دیذٜ ؽذٜ پزداختٙذ

 رٚس عْٛ ایٗ دٚ ٘فز ثٝ ؾٙٛاٖ. ٕ٘بیٙذ ٚ اؽىبالتؾبٖ تٛعط ٔزثی اصالح ؽذ ثیٕبراٖ ثخؼ را آٔبدٜ ٚ تجٛیش

ٔؾغَٛ ثٝ آٔٛسػ ٚ ٞذایت فؿبِیت ٞبی آٟ٘ب  ،دٚ ٘فز دیٍز اس دا٘ؾجٛیبٖ ٔغئَٛ تٙػیٓ عزْ ٚ دارٕٚٞطزاس 
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ثزای دٚ تٗ دیٍز اس دا٘ؾجٛیبٖ ٍٕٞزٚٞیؾبٖ ثؿٟذٜ  ٕٞطزاس٘مؼ  جذیذ رٚس ثؿذ ایٗ دا٘ؾجٛیبٖ. ؽذ٘ذ

 .عبیز دا٘ؾجٛیبٖ را ثز ؾٟذٜ داؽت فؿبِیت ٔزثی ٞٓ ٘مؼ ٘ػبرت ثز آٔٛسػ ٚ رٚ٘ذ ارائٝ ٔزالجت ٞب ٚ. ؽتٙذدا

جذاٌب٘ٝ در جّغٝ ای حبضز ٚ در خصٛؿ تجبرثؾبٖ اس  ٌزٜٚٞز  ٞز دٚ ٌزٜٚ، پظ اس اتٕبْ دٚرٜ وبرآٔٛسی

اظ ؽزایط ثخؼ ٘یش در یه ثخؼ در ٔمبیغٝ ثب ثخؼ ٔمبثُ وٝ ثٝ ٘ػز ٔی رعذ ثّح ٕٞطزاس داؽتٗ 

ثزای ا٘جبْ ٔزالجت ٞبی  ٕٞطزاستجزثٝ ؽٕب اس داؽتٗ  ": ثٝ ٞٓ ٘شدیه ثبؽٙذ ثٝ عؤاالتی اس جّٕٝ 

د چٝ ثٛد ٚ چٝ ؾٛأُ تغٟیُ وٙٙذٜ ٚ یب ٕٔب٘ؿت ی٘ذاؽت ٕٞطزاسپزعتبری در ٔمبیغٝ ثب ثخؾی وٝ 

ٞب ٚ ثحج ٞبی ٔختّف پبعخ ٌفتٙذ ثزاعبط پبعخ  "؟وٙٙذٜ ای را در ایٗ راعتب ٔؤحز ٔی دا٘یذ

. دا٘ؾجٛیبٖ وٝ ثؿضبً ٔخبِف ٞٓ ٘یش ثٛد٘ذ عؤاالت تٛضیحی دیٍز ٔطزح ؽذ

ثٝ ٕٞٝ ثز ٕٞیٗ اعبط . پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ رعیذ ؽٛرایایٗ ٔطبِؿٝ طزح ٔصٛة دا٘ؾٍبٜ ثٛدٜ ٚ ثٝ تبئیذ 

جّغبت دا٘ؾجٛیبٖ در ٔٛرد ٔطبِؿٝ تٛضیح دادٜ ؽذٜ ٚ ٍٕٞی پظ اس دادٖ رضبیت ؽفبٞی ٚ وتجی در 

ثٝ آٟ٘ب اطٕیٙبٖ دادٜ ؽذ وٝ ٘بْ ٚ ٞٛیت آٟ٘ب ٔحزٔب٘ٝ ٔب٘ذٜ ٚ صزفبً اس . ٔصبحجٝ ٞبی ٌزٚٞی ؽزوت وزد٘ذ

دا٘ؾجٛیبٖ وبٔالً اس حك . وذٞب ٚ ثخؾی وٛتبٜ اس صحجت ٞبی آٟ٘ب جٟت ٌشارػ دٞی اعتفبدٜ خٛاٞذ ؽذ

یب ؾٛالت عٛء دیٍزی در ثزداؽتٝ ؽذ ٜ ٞز سٔبٖ ٚ ثذٖٚ ایٙىٝ ثٝ ٕ٘زٜ آٟ٘ب ِطٕٝ ای سددر ا٘صزاف اس پضٚٞؼ 

 .ثبؽذ آٌبٜ ثٛد٘ذ

٘ٛارٞبی ٔصبحجٝ ثز رٚی وبغذ  ،پظ اس اتٕبْ ٔصبحجٝ ٞب وٝ تٛعط ٔحممیٗ ٚ ثب ٘ػبرت دٚ تٗ دیٍز ا٘جبْ ؽذ

یب ثذٖٚ عبختبر ویفی، وذٌذاری ٚ عپظ وذٞب در لبِت  یبفتٝٔٝ عبختبری ٘یپیبدٜ ٚ ٔؾبثٝ عبیز ٔصبحجٝ ٞب

اثتذا ثٝ ٔٙػٛر  :تحّیُ دادٜ ٞب ثٝ صٛرت سیز ا٘جبْ ؽذ .اس ؾٙبٚیٗ ا٘تشاؾی تز خالصٝ ٌزدیذ٘ذ تٓ ثب اعتفبدٜ

در ٔزحّٝ ثؿذ . آؽٙبیی ٚ غٛطٝ ٚری ٞز چٝ ثیؾتز در دادٜ ٞب، ٘ٛارٞبی پیبدٜ ؽذٜ چٙذیٗ ٘ٛثت خٛا٘ذٜ ؽذ٘ذ

ا٘تشاؾی تز در ٔٛرد  دٞبین ٞز یه اس ٔحممیٗ ثٝ وذ ٌذاری اِٚیٝ دادٜ ٞب پزداختٝ ٚ لجُ اس پزداختٗ ثٝ

( تٓ)در ٟ٘بیت وذٞبی اِٚیٝ ثب ثزرعی ٞبی ثیؾتز ثٝ وذٞبی ا٘تشاؾی تز . رعیذ٘ذوذٞبی اِٚیٝ ثٝ تٛافك 

اس آ٘جبئیىٝ ٔٛضٛؼ ٔٛرد ثزرعی . ٔصبحجٝ ٞب تب سٔبٖ رعیذٖ ثٝ اؽجبؼ وذٞب ادأٝ یبفت .(13)ؽذ٘ذخالصٝ 
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ٞبر ٘ػز ٔی پزداختٙذ، ثٝ ٘ػز ٔیزعیذ در ظث ٚ أحذٚدٜ ٔؾخصی داؽت ٚ دا٘ؾجٛیبٖ ثٝ خٛثی ثٝ ثح

ٔحممبٖ عؿی  ،جٟت تضٕیٗ صحت دادٜ ٞب. اوخزیت وذٞب اؽجبؼ صٛرت ٌزفتٝ ٚ وذٞب ٔزتت تىزار ٔی ؽذ٘ذ

ٕ٘ٛد٘ذ ضٕٗ تٕزوش ثز ٞذف پضٚٞؼ ٚ دٚری اس عٛاالت اِمبء وٙٙذٜ اطالؾبت صحیح ثذعت آٚردٜ ٚ ثب غٛطٝ 

ٕٞغب٘ی اق ٘ػز در وذ ٌذاری ٞب ثب خٛد ؽزوت وٙٙذٌبٖ ٘یش در خصٛؿ ٚری در دادٜ ٞب ٚ رعیذٖ ثٝ اتف

در ٟ٘بیت ثب تٛصیف غٙی ٔطبِؿٝ ٚ دادٜ ٞب عؿی ثز ایجبد ؽزایط ٔٙبعت ارسؽیبثی  .ثزداؽت ٞب ٕٞبًٞٙ ؽٛد

 (.29)اعت ؽذٜیبفتٝ ٞب ثزای خٛا٘ٙذٌبٖ 


