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هلر  ٍ  گرذاراى عؼربل در ػز رِ     هَرد تَجِ ًبظزاى ٍ هقرزرا   ،، هذیزیت اًَاع هختلف ریغکگذشتِّبی  ّزچٌذ در عبل

ّربی  ثیمروبر در    ضؼف ػٌَاى شبّذی دال ثز ًقطِ ثِ 7002گیزی ثحزاى هبل  در عبل  اهب شکل الولل  قزار گزعتِ ثَد؛ ثیي

ّربی هرذیزیت ریغرک     ّربی  در رٌّوَدّرب، ا رَل ٍ دعرتَرالؼول     رٍ، ًقصربى  ٍ اس ایري  ،ّب هذیزیت ریغک ًقذیٌگ  ثبًک

یزیت ریغک ًقذیٌگ  در تطبثق ثرب هبّیرت   تز، ًحَُ هذ ثیبى دقیق . ثِرٍد شوبر ه  ثِّب ٍ هَعغب  اػتجبری  ًقذیٌگ  ثبًک

ًحَی کِ ثغیبری اس اثؼبد ایي ریغک در عزایٌذ هرذیزیت رٍساًرِ ریغرک ًقرذیٌگ  هرَرد       ایي ریغک طزاح  ًمذُ ثَد، ثِ

شذ. ایي هغئلِ هٌجز ثِ درک ضرزٍر  اػوربل تیییزاتر      گزعت یب تَجِ کبع  ثِ اثؼبد ٍاقؼ  آى اػوبل ًو  تَجِ قزار ًو 

ّربی جذیرذی در    رٍ شتبة گزعتي عزآیٌذ تٌظرین رٌّوَدّرب ٍ دعرتَرالؼول    ّب ٍ اس ایي ریغک ًقذیٌگ  ثبًکدر هذیزیت 

ِ  شذ؛ رٌّوَدّبی  کِ ّز یک پظ اس ثحزاى هبل  اخیز ذیٌگ حَسُ هذیزیت ریغک ًق ّربی عؼلر ،    ضرؼف  جْت رعغ ًقطر

 ثِ هخبطجبى اثالؽ شذًذ.  تز کبرگیزی ّزچِ عزیغ ٍ ثزای ثِ ؛تٌظین

الولل  ٍ ارسیبث  رٌّوَد هرذیزیت ریغرک ًقرذیٌگ        ػلت تیییز در رٍیکزد هذیزیت ریغک ًقذیٌگ  در ػز ِ ثیيثزرع

تٌظین ٍ دقیقبً در سهبى شکَعبی  ثحزاى هبل  اخیز ثزای اجرزا اثرالؽ    6831هزکشی جوَْری اعاله  ایزاى کِ در تیز   ثبًک

حت  ثزاعربط تحرَ      ایي هغئلِ ضزٍر  کمذ. تصَیز ه   را ثِ ذ، ثِ ٍضَح الشام تٌظین رٌّوَد جذیذی در ایي حَسُش

شَد؛ تحَ ت  کِ ّزچٌذ ثب ٍقفِ، اهب در راعتبی تحَ   اخیرز ثبسارّربی    گزعتِ در ًظبم هبل  ایزاى همبّذُ ه  اخیز شکل

ثحرزاى هربل     تَاًذ ّوچَى ه  اس آًْب ًبش هٌبعت ریغک ًقذیٌگ  ًبهذیزیت ثبشٌذ ٍ  ، در حبل تحقق ه الولل  هبل  ثیي

رٌّوَد جذیذ طزاح  شذُ در ایي پرزٍصُ  رٍد  اس ایي رٍ اًتظبر ه  اخیز، ثِ ریغک عیغتو  در ًظبم هبل  کمَر ثیبًجبهذ.

 تحقیقبت ، ثتَاًذ ًیبس عیغتن ثبًک  ثِ رٌّوَد جذیذی در هذیزیت ٍ ًظبر  ثز ایي ریغک را تبهیي ًوبیذ.
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