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 7پشٍيي هيشهحوذي- 6ػكيٌِ صهشدي- 5حجيجِ ثبثبيي- 4فشيذُ ًمي پَس

                                                                  فللٌبهِ داًـكذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي 

 1382                                                                ػبل اٍل، ؿوبسُ اٍل، صهؼتبى 

چكيده  

 

يبئؼگي لغغ دائوي .  ػبل تـكيل هي دٌّذ50افشاد خبهؼِ سا صًبى ثبالي % 14 تب 13 دس اكثش خَاهغ غشثي :مقدمه

يبئؼگي ػَاسم خؼوي .  ػبلگي اتفبق هي افتذ51لبػذگي پغ اص لغغ ػولكشد تخوذاى اػت كِ دس هيبًؼبلي ٍ دس ػي 
ٍ تغييشات خلمي هختلفي دس صًبى ايدبد هي كٌذ، ثِ عَسي كِ هـكالت دٍساى پغ اص يبئؼگي يك هـكل ػوذُ 

َّسهَى دسهبًي خبيگضيٌي ٍ ػَاسم احتوبلي يبئؼگي ًيبص ثِ آگبّي ثيـتش صًبى . ثْذاؿت ػوَهي خبهؼِ صًبى ؿذُ اػت
    . ٍ آهَصؽ ًكبت ثْذاؿتي هٌبػت سا هغشح هي كٌذ

 ًفش صى حَالي يبئؼگي كِ ثِ هشاكض آهَصؿي دسهبًي 140 ايي هغبلؼِ ثِ كَست تَكيفي سٍي :مواد و روش ها

 . اثضاس گشدآٍسي دادُ ّب پشػـٌبهِ دٍ لؼوتي ثَد. ؿْشػتبى اسٍهيِ هشاخؼِ كشدُ ثَدًذ اًدبم گشديذ

اص ٍسصؽ دس . ًؼجت ثِ ػالئن ٍ ػَاسم يبئؼگي آگبّي ضؼيف داؿتٌذ% 8/80.  ػبلِ ثَدًذ40-49صًبى % 88 :يافته ها

.   دسكذ ثَد2/4ايي ػغح آگبّي دس هَسد َّسهَى دسهبًي .  دسكذ آگبّي خَة داؿتٌذ2/9دٍساى يبئؼگي فمظ 

 ثشاػبع ًتبيح حبكل اصايي هغبلؼِ، ػذم آگبّي ثِ ػٌَاى هْوتشيي هـكل صًبى يبئؼِ دس :بحث و نتيجه گيري

  . ثشخَسد ثب ػَاسم ٍ هـكالت دٍساى يبئؼگي اػت

 

يبئؼكي، ثْذاؿت دٍساى يبئؼگي، َّسهَى دسهبًي خبيگضيٌي  : واشه هاي كليدي

                                                           

   هشثيبى داًـكذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ- 3ٍ2ٍ1
  كبسؿٌبػبى آهَصؿي داًـكذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ- 7ٍ6ٍ5ٍ4
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مقدمه  

ثب تَخِ ثِ افضايؾ خوؼيت خْبى پيؾ ثيٌي ؿذُ اػت 

 اص هشص 2000 ػبل تب ػبل 45كِ تؼذاد صًبى ثبالتش اص 

اهشٍص صًبى حذٍد يك . ّفتلذ هيليَى ًفش تدبٍص ًوبيذ

ػَم دٍساى صًذگي خَد سا پغ اص يبئؼگي هي گزاسًٌذ ٍ 

ثب تَخِ ثِ ػَاسم هتؼذد دٍساى پغ اص يبئؼگي ايي 

( 1)دٍساى اص هـكالت ػوذُ ثْذاؿت ػوَهي ؿذُ اػت

يبئؼگي لغغ دائوي لبػذگي پغ اص لغغ ػولكشد 

 51تخوذاى هي ثبؿذ كِ هؼوَالً دس هيبًؼبلي ٍ دس ػي 

دس ايي صهبى تَليذ . (2)ػبلگي اتفبق هي افتذ

سٍ ثِ  (اػتشٍطى ٍ پشٍطػتشٍى)َّسهَى ّبي خٌؼي صى 

كبّؾ هي گزاسد ٍ دس ًْبيت تخوك گزاسي ٍ لبػذگي 

هتَلف هي ؿَد دس ػبل ّبي لجل ٍ ثؼذ اص يبئؼگي، ثِ 

ػلت كبّؾ َّسهَى ّب، ػالئوي هبًٌذ، گش گشفتگي، 

خـكي ٍاطى، تؼشيك ؿجبًِ ٍ تغييشات خلمي، اػتئَپَسص 

(.  3)ٍ تغييشات للجي ٍ ػشٍلي ايدبد ؿَد 

گش گشفتگي ؿبيغ تشيي ػالهت دٍساى يبئؼگي اػت كِ 

ػلت اكلي گش . صًبى ايدبد هي ؿَد% 8 تب 68دس 

گشفتگي كوجَد اػتشٍطى اػت كِ ثب خبيگضيي كشدى 

(.  4)آى ايي ػبسضِ ثش عشف هي ؿَد 

كبّؾ اػتشٍطى ػبهل هْوي دس ايدبد پَكي اػتخَاى 

اص صًبى دس ػٌيي ثؼذ اص % 25دس . دس صًبى يبئؼِ اػت

 ػبلگي، 75دس ػٌيي ثؼذ اص % 50 ػبلگي، ٍ دس 60

ؿكؼتگي هْشُ ّب دس ساديَگشافي ديذُ هي ؿَد، 

 ػبلگي دچبس 80اص صًبى ثؼذ اص % 25ّوچٌيي 

هي ؿًَذ ٍ يك ًفش  (ّيپ)ؿكؼتگي ػش اػتخَاى ساى 

 هبُ ثؼذ اص ايي ؿكؼتگي فَت 3 صى دس ػشم 6اص ّش 

صًبى ثؼذ اص ػٌيي يبئؼگي % 50اص عشف ديگش . هي كٌذ

دسكـَسّبي كٌؼتي خبى خَد سا دس اثش ثيوبسيْبي للجي 

ثِ ًظش هي سػذ كِ . ٍ ػشٍلي اص دػت هي دٌّذ

اػتشٍطى ّب ثبػث هحبفظت صًبى دس ثشاثش آتشٍػكلشٍص 

(.  5)هي ثبؿٌذ 

ٍسصؽ ٍ تغزيِ كحيح دٍ ػبهل هْن دس پيـگيشي اص 

ٍسصؽ هٌظن خغشات . ػَاسم دٍساى يبئؼگي ّؼتٌذ

ثيوبسي للجي سا كبّؾ هي دّذ ّوچٌيي ثب لَي كشدى 

. اػتخَاى ّب هي تَاى اص ؿكؼتگي آًْب پيـگيشي كشد

ثْتشيي ٍ هٌبػت تشيي ٍسصؽ دس ايي دٍساى لذم صدى ٍ 

(.  6)ؿٌب كشدى هي ثبؿٌذ 

سطين غزايي هٌبػت، حبٍي كلؼين، ػجضي ٍ هيَُ خبت 

ثؼضي . تبصُ هي تَاًذ اص پَكي اػتخَاى خلَگيشي ًوبيذ

اص هحممبى اػتمبد داسًذ كِ اػتشٍطى عجيؼي دس ثؼيبسي 

اص غزاّبي گيبّي ثِ خلَف ثبلال، لَثيب، ًخَد ٍ لپِ 

يبفت هي ؿَد كِ هي تَاًٌذ اص پَكي اػتخَاى ٍ 

ثيوبسي ّبي للجي ٍ ػشٍلي ٍ ػشعبى پؼتبى پيـگيشي 

(.  6)كٌٌذ 
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ِ اي هيضاى آگبّي   صى آهشيكبئي، آفشيمبيي 197دس هغبلؼ

ثب ٍضؼيت التلبدي پبييي ًؼجت ثِ يبئؼگي ٍ َّسهَى 

ًتبيح ًـبى داد كِ . دسهبًي خبيگضيٌي ػٌديذُ ؿذ

.  اعالػبت آًْب ًبهٌبػت ٍ پبييي ثَدُ اػت

 صى ػَئذي ًـبى دادُ 5990دس هغبلؼِ ديگشي سٍي 

دس صهبى هغبلؼِ اص َّسهَى دسهبًي % 21ؿذ كِ 

ّن ػبثمِ اػتفبدُ اص % 20خبيگضيي اػتفبدُ هي كشدًذ ٍ 

ػلل هْوي كِ هبًغ اص اػتفبدُ اص . اػتشٍطى سا داؿتٌذ

% 27َّسهَى دسهبًي خبيگضيٌي دس ايي گشٍُ ثَد، دس 

ًظش % 20هَاسد، خفيف ثَدًذ ػالئن يبئؼگي، دس 

ثشايٌكِ يبئؼگي پذيذُ عجيؼي اػت ٍ ًيبص ثِ َّسهَى 

تشع اص ػَاسم َّسهَى % 51دسهبًي ًذاسد ٍ دس 

(.  7)دسهبًي ثَد

ِ اي ثِ هٌظَس تؼييي ػي يبئؼگي 1379دس ػبل   هغبلؼ

ٍ ػَاهل هَثش ثش آى دس صًبى ؿْشي آرسثبيدبى غشثي 

 صى يبئؼِ ؿشكت 1930دس ايي پظٍّؾ . اًدبم گشفت

 ػبل ثِ دػت آهذ 7/46ػي هتَػظ يبئؼگي . داؿتٌذ

اص خوؼيت هَسد هغبلؼِ دچبس يبئؼگي صٍدسع % 6/7

تؼشيك % 7/68اص ًوًَِ ّب گش گشفتگي، % 6/51. ثَدًذ

دسدّبي % 3/78خبسؽ ًبحيِ تٌبػلي، % 1/27ؿجبًِ ٍ 

ثيوبسي ّبي للجي ٍ ػشٍلي سا ػالئن ٍ % 26اػكلتي، 

.  هـكالت دٍساى يبئؼگي ركش كشدًذ

 صى 350ّوچٌيي هغبلؼِ ديگشي دس ؿْش ػجضٍاس سٍي 

ِ ّب  يبئؼِ ًـبى داد كِ ػي هتَػظ يبئؼگي دس ًوًَ

 ػبل ثَدُ اػت، ؿبيغ تشيي ػَاسم يبئؼگي ثِ 31/47

، %62، دسد كوش ٍ پـت %1/63تشتيت دسد اػتخَاى 

، %6/52، هـكالت سٍحي ٍ سٍاًي %1/57دسد هفبكل 

ثَدُ % 9/48، گش گشفتگي ٍ ضؼف %6/50ثي خَاثي 

(  9). اػت

ثب تَخِ ثِ ايٌكِ يبئگؼي هشحلِ هْن ٍ خذيذي دس 

صًذگي يك صى هي ثبؿذ ٍ تغييشات خؼوي ٍ سٍحي 

ِ اي ثؼذ اص آى دس ثذاى ايدبد هي ؿَد كِ دس  لبثل هالحظ

دساص هذت هي تَاًذ ػالهت صى سا تْذيذ كٌذ ٍ ثب تَخِ 

 ػبلگي 50 يب 40ثِ ايٌكِ اهشٍصُ هيليًَْب صى كِ ثِ 

هي سػٌذ دس خؼتدَي ساّْبي خذيذي ثشاي اداسُ 

ثحشاى دٍساى يبئؼگي خَد ّؼتٌذ، اسائِ اعالػبت ٍ 

آهَصؽ ّبي هغلَة ٍ هٌبػت دس هَسد تغييشات 

هيبًؼبلي ٍ ًحَُ ثشخَسد ثب آًْب خْت دػت يبثي ثِ 

. حذاكثش ػالهت خؼوي ٍ سٍحي ضشٍسي اػت

هتبػفبًِ دس ايشاى ثِ هؼبئل ٍ هـكالت صًبى يبئؼِ 

ثٌبثشايي ثب تَخِ ثِ هـكالت . كوتش تَخِ ؿذُ اػت

ثْذاؿتي صًبى دس صهيٌِ يبئؼگي هغبلؼبت كِ هيضاى 

آگبّي ٍ ًيبصّبي آهَصؿي صًبى سا ًؼجت ثِ ايي دٍسُ 

.  ثؼٌدذ ضشٍسي ثِ ًظش هي سػذ
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 روش كار

ايي پظٍّؾ اص ًَع تَكيفي، هـبّذُ اي ٍ همغؼي 

اػبع تحميك، خوغ آٍسي اعالػبت ثِ ٍػيلِ . اػت

 ػبل هشاخؼِ كٌٌذُ ثِ 40پشػـٌبهِ اص صًبى ثبالي 

ُ ّبي ٍاثؼتِ ثِ ثيوبسػتبى ّبي هغْشي، اهبم  دسهبًگب

دس ايي هغبلؼِ . خويٌي ٍ عبلمبًي ؿْش اسٍهيِ هي ثبؿذ

هـخلبت فشدي ٍ اختوبػي صًبى حَالي يبئؼگي ٍ 

ػلت، ػالئن، )آگبّي آًبى دس استجبط ثب يبئؼگي 

ٍ ثْذاؿت دٍساى يبئؼگي اص ػِ خٌجِ ٍسصؽ،  (ػَاسم

تغزيِ ٍ َّسهَى دسهبًي خبيگضيٌي هَسد ثشسػي لشاس 

خْت تؼييي هيضاى آگبّي ٍاحذّبي هَسد . گشفت

پظٍّؾ ثشاي ّش ّذف، اثتذا اهتيبص ػَاالت هشثَط ثِ 

اّذاف ثشاي ّش ًفش هـخق ٍ ػِ ػغح خَة، 

هتَػظ ٍ ضؼيف ثشاػبع هيضاى پبػخ دّي كحيح ثِ 

ػئَاالت دس ًظش گشفتِ ؿذ، ػپغ ثشاػبع ايي ػِ 

ػغح ٍ اّذاف هشثَعِ ًتبيح پظٍّؾ دس خذاٍل 

استجبط ثيي هتغيشّب . فشاٍاًي هغلك ٍ ًؼجي دسج گشديذ

.  ثباػتفبدُ اص آصهَى آهبسي كبي دٍ ػٌديذُ ؿذ

نتايج  

 ػبل كِ ثِ 40 صى ثبالي 140دس ايي پظٍّؾ هدوَػبً 

هشاكض آهَصؿي دسهبًي ؿْش اسٍهيِ هشاخؼِ ًوَدُ ثَدًذ، 

تدضيِ ٍ تحليل . هَسد هغبلؼِ ٍ ثشسػي لشاس گشفتٌذ

% 12 ػبل ٍ 40-49صًبى % 88دادُ ّب ًـبى داد كِ 

ٍاحذّبي % 6/41 ػبل ػي داؿتٌذ، 50آًبى ثبالي 

آًْب ديپلن ٍ ثبالتش ٍ % 15هَسد پظٍّؾ ثي ػَاد ٍ فمظ 

.  يب تحليالت ػبليِ داؿتٌذ

% 7/80ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ خبًِ داس ٍ % 4/76

ِ ّب ػبكي ؿْش ثَدًذ (  1خذٍل ؿوبسُ). ًوًَ

دس استجبط ثب هيضاى آگبّي صًبى حَالي يبئؼگي ًؼجت ثِ 

آگبّي ضؼيف ٍ % 8/80ػلت ػالئن ػَاسم يبئؼگي 

دس . (1ًوَداس ؿوبسُ )آگبّي خَة داؿتٌذ % 10فمظ 

هَسد لضٍم سػبيت هؼبئل ثْذاؿتي خبف دس دٍساى 

ِ ّب خَاة هثجت دادُ ثَدًذ ثيي % 1/82يبئؼگي  ًوًَ

ػغح آگبّي دس هَسد يبئؼگي ٍ هيضاى تحليالت 

(.  >001/0P)استجبط هؼٌي داس ثَد 

ِ ّب آگبّي % 2/9دس صهيٌِ ٍسصؽ دس يبئؼگي، فمظ  ًوًَ

(.  1ًوَداس ؿوبسُ). خَة داؿتٌذ

دس استجبط ثب سػبيت سطين غزايي دس دٍساى يبئؼگي فمظ 

آگبّي خَة داؿتٌذ ٍ دس استجبط ثب هؼئلِ % 1/10

َّسهَى دسهبًي خبيگضيٌي ٍ اػتفبدُ اص داسٍ دس دٍساى 

ػغح آگبّي % 2/4آگبّي ضؼيف ٍ % 5/83يبئؼگي 

ثيي ػغح آگبّي ًؼجت  (1ًوَداس ؿوبسُ). خَة داؿتٌذ

ثِ َّسهَى دسهبًي ٍ ؿغل اص لحبػ آهبسي استجبط 

(.  >001/0P)هؼٌي داس ثَدُ اػت 
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ِ ّب اػالم ًوَدُ اًذ كِ % 5/94دس ايي ثشسي  اص ًوًَ

احتيبج ثِ آهَصؽ ٍ كؼت اعالػبت كبفي دس هَسد ايي 

.  دٍساى سا داسًذ

( 1خذٍل ؿوبسُ
 هـخلبت دهَگشافيك ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ 

دسكذ تؼذاد هـخلبت  

 88 123 40-49ػي 

 12 17+ 50ػي 

 6/41 58خبًن ّبي ثيؼَاد 

 2/14 20خبًن ّبي ديپلوِ 

 0/15 21خبًن ّبي داساي تحليالت ػبلي 

 7/26 37ّوؼشاى ثيؼَاد 

 7/17 24ّوؼشاى ديپلوِ 

 5/18 26ّوؼشاى داساي تحليالت ػبلي 

ِ داس    4/76 107خبًن ّبي خبً

 6/23 33خبًن ّبي ؿبغل 

 4/31 44ّوؼشاى كبسهٌذ 

 2/19 27ّوؼشاى كبسگش 

 2/4 6ّوؼشاى ثيكبس 

 7/80 113ػكًَت دس ؿْش 

 3/19 27ػكًَت دس سٍػتب  
 

 تب 40صًبى ثيي % 88خذٍل فَق ًـبًگش آى اػت كِ 

تحليالت % 15آًبى ثيؼَاد ٍ % 6/41.  ػبلِ ثَدُ اًذ49

هيضاى ثيؼَادي ٍ تحليالت ػبلي دس . ػبلي داؿتٌذ

ثَدُ % 5/18ٍ % 7/26ّوؼشاى ايي صًبى ثِ تشتيت 

ِ داس ٍ ؿغل اغلت % 4/76اكثش خبًن ّب . اػت خبً

. كبسهٌذ ثَدُ اػت% 4/31ّوؼشاى ايي خبًن ّب 

دس ؿْش ػكًَت % 7/80ّوچٌيي اكثشيت آًْب 

ِ اًذ  . داؿت

( 2خذٍل ؿوبسُ
فشاٍاًي هغلك ٍ ًؼجي ػغح آگبّي ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ 

 (ػي ايدبد، ػلت، ػالئن ٍ ػَاسم)ًؼجت ثِ يبئؼگي 
دسكذ تؼذاد هـخلبت  

 8/80 113ضؼيف 

 2/9 13هتَػغِ 

 10 14خَة 

 100 140خوغ 
 

خذٍل فَق ًـبًگش آى اػت كِ ثيـتش صًبى دس هَسد 

داؿتٌذ ٍ فمظ % 8/80يبئؼگي ػغح آگبّي ضؼيف 

.  داساي ػغح آگبّي خَة ثَدًذ% 10

( 1ًوَداس ؿوبسُ

فشاٍاًي ًؼجي آگبّي ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ 

ًؼجت ثِ ثْذاؿت يبئؼگي 
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ًوَداس فَق حبكي اص آى اػت كِ ثيـتشيي دسكذ ػغح 

دس هَسد َّسهَى دسهبًي اػت ٍ % 5/83آگبّي ضؼيف 
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دس هَسد % 1/10ثيـتشيي دسكذ ػغح آگبّي خَة 

.  تغزيِ هي ثبؿذ

بحث  

ثشاػبع ًتبيح حبكل اص هغبلؼِ ٍ دسكذ ثبالي ػذم 

آگبّي صًبى ًؼجت ثِ يبئؼگي ٍ ثْذاؿت ايي دٍساى 

چٌيي ثش هي آيذ كِ ًجَد آگبّي ثِ ػٌَاى هْوتشيي 

هـكل صًبى يبئؼِ دس ثشخَسد ثب ػَاسم ٍ هـكالت 

دٍساى يبئؼگي ثِ ػٌَاى ثخؾ هْوي اص صًذگي آًبى 

آگبّي صًبى حَالي يبئؼگي دس هَسد يبئؼگي، دس . ثبؿذ

ِ ّب دس ػغح ضؼيف ثَد% 8/80ايي پظٍّؾ دس  . ًوًَ

دس حبلي كِ ًتيدِ تحميمبت كشيؼتَفش دس هَسد آگبّي 

 200صًبى يبئؼِ چيٌي ٍ ٌّگ كٌگي ًـبى داد كِ اص 

صًبى ٌّگ كٌگي ٍ % 96ًفش صى يبئؼِ هَسد پظٍّؾ 

ِ اًذ % 73 (.  10)صًبى چيٌي اعالػبت كبهلي داؿت

 ًفش صى 410ًتيدِ پظٍّؾ دس ؿْش خشم آثبد سٍي 

ِ ّب دس  يبئؼِ ًيض حبكي اص ضؼف آگبّي اكثشيت ًوًَ

دس استجبط ثب % 2/9استجبط ثب يبئؼگي اػت ٍ تٌْب 

(.  11)ثْذاؿت دٍساى يبئؼگي ػغح آگبّي خَة داسًذ 

َّسهَى دسهبًي ثِ ػٌَاى يكي اص هشالجت ّبي ثْذاؿتي 

دس هغبلؼِ  (2)اػبػي دس صًبى يبئؼِ هغشح هي ثبؿذ

حبضش ػغح آگبّي صًبى ًؼجت ثِ َّسهَى دسهبًي 

ضؼيف % 5/83دس ػغح خَة ٍ % 2/4خبيگضيٌي فمظ 

.  ثَدُ اػت

ِ اي كِ دس ؿْش اكفْبى دس  دس ّويي ساثغِ اص هغبلؼ

 صى يبئؼِ اًدبم گشفتِ چٌيي 2154 ثش سٍي 1374ػبل 

آًبى َّسهَى دسيبفت هي كٌٌذ % 1ثش هي آيذ كِ حذدٍد 

كِ ًؼجت ثِ كـَسّبي تَػْغ يبفتِ ثؼيبس كن اػت 

كِ دليل آى ػذم هشاخؼِ صًبى يبئؼِ ثِ پضؿك، ػذم 

دػتشػي ثِ َّسهَى ثشاي دسهبى خبيگضيٌي ٍ ًذاؿتي 

آگبّي كبفي پضؿكبى ػوَهي دس هَسد دسهبى خبيگضيٌي 

(.  12)ركش ؿذُ اػت

ثب كوبل :  هي ًَيؼٌذ1996ٍ اػبيب ٍ ّوكبساى دس ػبل 

تبػف اغلت صًبى ثب آگبّي ضؼيف ًؼجت ثِ تغييشات 

دٍساى يبئؼگي ٍ دسهبى ّبي آى ٍ ًيض ثب ثبٍسّبي غلظ ٍ 

اعالػبت ًبدسػت ٍاسد ايي هشحلِ اص صًذگي خَد 

هي ؿًَذ ٍ ثشاي صًي كِ لجل اص يبئؼگي ػبلن ثَدُ ٍ 

حبل ايي هشحلِ خذيذ سا ؿشٍع هي كٌذ هي تَاى ثب 

الذاهبت آهَصؿي ٍ هشالجتي ثشاي اٍ يك ًمؾ حيبتي 

ايفب ًوَد ٍ ثب داؿتي اعالػبت دس صهيٌِ ًيبصّبي صًبى 

دس دٍساى يبئؼگي لبدس خَاّين ثَد كِ آگبّي ّبي الصم 

سا ثِ آًبى دادُ ٍ آًْب سا ثِ داؿتي هشالجت ّبي، ثيـتش اص 

(.  13)خَد تـَيك ًوبئين

ثِ دس ًظش گشفتي ايي هؼئلِ هْن كِ دس اغلت تحميمبت 

داخلي ايشاى ػي هتَػظ يبئؼگي دس ايشاى كوتش اص ػي 

هتَػظ خْبًي آى ثشآٍسد ؿذُ اػت، آرسثبيدبى غشثي 

 ػبل، 31/47 ػبل، ػجضٍاس 37/50، اكفْبى ( ػبل74)

هي تَاى اظْبس . (14، 12، 11، 9) ػبل 3/74خشم آثبد 
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ًوَد كِ صًبى كـَس هب دسهؼشم خغشات ثيـتشي 

اصػَاسم يبئؼگي دس دساص هذت لشاس داسًذ كِ ثب تَخِ 

ثِ ػغح آگبّي ضؼيف ًؼجت ثِ ثْذاؿت ايي دٍساى 

دس خبهؼِ هَسد پظٍّؾ، اّويت آهَصؽ صًبى يبئؼِ 

كَؿؾ ثشاي تحفيف ػالئن يبئؼگي . ؿبيبى تَخِ اػت

اػبع هشالجت ٍ دسهبى دس ايي صًبى . اهشي عجيؼي اػت

آهَصؽ، تؼكيي ػالئن ثب داسٍّبي : ػجبست اػت اص

هختلف ٍ سفغ كوجَد اػتشٍطى ثب تدَيض ٍ خبيگضيٌي 

ايي َّسهَى اػت، ثِ عَسي كِ ثب آهَصؽ صًبى يبئؼِ 

دس هَسد تغزيِ، ٍسصؽ ٍ اًدبم هؼبيٌبت دٍسُ اي ٍ 

اػتفبدُ اص َّسهَى دسهبًي هي تَاى ايي دٍسُ اص صًذگي 

سا ثِ يك دٍسُ تَام ثب آػبيؾ ٍ آساهؾ ٍ لزت ثشدى 

.  ثيـتش اص صًذگي تجذيل ًوَد
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.  هلَة داًـگبُ، ػلَم پضؿكي آرسثبيدبى غشثي
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