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بزرسي ارسش تطخيصي پلًيمتزي ببليىي در ضىبسبيي تىگي لگه 

 سوبن وخست سا

  4، سعيذ ابزاَيم ساد3ٌمىيزٌ پًرجًاددكتز ، *2، معصًمٍ كزدي1راحلٍ عبلي جُبن
  .اضزثيُ، اضزثيُ، ايطاٖ ٔطوع ثٟساقت، وبضقٙبؼ اضقس ٔبٔبيي .1

 . ايطاٖ ٔكٟس، وبضقٙبؼ اضقس ٔبٔبيي، زا٘كىسٜ پطؾتبضي ٚ ٔبٔبيي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىي ٔكٟس، .2

كىسٜ پعقىي، زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىي ٔكٟس، ٔطوع تحميمبت ؾالٔت ظ٘بٖ، اؾتبز ظ٘بٖ ٚ ظايٕبٖ، .3  .ايطاٖ ٔكٟس، ز٘ا
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قيٜٛ ٞبي پّٛيٕتطي پيكطفتٝ . ٘يبظ ٟٔٓ ثطاي ا٘دبْ ظايٕبٖ عجيؼي اؾت قىُ ٚ ا٘ساظٜ عجيؼي ٍِٗ يه پيف :مقذمٍ

اضظاٖ  يپّٛيٕتطي ثبِيٙي ضٚق. ؿتٙسيزض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼٝ ثٝ عٛض ٌؿتطزٜ زض زؾتطؼ ٘ ػٜٚي ٌطاٖ ثٛزٜ ٚ ثٝ

ايٗ ٔغبِؼٝ ثب ٞسف تؼييٗ اضظـ تكريهي  . قٛز ثطاي اضظيبثي ظطفيت ٍِٙي ٔبزض اؾت ٚ ثٝ عٛض ٌؿتطزٜ اؾتفبزٜ ٔي

 .پّٛيٕتطي ثبِيٙي زض قٙبؾبيي تٍٙي ٍِٗ ظ٘بٖ ٘رؿت ظا ا٘دبْ قس

اِجٙيٗ  ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ ثٝ ثيٕبضؾتبٖ اْ يظٖ ٘رؿت ظا 527ايٗ ٔغبِؼٝ تحّيّي آيٙسٜ ٍ٘ط زٚ ؾٛوٛض، زض  :كبرريش

ا٘دبْ قس ٚ  ايٗ ظ٘بٖ طـٔؼبيٙٝ ٍِٗ زض ثسٚ پصي. ٚاضز ٔغبِؼٝ قس٘س 1388تب ذطزاز ٔبٜ  1387ٔكٟس اظ آشض ٔبٜ ( ع)

اعالػبت ٔطثٛط ثٝ ظطفيت . تؼييٗ قسٟجّي اظ عطيك ٔزٞب٘ٝ ٚضٚزي ٍِٗ، ٍِٗ ٔيب٘ي ٚ زٞب٘ٝ ذطٚخي ٍِٗ ا٘ساظٜ 

ٔٙظٛض ٔمبيؿٝ ظطفيت ٍِٗ  ا٘دبْ قس ٚ ثٝ (5/11٘ؿرٝ ) SPSSافعاض  ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ يآٔبض ُيٍِٙي ثجت قس تحّ

 .ٚ آظٖٔٛ زليك فيكط اؾتفبزٜ قس زٚ زض زٚ ٌطٜٚ اظ آظٖٔٛ آٔبضي وبي

ٚ زيٛاضٜ ٞبي ٍِٙي ( p;000/0) ؾب٘تي ٔتط  10اظ ، ذبضٞبي ايؿىيبَ وٕتط (p;003/0)ؾبوطْٚ نبف  :َبيبفتٍ

 9ٞبي ايؿىيبَ وٕتط اظ  ٚ فبنّٝ ثطخؿتٍي( p;000/0)، ا٘ساظٜ لٛؼ پٛثيؽ وٕتط اظ زٚ اٍ٘كت (p;000/0)ٔتمبضة 

ٞبي زٞب٘ٝ  ثٝ تّفيك ا٘ساظٜ ٛطثيكتطيٗ حؿبؾيت ٔطث. زض ٌطٜٚ ظايٕبٖ ؾرت ثيكتط ثٛز( p;000/0)ٔتط  ؾب٘تي

 .زضنس ثٛز 6/4ٔيب٘ي ٚ  زضنس ثٛز وٕتطيٗ حؿبؾيت ٔطثٛط ثٝ تّفيك ا٘ساظٜ ٞبي ٍِٗ 3/33ٚضٚزي ٍِٗ ٚ 

پّٛيٕتطي ثبِيٙي ضٚـ ٔٙبؾجي ثطاي قٙبؾبيي تٍٙي ٍِٗ ٘يؿت ٚ ػسْ وبضآظٔبيي ظايٕبٖ ثطاؾبؼ ٘تبيح  :گيزيوتيجٍ

 .حبنُ اظ آٖ ٔٙغمي ثٝ ٘ظط ٕ٘ي ضؾس

 پّٛيٕتطي ثبِيٙي، پّٛيٕتطيظ٘بٖ ٘رؿت ظا، ظايٕبٖ ؾرت،  :كلمبت كليذي
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 مقذمٍ

 ثطاي ٟٔٓ ٘يبظ پيف يه ٍِٗ عجيؼي ا٘ساظٜ ٚ قىُ 

 ثٝ ٔٙدط ٍِٗ تٍٙي(. 1) اؾت عجيؼي ظايٕبٖ ا٘دبْ

 خٙيٙي، ٞبي پطزٜ ٔٛػس اظ پيف پبضٌي ٘ظيط اذتالالتي

 عجيؼي غيط ٚضؼيت ٚ ٕ٘بيف ضحٕي، ٘بٔٛثط ا٘مجبضبت

(. 2) قٛز ٔي ؾرت ظايٕبٖ ٟ٘بيت زض ٚ خٙيٗ ؾط

 قبيغ زضآٔس وٓ وكٛضٞبي زض ٍِٙي قسيس اذتالالت

 ٔكىالت ٚ نسٔبت ٞب، ثيٕبضي ثب ٕٞطاٜ اوثطاً ٚ ٞؿتٙس

 ظطفيت اضظيبثي پّٛيٕتطي(. 3) قٛز ٔي زيسٜ اي تغصيٝ

 اظ ثؿيبضي زض آٖ حيٗ زض يب ٚ ظايٕبٖ اظ لجُ ٔبزض ٍِٙي

 اؾت ضفتٗ ثيٗ اظ حبَ زض تسضيح ثٝ آٔٛظقي ٞبي ثط٘بٔٝ

ٛاضز اظ ثؿيبضي زض ٚ  ظايٕبٖ، وٝ اؾت ايٗ ثط اػتمبز ٔ

 ٍِٗ ٚ خٙيٗ ؾط ثيٗ تٙبؾت ٌيطي ا٘ساظٜ تؿت ثٟتطيٗ

 آٖ اظ حبوي اػتمبز ايٗ ػىؽ ٚخٛز، ايٗ ثب. اؾت ٔبزض

ساظٜ وٝ اؾت  ثٝ اؾت ٕٔىٗ ٔبزض ٍِٗ اثؼبز ٌيطي ٘ا

 تٖٛا ٔي آٖ وٕه ثٝ وٝ قٛز ٔٙدط ٞبيي يبفتٝ وكف

 پيكٍٛيي ضا ٔبزض ٍِٗ ثب خٙيٗ ؾط تٙبؾت ػسْ ٚخٛز

 (.4) وطز پيكٍيطي ٔكىُ ظايٕبٖ يه اظ ٚ وطزٜ

 پّٛيٕتطي ٘ظيط پيكطفتٝ پّٛيٕتطي ٞبي قيٜٛ اوٖٙٛ ٞٓ

ٚ٘ب٘ؽ وبٔپيٛتطي، تٌٛٔٛطافي ثب  ضازيٌٛطافي ٔغٙبعيؿي، ضظ

 ٌطٖا آٟ٘ب ٕٞٝ ِٚي ٞؿتٙس زؾتطؼ زض يؾٌٛ٘ٛطاف ٚ

 عٛض ثٝ تٛؾؼٝ حبَ زض وكٛضٞبي زض ثٝ ٚيػٜ ٚ ثٛزٜ

 ايٗ چٙيٗ ٞٓ(. 6،5) ٘يؿتٙس زؾتطؼ زض ٌؿتطزٜ

 پّٛيٕتطي زض وٝ عٛضي ثٝ ٘يؿتٙس، ذغط ثسٖٚ تىٙيه ٞب

 ثيكتطي وبضثطز وٝ وبٔپيٛتطي تٌٛٔٛطافي ٚ ضازيٌٛطافي ثب

 ذغط ايٗ. زاضز ٚخٛز اقؼٝ ثب خٙيٗ تٕبؼ ذغط زاض٘س

 ِٚي ٘ساضز ٚخٛز ٔغٙبعيؿي ضظٚ٘ب٘ؽ ثب پّٛيٕتطي زض

 عٛض ثٝ أطٚظٜ ثطثٛزٖ ظٔبٖ ٚ زقٛاضي ػّت ثٝ ضٚـ ايٗ

 تحميمبتي ضٚـ يه ٞٙٛظ ٚ قٛز ٕ٘ي اؾتفبزٜ ٔتساَٚ

 (.7،8،2) ضٚز ٔي قٕبض ثٝ

 اظ ٔبزض ٍِٗ ظطفيت اضظيبثي اظ ػجبضت ثبِيٙي، پّٛيٕتطي

 اٍ٘كتبٖ تٛؾظ ٍِٗ زاذّي ٞبي زيٛاضٜ ِٕؽ  عطيك

 ٔبزض ٍِٙي ظطفيت اضظيبثي ثطاي اضظاٖ ضٚـ يه ٚ زؾت

 اضظـ ذهٛل زض قسٜ ا٘دبْ ٔغبِؼبت(. 10-7) اؾت

 زؾت ٘ميضي ٚ ضس ٘تبيح ثٝ ثبِيٙي پّٛيٕتطي تكريهي

 ٕٞىبضاٖ ٚ ؾٛ٘يٛ ٔغبِؼٝ زض وٝ عٛضي ثٝ ا٘س يبفتٝ

 اظ ثيف زض ثبِيٙي پّٛيٕتطي تطويٝ وكٛض زض( 1986)

 ٘رؿت ظ٘بٖ زض تًٙ ٍِٗ قٙبؾبيي ثٝ لبزض ٔٛاضز% 56

 وكٛض زض( 1982) ٍٔبفٛ وٝ حبِي زض( 11) ثٛز ظا

 زض ثبِيٙي پّٛيٕتطي وٝ ضؾيس ٘تيدٝ ايٗ ثٝ ٘يدطيٝ

 ٘يؿت ٍِٗ تٍٙي قٙبؾبيي ثٝ لبزض  ٔٛاضز% 60 اظ ثيكتط

(12 .) 

 ضٚـ ثٝ زؾتطؾي أىبٖ ايطاٖ، ٔٙبعك اظ ثؿيبضي زض

 زض ٌيطي ٚتهٕيٓ ٘ساضز ٚخٛز پّٛيٕتطي پيكطفتٝ ٞبي

 ثطاي ٔبزض ٍِٙي ظطفيت وفبيت ػسْ يب وفبيت ذهٛل

 ثبِيٙي پّٛيٕتطي ثطاؾبؼ تٟٙب عجيؼي ظايٕبٖ ا٘دبْ

 ايٗ زض اي ٔغبِؼٝ تبوٖٙٛ وٝ حبِي زض قٛز، ٔي ا٘دبْ

 ٔغبِؼٝ ثٙبثطايٗ. اؾت ٘كسٜ ا٘دبْ ايطاٖ زض ذهٛل

 ثبِيٙي پّٛيٕتطي تكريهي اضظـ تؼييٗ ٞسف ثب حبضط

 .  قس ا٘دبْ ظا ٘رؿت ظ٘بٖ ٍِٗ تٍٙي قٙبؾبيي زض
 

 كبر ريش
 وٝ ثٛز تكريهي ٞبي ضٚـ ضٚايي ٘ٛع اظ ٔغبِؼٝ ايٗ 

 ظاي ٘رؿت ظٖ 527 قس، ا٘دبْ ؾٛوٛض زٚ نٛضت ثٝ

 اْ ثيٕبضؾتبٖ ظايكٍبٜ ثرف ثٝ وٙٙسٜ ٔطاخؼٝ

-42) وبُٔ ثبضزاضي ؾٗ وٝ ٔكٟس قٟطؾتبٖ( ع)اِجٙيٗ

 ؾط لّٝ ٕ٘بيف ثب لّٛيي ته حبٍّٔي ٚ( ٞفتٝ 38

 ٔبٜ ذطزاز اْ ؾي تب 1387 ٔبٜ آشض ثيؿتٓ اظ زاقتٙس

 ثس٘ي تٛزٜ قبذم وٝ ظ٘ب٘ي. قس٘س ٔغبِؼٝ ٚاضز 1388

 35 اظ ثيكتط ؾٗ ٔطثغ، ٔتط ثط ويٌّٛطْ 30 اظ ثيف

 ٘كس٘س ٔغبِؼٝ ٚاضز زاقتٙس قسيس ثؿيبض اضغطاة ٚ ؾبَ

 2500 اظ وٕتط تِٛس اظ ثؼس آٟ٘ب ٘ٛظاز ٚظٖ وٝ ظ٘ب٘ي ٚ

 غيط ثٝ زيٍطي ػُّ ثٝ ٚ ثٛز ٌطْ 4000 اظ ثيكتط ٚ ٌطْ

 اظ ثٛز٘س، ٌطفتٝ لطاض ؾعاضيٗ تحت ؾرت ظايٕبٖ اظ

 .قس٘س حصف ٔغبِؼٝ

 پعقىي ػّْٛ زا٘كٍبٜ اذالق وٕيتٝ تٛؾظ پػٚٞف عطح

 ضضبيت پػٚٞف ٚاحسٞبي تٕبٔي اظ ٚ قس تبييس ٔكٟس

 .قس ٌطفتٝ آٌبٞب٘ٝ

 ػُّ ثٝ ٘فط 80 ٔغبِؼٝ، زض وٙٙسٜ قطوت ظ٘بٖ ٔيبٖ اظ 

 ٌطفتٝ لطاض ؾعاضيٗ تحت ؾرت ظايٕبٖ اظ غيط ثٝ زيٍطي

 زفغ قبُٔ ٔصوٛض ٔٛاضز. قس٘س ذبضج ٔغبِؼٝ اظ ٚ ثٛز٘س

 ،(٘فط 16) خٙيٗ لّت ضطثبٖ افت ،(٘فط 20) ٔىٛ٘يْٛ

 زوِٕٛبٖ ،(٘فط 4) ٌطْ 4000 اظ ثيكتط خٙيٗ ٚظٖ

 وٕتط ٘ٛظاز ٚظٖ ،(٘فط 3) قسيس ذٛ٘طيعي ،(٘فط 7) خفت
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 ضحٓ ٘بٔٛثط ا٘مجبضبت پبؾد ػسْ ،(٘فط 2) ٌطْ 2500 اظ 

 ٔؼبيٙٝ زض ٚاضح ٍِٗ تٍٙي ،(٘فط 3) تٛؾيٗ اوؿي ثٝ

 447 ضٚي ٟ٘بيي تحّيُ ٚ تدعيٝ ٚ ثٛز( ٘فط 25) ثبِيٙي

 .  قس ا٘دبْ ٘فط

 پصيطـ ثسٚ زض ضا ٔبزض ٍِٗ ٔؼبيٙٝ ٚاحس پػٚٞكٍط يه

 ٚ ٔيب٘ي ٍِٗ ٍِٗ، ٚضٚزي زٞب٘ٝ ظطفيت ٚ زاز ا٘دبْ

 . قس تؼييٗ ظيط تطتيت ثٝ ٔبزض ٍِٗ ذطٚخي زٞب٘ٝ

 زيبٌٛ٘بَ ٌٛ٘ػٌٝ يب ٍِٗ ٚضٚزي زٞب٘ٝ ذّفي لسأي لغط

 ذبخي زٔبغٝ ٚ پٛثيؽ ؾٕفيع پبييٙي ِجٝ ٔيبٖ فبنّٝ وٝ

 قس تؼييٗ وٙٙسٜ ٔؼبيٙٝ زؾت اٍ٘كتبٖ ٚؾيّٝ ثٝ اؾت

 قهت اٍ٘كت ضيكٝ تب ٔيب٘ي اٍ٘كت ٘ٛن فبنّٝ)

 ٚ قسٜ ٌطفتٝ ا٘ساظٜ ٟٔجّي ٔؼبيٙٝ اظ لجُ وٙٙسٜ ٔؼبيٙٝ

 ؾب٘تي 5/11 اظ وٕتط آٖ ا٘ساظٜ اٌط ٚ( قس ظزٜ ػالٔت

 ٌطفتٝ ٘ظط زض ٍِٗ ٚضٚزي زٞب٘ٝ تٍٙي ػٙٛاٖ ثٝ ثٛز ٔتط

 (.13) قس

 ٔي ٔغطح ٍٞٙبٔي ٔيب٘ي ٍِٗ ثٛزٖ وٛچه احتٕبَ

 پٟٙبي ثٛز٘س، ثطخؿتٝ وبٔال ايؿىيبَ ذبضٞبي وٝ قس

 يب ٚ اٍ٘كت، زٚ ػطو اظ وٕتط ؾبوطٚؾيبتيه ؾٛضاخ

 ذبضٞبي فبنّٝ ٚ نبف وبٔال ؾبوطْٚ فطٚضفتٍي ٚ تمؼط

 ذبضٞبي فبنّٝ) ثٛز ٔتط ؾب٘تي 10 اظ وٕتط ايؿىيبَ

 ذبض ضٚي اقبضٜ اٍ٘كت زازٖ لطاض وٕه ثٝ ايؿىيبَ

 ثٝ ٔيب٘ي اٍ٘كت وطزٖ ثبظ ٚ ٍِٗ عطف يه ايؿىيبَ

 اؾىيبَ ذبض تب اقبضٜ اٍ٘كت اظ ؾب٘تيٕتط يه فبنّٝ

 ذطٚخي زٞب٘ٝ ػطضي لغط(. قس ٔحبؾجٝ ٔمبثُ عطف

 وٝ پػٚٞكٍط قسٜ ٔكت زؾت زازٖ لطاض عطيك اظ ٍِٗ

 ٔيبٖ فبنّٝ زض ثٛز قسٜ ٔكرم آٖ ا٘ساظٜ لجال

 9 اظ وٕتط ا٘ساظٜ ٚ قس تؼييٗ ايؿىيبَ ٞبي ثطخؿتٍي

 زٚ اظ وٕتط) ثبضيه اي ػب٘ٝ لٛؼ يب ٚ ٔتط ؾب٘تي

 ٔي ٔغطح ٍِٗ ذطٚخي زٞب٘ٝ تٍٙي ػٙٛاٖ ثٝ( اٍ٘كت

 ثٝ ٔبزض ٍِٙي ظطفيت ثٝ ٔطثٛط اعالػبت(. 11) قس

 وٝ پػٚٞكٍطي اذتيبض زض ٚ قس ثجت ٔحطٔب٘ٝ نٛضت

 .ٍ٘طفت لطاض زاقت ػٟسٜ ثط ضا ظايٕبٖ وٙتطَ

 ٚ قس ا٘دبْ ٚاحسي پػٚٞكٍط تٛؾظ ظايٕبٖ وٙتطَ

 ثب وٝ قطايغي زض ٚاوئْٛ، يب ٚ ؾعاضيٗ ضٚـ ثٝ ظايٕبٖ

 ظايٕبٖ فؼبَ ٔطحّٝ زض ضحٕي ٔٛثط ا٘مجبضبت ٚخٛز

 زٞب٘ٝ اتؿبع ؾطػت ضحٓ زٞب٘ٝ ٔتط ؾب٘تي 4-10 اتؿبع

 ؾبػت 2 ٔست ثٝ ؾبػت زض ٔتط ؾب٘تي 1 اظ وٕتط ضحٓ

 ؾب٘تي 1 اظ وٕتط ٘عَٚ ؾطػت ظايٕبٖ زْٚ ٔطحّٝ زض ٚ

 2 اظ ثيكتط ٔطحّٝ ايٗ ٔست عَٛ يب ٚ ؾبػت زض ٔتط

 زض ؾرت ظايٕبٖ تكريم ٔؼيبض ػٙٛاٖ ثٝ ثٛز، ؾبػت

 ايٗ زض وٝ ايٗ ثٝ تٛخٝ ثب(. 2،13) قس ٌطفتٝ ٘ظط

 ظايٕبٖ ثٝ ٔٙدط وٝ ٍِٗ تٍٙي اظ غيط ػٛأُ ٔغبِؼٝ

 ػٙٛاٖ ثٝ ظايٕبٖ ٘ٛع اؾت، قسٜ حصف قٛ٘س ٔي ؾرت

 زض ٔبزض ٍِٗ ظطفيت وفبيت ػسْ ٚيب وفبيت انّي ٔؼيبض

 ػٙٛاٖ ثٝ عجيؼي ظايٕبٖ وٝ عٛضي ثٝ قس، ٌطفتٝ ٘ظط

 ػٙٛاٖ ثٝ ؾرت ظايٕبٖ ٚ ٔبزض ٍِٙي ظطفيت وفبيت

 ٚ قس ٌطفتٝ ٘ظط زض ٔبزض ٍِٙي ظطفيت وفبيت ػسْ

 ٚ عجيؼي ظايٕبٖ ٌطٜٚ زٚ زض پّٛيٕتطي اظ حبنُ ٘تبيح

 ظايٕبٖ ٘ٛع اؾبؼ ثط ٚ قس٘س ٔمبيؿٝ ؾرت ظايٕبٖ

 ثبِيٙي ٔؼبيٙٝ تكريهي اضظـ( عاليي اؾتب٘ساضز)

 ٘طْ اظ اؾتفبزٜ ثب آٔبضي تحّيُ ٚ تدعيٝ. قس ٔحبؾجٝ

 ٔٙظٛض ثٝ ٚ قس ا٘دبْ( 5/11٘ؿرٝ )  SPSSافعاض

 عجيؼي ظايٕبٖ ٌطٜٚ زٚ زض ٔبزضاٖ ٍِٗ ظطفيت ٔمبيؿٝ

 زليك آظٖٔٛ ٚ زٚ وبي آٔبضي آظٖٔٛ اظ ؾرت ظايٕبٖ ٚ

 زض ٍِٙي ٞبي ا٘ساظٜ ثطـ ٘مبط. قس اؾتفبزٜ فيكط

 وتت زض قسٜ تؼييٗ ٞبي ا٘ساظٜ ثطاؾبؼ ثبِيٙي ٔؼبيٙٝ

 زض ٍِٙي ٞبي ا٘ساظٜ فطاٚا٘ي ٚ قس ا٘تربة ٔبٔبيي ٔطخغ

 حؿبؾيت، ٚ قسٜ ٔحبؾجٝ ٌطٜٚ زٚ زض ثبِيٙي ٔؼبيٙٝ

 ٚ ٔٙفي اذجبضي اضظـ ٔثجت، اذجبضي اضظـ ٚيػٌي،

 .قس ٔحبؾجٝ آٟ٘ب اػتجبض

 19 وٝ ٘فط 260 ضٚي ثط ٔمسٔبتي ٔغبِؼٝ ا٘دبْ اظ پؽ

 عجيؼي ظايٕبٖ ٘فط 241 ٚ ؾرت ظايٕبٖ آٟ٘ب ٘فط

 حساوثط ٚ 99/0 اعٕيٙبٖ ؾغح ثب ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ زاقتٙس

 فطَٔٛ اظ اؾتفبزٜ ثب ٚالؼي ٔمساض ثٝ ٘ؿجت 01/0 ذغبي

 .قس ٔحبؾجٝ ٘ؿجت ثطآٚضز

 

  َب يبفتٍ
 عجيؼي ظايٕبٖ پػٚٞف ٚاحسٞبي اظ( ٘فط 391) 5/87%

 اؾبؼ ثط. زاقتٙس ؾرت ظايٕبٖ( ٘فط %56 )5/10 ٚ

 لبثُ ؾبوطْٚ پطٚٔٛ٘تبض ،زٚ وبي آظٖٔٛ اظ حبنُ ٘تبيح

 ؾب٘تي 5/11 اظ وٕتط زيبٌٛ٘بَ وٛ٘ػٌٚٝ ا٘ساظٜ ٚ ِٕؽ

 ثيكتط اظ ٌطٜٚ ظايٕبٖظايٕبٖ ؾرت  ٌطٜٚ زض ٔتط

 ط آٔبضي اذتالف ٔؼٙي زاض زض زٚظعجيؼي ثٛز ِٚي اظ ٘

 .٘ساقت ٚخٛزٌطٜٚ 
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 زاز، ٘كبٖ فيكط زليك تؿت ٚزٚ  وبي آظٖٔٛ ٘تبيح 

 ٚ عجيؼي ظايٕبٖ ٌطٜٚ ظ٘بٖ زضنس 6/4زض نبف ؾبوطْٚ

 فبنّٝ ؾرت، ظايٕبٖ ٌطٜٚ ظ٘بٖ زضنس 3/14 زض

 زضنس 0/1زض ٔتط ؾب٘تي 10 اظ وٕتط ايؿىيبَ ذبضٞبي

 ٌطٜٚ ظ٘بٖ زضنس 7/10 ٚ عجيؼي ظايٕبٖ ٌطٜٚ ظ٘بٖ

 زضنس 2 زض ٔتمبضة ٍِٗ ٞبي زيٛاضٜ ؾرت، ظايٕبٖ

 ظايٕبٖ ٌطٜٚ ظ٘بٖ% 5/12 ٚ عجيؼي ظايٕبٖ ٌطٜٚ ظ٘بٖ

 ٚ( 000/0;p) ،(p;003/0) زاقت ٚخٛز ؾرت

(000/0;p )( َٚ1خس.) 

 
 

اس  سوبن وخست ساي ضزكت كىىذٌ در بزرسي ارسش تطخيصي پلًمتزي ببليىي در ضىبسبيي تىگي لگه تًسيع فزاياوي -1جذيل 

 گزيٌ سايمبن طبيعي ي سايمبن سخت دي بٍ تفكيك در متغيزَبي مًرد بزرسي وظز يضعيت 
 

 

 ٌطٜٚ

 ٔتغيط
 ظايٕبٖ ؾرت ظايٕبٖ عجيؼي

 ٘تيدٝ آظٖٔٛ وبي زٚ
 (زضنس)تؼساز  (زضنس)تؼساز 

 ٚضؼيت پطٚٔٛ٘تبض ؾبوطْٚ

 2;180/1 (1/32) 18 (3/25) 99 لبثُ ِٕؽ
df =1 

277/0;p 

 (9/67) 38 (7/74) 292 غيط لبثُ ِٕؽ

 (0/100) 56 (0/100) 391 وُ

 ا٘ساظٜ وٛ٘ػٌٚٝ زيبٌٛ٘بَ

 2;942/2 (3/33) 6 (2/16)16 ٔتطؾب٘تي  5/11وٕتط اظ 

df =1 

086/0;p 

 (7/66) 12 (8/83) 83 ؾب٘تي ٔتط ٚ ثيكتط 5/11

 (0/100) 18 (0/100) 99 وُ

 تمؼط ؾبوطْٚ

 آظٖٔٛ وبي زٚ (8/76) 43 (3/91) 357 عجيؼي

488/11 ;2 

2 ; df 

003/0 ;p 

 (3/14) 8 (6/4) 18 نبف

 (9/8) 5 (1/4) 16 ػٕيك

 (0/100) 56 (0/100) 391 وُ

 فبنّٝ ذبضٞبي ايؿىيبَ

 (7/10) 6 (0/1) 4 ؾب٘تي ٔتط 10وٕتط اظ 
 تؿت فيكط

000/0;p 
 (3/89) 50 (0/99) 387 10ثيكتط يب ٔؿبٚي

 (0/100) 56 (0/100) 391 وُ

 تمبضة زيٛاضٜ ٞبي ٍِٗ

 آظٖٔٛ وبي زٚ (5/12) 7 (0/2) 8 ٔتمبضة

507/16 ;2 
1; df 

000/0;p 

 (5/87) 49 (98) 383 ٔٛاظي

 (0/100) 56 (0/100) 391 وُ

 ؾٛضاخ ؾبوطٚؾيبتيه

كت  (1/7) 4 (6/2) 10 وٕتط اظ زٚ اٍ٘
 فيكط

085/0;p 
كت ٚ ثيكتط  (9/92) 52 (9/96) 379 زٚ اٍ٘

 (0/100) 56 (0/100) 391 وُ

 

ٚ فبنّٝ  ،ا٘ساظٜ لٛؼ پٛثيؽ وٕتط اظ زٚ اٍ٘كت

ؾب٘تي ٔتط زض ظ٘بٖ  9ثطخؿتٍي ٞبي ايؿىيبَ وٕتط اظ 

ٌطٜٚ ظايٕبٖ ؾرت ثيكتط اظ ظ٘بٖ ٌطٜٚ ظايٕبٖ عجيؼي 

ثٛز ٚ ثب ٘ٛع ظايٕبٖ ضاثغٝ آٔبضي ٔؼٙي زاض زاقت 

(000/0;p ) ٚ(000/0;p )(َٚ2خس.) 
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تًسيع فزاياوي ياحذَبي پژيَص اس وظز اوذاسٌ قًس پًبيس، تحزک دوببلچٍ، فبصلٍ بزجستگي َبي ايسكيبل،  بٍ  -2جذيل

 تفكيك در دي گزيٌ سايمبن طبيعي ي سايمبن سخت 

 ٔتغيط

 ٌطٜٚ                             

 ظايٕبٖ ؾرت ظايٕبٖ عجيؼي  ٘تبيح آظٖٔٛ آٔبضي

 (زضنس) تؼساز (زضنس) تؼساز 

 ا٘ساظٜ لٛؼ پٛثيؽ

كت  زٚ آظٖٔٛ وبي (6/28) 16 (4/7) 26 وٕتط اظ زٚ اٍ٘

213/24 ;2 

1;df 

000/0;p 

كت ٚ ثيكتط  (4/71) 40 (6/92) 362 زٚ اٍ٘

 (0/100) 56 (0/100) 391 وُ

 تحطن ز٘جبِچٝ

 (4/96) 54 (5/99) 389 ٔتحطن
 فيكط

         078/0 ;p 
 (6/3) 2 (5/0) 2 ثبثت

 (0/100) 56 (0/100) 391 وُ

فبنّٝ ثطخؿتٍي ٞبي 

 ايؿىيبَ

 زٚ آظٖٔٛ وبي (4/80) 45 (9/95) 375 ؾب٘تيٕتط يب ثيكتط 9

87/20;2 

1;df 

000/0 ;p 
 (6/19) 11 (1/4) 16 ؾب٘تي ٔتط 9وٕتط اظ 

  (0/100) 56 (0/100) 391 وُ

 

 ٌطٜٚ زض ثطخؿتٝ ايؿىيبَ ذبضٞبي ٔغبِؼٝ ايٗ زض

 اظ ِٚي ثٛز عجيؼي ظايٕبٖ ٌطٜٚ اظ ثيكتط ؾرت ظايٕبٖ

 زاضي ٔؼٙي آٔبضي ضاثغٝ ظايٕبٖ ٘ٛع ثب آٔبضي ٘ظط

 (.p;669/0) ٘ساقت

 ٍِٙي ٞبي ا٘ساظٜ اظ وساْ ٞط تكريهي اضظـ ثطضؾي زض

 آٔسٜ زؾت ثٝ حؿبؾيت ثيكتطيٗ ثبِيٙي، ٔؼبيٙٝ زض

 5/11 اظ وٕتط زيبٌٛ٘بَ وٛ٘ػٌٚٝ ثٝ ٔطثٛط ٚ% 3/33

 ِٕؽ لبثُ ؾبوطْٚ پطٚٔٛ٘تبض آٖ اظ ثؼس ٚ ثٛز ٔتط ؾب٘تي

 اٍ٘كت زٚ اظ وٕتط پٛثيؽ لٛؼ ،%(1/33 حؿبؾيت)

 اظ وٕتط ايؿىيبَ اي ثطخؿتٍي ،%(5/28 حؿبؾيت)

 ثيكتطيٗ تطتيت ثٝ%( 6/19حؿبؾيت) ٔتط ؾب٘تي9

 حؿبؾيت ٍِٙي ٞبي ا٘ساظٜ ثميٝ ٚ زاقتٙس ضا حؿبؾيت

 (.3خسَٚ) زاقتٙس تطي پبييٗ

 

 خطز معزض در سوبن ضىبسبيي در لگه خزيجي دَبوٍ ي ميبوي لگه لگه، يريدي دَبوٍ  ببليىي معبيىٍ  تطخيصي ارسش -3جذيل

  سخت سايمبن
 

 يطٔتغ 
 حؿبؾيت

 (سزضن)

 ٚيػٌي

 (زضنس)

اضظـ اذجبضي 

 (زضنس) ٔثجت

 اضظـ اذجبضي 

 ( زضنس) ٔٙفي

 اػتجبض

 (زضنس)

 زٞب٘ٝ ٚضٚزي ٍِٗ
 3/69 4/88 4/15 6/74 1/32 پطٚٔٛ٘تبض ؾبوطْٚ لبثُ ِٕؽ

 0/67 3/87 2/27 8/83 3/33 ؾب٘تي ٔتط 5/11وٛ٘ػٌٚٝ زيبٌٛ٘بَ وتط اظ 

 ٍِٗ ٔيب٘ي

 2/85 5/88 7/30 3/95 2/14 ؾبوطْٚ نبف

تي ٔتط 10ذبضٞبي ايؿىيبَ وٕتط اظ   9/87 5/88 60 9/98 7/10 ؾ٘ب

 3/80 6/87 6/14 0/91 7/10 ايؿىيبَ ثطخؿتٝذبضٞبي 

 
 2/87 6/88 6/46 9/97 5/12 زيٛاضٜ ٞبي ٍِٗ ٔٛاظي

كت  1/86 7/87 5/28 4/98 1/7 ؾٛضاخ ؾبوطٚؾيبتيه وٕتط اظ زٚ اٍ٘

زٞب٘ٝ ذطٚخي 
ٍِٗ 

كت  5/84 0/90 5/35 5/92 5/28 لٛؼ پٛثيؽ وٕتط اظ زٚ اٍ٘

 4/87 8/87 50 4/99 5/3 ز٘جبِچٝ ثبثت

ي ٞبي ايؿىيبَ وٕتط اظ  تي ٔتط 9ثطخؿٍت  3/86 2/89 4/23 9/95 6/19 ؾ٘ب

 



 

 


 

ن 
ُب

 ج
ي

عبل
 ٍ

حل
را

ان
بر

مك
َ 

ي
 

 

03 

 ٍِٗ ٍِٗ، ٚضٚزي زٞب٘ٝ ثٝ ٔطثٛط ٍِٙي ٞبي ا٘ساظٜ

 اضظـ ٚ قس٘س تّفيك ٞٓ ثب ٍِٗ، ذطٚخي زٞب٘ٝ ٚ ٔيب٘ي

ب تّفيك تكريهي  ثيكتطيٗ وٝ قس ٔحبؾجٝ يىسيٍط ثب آٟ٘

 ٞبي ا٘ساظٜ تّفيك ثٝ ٔطثٛط آٔسٜ زؾت ثٝ حؿبؾيت

 ٞبي ا٘ساظٜ تّفيك ثٛز زضنس 3/33 ٚ ٍِٗ ٚضٚزي زٞب٘ٝ

 لطا زْٚ ضتجٝ زض حؿبؾيت ٘ظط اظ ٍِٗ ذطٚخي زٞب٘ٝ

 ٞبي ا٘ساظٜ تّفيك ثٝ ٔطثٛط حؿبؾيت وٕتطيٗ ٚ زاقت

 (.4 خسَٚ) ثٛز ٔيب٘ي ٍِٗ
 

 معزض در سوبن ضىبسبيي در لگه خزيجي دَبوٍ ي ميبوي لگه يريدي، دَبوٍ ببليىي معبيىبت تلفيق تطخيصي ارسش -4 جذيل

  سخت سايمبن خطز
 

 ٔتغيط 
 حؿبؾيت

 (زضنس)

 ٚيػٌي

 (زضنس)

 اضظـ اذجبضي

 (زضنس)ٔثجت

اضظـ اذجبضي 

 ( زضنس)ٔٙفي

 اػتجبض

 (زضنس)

 زٞب٘ٝ ٚضٚزي ٍِٗ
ؽ ٚ وٛ٘ػٌٚٝ  تّفيك پطٚٔٛ٘تبض ؾبوطْٚ لبثُ ِٕ

 ٔتطؾب٘تي 5/11زيبٌٛ٘بَ وتط اظ 
3/33 8/83 2/27 3/87 0/76 

 ٍِٗ ٔيب٘ي

فيك ؾبوطْٚ نبف ثب ذبضٞبي ايؿىيبَ وٕتط اظ   10ّت

ٛاضٜ ٞبي  ؾب٘تي ٔتط، ذبضٞبي ايؿىيبَ ثطخؿتٝ، زي

كت ٛاظي، ؾٛضاخ ؾبوطٚؾيبتيه وٕتط اظ زٚ اٍ٘ ٔ ٗ ٍِ 

6/4 4/99 50 5/89 1/89 

 زٞب٘ٝ ذطٚخي ٍِٗ
فيك لٛؼ  كت ثب ز٘جبِچٝ ّت پٛثيؽ وٕتط اظ زٚ اٍ٘

 ؾب٘تي ٔتط 9ٞبي ايؿىيبَ وٕتط اظ ثبثت ٚ ثطخؿتٍي
7/12 2/97 5/37 7/89 7/87 

 

 بحث 
 ِٕؽ، لبثُ پطٚٔٛ٘تبض وٝ ايٗ ٚخٛز ثب حبضط ٔغبِؼٝ زض

 ٔتط، ؾب٘تي 5/11 اظ وٕتط زيبٌٛ٘بَ وٛ٘ػٌٚٝ ا٘ساظٜ

 ؾب٘تي 10 اظ وٕتط ايؿىيبَ ذبضٞبي نبف، ؾبوطْٚ

 ؾبوطٚؾيبتيه ؾٛضاخ ٔتمبضة، ٍِٙي ٞبي زيٛاضٜ ٔتط،

 زٚ اظ وٕتط پٛثيؽ لٛؼ ا٘ساظٜ اٍ٘كت، زٚ اظ وٕتط

 ايؿىيبَ ٞبي ثطخؿتٍي فبنّٝ ثبثت، ز٘جبِچٝ اٍ٘كت،

 اظ ثيكتط ؾرت ظايٕبٖ ٌطٜٚ زض ٔتط ؾب٘تي 9 اظ وٕتط

 آٔسٜ زؾت ثٝ حؿبؾيت ِٚي ثٛز، عجيؼي ظايٕبٖ ٌطٜٚ

 .ثٛز پبييٗ ثؿيبض آٖ اظ

 وٛ٘ػٌٚٝ تب٘عا٘يب وكٛض زض( 1988) ٕٞىبضاٖ ٚ ثبئٛض

 ايٗ زض. وطز٘س اضظيبثي ظا ٘رؿت ظٖ 133 زض ضا زيبٌٛ٘بَ

 زض آٟ٘ب  ؾبوطْٚ پطٚٔٛ٘تٛاض وٝ اقربني% 100 ٔغبِؼٝ

 زض وطز٘س، عجيؼي ظايٕبٖ ٘جٛز ِٕؽ لبثُ زؾتي ٔؼبيٙٝ

 ثٝ آٟ٘ب ؾبوطْٚ پطٚٔٛ٘تٛاض وٝ اقربني% 56 وٝ حبِي

 (.12) قس٘س ؾعاضيٗ قس ٔي ِٕؽ ضاحتي

  تطويٝ وكٛض زض( 1986) ٕٞىبضاٖ ٚ ؾٛ٘يٛ ٔغبِؼٝ زض 

 زٞب٘ٝ ٚ ٔيب٘ي ٍِٗ تٍٙي ثبِيٙي ٔؼبيٙٝ زض وٝ ظ٘ب٘ي

 اظ ثيكتط ثطاثط ؾٝ ٚاوئْٛ ثب ظايٕبٖ زاقتٙس ٍِٗ ذطٚخي

 ثٛز عجيؼي ثبِيٙي ٔؼبيٙٝ زض آٟ٘ب ٍِٗ وٝ ثٛز وؿب٘ي

  وكٛض زض( 1997) ٕٞىبضاٖ ٚ آزيٙبٔب ٔغبِؼٝ زض(. 11)

 
 

 ٔؼبيٙٝ زض وٝ ظ٘ب٘ي زض ؾعاضيٗ ظايٕبٖ ٔيعاٖ ٘يدطيٝ،

 ٍِٗ وٝ ظ٘ب٘ي ثب ٔمبيؿٝ زض زاقتٙس ٍِٗ تٍٙي ثبِيٙي

 ٍٔبفٛ چٙيٗ ٞٓ(. 14) ٘ساقت تفبٚتي ثٛز عجيؼي آٟ٘ب

 ظاي ٘رؿت ظٖ 217 زض ضا ٍِٗ ثبِيٙي اضظيبثي( 1982)

 6) ٍِٗ تٍٙي ٌطٜٚ ؾٝ ثٝ ضا آٟ٘ب ٚ زاز ا٘دبْ اي ٘يدطيٝ

( 179 ٘فط) عجيؼي ٍِٗ ٚ( ٘فط 31) ٔطظي ِت ٍِٗ ،(٘فط

 تًٙ ٍِٗ وٝ ظ٘ب٘ي اظ%( 50) ٘فط 3. وطز تمؿيٓ

 14 ٚ ٔطظي ِت ٍِٗ ثب ظ٘بٖ اظ%( 13) ٘فط 4 زاقتٙس،

 زض. قس٘س ؾعاضيٗ عجيؼي ٍِٗ زاضاي ظ٘بٖ اظ%( 8) ٘فط

 ٘فط 14 قٙبؾبيي ثٝ لبزض ٍِٗ ثبِيٙي ٔؼبيٙٝ ٔغبِؼٝ، ايٗ

 ٔبزض ٍِٗ ثب خٙيٗ ؾط تٙبؾت ػسْ  وٝ ظ٘ي 21 اظ

 (.  12) اؾت ٘جٛزٜ زاقتٙس،

 زٞب٘ٝ ؾٛئس، وكٛض زض( 1986) ٕٞىبضاٖ ٚ فّٛثطي

 ٔؼبيٙٝ عطيك اظ ظا، ٘رؿت ظٖ 798 زض ضا ٍِٗ ذطٚخي

 ٌيطي ا٘ساظٜ ايىؽ اقؼٝ تٛؾظ پّٛيٕتطي ٚ ثبِيٙي

 وٝ ضا ظ٘ب٘ي% 50 ثبِيٙي، ٔؼبيٙٝ ٔغبِؼٝ، ايٗ زض. وطز٘س

 زاقتٙس، ٍِٗ تٍٙي ايىؽ اقؼٝ ثب پّٛيٕتطي ٔغبثك

 (. 15) ثٛز ٘سازٜ تكريم

 پيكٍٛيي زض ثبِيٙي پّٛيٕتطي ثطضؾي ثٝ وٕي ٔغبِؼبت

 زض ا٘س پطزاذتٝ ٔبزض ٍِٗ ثب خٙيٗ ؾط تٙبؾت ػسْ
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  اٍّ٘يؽ وكٛض زض( 2008) ٕٞىبضاٖ ٚ ٔٛضيبضا ٔغبِؼٝ

 ثب ٔمبيؿٝ زض ٍِٗ ثبِيٙي ٔؼبيٙٝ تكريم اضظـ

 حؿبؾيت،. قس ثطضؾي ايىؽ اقؼٝ تٛؾظ پّٛيٕتطي

 ثٝ ٔٙفي اذجبضي اضظـ ،تٔثج اذجبضي اضظـ ٚيػٌي،

 ثٝ ٔغبِؼٝ ايٗ زض ثبِيٙي پّٛيٕتطي ثطاي آٔسٜ زؾت

 ايٗ ٞبي يبفتٝ .ثٛز 50 ٚ% 6/97 ،%9/88 ،%7/83 تطتيت

 ثباليي حؿبؾيت ثبِيٙي پّٛيٕتطي وٝ زاز ٘كبٖ ٔغبِؼٝ

ٛاضزي زض ٚ زاضز ٍِٗ تٍٙي قٙبؾبيي زض  زؾتطؾي وٝ ٔ

س ٔي ٘ساضز ٛزخٚ ايىؽ اقؼٝ ثٝ ٛاٖ ثٝ تٛ٘ا  ضٚـ يه ػٙ

 لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ٔبزض ٍِٗ ظطفيت تؼييٗ زض خبيٍعيٗ

 (.  16) ٌيطز

 ٞبي ضٚـ تكريهي اضظـ ثطضؾي ثٝ ٔغبِؼٝ تؼسازي

 ٕٞىبضٖا ٚ اؾپٛضي پطزاذتٙس، پّٛيٕتطي تط پيكطفتٝ

 ٔرتّف ٞبي ضٚـ ثطاي آٔطيىب وكٛض زض( 2002)

 ٚ% 85-%100 حؿبؾيت آي آض اْ تٛؾظ پّٛيٕتطي

 ٔغبِؼٝ زض(. 17) وطز٘س ٌعاضـ ضا% 24-%56 ٚيػٌي

 پّٛيٕتطي تطويٝ وكٛض زض( 2006) ٕٞىبضاٖ ٚ ثٙيؿي

 ٚيػٌي ،%2/72 حؿبؾيت ٚاغيٙبَ ؾٌٛ٘ٛطافي تٛؾظ

 ٔغبِؼٝ زض ٚ( 18) زاقت ضا% 1/77 اػتجبض ٚ% 9/77

 پّٛيٕتطي آٔطيىب وكٛض زض( 1998) ٕٞىبضاٖ ٚ فطٌٛؾٗ

 ضا% 84ٚيػٌي ٚ% 27 حؿبؾيت اؾىٗ تي ؾي تٛؾظ

 وكٛض زض( 1983) ٕٞىبضٖا ٚ ٔٙسضي(. 19) زاقت

 اظ ٘فط 172 زض ضا ايىؽ اقؼٝ تٛؾظ پّٛيٕتطي فطا٘ؿٝ

 ؾط تٙبؾت ػسْ ثطاي ذغط ٔؼطو زض ظاي ٘رؿت ظ٘بٖ

 ضا% 50 پيكٍٛيي لسضت ٚ زاز٘س ا٘دبْ ٔبزض ٍِٗ ثب خٙيٗ

 ثيكتطيٗ حبضط ٔغبِؼٝ زض(. 20) وطز٘س ٌعاضـ

% 3/33 ٍِٗ ثبِيٙي ٔؼبيٙٝ ثطاي آٔسٜ زؾت ثٝ حؿبؾيت

  ٔغبِؼبت اظ آٔسٜ زؾت ثٝ حؿبؾيت ثب ٔمبيؿٝ زض وٝ ثٛز

 .اؾت پبييٗ ثؿيبض ٘بٔجطزٜ
 ظ٘ب٘ي خّٕٝ، اظ. ثٛز ٕٞطاٜ ٞبيي ٔحسٚزيت ثب ٔغبِؼٝ ايٗ

 ثٝ ثٙب زاقتٙس ثبِيٙي ٔؼبيٙٝ زض ٍِٙي قسيس تٍٙي وٝ

 ٔحُ ثيٕبضؾتبٖ زض قبغُ ظ٘بٖ ٔترههيٗ تكريم

 أىبٖ ٚ ٍ٘طفتٙس لطاض ظايٕبٖ وبضآظٔبيي تحت پػٚٞف،

ٛا٘س ٔي ٔؿئّٝ ايٗ. ٘ساقت ٚخٛز پػٚٞكٍط ٔساذّٝ  ت

 حبضط ٔغبِؼٝ آٔسٜ زؾت ثٝ حؿبؾيت ثٛزٖ پبئيٗ ػّت

 ثبقس،( 2008) ٕٞىبضاٖ ٚ ٔٛضيبضا ٔغبِؼٝ ثب ٔمبيؿٝ زض

 ٔصوٛض ٔحسٚيت ثسٖٚ ثيكتط ٔغبِؼبت ا٘دبْ ثٙبثطايٗ

 .قٛز ٔي تٛنيٝ
 

  گيزي وتيجٍ
 تٍٙي قٙبؾبيي ثطاي ٔٙبؾجي ضٚـ ثبِيٙي پّٛيٕتطي

ساظٜ ثٝ ٚ ٘يؿت ٍِٗ  پّٛيٕتطي تط پيكطفتٝ ٞبي ضٚـ ٘ا

ٛا٘س ٕ٘ي  ظايٕبٖ ذغط ٔؼطو زض ظ٘بٖ قٙبؾبيي ثطاي ت

 ثط ظايٕبٖ وبضآظٔبيي ػسْ ٚ ثبقس وٙٙسٜ وٕه ؾرت

 .ضؾس ٕ٘ي ٘ظط ثٝ ٔٙغمي آٖ اظ حبنُ ٘تبيح اؾبؼ
 

  قذرداوي ي تطكز
 پعقىي ػّْٛ زا٘كٍبٜ پػٚٞكي ٔؼبٚ٘ت اظ ٚؾيّٝ ايٗ ثٝ

 اظ ٚ س٘وطز تمجُ ضا پػٚٞف ايٗ ٔبِي حٕبيت وٝ ٔكٟس

 ٔبزضاٖ ٔكٟس، اِجٙيٗ اْ ثيٕبضؾتبٖ ٔحتطْ وبضوٙبٖ

 ػّْٛ زا٘كٍبٜ ٔحتطْ اؾبتيس ٚ پػٚٞف زض وٙٙسٜ قطوت

 ٚ تكىط ٕ٘ٛز٘س، يبضي ضا پػٚٞكٍطاٖ وٝ ٔكٟس پعقىي

 .قٛز ٔي لسضزا٘ي
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