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هقذهِ 

و٪بڇ َبي اػشمب٭ي ىٍ ډٮَٟ ثلَان َبي ډشٮيى ي ډشىً٭ي ٹَاٍ ىاٍوي؛ ٽٍ ثب ٙير ي 
١ٮٴ ډشٶبير، ځبٌ ٽچيز ي ډًػًىيز و٪بڇ اػشمب٭ي ٍا سُييي ډي ٽىىي ي ځبٌ ػَيبن 

ثي سَىيي ػًاډٮي ىٍ ثَاثَ ثلَان َب ډًٵٸ ٩بََ ډي ًٙوي ٽٍ . ٭بىي اډًٍ ٍا ډوشڄ ډي ٕبُوي
ثشًاوىي سمبڇ ٩َٵيز َبي ثبڅٺًٌ ي ثبڅٶٮڄ هًى ٍا ثٍ ٙپڄ ډىبٕت، ډٮ٦ًٳ ثٍ ډٺبثچٍ 

اطـَثو٘ ثب ي١ٮيز َبي ثلـَاوي ٽىىي ي اُ ُٕڄ اوڂبٍي ي ٕبىٌ اوڂبٍي سٺييَځَايبوٍ 
ثب سًػٍ ثٍ ځٖشَىځي ػًاډ٬ اوٖبوي ي ديـييځي كبٝڄ اُ ٵٮبڅيز . اػشىبة يٍُوي

هَىٌ و٪بڇ َبي ځًوبځًن اىاٍي، ٕيبٕي، ٵََىڂي ي اٹشٞبىي، ثبُآٵَيىي و٪ڈ ىٍ ػَيبن 
ٍ ثٖب ثي سًػُي ثٍ ثبُآٵَيىي و٪ڈ، ډًػت ثَيُ . ثلَان، اَميز ٵًٷ اڅٮبىٌ اي ډي يبثي ؿ

 ىٍ و٪بڇ 2 ي اٵِاي٘ ٦ٕق اهشالڃ ي ثي و٪مي ي سٚييي اوشَيدي ډظجزوً٭ي َڈ ويَيٽبَي
اُ ايه ٍي سأٽيي ډي ًٙى ٽٍ َيايز ٵٮبڅيز َبي . (2004، 4 ي ٍا3ٓآٗ)ثلَان ُىٌ ًٙى 

هَىٌ و٪بڇ َبي ىٍځيَ ثلَان، اُ ٭ميٌ سَيه اڅِاډبر ډييَيز اطَثو٘ ثلَان إز ٽٍ 
ٍ ىڅيڄ اهشالالر وبٙي اُ ثلَان ىٍ ُډبن ثَيُ كبىطٍ، ډشًڅي ډٮيىي وياٙشٍ ثبٙي ٍ ثٖب ث .ؿ   

ثبيي سًػٍ ىاٙز ٽٍ ايٶبي ايه وٺ٘ ىٍ ُډبن ثلَان ثب اٽشٶب ثٍ ٵىّبيٍي َبي ډشيايڃ ي ٭بىي 
ډمپه ويٖز ي ٙبيي ثشًان ځٶز ډؼُِسَيه هَىٌ و٪بڇ اػشمب٭ي ثَاي ٭ُيٌ ىاٍي ؿىيه 

ٍٕبوٍ ډچي إز؛ ُيَا ىٍ  (ډييَيز ػَيبن ا٥ال٭بر ثَاي سٞميڈ ځيَي َٕي٬)ډٖئًڅيشي 
َٙاي٦ي ٽٍ ٕوز اٵِاٍَبي دٚشيجبن اٍسجب٥بر ډلچي اُ ٽبٍ ډي اٵشىي، ٍٕبوٍ ډچي ىٍ يَچٍ 
ٍ اي ىٍ يَچٍ ثٮي، اُ ٹيٍر  ٍ َبي ػمٮي ٵَاډلچي، ٵَاډچي ي كشي ٵَاډى٦ٺ ووٖز ي ٍٕبو

ٍ ډًٹ٬ ىٍ  ٍ ٕبُي اهٌ سٞميڈ َٕي٬ ي ث ٵًٷ اڅٮبىٌ اطَثوٚي ثَاي َيايز ػَيبن ا٥ال٭بر ي ُډيى
٘ َبي اٝچي ډٺبڅٍ ثٍ ايه ًٍٝر ډ٦َف ډي ًٙوي. ډشه ثلَان، ثَهًٍىاٍ ډي ًٙوي : ثىبثَايه دَٕ

وٺ٘ ٍٕبوٍ ډچي ىٍ ٍييبٍييي ثب ي١ٮيز َبي ثلَاوي ؿيٖز؟ . 1
 ايٶبي ايه وٺ٘ ډٖشچِڇ اسوبً ؿٍ و٫ً سياثيَ ي ٕبُيٽبٍَبيي إز؟. 2

                                                      

3. Ash 2. positive entropy 1. negative synergy 

  4. Ross 

1.  

2.  



  165 ...کاربرد نظام برنامه ريسي سلولي چنداليه در رسانه ملي 

 

ِ سيضي هذيشيت تحشاى  تشًاه

ٍ ٍيِي َبي ٭بىي سٶبير ىاٍى ُيَا  ٍ ٍيِي ثَاي ٍييبٍييي ثب ثلَان، ثب ثَوبډ ډبَيز ثَوبډ
ٍ ٍيِي ٙيٌ يب ثب ا٥ال٫ ٹجچي كبىص ومي ًٙى؛ ثىبثَايه ډٺبثچٍ  ٍ ًٍٝر ثَوبډ ثلَان ث
ٍ ػبوجٍ ثَاي ډييَيز ٵًٷ ٵٮبڃ َٙاي٤ ٱيَٹبثڄ  اطَثو٘ ثب آن ډٖشچِڇ آډبىځي َم

٘ ثيىي ي ثلَان ُىٌ إز  ايه ١َيٍر ىٍ كبڅي ډ٦َف . (1997، 2 ي ػَيإيًايجب)دي
ٍ ػبوجٍ ثَاي ډييَيز ثلَان، َِيىٍ ثٖيبٍي ىاٍى ي ىٍ َٙاي٤  ډي ًٙى ٽٍ آډبىځي َم

ٍ َٝٵٍ ويٖز ٍ اي ٭مڄ ٽَى ٽٍ . ٽميبثي ډىبث٬ اډپبن دٌيَ ي ډٺَين ث ٍ ځًو ثىبثَايه، ثبيي ث
ثيٚشَيه ثٌَُ يٍي اُ ٽمشَيه ډىبث٬ كبٝڄ آيي؛ ډييَيز ثلَان ٥ي ډَاكڄ ٽچي ُيَ 

: اوؼبڇ ډي ًٙى
 (ٙىبٕبيي ډٖئچٍ)ـ ٙىبهز ي اٍُيبثي ثلَان 

ـ ٙىبٕبيي ٍاٌ كڄ َبي ډٺبثچٍ ثب ثلَان 
 ـ اوشوبة ي اػَاي ٍاٌ كڄ ډىبٕت

 ـ اٍُيبثي ديبډيَبي وُبيي اػَاي ٍاٌ كڄ 
ثب سًػٍ ثٍ ىًٙاٍي ي١ٮيز ثلَاوي ي ىٍَڈ سىييځي ي١ٮيز، اكشمبالً ٵَٝشي ثَاي 

٥ي ډَاكڄ يبى ٙيٌ يػًى وياٍى ي ډييَ ثلَان ډؼجًٍ إز َمِډبن ََ ؿُبٍ ډَكچٍ 
.  ٵًٷ ٍا ډيو٪َ ٹَاٍ ىَي

شٌاخت ٍ اسصياتي تحشاى 

ىٍ ډَكچٍ ٙىبٕبيي ي اٍُيبثي ثلَان، اثشيا اثٮبى ٵٮچي ثلَان ي هٖبٍر َبي ايڅيٍ آن 
ډيو٪َ ٹَاٍ ډي ځيَى ي ٕذٔ ثٍ ديبډيَبي سٖچٖچي ي اكشمبڃ سٚييي ثلَان ي سٲييَ 

(.  1383دًٍ٭ِر  ي ىيڂَان، )ٙپڄ آن سًػٍ ډي ًٙى 

                                                      

1. Iba      2. Gervasio 
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  ـ سري افشايش پيچيدگي ً شدت حبزان ىا1منٌدار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىٍ ي١ٮيز اڅٴ، . ، ٕيَ اٵِاي٘ ديـييځي ي ٙير ثلَان َب ٍا وٚبن ډي ىَي1ومًىاٍ
ثلَان َبي ډلييى ي ٹبثڄ ٽىشَڃ ډ٦َف ډي ًٙوي؛ ايه ثلَان َب ډمپه إز ٥جيٮي يب 

ٍ ىڅيڄ ثي سًػُي ي . اػشمب٭ي ثبٙىي َ كبڃ َمًاٌٍ اډپبن ىاٍى ٕبىٌ سَيه ثلَان َب ث َ ٍ ث
ٍ ډًٹ٬، ثٍ ثلَان َبي ٙييي ي ديـييٌ سجييڄ ًٙوي ي ډؼمً٭ٍ  ٍٕييځي وپَىن ث

. ديـييٌ اي اُ ثلَان َب ٍا ثب ديبډيَبي سَٽيجي ٽڄ آن ډؼمً٭ٍ ايؼبى ٽىىي
ثلَان َبي ډلييى ٹبثڄ ٽىشَڃ، ثلَان َبيي َٖشىي ٽٍ اثشيا ىٍ ډلييىٌ اي ډٮيه ي ثب 

ٙير دبييه ايؼبى ډٚپڄ ډي ٽىىي؛ ډبوىي ٍاٌ اٵشبىن ٕيالة َبي ډلچي ىٍ ډًاٹ٬ ثبٍويځي 
ايه ثلَان َب ډوب٥َاسي ٍا ثَاي ثوٚي اُ ػبډٮٍ ايؼبى ډي ٽىىي، اډب . ٙييي ىٍ ََُٙب

ٍ َٕ٭ز ډي سًان ثٍ آوُب ٍٕييځي ٽَى . ىايٌَ اطَځٌاٍي ي سوَيت آوُب ډلييى إز ي ث
ومًوٍ ىيڂَ ايه ثلَان َب ډمپه إز َىڂبڇ ډٖبثٺٍ ىي سيڈ ٵًسجبڃ د٥ََٵياٍ يټ َُٙ 

.  ٍم ىَي ي ثَاي ؿىي ٕب٭ز اىاډٍ دييا ٽىي
ىٍ ي١ٮيز ة، ثلَان َبي ډلييى اډب ديـييٌ ٙپڄ ډي ځيَوي؛ ډبوىي ډًاٍىي ٽٍ 

ډٚشَيبن يټ ثبوټ ځَيځبن ځَٵشٍ ډي ًٙوي ي دچئ ډؼجًٍ ډي ًٙى ثٍ اٹياډبر 

“ د”ّاي   تحشاى

شذيذ ٍ پيچيذُ 

“ ج”ّاي   تحشاى

شذيذ اها سادُ

 “ب”ّاي   تحشاى

هحذٍد اها پيچيذُ

“ الف”ّاي   تحشاى

هحذٍد ٍ قاتل 

کٌتشل 

 کن صياد

 کن

 صياد

تؼاهل پيچيذگي ػَاهل 
 هشتثط تا تحشاى

 شذت تحشاى
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ثييُي إز ىٍ ؿىيه ډًاٍىي، . ديـييٌ اي ثَاي كٶ٨ ٕالډز ځَيځبن َب ډجبىٍر يٍُى
اُ ايه ٍي، ډييَيز ثلَان . ٍاٌ كڄ َب ٕبىٌ ويٖشىي ي ومي سًان اُ دي٘ آوُب ٍا ٥َاكي ٽَى

.  ثبيي ىٍ ډلڄ ًٍٝر دٌيَى ي ٕب٭ز َب َٝٳ ډٌاٽٌَ ي اهٌ س٢ميه ډشٺبثڄ ًٙى
ىٍ ي١ٮيز ع، ثلَان َبي ٙييي اډب ٕبىٌ ٍم ډي ىَىي؛ ثب اٵِاي٘ ىاډىٍ سوَيت 

ثلَان َبي ٕبىٌ، ډمپه إز ثلَان َبي ٙييي ٕبىٌ ايؼبى ًٙوي؛ ثَاي ډظبڃ َىڂبډي ٽٍ 
ثبٍويځي ثَٳ ي ثبٍان، ٭اليٌ ثَ ايؼبى ٕيالة َب، ٕجت ٹ٬٦ ثَٷ ي ٹ٬٦ اٍسجب٣ اَبڅي 

ٍ وٖجز ٥ًالوي ډير ډي ًٙى ي ٙير  ٍ َبي ث يټ َُٙ ي ٹَاٍ ځَٵشه آوُب ىٍ ډ٢يٺ
ٍ َب اٵِاي٘ ډي يبثي .  سوَيت َب، إٓيت دٌيَي َب ي َِيى

ىٍ ايه ي١ٮيز، ٙير . ىٍ ي١ٮيز ى، ثلَان َبي ٙييي ي ديـييٌ كبىص ډي ًٙوي
ثلَان ثٍ كيي اٵِاي٘ ډي يبثي ٽٍ سجٮبر ي ديبډيَبي آن ثٍ ٍاكشي ٹبثڄ ډلبٕجٍ ويٖشىي، 

ايه ثلَان َب ځٖشٌَ ډشى٫ً ي يٕيٮي ٍا ىٍثَ ډي ځيَوي ي ُويځي ډَىڇ ٍا ډوشڄ ډي ٕبُوي ي 
دٔ »ځبٌ ثٍ ډجيأ ډٺ٦ٮي اُ سبٍين كًاىص ډلچي سجييڄ ډي ًٙوي؛ ثَاي ډظبڃ ځٶشٍ ډي ًٙى 

ډًاٍىي و٪يَ ُډيه څٌَُ َبي ٙييي، ػىڀ َب، ٽًىسبَب، . «دي٘ اُ ُڅِڅٍ ثڈ»يب « اُ ُڅِڅٍ ډىؼيڄ
. كَٽز َبي ځٖشَىٌ اػشمب٭ي، ا٭شٞبة َب ي اوٺالة َب اُ ايه و٫ً ثلَان َب َٖشىي

وپشٍ ډُڈ ي ثٖيبٍ كبئِ اَميز آن إز ٽٍ َمًاٌٍ ديٚڂيَي ثُشَ اُ ىٍډبن إز؛ 
: ثَوبډٍ ديٚڂيَي اُ ثلَان ىٍ ىي ډٺ٬٦ ٹبثڄ ٥َاكي إز

دي٘ اُ يٹ٫ً ثلَان ثب اَشمبڇ ثٍ سيييه ٕىبٍيًَبي اُ دي٘ ٥َاكي ٙيٌ . 1
دٔ اُ ډٚبَيٌ ٭الئڈ ايڅيٍ ثلَان يب يٹ٫ً ثلَان َبي ٕبىٌ ي ډلييى  . 2

ديٚڂيَي و٫ً ىيڇ، ثَاي اػشىبة اُ سٚييي ثلَان ي َڈ اٵِايي كًاىص وبٙي اُ آن 
ځبٌ ثي سًػُي ثٍ ويبَُبي . يب سجييڄ آوُب ثٍ ثلَان َبي ٙييي ي ديـييٌ اوؼبڇ ډي ًٙى

ډَىڇ ثلَان ُىٌ، ثٍ ٙپڄ ځيَي كَٽز َبي اػشمب٭ي ثچىيډير ي ډوَثي ىاډه ډي ُوي ٽٍ 
(. 1384ٹچي دًٍ، )ډمپه إز ديبډيَبي آن ٕبڃ َب ثبٹي ثمبوي 

اُ ايه ٍي سأٽيي ډي ًٙى ٽٍ اٍُٗ ُډبن ىٍ ډييَيز ثلَان، ىٍ ٍيويي ٙجيٍ ثٍ 
سٞب٭ي َىيٕي اٵِاي٘ ډي يبثي ي ىٍ ثٖيبٍي اُ ډًاٍى، آوـٍ ىٍ ٕب٭بر ايڅيٍ ثلَان 

ٍ و٪َ ډي ٍٕي، ىٍ ًٍٝر ثي سًػُي ثٖيبٍ دََِيىٍ ي  ثٖيبٍ ٽڈ َِيىٍ ي ٭مچي ث
ٍ ٕبُ ثلَان َبي . ٱيَ٭مچي هًاَي ٙي كشي ډمپه إز ډييَيز وبډىبٕت ثلَان، ُډيى

.  ػييي ي هًى، ثلَان آٵَيه ًٙى
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ُ حل ّاي هقاتلِ تا تحشاى  شٌاسايي سا

دٔ اُ ٙىبٕبيي ي١ٮيز ثلَاوي، ثبيي ثٍ ٙىبٕبيي ٍاٌ كڄ َبي ډٺبثچٍ ثب ثلَان اَشمبڇ 
ىٍ ايه ډَكچٍ ثبيي سًػٍ ىاٙز ٽٍ ََ ثلَان، اُ و٪بڇ ٭مچپَىي ييٌْ اي . يٍُيي

ثَهًٍىاٍ إز؛ و٪بډي ٽٍ اُ اػِاي ډشٶبيسي سٚپيڄ ٙيٌ إز ي اكشمبالً ٭مچپَى 
ٍ ًٍٝر ډؼـِا ي ثٖيـ٤ ي  ََيټ اُ آن اػِا، ومًىَب ي ديبډيَبي ييٌْ اي ىاٍى ٽٍ ځبٌ ث
ٍ ٝـًٍر ػمٮي ي ډَٽت ٩بََ ډي ٙـًوي ي ثٍ َڈ اٵِايي ٙير ديبډيَبي سوَيجي  ځبٌ ث

.  ثلَان ډي اوؼبډىي
اُ ايه ٍي ىٍ ډَكچٍ ٍاٌ كڄ يبثي ثبيي ثب سًػٍ ثٍ سى٫ً ٭مچپَى اػِاي و٪بڇ ثلَان ُا، 

ٍ اي و٪بڇ يبٵشٍ اُ  سياثيَ ديٚڂيَاوٍ اطَثوٚي اسوبً ًٙى ي ىٍ ََ ډَكچٍ، ډؼمً٭
ٍاَپبٍَب، ٵَاهًٍ ديبډيَبي سوَيجي اػِاي و٪بڇ ثلَان ُا، ډيو٪َ ډؼَيبن و٪بڇ ډييَيز 
ثلَان ٹَاٍ ځيَى؛ ؿىبن  ٽٍ سب كي اډپبن ډبو٬ اُ َڈ اٵِايي ثلَان ي ديبډيَبي سٖچٖچي آن 
ًٙى؛ ١مه ايىپٍ ٵَاهًٍ ََ سٲييَ اكشمبڅي ىٍ سَٽيت اػِاي ثلَان، ثبيي ثَاي ا٭مبڃ 

(.  1383ٹچي دًٍ، )سٲييَار سبٽشيپي ىٍ و٪بڇ ډييَيز ثلَان ډُيب ثًى 
ثب سًػٍ ثٍ سى٫ً ثلَان َبي اكشمبڅي ي اډپبن يٹ٫ً َمِډبن ثَهي اُ آوُب، ثبيي 

٘ ثيىي ٙيٌ  ٍاٌ كڄ َبي ثيٚشَ ي ډشى٫ً سَي ٥َاكي ًٙى؛ ََ ؿٍ سٮياى ٍاٌ كڄ َبي دي
اٵِاي٘ يبثي، ډي سًان سَٽيت َبي ثُشَ ي ثيٚشَي اُ ٍاٌ كڄ َب اٍائٍ ٽَى ي اٹش٢بَبي 

ىٍياٹ٬، ثب اٵِاي٘ سٮياى . ثيٚشَي ٍا ىٍ ٥َاكي ثَوبډٍ ډييَيز ثلَان ډيو٪َ ٹَاٍ ىاى
ٍ َبي و٪بڇ يبٵشٍ ٍاٌ كڄ، ىٕز ډؼَيبن  ٍاٌ كڄ َبي اوٶَاىي سى٪يڈ ٙيٌ ي ٵِيوي سٮياى ثٖش

.  ثَوبډٍ ډييَيز ثلَان ثبُسَ  ډي ًٙى

ُ حل  اًتخاب ٍ اجشاي سا

ٍ ٙير ياثٖشٍ ثٍ ٝلز ٭مچپَى ډييَيز ثلَان ىٍ ډَاكڄ ديٚيه  ډًٵٺيز ايه ډَكچٍ ث
ٍ ىٍٕشي اوؼبڇ ًٙوي، ډَكچٍ اوشوبة ي . إز اځَ ډَاكڄ ٙىبٕبيي ي يبٵشه ٍاٌ كڄ ث

وپشٍ ډُڈ ايه إز ٽٍ كشي اػَاي ٍاٌ كڄ َبي ٕبىٌ  . اػَاي ٍاٌ كڄ إٓبن سَ هًاَي ٙي
اُ ايه ٍي و٪بڇ اػَايي ثبيي سب . ډمپه إز ىٍ َىڂبډٍ ثلَان ىًٙاٍ ي ځبٌ وبډمپه ًٙى

و٫ً ٽىشَڃ ىٍ ُډبن ثلَان ثٍ . كي اډپبن اوٮ٦بٳ دٌيَ ي كشي هًىډوشبٍ ثبٙي
ٍ اي ډييَان ثلَان ډشپي  ٍ َبي اهالٹي ي كَٵ ٵَاځَىَبي ىٍيوي هًىډييَيشي ي و٪بډىبډ
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هًاَي ثًى؛ ُيَا وبځِيَ ثبيي ٦ٕق ا٭شمبى اٵِاي٘ يبثي ي اهشيبٍار ډييَان سًٕٮٍ ىاىٌ 
ٍ ٙير اٵِاي٘ ډي يبثي ي سىجيٍ ي ډؼبُار اٵَاى هب٥ي ىٍ  ًٙى؛ اڅجشٍ ډٖئًڅيز ويِ ث

.  َىڂبډٍ ثلَان ثٖيبٍ ٙيييسَ هًاَي ثًى
َ ؿٍ ثَ ًَڅىبٻ ثًىن كبىطٍ ثلَاوي اٵِيىٌ  ثبيي سًػٍ ىاٙز ٽٍ ىٍ ػَيبن ثلَان، َ

ٓ سَ ي  ډي ًٙى، ډيِان سلمڄ اٵَاى ٽبَ٘ ډي يبثي ي ٍيكيٍ ډَىڇ ثلَان ُىٌ كٖب
ٍ َبي ډٺبثچٍ ثب ثلَان  ٙپىىيٌ سَ ي ىٍ وشيؼٍ إٓيت دٌيَسَ ډي ًٙى؛ اُ ايه ٍي اػَاي ثَوبډ

(.  1380ٹچي دًٍ، )ثبيي ثب كٖه سيثيَ ي ىٍايز ٹبثڄ سًػُي سًأڇ ثبٙي 

اسصياتي پياهذّاي ًْايي 

ٍ ًٍٝر ثبُىٌ ډٖشٺيڈ ايڅيٍ  2 ي آطبٍ ٱيَډٖشٺيڈ ي وُبيياػَاي ََ ثَوبډٍ، ديبډيَبيي ٍا ث
ٍ ىوجبڃ ىاٍى ٍ َبي ډٺبثچٍ ثب ثلَان، ثبيي آطبٍ ايڅيٍ ي وُبيي آوُب . ث دي٘ اُ اػَاي ثَوبډ

ٍ َب  ٘ ثيىي ًٙوي سب ثب ىٍايز ډييَان ثلَان، ديبډيَبي ډىٶي كبٝڄ اُ اػَاي ايه ثَوبډ دي
ٍ ولً . ثٍ كياٹڄ ثَٕىي ثبيي سًػٍ ىاٙز ٽٍ اٍُيبثي ديبډيَبي وُبيي ثلَان ډي سًاوي ث

ٍ َبي ډييَيز ثلَان ىٍ ٭ََٞبي ثٮيي ٽمټ  ٙبيبن سًػُي، ثٍ سلًڃ ي اٝالف ٍيي
ٍ ًٍٝر ثٖيبٍ ػيي  ـ كشي ىٍ ُډبن ډٺبثچٍ ثب ثلَان ٽىي؛ اُ ايه ٍي، ايه ډَكچٍ ـ ثبيي ث

. ديڂيَي ًٙى

 آهيختگي خط هشي گزاسي، اجشا ٍ اسصياتي دس ٌّگاهِ تحشاى ّا

ٍ ٙير ىٍ سىڂىبٕز؛ ډييَ ثلَان ٵَٝشي ثَاي ٥ي ډَاكڄ  ډييَيز ثلَان اُ و٪َ ُډبن ث
سٞميڈ ځيَي وياٍى؛ اُ ايه ٍي، ىٍ ٵَاځَى سٞميڈ ځيَي ي ه٤ ډٚي ځٌاٍي، ډَاكڄ 

ٍ َڈ سىييٌ ډي ًٙوي   (.2ومًىاٍ )ٙىبٕبيي ډٖئچٍ، اوشوبة ٍاٌ كڄ، اػَا ي اٍُيبثي ى

                                                      

1. out put       2. outcomes 



170  55( 15) پژوهش هاي ارتباطي 

 

ـ مقايسو فزاگزد مديزيت ً خط مشي گذاري در شزايط 2منٌدار 

 عادي ً 

شزايط حبزاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؿىبن ٽٍ ډالك٪ٍ ډي ًٙى، ىٍ َٙاي٤ ثلَاوي، اػَا ډلًٍيز ىاٍى؛ يٮىي ٕبيَ ډَاكڄ، 
.  كًڃ ډلًٍ اػَا ي ياثٖشٍ ثٍ اډپبوبر اػَايي ٥ي ډي ًٙوي

ِ سيضي ساّثشدي هقاتلِ تا تحشاى  تشًاه

ثب سًػٍ ثٍ آوـٍ ىٍ ډٺيډٍ ًٽَ ٙي، ىٍ َٙاي٤ ثلَاوي ٍهياىَبي ځًوبځًوي، ٍَجَان ي 
ٗ ٙىبٕبوٍ . ډييَان ٍا ىٍ سىڂىبي ډ٢ب٭ٴ ٹَاٍ ډي ىَىي ٹبثڄ سأډڄ إز ٽٍ ىٍ ٍييپَىي ٍي

ٍ ډظبثٍ اًٝڃ ډ١ًً٭ٍ ډييَيز ثلَان سچٺي ٽَى : ډي سًان َميه ياٹٮيز َب ٍا ث
ثٖيبٍ ډلييى إز ي ََ څل٪ٍ ثَ اٍُٗ ُډبن اٹياڇ  (ُډبن)ىٍ ثلَان َب ٵَٝز . 1

. اٵِيىٌ ډي ًٙى
ٍ ٕوشي سأډيه ډي ًٙوي. 2 . ىٍ ثلَان َب ډىبث٬ ثٖيبٍ ډلييىوي ي ث

 ضٌبسبيي هسئلِ

ُ حل ّبضٌبسبيي ر  ا

ُ حل  اًتخبة را

ُ حل  اجزاي را

ضٌبسبيي 
ُ حل ّب  را

ارسيبثي 
ُ حل  را

اًتخبة 
ُ حل ُ حل ّب را  را

ضٌبسبيي 
 هسئلِ

فزاگزد هذيزيت ٍ خط هطي گذاري در ضزايط عبدي  (الف
 فزاگزد پيچيذُ هذيزيت ٍ خط هطي گذاري در ضزايط ثحزاًي (ة

 (ة)

 (اڅٴ)

 اػَا

 ارسيبثي پيبهذّب
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ٍ اي . 3 ىٍ ثلَان َبيي ٽٍ ػبن اوٖبن َب ىٍ ډٮَٟ ه٦َ إز، َِيىٍ ي ُډبن، ډٮبوي كَٵ
 . هًى ٍا اُ ىٕز ډي ىَىي

ثىبثَايه ىٍ َٙاي٤ ثلَاوي، اًٝڃ ډ١ًً٭ٍ ُيَ َمًاٌٍ ثبيي ډيو٪َ ٍَجَان ي ډييَان 
: ثلَان ٹَاٍ ځيَى

. ثٍ َٕي٬ سَيه ٙپڄ ډمپه ثَاي ٍييبٍييي ثب ثلَان اٹياڇ ًٙى. 1
.كياٽظَ إشٶبىٌ اُ ډىبث٬ ډًػًى ثٍ ٭مڄ آيي (وٍ ٍيبڅي)ثب سًػٍ ثٍ اٍُٗ ٽبٍٽَىي . 2  
 .كياٽظَ اډپبوبر ثَاي ٽمټ ٍٕبوي ثٍ ډى٦ٺٍ ثلَاوي ىٍ ىٕشَٓ ثبٙي. 3
اُ ډيبن ډؼمً٭ٍ اٹياډبر، اٹياډي ىٍ ايڅًيز ٹَاٍ ځيَى ٽٍ ػبن اوٖبن َبي ثيٚشَي ٍا . 4

 . (دًٍ٭ِر؛ ٹچي دًٍ ي ديَان وْاى، ُيَ ؿبح)كٶ٨ ډي ٽىي 
ثىبثَايه، ثبيي ىٍ ثوٚي اُ ډَاكڄ ه٤ ډٚي ځٌاٍي ي اٹياڇ، ىٍ ُډبن ثلَان 

ٍ ػًيي ٽَى ٍ ػًيي ىٍ ٵَاځَى ډييَيز ثلَان . َٝٵ ٹبثڄ سأډڄ إز ٽٍ اډپبن َٝٵ
يػًى ىاٍى؛ ُيَا دي٘ اُ ثلَان ډي سًان اوًا٫ َٙاي٤ ثلَاوي ٍا ٙىبٕبيي ي ٹب٭يٌ ډىي 

ٽَى، يػًٌ سمبيِ آوُب ٍا ثَٙمَى ي ډبسَئ ځٖشَىٌ اي اُ اوًا٫ ي١ٮيز َبي ثلَاوي ي 
٘ ثيىي ي ٵَُٕز ٽَى   (.3ومًىاٍ )ډوشٞبر ي ډٺش٢يبر ييٌْ ََيټ ٍا دي

 ـ ماتزيس جممٌعو حبزان ىاي احتمايل در نظام ىاي 3منٌدار 

 (بزنامو ريشي سلٌيل مقابلو با حبزان)اجتماعي 

 
 
 
 
 
 
 

ََ كَٳ، اُ يټ و٫ً ثلَان، ي ََ اويئ، اُ َٙاي٤ ييٌْ آن ىٍيټ ډٺ٬٦ ُډبوي 
ثىبثَايه، ََ كَٳ اويئ، ډي سًاوي ډٮَٳ يټ ثَوبډٍ ييٌْ ثَاي ډٺبثچٍ . كپبيز ىاٍى

(. 1385دًٍ٭ِر، )ثب يټ ثلَان ييٌْ ىٍ ُډبن اٹياڇ ثبٙي 

n1A .... 15A 14A 13A 12A 11A 

n1B .... 15B 14B 13B 12B 11B 

n1C .... 15C 14C 13C 12C 11C 

n1D .... 15D 14D 13D 12D 11D 

       

n1N .... 15N 14N 13N 12N 11N 
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ٍ اي اُ ٍاٌ كڄ َبي  ثييُي إز ثب ٙىبٕبيي ََ ي١ٮيز ثلَاوي ډي سًان ډؼمً٭
ٍ ٍيِي ٽَى ثىبثَايه، ىٍ . ډٺش٢ي ٍا ىٍ ٹبڅت يټ ثَوبډٍ ډٺبثچٍ، اُ دي٘ ٹب٭يٌ ډىي ي ثَوبډ

ٍ ػًيي ډي ًٙى  ثَهي اُ ډَاكڄ ٭ميٌ ي يٹز ځيَ سٞميڈ ځيَي ي ه٤ ډٚي ځٌاٍي َٝٵ
ٍ وً٭ي،  وپشٍ ډُڈ ايه . ًهيٌَ ډي ځَىى« ىاو٘ ډييَيز، ډجبٌٍُ ي ډٺبثچٍ ثب ثلَان»ي ث

ٍ ٥ًٍ ډٖشمَ ثٍ ٙىبٕبيي ثلَان َبي  إز ٽٍ ډييَيز ثلَان ثبيي دي٘ اُ يٹ٫ً ثلَان، ث
اكشمبڅي ي ٕىبٍيًوًيٖي ثَاي ډٺبثچٍ ثب آوُب ثذَىاُى؛ ُيَا ََ كَٳ اويئ ىٍ ډبسَئ 

ډييَيز ثلَان، ثَ يټ ٕىبٍيًي ثلَان ي ثَوبډٍ ډٺبثچٍ ثب آن ىالڅز ىاٍى ٽٍ دي٘ اُ 
ٍ ٍيِي ډي ًٙوي ي يټ ٕچًڃ اُ ډبسَئ ځٖشَىٌ  ٘ ثيىي ي ثَوبډ يٹ٫ً ثلَان، دي

ٍ ٍيِي ٕچًڅي ٍا ٙپڄ ډي ىَىي  .  (َمبن)ثَوبډ
يپي اُ ٵَٝز َبي إشظىبيي َىڂبڇ ٕىبٍيًوًيٖي ثَاي ډٺبثچٍ ثب ثلَان، آن إز ٽٍ 

اڅجشٍ ايه ثٍ ډٮىي وبىييٌ . ثلَان َبي ځًوبځًن، اُ كيض ثَهي ديبډيَب ٙجبَز ىاٍوي
ځَٵشه سٶبير َبي إبٕي ي ډُڈ ثلَان َبي ځًوبځًن ويٖز، ثچپٍ َٝٵبً ثٍ ايه ډٮىبٕز 

ٽٍ ََ ؿٺيٍ َڈ ثلَان َب ثب َڈ ډشٶبير ثبٙىي، ديبډيَبي ډٚبثُي ىاٍوي ٽٍ ډي سًان 
ٍ ٍيِي ثچىيډير ٽَى ثَ َميه إبٓ، اٍُيبثي . ثَاي ٍييبٍييي ثب آوُب اٹياڇ ثٍ ثَوبډ

ديبډيَبي ډييَيز ثلَان َبي ځًوبځًن، ډمپه إز ثَاي ډييَيز اوًا٫ ثلَان َب 
.  ٭جَر آډًُ ثبٙي

ثَاي ډظبڃ، ثَهي ديبډيَبي ثلَان َبيي و٪يَ ٕيڄ، ُڅِڅٍ، ػىڀ، آسٚٶٚبن ي ًٕوبډي 
ډٚبثٍ يپييڂَوي؛ َمٍ ايه ثلَان َب، ٭اليٌ ثَ ډَٿ ي ډيَ، ديبډيَبيي و٪يَ ثي هبومبوي، 

ٍ ىوجبڃ ىاٍوي؛ ١مه ايىپٍ  آياٍځي ي يٍٙپٖشڂي ػمٮي ػمٮيز ٽظيَي اُ اوٖبن َب ٍا ث
.  ٵَاځَى ډييَيز آوُب ثَاي سأډيه ٱٌا، دًٙبٻ ي إپبن ويِ ثٖيبٍ ٙجيٍ يپييڂَ إز

ٍ َبي ډييَيز ثلَان، ډي سًان  ىيڂَ ايىپٍ ثب اٍُيبثي ديبډيَبي اػَاي ََيټ اُ ثَوبډ
ٍيويي اُ اكشمبالر ي ډٺش٢يبر يټ ثلَان ييٌْ ٍا، ىٍ ا٭مبٷ ا٭ٞبٍ ي ُډبن َبي آيىيٌ 

سًٍٞ ٽَى ي ثٍ سيييه ٕىبٍيًَبي ډٺبثچٍ ثب آن ثَكٖت اډپبوبر آيىيٌ دَىاهز؛ 
ٍ َبي ډٺبثچٍ ثب ثلَان، ىٍ ُډبن اٹياڇ  ُډبوي )ثىبثَايه ډشىب٩َ ثب ََ ٕچًڃ اُ ډبسَئ ثَوبډ

ډي سًان سٮياى ُيبىي ٕىبٍيًي ػبيڂِيه  (ٽٍ ىٍ آن ثَوبډٍ اٹياڇ اوشوبة ي اػَا ډي ًٙى
ٍا ډشىبٕت ثب اډپبوبر ي سُٖيالر ييٌْ ََ ٭َٞ ىٍ و٪َ ځَٵز ي ىٍهًٞٛ آن ثٍ 

ٍ ٍيِي ي سيثيَ دَىاهز  (. 1385دًٍ٭ِر، )ثَوبډ
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ٍ َبي ډشٮيى سٞميڈ ځيَي ىٍ ثَاثَ ډييَان ثلَان ځٖشَىٌ ډي ًٙى . ثىبثَايه سَسيت الي
ٍ ػًيي ىٍ  ډييَ ثلَان ثب يػًى ٵٚبٍَبي وبٙي اُ سأډيه َِيىٍ ي ُډبن ډييَيز، ثب َٝٵ
٘  ٹَاٍ ډي ځيَى ي ثَ َٕ٭ز سٞميڈ ځيَي  ډَاكڄ ايڅيٍ اسوبً سٞميڈ، ىٍ َٙاي٦ي اطَثو

(.  4ومًىاٍ )ي ٹيٍر ي ٵَٝز اوشوبة اي اٵِيىٌ ډي ًٙى 

ـ بزنامو ريشي سلٌيل چنداليو بزاي مديزيت انٌاع 4منٌدار 

 حبزان ىاي احتمايل

 در آينده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىٍ ََ ٭َٞ اكشمبڃ ىاٍى ٽٍ ثلَان َبي ډشٮيىي دي٘ آيي؛ ثىبثَايه ٍٕبوٍ ډچي 
ٍ ًٍٝر ډىبٕت ثَهًٍى ٽىي . َمًاٌٍ ثبيي آډبىٌ ثبٙي ٽٍ ثب ََ ثلَان، ث

سسالت سساًِ هلي دس هذيشيت تحشاى 

ٍٕبوٍ ډچي ډي سًاوي وٺ٘ ٵًٷ اڅٮبىٌ ډإطَي ىٍ ٵَاځَى ډييَيز ثلَان ايٶب ٽىي، ثًيٌْ ىٍ 
ٍ ډظبثٍ  ٍ ٍيِي ٕچًڅي ؿىياليٍ إشٶبىٌ ًٙى، ٍٕبوٍ ډي سًاوي ث ًٍٝسي ٽٍ اُ و٪بڇ ثَوبډ

ىييٌ ثبوي ًَٙيبٍ، ىٍ هيډز ٕشبى ډَٽِي ډجبٌٍُ ثب كًاىص ٱيَډشَٹجٍ يب اوًا٫ 
١مه ايىپٍ ٹبىٍٕز ډشىبٕت ثب ََيټ اُ ٕىبٍيًَبي . ثلَان َبي اكشمبڅي ثبٙي
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ٍ ًٍٝر ثٖشٍ  ډييَيز ثلَان ىٍ ََ ٭َٞ، هًى ويِ ٕىبٍيًي ډىبٕجي ٍا سيييه ي ث
ٍ ٍيِي ډييَيز ثلَان ًهيٌَ ٕبُي ٽىي   (.2006، 3 ي ٽبډَين2، ٽَيحدىڀ)ثَوبډ

: ثىبثَايه ٍٕ وٺ٘ ډُڈ ثَاي ٵٮبڅيز ٍٕبوٍ ىٍ َىڂبڇ ثلَان ٹبثڄ سٮَيٴ إز
ايٶبي وٺ٘ ىٍ ډٺبڇ يټ هَىٌ و٪بڇ ًهيٌَ ا٥ال٭بر، ثَاي كٶ٨ ىاو٘ ډييَيز ثلَان . 1

ي ًهيٌَ ٕبُي ٕىبٍيًَب ي ٍاَپبٍَبي ډٺش٢ي ثَاي ٍييبٍييي ثب ََ ي١ٮيز اكشمبڅي ىٍ 
ٍ ډظبثٍ يټ ياكي ٵىّبيٍي ا٥ال٭بر ٵٮبڃ ىٍ ډؼمً٭ٍ و٪بڇ ډييَيز ثلَان،  ثلَان؛ ؿىبن ٽٍ ث

ىٍ ايه ًٍٝر، ٍٕبوٍ ثبيي ثٍ ډ٦بڅٮٍ . ىٍ ٙأن هَىٌ و٪بډي كٖبٓ ي سٮييه ٽىىيٌ ٩بََ ًٙى
ډٖشمَ اوًا٫ ثلَان َب ي ٍاَپبٍَبي ډٺبثچٍ ثب آوُب ثذَىاُى ي وشبيغ ډ٦بڅٮبر هًى ٍا ثَاي 

ىٍ ايه وٺ٘، ٍٕبوٍ . إشٶبىٌ اُ ي١ٮيز َبي ثلَاوي ىٍ اهشيبٍ ډييَان ثلَان ٹَاٍ ىَي
ٍ وً٭ي ثبوټ ا٥ال٭بسي ي ًهيٌَ ىاو٘ ىٍ و٪بڇ ډييَيز ثلَان سجييڄ ډي ًٙى .  ث

ايٶبي وٺ٘ ىٍ ډٺبڇ يټ هَىٌ و٪بڇ ا٥ال٫ ٍٕبوي ثَاي ايؼبى اٍسجب٣ ډيبن ياكيَبي ځًوبځًن . 2
ىٍځيَ ىٍ ډييَيز ثلَان؛  ؿىبن ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ دَاٽىيځي ياكيَبي ډشٮيى ي ډشى٫ً ٽمټ ٍٕبوي ي 

. ډييَيز ثلَان، ػبيڂِيه و٪بڇ َبي ا٥ال٫ ٍٕبوي سوَيت ٙيٌ ىٍ ػَيبن ثلَان ًٙى
ُ ػمچٍ ُيَٕبهز َبي  ٹبثڄ سأډڄ إز ٽٍ ىٍ ثلَان َب، ځبٌ سمبڇ ُيَٕبهز َب، ا

ىٍ ؿىيه َٙاي٦ي ٽٍ اډپبن إشٶبىٌ اُ سچٶه َبي ٭بىي ي . ا٥ال٫ ٍٕبوي ييَان ډي ًٙوي
َمَاٌ يػًى وياٍى ي اډپبن إشٶبىٌ اُ ثي ٕيڈ ي سچٶه َبي ډبًَاٌٍ اي ويِ ثٖيبٍ ډلييى 

ٍ ډظبثٍ  إز، ٍٕبوٍ ډي سًاوي ثب َيايز ٍاىيًيي هَىٌ و٪بڇ َبي ٵٮبڃ ىٍ ډييَيز ثلَان، ث
ىٍ ايه وٺ٘، ٍٕبوٍ . ػِئي اُ هَىٌ  و٪بڇ َبي ډٺبثچٍ ثب ثلَان، وٺٚي سٮييه ٽىىيٌ ايٶب ٽىي

.  ثٍ يټ هَىٌ و٪بڇ ا٥ال٫ ٍٕبوي ىٍ ثلَان سجييڄ ډي ًٙى
ايٶبي وٺ٘ ىٍ ډٺبڇ هَىٌ و٪بڇ ٍياث٤ ٭مًډي ي َيايشڂَ ٽمټ َبي ډَىډي، ثَاي . 3

ٍييبٍييي ثب ثلَان؛ ٍٕبوٍ ٹيٍر ٵًٷ اڅٮبىٌ اي ثَاي ثَاوڂيوشه كمبيز َبي ډَىډي ي 
ثبيي سًػٍ ىاٙز ٽٍ ىٍ ٕب٭بر ايڅيٍ ثلَان، ٍيوي . ٽمټ ٍٕبوي ثٍ ډىب٥ٸ إٓيت ىييٌ ىاٍى

ٽمټ َبي ډَىډي ثٖيبٍ سٮييه ٽىىيٌ إز، ١مه ايىپٍ سٮييه و٫ً ٽبالَب ي هيډبر ډًٍى ويبُ 

                                                      

3. Cameron 2. Cropp 1. Pang 

 1.  
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ىٍ اٱچت ډًاٍى ډىبث٬ ي سًاوبيي ٽمټ ٍٕبوي ډَىڇ . ثَ كٖت ََ ثلَان، ثٖيبٍ ١َيٍي إز
ٍ ىٕز آيي ٍ اي َيايز ًٙى ٽٍ ثيٚشَيه ثٌَُ ډمپه اُ آن ث ٍ ځًو . ډلييى إز، اُ ايه ٍي ثبيي ث

ٍ  ٍيِي ٕچًڅي اُ  َىڂبډي ٽٍ ثلَان ياٹ٬ ډي ًٙى، ٍٕبوٍ ډي سًاوي ثَإبٓ ثَوبډ
ٍ ٥ًٍ ىٹيٸ ثٍ ډَىڇ ثڂًيي ؿٍ و٫ً ٽبالَبيي ىٍ ٽياڇ ډى٦ٺٍ اُ ثلَان ي  ٘ ٥َاكي ٙيٌ، ث دي
ىٍ ؿٍ ُډبن َبيي ډًٍى ويبُ إز سب ډَىڇ ثُشَ ثشًاوىي ثٍ ػَيبن ډييَيز ثلَان ډٖب٭ير 

.  ىٍ ايه وٺ٘، ٍٕبوٍ ثٍ يټ هَىٌ و٪بڇ َيايشڂَ ػَيبن ٽمټ ٍٕبوي سجييڄ ډي ًٙى. ٽىىي
ٍٕبوٍ ډچي َىڂبډي ډًٵٸ سَ إز ٽٍ ثشًاوي ١مه ډمبٍٕز ىٍ سيييه ٕىبٍيًَبي 

ٍ ٥ًٍ ډٖشمَ، سجبٍَبي ٕىبٍيًَبي ديٚيه ٍا ىٍ اډشياى ٭ََٞبي ٹجچي اٹياڇ،  ػييي، ث
ٍ ايه سَسيت، . ثبُيبثي ي ډٮبيت ي ډِايبي كبٝڄ اُ اػَاي ََيټ ٍا ډٖشىيٕبُي ٽىي ث

َىڂبڇ إشٶبىٌ اُ ََ ٕىبٍيً، ډييَان ٍٕبوٍ ډي سًاوىي ىٍ ػَيبن ډَاست اطَثوٚي 
ٍ َبي آيىيٌ  ٍ َبي ديٚيه ٹَاٍ ځيَوي ي ډيِان ا٭شجبٍ آن ٍا كيٓ ثِوىي ي ا٭شجبٍ وٖو وٖو

٘ ثيىي ٽىىي ١مه ايىپٍ ثب سًػٍ ثٍ ٙجبَز ثلَان َب، ٍٕبوٍ ډچي ډي سًاوي ثوٚي . ٍا دي
ٍ ىٕشًٍاڅٮمڄ َب ي ٕىبٍيًَبي دبيياٍ سجييڄ ٽىي؛ ثَاي  ٍ َبي ډٺبثچٍ ثب ثلَان ٍا ث اُ ثَوبډ

ډظبڃ َمـىبن ٽٍ ًٽَ ٙي، ىٍ َمٍ ثلَان َبي ځٖشَىٌ، سأډيه ثَهي ويبَُبي ايڅيٍ ُويځي 
ډبوىي آة، ًٕهز، ٱٌا، دًٙبٻ ي ډًاى ىاٍييي ي ثُياٙشي ي َٕدىبٌ ډىبٕت ىٍ ٙمبٍ 

ٍ َبيي ٍا ىٍثبٌٍ ولًٌ . ايڅًيز َبي إبٕي هًاَي ثًى ثىبثَايه، ٍٕبوٍ ډي سًاوي ثَوبډ
ٍ َبي يبى ٙيٌ، ٵَاهًٍ ََ ثلَان آډبىٌ دو٘ وڂٍ  ىاٍى .  ٽمټ ٍٕبوي ىٍ ُډيى

ډُڈ ايه إز ٽٍ ٵَاځَى سلٺٸ ٍٕبڅز ي اوؼبڇ ي٩يٶٍ ٍٕبوٍ ىٍ ُډبن ثلَان، ىٍ 
ٍ َبيي اُ ٕىبٍيًَبي ډپمڄ،  ٍ َبيي اُ ٕىبٍيًَبي دبيياٍ ي ويِ ډؼمً٭ ٹبڅت ډؼمً٭

ٍ ٍيِي ًٙى ٍ ًٍٝر ٕچًڅي ثَوبډ اڅجشٍ ثبيي سًػٍ ىاٙز ٽٍ َىڂبڇ سيييه ٕىبٍيً ثَاي . ث
ايٶبي وٺ٘ ٍٕبوٍ ىٍ ډييَيز ثلَان، ومي سًان ثب ٹ٦ٮيز، ٙير ي ٽيٶيز يهبډز 
ٍ َبي ٕىبٍيًَبي ٥َاكي ٙيٌ ثَاي  ٘ ثيىي ٽَى؛ اُ ايه ٍي، ثٖش اي١ب٫ ثلَاوي ٍا دي
. سٮَيٴ وٺ٘ ٍٕبوٍ ډچي ىٍ ډييَيز ثلَان ثبيي اُ اوٮ٦بٳ ٽبٵي ثَهًٍىاٍ ثبٙىي

ثىبثَايه، ىٍ ثَاثَ ََ ػچًٌ اُ ي١ٮيز ثلَاوي، ٥َاكي يټ ثَوبډٍ ٍييبٍييي يب ډٺبثچٍ 
اُ ايه ٍي، هَىٌ و٪بڇ ډييَيز ثلَان ىٍ ٍٕبوٍ ډچي، كشي ىٍ ډًاٹ٬ . ١َيٍر ىاٍى

٘ ثيىي ي  ٍ ٥ًٍ ىايڈ ثٍ دي ٱيَثلَاوي ويِ ثٖيبٍ دَډٚٲچٍ هًاَي ثًى؛ ُيَا ثبيي ث
. ٕىبٍيًوًيٖي ثَإبٓ اكشمبالر ځًوبځًن ډجبىٍر يٍُى
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وپشٍ ډُڈ ايه إز ٽٍ ٍٕبوٍ ثبيي ىٍ ُډبن ثلَان، ثَ وٺ٦ٍ ٹًر هًى ىٍ 
ا٥ال٫ ٍٕبوي ي َمبَىڀ ٕبُي ٭مچيبر ډييَيز ثلَان سمَٽِ ٽىي؛ ُيَا ىٍ ثلَان َبي 

ٍ ٥ًٍ ډٮمًڃ سمبڇ و٪بڇ َبي اٍسجب٥ي ډوشڄ يب ډىُيڇ ډي ًٙوي؛ ىٍ كبڅي ٽٍ  ٙييي ث
ثىبثَايه، ډي سًان ٍٕبڅز اٝچي . ا٥ال٫ ٍٕبوي ىٍ ايه ځًوٍ ډًاٹ٬ اَميز ډ٢ب٭ٶي ډي يبثي

: ٍٕبوٍ ٍا ىٍ ُډبن ثلَان ثٍ َٙف ُيَ ٵَُٕز ٽَى
سالٗ ثَاي ثُجًى ي١ٮيز ٍيكي ي ٍياوي ډَىڇ ثلَان ُىٌ ي او٦جبٷ ي ٕبُځبٍي آوبن . 1

ثب َٙاي٤ ډًػًى ي اٵِاي٘ اډيي ثٍ ُويځي ىٍ آوبن 
ٍ  ٽمټ  َبي ډَىډي ثٍ ډى٦ٺٍ ثلَان ُىٌ . 2 ا٥ال٫ ٍٕبوي ثَاي َيايز ثَوبډ
 َمبَىڂي ٭مچيبر ډٺبثچٍ ثب ثلَان ىٍ ډى٦ٺٍ ثلَان ُىٌ ي ډىب٥ٸ ا٥َاٳ. 3
ٗ َبي ىاي٥چجبوٍ ايؼبى و٪ڈ ډ٢ب٭ٴ. 4 ٗ ٙيٌ يب ػبيڂِيه ٕبُي ٍي  ثبُآٵَيىي و٪ڈ ډويي
 إشٶبىٌ اُ َىَ ي اىثيبر ثَاي سُييغ اكٖبٕبر ٭بډٍ ثَاي ٽمټ ثٍ َمىً٭بن. 5
ػم٬ آيٍي ي ډٖشىيٕبُي سؼَثيبر كبٝڄ اُ ډييَيز ثلَان ي اوشٺبڃ آن ثٍ ډٖئًالن . 6

 ډٺبثچٍ ثب ثلَان َبي ٥جيٮي ي اػشمب٭ي
ا٥ال٫ ٍٕبوي ىٹيٸ ثٍ ٽمټ ٽىىيځبن ىٍثبٌٍ ايىپٍ ٽمټ َبي آوُب ىٍ ٽؼب ي ؿڂًوٍ ىٍ . 7

. كبڃ ډَٞٳ إز

ِ گيشي  ًتيج

ډييَ ثلَان ثبيي . ډييَيز ثلَان ثبيي ثب ىيٍاوييٚي ي ثب آډبىځي ډٖشمَ اوؼبڇ دٌيَى
ٍ اي آډًُٗ ىاىٌ ًٙى ٽٍ دي٘ اُ يٹ٫ً ثلَان، ىٍ كي اډپبن ثَاي ٍييبٍييي ثب ََ  ٍ ځًو ث

ثبيي ٕىبٍيًَبي ځًوبځًوي ثَاي ډٺبثچٍ ثب ََ ي١ٮيز . ي١ٮيشي آډبىځي ىاٙشٍ ثبٙي
ٍ ٥ًٍ ډٺش٢ي إشٶبىٌ ٽَى ٍ ٕبُ ىٍ اهشيبٍ ثبٙي ي اُ آوُب ث ٍ اي . كبىط ٍ ايه سَسيت ډؼمً٭ ث

ٍ ٍيِي  اُ ٕىبٍيًَبي ػبيڂِيه ثَاي ډٺبثچٍ ثب ََ ثلَان ىٍ ََ ٭َٞ، سب آيىيٌ ىيٍ ثَوبډ
ٍ ٍيِي ٕچًڅي ؿىي اليٍ ثَاي ډييَيز ثلَان ٙپڄ ډي ځيَى ثييُي . ډي ًٙى ي و٪بڇ ثَوبډ

إز، إشٺَاٍ ډًٵٸ ي ٽبٍآډي ؿىيه و٪بډي ډٖشچِڇ ثٌَُ ډىيي اُ يټ و٪بڇ ا٥ال٭بسي 
ٍ ٥ًٍ ډٮمًڃ و٪بڇ َبي ا٥ال٭بسي ىٍ ىٕشَٓ، ىٍ ػَيبن  ٍ  كبڅي ٽٍ ث ٹًي إز ى

ثىبثَايه، ٍٕبوٍ ډچي ثبيي َڈ ىٍ وٺ٘ ػبيڂِيه و٪بڇ َبي . ثلَان َب ډشالٙي ډي ًٙوي
ٗ ٙيٌ، ثب َيٳ ٽمټ ثٍ ډييَان ثلَان ي ايؼبى و٪ڈ ػييي ىٍ ي١ٮيز  ا٥ال٭بسي ډويي
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ثلَاوي، ياٍى ٭مڄ ًٙى ي َڈ ډٖئًڅيز ثُجًى ٵَاځَى ٽمټ ٍٕبوي ي َيايز ثُشَ 
٘   ٍٕبوٍ ډچي ىٍ َىڂبډٍ ثلَان ٍا  ٽمټ َبي ډَىډي ٍا ثَ٭ُيٌ ځيَى؛ اُ ايه ٍي ډي سًان وٺ

ٍ ًٍٝر ُيَ ٵَُٕز ٽَى : ث
ٍ ډظبثٍ يټ هَىٌ  و٪بڇ ا٥ال٭بسي ثَاي ډييَيز ي إشٶبىٌ اُ ًهبيَ  (اڅٴ ايٶبي وٺ٘ ث

ىاو٘ ډجبٌٍُ ثب ثلَان 
ا٥ال٫ ٍٕبوي ثٍ ٕبيَ هَىٌ و٪بڇ َبي ىٍځيَ ىٍ ٽمټ ٍٕبوي ي ډييَيز ثلَان  (ة
ٍ ډظبثٍ ٍياث٤ ٭مًډي ي َيايشڂَ ػَيبن َبي ٽمټ ي ډٖب٭ير  (ع ايٶبي وٺ٘ ث

ډَىډي ثٍ ډىب٥ٸ إٓيت ىييٌ 
ٍ ٍيِي ٕچًڅي ؿىي اليٍ، ډشىب٩َ ثب و٪بڇ  ٍ ايه سَسيت ٍٕبوٍ ډچي ويِ ثٍ يټ و٪بڇ ثَوبډ ث

ٍ اي اُ  ډييَيز ثلَان ويبُ ىاٍى سب ىٍ ََ ُډبن هبٛ ي ىٍ ثَاثَ ََ ثلَان هبٛ، ډؼمً٭
.  ٽىيي٩بيٴ هبٛ ٍا ثَ٭ُيٌ ثڂيَى ي ثٍ ډييَيز ډإطَ ثلَان َبي ٥جيٮي ي اػشمب٭ي ٽمټ
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