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 چکیده

صهاى ّا ٍ اسگاى ّا دس جْت كاّؾ خؼاسات هالي ٍ جاًي ًاؿي اص حَادث ٍ كاستشد تواهي هٌاتغ ػا هي تَاى ساٌّوايي، ّواٌّگيسا شاى هذيشيت تح

د تا تَجِ تِ ايٌكِ هماتلِ تا تؼياسي اص تحشاى ّا غيش هوكي هي تاؿذ تٌاتشايي تايذ يك ػشي احتياط ّايي تَػظ ػاصهاى ّا ٍ .عثيؼي ٍ غيش عثيؼي تؼشيف ًوَ

تـش سا  يصًذگ ٌذُياعالػات ًِ تٌْا آ يفٌاٍس حيصح يشيتتَاى گفت تِ كاسگ ذيؿا اتخار گشدد. خؼاسات آى كاّؾاسگاى ّا دس جْت كاّؾ احشات تحشاى ٍ 

دس ايي همالِ ػؼي ؿذُ تا اص فٌاٍسي اعالػات . ذياصالح ًوا ضيگزؿتِ سا ً يّا ياص فٌاٍس يتِ تاس آهذُ ًاؿ يّا يداسد تا خشات يتلكِ ػؼ ذ،يتْثَد خَاّذ تخـ

 اى ّاي احتوالي ايجاد ؿذُ دس ػاصهاى سا تِ صَست َّؿوٌذ هذيشيت ًوَد.هثتٌي تش سٍؽ ّاي فاصي تحش

 كلوات كليذي: حول ٍ ًمل چٌذ ٍجْي ، هذيشيت تحشاى، هذيشيت َّؿوٌذ، هٌغك فاصي.

 مقدمه

 يداسد تا خشات يِ ػؼتلك ذ،يتـش سا تْثَد خَاّذ تخـ يصًذگ ٌذُيًِ تٌْا آ تِ صَست َّؿوٌذ اعالػات يفٌاٍس حيصح يشيتتَاى گفت تِ كاسگ ذيؿا

دس ؿشكت ّا ٍ  يويخَد تحَالت ػظ يّوشاُ تا فاكتَسّا ياعالػات يّا ي.دس كل فٌاٍس ذياصالح ًوا ضيگزؿتِ سا ً يّا ياص فٌاٍس يتِ تاس آهذُ ًاؿ يّا

 ييتاؿذ. دس ا يهَسد تحج ه يّا يكاستشد فٌاٍس ضاىيه شيؿشكت ّا كاهالً تحت تاح ليلث ييا يكِ ػولكشد كل يكشدُ اػت تِ گًَِ ا جاديا يتاصسگاً يػاصهاى ّا

 دس هَسدصادُ  يپشفؼَس لغف كيهمالِ كالػ .تحشاى تِ دليل ًمؾ هْوي كِ دس حول ٍ ًمل چٌذ ٍجْي داساػت اص ايي لاػذُ هؼتخٌي ًوي تاؿذ تيشيهذ اىيه

 يّا صادُ تِ پظٍّؾ يتَد. پغ اص آى پشفؼَس لغف َتشيٍ كاهپ تنؼيػ يدس ػلَم ٍ هٌْذػ تحمياتي ًَ ػشآغاص  ذ،يتِ چاج سػ 5621كِ دس ػال   يفاص هٌغك

 يّا ؼتنيػ ليٍ تحل ِيًَ دس تجض يذيتش د يؿشح"ػٌَاى  تتح گشيد كيهمالِ كالػ كي يع  5631اداهِ داد تا آًكِ دس ػال   يهجوَػِ فاص ٌِيخَد دس صه

 حافظِ ٍ كٌتشل هغشح كشد.  يّا ؼتنيسا دس ػ يصتاً يشّايهفَْم اػتفادُ اص هتغ "يشيگ نيتصو يٌذّايٍ فشا ذُيچيپ
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خؼاسات هالي ٍ جاًي ًاؿي اص حَادث  هي تَاد ساٌّوايي، ّواٌّگي ، ٍ كاستشد تواهي هٌاتغ ػاصهاى ّا ٍ اسگاى ّا دس جْت كاّؾ هذيشيت تحشاى سا

تَػظ ػاصهاى ّا ٍ  تلِ تا تؼياسي اص تحشاى ّا غيش هوكي هي تاؿذ تٌاتشايي تايذ يك ػشي احتياط ّاييتا تَجِ تِ ايٌكِ هما عثيؼي ٍ غيش عثيؼي تؼشيف ًوَد

گيشي اص احتياط ّاي ساّثشي ٍ تكٌيكي دس جْت كاّؾ  اسگاى ّا دس جْت كاّؾ احشات تحشاى ٍ كويٌِ كشدى خؼاسات آى اتخار گشدد. لثل اص تحشاى تْشُ

تحشاى دس تواهي هشاحل تَػؼِ ػيؼتن دس جْت كاّؾ سيؼك ٍ تذػت آٍسدى يك ػيؼتن تْيٌِ ،  هٌاػة كاّؾ احشاتاحشات فيضيكي ، هغالؼِ سٍؽ ّاي 

ٍ تؼذ اص تحشاى ًجات  تيـتش ٍ اًجام تشًاهِ ّاي آهَصؿي هٌاػة ٍ كوك تِ الـاس هختلف جاهؼِ جْت كاّؾ احشات تحشاى ٍ دس ٌّگام تحشاى كؼة آهادگي

تحشاى هتاحش ؿذُ اًذ ، تْيِ تواهي احتياجات حياتي آػية ديذگاى ٍ  آًْا ، ايجاد يك هحيظ صًذگي هٌاػة ٍ اهي تشاي افشادي كِ دس دادى افشاد تيـتش ٍ كوك تِ

 . (Junxiu 2007) خَاّذ تَد جثشاى خؼاسات جاًي ٍ هالي تا حذ هوكي هَحش

 هٌغك فاصي 

 كيكالػ همالِ .اتذاع ؿذ كاليفشًيا 5يداًـگاُ تشكل يَتشي، اػتاد ػلَم كاهپ صادُ يتَػظ دكتش لغف  5621تاس دس ػال   يياٍل يتشا 4يهٌغك فاص

تَد. پغ اص آى پشفؼَس  َتشيٍ كاهپ ؼتنيػ يدس ػلَم ٍ هٌْذػ ييًَ يػشآغاص جْت ذ،يتِ چاج سػ  5621كِ دس ػال   يصادُ دستاسُ هجوَػِ فاص يپشفؼَس لغف

ًَ دس  يذيتش د يؿشح"ػٌَاى  تتح گشيد كيهمالِ كالػ كي يع  5631اداهِ داد تا آًكِ دس ػال   يهجوَػِ فاص ٌِيخَد دس صه يصادُ تِ پظٍّـْا يلغف

همالِ  ييحافظِ ٍ كٌتشل هغشح كشد. ا يّا ؼتنيسا دس ػ يصتاً يشّايهفَْم اػتفادُ اص هتغ "يشيگ نيتصو يٌذّايٍ فشا ذُيچيپ يؼتوْايػ ليٍ تحل ِيتجض

 يكاستشد يخَاّذ داؿت.گشچِ هٌغك فاص اسيَؿكٌتشل ّ يّا ؼتنيػ يدس عشاح كياحشات ػو ٌذُياػت كِ دس ا يفاص هٌغك يكٌتشل تش هثٌا ياػاع تكٌَلَط

ّؼت كِ اًؼاى  ياديص يكاسّا" ػٌَاى كشد ي. ٍؼتيً شياكؼٍ ًَؿذاسٍ  يصادُ هؼتمذ اػت كِ هٌغك فاص يپشفؼَس لغف يتش اص هٌغك هتذاٍل داسد ٍل غيٍػ يليخ

 ؼتنيػ كيسا تش اػاع  يضيّش چ كي. هٌغك كالػتِ اًجام آى ًوي تاؿٌذلادس يهٌغم يّا ؼتنيٍ ػ َتشّايكِ كاهپ ياًجام دّذ دس حال يتِ آػاً تَاًذ يه

 ياػت ًـاى ه كيصفش ٍ  ييػذد كِ همذاس آى ت كيسا تا  يضيّش چ يدسػت يهٌغك فاص ي( ٍلذيػف اي اُي، ػ5  اي  1غلظ،  ايدّذ ) دسػت  يه ًوايؾ دٍدٍيي

، 5621تِ صفش خَاّذ تَد. دس ػال   كيًضد يػذد يآًگاُ سًگ خاكؼتش ن،يًـاى دّ  5سا ػذد   ذيسا ػذد صفش ٍ سًگ ػف اُياگش سًگ ػ تِ ػٌَاى هخالذ. دّ

 هؼائل پيچيذُ تش ؿكؼت دادى يتشا ياضيس يّا تِ دًثال سٍؽ يػلَم هٌْذػ پظٍّـگشاىكِ  ييكشد. دس فضا يسا هؼشف يفاص يّا ؼتنيػ ِيًظش صادُ يدكتش لغف

 (Bordogna et al., 1993- Chakraborty,1975) .صَستي ديگش اص هذل ػاصي پشداختتِ  يفاص ِيًظش ذ،تَدً

 جذيذ  يّا يفٌاٍس:  

يك تغييش  تغييش تكٌَلَطي تِ هؼٌاي آًؼت كِ تكٌَلَطي اػتفادُ ؿذُ تِ ٍػيلِ ّش ػاصهاى تا چِ هذت تذٍى تغييش هَسد اػتفادُ لشاس هي گيشد. اص ًشخ

ّوَاسُ دس حال  ٌَلَطيتكٌَلَطيكي ػظين گشفتِ ّوچَى تَػؼِ ٍ ايجاد ستاتْاي پيچيذُ تا تغييشات كَچكي ّوچَى تغييش سٍيِ ّاي اداسي دس اًجام كاسّا . تك

فٌاٍساًِ دس  تغييشات .اًي پيؾ تيٌي كشدتغييش اػت.  پيـشفت تكٌَلَطي ّويـِ ّوشاُ تا سيؼك ٍ هضاياي تالمَُ تَدُ ٍ اص عشفي ًوي تَاى ّويـِ آى سا تِ آػ

 ،يتا ايجاد ٍ اػتفادُ اص فٌاٍس "ػصش استثاعات"ؿذُ اًذ.   "ػصش استثاعات "هحيظ اهشٍص تا جْاًي ؿذى دس ّن آهيختِ ؿذُ اػت ٍ ايي دٍ تا ّن هٌجش تِ ايجاد 

تؼتگي تِ آى داسد كِ  ييا تذ اػت تلكِ اسصؽ فٌاٍس بخَ "راتا يفت فٌاٍسفشصت ّاي جذيذ ٍ هٌافغ اجتواػي ٍ التصادي سا تِ ّوشاُ آٍسدُ اػت. ًوي تَاى گ

خيلي ػشيغ اػت.  يجذيذ ٍجَد داسد اها ًشخ تغييش فٌاٍس يّا يتافٌاٍس كيتِ چِ صَست هَسد اػتفادُ لشاس گيشد. دس ّش ػاصهاى ػاللِ صيادي جْت پزيشؽ ٍ تغث

 . (Venkatesha et al. ,2000)اتظيك تشخَسداس تَد اص ايي سٍ تايؼتي دس ايي صهيٌِ اص يك ديذگاُ اػتش

 پيؾ فشض ّا 

 .ايي اهكاى ٍجَد داسد كِ يك ػيؼتن حول ٍ ًمل چٌذ ٍجْي تا تحشاى ّاي هختلفي سٍتشٍ ؿَد 

 .تشاي هذيشيت تحشاى ّاي آيٌذُ ػيؼتوي هَفك خَاّذ تَد كِ تْتشيي تصويوات سا تا تَجِ تِ ؿشايظ پيؾ آهذُ اتخار كٌذ 

  ًَيي تصوين گيشي ٍ سٍؽ ّاي َّؿوٌذ، هي تَاًذ ساُ كاس هٌاػثي تشاي كٌتشل تحشاى تاؿذ.سٍؽ ّاي 
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سٍتشٍ ؿَد. ها دس  "تحشاى التصادي"ٍ "هؼائل گوشكي"ٍ  "حَادث احتوالي"،"تشخيص كاال"فشض كٌيذ يك ػاصهاى احتوال داسد تا چْاس ًَع تحشاى 

 هي كٌين تَػظ هذيشيت فاصي تِ گًَِ اي تصوين ّاي تْتشي جْت هذيشيت ايي تحشاى ّا اتخار كٌين. ّذف اص ايي كاس هذيشيت َّؿوٌذ دس هَاجِ ايٌجا ػؼي

 تا ػايش تحشاى ّا هي تاؿذ.

 يتصوينگيش يّاسهؼيا صيفا يهجوَػِ ّا حياعش    

 ػِ ي،تصوينگيش ياـّسهؼيااص  امذـّشك ايشـت ،ى ّاي تَجَد آهذُ دس ػاصهاىجْت هَاجِ تا تحشا صياـف ػيؼتن صليا يّاىتٌيا حياعش يػتاسا دس

تؼييي هجوَػِ ّاي فاصي تا تَجِ تِ تحشاى ّاي . ػتا گشديذُ حياعش صيفا  ِـهجوَػ دٍاصدُ عَـهجوٍ دس  "داـيص" ، "ظـهتَػ" ،"كن" صيفا هجوَػِ

 ِ ؿذُ اػت.احتوالي كِ هوكي اػت ػاصهاى تا آًْا هَاجِ ؿَد دس ًظش گشفت

 لَاػذ فاصي    

اص  ايهجوَػِ تا ػذالَ صي،فا ُخثش ػيؼتن . دسهي گشدد   كيلـتـ  " ُاـًگآ -ش ـگا " ذـػالَاص  ايهجوَػِاص  ُخثش ػيؼتن يك دػتٌتاا هشكض

 ػيستش سدهَ يگضيٌِ ضؼيتٍ تا بهغلَ ضؼيتٍ ػيستش تِ ُخثش ػيؼتن  ذـػالَ. (Siler and James, 2005) ًَذـيؿـه  ىاـتي كالهي يّاستػثا

 حاضش ّؾٍپظ صيفا ُخثش ػيؼتن ايتش. هيكٌذ ىاـتي يـكاله ستاـكػثـي اـتسا  يـػستش سدَـهي  گضيٌِ ضؼيتٍ تا بهغلَ ضؼيتٍ قًغثاا اىهيضٍ  داصدهيپش

 .  دهيؿَ سّشهؼيا تِ طهشتَ ُلاػذ 51  كِ ػتا ُؿذ تثييي ُلاػذ 01 عهجوَدس 

 ّاٍسٍدي صيػاصيفا    

 ّش ػضَيت جِدس كِ دهيؿَ هؼيي صيػا صيفا هشحلِ . دستـػا "تنـػيؼ  ياـّ ٍسٍدي صياـػ صيفا" صي،فا ي ُخثش ػيؼتن داصؽپش هشحلِ ًخؼتيي

 . (Matthews ,2003) هي تاؿذ  سذـچم  ِـهجوَػآى  هتٌاظش صيفا ػضَيت تاتغداسد، دس  اسلش صيفا هجوَػِ هٌِدس دا كٍِسٍدي 

 صيفا دػتٌتاا    

 ّش ايتش هشحلِ يي. دس ادهيؿَ مًجاا ُؿذ تثييي ػذالَ  ِـت ِـتَج اـتٍ  دَـهيؿ بهحؼَ صيفا ُخثش ػيؼتن داصؽپش هشحلِ نتشييهْ صي،فا دػتٌتاا

دس  لغ. دس ٍاديؿَـه داـيجا صيفا هجوَػِ يك گضيٌِ ّشاصاء  تِ( ٍ "يتحشاى التصاد"ٍ "يهؼائل گوشك"ٍ  "يحَادث احتوال"،"كاال صيتشخ") ّاسهؼيااص  امكذ

 ساـهؼي شـّ ايشـت صياـف يـجٍخش. تـػا سذـچم اـّسهؼيااص  امكذ ّش ايتش گضيٌِ  شـّ اـت ىهاصاـػ يهغلَتيتّا قًغثاا اىهيض كِ دهـخصهيؿَ هشحلِ ييا

 :ذـيكٌـه  ٍيشـپي يـكل ِـهشحلآى اص دٍ  داـيجٍ سٍؽ ا دهيؿَ هحاػثِ گاًِاجذ ستَـِ صـت

 .ساـهؼي شـّاصاء  ِـت صياـف ُخثش ػيؼتن ػذالَاص  امذك ّش ايتش صيفا جيٍخش هجوَػِ داـيجا -5 

 ِ.ـگضيٌ شـٍّ  ساـشهؼيـّاصاء  تِ صيفا جيٍخش هجوَػِ ديجاا -2

 فاصيضدايي 

سٍؽ  ّاآى هؼتثشتشيي كِداسد  دجٍَ ييصيضدافا ايتش هختلفي  ياـّ. سٍؽديذـػ اسذـكهمـي ِـت صياـف ياـهجوَػِّ تثذيلاص  ػتا ستػثا ييصيضدافا

   .(Sehanovic, Jusuf and Zugaj, 1996) ػتا ملح هشكض

 يتصوينگيش يگضيٌِّا يتثِتٌذس    

 تِ( "يتحشاى التصاد"ٍ "يهؼائل گوشك"ٍ  "يحَادث احتوال"،"كاال صيتشخ") ساـشهؼيـّاصاء  ِـت ديذـػ اسذـهم 1  گضيٌِ ّش ايتش ،ييصيضدافااص  پغ

داساي  ّاسهؼيا ِـچٌاًچ ِـلثت. اتـػا  ِـگضيٌآى  ايشـت ُهذآ ػتدتِ اسهمذ 1 حؼاتي هياًگيي هحاػثِ ،گضيٌِ شـّ اتيـيسٍؽ اسص شييـتدُاـػ. ذـيآيـه تـػد

 صياـف ُشـخث تنـػيؼ تِاٍصاى  دىكشٍاسد  ىهكاٍ ا دتَ ّذاخَ ٍتهتفا سكا سٍؽ ،ٌذـتاؿ تِـؿاًذ اًيـيكؼاسصؽ  ُذـًظشتصوينگيشًاص  يؼٌي ؛تاؿٌذٍصى 



آى  دتؼاٍ ا فؼاليت صُحَ ى،هاصػا  يضـيسِـتشًاه  تنـػيؼتحت تحشاى تؼتگي داسد. ىهاصاـػ اىشـّثٍ س اىذيشـًظشه تِ عهَضَ ييا كِ دؿَ تَجِ .داسد دَـجٍضـًي

 .    ػتا تثييي  لـلات ى،هاصػا ّش يّاصًيا حؼة تشٍ  ددهيگش صتا ىهاصػا

تِ هٌظَس دػتياتي تِ ًياصّاي  تاس هَلت اسػالجْت حول ٍ ًمل  جايگضيٌي َّؿوٌذ ٍ تِ هَلغ ػيؼتن ّاي هْوتشيي ّذف ايي تحميك تشًاهِ سيضي ٍ

ّا  تاؿذ. ايي اهش تا تَجِ تِ هؼياسّاي كاهالً هـخص ٍ ًيض ػَاهل فيضيكي، هحيغي ٍ اجتواػي صَست خَاّذ پزيشفت. اهشٍصُ اػتفادُ اص هذل هياٍليِ ٍ فيضيكي 

گيشًذ. دس كٌاس اػتفادُ اص  هَسد اػتفادُ لشاس هي حول ٍ ًملّاي  ّاي خشد ٍكالى ػيؼتن گيشي ينّا دس تصو تَػؼِ تؼياسي پيذا كشدُ ٍ اًَاع هختلفي اص هذل

تَاًٌذ  سيضاى لشاس داسد كِ تا ؿٌاخت آًْا ٍ اػتفادُ دسػت ٍ تجا اص آًْا هي ّاي تؼياسي فشا سٍي هذيشاى ٍ تشًاهِ ّا ٍ چالؾ ّاي هَجَد، فشصت هجوَػِ هذل

 تشداسًذ. صٌؼت حول ًمل دس ٌّگام تحشاىاػتفادُ ّشچِ تيـتش اص داًؾ سٍص ٍ تِ كاسگيشي آى دس خذهت ّاي تؼياس هَحشي دس  گام
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ي اسائِ گشديذ. تا تَجِ فاص يتش سٍؽ ّا يدس ٌّگام ٍلَع تحشاى هثتٌ يحول ٍ ًمل چٌذ ٍجْ يّا ؼتنيػدس ايي همالِ هذلي اص هذيشيت َّؿوٌذ 

ٍيظُ ٌّگام تحشاى، اػتفادُ اص سٍؽ ّايي تا فٌاٍسي ّاي سٍص تشاي تِ حذالل سػاًذى خؼاست ّا ضشٍسي تِ ًظش هي سػذ. اص اّويت حول ًمل تيي ٍجْي تِ 

هوكي اػت تشاي تا تَجِ تِ پچيذُ ؿذى هؼائلي كِ   هضاياي سٍؽ فَق هي تَاى تِ ػشػت ػول تاال جْت تصوين گيشي ٍ افضايؾ ضشية اعويٌاى اؿاسُ ًوَد.

ٍ ّوچٌيي حشكت تِ ػَي اػتفادُ ّش چِ تيـتش اص ػيؼتن ّاي َّؿوٌذ ٍ ًشم افضاسي تِ ػٌَاى يك سٍؽ لاتل اػتواد دس هذيشيت تحشاى د آيذ ػاصهاى تَجَ

 شدًذ.پيـٌْاد هي ؿَد تا ػاصهاى ّايي كِ دس حَصُ حول ًٍمل چٌذ ٍجْي فؼاليت هي كٌٌذ تِ صَست ّش چِ تيـتش اص هضاياي ايي سٍؽ ّا تشخَسداس گ
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