سئیظ عبصهبى ُْاؽٌبعی:

ثبسّسعبصی اثشُب ثسشاى آة کؾْس سا زل ًویکٌذ
سئیظ عبصهبى ُْاؽٌبعی کؾْس ثب تبکیذ ثش ایٌکَ ثبسّسعبصی اثشُب تبثیش آؽکبسی ثش خجشاى کنثبسؽی
ّ خؾکغبلی کؾْس ًذاسد ،هْضغ ایي عبصهبى سا دس هْسد ثبسّسی اثشُب اػالم کشد ّ ًغجت ثَ خطشات
ًبؽی اص ثبسّسی ُؾذاس داد.
ثَ گضاسػ سّاثظ ػوْهی عبصهبى ُْاؽٌبعی کؾْس ثَ ًقل اص گضاسػ ایغٌب ،ثبسّسی اثشُب ( cloud
ًْ )seedingػی سكتبس ُْؽوٌذاًَ ثب اثش دس خِت اكضایؼ ثبسػ اعت کَ هؼوْال ً اص طشیق پبؽیذى یذّس
ًقشٍ ( ) silver iodideثَ داخل اثش ّ ثَ هٌظْس اكضایؼ تؼذاد ُغتَُبی هیؼبى یب تشاکن ( condensation
 )nucleiاثش اًدبم هیؽْد.
پبؽیذى یخ خؾک ثَ داخل اثش ًیض سّػ دیگشی اعت کَ ثشای ثبسّسعبصی اثش اًدبم هیؽْد .دس ایي
سّػ ،یخ ثَ دلیل دهبی ثغیبس پبییي ؽشّع ثَ تجخیش هیکٌذ ّ ایي تجخیش ُنصهبى ثبػث عشدتش ؽذى ّ
اؽجبع ثغتَ ُْا ّ سؽذ ثلْسُبی یخ داخل اثش هی ؽْد .ؽیٍْ عْم ثشای تسشیک اثشُب ،تقْیت
زشکتُ بی فؼْدی داخل اثش ثَ ؽکل هقٌْػی اعت .كشآیٌذ ایدبد ثبسػ ثَ چٌذ ػبهل هبًٌذ سطْثت
کبكی ،زشکتُبی فؼْدیّ ،خْد قطشکُبی ثبساى یب کشیغتبل ُبی یخ ّ تْصیغ ّ اًذاصٍ هٌبعت آىُب دس
داخل اثشّ ،خْد ُغتَ ُبی هیؼبى ّ دس ًِبیت كشآیٌذ چگبلؼ ثغتگی داسد کَ دس فْست ّخْد ُوَ ایي
هْللَُب دس اثش ،ثبسػ فْست هیگیشد.
پیؾیٌَ ثبسّسعبصی یب تسشیک اثشُب ثشای تْلیذ ثبساى هقٌْػی دس دًیب ثَ  ۰۷عبل پیؼ ّ دس کؾْس هب ثَ
 ۰۷عبل پیؼ ثشهیگشدد کَ دس توبم ایي عبل ُب ،اعتبى یضد ثَ ػٌْاى یکی اص افلیتشیي هٌبطق ثشای
اًدبم ثبسّسی اثشُب اًتخبة ؽذٍ اعت.
گشچَ ثبسّسعبصی اثشُب پیؼ اص ایي ًیض هْسد تْخَ سعبًَُب قشاس گشكتَ اهب چْى توشکض اخیش ّصاست ًیشّ
ثش اخشای طشذ ثبسّسعبصی اثشُب دس هٌبطق هشکضی کؾْس اعت ،ثبس دیگش الصم اعت تبثیش ثبسّسعبصی
اثشُب دس اكضایؼ هیضاى ثبسػ ّ خجشاى کن ثبسؽی ّ خؾکغبلی هْسد ثشسعی قشاس گیشد .ثَ ُویي
هٌظْس ایغٌب طی گلت ّگْیی هؾشّذ ثب سئیظ عبصهبى ُْاؽٌبعی کؾْس ثَ اثِبهبت ػلوی دسثبسٍ
ایي طشذ پشداختَ اعت.
داّد پشُیضکبس -هؼبّى ّصیش ساٍ ّ ؽِشعبصی ّ سئیظ عبصهبى ُْاؽٌبعی کؾْس -هؼتقذ اعت
ثبسّسعبصی اثشُب تبثیش آؽکبسی ثش خجشاى کن ثبسؽی ّ خؾکغبلی کؾْس ًذاسد.

ّی ُوچٌیي ثب تبکیذ ثش ایي کَ ساداسُبی ؽٌبعبیی ّضؼیت خشدكیضیک اثش دس کؾْس هب ّخْد ًذاسد،
ًغجت ثَ تبثیش هٌلی ثبسّی اثشُب ُؾذاس هیدُذ ّ هی گْیذ :اگش ثذّى ؽٌبخت دقیق اثش ًغجت ثَ
ثبسّسعبصی اقذام ّ ثَ اؽتجبٍ ُغتَ ُبی تشاکن صیبدتش اص ًیبص ّاسد اثش کٌین؛ ًَ تٌِب دس اكضایؼ ثبسػ
هْكق ػول ًکشدٍ این ثلکَ زتی هوکي اعت ثب ایي ػول ثبػث کبُؼ هقذاس طجیؼی ثبسػ اثش ؽْین.
هؾشّذ گلت ّگْی ایغٌب ثب سئیظ عبصهبى ُْاؽٌبعی کؾْس دس ایي صهیٌَ ثَ ؽشذ صیش اعت:
**ثَ ػٌْاى اّلیي عئْال اص ؽوب هی خْاُن کَ ثب تْخَ ثَ تخققتبى دس زْصٍ ُْاؽٌبعی ّ ثش
اعبط ًتبیح تسقیقبت ّ ثشآّسدُبی عبصهبى ُْاؽٌبعی ،اسصیبثی خْد سا دسثبسٍ هیضاى هْكقیت طشذ
ثبسّسی اثشُب اػالم کٌیذ.
عبصهبى ُْاؽٌبعی قطؼبً ثَ ؽکلی کَ ّصاست ًیشّ ثَ ثبسّسعبصی اثشُب اػتقبد داسد ثَ ایي کبس هؼتقذ
ًیغت ّ ایي عبصهبى ثبسُب ًظشات خْ د سا دس ایي هْسد اػالم کشدٍ اعت ّ تبکیذ داسد کَ ثبسّسعبصی اثشُب
ًیبص ؽذیذی ثَ هطبلؼبت دقیق هیکشّكیضیک اثش داسدّ .اقؼیت ایي اعت کَ ثشای اًدبم ثبسّسعبصی اثش
ثبیذ ساداسُبی ّیژٍ ای ثشای ؽٌبعبیی هؾخقبت ّ سكتبس اثش دس کؾْس داؽتَ ثبؽین کَ دس زبل زبضش اص
چٌیي ساداسُبیی ثشخْسداس ًیغتین.
**ثَ دلیل استجبط تٌگبتٌگ طشذ ثبسّسعبصی اثشُب ثب هغبئل خْی آیب عبصهبى ُْاؽٌبعی دس اخشای ایي
طشذ ثب ّصاست ًیشّ هؾبسکت داسد؟
عبصهبى ُْاؽٌبعی  ۰۷عبل پیؼ کَ اخشای هدذد ایي طشذ دس ایشاى آؿبص ؽذ؛ ُوکبسی ًضدیکتشی ثب
ّصاست ًیشّ دس ایي صهیٌَ داؽت اهب چْى ُیچ یک اص ثشسعی ُبی عبصهبى ُْاؽٌبعی هْیذ هْكقیت
طشذ ثبسّسعبصی دس خجشاى کن ثبسؽی ّ خؾکغبلی زتی دس یک هٌطقَ هسذّد ًجْد؛ ثَ ُویي ػلت
عبل ُبعت کَ دیگش عبصهبى ُْاؽٌبعی دس ایي طشذ دخبلتی ًذاسد ،الجتَ ُْاؽٌبعی اطالػبت خْی
هْسد ًیبص سا دس اختیبس ّصاس ت ًیشّ قشاس هی دُذ ّ ایي ّصاستخبًَ خْد ثَ تٌِبیی ایي پشّژٍُب سا دًجبل
هیکٌذ .عبصهبى ُْاؽٌبعی ثب قبطؼیت هی گْیذ کَ ثبسّسی اثشُب هؾکل ثسشاى آة کؾْس سا زل ًوی
کٌذ.
**پظ ثب ثبسّسی اثشُب هْاكق ًیغتیذ؟
هغلوبً ثب دیذگبُی کَ دس کؾْس هب دس هْسد ثبسّسعبصی اثشُب ّخْد داسد ّ هؼوْال ً پبؽیذى یذّس ًقشٍ دس
اثش ،هالک قشاس هی گیشد؛ هْاكق ًیغتنّ .اقؼیت ایي اعت کَ ّقتی دًجبل پبؽیذى یذّس ًقشٍ ثَ داخل اثش
ُغتین؛ دس زقیقت ایي اطویٌبى سا هیدُین کَ عبیش هْللَ ُبی الصم هثل سطْثت ّ خشیبى فؼْدی
ثشای ؽکلگیشی ثبسػ ّخْد داسد ّ تٌِب عؼی داسین ثب پبؽیذى یذّس ًقشٍ تؼذاد ُغتَُبی هیؼبى داخل
اثش سا ثبال ثجشین اهب ثبیذ ثذاًین کَ تؾخیـ کن ثْدى تؼذاد ُغتَ ُبی هیؼبى دس اثشً ،یبص ثَ هطبلؼبت
ساداسی داسد تب ّضؼیت خشدكیضیک اثش آؽکبس ؽْد .طجیؼی اعت اگش ثذّى داؽتي ایي اطالػبت،
ثبسّسعبصی اثشُب سا اًدبم دُین؛ دس زقیقت چؾن ثغتَ ػول کشدٍ ّ ّاسد یک كضبی تبسیک ؽذٍ این ّ
طجیؼتبً سیغک ایي ػول ثغیبس ثبالعت.
**هٌظْستبى اص سكتبس اثش یب ؽٌبخت هیکشّكیضیک اثش چیغت؟
ثشای سّؽي ؽذى اُویت اطالػبت ساداسی ّ پیچیذٍ ثْدى سكتبس اثش ًظش ؽوب سا ثَ یک هثبل عبدٍ خلت
هی کٌن .دس ًظش ثگیشیذ اگش داخل یک اثش  ۰۷۷قطشٍ آة (قطشک) ّخْد داؽتَ ثبؽذ ّ قشاس ثبؽذ ایي
قطشک ُب سا ثَ ثبساى تجذیل کٌین ثبیذ ُش  ۰۷قطشک ثَ کوک یک ُغتَ تشاکن ،دس کٌبس ُن قشاس ثگیشًذ ّ ثَ
زذ کبكی عٌگیي ؽًْذ تب ثتْاًٌذ ثَ ؽکل ثبساى اص اثش خبسج ؽًْذ ثٌبثشایي ثشای  ۰۷۷قطشک ثَ ۰۷
ُغتَ تشاکن ًیبص داسین ّ اگش دس اثشی کَ  ۰۷۷قطشٍ آة ّخْد داسد ثَ خبی ُ ۰۷غتَ تشاکن پٌح ُغتَ
تشاکن ّخْد داؽتَ ثبؽذ؛ ًیبص اعت پٌح ُغتَ تشاکن دیگش ثَ ایي اثش اضبكَ کٌین تب ثقیَ قطشکُب ُن ثَ
ؽکل ثبساى پبییي ثیبیٌذ.
زبلت دیگش ایي اعت کَ دس یک اثش ثب  ۰۷۷قطشک ،ثَ خبی ُ ۰۷غتَ تشاکنُ ۰۷ ،غتَ ّخْد داؽتَ
ثبؽذ کَ دس ایي ؽشایظ عِن ُش ُغتَ  5قطشک اعت کَ ثَ خْد خزة هیکٌذ اهب چْى ایي ُغتَُب

ثَ زذ کبكی عٌگیي ًویؽًْذ؛ ًوی تْاًٌذ اص اثش خبسج ؽًْذ .ایي ّضؼیت دس فْستی پیؼ هیآیذ کَ
ثیؼ اص زذ ًیبص اثشُ ،غتَ تشاک ن ثَ آى تضسیق کٌین کَ ایي ّضؼیت خطشًبک اعت.
اگش دس ًتیدَ هطبلؼبت هیکشّكیضیک اثش هسشص ؽْد کَ اثش ًیبص ثَ ُغتَ ُبی تشاکن ًذاسد اهب ثبص ُن یذّس
ًقشٍ ثَ اثش تضسیق ؽْد؛ دس زقیقت ثشای كؼبلیت ُوبى ُ ۰۷غتَ تشاکن هْخْد دس اثش کَ هیتْاًغتٌذ ثب
خزة قطشکُب هٌدش ثَ ثبسػ ؽًْذ؛ هضازوت ایدبد کشدٍاین ّ هبًغ كؼبلیت ُوبى ُغتَُبی تشاکن
هْخْد دس اثش ؽذٍاین .دس ایي فْست ایي ُغتَ ُب ،داخل اثش ؽٌبّس هیهبًٌذ ّ اص سّی ایشاى خبسج
هیؽًْذ.
ُویي هثبل عبدٍ ًؾبى هیدُذ کَ ثبسّسعبصی اثش افال ً کبس عبدٍای ًیغت ثلکَ ثبلؼکظ زغبعیت
کبس ثغیبس ثبالعت ّ افال ً ًوی تْاى ادػب کشد تٌِب ثب پبؽیذى یذّس ًقشٍ هی تْاى اثشُب سا ثبسّس کشد ثلکَ
قطؼبً ثبیذ اطالػبت خشدكیضیکی اثش دس اختیبس ثبؽذ ّ ثَ ػجبست عبدٍ تش ًغجت ثَ سكتبس اثش آگبُی کبكی
ّخْد داؽتَ ثبؽذ .ثٌبثشایي ثبسّسی اثشُب ثبیذ ثغیبس زغبة ؽذٍ ّ ثب اطالع دقیق اص سكتبس اثش فْست
گیشد .دس ؿیش ایي فْست ًَ تٌِب ثبسػ اكضایؼ ًوی یبثذ ثلکَ زتی ُوبى ثبسؽی کَ قشاس ثْد ثَ ؽکل
طجیؼی داؽتَ ثبؽین ،اص کؾْس خبسج هیؽْد.
**آقبی دکتش لطلبً دس هْسد تدشثَ ُبی خِبًی دس صهیٌَ ثبسّسی اثشُب ًیض تْضیر دُیذ؟ دیذگبٍ کؾْسُبی
پی ؾشكتَ ّ پیؾتبص ًغجت ثَ اثشثخؾی ایي سّػ دس ایدبد تشعبلی چیغت؟
طی  ۰۷عبلی کَ اص ػوش ثبسّسعبصی اثشُب دس خِبى هی گزسد ،کؾْسُبی ثغیبس صیبدی ثَ ایي زْصٍ
ّسّد کشدٍ اًذ ّ عؼی داؽتٌذ ثَ سّػ ُبی هختلق ،هقذاس ثبسػ سا دس هٌبطق خْد ثبال ثجشًذً .تبیح ُوَ
ایي تالػُب هٌد ش ثَ اًتؾبس هقبالت هتؼذد دس هدالت ػلوی خِبى ؽذ ّ خبلت ایيکَ دس هیبى ایي هقبالت
هتؼذد ،زتی یک هقبلَ یبكت ًوی ؽْد کَ ادػب کٌذ اص طشیق ثبسّسعبصی اثشُب ،هؾکل کن آثی زتی دس
یک هٌطقَ کْچک ّ دس یک ثبصٍ صهبًی کْتبٍ زل ؽذٍ اعت .خبلت ایيکَ دس ثغیبسی اص ایي هقبالت
ثَّیژٍ هقبالتی کَ اخیشاً هٌتؾش ؽذٍ ثَ ایي ًتیدَ سعیذٍاًذ کَ ثبسّسی اثشُب ساٍ زل سكغ هؾکل
خؾکغبلی ّ کن آثی ًیغت .ثٌبثشایي کؾْسُبیی کَ دس دًیب فبزت تکٌْلْژی ثبسّسعبصی اثشُب ُغتٌذ
ایي ؽیٍْ سا سُب کشدٍ ّ عشاؽ هذیشیت هٌبثغ آة سكتَ اًذ .هثل آهشیکب؛ کؾْسی کَ ُن تکٌْلْژی اًدبم
ایي طشذ سا داسد ّ ُن ثَ خؾکغبلی هجتال اعت اهب ایي سّػ سا کٌبس گزاؽتَ اعت ثٌبثشایي ساٍ زل
ثشطشف کشدى خؾکغبلی ،ثبسّسعبصی اثشُب ًیغت.
**اؽبسٍ کشدیذ کَ دس ایشاى عبثقَ اًدبم ثبسّسعبصی اثشُب ثَ  ۰۷عبل پیؼ ّ زتی ثَ قجل اص اًقالة
ثشهی گشدد .ایي کبس چَ ًتبیدی داؽت؟ آیب ایي طشذ هی تْاًذ هؾکل خؾکغبلی سا دس کؾْس هب زل
کٌذ؟
ثلَ ،دس ایشاى ُن  ۰۷عبل اعت کَ ّصاست ًیشّ ایي کبس سا اًدبم هیدُذ ّ دس توبم ایي هذت ایي ؽیٍْ سا
دس هٌبطق خؾک ّ کن ثبسػ اص خولَ یضد اًدبم دادٍ اعت اهب پشعؼ افلی ایي اعت دس اعتبًی هثل
یضد کَ عبثقَ ثبسّسعبصی اثشُب ثَ  ۰۷عبل پیؼ ثش هیگشدد آیب هؾکل خؾکغبلی ّ کنآثی زل ؽذٍ
اعت؟ یب آة هْسد ًیبص آى اص خبُبی دیگش تبهیي هی ؽْد؟ اگش هؾکل خؾکغبلی یضد ثؼذ اص  ۰۷عبل
ثبسّسعبصی اثشُب دس ایي اعتبى زل ؽذٍ ثبؽذ؛ دیگش ًجبیذ ثَ دًجبل اًتقبل آة اص خبُبی دیگش ثَ ایي
هٌطقَ ثبؽین .ایي ُب عئْاالتی اعت کَ ّصاست ًیشّ ثبیذ ًغجت ثَ آى ُب پبعخگْ ثبؽذ.
ّاضر اعت کَ هب دس عبل ُبی گزؽتَ ثَ ُوبى ًتبیدی سعیذین کَ کؾْسُبی دیگش ثذاى سعیذًذ.
ثشایوبى هسشص ؽذ کَ ثبسّسی اثشُب ساٍ زل ثشطشف کشدى هؾکل خؾکغبلی کؾْس ًیغت ّ اص ایي
طشیق ًوی تْاًین هؾکل کن آثی کؾْس سا کوشًگ کٌین.
**آقبی دکتش پشُیضکبس آیب ثشای ثبسّسعبصی اثشُب ثَ ؽشایظ خْی ّ اقلین خبفی ًیبص داسین؟
ثلَ .طجیؼتبً ّ دس ُش اقلیوی اص خولَ اقلین خؾک ًوی تْاى کبس ثبسّسی اثش سا اًدبم داد .ثشای سّؽي
ؽذى ایي ه غئلَ ثبیذ ثذاًین کَ اثشُب ثَ دّ دعتَ کلی تقغین هیؽًْذ .یک دعتَ اثشُبی خجَِای کَ
ثب عبهبًَُبی ثبسؽی ّاسد کؾْس هیؽًْذ ّ هؼوْال ً هْللَُبی الصم ثشای ؽکلگیشی ثبسػ سا دس خْد

داسًذ ّ ًیبصی ثَ تسشیک هقٌْػی ًذاسًذ .دعتَ دّم ،اثشُبیی کَ ثسث ثبسّسی سّی آىُب هطشذ اعت؛
اثشُبی هٌلشد ُغتٌذ .ایي اثشُب دس هٌبطق کُْغتبًی ثشای یک هقطغ کْتبٍ ثْیژٍ دس ثؼذ اص ظِشُب
ؽکل هیگیشًذ کَ ػول ثبسّسی سّی ایي اثشُب ثیؾتش خْاة هیدُذ .ثبیذ دقت کٌین کَ اثشُبی هٌلشد
دس یک هٌطقَ کْچک ّ دس یک ثبصٍ صهبًی کْتبٍ ؽکل هیگیشًذ ثٌبثشایي یک كشفت کْتبٍ ثشای ثبسّسی
ایي اثشُبی هٌلشد ّخْد داسد.
**اؽبسٍ کشدیذ کَ اثشُبی هٌلشد دس هٌبطق کُْغتبًی ؽکل هیگیشًذ پظ چطْس قشاس اعت ثبسّسی
اثشُب دس هٌبطق هشکضی کؾْس اًدبم ؽْد؟
ُویي هْضْع چبلؼ هِوی اعت چْى دس هٌبطق هشکضی ایشاى عطر هٌبطق کُْغتبًی ثغیبس
هسذّد ّ ثیؾتش ثَ زبلت دؽت ُغتٌذ ّ اثشُبی هٌلشد کوتش تؾکیل هیؽًْذ ثٌبثشایي دس ایي هٌبطق،
ثبسّسی اثشُبی هٌلشد خیلی هؼٌبداس ًیغت ّ اگش قشاس ثبؽذ اثشُبی خجَِای سا دس ایي هٌطقَ ثبسّس کٌین؛
ایي کبس ُن ثیهؼٌبعت چْى دس اثشُبی خجَِ ای خشیبًبت فؼْدی ّ سطْثت ثَ زذی اعت کَ ًیبصی ثَ
ثبسّسعبصی ّ تسشیک ًذاسد.
دس ایي هیبى یکی اص هغبئل هِن کَ ثبیذ ثَ آى تْخَ کٌین ایي اعت کَ خْ ایشاى ّ خبّسهیبًَ پش اص
ُغتَُبی هیؼبى اعت ّ رسات گشد ّ خبک خْد ُغتَُب ی تشاکوی ُغتٌذ کَ ثبػث تسشیک اثشُب
هی ؽًْذ ،ثٌبثشایي اگش ثب ّخْد تؼذاد ثبالی ُغتَ هیؼبى ،ثخْاُین ثب پبؽیذى یذّس ًقشٍ ُغتَُبی
تشاکن دیگشی دس اثشُب ایدبد کٌین؛ ثبػث کبُؼ تْاى ثبسؽی اثش هی ؽْین ّ دس ًتیدَ تست ایي ؽشایظ
خشّخی اثش هٌلی خْاُذ ثْد.
**دس فْست هْك قیت دس ثبّسعبصی اثشُب ،ایي طشذ تب چَ زذ ثش اكضایؼ ثبسػ تبثیشگزاس خْاُذ ثْد؟ یب
اگش ثخْاُن سّؽيتش ثپشعن ثبیذ ثگْین چَ هقذاس آة دس ایي اثشُبی هٌلشد ّخْد داسد کَ ثخْاُین آىُب
سا ثبسّس کٌین؟
ایي اثشُب آة قبثل تْخِی ًذاسًذ کَ ثخْاُین ثب کبس ثبسّسعبصی ،آىُب سا هدجْس ثَ ثبسػ کٌین ثٌبثشایي آة
اعتسقبل ؽذٍ اص ایي اثشُب ثغیبس هسذّد اعت ّ افال چؾوگیش ًیغت ّ اگش ایي اثشُب سا ثبسّس کٌین
چیضی تست ػٌْاى آة قبثل اعتسقبل دعت هب سا ًخْاُذ گشكت .هخقْفبً دس هٌبطقی هثل خبّسهیبًَ
کَ خؾک ّ ًیوَ خؾک ُغتٌذ .ثَ ػجبست سّؽيتش دس ًتیدَ ثبسّسی اثشُب  ۵تب  ۰۵دسفذ آثی کَ دس اثش
هٌلشد ّخْد داسد قبثل اعتسقبل خْاُذ ثْد .ضوي ایيکَ تؼذاد اثشُبی هٌلشد ًیض ثغیبس کن اعت ّ
ثبسػ اص اثشُبی هٌلشد زتی دس فْست ثبسّسعبصی ًغجت ثَ اثشُبی خجَِای کَ دس عیغتنُبی خْی
ؽکل هیگیشًذ؛ ثغیبس ًبچیض اعت.
**ػالّ ٍ ثش سیغک ُبی هْخْد دس اخشای طشذ ثبسّسعبصی اثشُب ،آیب ایي طشذ اثش هخشة صیغت هسیطی
داسد؟
اگش اص سّػ یذّس ًقشٍ ثشای ثبسّسی اعتلبدٍ کٌین ،دس ثلٌذ هذت هی تْاًذ خطشاتی سا ثشای آة ّ خبک
داؽتَ ثبؽذ ،چْى ایي هبدٍ عوی اعت ّ اص طشیق آة ّ خبک ّاسد دسیب ّ دسیبچَُب هیؽْد ّ دس ًِبیت
زتی ثَ هْخْدات دسیبیی آعیت هیسعبًذ.
**اص ُضیٌَُبی هشثْط ثَ ػولیبت ثبسّسی اثشُب اطالع داسیذ؟
هي دس خشیبى دقیق اػتجبس هْسد ًیبص ثشای اًدبم ثبسّسی اثشُب ًیغتن اهب هیداًن کَ هجبلؾ ثغیبس
عٌگیٌی ًیبص اعت تب چٌیي کبسی اًدبم ؽْد .هؼوْال ً دس توبم دًیب دس هقبالت اؽبسٍ هیؽْد کَ ایي
پشّژٍ ثغیبس پش ُضیٌَ اعت ّ زتی دس فْست تْكیق ایي طشذ ،ثب تْخَ ثَ هیضاى اثشگزاسی آى فشكَ
اقتقبدی ًذاسد ّ ثیؼ تش هقبالت ػلوی چبپ ؽذٍ دس دًیب ایي هْضْع سا تبییذ هیکٌٌذ.
**آقبی دکتش پشُیضکبس ؽوب سئیظ عبصهبى ُْاؽٌبعی کؾْس ُغتیذ ّ الثذ ثیؼ اص ُش کغی ًغجت
ثَ ّضؼیت کن آثی ّ خؾکغبلی کؾْسهبى هطلؼیذ ّ اگش اص ًظش ؽوب ثبسّسی اثشُب ساٍ چبسٍ ثشای ثسشاى
کن آثی ًیغت چَ ساُکبسی سا ثشای هقبثلَ ثب ایي هؼضل پیؾٌِبد هیکٌیذ؟

ساُکبس اّل ایي اعت کَ ًجبیذ ثب اقلین ایشاى ثدٌگین ثلکَ ثبیذ آى سا ثؾٌبعین ّ ثب آى عبصگبسی کٌین.
پیگیشی طشذ ُبیی هثل ثبسّسعبصی اثشُب ًؾبى هیدُذ کَ ًویخْاُین ّاقؼیتُبی اقلین ایشاى ّ
خبّسهیبًَ سا ثپزیشین.
ًکتَ هِن دیگش ایي اعت کَ خشیبًبت خْی ثغیبس پیچیذٍ ّ قْی ُغتٌذ ّ خْؽجختبًَ اًشژی خْی ثَ
زذی اعت کَ تبکٌْى ثؾش ًتْاًغتَ آ ى سا تست کٌتشل خْد دس آّسد ّ سّی آى اثشگزاس ثبؽذُ .ویي قذست
ثبالی خْ اعت کَ ؽشایطی سا ثَ یک عشی ًقبط هثل هٌطقَ خبّسهیبًَ تسویل هیکٌذ ّ اقلین آى سا
خؾک ّ ًیوَ خؾک عبختَ اعت .ثٌبثشایي گشدػ کلی خْ ؽشایظ هْسد ًظش خْد سا دیکتَ هیکٌذ ّ
چْى اًشژی خْ ثغیبس صیبد اعت ،ثؾش ثَ ُیچ ّخَ ًوی تْاًذ ثب آى هقبثلَ یب هجبسصٍ کٌذ یب آى سا هٌسشف
کٌذ ّ تـییش دُذ.
دس ًتیدَ ساُکبس افلی ایي اعت کَ ضوي ؽٌبعبیی اقلین خْدهبى ثب آى عبصگبسی داؽتَ ثبؽین .ثبیذ
ثپزیشین کَ دس کدب صًذگی هی کٌین ّ ثذاًین کَ صًذگی دس هٌطقَ خؾک ّ ًیوَ خؾک ؽشایظ خبؿ خْد
سا داسد ّ ًوی تْاى تْقغ صًذگی ُوشاٍ ثب هیضاى ثبسػ ثبال هؾبثَ قبسٍ اسّپب یب هٌبطق زبسٍای سا دس
هٌطقَ خبّسهیبًَ داؽت.
دس ًتیدَ آًچَ دس هٌبطق خؾک ّ ًیوَ خؾک اسصؽوٌذ خلٍْ هی کٌذ ،آة ؽیشیي اعت .ثشای ُویي ُن
ُش گًَْ تْعؼَ دس کؾْس هب ثبیذ زغبة ؽذٍ ّ دس توبهی اثؼبد هتْاصى ثب تْاى اقلیوی هٌطقَ ثبؽذ ّ
ثش اعبط تؼشیق تْعؼَ پبیذاس ،تْعؼَ اقتقبدی-اختوبػی ثبیذ ثَ زذی ثبؽذ کَ هسیظ صیغت لطوَ
ًخْسد.

