
 چکیده

ثب درک ٍ   هطبّذُ کزد.ثب اًذکی دقت ًظز در ٍضؼیت فؼلی ٌّز ٍ سثبى آًْب هی تَاى چبلص ّب ٍ آسیت ّبی جذی فزٌّگی جبهؼۀ هب را 

ضٌبخت ثٌیبدیي ایي تحَالت ٍ ایجبد خَد آگبّی فزٌّگی در ایي سهیٌِ راُ ّبی ثبسگطت ٍ تزهین آسیت ّبی هَجَد در ثستز فزٌّگ یبفتِ 

 خَاّذ ضذ. تغییزات ٍ غذهبت در ػزغِ فزٌّگ ًیش اس راُ ثبسثیٌی تحَالت در هحػَالت ٍ هظبّز آى قبثل کٌکبش است. 

یکی ظزف آراء فزدی ٍ دیگزی ظزف سًذگی جوؼی ، ثب   هؼوبری در هقیبس ّبی ثزخَرد هتفبٍت ثیبًگز سغَح هختلف فزٌّگ اًذ.لجبس ٍ 

کِ ثب کبرکزد ّبی دٍگبًِ ٌّزی ٍ سثبًی ضزایظ ثزرسی  )چِ اس ًظز سهبى تَلیذ ٍ چِ اس حیث سهبى اثز پذیزی  (هقیبس ّبی سهبًی هتفبٍت 

ٍاکبٍی سَیِ ّبی گًَبگَى  "الشام "ٍ  "احسبس  "فزٌّگ را فزاّن هی آٍرًذ ٍ جبیگبُ هیبًی ضبى در راثغِ ثب  ّبی کوی ٍ کیفی در حَسُ

ثب کلیِ سغَح فزٌّگ ٍ سیز  )در قبلت ٍاثستگی ٍ اثز پذیزی  ( فزٌّگی را اهکبى پذیز هی سبسد هحػَالتی کِ ثب ارتجبط جذی ٍ ٍاقؼی

ستٌذ، کِ ثب ثزرسی تغجیقی تحَالت آى ّب درثبرُ سهبًی هطخع هی تَاى ثِ ریطِ یبثی تحَالت سبختبرّبی آى ثْتزیي ثبسًوَدّبی آى ّ

   . فزٌّگی جبهؼِ در اثؼبد گًَبگَى پزداخت

ذ اهزٍسُ ًیش در کطَر هب ایي هقَلِ دارای اّویت ثسشایی هی ثبضذ چزاکِ ایزاى تٌْب کطَری است کِ در قبًَى اسبسی خَد اس لجبس یبد هی کٌ

 رای قَاًیي خبظ در ایي راثغِ است. ٍ دا

اس عزفی ػذم ٍجَد کبلجذی هؼوبراًِ جْت اًجبم فؼبلیت ّبی فزٌّگی ٍ ٌّزی ثب تبکیذ ثز ٌّزّبی دستی قَهیت ّبی هختلف ایزاى اس جولِ 

. چزاکِ ثز اًتخبة کٌن یت فزٌّگالهزکش عزاحی ٍ فزٍش لجبس ثب رٍیکزد تؼبههَضَع پبیبى ًبهِ خَد را  لجبس ایٌجبًت را ثز آى داضت کِ

ایي ثبٍرم کِ ٍجَد چٌیي هزکشی ثِ ارتقبی فزٌّگی ًسل جذیذ کِ دچبر گًَِ ای ثی َّیتی است کوک خَاّذ کزد. چِ ًسجتی ثیي لجبس ٍ 

  هؼوبری هب ٍجَد دارد؟ ٍ هؼوبری الشاهبً چگًَِ هوکي است اس ارسضْبیی کِ هب در لجبسوبى استفبدُ هی کٌین استفبدُ کٌذ؟ 

َع ایي تحقیق کبرثزدی است ٍ اًتظبر هی رٍد یبفتِ ّبی آى در ارتقب سغح فزٌّگی جبهؼِ ی ایزاًی هؤثز ٍاقغ ضَد. چزا کِ ثب ّذف حل ً

 هسئلِ ٍ تؼوین ًتبیج ثِ ضزایظ هطبثِ اًجبم هی ضَد.

ى لجبس هی ثبضذ، ایٌجبًت ٍجَد فضبیی اس ایي رٍ جْت تالضی ثزای ثقبی فزٌّگ ٍ َّیت ایزاًی، کِ یکی اس هْوتزیي تجلَرات ثیزًٍی آ 

خبظ لجبس ّبی ایزاًی کِ ّن ثزآٍرًذُ ی ًیبس ّبی جبهؼِ ی اهزٍس ثبضذ ٍ ّن هتبثز اس فزٌّگ ایزاًی را السم داًستِ ٍ در ایي جْت ثِ 

ر کطَر ثزای غبدرات ایي هجوَػِ ثِ هٌظَر اضبػِ ی فزٌّگ هذ ٍلجبس در کطَر ٍ استفبدُ اس پتبًسیل هَجَد د .تالش خَاّن پزداخت

الجسِ ٍ تزٍیج عزح ّبی ایزاًی در جْبى سبختِ هیطَد ٍ ػالٍُ ثز غبدرات ٍ اضتغبل سایی ثبػث تزٍیج فزٌّگ ایزاًی در کطَرّبی دیگز 

 هی ضَد.
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