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چکیدٌ
یىی اص هَضَػبتی وِ دس جْبى ٍاثستِ ثِ اًشطی ثِ طَس ػبم ٍ دس دسٍى یه وطَس
ثِ طَس خبظ تَجِ ثسیبسی سا ثِ خَد جلت وشدُ است ،ثحث اهٌیت اًشطی هی
ثبضذ .همَلِ ای چٌذ ٍجْی وِ ًِ تٌْب طشف ػشضِ ،ثلىِ طشف تمبضب سا ًیض ثِ
ضذت تحت تبثیش خَد لشاس هی دّذ .اغَال ٍجَد ثشًبهِسیضی هذٍى دس تبهیي
اهٌیت اًشطی هیتَاًذ ،تْذیذّبی احتوبلی سا تب حذ صیبدی وبّص دّذ .اص سَی
دیگش ػذم ثشًبهِ سیضی هٌسجن دس ایي صهیٌِ ًیض ،ثبلطجغ صیبى ّبی ججشاى ًبپزیشی
ثِ ثبس خَاّذ آٍسد .ثی ضه یىی اص هَاسدی وِ اهٌیت اًشطی دس دسٍى یه وطَس سا
تلمی غلطِ ػشضِ
ثب خجش هَاجِ هی سبصد ،اسشاف دس صهیٌِ هػشف هی ثبضذ.
ّویطگی اًشطی ثشای ّش همذاس تمبضب ،هی تَاًذ اص ػَاهل هْن هػشف ًبدسست دس
دسٍى یه وطَس ثِ حسبة آیذ .ایي جبست وِ ٍجَد یه الگَی هػشف هٌبست ثب
دیذ ّوِ جبًجِ ٍ دس توبم صهیٌِ ّب ،دس یه وطَس اهشی الصم ٍ ضشٍسی هی ًوبیذ.

ایي همبلِ ثشآى است تب ثب ثشسسی آهبسی اّویت اهٌیت اًشطی سا دس اغالح الگَی

هػشف اًشطی وطَس گَضضد وٌذ.

ياشگان کلیدی :اهٌیت اًشطی -تشاص گبصی -اغالح الگَی هػشف

 .1مقدمٍ
15

ثب اثالؽ سیبست ّبی ولی اغالح الگَی هػشف اص سَی همبم هؼظن سّجشی دس تبسیخ
تیشهبُ سبل  89تلٌگشی ثِ هٌظَس سبهبًذّی ٍ تذٍیي خشدهٌذاًِ الگَی هػشف دس وطَس
ایجبد گطت .سیبست ّبی ولی اغالح الگَی هػشف ،دس حبلی اص سَی هؼظن لِ اثال ؽ ضذ
وِ ایطبى دس فشهبیطبت هتؼذد خَد ،اغالح الگَی هػشف سا حشوتی هستوش ٍ هستلضم
هوبسست دس سبل ّبی پیبپی داًستِ ثَدًذ  .ثب ًگبّی ثش اثالغیِ هیتَاى ٍصى هْن اغالح
الگَی هػشف دس حَصُ اًشطی سا (اػن اص اًشطی فسیلی ٍ غیش فسیلی) ثِ دسستی دسن وشد.

 .2امىیت اورشی
ضبیذ ثتَاى گفت هَضَػی وِ اهشٍصُ فىش ٍ دغذغِ سیبستوذاساى سا دس حَصُ اًشطی دس ول
جْبى ثِ خَد هؼطَف وشدُ است ،همَلِ اهٌیت اًشطی است .اگش تب اٍاخش لشى ًَصدّن
] ،[1اهب ثب گزضت صهبىّ ،ن
هیالدی ،اهٌیت اًشطی تٌْب دس طشفػشضِ خالغِ هی ضذ
تَلیذوٌٌذگبى ٍ ّن هػشف وٌٌذگبى ثِ ایي ًىتِ پی ثشدًذ وِ ایي هَضَع  ،طشف تمبضب سا
ًیض ّوچَى ػشضِ تحت تبثیش خَد لشاس هی دّذ .ضبیذ ثِ ػمیذُ ثسیبسی غبحت ًظشاى،
اهٌیت تمبضب سا ثتَاى فمط دس ٍجَد تمبضب ثشای یه وبالی خبظ ِػشضِ ضذُ تؼشیف وشد .ثِ
ػجبست دیگش ضبیذ ثِ صػن ثسیبسی اص افشادٍ ،جَد هػشف وٌٌذُ وبفی ثشای یه وبالی خبظِ
ػشضِ ضذُ سا ثتَاى هتٌبست ثب اهٌیت تمبضب داًست؛ ایي تؼشیف اص اهٌیت تمبضب ضبیذ دس
سطح ثیي الولل پزیشفتِ ضذُ ثبضذ ] ،[2اهب اص سَی دیگش اگش هَضىبفبًِ تش ثِ ایي هَضَع
پشداختِ ضَد ،هیتَاى گفت :دس دسٍى یه وطَس اهٌیت تمبضب دس دٍ حَصُ تؼشیف هیضَد
وِ جْت هػَى هبًذى اص آسیت ّبی آى ،ثبیذ ّشدٍ سا تحت وٌتشل خَد دس آٍسدّ .وبى
گًَِ وِ دس یه وطَس ٍجَد هػشف وٌٌذُ وبفی اص هلضٍهبت اهٌیت تمبضب هحسَة هی
ضَد ،اسشاف دس اهش هػشف ًیض هیتَاًذ حَصُ دیگش ٍ حتی خطشًبن تشی ًسجت ثِ حَصُ
اٍل ثبضذ وِ ػذم وٌتشل آى هٌجش ثِ خطش افتبدى اهٌیت تمبضب گشدد .لزا ایي جبست وِ
ٍجَد یه الگَی هػشف هٌبست ثب دیذ ّوِ جبًجِ ٍ دس توبم صهیٌِ ّب،دس یه وطَس اهشی
الصم ٍ ضشٍسی هی ًوبیذ.

 .3مقایسٍ آماری مصرف سًخت َای فسیلی در جُان

اغَالً دس همَلِ هػشف هیتَاى گفت :اًَاع اًشطی اػن اص اًشطی ّبی تجذیذ پزیش ٍ تجذیذ
ًبپزیش ٍ اص سَی دیگش اًشطی ّبی طجیؼی دیگش ًظیش اًشطی خَسضیذ ٍ هٌبثغ ّستِ ای ٍ
ًیض اًشطی ّبی ًَ ّوچَى ثیَهبسّب سْن هْوی سا دس ایي صهیٌِ ایفب هی وٌٌذ .دس ایي ثیي
اهب ،اًشطیّبی فسیلی هبًٌذ گبص ٍ ًفت ثب تَجِ ثِ تجذیذ ًبپزیش ثَدى ضبى اّویت ثیطتشی
خَاٌّذ داضت ٍ اص سَی دیگش ایي ًَع سَخت ّب تب لشى آیٌذُ ّوچٌبى ًمص ػظین خَد سا
دس تبهیي اًشطی جْبًی ایفب خَاٌّذ ًوَد .لزا ضىستي سبختبسّبی هؼوَل ٍ اسشاف گشایبًِ
دس صهیٌِ هػشف سَختّبی فسیلی اص ًیبصّبی ضشٍسی دس صهیٌِ اغالح الگَی هػشف
هیثبضذ .دس صیش آهبسّبی هػشف ًفت خبم ٍ گبص طجیؼی طی سبل ّبی  1999تب 2009دس
چٌذ وطَس پشجوؼیت جْبى ًطبى دادُ ضذُ است :

شکل .1میسان مصرف ريزاوٍ گازطبیعی طی سال َای  1999تا  2009در چىد کشًر پرجمعیت جُان ][3

شکل .2میسان مصرف ريزاوٍ وفت خام طی سال َای  1999تا  2009در چىد کشًر پرجمعیت جُان ][3

ثب تَجِ ثِ ضىلْبی ثبال ٍ استفبدُ اص اطالػبت جوؼیتی وطَسّبً ،ىبت لبثل تبهلی سا هیتَاى
دسیبفت :
وطَس ایشاى طی آهبسّبی غیشسسوی سبل  2009هیالدی ثب حذٍد  72هیلیَى ًفش
)1
][4
جوؼیت ،سدُ  18سا دس ثیي  20وطَس پشجوؼیت جْبى دس اختیبس داسد ٍ ایي دس حبلی
است وِ اص لحبظ هػشف گبص ،ثب هػشف  132هیلیبسد هتشهىؼت طی ّویي سبل ،پس اص
][3
وطَسّبی آهشیىب ٍ سٍسیِ سدُ سَم سا ثِ خَد اختػبظ دادُ است.
اص لحبظ همبیسِ جوؼیتی هی تَاى گفت :جوؼیت وطَس ایشاى طی سبل
)2
[4].
تٌْب حذٍد  %20جوؼیت آهشیىب ٍ  %50جوؼیت وطَس سٍسیِ هی ثبضذ

2009

سًٍذ غؼَدی هػشف دس ایشاى طی سبل ّبی  1999الی  2009دس ایشاى ثِ طَس
)3
هذاٍم افضایص یبفتِ است ٍ ایي دس حبلی است وِ دس ثسیبسی اص وطَسّبی فَق ،سًٍذ هػشف
طی ایي سبل ّب ًِ تٌْب افضایص ًیبفتِ ثلىِ سٍ ثِ وبّص ًیض ًْبدُ است .دس وطَسّبی
آهشیىب ٍ سٍسیِ ًیض ،دس همطؼی سًٍذ غؼَدی هػشف وٌذتش ضذُ ٍ یب سًٍذ وبّطی ثِ خَد
گشفتِ است.
اص لحبظ هػشف ًفت خبم ٍضؼیت وطَس ایشاى،دس همبیسِ ثب گبص طجیؼی ثْتش ثِ
)4
ًظش هی سسذ ،اهب ایي هَضَع ثذاى هؼٌی ًیست وِ سًٍذ هػشف ًفت خبم دس ایشاى هٌطمی
ثبضذ .ایشاى ثب هػشف حذٍد ّ 1741ضاس ثطىِ ًفت خبم دس سٍص طی سبل  2009ثؼذ اص 9
][3
وطَسدیگشسدُ دّن سا دس هػشف ایي اًشطی ثِ خَد اختػبظ دادُ است.
دس ایي جب ثِ لحبظ سبختبس هػشفی سشسبم آٍس گبص طجیؼی دس ایشاى ،توشوض اغلی سا ثش ایي
ًَع اًشطی لشاس دادُ ٍ اص روش جضئیبت دس هَسد هػشف ًفت خبم ٍ سبیش اًشطی ّب خَدداسی
هی وٌین.
ثب تَجِ ثِ هَاسد ثبال همبیسِ هػشف گبص دس ایشاى ثب دٍ وطَس اغلی پشجوؼیت جْبى یؼٌی
ٌّذ ٍ چیي ٍ وطَس تشویِ وِ اص لحبظ جوؼیتی تمشیجبً ثب ایشاى ثشاثشی هیوٌذً ،یض خبلی اص
لطف ًخَاّذ ثَد.
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ثب تَجِ ثِ ضىل ّبی اسائِ ضذُ دس ثبال روش چٌذ ًىتِ لبثل تَجِ است:
جوؼیت وطَس ایشاى طجك سشضوبسی سبل (1385سبل  2006هیالدی) ] [5حذٍد
)1
 70هیلیَى ًفش گضاسش ضذُ است ٍ ّوبى طَس وِ دس ثبال روش ضذ طی آهبسّبی غیش سسوی
دسسبل  2009هیالدی] [4ثِ حذٍد  72هیلیَى ًفش سسیذُ است .جوؼیت وطَس تشویِ ًیض
طی ّویي آهبس غیش سسوی دس سبل 2009حذٍد  74هیلیَى ًفش گضاسش ضذُ است .اص سَی
دیگش طی ّویي آهبسّب دس ّویي سبل ،جوؼیت وطَس چیي حذٍد  1هیلیبسد ٍ  324هیلیَى
ًفش ٍ جوؼیت وطَس ٌّذ حذٍد  1هیلیبسد ٍ  149هیلیَى ًفش ثَدُ است.
سًٍذ هػشف گبص دس ایشاى طی سبل ّبی  1999تب  2009اویذا غؼَدی ثَدُ ٍ
)2
ایي دس حبلی است وِ ضیت غؼَدی هػشف گبص دس تشویِ ٍ ٌّذ ثسیبس هالین ثَدُ ٍ اغَال
هػشف وطَسچیي ًیض دس توبم ایي سبل ّب ووتش اص ایشاى ثَدُ است.
اگش اص سَیی ثِ ثشًبهِ ّبی جبهغ پٌج سبلِ تَسؼِ وطَس ًظش ثیفىٌین ،خَاّین
)3
دیذ طی سبل ّبی  1999الی ( 2009سبل ّبی  1378الی  )1388وِ ثِ ػجبستی صهبى
اًجبم ثشًبهِ سَم ٍ چْبسم تَسؼِ ثَدُ ،هػشف گبص دس وطَس اص  58هیلیبسد هتشهىؼت ثِ
حذٍد  132هیلیبسد هتشهىؼت افضایص یبفتِ ] .[3ثِ ػجبست دیگش هیتَاى گفت :سضذ هػشف اص
اثتذای ثشًبهِ سَم تب پبیبى ثشًبهِ چْبسم حذٍد  %56ثَدُ است.
][6
تَجِ ایي وِ دس سبل  1999جوؼیت ایشاى حذٍد  65هیلیَى ًفش ثَدُ است ٍ
)4
ّوبى طَس وِ روش ضذ ،دس سبل  2009ثِ حذٍد  72هیلیَى ًفش افضایص یبفتِ ٍ ایي هْن
حذٍد  %9سضذ جوؼیت سا دس وطَس طی دٍ ثشًبهِ تَسؼِ ًطبى هی دّذ ،دس حبلی وِ سضذ
هػشف طی ّویي هذت %56 ،ثَدُ است .ایي هػشف سشسبم آٍس اگش ثِ ّویي حیي اداهِ
یبثذ ،هطىالت فشاٍاًی سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داضت.

 .4مصرف صعًدی گاز در ایران ي دالیل آن
ثِ ّش سٍی ثب تَجِ ثِ آهبسّبی ثبال هی تَاى ثِ خَثی هطبّذُ وشد وِ سًٍذ هػشف اًشطی
ّبی فسیلی دس وطَس ایشاى ثسیبس ًگشاى وٌٌذُ ثَدُ ٍ لضٍم ثبصًگشی دس آًْب وبهال احسبس
هی ضَد .الجتِ ّوبى طَس وِ روشضذ ،هػشف گبص ثب سشػت ثیطتشی دس حبل افضایص ثَدُ ٍ
لزا ثحشاًیتش هیثبضذ .ػَاهل هتفبٍتی دس حَصُ گبص هی تَاًذ دس ایي هػشف غؼَدی
تبثیشگزاس ثبضٌذ وِ ثشخی آًْب ػجبستٌذ اص:
)1

داسا ثَدى ایشاى اص دٍهیي رخبیش گبصی جْبى

طجك آهبس پبیبى سبل  2009هیالدی ] ،[7ایشاى ثب دس اختیبس داضتي حذٍد  991.6تشیلیَى
فَت هىؼت هؼبدل ثب  28.07تشیلیَى هتشهىؼت  ،اص رخبیش  177.09تشیلیَى هتشهىؼجی
اثجبت ضذُ گبص جْبى ( هؼبدل ثب  6253.9تشیلیَى فَت هىؼت)  ،ثب  15.8دسغذ  ،ػٌَاى

دٍهیي داسًذُ رخبیش گبصی دس جْبى سا ثؼذ اص سٍسیِ دس اختیبس داسد  .داسا ثَدى ایي حجن
ػظین اص رخبیش ،هی تَاًذ ٍجَد تلمی ًبدسستی سا دس ثیي ػوَم هشدم ثبػث ضَد وِ ّوَاسُ
ػشضِ وبفی ثشای ّش همذاس اص هػشف گبص ،دس وطَس ٍجَد خَاّذ داضت .ایي سفتبس ًبدسست
هیتَاًذ ثبػث اص ّن گسیختگی هػشف اًشطی گبصی دس وطَس گشدد.

)2

تػَیت ٍ اجشای گبصسسبًی ثِ سٍستبّبی ثسیبس وَچه اص جبًت هجلس ٍ دٍلت

ثی ضه آسصٍی هسئَالى ٍ هشدم دس ّش وطَس آسبیص ّوگبًی دس توبهی ػشغِ ّب هی ثبضذ.
تبهیي اًشطی ّبی هَسد ًیبص صًذگی ،ثشای توبم افشاد جبهؼِ ثبیذ سشلَحِ وبس هسئَالى وطَس
ثبضذ .ایي ٍظیفِ هْن اص سَی دیگش ثبیذ ثِ ثْتشیي ًحَ ٍ ثِ اغطالح ثْیٌِ تشیي حبلت
غَست پزیشد وِ دس ػیي حبل تبهیي اًشطی ثشای فشد فشد جبهؼِ دس ضْشّب ٍ حتی
سٍستبّبی وَچهّ ،ضیٌِ ّبی هختلف ًیض دس ایي ضشایط وویٌِ گشدد .ثِ ػٌَاى هثبل
هیتَاى گفت دس سٍستبّب ٍ ثخص ّبی وَچه وِ ػوَهبً اص ًؼوت ثشق ثشخَسداسًذ،دٍلت ٍ
هجلس هیتَاًٌذ ثب تخػیع ثَدجِ ٍ یبساًِ ثیطتش ثِ ثشق هػشفی خبًَاسّبی آى هٌبطك،
اهىبى استفبدُ اص ٍسبیل ثشلی ثیطتش سا دس آى هٌبطك فشاّن وشدُ ٍ دس ػول ثذٍى ًیبص ثِ
اًجبم ػولیبت پشّضیٌِ گبصسسبًی ،توبم اًشطی هَسد ًیبص آًْب سا اص طشیك اًشطی ثشق تبهیي
وشدُ ٍ ثذیي تشتیت طشف تمبضب ٍ هػشف سا دس چشخِ اهٌیت اًشطی وطَس تؼذیل ًوبیٌذ.دس
غیش ایي غَست ،ثب گستشش تػَیت ٍ اجشای ثشًبهِ ّبی گبصسسبًی ثِ ثخص ّبی ثسیبس
وَچه دس وطَس ،سٍص ثِ سٍص سًٍذ تمبضب ثشای هػشف خبًَاسّب افضایص هی یبثذ.
)3

فشسَدُ ثَدى ثسیبسی اص تجْیضات ًیشٍگبّی ٍ پبالیطی دس وطَس

هی تَاى گفت اص ػَاهل هْوی وِ دس افضایص تمبضبی گبص دس وطَس هیتَاًذ هَثش ثبضذ،اتالف
اًشطی ثِ دلیل فشسَدُ ثَدى ثسیبسی اص سیستن ّبی ًیشٍگبّی ٍ پبالیطی دس وطَس ٍ لزا
ثْشُ دّی پبییي آًْب هی ثبضذ .ثٌب ثِ گفتِ هذیشول ًظبست ٍ ثبصسسی اهَس ًفت سبصهبى
ثبصسسی ول وطَس ّن اوٌَى هؼبدل  5فبص پبسس جٌَثی گبص ّوشاُ دس هیبدیي ٍ دس فشآیٌذ
تَلیذ پبالیطگبُ ّب ّذس هیسٍد  [8].لزا ثب حشوت ثِ سوت ایجبد ًیشٍگبُ ّبی سیىل تشویجی
ثب ثْشُ دّی ثبالتش ٍ تالش ثِ هٌظَس ثبصسبصی تجْیضات فشسَدُ دس ضجىِ گبصسسبًی ٍ
پبالیطی وطَس ٍ ًیض حشوت ثِ سوت جلَگیشی اص سَختِ ضذى گبصّبی ّوشاُ دس وطَس وِ
اخیشاَ ضشٍع گطتِ است ،هی تَاى تب حذٍدی اص ّذس سفت گبص جلَگیشی ًوَد.
)4

ػذم ٍجَد سبصهبى ٍ اسگبى ٍاحذ تػوین گیشًذُ دس صهیٌِ گبص

یىی دیگش اص دالیل هْن هػشف ثبالی اًشطی گبص دس وطَسً ،جَد یه سبصهبى ٍ اسگبى ٍاحذ
ثب دیذ جبهغ اص ًظش فٌی – هذیشیتی ٍ -التػبدی ثِ هٌظَس تػوین گیشی ّبی الصم دس ایي
حَصُ اص اًشطی هی ثبضذ .ػذم ٍجَد اسگبًی ایي چٌیٌی ثب سٍیىشد والى ًگش دس توبم صهیٌِ
ّب ،هی تَاًذ ثِ ػٌَاى ػبهل هْوی دس هػشف گشایی ثیطتش تلمی گشدد .ثِ ػٌَاى هثبل

هیتَاى گفت :دس حَصُ گبص وطَس تػوین گیشی دس صهیٌِ هػشف ثسیبسی اص غٌبیغ ثضسي
تجبسی ٍ ًیشٍگبّی ثِ ػْذُ ٍصاست ًیشٍ هی ثبضذ؛ ایي دس حبلی است وِ هػشف خبًگی سا
ضشوت هلی گبص هذیشیت هی وٌذ ٍ اص سَی دیگش ثب تَجِ ثِ ػذم ٍجَد ثشًبهِ جبهغ ثشای
تضسیك گبص ثِ هخبصى ًفتی وطَس ،هذیشیت ٍ تػوین گیشی دس صهیٌِ تضسیك گبص سا ضشوت
ّبی ًفتی ثْشُ ثشداس ٍ ًیض ضشوت گبص ثِ ػْذُ داسًذ .جبلت ایي جبست وِ تب ایي اٍخش
تػویوبت دس حَصُ غبدسات گبص وطَس سا ًیض ضشوت هلی غبدسات گبص ثِ غَست جذاگبًِ
اتخبر هی ًوَد وِ ثب تلفیك ایي ضشوت ثِ ضشوت هلی گبص یىپبسچِ سبصی دس ایي صهیٌِ
غَست گشفتِ است.
)5

ًجَد تشاصًبهِ هذٍى دس حَصُ گبصی وطَس

اص ًظش ًگبسًذگبى هبحػل توبم هَاسد ثبال سا هی تَاى دس ًجَد تشاصًبهِ گبصی هٌبست ٍ هذٍى
دس وطَس جستجَ وشد ،هَضَػی وِ ػذم ٍجَد ٍ اص سَی دیگش احسبس ًیبص ثِ آى سبل
ّبست دس هحبفل هختلف ثِ ثحث ٍ گفتگَ گزاضتِ ضذُ ٍلی تبوٌَى ًتیجِ خبغی اص آى
ػبیذ ًگطتِ است .ثِ ایي دالیل است وِ ٌَّص ًوی تَاى ثِ طَس دلیك ثِ صػن ػذُ ای
هطخع وشد وِ ثبیذ گبص سا تضسیك ًوَد ٍ یب ایي وِ آى سا غبدس وشد .ثی ضه تذٍیي
تشاصًبهِ وِ ثِ هٌضلِ یه ًمطِ ساُ دس غٌؼت گبص وطَس ًیض هی تَاًذ تلمی گشدد ًِ ،تٌْب
هَججبت اغالح سبختبس دس صهیٌِ هػشف گبص دس وطَس سا فشاّن هی وٌذ ،ثلىِ اص سَی دیگش
هی تَاًذ صهیٌِ ّبی هػشف ایي اًشطی پبن دس ثشًبهِ ّبی تضسیك گبص وِ ثِ جشات هَسد
اغفبل ٍالغ گطتِ سا ًیض ایجبد ًوبیذ.

 .5وتیجٍ گیری
اهٌیت اًشطی  ،طشف تمبضب سا ًیض ّوچَى طشف ػشضِ دس ثش هی گیشد.
)1
دس دسٍى یه وطَس اهٌیت تمبضب دس دٍ ضبخِ تؼشیف هی ضَد وِ جْت هػَى
)2
هبًذى اص آسیت ّبی آى ثبیذ ّشدٍ ساتحت وٌتشل خَد دس آٍسد؛ ّوبى گًَِ وِ دس یه وطَس
ٍجَد هػشف وٌٌذُ وبفی اص هلضٍهبت اهٌیت تمبضب هحسَة هی ضَد ،اسشاف دس اهش هػشف
ًیض هی تَاًذ حَصُ دیگش ٍ حتی خطشًبن تشی ًسجت ثِ حَصُ اٍل ثبضذ وِ ػذم وٌتشل
آى ثبػث ثِ خطش افتبدى اهٌیت تمبضب گشدد.
تلمی غلطِ ػشضِ ّویطگی گبص ثشای ّش همذاس تمبضب ثِ دلیل ٍجَد رخبیش ػظین
)3
گبصی دس وطَس هی تَاًذ اص ػَاهل هْن دس صهیٌِ هػشف ًبدسست گبص ثبضذ.
فشسبیص تجْیضات ًیشٍگبّی  ،سَختِ ضذى گبصّبی ّوشاُ ً ،جَد تشاصًبهِ گبصی
)4
هذٍى دس وطَس ٍ ّوچٌیي ػذم ٍجَد اسگبى ٍاحذ تػوین گیشی دس صهیٌِ گبص  ،ثِ ػٌَاى
هْن تشیي دالیل هػشف اویذا غؼَدی گبص دس وطَس هی تَاًٌذ ثِ حسبة آیذ.
دستیبثی ثِ اهٌیت اًشطی پبیذاس دس وطَس دس ّش دٍ طشف ػشضِ ٍ تمبضب ًیبصهٌذ
)5
تَجِ ثیطتش ثِ هَاسد فَق ثِ غَست وبهال ػولی ٍ ًِ تئَسی هی ثبضذ.
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