
 ساختارىاي جديد ساسمان ً مديزيت فزايند

 هسوذ سزين سهضاًياى، عيذ زاهذ پْستخؼ

 

هسيظ کغة ّ کاس کًٌْي، هسيظ تغييش ّ دگشگًْيِاي عشيع اعت. ايني تغيينشاب تا ند ؽنذٍ اعنت کنَ فنازثٌ شاى دس دُنَ ُناي  چکيده:

َ عاصهاًِا هطشذ کٌٌذ. هٌ نْس اص  ْاهنل هسيطني هدوْ نَ اخيش، تسثِاي گغتشدٍ اي سا دس صهيٌَ ضشّسب تْخَ تَ  ْاهل هسيطي دس هطالع

 اي اص ّيژگيِاي لاتل اًذاصٍ گيشي هسيطي اعت کَ تَ طْس هغتمين يا غيش هغتمين 

تْعظ عاصهاى ادساک هي ؽًْذ ّ تش  ولياب آى هْثش ُغتٌذ. فشفٌ ش اص تعاسيف هختلف اص هسيظ يا  ْاهنل هسيطني، هطالعنَ تناثيش تغيينشاب 

همالنَ زاضنش هني کْؽنذ تنا تيناى   اي تشخْسداس اعنت. ثَ ُاي هختلف عاصهاى اص خولَ عاختاس عاصهاى اص اُويت فْق العادٍهسيطي تش خٌ

 عاختاسُاي عٌتي ّ خذيذ عاصهاًي، ساتطَ ايي عاختاسُا سا تا هذيشيت تش فشايٌذ تشعين کٌذ.

 مقدمو

تنَ طنْسي کنَ ديگنش عناختاسُاي عنٌتي خْاتگنْي تغيينشاب هسيطني  تغييشاب هسيظ تا د تغييشاب ؽگشفي دس عاختاس عاصهاًِا ؽذٍ اًنذ،

ًيغتٌذ ّ تغياسي اص عاصهاًِاي تضسگ گزؽتَ تَ خاطش ًاتْاًي دس تطثيك خْد تا هسيظ اص تنيي سفتنَ اًنذ.  اهنل هِوني کنَ تنش عنش ت ايني 

س تَ اعتفادٍ اص هضايناي هٌناطك هختلنف تغييشاب ّ پيچيذگي هسيظ داهي هي صًذ، خِاًي ؽذى اعت. همْلَ خِاًي ؽذى عاصهاًِا سا هدثْ

خِاى خِت دعتياتي تَ هضيت سلاتتي ّ هاًذى دس فسٌَ سلاتت کشدٍ اعت. يکي اص سّيکشدُاي خذيذي کَ تنَ عناصهاًِا دس ساٍ سلاتنت يناسي 

 ، سّيکشد فشايٌذگشايي ّ هذيشيت هثتٌي تش فشايٌذ اعت. سعاًذٍ اعت

تَ ُن ّ دس کٌاس يکذيگش تشاي خلك ًتيدَ اي اسصؽنوٌذ تنشاي هؾنتشي ًيغنت. تعشيفني کنَ تنَ  فشايٌذ چيضي خض هدوْ َ اي اص ّظايف هشتثظ

سيضي هٌناتع  ، زمنْق ّ دعنتوضد، تشًاهنَ ظاُش عادٍ تَ ً ش هي سعذ اها اعنتفادٍ اص ايني سّػ دس توناهي اهنْس هنذيشيت هاًٌنذ عناصهاًذُي

 اص سّػ کًٌْي عاصهاًِاعت. اًغاًي ّ... تسْلي ؽگشف دس عاصهاًِا ايداد هي کٌذ کَ هتفاّب

 ساختارىاي سنتي

عاختاسُاي عٌتي سا هعوْالً تش عَ دعتَ دس ً ش هي گيشًذ.عاختاسُاي تش زغة ًنْ  ّظيفنَ، ًنْ  هسقنْم ّ هٌطمنَ خغشافينايي. الثتنَ 

ت تنَ عنَ دعنتَ هي تْاى تا کوي اغواك عاختاسُاي هاتشيغي سا ًيض خضء عاختاسُاي عٌتي ًاهيذ کَ اگش چنَ عناختاسي خذينذتش ًغنث

تش خْد ُغتٌذ ّلي کن کن ايي عاختاسُا ًيض تَ خشگَ آًاى هي پيًْذًذ. تِيَ عاختاس عاصهاًي تشزغة ًنْ  فعالينت ّ ًنْ  هسقنْم اص  لثل

گيشًذ. دس عاختاس هثتٌي تش ًْ  ّظيفَ، فعاليتِا تنش زغنة ّخنٍْ هؾنتشکي  هتذاّلتشيي سّؽِايي اعت کَ هْسد اعتفادٍ عاصهاًِا لشاس هي

 تٌذي هي ؽًْذ. َ داسًذ، هعوْالً اص پاييي تَ تاال گشٍّک

تَ  ٌْاى هثام ُوَ زغاتذاساى دس دايشٍ زغاتذاسي هغتمش هي ؽًْذ ّ هعاّى سئيظ)هعاّى هالي ّ اداسي( هغنوْم ُونَ فعاليتِناي داينشٍ 

دٍ ّ تِتنش اعنت عناصهاًِاي تن  زغاتذاسي هي ؽنْد. ايني عناختاس هٌاعنة هسنيظ ُناي تنا ثثناب، داساي تکٌْلنْ ي  نادي ّ يکٌْاخنت تنْ

هسقْلي کْچ  تا هتْعظ تا ُذف افضايؼ کاسايي دسّى عاصهاى آى سا تَ کاس تثٌذًذ. ايي ًْ  عناختاس هْخنة فنشفَ خنْيي دس هميناط هني 

ؽْد ّ تَ عاصهاى کو  هي کٌذ تا تَ اُذاف تخققي خْد دعنت ياتنذ. اهنا ًمطنَ ضنعف چٌنيي عناختاسُايي ًذاؽنتي ّاکنٌؼ عنشيع تنَ 

 گيشي اعت. يشاب هسيظ، ًاُواٌُگي افمي، کاُؼ ًْآّسي ّ خالليت ّ توشکض تقوينتغي

اها دس عاختاسُاي هثتٌي تش هسقْم تخؾِاي هختلف عاصهاى تش اعاط ًْ  هسقْم، ًْ  خذهت، گشُّي اص هسقْالب، ًْ  کاس، طشزِا ينا 

اطويٌناى هتْعنظ تنا کنن ّ  استشاي هسيظ ُاي تي ثثاب ّ تا تشًاهَ ُاي افلي يا تش زغة هشاکض عْد عاصهاًذُي هي ؽًْذ. ايي ًْ  عاخت

داساي فٌاّسي پيچيذٍ هٌاعة اعت ّ تِتش اعت عاصهاًِاي چٌذ هسقْلي ّ تغياس تضسگ ّ غيش هتوشکض اص آى اعنتفادٍ کٌٌنذ. اص ًمناط ضنعف 

هختلنف ّ س اينت ًؾنذى اعنتاًذاسد دس  ايي ًْ  عاختاس هي تْاى تَ اعتفادٍ ًؾذى اص فشفَ خْيي د س هميناط ، ًاُوناٌُگي خطنْط تْلينذ

 تْليذ اؽاسٍ کشد.

يکي ديگش اص گشٍّ تٌذيِا دس عاختاس عاصهاًي تاکيذ ّ تْخَ تَ هؾتشياى ّ هقشف کٌٌذگاى هسقْم اعت کَ هتنذاّلتشيي آًِنا طثمنَ تٌنذي تنش 

ْسب اعنت هؾنتشياى سا تنَ عنَ لغنوت هثٌاي هٌطمَ خغشافيايي اعت. تَ  ٌْاى هثام تخؾي اص عاختاس ؽشکت کاهپيْتشي اپل تَ ايي فن

اًذ کَ ُشي  داساي صينش هدوْ نَ ُنايي ًينض ُغنتٌذ. دس ايني ًنْ  عناختاس  زْصٍ الياًْط آسام، زْصٍ اسّپا ّ هٌطمَ آهشيکا تمغين تٌذي کشدٍ

 تشاًگينض تاؽنذ. عاصهاًِا هي تْاًٌذ خْد سا تا ًياصُاي ُش هٌطمَ عناصگاس کٌٌنذ، اهنا هغنولَ ُوناٌُگي تنيي ّازنذُا هوکني اعنت، چنالؼ

 عاصهاًِايي کَ چٌذيي ًْ  هسقْم يا خذهت، تْليذ يا اسائَ هي کٌٌذ هي تْاًٌذ اص ًْ ي عاختاس تَ ًام عاختاس هاتشيغي اعتفادٍ کٌٌنذ. اص

 ّيژگيِاي هٌسقش تَ فشد عاختاس هاتشيغي ايي اعت کَ عاصهاى، تَ فْسب ُوضهاى داساي ُش دّ عاختاس )هسقْلي ّ ّظيفَ اي(هي ؽنْد

ايي ًْ  عاختاس تشاي هسيظ ُاي تا اطويٌاى پاييي کَ داساي تکٌْلنْ ي پيچينذٍ اًنذ، هٌاعنة تنْدٍ ّ تِتنش اعنت دس عناصهاًِاي هتْعنظ کنَ 

کٌٌذ، اعتفادٍ ؽْد. ايي ًْ  عاختاس هوکي اعت ًْ ي عنشدسگوي ّ اعتيقنام دس تنيي کاسهٌنذاى کنَ  هسقْالب گًْاگْى تْليذ ّ  شضَ هي

 ذ تَ ّخْد آّسد ّ ًياص اعت تا خلغاب صيادي تؾکيل ؽْد تا تعاسضاب تَ ّخْد آهذٍ تيي کاسکٌاى سفع ؽْد.داساي دّ سئيظ ُغتٌ

 

 

 

 

 



 اي ساسمانياي شبکو - 1

تالػ عاصهاًِاي ؽثکَ اي تش پيؾگيشي اص هؾکالب ّ خاللينت دس هضيتِناي سلناتتي تناصاس، هتوشکنض اعنت. عناختاسُاي ؽنثکَ اي زنذالل 

 ؽاهل عَ ؽکل هختلف اعت.

 داخلي؛ - 1

 تاثثاب؛ - 2

 پْيا. – 3

ؽثکَ داخلي: تشاي دعتياتي تَ هٌاتع تاصاس ّ کاس آفشيٌي ّ خالليت تذّى اعتفادٍ اص هٌاتع خاسج اص عاصهاى طشازي هي ؽنْد ّ هنذيشاى ايني 

تنَ کناس  1890دُنَ  ؽًْذ. ؽثکَ ُاي داخلي تنَ ّعنيلَ خٌنشام هْتنْسص اص عاختاسُا دس خِت تٌ ين ليوت ّ ًْآّسي ّ خالليت تؾْيك هي

 گشفتَ ؽذٍ اًذ.

ؽثکَ تاثثاب: اًعطاف پزيشي سا دس صًديشٍ اسصؽي ي  ؽشکت يا عاصهاى تاال هي تشد ّ دس ايني گًْنَ عناختاسُا ّ ؽنثکَ ُنا داساييِنا هعونْالً 

ضنَ کٌٌنذگاى دس هتعلك تَ تيؼ اص ي  ؽشکت اعت، اها تَ ي  کغة ّ کاس خاؿ تخقيـ هني ياتٌنذ. اغلنة ين  گنشٍّ اص فشّؽنٌذگاى ّ  ش

اطشاف ؽشکتِا ّ عاصهاًِا ُغتٌذ کَ ّسّدي ؽشکت سا تاهيي ّ خشّخي اػ سا تْصيع هي کٌٌذ ّ تَ فشّػ هي سعاًٌذ. تنشاي هثنام ؽنشکت 

 دسفننذ اص ُضيٌننَ ُنناي تْليننذي سا تننَ تيننشّى اص عنناصهاى ّاگننزاس کننشدٍ اعننت ّ اص خننذهاب ديگننشاى اعننتفادٍ هنني کٌننذ. 55ّ  55ّ تننيي  تنني.ام.

اي ؽثکَ اي پْيا: دس هسيظ ُاي سلاتتي هتغينننننش ّ هتسْم تَ کاس گشفتَ هي ؽًْذ ّ ايي گًَْ عاختاسُا تخقـ ّ اًعطناف پنزيشي عاختاسُ

 سا تْععَ هي دٌُذ. هثالً ؽشکتِاي اعثاب تاصي، هدثْس تَ اعتفادٍ اص هٌاتع خاسج اص عاصهاى ُغتٌذ.

 عاختننناسُاي ؽثکَ اي چِاس ّيژگي  وذٍ اي داسًذ:

 عاصهاًِاي هغتملي ُغتٌذ کَ ُشي  ّظايفي چْى تْليذ، تاصاسياتي ّ طشازي هسقْم سا تَ  ِذٍ داسًذ. -لف ا

 عنناصد ّ دس خِت اُذاف تعييي ؽذٍ تغيح هي کٌذ. کاسگضاس يا ي  هشکض ُواٌُگي ّخْد داسد کَ ايي گشُِّا سا تا يکذيگش هٌطثك هي -ب 

 تا يکذيگش هٌطثك هي عاصًذ. هکاًيغن ُاي تاصاس اخضاي ؽثکَ ُا سا -پ 

 عاصًذ. عيغتن ُاي اطال اتي تا اطال اب ؽفاف اخضاي ؽثکَ سا ُوناٌُگ هي -ب 

 عاصهاًِاي عتاسٍ اي ؽکل يا خْؽَ عتاسٍ اي - 2

عاصهاًِايي کَ عاختاس عتاسٍ اي ؽنکل داسًنذ، دائوناً ُغنتَ خنْد سا هٌِذعني هدنذد هني کٌٌنذ ّ هٌغندن هني عناصًذ ّ تنذيي ّعنيلَ 

يَ ُا ّ ظشفيتِاي هعٌْي هِن خْد سا زفع هي کٌٌذ. ايي عناختاسُا هتٌاعنة تنا ؽنشکتِا ّ عناصهاًِايي ُغنتٌذ کنَ ؽايغنتگيِا ّ عشها

لاتليتِاي هسْسي تغياس گشاًثِا ّ پيچيذٍ داسًذ ّ داساي هسقنْالب هتٌنْ  ّ تاصاسُناي تيگاًنَ هغنتمل ُغنتٌذ. دس ايني عناصهاًِا، هْعغنَ 

کْچ  پاييي دعتي پيواًِايي ؽکل هي دُذ تا تذيي ّعيلَ اص هشاکض کْچن  تنا داًنؼ، هِاستِنا ّ هٌناتع هسنْسي  هشکضي تا گشٍ ُا يا هشاکض

خْد زوايت کٌذ تا ُشي  اص ايي هشاکض دس تاصاسُاي خْد ًْآّسي ّ کاس آفشيٌي داؽتَ تاؽٌذ ّ هوکي اعت ايي هشکنض کْچن  ًينض تنَ ًْتنَ خنْد 

 ي اص اهْس سا تَ ديگشاى ّاگزاس کٌٌذ.ضوي دعتياتي تَ ؽايغتگي هسْسي پاسٍ ا

 ساسمانياي تار عنکبٌتي - 3

تِتنشيي ساٍ تنشاي زقنْم اطويٌناى اص خشيناى ينافتي اطال ناب ّ داًنؼ، اعنتفادٍ اص خنذهاب ديگنشاى ينا تناهيي هٌناتع اص خناسج عناصهاى اعننت. 

گزاسي سا کناُؼ دٌُنذ ّ  ي تذٌُنذ، سيغن  عنشهايَتْاًٌذ ي  پؾتيثاًي تخققي تش هٌاطك چٌذگاًَ خغشافيناي عاصهاًِاي تاس  ٌکثْتي هي

ُنذاف خالليت ّ ًْآّسي افشاد سا تاال تشًذ ّ ازتوام اختشا اب اًمالتي سا افضايؼ دٌُذ. ؽشط اّليَ ايداد ّ تْععَ ايي هٌاعثاب ايي اعت کَ ا

 ّزيَ تفاُن تيؾتش ؽْد.ّ تعِذاب خٌثَ هؾتشک ّ يکٌْاخت پيذا کٌٌذ تا تذيي ّعيلَ عاصگاسي ّازذُا افضايؼ ياتذ ّ س

 ساسمانياي پارندي - 4

تعضي ُا، ايي عاصهاًِا سا تَ  ٌاّيي ديگش هثل عنناصهاًِاي عَ ّخِي ّ ؽثذسي تيناى کنشدٍ اًنذ. دس ّالنع ايني عناصهاى سا تنشاي اّلنيي تناس 

اسصػ هؾنخـ ّ آًِنا سا تنَ ّازنذُاي هعشفي کشد. عاصهاًِاي پاسًذي فعاليتِاي غيش اعتشاتژي  سا دس صًدينشٍ  1898دس عام « چاسلضٌُذي»

خاسخي هسْم هي کٌٌذ. تا ايي ؽيٍْ  ول، ُضيٌَ ُاي عاصهاى کاُؼ هي ياتذ ّ ًيشّي هذيشيت فنشف فعاليتِناي افنلي ّ اعاعني هني 

لاتتي اعنت ّ ؽْد. عاصهاى پاسًذي تَ هذيشيت لذسب هي دُذ تا ًيشّ ّ تْاى خْد سا تش صهيٌَ ُايي هتوشکض کٌذ کَ عاصهاى داساي هضيتِاي س

 تَ  الٍّ اص اهْس خضئي ّ کن اُويت خْد سا سُا هي عاصد.

عاختاس ايي ًْ  عاصهاًِا، ؽثيَ تشگِاي ًْ ي ؽثذس اعت کَ ؽکل عَ ّخِي داسد. ًخغنتيي تنشگ ًوايناًگش کاسکٌناى کلينذي عناصهاى ّ 

 طف اعت.دّهيي تشگ ًواياًگش هماطعَ کاساى خاسخي ّ عْهيي تشگ ًؾاًگش ًوايٌذٍ کاسکٌاى هٌع

 ساسمان مجاسي - 5

ّ عاصهاًِاي هداصي ؽثکَ اي هْلتي اص هْعغاب هغتمل ُغتٌذ کَ دس خِت افضايؼ کاسايي ّ سعنيذى تنَ ُنذفي ّازنذ تنا يکنذيگش تنَ 

اص  دس ايني ًنْ  يکي اص هِوتشيي ّ تاسصتشيي هؾخقَ ُاي ايي ًْ  عاصهاًِا ّخْد اًعطاف پنزيشي تغنياس صيناد آًِاعنت. ُوکاسي هي پشداصًذ.

ؽشکتِا توناهي ؽنشکا اص اهتيناص تشاتنش تشخْسداسًنذ ّ تنَ يکنذيگش تنَ ّعنيلَ تنَ اؽنتشاک گنزاسي اطال ناب، هؾنتشياى ّ هٌناتع ّاتغنتَ اًنذ. اص 

ّيژگيِايي ُوچْى داؽتي هٌاتع هؾتشک، ًثْد هشص، هؾاسکت تشاتش، داؽتي ؽشکاي غيش ثاتت، پشاکٌنذگي خغشافينايي ّ استثاطناب الکتشًّين  

َ  ٌْاى هؾخقَ ُاي تاسص عاصهاًِاي هداصي ًام تشد. عناصهاًِاي هدناصي اص دينذگاٍ هؾنتشياى تاينذ ين  عناصهاى ّالعني تلمني هي تْاى ت



اص ديذگاٍ ديگش، عاصهاًِاي هداصي ًوًَْ اي اص عاصهاًِاي آيٌذٍ اي ُغتٌذ کَ دس آًِا پيچيذگي، ّعنعت ّ زدنن  وليناب تنَ گًْنَ  ؽًْذ.

 ا سا تَ فْسب عاصهاًي هتوشکض ّ ّازذ اداسٍ کشد، تلکَ تشاي اداهَ کاس آًِا ًياص تَ عاصهاًِاي ديگش اعت.اي اعت کَ ديگش ًوي تْاى آًِ

 ساسمانياي تخيلي - 6

ُاي ايداد ؽذٍ دس خاسج اص هسذّدٍ هنشص لناًًْي ُنذايت ّ اداسٍ  طثك ً ش ُذتشگ عاصهاى تخيلي عيغتوي اعت کَ دس آًدا هٌاتع ّ فشايٌذ

 (GUMMESSON, 1996, P.35هي ؽًْذ. )

 ّيژگيِاي عاصهاًِاي تخيلي  ثاسب اعت اص:

 تغياس تضسگتش اص آى ُغتٌذ کَ دس چاسب عاصهاًي ًواياى ُغتٌذ.

 تغياس پش هايَ تش اص آى ُغتٌذ کَ تشاصًاهَ ؽاى ًؾاى هي دُذ.

 ؽْد. اي هعوْلي عاصهاى سفتاس هيعاصهاًِايي ُغتٌذ کَ دس آى ُوشاٍ تا هؾتشي ايداد اسصػ هي ؽْد ّ تا هؾتشياى تَ  ٌْاى ا ض

 افشاد ّ کاسکٌاًي کَ تَ اعتخذام ايي گًَْ عاصهاًِا دس هي آيٌذ خيلي کوتش اص افشادي ُغتٌذ کَ دسگيشًذ.

 اي ساسمانياي خٌشو - 7

ف کنشدٍ ينا ين  اي عاصهاًِايي ُغتٌذ کَ دس آى گشُّي اص افشاد تا ُن کاس هي کٌٌذ تا هؾکالب کغنة ّ کناسي سا تشطنش عاصهاًِاي خْؽَ

ُنا ّ  فشايٌذ خذيذي سا تعشيف ّ تذّيي کٌٌذ ّ تعذ اص ايٌکَ کاسؽاى اًدام ؽذ، اص ُن خذا هي ؽًْذ. پظ عاصهاًِاي خْؽَ اي هثتٌي تنش تين

اط ُا هوکي اعت اص هٌاطك خغشافيايي هختلف تاؽٌذ ّ اص طشيك عيغتن استثاطاب ّ اطال اب تا ُن استثن گشُِّا ُغتٌذ کَ ا ضاي ايي تين

 تشلشاس کشدٍ ّ تا ُن کاس کٌٌذ.

ُاي کاسي تا هِاستِاي چٌذگاًَ ّ هٌعطف اعت کَ تاتْخَ تَ تيٌؼ ّ فلغنفَ ّخنْدي ؽنشکت ينا عناصهاى  اعاط ايي خْؽَ ُا، عيغتن

 تؾکيل ّ ّظايفي سا  ِذٍ داس هي ؽًْذ.

 مديزيت بز مبناي فزايند

ًغثتاً عنشيع دس ًياصُناي هؾنتشياى اعنت. دس تدناسب پنش سلاتنت اهنشّص، عناصهاًي يکي اص ّيژگيِاي دًياي کغة ّ کاس کًٌْي تغييش هذاّم ّ 

غيش  ؽاًظ تما داسد کَ عاصّکاسُاي الصم تشاي آگاُي عشيع اص ايي تغييشاب سا داؽتَ ّ تْاًايي پاعخگْيي عشيع تَ آًِا سا ًيض داسا تاؽذ، دس

داؽت. عاصهاًِا تَ هشّس صهناى ّ دس اثنش تدشتنَ دسيافتنَ اًنذ کنَ سّيکنشد  ايي فْسب ؽاًظ چٌذاًي تشاي تالي هاًذى دس  شفَ سلاتت ًخْاُذ

اي دس کغة ّ کاس، اًعطاف ّ پْيايي سا اص تيي هي تشد. عاصهاًِاي ّظيفَ هذاس تَ عختي هي تْاًٌذ دس تشاتش تغييشاب هسيطني اص خنْد  ّظيفَ

شد ّظيفنَ اي تنَ عناصهاًِا پيؾنٌِاد هني ؽنْد سّيکنشد فشايٌنذي اًعطاف ًؾاى دٌُذ ّ تا هسيظ عاصگاس ؽًْذ. سّيکشدي کنَ دس هماتنل سّيکن

 اعت.

فشايٌذ  ثاسب اعت اص ي  عشي فعاليتِاي هشتثظ تَ ُن کَ تشاي سعيذى تَ ُذفي خاؿ اًدام هي ؽنًْذ. فشايٌنذ سا هني تنْاى ين  صًدينشٍ 

فشايٌنذ ُناي کغنة ّ کناس  ثاستٌنذ اص فعاليتِناي اسصػ داًغت کَ ُش هشزلَ )ُش داًَ صًديش( اسصؽي تنَ هشزلنَ لثنل هني افضاينذ. تٌناتشايي، 

اعاعي دس عنناصهاى کَ هسذّد تَ هشصُاي ّظيفَ اي ًيغتٌذ ّ هٌاتع اًغاًي، هِاستِاي هذيشيتي ّ فٌاّسي سا تَ هٌ ْس توشکض عناصهاى تنش 

تنا فشايٌنذُاي کناسي فنشق داسًنذ. ًفعاى ّ تخقْؿ هؾتشياى تَ ُن هشتثظ هي کٌٌذ. فشايٌذُاي کغنة ّ کناس  اعتشاتژي ايداد اسصػ تشاي ري

 اي هسننذّد ؽننذٍ اًننذ. فشايٌننذُاي کنناسي فعاليتِننايي ُغننتٌذ کننَ کنناهالً دس کٌتننشم ينن  تخننؼ خنناؿ ُغننتٌذ ّ دس ّالننع دس هشصُنناي ّظيفننَ

هذيشيت فشايٌذ هسْس  ثاسب اعت اص ؽٌاخت هذيشيت فشايٌنذُاي کغنة ّ کناسي کنَ ُذفؾناى، تنشآّسدٍ عناختي ًياصُناي هؾنتشياى اعنت. 

ؽنشّ  هني ؽنْد ّ تنا تن هذيشيت فشايٌذ هسْس تش خشياى کاس دس طْم عاصهاى توشکض هي کٌذ. ايي خشياى کاس تا خْاعتَ ُناي هؾنتشياى عيغ

تاهيي سضايت هؾتشي کَ کاالُا يا خذهاب تا کيفيتي سا تا ليوت هٌاعة ّ توْلع دسيافت کنشدٍ اعنت، تنَ پايناى هني سعنذ. دس ّالنع فشايٌنذ 

دُذ کَ چگًَْ کاس دس طْم ًْازي ّظيفنَ اي داخلني عناصهاى اًدنام هني ؽنْد. هنذيشيت فشايٌنذ هسنْس، سّاتنظ تناهيي کٌٌنذگاى ّ  ًؾاى هي

تشياى سا تا فشايٌذُاي کغة ّ کاس ًؾاى هي دُذ. دس عيغتن هذيشيت فشايٌنذ هسنْس، ُونْاسٍ اؽنتياق تنشاي تِثنْد هغنتوش دس عناصهاى هؾ

 ّخْد داسد. دس عاصهاًِاي فشايٌذ هسْس چْى کاسکٌاى ي  فشايٌذ کاهل سا اًدام هي دٌُذ ّ ًَ ي  خنضء کْچن  کناس سا، سضنايت تيؾنتشي داسًنذ.

ُواًٌذ تفاّب هياى خضء ّ کل اعت. ّظيفَ ّازذي اص کاس اعت؛ فعنناليتي کنَ هعونْالً ين  ًفنش اًدنام هني « فشايٌذ»ّ « َّظيف»تفاّب هياى 

ي دُذ. دس تشاتش، فشايٌذ، گشُّي اص ّظيفَ ُاي تَ ُن پيْعتَ اعت کَ تا ُوذيگش، ًتيدَ اي تااسصػ اص ديذ هؾتشي سا تَ تاس هني آّسًنذ. تنشا

  فشايٌذ اعت؛ فعاليتِنننننننايي کَ کاال سا تَ دعت هؾتشي هني سعناًٌذ. ايني فشايٌنذ اص ّظيفنَ ُناي گًْناگًْي هثام، اًدام ي  عفاسػ ي

دسعت هي ؽْد. دسيافت دسخْاعت اص هؾتشي، ّاسدکشدى آى تَ ساياًَ، تشسعي ا تثاس هؾتشي، تشسعي هْخْدي کاال ّ ينا تْلينذ، گنضيٌؼ ّ 

ػ اسعام کاال )صهيٌي، دسيايي، ُْايي( ّ دس پاياى تناسگيشي ّ اسعنام کناال تنَ عنْي هؾنتشي. تغتَ تٌذي عفاسػ، تشًاهَ سيضي زول ّ سّ

 ُيچ کذام اص ايي ّظيفَ ُا تَ تٌِايي اسصؽي تشاي هؾتشي ًوي آفشيٌٌذ. زول تذّى تاسگيشي ّ يا تغتَ تٌنذي تنذّى اًتخناب کاالُنا اص اًثناس،

يَ ّ تسليل هالي اعت. تٌِا ٌُگاهي کَ ايي فعاليتِاي هغتمل ّ خذاگاًنَ تنا ؽذًي ًيغت. تشسعي ا تثاس هؾتشي تَ خْدي خْد ي  تدض

 ُوذيگش خوع ؽًْذ، اسصؽي تَ ّخْد هي آيذ.

هؾکل کٌذي عاصهاًِاي ًْيي، سيؾَ فشايٌذي داسد. دعتشعي ديش ٌُگام تَ ًتيدَ ُاي دلخْاٍ، ًاؽي اص کٌذي اًدنام ّظيفنَ ُنا ًيغنت. 

ى عٌدي، زشکت عٌدي ّ خْد کاسعاصي تَ تِغاصي ّظيفَ ُا هني پنشداصد.  لنت کٌنذي کناس ايني عام اعت کَ سّؽِاي صها 50تيؼ اص 

اعت کَ پاسٍ اي اص افشاد ّظيفَ ُايي غيشضشّسي اًدام هي دٌُذ ّ دس فافلَ هياى اًدام ايي دّ ّظيفَ ًيض ّلت صيادي تلف هي ؽْد. ّخنْد 

يغت، تلکَ هي تْاًذ  لتِاي تغياسي داؽتَ تاؽذ. اًعطاف ًاپزيشي عاصهاى تَ ايني اؽتثاٍ دس ًتيدَ ًِايي کاس، تَ دليل تذکاس کشدى افشاد ً

دليل ًيغت کَ کاسکٌاى دس اًدام ّظيفَ ُاي خْد سّػ ثاتت ّ يکٌْاختي داسًذ، تلکَ تذاى  لت اعت کَ کغي ًوي داًذ کَ ّظيفنَ ُناي 

َ عٌگيي عاصهاًِا گْياي ايي هطلة ًيغت کَ اًدام ّظيفَ ُناي خذاگاًَ چگًَْ تايغتي تشکية ؽًْذ تا ًتيدَ دلخْاٍ تَ دعت آيذ. ُضيٌ



هغتمل پشُضيٌَ اًذ.  لت ّالعي آى اعت کَ ها افشاد گًْاگًْي سا تَ کاس هي گيشين تا اص تشکية هٌاعة ّظيفَ ُاي خذاگاًَ اي کنَ ًتيدنَ 

فنَ ُنا ّ فعاليتِناي هغنتمل، کنَ دس چگنًْگي پيًْنذ ًِايي سا تَ تاس خْاٌُذآّسد، هطووي ؽْين. کْتاٍ عخي ايٌکَ هؾکل ًَ دس اًدنام ّظي

دادى آًِا ّ ايداد ي  کل، ًِفتَ اعت. عالِاعت کنننَ ؽشکتِا دس صهيٌَ تِغاصي ّظيفنَ ُناي عاصهننناًي کْؽؾنِاي چؾنوگيشي هني 

 کٌٌذ، ّلي کوتشيي تْخِي تَ فشايٌذ کاسُا ًذاسًذ.

 حزکت اس مديزيت ًظيفو اي بو مديزيت فزايندي

طشازي ؽذٍ اعت. اگشچَ الگْي گزاس تشپايَ چشخَ هعنشّف دهيٌنگ تنذّيي  GTE TELOPSعظ تين ساُثشي هذيشيت فشايٌذ ؽشکت ايي الگْ تْ

 (1ًؾذٍ، ّلي ًتايح آى تغياس ؽثيَ ًتايح چشخَ دهيٌگ اعت. )ؽکل 

 اص هشازل الگْ اکتفا هي کٌين.طلثذ، تٌِا تَ رکش اخضاي ُشي   اص آًدا کَ تْضير کاهل الگْي گزاس، خْد همالَ اي خذاگاًَ سا هي

 اسصياتي: -هشزلَ اّم 

 الف( ايداد صيشعاختِاي هذيشيت فشايٌذ:

 ُاي فشايٌذ ّ تين ُاي ثاتت فشايٌذ؛ تعييي هذيشاى فشايٌذ، تؾکيل پاًل

 تذّيي طشذ پيؾٌِادي تشاي اعتمشاس هذيشيت فشايٌذي؛

 تعييي ا ضاي تين فشايٌذ؛

 ؛اسصياتي عطر کًٌْي  ولکشد فشايٌذ

 تعييي چؾن اًذاص تلٌذهذب فشايٌذ؛

 اسصياتي تاثيش خِت گيشي ساُثشدي؛

 اّلْيت تٌذي هِوتشيي ًاسعاييِاي فشايٌذ؛

 آهْصػ ا ضاي تين فشايٌذ.

 ب( اسصياتي فشايٌذ کًٌْي:

 هغتٌذ عاصي فشايٌذ دس هْاسد الصم؛

 گشدآّسي ؽاخقِاي اسصياتي کًٌْي؛

 ؽٌاعايي / اّلْيت تٌذي سًّذُاي  ولکشد.

 تْععَ:  -هشزلَ دّم 

 الف( ؽٌاعايي فشفتِاي تِثْد:

 تعييي سّيکشد تِثْد؛

 زل ّ فقل هغائل هشتْط تَ يکپاسچَ عاصي؛

 تعشيف ؽاخقِاي اسصياتي  ولکشد پيؾٌِاد ؽذٍ؛

 تعييي اعتاًذاسدُاي  ولکشد فشايٌذ؛

 تعييي سّؽِاي تِثْد هختلف.

 ب( تذّيي تشًاهَ تِثْد:

 ِاي تِثْد؛اسصياتي ّ اّلْيت تٌذي سّؽ

 تذّيي ي  تشًاهَ تِثْد فشايٌذ سعوي؛

 ُواٌُگ تْدى تشًاهَ تِثْد فشايٌذ تا تشًاهَ  ولياتي عاصهاى؛

 تخقيـ هدذد هٌاتع تَ تشًاهَ ُاي تقْية ؽذٍ؛

 تعشيف هغوْليتِاي هدشي فشايٌذ؛

 تؾکيل تين اعتمشاس فشايٌذ.

 اخشا:  -هشزلَ عْم 

 الف( ا وام تِثْدُا:

 تْععَ )آهادٍ عاصي عيغتن، آهْصػ، تَ کاسگيشي ؽاخقِاي اًذاصٍ گيشي، ا وام سّيَ ُا ّ...(؛آغاص فعاليتِاي 

 آصهايؼ تغييشاب فشايٌذ تَ هٌ ْس زقْم اطويٌاى اص لاتل دعتياتي تْدى اُذاف هْسدً ش؛



 اخشاي ّظايف هدشي فشايٌذ؛

 اخشاي تغييشاب فشايٌذ.

 ك اخشاي فشايٌذ تا آًچَ طشازي ؽذٍ تْد؛ب( اسصياتي  ولکشد فشايٌذ: گشفتي تاييذيَ تطات

 ؽٌاعايي ًاُوگًْيِاي تيي  ولکشد فشايٌذ ّ هؾخقاب آى؛

 اسصياتي تاصخْسدُاي اسائَ ؽذٍ تْعظ هؾتشياى.

 تثثيت: تِثْد پيْعتَ فشايٌذ. -هشزلَ چِاسم 

 فعاليتِاي هْسد ًياص خِت فشايٌذ گشايي

ايٌذ هسْسي يکغاى تَ کاس تشدٍ ؽذٍ اعت( چٌيي گفتَ هي ؽْد کنَ سّؽني اعنت کنَ تنا دس تعشيف فشايٌذگشايي )افطالذ فشايٌذگشايي ّ فش

آّسد. تنشاي ايٌکنَ ين   هسْس لشاسدادى فشايٌذُاي کغة ّ کاس ّ ززف فعاليتِاي تذّى اسصػ افضّدٍ، تشاي عاصهاى هضيت سلاتتي تَ اسهغاى هني

 ْد سا خِنننت پينننادٍ عننناصي هنننْاسد صينننش تنننَ کننناس گينننشد:عننناصهاى دس ساٍ فشايٌنننذگشايي گنننام تنننشداسد هننني تايغنننت توننناهي تنننالػ خننن

تؾخيـ فشايٌذ ُا: اتتذا تايذ فشايٌذُا سا ؽٌاعايي کشد ّ تشاي آًِا ًام ّ  ٌْاى تشگضيذ. ؽٌاعايي ّ ًاهگزاسي فشايٌنذُا گناهي تغنياس  -الف 

ًي سا فشايٌذ تَ زغناب هني آّسًنذ. فشايٌنذُا اص زغاط ّ تٌياديي اعت. پاسٍ اي اص عاصهاًِا خْد سا گْم هي صًٌذ ّ فعاليتِاي ّظيفَ اي کٌْ

هشصُاي عاصهاًِاي هْخْد گزس هي کٌٌذ ّ ي  ساٌُوايي عشاًگؾتي ايي اعت کَ اگش تشگضيذى فشايٌذي دعنت کنن عنَ ًفنش سا خؾنوگيي 

شػ تناال تنَ پناييي ينا  ونْدي ًکٌذ، ًثايذ آى سا فشايٌذ داًغت. دس ؽٌاعايي فشايٌذُا تايذ کاسُاي عاصهاى سا تَ فْسب افمي تشسعي ّ اص ًگن

 خْدداسي کشد.

اًذسکاساى: گام دّم ؽٌاعاًذى فشايٌذُا ّ اُويت آًِا تَ ُونَ هنذيشاى، کاسکٌناى ّ ًوايٌنذگاى  ؽٌاعاًذى اُويت فشايٌذُا تَ ُوَ دعت -ب 

ونَ افنشاد هلونْط تاؽنذ. سّي آّسدى تنَ دّس ّ ًضدي  اعت، تَ ًسْي کَ تايذ فشايٌذُا، ًام آًِا، ّسّديِا ّ خشّخيِنا ّ استثاطناب آًِنا تنشاي ُ

ي فننشايٌذ هسْسي ّظيفَ افشاد سا تي دسًگ تغييش ًوي دُذ، ّلي ديذ آًِا سا گغتشدٍ تش هي کٌذ ّ تَ کل کاس تْخَ هي دُذ ّ سّزيَ کناس تيون

ذگش، هي دُذ. فشايٌذگش کغني اعنت کنَ گشاي آى، خاي خْد سا تَ فنننشايٌ کٌذ. تا ايي تيٌؼ ّا ٍ کاسگش تا ديذگاٍ هسذّد ّ ّظيفَ سا تمْيت هي

 هي داًذ تا کاس خْد تننَ ًتيدَ تخؼ ؽذى ي  فشايٌذ ياسي هي سعاًذ.

اًتخاب هعياس اسصياتي: تشاي اطويٌاى اص کاسکشد دسعت فشايٌذُا، تاينذ تتنْاى پيؾنشفت آًِنا سا اًنذاصٍ گشفنت ّ دس آى فنْسب تنَ هعياسُنايي  -ج 

تننشزغة ضشّسب تشپايَ خْاعتَ هؾتشي يا تش پايَ ًياصُاي خْد عاصهاى هاًٌذ ُضيٌَ فشايٌذ ّ تنَ کناسگيشي  ًياصهٌذين. ايي هعياسُا هي تْاًٌذ

 دسعت هٌاتع ّالع ؽًْذ. هعياسُاي ُوگْى دس کاسکشد فشايٌذي، افشاد سا تَ فْسب ي  تين هٌغدن دسخْاُذ آّسد.

ُوْاسٍ دس تِغاصي فشايٌذُاي خْد تکْؽذ، صيشا ايي سّيکشد کاسي پيْعنتَ ّ  تَ کاسگيشي هذيشيت فشايٌذ گشا: عاصهاى فشايٌذ هسْس تايغتي -د 

اص  هذاّم اعت. تٌاتشايي،  وذٍ فعاليت هذيشيتي ايي گًْنَ عناصهاًِا اداسٍ ّ پيؾنثشد دسعنت فننننننشايٌذُا دس تناالتشيي تنْاى آًِنا، تِنشٍ گينشي

فشايٌذ هسْسي ي  طشذ هنْلتي ًيغنت، تلکنَ ساٍ ّ سّؽني دائوني ّ فشاگينش فشفتِا دس تِغاصي فشايٌذُا، ّ پيگيشي دس کاستشد فشفتِا اعت. 

 اعت.

 ساختار فزايندي

ُواًگًَْ کَ رکش ؽذ کاسُاي فشايٌذي تَ تؾکيل تين ُاي هٌاعة ًياصهٌذ اعت، ّلي ايي عْام هطشذ هي ؽْد کَ خناي ايني تنين ُنا دس 

داساي اطال اب ّ اختياس تقوين گينشي گغنتشدٍ تاؽنٌذ ّ ايني دينذگاٍ دس عاختاس عٌتي کداعت؟ دس ً ام فشايٌذ هسْس، کاسکٌاى هي تايغت 

عاختاس عٌتي کَ ًياص تنَ عشپشعنتي سا لناًْى طثيعنت هني داًنذ، گٌناُي ًاتخؾنْدًي اعنت. تٌناتشايي، عناختاس عنٌتي، تنَ دلينل سّػ 

ي سا ًخْاٌُنذ داؽنت، هگنش ايٌکنَ ؽناُذ دُي کاسکٌناى، تنْاى اخنشاي فشايٌنذگشاي هذيشيتي، فشٌُنگ عناصهاًي ّ سّؽنِاي اسصيناتي ّ پناداػ

تغييشاتي دس آًِا تاؽين. عاختاس عاصهاًي يکي اص هِوتشيي لغوتِايي اعت کَ دس آى ؽناُذ تغيينشاب اعاعني خنْاُين تنْد. دس عناختاس 

اينَ اي سا تنَ  ِنذٍ خذيذ تَ ّظايف هذيشاى ّ آًچَ اًدام هي دٌُذ اؽاسٍ ؽذ ّ ايٌ  تايذ تَ گشُِّا ّ کغننناًي کنَ اهنش آهنْصػ افنلي ّ پ

ي داسًذ تپشداصين. تْخَ داسيذ کَ ايي گشُِّا تين ًيغتٌذ، صيشا تين گشُّي اعت کَ فازة کاس فشايٌنذ ينا هنذيش، آى سا سُثنشي هني کٌنننننذ. هن

ذ. تنشاي سّؽني تْاى ايي تخؼ سا هشکض خثشگي ًاهيذ. هشاد اص هشکض خثشگي دعتَ اي اص کاسکٌاى عاصهاى اعت کَ هِاسب ّ زشفَ ّيژٍ اي داسً

ُاي پيؾنيي سا تنَ دّ تخنؼ تمغنين کنشدٍ اعنت: تنين فشايٌنذي  ؽذى هطلة تايذ تَ ايي ًکتَ اؽاسٍ داؽت کَ فشايٌذ هسنْسي اداسٍ ّظيفنَ

يعٌي خايي کَ کاس اًدام هي ؽْد ّ هشکض خثشگي يعٌي خايي کَ افشاد پشّسػ ّ هِاسب کغة هي کٌٌذ ّ تاصدُؼ هٌِذعناًي اعنت کنَ 

 ؾَ ُاي هٌِذعي سا هي آفشيٌٌذ ّ دس تين ُنناي فشايٌذي تَ کاسُاي اتتکاسي فشاّاى هي پشداصًذ.خْد طشزِا ّ ًم

دس هشکض خثشگي کْؽؼ هي ؽْد تا هِاستِا دس تاالتشيي ّ تِتنشيي زنذ هوکني گغنتشػ ياتٌنذ ّ تکوينل ؽنًْذ. ين  ينا چٌنذ هشتني دس هشکنض 

دعتاّسدُاي زْصٍ کاس خنْد سا هنْسد تْخنَ لنشاس  ْاسٍ هطووي ؽًْذ کَ آخشييگواؽتَ هي ؽْد تا تَ گغتشػ هِاستِاي ا ضا تپشداصًذ ّ ُو

دادٍ اًذ. هشاکض خثشگي اغلة تَ فْسب عاصهاًِاي هداصي تا کوتشيي ًوْد ظاُشي ُغتٌذ، يعٌي زتي هوکي اعت اتناق ّ ينا هسلني تنشاي 

 استثناط الکتشًّين ( ُوناى هشکنض خثشگني اعنت. تنا تدغنن ايي هشاکض دس کاس ًثاؽذ. هدوْ نَ افنشاد ّ هکاًيغنن پيًْنذ آًِنا تنا يکنذيگش )هنثالً 

تني تنَ کناس ّ پؾنتيثاًي هش« فنازة کناس»عاختاسي کَ ؽننشذ دادين، تَ تيوِاي فشايٌذي هغتملي هني سعنين کنَ تنا ساٌُونايي هنذيش ينا 

 عشگننننشم ُغتٌذ.

عناصهاًي ًيغنت. خغنتدْي استثاطناب ُشهني تي تشديذ ايي ؽکل ُيچ ؽنثاُتي تنَ ًونْداس عناصهاًي عنٌتي ًنذاسد ّ افنالً ين  ًونْداس 

هغوْليت، لذسب ّ اختياس دس ايي تقْيش ها سا تَ خايي ًوي سعاًذ ّ تٌِنا ًؾناى هني دُنذ کنَ هٌناتع چگنننًَْ گنشدُن هني آيٌنذ تنا اسصؽني 

ًؾاًگش فشايٌذُاي عاصهاى  هؾتننشي پغٌذ تَ تاس آّسًذ. تٌاتشايي، خْد کغة ّ کاس سا ًوايؼ هي دُذ ّ ًَ سّػ اداسٍ آى سا. تشداسُاي افمي

 ُغتٌذ کَ اسصػ آفشيٌي سا تَ  ِذٍ داسًذ ّ دّايش ًؾاى دٌُذٍ هشاکض خثشگي ُغتٌذ کَ افشاد دس آًِا تْاًوٌذيِاي خْد سا افضايؼ هي دٌُنذ



 ًونايؼ هني گزاسًنذ.گيشًذ. تشداسُاي  وْدي چگًْگي استثناط تنين ُناي فشايٌنذي تنا هشاکنض خثشگني سا تنَ  ّ اص ُواى ساٍ پاداػ ّ اًگيضٍ هي

ٌُگام پيْعتي ي  هٌِذط خذيذ تَ عاصهننناى ًام اّ دس هشکض خثشگي هٌِذعي ثثت هي ؽْد. پظ اص آهنادٍ ؽنذى، تنَ فشايٌنذ ينا فشايٌنذُا 

هاهْس هي ؽْد ّ تَ فْسب يکي اص ا ضاي تين دسهي آيذ. تْخَ داسيذ کَ  ضنْيت فنشد دس هشکنض خثشگني تمشيثناً دائوني ّ دس تنين ُنا هنْلتي 

اعت. زام عْام ايٌداعت کَ ايي ًوْداس چَ فشلي تا ًوْداس هاتشيغي يا پشّ ٍ اي داسد؟ دس ًوْداس پشّ ٍ اي هوکي اعت سؤعا دينذگاُِا ّ 

تشًاهَ ُاي هتٌالضي داؽتَ تاؽٌذ، ّلنني دس ًوْداس فشايٌذي ُوَ تَ دًثام ي  ًتيدَ اًذ ّ زقْم ًتيدنَ ًِنايي ّ هغنوْليت اص آى کاسکٌناى 

 اعت ّ تميَ پؾتيثاًاى )فازة کاس ّ هشتي( دس ايي ساٍ تٌِا تَ ايؾاى کو  هي کٌذ. زشفَ اي

 

 نتيجو گيزي

، عاصهاًِاي خذيذ تَ دليل ضشّستِاي تداسي تشّص کشدٍ اًذ ّ پايَ اعاعي آًِا اًعطاف پزيشي اعت. تشاي ايٌکَ عاصهاًِا دس ايي هسيظ هتغينش

تماي خْد سا زفع کٌٌذ سّي آّسدى تَ فشايٌذ ُا اهشي ضنشّسي اعنت. کنافي اعنت تنَ خناي دينذى  هتسْم، پْيا ّ سلاتتي تتْاًٌذ سؽذ تکٌٌذ ّ

عاصهاى تَ ؽکل عٌتي ّ ايداد عاختاسُاي  وْدي، عاصهاى سا تَ فْسب هدوْ َ اي اص فشايٌنذ ُنا تثيٌنين ّ عناختاسُا سا ُنش چنَ تيؾنتش 

ٌننناعة ُغتٌذ، اها ٌُگام اعتفادٍ اص ايي گًَْ عاختاسُاي خذيذ تايذ تنَ افمي کٌين. اگشچَ، عاختاسُاي خذيذ تا تْخَ تَ هسيظ کًٌْي ه

ُوشاٍ هني  گًَْ عناصهاًِا ، ُونْاسٍ هؾنکالتي سا تنا خنْد تنَ ُواٌُگي آى عاختاس تا عايش اخضاي عاصهاى تْخَ کشد. ساٍ اًذاصي ّ اداسٍ ايي

آًِا ًيغت، تلکَ هذيش ايي گًَْ عاصهاًِا دس پي اًدام تونام فعاليتِناي آّسد. هذيشيت فشايٌذي تَ هعٌي اداسٍ کشدى افشاد ّ صيش علطَ داؽتي 

 ًفعاى اسصػ ايداد کٌذ. هْثش ي  فشايٌذ اعت کَ تشاي هؾتشي ّ تواهي ري
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