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 مقدمٍ 
قَز وِ ثحث ؾالهت ضٍاى يه هضبػف ىت آياّو يٍ ظهبً وٌسيفب هيّط خبهؼِ ا يهسٍ وبضآ ييبيضا زض پَ يٍاى ًمف هْوثسٍى قه ؾالهت ض

هَضز كطفت اّساف يتَاًٌس زض پيه يظهبًٍ  ٌسيآيٌسُ وكَض ثِ قوبض هيآ ياًؿبً يّبِيي ؾطهبيتطبى هْنيزاًكدَ چَى .سيآيبى هيبى ثِ هيزاًكدَ
قًَس اهب هغبلؼبت ًكبى يع هحؿَة هبسُ اختوياظ افطاز ثطگع هؼوَالً ي لكطيا اگطچِثطذَضزاض ثبقٌس.  ياى وبفضٍ اظ ؾالهت ًظط هَفك گطزًس وِ

غ ؾالهت يقب بى هكىالتي. زض ه(2008 ،ثالًىَ ٍ ّوىبضاىثطذَضزاض اؾت ) ييَع ثبالياظ قبى يبى زاًكدَيزض ه يوِ اذتالالت ضٍاًزّس يه
ي هكىالت زض يا. اقبضُ ًوَز، اضغطاة ٍ اؾتطؼ يگافؿطز يهٌف يػبعف يّبٍ حبلت يدبًيثِ هكىالت ّتَاى يه ييت زاًكدَيزض خوؼ يضٍاً

حبت يتلٌَِ يي ظهيػَاهل هَثط زض ا ييقٌبؾب ي،يثٌبثطا. (1387س ثِ ازّن ٍ ّوىبضاى، ياًس )ًگبُ وٌطاى ّن گعاضـ قسُيا يّببى زاًكگبُيزاًكدَ
 طاًِ ذَاّس زاقت.يكگيٍ پ يقٌبذتت ضٍاىذسهب يٌِ اضائِيزض ظه يهْو يوبضثطز

ي يضٍاثظ ث يييّؿتٌس. ثِ هٌظَض تج يتيّب ٍ اثؼبز قره، اضغطاة ٍ اؾتطؼ ضگِين افؿطزگيػالگط زض ثطٍظ ي ػَاهل هساذلِيتطاظ هْن يىي
 يتيقره يّبسگبُيي زيتطاظ هْن يىي. اضائِ قسُ اؾت يهرتلف يًظط يالگَّب يضٍاً يّباذتالل ٍ هؿتؼس ثَزى زض ثطاثط يتيقره يّبيػگيٍ
 ؾِ يزاضاًوَز وِ  هغطح يَاًيح يّببت پػٍّفيازث يثب ثبظًگطسگبُ ذَز ضا يز( 1994) يگطاقبضُ وطز.  يگط يتيقرهِ يتَاى ثِ ًظطيه

ؿتن يؾ( 3ٍ  (BAS) يضفتبض يؾبظفؼبلؿتن يؾ( 2(؛ BIS) يضفتبض يؿتن ثبظزاضيؾ( 1ػجبضتٌس اظ: ّب ؿتنيي ؾي. ااؾت يضفتبض يؿتن هغعيؾ
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ثِ آى اضبفِ قسُ اًدوبز  يٍ هَلفِ بفتِيط يي( تغFFFSثِ )ؾَم ؿتن يًبم ؾ، ِيي ًظطيآذط ا طاؾتيٍ زضبى شوط اؾت وِ يقب(. FFS)ع يخٌگ ٍ گط
 يضفتبض يؿتن هغعيزٍ ؾ فطو ضا ثط ٍخَز يضفتبض يؾبظٍ فؼبل يضفتبض يؿتن ثبظزاضيزٍ ؾ ت ثب اقبضُ ثِبهغبلؼاظ  يذ. الجتِ ثط(2006، وطاؾت )

ي ياظ ا يىيزض  يدِ ثسوبضوطزيًت يضٍاً يّبياظْبض زاقت وِ ًبثٌْدبض (1994) يگط. (2003ٍ ّوىبضاى، ب يؿىبي، اؾلَثَز 2001وط اًس )لطاض زازُ

ه ضا يىَتيؾب يؿطزگ، ٍ اف BIS يت ثباليفؼبل يدِيه ضا ًتيًَضٍت يي اضغطاة ٍ افؿطزگيّوچٌ يٍ ثبقس.يّب هىب تؼبهل آيتن ؿيؾِ ؾ

ت يٍ خوؼ يٌيت ثبليخوؼ يع هغبلؼبت اًدبم قسُ ضٍيثب اضغطاة ً يضفتبض يهغع يّبؿتنيزض هَضز ضاثغِ ؾزاًس. يه BASي ييت پبيفؼبل يدِيًت
-ؿتن فؼبليت ؾيفؼبل ثباهب  ثبقس،يههطتجظ  يضفتبض يؿتن ثبظزاضيؾ يت ثباليثب فؼبل يثِ عَض ول ياضغطاث يّبى اؾت وِ ًكبًِاظ آ يحبو يػبز

گبضا ٍ ، ؾ 2005ؽ ٍ ّوىبضاى ي، هَض 2004لؽ ٍ ّوىبضاى ي)ووپجل ؾ هطتجظ اؾت يفيبض ضؼيب زض حس ثؿياقتِ ٍ سً ياضاثغِ يضفتبض يؾبظ

اضغطاة ٍ  ًٌسهب) يدبًياًَاع هكىالت ّ يثطا يػبهلتَاى ثِ ػٌَاى يضا ه يضفتبض يؿتن ثبظزاضيس ؾيت قسيفؼبل ع،َهدوزض  .( 2007ّوىبضاى 
ت هؿئلِ ؾالهت يتَخِ ثِ اّو ت ثبيزض ًْب. اؾت يتٌْب هرتم افؿطزگ يضفتبض  يؾبظؿتن فؼبليت ؾيوِ فؼبليزض حبل ،ضزٍ( ثِ قوبض آ يافؿطزگ

-ٍ  ضٍاى

 
 

 ريش

 ضزکت کىىدگان ي طزح پژيَص 
آهبضي پػٍّف حبضط وليِ زاًكدَيبى  ي. خبهؼِگيطزّبي ّوجؿتگي لطاض هيعطح يّب زض همَلِپػٍّف حبضط ثط اؾبؼ ضٍـ گطزآٍضي زازُ

ًفط  145هصوَض  اًس . اظ ثيي زاًكدَيبىُزض ايي زاًكگبُ هكغَل ثِ تحهيل ثَز 90-91تحهيلي ثبقس وِ زض ؾبل تْطاى هي يذَاضظهزاًكگبُ 
 ثَز. 2.31ٍ  21.12ّب ثِ تطتيت وٌٌسُپؿط ( ثِ نَضت تهبزفي اًتربة قسًس. هيبًگيي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ؾي قطوت 59زذتط ٍ  86قبهل )

  ابزار

BIS/BAS: وِ  زاضزؾَال  20هصوَض  بؼيي قسُ اؾت. همي( تس1994ٍت )يبؼ تَؾظ وبضٍض ٍ ٍايي هميا

ط ياظ ؾِ ظ يؾبظي فطم ػبهل فؼبلي. زض ال قسُ اؾتيؾَال( تكى BAS  ،13)  يضفتبض يؾبظ( ٍ فؼبلؾَال BIS  ،7) يثبظزاض ياظ زٍ ػبهل ول
ت هَضز اًتظبض يبؾعاى حؿيه يثِ هؼٌب يضفتبض ي. ثبظزاضؾَال ( ؾبذتِ قسُ اؾت 4)  ييخَؾَال ( ٍ لصت 4َال ( ، وكبًٌسُ )ؾ 5بؼ پبزاـ ) يهم

، احؿبؼ امضا ًبلم اًدبم زازُ يوٌن وبضياحؿبؼ ه يطز )هثال ٍلتيِ لطاض گيتٌج يّبًكبًِط ياؾت وِ فطز تحت تبث ي، زض ظهبًًؿجت ثِ اضغطاة
بظ زاضم يوِ ً يعيثِ چ يدبًبت هثجت اؾت ) هثال ٍلتيٍ ّ يدبز اًطغيط پبزاـ زض ايعاى تبثيبًگط ه، ًكثط پبزاـ يهجتٌ يزّ. پبؾدوٌن (يه يًگطاً

وٌن ثِ ياحؿبؼ ه يهثال ٍلتف فؼبل فطز ثِ اّساف خصاة اؾت )يعاى گطايه يوكبًٌسُ ثِ هؼٌب يّباظُ. اًسقَم (يه ي، ؾطقبض اظ اًطغضؾنيه
 يل ثِ خؿتدَيتوب يثِ هؼٌب ييخَثط لصت يهجتٌ يزّبؼ پبؾديط همي. ظوٌن (يثِ آى تالـ ه يثبيزؾت ي، ثب توبم ٍخَز ثطابظ زاضميً يعيچ

ي اثعاض ، ي(. زض اع ّؿتنيثطاًگدبىيس ٍ ّيخس يّبتيهثال ثِ زًجبل هَلؼزٌّسُ اؾت )پبزاـ يّبتيرتِ ثب فؼبليثطاًگ يطيس ٍ زضگيخس يّبهحطن
 يوطًٍجبخ ثطا ي. آلفب(زاهٌِ زاضز 4( تب وبهال هَافمن )ًوطُ 1ؿتن )ًوطُ يضخِ اؾت وِ اظ انال هَافك ًز 4 ييگَبؼ پبؾديه همي يّط ػجبضت زاضا

ٍ  0.76،  0.73ت ثطاثط يثِ تطت ييپبزاـ ، وكبًٌسُ ٍ لصت خَ يؼٌي( BAS) يؾبظفؼبل يّببؼيط هميظ يٍ ثطا 0.74( ثطاثط BIS) يبؼ ثبظزاضيهم
 (.1994ت يگعاضـ قسُ اؾت )وبضٍض ٍ ٍا 0.66

ِ   ( 1995)جًَس يجًَس ٍ الٍي: ايي هميبؼ تَؾظ الٍ (DASSمقیاس افسزدگي ، اضطزاب ي استزس ) اي اظ ؾبذتِ قدسُ ٍ قدبهل هدوَػد

آى  ي. فطم اندل ثبقسيزٍ فطم هرتلف ه يزاضا DASS .ّبي هٌفي افؿطزگي، اضغطاة ٍ اؾتطؼ اؾتؾِ هميبؼ ذَزگعاضقي ثطاي اضظيبثي حبلت
ه يد ؾَال اؾت ودِ ّدط ّفدت ؾدَال      21ؾت اهب فطم وَتبُ قسُ آى وِ زض هغبلؼِ حبضط هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت قبهل ؾَال ا 42 يزاضا

-، ًباهيدسي ٍ ثدي  ي قبهل ػجبضاتي اؾت وِ ذلك ًبقبز، فمساى اػتوبز ثِ ًفدؽ . ذطزُ هميبؼ افؿطزگوٌسيه يطيگضا اًساظُ يضٍاً يب ؾبظُيػبهل 

ؾٌدس. ذطزُ هميبؼ اضدغطاة  ، ػسم لصت ثطزى اظ ظًسگي ٍ فمساى اًطغي ٍ تَاًوٌسي ضا هيػاللِ ثطاي زضگيطي زض اهَضفمساى ، اضظـ ثَزى ظًسگي
. ذطزُ هميبؼ اؾدتطؼ  َلؼيتي ضا هَضز اضظيبثي لطاض زّسّبي هّب ٍ اضغطاة، تطؼاًگيرتگي فيعيَلَغيهوَقس تب ثيفزاضاي ػجبضاتي اؾت وِ هي

ًبهِ فطز ثبيس ٍضدؼيت  گيطز . ثطاي تىويل پطؾفهي لطاضي ضا زضثطپصيطي ٍ ثيؾتيبثي ثِ آضاهف، تٌف ػهجي، تحطيهچَى زقَاضي زض ز ػجبضاتي
( هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ اؾت ودِ  1386. ضٍايي ٍ اػتجبض ايي پطؾكٌبهِ زض ايطاى تَؾظ ؾبهبًي ٍ خَوبض )كبًِ ضا زض عَل ّفتِ هكرم وٌسيه ً



ثطاي ايي ؾِ هميبؼ ثِ تطتيدت  ضا ت اػتجبضآلفب يٍ ضط 0.80ٍ  0.78،  0.81، اضغطاة ٍ اؾتطؼ ثِ تطتيت هميبؼ افؿطزگي ثبظآظهبيي ضا ثطاياػتجبض 
 اًس.گعاضـ ًوَزُ 0.87ٍ  0.75، 0.85

SPSS-16

 جیوتا
ٍ ضدطايت   ، اضدغطاة ٍ اؾدتطؼ  ٍ افؿدطزگي  يضفتدبض  يؾدبظ فؼدبل  يّدب بؼيط همي، ظيبؼ ثبظزاضياًحطاف اؾتبًساضز هم زض خسٍل يه هيبًگيي ٍ

 زضج گطزيسُ اؾت.طزگي ، اضغطاة ٍ اؾتطؼ ثب افؿ  يضفتبض يبؼ فؼبل ؾبظيهم يبؾْبيط همي، ظيبؼ ثبظزاضيّوجؿتگي  هم
 1خسٍل

 يٍ حبالت ػبعفي هٌف يضفتبض يؾبظٍ فؼبل يثبظزاض يّبؿتنيّب زض ؾيضطايت ّوجؿتگي ًوطات آظهَزً يهيبًگيي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ٍ الگَ 

 استزس          اضطزاب        يافسزدگ                 M(Sd) مًلفٍ

BIS            

 پاداش        

 کطاوىدٌ       

 یيجًلذت       

 اضطزاب      

 يافسزدگ      

 استزس      

  (97/3)98/15     
  (66/3)44/16 
  (40/2)66/10 
  (15/3)10/9 
  (05/4)42/5 
  (62/4)37/5 
  (65/4)43/9 

31/0 ***    
15/0-* 
17/0* 
03/0 

25/0** 
01/0 
11/0- 
01/0 

35/0*** 
04/0 
17/0-* 
07/0 

 

 

*p< 05/0؛ **p< 01/0؛ ***p< 001/0  
 يثب حبالت ػبعفي هٌفي افؿطزگي ٍ اضغطاة ّوجؿتگي  هثجت هؼٌبزاض يضفتبض يبؼ ثبظزاضيًتبيح ّوجؿتگي پيطؾَى حبوي اظ آى ثَز وِ ثيي هم

بؼ يط هميي ظي. ضاثغِ ثثَز يفهٌ يبؼ پبزاـ ثب افؿطزگيهمط يضاثغِ ظ، يضفتبض ؾبظؿتن فؼبليؾ يّببؼيط هميي ظيوِ اظ ثٍخَز زاضز زض حبلي
بفت ي يضاثغِ هؼٌبزاض يهٌف يه اظ حبالت ػبعفيچ يثب ّ ييبؼ لصت خَيط هميي ظيي ثيثَز . ّوچٌ يهثجت ٍ ثب اؾتطؼ هٌف يوكبًٌسُ ثب افؿطزگ

BISػالٍُ  ًكس.

 P<  FBIS P<  

FBAS P<  F

 P<  F

BAS P<  F

 

 یزیگجٍیبحث ي وت

ٍ اؾتطؼ ضا ثطخؿتِ ًوَز. زض  ياضغطاة، افؿطزگ يهٌف يػبعف يّبزض ثطٍظ حبلت يضفتبض يهغع يّبؿتنيؾًمف ، ّف حبضطّبي پػٍيبفتِ
ضفتبض ٍ ػبعفِ ثَزُ  يؿتيظ يّبِيپباظ  يثرك يضفتبض يؾبظٍ فؼبل يثبظزاض يّبؿتنيؾتَاى اشػبى زاقت وِ يفَق ه يهغبلؼِ يّببفتِياهتساز 

، سيخس يّبثِ هحطن يضفتبض يؿتن ثبظزاضيؾي، يػالٍُ ثط ا ؾبظز.يفطاّن هضا ، ذلك ٍ ػبعفِ زض ضفتبض يفطز يّبتٍبتف يعقيٍ اؾبؼ اًگ
-يف تَخِ پبؾد هيٍ افعا ييف ثطپبي، افعاتَلف ضفتبض، اختٌبة هٌفؼل يثب ثطًٍكسّب يقطع يآظاضًسُ يّبٍ هحطن يآٍض شاتتطؼ يّبهحطن

ثِ  يظهبً/ يياختٌبة فؼبل ٍ هدبٍضت فضب يٌس ثب ثطًٍكسّبيآذَـ يٍ قطع  يطقطعيغ يّبثِ هحطن يظ ضفتبضؾبؿتن فؼبليؾ وِيزّس. زض حبل



زّس يپبؾد ه يزفبػ يع ٍ پطذبقگطيگط يثب ثطًٍكسّب يقطعطيغ يآظضًسُ يّبع ثِ هحطنيؿتن خٌگ ٍ گطيزّس ٍ  ؾيّب پبؾد هي هحطنيا
 زاضز. يحبضط ّورَاً يغبلؼِه يّببفتِيفَق ثب  يّبيييتج. (1994 ي)گط

. ٍ اضغطاة اؾت يافؿطزگ يوٌٌسُيييتؼ BISوِ ًوطات ثبال زض  ًكبى زازًسع ي( 2003ًخبًؿَى ٍ ّوىبضاى )پػٍّف حبضط،  يّببفتِيزض اهتساز 
ووتط اظ گطٍُ وٌتطل اؾت  يٌيوبضاى افؿطزُ ثبلياظ ث يزض گطٍّ يضفتبض يؾبظؿتن فؼبليت ؾيوِ فؼبل زٌّسيّب ًكبى هيح ثطضؾيي ًتبيّوچٌ

 ؛2002ط يَضظ ٍ هيثٍخَز زاضز ) يافؿطزگ يّبٍ ًكبًِ BAS يرتگيي ثطاًگيث يع ضاثغِ هٌفيً يت ػبزي( ٍ زض خوؼ2006هعا ٍ ّوىبضاى ٌتَيپ)
ثب اضغطاة هطتجظ  تٌْب يضفتبض يؿتن ثبظزاضيقس وِ ؾيي تهَض هيگطچِ زض اثتسا چٌ ياظ عطف .(2007، وجطل ٍ ّوىبضاىيو؛ 2008 يخًَع ٍ ز

 يافؿطزگ يّبٍ ًكبًِ يضفتبض يؿتن ثبظزاضيي ٍاوٌف ؾياًس وِ ثهغبلؼبت گعاضـ وطزُ يًساضز ، ثطذ يثب افؿطزگ يهكره يثَزُ ٍ ضاثغِ
 يتيُ قرهسگبيز يٌييحبضط اظ ًمف تج يهغبلؼِ يّببفتِيزض هدوَع (.  2008 يخًَع ٍ ز ؛2006هثجت ٍخَز زاضز )وبپالى ٍ ّوىبضاى  يضاثغِ

 يزض اضتمب ياؾبؾ يّبت گبميقره يّبت ثِ ضگِيتَاى ثب ػٌبيح هكبّسُ قسُ هيوٌس ٍ ثط اؾبؼ ًتبيت هيحوب يضٍاً يقٌبؾتيزض آؾ يگط
 ثطزاقت. يهٌف يػبعف يّبطاًِ زض ذهَل حبلتيكگيٍ هساذالت پ يثْساقت ضٍاً

 مىابع
س. يبى، ؾؼياهلل ٍ زازاق، شوط ي، ًبنط.، ؾتبض ي.، هظفطي، هحوسػل ي، ثْطٍظ ، زازذَاُ .، هحوس، هحوس. يطيع.، اهي، پطٍيؾبلن نبف ،زاٍٍز. ازّن،

 يپػٍّك يهدلِ ػلو. لياضزث يزاًكگبُ ػلَم پعقى 1387-1386 يليؾبل تحه يبى ٍضٍزيزاًكدَ يت ؾالهت ضٍاًيٍضؼ ي. ثطضؾ(1387)
 .229-234،  3، قوبضُ  8 ل ، زٍضُياضزث يگبُ ػلَم پعقىزاًك

 
Blanco, C., Okuda, M., Wright, C., Hasin , D., Grant , B., Liu , S .M.,  &Olfson , M. (2008) . Mental Health of 

College Students and Their Non–College-Attending Peers. Archives of General Psychiatry, 65(12):1429-

1437. 

Beevers, C. G., & Meyer, B. (2002). Lack of positive experiences and positive expectancies mediate the 

relationship between BAS responsiveness and depression. Cognition and Emotion, 16, 549-564. 

Campbell-Sills, L., Liverant, G. I., & Brown, T. A. (2004). Psychometric evaluation of the Behavioral 

Inhibition/Behavioral Activation Scales in a large sample of outpatients with anxiety and mood disorders. 

Psychological Assessment,16, 244-254. 

 Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation and affective responses to 

impending reward and punishment: The BIS-BAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 

67, 319-333. 

Coplan, R. J., Wilson, J., Frohlick, S. L., & Zelenski, J. (2006). A person-oriented analysis of behavioral 

inhibition and behavioral activation in children. Personality and Individual Differences, 41, 917−927. 

Corr, P. J. (2001). Testing problems in J.A. Gray's personality theory: A commentary on Matthews and Gilliland 

(1999). Personality and Individual Differences, 30, 333-352. 

 Corr, P. J. & Perkins, A. M. (2006). The role of theory in the Psychophysiology of personality: From Ivan 

Pavlov to Jeffrey Gray. International Journal of Psychophysiology, 62, 367- 376. 

Gray, J. A. (1994). Framework for taxonomy of psychiatric disorders. In S. H. M. V. Cozen, N. E. V. Poll & J. 

Sergeant (Eds.), Emotions: Essays on emotion theory (pp. 29–59). New Jersey: Erlbaum. 

Johnson, S. L., Turner, R. J., & Iwata, N. (2003). BIS/BAS Levels and psychiatric disorder: An epidemiological 

study. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 25, 25-36. 

Jones, S., & Day, C. (2008). Self appraisal and behavioral activation in the prediction of hypomanic personality 

and depressive symptoms. Personality and Individual Differences, 45, 643-648. 

Kimbrel, N. A., Nelson-Gray, R. O., & Mitchell, J. T. (2007). Reinforcement sensitivity and maternal style as 

predictors of psychopathology. Personality and Individual Differences, 42, 1139-1149. 

Muris, P., Meesters, C., De Kanter, E., & Timmerman, P. E. (2005). Behavioral inhibition and behavioral 

activation system scales for children: Relationships with Eysenck's  personality traits and 

psychopathological symptoms. Personality and Individual  Differences, 38, 831-841. 

Pinto-Meza, A., Caseras, X., Soler, J., Puigdemont, D., Perez, V., & Torrubia, R. (2006). Behavioral inhibition 

and behavioral activation systems in current and recovered  major depression participants. Personality and 

Individual Differences, 40, 215-226 

Comment [yh11]: ًروز کً در مته  دي مىبثع ث
 رفروس خوردي ثبشذ.

Comment [yh12]: س وویسی  دقیق و شیوي رفرو
ای پی ای تىظیم شود.الگوی  ثر اسبس  



Slobodskaya , H .R.; Knyazev , G.G.; Safranova , M.V.;& Wilson , G.D.(2003).development of a short of the 

Gray- Wilson Personality Questionnair : It’s use in measuring personality and adjustment among Russion 

adolscents. Personality and Individual Differences, 35,1049-1059. 

Segarra, P., Ross, S. R., Pastor, M. C., Montañés, S., Poy, R., & Moltó, J. (2007). MMPI-2 predictors of Gray's 

two-factor reinforcement sensitivity theory. Personality and Individual Differences, 43, 437-448. 

 

 به نکات زیر دقت شودهمچنین  

ت ضٍاًكٌبذتي ٍ ًوبيِ قدسى همدبالت زض ؾدبيت    ثب تَخِ ثِ چبح ذالنِ هجؿَط همبالت زض فهلٌبهِ پػٍّف زض ؾاله 
 30هي ثبقس، لصا زض اؾطع ٍلت )حساوثط تب خوؼِ  چىيسُ اًگليؿي الظم ٍ اخجبضيّبي ػلوي ثِ ظثبى فبضؾي ٍ اًگليؿي، 

ذالنِ هجؿَط اضؾبل  گطزز.   paperkhuarc@gmail.comثِ آزضؼ ذالنِ هجؿَط ًْبيي ضا  فطٍضزيي هبُ( 
ًْبيي زيگط هَضز ثطضؾي ٍ زاٍضي لطاض ًرَاّس گطفت، زض نَضت ػسم ضػبيت  لَاػس ًگبضقي ٍ ؾبذتبضشوط قسُ ذالنِ 

 ػسم اضؾبل ثِ هٌعلِ چبح ًكسى همبلِ زض فهلٌبهِ هي ثبقس. هجؿَط زض فهلٌبهِ لطاض ًرَاّس گطفت،  ّوچٌيي 

 ضقي ٍ اهاليي ًَقتِ قَز.ذالنِ هجؿَط همبلِ ثسٍى غلظ ًگب 
 ثطگطزاًسُ قَز. يثِ فبضؾ ييثبقس؛ زضنَضت هكبّسُ هَاضز الت يزاذل هتي ّوِ فبضؾ ياؾبه 

 ٍاغُ ّب يب هؼبزل ّبي التيي زض هتي ٍ زاذل پبضاًتع لطاض زازُ قَز. 

 هؿئَليت ػلوي ٍ هحتَايي همبلِ ثط ػْسُ ًَيؿٌسُ ) ًَيؿٌسگبى( اؾت . 

 ًبم ذبًَازگي ، تبضيد ( آٍضزُ قَز.تي )هَاضز اؾتٌبزي زض زاذل ه 

 ثِ ّيچ ػٌَاى ظيطًَيؽ زض هتي ًجبقس. 

 ذالنِ همبالتي وِ زض هطحلِ ًْبيي پصيطـ گطفتِ اًس هلعم ثِ ثجت ًبم زض وٌگطُ ثطاي زضيبفت گَاّي هي ثبقٌس. 
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