پدافند غیر عبمل چیست؟
ٔٛضٛؿ پسافٙس غیطفبُٔ زض خٟبٖ ٞؿتی اظ لسٔتی ث ٝا٘ساظ ٜتبضید ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ ثطذٛضزاض اؾت .ا٘ؿبٟ٘بی اِٚی ٝثطای زض أبٖ
ٔب٘سٖ اظ ذغط تٟبخٓ حیٛا٘بت  ٚتٟسیسات پیطأ٘ٛی ذٛز ث ٝغبضٞب  ٚثبالی زضذتبٖ  ٚزیٍط ٔبٔٗ ٞبی عجیقی پٙبٔ ٜی ثطز٘س.
ثب ٔتٕسٖ قسٖ تسضیدی خٛأـ ثكطی  ٚقىُ ٌیطی ظ٘سٌی قٟطی ،احؿبؼ ٘یبظ ث ٝأٙیت ثیكتط ٌطزیس  ٚخٛأـ قٟطی
ثطای ایدبز أٙیت  ٚحفبؽت قٟط اظ تٟبخٓ زقٕٙبٖ ،الساْ ث ٝؾبذت  ٚاحساث زغٞب ،لّقٞ ٝب ،حصبضٞب ،ذٙسق ٞب ،زیٛاضٞب ٚ
ٔٛا٘ـ زفبفی زض پیطأ ٖٛقٟطٞب ٕ٘ٛز٘س .زض ایٗ ضاؾتب زض ع َٛتبضید ثكطی ،تؿّیحبت تٟبخٕی  ٚث ٝتجـ آٖ السأبت زفبفی
٘یع قبٞس تغییط  ٚتح َٛچكٍٕیطی ثٛز ٚ ٜایٗ پیكطفت  ٚفٙبٚضی وٕبوبٖ ازأ ٝیبفت ٚ ٝفطآیٙس  ٚض٘ٚسی اختٙبة ٘بپصیط ثٝ
ذٛز ٌطفت ٝاؾت.
زض ع َٛچٙس ٞعاض ؾبَ تبضید تٕسٖ ثكطی صطفب  286ؾبَ ثس ٖٚخٚ ًٙذ٘ٛطیعی ثٛز ٚ ٜوكٛضٞبی اؾتقٕبضٌط  ٚلسضتٕٙس
ث ٝثٟب٘ٞ ٝبی ٔرتّف ٔٛخت ثطٚظ خٞ ًٙب ،ترطیت  ٚغبضت ظیط ؾبذتٟبی تِٛیسی ،التصبزی ،اختٕبفی ،زفبفی  ٚوكتبض ٚ
آٚاض ٜقسٖ ا٘ؿبٖ ٞبی ثیكٕبضی ٌطزیس ٜا٘س ،ث ٝعٛضی و ٝتٟٙب زض ع 45 َٛؾبَ اظ ؾبَ  1945تب ٔ 1990یالزی ،فمظ 3
ٞفت ٝثس ٖٚخ ٚ ًٙذ٘ٛطیعی ثٛز ٜاؾتٌ .فتٙی اؾت و ٝزض ز ٚزٌ ٝٞصقت ،ٝز ٜخ ًٙفٕس ٜزض پیطأ ٖٛحطیٓ ؾطظٔیٙی
وكٛض ٔب اظ خّٕ ٝخ ًٙا ٚ َٚز ْٚذّیح فبضؼ ( ،)2003ٚ1991خ 79 ًٙضٚظ ٜیٌٛؿالٚی ( ،)1999خ ًٙتحٕیّی  8ؾبِٝ
ایطاٖ  ٚفطاق ،خ ًٙافغب٘ؿتبٖ ( ،)2003خ 33 ًٙضٚظِ ٜجٙبٖ ،خٍٟٙبی  22ضٚظ 8 ،ٜضٚظ 50 ٚ ٜضٚظ ٜضغیٓ صٟی٘ٛیؿتی فّیٝ
ٔطزْ ٔؾّ ٚ ْٛلٟطٔبٖ غع ،ٜخ ًٙتطٚضیؿتی ٌطٟٞٚبی تىفیطی زافف فّی ٝوكٛض ؾٛضی ٝزض چٙس ؾبَ اذیط  ٚفطاق زض ؾبَ
 ٚ 2014خ ًٙیٕٗ زض ؾبَ ٞبی خبضی اتفبق افتبز ٚ ٜوٕبوبٖ ازأ ٝزاضز  ٚثب قىُ زٞی ٔطٔٛظا٘ ٚ ٝفطیجىبضاٌ٘ ٝط ٜٚائتالف
ث ٝضٞجطی آٔطیىب  ٚوكٛضٞبی ٔطتدـ ٔٙغم ٝث ٝثٟب٘ٔ ٝمبثّ ٝثب تطٚضیؿت زض لبِت خٞ ًٙبی ٘یبثتی ٔبٞیت پیچیس ٜتطی ضا
ث ٝذٛز ٌطفت ٝاؾت.
فّی ایحبَ ثب تٛخ ٝث ٝاختٙبة ٘بپصیط ثٛزٖ خٞ ًٙب ث ٝفٛٙاٖ یه پسیس ٜی اختٕبفی پبیساضٚ ،لٛؿ خٞ ًٙب ٙٔ ٚبظفبت
زیٍطی زض خٟبٖ اؾالْ ثط اؾبؼ ٔغبٔـ  ٚاٞساف اؾتقٕبضٌطا٘ٞ ٚ ٝػٔ٘ٛی ؾّغٌ ٝطایب٘ ٝثّٛن غطة زٚض اظ ا٘تؾبض ٘جٛزٚ ٜ
ثؿیبض ٔحتُٕ ٔی ثبقس ،ضٕٗ آ٘ىٞ ٝیچ ٘كب٘ ٝای ٘یع اظ پبیبٖ لطیت اِٛلٛؿ خٞ ًٙب ٙٔ ٚبلكبت  ٚزضٌیطی ٞبی ٔؿّحب٘ٚ ٝ
ؾبیط تٟسیسات زض لطٖ حبضط زیسٕ٘ ٜی قٛز.
زقٕٙبٖ لؿٓ ذٛضز ٜخٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثب ٚخٛز ٘بوبٔی ٞبی پی زض پی ذٛزٞ ،یچٍب ٜزؾت اظ ویٚ ٝٙضظی  ٚفساٚت ثط
٘ساقتٞ ٚ ٝسفی خع ٘بثٛزی حبوٕیت ،اؾتمالَ ،ویبٖ ٛٞ ٚیت ایطا٘ی اؾالٔی ضا ٘ساض٘س.
ٚؽیف ٝذغیط  ٚحیبتی ٔب زض ز٘یبیی پط چبِف ّٕٔ ٛاظ ٔٙبظفبت ٙٔ ٚبلكبتٔ ،ص ٖٛؾبظی وكٛض اظ عطیك ثبال ثطزٖ لسضت
ثبظزاض٘سٌی ،اضتمبء پبیساضی  ٚآؾتب٘ٔ ٝمبٔٚت ّٔیٔ ،ص ٖٛؾبظی  ٚوبٞف آؾیت پصیطی ظیطؾبذت ٞبی حیبتی ،حؿبؼ ٚ
ٔ ٚ ٟٓتؿٟیُ ٔسیطیت ثحطاٖ زض ثطاثط تٟسیسات ٔتٛٙؿ فطاضٚی پیطأ٘ٛی  ٚفضبی ؾطظٔیٙی ٘ؾبْ خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ
ٔی ثبقس .السأبت پسافٙس غیط فبُٔ زض ایٗ ضاؾتب ٘مف  ٚخبیٍبٞی حیبتی ضا زض حفؼ ظیط ؾبذت ٞب  ٚأٙیت ّٔی وكٛض ایفب
ٕ٘ٛز ٚ ٜث ٝفٟس ٜزاضز.

تعریف پدافند غیر عبمل:
اظ ٘ؾط ٚاغ ٜقٙبؾیٚ ،اغ ٜپسافٙس اظ ز ٚخعء (پس) ( ٚافٙس) تكىیُ قس ٜاؾت ،زض فط ٚ ًٙٞازة فبضؾی "پبز" یب "پس"
پیك٘ٛسی اؾت و ٝثٔ ٝقب٘ی ضسٔ ،تضبز ثٛزٞ ٚ ٜطٌب ٜلجُ اظ ٚاغ ٜای لطاض ٌیطز ٔقٙبی آٖ ضا ٔقىٛؼ ٔی ٕ٘بیسٚ ،اغ ٜآفٙس
٘یع ثٔ ٝف ْٟٛخ ،ًٙخساَ ،تٟبخٓ ،حّٕ ٚ ٝپیىبض اؾت .زض ایٗ ضاؾتب و ٝپسافٙس و ٓٞ ٝعطاظ ثب ٚاغ" ٜزفبؿ" ٔی ثبقس قبُٔ
السأبتی اؾت و ٝخٟت ٔمبثّ ٝثب حّٕ ٚ ٝتٟبخٓ زقٕٗ ا٘دبْ ٔی قٛز و ٝقبُٔ ا٘ٛاؿ  ٚالؿبْ السأبت زفبفی اظ خّٕٝ
"پسافٙس غیط فبُٔ" " ٚپسافٙس فبُٔ" ٔی ثبقس .زض پسافٙس غیط فبُٔٔ ،مبثّ ٝثب تٟبخٓ  ٚتٟسیسات زقٕٗ ثس ٖٚاؾتفبز ٜاظ
تؿّیحبت تٟبخٕی یب زفبفی  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ٔدٕٛف ٝای اظ السأبت  ٚتٕٟیسات تسافقیٛٔ ،خت وبٞف آؾیت پصیطی
تبؾیؿبت ،تدٟیعات ٘ ٚیطٚی ا٘ؿب٘ی ٔی ٌطزز .زض صٛضتی و ٝزض پسافٙس فبُٔ خٟت ٔمبثّ ٝثب تٟبخٓ  ٚتٟسیسات زقٕٗ ٚ
زفـ تٟسیسات ٚی اظ ا٘ٛاؿ  ٚالؿبْ تؿّیحبت زفبفی ٘ؾیط تٛحٛٔ ،قه ،تب٘هٛٞ ،اپیٕب ٞبی قىبضی ،ثٕت افىٗ ،ضظْ ٘ب، ٚ
ظیطزضیبیی  ... ٚاؾتفبزٔ ٜی قٛز.
زض ٚالـ وٛتب ٜتطیٗ تقطیف پسافٙس غیط فبُٔ " ،دفبع بدون سالح" ٔی ثبقس.
ٔدٕـ تكریص ٔصّحت ٘ؾبْ زض ضاؾتبی ؾیبؾت ٞبی وّی ٘ؾبْ زض ؾٙس چكٓ ا٘ساظ  20ؾبِ ٝوكٛض ،پسافٙس غیط فبُٔ ضا ثٝ
قطح شیُ تقطیف ٕ٘ٛز ٜاؾت:
"ٔدٕٛؿ الساْ ٞبی غیط ٔؿّحب٘ ٝای وٛٔ ٝخت افعایف ثبظزاض٘سٌی ،وبٞف آؾیت پصیطی ،تسا ْٚفقبِیت ٞبی ضطٚضی،
اضتمبء پبیساضی ّٔی  ٚتؿٟیُ ٔیطیت ثحطاٖ زض ٔمبثُ تٟسیس ٞب  ٚالساْ ٞبی ٘ؾبٔی زقٕٗ ٔی قٛز".

حوزه مسئولیتی تهدیدات فرآوری پدافند غیرعبمل شبمل چه موضوعبتی می ببشد؟
تٟسیسات شیطثظ پسافٙس غیطفبُٔ قبُٔ تٟسیسات ٘ؾبٔی  ٚتٟسیسات ؾبیجطی ،ظیؿتی (ا٘ؿبٖ ،زاْ ،وكبٚضظیٛٔ ،از غصایی ٚ
زاضٚیی ،آةٔ ،حیظ ظیؿت ٙٔ ٚبثـ عجیقی) ،پطتٛی ،قیٕیبیی  ٚالتصبزی ٔی ثبقس و ٝؾیبؾتٍصاضیٞ ،سایت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی
ٔمبثّ ٝثب تٟسیسات یبز قس ٜزض لطاضٌبٞ ٜبی پسافٙس ؾبیجطی ،پسافٙس ظیؿتی ،پسافٙس پطتٛی ،پسافٙس قیٕیبیی ،پسافٙس التصبزی ٚ
پسافٙس ٔطزٔی) تكىیالتی ؾبظٔبٖ پسافٙس غیطفبُٔ وكٛض ا٘دبْ ٔی پصیطز .لطاضٌبٞ ٜبی یبز قس ٜزض ؾغٛح اؾتب٘ی ٓٞ
تكىیُ قس ٚ ٜزض حبَ فقبِیت ٔی ثبقٙس.
قبیبٖ شوط اؾت ؤ ٝمبثّ ٝثب تٟسیسات عجیقی (ظِعِ ،ٝؾیُ ،آتكفكبٖ ،ذكىؿبِی ،ؾطٔب )...ٚو ٝخعء حٛازث عجیقی  ٚغیط
ٔتمطثٔ ٝی ثبقٙس ،زض حٛظٔ ٜؿئِٛیتی ؾبظٔبٖ ٔسیطیت ثحطاٖ وكٛض ٚاثؿت ٝثٚ ٝظاضت وكٛض ٔی ثبقس  ٚزض حٛظٔ ٜؿئِٛیتی
ؾبظٔبٖ پسافٙس غیط فبُٔ وكٛض لطاض ٕ٘ی ٌیطز.

سببقه تشکیل سبزمبن پدافند غیر عبمل کشور و شرح کلی سبختبری ،مبموریتی ومسئولیتی آن
ؾبظٔبٖ پسافٙس غیطفبُٔ وكٛض زض ؾبَ  1382ثط اؾبؼ فطٔبٖ ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی (ٔس ؽّ ٝاِقبِی) تكىیُ ٌطزیس .زض ؾبَ
 1390ث ٝزِیُ ِع ْٚتطٚیح فط ًٙٞپسافٙس غیطفبُٔ زض آحبز ٔطزْ  ٚخبٔقٕٞ ٚ ٝچٙیٗ فقبَ ؾبظی ٞط چ ٝثیكتط تٛا٘بیی ٞب
ٔٛخٛز زض وكٛض  ٚثٔ ٝیٕٙت ؾبِطٚظ صسٚض فطٔبٖ تكىیُ وٕیت( ٝؾبظٔبٖ پسافٙس غیطفبُٔ)ٞ ،كتٓ آثبٖ ٔبٞ ٜطؾبَ ث ٝفٛٙاٖ
ضٚظ پسافٙس غیطفبُٔ تقییٗ  ٚایٗ ضٚظ پؽ اظ تبییس ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی(ٔس ؽّ ٝاِقبِی) ،زض ٔٛضخ  90/08/01زض تمٛیٓ وكٛضی
زضج  ٚث ٝوّیٚ ٝظاضترب٘ٞ ٝب ،زؾتٍبٞ ٜب  ٚؾبظٔبٖ ٞبی وكٛضی ِ ٚكىطی اثالك ٌطزیس.
ثطاثط ٔبز )1( ٜاؾبؾٙبٔ ٝؾبظٔبٖ پسافٙس غیط فبُٔ وكٛض ٔٛضز تأییس ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی (ٔس ؽّ ٝاِقبِی) ٔ ٚصٛة ؾتبز وُ
٘یطٞٚبی ٔؿّح ،ؾبظٔبٖ پسافٙس غیطفبُٔ وكٛض ،یه ؾبظٔبٖ (ٟ٘بز) حبوٕیتی (ِكىطی ٚوكٛضی) ٔی ثبقس  ٚزاضای
قرصیت حمٛلی  ٚاؾتمالَ ٔبِی  ٚازاضی ٕٞغطاظ ثب ٚظضاء ثِ ٝحبػ ؾبذتبضی (ثٔ ٝثبث ٝیه ٘یط )ٚثٛز ٚ ٜزض تبثقیت ؾتبز وُ
٘یطٞٚبی ٔؿّح  ٚزض چبضچٛة  ٚزض خٟت تحمك تساثیط ٛٙٔ ٚیبت  ٚؾیبؾت ٞبی اثالغی ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی(ٔس ؽّ ٝاِقبِی)،
لٛا٘یٗ ٘یطٞٚبی ٔؿّح  ٚؾبیط لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔطثٛط وكٛض ازاضٔ ٜی ٌطزز.
ضئیؽ ؾبظٔبٖ ث ٝفٛٙاٖ ثبالتطیٗ ٔمبْ اخطایی ٕ٘بیٙس ٜلب٘٘ٛی ؾبظٔبٖ ثٙب ث ٝپیكٟٙبز ضئیؽ ؾتبز وُ ٘یطٞٚبی ٔؿّح  ٚثب ثطاثط
ٔبز )6(ٜاؾبؾٙبٔ ٝؾبظٔبٖٔ ،بٔٛضیت آٖ قبُٔ ؾیبؾت ٌصاضی ثط٘بٔ ٝضیعیٞ ،سایت ،ؾبظٔب٘سٞی٘ ،ؾبضت  ٚاخطای ٔٛضٛؿ
پسافٙس غیطفبُٔ  ٚزفبؿ غیط٘ؾبٔی زض چبضچٛة  ٚزض خٟت تحمك ؾیبؾت ٞبی اثالغی  ٚفطأیٗ حضطت أبْ ذبٔ ٝٙای(ٔس
ؽّ ٝاِقبِی)  ٚلٛا٘یٗ ٔٛضٛفی وكٛض اظ عطیك فط ًٙٞؾبظی  ٚآٔٛظـ فٕٔٛی  ٚترصصی ،آٔبزٌی  ٚاضتمبء ٔمبٔٚت ّٔی،
پبیف تٟسیسات ،عجم ٝثٙسی  ٚؾغح ثٙسی ٔطاوع  ٚحٛظٞ ٜب ،وبٞف آؾیت پصیطی ٞبٟ٘ ،بزی ٝٙؾبظی اص ،َٛاِعأبت ٚ
ٔالحؾبت فٙی ٟٔٙسؾی پسافٙس غیطفبُٔ زض شات عطح  ٚپطٚغٞ ٜبی ّٔی  ٚاؾتب٘ی وكٛض ،تؿٟیُ ٔسیطیت ثحطاٖ  ٚتساْٚ
وبضوطز ٞبی ضطٚضی وكٛض  ٚصیب٘ت  ٚوٕه ث ٝازاضٔ ٜطزْ زض ضاؾتبی ٔص ٖٛؾبظی وكٛض زض ثطاثط ا٘ٛاؿ تٟسیسات ٔی ثبقس.

وظبیف عملیبتی سبزمبن پدافند غیرعبمل کشور شبمل موارد زیر می گردد:
 -1ؾبظٔب٘سٞی ،عطح ضیعیٞ ،سایت  ٚضاٞجطی ،فّٕیبت پسافٙسیٔ ،مبثّ ٝثب تٟسیسات ٘ٛیٗ زقٕٗ
ٞ -2سایت  ٚضاٞجطی ٔمبثّ ٝثب تٟسیسات ٘ٛیٗ (ؾبیجطی ،ظیؿتی ،پطتٛی ،قیٕیبیی ،التصبزی) ثب تكىیُ  ٚؾبظٔب٘سٞی
لطاضٌبٞ ٜبی پسافٙس غیطفبُٔ زض ٔٛضٛفبت ٔطتجظ ثب تٟسیس.
ٞ -3سایت  ٚضاٞجطی ٔ ٚسیطیت ٚوٙتطَ ؾبٔب٘ٞ ٝبی ٔطتجظ ثب پسافٙس غیطفبُٔ وكٛض زض ثطاثط تقسیسات ٘ٛیٗ
 -4اضتمبء آٔبزٌی زؾتٍبٞ ٜبی اخطایی ثطای تسا ْٚچطذ ٝتِٛیس  ٚذسٔبت زض ٔمبثّ ٝثب ا٘ٛاؿ تٟسیسات
 -5ث ٝوبضٌیطی ؽطفیت ٞب ٙٔ ٚبثـ وكٛض زض حٛظٞ ٜبی ٔرتّف ثطای ا٘دبْ تٕٟیسات الظْ پسافٙس غیطفبُٔ
 -6فط ًٙٞؾبظی  ٚآٔبز ٜؾبظی زؾتٍبٞ ٜبی اخطایی  ٚاؾتبٖ ٞبی وكٛض ثطای وٕه  ٚازاضٞ ٚ ٜسایت ٔطزْ زض
قطایظ ثحطا٘ی

قلمرو و اقدامبت پدافند غیر عبمل شبمل چه مراکس و زیر سبختهبیی می گردد؟
ا٘دبْ السأبت پسافٙس غیطفبُٔ ثطاثط لٛا٘یٗ ٔصٛة ،قبُٔ وّیٔ ٝطاوع  ٚظیطؾبذتٟبی حیبتی ،حؿبؼ ( ٟٓٔ ٚاحساث قس ،ٜزض
حبَ ثٟط ٜثطزاضی ،زض حبَ احساث  ٚتٛؾق ٝآتی) ٔی ثبقس ؤ ٝی ثبیؿت ثب اتربش تساثیط  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی الظْ تٛؾظ
ٔؿئِٛیٗ زؾتٍبٞ ٜب ،ؾبظٔبٖ ٞب ٔ ٚطاوع ٔطثٛع ٝا٘دبْ پصیطز.

اصول پدافند غیر عبمل شبمل چه مواردی می شود؟
پسافٙس غیط فبُٔ زاضای اصِٛی اظ لجیُ ٔىبٖ یبثی  ٚا٘تربة فطصٞ ٝبی ایٕٗ زض خغطافیبی وكٛض ،ایدبز پطاوٙسٌی  ٚتٕطوع
ظزایی زض تٛظیـ فّٕىطزٞبٔ ،مب ْٚؾبظی  ٚایدبز اؾتحىبٔبت أٗ زفبفی  ٚپٙبٍٞبٞی ،السأبت فطیت ،اؾتتبض ٘ ٚبٔطئی ؾبظی،
وٛچه ؾبظی ،افالْ ٞكساض  ٚذجط اِٚی ،ٝچٙس ٔٙؾٛض ٜؾبظیٔ ،تٛٙؿ ؾبظی ٔٙبثـ ،فٕك ثركی الیٞ ٝبی زفبفی ،خب ث ٝخبیی
 ٚتحطن ،صیب٘ت اظ ٔطزْ  ٚؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ٔ ...ٚی ثبقس .تٕبٔی ٔٛاضز یبز قس ٜزاضای ٔبٞیت غیطفبّٔی ٔی ثبقس .ثسیٗ
ٔف ْٟٛو ٝثس ٖٚاؾتفبز ٜاظ ؾالحٔ ،یعاٖ آؾیت پصیطی (٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ،تبؾیؿبت  ٚتدٟیعات) ضا وبٞف ٔی زٞس ثطای ٔثبَ،
زض پطاوٙسٌی  ٚتٕطوع ظزایی چٙب٘چ ٝث ٝخبی احساث یه ٘یطٌٚب ٜثعضي ٍٔ 2500بٚاتی زض یه قٟط٘ 10 ،یطٌٚب ٜوٛچىتط ثب
ؽطفیت ٍٔ 250بٚاتی احساث  ٚآٖ ضا زض فضبی ؾطظٔیٙی یه اؾتبٖ زض چٙس قٟط تٛظیـ  ٚپطاوٙسٌ ٜطزز ،زض ایٗ الساْ ثسٖٚ
آ٘ى ٝاظ تؿّیحبت ذبصی ثطای زفبؿ اظ ٘یطٌٚب ٜحدیٓ  ٚثعضي ٍٔ 2500بٚاتی اؾتفبزٕ٘ ٜبییٓ ،ث ٝصٛضت غیط فبّٔی ثب ایدبز
پطاوٙسٌی  ٚوٛچه ؾبظی ٔیعاٖ آؾیت پصیطی ٘یطٌٚبٞ ٜب وبٞف زازٔ ٜی قٛز ،ضٕٗ ایٙى ٝایٗ الساْ ٔٛخت تحٕیُ ٞعیٝٙ
ثیكتط ث ٝزقٕٗ ،ؾرت ٕ٘ٛزٖ زؾتطؾی ٚی ث ٝایٗ ٔطاوع  ٚزض ٘تیدٛٔ ٝخت افعایف ثبظزاض٘سٌی زض آٟ٘ب ٔی ٌطزز.
 ٓٞپٛقب٘ی زفبؿ فبُٔ (زفبؿ ثب ؾالح)  ٚزفبؿ غیط فبُٔ (زفبؿ ثس ٖٚؾالح) یه اصُ لبثُ تٛخٔ ٝی ثبقس ظیطا زفبؿ
غیطفبُٔ ٔىُٕ زفبؿ فبُٔ  ٚثبِقىؽ زفبؿ فبُٔ ٔىُٕ زفبؿ غیطفبُٔ ٔی ثبقس.
پسافٙس غیطفبُٔ ٔىُٕ پسافٙس ّٔی  ٕٝٞ ٚخب٘ج ٝوكٛض ،صّح آٔیعتطیٗ  ٚاثط ثرف تطیٗ ضٚـ زفبفی اؾت و ٝوبٞف آؾیت
پصیطی ظیطؾبذت ٞبی ّٔی ٔ ٚطاوع حیبتی ،حؿبؼ  ٚ ٟٓٔ ٚپبیساضی ّٔی ضا ث ٝز٘جبَ زاضز ٙٔ ٚغجك ثب ؾیبؾت ٞبی تٙف
ظزایی خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ اؾت.

