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 چىیذُ

جْت دسهاى ًاتاٍسی، دسیچِ ی جذیذی سا تِ سٍی صٍج ّای  "اّذای جٌیي "دس دِّ ّای اخیش، سٍش 

اص آًجا وِ . ًاتاسٍسی گطَدُ، وِ دسهاى ّای داسٍیی ٍ یا اػوال جشاحی جَاتگَی ًیاص ًاتاسٍسی آًاى ًثَدُ است

ّای ػلوی جذیذ تشای حل هطىالت، هستلضم ساصگاسی آًْا تا فطشت اًساى ٍ اسصش ّای  استفادُ اص یافتِ

همثَل جاهؼِ است پیطشفت ّای طًتیىی ٍ تاثیش آى تش صًذگی تطش، فمْا ٍ حمَق داًاى سا تش آى داضت تا تِ 

تِ  "اّذای جٌیي " اص ػٌاٍیي تِ لحاظ فمْی ٍ تا لطغ ًظش. تشسسی احىام ٍ آثاس پیطشفت ّای یاد ضذُ تپشداصًذ

تٌاتشایي دس صَست . طَس هطلك جایض است؛ تِ دلیل ایٌىِ همتضای اصل ػولی دس ضثْات تحشیویِ تشائت است

تِ ػالٍُ . ، اصل حلیت جاسی هی ضَد"اّذای جٌیي "ضه دس حلیت ٍ حشهت استفادُ اص سٍش دسهاًی

 "ٍ اجتواػی، التضای جَاص هطلك  ٍ ّوچٌیي ضشٍست ّای فشدی "اّذای اسپشم"تش  "اّذای جٌیي "تشتشی

سا داسد؛ تِ ّویي خاطش لاًَى گزاس ایشاى تشای حل هطىالت وساًی وِ تَاى تاسٍسی طثیؼی سا  "اّذای جٌیي

ًذاضتِ ٍ ساُ حل فشصًذ داس ضذى سا پشٍسش جٌیي حاصل اص تلمیح خاسج اص سحن صٍج ّای لاًًَی ٍ ضشػی دس 

سا دس سال  "ًحَُ ی اّذای جٌیي تِ صٍج ّای ًاتاسٍس "الصم لاًَى سحن خَد هی داًٌذ، پس اص تشسسی ّای 

لاًَى هزوَس دس هَسد هسالِ ًسة ٍ هسائل هْوی چَى ٍساثت، هحشهیت ٍ  3اها دس هادُ . تصَیة ًوَد 382 

تا تشسسی هٌاتغ فمْی ٍ حمَلی ٍ استٌاد تِ  دس پظٍّص حاضش. ٍالیت وِ فشع تش آى است سىَت اختیاس وشد

سٍایات ایي ًتیجِ تذست آهذ وِ ًسة طفل حاصل تِ لحاظ پذسی تِ صاحة اسپشم ٍ تِ لحاظ هادسی آیات ٍ 

تِ صاحة تخوه تش هی گشدد ٍ صى صاحة سحن هادس سضاػی اٍ هحسَب هی ضَد اگش چِ تشخی اص ضشٍط 

حمَق ٍ  داسای ًسة خَاّذ تَد ٍ "اّذای جٌیي "تٌاتشایي ایي وَدن هتَلذ ضذُ اص طشیك . سضاع سا ًذاسد

لاتل روش است وِ سٍش جوغ . تىالیف اٍ هاًٌذ حمَق ٍ تىالیف وَدواى تَلذ یافتِ اص طشیك طثیؼی هی تاضذ

آٍسی اطالػات دس پظٍّص حاضش وتاتخاًِ ای ٍ سٍش پشداصش اطالػات تِ صَست تحلیلی ٍ تَصیفی تَدُ 
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