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 چکیده

-امنیتای، اقتصاادی-سیاسایاز جمله عوامل و شاخص هاای آیند پدافند غیرعامل تاثیر گذارند؛ در توسعه فر عوامل مختلفی

عوامل می باشد که مای تاوان باا اساوساازی از نیز یکی از این  اقتصاد دانش بنیان هویتی و... .، جغرافیایی ،مهندسی-قوقی، فنیح

 توصیفیروش  اب  هشوژاپ ینا .سازد همافررا  رکشو کل  دااقتصا زینمندسااتونه تنها در زمینه پدافند بلکه  شاخص های نظری آن،

 یندرو ،نهایتو در  ایدنم اجستخرا شاخص های اقتصاد دانش بنیان را ااتدارد  عیاسای  کتابخانه تمطاسعااز  دهستفاا باو  تحلیلی -

ایان اسات کاه  بنابراین یافته های پاژوهش حااکی از .دهد دپیشنها غیرعامل فنداپد یهارهکارا بنتخاو ا سنجش جهت مفهومی

 نست.دا دقتصادر ا یمنو ا مدرآکا نظامی اریبرقر ایبر غیرعامل فنداپداز  دیرایکرو انوات یامرا  دانش بنیان دااقتصا

 کلمات کلیدی

 ، اقتصاد دانش بنیان اقتصاد آفند اقتصادی،غیر عامل، پدافند

 
 

 

 مقدمه -6

 ایرز ستا دهبو بشر ندگیاز ز مهمی جز همیشه یخرتا لطودر دفاااااا  

 یاام ناامهاجم وزااتج راثا انمیز کاهش یا فعد سبب فاعید تمااقدا

 یطاشر به فند غیرعاملاپد یهارهکارا ئهو ارا  فاد چگونگی ااااما دواااش

 اااب اات ندا دهکر سعی دخو تحیادر  ها ننساا کهدارد  یبستگ مختلفی

 ضعیترا در و فاعید یهاراه  بهترین خویش دبیراتو  لاعقاز  دهتفااسا

  رااک بهرا  نهاو آ کنند بنتخاا نشمناد اتتهدید مقابلدر  وتمتفا یها

ای  غیرمسلحانه ماتیاقدا هااامجموع هاااب لاااغیرعام دااافناپد. دااابندن

 دگیانزداربا یشازافا باموج انوایتام نهاآ توسط هک ددگر می قطالا

 سیبآ شاهااک زاانیو  منااشد راابابردر  یااملی ااایهاایدارا ایراب

 متعاقباًو  انبحر مدیریتدر  تسهیل وری،ضر یفعالیتها اومتد ی،پذیر

 ،مسیر ینا (.6833633, ن)مقبولیاآورد همافررا  ملی اریپاید یتقاار

در  غیرعامل فنداپد تمطالعا حلامر که نشیند می ثمر به انیاااااااامز

 )فیضاای و همکاااران،طاای شود صولیا رتصو به رکشو یها یرساختز

3631 393)    . 

 فنداپد صنعتاز طرفاای، همااواره یکاای از دغدغااه هااای ثاباات فعااا ن 

 یدافناپد یااهرهکارا یایاجرا تاقابلی ار،داپای یااه شهردر  غیرعامل

 یشافزا لقبادر  ینکهو ا تسا دهبو ینورمشا طااااتوس هدااااش هاااائارا

 ،غیرعامل فنداپد یهارهکارا ایجرا یپذیر سیبآ کاهشو  ندگیزداربا

د یجاا یشهر یها یرساختز ایرااب ونیتاامص انزامی هاچ  مجمودر 

و  ها حطراز  ریبسیا. (398 3631)فیضااااای و همکااااااران،نماید می

  ییااااب تاااظرفیو  اااغناز  غیرعامل فنداپد فلسفه ظلحااز  هادپیشنها

 ،اقتصاادی و شاهری یها یرساختز ریجا تراابسدر  ااما دانرداربرخو

را بااه دلیاال شاارایط بااد اقتصااادی و  داریبر هبهرو  زیسا دهپیا قابلیت

 یناز ا. ندارند کمبود برنامه های اقتصادی در سطح کالن ملی تا خرد را
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روش،  بهترین ،غیرعامل فنداپد یهارهکارا دننمو پذیراجرا غدغهد بارو 

 هاائارا با تا ستا اقتصاد داناش بنیاانو  غیرعامل فنداپد مفاهیم تلفیق

و  اگردکررکا ق،خال دییکر، رواقتصاااد دانااش بنیاااناز  لدااام کااای

 . ددگر دیجاا هارهکارا  مجمو ثربخشیا دنبر با  فهد با یافته نمازسا

اقتصااد بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تشریح مفااهیم و نرریاات 

 می باشد. در شهر ر راستای تحکیم برنامه های پدافندیدانش بنیان د

 مبانی نظری تحقیق -2

 پدافند غیرعامل و آفند اقتصادی -2-6

 ارههمو ،هازاین نیتامو  ءبقا حفظ ایبر د،خو تایح لطودر  بشر

و  هااربزاز ا دهستفارو ا نیاز ا ،ستا شتهدا روشیپ ریایبس یجنگها

 ندگیز ساسیا تماالزا جملهاز  وزات،تجا فعد جهت نگوناگو یهاروش

 هاو روش هااربزا نیا نماز گذشت با که رودمی ربهشما هاننساا

از  ،فاعید یهاراه رییتغ. ستا هشد ریایبس تتحو  شستخود

از  دهستفاا تا دهسا رایبسو  زسا ستد جنگی یهااربزا یریگربهکا

 مبالغ وزهمرا که ایگونه به ،شتهدا مهادا خیرتا لطودر  نانو یهاوریفنا

و  شمند ذنفو یهاراه شکستو  یریشگیپ ،ییشناسا ایبر هنگفتی

 قعدر وا (.3631 ان،گریو د مییهابرا). دمیشو فصر ملی تیمنا حفظ

 باو  دهنبو تحایتسلو  ارفزا جنگ یریگرکا به ممستلز که ییتهایفعال

 تسایتأسو  اتزیتجه به مالی راتخسا نشداز وارد  انمیتوآن  ایجرا

و  دهنمو یریجلوگ نسانیا تتلفاو  رنرامییغو  ینرام سحساو  اتییح

 فنداپدداد را  کاهش ممکن قلاحد بهرا  تتلفاو  راتخسا انزیم

 جنگی که عامل فنداپد فبرخال(. 3631، این یموحد)ندیگو رعاملیغ

 د،ریمیگ رتصو نرامی تحمال مقابلو در  دمیشو بمحسو مسلحانه

و  ملی اریدیپااز  حفاظت رمسلحانهیغ دبعاا تمامی رعاملیغ  فاد

 انمیتو کلی حالتی. در هددمی پوششرا  شمند ذنفواز  یریشگیپ

 ریغ و (نرامی تحمال) میمستق ستهدو د بهرا  شمند ذنفو یهاراه

 قیطراز  وزتجا چنانچه. دنمو میتقس (رنرامییغ وزاتتجا) میمستق

از  دهستفاآن ا با مقابلهراه  نیلاو مسلما دریپذ رتصو نرامی تحمال

 وزاتتجا با مقابله ایبر فندعاملاپد الذ ،میباشد نرامی اتهزیتج

 نشمناد که حالتیدر  کنیلو د؛ریمیگ ارقر دهستفاا ردمو مسلحانه

 دبعاا ،باشند شتهرا دا مسلحانه ریغ اربزا قیطراز  وزتجاو  ذنفو قصد

 رتصو به و... شیزموآ کزامر ت،طالعاا ،فرهنگ ،استیس د،قتصاا اتییح

 فنداپد حالت نی. در اگرفت هنداخو ارقر فهد ردمو میرمستقیغ

 ذنفو یهاراه ساختن منیو ا ریبپذیسآ طنقا ییشناسا ضمن رعاملیغ

3 3631)شاااکربیگی،دازدمیپر مسلحانه ریغوزات تجا با مقابله بهآن،  به

 با مقابله یهاو روش شمند ذنفو یهااز راه کلی یینما ریز شکل. (681

 3میکشد ریتصو بهآن را 

 
 (303: 6331)شکربیای،آن فاعید دبعاو ا شمند ذنفو یها: راه(6)شکل

 

 ،ایند انتمندرقد یمشخصهها نیمهمتراز  کیی حاضر لحادر 

 نیمهمتراز  کیی دقتصاو ا ستا با  دیقتصاا انتو با ییهارکشو

رو  نی. از ادمیشو بمحسو نناآ اریدیپاو  مستحکاا حفظ یجنبهها

 هارکشو دیقتصاا رتقد فیتضع اب تا نداشتهدا سعی ارههمو انمستکبر

 نکال یشاخصها تمامی. ابندی ستد دخو انهیجو سلطه مقاصد به

 ازتر تیضعو ،شدر خنر ،ملی مددرآ ،ملی ناخالص دیتول مانند دیقتصاا

 بیضرو  مددرآ  نهدعا عیزتو ری،کایبو  لشتغاا رم،تو خنر ری،تجا

 ملهجو... از  لمللانیب بطروا د،کوو ر نقرو یهادوره ،نییج

 میمستق طتباار ،گریکدی بر اریرگذیتاث ضمن که هستند ییشاخصها

 ارقر الذ ؛نددار هاآن تایحو  دممر همرروز ندگیز چگونگیو  تیضعو با

 بلکه ستا تایح مهادا تایورضر ءجز تنها نه نهیبه تیضعدر و شتندا

 یهاكشواز  ناشی ناگهانی اترییتغ بجذو  فعد جهتدر  گیدماآ

 بمحسو توسعهو  شدر ندرو اریدیپا ساسیا صلا جیرخاو  خلیدا

 بعددر  هم دقتصاا که ستا نیدارد ا اوانفر تیهما نچه. آدمیشو

 درازیستد ردمو ندامیتو لمللیانیبو  جیرخا بعددر  همو  خلیدا

 بر مخربی اتریتاث ننادو آ هر که دریگ ارقر مختلف یهاكشوو  شمند

 . شتدا هنداخو گریکدی

 منرا دکررکا با مییمستق طتباار رکشو هر دقتصاا یریبپذیسآ نیابنابر

و  پولی زاربا ری،تجا بطروا ف،مصر ،دیتول مختلف دبعادر ا دیقتصاا

 عمومی هفاو ر دیقتصاا مفاسد دی،قتصاا فرهنگ ،نشدا ،لتاعد ،مالی

 راکاو  حیصح ریمسدر  د،بعااز ا کی هر تیاهد با دیقتصاا منرادارد. 

 بعد هردر  ضعف رتصودر  لعکسبو  دینما ظحفرا  دخو رتقد ندامیتو

 .(3681 3631)شکربیگی،گرفت هداخو ارقر هجمهو  بیسآ ردمو
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 آفند اقتصادی -2-1-1

. ستا شتهدا دجوو لحا تا گذشتهاز  دیقتصاا جنگاز  فیتعر سه

 به دیقتصاا یرساختهایز به نرامی ۀحمل گذشتهاول3 در  فیتعر

 شکل فاعید رتقد کاهش بر اریرگذیتأثو  ملی رتقد کاهش ممفهو

 برو  بدهد کاهشرا  ملی رتقد مؤلفه ،بهایسآ نیا تا ستا میگرفته

. دیقتصاا منافع ایبر جنگدوم3  فیتعر. اردبگذ ریتأث نرامی رتقد

 ؛مینامند نفت جنگ رسفا جیخل جنگرا در  یهایکایمرا رحضو بعضی

 فیتعر. گرید زیچ نهو  ستا دقتصاا زةحواش  زهحو صرفاً که جنگی

 مقابل رکشو دیقتصاا رتقد یمؤلفهها به دیقتصاا اربزا به حمله3 مسو

 ،هارکشو دقتصاا به حمله نییع یهادنمااز  کیی (.3636 ،جاللی)ستا

 (.3631، تکفیو و )کیگلیستا نناآ دیقتصاا میتحر

 توقف به دیتهد ای ساختن متوقف ای کاهش دی،قتصاا یها میتحر 

 لتدو یسواز  فهد رکشو با رفمتعا مالیو  ریتجا دی،قتصاا بطروا

 رزهمبا اندیمدر  دیقتصاا سالحی میتحر ،قع. در واستا همکنند یتحر

و وارد  دمیبر ترافر گوو گفترا از  پلماسیید که ستا رنرامییغای 

 منجااز ا یریجلوگو  بانکها میتحر (.1889 ،لریا)دمیشو عمل

 دنز میتحر ردمو رکشو یهابحسا دنکر ودمسدارزی،  یتهایفعال

 ادموو  وریضر یکا ها صلخصواعلی کا واردات  میتحر ،هارکشو ریسا

و  کا ها متیقدر  تنوسانا دجایا ت،خدماو  کا  دراتصا میتحر ،هیلاو

و  اریهگذیسرما یشرکتها میتحر ز،گاو  نفت مانند کیتژاسترا ادمو

 دهبو هاااارکشو دقتصاا فیتضع یهاراه جملهو... از  نکال ارانهگذیسرما

 که ستا هشد گرفته رکا به رستکباا ملاعو توسط ریخا یاهلسادر  که

و  دهبو دیقتصاا مهم یشاخصهااز  ریایبسدر  لخالا دجایآن ا جهینت

 شتدا هداخو ملی دتحاو ا اریدیپا بر مخربی رثاآن آ لکنتر معد

   .(3681 3631)شکربیگی ،

 وتتفا ل،ماو  پولی یهازاربا ییراناکا ن،نشبنیادا دقتصاا دجوو معد

 منیتا تامین به توجه معد ر،محو لتاعد دقتصاا ییراناکا و بقاتیط

 لخالو ا عمومی ضایتیرنا دیجاا سببو...  محصولی تک دقتصاا ،ییاغذ

 فاعید رتقد کاهش سبب نهایتو در  هشد ملی منیتو ا دتحادر ا

در  دیقتصاا بعد یبا  رایبس نقش لیلد به نیابنابر . شد هداخو رکشو

 وز،تجا جهت شمند یترفندهااز  کیی ،هارکشو سساو ا هیپا حفظ

 د،موجو رساختا حصالا ضمن ستیمیبا الذ. میباشد دیقتصاا فندآ

 انتو که ایبهگونه ددگر منیآن ا به شمند وزتجاو  ذنفو یهاراه

 .دیآ همافر  دیقتصاا یفندهاآ با مقابلهو  یریشگیپ

 اقتصاد دانش بنیان -2-2

 یهاریهمکا نمازسا طتوس ربا لیناو ننشبنیادا دقتصاا حصطالا

 دقتصاا ،لمللیابین علمی دنها ینا نرراز  .شد حمطر 3توسعهو  دیقتصاا

و  نشدا دبررکاو  یعزتو ،تولید سساا بر که ستا دیقتصاا ن،نشبنیادا

 پایه نشدا صنایعو  نشدر دا اریسرمایهگذو  گرفته شکل تطالعاا

 دقتصاا ینا در تعریفی چنین به توجه با. دمیگیر ارقر صخا توجه ردمو

 دهستفاا وریفنّا  نو یناز ا که صنایعیدر  اریسرمایهگذ شدر شاهد

 هستیم وری هبهر یهاوردستاو د ماهر رکا وینیر شدر،میکنند

 وتثر ترین ساسیا ناییدا که طالعاتیا جامعهدر (. 3633)امجاااادی،  

 ناییاتو به ناییدا تبدیل وده،فزارزش ا دیجاا طشر ،ستا جامعه

 نشاز دا که هستند دییاز یهادقتصاا الذ (؛3633 ،یانیرجا)ستا

 می تلقی نبنیا نشدا نهااز آ ندکیا ادتعد تنها ماا کنند می دهستفاا

 بهو  یعزتو ،تولید بر مستقیم رطو به که هاییدقتصاا حقیقت. در شوند

 هنامید نبنیا نشدا یها دقتصاا ،ندارستوا تطالعاو ا نشدا یگیررکا

 به ننشبنیادا دقتصاا ییشههار (.Leydesdorff, 1881)میشوند

 ئناقر ن،ما. در آن زددمیگر بر 3338 ههد یلاوا دیقتصاا دکور

 شدر به جدید یهاوریفنّا هددمااااای  ننشا که شتدا دجوو ودیمعد

 ینا یگیرربهکا با نماز رگذدر  لی. ومیشوند منجر بیشتر دیقتصاا

 گرفت تقو ننیانشبدا دقتصاا ییشههار د،قتصاآن در ا رثاو آ هاوریفنّا

 به بایدارزش  خلق که هنگا ینا با نبنیا نشدا دقتصاا (.3633)پااورفر ،

 دیجاو ا ندگیز یهااردستاندا شدر هکنند تعیین عامل ترین مهم انعنو

و  توجه ردمو د،گیر ارقر نرر مد یکمو  بیست نقردر  جدید مشاغل

 ههدر د ها هنشگاو دا لتدو ،خصوصی بخش ونفزروزا حمایت

 (.Tornataky et 1996,.al؛  Adams,1990)ستا گرفته ارقر3338

 ،نیست یجدید  موضو دیقتصاا شدو ر دقتصادر ا نشدا نقش به توجه
 انعنو به ن،بنیا نشدا دقتصاا شدر شاهد ،گذشته هۀد دوحقیقت در

ده واب یامحلو  انیاجه ساامقیدر دو  دیااقتصا عۀاتوس صلیا كمحر

 یشهرهاو  قخال یشهر مناطق ینکها هب نرر (. 1881یللوررکا اسااات)

 ،شوند می تبدیل نبنیا نشای دا توسعهو  دیقتصاا کزامر به، نشیدا

. کند می مشخص نشیدا یشهرها نقر انعنو بهرا  بیساات و یکاام نقر

 یها زهحودر  یکیژتکنولو سریع اتتغییر به ن،بنیا نشدا دقتصاا ذنفو

 تغییردر  که دشو یم مرتبط نقلو  حملو  تتباطاو ار تطالعاا ،نشدا

 ،نشدا جدیددورة  ین. در ادشو می نتیجه نشدا به تطالعااز دورة ا

 توسعهو   تولید مهم لیهاو ملاعو به ،خالقیتو  ا بدا ،نشدا مفاهیم

 (. Yigitcanlar,2009: 228)شوند می لبد

 لشتغاو ا وتثر دیجاا ،شدر صلیا كمحر نشدا ر،نشمحودا دقتصار اد

 ادتعد بر متکی تنها د،قتصاا ینو ا ستا تهافعالی شتهر تمامیدر 

 یندر ا بلکه نیست پیشرفته ربسیا وریفنّا بر مبتنی صنایع ودیمحد

 متکی ناییدا بر شکلی به دیقتصاا یفعالیتها یکلّیّه د،قتصاا  نو

 به رنشمحودا دقتصاا حصطالا که ستا وریضر نکته ینا کر. ذهستند
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 به نه د،میشو قطالا ستا شدر لحادر  که دیقتصاا رساختا کل

 (.3633)امجدی، تنهایی به هااز آن ترکیبی یا هاهپدیداز هریک

 ننشبنیادا دقتصاا به ستیابید یها شاخص -2-3

 می یرتعریفز رتصو بهرا  ننشبنیادا دقتصاا رمحو رچها 1جهانی بانک

 زنیا نخست مگادر  ننشبنیادا دقتصاا توسعه3 نگیزشیا منرا (لف3 اکند

 کهدارد  جامعهدر  هاآن ذنفو شپذیرو  راتمقرو  نوقان یبا  کیفیت به

 با اههمر ،کند ننشبنیادا دقتصاا سمت به حرکت دینها چنین ونبد

 (ب  (.3631)جنگااااااانی،دبو هداخو جامعهو دقتصاا پیکر بر با  هزینه

 ،شیاا ،تفکر زطردر  جزئی یا ساسیا اتتغییر به آورینو3 واژه آورینو

 آورینو سیستم دجوو (3631)شاه آبادی،رددا رهشاا تخدما یا یندهاافر

 دقتصاا ریتئو سساا بر. ستا زم  جدید وریفنّا دیجاا ایبر راکا

 سیستم یکو  تولید شدر صلیا منبع فنی یپیشرفتها ،کالسیک

 حاضر لحا. در ستا فنی یپیشرفتها چنین صلیا کلید را،کاآوری نو

 Dogan et) ستا وریفنّاو  علمدر  قابلیت یمعنا به تولیددر  قابلیت

al., 2005 .)  )طالعاتیا ییرساختها3 زتتباطاو ار تطالعاا وریفنّا 

 ،کامپیوترها ییراکاو  دعتماا ،سترسید به دقتصاا یکدر  تباطیو ار

 یگردهم بهرا  هاآن شبکههاییکهو  یوراد یمجموعهو  نتلویزیو ،تلفنها

3 زشموآ (.  د(3631ت)عربشاااهی و همکاااران، سا مرتبط میکند صلو

را  نشدا مناسبی ربهطو ندامیتو ماهرو  هیدد زشموآ جمعیت یک تنها

 ایبر دهتحصیلکر ماهر جمعیت یکو  کند دهستفاو ا یعزتو د،یجاا

 منجرو  ستا وریضر نشدا یگیرربهکاو  رنتشاا ب،کتساا ،ییراکا دیجاا

 یتوسعهو  شدر موجب که هشد تولید ملاعو کلی هیزدبا یشافزا به

 ایبر ادفرا یقابلیتها به پایه یهازشموآ حالیکهدر .دمیشو دیقتصاا

 تکنیک ،میکند کمک تطالعاا دهاایستفاو ا یگیردیا ظرفیت یشافزا

 زم  وری،فنّاآورینو ایبر علمی یفضاو  مهندسیدر  عالی زشموآ

 .(Dogan et al., 2005)ستا

 صلا رچهادر  ن،نشبنیادا یشهر توسعه به ستیابید شااااخص هاااای

 دینهاو  یشهر محیط ،فرهنگی -جتماعیا دی،اقتصا توسعه ساسیا

 نبنیا نشدا یشهر توسعه به ستیابید یها شاخصبیان شده اند؛ که 

 تولید انمیز، نکال دقتصاا یها یرساختزدر بعد اقتصاادی عبارتناد از3

 انمیز، لمللیا بین رگبز یها شرکت ادتعد، خلیدا ناخالص

 انمیز، یشهر یپذیر قابتر انمیز، جیرخا مستقیم اریسرمایهگذ

و  نشیدا انگررکا ادتعد، توسعهو  تحقیق انمیز، دیقتصاا آورینو

 ,Yigitcanlar,T, Lonnqvist , A)میزان درخواست حق ثبت اخترا 

2012,pp367-368). 

   ننشبنیادا یشهر توسعه به ستیابیداقتصادی  یها خص(: شا6نمودار)

 
 منبع:ناارنده

 گیری تیجهن -3

 موجب که ستای ا غیرمسلحانه تمااقدا مجموعه غیرعاملپدافنااااااد 

 زیرسااخت هاای ،انیانسا ویرانی ،اقتصاد شهری یپذیر سیبآ کاهش

 فنداپد. ددگر می شمند خصمانه تعملیا مقابل ... در و یهراااااااااش

 مختلف دبعادر ا هایسیبپذیرآ کاهشو  ملی اریپاید فهد با غیرعامل

 مختلف یهازهحودر  غیرعامل فنداپد.  ماای شااود گرفته ربهکاو  تعریف

 ایبر وممقاو  بهینه ضعیتآوردن و همافر دصددر  دقتصاا جملهاز 

 دقتصا. استا دهبو یسیبپذیرآ کاهشو  شمند ذنفواز  یپیشگیر

از  یکی، دقتصاا زهحودر  غیرعامل فنداپد تجلی انعنو به دانااش بنیااان

و  هااربزدر آن ا که دمیشو بمحسو یستیزرستکباا یهاراه مهمترین

 برو  هشد شناسایی نمخالفا توسط دقتصادر ا لخالا دیجاا یهاروش

 مرحله یگرد رتعبا به. ددمیگر ینوتد متومقا یتژاسترآن ا سساا

 شناسایی دقتصاا زهحودر  غیرعامل فنداپد افهدا به ستیابیاول در د

 انبتو تا میباشد شمند توسط دهستفاا ردمو ذنفو یهاو راه یفندهاآ

 توجه با. دنمو امقدا مناسب یلگوهاا ییزحرطر به نسبت بعد حلامر در

 دقتصاا یها یرساختز شامل اقتصاد دانشابنیان مختلف یشاخصها به

 بین رگبز یها شرکت ادتعد، خلیدا ناخالص تولید انمیزن، کال

 یپذیر قابتر انمیز، جیرخا مستقیم اریسرمایهگذ انمیز، لمللیا

 انگررکا ادتعد، عهتوسو  تحقیق انمیزدی، قتصاا آورینو انمیزی، شهر

 جهتدر  ؛ دولات بایساتیو میزان درخواست حق ثبات اختارا نشی دا

 زم  اریگذ استیس  هاارزش تیتقوو  هاآورینوو  نشدا سطح شیافزا

 را اتخاذ نماید.
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