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  یسدنه تابسانت شور اب نردم یاههناخ یاهامن ییابیز یبایزرا شور
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 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،بونج نارهت دحاو ،یرامعم و رنه هدکشناد ،یرامعم یرتکد یوجشناد

 1زابهاط هروصنم
 ناریا ،نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد یزاسرهش و یرامعم هدکشناد ،رایشناد

 درف یمیرک الیل
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،بونج نارهت دحاو ،یرامعم و رنه هدکشناد ،رایداتسا
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 هدیکچ
 نونف ،یگنهرف موسر و بادآ تخانش نمض هتشذگ رامعم ،(توتف) یدرمناوج نییآ اب نآ دنویپ و یدرگاش و داتسا نیرید تنس رد
 تیاعر دوخ یحارط رد و هتخومآ داتسا زا دمآ یم رامش هب نآ زا یئزج یسدنه تابسانت و نیناوق هک ار دوخ هفرح یاه تراهم و
 زا ای و هداد تسد زا ار هتشذگ تیمها و تقد ،یسدنه نیناوق و تابسانت تیاعر اب ،یحارط ،هتشذگ فالخ رب هزورما .درک یم
 وریپ دسر یم رظن هب هک دنتسه یزاونلد ییابیز یاراد رضاح رصع یاهامن زا یضعب دوجو نیا اب ،تسا هدش هتساک نآ تیمها تدش
 فلتخم یاههورگ هاگدید زا نردم یابیز یاهامن اب ییاه هناخ باختنا لابند هب ققحم ادتبا ،رضاح شهوژپ رد .دنشاب یم ینیناوق
 دوجوم یسدنه تابسانت یسررب و اهامن نیا فلتخم یازجا جارختسا ،فده .دشاب یم ...و یداع مدرم ،یا هفرح نارامعم ،نیصصختم
 یدنب میسقت یلصا هورگ ود رد رفن 01 زا اه همانشسرپ و هبحاصم جیاتن ساسا رب بختنم هناخ 12 ،روظنم نیا هب .دشاب یم اه نآ رد
 بختنم یاهامن زا سپس .تسا هدش هتفرگ رظن رد ،مود و لوا هورگ رد باختنا یلصا رایعم بیترت هب ،تابسانت و ییابیز .ددرگ یم
 نیناوق دوجو تابثا لابند هب ققحم و دریگ یم تروص ییابیز دوجو تلع هب تبسن ،ندرک رکف دنلب متسیس اب یتکراشم هدهاشم
 ATLAS TI رازفا مرن دراو نوتم تروص هب جیاتن ،بختنم یاه هنومن دایز دادعت لیلد هب .دشاب یم اهامن نیا رد یصخشم یتابسانت

 و یقفا لیطتسم یریگراکب زا اهامن رد ییابیز یاقلا یارب ناوت یم .دنوش یم یروحم و زاب یراذگدک ،گنیدک شور هب و هدش
 .تسج هرهب ،عوضوم نیا هدننک یعادت تابسانت زا یریگ هرهب اب اه نآ ینامزمه بیکرت ای و یدومع
 
 .نارهت رهش ،نردم هرود یاههناخ ،ییابیز ،یسدنه تابسانت :یدیلک تاملک
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 همدقم
 نارود رد .دروآ یم دوجو هب هعومجم کی لک و ازجا نیب ار یرصب تباث یاه تبسن زا یا هعومجم ،تابسانت متسیس
 دسر یم رظن هب و تفرگ یم ماجنا نوزوم تابسانت و یتابسانت نیناوق هب اکتا اب اهانب فلتخم یازجا یحارط هتشذگ
 رد هزورما یلو .دشاب یم نیناوق نیا زا هدافتسا تراهم و نیناوق نیا نویدم ار دوخ ییابیز زا یشخب انب هک
 تابسانت نیا زا هدافتسا رد ار دوخ حارط و دوش یمن هداد شزومآ کیکفت هب ییاه تراهم نینچ یرامعم یاه هدکشناد
 زا یکی عوضوم نیا ایآ .درادن یحارط تهج یا هدش فیرعت یسدنه تابسانت یترابع هب و دناد یمن دیقم یسدنه
 نایب یارب یخیرات یاه هرود رد ؟تسا هدش نردم یرامعم رد ابیزان یاهامن اب هدننیب ههجاوم هب رجنم هک تسا یلماوع
 ییابیز زا هک هدمآ دوجو هب ییاه نامتخاس نردم هرود رد لاح .تسا هدش هتفرگ هرهب یفلتخم تابسانت زا ییابیز
 ناونع یسدنه تابسانت زا یبیکرت وریپ ای و هدرک یوریپ یدیدج تابسانت زا هک دسر یم رظن هب اما هتشادن مک یزیچ
 میهافم نیب هطبار داجیا و ناریا روشک نردم یاهانب رد دوجوم تابسانت جارختسا فده اب شهوژپ نیا .دنا هدوب هدش
 یاهانبرد دوجوم تابسانت -1 :هک دراد تًالاوس نیا هب خساپ رب یعس هک دشاب یم اهانب نیا رب مکاح تابسانت فشک و
 تًالاوس نیا هب خساپ ؟دننک یم یوریپ ییابیز هئارا تهج یتابسانت هچ زا نردم یاهامن -0 ؟تسا مادک نردم
 نیا رد .دیامن داجیا ینوکسم یاه نآمتخاس یاهامن رد دنم ماظن یحارط داجیا هنیمز رد ناحارط یارب یهار دناوت یم
 تابساحم یاه شور و یسدنه تابسانت نیا اب یدودح ات هک تسا مزًال ،تًالاوس نیا خساپ هب ندیسر یارب شهوژپ
 هصالخ تروص هب لوا شخب رد .ددرگ یم کیکفت شخب ود هب رضاح شهوژپ روظنم نیا هب .دوب انشآ یتابسانت
 مود شخب رد سپس .دوش یم حرطم یرظن ینابم رد ناهج و ناریا رد یسدنه تابسانت رد دوجوم فیراعت و میهافم
 رب یسدنه تابسانت لیلحت و هیضرف نومزآ تیاهن رد و ؛ددرگ یم فافش یریگ هنومن هویش و قیقحت شور ،شهوژپ
 .دشاب یم یفلد شور ساسا رب بختنم یابیز یاهامن
 ظاحل زا نینچمه .(91: 1191 ،لوسرک)تسا یفیک رد یفیک درکیور اب وت رد وت یبیکرت عون زا رضاح قیقحت شور
 دزادرپ یم یدراوم باختنا هب ادتبا شهوژپ نیا .تسا یلیلحت – یفیصوت نینچمه و یداینب ،یدربراک فده و عون
 .درک جارختسا ار ینوکسم یاه نآمتخاس یاه نیرتهب ناوتب ات تسا زاین اذل .دنشاب نیرتهب یرصب ییابیز ظاحل زا هک
 ناونع ساسا رب هنومن باختنا اهدرکیور زا یکی .دش هدز باختنا هب تسد ،درکیور هس هب هجوت اب ،روظنم نیا یارب

 یاه هنومن باختنا یارب صوصخًالا یلع نردم هرود حرطم رامعم ناونع هب انب حارط ندوب هدش هتخانش و حارط
 ییاه هناخ باختنا و ویتامرون شور هب باختنا و دوخ هب هدنراگن دامتعا مود درکیور .تسا هدوب بالقنا زا لبق نارود
 رد هک یصخاش یاه نآمتخاس هب دامتعا موس درکیور و دوب زاون مشچ و ابیز یرصب ظاحل زا هدنراگن دید زا هک
 باختنا دییات یارب هک دندوب تیمها زئاح نینچمه و هبتر یاراد ،حرطم یرامعم تاقباسم و بتک و یرامعم تالجم
 هس رد و دنریگ یم رارق یدنب هتسد دروم ییابیز هطیح رد نیرتهب ظاحل زا سپس .ددرگ یم هعجارم نیصصختم هب
 ،نیصصختم زا رفن 29 اب هبحاصم شور زا .دنریگ یم رارق ،ییابیز دح نازیم ظاحل هب یلومعم ات بوخ رایسب زا هورگ
 .دنهد رارق ییابیز ظاحل هب نیرتدب و ییابیز ظاحل هب نیرتهب زا یدنب هقبط رد ار اهانب نیا هک دوش یم هتساوخ اه نآ زا
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 دح نیرتًالاب رد هک ییاهانب هب .دنا هدش شیًالاپ اهراب اه هنومن و هدش تقد رایسب اه هنومن باختنا تهج هلحرم نیا رد
 .(دنشاب هدرک روبع نیگنایم زا هکدنوش یم هدیزگرب ییاه نآ) دوش یم هداد یرتشیب زایتما هیقب هب تبسن دنریگ یم رارق
 و دنریگ یم رارق لیلحت دروم ،یرظن ینابم رد هدش یفرعم یتابسانت یاه متسیس رد بختنم یابیز یاه هنومن سپس
 یدعبود هحفص رد اهنت زین تابسانت و هتفرگرارق رظندم نامتخاس یدعبود یامن طقف اهرگ هلخادم لرتنک تهج
 ددرگ یم یسررب تابسانت زا هدش جتنم یرصب ییابیز ظاحل زا اهنت رگید یوس زا و ویتکپسرپ رد هن دنا هدش هدیجنس
 رارق نیصصختم رایتخا رد جیاتن و دنتسه ییابیز یاراد هک دنا هدرب هرهب یتابسانت متسیس زا هک دسر یم رظن هب اریز
 نیرت مهم جارختسا یارب و دننک یم نایب ییابیز یاه تلع فیصوت و اه امن یسررب رد ار دوخ تارظن و دنریگ یم
 سپس دوش یم اه نآ یاه تینهذ تشاددای هب عورش ندرک رکف دنلب متسیس اب نآ لماوع یگتسجرب نازیم نایب و لماوع
 رارق یراذگ دک دروم یروئت دنارگ متسیس اب و دوش یم یت سلطا رازفا مرن دراو نوتم ،یراذگدک رما رد تلوهس یارب
 یدنب عمج دروم نردم یاه نآمتخاس یاهامن یسررب جیاتن اب و ددرگ یم جارختسا ییابیز فرعم یاهدک و دریگ یم
 زا جرختسم یموهفم یاه دک داجیا و یزاس هصالخ و ندرب هرهب یارب یت سلطا رازفا مرن .دریگ یم رارق یرظن
 و یکیفارگ تروص هب رازفا مرن نیا یاه یجورخ هک دریگ یم رارق هدافتسا دروم (یریسفت و یفیصوت) زاب یاهدک
 .تفرگ اه دک یفیصوت رامآ و لوادج رب ینتبم ییاه یجورخ رازفا مرن نیا زا ناوت یم نینچمه و هدوب یراشبآ رادومن
 یرظن و یموهفم درکیور
 :تابسانت
 و اه نامسآ زا معا تعیبط لک شنیرفآ ساسا ،دوش یم قالطا هباشم زیچ ود یمک هسیاقم هب سدیلقا هاگدید رد هک بسانت 
 هدافتسادروم اهانب یحارط رد نهک یاه ندمت و فلتخم یاه هرود رد هراومه تابسانت .تسا هدوب زین ناسنا هژیو  هب و نیمز
 لوصا زا یکی بسانت .دیآ رظن هب رت لداعتم مسج هراومه هک دوش یم ثعاب یش رد بسانت دوجو .تسا هتفرگ یم رارق
 دناوت یم بسانت .(01 :4191 ،نارگید و یراصنا) دنک یم نایب ار نآ ازجا نایم گنهامه هطبار هک تسا یرنه رثا هیلوا
 یم هجیتن ار یباسح بسانت و هدش یریگ هزادنا دادعا کمک هب هک دشاب یدام یایند یکیزیف و یداعبا تایمک نیب بسانت
 یریگ هزادنا هسدنه کمک هب هک دشاب ماجحا و لاکشا نیب بسانت ینعی یناکم تایفیک نیب بسانت دناوت یم مه و دهد
 دشاب اه تکرح ای تاوصا نیب بسانت ینعی ینامز تایفیک نیب بسانت دناوت یم ای ،دهد یم هجیتن ار یسدنه بسانت و هدش
 رد .(9191:141 ،زابهاط) دهد یم هجیتن ار ینومراه بسانت و دوش یم یریگ هزادنا تکرح متیر ای یقیسوم کمک هب هک
 کرد ور نیازا و دوش یم لماش ار یناسمهان فلتخم یاه تیفیک و اه تیمک یا هسیاقم یاه تبسن تابسانت یرامعم هصرع
 .(1 :0191 ،ریرک)ددرگ یم رت هدیچیپ نآ
 یریگهزادنا یاهدحاو و یتابسانت یاهمتسیس هب طوبرم یاه یروئت
 تابسانت میظنت متسیس .تسا یرصب بیکرت کی یازجا نیب مظن ساسحا داجیا تابسانت یاه یروئت یمامت روظنم
 میظنت یاه متسیس .دروآ یم دوجو هب لک و ازجا نیب زین و انب کی ازجا نیب ار یرصب تباث یاه تبسن زا یا هعومجم
 یا هناسانش ییابیز تًالًالدتسا ،هتفر رتارف یرامعم یاضف و مرف یکینکت و یدرکلمع یاه هدننک نییعت تروص زا تابسانت
 ار یریگ هزادنا یاهدحاو و تابسانت یاه متسیس هب طوبرم یاه یروئت .(110 ،1111 ،گنیچ) دنهد یم هئارا دوخ دروم رد
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 هشیدنا رد تابسانت و هسدنه -0 یناهج هشیدنا رد تابسانت و هسدنه -1 :داد رارق یسررب دروم ناوت یم هشیدنا ود رد
 یاه یروئت -0 ییالط تابسانت -1 :دومن یدنب میسقت هتسد 0 رد ناوت یم ار یناهج هشیدنا رد تابسانت .یمالسا-یناریا
 .یناسنا تابسانت -0 هیزوبروکول رًالودم -9 سناسنر
 ییالط تابسانت
 ،سویورتیو طسوت ،تابسانت نیا اهدعب .دندیمان یم یتوهًال تبسن ار نآ هک دنتسب راک هب ار یتابسانت ،ناتساب نایرصم
 رایعم الط هک متسیب نرق لیاوا و مهدزون نرق رخاوا رد اما ؛دش فورعم ییادخ تبسن حالطصا اب ،مود هدس یایلاتیا رامعم
 .(3391 ،یهلا تیآ .9191 ،نامراپ ،دیعسلا) دیدرگ جیار ییالط تابسانت حالطصا اب تابسانت نیا ،دش یداصتقا شجنس
 بسانت نیا رد .دندرب یپ درک یم یزاب ناسنا ندب تابسانت رد ییالط بسانت هک یبلاغ شقن هب اه ینانوی یتدم زا سپ
 رت گرزب هعطق هب رت کچوک هعطق لوط تبسن هک دوش یم میسقت یواسمان تمسق ود هب یطخ هک دوش یم لمع یا هنوگ هب
تسا 94111/1 هب 1 تبسن ،ییالط تبسن .(0191:91 ،این یایض)طخ لک هب رت گرزب هعطق لوط تبسن اب تسا ربارب
(Haslam,2006). یاراد ای بسانتم ار نآ ،دشاب لوبقدروم ای یلیثمت یاه هزادنا و داعبا یاراد یمجح ای لکش هاگره 
 ناونع هب ناوت یم ینعم کی هب (نیرز تابسانت)ییالط تابسانت نایم نیا رد .(0191:13 ،ریرک)دنمان یم ییالط یاه هزادنا
میدق زا ار تبسن نیا لیلد نیمه هب ،تسا هدش ییالط تبسن هب یا هراشا زین لیجنا رد .دوش یقلت ینامسآ ای یهلا ،لقعارف
 یانبمرب ار دوخ رًالودم متسیس هیزوبروکول .دنتفرگ هرهب نوناق نیا زا نارامعم زین سناسنر هرود .دناهتفگ مه «یهلا تبسن»
دوش یم هداد ناشن Ф ینعی ینانوی یابفلا فرح نیمکی و تسیب اب طخ هراپ ییالط بسانت .دومن میظنت ییالط تابسانت
 تبسن نیا لیلد نیمه هب و هدرک هعلاطم قیقد تروص هب ار ییالط تبسن ،ینانوی زاس همسجم ،ساید یف .(1191 ،رلول)
 تخاس رد ناوت یم بسانتم شخب ود هب طخ هراپ میسقت زا .(1191 ،روپ فشاک)تسا هدش فورعم زین (Ф) یف مان هب
 .درک هدافتسا ییالط چیپرام و لیطتسم
 ییالط چیپرام و لیطتسم
 هب ییالط لیطتسم میسرت یارب هک توافت نیا اب .دوش یم هدافتسا صخاش عبرم زا √0 دننام ،ییالط لیطتسم تخاس رد
 ناشن ار ییالط لیطتسم یریگ لکش لحم هدمآ تسد هب هطقن ،مینز یم نامک صخاش عبرم فصن رطق زا عبرم رطق هزادنا
 زکرم هب .تسا CB علض طسو O ی هطقن (1ریوصت ).دحاو کی علض لوط اب دیریگب رظن رد ار ABCD عبرم .دهد یم
 لیطتسم» کی PQCD لیطتسم عبرم .دنک عطق Q ی هطقن رد ار CB دادتما ات دیشکب ینامک OA عاعش هب و هطقن نیا

 .دشاب یم 111/1 ربارب نآ ضرع هب لوط تبسن و تسا »ییالط

 
 (https://blog.faradars.org) عبرم کمک هب ییالط لیطتسم یسدنه میسرت هوحن :1 ریوصت
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 ات ناتساب نارود زا لیلد نیمه هب .تسا اه لیطتسم ریاس زا رتابیز ناسنا مشچ هب یلیطتسم نینچ هک تسا هدش هتفگ
 مشچ هک دنزاسب لکش لیطتسم ار یزیچ دنهاوخ یم یتقو مه زورما و تسا هتفر راک هب رایسب یرامعم رد زورما هب
 هب کیدزن یددع مینک میسقت شضرع رب ار شلوط رگا ینعی دنزاس یم ییالط لیطتسم لکش هب ار نآ دشاب مه زاون

 یکی ندرک برض اب لاثم یارب .درک هدافتسا ناوت یم زین فلتخم یاه لکش رد ییالط تبسن زا .دیآ یم تسد هب 1/1
  .(0ریوصت ) .میروآ یم تسد هب کینومراه بسانت اب یلیطتسم 111/1 ددع رد عبرم عالضا زا

 
 ((https://blog.faradars.org کینومراه بسانت اب لیطتسم :2 ریوصت

 زا هدافتسا هب رگا .دنهد یم تسد هب ار ییالط تبسن لکش ود نیا ،میهد رارق لیطتسم نیا یور رب ار عبرم رگا کنیا
 میروآ یم تسد هب یرادومن ریز ریوصت دننام تیاهن رد ،میهد همادا دیدج لیطتسم نیا یور رب ییالط تبسن لومرف
 .(9ریوصت ) .دراد یرت کچوک یاه عبرم هتفر  هتفر هک

 
 ((https://blog.faradars.org ییالط چیپرام هدنهد لیکشت یاه عبرم یریگ لکش هوحن :3 ریوصت

 ینحنم نیتسخن ،مینک میسرت لباقم هشوگ هب هشوگ کی زا نامک کی عبرم ره یارب قوف ییالط تبسن رادومن رد رگا 
 اب ربارب ددع ره نآ رد هک تسا یرس کی تقیقح رد یچانوبیف هلابند .میا هدرک میسرت ار یچانوبیف هلابند ای ییالط چیپرام
 .22 .09 .10 .91 .1 .2 .9 .0 .1 .1 .4 :تسا تروص نیا هب رفص زا زاغآ اب هلابند نیا .تسا دوخ یلبق ددع ود عومجم
 ای یچانوبیف هلابند باذج تیصاخ .میسر یم ییالط چیپرام رادومن هب تیاهن رد عبرم ره هب نامک ندوزفا اب … ،001 ،11
 کیدزن یددع هب ،مینک میسقت شدوخ زا لبق ددع هب ار نآ یاهددع زا مادک ره یتقو هک تسا نیا رد ییالط چیپرام نامه
 رتولج ماگ کی کنیا .(Rawles,1997, Schneider,1994)تسا روهشم «ییالط تبسن» هب هک میسر یم 111/1 هب
 و دننک یم یوریپ 111/1:1 تبسن زا هک میراد ییاه هریاد تلاح نیا رد .میشک یم هریاد کی عبرم ره لخاد و میور یم
 یاراد یگمه هک میراد ییاه هریاد و اه لیطتسم ،اه عبرم ،رضاح لاح رد نیاربانب دنراد یلداعتم بسانت رگیدمه هب تبسن
 .(0ریوصت ) .دنا هداد شرتسگ ام یحارط رسارس رد ار ییوداج ددع نیا و دنتسه ییالط تبسن
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 ((https://blog.faradars.org 816/1:1 تبسن وریپ یاه هریاد :4 ریوصت

 سناسنر یاه یروئت
 0 و 9 و 0 و 1 دومن نایب ریز هداس دعاصت طسوت ناوت یم ار نانوی یقیسوم متسیس یادص یگنهامه هک درب یپ ثروغاثیف
 دیلک هک دننک ادیپ داقتعا هک تشاد نآ رب ار اه ینانوی تبسن نیا .0:9 و 9:0 و 9:1 و 0:1 تروص  هب ار ناشیاه تبسن و
 بیترت دادعا بسحرب زیچ همه هک دوب نآ رب یثروغاثیف داقتعا .دنا هدرک ادیپ هتفرگارف ار ناهج هک یزیمآرارسا یگنهامه
 ار هداس یددع دعاصت نیا وا .دومن لیمکت بسانت ملع تروص هب ار ثروغاثیف دادعا تابساحم ملع وتالپ اهدعب .دنا هتفای
 اهنت  هن ناشیاه تبسن و دادعا نیا وتالپ رظن زا .دروآ تسد هب ار ربارب هس و ربارب ود دعاصت ات دومن بعکم و عبرم
 اب سناسنر نارامعم .دندوب زین ناهج گنهامه راتخاس نیبم هکلب دنتشادرب رد ار نانوی یقیسوم ماگ رد اهادص یگنهامه
 نیا .دندومن عوجر نانوی یضایر تابسانت متسیس هب دشاب هتشاد قلعت یلاع مظن کی هب یتسیاب ناشیاهانب هکنیا هب داقتعا
 هتشر کی هتسویپ  مه  هب تابسانت رد هکلب دنداد یم ناشن امن کی ای قاتا کی داعبا رد ار دوخ طقف  هن اه تبسن هعومجم
 رد ،اهتبسن هعومجم نیا ،√0 و ییالط تابسانت زا هدافتسا اب .(019 ،1111 ،گنیچ)دندش یم رهاظ زین نالپ لک ای اضف
 ار اهقاتا نیرتبسانتم زا عون 3 ویدًالاپ هک ،دوشیم دید نالپ لک ای و اضف هتسویپ مه هب تابسانت رد و امن ،قاتا کی داعبا
 لکش نیرت یلومعم لیطتسم هک تسا رکذ هب مزًال (42 :0191 ،توخا) .دومن داهنشیپ ،یرامعم دروم رد باتک 0 باتک رد
 ،نامراپ و دیعسلا)تسد نیا زا و 2 : 1 ،9 : 2 ،0 : 9 :لثم ،دوشیم نایب نآ لوط هب ضرع تبسن اب هک تسا یحارط رد
9191). 
 هیزوبروکول رالودم متسیس
 یگنهامه أشنم و دنداد یم لیکشت ار ناسنا ندب تایضایر زا یشخب هک ار ... و رصم و نانوی شجنس رازبا هیزوبروکول

 هیاپ رب ار رًالودم متسیس ینعی دوخ شجنس هلیسو لیلد نیمه هب تسناد یم ینغ رایسب دندوب اه ناسنا یگدنز رب مکاح
 ،گنیچ).دومن لیمکت (انب یدرکلمع داعبا) ناسنا ندب تابسانت زین و (یچانوبیف هعومجم و ییالط تابسانت) تایضایر
 ار نآ هکلب درک یم هاگن تباث قفاوت یاراد دادعا زا یا هعومجم تروص هب طقف هن رًالودم هب هیزوبروکول .(1111 ،119
 سایقم و بسانت تسناوت یم و دندوب نآ عبات ماجحا و هوجو ،اه لوط هک تفرگ یم رظن رد یشجنس متسیس ناونع هب
 بسانت ساسا رب ناشبسانت) .911 ،43 ،90 دوب هدش لیکشت هزادنا هس زا یلصا هکبش .دنک رارقرب اج همه رد ار یناسنا

 911 لداعم هک طسوتم ناسنا کی لوط باستحا اب هیزوبروکول .(42 :4191 ،نارگید و یراصنا) (دوب هدش میظنت ییالط
 زا و (هتشارفا تسد اب) 100 ،401 ،11 :زا دنترابع ییوس زا اه تبسن نیا .دروآ تسد هب ار دوخ یاه تبسن دوب رتم مدص
1:129 ،گنیچ)(رس یًالاب ات) 911 ،911 ،43 رگید یوس  (2ریوصت ) .(419
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31 ،سیام) ناسنا رکیپ طسوت هدش لاغشا یاضف فرعم 622و 381 ،311 یاه هزادنا و 311 و 17 ،34یاه هزادنا :5 ریوصت 78)  

 یناسنا تابسانت
 ،129 ،گنیچ) .دنا هدش یراذگ هیاپ ناسنا ندب تابسانت و داعبا یانبم رب ،یناسنا تابسانت بسح رب تابسانت میظنت متسیس
 ددع نامه هک 111/1 اب تسا ربارب تماق یدنلب ،دوش هتفرگ رظن رد دحاو کی اپ فک ات ندب ینایم تمسق هزادنا رگا .(4191

Ф تبسن داعبا اراکشآ رشب هکنیا نداد ناشن اب ار ناسنا ندب یسدنه داعبا یچنیواد ودرانوئل .(11 :1191 ،روپ فشاک)دشاب یم 
11 تبسن ساسا رب دوخ ندب رد ار ییالط  طسوت هک (1ریوصت ) سویورتیو درم .دیشک ریوصت هب ار دراذگ یم شیامن هب 1/1
 دقتعم سویورتیو .تسا ،دشاب طابترا رد یرامعم اب دیاب ناسنا داعبا تشون هک یسک ،دش هدیشک سویورتیو یانبمرب یچنیواد
 .(Gunon,1995)دندش یم لماک دوخ هسدنهرد ددنویپب نامتخاس اب تسناوت یم ناسنا داعبا رگا هک دوب

 
 (Dabbour,2012) سویورتیو ناسنا :6 ریوصت

 ناسنا داعبا .دوش یم مهم یسدنه کیزدوئژ یاهدرکلمع و اه هزادنا همه رد نآ داعبا لماش ناسنا ندب» ؛رلوئًال تربار هتقگ قبط
 و هیزوبروکول رًالودم یتابسانت متسیس هسیاقم زا .(Lawlor,1982)«دراد رارق یتباث یناهیک طباور هریاد کی زکرم رد لآ هدیا
 طخ هراپ ییالط تبسن زا هدافتسا اب رگیدکی هب هیزوبروکول دادعا میسقت زا هک تسا سمل لباق هجیتن نیا یناسنا تابسانت
(BC/AB = AC/BC) یناسنا تابسانت متسیس رد و دشاب یم √2 = 90/0 لداعم ابیرقت هک 90 /43 = 911/43 = 02/0 ینعی 
 (3ریوصت ) . Ф =4441994111/1 ای (√2+1) /0 اب تسا ربارب هک هدش ظاحل Ф ییالط ددع لداعم ناسنا تماق

 
  (8731 ،ترفیون) ناسنا ندب طسوت هدش نییعت یاه هزادنا و یناسنا تابسانت :7 ریوصت
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 یمالسا-یناریا هشیدنا رد تابسانت و هسدنه
 یا هژیو هاگیاج یمالسا نارود رد هچ و مالسا زا شیپ هچ ناریا یرامعم رد بسانت و هسدنه شناد زا یریگ هرهب
 جنپ و عالضًالا یواستم ثلثم ،فعاضم عبرم ،عبرم یسدنه صاوخ ساسا رب یناسنا تابسانت متسیس .تسا هتشاد

 نامه ای نوزوم تابسانت ناهج و (0391 ،011 ،ربلیو و کبملک) دراد رارق ،دنتسه مصا دادعا اب ربارب هک یعلض
 دنتسه √9 و√0 زا هتفرگرب هک (√0/2 و√20/1=111/1) و √2 و √9=93/1 و√0=10/1 تروص هب یناریا تابسانت
191 ،ناراکمه و ناینامب) دیآ یم دوجوب : 4191). 
 ،مالسا زا سپ ناریا یرامعم رد نومیپ زا یریگ هرهب زین و ناریا نهک یرامعم رد √9 و √0 یاه تبسن زا هدافتسا
 √0 .(4191:231 ،نارگید و ناینامب) دنشاب یم ناریا یرامعم رد تابسانت میظنت قیقد متسیس زا یریگ هرهب رگناشن
 یسدنه لکش رگنایب √9 هک یتروص رد دنشاب یم حطس دومن نآ زا لصاح لاکشا و تسا عبرم یسدنه لکش رگنایب
 هزادنا هب و هتفرگ رظن رد دحاو کی علض هب یعبرم هچنانچ .دنشاب یم مجح دومن نآ زا لصاح لاکشا و تسا ثلثم
 رطق اب .تسا √0 ینعی عبرم رطق اب ربارب هدمآ تسد هب لیطتسم رتگرزب علض ،مینزب نامک کی راگرپ اب نآ رطق
 دنور نیا و درک مسر ار √0 لیطتسم ناوت یم √9 لیطتسم رطق اب و √9 لیطتسم ناوت یم زین هدمآ تسد هب لیطتسم
 ؛3391 ،یهلا تیآ)دنیوگ یم (کیمانید) ایوپ لیطتسم ار اه لیطتسم هنوگنیا .دبای همادا نانچمه دناوت یم

Barrat,1980). ( 1ریوصت) ثلثم کی هک دوش یم هدیمان ینوطالفا لیطتسم √9 لیطتسم هک تسا رکذ هب مزًال 
  (4111 ،ترب) .دهد یم لیکشت ار عالضًالا یواستم

 
 .(Dabbour,2012) عبرم رطق ساسا رب بسانتم یاه لیطتسم رد یلاوتم یاهراتخاس :8 ریوصت

 نیرز تبسن
 هدیمان Ф تبسن یگداس هب ای ،سدقم شرب ،یهلا بسانت ،یهلا تبسن ،نیرز نیگنایم ،نیرز بسانت هک) نیرز تبسن
 ،DNA ،اه سوریو ،اهلگ ،ناهایگ نوچمه یداینب لاکشا رد هک تسا یلاعتم ای یلقع قوفام تبسن کی (دوش یم

 نیرز بسانت هک ییاه تبسن لصا یارب ار هار هک تسا یتبسن √2 .دوش یم ادیپ ... و اه نآشکهک و تارایس ،اهفدص
 /0 اب ربارب یمکرظنزا ،ددع کی هن تسا بسانت کی زیچره زا لبق نیرز تبسن .دنک یم زاب دنوش یم هدناوخ
(1+2√)= Ф تمسق تبسن هک یتقو تسا تمسق ود درفب رصحنم تبسن نیرز تبسن .تسا 111/1 یواسم ابیرقت 
 تبسن نیا .تسا رتگرزب تمسق هبرتگرزب تمسق هوالع هب رتکچوک تمسق تبسن یواسم رتکچوک تمسق هب رتگرزب
 میسقت نیرز تبسن .تسا دوخ زا لبق دوجو اب طبترم دلوت ره نوچ تسا دحاو زا طسب و دعاصت و هرابود دلوت دامن
 .تسا دحاو لماک
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 ،تفرگرارق یسررب دروم ناهج و ناریا سایقم ود رد هک تابسانت یاه متسیس دروم رد هدش هئارا بلاطم یدنب عمج زا
 یفرعم √2 و√9 و√0 نوزوم تابسانت ناونع اب ناوت یم ار یمالسا -یناریا تابسانت هک درک تشادرب نینچ ناوت یم
 ود لماش لک رد یناهج سایقم رد تابسانت و ددرگ یم یفرعم نیرز بسانت ناونع تحت √2 نایم نیا زا هک دومن
 هدش میظنت ییالط تابسانت یانبم رب سناسنر یاه یروئت هک ددرگ یم یناسنا تابسانت و ییالط تابسانت یدنب میسقت
 /0 لداعم هک Ф ییالط ددع اب لک رد و یناسنا تابسانت اب مه و ییالط تابسانت اب مه هیزوبروکول رًالودم متسیس و
 و√0 رایعم 0 زا یکی اب یتابسانت یاه متسیس هیلک هک دومن اعدا تیاهن رد ناوت یم و دراد راکورس دشاب یم (√1+2)
 (1ریوصت ) .تسا هدهاشم لباق ریز رادومن رد هجیتن نیا اذل .دنشاب یم لیلحت لباق Ф ییالط ددع و √2 و√9

 
 (هدنراگن) تابسانت یاه متسیس رادومن :9 ریوصت

 هک دیدرگ لصاح هجیتن نیا ،تفرگ ماجنا تابسانت یریگ هزادنا یاهدحاو تخانش هنیمز رد هک یتاعلاطم اب رگید یوس زا
 رد هک دومن یدنب میسقت نومیپ و رًالودم ،وکاش و نک ،یزاس نوتس هتسد راهچ رد ناوت یم ار تابسانت یریگ هزادنا یاهدحاو
 و نک رد و دراد یتوافتم یاه تبسن دش نایب هک فلتخم یاه شور هب و نوتس رطق ساسا رب یتابسانت رایعم یزاس نوتس هویش
 رد و هتفر یم راکب تابسانت ییاسانش تهج نک کی رطق هب ییاه عبرم ساسا رب یدنب میسقت رایعم هک هدوب نک دحاو وکاش
 .تسا هدش یم هدیجنس هرگ هیاپ رب زین گرزب و کچوک نومیپ و ددرگ یم هدافتسا هناگدنچ و هیاپ لودم زا رًالودم متسیس
 (41ریوصت ) .دشاب یم گرزب نومیپ ربارب 2/1 لداعم ادودح نک دحاو هک ددرگ یم هجیتن نینچ نینچمه

 
 (هدنراگن) یریگ هزادنا یاه متسیس رادومن :11 ریوصت
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 یسررب تهج شهوژپ نیا رد هک درک نایب نینچ ناوت یم دش هراشا نآ هب یرظن ینابم رد هک یبلاطم یدنب عمج تهج
 .دریگ رارق یسررب دروم یتابسانت متسیس 1 ات تسا مزًال یسدنه تابسانت زا هعلاطم دروم یاه هناخ یوریپ مدع ای یوریپ
 یاه هریاد -0 ،ییالط چیپرام -9 ،ییالط لیطتسم -0 ،هناگدنچ و هیاپ لودم -1 :زا دنا ترابع یتابسانت یاه متسیس نیا
 -1 وکاش و نک تابسانت -3 ،(√2 و √9 ،√0)یلاکیدار یاه تبسن -1 ،ینوطالفا لیطتسم -2 ،111/1 هب 1 تبسن وریپ
 دشاب یم رًالودم متسیس کی هناگدنچ و هیاپ لودم هک تسا حیضوت هب مزًال .هیزوبروکول رًالودم متسیس -1 و نیرز تبسن
 تهج ققحم .ددرگ یم فیرعت هیاپ لودم ربارب 01 ای 1 لداعم هناگدنچ لودم و رتم یلیم 441 لداعم هیاپ لودم نآ رد هک
 ار امن هدنهد لیکشت یازجا و یلک یامن یاه هزادنا و داعبا یمامت ،رًالودم متسیس نیا زا امن یوریپ مدع ای یوریپ یسررب
 یدنر بیرض اه هزادنا هچنانچ ،هدومن ظاحل (رتمیتناس 41)هناگدنچ لودم ای (رتمیتناس 41) هیاپ لودم زا یبیرض ساسا رب
 .ددرگ یم ظاحل یوریپ مدع ناونع هب دشابن اه لودم نیا زا یدنر بیرض هچنانچ و یوریپ هناشن دشاب بیارض نیا زا
 شهوژپ نیا رد ققحم هک تسا 111/1 نامه ای Ф ددع نآ ضرع هب لوط تبسن هک تسا یلیطتسم زین ییالط لیطتسم
 رپ لیطتسم نیا زا یبیارض اب ربارب ییاه لیطتسم اب ازجم تروص هب ار امن هدنهد لیکشت یازجا و امن لک ات هدومن یعس
 متسیس نیا زا نآ یازجا ای امن یوریپ هدنهد ناشن دش هداد ششوپ لیطتسم نیا اب یسررب دروم تمسق لک هچنانچ ،دیامن
 یترابع هب .تسا هدش صخشم روشاه اب لیطتسم نیا هدودحم زا جراخ تمسق ،ششوپ مدع تروص رد و تسا یتابسانت
 رد ار نآ دوب زیچان رایسب یلک یامن رد روشاه نآزیم هچنانچ .دشاب یم بسانت نیا زا یوریپ مدع هدنهد ناشن روشاه دوجو
 زا یوریپ مدع یانعم هب دوب هظحالم لباق روشاه نآزیم رگا و ددرگ یم ظاحل یتابسانت متسیس زا یوریپ و هتفرگن رظن

 ییاه عبرم نورد هک تسا ینحنم هک ییالط چیپرام یسررب تهج رگید یوس زا .دشاب یم لیلحت دروم یتابسانت متسیس
 میسر یم 111/1 هب کیدزن یددع هب شدوخ زا لبق ددع هب عبرم علض ناونع هب ددع ره هزادنا میسقت زا هک دریگ یم لکش
 لمع دش هداد حیضوت رت شیپ هک ییالط لیطتسم شور دننامه و تسا یچانوبیف هلابند نامه هدنهد ناشن عقاو رد هک
 زا هک تسا ییاه هریاد هدنهد ناشن و هتفر رتولج ییالط چیپرام زا ماگ کی 111/1 هب 1 تبسن وریپ یاه هریاد .دوش یم
 ققحم زین تبسن نیا زا اهامن یوریپ مدع ای یوریپ تهج .دنا هدش طاحم عبرم نورد و هدرک یوریپ 111/1 هب 1 تبسن
 لیطتسم شور نامه هب و تسا √9 لیطتسم نامه زین ینوطالفا لیطتسم .دنک یم لمع ییالط لیطتسم شور نوچمه
 لداعم ناشرطق هک دنشاب یم لیطتسم کی فرعم مادک ره زین √2 و √9 ،√0 یاه تبسن .دریگ یم رارق یسررب دروم ییالط
 نآ رد هک تسا یناهج یریگ هزادنا دحاو کی زین وکاش و نک .ددرگ یم یسررب ییالط لیطتسم هویش هب و تسا دادعا نیا
 متسیس نیا یسررب شور .دشاب یم رتمیتناس 11/011 ینعی وکاش 1 لداعم نک دحاو و رتمیتناس 10/49 لداعم وکاش دحاو
 تمسق هب رت گرزب تمسق تبسن لداعم هک نیرز تبسن یسررب رد .دشاب یم ییالط لیطتسم شور نوچمه زین یتابسانت
 رانک رد امن لاکشا یریگرارق رد ،رت گرزب تمسق هوالع هب رت کچوک تمسق تبسن یواسم طخ هراپ کی رت کچوک
 هک دزادرپ یم هیزوبروکول رًالودم متسیس یسررب هب ققحم تیاهن رد .دریگ یم رارق لیلحت دروم عافترا و ضرع رد رگیدکی
 ،11 داعبا اب هتشارفارب تسد اب ار یناسنا ،متسیس نیا .تسا یناسنا سایقم و ناسنا ندب یاه هزادنا و دادعا کالم نآ رد
 و نداد سایقم لباق ریغ لیلد نیمه هب تسا ناسنا رکیپ طسوت هدش لاغشا یاضف فرعم هک دهد یم ناشن 100 و 401
 هطوبرم ددع اب ریز فیراعت زا یوریپ مدع ای یوریپ ندش صخشم و ییاهن لیلحت تهج .تسا ندرک کچوک و گرزب
 )1 هرامش لودج (.دش دهاوخ هدافتسا
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 (هدنراگن )یتابسانت یاه لیلحت رد هطوبرم یناعم و دادعا و مئالع یفرعم :1 لودج
 دادعا و مئالع یناعم هدافتسا دروم یدادرارق مئالع یفرعم

 

 یوریپ مدع نازیم هدنهد ناشن نآ رارکت تبسن و یوریپ مدع هدنهد ناشن روشاه

 

 یوریپ مدع = 4 ددع

 
 یوریپ یمک رایسبب دادعت = 1 ددع

 

 یوریپ یمک دادعت = 0 ددع

 
 یوریپ تیرثکا = 9 ددع

 

 یوریپ ًاالماک = 0 ددع

 و یسرتسد لباق متسیس ره هب طوبرم ریواصت و لیلحت تهج هدش فیرعت یتابسانت یاه متسیس 0 هرامش لودج رد تیاهن رد 
 .دشاب یم هدهاشم

 (هدنراگن )یتابسانت یاه لیلحت رد هطوبرم یاهرایعم و یتابسانت یاه متسیس یفرعم :2 لودج

 هدش یفرعم یتابسانت متسیس لیلحت تهج هطوبرم یاهرایعم یتابسانت متسیس

 =M 1 رتمیلیم 441=هناگدنچ لودم و =M رتمیلیم 441=هیاپ لودم هناگدنچ و هیاپ لودم ساسا رب دنر بیارض تبسن

 
 ییالط لیطتسم

 
 
 ییالط چیپرام

 
 
 111/1 هب 1 تبسن وریپ یاه هریاد

 
 
 
 ینوطالفا لیطتسم

 
 
 
 
 یلاکیدار یاه تبسن

 
 √0 تبسن

 
 
 √9 تبسن

 
 
 √2 تبسن
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 شهوژپ هعلاطم دروم طیحم
 تّدیعمجرپ رهش نیمجنپ و تسیب و تسا رفن 2920001 نآ تّدیعمج .تسا ناریا تختیاپ و رهش نیرت تیعمجرپ

 تحاسم عبرم رتمولیک 493 و زربلا یبونج یاه هنماد رد و ریوک و هوک یداو ود نیب یا هنهپ رد نارهت .تسا ناهج
 ات هقیقد 19 و هجرد 29 و یرواخ لوط هقیقد 99 و هجرد 12 ات هقیقد 31 و هجرد 12 رد زین ییایفارغج رظن زا .دراد
 دادتما ایرد حطس زا یرتم 4411 ات 441 عافترا زا نارهت ینونک هرتسگ .دراد رارق یلامش ضرع هقیقد 00 و هجرد 29
 دودح رهش لامش رد ،شیرجت نادیم رد عافترا ،لاثم یارب .دبای یم شهاک بونج هب لامش زا عافترا نیا ؛تسا  هتفای

91  .تسا رتم 4411 ،تسا رت نییاپ رتمولیک 21 هک نهآ هار نادیم رد و رتم 44

 
 نارهت رهش یلخاد تامیسقت :1 هشقن
 https://www.researchgate.net :عبنم

 اب رتدوز ،ناریا یاهرهش رگید هب تبسن ،نآ رد یداصتقا و یسایس یاهداینب زکرمت و ندوب تختیاپ لیلد هب نارهت
 هاش نیدلارصان هرود صوصخ هب و راجاق نارود رد ییانشآ نیا .دش انشآ نیون یرامعم اب نآ عبت هب و ییارگون رهاظم
 و دش جراخ یتنطلس گرا و رابرد راصح زا نردم یگدنز یاه هبنج هک دوب یولهپ نارود رد ،لمع رد اما دش زاغآ

 رد یمهم شقن ییاپورا حرطم ناگتخومآ شناد و نارامعم ،هاشاضر نارود رد .تخاس نوگرگد ار رهش هرهچ

 وکاش و نک تابسانت
 یناریا نومیپ و

 رتمیتناس x 1 = 11/011 وکاش=نک رتمیتناس 10/49=وکاش
 رتمیتناس 401 = گرزب نومیپ رتمیتناس 91 =کچوک نومیپ
 رتمیتناس x 24/9 = 91 وکاش دحاو = کچوک نومیپ 

 
 نیرز تبسن

 
 
 هیزوبروکول رًالودم
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 یخرب رد کبس نیا .دش نارهت دراو ناتساب ناریا یرامعم زا یا هزات کبس رتدعب .دنتشاد رهش هرهچ ینوگرگد
 رد کبس نیا ؛دوب هتفرگ ماهلا ناریا یناتساب یرامعم زا اه یزاسامن و تانیئزت رد اما دوب نردم دبلاک رد ،اه هژورپ

 یاه نامتخاس نیرت مهم زا یدادعت ،ینمرا صخاش هرهچ دنچ .دش هدافتسا نارهت نامز نآ مهم و یرادا یاه نامتخاس
 و نایکروگ لیرباگ ،راکبآ لپ ،نایسناوه ناطراو .دنا هدرک یحارط نارهت رد ار یصخش یاه هناخ و یمومع ،یتلود
 ،هقطنم 00 هب و  هدش زکرمتم نارهت رد ناریا یرادا راتخاس .دنتسه روهشم نارامعم نیا هلمج زا سنایلدناتفآ نژوا

 کشخ و مرگ ناتسبات رد نارهت رهش یاوه و بآ .تسا  هدش میسقت هلحم 439 و ( شیرجت و یر لماش) هیحان 091
 هجرد 00 نآ قلطم رثکادح ،دارگیتناس هجرد 1/31 نارهت رهش هنًالاس ترارح هجرد طسوتم .تسا درس ناتسمز رد و
 نیگنایم و رتم یلیم 190 یگدنراب طسوتم .تسا هدش شرازگ دارگ یتناس هجرد 1 نآ قلطم لقادح و دارگیتناس
 .دشاب یم زور 10 لاس لوط رد نادنبخی یاهزور

 
 نارهت رهش تیعقوم :2 هشقن

 /https://commons.wikipedia.org :عبنم

 شهوژپ یاههتفای
 رایعم لوا هورگ رد .ددرگ یم یدنب میسقت یلصا هورگ ود رد اه همانشسرپ و هبحاصم جیاتن ساسا رب اه هناخ تیاهن رد
 هورگ ود نیا زا کی ره .تسا هدش هتفرگ رظن رد تابسانت باختنا یلصا رایعم مود هورگ رد و ییابیز باختنا یلصا
 9 هرامش لودج رد .دنا هدش کیکفت ناگدنوش هبحاصم تارظن هب هجوت اب یلومعم و بوخ ،بوخ رایسب هتسد هس رد
 .ددرگ یم یفرعم دنشاب یم رضاح هلاقم رد هعلاطم دروم 2 هک ییابیز ساسا رب بختنم بوخ رایسب هورگ یاه هناخ
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 (هدنراگن)ییابیز رایعم ساسا رب هدیزگرب یاهانب یفرعم :3 لودج
 رامعم مان تخاس لاس ای ههد هناخ مان ییابیز ساسا رب بختنم یاه هناخ
 
 
 بوخ رایسب هورگ
 

 راکبآ لپ 4991 (1 هرامش هناخ)یدامادریم هناخ
 یفیرش زرمارف 2391 (49 هرامش هناخ) یریما هناخ
 یکلم ناسحا 0191-2191 (00 هرامش هناخ) ناساول نامتراپآ
 یتنوپوج 1991 (11 هرامش هناخ) یزامن یالیو
 راکبآ لپ 0991 (1 هرامش هناخ) رهاب رتکد هناخ

 رد هک تسا حیضوت هب مزًال .دوش یم هتخادرپ هدش هدرب مان بختنم یاه هناخ یتابسانت لیلحت هب راک زا شخب نیا رد
 هناخ هس رد و ددرگ یم هئارا هنومن ناونع هب یلوادج رد یتابسانت یاه لیلحت یمامت یریما هناخ و یدامادریم هناخ
 .ددرگ یم نایب یتابسانت یاه لیلحت زا لصاح جیاتن اهنت رگید
 :یدامادریم هناخ
 لاکشا نینچمه .تسا ندش طاحم لباق هقنزوذ کی نورد امن لک یلصا یامن هدنهد لیکشت لاکشا جارختسا رد
 بلاغ لکش و دیدرگ جارختسا لایرتم کیکفت و ینیشن بقع و یگدمآ شیپ ساسا رب یدامادریم هناخ یامن رد دوجوم
 لیکشت یلصا لاکشا هقنزوذ 9 و یدومع لیطتسم 20 و یقفا لیطتسم 00 .دش ییاسانش یدامادریم هناخ یامن رب
 دنهاوخ رارق لیلحت دروم ییاهنت هب ،تابسانت یسررب لحارم یمامت رد هک دنشاب یم یدامادریم هناخ یامن هدنهد
 زا امن یلک ضرع و لوط هک دیدرگ لصاح هجیتن نیا ،کیکفت هب نامتخاس ازجا و لک رد امن لودم یسررب اب .تفرگ
 ای هیاپ یاه لودم زا یدنر بیارض زا امن یازجا زا یخرب اهنت یلو دننک یم یوریپ هناگدنچ لودم زا یدنر بیارض
 زا یدامادریم هناخ یلک یامن هک دیدرگ لصاح هجیتن نیا ییالط لیطتسم یارب یسررب رد .دننک یم یوریپ هناگدنچ
 دهاش ناوت یم ریواصت رد نینچمه ،دننک یمن یوریپ بسانت نیا زا ازجا یلو دنک یم یوریپ ییالط لیطتسم تابسانت
 هب طوبرم تابسانت زا امن لک زا یمک شخب جورخ رگناشن هک هدوخروشاه تمسق هب هجوت اب هک دوب عوضوم نیا
 زا امن یازجا یلو دنک یم یوریپ تبسن نیا زا یدامادریم هناخ یامن لک ،دشاب یم 111/1 هب 1 تبسن وریپ یاه هریاد
 و دنک یم یوریپ ینوطالفا لیطتسم تابسانت زا امن یلک حرط رگید یوس زا .دننک یم یوریپ مک رایسب هدرب مان بسانت
 امن یلک حرط ،هدروخروشاه یاه تمسق و ریواصت قباطم .دنک یم یوریپ مک رایسب ینوطالفا لیطتسم تابسانت زا ازجا
 یوریپ√2 ،√9 ،√0 تابسانت زا مک نازیم هب زین امن یازجا و دنک یمن یوریپ√2 و√9 ،√0 یاه تبسن زا کی چیه زا
 هدشن هدافتسا یلک روط هب هیزوبروکول رًالودم متسیس و دننک یم یوریپ نیرز تبسن زا ازجا زا یمک دادعت .دننک یم
 .دهد یم ناشن ار مک رایسب یوریپ امن یازجا رد و دراد دوجو امن یلک حرط رد زین وکاش و نک تبسن .تسا
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 یدامادریم هناخ

لاغ لکش
 جارختسا لاکشاو یلک ب

 یلصا یامن زا هدش

 

 

  
 امن لک یسررب امن یازجا یسررب 

  هناگدنچ و هیاپ لودم

 

 

 

 

 ییالط لیطتسم

 

 

 

 

 

 ییالط چیپرام
 

 

 

 

 

بسن وریپ یاه هریاد
 111/1هب1ت

 

 

 

 

 

 ینوطالفا لیطتسم
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بسن
 یلاکیدار یاه ت

 (0لاکیدار هنومن یارب )امن

 

 

 

 

ابسانت
  وکاش و نک ت

 

 

 

بسن
 رد لاکشا یریگرارق رد) امن ازجا رد نیرز ت

 (مه رانک

 

 

 ازجا و امن یلک حرط رد هیزوبروکول رًالودم

 

 
 (9931 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم(یدامادریم هناخ یلصا یامن یتابسانت یاه لیلحت :21 ریوصت

 یریما هناخ
 لاکشا نینچمه .تسا ندش طاحم لباق لیطتسم کی نورد امن لک تسا هدهاشم لباق ریواصت رد هک هچنآ هب هجوت اب
 رب بلاغ لکش و دیدرگ جارختسا لایرتم کیکفت و ینیشن بقع و یگدمآ شیپ ساسا رب یریما هناخ یامن رد دوجوم
 40 .دشاب یم کیکفت لباق هریاد مین و عبرم و لیطتسم نیدنچ هب امن ،هناخ نیا رد .دش ییاسانش یریما هناخ یامن
 دنشاب یم یریما هناخ یامن هدنهد لیکشت یلصا لاکشا هریاد مین کی و عبرم 0 ،یدومع لیطتسم 09 و یقفا لیطتسم
 و لوط هک دهد یم ناشن لیلحت جیاتن .دنریگ یم رارق لیلحت دروم ییاهنت هب ،تابسانت یسررب لحارم یمامت رد هک
 یدنر بیارض زا امن یازجا زا یمک دادعت اهنت و دننک یمن یوریپ هناگدنچ لودم زا یدنر بیارض زا امن یلک ضرع
 نینچمه دنک یم یوریپ ییالط لیطتسم تابسانت زا یریما هناخ یلک یامن .دننک یم یوریپ هناگدنچ یاه لودم زا
 ییالط چیپرام تابسانت زا ،هناخ یلک یامن .دننک یم یوریپ ییالط لیطتسم تابسانت زا امن یازجا زا یمک دادعت
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 هب 1 تبسن وریپ یاه هریاد .دننک یمن یوریپ تبسن نیا زا هیقب ازجا زا یمک رایسب دادعت زا ریغ هب و دنک یم یوریپ
  زا امن یلک حرط .دنا هدرب هرهب بسانت نیا زا ازجا زا یمک رایسب دادعت یلو هدشن هدافتسا امن یلک حرط رد 111/1
 تابسانت زا امن یازجا هیقب ،ازجا زا یمک رایسب دادعت زا ریغ هب نینچمه .دنک یمن یوریپ ینوطالفا لیطتسم تابسانت
 رد .دنک یمن یوریپ√2 و√9 ،√0 یاه تبسن زا کی چیه زا زین امن یلک حرط .دننک یمن یوریپ ینوطالفا لیطتسم
 زا نینچمه .دننک یمن یوریپ√2 ،√9 ،√0 تابسانت زا هیقب ،ازجا زا یمک رایسب دادعت زا ریغ هب زین امن یازجا لیلحت

 عافترا زا یمک رایسب دادعت نینچمه .تسا هدش هدافتسا یمک رایسب نازیم هب ازجا و لک رد هیزوبروکول رًالودم متسیس
 نازیم هب امن یازجا رد و درادن دوجو امن یلک حرط رد زین وکاش و نک تبسن .دننک یم یوریپ نیرز بسانت زا ازجا
 .دراد دوجو یمک

 
 /https:// arel.irیریما هناخ ریواصت :31 ریوصت 

 

 یریما هناخ

لاغ لکش
 هدش جارختسا لاکشاو یلک ب

 یلصا یامن زا

 

 
 

 

 

 امن لک یسررب امن یازجا یسررب 

  هناگدنچ و هیاپ لودم

 

 

 

  ییالط لیطتسم
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 ییالط چیپرام

 

 

 

 

بسن وریپ یاه هریاد
 111/1هب1ت

 

 

 

 

  ینوطالفا لیطتسم

 

 

 

بسن
 یلاکیدار یاه ت

 (0لاکیدار هنومن یارب )امن

 

 

 

 

ابسانت
  وکاش و نک ت

 

 

 

بسن
 یریگرارق رد) امن ازجا رد نیرز ت

  (مه رانک رد لاکشا
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 (9931 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم(یریما هناخ یلصا یامن یتابسانت یاه لیلحت :41ریوصت

 ناساول نامتراپآ
 طاحم لباق لیطتسم عبرم کی نورد امن لک هک تسا عوضوم نیا رگنایب ناساول نامتراپآ یامن لیلحت زا لصاح جیاتن

 جارختسا لایرتم کیکفت و ینیشن بقع و یگدمآ شیپ ساسا رب هک هناخ یامن رد دوجوم لاکشا نینچمه .تسا ندش
 هک دنشاب یم هناخ یامن هدنهد لیکشت یلصا لاکشا یدومع لیطتسم 19 و یقفا لیطتسم 10 هک دومن صخشم دش
 زا یدنر بیرض زا امن یلک لوط .تفرگ دنهاوخ رارق لیلحت دروم ییاهنت هب ،تابسانت یسررب لحارم یمامت رد
 دادعت نینچمه دنک¬یم یوریپ هناگدنچ لودم زا یدنر بیرض زا امن عافترا یلو دنک یمن یوریپ هناگ دنچ لودم
 نامتراپآ هناخ یلک یامن .دننک¬یم یوریپ هناگدنچ ای هیاپ یاه¬لودم زا یدنر بیارض زا زین امن یازجا زا یمک
 لیطتسم تابسانت زا امن یازجا هیقب ازجا زا یمک دادعت زج هب یلو دنک¬یم یوریپ ییالط لیطتسم تابسانت زا ناساول

 ،یمک دادعت زج هب نینچمه و دنک یم یوریپ ییالط چیپرام تابسانت زا ،هناخ یلک یامن .دننک¬یمن یوریپ ییالط
 یوریپ 111/1 هب 1 تبسن وریپ یاه هریاد زا امن یلک حرط .دننک یمن یوریپ ییالط چیپرام تابسانت زا امن یازجا هیقب
 تابسانت زا امن یلک حرط .دننک یمن یوریپ 111/1 هب 1 بسانت زا امن یازجا هیقب ،یمک دادعت زاریغ هب و دنک یم
 یوریپ ینوطالفا لیطتسم تابسانت زا هیقب ،یمک دادعت زا ریغ هب امن یازجا یلو دنک یم یوریپ زین ینوطالفا لیطتسم
 تابسانت زا ازجا هیقب ،یمک دادعت زا ریغ هب زین امن یازجا رد و دنک یم یوریپ √0 تبسن زا امن یلک حرط .دنک یمن

 رًالودم متسیس .دننک یم یوریپ نیرز تبسن زا ازجا عافترا زا یمک دادعت نینچمه .دننک یمن یوریپ√2 ،√9 ،√0
 و نک تبسن .تسا هدش هدافتسا مک نازیم هب امن یازجا رد و تسا هدش هدافتسا امن یلک حرط رد زین هیزوبروکول

 .دننک یم یوریپ وکاش و نک تابسانت زا زین امن ازجا زا یمک رایسب دادعت و دراد دوجو امن یلک حرط ردزین وکاش

 
 /https://caoi.irناساول نامتراپآ ریواصت :51 ریوصت

 :یزامن یالیو
 بلاغ لکش و دیدرگ جارختسا لایرتم کیکفت و ینیشن بقع و یگدمآ شیپ ساسا رب دوجوم لاکشا یزامن یالیو رد
 رد هک یدومع لیطتسم 9 و یقفا لیطتسم 00 زا دنترابع امن بلاغ لاکشا ،الیو نیا رد .دش ییاسانش الیو یامن رب

 ازجا و امن یلک حرط رد هیزوبروکول رًالودم
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 هدش ماجنا یاه لیلحت زا لصاح جیاتن .تفرگ دنهاوخ رارق لیلحت دروم ییاهنت هب ،تابسانت یسررب لحارم یمامت
 یمک رایسب دادعت اهنت یلو دننک یم یوریپ هناگدنچ لودم زا یدنر بیارض زا امن یلک ضرع و لوط هک تسا نینچ
 زا ًاابیرقت یزامن یالیو یلک یامن .دننک یم یوریپ هناگدنچ ای هیاپ یاه لودم زا یدنر بیارض زا امن یازجا زا
 ییالط لیطتسم تابسانت زا امن یازجا هیقب ،ازجا زا یمک رایسب دادعت زج هب و دنک یم یوریپ ییالط لیطتسم تابسانت
 زج هب و دنک یم یوریپ ییالط چیپرام تابسانت زا یدایز دودح ات یزامن یالیو یلک یامن نینچمه .دننک یمن یوریپ
 زا یلک یامن رگید یوس زا .دننک یمن یوریپ ییالط چیپرام تابسانت زا ازجا هیقب امن یازجا زا یمک رایسب دادعت
 تبسن نیا زا زین امن یازجا هیقب ،ازجا زا یمک رایسب دادعت زج هب و دنک یمن یوریپ 111/1 هب 1 تبسن وریپ یاه هریاد
 زا یمک رایسب دادعت اهنت و دنک یمن یوریپ ینوطالفا لیطتسم تابسانت زا امن یلک حرط رگید یوس زا .دننک یمن یوریپ
 دادعت زا ریغ هب و ؛دنک یمن یوریپ√2 و√9 ،√0 زا امن یلک حرط .دنک یم یوریپ ینوطالفا لیطتسم تابسانت زا امن ازجا
 تبسن زا یمک نازیم هب امن ازجا رگید یوس زا .دننک یمن یوریپ√2 ،√9 ،√0 تابسانت زا هیقب امن یازجا زا یمک رایسب
 .دنک یمن یوریپ هیزوبروکول رًالودم متسیس زا امن ازجا زا کی چیه عافترا و امن لک عافترا نینچمه .دنک یم یوریپ نیرز
 .دراد دوجو زین امن یازجا زا یمک رایسب دادعت رد و هدش تیاعر امن یلک حرط رد زین وکاش و نک تبسن

 
 /https://caoi.irیزامن یالیو ریواصت :61 ریوصت

 :رهاب رتکد هناخ
 لایرتم کیکفت و ینیشن بقع و یگدمآ شیپ ساسا رب هناخ یامن رد دوجوم لاکشا ،رهاب رتکد هناخ لیلحت رد
 هدیشک یقفا لیطتسم کی رد امن لک ،هناخ نیا رد .دش ییاسانش رهاب رتکد هناخ یامن رب بلاغ لکش و جارختسا

 لیطتسم 11 و یقفا لیطتسم 91 .دشاب یم کیکفت لباق یدومع و یقفا یاه لیطتسم هب دوخ هک تسا هتفرگ یاج
 لیلحت دروم ییاهنت هب ،تابسانت یسررب لحارم یمامت رد هک دنشاب یم امن نیا هدنهد لیکشت یلصا لاکشا یدومع
 یدنر بیرض زا امن عافترا یلو دنک یم یوریپ هناگدنچ لودم زا یدنر بیرض زا امن یلک لوط .تفرگ دنهاوخ رارق
 هناگدنچ یاه لودم زا یدنر بیارض زا اه لکش زا یمک رایسب دادعت اهنت زین امن یازجا رد نینچمه .دنک یمن یوریپ
 زا امن یازجا زا یمک رایسب دادعت اهنت یلو دنک یم یوریپ ییالط لیطتسم تابسانت زا یلک یامن .دننک یم یوریپ
 دادعت اهنت و دنک یم یوریپ ییالط چیپرام تابسانت زا یلک یامن نینچمه .دننک یم یوریپ ییالط لیطتسم تابسانت
 زا یمک رایسب دادعت زا ریغ هب رگید یوس زا .دننک یم یوریپ ییالط چیپرام تابسانت زا امن یازجا زا یمک رایسب
 یمک رایسب دادعت زا ریغ هب .دنک یمن یوریپ 111/1 هب 1 تبسن وریپ یاه هریادزا امن یازجا هیقب و امن لک ،امن یازجا
 تبسن نیا زا امن یلک حرط هک یتروص رد دنک یمن یوریپ ینوطالفا لیطتسم بسانت زا امن یازجا هیقب ،امن یازجا زا
 √2 و√9 ،√0 تبسن بیکرت زا یلک حرط یلو دنک یمن یوریپ√2 و√9 ،√0 زا امن یلک حرط نینچمه .دنک یم یوریپ
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 ییوس زا .دننک یم یوریپ√2 ،√9 ،√0 تابسانت ،ازجا زا یمک رایسب دادعت اهنت ،امن یازجا لیلحت رد .دنک یم یوریپ
 یلو دنک یمن یوریپ هیزوبروکول رًالودم متسیس زا یلک یامن .دننک یم یوریپ نیرز تبسن زا امن یازجا زا یمک دادعت
 زا یمک دادعت و رهاب رتکد هناخ یامن لک نینچمه .دننک یم یوریپ تبسن نیا زا امن یازجا زا یمک رایسب دادعت
 .دننک یم یوریپ وکاش و نک تبسن زازین امن یازجا

 
 (7931 ،ناراکمه و یعفاش)رهاب رتکد هناخ یامن :71 ریوصت

 :تابسانت یریگراکب هب طوبرم یاهدک جارختسا
 هب عورش ،دروم ره یارب تابسانت دربراک اب طابترا رد اه نآ رظن راهظا و نیصصختم طسوت یتکراشم هدهاشم زا سپ
 ییاهزیچ نایب یفیصوت یراذگدک .دش صخشم یفیصوت یاهدک ادتبا هک دیدرگ ATLASTI رازفا مرن اب یراذگدک
 مهف رد ام هب تسا نکمم هک تسا نتم رد یزیچ ره ندومن صخشم ،یدعب ماگ .تسا تیمها زئاح هک تسا
 رد ،هرابدنچ رمتسم هسیاقم یط یفیصوت یاهدک سپس .دیامن کمک ناگدننک تکراشم تاکاردا و تایبرجت ،اه هاگدید
 نیا هب هک یطرش هب یتکراشم ناگدننک هدهاشم طسوت خساپ ره یارب .دنریگ یم رارق رگیدکی لیذ رد ای ماغدا رگیدکی
 نیا یاراد ازجا زا کی ره ای دننک یمن ای دننک یم یوریپ تابسانت زا یصاخ متسیس عون زا هک دنشاب هدرک هراشا عوضوم
 دک ره رانک دادعا و دنیآ یم رد ریز لکش هب تیاهن رد .دوش یم دراو یراشبآ هخاش کی ،دنشابن ای دنشاب تابسانت
 هب ریز رادومن رد .تسا دک نآ رارکت نازیم و لیلحت دروم تابسانت هرامش و میقتسم ریغ ای میقتسم هطبار عون رگنایب
 بیترت نیمه هب .ددرگ یم هئارا هدش یراذگدک رازفا مرن نیا طسوت هک ییالط لیطتسم تابسانت متسیس هنومن ناونع
 .دنوشیم یراذگدک بختنم یاهامن دروم رد زین یتابسانت یاهمتسیس هیقب

 
 (9931 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم( یت سلطا رازفا مرن طسوت یتکراشم هدهاشم زا هدش هتفرگرب نوتم زا هدش جارختسا یاهدک زا یا هنومن :81 ریوصت
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 رد هناگدنچ و هیاپ لودم زا هتفرگرب دنر بیارض اب دادعا بسانت دربراکرد ،هتفرگ ماجنا یاه یسررب زا سپ تیاهن رد
 اهانب زا دروم ود رد امن یازجا زا یمک دادعت هک دیدرگ صخشم ،بختنم یاهانب یاهامن زا یسدنه لیلحت و هدهاشم
 یوریپ رد نینچمه و دشاب ازجا رد تبسن نیا دربراک هدنهد ناشن دناوت یمن هک دنشاب یم تابسانت نیا زا یوریپ یاراد
 زا یسدنه لیلحت زا سپ ،ییالط لیطتسم دربراک و نازیم دروم رد .دشاب یم دوهشم رما نیمه زین یلک یامن حرط
 یوریپ رد و دنتسه تابسانت نیا یاراد اهامن یازجا زا یمک رایسب دادعت هک دیدرگ صخشم بختنم یاهانب یاهامن

 تبسن دربراک و نازیم دروم رد هتفرگ ماجنا یاه یسررب رد .دراد دوجو رما نیا اهانب تیرثکا رد یلک یامن حرط
 مک رایسب یلک حرط رد تبسن نیا دربراک هک دیدرگ صخشم بختنم یاهانب یاهامن زا یسدنه لیلحت زا سپ ،نیرز
 لیطتسم بسانت دربراک هب تبسن هتفرگ ماجنا یاه یسررب رد .دنا هدرک یوریپ تبسن نیا زا مک دادعت هب ازجا رد و
 دادعت ازجا رد هک یتروص رد دنک یم یوریپ تبسن نیا زا تیرثکا امن یلک حرط رد هک درک ناعذا ناوت یم ینوطالفا
 صخشم یلاکیدار یاه تبسن بسانت دربراک هب تبسن هتفرگ ماجنا یاه یسررب رد .دهد یم ناشن ار یوریپ مک رایسب
 یاه تبسن زا اهامن زا یمک رایسب یازجا و مک دادعت هب اهامن یلک حرط رد ،بختنم یاهانب یاهامن رد هک دیدرگ
 هتفرگ ماجنا یاه یسررب رد .دنریگ یم رارق √2 و√0 بیترت هب و رتشیب همه زا √9 رادقم هک دننک یم یوریپ یلاکیدار
 و مک دادعت هب اهانب رد تبسن نیا اهامن یلک حرط رد هک دیدرگ صخشم 111/1 هب 1 تبسن وریپ یاه هریاد دربراک رد
 نیا زا هک دومن نایب ناوت یم یلک روط هب هک دننک یم یوریپ تبسن نیا زا یمک رایسبب نازیم هب زین امن یازجا رد
 دربراک رد هتفرگ ماجنا یاه یسررب رد .دشاب یم یقافتا تروص هب یوریپ ای و دوش یمن هدافتسا اهانب نیا رد تابسانت
 دوجو و درادن دوجو تبسن نیا دربراک بختنم یاهانب یلک یاهامن رد هک دیدرگ صخشم هیزوبروکول رًالودم تبسن

 وکاش و نک تبسن دربراک دروم رد هتفرگ ماجنا یاهیسررب رد .دشاب یقافتا تروص هب دناوت یم زین ازجا رد دروم دنچ
 رد یلو دراد دوجو اهانب یامن یلک حرط رثکا رد تبسن نیا دربراک بختنم یاهانب یاهامن رد هک دیدرگ صخشم
 جیاتن .دشاب یقافتا تروص هب دناوت یم مک دربراک تلع هب رما نیا هک هتفر راک هب یمک رایسب نازیم هب اهامن یازجا

 .ددرگ یم هئارا 0 لودج رد یراذگدک زا لصاح
 (9931 ،شهوژپ یاههتفای) :عبنم نیصصختم طسوت یتکراشم هدهاشم زا هدمآ تسد هب جیاتن :4 لودج

 امن یازجا امن یلک حرط تابسانت عون
 1 1 هناگدنچ و هیاپ لودم ساسا رب دنر بیارض تبسن
 1 0 ییالط لیطتسم
 1 0 ییالط چیپرام
 1 0 111/1 هب 1 تبسن وریپ یاه هریاد
 1 9 ینوطالفا لیطتسم
 1 0 √0 تبسن
 1 0 √9 تبسن
 1 0 √2 تبسن
 1 0 وکاش و نک تابسانت
 0 1 نیرز تبسن
 1 4 هیزوبروکول رًالودم
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 هدیدرگ جرختسم هجیتن هک دنیامن نایب ار روکذم یاهانب ییابیز تلع دوب هدش هتساوخ ناگدنوش هبحاصم زا سپ
 .دشاب یم ریز تروص هب ATLAS TI رازفا مرن زا هدافتسا اب رما نیا هب تبسن

 
 (9931 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم ناگدنوش هبحاصم هاگدید زا بختنم یاهامن ییابیز لیالد یراذگدک رادومن :91 ریوصت

 نیرتشیب هک دیدرگ صخشم نارگ هدهاشم طسوت امن یازجا حیرشت زا سپ یتکراشم هدهاشم متسیس اب امن یسررب رد
 هب طوبرم بلاغ لکش و امن یازجا رد یدومع و یقفا یاه لیطتسم یریگراکب هب طوبرم اه یسررب نیا یگتسجرب
 هرامش ریوصت رد ،هدمآ تسد هب یاهدک نیرت هتسجرب یترابع هب .تساه نآ ینامز مه بیکرت ای و ود نیا زا یریگ هرهب

 یدومع و یقفا طوطخ هدافتسا هب هدش جرختسم یاهدک زا یخرب رد .تسا هدش کیکفت هریت یرتسکاخ گنر اب 49
 و یدومع یاه لیطتسم یریگراک هب هدنهد ناشن دناوت یم زین نیا هک ؛دوش یم هراشا ود نیا یریگ راکب ینامز مه ای
 دنتسناد یم ود نیا یریگراکب رد ار ییابیز تلع زین نارگ هدهاشم نینچمه .دنشاب یم هدیشک تروص هب هک دشاب یقفا
 هدننک داجیا و لیطتسم هدننک یعادت هتفر راکب تابسانت رثکا اریز دیسر رما نیا هب ناوت یم زین تابسانت یسررب رد هک
 .دنشاب یم نآ
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 و هزوم هب رنه ندرب ببس نآ نیدامن و یشیامن هبنج و دیامن یم هولج مهم راک هئارا و نایب عون نردم رنه رد
 شیادیپ نآ لصحام هک دوش یم حرطم راک هئارا کبس و شور و هار زا شسرپ دعب هب نامز نآ زا .دوش یم هاگشیامن
 دوخ تامیسرت و اه یحارط یارب یلو دننک یم یوریپ یلوصا زا نآ رد ًاارهاظ هک تسا یرامعم رد اه کبس و اهمسیا
 تخانش یلو تفرگ هلصاف دراد رارق هتشذگ رد هک یتیلک زا دیاب نردم یایند رد تسا ملسم هک هچنآ .دنرادن یدعاوق
 رد .تسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا ،هتشذگ رد هدش قلخ یرامعم رثا ندوب انام ظاحل هب ناگتشذگ نیناوق و لوصا
 یدایز عونت یاراد دسر یم رظن هب و دراد یصاخ جاور نردم یاهامن یریگراک هب نانچمه ام روشک رد زورما یایند
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 لوصا نآ زا هک دومن جارختسا ار یلوصا یرامعم یاهراک نیرتهب زا ناوتب ات تسین فطل زا یلاخ سپ .دنشاب یم زین
 دوجوم یسدنه تابسانت یسررب و شور تخانش اذل .تسج هرهب ییابیز رتهب هچره هئارا تهج رگید یاه هنومن رد
 و نیناوق تسخن هلاقم نیا رد .تسا هلاقم نیا عوضوم ،ییابیز هب هجوت اب نارهت رهش یاه نامتخاس نردم یاهامن رد
 هب راک جیاتن و نایب ریسفت هب یرظن ینابم رد هدوب حرطم ناهج و ناریا گنهرف رد و هتشذگ رد هک یسدنه تابسانت

 ،یسدنه تابسانت یاه متسیس ساسا رب بختنم یاهامن زیلانآ تهج سپس دیدرگ صخشم هدش یدنب عمج تروص
 و هتسب راکب ار تسا هدش هدرب مان کیکفت هب 0 هرامش لودج رد هک یتابسانت متسیس 1 ناوت یم هک تفایرد رگشهوژپ
 امن تاییزج رد و یلک یامن رد تابسانت میسرت هویش هب یلکش لیلحت هلحرم .ددرگ یم صخشم زین لیلحت راک شور
 جیاتن هک دش هدهاشم تیاهن رد .دوش یم شسرپ اهانب نیا ییابیز تلع اب طابترا رد نیصصختم زا سپس و دشاب یم
 یلکش لیلحت هار زا و دش یفرعم1 هرامش لودج رد تلاح 2 نیا هک دشاب یم ریسفت لباق تلاح 2 رد تابسانت لیلحت
 یرب هرهب نازیم یریگرارق بیترت ناوت یم یلک یامن رد هک دیدرگ صخشم ،هدش نایب تابسانت زا یریگ هرهب اب اهامن
 :دومن هئارا ریز حرش هب ار تابسانت زا

 و یلاکیدار یاه تبسن < ینوطالفا لیطتسم <ییالط چیپرام و ییالط لیطتسم ،وکاش و نک تابسانت :امن یلک حرط
 هیزوبروکول رًالودم <هناگدنچ و هیاپ لودم دنر بیارض تبسن و نیرز تبسن <111/1 هب 1 تبسن
 :دشاب یم هئارا لباق ریز حرش هب و دراد دوجو توافت یمک امن یازجا رد تابسانت نیا یریگ راکب رد اما
 یاه تبسن ،ینوطالفا لیطتسم ،ییالط چیپرام ،ییالط لیطتسم ،وکاش و نک تابسانت < نیرز تبسن :امن یازجا
 هیزوبروکول رًالودم و هناگدنچ و هیاپ لودم دنر بیارض تبسن ،نیرز تبسن ،111/1 هب 1 تبسن ،یلاکیدار
 :دشاب یم هئارا لباق زین ریز یاهرادومن رد کیکفت هب ًالاب رد هدش رکذ جیاتن 

 
 (9931 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم بختنم یاهامن یلک حرط رد یسدنه تابسانت یناوارف رادومن :12 ریوصت
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 (9931 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم بختنم یاهامن یازجا رد یسدنه تابسانت یناوارف رادومن :12 ریوصت

 هدهاشم یلک یامن رد هچ و ازجا رد هچ تابسانت یریگ راکب نازیم رد ار توافت ناوت یم رادومن ود نیا هسیاقم اب
 تبسن زا هدافتسا و امن یلک حرط رد وکاش و نک تابسانت زا دایز هدافتسا تسا لمأت لباق جیاتن زا هک هچنآ .دومن
 دحاو هک نیا هب هجوت اب هک دومن اعدا نینچ ناوتب دیاش .دشاب یم رگیدکی رانک رد امن یازجا یریگرارق رد نیرز
 ای 49 ددع بیرض ًاابیرقت ود ره ،تسا رتمیتناس 91 لداعم زین یناریا کچوک نومیپ و رتمیتناس 10/49 لداعم وکاش
 زا .دنک یم افیا یسدنه تامیسرت رد یرتشیب شقن وکاش دحاو ،ندوب زیر هناد تهج هب هک دشاب یم توف کی نامه
 رد .دوش یم هتفرگ هرهب هیزوبروکول رًالودم زا یمک یلیخ نازیم هب ،امن یازجا رد مه و یلک یامن رد مه رگید یوس
 یلک یامن رد یسدنه تابسانت ،اهامن یدنیاشوخ و ییابیز طابترا صوصخ رد هک دیسر هجیتن نیا هب ناوت یم تیاهن
 یقفا یاه لیطتسم هک بلاغ لکش یریگراکب رد ار ییابیز نیا تلع زین نیصصختم یفرط زا و ددرگ یم هدهاشم رتشیب
 هدافتسا ییابیز سح یاقلا یارب فلتخم یاه هناخ یاهامن یحارط رد نآ زا ناوت یم هک دنا هتسناد یم دندوب یدومع و
 هدمآ تسد هب جیاتن لیلحت زا نینچمه .درب هرهب رما نیا زا یرامعم نایوجشناد شزومآ رد ناوت یم نینچمه .دومن
 هداد تیمها یسدنه تابسانت هب اه نامتخاس یاهامن یلک حرط یارب ناحارط هک دومن تشادرب زین هنوگ نیا ناوت یم
 رانک رد ازجا یریگرارق تابسانت هب رتشیب و دراد دوجو دیدرت یمک اهامن یازجا رد تابسانت نیا یریگ راکب رد یلو
 .تسا هدش هجوت دوب هئارا لباق نیرز تبسن اب هک رگیدکی
 عبانم
 .نارهت ،شورس ،دوعسم ،این بجر همجرت ،یمالسا رنه رد یسدنه یاه شقن ،9191 ،هشیاع ،نامراپ ،ماصع ،دیعسلا
 .تمس :نارهت ،یمسجت یاهرنه یرظن ینابم ،3391 ،هللا بیبح ،یهلا تیآ

 رب دیکأت اب یرامعم رد تابسانت میظنت یاه متسیس یخیرات ریس نوماریپ یقیقحت ،4191 ،ییاوقت ربکا یلع و هیناه ،توخا ،یبتجم ،یراصنا
 .32-10:ص ص ،121 هرامش ،رنه هام باتک ،یسانش ییابیز و یدربراک تاظحالم



1 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 649 339 

 ،21 ،ص ص ،هله :نارهت ،لوا پاچ ،یرامعم رد تابسانت و هسدنه دربراک ف 4191 ،ماهرپ ،یئاقب و هیناه ،توخا ،اضردمحم ،ناینامب
131، 191، 231، 411، 011. 

 رظن ریز نافلؤم زا یعمج همجرت ،یسانشناور و یتیبرت مولع رد یفیک و یمک قیقحت یاه شور ،1191 ،نیماد تیدرم ،لاگ ،رتلاو ،گروب
 .یتشهب دیهش هاگشناد رشان ،نارهت ،یناهفصا رصن اضردمحا رتکد

 هنیجنگ رد دوجوم جاودزا یاه هلابق زا یکی یراتخاس تابسانت یقیبطت هسیاقم :ابیز تابسانت ،0191 ،هبادوس ،یحلاص ،امیش ،یزومرج
 .391-401 ص ص ،41 هرامش ،دانسا هنیجنگ هلجم ،برغ رد لوادتم تابسانت ماظن اب یوضر سدق ناتسآ

 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،ولزگارق ارهز :همجرت ،مظن و اضف ،مرف یرامعم ،1111 ،سیسنارف ،گنیچ ک ید

 .یعفاش تاراشتنا ،راکبآ لپ یرامعم ،3191 ،روتکیو ،لیناد و بارهس ،ینایشورس ،نؤیب ،یعفاش

 ود ،نئاق عماج دجسم رد یمالسا -یناریا تابسانت متسیس و ییالط بسانت ،2191 ،نسح ،یدابآ جرز یمشاه ،نسحدمحم ،این ییایض
 .11-11 ص ص ،11 هرامش ،ناریا یرامعم و تمرم یشهوژپ -یملع همانلصف

 .201-21 ،ص ص ،19 هرامش ،هفص هلجم ،سدقم لکش ،9191 ،هروصنم ،زابهاط
 .رتسگ نخس ،دهشم ،دحا ات دحاو زا ،1191 ،رفولین ،روپ فشاک

 .ژییآ تاراشتنا ،شنمایک اضر یلع و ییارس دیواج همجرت ،یبیکرت شهوژپ یاه شور ،1191 ،ونالپ یکیو ،کرالک ،ویلبد ناج ،لوسرک

 .کاخ رشن :نارهت ،داژن یمشاه ورسخ همجرت ،یرهش یاضف ،0191 ،بار ،ریرک
 :نارهت ،لوا پاچ ،رسفا هللا تمارک و ینایک فسوی دمحم همجرت ،ناروت و ناریا رد یرومیت یرامعم ،0391 ،دلانود ،ربلیو ،ازیل ،کبملک

 .یگنهرف ثاریم نامزاس
 . 11 ،11 ،01 ص ص.یگنهرف و یملع :نارهت ،یریعم هدیاه همجرت ،سدقم هسدنه ،1191 ،تربار ،رلول
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،موس پاچ ،نایزاویآ نومیس :همجرت ،ناکم ات مرف زا یرامعم ینابم هب یهاگن ،3191 ،نوف ری یپ ،سیام

 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،راکزیهرپ هبیط و یرفظم نیسح :همجرت ،یرامعم تاعالطا ،1391 ،تسنرا ،ترفیون
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