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 ناریا ،هوکزوریف ،یمالسا دازآ هاگشناد ،هوکزوریف دحاو ،یتعنص تیریدم هورگ یرتکد یوجشناد

 1این نایاش دمحا دیس
 ناریا ،هوکزوریف ،یمالسا دازآ هاگشناد ،هوکزوریف دحاو ،یتعنص تیریدم هورگ

 یدحوم یدهم دمحم
 ناریا ،هوکزوریف ،یمالسا دازآ هاگشناد ،هوکزوریف دحاو ،یتعنص تیریدم هورگ

 یزیزع ورسخ
 ناریا ،هوکزوریف ،یمالسا دازآ هاگشناد ،هوکزوریف دحاو ،داصتقا هورگ

 41/24/1191:شریذپ رودص خیرات 11/41/1191 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 یرایسب رد یرهش دنامسپ تیریدم رد لوا تیولوا ناونع هب رضاح لاح رد هک دنامسپ بسانم تیریدم یاهراکهار نیرتمهم زا یکی
 قیقحت .تسادمآرد داجیا تهج رد دنامسپ یزاسادج و کیکفت و اههنیزه تیریدم ،تسا هتفرگ رارق هجوت نوناک رد اهروشک زا
 یارب ییوگلا هئارا هب ،یموتناوک متیروگلا کمک هب و دنامسپ کیکفت و دیلوت ،نکاس تیعمج هب طوبرم رامآ زا هدافتسا اب ورشیپ
 و رفن رازه 283 زا شیب اب 4 هیحان .تسا هتخادرپ 60 یاه لاس فلتخم یاههام یط نارهت 7 هقطنم فلتخم یحاون دنامسپ تیریدم
 دیلوت اب 60 لاس رد 4 هیحان .دنیآ یم باسح هب 7 هقطنم هیحان نیرت تیعمج مک و تیعمجرپ بیترت هب ،رفن رازه 20 زا شیب اب 8 هیحان
 1 زا شیب ییاهنت هب هک یاهنوگ هب ،تسا هتشاد 7 هقطنم هناگ هن یحاون نیب رد ار دنامسپ دیلوت نازیم نیرتشیب نت 7 زا شیب دنامسپ
 7 هقطنم دنامسپ لک زا دصرد 03/12 ًاابیرقت 60 یاهلاس رد تفگ ناوت یم نیگنایم روط هب .تسا هدرک دیلوت دنامسپ 0 هیحان ربارب

 دصرد 71/03 اب 6 هیحان و هیحان نیرتهب دصرد 14/12 اب 4 هیحان لاس نیمه رد .تسا هدش یروآ عمج کیکفت تروص هب نارهت رهش
 .تسا هدوب هنیمز نیا رد هیحان نیرتراک مک
 
 .یموتناوک متیروگلا ،دنامسپ دیلوت ،دنامسپ تیریدم :یدیلکتاملک
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 همدقم
 و رتشیب فرصم یاه هنیمز ،هافر و ینیشنرهش و تعنص هعسوت ،یژولونکت و مولع تفرشیپ ،تیعمج نوزفا زور دشر
 هیلخت تسیز طیحم رد دنامسپ زا یهوبنا ریداقم هنًالاس هک یروط هب ،تسا هدش ثعاب ار دئاز داوم هدنیازف دشر
 هک دنوش یم بوسحم اوه ًااضعب و بآ ،کاخ یگدولآ یلصا لماوع زا یکی ،فرصم زا لصاح دنامسپ عفد .دنوش یم
 یدج دیدهت اب ار ناسنا ًااصوصخ نارادناج زا یرایسب تایح و کیژولوکا ماظن زا یرایسب یاه شخب رضاح لاح رد
 یاهروشک بلغا رد تسیز طیحم رد اه نآ هیلخت زا یشان تاعبت و دئاز داوم دیازت هب ور شیازفا .تسا هدرک هجاوم

 هجاوم صصختم یاهورین و کیژولونکت ،یلام دیدش تیدودحم اب هک هعسوت لاح رد یاهروشک ًااصوصخ ،ناهج
 .دنتسه ورهبور هنیمز نیا رد یا هدیدع تالکشم اب اه نآ و هدش بوسحم اه تلود نیا یارب یدج شلاچ کی ،دنتسه

 مدع تلع هب ناریا رد هلمج نآ زا و هعسوت لاح رد یاهروشک رد نآ رد یفنم دروخرب و هلابز هلئسم یملع یسررب
 اب اهروشک نیا هک یطیارش رد هکلب ،لکشم تسا یرما اهنت هن (دیامن یمن یقلت یدج ار هلئسم نیا هک)یگنهرف روصت
 :1191 ،یمشاه)دسریم رظن هب ینتفاین تسد یدح ات دنریگ نابیرگ یعامتجا و یسایس ،یداصتقا لئاسم زا یهوبنا

 دیدج بیکرت .تسا طابترا رد نآ زا یشان یاهدنامسپ تیاهن رد و فرصم شیازفا اب نارهت تیعمج شیازفا .(9
 تسا هتفای یناوارف توافت هتشذگ اب هسیاقم رد نیون یدنب هتسب متسیس اب ،نآ یلکش ینوگرگد و یرهش یاهدنامسپ
 تفایزاب لباقریغ و دماج یاه هلابز و تادئاز نازیم شیازفا ببس تیاهن رد دیدج یدنب هتسب متسیس هک یروط هب
 یدیدج هرود رد ماگ ،دئاز داوم عفد و یروآ عمج اب هطبار رد هدش هئارا تامدخ رد لوحت .تسا هدش تعیبط طسوت
 عیزوت و یگدنکارپ یعون ،یحاون و تالحم حوطس رد یروآ عمج فلتخم یاه هاگتسیا رهش دشر اب و تسا هداهن
 تاکن هب هجوت رگید یوس زا .دراذگ یم شیامن هب یرهش تامدخ سیورس هئارا ظاحلزا ار یناکم – ییاضف نیون
 روط نامه .دریگ رارق هلابز دیلوت اب میقتسم طابترا رد دناوت یم فلتخم تالحم رد هافر حطس و یداصتقا و یعامتجا
 ایآ هک میهد خساپ لاؤس نیا هب دیاب ام .دراد یناوارف یاه توافت یرهش فلتخم طاقن رد فرصم تاداع میناد یم هک
 بیکرت ایآ ؟نیشنریقف طاقن رد ریقف کی هک دنک یم دیلوت هلابز نازیم و نامه نیشن دنمتورث هقطنم رد هفرم هقبط کی
 راهچ هب ناوت یم ار ناریا رد تفایزاب هچخیرات .(0 :0191 ،هدون یردنکسا)؟ریخای تسا مه هب هیبش اه نآ دنامسپ
 :درک میسقت هرود

 یرادرهش هدهع هب یرهش تفاظن هیدلب نوناق بیوصت نامز زا (یرمق یرجه2001) یسمش 0101 لاس زا :لوا هرود
 زا یرهش تامدخ هئارا و دش داجیا اه یرادرهش روشک فلتخم یاهرهش رد ،یسمش 4101 لاس لیاوا زا .تسا هدوب

 هب ناریا رد .دوب اه یرادرهش هدهع هب نانچمه دیدج نیناوق عضو و هیدلب نوناق رظن دیدجت رد یرهش تفاظن هلمج
 نًالوئسم ناونع هب (لاس 41 زا شیب) اه یرادرهش زا یخرب لیکشت تمدق و یلحم یاه نامزاس ین ًالوط هقباس مغر
 رما نیا ت ًالوحت ریخا یاه ههد ات و هدشن ماجنا یلوصا و یساسا تیلاعف هنیمز نیا رد ،یرهش یاهدنامسپ تیریدم

 و اه هلحم زا یراجت و یگناخ یاهدنامسپ ندرک رود ،تیریدم یتنس شور .تسا هدوبن تیمها اب و سوسحم نادنچ



 593 ...اب دنامسپ تیریدم یوگلا هئارا

 یرادرهش و رگیدکی اب یگناخ یاهدنامسپ عفد یارب هداس رایسب شور اب مدرم نامز نآ رد .دوب یرهش قطانم
 .دندرک یم تکراشم

 رد یعامتجا و یداصتقا طیارش رییغت اب و تشاد همادا روشک گرزب یاهرهش رد شیب و مک 4091 ههد زا :مود هرود
 یاه ناکم و رهش حطس رد «دنامسپ رابنا» .تفای رییغت اهدنامسپ تیفیک و تیمک ،اهرهش تیعمج شیازفا و ههد نیا
 یتیاضران و نادنورهش یارب یتشادهب و یطیحم تسیز یاه یگدولآ بجوم ،ینوناقریغ یاه تفایزاب نینچمه و تقوم
 نوناق 22 هدام ساسا رب .دش یرادرهش نوناق بیوصت و یلبق نوناق رد رظندیدجت بجوم رما نیا .دش یم نانآ
  یمومع راهنا و رباعم یرادهاگن و فیظنت ،یرهش طیحم تفاظن هنیمز رد یرادرهش فیاظو ،0991 بوصم یرادرهش
 فلکم یرادرهش ،نوناق 22 هدام 0 هرصبت ساسا رب .تسا رهش هب طوبرم تاونق هیقنت و ب الضاف و اه بآ یراجم و
 ریاظن و اه ب الضاف یبوسر داوم و ینامتخاس ت ًالوضف و هلاخن و دنامسپ هیلخت یارب یصوصخم یاه لحم تسا
 نییعت رهش هدودحم زا جراخ دیاب دنامسپ هیلخت یاه لحم .دناسرب مومع ع الطا هب یهگآ راشتنا اب و دنک نییعت اه نآ
 .دوب دهاوخ یرادرهش صیخشت هب دوک هب دنامسپ لیدبت یاه هناخراک سیسأت لحم و دوش

 و دش یرتشیب هجوت یرهش یاهدنامسپ تیریدم هاگتسد هب گرزب یاهرهش رد 4191 ههد لیاوا زا :موس هرود
 زا یژرنا دیلوت ،داوم تفایزاب ادتبا رد اه نامزاس نیا یلصا هفیظو .دش لیکشت اهرهش ن الک رد تفایزاب یاه نامزاس
 و یزاس هاگآ ،تاع الطا راشتنا ،یروآ عمج لک رد اما دوب یرهش یاهدنامسپ تیریدم هب ندیشخب ناماس و دنامسپ
 اهدنامسپ هک رکفت نیا اب نارهت یرادرهش هنیمز نیا رد .دهد یم ناشن ار اه نآ درکلمع یتیریدم یاه مادقا یضعب ماجنا
 هک درک زاغآ ار اهدنامسپ عفد و یروآ عمج تیریدم دیدج هاگتسد 0191 لاس زا ،دوش هدنکارپ رهش حطس رد دیابن
 یتشادهبریغ زکرم 440 و رازه هکنآ نمض ،دش رهش حطس رد دنامسپ نت رازه 3 دودح هنازور یروآ عمج هب رجنم
 .دش بصن رنیتناک نآ یاج هب و هدیچرب رهش حطس رد تقوم یاه هریخذ

 و هیهت ار «دنامسپ نوناق» یداهنشیپ نتم نارهت یرادرهش داوم لیدبت و تفایزاب نامزاس 1391 لاس رد :مراهچ هرود
 یاروش سلجم بیوصت هب 9191 لاس رد نوناق نیا .دیسرن هجیتن هب اما درک میدقت سلجم هب حرط تروص هب
 تظافح نامزاس هب ارجا یارب و بیوصت ،تلود تئیه طسوت 0191 لاس رد زین نآ ییارجا همان نییآ .دیسر  یم السا
 .دش غالبا روشک ترازو و تسیز طیحم
 یرظن و یموهفم درکیور
 ،یزاس هریخذ ،دیلوت هب طوبرم ییارجا تایلمع و تبقارم ،یهدناماس ،یزیر همانرب یارب هکی یاهتیلاعف هعومجم هب

 تیریدم دوشیم ماجنا اههنیمز نیا رد یناسر عالطا و شزومآ نینچمه و اهدنامسپ شزادرپ و عفد ،لمح ،یروآ عمج
 تالکشم و لئاسم نیرت مهم زا اه نآ اه هنیزه تیریدم و اهدنامسپ یلوصا عفد و یروآ عمج هزورما .دنیوگ یم دنامسپ
 هدرک ادیپ هعسوت یرهش دنامسپ تیریدم یارب یددعتم یاهشور نآ بقاعتم و هدوب یرهش یزیر همانرب یور شیپ
 ره رد یرهش نیلوئسم تالکشم نیرت هدیچیپ و اهشلاچ نیرتمهم زا یکی دنامسپ تیریدم هزورما تقیقح رد .تسا
 نیارب .دشاب یم یلحم دنامسپ تیریدم هنیمز رد تاعلاطم ماگ نیلوا ،دنامسپ بیکرت و رادقم دروآرب .دشابیم روشک
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 و نفد زکارم ،اهزوس هلابز ریظن عفد ای شزادرپ یاهدنیآرف هب یدور و تادیاز رادقم هک یحاون رد ،ساسا
 یرتشیب دامتعا و نانیمطا اب ار ینونک یاهیزیرهمانرب ناوتیم ،تسا هدش نزو و یریگ هزادنا هتشذگ رد ،اه هناخ هیفصت
 رد دنامسپ تیمک قیقد تاعالطا هک یتروص رد ،لباقم هطقن رد .داد ماجنا یدیلوت دنامسپ تیمک صوصخ رد
 .دش دهاوخ حرطم یدج شلاچ کی ناونع هب ،راظتنا دروم ریداقم دروآرب و نییعت ،دشابن سرتسد
 دوخ صاخ یاهدنیآرف و یصصخت نونف لماش و ددرگ یم فیرعت یرهش تیریدم زا یشخب یرهش دنامسپ تیریدم
 رظن زا و دریگ یم تروص رهش رد هک تسا ییاه تیلاعف زا لصاح دیاز داوم مامت لماش یرهش دنامسپ .دشاب یم

 یشخب نایم تیلاعف کی هب ناوت یم ار دماج دیاز داوم تیریدم .دنراد یدایز رایسب عونت ییایمیش و یکیزیف صاوخ
 ،یروآ عمج ،لحم رد هریخذ ،دیلوت ینعی نآ فلتخم رصانع نیب یداصتقا و یسدنهم لوصا ساسا رب و هدش یزیر هیاپ

 یدراوم لماش یرهش دماج دنامسپ .دومن قالطا دماج دیاز داوم عفد ًااتیاهن و تفایزاب و شزادرپ ،لقن و لمح
 و ناتخرد دیاز گرب و خاش ،ییاذغ یاهزیررود ،اه یدنب هتسب داوم و فورظ ،ماود یب و ماود اب داوم و اهًالاک نوچمه
 رد ینوکسم یاهدنامسپ .دشاب یم یتعنص و یرادا ،یراجت ،ینوکسم قطانم رد هدش زیررود یلآ ریغ و یلآ داوم رگید
 ،اه شورف هدرخ لماش یراجت یاهدنامسپ دیلوت عبانم .دوش یم دیلوت اه نآ رد نکاس دارفا طسوت و ینوکسم یاهدحاو
 ،سرادم طسوت یرادا یاه هلابز دشاب یم هعماج رد یهد سیورس و یتامدخ یاه تیلاعف زکارم و اه شورف هدمع
 و یرادا زکارم رد هدش ماجنا یاه تیلاعف زا یشان یتعنص یاهدنامسپ .ددرگ یم دیلوت یتلود زکارم و اه ناتسرامیب
 .دریگ یمنرب رد ار عیانص دیلوت و شزادرپ لحارم زا یشان تادیاز و هدوب عیانص یرادرب هرهب

 یرهش دنامسپ عبانم :1 لودج

 عبانم یدیلوت دماج دنامسپ عاونا

 و ناتخرد دیاز گرب و خاش ،ییاذغ یاهزیررود ،یرطب ،ورسنک یاه یطوق ،ییاذغ داوم ییاذغ یاه یدنب هتسب ،فرصمراب کی فورظ ،هسبلا ،همانزور ،لزنم لیاسو و بابسا
 ینابغاب تادیاز
 

 ینوکسم

 یراجت ینابغاب تادیاز ،فرصم راب کی فورظ ،یرادا یاهذغاک ،ییاذغ یاهدنامسپ ،نتراک

 یرادا ینابغاب تادیاز ،سرد یاهسالک هب طوبرم یاهدنامسپ ،اه هفوب و تحارتسا یاه قاتا رد یدیلوت یاهدنامسپ ،یرادا یاهذغاک

 یتعنص یبوچ یاه تلاپ ،یرادا یاهذغاک ،اه یروخراهان رد یدیلوت یاهزیررود ،نتراک

 (نارهت یرادرهش دیاز داوم لیدبت و تفایزاب نامزاس) :عبنم

 ریخا یاه لاس رد هچرگا .تسا رادیاپ هعماج داجیا رد یساسا یتخاسریز و یدیلک روتکاف کی دنامسپ شهاک
 و هزیناکم یروآ عمج ،أدبم زا یزاسادج دننام دنامسپ تیریدم فلتخم یاه هنیمز رد یبوخ تامادقا نارهت یرادرهش
 هتشادن یشهاک دنور اهنت هن نارهت رهش رد دنامسپ دیلوت نازیم یلو ،تسا هداد ماجنا تسوپمک یاه هناخراک ثادحا
 هب رضاح لاح رد هک یرهش دنامسپ بسانم تیریدم یاهراکهار نیرت مهم زا یکی .تسا هتفای زین شیازفا هکلب تسا
 و کیکفت ،تسا هتفرگ رارق هجوت نوناک رد اهروشک زا یرایسب رد یرهش دنامسپ تیریدم رد لوا تیولوا ناونع
 زا دنامسپ یزاسادج رما رد مدرم هبناج همه تکراشم هب هتسباو متسیس نیا تیقفوم .تساأدبم زا یزاسادج
 زا و هدومن نآ یتشادهب عفد و تفایزاب رد ینایاش کمک أدبم رد دنامسپ کیکفت تروص رد هک یروط هب ،تساأدبم
 عبنم و لغش داجیا بجوم نینچمه و دش دهاوخ یریگولج یلم یاه هیامرس نتفر نیب زا و تسیز طیحم یگدولآ
 یتفایزاب ذغاک نت ره هک دهد یم ناشتاعلاطم ،هنومن یارب .دوب دهاوخ هنیمز نیا رد ناناوج یارب زین یبوخ دمآرد
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 932 ،بآ نلاگ 9193 رد ییوج هفرص هب رجنم ذغاک نت کی تفایزاب نمض رد .تسا یلگنج تخرد هلصا 12 لداعم
 22 زا شیب ذغاک هنارس فرصم ناریا رد .دوش یم یژرنا تاوولیک 1112 و اوه یگدولآ شهاک دحاو 111 ،تفن نلاگ
 نت کی دیلوت .دوش یم نیمأت یتادراو یاهریمخ ای هلطاب یاهذغاک و هاک ،بوچ قیرط زا هک تسا لاس رد مرگولیک
 .دنک یم طیحم دراو هدنیًالآ تاعیاض مرگولیک 12 دودح ،ذغاکریمخ
 :درک هراشا ریز دراوم هب ناوت یم دنامسپ أدبم رد کیکفت حرط یارجا یایازم زا 

 ییوج هفرص هیحور جیورت و دماج دئاز داوم عفد و دیلوت اب طابترا رد یمومع شزومآ و گنهرف حطس ءاقترا .1
 تسیز طیحم ظفح و هلابز دیلوت زا یشان یاه یگدولآ شهاک ،یتشادهب طیارش دوبهب .0

 دیلوت هخرچ هب هدافتسا لباق عبانم تشگزاب و یعیبط عبانم فرصم رد ییوج هفرص .9
 یرهش تفاظن و دیاز دماج داوم لقن و لمح و یروآ عمج یاه هویش یزاس هنیهب .0

 نفد زکارم رمع لوط شیازفا و اهدنامسپ نفد نازیم شهاک .2

 .روشک نالک داصتقا هب کمک .1

 یصوصخ شخب یاه هیامرس بذج و لاغتشا یاه هنیمز داجیا .3

 ناریا و ناهج رد هلابز دیلوت تیعضو-9

 و مرگولیک 1/1 ات 2/4 طسوتم دمآرد اب یاهروشک رد ،مرگولیک 1/4 ات 0/4 دمآرد مک یاهروشک رد هلابز دیلوت هنارس
 .تسا هدش دروآرب مرگولیک 11/4 ناریا یارب قوف ریغتم یلو ،تسا مرگولیک 2 ات 1/1 ًالاب دمآرد اب یاهروشک رد
 دعب هب 4440 لاس زا هلابز یتشادهب نفد اکیرمآ رد .دوش یم نفد اکیرمآ رد یرهش تادیاز لک زا دصرد 01 دودح
 دصرد 41 طقف رضاح لاح رد هتبلا .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم ،تفایزاب و تادئاز لیدبت و هتفای شهاک هتفر هتفر
 هلابز عفد تیعضو .تسا دصرد 20 ییاپورا یاهروشک رد نازیم نیا هک یلاح رد ،دوش یم تفایزاب اکیرمآ یاه هلابز
 تسا هدش مالعا یزوس هلابز دصرد 31 و تفایزاب دصرد 30 ،یتشادهب نفد دصرد 12 بیترت هب هسنارف یاهروشک رد
-دوش یم لیدبت یلآ دوک هب دصرد 11 و یتشادهب نفد دصرد 41 ،یزوس هلابز دصرد 10 ،ناملآرد اه هلابز لک زا و
 .(21 :0191 ،یرهشمه)

 :نارهت رهش رد هلابز دیلوت تیعضو لیلحت و یسررب-0

 نیا یارب هک دراد یدیلوت هلابز نت 4443 زا شیب هنازور ،رفن نویلیم هد رب غلاب یتیعمج اب نارهت رهش رضاح لاح رد
 .دومن لامعا و دیشیدنا یسدنهم لوصا رب ینتبم یتیریدم و یسانشراک ریبدت دیاب تادئاز میظع مجح

 و هقطنم هب قلعتم مرگولیک 20919311 رادقم نیا زا هک مرگولیک 29100310 هنًالاس یدیلوت هلابزاب 11 و 0 قطانم
 عومجم نتشاداب 1 هقطنم لباقم رد .دنراد ار یدیلوت هلابز نیرتشیب دشاب یم 11 هقطنم مهس قلعتم مرگولیک 4133111
 نیرت کچوک و هدش لیکشت هیحان 0 زا هقطنم نیا .تسا هتشاد ار یدیلوت هلابز نیرتمک هلابز مرگولیک 4401309
 (11 ات 1 :9191:نارهت یرادرهش داوم لیدبت و تفایزاب نامزاس)دیآ یم باسح هب هقطنم
                                                                                               :یرهش دماج یاهدنامسپ یکیزیف بیکرت -2
 دشاب یم هدیچیپ یکیزیف بیکرت کی ،فورظ لخاد هب یزاسادج هنوگ چیه نودب یرهش دماج یاهدنامسپ هیلخت هجیتن
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 و اه شور یحارط تهج نآ یبایزرا و یرهش دماج دنامسپ یکیزیف بیکرت تخانش .تسا رتلکشم نآ هیفصت هک
 یکیزیف تایصوصخ تخانش نینچمه .تسا تیمها زئاح رایسب نآ هیفصت تهج هدافتسادروم یاه یژولونکت
 و تفایزاب نازیم و لیسناتپ ریظن یبایزرا یاهصخاش رظن زا لومعم یرهش دماج دنامسپ کی نییعت تهج اهدنامسپ
 ناشن نارهت 0 هقطنم و نارهت ،ناریا یرهش دماج دنامسپ یکیزیف بیکرت (0) لودج رد .دراد تیمها یتفایزاب داوم
 .تسا هدش هداد

 یرهش دماج دنامسپ یکیزیف بیکرت :2 لودج
 ناونع یلآ داوم اوقم و ذغاک کیتسالپ تازلف کیتسًال تاجوسنم هشیش بوچ داوم و ریاس

 ناریا  04/03 90/1 3/33 02/0 01/1 11/0 94/0 1/1 11/0

 نارهت 12/03 04/2 20/1 10/0 11/1 10/9 94/0 01/1 00/9

 0 هقطنم 90/23 91/2 94/1 92/0 24/1 00/9 91/0 92/1 21/0

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم

 شهوژپ هعلاطم دروم طیحم
 موتناوک متیروگلا زا هدافتسا اب 11-21 لاس رد 0 هقطنم یحاون هدش کیکفت دنامسپ نازیم یسررب هب ورشیپ قیقحت
 رازه 211 زا شیب 0 هقطنم تیعمج .تسا هدمآ 9 لودج قباطم هیحان ره نکاس تیعمج ،لوا ماگ رد .تسا هتخادرپ
 اب 1 هیحان و رفن 212011 رب غلاب یتیعمج اب 3 هیحان هقطنم نیا رد هک تسا هدش دروآرب دصرد 00/1 دشر خرن اب رفن

 .دنوش یم بوسحم هقطنم یحاون نیرت تیعمج مک و نیرت تیعمجرپ بیترت هب رفن 31002 دودح یتیعمج
 4 هقطنم هناگ هن یحاون :3 لودج

  1 هیحان 0 هیحان 9 هیحان 0 هیحان 2 هیحان 1 هیحان 3 هیحان 1 هیحان 1 هیحان

21223 31002 212011 03121  تیعمج نازیم 12232 99103 113341 44491 111941 9

 (نارهت یرادرهش) :عبنم

 
 نارهت قطانم زا یلک ییامن :1 لکش

 (/https://www.researchgate.net) عبنم
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 نارهت یرادرهش راهچ هقطنم زا ییامن-2 لکش

 (نارهت یرادرهش) :عبنم

 
 نارهت رهش ینوکسم هلابز یگدنکارپ :3 لکش
 (نارهت یرادرهش داوم لیدبت و تفایزاب نامزاس) :عبنم

 لاس یاه هام کیکفت هب نارهت رهش 4 هقطنم هناگ هن یحاون یدیلوت دنامسپ نازیم یسررب
 یخرب هک تسا تسرد هک دیسر یهاوخ هجیتن نیا هب 2 دیآ یم تسد هب هناگ هن یحاون یسررب زا هک روط نامه
 دیلوت هک دش یهاوخ هجوتم دیرگن یم اه نآ دنامسپ هنارس دیلوت هب هک ینامز اما دنراد ار دنامسپ دیلوت نیرتشیب قطانم
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 یحاون ربارب ود دیاش اه نآ تیعمج هکنیا اب تسا رگید یحاون زا رت نییاپ رایسب لاس یاه هام رتشیب رد اه نآ دنامسپ
 ربارب 2/9 ًاابیرقت زین 3 هیحان دنامسپ دیلوت نازیم ،دراد تیعمج 1 هیحان ربارب ود ًاابیرقت 3 هیحان :لاثم یارب .دشاب رگید
 .تسا 3 هیحان ربارب ود ًاابیرقت 1 هیحان یارب هامرهم رد رفن ره طسوت دنامسپ هنارس دیلوت اما تسا 1 هیحان

 یموتناوک متیروگلا طسوت دنامسپ دیلوت هنارس ینیب شیپ

 هلداعم .دشاب یم b ات a هزاب رد هرذ روضح لامتحا نامه ll هیحان هک دهد یم ناشن ار یعبرم لیسناتپ هاچ ،(9) لکش
 :تسا ریز لکش هب رادیاپ تلاح نیا رد رگنیدورش

2

2 0d
dx
ψ λψ+ =

 
ψ، تسا ام تلاح عبات نامه.d، داد دهاوخ ماجنا ار یریگ قتشم لمع نامه ای لیسنارفید. x و هرذ تیعقوم λ زین 

 :میراد ریز تروص هب رگنیدورش هلداعم زا یرادیاپ هخسن کی ،زین l هیحان رد .تسا تبثم تباث
2

2 0d
dx
ψ θψ− =

 
 هب نآ یمومع لح و دوش یم طوبرم l هیحان رد هاچ زا لکشتم هدام هب هک تسا تبثم تباث θ و هرذ تیعقوم x هک

 :دشاب یم ریز تروص
( ) ( )

1
x a x aCe Deθ θψ − − −= +  

C و D هیحان رد هباشم تروص هب .دوش نییعت دیاب هک دنتسه ییاه تباث زین lll هلداعم زا رادیاپ تلاح رد 
 :میراد رگنیدورش

2

2 0d
dx
ψ γψ− =

 
 :دشاب یم ریز تروص هب مه هلداعم نیا یمومع لح و تسا تبثم تباث کی γ و هرذ تیعقوم x هک

( ) ( )
 lll

x b x bFe Geγ γψ − − −= + 
F و G(1440 ،هللاءاطع) .دنشاب یم هلداعم یاه تباث مه 

 
 لیسناتپ هاچ :4 لکش

 (1440 ،ناراکمه و هللاءاطع):عبنم 
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 و میراد راکورس دهد یم ناشن b ات a هزاب رد ار هرذ روضح لامتحا نامه هک ll هیحان اب طقف شهوژپ نیا رد
 :تساریز لکش هب رادیاپ تلاح نیا رد رگنیدورش هلداعم دش نایب هک روط نامه

2

2 0d
dx
ψ λψ+ =

 
 ددع ناونع هب (ادنًال) λ رادقم و هدش هتفرگ رظن رد تسا دنامسپ دیلوت نازیم نامه هکpرادقمxریغتم یاج هب هک

 فلتخم یاه هام کیکفت هب و لاس کی یط رد دنامسپ دیلوت نازیم ،λرادقم هبساحم یارب .تسا هدش هبساحم تباث

0.1λ نآ یارب تلاح نیرتهب هک هدش هبساحم اه هداد نیا ساسا رب λرادقم سپس .تسا هدش هتفرگ رظن  .تسا =
 .(تسا هدش هبساحم لامرن ریداقم ساسا رب رادقم نیا و دنا هدش لامرن یکیزیف عباوت ساسا رب اه هداد رت هداس ینایب هب)

 :تسا ریز لکش هبψ رادقم نییعت ای هلداعم نیا یمومع لح

( ) ( )sin . cos .
180 180

A x a B x aπ πψ λ λ   = − + −   
     

ifA و b ات a هزاب رد B=. جوم عبات تروص هب ار دنامسپ دیلوت نازیم یبایزرا ناوت یم یلبق تاحیضوت هب هجوت اب 

xψ جوم عبات ِیندوب یعبرم .دومن حیرشت، ( )
2

xψ هزاب رد هرذ لامتحا یلاگچ تروص هب ار a ات b زا و دنک یم ریسفت 
 تسد هب ریز تروص هب (A) هنماد ،دشاب یم کی ،b ات a هزاب رد (دنامسپ دیلوت نازیم) هرذ روضح لامتحا هک اجنآ
 :دیآ یم

( )
2 1x dxψ =∫  

( ) ( ) ( )sin . cos .
180 180x A x a A x aπ πψ λ λ   = − + −   

     

( ) ( ) ( )
2

2 sin . cos .
180 180x A x a A x aπ πψ λ λ    = − + −    

      

( ) ( )
2366

1

sin . cos . 1
180 180

A x a A x a dxπ πλ λ    − + − =    
    

∫
 

( ) ( ) ( ) ( )
366

2 2 2 2 2

1

sin . cos . 2 sin . cos . 1
180 180 180 180

A x a A x a A x a x a dxπ π π πλ λ λ λ        − + − + − − =        
        

∫
 

( ) ( ) ( ) ( )
366

2 2 2

1

sin cos 2sin cos 1
180 180 180 180

A x a x a x a x a dxλπ λπ λπ λπ         ⇒ − + − + − × − =         
         

∫
 

( ) ( ) ( ) ( )
366 366 366

2 2 2

1 1 1

sin cos 2sin cos 1
180 180 180 180

A x a dx x a dx x a x a dxλπ λπ λπ λπ        ⇒ − + − + − × − =        
        

∫ ∫ ∫
 

( ) ( ) ( ) ( )
366 366 366

2 2

1 1 1

sin cos 2sin cos
180 180 180 180

x a dx x a dx x a x a dx Mλπ λπ λπ λπ        ⇒ − + − + − × − =        
        

∫ ∫ ∫
 

( )2 1 11
9410.687197

A M A A
M

⇒ = ⇒ = ⇒ =
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عبات زا هدافتسا اب نینچمه
( )

2
,

b

p t
a

P dpψ=  دیلوت نازیم هکنیا لامتحا ینعی :درک ینیب شیپ ار دادخر کی عوقو لامتحا ناوت یم∫
 .دیامن یم نییعت ار دشاب یم ردقچ (هام) t نامز رد و b ات a یتمیق هزاب رد دنامسپ
 ینامز هرود کی یط دنامسپ دیلوت نازیم هبساحم یارب (دش یحارط هک یا 0 هجرد هلداعم) هلداعم ییاناوت یبایزرا روظنم هب
 تارییغت رادومن و هدومن بترم 1191 لاس یط ار اه هیحان لک دنامسپ دیلوت نازیم ادتبا ،یعقاو ریداقم اب نآ هسیاقم و صخشم
 .دینک هجوت ریز یاهرادومن هب ،تسا هتفرگ رارق یسررب دروم 0 هقطنم 2 هیحان لاثم یارب .تسا هدش میسرت نآ تکرح و

 
 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم  69 لاس یط 5 هیحان رد دنامسپ یعقاو دیلوت :1 رادومن

 زا .دهد یم ناشن 11 لاس یط ار نارهت 0 هقطنم 2 هیحان رد دنامسپ دیلوت نازیم هب طوبرم تارییغت دنور قوف رادومن
 زا ًااددجم هیحان نیا زا دعب یلو تسا هتفای شهاک دادرم و ریت یاه هام رد و عورش 1014100 ددع اب لاس یادتبا
 هدافتسا اب و روظنم نیدب .تسا هدیسر 4410130 ددع هب لاس رخاوا رد هک هدومن یط ار یدوعص ریس هامدادرم رخاوا
 رازفا مرن کمک هب و اطخ و نومزآ قیرط زا یا 0 هجرد هلداعم ،11 لاس یط صخاش تارییغت هب طوبرم تاعالطا زا

maple، هدرک ادیپ تسد هدش هئارا رادومن لکش هب هک ریز جیاتن هب: 

 
 4 هجرد هدش یحارط ِیعبات زا هدش جارختسا ریداقم ِمتکرح و تارییغت :2 رادومن

 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم
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 ریداقم .دراد (0) رادومن ینعی یعقاو یاه هداد زا هدش یحارط رادومن اب یلوبق دروم یناوخمه ًاابیرقت رادومن نیا
 نیا یاه هداد .دسر یم لاس رخآ رد 4444430 ددع هب و عورش لاس یادتبا زا 4444400 ددع زا زین قوف رادومن
 هدش یحارط و هبساحم maple رازفا مرن هلیسو هب هک تسا 0 هجرد هدش یحارط هلداعم زا هدش جارختسا ًاامامت رادومن
 .تسا

 
 4 هجرد هلداعم طسوت هدش هبساحم ریداقم و لک صخاش یاه هداد هب طوبرم ریداقم هسیاقم :3 رادومن

 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 یحارط عبات زا هدمآ تسد هب یاه هداد .تسا .تسا کیدزن مه هب رایسب ریداقم نیا دوش یم هدهاشم هک روط نامه
 نایب ریز تروص هب نآ زا لصاح جیاتن هک تفرگ رارق لیلحت دروم "spss" رازفا مرن قیرط زا یعقاو یاه هداد اب هدش
 :دوش یم

 هدش یحارط هلداعم زا هدمآ تسد هب ریداقم و یعقاو ریداقم یاهریغتم هب طوبرم یاه یگژیو :6 لودج

 

 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 نومزآ قیرط زا هدمآ تسد هب یاه صخاش و لک صخاش یعقاو یاه هداد نیب هطبار :7 لودج
  N Correlation Sig. 
Pair 1 General & Formula 366 .988 .000 

 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 حطس رد و کیدزن رایسب هدش یحارط عبات یاه هداد و یعقاو یاه هداد نیب یگتسبمه دهد یم ناشن (0) لودج
 .دنتسه یکی ود ره عقاو رد ینعی .تسا دییأت دروم مه دصرد 1 نانیمطا

 pair T-Test نومزآ زا هدافتسا اب اه نیگنایم توافت :8 لودج
  Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)   Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95 دصرد   Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 
Pair 
1 

General - 
Formula 

.06011 762.49815 39.85642 -78.31692 78.43714 .002 365 .999 

 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 General 3.0016E4 366 4954.12742 258.95639 

Formula 3.0016E4 366 4895.08492 255.87019 
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 حطس رد و تسا زیچان رایسب هدش یحارط عبات یاه هداد و یعقاو یاه هداد نیب توافت دهد یم ناشن (1) لودج
 .دنتسه یکی ود نیا یملع رظن زا .دنرادن یتوافت ود نیا مه دصرد 1 نانیمطا
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 هدوب دوخ یعیبط نوماریپ اب وا راتفر زا یعبات تروص هب هراومه تسیز طیحم اب ناسنا هطبار یرشب خیرات لوط رد
 هدوزفا نآ یگدیچیپ و یگدرتسگ رب زور هب زور و هتفرگ دوخ هب یتوافتم لاکشا یدامتم نورق یط راتفر نیا .تسا

 دوخ یگدنز طیحم زا یقیرط هب ار اهدنام سپ هراومه ،ینیشناجکی یگدنز زاغآ زا اهناسنا بیترت نیدب .تسا هدش
 عفد رگید یوس زا اههلابز تیفیک و تیمک ،وس کی زا تیعمج نازیم ندوب نیئاپ لیلد هب راک نیا هک دندرک یم رود
 فارطا رد ای هدش تفایزاب یعون هب ،دنوشیم هدیمان دیاز هک داوم زا یرایسب و درک یمن یتالکشم راچد ار اههلابز
 یوگلا رییغت ،ینیشنرهش شرتسگ و دشر و تیعمج شیازفا اب یلو .دندشیم عفد اه نآ لخاد ای یناسنا یاههاگتنوکس
 دئاز داوم تفایزاب و یتشادهب ریغ عفد ضراوع ،دنوشیمن هبزجت یناسآ هب هک یداوم زا عیسو هدافتسا و فرصم
 .دیدرگ زاغآ ناهج یاهرهش رد صخشم ینامزاس طسوت مجسنم تروص هب داوم نیا تیریدم سپ نآ زا و دش راکشآ
 اما ؛دشاب یم هعماج تشادهب و ینمیا ،اهدنامسپ و هلابز تیریدم تیمها لیلد نیرت یلصا و نیرت یرورض تفگ ناوت یم
 یلوصا و تسرد تیریدم اب .دنک دراو تسیز طیحم هب ار بیسآ نیرتمک هک دوش ماجنا یا هنوگ هب دیاب تیریدم نیا
 روط هب زین نیمز یعیبط دودحم عبانم ،دوش یم یریگولج تسیز طیحم ندش هدولآ زا هکنیا رب هوالع ،اهدنامسپ و هلابز
 حلاصم ناوت یم اه هلاخن تفایزاب اب ،ینامتخاس تاعیاض تیریدم رد لاثم روط هب .دنوش یم هدافتسا یرت هنیهب

 .درکن هدافتسا دوجوم یعیبط عبانم زا دیدج حلاصم دیلوت یارب رگید و درک دیلوت یدربراک و دیدج

 لحارم زا یکی اریز ؛دشاب هتشاد ییازسب ریثأت زین یداصتقا یاه هنیزه شهاک رد دناوت یم اه هلابز و دنامسپ تیریدم
 هنیزه نیاربانب ؛دنشاب هتشاد تفایزاب تیلباق هک تسا ییاه لوصحم داجیا و دیلوت نازیم لرتنک ،دنامسپ تیریدم
 .دوب دهاوخ زاین اه هلابز عفد و تفایزاب یارب یرتمک

 مجح نوزفازور شیازفا .دشاب یم حرطم یرشب عماوج یاه هغدغد نیرت مهم زا یکی ناونع هب دنامسپ تیریدم
 اه نآ عفد و یروآ عمج هوحن و طیارش یگدیچیپ رب رگید ییوس زا اه نآ ینوگانوگ و عونت و وس کی زا اهدنامسپ
 و هلابز نفد ،لقن و لمح ،یروآ عمج ،دئاوز دیلوت نوچمه یلماوع هب یرهش یاهدنامسپ تیریدم .دیازفا یم
 یهار یعوضوم نینچ یارب ،تسا ریغتم و عیسو رایسب هلوقم نیا تیریدم هدودحم نیاربانب ،دراد یگتسب نآ تفایزاب

 .درادن دوجو یدربهار همانرب و تیریدم زج

 رد .تسا هدرک یم دراو یتسیز طیحم هخرچ هب ار اه نآ و هتخادرپ یم دنامسپ و هلابز دیلوت هب شیپ اه نرق زا ناسنا
 ؛دوب دودحم رایسب اه ناسنا تیعمج اریز ،تشادن ینادنچ تیمها دماج یاه هلابز تیریدم هلئسم ،شیپ لاس نارازه
 هدرک ادیپ یریگمشچ شیازفا یرهش دماج یاه هلابز دیلوت ،اهروشک ندش یتعنص و ینیشنرهش شیازفا اب هزورما اما
 .تسا هدش رتشیب زین اه نآ تیریدم تیمها هجیتن رد و تسا
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 دماج یاه هلابز تیریدم حیحص هویش ات تسا مزًال ،مینامب ناما رد اه هلابز زا یشان یاه بیسآ زا میناوتب هک نآ یارب
 ،ینوکسم قطانم زا یا هرتسگ داوم لماش ،یرهش دماج یاهدنامسپ دش هتفگ هک روط نامه .میریگب رظندم ار یرهش
 یدایز تیمها اه هلابز نیا تیریدم .دنراد یتوافتم رایسب یکیزیف و ییایمیش صاوخ هک تسا یتعنص یهاگ و یراجت
 رادیاپ هعسوت دید اب هلئسم نیا هب ،یتعنص یاهروشک زا یرایسب رد هک یروط هب دراد یتسیز طیحم لئاسم دروم رد
 .دننک یم هاگن
 ،یرهش تفاب ،یداصتقا لماوع .دوش یم لماش ار یدایز ینوگمهان ،عیانص و اهرهش رد یدیلوت دماج دئاز داوم تیمک
 داوم تیمک و تیفیک رد یعامتجا تاداع و لاس لوصف ،حطس دحاو رد مکارت ،یگنهرف لماوع ،نیمز یاه یربراک
 یحارط مه لیلد نیمه هب .دنراد ریثأت یرهش دئاز داوم دیلوت رما رد یدایز یاهروتکاف ،رگید ترابع هب .دنتسه رثؤم
 .تسا رادروخرب یصاخ یاه یگژیو و تیساسح زا یرهش دماج دئاز داوم تیریدم متسیس
 تسد یتیریدم هویش اب هک تسا نفد لحم دوبمک ،دراد لابند هب اه هلابز دایز مجح هک یتالکشم نیرت گرزب زا یکی
 و دنشاب یم دماج یاهدنامسپ نیرت مجحرپ زا یکی ینامتخاس تاعیاض لاثم روط هب .درک لرتنک یدح ات ار نآ ناوت یم
 .تسا هدوب یرهش نیلوئسم یاه هغدغد زا یکی هراومه هلاخن نفد بسانم لحم ندرک ادیپ
 هب دیاب دنامسپ هک یاهنوگ هب .تسا هدوب ینمیا و تمالس ،دنامسپ اب هطبار رد اهترورض نیرتمهم ،یخیرات ظاحل زا
 ار یرت هدرتسگ یاهزاین یزورما عماوج اما ،دشاب هتشاد ناسنا تمالس یارب ار رطخ لقادح هک دوش تیریدم یوحن
 هدزاب و نآ ددجم هدافتسا و تفایزاب قیرط زا (تعیبط هب داوم تشگزاب هخرچ)یطیحم تسیز یرادیاپ دندومن حرطم
 ریز حرش هب ناوت یم ار دنامسپ تیریدم تیمها لیًالد نیرت مهم اه ترورض نیا بوچراچ رد .تسا نآ مها زا یداصتقا
 .دومن هئارا

 هرک یژرنا و داوم دودحم عبانم فرصم یًالاب خرن دروم رد اهینارگن لیلد هب4311 ههد زا :نیمز یعیبط عبانم ظفح -
 .نیمز

 بآ ،رفسمتا)تسیز طیحم تیعضو رد رییغت ثعاب نآ مک ریداقم رد یتح یگدولآ :تسیز طیحم یگدولآ زا یریگولج -
 یاه هرفس هب نفد یاه لحم زا هباریش تشن دننام)تعیبط هخرچ هب دنامسپ دورو اب متح روط هب و ددرگ یم (...و کاخ و
 کی هب یروف زاین اذل ؛دوشیم یدج بیسآ راچد یرهش یاهاضف هژیو هب تسیز طیحم (دراوم ریاس و ینیمزریز بآ
 دوجو هفرص هب نورقم یا هنیزه اب ،تسیز طیحم رب دراو راشف شهاک یارب دنامسپ تیریدم تهج عماج یژتارتسا
 .دراد

 یتسیز طیحم رادیاپ یشور هب هدش دیلوت دنامسپ تیریدم ای و یدیلوت دنامسپ شهاک عماج و هچراپکی درکیور ذاختا -
 دنامسپ تیریدم هب هجوت یاه ترورض زا زین یرهش یاه طیحم ای و تعیبط ناهج متسیس هب هجوت اب یداصتقا و
 .دشاب یم
 متسیس هب هجوت ترورض نیرت مهم زا یکی دنامسپ تیریدم فلتخم لحارم یلام ماظن یهدناماس و یزیر همانرب -
 .دشاب یم دنامسپ تیریدم
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 متیروگلا زا هدافتسا اب نارهت رهش 0 هقطنم هناگ هن یحاون رد دنامسپ یزاسادج و کیکفت یسررب دسر یم رظن هب
 ار رظن دروم عوضوم زا ار یرتهب کرد دناوت یم و دریگ یم تروص شهوژپ نیا رد هک تسا راب نیتسخن یارب موتناوک
 و ناکم ره رد دنامسپ دیلوت نازیم ینیب شیپ هب ناوت یم ًالاب نانیمطا دصرد اب شور نیا زا هدافتسا اب .دروآ مهارف
 ادیپ تسد جیاتن نیا هب موتناوک متیروگلا طسوت هدمآ تسد هب یاه هداد و عوضوم نیا هب هجوت اب .تخادرپ نامز
040 ًاابیرقت اب دنامسپ دیلوت نازیم نیرتًالاب 3 هیحان ،نارهت رهش 0 هقطنم هیحان هن نیب ،هدرک  نیرتًالاب و مرگولیک 4192
 و مرگولیک 4130319 ًاابیرقت هناهام دیلوت اب 1 هیحان و دشاب یم اراد دصرد 93/90 ًاابیرقت اب ار دنامسپ کیکفت نازیم
 .تسا هدوب هنیمز نیا رد هیحان نیرتراک مک دصرد 09/21 دودح دنامسپ کیکفت
 دنامسپ و تیعمج خرن نیب یمیقتسم و لماک یگتسبمه هک دوش یم هظحالم قیقحت یاه هتفای و اه هداد هب هجوت اب
 داز :دننام تیعمج خرن ریثأت و قطانم یراوج مه هک تفگ ناوت یم نیاربانب دراد دوجو نارهت رهش 0 هقطنم رد یدیلوت
 قطانم رد دنامسپ لکش لوحت نینچمه و مکارت ،عیزوت رد فالتخا یلصا تلع تیعمج نس ،ریمو گرم ،دلو و
 خرن اب 0 هقطنم فلتخم یحاون رد دنامسپ لکش طابترا .تسا عافد و میمعت لباق عوضوم نیا هک دشاب یم نارهت

 .تسا دانسا لباق ،هدمآ تسد هب 0 هقطنم فلتخم یحاون زا هک یدهاوش اب ینامز فلتخم یاه هزاب رد تیعمج
 دنامسپ تیهام زا نیلوئسم حیحص کرد ببس دنامسپ ییاضف -و یناکم ءاشنم هب هجوت ییایفارغج ظاحل زا نینچمه
 و تامدخ اب طابترا رد راذگریثأت لماع دناوت یم دوخ عوضوم نیا هک تسا هدش هقطنم فلتخم یحاون رد یدیلوت
 خرن اب دنامسپ ثحب یگتسباو هب هجوت اب .دشاب هلابز مجح هب هجوت اب 0 هقطنم زا هیحان ره هب یصیصخت تازیهجت

 رد درف ره دیلوت هنارس و دنامسپ دیلوت رد رثؤم تیعمج تیعضو دیاب ،یتیریدم لامعا هنوگره ماجنا زا لبق تیعمج
 ینامز یاه هزاب رد دنامسپ دیلوت مجح و تیعمج خرن نازیم اریز ،دوش نشور و هعلاطم فلتخم ینامز یاهزاب
 لاقتنا هاگتسیا یبای ناکم نینچمه .دوش یم بوسحم صخاش کی ناونع هب تازیهجت و تامدخ صیصخت و فلتخم
 زورب زا و هدوب قبطنم یرهش تیعمج اب هک دشاب یا هنوگ هب دیاب هقطنم رد تادیاز یرادهگن نزاخم و دنامسپ

 .دیامن یریگولج کانرطخ یاه هلابز هژیو تایصوصخ ریاس ای و هباریش شوارت زا یشان یطیحم تسیز تاعیاض
 نیا نادقف تروص رد هک ارچ تسا یرورض و مزًال یرهش یاهدنامسپ تفایزاب تهج هیفصت زکارم داجیا روط نیمه
 ثحب اب یرهش تیعمج خرن میقتسم طابترا هب هجوت اب .دیآ یم رامش هب هدننک دیدهت یطیحم تسیز بیسآ تاسیسأت
 رد نآ شقن و تیعمج رصنع ندوزفا و قیقحت نیا رد هحورطم یتیریدم یا هلحرم ریسم رد ینیبزاب موزل دنامسپ

  .ددرگ یم ساسحا فلتخم ینامز هزاب رد دنامسپ دیلوت هخرچ
 دنچره هلحرم نیا رد تسا یرورض و مزًال تادئاز ءاحما رد مان بحاص یاهروشک براجت و ینف شناد زا هدافتسا
 و یگنهرف طیارش هب هجوت اب یملع یاهدرواتسد زا هنیهب و تسرد هدافتسا نکیل تفرگ هدیدان ار طایتحا بناج دیابن

 و تسوپمک هناخراک داجیا .دوب دهاوخ رثؤم (نفد زکارم هب یلاسرا هلابز شهاک) رد یعون هب نارهت رهش یعیبط یتح
 ،اه نآ تفایزاب و تازلف ،هشیش ،کیتسالپ یزاسادج ،دنامسپ لک زا رت یاهدنامسپ زا یهجوت لباق شخب یزاسادج
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 هکنیا امک ،دنشاب یم رثؤم دنامسپ تیریدم یزورهب و تمالس رد همه ،اوقم و ذغاک نوچ مالقا یخرب زا ددجم هدافتسا
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