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  هدیکچ
  يدربراسک فده عصن .دشابيم يعيبط يندوزفا داصم زا هدافتسا اب يسر ياهناخ يزاسرادياپ و حالصا ناكما يسررب ،قيقحت فده
  ر ناخ هب توافتم ينزو ياهدصرد اب کهآ زين و نيتيکصنان و جنرب هتسصپ رتسکاخ يندوزفا هس .تسا يهاگشيامزآ راک  ور و
       يارسب و هدسش  اسجنا کسي رسه يارسب يگدنبسچ و يرصحم ،يراشف تاشيامزآ .دنتفرگ رارق يسررب درصم هناگادج و هدش هفاضا هيلوا
   ندوزسفا داد ناسشن جياتن .ديدرگ هدافتسا  كيا هعشا  ارب جنسفيط و يطيحم يشبور ينورتكلا پصكسوركيم زا يياهن يريگهجيتن
  و دسنک   يسم لسصاح يرسيمخ صخاش رد يرتشيب بتارم  هب ياه شهاک ،جنرب هتسصپ رتسکاخ و نيتيکصنان هدام ود فلتخم ياهدصرد
 و تابيکرت يمامت نينچمه .دش دهاصخ نيرفآ لكشم ياه ناخ يريمخ تايصصصخ و يريمخ صخاش نازيم رتبصلطم دصبهب ثعاب
  ناسخ    هسنصمن يراسشف تسمواقم بصلطم شيازفا هب رجنم ،جنرب هتسصپ رتسکاخ و نيتيکصنان ،کهآ هدام هس ينزو فلتخم ياهدصرد
 شيازفا يرثؤم و بصلطم صحن هب يراشف تمواقم ،هيلوا ناخ هنصمن هب کهآ دصرد 0 ندوزفا نامز رد .دناهدش شيامزآ درصم هيلوا
 ي اسه  ناسمز رد دصرد 421 و 501 ،811 ،56 ربارب ،بيترت هب ،يياه شيازفا ،هيلوا ناخ هنصمن ِتتمواقم جياتن اب هسياقم رد و هدرک اديپ
       اسمت رد .تسسا هدصسب هسجصت لسباق و بصلطم ،شيازفا نيا هک هديدرگ لصاح اه هنصمن تمواقم رد ،هزور 09 و 54 ،85 ،6 يروآلمع
  ناصست يسم ، تسياهن رد    .تسسا هتسشاد يدصعسص يدنور ،هيلوا ناخ هنصمن هب تبسن يگدنبسچ ،يروآلمع ياههرود  امت رد ،اههنصمن
  يزاسين و هديدرگ  ر ناخ يرادياپ و تمواقم شيازفا ببس کهآ و نيتيکصنان و جنرب هتسصپ رتسکاخ ندش هفاضا هک دصمن ناصنع
  .تسين يتعنص و ييايميش داصم هب

  طیحم یزاسهب ،یعیبط یندوزفا ،جنرب هتسوپ ،سر کاخ ،کاخ یزاسرادیاپ :یدیلک تاملک
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 همدقم
 یزاسهب نیون یاه شور نییعت ،تسا هتشاد فوطعم دوخ هب ار یپ و کاخ نیصصختم رظن ًااریخا هک یثحابم هيمج زا
  فادوها  هوب یبای توسد  یاروب کاخ یسدنهم دربراک حالصا روظنم  هب ،لمي نیا .دشابیم یکاخ یاه هزاس هیيک رد کاخ
 هب یگتسب ،یزاسهب یاه شور ااختنا .دنشابیم ددعتم و عونتم رایسب کاخ یزاسهب یاه شور .دوش یم ماجنا فيتخم
 و  تومواقم ، یزاوسهب  قومي و  تحاوسم ،(سر  رادوقم و  یال) هونادزیر  دوصرد ، کاوخ عون هيمج زا ،یددعتم لماوي
  یزاوسهب  هونیزه و  حلاوصم ،تازیهجت عون ،یّلنف یاه تراهم هب یسرتسد ،تسشن طباوض ،رظن دروم کاخ یریذپ  کارت
7 ،تایب) دراد      و یتوسیز طیوحم فويتخم یاوه   هيوروپ رد الاوب هتیسیتسالپ اب یسر فيتخم یاه کاخ زا هدافتسا .(939
 ، یوسر یاه کاخ فعض طاقن زا یکی .(209  5397 ،ناراکمه و ییاوقت) تسا ینوزف لاح رد زورهبزور ،یکینکتوئي
  و دوشابن ی رادروب هرهب یاهزاین نیممت هب رداق ییاهنت  هب هدیدرگ ثياب هک تسا ندش کشخ ماگنه رد یضابقنا لیسناتپ
  0397 ،  یوسابي و یومیحر) دسر یم رظن هب یرورض ،داوم ریاس اب بیکرت هيیسو هب حلاصم نیا  اوخ حالصا هب زاین
 حالصا یارب .دنراد تمواقم شیازفا هب زاین هک دنتسه نییاپ یشرب تمواقم یاراد ،یسر یاه کاخ رثکا ،نینچمه .(97
     یوندوزفا) نامیوس و کوهآ هويمج زا ، فويتخم یاه یندوزفا و ییایمیش تابیکرت زا ،یسر یاه کاخ یکیناکم  اوخ
  هدافتوسا ،  حیيوست ناوملا تروص  هب ،اهکیتتنیسوئي و یرمیيپ داوم زا ،نییاپ یشرب تمواقم لضعم لح یارب و (یتیبثت
  دووش  یوم هدافتسا زین ونان داعبا رد ییاه هدننک تیبثت زا ،یتنس هدننک تیبثت داوم زا ریغ  هب ،تیبثت یارب ،هزورما .تسا هدش
(Al-Rawas et al., 2002). 
  دووجو ، زاوس و   تخاوس ًااصوصخ ،گرزب یاه هيورپ یارب اه کاخ تیبثت تالکشم زا یکی ،ناریا رد هک  نیا هب هجوت اب
  ناووت   یوم زوین رمیيپ وناون  داووم  رویظن ، وناون یيولونکت زا هدافتسا اب ،(7397 ،ناراکمه و ینیدباي) دشابیم یسر کاخ
  هدافتوسا ،نالوزوپ دربراک هيیسو  هب دیابیم ًاالوا هک تسا نیا لکشم اما ،داد رییغت ار کاخ عون نیا یسدنهم یاه یگژیو
 یارب نینچمه و داد شهاک الاب تمیق و یطیحم تسیز تالکشم لیلد هب ار ... و نامیس و کهآ ریظن ییایمیش داوم زا
   اوب دویاب یوم ،  دوشاب هوجاوم یشرب تمواقم دوبمک لکشم اب  ه و یمّرروت ای و یضابقنا  اوخ لکشم اب  ه هک یکاخ
   یالاوب هونیزه زا ادج ،رما نیا هک دومن مادقا یطاسبنا ای و یضابقنا  اوخ ندرب نیب زا هب تبسن ، اخ یاه یندوزفا
  و اروجا تيرس شیازفا ،اه هنیزه شهاک هب تبسن دیاب ،لیلد نیمه هب .(Beeghly, 2003; 4) دشاب یم زین رب نامز ،ارجا
   رد ییایمیوش داووم زا ه ویور ی وب هدافتسا .دوش هدیشیدنا یریبادت ،تسیز  طیحم اب راگزاسریغ حلاصم زا هدافتسا شهاک
 ،  روگید یووس زا . دوهد یم قوس نارحب کی تمس هب ار روشک یتسیز طیحم رظنم زا هک تسا یزارد نایلاس ،اه هيورپ
    تویمها اوب رایوسب ، هيوروپ کی زاین قباطم و تسیز  طیحم اب راگزاس ییایمیش داوم زا عماج هدافتسا و یریگ هرهب موزل
 هیاپ رب هدش رکذ تالضعم لح هب قیمي هاگن ترورض ،لیلد نیمه هب .(3397 ،ناراکمه و یداباهم هدازییاضر) تسا
  تویبثت یارب .تسا یدج رایسب ،اه کاخ تالضعم لح یارب دیدج یاه شور زا هدافتسا هاگن اب ،یطیحم تسیز لوصا
   هوک دووشیم هدافتسا نامیس و کهآ ریظن ییایمیش داوم زا ًاالومعم ،ضابقنا ای و مّرروت تالضعم لح و یسر یاه کاخ
   .تسا تسیز  طیحم اب راگزاسان رایسب
-یم یعیبط یندوزفا داوم زا هدافتسا اب یسر یاهکاخ یزاسرادیاپ و حالصا ناکما یسررب ،قیقحت نیا ماجنا زا فده
   .دشاب
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   یرظن ینابم
  تویوقت و   کاوخ یزاوسهب  ثوحبم ، کوینکتوئي  یوسدنهم رد هتفرگ تروص یاهتفرشیپ لابند هب و ریخا ههد دنچ رد
  .توسا  هدوش حرطم کاخ حالصا تهج ،تیمهارپ لاح نیي رد و دیدج تايوضوم زا یکی ناوني هب ،تسس یاهنیمز
 ،تسشن شهاک ،یربراب تیفرا شیازفا هجیتن رد و کاخ یشرب تمواقم دوبهب تهج کاخ هدوت یزاسهب ،یيک روط هب
- عومج ت  ایوصوصخ شهاوک  نیونچمه و یکاخ یاهدس و اهزیرکاخ یناوریش شزغل لباقم رد نانیمطا بیرض شیازفا
 تاصخشم یفیک دوبهب یاهشور نیرترثؤم زا یکی .(7  4397 ،نارگید و  شتحم) دوشیم ماجنا کاخ مّرروت و یگدش
  هوب ، کوهآ ه يیوسو  هوب سر  کاوخ تیبثت .تسا کهآ زا یریگهرهب ،تسا لوادتم نآ زا هدافتسا هک یسر یاهکاخ یّلنف
  اوب ، (هدونز کهآ ای و هتفکش کهآ)  یسيک دیسکوردیه تروص هب هنیهب تبوطر اب کهآ ندرک طويخم و بیکرت یانعم
  کوهآ و  سر ییایمیوش  یاوه شنوکاو تيي هب ،سر کاخ تیبثت لمي هک تسا طويخم نیا ندرک  کارتم و سر کاخ
  توشاد  دوهاوخ  یبووخ  ییایمیوش  شنوکاو   الاوب یرویمخ   اووخ یاراد  ِریوسر یاهکاخ رتشیب اب کهآ ًاالوصا و تسا
 .(97  9397 ،یرسنای یرومیت و یرومیت)
  اوب کاخ حالصا ،0037 لاس زا سپ ،تسا هتفر راک  هب هینبا یارجا رد  یدق یاه نامز زا ،کهآ اب کاخ حالصا کینکت
     اووطرم یحاوون رد .دوش لوادوتم اکیرمآ رد نامیس اب هدش  تیبثت رادسر یاهنش حالصا و اکیرمآ رد هتفکش کهآ
  هتفکوش کهآ یاج  هب هدنز کهآ دربراک اب ،کهآ اب کاخ حالصا ،هیحان نآ ییاوه و اآ طیارش هب هجوت اب و ییاپورا
 ، شیروتا ،ناملآ و یلامش یاپورا یاهروشک بيغا رد یدالیم 42 و 40 یاه ههد رد ،حالصا شور نیا .تفرگ تروص
 و هدوب کزان و یا هقرو ًاالومعم ،یسر یاه کاخ .(Chang et al., 2010) تسا هدوب موسرم ،کیژيب و هسنارف ،سیئوس
 اب ییاه  تا هيیسو  هب  ینیمولآ و  یسیيیس یاه  تا ینیزگیاج لیلد هب .دنتسه یدایز حطس تحاسم یاراد لیلد نیمه هب
  توبثم  یاوه  نووی  اذوج ثياب ،یفنم راب نیا دوجو .تسا یفنم راب یاراد یسر یاه یناک تاّررذ حطس ،رت  ک تیفرا
   وجح  شیازوفا و   تومواقم شهاوک ثياب و هدرک اذج ار اآ یدایز رادقم دنناوتیم تبثم یاه نوی نیا هک دوشیم
  دونویپ سر  کاوخ  حطوس هب ًاایوق ،دنوش یم هدیمان زین اآ اذاج هک اه نوی نیا .(Petry & Little, 2002) دنوش کاخ
  کوهآ ، دووش   یوم هدافتوسا  یوسر یاه کاخ تیبثت یارب هک یداوم زا یکی .دنتسین ندرک ادج لباق یتحار  هب و هدروخ
  و تدوم  هاوتوک رد اه شنکاو نیا هک دوش یم ییاه شنکاو ندمآ دوجو هب ثياب ،سر کاخ هب کهآ ندرک هفاضا .تسا
  شنوکاو کهآ اب ،اه کاخ زا یخرب .(0397 ،درمناوج و یناخرهاط) دنوش یم کاخ یاه یگژیو دوبهب ثياب ،تدمدنيب
  اوب  کوهآ بیکرت زا ناوت یم ،دراوم نیا رد .تسا کاخ رد اهتانیمولآ و اه تاکیيیس نادقف لیلد هب هک دنهد یمن ناشن
 ,Beeghly, 2003; Liongso, 2012; Mishra)  دروک هدافتسا سیيیسورکیم ای و یداب رتسکاخ دننام ینالوزوپ هدام کی

2012; Sharma et al., 2012). 
  هوب  هوجوت اب .دوش یم هدافتسا زین ونان داعبا رد ییاه هدننک تیبثت زا ،یتنس هدننک تیبثت داوم زاریغ  هب ،تیبثت یارب ،هزورما
 راد  هيئوسم  کاوخ ، زاوس و   تخاوس ًااصوصخ ،گرزب یاه هيورپ یارب اه کاخ تیبثت تالکشم زا یکی ،ناریا رد هک  نیا
  یاوه  یوگژیو  ناووت  یوم زین رمیيپونان داوم ریظن ،ونان یيولونکت زا هدافتسا اب ،(3397 ،ناراکمه و یگیر) دشاب یم یسر
  دووش  یوم رادسر  کاوخ رد اآ  اذوج  تردوق شهاک ثياب ،رمیيپونان هدام اریز ،داد رییغت ار کاخ عون نیا یسدنهم
 .(3397 ،داّلنق و یگرزبناج)
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 قیقحت رد هعلاطم دروم یندوزفا داوم
 دنشاب یم اه تانبرک هداوناخ زا اه گنس نیرت هدمي ،یتیمولود عون زا هچ و  یسيک تانبرک عون زا هچ ،یکهآ یاه گنس
 کهآ هیهت یارب یيصا عبانم هک اه گنس عون نیا .دنهد یم لیکشت یرتمويیک 57 قاميا ات ار نیمز هتسوپ دصرد 07 هک
  کوهآ ، کاوخ هب هک  ینامز .(3397 ،ناراکمه و یناث هدازدمحم) دنوش یم تفای روفو  هب ام روشک رد ،دنشاب یم یتعنص
  ًااوبیرقت . دوهد  یوم خر ینویسانبرک شنکاو و ینالوزوپ شنکاو ،ینویتاک لدابت شنکاو ریظن ییاه شنکاو ،دوش یم هفاضا
   هولدابم رد .دونهد  یوم  ناوشن ار لدابت شنکاو دوخ زا ،یهاتوک نامز تدم رد ،دنوش یم طويخم کهآ اب یتقو اههنادزیر
  یاوه نوی تاوک ، تولاح ن ویا رد .دن ووش  یوم نیزگی  اوج کوهآ  یاوه نویتاک اب سر کاخ لدابت  لباق یاه نویتاک ،ینویتاک
 ی وط رد .دنوش یم نیزگیاج یتیفرادنچ یاه نوی ای و  یسيک یتیفرا ود یاه نوی اب ،دنتسه سر هارمه هک یتیفرا کت
 تا ّررذ فاروطا رد ی وکی  رتکلا راوب رادوقم  هوک  ی ووحن  هب ،دنکیم رییغت یسر تاّررذ فارطا ینورتکلا زکرمت ،شنکاو نیا
 ی   وسر شوخب ندوش  هوناد  و هوتخل و سر تاّررذ نیب ینورتکلا هبذاج داجیا ،رما نیا هجیتن .دوش یم دایز ای و  ک ،یسر
 و دنک یم لمي هسام و یال دننام و هدرک رییغت یکیزیف رظن زا سر کاخ تفاب ،لاعفنا نیا رثا رب ،عقاو رد .تسا کاخ
 & Dedzo)   دونراد ار روت  گرزوب تاّررذ لی کوشت و رگی دوکی     اوب ندوش توفج هوب ل ویامت ،یسر تاّررذ ًاالمي ،هجیتن رد

Detellier, 2017). 
 رادقم ندرک هفاضا اب .تسا ینالوزوپ شنکاو ،ددرگ یم کهآ -کاخ بیکرت رد تمواقم هجوت لباق شیازفا ثياب هچنآ
 و تاکیيیس ندش لح ثياب ،pH شیازفا .دسر یم 0/77 هب ًاادودح و هتفای  شیازفا طويخم pH ،کاخ هب کهآ بسانم
  .ددروگ یم رسیم  یسيک تانیمولآ اب تاکیيیس لیکشت ،اهدحاو نیا ندش دازآ اب و هدش سر کاخ رد دوجوم تانیمولآ
 ،ی نالوزووپ داوم نیا .دنهد یم ار هتاردیه  یسيک تانیمولآ ای تاکیيیس لیکشت ،کهآ اب ،تانیمولآ و تاکیيیس تابیکرت
 .(Djellali et al., 2012) دنشاب یم نامیس بیکرت هیبش و لاتسیرک تروص  هب
 د ویلوت  و الاوب یریذپ بیرخت تسیز لیلد هب ،یعیبط مشنم اب یلآ یاه هدننک تیوقت ونان زا هدافتسا ،ریخا یاه لاس یط رد
  .دونا  هدروک   بويج دووخ هب ار نیققحم زا یرایسب هجوت ،یزتنس و یندعم تاّررذونان اب هسیاقم رد ،رت هنیزه  ک و رت ناسآ
   هوک دنووش  یوم  اووسحم ی وعیبط تاّررذونان نیا نیرت  هم هيمج زا ،ناسوتیک و نیتیک ،هتساشن ،زلويس یاهلاتسیرکونان
 ,.Chang et al) دشاب یم شرتسگ لاح رد زور هبزور ،یرمیيپویب و یرمیيپ یاه تیزوپماکونان دیلوت رد اهنآ زا هدافتسا

2010). 
 ، گونچرخ ، ووگی م دوننام ی تادووجوم راتخاس رد و تسا تعیبط رد دوجوم رمیيپویب نیرت ناوارف ،زلويس زا دعب ،نیتیک
   اوب و دووش   یوم اووسحم ی لاتوسیرک هومین ،ی رومیيپ یهتساشن و زلويس دننام ،نیتیک .دراد دوجو تشپ کال و تارشح
  لاتوسی رکونان و هدوومن ه ویزجت ار رمیيپو ویب ن وی ا فروومآ یحاون ناوت یم ،اهشور ریاس ای یدیسا زیلوردیه زا هدافتسا
 ، ووگیم ی جراوخ تاعی اوض  و گونچرخ ی هتوسوپ زا نی وتیک ی اهرکوسیوونان قفوم دیلوت ،نونکات .دروآ تسد هب نیتیک
 .(Ravi Kumar, 2001) تسا هدش شرازگ
   و یوميي دربراوک هدمي .تسا جنرب هتسوپ رتسکاخ ،دریگیم رارق یسررب دروم قیقحت نیا رد هک رگید یعیبط یندوزفا
  یوبیکرت یاه نامیس رد ینالوزوپ هدام تروص  هب هک تسا نیا ،زاس و  تخاس تعنص رد جنرب هتسوپ رتسکاخ یسدنهم
  هوتاردیه ترارح و مارآ نویساتاردیه اب و دوش یم نامیس نیزگیاج ،ینزو دصرد 40 دودح ات رثکادح ،یکیلوردیه و
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 همه زا و هتشاد دربراک ،دشاب یم نویساتاردیه ترارح هجرد لرتنک هب زاین هک  یجح یاه یزیر نتب رد ًااصوصخ ،نییاپ
  زا .دوهد یم شهاک ار یزیر نتب یارجا و دیلوت هنیزه و هداد شیازفا ار ینامیس تالم ای نتب تمواقم و ییاراک ،رت  هم
  یناکروسیوت) دوش یم ینامیس سیرتام  جح شیازفا بجوم ،تیاهن رد ،اه نالوزوپ رتمک  وصخم نزو ،رگید فرط
   .(7397 ،تقادص و
 ، کوهآ ،نامیس لثم یددعتم یندوزفا داوم زا هدافتسا اب یمّرروت یاه کاخ تیبثت دروم رد یددعتم تاعلاطم ،هتشذگ رد
 و یضابقنا  اوخ حالصا هب هک تسا هدش ماجنا کیرفسف دیسا و دیريک  یسيک ،یتعنص دنامسپ تالوصحم ،رتسکاخ
 ,Croft, 1967; Al-zoubi ) دویامن   یوم کومک ، راوب  هفاوضا اب هارمه یدومي یشکهز زا هدافتسا لثم ،اه کاخ یکیناکم

1993; Bell, 1996; Locat et al., 1996; Rao et al., 2001).  
   هوب هتوسباو ،دنا هدش  یکحت هدام نیا اب هک ییاه کاخ تردق هب اهربیف کمک هک دندرک نایب هنوگ نیا ،ناققحم زا یخرب
  ندروک هفاضا هک تسا هداد ناشن تاعلاطم ،رگید یوس زا .(Neyshabouri et al., 2013) دشاب یم اهربیف عیزوت تهج
 ,Shatnawi & Attom ) دووش یم کاخ ضابقنا شهاک و یشرب تردق شیازفا ثياب ،یسر یاهکاخ هب مدنگ سوبس

  دوییات و یسررب ار سر کاخ تمواقم و تیفیک رب داومونان ندومن هفاضا تارثا ناسانشراک زا یخرب  نینچمه .(2005
   یویارگاو لیوسناتپ  شهاوک بجوم ،سرونان ندوزفا هک تسا هداد ناشن تاعلاطم .(4397 ،ناراکمه و یمیيس) دندرک
 .(Abbasi et al., 2017) دوش یم یسر یاه کاخ
 ،   کاوخ هوب تاّررذوناون زا  یومک  رادوقم ندرک هفاضا هک دهد یم ناشن کاخ کیناکم ثحابم رد هدش  ماجنا یاه شهوژپ
  دووش    یوم کاوخ یویاریمخ  دودوح و  یوشرب تمواقم ریظن یکیناکم یاه یگژیو زا یخرب رد یرادانعم تارییغت ببس
(Majeed & Taha, 2013; Taha & Taha, 2012; Taha, 2009; Taipodia et al., 2011; Zhang, 2007) 
  و یوسررب روظنم هب .تسا هتفرگ ماجنا یهاگشیامزآ شور هب هک تسا یدربراک عون زا ،فده بسحرب رضاح قیقحت
  ناووني  ا وب ، شهوژوپ نیا رد هدافتسا دروم سر کاخ .دش هیهت هیلوا هنومن 79 ،بسانم یاههنومن ااختنا یارب هسیاقم
 40 یاه هتسب رد ،کهآ .تسا هدیدرگ هیهت ناریا ینیچ کاخ تکرش زا یمرگويیک 40 یاه هتسب رد ،ZMK2 تینیلوئاک
 رد ، اووه رد دوجوم نبرکدیسکا ید اب نآ شنکاو زا یریگويج تهج و هیهت یمیشسراپ کهآ یهناخراک زا یمرگويیک
 ی اوهرایعم    ساوسا روب هوک  هوعلاطم  درووم  جنروب   هتوسوپ رتوسکاخ تایصوصخ .تسا هدش یرادهگن ینويیان یاه هسیک
 .تسا هدش هئارا 7 لودج رد ،هدیدرگ نییعت هطوبرم ASTM درادناتسا

  جنرب هتسوپ رتسکاخ ییایمیش تاصخشم :(1) لودج

 فیدر رصني ینزو دصرد

 CaO 7 /  یسيک دیسکا 25/4

 SiO2 7 / سیيیس 79/33

 Al2O3 9 / موینیمولآ دیسکا 50/4

 Fe2O3 0 / نهآ دیسکا 25/4

 MgO 0 / مویزینم دیسکا 00/4

 SO4 5 / تافلوس -

 2  یساتپ و  یدس دیسکا 97/9

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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    زا هوک توسا هدوش هیهت یمرگ 407 یاههتسب رد رمیيپ نیونونان تکرش زا ،قیقحت نیا رد هدافتسا دروم نیتیک ربیفونان
 و  یندوعم  داووم  فذوح زا  دوعب ، سپوس و  هدوش  یویادز نیئتوروپ وگیم هتسوپ ،ادتبا .دوشیم دیلوت وگیم تخس هتسوپ
  نیوتیک  ربیفوناون  هوب ، یکیناوکم  یاهدونیآرف  اوب ،هدش دیلوت صلاخ نیتیک .ددرگیم دیلوت الاب  ويخ اب نیتیک ،یربگنر
 و  دوصرد 33 ، نیوتیک  ربیفوناون  یلاتوسیرک  هوجرد . دوشابیم رتمونان 49 زا رتمک ،نآ یاهربیفونان رطق هک دوشیم لیدبت
   .تسا هدیدرگ هبساحم دصرد 0/37 ،نآ نشیيیتساید هجرد
   یالاوب یرویمخ صخاش ندروآ نییاپ یارب و نیرفآلکشم کاخ نیا یریذپمّرروت اّلرخم تارثا شهاک روظنم  هب ،ادتبا
   هوب ،سپس .تفای شهاک یبويطم وحن هب یریمخ صخاش هک دیدرگ کاخ هب کهآ ینزو دصرد 5 ندوزفا هب مادقا ،نآ
   نویا ددوجم ندوزفا هب مادقا ،هدنوشمّرروتم کاخ نیا تایصوصخ رب نیتیکونان و جنرب هتسوپ رتسکاخ رثا یسررب روظنم
  ریثموت   و یوندوزفا داووم نیا فيتخم یاهدصرد ندوزفا زا هدمآ تسد  هب جیاتن و دیدرگ یفرصم کهآ هارمه هب هدام ود
 .تفرگ رارق یبایزرا و یسررب دروم ،یریمخ صخاش و یریمخ دح ،یناور دح رب نآ
   و یوناور دوح) گربرتآ دودح ،کاخ یدنبهناد تاشیامزآ :دنشابیم ریز حرش هب هناگادج هيحرم هس لماش تاشیامزآ
   .ییایمیش تاشیامزآ و (یریمخ دح
 ، اوه شیامزآ نیا ماجنا زا فده .تسا هتفرگ تروص ASTM یاهدرادناتسا ساسا رب ،اهشیامزآ ماجنا ،قیقحت نیا رد
   ندوزوفا ریثموت هسیاقم و جنرب هتسوپ رتسکاخ و نیتیکونان هدام ود فيتخم ریداقم و کهآ نامزمه ِرندوزفا ریثمت یسررب
 ی اوه شی اومزآ  .دوشاب     یوم شیاومزآ درووم کاوخ هنومن گربرتآ تایصوصخ رب ،فيتخم ینزو یاهدصرد رد هدام ود
    توحت اوهنآ راوتفر ی ونیب شیپ و اه کاخ یکیناکم و یکیزیف تایصوصخ نییعت یاه هار نیرت  هم زا یکی ،یهاگشیامزآ
   درادناتوسا قباوطم ،   گروبرتآ دودوح شیاومزآ ،کاخ هنومن یور رب هدش  ماجنا هیلوا  شیامزآ .دنشاب یم فيتخم طیارش

ASTM-D4318 (7 لکش) دشاب یم.  

 
 اههنومن داعبا :(فلا 1) لکش

 
 هنومن یزاسهدامآ و شرب :(ب 1) لکش

 
 یروحمکت یراشف شیامزآ :(پ 1) لکش

 شنرک -شنت یاه ینحنم یور زا ،(qu) ییاهن شنت رادقم و هدش ماجنا یروحم یاه شنت و شنرک ساسا رب ،تابساحم
 :دیآ یم تسد هب ریز یهطبار زا ε یروحم شنرک .دیآ یم تسد هب
(7) L/L           Δ = ε 
 زا ن اووت  یوم ار یا هظحل شنت .هنومن هیلوا لوط :L0 و  جنس شنرک زا هدش  هدناوخ ،هنومن لوط رییغت :LΔ  الاب هطبار رد
 :دروآ تسد هب ریز هطبار
(7)             P/A = σ 
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 .P تئارق هظحل رد هنومن عطقم حطس :A و  LΔ تئارق هظحل رد هنومن یور راب :P  قوف هطبار رد
  جح نتفرگ رظن رد تباث اب ناوت یم ار هظحل ره رد عطقم حطس .تسا  هم ،هظحل ره رد عطقم حطس قیقد رادقم نییعت
 :(Morsy, 2010) زا تسا ترابي هنومن  جح ،شیامزآ عورش هظحل رد .دروآ تسد هب هنومن

L0×A0 = VT 

 :زا تسا ترابي هنومن  جح ،هنومن لوط رییغت زا دعب

A0 (L0 - ΔL) = VT 

 :زا تسا ترابي ،هظحل ره رد یعقاو عطقم حطس تحاسم ،هطبار ود نیا یواست اب
(9)              A / (1-ε) = `A 
 :(Bae & Moon, 2010) دیآ یم تسد هب ریز یهطبار زا و تسا qu یراشف شنت فصن ،Cu یگدنبسچ تمواقم رادقم
 (0)  P/2A= qu /2= Cu 

 :زا دندوب ترابي ییایمیش یاهشیامزآ رد هدافتسا دروم رازبا
   7یطیحم یشبور ینورتکلا پوکسورکیم •
  نویا زا     اوهردوپ یيوولوفروم یوسررب و اوهردوپ تاّررذ هزادنا عیزوت و یهاگشیامزآ یاههنومن یزاسریوصت روظنم هب
 .(Pohl, 2011Pradip et al., 2004 ;) دوشیم هدافتسا هاگتسد
   2سکیا هعشا شارپ جنس فیط •

      هویحان نویا زا هدافتوسا اوب .دراد راروق شفنبارف وترپ و γ وترپ نیب هدودحم رد ،سیطانغمورتکلا فیط رد x وترپ هیحان
 ,Pohl)   دروآ توسد هوب ، روصاني ریداقم نییعت ،نینچمه و هدام سنج ،راتخاس  وصخ رد یتايالطا ناوت یم ،یفیط

2011.Bae & Moon, 2010; ).  

 (AFM) یمتا یورین پوکسورکیم •
 زا  ناووت ی ومن ، اوه   وتا  و کوچوک ی اوه  لووکلوم  دوح رد      زویر رایوسب داوعبا اوب یاوه   هونومن و ماوسجا   هدهاوشم یارب
  هوب رداق ،یلومعم یاه پوکسورکیم و دنراد ییونان داعبا ،اه هنومن نیا هک ارچ ،درک هدافتسا لومعم یاه پوکسورکیم
  یکوون و کربنا زا هدافتسا اب هک دشاب یم یمتا یورین پوکسورکیم ،اهرازبا نیا زا یکی .دنتسین ییونان داعبا نداد ناشن
  مدوي ، الاوب تقد .دهد یم تسد هب  یقتسمریغ هویش هب اه هنومن زا یتايالطا و تسا هدش هتخاس ساملا  تاکَات کی زا
 تيرس ،دراوم بيغا رد هنومن یزاس هدامآ هب زاین مدي ،فيتخم یطیحم طیارش رد حوطس بيغا یسررب رد تیدودحم
  هوب دشر هب ور و هژیو هجوت بجوم ،یحطس  اوخ عاونا یسررب ییاناوت و یدعب هس ریواصت هیهت ،یریگ هزادنا یالاب

AFM، تسا هدش (Ramírez et al., 2010; Pohl, 2011). 
 شهوژپ یاه هتفای
   حروش هوب ،   شیاومزآ درووم کاوخ هب کهآ دصرد 5 ندوزفا اب هیلوا کاخ هنومن یور رب گربرتآ دودح شیامزآ هجیتن
   یاهدوصرد رد جنروب    هتوسوپ رتوسکاخ و نیتیکوناون هدام ود فيتخم ریداقم ،شیامزآ نیا زا  سپ هک دشاب یم 7 لودج

                                                           
1 Environmental Scanning Electron Microscopy (ESEM) 
2 X-Ray Diffraction (XRD)  
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     فويتخم تاوبیکرت یور روب گروبرتآ یاه شیامزآ ًااددجم و هدش  هدوزفا کاخ هنومن هب ،3 و 5 ،0 ،7 ،7 ِتتوافتم ینزو
 ندوزفا و هیلوا کاخ هنومن یور رب هدشنروصحم یروحم کت شیامزآ هجیتن ،نینچمه .تسا هتفریذپ تروص ،لصاح
  یرووحمکت شیامزآ هب طوبرم فيتخم یاهرتماراپ .دشاب یم 9 لودج حرش هب ،شیامزآ دروم کاخ هب کهآ دصرد 5
    رد .توسا هدوش هوئارا ، زوین کهآ دصرد 5 ندوزفا اب هیلوا کاخ هنومن و هیلوا کاخ هنومن ود ره یارب ،هدشنروصحم
  کاوخ   هونومن هوب ، تواوفتم ینزو یاهدصرد رد ،جنرب هتسوپ رتسکاخ و نیتیکونان هدام ود فيتخم ریداقم ،دعب هيحرم
 .تفریذپ تروص فيتخم تابیکرت یور رب یروحم کت یاه شیامزآ ًااددجم و هدش  هدوزفا

 کهآ دصرد 6 ندوزفا اب هیلوا کاخ هنومن یور رب گربرتآ دودح شیامزآ جیاتن :(2) لودج
 LL PL PI طالتخا دصرد فیدر
7 Soil Sample without Added 70/05 23/99 05/49 

7 0%R+0%N+0%P.B+6%A 24/79 39/97 42/3 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 کهآ دصرد 6 ندوزفا اب هیلوا کاخ هنومن و هیلوا کاخ هنومن یور رب هدشنروصحم یروحمکت شیامزآ جیاتن :(3) لودج

 qu (kg/cm2) فیدر
 زور 43 زور 70 زور 37 زور 2 طالتخا دصرد

7 Soil Sample without Added 97/7 97/7 97/7 97/7 

7 0%R+0%N+0%P.B+6%A 77/7 34/9 00/9 77/0 

 شیامزآ دروم کاخ یهیلوا هنومن یور رب یروحم کت شیامزآ جیاتن
h0(cm) d0 (cm) ω (%) Gs γd (gr/cm3) e0 Sr qu(kg/cm2) 

3 43/9 07 025/7 05/7 73/4 20/4 97/7 

 دصرد 5 کهآ و کاخ هیلوا هنومن یور رب یروحم کت شیامزآ جیاتن
 یاووووووهزور
 شیامزآ

h0(cm) d0 (cm) ω (%) Gs γd (gr/cm3) e0 Sr qu(kg/cm2) 

2 3 43/9 77 025/7 05/7 00/4 37/4 77/7 

37 3 43/9 2 025/7 95/7 20/4 34/4 34/9 

70 3 43/9 0 025/7 30/7 75/4 34/4 00/9 

43 3 43/9 0 025/7 40/7 72/4 24/4 77/0 
 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  اوب ،توافتم ینزو یاهدصرد رد یندوزفا داوم فيتخم تابیکرت یواح یاههنومن یارب یریمخ صخاش جیاتن هسیاقم
 یریمخ صخاش تارییغت ،نینچمه .تسا هدش هئارا 0 لودج رد ،کهآ دصرد 5 و هیلوا کاخ هنومن یریمخ صخاش
   هدوش هداد ناوشن 7  لکوش رد ، یوندوزفا هدام ود زا ینزو فيتخم یاهدصرد و کهآ دصرد 5 یواح یاههنومن یارب
 .تسا

 توافتم ینزو یاهدصرد رد یندوزفا داوم فلتخم تابیکرت یواح یاههنومن یارب یریمخ صخاش جیاتن هسیاقم :(4) لودج

  کهآ دصرد 6 و هیلوا کاخ هنومن یریمخ صخاش اب ،(دصرد 8 و 6 ،4 ،2 ،1) 

 PI طالتخا دصرد
(1%R) 

∆PI (%) 
With 
6%A 

PI 
(2%R) 

∆PI (%) 
With 
6%A 

PI 
(4%R) 

∆PI (%) 
With 
6%A 

PI 
(6%R) 

∆PI (%) 
With 
6%A 

PI 
(8%R) 

∆PI (%) 
With 
6%A 

0%R+0%N+0%P.B+6%A 42/3  42/3  42/3  42/3  42/3  

0%N+100%P.B+6%A 03/3 9+ 70/07 55+ 73/77 20+ 33/07 72+ 25/3 77+ 

25%N+75%P.B+6%A 73/3 07+ 94/77 39+ 52/3 77+ 70/77 90+ 22/77 09+ 

50%N+50%P.B+6%A 75/77 99+ 90/3 3+ 47/2 37- 30/97 00+ 22/77 09+ 

75%N+25%P.B+6%A 32/3 77+ 35/2 77- 30/2 97- 42/97 20+ 45/47 77+ 

100%N+0%P.B+6%A 33/3 9+ 32/0 00- 39/2 07- 03/77 29+ 05/2 77- 
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 یریمخ صخاش هب تبسن ،یندوزفا هدام ود زا ینزو فلتخم یاهدصرد و کهآ دصرد 6 یواح یاههنومن یریمخ صخاش تارییغت دنور رادومن :(2) لکش

 (8931 ،شهوژپ یاههتفای) هیلوا کاخ هنومن

      تایوصوصخ شهاوک توهج ناوققحم اوويطم هک ،یریمخ صخاش رد یشهاک دنور ،دوشیم هدهاشم هک روط نامه
    هتوسویپ عووقو هوب یدنت ًااتبسن بیش و اوخ تيرس اب ،هدوب هدنوشمّرروتم و نیرفآ لکشم کاخ هنومن نیا یریذپمّرروت
  و هدووب  رتوشیب   یونزو یاهدوصرد ریاس هب تبسن ،ینزو دصرد 7 رد ،شهاک نیا هک ددرگیم هدهاشم ،نینچمه .تسا
   اوب هویلوا   هونومن یرویمخ صخاش اب هسیاقم رد هک هدیسر 32/0 ریظن ددي هب ،دوخ نازیم نیرتمک رد یریمخ صخاش
  یدوصرد 447     هوس و یونزو دوصرد 7 رد ،  شهاوک نویا هک دهد یم ناشن ار شهاک دصرد 03 دودح ،05/49 رادقم
  سووسحم شهاک ،اه یندوزفا فيتخم تابیکرت و ینزو یاهدصرد یمامت رد .تسا هدمآ تسد هب بیکرت رد نیتیکونان
   رد شهاوک دوصرد 03  اوت 40  دودوح ، طوسوتم  رووط   هوب  و ددروگ یم هدهاشم یبوخ هب ،یریمخ صخاش ریگمشچ و
     .توسا هدووب یوندوزفا داووم راذگریثمت و اويطم درکيمي هدنهد ناشن ،رما نیا هک تسا هدش  لصاح یریمخ صخاش
   صخاوش اوب ،یندوزفا داوم فيتخم تابیکرت و ینزو یاهدصرد رد یریمخ صخاش هسیاقم ماگنه ،هجوت لباق یهتکن
   رد شیازوفا یردوق ،    یونزو یاهدوصرد یوخرب رد هوک ت وسا نیا ،کهآ دصرد 5 بیکرت اب هیلوا کاخ هنومن یریمخ
    هوب تبوسن جنروب    هتوسوپ رتوسکاخ  هوس هک تسا ینامز رد رتشیب ،شیازفا نیا هک ددرگ یم هدهاشم یریمخ صخاش
     هتوسوپ رتوسکاخ اوب ساویق رد نیتیکونان رت اويطم ریثمت هدنهد ناشن ،نیا و هدوب رتشیب ،ینزو یاهدصرد رد ،نیتیکونان
 ،  یونزو دوصرد نیا رد یریمخ صخاش هک یا هنوگ  هب ،دراد دومن ًاالماک ینزو دصرد 7 رد ،دنور نیا .تسا هدوب جنرب
     رویظن ددوي و هتوشاد یدوصرد 03 و 02 ،35 ،75 ،90  یاوه شهاک بیترت هب ،نیتیکونان  هس ندش هدوزفا اب و ادتبا زا
     تکراوشم نازویم هوچره یونعی ،ت  وسا هدیوسر 32/0 و 35/2 ،90/3 ،94/77 ،70/07  هوب ،بیترت هب ،یریمخ صخاش
   هونومن یریذوپ   مّررووت تایوصوصخ و هوتفای شیازفا زین یریمخ صخاش شهاک نازیم ،هدش رتشیب بیکرت رد نیتیکونان
  دوصرد 5   و هویلوا کاوخ   هونومن بویکرت هک تشاد نایب ناوت یم ،لک رد .تسا هتفر شیپ شهاک تمس هب ،هیلوا کاخ
  و نیتیکوناون   هداوم ود فويتخم یاهدصرد ندوزفا اما ،دهد یم شهاک یبويطم وحن هب ار یریمخ صخاش نازیم ،کهآ
 نازیم رتاويطم دوبهب ثياب و دنکیم لصاح یریمخ صخاش رد یرتشیب بتارم  هب یاه شهاک ،جنرب هتسوپ رتسکاخ
 .دش دهاوخ نیرفآ لکشم یاه کاخ یریمخ تایصوصخ و یریمخ صخاش
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  و نیتیکوناون    هداوم ود یونزو دوصرد 3 ،   توسا هدووب یراذوگریثمت نیرتشیب و هنیهب دصرد هک قیقحت فده یاتسار رد
-  یوکحت شور اب یروحمهس یاهشیامزآ ،بیترتنیدب .دش هتفرگ رظن رد هنیهب دصرد ناوني هب ،جنرب هتسوپ رتسکاخ
-لمي یاههرود رد کهآ دصرد 5 ندوزفا اب هیلوا کاخ هنومن ،هیلوا کاخ هنومن یور رب (UU) هدشنیشکهز -هتفاین
    هتوسوپ رتوسکاخ و نیتیکوناون  هداوم ود زا ینزو دصرد 3 و کهآ ندوزفا اب هیلوا کاخ هنومن ،زور 43 و 37 ،2 یروآ
  جنروب هتسوپ رتسکاخ دصرد 07 ،نیتیکونان دصرد رفص و جنرب هتسوپ رتسکاخ دصرد 447 یتکراشم یاه هس رد جنرب
 و 37 ،2 یروآ  لومي یاوههرود رد ،نیتیکونان دصرد 447 و جنرب هتسوپ رتسکاخ دصرد رفص و نیتیکونان دصرد 02 و
 0 و 7 ،7  هوبناج  هومه یاوه  شنوت توحت ، رتمیتناوس 75/2 عافترا و رتمیتناس 73/9 رطق اب یاهناوتسا بلاق رد ،هزور 43
 .(9 لکش) دندش ماجنا هقیقد رب رتمیيیم کی یگتخیسگ تيرس اب و عبرم رتمیتناس رب مرگويیک

 
 (8931 ،شهوژپ یاههتفای) فلتخم یروآلمع یاههرود رد ،تابیکرت عاونا یارب یگدنبسچ تارییغت دنور رادومن :(3) لکش

    هوب تبوسن یگدنبوسچ ، اوه  هونومن ماومت رد ،زور 2   رد هوک دووش یوم هدهاشم ،قوف رادومن و لصاح جیاتن هب هجوت اب
    .توسا هدووب دوصرد 95 -907 زا یا هدودوحم رد ،    یگدنبوسچ شیازوفا و هوتفای شیازوفا هیلوا کاخ هنومن یگدنبسچ
  دوصرد 5 ندوزفا اب هیلوا کاخ هنومن رد ،زور 2 رد هیلوا کاخ هنومن یگدنبسچ هب تبسن یگدنبسچ شیازفا نیرتشیب
    اوب هویلوا کاوخ  هونومن رد ،  نآ زا سوپ و جنروب هتسوپ رتسکاخ دصرد رفص و نیتیکونان دصرد 447 تکراشم و کهآ
  نازویم هک تسا هدش هدهاشم جنرب هتسوپ رتسکاخ دصرد 07 و نیتیکونان دصرد 02 تکراشم و کهآ دصرد 5 ندوزفا
  (روبارب 77/7 ) دوصرد 777  و (روبارب 90/7) دصرد 907 ،بیترت هب ،هیلوا کاخ هنومن یگدنبسچ هب تبسن ،شیازفا نیا
  .تسا هدوب
  یونیبفیط ،دومن هدافتسا نآ زا ،هدش هیهت تیزوپماک راتخاس تابثا  وصخ رد ناوتیم هک ییاهکینکت زا رگید یکی

XRD هدزاوب رثکادوح ،ف ویط نیا رد .دهد یم ناشن ار سر کاخ و نیتیکونان طويخم هب طوبرم فیط ،0 لکش .تسا   
 ،39 ،07 رد یی اوه مایپ ،نیا رب هوالي .دشاب یم Si-O یاهدنویپ هب طوبرم هک تسا هجرد 57 اب ربارب ،7θ مایپ هب طوبرم
 57 ما ویپ ، سر کاوخ XRD ف ویط اب هسیاقم رد .دنشاب یم نیتیکونان راتخاس هب طوبرم هک دناهدش رهاا 00 و 30 ،70
  تدوش زا ،نی ونچمه .دشاب یم سر کاخ رد نیتیکونان روضح هدنهد ناشن هک تسا هدش اجباج رت نییاپ ناکم هب ،هجرد
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 ه وی ال هوب ه ویال ا وی و هدشرو هطوغ ِرراتخاس هدنهد ناشن ،دوخ ،نیا هک تسا هدش هتساک ،الاب رد هدش  هتفگ یاه مایپ رگید
 .دشاب یم سر کاخ/نیتیک

 
 (8931 ،شهوژپ یاههتفای) سر کاخ و نیتیکونان تیزوپماک XRD فیط :(4) لکش

  نویا یسررب .تسا هدش هدافتسا SEM ینورتکلا پوکسورکیم زا ،هدش هیهت ِتتیزوپماک ندوب نگمه و ونان تابثا یارب
 ناوت یم ،سر کاخ/نیتیکونان SEM ریواصت رد .دهدیم ناشن ار سر کاخ و نیتیکونان نیب یوق شنک هرب ،اهسکي
 47ی اوه هزادنا رد نیتیک تاّررذونان و هتفرگ رارق  ه یور رب هیال هب هیال تروص  هب هک درک هدهاشم ار سر کاخ تاّررذ
 لکش رد هک روط نامه .دنا هدش شخپ یمظن یب یکدنا اب تخاونکی تروص  هب سر کاخ تاّررذ یور رب ،رتمونان 49 ات
 گنردی   فوس طاوقن ترووص   هوب ،نی وتیک تا ّررذوناون و هدوب سر کاخ تاّررذ هب طوبرم ،کیرات طاقن ،دوش یم هدهاشم 0
 .دشاب یم سر کاخ رد نیتیکونان روضح هدنهد ناشن ،هدش  ماجنا یاهزیلانآ زا هدمآ  تسد  هب جیاتن .دنشاب یم

 
 (8931 ،شهوژپ یاههتفای) سر کاخ و نیتیکونان تیزوپماک SEM ریوصت :(5) لکش

                                                                               یشهوژپ و یملع یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
- مّررووتم   و الاوب یرویمخ تایصوصخ ،نیرفآ لکشم و ریذپمّرروت و یسر یاه کاخ اب هطبار رد هدمي تالکشم زا یکی
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   وک و شهاک ددص رد نیققحم ،هراومه و تسا هدش یفيتخم تالکشم ندروآ دوجو هب ثياب هک تسا اهنآ یگدنوش
   ود هوک دوشاب یم فيتخم یندوزفا داوم اب کاخ بیکرت ،اه شور نیا زا یکی .دنتسه فيتخم قرط هب تارثا نیا ندرک
  رایوسب تاقیقحت و دنتسه لوادتم  ه زونه و هتفرگ یم رارق هدافتسا دروم هنیمز نیا رد ،زابرید زا ،نامیس و کهآ هدام
  داووم زا ر ویغ   هوب ،  تویبثت یاروب ، هزوروما     .توسا هوتفریذپ ترووص هداوم ود نیا بیکرت اب هطبار رد یدایز و هدرتسگ
  تالکوشم زا ی وکی ناریا رد هک  نیا هب هجوت اب .دوش یم هدافتسا زین ونان داعبا رد ییاه هدننک تیبثت زا ،یتنس هدننک تیبثت
   زا هدافتوسا اوب ، دوشاب   یوم یوسر راد هيئسم کاخ دوجو ،زاس و  تخاس ًااصوصخ ،گرزب یاه هيورپ یارب اه کاخ تیبثت
  اذوج تردق شهاک ثياب ،ونان داوم اریز ،داد رییغت زین ار کاخ عون نیا یسدنهم یاه یگژیو ناوت یم ونان یيولونکت
 .دنوش یم رادسر کاخ رد اآ
 ،یداصتقا رظن زا و سرتسد رد ِرماخ هدام دناوت یم هک تسا جنرب یروآ لمي تعنص هدمي یبناج لوصحم ،جنرب هتسوپ
 ی  اروب لاوعف یاکیيی وس نیزگیاج تمیق نازرا عبنم ناوني  هب و دشاب اکیيیس و اه تاکیيیس دیلوت یارب یاهفرص هب نورقم
  و جنروب  هتوسوپ رتسکاخ ینالوزوپ راتفر .دور راک هب یتعنص و یکیيولونکت فرصم یارب ،نوکیيیس ناینب اب داوم دیلوت
  تراروح  هوجرد زین و نآ رد دوجوم نبرک و سیيیس لکش هب یگتسب ،کهآ اب بیکرت رد هژیو  هب ،نآ ییایمیش شنکاو
  هوب ،  دووخ هوک ینی موولآ - یوسیيیس  اوی ،یسیيیس داوم زا دنترابي ،اه نالوزوپ .دراد امد نآ رد یرادهگن نامز و نتخوس
  ترواوجم رد  زویر رای    وسب لکوش هوب اوما ،دنتسه  ک یگدننابسچ شزرا یاراد ای هدوب یگدننابسچ شزرا دقاف ییاهنت 
   دووجو هوب ینامی وس تی  وصاخ اوب  ییاوه بیکرت ،یلومعم یامد رد دیسکوردیه  یسيک اب ییایمیش شنکاو یط ،تبوطر
 رای وسب ری ثموت ،سیيیسورکیم ینالوزوپ شنکاو و یگدننکرپ  اوخ .دنمان یم ینالوزوپ شنکاو ار شنکاو نیا .دنروآ یم
 .دنراد ماود و تمواقم شیازفا رد یهجوت لباق
   نویا هوب ،    شیاومزآ درووم کاوخ هوب کهآ دصرد 5 ندوزفا و هیلوا کاخ هنومن یور رب گربرتآ دودح شیامزآ هجیتن
 ،  بویترت هوب ،  هویلوا کاوخ هنومن رد یریمخ صخاش و یریمخ دح ،یناور دح ریظن ریداقم هک دیدرگ لصاح تروص
    و هونیهب دوصرد ناووني   هوب کهآ دصرد 5 ندوزفا اب ،هیلوا کاخ هنومن ریظن ریداقم و 05/49 و 23/99 ،70/05 لداعم
 ی اوه شی اومزآ ،ن ویا زا   سوپ هک دناهدمآ تسد هب 42/3 و 39/97 ،24/79 ربارب ،بیترت هب ،جیاتن و اههسیاقم یيصا هیاپ
 ی اوه شی اومزآ ،ًااددجم و هدش ماجنا ،کاخ هنومن هب جنرب هتسوپ رتسکاخ و نیتیکونان هدام ود ینزو یاهدصرد ندوزفا
 .تفریذپ تروص فيتخم تابیکرت یور رب گربرتآ دودح
 ،   دوعب لوحارم رد و الاوب یریمخ صخاش اب ریذپمّرروت کاخ هنومن کی هب کهآ ندوزفا یسررب هجیتن ،قوف دراوم ربانب
     و تاوبیکرت یماومت هوک داد ناوشن ، جنروب    هتوسوپ رتوسکاخ و نیتیکوناون هدا وم ود زا فيتخم ینزو یاهدصرد ندوزفا
     یرویمخ تایوصوصخ اوويطم شهاوک هب رجنم ،جنرب هتسوپ رتسکاخ و نیتیکونان ،کهآ هدام هس فيتخم یاهدصرد
 هب اهنت ِتکهآ ندوزفا نامز رد تایصوصخ نیا شهاک تدش ،هجوت  لباق هتکن .دناهدش شیامزآ دروم هیلوا کاخ هنومن
    اوب بویکرت ماوگنه رد ، کاوخ یریذپمّرروت شهاک ظاحل زا یبويطم تارثا ،هتشذگ تاقیقحت دننامه هک دوب هیلوا هنومن
 .تسا هدش هدهاشم کهآ
  هوتفرگ دوخ هب یرتمک تدش ،تارییغت تيرس ،یندوزفا هدام ود فيتخم یاهدصرد اب کهآ ندوزفا ماگنه ،نآ زا  سپ
        یرویمخ  اووخ رد دووبهب دهاوش و هتوشاد هومادا ناونچمه یشهاک دنور اما ،تسا هدیدرگ رت تخاونکی ،یيون  هب و
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 ناشن ،دنا هتفرگ رارق شیامزآ دروم کهآ دصرد 5 و کاخ هنومن هک یتلاح اب ینزو یاهدصرد هسیاقم اما .دوب  یهاوخ
 یا  هونوگ   هوب ، شیازوفا  نویا ، هوتبلا .تشاد  یهاوخ یئزج شیازفا ،یریمخ تایصوصخ رد ،دراوم یخرب رد هک دهد یم
     هوجیتن رویظن دادويا اوب هسیاقم رد ،شیازفا نیا هکيب ،دنوش کیدزن هیلوا کاخ هنومن ریظن یاهددي هب ،داديا هک تسین
 قافتا اهنآ زا یخرب رد اهنت و هدوبن ینزو یاهدصرد یمامت رد ، ه نآ هک تسا دصرد 5 ِتکهآ و کاخ هنومن شیامزآ
 .تسا هداتفا
 ود  ناومزمه    رووضح و هداوم ود یونزو یاهدصرد ندوزفا نامز رد ،یناور دح رد شهاک نیرتشیب هک نیا ،رگید هتکن
 نی ونچمه   و تاوبیکرت رد جنروب     هتوسوپ رتوسکاخ  هوس ندووب رتشیب ماگنه ،یریمخ دح شهاک و تسا هداد خر هدام
 هک تسا هداد  خر یندوزفا تابیکرت رد نیتیکونان  هس ندوب رتشیب نامز رد ،یریمخ صخاش رد شهاک نازیم نیرتشیب
   هوب فويتخم ینزو یاهدصرد رد نیتیکونان و جنرب هتسوپ رتسکاخ هدام ود ندوزفا ،هک  نیا ،لک رد .دشاب یم لممت  لباق
 رت وشیب     هوچ روه ِرشهاوک هوب یبای توسد    توهج یبوويطم جیاوتن لوصح هب رجنم ،ریذپمّرروت کاخ هنومن و کهآ ِربیکرت
 .دوشیم نیرفآ لکشم کاخ یریذپمّرروت تایصوصخ
    ییایمیوش تویبثت .توسا هدش  هئارا ناققحم طسوت یفيتخم یاه شور ،ریذپمّرروت یاه کاخ اّلرخم تارثا اب هيباقم یارب
 اب ،ًااریخا .تسا دمآراک و هنیزه  ک ،یّلنف و یداصتقا ظاحل هب هک دشاب یم رثؤم یاه شور زا یکی ،هدنوشمّرروتم یاه کاخ
  یوسدنهم  هژویو   هوب ،  فويتخم موويي رد  داووم  عوون  نویا زا  هدافتوسا ،داومونان دربراک و هیهت هنیمز رد ونان  يي تفرشیپ
  ترووص ، اوويطم  دوح هب تمواقم ندناسر یارب هک یتامادقا زا یکی .تسا هتفرگ رارق یصاخ هجوت دروم ،کینکتوئي
  فراوعتم یاهیندوزفا هورگ 7 هب ار هدننک تیبثت داوم .تسا کاخ بسانم تیبثت و حالصا یاه شور زا هدافتسا ،دریگ یم
 .دننکیم یدنبهقبط فراعتمریغ و
  ترووص  هوب  اوی یی اوهنت   هوب  هوک  دنتوسه اه یندوزفا نیرتدربراکرپ زا ،ریق و نامیس ،کهآ لیبق زا ،فراعتم یاه یندوزفا
  ندنابوسچ زا ریغ یتارثا اه هدننک تیبثت نیا زا یخرب دنچره .دنراد دربراک اه کاخ زا یعیسو هدودحم تیبثت رد ،یبیکرت
  هوب تاّررذ  ندنابوسچ  ساوسا  روب  بويغا ، اوه  هدوننک تیبثت نیا زا هدافتسا اب کاخ تیبثت اما ،دنتسه اراد زین ار کاخ تاّررذ
 و  توسا کاخ تاّررذ و اآ ،هدننک تیبثت نیب ییایمیش شنکاو ،لوا هدننک تیبثت ود ِرراک ساسا .دریگ یم تروص رگیدکی
  هتوسد رد ، اوه ی وندوزفا  روگید ، فراوعتم ی اوه ی وندوزفا  روب  هوالوي .د ونفورعم  ینامیوس یاه هدننک تیبثت هب ،هدام ود نیا
 نآ رد یدربهار فده .دسر یم مود یناهج گنج هب ،داوم نیا زا هدافتسا هقباس .دنریگ یم رارق فراعتمریغ یاه یندوزفا
 ریسم ای هاگدورف و دنهد ءاقترا تيرس  هب ار کاخ یربراب تیفرا دنناوتب هدام کی زا کدنا هدافتسا اب هک دوب نیا ،نامز
    هوب کوهآ ندوزوفا یسررب هجیتن ،دیدرگ تشادرب اه شیامزآ جیاتن زا هچنآ .دننک  هارف هیيقن لیاسو روبي یارب بسانم
    یونزو یاهدوصرد ندوزوفا ،  دوعب لوحارم رد و کدنا یراشف تمواقم و الاب یریمخ صخاش اب ریذپمّرروت کاخ هنومن
    و تاوبیکرت یماومت هوک داد ناشن ،اهنآ فيتخم یتکراشم یاه هس و جنرب هتسوپ رتسکاخ و نیتیکونان هدام ود فيتخم
   یراوشف تومواقم اويطم شیازفا هب رجنم ،جنرب هتسوپ رتسکاخ و نیتیکونان ،کهآ هدام هس ینزو فيتخم یاهدصرد
 5     ندوزوفا ناومز رد هوک دنتوسه هتکن نیا رگنایب ،هتفرگ تروص یاه شیامزآ .دناهدش شیامزآ دروم هیلوا کاخ هنومن
    جیاوتن اوب هوسیاقم رد و هدرک ادیپ شیازفا یرثؤم و اويطم وحن هب یراشف تمواقم ،هیلوا کاخ هنومن هب کهآ دصرد
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 ،37 ،2 یروآلمي یاه نامز رد دصرد 007 و 797 ،377 ،72 ربارب ،بیترت هب ،ییاه شیازفا ،هیلوا کاخ هنومن ِتتمواقم
 .تسا هدوب هجوت لباق و اويطم ،شیازفا نیا هک هدیدرگ لصاح اه هنومن تمواقم رد ،هزور 43 و 70
  هوب ،جنرب هتسوپ رتسکاخ و نیتیکونان هدام ود ندوزفا هب مادقا ،هيحرم کی رد نامزمه تیبثت و حیيست روظنم  هب ،سپس
  ندیوسر روظنم  هب ،کهآ بیکرت دصرد ِراويطم و هنیهب نازیم ،دصرد 5 نیا هک دیدرگ کهآ دصرد 5 و کاخ تابیکرت
    تومواقم جیاوتن اوب هسیاقم رد هک دوب یيممت  لباق شیازفا هدنهد ناشن ،دروم نیا رد جیاتن .تسا هدوب اويطم تیبثت هب
         روبارب  یون و هوس هوب کویدزن هوک دویدرگ لوصاح هیلوا هنومن تمواقم رد دصرد 709 ات یتارییغت ،هیلوا کاخ یراشف
     و کوهآ بویکرت هوب طووبرم جیاتن اب ،هدام ود ینزو یاهدصرد و تابیکرت جیاتن هسیاقم اب .دوب هیلوا یراشف تمواقم
 رد ، جنروب    هتوسوپ رتوسکاخ یدوصرد 447  تکراوشم  هس و تابیکرت یادتبا رد هک دیدرگ هدهاشم ،هیلوا کاخ هنومن
   دودوح رد یزویچ ، یونزو فيتخم یاهدصرد و فيتخم لحارم رد هک هدش هتساک تمواقم زا یردق ،نیتیکونان اایغ
   کوهآ و هویلوا      هونومن بویکرت تومواقم اوب هوسیاقم رد اهنت ،شهاک نیا هک تسا رکذ نایاش اما ،تسا هدوب دصرد 47
   تکراوشم  هوس شیازفا اب .تسا هتشاد یبويطم شیازفا ،تمواقم ،هیلوا هنومن یراشف تمواقم اب هسیاقم رد و دشاب یم
   رتوسکاخ  هوس و رت وشیب نیتیکونان  هس هچره و هدش رتریگمشچ و رتشیب ،تمواقم رد شیازفا ،تابیکرت رد نیتیکونان
  یدوصرد 447     تکراوشم  هوس و یونزو دوصرد 3 ندوزفا نامز رد و تسا هدش رتشیب زین شیازفا تدش ،هدش رتمک
  دودوح شی ازوفا ،هیلوا هنومن تمواقم اب هسیاقم رد ،رادقم نیا و  یاهدوب تمواقم نیرتشیب دهاش ،بیکرت رد نیتیکونان
 .تسا هتشاد دصرد 09 دودح شیازفا ،کهآ دصرد 5 و هیلوا هنومن بیکرت اب هسیاقم رد و ربارب 0/9
  زا سوپ ، دوشاب    یوم هونیهب دوصرد رادقم ،ینزو دصرد 3 هک بيطم نیا زا نانیمطا لوصح روظنم  هب هک  نیا ،رگید هتکن
 3   ندوزوفا ناومز اب جیاتن و دیدرگ تابیکرت زا ینزو دصرد 77 و 47 اب شیامزآ ماجنا هب مادقا  ه زاب ،اه شیامزآ مامتا
  هوک ن ویا هب هجوت اب و دیدرگ هدهاشم جیاتن رد دصرد 7 دودح رد یتارییغت و اه شیازفا هک دیدرگ هسیاقم ینزو دصرد
  دوصرد ن اووني  هب ،تابیکرت ینزو دصرد 3 رادقم نامه ، یدوب دصرد نیرت هنیهب اب نامزمه حیيست و تیبثت لابند هب ام
 .تفرگ رارق کالم هنیهب
      تخاوس ناومز زا هوچره هوک داد ناوشن ، اوه  هونومن رامیت و یروآ لمي یاه نامز رد اه شیامزآ جیاتن هسیاقم ،نینچمه
   تومواقم دووبهب و  هوتفای  شی ازوفا  یدوعوص و دنت یبیش اب ،یراشف تمواقم رادقم ،درذگ یم اهنآ یروآ لمي و اه هنومن
 رد ،  هویلوا یاوهزور رد ، جنروب    هتوسوپ رتوسکاخ و نیتیکوناون هدام ود ندوزفا نییاپ یاهدصرد رد .تسا دوهشم ،هیلوا
 49  اوت 47  دودوح ،    هویلوا کاوخ و کوهآ دوصرد 5 زا هدش  هتخاس هنومن یور رب یروحم کت شیامزآ جیاتن اب هسیاقم
 ، ددروگ رت وشیب بیکرت رد هدام ود ینزو دصرد و یروآ لمي نامز هچره و ددرگ یم هدهاشم تمواقم رد شهاک دصرد
    هوس هوچره ،   نیونچمه .داد دوهاوخ یبوويطم و ریگ موشچ  شیازوفا هب ار دوخ یاج و هدش  ک تدش  هب ،شهاک نیا
 .دوب دهاوخ هجوت روخرد و اويطم ،یریگمشچ وحن هب ،تمواقم شیازفا تدش ،دشاب رتشیب تابیکرت رد نیتیکونان
     و هونیهب دوصرد هوک قویقحت فده یاتسار رد و هدشنروصحم یراشف تمواقم یاهشیامزآ زا لصاح جیاتن ساسا رب
    رد هونیهب دوصرد ناووني هب ،جنرب هتسوپ رتسکاخ و نیتیکونان هدام ود ینزو دصرد 3 ،تسا هدوب یراذگریثمت نیرتشیب
 کاخ هنومن یور رب (UU) هدشنیشکهز - هتفاین یکحت شور اب یروحمهس یاهشیامزآ ،بیترتنیدب .دش هتفرگ رظن
    اوب هویلوا کاوخ  هونومن ،زور 43 و 37 ،2 یروآ  لومي یاوه هرود رد کوهآ دصرد 5 ندوزفا اب هیلوا کاخ هنومن ،هیلوا
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 رتسکاخ دصرد 447 یتکراشم یاه هس رد جنرب هتسوپ رتسکاخ و نیتیکونان هدام ود زا ینزو دصرد 3 و کهآ ندوزفا
    رتوسکاخ دوصرد رفوص و نیتیکونان دصرد 02 و جنرب هتسوپ رتسکاخ دصرد 07 ،نیتیکونان دصرد رفص و جنرب هتسوپ
 .دندش ماجنا هزور 43 و 37 ،2 یروآلمي یاههرود رد ،نیتیکونان دصرد 447 و جنرب هتسوپ
 ، هویلوا کاخ هنومن هب تبسن یگدنبسچ ،یروآلمي یاههرود مامت رد ،اههنومن مامت رد هک تفگ ناوتیم ،یيک روط هب
 ،  هویلوا کاوخ   هونومن هوب تبسن یگدنبسچ شیازفا ،یروآلمي نامز شیازفا اب ،نینچمه .تسا هتشاد یدوعص یدنور
     هتوسوپ رتوسکاخ و نیتیکوناون ندوزوفا تبثم ریثمت ،جیاتن ،عومجم رد .تسا هتشاد رتشیب تدش اب و رتیدوعص یدنور
  نیرتوشیب ،  کوهآ رووضح   رد نیتیکوناون یدوصرد 447 تکراشم ماگنه ،نینچمه .دناهداد ناشن یگدنبسچ رب ار جنرب
     اوب هوک هدوش لوصاح ، اوهنت کهآ دصرد 5 ندوزفا اب هیلوا کاخ هنومن و ،هیلوا کاخ هنومن هب تبسن یگدنبسچ رادقم
  جنروب     هتوسوپ رتوسکاخ  هوس و رتوشیب ،تابیکرت رد نیتیکونان  هس هچره ًاابیرقت هک تفگ ناوتیم ،هجیتن نیا هب هجوت
 تسا رتشیب یگدنبسچ شیازفا نازیم ،دوش رتمک
  ماومت رد هک دیدرگ هدهاشم ،یيخاد کاکطصا هیواز یارب یروحمهس یاهشیامزآ زا لصاح جیاتن هسیاقم اب ،نینچمه
  دوصرد 5   اوب هویلوا کاخ هنومن ،کهآ دصرد 5 اب هیلوا کاخ هنومن) یسررب دروم یاههنومن رد ،یروآلمي یاههرود
 447    اوب هویلوا کاوخ    هونومن و رتوسکاخ دوصرد 07 و ونان دصرد 20 ،هیلوا کاخ هنومن ،رتسکاخ دصرد 447 و کهآ
   یويخاد کاکطوصا هیواز هب تبسن ،اهنت کهآ ندوزفا اب هیلوا کاخ هنومن رد یيخاد کاکطصا هیواز ،(نیتیکونان دصرد
  یويخاد  کاکطوصا  هویواز هب تبسن یيخاد کاکطصا هیواز شیازفا ،تابیکرت ریاس رد و هتفای شهاک هیلوا کاخ هنومن
    هوب .توسا هدروک ادیپ یلوزن دنور ،رادومن ،یروآلمي نامز تشذگ اب ،نینچمه .تسا هدش هدهاشم هیلوا کاخ هنومن
 .تسا هدومن یط ار یلوزن یدنور ،یيخاد کاکطصا هیواز ،یروآلمي نامز شیازفا اب ،یيک روط
   یربراوب تویفرا هب تبسن یربراب تیفرا ،اههنومن مامت رد هک دش هدهاشم ،اههنومن یربراب تیفرا ریداقم هبساحم اب
       .توسا هدروک یوط یدوعوص یدونور و هوتفای شیازفا ،کهآ دصرد 5 ندوزفا اب هیلوا کاخ هنومن و هیلوا کاخ هنومن
   تویفرا هوب تبسن یربراب تیفرا ،نیتیکونان  هس شیازفا اب و یروآلمي نامز تشذگ اب ،اههنومن مامت رد ،نینچمه
    تویفرا شیازوفا نازویم ،یروآ   لومي ناومز شیازوفا اب ،رگید یوس زا .تسا هتفای شیازفا هیلوا کاخ یهنومن یربراب
  شهاوک ، کوهآ و هیلوا کاخ هنومن یربراب تیفرا هب تبسن ،کهآ روضح رد یندوزفا داوم ندوزفا اب اههنومن یربراب
  اوب ، یويک روط هب .تسا رتشیب زور 43 اب هسیاقم رد ،زور 37 رد ،هزور 2 جیاتن هب تبسن شهاک نیا نازیم ،تسا هتفای
 ،    یربراوب تویفرا تاروییغت دونور ، دوشابیم کاخ یگدنبسچ زا یعبات ،سر کاخ رد یربراب تیفرا هک نیا هب هجوت
 .تسا هدوب یگدنبسچ تارییغت هباشم
  اوب ،   دویدرگ هدهاوشم هوک  رووط  ناومه و تسا هدوب هيحرم کی رد نامزمه حیيست و تیبثت ،قیقحت نیا ماجنا زا فده
   رادویاپان و ریذوپمّرروت کاخ هنومن یریمخ تایصوصخ شهاک اب نامزمه و دیدرگ ققحم فده نیا ،نیتیکونان ندوزفا
  تویفرا ،  نیونچمه و یوشرب تمواقم یاهرتماراپ و هتفای شیازفا ،یرثؤم و اويطم وحن هب زین یراشف تمواقم ،هیلوا
  نیتیکوناون ،کهآ هدام هس بیکرت نینچمه و کهآ و نیتیکونان تابیکرت هک  نیا ،لک رد .تسا هتفای دوبهب کاخ یربراب
   و رادویاپان کاوخ    هونومن اويطماون تایوصوصخ شهاک ثياب ،یراذگریثمت و اويطم وحن هب ،جنرب هتسوپ رتسکاخ و
 .دنشاب یم اه شیامزآ و قیقحت فده هدننک قیدصت و دّریؤم ًاالماک ،جیاتن و دناهدش هیلوا هدنوشمّرروتم



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 334

 .دنوش یم هدهاشم ناهج طاقن ریاس و ناریا زا یدایز طاقن رد هک دنتسه یراد هلمسم یاه کاخ هيمج زا یسر یاه کاخ
  هونیزگ ا وه   کاوخ نویا   هوک توسا هدش ثياب ،اه نآ یالاب یریذپذوفن و نییاپ یربراب تیفرا ، ک یتمواقم تایصوصخ
  هوب ه وجوت  اوب ، نیونچمه . دنوشابن اه هار یارب ساساریز ناوني  هب ای اه هزاس یارب هاگ هیکت ناوني  هب هدافتسا یارب یبسانم
 یاه هزاس و اهدس ثادحا ،اه هارگرزب ، یظي یاه هيکسا ثادحا ،ینیمزریز یاه لنوت ،اه هاگدورف داجیا ریگمشچ هعسوت
 .تسا هدرک ادیپ شیازفا یدایز دح ات ،ینامتخاس حلاصم هب زاین ،... و یشکهز و یرایبآ  یظي یاه هکبش ،اهنآ هب طوبرم
  هتوشذگ رد هدافتسا دروم حلاصم زا رتالاب یتیفیک ،یسدنهم رظن زا هک نیزگیاج حلاصم زا هدافتسا ،هزورما ،ساسا نیا رب
  هوک  هیوضق نیا هب هجوت .تسا هتفرگ رارق یدایز هجوت دروم ،دنشاب رتهفرص هب نورقم یداصتقا رظن زا ،نینچمه و هتشاد
  یاوه شور زا  هدافتوسا تیمها ،دشاب هتشاد رب رد ار هيورپ یارب زایندروم ِریکینکتوئي تایصوصخ مامت دناوت یمن کاخ
  درووم  یونارمي  یاوه  هيوروپ رثکا رد یا هدرتسگ وحن هب ،سر کاخ .دزاس یم نشور ار کاخ طیارش دوبهب یارب توافتم
  ترووص   هوب  سر کاوخ  یکینکتووئي و  یوکیزیف تایصوصخ دوبهب یارب هک ییاه شور هيمج زا .دریگ یم رارق هدافتسا
  ییایمیوش یاه شنکاو یرس کی ماجنا یط ،کهآ .دشاب یم سر کاخ و کهآ طويخم زا هدافتسا ،دریگ یم ماجنا یمئاد
  یاروب   طوويخم نویا زا  ناووت ی وم  هوک یتروص هب .دشخب یم دوبهب یدایز دح ات ار کاخ نیا تایصوصخ ،سر تاّررذ اب
  یریگوويج و هداج یبناج یاه بیش یرادیاپ شیازفا ،اآ لاقتنا یاه لاناک سیورس ،کبس کیفارت اب اه هداج یزاسریز
  روظن زا ، دوشاب  هتوشاد  دووجو سر کاخ ،هزاس ثادحا هقطنم رد هک  یتروص رد .درک هدافتسا هداج ریز رد اآ تشن زا
  یاروب ر وگید حلاصم زا ،رودقملا یتح ،نآ زا هدافتسا و دوجوم سر کاخ یزاسهب اب هک تسا رتهفرص هب نورقم یداصتقا
  دوناوت  یومن یی اوهنت   هوب ،سر  کاوخ  هوب   کوهآ ندوزوفا زا  یوشان تمواقم ،عقاوم یضعب رد .دوشن هدافتسا هزاس ثادحا
 یرگید حلاصم و داوم زا ناوت یم ،کهآ رب هوالي ،اذل .دشاب یم زاین یرتشیب تمواقم هب و دشاب هيورپ یاهزاین یوگباوج
  و هدووب  توسیز  طی وحم  اوب راگزاسان رایسب ،هدش  هدافتسا نامیس و کهآ ریظن ییایمیش داوم ،یفرط زا .درک هدافتسا زین
   ار نآ فروصم رادوقم ،تسیز  طیحم اب راگزاس و تمیق نازرا ِرنالوزوپ کی دربراک اب دیاب یم ،دیدرگ رکذ هک هنوگ نامه
  اوب طويخم کاخ سپس و هدش  هداد رارق کاخ یور رد کیتتنیسوئي ادتبا ،یداي تلاح رد ،ارجا لحارم رد .داد شهاک
  .دوش یم هدیبوک و هدش هتخیر نآ یور ،نامیس ای کهآ
 رد  داوموناون ری ثموت    و قویقحت نویا ندوش  ل ویمکت   توهج یتاوقیقحت ،هدنیآ رد ددرگ یم داهنشیپ ،قوف دراوم هب هجوت اب
 .دریگ رارق یبایزرا و یسررب دروم ،اه کاخ تایصوصخ یزاسهب
 عبانم
-نایاپ . ZAM1، ZAM2، RRP ،نامیس ،کهآ زا هدافتسا اب نادنبهن دادهش هار رتسب کاخ تیبثت یهاگشیامزآ یسررب .(9397) آ ،تایب

 .57   .نارهت هاگشناد .نارمي یسدنهم هدکشناد .دشرا یسانشراک همان

  همانيوصف ، یرهوش ی  رگوشدرگ هعوسوت یزیرهمانرب رد نآ شقن و یعیبط طیحم یاهیدنمناوت .(5397) ی ،شزات ،.ر .م ،ییاضر ،.م ،ییاوقت
  .صص 009-759 ،37 یپایپ هرامش ،7 هرامش ،3 هرود ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ و یميي

 .9 هرامش .7 ديج .نایزبآ یسانشموب یهيجم .اهدربراک و تایصوصخ ،راتخاس :ناسوتیک و نیتیک .(7397) ف ،تقادص و ،.ح ،یناکرسیوت
 هرامش .نامتخاس و هار یييملانیب همانهام .یزاسور حرط رد کهآ اب ینش حلاصم و کاخ تیبثت .(9397) م ،یرسنای یرومیت و ،.ا ،یرومیت

23. 
 .00 هرامش .دیدج هرود .نوسیک یرظن -یميي همانيصف .نامتخاس تعنص رد ونان یيولونکت دربراک .(3397) ز ،داّلنق و ،.ا ،یگرزبناج
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 ،ن اروهت  هاگوشناد  تاراوشتنا :نارهت .مود لصف .لوا پاچ .(نیرفآلکشم یاهکاخ) کینکتوئي یسدنهم .(0397).ن ،یسابي و ،.ح ،یمیحر
797  . 

     هوقطنم :هوعلاطم درووم .نارویا رد دنمشوه و رادیاپ یاهرهش داجیا یجنسناکما .(3397) ر .رورس ،.ح ،یدمحم ،.ک ،یداباهم هدازییاضر
  .صص 905-305 ،7 هرامش ، هد لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ و یميي همانيصف ،ناریا قرش اونج

      هوقطنم رد روفیرا لدوم زا هدافتوسا اوب نآ یهدبوسر لیسناتپ و یداب شیاسرف تدش یبایزرا .(3397)   ،یيکيک ،.م ،یهارف ،.ر.م ،یگیر
 .صص 300-050 ،7 هرامش ، هد لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ و یميي همانيصف ،ناوارس هتخوس کم و کتور

 یّليم شیامه .تشر سر کاخ یکینکتوئي تایصوصخ رب سیيیسونان رثا یهاگشیامزآ یسررب .(4397) م ،یدمحم و ،.م ،یمرک ،.ه ،یمیيس
 .دنفسا 0 ات 9 .سولاچ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد .یرامعم و هار ،هزاس

  رتوسب  یوسر  یاوه کاوخ  مّررووت  شهاوک رد CBR PLUS رمیيپونان و کهآ ،نامیس ریثمت هسیاقم .(0397) م ،درمناوج و ،.ح ،یناخرهاط
 .0 هرامش . هن ديج .یسدنهم یسانشنیمز هیرشن .اهیزاسور

  یراومعم  یوّليم  شیاومه .رادیاپ یرامعم هعسوت رد ونان یروانف زا یریگ هرهب یگنوگچ لیيحت و یسررب .(7397) ناراکمه و .ف ،ینیدباي
 .هامتشهبیدرا .ناکوب .یرهش هعسوت و رادیاپ

  اوب   هدوش رووصحم  یگنوس  یاوه نوتوس  دروکيمي  یددوي  لویيحت و  هوعلاطم .(4397) ع .ا ،یناندي ییابطابط و ،.س ،یمشیربا ،.ر ، شتحم
 .ناریا .رانکابیز ،هعسوت و نارمي یيم سنارفنک نیلوا .سر کاخ رد اهکیتتنسوئي

- هوسام یکینکتوئي تایصوصخ یور رب سرونان ریثمت .(3397) ر ،یرانچ یدیشمج و ،.ا ،یقح تسرپادخ ،.م ،ینابري ،.ا ،یناث هدازدمحم
 .هامنابآ .نارهت .ناریا کاخ کیناکم و کینکتوئي یسدنهم یييملانیب شیامه نیمراهچ .رادسر یاه
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