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 هدیکچ
 مامت نکسم ناسدنهم و نارامعم هزورما .دزاس یم راکشآ یبوخ هب ار رثا نیا اه روشک ریاس و روشک رد نکسم مرف رب ارذگ یهاگن
 .دندنب یم راکب نانکاس یارب یتسیز شیاسآ اب هارمه و مارا یطیحم داجیا یارب هقطنم میلقا اب نکاسم یزاسمه یارب ار دوخ شالت
 یرایسب شالت اه نامتخاس شیامرگ و شیامرس یارب الاب رایسب هنیزه و یژرنا یاه لماح تمیق شیازفا اب هجوت اب نردم یرامعم رد
 هنیزه دبس رد ار دوخ رثا هدیدپ نیا ریسمرگ و ریسدرس قطانم رد .دوش یم ماجنا یمیلقا طیارش اب نکاسم یراگزاس و قابطنا یارب

 یاه هفرعت شهاک قیرط زا اه هنیزه زا یشخب لبقت رد مدرم هب کمک یارب اه تلود شالت دوجو اب .دهد یم ناشن تدش هب راوناخ
 اب نکاسم یزاسمه رب شالت راک نیرتهب اذل .دنک یم ینیگنس اه راوناخ هنیزه دبس رب نآ راب نانچمه یلو یژرنا یاه لماح و قرب

 ره یراگزاس هب یا هژیو هجوت یتسیاب یم هک دشاب یم ناریا ریسدرس هقطنم یاهرهش زا زقس ناتسرهش .دشاب یم هقطنم یمیلقا طیارش
 زا هدافتسا اب هقطنم یمیلقا طیارش اب یرامعم یوگلا نیرتراگزاس نتفای قیقحت نیا فده .دوش هقطنم یمیلقا طیارش اب اه انب رتشیب هچ
 اب زقس رهش دیدج و میدق یرامعم قابطنا نازیم لاح نیع رد و هدش یفرعم و ییاسانش ناهج و ناریا رد موسرم یملع یاه صخاش
 زا هدافتسا اب هک دهد یم ناشن هلاقم یاه هتفای .تسا یلیلحت -یفیصوت هلاقم شور .دریگ رارق یبایزرا و یسررب دروم راکزاس یوگلا

 و یترارح یاهزاین ناوت یم رثوم یامد صخاش ساسا رب زقس رهش یرامعم یوگلا قابطنا و یحارط و یمیلقا- تسیز یاه یگژیو
  .دومن نییعت تعاس هب تعاس تروص هب لاس لوط رد ار زقس رهش یمیلقا شیاسآ
 .قابطنا ،یمیلقا طیارش ،یرامعم یوگلا :یدیلک تاملک

                                                           
 h-laskari@sbu.ac.ir (لوئسم هدنسیون) -5



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 480

 همدقم
 .تسا یزورما عماوج یور شیپ مهم یاه شلاچزا یکی یلیسف عبانم یریذپان دیدجت هب هجوت اب یژرنا عبانم نیمات

 هب لیدبت ار نآو دوش یم فرصم یزاس نامتخاس رد ناهج لک ریذپ ان دیدجت عبانم زا لصاح یژرنا زا یمین دودح
 یاه ندمت و رود رایسب یاه هتشذگ زا اه ناسنا .(6395،ربجنر)تسا هدرک نیمز عیانص نیرت رادیاپ مک زا یکی
 نتخاس هب تسد دیدش باتفآ ،لیس و نافوط ،امرس و امرگ ،یشحو تاناویح دنزگ زا ندنام ناما رد تهج یناتساب

 ای هوک لد رد هیلوا یاهراغ تروص هب یتح و ییادتبا تروص هب دنچ ره نکسم نیا .تسا هدز نکسم و هانپرس
 اب هداس رایسبو هیلوا نکسم نیا جیردت هب .تسا هدوب نکسم نتخاس یارب ناسنا شالت رگنایب اه هرخص ندنک
 اه ناسنا یارب لزنم شیامرس و شیامرگ هک ینازیم هب .تسا هدرک ادیپ یرت هتفرشیپ لکش تاودا و اهرازبا تفرشیپ
 لیلدب لاح نیع رد و ؛دیامن رتاگزاس طیحم یمیلقا طیارش اب ار حلاصم و مرف تسا هدرک شالت ،تسا هدوب راوشد
 یرامعم لیلد نیمه هب .دیامن هدافتسا انب ثادحا یارب یموب حلاصم زا تسا هدش یعس حلاصم لمح رد یراوشد
 کشخ قطانم یدبنگ یاه فقس اب یلگ و تشخ یا هناخ .تسا هدوب هتسباو یمیلقا طیارش اب تدش هب هتشذگ
 نارابرپ و بوطرم قطانم رد رادبیش یاه فقس اب لزانم ،زیخداب و کشخ قطانم یارب نکسم یاهریگداب ،روشک
 یمیلقا یاه یگژیو اب حلاصم و مرف یراگزاس یارب یمیدق یاه ناسنا شالت زا ییاه هناشن همهو همه روشک لامش
 .تسا هدوب یموب طیحم
 ینارگن نازرا تمیق اب روشک رسارس رد نآ نازرا و ناسآ عیزوت اب جیردتب و تفن جارختسا و فشک اب ناریا روشک رد
 یشومارف تسد هب حلاصم و مرف یراگزاس جیردت هب و درک اهر نکاسم شیامرس و شیامرگ زا ار ناگدنزاس یاه
 ناریا روشک .تفرگ رارق یرهم یب دروم یموب یاه مرف روشک رد یبرغ گنهرف شرتسگو دورو یفرط زا .دش هدرپس
 کشخ و هراح بنج راشفرپ دنبرمک اب یراوجمه و وج یمومع شدرگ هب تبسن ییایفارغج تیعقوم هب هجوت اب

 یباتفآ تاعاس زا روشک نیا تسا هدش ببس طیارش نیا .دشاب یم کشخ میلقا یاراد یاراد دوخ یفارگوپوت و ناهج
 لوط رد نکسم یارب یفاک یامرگ و رون نیمات یارب ار یناوارف یشبات یژرنا هک یا هدیدپ .دشاب رادروخرب یناوارف
 مرگ یارب ناگیار لاح نیع رد و دیفم رایسب یژرنا روشک ریسدرس قطانم یارب باتفآ و رون نیا .دیامن مهارف لاس
 هدافتسا لباق یتحار هب نامتخاس یارب بسانم تهج کی باختنا اب هک ینازرا و کاپ یژرنا .دشاب یم نکاسم ندرک
 هک تسا ییاهرهش زا (ییایفارغج ضرع ،عافترا) یفارگوپوت و ییایفارغج تیعقوم ظاحل زا زقس ناتسرهش .دشاب یم
 زا هدافتسا نودب زین قاطا یلخاد یاهاضف رد شیاسآ لاس زا یمین زا شیب رد هک یروط هب .دشاب یم درس میلقا یاراد
 یاهاضف لخاد رد زور لوط رد باتفآ شبات زا هدافتسا تروص رد نیاربانب ؛تسین ریذپ ناکما یشیامرگ لیاسو
 نآ زا هدافتسا تهج (نامتخاسرادج رد امرگ تشابنا) نامتخاس یاهراوید رد یدیشروخ یژرنا هریخذ و یهاگتنوکس
 کاپ یژرنا زا هدافتسا اب نامتخاس یشیامرگ یاه هنیزه شهاک رب هوالع زور هنابش درس عقاوم رد نامتخاس نورد رد
 و یملع یاه یحارط ساسا رب نامتخاس بسانم یریگ تهجاب .دش دهاوخ یرهش تسیز طیحم هب ینایاش کمک
 یسرتسد ناگیار و کاپ یژرنا نیا هب ناوت یم یدیشروخ شبات دادتما رد اهوشزاب و هرجنپ تهج بسانم یرازگراک
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 تمالس نیمات و یناور و یحور ظاحل زا ینامتخاس یاهاضف نوردب یدیشروخ شبات لاقتنا اب هکنیا نمض .تشاد
 .دوب دهاوخرثوم رایسب نانکاس
 ،لزانم شیامرس و شیامرگ ندوب نازرا و یلیسف یاه تخوس هب ناسآ یسرتسد لیلدب ریخا ههد دنچ لوط رد
 و یرهش یاه یگدولآ ،یا هناخلگ یاهزاگ شیازفا نآ جیاتن هک ؛تسا هتفرگ رارق تلفغ دروم مهم هلاسم نیا جیردتب
 اهراوناخ یاه هنیزه دبس هب فازگ هنیزه لیمحت و ریخا ههد دنچ رد شیامرس و شیامرگ هنیزه شیازفا لاح نیع رد
 ناوت یم یتحارب هقطنم میلقا هب زاسمه و بسانم تهج باختنا و یحارط بسانم یاه صخاش زا هدافتسا .تسا هدش
 تسد اهنآ یناور و یمومع تشادهب ،نانکاس یتسیز شیاسآ داجیا ،نامتخاس یاه هنیزه یا هظحالم لباق شهاک هب
 هکدراد ار نآ ییاناوت اهسونیسک نوناق زا هدافتسا اب نامتخاس تهج نیرت بسانم باختنا و هبساحم صخاش .تفای
 – میلقا هرایرد هکنیا دوجو اب .دیامن هئارا و هبساحم میلقا یلصا رصانع ساسا رب ار نامتخاس تهج نیرت بسانم
 و صخاش نیا ساسا رب نامتخاس یحارط نونکات یلو .تسا هدش ماجنا یلک تاعلاطم زقس رهش رد اهناسنا شیاسآ
 .تسا هدشن ماجنا یقیقحت نیمز لاغشا هوحن و نیرت بسانم یرهش یحارط
 یرظن درکیور
 نآ یارب ار مزال یاه تخاسریز ینابم نیا هک تسا راوتسا یرظن و یرکف ینابم یرسکی هیاپ رب یقیقحتره ماجنا
 رب مکاح بادآ و ننس ،یعامتجا ،ینید یاهرواب یرس کی زا هتفرگرب دوخ یرظن ینابم نیا .دزاس یم مهارف قیقحت
 و دقن دروم نامز لوط رد و ؛دنریکیم لکش یملع نیناوق و ینابم و لوصا یرس کی هیاپ رب لاح نیع رد و هعماج نآ
 زا یدامن یا هعماج ره رد یرامعم .دنریگیم رارق هدافتسا دروم هیرظن و نیناوق تروصب جیردتب و هتفرگ رارق یبایزرا
 رد راذگ ریثات لماع کی ناونع هب ار دوخ شقن یعیبط لماوع لاح نیع رد .تسا هعماج نآ یعامتجا و ینید یاهرواب
 و یهایگ زا معا هدنز تادوجوم یور رب میلقا و اوه تاریثات یبایزرا و هعلاطم ملع .دنکیم لیمحت یرامعم یوگلا

 یطیارش هعومجم هب شیاسآ طیارش یفرط زا (0795 ،ینایواک) دنمان یم میلقا تسیز ای یژولوتامیلکویب ار یروناج
 هن طیارش نآ تحت ناسنا یترابع هب ای دشاب بسانم دارفا زا %61 یارب لقادح یترارح رظن زا هک دوش یم قالطا
95 ،نوستاو دلناد) تسا نآ رگید ریبعت یترارح ندوب یثنخ تلاح هک دنک امرگ ساسحا هن و امرس ساسحا 07) 
 دیامن ظفح دوجوم لکش نیرتهب رد ار دوخ یترارح نالیب دناوت یم یناسنا مسیناگرا هک تسا یطیارش نینچ تحت
 ،تبوطر ،امد یمیلقا رصنع راهچ ناسنا شیاسآ طیارش یریگ لکش رد دوش یژرنا دازام ای دوبمک راچد هکنیا نودب
 یتحار و یتمالس رد یرتشیب ریثات تبوطر و امد ییاوه و بآ رصانع نیا نیب رد و هتشاد یتایح شقن شبات و داب
 ،یناجیلع) تسا راوتسا رصنع ود نیا رب ناسنا شیاسآ شجنس یاه لدم رتشیب لیلد نیا هب و دننک یم افیا ناسنا

 رد دشاب هتشاد یمیلقا یزاسمه حالطصا هب ای گنهامه دوخ یعیبط طیحم اب هک ینامتخاس تروص ره رد .(1795
 طیارش ،یکیناکم لرتنک لیاسو زا هدافتسا و یلیسف تخوس فرصم هب زاین نودب دناوت یم روشک قطانم زا یرایسب

 .دیامن هضرع دوخ نانکاس هب لاس لوط مامت رد ار یبسانم یترارح
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 رد هک دناد یم سک ره لاثم یارب دزادرپ یم طیحم اب هلباقم هب نوگانوگ قرط هب دوخ ییامرگ شیاسآ یارب ناسنا
 و ندب نیب ترارح لدابت ات دنک باختنا هنوگچ ار دوخ تحارتسا و راک همانرب ،دشوپب سابل هنوگچ فلتخم یاهامد
 رد ار دوخ فارطا یاضف ،یرامعم کمک هب هک تسا هتخومآ هبرجت هب ناسنا نینچمه .دوش میظنت شفارطا طیحم
 دوخ ناسنا هانپرس هاگ و تسا هدوبن قفوم هشیمه ریخا دروم رد هک دنچ ره دراد هگن تباث بسانم ییامرگ طیارش
 یاه میلقا رد یزاس نامتخاس هک تسا هدش ثعاب نکسم هب هعماج هدنیازف زاین دوش یم ییامرگ یتحاران بجوم
 .دشاب نایرج رد هدننک جیگ یتعرس اب هبیرغ حلاصم اب و اه میلقا نادب انشآان نارامعم طسوت ،فلتخم
 و ینهذ رظن زا ناسنا هک دوش یم قالطا یتیعقوم هب ناسنا یترارح شیاسآ ،نآ ینف لئاسم و نامخاس یحارط رد
 رد .دنمان یم یترارح شیاسآ ار یترارح ندوب یثنخ نیققحم زا یرایسب دراد رارق یترارح شیاسآ طیارش رد یرکف
 شیاسآ یاه لدم رتشیب زین لیلد نیمه هب و هتشاد یرتدایز ریثات ناسنا شیاسآ رد تبوطر و امد یمیلقا رصانع نایم
 تبوطر .دراد ییاجباج لکش هب یترارح لدابت رد یا هدمع شقن اوه یامد دنشاب یم هدش دای رصنع ود نیا ساسارب
 لکش هب یترارح لداعت تبسن دشاب رت بوطرم اوه هچ ره تسا رثوم ریخبت تروص هب یترارح لدابت رد اوه یبسن
 ماجنا ریخبت لکش هب یترارح لدابت هنوگ چیه (دصد 665 یبسن تبوطر) عابشا یاوه رد .دوب دهاوخ رتمک ریخبت
 نایرج تعرس هچ ره .دراد ریخبت و ییاجباج لکش هب یترارح لدابت رد یمیقتسم ریثات اوه نایرج تعرس .دوش یمن
 هدنریگربرد حوطس یامد طسوتم دبای یم شیازفا ریخبت و ییاجباج لکش هب یترارح لدابت تبسن دوش رتشیب اوه
 یامد ریثات نازیم هک دنا هداد ناشن تاقیقحت .درک دهاوخ رثا شبات لکش هب طیحم اب ندب یترارح تالدابت رد طیحم
 رد ندب هچنانچ .تسا اوه یامد ریثات نازیم ربارب ود ات یترارح شیاسآ رب هدنریگ رب رد حوطس (یشعشت) یشبات
 فالتا نیا دیامن یم عطاس حوطس نیا هب ار دوخ ترارح زا یهجوت لباق رادقم دریگ رارق درس حوطس ترواجم

 دوش هجاوم رتمرگ حوطس اب ندب هک یتروص رد نینچمه .تشاد دهاوخ لابند هب ار امرس ساسحا ندب ترارح
 هجرد ناوت یمن امرس ای امرگ تاحالطصا رب یملع رظن زا .دش دهاوخ امرگ ساسحا بجوم و هدومن بسک ترارح
 دشاب یم یو یکیژولویزیف طیارش اب هطبار رد ناسنا یعیبط ساسحا زا یشان میهافم نیا اریز دش لئاق ینیعم ترارح
 رد رت نییاپ یاهامد ریسدرس قطانم رد الومعم و دشاب یم رییغتم فلتخم قطانم ییاوه و بآ بلاغ طیارش رد و
 یارب ار یعونتم یاه هدودحم فلتخم یاهروشک رد ساسا نیا رب دوش یم هداد حیجرت رتالاب یاهامد ریسمرگ قطانم
 .دنا هدرک داهنشیپ یترارح شیاسآ
 زین ییاوه و بآ طیارش زا تسا یعیبط یاهرتماراپ ریاس زا رثأتم هک هنوگنامه رهش تفاب و تخاس ای و یژولوفروم
 یامیلک ورکیم کی دوخ لحاوس دادتما رد رگید دراوم زا ریغ هب هچایرد کی ای و هناخدور کیًاالثم .تسا ریذپ ریثأت

 رد اهرهش یراون ای و یلوط تخاس لیالد زا یکی دناوت یم نیمه هک دنروآ یم دوجو هب شخب حرف هاگ و صاخ
 یور هب ار دوخ هوک عوبطم و ملاس یاوه دوجو لیلد هب اهناتسهوک رب فرشم یاهرهش هکنیا ای و دشاب یحاون نیا
 هب یعامتجا یدنب هقبط یعون دراذگ یم رثا رهش تخاس رد هکنیا نمض یشرتسگ نینچ و دنشک یم الاب اه هنماد
 یا هنماد و عفترم یاهشخب رد هافر هیشاح هک ینعم نیدب .دوش یم عقاو رثؤم رهش تفاب رد دوخ هک دروآ یم دوجو
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 رد هک یلاح رد دروآ یم دوجو هب ار (رتمک رباعم اب گرزب و ییالیو نکاسم) مکارتم ریغ و هدرتسگ و تشرد یتفاب
 دنچ و کچوک نکاسم) هدرشف و مکارتم و زیر رهش تفاب رت بسانم ان یاوه و بآ یاراد و رت عافترا مک یاهتمسق
 زا شیب داب و دیشروخ شبات رصنع ود یوج رصانع نایم رد دسر یم رظن هب .تسا (رایسب یاه هچوک و رباعم اب هقبط
 .دنراذگ یم ریثأت رهش تفاب صخالاب و تخاس رد هیقب
 نتفرگ رظن رد دیشروخ شبات تدش و نامز لوط هجیتن رد و باتفآ شبات هیواز یلحم و یلصف تارییغت مغر یلع
 یرما (رهش تفاب) یرهش یاهرذگ هکبش یزیر حرط و یرهش یزیر همانرب ،یزاسرهش رد نآ هبساحم و رتماراپ نیا

 ای و یا هحاو یاهرهش) یریسمرگ یرهش یاه رذگ هک مینادب دیاب هطبار نیا رد .تسا ریذپان بانتجا و یرورض
 ات دومن شالت دیاب هکبش نیا یحارط رد اذل دنراد زاین یرتشیب نابیاس هب ناتسبات لصف رد هژیو هب (نییاپ یضرع
 رد هک دوش یم هیصوت نیا ربانب .دنریگ رارق باتفآ شبات ضرعم رد رتمک هک دشاب یا هنوگ هب اه رذگ یریگ تهج
 ریسدرس یاهرهش رد سکعلاب .دشاب یبرغ – یقرش ناکمالا یتح یرهش یاهرذگ و رباعم تهج ییاهرهش نینچ
 هک تسا رتهب دنهدب هزاجا هریغ و کیفارگوپوت طیارش هک یتروص رد (الاب یاهضرع و یناتسهوک قطانم صاخ)
 هرهب رتشیب دیشروخ شبات و رون زا مه دنناوتب نادنورهش ات دشاب یبونج – یلامش رباعم و اه هچوک و اهنابایخ
 .ددرگ رتهب دش و دمآ هجیتن رد و رتمک رباعم نادنبخی تدم و تدش هکنیا مه و دنریگب
 ربا یاراد قطانم رد ای و دمآ رد مک و نیشن ریقف تالحم ،یرهش زکارم رد مکارتم و هدرشف تفاب هکنآ رگید هتکن
 هنوگنیا یرهش تفاب رد ورنیا زا .دهاک یم هدش هتخاس یاهاضف یریگرون زا یهجوت لباق رادقم هب دایز یگدولآ
 تسا یرورض یرما دیشروخ شبات و رون زا رتشیب یریگ هرهب روظنم هب اهنامتخاس نیب بسانم هلصاف تیاعر قطانم
 دشر روظنم نیا یارب قرش کولب و قباس یوروش یاهرهش رثکا رد .دومن رت هدرتسگ ار یرهش تفاب دیاب اذل و
 یاهرتماراپ زا یکی زین داب .دنا هداد شیازفا ار اهنآ ییاضف و یقفا هلصاف ضوع رد و هدومن دایز ار اهانب یدومع
 صخالاب رهش تفاب و رباعم یریگ تهج .دریگ رارق هجوت دروم رهش تفاب اب هطبار رد دناوت یم هک تسا یوج
 بسانم یاهداب زا و دنک هلباقم محازم یاهداب اب هک دشاب یا هنوگ هب دیاب هعسوت لباق قطانم ای رهش هعسوت تمسرد
 رب سپس و دوش ییاسانش و یسررب دیاب بلاغ داب صخالاب و داب عاونا تهج و تدش روظنم نیا یارب .دریگب هرهب
 نیا هک دنوش یحارط یروط اهرذگ دیاب (هسام هب حلسم داب) محازم و بلاغ داب اب هطبار رد .دومن یحارط نآ ساسا
 رود نازیر همانرب رظن زا دیابن یا هنماد یاهرهش تفاب رد زین ناراب رثا .دنک روبع رهش لخاد زا دناوتب یتحار هب داب
 یم یگدنراب زا لصاح لیس و بآ ناور تدش زا بیرا ای و بیش رب دومع ًاابیرقت یاهنابایخ و اه هچوک هک ارچ دنامب
 .دیازفا یم نآ تدش رب بیش تهج رد عقاو رباعم سکعلاب و دهاک
 باتفآ شبات-
 هب تیاهن رد رون نیا هک اجنآ زا یلو .تسا مزال نامتخاس رد یعیبط ییانشور داجیا یارب هشیمه ،دیشروخ رون

 نآ لحم یمیلقا طیارش و نآ عون هب هجوت اب دیاب نامتخاس ره یارب زاین دروم شبات نازیمودوش یم لیدبت ترارح
 وترپ هک یا هلصاف هب ،نیمز حطس زا هطقن کی رد نآ زا لصاح ترارح و باتفآ شبات تدش ،نیاربانب ؛دوش نییعت
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 کی رد باتفآ شبات تدش ،لیلد نیمه هب .دراد یگتسب اوه یگدولآ تیعضو وربا تماخض ،دنک یط دیاب دیشروخ
 زا یرتمک ی هلصاف دیشروخ یوترپ نوچ ،عفترم قطانم رد و تسا بسانتم ایرد حطس زا لحم نآ عافترا اب لحم
 نیرت مئاق رد دیشروخ هک هقطنم ره یلحم رهظ رد نینچمه .دیامن یم دیلوت یرتشیب ترارح ،دنک یم یط ار رفسمتا

 رصع و حبص زا رتشیب باتفآ شبات تدش ،تسا رتمک نآ هلصاف و دراد رارق لحم نآ نیمز هب تبسن دوخ تلاح
 میبای یم رد قوف بلاطم هب هجوت اب .دراد رارق رظن دروم لحم نیمز هب تبسن تلاح نیرت لیام رد دیشروخ هک تسا
 هک اجنآ زا .دراد یگتسب هقطنم نآ هب تبسن دیشروخ تیعقوم هب ،نیمز حطس زا هطقن ره رد باتفآ شبات تدش هک
 ،تسا توافتم فلتخم یاه لصفو اهزور ،اه تعاس رد نیمز ینارود و یعضو تکرح لیلد هب دیشروخ تیعقوم
 لحم هب تبسن دیشروخ تیعقوم دیاب نآ زا لصاح ترارح و فلتخم حوطس رب باتفآ شبات تدش یسررب یارب
 یمرارق یسرربدرومدیشروخ تیعقوم تمسق نیا رد ،روظنم نیدب .دشاب صخشم فلتخم یاه نامز رد رظن دروم
 .دوش یم یریگ هزادنا دوش یم هدیمان راگن باتفآ هک یا هشیش یوگ کی هلیسو هبًاالومعم یباتفآ تاعاس .دریگ
 لدعم ندروآ تسدب یارب هک دوش یم نایب هام کی یارب یلک تروصب یباتفآ تاعاس یسانشاوه یاه همانلاسرد
 .مینک میسقت هام یاهزور لوط هبار قوفددع دیابزورره یباتفآ تاعاس
 دیشروخ تیعقوم-
 ،لاثم یارب .تسا توافتم لاس فلتخم یاهزور رد نامسآ رد دیشروخ تکرح ریسم ،نیمز حطس زا هطقن ره رد
 رد هک تسا قیرط نیدب ،هتفرگرارق بونج هب ور و یلامش هرک مین رد هک ینامتخاس هب تبسن دیشروخ تکرح
 ،ناتسمز رد .دنک یم بورغ نآ یبرغ لامش رد و عولط نامتخاس نیا ی هطوحم یقرش لامش زا دیشروخ ناتسبات
 رد طقف و دریگ یم تروص روبزم نامتخاس هطوحم یبرغ بونج رد نآ بورغ و یقرش بونج زا دیشروخ عولط
 .دنک یم بورغ برغ رد ،هدرک عولط قرش زا ًاالماک دیشروخ ،هام رهم لوا و نیدرورف لوا
 یرگید و ((شبات هیواز)) یکی هیواز ود ی هلیسو هب ناوت یم نامز ره ردو هقطنم ره رد ار دیشروخ تیعقوم
 یم لیکشت قفا حطس و دیشروخ یوترپ دادتما نیب هک تسا یا هیواز شبات هیواز .درک صخشم ((شبات تهج))
 .دیآ یم دیدپ یعقاو لامش و قفا هحفص رب دیشروخ وترپ دادتما ریوصت نیب هک تسا یا هیواز شبات تهج و دوش
 نیا ریداقم ،اهروشک زا یرایسب رد .دراد یگتسب لحم ییایفارغج ضرع هب هیواز ود نیا ی هنالاس و هنازور تارییغت
 هدش هئارا ییاه ینحنم و اه لودج تروص هب و هدش هبساحم فلتخم یاه نامز رد و نوگانوگ طاقن یارب هیواز
 هب یضایر تابساحم قیرطزا ناوت یم ار اهنآ ،دشاب رظندروم یصاخ طاقن یارب دیشروخ تیعقوم هچنانچ یلو .تسا
 .دروآ تسد
 نیب هک تسا ی هیواز ،هیواز نیا .تسا دیشروخ شخرچ ی هیواز ،دیشروخ تیعقوم ی هبساحم رد رثوم لماع نیلوا
 و دوش یم داجیا ،دنک یم لصتم مه هب ار دیشروخ و نیمز زکرم هک یطخ و درذگ یم اوتسا طخ زا هک یا هحفص ود
 71 ینعی اوتسا ی هحفص نییاپ فرط هب هجرد 1890 ات اوتسا ی هحفص یالاب فرط هب هجرد 1890 زا لاس لوط رد
 هجرد 1890 جوربلا هاریاد هب تبسن دیشروخ رودب نیمز یلاقتنا شدرگ هحفصرگید ترابع هب .دبای یم رییغت هجرد
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 رگید زا .دهد یم ناشنار فارحنا نیمه دوش یم هدید هدش هتخاس ییایفارغج یاه هرک رد هک یجک .دراد فارحنا
 .تسارظن دروم نامزو ییایفارغج ضرع ،شبات تهج و شبات ی هیواز نییعت رد رثوم لماوع
 اوه نایرج-
 یامدزااوه یامد هک یطیارشرد هک دهد یم ناشن شیاسآ ساسحارب اوه نایرج تعرسریثات درومرد یفاک تاقیقحت

 نایرج تعرسرثارد ندب یامرگ فالتا ،تسارتمک (...ندرگ ،تروص) ندب نایرع یاهتمسقایو سابل یجراخ حطس
 یاوه یامدرگا نینچمه .دوشن لتخم شیاسآ ساسحاات دوش ناربج یشبات یامرگ یا هظحالم لباقرادقماب دیاب اوه
 ساسحاو کمک یریخبت تدوربو ندب یحطس قرعت هب اوه نایرج ،دشاب ندب یامدزا شیب یکدناایو یواسم کرحتم

 ساسحا کرحتم یاوه ،دنکزواجت هجرد دنچزا ندب یامد هب تبسناوه یامد رگا یلو .دنک یم داجیا یکنخ
 هک ندبو سابلرادج هب هدیبسچ یاوه کزان هیال تسخن ،اوه تکرحرثارد هکارچ .درک دهاوخ تسرد ناسناردامرگ
 .دریگ یم سامت دوخزارتمرگ طیحماب ندبو دور یم نیبزا دنک یمراک یقیاع هیالدننام دوخ
 .دوش یم یریگ هزادنا اهجنسداب عاونااب یسانشاوه یاههاگتسیارد اوه نایرج تعرس
 فلتخم یاه میلقا رد نیمز لاغشا هوحن و بیش -
 ،تحارتسا ،راک طیحمرد شمارآو شیاسآ داجیا یارب یمیلقا لماوعو رصانع زا هنیهب هدافتسارد یساسا لئاسم زا یکی
 لاغشا هوحنو اه نامتخاس یریگ تهج ،اه نابایخو رباعم ،رهش شرتسگ یوگلا (اتسور ای رهش ،لزنم ،هرادا) حیرفت

 داب دادتماو شبات تهج هب هجوت ابو توافتم یاه میلقارد اه نابایخ دادتما .دشاب یم اه نامتخاسو نکاسمرد طایح
 اه نابایخ لخاد هب باتفآ شبات لاقتنا تهج اهربعمو نابایخ دادتما ناراب رپو درس یاه میلقارد .تسا توافتم بلاغ
 زور لوطرد یتسیاب هک تسا کشخو مرگ یاه میلقا زا توافتم یگدز خیو فرب تشابنا زا یریگولج تهج رباعمو
 دادتما یحارطرد رثومو مهم لماوع زا یکی .درک مهارف هدایپ رباع یارب ار شیاسآ ناوتب اهراوید قیرط زا هیاس داجیا اب

 داب دادتمارد یتقو نابایخ کی دادتما .دشاب یم لاس درسو مرگ هرودرد بلاغ داب تهج هب هجوت رباعمو اه نابایخ
 زا دیاب ناکما دح رس ات درس یاه میلقارد .تسا مهم رایسب ناروک داجیاو داب تعرس دیدشترد دریگ یمرارق بلاغ
 مرگ یاه میلقارد هک یتروصرد .درک یریگولج امرس تدشدیدشت لیلدب داب تعرس دیدشتو اه هچوکرد ناروک داجیا
 دح ات ناروک داجیا اب ار داب تعرس بسانم یحارط اب یتسیاب (...و تبوطر ،امد ظاحل زا) بسانم داب دوجو تروصرد
 رهشوبو سابعردنب ،ناشاک ،دزی) روشک کشخو مرگ یاهرهش یتنس یرامعمرد ریگداب دوجو .داد شیازفا یلوبق لباق
 مکاح یمیلقا طیارش هب هجوت اب اتسار نیمهرد .تسا هدوب داب یگدننک کنخ تردق زا هدافتسا تهج شالت (...
 اه قاطا لخادب شبات لاقتناو باتفآ شبات زا هدافتسا هب زاین تروصرد .تسا توافتم نیمز لاغشا هوحن هقطنمرب
 اه هچوک دادتما تروص نیارد .دشاب یم اه هرجنپ نیرت بسانم بونج هب ور یاه هرجنپ لاس درس هرودرد صوصخب
 .دوش مهارف بونج هب ور اه هرجنپ یراذگ راک ناکما ات دنوش یحارط یقرش – یبرغ دادتمارد یتسیاب یم اه نابایخو
 ور ار اه هرجنپ ناوت یممرگ یاه میلقاو طیارشرد شبات دورو زا زیهرپ تروصرد نیمز لاغشا تیعقوم رییغت اب هتبلا
 رادقم نیرتمک ات دنوش لصو مهب اه نامتخاسو لزانم راوید تسا رتهب زین مرگ یلیخ یاه میلقارد .تشاذگ امش هب
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 .دشاب هتشاد دیشروخ یاه هعشا اب ار میقتسم سامت نیرتمک نامتخاس رگید ترابعب .دیامن دروخرب اه راوید هب شبات
 نامتخاس لباقمرد یلو .تسا مزال اه هرجنپ دادتمارد داب ناروک داجیا زا زیهرپ یارب درس یاه میلقارد هدیدپ نیمه
 اه هرجنپ قیرط زا نآ زا لصاح یامرگ لاقتنا اب ات دوش دنمرهب باتفآ شبات زا دناوتب ناکما دحرس اتتسیاب یم
 درک هدافتسا دیشروخ یشبات ناوت زا اهریگرونو
 .دنراذگ یم ریثأت نامتخاس رب تهج ود زا ینوکسم یاه هعومجم تفاب نیاربانب

 نامتخاس رد ناروک داجیا ناکما −
 هدش فلت یژرنا نازیم −

 لباق دصرد هک دوش یم هدید (دادرموریت) یالوج و تسوگآ هام ود رد دودحم یاهاضف رد ناروک هب زاین هقطنم رد
 مدع و یژرنا نتفر رده زا یریگولج یارب هک یلاح رد ،دنک یمن هیجوت ار زاب تفاب و دشاب یمن لاس زا یهجوت
 یلامش تهج رد ًااصوصخ کرتشم یاهراوید رتشیب تحاسم و ددعت اب هارمه هدرشف تفاب هعومجم مرگ یاهداب ذوفن

 .دهد شهاک ار درس یاهداب اب سامت حطس ،یدیشروخ یژرنا زا هدافتسا نمض دناوت یم یبونج –
 نیمز لاغشا یوگلا -
 تاهج هک اجنآ زا هکلب ،دراد ریثأت نامتخاس یجراخ حطس هتسوپ حطس و هزادنا رد اهنت هن نیمز حطس لاغشا یوگلا
 بسک و یریگرون رد یمهم شقن ،دنتسه توافتم رگیدکی اب یژرنا بسک رظن زا اه نامتخاس فلتخم یاه ههبج و
 ،یفارگوپوت) یفلتخم لماوع یرهش یاه هتفاب رد نیمز حطس لاغشا یوگلا یریگ لکش رد دراد نامتخاس یژرنا

 فرصم و یژرنا نالیب رظن زا ًاافرص نیمز لاغشا حطس لومعم یاهوگلا اجنیا رد یلو ،دنراد تلاخد (...و بیش
 یسررب نیا زا فده و دریگ یم رارق یسررب دروم لاس لوصف رد شیامرس و شیامرگ تهج نامتخاس رد تخوس
 هتکن .دنراد نامتخاس یتخوس یاهزاین اب طابترا رد اهوگلا نیا زا کی ره هک تسا ییایازم و بیاعم نداد ناشن ًاافرص
 تخوس فرصم رد نیمز لاغشا حطس یوگلا هک تسا نیا دشاب یم یرورض و مزال اجنیا رد نآ هب هراشا هک یساسا
 بیکرت زا یشان نامتخاس رد تخوس فرصم رب صخاش نیا ریثأت مظعا شخب عقاو رد .دراذگ یم ریثأت نامتخاس رد
 یاه نامتخاس یاه یگژیو اب بیکرت دننام یرهش یاه تفاب رصانع ریاس و فارطا یاه نامتخاس یاه یگژیو اب نآ
 رگیدکی اب تاعطق یلاخ و رپ یاهاضف یراوجمه و بیکرت ربعم اب بیکرت دننام یرهش یاهتفاب رصانع ریاس و فارطا

 رثوم نامتخاس یژرنا تفایرد رب لاغشا حطس یوگلا هک نیا زا لبق عقاو رد .دنشاب یم نیمز هعطق داعبا و هزادنا و
 .دوش هتخاس دبای یم یلاغشا حطس یوگلا هچ ریثأت تحت نامتخاس هک دنک یم نییعت نیمز عالضا داعبا و هزادنا دشاب
 ههبج هک یتروص رد دنراد یرتشیب لوط یبرغ و یقرش عالضا اب هسیاقم رد یبونج و یلامش عالضا هک یتاعطق رد
 رد و تشاد میهاوخ ار یژرنا تفایرد و یریگرون نیرتشیب دشاب هتشاد رارق یبونج عالضا رد نامتخاس یلصا

 دنوش ثادحا یبرغ و یقرش تروص هب نامتخاس یلصا ههبج و یناشیپ رب هکبش یریگ تهج رطاخ هب هک یتروص
 .تشاد میهاوخ یبولطمان یژرنا تفایرد و یریگرون
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 هعلاطم دروم هقطنم
 هلصاف (لامش زا) رتمولیک 715 جدننس اب رهش نیا .تسا زقس ناتسرهش زکرم ناتسدرک ناتسا یاهرهش زا یکی زقس
 بهذم یعفاش ینس و ناملسم تیرثکا رد زقس مدرم تسا ناتسدرک ناتسا رد هژیو یرادنامرف یاراد ِرهش اهنت و دراد
 نیمود ،جدننس زا سپ زقس رهش ،1395 لاس رامآ قبط .تسا یناروس شیوگ اب یدرک زقس مدرم تیرثکا نابز .دنا

 .تسا ناتسدرک ناتسا تیعمجرپ رهش

 
 زقس رهش تیعقوم .1 هشقن

 /https://www.intechopen.com :عبنم

 دننام یرگید لماوع ،دیشروخ یشبات یژرنا رب هوالع نآ داجیا رد هک تسا یمیلقا مهم رصانع هلمج زا اوه یامد
 رثوم یکانربا طیارش و داب شزو و نیمز حطس عافترا ،یریگباتفآ تهج و یراومهان ،یئامرگ تیاده ،یکیزیف تیهام
 رد عیزوت نیا و دراد یگتسب یکشخ و بآ یئایفارغج یگدنکارپ هوحن هب تعیبط رد امد عیزوت .دنوش یم عقاو
 یتسیز شیاسآ رد یمیلقا رصانع نیرتمهم زا امد .تسا رادروخرب یرتشیب تاناساون و تارییغت زا یلامش هرکمین
 نآ هنازور و هنالاس ییامد تارییغت و طیارش اب یگنتاگنت هطبار فلتخم قطانم یرامعم یوگلا .دوریم رامش هب ناسنا
 .دراد هقطنم
 هام کی لوط رد اوه یامد ی اهرثکادح و اه لقادح زا یریگ نیگنایم لصاح تقیقح رد اوه یامد هنایهام نیگنایم
 و یسررب .تسا هقطنم نآ رد مکاح ییامد طیارش زا یلدعم رگنایب هقطنم ره هنازور یامد نیگنایم عقاو رد .دشاب یم
 نیرت درس ناونع هب هام ید رد زقس یاوه یامد هنایهام نیگنایم هک تسا نآ نیبم امد هنایهام نیگنایم رتماراپ هعلاطم
 و -.71 بیترت هب دنفسا و نمهب یاههام یارب رتماراپ نیمه رادقم و هدیسر دارگیتناس هجرد -780 مقر هب لاس هام
 یجیردت شیازفا ،راهب لصف زاغآ اب و ناتسمز لصف زا سپ .تسا هتفرگ رارق هبساحم دروم دارگیتناس هجرد 11/1
 هج رد 7860 هام دادرخ و 15 تشهبیدرا ،1865 نیدرورف یارب و هتفای یرتشیب باتش امد هنایهام نیگنایم رتماراپ

 لاس یاههام ریاس هب تبسن ار مقر نیرتشیب هام ریت یارب زقس رد امد هنایهام نیگنایم .تسا هدیدرگ هبساحم دارگیتناس
 یم دارگیتناس هجرد 51/35 و 09810 بیترت هب رویرهش و دادرم یاههام رد و هدوب 13/10 مقر نیا و دهد یم ناشن
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 رد اوه یامد هدننک نایب عقاو رد لقادح نیگنایم .دراذگ یم شهاک هب ور هرابود زین زییاپ هرود عورش اب سپس .دشاب
 نیگنایم .دهد یم خر باتفآ عولط زا لبق و حبص لیاوا رد ابیرقت امد نیا .دشاب یم زور تاعاس نیرتکنخ ای نیرتدرس
 یاه لقادح نیگنایم .تسا هدوب ناسون رد دارگیتناس هجرد -50 ات -1187 نیب زقس رد اوه یامد یاه لقادح هنایهام
 رد .دشاب یم یشهاک دنور یاراد هام ید ات هام ریت زا و یشیازفا دنور یاراد هام ریت ات هام ید زا زقس رد اوه یامد
 هام یارب و هدش هبساحم دارگیتناس هجرد-50 نآ مقر و دراد هام ید هب صاصتخا امد لقادح نیگنایم نیرتمک زقس
 یاه لقادح نیگنایمزقس رد راهب لصف زاغآ اب .دشاب یم دارگیتناس هجرد -1865 دنفسا رد و -36/75 مقر نیا نمهب
 ،تشهبیدرا ،نیدرورف یاههام یارب زقس رد اوه یامد یاه لقادح نیگنایم .دسر یم نادنبخی حطس زا رتالاب هب امد
 لقادح نیگنایم نیرتالاب زقس رد .تسا هدش هبساحم دارگیتناس هجرد 00/9 ،05/6 ،-15/9 ماقرا بیترت هب هام دادرخ
 و ریت یاههام یارب و هتفرگ رارق هبساحم دروم 17/7 مقر هام نیا یارب و دراد صاصتخا هام دادرم هب امد یاه
 نیگنایم و عورش امرس لصف زقس رد زیئاپ لصف زاغآ اب .دشاب یم دارگیتناس هجرد 9/9 و 71/7 بیترت هب رویرهش
 رثکادح یامد .دهد یم ناشن ار -1/55 و -5/3 ،-0/5 بیترت هب رذآ و نابآ و رهم یاههام یارب امد یاه لقادح
 امد نیا .دتفا یم قافتا یلحم 15 ات 95 تاعاس نیب یتارییغت اب امومع امد نیا .دشاب یم زور تاعاس نیرتمرگ رگنایب
 دوش یم هدهاشم 9-9 لودج رد هک روطنامه .تسا یناوارف تیمها زئاح انب یحارط و ناسنا شیاسآ لیلحت رد زین
 یاهرثکادح نیگنایم .تسا هدوب رییغتم دارگیتناس هجرد 05/65 و 33/79 نیب زقس رد اوه یامد یاهرثکادح نیگنایم
 هتفرگ رارق هبساحم دروم 91/15 و 07/05 ،05/65 بیترت هب دنفسا و نمهب ،ید یاههام یارب زقس رد اوه یامد
 بیترت هب اوه یامد یاهرثکادح نیگنایم زقس رد و دوش یم هدوزفا رتماراپ نیا رادقم رب جیردت هب راهب لصف رد .تسا
 یاهرثکادح نیگنایم نیرتشیب .تسا دارگیتناس هجرد 57819 هام دادرخ رد و 10830 تشهبیدرا رد ،0/10 نیدرورف رد
 رادقم رویرهش و دادرم یاههام یارب و هدوب 33/79 هدش هبساحم مقر و دراد صاصتخا هام ریت هب زقس رد اوه یامد
 بوسحم زقس رد امرس لصف هک زیئاپ لصف زاغآ اب .تسا هدش هبساحم دارگیتناس هجرد 90/19 و 00/79 رتماراپ نیا
 هجرد 03/95 و 1/35 ،01/70 بیترت هب رذآ و نابآ و رهم یاههام رد اوه یامد یاهرثکادح نیگنایم ماقرا ،دوش یم
 .تسا هتفرگ رارق هبساحم دروم دارگیتناس
 نیا هعلاطم .تسا هدیدرگ جرد 1-9 هرامش لودج رد زقس یگدنراب یاهرتماراپ هنایهام نیگنایم هب طوبرم تاعالطا

 رد .تسا لاس هام نیرت ناراب مک هام دادرم و نیرتنارابرپ هام نیدرورف و دنفسا ،زقس رد هک دزاس یم صخشم لودج
 بیترت هب دنفسا و نمهب یاههام یارب و هدیدرگ هبساحم رتمیلیم 1/71 مقر هام ید رد یگدنراب هناهام نیگنایم زقس
 .دشاب یم رتمیلیم 67 هدش هبساحم یگدنراب نازیم هام نیدرورف رد و هدوب رتمیلیم 577 و 0831
 نازیم نیگنایم روطب هام تشهبیدرا رد و هدش هتساک از ناراب یاه متسیس تیلاعف زا ،زقس رد هام نیدرورف زا سپ
 هبساحم نازیم و هدوب زیچان یگدنراب نازیم زقس رد دادرم ،ریت ،دادرخ یاههام رد .دسر یم رتمیلیم 1/19 هب یگدنراب

 هب رادقم نیا هام رویرهش رد یلو .دهد یم ناشن ار رتمیلیم 11/0 ،55/1 ،1/1 ماقرا بیترت هب اههام نیا یارب هدش
 زقس هام رهم یگدنراب رادقم و هدش هدوزفا زقس یاه یگدنراب رادقم رب زیئاپ لصف عورش اب .تسا هدیسر رتمیلیم 0860
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 اوه یبسن تبوطر .دراد موادت هام ید رخآ ات شیازفا دنور نیا هک دسر یم رتمیلیم 1/01 هب رذآ و 1/00 هب نابآ ،69
 ام ساسحا دناوتیم رصنع نیا .دراد طیحم یامد زا ناسنا ساسحا رد یا هدننک نییعت شقن یوج رصنع کی ناونع هب
 رد ار یتوافتم ساسحا توافتم یاه تبوطر رد ناسکی یامد ود نیاربانب ؛دیامن دیدشت ای لیدعت طیحم یامد زا ار
 رب دیشروخ یمئاد شبات .دوش یم هدرب مسا یسانش میلقا رد اوه یجرش ناونع هب هدیدپ نیا زا .دنک داجیا ناسنا

 نیمات یلصا عبانم اهایرد و اهسونایقا بآ بیترت نیا هب و هدش اهنآ زا یشخب ریخبت بجوم نیمز هرک یاهبآ حطس
 ،یزرواشک یاهتیلاعف هنیمز رد اوه یبسن من ای یبسن تبوطر یسررب و هعلاطم .دندرگ یم بوسحم اوه تبوطر

 نآ هب طوبرم یاه لیلحت و تاعالطا زا یرایسب دراوم رد و تسا یا هژیو تیمها زئاح هریغ و ینارمع ،یتعنص
 .دیآ یم لمع هب هدافتسا
 زقس رد .تسا هدش هئارا زقس یارب 1-9 هرامش لودج یط رتماراپ نیا هنایهام طسوتم یاه نیگنایم هب طوبرم تاعالطا
 زقس یبسن تبوطر هنایهام نیگنایم و دراد هام ید هب صاصتخا هک هدش هبساحم دصرد 07 یبسن من هنایهام نیگنایم نیرتشیب
 60 تشهبیدرا و نیدرورف یاههام رد یبسن تبوطر نازیم زقس رد دشاب یم دصرد 10 و 67 مقر دنفسا و نمهب یاههام یارب
 ،دادرخ یاههام رد زقس رد اوه یبسن تبوطر نیگنایم نازیم .تسا لادتعا دح رد نازیم نیا هک هدیدرگ هبساحم دصرد 01 و
 تبوطر نازیم زقس رد یگدنراب لصف عورش و زیئاپ لصف زاغآ اب .تسا دصرد 01 و 39 ،09 ،01 بیترت هب رویرهشو دادرم ،ریت
 دصرد 67 مقر هام رذآ یارب و 90 هام نابآ رد ،11 هام رهم رد رتماراپ نیا نیگنایم نازیم و دنکیم ادیپ شیازفا رهش نیا رد یبسن
 هک دهد یم ناشن مقر نیا و هدش هبساحم دصرد 91 زقس رد اوه یبسن تبوطر هنالاس نیگنایم .تسا هتفرگ رارق هبساحم دروم
 .تسا لادتعا دح رد اوه یبسن تبوطر نازیم زقس رد

 شقن هک ارچ .تسا رادروخرب نامتخاس یریگ تهج و یحارط رد یدایز تیمها زا یمیلقا ره رد یباتفآ تاعاس
 درس اه میلقا رد دناوتیم و ؛دراد نوریب طیحم زا هزاس کی رون نینچمه و یتفایرد یژرنا نازیم رد یا هدننک نییعت
 تاعاس زا روظنم .دشاب هتشاد یبسانم یریگ تهج نامتخاس هک نآ طرش هب .دنک نیمات ار نکسم شیامرگ زا یشخب
 هکیروطنامه .دریگ یم رارق یریگ هزادنا دروم راگنباتفآ هلیسو هب ًاالومعم هک تسا باتفآ شبات تاعاس دادعت ،یباتفآ
 .تسا هدیدرگ هئارا 0-9 هرامش لودج رد زقس یباتفآ تاعاس دادعت هنایهام یاه نیگنایم دیدرگ هراشا زین ًاالبق
 لک رد رادقم نیا و دراد صاصتخا ناتسبات لصف هب نآ نیرتشیب و ناتسمز لصف هب زقس رد یباتفآ تاعاس نیرتمک
 .دشاب یم یکانربا و زور لوط ،رما لیالد و دراد تیمومع هقطنم نیا
 یاهمقر بیترت هب دنفسا و نمهب یاههام یارب و تعاس 1/505 هام ید یارب زقس رد یباتفآ تعاس هنایهام نیگنایم
 دنور یاراد هام ریت ات هام ید زا زقس رد یباتفآ تعاس دادعت نازیم .تسا هتفرگ رارق هبساحم دروم 775 و 0/015
 شبات نازیم ،هدش ماجنا تابساحم ساسا رب .دییامنیم تیعبت یشهاک دنور کی زا هام ید ات هام ریت زا و یشیازفا
 هدیدرگ جارختسا تعاس 119 و 710 ،5/950 ماقرا هام دادرخ و تشهبیدرا ،نیدرورف یاههام یارب زقس رد باتفآ
 دروم هک هدوب تعاس 1/719 مقر نیا و دهد یم ناشن ار مقر نیرتشیب هامریت یارب زقس رد باتفآ شبات نازیم .تسا
 بیترت هب زقس رد یباتفآ تاعاس دادعت یارب هدش هبساحم ماقرا رویرهش و دادرم یاههام رد .تسا هتفرگ رارق هبساحم
 شیازفا یکانربا مه و دنک یم ادیپ شهاک زور لوط مه هک زیئاپ لصف زاغآ اب .تسا هدوب تعاس 5/559 و 9/119
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 یارب و 9/110 زقس رد هامرهم یارب هدش هبساحم ماقرا و دهد یم ناشن شهاک هب ور یباتفآ تاعاس دادعت ،دراد
 زقس رد یباتفآ تاعاس هنالاس عمج نیگنایم .تسا هدیدرگ هبساحم تعاس 905 و 175 بیترت هب رذآ و نابآ یاههام
 .تسا هدش هبساحم تعاس 1/9170
 قیقحت یاه هتفای

 زقس رهش یرامعم یوگلا و یمیلقا تسیز اه یگژیو
 نایدا مامت رد .تسا هدرب راک هب دوخ شباسآ و هافر داجیل یارب ار دوخ تمه و شالت مامت شیادیپ یادتبا زا ناسنا
 رد هیلوا یاه ندمت داجیا .تسا هدش هیصوت دوخ فارطا یعیبط بهاوم زا هدافتسا و شاعم و شالت هب اه ناسنا زین
 .تسا هدوب بولطم و بسانم یتسیز طیارش اب قطانم هب اه ناسنا هجوت رگنایب اوه و بآ شوخ ییایفارغج قطانم
 تیولوا زا یطیحم یایالب و اه بیسآ زا تدنام ناما رد و شیاسآ و تسیز یارب هاگانپ کی ناونع هب زین نکسم
 ،اه تیلاعف ،تاکرح ،تالاح زا یرایسب اما ،تسا نیمز هب هتسباو یدوجوم هچرگا ناسنا .تسا هدوب رادروخرب ییالاب
 میلقا و اوه هلیسو هب یو یاهیرامیب و یغامد و یکیزیف شیاسآ مدع ای شیاسآ هرخالاب و راتفر و اهلمعلا سکع
 هافر ًاامیقتسم طیحم نیا هک تسا طیحم یعون داجیا یمیلقا لماوع درکلمع لصاح .(05 :0795،ینایواک) دوشم لرتنک
 و دنراد هدهعرب یا هدمع شقن تبوطر و امد یطیحم نینچ یریگ لکش رد .دراد دوخ لرتنک رد ار یمدآ شیاسآ و
 ،میمان یم یترارح زارت ار نآ ام هک یدنیآرف اب ات تسا شالت رد هراومه زین ناسنا ندب کیژولویزیف راکوزاس
 .(11 :0795 ،تشمار) دروآ مهارف ار یتبوطر و یترارح بولطم یاه هناتسآ
 هب یلیسف یاه تخوس هیور یب فرصم اب یتعنص یاه تیلاعف هعسوت هارمه هب ینیشنرهش شرتسگ و اهرهش هعسوت

 مه ندب مزیناکم و اه تیلاعف و ناسنا یوررب یمیلقا یاهرتماراپ و میلقا ریثأت .تسا هداد شیازفا ار اه یگدولآ تدش
 هب تسا هدوب دوهشم زابرید زا هلاسم نیا تیمها دشاب یم ریذپان راکنا نامتخاس زا جراخ رد مه و نامتخاس لخاد رد
 باتفآ زا ار هدافتسا رثکادح هک دندرک یم اپرب ییاه لحم رد ار دوخ تنوکس لحم هلاسم نیا کرد اب ام دادجا یا هنوگ
 لیلد نیمه هب .دنربب مرگ لوصف رد یگدننک کنخ تهج رد داب زا ار هدافتسا رثکادح و شیامرگ و یریگرون هنیمز رد
 و اهنآ ندوب نازرا و یلیسف یاه تخوس فشک اب اما ؛دوب رتمک یلیسف هدننک هدولآ یاه تخوس زا نانآ هدافتسا و زاین
 هدافتسا عون عبت هب زین حلاصم و نکسم یوگلا یشیامرس و یشیامرگ یاه متسیس هب زاین شیازفا و تیعمج شیازفا
 یحارط تردن هب ای دش هدرپس یشومارف تسد هب ای یتنس و یمیدق نکسم یوگلا نیاربانب درک نییعت اه تخوس زا
 و میلقا اب راگزاس نکسم یاهوگلا یحارط و نکسم یوگلا هنیمز رد هعلاطم هلاسم نیا تیمها هب هجوت اب .دندش یم
 یاه صخاش قیرط زا هک میتسه نآ ددصرد شهوژپ تمسق نیا رد .دشاب یم یرورض و مزال هقطنم ره یمیلقا طیارش
 .میهدرارق یبایزرا دروم ار زقس یمیلقا یاه هداد یعیبط و یناسنا یامیلکویب
 یناهام صخاش ساسا رب زقس رهش یرامعم یوگلا و یمیلقا _تسیز یاه یگژیو
 دربراک لیلدب و ؛دشاب یماهروشک بلغا رد ناسنا یشیاسآ یبایزرا رد اه صخاش نیرتدربراکرپ زا یناهام صخاش
  .دشاب یم یمیلقا – تسیز یاه لیلحت یارب مهم یاه صخاش زا یرامعم و یتسیز شیاسآ یبایزرا یارب نآ هناگود
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 صخشم هام نآ رد ناسنا شیاسآ دودح اب هطبار رد ار هام ره زور و بش یاوه یترارح تیعضو ،یناهام شور رد
 یتبوطر هورگ و امد هنازور ناسون ،بیترت هب و میظنت کی هورگ لوادجرد ییاوه و بآرامآ ادتباروظنم نیدب .دوش یم
 .دوش یم نییعت اوه یامد هنالاس طسوتم و هنالاس ناسون نینچمه و هام ره رد اوه
 هسیاقم اب و دوش یم نییعت هام نآ رد ناسنا شیاسآ دودح ،یتبوطر هورگ و امد هنالاس طسوتم نتفرگ رظن رد اب سپس
 هام ره زور و بش رد اوه یترارح تیعضو ،شیاسآ هقطنم دودح اب اوه یامد لقادح طسوتم و رثکادح طسوتم
 یاهزاین هب هجوت اب ،ناسنا شیاسآ اب هطبار رد یمیلقا طیارش یسررب زا سپ ،یناهام شور رد .ددرگ یم صخشم

 لودج رد هک روطنامه .(3095،ییامسک) دوش یم نییعت اهنآ هنالاس عمج و هام ره یاه صخاش ،نامتخاس یترارح
 یاه صخاش طقف لاس اههام هیلک یارب ،ناتسبات رد اوه نییاپ تبوطر تلع هب ،هدش هداد ناشن .اه صخاش موهفم

 65 زا شیب اوه یامد هنازور ناسون 9 ای 0 ،5 یتبوطر هورگ ربماون یلا سرام یاههام رد نوچ .دندش باختنا یکشخ
 و بولطم و درس بش رد اوه ربتکا یلا لیروآ یاههام رد دش باختنا اههام نیا یارب A1 صخاش ،تسا هجرد
 دوش یمن ظاحل A2 صخاش اههام نیا یارب نیاربانب ،دشاب یمن 0 ای 5 مه اههام نیا یتبوطر هورگ و مک یبسن تبوطر
 رد اوه هک ربماسد و ربماون و لیروآ و سرام ،هیروف ،هیوناژ ییاههام رد .دنشاب یم ییالاب یبسن تبوطر یاراد هک ارچ
 یتحاران داجیا دایز یامرس هجیتن رد و تسا رتنیاپ یناهام رایعم رد شیاسآ هقطنم یامد لقادح زا و تسا درس زور
 .دیدرگ باختنا A3 صخاش اههام نیا یارب .دنک یم
 هنالاس عومجم و 6 اب تسا ربارب A2 صخاش هنالاس عومجم ،تسا 1 اب ربارب A1 صخاش هنالاس عومجم نیاربانب

 .تسا 0 اب ربارب A3 صخاش
 .دوش یم نییعت ریز حرش هب نامتخاس یلصا رصانع یگژیو یترارح یاه صخاش هنالاس عمج لاقتنا اب

 رت لیوط یبرغ و یقرش روحم لوط رد نامتخاس هک دوش یم داهنشیپ 1 اب تسا ربارب A1 صخاش عومجم نوچ-5
 .دشاب

 هورگ ای دشاب 1 یتبوطر هورگ و مرگ زور رد نآ یاوه هک درادن دوجو یهام چسه) تسا رفص H1 صخاش نوچ-0
 .تسا رتبسانم مکارتم و هدرشف تفاب (دشاب هجرد 65 زا رتمک امد هنازور تاناسون و 0 ای 5 یتبوطر
 .درادن یترورض (ناروک) یلخاد یاهاضف رد اوه یمیاد نایرج داجیا ،تسا رفص H1 نوچ-9
 ای طسوتم اهنآ ییامرگ تیفرظ هک یحلاصم زا اهنامتخاس رادج دیاب .تسا 1 ربارب A1 صخاش هنالاس عومجم نوچ-1
 نامز زا رت ینالوط ینامز هب ،ندش مرگ و درس یارب ینامتخاس یاهرادج هنوگ نیا هک اریز دوش باختنا ،دشاب دایز
 .دزادنا یم فالتخا نامتخاس جراخ و لخاد یاوه نیب ور نیا زا و ؛دنراد زاین جراخ یاوه ندش مرگ و درس
 هب فرط کی زا اهنت ینعی ،دشاب هفرط کی دناوت یم نامتخاس ،درادن یترورض یلخاد یاضف رد ناروک داجیا نوچ-1
 .دشاب هتشاد طابترا دازآ یاضف
 دیاب حلاصم نیا ریخأت نامز ،دوش هتخاس نیگنس یحلاصم زا دیاب اهماب نینچمه و یجراخ و یلخاد یاهراوید-0
 .دشاب تعاس 1 زا شیب
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 ینیب شیپ اهبش رد هدافتسا تهج نامتخاس جراخ رد ییاضف دیاب تسا بسانم اهبش رد اوه لاس زا هام 1 رد نوچ-7
 نیا رد هناتخبشوخ .دنک یم یتحاران داجیا نامتخاس لخاد رد مک یبسن تبوطر اب هارمه بش یامرگ اریز دوش
 و دبای شهاک نامسآ هب شبات هار زا یتحار هب ندب یامرگ هک دوش یم ثعاب رما نیمه و تسا فاص نامسآ طیارش
 یاههار هلمج زا ،دازآ یاوه رد ندیباوخ طیارش نیا رد .دوش رتکنخ دوخ فارطا یاوه زا هجرد 0 ات ندب یامد
 .تسا یتحاران زا ییاهر
 کچوک یاهوشزاب نیاربانب ؛دشاب هطوبرم یامن تحاسم دصرد 10 یلا 15 نیب تسا رتهب اهوشزاب داعبا-1
 .دنرت بسانم
 ندراو نپ صخاش ساسا ربزقس رهش یرامعم یوگلاو یمیلقا- تسیز یاه یگژیو
 امومع یناسنا یژولویزیف یور رب هقطنم کی یمیلقا یاهروتکاف ریثات هجرد نییعت فده یناسنا یامیلکویب یبایزرا رد
 زا یرهش تفاب ییامرگ تیعضو لیلحت و یسررب روظنم هب .(53 ص 9095،نایوجزار) .دشاب یم دازآ یاهاضف رد
 درس و بولطمان ناسنا یارب حبص هیلوا تعاس 1 رد یتسیز طیارش لیروآ هام رد.دش هدافتسا تفاب شیاسآ رایعم
 زا یلو .دراد امرس ساسحا 55 دودح تعاس ات زین تیلاعف لاح رد و یلومعم سابل اب ناسنا هک یروط هب تسا

 رد اوه هرابود رهظ زا دعب رخاوا رد .دراد همادا طیارش نیا 05 تعاس ات و هدش بولطم ناسنا یارب طیارش 55 تعاس
 رارق هیاس رد هک ناسنا یارب یتسیز طیارش حبص هیلوا تعاس هس و ود رد یم هام رد .تسا درس ناسنا یارب هیاس
 یلومعم سابل اب و تیلاعف لاح رد ناسنا یارب طیارش مک مک 1 تعاس زا .دراد رارق درس طیارشرد و بولطماندراد
 یارب و هدش مرگ یردق اوه 15 تعاس ات 55 تعاس زا .دراد همادا 55 هاگ و 65 تعاس ات طیارش نیا و هدش بولطم
 رد .تسا بولطم هرابود اوه 15 زا دعب یلو .دنکیم داجیا ار بولطمان و یفاضا یامرگ ساسحا راک لاح رد ناسنا
 یلو تسا بولطم الماک طیارش 6987 ات 7 تعاس زا یلو تسا درس یردق لوا تعاس کی رد طیحم یاوه نئوژ هام
 رد و 05 دودح تعاس ات طیارش نیا .دوشیم مرگ و بولطمان تیلاعف لاح رد ناسنا یارب اوه دعب هب 65 تعاس زا
 .تسا بولطمان و مرگ 75 ات هاگ هام رخاوا
 راهب لصف رد زقس ندراو نپ باتفآ رد شیاسآ هقطنم 
 ای درس زین باتفآ لباقم رد تیلاعف لاح رد ناسنا یارب طیحم یاوه 3 تعاس دودح ات باتفآ عولط زا هام نیا رد .

 هقطنم ای شیاسآ هدودحم دراو یساسحا طیارش جردتب 3 تعاس دودوح زا .درادن شیاسآ ساسحا و هدوب کنخ
 تعاس دودح ات 05 تعاس زا یلو .دراد همادا 05 تعاس ات طیارش نیا .دنکیم یتحار ساسحا ناسنا و هدش یبولطم
 ندب یور یفاضا یامرگ ساسحا ای .دوشیم ساسحا مرگ یردق اوه یلومعم سابل اب و باتفا ربارب رد ناسنا یارب 15
 هب هجوت اب .تسا دنیاشوخ و بوطم یوج طیارش باتفا بورغ ات و هدش رتبولطم اوه هرابود نیا زا دهب .دراد ار
 ساسحا اب هارمه و بولطم ناسنا یارب اوه باتفا عولط دعب تعاس مین زا دعب ابیرقت داب شزو تعرس و طیحم یامد
 هک یرباع یارب درف ینعی ؛دراد همادا هام رخاوا رد 65 تعاس ات و هام لیاوا رد 55 تعاس ات تلاح نیا .تسا شیاسآ
 55 ای 65 تعاس زا یلو .تسا ریذپلد و بولطم دهد ماجنا کبس تیلاعف ای و دورب هار باتفآ لباقم رد تسا روبجم
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 .تسا دنیاشوخان باتفآ لباقم اوه ای ییامرگ یتیاضران ساسحا اب هارمه ناسنا یارب تیلاعف و هدش مرگ جیردتب اوه
 .ددرگ یمرب یبولطم طیارش هب نآ زا دعبو دراد همادا 75 تعاس ات هاگو 05 تعاس کیدزن ات تیعضو نیا
 9 رثکادح ای ود رد طقف نابایخ رد رباع یارب اوه رهش لخاد رد داب دنت تعرس و هام نیا ییامد تیعضو هب هجوت اب

 زا ینادنچ تیاضر ساسحا رباع و هدش مرگ اوه حبص 3 ای 1 نآ زا یلو هدوب ریذپلد و بولطم حبص هیلوا تعاس
 ود ات کی رد طقف .دیامن یم رتبولطمان رایسب 15 ات 95 یاه تعاسرد تیعضو یا .درادن باتفآ لباقم رد نتفرگ رارق

 و لمحت لباق باتفآ لباقم و زاب یاضف رد تیلاعف و یور هدایپ و دوشیم رتبولطم یردق طیارش بورغ تعاس
 .تسا بولطم
 ناتسبات لصف رد زقس رهش ندراو نپ هیاس رد شیاسآ هقطنم 
 زا یلو دشاب یم کنخ رباع یارب یردق اوه هیاس رد و حبص 1 ات 7 تعاس ات ابیرقت و حبص لیاوا رد یالوژ هام رد
 65 دودح تعاس ات ساسحا نیا .دراد یتحار و شیاسآ ساسحا ناسنا و هدش بولطم طیارش دراو دعب هب 1 تعاس
 و امرگ ساسحا دازآ یاضف رد زین هیاس رد یتح ناسنا 35 ات 15 ابیرقت ات دعب هب 55 تعاس زا یلو .دراد همادا 55 و
 طیارش توا هام رد .ددرگیم رب بولطم تلاح هب طیارش باتفا بورغ زا لبق تعاس 0 دودح .دراد ییامرگ یبولطمان
 هام رد .تسا هدش توافتم یردق یشیاسآ طیارش ربماتپس هام رد .دشاب یم یالوژ هام هیبش کدنا رایسب یتوافت اب

 ساسحا درس هاگ و کنخ هیاس طیارش رد رباع یارب اوه 65 تعاس ات هام رخاوا رد صوصخب باتفآ عولط زا ربماتپس
 رهظ زا .دشاب یم دنیاشوخ و بوطم ناسنا یارب وه رهظ ات و هدش شیاسا طیارش دراو 65 تعاس زا یلو دوش یم
 مه هیاس رد یتح طیارش و دوشیم بولطمان و مرگ 75 تعاس ات هام لیاوا رد صوصخب اوه 05 تعاس دودح ات

 .تسا ریذپلد و بولطم بورغ ات طیارش دعب هب تعاس نیا زا یلو .تسین دنیاشوخ
 ناتسبات لصفرد زقس ندراو نپ باتفآ رد شیاسآ هقطنم 
 هک یناسنا یارب اوه تعاس 9 رثکادح ات 0 دودح باتفآ عولط و حبص لیاوا زا توا و یالوژ هام ود رد لصف نیا رد
 یارب ییامد طیارش 3 یلا 1 تعاس زا یاو تسا بولطم دراد لاغتشا کبس راک ایو یور هدایپ هب باتفآ لباقم رد
 همادا باتفا بورغ ات طیارش نیا .دوشیم مرگ رهظ زا دعب لیاوا رد صوصخب و تسا دنیاشوخ ان و بولطمان ناسنا
 رد یتعاس 1 ات 9 دودح و هدش رتهب یردق طیارش ربماتپس هام رد .دوش یم لیدعت اوه یردق بورغ کیدزن طقف دراد
 رد یلو تسا دنیاشوخ و بولطم باتفآ لباقم یتسیز طیارش باتفآ بورغ زا لبق رد یتعاس 0 دودح و حبص لیاوا
 .دوش یم دنیاشوخان و مرگ وه زور مایا هیقب
 زییاپ لصف رد زقسرهش ندراو نپ هیاس رد شیاسآ هقطنم
 رارق درس ای یناتسمز طیارش رد هام رخاوا رد هاگ و 65 تعاس دودح ات عولط زا هیاس رد ییامد طیارش ربتکا هام رد
 اوه 05 تعاس زا یلو .دوش یم یناسنا شیاسآ و بولطم طیارش دراو 05 ات هاگ و 55 تعاس ات تعاس نیا زا .دراد
 تیعضو نیا .دوش یم یناتسبات طیارش دراو دعب هب 05 تعاس زا و تسا بولطمان و مرگ مه هیاس رد رباع یارب یتح
 رد .ددرگ یم رب بولطم تلاح هب طیارش هرابود بورغ لیاوا تاعاس رد هک نیا ات دراد همادا 05 ات هاگ 15 تعاس ات
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 ای یناتسمز طیارش رد و بولطم ان ناسنا یارب هیاس رد ییامد طیارش رهظ زا دعب لیاوا رد یهاتوک تاظحل زجب هام
 رایسب و یناتسمز طیارس رد ناسنا یارب یوج طیارش زور لوط مامت رد هیاس طیارش رد ربماسد هام رد .دراد رارق درس
 .دراد رارق درس
 زییاپ لصف رد زقس ندراو نپ باتفآ رد شیاسآ هقطنم
 ساسحا باتفآ لباقم رد نتفرگ رارق طیارش رد ناسنا حبص 65 تعاس دودح باتفآ عولط لیاوا زا ربتکا هام رد
 ناسنا باتفآ لباقم رد و هدش مرگ ای یناتسبات طیارش دراو یساسحا طیارش 65 تعاس زا یلو .دراد یتحار و شیاسآ
 باتفآ لباقم رد یتح اوه 55 تعاس ات باتفآ عولط زا ربماون هام رد .تشاد دهاوخ ییامد یبولطمان و امرگ ساسحا
 لباقم رد نتفرگ رارق تروص رد دعب هب تعاس نیا زا یلو .درک دهاوخ هبرجت ار یناتسمز طیارش ای امرس ساسحا زین

 نکمم یردق هک رهظ زا دهب لیاوا زا یکچوک عطاقم زجب و تشاد دهاوخ یدنیاشوخ و بولطم ساسحا دیشروخ
 هام رد لباقم رد .تفرگ دهاوخ رارق لصف شیاسآ تیعضو رد و بولطم یوج طیارش دسرب رظن هب مرگ اوه تسا
 نتفرگ رارق و تیلاعف تروص رد یتح ناسنا یارب اوه رهظ رد یدودحم تاعاس زجبزور لوط مامت رد ابیرقت ربماسد
 .دراد رارق یناتسمز طیارش رد و درس باتفآ لباقم رد
 ناتسمز لصف رد زقسرهش ندراو نپ هیاس رد شیاسآ هقطنم
 اب هارمه و لمحت لباق ریغ ابیرقت و درس رایسب هیاس طیارش رد ناسنا یارب اوه لماک روطب هیروف و هیوناژ هام ود رد
 دراو 65 دودح تعاس زا طیارش نیا و هدوب درس ناسنا یارب اوه حبص لیاوا رد سرام هام رد .دوب دهاوخ زوس
 تیبولطم ساسحا و هدرک لمحت ار ییامد طیارش دناوتیم تعاس 1 ات 1 دودح ناسنا و هدش طیحم یناتسمز شیاسآ
 .تسا درس هیاس رد اوه هرابود بورغ زا لبق تعاس ود رد یلو .دنک یتحار و
 ناتسمز لصف رد زقس ندراو نپ باتفآ رد شیاسآ هقطنم
 رهظ تعاس هس رد رثکادح ای تعاس ود رد زجب هام ود نیا رد .دشاب یم مه هیبش رایسب هیروف و هیوناژ هام ود طیارش
 دراد رارق یناتسمز شیاسآ طیارس رد و بولطم باتفآ لباقم رد نتقرگ رارق طیارش رد رباع یارب اوه هک 15 و 15 ات
 یردق یشیاسا طیارش سرام هام رد .تسا لمحت لباق ریغ و درس اوه زین باتفآ لباقم رد یتح زور تاعاس ریاس رد
 ظاحل زا یوج طیارش هد ات 3 تعاس زا یلو دشابیم بولطمان و درس یردق اوه حبص هیلوا تعاس 9 رد هدش رتهب
 دعب لیاوا رد یلو دراد همادا 95 ای 05 تعاس ات تیعضو نیا و ؛دوش یم یناسنا شیاسآ و یبولطم تلاح دراو ییامد
 .دریگیم دوخ هب یزییاپ طیارش و هدش رتمرگ یردق اوه 15 ات 95 نیب یتاعاس رد یتح رهظ زا
 زناوا صخاش ساسا ربزقس رهش یرامعم یوگلاو یمیلقا- تسیز یاه یگژیو
 :دریگ یمرظنرد اوه کشخ یامد اب هطبارردار یا هناگراهچ طیارش ،ناسنا شیاسآ نییعت یارب زناوا صخاش
 ؛(665-76) ،(67-61) ،(61-69) ،(69-6) هورگراهچرد ،« یبسن تبوطر-5
 ؛(هیناثردرتم 5) سوسحمات (هیناثردرتم 5/6) سوسحم ریغزا ،اوه نایرج-0
 یگناخ کبس یاهراکای تحارتسا ،تیلاعف-9
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 .هناخ نورد یناتسمز کاشوپ ات یناتسبات کبس سابل ،کاشوپ-1
 هدودحم» هامره یبسن تبوطر لقادح نیگنایم ساسارب دیاب ،زناوا شوراب لحمره هناهام ییامرگ طیارش یبایزرا یارب
 «هنابش شیاسآ هقطنم هدودحم» دوش یم هسیاقم هام نآ یاوه یامد رثکادح نیگنایم اب و نییعت «هنازور شیاسآ هقطنم
 دیآ یم تسد هب
 زناوا صخاش یاه هنماداب زقس رهش یاوه یامد رثکادحو یبسن تبوطر لقادح هناهام یاه نیگنایم قابطنا اب
 هسیاقم .(3 -1 لودج) دیدرگ نییعت تلاح هسرهرد هنابشو هنازور یاوه یامد طیارش ،(1-1) هرامش لودجرد
 یاه هام لماشو لاسزا هام 65«فلا» تلاحرد درس یاوه طیارش رگنایبزناوا شیاسآ ییامرگ هنماداباوه یامد رثکادح
 ،ید) لاس زا هام 1 «ب» تلاحرد و ؛(رذآو نابآ ،رهم ،رویرهش ،دادرخ ،تشهبیدرا ،نیدرورف ،دنفسا ،نمهب ،ید)
 نابآ ،نیدرورف ،دنفسا ،نمهب ،ید) لاس زا هام 0«ج» تلاحردو (رذآو نابآ ،رهم ،تشهبیدرا ،نیدرورف ،دنفسا ،نمهب
 ،ریت) یاههام لماشو دریگ یم ربردار لاسزا هام 0 ،«فلا» تلاحرد مرگ یاوه طیارش هک یتروصرد .دشاب یم (رذآو
 و دادرم ،ریت ،دادرخ) لاس زا هام 1 زین «ج» تلاح رد و (دادرم ،ریت) لاس زا هام 0 «ب» تلاح رد و ؛دشاب یم (دادرم
 و دادرخ) لاس زا هام 0،«ب» تلاحرد و 6،«فلا» تلاحرد بولطم یاوه طیارش و ؛دوش یم لماش ار (رویرهش
 طیارش دراد ترورض نیاربانب .دوش یم لماش ار (تشهبیدرا و رهم) لاس زا هام 1،«ج» تلاحرد و (رویرهش
 یزیر همانرب ،یدنب هرکیپ بلاغ داب شزو تهجو دیشروخ شبات هیواز هب هجوتاب زقس هقطنم یاهانب ییامیلکورکیم
 .ددرگ یرامعم یحارطو یرهش
 دش هداد قابطنا زناوا صخاش هنماداب زین زقس رهش یاوه یامد لقادحو یبسن تبوطر رثکادح هناهام یاه نیگنایم
 اوه یامد لقادح هسیاقم .دیدرگ نییعت تلاح هسرهرد زناوا صخاش شیاسآ تیعضو رد هنابش یاوه یامد طیارشو
 هقطنم رد درس طیارش زین اههام ریاس رد و لاسزا هام 05،«فلا» تلاحرد درس یاوه رگنایبزناوا شیاسآ ییامرگ هنماداب

 رتشیبرد هریچ یاهداب شزو تهج هب تقد ،بشرد دیشروخ شباتزا یشان یامرگ دوبن هب هجوت اب .دشاب یم مکاح
 یاهمتسیسزا هدمآ تسدب یامرس یارب یبسانم ییامد قیاع دناوتب هک ینامتخاس حلاصم یریگراک هبو لاس یاه هام
 .دوش یم بوسحم زقس یزاسرهشو یرامعم یزیر همانرب ترورض دشاب ینوردنا یاهاضف یشیامرس
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یاه هام لماش هک هدوب درس هقطنم نیا یاوه لاسزا هام 0 رد دهد یم ناشن زور یارب زناوا صخاشاب ییاهن تیعضو
 و رویرهش دادرخ ،تشهبیدرا) یاههام لماش هک لاس زا هام 1 رد و تسا (رذآو نابآ ،نیدرورف ،دنفسا ،نمهب ،ید)
 .تسا هدوب مرگ اوه طیارش دادرم و ریت هام ود رد اهنت و تسا بولطم ییاوهو بآ طیارش (رهم

 زقس هاگتسیا لاس هام 05 رد هک دهد یم ناشنزین زقس رهش یارب زناوا صخاش ساسارب بشرد ییاهن تیعضو :ب
 دشاب یم بش رد درس طیارش یاراد
 و دوخ رد امرگ تشابنا تیلباق اب نامتخاس یازجا درس یاهزورردو دشاب ناما رد دیدش دابو شبات زا دیاب نامتخاس
 شیامرس یارب یکیناکم لیاسو مرگ یاهزوررد و تسا مزال مئاد ییامرگ هلیسو و بسانم یدنبقیاع نینچمه
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 یدنبقیاع ،دشاب یم دارگیتناس هجرد 1809 ریز یامد لدعم هک درس یاه بش طیارش رد .دشاب یم یرورض نامتخاس
 .دشاب یم مزال دایز و طسوتم ییامرگ تیفرظ اب نامتخاس بوخ
 یاهزاین ناوت یم رثوم یامد صخاش ساسا ربزقس رهش یرامعم یوگلاو یمیلقا- تسیز یاه یگژیو زا هدافتسا اب

 روظنم نیا یارب و ؛دومن نییعت تعاس هب تعاس تروص هب لاس لوط رد ار زقس هاگتسیا یمیلقا شیاسآ و یترارح
 .درک میسرت زقس رهش رد ار دازآ یاهاضف یترارح هناتسآ یامدمه یاه ینحنم
 .دشاب یم ریز حرش هب زقس رد نامتخاس یلخاد یاهاضف یترارح یاه هناتسآ
 .یکیناکم شیامرگ هب زاین یالاب دح :هجرد 9 یامد
 .لاعف ریغ تروص هب یدیشروخ یژرنا زا یریگ هرهب رد بسانم طیارش نییاپ دح :هجرد 7 یامد
 .نامتخاس شیامرگ رد یلخاد ترارح زا هدافتسا ناکما ای روصحم یاهاضف رد شیاسآ نییاپ دح :هجرد 15 یامد
 .هیاس رد عقاو یلخاد یاهاضف رد شیاسآ هقطنم نییاپ دح :هجرد 15 یامد
 .هیاس رد عقاو یلخاد یاهاضف رد شیاسآ هقطنم یالاب دح :هجرد 50 یامد
 ،یلخاد یاهاضف رد یترارح شیاسآ داجیا یارب لاس زا هام 0 هک ددرگ یم صخشم رظن دروم لکش هب هجوت اب
 یاه متسیس لاسزا هام 9 رد (دارگ یتناس هجرد 7 ریز یاهامد) .تسا مزال یکیناکم هدننک مرگ لیاسو زا هدافتسا

 زا یریگ هرهب تروص رد عقاوم نیا رد (دارگ یتناس هجرد 15 و 7 نیب یاهامد) دنتسه رثوم لاعف ریغ یدیشروخ
 تردق یتسیاب یلخاد یاهاضف رصانع و ازجا ینعی تشاد هگن مرگ ار یلخاد یاهاضف ناوت یم یدیشروخ یژرنا

 اب حلاصم زا هدافتسا) .دنشاب هتشاد ار بش لوط رد ساکعنا و زور لوط رد ار یدیشروخ یژرنا یراد هگن و بذج
 طیحم و یلخاد یاهاضف نیب طابترا داجیا اب (لاس مرگ عقاوم) هامرهم ات تشهبیدرا یاه هامرد (دایز ریخات نامز
 .دومن داجیا اهاضف نیا رد یبسانم یترارح طیارش ناوت یم یلخاد یاهاضف هب باتفآ ذوفن زا یریگولج و جراخ
 بوانتم تروص هب صاخ یا هقطنم هدودحم رد رگا هک دهدیم یور هقطنم ود نیب راشف فالتخا ریثأت تحت داب شزو
 تحت رگا یلو .دنشاب یم یلحم رصانع اهداب نیا أشنم هک ،دنیوگ یم یلحم یاهداب دزوب صاخ لصف رد مظنم و
 و دشاب یم فلتخمیاهضرع راشف هب ندیشخب لداعت نآ فده هک یا هرایس یاهداب .دشاب اوه یدومع شخرچ ریثأت
 (95 ؛9795،یناجیلع) دراد لرتنک تحت ار نیمز هرک یاوه و بآ

 ترابع هب ؛دراد نآ یاه یگژیو همه عبت هب و اوه ییاجباج رد ار یساسا شقن داب .دنیوگیم داب ار اوه یقفا ییاجباج
 ار نآ نورد داوم و تبوطر ،امد یاه یگژیو مامت دوش یم اجباج رگید هطقن هب یا هطقن زا اوه زا یمجح یتقو رگید
 لباقریغ ریثات زین اه ناسنا تیلاعف و تسیز یور رب نآ یمیلقا راثآ رب هوالع نیاربانب ؛دروآ یم هارمه هب دوخ اب زین
 رد داب هدیدپ یسررب نیاربانب ؛دیامن بولطمان ای بولطم ناسنا تسیز یارب ار طیارش دناوتیم اذل .دراد یراکنا
 ناشن زقس هاگتسیا رد ار اوه نایرج تیعضو 15-1 لودج .تسا تیمها زئاح رایسب اه ناسنا تسیز و یرامعم
 15 ات 55 نیب یتعرس و هدوب یبرغ بونج اه هام مامت رد رهش نیا بلاغ داب دوش یم هظحالم هک روط نامه .دهدیم
 نیرتمکو دشاب یم هجرد 600 اب هیروف هام هب طوبرم ممیزکام داب تعرس نیرتشیب .تسا هدوب رییغتم هیناث رب رتم
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 دایز ممینیم داب تعرس و یالوژ هام هب طوبرم داب تعرس نیرتمک .دشاب یم ربماتپس هام هب طوبرم ممیزکام داب تعرس
 نیب یتاهج) .دزو یم برغ ات بونج نیب یا هدودحم رد هراومه مه اب نیرتدیدش .دشاب یم سرام هام هب طوبرم
 حطس ترواجم رد تسا نکمم هک دوش یم هتفگ اوه زا یعیسو نایرج هب داب نایرج) ییایفارغج هجرد 600 ات 605
 .دیآ دوجو هب وج یناقوف حوطس رد ای و نیمز
 رانک رد زین اه ناسنا و ؛تسا نامتخاس هدنزاس و حارطره فادها نیرتمهم زا نآ نینکاس یارب نامتخاس نورد شیاسآ
 و شیامرگ بسانم یریگرون رب هوالع .دنراد مربم زاین زین انب نورد شمارآ هب انب ینوریب یامن یزاون مشچ و ییابیز
 نیا زا یشخب .دشاب یم مدرم یارب یساسا لصا کی یژرنا یاه لماح تمیق ندوب الاب طیارش رد انب رت تحار شیامرس
 ییوج هفرص و نامتخاس بسانم یریگرون یلو .دراد یگتسب اهراوید یترارح تماقسا و حلاصم عون هب هلاسم
 ،اهراوید بسانم یریگ تهج .دراد یگتسب انب یملع و حیحص یحارط هب نامتخاس شیامرس و شیامرگ هنیزهرد
 رد .دشاب یم توافتم یاه میلقا رد انب یحارط رد لصا نیرتمهم باتفآ شبات تهج هب تبسن اهوشزابو اه هرجنپ
 لصا کی اه قاطا لخادب نآ لاقتنا و اه نامتخاس نورد ندرک مرگ یارب باتفآ یشبات یژرنا زا هدافتسا درس یاه میلقا
 ،ییانشور یارب نآ رون یایازم زا باتفآ مامتان و کاپ یژرنا زا هدافتسا رب هوالع تروص نیا رد .تسا یساسا و مهم
 .درک هدافتسا زین نآ یناور و یحور شیاسآ و یتشادهب یایازم و نامتخاس بسانم یاه ناکم رد هایگ و لگ شرورپ
 زا اهوشزاب و اه هرجنپ و انب یملع یریگ تهج و بسانم یحارط اب ناکما دحرس ات مرگ یاه میلقا رد هک نیا نیع رد
 یمیلقا یحارط هدمع فادها هب هجوت .درک یریگولج نامتخاس نورد رد باتفآ شبات زا لصاح یفاضا یامرگ لاقتنا
 رظن دروم حرط یاربار شور نیرتبسانم ناوت یم رما بناوج هیلک هب هجوتاب ،تساریذپ ناکما ینوگانوگ یاهشور هب
 فلتخمدراوم نایمزا ناوت یم لحمره یمیلقا صاخ طیارشو اه تیدودحم ،تاناکما نتفرگرظنرداب .دومن باختنا
 (169 ص 0795،ییامسک) دومن باختنا ار دراومایدروم نیرتبسانم هدشداهنشیپ
 تهج ،دنتسه زیامتم رگیدکی زا دیشروخ هب تبسن نیمز روحم رییغت هجیتن رد لاس فلتخم لوصف هک هنوگنامه
 .دنک یم رییغت فلتخم تاعاس رد نآ یاه راوید هب هدش هدیبات یژرنا رادقم ریثات تحت زین نامتخاس کی رارقتسا
 یژرنا رثکادح ،درس طیارش رد .دراد یگتسب لاس لوصف و هقطنم میلقا عون هب یمیلقا یحارط رد باتفآ شبات تیمها

 طیارش رد .دیامن تفایرد ار باتفآ شبات نیرتشیب هک دریگ رارق یتهج رد دیاب نامتخاس و هدوب زاین دروم یدیشروخ
 هعشا میقتسم ذوفن ناکما و هدیسر لقادح هب راوید هب باتفآ شبات تدش هک دشاب یوحن هب دیاب زین نامتخاس مرگ
 ندرک صخشم ،بسانم تهج نییعت یارب ماگ نیلوا روظنم نیا یارب .دشاب هتشادن دوجو یلخاد یاضف هب دیشروخ
 یلخاد یاهاضف رد یدیشروخ یژرنا رثکادح بسک اوه یامد ندوب نییاپ لیلد هب نآ رد هک ییاهنامز رد امرس لوط
 لقادح بسک اوه یامد ندوب الاب لیلد هب هک ییاهنامز و امرگ هرود لوط نینچمه ،تسا دیفم ینوکسم یاه طیحم
 تهج ریثات نازیم هک تشاد هجوت یساسا هتکن نیا هب دیاب هتبلا) .دشاب یم دوش یم عقاو دیفم یدیشروخ یژرنا
 اسب هچ و دراد یگتسب ینامتخاس عون و حرط تایصوصخ هب نآ یلخاد یاوه ییامرگ طیارش رد نامتخاس رارقتسا
 ار میقتسم یتفایرد یژرنا لک دیفس حطس هک ارچ دسرب دوخ رثکادح هب تهج ریثات هریت یجراخ حوطس باختنا اب
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 ینعم یب یجراخ حطس گنر نتفرگ رظن رد نودب ،نامتخاس یریگ رارق تهج هرابرد ثحب نیاربانب دنک یم سکعنم
 یجراخ حوطس رد فلتخم یاهگنر زا هدافتسا اب هک تسا نیا تفرگ بلطم نیا زا ناوت یم هک یا هجیتن تسا
 هقطنم یمیلقا طیارش .(دومن لرتنک ارنآ لخاد یاوه رد باتفآ شبات ییامرگ تارثا ناوت یم نامتخاس کی یاهراوید
 و درس عقاوم رد یژرنا رثکادح بسک نامتخاس رارقتسا تهج نییعت رد تیولوا نیلوا هک تسا هنوگ هب هعلاطم دروم

 .دشاب یم مرگ عقاوم رد یژرنا لقادح
 و بولطم و (بلاغ بئان) مود هجرد و بلاغ یاهداب تسا مزال نامتخاس تهج رد داب لماوع ریثات هعلاطم روظنم هب
 هک دشاب یم یبرغ بونج داب ،بلاغ داب شزو تهج زقس هاگتسیا یاهدابلگ ساسارب ددرگ صخشم هقطنم بولطمان
 اب .دشاب یم یبرغ زین بلاغ بئان داب تهج و ددرگ یم بولطمان و درس یاوه داجیا ببس لاس درس لوصف یط رد
 یاهداب اب هطبار رد نامتخاس رارقتسا تهج هقطنم یامرس و لاس درس لوصف یط رد داب یگدننک کنخ ریثات هب هجوت
 یور رب مود هجرد و بلاغ یاهداب ریثات روظنم نیدب .تفرگ رارق یسررب دروم درس یاههام بولطمان و بولطم

 دیشروخ زا یتفایرد یامرگ رادقم ساسارب نیشیپ تمسق رد هک نامتخاس لوبق لباق تهج رد نامتخاس یاه ههبج
 :دش لصاح ریز جیاتن و دنتفرگ رارق یسررب دروم دندش نییعت
 تمحازم یقرش بونج یاه هرجنپ یارب داب ،دنک رییغت یقرش بونج هب بونج زا نامتخاس تهج ناکما تروص رد
 .دنک یمن داجیا
 .دوش هدافتسا هرادج ود یاه هرجنپ زا و هدش یریگزرد الماک یبرغ بونج و بونج تهج یاه هرجنپ
 .درس لصف رد یبرغ بونج و بونج یاهداب دورو زا یریگولج تهج راوید داجیا
 داب تهج هچ ره هتبلا .دشاب یم نامتخاس رب داب شزو ریثات اب هطبار رد یبسانم تهج یقرش بونج تهج نیاربانب
 .دشاب یم رتهب دنک داجیا نامتخاس یلصا یامن اب یرتکچوک هیواز
 اه هرجنپ یمیلقا یحارط
 ،داب لثم یمیلقا لماوع ربارب رد یعنام ،درکلمع نیا اب و دنهد یم لیکشت ار نامتخاس ششوپ زا یشخب اه هرجنپ
 رگید فرط زا .دننک یم داجیا نآ زا جراخ و نامتخاتس نینکاس نیب یناور و یکیزیف یعنام و امرگ و امرس ،ناراب
 هدش ببس رگید لماوع زا یضعب و لماوع نیا .دنشاب یم هناخ یلخاد یاهاضف رد یعیبط ییانشور نیمات یلصا لماع
 ردرثوم لماوع زا هک هرجنپ هزادنا و رارقتسا تهج ،تیعقوم .ددرگ یحارط یفلتخم یاه هرجنپ یصاخ قطانم یارب هک
 ببس ،دوش نییعت هقطنم ره یمیلقا یحارط هدمع فادها هب هجوت اب هک یتروص رد دنتسه اه هرجنپ یریگ لکش
 رتدب ثعاب ددرگن یحارط میلقا اب بسانتم اه هرجنپ رگا سکعرب .ددرگ یم یلخاد یاهاضف رد یتحار و شیاسآ
 اب .دندرگ یم بجوم هب ار یژرنا هنایلاس یاهزاین شیازفا هجیتن رد و هدش یلخاد یاهاضف یترارح طیارش ندش
 یحارط فادها زا لاس مرگ عقاوم رد نآ لقادح و لاس درس عقاوم رد یدیشروخ یژرنا رثکادح بسک هکنیا هب هجوت
 یم دصرد 61 ات 10 تحاسم اب یاه هرجنپ تیعقوم و هزادنا هب یعون هب ود ره هک دشاب یم زقس رهش رد یمیلقا
 .دشاب
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 هقطنم میلقا اب بسانم ینامتخاس حلاصم
 یداصتقا ،لحمرد نآ ندوب دوجوم دننام یدراوم هب دیاب هراومه ،لحم ره یارب بسانم ینامتخاس حلاصم باختنا رد
 ارجا نامز رد ،دیلوت ماگنه هب ینامتخاس حلاصم رگید فرط زا .(1095 ،ییامسک)تشاد هجوت ...و ندوب دیفم و ندوب
 ریثات تحت هک ارچ دنهد یم ناشن دوخ زا فلتخم طیارش هب تبسن ار یفلتخم تیساسح شیوخ رمع لوط رد و
 یم هلوحم فیاظو یارجا رد اهنآ ییاناوت شهاک بجوم هک دنریگ یم رارق یکیناکم و یکیزیف ،ییایمیش تاریغت
 رد اذل ،دشاب یم یمیلقا ناحارط یارب یبوخ رازبا اهنآ یترارح زاف ریخات و ینامتخاس حلاصم یترارح هریخذ .ددرگ
 .دوش هتفرگ رارق رظندم دیشروخ تیعقوم هب هجوت اب اه ماب و اهراوید یترارح لمعلا سکع دیاب نامتخاس یحارط
 رگا .دشاب بسانم ،دشاب یم ییایفارغج تهج راهچ هب ور هک نامتخاس حطس راهچ یور رب یژرنا بسک رادقم دیاب
 یجراخ حوطس یور رب هدش بذج ترارح دنشاب هتشادن یدایز یترارح هریخذ تردق یجراخ یاهراوید حلاصم
 ثعاب دنراد یترارح تردق هک یحلاصم زا حیحص هدافتسا هک نانچمه .دوش یم لقتنم انب لخاد هب هلصافالب اهنآ
 حطس ،اه هشیش) ترارح تیاده تردق اه هرادج زا یضعب .(1795 ،ییامسک) دنوش یم یترارح (کیپ) هلق شهاک
 ،نتب ،رجآ) دنراد ار هدننک هریخذ و نزاخ شقن یضعب و (اوه للخ یاراد حلاصم) یترارح قیاع شقن یضعب (یزلف

 لماوع نیرتمهم زا ترارح لاقتنا بیرض رادقم و قیاع نازیم ینوکسم دحاو کی یترارح فالتا یسررب رد (تشخ
 و اهاضف مامضنا هب ینامتخاس عطقم کی رد دوجوم دراوم هیلک هب طوبرم ترارح لاقتنا بیرض .دنور یم رامش هب

 لاقتنا ربارب رد یرتشیب تمواقم هرادج دشاب رتمک ترارح لاقتنا بیرض تردق هچ ره .دشاب یم اوه یاه هیال
 یدح رد دیاب دیاب نامتخاس اب یجراخ یاه هرادج حلاصم یترارح تمواقم لقادح .دهد یم ناشن دوخ زا ترارح
 داجیا رد یلخاد حوطس یامد هک ارچ ،دشابن لوبق لباق دح زا رتشیب اه هراوید نیا یلخاد حوطس یامد هک دشاب
 رهش رد یمیلقا یحارط هدمع فادها هب هجوت اب .(3095 ،یضایر) دننک یم افیا یمهم شقن یلخاد یاهاضف شیاسآ
 تروص هب ترارح فالتا زا یریگولج نامتخاس یجراخ یاه هرادج رد ینامتخاس حلاصم هفیظو نیرت مهم ،زقس
 نیا رد لماع نیرت هدمع و تسا نامتخاس لخاد رد ترارح ظفح یلصا فده درس قطانم رد .تسا فلتخم یاه
 دیاب نامتخاس یبناج یاهراوید قطانم نیا رد نیاربانب ؛تسا نامتخاس یبناج یاهراوید یترارح تمواقم ،دروم
 رایعم تاداهنشیپ اب قباطم .دنک یریگولج نامتخاس یلخاد ترارح فالتا زا ات دشاب هتشاد یبسانم یترارح تمواقم
 یاه هراوید رد تعاس 1 ریخات نامز اب ،دایز یترارح تیفرظ اب نیگنس ینامتخاس حلاصم زا دیاب زقس رهش رد یناهام
 .ددرگ هدافتسا یجراخ و یلخاد
 طیارش لاس زا هام ود رد و تسا درس اهزور لاس زا هام 0 رد زور ییاهن تیعضو رد یناهام صخاش ساسا رب
 بش رد لاس زا هام 65 رد زین بش ییاهن تیعضو رد .تسا مرگ زور اههامریاس رد و تسا مکاح هقطنم رب یبولطم
 زقس رهش یمیلقا رصانع یور رب هدش ماجنا یسررب .تسا بولطم اوه بش رد تسوگآ و یالوژ یاههام رد و درس
 :دش لصاح ریز جیاتن زناوا یمیلقا تسیز یاه صخاش هیاپ رب
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 لماش هک هدوب درس هقطنم نیا یاوه لاسزا هام 0 رد دهد یم ناشن زور یارب زناوا صخاشاب ییاهن تیعضو :فلا
 دادرخ ،تشهبیدرا) یاههام لماش هک لاس زا هام 1 رد و تسا (رذآو نابآ ،نیدرورف ،دنفسا ،نمهب ،ید) یاه هام
 جیاتن اب هک ؛تسا هدوب مرگ اوه طیارش دادرم و ریت هام ود رد اهنت و تسا بولطم ییاوهو بآ طیارش (رهم و رویرهش
 .دشاب یم قبطنم زقس رهش یمیلقا رصانع یور رب یناهام صخاش نومزآ زا لصاح
 زقس هاگتسیا لاس هام 05 رد هک دهد یم ناشنزین زقس رهش یارب زناوا صخاش ساسارب بشرد ییاهن تیعضو :ب
 هب یکدنا توافت یناهام صخاش اب زناوا صخاش زا لصاح جیاتن شخب نیا رد .دشاب یم بش رد درس طیارش یاراد
 طیارش رد اه بش رد هام ود نیا یناهام صخاش رد هک دشاب یم تسوگآ و یالوژ هام ود هب طوبرم هک دروخ یم مشچ
 .دنتفرگ یم رارق بولطم
 :ندراو نپ صخاش زا لصاح جیاتن
 طیارش ناسنا یارب باتفآ رد و هیاس رد طیارش اوه یامرس هب هجوت اب هقطنم طیارش ناتسمز و زییاپ لصف ود رد
 .دشاب یم یبولطمان
 :یتعاس یامد صخاش زا لصاح جیاتن
 شهاک دارگ یتناس هجرد 7 ریز هب اوه یامد هک) لاس زا هام 0 هک دش صخشم یتعاس یامد صخاش هب هجوت اب
 هام 9 رد .تسا مزال یکیناکم هدننک مرگ لیاسو زا هدافتسا ،یلخاد یاهاضف رد یترارح شیاسآ داجیا یارب (دبای یم
 رد عقاوم نیا رد (دارگ یتناس هجرد 15 و 7 نیب یاهامد) دنتسه رثؤم لاعف ریغ یدیشروخ یاه متسیس لاسزا

 هامرهم ات تشهبیدرا یاه هامرد تشاد هگن مرگ ار یلخاد یاهاضف ناوت یم یدیشروخ یژرنا زا یریگ هرهب تروص
 یلخاد یاهاضف هب باتفآ ذوفن زا یریگولج و جراخ طیحم و یلخاد یاهاضف نیب طابترا داجیا اب (لاس مرگ عقاوم)
 .دومن داجیا اهاضف نیا رد یبسانم یترارح طیارش ناوت یم
 :نامتخاس یریگ تهج زا لصاح جیاتن 
 نوناق شور ،یملع یاه شور ساسا رب بسانم یریگ تهج کی هب یبایتسد یارب قیقحت زا مود شخب رد
 میلقا هجوت دروم مک یلیخ ًاامومع تابساحم دایز مجح دوجو اب شور نیا .تفرگ رارق هدافتسا دروم اه سونیسک
 ،اه نامتخاس یارب بسانم تهج کی باختنا یارب یملع و تسرد شور کی ذاختا یارب یلو .دراد رارق ناسانش
 .دهد یم هئارا ار یقیقد و بسانم خساپ شور نیا اه هرجنپ و اهوشزاب و یعرف و یلصا رباعم ،رهش یدبلاک حرط
 رهش ییایفارغج ضرع هب هجوت اب مئاق راوید یور رب هدش هدیبات یژرنا یور رب هدش ماجنا تابساحم ساسا رب

 و اهراوید یور رب یشبات یژرنا ندومن یعقاو یارب یباتفآ تاعاس رثا لامعا زا سپ و کیروئت تروص هب هچزقس
 :دش لصاح ریز جیاتن هتسب یاهاضف لخادب نآ لاقتنا ناکما

 نیرتالاب -195 و +195 تهج مئاق راوید یور رب هدش هدیبات یژرنا لک ظاحل زا هفرط کی یاه نامتخاس رد-5
 .تسا هدرک تفایرد ار یشبات یژرنا
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 بونج تهج لاس درس هرود رد یتفایرد یژرنا نیرتالاب ظاحل زا لاس درس هرود رد هفرط کی یاه نامتخاس رد-0
 .دشاب یم هفرط کی یاه نامتخاس ظاحل زا تهج نیرتهب

 تهج مئاق راوید هب هدش هدیبات یژرنا لک ظاحل زا (درس و مرگ هرود) لک یژرنا عیزوت هفرط ود یاه نامتخاس رد-9
 یارب تهج نیرت بسانم یبرغ بونج – یقرش لامش نآ هنیرق تهج نینچمه و یقرش بونج – یبرغ لامش
 .دنشاب یم نامتخاس رارقتسا

 قرش بونج -برغ لامش تهج راوید یور رب هدش هدیبات یژرنا لاس درس هرود رد هفرط ود یاه نامتخاس یارب-1
 نامتخاس یریگ تهج و رارقتسا یارب تهج نیرت بسانم برغ بونج – قرش لامش تهج ینعی نآ هنیرق تهج و
 .دنتسه اه هرجنپ و
 یژرنا نیرتالاب ظاحل زا مئاق راوید یور رب لاس لک رد یشبات یژرنا رادقم نیرتالاب هفرط راهچ یاه نامتخاس رد-1
 .دنوش یم دادملق تهج نیرتهب برغ – قرش و بونج – لامش تهج لاس درس هرود رد یتفایرد
 یاهراوید فلتخم یاه تلاح رد نامتخاس یاهراوید یور رب یشبات یژرنا ریداقم طقف تابساحم زا هلحرم نیا ات
 لاس درس هرود رد یژرنا نداد رارق تیولوا اب .دوب لاس درس هرود رد صوصخب و هفرط راهچ و هفرطود ،هفرط کی
 :یارب

 بونج تهج هفرط کی یاه نامتخاس
 برغ بونج -قرش لامش تهج و قرش بونج– برغ لامش تهج هفرط ود یاه نامتخاس
 قرش– برغ و بونج– لامش تهج هفرطراهچ یاه نامتخاس
 .دنشاب یم اه نامتخاس راوید تهج رارقتسا یارب ییایفارغج تاهج نیرت بسانم
 رد ای بش لوط رد اوه لاس زا هام 1 زا شیب رد زقس رهش رد میدید یریگ هجیتن لصف لوا تمسق رد هک روط نامه
 تهج رد یحارط هنوگره نیاربانب ؛دراد رارق ناسنا یمیلقا شیاسآ ریز ای .تسا درس اوه زور و بش لوط
 دیشروخ یشبات یژرنازا رتشیب هچ ره هدافتسا عبت هب و امرس لکشم عفر یاتسار رد یتسیاب رهش نیا رد اه نامتخاس
 .دشاب یم لاس درس هرود رد
 برغ بونج تمس زا لاس درس هرود رد نینچمه و لاس لوط نامت رد رهش نیا بلاغ داب تهج هک میدید نینچمه
 هنوگب دیاب اه هرجنپ و اهوشزاب و اهراوید یارب باختنا تاهج نیاربانب ؛دشاب یم برغ تمس زا مود هجرد داب و هدوب
 زارتحا یارب .دوش یریگولج اه نامتخاس هتسب یاهاضف لخادب هناتسمز محازم و درس داب دورو زا هک دوش باختنا یا
 تاهج برغ ات بونج نیب تاهج و یبرغ بونج تاهج مامت اه نامتخاس نوردب هناتسمز درس یاهداب دورو زا
 و اه نابایخ یحارط رد رهش یمومع بیش تهج اب قابطنا ظاحل زا .دشاب یم اهراوید و اهوشزاب رارقتسا یارب یبسانمان
 تهج رارقتسا تهج نیرتهب هجیتنرد .دشاب یم یبرغ بونج – یقرش لامش یتهج اه نابایخ تهج نیرت بسانم رباعم
 ؛تفرگ کمک اه نامتخاس رد شیامرگ داجیا یارب یشبات یژرنا زا ات دشاب یم قرش بونج تهج اهوشزاب و اهراوید
 .دوش باختنا (قرش بونج) + 195 ات (بونج) هجرد 615 نیب یتهج رد رودقملا یتح دیاب اهراوید تاهج نیاربانب
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 و دبات یم یقرش بونج تهج راوید هب یژرنا رادقم نیرتالاب (اهنامتراپآ) هفرط ود یاه نامتخاس رد نوچ همه نیا اب
 تهج ینامتراپآ یاه نامتخاس یارب تهج نیرتهب .تسا قبطنم مه رهش کیفارگوپوت بیش تهج اب تهج نیا نوچ
 .تسا یبرغ لامش – یقرش بونج
 عبانم
 دابآ یجاح رهش یمیلقا طیارش اب قبطنم یرهش دازآ یاهاضف و اهانب یریگ تهج بسانم لدم هئارا ،(0395) .دیمحلادبع ،روپ مارهب

 .05 ص ،یرکشل نسح ییامنهار هب دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناگزمره
 روشک یسانشاوه نامزاس ،ناسارخ ییاتسور نکاسم یرامعم هعلاطم حرط .(7795) .یلعدمحم .رادقریب
 .یتشهب دیهش هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،لیبدرا ینوکسم یاهانب لوحت و یریگ لکش رد میلقا شقن .(0195) .ارهز ،مداخ روپ
 همان نایاپ ،یمیلقا طیارش زا هیردیح تبرت رهش ینوکسم یاهدحاو رارقتسا رد یرامعم یوگلا تیعبت نازیم .(9195) .اضرلادبع ،یریدقت

 .یتشهب دیهش هاگشناد ،دشرا یسانشراک
 نایاپ ،زاریش رهش یدروم هعلاطم – یمیلقا طیارش اب قبطنم یرهش دازآ یاهاضف یریگ تهج سانم لدم هئارا .(0395) .میرکلادبع ،عماج

 .ناتسرال دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد .دشرا یسانشراک همان
 رب دیکأت اب راوزبس رهش ینوکسم یاه¬نامتخاس یمیلقا یحارط .(5395) .دمحم ،مدقم ینامیلس ،.نسح ،یرکشل ،.دیعس ،یدابآ نیسح

 .965-055 ،70 ،هعسوت و ایفارغج .نابیاس قمع و نامتخاس یریگ تهج
 .یتشهب دیهش هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یمیلقا تسیز یدنب هنهپ یاه هشقن هیهت .(5195) .اضر ،یرواد
 .نارهت یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا ،میلقا اب زاسمه یرامعم هلیسو هب شیاسآ .(7095) .دومحم ،نایوجزار
 .نارهت یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا ،داب هانپ رد شیاسآ .(3795) .دومحم ،نایوجزار
 هرامش ،متفه و تسیب هرود ،یسانش طیحم هلجم ،نارهت رد یترارح شیاسآ هدودحم .(6195) .امیر ،ضایف و یقتدمحم ،یریرح یئاضر

 95 ص ،10
 تیبرت هاگشتاد ،سراف جیلخ هیشاحدیدج یاهرهش یمومع یاهاضف یحارطرد یمیلقارادیاپ یاهرایعم یسررب .(0195) .هدازآ .ربجنر

 سردم
 .یتشهب دیهش هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،زقس رهش ،یدروم هعلاطم یرامعم میلقا .(1195) .اویه ،یکلس
 ییایفارغج همان لصف ،(جدننس رهش :یدروم هعلاطم) درس میلقا اب زاسمه یتنس یرامعم یسررب .(3195) .زانهم ،یمرکادخ و دیجم ،سمش

 .63 ص ،65 هرامش ،طیحم شیامآ
 و ایفارغج همانلصف .دابآرخف ی هلحم :دروم زاریش رهش رد یا هلحم رادیاپ ی هعسوت و تّریوه .(0395) .هبیبح ،هبزور ،دوعسم ،روپ ییافص

 7378605-765 8(59)55 ،هعسوت
 .یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا ،نامتخاس یریگ تهجو دیشروخ .(1195) .هروصنم ،زابهاط
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،ناریا یاه ینتسر و یمیلقا تامیسقت .(3995) .نیسح دمحا ،لدع
 تاعالطا ،ناتسزوخ یبونج و یلامش قطانم رد یمیلقا یحارط تهج رثؤم یامد نییعت (0795) دیعس ،یدحوم و نیسح ،هرکاسع

 65-0 تاحفص ،90 هرامش ،0 دلج ،(رهپس) ییایفارغج
195 ،نیما ،داژن یرگسع  کینکت یلپ) ریبکریما هاگشناد ،نارهت ،نارمع یسدنهم ییوجشناد سنارفنک نیمهد ،میلقا اب زاسمه یرامعم ،7

 نارمع ،(نارهت
 .زیربت ،ناریا نانادیفارغج هرگنک نیمهن تالاقم هعومجم ،یسانشاوه و بآ دربراک رد ون یشرگن .(1795) .لولهب ،یناجیلع
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 ،دهشم یسودرف هاگشناد تاراشتنا ،یسانش میلقا و اوه ،(3795) ،دمحم ،یگیاب یوسوم و دیرف ،یوسوم ،یلعمالغ ،یلامک ،نیما ،هدازیلع
 .10 ص ،مجنپ پاچ

 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،ناریا یتنس هنیبا یمیلقا یسررب .(6195) .دیحو ،نایدابق
 .01هرامش ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،ناریا یناسنا یمیلقا تسیز هشقن یسررب .(0795) .اضر دمحم ،ینایواک
 .ناریا یزاس هناخ تکرش تاراشتنا ،یرامعم و میلقا .(9095) .یضترم ،ییامسک
 نارهت ،نکسم و نامتخاس تاقیقحت زکرم تاراشتنا ،رهشمرخ -ناتسزوخ یرامعم و میلقا .(0795) .یضترم ،ییامسک
 .نارهت ،نکسم و نامتخاس تاقیقحت زکرم تاراشتنا ،ینوکسم یاه طیحم و نکسم ناریا یمیلقا یدنب هنهپ .(0795) .یضترم ،ییامسک
 و نامتخاس تاقیقحت زکرم تاراشتنا ،(نانمس ناتسا) کشخ و مرگ میلقا ،یمیلقا یحارط یامنهار و یدنب هنهپ .(3795) .یضترم ،ییامسک

9-ک هرامش هیرشن ،نکسم 00. 
 .یتشهب دیهش هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،دبنگ رهش یمیلقا یژولوپیت یسررب .(9395) .ناس یآ ،یجود یلناگرگ
 .535 ص .یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا .یمیلقا یاهرادومنو اه هشقن ریسفتو هیهت ینابمو لوصا باتک .(6395) .نسح ،یرکشل
 همانلصف ،یمیلقا طیارش ساسا رب لیبدرا رهش رد دازآ یاهاضف یریگ تهج یزاس هنیهب .(1195) .ارهز ،مداخروپ و نسح ،یرکشل

 .1هرامش ،ییایفارغج تاقیقحت
 رب زاوها رهش رد ینامتخاس یاهانب یریگ تهج یزاس هنیهب .(5395) .شوروک ،یفطل و اویه ،یکلس ،اراس ،یمرزوم ،نسح ،یرکشل

 .11 ص .05 هرامش ،مراهچ لاس ،یعیبط یایفارغج همان لصف ،یمیلقا طیارش ساسا
 هنومن ،یناهام و ندراو نپ صخاش ساسا رب انب لخاد و جراخ رد شیاسآ .(6395) .شوروک ،یفطل و اراس ،یمرزوم ؛نسح ،یرکشل

 .راسمرگ .760 – 600 صص .0 هرامش .یناسنا یایفارغج یشهوژپ هلجم .زاوها رهش :یدروم
 قطانمرد نامتخاس لخاد هب ییامرگ یژرنا لاقتناردراوید تهجو دیشروخ شبات هیواز تهج هطبار لیلحت .(0395).ز ،یدمحم.ح ،یرکشل

 .ریالم دازآ هاگشناد .طیحم شیامآ هلجم .(رال ناتسرهش یدروم هعلاطم) یریسمرگ
 دیهش دحاو یهاگشناد داهج تاراشتنا :نارهت .(مسیروت – یرامعم) یدربراک یسانشاوه و بآ .(9395) .نسح ،یرکشل و بنیز ،یدمحم

 .یتشهب
 و نامتخاس تاقیقحت زکرم تاراشتنا .لدتعم قطانم یارب یژرنا فرصم رظن زا یداصتقا یاه هناخ حرط .(5795) .گنشوه نیما ،یفجن

 .105 هرامش هیرشن نکسم
5) .دیعس ،یدابآرصن  ییامنهار هب دشرا همان نایاپ ،ناتسدرک ناتسا یرهش یاههاگتنوکس رد نآ دربراک و یمیلقا تسیز یدنب هنهپ .(519

 .0 ص ،یتشهب دیهش هاگشناد ،یرکشل نسح
5 ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یودهم ضیف و نایدابق دیحو همجرت ،یمیلقا یحارط ،بل ،تنک و دلناد ،نوستاو 079. 
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