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 ناتسزوخ ناتسا میلقارییغت دنور لیلحت
 یرامآ یاه لدم زا هدافتسا اب

 تسودرهوگ مظعا
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یاقیقحت و  ولع دحاو ،یسانشاوه و  آ یرتکد یوجشناد 

 1یمیظع هدیرف
 ناریا نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،ایفارغج هورگ ،یسانشاوه و  آ رایداتسا

 انرب اضر
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یاقیقحت و  ولع دحاو ،ایفارغج هورگ ،یسانشاوه و  آ رایشناد

 یناودرک زیورپ
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یاقیقحت و  ولع دحاو ،ایفارغج هورگ یسانش کاخ داتسا

 01/51/1390:شریذپ خیرات 45/10/3390:تفایرد خیرات

 هدیکچ
  نهیا  .دنتهسه هق نم نآ میلتا رییغت یحنوحا هدننک نییعت و هدوب راذگ ریثأت هق نم کی میلتارب یگدنراب و تبوطر ،امد ریظن یررانع
       دوهجو مدهع اهی دوهجو زا یهاهگآ یاتهسار رد ،صخشم یرامآ هرود یط ،شراب و امد یمیلتا تارییغت تخانش یوجتسج رد قیقحت
 یا هق نم یاه همانرب نیودت یارب ی یحم ولتخم روما رد قیقحت زا لراح  یاتن ،تارییغت تخانش نمت ات دشاب یم شراب و امد رییغت
 ی اهه شور     زا هدافتهسا اهب هنالاهس و ههناهام ینامز سایقم رد لاس لوطرداه لیلحت و تابساحم قیقحت نیا رد .دریگ رارت هدافتسا دروم
 تاعلا م روظنم هب .(6201-0332) هلاس 09 یرامآ هرود زا هدافتسا اب دنور لیلحتو نمریپسا و نوسریپ ،لادنک-نم یرتماراپان یرامآ
       دروهم دهنهد شهشوپ ار ناتهسا ح هس لهک هک یروط هب ناتسزوخ ناتسا هرتسگ رد کیتپونیس هاحتسیا هد یاه هداد زا یمیلتا تارییغت
 یدوعر دنور هعلا م دروم یارهاحتسیا رد لاس یارهام رثکا رد شراب لماع هک دهد یم ناشن یسررب  یاتن .تسا هتفرگ رارت یسررب
 .دوش یم یبآ عبانم رب ریثأت و ریخبت دیدشت ثعاب هاحتسیا هد ره رد امد شیازفا .دشاب یم یدوعر دنور یاراد زین هناهام یامد و هتشاد
 .تسادر رد 5 و 2 ح س رد یراد ینعم یشیازفا دنور هدنهد ناشن هنالاس و هناهام یاه هداد دنور زاوها ررش رد و ناتسا زکرم رد
 
 یرامآ یاه لدم ،ناتسزوخ ،میلقا رییغت :یدیلک ناگژاو
 
 هلاسم نایب

                                                                                                                                                                
 azimifaride@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -0
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 ؟تسا هنوگ  میلقارییغت هلئسم هجوتاب ریخا یاهلاس رد ناتسزوخ ناتسا یامد و شراب یوگلارییغت
 هنیشیپ و یرظن ینابم
     یاروییغت یوسررب .توسا هوتفرگ رارق هجوت دروم رایسب نیمز هرک ندش  رگ ه یو هب یمیلقا یارییغت ریخا یاهلاس رد
 دادعت راد ینعم دنور شیازفا زا ناشن (9015 ناراکمه و KUMAR) طسوت ایلاتیا هقلنم هس رد متسیب نرق یاه شراب
  قطاونم رد زور 2  اوی 4    لووط رد روتم یولیم 20-2 یاه شراب عوقو شهاک و رتم یلیم کی زا رتمک شراب اب یاهزور
   رد شراوب و اومد یمیلقا یاه هفلؤم دنور یزاسراکشآ هنیمز رد یددعتم یاعلالم زین ناریا روشک رد .داد هعلالم دروم
 هنالاس و هناهام یامد یارییغت دنور یاه یسررب رد (9390 شنمدار و یدمحا) .تسا هدش  اجنا روشک فلتخم طاقن
  اوه  هاگتوسیا زا دصرد 03 رد ار هنالاس یامد راد ینعم یشیازفا دنور ،لادنک نم نومزآ کمک هب روشک یلامش همین رد
 .تسا هدوب یشهاک دنور اب اه هام دادعت زا رتشیب یشیازفا دنور اب یاه هام دادعت هناهام سایقم رد نینچمه .دنداد ناشن
 لاس لصف راه  ره رد ًاابیرقت دارگ یتناس هجرد 3/0 نازیم هب هنالاس یامد یشیازفا دنور هب (1390 یردیح و یدسا)
  رویخا  نروق  میون یارب یگدنراب و امد یلامونآ یدعبود دنور جیاتن یاقیقحت (5390 ناراکمه و یبارهظ) .دنراذگ هحص
 یگدنراب شهاک و امد یشیازفا دنور زا ناشن ،زین درزب نوراک زیربآ هضوح یاهتمسق زا کی ره رد هیاپ هرود هب تبسن
  لاوس 12  یوط زور 3  اوت 3/5 نیب روشک  رغ لامش و  رغ هیحان رد رتمیلیم 10 زا شیب شراب اب یاهزور دادعت .دراد
 .میا هدوب رتمیلیم 10 زا شیب شراب اب یاهزور دادعت شهاک دهاش زین یقرش  ونج هیحان رد .تساهتفای شهاک هتشذگ

 ،هداز می وحر (تسا هتفای شیازفا رتمیلیم 10 زا شیب شراب اب یاهزور دادعت) رزخ یایرد  رغ زج هب (یحاون ریاس رد
  یاوهزاگ   هدرتوسگ راوشتنا رثا ،ریخا دنور بسحرب ،هدش  اجنا ناهج رسارس رد هک یرایسب یاقیقحت ساسا رب (1393

 رد  هدوش هداد  صیخوشت  یوشیازفا  دونور .تفرگ مک تسد ناوت یمن ار ییاوه و  آ یارییغت و تسا یناهج یاهناخلگ
 .دوش هتفرگ مک تسد یتحار هب ناوت یمن هک تسا تیعقاو کی ناریا طاقن ربکا رد دشر لصف اب ناشقبالت و  رگ لوصف

 یارییغت اب ناوت یم ار متسیسوکا رگید رصانع و تسا بلاغ ییاوهو  آ رصنع عون کی یرارح هجرد هک تسا حضاو
  دوشاب  یدویدج یارییغت تسا نکمم اه نآ عیزوت و بیکرت و یهایگ یاه ششوپ ،لابم ناونع هب .دادرارق ریثأت تحت نآ
       ناوونع هوب اوم یاروب هوچنآ اذول .دوش ییاسانش یلحم ای یا هقلنم ،یلم دننام یناکم فلتخم یاه سایقم رد دناوت یم هک
  زا یوشان  یاهدومایپ و هدوب عقاو نیمز هرک زا یصاخ ییایفارغج و یمیلقا هقلنم رد هک کشخ همین و کشخ یروشک
 . دووش یم زین شراب یارییغت داجیا بجوم امد یارییغت .دشاب یم اه یلاسکشخ عوقو اب نآ ندش  اوت و اوه ندش  رگ
   راوب یراوسخ یاه هنیزه شهاک زین و لرتنک تهج رتشیب ه  ره یگدامآ یارب میلقا رییغت اب طبترم یاه شهو پ  اجنا
  ناتوسا رد  هنالاوس  یگدونراب و  اومد  یاروییغت  یبایدونور ،شهو پ نیا زا فده .تسا یرورض رایسب رییغت نیا زا یشان

 .دشاب یم نوسریپ و نمریپسا ،لادنک نم یرتماراپان یاه نومزآ زا هدافتسا اب ناتسزوخ

 هزادنا ات ار نآ یایصوصخ و یگنوگ  ،یارییغت دنناوت یم یدم دنلب یاهرامآ ،میلقا رییغت یاعلالم رد :قیقحت شور
  عوقاو 3015-1130   یاهلاوس نیوب هک هلاس 19 هرود کی قیقحت نیا رد هعلالم دروم ینامز علقم .دنهد شیامن یدایز
 دروم شور .دهد یم ناشن ار اههاگتسیا یاصخشم 0 لودج .دوش یم لماش ار ناتسزوخ ناتسا هاگتسیا 10 و ددرگ یم
 رد دنور و ندوب یفداصت یارب نومزآ نیا .تسا نمریپسا و نوسریپ و لادنک نم یرامآ نومزآ ،قیقحت نیا رد هدافتسا
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  نویا رد .دور ی وم راک هب اه یرس ندوب کیرتماراپ ریغ ندرک صخشم یارب تست نیا ادتبا رد دوش یم هدافتسا اه یرس
 .دندش هتفرگ رظن رد دنور لیلحت تهج هنالاس و هناهام ینامز یاه هیاپ رد شراب و امد یمیلقا لماوع یسررب

 (7331-6112) یرامآ هرود یط هعلاطم دروم کیتپونیس یاههاگتسیا تاصخشم
 حلوووس زا عاوووفترا هاگتسیا  ان فیدر

 ایرد
 ییایفارغج تیعقوم

 ضرع لوط
 هجرد هقیقد هجرد هقیقد

 19 55 14 20 3/3 نادابآ 0
 09 15 14 14 2/55 زاوها 5
 09 02 34 52 131 هذیا 9
 19 39 12 40 909 ناهبهب 4
 11 1/1 ناتسب 2

95 
10 

14 94 09 
 59 45 14 940 لوفزد 3
 09 32 34 2/159 نامیلسدجسم 1
 19 99 34 31 5/3 رهشهام 1
 09 30 34 39 120 زمرهمار 3

 59 91 14 12 13 رتشوش 10

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 نوسریپ یگتسبمه بیرض
  زوین لامرن عیزوت یاراد هک تسا یتبسن و یا هلصاف یاه سایقم اب ریغتم ود نیب یگتسبمه نییعت یارب مهم بیارض زا
    نویا توهج رگناویب نآ تمالع و دنک یم رییغت -0 و +0 نیب و دوش یم هداد شیامن r تمالع اب بیرض نیا .دنشاب یم
 (011 ص ،1390،ناراکمه و اضردمحم ،یبالگ) .تسا هلبار

 
 لادنک نم نومزآ
  یناومز یرس دنور نومزآ یارب مهم یاه شور زا یکی و داهنشیپ 1130 لاس رد یسانشاوه نامزاس هلیسوب نومزآ نیا
 (011 ص ،1390،ناراکمه و اضردمحم ،یبالگ) .دوش یم  وسحم

  یگتوسبمه بی روض  .دویدرگ عادبا نمریپسا زلرا  طسوت 1130 ههد لیاوا رد بیرض نیا نمریپسا یگتسبمه بیرض
     عوون زا و یوبیترت زوین شجنوس حلس ظاحل زا و تسا ناسون رد -0 و +0 نیب هراومه دنهد یم شیامن p اب ار نآ هک
 (511 ص ،1390،ناراکمه و اضردمحم ،یبالگ) .دشاب یم نراقتم
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 اه هتفای
 ات 5 لوادج رد و هدش یسررب فلتخم یمیلقا رصانع یارب هاگتسیا ره رد نوسریپ و نمریپسا ،لادنک نم نومزآ جیاتن
  اوب  ،یوعیبط  یاوه  متوسیسوکا رد دوخ هلخادم اب ناسنا هک درک یریگ هجیتن ناوت یم یلک روط هب .تسا هدش هدروآ 30
 ندروخ مهب ،اهایرد  آ ندمآ الاب ،دیدش نافوط ،یکشخ هلمج زا یثداوح هک نیا رب هوالع میلقارییغت تعرس دیدشت
      دویلوت رد زوین یتالکوشم داوجیا ثوعاب ، دووش ی وم   روجنم ار عوتارم و اه لگنج بیرخت ،یبآ یاه متسیسوکا رد لداعت
 بیرخت ،ایرد  آ حلس شیازفا ،یبآ عبانم شهاک ،ییامد یوگلا رییغت .ددرگ یم اه یرامیب عویش و یعارز یالوصحم
   تمالوس دویدهت و یلاسکشخ لیکشت و لگنج بیرخت ،ییاذغ و یزرواشک یالوصحم نتفر نیب زا ،یلحاس یحاون
  هوب  ناووت ی وم      میولقا روییغت میقتوسم رویغ یاروثا زا .دشاب یم ییاوه و  آ یارییغت میقتسم روآ نایز یازثا زا اه ناسا
 .درک هراشا هتفای هعسوت یاهروشک یا هلباقم یامادقا زا یشان یداصتقا یاه بیسآ
 قیقحت لیلحت و هیزجت
  ربماتپوس و لیرپآ یاه هام زج هب لادنک نم بیرض ساسا رب هناهام ناراب رادقم رهشهام ،هیدیما ،نادابآ یاه هاگتسیا رد
   و نووسریپ بیاروض اه هاگتسیا نیا رد .دشاب یمراد ینعم نآ دنور ربماسد هام رد و هتشاد یدوعص دنور اه هام هیقب رد
      و توسا یدوعوص دونور یاراد زوین هنالاوس ناراب رادقم .دنتسه لادنک نم بیرض اب هباشم هجیتن یاراد زین نم ریپسا

 امد نیگنایم اه هاگتسیا نیا رد .(0 هرامش رادومن) تسا هداد ناشن راد ینعم ار دنور نیا نمریپسا و لادنک نم بیارض
 ی اوه  هاوم     زوج هوب و توسا یدوعوص دنور یاراد اه هام هیقب رد هیروف و هیوناژ یاه هام هب لادنک نم بیرض ساسا رب
   جیاوتن زوین نوسریپ و نمریپسا بیارض .تسا راد ینعم دنور نیا دراوم هیقب رد سرام و هیروف ،هیوناژ ،ربماسد ،ربماون
 .تسا راد ینعم و یدوعص زین هنالاس یامد دنور و دنراد لادنک نم بیرض اب یهباشم ًاالماک

 
 (6311 ناگدنراگن) رهشهام ،هیدیما ،نادابآ یاه ناتسرهش لادنکنم شور هب (6112-7331) هلاس 11 ینامز یرس نیگنایم زا شهج طاقن و دنور یسررب-1 رادومن

 

 هیروف ،لیرپآ ،یم ،یوا یاه هام زج هب لادنک نم بیرض ساسا رب هناهام ناراب رادقمرتشوش و لوفزد یاههاگتسیا رد
 زین هنالاس ناراب و تسا راد ینعم سرام هام رد یدوعص دنور نیا و تسا یدوعص دنور یاراد اه هام هیقب رد ربماون و
 جیاتن یاراد دراوم هیقب رد ربماون و هیوناژ یاه هام رد زج هب نمریپسا و نوسریپ بیارض .دشاب یم یدوعص دنور یاراد
   لادونک نوم بیرض ساسا رب امد نیگنایم هاگتسیا نیا رد .دنهد یم ناشن هاگتسیا نیا رد ار لادنک نم بیرض اب هباشم
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   یونعم دونور نیا لیرپآ یاه هام رد و تسا یدوعص دنور یاراد دراوم هیقب رد ربماتپس و سرام ،هیروف یاه هام زج هب
     یدوعوص زوین هنالاوس یاومد دنور و دنتسه یهباشم ًاالماک هجیتن یاراد زین نوسریپ و نمریپسا بیارض و دشاب یم راد
 (5 هرامشرادومن) .دشاب یم
 
 
 
 

 
 (6311 ناگدنراگن) رتشوش و لوفزد یاهناتسرهش هلاس 11 ینامز یرس یطخ دنور -2 رادومن

  هویقب رد ربتکاو سرام ،هیروف یاه هام زج هب لادنک نم بیرض ساسا رب امد نیگنایم زمرهمار و ناهبهب یاه هاگتسیا رد
     زوین نووسریپ و نمریپوسا بیاروض و  دوشاب یم راد ینعم دنور نیا یم یاه هام رد و تسا یدوعص دنور یاراد دراوم
 (9 هرامشرادومن) .دشاب یم یدوعص زین هنالاس یامد دنور و دنتسه یهباشم ًاالماک هجیتن یاراد

 
 (6311 ناگدنراگن) زمرهمار و ناهبهب یاه ناتسرهش لادنکنم شور هب هلاس 11 ینامز یرس نیگنایم زا شهج طاقن و دنور یسررب-1 هرامش رادومن

   ،روبتکا ،نوئوژ ،یوا ی اوه  هاوم  زوج هب لادنک نم بیرض ساسا رب هناهام ناراب هذیا و نامیلس دجسم یاههاگتسیا رد
     ناراوب و توسا راد یونعم سراوم هام رد یدوعص دنور نیا و تسا یدوعص دنور یاراد اه هام هیقب رد ربماون و هیروف
  دراووم هیقب رد ربماسد و هیوناژ یاه هام رد زج هب نمریپسا و نوسریپ بیارض .دشاب یم یدوعص دنور یاراد زین هنالاس
 (4 هرامش رادومن) .دنهد یم ناشن هاگتسیا نیا رد ار لادنک نم بیرض اب هباشم جیاتن یاراد
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 (6311 ناگدنراگن) هذیا و نامیلس دجسم یاهرهش لادنک نم شور هب هلاس 11 ینامز یرس نیگنایم زا شهج طاقن و دنور یسررب-4 هرامش رادومن

  اوه  هاوم  هویقب رد ربتکا و یوا ،یم ،لیرپآ ،هیروف یاه هام زج هب لادنک نم بیرض ساسا رب هناهام ناراب رادقمزاوها رد
   و نووسریپ بیاروض  اوه  هاگتوسیا  نویا رد (5 لودج) .دشاب یمراد ینعم نآ دنور سرام هام رد و هتشاد یدوعص دنور
      و توسا یدوعوص دونور یاراد زوین هنالاوس ناراب رادقم .دنتسه لادنک نم بیرض اب هباشم هجیتن یاراد زین نم ریپسا

   لاوح رد عیانوص هعسوت زین زاوها رد (9 لودج) .تسا هداد ناشن راد ینعم ار دنور نیا نمریپسا و لادنک نم بیارض
   شیازوفا ثوعاب  دوناوت ی وم  هوک  دووش یم یا هناخلگ هیدپ دیدشت و ج نبرک دیسکا ید شیازفا ثعاب هک تسا شیازفا
  دوناوت یم زین ریخبت شیازفا هک ددرگ یم ریخبت شیازفا ثعاب امد یمیلقا لماع شیازفا و دشاب رهش نیا رد امد نیگنایم
 ری ثأوت      دووجوم یوبآ عباونم روب هوجیتن رد و کاخ تبوطر ،ینیمز ریز یاه  آ دننام یژولوردیه یاه هخ ر  یور رب
     روگ و میولقا روییغت لیالد زا یکی دناوت یم هک یا هناخلگ یاهزاگ یور رب رتشیب یاعلالم  وزل نینچمه جیاتن .دراذگ
 یرارح هجرد شیازفا یفنم راثآ هب هجوت اب نینچمه .دیامن یم داهنشیپ ار دشاب هعلالم دروم یاه هاگتسیا رد اوه ندش
 هارمه هب یرارح هجرد دنور هب هجوت ،...و کاخ ییالاب یاه هیال رد  آ نازیم ،کاخ تبوطر ،ینیمزریز  آ حلس رد
 .دیامن هدنیآ رد دوجوم یبآ عبانم  فح هب ینایاش کمک دناوت یم یمیلقا لماوع رگید

 (6311 ناگدنراگن) زاوها ناتسرهش ناراب رادقم هنالاس و هناهام یاه هداد یارب لادنکنم نومزآ هرامآ ریداقم-2 لودج

 هنالاس ربماسد ربماون ربتکا ربماتپس توا هیئوژ نئوژ یم لیرپآ سرام هیروف هیوناژ هاگتسیا

00 510/1 -351/1 251/1 -101/1 021/1 431/1 -110/1 -221/1 * 415/1 -01/1 500/1 زاوها 1/1 510/1 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

  اوه  هاوم  هویقب رد ربتکا و یوا ،یم ،لیرپآ ،هیروف یاه هام زج هب لادنک نم بیرض ساسا رب هناهام ناراب رادقمزاوها رد
 دشاب یمراد ینعم نآ دنور سرام هام رد و هتشاد یدوعص دنور

 (6311 ناگدنراگن) زاوها ناتسرهش ناراب رادقم هنالاس و هناهام یاه هداد یارب نوسریپ نومزآ هرامآ ریداقم-1 لودج

 هنالاس ربماسد ربماون ربتکا ربماتپس توا هیئوژ نئوژ یم لیرپآ سرام هیروف هیوناژ هاگتسیا

 110/1 140/1 330/1 -351/1 091/1 -51/1 031/1 900/1 -415/1 -111/1 * 335/1 -111/1 130/1 زاوها

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 .تسا هتشاد یراد ینعم و یدوعص دنور سرام هام رد شراب نمریپسا نومزآ قیرط زا الاب لودج هب هجوت اب
 (6311 ناگدنراگن) زاوها ناتسرهش ناراب رادقم هنالاس و هناهام یاه هداد یارب نمریپسا نومزآ هرامآ ریداقم-4 لودج

 هنالاس ربماسد ربماون ربتکا ربماتپس توا هیئوژ نئوژ یم لیرپآ سرام هیروف هیوناژ هاگتسیا

 110/1 140/1 330/1 -351/1 091/1 -51/1 031/1 900/1 -415/1 -111/1 * 335/1 -111/1 130/1 زاوها
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 شهو پ یاه هتفای :عبنم

     زاووها ناتوسرهش ،شراوب نازویم نیرتمک اب ربتکا ،یوا ،یم ،هیروف یاههام رد هک دیدرگ صخشم نمریپسا نومزآ رد
 .تسا هدوب وربور

 (6311 ناگدنراگن) زاوها ناتسرهش امد نیگنایم هنالاس و هناهام یاه هداد یارب لادنک نم نومزآ هرامآ ریداقم-5 لودج
 هنالاس ربماسد ربماون ربتکا ربماتپس یوا هیئوژ نئوژ یم لیرپآ سرام هیروف هیوناژ هاگتسیا

 **914/1 10/1 *015/1 ** 409/1 **314/1 ** 94/1 **314/1 **194/1 ** 149/1 ** 335/1 090/1 290/1 300/1 زاوها

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 0   یراد یونعم حلوس  روبتکا ،ربماتپس ،یوا ،هیئوژ ،نئوژ ،یم ،لیرپآ یاههام یامد زاوها ناتسرهش لادنکنم نومزآ رد
 .دشاب یم الاب یامد یاراد هنالاس هجیتن رد و الاب یبسن یامد زا ناشن هک دیدرگ صخشم دصرد

 (6311 ناگدنراگن) زاوها ناتسرهش امد نیگنایم هنالاس و هناهام یاه هداد یارب نوسریپ نومزآ هرامآ ریداقم-6 لودج
 هنالاس ربماسد ربماون ربتکا ربماتپس توا هیئوژ نئوژ یم لیرپآ سرام هیروف هیوناژ هاگتسیا

14 **933/1 ** 93/1 **343/1 **303/1 ** 102/1 ** 094/1 190/1 430/1 415/1 زاوها 3/1 ** 219/1* 135/1* 113/1** 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

  تبوسن هک هدوب دصرد 2 راد ینعم حلس یاراد زاوها ناتسرهش رد ربماسد و ربماون یاههام نوسریپ نومزآ هب هجوت اب
 .دشاب یم یرت نییاپ یامد یاراد لاس یاههام رگید هب

 (6311 ناگدنراگن) زاوها ناتسرهش امد نیگنایم هنالاس و هناهام یاه هداد یارب نمریپسا نومزآ هرامآ ریداقم-7 لودج
 هنالاس ربماسد ربماون ربتکا ربماتپس توا هیئوژ نئوژ یم لیرپآ سرام هیروف هیوناژ هاگتسیا

 **123/1 *025/1 *59/1 ** 494/1 **33/1 ** 513/1 **333/1 **233/1 ** 102/1 ** 114/1 310/1 230/1 130/1 زاوها

  رد یراد یونعم ربتکا ،ربماتپس ،یوا ،هیئوژ ،نئوژ ،یم ،لیرپآ یاههام رد زاوها هک دیدرگ صخشم نمریپسا نومزآ رد
 .تسا هتشاد ور یتفایرد یامرگ نازیم نیرتشیب و هدوب دصرد 0 حلس
 دصرد 2 حلس رد یراد ینعم*
 دصرد 0 حلس رد یراد ینعم**

 
 (6311 ناگدنراگن) زاوها ناتسرهش لادنک نم شور هب هلاس 11 ینامز یرس نیگنایم زا شهج طاقن و دنور یسررب -5 هرامش رادومن

        لوحم یونعی .توسا تویمها زئاوح یاروییغت ناومز نازیم نییعت یارب 'u، u دروخرب لحم و یگنوگ  ،رادومن نیا رد
 هت وشاد  راروق ±33/0   نیوب هدودوحم رد دروخرب لحم هکیتروص رد .دهد یم ناشن ار یارییغت نامز ینحنم ود دروخرب
     ،دونیامن یوقالت و درووخرب رگیدوکی اب هدش رکذ هدودحم زا جراخ ینحنم ود رگا یلو یناهگان عون زا یارییغت ،دشاب
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  دوتفایب قافتا +33/0 هدودحم زا جراخ  داصت رگا ریخا تلاح رد .تشاذگ دنهاوخ شیامن هب ار دنور عون کی دوجو
     اوی یوشهاک عوون زا دونور دنیامن دروخرب ینحنم ود -33/0 دودحم زا رت نییاپ رگا و (In) یشیامرگ ای یشیازفا دنور
 .دوب دهاوخ (Di) یشیامرس

 یریگ هجیتن

      .توسا هتوشاد هارومه هوب ناوفوت و نیگنس یاه شراب ،یلاسکشخ ریظن ییاهدمایپ یدح یاه هدیدپ رب میلقارییغت ریثأت
  یراومآ هورد  اوب  هنالاوس یامد ینامز یاه یرس یارب نمریپسا و لادنک نم یرامآ یاه نومزآ و یلخ دنور جیاتن لیلحت
  .توسا هداد  ناوشن  هوعلالمدروم  یاوه هاگتسیا ربکا رد دصرد 9 یالاب یراد ینعم حولس اب یشیازفا دنور ،1130-3015
  هوجوت  لوباق تببم دنور دوجو روشک کیتپونیس هاگتسیا 38 زا شیب رد زین (9015) ناراکمه و KOUSARI یاعلالم
 یلامتحا فارحنا هعلالم ،فده قیقحت نیا رد .تسا هداد ناشن ار لاس  رگ یاهلصف و اههام رد ربکادح یامد راد ینعم
-   نوم نوومزآ زا یومیلقا یارییغت نیا یسررب یارب .دشاب یم لامرن تلاح زا ناتسزوخ ناتسا رد یمیلقا رصانع یخرب
 و هداد  ر شراب نیرت درزب ،لقادح یامد ،امد ربکادح ریداقم لماش یسررب دروم یاهرتماراپ .دش هتسج دوس لادنک
     یاوهرادومن یوسررب ساوسارب هوک  دوهد ی وم ناشن اه لیلحت زا هدمآ تسد هب جیاتن .تسارتم یلیم 2 یالاب یاه شراب
      یوشیازفا و راد یونعم دونور ناداوبآ هاگتوسیا رد اهنت ،هداد  ر شراب ربکادح رد U' و U یاه هفلؤم یارییغت یکیفارگ
    هونوگچیه روتم یولیم 2  یالاوب ی اوه  شراوب رد .دننک یم لابند ار یعیبط دنور اه هاگتسیا هیقب هک یلاح رد ،تسا هتشاد
 راد ینعم دنور یاراد اه هاگتسیا همه رد امد قللم ربکادح هک نآ لاح .دشن هدهاشم اه هاگتسیا زا کی چیه رد یدنور
 یاراد اه هاگتسیا ریاس ،لوفزد هاگتسیا زج هب هک تسا نیا رگنایامن قللم یامد لقادح دنور یسررب .تسا یشیازفا و
  هدافتوسا اب کیتپونیس هاگتسیا هد رد ناتسزوخ ناتسا رد شراب و امد یارییغت دنور روظنم نیدب .دنتسه یشیازفا دنور
 داد ناشن لادنک زا لصاح لیلحت و یسررب .تفرگ رارق لیلحتو هیزجت و یسررب دروم لادنک-نم یرتماراپان شور زا
   هولمج زا هاگتوسیا دن  رد اهنت و تسا هتشادن یدنور هنوگ چیه اه هاگتسیا ربکا رد زییاپ و راهب ،ناتسمز رد شراب هک
    یوشهاک دونور اوه    هاگتوسیا روبکا ناتوسبات لصف رد .تسا هتشاد دوجو شراب رد یشیازفا یارییغت ،هیدیما و رهشهام
   و ناوهبهب یاوه   هاگتوسیا اوهنت .تسا هدوب دنور دقاف اه هاگتسیا ربکا رد هنالاس شراب یارییغت نازیم .دنا هتشاد یدیدش
     نیونچمه و توسا هتوشاد یوشیازفا دنور لوصف  امت رد زمرهمار رد امد .دنا هتشاد یشیازفا رییغت 24/1 و 10/1 هیدیما
 یقرش  ونج و  ونج ،قرش لامش رد امد .دشاب یم ناتسبات لصف هب طوبرم شراب دننامه امد یعونت یارییغت نیرتشیب
  داد ناوشن لادنک یکیفارگ یسررب زا لصاح جیاتن .تسا هتشاد یشیازفا دنور ناتسا یبرغ همین رد یلو هدوب دنور دقاف
 .    توسا هدووب یوشهاک یاروییغت ،شراب یارییغت دصرد 9/92 و یشیازفا یارییغت عون زا امد یارییغت زا دصرد 11 هک
 دوجو یلو دزاس یم نشور هقلنم رد میلقا رییغت زا یا هیامن ناونعب ار امد ربکادح و لقادح شیازفا قیقحت نیا ه رگا
   یناوهگان یاروییغت اسب ه  .دزاس یم یرورض ار یارییغت نیا یارثا هب رتشیب هجوت هب زاین ،اهدنور و یناهگان یارییغت
  ،یزرواوشک   ،یرادولگنج عوتارم  ،یهاویگ ششوپ ، آ عبانم ،اه متسیسوکا رب ار رتدیدش یاراسخ داجیا ناوت میلقا رد
  یناوهگان یارییغت عوقو هب تیانع اب ات دراد یرورض اذل تسا هتشاد یناسنا یاه تیلاعف ریاس و مسیروت ،لقن و لمح
 .میشاب هتشاد هدیدپ نیا یناهگان یارلخ لباقم رد یگشیمه و رتشیب یگدامآ هقلنم رد رتدایز
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  زا یوضعب رد هک تسا هتشاد یشیازفا یاه شهج ناتسزوخ ناتسا هلمج زا ناریا یاه تمسق رتشیب رد امد یاه لقادح
  یدروکیور  دوناوت ی وم    هوقلنم رد اومد لقادوح شیازفا هب ور دنور .تسا هدرک ادیپ دومن یشیازفا دنور یروصب اههام
  هوب ور  یوبآ  ریاوخذ مجح هک دشاب هتشاد ار هجیتن نیا دناوت یم رگید نایب هب .دیامن داجیا  آ عبانم تیریدم رد دیدج
 رد ، دووش ی وم  نیمأوت  ناراوب  ریاوخذ طسوت ناتسبات و راهب رد اه هضوح زا یلیخ رد  آ عبانم یفرط زا و تسا شهاک
 .دشاب هراهب یاهبالیس یزاس هریخذ ناکما ددص رد دیاب  آ عبانم تیریدم هجیتن
 عبانم
 و  آ هیرشن .ریخا نرق مین رد روشک یلامش همین هنالاس و هناهام یامد طسوتم یارییغت دنور یسررب .9390 ،.ف ،شنمدار و .ف ،یدمحا

 .221-231 یاحفص ،4 هرامش ،15 دلج .(یزرواشک عیانص و  ولع) کاخ
  یزویر  هومانرب و  اویفارغج  هولجم .0230-2115 هرود  یوط  زاریوش شراب و امد یاهیرس یارییغت لیلحت .1390 ،.لع ،یردیح و .ا ،یدسا

 .140-520 یاحفص ،0 هرامش ،04 یپایپ هرامش ،55 لاس ،یلیحم
  قطاونم رد  اومد  یاوهرتماراپ و شراب یلصف و هنالاس یارییغت دنور یسررب .5390،.ح ،یباحص و .  ،حالصا ،.ج ،رهمدازرف ،.  ،یشخرذآ

 .0 هرامش ،33 هرود ،ناریا یعیبط عبانم هلجم ،یرادزیخبآ و عترم هیرشن .ناریا .ییاوه و  آ فلتخم
 یسانشاوه یلم سنارفنک ،ناریا و یناهج یاه سایقم رد یناهج شیامرگ یاهدمایپ و زادنا مش  ،دهاوش ،9390 ،.ا ،نایئاباب ،.ف هداز میحر

 .دزی هاگشناد ،ناریا
  اوب  یاوهناخلگ  یاوهزاگ  هوب نآ   یوهد تبوسن و میلقا رییغت یزاس راکشآ .5390 ،.ح ،یقدص و .ر.ع ،یرولت ،.ع ،یناوب حاسم ،.ن ،یبارهظ

  یاوقیقحت  هولجم .درزب نوراک زیربآ هضوح رد هریغتم ود لامرن عیزوت و رفسمتا -سونایقا یمومع شدرگ یاه لدم زا هدافتسا
 .0-1 ناحفص ،نارهت ،زییاپ ،5 هرامش ،مهن لاس ،ناریا  آ عبانم

   شور هوب ناتوسزوخ ناتسا رد میلقا رییغت هعلالم (1390) هلا تیاده انیترب و دمحم یلع ،یلع دنوخآ ،نودیرف ،شنمدار ،اضردمحم ،یبالگ
 .511-011 ناتسزوخ نیمار هاگشناد .(نآ رابنایز راثآ اب هلباقم و رابغودرگ هدیدپ یللملا نیب هرگنک نیلوا) .لادنکنم
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