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چكيذٌ
ُٔبِؼبر ضٚي ظٔيٗ ث ٝػٛٙاٖ يه ضٚـ ػّٕي اؾز .ظيطا ظٔيٗ قٙبؼ زض ضٚي ظٔيٗ زائٕبً ضٚاثٍ ضا ٔكبٞس ٚ ٜآٖٞب ضا سفؿيط ٔيوٙس ، .ثٙبثطايٗ ُٔبِؼبر ضٚي ظٔيٗ ٘رؿشيٗ ٚؾبيُ وؿت
ٔؼّٔٛبر ظٔيٗ قٙبؾي اؾز .ظٔيٗ قٙبؾي ضٚي ظٔيٗ قبُٔ ضٚـٞبي اؾز و ٝثطاي ثطضؾي  ٚسفؿيط ؾبذشٕبٖٞب زض ٔحُ ضذٖٕٞٛٙب ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٔيٌيطز .ث ٝػال ٜٚثؿيبضي اظ
ثؿشٍيٞبي غ٘شيىي ضا فمٍ دؽ اظ ثطضؾي زليك ثيط٘ٚعزٌيٞب ٔيسٛاٖ زضيبفز .ظٔيٗ قٙبؾي زض ٔٙبَك زٌطٌ ٖٛقس ٜػٕٔٛبً زاضاي ديچيسٌي ٔٔ ٟٓيثبقس ،ػّز آٖ سأثيط دكز ؾط  ٓٞز ٚيب
چٙس ضٚيساز ظٔيٗقٙبؾي اؾزُٔ .بِؼ ٝؾًٞٙبي زٌطٌ٘ٛي زا٘ف ٔب ضا ضاجغ ث ٝجطيب٘بر  ٚؾطٌصقز ظٔيٗ ٌؿشطـ ٔيزٞس.
زض ثطضؾي ؾًٞٙبي زٌطٌ٘ٛي ث ٝزضج ٝزٌطٌ٘ٛي ،سغييطار وب٘ي قٙبؾي ،سغييطار ثبفز ٕٞ ٚچٙيٗ سفؿيط دشطِٛٚغي  ٚؾبذشٕبٖٞبي ضٚي ظٔيٗ دطزاذشٔ ٝيقٛز.
*وًيسىذٌ مسئًلٔ :حٕٛزضحٕشي ايّيرچي

 -1مقذمٍ
ؾًٞٙبي زٌطٌ٘ٛي ثب ٔٙكأ ٔرشّف (آشضيٗ ،ضؾٛثي  ٚؾًٞٙبي زٌطٌ٘ٛي)
٘كب٘ ٝاي اظ ؾيط سح ٚ َٛچٍٍ٘ٛي فطآيٙسٞبيي ٞؿشٙس و ٝزض زض ٖٚظٔيٗ ضخ ٔي-
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 -1وب٘ي جسيس يب سجّٛض جسيس :سكىيُ وب٘يٞبي جسيس (ثَٛ ٝض ٔثبَ ديسايف
ٌبض٘ز زض ؾٍٙي و ٝفبلس آٖ ثٛز ٜاؾز).
 -2سجّٛض ٔجسز :سطسيت ٔجسز سٛز ٜثّٛضي يب ٘مم ثّٛضي( قبُٔ ٔطظ زا٘ٞ ٝب) .اٌط
ايٗ سجّٛض ٔجسز سٛأْ ثب زٌطقىّي ثبقس ،جٟزيبثي سطجيحي ثّٛضٞب،

زٙٞس.
زٌطٌ٘ٛي ٔٙشؿت ث ٝسغييطار ثبفشي يب وب٘ي قٙبؾي زض ؾ ًٙاؾز ٚ

ذُٛاضٌي ،ثطٌٛاضٌي  ٚدٛضفيط ٚوالؾزٞب ضا ٔيسٛا٘س سِٛيس وٙس .اٌط َي

ٔشبؾٔٛبسيؿٓ سغييط سطويت ؾ ًٙزض ٘شيج ٝا٘شكبض يب ٘فٛش ؾيبَ ٔيثبقس .زٌطٌ٘ٛي زض

سجّٛض ٔجسز فبظي ظبٞط يب ٘بدسيس ٘كٛز ،فمٍ ضقس زا٘ٞٝب اسفبق ٔيافشس ،.ايٗ

حس ثيٗ ز ٚحٛظ ٜزيبغ٘ع  ٚشٚة زض قطايٍ ٔرشّف حطاضر  ٚفكبض اسفبق ٔيافشس.

زضقز قسٌي ثٚ ٝؾيّ ٝا٘طغي آظاز ٔطظزا٘ٞٝب نٛضر ٔيٌيطز .ايٗ ا٘طغي

دشطِٛٚغي زٌطٌ٘ٛي ُٔبِؼ ٝچٍٍ٘ٛي وبض وطز سمطيجبً سٕبٔي لكط جبٔس ظٔيٗ ٚ

٘شيج ٝسٕبؼ ز ٚثّٛضي اؾز و ٝزض أشساز يه ٔطظ ٘بسٕبْ ٔيثبقس.

اؾشفبز ٜاظ قيٕي  ٚفيعيه ثطاي سفؿيط ثبفز  ٚسطويت وب٘يقٙبؾي اؾز.

 -3دٛضفيطٚثالؾز :يه زا٘ ٝو ٝضقس ثعضٌشطي اظ زيٍط زا٘ٞ ٝب زاضز.

دشطِٛٚغيؿزٞب ثطاي ضؾيسٖ ث ٝايٗ ٞسف اظ سئٛضي ،آظٔبيفٞبُٔ ،بِؼبر

 -4دٛيىيّٛثالؾز :يه زا٘ ٝثب ازذبَٞبي اظ وب٘يٞبي زيٍط ،ث ٝآٖٞب ثبفز ؾي٘ ٛيع

آظٔبيكٍبٞي ُٔ ٚبِؼبر ضٚي ظٔيٗ اؾشفبزٔ ٜيوٙٙس.

ٌفشٔ ٝيقٛز.

زض ظٔيٗقٙبؾي ٔٙبَك زٌطٌ ٖٛقس ٜثٙٔ ٝكأ ؾًٞٙبي زٌطٌ٘ٛي (ِيشِٛٛغي

 -5د ٛضفيطٚوالؾز :ثبليٕب٘س ٜيه زا٘ ٝو ٝاظ زا٘ٞٝبي اَطافف زض يه ؾًٙ

دطٚسِٛيز اِٚي ، )ٝسٛاِي چيٝٙاي  ٚؾبذشٕبٖٞبي لجُ اظ ػُٕ زٌطٌ٘ٛي  ٚثؼس اظ آٖ

زٌطقىُ قس ٜثعضيسط اؾز .اذشالف ثعضي ثيٗ دٛضفيطٚثالؾز ٚ

ٕٞ ٚچٙيٗ ٘ٛع زٌطٌ٘ٛي ،ػٛأُ زٌطٌ٘ٛي (زٔب– فكبض)ٌ ،ؿشطـ ؾًٞٙبي

دٛضفيطٚوالؾز ايٗ اؾز و ٝدٛضفيط ٚثالؾز ث ٝزِيُ ضقس اظ زا٘ٞٝبي

زٌطٌ٘ٛي  ٚاضسجبٌ آٖ ثب ٔٙبَك ٕٞجٛاض ،ؾٗ ؾًٞٙبي زٌطٌ ٖٛقس ( ٜدطٚسِٛيز

اَطافف ثعضيسط اؾز زضحبِيو ٝدٛضفيطٚوالؾزٞب ث ٝزِيُ ايٙى ٝزا٘ٞٝبي

اِٚيٚ )ٝؾٗ زٌطٌ٘ٛي يب زٌطٌ٘ٛيٞبي ثؼسي دطزاذشٔ ٝيقٛز .
زض ؾًٞٙبي زٌطٌ٘ٛي زضج ٝزٌطٌ٘ٛي اظ إٞيز ثباليي ثطذٛضزاضٔيثبقس
 ٚآٖ حطاضسي اؾز و ٝؾ ًٙسحُٕ وطز ٜاؾز .سؼييٗ زضج ٝزٌطٌ٘ٛي ثب اؾشفبزٜ
اظ اجشٕبع وب٘يٞب ،سطويت وب٘يٞب يب ا٘ساظ ٜزا٘ ٝنٛضر ٔيٌيطز.
ثطضؾي سغييطار وب٘يقٙبؾي زض زٌطٌ٘ٛي قبُٔ ٔٛاضزي ٕٟٔي اؾز ؤ ٝيسٛاٖ ثٝ
ٔٛاضز ظيط اقبضٕٛ٘ ٜز.
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اَطاف زض َي زٌطقىّي وبٞف ا٘ساظ ٜديسا ٔيوٙٙس ،زا٘ٞٝبي ثعضيسطي-
ا٘س.
سغييطار ثبفز ؾٔ ًٙبزض  ،ثب اظزيبز زٌطٌ٘ٛي زؾشرٛـ اظزيبز سجّٛض ٔجسز
 ٚسغييطار فبثطيه ٔيقٛز.
زض ظٔيٗ قٙبؾي ٔٙبَك زٌطٌ٘ٛي ث ٝذهٛل ٔٙبَك آشضيٗ ،وٛچهسطيٗ
ػاليٓ (ٔب٘ٙس زٌطضيرشي ؾًٞٙبي آشضيٗ ،زايهٞبي زٌطٌ ٖٛقسٛٔ ٜجٛز زض

محمًد رحمتي ایلخچي ي َمکاران
آٖٞب ،ثطٌٛاضٌي ،ذُٛاضٌي ،زضقز ثّٛض قسٖ وب٘يٞب ٘ )....ٚكب٘ٞٝبي اظ

ٓٞآٔ ًٙٞيثبقس.اضسجبٌ ٕٞجطي ثب ؾًٞٙبي زضٌٖٚيط ث ٝقىُ ٘بزٌطقيت يب

زٌطٌ٘ٛي حطوشي ،زٌطٌ٘ٛي ُّٔك يب زٌطٌ٘ٛي ٔشبؾٔٛبسيؿٓ اؾز.

زٌطقيت اؾز.زض وُ ثيكشطيٗ ضزٜثٙسي ٔٛضز اؾشفبز ،ٜثطٔجٙبي قىُ  ٚا٘ساظٚ ٜ

زض زٌطٌ٘ٛي حطوشي يب زيٙبٔيه ،ػبُٔ ػٕس ٜفكبض ٔشٛج ٝاؾز  ٚافعايف

ثؿشٍي ؾبذشٕب٘ي ثيٗ سٛز ٜسعضيك  ٚزيٛاض ٜؾًٞٙبي ٔيعثبٖ اؾز.

زضج ٝحطاضر زض آٖ إٞيز چٙسا٘ي ٘ساضز .ايٗ زٌطٌ٘ٛي زض ػٕك وٓ اسفبق ٔي-

جب ٌيطي سٛز٘ ٜفٛشي ٕٔىٗ اؾز زض اثط فكبض اسفبق ثيفشس ،ثَٛٝضيؤ ٝبٌٕب يٕٗ

افشس و ٝفكبض ِيشٛاؾشبسيه وٓ ٚآثبض زٌطٌ٘ٛي ثط جبي ٔب٘س ،ٜزض حس ٔىب٘يىي اؾز

حطوز اظ زاذُ قىبف ؾًٞٙب ث ٝاَطاف فكبض ٚاضز وطز ٚ ٜجبي ذٛز ضا ثبظ ٔي-

 ٚثٞ ٝيچٚج ٝثب سجّٛض ٔجسز ٕٞطا٘ ٜيؿز .آثبض حبنُ اظ زٌطٌ٘ٛيٞبي ُّٔك ثب

وٙس يب ايٙى ٝجبٌيطي ثٚ ٝؾيّ ًٓٞ ٝؾًٞٙبي اَطاف اسفبق افشبز ٜاؾز.

دسيس ٜسجّٛض ٔجسز ٕٞطأ ٜيثبقس .زض زٌطٌ٘ٛي ٔشبؾٔٛبسيؿٓ سىبُٔ زٌطٌ٘ٛي زض

سٛزٜٞبي ٘فٛشي ٕٔىٗ اؾز اظ ؾًٞٙبي زضٌٖٚيط ذٛز جٛاٖسط يب ديطسط

ؾيؿشٓ ثبظ ا٘جبْ ٔي قٛز  ٚسجبزالر قيٕيبيي ٔٛجت سغييط سطويت قيٕيبيي ؾًٙ

ثبقٙس  ٚزض ٞط حبَ ثبيؿشي اظ اؾشفبز ٜاظ قٛاٞس ٘ ٚكب٘ٞٝبي ٔٛجٛزٚ ،يؼيز ٘ؿجي

اِٚئ ٝيٌطزز.

آٖٞب ضا ٔكرم وطز .اٌط سٛز٘ ٜفٛشي لسيٓسطاظ ؾًٞٙبي ٔجبٚض ذٛز ثبقس،

فؼُ  ٚا٘فؼبالر زض َي ٔطاحُ سجّٛض ٔبٌٕبيي سٛأْ ثب وبٞف زضج ٝحطاضر

ؾًٞٙبي ٔعثٛض ثبيؿشي ث ٝحبِز زٌطقيت ضٚي ايٗ سٛزٜٞب لطاضٌطفش ٝثبقٙس ٚ

اؾز زضنٛضسيو ٝزض ػُٕ زٌطٌ٘ٛي افعايف قسر زٌطٌ٘ٛي زض ٘شيج ٝثبال ضفشٗ

ٕٔىٗ اؾز لُؼبسي اظ ؾًٞٙبي آشضيٗ زض زاذُ ايٗ َجمبر ٔكبٞس ٜقٛز .زض

زٔب اؾز .ثب افعايف قسر زٌطٌ٘ٛي يؼٙي افعايف زضج ٝحطاضر وب٘يٞب ثسٖٚ

حبِشي و ٝسٛز٘ ٜفٛشي جٛاٖسط اظ ؾًٞٙبي اَطاف ثٛز ٚ ٜزض حميمز ث ٝزاذُ آٖ-

ايٙى ٝوب٘يٞبي جسيسي ثٚ ٝجٛز آٚض٘س ثب يىسيٍط ٚاضز فؼُ  ٚا٘فؼبَ قس ٚ ٜزض

ٞب ٘فٛش وطز ٜثبقس ،غبِجبً ظٚائسي اظ ايٗ سٛز ٜث ٝزاذُ ؾًٞٙبي ٔجبٚض ٘فٛش ٔي-

٘شيج ٝجب٘كيٙي يٖٞٛبي ٔرشّف سغييطاسي زضسطويت قيٕيبيي آٖٞب ثٚ ٝجٛز ٔيآيس.

وٙسٕٞ .چٙيٗ ٕٔىٗ اؾز لُؼبسي اظ ؾًٞٙبي زضٌٖٚيط ،زاذُ سٛزٔ ٜكبٞسٜ

وّطيز زض زٌطٌ٘ٛي ثب قسر وٓ اظ ٘ٛع دطآ ٗٞاؾز  ٚزض افعايف زٌطٌ٘ٛي وٓ

ٕ٘ٛزٚ .جٛز زايهٞبي ؾًٞٙبي جٛاٖسط زض ؾًٞٙبي لسيٓسط (و ٝغبِجبً زض ٘شيجٝ

وٓ سجسيُ ث ٝوّطيزٞبي دطٔٙيعيٓ ٔيقٛز ،افعايف ٔمساض آ٘ٛضسيز دالغيٛوالظٞب ثب

سعضيك ٔبٌٕب زض زاذُ قىؿشٍي ؾًٞٙب اؾز)  ،زٌطؾب٘ي ؾًٞٙبي لسيٕي ثٝ

افعايف قسر زٌطٌ٘ٛي حبنُ ٔيقٛز.

ٚؾيّ ٝؾ ًٙجٛاٖسط  ٚؾ ًٙجسيسسط ضٌٞٝب يب ٔحشٛيٞبي ٔٛجٛز زض ؾ ًٙلسيٓ

قٙبذز ؾًٞٙب زٌطٌ ٖٛقس ٜثب ٔٙكأ ضؾٛثي ث٘ ٝظط آؾبٖسطاظ ؾًٞٙبي

ضا لُغ وٙٙس اظ دسيسٜٞبيي اؾز و ٝثؿيبض زض ؾًٞٙبي آشضيٗ ٔكبٞسٔ ٜيقٛز.

زيٍط ثب ٔٙكأ ٔرشّف (آشضيٗ  ٚزٌطٌ٘ٛي) اؾز .ؾًٞٙبي آشضيٗ زٌطٌ ٖٛقسٜ

ثطاي سكريم زٌطقيجي ؾًٞٙب ،اٌط ؾًٞٙبي ظيطيٗ آشضيٗ ثبقس  ٚؾًٞٙبي

ث ٝزِيُ ثطضؾي قطايٍ سكىيُ آٖٞب ،ضٚاثٍ حبوٓ ثب ؾًٞٙبي زضٍ٘ٚيط  ٚثطٍ٘ٚيط،

ضؾٛثي ضٚيي آٖٞب ٞيچٌ ٝ٘ٛزٌطٌ٘ٛي ٔجبٚضسي ٘كبٖ ٘سٞس يب ايٙى ٝزض لبػسٜ

قىُ ٙٞسؾي ؾبذشٕبٖٞب ،ػٛأُ ٘ ٚيطٞٚبي ٔؤثط زض ايجبز آٖٞب لجُ  ٚثؼس اظ

ؾطي ضٚيي لّ ٜٛؾًٞٙبيي اظ ٔٛاز آشضيٗ ظيطيٗ ٚجٛز زاقش ٝثبقس ،زض ايٗ نٛضر

زٌطٌ٘ٛي ٕٞ ٚچٙيٗ ؾًٞٙبي زٌطٌ٘ٛي ث ٝزِيُ فبظٞبي ٔرشّف زٌطٌ٘ٛي(زض

يه ٞيبسٛؼ ٔٔ ٟٓكرم ٔيقٛز .اٌط ؾًٞٙبي ضؾٛثي زض ضٚي ؾًٞٙبي

ٔٛاضزي شٚة ؾًٞٙبي لجّي) ،اظ ديچيسٌي ثيكشطي ثطذٛضزاض اؾز.

زٌطٌ٘ٛي لطاض ٌيطز اضسجبٌ آٖٞب ٞيبسٛؼ ػٕسٜاي ضا ٘كبٖ ٔيزٞس .زض٘مبَي وٝ

دط اضظـسطيٗ ٚؾيّ ٝثطاي ضٚقٗ ؾبذشٗ سبضيرچ ٝزٌطٌ٘ٛي قٙبذز سٛاِي

سكىيالر ٔمبٔ ْٚب٘ٙس وٛاضسعيز يب آٞه سٛزٜاي زض ضٚي َجمبر وٓ ٔمبٔٚز لطاض

چيٝٙقٙبؾي لجُ اظ زٌطٌ٘ٛي اؾزُٕٔ .ئٗسطيٗ ضا ٜثطاي سؼييٗ سٛاِي ز٘جبَ وطزٖ

ٌطفشٞ ٚ ٝط ز ٚسحز سأثيط زٌطٌ٘ٛي ٚالغ قس ٜثبقس ،ؾًٞٙبي وٓ ٔمبٔٚز ٕٔىٗ

ٚاحسٞبي چيٝٙقٙبؾي زض ظٔيٗٞبيي اؾز و ٝزٌطٌ٘ٛي ثب قسر وٕشطي زض آٖ

اؾز سغييط قىُ ظيبزسطي ديسا وٙس  ٚث٘ ٝظط ٔيضؾس و ٝفمٍ ؾًٞٙبي وٓ

سأثيط وطز ٜثبقس .اٌط ايٗ وبض أىبٖ ٘ساقز زض ؾًٞٙبي و ٝسغييط قىُ زض آٖٞب

ٔمبٔٚز سحز سأ ثيط ػُٕ زٌطٌ٘ٛي لطاض ٌطفش ٝاؾز .سغييطار قسيس زٌطٌ٘ٛي

ث ٝقسر ا٘جبْ ٌطفش ٝاؾز اظ ثطٌٛاضٌي ،ذُٛاضٌئ ،حٛض چيٗ ٚؾُح ٔحٛضي

ٕٔىٗ اؾز زاليُ ٔطث ٌٛث ٝزٌطقيجي ضا حشي زض ٘مبَي و ٝزٌطقيجي ظاٚيٝزاض

چيٗ ثطاي سؼييٗ سٛاِي چيٝٙاي وٕه ٌطفز.

ٚجٛز زاضز اظ ثيٗ ثجطزٞ .بِ ٝزٌطٌ٘ٛي ٔجبٚضسي ضا ٔيسٛاٖ ثب سٛج ٝث ٝوب٘يٞبي

زض ؾطظٔيٗٞبي زٌطٌ ٝ٘ٛثب دطٚسِٛيز آشضيٗ ٔيثبيؿشي زض  ّٝٞٚا َٚثٝ
سٛاِي ضٚيسازٞبي دّٛس٘ٛيىي دطزاذز .سٛاِي ضٚيسازٞبي دّٛس٘ٛيه ثهٛضر يه

ذبل زٌطٌ٘ٛي ٔجبٚضسي  ٚسجسيُ لؿٕشي اظ ٛٞض٘فّؽ ث ٝقيؿز سكريم زاز.
زٌطٌ٘ٛي اظ ا٘ٛاع ٔرشّف سكىيُ قس ٜاؾز (زٌطٌ٘ٛي حطوشئ ،جبٚضسي،

ؾطي ؾبذشٕبٖٞب  ٚثبفزٞب زض يىسيٍط سساذُ ٔيوٙس ٛٔ ٚاضزي و ٝآذطيٗ ضٚيساز

٘بحيٝاي ،لٟمطائي  ٚ ).... ٚؾبذز  ٚثبفزٞبي ٔرشّف زض آٖٞب زيسٔ ٜيقٛز.

دّٛس٘ٛيه اثط ضٚيسازٞبي لجّي ضا اظ ثيٗ ٔيثطز ثؿيبض فطاٚاٖ اؾز .زض سفؿيط ؾ-ًٙ

فطْٞبي ثبفز  ٚؾبذشٕبٖ اِٚي ٝيٕٗ سكىيُ ؾًٞٙب ٕٞ ٚعٔبٖ ثب آٖٞب ثٚ ٝجٛز

ٞبي دّٛس٘ٛيه ثبيس ثب ثبظٌكز ث ٝػمت زض ظٔبٖ ،جٛاٖسطيٗ ثب ٚايحسطيٗ ضٚيسازٞب

ٔيآيٙس .سٛزٜٞبي ٘فٛشي وٛچه  ٚثعضي حشي دؽ اظ زٌطٌ٘ٛي قسيس ثبفز

ضا ث ٝسطسيت اظ ثبظٔب٘سٜٞبي ضٚيسازٞبي لجّي غطثبَ وطز.

دٛضفيطيشي ذٛز ضا حفظ ٔيوٙٙس .ثبفز ٚؾبذز ايٗ ٌ ٝ٘ٛؾًٞٙب ٔيثبيؿز زض

ٌطٜٞٚبي ٔرشّف سٛزٜٞبي آشضيٗ زض٘ٚي ثط اثط سعضيك ٔبٌٕب زض ؾًٞٙبي

فطْٞبي ؾبذشٕبٖ ثب٘ٛي ٝسحز ُٔبِؼ ٝلطاض ٌيطز.

ضٚيي حبنُ قس ٜاؾز .اٌط سعضيك سب ؾُح ظٔيٗ ازأ ٝيبثسٌٞٝ٘ٛ ،بي سٛزٜٞبي

ٕٞبَٖٛضؤ ٝكرم اؾز ؾًٞٙب سب حسي قىٙٙسٜا٘س  ٚاظ ذٛز ذبنيز

آشضيٗ ثيط٘ٚي حبنُ ٔيقٛز؛ أب چٙب٘چ ٝسعضيك ٔبٌٕب ث ٝؾُح ظٔيٗ ٘طؾس  ٚزض

قىُدصيطي ٘كبٖ ٕ٘يزٙٞس يب ذبنيز قىُدصيطي آٖٞب وٓ اؾز ،زض ايٗنٛضر

ظيط ؾًٞٙبي دٛؾش ٝجبٔس ؾُح ظٔيٗ آضاْ ٌيطز ،سٛزٜٞبي آشضيٗ زض٘ٚي ثٚ ٝجٛز

زض اثط ٘يطٚزض قطايٍ قىٙٙس ٜقىؿشٍي حبنُ ٔيٕ٘بيٙس ،.زض اػٕبق  8سب 16

ٔيآيس .سمؿيٓ ثٙسيٞبي ٔرشّف ثطاي سٕيع ٌٞٝ٘ٛبي سعضيمبر زض٘ٚي ثط ٔجٙبي

وئّٛشطي لكط جبٔس ظٔيٗ اوثط ؾًٞٙب ٘ؿجشبً قىُدصيط اؾز .اٌط ؾًٞٙب ث ٝا٘ساظٜ

قىُ ( ٔحسةٔ ،مؼط ،قبذ ٝقبذ٘ ،ٝبٔٙظٓ ،ديچيس )..ٚ ٜا٘ساظ( ٜثعضئ ،يب٘ٝ

وبفي قىُ دصيط ثبقس (زض ٔحيٍ زاوشبيُ) ،زض ٍٙٞبْ سغييط قىُ ٞطٌع قىؿشٍي

ٚوٛچه ا٘ساظ ،)ٜظٔبٖ ٔطث ٌٛث ٝسىش٘ٛيه ػٕٔٛي آٖٞب اؾز.اضسجبٌ ٕٞجطي سٛزٜ

ديسا ٘رٛاٙٞس وطز ٔ ٚساْ ث ٝنٛضر جطيبٖ جبٔس سغييط قىُ ديسا ٔيوٙٙس (ايطاٖ

آشضيٗ ثب ؾًٞٙبي ثطٍ٘ٚيط ث ٝنٛضر ٕٞجطي ٓٞإٓٞ ،ًٙٞجطي ٔٛافك ٕٞ ٚجطي ٘ب

دٙب .) 1357ٜايٗ ػٕك ٚاجس حطاضر  ٚفكبض اؾز و ٝػٛأُ سؼييٗ وٙٙس ٜزٌطٌ٘ٛي
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مقذمٍ ای بر زمیه شىاسي در مىاطق دگرگًن شذٌ با سىگ مادر آرریه َمراٌ با مثالي از سىگَای
دگرگًوٍ مىطقٍ گلپایگان
ٔيثبقٙسِ ،صا زٌطٌ٘ٛي سمطيجبً ٕٞيكٛٔ ٝجت سغييط قىُ ٔيقٛزُٔ .بِؼبر

ؾيٙيز ٌ ٚطا٘يزٞبي آ٘بسىؿي ٘ؿجز زازٜا٘س .ؾٗ ٔيىبقيؿزٞب دبِئٛظٚييه،

زٌطٌ٘ٛي ثبيس ٔبٞيز سغييطقىُ ،جٟز  ٚثعضٌي  ٚؾٗ آٖ ضا ٘ؿجز ث ٝسجّٛض ٔجسز

ؾيٙيز ٞب دبِئٛؾٗ دبييٗ ٌ ٚطا٘يز آ٘بسىؿي ضا دبِئٛؾٗ ٔيب٘ي زض ٘ظط ٌطفش ٝقسٜ

ٔؼيٗ وٙس .ايٗ ُٔبِؼبر اغّت ثبيس قبُٔ سؼساز ظيبزي اظ جعئيبر ؾبذشٕب٘ي ٘يع

اؾز (قيد االؾالٔي ٕٞ ٚىبضاٖ  ،2558سهٛيط قٕبض .)c-1 ٜزض ايٗ ثطضؾي ٌطا٘يز

ثك٘ٛس يؼٙي ضٚاثٍ ثطٌٛاضٌي ،ذُٛاضٌي ،چيٗٞب ٚضيع چيٗٞب ٘ؿجز ث ٝؾبذشٕبٖ-

آ٘بسىؿي غطلبة ٕٞجطي ٔجبٚضسي ثب ؾًٞٙبي زٌطٌ ٖٛقس ٜدبِئٛظٚييه زاضز

ٞبي انّي  ٚفطػي ثبيس زض ٘ظط ٌطفش ٝقٛز .ثطٌٛاضٌي  ٚذُٛاضٌي زض ؾًٞٙبي

ِٚي ؾيٙيز زاضاي ٕٞجطي ٔجبٚضسي ثب ايٗ ؾًٞٙب ٘يؿشٙس .ؾيٙيز زاضاي ٕٞجطي

سٛزٜاي وٓسط ٔكرما٘س ِٚي ث ٝػّز  ٍٕٗٞثٛزٖ ايٗ ؾًٞٙب ضٚاثٍ اؾشطؼ-

ٔجبٚضسي ثب ؾًٞٙبي ٔطث ٌٛث ٝوطسبؾٔ ٝيثبقس (قيد االؾالٔي ٕٞ ٚىبضاٖ 2558

اؾشطيٗ ضا ُٕٔئٗسط ٘كبٖ ٔيزٙٞس .

) .سٛز ٜحؿٗ ضثبٌ آِىبِي ٌطا٘يز دٛضفيطي ث ٝضً٘ لٜٟٛاي وٕطً٘ سب نٛضسي ثب

ؾٗ ٘ؿجي زض ؾًٞٙبي آشضيٗ  ٚزٌطٌ٘ٛي ثب سٛج ٝث ٝچٍٍ٘ٛي سغييط
ػٛاضو لسيٕي ٘ؿجز ث ٝػٛاضو جسيسسط سؼييٗ ٔيقٛز.

ضٌٞٝبي آدّيشي  ٚؾٗ احشٕبِي ثؼس اظ وطسبؾ ٝظيطيٗ  ٚلجُ اظ ائٛؾٗ شوط قسٜ
اؾز .ؾًٞٙبي ضؾٛثي زٌطٌ ٖٛقس ٜاَطاف سٛز ٜزاضاي ِيشِٛٛغي آٞهٞبي

ٔٙبَك زٌطٌ ٖٛقس ٜاَطاف قٟطؾشبٖ ٌّذبيٍبٖ و ٝيىي اظ ٔٙبَك ٟٔٓ

وطيؿشبِيع ٚ ٜآٞه زِٔٛٚيشي زٌطٌ ٖٛقس ٜوطيٛٙئيسزاض ث ٝؾٗ دطٔيٗ اؾز

زٌطٌ٘ٛي زض ايطاٖ اؾز .اِٚيٗ ٘مك ٝظٔيٗ قٙبؾي ايطاٖ ثب ٔميبؼ  1:255555زضؾبَ

(ٔٛؾٛي ٕٞ ٚىبضاٖ  2558سهٛيط قٕبض .)e -1 ٜزض ثطضؾيٞبي جسيس ؾٗ ُّٔك

ٔ 1967يالزي ( ٘مكٌّ ٝذبيٍبٖ) اظ آٖ ٘ٛاحي سٟي ٝقس ٜاؾز .جبيٍبٚ ٜيػ ٜظٔيٗ-

ايٗ سٛز ٜدطٔيٗ زض ٘ظط ٌطفش ٝقس ٜاؾز (ػّيطيبئي.)2515 ،

قٙبؾي ايٗ ُٔٙم ٝزض ظٔيٗقٙبؾي ايطاٖ ،زؾشطؾي آؾبٖٚ ،جٛز ٔؼسٖ َالي ٔٛس،ٝ

زض ثطضؾيٞبي جسيس ظٔيٗ قٙبؾي جٟز سٟي٘ ٝمك ٝظٔيٗ قٙبؾي ز ٚثطٌٝ

سٟي٘ ٝمكٞٝبي زليكسط  ٚالجبَ اؾبسيس زا٘كٍب ،ٜؾجت ُٔبِؼبر ٌؿشطز ٜزض ظٔيٝٙ

ؾؼيس آثبز أبْ ٔ ٚطؽ ثبال ثب ٔميبؼ ُٔ ٚ 1:25555بِؼبر ؾًٞٙبي زٌطٌ٘ٛي ايٗ

زٌطٌ٘ٛي ،ظٔيٗقٙبؾي الشهبزي  ٚزض ؾبَٞبي اذيط ُٔبِؼبر ؾبذشبضي (اؾشطاوچط

ٔحسٚز ٜقٛاٞسي اظ دّي فبظ ثٛزٖ زٌطٌ٘ٛي ٚجٛز زاضز  ٚحًٛض وب٘يٞبي جسيس

ٔ ٚيىط ٚاؾشطاوچط) زض ايٗ ٔٙمُ ٝقس ٜاؾزٌ .ؿشطزٌي ُٔبِؼبر زض ظٔيٞٝٙبي

 ٚزٌطقىّيٞبي ٔرشّف سأييسي ثط آٖ اؾز .زض ثطضؾي ؾًٞٙبي زٌطٌ٘ٛي ثب

ٔرشّف  ٚاذشالف ٘ظط فطاٚاٖ ٚؾؤاَٞبي ثيجٛاة  ٚسٟي٘ ٝمكٞٝبي وبضثطي

ٔٙكأ ضؾٛثي ٔب قبٞس افعايف زضج ٝزٌطٌ٘ٛي اظ ثبذشط زض ٜغطلبة ث ٝؾٕز ذبٚض

 1:25555ؾجت قس ٜؤُ ٝبِؼبر جسيسي سٛؾٍ ؾبظٔبٖ ظٔيٗقٙبؾي زض ايٗ ٔٙبَك

ٔيثبقيٓ ثَٛٝضيو ٝؾًٞٙبي فيّيشي ثب زٌطٌ٘ٛي زضج ٝدبييٗ سجسيُ ثٝ

قطٚع قٛز.

ٔيىبقيؿزٞبي ٚاجس وب٘يٞبي اؾشطِٚيزٌ ،بض٘ز ،ؾيّيٕب٘يز ٔ ....ٚيٌطز٘س .اظ
ٔٛاضز لبثُ سأُٔ  ٟٓٔ ٚزض ايٗ ُٔٙمٚ ٝجٛز ؾًٞٙبي آشضيٙي اؾز و ٝزؾشرٛـ
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سحٛالر ػظيٕي قسٜا٘سٕٞ ٚ .طاٞي آٖٞب ثب ؾًٞٙبي ضؾٛثي زٌطٌ ٖٛقسٚ ٜ

قبُٔ ؾًٞٙبي ضؾٛثي ٚسٛزٜٞبي آشضيٗ زٌطٌ ٖٛقس ٜاؾز و ٝزض ٔحسٚز٘ ٜمكٝ

ٚجٛز زٌطقىّيٞبي ٔرشّف زضآٖٞب وٕه ث ٝثبظؾبظي سحٛالر ظٔيٗ قٙبؾي ايٗ

ٌّ 1:255555ذبيٍبٖ ثب ٔرشهبر جغطافيبيي ثيٗ َٞ َٛبي˝ 49˚،35΄،55سب

ٔٙبَك وطز ٜاؾز.

˝ ٚ ََٛ 51˚،55΄،55ػطوٞبي ˝ 33˚،55΄،55سب ˝ٔ 34˚،55΄،55يثبقس .ايٗ

ثطاي ثبظ ؾبظي سحٛالر ظٔيٗ قٙبؾي  ٚضٚقٗ ؾبذشٗ سبضيرچ ٝزٌطٌ٘ٛي

ٔحسٚز ٜزض ثطزاض٘س٘ ٜمكٞٝبي ٔ 1:155555حالر ( ثيٗ ََٞٛبي ˚ 55سب ΄55˚،35

زض  ّٝٞٚا َٚضٚيسازٞبي دّٛس٘ٛيىي ثبيس ٔسز ٘ظط لطاض ٌيطزٚ .جٛز ؾًٞٙبي

ٚػطوٞبي ΄ 33˚،35سب ˚ 34قبُٔ ٘مكٞٝبي  1:25555ؾؼيسآثبز أبْ ٔ ٚطؽ ثبال) ٚ

ثبظيهسط اظ ؾيٙيز وٛاضسعزاض ٔب٘ٙس ٔ٘ٛع٘ٚيزٌ ،بثط( ٚث ٝنٛضر ٌعيِٛٙيز) ٚ

٘مك 1:155555 ٝو ٜٛزٞك ( ثيٗ ََٞٛبي ΄ 55˚،35سب  ٚ 51˚،ػطوٞبي ˚33

زايهٞبي ضيع زا٘ٝاي اظ وٛاضسع ؾيٙيز ٘كبٖ اظ سعضيك ٔبٌٕب زض چٙسيٗ ٔطحّ ٝزاضز

سب΄ 33˚،35قبُٔ ِٛ 1:25555قبة  ٚالچٙبض) اؾز .سٛزٜٞبي ٔٛضز ٘ظط زض قٕبَ

ٕٔ ٚىٗ اؾز ضاثُ ٝغ٘يشىي آٖٞب زض ثطضؾيٞبي زليكسط ٔكرم ٌطزز

قٟط ٌّذبيٍبٖ زض زض ٜغطلبة ( ؾيٙيز ٌ ٚطا٘يز غطلبة)  ٚجٛٙة ذبٚضي

(سهٛيطقٕبض .)a -2 ٜثيكشطيٗ ٌؿشطـ ؾًٞٙبي ٔٛجٛز زض ُٔٙم ٝضا ؾيٙيزٞبي

ٌّذبيٍبٖ ( ٌطا٘يز حؿٗ ضثبٌ) لطاض زاضز.

وٛاضسعزاض سكىيُ ٔيزٞس .سٛز ٜوٛچىي اظ جٙؽ ٌطا٘يز سٛضٔبِيٗ زض زض ٜغطلبة

انّيسطيٗ ضا ٜزؾشطؾي ثُٙٔ ٝم ،ٝجبز ٜآؾفبِشٛٔ ٝسٌّ -ٝذبيٍبٖ ،زض حسٚز

ثط٘ٚعز زاضز .اظ ٘ىبر ٔ ٟٓثبسٛج ٝث ٝجٛاٖسط ثٛزٖ سٛزٜٞبي آشضيٗ ٘ؿجز ث ٝؾ-ًٙ

 35وئّٛشطي جٛٙة زِيجبٖ ٔيثبقس و ٝوٕي جّٛسط اظ ضٚؾشبي ضثبٌسطن ،زض

ٞبي زضٍ٘ٚيط اَطاف وٙشبوز ٔشبٔٛضفيؿٓ ٔكرم زض ؾًٞٙبي لسيٓسطزيسٕ٘ ٜي-

ٔحُ دٕخ ثٙعيٗ ٚضوبٖ ،اظ ٔحٛض ؾطاؾطي سٟطاٖ -انفٟبٖ ،جسا ٔيقٛز .ضٚؾشبي

قٛز .زض ثطضؾيٞبي ث ٝػُٕ آٔس ٜزض سٛز ٜحؿٗ ضثبٌ ٘يعايٗ سٛز ٜآشضيٗ ٞيچ

ٔٛس ٝث ٝفبنّ 14 ٝوئّٛشطي اظ ؾ ٝضاٞي زِيجبٖ -انفٟبٌّٖ -ذبيٍبٖ لطاض ٌطفشٝ

وٙشبوز ٔشبٔٛضفيؿٓ ٔكرهي ثب ؾًٞٙبي ٔيعثبٖ زٌطٌ ٖٛقس ٜذٛز ٘ساضز .حبَ

اؾز (سهٛيطقٕبض.) d -1 ٜ

ايٗ ؾؤاَ ُٔطح اؾز و ٝايٗ سٛزٜٞبي آشضيٗ اظ ؾًٞٙبي ا َطاف ذٛز جٛاٖسط

ُٔٙمٛٔ ٝضز ُٔبِؼ ،ٝزضلؿٕز ٔطوعي د ٟٝٙؾٙٙسج -ؾيطجبٖ لطاض ٌطفش ٝاؾز

ٞؿشٙس يب ديطسط؟ ثب ُٔبِؼبر نحطايي ث ٝزِيُ ٌؿّ ٝثٛزٖ وٙشبوز ؾًٞٙبي ؾيٙيز

(سهٛيط قٕبض .)a -1 ٜزض ُٔبِؼبر ٘ ٚمكٞٝبي اثشسايي ِيشِٛٛغي سٛزٜٞبي ٔٛضز ٘ظط

وٛاضسعزاض ثب آٞهٞبي وطسبؾ ٝوٙشبوز ٔشبٔٛضفيؿٕي زيس٘ ٜكس ِٚي أىبٖ ٚجٛز

ٌطا٘يزٌ ،طا٘ٛزيٛضيز (سٛز ٜحؿٗ ضثبٌ) ،زيٛضيز  ٚزيٛضيز ٌبثط(ٚؾيٙيزٞبي

وٙشبوز ٔشبٔ ٛضفيؿٓ ثؿيبض وٓ اؾز .ثب ثطضؾي سغييط قىُٞبي ٔٛجٛز زض ؾًٞٙبي

غطلبة)  ٚؾًٞٙبي ضؾٛثي زٌطٌ ٖٛقس ٜث ٝفيّيز،وٛاضسعيز  ٚدبضا ٌٙيؽ

وطسبؾ ٝظيطيٗ  ٚلجُ اظ آٖ آثبض سغييط قىُٞب ي جسيسسط زض ؾًٞٙبي لسيٓ زيسٜ

(اَطاف غطلبة) ٘ؿجز زاز ٜقس ٚ ٜؾٗ آٖ ضا دطوبٔجطيٗ زا٘ؿشٝا٘س  ٚاظ زٌطٌ٘ٛي

ٔي قٛز ٞطچٙس ؤٕ ٝىٗ اؾز ضٚيساز جسيس اثط ضٚيسازٞبي لجّي ضا اظ ثيٗ ثجطز

ٔجبٚضسي زض آٖٞب ثحثي ٘كس ٜاؾز (سيّٕٞ ٚ ٝىبضاٖ 1968سهٛيط قٕبضِٚ ،)b-1 ٜي

ثؿيبض فطاٚاٖ اؾز ( سهٛيط قٕبض b -2 ٜثٛزيٗ قسٌي زض ٔطٔط c -2 ،زض ٌطا٘يز

ُٔبِؼبر ثؼسي ِيشِٛٛغي ؾًٞٙبي ضؾٛثي زٌطٌ ٖٛقس ٜاَطاف غطلبة ثٝ

سٛضٔبِيٗ زاض  d -2 ٚزض ؾيٙيز غطلبة) .ثٟشطيٗ ٔىبٖ ثطاي يبفشٗ ؾؤاَٞبي ٔطثٌٛ

ٔيىبقيؿز ٌبض٘ز ،اؾشطِٚيز  ٚوّطيززاض  ٚسٛزٜٞبي ٔٛجٛز زض زض ٜغطلبة ثٝ

ث ٝجٛاٖسط يب ديطسط ثٛزٖ سٛزٜٞبي فٛق ثب ؾًٞٙبي اَطاف ،وٙشبوز يب ٘عزيهسطيٗ
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ٔحُ ث ٝوٙشبوز اؾزُٔ .بِؼبر ضٚي ظٔيٗ اثجبر ٕ٘ٛز و ٝؾًٞٙبي وٛاضسعؾيٙيز

قىّي ؾجت ايجبز سجّٛض جسيس ٕ٘يقٛز ٍٔط ايٙى ٝزض قطايٍ فكبض  ٚحطاضر

ٌ ٚطا٘يزٞبي غطلبة جٛاٖسط اظ ؾًٞٙبي ضؾٛثي زٌطٌ ٖٛقس ٚ ٜلسيٓسط اظ

(ػٛأُ ٔ ٟٓزٌطٌ٘ٛي) ٔٙبؾت لطاض ٌيطز  ٚايٗ أط زض قطايٍ قىُدصيط ٔحيٍ

ؾًٞٙبي وطسبؾٞ ٝؿشٙس  ٚزِيُ آٖ لُغ ؾًٞٙبي لسيٓسطاؾز و ٝزض وٙشبوزٞب

أىبٖ دصيط اؾز .جٟززاض ثٛزٖ وب٘يٞب و ٝزض ٔطاحُ ديكطفش ٝثبفز ٔيّ٘ٛيشي

ث ٝذٛثي ٔكرم اؾز ٚ .زِيُ ايٗ و ٝاظ ؾًٞٙبي وطسبؾ ٝجٛاٖسط ٘يؿشٙس ٔطثٌٛ

ٔكرم زض آٖٞب زيسٔ ٜيقٛز زض ٔشبٌطا٘يزٞبي سٛضٔبِيٗزاض غطلبة فّسؾذبضٞبي

ٔيقٛز ث ٝايٙى ٝثب فبظ سغييط قىُ ثؼسي ثب ؾًٞٙبي ٔيىبقيؿز چيٗ ٔيذٛض٘س

اسٛٔٛضف زضقشي ث ٝقىُ ٔؿشُيُ زيسٔ ٜيقٛز و ٝث ٝضذؿبض ٜز٘ساٖ اؾجي ٘يع

(سهٛيط قٕبض e -2 ٜؾيٙيزٞبي غطلبة ٌ f -2 ٚطا٘يز سٛضٔبِيٗزاض غطلبة ) .دؽ

ٔٛؾ ْٛاؾز .ايٗ فّسؾذبضٞبي اسٔٛطف ٔكرم ؾبذشٕبٖ ٔؿُح ٔيثبقس و ٝجٟز

ايٗ سٛزٕ٘ ٜيسٛا٘س ثَٛ ٝض ٕٞعٔبٖ ؾًٞٙبي دبِئٛظٚييه  ٚوطسبؾ ٝضا لُغ وٙس ٚ

يبفشٍي وب٘يٞب ث ٝنٛضر اليٝاي ٕٔشس ٘يؿز ثّى ٝسٛز ٜؾ ًٙثَٛ ٝض ٘بٔكرم

زض فبظ ثؼسي ثب ؾًٞٙبي زٌطٌ ٝ٘ٛدبِئٛظٚئيه چيٗ ثرٛض٘س (ػسْ ٚجٛز آثبض زض

جٟززاض اؾز (سهٛيط قٕبضٚ .)e -4 ٜجٛز وب٘يٞبي ظبٞطقس ٜجسيس زض

ؾًٞٙبي وطسبؾ ٚ )ٝؾٗ آٖ جٛاٖسط اظ وطسبؾ ٝثبقس .حبَ ثب سٛج ٝث ٝجٛاٖسط ثٛزٖ

ٔيىبقيؿزٞبٔ ،طٔط ٌ ٚطا٘يزٞب ٘يع قبٞسي ثط زٌطٌ٘ٛي  ٚفبظٞبي جسيس آٖ اؾز.

سٛزٜٞبي آشضيٗ چطا وٙشبوز ٔشبٔٛضفيؿٓ ٔكرهي ضا ثب ؾًٞٙبي ٔيعثبٖ ٘كبٖ

وب٘يٞبي زٌطٌ٘ٛي ٔٛجٛز زض ٔيىبقيؿزٞب و ٝثب چكٓ غيط ٔؿّح زيسٔ ٜيقٛز

ٕ٘يزٙٞس (سهٛيطقٕبض)a-3 ٜ؟ زض دبؾد ث ٝايٗ ؾؤاَ وٙشبوز ٔشبٔٛضفيؿٓ ٚجٛز

ػجبضر اؾز ٌبض٘ز  ٚاؾشطِٚيز و ٝآثبض ثبليٕب٘س ٜاظ زٌطٌ٘ٛي ػٕٔٛي لجّي اؾز

زاقشِٚ ٝي ثب سٛج ٝث ٝفطآيٙسٞبي ثؼسي اظ ثيٗ ضفش ٝاؾز .أب زِيُ ثط ايٗ ازػب

و ٝسحز سأثيط زٌطقىّي ثؼًي اظ وب٘يٞب چيٗ ذٛضز ٚ ٜؾبي ٝفكبضي ٘يع زض آٖٞب

چيؿز؟ قٛاٞس ٔٛجٛز زض ؾًٞٙبي ٔيىبقيؿزٞب ٔ ٚطٔطٞبي ٕٞطا ٜثب آٖٞب (زض

زض ضٚي ظٔيٗ ثبچكٓ غيط ٔؿّح زيسٔ ٜيقٛز (سهٛيط قٕبض .)f -4 ٜايٗ ؾًٞٙبي

ثرف ذبٚضي زض ٜغطلبة)  ٚسٛزٜٞبي آشضيٗ (ؾيٙيز وٛاضسعٌ ،طا٘يشي غطلبة ٚ

ضؾٛثي زٌطٌ ٖٛقس ٜسٛؾٍ ٌطا٘يزٞبي  ٚؾيٙيزٞبي غطلبة لُغ قسٜا٘س  ٚآثبض

حؿٗ ضثبٌ)  ٚثركي اظ آٞهٞبي وطسبؾ ٝظيطيٗ ٘كبٖ زٙٞس ٜسغييط قىُٞبي

ثؿيبض ٔحسٚزي اظ وٙشبوز ٔشبٔٛضفيؿٓ زض آٖٞب زيسٔ ٜيقٛز ( زض چٙس ؾب٘شيٕشط)

ٕٟٔي زض ايٗ ؾًٞٙب زض قطايٍ قىُدصيط ٔيثبقس .حبَ ايٗ قطايٍ قىُدصيط چٝ

ِٚي وب٘يظايي جسيس ؤ ٝحه َٛوٙشبوز ٔشبٔٛضفيؿٓ ثبقس ظبٞطاً زيسٕ٘ ٜيقٛز.

ػٛأّي ضا ثط ؾًٞٙبي فٛق سحٕيُ وطز ٚ ٜچ ٝسغييطاسي زض ؾًٞٙب اسفبق افشبزٜ

دؽ اظ چيٗذٛضزٌي ايٗ ٌطا٘يزٞب ثب ٔيىبقيؿزٞب ،قبٞس ظٟٛض وب٘يٞبي فطاٚاٖ

اؾز ث ٝآٖ ٔي دطزاظيٓ .

اظ ٌبض٘ز  ٚاؾشطِٚيز زض ٔطظ ٔيىبقيؿزٞب ثب سٛزٌ ٚ ٜبض٘زٞبي فطاٚاٖ زض سٛزٜ

ٕٞبٖ َٛض ؤ ٝكرم اؾز ٚجٛز حطاضر  ٚفكبض(ػٛأُ ٔ ٟٓزٌطٌ٘ٛي) ٚ

ٌطا٘يشي ٔيثبقيٓ (سهٛيط قٕبض ،)e, a -5ٜو ٝقبٞسي اؾز ثط فبظ جسيس زٌطٌ٘ٛي

فكبض جٟززاض(ػٛأُ سىش٘ٛيىي) ؾجت ايجبز ثبفز  ٚؾبذشٕبٖٞبي ٔكرهي زض

و ٝػال ٜٚثط وب٘يظائي جسيس ؾجت حصف وب٘يٞب  ٚوٙشبوز ٔشبٔٛضفيؿٓ زض ٔطظ زٚ

ؾًٞٙب ٕ٘ٛز ٜاؾز و ٝاظ ٟٔٓسطيٗ آٖٞب زضقز ثّٛض قسٖ وب٘يٞب ،ثٚ ٝجٛز آٔسٖ

ٚاحس قس ٜاؾز .زض ٌطا٘يزٞب قبٞس ضقس ثّٛضٞبي دٛضفيطٚثالؾز ٞؿشيٓ ايٗ

وب٘يٞبي جسيس ،دٛضفيطٚثالؾزٞب ،دٛضفيطٚوالؾزٞب ،چيٗٞب  ٚضيعچيٗٞب ( سهٛيط

ثّٛضٞب و ٝزض ظٔي ٝٙزا٘ ٝضيع ؾ ًٙضقس ٔ ٕٛ٘ ٚيوٙٙس ٔٛازي ضا و ٝجٟز ٕ٘ ٛذٛز

قٕبضٔ ،)b -3 ٜيّ٘ٛيشي قسٖ ؾًٞٙب (سهٛيط قٕبض ،)c-3 ٜثطٌٛاضٌي ،ذُٛاضٌي

احشيبج زاضز اظ فًبي اَطاف ذٛز ٔيٌيطز ٛٔ ٚازي ضا و ٝاحشيبج ٘ساضز اظ ؾبذشٕبٖ

(سهٛيط قٕبض ،)d -3 ٜؾبذشٕبٖٞبي فكبضي( سهٛيط قٕبض ٚ )e ٚ f -3 ٜوككي

ذٛز ذبضج ٔي وٙس ٕٛ٘ .ثّٛضٞب  ٚسكىيُ دٛضفيطٚثالؾز ٞب ٘كب٘ ٝسرطيت ٔٛاز زض

اؾز .ثب سٛج ٝث ٝسغييط قىُٞبي ٔشؼسز  ٚدّي فبظ ثٛزٖ زٌطٌ٘ٛي ايٗ ؾبذز ٚ

ٔحيٍ زٌطٌ٘ٛي اؾز (سهٛيط قٕبض .)f-5 ٜضقس دٛضفيطٚثالؾز ٌبض٘ز ضا زض زٚ

ثبفزٞب زض ثؼى اظ ؾًٞٙب ث ٝنٛضر ٔكشطن زيسٔ ٜيق٘ٛس  ٚزض ثؼًي ٔٛاضز ثٝ

ٔطحّ ٝضا زض ٌطا٘يز ٘كبٖ ٔي زٞس؛ ثرف ضٚقٗ ث ٝذٛثي اظ ثرف سيط ٜلبثُ

زِيُ ٟٔيب ٘جٛزٖ قطايٍ فيعيىي  ٚقيٕيبيي زض ثطذي ٔكبٞسٕ٘ ٜيقٛز .يىي اظ ٔ-ٟٓ

سكريم اؾز .ايٗ ثرف احشٕبالً ث ٝزِيُ اؾشفبز ٜثّٛض ٌبض٘ز اظ ػٙبنط آٚ ٗٞ

سطيٗ قٛاٞسي و ٝزض سؼجييط  ٚسفؿيط  ٚثبظؾبظي ض٘ٚس سىبّٔي ظٔيٗقٙبؾي وٕه

ٔٙيعيٓ جٟز ضقس ٔجسز ذٛز اظ ثرف سيط ٜلبثُ سكريم اؾز.

وطز ٚجٛز زايهٞبي ثبظيه لُغ وٙٙس ٜؾًٞٙبي زٌطٌ ٝ٘ٛضؾٛثي (ٔيىبقيؿز

ثب سٛج ٝث ٝدّي فبظ ثٛزٖ زٌطٌ٘ٛي ثطاي سؼييٗ ؾٗ ٘ؿجي آٖٞب اظ زٌطقىّي-

ٔ ٚطٔط) ،ؾيٙيزٞبي وٛاضسعزاض  ٚسٛز ٜحؿٗ ضثبٌ ٔيثبقسٚ .جٛز ٌبض٘ز زض

ٞبي و ٝزض ؾًٞٙبي جٛاٖسط اسفبق افشبز ٜاؾز وٕه ٌطفش ٝقس .ؾ ًٙآٞه-

ٌطا٘يز ٞبي دسيس آٚض٘س ٜايٗ ؾئٛاَ اؾز و ٝآيب ايٗ ٌبض٘ز ٔبٌٕبيي ٔ ٚطث ٌٛثٝ

ٞبي وطسبؾ ٝو ٝزض وطسبؾ ٝدبييٗ قطايٍ قىُدصيط ضا سجطث ٝوطزٜا٘س زاضاي ؾٝ

ذٛز سٛزٔ ٜيثبقس يب قبٞسي اظ زٌطٌ٘ٛي اؾز؟حبَ اٌط زايهٞبي ثبظيه جٛاٖ

زٌطقىّي ػٕسٞ ٜؿشٙس و٘ ٝكبٖ زٙٞس ٜضغيٓ فكبضي زض ُٔٙمٔ ٝيثبقس (سهٛيط

لُغ وٙٙس ٜايٗ ٌ ٝ٘ٛؾًٞٙب ،ذٛز زٌطٌ ٖٛقس ٜثبقٙس ث ٝجٛاة ٘عزيه قسٜايٓ

قٕبض .)f , d –6 ٜايٗ آثبض زض ؾبذشٕبٖٞبي ايجبز قس ٜزض ٔيىبقيؿزٞبٔ ،طٔطٞب،

وٌ ٝبض٘زٞب ٔيسٛا٘س قبٞسي اظ زٌطٌ٘ٛي ثبقس .زض سٕبٔي ؾًٞٙبي ٔٛجٛز شوط

ٌطا٘يز  ٚؾيٙيز غطلبة ٘يع ٔكبٞسٔ ٜيقٛز( سهٛيط قٕبض .)b , a – 6 ٜأب ثب ايٗ

قسٔ ٜب قبٞس لُغ آٖٞب سٛؾٍ زايهٞبي ثبظيه ٞؿشيٓ و ٝزٌطٌ٘ٛي ضا سحُٕ ٚ

حبَ ث٘ ٝظط ٔيضؾس و ٝثركي اظ سبضيرچ ٝظٔيٗقٙبؾي و ٝسٛؾٍ زٌطقىّي حفظ

وب٘يٞبي جسيس اظ جٌّٕ ٝبض٘ز زض ثطذي اظآٖٞب ايجبز قس ٜاؾز زض يٕٗ ػالٜٚ

ٔيقس ٜاؾز ثب زٌطٌ٘ٛيٞبي ٔشؼسز حصف قس ٜثبقس زض يٕٗ ؾؤاِي ؤ ٝيسٛا٘س

ثط سحُٕ زٌطٌ٘ٛي زض سغييط قىُٞبي ثؼسي قطوز زاقش ٝاؾز ثَٛٝضيو ٝػالٜٚ

ثط ديچيس ٜثٛزٖ ٘ٛاحي ٔٛضز ُٔبِؼ ٝثيفعايس ايٗ اؾز و ٝثب سٛج ٝث ٝؾ ٝزٌطقىّي

ثط لُغ ؾًٞٙبي لسيٓسط زض فبظٞبي ثؼسي ثب ٕٞسيٍط چيٗ ذٛضزٜا٘س ( سهٛيط

و ٝزض ؾًٞٙبي غٚضاؾيه ٔ ٓٞيثيٙيٓ (سهٛيط قٕبض )c –6 ٜؤ ٝيسٛا٘س ُٔبثمز

قٕبض a -4 ٜزايه زٌطٌ ٖٛقسٛٔ ٜجٛز زضٔطٔط b -4 ،c ،زايه زٌطٌ ٖٛقسٜ

ثب ثؼًي اظزٌطقىّيٞبي ٔيىبقيؿزٞب زاقش ٝثبقس چطا زضج ٝزٌطٌ٘ٛي زض ؾ-ًٙ

زض سٛز ٜؾيٙيشي غطلبة  d-4 ٚزايه سعضيك قس ٚ ٜزٌطٌ ٖٛقس ٜزض سٛز ٜحؿٗ

ٞبي غٚضاؾيه وٕشط ث٘ ٝظط ٔيضؾس.

ضثبٌ) .حبَ اٌط لج َٛوٙيٓ و ٝسٛزٜٞبي آشضيٗ ٕٞطا ٜثب زايهٞبي لُغ وٙٙس ٜذٛز
زٌطٌ ٚ ٖٛزض سغييطقىُٞبي ثؼسي قطوز وطزٜا٘س قٛاٞس زيٍط ثطاي سأييس آٖ
چيؿز؟ زضقز ثّٛض قسٖ وب٘يٞب يب سجّٛضٔجسزٕٞ ،بٖ َٛض ؤ ٝي زا٘يٓ ٞيچ سغييط
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 -3وتيجٍ گيري

ؾجت زٌطٌ٘ٛي زايه ٞبي ثبظيه (لُغ وٙٙسٚ ٜاحسٞبي ٔرشّف)  ،سجّٛض ٔجسز،

ٚجٛز وب٘يٞبي اؾشطِٚيز ٌ ٚبض٘ز اِٚي ٝزض ٔيىبقيؿزٞب  ٚؾًٞٙبي ضؾٛثي

ايجبز ؾبذشٕبٖٞب  ٚثبفزٞبي جسيس ،سجّٛض وب٘يٞبي جسيس ٚاظ ثيٗ ثطزٖ آثبض

زٌطٌ ٖٛقس ٜزض حؿٗ ضثبٌ حبوي اظ زٌطٌ٘ٛي ػٕٔٛي لجُ اظ ٘فٛش ؾًٞٙبي

وٙشبوز ٔشبٔٛضفيؿٓ زض ؾٔ ًٙيعثبٖ سٛز ٜحؿٗ ضثبٌ سٛزٌ ٜطا٘يشي  ٚؾيٙيز

آشضيٗ ثٛز ٜاؾز .ثب سٛج ٝثٚ ٝجٛز ؾًٞٙبي ثبظيهسط اظ لجيُ ٌبثط٘ٛٔ ٚ ٚع٘ٚيز

وٛاضسعزاض غطلبة قس ٜاؾز  ٚسٛزٜٞبي آشضيٗ ضا ٕٞطا ٜثب زايهٞبي ثبظيه

ٌبثط ٚوٛاضسع ؾيٙيزٞب ٕٔىٗ اؾز ٘شيج ٝسفطيك اظ ؾ ًٙثبظيهسط ثبقٙس .ثب سٛج ٝثٝ

زٌطٌ ٖٛوطز ٜاؾز .ث٘ ٝظط ٔيضؾس و ٝايٗ ضٚيسازٞب لجُ اظ وطسبؾ ٝثبال اسفبق

جٛاٖسط ثٛزٖ سٛزٜٞبي آشضيٗ اظ ؾًٞٙبي ٔيعثبٖ ٔيثبيؿشي قبٞس وٙشبوز

افشبز ٜثبقس.

ٔشبٔ ٛضفيؿٓ ٔكرم ثبقيٓ أب زٌطٌ٘ٛي لٛي ٕٞطا ٜثب زٌطقىّي زض ٔطحّ ٝثؼس

قىُ  -1سهٛيط قٕبض٘ -a -1 ٜمك ٝؾبذشبضي ايطاٖ٘ -b ،مكٌّ 1:255555 ٝذبيٍبٖ٘ -c ،مكٔ 1:155555 ٝحالر -d ،ضاٜٞبي زؾشطؾي٘ -e ،مك 1:155555 ٝو ٜٛزٞك
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قىُ  -2سهٛيط قٕبض –a -2 ٜا٘ٛاع ٔرشّف ٔبٌٕبٞبي ثبظيه -b ،ثٛيٗ ايجبز قس ٜزض ٔطٔط -c ،ثٛزيٗ ايجبز قس ٜزض ٌطا٘يز (ثب٘س سٛضٔبِيٙي ثٛزيٗ قس -d ،)ٜثٛزيٗ قسٖ ؾيٙيز زض
زاذُ ٔيىبقيؿزٞب -e ،سعضيك ؾيٙيز زض ٔيىبقيؿز  ٚچيٗ ذٛضزٌي  ٚثٛزيٗ قسٖ زض فبظ جسيس – f ،سعضيك ٌطا٘يز زض ٔيىبقيؿز  ٚچيٗ ذٛضزٌي زض فبظ جسيس

قىُ  -a-3ػسْ ٚجٛز وٙشبوز ٔشبٔٛضفيؿٓ ٔكرم ٌطا٘يز ٔ ٚيىبقيؿزٞب -b ،چيٗ ذٛضزٌي ضيع ٌطا٘يز ٕٞطا ٜثب ٔيىبقيؿزٔ -c ،يّ٘ٛيشي قسٖ سٛز ٜحؿٗ ضثبٌ -d ،ذُٛاضٌي وككي زض
آٞهٞبي وطسبؾ ٝدبييٗ ٔرطٌٞٚبي فؿيُٞبي ٞيذٛضيز وكيسٌي ديسا وطز ٜاؾز ٌ -f, eطا٘يز سٛضٔبِيٗزاض دؽ اظ چيٗ ذٛضزٌي زض اثط فكبض ٌؿُٞبي ضا٘سٌي زض آٖ ايجبز قس ٜاؾز.
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قىُ  -a -4زايه ثبظيه سعضيك قس ٜزض ٔطٔطٞبي  ٚزٌطٌ ٖٛقسٖ زض ٔطحّ ٝثؼسي زٌطٌ٘ٛي ايجبز وب٘ي ٌبض٘ز  ٚآٔفيج َٛزٌطٌ٘ٛي زض آٖ ٘ -bفٛش زايهٞبي ثبظيه زض ؾيٙيز غطلبة ٚ
زٌطٌ ٖٛقسٖ آٖ زض فبظ زيٍط زٌطٌ٘ٛئ -c ،يّ٘ٛيشي قسٖ زايه  ٚؾيٙيز غطلبة -d ،سعضيك زايه ثبظيه زض سٛز ٜحؿٗ ضثبٌ  ٚزٌطٌ ٖٛقسٖ آٖ زض فبظ جسيسٚ -e ،جٛز فّسؾذبرٞبي
زضقز  ٚاسٛٔٛضف زض ٌطا٘يز سٛضٔبِيٗزاض غطلبة -f ،وب٘يٞبي ٌبض٘ز  ٚاؾشطِٚيز ٘ؿُ ا َٚزض ٔيىبقيؿزٞب

قىُ  -a -5ظٟٛض ٌبض٘ز ٘ؿُ ز ْٚزض ٔطٔط – b ،اؾشطِٚيز ٌ ٚبض٘زٞبي ٘ؿُ ز ْٚػٕٛز ثط ثطٌٛاضٌي -c ،ذُٛاض ٜدط اظ ٌبض٘ز  ٚاؾشطِٚيز ٘ؿُ اَٚ
سٛؾٍ ذُٛاض٘ ٜؿُ ز ْٚلُغ قس ٜاؾز -d,e ،ظٟٛض ٌبض٘ز زض ٔطظ ثيٗ ٔيىبقيؿز  ٚسٛزٌ ٜطا٘يشي سٛضٔبِيٗزاض غطلبة -f ،دٛضفيط ٚثالؾز ٌبض٘ز ثب ضقس ٔجسز
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قىُ  -a :-6ثطٌٛاضٌي ٞبي ٘ؿُ يه  ٚز ٚزض ٔيىبقيؿز  – bچيٗ ذٛضزٌي ٌطا٘يز (لُغ وٙٙسٔ S2 ٜيىبقيؿز) چيٗ ذٛضز ٚ ٜزٚثبضٔ ٜيىبقيؿز چيٗ ذٛضزٌي ٔجسز حبنُ وطز -c ٜؾٝ
٘ؿُ ثطٌٛاضٌي زض ؾٍٟٙبي قٕكه - dؾ٘ ٝؿُ چيٗ ذٛضزٌي زض آٞىٟبي وطسبؾ – e ٝجسيس سطيٗ چيٗ ذٛضزٌي زض سٙبٚة آٞه  ٚثبظاِز وطسبؾ ٝثب ٔحٛض چيٗ ثب قيت ظيبز ٕ٘ – fبي ٘عزيه
اظ جسيس سطيٗ ٘ؿُ چيٗ ذٛضزٌي زض آٞىٟبي وطسبؾٝ
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