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ثِ ًبم ذسا
وٌىَر رؽتِ تجزثی اهغبل ّن ثزگشار ؽس ػسُ ای ذَؽحبل ٍ ػسُ ای غوگیي اس ًتیجِ ػولىزز
ذَز ؽسًس
ثزرعی ٍ تحلیل عَاالت سیغت ؽٌبعی وٌىَر عزاعزی عبل 69
ًگزػ ولی  7عغح زؽَاری عَاالت ثِ هبًٌس عَاالت وٌىَر عبل  69اعت ٍ ووی عرت تز
ؽسُ اعت عرتی ایي آسهَى فمظ ثِ ذبعز ووجَز ٍلتی اعت وِ اوثز زاًؼ اهَساى اس آى
ؽىبیت زاؽتٌس ٍ ًوی ؽس زر ٍلت لبًًَی ثِ ّوِ عَاالت پبعد زارز
عَاالت ؽوبرؽی افشایؼ پیسا وززُ اعت ٍ اس زرجِ عرتی ثبالیی زاؽتٌس الجتِ تؼسازی ًِ
ّوِ
ثیؾتز عَاالت اس وتب ة عبل چْبرم ٍ ثِ تزتیت عبل عَم ٍ عبل زٍم عَاالت را ثِ ذَز
اذتصبؿ زازُ اًس
الجتِ ؽرصب ثب ایٌىِ ثگین اس وسام وتبة چٌس تب عَال اٍهسُ هَافك ًیغتن سیزا عَاالت ثِ
صَرت تزویجی اس عبیز وتبة ّب تبلیف هی ؽَز ٍ هالن ایٌىِ اس وسام وتبة چٌس تب آهسُ پبعد
صحیح عَاالت هی ثبؽس ٍ ًظز زثیزاى هرتلف هی تَاًس هتفبٍت ثبؽس
عَاالت تؼویوی ٍ اعتساللی اس عبل گذؽتِ ٍ ثْتزُ ثگن اس عبل ّبی گذؽتِ ثیؾتز ٍ ثیؾتز
ؽسُ ثَز ٍ.عَاالت هغتمین ون ون جبی ذَزؽَى رٍ ثِ ایي عَاالت هی زٌّس حبال عَال
تؼویوی چیِ ؟ عَال  923زفتزچِ وِ گفتِ زر یه فزز ذززعبل ،ثرؼ اػظن عز اعترَاى سًس
سیزیي اس ثبفتی تؾىیل ؽسُ اعت وِ ً . .................وًَِ ای اس ایي عَاالت اعت وِ فززی
لبزر ثِ پبعرگَیی ایي عَاالت اعت وِ لسرت تحلیل ٍ اعتسالل زاؽتِ ٍ ثتَاًس ًىبت هرتلف
وتبة زرعی را ثب ّن تزویت وٌس
ّوبى عَر وِ پبرعبل زر همبلِ ای عَالت وٌىَر  69را ثزررعی وززین زر اى همبلِ ٍ همبلِ
ّبی زیگز زلیمب اؽبرُ وززُ ثَزم وِ چگًَِ ثبیس سیغت ؽٌبعی را ذَاًس ٍ هثبلی را ػٌَاى
وززُ ثَزم
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ؽبیس لجال اس ؽوب هی پزعیسًس وَرتیشٍل وسام هبزُ را هی تَاًس تجشیِ وٌس یب ثب تجشیِ
وَرتیشٍل وسام هبزُ ون یب سیبز هی ؽَز ٍ ؽوب ّب وِ هی زًٍیس وَرتیشٍل پزٍتئیي ّب را ثزای
ایجبز اًزصی هی ؽىٌس ٍ .لی زیگِ ذجزی اس ایي عَاالت ًیغت ٍ ؽبیس هثبلی وِ هغزح وززین ثب
چٌس زرجِ عرتی زر یىی اس گشیٌِ ّبی وٌىَر ایي عبل ّب هغزح ؽًَس ّوبًٌس عَال 926
وٌىَر  ، 69گشیٌِ ؽوبرُ یه وِ ثب سرزپی آؽیل عَال را تزویت وززُ وِ ثبیس ثتَاًین ثب
لسرت تحلیل ارتجبط هَرز ًظز ثیي جبّبی ذبلی صَرت عَال ثسّین
زر یه فزز ثبلغ  ...............هی تَاًس ًبؽی اس افشایؼ  ...................ثبؽس.
.9وبّؼ اعتحىبم سرزپی اؽیل –َّرهَى وَرتیشٍل

 .9وبّؼ هیشاى اة ذَى –

َّرهَى ضس ازراری
هثال زر ّویي هثبل هی زاًین وَرتیشٍل پزٍتئیي ّب را ثزای ایجبز اًزصی هی ؽىٌس ٍ لٌس ذَى
را ثبال هی ثزز زر ًتیجِ سرزپی آؽیل وِ تَ فصل عبسهبى ثٌسی علَل ذَاًسین سرزپی ّب اس
ًَع ثبلت پیًَسی اس ًَع رؽتِ ای ّغتٌس ٍ ثبسم ثبیس ثساًین وِ زر ایي ًَع ثبفت پیًَسی
رؽتِ والصى وِ اس جٌظ پزٍتئیي اعت ٍجَز زارز
یؼٌی ثبیس ثب ایي ارتجبعبت وَرتیشٍل اٍ ل را جٌظ پزٍتئیي والصى زر ثبفت پیًَسی رؽتِ ای
ارتجبط هی زازیس
یب زر هَرز گ شیٌِ زٍ هی تَاى گفت چِ ٍلتی َّرهَى ضس ازراری تزؽح هی ؽَز ؟ ٍلتی وِ
اة ثسى ون ثبؽس حبال ثب تَجِ ثِ صَرت عَال ثِ ًظز ؽوب هیؾِ گفت وِ ٍلتی تزؽح َّرهَى
ضس ازراری افشایؼ هی یبثس همسار آة ذَى وبّؼ هی یبثس ؟یب افشایؼ
اگز تَجِ وٌیس هی تَاى ایي عَاالت را اس جبی ذبلی زٍم ؽزٍع وزز ٍ ثِ جبی ذبلی اٍل رعیس
ایٌغَری تحلیل عَال راحت تز هی ؽَز ٍ گزفتبر زام ّبی عزاح ًوی ؽَین ٍ اؽتجبّبت هب
وبّؼ پیسا هی وٌس.
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زر حل عَاالت سیغت ؽٌبعی ثِ غیز اس ثبر ػلوی ثبیس ثتَاى راّىبرّبی ثْتزی ثزای حل ایي
عَاالت پیسا وزز وِ هی تَاًس تجزثی یب ثب یبزگیزی حبصل ؽَز وِ ّویؾِ ثٌسُ ثِ ثچِ ّب عز
والط چگًَگی ثزذَرز ٍ حل ثِ عَاالت ٍ تیپ ّبی هتفبٍت سیغت ؽٌبعی راگَؽشز هی وٌن
ثب ایٌىِ زر وٌىَر  69عَاالت هحبعجبتی صًتیىی ّوبًٌس گذؽتِ هغزح ًؾسُ ثَز ٍ احتوبل ایي
هیز فت وِ زیگز عَال هحبعجبتی صًتیىی هغزح ًؾَز زر وٌىَر  69عَاالت هحبعجبتی ذَثی اس
صًتیه اهسُ ثَز وِ ثزای وغبًی وِ ووی تغلظ زاؽتٌس لبثل حل ثَز
عَال زٍزهبًِ وِ پبی ثبثت وٌىَر اعت اهغبل ثبس ّن آهسُ ثَز فمظ ثب ایي تفبٍت وِ تؼساز
ًغل ذبًَازُ ای وِ زر اى هغزح ؽسُ ثَز ثیؾتز ؽسُ ثَز ٍ زٍزهبًِ ثِ ظبّز ثشري ٍ عرتی
آهسُ ٍلی اصال ایٌغَر ًجَز  ،رٍػ هب زر حل ایي عَاالت ایٌىِ وِ اٍل گشیٌِ ّب رٍ هی ثیٌین ٍ
زر صَرت عَال ثِ زًجبل فززی هی رٍین وِ صَرت عَال ثِ اى اؽبرُ وززُ اعت هثال زر
عَال زٍزهبًِ وٌىَر  69هب وبر ثِ پسر ٍ هبزر فزز ؽوبرُ  ٍ 99زر ًْبیت ثِ پسر ثشري ٍ هبزر
ثشري فزز ؽوبرُ  99زارین ٍ رٍی ثمیِ زٍزهبًِ ذظ هی وؾین ثِ ّویي راحتی الجتِ ثبیس تَ
تحلیل ٍ ثزرعی ًىبت زٍزهبًِ وِ ثلس ّغتیس اٍعتب ثبؽیس ٍ گزًِ ثبیس ثؾیٌیس ول زٍزهبًِ
رٍ ثزرعی وٌیس
عَاالت همبیغِ ای ثِ ًغجت ذَة ٍ هفَْهی ٍ ثب تزاون ثبال هغزح ؽسُ ثَز وِ ّویؾِ تبویس
ثٌسُ ثِ ؽبگززاى ایي ثَزُ وِ ثِ عجه وٌىَر زرط ثرَاًٌس یؼٌی ایٌىِ هب ثب ػلن ثِ ایٌىِ
عَاالت وٌىَر زر زرط سیغت ثِ چِ صَرت ٍ تیپ ّبی هغزح هی ؽًَس

هی ایین ٍ ٌّگبم

هغبلؼِ وتبة زرعی ثِ اى تیپ ثزای ذَز عَال هغزح هی وٌین ٍ همبیغِ ای زرط هی ذَاًین
وبری وِ ؽبیس ذیلی ّب اًجبم ًوی زٌّس ٍ ثِ حفظ وززى ثغٌسُ هی وٌٌس ٍ اس هفَْم ٍ همبیغِ
جب هی هبًٌس
عَاال ّ 939 ٍ 943 ، 952 ، 961 ، 909وبًٌس تیپ عبل  69ذبرج ٍ زاذل هغزح ؽسُ ثَزًس
وِ اوثز ثچِ ّب اسؽَى تزط زارًس ٍ عَاالت عرتی ّغتٌس چَى اگز یىی اس هَارزی وِ ثب الف
– ة – ج ٍ  ....هغزح هیؾًَس رٍ ثلس ًجبؽیس ثبیس لیس ایي عَاالت رٍ ثشًیس .هثال عَال 909
وِ تؾبثْبت ّبي ٍ گبهت عزذظ را هغزح هی وٌس زر وتبة ّبی تغت هتفبٍت ٍ وٌىَر ّبی
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اسهبیؾی ثِ صَرت ّبی هرتلف عَال ثَزُ ٍلی ثِ صَرت گشیٌِ ّبی ته ولوِ ای ٍ حبال ؽوب
ثبیس چٌس عَال را زر یه عَال حل وٌیس
عَاالت زارای چٌس هجَْل  7عَاالتی وِ ؽرصب ذیلی ثْؾَى ػاللِ زارم ٍ ون ّن اس ایي
عَاالت ًیغت حبال هٌظَرم اس ایي عَاالت چیِ ؟یؼٌی عزاح هحتزم هیبز تَ صَرت عَال ثِ
صَرت غیز هغتمین اؽبرُ هی وٌس ٍ ؽوب ثبیس ثسًٍی هٌظَرػ چی ّغتؼ ثِ عَر هثبل ،
صَرت عَالی هیگِ زر گیبّی وِ گبهتَفیت آى ثشرگتز اس اعپَرٍفیت اى اعت .................

وِ هب ثبیس اٍل هجَْل اٍل وِ ذَز صَرت عَال اعت رٍ ثزای ذَز پیسا وٌین وِ زر ایي هثبل
ثِ گیب ُ ذشُ اؽبرُ هی وٌس ٍ حتی زر هَارزی ذَز گشیٌِ ّب ّن ثِ صَرت هجَْل ثیبى هی ؽًَس
هی ؽًَس
هثبلی اس عَاالت چٌس هجَْلی یب عَاالتی وِ ثِ عَر غیز هغتمین ثِ جبًسار یب هبزُ ای ٍ یب ......
اؽبرُ هی وٌس زر وٌىَر  69عَال  959اعت اعت وِ گشیٌِ ّبی اى وٌىَر ّبی عبل ّبی
لجل هغزح ؽسُ ثَز.
گشیٌِ یه عَال َّ . 959رهًَی وِ ثبػث چیزگی راعی هی ؽَز  ،هٌظَرػ اوغیي اعت
گشیٌِ زٍ َّرهًَی وِ ثبػث تؾىیل عبلِ اس علَل ّبی توبیش یبفتِ هی ؽَز  ،هٌظَرػ
عیتَویٌیي اعت
گشیٌِ عِ َّرهًَی وِ ثبػث همبٍهت گیبُ زر ؽزایظ غزلبثی  ،هٌظَرػ اتیلي اعت
َّرهًَی وِ ثبػث زرؽت وززى هیَُ ّبی تزی پلَئیسی ،هٌظَرػ صیجزلیي اعت

ثِ عَر ولی هی تَاى گفت  00تب  02عَال ّوبًٌس عبل ّبی گذؽتِ ثب ًگزػ جسیس ٍ تیپ
جسیسی هغزح ؽسُ ثَزًس وِ حبٍی ًىبت تىزاری ثَزًس ٍلی تیپ همبیغِ ای هتفبٍتی ًغجت ثِ
عَاالت عبل ّبی لجل زاؽتٌس
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ذَاًسى سیغت ؽٌبعی ثِ صَرت حفظی چٌس عبلی اعت وِ توبم ؽسُ ٍ وغی هی تَاًس زر
ایي زرعت زرصس لبثل لجَل ٍ السم ثزای لجَلی زر رؽتِ ّبی زوتزا را وغت وٌس وِ ثِ عجه
ًىَر عبل ّبی اذیز ثرَاًس  ،ثتَاًس تیپ ّبی هرتلف عَاالت را ؽٌبعبیی وٌس ٍ رٍػ
پبعرگَیی ثِ ّز یه اس ت یپ ّب را یبز ثگیزز ٌّ ٍ ،گبم هغبلؼِ سیغت ؽٌبعی ثتَاًس ثِ ایي
عجه زرط ثرَاًس هثال هب هی زاًین وِ زر عَاالت عبل ّبی اذیز عزاحبى ثِ ایي عجه ّب
عَال هی زٌّس  .9عَاالتی وِ ذَز صَرت عَال ثزای هب هجَْل اعت  .9عَاالتی وِ گشیي
ّبی اًْب هجَْل اعت ٍ ثِ صَرت غیز هغتمین ثِ ًگتِ ای اؽبرُ هیىٌس  .0همبیغِ ثیي
جبًساراى ٍ جبًَراى  .1همبیغِ ثیي چزذِ جبًسارى  .1وی هیَس اًجبم هیسُ وِ هیتَس اًجبم
هیسُ  ،اس هیَس فالى علَل چی ثسعت هیبیس  ،لجل اس هیَس چِ هبزُ ای ٍ ٍاوٌؾی رخ زازُ ٍ
ّ . 2 .....وبًٌس ٍ ثزذالف وِ ّوبى عجه همبیغِ ای را ؽبهل هی ؽَز  .3عَاالت ؽوبرؽی وِ
هی گَیس چٌس ػجبرت سیز صحیح اعت ؟ چٌس ػجبرت سیز غلظ لغت ؟ چٌس ػجبرت سیز تىویل
وٌٌسُ جولِ سیز اعت یب ًیغت ؟  . 3هغزح وززى ٍیضگی ّبی یه جبًسار ثِ صَرت الف – ة ٍ
ج ٍ  .4 .....تَجِ ثِ لیس ّب ٍ تصبٍیز سیغت ؽٌبعی
هب ثبیس حیي ذَاً سى وتبة زرعی ثِ هَارز ثبال زلت وٌین ٍ حیي ذَاًسى عَاالتی ثِ ایي عجه
ٍ عیبق ثزای ذَز هغزح وٌین .
ذبعزُ ذَؽی اعت ٍلتی وِ اهغبل ثزای زٍراى جوغ ثٌسی ثِ زٍ اعتبى ؽوبلی ٍ غزثی وؾَر
ثِ زػَت هَعغبت وٌىَری عفز وززم ٍ زر  0رٍس هتَالی ثِ جوغ ثٌسی ًىبت ٍ حل تغت ّبی
و ٌىَر عزاعزی گذؽتِ ثب ثچِ ّب صزف وززین ٍ ثیؾتز عَاالتی وِ احتوبل هغزح ؽسى اًْب زر
وٌىَر  69یَز را ولیس سزین ٍ ذسا رٍ ؽىز ٍلتی عَاالت هٌتؾز ؽسُ ثب حزف ّبی هب تغبثك
زاؽت وِ ثغی جبی ذَؽحبلی اعت ٍ ذَؽحبلی ثیؾتز اس ایٌىِ ؽبگززاًی وِ ثب توبط ذَز ثؼس
اس وٌىَر ذجز وغت زرصس ذَة زر زرط سیغت را ثِ ثٌسُ اعالع زازًس .هب عَاالت را ثب ػلن
غیت حسط ًوی سًین فمظ ثب اصَل ٍ هٌغك وبرؽٌبعبًِ عَال ّز فصل را وٌبر ّن هی گذارین
ٍ عَاالتی وِ تىزار ثیؾتز زارًس را تؼوجن هی زّین ٍ عَاالت هرتلفی ثِ اى عجه عزح هی
وٌین یب چْبر گشیٌِ عَاالت را ثزرعی هی وٌین ٍ اس ّش گشیٌِ تؼسازی ًىبت ٍ عَال عزح هی
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وٌین ٍ ًىبتی وِ هزثَط ثِ صفحِ ذبصی اس وتبة اعت را پیسا هی وٌین ٍ اى صفحِ را ثِ لَل
ثچِ ّب ؽرن هی سًین ٍ ایي راس رتجِ ثزتز ؽسى ؽبگززاى ٍ وغت زرصس ثبال زر سیغت
ؽٌبعی اعت وبری وِ ووتز وغی حبل ّوچٌیي ووتزی را زارز.
ثِ اهیس ز ذسا اگز ضجظ فیلن ّبی اهَسؽی سیغت ولیس ثرَرز عؼی زارم توبم ًىبت ثبال  ،تیپ
ثٌسی عَاالت ٍ رٍػ پبعرگَیی ثِ ّز تیپ عَاالت ٍ ّ ٍ ..........ز چیشی وِ ثزای وغت
زرصس سیغت ثبال السم ثبؽس اًجبم ثسّن حتی ثب ثبسزّی  900زرصس ثْتز اس والط ّبی
حضَ ری ذَزم زر والط وٌىَر ّبی تْزاى ٍ وزج تب زٍعتبى ػشیشثتَاًٌس زر عزاعز ایزاى عؼن
سیغت ؽٌبعی ثِ سثبى عبزُ ٍ هفَْهی را ثچؾٌس اًؾب اهلل
ؽبیس اٍایي چیشی وِ ثبیس ثچِ ّب ثزای سیغت ثساًٌس رزُ ثٌسی ٍ ثب عجمِ ثٌسی جبًساراى اعت
وِ ٍلتیتَ گشیٌِ یب وتبة زرعی هیرًَِ ػٌىجَت یب حؾزُ هتحزن ثسًٍِ وِ اس چِ زعتِ ای
اعت ٍ چِ ٍیضگی ّبیی زارُ و ِ ووتز جبیی هي زیسم زر والط ّب تسریظ ثؾَز ٍلی ؽرصب
ثٌسُ اٍل ایي وبر را اًجبم هی زّن تب وبر ذَزم ٍ ؽبگززاى راحت ثؾَز  .هب ثبیس هؾىالت
زاًؼ اهَساى را زر زرٍط هرتلف لوظ وٌین تب ثتَاًجن راّىبری هتفبٍت ثب اى هؾىل ثیبى
وٌین
زر پبیبى السم هی زاًن ػزض وٌن ثزرعی عَاالت سیغت وٌىَر  69وبهال ًظز ؽرصی ثَزُ ٍ
هی تَاًس ثب ًظز زیگز ّوىبراى هتفبٍت ثبؽس
هَفك ثبؽیس
زوتز وَچه سازُ
ثِ اًجوي سیغت ؽٌبعی عبیت وٌىَر عز ثشًیس هٌتظزتبى ّغتین
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