
 

 

 ثشسػي ا٘ٛاع دٕخ ٞب

ٚ 

 اكَٛ وبس ي آٟ٘ب 

 اكُ اػبػي :

لٌؼٝ دٚاسي وٝ دس داخُ دٛػشٝ دٕخ ٚخٛد داسد ثب حشوز ػشيغ خٛد ٔٛخت ٌرشدؽ آة  

ٔي ٌشدد. دس ٘شيدٝ ايٗ ػُٕ آي سحز سأثيش٘يشٚي ٌشيضاص ٔشوض ٚالرغ ؿرذٜ ٚ اص ٔدرشاي    

ثبػث دخرَٛ آة ثرٝ   خشٚخي خبسج ٔي ٌشدد . دس٘شيدٝ ايدبد خأل ٘ؼجي ، فـبس آسٕؼفش 

ثذ٘ٝ دٕخ ٔي ٌشدد . سب صٔب٘ي وٝ آة دس داخُ دٕخ ٚخٛد داؿشٝ ٚ دشٜ آٖ ثٝ حشوز دٚساٖ 

خٛد سا ادأٝ ٔي دٞذ ٔشاحُ فٛق اِزوش ٘يض سىشاس ٔي ٌشدد٘ذ  لٌؼٝ دٚاسي ورٝ دس داخرُ   

دٕخ ٞبي ٌشيض اص ٔشوض لشاس داسد دشٜ ٘بٔيذٜ ٔي ؿٛد . دشٜ ٔرزوٛس دس داخرُ ثرذٜ دٕرخ     

ٔي وٙذ . ٔدشاي ٚسٚد يب ٔىؾ آة دس ٔشوض دشٜ لشاس داؿشٝ ٚ ػٛساخ خشٚخري دس   ٌشدؽ

ديشأٖٛ ثذ٘ٝ ٚالغ ؿذٜ اػز . دس ٔٛلغ وبس ، آة اص ٔدشاي ٚسٚدي ٔىيذٜ ؿرذٜ ٚدرغ اص   

 ايٙىٝ سحز سأثيش ٌشيض اص ٔشوض لشاس ٌشفز اص ًشيك ٔدشاي خشٚخي خبسج ٔي ٌشدد . 

ٔدٟرض اػرز اص    A ٚCحّجي وٝ ثٝ صائذٜ ٞربي  ثٝ ًٛسي وٝ ٔالحظٝ ٔي ؿٛد يه لًٛي 

ًشيك يه سؼٕٝ وٝ ثٝ ٔحٛس لًٛي ِحيٓ ؿذٜ اػز ثٝ كشػز ٔي ٌشدد . غشم اص سؼجيرٝ  

ايٗ اػز وٝ دس ٔٛلغ ٌشدؽ لًٛي حّجي ، آة داخُ آٖ ، سحز سرأثيش   A  ٚCصائذٜ ٞبي 

ػّرز آٖ  ٘يشٚي ٌشيض اص ٔشوض ٚالغ ؿذٜ ٚؿشٚع ثٝ ثيشٖٚ سيخشٗ ٚػشسيض وشدٖ ٔي وٙذ . 

دذيذٜ آٖ اػز وٝ دس وٙبسٜ ديٛاسٜ لًٛي ، آة لبدس ثٝ  ػجٛس اص صائذٜ ٞب ٘يؼز ٚ ثٝ ٕٞيٗ 

دِيُ ٘بچبس اػز اص ثبالي آٖ ػجٛس وٙذ ٚ فـبس حبكُ ػٌح آة سا ثٝ ًشف ثبال ػرٛق ٔري   

دٞذ . دس ايٗ حبَ چٖٛ حدٓ ٔبيغ  ثبثز اػز ػٌح آٖ دس لؼٕز ٔشوضي لرًٛي دربييٗ   



 

 

ٔٛخٛد دس وٙبسٜ ٞب ثبال ٔي سٚد دس ٘ضديىي ٔشوض خالئي ثٝ ٚخرٛد ٔري    ٔي افشذ . ٚلشي اة

 آيذ ٚ فـبس آسٕؼفش آة سا ثٝ ًشف دبييٗ ٔي سا٘ذ . 

ثٛدٜ اػز . اص آ٘دبيي ورٝ    DDثبيذ سٛخٝ داؿز وٝ اخشالف اسسفبع يب خٟؾ آة ثٝ ا٘ذاصٜ 

شػز ثذ٘رٝ  ) ٔؼربٚي ثرب ػر    آثي وٝ اص لؼٕز ثباليي لًٛي ٔي سيضد ، ػشػز صيبدي داسد

خبسخي لًٛي ( ثذيٟي اػز وٝ دس حيٗ ايٗ ػُٕ ، ا٘شطي خٙجـي صيبدي سّف ٔي ؿرٛد ،  

ٍٔش ايٙىٝ سشسيت ديٍشي اسخبر ؿٛد وٝ آة ٔٛسد ٘يبص سا سأٔيٗ ٕ٘بيذ اص يه دايشٜ اهربفي  

 اػشفبدٜ ؿذٜ وٝ دس ٔٛلغ ِضْٚ اص ػشسيض آة خٌّٛيشي ٔي وٙذ . 

بص ، ٔحٛس دٚسا ػيؼشٓ ، ٔدٛف ثٛدٜ ٚثٝ يره ٔٙجرغ   ٕٞچٙيٗ ثشاي سأٔيٗ آة ٔٛسد ٘ي      

رخيشٜ ٔشلُ اػز . ثشاي حلَٛ ٘شيدٝ يىؼبٖ ٔيشٛاٖ ثدبي سحشن لًٛي فمي دشٜ ٞب سا 

 ثٝ كٛسر ٔشحشن دس ٘ظش ٌشفز . 

 دٕخ ثب دشٜ ٞبي ٔؼشميٓ :

َ ) ؿؼبػي ( ٔدٟض ثٛدٜ اػز . ثٟش حب    اِٚيٗ دٕخ ٌشيض اص ٔشوض ثٝ سيغٝ ٞبي ٔؼشميٓ      

 لؼٕز ٞبي اػبػي يه دٕخ ٌشيض اص ٔشوض ػجبسسٙذ اص : 

 دشٚا٘ٝ يب ػوٛ ٔشحشن -1

 دٛػشٝ ثبيذ ٘ٝ ثبثز وٝ دشٚا٘ٝ سا احبًٝ ٔيىٙذ ، -2

دس دٕخ ٌشيض اص ٔشوض ،آة اص ٔدشاي ٚسٚدي وٝ دس دشٚا٘رٝ سؼجيرٝ ؿرذٜ ٚاسد ٔحفظرٝ اي     

آة ٔٛخت ايدبد ٘يشٚي  ٔيٍشدد ٚسد آ٘دب ثب سيغٝ ٞبي ٔشحشن دشٚا٘ٝ سٚثشٚ ٔيـٛد ، دٚساٖ

ٌشيض اص ٔشوش ؿذٜ ٚدس ٔحُ لٌش خبسخي دشٚا٘ٝ ،فـبسي دذيذاس ٔيـٛد وٝ ٔٛخرت ايدربد   

خشيبٖ ؿذٜ ٚآة ، دشٚا٘ٝ سا ثب ػشػز ٚفـبس صيبدي سشن وشدٜ ٚاص ًشيك ٔدشائي وٝ ثٝ ايٗ 

 ٔٙظٛس ديؾ ثيٙي ؿذٜ اص دٕخ خبسج ٔيٍشدد ٚثٝ ٔحُ ٔلشف ٞذايز ٔيـٛد ، 



 

 

 ٞبي خٕيذٜ : دٕخ ثب سيغٝ 

دس اٍّ٘ؼشبٖ ثىبس  1849دس ػبَ  APPOldسيغٝ ٞبي خٕيذٜ سا اِٚيٗ ثبس ؿخلي ثٙبْ      

ٌشفز ، دس دٛؽ ٚلؼٕشٟبي داخّي يه دٕخ ٌضيض اص ٔشوض وٝ ثٝ دشٜ ٞبي ٔٙحٙي اِـرىُ  

ٕ٘بيؾ دادٜ ؿذٜ اػز ، دسايٗ خبثبيذ سٛخٝ داؿز وٝ ػرالٜٚ ثرش    4ٔدٟض اػز ، دس ؿىُ 

( يب ٔبسديچ ٔيٙبٔيٓ . 1، ثذ٘ٝ دٕخ ٘يض دخبِز خبكي داسد وٝ ٔب آٖ سا ِٚٛر ) ا٘حٙبي دشٜ ٞب

ثٝ سٚص٘ٝ دشٚا٘ٝ دٚاس ٞذايز وٙرذ ،  ” ًٛسي ثشسٚي دس دٛؽ سؼجيٝ ؿذٜ وٝ آة سا ٔؼشميٕب  

دشٜ ٞبي ٔٙحٙي اِـىُ ثٝ ٔحن دسيبفز آة اص سٚص٘ٝ ،آٖ سا ثٝ كٛسر ٔبسديچي ثٝ سالًٓ 

ذ سبسشسيت سخّيٝ آة سا فشاٞٓ آٚس٘ذ ، ٕٞضٔبٖ ثب ٌشدؽ دشٚا٘رٝ  ٚاداؿشٝ ٚثٝ ِجٝ ٔيچؼجب٘ٙ

ؿٛد ، رسار سيض آة دس ٔحرُ   ،آة ثٌشف ِجٝ ثذ٘ٝ حشوز وشدٜ ٚٚاسد ٔدشاي ٔبسديچي ٔي

  .ؿٛ٘ذ ٔي   ثٌشف ٔدشاي خشٚخي ٞذايز ” ٔضثٛس ثٝ ٌشدٞٓ آٔذٜ ٚٔؼشميٕب 

 سمؼيٓ ثٙذي اكّي : 

اكَٛ ٔخشّف ػُٕ وشد ، آٟ٘ب ثؼرشٍي داسد ،   ًشحٟبي اػبػي دٕخ ٞبي ٌشيض اص ٔشوض ثٝ

 ثٌٛس ػْٕٛ دٕخ ٞبي ٌشيض اص ٔشوضسا ٘ؼجز ثٝ ٔٛاسد صيش ًشاحي ٔي وٙٙذ : 

 ر ٚهؼيز ٔدشاي ٚسٚدي ٔثُ يه ساٞٝ يب دٚساٞٝ 1

 اص لجيُ يه ٔشحّٝ اي ٚچٙذ ٔشحّٝ اي  1ر ٚهؼيز ٔشاحُ 2

خشٚخي صيبد . ٔشٛػي ٚيب  ر ٚهؼيز خشٚخي اص ٘ظش ٔيضاٖ ػيبَ خبسج ؿذٜ ٔثُ دٕخ ثب3

 وٓ ،

 ر ٚهؼيز دشٚا٘ٝ ٔب٘ٙذ ٘ٛع دشٜ ٞب ، سؼذاد سيغٝ ٞب ٚٚهؼيز ثذ٘ٝ دٕخ ،4

 دٕخ يه ٔشحّٝ اي :

ايٗ دٕخ ثيـشش ثشاي ٔٛاسدي وٝ اسسفبع خشٚخي وٓ يب ٔشٛػرٌي ٔرٛسد ٘ظرش اػرز،           

آٖ اػز ، ػبخشٝ ٔيـٛد ، اسسفبع خشٚخي يه دٕخ سه دشٚا٘ٝ اي سبثؼي اص ػشػز ٕٔبػي 



 

 

 1000دس ػُٕ ثب اػشفبدٜ اص يه دٕخ يه ٔشحّٝ اي ٔيشٛاٖ ثٝ اسسفبع خشٚخري دس حرذٚد   

فرٛر ٔرٛسد ٘ظرش     300سب  250ٚلشي اسسفبع ثيؾ اص ” فٛر دػز ديذا وشد دس حبِيىٝ ػٕال 

ٞرٓ   6ثبؿذ ثٟشٜ ٌيشي اص دٕخ ٞبي چٙذ ٔشحّٝ اي ػبلال٘ٝ سش اػز ، ثٌٛسي وٝ دس ؿىُ 

دٕخ ٞبي وٝ ساٞٝ يب دٚساٞٝ دسا٘ٛاع يه يب چٙذ ٔشحّٝ اي ػربخشٝ   ٕ٘بيؾ داٜ ؿذٜ اػز

ٔيـٛ٘ذ ، ٟٕٔششيٗ اؿىبَ دٕذٟبي يه ساٞٝ ايٗ اػز وٝ اسسفبػي وٝ آة سا ثٛػيّٝ آٟ٘رب  

ٔيشٛاٖ سب آٖ حذ دٕذبط ٕ٘ٛد ، ٔحذٚد اػز ، اِجشٝ ثب اػشفبدٜ اص دٕخ ٞربي دٚساٞرٝ يره    

آة سا سب اسسفبع ثيـششي دٕذبط ٕ٘ٛد ، يه ٔضيز ٔشحّٝ اي ثشاحشي ٔيشٛاٖ ٔمبديش صيبدي اص 

ديٍش دٕذٟبي دٚساٞٝ ايٗ اػز وٝ دشٚا٘ٝ دس أشرذاد ٔحرٛس خرٛد اص سؼربدَ ٞيرذسِٚيىي      

ٔٙبػجي ثشخٛسداس اػز  صيشا ٘يشٚي ٔحٛسي ٘بؿي اص ٚسٚد ػيبَ اص يه ًشف ثب ٘يشٚي ٚاسد 

 ؿذٜ اص ٔدشاي ٔمبثُ خٙثي ٔيٍشدد ، 

 دٕخ چٙذ ٔشحّٝ اي : 

ب صيبدي دٕذبطٕ٘ٛدٜ ، فـبس لبثُ سرٛخٟي سا ٘يرض     ايٗ دٕذٟب لبدس٘ذ آة سا سب اسسفبع ٘ؼجش      

دس اخشيبس ثٍزاس٘ذ ، ثؼشٝ ثٝ ا٘ذاصٜ اسسفبع دٕذبط ،آٟ٘ب سا ثٝ كٛسر دٚ يرب چٙرذ ٔشحّرٝ اي    

ًشاحي ٔيىٙٙذ ، ثب ٚخٛدي وٝ ٕٞٝ دشٚا٘ٝ ٞب ثٝ يه ٔحٛسٚاحذ ٔشلُ ثٛدٜ ٚدس داخُ يه 

غ ؿذٜ ا٘ذ ، ٞش ٔشحّٝ سا ٔيشٛاٖ ػُٕ يه دٕخ ٔدضا فشم وشد ، ثشاي ٔثبَ  داخُ ثذ٘ٝ ٚال

ٔشحّٝ ٔشفبٚر اػشفبدٜ ٕ٘ٛد ، دس اِٚيٗ ٔشحّٝ آة ٔٙجغ ٔرٛسد   8يه ثذ٘ٝ ٚاحذ ٔيشٛاٖ اص

٘ظش ،ٔؼشميٕب اص ًشيك ٔدشاي ٚسٚدي سحٛيُ ٌشفشٝ ؿذٜ ٚفـبس آٖ ثٝ ا٘ذاصٜ فـبس ٘بؿري  

يؾ ٔييبثذ ٚثٝ ٔشحّٝ ثؼذي اسخبع ٔيـٛد . دس ٞرش ٔشحّرٝ   اصيه دٕخ سه ٔشحّٝ اي افضا

،فـبس ،وٕي صيبد ٔيـٛد سب خبئي وٝ فـبس ٚحدٓ آة خشٚخي ثٝ ٔيضا٘ي وٝ ٔٛسد ٘ظش اػز 

 .ثشػذ ٚٔشاحُ خبسٕٝ يبثذ 



 

 

دٕخ ٞبي يه ٔشحّٝ اي سا دس ا٘ٛاع ٔخشّفي ػبخشٝ ٚاص آٟ٘ب ٞٓ ثلٛسر ثبثز ٚٞٓ ثرٝ        

سا ثب اػشفبدٜ اص ٔٛسٛسٞبي ٞٛائي 1شفبدٜ ٔيىٙٙذ ، دٕذٟبي دشسبثُ كٛسر لبثُ حُٕ ٚ٘مُ اػ

ثشلي ٌٚبصٚئيّي يب ثٙضيٙي ثحشورز دس ٔيأٚس٘رذ ، ثؼريبسي اص ؿرشوشٟبي ػربخشٕب٘ي          ، 

ٚٔمبًؼٝ وبسي اص ايٗ ٘ٛع دٕخ ٞباػشفبدٜ ٔيىٙٙذ ، ٚأب ٔشػرْٛ سرشيٗ ٔرٛاسد اػرشفبدٜ     

ٟب دس چبٜ ٞبي ػٕيك يب وٓ ػٕك ٔٙبصَ خٟز دٕذٟبي يه ٔشحّٝ اي ثبثز ،ثٟشٜ ٌيشي اص آ٘

سأٔيٗ آة آؿبٔيذ٘ي ٔٛسد٘يبص اٞبِي ٔيجبؿذ ، يه ٕ٘ٛ٘ٝ ديٍش اص ٔٛاسد اػشفبدٜ اص دٕذٟبي 

يه ٔشحّٝ اي ثبثز ، اػشفبدٜ اص آٟ٘ب دس سأٔيٗ ٔبدٜ ٔجشدالصْ خٟرز خٙره وربسي افرضاس     

ص دس كرٙؼز يرب ٔرٛاسد    ثش٘ذٜ دس ٔبؿيٗ ٞبي افضاس اػز ، ٚلشي حدٓ ٚفـبس آة ٔٛسد ٘يرب 

  اػشفبدٜ خبٍ٘ي صيبد ثبؿذ اص دٕذٟبي چٙذٔشحّٝ اي اػشفبدٜ ٔي وٙٙذ . 

 ًشص وبس دٕخ :

اص ٞٓ خذا وشدٜ ٚٔٛسٛس سا ثشٟٙبئي  لجُ اص سٚؿٗ وشدٖ دٕخ، ثبيذ اثشذا وٛدّيًٙ ٞب سا      

ه ثٝ ثٝ ٌشدؽ دس آٚسدٜ ٚاص كحيح ثٛدٖ خٟز دٚساٖ آٖ إًيٙبٖ حبكُ ٕ٘ٛد ، ثشاي وٕ

ادشاسٛس ، دسسٚي ثذ٘ٝ دٕخ ، خٟز كحيح دٚساٖ ٔحٛس آٖ ثبيه فّؾ ٔـخق ؿذٜ اػز ، 

لجُ اص سٚؿٗ وشدٖ دٕخ ، ٔحُ سٚغٗ خٛس ثّجشيًٙ ٞبي دٕخ سا ثب سٚغٙي وٝ ػبص٘ذٜ آٖ 

سٛكيٝ وشدٜ دش وٙيذ ، دٕخ ٞبئي وٝ يب سبلبٟ٘بي آٟ٘ب ثٝ سٚغٙىبسي دائٕي ٘يبص داس٘ذ ثبيذ سب 

سٚي سٚغٗ ٕ٘بي آٟ٘ب ثجز ؿذٜ ، دشاص سٚغٗ ؿٛ٘ذ ، ثذ٘ٝ يبسبلبٖ وف ٌشد ٔحُ خٌي وٝ دس

وٙٙذ ، دس ٔٛلغ وبس ،ٔؼيش ِِٛٝ وـري آة   ثشخي اص دٕخ ٞبسا ثٛػيّٝ آة ػشد ، خٙه ٔي

ػشد سا ٘يض ثبيذ ٔٛسد سٛخٝ لشاسداد سب اص ػٛخشٗ يبسبلبٟ٘بٕٔب٘ؼز ثؼُٕ آيذ ، يبسبلبٟ٘بئي وٝ 

ػٛصا٘ذ ٘يبصي ثٝ خٙه وشدٖ ثب آة ٘ذاس٘رذ ، فمري    سا ٕ٘ي ٌشٔبي آٟ٘ب دٛػز دػز ا٘ؼبٖ

آ٘مذسآة خٙه ٔلشف وٙيذ وٝ ٔبدٜ سٚا٘ؼبص سا دس دٔبي ٔٙبػجي ٍٟ٘ذاسد ، ٞشچٙذ ٚلرز  

وٙرذ ثرب فـربس آة     يىجبس ثذ٘يؼز وٝ ٔؼيش خي ِِٛٝ ٚسٚدي وٝ آة ػشد سا سرأٔيٗ ٔري  



 

 

ٔؼريش ٚسٚد آة سا  ؿؼشـٛ دادٜ ؿٛد سب آؿغبِٟب ٚوثبفز احشٕربِي سا ورٝ ٕٔىرٗ اػرز     

ٔؼذٚد وٙٙذ اص ٔيبٖ ثشداؿشٝ ؿٛ٘ذ ، ثٟشكٛسر لجُ اص ساٜ ا٘ذاصي وبُٔ دٕخ يه ثبصسػي 

  .ٟ٘بئي ا٘دبْ دادٜ ٚحشي دس كٛسر أىبٖ سٚسٛس سا چٙذ دٚس ثب دػز ثٍشدا٘يذ 

 

 دشوشدٖ ٔمذٔبسي دٕخ :

سي ورٝ لجرُ اص   يه دٕخ ٌشيض اص ٔشوض سا ٞشٌض ٘جبيذ ثذٖٚ آة ثىبس ا٘ذاخز ، دسكرٛس       

دشوشدٖ دٕخ آٖ سا ثىبس ا٘ذاصيٓ أىبٖ داسد لٌؼبر داخّي وٝ ثب آة ،سٚاٖ وبسي ٔيـرٛ٘ذ  

آػيت ثجيٙٙذ ،اِجشٝ ثشخي اص دٕخ ٞبي ٌشيض اص ٔشوض ًشاحي ؿذٜ ا٘ذ وٝ ثلٛسر خـره  

ٚثي آة ٘يض ٔيشٛا٘ٙذ ؿشٚع ثىبس وٙٙذ ، دس ايٗ ٔذِٟب يه ٔخضٖ رخيشٜ آة اهبفي ٚخرٛد  

                ػٝ ٕ٘رذٞب سا آة ثٙرذي ورشدٜ ٚثرٛؽ ٔحرٛس ٚسيٍٟٙربي ػبيـري دشٚا٘رٝ سا         داسد وٝ وب

 ٕ٘بيذ ،  سٚا٘ىبسي ٔي

سٚؽ افـب٘ه ر دٕخ ثٝ يه ػٛدبح سخّيٝ ٚيه ٔدشاي ٔخلٛف خٟرز ثيرشٖٚ سا٘رذٖ     

ثخبس آة ٔدٟض اػز ، دس ؿشٚع وبس ، دغ اص ثبص ورشدٖ ػرٛدبح ٚسٚد ثخربس آة ، ػرٛدبح     

،ػذغ ػٛدبح ثيٗ ٔدشاي خشٚج ثخبس آة ٚدٕخ سا ثبص ٔري وٙريٓ سرب     سخّيٝ سا ٔي ثٙذيٓ

ٞٛاي ٔٛخٛد دس دٕخ ِِٚٛٝ ٞب خبسج ؿذٜ ٚآة ثٝ ِِٛٝ ٞب وـيذٜ ؿٛد ، ػُٕ سا فمي ثبيرذ  

ٚلشي خبسٕٝ يبفشٝ سّمي وشد وٝ آة اصٔدشاي خشٚج ٞٛا ثيشٖٚ ثض٘ذ ، ثشاي ثؼشٗ افـرب٘ه  

ا ٔؼذٚد وشدٜ ٚػذغ ٔدرشاي ثخربس آة سا   اثشذا ثبيذ ػٛدبح ٔٛخٛد ثيٗ دٕخ ٚافـب٘ه س

 لٌغ وشد ، دس كٛسسي وٝ ٘لت افـب٘ه دس ٘ضديىي دٕخ ٔمذٚس ٘جبؿذ ،ِِٛرٝ ٞرٛا سا ٔري   

سٛاٖ ًٛيُ سش ٚلٌٛس سش اص صٔب٘ي وٝ افـب٘ه دس ٘ضديىي دٕخ ٘لت ٔي ؿذ ، دس٘ظش ٌشفز 

 ، 



 

 

 سٚؽ اػشفبدٜ اص سّٕجٝ دػشي } يب دٕخ ٞٛاي ثشلي { 

سٛاٖ اص يه ؿيش وٙششَ اػشفبدٜ ٕ٘ٛد ، اػرشفبدٜ   دبي ػٛدبح سخّيٝ ٔيدس ايٗ سٚؽ ث     

اص يه سّٕجٝ دػشي يب ثشلي ثدبي ٔدشاي خشٚ ج ثخبس ٞٛا ٘يض هشسٚي اػز ،يه ػرٛدبح  

ٔؼِٕٛي ٘يض ثبيذ دس ٔؼيش ِِٛٝ ٞٛا ٘لت ٕ٘ٛد ، لجُ اص ؿشٚع ػُٕ ثبيذ ػٛدبح يبد ؿذٜ سا 

سّٕجٝ ٞبي دػشي ٔؼِٕٛي اػشفبدٜ ٔيىشد٘ذ ، ٌبٞي  ػبثمبً ثشاي ايٗ ٔٙظٛس اص ٔؼذٚد وشد .

اٚلبر ثشاي ايٙىٝ خٛد ايٗ دٕخ آة ثٙذي ؿذٜ ٚلبدس ثٝ سخّيٝ ٞٛاي ٔٛخٛد دس داخُ ِِٛٝ 

 .ٞب ؿٛد ثبيذ اثشذا آٖ سا ثب وٕي آة دش وشد 

 

 سٚؽ اػشفبدٜ اص ػٛدبح يه ًشفٝ دس دبئيٗ 

ٚدي ٘لت ؿذٜ ثبؿذ ، دٕخ ٌشيض اص ٚلشي ػٛدبح يىٌشفٝ اي دس لؼٕز سحشب٘ي ِِٛٝ ٚس    

ٔشوض ٚسٕبْ ٔؼيش ِِٛٝ ٚسٚدي سا ٔيشٛاٖ اص ٔدشاي سخّيٝ دٕخ يب لؼٕشي اص ثبالي آٖ دش اص 

آة ٕ٘ٛد ، ػُٕ دش وشدٖ سا ٕٔىٗ اػز ثىٕه يه ٔخضٖ آة رخيشٜ يب يه سّٕجٝ دػشي 

ٛسدٖ ٘ظرٓ  ا٘دبْ داد ، دس كٛسسي وٝ ًَٛ ِِٛٝ ٚسٚدي صيبد ثبؿذ ثشاي ديـٍيشي اص ٞٓ خ

ػُٕ وشد دٕخ دس ِحظٝ ؿشٚع ، اص ًشف ديٍش ثبيذ ٔمذاس صيبدي آة ٚاسد ِِٛٝ ٞب ورشد سرب   

لجُ اص حشوز آثذس ِِٛٝ ٚسٚدي ،رسار آة ثٝ اًشاف دشسبة ٘ـٛ٘ذ . دس ٔٛاسدي وٝ ػرٛدبح  

وٙششَ يب سخّيٝ اػشفبدٜ ٔيـٛد ،خالء ػٙدي وٝ ٘ضديىي  دٞب٘رٝ چربٜ يرب ٔٙجرغ ثرشسٚي      

ٞبي ٞٛاٌيشي ٘لت ؿذٜ ، ٔيشٛا٘ذ سىٕيُ ؿذٖ ػُٕ ٞٛاٌيشي ٚساٜ ا٘ذاصي لؼٕشي اص ِِٛٝ 

اِٚيٝ سا خجش دٞذ ، دسكٛسر ِضْٚ ٔيشٛاٖ ِِٛٝ ٞبي ٔشثٛى ثٝ سخّيٝ ٞٛا سا ثب آي درش ورشد   

ٚػُٕ ٞٛاٌيشي سا ثٛػيّٝ خٛد آة ا٘دبْ داد، اِجشٝ ايٗ دس كرٛسسي اػرز ورٝ فـربس آة     

سػب٘يذ . ٞش چٙذ وٝ دس ايٗ كٛسر ثٝ ػيؼشٓ   Psi 40سب 30داخُ ِِٛٝ ٞب سا ثشٛاٖ سب حذٚد

 ٔخلٛكي ٘يبص خٛاٞيٓ داؿز وٝ ثب ٘ٛع ٞٛائي وٕي سفبٚر داسد .



 

 

دس كٛسسي وٝ ثخٛاٞيٓ ؿشٚع وبس دٕخ ثلٛسر خٛدوبس ٚثذٖٚ ٘يبص ثٝ ٞٛا ٌيشي كٛسر      

ر ٞرش  ٌيشد ثبيذ يه سٙظيٓ وٙٙذٜ فـبس سا ثشسٚي خي ِِٛٝ سخّيٝ ػٛاس وٙيٓ دس ايٗ كٛس

صٔبٖ الصْ ثبؿذ . سٙظيٓ وٙٙذٜ ٔضثٛس يه دٕخ ٞٛاٌيشي سا سٚؿٗ وشدٜ ٚثٝ ٔدشد سخّيرٝ  

 وبُٔ ٞٛاي داخُ ِِٛٝ ٞب ، دٕخ ٔضثٛس ثلٛسر خٛدوبس خبٔٛؽ ٔي ؿٛد .

ثبؿرذ   يه خٛس ٔىب٘يضْ ، خٛدوبس ساٜ ا٘ذاصي ديٍش دٕخ وٝ ثٝ يه ؿٙبٚس ٔدٟرض ٔري       

صي اِٚيٝ ثيٗ ثبالي ثذ٘ٝ دٕخ ٚيه ػٛدبح ٞرٛا  دسايٗ سٚؽ يه ػٛدبح ٔخلٛف ساٜ ا٘ذا

ٌيشد . دس ايٗ خب ػٛدبح ٞٛا ثٝ وّيذي وٝ ثرٝ   ؿٛد . لشاس ٔي وٝ ثٛػيّٝ ؿٙبٚس وٙششَ ٔي

ٕٞيٗ ٔٙظٛس دس ٘ظش ٌشفشٝ ؿذٜ ٔشثٛى ٔيٍشدد ، وٙشبوشٟبي وّيذ ٔضثٛس ثٌٛسػشي ثٝ ٔذاس 

وٙششَ وٝ دس خي سخّيٝ وٙششَ وٙٙذٜ اػشبسر ٔٛسٛس اكّي ٚكُ ؿذٜ اػز ، يه ػٛدبح 

٘لت ؿذٜ وّيذي سا ثىبس ٔيب٘ذاصد وٝ وّيذ ساٜ ا٘ذاصي اِٚيٝ سا ثلٛسر ٔٛاصي دس ٔذاس لشاس 

ػٛدبح ٞٛا فمي سب ٔٛلؼي وٝ ػُٕ ساٜ ا٘ذاصي  دٞذ ، دس ٚالغ ػٛدبح ساٜ ا٘ذاصي اِٚيٝ ٚ ٔي

 سىٕيُ ٘ـذٜ . دس ٚهؼيز ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ ثبلي ٔي ٔب٘ٙذ .

    ؿٛد ،دٕخ ساٜ ا٘ذاصي سٚؿٗ ؿرذٜ ٚآ٘مرذس وربس     شلُ ثٝ ؿٙبٚس ثؼشٝ ٔيٚلشي وّيذ ٔ     

وٙذ ، وٝ دٕخ اكّي سا ثىبس ا٘ذاخشٝ ٚاسسفبع آة دس ٔحفظٝ ؿٙبٚس ثحرذي ثشػرذ ورٝ     ٔي

، ثؼشٝ ؿذٖ وّيذ ساٜ ا٘ذاصي اِٚيٝ ٔٛخت سٚؿٗ ؿذٖ دٕخ  وّيذساٜ ا٘ذاصي اِٚيٝ سا ثجٙذد

 اكّي ٔي ٌشدد .

ٚ   ٛس دٕخ اكّي ؿشٚع ثىبس ٔيٚلشي ٔذاس وٙششَ ٔٛس دٕرخ   وٙذ ، يه وٙشبوز ثربص ؿرذٜ 

ٚلشي ٔٛسٛس اكّي دس حبَ وبس اػز ػٛدبح وٙششَ ٔدشاي سخّيٝ  افشذ ، وٕىي ثبص وشش ٔي

ٔب٘ٙذ، سرب   ؿٛد ٚوٙشبوز ٞبي وّيذآٖ دس ٚهؼيز ثؼشٝ ثبلي ٔي دس حبَ ثبص ٍٟ٘ذاؿشٝ ٔي

ٝ دٚ ػش وّيذ ساٜ ا٘رذاصي اِٚيرٝ ٚكرُ    يه ٔذاس ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ساثشاي وٙشبوشٛس ٔٛسٛس دٕخ و

ؿذٜ سىٕيُ ٕ٘بيٙذ . ايٗ وّيذ ثذٖٚ ايٙىٝ ٔٛخت ايدبد ٚلفٝ دس وبس ٔٛسٛس ؿٛد ،وّيذ ساٜ 



 

 

دسٖٚ ديؼشٖٛ ػٛدبح ساٜ ا٘ذاصي اِٚيٝ سؼذادي ػرٛساخٟبي   ا٘ذاصي اِٚيٝ سا ثبص ٔيىٙذ ، دس

سٛا٘ٙذ ثؼبدٌي اص آٟ٘ب  ٔيرسار ٞٛا  وٛچه ٚخٛد داسد وٝ دس خالَ ػُٕ ساٜ ا٘ذاصي اِٚيٝ ،

 ػجٛس ٕ٘بيٙذ ، ايٗ ػٛساخٟب ًٛسي سؼجيٝ ؿذٜ ا٘ذ ورٝ فـربسايدبد ؿرذٜ ثٛػريّٝ دٕرخ ،     

٘ـب٘ذ ، دس ايٗ كٛسر ثٝ ٔدشد ساٜ ا٘ذاصي وبُٔ  اٍ٘ـشي ػٛدبح سا ثب صٚس دس خبي خٛد ٔي

ٚؿشٚع ػُٕ وشد دٕخ اكّي ،دٕخ وٕىي خبٔٛؽ ٔيـٛد ، ٚلشي ِِٛرٝ ساٜ ا٘رذاصي اِٚيرٝ    

وٙٙذوّيرذساٜ   ؿٛد ، رسار آة اص ٔحفظٝ ؿٙبٚسثبص ٘ـذ ٔري  ٔي       ٕخ وبٔال آة ثٙذي د

ٌشدد، ِٚي ٔذاسي وٝ اص وّيذ ػٛدبح سخّيٝ فشٔبٖ ٔيٍيشد ، وٙشبوشٛس  ا٘ذاصي اِٚيٝ ثبص ٔي

ثٙذد، ٚلشي وّيذ ٔشثٛى ثٝ ؿٙبٚس ثبص ٔيـٛد دٕخ اكّي خربٔٛؽ   ٔٛسٛس دٕخ اكّي سا ٔي

داؿز وٝ ٚلشي وّيذ ٔشثٛى ثٝ ؿٙبٚس ثؼشٝ ثبؿذ ، ٔٛخت سٚؿٗ ؿذٖ ٔيـٛد ، ثبيذ سٛخٝ 

 ٚلشي ثبص ؿٛد دٕخ ٌشيض اص ٔشوض سا اص وبس ٔي ا٘ذاصد . ٔٛسٛس دٕخ اكّي ٔيٍشدد ٚ

دس يه ػيؼشٓ ساٜ ا٘ذاصي خٛدوبس اِٚيٝ وٝ دس آٖ يه ٔخضٖ خالء ثرٝ ػٙرٛاٖ سب٘ره          

اص يه دٕخ خالء ٚيه ٔخرضٖ خرالء    ايٗ ػيؼشٓ وٝؿٛد  ٔـبٞذٜ ٔي، رخيشٜ ثىبسسفشٝ 

ٔي ٌشدد ، ٔخضٖ ٔضثٛس ثيٗ دٕخ خالء ِِٚٛٝ ساٜ ا٘ذاصي اِٚيٝ دٕخ اكّي لشاس ٔي    سـىيُ

 ٌيشد .

دس ايٙدب ٔخضٖ ٞٛا ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔخضٖ وٕىي ا٘دبْ ٔيىٙذ ٚدس ٘شيدٝ احشيربخي ثرٝ         

ء ػبص ثٝ حذٚد ٔؼيٙي وٝ ٘ذاسد ، ٚلشي خالء ٔٛخٛد دس خال وبسوشد ٔشٛاِي خالء ػبص ٚخٛد

وٙذ ، ثشاي ايٙىرٝ   اص لجُ ٔحبػجٝ ؿذٜ ثشػذ ، يه وّيذ خالء ػبص سا سٚؿٗ ٚخبٔٛؽ ٔي

دغ اص ساٜ ا٘ذاصي اِٚيٝ دٕخ اص ٚسٚد آة ثٝ ػيؼشٓ خالء خٌّٛيشي ثؼُٕ آيذ يه سّٝ ٞرٛا  

 وٙٙذ .ثٟشكٛسر ،چٝ دٕخ دس صيش خرالء ٚيرب دس   سا ثيٗ دٕخ اكّي ٚٔخضٖ خالء سؼجيٝ ٔي

ؿٛد ، ثرشاي ايٙىرٝ    حبَ وبس ثبؿذ . ٞٛا اص ًشيك ٔدشاي ٔىؾ دٕخ ثٌشف ثبال وـيذٜ ٔي

اصػذْ ٚخٛد ٞٛا دس ِِٛٝ ٞبي اكّي إًيٙبٖ حبكُ ؿٛد ، ِِٛرٝ ٞربي ساٜ ا٘رذاصي اِٚيرٝ     



 

 

سحز خالء لشاسداس٘ذ ،يه ٘ٛع ديـشفشٝ سش ايٗ ػيؼشٓ دس ٔرٛسد   ٚػٛدبدٟبي سّٝ ٞٛا دائٕبٌ

ي وبغز ِٚدٗ وٝ دس سٕبْ آٟ٘ب رسار ٔضاحٓ ٔؼّك دسٔبيغ ٚخٛدداسد دٕذبط فبهالة ٚسىٝ ٞب

  .ثشد  ،ثىبس ٔي

 اكَٛ وبس :

ثٌٛسي وٝ لجال ٌفشٝ ؿذ دٕخ ٞبي ٌشيض اص ٔشوض ، ػشػز خشيبٖ ػيبَ سا ثٌٛس صيربدي       

ثش٘ذ دس حبِيىٝ دٕخ ٞبي دٚسا٘ي ثٌٛس ثبثز ٚيىٙٛاخشي ػيبَ سا اص داخُ ٔحفظرٝ   ثبال ٔي

سا٘ٙذ ، ايٗ دٕخ يه دٕخ ثبسا٘ؾ يب خبثدبئي ٔثجز ثٛدٜ ٚيره حشورز    شٖٚ ٔيخٛد ثٝ ثي

        دٞذ دس حبِيىٝ يه دٕخ ٌشيضاص ٔشوض يه دٕخ ثرب خبثدربئي ٔٙفري    دٚسا٘ي سا ا٘دبْ ٔي

 ٔي ثبؿذ .

 ٘ؼجز ثٝ ٚهؼيز دشٚا٘ٝ ايٗ دٕخ ٞب ، آٟ٘ب سا ٔي سٛاٖ ثٝ ٌشٜٚ ٞبي صيش سمؼيٓ ٕ٘ٛد : 

 ي يب ثٌٛس ػبدٜ د٘ذٜ اي ر ٘ٛع چشخ د٘ذٜ ا1

 ر ٘ٛع دشٜ اي 2

 ر ٘ٛع ديؼشٛ٘ي 3

 دٕخ ٞبي ٘ٛع د٘ذٜ اي :

ايٗ ٞب ؿبُٔ دٚ چشخ د٘ذٜ ػبدٜ ٔيجبؿٙذ وٝ ثب يىذيٍش دسٌيرش ثرٛدٜ ٚيىري اص آٟ٘رب           

ٌشدا٘ذ . ايٗ  ثٛػيّٝ يه ػبُٔ ٔحشن ٔثُ ٔٛسٛس ثٍشدؽ دسآٔذٜ ٚچشخ د٘ذٜ ديٍش سا ٔي

ثبخبثدبئي ٔثجز ثٛدٜ ٚٔيضاٖ آثذٞي آٟ٘ب سا ثؼبدٌي ٚسٟٙب ثب سغييرش  اص ٘ٛع دٕذٟبي  دٕذٟب ،

ػشػز ٌشدؽ ٔحٛس ،ٔيشٛاٖ سغييش داد ، ثبصدٜ يه دٕخ د٘ذٜ اي ػٕذسب ثٝ دلرز ٚخرزة   

 ثٛدٖ لٌؼبر ٔشٕبع ثؼشٍي داسد .

ٌبِٗ  1ايٗ دٕخ ٞب سا دس ٔذَ ٞبي ٔخشّف ٔيشٛاٖ يبفز ، آثذٞي ايٗ دٕخ ٞب اص وٕشش اص    

ٌبِٗ دس دليمٝ اي ادأٝ ٔييبيذ ، ا٘ٛاع ٔخشّرف ايرٗ    100مٝ ؿشٚع ؿذ ٚسب ثيـشش اص دس دلي



 

 

دٛ٘ذ ثشايٙچ ٔشثغ سب ثيـشش اص  100دٕخ ٞب لبدس ثٝ ايدبد فـبسٞبي ٔخشّفي اص حذٚد وٕششاص 

ٕ٘بيؾ دادٜ ؿذٜ ا٘رذ   2ثبؿٙذ، دٚ چشخ د٘ذٜ اي وٝ دس ؿىُ  دٛ٘ذ ثش ايٙچ ٔشثغ ٔي 3000

ش خفز ؿذٜ ٚدس داخُ ثذ٘ٝ دٕخ لشاسٌشفشٝ ا٘ذ، سٚغرٗ ٞيرذسِٚيه   ثٌٛس دليمي ثيىذيٍ

ٚاسد ؿذٜ ثٝ ٔحفظٝ دٕخ دس فٛاكُ ثيٗ  د٘ذا٘ٝ ٞبي ٞش چشخ د٘ذٜ ٚديشأرٖٛ ثذ٘رٝ ٌيرش    

وشدٜ ٚدغ اص ٘يٓ دٚس ٌشدؽ چشخ د٘ذٜ ٞب دس ٔٛلغ سٕبع د٘ذا٘ٝ ٞرب ثرب ٞرٓ اص ٔحفظرٝ     

 خشٚخي سا٘ذٜ ٔي ؿٛد .

ٔيشٛاٖ ٔشٙبػت ثب ٘ٛع چشخ د٘رذٜ ٔلرشف ؿرذٜ ، ثرٝ ا٘رٛاع       دٕخ ٞب ي د٘ذٜ اي سا ٘يض   

 ٔربسديچي ،  ٔخشّفي سمؼيٓ ٕ٘ٛد ،ايٗ ٞب ؿبُٔ دٕخ ٞبي د٘ذٜ اي ثب : چشخ د٘ذٜ ػربدٜ ، 

 خٙبغي ٚثبالخشٜ ثب چشخ د٘ذٜ ٞبي ٔخلٛف ٔي ثبؿٙذ .

 

 

 چشخ د٘ذٜ ػبدٜ :

وٙٙذ : ٘ٛع داخّري   يدسػُٕ دس دٕذٟبي دٚسا٘ي اص دٚ خٛس چشخ د٘ذٜ ػبدٜ اػشفبدٜ ٔ     

دس ٔٛسد ٘ٛع خبسخي ثبيذ ٌفز وٝ دس ٔٛلغ خذا ؿذٖ ٞرش صٚج د٘ذا٘رٝ دس    ٚ٘ٛع خبسخي ،

خالئي دذيذ ٔيأيذ ٚفـبس خٛ٘يض ٕٞيٗ فشكز سا غٙيٕز ؿٕشد ٚػيبَ سا ثب فـربس اص   ٌيش ،

سٛاٖ فشم  ًشيك دٞب٘ٝ ٚسٚدي دٕخ ثٝ داخُ ٔيشا٘ذ ٚآٖ سا دش ٔيىٙذ ، ثب وٕي سمشيت ٔي

وٝ ٔدشاٞبي ٚسٚدي ٚخشٚخي ثخبًش ٚخٛد چشخ د٘ذٜ ٞبي دسٌيش ،وبٔال اص ٞٓ ٔدرضا   وشد

ثبؿٙذ ، ثٙبثشايٗ آثي وٝ ثيٗ فبكّٝ دٚ دٚ٘ذا٘ٝ ٔشٛاِي ٞش چشخ د٘رذٜ حرجغ ٔيـرٛد     ٔي

            ٕٞشاٜ ثب آٖ ٌشدؽ وشدٜ ٚدس ٘ضديىي  ٔحفظٝ ثب٘ٛيٝ دٕخ اص آٖ خذا ؿذٜ ٚثٙبچبس ثٝ خبسج 

 .ٔي ؿٛد  سا٘ذٜ



 

 

دس ٔٛسد ًشص وبس دٕخ دٚسا٘ي ثب د٘ذٜ ػبدٜ اص ٘ٛع داخّي ثبيذ وفز وٝ لذسر ٔٛسٛس ثرٝ      

يىي اص خچشخ د٘ذٜ ٞب دادٜ ؿذٜ ٚدٚساٖ چشخ د٘ذٜ ٔضثرٛس ثبػرث ٌرشدؽ چرشخ د٘رذٜ      

ؿٛد ، دس ٔٛلٝ خذا ؿذٖ دسٌيشي ٞش د٘ذا٘ٝ اص  ٞشصٌشدديٍشي وٝ ثب آٖ دس سٕبع اػز ٔي

ؿٛد  د٘ذٜ ديٍش ،افضايؾ حدٓ ٔٛخت ايدبد يه خالء خضئي ٔيد٘ذا٘ٝ ٔـبثٝ دسسٚي چشخ 

ؿرٛد ،   ، دس ايٗ خب اػز وٝ فـبس خٛ ٔٛخت سا٘ذٜ ؿذٖ ػيبَ ثٝ داخُ ثذ٘رٝ دٕرخ ٔري   

  ٚ  ػيبَ ٚاسد ؿذٜ ثٝ ٔحن دخَٛ دس فبكّٝ ثيٗ دٚ د٘ذا٘ٝ ٔشٛاِي ٚثذ٘ٝ دٕخ ٌيرش ورشدٜ 

 ذٜ ٔي ؿٛد .وٙذ ، ٚاص آ٘دب ثٝ ثيشٖٚ سا٘ ثٌشف ٔحفظٝ ثب٘ٛيٝ حشوز ٔي

دٕذٟب ي دٚسا٘ي ثبد٘ذٜ داخّي فمي دٚ ػوش ٔشحشن داس٘ذ : سٚسٛس وٝ ثبدلز سٕبْ سشاؿيذٜ 

ؿذٜ ٚيه چشخ د٘ذٜ ٞشصٌشد ، د٘ذا٘ٝ ٞبي چشخ د٘ذٜ داخّي ٚد٘ذٜ ٞشصٌرشد دس ٘ضديىري   

 ٔحفظٝ ٔىؾ اص ٞٓ خذا ؿذٜ ٚدس ٔحفظٝ سا٘ؾ ٔدذدا ثبيىذيٍش دسٌيش ٔي ؿٛ٘ذ . 

وٙذ ، دِيُ ايٙىٝ چشا  س دٕخ ، ٔحفظٝ ٞبي ٔىؾ ٚسا٘ؾ سا سؼييٗ ٔيخٟز دٚساٖ ٔحٛ    

ورٝ دس حميمرز آغربص     A. دس ٘مٌرٝ   وٙرذ  خٟز دٚساٖ ٔحٛس ، ٔحفظٝ ٞب سا ٔـخق ٔي

 خذاؿذٖ دس ٌيشي چشخ د٘ذٜ ٞب اػز ، ػيبَ اص ًشيك ٔحفظٝ ٔىؾ ثٝ داخُ وـيذٜ ٔي

دا٘ؼز ، ػيبَ ثب فـبس ثٝ ًرشف  وٝ آٖ سا ثبيذ ؿشٚع دسٌيشي د٘ذا٘ٝ ٞب  Bؿٛد ، دس ٘مٌٝ 

ٔحفظٝ سا٘ؾ سا٘ذٜ ٔيـٛد ، ٔؼىٛع وشدٖ خٟز دٚساٖ ، خٟز خشيربٖ ػريبَ دسداخرُ    

دٕخ ساٚاسٚ٘ٝ ٔيىٙذ ، دس ٔٛلغ سؼييٗ خٟز دٚساٖ ٔحٛس دٕرخ ، ٕٞيـرٝ اص ا٘شٟربئي ورٝ     

ؿبُٔ ٔحٛس اػز ثٝ دٕخ ٍ٘بٜ وٙيذ ، دس كٛسسيىٝ دػشٛساِؼُٕ يب سزوش خبكي دادٜ ٘ـذٜ 

، فشم ثشايٗ اػز وٝ ٔحٛس دٕخ دس خٟز ٌشدؽ ػمشثٝ ٞبي ػبػز ٔي ٌرشدد . دس   ثبؿذ

 ٘شيدٝ ٔيشٛاٖ ا٘شظبس داؿز وٝ ٔحفظٝ ٔىؾ دس ػٕز ساػز لشاس ثٍيشد .

ٞٓ دس ٌيش وشدٜ ا٘ذ، يىي اص ايٗ لٌؼبر سا ثبيذ  ثب دٚ لٌؼٝ سا ثٝ كٛسر خبكي سشاؿيذٜ ٚ  

دسٌيشي سايه چشخ د٘رذٜ خربسخي   دس حميمز يه چشخ د٘ذٜ ٔخلٛف داخّي دا٘ؼز ٚ



 

 

ػرٌٛ    ، دس ايٗ ٔىب٘يؼٓ ، ٘بٔٙذ ٔدٕٛػٝ ثذػز آٔذٜ سا ٔىب٘يؼٓ طيشٚسٛس ٔي اٍ٘بؿز ،

داخّي ٚخبسخي دٚ لٌؼٝ يبد ؿذٜ دائٕب ثيىذيٍش سىيٝ داؿشٝ ٚسٚي يىذيٍش سٕبع ِغضؿي 

لغ خذاؿذٖ دٞٙذ ، دس ٔٛ ثٙبثشايٗ ػيبَ سا ثٌٛس دائٓ ٚثب آة ثٙذي وبُٔ ا٘شمبَ ٔي داس٘ذ ٚ

دسػز دس ٔحُ ٔحفظٝ ٔىؾ وٝ اصديبد فوبي ثريٗ   دس ٌيشي ،فوبي ثيٗ آٟ٘ب صيبد ؿذٜ ٚ

ٚلشي فوبي ثيٗ د٘ذا٘رٝ ٞرب ثرٝ     ؿٛد ، ؿٛد يه خالء خضئي ايدبد ٔي د٘ذا٘ٝ ٞب ظبٞش ٔي

ثيٙذ ، اص ايٗ ِحظرٝ   يبثذ ، ٔحفظٝ سا٘ؾ سا دس ٔمبثُ خٛد ٔي حذاوثش حدٓ خٛد دػز ٔي

ٕ٘بيرذ ،   د٘ذا٘ٝ ٞب ٔدذدا آغبص ؿذٜ ٚحدٓ ٔحفظٝ ؿشٚع ثٝ وبٞؾ ٔي يٝ ثؼذ وٝ دسٌيشي

 .ؿٛد ػيبَ ٔضثٛس ثٝ سذسيح ثٝ خبسج سا٘ذٜ ٔي

 دٕخ  دٚسا٘ي ثب چشخ د٘ذٜ ٔبسديچي :

ػٛخز سػب٘ي ، وّيٝ وبسٞبي  ايٗ دٕخ ثشاي وبسٞبي ٔخشّف اص لجيُ سٚغٙىبسي ثبفـبس ،    

سٚد ، ايرٗ دٕرخ دس    ذٖٚ رسار ٔضاحٓ ثىبس ٔيٞيذسِٚيىي ٚيب ثٌٛس وّي ا٘شمبَ ػيبالر ث

  ٞشدٚ خٟز وبس وشدٜ ٚثٝ آة ثٙذي ٚساٜ ا٘ذاصي اِٚيٝ ٘يبص ٘ذاسد، يه ٕ٘ٛ٘رٝ ديٍرش اص ايرٗ    

دٕخ ٞب وٝ خٕغ ٚخٛس ٚثي ػشٚكذا سشاص ثميٝ ثٛدٜ ٚثيـشش ثشاي ثبالثشٞب ٚدّرٝ ثشليٟرب ي   

  .ثشد  ٞيذسِٚيىي ثىبس ٔي

 :  دٕخ دٚسا٘ي ثب چشخ د٘ذٜ خٙبغي

 ايٗ دٕخ ٘يض ثؼيبس خٕغ ٚخٛس ٚثي ػش ٚكذا ٔيجبؿذ ،     

 دٕخ ٞبي دشٜ اي : 

اكَٛ وبس دٕخ ٞبي دٚسا٘ي دشٜ اي ٘يض ثشاػبع افضايؾ حدٓ فوبٞبي خبِي ثشاي ايدبد     

يه خالء خضئي دبيٝ ٌزاسي ؿذٜ اػز ، ثذيٟي اػز وٝ خالء ٔضثٛس ثبػث دشؿذٖ ٔحفظٝ 

ػريبَ سا ثرب    ي ثؼذسش ، وبٞؾ حدٓ ٕٞبٖ فوبٞبي خبِي ،ٔىؾ دٕخ اص ػيبَ ٔيـٛد ، وٕ

 فـبس اص ًشف ديٍش ثيشٖٚ ٔي سا٘ذ .



 

 

دس ايٗ خب سيغٝ يب دشٜ ٞبي ِغض٘ذٜ دليمب خزة ؿيبسٞبي سٚسٛس ٔيـٛ٘ذ ، دس خّٛؿيبسٞبٚ     

دس خٟز دٚساٖ ،ٌٛدي ؿيبسٞب ثب آثي وٝ ثبيذ دٕخ ؿٛد دش ٔيٍشد٘ذ ، ثٝ ٔحن ايٙىرٝ آة  

اخُ ٌٛدي ٞبي يبدؿذٜ ثٝ ٘ضديىي ٔحفظٝ خشٚخي ٔيشػذ ، ٘يشٚي ٌشيض حجغ ؿذٜ دس د

 اص ٔشوض ٔٛخٛد ساٜ فشاسي يبفشٝ ٚآة ثٝ خبسج ٘فٛر ٔيىٙذ، ثٟشحبَ دس ًرَٛ وربس دٕرخ ،   

فـبس ٞيذسِٚيىيٕٛخٛد ٚ٘يشٚي ٌشيض اص ٔشوض ، ٞشدٚ ٔٛخت ٔيـٛ٘ذ وٝ درشٜ ٞربي دٕرخ    

 دائٕب ثب خذاسٜ ثذ٘ٝ دس سٕبع ثبؿٙذ .

سٛاٖ دٚ دٕخ يه ًجمرٝ اي دا٘ؼرز ورٝ     دس حميمز ٔي س ا  دٚ ًيمٝ اي خ دشٜ ايدٕ     

 ثشسٚي يه ٔحٛس ٚاحذ ٚدـز ثٝ دـز يىذيٍش ٘لت ؿذٜ ا٘ذ .

ػبص٘ذ ، دسايٗ حبِرز دٚ دٕرخ سا    ٌبٞي اٚلبر دٕخ ٞبي دشٜ اي سٜ ثلٛسر ٔشوت ٘يض ٔي

ٓ ٚديٍشي ثرب فـربس   . يىي اص ايٗ دٕخ ٞب ثبفـبس و وٙٙذ ثشسٚي يه ٔحٛس ٚاحذ ٘لت ٔي

 صيبد وبس ٔي وٙذ .

سٛاٖ ثشاي سؼٛين آٟ٘رب اص   لؼٕشٟبي ػبيـي دٕذٟبي ًٛسي اػز وٝ دس ٔٛالغ ِضْٚ ٔي    

يه فـًٙ يب وبس سشيح آٔبدٜ ؿذٜ خذيذ اػشفبدٜ وشدٜ ٚآٖ سا ثشاحشي ػٛم وشد، چرٖٛ  

ثب ا٘شخربة   وبس سشيح دٕخ ٞبي ٔخشّف سا ٔيشٛاٖ ثب ٞٓ ػٛم وشد ، دس كٛسر ِضْٚ ٔيشٛاٖ

 ٔٙبػت ، آثذٞي دٕخ سا ثٟجٛد ثخـيذ .

ثشاي وٙششَ حذاوثش فـبس ػيؼشٓ ، دسايٗ خب اص يه خجشاٖ وٙٙذٜ فـربس ثٟرشٜ ٌشفشرٝ       

ؿذٜ اػز ، دسايٙدب خبثدبئي دٕخ ثٌٛس خٛدوبس سغييش يبفشٝ ٚٔٛخت ٔيـٛد ورٝ خشيربٖ   

خبثدبئي سغييش ديذا وٙذ ،  ٔٛسد ٘يبص ػيؼشٓ ثٌٛس اسٛٔبسيه ثبثز ثبلي ثٕب٘ذ ، ٚلشي ٔيضاٖ

فـبس ػيؼشٓ ثشسٚي ٔيضاٖ ٔؼيٙي وٝ خجشاٖ وٙٙذٜ سا اص لجُ ثرشسٚي آٖ حرذٚد سٙظريٓ    

وشدٜ ا٘ذ سمشيجب ثبثز ثبلي ٔيٕب٘ذ، دس كٛسسيىٝ ػيؼشٓ ٞيذسِٚيىي ثٝ خشيبٖ ٘يبص ٘ذاؿشٝ 

مري  ثبؿذ ، سيًٙ فـبسي دٕخ سمشيجب دس حبِز خٙثي ثبلي ٔب٘ذٜ ٚدس فـبس سٙظيٓ ؿذٜ ،ف



 

 

وٙذ. دس كٛسسيىٝ سٕبْ ظشفيرز   خشيبٖ ٔٛسد ٘يبص خٟز سأٔيٗ آة ٘ـذٜ ؿذٜ سا ايدبد ٔي

دٕخ ٔٛسد ٘ظش ثبؿذ ، فـبس لذسي افز وشدٜ ٚحشوز فٙش خجشاٖ وٙٙذٜ ٔٛخت ػجٛس سٕربْ  

خشيبٖ اص ٔيبٖ سيًٙ فـبسي ٔيـٛد، دس ػُٕ ثب ٔشؼبدَ وشدٖ فـبس ػىغ اِؼّٕي ٚ٘يشٚي 

ثشاي ٕٞبًٞٙ وشدٖ دليك خشيبٖ ٔٛسد ٘يبص ٔذاس ٞيذسِٚيىي ثب  فٙش ٔشؼبدَ وٙٙذٜ ٔيشٛاٖ

ػيؼشٓ داخّي دٕخ ، ٞش خشيب٘ي سا ثلٛسر خٛدوبس ثذػز آٚسد ، دس ايرٗ حبِرز ٚلشري    

خشيبٖ ػجٛسي وٓ ٔيـٛد ، لذسر ٔلشف ؿذٜ ثٛػيّٝ ٔٛسٛس دٕخ ٘يض وربٞؾ ٔييبثرذ، دس   

دس سؼييٗ ثبصدٜ ٔذاس ٔٛثش ٟٚٔٓ ايٙدب ، ثشٌـز سٚغٗ دشفـبس ،سخ ٘ذادٜ ٌٚشٔبي اهبفي وٝ 

 ٔيجبؿذ ايدبد ٕ٘ي ؿٛد . 

 دٕذٟبي ديؼشٛ٘ي : 

ايٗ دٕذٟب دس ا٘ٛاع ؿؼبػي ٚٔحٛسي ػبخشٝ ٚػشهٝ ٔيـٛ٘ذ، ٞرش ورذاْ اص ايرٗ ا٘رٛاع سا     

دس ايٙدب ، ديؼرشٖٛ ٞرب ثلرٛسر    . ٔيشٛاٖ ثلٛسر ثب خبثدبئي ثبثز يب ٔشغيش ًشاحي ٕ٘ٛد 

ذ، دس ايٗ ؿىُ ،لٌؼٝ ِغضاٖ ، ػٕز ساػز خي ٔحٛس ؿؼبػي دس اًبف سٛدي سديف ؿذٜ ا٘

اػشٛا٘ٝ ػيّٙذس ٚالغ ؿذٜ اػز ، هٕٗ حشوز ٔحٛس ديؼشٟٛ٘ب يه حشوز سفرز ٚآٔرذي   

 ا٘دبْ ٔيذٞٙذ، ثٝ ايٗ سشسيت ديؼشٖٛ ٞبئي وٝ اص سٚي ٔذخُ دبئيٙي ٔيّٝ ٔشوضي ػجٛس ٔي

٘ٝ ثبالئي ٔيٍزس٘رذدش  وٙٙذ دس حبِيىٝ ديؼشٟٛ٘بئي وٝ اص سٚي دٞب وٙٙذ، سٚغٗ سا خزة ٔي

اص سٚغٗ ٞؼشٙذ ،ثبسٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ديؼشٖٛ ٚحشوز لٌؼٝ ِغضاٖ سا ثذلز ٔيشرٛاٖ وٙشرشَ   

ٕ٘ٛد ، سٙظيٓ دليك ظشفيز آثذٞي ايٗ دٕذٟب اص كفش سب ثيـششيٗ حذ ٕٔىٗ وربس چٙرذاٖ   

 دؿٛاسي ٘يؼز .

ٔحٛس دٕخ دس ٘ٛع ٔحٛسي ، ديؼشٟٛ٘ب ثٕٛاصار ٔحٛسٌشداٖ دٕخ لشاس ٔيٍيش٘ذ، ٌشدؽ      

ٔٛخت دٚساٖ اػشٛا٘ٝ ػيّٙذس ٔيـٛد ، ٚخٛد وفـه ٍٟ٘ذاس ، وٝ خرٛد ثٛػريّٝ ٘يرشٚي    

فٙشي ثٝ كفحٝ ثب دأىي ٔشىي ؿذٜ ، ٔٛخت ٔيـٛد وٝ ديؼشٟٛ٘بي دٕذبط وٙٙذٜ دسداخُ 



 

 

ٕ٘ربيؾ   16ػيّٙذس خٛد يه حشوز سفز ٚآٔذي ٔحٛسي ا٘دبْ دٞٙذ. ثٌٛسي وٝ دس ؿىُ 

حٝ ثبدأىي ٔيشٛاٖ وٛسع حشوز ديؼشٖٛ ٚدس ٘شيدٝ ٔيضاٖ دادٜ ؿذٜ ثب سٙظيٓ صاٚيٝ كف

 آثذٞي دٕخ سا ٔحذٚد ٕ٘ٛد .

دس دٕذٟبئي وٝ آثذٞي ٔشغيش داس٘ذ ، ثشا ي سغييش دادٖ صاٚيٝ كفحٝ ثبدأىي اص ٔىب٘يؼٓ      

خبكي اػشفبدٜ ٔي وٙٙذ، ٔىب٘يؼٓ ٔضثٛس ٕٔىٗ اػز اص يه ٌشدٚ٘ٝ دػشي ، يه ٚػريّٝ  

ـبس ٚيب يه ٔيّٝ وٙششَ سـىيُ ؿرذٜ ثبؿرذ . ٞشورذاْ اصٚػربئُ     وٙششَ خجشاٖ وٙٙذٜ ف

٘بٔجشدٜ ؿذٜ ٕٔىٗ اػز لالثي سا وٝ ثٝ كفحٝ ثب دأىي ٔشلُ ؿذٜ اػز . سحرشن ٕ٘رٛد   

 ٚصاٚيٝ آٖ سا ػٛم ٕ٘بيٙذ . 

 اكَٛ وبس :

ثٌٛسوّي ٚ ٘ؼجز ثٝ ساٟٞبئي وٝ ٕٔىٗ اػز آة ٔٛسد اػشؼٕبَ لشاس ٌيرشد ، دٕذٟربي         

 سٛاٖ ثٝ ٌشٟٚٞبي صيش سمؼيٓ ٕ٘ٛد : ٔيسٙبٚثي سا 

 ر دٕخ ٔىـي يب ثبالثش٘ذٜ 1

 ر دٕخ فـبسي2

 ٞش وذاْ اص دٕذٟبي يبدؿذٜ ٕٔىٗ اػز ،ثلٛسر يه ًشفٝ يبدًٚشفٝ ثبؿٙذ .

 دٕخ ٞبي ٔىـي يب ثبالثش٘ذٜ :

ٕ٘ربيؾ دادٜ ؿرذٜ اص يره     3دٕخ ٔىـي يه ًشفٝ اػز ، ايٗ دٕخ ورٝ دس ؿرىُ         

         بح ٔخلٛف سـىيُ ؿذٜ اػز ، دس ايٗ خب دٕخ ثٝ آة ٘يشٚئي ٚاسدػيّٙذس ثبصٚيه ػٛد

وٙذ. ثّىٝ آٖ سا ٔي ٔىذ . دس دٕذٟبي ٔىـي ،ػٛدبح خشٚخري دس داخرُ ديؼرشٖٛ     ٕ٘ي

 ٘لت ؿذٜ ٚثٟٕشاٜ آٖ ثبال ٚدبئيٗ ٔي سٚد .

ٝ ساٜ ا٘ذاصي ٚػّٕىشد وبُٔ ايٗ دٕخ ثٝ چٟبس ػُٕ يب چٟبس ٔشحّٝ ٔخشّف ٘يربص داسد، ور     

 ػجبسسٙذ اص :



 

 

خشٚج ٞٛا : ديؼشٖٛ ثٌشف دبئيٗ ػيّٙذس سا٘ذٜ ؿذٜ ٚٞٛاي ٔٛخرٛد اص آٖ خربسج    -1

 ٔيـٛد ،

ٚسٚد آة : ٚلشي ديؼشٖٛ ثٌشف ثبال حشوز ٔيىٙذ يه خالء ٘ؼجي ايدربد ورشدٜ     -2

 ٚفـبس خٛ ، آة سا ثذاخُ ػيّٙذس ٔيشا٘ذ،

3-   ُ ػريّٙذس اص   ا٘شمبَ آة : دس حيٗ دبئيٗ آٔذٖ ديؼشٖٛ ، آة حجغ ؿذٜ دس داخر

 ًشيك ػٛدبح خشٚخي ثٝ لؼٕز ثبالئي ػيّٙذس ٔٙشمُ ٔيـٛد، 

 خشٚج آة : ثب كؼٛد ديؼشٖٛ ،آة داخُ ػيّٙذس سخّيٝ ٔيـٛد ،  -4

 ػيىُ ػّٕىشد دٕخ دس يه سفز ٚ دغ اص ٞٛاٌيشي دٕخ ٚا٘دبْ ؿذٖ وبسٞبي ٔمذٔبسي ،

ٝ  ؿٛد ، حشوز ثٝ ًشف دبئيٗ ديؼرشٖٛ ،  ثشٌـز ديؼشٖٛ آٖ سىٕيُ ٔي ٚ  هرشث  ا٘شمربِي 

ؿٛد چٖٛ دس يه ٘ٛثز آة ثذاخُ ديؼشٖٛ  وز ثٌشف ثبال آٖ ٔىؾ ٚسا٘ؾ ٘بٔيذٜ ٔيشح

 دس يه ٘ٛثز اص آٖ سخّيٝ ٔي ؿٛد .  وـيذٜ ؿذٜ ٚ

 دٕخ ٞبي فـبسي : 

دس حميمز يه دٕخ فـبسي سا ثبيذ ٘ٛع ٌؼششدٜ سرشي اص يره خرٛس دٕرخ ٔىـري             

ٞٓ سحز ٔىؾ دٕذبط ٔيـٛد ،اكَٛ وبس وّي دا٘ؼز صيشا ثٛػيّٝ آٖ ، آة ٞٓ سحز فـبس ٚ

ايٗ دٕخ ثٝ  ايٗ كٛسر اػز وٝ دسايٗ خب ثشخالف دٕخ ٔىـي ،آة سحز سأثيش فـربسي  

 وٝ ثيـششاص فـبس خٛ اػز ، لشاس ٌشفشٝ ٚآٖ سا ٔدجٛس ٔيىٙذ وٝ اص يه ِِٛٝ ثبال ثشٚد .

ؿرذٜ ٚ آة  دس ٘ٛع يه ًشفٝ ،دبئيٗ آٔذٖ ديؼشٖٛ ٔٛخت ثؼشٝ ؿذٖ ػٛدبح ٚسٚدي      

 سػب٘ذ . سا ثب فـبس اص ًشيك ػٛدبح خشٚخي ثيشٖٚ سا٘ذٜ ٚثٝ اسسفبع ٔٛسد ٘ظش ٔي

دٕخ فـبسي اص يه ػٛدبح ٚسٚدي ،يه ػٛدبح خشٚخي ٚيه اٍ٘ـرشي يره ػّٕرٝ          

سـىيُ ؿذٜ اػز ، دس ٘ٛع يىٌشفٝ .ػيىُ ػّٕىشد ثبيه ثربال سفرشٗ )ٚسٚد آة ( ٚيره    

ٔيـٛد ، دس حيٗ ثبال سفشٗ اٍ٘ـشي خالء ٘ؼرجي   حشوز ثؼٕز دبئيٗ )خشٚج آة( سىٕيُ



 

 

ايدبد ؿذٜ ٚٔٛخت ٔيٍشدد وٝ فـبس خٛ آة سا ثب صٚس ثٝ داخرُ ػريّٙذس ثشا٘رذ ، دس ايرٗ     

ٍٞٙبْ ػٛدبح ٚسٚدي ثبصٚػٛدبح خشٚخي ثؼشٝ اػز ، دس ٔٛلرغ دربئيٗ آٔرذٖ اٍ٘ـرشي     

خت ٔيـٛد وٝ ػرٛدبح ٚسٚدي ثؼرشٝ ؿرذٜ    يبوٛسع سخّيٝ آة ، دبئيٗ آٔذٖ اٍ٘ـشي ٔٛ

ٚآة حجغ ؿذٜ دس داخُ ػيّٙذس ثب فـبس اصًشيك ػٛدبح خشٚخي وٝ ايٙه ٌـٛدٜ ؿرذ  

 ثٝ خبسج سا٘ذٜ ؿٛد .

يه خٛس دٕخ فـبسي ديٍش وٝ ػالٜٚ ثش ػٛدبح ٞبي ٚسٚدي ٚخشٚج آة ثٝ يه ػٛدبح     

 .ثبؿذ  اهبفي دسداخُ ديؼشٖٛ خٛد ٔدٟض ٔي

ٖٛ دسداخُ ػيّٙذس ثؼشٝ وبس وشدٜ ٚدػشٝ ديؼشٖٛ اص ٔيبٖ يه وبػرٝ  دس ايٙدب ديؼش     

يبثذ . ٔضيز ايٗ دٕخ دس آٖ اػز وٝ آة اص ًشيك دسيچرٝ ٚسٚدي ٚاسد   ٕ٘ذ ثخبسج ساٜ ٔي

         دٕخ ؿذٜ ٚدغ اص ٌزؿشٗ اص ػٛدبح سٚي ديؼشٖٛ ، ثالا٘مٌبع اص دسيچٝ خشٚخري سخّيرٝ   

 ٔي ؿٛد .

ػيّٙذس دش اص ٞٛا ثٛدٜ ٚٔيخرٛاٞيٓ دٕرخ سا ثىربس ا٘رذاصيٓ ،      اوٖٙٛ فشم وٙيٓ ، داخُ     

اص لؼرٕز   ٞٛاي داخُ ػيّٙذس . دس اِٚيٗ حشوز ديؼشٖٛ ثٌرشف دربئيٗ ،   دسايٗ كٛسر ،

ؿٛد ، دس حشوز ثؼذي ديؼشٖٛ وٝ ثٌشف ثبال كٛسر  صيشيٗ ثٝ ٔحفظٝ ثبالي آٖ ٔٙشمُ ٔي

ـرؾ آة ثرذاخُ ػريّٙذس    ٌيشد ، خالء ٘ؼجي ايدبد ؿذٜ ٚٚخٛد فـبس خرٛ ثبػرث و   ٔي

ٔيٍشدد، دس حشوز ثؼذي يبػْٛ ديؼشٖٛ ثٌشف دبئيٗ ،آة حجغ ؿرذٜ دس صيرش ػريّٙذس    

 ثٌشف ثبالي آٖ ٔٙشمُ ٔيٍشدد ٚ دس حشوز چٟبسْ يب ثٌشف ثبالي ديؼرشٖٛ ، سخّيرٝ ٔري   

 ؿٛد .

ٚلشي ساٜ ا٘ذاصي اِٚيٝ خبسٕٝ يبفشٝ ٚػُٕ وشد دٕخ ثلٛسر وبُٔ آغربص ؿرذ ، ػريىُ        

       سدٚحشوز ديؼشٖٛ وٝ يىي ثٌشف دبئيٗ ٚديٍرشي ثٌرشف ثربال ٔيجبؿذخالكرٝ     ػّٕىشد د

ٌشدد، حشوز ثٌشف دبئيٗ ديؼشٖٛ ،وٛسع ا٘شمبَ ٚحشوز ثربالي آٖ ورٛسع سخّيرٝ     ٔي



 

 

٘بٔيذٜ ٔيـٛد، ٚلشي ديؼشٖٛ ثٌشف دبئيٗ حشوز ٔيىٙرذ، آة اص ٔيربٖ ػرٛدبح ٔٛخرٛد     

 ييبثذ ، ٚلشي وٝ ديؼشٖٛ ثٌف ثبال ٔري دسسٚي ديؼشٖٛ ػجٛس وشدٜ ٚثٝ لؼٕز ثبالئي ساٜ ٔ

سٚد آة ٔٛخٛد دس ثبالي ديؼشٖٛ اص ًشيك دسيچٝ خشٚخي سخّيٝ ؿذٜ ٚدس ٕٞيٗ ٍٞٙربْ  

 . ؿٛد ثبال سفشٗ ديؼشٖٛ ثبػث دخَٛ آة يٝ ٔحفظٝ صيشيٗ ػيّٙذس ٔي

 دٕخ ٞبي فـبسي دٚ ًشفٝ ) ٘ٛع ديؼشٛ٘ي ( :

يه ًف آٖ ٔيـرٛد هرٕٗ ايٙىرٝ    دس ايٗ حبِز حشوز ديؼشٖٛ ٔٛخت  سخّيٝ آة دس     

دسًشف ديٍش ديؼشٖٛ ، ثذٖٚ ايٙىٝ ا٘شمبِي كٛسر ثٍيشد ، آة ثذاخُ آٖ وـيذٜ ٔيـٛد ، 

 ثٙبثشايٗ دس ٞش حشوز ديؼشٖٛ،آة اص ٔدشاي خشٚخي ثٝ ثيشٖٚ سخّيٝ ٔيـٛد .

دس ايٗ كٛسر ظشفيز آثذٞي يه دٕخ يىٌشفٝ سا ٔيشٛاٖ ثرب سجرذيُ آٖ ثرٝ يره دٕرخ      

 اص خبثدبئي ٔـبثٝ ػيّٙذس اػشفبدٜ ٔيـٛد ، ٔوبػف وشد . دًٚشفٝ وٝ دس آٖ

ٍٞٙبْ ثشسػي ػّٕىشد ايٗ خٛس دٕخ ٞبثبيذ ثٝ ٚهؼيز ػٛدبح ٞب دس حبِز سٛخٝ داؿز     

، آ٘چٝ وٝ خبِت سٛخٝ اػز ايٙىٝ ٞش صٚج اص ايٗ ػٛدبح ٞرب ثلرٛسر لٌرشي ، ٚهرؼيز     

ٚي يىرذيٍش لرشاس داس٘رذ    يىؼب٘ي داس٘ذيؼٙي ٞش صٚج ػٛدبدي وٝ دس أشذاد لٌشي سٚثرش 

 ٕٞٛاسٜ يب ثبص ٞؼشٙذ يب ثؼشٝ . 

 دٕخ فـبسي دٚ ًشفٝ ) ٘ٛع اٍ٘ـشي( :

ػّٕىشد ايٗ دٕخ ثب٘ٛع ديؼشٛ٘ي سفبٚر چٙذا٘ي ٘ذاسدثب ػشثٙبي ايٙىٝ دس ايٗ دٕخ ثرٝ      

خبي ديؼشٖٛ اص اٍ٘ـشي اػشفبدٜ ؿذٜ اػز ، ٘ؼجز ثٝ ٚهؼيز لشاس ٌرشفشٗ وبػرٝ ٕ٘رذ    

 .ايٗ دٕخ ٞب ثٝ دٚ ٌشٜٚ سمؼيٓ ٔي ؿٛ٘ذ دسداخُ يب خبسج ،

دس دٕخ ٞبي ٔدٟض ثٝ وبػٝ ٕ٘ذ داخّي ، ًَٛ ٘ؼجشب ثّٙذ ػيّٙذساص ٔحُ وبػٝ ٕ٘ذ ثرٝ دٚ  

 ٔحفظٝ ٔدضا سمؼيٓ ٔي ؿٛد . 



 

 

دس حشوبر ثٌشف ثبالٚدبئيٗ ،اٍ٘ـشي ، آة ٔٛخٛد دسدٚٔحفظٝ سا خبثٝ خرب ٔري وٙرذ .        

اػز وٝ ثشاي سٙظيٓ يب سؼٛين وبػٝ ٕ٘رذ ٞرب ثبيرذ    يىي اص اؿىبالر ايٗ ٘ٛع دٕخ ٞب ايٗ 

ػشػيّٙذس سا ثبص وشد ، ٕٞچٙيٗ دس ٔٛلغ وبس دٕخ ، ٘ـذ وبػٝ ٕ٘ذ لبثُ ٔـبٞذٜ ٘يؼرز ،  

ثشاي غّجٝ وشدٖ ثش ايٗ ػيت ٔي سٛاٖ اص دٕخ ٔـبثٝ وٝ ثٝ وبػٝ ٕ٘ذ خبسخي ٔدٟض اػرز  

ٚلربة فّرضي دسدٚ   اػشفبدٜ ٕ٘رٛد ، دس ايرٗ ًرش  اصدٚ اٍ٘ـرشي ، چٙرذ ٔيّرٝ ساثري ٚد       

ا٘شٟباػشفبدٜ ؿذٜ اػز ، اٍ٘ـشي ٞبثٌٛس ٔحىٕي ثٝ لبثٟبي ا٘شٟبئي ٔشثٛى ؿذٜ ٚٔدٕٛػٝ 

آٟ٘ب دس داخُ ٔيّٝ ٞبي ساثي حشوز وـٛئي ا٘دبْ ٔي دٞٙذ ، وبػٝ ٕ٘رذ ٞرب دس لؼرٕز    

خبسخي ٘لت ؿذٜ ا٘ذ ٚػالٜٚ ثش ايٙىٝ سؼٕيش آٟ٘ب وبس ػبدٜ اي اػز ، دس ٔٛلغ وبس ٘يض ٔي 

 هؼيز ٘ـذ آٟ٘ب ساثبصسػي ٕ٘ٛد .سٛاٖ ٚ

دس ٔٛلغ ثشسػي ػيىُ ٔضثٛس ثٝ حشوز ٕٞبًٞٙ اٍ٘ـشيٟب ٘ٛخرٝ داؿرشٝ ثبؿريذ ، دس         

ٔٛلغ وبس، حشوز يه اٍ٘ـشي ثبػث سخّيٝ آة ؿذٜ ٚدس ٕٞبٖ صٔبٖ ، سحرشن  اٍ٘ـرشي   

 ديٍش ثبػث دشؿذٖ آة دس ٔحفظٝ دْٚ ٔي ٌشدد .

سخي ٔدٟض٘ذ دس ايٗ اػز ورٝ ػربخشٕبٖ آٟ٘رب    اؿىبَ دٕخ ٞبي اخيش وٝ ثٝ وبػٝ ٕ٘ذ خب

 ديچيذٜ سش اص ػبخشٕبٖ دٕخ ٔـبثٝ ثب وبػٝ ٕ٘ذ ٚٞضيٙٝ اِٚيٝ آٟ٘ب ثٝ ٔشاست ٌشاٖ سش اػز . 

 دٕخ ٞبي ػيفٛ٘ي يب دٕخ ٞبي ثبساٜ ا٘ذاصي خٛدوبس :

اغّت دٕذٟب ثٝ ساٜ ا٘ذاصي اِٚيٝ ٘يبص داس٘ذ چٖٛ فوبي خبِي ٘ؼجشب لبثُ ٔالحظٝ اي ورٝ      

يٗ ػٛدبح ٞبي ٚسٚدي ٚخشٚخي ٔٛخٛد اػز ثب ٞٛا دشؿذٜ ٚػّٕىشد اِٚيٝ دٕخ سا دؿٛاس ث

ػبصد ، ساٜ ا٘ذاصي اِٚيٝ يه أش هشٚسي اػز صيشا دس ايٗ كٛسر ،ديؼشٖٛ يب اٍ٘ـرشي   ٔي

 ٚ دس ٘شيدرٝ   ،هٕٗ وٛؿؾ خٛد ثشاي ثيشٖٚ وـيذٖ ٞٛا ،يه خالء ٘ؼجي ايدبد ٔي وٙرذ 

ظٝ  دٕخ ثب آة دش ٔي ؿٛد سب خرالء سا افرضايؾ دادٜ ٚدس   فـبس خٛآة سا ثبصٚس ثذاخُ ٔحف

٘شيدٝ آة سا اص ٔحُ ٔٙجغ ثٕىذ ، دس كٛسسيىٝ دٕخ ثٝ يه سٚص٘ٝ ٞٛا ٌيشي ٚيه ٔدرشاي  



 

 

          ٚسٚدي ٔدٟض٘جبؿذ ، ثشاي ٚاسد وشدٖ آة ثرذاخُ ػريّٙذس آٖ ثبيرذ لؼرٕشي اص دٕرخ سا     

 ثبص وشد .

خبسخي دس اسسجربى اػرز ،ديؼرشٖٛ داساي يره     ثذ٘ٝ دٕخ اص يه اػشٛا٘ٝ ٚيه ٔحفظٝ    

ػٛدبح ٔخلٛف دسسٚي خٛد ثٛدٜ ٚدس ثبالي ٔحفظٝ داخّي يه ٔدشاي خشٚخري سؼجيرٝ   

ؿذٜ اػز ، اص آ٘دبئي وٝ ٔدشاي ٚسٚدي ٘يض دس ثباللشاس ٌشفشٝ اػز ، ٕٞيـٝ ٔمرذاسي آة  

 ثيٗ فبكّٝ دٚ خذاسٜ حجغ ٔي ؿٛد .

ػز ، ٚلشي ديؼشٖٛ ثٌشف دبئيٗ حشورز ٔري   دس ؿشٚع وبس، ٔحفظٝ خبسخي دش اص آة ا   

وٙذ ػٛدبدٟبي سؼجيٝ ؿذٜ دسآٖ ثبص ؿذٜ ٚآة ثٝ لؼٕز ثبالئي ٔحفظٝ داخّي ا٘شمبَ ٔري  

يبثذ ، دس اثش ا٘دبْ ايٗ ػُٕ ػٌح آة دس اػشٛا٘ٝ خبسخي سغييش ٕ٘ي وٙذ، ٚلشي ديؼرشٖٛ  

ٝ خربسخي  ثٌشف ثبال حشوز ٔي وٙذ آة لؼٕز ثبالئي سخّيٝ ؿذٜ ٚػرٌح آة دس اػرشٛا٘  

دبئيٗ ٔي افشذ، ٕٞيٗ ػُٕ ٔٛخت ايدبد يه خالء ٘ؼجي ؿذٜ ٚآة سا ثٝ ٔحفظٝ اػرشٛا٘ٝ  

 ٔىذ سب آٖ سا دش وٙذ . خبسخي ٔي

 ػبخشٕبٖ :

دس ٞيذسِٚيه كٙؼشي ، دٕخ ٞبي سٙبٚثي ديؼشٛ٘ي اص ظشفيز ٞبي لبثُ ٔالحظرٝ اي         

ثٝ يه ػيؼشٓ ٞيذسِٚيىي ٔشوضي ثشخٛسد داس٘ذ . اص ايٗ دٕخ ٞب غبِجبً ثشاي سػب٘ذٖ ػيبَ 

اػشفبدٜ ٔي وٙذ . اص ايٗ دٕخ ٞب ٔؼٕٛالً ثشاي ا٘شمبَ آة ، سٚغرٗ ٔحّرَٛ دس آة ، سٚغرٗ    

 ٞيذسِٚيه ٚ ػيبالر ٞيذسِٚيىي ٔمبْٚ دس ثشاثش آسؾ ٘يض اػشفبدٜ ٔي وٙذ . 

وٙٙذ . دس ًشاحي دٕخ ٞبي سٙبٚثي غبِجبً اص ػٝ ، دٙح ، ٞفز يب ٘ٝ اٍ٘ـشي اػشفبدٜ ٔي       

دسيچٝ ٔىؾ دس ثبال ٚ دسيچٝ سا٘ؾ دس دبييٗ ٘لت ؿذٜ اػز . دس ٘شيدرٝ ايرٗ وربس ٔري     

ورٝ   يسٛا٘يٓ ػٛدبدٟب سا ثذٖٚ ايٙىٝ آٟ٘ب سا وبٔالً اص دٕخ خذا وٙيٓ خبثدب ٕ٘بييٓ . دس ًشح

ٔـٟٛس ٔي ثبؿذ ، ػيبَ اص دسيچٝ ٔىؾ ٚاسد ؿرذٜ ٚدرغ اص ٌزؿرشٗ اص     Aldri chثٙبْ 



 

 

ٝ دٕخ ، ثٝ خي ٔؼشميٓ اص دٕخ خبسج ٔي ؿٛد دس ايرٗ خرب ثرب حشورز     ػٛدبدٟب ٚ اػشٛا٘

اٍ٘ـشي ثٝ ًشف دبييٗ ، دسيچٝ ٔىؾ ثؼشٝ ؿذٜ ٚ فـبس آة ٔحجٛع ، ثرش فٙرش ػرٛدبح    

 خشٚخي غّجٝ وشدٜ ٚ آٖ سا ثبص ٔي وٙذ ٚ اة ثٝ خبسج خبسي ٔي ؿٛد . 

يبَ ثرٝ داخرُ   ٚلشي اٍ٘ـشي ثٝ ًشف ثبال ٔي سٚد ، ػٛدبح خشٚخي ثؼشٝ ؿرذٜ ٚ ػر        

ٔحفظٝ دٕخ ٔىيذٜ ؿذٜ ٚ ثش ٘يشٚي فٙش ٔـبثٝ اي دس ػٛدبح ٚسٚدي غّجٝ ورشدٜ ٚ آٖ سا  

ثبص ٔي وٙذ . آ٘چٝ وٝ ثٝ آة ثٙذي ؿذٖ ٞش دٚ ػٛدبح ٚثؼشٝ ؿذٖ آٟ٘ب وٕه ٔري وٙرذ ،   

 فـبس ػيبَ اػز . 

ٛػي ٚ ٔؼٕٛالً دس كٙؼز ثشاي سىٕيُ وشدٖ خٌٛى ا٘شمبَ ػيبالر ؿيٕيبيي ثب فـبس ٔش     

صيبد ، اص دٕخ ٞبي اٍ٘ـشي اػشفبدٜ ٔي وٙٙذ . ثرشاي ٔثربَ دس خري ا٘شمربَ يره ٔربدٜ       

ٌربِٗ اص   12000سرب   2/0ؿيٕيبيي ، اص يه دٕخ اٍ٘ـشي اػشفبدٜ وشدٜ ٚ دس ٞش ػبػز ثيٗ 

دٛ٘ذ ثش ايٙح ٔشثغ ، ثبال ٔي ثش٘ذ  1600ػيبَ سا خبثدب ٕ٘ٛدٜ ٚ دس ثؼوي ٔٛاسد فـبس آٖ سا سب 

ٞب سا دس ا٘ٛاع سىي ٚ دٚسبيي ًشاحي وشدٜ ٚ ثؼوي اص آٟ٘ب ثٝ ٔىب٘يؼرٓ خبكري   . ايٗ دٕخ 

ٔدٟض٘ذ وٝ ثٛػيّٝ آٖ ٔي سٛاٖ وٛسع حشوز سا دس حيٗ وبس سٙظيٓ ٕ٘ٛد .  ثرشاي ا٘شمربَ   

اغّت ٔٛاد ؿيٕيبيي اص لجيُ اػيذ ٞب ، ثبصٞب ٚحالِٟبي ديٍش ورٝ ثرشاي سلرفيٝ آة ثىربس     

ٜ ٔي وٙٙذ . ايٗ دٕخ ٞب سا ػبدٌي ٔي سٛاٖ ًٛسي سٙظريٓ  سٚ٘ذ . اص ايٗ دٕخ ٞب اػشفبد ٔي

وشد وٝ خشٚخي آٖ داػٕي يب ٔٙمٌغ ثٛدٜ ٚ يب ًٛسي ٔشست ٕ٘ٛد وٝ دس ٔٛالغ هرشٚسي اص  

 ػبُٔ ديٍشي فشٔبٖ ٌشفشٝ ٚ خشيبٖ سا دس ٔذاس خبسي ٕ٘بييذ . 

 دٕخ ٞبي ٚيظٜ :

يذ ثب اكَٛ وبس ٚٔضايرب  دس ٔٛلغ ا٘شخبة دٕخ ثشاي يه وبس ٔـخق ، ؿخق ٔؼئَٛ ثب      

ٚٔؼبيت دٕخ ٞبي اػبػي اص لجيُ  ٌشيض اص ٔشوض، دٚسا٘ي ٚسٙبٚثي وٝ اكرَٛ وربس آٟ٘رب دس    

 فلَٛ ٌزؿشٝ ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفشٙذ ، آؿٙبيي وبُٔ داؿشٝ ثبؿيذ . 



 

 

ثب سٛخٝ ثٝ ٘ىبر روش ؿذٜ ثبال ، ثشاي ٞش وبس ٔٛسد ٘ظش ٔي سٛاٖ يىي اص ايٗ دٕخ ٞرب سا       

ٚ ٌٔبثك ثب ٚظيفٝ اي وٝ ثبيذ ا٘دبْ دٞرذ ، آٖ سا ٕٞبٞٙرً ورشد . دس ثؼريبسي اص      ا٘شخبة

     حبالر ٔـبٞذٜ ؿذٜ وٝ ٞش دٕخ خبكي سا فمري ثرشاي ا٘دربْ ٚظيفرٝ ٚيرظٜ اي ًشاحري       

 وشدٜ ا٘ذ . 

ثؼيبسي اص دٕخ ٞبيي وٝ دس فلَٛ لجُ سٛهيح دادٜ ؿذ٘ذ ، ثشاي ا٘دبْ وبسٞبي خبكي       

ثشخي اص ايٗ دٕخ ٞبي ٔخلٛف ثٛػيّٝ لؼٕز ٞبي آسؾ ٘ـرب٘ي ، ساٜ   ًشاحي ؿذٜ ا٘ذ .

آٞٗ ، اسٛٔجيُ ٞب ، ٔٛسرٛس ٞربي ديرضَ ، ٔؼربدٖ ،صٞىـري ، ا٘شمربَ ٞيذسٚاػرشبسيه ٚ        

ٔبؿيٟٙبي افشاص ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ . آة خبِق ، فبهالة ، خٕيش وبغز ، سٚغٗ ، 

ر غّي  خضٚ ٔٛادي ٞؼرشٙذ ورٝ ثرشاي    ؿيش  ، ٔٛاد ؿيٕيبيي ٔٛاد ٔؼذ٘ي خٕيشي ٚػيبال

 ا٘شمبَ آٟ٘ب اص دٕخ ٞبي ٚيظٜ اػشفبدٜ ٔي وٙٙذ . 

 دٕخ ٞبي خذٔبسي :

دٕخ ٞبي سٙبٚثي ديؼشٛ٘ي اص ٘ٛع سىي يب دٚسبيي سا ٔؼٕٛالً دس ثبؽ خب٘رٝ ٞرب ، سلرفيٝ          

 ٝ  خب٘ٝ ٞبي ؿىش ٚ خـىـٛيي ٞب ٚ غيشٜ ثىبس ٔي ثش٘ذ . دٕخ سٙبٚثي ديؼشٛ٘ي دٚسبيي ور

دس ؿىُ يه ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز ، فـبس صيبدي سِٛيذ وشدٜ ٚ ٔؼٕٛالً دسثبؿٍبٞب ، ِجٙيبسي 

ٞب ٚ ٚاحذ ٞبي كٙفي ثٝ وبس ٔي سٚد . يه خفز دٕخ ديؼشٛ٘ي دٚ ًشفٝ دس حميمز ثبػث 

ٔي ؿٛد وٝ دس ٞش دٚس دٚساٖ ٔحٛس ، ديؼشٖٛ ٞب چٟبس حشوز داؿشٝ ٚ ٔبيغ خبسج ؿذٜ اص 

 200شٝ ثبؿذ . ايٗ دٕخ ٔي سٛا٘ذ ٞش خٛس ٔبيغ ػرشد يرب ٌرشْ ) سرب     دٕخ خشيبٖ ثبثشي داؿ

 1080سرب    295دسخٝ فبسٟ٘بيز ( سا ا٘شمبَ دٞذ ، دٕخ ٔضثٛس لبدس اػز دس ٞش ػبػز ثريٗ  

 دٛ٘ذ ثش ايٙچ دٕذبط ٕ٘بيذ . 300سب  150ٌبِٗ اص ػيبَ سا ثبفـبسي دس حذٚد 

ٚ ثشاحشي لبدس اػز ٞش خٛس ػيبَ يرب   يه دٕخ ٕٞٝ وبسٜ ثٛدٜ  دٕخ دٚسا٘ي د٘ذٜ اي        

غّي  سا ا٘شمبَ دٞذ . ايٗ دٕخ ثؼيبس ٘شْ وبس وشدٜ ٚ ثبصدٜ آٖ دس ٞرش دٚ خٟرز يىؼربٖ    



 

 

اػز . ايٗ دٕخ ٞب لبدس٘ذ ٞش خٛس ػيبَ ػٍٙيٗ ٚ غّي  اص لجيُ ٔشوت چبح يب ٔٛاد ػبيك 

ٔٛاد ٔـبثٝ سا ثٝ وبسي دـز ثبْ يب ٞش خٛس ػيبَ سليك ٚ ػجه اص لجيُ ثٙضيٗ ، ٌبصٚئيُ ٚ 

 ػبدٌي ا٘شمبَ دٞٙذ .

ٌبِٗ دس دليمٝ اص ػيبالر ٔخشّف  600سب  40دٕخ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ ثٝ ساحشي لبدس اػز ثيٗ 

 دٛ٘ذ ثش ايٙچ ٔشثغ ثشػب٘ذ . 10سا ا٘شمبَ دادٜ ٚ فـبس آٟ٘ب سا ثٝ حذٚد 

 دٕخ دٚسا٘ي د٘ذٜ اي ٔحذٚدٜ خذٔبسي ٚػيؼي داؿشٝ ٚ ثرشاي سٚغٙىربسي سحرز فـربس ،    

 خذٔبر ٞيذسِٚيىي ، ػٛخز سػب٘ي ٚ دٕذبط ػيبالر سلفيٝ ؿذٜ ثٝ وبس ٔي سٚد .

سٚغٙىبسي يبسبلبٖ ٞب ثٛػيّٝ ػيبِي وٝ دس حربَ دٕذربط اػرز كرٛسر ٔري ٌيرشد .             

ا٘ذاصي ايٗ دٕخ ٞب ثلٛسر خٛد وبس كٛسر ٌشفشٝ ٚ ثبصدٜ آٟ٘ب دس ٞش دٚ خٟز يىؼربٖ   ساٜ

بي ٔخشّفي اص اػز . ايٗ ٘ٛع دٕخ ٞب دس ا٘ذاصٜ ٞ
4

ٌربِٗ دس دليمرٝ دس دػرششع     110سب  3

دٛ٘رذ ثرش ايرٙح     150ٞؼشٙذ . ا٘ٛاع آٟ٘ب سا ٔي سٛاٖ ًٛسي سٙظيٓ وشد وٝ فـبس ػيبَ سا سب 

 ٔشثغ ثبال ثجش٘ذ . 

اص ايٗ دٕخ ٔي سٛاٖ دس اػشخش ٞب ، آثيبسي چٕٗ ٞب ، ػيش وٛالػريٖٛ ٔدرذد خشيربٖ         

ي ، چبٞب ٚآة ا٘جبسٞب ، ٚا٘شمبَ ٔٛاد ؿيٕيبيي اػشفبدٜ ٕ٘ٛد . ٚلشي اسسفبع دس ػيبَ ، آثىـ

 ٌبِٗ سا دٕذبط ٕ٘بيذ . 130سب  10فٛر ثبؿذ ، ايٗ دٕخ لبدس اػز دس ٞش دليمٝ  120حذٚد 

يه خٛس دٕخ ٌشيضاص ٔشوض يه ًجمٝ دٚ ٔىـي وٝ دس ٔمٌغ افمي ثرٝ كرٛسر دٚ دبسچرٝ    

ٓ ثٛدٜ ، سا٘ذٔبٖ ثباليي داؿشٝ ٚفـبس صيبدي دس حذٚد دٕخ هخي ػبخشٝ ؿذٜ اػز . خذاسٜ

دٛ٘ذ ثش ايٙح ثش ٔشش ٔشثغ سا ايدبد ٔي ٕ٘بيذ . ايٗ دٕخ ثشاي آثشػب٘ي ػٕٛٔي ، آثيبسي  175

ؿٟشي ، خٙه وشدٖ وٙذاػٛس ، ػيش وٛالػيٖٛ آة ، خذٔبر كٙؼشي ، خذٔبر ػبخشٕب٘ي 

 سٚد .  يٚ وبسخب٘ٝ ٞبي ؿيٕيبيي ثىبس ٔ



 

 

يٗ ٔـخلٝ اي دٕخ ايٗ اػز وٝ لبدس ثٝ ا٘شمبَ ػيبالسي وٝ ٔٛاد خبٔذ ٔؼّك دس ثضسٌشش     

خٛد داس٘ذ . اص دٕخ ٔضثٛس دس فبهالة ٞبي كٙؼشي ، صٞىـري ػٕرٛٔي ، چربٜ فبهرالة ،     

وبسخب٘ٝ ٞبي ؿيٕيبيي ، آثىـي ػٕٛٔي ٚثؼيبسي  ٔمبكذ ديٍش اػشفبدٜ ٔي وٙٙذ . دشٚا٘ٝ 

غيش لبثُ ا٘ؼذاد ثٛدٜ ٚٔحفظٝ ثؼيبس ظشيف ٚ دليمري  ٔلشف ؿذٜ اص ٘ٛع وبٔالً دٛؿيذٜ ٚ 

ٌبِٗ دس  300فٛر اػز ، ظشفيز خشٚخي دٕخ دس حذٚد  150داسد . ٚلشي اسسفبع دس حذٚد 

ٌشد ػبخشٝ ؿذٜ ٚ ثشاي ػرِٟٛز   ٞب دس ا٘ٛاع چخ ٌشد يب ساػز دليمٝ ٔي ثبؿذ . ايٗ دٕخ

 كٛسر ٔي سٛاٖ ثش سٚي ٞٓ ػٛاس وشد . 5٘لت ، آٟ٘ب سا ثٝ 

وٝ دس آٖ ٔٛسٛس ٚدٕخ ٚخٛد داسد يه خٛس دٕخ ٌشيض اص ٔشوض يه ًجمٝ يه ٔىـي         

ٔؼشميٕبً ثٝ ٞٓ ٔشثٛى ؿذٜ ا٘ذ. ايٗ دٕخ سا دسا٘ٛاع ٚ  ا٘ذاصٜ ٞبي ٔخشّف ًٛسي ًشاحري  

ٌبِٗ آة سا دٙذبص ٕ٘بيٙذ .  200فٛر دس دليمٝ لبدس٘ذ  500ٔي وٙٙذ وٝ دس اسسفبػي دس حذٚد 

ٞب ثؼيبس ٔشٙٛع ثٛدٜ ٚ ا٘ٛاع ٔخشّف آٟ٘ب لبدس٘ذ آة يرب ٔرٛاد خش٘رذٜ     ػبخشٕبٖ ايٗ دٕخ

 ؿيٕيبيي سا دٕذبط ٕ٘بيٙذ . 

ثذ٘ٝ دٕخ دس ٔمٌغ افمي ثٝ كٛسر دٚ دبسچٝ ػبخشٝ ؿذٜ ٚدس ٔٛلغ سؼٕيش يرب ثبصسػري       

ثشاحشي ٔي سٛاٖ ثذٖٚ دػز صدٖ ثٝ ػيؼشٓ ِِٛٝ وـي ، آٟ٘ب سا اص ٞٓ خذا ٕ٘ٛدٜ ٚ لٌؼبر 

ٌبِٗ ثرش دليمرٝ    2000سب 10ا ثبصسػي ٕ٘ٛد . ايٗ دٕخ ٞب سا ثشاي ظشفيز ٞبي ثيٗ ٔشحشن س

 ًشاحي ٔي وٙٙذ.

ثشاي ا٘شمبَ آة سلفيٝ ؿذٜ ثب ٞش دٔبي دِخٛاٜ اص دٕخ سٛسثيٙي چٟبس ًجمٝ يه ٔىـي     

فٛر اػز ، دٕخ ٔضثٛس سا ٔي سرٛاٖ   1500اػشفبدٜ ٕ٘ٛد  . ٚلشي اسسفبع دس حذٚد ٔي سٛاٖ  

ٌربِٗ آة سا دس ٞرش دليمرٝ دٕذربط ٕ٘بيرذ .ثربصدٜ ٔىرب٘يىي         900سب  20شد وٝ اص ًشاحي و

 ٚٞيذسِٚيىي ايٗ دٕخ ٞب لبثُ سٛخٝ اػز .

 دٕخ ٞبي ؿيٕيبيي ٚ فشايٙذي :



 

 

دس ثؼيبسي اص كٙبيغ ؿيٕبيي ٚ وبسخب٘ٝ ٞبي وبغرز ػربصي ثرشاي ا٘شمربَ ثؼريبسي اص            

شوض اػشفبدٜ ٔي وٙٙذ . اِجشٝ ثذيٟي اػز ػيبالر خٛس٘ذٜ ٚ ػبيٙذٜ اص دٕخ ٞبي ٌشيض اص ٔ

وٝ چٖٛ ثذ٘ٝ ، ٔحٛس ، دشٚا٘ٝ ٚ ػبيش لؼٕز ٞبي ٔشحشن دٕخ ثب ٔٛاد ػربيٙذٜ ٚ خٛس٘رذٜ   

ؿرٛد . دس ػٕرُ ثرشاي ايٙىرٝ اص      دس سٕبع ا٘ذ ، ثؼشػز فشػٛدٜ ؿذٜ ٚ ػٕشؿبٖ وٓ  ٔي

ورٝ ثرب    وبٞؾ ػٕش ػشيغ ايٗ دٕخ ٞب خٌّٛيشي وٙٙذ ، وّيٝ لؼٕز ٞبي ٔشحشن دٕخ سا

ايٗ ػيبالر دس سٕبع ا٘ذ ثب اليٝ اي اص الػشيه ٔرزاة دٛؿرب٘ذٜ ٚ درغ اص خٙره ؿرذٖ      

 ٚچؼجيذٖ آٖ ، لٌؼٝ سا دس خبي خٛد ػٛاس ٔي وٙٙذ . 

اػيذ ٞب ٚ ثبصٞب ثب غّظز ٚدٔربي ٔخشّرف ، ػرٛد ػرٛص آٚس ، آة ٌرٌٛشدي ، وّرشار             

بالر ٔـبثٝ سا ثٛػريّٝ ايرٗ   دشبػيْٛ ، آة آٞه ، اػيذ ٞيذٛ وّشيذ سيه ٚثؼيبسي اص ػي

دس وبسخب٘ٝ ٞبي وبغز ػبصي اص دٕخ ٞب ثشاي ا٘شمبَ ٔٛاد اص يه   دٕخ ٞب ا٘شمبَ ٔي دٞٙذ .

 ٘مٌٝ ثٝ ٘مٌٝ ديٍش اػشفبدٜ ٔي وٙٙذ . 

دس اثشذا آة ػشد ٚخٕيش وبغز ثٝ ٔيضاٖ وبفي ثٝ لؼٕز ٔٛسد ٘يبص ٔبؿيٗ وبغز ػربصي       

ٔٛاد ؿيٕيبيي وٝ ثشاي ػبخز وبغز ٔٛسد ٘يربص ٔري ثبؿرذ    الؼبْ  ا٘شمبَ ٔي يبثذ . ا٘ٛاع ٚ

ثٛػيّٝ دٕخ ٞب ثٝ ٔحُ دػشٍبٜ ٞذايز ٚ فبهالة حبكُ ٘يض ثٛػيّٝ دٕخ ٞرب ثرٝ ٔحرُ    

 ٔٙبػت دٕذبط ٔي ؿٛ٘ذ . 

دس اثشذاي آٖ ٚالغ ٌشديذٜ  اػز . اص ايٗ دٕرخ    ٔحفظٝ ٔىؾ دٕخ ٌشيض اص ٔشوض افمي     

ٚؿيٕي ٚػبيش وبسخب٘ٝ خبر ٔـبثٝ وٝ وربس اكرّي آٟ٘رب    ٔؼٕٛالً دس كٙبيغ ؿيٕيبيي ٚ دشش

 ا٘شمبَ ا٘ٛاع ٚالؼبْ ػيبالر سليك ٚ غّي  ٚخٛس٘ذٜ ٚغيش خٛس٘ذٜ اػز اػشفبدٜ ٔي وٙٙذ . 

ٚهؼيز خبف دشٚا٘ٝ دٕخ ٞبي ٌشيض اص ٔشوض ٔٛخت افضايؾ ٔٛاسد اػشفبدٜ اص آٟ٘رب دس        

  ٜ ، ٚسٚدي ٞربي ثرضسي ٚ ٚخرٛد     كٙبيغ وبغز ػبصي ؿذٜ اػز . ٔؼذٚد ثٛدٖ سؼرذاد درش

كفحبر ٚ فال٘چ ٞبي ػٍٙيٗ ٚ هخيٓ خضٚ ٔضايبي ايٗ دٕخ ٞب ثـٕبس ٔي سٚ٘ذ . دشٚا٘ٝ ٞب 



 

 

دٛؿيذٜ ثٛدٜ ٚ ثٝ كفحبر ػبيـي ٘يبصي ٘ذاس٘ذ . ؿىُ ٚسؼذاد دشٜ ٞب ثٝ وبسي ورٝ دٕرخ   

 ثبيذ ا٘دبْ دٞذ ثؼشٍي داس٘ذ . 

ٔحَّٛ ٞبي اػيذي اص دٕخ ٌشيض اص ٔشورض   ثشاي دٕذبط آة ٔيٜٛ ، ؿيش ، اػيذ ٞب ٚديٍش     

ديشوغ يب ثّٛسي اػشفبدٜ ٔي وٙٙذ . ػّز اػشفبدٜ اص ؿيـٝ يب ديشوغ ايٗ اػز وٝ ؿيـٝ 

     دس ٔمبثُ اػيذ ٞب ٚ ٔٛاد ٔـبثٝ ٔمبْٚ ثٛدٜ ٚ ثب آٟ٘ب اص ٘ظش ؿيٕيبيي سشويت ٕ٘ري ؿرٛ٘ذ .   

ٞؼرشٙذ ورٝ ثرب ؿيـرٝ      اػيذ ٞيذسٚ فّٛسيه ٚ اػيذ فؼفش يه ثّٛسي سٟٙب اػيذ ٞربيي 

سشويت ٔي ؿٛ٘ذ . ثشاي ا٘شمبَ ٔٛاد لّيبيي ثٝ ٞيچ ػٙرٛاٖ ٘جبيرذ اص دٕرخ ٞربي ثّرٛسي      

 اػشفبدٜ وشد . 

 دٕخ ٞبي ٘بلُ فبهالة : 

ايٗ خٛس دٕخ ٞب خٟز ا٘شمبَ فبهالة ٚ ِدٗ ٚ ٔٛاد ٔـربثٝ ثىربس ٔري سٚ٘رذ ، ٔرٛاد            

ذػز ٔي آيذ ِدٗ يب سفبِٝ ٘بٔيذٜ ٔي خبٔذي وٝ اص سٝ ٘ـيٗ وشدٖ فبهالة ٚ سلفيٝ آٟ٘ب ث

ؿٛ٘ذ . سفبٚر دس ًشاحي دشٚا٘ٝ ، سٟٙب ػبّٔي اػز وٝ دس ٔٛلغ ثىبس ٌيشي دٕخ ٞبي ٌشيض 

اص ٔشوض خٟز ا٘شمبَ فبهالة يبِدٗ ثبيذ ٔٛسد ٘ظش لشاس ٌيشد . دس ايٗ كٛسر ثشاي ٕٔب٘ؼز 

ششي داسد ٚ ثٝ ٘ؼجز اص ا٘ؼذاد دٕخ ، دشٚا٘ٝ ٔلشف ؿذٜ اص ٘ٛع دٛؿيذٜ ثٛدٜ ٚ ػشم ثيـ

ظشفيز دٕخ اص دٚ يب چٟبس دشٜ سـىيُ ٔي ؿٛ٘ذ . ػٛساخ ٚسٚدي ايٗ درشٜ ٞرب سا ٔؼٕرٛالً    

ثلٛسر ٔذٚس ٔي ػبص٘ذ سب دس ٔمبثُ ػجٛس خشيبٖ ٔمبٚٔز وٕششي اص خٛد ٘ـبٖ دٞذ هرٕٙبً  

آٖ سا ًٛسي فشْ ٔي دٞٙذ سب  اص ٔؼذٚد ؿذ٘ؾ ثٛػيّٝ ٔٛاد سيؾ سيؾ ، دبسچٝ يب وبغرز  

 ي خٛاٞٙذ خٛد سا ثٝ كٛسر يه ٌِّٛٝ دس آٚس٘ذ ، خٌّٛيشي ثؼُٕ آيذ . وٝ ٔ

ا٘شمبَ ِدٗ ٞبي ثبلي ٔب٘ذٜ اص يه ٔشوض سلفيٝ فبهالة ثٕشاست ٔـرىُ سرش اص دٕذربط         

فبهالة اكّي اػز صيشا ِدٗ ٞبي ٔضثٛس ثٝ ٔيضاٖ ثؼيبس صيبدي ٔٛاد ٔؼّك ٚٔرضاحٓ سا دس  

ٔٛسد دشٚا٘ٝ ايٗ دٕخ ٞب ثىبس ٔي سٚد ، ثشاي آ٘ىرٝ  خٛد داس٘ذ ػالٜٚ ثش ًش  خبكي وٝ دس 



 

 

ؿٛ٘ذ ، دس ٘ضديىي دٞب٘رٝ ٚسٚدي صائرذٜ اي ثرٝ     ٔٛاد ٔضثٛس ثب فـبس ثٌشف دشٚا٘ٝ سا٘ذٜ ٔي

ؿىُ ديچ دٚ٘خٝ ايدبد ٔي وٙٙذ . ٞش وذاْ اص ساٞبي ٔضثٛس ثٝ يه دشٜ دشٚا٘ٝ خشٓ ٔي ؿٛد 

ٞٙذ دس وٙبسٜ ٞب ٌٚٛؿٝ ٞب دٟٙربٖ  . ٔٛاد خبٔذ ٔضاحٓ ٚ دبسچٝ ٞبي سيؾ سيؾ وٝ ٔي خٛا

ؿذ ٚ يب ساٜ ٔدشاي ٚسٚدي سا ثجٙذ٘ذ ثٝ ٔحن سػيذٖ ثٝ ديچ ٔضثٛس سحز سأثيش يه خشيبٖ 

 ٌشداثي ٚاس لشاس ٌشفشٝ ٚ ثيٗ ٔبس ديچ ٞبي داخّي ثذ٘ٝ ديچ خٛسد ٔي ؿٛ٘ذ .

دائٕي دس ٔٛلغ ٘لت دٕخ ٞبي ٘بلُ فبهالة ثبيذ سٛخٝ داؿز وٝ چٖٛ ايٗ دٕذٝ سمشيجبً      

ٔي ثبؿٙذ ثبيذ دبيٝ ، ثذ٘ٝ ٚػبيش لؼٕز ٞربي الصْ سا ثرٝ ًرٛس ٌٕٔئٙري دس خربي خرٛد       

 خبػبصي ٚٔحىٓ ٕ٘ٛد . 

ثذ٘ٝ هخيٕي داؿشٝ ٚ دبيٝ چذ٘ي اػز . دس سٚي ثذ٘ٝ دٕخ چٙذيٗ دسيچرٝ    11 ، دٕخ ِدٗ

ٕربالً  ثبصديذ ٚسخّيٝ سؼجيٝ ؿذٜ وٝ ثٝ سٙبٚة ٔي سٛاٖ آٟ٘ب سا ثبص وشدٜ ٚ ٔرٛادي سا ورٝ احش  

 ثبػث وبٞؾ سا٘ذٔبٖ وبس دٕخ ؿذٜ ا٘ذ ، اص آ٘دب ثيشٖٚ سيخز .

 ػبيش دٕخ ٞبي ٚيظٜ : 

ػالٜٚ ثش دٕخ ٞبي ؿيٕيبيي ٚفشايٙذي ٚدٕخ ٞبي ٘بلُ فبهالة ، دٕخ ٞبي ديٍرشي ٘يرض   

ٚخٛد داس٘ذ وٝ ٞش وذاْ سا ثشاي ٔملٛد خبكي ًشاحي ٚٔي ػبص٘ذ . يىي اص ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ، 

 دس وبسخب٘ٝ ٞبي لٙذ ػبصي ثىبس ٔي سٚ٘ذ .  دٕخ ٞبي ٞؼشٙذ وٝ

 دٕخ ٞبي ٘بلُ خٕيش ٔٛاد ٔؼذ٘ي :

ثيـشش ايٗ دٕخ ٞب اص ٘ٛع سٙبٚثي ثٛدٜ ٚ دس وبسخب٘ٝ ٞبي لٙذ ػبصي ثىبس ٔي سٚ٘ذ . ايرٗ      

دٕخ ٞب فبلذ ػٛدبح ٞبي ٚسٚدي ثٛدٜ ٚ ػيبَ ٔٛسد ٘ظش دس اثش ػٍٙيٙي خرٛد ثرٝ داخرُ    

ٙفي ( . دس ٘شيدٝ ٚظيفٝ ػٛدبح ٚسٚدي ثٛػريّٝ ديؼرشٖٛ   دٕخ وـيذٜ ٔي ؿٛد ) ػٕك ٔ

 دٕخ سٙبٚثي ا٘دبْ ٔي ؿٛد . 

 دٕخ ٞبي آثىـي :



 

 

چبٞه سا ٘جبيذ ثب چبٜ فبالة اؿشجبٜ وشد . غّظز ػيبالسي وٝ دس داخُ چبٞه لشاس داس٘ذ     

ه دس حميمز چبٞ . ثٝ ا٘ذاصٜ چبٜ فبهالة ٘جٛدٜ ٚهٕٙبً فبلذ ٔٛاد ٔضاحٓ اهبفي ٔي ثبؿٙذ 

سا ثبيذ ثب آة ا٘جبسي دا٘ؼز وٝ دس دبييٗ سشيٗ ٘مٌٝ ػبخشٕبٖ حفش ؿرذٜ ٚ آثشيرضي ٞربي    

 وّيٝ دػشـٛيي ٞب ٚ غيشٜ ثٝ آٖ ػشاصيش ٔي ؿٛ٘ذ . 

ٞش چٙذ ٚلز  يه ثبس، دٕخ ٔخلٛكي وٝ دس چبٞه ٘لت ؿذٜ ثٝ كٛسر خٛد وبس سٚؿٗ 

 ؿذٜ ٚآة ٔٛخٛد دس آٖ سا سب ػٌح ٔؼيٙي وبٞؾ ٔي دٞذ . 

ػبخشٕبٟ٘بيي وٝ دبيٝ آٟ٘ب ثٝ ًٛس وبُٔ ػبيك ثٙذي ٘ـذٜ ، دس فلُ ثبس٘ذٌي ، ثرشاي  دس     

سخّيٝ آثي وٝ دس صيش ػبخشٕبٖ خٕغ ؿذٜ ٘يض اص ايٗ دٕخ ٞبثٟشٜ ٔي ٌيش٘ذ  . ػُٕ ورشدٖ  

ايٗ دٕخ ٞب ٔؼٕٛالً خٛد وبس ثٛدٜ ٚ چٖٛ دس آة غًٛٝ ٚ٘ذ ثٝ ٞٛاٌيشي ٚ ساٜ ا٘ذاصي اِٚيرٝ  

لؼٕشي اص ثذ٘ٝ ٔٛسٛس ؿٙبٚسي آٚيضاٖ اػز وٝ ثٝ ٔدشد ثبال آٔذٖ ػرٌح  ٘يبصي ٘ذاس٘ذ . اص 

آة ثبػث سٚؿٗ ؿذٖ خٛد وبس ٔٛسٛس ٔي ؿٛد . ثٝ سذسيح وٝ ػٌح آة دبييٗ  ٔي افشرذ ٚ  

دس اسسفبع ٔؼيٙي وٝ سمشيجبً آة چبٞه خبِي ؿذٜ ثبؿذ ، ٔدذداً ثبػث خبٔٛؽ ؿذٖ ٔٛسٛس 

 ٔي ؿٛد . 

 دٕخ ٞبي آثيبسي :

يي وٝ ثٝ ايٗ ٔٙظٛس ثىبس ٔي سٚ٘ذ ثشاي اسسفبع وٓ ٚ ظشفيز ٞبي صيبد ًشاحري  دٕخ ٞب     

ٔي ؿٛ٘ذ . اص ايٗ دٕخ ٞب ثشاي صٞىـي ، وٙششَ ػيالثٟب ٚ ٕٞچٙيٗ ٔمبثّٝ ثب ثبس٘ذٌي ٞبي 

٘بٌٟب٘ي ٘يض اػشفبدٜ ٔي وٙٙذ . اص آ٘دبيي وٝ دشٚا٘ٝ ايٗ دٕخ ٞب ؿجيٝ دشٚا٘ٝ صيش دسيبيي ٞب 

احشيبخبر ػٕٛٔي ايٗ ٌٛ٘رٝ دٕرخ ٞرب     ؿٛد .  شٚا٘ٝ ّٔخي ٞٓ ٌفشٝ ٔئي ثبؿذ ثٝ آٟ٘ب د

ثبػث ؿذٜ وٝ آٟ٘ب سا ثٝ كٛسر يه دبسچٝ ٚ لبثُ حُٕ ٚ٘مُ ًٛسي ثؼبص٘ذ وٝ ثؼبدٌي دس 

ثبالي خشيب٘ي اص آة ٔؼّك ؿذٜ ٚ يب اص اػىّشي وٝ دس ثبالي خشيبٖ آة سؼجيٝ ؿذٜ آٚيرضاٖ  

 ٌشد٘ذ .



 

 

 دٕخ ٞبي ديبفشإٌي :

خ ٞب ثدبي اػشفبدٜ اص ديؼشٖٛ يب اٍ٘ـشي ، اص يه ٔبدٜ لبثرُ اسسدربع ) ؿرجيٝ    دس ايٗ دٕ

 الػشيه ( اػشفبدٜ ٔي وٙٙذ . ا٘ٛاع اكّي ايٗ دٕخ ٞب ػجبسسٙذ اص : 

 ٘ٛع ثؼشٝ  -1

 ٘ٛع ثبص  -2

ثيـشش ٔٛاسد اػشفبدٜ ؿذٜ اص ايٗ دٕخ ثشاي خبسج وشدٖ ػريبالر ٔٛخرٛد دس صيرش دبيرٝ     

ٞب ٚػبيش خبٞبيي اػز وٝ آة ٔٛسد ٘ظش ثرب ٌرُ ٚ ؿرٗ ٚ    ػبخشٕبٟ٘ب ، خٙذق ٞب ، صيش آة 

 ٔبػٝ ٕٞشاٜ اػز . 

 ًجمٝ ثٙذي دٕخ ٞبي ػب٘ششيفٛط ثش حؼت ٔٛاسد وبسثشد -1

ثٝ ٔٙظٛس وبسثشد كحيح دٕخ ٞبي ػب٘شضيفٛط اثشذا ثبيذ ثذا٘يٓ اصيه دٕخ ثخلٛكي دس       

 ٛسد ٘ظش ٔٙبػت اػز . ودب اػشفبدٜ ٔي ؿٛد ، يب ثٝ ػجبسر ديٍش چٝ ٘ٛع دٕذي ثشاي وبس ٔ

ٔي   ثشاي سلٕيٓ ٌيشي ػشيؼشش ٚسٚؿٗ  سش دٕخ ٞبي ػب٘ششيفٛط سا ثش حؼت ٔٛاسد وبس ثشد 

 ًجمٝ ثٙذي وشد :  ثٝ كٛسر صيش سٛاٖ

يبدآٚس ٔي ؿٛيٓ وٝ يه خي ٔـخق ٚ ٔؼيٙي ثيٗ ا٘ٛاع دٕخ ٞب ثرشاي ٔلربسف ٔخشّرف    

ويفيز ػريبَ ٔرٛسد ا٘شمربَ     ٚخٛد ٘ذاؿشٝ ٚ ا٘شخبة ٘ٛع دٕخ ثيـشش ثؼشٍي ثٝ وٕيز ٚ

ٚسلٕيٓ ٌيشي ًشا  داسد . ثذيٗ ٔٙظٛس ا٘ذوي ثٝ سـشيح خلٛكيبر الصْ يه دٕخ ثرشاي  

 دشداصيٓ .  اػشفبدٜ ٔٙبػت دس كٙبيغ ٔخشّف ٔي

 وبسثشد ػٕٛٔي-اِف

دٕخ ٞبي ػٕٛٔي ثشاي ا٘شمبَ آة كبف ٚخٙه ، ٘فز ٚػبيش ٔبيؼبر ثي اثش ٔٙبػت ٔي      

ػٕٛٔبً ثب دشٚا٘ٝ ثؼشٝ ٚ دس ا٘ذاصٜ ٞبي ٔخشّف ػشهٝ ٔي ؿٛ٘ذ . دٕرخ  ثبؿٙذ . ايٗ دٕخ ٞب 



 

 

ٞبي ػٕٛٔي ٔؼٕٛالً ثب ٔٛسٛس اِىششيىي وٛدّٝ ؿذٜ ٚ ٌبٞي ثذٖٚ آٖ ثٝ فشٚؽ ٔي سػرٙذ .  

 ٞب ثٝ ػٝ دػشٝ سمؼيٓ ٔي ؿٛ٘ذ :  ثشحؼت ٔيضاٖ اسسفبع  ثبالثشي ايٗ دٕخ

a- ، ٓدٕخ ٞبي ػب٘ششيفٛط ثب اسسفبع ثبالثشي و 

ٔشش وبس ٔي وٙٙذ . ايٗ دٕخ ٞب ػٕٛٔبً اص ٘ٛع حّضٚ٘ي  15دٕخ ٞبيي ٞؼشٙذ وٝ سب اسسفبع     

يه ًجمٝ ٚ ثب ٔحٛس افمي ثٛدٜ ٚثؼشٝ ثٝ ٔيضاٖ آثذٞي ٕٔىٗ اػز ػيبَ اص يه ًرشف يرب   

 ٞش دٚ ًشف ٚاسد دشٚا٘ٝ ٌشدد . 

b- دٕخ ٞبي ػب٘ششيفٛط اسسفبع ثبالثشي ٔشٛػي  

ٔششوبس ٔي وٙٙذ . ايٗ دٕخ ٞب ػٕٛٔبً داساي درشٜ ٞربي    40بع دٕخ ٞبيي ٞؼشٙذ وٝ سب اسسف

سإٞٙب ) افـبٖ ( ثٛدٜ ٚ ثؼشٝ ثٝ ٔيضاٖ آثذٞي ٕٔىٗ اػز آة اص يه ًشف يب ٞش دٚ ًشف 

 ٚاسد دشٚا٘ٝ ٌشدد .  

-c ) دٕخ ٞبي ػب٘ششيفٛط ثب اسسفبع ثبالثشي صيبد ) فـبس لٛي  

ٔي سٚ٘ذ . دٕخ ٞبي فـبس لٛي ػٕٛٔربً چٙرذ    ٔشش ثىبس 40ثشاي ثبالثشي ػيبَ دس ثيؾ اص     

ًجمٝ ٞؼشٙذ صيشا يه دشٚا٘ٝ سىي ثؼِٟٛز ٕ٘ي سٛا٘ذ چٙيٗ فـبس لٛي سا سِٛيرذ ٕ٘بيرذ .   

ايٗ دٕخ ٞب ، ٕٔىٗ اػز افمي يب ػٕٛدي ثبؿٙذ . اسسفبع ثبالثشي ثٝ اصاي ٞشًجمٝ دٕرخ دس  

. ثٙب ثرش ايرٗ ايرٗ سؼرذاد      ٔشش افضايؾ ٔي يبثذ 50سب  30دٕخ ٞبي ػب٘ششيفٛط افمي ٔؼٕٛالً 

 ًجمبى ثؼشٍي ثٝ فـبس ٔٛسد ٘يبص داسد . 

 ة: آة سػب٘ي

 

 : چبٟٞبي ػٕيك ٚ٘يٕٝ ػٕيك 1

a  - : دٕخ ٞبي چبٜ ػٕيك  



 

 

ايٗ دٕذٟب ػٕٛٔبً اص ٘ٛع سٛسثيٙي لبئٓ ٚ چٙذ ًجمٝ ٔي ثبؿٙذ .ٔٛسٛس ٔحشن ايٗ دٕخ         

يٙي ٚيب سٛسثيٗ ثخبس ثبؿذ . ؿبفز ا٘شمربَ  ٞب ٕٔىٗ اػز اِىششٚ ٔٛسٛس ، ٔٛسٛس ديضِي ، ثٙض

ثيٗ ٔٛسٛس ٚ دٕخ ٔؼٛالً يىي اص دٚ ٘ٛع صيش اػز ٘ٛع اَٚ ثذٚ٘غالف ثٛدٜ ٚ ؿبفز ٔؼشميٕبً 

ثب آة دس سٕبع اػز ٚ ثٛػيّٝ آٖ خٙه ٔي ؿٛد . دس ٘ٛع دْٚ ؿبفز دس داخُ ِِٛٝ درش اص  

ب سٚغٗ ا٘دبْ ٔي ؿٛد . سٚغٙي ثٝ ٘بْ غالف خبي ٔي ٌيشد ٚ ثذيٗ سشسيت خٙه وبسي آٖ ث

دس ٚاػٌٝ ا٘شمبَ ؿبفز ٚ غالفي ٕٞيـٝ ا٘ذوي سٚغٗ ٚاسد آة چبٜ ٔي ٌشدد ، ثذيٗ دِيُ 

 دس دشٚطٜ ٞبي سٟيٝ آة آؿبٔيذ٘ي ؿبفز ثذٖٚ غالف اػشفبدٜ ٔي ٌشدد . 

 10سؼذاد ًجمبر دٕخ ثؼشٍي ثٝ اسسفبع ثبالثشي ٔٛسد ٘يبصداسد ٚ ٔؼٕٛالً ثشاي ٞش ًجمرٝ       

٘ظش ٌشفشٝ ٔي ؿٛد . ثٙب ثش ايٗ ٞش چٝ ػٕك چبٜ افضايؾ يبثذ سؼذاد ًجمربر سا ٔري   ٔشش دس 

ٔشش  2700ًجمٝ ٚ اسسفبع ثبال ثشي  317سٛاٖ ثيـشش ٌشفز .ثٌٛس ٔثبَ سب وٖٙٛ حشي دٕذي ثب 

ًجمٝ ػٕالً ٔٛسد اػشفبدٜ ورٓ   14٘يض ػبخشٝ ؿذٜ اػز ، ِٚي دٕخ ٞبي ػب٘ششيفٛط ثيؾ اص 

 دٕخ ٞب ٔؼٕٛالً اص ٘ٛع ثؼشٝ يب ٘يٕٝ ثبص ٔي ثبؿذ .  سشي داس٘ذ دشٚا٘ٝ ايٗ

b – : دٕخ ٞبي ؿٙبٚس 

دس ايٗ ًش  دٕخ چٙذ ًجمٝ سٛسثيٙي لبئٓ ٔؼشميٕبً سٚي يه ٔٛسٛس اِىششيىي ثمٌش وٓ      

ػٛاس ؿذٜ ٚ ٕٞشاٜ دٕخ دس صيش آة لشاس ٔي ٌيش٘ذ . ٚصٖ ٔٛسٛس ٚدٕخ اص ًشيك ِِٛٝ سا٘رؾ  

ٖٛ دٞٙٝ چبٜ ٔٙشمُ ٔي ؿٛد ٚ ٌبٞي ثٝ ٔٙظٛس إًيٙبٖ ثيـشش ثٝ يب ِِٛٝ وبِٕٗ ثٝ فٛ٘ذاػي

ٚػيّٝ ػيٓ ثىؼُ ٟٔبس ٔي ٌشدد . ثٕٛاصار ِِٛٝ وبِٕٗ يه ِِٛٝ سٚغرٗ سٚا٘ىربسي ٚ يره    

 وبثُ ا٘شمبَ ثشق سب ٔٛسٛس أشذاد ٔي يبثذ .

ٔٛسٛسٞبي ٔٛسد اػشفبدٜ دس ايٗ دٕخ ٞب ٔؼٕٛالً ًٛسي ًشاحي ٔي ؿٛ٘ذ وٝ ثٝ ا٘ذاصٜ ػٕرش  

دٕخ ثشٛا٘ٙذ ثذٖٚ ٔشالجز وبس وٙٙذ صيشا دس كٛسر خشاة ؿذٜ ثبيذ اص چبٜ ثيشٖٚ وـريذٜ  



 

 

ؿٛ٘ذ ٚ ايٗ وبس ٞضيٙٝ ٚ ٔـىالر صيبدي دس ثش داسد . يىي اص ٔؼبيت دٕخ ٞبي ؿٙبٚس ٘يرض  

 ٕٞيٗ أش اػز .

 ٞبي سٚصٔيٙي  : آة2

a  - : ٓدٕخ ٞبي سٛسثيٙي لبئٓ ثب ا٘شمبَ ٔؼشمي  

سٛاٖ ثشاي وـيذٖ آة اص دسيبچٝ ، سٚدخب٘ٝ ، اػشخش ، چربٜ ، ٔخربصٖ ٚ    ٞب سا ٔي ايٗ دٕخ 

 غيشٜ وٝ دثي وٓ يب ٔشٛػي ثب فـبس صيبد احشيبج اػز ثٝ وبس ثشد . 

ثشاي دثي ٔشٛػي ٚ صيبد ثب فـبس ٔشٛػي دٕخ ٞبي لبئٓ اص ٘ٛع خشيربٖ ٔخرشّي اػرشفبدٜ    

 ٔشش ٔي ثبؿذ . 6-30شي ِيشش دس ثب٘يٝ ثب اسسفبع ثبالث 30-6000ٔيـٛد . دثي آٟ٘ب 

b  - : دٕخ ٞبي ّٔخي 

ٔشش ثٛدٜ ٚ ثشاي آثيبسي ٘يض ٔٙبػت ٔي  15سب  3/0ِيشش دس ثب٘يٝ ٚ اسسفبع   12000ثب دثي سب     

 ثبؿٙذ .

c  - : دٕخ ٞبي ػٕٛٔي  

دس ا٘شمبَ آة ٞبي سٚصٔيٙي اص دٕخ ٞبي ػٕٛٔي ٔيض اػشفبدٜ ٔي ؿرٛد . دٕرخ ٞربي          

 ثبؿٙذ . اص ٘ٛع حّضٚ٘ي يه ًجمٝ ٔي ٔٛسد اػشفبدٜ اغّت

 ج: آثيبسي

ايٗ دٕخ ٞب ٔؼٕٛالً ثب دثي صيبد ٚ اسسفبع ٘ؼجشبً وٓ يب ٔشٛػي ٔي ثبؿٙذ ثٙربثشايٗ داساي       

 دشٜ ٞبيي اص ٘ٛع ٔخشّي يب ٔحٛسي ٞؼشٙذ .

ٞبي سرٛسثيٙي   دس ٔٛاسدي وٝ آة ثبيذ اص چبٜ ػٕيك يب ٘يٕٝ ػٕيك سأٔيٗ ؿٛد اص ٔٛسٛس دٕخ

 ٙبٚس اػشفبدٜ ٔي ؿٛد . يب ؿ

اػشفبدٜ اص دٕخ ٞبي يه ًجمٝ ٚ چٙذ ًجمٝ ّٔخي ثشاي اسسفبع وٓ ٚ ٔشٛػي ثب دثي صيربد  

 ثؼيبس ٔشذاَٚ اػز .



 

 

 د: دفغ فبهالة

  دٕخ ٞبي فبهالة :

دٕخ ٞبي ػب٘ششيفٛط أشٚصٜ وبسثشد صيبدي دس دفغ فبهالة داس٘ذ صيشا ٔي سٛا٘ٙذ ثذٖٚ        

ٛد دس آٟ٘رب سا ٔٙشمرُ ٕ٘بيٙرذ . داساي سا٘رذٔبٖ صيربدي ٞؼرشٙذ ٚ       اؿىبَ ٔٛاد خبٔذ ٔٛخ

 ٞب ٚ غيشٜ لبثُ ٘لت ٔي ثبؿٙذ . ثؼِٟٛز سٚي چبٜ

a  - : دٕخ ٞبي ثضسي  

دس خبييىٝ ٔمذاس فبهالة ٔٛسد ا٘شمبَ صيبد ثبؿذ ، اػشفبدٜ اص دٕخ ٞبي افمي يب لبئٓ اص      

دٕخ ٞب اسسفبع وٓ ٚ ٔشٛػي ٚ دثي  ٘ٛع خشيبٖ ٔحٛسي يب خشيبٖ ٔخشّي ٔؼَٕٛ اػز . ايٗ

صيبدي ٔي سٛا٘ٙذ سِٛيذ ٕ٘بيٙذ . دس فبهالة ٞبيي وٝ ٔٛاد خبٔذ ٔؼّك صيبد اػرز اص دٕرخ   

 ٞبي حّضٚ٘ي ثب خشيبٖ ٔخشّي ٔي سٛاٖ اػشفبدٜ ٕ٘ٛد .

 دٕخ ٞبي فبهالة اغّت داساي دشٚا٘ٝ ٞبي ثؼشٝ ثب ػٝ دشٜ ٔي ثبؿٙذ . 

b  - : دٕخ ٞبي ثال ا٘ؼذاد   

الة خبْ ٕٔىٗ اػز داساي ٔٛاد خبٔذي اص لجيُ سىٝ دبسچٝ ، ٘ربيّٖٛ ، وبغرز ، ٔرٛ ٚ    فبه

غيشٜ ثٛدٜ ٚ هٕٗ ػجٛس اص دٕخ دس دشٜ ٞبي آٖ ٌيش وشدٜ ٚ ثبػث ا٘ؼذاد آٖ ؿٛ٘ذ . ثرذيٗ  

ٔٙظٛس دٕخ ٞبي ثال ا٘ؼذاد ثب دشٚا٘ٝ ٞبيي ٔشوت اص دٚ يب ػٝ دشٜ ٚ ثٌٛس وّري فبلرذ درشٜ    

ٚا٘ٝ ٕٔىٗ اػز اص ٘ٛع ثبص يب ثؼشٝ ثبؿذ ِٚي ٘ٛع ثؼرشٝ آٖ ثيـرشش   ٔي ؿٛ٘ذ . دش  ػبخشٝ 

ٔشذاَٚ اػز . ٔؼٕٛالً فبكّٝ ثيٗ دشٜ ٞبي دشٚا٘ٝ ثشاي ػجٛس دادٖ ا٘ٛاع ٔٛاد خبٔذ ثب ا٘ذاصٜ 

دسكرذ   25وبفي ثبص دس ٘ظش ٌشفشٝ ٔي ؿٛد . دس ثشخي اص ايٗ دٕخ ٞب ِِٛٝ ٔىؾ دس حذٚد 

يٍش ٔؼبٚي آٖ دس ٘ظش ٌشفشرٝ ٔري ؿرٛد . ورٛچىششيٗ     ثضسٌشش اص ِِٛٝ سا٘ؾ ٚ دس ثشخي د

ٞب سا ثٝ ا٘ٛاع افمي ٚ لبئٓ ٔي سٛاٖ يبفز .  ايٙچ اػز . ايٗ دٕخ 3ا٘ذاصٜ ايٗ دٕخ ٞب ٔؼٕٛالً 

 ٌيشد ٚ ِِٛٝ وـي آٖ ػبدٜ سش اص ٘ٛع افمي اػز . ٘ٛع لبئٓ آٖ خبي وٕششي ٔي



 

 

ٙذ . ثٙربثشايٗ دس ا٘شخربة   فبهالة ٞبي كٙؼشي ٕٔىٗ اػز داساي ٔٛاد خٛس٘ذٜ فّضار ثبؿ

 دٕخ ٞبي ٔٛسد ٘ظش ثٝ ايٗ ٔٛهٛع ٘يض ثبيذ سٛخٝ داؿز .

c  - : ُٕدٕخ ٞبي لبثُ ح  

ايٗ دٕخ ٞب اص ٘ٛع ؿٙبٚس ثٛدٜ ٚ ٔؼٕٛالً ٔدٟض ثٝ ِِٛٝ ٞبي خشًٛٔي ٔري ثبؿرٙذ . دٕرخ     

ص داساي دػشٝ اي اػز وٝ ثٛػيّٝ آٖ ثؼِٟٛز ٔي سٛا٘ذ خبثدب ؿٛد . ثٝ ٔٙظٛس خٌّٛيشي ا

 ٚسٚد ٔٛاد اهبفي ٔؼٕٛالً دس اثشذاي ِِٛٝ ٔىؾ يه ػجذ كبفي ديؾ ثيٙي ٔي ؿٛد .    
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