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 هدیکچ
 هدرك لوغشم دوخ هب ار ناراذگ تسایس و نازیر همانرب نهذ هك تسا یتاعوضوم نیرت ینارحب زا یکی میلقا رییغت هدیدپ هزورما
 شیازفا بجوم ،یلیسف یاه یژرنا .تسا یژرنا ثحب هب هجوت ،میلقا رییغت دنور همادا زا یریگولج یاههار نیرتمهم زا یکی .تسا
- گنوجرت صخاش زا هدافتسا اب قیقحت نیا ورنیا زا .تسا هدیدرگ اه نامتخاس شیامرس و شیامرگ یارب یژرنا و تخوس فرصم
 یحارط قیرط زا شیاسآ داجیا تهج ییاهراکهار و هتخادرپ مشق هریزج یموب یرامعم رب میلقا تاریثات یسررب هب یناهام
 جیاتن .تسا هدرك هئارا نآ فرصم یزاس هنیهب و یژرنا فرصم شهاك هجیتن رد و هقطنم میلقا اب راگزاس و بسانتم یاه نامتخاس
 لاس یاههام نیرتهب هك تسا رادروخرب کنخ و کنخ رایسب یاهبش و عوبطم یاهزور زا هیروف و هیوناژ یاههام هك دهد یم ناشن
 لاس یاههام نیرت بسانمان ربماتپس و تسوگآ یالوژ ،نئوژ یاههام .دنشاب یم بسانم ربماسد و سرام یاههام نآ رآ دعب و دشاب یم
 ،یالوژ ،نئوژ یاههام رد یناهام شور هب هدش ماجنا یاه یسررب ساسارب .تسا اسرف تقاط و مرگ رایسب و دنور یم رامش هب

 رد شور نیا قبط .دشاب یم عوبطم اوه نایرج سرام هام رد و هدوب مرگ یلیخ اوه نوچ تسا یرورض اوه نایرج ربماتپس و تسوگآ
 یترارح قیاع یاراد و کبس اه فقس و اهراوید نینچمه و یبرغ-یقرش دادتما رد نآ لوط دیاب ،اهنامتخاس رارقتسا هوحن تهج
 باتفآ میقتسم هعشا زا نامتخاس و هدوب یبونج و یلامش تروص هب اهراوید و هدش هتفرگ رظن رد گرزب یتسیاب اه هرجنپ هوالعب دشاب

 .دوش تظافح

 
 یناهج شیامرگ ،یناهام ،گنوجرت ،مشق ،یمیلقا شیاسآ ،یرامعم :یدیلک ناگژاو
 

                                                                                                                                                                
 aagandomkar@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -1



 1398 راهب ،مود هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 11

 همدقم
 تیعقاو .دیآ یم رامش هب نیمز هرایس یارب ییالب و دیدهت و تسا یرشب هعماج ینونک تالضعم زا یكی میلقا رییغت
 سایقم رد یا هدرتسگ تاقیقحت و تسا هدوب ریخا ههد دنچ یط یملع لفاحم هجوت بلاج تاعوضوم زا میلقا رییغت

 هتكن نیا دییأت یارب یمكحم یاه لالدتسا .(9191،یزیزع) .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یلحم و یا هیحان ،یناهج
 تیلاعف هجیتن رد هک تسا هتشگ شیامرگ عیرس هرود شوختسد هتشذگ لاس 2۱ زا شیب نیمز میلقا هک دراد دوجو
 قافتا ،یا هدنیازف روط هب اه یلاسكشخ و اه لیس ،دیدش یاه نافوط ،هتشذگ ههد رد ناهج رساترس رد .تسا یناسنا
 هک دهد یم ناشن یمیلقا یاه لدم .تسا هتفای شیازفا نیمز هرک ندش مرگ خرن هک تفایرد ناوت یم نونکا .تسا هداتفا
 حطس میلقا رییغت رثا رد .دنک یم یگدنز ،دوش یم رت بوطرم و رتمرگ رمتسم روط هب هک یناهج رد ناسنا ریخا نرق رد
 نیگنایم یامد هک تسا هدش ینیب شیپ .دبای یم شیازفا یا هناخدور و یلحاس یاه لیس و دیآ یم الاب اهایرد بآ

 یاه تیلاعف و ناسنا هک تسا هدیدرگ تابثا یلمع روط هب .تفای دهاوخ شیازفا دارگ یتناس هجرد 1/۱ – 1/1 یناهج
 نبرک دیسکا ید زاگ اهزاگ نیا نیرتمهم زا یكی .تسا هدش یا هناخلگ یاهزاگ یوج تامکارت شیازفا بجوم وا
(CO2) لاس زا نبرکدیسکا ید یناهج مکارت .تسا یناهج شیامرگ رثا موس ود ببسم رضاح لاح رد هک تسا 
 یگدرتسگ .تسا هتفرن رتارف دح نیا زا هتشذگ لاس نویلیم تسیب یط رد ًاالامتحا و تسا هتفای شیازفا %19 ات 2۱11
 شیازفا فقوت زاین ،میلقا زیمآ هعجاف رییغت تارطخ شهاک روظنم هب هک تسا یدح هب نبرکدیسکا ید لكشم
 نیرتشیب یتعنص یاهروشک رد .ددرگ یم ساسحا ،دوش یم دیلوت یلیسف یاه یژرنا نتخوس هلیسو هب هک نآ تامکارت
 اه نامتخاس .تسا هتفرگ رارق نامتخاس شخب رد ددرگ یم نبرک دیسکا ید تاراشتنا شهاک بجوم هک رثؤم تامادقا
 یلیسف یاه تخوس ندنازوس هلیسو هب هک دنتسه نبرک راشتنا میقتسمریغ عبنم نیرت هدمع ،تخاس ای هدافتسا عقوم رد
 زا نبرک تاراشتنا شهاک هک تسا هداد ناشن تاعلاطم .دننک یم هدروآارب ار لک تاراشتنا %2۱ زا شیب و دوش یم دیلوت

 %23 رادقم شهاک هب یبایتسد و تسین تخس یژرنا یهدزاب یریگ هزادنا رطاخ هب رتشیب ای %21 نازیم هب اه نامتخاس
 نیمأت یلصا عبنم دیاب دیدجت لباق یژرنا یاه متسیس .تسا نكمم ریذپ دیدجت یژرنا یاه یژولونكت هلیسو هب اهنت
 رشب ،(زاگ یارب ۱1 و تفن یارب لاس 21) یلیسف تخوس یارب هاتوک ًااتبسن یاه قفا ینیب شیپ اب .دوش ناهج یژرنا
 یژرنا هب رتشیب یگتسباو تمس هب ،یلیسف تخوس زا هدمآ تسدب یا هناخلگ زاگ هدافتسا زا تعرس هب دراد زاین
 هب و دیدجت لباق یژرنا هب یلیسف تخوس زا عیرس رییغت هب یبایتسد روظنم هب .دنک تکرح ،کاپ هدنوش دیدجت

 تسا یرهش یدیشروخ رهش .تسا هتفای شرتسگ یدیشروخ رهش موهفم یا هناخلگ یاهزاگ راشتنا ندناسر لقادح
 یاه یژرنا متسیس هئارا یارب هنارگن لک یژتارتسا قیرط زا یا هناخلگ یاهزاگ راشتنا نازیم شهاک نآ فده هک
 رییغت .تسا 2۱20 لاس رد یرادیاپ حطس نیاربانب و تابثاب میلقا هب یبایتسد یارب یژرنا لوقعم هدافتسا و ریذپدیدجت
 عبانم فرصم شهاک ،یژرنا فرصم شهاک ،ریذپدیدجت یاه متسیس رگید و یدیشروخ متسیس هب یژرنا دیلوت
 یدیشروخ یاهرهش فادها زا یگدنز تیفیک دوبهب و یعامتجا تلادع دوبهب ،یرهش تیفیک دوبهب و تظافح ،یعیبط
 هب یمومع یاه نامتخاس و دنشاب تشاد یدیشروخ مرگ بآ متسیس دیاب دیدج یاه نامتخاس همه رهش نیا رد تسا

 اتسیا قیرط هب زین اهانب شیامرس و شیامرگ و دنشاب زهجم (قرب دیلوت یارب یدیشروخ یاه لولس) PV متسیس
 فرصم هكنیا هب هجوت اب تسا میلقا قیقحت هدیدپ رد راذگریثات رصنع نیرتمهم یژرنا ثحب هب هجوت .دریذپ تروص
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 راصتخا هب ریز رد هک دریذپ تروص یتامادقا هنیمز نیا رد تسا مزال تسا عیانص ریاس زا شیب اهنامتخاس رد یژرنا
 :تسا هدش ناونع
 یا هتسه عبانم و یلیسف یاه تخوس ریظن ریذپان دیدجت یاه یژرنا زا هدافتسا شهاک (فلا

 نامتخاس رد یِژژرنا فرصم یزاس هنیهب (ب
 :دوش یم یلمع ریز یاهشور زا یریگ هرهب اب هک یژرنا فرصم رد ییوج هفرص (پ

 نامتخاس یاه هرجنپ و اهرد ،اه فک ،اهراوید ،اه ماب بسانم یدنب قیاع-
 PVC ای الاب تیفیک اب هرادجود یاه هرجنپ زا هافتسا-
 ... و اه نف ،اه پمپ ریظن تاسیسات شخب رد صوصخب دمآراک تازیهجت زا هدافتسا-
 یعیبط هیوهت هیهت و زور رون زا هدافتسا-
 ماوداب حلاصم و داوم زا هدافتسا-
 كشخ و مرگ تروص هب انب تلكسا زا یرادهگن-
 دیشروخ یامرگ زاس هریخذ و بذاج یاه هدوت زا هدافتسا-

 ناوارف رایسب یاه شزرا دجاو ناریا یتنس یرامعم یطیحم تسیز یاه شزرا تنس و یتنس یرامعم یاه شزرا (ط
 یاه یژرنا دربراک ًااصوصخ و اه یژرنا عاونا زا كیژولوکا یرادرب هرهب و یژرنا زا هنیهب هدافتسا نوگانوگ یاه هویش رد
 .تسا ریذپ دیدجت و رادیاپ
 هاتوک رد ،رادیاپان یاه هعسوت و یناسنا یاه تیلاعف اما ،تشاد دهاوخ زین همادا و دراد ،هتشاد دوجو میلقا رییغت هدیدپ
 ،ءوس تاریثات نیا .تسا هتشاذگ ناسنا تایح همادا رب یبرخم تاریثات هک یروط هب ،تسا هدرک دیدشت ار نآ ،تدم
 اب میلقا رییغت هدیدپ رگا هک میوش یم رت هاگآ زور ره ام هک تسا یلاح رد نیا و دوش یم رتددعتم و رتدیدش زور ره
 یامد دایدزا .تفر دهاوخ نیب زا ،تسا ینیشنرهش و ندمت هک ،ناسنا درواتسد نیرت مهم ،دبای همادا دنور نیمه
 یاهزاگ دیلوت لاس ره اریز ،دش دنهاوخ وربور نآ اب كش نودب هک تسا هدنیآ یاه لسن یارب یمیظع شلاچ یناهج
 هدافتسا رثا رب یا هناخلگ یاهزاگ زا دصرد 21 زا شیب هكنیا هب هجوت اب .دبای یم شیازفا دصرد 0 نازیم هب یا هناخلگ
 راثآ شهاک یارب یتادیهمت ینیب شیپ ،دیآ یم دوجو هب اهانب رد ییانشور و یتدورب و یترارح تاسیسات تاناكما زا
 و نارامعم صوصخ هب ،ناصصختم همه تکراشم ،فده نیا هب ندیسر یارب و یرورض یناهج میلقا رب نآ یفنم
 لماش رادیاپ هعسوت موهفم نامه نیا .دنروآرب ار دوخ یاهزاین دنناوتب زین ناگدنیآ ات تسا مزال مدرم و نازاسرهش
 بانتجا یترورض هعسوت نیا زا تیعبت نیاربانب .تسا ییارگ تکراشم و ییارگ تلادع ،ییارگ طیحم ،ییارگ هدنیآ
 یترارح لداعت داجیا دهد یم یرای میلقا رییغت هدیدپ زا یریگولج یارب ییاههار هب ندیسر رد ار ام هک تسا ریذپان
 زا .(۱191،ییامسک) .تسا ناسنا شیاسآ و یتمالس نیمأت یارب هیلوا یاهزاین هلمج زا ،فارطا طیحم و ندب نیب

 و نكسم رب ییاوه و بآ لماوع شقن هب طوبرم تاعلاطم رد بلاج تاعوضوم زا یكی یرامعم میلقا عوضوم یفرط
 اهانب و نکاسم رب ار ناراب و باتفآ ،داب تارثا هبرجت رثا رب هتشذگ یاهنامز رد نارامعم .تسا ناسنا یگدنز یاضف
 رد .(1191،ییامسک) دنا هداد هئارا لماوع نیا بولطمان تارثا شهاک یارب زین یبلاج یاه شور و دنا هتسناد یم
 یرتشیب تیمها زور ره ،دیآ یم دیدپ یرادیاپ و یمیلقا تسیز یاهرایعم هب هجوت اب هک یتارییغت رصاعم یرامعم
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 یگنوگچ رد هک تسا یطیحم تسیز لماوع نیرت مهم زا یكی میلقا عقاو رد .(1191 ،ناراكمه و یسواط) دبای یم
 زاس و تخاس اهناسنا یگدنز رد میلقا مهم تارثا زا یكی .دنک یم افیا ار یساسا شقن اهناسنا یلک تالاح و راتفر
 هزورما نیاربانب .دشاب یم یمیلقا یاهرتماراپ هلیسو هب یترارح شیاسآ طیارش داجیا و طیارش نیا اب قباطم نکاسم
 همه شهاک یارب یشور یمیلقا یحارط .دشاب یم یرامعم میلقا فادها زا یكی نکاسم رد یترارح شیاسآ داجیا

 دشاب یم جراخ یمیلقا لماوع ربارب رد یعافد طوطخ نیلوا نامتخاس یحارط .تسا نامتخاس كی یژرنا هنیزه هبناج
 شیامرس و شیامرگ ترورض دنا هدش هتخاس یمیلقا یحارط لوصا ساسارب هک ییاه نامتخاس اه میلقا مامت ردو
 زا .دننک یم هدافتسا اه نامتخاس فارطا رد دوجوم یعیبط یژرنا زا ضوع رد دنهد یم شهاک لقادح هب ار یكیناكم
 و ینارگ رگید یفرط زا و نآ هزورما سوملم بقاوعو یناهج شیامرگ نارحب نوزفا زور تیمها هب هجوت اب یفرط
 هدافتسا و اه نامتخاس رد یفرصم یژرنا نازیم لیدعت و یمیلقا یحارط هب هجوت یلیسف یاه تخوس ندوب دودحم
 بسانم یراكهار میلقا اب زاسمه یرامعم اتسار نیا رد .دشاب یم هجوت دروم رایسب طیحم یعیبط عبانم زا رتشیب هچره
 یژرنا فرصم و یشیامرگ و یشیامرس یكیناكم لیاسو زا هدافتسا هک تسا رتشیب یشیاسآ طیارش هب یبایتسد تهج
 فرصم نازیم ندیناسر لقادح هب عوضوم هوالع هب تشاد دهاوخ لابند هب ار اه یگدولآ شهاک تیاهن رد و
 .دشاب یم یناهج یسانشاوه نامزاس دیئات دروم یمیلقا یحارط زا هدافتسا اب یلیسف یاه تخوس

 قیقحت هنیشیپ
 .دنا هدوب ییاوه و بآ طیارش هب ییوگخساپ ددص رد هراومه ناحارط ،یزاس نامتخاس و یرامعم خیرات لوط مامت رد
 هک هدش هتفرگ رظن رد ناسنا یاه تیلاعف و تایح یانبم ناونع هب اوه و بآ و میلقا ،یلحم یاهكبس و یموب یاهانب
 ،تسین راوشد نادنچ یمیلقا یحارط عوضوم کرد یلک روط هب .تسا هدش جتنم اهنآ زا اهنامتخاس ییابیز و مرف ًااتیاهن
 رد .تسا فارطا یاضف و ام نیب یترارح یژرنا نزاوت لصاح نامتخاس رد ناسنا یدبلاک و یكیزیف شیاسآ یفرط زا
 هب هجوت و شرگن هب یعون هب اهنآ زا كیره هک تسا هتفرگ تروص یدایز تاعلاطم یرامعم میلقا عوضوم اب هطبار
 :زا دنترابع تاقیقحت نیا زا یخرب دنا هتشاد دیکات میلقا اب زاسمه یاه نامتخاس داجیا و هینبا تخاسرد یمیلقا طیارش
 یاهكینكت هک داد ناشن شیک هریزج یموب یرامعم یتخانش میلقا یاهتیلباق ناونع اب دوخ هلاقم رد (1191) ینانپسا

 و یسواط .دوب دهاوخ یئاراک رثکادح یاراد دشاب یموب یرامعم ییاوه و بآ یاهرایعم زا هتفرگرب هک یمیلقا یحارط
 هک دنتفای تسد ناهفصا رهش زاسون سرادم یرامعمو میلقا ناونع تحت دوخ هلاقم رد ییاه هتفای هب (1191) ناراكمه
 اب (یبرغ- یقرش یگدیشک) یریگرارق هوحن و ارقتسا تهج رظن زا یسررب دروم سرادم هک تسا نیا زا یکاح
 یعیبط یاه هیوهت (یبونج-یلامش) اه هرجنپ رارقتسا تهج هب هجوت اب و هتشاد قباطت رهش نیا یمیلقا یاهدرادناتسا
 دقاف بسانم هیواز و قمع اب نابیاس دوجو هنیمز رد یسررب دروم سرادم بلاغ تسا هدوب بسانم سرادم رثکا
 رد رثؤم و بسانم یهایگ ششوپ یریگ راک هب هوحن و نازیم نینچمه دنا هدوب ناهفصا رهش یمیلقا طیارش اب بسانت
 ناهفصا رهش یمیلقا طیارش اب یبسانت زین زاسون سرادم نامتخاس هطوحم و یلخاد یاهاضف شیاسآ طیارش میظنت
 نایب میلقا رییغت رصع رد یرامعم ناونع تحت دوخ هلاقم رد (1191) ناراكمه و یكلم نایزورون .تسا هتشادن
 رثا ببسم رما نیمه و تسا هدش یا هناخلگ یاهزاگ یوج مکارت شیازفا بجوم وا یاه تیلاعف و ناسنا هک دنا هدرک
 هعجاف رییغت تارطخ شهاک روظنم هب هک تسا یدح هب یا هناخلگ یاهزاگ لكشم یگدرتسگ .تسا یناهج شیامرگ
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 رشب و ددرگ یم ساسحا دوش یم دیلوت یلیسف یاه یژرنا نتخوس هلیسو هب هک نآ مکارت شیازفا فقوت زاین میلقا زیمآ
 دیدجت یژرنا هب رتشیب یگتسباو تمس هب یلیسف تخوس زا لصاح یا هناخلگ زاگ هدافتسا زا تعرس هب هک دراد زاین

 اه نآ هاگنآ دوش نیمأت یرهش طیحم یاه نامتخاس یارب یدیشروخ یسرتسد رگا روظنم نیدب دنک تکرح کاپ هدنوش
 .دنیامن تفایرد ریذپ دیدجت عبانم رگید و دیشروخ زا ار اتسیا یاه هناماس یارب زاین دروم یترارح یژرنا دنناوت یم
 دنتخادرپ کارا رهش نردم و یتنس یرامعم رب میلقا تارثا یسررب هب دوخ تاعلاطم رد (3191) یكلم و ینیسح كلم
 و تساراد ار ناریا یزکرم تالف یمیلقا تایصوصخ کارا رهش یاوه و بآ هک دش صخشم قیقحت نیا رد و
 لاس عقاوم زا دصرد 21 هب كیدزن رد هک تفگ ناوت یم اذل .تسا كشخ و مرگ اهناتسبات و بوطرم و درس اهناتسمز
 دصرد ۱0 دودح رد شیاسآ طیارش و درک هدافتسا یكیناكم شیامرگ زا دیاب نامتخاس لخاد یاضف ندرک مرگ یارب
 شیامرس زا دیابو هدوب مرگاوه (لاس عقاوم زا دصرد ۱9 هب كیدزن) لاس عقاوم هیقب رد و تسا رارقرب لاس عقاوم زا
 ناتسمز درس و ناتسبات كشخ و مرگ یاوه و بآ هب هجوت اب نامتخاس یحارط دیاب نیاربانب .دومن هدافتسا یكیناكم

 رد دوجوم زبس یاضف رادقم هب دیاب کارا رهش رد یتحار و شیاسآ بیرض شیازفا یارب نینچمه و دریگ تروص
 .دوزفا رباعم (طایح) ینوكسم طیحم
 هدافتسا فده اب دابآ ضیف رهش میلقا اب زاسمه یرامعم ناونع تحت دوخ هلاقم رد (3191) ناراكمه و یلیعامسا

 یاه طیحم رد یشیاسآ تیفیک ندربالاب و یژرنا فرصم ییوج هفرص تهج رد یطیحم یاه لیسناتپ زا یرثکادح
 یاهداب شزو تهج ،یدیشروخ شبات تهج ،شبات هیواز نتفرگ رظن رد اب تسیز طیحم یزاس ملاس و ینوكسم
 رهش نیا یارب یمیلقا طیارش اب بسانتم ییاه لمعلاروتسد هئارا هب ناتسبات رد اه هیاس تیمها هب هجوت و رضم و دیفم
 بونج هجرد 29 زا یا هدودحم رهش نیا رد اه نامتخاس رارقتسا تهج نیرت بسانم لصاح جیاتن قبط .دنتخادرپ
 بونج هدودحم تهج نیرت بسانم نایم نآ زا هک دشاب یم لوبق لباق تاهج ناونع هب قرش بونج هجرد 21 ات برغ
 یبونج– یلامش تهج اهنابایخ و رباعم حیحص یبای تهج صوصخ رد .دشاب یم قرش بونج هجرد 29 هیواز ات
 رثکادح یطیارش نینچ كی رد هک تسراد ار یدعب تیولوا یقرش بونج-یبرغ لامش تهج و تسخن تیولوا
 یسررب رد هک دنتشاد ناعذا دوخ هلاقم رد (3191) یمرکادخو سمش .دوب دهاوخ اراد یمیلقا طیارش اب ار قباطت
 و تخاس رد... و باتفآ ترارح ،رون ،اوه نایرج نوچمه ریذپ دیدجت یاه یژرنا زا هدافتسا یموب و یتنس یاهانب

 تسیز طیحم رب ار یفنم ریثأت نیرتمک انب تخاس ات تسا هدش یعس نینچمه .تسا هدوب ناگدنزاس رظندم اهزاس
 تسا (یلیسف) دیدجت لباق ریغ یاه یژرنا زا دح زا شیب هدافتسا دیدج یرامعم رد هتكن نیرت مهم هوالعب دشاب هتشاد
 و هدننک مرگ لیاسو زا هدافتسا اب انب هابتشا یحارط و اهنآ لقن و لمح و بسانمان حلاصم زا هدافتسا نآ یلصا تلع هک
 یرامعم لوصا و اهیگژیو لیلحت رد (3191) یهاگرد و ینیسح كلم .تسا یمیلقا طیارش هب هجوت اب هدننک كنخ
 نتفر رده زا یریگولج و ظفح زین و یعیبط یاه یژرنا زا هدافتسا یلک روط هب هک دنتشاد ناعذا درس میلقا اب زاسمه
 یلصا فده نامتخاس جراخ و لخاد نیب یقطنم تروص هب یترارح لداعت میظنت و عبانم ریاس زا یدیلوت یژرنا

 كیتامیلکویب شیاسآ فلتخم یاه شور زا هدافتسا اب (3191) ناراكمه و راودیما .دیآ یم رامش هب درس میلقا نانکاس
 (2391) ناراكمه و ینابلهم یجرگ .دنا هتخادرپ سابعردنب رد ناریا یبونج لحاوس یرامعم رب میلقا ریثأت یسررب هب
 نیا رد یرامعم و یمیلقا یحارط و هراوز رهش رب یمیلقا لماوع كی هب كی ریثأت یسررب هب دوخ تاعلاطم رد زین
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 رب دیکات اب نكسم یرامعم و تعیبط ،میلقا هنیمز رد دوخ تاقیقحت رد (1391) اكلیا و هداز متسر .دنتخادرپ رهش
 زا نتسج یرای اب ینمکرت یاهمات نكسم یرامعم رب تعیبط و میلقا ریثأت یسررب زا سپ ناشیمگ ینمکرت یاه مات
 نایشخبادخ .دنتخادرپ هقطنم یزورما ینوكسم یرامعم یارب اهداهنشیپ یخرب هئارا هب قطانم نیا یرامعم تبثم تاكن
 بوسحم رشب هانپرس عون نیرت یمیدق زا هک ینیمز ریز یاهاضف هب دوخ هلاقم رد (9391) یناریمش یدیفم و
 ریسم یادتبا رد زونه و دیدرگ حرطم ایند رد یژرنا نارحب لابند هب شور نیا زا نیون هدافتسا .دنتخادرپ دندرگ یم

 زا یرایسب یهاگآانو یمومع رظن رد نآ ندوب فراعتمان ینیمز ریز یاه هناماس دنک تفرشیپ دوجو اب .دراد رارق دوخ
 .تسا نآ زا یعونتم دهاوش یاراد ناریا یموب یرامعم یزاس نامتخاس عون نیا دیاوف و ارجا هب تبسن عماوج
 زبس یرامعم لوصا اب قابطنا لباق هک اجنآ زا و تسا یناریا یرامعم لوصا اب قباطت رد اهاضف نیا یاه صخاش
 بآ یاه هدیدپ شقن نآ رد هک داد داهنشیپ یرادومن (9131) یگلوا .دوش هدیمان یناریا زبس یرامعم دناوت یم دشاب یم
 یمیلقا تسیز طیارش و شیاسآ هقطنم (1131) ینویگ نینچمه ،دوب نشور كیكفت هب ناسنا شیاسآ رد ییاوه و
 ایند هتفای هعسوت قطانم رد هک اجنآ زا هزورما عقاو رد .دومن صخشم تبوطر و امد رصنع ود اب طابترا رد ار یفلتخم
 ،تمالس یارب مهم لماع كی ،یلخاد طیحم تیفیک دننک یم یرپس نامتخاس لخاد رد ار دوخ تقو رتشیب دارفا
 هب یگتسب و هدرتسگ رایسب یلخاد طیحم تیفیک موهفم .(3220،یکوگراو) .تسا تیعمج دركلمع و شیاسآ
 اب .دراد ... و رون ،ادص و رس ،اه هدنیالآ تظلغ ،اوه نایرج تعرس ،اوه یبسن تبوطر ،امد دننام یرایسب یاهریغتم
 ونافلآ) تسا هدش هتخانش تیمسر هب تیفیک اب یلخاد طیحم یارب مهم هلئسم كی ناونع هب یترارح شیاسآ لاح نیا
 هدش لابند تسا شیاسآ طیارش هب رجنم هک یطیحم لماوع تسرد بیکرت هک تسا یدایز تدم .(2120 ،ناراكمه و
 اب .تسا هدش هئارا لامرتوپیه صخاش رد نامتخاس طیحم یلخاد طیارش نیمخت یارب یمک تروص هب لدم نیدنچ و
 و اوه یامد اب اهنت شیاسآ هب یبای تسد ،هدش یزاس هیبش یاه نامتخاس رد و تدم دنلب یاه یبایزرا رد لاح نیا
 یاهدرادناتسا و یلم تاررقم زا یخرب نینچمه و هدش هداس لدم نیدنچ ور نیا زا تسا ریذپ ناكما یبسن تبوطر
 دنا هداد رارق رظن دم شیاسآ طیارش داجیا یارب ار اوه یامد یگداس هب ای و رتماراپ ود نیا زا هدافتسا طقف یللملا نیب
 ،ASHRAE2،یدالیم داتفه ههد رد .(۱120 ،ناراكمه و اسوبراب ؛1120،ناراكمه و نسلوا ؛1120،ساتیرف و ادیملآ)
 ISO7730 یاهدرادناتسا رد نینچمه و یترارح شیاسآ تاعلاطم رد ار یترارح شیاسآ یبایزرا یارب سایقم هئارا
(ISO,2005) و ASHRAE55 (ASHRAE,2010 و EN15271,2007) دننام یقیبطت یاه لدم .دناسر بیوصت هب 
 ار یترارح صخاش اوه ترارح هجرد زا هدافتسا اب اهنت دنا هدش داهنشیپ EN15271 و ASHRAE55 رد هک ییاهنآ
 هب رسناور میلقا اب زاسمه یرامعم و ییامد شیاسآ یاه صخاش یبایزرا رد (3191) یهللادبع و یسواط .دنجنس یم
 زین یهاتوک هرود رد و تسا نامتخاس ینورد یاضف زا رتدرس بلغا ینوریب یاضف یامد هک دنتفای تسد جیاتن نیا
 برغ بونج– قرش لامش تهج رد یگدیشک اب قرش بونج تمس هب نامتخاس یریگ تهج نیاربانب .تسا رتمرگ
 رد رهظ زا شیپ رتدرس طیارش رد ار دیشروخ رون ذوفن قرش بونج تمس هب اهرون یریگ رارق و دوش یم هیصوت
 ربارب یقمع اب اهریگرون نیا یالاب رب یقفا نابیاس دوجو یفرط زا .دزاس یم مهارف نامتخاس نورد هب لاس درس هرود
 نیا درس هرود رد .دنک یم یریگولج (دادرم ات تشهبیدرا) مرگ یاهزور رد دیشروخ رون دورو زا هرجنپ عافترا 1/2



 87 ...مشق هریزج میلقا اب زاسمه یرامعم یبایزرا

 یارب برغ لامش هب ور یاهوشزاب هیبعت اب ناوت یم ور نیا زا .دنریگ یم رارق (یبرغ لامش) بلاغ یاهداب هانپ رد اهانب
 .تسج دوس مرگ هرود رد نکاسم ندرک كنخ

ASHRAE2: دننک یم تیلاعف عوبطم هیوهت و شیامرس ،شیامرگ هنیمز رد هک دشاب یم اكیرمآ ناسدنهم هعماج. 

 هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم
 مشق هریزج .تسا هدش دروآرب عبرم رتمولیک 1311 نآ تحاسم و تسا سراف جیلخ هریزج نیرتگرزب مشق هریزج 
 ضرع هقیقد 1۱ و هجرد 10 و یقرش لوط هقیقد 11 و هجرد 1۱ رد و سراف جیلخ رد زمره هگنت هناهد یكیدزن رد
 زا یتمسق و ریمخ شخب زکرم ،سابعردنب رهش هب لامش زا مشق هریزج .دراد رارق چیونیرگ راهنلا فصن زا یلامش
 بونج زا و ماگنه هریزج هب بونج زا ،کرال هریزج هب قرش زا ،زمره هریزج هب یقرش لامش زا ،هگنل ردنب ناتسرهش
 ات ،رتمولیک 20 سابعردنب ات مشق هریزج هلصاف .ددرگ یم دودحم یسوموبا و كچوک و گرزب بنت ریازج هب یبرغ
 .تسا رتمولیک 111 گرزب بنت ات و رتمولیک 01 یسوموبا ات ،رتمولیک 3 کرال هریزج ات ،رتمولیک 11 زمره هریزج
 بوطرم و مرگ میلقا ،دنا هدش ادج ناریا یزکرم تالف زا سرگاز یاههوک هتشر هلیسو هب هک ناریا یبونج لحاوس
 هگنت یبرغ لامش رد هک سراف جیلخ هریزج نیرتگرزب ناونع هب ،مشق یمیلقا یاه یگژیو .دنهد یم لیكشت ار روشک
 .تسا لدتعم و هاتوک لصف كی و ینالوط بوطرم و مرگ لصف كی لماش ،دراد رارق زمره

 
 مشق ناتسرهش تیعقوم هشقن (1 هرامش لکش

 اه شور و داوم
 یكیتپونیس هاگتسیا زا زاین دروم یاهرتماراپ مشق هریزج رد یمیلقا شیاسآ طیارش یسررب روظنم هب شهوژپ نیا رد
 رامآ ادتبا .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم یسمش یرجه 1391 ات 1191 لاس زا یرامآ هرود لوط رد مشق هریزج
 دش تفایرد ناگزمره یسانشاوه هرادا زا هنالاس و هناهام تروص هب مشق هاگتسیا تبوطر و امد رثکادح و لقادح
 .تفرگ رارق یسررب دروم شیاسآ تیعضو یناهام و گنوجرت یاه صخاش زا هدافتسا اب سپس
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 مشق هاگتسیا تاصخشم :(1 هرامش لودج

 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 گنوجرت صخاش
 .دوش یم بوسحم ناسنا شیاسآ یبایزرا یارب یناسنا میلقا تسیز یاه شور نیرتمهم زا یكی گنوجرت صخاش
 و شبات ،داب ،تبوطر ،امد ینعی ،یمیلقا یاه هصخشم هیلک زا هک تسا نیا اه شور ریاس هب تبسن شور نیا زایتما

 نیا زا هدافتسا اب .تسا هدش هدافتسا نامزمه ،دننک یم لرتنک ار ناسنا ندب ییامد طیارش هعومجم هک یباتفآ تاعاس
 یعون هب طوبرم یاه یرامیب ای تیساسح زا هک یدارفا تنوكس و تماقا یارب ار هقطنم نیرت بسانم ناوت یم صخاش
 داب یگدننک كنخ ریثأت بیرض و یتحار بیرض ساسا رب گنوجرت صخاش .درک صخشم ،دنرب یم جنر میلقا و اوه
 رادومن و لوادج تروص هب اهنآ جیاتن و هدش یسررب ،هعلاطم دروم هقطنم ،یمیلقا یاه هداد هب هجوت اب هكتسا راوتسا
 هدنهد ناشن عقاو رد رادومن نیا .دوش یم هدافتسا (0) هرامش ریوصت زا یتحار بیرض نییعت یارب .تسا هدش هئارا
 یلومعم ششوپ ینعی ،فراعتم طیارش و تبوطر و امد توافتم یاه بیکرت طیارش رد ناسنا هک تسا یشیاسآ نازیم
 یبسن تبوطر هدنهد ناشن رادومن نیا رد ینحنم طوطخ .(Terjung,1968) دروآ یم تسد هب یكیزیف تیلاعف مدع و
 هدنهد ناشن تیعقوم ره رد تبوطر و امد نتفرگ رارق و هدوب تیاهنراف بسح رب امد هدنهد ناشن یقفا رادومن و
 .تسا هام نآ طیارش

 
 گنوجرت یسررب بسح رب یتحار بیارض هدودحم (2 هرامش لکش

 گنوجرت یسررب بسح رب بش هب زور یترارح بیرض تبسن (2 هرامش لودج

English لبمس بلاغ ساسحا هورگ 

Ultra cold UC 1 امرس ءاروام- 

Extremely cold EC ۱ درس هداعلا قوف- 

Very cold VC 1 درس رایسب- 

Cold CD 9 درس- 

Keen K 0 كنخ رایسب- 

Cool CD 1 كنخ- 

Moderate M 2 عوبطم 

Warm W 1 مرگ 

Hot H 0 غادa 

Very hot S 0 غاد رایسبb 

Extremely hot EH 9 غاد هداعلا قوف 

 0191،ینایواک :عبنم

 فیدر هاگتسیا مان (رتم) عافترا ییایفارغج تاصخشم یرامآ هرود لوط یرامآ هرود

 هلاس 91 1191-1391
 N لوط E ضرع

 1 مشق رتم 21
1۱◦ 11′ 10◦ 1۱ ′ 



 97 ...مشق هریزج میلقا اب زاسمه یرامعم یبایزرا

 زور یتحار بیرض نییعت
 و تیاهنراف هجرد هب هنازور یامد رثکادح نیگنایم زا زور یتحار بیرض نییعت یارب ،گنوجرت شور ساسا رب
 یتحار بیرض گنوجرت صخاش هب هجوت اب نینچمه .دوش یم هدافتسا دصرد زا هنازور یبسن تبوطر لقادح نیگنایم
 هبساحم دصرد هب هنازور یبسن تبوطر رثکادح نیگنایم و تیاهنراف هجرد هب هنازور یامد لقادح نیگنایم زا بش
 .تسا هدیدرگ هئارا (۱) هرامش لودج رد مشق هاگتسیا لاس فلتخم یاههام یارب بش و زور یتحار بیرض .دوش یم

 گنوجرت یسررب بسحرب زور و بش رد داب کرتشم ریثأت (3 هرامش لودج

 
 

 داب تاریثات بیرض (4 هرامش لودج

 
 19° زا شیب یاوه یامد** 99° زا شیب یاوه یامد*

 0191،ینایواک :عبنم

 

 لبمس هورگلبمس هورگلبمسهورگ
c1c/-an4n/-dd1d/d
c2c/-bd2d/e
c3c/-ca1a/ad3d/f

a2a/bd4d/g
b1b/-aa3a/c
b2b/-ba4a/de1e/e
b3b/-ca5a/ee2e/f
b4b/-de3e/g

b1b/be4e/h
a1a/-ab2b/c
a2a/-bb3b/df1f/f
a3a/-cb4b/ef2f/g
a4a/-dc1c/-cf3f/h

c2c/dg1g/g
n1n/-ac3c/eh1h/h
n2n/-bc4c/f
n3n/-c

h-

g-

f-

e-

d-

c-

b-

a-

N

A

B

C

-1200 1000 - ات

)kcal .hr. M2(لبمس  بلاغ ساسحا و تلاحیژرنا عفد رادقم
رتشیب و  1400

1400 ات 1200

+80 ات + 160
+80 *160 + ات

الاب هب + 160 **

دوش يم  دمجنم  داب  امد و  نيا  ضرعم  رد  تشوگ 
درس هداعلا  قوف 
درس رايسب 

درس
كنخ رايسب 

كنخ
ريذپلد عوبطم و 

-800 1000 - ات
-600 800 - ات
-300 600 - ات
-200 300 - ات
-50 200 - ات
+80 ات - 50

مرگ
درس هن  مرگ و  هن 

ندب تسوپ  يور  امرگ  ساسحا 
يفاضا عوبطمان  يامرگ  ساسحا 

يفاضا عوبطمان  رايسب  يامرگ  ساسحا 
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 گنوجرت شور هب مشق هبساحم ( 5 هرامش لودج

 
 یناهام صخاش
 :دریگ یم رارق هدافتسا دروم لیذ حرش هب یگدنراب ،تبوطر ،امد هب طوبرم تاعالطا یناهام شور رد
 ره رد اوه یامد لقادح طسوتم و رثکادح طسوتم هب طوبرم ماقرا ،یسانشاوه هاگتسیا هدش تبث رامآ زا هدافتسا اب •
 .دوش یم دراو لودج لوا رطس ود

 موس رطس رد و دیآ یم تسد هب هام ره اوه یامد ناسون رثکادح طسوتم مقر زا لقادح طسوتم مقر ندرک مک اب •
 .دوش یم دراو

 نیئاپ تمسق رد هک یا هناگادج عبرم رد جارختسا هام هدزاود لقادح مقر نیرتكچوک و رثکادح مقر نیرت گرزب •
 .دنوش یم دراو تسا لودج

 .دیآ یم تسد هب (AMT) هنالاس یامد طسوتم ،ود رب نآ میسقت و مقر ود نیا عمج لصاح ندروآ تسد هب اب •

 .دیآ یم تسد هب (AMR) هنالاس ناسون طسوتم (لقادح و رثکادح لضافت) مقر ود نیا فالتخا نییعت اب •
 هلاس 31 یرامآ هرود رد مشق هریزج هناهام یامد لقادح و رثکادح طسوتم (6 هرامش لودج

 

اههام ربماسدربماون ربتکاربماتپس تسوگآ یالوژنئوژیم ليروآ سرامهيروف هيوناژ رصانع 
c 23.124.62731.235.137.538.838.436.434.329.926.1امد رثکادح نیگنایم
c 13.114.817.731.224.72830.330.328.223.818.714.9 امد لقادح نیگنایم
f 73.5876.2880.688.1695.1899.5101.841011297.5293.7485.8276.28 امد لقادح نیگنایم
f 55.5858.6463.8670.1676.4582.486.5486.5482.7674.8466.6658.82 امد لقادح نیگنایم

868788878788868788878285یبسن تبوطر رثکادح لدعم
495154494548474954504445یبسن تبوطر لقادح لدعم

0012a2b33332b11 زور یتحار بیزض
10012b2b2b2b10-1-2-بش یتحار بیرض

مرگمرگغاد رایسبغاد هداعلا قوفغاد هداعلا قوفغاد هداعلا قوفغاد هداعلا قوفغاد رایسبغاد رایسبمرگعوبطمعوبطم زور شیاسآ تیعضو
کنخعوبطممرگغاد رایسبغاد رایسبغاد رایسبغاد رایسبمرگعوبطمعوبطمکنخکنخ رایسببش شیاسآ تیعضو

m3m2w2h353EH1EH1EH1EH153w2w3 بش هب زور یتحار بیرض هورگ
2.293.063.6740.083.873.673.623.413.162.442141.93داب طسوتم تعرس نیگنایم

) ضرع ( 10.611.2411.9712.7813.3913.6213.31126311.8411.2410.610.37 زور لوط
150-60-20000000-140-210-220- تعاس رد یژرنا عفد نازیم

1556-636-255.6000000-1676-2360-2332- زور رد داب یگدننک کنخ تردق
7.87.48.39.310.610.49.69.79.1958.37.8یباتفآ تعاس نازیم نیگنایم

156014801660186021202080192019401820190016601560باتفا یژرنا یرلاک ولیک
) ) زور یگدننک کنخ تردق 405-1024-1900-1820-1940-1920-2080-2120-1860-15.8-880.4-772- داب صلاخ

0.43-99.6-153.71169.03-153.6-144.25-152.71-154.3-15.53-1.31-73.32-72.83- تعاس ره رد داب صلاخ
13.412.7612.0311.2210.6110.3810.69113712.1612.7613.413.63بش لوط

) ) بش یگدننک کنخ تردق 410-340-210-110-50-50-120-180-310-400-470-480- داب صلاخ
-b-b-a-a-nnnnnna-a زور شیاسآ تیعضو
-c-c-c-c-b-a-a-a-a-b-c-cبش شیاسآ تیعضو
-b2-b2-a2-a2-n2n1n1n1n1n2a3-a2شیاسآ بیرض هورگ

c0 ربماسدربماونربتکا ربماتپس تسوگآیالوژنئوژیملیروآسرام هیروفهیوناژ هب اوه یامد
23.124.6231.235.137.538.838.436.434.329.926.1هناهام رثکادح طسوتم
13.114.817.731.224.72830.330.328.223.818.714.9 هناهام لقادح طسوتم
109.89.3010.49.58.58.18.210.511.211.2 هناهام ناسون طسوتم



 17 ...مشق هریزج میلقا اب زاسمه یرامعم یبایزرا

 
 یگدنراب ،تبوطر
 لیاوا یاهتشادرب) لقادح طسوتم و (دوز حبص یاهتشادرب) رثکادح طسوتم ،یسانشاوه هاگتسیا رامآ زا هدافتسا اب
 عمج لصاح ندروآ تسد هب اب سپس .دوش یم دراو لوا فیدر رد و نییعت (RH) یبسن تبوطر هناهام (رهظ زادعب
 رب و دوش یم دراو مود فیدر رد و دیآ یم تسد هب هام ره یبسن تبوطر طسوتم ،ود رب نآ میسقت و ددع ود نیا
 :دوش یم نییعت (1،9،0،1) هامره تبوطر هورگ ریز یدنب هقبط ساسا

 یتبوطر هورگ (7 هرامش لودج

 
 
 
 دراو مجنپ فیدر رد زین (رتم یلیم بسحرب) یگدنراب طسوتم رادقم .دنوش یم دراو لودج مراهچ فیدر رد ماقرا نیا
 (1191،ییامسک) .تسا هنالاس یگدنراب نازیم لک عمج ،ماقرا نیا عمجلصاح .دوش یم

 (4031-1231) دصرد هب مشق هریزج هناهام لقادح و رثکادح یبسن تبوطر (2 هرامش لودج

 
 (4031-1231) مشق هریزج یگدنراب نازیم (0 هرامش لودج

 

 
 (4031-1231) ییایرد مشق کیتپونیس هاگتسیا دابلگ (3 هرامش لکش

) امد 38.8نيرتالاب )
) امد ( نيرت 13.1نيئاپ 

)AMT( هنالاس 51.9طسوتم 
)AMR( هنالاس ناسون  25.7طسوتم 

ربماسد ربماون ربتكا ربماتپس تسوگآ يالوژ نئوژ يم ليروآ سرام هيروف هيوناژ
75 79 80 83 75 83 84 79 74 81 81 72
56 56 46 51 46 51 55 51 48 59 66 47

65.5 67.5 63 67 60.5 67 69.5 65 61 70 73.5 59.5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3

) حبص ( هناهام رثكادح  طسوتم 
) رهظزادعب ( هناهام لقادح  طسوتم 

هام

طسوتم
يتبوطر هورگ 

عمج ربماسد ربماون ربتكا ربماتپس تسوگآ يالوژ نئوژ يم ليروآ سرام هيوناژ هام
79 51.5 0.1 0 0 0 0 0 7.3 3.3 0 11.2 يگدنراب نازيم 

 دصرد 29 زا رتمک یبسن تبوطر 1 هورگ

 دصرد 29-۱ نیب یبسن تبوطر 0 هورگ

 دصرد 21-۱2 نیب یبسن تبوطر 9 هورگ

 دصرد 21 زا شیب یبسن تبوطر 1 هورگ
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 شیاسآ هدودحم (71 هرامش لودج

 
 (H) مرگ .دشاب شیاسآ دح یالاب امد طسوتم هک یتروص رد -

 (O) بسانم .دشاب شیاسآ دودح نیب امد طسوتم هک یتروص رد -

 (C) درس .دشاب شیاسآ دح ریز امد طسوتم هک یتروص رد -
 مشق هریزج رد زور و بش شیاسآ دودح (11 هرامش لودج

 
 اه صخاش
 دیاب حارط هک یا هراچ ار (ود ره ماود و یمیلقا یاه یگژیو یخرب ،یترارح راشف تیهام) اه هناشن زا یصخشم هورگ
 و H9،0،1 یتبوطر صخاش هس) دهد یم ناشن ار صخاش شش ،هدش داهنشیپ شور .دنیامن یم صخشم دنک باختنا

 .دنا هدش فیرعت ریز لودج رد اهصخاش نیا (A1،9،0 یكشخ صخاش هس
 یناهام یوگلا رد اهصخاش موهفم (21 هرامش لودج

 

بش زور بش زور بش زور
1 12-21 21-30 14-23 23-32 17-25 26-34 1
2 12-20 20-27 14-22 22-30 17-24 25-31 2
3 12-19 19-26 14-21 21-28 17-23 23-29 3
4 12-18 18-24 14-20 20-25 17-21 22-27 3

HG
C°20 زا شيب   AMTC°20 نيب 15 و AMTC°15 ريز  AMT

HG

0-30
30-50
50-70

70-100

) دصرد ( یبسن تبوطر طسوتم

ربماسد ربماون ربتکا ربماتپس تسوگآ یالوژ نئوژ یم لیروآ سرام هیروف هیوناژ

26.1 29.9 34.3 36.4 38.4 38.8 37.5 35.1 31.2 27.0 24.6 23.1

29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0

23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0

14.9 18.7 23.8 28.2 30.3 30.3 28.0 24.7 31.2 17.7 14.8 13.1

23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0

17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0

O H H H H H H H H O O O

C O H H H H H H O O C C

بش رد شیاسآ نیئاپ دح

زور رد یترارح تیعضو

بش رد یترارح تیعضو

سویسلس هجرد ،امد

هناهام رثکادح طسوتم

زور رد شیاسآ یالاب دح

زور رد شیاسآ نیئاپ دح

هناهام لقادح طسوتم

بش رد شیاسآ یالاب دح

بش زور
2 مرگ

10 2.3 زا رتمک  مرگ

1.2 مرگ
10 1.2 زا شیب بسانم مرگ

درس

1.2.310  زا شیب

 200  زا شيب
رتم يليم

4

تسا يرورض اوه نايرج  H1

4بسانم

صخاش موهفم
یترارح تیعضو

ناسونتبوطر هورگناراب

تسا بوطرم اوه نايرج  H2

ناراب زا تظفاحم  H3

A1 يرورض يترارح تيفرظ 
تسا

A2 باوخ يارب دازآ ياضف 
تسا يرورض

امرس ربارب رد تظفاحم  A3



 77 ...مشق هریزج میلقا اب زاسمه یرامعم یبایزرا

 اه صخاش

 
 مشق هریزج یارب یناهام یرامعم تاداهنشی (31 هرامش لودج

 

لک * * * H1  تبوطر

3 * H2

1 H3

0 * * * * * * * * * A1  یكشخ 

9 A2

0 A3

H1 A1 A2 A3
3 9

0-10
5-12

2

11و12 3

2 10 و  * 4

0 1 و  5
3-12

6-12
2-12
0 1 و 

8

0 و  1 9

11 12 و  * 10

11

0-2 12

3-12 * 13

0-5 14

6*

7

ناراب زا تظفاحم

3-12 17
 ديدش ياه ناراب ربارب رد تظافح ينيب شيپ

تسا يرورض

يجراخ ياهاضف

2-12 16 دازآ ياوه رد نديباوخ يارب يلحم ينيب شيپ

6-12 * 15 تعاس  8  زا شيب ريخات نامز اب ،نيگنس ياهماب

درادن يترورض اوه نايرج
اه هرجنپ

%40-20  طسوتم ياه هرجنپ
اهراويد

نيگنس يلخاد و يجراخ ياهراويد

اهماب

2 1 و 
0-5

 ياوه اب فرط كي زا هك يياهقاتا ياه ينيب شيپ
اوه يتقوم نايرج ينيب شيپ دنراد سامت دازآ .

11و12
طيحم رد هدرشف هعومجم - 2

اهنامتخاس نيب ياضف

هدرشف هعومجم - 5

ييامرگ تيعضو ياه صخاش
تاداهنشيپ

1
نامتخاس رارقتسا هويش

*

يترارح قياع اب كبس ياهماب

%80-40  گرزب ياه هرجنپ

%20-10  كچوك يليخ ياه هرجنپ

مك ريخات نامز ،كبس ياهراويد

داب زا هدافتسا يارب زاب و هدرتسگ هعومجم - 3

مرگ و درس ياهداب زا ظوفحم اما ،الاب دننام - 4

 اهقاتا مامت يارب اوه يمئاد نايرج ينيب شيپ
) طابترا يجراخ ياضف اب فرط ود زا هك يياهقاتا

) دنراد

1 يبونج - يلامش دادتما رد اهنامتخاس لوط - 1

H2 H3
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 یناهام رایعم ساسا رب مشق هریزج رد لاس یاههام لوط رد اهزور و اهبش شیاسآ هجرد (41 هرامش لودج

 

 
 ،دادرم ،ریت ،دادرخ ،تشهبیدرا) لاس زا هام شش دودح تسا هدش هداد ناشن 11 هرامش لودج رد هک هنوگنامه
 رد اوه (نابآ و نیدرورف) لاس زا هام ود رد .تسا هدننک تحاران و مرگ بش رد مه و زور رد مه اوه (رهم ،رویرهش
 لاس زا هام هس رد و تسا بسانم زور و بش رد اوه (دنفسا) لاس زا هام كی رد .تسا بسانم بش رد و مرگ زور
 دروم رد هدمآ تسدب جیاتن هک تشاد هجوت دیاب هتبلا .تسا درس بش یاوه و بسانم زور یاوه (رذآ ،نمهب ،ید)
 .تسا یناهام لوادج رد باتفآ شبات یگدننک مرگ ریثأت نتفرگ رظن رد نودب هدش رکذ عقاوم رد زور یترارح طیارش
 :تسا هدش هئارا مشق یرامعم یارب یتاداهنشیپ یناهام شور یسررب اب

 ایرد میسن و بلاغ كنخ یاوه نایرج لباقم رد هدیشک و هدرتسگ تفاب داجیا*
 دشاب یبرغ-یقرش دادتما رد یتسیاب نامتخاس لوط*
 دیهد رارق بیش رد ناكم نیرتالاب رد ار اه نامتخاس*
 یقرش بونج ات بونج تمس هب اه هرجنپ و انب رارقتسا تهج*

شياسآ مرگ درس
 هجرد

اههام شياسآ

* يد هيوناژ
* نمهب هيروف

* دنفسا سرام
* نيدرورف ليروآ

* تشهبيدرا يم
* دادرخ نئوژ
* ريت يالوژ
* دادرم تسوگآ
* رويرهش ربماتپس
* رهم ربتكا

* نابآ ربماون
* رذآ ربماسد

بش شياسآ 



 37 ...مشق هریزج میلقا اب زاسمه یرامعم یبایزرا

 دشاب دصرد 2۱ ات 21 دودح گرزب یتسیاب اه هرجنپ *
 انب لامش رد و عیسو داعبا اب یزکرم طایح داجیا*
 رباعم هب تبسن هتفر وت و رتالاب یمک اهانب یدورو*
 فاص فقس اب هارمه انب یلخاد یاهاضف نورد دنلب عافترا*
 یتسیز یاهاضف لخاد هب ناروک و میقتسم داب یدورو هنوگره زا یریگولج*
 ربعم و یدورو هب تبسن طایح حطس ندوب رت نیئاپ ای حطسم*
 ایرد هب ور و هفرطود یاهریگداب*
 تبوطر نازیم شهاک تهج هب طایح رد ضوح و رختسا زا هدافتسا مدع*
 یزکرم طایح بونج رد یناتسمز ناتسبش و یزکرم طایح لامش تمس رد یناتسبات ناتسبش داجیا*
 دیامن ریذپ ناكما ار بسانم ناروک هک زاب هرادج ود یاراد یاه هناخ الاب*
 فک تمسق رد یتبوطر بسانم یاهقیاع ینیب شیپ و کاخ یور رب انب یریگ رارق*
 یتبوطر و یترارح قیاع اب هشوپ ود و رادبیش یمک اهانب فقس*
 .دراد قاتا نآ لخاد رد یعیبط هیوهت تیعضو رد یدایز ریثأت ،داب شزو تهج هب تبسن قاتا هرجنپ تیعقوم*
 .دنشاب هتشاد رارق داب هب تشپ و داب هب ور تمسق ود رد وش زاب یاه تمسق

 اهراوید یالاب رد ای اهرد یالاب رد اهوشزاب داجیا*
 و اهقاتا یدورو نوچ ییاهوشزاب دوجو ،یجراخ یاهرادج یور رب نزور و هرجنپ نوچ ییاهوشزاب هیبعت*
 .دوش یم ییاوه ناروک داجیا ثعاب طایح هب ور یاه هرجنپ

 ایرد هب وش زاب داجیا*
 و بوچ ،رجآ ،تشخ ،لگهاک ،لگ ،کاخ لثم مک تماخض اب و مک یترارح تیفرظ اب كبس حلاصم زا هدافتسا*
 هقطنم رگید حلاصم

 شبات هب ور یاه تمسق رد قارب موزل تروص رد و نشور گنر زا هدافتسا*
 یریگ هجیتن و ثحب
 و سراف جیلخ یاه هنارک یحاون رد اهنامتخاس هیلک تخاس و یحارط رد یمیلقا طیارش هب هجوت ترورض و تیمها
 هكنیا هب هجوت اب یفرط زا .تسا هدش تباث یناهج شیامرگ و میلقا رییغت رصع رد هژیو هب مشق هریزج صوصخب

 و یمیلقا تایصوصخ هب هجوت ،دشاب یم نارگشدرگ زا یدایز دادعت یاریذپ دراد هک یا هژیو تیعقوم اب مشق هریزج
 یاهنامتخاس وسكی زا :تسا تیمها زئاح تهج ود زا دنراذگ یم نامتخاس یریگ لكش رد تایصوصخ نیا هک یریثات
 رگید یوس زا و دنراد یرتهب تیفیک ناسنا یترارح شیاسآ رظن زا یمیلقا یحارط اب ییاهنامتخاس ای میلقا اب گنهامه
 یطیحم طیارش لرتنک تهج زاین دروم تخوس فرصم رد ییوج هفرص بجوم یمیلقا طیارش اب نامتخاس یگنهامه
 تیعضو هب ناوت یم هقطنم كی رد یمیلقا فلتخم یاه صخاش زا هدافتسا اب ورنیا زا .دوش یم اه نامتخاس هنوگنیا
 یارب فلتخم یاه لح هار یارجا هب مادقا هقطنم نآ شیاسآ تیعضو هب هجوت اب و درب یپ فلتخم یاههام رد شیاسآ
 یارب هک گنوجرت صخاش هب هجوت اب .داد ماجنا یرگشدرگ هلمج زا فلتخم یاه هنیمز رد هقطنم كی یزیر همانرب



 1398 راهب ،مود هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 01

 زور و بش یاسآ تیعضو ،هدمآ لمع هب یاه یسررب قبط و دراد یدایز دربراک یناسنا یامیلکویب یبایزرا و نییعت
 و عوبطم زور یارب هیروف هام رد و دشاب یم كنخ رایسب بش یارب و تسا عوبطم زور یارب هیوناژ هام رد مشق هریزج
 یتح هک دشاب یم هریزج شیاسآ یاههام نیرتهب زا یكی هیروف و هیوناژ ینعی هام ود نیا هک دشاب یم كنخ بش یارب
 كنخ بش یارب و مرگ زور یارب شیاسآ تیعضو ربماسد و سرام یاههام .تسا بسانم مه رگشدرگ روضح یارب
 بسانم و عوبطم نآ یاهبش طقف ربماون و لیروآ یاههام ،تسا هیروف و هیوناژ زا دعب اههام نیرت بسانم هکدشاب یم
 یشیاسآ ظاحل زا هک دشاب یم مرگ اهبش و غاد رایسب اهزور ربتکا و یم هام ،تسا مرگ و غاد رایسب نآ یاهزور و تسا
 غاد رایسب اهبش و غاد هداعلا قوف اهزور ربماتپس ،تسوگآ ،یالوژ ،نئوژ ینعی اههام هیقب و درادن یبسانم تیعضو
 یتناس هجرد 2۱ هب ترارح هجرد تسا نكمم یتح هک دشاب یم هریزج لاس یاههام نیرت بسانمان زا هک دشاب یم
 ساسا رب هک ییاه یسررب اب هوالعب .دشاب یمن یبسانم نامز مشق هریزج هب ترفاسم یارب اههام نیا هک دسرب مه دارگ
 صاخ طیارش هب هجوت اب مشق یرامعم و نامتخاس یحارط هک میدیسر هجیتن نیا هب هتفرگ تروص یناهام صخاش
 ظاحل زا ،هدش ماجنا یاه یسررب ساسا رب هک دشاب یمیلقا طیارش نیا اب بسانتم هک دوش ماجنا یروط دیاب یمیلقا

 اوه نوچ دشاب یم یرورض اههام نیا رد اوه نایرج ربماتپس ،تسوگآ ،یالوژ ،نئوژ یاههام رد ییامرگ یاه صخاش
 رادج رد امرگ تشابنا ربماون ،ربتکا ،لیروآ هام رد ،دشاب یم عوبطم اوه نایرج سرام هام رد .تسا مرگ یلیخ
 ار لوصا یضعب دیاب یرامعم و نامتخاس یحارط تهج رد اه یسررب نیا قبط نیاربانب .دشاب یم یرورض نامتخاس
 دیاب اه هرجنپ نینچمه و دشاب یبرغ-یقرش دادتما رد دیاب نامتخاس لوط ،نامتخاس رارقتسا هویش رظن زا .مینک تیاعر
 قیاع یاراد و كبس مه اه فقس ،دشاب هاتوک ریخأت نامز و كبس دیاب اهراوید ،دشاب دصرد 21 ات 21 و گرزب

 یاهراوید دصرد 21 ات 21 و عیسو دیاب هرجنپ ،ریگرون ،هنزور تعسو رظن زا نامتخاس نینچمه .دشاب یترارح
 هعشا زا دیاب و دشاب ناسنا ندب عافترا رد و داب هب ور دیاب یبونج و یلامش یاه هنزور لحم ،دشاب یبونج و یلامش
 یارب یبسانم طیحم میناوت یم هقطنم صاخ یمیلقا طیارش رد لوصا نیا ندرک تیاعر اب .دوش تظافح باتفآ میقتسم
 .مینک داجیا مشق هریزج رد یگدنز
 عبانم
 .مشق یسانشاوه هاگتسیا هلاس 20 رامآ ،(2391) ،ناگزمره ناتسا یسانشاوه لک هرادا
-یملع همانلصف ،(دابآ ضیف رهش یدروم هعلاطم) میلقا اب زاسمه یرامعم ،(3191) ،نیسح ،داژن یمتاح .دماح ،بدا .اضر ،یلیعامسا

 .رها دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ییایفارغج یاضف یشهوژپ
 .مود هرامش ،رون كیپ ،(شیک هریزج یدروم هعلاطم) یموب یرامعم یتخانش میلقا یاه تیلباق ،(1191) ،یلعسابع ،ینانپسا
 لحاوس یموب یرامعم رب یمیلقا تاریثات یسررب .(3191) .هیمس ،یمیهاربا ؛میرم ،هداز دنوناریب ؛میهاربا ،یناروگ متسر ؛لامک ،راودیما

 .نادهاز ،مالسا ناهج نانادیفارغج یللملا نیب هرگنک نیمراهچ ،سابعردنب :یبونج
 ،رهش تیوه هیرشن ،ناریا كشخ و مرگ میلقا یموب یرامعم رد ینیمزریز یاهاضف ،(9391) ،دیجم ،یناریمش یدیفم و یدقم ،نایشخبادخ

 .11 هرامش 1 هرود
 اب نمکرت ییاتسور نكسم یارجا و تخاس هوحن رد یشهوژپ :نكسم یرامعم و تعیبط ،میلقا ،(1391) ،باهش ،اكلیا و روای ،هداز متسر

 .0 هرامش ،مهدراهچ هرود ،تسیز طیحم یژولونكت و مولع ،ناشیمگ ینمکرت یاه مات رب دیکات



 81 ...مشق هریزج میلقا اب زاسمه یرامعم یبایزرا

 ییایفارغج همانلصف ،(جدننس رهش یدروم هعلاطم) درس میلقا اب زاسمه یتنس یرامعم یسررب ،(3191) ،زانهم ،یمرکادخ و دیجم ،سمش
 .21 هرامش ،طیحم شیامآ

 یشهوژپ -یملع هیرشن ،رسناور میلقا اب زاسمه یرامعم و ییامد شیاسآ یاه صخاش یبایزرا ،(3191) ،مارآ ،یهللادبع و یقت ،یسواط
 .09 هرامش ،(زیربت هاگشناد) یزیر همانرب و ایفارغج

 هرامش ،هعسوت و ایفارغج همانلصف ،ناهفصا رهش زاسون سرادم یرامعم و میلقا ،(1191) ،اتیزآ ،یمظاک و دنمشوه ،ییاطع ؛یقت ،یسواط
11. 

 .نارهت ،سموق ،میلقا رییغت ،(9191) ،مساق ،یزیزع
 .10 هرامش ییایفارغج تاقیقحت همانلصف "ناریا یناسنا میلقا تسیز هشقن یسررب " ،(0191) ،اضر دمحم ،ینایواک
 .کاخ رشن ،یرامعم و میلقا ،(۱191) ،یضترم ،ییامسک
 .زکرم تاراشتنا ،یمیلقا یحارط یامنهار ،(1191) ،یضترم ،ییامسک
 تفاب و یرامعم رب میلقا رییغت ریثأت یسررب ،(2391) .هلعش ،نایداوج .ارهز ،یناخ رهاط .بنیز ،مدقم روپ یسوم .فسوی ،ینابلهم یجرگ

 .اتسور طیحم و نكسم ،هراوز
 هرامش ،طیحم شیامآ ییایفارغج همانلصف ،کارا رهش نردم و یتنس یرامعم رب میلقا تارثا ،(3191) ،اضریلع ،یكلم .سابع ،ینیسح كلم

11. 
 ،(نادمه رهش یدروم هعلاطم) درس میلقا اب زاسمه یرامعم لوصا و اه یگژیو لیلحت ،(3191) ،یدهمدمحم ،یهاگرد .سابع ،ینیسح كلم

 .1 هرامش ،سرگاز زادنا مشچ ییایفارغج همانلصف
 .اتسور طیحم و نكسم ،میلقا رییغت رصع رد یرامعم ،(1191) ،دومحم ،ییاضر .رقاب دیس ،ینیسح .دیعس ،یكلم نایزورون
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