
همدقم

رد ياهناخلگ  ياهكرهش  ثادحا  اب  و  هتفاي  يدايز  شرتسگ  ريخا  ياهلاس  رد  ام  روشك  رد  ياهناخلگ  ياهتشك
يرادهناخلگ تعنص هعسوت .تسا  شيازفا  لاح  رد  تعرس  هب  اههناخلگ  ششوپ  ريز  حطس  روشك  فلتخم  ياهناتسا

.تسين ريذپناكما يعارزهب ياهتايلمع و يتيريدم لئاسم هب هجوت نودب

يرايسب هنافسأتم .داد شيازفا ار دركلمع و يروهرهب نازيم ناوتب ات دوش لامعا دياب اههناخلگ  نيا  رد  حيحص  يتيريدم
.دنوشيم تيريدم و هتخاس يتنسً الماك تروص هب يلعف ياههناخلگ زا

يملع و يلمع هبرجت هك دنيامنيم هناخلگ ثادحا هب تردابم يناسك هك تسا نيا يرادهناخلگ تعنص تالكشم  زا  يكي
.دنيامنيم هناخلگ ثادحا هب مادقا يكناب تاليهست تفايرد دصق هب طقف و هتشادن

و هناخلگ تيريدم لوصا اب اهنآ ييانشآ مدع ،دارفا  نيا  تيقفوم  مدع  ليالد  نيرتمهمزا  يكي  تفگ  ناوتيم  تأرج  هب
.دوش هداد نارادربهرهب هب هنيمز نيا رد دياب يفاك شزومآ نياربانب .تسا يطيحم لماوع لرتنك هوحن

كيتاموتا همين اي كيتاموتا تروص هب ناوتب هك تسا  نردم  و  زهجم  ياهناخلگ  نتشاد  ،هناخلگ  حيحص  تيريدم  همزال
لرتنك هب رداق ،يفاك تازيهجت نتشادن تلع هب روشك رد دوجوم ياههناخلگ زا يرايسب  .دومن  لرتنك  ار  يطيحم  لماوع
دهاوخ ديلوت كسير و اههنيزه شيازفا زين و هدنيآ رد يتالكشم زورب ببس  رما  نيا  .دنتسين  هناخلگ  يطيحم  لماوع

.دش



يا هناخلگ ياهتشك نساحم

:لوصحم ديلوت يارب نيمز لقادحزا هدافتسا .1
رد هك  يلاحرد  .دومن  هدافتسا  شاعم  رارما  و  دمآرد  بسك  يارب  ناوتيم  نيمز  لقادح  زا   ياهناخلگ    ياهتشكرد

.تسا زاين دايز حطس رد و عيسو ياهنيمز هب يعارز ياهتشك
يحطس رد دايز يراذگهيامرس  اب  هك  دنتسه)(  مكارتم  تشك  يعون  ياهناخلگ  ياهتشك  تقيقح  رد

.دننكيم مهارف ار دايز دمآرد بسك ناكما ،دودحم

:حطس دحاو زا لوصحم رثكادح ديلوت .2
،لماوع نيا لرتنك اب ناوتيم نياربانب .دنوشيم لرتنك هايگ دشر رب رثوم يطيحم لماوع  همه  ياهناخلگ  ياهتشك  رد

.دومن نيمأت هايگ يارب ار دركلمع و دشر رثكادح يارب بسانم طيارش

:لصف زا جراخ تروص هب لوصحم ديلوت .3
دوجو تاجيفيص لثم يريسمرگ تالوصحمزا يضعب هناتسمز تشك  ناكما  هك  ريسمرگ  همين  و  ريسدرس  قطانم  رد

.دومن ديلوت لصف زا جراخ ار اهنآ ،هناخلگ رد تالوصحم هناتسمز تشك اب ناوتيم درادن

:تالوصحم يسرشيپ .4
.تسا هراهب يگنرف توت و يديشروخ لگ ،ايلازآ لثم يتالوصحم ندرك سرشيپ ،هناخلگ يايازم زا رگيد يكي
.دنسريم شورف هب يرتالاب تميق ابً الومعم ندوب هناربون تلع هب رايخ و يگنرف توت لثم سرشيپ ياهويم تالوصحم

رد شورف يارب هك دننكيم ميظنت يوحن هب ار اهنآ يسرشيپ ،دنوريم لگ هب لاس رد رابكي هك  يتنيز  ياهلگ  دروم  رد
.دنوش هدامآ يلم ياهديع

اربرژ و هديكرا ميروتنآ لثم  يتميق  نارگ  تالوصحم  تيفيك  شيازفا  و  شرورپ  يارب  يطيحم  طيارش  هيلك  لرتنك  .5
.تسا اههناخلگ يايازم رگيد زا هريغو



هناخلگ تيريدم فيرعت

،بآ ،يياذغ رصانع ،امد ،رون اهنآ نيرتمهم هك دنهديم رارق ريثأت تحت ار ناهايگ ومن  و  دشر  يددعتم  يطيحم  لماوع
.دنتسه يبسن تبوطر و اهيراميب و تافآ ،نبركديسكايد
.تسا ناهايگ دشر يارب طيارش نيرتهب نيمأت و هدننكدودحم يطيحم لماوع لرتنك و ميظنت هناخلگ تيريدم نياربانب

تروصب هناخلگ  رتشيب  هك  يياجنآ  زا  .دشاب  لرتنك  لباق  دشر  هدننكدودحم  لماوع  نآ  رد  هك  تسا  يطيحم  هناخلگ
هتفگ هناخمرگ اهنآ هب دياب دوشيم لرتنك رگيد روتكاف ود اي كي و امد طقف لماوع هيلك  زا  و  دنوشيم  تيريدم  يتنس

.هناخلگ هن دوش

زا .دنراذگيم ريثأت هناخلگ يطيحم لماوع يور ميقتسم ريغ اي ميقتسم روط هب هك دنراد دوجو مه يرگيد  لماوع  هتبلا
.درك هراشا هريغ و هناخلگ تهج ،هناخلگ حرط ،هزاس عون ،هناخلگ ثادحا لحم هب ناوتيم لماوع نيا هلمج
.ديامن عورش ،دتفا يم هناخلگ ثادحا ركف هب هك ينامز زا ار هناخلگ تيريدم دياب يصخش ره نياربانب



هناخلگ ثادحا لحم ياه يگ هژيو

رادبيش نيمز رد هناخلگ ثادحا .دشاب  بسانم  يشكهز  ياراد  و  حطسم  دياب  هناخلگ  ثادحا  يارب  رظن  دروم  نيمز  .1
.دش دهاوخ نآ يطيحم لماوع بسانم لرتنك مدع زين و هناخلگ يرادهگن و ثادحا رد يتالكشم زورب ببس

هب هك يياههناخلگ رد صوصخب ،دشاب  رادروخرب  بسانم  يشكهز  زا  دياب  دوشيم  ثادحا  نآ  رد  هناخلگ  هك  ينيمز
.دننكيم راك و تشك يرتسب تروص

ار ناليگ ناتسا رد زوم و يفيص و يزبس ياههناخلگ تيقفوم مدع ليالد نيرتمهم زا يكي  ناوتب  دياش  لاثم  ناونع  هب
.تسناد اههناخلگ رد بسانم شكهز نتشادن

هناخلگ ثادح يارب رظن دروم لحم رد دياب نفلت و زاگ ناكما  تروص  رد  و  قرب  ،بآ  ،هار  ليبق  زا  ييانبريز  تاناكما  .2
نيا هب هجوت مدعو تسا رادروخرب يدايز تيمها زا نآ تيفيك  و  تيمك  و  هدافتسا  دروم  بآ  عبنم  .دشاب  هتشاد  دوجو

.ددرگ يددعتم تالكشم زورب ببس هدنيآ رد تسا نكمم عوضوم

هناخلگ ثادحا لاثم يارب .دشاب بسانم ناكمالا يتح  رظن  دروم  ياهناخلگ  لوصحم  ديلوت  يارب  هقطنم  ياوهو  بآ  .3
.تسين بسانم فيعضرون تدش تلع هب روشك يلامش قطانم رد كخيم و يدواد يهديرب ياهلگ شرورپ

شورف زين و هناخلگ زاين دروم لياسو و  اههداهن  ،تازيهجت  هيهت  ات  دشاب  كيدزن  شورف  زكارم  و  رهش  هب  هناخلگ  .4
.دشاب ريذپناكمارتمك يهنيزه اب لوصحم



هناخلگ تهج

ياهضرع رد .تسا تيمها زئاح ديشروخ  رون  تدش  رثكادح  زا  يرادروخرب  و  يزادناهياس  شهاك  يارب  هناخلگ  تهج
تهج رد هجرد 40 زا  رتالاب  ياهضرع  رد  و  يبونج-يلامش  تهج  رد  يدحاوكت  ياههناخلگ  هجرد  40  زا  رتنيئاپ

.دنوشيم ثادحا يبرغ يقرش
.دنوشيم ثادحا يبونج يلامش تهج رد اهضرع مامت رد ولقدنچ اي هتسويپ مه هب ياههناخلگ



يا هشيش ياه هناخلگ

ماكحتسا ،هناخلگ دايز رمع لوط اههناخلگ عون  نيا  يايازم  زا  .دنتسه  اههناخلگ  عاونا  زا  يكي  ياهشيش  ياههناخلگ
.تسا ديشروخ رون زا دصرد 90 دودح نداد روبع و رتشيب

لصف رد صوصخب هناخلگ نامتخاس دايز  يزادنا  هياس  زين  و  هناخلگ  ثادحا  دايز  هنيزه  ،اههناخلگ  عون  نيا  بياعم  زا
.تسا ناتسمز



يكيتسالپ ياه هناخلگ

ندوب نازرا اههناخلگ عون نيا يايازم زا .دناهتفاي شرتسگ نپاژ رد نليتايلپ ديلوت اب 1960  لاس  زا  اههناخلگ  عون  نيا
.تسا ديشروخ رون زا دصرد 84 دودح روبع و هناخلگ ثادحا

رمع لوط ،دصرد جنپ و هس دض ياهششوپ زا هدافتسا اب يلو .تسا نآ مك رمع  لوط  ،ششوپ  عون  نيا  بياعم  زا
.دوشن هراپ داب دننام يلماوع رثا رد اهلاس نيا لوط رد كيتسالپ هك يطرش هب دباييم شيازفا لاس 3-4 هب اهنآ
.ددرگ ايهم كيتسالپ ندش هراپ زا يريگولج يارب مزال تاديهمت دياب دنتسه زيخداب هك يقطانم رد نياربانب

شهاك ببس هك تسا كيتسالپ نيريز حطس يور رب بآ تارطق ليكشت  ،اهششوپ  عون  نيا  رگيد  بياعم  نيرتمهم  زا
بآ تارطق طسوت ينيب هرذ تلاح  زورب  تلع  هب  اهگرب  رد  يگتخوس  ببس  زين  و  يچراق  ياهيراميب  عويش  ،رون  روبع

.دوشيم
بصن و هيالود يكيتسالپ ياهششوپ  بصن  اي  گف  يتنآ  ياهكيتسالپ  بصن  اب  ناوتيم  ار  لكشم  نيا

.دومن فرطرب يترارح ظفاحم ياههدرپ



هناخلگ ثادحا لحارم

ناصصختم هرواشم اب لوصحم عون و هقطنم يياوه و بآ طيارش هب هجوت اب هناخلگ هشقن هيهت .1
بسانم نيمز باختنا .2
هناخلگ ثادحا تهج نييعت .3
نيمز حيطست .4
.ددرگ صخشم نآ هشوگ راهچ و ديآرد ليطتسم كي تروص هب هناخلگ نيمز هك يوحن هب :هناخلگ نيمز ندرك اينوگ .5
رگيدكي زا اههياپ هلصاف و هناخلگ هشقن هب هجوت اب : هياپ بصن ياهلحم نييعت .6
رتميتناس 50-75 قمع هب يياهلادوگ رفح .7

:هياپ بصن ..8
و رتم ود رگيدكي زا رخآ نوتس ود و لوا نوتس ود نيب هلصاف .دوش هجوت  دياب  يساسا  هتكن  ود  هب  هياپ  بصن  نامز  رد

.دشاب رتم 2/5-3 رگيدكي زا اهنوتس هيقب هلصاف
اههياپ بصن نامز رد تروص نيا ريغ  رد  .دنشاب  عافترا  مه  و  اتسار  كي  رد ً الماك  دياب  هدش  بصن  ياههياپ  نينچمه

.ددرگيم اهنامك ندشن زارتمه هب رجنم و دمآ دهاوخ دوجوب يتالكشم راچد

:هياپ يور رب اهنامك بصن .9
رد .دنشاب هتشادن عافترا فالتخا رگيدكي اب هك  يوحن  هب  دشابيم  اهنامك  ندوب  زارت  ،اهنامك  بصن  رد  هتكن  نيرتمهم
يور بآ هسيك ليكشت و كيتسالپ حطس يور ناراب بآ  ندش  عمج  ببس  دنشابن  زارت  رگيدكي  اب  اهنامك  هك  يتروص

.ددرگ يم هناخلگ
يناشوپمه يرادقم اب كيتسالپ تاعطق و دوشيم ماجنا يضرع تروص هب هناخلگ يشككيتسالپ  ديناد  يم  هك  روطنامه

.دنناشوپيم ار هناخلگ فقس و هتفرگ رارق مه رانك رد
يناشوپمه مدع تلع هب و دش  دهاوخ  هجاوم  لكشم  اب  زين  هناخلگ  يشككيتسالپ  ،اهنامك  ندوبن  زارتمه  تروص  رد

رد اهكيتسالپ ندش هراپ زين و امرگ فالتا ببس ،كيتسالپ هيال ود  نيب  زرد  دوجو  و  رگيدكي  يور  رب  اهكيتسالپ  لماك
.دوشيم هيال ود نيب رد داب ذوفن رثا

:يضرع و يلوط هدننك راهم ياههلول بصن .10
و لوا نامك ود نيب نينچمه .دنوشيم بصن جات ريز و هناخلگ نيفرط رد ددع هس دادعت هب يلوط هدننك  راهم  ياه  هلول

.دنوشيم بصن هناخلگ نيفرط رد يفاضا هدننك راهم ياههلول ددع ود زين رخآ نامك ود
ياههلول دادعت هناخلگ رتشيب ماكحتسا يارب نينچمه .تسا رتشيب رخآ و لوا  نامك  ود  نيا  هب  هدراو  راشف  يورين  اريز

.دننكيم لصتم رگيدكي هب ار نامك ره فرط ود رتو تروص هب هدننك راهم

هناخلگ هيوهت يارب يبناج و يفقس ياه هرجنپ ثادحا .11

:هناخلگ فقس يشكلوتفم .12
هزيناولاگ سنج زا هدافتسا دروم ياهلوتفم .دوشيم ماجنا ينامك حطس يور كيتسالپ نداد رارق  روظنم  هب  يشكلوتفم

.دنشابيم 2/5 هرمن اب و
جات تمسق رد اهلوتفم نيب هلصاف .دوشيم متخ نيفرط هب و عورش هناخلگ جات تمسق زا  يلوط  تروص  هب  يشكلوتفم
هلصاف ،دراد يرتشيب بيش هك هناخلگ نيفرط تمس  هب  نآ  شرتسگ  اب  و  تسا  رتميتناس  10-15)تسا  مك  بيش  هك(

.دننكيم رتشيب رگيدكي زا ار اهلوتفم نيب

جورخ و دورو ياهبرد بصن .13



:يشككيتسالپ .14
الماك دياب اهكيتسالپ .دنتسه رتم 8 ضرع ياراد اههناخلگ يشككيتسالپ يارب هدافتسا  دروم  نليتايلپ  ياهكيتسالپ

.دوش ماجنا هدشن مرگ زونه اوه هك حبص دياب يشككيتسالپ نياربانب .دنوش هديشك مكحمو تفس
هب ديدج تايصوصخ اب يياهكيتسالپ هزور ره اريز دوش هجوت ديابً امتح نآ تايصوصخ  هب  كيتسالپ  عون  باختنا  رد

.دنشاب رثوم اههنيزه شهاك و هناخلگ رتهب تيريدم رد دنناوتيم هك دنيآيم رازاب
ليكشت زا هك گفيتنآ ياهكيتسالپ اي دنتسه مواقم داب ربارب رد )نليپرات( يدوپ و رات ياهكيتسالپ  هنومن  ناونع  هب

و ييادتبا هناهد يارب نليتا يلپ زا هدافتسا ياج هب هك  دوشيم  هيصوت  .دوشيم  يريگولج  كيتسالپ  يور  بآ  تارطق
.تسا رتشيب داب ربارب رد اهنآ تمواقم اريز دوش هدافتسا سالگربياف ياههقروزا هناخلگ يياهتنا

يور اي و دندنب يم بانط اب ار اه كيتسالپ ، دنرادن يفاك تمواقم داب ربارب رد  اه  كيتسالپ  هك  يياه  هناخلگ  رد  الومعم
. دشاب رثوم يوق ياهداب ربارب رد دناوت يمن شور نيا ، دنزير يم كاخ هناخلگ تلكسا رود ات رود رد اي كيتسالپ

هتشاد دوجو تلكسا يياجباج ناكما  ات  دوش  هتخاس  يتسب  و  نيپ  تروص  هب  اه  هناخلگ  تلكسا  هك  دوشيم  هيصوت
تلكسا ثادحا هب مادقاً اصخش اههنيزه رد ييوجهفرص روظنم هب نارادهناخلگ هك  تسا  هدش  هدهاشم  تارك  هب  .دشاب

.دش دهاوخ هدنيآ رد يتالكشم زورب هب رجنم هك دنيامنيم

100 تعرس اب لقادح( داب ربارب رد تلكسا تمواقم يارب هك دوش هتسب  ربتعم  يتكرش  اب  هناخلگ  ثادحا  دادرارق ً امتح
هتشاد يراكمه يياهتكرش اب دوش  يعس ً احيجرت  .دهدب  يفاك  تنامض  فرب  ينيگنس  و  هلزلز  ،)تعاس  رب  رتموليك

هب زين يبايرازاب رما رد و هدرك ييامنهار ار امش زين تالوصحم  شرورپ  و  تشك  رد  ،هناخلگ  تخاس  رب  هوالع  هك  ديشاب
.تسا شيازفا لاح رد ناريا رد اهتكرش عون نيا دادعت .دننك كمك امش

ًامتح نياربانب .تسا هدومن ياهناخلگ تالوصحم هميب هب مادقا 1383 يعارز لاس زا  يزرواشك  تالوصحم  هميب  قودنص
.دييامن هميب يعيبط لماوع ربارب رد ار دوخ ياههناخلگ



لكش رظن زا اه هناخلگ عاونا

ميسقت ولق دنچ اي هتسويپ مه هب ياههناخلگ و )تسناوك( يلنوت ،هفرطود يهتسد هس هب ناشلكش  ساسا  رب  اههناخلگ
.دوشيم هدافتسا رتشيب هتسويپ مه هب ياههناخلگ زا هزورما .دنوشيم

،رتمك كيتسالپ فرصم ،)%27 ات( رتمك  تخوس  فرصم  و  رتمك  يامرگ  فالتا  هتسويپ  مه  هب  ياههناخلگ  يايازم  زا
رتمك هنيزه اب و رتهب نويساموتا  تيلباق  و  يياراك  شيازفا  ،يطيحم  لماوع  هدننك  لرتنك  ياهمتسيس  ندش  هچراپكي

.تسا

رد هك  يلاح  رد  دشاب  هتشاد  دوجو  هلصاف  رتم  ود  دياب  ازجم  دحاو  ود  نيب  يدحاو  كت  ياههناخلگ    رد    نينچمه
.دوب دهاوخ رتمك نيمز فالتا و تفر دهاوح نيب زا هلصاف نيا هتسويپ مه هب ياههناخلگ



سالگربياف

زين و اهنآ هلاس 10-20 رمع لوط ،ششوپ عون نيا يايازم زا  .دنتسه  اهسالگربياف  ،ياهناخلگ  ياهششوپ  عون  نيموس
.تسا هناخلگ ياضف لخاد رد رون بسانم عيزوت

يجيردت ندش ردك زين و نآ يور رب اهكبلج دشر ،نليتا يلپ و هشيش هب تبسن رتمك  رون  دصرد  روبع  زين  نآ  بياعم  زا
.تسا نامز رورم هب اهنآ



هناخلگ ييامرگ متسيس تيريدم

.دوشيم ثحب نآ فالتا زا يريگولج و امرگ ظفح ياهشور و هناخلگ رد لوادتم ييامرگ ياهمتسيس شخب نيا رد



مرگ بآ هلول و ژافوش متسيس

.دوشيم هدافتسا ياهريجنز و گرزب ياههناخلگ يارب رتشيب ثادحا نيگنس هنيزه تلع هب متسيس نيا
هوحن هك دوشيم هدافتسا هناخلگ ندرك مرگ يارب مرگ بآ ياههلول و يزكرم ترارح  متسيس  كي  زا  متسيس  نيا  رد

.ددرگ هبساحم ديابً اقيقد اهنآ نتفرگ رارق لحم و زاين دروم هلول لوط ،اههلول بصن

هنيزه تلع هب .تسا هناخلگ لخاد هب ،نتخوس زا لصاح يمس ياهزاگ و  دود  دورو  زا  يريگولج  متسيس  نيا  يايازم  زا
.دنرادن نآ زا هدافتسا هب يليامت نارادهناخلگ ،متسيس نيا نيگنس

ييامرگ هريخذ ،ييامرگ متسيس ندش شوماخ و قرب  عطق  تروص  رد  هك  تسا  نآ  متسيس  نيا  يايازم  زا  رگيد  يكي
.ديامن يم يريگولج هناخلگ يامد شهاك زا يتدم ات هك دراد رارق مرگ بآ ياههلول رد يبسانم



مرگ ياوه متسيس

راشف اب مرگ ياوه ،گيد ياهتنا رد هدش بصن نف  هليسو  هب  سپس  و  هدش  مرگ  هرادج  ود  گيد  رد  اوه  شور  نيارد
.دوشيم عيزوت هناخلگ ياضف لك رد اوه هدننك تياده ياهلاناك قيرط زا و دوشيم هناخلگ دراو

هدافتسا متسيس  نيا  زا  رتشيب  نارادهناخلگ  ليلد  نيمه  هب  و  تسا  نآ  ندوب  نازرا  متسيس  نيا  تيزم  نيرتمهم
ببس تسا نكمم حيحص تيريدم مدع تروص رد هك تسا يبياعم  ياراد  اما  تسا  نازرا  متسيس  نيا  هچرگا  .دننكيم

.دوش يريذپان ناربج تاراسخ

:درك هراشا ريز دراوم هب ناوت يم متسيس نيا بياعم هلمج زا
يارب نژيسكا دوبمك ببس هناخلگ لخاد نژيسكا فرصم  اب  دشاب  هدش  بصن  هناخلگ  لخاد  رد  ييامرگ  متسيس  رگا  .1

،نژيسكا تظلغ شهاك اب ،دنتسه ذوفن  لباقريغ  اهزاگ  ربارب  رد  يكيتسالپ  ياهششوپ  هك  يياجنآ  زا  .دوشيم  ناهايگ
.دننيبيم بيسآ ناهايگ

و دوش بصن هناخلگ يلصا ياضف زا  جراخ  رد  تاسيسأت  كقاتا  رد  ييامرگ  متسيس  تسا  رتهب  لكشم  نيا  عفر  يارب
.دوش تياده هناخلگ لخاد هب مرگ ياوه سپس

هب ياهچيرد ناوتيم ،متسيس زاين دروم نژيسكا نيمأت يارب دشاب هدش بصن هناخلگ لخاد رد متسيس  هك  يتروص  رد
لعشم ات درك تياده لعشم هناهد  هب  ار  نوريب  هزات  ياوه  هلول  كي  هليسو  هب  و  دومن  هيبعت  هناخلگ  نوريب

.ديامن نيمأت هناخلگ نوريب ياوه زا ار دوخ زاين دروم نژيسكا
كي هزادنا هب ياهچيرد هب لعشم تردق زا تاو  114  ره  يازا  هب  .تسا  هبساحم  لباق  زين  زاين  دروم  هچيرد  تحاسم

تحاسم تروص نيا رد ،دشاب تاو 60000 ياهناخلگ لعشم تردق هك دوش ضرف  رگا  نياربانب  .تسا  زاين  عبرمرتميتناس
.تسا رتميتناس26 رطق هب ياهرياد لداعم هك دشاب عبرمرتميتناس 526 دياب زاين دروم هچيرد

لخاد هب يمس ياهزاگ  دورو  و  متسيس  رد  صقن  لامتحا  دشاب  هدش  بصن  هناخلگ  لخاد  رد  ييامرگ  متسيس  رگا  .2
.دوشيم هدش هدهاشم تارك هب زين اههناخلگ رد هك دراد دوجو هناخلگ

،شكدود متسيس رد صقن اي تخوس  صقان  نتخوس  ،يترارح  عبنم  ندش  خاروس  تلع  هب  تسا  نكمم  تلاح  نيا  رد
يارب زين نيياپ ياهتظلغ  رد  يتح  هك  دنوشيم  هناخلگ  ياضف  دراو  نليتا  و  نبركديسكونم  صوصخب  يمس  ياهزاگ

.دنتسه يمس ناهايگ
يراخب لخاد هب دود ددجم دورو ناكما ات دوش هدافتسا دنلب ياهشكدود  زا  هك  دوشيم  هيصوت  لكشم  نيا  عفر  يارب
بترم روط هب دياب زين  يترارح  عبنم  .دوش  يدنبقياع  دياب  شكدود  رد  هتفر  راك  هب  ياهوناز  مامت  نينچمه  .دشابن

.دوش لماك سيورس ،هدافتسا زا لبق لاس ره و دوش لرتنك
ريغ روط هب يلو دوش بصن هناخلگ طيحم زا جراخ يكقاتا رد يترارح متسيس هك دوشيم هيصوت  بياعم  نيا  هب  هجوت  اب

.دشاب طابترا رد هناخلگ ياضف اب ميقتسم
هروك دراو ار هناخلگ لخاد ياوهً امئاد و دريگ رارق  هناخلگ  لخاد  تمس  هب  يترارح  متسيس  يور  هدش  بصن  نف  ينعي

.دوش عيزوت هناخلگ لك رد مرگ ياوه هدننك تياده ياهلاناك قيرط زا ندش مرگ زا سپ و دنك يترارح
لخاد نژيسكا زا لاح نيع رد و دش دهاوخن هناخلگ دراو يترارح متسيس زا  لصاح  دود  و  يمس  ياهزاگ  تلاح  نيا  رد

.ديامنيمن هدافتسا زين هناخلگ
دناوتب هك دشاب ياهزادنا هب دياب ييامرگ متسيس تردق هك تشاد هجوت هتكن  نيا  هب  دياب  ييامرگ  متسيس  يحارط  رد
هتشذگ لاس هد يط دياب بش نيرتدرس يامد نياربانب .دنك مرگ يفاك  هزادنا  هب  زين  لاس  بش  نيرتدرس  رد  ار  هناخلگ

.ددرگ يحارط نآ يانبم رب ييامرگ متسيس سپس و نييعت هقطنم ره رد
هب ناتسمز درس ياهبش رد تسا نكمم اريز .تسا هناخلگ رد قرب  روتارنژدوجو  تسا  مهم  رايسب  هك  يرگيد  مهم  هتكن

ناهايگ يگدزامرس زا دناوتيم يرارطظا قرب روتارنژ دوجو نامز  نيا  رد  .دوش  شوماخ  ييامرگ  متسيس  قرب  عطق  تلع
ار دوخ يامرگ رتريد كچوك ياههناخلگ هب تبسن رتگرزب مجح ياراد  يياههناخلگ  يطيارش  نينچ  رد  .دنك  يريگولج



.دنهديم تسد زا



مرگ ياوه هدننك عيزوت ياهلاناك

سنج .دنوشيم عيزوت هناخلگ ياضف مامت رد هدننك عيزوت ياهلاناك هليسو هب  ييامرگ  متسيس  زا  هدش  جراخ  مرگ  ياوه
.دنوشيم بصن هناخلگ جات ريز ردً الومعم و دشابيم نليتايلپ ياهكيتسالپ زاً الومعم اهلاناك نيا

اهوكس ريز رد ار نليتايلپ ياهلاناك ناوتيم دنوشيم هداد شرورپ وكس يور ناهايگ اههناخلگ رد هك  يتروص  رد  يلو
زين لاناك رگيد فرط و دوشيم لصو  يترارح  متسيس  مرگ  ياوه  يجورخ  هناهد  هب  لاناك  نيا  فرط  كي  .داد  رارق

.دوشيم دودسم

فرط ود رد تفج تروص هب رتميتناس 5-8 رطق هب رودم يياهخاروس  رتميتناس  50-100  ره  لصاوف  هب  لاناك  لوط  رد
تحاسم عومجم .دوشيم نيمضت هناخلگ رگيد تمس هب تمس  كي  زا  امرگ  عيزوت  هجيتن  رد  و  دوشيم  هيبعت  لاناك

.دشاب يترارح متسيس مرگ ياوه يجورخ لاناك هناهد تحاسم ربارب 1/5-2 دياب لاناك لوط رد هدش هيبعت ياهخاروس

دنچ دشاب رتم 40 هناخلگ لوط و دشاب رتميتناس 50 يترارح متسيس مرگ ياوه يجورخ هناهد رطق رگا  لاثم  ناونع  هب
؟دوش هيبعت لاناك يور دياب رتم يتناس 6 رطق هب خاروس

متسيس مرگ  ياوه  يجورخ  هناهد  تحاسم  ربارب  ود  اهخاروس  تحاسم  هعومجم  هك  دينك  ضرف  خساپ  نتفاي    يارب
.دشاب ييامرگ

3925 دياب اهخاروس  تحاسم  هعومجم  نياربانب  .تسا  عبرم  رتميتناس  1962/5  لاناك  هناهد  تحاسم  هلأسم  نيا  رد
.دشاب رتميتناس

140 ًابيرقت نياربانب .تسا عبرم رتميتناس 28/26 هدننك  تياده  لاناك  يور  خاروس  ره  هناهد  تحاسم  هك  يياجنآ  زا
رگيدكي زا اهخاروس هلصاف نياربانب تسا رتم 40 هناخلگ لوط هك يياجنآ زا  .دوش  هيبعت  لاناك  يور  دياب  خاروس  تفج

.دشاب رتميتناس 57 دياب

ناوتيم دشابن هناخلگ ندرك درس اي مرگ هب يزاين  و  دشاب  هدش  بصن  هناخلگ  لخاد  رد  ييامرگ  متسيس  هكيتروص  رد
نايرج رد اوه هدننك عيزوت ياهلاناك ردً امئاد هناخلگ ياوه ات تشاذگ نشور ار ييامرگ متسيس يور  هدش  بصن  هكنپ

.دشاب



هناخلگ ياوه فالتا رب رثوم لماوع

رد يلصا لماع هس .دوشيم فالتا هناخلگ حطس زا هك تسا ييامرگ لداعم هناخلگ  ندرك  مرگ  يارب  مزال  يامرگ  رادقم
:دنتسه رثوم هناخلگ يامرگ فالتا نازيم

هناهد تحاسم عومجم لماش حطس نيا .دنكيم يترارح هلدابم نوريب ياضف اب  هك  تسا  هناخلگ  زا  يحطس  لوا  لماع
.تسا هناخلگ فقس ششوپ تحاسم هوالعب هناخلگ يياهتنا و ييادتبا

زين امرگ فالتا نازيم ،دشاب رتمك  ششوپ  ييامرگ  تياده  بيرض  هچ  ره  .دشابيم  هناخلگ  ششوپ  عون  يدعب  روتكاف
.دوب دهاوخ رتمك

رتشيب جراخ ياضف اب هناخلگ لخاد يامد فالتخا هچ  ره  .دشابيم  هناخلگ  جراخ  و  لخاد  يامد  فالتخا  موس  روتكاف
.دباييم شيازفا زين تخوس فرصم و هتفاي شيازفا زين امرگ فالتا نازيم دشاب

هتشادن ييامرگ متسيس هب يزاين  دياش  هك(  تفريج  دننام  يريسمرگهمين  يهقطنم  رد  ديلوت  هنيزه  ليلد  نيمه  هب
هجرد 50 هب دياش هناخلگ جراخ و لخاد يامد فالتخا هك تسا دركرهش دننام يريسدرس هقطنم زا  رتمك  رايسب  )دشاب

.دسرب زين

ثادحا اب .تفايدهاوخ شيازفا زين  امرگ  فالتا  نازيم  دشاب  رتشيب  داب  تعرس  هچره  .تسا  داب  تعرس  مراهچ  روتكاف
رب يزادناهياس ببس هك دنوش داجيا يوحن هب  دياب  اهنكشداب  .داد  شهاك  يدح  ات  ار  داب  تعرس  ناوتيم  نكشداب

.دنوشن هناخلگ

تيريدم باتك هب تخوس فرصم نازيم و هناخلگ زاين دروم يامرگ  نازيم  هنيمز  رد  رتشيب  يهاگآ  يارب  دوشيم  هيصوت
.دوش هعجارم نارهت يرادرهش زبس ياضف زا هدش رشتنم هناخلگ



هناخلگ حرط عون

.دوب دهاوخ رتمك زين تخوس فرصم و امرگ فالتا نازيم ،دشاب رتمك هناخلگ يترارح هدننك هلدابم حطس هچ ره
هتسويپ مه هب تروصب ار اهنآ ،يدحاو كت تروص هب هناخلگ نيدنچ تخاس  ياج  هب  هك  دوشيم  هيصوت  ليلد  نيمه  هب

.تسا شهاك لباق %27 ات امرگ فالتا نازيم تلاح نيارد .دومن يحارط )ولقدنچ(



يا هناخلگ ششوپ عون

و اهزرد زا اوه  يجيدت  ذوفن  قيرط  زا  زين  يرادقم  و  اهششوپ  تياده  اي  يياناسر  قيرط  زا  هناخلگ  يامرگ  نيرتشيب
.تسا هدش هئارا فلتخم ياهششوپ رد ييامرگ تياده بيرض نازيم ريز لودج رد .دوشيم فالتا اهفاكش

بسح رب ييامرگ تياده بيرض                ششوپ عون
)تاو( --- )وييتيب( -------------
1/13270                                    هشيش
1/2350                 هيال كي نليتا يلپ
0/7205                   هيال ود نليتا يلپ

،دشاب رتمك يششوپ ييامرگ تياده نازيم هچ ره  .دنتسه  يتوافتم  ييامرگ  تياده  بيرض  ياراد  فلتخم  ياهششوپ
.دوب دهاوخ رتمك زين امرگ فالتا نازيم

عبرمرتمرهرد تاو 205 و 350 ،270 بيترت هب هيال ود نليتايلپ و هيال كي  نليتا  يلپ  ،هشيش  ييامرگ  تياده  بيرض
.تسا تعاس رد

فالتا نازيم هك دوشيم هدهاشم هيال ود نليتايلپ  و  هيال  كي  نليتايلپ  ييامرگ  تياده  بيرض  هسياقم  اب  نياربانب
.تسا هيال كي نليتا يلپ زا رتمك %40هيال ود نليتا يلپ ششوپ زا امرگ

نودب و نكاس تروص هب دياب هيال ود نيب دوجوم ياوه ،دشاب هتشاد  يفاك  يياراك  هيال  ود  نليتايلپ  ششوپ  هكنآ  يارب
.ديامن لمع اناسران كي ناونع هب ات دنامب يقاب تكرح

هيال ود نيب رد اوه نايرج داجيا ببس تروص نيا ريغ رد .دشاب رتميتناس 46 زا شيب ديابن  هيال  ود  نيب  هلصاف  نياربانب
.تفر دهاوخ نيب زا يترارح قياع تلاح ،دنبسچب رگيدكي هب هيال ود رگا .دباييم شهاك ترارح هريخذ ناكما و هدش

ندش بوذ ببس كيتسالپ يامرگ ات دنبسچب مه هب اههيال و  دوش  جراخ  هيالود  نيب  ياوه  دياب  فرب  شراب  نامز  رد
.دوش هناخلگ نتسكش و فرب ينيگنس زا عنام و هدش فرب

هجيتن رد  و  يلخاد  هيال  كيتسالپ  حطس  يور  بآ  تارطق  ليكشتزا  يريگولج  هيالود  ياهكيتسالپ  رگيد  يايازم  زا
.تسا اهيراميب عويش شهاك

و دننكيم  نيمز حطس زا 2-3 عافترا رد كيتسالپ هيال كي بصن  هب  مادقا  نارادهناخلگ  رتشيب  ريسدرس  قطانم  رد
هيالود ششوپ و تسا يترارح ظفاحم هدرپ  يعون  هيال  نيا  تقيقح  رد  .دننك  يم  يقلت  هيالود  ششوپ  ناونع  هب  ارنآ

.درادن امرگ فالتا شهاك رد ار هيالود ششوپ يياراكً الصا . دراد توافت



يترارح ظفاحم ياه هدرپ زا هدافتسا

و هناخلگ عافترا هب هتسب( رتشيب اي يرتم 2 عافترا رد بش ره هك دراد دوجو فلتخم ياهكيتسالپ  سنج  زا  يياههدرپ
.ددرگيم هناخلگ مجح ندش مك و امرگ فالتا شهاك ببس و دوشيم هديشك )هايگ عون

.دريگيم رارق هدافتسا دروم هتسويپ مه هب و گرزب ياههناخلگ يارب رتشيب شور نيا
ليكشت زا يريگولج نينچمه و زور و بش يامد ديدش فالتخا زا يريگولج و هناخلگ  ندش  رتمرگ  شور  نيا  يايازم  زا

.تسا كيتسالپ حطس يور بآ تارطق

رد يلو دوشيم ناهايگ حطس يور نآ شزير و بآ تارطق ليكشت  و  راخب  ندش  هسنادنك  زا  عنام  هيال  نيا  هچ  رگا
يور نآ شزير و يجراخ هيال يور بآ  تارطق  ليكشت  ليلد  هب  ،دوشن  بصن  حيحص  تروص  هب  هدرپ  نيا  هك  يتروص

.دش دهاوخ هدرپ نيا يور بآ ياههسيك ليكشت ببس ،يترارح ظفاحم هدرپ



هناخلگ رد اوه موادم نايرج يرارقرب

ياوه هك يياجنآ زا .دوشيم يريگولج ييامرگ بيش داجيا زا و هدش هناخلگ  يامد  ندش  رتتخاونكي  ببس  لمع  نيا
.دباي يم عمجت هناخلگ جات ريز رد يدايز يامرگ،دنكيم تكرح الاب تمس هب مرگ

اب نينچمه .دوشيم امرگ فالتا و جات ريز  رد  امرگ  عمجت  زا  يريگولج  ببس  هناخلگ  لخاد  رد  اوه  نايرج  يرارقرب
زا يريگولج رد شور نيا زا هدافتسا .ددرگيم اهيراميب  زورب  شهاك  ببس  اهگرب  و  خاش  يور  تبوطر  مكارت  شهاك

.تسا رثوم رايسب يحطس كديفس عويش

نايرج ديلوت تهج يقفا ياههكنپ زا هدافتسا ،هناخلگ رد اوه  موادم  نايرج  يرارقرب  يارب  بسانم  ياهشور  زا  يكي
.تسا هيناث رب رتم 1 نآ رثكادح و 0/2 اوه نايرج تعرس لقادح .تسا هناخلگ رد)( اوه يقفا

،يدحاوكت ياههناخلگ رد .دنكيم تيافك  رتميتناس  40-50  رطق  و  تاو  75  تردق  هب  يياههكنپ  زا  راك  نيا  يارب
.تسا هناخلگ ضرع مراهچكي هزادنا هب يبناج هراويد زا اهنآ هلصاف و هدش بصن هناخلگ لوط فرط ود رد اههكنپ

هناهد ات هكنپ نيلوا هلصاف .دنوشيم بصن )هناخلگ ضرع مودكي( جات  ريز  رد  اههكنپ  هتسويپ  مه  هب  ياههناخلگ  رد
نآ يوربور هناهد زا هكنپ نيرخآ هلصاف .دشابيم رتم 15 رگيدكي  زا  يدعب  ياههكنپ  هلصاف  و  رتم  4/5-6  نآ  يتشپ

.دشاب دياب رتم15-12



ريثكت كقاتا زا هدافتسا

.دراد اشن شرورپ هب زاين ياهناخلگ تاجيفيص دننام ناهايگ زا يخرب
اهنآ ،اشن ياههبعج رد رذب تشك زا سپ اي دننك يم تشك يلصا نيمز رد ميقتسم روط هب ار رذب نارادهناخلگ  زا  يخرب

.دنهديم شرورپ هناخلگ رد ار

.تسا يدايز تخوس فرصم مزلتسم هك ديامن مرگ ار هناخلگ ياضف لك تسا روبجم راد هناخلگ تلاح نيا رد
شرورپ كقاتا مان هب يكقاتا ،اشن شرورپ رب رتهب تراظن و تخوس فرصم  شهاك  يارب  نارادهناخلگ  هك  دوشيم  هيصوت
هلحرم هب نديسر زا سپ و دوش ماجنا كقاتا نيا رد  اشن  تبقارم  و  يرادهگن  ياهتايلمع  هيلك  ات  دنيامن  ثادحا  اشن

.ددرگيم تخوس فرصم شهاك ببس شور نيا .داد لاقتنا نيمز و هناخلگ هب ار اهنآ يگرب5-4



رون تدش اب هناخلگ يامد ندوب بسانتم

نيا زا كي ره ،دسرب رثكادح هب زتنسوتف هكنآ يارب و دنتسه  زتنسوتف  رد  مهم  روتكاف  هس  نبركديسكايد  و  امد  ،رون
.دباي رييغت رون تدش اب بسانتم دياب زين هناخلگ يامد نياربانب .دنشاب مميتپا دح رد دياب لماوع

ياهزور زا رتمك دياب زين هناخلگ يامد دباييم شهاك هناخلگ رون  تدش  هك  ناتسمز  يربا  ياهزور  رد  لاثم  ناونع  هب
.دشاب رون رپ و يباتفآ

رون رپ و يباتفآ ياهزور رد هناخلگ يامد زا رتمك هجرد 2-5 هناخلگ يامد يربا ياهزور  رد  هك  دوشيم  هيصوت  نياربانب
ببس طقف و تشاد دهاوخن ناهايگ  زتنسوتف  و  دشر  شيازفا  رد  يريثأت  هناخلگ  يامد  ندوب  الاب  نامز  نيا  رد  .دشاب

.ددرگيم تخوس فرصم شيازفا



قيقد تاتسومرت زا هدافتسا

زا و هدوب قيقد دياب هدافتسا دروم تاتسومرت .دوشيم هدافتسا  هناخلگ  يامد  لرتنك  يارب  تاتسومرت  زا  اههناخلگ  رد
.دوشيم هدافتسا هدرم راب حالطصا زا تاتسومرت تقد نازيم نييعت رد .دشاب رادروخرب ييالاب تيساسح

25 ياج هب تاتسومرت نيا رگا ،دشاب  هدش  ميظنت  دارگيتناس  هجرد  25  يامد  يور  ياهناخلگ  تاتسومرت  دينك  ضرف
هك دوشيم هتفگ تروص نيا رد ،ديامن شوماخ ار يترارح متسيس و هدرك لمع  هجرد  28  يامد  رد  دارگيتناس  هجرد

.تسا دارگيتناس هجرد 3 تاتسومرت هدرم راب

زا شيب ندش مرگ ببس دشاب دايز تاتسومرت هدرم راب رگا .دشاب  دارگيتناس  هجرد  1  دياب  تاتسومرت  هدرم  راب  رثكادح
و دشر شيازفا رد  يتبثم  ريثأت  چيه  امد  شيازفا  نيا  هك  يلاح  رد  ،ددرگيم  تخوس  فرصم  شيازفا  و  هناخلگ  دح

.تشاد دهاوخن اههتوب دركلمع

دياب زين تاتسومرت ،ناهايگ عافترا شيازفا اب .دريگ رارق هايگ حطس  مه  يعافترا  رد  و  هناخلگ  زكرم  رد  دياب  تاتسومرت
.دوش بصن اههتوب اب حطس مه و رتالاب يعافترا رد

هب ديشروخ ميقتسم رون دروخرب .دريگ  رارق  ديشروخ  ميقتسم  رون  زا  رود  و  رادهچيرد  ياهظفحم  رد  دياب  تاتسومرت
.ددرگيم ناتسمز يباتفآ يلو درس ياهزور رد يترارح متسيس ندش شوماخ ببس تاتسومرت

كي زا  هدافتسا  نينچمه  .دوش  هدافتسا  ريژآ  زا  ينارحب  ياهامد  زا  رتنيياپ  و  رتالاب  يامد  يارب  هك  دوشيم   هيصوت
.تسا يرورض  تاتسومرت تقد نييعت و هنازور يامد رثكادح و لقادح زا يهاگآ تهج ممينيم-مميزگام جنسامد



يترارح متسيس يياراك شيازفا

.تسا يترارح متسيس يياراك ندرب الاب ،تخوس فرصم شهاك ياهشور زا يكي
متسيس مظنم سيورس اب  و  دوش  لصاح  نانيمطا  يتخوس  داوم  نتخوس  بوخ  زا  دياب  متسيس  يياراك  شيازفا  يارب

.دوش يريگولج متسيس نتسب هدود زا يترارح
.درك يريگولج امرگ فالتا زا ناوتيم شكدود قيرط زا امرگ فالتا ندناسر لقادح هب اب نينچمه



اهزرد و ذفانم هيلك نتسب

و اههچيرد ،ذفانم هيلك دياب نياربانب .دشابيم اهفاكش  و  اهزرد  قيرط  زا  نآ  جورخ  ،امرگ  فالتا  مهم  قرط  زا  يكي
.ددرگيم امرگ فالتا ببس زين يدورو ياهبرد رركم ندش هتسب و زاب .دوش هتسب اههرجنپ

نوريب ياضف هبً اميقتسم هناخلگ يدورو برد  ات  دوش  ثادحا  يكقاتا  يدورو  برد  يولج  هك  دوشيم  هيصوت  نياربانب
.درك دهاوخ يريگولج يدودح ات زين تارشح دورو زا امرگ فالتا نداد شهاك رب هوالع لمع نيا .دوشن زاب هناخلگ

هك ينامز رد ات دنشاب رادهركرك ديابً امتح  اهنف  نياربانب  .ددرگيم  جراخ  امرگ  زا  يرادقم  زين  اهنف  بصن  لحم  رد
.دنوش يريگزرد لماك روط هب دياب زين يبناج و فقس اههرجنپ .دوش يريگولج امرگ جورخ زا دنتسه شوماخ



هناخلگ يگدننك كنخ متسيس

ناهايگ لمحت تردق .دباييم شيازفا ناهايگ دشر يارب لامرن يامد زا رتالاب هب هناخلگ يامد  ناتسبات  و  راهب  لوط  رد
.دوشيم ناهايگ دركلمع و ومن ،دشر يور يفنم تاريثأت زورب ببس تعرس هب و تسا مك الاب يامد ربارب رد

.دسرب لامرن يامد هب و دوش هداد شهاك نكمم دح ات دياب هناخلگ يامد  ،تالكشم  نيا  زورب  زا  يريگولج  يارب  نياربانب
:دومن هدافتسا ريز ياهشور زا ناوتيم هناخلگ يامد شهاك يارب



رلوك بصن

و درادن ينادنچ دربراك گرزب ياههناخلگ يارب و دريگيم رارق هدافتسا دروم كچوك ياههناخلگ  يارب  رتشيب  شور  نيا
.تسالاب نآ يژرنا فرصم

.درادن ينادنچ يياراك روشك لامش لثم بوطرم قطانمرد يبآ ياهرلوك زا هدافتسا
عيزوت هناخلگ ياضف مامت رد هدننك تياده ياهلاناك هليسوب دياب  رلوك  طسوت  هدش  كنخ  ياوه  زين  متسيس  نيا  رد

و درس طاقن داجيا زا ات دوش كنخ  ياوه  عيزوت  ببس  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  هناخلگ  رد  زين  اوه  يقفا  نايرج  و  دوش
.دوش يريگولج هناخلگ طاقن زا يضعب رد بوطرم



كشت و هكنپ متسيس

بوطوم يزلولس فايلا زا يرتميتناس دنچ هيال كي نايم زا اوه  .تسا  يبآ  ياهرلوك  دننامه  زين  متسيس  نيا  راك  هوحن
.دوشيم هناخلگ دراو و هدش كنخ روبع نيح رد و هدرك روبع

بصن مه  يوربور  راويد  ود  رد  هناخلگ  رد  هك  .تسا  هدش  ليكشت  هكنپ  و  كشت  يلصا  تمسق  ود  زا  متسيس   نيا
هكنپ و دراد رارق داب ربارب رد هك دوش بصن يراويد يور كشت هك دوشيم  يعس  متسيس  نيا  بصن  نامز  رد  .دنوشيم

.دوشيم بصن نآ لباقم هراويد رد زين
زا ناوتيم كشت هيهت يارب .ديامن تياده جراخ  هب  ار  هناخلگ  يلخاد  ياوه  هك  دوش  بصن  يتروص  هب  دياب  اههكنپ

.دومن هدافتسا يزلولس فايلا و بوچ ياههشارت

هناخلگ حطس زا عبرمرتم ره ءازا هب هقيقد ره رد اوه  بعكم  رتم  2/5  ،هناخلگ  ندش  كنخ  يارب  درادناتسا  طيارش  رد
بعكم رتم 1250 دياب هقيقد ره رد ،عبرمرتم 500 تحاسم هب ياهناخلگ رد لاثم  ناونع  هب  .دوش  جراخ  هناخلگ  زا  دياب

.دوش هناخلگ دراو كشت قيرط زا هزات ياوه و جراخ هناخلگ زا هقيقد رد اوه

نيا هقيقد ره رد دنناوتب هك ددرگ هبساحم يوحن هب  دياب  زاين  دروم  ياههكنپ  دادعت  و  تردق  هناخلگ  نيا  رد  نياربانب
.ديامن جراخ هناخلگ زا ار اوه رادقم

53 زا شيب هناخلگ لخاد رد هناخلگ رون تدش و )رتم 300 زا  رتشيب(  دشاب  رتالاب  ايرد  حطس  زا  هقطنم  عافترا  هچ  ره
.ددرگ كنخ هناخلگ ات دوش جراخ دياب هناخلگ زا يرتشيب ياوه مجح ،دشاب سكول وليك

هب زاين دروم كشت حطس ،اههكنپ دادعت و هزادنا ،كشت و  هكنپ  متسيس  يحارط  هوحن  هنيمز  رد  رتشيب  هعلاطم  يارب
.دوش هعجارم نارهت يرادرهش زبس ياضف همجرت هناخلگ تيريدم باتك

يياراك ،دشاب رتم 60زا شيب كشت و  هكنپ  هلصاف  رگا  .تسا  رتم  30-60  كشت  و  هكنپ  نيب  هلصاف  نيرتهب ً الومعم
.دوب دهاوخ بولطم دح زا رتالاب امد ،هناخلگ طاقن زا يخرب رد و هتفاي شهاك متسيس

.دش دهاوخ ليكشت بوطرم و درس ياوه هناخلگ طاقن زا يخرب رد دشاب رتم 30  زا  رتمك  كشت  و  هكنپ  نيب  هلصاف  رگا
.دنوش بصن مه لباقم هراويد ود رد دياب هكنپ و كشت ،دش هراشاً البق هك يروطنامه

رد ًالومعم كشت و هكنپ يدحاو كت ياههناخلگ رد .دنشاب هناخلگ يياهتنا اي  يبناج  ياههراويد  دناوتيم  اههراويد  نيا
.دنوشيم بصن يبناج ياههراويد يورً الومعم ،هتسويپ مه هب ياههناخلگ رد و يياهتنا و ييادتبا ياههراويد



يريخبت هدننك كنخ متسيس

متسيس رد هك توافت نيا اب .دشابيم )شاپهم( تسيم متسيس دننامه هناخلگ ندرك كنخ يارب متسيس  نيا  راك  هوحن
.ددرگيم كاخ و هايگ ندش سيخ ببس و هدوب تشرد بآ تارذ رطق تسيم
.دشابيم نوركيم 40 زا رتمك و هدوب زير رايسب بآ تارذ رطق متسيس نيا رد يلو

ندش كنخ بجوم و هتفرگ ار هناخلگ امرگ ،ندش ريخبت يارب  و  هدش  ريخبت  تعرس  هب  بآ  تارذ  ،ندوب  زير  تلع  هب
.دنوشيم هناخلگ عيرس

نآ ثادحا هنيزه و تسا رادروخرب هدننك كنخ ياهمتسيس رياس اب  هسياقم  رد  ييالاب  رايسب  يياراك  زا  متسيس  نيا
.تسا كشت و هكنپ متسيس زا رتمك زين

كي هليسوب  متسيس  نيا  تيلاعف  .تسا  مك  يراميب  شرتسگ  لامتحا  ،دوشيمن  سيخ  اهگرب  نوچ   متسيس    نيارد
.ددرگيم لرتنك )جنستبوطر( تاتسديمويه كي اي قيقد تاتسومرت

رتمك هب هناخلگ تبوطر هاگره ،ددرگيم هدافتسا متسيس تيلاعف لرتنك يارب تاتسديمويه زا هك ينامز  لاثم  ناونع  هب
.دوشيم زاغآ متسيس تيلاعف ،دسرب  % 80-90 زا

هك دشاب ياهزادنا هب پمپ تردق و دوش هدافتسا زير  يياهلزان  زا  دياب  ،دنك  راك  حيحص  روط  هب  متسيس  هكنآ  يارب
.ديامن ديلوت ار نوركيم 40 زا رتمك رطق هب يتارذ دناوتب

ببس هسام اي حالما دوجو و بآ  ندوب  تخس  اريز  .دشاب  رادروخرب  يبوخ  تيفيك  زا  دياب  هدافتسا  دروم  بآ  نينچمه
.تسا يرورض بآ هيفصت يارب رتليف بصن ،زاين تروص رد .دش دهاوخ اهلزان يگتفرگ



هناخلگ رون تدش شهاك

.دشابيم رون تدش ،ددرگيم هناخلگ يامد شيازفا ببس هك يمهم ياهروتكاف زا يكي
تدش شهاك اب ناوتيم نياربانب .دباييم شيازفا زين هناخلگ يامد ،رون تدش شيازفا تلع هب ناتسبات  و  راهب  لوط  رد

.داد شهاك يدايز دودح ات ارنآ يامد هناخلگ رد رون

.دشابيم ناراس ياههچراپ زا هدافتسا ،زهجم ياه هناخلگ رد رون تدش شهاك يارب لوادتم ياهشور زا يكي
هناخلگ يامد و هدش هتساك رون تدش زا هناخلگ يور نآ نديشك  اب  و  دراد  دوجو  فلتخم  ياهگنر  رد  هچراپ  عون  نيا

.تفاي دهاوخ شهاك نآ لابند هب زين

لولحم اي كهآ بآ لولحم زا هدافتسا اب كيتسالپ ينوريب حطس  ندرك  هريت  ،رون  تدش  شهاك  رگيد  ياهشور  زا  يكي
.دشابيم )ينامتخاس حلاصم رد هدافتسا دروم ليم( ارخا لگ زا هدش هيهت

رتيل 100رد ار يكيتسالپ ديفس گنر اي كهآ ،ارخُا لگ مرگوليك 5-10 ،هناخلگ ندرك هريت تدش هب  هتسب  شور  نيا  رد
.دوشيم هديشاپ هناخلگ كيتسالپ حطس يور سپس و هدرك لح بآ

مرگوليك 1-2 ،داوم نيا ندش هتسش زا يريگولج يارب ،تسا دايز يگدنراب  نازيم  هك  روشك  لامش  دننام  يقطانم  رد
رمع لوط شيازفا ،كيتسالپ حطس ندرك هريت رگيد يايازم  زا  يكي  .دوشيم  هفاضا  قوف  لولحم  هب  زين  بوچ  بسچ

.تسا كيتسالپ

هدافتسا هناخلگ رون تدش  شهاك  يارب  ،كيتسالپ  حطس  يور  ينوگ  ندرك  نهپ  اب  نارادهناخلگ  زين  دراوم  يضعب  رد
.دوشيم هتشاد هگن كنخ هناخلگ ،اهينوگ ندرك بوطرم اب نامزمه و هدومن



يبناج و يفقس ياه هرجنپ زا هدافتسا

كنخ اي كشت و هكنپ هدننك كنخ ياهمتسيس دقاف و دنوشيم  تيريدم  يتنس  تروص  هب  روشك  ياههناخلگ  رتشيب
.دنتسه يريخبت هدننك

دارگيتناس هجرد 50 زا شيب هب هناخلگ  يامد  ،هدننك  كنخ  ياه  متسيس  دوجو  مدع  تروص  رد  ناتسبات  لوط  رد
.ديسر دهاوخ

شهاك ببس هك دننكيم اهر تشك نودب ار هناخلگ دادرم و ريت ياههام رد  تلع  نيمه  هب  زين  نارادهناخلگ  زا  يخرب
.دش دهاوخ يروهرهب
.داد شهاك يدودح ات ار هناخلگ يامد ،يبناج و يفقس ياههرجنپ بصن اب ناوتيم اههناخلگ عون نيا رد

جات ريز و هناخلگ يالاب رد هناخلگ يامرگ رتشيب اريز .تسا  ديفم  رايسب  روظنم  نيا  يارب  يفقس  ياههرجنپ  زا  هدافتسا
.دوشيم جراخ امرگ زا يدايز رادقم يفقس هرجنپ ندرك زاب اب و دوشيم عمج

يامد ،يبناج و يفقس ياههرجنپ ندرك زاب و رون تدش شهاك و كيتسالپ ندرك هريت اب ناوتيم  اههناخلگ  عون  نيا  رد
.دناسر بولطم دح هب ار هناخلگ

.درك يرادوخ دياب نآ يناهگان ندرك زاب زا و دوش ماجنا جيردت هب دياب يفقس ياههرجنپ ندركزاب
تبوطر يناهگان شهاك ببس يفقس هرجنپ يناهگان ندرك زاب و تسا الاب هناخلگ  يبسن  تبوطر  نازيم  نامز  نيا  رد  اريز

رايخ و يگنرف هجوگ  لثم  ياهناخلگ  ياهيزبس  دروم  رد  صوصخب  اهگرب  رد  يگدرمژپ  تلاح  زورب  و  هناخلگ  يبسن
.ددرگيم



نبرك ديسكا يد اب هناخلگ يزاس ينغ

يد نازيم .دوشيم نيمأت هايگ يارب رفسمتا2 قيرط زا طقف .دشاب يم ناهايگ يارب يرورض رصانع  زا  يكي  نبرك
.تسا مايپيپ 345 لداعم اي دصرد 0/03 اوه نبرك ديسكا

هريغ و بآ ،امد ،رون لثم يطيحم طيارش رياس رگا يتح ،ددرگ يم  زتنسوتف  ديدش  شهاك  ببس  نبركديسكايد  دوبمك
رد 2 تظلغ ،ناهايگ طسوت2 فرصم و ،هناخلگ طيحم ندوب  هتسب  تلع  هب  ناتسمز  رد  .دشاب  هدش  نيمأت

.تفاي دهاوخ شهاك هناخلگ
2 ينارحب تطلغ .دوش قيرزت هناخلگ هب رادهناخلگ طسوت دياب2 ،هتفر تسد  زا2  ناربج  يارب  نياربانب

.تسا مايپيپ 50-125 هناخلگ رد

زين امد و رون ليبق زا يطيحم طيارش رياس و دباي شيازفا مايپيپ  1000-1400  هب  هناخلگ2  تظلغ  هك  يتروص  رد
،دركلمع شيازفا ببس نبركديسكايد اب هناخلگ يزاس ينغ .دباييم شيازفا تدش هب زتنسوتف  ،دنشاب  مميتپا  دح  رد

.ددرگيم لوصحم يسرشيپ و لوصحم تيفيك شيازفا

.دوش يراددوخ دياب بش لوط رد نبركديسكايد قيرزت زا و دوش ماجنا زور لوط  رد  دياب  طقف  نبركديسكايد  قيرزت
تروص نيا ريغ رد .دنشاب هتسب لماك روط هب دياب اههرجنپ  و  اهزرد  ،اههچيرد  هيلك    نبركديسكايد  قيرزت  نامز  رد

.تشاد دهاوخن يريثأت  نبركديسكايد قيرزت



يتفن داوم ندنازوس اب نبرك ديسكا يد قيرزت

يازا هب دياب روظنم نيمه هب .دوشيم هناخلگ دراو  نبركديسكايد زاگ ،يتفن داوم اي  زاگ  نتخوس  رثا  رد  شور  نيا  رد
.دوش هدنازوس تعاس رد صلاخ تفن رتيل 0/25 اي تعاس رد ناپورپ عيام زاگ رتيل 0/5 ،هناخلگ عبرم رتم100 ره

درز گنر هب هلعش هك يتروص  رد  .دزوسب  يبآ  تروص  هب  هلعش  ،يتفن  غارچ  نتخوس  ماگنه  رد  هك  تشاد  هجوت  دياب
.تسا كانرطخ رايسب يزاگ هك دش دهاوخ ديلوت نبرك ديسكونوم زاگ ،نبركديسكايد زاگ ياج هب ،دشاب



هناخلگ رد شلك و هاك ندرك نهپ

يفاك تبوطر دوجو اب و رتميتناس 10-15 عافترا هب ،تشك ياهفيدر نيب و اهورهار حطس يور  شلك  و  هاك  ندرك  نهپ
.دهد يم شيازفا يهجوت لباق دح ات ار نبركديسكايد رادقم ندش هديسوپ ماگنه رد



نبرك ديسكا يد يواح لوسپك زا هدافتسا

.تسا  نبركديسكايد يواح لوسپك زا هدافتسا ،ياهناخلگ تالوصحم زاين دروم  نبركديسكايد نيمأت رگيد شور
نبركديسكايد زاگ ناوتيم ،مرگ ياوه هدننك عيزوت لناك هناهد يادتبا هب  لوسپك  يجورخ  لزان  لاصتا  اب  شور  نيا  رد

.دومن عيزوت هناخلگ رسارس رد تخاونكي تروص هب ار

ياهشيش ياههناخلگ زا عبرمرتم 100 رد تعاس رد نبركديسكايد زاگ مرگوليك 0/5-0/6  دودح  قيرزت  شور  نيا  رد
.دناسريم مايپيپ 1300 هب ار نبركديسكايد تظلغ رادقم

و دش دهاوخ نيمأت نبركديسكايد زاگ مرگوليك 0/25-0/35 قيرزت اب رادقم نيا  ،هيالود  يكيتسالپ  ياههناخلگ  يارب
.دوب دهاوخ رتشيب زاين دروم نبركديسكايد زاگ رادقم هيال كي يكيتسالپ ياههناخلگ يارب

تظلغ ات دوش بصن هناخلگ  رد  نبركديسكايد  تظلغ  هدننك  لرتنك  روسنس  كي  دياب ً امتح  ،رتشيب  نانيمطا  يارب
.ددرگن تيمومسم زورب ثعاب و دنكن زواجت مايپيپ 1000-1400 زا نبركديسكايد



هناخلگ تشادهب و كاخ ينوفعدض

شهاك ،اههتوب ندش فيعض بجوم  و  ددرگيم  اهيراميب  و  تافآ  دشر  بجوم  هناخلگ  لخاد  بوطرم  و  مرگ  طيارش
.ددرگيم ديلوت لوصحم تيفيك شهاك و دركلمع

هشيمه ديناديم هك يروطنامه .تسا اهيراميب و تافآ لرتنك ،هناخلگ  تيريدم  رد  مهم  ياهروتكاف  زا  يكي  نياربانب
.تسا قداص رما نيا زين اهيراميب و تافآ لرتنك رما رد و تسا نامرد زا رتهب يريگشيپ

تشادهب هب طوبرم لئاسم دياب سپس .دشابيم كاخ ينوفعدض  ،اهيراميب  و  تافآ  هلمح  زا  يريگشيپ  رد  مدق  نيلوا
ياهشور زا هدافتسا اب ناوتيم ،اهيراميب  و  تافآ  هلمح  تروص  رد  تياهن  رد  و  ددرگ  تياعر  لماك  روط  هب  هناخلگ

.درك هزرابم اهنآ هيلع رب ييايميش و يكيناكم ،يكيژولويب



كاخ ينوفعدض

لوصحم كي موادم تشك رثا رد هك ،يزكاخ ياهيراميب و تافآ هلمح زا يريگولج يارب  ياهناخلگ  ياهتشك  لياوا  رد
اهدعب .دوب ريگتقو يراك و الاب ياهنيزه مزلتسم رما نيا هك ،دندركيم هناخلگ  كاخ  ضيوعت  هب  مادقا  ،دشيم  لصاح

.ديدرگ كاخ ضيوعت نيزگياج كاخ ينوفعدض

شور هب  ينوفعدض  و  ييايميش  تابيكرت  اب  ينوفعدض  ،بآ  راخب  اب  ينوفعدض   :لماش    كاخ    ينوفعدض    ياهشور
.تسا )ديشروخ شبات( نشيزيرالوس



بآ راخب اب ينوفعدض

الاب هقيقد 30 تدم هب و دارگيتناس هجرد 71 ات رتميتناس 30 قمع رد ار كاخ يامد ،بآ  راخب  هليسو  هب  شور  نيا  رد
ار نآ هكلب ،دوشيمن كاخ ندش ليرتسا ببس لمع  نيا  .دنوش  دوبان  يزكاخ  ياهيراميب  و  تافآ  هيلك  ات  دنرب  يم

.دنكيم هزيروتساپ

نيب زا زين ديفم ياه مزيناگراوركيم زا يرايسب ،دباي شيازفا دارگيتناس هجرد 71 زا شيب  هب  كاخ  يامد  هك  يتروص  رد
.تفر دنهاوخ

و هدز مخش ارنآ سپس و هدرك يرايبآ ار هناخلگ كاخ ادتبا دياب  ،دوش  ماجنا  رثوم  و  لماك  روط  هب  يهدراخب  هكنآ  يارب
.تسا رتشيب اهنآ رد ترارح لاقتنا ،دشاب يرتگرزب جرف و للخ ياراد و دشاب رتكبس كاخ هچره .درك مرن ار كاخ

دننامه دشاب  كشخ  كاخ  رگا  .دشاب  هعرزم  تيفرظ  دح  رد  دياب  كاخ  تبوطر  ،ينوفعدض  عورش  زا  لبق  نينچمه
يارب زاين  دروم  يامرگ  دشاب  سيخ  دح  زا  شيب  كاخ  رگا  و  ددرگيم  ترارح  لاقتنا  زا  عنام  و  هدرك  لمع   يقياع

.تفاي دهاوخ شيازفا كاخ ينوفعدض
.تسا كاخ ندرك مرگ يارب زاين دروم يژرنا زا رتشيب ربارب 5 ،بآ مرگ كي ندرك مرگ يارب مزال يژرنا اريز

زا يكي .دزاسيم دودحم  ار  نآ  زا  هدافتسا  هك  تسا  يتالكشم  و  بياعم  ياراد  بآ  راخب  هليسوب  كاخ  ينوفعدض
و زنگنم تيمومسم ،كاخ رد هدش ديلوت يامرگ رثا  رد  نينچمه  .تسا  راخب  ديلوت  يالاب  هنيزه  نآ  بياعم  نيرتممهم

.دوشيم داجيا كاخ رد مينومآ

كاخ لولحم زنگنم تظلغ شيازفا  ببس  و  هتفاي  شيازفا  زنگنم  ياراد  تابيكرت  هيزجت  ،كاخ  يامد  شيازفا  رثا  رد
.ددرگيم ناهايگ هشير طسوت نهآ بذج شهاك ببس دوخ هبون هب زين زنگنم تيمومسم .ددرگيم

هجيتن رد و ،هتفاي شهاك كاخ  رد  زاستارتين  و  زاستيرتين  ياهمزيناگراوركيم  تيعمج  ،يهدراخب  رثا  رد  نينچمه
يلآ داوم زا ينغ هك يياهكاخ رد لكشم نيا زورب .دسريم تيمومسم دح هب و دباييم  شيازفا  كاخ  رد  مينومآ  تظلغ

.تسا رتشيب ،دشاب گربكاخ و تسوپمك ،يماد دوك لثم

و ينوفعدض ناياپ زا دعب دياب ،تالكشم نيا لح  يارب  .تسا  زاين  نامز  هتفه  2-6  هب  لكشم  نيا  ندش  فرطرب  يارب
.درك وشتسش نيگنس يرايبآ كي اب ار نآ ،كاخ ندش كنخ

تيپ اريز .درك يريگولج تالكشم نيا زورب زا گربكاخ و يماد  دوك  ياج  هب  تيپ  ندرك  نيزگياج  اب  ناوتيم  نينچمه
ببس و هدش هيزجت رتعيرس امرگ رثا رد يماد دوك و گربكاخ  يلو  تسا  هدش  هيزجت  نكمم  دح  ات  هك  تسا  يلآ  هدام

.دنوشيم مينومآ تيمومسم



ييايميش داوم اب كاخ ينوفعدض

زا هدافتسا ،كاخ ينوفدض يارب )يهدراخب اب هسياقم رد( نازراً اتبسن لاح نيع رد و  كانرطخ  ،رثوم  ياهشور  زا  يكي
.تسا نيركيپورلك و )ميدس ماتم( ماپاو ،ديامورب ليتم ليبق زا ييايميش تابيكرت

.تسا كاخ ينوفعدض يارب هدافتسا دروم ييايميش بيكرت نيرتكانرطخ لاح نيع  رد  و  نيرتفرصمرپ  ديامورب  ليتم
.تسا هدش عونمم هدام نيا زا هدافتسا اهروشك زا يخرب رد

كيتسالپ اب لماك روط هب كاخ حطس ،اههخولك لماك ندرك درخ و قيمع  مخش  و  نيمز  يرايبآ  زا  سپ  شور  نيا  رد
يكيتسالپ ششوپ ريز هب صوصخم ياههلول هليسوب ،دوشيم لمح ردنليس رد هك ديامورب ليتم زاگ  و  دوشيم  هدناشوپ

.دننكيم قيرزت

،تارشح مظعا تمسق و  هدرك  ذوفن  كاخ  قمع  رد ً اجيردت  ديامورب  ليتم  زاگ  ،تسا  دودسم  كيتسالپ  فارطا  نوچ
مرگ 40 ،كبس ياهكاخ رد ديامورب ليتم فرصم رادقم .دربيم نيب زا ار زره ياهفلع روذب و اهدتامن و  ازيراميب  لماوع

.تسا عبرم رتم رد مرگ 45 طسوتمً اتبسن ياهكاخ رد و عبرم رتم ره رد

هچره .دشاب دارگيتناس هجرد 12 دياب كاخ يرتميتناس 20 قمع رد كاخ ترارح  هجرد  لقادح  هك  تسا  ركذ  هب  مزال
يارب دارگيتناس هجرد 18-21 يامد .دوب دهاوخ رتهب نآ يياراك و كاخ رد  زاگ  ذوفن  ،دشاب  رتالاب  كاخ  ترارح  هجرد

.تسا لاهديا ينوفعدض

،شور نيا ندوب كانرطخ تلع هب لاح ره هب .دشاب هعرزم  تيفرظ  دح  رد  دياب  ينوفعدض  ماگنه  رد  زين  كاخ  تبوطر
.دومن ينوفعدض هب مادقا تاتابن ظفح هرادا ناصصختم تروشم اب ديابً امتح

دعب ناوتيم ،هناخلگ ياوه هيوهت و كيتسالپ نتشادرب زا دعب .دنامب يقاب رتسب يور تعاس 48 دياب  يكيتسالپ  ششوپ
.دومن هايگ تشك هب مادقا زور 10 زا

ضيوعت دياب اي دشاب هدش دتامن هب هدولآ هك  يكاخ  اريز  .تسا  رادروخرب  ياهداعلاقوف  تيمها  زا  اهدتامن  ندرب  نيب  زا
دشر ،يگنرفهجوگ و رايخ صوصخب ناهايگ يگدولآ تروص رد .دوش ينوفعدض  حيحص  و  لماك  روط  هب  هكنآ  اي  ددرگ

.دباييم شهاك تدش هب زين اهنآ دركلمع و هدش فيعض تدش هب اههتوب

عورش زا لبق ناوتيم روظنم نيا يارب .دوش لصاح نانيمطا ينوفعدض يياراك زا دياب ،هناخلگ رد ناهايگ تشك  زا  لبق
.داد رارق كيتسالپ ريز رد ار دناهدرك دشر نآ يور زين اهكپك هك هديسوپ لاقترپ هويم كي ،ينوفعدض

ريز رد زين يزره فلع چيه و دشاب هتفر نيب زا دياب هويم يور ياهكپك  ،كيتسالپ  نتشادرب  و  ينوفعدض  ناياپ  زادعب
.درك كش ينوفعدض يياراك رد دياب تروص نيا ريغ رد .دشاب هدركن دشر اهكيتسالپ

داوم ياياقب تبسن  دياب  ،ييايميش  تابيكرت  هليسوب  هدش  ينوفعدض  كاخ  رد  هايگ  اي  اشن  ،هملق  ،رذب  تشك  زا  لبق
.دوش ماجنا كاخ رد ييايميش

ار كزيترت رذب يرادقم سپس و هتخير ياهشيش فرظ كي لخاد رد  هدش ينوفعدض كاخ زا  يرادقم  روظنم  نيا  يارب
هتسب نآ برد  و  هداد  رارق  هدش  ينوفعدض  كاخ  حطس  يور  و  هشيش  لخاد  رد  و  هديچيپ  بوطرم  هچراپ  كي  رد

.دوشيم



كاخرد يمس داوم دوجو هناشن تروص نيا ريغ رد ،دوش زبس تعاس  24  تدم  رد  دياب  يداع  طيارش  رد  كزيترت  رذب
.دنام رظتنم رتشيب دياب ديامورب ليتم زاگ ياياقب نتفر نيب زا يارب و دشابيم

نيا.دريگ يم  رارق  هدافتسا  دروم  كاخ  ينوفعدض  يارب  هك  تسا  يرگيد  ييايميش  بيكرت  زين  )ميدس  ماتم(    ماپاو
لرتنك ار زره ياهفلع و اهچراق رتشيب ،اهدتامن دناوتيم و دشابيم بآ رد  لح  لباق  و  هدوب  عيام  تروص  هب  بيكرت

.ديامن
هس .دننكيم يشاپلولحم هناخلگ كاخ زا عبرم رتم 10 يور و دننكيم لح بآ رتيل  10  رد  ار  ماپاو  زا  رتيل  يليم100

.تسا تشك لباق هناخلگ ،ينوفعدض زا دعب هتفه

رد هناخلگ زاين دروم كاخ مجح  ،ينوفعدض  ماجنا  يارب  ،دنوش  يم  هداد  شرورپ  ينادلگ  تروص  هب  ناهايگ  هك  ينامز
دهاوخ ماجنا زاگ هليسو هب ينوفعدض ،كاخ حطس يور يشككيتسالپ لمع زا سپ  و  دش  دنهاوخ  يروآ  عمج  يكقاتا

.دش

هسياقم رد يرتمك رايسب مجح تلاح نيا رد اريز .دوشيم هيصوت ياهناخلگ تاجيفيص  شرورپ  رد  صوصخب  لمع  نيا
شيازفا ينوفعدض  يياراك  ،كاخ  يامد  و  تبوطر  رتهب  لرتنك  تلع  هب  و  دوشيم  ماجنا  هناخلگ  رتسب  ينوفعدض   اب

.دباييم

رد اهنادلگ يارب زاين دروم كاخ رادقم ،لوصحم تشادرب ناياپ زا لبق هتفه 3 هك تسا نآ شور  نيا  يايازم  رگيد  زا
اب اهنادلگ ينوفعدض و يهايگ ياياقب ندرك جراخ و  لوصحم  تشادرب  ناياپ  ضحم  هب  و  دوشيم  ينوفعدض  كقاتا  نيا
ار ديدج تشك و دومن لقتنم هناخلگ لخاد هب و ينزنادلگ ار رابنا رد دوجوم هدش  ينوفعدض  كاخ  ،ميدس  تيرلكوپيه

.دش دهاوخ نامز رد ييوجهفرص هتفه 2-3 ببس لمع نيا.درك زاغآ
نازيم هب ،)يگرب 4-5 هلحرم( دنشاب هدش هدامآ تشك كقاتا لخاد رد زين زاين دروم ياهاشن ،لمع نيا  اب  نامزمه  رگا

.دش دهاوخ ييوجهفرص نامز رد هتفه6-5

يزكاخ ياهيراميب شرتسگ زا يريگولج ،رتمك بآ فرصم ،ياهناخلگ تاجيفيص ينادلگ تشك شور  رگيد  يايازم  زا
دهاوخن يرايبآ هناخلگ كاخ حطس مامت تلاح نيا رد اريز تسا هناخلگ  يبسن  تبوطر  شهاك  و  بسانم  يرايبآ  ماجنا  و

.دش

ينادلگريز كي نداد رارق اب  و  تسا  يرتسب  تشك  رد  كاخ  يامد  زا  رتشيب  ينادلگ  تشك  رد  كاخ  يامد  نينچمه
.درك يريگولج نادلگ هب كاخ يامرس لاقتنا زا ناوتيم



ديشروخ يامرگ زا هدافتسا اب ينوفعدض

اي ديشروخ هعشا شبات زا هدافتسا  اب  يرتهداس  شور  ،ييايميش  تابيكرت  و  بآ  راخب  اب  كاخ  ينوفعدض  زا  ريغ  هب
رارق ياهناخلگ تاجيفيص ناگدنهدشرورپزا يرايسب  هدافتسا  دروم  ريخا  ياهلاس  رد  هك  دراد  دوجو  نشيزيرالوس

.تسا هتفرگ

رد .تسا هفرص هب نورقم و رتبولطم ييايميش ينوفعدض اب هسياقم رد راك ماجنا تلوهس  و  هنيزه  ظاحل  زا  شور  نيا
.دوشيم هدناشوپ كيتسالپ اب هناخلگ كاخ حطس ،نآ ندرك مرن و ندز مخش و كاخ يرايبآ زا سپ شور نيا

يقاب تلاح نيا رد زور 40-45 تدم هب و دوش ماجنا ،تسا مرگ اوه هك دادرم رخاوا ات ريت طساوا زا لمع نيا  تسا  رتهب
مادهنا يارب ار يبسانم  طيارش  ،كيتسالپ  ريز  طيحم  رد  دوجوم  تبوطر  ترواجم  رد  كاخ  يالاب  رايسب  يامد  .دنامب

.دنكيم مهارف زره ياهفلع روذب و تارشح ،اهدتامن ،اهورال



هناخلگ تشادهب لوصا

داجيا تينوصم  يدعب  ياهيگدولآ  ربارب  رد  يلو  دربيم  نيب  زا  ار  كاخ  رضم  ياهمزيناگراوركيم  كاخ    ينوفعدض
.دنكيمن

تياعر هناخلگ تشادهب  لوصا  يلو  ،دشاب  هدش  ماجنا  حيحص  و  لماك  روط  هب  كاخ  ينوفعدض  رگا  يتح  تقيقح  رد
،هناخلگ تشادهب لوصا تياعر نياربانب .دراد  دوجو  اهيراميب  و  تافآ  نيا  هب  هناخلگ  ددجم  يگدولآ  لامتحا  ،ددرگن

.تسا اهيراميب و تافآ هلمح زا يريگشيپ يارب مدق نيمود

تشادهب لوصا تياعر ،تافآ موجه و ريگهمه  و  كيمديپا  ياهيراميب  زورب  زا  يريگولج  هار  نيرتنازرا  و  نيرترثوم
.دنكيم كمك زين ييايميش مومس و اهشكتفآ زا هدافتسا شهاك هب رما نيا .تسا

شرتسگ زا و هدش مومس زا هدافتسا وحم اي  شهاك  هب  رجنم  هك  تسا  يلامعا  هيلك  لماش  عقاو  رد  يتشادهب  تامادقا
.دنكيم يريگولج اهيراميب و تافآ



يطيحم لماوع لرتنك و هناخلگ حرط

زين يرگيد لماوع ،راك و تشك نارود رد تشادهب لوصا  تياعر  رب  هوالع  اهيراميب  و  تافآ  موجه  زا  يريگولج  يارب
.دنرثوم اهيراميب و تافآ لرتنك رد ميقتسم ريغ روط هب هك دوش تياعر دياب

نورد يياوه و بآ طيارش يور هك دنتسه يلماوع زا  هريغ  و  ششوپ  عون  ،هناخلگ  لكش  ،هناخلگ  عافترا  ،هناخلگ  حرط
رتهب نآ هيوهت و رتمك نآ يبسن تبوطر  نازيم  ،)رتم  4/5-6(  دشاب  رتشيب  هناخلگ  عافترا  رگا  .دنتسه  رثوم  هناخلگ

.دريگيم تروص

دننك لرتنك رتهب ار ازيراميب ياهچراق ييازروپسا دنناوت يم دنهديم روبع دوخ زا رتمك ار  هعشا  هك  يياهششوپ
.دننكيم يريگولج ازيراميب لماوع دشر زا دنهديم روبع دوخ زا ار يرتشيب رون هك يياهششوپ و

و ترارح ،رون تدش ميظنت اب ناوتيم دشاب بسانم نآ يطيحم لماوع  لرتنك  متسيس  و  هناخلگ  يحارط  رگا  نياربانب
.درك يريگولج ازيراميب لماوع شرتسگ زا يدودح ات هيوهت

،يبسن تبوطر لرتنك زين و بش و زور  نيب  ييامد  ديدش  فالتخا  زا  يريگولج  و  بش  و  زور  رد  هناخلگ  يامد  ميظنت
هدشن يحارط بسانم روط هب هناخلگ يترارح متسيس هك يتروص رد  و  دنراد  تافآ  و  اهيراميب  لرتنك  رد  يمهم  شقن

.دشاب زاس لكشم دناوتيم ،دشاب



كيتسالپ حطس يور بآ تارطق ليكشت زا يريگولج

،يكيتسالپ ششوپ  اب  بآ  راخب  دروخرب  رثا  رد  .دنتسه  ييالاب  يبسن  تبوطر  ياراد ً الومعم   يكيتسالپ    ياههناخلگ
.دنوشيم اهيراميب شرتسگ ببس اهگرب يور نآ شزير اب و  هدش ليكشت كيتسالپ يور بآ تارطق

)تبوطر دض( گف يتنآ ياهكيتسالپ زا هدافتسا اي يترارح ظفاحم ياههدرپ بصن  ،هيالود  ياهكيتسالپ  زا  هدافتسا
يريگولج و زاين دروم نازيم هب يرايبآ ماجنا نينچمه  .ديامن  يريگولج  كيتسالپ  يور  بآ  ندش  هسنادنك  زا  دناوتيم

.تسا رثوم رايسب هناخلگ يبسن تبوطر شهاك رد دح زا شيب يرايبآ زا



هناخلگ يدورو برد يولج هدننك ينوفعدض لولحم نداد رارق

.تسا تالآ نيشام خرچ و ناگدننكديدزاب ،نارگراك شفك قيرط زا هناخلگ هب  اهيراميب  و  تافآ  دورو  ياهشور  زا  يكي
.دوش يريگولج دياب هناخلگ هب دارفا دح زا شيب جورخ و دورو زا ناكمالايتح

يخرب دورو زا ناوتيم نآ رد شفك هت  ندرب  ورف  و  هناخلگ  يدورو  هچضوح  رد  هدننك  ينوفعدض  لولحم  نداد  رارق  اب
.درك يريگولج يزكاخ ياهيراميب

يياپمد نداد رارق اب نينچمه .دوشيم هدافتسا هدننك ينوفعدض لولحم ناونع هب  دصرد  15-20  كهآ  بآ  زا ً الومعم
.درك يريگولج هناخلگ لخاد هب شفك اب نارگراكو ناگدننكديدزاب دورو زا ناوتيم هناخلگ يادتبا رد زيمت



يروت بصن

ياههچيرد ، يدورو ياهبرد ندش هتسب و زاب اب نياربانب .تسا  يفنم  هناخلگ  جراخ  و  لخاد  نيب  اوه  راشف  فالتخا
هناخلگ دراو نآ هارمه هب زين تارشح و  هدش  هناخلگ  دراو  راشف  هب  نوريب  ياوه  ،يفقس  و  يبناج  ياههرجنپ  و  هيوهت

.دنوشيم

يكيناكم دس كي ناونع  هب  اهرجنپ  يولج  و  ،اهنف  بصن  لحم  ،يدورو  ياهبرد  لباقم  رد  شم  400  يروت  بصن
لخاد هب اههنك و )رتميليم 1 داعبا هب( اهسپيرت ،)رتميليم 2 داعبا هب( ديفس سگم لثم يزير تارشح  دورو  زا  دناوتيم

.ديامن يريگولج هناخلگ

نامه .دنوشيم هناخلگ هب يسوريو ياهيراميب لاقتنا زا  عنام  دوخ  هبون  هب  زين  اههتش  و  اهسپيرت  دورو  زا  يريگولج
.دنوش زاب هناخلگ نوريب ياضف هبً اميقتسم ديابن هناخلگ يدورو ياهبرد دش هراشا زينً البق هك يروط

دراو ،هناخلگ هب دورو زا لبق ات دوش هتخاس رتم 2 داعبا هب ياهظفحم هناخلگ يدورو  برد  يولج  رد  هك  دوشيم  هيصوت
.داد رارق هظفحم نيا لخاد رد ناوتيم ار هدننك ينوفع دض لولحم هچضوح .دش هظفحم نيا



يكيتسالپ چلام ندرك نهپ

اهراميب عويش و شرتسگ زا عنام  هك  تسا  يياهشور  زا  رگيد  يكي  هناخلگ  كاخ  يور  يكيتسالپ  چلام  ندرك  نهپ
فك ندوب  زيمت  ببس  كيتسالپ  ندرك  نهپ  .ددرگ  يراميب  شرتسگ  ببس  دناوتيم  كاخ  اب  اهگرب  سامت   .ددرگيم

.ددرگيم كاخ رتسب ندش رتمرگ زين و هناخلگ



يهايگ ياياقب يروآعمج

ورال و مخت و اهچراق روپسا  بيترت  نيدب  و  ددرگ  جراخ  هناخلگ  زا  دياب  يهايگ  ياياقب  هيلك  ،تشك  ره  ناياپ  زا  سپ
.دوش هدنازوس هناخلگ زا نوريب رد دياب يهايگ ياياقب ،يروآعمج زا سپ .دوشيم جراخ هناخلگ زا تارشح



دح زا شيب يرايبآ مدع و بسانم يشكهز

تيلاعف و دشر يارب يبسانم رايسب طيحم بوطرم و درس ياهكاخ اريز .دوش يراددوخ دياب  دح  زا  شيب  يرايبآ  ماجنا  زا
.تسا ارتفوتيف و مويتيپ لثم يزكاخ ياهچراق

و بسانم يرايبآ نياربانب .دباييم شيازفا  تدش  هب  اهدتامن  و  اهچراق  روپسا  تكرح  ،سيخ  ياهكاخ  رد  نينچمه
و اههتوب رتهب دشر و يراميب  شرتسگ  زا  يريگولج  رد  دناوتيم  كاخ  يامد  ندرب  الاب  زينو  بسانم  شكهز  دوجو

.دشاب ديفم اهيراميب ربارب رد اهنآ تمواقم شيازفا



زره ياهفلع عفد

هاگهانپ و دنتسه اهيراميب و تافآ نابزيم زره ياهفلع اريز ،دوش هدرب نيب  زا  دياب  هناخلگ  لخاد  زره  ياهفلع  هيلك
.دوريم رامش هب اهنآ هيذغت و تارشح ندش يفخم يارب يبوخ

يور اهسپيرت .دشاب زره ياهفلع زا يراع دياب زين هناخلگ فارطا  طيحم  ،هناخلگ  لخاد  زره  ياهفلع  عفد  رب  هوالع
.دراد يناوارف تيمها گرب كيراب زره ياهفلع ندرب نيب زا ور نيا زا ،دنباييم هعسوت گرب كيراب ناهايگ ياهلگ

يريگولج هناخلگ رد زره ياهفلع دشر زا يباختنا ياهشكفلع زين و شلك و هاك  چلام  ،يكيتسالپ  چلام  زا  هدافتسا  اب
.دومن



هناخلگ رد هدافتسا دروم لياسو و تاودا هيلك ينوفعدض

رارق اب ار هريغ و يرايبآ ياههلول ،هچليب ،ليب ،ينادلگريز ،اهنادلگ دننام هناخلگ رد هدافتسا دروم  يكيتسالپ  مزاول  هيلك
.دننكيم ينوفعدض ميدس تيرلكوپيه لولحم يواح هكشب رد نداد

9 اب )ميدس تيرلكوپيه دصرد 5 لولحم( يگناخ هدننك ديفس عيام زا  رتيل  كي  ،هدننكينوفعدض  لولحم  هيهت  يارب
نيا رد هقيقد كي تدم هب تاودا و مزاول .ديآ تسدب ميدس تيرلكوپيه دصرد  0/5  لولحم  ات  دوشيم  قيقر  بآ  رتيل

.درك وشتسش زيمت بآ اب ار اهنآ دياب ،ينوفعدض ناياپ زا سپ دنريگيم رارق لولحم



يرايبآ بآ ينوفعدض

و اهچراق روپسا و هدرك يريگولج اهكبلج  دشر  زا  ات  دوشيم  هدافتسا  يرايبآ  بآ  ينوفعدض  يارب  رلك  زا ً الومعم
درادن يكاخ تشك رد ناهايگ يارب يررض )زاجم دح رد ( بآ ينوفعدض يارب  هدش  هدافتسا  رلك  .دورب  نيب  زا  اهدتامن

.تسا رضم ناهايگ يارب كينوپورديه تشك رد تظلغ نيا يلو



نارگراك شزومآ

تياعر ،يطيحم لماوع لرتنك هوحن هنيمز رد اهنآ شزومآ  ،دنربيم  رس  هب  هناخلگ  رد  هشيمه  نارگراك  هك  يياجنآ  زا
و ديفم رايسب هناخلگ رتهب تيريدم رد دناوتيم هناخلگ مهم ياهيراميب  و  تافآ  زا  يخرب  يياسانش  و  تشادهب  لوصا

.دشاب رثوم

يياسانش رد نارگراك شزومآ رد ديفم ياهشور زا  يكي  .دنيامن  يط  ار  يشزومآ  ياههرود  زا  يخرب  دياب  نارگراك  نيا
رايتخا رد ات تسا اهنآ تراسخ هوحن و يراميب اي تفآ ره  زا  حضاو  و  گرزب  ياهسكع  هيهت  ،اهيراميب  و  تافآ  زا  يخرب

.دريگ رارق رگراك

هاگآ يراميب اي تفآ دوجو زا ار رادهناخلگ دناوتيم ،راك نيح رد اهنآ هدهاشم و يراميب و تافآ  لكش  يريگداي  اب  رگراك
.دريگ تروص مزال تامادقا ات دنك



هدنبسچ درز ياهتراك زا هدافتسا

دهاوخ نيب زا هدنبسچ هحفص اب دروخرب زا  سپ  و    هدش  دوخ  يوس  هب  تارشح  بلج  ببس  هدنبسچ  درز  ياهتراك
هب ًالومعم .تسا هناخلگ رد هرشح عون ره دوجو مدع اي دوجو هدنهدناشن و دشابيم  هلت  كي  ناونع  هب  شور  نيا  .تفر

.دوشيم بصن هناخلگ رد هدنبسچ درز تراك ددع كي هناخلگ حطس دحاو زا عبرمرتم 93 ره يازا



هناخلگ جراخ و لخاد رد هباشم يهايگ هنوگ تشك مدع

.درك يراددوخ دياب هناخلگ فارطا دازآ ياضف ياهنيمز و هناخلگ لخاد رد يهايگ هنوگ كي نامزمه تشك زا

هداد شرورپ ياهناخلگ يگنرفهجوگ نآ  رد  هك  ياهناخلگ  فارطا  دازآ  ياضف  رد  يگنرفهجوگ  تشك  لاثم  ناونع  هب
.دش دهاوخ هناخلگ هب اهيراميبو تافآ موجه ببس ،دوشيم

زا تمس هب تافآ هجوت بلج ببس و درك دهاوخ لمع اهيراميبو تافآ عمجت نزخم ناونع  هب  دازآ  ياضف  ناهايگ  اريز
.دش دنهاوخ هناخلگ تمس هب فارطا قطانم



دياز ياه گربو خاش فذح

شيازفا و هناخلگ يبسن تبوطر نازيم شهاك رد ،تاجيفيص تشك رد صوصخب هك  يعارزهب  مهم  ياهتايلمع  زا  يكي
.تسا دياز ياهگربو خاش فذح و سره ماجنا ،تسا رثوم ناهايگ جات لخاد هب رون ذوفن

،ندشن سره تروص رد هك دننكيم ديلوت يبناج هخاش يدايز دادعت ياهناخلگ  تاجيفيص  رياس  و  رايخ  ،يگنرفهجوگ
.دنوشيم يزادنا هياس و يبسن تبوطر ،گرب و خاش مكارت شيازفا ببس

.تفاي دنهاوخ شرتسگ و هدرك تيلاعف رتشيب هياس و بوطرم ياهلحم رد زين اهيراميب و تارشح

ود ديلوت زا دعب يبناج ياههخاش ينزرس ياهناخلگ رايخ رد و يبناج ياههخاش لماك  فذح  ياهناخلگ  يگنرفهجوگ  رد
هناخلگ رد اوه رتهب شدرگ  و  گربو  خاش  مكارت  شهاك  ببس  يرتميتناس  30  عافترا  ات  اهگرب  فذح  و  هويم  و  گرب

.ددرگيم

.دوب دهاوخ رثوم اهگرب و خاش مكارت شهاك رد هدرمژپ و ريپ ياهگرب فذح زين يتنيز ناهايگ شرورپ رد



تشك مكارت شهاك

رثوم اهيراميب و تافآ دشر زا يريگولج و اههتوب نيب رد اوه شدرگ شيازفا رد زين حطس  دحاو  رد  تشك  مكارت  شهاك
هتفاي شهاك هتوب 1/6-2 هب عبرم رتم ره رد هتوب 3 زا ياهناخلگ رايخ و يگنرف هجوگ تشك مكارت ليلد  نيمه  هب  .تسا

.تسا



كاخ ندش درس زا يريگولج

ندوب بوطرم و درس .تسا كاخ يامد ،يزكاخ مهم ياهيراميب زا يخرب شرتسگ و عويش  رد  مهم  ياهروتكاف  زا  يكي
.ددرگيم ارتفوتياف و مويتيپ ياهچراق هلمح رثا رد يريمهتوب يراميب عويش ببس كاخ

و ددرگيم رفسف لثم يكرحتمريغ رصانع بذج مدع و  هشير  دشر  شهاك  ببس  كاخ  يامد  ندوب  نيياپ  نينچمه
و تافآ تراسخ ندش رتشيب ببس دوخ هبون هب زين هتوب ندوب  فيعض  و  دوب  دنهاوخ  يفيعض  رايسب  دشر  ياراد  اههتوب

.ددرگيم اهيراميب

امرگاپ متسيس زا كاخ  ندرك  مرگ  يارب  ،ياهناخلگ  تاجيفيص  شرورپ  رد  صوصخب  يرتسب  ياهتشك  رد  نياربانب
.دوشيم هدافتسا

هجرد 38 اههلول لخاد رد بآ يامد .دوشيم بصن كاخ رتميتناس 20 قمع رد مرگ  بآ  ياههلول  تشك  رتسب  ريز  رد
.دسرب دارگيتناس هجرد 15 زا رتمك هب ديابن كاخ رتسب يامد و تسا دارگيتناس

.تسا كاخ رتسب رد يلآ داوم زا هدافتسا و يكيتسالپ چلام ندرك نهپ ،كاخ يامد شيازفا رد رگيد ياهشور زا يكي



هدش يراديرخ ياههملق و ناهايگ هنيطنرق

و تافآ هب يگدولآ رظن  زا  دياب  هدش  يراديرخ  ياههملق  و  اهلاهن  .دنوش  هناخلگ  دراو  ناهايگ  اب  دنناوتيم  تارشح
راظتنا هناخلگ كي رد  يتدم يارب ار اهنآ دياب ،دنشاب هدولآ هدش  يراديرخ  ناهايگ  رگا  .دنوش  يسررب  تقد  هب  اهيراميب

.دومن ييادزتفآ اهشكهرشح هليسو هب و يرادهگن



تشك رتسب

،ديامن نيمأت ار هايگ زاين دروم يياذغ داوم هك دشاب يوحن هب دياب دريگيم رارق  هدافتسا  دروم  هك  يتشك  رتسب  عون  ره
رارقتسا لحم دناوتب و ديامن مهارف هشير يارب  ار  يزاگ  لدابت  ناكما  ،دشاب  هتشاد  ار  يفاك  تبوطر  يرادهگن    تيلباق

.دشاب هايگ يارب يبوخ

و تيلوكيمرو ،تيپ ،تيلرپ ،هسام ،سر ،يعارز كاخ زا  و  دنرادروخرب  يتوافتم  تايصوصخ  و  عونت  زا  تشك  ياهرتسب
.دوش لماش دناوتيم ار لووكار

هايگ تايصوصخ هب هجوت اب و درك هيهت ار بسانم تشك رتسب دياب رظن دروم هايگ  عون  و  تشك  عون  هب  هجوت  اب  نياربانب
.دومن حالصا ارنآ رظن دروم

رتكبس هسام ندوزفا اب كاخ تفاب دياب ،ينادلگ  ياهلگ  شرورپ  رد  يعارز  ياهكاخ  زا  هدافتسا  يارب  لاثم  ناونع  هب
ديشخب دوبهب ار كاخ نامتخاس ،هدش هيزجت يلآ داوم ندوزفا اب و ددرگ



هشير دشر طيحم بولطم تايصوصخ

ينويتاك لدابت تيفرظ ،يرهاظ صوصخم نزو ،/ تبسن و دشاب يلآ داوم تابث  ياراد  دياب  بوخ  تشك  رتسب  كي
.دشاب بولطم دح رد نآ تبوطر يرادهگن تيلباق و) ، ،(



يلآ داوم تابث

هب هك دوش هدافتسا يلآ داوم زا دياب كاخ نامتخاس دوبهب يارب و نآ هب يلآ  داوم  ندوزفا  يارب  و  تشك  رتسب  هيهت  رد
.دنشاب تابثابً احالطصا اي دنشاب هدش هيزجت يفاك هزادنا

و كاخ ندش تفاب زير ثعاب و هدش هيزجتً اعيرس داوم نيا ،دوش هفاضا كاخ  هب  هدشن  هيزجت  يلآ  داوم  هك  يتروص  رد
.ددرگيم هيوهت شهاك

ثعاب مه اريز .دوش هدافتسا ينادلگ ياهتشك  يارب  ديابن  ،دنوشيم  هيزجت  دوز  يليخ  هك  هاك  لثم  يداوم  زا ً انمض
ياههشير زا يرادقم هجيتن رد و .دوشيم ندش هديسوپ رثا رد نادلگ  كاخ  مجح  شهاك  زين  و  كاخ  ندش  تفابزير

.تفرگ دهاوخ رارق نادلگ كاخ زا جراخ هايگ



/ تبسن

زا يخرب رادقم ندوب بسانم زين و اهمزيناگراوركيم طسوت ار يلآ داوم هيزجت  نازيم  ،هشير  دشر  طيحم/  تبسن
.دهديم ناشن هشير دشر طيحم رد ار نژورتين لثم زصانع

و هايگ يارب نژورتين دوبمك و داوم هيزجت ندش دنك  ببس  تبسن  نيا  ندوب  الاب  .تسا  1  هب  30  بسانم/  تبسن
.تسا 300 هاك رد و 1000 هرا كاخ/ .ددرگيم لوصحم شهاك

هب و مرگوليك 12/5 هرا كاخ نت ره هب ،هايگ يارب نژورتين دوبمك زا يريگولج  و  هيزجت  تعرس  شيازفا  يارب  نياربانب
.دوشيم هفاضا صلاخ تزا مرگوليك 3/5 هاك نت ره



يرهاظ صوصخم نزو

كاخ يشكهز و هيوهت نازيم و  كاخ  ندوب  نيگنس  اي  كبس  نداد  ناشن  يارب  يرايعم  كاخ  يرهاظ  صوصخم  نزو
.تسا رتيل رب مرگ 640-1200 نيب ينادلگ تشك ياهرتسب يارب بسانم يرهاظ صوصخم نزو .تسا

.تسا رادروخرب يرتشيب تيمها زا دنوشيم هداد شرورپ ينادلگ تروص هب هك يناهايگ دروم رد عوضوم نيا
 ، تيلرپ  لثم  كبس  و  مجحرپ  داوم  ندوزفا  اب  ناوتيم  ،دشاب  الاب  يرتسب  يرهاظ  صوصخم  نزو  هك   يتروص    رد

.داد شهاك ار كاخ يرهاظ صوصخم نزو هسام و تيپ ،تيلوكيمرو

.دباييم شيازفا كاخ يشكهز و هيوهت نازيم ،دشاب رتمك يرهاظ صوصخم نزو هچره
ار لداعت نيا كاخ نامتخاس و تفاب هب هجوت اب و دشاب رارقرب لداعت دياب كاخ تارذ و اوه  ،بآ  تبسن  نيب  يلك  روط  هب

دنهاوخ رارق بولطم دح رد كاخ تبوطر يرادهگن تيفرظ و  يشكهز  ،هيوهت  نازيم  يتلاح  نينچ  رد  .درك  داجيا  دياب
.تفرگ



تشك رتسب)(ينويتاك لدابت تيفرظ

و دننك دازآ كاخ لولحم هب جيردت هب و دنيامن بذج ار اهنويتاك دنرداق نياربانب .دنتسه  يفنم  راب  ياراد  كاخ  تارذ
.تسا كاخ مرگ 100 رد نالاو يكا يليم 6-15 نيب رتسب كي بسانم .دنوش رصانع نيا يوشتسش زا عنام

.دوب دهاوخ رتمك رصانع يوشتسش و رتشيب كاخ طسوت اهنويتاك بذج ،دشاب رتالاب كاخ هچ ره

)گنس مشپ( لووكار و  هسام ،تيلرپ .دنراد ييالاب رگيد يخرب و  مك  رايسب  اهرتسب  زا  يخرب
زا كاخ نودب ياهتشك رد .دنتسه  ييالاب  ياراد    سر  كاخ  و  تيلوكيمرو  ،تيپ  يلو  ،دنراد  يمك  رايسب

.)تيپ يانثتسا هب( دنشاب هتشاد يمكرايسب هك دوشيم هدافتسا يياهرتسب



 تشك رتسب

ناهايگ رتشيب دشر يارب بولطم .دنكيم نييعت هايگ يارب ار يياذغ  رصانع  ندوب  سرتسد  رد  نازيم  رتسب
طسوت اهنآ بذج شهاك ببس و هداد شهاك ار زگنم و نهآ ،يور رصانع تيلالح ،7/5  يالاب  .تسا  6/2-6/8  نيب

.ددرگيم هشير

حطس رد و هدش لرتنك تشك زا لبق دياب رتسب .دنكيم يريگولج رفسف و ندبيلوم بذج  زا  زين  5  زا  رتمك
و هدوب  يثنخ  تيلرپ  و  هسام  هك  يلاح  رد  ،دنتسه  يديسا  اهتسوپمك  زا  يرايسب  و  تيپ  .ددرگ   ميظنت    بسانم

.دناييايلق يمك لووكار و تيلوكيمرو

نازيم هب هتسب .داد شيازفا ار ،كهآ ندوزفا اب ناوتيم دشاب 6  زا  رتمك  رتسب  هاگره  ،رتسب  هيهت  نامز  رد
.دوشيم تسا توافتم زاين دروم كهآ رادقم كاخ سر عون و هشير دشر يارب كاخ بولطم و كاخ يلعف

دروم ميسلك ،كاخ هب كهآ ندوزفا اب .ددرگ نييعت صصختم كي طسوت و كاخ  شيامزآ  اب  دياب  زاين  دروم  كهآ  نازيم
ماجنا اب  دناوتب  ات  دوش  هفاضا  كاخ  هب  ،تشك  عورش  زا  لبق  هام  دنچ  دياب  كهآ.ددرگيم  نيمأت    زين    كاخ    زاين

.دناسرب بولطم دح هب و هداد شيازفا ار كاخ ،مزال ييايميش ياهشنكاو

يديسا و يرايبآ بآ هب كيرفسف ديسا اي  كيروفلوس  ديسا  ندوزفا  اب  ناوتيم  ،دشاب  الاب  كاخ  هك  يتروص  رد
دنوشيم كاخ ندش ييايلق ببس هك يياهدوك فرصمزا  دياب  يدراوم  نينچ  رد  .داد  شهاك  ار  كاخ  ،بآ  ندرك

.داد شهاك ار ،هتافلوس ياهدوك فرصم اب و هدرك يراددوخ



هدش يراديرخ ياههملق و ناهايگ هنيطنرق

و تافآ هب يگدولآ رظن  زا  دياب  هدش  يراديرخ  ياههملق  و  اهلاهن  .دنوش  هناخلگ  دراو  ناهايگ  اب  دنناوتيم  تارشح
راظتنا هناخلگ كي رد  يتدم يارب ار اهنآ دياب ،دنشاب هدولآ هدش  يراديرخ  ناهايگ  رگا  .دنوش  يسررب  تقد  هب  اهيراميب

.دومن ييادزتفآ اهشكهرشح هليسو هب و يرادهگن



رتمويسنات

هطبار كاخ رد دوجوم تبوطر رادقم اب هك دهديم ناشن ار  كاخ  يتبوطر  شكم  رادقم  هك  تسا  ياهليسو  رتمويسنات
100 ات رفص زا رتمويسنات يور هدش بصن هجرد و دوشيم نايب راب  يتناس  بسح  رب  كاخ  يتبوطر  شكم  .دراد  سكع

.تسا هدش يدنبهجرد رابيتناس

ناشن ار يرتگرزب  ددع  رتمويسنات  هبرقع  و  هتفاي  شيازفا  كاخ  يتبوطر  شكم  راشف  ،كاخ  تبوطر  رادقم  شهاك  اب
رفص هب )رتمويسنات هبرقع( شكم راشف  ،هعرزم  تيفرظ  دح  هب  نآ  نديسر  و  كاخ  تبوطر  شيازفا  اب  .داد  دهاوخ

.دش دهاوخ رتكيدزن

رد تبوطر رادقم هچ و هدش هيلخت كاخ  تبوطر  زا  رادقم  هچ  هك  داد  دهاوخ  ناشن  رتمويسنات  هنازور  تئارق  نياربانب
.دريگيم رارق هدافتسا دروم يرايبآ نامز ميظنت تهج يصخاش ناونع هب و دراد دوجو كاخ

هجرد تئارق اب هك دنتسه يتسد ياهرتمويسنات عون كي .درك هدافتسا ناوتيم رتمويسنات  عون  ود  زا  يرايبآ  همانرب  رد
.درك دهاوخ نييعت ار يرايبآ نامز رادهناخلگ ،رتمويسنات

لباق يرايبآ عورش نامز ،رتويپماكينيم كي هليسو هب هك  دنتسه  هجرد  نودب  و  يكيرتكلا  ياهرتمويسنات  ،مود  عون
.دش دهاوخ زاغآ يرايبآ راكدوخ تروص هب و هدوب لصتم يديئونولوس ريش كي هب رتمويسنات نيا .تسا يزيرهمانرب

نييعت زا سپ .تسا كاخ تفاب عون نييعت  ،يلومعم  ياهرتمويسنات  زا  هدافتسا  اب  يرايبآ  يزير  همانرب  رد  مدق  نيلوا
لباق نآ %50 ،دراد دوجو كاخ رد هك يتبوطر رادقم %100  لك  زا  .درك  نييعت  ار  يرايبآ  نامز  ناوتيم  ،  كاخ  تفاب

.دنتسين بذج لباق اههشير طسوت و هتشاد رارق يگدرمژپ هطقن ريز رد هدناميقاب %50 و هدوب بذج

يمول كاخ رد هاگره لاثم ناونع هب .دسرن %50 هب كاخ زا هدش هيلخت تبوطر رادقم زگره هك دوب  بقارم  دياب  نياربانب
هطقن هب و تسا هدش هيلخت كاخ تبوطر زا %50 هك تسا  نآ  هدنهدناشن  ،دشاب  رابيتناس  40  رتمويسنات  هبرقع  ينش

رد ار يرايبآ ناوتيم لاثم روط هب .دوش زاغآ كاخ تبوطر زا %50 هيلخت زا لبق دياب  يرايبآ  و  تسا  هديسر  يگدرمژپ
.دومن زاغآ رابيتناس 20-30شكم راشف

مجح كي رد رظن دروم كاخ  ينعي  ،تسا  كاخ  تبوطر  يرادهگن  تيفرظ  نييعت  ،يرايبآ  يزيرهمانرب  رد  مدق  نيمود
ار بآ رتيل 4 دناوتيم رتيل 20 مجح هب ينادلگ دوش ضرف .دنك يرادهگن دوخ رد  دناوتيم  ار  تبوطر  رادقم  هچ  نيعم

.ديامن هريخذ دوخ رد

بذج لباق ريغ تبوطر نيا زا %50 هك  يياجنآ  زا  .تسا  رتيل  4  نادلگ  نيا  كاخ  تبوطر  يرادهگن  تيفرظ  نياربانب
.دهد رارق هدافتسا دروم ار تبوطر نيا زا رتيل 2 دناوتيم هايگ نياربانب ،دنتسه اههشير طسوت

نياربانب . دشاب كاخ تبوطر زا %30 هيلخت هدنهدناشن هك دهديم ناشن ار يراشف  رتمويسنات  هبرقع  دينك  ضرف  لاح
نيمأت كاخ هتفر تسد زا تبوطر ،يرايبآ رتيل 1/2 اب دياب و تسا )%30×4=1/2( هدش هيلخت  كاخ  تبوطر  زا  رتيل1/2

.ددرگ



يرايبآ بآ تيفيك

هب رجنم هك دش دهاوخ كاخ رد حالما عمجت ببس بآ يروش .تسا  اههناخلگ  تالكشم  نيرتجيار  زا  يكي  بآ  يروش
.دش دهاوخ اهگرب هيشاح يگتخوس ببس كاخ يروش نينچمه .ددرگيم اههشير طسوت بآ بذج شهاك

حالما دوجو ،يروش ظاحل زا نآ تيفيك و  ددرگ  شيامزآ  دياب  هدافتسا  دروم  بآ  عون  ،هناخلگ  ثادحا  زا  لبق  نياربانب
.دريگ رارق يبايزرا دروم رب و ميدسرورلك ،تانبركيب ،نيگنس

هك يتروص رد .دهديم ناشن ار بآ يروش يترابع هب اي بآ رد لولحم  ياهنوي  عومجم  بآ)(  يكيرتكلا  تياده
يارب و دوشيم بوسحم حالما نودب بآ نيا  ،دشاب)/(  رتميتناس  رب  وميليم  0/75  زا  رتمك  بآ

.تسا بسانم كينوپورديه تشك

دياب /  نيب  بآ  هك  يتروص  رد هدافتسا يارب  و  تسا  طسوتم  بآ  يروش  نازيم  ،دشاب0/75-3  
زا / زا رتشيب يرايبآ بآ هك  يتروص  رد  .دوش  ييادزنوي هدافتسا و دوشيم بوسحم روش ،دشاب3 

.ددرگيم يددعتم تالكشم زورب ببس ناهايگ يرايبآ يارب نآ

يهددوك ياههمانرب رد اي و درك ادج ار رصانع نيا يشور هب دياب اي ،دنتسه الاب ياراد هك يياهبآ  زا  هدافتسا  يارب
.دومن هدافتسا رتمك ،دنتسه يرصانع نينچ ياراد هك يياهدوك زا

تشكرتسب رد كمن عمجت ثعاب اريز .دوش هتشاد هگن كشخ ديابن هشير  طيحم  تسا  دايز  بآ  حالما  نازيم  هك  ينامز
.تسا يدايز هنيزه ياراد تشك رتسب زا كمن يزاس جراخ و كاخ يوشتسش .ددرگيم

دريگيم دوخ هب يگتخوس تلاح اهگرب هرانك و هدش هايگ رد زورلك ثعاب و دراد  ناهايگ  يور  رب  يدب  رثا  زين  تانبركيب
.دوشيم هايگ دشر يدنك ثعاب يلك تلاح رد و

رگا و تسا بسانم يرايبآ يارب دشاب)/( رتيل رد نالاويكايليم 1/5  زا  رتمك  بآ  تانبركيب  نازيم  هك  يتروصرد
/ نيب نآ نازيم / زا رتشيب و طسوتم ،دشاب8/5 -1/5  .تسا دايز يليخ8/5 

يرگيد تالكشم زورب ببس دوخ هبون هب هك ددرگيم زين كاخ شيازفا ببس يرايبآ  بآ  رد  دايز  تانبركيب  دوجو
.دوشيم فرصم مك رصانع بذج رد

بوسر ببس  ناوتيم  كيرفسف  ديسا  و  كيرتين  ديسا  ،كيروفلوس  ديسا  دننام  يياهديسا  اب  بآ  ندرك   يديسا
2 و2 هب نيياپ رد بآ تانبركيب رتشيب شخب .دش كاخ رد  دوجوم  تانبركيب  ندودز  و  بآ  تانبركيب

.تسا رتبسانم زين ناهايگ ومن و دشر يارب نيا .دوشيم ليدبت

:دروآ تسد هب ريز ياهشور هب ناوتيم ار بآ شهاك يارب زاين دروم ديسا رادقم
6 ًالثم هب و هداد شهاك رظن دروم ديسا هليسوب )رتيل 10 لاثم ناونع هب( يرايبآ بآ زا يكچوك مجح  ادتبا  .1

مجح ،هداس بسانت كي ماجنا اب سپس و هدش يريگهزادنا بآ رتيل 10 مجح يارب يفرصم  ديسا  مجح  .دوشيم  هدناسر
.دوشيم هبساحم نزخم رد دوجوم بآ شهاك يارب زاين دروم ديسا

رد نالاويكايليم بسح رب بآ تانبركيب نازيم برض اب ،دشاب هدش نييعت بآ تانبركيب نازيم بآ  شيامزآ  اب  رگا  .2
دروم %98 كيروفلوس ديسا و %67 كيرتين ديسا ،كيرفسف ديسا مجح بيترت  هب  ناوتيم  25  و  82  ،55  ياهددع

.درك هبساحم ار بآ رتيل 1000 تانبركيب ندرك يثنخ يارب زاين
ندرك /  يرايبآ  بآ  تانبركيب  نازيم  رگا  لاثم  ناونع  هب يثنخ يارب زاين دروم كيرفسف ديسا مجح  ،دشاب5  



.دوب دهاوخ رتيل يليم 220 ربارب ،بآ رتيل  1000 تانبركيب

يارب بآ عبنم نيرتهب ناراب بآ .دشاب رتيل رد  مرگيليم  1  زا  رتمك  نآ  رب  نازيم  و  70  زا  رتمك  دياب  بآ  رلك  نازيم
.تسا كينوپورديه تشك رد صوصخب هناخلگ رد هدافتسا

نيب هاربآ قيرط زا  ار  ناراب  بآ  ناوتيم  ،دناهدش  ثادحا  ناراب  رپ  قطانم  رد  هك  ياهتسويپ  مه  هب  ياههناخلگ  رد
تشك رد  صوصخب  ناهايگ  يرايبآ  يارب  ارنآ  ،رختسا  كي  رد  هريخذ  اب  و  يروآعمج    هتسويپ    مه    هب    ياهدحاو

.داد رارق هدافتسا دروم كينوپورديه
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