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وَلطّاي گاظي وِ تط ذالف وَلط ّاي آتي ضََتر هحيٍ ضا افعايف ًوي زّس تَيػُ زض
هٌاَك هطََب واضايي ظيازي خيسا وطزُ اًس.
ؾاذسواى وَلط گاظي:
الف-اخعاء الىسطيىي-وِ قاهل :ؾين ّاي ضاتٍ-وودطؾَض-ذاظى (واخاؾيسَض)-اٍضلَز-
زطهَؾساذ-وليس چٌس ٍيؼيسي(وليس في)-وليس انلي وَلط(زاتلَ تطق)هي تاقس.
زض وودطؾَضوَلط ّاي گاظي زٍ هىاًيؿن تىاض گطفسِ قسُ ًَػي اظ وودطؾَض ّا ضا تا اؾسفازُ
اظ اًطغي الىسطيىي،ضٍزَض تىاض افسازُ ٍ تا وَخل قسى تِ ؾايط لُؼاذ هىاًيىي وودطؾَض،
خيؿسَى تِ حطور زض آهسٍُ،گاظ ضا اظ يه هؿيط تِ زاذل ؾيلٌسض هىيسُ ٍخؽ اظ آًىِ فكاض
الظم ضا تِ گاظ ٍاضز آٍضزُ  ،آى ضا تسضٍى لَلِ ضفر خاضي هي ؾاظزًَ.ع زيگط وودطؾَض ّا
فالس هيل لٌگ ٍ خؿسَى تَزُ ٍذَز ضٍزَض زض حال چطذف (تَاؾُِ فطم ذاني وِ زاضز) اظ
هؿيط ٍضٍزي تِ ؾيلٌسض  ،گاظ ضا هىيسُ ٍ ٍاضز لَلِ ضفر هي ؾاظز .ايي وودطؾَض ّا ،
وودطؾَض ّاي زٍضاًي ًاهيسُ هي قًَس.
زض وَلط ّاي گاظي اظ ذاظى ٍيا زض تؼًي وَلط ّا ،اظ زٍ ذاظى توٌظَض ايداز گكساٍض تِ
ٌّگام ضاُ اًساظي وودطؾَض اؾسفازُ هي قَز.ضٍـ هسساٍل تِ واض گيطي ذاظى تِ ايي
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نَضذ اؾر وِ يه ذاظى تطاي ضاُ اًساظي هَزَض في ٍيه ذاظى تطاي ضاُ اًساظي وودطؾَض
هَضز اؾسفازُ لطاض هي گيطز.
حيُِ ػولىطز زها زض زطهَؾساذ وَلط ّاي گاظي ًؿثر تِ يرچال ّاي ذاًگي لسضي
هسفاٍذ اؾر.زض يرچال ػولىطز زطهَؾساذ تيي  1الي  7زضخِ ؾاًسي گطاز اؾر اها ايي
زها ٍ زض ٍالغ حسٍز ٍاوٌف زض زطهَؾساذ وَلط گاظي تيي  10الي  20زضخِ ؾاًسي گطاز
اؾر اظ ايي زفاٍذ وِ تگصضين ،ؾاذسواى ٍ ًحَُ ي ػولىطز ّط زٍ زطهَؾساذ يىي اؾر.اظ
آى خا وِ هَزَض ّاي وَلط ّاي گاظي ،ػوَها "چٌس ؾطػسِ اؾر ،تِ هٌظَض اؾسفازُ اظ
زٍضّاي هرسلف،اظ يه وليس چٌس حالسِ اؾسفازُ هي قَز .ؾاذسواى زاذلي ايي وليس تؿياض
هكاتِ وليس خٌىِ ؾمفي اؾر تا ايي زفاٍذ وِ زض ايي وليس زٌْا ؾطّاي ذطٍخي ٍخَز
زاضز ٍايي ؾطّاي ذطٍخي تِ ؾين ّاي ضاتٍ هَزَض في هسهل هي قَز.زاتلَ تطق وَلط
خايگاُ زطهَؾساذ-وليسانلي يا وليس لسضذ وَلط ٍوليس چٌس ٍيؼيسي اؾر .الثسِ تؼًي اظ
وَلط ّا فالس وليس لسضذ هي تاقٌس.
ب  -اخعاء هىاًيىي-اخعاء هىاًيىي وَلط گاظي تا اًسن زفاٍذ،ػيٌا

" لُؼاذ هىاًيىي

يرچال هي تاقس وِ اظ خولِ هي زَاى تِ لُؼازي هاًٌس وودطؾَض-وٌساًؿَض(ضازيازَض)-
اٍاخطيسَض-فيلسط(زضايط)-خطٍاًِ وٌساًؿَض-خطٍاًِ اٍاخطيسَض-لَلِ واخيالضي(لَلِ هَيي)-ؾيٌي
ظيط وَلط-ذطٍخي َّا-فيلسطذطٍخي َّا ،اقاضُ وطز.زض وَلط ّاي گاظي اظ زٍ خطٍاًِ اؾسفازُ
هي قَز وِ ػوَها" تطضٍي يه قافر انلي ؾَاض قسُ اًس يىي اظ خطٍاًِ ّا اظ هدطاي
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ٍضٍزي َّ ،ا ضا هىيسُ ٍتا ٍظـ آى تِ وٌساًؿَض ،گطها ضا تِ هحيٍ ذاضخي ؾاذسواى هي
ضاًس.خطٍاًِ زٍم وِ تِ لؿور خلَي هَزَض في هسهل اؾر َّا ضا اظ هدطاي ٍضٍزي هىيسُ ٍ
تا ٍظـ آى تِ اٍاخطيسَض ،ؾطها ضا ٍاضز ؾاذسواى هي ؾاظزَّ.ا خْر ٍضٍز تِ ؾاذسواى اظ
زضيچِ هرهَني (وِ تِ ذطٍخي َّا ًاهيسُ هي قَز) هي گصضز تِ هٌظَض هواًؼر اظ ٍضٍز
گطز ٍغثاض ٍ هَاضز هكاتِ تِ زاذل ؾاذسواى ،خكر ذطٍخي َّا،فيلسط ؾيوي يا اؾفٌدي
زؼثيِ هي قَز.
اظ آى خا وِ هوىي اؾر تط اثط ػسم زٌظين زطهَؾساذ ٍيا اظزياز گاظ قاضغ قسُ  ،اٍاخطيسَض ٍ
يا لؿوسي اظلَلِ تط گكسي  ،زاضاي تطفه قسُ ٍ يا يد تثٌسز ٍ زض زَلف وَلط (ٌّگام
ازَهاذ) تط اثط گطها،يد ّا شٍب قًَس ٍآب حانلِ اظ خساضّاي وَلط ؾط ضيع ًوايس ،زطزيثي
ازراش قسُ زا زض نَضذ تطٍظ حالر فَق آب تِ ذاضج اظ وَلط ّساير قَز.ايي ٍظيفِ تطػْسُ
ؾيٌي ظيط وَلط اؾر .زض گَقِ اي اظ ؾيٌي،لَلِ هرهَني زؼثيِ قسُ وِ آب ايداز قسُ
اظ آى ذاضج هي قَز ٍتطاي آى وِ اظ ضيعـ آب خلَگيطي تؼول آيس،ػوَها "تِ لَلِ هصوَض
قيلٌگي هسهل هي قَز ٍيا تا لطاض زازى آى تط ضٍي ؾُح ظهيي اظ خطاوٌسُ قسى شضاذ آب
زض هحيٍ هواًؼر تؼول هي آيس.
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هساض الىسطيىي چٌس ًَع وَلط گاظي -
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ؾطها ؾاظى زض وَلط گاظي -
زض وَلط گاظي هاًٌس يرچال اظ زثسيل گاظ تِ هايغ تا افعايف فكاض ٍ ؾدؽ اظ ؾطهاي ايداز
قسُ تِ ٌّگام زثسيل گاظ هايغ تِ حالر گاظ (تهَضذ فَضاى) تطاي ضؾيسى تِ ّسف هَضز
ًظط وِ ّواى ذٌه ًوَزى فًاي زاذل ؾاذسواى اؾر اؾسفازُ هي قَز.تط اثط واض
وودطؾَض ،گاظ زحر فكاض لطاض گطفسِ (لسضي گطم قسُ)ٍ ٍاضز لَلِ ضفر هي قَز .تطاي
واؾسي اظ زهاي گاظ زحر فكاض لطاض گطفسِ  ،آى ضا ٍاضز وٌساًؿَض ًوَزُ ٍ َّايي وِ زَؾٍ
خطٍاًِ وٌساًؿَض تِ آى هي ٍظز،گطهاي لَلِ ّا وِ زض ٍالغ اظ گطهاي گاظ خاضي زض آى ّا
ايداز قسُ ضا تِ ذاضج اظ هحيٍ ّساير هي وٌس.زض ايي هطحلِ گاظ زا حسٍزي ذٌه هي
قَز .خؽ اظ وٌساًؿَض گاظ اظ زضايط ػثَض هي وٌس زا ضََتر ٍيا ضؾَتازي ضا وِ احسواال

"اظ

خساضُ ّاي زاذلي لَلِ ّاي وٌساًؿَض خسا قسُ اظ آى ؾلة قَز.گاظ ذكه ٍ زويع خؽ اظ
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زضايط ٍاضز لَلِ هَيي هي قَز.اظ آى خا وِ ؾُح همُغ لَلِ هَيي تؿياض ووسط اظ ؾُح
همُغ وٌساًؿَض ٍ يا ٍضٍزي زضايط اؾر.گاظ زحر فكاض ظياز تِ حالر هايغ زثسيل هي
قَز.وودطؼ وودطؾَض گاظ هايغ ضا اظ لَلِ هَيي ػثَض زازُ ٍ ٍاضز اٍخطازيَض هي وٌس.زفاٍذ
ؾُح همُغ زٍ هحيٍ (ؾُح همُغ لَلِ ّاي اٍاخطيسَض تؿياض تيكسط اظ لَلِ هَيي اؾر)تِ
گاظ خاضي اخاظُ فَضاى زازُ ٍ گاظ زض حال فَضاى زَليس ؾطها هي وٌس.
ؾطها ؾُح اٍاخطيسَض ضا زض اذسياض گطفسِ ٍ َّايي وِ زَؾٍ خطٍاًِ اظ اٍاخطيسَض تِ آى تطذَضز
هي وٌس،ايي ؾطها ضا ٍاضز هحيٍ هي ؾاظز.فطيَى  22خؽ اظ اٍاخطيسَض تِ لَلِ تط گكر
وودطؾَض تاظ هي گطزز زا هدسزا "هؿيط لثلي ضا َي ًوايس.تِ ايي زطزية ٍ تِ زسضيح ؾطهاي
ايداز قسُ زض اٍاخطيسَض،زهاي هحيٍ ضا زحر زاثيط لطاض زازُ ٍ هحيٍ ضا هؼسسل ٍ ذٌه هي
ؾاظز.
ػية ياتي ٍ زؼويط وَلط گاظي:
ػية -1وَلط ضٍقي ًوي قَز
ػلر  -1خطيع تطق ًساضز،زٍقاذِ يا ؾين ضاتٍ وَلط هؼيَب اؾر.
ضفغ ػية -1تا تط ضؾي تطق خطيع ٍ اَويٌاى اظ ؾالن تَزى آى ،تسًِ وَلط ضا تا احسياٌ خسا
ًوَزُ ٍ خؽ اظ آى وِ زٍ قاذِ ضا ٍاضز خطيع ًوَزيس،تسَؾٍ ٍلسوسط همساض تطق ضا زض زطهيٌال
انلي هَضز اًساظُ گيطي لطاض زّيس.اگط زض زطهيٌال انلي ٍلساغ ٍخَز ًساقر اتسسا زٍ قاذِ
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ٍ ؾدؽ ؾين ضاتٍ ضا زؼَيى ًواييس الثسِ زض نَضزي وِ زض تط ضؾي زٍ قاذِ ،ػية ذاني
هكاّسُ ًكسُ تاقس.
ػية -2وَلط ضٍقي ًوي قَز.
ػلر -2وليس انلي ذطاب اؾر.
ضفغ ػية -2زض تؼًي اظ وَلط ّا وليس لسضذ ٍخَز زاضز وِ زض ٍالغ فاظ انلي هساض اظ ايي
وليس ػثَض ًوَزُ .زض نَضذ هؼيَب تَزى وليس لسضذ ،تِ ؾثة ػسم ٍخَز فاظ زض هساض
،ػية -1هكاّسُ هي قَز .وليس لسضذ ضا هي زَاى خؽ اظ ذاضج ًوَزى زٍ قاذِ اظ خطيع
هَضز آظهايف لطاض زاز تْسط اؾر يىي اظ ؾط ؾين ّا ضا خسا وٌيس .اّن هسط ضا تط ضٍي ضًح
 R*1لطاض زازُ ٍ ضاتٍ ّا ضا تِ خايِ ّاي وليس هسهل ؾاظيس .اگط وليس ؾالن تاقس تا لطاض
زازى آى تط ضٍي حالر ،ONػمطتِ هٌحطف قسُ ٍ ػسز نفط ضا ًكاى هي زّس.زض ّويي
ظهاى تا حطور وليس تط ضٍي حالر OFFػمطتِ تِ ؾور تي ًْاير تاظ هي گطزز .زض غيط
ايي نَضذ وليس هؼيَب اؾر ٍ هي تايؿر آى ضا زؼَيى ًواييس.
ػية -3وَلط ضٍقي ًوي قَز.
ػلر -3ؾين ّاي ضاتٍ لُغ قسُ اًس.
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ضفغ ػية -3اگط زض ؾين تٌسي هساض انلي ،فاظ يا ًَل لُغ قسُ تاقس،ػية  1تَخَز هي آيس
تٌاتطايي الظم اؾر نحر ازهاالذ زا هحل اًكؼاب تيي زطهَؾساذ ٍ وليس هَزَض في تط
ضؾي قَز.
ػية -4هَزَض في ضٍقي هي قَز اها وودطؾَض تطاُ ًوي افسس.
ػلر -4فاظ يا ًَل انلي وودطؾَض لُغ اؾر.
ضفغ ػية -4ؾين ّاي ضاتٍ ضا هَضز تط ضؾي لطاض زّيس.زض نَضذ هكاّسُ ؾيوي وِ اظ
هحل ازهال ذَز ذاضج قسُ ً،ؿثر تِ ازهال هدسز آى السام ًواييس.
ػية -5هَزَض في ضٍقي هي قَز اها وودطؾَض تطاُ ًوي افسس.
ػلر -5زطهَؾساذ ذطاب اؾر.
ضفغ ػية -5زٍ قاذِ وَلط ضا اظ خطيع ذاضج ًوَزُ ٍ خؽ اظ خسا ًوَزى ؾين ّاي ضاتٍ
زطهَؾساذ ضاتٍ ّاي اّن هسط ضا تِ آى هسهل ًواييس.تا حطور زطهَؾساذ (ٍلَم
زطهَؾساذ)زض خْر ػمطتِ ّاي ؾاػر  ،ػمطتِ اّن هسط هٌحطف قسُ ٍزض حسٍز ػسز نفط
هي ايؿسس ٍ تا لُغ زطهَؾساذ (حطور ٍلَم زض خْر ذالف ػمطتِ ؾاػر) ػمطتِ تِ ؾور
تي ًْاير تاظ هي گطزز .اگط تِ ٌّگام زؿر وليس ،هَاضز هصوَض هكاّسُ ًكس وليس
زطهَؾساذ هؼيَب اؾر .زطهَؾساذ ضا زؼَيى ًواييس.حسوا

" ٌّگام ذطيس زطهَؾساذ

خسيس،زَخِ زاقسِ تاقيس وِ زطهَؾساذ هرسم وَلط گاظي ضا ذطيساضي ًواييس.
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ػية -6هَزَضفي ضٍقي هي قَز اها وودطؾَض تطاُ ًوي افسس.
ػلر -6اٍضلَز،زائوا"زض حالر لُغ اؾر.
ضفغ ػية -6وٌساور ّاي اٍضلَز زض حلر ػازي تِ يىسيگط هسهل ّؿسٌس وِ ايي ازهال
تَؾيلِ اّن هسط زيسُ هي قَز زض غيط ايي نَضذ اٍضلَز تا قواضُ وس هكاتِ ذَز زؼَيى
هي قَز.الظم اؾر شوط قَز زض اوثط وَلط ّاي گاظي اٍضلَز زضٍى خَؾسِ آٌّي وودطؾَض
زؼثيِ قسُ وِ زض ايي نَضذ ضفغ ػية لسضي هكىل هي قَز.
ػية -7هَزَضفي ضٍقي هي قَز اها وودطؾَض تطاُ ًوي افسس.
ػلر -7وودطؾَض هؼيَب اؾر
ضفغ ػية -7تْسط اؾر وودطؾَض ضا زض حالي وِ هسهل تِ تطق اؾر هَضز آظهايف لطاض
زّيس.وَلط ضا ضٍقي ًوَزُ ٍ هَزَض في ضا تِ حطور اًساظيس .زطهَؾساذ ضا ًيع زض حالر
ضٍقي لطاض زازُ ٍ اگط اظ لثل ؾط ؾين ّاي هَزَض ضا قٌاؾايي ًوَزُ ايس،اتسسا ٍلساغ زٍ ؾط
انلي ٍ هكسطن ٍ ووىي ضا هَضز اًساظُ گيطي لطاض زّيس ٍاگط تِ ّط زٍ ؾين خيچ ٍلساغ تِ
اًساظُ وافي هي ضؾس اها حطور ًوي وٌس تايس وودطؾَض ضا زؼويط يا زؼَيى ًواييس.
ػية -8هَزَض في ضٍقي هي قَز اها وودطؾَض تطاُ ًوي افسس
ػلر -8ذاظى ضاُ اًساظ وودطؾَض هؼيَب اؾر
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ضفغ ػية -8اگط ذاظى هؼيَب تاقس ،توحى حطور زطهَؾساذ زض خْر ػمطتِ ّاي ؾاػر
هَزَض هيل تِ حطور اظ ذَز ًكاى هي زّس اها تطاُ ًوي افسس.ػوَها "ايي حالر وودطؾَض
زَؾٍ ون ًَض قسى الهح ّاي ضٍقٌايي هٌعل لاتل ضٍير ٍ زكريم اؾر .تَاؾُِ خطياى
ايافي وِ وودطؾَض زض ايي حالر هي وكس،اٍضلَز ًيع ػول هي وٌس.ذاظى ضا اظ هساض ذاضج
ًوَزُ ٍ،خؽ اظ زرليِ تِ يىي اظ ضٍـ ّاي گفسِ قسُ زض هثحث ذاظى ّا آى ضا آظهايف
وٌيس.زض نَضذ هكاّسُ ػية ذاظى ً ،ؿثر تِ زْيِ ذاظى خسيس السام ًواييس.
ػية -9وليس في ضا ضٍي زوام حالر ّا لطاض زازُ اين اها،في ضٍقي ًوي قَز(وودطؾَض
ػول هي وٌس)
ػلر -9فاظ يا ًَل انلي في لُغ قسُ اؾر.
ضفغ ػية -9اظ خولِ احسواالذ هي زَاًس ايي تاقس وِ فاظ وليس چٌس حالسِ ٍ يا ًَل ذَز
هَزَض في لُغ قسُ تاقس .زٍ ذٍ هصوَض ضا تط ضؾي ًوَزُ ٍزض نَضذ هَاخِْ تا خاضگي ٍ يا
خسا قسى ؾيوي اظ وٌساور ذَز ،ػية ضا تط َطف ؾاظيس زا في تِ واض ذَز ازاهِ زّس.
ػية -10وليس في ضا ضٍي زوام حالر ّا لطاض زازُ اين اها ،في ضٍقي ًوي قَز (وودطؾَض
ػول هي وٌس).
ػلر -10وليس في ذطاب اؾر.
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ضفغ ػية -10وَلط ضا اظ تطق خسا ًوَزُ ٍ خؽ اظ آظاز ؾاذسي وٌساور ّاي وليس في  ،يىي
اظ ضاتٍ ّاي اّن هسط ضا ضٍي وٌساور ٍضٍزي فاظ لطاض زازُ ٍ تا ظزى وليس (حالر

،) 1هي

تايؿر تا ازهال ضاتٍ زٍم اّن هسط تط ضٍي يىي اظ خايِ ّا ،ػمطتِ هٌحطف ٍزض حسٍز نفط
تايؿسس.زض حالر  2وليس ضاتُيي اّن هسط تط ضٍي وٌساور هكسطن ٍيىي زيگط اظ خايِ ّا
اضزثاٌ ضا ًكاى ذَاّس زازٍاظ آى خا وِ في تِ ّيچ ٍخِ ضٍقي ًوي قَز زض آظهايف وليس
ّيچ وسام اظ حالر ّاي وليس اًحطاف ػمطتِ زض اّن هسط ضا ايداز ًوي ؾاظز(اگط وليس ذطاب
تاقس) .وليس ضا زؼَيى وٌيس زا هَزَض في تا حطور وليس تطاُ افسس.
ػية -11وليس في ضا ضٍي زوام حالر ّا لطاض زازُ اين اها ،في ضٍقي ًوي قَز (وودطؾَض
ػول هي وٌس).
ػلر  -11ذاظى ضاُ اًساظ هَزَض في هؼيَب قسُ.
ضفغ ػية  -11اگط هكىل اظ ذاظى تاقس ،تا حالر  1وليس في  ،هَزَض نساي َّم زازُ
ٍقطٍع تِ آهدط وكي هي وٌس وِ اگط تِ هَلغ وليس في زض حالر ذاهَقي لطاض ًگيطز،هَزَض
في ذَاّس ؾَذرّ .ويي ٍاوٌف هَزَض زض ؾايط حالر ّاي وليس في ًيع تا ووي قسذ يا
يؼف هكاّسُ هي قَز ذاظى ضاُ اًساظ هَزَض في ضا اظ هساض ذاضج ًوَزُ ٍ خؽ اظ زرليِ تِ
يىي اظ ضٍـ ّاي گفسِ قسُ زض هثحث زؿر ذاظى ّا آى ضا آظهايف ًواييس اگط ذاظى
هؼيَب اؾر آى ضا زؼَيى ًواييس.
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ػية -12وليس في ضا ضٍي زوام حالر ّا لطاض زازُ اين اها ،في ضٍقي ًوي قَز (وودطؾَض
ػول هي وٌس).
ػلر  -12هَزَض في هؼيَب اؾر.
ضفغ ػية -12اظ آى خا وِ هَزَض في لسضي خيچيسُ اؾر ٍ اظ اًَاع آؾٌىطٍى ّاي چٌس
ؾطػسِ هحؿَب هي قَز  .زكريم ؾين خيچ هؼيَب ٍ ضفغ ػية آى زا حسٍزي هكىل
اؾر زَنيِ هي قَز هَزَض ضا تِ زؼويطگاُ هٌسمل ٍ ضفغ ػية آى ضا تِ زؼويط واضي هدطب
ٍاگصاض وٌيس.
ػية -13وودطؾَض ٍ في ّط زٍ زض حال واضًس اها ذٌه وٌٌسگي وَلط تؿياض ون اؾر.
ػلر -13زطهَؾساذ زٌظين ًيؿر.
ضفغ ػية -13زطهَؾساذ ضا تط ضٍي زضخِ هٌاؾة لطاض زّيس زا ؾطهايي وِ وَلط ايداز هي
وٌس خاؾرگَي ًياظ هحيٍ تاقس.
ػية -14وودطؾَض ٍ في ّط زٍ زض حال واضًس اها ذٌه وٌٌسگي وَلط تؿياض ون اؾر.
ػلر -14هَزَض في ًين ؾَظ قسُ.
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ضفغ ػية -14اگط ؾطػر في زمليل ياتس،ؾطهاي ووسطي ٍاضز هحيٍ هي قَز زض ًسيدِ
ػولىطز وَلط هُلَب ًرَاّس تَز هَزَض في ضا تِ زٌْايي هَضز آهدط وكي لطاض زّيس.اگط
خطياى ايافي هي وكسً،ين ؾَظ اؾرً،ؿثر تِ زدسيس ؾين خيچي هَزَض في السام ًواييس.
ػية -15وودطؾَض ٍ في ّط زٍ زض حال واضًس اها ذٌه وٌٌسگي وَلط تؿياض ون اؾر.
ػلر -15فيلسط ذطٍخي َّا،وثيف اؾر.
ضفغ ػية -15زض اٍليي زهَيط ّويي نفحِ هطاحل زؾسياتي تِ فيلسط ًكاى زازُ قسُ ،خؽ
اظ ذطٍج فيلسط آى ضا واهال " زويع ًواييس .خْر قؿسكَي فيلسط تِ هٌسضخاذ زفسط چِ ّاي
ضاٌّوا زليما" زَخِ وٌيس.
ػية -16وودطؾَض ٍ في ّط زٍ زض حال واضًس اها ذٌه وٌٌسگي وَلط تؿياض ون اؾر.
ػلر -16هؿيط ٍضٍزي َّا هؿسٍز قسُ اؾر.
ضفغ ػية -16زَؾٍ يه فطخِ ٍضٍزي ّاي َّا تِ زاذل وَلط ضا زويع ًواييس.
ػية -17وودطؾَض ٍ في ّط زٍ زض حال واضًس اها ذٌه وٌٌسگي وَلط تؿياض ون اؾر.
ػلر -17يازالاى ّاي هحَض في ذطاب اؾر.
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ضفغ ػية -17اظ آى خا وِ نحر ػولىطز يازالاى ّا زض ؾطػر هحَض في تؿياض هَثط اؾر
ذطاتي آى ّا ػالٍُ تط آًىِ َّاي ذطٍخي ضا واّف هي زّس نساي قسيسي ضا ًيع ايداز
هي ؾاظز .زض نَضذ هكاّسُ ايي ػية يازالاى ّا ضا زؼَيى ًواييس.
ػية -18تسًِ وَلط تطق زاضز
ضفغ ػية -18ازهال تسًِ هوىي اؾر اظ وودطؾَض ٍ يا في ،ذاظى ّا ٍ يا ؾين ّاي ضاتٍ
تاقس.هاًٌس ؾايط لَاظم ذاًگي اتسسا اضزثاٌ الىسطيىي ههطف وٌٌسُ ّاي هاقيي ضا تا هساض
لُغ ًواييس اگط ازهال تسًِ اظ تيي ضفر يىي اظ آى ّا زاضاي ازهال تسًِ اؾر ّط وسام اظ
ههطف وٌٌسُ ّا ضا خسا گاًِ تَؾيلِ اّن هسط يا الهح ؾطي زؿر ًواييس ٍزض نَضذ
تطذَضز تا لُؼِ هؼيَب ،ؾايط ازهاالذ هساض ضا تِ قىل اٍليِ تاظ گطزاًيسٍ ازهال تسًِ آى
ههطف وٌٌسُ ضا تط َطف ًواييس.اها اگط تا لُغ ههطف وٌٌسُ ّاي هساض ،ازهال تسًِ
ّوچٌاى تط لطاض تَز ،ؾين تٌسي هساض ضا زؼَيى ًواييس.
ػية -19ؾطهاي وَلط تيف اظ حس ظياز اؾر ٍ،ػليطغن واض هساٍم ازَهاذ ًوي وٌس.
ضفغ ػية -19ايي ػية هي زَاًس اظ خَـ ذَضزى وٌساور ّاي وليس زضٍى زطهَؾساذ
تاقس ٍلَم زطهَؾساذ ضا زض خْر ذالف ػمطتِ ّاي ؾاػر (تِ ؾور نفط) تچطذاًيس.اگط
زطهَؾساذ ذاهَـ ًكس آى ضا زؼَيى وٌيس الثسِ هي زَاى لاتِ هرهَل زطهَؾساذ ضا خسا
ًوَزُ تا ؾوثازُ وكي ؾُح وٌساور ّا،اظ آى ّا هدسزا " اؾسفازُ ًوَز اها زدطتِ ًكاى
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زازُ اؾر وٌساور ّاي خَـ ذَضزُ خؽ اظ هسذ اًسوي هدسزا " زچاض ّويي ػية هي
قًَس ظيطا ؾُح خالزيي ّا فطؾَزُ قسُ .زؼَيى زطهَؾساذ هٌُمي زط اؾر ظيطا واض هساٍم
وَلط تِ وودطؾَض آؾية هي ضؾاًس ٍزض هماتل ليور زطهَؾساذ زؼويط وودطؾَض تِ ّيچ
ٍخِ همطٍى تِ نطفِ ًيؿر.
ايي ػية هي زَاًس اظ ذطٍج لَلِ تلَي زطهَؾساذ اظ خايگاُ ذَزـ ًيع تاقس ّ.وچٌيي ايي
ػية هي زَاًس اظ ايداز حفطُ تاضيىي زض ؾيؿسن گاظ زطهَؾساذ ًيع ايداز قَز اگط وليس
زطهَؾساذ ؾالن اؾر (خَـ ًرَضزُ)ٍلَلِ تلَ ًيع زض هحل ذَزـ اؾر گاظ زضٍى
زطهَؾساذ اظ ذفطُ تاضيىي ذاضج قسُ ٍ تٌاچاض هي تايؿر زطهَؾساذ ضا زؼَيى ًواييس.اگط
ؾين تٌسي هساض ضا زغييط زازُ ايس ٍ يا زدسيس ًوَزُ ايس،يىي اظ احسواالذ اقسثاُ زض ؾين
تٌسي هساض اؾر.هساض ضا هدسزا"هَضز تط ضؾي لطاض زّيس.
ػية -20تا لطاض زازى وليس لسضذ وَلط تط حالر ONفيَظ هرهَل وَلط ٍيا فيَظ هٌعل
لُغ هي قَز
ضفغ ػية -20ازهال وَزاُ زض وَلط ػوَها "تِ ؾثة فاؾس قسى ػايك ذاظى ّاي ضاُ اًساظ
هي تاقس.زض خَـ وَلط ضا خسا ًوَزُ ٍ تِ ظاّط ذاظى ّا زَخِ ًواييس اگط زض تسًِ ذاظى ّا
يا يىي اظ ذاظى ّا آثاض ؾَذسگي ٍيا قىافي هكاّسُ قس ،ذاظى هؼيَب اؾر ،ذاظى ضا
زؼَيى وٌيس.
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ازهال وَزاُ هي زَاًس زض وودطؾَض يا في ًيع ضخ زّس اظ ايٌطٍ ؾين ّاي ضاتٍ آى ّا ضا خسا
ًوَزُ،وَلط ضاهدسزا" ضٍقي ًواييس .اگط ازهال وَزاُ نَضذ ًگطفر ،يا وودطؾَض زچاض
ازهالي اؾر ٍيا هَزَض في وِ ّط وسام ضا خساگاًِ تط ضؾي ٍ هَضز هؼيَب ضا ضفغ ػية
ًواييس.
اها اگط تا زَخِ تِ ذاضج ًوَزى في ٍ وودطؾَض اظ هساض ازهالي ّوچٌاى ضخ زّس ول ؾين
تٌسي هساض ضا زؼَيى ًواييس.
ػية -21تا ضٍقي وطزى هَزَض في ٍ يا وودطؾَض زض وَلط ازهال وَزاُ ضخ هي زّس.
ضفغ ػية -21ضخَع قَز تِ ضفغ ػية 20
ػية -22تازي وِ اظ وَلط ذاضج هي قَز گطم اؾر.
ضفغ ػية -22ايي ػية هي زَاًس تا ضٍقي ًكسى وودطؾَض هطزثٍ تاقس نطفٌظط اظ ايي
ػية ٍ تِ فطو آًىِ وودطؾَض زض حال واض تاقس تط اثط ًكر ،گاظ فطيَى  22اظ وَلط ذاضج
قسُ اؾر وِ هي تايؿر زَؾٍ زؼويط واضي هدطب تَؾيلِ فكاضزّي هحل ًكر ،
هكرم قسُ ٍخؽ اظ خَقىاضي ٍ آظهايف هدسز تَؾيلِ فكاض زّي َّ ،اي زضٍى لَلِ ّا
تَؾيلِ ٍويَم خوح (خوح زرليِ َّا ) زرليِ قسُ ٍ ؾدؽ قاضغ گاظ نَضذ خصيطز.اگط
خطٍاًِ ذٌه وٌٌسُ وٌساًؿَض ّطظگطز قسُ تاقس ٍػول ذٌه قسى گاظ زضٍى آى نَضذ
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ًگيطز ؾطهاي ايداز قسُ زَؾٍ وَلط قسيسآ " زحر زاثيط لطاض گطفسِ ٍ تِ ّيچ ٍخِ لاتل
همايؿِ تا قطايٍ ذٌه قسى گاظ زضٍى وٌساًؿَض ًرَاّس تَز.
هَضز هصوَض ضا هي زَاى تا تط زاقسي زضيچِ وَلط ٍيا خسا ًوَزى زض خَـ وَلط هكاّسُ ٍ
ضفغ ػية ًوَز .ػلر زيگطي وِ هي زَاًس ايي ػية ضا تَخَز آٍضز ََالًي تَزى زَلف ّاي
زطهَؾساذ اؾر وِ زض ًسيدِ آى،زثطيس وَلط قسيسا " واّف هي ياتس .زطهَؾساذ ضا زٌظين
ًواييس.
ؾطٍيؽ ٍ زؼويط يرچال
اخعاء زكىيل زٌّسُ يرچال:
اخعا ،هىاًيىي-

 -1وودطؾَض :هدوَػِ اي هىاًيىي قاهل هيل لٌگ ،خيؿسَى ٍ

ؾَخاج ّا هي تاقس.وِ هيل لٌگ زَؾٍ يه هَزَض آؾٌىطٍى وِ زاذل هحفظِ وودطؾَض
لطاض زاضز.هي چطذس ٍ زض ًسيدِ خيؿسَى هاًٌس يه زلوثِ ػول وطزُ تا تاظ ٍ تؿسِ قسى
ؾَخاج ّا گاظ هَخَز زض ؾيلٌسض ٍ لَلِ ّا تِ گطزـ زض هي آيس .گاظ هطزثا " اظ لَلِ تطگكر
هىيسُ قسُ تا فكاض ٍاضز لَلِ ضفر هي قَز تٌاتطايي گاظ ؾطها ؾاظ هسام زض حال حطور
تَزُ تِ زطزيثي وِ زض ازاهِ شوط ذَاّس قس ػول ؾطها ؾاظي اًدام هي قَز  .ضٍي تسًِ
وودطؾَض هؼوَال" ؾِ لَلِ زيسُ هي قَز  :الف-لَلِ ضفر يا فكاض گاظ ب -لَلِ تط گكر يا
هىف ج -لَلِ وَض يا لَلِ هرهَل قاضغ گاظ .

19

پروژه دات کام www.Prozhe.com -

-2وٌساًؿَض(ضازيازَض ذٌه وٌٌسُ):اظ آًدايي وِ گاظ زض وودطؾَض زحر فكاض لطاض هيگيطز
(زا آهازُ حطور زضٍى لَلِ ّاي هؿيط قَز) حطاضذ گاظ افعايف يافسِ ٍاگط تِ َطيمي ايي
گطها اظ گاظ ؾلة ًكَز ٍ يا زؼسيل ًگطزز ػول ؾطها ؾاظي هرسل هي قَز  .اظ ايي ضٍ
ّوَاضُ گاظ زحر فكاض لطاض گطفسِ خؽ اظ وودطؾَض ٍاضز لَلِ ّاي هاضخيچ هاًٌسي هيكَز
وِ خايگاُ ايي لَلِ زض يرچال ّاي ذاًگي خكر واتيٌر انلي يرچال اؾر.
 -3فيلسط يا زضايط:اظ آًدا وِ هوىي اؾر گاظ خؽ اظ ػثَض اظ وٌساًؿَض خطم ّاي آى ضا حول
وٌس يا گاظ زاضاي ضََتر تاقس،الظهؿر لثل اظ ؾطها ؾاظي واهال " خان ٍ ذكه قَز  .تِ
ّويي هٌظَض خؽ اظ ضازيازَض اظ فيلسط(زضايط) ػثَض هيىٌس زضايط زاضاي زٍ لَلِ اضزثاَي اؾر
وِ يىي اظ لَلِ ّا ؾُح همُغ تعضگسطي زاضز ٍ زض ٍالغ هحل ازهال آى تِ ذطٍخي
وٌساًؿَض اؾر  .زض ايي ٍضٍزي زضايط قثىِ ّاي زَضي تؿياض ضيع تِ هٌظَض ؾلة خطم ٍ يا
خساضُ ّاي فطؾَزُ قسُ لَلِ ّاي وٌساًؿَض اؾر.لَلِ زٍم زضايط ؾُح همُغ تؿياض
ووسطي زاضز زا تسيٌَؾيلِ گاظ خؽ اظ زضايط زحر فكاض تؿياض ظياز لطاض گيطز.
زضٍى زضايط ضا اظ هَازي تٌام ؾيليىاذ يا ؾيليىاغل خط هي وٌٌس  .ايي هَاز ذانير ضََتر
ظزايي زاقسِ ٍ گاظ خؽ اظ ػثَض ضََتر ذَز ضا زواها" تِ ايي هَاز هيسّس ٍذكه هي
قَز توطٍض تط اثط واض وطز ظياز ضًگ لَُْ اي تؿياض ضٍقي ايي هَاز تِ زيطگي هي ًْس ٍ ايي
زغييط حالر زض ٍالغ تياًگط خاياى زَاًايي ايي هَاز خْر ضََتر ظزايي اؾر اظ ايٌطٍ
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خيكٌْاز هي قَز تِ ٌّگام زؼَيى وودطؾَض يا قاضغ گاظ هدسز يرچال زضايط ضا ًيع زؼَيى
ًواييس زا ؾطها ؾاظي ويفير هُلَب ضا زاقسِ تاقس.
 -4اٍاخطيسَض (هحفظِ زَليس يد ):اظ آًدا وِ آلَهيٌيَم زض اًسمال ؾطها اظ زَاًايي تااليي
تطذَض زاض اؾر تِ ََض هؼوَل اٍاخطازَض ضا اظ لَلِ ّاي هاضخيچ آلَهيٌيَهي هي ؾاظًس ٍ اظ
آًدا وِ تسَؾٍ تؿسِ قسى زضب خاي يري َّا زضٍى اٍاخطيسَض هؿسٍز هي قَز ،زثريط
هساٍم ؾطها زض اٍاخطيسَض زها ضا قسيسا "واّف هي زّس تگًَِ اي وِ آب ٍ يا ّط هازُ غصايي
زيگطي زضٍى اٍاخطيسَض هٌدوس هي قَز .اٍاخطيسَض ًيع هاًٌس زضايط زٍ لَلِ اضزثاَي تا ؾايط
اخعاء هىاًيىي زاضز ،لَلِ ٍضٍزي اٍاخطيسَض تؿياض تاضيه اؾر ٍزض ٍالغ ًمُِ ازهال آى تِ
لَلِ هَيي اؾر .لَلِ ذطٍخي اٍاخطايسَض ؾُح همُغ تيكسطي زاضز ٍ تِ لَلِ تط گكر
وودطؾَض هي ضؾس.
 -5واخيالضي زيَب(لَلِ هَيي):تِ ؾثة لُط تؿياض ووي وِ زاضاؾر لَلِ هَيي ًاهيسُ هي
قَز  .خايگاُ آى تيي ذطٍخي فيلسط (زضايط)ٍ ٍضٍزي اٍاخطيسَض اؾر .لُط ٍََل آى زض
ويفير ؾطهاي ايداز قسُ تؿياض تا اّوير اؾر زض ضاتُِ تا ًمف ؾطها ؾاظي آى زض ازاهِ
تحث ذَاّس قس .زض قىل ظيط هدوَػِ لُؼاذ هىاًيىي قاهل :وودطؾَض-وٌساًؿَض -
لَلِ هَيي -زضايط ٍ اٍاخطيسَض زيسُ هي قَز.
اخعاء الىسطيىي يرچال-1 -هَزَض الىسطيىيّ :واًگًَِ وِ لثال

" ًيع شوط قس هَزَض

الىسطيىي تا يه هدوَػِ هىاًيىي وودطؾَض يرچال ضا زكىيل هي زٌّس .هَزَض يرچال اظ
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ًَع آؾٌىطٍى تَزُ ٍزض يرچال ّاي هرسلف ًَع ضاُ اًساظ ذاظًي ٍ يا تسٍى ذاظى آى هَضز
اؾسفازُ لطاض هي گيطز .ؾطّاي ذطٍخي هَزَض اظ تسًِ وودطؾَض ذاضج قسُ ٍ تِ ؾايط
لُؼاذ الىسطيىي هسهل هي قَز  .هؼوَال " ؾط ّاي ذطٍخي قاهل ؾِ ؾط ؾين وِ هاًٌس
قىل يىي اظ ؾط ؾين ّا هسؼلك تِ ؾين خيچ انلي ،ؾطؾين زٍم هطتٌَ تِ ؾين خيچ ووىي
ٍؾط ؾين ؾَم هكسطن تيي انلي ٍ ووىي اؾر.تط ضٍي تسًِ تؼًي اظ وودطؾَض ّا حطٍفي
ذال،ؾط ؾين ّا ضا اظ يىسيگط زفىيه هي وٌس.
-2زطهَؾساذ(ازَهاذ):ػول زٌظين ؾطها زض يرچال تسَؾٍ زطهَؾساذ نَضذ هي گيطز
.اخعاء انلي زطهَؾساذ ػثاضزٌس اظ -1 :تسًِ فلعي -2وٌساور ّاي ازهال

 -3فاًَؾه

هحسَي گاظ  -4لَلِ هَيي  -5لَلِ تلَ  -6فٌط ٍ اّطم ّا  -7خيچ زٌظين .
هؼوَال" لَلِ تلَي زطهَؾساذ ضا تِ لؿور زحساًي ٍيا ؾمف اٍاخطايسَض هسهل هي ؾاظًس ٍ تا
لطاض زازى زطهَؾساذ زض حالر ٍنل ،وودطؾَض قطٍع تىاض هي وٌس.تا ؾطز قسى اٍاخطايسَض
گاظ زضٍى لَلِ تلَ ،لَلِ هَيي ٍ تِ زثغ آى ّا فاًَؾه زمليل حدن زازُ ٍ خوغ هي قَز ٍ
تا خوغ قسى آى اّطم ازهال وليس زضٍى زطهَؾساذ تُطف خاييي وكيسُ قسُ ٍ فاظ هَزَض
لُغ هي گطزز .تا ذاهَـ قسى هَزَض ٍ زَلف واض وودطؾَض،ؾطهاي هحيٍ يرچال
،تاالذم اٍاخطايسَض واّف يافسِ ٍ گاظ زضٍى فاًَؾه زطهَؾساذ فؼال قسُ ٍ تط اثط گطم
قسى هحيٍ ايافِ حدن يافسِ ٍ فاًَؾه تعضگسط هي قَز  .تا افعايف حدن فاًَؾه وليس
زطهَؾساذ تحالر ٍنل زض آهسُ ٍ وودطؾَض قطٍع تىاض هي وٌس ٍ  ....هيعاى ؾطهاي زلرَاُ
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زض اٍاخطايسَض ٍ يرچال يا تؼثاضذ زيگط هسذ واض وودطؾَض ضا هي زَاى تَؾيلِ ٍلَم
زطهَؾساذ وِ زض ٍالغ اّطم وٌسطل حدن فاًَؾه اؾر زٌظين ًوَز.
 -3ضلِ اؾساضذ يا ضلِ ضاُ اًساظ هَزَض:آؾٌىطٍى تىاض گطفسِ قسُ زض هدوَػِ وودطؾَض اظ ًَع
آؾٌىطٍى ّايي اؾر وِ ؾين خيچ اؾساضذ زٌْا زض لحظِ ضاُ اًساظي (وِ ّوَاضُ زض ايي
حالر تيكسطيي همساض گكساٍض هَضز ًياظ اؾر) زض هساض تَزُ ٍؾدؽ اظ هساض ذاضج هي قَز.
زض هثحث هَزَض ّاي آؾٌىطٍى تِ ايي زؾسِ اظ هَزَض ّا اقاضُ قس الثسِ ذطٍج ؾين خيچ
ووىي زض آًْا تسَؾٍ وليس گطيع اظ هطوع نَضذ هي گيطز.
زض هَزَض يرچال ؾين خيچ انلي اظ هؿيط ضلِ اؾساضذ وِ زض ذاضج اظ هدوَػِ وودطؾَض
زؼثيِ قسُ زغصيِ هي قَز.
اخعاءانلي ضلِ اؾساضذ ػثاضزٌس اظ -1 :تسًِ هؼوَال" اظ خٌؽ تاولير -2تَتيي يا ؾين خيچ
-3اّطم فلعي ؾطگطز يا ؾطزرر  -4وٌساور ّاي ازهال -5هازگي ّاي (فيف ّاي)ازهال
ضلِ تِ هَزَض.

ّواًَُض وِ شوط قس تَتيي ضلِ اؾساضذ تا ؾين خيچ انلي ؾطي لطاض

گطفسِ .زض لحظِ اٍل ضاُ اًساظي وِ ًياظ تِ گكساٍض فطاٍاًي اؾر زا ضٍزَض ٍ ؾدؽ خيؿسَى تِ
حطور زض آيس،تيكسطيي خطياى اظ زٍ ؾين خيچ هصوَض ػثَض ًوَزُ ٍتِ زثغ آى حس اوثط
هيساى هغٌاَيؽ ايداز هي قَز ،تا افعايف ٍلساغ ذَز الماء زض ضلِ اؾساضذ ٍ ضؾيسى آى تِ
ؾمف هؼيٌي،اّطم فلعي زضٍى ضلِ تُطف تاال خصب قسُ ٍ ازهال وٌساور ّاي  4ٍ3هُاتك
قىل تطلطاض هي قَز ٍ زض ًسيدِ ؾين خيچ ووىي ٍاضز هساض قسُ ٍ قطٍع تِ ايداز گكساٍض
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هي وٌس .تِ ووه زٍ هيساى هغٌاَيؿي ؾين خيچ ّاي انلي ٍ ووىي ضزَض تطاُ افسازُ ٍ
خطياى ضاُ اًساظي هؼازل خطياى ًاهي هَزَض هي قَز (قسيسا" واّف هي ياتس ).تا واّف
خطياى زضيافسي هَزَض اظ قثىِ ،هغٌاَيؽ ؾين خيچ ضلِ اؾساضذ واّف يافسِ ٍ اّطم فلعي
خصب قسُ ضّا هيكَز ٍتا لُغ اضزثاٌ وٌساور ّاي  4ٍ3زض ضلِ،ؾين خيچ ووىي اظ هساض
ذاضج هي گطزز.هطاحل هصوَض ّوَاضُ زض لحظِ آغاظيي حطور وودطؾَض زىطاض هي قَز ٍ
اگط تؼللي زض هىاًيؿن ػولىطز ضلِ اؾساضذ هكىلي تَخَز آيس،وودطؾَض لازض تِ حطور
ًرَاّس تَز.
 -4اٍضلَز يا هحافظ خطياى زضيافسي هَزَضّ :طگاُ زض ػولىطز نحيح هَزَض هكىلي تَخَز
آيس هاًٌس آؾية زيسى ؾين خيچ ّاي انلي ٍ ووىي ٍيا هؿسٍز قسى هؿيط گطزـ گاظ ٍيا
يؼيف تَزى ٍلساغ ٍ ....خطياى زضيافسي هَزَض افعايف يافسِ ٍ حطاضذ هَزَض ضٍ تِ افعايف هي
ًْس ٍزض ًسيدِ ذَاّس ؾَذر اظ ايي ضٍ اؾسفازُ اظ اٍضلَز يا هحافظ الىسطيىي هَزَض يطٍضي
اؾر.ؾاذسواى آى زكىيل قسُ اؾر اظ-1 :تسًِ هرهَل -2خايِ ّاي فلعي ازهال تطق -3
نفحِ حؿاؼ تي هسالي  -4ؾين فٌطي اظ خٌؽ وطم ًيىل يا وطم آلويٌيَم

 -5خالزيي

ّاي ازهال (هُاتك قىل) .ػثَض خطياى اظ اٍضلَز وِ ؾطي تا وٌساور هكسطن هَزَض لطاض
هي گيطز،حطاضذ زَليس قسُ زَؾٍ فٌط وطم ًيىل ضا افعايف زازُ ٍ نفحِ حؿاؼ ضا
زحطيه هي ؾاظز.تا افعايف ََل نفحِ حؿاؼ اضزثاٌ وٌساور ّا تا يىسيگط لُغ هي قَز
ٍوودطؾَض ذاهَـ هي قَز (زض ايي حالر ًَل لُغ اؾر) خؽ اظ هسزي تا واّف زها زض
هحفظِ اٍلَز،نفحِ حؿاؼ هٌمثى قسُ ٍ اضزثاٌ وٌساور ّا هدسزا " تط لطاض هي گطزز
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ٍاگط هكىل ّوچٌاى ٍخَز زاقسِ تاقس،لُغ ذَز واض اٍضلَز (ٍ تِ زثغ آى وودطؾَض) زىطاض
هي قَز.
-5زٍقاذِ،ؾين ّاي ضاتٍ،الهح  ،ؾطخيچ ٍ وليس هؼىَؼ الهح .
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گاظ ّاي هَضز اؾسفازُ زض يرچال ؾاظي (گاظ ّاي هثطز  -ؾطها ظا ).
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زض يرچال ّاي اٍليِ اظ گاظ آهًَيان  3NHاؾسفازُ هي قس ٍليىي اظ آًدا وِ ايي گاظ
ؾوي تَزُ ٍزض تط ذَضز تا اػًاي تسى تاالذم چكن ػَاضو ًاگَاضي ضا ايداز هي ؾاظز ٍ
ّوچٌيي زض زطوية تا ضََتر اثط تؿياض هرطتي ضا تط ضٍي فلعازي چَى هؽ ٍ آلويٌيَم
گصاضزُ ٍ ذانير اًفداضي زاضز ٍ...تِ خويغ ػلل هصوَض تِ زسضيح وٌاض گصاضزُ قس ٍ
گاظّاي فطيَى خاًكيي آى قس.زض اًَاع يرچال ّاي هَخَز زض تاظاض اظ گاظ فطيَى

12

اؾسفازُ هي قَزفطيَى ) 2f2ccl( 12زض زطوية تا َّا تي تَ تَزُ ٍ تط ضٍي فلعاذ (حسي
زض زطوية تا ضََتر ) اثط هرطتي تداي ًوي گصاضز ٍ ؾوي ًيؿر .زض هٌاَمي وِ زهاي
َّا زض حسٍز  60زضخِ ؾاًسي گطاز اؾر ايي گاظ ؾطها ؾاظي تؿياض ػالي زاقسِ ٍزض تطاتط
قؼلِ لاتل اقسؼال ًيؿر.ػليطغن هحاؾي هصوَض اؾسفازُ اظ فطيَى 12زض همايؿِ تا آهًَيان
همطٍى تهطفِ ًثَزُ ٍ حدن ظيازي ضا ًؿثر تِ آهًَيان (زض زاهيي ؾطها) اقغال هي
ؾاظز.هؼاية فَق اظ اضظـ فطيَى ًوي واّس،اها خيطٍ آذطيي تط ضؾي ّاي تؼول آهسُ فطيَى
ّا زض زرطية اليِ اٍظٍى ٍ ايداز حالر گلراًِ اي زض خَ تؿياض هَثطًس اظ ايٌطٍ زاًكوٌساى
زوام هؿاػي ذَيف ضا تىاض گطفسٌس زا خاًكيٌي هٌاؾة تطاي فطيَى ّا تياتٌس.زض حال
حايط گاظ هَضز اؾسفازُ زض يرچال ؾاظي  A134Rهي تاقس .فطيَى هرهَل وَلط ّاي
گاظي فطيَى  ) 2CHCLF( 22اؾر  .اظ آًدا وِ ايي فطيَى زاضاي ّيسضٍغى اؾر،اثط
زرطيثي آى زض اليِ اٍظٍى توطازة ووسط اظ فطيَى  12 ٍ 11اؾر..
آهًَيان 3NH

تطذي اظ گاظ ّاي هثطز ػثاضزٌس اظ :
3NFCL

فطيَى 2F2CCL 12
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فطيَى2CHCLF 22
هسيل ولطيس CL3CH

فطيَى 2F2CL2C 114
اًيسضيسوطتٌيه 2CO

اًيسضيس ؾَلفَضٍ 2SO
ازيل ولطيس CL5H2C

چگًَگي زَليس ؾطها زض يرچال:
زض زَليس ؾطها اظ زٍ ٍيػگي هْن گاظ ّا اؾسفازُ هي قَز-1 .گاظّا زحر اثط فكاض ظياز
تحالر هايغ زض آهسُ ٍزض ايي زغييط حالر،زضخِ حطاضذ گاظ افعايف هي ياتس -2 .اگط گاظ
هايغ زض هحيُي تاظ زط اظ هحيٍ لثلي لطاض گيطز .تحالر فَضاى زض آهسُ ،زثريط قسُ ٍ زهاي
آى قسيسا" واّف هي ياتس.تٌاتط ايي تهَضذ يه ؾطها ؾاظ هَضز اؾسفازُ لطاض هي گيطز.
حال تا زَخِ تِ ايي زٍ ٍيػگي تِ قطح ؾطها ؾاظي زض يرچال هي خطزاظين.

تا تىاض

افسازى وودطؾَض خيؿسَى هطزثا"گاظ ضا اظ َطيك لَلِ تط گكر هي هىس ٍ تا فكاض ٍاضز لَلِ
ضفر هي وٌس.فكاض ٍاضزُ تط گاظ ،حطاضزف ضا افعايف هي زّس.توٌظَض واؾسي اظ حطاضذ گاظ
آى ضا ٍاضز ضازيازَض هي وٌٌس ٍزض آى خا همساضي اظ حطاضذ گاظ واؾسِ هي قَز.ؾدؽ تا
ػثَض اظ فيلسط (زضايط)واهال " ذكه هي قَز ٍ چَى لَلِ ذطٍخي زضايط ٍ خؽ اظ آى ؾُح
همُغ لَلِ هَيي تؿياض ون اؾر گاظ زحر فكاض ظيازي لطاض گطفسِ ٍ ّواًگًَِ وِ لثال " شوط
قس تط اثط ايي فكاض تحالر هايغ زض هي آيس ٍ حطاضزف ًيع افعايف هي ياتس.تا ػثَض اظ لَلِ
هَيي ٍ ،اضز لَلِ ّاي اٍاخطيسَض (خاي يد) هي قَز ٍزض آى خا وِ ؾُح همُغ خسيس تِ
هطازة تيكسط اظ ؾُح همُغ لَلِ هَيي اؾر قطٍع تِ فَضاى ًوَزُ ٍ زَليس ؾطها
هيىٌس،فكاض وودطؾَض گاظ ضا اظ اٍاخطيسَض ػثَض زازُ ٍ ذطٍخي اٍاخطيسَض زَؾٍ لَلِ اي هؿي
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يا آٌّي تِ لَلِ تطگكر يرچال هي ضؾس ٍ هدسزا " ...گفسين وِ تطاثط اظزياز فكاض زض لَلِ
هَيي حطاضذ گاظ افعايف هي ياتس  .اگط حطاضذ تُطيمي اظ گاظ ؾلة ًكَز ،ؾطهاؾاظي زض
اٍاخطيسَض ويفير هُلَتي ًرَاّس زاقر تْويي هٌظَض هؼوَال "واض ذاًداذ ؾاظًسُ لَلِ تط
گكر اٍاخطيسَض وِ حاٍي گاظ ؾطز اؾر ضا تِ لَلِ ضفر لَلِ هَيي وِ حاٍي گاظ گطم اؾر
خَـ هي زٌّس زا گاظ گطم لَلِ هَيي زض حطور تُطف اٍاخطيسَض زض هداٍضذ تط گكر گاظ
ؾطز اظ اٍاخطيسَض ؾطز قَز ٍاظ زهاي آى واؾسِ قَز.
تؼًي اظ واضذاًداذ توٌظَض تْطُ ٍضي تيكسط اظ تطگكر گاظ ؾطز،لَلِ هَيي ضا اظ زضٍى آى
ػثَض زازُ ٍ تِ اٍاخطيسَض هي ضؾاًٌس .تسيي زطزية گاظ هايغ قسُ گطم لثل اظ ضؾيسى تِ
اٍاخطيسَض واهال" ؾطز هيكَز ٍزض خاي يري حس اوثط ضاًسهاى ضا اضائِ ذَاّس زازّ .ط گاُ
ؾطهاي ايداز قسُ زض اٍاخطيسَض تحس زٌظين قسُ زض زطهَؾساذ تطؾس  ،تطاثط اًمثاو
فاًَؾه زضٍى زطهَؾساذ تطق وودطؾَض لُغ قسُ ٍ ػول ؾطها ؾاظي هسَلف هي قَز
.زهاي هحفظِ يرچال هؼوَال " تيي  1الي  7زضخِ ؾاًسي گطاز ،اٍاخطيسَض زض حسٍز

15

زضخِ ظيطنفط اؾر.
شٍب تطفه زض يرچال (زيفطاؾر):تا تاظ قسى زضب يرچال همساضي اظ َّاي گطم هحيٍ
ٍاضز يرچال قسُ ٍ تط اٍاخطيسَض لُطاذ آب ضا تَخَز هي آٍضز  .توطٍض لُطاذ آب تَخَز
آهسُ  ،زَزُ ّاي ػظين يد يا تؼثاضذ زيگط تطفه ضا ايداز هي ؾاظز وِ تَؾيلِ آى ّا ػول
ؾطها ؾاظي هرسل هي قَز اظ ايٌطٍ الظم اؾر زض فَانل ظهاًي هؼيي ًؿثر تِ شٍب تطفه
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ّا السام قَز .زض اوثط يرچال ّا تطاي ًائل آهسى تِ ايي هٌظَض زستيطي اًسيكيسُ ًكسُ ٍ
زٌْا ضاُ شٍب تطفه ّا ،تاظ گصاقسي زضب يرچال اؾر وِ زض ايٌحالر تطق آى اظ هساض لُغ
هي قَز.

ضٍـ زيگط اؾسفازُ اظ چٌس اليِ ؾين الوٌر اؾر وِ تسٍض اٍاخطيسَض خيچيسُ

هي قَز ّ.ط گاُ شٍب تطفه يطٍضي تِ ًظط آهس،تالطاض زازى زطهَؾساذ زض ٍيؼير
هرهَل شٍب تطفه ،الوٌر زَليس گطها ًوَزُ ٍيد ّاي ظائس ضا اظ هياى هي تطز.
زض زيفطاؾر گاظي وِ اهطٍظُ هسساٍل زطيي قىل شٍب تطفه اؾر اظ قيط ؾَلٌَئيسي(قيط
الىسطيىي) اؾسفازُ هي قَز  .ايي قيط زاضاي زٍ ٍضٍزي ٍ يه ذطٍخي هُاتك قىل اؾر .
ٍضٍزي  Bزض حالر ػازي هؿسٍز اؾر اها تا ازهال تطق تِ قيط الىسطيىي  ،هؿيط ً Bيع تاظ
هي قَز ٍ گاظ گطم اظ ايي هؿيط تِ ذطٍخي  Cضاُ هي ياتسّ .واًَُض وِ زض قىل زيسُ
هي قَز هازاهي وِ تِ قيط الىسطيىي تطق ًوي ضؾس گاظ ؾطز تا

ٍضٍز تِ لؿور ٍ A

ذطٍج هؿسمين اظ لؿور ٍ Cاضز اٍاخطيسَض قسُ ٍ ػول ؾطها ؾاظي نَضذ هي گيطز.

تا

ازهال تطق تِ قيط الىسطيىي ،هؿيط  Bتاظ قسُ ٍ گاظ گطم اظ هؿيط  Cذاضج قسُ ٍ هحفظِ
اٍاخطيسَض ضا گطم هي ؾاظز.

گطهاي هحيٍ اٍاخطيسَض تطفه ّاي تَخَز آهسُ ضا شٍب

هي ؾاظز ٍ خؽ اظ شٍب تطفه ّا ،يه زطهَؾساذ هدسزا " قيط ؾَلٌَئيسي ضا تحالر لُغ ٍ
زض ٍالغ هؿسٍز تَزى هؿيط  ، Bتاظ هي گطزاًس.

زض قىل تاال ّويي هىاًيؿن تسَؾٍ

قيط ؾَلٌَئيسي تا يه ٍضٍزي ٍ يه ذطٍخي زيسُ هي قَز.
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الثسِ اقىال زيگطي اظ شٍب تطفه ًيع تىاض گطفسِ قسُ وِ اهطٍظُ واضتطز ووسطي زاضز .
تؼٌَاى هثال هي زَاى ًَع زيفطاؾر تا قواضـ زفؼاذ تاظ ٍ تؿسِ قسى زضب يرچال ضا ًام
تطز  .تا لطاض زازى وليس هرهَل قواضـ ظيط زضب ،زؼساز زفؼاذ تاظ ٍ تؿسِ قسى زضب
قواضـ قسُ ٍ توحى ضؾيسى زؼساز آى تِ ػسز زٌظيوي وليس ،هساض يرچال تطاي هسزي
لُغ هي قَز .زض ظهاى زَلف وودطؾَض ،تط اثط افعايف زهاي هحيٍ يرچال تطفه ّا شٍب
هي قًَسٍ .يا هي زَاى تطٍـ اؾسفازُ اظ زايوط اقاضُ ًوَز زض ايي ضٍـ خؽ اظ ظهاى هؼيٌي
زايوط هرهَل ػول ًوَزُ ٍ هساض ضا لُغ هي ؾاظز  .زض تؼًي اظ يرچال ّا ،زايوط توحى
لُغ هساض انلي ،هساض الوٌر خيچيسُ قسُ تسٍض اٍاخطيسَض ضا تط لطاض ًوَزُ زا ػول شٍب
تطفه تا ؾطػر تيكسطي اًدام قَز.
هساض الىسطيىي يرچال:

31

پروژه دات کام www.Prozhe.com -

ػية ياتي ٍ زؼويط يرچال :
ػية-1يرچال ضٍقي ًوي قَز.
ػلر-1خطيع تطق ًساضز،زٍقاذِ يا ؾين ضاتٍ هؼيَب اؾر.

32

پروژه دات کام www.Prozhe.com -

ضفغ ػية-1خؽ اظ وٌسطل تطق خطيع زٍقاذِ ٍؾين ضاتٍ ضا تِ ايي نَضذ آظهايف هي وٌين
.زَؾٍ يه ؾين زٍ لُة زٍ قاذِ ضا تِ يىسيگط هطزثٍ ؾاذسِ ٍزض حالي وِ ٍضٍزي واتل
ضا اظ هساض يرچال تاظ ًوَزُ اين ،آٍاهسط ضا تِ آى ّا هسهل هي ًوايين زض نَضذ ػسم اًحطاف
ػمطتِ ،ؾين ضاتٍ ٍزٍ قاذِ ضا وِ هؼوَال " تِ قىل يه خاضچِ زَليس هي قَز زؼَيى هي
وٌين.
ػية  -2يرچال ضٍقي ًوي قَز
ػلر  -2زطهَؾساذ هؼيَب اؾر
ضفغ ػية  -2تا تطضؾي هساض الىسطيىي يرچال (قىل فَق ) تِ ايي ًسيدِ ذَاّيس ضؾيس وِ
اگط وليس زطهَؾساذ ذطاب تاقس ٍ فاظ ٍضٍزي ضا تِ هَزَض ّ،ساير ًىٌس وودطؾَض لازض تِ
حطور ًرَاّس تَز ٍ .ضٍزي ٍ ذطٍخي زطهَؾساذ ضا تِ آضاهي اظ آى خسا ؾاظيس ٍ تا ازهال
ضاتٍ ّاي اّن هسط تِ آى ٍلَم ضا تِ چح ٍ ضاؾر تچطذاًيس زا نساي لُغ ٍ ٍنل وليس
زاذل زطهَؾساذ قٌيسُ قَز  .اگط تا ٍنل وليس ػمطتِ تُطف نفط هٌحطف ٍ تا لُغ وليس
ػمطتِ تُطف تي ًْاير تاظ گطزز ػية اظ زطهَؾساذ ًيؿر .زض غيط ايي نَضذ زطهَؾساذ ضا
اظ تسًِ يرچال ذاضج ًوَزُ ٍ لاب آى ضا تاظ وٌيس ٍ تِ آضاهي ؾؼي وٌيس هكىل وليس زاذل
آى ضا ضفغ ًواييس.اگط زطهَؾساذ زؼويط ًوي قَز آى ضا زؼَيى وٌيس زا يرچال قطٍع تىاض
وٌس.
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زصوط:زض هَاضزي وِ ًياظ اؾر زطهَؾساذ اظ يرچال ذاضج قَز ٍيا اگط ًاچاضيس زض ّواى
ٍيؼير (هسهل تِ تسًِ ) تط ضٍي آى آظهايف ضا اًدام زّيس ،هي تايؿر زض ًظط زاقسِ
تاقيس وِ اػوال فكاض ًا هٌاؾة تطضٍي زطهَؾساذ هوىي اؾر تِ لَلِ هَيي ٍ يا لَلِ تلَ
آؾية ضؾاًسٍ ،زض ًسيدِ گاظ زاذل زطهَؾساذ زرليِ قَز.زطهَؾسازي وِ زچاض چٌيي ػيثي
گطزز،تالفانلِ تايس زؼَيى قَز ظيطا ػول ازَهاذ ضا اًدام ًرَاّس زاز.
ػية -3يرچال ضٍقي ًوي قَز.
ػلر  -3اٍضلَز هؼيَب اؾر.
ضفغ ػية  -3زض نَضذ ذطاتي اٍضلَز ووطؾَض ضٍقي ًرَاّس قس ظيطا ػوَها " خايگاُ اٍضلَز
ؾط ضاُ ًَل هكسطن وودط ؾَض اؾر ٍاگط خالزيي ّاي زاذلف زض حالر ػازي هسهل
ًثاقٌس تِ هَزَض الىسطيىي وودطؾَض ٍلساغ ًوي ضؾس ازهال خالزيي ّاي اٍضلَز ضا تسَؾٍ
اّن هسط زض حالي وِ زٍقاذِ اظ خطيع خسا قسُ ،هَضز تطضؾي لطاضزّيس.اگط ايي خالزيي ّا تِ
يىسيگط هسهل ًيؿسٌس،اٍضلَز ضا تا ًَع هكاتِ ذَزـ زؼَيى ًواييس.هؼوَال "تط ضٍي اٍضلَز
وس ترهَني شوط هي قَز وِ زض ٍالغ تياًگط خطياى ًاهي اٍضلَز اؾر.اگط تِ هَضز هصوَض
زَخِ ًكَز ٍ اٍضلَز خسيس زاضاي خطياًي ووسط اظ خطياى ًاهي اٍضلَز لثلي تاقس،توحى
ازهال تطق تِ وودط ؾَض ،ػول ًوَزُ ٍ هساض الىسطيىي هَزَض ضا لُغ هي وٌس.
ػية -4يرچال ضٍقي ًوي قَز.
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ػلر -4ؾين ّاي ضاتٍ اظ هدوَػِ ؾين تٌسي هساض خسا (لُغ)قسُ اًس.
ضفغ ػية -4اگط ؾين ّاي انلي هاًٌس فاظ ٍ يا ًَل هساض خاضُ قسُ  ٍ،يا اظ ازهاالذ لُؼازي
هاًٌس زطهَؾساذ  -اٍلَز يا هَزَض خسا قًَس ػية هطتََِ تَخَز هي آيس .ؾين تٌسي ضا
زليما" تط ضؾي ًواييس ٍزض نَضذ هكاّسُ لُؼي ٍ يا خاضگي زض ؾيوي،ازهال ضا هدسزا " تط
لطاض ًواييس زا هكىل تط َطف قَز.
ػية -5يدچال ازَهاذ ًوي وٌس.
ػلر -5لَلِ تلَ اظ خاي ذَز ذاضج قسُ اؾر.
ضفغ ػية  -5زض هثحث زطهَؾساذ تِ اّوير نحر لطاض گطفسي لَلِ تلَ زض خايگاّف
(تسًِ اٍاخطيسَض ) اقاضُ قس.اگط تِ ؾثة خاتدايي يرچال ٍيا شٍب تطفه ٍ يا.....لَلِ تلَ اظ
تسًِ اٍاخطيسَض خسا قَز ازَهاذ يرچال تؿياض تا زاذيط ٍ يا زض تؼًي هَاضز تِ نَضذ ولي
لُغ قس.زَنيِ هي قَز لثل اظ ّط الساهي تِ هحل اؾسمطاض لَلِ تلَ زَخِ ًواييس ٍ اگط تا
هَاضز هصوَض هَاخِ قسيس لَلِ تلَ ضا ضا تِ آضاهي زض خايگاّف هؿسمط ًواييس زا هي تؼس
ػول ازَهاذ ّواًٌس گصقسِ اًدام قَز .
ػية -6يرچال ازَهاذ ًوي وٌس.
ػلر -6وٌساور ّاي زطهَؾساذ تِ يىسيگط خَـ ذَضزُ اًس.
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ضفغ ػية -6گاّا" زيسُ هي قَز وِ تط اثط واض هساٍم ؾُح خالزيي ّاي انلي وليس
زطهَؾساذ فطؾَزُ قسُ ٍتِ يىسيگط تهَضذ زائن ازهال هي ياتٌس  .تطاي خي تطزى تِ ايي
ػية ازَهاذ ضا زض حالي وِ يرچال ضٍقي اؾر تِ َطف ذالف ػمطتِ ؾاػر ٍيا تؼثاضذ
زيگط تُطف نفط تچطذاًيس.اگط يرچال ذاهَـ قس وليس زطهَؾساذ (ازَهاذ)ؾالن اؾر اها
اگط زغييط حالر زض واض زطهَؾساذ هكاّسُ ًكس لُؼا" خالزيي ّا تِ يىسيگط چؿثيسُ اًس.
زطهَؾساذ ضا تِ آضاهي اظ تسًِ يرچال ذاضج ًواييس ٍ خؽ اظ تاظ ًوَزى لاتِ آى وٌسان ّاي
وليس ضا اظ يىسيگط خسا ؾاذسِ ٍ خؽ اظ ؾوثازُ وكي ،وليس ضا تسَؾٍ اّن هسط زؿر
ًواييس .اگط تا حطور ٍلَم تُطف چح ٍ ضاؾر لُغ ٍ ٍنل وليس تسَؾٍ اًحطاف ػمطتِ اّن
هسط هكاّسُ قسُ زطهَؾساذ ضا تي آى وِ تِ لَلِ هَيي آؾيثي تطؾس ،هدسزا

" تِ هحل

اؾسمطاض اٍليِ اـ تاظ گطزاًيس.زض تؼًي اظ زطهَؾساذ ّا ،زؾسطؾي تِ وليس زقَاض ٍ يا غيط
هوىي اؾر.ايٌگًَِ زطهَؾساذ ّا ضا اخثاضا"زؼَيى هي وٌين.
ػية-7يرچال ازَهاذ ًوي وٌس.
ػلر -7همساض تطفه زض اٍاخطيسَض تؿياض ظياز اؾر.
ضفغ ػية -7زض هثاحث لثل شوط قس وِ ايداز تطفه ٍ زدوغ آى زض اٍاخطيسَض ػول ؾطها
ؾاظي ضا هرسل هي ؾاظز.اظ ايٌطٍ اگط همساض تطفه اٍاخطيسَض اظ حس هؼيٌي زداٍظ ًوايس،ػول
ازَهاذ لُغ قسُ ٍيا تؿياض تىٌسي ٍ تا زاذيط نَضذ هي گيطز .اگط يرچال زاضاي ؾيؿسن
زيفطاؾر اؾر،آى ضا تِ واض اًساظيس.زض غيط ايي نَضذ يرچال ضا اظ تطق ذاضج ًوَزُ ٍزضب
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آى ضا تطاي هسزي تاظ تگصاضيس ٍ خؽ اظ شٍب تطفه ّا ٍ خان ؾاظي واهل زيَاضُ ّاي
اٍاخطيسَض اظ يد ّاي ظائس ،هدسزا " يرچال ضا تِ تطق ٍنل وٌيس زا ازَ هاذ ّواًٌس گصقسِ
تهَضذ هساٍم اًدام قَز.
ػية-8يرچال ازَهاذ ًوي وٌس.
ػلر -8ؾين تٌسي يرچال اقسثاُ اؾر.
ضفغ ػية -8اگط خؽ اظ ؾين تٌسي يرچال ػية هصوَض ضخ زازُ ،يىي اظ ػلل هوىٌِ هي
زَاًس اقسثاُ قوا زض ؾين تٌسي تاقس .هساض ضا هدسزا" تط ضؾي ًواييس.
ػية -9ػليطغن ػولىطز نحيح وودطؾَض ،اٍاخطيسَض زائوا " ذيؽ تَزُ ٍ لُطاذ آب اظ آى
چىِ هي وٌس.
ػلر-9زطهَؾساذ تط ضٍي زضخِ هٌاؾة لطاض ًگطفسِ
ضفغ ػية -9اظ آًدا وِ زطهَؾساذ زض حس ووي زٌظين قسُ  ،ؾطهاي ايداز قسُ خاؾرگَي
ًياظ يرچال ًيؿر.زَؾٍ حطور ٍلَم زض خْر ػمطتِ ّاي ؾاػر هيعاى ؾطها ؾاظي
يرچال ضا افعايف زّيس.
ػية -10ػليطغن ػولىطز نحيح وودطؾَض،اٍاخطيسَض زائوا " ذيؽ تَزُ ٍ لُطاذ آب اظ آى
چىِ هي وٌس.
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ػلر  -10زطهَؾساذ زٌظين ًيؿر.
ضفغ ػية  -10زض تؿياضي اظ هَاضز هكاّسُ هي قَز وِ تِ ؾثة زٌظين ًا هٌاؾة ٍ يا
يؼيف قسى فٌط ظيط اّطم وليس ،هسذ اؾسطاحر (زَلف) زطهَؾساذ افعايف يافسِ ٍ تَاؾُِ
افعايف زها زض اٍاخطيسَض  ،تطفه ّا شٍب قسُ ٍ قاّس ضيعـ لُطاذ آب ذَاّين تَز اظ
ايٌطٍ الظم اؾر تا حطور تؿياض هالين خيچ زٌظين زض خْر ػمطتِ ّاي ؾاػر  ،زَلف
زطهَؾساذ ضا واّف زّين ايي ػول ًياظ تِ زثحط فطاٍاًي زاضز .
ػية -11ػليطغن ػولىطز نحيح وودطؾَض،اٍاخطيسَض زائوا " ذيؽ تَزُ ٍ لُطاذ آب اظ آى
چىِ هي وٌس.
ػلر -11ؾيؿسن شٍب تطفه (زيفطاؾر) زائن زض هساض اؾر.
ضفغ ػية -11زض هَاضزي زيسُ قسُ وِ تِ ؾثة تطٍظ اقىال زض زطهَؾساذ زيفطاؾر ،قيط
ؾَلٌَئيسي هسام ػول ًوَزُ ٍ تا ٍضٍز گاظ تِ اٍاخطيسَض،يد ٍ تطفه ّا شٍب هي قًَس.
نحر ػولىطز زيفطاؾر ضا وٌسطل ًواييس.
ػية  -12اٍاخطيسَض زض فَانل ظهاًي اًسن،هولَ اظ تطفه هي قَز
ػلر -12الؾسيه زٍض زضب ذطاب اؾر
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ضفغ ػية -12اگط الؾسيه زٍض زضب ذطاب قَز (اظ يراهسف واؾسِ قَز)،تيي زضب ٍ
قاؾي يرچال فانلِ َّايي ايداز قسُ ٍ َّاي گطم تسضٍى يرچال ضاُ هي ياتسَّ .اي ؾطز
زض تط ذَضز تا َّاي گطم تهَضذ لُطاذ آب زض آهسُ ٍ هدسزا " يد هي تٌسز تسيي زطزية
زضٍى يرچال زَزُ ّاي يرين يد ٍ تطفه قىل هي گيطًس .الؾسيه زٍض زضب ضا زؼَيى
ًواييس.
ػية -13اٍاخطيسَض زض فَانل ظهاًي اًسن  ،هولَ اظ تطفه هي قَز.
ػلر -13غصا تهَضذ گطم زض يرچال لطاض زازُ هي قَز
ضفغ ػية  -13لطاض زازى غصاي گطم زضٍى يرچال توٌعلِ ضاُ ياتي َّاي گطم تسضٍى آى
اؾر اظ ايي ضٍ ّوَاضُ هي تايؿر زهاي غصا زض تيطٍى اظ يرچال تويعاى الظم ون قَز ٍ
ؾدؽ زض يرچال لطاض گيطز.
ػية -14اٍاخطيسَض زض فَانل ظهاًي اًسن،هولَ اظ تطفه هي قَز
ػلر  -14زيفطاؾر ازَهازيه زچاض هكىل قسُ اؾر
ضفغ ػية ّ -14واًگًَِ وِ زض هثحث زيفطاؾر شوط گطزيس،ؾيؿسن شٍب تطفه زض تؼًي
اظ يرچال ّا تسَؾٍ قواضًسُ زفؼاذ تاظ ٍ تؿسِ قسى زضب يا تا اؾسفازُ اظ زايوط ٍ يا تا تىاض
گيطي ازَهاذ هرهَني زيفطاؾر اًدام هي قَز .ايٌگًَِ يرچال ّا تِ تطفه تؿياض
حؿاؼ تَزُ ٍ زض نَضذ اظ واض افسازى ؾيؿسن ؾطيغ زچاض هكىل هي قًَس (هؼوَلي زطيي
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هكىل ػسم ازَ هاذ يرچال اؾر).ؾيؿسن زيفطاؾر يرچال ضا تطضؾي ٍ ػًَ هؼيَب ضا
زؼويط ٍيا زؼَيى ًواييس.
ػية -15وودطؾَض يرچال تي ٍلفِ زض حال واض اؾر اها ازَهاذ ًوي وٌس ٍزض يرچال
ؾطها ٍخَز ًساضز.
ػلر -15زض يرچال گاظ ٍخَز ًساضز
ضفغ ػية -15هي تايؿر يرچال ضا تِ زؼويط گاُ اًسمال زازُ ٍ تا زلر زض اَطاف وٌساًؿَض
ٍ اٍاخطيسَض خؿسدَ ًوَز زا حفطُ ايداز قسُ زض هؿيط گطزـ گاظ ضا خيسا ًوَز ؾدؽ يه
زؼويط واض هدطب اتسسا هحل آؾية زيسُ ضا تا هْاضذ خَقىاضي ًوَزُ ٍ خؽ اظ آى يرچال
ضا زحر فكاض َّا لطاض هي زّس.اگط خؽ اظ فكاض زّي تِ يرچال ،زض زؿر تا وف ناتَى
ًكسي زيسُ ًكس اتسسا زَؾٍ ٍويَم خوح لَلِ ّا ضا واهال " اظ ٍخَز َّا ذالي ًوَزُ ٍ
ؾدؽ تِ آضاهي گاظ ضا زضٍى لَلِ ّا زعضيك هي وٌٌس .خؽ اظ ازوام قاضغ گاظ ،لَلِ وَض ضا
هدسزا" هؿسٍز ٍ خَقىاضي هي وٌٌس زا اظ ذطٍج گاظ زضٍى يرچال هواًؼر تؼول
آيس.ػولياذ زرليِ ٍ قاضغ گاظ ّ ،وچٌيي زطهين ًمُِ آؾية زيسُ  ،هي تايؿر زَؾٍ
فطزي هدطب اًدام قَز.
ػية-16وودطؾَض يرچال تي ٍلفِ زض حال واض اؾر اها ازَهاذ ًوي وٌس ٍزض يرچال ؾطها
ٍخَز ًساضز
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ػلر  -16گاظ يرچال ون اؾر
ضفغ ػية -16اگط قاضغ گاظ تِ اًساظُ وافي ًثاقس،ؾطهاي ايداز قسُ زض اٍاخطيسَض ٍ واتيٌر
يرچال تؿياض ًاچيع ٍ ًا هحؿَؼ اؾر.هؼوَال "زعضيك گاظ هي تايؿر تحسي تاقس وِ اگط
اًگكر ذيؽ ذَز ضا تِ  30ؾاًسي هسطي لَلِ ذطٍخي اٍاخطيسَض (وِ هؼوَال

" زض اوثط

يرچال ّا  ،اظ خكر واتيٌر ذاضج قسُ ) هواؼ ًواييس واهال "تِ آى تچؿثس .زض نَضذ
هكاّسُ ٍ اًدام آظهايف ٍ خي تطزى تِ ًاچيع تَزى گاظ  ،هي تايؿر تا آظاز ؾاذسي لَلِ وَض
ٍ تؿسي قليٌگ هرهَل ضاتٍ تيي ودؿَل گاظ ٍ وودطؾَض  ،تِ آضاهي آًمسض گاظ زعضيك
ًواييس زا ؾطهاي هُلَب زض يرچال ايداز قَز  .الثسِ زعضيك گاظ تحثي تِ هطازة خيچيسُ زط
اظ هُلة اضائِ قسُ اؾر.
ػية -17وودطؾَض يرچال تي ٍلفِ زض حال واض اؾر اها ازَهاذ ًوي وٌس ٍزض يرچال
ؾطها ٍخَز ًساضز.
ػلر -17هَزَض الىسطيىي ؾالن اؾر اها وودطؾَض هؼيَب قسُ
ضفغ ػية  -17وودطؾَض ضا زض حالر خسا اظ يرچال تِ تطق هسهل ؾاظيس ٍ اگط هكاّسُ قس
وِ لسضزي خْر وودطؼ ًساضز ٍ لَلِ ضفر آى فكاض اًگكر ضا زفغ ًوي ؾاظز ٍ تطاحسي
هؿسٍز هي قَز وودطؾَض هؼيَب قسُ ٍ تايس زؼَيى قَز.
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ػية  -18وودطؾَض يرچال تي ٍلفِ زض حال واض اؾر اها ازَهاذ ًوي وٌس ٍ زض يرچال
ؾطها ٍخَز ًساضز
ػلر  -18وٌساًؿَض تِ زيَاض چؿثيسُ اؾر ٍ يا فانلِ اـ تا زيَاض تؿياض ًاچيع اؾر
ضفغ ػية ً -18مف ػوسُ ٍ اّوير تؿعايي وِ وٌساًؿَض زض ؾطها ؾاظي هُلَب تط ػْسُ
زاضز لثال" هَضز تحث لطاض گطفر .اظ ًظط ضػاير اؾساًساضز حس الل فانلِ وٌساًؿَض تا زيَاض
 20ؾاًسي هسط اؾر ٍاظ آًدا وِ ضػاير ايي ًىسِ لؿوسي اظ فًاي هفيس آقدعذاًِ ضا اقغال
ذَاّس ًوَز ،هَضز ضػاير لطاض ًوي گيطز ٍواّف فانلِ شوط قسُ ٍؾطهاي زَليس قسُ ضا
زحر زاثيط لطاض هي زّس.
ػية  -19وودطؾَض يرچال تي ٍلفِ زض حال واض اؾر اها ازَ هاذ ًوي وٌس ٍزض يرچال
ؾطها ٍخَز ًساضز.
ػلر  -19في هؼيَب قسُ
ضفغ ػية  -19زض تؼًي اظ يرچال ّا تطاي ذٌه قسى وٌساًؿَض ٍ گاّا " هَزَض اظ زهٌسُ
(في) اؾسفازُ هي قَز  .ذطاتي في هَخة افعايف زها زض لُؼاذ هصوَض قسُ وِ تط زَليس
ؾطها ًسيدِ ػىؽ ذَاّس گصاضز .ؾين ّاي ضاتٍ في ضا خسا ًوَزُ ٍ زَؾٍ واتل زيگطي
ٍلساغ ٍ 220لر ضا هؿسميوا " تِ آى اػوال وٌيس .اگط في قطٍع تىاض وطزً.سيدِ هي قَز وِ
تطق تِ في ًوي ضؾس  .هكىل ضا تط ضؾي ًواييس .اگط في ػىؽ الؼولي ًكاى ًساز آى ضا اظ
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قاؾي خسا ًوَزُ ٍ خيطٍ هُالة شوط قسُ زض ػية ياتي هَزَض ّاي الىسطيىي ،تِ ػية ياتي
ٍ ضفغ ػية تدطزاظيس.
ػية -20لثل اظ آى وِ يرچال قطٍع تِ واض وٌس  ،نساي ترهَني قٌيسُ قسُ ٍ اظ واض
هي افسس.
ػلر  -20تطق يؼيف اؾر
ضفغ ػية  -20اگط يرچال زض زوام هسذ ضٍظ قطٍع تىاض ذَتي زاقسِ اها زض ؾاػاذ اٍليِ
قة وودطؾَض لازض تحطور ًيؿر ،هكىل اظ يؼيف تَزى تطق اؾر  .هيسَاى تا اؾسفازُ اظ
ٍلسوسط يا لؿور ٍلساغ آٍاهسط  ،همساض اذسالف ؾُح (ٍلساغ) ضا اًساظُ گيطي ًوَز ٍ تِ يميي
تطؾيس .زض نَضذ يؼيف تَزى تطق زض ؾاػاذ اٍليِ قة زٍ ضاُ خيف ضٍ زاضيس .اٍل آى وِ
زض ايي ؾاػاذ يرچال ضا اظ تطق ذاضج ًواييس وِ ضٍـ چٌساى هُلَتي ًيؿر زٍم آى وِ اظ
زطاًؽ ّاي زمَير ٍلساغ خْر هٌاظل اؾسفازُ قَز وِ تَُض لُغ هكىل ضاُ اًساظي هَزَض
وودطؾَض ،تط َطف ذَاّس قس.
ػية -21لثل اظ آى وِ يرچال قطٍع تِ واض وٌس،نساي ترهَني قٌيسُ قسُ ٍاظ واض هي
افسس.
ػلر -21اٍضلَز هؼيَب اؾر.
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ضفغ ػية  -21اگط هكىل هصوَض زض زوام ؾاػاذ قثاًِ ضٍظ هكاّسُ قَز ٍ،زض ضٍظ همساض
تطق زض اًساظُ گيطي تا ٍلسوسط َثيؼي تاقس .يىي اظ ػلل هوىٌِ ذطاتي اٍضلَز اؾر.ؾازُ
زطيي ضٍـ خْر حهَل اَويٌاى آى اؾر وِ اٍضلَز ضا اظ هساض الىسطيىي يرچال ذاضج
ًوَزُ ٍ تط ؾط ضاُ هساض يرچال يه آهدط هسط لطاض زّيس.اگط خطياى زضيافسي يرچال َثيؼي
تاـ اٍضلَز ضا تا قواضُ ؾطيال هكاتِ ذَزـ زؼَيى ًواييس .قواضُ ّاي هصوَض تط ضٍي
اٍضلَز ّا  ،تياًگط خطياى ٍ زَاى ههطف وٌٌسُ اؾر وِ اٍضلَز ؾطي تا آى لطاض هي گيطز.
ػية -22لثل اظ آى وِ يرچال قطٍع تِ واض وٌس،نساي ترهَني قٌيسُ قسُ ٍ اظ واض هي
افسس.
ػلرً -22ين ؾَظ تَزى هَزَض
ضفغ ػية  -22اگط زض آظهايكي اًساظُ گيطي خطياى تسٍى اٍضلَز تِ زضيافر خطياى ايافي
زَؾٍ هَزَض تطذَضز ًوَزيس،يىي اظ ػلل آى هي زَاًس ازهال حلمِ يا ازهال والف زض ؾين
خيچ ّاي اؾسازَض تاقس.تِ اؾسازَضي وِ زچاض هكىل هصوَض قسُ ،اؾسازَض ًين ؾَظ هي
گَيٌس.اؾسازَض هصوَض هي تايؿر زدسيس ؾين خيچي قَز.
ػية-23لثل اظ آًىِ يرچال قطٍع تىاض وٌس ،نساي ترهَني قٌيسُ قسُ ٍ اظ واض هي
افسس.
ػلر  -23هؿسٍز تَزى هؿيط گطزـ گاظ زض يرچال
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ضفغ ػية  -23گاّا" تِ ٌّگام زغييط هىاى يرچال ،لؿوسي اظ هؿيط گطزـ گاظ هاًٌس
وٌساًؿَض تا اقياء هداٍض ٍ يا زيَاض تگًَِ اي تط ذَضز هي وٌس وِ زض ًسيدِ آى ،لؿوسي اظ
هؿيط گطزـ گاظ هؿسٍز هي قَز.ايداز ؾس،زض تطاتطػثَض گاظ ؾطها ؾاظ ،ػولىطز وودطؾَض
ضا هرسل ًوَزُ ٍ زض ًسيدِ تِ هَزَض الىسطيىي وودطؾَض فكاض ٍاضز قسُ ٍ خطياى ايافي هي
وكس.اٍضلَز هسَخِ خطياى ايافِ تاض قسُ ٍ ّوَاضُ توحى آغاظ حطور وودط ؾَض ،اٍضلَز
آى ضا اظ هساض ذاضج ًوَزُ ٍ ػية هصوَض تَخَز هي آيس .زض تؼًي هَاضز هي زَاى هحل
آؾية زيسُ ضا تا زؾر تگًَِ اي حالر زاز وِ گاظ اظ آى ًمُِ ػثَض ًوايس.زض غيط ايي
نَضذ هي تايؿر زَؾٍ خَقىاضي ًمُِ هصوَض ضا اظ ؾايط لَلِ ّا خسا ًوَزُ ٍ لَلِ
زيگطي ضا تِ ّواى ََل زض ًماٌ هَضز ًظط خَقىاضي ًوَز اظ آًدا وِ تِ ٌّگام زؼَيى
هحل آؾية زيسُ  ،گاظ يرچال زرليِ هي قَز  ،خؽ اظ زطهين هؿيط حطور گاظ ً ،ياظ تِ
قاضغ هدسز گاظ هي تاقس.
ػية  -24لثل اظ آًىِ يرچال قطٍع تىاض وٌس،نساي ترهَني قٌيسُ قسُ ٍ اظ واض هي
افسس.
ػلر  -24ذطاتي ضلِ اؾساضذ
ضفغ ػية  -24زض زكطيح ػولىطز يرچال تِ ًمف ضلِ اؾساضذ اقاضُ قس .تىوه ايي ضلِ
تطاي هسذ اًسوي ؾين خيچ اؾساضذ ٍاضز هساض قسُ ٍ خؽ اظ ضاُ اًساظي ضٍزَض  ،اظ هساض ذاضج
هي قَز  .اگط ضلِ زض ٍضٍز ؾين خيچ ووىي توساض  ،زؼللي زاقسِ تاقس،هَزَض تىوه ؾين
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خيچ انلي تطاُ ًوي افسس ٍ تط اثط خطياى ايافي وِ هي وكس  ،اٍضلَز هساض ضا لُغ ذَاّس
ًوَز .تطاي آظهايف ضلِ اؾساضذ تْسط اؾر هَزَض ضا هؿسميوا " تِ تطق هسهل ًوايين.هساضي
هاًٌس (قىل فَق )ايداز ًواييس ٍ توحى تؿسي وليس  ، 1bقؿسي  2bضا تطاي يه لحظِ
تُطف خاييي فكاض زازُ ٍ ضّا وٌيس تسيي ٍؾيلِ اؾساضذ تطاي چٌس ثاًيِ ٍاضز هساض ٍ ؾدؽ
ذاضج هي قَز.اگط هَزَض تطاُ افساز ٍ وودطؾَض قطٍع تىاض ًوَز (ٍ اٍضلَز ػىؽ الؼولي ضا
تطٍظ ًساز)،اؾساضذ ضا تا هكاتِ ذَزـ زؼَيى ًواييس.
ػية  -25نساي يرچال زض ٌّگام واض غيط ػازي ٍ زا حسٍزي ظياز اؾر.
ػلر -25يرچال واهال" زطاظ لطاض ًگطفسِ
ضفغ ػية  -25اگط ٍيؼير اؾسمطاض يرچال واهال " زطاظ ًثاقس،ضٍزَض زض حال چطذف زضٍى
هَزَض زچاض هكىل قسُ ٍ نساي ظيازي ضا تَخَز هي آٍضز .تطاي ضفغ ػية هحل اؾسمطاض
يرچال ضا واهال" زطاظ ًواييس .هي زَاًيس تداي زطاظ اظ يه ليَاى آب ًيع اؾسفازُ وٌيس.اگط
ليَاى تط ضٍي يرچال لطاض گيطز،تطاحسي زطاظ تَزى يا ػسم زطاظ لطاض گطفسي آى ضا ًكاى
ذَاّس زاز.تا لطاض زازى خايِ ّاي چَتي ًاظن ظيط خايِ ّاي يرچال،آب زضٍى ليَاى ضا
واهال" زض حالر هسؼازل لطاض زّيس ٍ يميي زاقسِ تاقيس يرچال زض ٍيؼير واهال
لطاض گطفسِ.
ػية  -26نساي يرچال زض ٌّگام واض غيط ػازي ٍ زا حسٍزي ظياز اؾر.
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ػلر  -26هَزَض في زچاض هكىل قسُ
ضفغ ػية ّ -26واًگًَِ وِ لثال " شوط قس زض تؼًي اظ يرچال ّا ،تطاي ذٌه قسى
وٌساًؿَض ٍ يا هَزَض اظ في اؾسفازُ هي قَز تط اثط تطذَضز في تا ؾين ّايي وِ اظ والف
انلي خسا قسُ اًس ٍ يا ذطاتي يازالاى ّاي في ٍ يا قل قسى ازهاالزي وِ في ضا تِ قاؾي
هسهل وطزُ اؾر نساي في قسيس هي قَز  .هَضز ػية تطضؾي ٍ ضفغ قَز زا نساي
يرچال زض حال واض واّف ياتس.
ػية  -27نساي يرچال زض ٌّگام واض غيط ػازي ٍ زا حسٍزي ظياز اؾر.
ػلر  -27ازهاالذ هَزَض (وودطؾَض ) تِ قاؾي قل قسُ اؾر
ضفغ ػية  -27اگط هي زَاى تا زؾر تطاحسي وودطؾَض ضا زض هحل اؾسمطاضـ حطور
زاز،الظهؿر ازهاالذ هَزَض تِ قاؾي تطضؾي قَز ٍزض نَضذ ًياظ  ،خيچ ٍ هْطُ ّاي
هطتََِ ضا هحىن ًوَز.
ػية  -28نساي يرچال زض ٌّگام واض غيط ػازي ٍ زا حسٍزي ظياز اؾر.
ػلر  -28هَزَض هؼيَب اؾر.
ضفغ ػية  -28ػليطغن زطاظ تَزى يرچال زض هحل اؾسمطاضـ ٍ يا تطضؾي ؾايط هَاضز ،
گاّا" نساي ظياز اظ ذَز وودطؾَض اؾر وِ هي زَاًس تَاؾُِ تطٍظ يه هكىل هىاًيىي
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ايداز قَزً .ياظ اؾر وِ خَؾسِ وودطؾَض خسا قسُ ٍ لُؼاذ هىاًيىي ؾطٍيؽ قًَس ٍ
خؽ اظ خَقىاضي خَؾسِ وودطؾَض ،ػولياذ زرليِ َّا اظ لَلِ وَض ٍ قاضغ گاظ زىطاض قَز.زض
تؼًي هَاضز ًيع وودطؾَض لاتل زؼويط ًيؿر ٍ اخثاضا" هي تايؿر آًطا زؼَيى ًوايين.
ػية-29تسًِ يرچال تطق زاضز
ػلر  -29هَزَض ازهال تسًِ زاضز
ضفغ ػية  -29زض اوثط هَاضز ،تطق زاض تَزى يرچال ً،اقي اظ ازهال تسًِ هَزَض اؾر وِ
گاّا" تا اضذ ًوَزى يرچال اظ هياى هي ضٍز ٍزض تؼًي هَاضز ،زض نَضذ تؿسي اضذ
ّوعهاى تا ظزى زٍ قاذِ يرچال تِ خطيع ،فيَظ هٌعل لُغ هي قَز .اخثاضا "زض هَضز زٍم
هَزَض هي تايؿر واهال" زؼويط (زدسيس ؾين خيچي )ٍيا زؼَيى قَز.
ػية -30تسًِ يرچال تطق زاضز
ػلر -30زطهَؾساذ ازهال تسًِ زاضز
ضفغ ػية -30ضاتٍ ّاي زطهَؾساذ ضا اظ آى خسا ًوَزُ ٍ تا احسياٌ واهل زطهَؾساذ ضا
زَؾٍ چطاؽ ؾطي هَضز آظهايف لطاض زّيس.تطاي ايي آظهايف هي زَاًيس اظ اّن هسط اؾسفازُ
وٌيس.زطهَؾساذ هؼيَب هي تايؿر زؼَيى قَز.
ػية  -31تسًِ يرچال تطق زاض اؾر
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ػلر  -31ؾط خيچ الهح زضٍى يرچال ازهال تسًِ زاضز
ضفغ ػية  -31اگط فاظ هؿسميوا" تِ ؾط خيچ ضفسِ تاقس ٍ ًَل ضا اظ هيىطٍؾَئيچ ػثَض زازُ
تاقٌس،احسوال ازهال تسًِ ؾط خيچ ًيع ٍخَز زاضز وِ هي زَاى ضاتٍ ّاي ؾط خيچ ضا خسا
ًوَزُ ٍ تسَؾٍ اّن هسط آًطا هَضز آظهايف لطاض زاز .ػلر انلي ازهال تسًِ ؾط خيچ ضا تياتيس
ٍ هكىل ضا ضفغ ًواييس.
ػية  -32تسًِ يرچال تطق زاض اؾر
ػلر -32ؾين ّاي ضاتٍ هؼيَب قسُ اًس
ضفغ ػية -32خؽ اظ تطضؾي لُؼاذ الىسطيىي يرچال هاًٌس هَزَض -زطهَؾساذ-الهح-
الوٌر زيفطاؾر ٍ ...تْسط اؾر ؾين تٌسي يرچال ضا زؼَيى ًواييس زا ازهال تسًِ واهال "اظ
هياى تطٍز.
ػية  -33هَاز زضٍى يرچال هٌدوس قسُ ٍؾطها تيف اظ حس ظياز اؾر.
ػلر  -33زطهَؾساذ ازَهاذ ًوي وٌس.
ضفغ ػية  -33ضخَع قَز تِ ػيَب هطتٌَ تِ يرچال ازَهاذ ًوي وٌس.
ػية  -34هَاز زضٍى يرچال هٌدوس قسُ ٍ ؾط ها تيف اظ حس ظياز اؾر.
ػلر  -34زطهَؾساذ زٌظين ًيؿر
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ضفغ ػية  -34زطهَؾساذ ضا تگًَِ اي زٌظين ًواييس وِ هحل ازَهازف هسٌاؾة تا ػسز
زٌظين قسُ زَؾٍ ٍلَم تاقس الثسِ زٌظين زطهَؾساذ تِ زثحط ظيازي ًياظ زاضز وِ خيكٌْاز
هي قَز اظ يه زؼويطواض هدطب ووه تگيطيس.
ػية -35هَاز زضٍى يرچال هٌدوس قسُ ٍ ؾط ها تيف اظ حس ظياز اؾر.
ػلر -35گاظ تيف اظ حس زعضيك قسُ
ضفغ ػية  -35زض نَضذ زعضيك تيف اظ حس گاظ تٌْگام قاضغ ،ػالٍُ تط تطٍظ ػية  33لَلِ
تط گكر ًيع هٌدوس هي قَز وِ ضيعـ لُطاذ آب اظ شٍب يد ّاي ايي لَلِ زض خكر
يرچال ،ههطف وٌٌسُ ضا تا ظحور هَاخِ هي ؾاظز.الظم اؾر همساضي اظ گاظ يرچال تَؾيلِ
آظازًوَزى لَلِ وَض ،ضّا قسُ ٍ هدسزا"لَلِ وَض هؿسٍز ٍ خَقىاضي قَز.
ػية  -36تا تاظ قسى زضب يرچال ،فيَظ هٌعل لُغ هي قَز
ػلر  -36ؾين تٌسي الهح ضٍقٌايي يرچال اقسثاُ اؾر
ضفغ ػية  -36هساض ضا تطضؾي ٍ انالح ًواييس.
ػية -37تا تاظ ًوَزى زضب يرچال فيَظ هٌعل لُغ هي قَز.
ػلر  -37خايِ ّاي زضٍى ؾط خيچ الهح تِ يىسيگط چؿثيسُ اًس.

50

پروژه دات کام www.Prozhe.com -

ضفغ ػية  -37ايي ػية ػوَها "تِ ٌّگام زؼَيى الهح نَضذ هي گيطز .تا هحىن ًوَزى
تيف اظ حس الهح زضٍى ؾط خيچ ،فانلِ خايِ ّا تمسضي ًعزيه هي قَز وِ لَؼ الىسطيىي
هاتيٌكاى،هٌدط تِ لُغ فيَظ هي قَز .يرچال ضا اظ تطق خسا ًوَزُ ٍ الهح ضا تاظ وٌيس ٍ
خايِ ّاي زضٍى ؾط خيچ ضا اظ يىسيگط خسا ؾاذسِ ٍ الهح ضا تِ آضاهي تثٌسيس.
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