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  ذهيچک

دس عبل تَػؼِ اػت.  يرْبى اص رولِ وـَسّب ياص وـَسّب يبسيش ثؼيگجبىيه هؼضل گشيثِ ػٌَاى  ييصا بثبىيث

زبد پَؿؾ يا يي الذاهبتيه ًوًَِ اص صٌيذُ ّؼتٌذ يي پذيرْت همبثلِ ثب ا يذيول يّب عل ساُ يىيَلَطيالذاهبت ث

ي هؼئلِ ٍرَد آة ٍ خبن هٌبػت اػت. دس هٌبعك يتش اػت. دس هَسد وـت ًْبل هْن يبثبًيدس هٌبعك ث يبّيگ

ٌبعك خـه اػتفبدُ اص  وبؿت ًْبل دس ه ياص سٍؿْب يىيثبؿذ.  يٌِ هيبس دؿَاس ٍ پشّضيي ثؼيشيِ آة ؿيتْ يبثبًيث

لَت ٍ يثصَست پب يهختلف ييعشط ّب يي فٌبٍسيشاى ثب اػتفبدُ اص ايثبؿذ. دس  ا يغ هيٍاتشثبوغ گشٍاػ يفٌبٍس

تب  يضاى آة هصشفيضوي وبّؾ ه يي فٌبٍسيِ ًـبى دادُ اػت ثب اػتفبدُ اص ايذ اٍليذُ وِ ًتبيارشا گشد يمبتيتغم

دس وـَس  يت هٌبثغ آثيي سٍ ثب تَرِ ثِ هغذٍديدسصذ خَاّذ ثَد. اص ا 90ص ؾ ايًْبل ث يدسصذ، دسصذ صًذُ هبً 85

ثبؿذ ٍ الصم اػت ين هيض تَػؼِ ثبغبت ديٍ ً ييبثبى صايوٌتشل ث يّبعشط يرْت ارشا يساُ عل هٌبػج يي فٌبٍسيا

 شد.يٌِ رْت ؿٌبخت ٍ تَػؼِ آى صَست پزيي صهيدس ا يـتشيمبت ثيتغم

 يلِ ايتيف يبسي، آثييبى صدابثيٍاتشثبوغ، ث: ذ واشهيکل

 هقذهه

دس عبل  يرْبى اص رولِ وـَسّب ياص وـَسّب يبسيش ثؼيگجبىيه هؼضل گشيثِ ػٌَاى  ييصا بثبىيدس عبل عبضش ث

زبد يٍ ػولىشد ًبدسػت اًؼبى ا يؼيزِ ػَاهل عجياػت وِ دس ًت ييٌذّبيهـتول ثش فشآ ييصا بثبىيتَػؼِ اػت. ث

ؾ يل فشػبيٌذّب، اص لجياص فشآ يجيب تشويه يدس احش  ياػت اص وبّؾ اػتؼذاد اساضف ػجبست يگشدد ٍ عجك تؼش يه

 و گرد و غببر ييزا بببىيذه بيدر کنترل پذ يکيذرولوشيه يس، راه حليگرواس يفنبور



 

 يغيب هغي يشُ وِ تَػظ ػَاهل اًؼبًيٍ غ يؾ ثبديت هٌبثغ آة، فشػبي، ؿَس ؿذى، تخشيبّيت پَؿؾ گي، تخشيآث

 (.1387ٍ ّوىبساى ،  يلفمبسابثذ )رٍي يؿذت ه

ي هٌبعك ؿشٍع ثِ گشم ؿذى وشدُ ٍ ثِ ػوت ثبال يا يبالث يهٌبعك َّا يدس ثشخ يبّيثِ ػلت فمذاى پَؿؾ گ

 يبى صشخـيه رشيزِ يذ، دس ًتيثشخَسد ًوب يتشپَػفش يثب ػشػت ثبال يوِ ثِ ثبدّب يوٌذ ٍ صهبً يعشوت ه

گشد ٍ  يّب زبد عَفبىيي ثبػج ايي ثبدّب ثب ؿذت ثبال دس ثشخَسد ثِ ػغظ صهيؿَد وِ ا يزبد هيي اييل ثِ پبيهتوب

ه يّؼتٌذ  يگشد ٍ غجبس يّب رْت غلجِ ثش عَفبى يذيول يّب عل ساُ يىيَلَطيي سٍ الذاهبت ثيؿًَذ. اص ا يه يغجبس

(. ثِ اػتمبد اًگلؼتبدلش 1389، ياػت )ؿبّؼًَ يبثبًيدس هٌبعك ث يبّيزبد پَؿؾ گيؿبهل ا يي الذاهبتيًوًَِ اص صٌ

ثبؿٌذ. دس ٍالغ  يگشد ٍ غجبس ه يّب عَفبى يفشاٍاًدس ٍلَع ٍ  يوٌٌذُ اػبػ بّبى دٍ ػبهل وٌتشليتشاون ٍ ػبختبس گ

 (. 1384، يي ثبؿذ )رٍلفمبسيصه يبّيش پَؿؾ گييٍاوٌؾ ثِ تغ يتَاًذ ثِ ًَػ يزبد گشد ٍ غجبس هيا

بس يي ثؼيشيِ آة ؿيتْ يبثبًيي هؼئلِ ٍرَد آة ٍ خبن هٌبػت اػت. دس هٌبعك ثيتش دس هَسد وـت ًْبل هْن

  اػتفبدُ يهختلف يّب اص ًظش وبّؾ هصشف آة تبوٌَى سٍؽ يبسيؼتن آثيش ػييْت  تغثبؿذ. ر يٌِ هيدؿَاس ٍ پشّض

 يبسيسػذ آث يبد ثِ ًظش هيثب ػشػت ص ييبس ٍ ثبدّبيتؼشق ثؼ-شيثب تجخ يبثبًيهٌبعك خـه ٍ ث يثشا يؿذُ ٍل

 (.1385ًظاد،  يبُ ثبؿذ )وبظويرْت وـت گ يبسيي سٍؽ آثيتش هٌبػت يشػغغيص

صىبى اص لغشُ يي تفبٍت وِ ثزبيثَدُ ثب ا يلغشُ ا يبسيِ ثِ آثيبس ؿجياػت وِ ثؼ يذيسٍؽ رذ يا لِيتيف يبسيآث

بدُ ؿذُ ٍ اص عٌبة ثِ ػٌَاى يوَثب پ يّب بثبىياص رولِ ث يؼتن دس هٌبعك هختلفيي ػيؿَد. ا يلِ اػتفبدُ هيتيف

ثشق  يبص ثِ خغَط ثضسي لَلِ ٍ اًشطيي وِ ًيػالٍُ ثش ا يا لِيتيف يبسيلِ دس آى  اػتفبدُ ؿذُ ٍ ًـبى دادُ وِ آثيتيف

، ػذم يبص ثِ اًشطيّن ًذاسد. ػذم ً يغيؼت هغيص يضگًَِ آلَدگيوٌذ ٍ ّ يض فشاّن هيسا ً يبسيًذاسد، اهىبى وَد آث

، ًصت ٍ ساُ ي،  عشاعييت ربثزبي، لبثليغيؼت هغيص ي، ًذاؿتي آلَدگيبسيبص ثِ خغَط ثضسي لَلِ، اهىبى وَد آثيً

 (.2013ّؼتٌذ )لَسى،  يبسيي ًَع آثيا يبين ثَدى، ساًذهبى وبسثشد ثبال اص رولِ هضايبى، خَدتٌظآػ ياًذاص



 

ه هجتىش يتَػظ   2002خَد ثْشُ رؼتِ اػت، دس ػبل  يبسيدس ػبهبًِ آث يا  لِيتيف يبسيغ وِ اص آثيگشٍاػ يفٌبٍس

عشط ٍ اختشاػبت  117بى يٌغ اص هيػبَالس يتَػظ هَػؼِ پبپ 2010ذُ، دس ػبليتش َّف اثذاع گشديثٌبم پ يّلٌذ

وـَس  30ل ػشضِ هَفك دس يض ثذليً 2014ثشتش اًتخبة ؿذُ ٍ دس ػبل  يؿشوت ثشتش رْبى ثِ ػٌَاى ًَآٍس 500

، يَپيب، غٌب، اتيمب، وٌيرْبى )ؿوبل آفش يي ًمبط آة ٍ َّائيتش دس ػخت يغيؼت هغيت هَاسد صيب ضوي سػبيدً

، يؿوبل يىبيي، اهبسات، ػوبى، ػشاق، افغبًؼتبى، پبوؼتبى، ٌّذ، آهشيت، لغش، ثغشيَ، هشاوؾ، اسدى، ػشثؼتبى، ويجيل

ذُ يگشد "اللِ ػجض ّلٌذ"ضُ يّب،  ثشًذُ ربًْبل يدسصذ صًذُ هبً 90ي( ثب ي، پشٍ، آسطاًتيليب، اوَادٍس، ؿيفشاًؼِ، اػپبً

ب يؾ يت دس هشصّبيَاس ػجض وَيهبًٌذ د يثضسگ يّبي وـَسّب پشٍطُيدس اغلت ا 2015ي اص ػبل ياػت. ّوضٌ

. 2106غ. يت گشٍاػي)ػب آى آغبص ؿذُ اػت يشيىب ثب ثىبسگيآهش 66دٍ عشف ثضسگشاُ  يدسختىبس

https://www.groasis.com.) 

 يـِيـِ ػبلن اػتفبدُ ؿذُ ثبؿذ، سيثب س يٌىِ اص ًْبليىؼبل ٍ هـشٍط ثش ايثؼذ اص گزؿت  يي فٌبٍسيثب ا

 يذ ثِ دػت آهذُ اص وـَسّبيثبؿذ. ًتبيخبن ه يالسيوشدُ ٍ لبدس ثِ اػتفبدُ اص آة وبپًْبل تب اػوبق خبن ًفَر 

 يدس وـَسّب يغيظ خـي هغيدس ؿشا يي فٌأٍسيوبؿتِ ؿذُ ثب ا يّب دسصذ ًْبل 90هختلف ًـبى دادُ اػت وِ 

ّن ثشخَسداس  يص سؿذ هغلَثاًذ ثلىِ ا ًِ تٌْب صًذُ هبًذُ يبسيمب اص ػبل دٍم ثذٍى آثيذ فبسع ٍ ؿوبل افشيِ خليعبؿ

 يذ ثشايرذ يه تىٌَلَطيثِ ػٌَاى  غيگشٍاػ يفٌبٍس يك هؼشفيي تغميّذف اص ا (.1394ش ٍ ّوىبساى، ي)ثبصگ ثَدًذ

 .اػت يبسيٍ آث يخـه ثذٍى اػتفبدُ اص اًشط يّب ٍ اساض بثبىيث يبي، تَفبى گشد ٍ غجبس ٍ اعيهجبسصُ ثب خـىؼبل

 هبهواد و روش

ٍ صْبس اصل هْن اػتَاس اػت.  يه سوي اػبػيت يثبؿذ ثش سػبيؼت هياص هبدس عج يذيوِ تمل غيگشٍاػ يفٌبٍس

بت وبؿت اًزبم يوِ لشاس اػت ػول يهٌغمِ ا يظ آة ٍ َّائيآى اًتخبة ًَع دسخت هتٌبػت ثب ؿشا يسوي اػبػ

 ثبؿٌذ:  يش هياصل هْن آى ثِ ؿشط ص 4ؿَد ٍ 

 



 

 نيهستق يشه اصليپرورش نهبل سبلن بب ر      

ل يدسصذ هَاسد ثذل 80دس ذُ ياػتفبدُ وشدُ اًذ هـبّذُ گشد يي فٌبٍسيوِ اص ا ييِ وـَسّبيوِ دس ول يس هغبلؼبتد

 يـِ اصليي عبلت ًفَر سيٍ دس ا ؿذ يش خَسدگيدصبس اًغشاف ٍ پ يـِ اصليس ،ّب دس ًْبلؼتبىثؼتِ ثَدى وف گلذاى

 .ٍاثؼتِ خَاّذ ثَد يبسيوبهال ثِ آث يبّيي گيفتبدُ ٍ صٌيثِ اػوبق خبن اتفبق ً

 سا يکورياستفبده از قبرچ هب

بت خَد ياداهِ ع يـِ فشػتبدُ ٍ ثشايس يّب خَد سا ثِ دسٍى ػلَل يّبِ ـيضا پغ اص اػتمشاس دس خبن سيىَسيلبسس هب

ٍ  ّب هتش ثِ رَاًت ٍ اػوبق( آة ـِ )تب دُيذ ٍ دس همبثل ضوي تَػؼِ دس اعشاف سيًوب يبفت هيبُ دسياص گ يهَاد لٌذ

ـِ پوپبط يس يّب ؾ ثِ دسٍى ػلَليّبِـيغ سيك ؿجىِ ٍػيهَرَد دس خبن )ثخصَف فؼفش( سا اص عش يهَاد هؼذً

 . .ذيًوب يه

 ( خبک هحل کبشتيالري)کبپ يرگيب سبختبر هويو تخر يعذم دستکبر 

شدد وِ دس گ ياػتفبدُ ه يضاتيب اص تزْيعفش ؿذُ ٍ  يثضسگ يّب وبؿت ًْبل صبلِ ياص هَاسد ثشا يبسيدس ثؼ

ض عشوت يـِ دس خبن ٍ ًيي هَضَع تَػؼِ سيزبد ؿذُ ٍ دس احش ّويا يِ ػخت ٍ فـشدگيّب ال َاسُ ٍ وف صبلِيد

ي عفش يگشدد، ثٌبثشا يب هتَلف هياًزبم ؿذُ  يهَرَد دس خبن ثؼخت يشگيهَ يّب بى لَلِيآة اص ه يّب هَلىَل

 ي سٍؽ اػت.يوبس ثب ا يهَاسد اػبػخبن اص  يـِ ثب عذالل دػتىبسيثِ اًذاصُ ػوك س يا صبلِ

 استفبده از سبهبنه واترببکس

 يبسيَُ آثيي وِ اص ؿيؿَد ػالٍُ ثش ا يذ ٍ ػشضِ هيٍاتشثبوغ تَل يوِ ثب ًبم تزبس يي فٌبٍسيا يبسيػبهبًِ آث

َا عجك اص رولِ اػتفبدُ اص سعَثت هَرَد دس ّ يگشيهٌغصش ثِ فشد د يّب يظگيٍ يوٌذ، داسا ياػتفبدُ ه يا لِيتيف

 1  ثبؿذ. ؿىل يض هين ًْبل ًيًمؾ ثِ ػٌَاى ل يفبيوَصه اعشاف ًْبل ٍ ا يوبيىشٍوليزبد هيلبًَى ًمغِ ؿجٌن، ا

ػبختِ ؿذُ  گشم 1300هؼبدل  يثب ٍصًوِ ي دػتگبُ يادّذ.  يهختلف سا ًـبى ه يه ًوًَِ ٍاتشثبوغ سا اص دٍ ًوبي



 

 يتش اػت وِ اثتذا آى سا اص آة پش هيل 15ثِ عزن  يهخضً يداسا ،ػبل اػت 10ذ يلي ٍ ػوش هفيپشٍپ يپلاص هَاد 

ي، دػتگبُ ثب يشُ وٌذ. ػالٍُ ثش ايٍ دس خَد رخ يآٍسسا روغ ياص ًضٍالت رَ يي هخضى لبدس اػت آة ًبؿيوٌٌذ، ا

ش ي)ثبصگ وٌذ يشُ هيل ٍ دس خَد رخيذُ ٍ آى سا ثِ آة تجذيصگبلؾ ثخبس آة هَرَد دس رَ آى سا ثِ ًمغِ ؿجٌن سػبً

 (.1394ٍ ّوىبساى، 

 
 هختلف يک نوونه واتر ببکس از دو نوبي: 0شکل 

ىجبس دس صهبى يشد ٍ فمظ يگ يت ػِ اصل فَق وبؿتِ ؿذُ لشاس هيوِ ثب سػب يًْبل يىؼبل ثش سٍيٍاتشثبوغ ثوذت 

ذت ي پغ ثويؿَد. اص ا يختِ هيًْبل س يض پبيتش آة ًيل 15ختِ ؿذُ ٍ عذٍد يتش آة داخل آى سيل 15وبؿت 

ض ٍاتش ثبوغ اص يىؼبل ًيبص ًخَاّذ ثَد. پغ اص يً يبسيش آثيي هذت ثِ ّيهبًذُ ٍ دس ا يىؼبل ٍاتش ثبوغ ثب ًْبل ثبلي

ثِ  يبصيي ًيض پغ اص ايً يؿَد ٍ ًْبل لجل يذ اػتفبدُ هيوبؿت ًْبل رذ يًْبل ثشداؿتِ ؿذُ ٍ اص آى ثشا يسٍ

 (.1395غ، يت گشٍاػيًخَاّذ داؿت )ػب يبسيآث

 يػپپْش ثپبختش هؼپتمش دس پپبسن ػلپن ٍ فٌپبٍس       يؼت فٌبٍسيتَػظ ؿشوت ص يي فٌبٍسيض ثب ايشاى ًيَس ادس وـ

سا ثپِ صپَست    يهتؼپذد  يّپب  وشهبًـبُ، گلؼتبى، ّشهضگبى، تْشاى، خشاػبى ٍ اصفْبى پشٍطُ يّب اػتبى وشهبًـبُ دس

دس ( 3)ؿىل  الميٍ ا  (2)ؿىل  ْشوشدؿ يّب داًـگبُ دس يمبتيتغمدٍ عشط ُ ٍ دس عبل عبضش هذلَت ثِ ارشا دس آيپب

 .ثبؿذ يهدػت ارشا 



 

گًَِ  ثبؿذ.يهتش ه يليه 5/321بًِ هٌغمِ يػبل يي ثبسًذويبًگيب استفبع داسد ٍ هيهتش اص ػغظ دس 2060ؿْشوشد، 

 ثبؿذ.يه ييصا بثبىيوٌتشل ث يّبن هٌغمِ ٍ هٌبػت رْت پشٍطُيي عشط صالضاله ثَدُ وِ ػبصگبس ثب الليا يثشا ياًتخبث

 15) ُ اػتوبؿتِ ؿذصالضاله ًْبل  30غ ٍ اػتفبدُ اص ٍاتشثبوغ تؼذاد يگشٍاػ يفٌبٍس يشيي عشط ثب ثىبسگيدس ا

  .(يلغشُ اثِ سٍؽ  يبسيًْبل ثذٍى اػتفبدُ اص ٍاتشثبوغ ٍ ثب آث 15ٍ  يبسيًْبل ثب ٍاتشثبوغ ٍ ثذٍى آث

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 الميادر دانشگبه  يقبتيطرح تحق ي: اجرا3شکل                                                 در دانشگبه شهرکرد يقبتيطرح تحق ي: اجرا2شکل 

 

غ يٍػ يّب ب دس هٌبعك هختلف هتفبٍت ثَدُ ٍ دؿتيثَدى، استفبع اص ػغظ دس يثب تَرِ ثِ وَّؼتبًالم، يدس اػتبى ا

رضء  يويظ الليي اػتبى اص ًظش ؿشايهتش اختالف استفبع داسًذ. ا 3000تب عذٍد  يوَّؼتبًش ثب هٌبعك هشتفغ يگشهؼ

ثبؿذ، يه يشيٍ هؼتذل ٍ ػشدػ يشيػِ هٌغمِ گشهؼ يداسا يثغَس ول يؿَد ٍل يش وـَس هغؼَة هيهٌبعك گشهؼ

 500ػبالًِ  يش صفش ثبسًذگيدسرِ ص 15 يؿوبل ٍ ؿوبل ؿشق ثب عذالل دهب يوَّؼتبً يوِ دس ًَاع يثغَس

 45 يب ٍ عذاوخش دهبيهتش استفبع اص ػغظ دس 300ثب ووتش اص  يغشة ٍ رٌَة غشث يا هتش ٍ دس هٌبعك رلگِ يليه

دسرِ  5 يعذالل دهب يهؼتذل داسا ية ٍ َّاآثب  يبًيوتش ٍ دس هٌبعك هيليه 200ػبالًِ  يگشاد ثبسًذگيدسرِ ػبًت

اص  يبسيشاى اػت وِ دس ثؼيا يّب اص اػتبى يىيالم يا شاد اػت.گ يدسرِ ػبًت 40ؾ اص يث يش صفش ٍ عذاوخش دهبيص

اص  يوَّؼتبً يثلَط دس ًَاع يّبثبؿذ. رٌگليضگشدّب اص ػوت وـَس ػشاق هَارِ هيػبل ثب هـىل ّزَم س يّب هبُ

غ ٍ اػتفبدُ اص يگشٍاػ يفٌبٍس يشيي عشط ثب ثىبسگيدس ا ؿَد.يي اػتبى هغؼَة هيا يؼيهٌبثغ ثب اسصؽ عج



 

ًْبل ثذٍى اػتفبدُ اص  36ٍ  يبسيًْبل ثب ٍاتشثبوغ ٍ ثذٍى آث 36) ُ اػتًْبل وبؿتِ ؿذ 72تشثبوغ تؼذاد ٍا

ش، اًگَس ٍ ثبدام هَسد اػتفبدُ يدس ّش گشٍُ ػِ ًَع ًْبل ؿبهل اًز .ثِ سٍؽ هشػَم دس هٌغمِ( يبسيٍاتشثبوغ ٍ ثب آث

 . ِ اػتلشاس گشفت

 ج و بحثينتب

 يش هيِ آى ثِ ؿشط صيذ اٍليذُ وِ ًتبيبى سػيالم ٍ ؿْشوشد ثِ پبيا يّب ًـگبُمبت دس دايهشعلِ ًخؼت تغم

 ثبؿذ:

 دانشگبه شهرکرد يقبتيه طرح تحقيج اولينتب

اػتمشاس  يثشا يالغشُ يبسيٍاتشثبوغ ٍ آث يبسيؼِ ػبهبًِ آثيوِ ثب ّذف همب يمبتيي عشط تغميِ ايذ اٍليًتب

وبؿتِ ؿذًذ ثب  يا لغشُ يبسيَُ آثيًوًَِ وِ ثِ ؿ 15دّذ اص تؼذاد  يذُ اػت، ًـبى هيارشا گشد يرٌگل يّب گًَِ

 87ًْبل  يگش دسصذ صًذُ هبًياًذ ٍ ثِ ػجبست د ًوًَِ صًذُ هبًذُ 13ّش ًْبل  يتش ثِ ارضايل 205هصشف آة هتَػظ 

تش آة يل 25ّش ًْبل  يغ ثب ػبهبًِ ٍاتشثبوغ ثِ ارضاياػت وِ دس سٍؽ گشٍاػ يي دس عبليدسصذ ثَدُ اػت. ا

ًْبل  15تش آة هصشف ؿذُ داخل هخضى ٍاتشثبوغ( ٍ توبم يل 10تش هَلغ وبؿت وٌبس ًْبل ٍ يل 15هصشف ؿذُ )

ؾ دادُ ؿذُ اػت. يًوب 4ِ دس ؿىل يذ اٍليدسصذ(. ًتب 100 يهبًاًذ )دسصذ صًذُي سٍؽ صًذُ هبًذُيوبؿتِ ؿذُ ثِ ا

 .هٌتـش خَاّذ ؿذ يپظٍّـ-يه همبلِ ػلوي يع يثضٍد ضيً ي عشطيا وبهلذ يًتب

 الميدانشگبه ا يقبتيه طرح تحقيج اولينتب

جْـت هبُ يش تب اسديذ صيهٌتـش ؿذُ اػت ًتب ػپْش ثبختش يؼت فٌبٍسيؿشوت صت يي گضاسؽ وِ دس ػبيعجك آخش

 ثبؿذ:يش هيه ػبل ثؼذ اص وبؿت ثِ ؿشط صي يؼٌي 96ػبل 

ًْبل ثغَس وبهل اص  17تؼذاد  وبهل يبسيشغن آثيًْبل وبؿتِ ؿذُ ػل 36دس گشٍُ ثذٍى ٍاتشثبوغ اص تؼذاد  

صًذُ  يشيش ًْبل اًزيي گشٍُ ّيّب صًذُ ّؼتٌذ. ربلت اػت وِ دس ادسصذ آى 78/52 يؼٌيًْبل  19اًذ ٍ ي سفتِيث

دسصذ  94.4ًْبل هؼبدل  34ي سفتِ ٍ يًْبل اص ث 2ًْبل فمظ تؼذاد  36دس گشٍُ ٍاتشثبوغ اص تؼذاد  يٍل .ًوبًذُ اػت



 

ش هبًٌذ ياًز يّب ِ ًْبليض وليدس گشٍُ ٍاتشثبوغ ً .داؿتٌذ يت خَثياًگَس دس ّشدٍگشٍُ ٍضؼ يّب ًْبل .ؼتٌذصًذُ ّ

اصػبلِ ًْبل وِ دس داخل ثذًِ  يثشخالف گشٍُ ؿبّذ دس گشٍُ ٍاتشثبوغ لؼوت يگشٍُ ؿبّذ اثتذا خـه ؿذًذ ٍل

بس ؿبداة ٍ يثبدام دس گشٍُ ٍاتشثبوغ ثؼ يّبًْبل .ٍاتشثبوغ لشاسداسد دس ثْبس اهؼبل هزذدا ثب لذست رَاًِ صدُ اػت

 يثضٍد ضيً ي عشطيا وبهلذ يًتبؾ دادُ ؿذُ اػت. يًوب 5ِ دس ؿىل يذ اٍليًتب .گضاسؽ ؿذُ اػتپشؿبػ ٍ ثشي 

 .(1396. ػپْش ثبختش يؼت فٌبٍسيصت ؿشوت ي)ٍة ػب ؿذ هٌتـش خَاّذ يه همبلِ ػلوي يع
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اص آة ثبساى پش ؿذُ ٍ دس ٍالغ هصشف  يمبت دس فصل ثبسًذگيي تغميالصم ثِ روش اػت هخضى ٍاتشثبوغ دس ا

دسختبى  يض اص ٍاتشثبوغ اػتفبدُ ؿَد )ثشايثبؿذ ػبل دٍم ً بصيوِ ً يي سٍؽ صفش ثَدُ اػت. ٍ دس صَستيآة دس ا

 ؼت.يثِ اضبفِ وشدى آة ثِ هخضى ً يبصيگش ًيهخوش( د

 

 



 

 يريجه گينت

ي ػَاهل يتش وِ ووجَد آة ٍ سعَثت اص هْن يدّذ، دس عبليالم ًـبى هيمبت دس ؿْشوشد ٍ ايِ تغميذ اٍليًتب

اػت تب ضوي  يغ ساُ عل هٌبػجيگشٍاػ يثبؿٌذ، فٌبٍس يه يًبثبيبّبى دس هٌبعك ثيگ يهغذٍدوٌٌذُ سؿذ ٍ ثمب

ش اص يـتش آى دس احش تجخيوِ ث يشُ آة عبصل اص ًضٍالت رَي، ثب رخيبثبًياص آة هَرَد دس هٌبعك ث ياػتفبدُ عذاوخش

ب تَرِ ثِ ي ثيسا ثِ ارشا دسآٍسد. ّوضپٌ ييصابثبىيوٌتشل ث يپشٍطُ ّب يبثبًيؿَد، ثتَاى دس هٌبعك ث يدػتشع خبسد ه

ـتش هٌبعك وـَس اهىبى تَػؼِ ثبغت فمظ ين ٍ دس ثيداس يٌيش صهيٍ ص يوِ دس ثشداؿت آة اص هٌبثغ ػغغ يتيهغذٍد

ذ ٍ هؤحش خَاّذ ثَد. الصم يبس هفيـِ ًْبل دسختبى ثؼيدس اػتمشاس ٍ تَػؼِ س يي فٌبٍسيثبؿذ، ايؼش هين هيثصَست د

ثب ػبهبًِ  يبسيٍ خصَصب آث يا لِيتيف يبسيدس خصَف آث يٍ خبسر يدس هٌبثغ داخل يمبت هغذٍديثِ روش اػت تغم

ـتش رْت ؿٌبخت ٍ تَػؼِ آى ٍرَد يمبت ثيبص ثِ تغميؼتن ًيي ػيا ييٍاتشثبوغ اًزبم ؿذُ وِ ثب تَرِ ثِ وبسا

 داسد.
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