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داسي ؿـن دثؼتبى اص هٌظش هیضاى پشداختي ثِ تؼبٍى ٍ ایدبد سٍحیِ  تحلیل وتبة خَاى

 ّوىبسي

 نثم نویٙنٍڄثن:

ّخطی  ٠3هّتنوٌِ٘ثِت و  2ؾوتٌ نث٬ّی، 1مطین نٍتٌ مٽٍم ض
 

 چىیذُ

ٌتنٛ ْتن ٌِ ن٭ثم آموْٜی مهٙوج میڀطثج ٌِ٘ی یځی تْ مه  ضّین مندٯ و مّؾٯ یثٌڄیّی  ٰنموتن   ٜموٌ. ضٱمثون خمه   آمو

ِتی ته یص خٙیثِی ت٘ص. ٌت ٌتِی زثیمه ٜٝم     همثی ضٱمثون ٌِ يموتن    تین زٕوهٛ خثهٍٶ خِّ٘می مفڈٹمه   یٿ تِْٚ تؾط ثٰی 

ٓتِ: ضٱثون  ِتی قهثِ ْیّ مفڈٹه میٌخٙطثن تنؿثم ٍٜه ت٘ص. تخ ٌت همث   خثٍٜ ڀه خث خِّ٘ی ڀطثج ٌِ٘ی خّ ت٘مثٖ تیمن مفڈٹمه   يوٌ 

ّتوتنی آن ی ضٱثون ٌِ ڀمالٖ ٌِٖ ضةموِی نٙمدص خمه ضٱمثون ٌِ ڀمالٖ       ٌهٍ خه مٽوڈه هث نٝثن می هث یثٸطهو خه ٌ٘ص آوٌِن ٸ

ٍتش ضوؾمه خی  ٝمطّی ٠موِش ڄّٸطمه ت٘مص. ه كنمین      ٌِٖ ٰ ای و ضٱثون ٌِ يثِؼ تْ ڀالٖ و ضٱثون ٌِ خین نیوتنثش و ؾثم

ٌتيطه ٍٜه ت٘ص. ٍِ٘ ڀه ضٱثون ٌِ ض ّینخه ن٭ّ می  هث و ڀثِڄثه ٌِٖ زٕوهی خیٝطّ زّ

 داسي، ؿـن دثؼتبى، تؼبٍى، ایدبد سٍحیِ ّوىبسي ٍاطگبى ولیذي: تحلیل هحتَا، خَاى

 

 همذهِ

خمه مٱنمی خمه ه مٍیڅّ مٙمثٍٰش ڀمٌّن و        خه مٱنی یثِی ڀٌّن و تْ خثج ضٹثٰمڇ « ٰون»مٱنی و مٹهوم ضٱثون ٌِ ڈٵص تْ 

یٱنمی خمث هم  ڀمثِڀٌّن     « ضٱمثون » تنمٍ   خه ڀثِ ڄّٸطمه  ِت مٱثٌچ ه ځثِی« ضٱثون»ه یثِی ن وٌن آمٍه ت٘ص. ٌِ ٸثِ٘ی ڀا ه 

ّتی تنؿثم یٿ هٍٶ مٝطّپ. خث تین ضٱّیٷ می ٌّت خ ضوتن زی خٌّ ڀه ضٱثون یځمی تْ ؾندمه همثی ْنمٍڄی تؾط مثٰی       ڄّوهی تْ تٸ

ِتخّش آون 4 ه ځثِیت٘ص. وتٔه  ّتن و م١ماهثن تؾط مثٰی    خه ڀثِ ڄّٸص ٘مسٗ ٠مثنح   6ٌِ مٽثخڇ وتٔه ِټثخص 5ِت توڈین خثِ  ن٭م

ِت خث مٹثهی  و ڀثِڀٌّهثی مطٹثوضی خځثِ خٙطنٍ ضث ؾثبی ڀه مٽوڈه نه٥ص ضٱثونی ّتبمی   7تین ڀا ه  ٌِ ن٭ّیمه   8 و نطی ضٱمثون ڄ

                                                                 
1 $ ٌ ٗ تمثم ٘ؿث څثه ٸّهنڅیثن زٌّی اوم ضّخیطی، ٌتٝن ؿوی ڀثِٜنث٘یٰ   ٮ#ٌتٝن
هثی مؿط ٯٌ 2 ٺ مٍِت ٍ ّخ ی تِٜ  تنٝؿویی ڀثِٜن٘ث
نث٘ی ٘المص 3 ؿوی ٌڀطّی ِوتٝن  ٌتٝن

4 cooperation 
5 R.Owen 
6 Competition 
2 cooperation Movment 
9 Cooperatisme 
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ْتِش ضٱثون مٱثونص ضهٽیٽثش، آموْٚ و ضّویؽ، $ تؾط ثٰی ؾثیڅثه ویٕه تی یثٸص –ن٭ّیه هثی تټط١ثٌی   #.1383و

ٓتِ تمّوْه ٌّت و ڄمّوه      یځی تْ تخ ٓتن مٝمثِڀص تٸم ّتی ِ٘یٍن خه ضو٘ٱه ٌِ هّ ؾثمٱمه، میم همثی تؾط مثٰی ٌِ تمموِ     هثی الْم خ

 مًطاٷ ت٘ص. ْت ن٭ّ تینڅاٗ تنٙمثن ممٍِن، ٜمهّونٍی مٝمثِڀص ڀننمٍه و آڄمثه ت٘مص و نٙمدص خمه تنؿمثم و٬مثیٷ و ڀثِهمث            

ه               ڀنٍ.تنٙثٖ مٙةوڈیص می ٍْت ٌّت ٌِ ټدمثچ ؾثمٱمه خیٝمطّ خثٜمٍ، خمه ه مثن تنم ه آڄمثهی و تنٙمثٖ مٙمةوڈیص تٸم ٍْت همّ تنم

ٓتیٛ می ٌتو٨ادثنه آنثن تٸ ٌتٜمص     مٝثِڀص  ّتیمی، $ یثخٍ و آنهث ٘ه  خیٝطّی ٌِ ضو٘مٱه ؾثمٱمه يوتهنمٍ  خمه نٽمڇ تْ    1386ٸً

 #1388ِن ثنی، ٰای ٰٙځّی، ټثبٍی 

ي١اص ؾ ٱی خوٌن و ِوتخ٧ مطٽثخڇ یثخمه خیمثن ٌیڅمّ، ڀمنٛ و وتڀمنٛ مطٽثخمڇ ٌِ       »ثون و ه ځثِی، ٌِ مهطوی ٸّآینٍ ضٱ

،   $ ٜوٌ ؾهص ڀ ٿ و ن ثیص مطٽثخڇ خه ِوٜنی ٌیٍه می ٌٕت ّتهی  نم همثی   #. ٌِ ْمینمه ٘مثٌه ضمّین ٜمځڇ ه ځمثِی     1380تخم

ٰنثیمص و ضوؾمه خمه آن ٌِ ِوتخم٧ و     وتٌِ ٜمٍه ت٘مص و   « مٙمثمهه »تؾط ثٰی ه ین خٗ ڀه تنثٌیع و ِوتیثش مطٱٌٍی ٌِ تمّ 

ْتنه و تؾط ثٰی، می ْتهٍی ت٠ڇ،  منث٘دثش ِو ِت ٰینیص خًٍٝ $ ِی و ضٹثه   ٌّت  #.1387ضوتنٍ خ

ّتی نیثش و مؿ وٰه تی تْ زمویٛ همث و ٜمیوه همثی ِٸطمثِ و ٌِ       ّتی ْنٍڄی و ٸاٙٹه تی خ ِت ٨ّیٽه تی خ خوڄثٌِوٖ ضٱثون 

ضٱمثون خمه مٱنمی ه ځمثِی     »ٌتنٙص.  ِتهن ثیی ٌِ ْنٍڄی ٸٌّی و تؾط ثٰی تنٙثن میٰین نثچ مؿ وٰه تی تْ ت٠وچ و مدثنی 

ٰ مڇ آممٍه   همثی ٌیڅمّی ڀمه تْ ضٱمثون خمه     خث ضوؾه خه ضٱثِیٷ ٸوٺ و ضٱّیٷ « خه من٭وِ ضثمین ٘ٱثٌش یث منثٸٯ مطٽثخڇ ت٘ص.

ٌتنٙمطه   ِت ویٕڄی ت٘ ٜوٌ: خث تینځه ه ځثِی یث ڀثِ ڀٌّن خث ه  یث ڀثِ مٝطّپ ت٘ص مالن٭ه می تنمٍ، وڈمی ٠مّٶ     ث٘می ضٱمثون 

ِت ن ی خثٜمٍ. م ځمن    نثمیٍ، مٹهموم ضٱمثون خمثالضّ تْ ڀمثِ مٝمطّپ ممی      « ضٱثون» ضوتن  خث ه  ڀثِ ڀٌّن و یث تنؿثم ڀثِ مٝطّپ 

ّتنی ڀه خث ه  ڀثِ می ِت ممی   ت٘ص ڀثِڄ ٓتا یٿ ٜمی  ٘مثْنٍ، ضٝمځیڇ ڄمّوه ضٱمثونی نٍهنمٍ وڈمی تیمن تمځمثن          ڀننٍ و نطی تؾ

ی ٌّت -ڀننٍ، خه ٌڈیڇ ڀیٹیص ضٝځڇ، ٸٱثڈیص آنثن ضٱثونی خثٍٜ. ضثِیًكه و ٘میّ ضهموچ ضٱمثونی    ڀه خث ه  ڀثِ ن ی هٙص ڀه تٸ

ٍتٸی خمه ه ځمثِی خمث یځمٍیڅّ         ّتی ضه١میڇ و ضهٽمٻ تهم ٌّت خّٝ خ ٌتٜطه ڀه تٸ ٌی وؾوٌ  ه موِت هثٌِ ضثِیى ؾوتمٯ خّٝی ه وِت

ٌتيطه ٌتنٙمص، توڈمین زٍیمٍه ضٱمثونی       ِت می تنٍ. ٌِ نٽیٽص ّٜوٮ ضٱثون و ه ځثِی ٌِ خین تنٙثنهث زّ ضوتن ٌِ توچ ياٽص خٝمّ 

یمثن      ه ت٘ص و ٘سٗ تیؿثٌ ټدیاه هث و خثاليّه تؾط ثٰثش ٜهّنٝین. م٩ثڈٱمه ټدثیمڇ و خِّ٘می ٌت ٌِ خین تنٙثنهث ضٝځیڇ يثنوٌت

 مثٰی خنموٰی   نٝثن ٌهنٍهث٘ص وتټٱیص تین ڀه ضٱثون زٍیٍه ض ٍن ؾٍیٍ نیٙص. ضٱثون ٌِ ضثِیى و ٌِ هّ یٿ تْ ٜمةون تؾط 

ٌتٌِ      ِتی تِْٚ ت٘مص و ٌِ هممّ مموٌِ مٹهمموم آن خمث ٌیڅممّی ضٹمثوش  ْتِش ضٱممثون مٱثونمص ضهٽیٽممثش، آمموْٚ و ضممّویؽ،   $ٌت و

1383.# 

ّتِ ڄمّٸطن ټدمڇ تْ        می« تغّ ٌ٘طه ؾ ٱی و مٝثِڀص قیٙص »ٌیدثقه آڈن زیّٸیص ٌِ  نویٍٙ: مٝمثِڀص مموٌِ مٝموِش ټم

ِت ڄوینٍ خه نهوی ڀه ت٬هثِ ن٭ ض١ ی  ّتیمی تیمن ض١م ی  و ضهموچ نطمثیؽ آن        ڄیّی  ّتټدمص ٌِ ؾّیمثن تؾ ّ ١ًٜی و تٰ ثچ م

ٌتٜطه خثٍٜ $نٽڇ ٌِ تن١ثِی،  ضدمث٦ مٙمطٽی  و خمی وت٘م٩ه ڀمه خمث           #.  1375تمځثن  آموْٚ و زّوِٚ ْت یمٿ ٘مو خمه ٌڈیمڇ ِت

ه و ٘ثیّ نهثٌ ٌتٌِ ٌِ ڀنثِ يثنوٌت ؾ ٱمی تغمّ ویمٕه تی ٌِ     هثی تؾط ثٰی تْ ؾ امه ممُهح، و٘مثیڇ تِضدمث٦     ڀوٌڀثن و نوؾوتنثن 

ْتن ٌِ تیمن           ٜځڇ ڄیّی ١ًٜیص تؾط ثٰی نٙڇ آینٍه می ٌتنمٛ آممو ٌ. ْت ٘موی ٌیڅمّ ت٠موچ تؾط مثٰی ٸّهنڅمی  ڀمه  ُِت ڄ
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ی ٸّآینمٍی  ت٘مص ڀمه ْت ٘منین وِوٌ         مهی٧ یثٌ می ُِت ڄیّنٍ میطوتننٍ ت٘ثٖ تڈڅوی ْنٍڄی آنثن ٌِ ؾثمٱه خثٍٜ تیمن تغمّ ڄم

ّتی آموْٚ تِْٜهثی ٜهّونٍی ت٘ص ٜوٌ و ٨دیٱطث خه ٌخٙطثن آٴثْ می ّتن $ منث٘ح ضّین ٘ن خ  #1385آٜطیثنی و ٌیڅ

ّتونن خمه خیمثن ٤مّوِش ِوتؼ مدهمع ضٱمثون ٌِ خّنثممة       « همثی ٌِ٘می  ضٱمثون ٌِ خّنثممه  »تی خث ٰنموتن  #ٌِ مٽثڈه1379$ 1ض

ٌتيطه و ٌِ نطثیؽ يوٌ ضوؾه خه ؾنده ٍتیی، مطو٩٘ه و مف٘ٙثش آموْٜی زّ ٍتِٖ تخط ن٭مّی و ٰ امی ضٱمثون $تْ    همثی  ٌِ٘ی م

ِت ٤ّوِی می ٌت٘مطثن، خمثْی و ضّٴیمح           ؾ اه ت٠وچ و تِْٜهثی ضٱثون#  ٌتنمٍ و خمّ نٽمٛ ت٘مطٹثٌه ْت ڀطمح ٌِ٘می مٽمٍمثضی، 

ْتن ٌِ ٘ثْمثنٍهی و مٝثِڀص ٸٱثچ ٌِ ضٱمثونی  ٌتنٛ ن ثیمٍ و ن٭ّیمه   تڈ نٹٱمه ضثڀیمٍ ممی   همثی ٰمثم  همثی مٍِ٘مه و ٨مّل   آمو

ِت خه ٍتنٍ.ٰنوتن مو٤ ض ّین ضٱثون   وٰثش ؾثندی ٤ّوِی می

ْتنی ڀمه ٌِ ڄمّوه همثی مٝمثِڀطی خمه یمثٌڄیّی ممی       2007$ 2م٩ثڈٱه آنویوخثْ ٌتنٛ تمو ٌٌت  ٌتْنمٍ نٙمدص خمه     #نیٓ نٝثن  زّ

ٌتٜمطه      ی یثٌ میڅیّنٍ، زیّٝٸص ضه١میای و تنٙمثٖ مٙمةوڈیص خیٝمطّی  ٌّت تنمٍ و نٙمدص خمه مٍِ٘مه      ڀٙثنی ڀه خه ٨وِ تنٹ

ٍت میځننٍ.    نڅّٚ مػدطی زی

ٌتن2003ٛ$ 3یٓڄثیا ْتن ٘وم ٌخیّ٘مطثن ڀمه ٌِ ڄمّوه    #خث م٩ثڈٱه آغثِ یثٌڄیّی مٝثِڀطی ِوی   همثیی خث٘مثيطثِ و خمی   آمو

ٛ   ٘ثيطثِ مٝثِڀطی ڀثِ می ٌتنم ٌٌت  ْتنِ ڄمّوه   ڀٌّنمٍ، نٝمثن  خث٘مثيطثِ مٝمثِڀطی خیٝمطّ مٝمطثٺ خوٌنمٍ ڀمه ِوی        همثی  آممو

ّتن ڀثِ ڀننٍ و نٙدص خه ه ٙثالن  ّتی       يوٌ ٌِ ڄمّوه خمی  ضځثڈیٷ ضٱیین ٍٜه خث ٌیڅ ٘مثيطثِ ڀ مٿ و مٙمثٍٰش خیٝمطّی خم

ٌتٜطنٍ.  ڀثِ خث ه ٍیڅّ 

ّتی        2007$ 4زثیٹنڃ ٖ مطو٘م٩ه ڀٝموِ ضمثیوتن خم ٍِت ْیثخی و٤ٱیص موؾوٌ زّؤه آمموْٚ ضٱمثون ٌِ مم #ٌِ زٕوهٝی خه ِت

    ّ ٌتممثڈٱ  ْتِش آموْٚ ضثیوتن ٠ٌِمٌٍ تِضٽمثی یمثٌڄیّی مث ٌتيطه ت٘ص. ٌِ تین زٕوهٛ و ٍتوم ت٘مص. تْ    یثٌڄیّی ؾ ٱی زّ و مم

ِت خمه وؾموٌ آوٌِ. ٨مّل یمث زمّؤه ؾمثمٯ آمموْٚ ضٱمثون ٌِ          تین ِو می ٍتن مهی٧ یثٌڄیّی منث٘دی  ّتی ض ثم ٜهّون ڀوٜنٍ خ

ْتِش آمموْٚ،       2001ڀٝوِ ضثیوتن ٰ ال  تْ ٘ثچ  ِت٘طث تْ ض ثم ٬ّٸیطهثی موؾموٌ ٌِ ٘م٩م ضمثیوتن ن٭یمّ و آٴثْ ٍٜه و ٌِ تین 

ّتڀٓ آموْٚ ٸنی و  ٍتِٖ، م ٌتنٝڅثهنّٸهم  .هث ت٘طٹثٌه ڄٌّیٍه ت٘صتی، 

ِتی ّتی ضّخیمص ضٱمثونی ؾهمص     2007$ مو ِتپ و مهممثِش    # زٕوهٝی خث ٰنوتن خّنثمة ٌِ٘می خم ٌتنممٛ، ٌت هممثی  زممّوِٚ 

ِتبمه میځنمٍ و ٰنث٠مّ            ضمٱثون ّتی ضّخیمص ضٱمثونی ت ه ت٘مص. تیمن ٘منٍ ٘مثيطثِی خنیمثٌی خم ٌٌت ّتیمثنمه ٌِ تنمڅاٙطثن تنؿثم  ڄم

ِت خه ٌ٘ص میت٘ث٘ی موٌِ  ّتنی یٿ خّنثمه  ّتی ٨ ٌهٍ ڀه خث نیثْ ت٥ٰثی ضٱثونی مّضد٧ ت٘مص. ِوٚ تیمن زمّؤه مدنمی     نیثْ خ

ِ٘مثنی خموٌه ڀمه ٌِ آن یمثٌڄیّی خمه ٠موِش        ٘ثالِی و مٝمثِڀطی ت٥ٰمث و ت٠مڇ آمموْٚ، ڀمثِآموْی و ت٨مالٮ      خّ ت٠وچ مٌّم

ٌتن ٌِ موټٱیطهثی  یثٌڄیّنٍه ن، تنٍیٝمیٍن یمث ضٹځمّ و      مهوِ ت٘ص نه مٱا  مهوِ و ٜثڄّ ٌٌت نثڄٓیّ خه م٩ثڈٱه، ٠مهدص، ڄموٚ 

ِتهن مثی          هث ممینوٜطن، خه زّوِٚ ت٥ٰثی ضٱثونی نٍ. ؾهمص ڀ مٿ خمه مٱما ممثن ٌِ ت٘طممٹثٌه ْت تیممن ِوٜمهممث یمٿ  ٌْت زّ
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ِت نیمٓ آمموْٚ و تنطٽمثچ میٍهمٍ. ٜنث٘مثیی ضٱمثون        آموْٜی نوٜطه ٍٜه ت٘ص ڀه ضؿثِج خٙیثِی تْ ضٱثون ّتن ٸٱمثچ  توڈمین  ڄ

 مطٹمثوش  ٰنموتن نموٮ   هث خهضٱثونی ٌِپ خثٍٜ و تین ٰن١ّ خثیٍ مٱ٩وٶ خه زّوِٚ ٰن١ّ ٌِ مهطوتی خّنثمة ٌِ٘ی تین ٘نٍ می

 .خثٍٜ ضٱثونی مدطنی خّ تِْٜهث و ت٠وچ تْ ڀثِ و ضؿثِش

ّتنمڇ ْنمٍڄی يموٌ ن       ٌّت ٌِض مثم م یثْمنمٍ  ضّخیص ٜهّونٍی ٸّآینٍی مّخو٦ خه ض ثم ٰ ّ ت٘ص، خه ه ین ؾهص ه مه تٸم

یمثٸطڅی و ممٍنیص ؾوتممٯ ن٥موِ ممٌّم و ت٘مثٖ        آموْٚ مطنث٘ح خث نٽموٺ ٜمهّونٍی هٙمطنٍ. یځمی تْ مالڀهمثی ضو٘مٱه      

مٝثِڀص زُیّی آنهث  ٌِ ؾثمٱه ت٘ص و ِٸطثِ ضٱثون نوٰی خاوٲ ٸځّی و تؾط مثٰی تنٙثنهث٘مص و مه طمّین ڀثنمثچ خمه من٭موِ       

 #.1386ټثبٍی و ضثؾیٿ ت٘ ثٰیای $ و زّوِٚ ت٘صٸّهنڃ ٘ثْی تمّ مٝثِڀص و ه ځثِی و ضٱثون ٌِ آموْٚ 

      ّ ّتنمی و   2008ٌِ ٘مثچ   1ٌِ زمٕوهمٝمی ٌیمڅمّ تڈمڅموی ؾمثمممٯ آممموْٚ ضمٱممثون ضمو٘مم٧ زمثِڀممٓ و ٸمثنمٙمطمم ٨

تٰطدثِ خًٝی ٍٜه و ٌِ مؿاه آموْٚ ضٱثون خه قثذ ِ٘یٍه ت٘ص. ٌِ تین م٩ثڈٱه یمٿ تڈڅموی قهمثِ ٰن١مّی ٜمثمڇ ضو٘مٱه       

ِت٘مطث یمٿ        ضو٘ٱه ١ًٜی، زّوِٚ و ضو٘ٱه مهثِضهث، ٍِٜ و زیٝمّٸص ٰا می   نّٸهثی، ٍِٜ و ّتنمی ٜمٍه ت٘مص. ٌِ تیمن  ٨

ٓتن                 ٌّت ٜمّڀص ڀننمٍه يوت٘مطه ٜمٍ میم ْتن یمث تٸم ِٓت ٜمٍ و ْت ڀمثِآمو ّتی ڄّوهمی ْت مًث٨دمثن خّڄم خّنثمه آمموْٚ ضٱمثون خم

ِت ڀه ٌِ يوٌ ٌِ موٌِ هّیٿ تْ مهوِهثی ٸوٺ ٌِ ٨ی خّنثممه تمموْٚ    ّتضی  ضٱمثون ٌِپ و تنٙمثٖ میځننمٍ خیمثن ڀننمٍ.      ضٵیی

ٌّت ّٜڀص ٌٌت ڀه تٸ ْیمثخی ڀمٌّه و خمّ تیمن خمثوِ            نطثیؽ نٝثن  ِت خٙمیثِ ٰمثڈی ِت ڀننٍه ضؿّخیثش يوٌ ْت خّنثممه آمموْٚ ضٱمثون 

ٌتٜطه ت٘ص. تنٍ ڀمه ٌوِة آمموْٜمی َی خموٌه  ِخم٧ خمّ همّ قهمثِ مهوِ موٌِ ن٭ّ ضثغیّ مػدص و ټثخڇ ضوؾهی 

ّتیی $ٌِ زٕوهٝی  ٛ   # یٿ ضهٽیمٻ زی ثیٝمی ٌِخمثِه ِوٜمهثی ٰ امی ؾامح      1380ٌیڅّ ٸً ٌتنم آمموْن ٌوِه   مٝمثِڀص 

          ٛ ٌتنم . نطمثیؽ تیمن ضهٽیمٻ نٝمثن میٍهمٍ ڀمه مٝمثِڀص  ٌٌت ْتن ٌوِه   مطو٩٘ه ضدّیٓ ٌِ تموِ آموْٜی و زّوِٜمی تنؿمثم  آممو

ٌتٌِ و      ٌتِه مٍِ٘ه خث ٰنثیص خه ي١و٠میثش نوؾوتنمثن، ته یمص ویٕهمثی  ٓتیٛ تٰط مثٌ خمه نٹمٗ و      مطو٩٘ه ٌِ ت میطوتنمٍ ٌِ تٸم

ٍتْه ٸٱثڈیمص     ه ت٘ص ڀمه همّ تنم ٌٌت ّتنڅیًطن نٗ مٙةوڈیص آنثن نٽٛ ت٘ث٘ی تیٹث ن ثیٍ. ه كنین نطثیؽ تین زٕوهٛ نٝثن  خ

ٌتنٛ ٓتن مٝثِڀص  ْتن نیمٓ خیٝمطّ میٝموٌ و ٌِ مٍِ٘مه     هثی ؾ ٱی ٌِ مٍِ٘ه خیٝطّ ٜوٌ، می همثیی ڀمه مٙمةوالن آنهمث      آمو

ٌتٜطنٍ.   هثیی تٰ  مٙثخٽه ْتن مٝثِڀص خیٝطّی  ٌتنٛ آمو ٓتِڀٌّه خوٌنٍ،   تْ وِْٜی، ڀطثخًوتنی و ن٭ثیّ آن خّڄ

ه#ٌِ زٕوهٝی ٜیوه1384یٌٓی $ ٰاومی ٖ  هثی آموْٚ ضٱثون ٌِ يثنوٌت ٍتِ ِت خِّ٘می ڀمٌّه ت٘مص. مهموِ       همث و مم ّتنمی  تی

ڀمه خمه ٰامص وؾموٌ نثه مثهنڅی و ندموٌ       ت٠ای تین زٕوهٛ ٌٸثٮ تْ نٽوٺ مثٌی و مٱنوی ڀوٌڀمثن و نوؾوتنمثنی خموٌه ت٘مص     

تنمٍ. ندموٌ ضٱّیٹمی ٌټیمٻ تْ ه ځمثِی ٌِ      هثی مٍِ٘ه و يثنه، م٭اوم وتټٯ ٍٜهضٱّیٹی ٌټیٻ تْ ه ځثِی و مٝثِڀص ٌِ تنؿ ن

ّتن خثٰع ٍٜه ت٘ص ڀه ٜیوه  هثی مٍیّیص خه ٠وِش ضځّوی و ٸٌّی خثټی خ ثنٍ و خه ؾمثی ضٹځمّ تؾط مثٰی و نموٮ    ٸّهنڃ تی

ش يوٌمهوِی ٌِ ٸ٥ثی يثنه و مٍِ٘ه نثڀ  خثٍٜ. نطمثیؽ تیمن زمٕوهٛ نٝمثن میٍهمٍ نمه ضنهمث ڀوٌڀمثن و         ٌو٘طی خه ٠وِ

ّتنی خث مٹهوم وتټٱی ّٜڀطهثی ضٱثونی و مٝثِڀص تؾط ثٰی ٌِ يثنه و مٍِ٘ه آٜنث نٍٝه تنمٍ، خاځمه خمّٰځٗ، ضنهمث      نوؾوتنثن تی

ِت می ِتیمؽ تؾط مثٰی ڀمه   ضوتن ٌِ ٸٙثٌهثی تيالټی، ّ٘ټص و ٌیڅّ مٱ٥ضٹځّ مٝثِڀطی  ڄیمٌّ  ضو٘م٧ آنهمث ٠موِش ممی     الش 
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 مٝثهٍه ن وٌ.

ٌٌت ڀمه آمموْٚ      هثی # خث خِّ٘ی آموْٚ ضٱثون ٌِ ٘ثْمثنهث خه ویٕه ٌِ ټثڈح ضو٘ٱه ٸٱثڈیص1384٘سهّ $ ڄّوهمی، نٝمثن 

ّتینمٍهث و ضؿمث     ّتینٍی ٠ّٸث  آموْٜی و خی تِضدث٦ خمث ٌیڅمّ ٸ ِتنه، تمّوْه نه خه ٠وِش ٸ ِج ٘مثْمثنی، خاځمه   و ضو٘ٱه ِٸطثِ ه یث

خه مػثخه ٰن١مّی ٌِ زیونمٍ خمث ضهموچ و خهدموٌ ٘مثْمثنی ٜمنثيطه میٝموٌ و ضو٘مٱه ِٸطمثِ ه ځمثِی و ه یمثِی خمث ضو٘مٱه               

ٌتٜطه و خهّه ِتهڅٝث خثٍٜ. می ڄیّی تْ ضؿثِج ٴنی ٌِ تین ْمینه يوٌ٘ثْمثنٍهی ٸٌّی و ڄّوهی تِضدث٦   ضوتنٍ 

 ضٽٙی  خنٍی میٝوٌ:مٹهوم ضٱثون ٌِ تین زٕوهٛ ٌِ قهثِ مٽثڈه 

 ضٱثون و تیؿثٌ ِونیه ه ځثِی ٌِ ڀالٖ ٌِٖ خه ٠وِش ضةوِی ڀه ٜثمڇ ڄٹص و ڄو ٌِ ڄّوه هث و...  .1 

ّتی ن ثیٛ و يوتنٍن ّ٘وٌ ٌِ ڀالٖ و مٍِ٘ه   .2  ه ځثِی ٌِ ڀالٖ ٌِٖ خه ٠وِش ٰ ای ڀه ٜثمڇ تؾ

ّتی تٰیمثٌ ٌهمه ٸؿمّ و      هثی مػدص مػڇ ه ځثِی ٌِ آَی ه ځثِی ٌِ يثِؼ تْ مٍِ٘ه ڀه ؾنده .3 ن خٙطن ڀوقه ومهامه خم

ّتی زّنٍڄثن و نیوتنثش ٜوٌ وتْ ؾندهنی ه ٜٱدثن می ٌتم و ضاه خ  هثی منٹی مػڇ ٌِ٘ص ڀٌّن ڄّوهی 

 ه ځثِی ضًیای نیوتنثش و تؾٙثم. .4

ّتم خمه آنمثٌ ؾثمٱمه ضثڀ    یمٍ ٜمٍه   ٌِمدثنی تِْٚ ٜنثيطی ٘نٍ خّنثمه مای خه ه ځثِی، ضٱثون و مٝثِڀص تؾط ثٰی و تنط

همثی   هثی ضّخیمص ٜمهّونٍی، خمث ضثڀیمٍ خمّ زمّوِٚ ِونیمه ضٱمثون، ٌِ ڀطمثج          هٍٶ تْ تنؿثم تین زٕوهٛ خِّ٘ی آموْه ت٘ص.

ٍتیی هٙص.  ٌِ٘ی ٌوِه تخط

 

 ػؤال

ٓتن خه ضٱثون و تیؿثٌ ِونیه ه ځثِی ضوؾه ٍٜه ت٘ص  ٍتِی ٜٝ  ٌخٙطثن خه قه می  ٌِ ڀطثج يوتن

 

 ّذف

ٍتِی ٜٝ  ٌخٙطثن ت٘ص. هثی هٍٶ تین زٕوهٛ خِّ٘ی مفڈٹه ٓتن تیؿثٌ ِونیه ه ځثِی ٌِ ڀطثج يوتن  ضٱثون و می

 

 سٍؽ پظٍّؾ

ٍتیی      تین ضهٽیٻ ضو٠یٹی و خه ِوٚ ضهایڇ مهطوت تنؿثم ٍتِی ٜٝم  ٌوِه تخطم ٍٜه ت٘ص. ؾثمٱه ضهٽیٻ ٜثمڇ ڀطمثج يوتنم

ّتِڄّٸطه و خه  هث موٌِ ضؿٓیه هث و ض ّین زّ٘ٛ ض١ثویّ، ت٘ص ڀه ض ثم مطن، ڄیمّی  ٰاص مهٍوٌ خموٌن ؾثمٱمه، ن ونمه   وضهایڇ ټ

 آوِی ٍٜ.خنٍی ؾ ٯنٍٝه ت٘ص. ت٨الٰثش موٌِنیثْ خث ت٘طٹثٌه تْ ؾٍوچ مٽوڈه تنؿثم
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ِتهن مث       ؾٍوچ مٽوڈه ِتبمه و مموٌِ ضثییمٍ ت٘مطثٌ  خنٍی ضٱثون و تیؿثٌ ِونیه ه ځثِی ضهیه ٍٜ و ِوتیی ٠وِی و مهطموتیی ت

ّتِ ڄّٸص. ٌٍت ضوتٸٻ ټ ٍتِی ٜٝم  ٌخٙمطثن      ضٽٙی هث  تْ ٨ّیٻ ٸّموچ ضٱ ٌٍت ڀڇ مٽثٌیّ، زثیثیی ڀطمثج يوتنم مهث٘مده   0.86خّ ضٱ

 ڄٌّیٍ.

ّتوتنی هٙص.  وتنٍ ضهایڇ م٥ ون و وتنٍ ْمینه ٌِٖ و وتنٍ ٜ ثِٚ ٸ

ّتوتنی خه ِتیؽ ٌِ تین ضهٽیٻ، تْ ِوٚ ٜ ثِٚ ٸ ٚ  ٰنوتن یځی تْ  ِتبمه  همثی ؾ مٯ   ضمّین ِو ٜمٍه   همث ت٘مطٹثٌه   یثٸطمه  آوِی و ت

 .ت٘ص

 

 ّبیبفتِ 

ٍتِی ٜٝم  ٌخٙمطثن ٌِ ؾمٍوچ ٜم ثِ       ّتِ مفڈٹه هث ٌِ ڀطثج يوتنم ّتوتنی ضځ ّتوتنمی همّ      ٠ٌِ1ٍ و ٸ آوٌِه ٜمٍه ت٘مص و ٸ

 آمٍه ت٘ص. 2مفڈٹه ٌِ هّ ٌِٖ ٌِ ؾٍوچ ٜ ثِه 

 
 

 ّب ثش اػبع ٍاحذ تحلیل دسكذ ٍ فشاٍاًی دادُ -1خذٍل ؿوبسُ 
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تفىیه فشاٍاًی هؤلفِ ّب دس ّش دسع ثِ-2خذٍل ؿوبسُ   

 

 
 

ّتوتنمی آن ٌِ ڀمڇ       1ٌِ ؾٍوچ ٜ ثِه  خّ ت٘ثٖ مفڈٹه ضٱثون و تیؿثٌ ِونیه ه ځثِی ٌِ ڀالٖ ٌِٖ خمه ٠موِش ضةموِی ٸ

 موٌِ مٝثهٍه ٍٜ. 46موٌِ تْ  8ڀطثج ٌِ مطن ٌِوٖ 

ض١ثویّ ڀطثج ٌِ هیف نٽ٩ه تی ڄویثی ضٱثون و ه ځثِی ٌِ ڀالٖ ٌِٖ  نمه خمه ٠موِش ضةموِی و نمه خمه ٠موِش ٰ امی         

ٌتچ خمّ ضٱمثون و ه ځمثِی ْت مفڈٹمه         مموٌِ یثٸطمه   22هثی ٌِٖ زٕوهی  ٌنٍ وڈی ض ّین هث و ڀثِڄثهندو همثیی ڀمه م٥ ونٝمثن 

ٌتٜص. ِت  ّتوتنی   ضٱثون ٌِ ڀالٖ ٌِٖ ضةوِی خوٌ ڀه خیٝطّین ٸ

ِت ٌِ ڄّوه، خِّ٘ی ڀنیٍ و یثٸطه مػثچ: زیثم ٌِٖ زنؿّه ٓتِٚ ٌهیٍ.     هثی ٜنثيص  ِت خه ڀالٖ ڄ  هثی يوٌ 

مفڈٹه ضٱثون و تیؿثٌ ِونیه ه ځثِی ٌِ ڀالٖ ٌِٖ خه ٠وِش ٰ ای مطن ٌِٖ و ض١مثویّ خمه تیمن مو٤موٮ تٜمثِه تی       ٌِ

 هثی ٌِٖ زٕوهی تْ آن ت٘طٹثٌه ٍٜه خوٌ. موٌِ ٌِ ض ّین هث و ڀثِڄثه 6نځٌّه خوٌنٍ وڈی 

ٌّت ڄّوه، یٿ ٜٱّ خث م٥ ون  مػثچ:  خًوتنیٍتنطًثج ڀنیٍ و ٌِ ڀالٖ « ٜهیٍ»خث ه ځثِی تٸ

ّتی مفڈٹه  ضٱثون و تیؿثٌ ِونیه ه ځثِی ٌِ يثِؼ تْ مٍِ٘ه و مهی٧ مموٌِ و ٌِ   2ٌِ ممطن ٌِٖ   همثی آموْٜمی ِ٘م ی    خ

 موٌِ خهع ٍٜه خوٌ. 1هثی ٌِٖ زٕوهی  موٌِ و ٌِ ض ّین هث و ڀثِڄث ه 6ض١ثویّ 

ِت نٝثن می 20ٌِ ٠ٹهه  مػثچ: ّتی زّنٍڄثن هٙطنٍ.ٌهٍ ڀه ٌِ نثچ زهن ڀٌّن  ڀطثج ض١ویّی تْ ڀوٌڀثن   ٌتم خ

ٌتش ٌِ ټٙ ص ض١مثویّ و ض مّین همث و ڀثِڄمثه     همثی ٌِٖ زٕوهمی همیف     مفڈٹه ضٱثون و ه ځثِی ٌِ نیوتنثش و ٘ثیّموؾو
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 تی نٍٝه خوٌ و ٸٽ٧ یٿ موٌِ ٌِ مطن ٌِٖ مٝثهٍه ڄٌّیٍ.ڄونه تٜثِه

ٍتِی ٜٝ  ٌِٖ ڄٹص و ڄو  24مػثچ: ٌِ ٌِٖ ٘وم ٠ٹهه  ِت زیونمٍ      خمث « ْخثن ٸثِ٘ی»ڀطثج يوتن آٌم همث ت٘مص و يموٌ 

ه ت٘ص خث خّيی قیٓ هث می  ٌتنٍ.ٌٌت

 

 ثحث ٍ ًتیدِ گیشي

ّتن ٌتنمٛ           خث ضوؾه خه مٙثبڇ و خه هثی تؾط ثٰی ٌِ ١ٰمّ نث٤مّ و ته یمص آمموْٚ ضٱمثون و تیؿمثٌ ِونیمه ه ځمثِی ٌِ 

ّتوتنی مفڈٹه ْتن ٌِ تین مٽثڈه ضالٚ ٍٜه ت٘ص ڀه ٸ ّتِ ڄیمٌّ. خمّ ت٘مثٖ ضهایمڇ ڀطمثج      هثی مًطاٷ ضٱثون موٌِ تِْیثخی ټم  آمو

ٍتِی ٜٝ  ٌخٙطثن ڀه تْ  موٌِ تْ ض١ثویّ و م٥مثمین و ... خّيموٌِی  ڀمه خمه ضٱمثون و       ٠46ٹهه ضٝځیڇ ٍٜه ت٘ص  120يوتن

 تیؿثٌ ِونیه ه ځثِی تٜثِه ڀٌّه خوٌ.

ّتوتنی ٌِ ټٙ ص ض ّین همث و ڀثِڄمثه   نطثیؽ تین م٩ثڈٱه نٝثن می ٠ٌِمٍ   47.8خمث   همثی ٌِٖ زٕوهمی   ٌهٍ ڀه خیٝطّین ٸ

ٌتش خمث       ت٘ص و ڀ  ّتوتنی ٌِ ټٙ ص ممطن ٌِٖ ٌِ مفڈٹمه نیوتنمثش و ٘مثیّ موؾمو ٠ٌِمٍ خموٌه ت٘مص. خیٝمطّین      2.1ضّین ٸ

ٓتن ضوؾه خه ضٱثون و تیؿثٌ ِونیه ه ځثِی ٌِٖ  ّتوتنی می  هثی ٜنثيص خوٌ. زنؿّه 2ٸ

ؿثٌ ِونیه ه ځمثِی ضوؾمه ٜمٍه ت٘مص. خمه      ٌِ تین م٩ثڈٱه مٝثهٍه ڀه ٌِ ڀطثج ٌِ٘ی خه آموْٚ ٴیّمٙطٽی  ضٱثون و تی

ْتن يوت٘مطه ٜمٍه ت٘مص ڀمه خمث یځمٍیڅّ ه ٹځمّی و              ٠وِضی ڀه ٌِ ض ّین هث خث ِوٚ ٌتنمٛ آممو همثی مطنموٮ و مًطامٷ ْت 

 ه ځثِی ن ثینٍ.

ٌِ ڀطثج ٌِ٘ی ٌِ ټٙ ص ض١ثویّ ٸٽ٧ خه ه ځثِی يثِؼ تْ مٍِ٘ه ضثڀیٍ ٍٜه ت٘ص ڀه تیمن مو٤موٮ مػدطمی ت٘مص تممث       

ِت خمه ه ځمثِی ٌِ ڀمالٖ      ڀثٸی نیٙص خ ٌتٜطه خثٍٜ ضمث ڀوٌڀمثن  هطّ ت٘ص ڀه ض١ثویّی هّ قنٍ تنٍپ ٌِ ڀطثج ٌِ٘ی وؾوٌ 

 ٌِٖ خه ٠وِش ضةوِی یث ٰ ای ضّٴیح ن ثیٍ.

ٌتْی ت٘مطٹثٌه ممی       ه ثن٩وِ ڀه ٌِ خّنثمه ٌت٘مطثن زمّ ٜموٌخه موڈٹمثن و خّنثممه    هثی ڀوٌپ تْ نیوتنثش و تٜیث خمی ؾمثن ٌِ 

ٓتن ٌِ٘ی زیٝنهثٌ می ّتی تیؿثٌ ٰالټه ٌِ خكه هث خًِٛی ٌت٘مطثن   ٜوٌ خ ِت خمه  ٛ      هثیی  همثی   همثیی تيط١مثٞ ٌهنمٍ ڀمه نٽم

 ت٠ای آن نیوتنثش و تٜیث خثٜنٍ.
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 هٌبثغ

ٌتِی. ٸ١ممڇ نثمممه     1375$تن١ممثِی، مه ممٍ ت٘مم ثٰیڇ    #، خثْٜنث٘ممی و زممیٛ نیثْهممثی مممٍیّیص مٝممثِڀطی و ن٭ممثم ت

 34و  33ڀثِخٌّی، مّڀٓ آموْٚ مٍیّیص ٌوڈطی ٜ ثِه  ٰا ی

ْتِش ضٱثون. مٱثونص ضهٽیٽثش، آموْٚ و ضّویؽ. ٌٸطّ آمو1383ْٚهثی ضٱثون $ ت٠وچ و تنٍیٝه  #، و

ّتنی و تٰطدثِ خًٝی خّنثمه ٌِ٘می مدطنمی خمّ زمّوِٚ     1388ِن ثنی، ٜوِٚ؛ ٰای ٰٙځّی، مؿیٍ و ټثبٍی، یهی $ ٨ .#

 51-26، 2، ٌوِه ؾٍیٍ، ٜ ثِه ضٱثون ِونیه ضٱثون ٌِ ٌوِه مطو٩٘ه.

ٌتنٝمڅثه ٰالممه ٨دث٨دمثیی،         1387ْتهٍی ت٠ڇ، مه ٍ؛ $ ِتش  ّتن: تنطٝمث #، مٽٍمه تی خّ يمٍمثش تؾط مثٰی ٌِ ت٘مالم، ضهم

 قثذ ٌوم

همثی ٌِ٘می    هثی ضّخیص ٜهّونٍی خث ضثڀیٍ خمّ ضّخیمص ِونیمه ضٱمثون ٌِ ڀطمثج      #. خِّ٘ی آموْه1374ٸٌّ تٸٝثِ، ٘هیال $

ٍتیی. زثیثن نثمه ڀثِٜنث٘ی تٍِٜ ضثِیى  ٌتنٝڅثه ضّخیص مٱا ، قثذ نٍٝهٌوِه تخط  و ٸاٙٹه ضٱای  و ضّخیص، 
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