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داًؽگاُ لرظتاى 

داًؽكدُ كؽاٍرزي 

 

 (پرٍپَزال)طرح پيؽٌْادي  ؼيَُ ًگارغ

پاياى ًاهِ كارؼٌاظي ارؼد 

 

: ترتية قعوتْاي پرٍپَزال

لؼوشْبي هخشلف دشٍدَصال دس فشم هشثَعِ ثِ ؿشح صيش هي ثبؿذ  

 اعالػبر هشثَط ثِ دبيبى ًبهِ  -1

 ػٌَاى دبيبى ًبهِ-      الف

 ٍاطگبى ولیذي-           ة

 (هـبٍساى)ساٌّوب ٍهـبٍس (اػشبداى)هـخلبر اػشبد -2

 هـخلبر داًـدَ-3

هشثَط ثِ هَضَع دبيبى ًبهِ  اعالػبر - 4

سؼشيف هؼألِ ٍ ثیبى اكلي دظٍّؾ -      الف

ضشٍسر ٍ اّویز عشح -       ة

ػَاثك دظٍّؾ  -       ح

اّذاف ٍ فشضیبر دظٍّؾ -      ر

دظٍّؾ  هَاد ٍ سٍؽ -      ص

  (دس كَسر لضٍم)ًمـِ اخشاي آصهبيؾ -       ح

دیؾ ثیٌي ّضيٌِ ّبي دبيبى ًبهِ - 5

 دظٍّؾ هشاحل هخشلف خذٍل ثشًبهِ صهبًي- 6

 هٌبثغ اػشفبدُ ؿذُ- 7

 

ثٌبثشايي . دس ايي گشدآٍسي ثِ ؿشح ثشخي ًىبر هْن دس ًگبسؽ ّش وذام اص اخضاي فَق دشداخشِ هي ؿَد

داًـدَيبى هحششم ضشٍسي اػز لجل اص اسائِ عشح دیـٌْبدي ثِ اػشبد ساٌّوب يب اػضبي گشٍُ هشثَعِ، اثشذا 

ثخؾ ّبي هخشلف ايي آيیي ًبهِ ًگبسؿي سا ثب دلز هغبلؼِ ٍ ػذغ ثِ ًگبسؽ عشح دیـٌْبدي خَد عجك فشم 

چٌبًچِ دس هَاسدي ًیبص ثِ سَضیح يب ساٌّوبيي ثیـشش ثبؿذ ثب اػشبد ساٌّوبي خَيؾ . هلَة داًـىذُ ثذشداصًذ

.  دس هیبى گزاؿشِ ؿَد
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 عٌَاى

ػٌَاى وَسبُ، گَيب ٍ خبهغ ثَدُ؛ هجیي ّذف اكلي دظٍّؾ ثبؿذ ٍ ثب هَضَع دظٍّؾ ػٌخیز وبهل داؿشِ  -

 . ولوِ ًجبؿذ25سؼذاد ولوبر آى ثیؾ اص . ثبؿذ

 .ػٌَاى اًگلیؼي هؼبدل كحیح فبسػي ثبؿذ ٍ فمظ حشف اٍلیي ولوِ خولِ ثضسي ًَؿشِ ؿَد -

 ػؼي .دگشدولي دشّیض  ٍ اص عشح هؼبيل ثؼیبسٍ هجْن دس ػٌَاى دشّیض ؿَد  (General)اص لیذ ولوبر ػبم  -

ِ اي يبفز ؿَد (Specific)ؿَد ػٌَاى، اخشلبكي  . سْیِ ؿَد سب ثب داهٌِ ٍػیغ سشي دس ّش گًَِ وبٍؽ سايبً

ثشاي ًـبى دادى )ٍ خضيي  (ثشاي ًـبى دادى هَضَع دظٍّؾ)ثٌبثشايي هي سَاى ػٌَاى سا ثِ لؼوز ولي 

 .سمؼین وشد ٍ ًَؿز (للوشٍ دظٍّؾ

 غیشُ  ٍهَاد طًشیىيالصم ثبؿذ وِ ثِ صهبى، هىبى،  ثؼشِ ثِ ؿشايظ عشح، ؿبيذيؼٌي : اؿبسُ ثِ ثشخي هشغیشّب -

 . اؿبسُ ؿَد

دس كَسر لضٍم ًَؿشي ًبم ؿْش ٍ يب اػشبًي وِ دظٍّؾ دس آى اًدبم هي گیشد، دس ػٌَاى السیي الصم اػز  -

 :هبًٌذ. ولوِ ايشاى ثِ آخش ػٌَاى ًیض اضبفِ ؿَد

Economic investigation of pressurised irrigation systems: a case study in Khorramabad, Iran  

 .ػٌَاى فبسػي ٍ السیي ثذٍى ًمغِ خبسوِ يبثذ -

ثبيذ اص ثىبس ثشدى اكغالحبر ٍ اخشلبسار ًبآؿٌب ًیض دس ػٌَاى اص اخشلبسار اػشفبدُ ًـَد ٍ ّوچٌیي  -

 .خَدداسي ؿَد

  

 ٍاشگاى كليدي

حذاوثش ّـز ولوِ ثبؿذ؛ ثب ٍيشگَل اص ّن خذا گشدًذ ٍ ثِ سشسیت حشٍف الفجب سديف : ٍاطگبى ولیذي -

 . ؿًَذ

ػؼي ؿَد ولوبسي ثبؿذ وِ ووشش دس ػٌَاى آهذُ ثبؿذ ٍ اص عشفي سب حذ هوىي سوبم صٍايبي عشح دیـٌْبدي  -

سا ثذَؿبًذ ثغَسي وِ دس ّش گًَِ وبٍؽ سايبًِ اي، همبلِ هؼشخشج اص ايي دظٍّؾ يب دبيبى ًبهِ  (دشٍٍصال)

 . سا ثِ آػبًي دس دػششع ديگشاى لشاس دّذ

ًبم في ّب ٍ سٍؽ ّبي اكلي ٍ هشوبيض وٌٌذُ ايي . دس آى ثبؿذ... ًبم فبسػي  ٍ ًبم ػلوي گیبُ، حـشُ ٍ  -

 .دظٍّؾ اص ػبيش دظٍّؾ ّبي هـبثِ آٍسدُ ؿَد

دس ًگبسؽ اًگلیؼي ٍاطگبى ولیذي، هؼبدل كحیح فبسػي آًْب ثبؿذ ٍ حشف اٍل ايي ولوبر ثب حشٍف  -

 . ثضسي ًَؿشِ ؿَد
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 ًام ّاي علوي

 .ثبؿذ (Bold)اػبهي ػلوي دس ػٌَاى، هشي ٍ فْشػز هٌبثغ ايشبلیه ٍلي غیش ثَلذ  -

 ( وِ هخفف لیٌِ اػزLهثل )اػوي ػلوي فمظ ثشاي اٍلیي ثبس وبهل ًَؿشِ ؿًَذ ٍ ثؼذ اص آى اػن گزاسًذُ  -

 ٍ دس هَاسد ثؼذي وِ آى اػن ػلوي سىشاس هي ؿَد فمظ حشف اٍل .Triticum aestivum Lّن ثیبيذ هثل 

 .Tهثل )خٌغ ثِ كَسر هخفف ٍ ثضسي آٍسدُ ؿذُ، ػذغ ًمغِ گزاؿشِ هي ؿَد ٍ ثؼذ اػن گًَِ هي آيذ 

aestivum.) 

 

تعريف هعألِ ٍ ضرٍرت ٍ اّويت پصٍّػ 
دس ايي لؼوز هْوششيي هـىلي وِ دس دظٍّؾ للذ داسيذ ثِ آى ثذشداصيذ سا سـشيح وشدُ، دس ًْبيز ثیبى وٌیذ وِ 

هؼألِ هَسد دظٍّؾ ثِ صثبًي ػبدُ ٍ هلغلح سؼشيف ؿَد؛ ثِ عَسي وِ . ؿوب ثِ دًجبل ثشسػي چِ هؼبيلي ّؼشیذ

ّوچٌیي ٍاطُ ّب ثب اػشفبدُ اص لغبر هشػَم ثغَس . افشاد غیش هشخلق ًیض ثشاحشي هؼألِ هَسد دظٍّؾ سا دسن ًوبيٌذ

. سٍؿي ٍ ٍاضح سؼشيف ؿًَذ

:  ضشٍسي اػز  (ثب سػبيز اخشلبس)دس ًگبسؽ ثیبى هؼبلِ، سػبيز هَاسد صيش

يب دظٍّـگش ثخَاّذ دسثبسُ ثشخي اص ولوبر يب  دس اثشذا، اگش ػٌَاى عشح ًیبص ثِ ؿىبفشي ثیـششي داؿشِ ثبؿذ: الف 

.  ًىبر هغشح ؿذُ دس ػٌَاى، سَضیح وبهلششي اسائِ وٌذ، ثبيذ ثِ سـشيح ٍ سؼشيف ػٌَاى ثذشداصد

كَسر يه هـىل دس ُ ة  ثبيذ ثِ عشح هـىل ثذشداصد ٍ ػلز ايي سا وِ چشا هَضَعدظٍّـگشدس هشحلِ ثؼذ : ة

.   ثیبى ًوبيذ ساآهذُ اػز

اّویز  ثِ دسن ثیـشش (ثب روش هشخغ  )اي اص هغبلؼبر داخلي ٍ خبسخي دسثبسُ هـىل هغشح ؿذُ  روش خالكِ: ح

. خَاّذ وشدهؼبلِ ووه 

 ضشٍسر ٍ اّویز دظٍّؾ يبدس ايي هشحلِ، دظٍّـگش ثبيذ ثب سَخِ ثِ هَاسد لجلي ٍ ثب روش دلیل، ثِ ثیبى : ر

ثبيؼشي ضشٍسر ٍ اّویز هَضَع هَسد دظٍّؾ ثِ سٍؿٌي دسج ؿَد ٍ ثب روش . هَضَع دیـٌْبدي خَد ثذشداصد

.  آهبس ٍ يب اػشٌبدّبي ػلوي ّوشاُ ثبؿذ

.  چگًَگي اًدبم هغبلؼِ ٍ سٍؽ اخشا ثبيذ هخشلشاً دس ايي لؼوز روش گشدد: ص

دػز آهذُ چگًَِ دس خْز سفغ هـىل اػشفبدُ هي ؿَد ٍ چِ وبسثشد ُ دس خبسوِ، ثبيذ ثیبى ؿَد وِ اص ًشبيح ة:  ج 

دس دبيبى ّذف ولي وِ ايي دظٍّؾ ثِ دًجبل وـف ٍ يب ثشسػي آًْب ثِ ػجبسسي ديگش . هضايبيي خَاّذ داؿز ٍ

 .( دس دظٍّؾ ؿوب صهبى آيٌذُ ثبؿذ"خولِ ّذف يب اّذاف"سَخِ ؿَد وِ صهبى ثیبى )خَاّذ ثَد سا روش ًوبيیذ 
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 ظاتقِ پصٍّػ  
ثشسػي ػَاثك دظٍّؾ ٍ هٌبثغ ثبيذ دس ساثغِ ثب هَضَع دظٍّؾ ثبؿذ ٍ اص روش هَاسد غیش هشسجظ ٍ  -

. غیشضشٍسي خَدداسي ؿَد

ِ ّب ثِ صثبى گزؿشِ ثیبى ؿًَذ ٍ دس دبيبى خولِ يب دبساگشاف، هٌجغ روش گشدد  - ًحَُ روش هٌجغ دس هشي دس )خول

ِ ّبي آيٌذُ آهذُ اػز"ًحَُ اسخبع دس هشي "لؼوز    . ( ّویي آئیي ًبهِ دس كفح

ِ اي ٍ اػشبًي ثِ  - دس ثیبى وبسّبي اًدبم ؿذُ ضشٍسي اػز وِ ػالٍُ ثش دظٍّؾ ّبي خْبًي، وـَسي، هٌغم

 . ًیض اؿبسُ گشدد ٍ ساثغِ آًْب ثب ثیبى هؼألِ ٍ دظٍّؾ هَسد ًظش اسائِ گشدد"هحل"دظٍّؾ ّبي هشسجظ دس 

.  ػویٌبسّبي داًـدَيي ٍ ّیئز ػلوي، خضٍار دسػي ٍ ػخٌشاًیْب ثِ ػٌَاى هؼشٌذار ثِ ؿوبس ًوي آيذ -

. ّبي هشسجظ ثب هَضَع ثبؿذثشسػي هٌبثغ حشي االهىبى داساي سًٍذي هجشٌي ثش ػیش صهبًي ٍ سىبهلي دظٍّؾ -

 .  ٍ ػذغ ػبلْبي اخیش ثِ سشسیت صهبًي ثیبى گشدد2000 سب 1990ثِ ػٌَاى هثبل اثشذا وبسّبي 

يه ًىشِ هْن ٍ هضيز اػبػي دس ًگبسؽ ثشسػي هٌبثغ، اػشٌشبج ٍ ادغبم داليل سًٍذ دظٍّـْبي گزؿشِ  -

اػز؛ ثِ ػجبسسي ديگش طٍّـگش ثشَاًذ داليل ٍ ضشٍسر آصهبيؾ ّبي هشَالي گزؿشِ سا ثشسػي وشدُ ٍ دس 

ثِ ػٌَاى هثبل دلیل دظٍّؾ هي سَاًذ سىویل وبسّبي گزؿشِ ثَدُ يب . ًْبيز دلیل آصهبيؾ خَد سا ثیبى داسد

.  ثشسػي آصهبيؾ دس ؿشايظ هشفبٍر سشي ثبؿذ

 

ِ ّا  ّدفْا ٍ فرضي
. فشضْب ثِ گًَِ اي ًَؿشِ ؿًَذ وِ خولِ خجشي ٍ غیش دشػـي ثَدُ ٍ اص ًظش لضبٍر هجٌي ثش ثشائز ثبؿٌذ- 

ػذم هلشف )سیوبسّبي وَدي اثش هؼٌي داس هشفبٍسي ثش ػولىشد داًِ گٌذم دس همبيؼِ ثب ؿبّذ ":ثِ ػٌَاى هثبل

 :H0:  ًیض ايي گًَِ ًگبؿشِ هي ؿَدH0لبثل روش اػز دس آصهَى فشم ّبي آهبسي، فشم . ".ًذاسد (وَد

A1=A2؛ يؼٌي دٍ سیوبس ثب ّن ثشاثش ّؼشٌذ ٍ يب ثِ ػجبسسي ديگش اخشالف هؼٌي داس ثب ّن ًذاسًذ .

ِ ّب اص آٍسدى خوالسي وِ خَاة آًْب هـخق اػز -  . دشّیض ؿَد (Fact)دس ًَؿشي فشضی

. سب حذهوىي سؼذاد اّذاف ٍ فشضیِ ّب ّوخَاًي داؿشِ ثبؿذ- 

ثِ ػجبسسي ديگش الصم اػز ثشاي ولیِ )ثشاي هَاسدي وِ للذ اًدبم آًشا ًذاسيذ، ّذف ٍ فشضیِ ثیبى ًـَد - 

. (فشضیِ ّب، دس لؼوز هَاد ٍ سٍؿْب آصهبيؾ هشٌبظش ثیبيذ

سَضیح آًىِ اگش دٍ يب چٌذ .  يب ػٌَاى عشح هي ثبؿذدظٍّـگش ّوبى دشػؾ اٍلیِ "ّذف ولي عشح، هؼوَال- 

ًِ ) ًظش ثبؿذ، ثْششاػز وِ دس ايي لؼوز، ّش يه اص آًْب ثِ سفىیه آٍسدُ ؿًَذ ٍسدّذف ولي دس ػٌَاى م

 . ( ثِ ثبص ًَيؼي ػٌَاى ثؼٌذُ گشدد"ايٌىِ كشفب

ايي ثخؾ يىي اص هْوششيي لؼوشْبي ؿٌبػٌبهِ اػز؛ چشا وِ اّذاف خضيي، ساّىبسّبي  :اّذاف خضيي- 

ثؼضي سَضیحبر دلیمشش دسثبسُ ّذف ولي ٍ ساُ . وٌٌذ دظٍّـگشاى سا ثشاي سػیذى ثِ ّذف ولي ثیبى هي
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اّذاف خضيي دسسؼییي هشغیشّبي هَسد هغبلؼِ، . سػیذى ثِ آى ثبيذ سَػظ اّذاف خضيي هـخق ؿًَذ

دس  ثٌبثشايي، .ًمؾ ثؼیبس هْوي داسًذ هذر اخشاي عشح، ّضيٌِ دشػٌلي ٍ ثشآٍسد ثَدخِ ٍ ّب، آًبلیضآهبسي دادُ

ّن   ساّىبسّبيي ايي ثخؾ، دس  ّوچٌیي. لشاسگیشد ًظش ثِ عَس وبهل هَسد هزوَس ثبيذ ايي لؼوز، هَاسد ًگبسؽ

اثشذا روش وشدُ، سػیذُ  وِ دس  وِ ثِ اّذافي  ؿَد هغوئي يؼٌي هحمك ثِ ًَػي ویفي عشح سؼجیِ ؿَد؛  خْز وٌششل

ًىشِ لبثل سَخِ آى . سػذ ػٌَاى وشدُ اػز ثِ سلَيت هي وِ دظٍّـگش  چشا وِ عشح ثش اػبع اّذافي اػز؛

يب ايٌىِ هشي ّذف ولي،  اػز وِ اگش ًَؿشي اّذاف خضيي هغلجي اضبفِ ثش هشي اّذاف ولي اسائِ ًوي وٌذ ٍ

.   خَدداسي ًوَداّذاف خضييوبهل اػز وِ ثِ ًگبسؽ اّذاف خضيي ًیبص ًذاسد، ثبيذ اص آٍسدى  آًمذس ٍاضح ٍ

 

 هَاد ٍ رٍغ پصٍّػ

ًبم گیبُ يب اسلبم )هثالٌ آصهبيؾ سٍي چِ هَخَد يب هَخَداسي . هٌظَس روش ولیِ هَاد هَسد اػشفبدُ هي ثبؿذ: هَاد

ثشاي ...( اػن اص ؿیویبيي، ثیَلَطيه ٍ)چِ هَادي . اًدبم هي ؿَد (....هَسد ًظش، ًبم ػلوي دام يب خبًَس ٍ 

هحل سْیِ هَاد هـخق ؿَد؛ هثالٌ . اص چِ اهىبًبر ٍ سدْیضاسي اػشفبدُ خَاّذ ؿذ. دظٍّؾ دیؾ ثیٌي هي ؿَد

. هحل اخشاي آصهبيؾ روش گشدد. هَاد طًشیىي اص ودب سْیِ خَاّذ ؿذ

ثشاي اًدبم هشاحلي وِ هؼشلضم اػشفبدُ اص .  هشاحل اًدبم وبس ثِ سشسیت صهبًي هَسد اػشفبدُ ثیبى گشدد:رٍؼْا

هٌجغ ػلوي  (هثل سٍؽ سؼییي دسكذ دشٍسئیي ٍ غیشُ)سٍؿْبي خبف ٍ دػشَسالؼول ّبي ػلوي ٍيظُ اي اػز 

 .آى سٍؽ يب دػشَسالؼول ًیض روش ؿَد

ِ ثشداسي ٍ سحلیل  - هؼوَالً دس اوثش دظٍّؾ ّبي وـبٍسصي ًیبص ثِ يه سٍؽ آهبسي كحیح خْز ًوًَ

ّوچٌیي سٍؿْبي ًوًَِ گیشي، ؿیَُ اًذاصُ گیشي كفبر ٍ هشغیشّبي . دادُ ّبي حبكل اص دظٍّؾ هي ثبؿذ

اص ًظش ًَع سٍؿْب ٍ آهبسُ ّبي هَسد اػشفبدُ ٍ ًشم افضاس سدضيِ ٍ سحلیل )هَسد ثشسػي، ؿیَُ آًبلیض دادُ ّب 

دس هَاسدي وِ اص عشح ّبي آصهبيـي ٍ سٍؽ ّبي آهبسي هـخق ٍ هشػَم . ثِ عَس دلیك ثیبى ؿَد (آًْب

اػشفبدُ هي ؿَد فمظ ثِ اػن هذل يب سٍؽ اؿبسُ گشدد ٍ ًیبصي ثِ سـشيح هذل آهبسي ًیؼز؛ ٍلي ثشاي 

 . هَاسدي وِ هذل غیشهشػَم يب خذيذي اػشفبدُ هي ؿَد ػالٍُ ثش روش هٌجغ، اخضاي هذل ًیض ؿشح دادُ ؿَد

  ثِ داًـدَيبى هحششم يبددآٍسي هي گشدد وِ سٍؽ دیبدُ وشدى آصهبيؾ ٍ ثذػز آٍسدى اعالػبر هوىي  -

لبثل روش . اػز دس لبلت يىي اص عشح ّبي آهبسي ثبؿذ يب آًىِ اص ػبيش سٍؿْبي هؼشجش آهبسي اػشفبدُ گشدد

الگَي هٌبػت سا ثشاي دیبدُ ًوَدى آصهبيؾ ٍ سحمیك ثِ  (عشح ّبي آصهبيـي)اػز وِ عشح ّبي آهبسي 

ِ گیشي هٌغمي ٍ ػلوي دس اخشیبس  هٌظَس خوغ آٍسي اعالػبر كحیح، سدضيِ ٍ سحلیل دسػز ٍ ًشید

لزا دس كَسسي وِ اص يىي اص ػِ عشح آصهبيؾ دبيِ اػشفبدُ هي گشدد اخضاي آى . دظٍّـگش لشاس هي دّذ

سا ثِ عَس دلیك روش ًوَدُ ٍ دس كَسر لضٍم، ًمـِ اخشاي آى ًیض دس ّویي لؼوز اص  (سیوبسّب ٍ سىشاسّب)

 .عشح دیـٌْبدي آٍسدُ ؿَد
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 ِثیبى "صهبى آيٌذُ" صهبى خوالر ثشاي وبسّبيي وِ دس ايي دظٍّؾ للذ اًدبم آًشا داسيذ ثِ كَسر :تَج 

 آصهبيؾ ثِ كَسر فبوشَسيل ٍ دس لبلت عشح دبيِ ثلَوْبي وبهل سلبدفي اخشا ":ثِ ػٌَاى هثبل. ؿَد

. ".خَاّذ ؿذ

 

جدٍل زهاى تٌدي 
دس ّش . ثیبى ؿًَذ (Gant) ٍ دس لبلت خذٍل گبًز "هبُ"ثش اػبع هشاحل اكلي دظٍّؾ ٍ ثب ٍاحذ صهبًي 

. هشحلِ ًَع وبس ّبي هَسد اًدبم ًیض روش ؿَد

 

ِ ّا  جدٍل ّسيٌ
ِ ّب ثِ عَس دلیك ٍ ثب روش خضيیبر هـخق گشدد . ّضيٌ

 

 ًحَُ ارجاع در هتي
.  اؿبسُ ؿَد،گیشد  ثِ ولیِ هٌبثؼي وِ هَسد اػشفبدُ لشاس هي ثشاي ًمل لَلْبي خوالر اكليالصم اػز دس هشي- 

 دشاًشض  يب دبساگشافؿَد، ثالفبكلِ دغ اص خبسوِ خولِهي چٌبًچِ دس داخل هشي اص يه  هٌجغ هغلجي ًمل ثِ ػجبسسي 

 .ثبص هي ؿَد ٍ هشخغ روش گشدد

لزا اػشفبدُ اص هٌبثؼي ًظیش هدالر غیش . الصم اػز هٌبثغ هَسد اػشفبدُ دس عشح اص اػشجبس ػلوي ثشخَسداس ثبؿٌذ- 

. ػلوي ٍ دسػٌبهِ يب خضٍُ فبلذ اػشجبس ػلوي اػز

:  ثبؿذهي ًحَُ اسخبع دس هشي ثِ سٍؽ صيش - 

دس ايي سٍؽ، هشاخغ ثِ سشسیت حشٍف الفجبي ًبم . روش هٌجغ ثب اسخبع ثِ ًبم ًَيؼٌذُ ٍ ػبل اًشـبس هي ثبؿذ

 دس كَسسي وِ دظٍّـگشّب . آٍسدُ هي ؿَدفمظ ًبم خبًَادگي ٍ ًَيؼٌذُ دس فْشػز هشاخغ روش گشددخبًَادگي 

خذا ؿذُ ٍلي دسهَسد دظٍّـگشاى ثیؾ اص دٍ ًفش فمظ ًبم خبًَادگي هحمك « ٍ» دٍ ًفش ثبؿٌذ ًبم خبًَادگي آًْب ثب

چٌبًچِ اص يه ًگبسًذُ چٌذيي هشخغ هَسد اػشفبدُ لشاس گیشد، سشسیت . روش هي گشدد« ٍ ّوىبساى » اٍل ثِ اًضوبم 

دس كَسسي وِ همبالر هٌفشد ٍ هـششن اص يه ًَيؼٌذُ . دسج آًْب ثش حؼت ػبل اًشـبس اص لذين ثِ خذيذ خَاّذ ثَد

اسايِ ؿَد، اثشذا همبالر هٌفشد ٍ ػذغ همبالر هـششن ثِ سشسیت حشٍف الفجبي ًبم ًگبسًذگبى ثؼذي هشست هي 

.  ؿًَذ

 et  ٍal هي ثبؿذ وِ ثِ كَسر ايشبلیه ًَؿشِ ؿذُ ٍ ثیي " et al "، ولوِ "ّوىبساى"هؼبدل السیي ولوِ : سَخِ* 
.  چؼجیذُ ثبؿذal ثیبيذ ثغَسيىِ ثِ " ,."يه فبكلِ ثبؿذ ٍ ثالفبكلِ ثؼذ اص آى 
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اگش دس هَسد ًَيؼٌذُ اي دٍ يب چٌذ هٌجغ ٍلي دس يه ػبل ٍخَد داؿشِ ثبؿذ ثشاي هٌبثغ فبسػي ثَػیلِ حشٍف - 

خبلذي ٍ ": هبًٌذ.  اص ّن هشوبيض هي گشدًذ"... a ،b ،cٍ" ٍ ثشاي هٌبثغ السیي ثَػیلِ حشٍف"...الف، ة ٍ "

ثشاي هٌجغ ّبي السیي . "الف،ة1379خبلذي ٍ ّوىبساى، " ٍ "ة1379خبلذي ٍ ّوىبساى، "، "الف1379ّوىبساى، 

. "Flower et al., 2005a" ،" Flower et al., 2005b": هبًٌذ

 اص ّن "؛"چٌبًچِ دس دبيبى خولِ اي ثِ چٌذ هٌجغ هخشلف اؿبسُ گشدد، آًْب ّوگي دس يه دشاًشض آهذُ ٍلي ثَػیلِ - 

(. "1389؛ وشهي ٍ ّوىبساى، 1379حؼٌي، "هثل)خذا ؿًَذ 

 "Anonymous" دس هشي فبسػي ٍاص "ثي ًبم"ثشاي ًَؿشي هٌجغ ّبيي وِ ًَيؼٌذُ يب ًَيؼٌذگبى هـخلي ًذاسد اص - 

 ."Anonymous, 2003" ٍ يب "1381ثي ًبم، "هبًٌذ . دس هشي اًگلیؼي اػشفبدُ ؿَد

 

. دس صيش چٌذ ًوًَِ هخشلف ثشاي اسخبع ثِ هٌبثغ فبسػي ٍ السیي دس هشي اكلي آهذُ اػز* 

: هثبلْبي اسخبع ثِ هٌبثغ فبسػي دس هشي- الف

صسًبًي، )چْبسهیي آًشي ثبدي دس ٍالغ يه ٍاوؼي ضذ سَهَس اػز وِ دس دسهبى لٌفَم ثشٍسویز اػشفبدُ هي ؿَد - 

1382.) 

وـبٍسص ٍ كبدق صادُ ثیبى وشدًذ وِ ثخؾ وـبٍسصي ثضسگششيي هلشف وٌٌذُ آة دس صيش ػبخشْبي هخشلف - 

 (.1379وـبٍسص ٍ كبدق صادُ، )الشلبدي دس وـَس اػز ٍ ّذس سفز ػوذُ آة ًیض ثِ ايي ثخؾ سؼلك داسد 

سٌَع طًشیىي ثیي اليٌْبي گٌذم خْز سؼییي خلَف سَدُ ٍ ؿٌبػبيي ًوًَِ سىشاسي آًْب ثب اػشفبدُ اص - 

؛ لشُ يبضي ٍ ًمَي، 1374؛ لشُ يبضي، 1382دیشػیذي ٍ ّوىبساى، )ًـبًگشّبي سيضهبَّاسُ ثشسػي ؿذُ اػز 

1385   .)

 
 

: هثبلْبي اسخبع ثِ هٌبثغ السیي دس هشي- ة

 اص آى ايي ػیؼشن ثشاي سَلیذ آًشي ثبديْبي هخشلف ٍ اؿىبل هخشلف آًشي ثبدي اػشفبدُ ؿذُ اص آى صهبى ثِ ثؼذ- 

 . (Conrad and Fiedler, 2001)سا سَلیذ ًوبيٌذ ثبدي ثبديْبي هخشلف ٍ اؿىبل هخشلف آًشي ًشيآ ٍ سَاًؼشٌذ اػز

ايي اهش اهىبى ًضديه سش ؿذى دٍ ػلَل ثِ يىذيگش ٍ ؿٌبػبيي ثْشش ػلَلْبي ػشعبًي سا فشاّن خَاّذ ػبخز - 

(Stoger et al., 2002.) 

 گیبّبى  ثِ آػبًي  ػبيشثٌبثشايي سىٌَلَطي دیـشفشِ اي ثشاي خلَگیشي اص اًشمبل ٍ فشاس طى اص عشيك گشدُ يب ثزس ثِ

. (Daniell, 2003a; Stoger et al., 2002)دس دػششع اػز
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فْرظت هٌاتع 
 .اثشذا هٌبثغ فبسػي ٍ ػذغ هٌبثغ السیي آٍسدُ ؿَد- 

 هشست ًوَدى هٌبثغ ثش اػبع حشٍف اٍل ًبم .ؿوبسُ گزاسي ًگشدًذهٌبثغ ثِ سشسیت الفجبيي هشست ؿًَذ ٍ - 

دس كَسر اػشفبدُ اص دٍ هٌجغ سْیِ ؿذُ سَػظ يه ًَيؼٌذُ ٍاحذ ، هٌجغ .  خبًَادگي ًَيؼٌذُ اٍل، اًدبم گیشد

دس كَسر هـبثِ ثَدى ًبم يه ًَيؼٌذُ ثیي چٌذ همبلِ ،سشسیت لشاس . لذيوي سش اثشذا  ٍ ثؼذ هٌجغ خذيذسش دسج گشدد

 .گشفشي همبالر ثش اػبع حشٍف اٍل ًبم خبًَادگي ًَيؼٌذُ دٍم يب ًَيؼٌذگبى كَسر هي دزيشد

 Bold ٍ دس ّش هٌجغ، فمظ ًبم ًَيؼٌذگبى ٍ ػبل ًـش  ثبؿذHangingخظ اٍل ّش هٌجغ ثِ اًذاصُ يه ػبًشي هشش - 

.  ؿذُ ٍلي ثمیِ آى غیش ثَلذ ثبؿذ

 .فمظ اػبهي ػلوي ايشبلیه ًَؿشِ ؿًَذ- 

. سب حذ هوىي ًبم هدالر ثغَس وبهل ًَؿشِ ؿَد- 

 ٍ دس هشخغ خبسخي ولوِ "ثي ًبم"دس هَسد هشخؼي وِ ًَيؼٌذُ آى هـخق ًیؼز ثِ خبي ًبم ًگبسًذُ ولوِ - 

"Anonymous"روش خَاّذ ؿذ  .

 "nodate" ٍ دس هشخغ السیي اص ولوِ "ثي سب"دس هَسد هشخؼي وِ ػبل آى هـخق ًیؼز ثِ خبي ولوِ ػبل - 

. اػشفبدُ ؿَد

 

دس صيش  (...همبلِ، وشبة ٍ)ًوًَِ ّبيي اص ًحَُ هٌجغ ًَيؼي ثشاي هٌبثغ فبسػي ٍ السیي ٍ ثشاي هَاسد هخشلف * 

 . فبسػي ٍ السیي آٍسدُ ؿذُ اػزآٍسدُ ؿذُ اػز وِ دس دٍ ثخؾ ولي ؿیَُ ًگبسؽ هٌبثغ

 فارظي ؼيَُ ًگارغ هٌاتع- 1

هقالِ - 1-1

. ػٌَاى همبلِ. ػبل اًشـبس همبلِ. ًبم خبًَادگي ًگبسًذُ، حشف اٍل اػن وَچه ًگبسًذُ"دس هَسد همبلِ ثِ سشسیت 

اٍلیي ٍ آخشيي كفحبر همبلِ وِ ثب خظ فبكلِ اص :(ؿوبسُ هدلِ وِ دس داخل دشاًشض ثبؿذ)ػٌَاى هدلِ، ؿوبسُ خلذ 

دس كَسر ٍخَد چٌذ ًگبسًذُ دغ اص ًَؿشي ًبم خبًَادگي ٍ حشف اٍل اػن .  خَاّذ آهذ "ّن خذا ؿذُ اًذ

وَچه ًگبسًذُ اٍل ثِ سشسیجي وِ روش گشديذ، ثشاي ػبيش ًگبسًذگبى اثشذا حشف اٍل اػن وَچه ٍ ػذغ ًبم 

دس هشاخغ خبسخي، لجل اص ًَؿشي حشف اٍل اػن وَچه ًگبسًذُ آخش . خبًَادگي ّش يه اص آًبى خَاّذ آهذ

اص وبهب ثشاي خذا وشدى هـخلبر ػبيش افشاد اػشفبدُ ) خَاّذ آهذ "ٍ" ٍ دس هشاخغ فبسػي حشف "and"ػالهز 

.  (هي گشدد

 :هثبل
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 اثش سبسيخ وبؿز ثش سٍي هحلَل، اسصؽ غزائي ٍ ثؼضي اص خلَكیبر  .1359. كْرتايياى. ٍ ع. كَچكي، ع

. 23 – 33 : 7هدلِ ػلوي وـبٍسصي، خلذ . صساػي اػذشع دس هٌغمِ هـْذ

. 57-58(:3 )12هدلِ ػلَم آة ايشاى، ؿوبسُ .  سٍؽ ّبي سؼییي ثیالى آة.1377. هالكي، ا

     

كتاب - 2-1

دس كَسر ٍخَد چٌذ ًگبسًذُ  )ًبم خبًَادگي ًگبسًذُ، حشف اٍل ًبم وَچه ًگبسًذُ ": دس هَسد وشبة ثِ سشسیت

دس كَسر سشخوِ ًبم خبًَادگي ٍ ًبم . )ػٌَاى وبهل وشبة. سبسيخ اًشـبس. (هغبثك دػشَس الؼول همبلِ ػول ؿَد 

.   خَاّذ آهذ"ؿوبسُ خلذ، ؿوبسُ ٍيشايؾ، ًبؿش، هحل اًشـبس ٍ سؼذاد ول كفحبر وشبة. (هَلف اكلي

: هثبل

خلذ ػَم ، اًشـبسار  . (اسَلَطي صًذگي اخشوبػي ٍ دؿوٌبى عجیؼي  ) حـشُ ؿٌبػي .1357.  ؼجاعي ، م 

.   كفحِ 276 ، سْشاى 1681داًـگبُ سْشاى ، ؿوبسُ 

چبح اٍل، اًشـبسار اهیش وجیش، . ٍايي ٍ داًیل. سبلیف. اكَل ٍ سٍؿْبي آهبس صيؼشي. 1363. ت. م.  آيت الْي، ض

 . كفح420ِسْشاى، 

 

پاياى ًاهِ ّا ٍ رظالِ ّا - 3-1

دبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ يب دوششي سخللي اص . ػٌَاى وبهل. ػبل دفبع. ًبم خبًَادگي، حشف اٍل ًبم ًَيؼٌذُ

. ، ؿوبسُ دبيبى ًبهِ...داًـگبُ 

 ثشسػي ضبيؼبر ًبؿي اص سػَة ووذلىغ ّبي ايوٌي دس ولیِ گبٍ ثب اػشفبدُ اص سٍؽ .1372. اظواعيل زادُ، ؾ

. 514دبيبى ًبهِ دوششاي ػوَهي اص داًـگبُ ؿیشاص، ؿوبسُ . ايویًََدشاوؼیذاص  هؼشمین

 

  التييؼيَُ ًگارغ هٌاتع- 2

كتة - 1-2

وشبة - 1-1-2

 (لغبر اكلي ثب حشٍف ثضسي ؿشٍع ؿًَذ)ػٌَاى وبهل وشبة . ػبل اًشـبس. ًبم خبًَادگي، حشف اٍل ًبم ًَيؼٌذُ

. خلذ، چبح، هحل اًشـبس، ًبم اًشـبسار
Example of Book: 

Barone, E.J. 1990. Diagnostic and Clinical Biochemistry. Vol.1, 8th
 ed., London, W.B. Saunders 

company. 

Allen, J.S. 1988. Agricultural Engineeing Applications. NewYork, N.Y.John Wiley and sons.  
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Coombs, T.R. and F.C. Watson. 1997. Computational Fluid Dynamics. 3rd
 ed. Wageningen, The 

Netherlands, Elsevier Science .  

 

ثخـي اص وشبة - 2-1-2

اگش فلَل وشت سبلیف ؿذُ، خَد داساي ًَيؼٌذُ خذاگبًِ ثبؿذ دسكَسر ًیبص ثِ اػشٌبد ثِ آًْب ثِ سٍؽ  ريل دسج 

. هي گشدًذ

ًبم خبًَادگي، حشف اٍل ًبم : In. ػٌَاى وبهل فلل. ػبل اًشـبس وشبة. ًبم خبًَادگي، حشف اٍل ًبم ًَيؼٌذُ فلل

. ٍ ثمیِ هـبثِ ًَؿشي وشبة هي ثبؿذ وِ دس ثبال روش ؿذ ( ثشاي يه ًفش يب چٌذ ًفشEds يب Ed)هَلف وشبة 

.  هي ثبؿذEditor(s) ثؼذ اص ًبم ًَيؼٌذگبى وشبة دس دشاًشض ثیبيذ ٍ هخفف ولوِ Ed: 1سَخِ 

ثِ خض اٍلیي ولوِ اسسجبعي اٍل ػٌَاى ػبيش )دس ايٌدب فمظ لغبر اكلي وشبة ثب حشٍف ثضسي ؿشٍع ؿًَذ : 2سَخِ 

ٍ ثشاي آى ثخؾ هـخق دس وشبة فمظ اٍلیي  ( ثب حشٍف وَچه ًَؿشِ ؿَدthe ،and ٍ ofولوبر سثظ هثل 

. حشف اٍلیي ولوِ خولِ ثب حشف ثضسي ًَؿشِ ؿَد
Example of Part of a Book: 
Palmer, N. 1993. Bones and Joints. In: Jubb. K.V.F., P.C. Kennedy and N. Palmer (Eds). 

Pathology of Domestic Animals. Vol.1, 4 
th

 ed. London. Academic Press,. 

Kuret, J.A. and F. Murad. 1990. Adenohypophyseal hormones and related substances. In: 

Giliman A.G., T.W. Rall, A.S. Nies and P. Taylor (eds). The Pharmacological Basis of 

Therapeutics. 8th
 ed. New York: Pergamon.p 1334-60. 

 

 

 

هقاالت  - 2-2

همبلِ هدالر - 1-2-2

. كفحبر: (ؿوبسُ)ػٌَاى هدلِ، خلذ . ػٌَاى وبهل همبلِ. ػبل اًشـبس. ًبم خبًَادگي، حشف اٍل ًبم ًَيؼٌذُ

ثشاي . اگش ًبم وَچه ًَيؼٌذُ چٌذ لؼوشي ثبؿذ، فمظ حشف اٍل آًْب ثبؿذ ٍ ثؼذ اص ّش وذام يه ًمغِ ثبؿذ

هَاسدي وِ چٌذ ًَيؼٌذُ ٍخَد داسد، دس كَسر ٍخَد چٌذ ًگبسًذُ دغ اص ًَؿشي ًبم خبًَادگي ٍ حشف اٍل ًبم 

وَچه ًگبسًذُ اٍل ثِ سشسیجي وِ روش گشديذ، ثشاي ػبيش ًگبسًذگبى اثشذا حشف اٍل اػن وَچه ٍ ػذغ ًبم 

لجل اص ًَؿشي . خبًَادگي ّش يه اص آًبى خَاّذ آهذ ٍ ثب اػشفبدُ اص ٍيشگَل ًَيؼٌذگبى اص ّن هشوبيض هي ؿًَذ

.  خَاّذ آهذandحشف اٍل اػن وَچه ًگبسًذُ آخش ػالهز 
Example of Journal article: 
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Elegble, I.A., A. Juba, and A. Adebay. 1988. Species and serotypes of  campylobacter from 

domestic animals in Nigeria. Veterinary Bulletin, 58 (7): 30-35. 

Johnson, D.L. and W.E. Lynch. 1992. Panfish use of and angler success at evergreen tree, brush 

and stak-bed structures. NAM J fish Manage, 12(1): 222-229. 

Anderson, G.T., C.V. Renard., L.M. Strein, E.C. Cayo and M.M. Mervin. 1998. A new 

technique for rapid deployment of rollover protective structures. Applied eng in Agric 23(2): 

34-42.  

Waladi, W., B. Partek and J. Manoosh. 1999. Regulating ammonia concentration in swine 

housing partll. Application Examples Trans ASAE, 43(4): 540 – 547. 

Conrad, U. and U.Fiedler.  1998. Compartment-specific accumulation of recombinant immunoglo

bulins in plant cells: an essential tool for antibody production and immunomodulation of 

physiological functions and pathogen activity. Plant Molecular Biology, 38: 101-109. 

Stoger, E., C. Vaquero, E. Torres, M. Sack, L. Nicholson, J. Drossard, S. Williams, D. Kee, Y. 

Perrin, P. Christou and R. Fischer (2000). Cereal crops as viable production and storage 

system for pharmaceutical ScFv antibodies. Plant Molecular Biology, 42: 583-590. 

 

خالكِ همبلِ دس ثَلشي - 2-2-2

اگش فمظ خالكِ همبلِ دس ثَلشي ّب لبثل دػششع ثبؿذ، دغ اص روش هـخلبر همبلِ، هـخلبر ثَلشي، ػبل اًشـبس 

. ثَلشي، ؿوبسُ كفحِ ٍ ؿوبسُ خالكِ همبلِ ّن آٍسدُ ؿَد

 
Example: 

Al-Sultan,I.I., K.A. Dawood and E.M. Mehran. 1987. A study of renal diseases in sheep and 

cattle in Iraq.Veterinary Bulletin, 1988, 12(3): 325-325, Abstract: 3341. 

Mendez M.F., R. Manon-Espaillat, D.J. Lanska and T.H. Burstine.1980. Epilepsy and Suicide 

attempts (abstract). In: American Academy of Neurology 41st
 Annual Meeting Program, 

1989, Chicago.  

 

 اگش همبلِ ثغَس وبهل دس هدوَػِ همبالر وٌفشاًغ ّب چبح ؿذُ ثبؿذ 3-2-2 

Meyer, B. and K. Hermanns. 1985. Formaldehyde release from pressed wood products. In: 

Throski V. (ed). Formaldehyde: Analytical Chemistry and Toxicology. Proceedings of the 
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Symposuim at the 187th
 Meeting of the American Chemical Society, 1984 Apr 8-13, St 

Louis, MO.Washington: American Chemical Society .p 101-16. 

 

دس ًگبسؽ ثبيؼشي اص هٌبثغ دس دػششع اػشفبدُ وشدُ ٍ حشي الومذٍس اص هٌبثغ خبسج اص دػششع احششاص - 4-2-2

 هـخلبر " :quoted by"دس هَاسد اخجبسي دغ اص روش هـخلبر هٌجؼي وِ دس دػششع ًیؼز دغ اص روش . ًوَد

 .هشخؼي وِ هٌجغ اٍل دس آى روش ؿذُ اػز آٍسدُ هي ؿَد
Example: 

Boeder,W.A. and H.I. Ward. 1923. International of membranous nephropathy in rabbits. Journal 

of Clinical Investigation, 69(2): 451-156. Quoted by: Wright, N.G. 1985. Experimental 

immune complex glomerulonephritis in dogs. Research in Veterinary Science, 38: 322-328. 

 

همبالر سْیِ ؿذُ اص ايٌششًز - 5-2-2

. ػٌَاى وبهل همبلِ، هـخلبر ػبيز ايٌششًز. ًبم خبًَادگي، ًبم ًَيؼٌذُ، ػبل اًشـبس
Example of Online source: 

Slater P.J.B. and A.E. Jones. 1995. Timing of song and distance call learning in zebra finches. 

Anim Behav [serial online], 49(2): 123-248. Available at: OhioLINK Electronic Journal 

Center via the internet (http: //journals.Ohiolink.Edu/etext/). 

USDA. 1999. Wheat production in the upper plains 1998–1999. National Agricultural Statistics 

Database. Washingtcn D.C: USDA National Agricultural Statistics Service. Available at: 

WWW.nass.usda.gov. Accessed 23 April 2000 .  

NSC. 2001. Injury Facts Online. Lasca III: Naticnal Safety Council. Available at: WWW . nsc . org. 

 

سػبلِ دوششي يب دبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ - 3-2
Example of Dissertation or Thesis: 

Campbell, M. D. 1991. The lower limit of soil water potential for potato growth. Unpublished 

Ph.D. thesis. Pullman, Wash: Washington State University. Department of Agricultural 

Engineering.  

Lawrence D.J. 1992 . Effect of tillage and crop rotation on soil nitrate and moisture. M.Sc. thesis. 

Ames, Iowa: Iowa State University, Department of Soil Science. 

 

ًشم افضاس - 4-2
Example of Software 

SAS . 1990 . SAS Users Guide: Statistics. Ver 6a. Cary,  N.C. SAS Institute. 

http://www.nass/
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 اخششاع- 5-2

 Example of Patent  

Moulton R.K. 1992. Method for in site cleaning of contaminant filters in livestock housing 

facilities. US patent No. 32455986.  

Richarde J.1983 Process for protecting a fluid product and installation for realization of that 

process. French patent No 2513087.  
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ًكات عوَهي ًگارؼي 
ثشاي اعالػبر ثیـشش هي سَاًیذ ثِ وشت لَاػذ ًگبسؿي . دس صيش ثشخي ًىبر ػوَهي ًگبسؿي آٍسدُ ؿذُ اػز

.   هشاخؼِ وٌیذ

دس سوبم هشي سػبيز ؿَد، هبًٌذ سػبيز ػجه يىٌَاخز ٍاحذّب، اًذاصُ ٍ  (Consistency)حفظ يىٌَاخشي  -

. ًَع للن ّب، هٌجغ ًَيؼي دس هشي ٍ دس فْشػز هٌبثغ، فشهَل ًَيؼي ٍ غیشُ

 ٍ ثشاي ًگبسؽ اًگلیؼي  B lotus 14اًذاصُ ٍ ًَع للن دس ػٌَاى ٍ سوبهي هشي ثشاي ًگبسؽ فبسػي  -

Times New Roman 12ثبؿذ   . 

دس هشي فبكلِ ّش دبساگشاف اص دبساگشاف لجلي .  ثبؿذSingleفبكلِ خغَط دس هشي ٍ فْشػز هٌبثغ اص ّن  -

6 point ثلَسر ٍ First line ُ0.8 ثِ اًذاص cmسْیِ ؿَد  .

ثِ ولوِ لجل اص خَد چؼجیذُ ثَدُ ٍ ثؼذ اص آًْب يه  (.)ٍ ًمغِ  (:)، دًٍمغِ (؛)، ًمغِ ٍيشگَل (،)ٍيشگَل  -

 "(" ٍ ػالهز ثؼشي دشاًشض يب ")"دس هَسد دشاًشض ًیض لجل ٍ ثؼذ اص ػالهز گـبيٌذُ يب. فبكلِ گزاؿشِ ؿَد

 . اگش دشاًشض دس آخش خولِ هي آيذ، ًمغِ دبيبى خولِ ثؼذ اص اسوبم دشاًشض گزاؿشِ ؿَد. يه فبكلِ گزاؿشِ ؿَد

 . دس ػٌَاى، هشي ٍ فْشػز هٌبثغ اػشفبدُ ًـَد"&"اص ولوِ  -

دس هشي خَدداسي گشدد ٍ دس كَسر  (...اًگلیؼي، ػشثي ٍ )سب حذ هوىي اص ثىبس ثشدى ولوبر غیشفبسػي  -

 . ًیبص صيشًَيغ گشدد

 . ٍ غیشُ دس هشَى ػلوي خَدداسي ؿَد"دوشش"، "آلب"اص روش ولوبر  -

 .دس كَسر اػشفبدُ اص دیَػز، ثِ ؿوبسُ آى دس خبي هشثَعِ دس هشي اسخبع دادُ ؿَد -

 

جدٍل ّا ٍ ؼكل ّا 
ثشاي اػشفبدُ اص خذٍل ّب ٍ ؿىل ّب، ثبيؼشي اثشذا ثِ اخشلبس دس هشي ثِ آًْب اؿبسُ ؿَد يب ثِ هْوششيي ًشیدِ اي - 

دس ايي كَسر ثبيؼشي خذٍل يب ؿىل سا دس اٍلیي فضبي . وِ هي سَاى اص آى خذٍل يب ؿىل اػشٌجبط ًوَد اؿبسُ وشد

. هٌبػت دسج ًوَد

ِ اي وِ  وذي  ٍ خذٍل (سلَيشّب، ًوَداسّب، هٌحٌي ّب)ّب  سوبهي ؿىل-  ّب ثبيذ ثب ویفیز هٌبػت سْیِ ؿًَذ، ثگًَ

 . ًبهیذُ  ؿًَذ"ؿىل"سلَيشّب، ًوَداسّب ٍ هٌحٌي ّب ثب لفظ . سْیِ ؿذُ اص آًْب اص ٍضَح وبفي ثشخَسداس ثبؿذ

خذاٍل ٍ ؿىلْب ثبيؼشي خَاًب، دلیك ٍ هشست ثبؿٌذ ٍ ثبيؼشي ثذٍى ًیبص ثِ هشاخؼِ ثِ هشي ثشَاًذ اعالػبر هَسد -  

. ًظش سا دادُ ٍ يبفشِ ّبي هَخَد دس آى لبثل سدضيِ ٍ سحلیل ثبؿٌذ
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ّب ثبيذ ثِ سشسیت ظَْس دس ّش  ّب ٍ خذٍل سوبهي ؿىلٍ ّش خذٍل، ًوَداس يب سلَيش داساي ؿوبسُ ٍ ػٌَاى ثبؿذ - 

  . ؿوبسُ خذٍل ّب ٍ ؿىل ّب هؼشمل اص يىذيگش هي ثبؿذ. ؿوبسُ گزاسي ؿًَذلؼوز اص دشٍدَصال،

 ػٌَاى خذٍلْب دس ثبالي آًْب ٍ ػٌَاى ؿىلْب .ػٌَاى خذٍل ٍ ؿىل گَيب ثَدُ ٍ سب حذ هوىي وَسبُ ٍ هفیذ ثبؿذ- 

 ثیي ػٌَاى خذٍل ٍ خذٍل يه خظ هوشذ وـیذُ ؿَد ٍ دس آخش خذٍل ًیض يه خظ آٍسدُ .دس صيش آًْب روش  گشدد

. دس خذٍل ّیچ گًَِ خظ ػوَدي ٍخَد ًذاؿشِ ثبؿذ. ؿَد

ػٌَاى خذٍل يب ؿىل  دس داخل دشاًشض ٍ دس اًشْبي چٌبًچِ خذٍل يب ؿىلي اص هشخؼي آٍسدُ ؿذُ اػز، هشخغ- 

  .ّوچٌیي الصم اػز ثِ ولیِ ؿىلْب ٍ خذٍلْب دس هشي اسخبع ؿذُ ثبؿذ. روش گشدد

فًَز ػٌَاى ؿىل يب خذٍل هـبثِ هشي ثَدُ ٍلي ًَع فًَز ٍ اًذاصُ هشي داخل خذاٍل ٍ اؿىبل هي سَاًذ - 

. (الجشِ ًجبيؼشي سفبٍر صيبدي داؿشِ ثبؿذ ٍ خَاًب ثبؿذ)هشفبٍر اص هشي ثبؿذ 

دس صيش خذٍل سَضیح دادُ  ( ٍ ػبيش حشٍف يب ػالئنns، **، *هثل )ولیِ ػالئن اخشلبسي ثىبس سفشِ دس خذٍل - 

.  خذا گشدد (؛)ؿًَذ ٍ سَضیح ّش ػالهز اخشلبسي اص ثؼذي ثب ًمغِ ٍيشگَل 

. " ثَدى آهبسيسغیشهؼٌي دا: ns؛ 01/0هؼٌي داس دس ػغح احشوبل **: ؛ 05/0هؼٌي داس دس ػغح احشوبل *: ": هثبل

 ػغش دس ًظش گشفشِ ؿَد 5/1فبكلِ ثبالًَيؼي خذٍل ٍ صيش ًَيؼي ؿىل  ثشاثش-  

 

ًَيط اپ
كَسر صيشًَيغ دس ُ سَاى ة  ًیبص ثِ سَضیح خبكي داؿشِ ثبؿذ، سَضیح سا هي،دس كَسسي وِ يه ػجبسر يب ٍاطُ

ثبال ٍ ػوز چخ  كَسر ػجبسر يب ٍاطُ سَػظ ؿوبسُ اي، وِ ثلَسر وَچه دس دس ايي. ّوبى كفحِ اسائِ ًوَد

هغبلت صيشًَيغ . ُ هي ؿَدي چبح هي ؿَد، هـخق ؿذُ ٍ دس صيشًَيغ سَضیح هشثَط ثِ آى ؿوبسُ اسا ولوِآى

ٍلي ثشاي فبسػي ثب  للن هشي اكلي ثبيؼشي هـبثِ ثبللن هَسد اػشفبدُ دس صيشًَيغ . ًجبيذ اص ػِ ػغش ثیـشش ؿَد

 .ثبؿذ 10 ٍ السیي ثب اًذاصُ 12اًذاصُ 

دس هشي عشح، سب حذ هوىي اص دسج ولوبر السیي خَدداسي ًوَد ٍ ثْشش اػز ولوبر ٍاكغالح ّبي السیي ّوشاُ ثب 

ثِ ايي سشسیت وِ دسوٌبس هؼبدل يب سلفظ فبسػي هٌبػت آى، ػذد ًـبى دٌّذُ دبًَيغ . دبًَيغ هشثَعِ اػشفبدُ گشدًذ

دبًَيغ ّب اصهشي اكلي . دسج ؿذُ ٍ دس صيش هشي دسخلَي آى ػذد، ولوِ السیي ثب اهالي كحیح ًَؿشِ هي ؿَد

فبكلِ دبًَيغ ّب دس ايي خظ ثشاثش يه . سَػظ خظ افمي وِ سب هشي ثِ اًذاصُ دٍ ػغش فبكلِ داسد، خذا هي ؿًَذ

سب حذ هوىي اص آٍسدى دبًَيغ . ػغش ٍ فبكلِ ثیي دٍ دبًَيغ ثِ اًذاصُ ًلف فبكلِ ػغشّب دس هشي اكلي اػز

دس ّش حبل دبًَيغ ثبيؼشي دس وبدس اكلي . خَدداسي ؿَد ٍ ػؼي گشدد هغبلت دس هشي يب داخل دشاًشض لشاس گیشد

چٌبًچِ سؼذاد دبًَيغ ّبي يه كفحِ صيبد ٍ ّش وذام وَسبُ .  ػبًشي هشش لجِ دبيیٌي وبغز خبسوِ يبثذ5/2يؼٌي سب 

. ثبؿٌذ، هي سَاى آًْب سا دس ػغش افمي ٍ دـز ػش ّن دسج ًوَد
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 ذكر اعداد در هتي
 10ّشگبُ ػذد ووشش اص (غیش اص خذاٍل ٍ ًوَداسّب)دس هَسد اػذاد كحیحي وِ دس داخل هشي ًَؿشِ هي ؿَد  -

 ثبؿذ ثلَسر ػذد 10 ٍ ثضسگشش اص10حشٍف ًَؿشِ هي ؿَد، هثل چْبس يب ّفز، ٍ ّشگبُ  ثبؿذ آى ػذد ثب

  .13 يب 46ًَؿشِ هي ؿَد، هثل 

 .4/12 هثل ،اػشفبدُ هي ؿَد ( / )ثشاي هـخق وشدى اػذاد اػـبسي اص  -

يؼٌي ػالهز دسكذ دس خلَي آى  ) 44%اػشفبدُ هي ؿَد هبًٌذ” %“چٌبًچِ  دسكذ هَسد ًیبص اػز اص ػالهز  -

(.  02/0% ثبؿذ ٍ ػالهز اػـبسي لجل اص ػذد ٍ ػوز چخ آى ثبؿذ هثل 

 . اػشفبدُ ؿَد"دسكذ" اػشفبدُ ًـَد ٍ ولوِ " % "سَخِ ؿَد دس هشي اص ػالهز 

 

 ظيعتن ٍاحدّا
دس كَسسي وِ اػشفبدُ اص .  هي ثبؿذ(SI) هششيه يػیؼشن ٍاحذّبي هَسد اػشفبدُ دس دبيبى ًبهِ، ػیؼشن ثیي الولل

. ٍاحذّبي ديگش الصم ثبؿذ، هؼبدل هششيه اػذاد دس دشاًشض دسج  گشدد

 

 درج لغات التيي در هتي فارظي
دس دبًَؿز ثِ السیي ًَؿشِ آٍسدُ ٍ هؼبدل السیي آًْب ثِ خبسخي دس هشي ثِ خظ فبسػي  ٍ اكغالح ّبي ّوِ ًبهْب

  .هي ؿَد

 

 رٍاتط رياضي ٍ فرهَلْا
عجك ًوًَِ . فشهَلْب ثغَس خذاگبًِ ٍ ثِ سشسیجي وِ دس هشي هي آيٌذ دس داخل دشاًشض ثِ ػذد ؿوبسُ گزاسي هي ؿًَذ

: صيش

(1-5           )F = ma 

. اي هَسد اػشفبدُ دس آى سَضیح دادُ هي ؿَد ُىثؼذ اص ّش ساثغِ  ووي

 


