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فدهوهمدقم-1

رد تفرتشیپ وهعسوتبجومیموتناوک تاعالطاشنادیقرت

ياتسار ردیموتناوک ياهرگسح یبای شیپ و يروآ نف هزوح

یم و.تسا هدیدرگ رود هار زا شجنس و تاعالطا يروآ عمج

هتشر نایم شناد کی یموتناوک تاعالطا هیرظنهک دومن نایب ناوت

، تاعالطا هیرظن ،یموتناوک کیناکم زا یبیکرت هک تسا يا

تیهام رطاخ هب تاعالطا .دشاب یم يا هنایار مولع و تارباخم

هریخذ)یلحم( یکیزیف طیحم کی رد ًالومعم ، دنراد هک یکیزیف

رارق لیلحت و هیزجت دروم یکیزیفياه دنیارف طسوت و دنوش یم

يانبم رب جیار یتارباخم لیاسو و اه هنایار یحارط اذل .دنریگ یم

رد میناد یم هک روط نامه یلو تسا راوتسا کیسالک کیزیف

دیابو .دشاب یم طلغ و  صقان کیسالک کیزیف نیناوق دراوم رثکا

فده .دومن اهنآ نیزگیاج ار یموتناوک کیزیف عماج نیناوق

كرد و هنیمز نیا رد تاقیقحت یموتناوک تاعالطا يروئت یلصا

. تسا یموتناوک تاعالطا شزادرپ رد یموتناوک نیناوق شقن

یموتناوک تاعالطا اب یکیسالک تاعالطا یلصا ياه توافت

یموتناوک کیزیف اب یکیسالک کیزیف رد یساسا ياهتوافت نامه

و تیعطق مدع لصا ،یتشهن مهرب لصا ای لخادت :لیبق زا تسا

هدافتسا اب شاکنک نیا رد هک ، یگدینت مهرد لصا همه زارت مهم

ياه دربراک زا یکی نایب هب یموتناوک تاعالطا يداینب نیناوق زا

وترپ ینعی  یموتناوک یگدینت مهرد و یموتناوک تاعالطا مهم

تهجیموتناوک ياه رگسح یحارط ياتسار ردیموتناوک ینکفا

لدابت يروآ نف ءاقترا ياتسار رد ،یموتناوکياهرادار رد دربراک

ناونعب هزورما هک .میزادرپ یم تاعالطا يراگنزمر و شجنس ،

لرتنک و یهدنامرف ياه هناماس ءاقترا رد رثوم ياه روتکاف زا یکی

هزوح رد زاس رترب لماوع زا یکی ناونع هب ودنشاب یم نیون

ياهرازباتیدودحم شهاک و تاعالطايروآ عمجياه رازبا

هتفرشیپ لرتنک و یهدنامرف ياه هناماس ردرود هار زا شجنس

حرطم هدنیآ و هزورما هدیچیپ و عونتم تادیدهت اب هلباقم تهج

طابترا یموتناوک ياهروسنسیحارط يروآ نفعقاو رد.دشاب یم

.دراد یموتناوک تاعالطاشناداب يدیدش یگتسباو و گنتاگنت

وشزادرپ ياه کینکتاب میناوتبردقچرهرگید ترابع هب

و يروآرفرد يرتالاب ییاناوت ،میوشانشآ یموتناوکتابساحم

هباهنآتیساسح وتقدءاقتراو یموتناوک ياهرگسحتخاس

تاعالطا يروآ عمج نیون   ياه متسیس  یحارط هنیمز رد هژیو

زا رود و تاعالطا لدابت يالاب تینما اب رود هار زا شجنس و

زا یکی ناونعب یتاعالطا تشن نیرتکچوک  نودب عمسقارتسا

و یهدنامرفهناماس کیردیتینما ويرورض ياه يدنمزاین

هب يرشب عماج زاین .تشاد میهاوخدنمشوه و هتفرشیپلرتنک

لیلحتياتسار ردياهمتیروگلايارجا هب رداق هک ياه هنایار

تاعالطاشناد روهظ هب رجنم ،ییاشگزمرو يراگن زمر

تسا هدیدرگیموتناوک کیناکم نیناوق هیاپ ربیموتناوک

(M.A.Nielsen & I.L. Chuang, کیناکم .(2000

يرایسب جیاتن شیامن و تسا کیسالک ریغ يروئت کی یموتناوک

رد ام هک تسا یلیلد نیا و دشاب یم يدوهشریغ نآ تارثا زا

ار )کیپوکسورکام(یکیسالک ناهج کی دوخ هرمزور یگدنز

ناونعب نآ زا ام هک ددرگ یم رب يزیچ هب نیا هک مینک یم هبرجت

راگزاسان و مهبم لصا کی. مینک یم دای میلس لقع ای»ماع سح«

لصا نیا لمع رد هک تسا قابطنا لصا یکیسالک کیناکم رد

،کیسالک کیمانیدورتکلا رد لاثم روطب کیسالک کیزیف رد زونه

لصا ،کیسالک ۀیرظن فالخرب لاح ره هب ، .دشاب یمن كرد لباق

هک دزیگنا یمرب ار يا هژیو تیصاخ یموتناوک کیناکم رد قابطنا

هک . دوش یم هدیمان یموتناوک ياه متسیس نیب یگدینت مه رد

تلاح ياضف رد تربلیه ياضف راتخاس هب رجنم عوضوم نیا

یم تارذ یکیسالک کیناکم رد. دوش یم یموتناوک کیناکم

هتسب مه و طبترم مه هب یگداس هب ینالوط لصاوف رد دنناوت

مهارف ار صاخ تلاح رد یمتسیس دناوت یم رظان کی اریز دنشاب

تلاح هباشم یتلاح ندرک مهارف يرگید رظان هب سپس و دزاس

نیا زا هک ياه یگتسب مه نیا مامت لاح ره هب .دزومایب ار دوخ

رد هدافتسا و كرد لباق الماک دناوت یم دنیآ یم دوجوب شور

تیعضو نیا . دشاب یکیسالک دوهش و یکیسالک لامتحا عیزوت

هتسب مه  ياه متسیس ام هک دنک یم رییغت ینامز یجیهم روط هب

یموتناوک کیناکم ردمییامن یمیسررب ار یموتناوک کیناکم رد

یگتسب مه هک مینک مهارف یهار نینچ زا هرذ ود میناوت یم ام

تلاح نینچ . داد حیضوتیکیسالک روطب ناوت یمن ار اهنآ نیب

يارب تیقفوم نیا .دنمان یم هدینت مه رد ياه تلاح ار ياه

ندروآرد یضایر بلاق هب نینچمه و دوب تیعقاو نیا صیخشت

یموتناوک کیناکم رد شیامزآ نیا ات دهد یم هزاجا هک لصا نیا
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تست نینچ هزورما . دشاب جیار هنایارگ عقاو ياه هیرظن فالخ رب

کیناکم ياه ینیب شیپ و تسا هتفریذپ ماجنا  ياه شیامزآ و اه

ات هک تشاد هظحالم دیاب هچرگا .تسا هدومن دییات ار یموتناوک

تسا هتفرگن تروص، دشاب داریا چیه نودب هک  يا هبرجت  نونک

ياه ضقانت هب دسر یم رظن هب یبرجت تابثا و یضایر نایب اب ،

هداد خساپ هرابکی هب یعضوم ریغ موتناوک کیناکم زا لاوس نیا

لصاح یملع جیاتن نیا ریخا ياه لاس رد لاح ره هب .تسا هدش

مه رد عقاو رد هک تسا عوضوم نیا رگنایب هک تسا  هدیدرگ

و كرد کی ناونعب ار ناوت یم ار صلاخ ياه تلاح رد یگدینت

. درک هدهاشم بوخ دوهش

يرایسب زونه هتخیمآ ياه تلاح رد یگدینت مه رد دروم رد

دنناميدیدج لئاسم عقاو رد و دنا مهبمیگژیو و صاوخ زا

وترپ رد یگدینتمه رد دربراک  ناونع هب هلاقم نیا رد هک یلئاسم

رود هار زا تاعالطا  شجنس ءاقترا ياتسار رد یموتناوک ینکفا

زا رود و تاعالطا لدابت يالابتینما اب یموتناوک ياه رادار رد

ياه یگژیو زا هک ،یلانگیس تاعالطا تشن مدع اب عمس قارتسا

رگسح رد روهظ ون یموتناوک هدیدپ کی ناونع هب یگدینت مه رد

يروآ عمجو فشک ياه زاربا ناونع هب اه هناماس نیا ياه

هتفرشیپ لرتنک و یهدنامرف ياه هناماس رد الاب تینما اب تاعالطا

هژیو هب فلتخم ياه هزوح رد هدنیآ تادیدهت اب هلباقمتهج

دروم رد لالدتسا نیا . دوش یم رهاظییاضفاوه تادیدهت

هک تسا تقیقح نیا هدنریگ رب رد هتخیمآ ياه تلاح اب یلئاسم

ياه یگتسب مه تشپ رد ،اه یگتسب مه رد یموتناوک ياوتحم

ناوتبدیاش .تسا هدش ناهنپ هتخیمآ تلاح کی رد یکیسالک

دروم رد یموتناوک نومضم ةرابود ندروآ تسدب هک تشادراظتنا

. دوب دهاوخ هابتشا هجیتن نیا اما .دشاب نکمم ریغ اه هتسب مه

دهد یم هزاجا ام هب هک تسا هدمآ تسدب يا هژیو ياه شور

یموتناوک تلاح کی رد اه یگتسب مه دروم رد یموتناوک نومضم

دنهد یم ناشن اه شور نیا عقاو رد ،مینک جارختسا ار هتخیمآ

کیناکم ياه یگتسب مه دناوت یم هتخیمآ تلاح کی هک

الماک ي هدینت مه رد تالاح ناوت یم. دهد ناشن ار  یموتناوک

هرابرد ار يدایز بلاج يداینب لئاسم  هک دروآ تسدب ار یصلاخ

،درک میهاوخ ثحب نآ دروم رد ام هک یگدینت مه رد تیهام

. دوش یم حرطم

یم جتنم ار یگدینت مه رد تالیدبت يداینب لئاسم و نیناوق نیا

مه کیمانیدومرت و يداینب نیناوق  نیب یلپ دناوت یم هک ،دوش

جیاتن رگید فرط زا . دجنگ یمن قیقحت نیا لاجم رد هک دنشاب

فشک نیا هلیسو هب یموتناوک یگدینت مه رد دروم رد دیدج

تلاح کی هک دهد یمار هزاجا نیا ام هب هک دوش یم لصاح

ار هرذ کی هب قلعتم ةزارت ود متسیس کی زا هتخانشان یموتناوک

،هرذ یقیقح لاسرا هنوگ چیه و هلصاف تلاخد نودب رگید هرذ هب

,Bennett)داد لاقتنا تاعالطا لاقتنا شور نیا رد .(1987

لاقتنا زا یشور نیا. درک دهاوخن لاسرا ار شدوخ هرذ ،یموتناوک

هکیلاح رد دهد یم ناشن ار هدنریگ هب هدنتسرف زا تاعالطا نمیا

نکمم ریغ ریسم رد تاعالطا تشن و تاعالطا زا عمس قارتسا

يرثوم رایسب یملع ياشگهار و  دیلک دناوت یم شور نیا . تسا

تینما ابرود هار زا تاعالطا شجنس و رود هار زا لاقتنا يارب

یبالقنا دناوت یمصاخ روط هبهکدیامن داجیا ار الاب هداعلا قوف

يروآ عمج و یطابترا ياه هکبش رد تاعالطا لاقتنا هزوحرد

میمصت تهجهتفرشیپ ياهلکتورپ ابلماک و حیحصتاعالطا

ياه رتسب ابیتآتادیدهت اب بسانتم و بسانم مادقا و يریگ

هک .دیامنداجیاارلرتنکو یهدنامرف هچراپکیهکبش ردنما

یم تروص یموتناوک تالاح يراذگ كارتشا اب لومعم روطب

يارب .تسا اهنآ نیب هدینت مه رد تلاح هدنهد ناشن هک دریگ

یموتناوک رادم  کی زا يا هدینت مه رد تلاح نینچ ندروآ دوجوب

ثحبم هماد ا رد هک ، مینک یم هدافتسا یموتناوک تلاح هب طوبرم

اب ویسررب ار نآ یتآ ياه شخب رد و ددرگ یم هراشا نآ هب

میهد یم رارق هسیاقم دروم ینونک جیار کیسالک ياه هنومن

هدافتسا ابیموتناوک رود هار زا لاقتنا لکتورپراب نیتسخن يارب

گوربسنیآردییاه راوتاربال رد درفنم ياه نوتوفزا

(Bouwmeester,1997)مر(Boschi, لیمکت(1998

تاعالطا ندروآدوجو هب ۀنیمزرد یفرگش کیرحت هک تسا هدش

دربراک نیرتشیب تسا نکمم اما ،تسا هدومنداجیا یموتناوک

ثعاب دناوت یم هک ، دشاب یموتناوک یگدینت مهرد زا ییاشامت

لئاسم يارب شزادرپ تعرس رد يریگمشچ و ییامن شیازفا
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ار هیلوا تروصب گرزب دادعا زا يریگ روتکاف دننام  يا هژیو

.(Vedral,1998)دشخب ققحت

مه رد لوصا فلاخم  یموتناوک ياه رتویپماک یلصا هدیا

هب يدایز تهابش تسا نکمم اه داهنشیپ نیا .تسا یگدینت

دادعتnهک یموتناوک کیناکم ناونعب یموتناوک ياه متسیس

ددع2nتروص هب نامزمه روطب ناوت یم یموتناوک متسیس

تابساحم مهف رد طیحم یگتخیسگ مه رد ریثات .دوش هداد شیامن

هلباقم يارب ار يدایز ياه هدیا و دیامن راوشد تدشب ار یموتناوک

رطاخ نیدب .دروآ یم دوجوب یموتناوک ياه رتویپماک رد زیون اب

يرایسب .دریگ یم رارق هدافتسا دروم یگدینت مه رد ددجم روطب

يراذگ هیاپ و فشک هزورما یگدینت مه رد ياه دربراک رگید زا

سناکرف ياه درادناتسا : رد لاثم يارب ، تسا هدش

(Huelga,1997)، هلدابم ، هدش عیزوت موتناوک تابساحم

يزاس  صلاخ و(Bose,1998)يا هرذ دنچ یگدینت مهرد

هژیو هب و. )1388:23،اینزربلا ( يا هرذ دنچ یگدینت مهرد

,DG Englandیموتناوک ینکفا وترپ عوضوم  هک)(2019

هیاپ رب دیدج لسن ياهرادار یحارط ياتسار رد هلاقم نیایلصا

يروآ عمج يرو هرهب ءاقترا تهج رد یموتناوک ياه رگسح

و تاعالطا لدابت يالاب تینما اب رود هار زا شجنس و تاعالطا

تبسن یلانگیس تاعالطا تشن نیرتمک اب ،عمس قارتسا زا رود

هدنیآ رد دناوت یمهکدشاب یم هزورما جیار کیسالک ياهرادار هب

لرتنک و یهدنامرفياه هناماس رثوم ياه رازبا زا یکی ناونع هب

شهاک و تاعالطايروآ عمج ، فشک هزوح ردهتفرتشیپ

ولوادتمياهرازباهب تبسنرود هار زا شجنستیدودحم

.دومن بوسحم هزورما کیسالک

دیمان یموتناوک تاعالطا رصع ار یتآ نرق تارج هب ناوت یم

اب .دش دنهاوخ هداهن انب هیاپ نیا رب اه يژولونکت و عیانص هک

ياه هبنج،یموتناوکتابساحم وتاعالطاشنادتفرشیپ

رود هار زا تاعالطاشجنسو يروآ عمجلیبق زا يرگید

عمج هب تبسن يا هدنیازف يرترب هک دیدرگ حرطمیموتناوک

و اه شور زا هدافتسا اب رود هار زا تاعالطاشجنسو يروآ

یلصا دربهار.)1398،دار یجرف ( دراد هزورما جیار ياه هناماس

شزادرپو تابساحم يریگراکب ،یموتناوک ياه رگسحنیا رد

ياهرگسح دننام  قیقدياه متسیستخاس تهج یموتناوک

یشنارگ ياه هدنجنس ویکیتپاياهزاسراکشآ ، یسیطانغمورتکلا

عقاو ردهک دومن نایب ناوت یم رگید ترابع هب و.دشاب یم

یموتناوک ياه رادار دننام ياه هناماس  رد یموتناوک ياهرگسح

هکیموتناوک رادزیون ياه لاناک یضایرياه متیروگلانامه زا

یم هرهب،دنوشیم یگدینتمه رد  موهفم ندش حرطم هب رجنم

یموتناوک ياه دربراک زا يرایسب یموتناوک موهفم نیاهک .دنریگ

...و یموتناوک ینکفاوترپ ،يراگنزمر ، رود هار زا لاقتنا لیبق زا

شزادرپو تابساحمکینکت نینچمه ،دیامن یم هیجوت ار

نمض رد.دنشاب یميرادرب هرهبلباقاهرگسحنیارد یموتناوک

ياه دربراک رد یموتناوک ياه رگسح يروآ نف زا ناوت یم

دننام یماظن ياه دربراک لیبق زا عونتم ياه هنیمز رد ناوارف

هشقن ، ویتکا و ویسپ ياهرادار و تاعالطا يروآ عمج اه هناماس

لرتنک و یهدنامرف ياه هناماس ياه رازبا ناونعب ....و يرادرب

هدافتسا یتآ هتفرتشیپ و عونتم تادیدهت اب ییورایور يارب نیون

ياه هنیمز رد ار يروآ نف نیا  ناوت یم نینچمه .دومن

....و يزرواشک ،یسانشاوه ،ییایرد ،ییاوه عیانص رد ،یماظنریغ

هک تسا نیا ،شهوژپ  نیا رد ور شیپ تالاوسو.درب راک هب

لاسرا و لاقتنا ياه لکتورپ و اه شور ، ینابم نیبت رب هوالع

یموتناوک ینکفاوترپ يانبم رب یموتناوک ياهرادار رد تاعالطا

نیا ینیزگیاج و يریگراکب ياه تیزم و ؟ دشاب یم هنوگچ

و اه رگسح رد هژیوب ،کیسالک ياه لکتورپ ياجب اه شور

هناماس رد ءاقترا هب رجنم هنوگچ و دوب دهاوخ هچ ینونک اه رادار

تادیدهت اب هلباقمهزوح رد هژیو هب لرتنک و یهدنامرفياه

؟ددرگ یمهدنیآ ییاضفاوه

شهوژپهنیشیپ-2

یموتناوک ياه رادار يروآ نف و راتخاس

رود هار زا تاعالطا شجنس و يروآ عمج ياه هناماسزا یکی

هفیظو هک دنشاب یمویتکا و ویسپ یموتناوک ياه رادار ،یموتناوک

و دنراد هدهعرب ار راکناهنپ ياه هدنرپو ءایشاییاسانش و فشک

ناوت یم ار جیار کیسالک ياه رادار هب تبسن اهنآ یلصا تیزم

هک اه هناماس نیا يالاب رایسب تیساسح و يریذپ کیکفت تقد

اب هکتسناد ار دنرب یم هرهب یموتناوک ینکفاوترپ يروآ نف زا

دروم ردلماک و قیقد تاعالطا هب یبایتسد تیمها هب هجوت
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مادقا وعیرس وبسانم يریگ میمصت تهجییاوه تادیدهت

نف نیا  زا هدافتسایتآ هدیچیپ و عونتم تادیدهت اب بسانتم

ياه هناماسءاقترا رد رثوم رازبا زا یکی  ناونع هب يروآ

رایسب یتآ ياه ههد و اه لاس رد هتفرشیپ لرتنک و یهدنامرف

جیاتن و یسررب قبط هک يوحن هب .دسر یم رظن هب يرورض

ابهک یموتناوکياه رگسح تقد و تیساسح ، هدمآ تسدب

شیبربارب یهدزاب ، دننک یم راکاه نوتوفیگدینت مهردکینکت

و کیسالک رود هار زا شجنس ياه هناماس هرهبمراهچ ناوت زا

ياهرادار يراک سناکرفهدودحمهب هجوت اب .دنراد ارجیار

یم ،)زترهاگیگ12ات8(دشاب یم سکیا دناب رد هکیموتناوک

ياهرادار،اه کشوم تیادههنیمز رد یفلتخم ياهدربراک  دناوت

لرتنک و ینیمز و ییاوهتاعالطا شجنس و يروآ عمج، ییایرد

مزال  .(M.L. Skolnik,2008)دنشاب هتشاد ییاوهکیفارت

ققحم راهچ زا لکشتم یمیتراب نیتسخن يارب تسا رکذ هب

یناریا ققحمکییتسرپرس اب شیرتا يژولونکت و ملع وتیتسنا

قفوم هدینت مه رد ویوورکیام جاوما زا هدافتسا اب ،»هجنزرب ریبش«

يرادار هناماسنیا.دندش ناهج یموتناوک رادار نیلوا تخاس هب

يارب سکع يدادعت زا،هدش هئارا یهاگشیامزآ داعبا رد هک

شبات یمک ریداقم اهنت و هدرک هدافتسا شفارطاءایشا صیخشت

شور نیا اب روکذم رادار .دنکیم عطاس دوخ زا یسیطانغمورتکلا

و هدرک ناهنپ جاوما هنیمزسپ زیون رد ار دوخلانگیسدناوتیم

.دنکیم تخس رایسب ار نآ ییاسانش هلاسم نیمه

هلاقميروئتولوصاایقیقحتشور-3

ياه هدیا و لئاسمیلیلحت و یفیصوتشور ابقیقحت نیا رد

یسررب و  یفرعم زا سپ و مینک حیرشت ار یگدینت مه رد  یلصا

ریگمشچ ءاقترا رد هنومن روط هب نآ تیلباق نایب و يروآ نف نیا

و تاعالطا يروآ عمج یلانگیس ياه هناماس و اهرادار درکلمع

و رازبا ناونعب یلانگیس تاعالطاتشن نودب رود هار زا شجنس

، نیون لرتنک و یهدنامرف ياه هناماسءاقترا رد زاس رترب لماع

رد یموتناوک ینکفاوترپ درکلمع ياه شور عاونا  هسیاقم نمض

ياه رادار رد هتفر راک هبیموتناوکياه رگسح يروآ نف

هک ینامز يارب یگدینت مه رد  لصا  زا هدافتسا اب یموتناوک

رد ریغ اهرادار  نیا هدنتسرف زا یلاسرا یلانگیس ياه نوتوف

ابیموتناوکياه رگسح درکلمع ،دنتسه هدینتمه رد و هدینتمه

ياه رادار  اب ار یموتناوک ياه رادار رد هدینتمهرد  ياهلانگیس

رب راب نیتسخن يارب نیون شهوژپ کی ناونع هبارکیسالک

مرن و یتابساحم ياهدک زا هدافتسا و تالاح یلاگچ عبات يانبم

یم رارقلیلحت وهیزجتدروم وهسیاقميزاس هیبش ياهرازفا

داجیا ياه هنیمزناونع هبرادومن بلاق ردهلصاحجیاتن ودریگ

ءاقترا و دوبهب رد نردمتاعالطايروآ عمجو فشک ياه زاربا

تادیدهت اب هلباقم تهجهتفرشیپلرتنک و یهدنامرف ياه هناماس

هدیدرگ نایب ییاضفاوه تادیدهتهژیو هب فلتخم هزوح رد هدنیآ

یتابساحم و يا هناخباتک شور هب اههداد يروآدرگ شورتسا

یم )91:1398،اینزربلا( یتابساحم ياه رازفا مرن زا هدافتسا اب

.دشاب

یگدینت مه رد نیناوق ساسا ربرادارنیاینابم و لوصا

یموتناوک هرذ ود نآ رد هک ياهدیدپ ،دنکیم لمع یموتناوک

یعون ،رگیدکی زا ناشندوب ازجم هب هجوت نودب هدینت مه رد

ناشیتاذ یکیزیف تایصوصخ زا یخرب رد ینآ یگتسبمه

اب ناققحم ،یموتناوک رادار کی تخاس يارب.دنهدیم ناشن

»نوسفزوج يرتماراپ لدبم«هک ییاناسررباهاگتسد زا هدافتسا

ویوورکیام ياهنوتوف زا ياهدینت مه رد ياهتفج ،دراد مان

کی طسوتسپس.دندرک دیلوت ار )يژرنا مک ياهنوتوف(

تمس هب ار لانگیس نوتوف نامه ای نوتوف نیلوا،هدنتسرف

رارق یسررب دروم ار نآ باتزاب و دنداتسرف رظن دروم ءیش

اب ار نکاس نوتوف نامه ای مود نوتوف يدعب مدق رد.دنداد

لانگیس نوتوف هک یتفاسم ات هداد لخادت لوا نوتوف باتزاب

روکذم ءیش ناکم بیترت نیا هب و دوش صخشم دنکیم یط

ات داد هزاجا قیقحت میت هبیشورنینچ. دندومنییاسانش ار

کچوکقاتا کی نورد ایشا ،نوتوف یکدنا دادعت زا هدافتسا اب

ياربلاودتم ياهرادار هک ییاجنآ زا .دنک ییاسانش ار

جاوماندرک عطاس هبزاینناشدرکلمع

نوتوفدنچاب،دنراديدنمتردقییویداریسیطانغمورتکلا

ندرک هدروآرب رب هوالع.داد ماجنا ار يراک نینچ ناوتیمن
ناهنپ تیزم زا یموتناوک ياهرادار ،جاوما مک راشتنا تامازلا
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دنربیم هرهب مه کچوک طیحم کی ویوورکیام جاوما ردندش

رتتخس ار اهنآ يریگدر و ییاسانش راک هلأسم نیمه هک

هب قیقحت میت ،رازبا نیا یمجاهت ریغ تاذ هب هجوت اب.دنکیم

و یکشزپ ياهدربراک رد یموتناوک رادار یلمع لیسناتپ لابند

و یمجاهت ریغ تیهام رطاخ هبيروآ نف نیادنتسه یتینما

هلمج زا یکشزپ ياهدربراک رد دناوتیم دراد هک يررضیب

برخم ریغ یپوکسورتکپسا ای و ناسنا ياهتفاب يرادربسکع

متسیسو اه هناماس نینچ.دریگب رارق هدافتسا دروم اهنیئتورپ

هدرتسگ ياضف و داعبا رد اهنآ هعسوت تروص رديرادارياه

ودنمتردقییویداریسیطانغمورتکلا جاوما ندرک عطاساب ،

یمیماظن ياهدربراک ردالاب رایسبتقد وحوضونینچمه

ماوق(دنهد رییغت ار هدنیآ ياه گنج تیهام دناوت

ياهرادار تخاسويرادار تفرشیپ نیا هجیتن.)1390،یکلم

و هدوب الاب حوضو اب ییاسانش متسیس کی هک تسا یموتناوک

مهارف ار فده زايرتهب و رتشیب رایسب يریوصت تاییزج

لباق ودنام یم یقاب مشچ زا رود دوخ نامزمه و هتخاس

یمن تاعالطا يروآ عمج و دونش ياه هناماس طسوت يریگهر

دناوت یمیماظن ياه دربراک رد هژیو هبیموتناوک رادار .دشاب

،اهامیپاوه ییاسانش يارب اريرت قیقد و رتلماک تاییزج

رایتخا رد صاخ لدماب ییاوه فادها رگید و اه کشوم

ناققحمدیدرگ رکذ هک روط نامه.دهد رارق ناگدننک هدافتسا

مه رد ویوورکیام جاوما زا شیرتا يژولونکت و ملع هسسوم

ساسا ربیموتناوک يرادار متسیس نیلوا قلخ يارب هدش هدینت

نیا رگنایب هک ،یموتناوک یگدینت مه رد  هدش هتخانش لصا

هلصاف نتفرگ رظن رد نودب دنناوت یم هرذ ودهک تسا عوضوم

يارب یقافتا هک یتقو .دنوش طبترم رگیدکی اب زین مه زا ناش

دهاوخ سح زین تارذ رگید رد قافتا نیا دتفا یم هرذ کی

نآ زا ناققحم هک دریگ یم لکش يا هدیدپ بیترت نیدب ودش

نیا همادا  .دننک یم دای یموتناوک هدینت مه رد تفج ناونع اب

،دوش یم یهتنم یموتناوکینکفاوترپمان هب يدنیآرف هبهدیدپ

اب ناوت یم ار هرذ کی طیحم دروم رد تاعالطا هک ییاج

تفج اب یموتناوک ياهرادار.درک كرد تارذ رگید هعلاطم

نامزمه و فده تمس هب یکی باترپ ،ینوتوف تارذ يزاس

.دننکیمراک رتشیب هعلاطم يارب يرگید نتشاد هگن دنب رد
ءیش کی اب دروخرب رد هدش باترپ فده تمس هب هک يا هرذ

یم هک يراتفر ،دنک یم لمع صاخ یلکش هب تشگزاب رد ،

رما نیا هجیتن.درک هدهاشم هدش ینادنز هرذ رد ار نآ ناوت
تبسن فده دروم رد يرتشیب رایسب تاییزجرپ تاعالطا زین

.دوش یم هدیديزورما لوادتمياهرادار رد هک تسا يزیچ هب

ییاسانش بوخ یلیخ ار فادها دنناوت یم يزورما ياهرادار

اه نآ تیفیک و تیهام دروم رد یمک رایسب تاییزج اما دننک

،عافترا ،صاخ ءیش کی ییاسانش زا سپ اهرادار نیا .دنراد

هاگدید زا ءیش نآ اما تفگ دنهاوخ ار نآ هلصاف و تاصتخم

.تسا لکش نودب و گرزب هکل کی اهنت يزورما ياهرادار

هناماس رد رگ مادقا ياه رازبا ناونع هبییاوه عافد ياه متسیس

نیا ایآ هکنیا صیخشت ياربییاوه دنفادپ لرتنک و یهدنامرف

يربرفاسم يامیپاوه یتح ای نکفا بمب ،هدنگنج کی هکل

ییاسانش ياهرادار نینچ دننام اهرازبا رگید هب دیاب تسا

داجیا یسیطانغمورتکلاياه لانگیس رگید و هتفرشیپ هدننک

دناوت یم اما یموتناوک رادار.دنوش لسوتم فده طسوت هدش

ییاسانش روظنم هب يرادار ياه متسیس يارب ار یفاک تاییزج

اتدنک مهارف شا یکیزیف ياه هصخاش ساسا رب ءیش نآ

ییاوه تادیدهت دروم رد يرتلماک و قیقد تاعالطا دناوتب

اب بسانتم مادقا وعیرس و بسانم يریگ میمصت تهج

هئارا لرتنک و یهدنامرف هکبش هب هدیچیپ و عونتم تادیدهت

نیا اب ناوت یم ار35-يوخوس هدنگنج کی لاثم يارب .دهد

دادعت و هغامد لکش ،اهلاب بیش هب هجوت اب و رادار

رگید .تخاس زیامتم یماظن ياه هدنرپ رگید زا شیاهروتوم

رایسب رادقم اهرادار نیاهک تسا نیا یموتناوک رادار تیزم

نآ ییاسانش لیلد نیمه هب و هدرکعطاس دوخ زا يژرنا یمک

زا يزورما ياهرادار یمامت .تسا رتراوشد نمشد يارب اه

دنناوتب ات دننک یم عطاس یسیطانغمورتکلا ياه هعشا دوخ

لباق دوخ هک یلاح رد اه هعشا نیا .دنیامن ییاسانش ار ءایشا

رارقندشییاسانش ضرعم رد زین ار اهرادار ،دنتسه ییاسانش
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يدایز دارفا دادعت هک تسا نیا دننام يزیچ نینچ.دنهدیم

ندرک نشور :دنا هتفرگ تسد هوق غارچ کیرات قاتا کی رد

جاوما اما دینک ادیپ ار نارگید هک دوش یم ثعاب هوق غارچ

امش ناکم و روضح و دندرگ یم زاب امش دوخ هب هوق غارچ

ندوب ییاسانش لباقریغ .دنزاس یم صخشم نارگید ياربزین ار

.دنک یم داجیا اه گنج رد ار توافتم یکیتکات يرترب کی

نودب ار نمشد يامیپاوه زاورپ دناوت یم یموتناوک رادار کی

عوضوم نیا .دنک ییاسانش دوخ تیعقوم و روضح نداد ناشن

یعافد ياه متسیس نمشد ياهامیپاوه هک دوش ثعاب دناوت یم

يارب دوخ هک ییویدار جاوما و یلحم ياهرادار رد لالتخا

اب.دنراذگب رانک زین ار دنتسهییاسانش لباق ناگدننک عافد

هب نونکا هک اهامیپاوه نیا ،یعافد رپس نیا نتشاذگ رانک

کشوم نوخیبش دروم تسا نکمم دنا هدش حالس علخ يوحن

هک دنریگبرارق ییاهامیپاوه ای ییاوه عافد ياه متسیس ياه

رازبا ناونع هب یموتناوک ياهرادار .دنشک یم ار نانآ راظتنا

نیا هک دنوش یم هتخانش راکناهنپ ياهامیپاوه ییاسانش

ندرک ییاسانش لباقریغ يارب اه شالت دوش یم ثعاب عوضوم

،دوجو نیا اب .دوش رثا یب اهرادار يارب ياهامیپاوه

يراکناهنپ دض تیلباق ياعدا هک دنرواب نیا رب ناسانشراک

یلصا تیزم و هدوب هنایشان يراگنا هداس کی اهنت اهرادار نیا

تیفیک و تیفافش هبنج یموتناوک يرادار ياه متسیس نیا

زا رگید یکی و.تسا نآ طسوتهدش هئارا تاییزج يرصب

یموتناوک يروآ نف نیا زا هک ياه رادار تیمها اب ییایازم

و یمجاهت ریغ تیهام رطاخ هبناوت یم ار ،دنرب یم هرهب

و ناربراک تمالس يورب برخم و ءوس ریثات مدع ،يررضیب

ياه رادار فالخرب يرادار ياه هناماس نیا ياه روتارپا

تمالس و تشادهب رظن زا تیزم نیا هک .تسناد اریکیسالک

میهاوخ یم همادا رد  .دیامن یم هولج تیمها اب رایسب يا هفرح

میا هدومن یفرعم الاب رد هک یموتناوک رادار زا یلک حرط کی

شیازفاتهجیماظن هدافتسا هژیوب ، عونتم ياه دربراک اب

، فشکياتسار ردلرتنک و یهدنامرف ياه هناماس يروهرهب

و داعبا رد تاعالطا رود هار زا شجنس ويریگدر،ییاسانش

ییویداریسیطانغمورتکلا جاوما ندرک عطاساب هدرتسگ ياضف

یم يداهنشیپ هاگتسدنیاکمک هب.مینک داهنشیپ ار دنمتردق

يارب البق هک ار یموتناوک یگدینت مهرد شیارآ کی ناوت

جاوما فیطيارب ،تفر یم راک هب یئرم ياه نوتوف

دناوت یم رما نیا .تخاس ققحم و هداد شرتسگ ویوورکیام

تارثازا ناوتیم،دربب الاب ارلوادتم و جیار ياهرادارییاراک

زا ویوورکیام يروانف تیساسح دوبهب يارب یموتناوک کیناکم

ینکفاوترپ"موهفمناوت یمدرک هدافتسا اه رادار هلمج

اب.درکفیصوت ار، دش هراشا نآ هب رت شیپ هک"یموتناوک

فیطهب یئرم ياه جوم لوط زا موهفم نیا  شرتسگو طسب

باتزاب مک ياه فده يزاسراکشآناوت یم،ویوورکامجاوما

راتخاس.تخاسریذپ ناکمااريزیون ي هنیمز سپ کی رد

هک دشاب یم ،)1(ریوصت قباطم یموتناوک رادار کی کیتامش

ياهرادار عاونا اب نآ هدمع زیامت هجو و شخب نیرت مهم

یموتناوک یگدینتمهرد رادم ، هدنتسرف شخب رد کیسالک

هدیدپ هبرجنم هک تسا یمتا هرفح جوم لکش هدننک دیلوت

،رادار نیا هدنریگ تمسق رد و دوش یم یموتناوک ینکفا وترپ

تاعالطا تابساحم و شزادرپ شخب هب طوبرم یموتناوکرادم

نیا حیرشت هب بلطم همادا رد هک.دشاب یم یموتناوک

عاونا هب تبسن نآ ياه يرترب و یموتناوک ياهرگسح

.میزادرپ یم نآ کیسالک

یموتناوک رادارراتخاس:)1(ریوصت

هزوح رد لرتنک و یهدنامرف ياه هناماس يرو هرهب ياقترا

:یموتناوک تارثا اب تاعالطا شجنس و يروآ عمج ،فشک
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کی داجیا و یموتناوک رگسح هناماس کی داهنشیپ و یحارط اب

يارب اهنت روط هب نونک ات هک، یموتناوک یگدینت مهرد شیارآ

هدرتسگ  هنماد يارب ناوت یم ،تساهتفر راک هب یئرم ياه نوتوف

جاوما یسناکرف هنماد هژیو هب و سیطانغمورتکلا فیط زا ي

عمج ياه هناماس یحارط و یبای شیپ ياتسار رد ،ویوورکیام

هبیموتناوک رادار هژیو هب یموتناوک تاعالطا شجنس و يروآ

ياه هناماس  رد دامتعا لباق و نعمطم ياه رازبا زا یکی ناونع

يروآ عمج و فشک تهج رد هتفرتشیپ لرتنک و یهدنامرق

ثعاب یموتناوک کیناکم تارثا يریگراکب .داد داهنشیپتاعالطا

دوش یم اه رادار رد ویوورکیام يروانف تیساسح و تقد دوبهب

نف نیا زا هک جیار ياهرادار هب تبسن ار اه رادار نیا ییاراک و

طسب .درب یم الاب يا هدنیازف روط هب ،دنیامن یمن هدافتسا يروآ

و یکیتپا  فیط زا  یموتناوک ینکفاوترپ موهفم و رثا شرتسگ و

اب یفادها يزاسراکشآو فشک  ،ویوورکام جاوما فیط هب یئرم

تشن لقادح اب باتزاب مک و دودحم رایسب يرادار عطقم حطس

،راک ناهنپ و زیرگ رادار ياه هدنرپ ، اه هدنرپ زیر دننام یلانگیس

تیزاراپ و زیون داجیا یتح و یطیحمزیون دیدشطیارش تحت

عیسو یناکم داعبا رد کینورتکلا و گنج ياه کینکت اب يدمع

.دومن دهاوخ ریذپ ناکما  ار هدرتسگ ياضف و

یموتناوک ياهرادار ردیموتناوکياه رگسح يروآ نف

و يروآ عمج ياه رگسح راتخاس يژولونکت و يروآ نف

ياهرادار  رد  هژیو هب یموتناوک تاعالطا رود هار زا شجنس

دومن يدنب هتسد یلصا هورگ هس رد ناوت یم ار یموتناوک

(Harris,2009).يژولونکت اب یموتناوک رگسح: لوا هتسد

یموتناوک رگسح هدنتسرف شور نیا رد ، دنشاب یم ازجم نوتوف

هدینتمهرد ریغ ياه نوتوف اب یکیتپایموتناوکو ازجم ياه تلاح

هب ناوت یم ار اه رگسح هنوگنیا هک .دنک یم لاسرا اضف هب ار

هباشم هک تفرگ رظن رد ینوتوف کت یموتناوک رادار کی ناونع

هدنتسرف رد هک يوحن هب .دننک یم راک لوادتم کیسالک رادار

مه رد ینوتوف جوم لکش لیکشت نودب سلاپ ،یموتناوک رادار

یم لاسرا اضف ردیموتناوکو ازجم نوتوف کت تروصب هدینت

طسوتیموتناوکنوتوف کت نامه فده هب دروخرب زا سپ و دوش

راکشآ و شزادرپ  رادار هدنریگ طسوت و دوش یم باتزاب فده

یموتناوک ياهرادار زا هتسد نیا  یلصا تیزم .ددرگ یم يزاس

تبسن دشابیم یموتناوک ياه رگسح يروآ نف نیرت هداس هک

حطس اب فادها فشک تیلباق ناوت یم ار کیسالک ياهرادار هب

تسناد کیسالک ياهرادار هب تبسن مک رایسب يرادار عطقم

(S.Barzanjeh,2015).يروآ نف عون نیا رد:مود هتسد

ياهتلاح نامه رادار  هدنتسرف طسوت یموتناوک ياهرگسح

عاونا هب تبسنتوافت نیا اب ددرگ یم لاسراجاوما یکیسالک

ياه روسنس زا يرو هرهب و درکلمع  شیازفا تهج هک یکیسالک

زا هتسد نیا  یلصا تیزم  .ددرگ یم هدافتسایموتناوکیکیتپا

ناکما ناوت یم ار یکیسالک رادار هب تبسن  یموتناوک ياهرادار

زا رتشیب تایئزج اب يرت قیقد و  لماک تاعالطا يزاس راکشآ

.A.D)تسناد ار  رتکچوک ياه جوم لوط رد فده

McAula,,2011).يروآ نف اب  یموتناوک رگسح:موس هتسد

ياهرگسح زا هتسد نیا رد هک ،دشاب یم هدینتمه رد ياه نوتوف

یموتناوکیکیتپا ياه تلاح لانگیس زا یشخب یموتناوک

یکیتپا ياه تلاح نیا زا یشخب و هدش لاسرا اضف رد هدینتمهرد

ثحبم هک ،دوش یم هتشاد هاگن  رگسح رد هدینتمهردیموتناوک

نیون  يروآ نف نیا يانبم رب هک دشاب یم هلاقم نیا یلصا

بجوم هک یگدینتمه رد میهافم هیاپ رب و یموتناوک تاعالطا

هناماس يرو هرهب ناوت یم دوش یم یموتناوک شور هب ینکفاوترپ

.داد شیازفا يا هدننک هریخ روط هب ار تاعالطا يروآ عمج ياه

يروآ عمج ياه هناماس عون نیا يروآ نف حیرشت زا لبق

اه هناماس نیا یحارط رد یبالقنا دناوت یم هدنیآ رد هک تاعالطا

تقد اب و کچوک رایسب يرازفا تخس و یکیزیف داعبا ياراد هک

داجیا دوخ جیار و کیسالک عاونا زا يرتالاب هداعلا قوف ییاراکو

رد هک نیون يژولونکت نیا دناوتب هک يروشک ره و دنیامن یم
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یم یهاگشیامزآ و يرظن هلحرم رد زونه زورما هتفرتشیپ ایند

یم نیقی روط هب، دهد ءاقترا یتعنص و یبرجت داعبا رد ار ،دشاب

و یماظن هنیمز رد هژیو هب ار اوق نزاوت و یناهج تالداعم دناوت

نیا رد  ار دوخ یگدنرادزاب تردق و يرترب و رییغت ار یتینما

یماظن ياه دربراک رد  هژیو روط هبدیامن هتکید نارگید رب هنیمز

هناماسکیردنردم يرازبا ناونع هبییروآ نف نیا زا هدافتسا

رد يزاس يرترب لماع دناوت یمهتفرشیپلرتنک یهدنامرف

یطابترا رتسب رد رت قیقد تاعالطا هئارا اب دربن هنحص تبریدم

تادیدهت اب هلباقم رد رت نعمطم يریگ میمصت يارب الاب تینما اب

مهارفدربن هنحص ناهدنامرف يارب ارنمشد عونتم و هدیچیپ

رد موهفم صوصخ رد يرصتخم هک تسا يرورض .دیامن

ینکفا وترپ هب رجنم هک يروآ نف نیا انبم هک یموتناوک یگدینتمه

)دوش هداد حیضوت دشاب یم یموتناوک ياه رادار رد CWS

Chang,2019). یم یموتناوک یگدینتمه رد موهفم فیرعت رد

یکی هک میشاب هتشاد یموتناوک متسیس دنچ ای ود رگا ، تفگ ناوت

نآ يریگ هزادنا هک دشاب يا هنوگ هب اهنآ یکیزیف تایصوصخ زا

نامه يریگ هزادنا هجیتن ، اه متسیس زا یکی يارب یکیزیف تیمک

مییوگ یم ،دهدرارق ریثات تحت اه متسیس رگید يارب ار تیمک

.دنشاب یم هدینتمه رد مهاب متسیس دنچ ای ود  نیا

یم یگدینتمه رد یموتناوک رادم کی هدنهد ناشن ،)2(ریوصت

Control-NotوHadamardرادمکی زا لکشتم هک دشاب

یجورخ و ازجم یموتناوک ياه تیب رادم يدورو هک دشاب یم

يرادم نامه اقیقد نیا هک .تسا هدینتمهرد ياه تلاح رادم

ناونع هب يداع رادار کی هدنتسرف هب ندرک هفاضا اب هک تسا

یجورخ رد ار يدورو ازجم ياه نوتوف ناوتیم یموتناوک رادم

.دومن لاسرا و هدینتمهرد

یگدینتمهرد یموتناوک رادم )2(ریوصت

یگدینتمهرد شور زا هدافتسا اب  دناوت یمیلاسرا یلانگیس هتسب

نیا . دزاس مهارف  ار الاب رایسب تقد اب فشک تیلباق  اه نوتوف

یهنمهرب کی رد هک یکیتپا یموتناوک ياهزارت هیاپ رب اه هناماس

یمین شور نیا اب . دنوش یم یحارط ،دنا هدش هدینتمهرد تبثم

فده تمس هب اهرادار نیا رد اهزارت هدینتمهرد یلانگیس هتسب زا

رادار لخاد رد هدینتمهرد یلانگیس هتسب هیقب و دنوش یم باترپ

لمع تروص نیا هب لانگیس زاسراکشآ متسیس .دننام یم یقاب

یقاب اه لانگیس اب ار فده زا یتشگزاب یلانگیس هتسب هک دنک یم

کی رد دنشاب یم هدینتمهرد مهاب هک رادار لخاد رد هدنام

و دیامن یم هسیاقم رادار هدنریگ رد هدش یحارط یموتناوکرادم

اب تاعالطا جارختسا و شزادرپ هب رداق تارییغت تبث هلیسو هب

نییعت و راکناهنپ فادها فشک نینچمه و الاب رایسب تاییزج

هک یموتناوک ياهرادار تقد رب هوالع.ددرگ یم فادها تیوه

کیسالک  ياهرادار تقد مراهچ ناوت دودح رد نآ تبسن

دوش هدافتسایموتناوکياهرادار زا هک یتروص رد ، تسا يزورما

.دبای یم شیازفا زینفشک تیلباق ،

شهوژپ ياه هتفای لیلحت و هیزجت

رگسح رد یموتناوک ینکفا وترپ تقد درکلمع ،)3(ریوصت رادومن

لوادتم ياه رادار اب  ار یموتناوک ياه رادار ردیموتناوکياه
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جاوما فیط زا )زتره اگیگ2-8( ویوورکام جاوما زا یشخب رد ار

هدیدرگ هسیاقم ار ،سکیا دناب هدودحم رد ابیرقت ،سیطانغمورتکلا

تبسن يریذپ کیکفت تقد  ریگمشچ شیازفا رگنایب هک .تسا

حوضو هب ،)3(ریوصت .دشاب یم یلومعم ياهرادار تقد هب

يروآ نف يریگراکب و يرادرب هرهب اب هک دنک یم صخشم

و تاعالطا يروآ عمج ياه هناماس ییاراک ناوت یم یموتناوک

رد صخالاب  یموتناوک ياهرادار رد هژیو هب رود هار زا شجنس

.داد ءاقترا ار ، ویوورکام جاوما فیط زا سکیا دناب هدودحم

یکیسالکو یموتناوک رادار يریذپ کیکفت تقد و تردق هسیاقم )3(ریوصت

درکلمع تسا نایامن ،)3(ریوصت لیلحت و هیزجت زا هک روط نامه

رد هژیو هب تاعالطا جارختسا و فادها يریذپ کیکفت و تقد

جاوما فیط )رتکچوک ياه جوم لوط( يالاب ياه سناکرف

رگسح  یموتناوک ینکفا وترپ  يداهنشیپ يروآ نف رد ویورکام

تبسن  يریگمشچروط هب یموتناوک ياه رادار ردیموتناوکياه

.دراد شیازفا یلومعم ياه رادار هب

ياه رگسح رد یموتناوک ینکفا وترپ درکلمع شور ود همادا رد

یلانگیس ياه نوتوف هک ینامز یموتناوک ياه رادار ردیموتناوک

.مینک یم هسیاقم و زیلانآ ،دنتسه هدینتمه رد و هدینتمه رد ریغ

هدینتمه رد ریغ ياه نوتوف

يارب نکمم تلاح ود ار فده یبایدر لامتحا شخب نیا رد

ار ازجم نوتوف اب ياه رگسح يروآ نف اب یموتناوک ياه رادار

مود تلاح و، تسین درب لخاد فده لوا تلاح :، جت و یسررب

هک دراد دوجو لامتحا نیا و   دشاب ي رگسح درب نورد فده

یموتناوک ینکفا وترپ درکلمع زیلانآ تهج،دشاب نآ یبایدر هب رداق

میراد اهدادیور نیا يارب تالامتحا هبساحم هب زاین

نوتوف لانگیس تلاح نیا رد :دشابن درب لخاد فده )1( تلاح

متسیس طسوت یطیحم زیون ياه نوتوف اهنت و دور یم نیب زا

:درک فیصوت تروص نیا هب ار نآ دوش یم هک دوش یم  یبایدر

)1(

bbb

steatesd

 .....1 
 



تالاح دادعت رد نوتوف دادعتbو نوتوف یلاگچ1نآ رد هک

d1ناوت یم هک دشاب یمتلاح يارب ریز لکش هب ارk

:درک یسیونزاب

)2(

)(

1
1

k
b

d

k
 





نآ رد هک

)3(

kkk
b )(

یمkتلاح رد رقتسم زیون نوتوف کی یلاگچbدرکلمع

باتزاب ره يازا هب اه نوتوف دادعت طسوتم هک ییاجنآ زا .دشاب

تروص هب1ناوت یم )>>1db( تسا کچوک هدش یبایدر

:دز نیمخت ریز
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)4(





d

k
kkbdb

1
1 00)1(

نآ رد هک
k

و دشاب یمkتیعضو رد درفنم نوتوف تلاح

0
ناشن )db-1(لامتحا .دشاب یم ءالخ تلاح هدنهد ناشن

مینک يریگ هزادنا ار لانگیس نیا میناوت یمن هک تسا نیا هدنهد

زیون نوتوف کی ناوت یم هک تسا نیا هدنهد ناشنbلامتحا و

هلداعم نیاربانب.درک هبساحم نکمم زیون ياه نوتوف نایم زا ار

.تسا حیحص مینامبbهدر نیرت نییاپ رد هک یمادام ینیمخت

درب نورد فده تلاح نیا رد : دشابدرب لخاد فده )2( تلاح

دوجولامتحا کی هاگنآ ،دشاب یم یموتناوک ینکفا وترپ متسیس

زین1.درک هبساحم ار فده زا یتشگرب نوتوف لانگیس هک دراد

هب2لک یلاگچ هجیتن رد و دوش یم هبساحم )4( هلداعم زا

:تسا ریز لکش

)5(

  12 )1(

:دشاب یم ریز لکش هب )+NTR( فده تبثم یبایدر لامتحا

)6(

bNTRp  )(

ریز لکش هب )-NTR( یفنم یبایدر لامتحا هباشم روط هب و

:تسا

)7(

bNTRp  1)(

ینکفا وترپ يروآ نف  صوصخ رد هصالخ روط هب ناوت یم سپ

:دومننایب هنوگ نیا هدینتمه رد ریغ ياه نوتوف  اب

نوتوف لانگیس تلاح نیا رد :دشابن درب لخاد فده)1( تلاح

متسیس طسوت یطیحم زیون ياه نوتوف اهنت و دور یم نیب زا

زا ،زیون نوتوف کی یلاگچ درکلمع هب هجوت اب. دوش یم یبایدر

یبایدر باتزاب ره يازا هب اه نوتوف دادعت طسوتم هک ییاجنآ

نیمخت ناوت یم ،)db<<1(دشاب یم یکچوکرایسب رادقم ،هدش

دشاب یم نییاپ رایسب طیارش نیا رد ریسم یبایدر لامتحا هک دز

هزادنا ار لانگیس نیا میناوت یمن هک تسا نیا هدنهد ناشن و

.مینک يریگ

نورد فده تلاح نیا رد : دشاب درب لخاد فده)2( تلاح

لامتحا کی هاگنآ ،دشاب یم یموتناوک ینکفا وترپ متسیس درب

زا یتشگرب نوتوف لانگیس هک  دراد دوجو ،)5( لومرف قباطم

.دومن یبایدر ار فده هجیتن رد و  .درک هبساحم ار فده

هدینتمه رد ياه نوتوف

دیلوت هب زاین هدینتمه رد ياه نوتوف زا هدافتسا اب ینکفا وترپ رد

و فیرعت هب زاین  ادتبا هک دشاب یم هدینتمه رد نوتوف لانگیس

يانبم رب هدینتمه رد ینوتوف متسیس ود تلاح عبات یضایر نایب

نیا یضایر نایب هک .دشاب یم  ،)2( ریوصت رد یگدینتمهرد رادم

تاجرد رد یگدینتمه رد نکمم ياه دممامت لماش  هدینتمهرد

تلاح و یلاسراهدینتمه رد ياه نوتوف تلاح،يا هظحل يدازآ

ود تلاح عبات.دشاب یم هدش  هتشاد هگن هدینتمه رد ياه نوتوف

:دوش یم فیرعت ریز لکش هب هدینتمه رد ینوتوف متسیس

)8(

A

d

k
S

e kk
d 


1

)( 1
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تاجرد رد یگدینتمه رد نکمم ياه دم مامت رگنایبdنآ رد هک

Sو .تسا يا هظحل يدازآ
k

هدینتمه رد ياه نوتوف تلاح

Aو یلاسرا
k

هدش  هتشاد هگن هدینتمه رد ياه نوتوف تلاح

،تسا

هدینتمه رد نوتوفتفجتلاحهکیگدینت مه رد یسررب يارب

هرذ ود ییاضف–نیپسا یلاگچ سیرتام دنهد یم لیکشت ار

. مینک یم یفرعم مود شتناوک رد ار ینویمرف

)9(

),;,(
2
1),;,( 221122112121

)2(   txtxtxtxGxxxx

رد نوتوفتفجتلاح يارب يا هرذ ود نیرگ عبات نآ رد هک

دوش یم طبترم يا هرذ کت نیرگ عبات هب ریز تروص هبهدینتمه

[4,5]

)10(

).2,1()2,1()1,2()2,1()2,2()1,1()2,1;2,1(  FFGGGGG

دراد دوجو نیرگ عبات يارب زین ریز فیراعت

),()]()([)1,1( 11111111 11
trtrGtxtxTiG ssHH  

 

)11(

نیپسا یلاگچ سیرتام )7(و )6( ، )5( ياه هلداعم زا هدافتسا اب

تشون لکش نیا هب  ناوت یم ار )2( هلداعم رد يا هرذود ییاضف

:

 )()()()(
2
1),,,( 122122112121

)2(
, 122121212121

rrGrrGrrGrrGrrrr ssssssssssss   

221رگا , rrrr فیرعتابودشاب

n
riG

G
rGrg )(2
)0(
)()( تشون ناوت یم:

12

2
)2(

8
)(  Nnr 

نورتکلا یلاگچnهک





 

V
Nnطسوت دناوت یم هک دشاب یم

2
)0( niG هجیتن رد . دیآ تسدب





























2

2

2

2

12

1000
010
010
0001

1

g
g

g
g

N


کی یلاگچ سیرتام در نآ لامعا اب هکNشراجنهب روتکاف

دوش یم 1)( 12 Tr،  224: اب تسا ربارب gN 

مه رد دوجو مدع ای دوجو ،يرنراو تلاح کی نتفرگ رظن رد اب

ددرگ یم صخشمpرتماراپ فیرعت اب تلاح نیا رد ار یگدینت

هک .]6,7[ 10  p. 12نیا ربانبدشاب یم ریز لکش هب:

)12()()(
12 4

)1(   pIp

و . دشاب یم4×4یناکی سیرتام کیIهک

)13(

 

2
1)(رد رتماراپ

. دیآ یم تسدبgعبات بسحربpیگدینتمه

)14(2

2

2 g
gp




:تسا ریز تروص هب هدینتمه رد تلاح اب طبترم یلاگچ سیرتام
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)9(

 ))(( eee

تلاح میتشادهدینتمه رد ریغ ياه نوتوف دروم رد هک روط نامه

هب هدینتمه رد نوتوف یلاگچ دشابن درب لخاد فده یتقو )1(

:دشاب یم ریز لکش

)10(

d
I Ae  11 

هتشاد هگن هدینتمه رد  ياه نوتوف رگلمع روسناتAIنآ رد هک

.تسا هدش

نوتوف یلاگچ دشاب درب لخادفده یتقو )2( تلاح دروم رد و

:دشاب یم ریز لکش هب هدینتمه رد

)11(

eee   1)1(2

eزا )+NTR( فده تبثم یبایدر لامتحا
1یلاگچ ناونع هب

یگدینتمه رد یلاگچ ناونع هبe2و درب زا جراخ یگدینتمه رد

:دوش یم هبساحم ریز تروص هب درب لخاد

)12(

d
bNTRpe  )(

ریز لکش هب )-NTR( یفنم یبایدر لامتحا هباشم روط هب و

:تسا

)13(

d
bNTRpe  1)(

یم ناشن ار اه نوتوف یگدینتمه رد رثا حوضو هب هلداعم ود نیا

اما دنتسه ناسکی هدینتمه رد ریغ ياه نوتوف يارب اریز دنهد

:دننک یم ینیزگیاج داجیا

)14(d
bb 

شهاکdروتکاف طسوت دمآراک روط هبbزیون رگید ترابع هب

)(فده تبثم یبایدر لامتحا و .دبای یم TRیبایدر و

)(فده  یفنم TRریز تروص هب دشاب درب لخاد فده یتقو

:دشاب یم

)15(

)1(1)( 





 

d
bTRpe

)16(

  )1()(
d
bTRpe

ناوت یم هدینتمه رد ریغ و هدینتمه رد ياه تلاح هسیاقم اب

کی قیرط زا هدینتمهرد ياه تیعضو زا هدافتسا هک درک طابنتسا

نآ ریثات هک ،دهد یم شیازفا ار زیون هب لانگیس تبسنdروتکاف

کی روضح مدع ای روضح نییعت يارب مزال ياه نوتوف دادعت رب

.دشاب یم اضف رد صخشم يا هیحان رد فده

نوتوف  اب ینکفا وترپ يروآ نف  صوصخ رد هصالخ روط هب

یلاگچ سیرتام قبط هکدومننایب هنوگ نیا هدینتمه رد ياه

دروم رد هک روط نامه ، هدینتمه رد تلاح اب طبترمتالاح

لخاد فده یتقو لوا تلاح میتشاد هدینتمه رد ریغ ياه نوتوف
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هدینتمه رد نوتوف یلاگچ یموتناوک تابساحم قبط دشابن درب

ياه نوتوف دوجو لیلد هب درب جراخ رد فادها یبایدر لامتحا

و فشک لامتحا و دوش یمن رفص هدش هتشاد هگن هدینتمه رد

نیا رد  هدینتمه رد ریغ ياه نوتوف فالخرب ار فادها یبایدر

فده یتقو مود تلاح دروم رد هک.دزاس یم ریذپ ناکما ار تلاح

رادومن قباطم فشک لامتحا تابساحم هب هجوت اب دشاب درب لخاد

اب  هدینتمه رد ياه نوتوف یلاگچ زا فادها یبایدر و )4(ریوصت

يارب درب لخاد رد فادها یبایدر لامتحازا يرتالاب رایسب دصرد

رد رثا حوضو دیآ یم تسدب هدینتمه رد ریغ ياه نوتوف تلاح

یبایدر و لامتحا ، ءاقترا و شیازفا رد ار اه نوتوف یگدینتمه

رادومن رد هک .دهد یم ناشن ار یموتناوک ياه رادار رد فادها

يروآ نف اب فادها یبایدر و فشک لامتحا یلاگچ ،)4(ریوصت

تلاح ود رد هدینتمه رد ریغ و هدینتمه رد ياه نوتوف  ياه

:تسا هدیدرگ هسیاقم و نایب  و )تبثم و یفنم درب(

یموتناوک ياه رادار رد فادها یبایدر لامتحایلاگچ هسیاقم )4(ریوصت

هدینتمه رد ریغ و هدینتمه رد ياه نوتوف  اب

تلاح هسیاقم اب  هک دشاب یم رکذ لباق زین بلطم نیا، هوالعب

طابنتسا ناوت یم هدینتمه رد ریغ و هدینتمه رد ياه نوتوف  ياه

ياهرادار رد  هدینتمهرد ياه نوتوف تیعضو زا هدافتسا هک درک

تلاح تبسن ار زیون هب لانگیس تبسن روتکاف رادقم یموتناوک

دادعت رب نآ ریثات هک ،دهد یم شیازفا هدینتمه رد ریغ ياه نوتوف

فده کی روضح مدع ای روضح نییعت يارب مزال ياه نوتوف

رت هداس ترابع هب و .دشاب یم اضف رد صخشم يا هیحان رد

صیخشت و فشک رد ار یموتناوک ياه رادار يرو هرهب و ییاراک

تیمها اب و مهم هتکن و  .دهد یم يریگمشچ شیازفا ،فادها

لامتحا ،درک هراشا نآ هب دیاب ،)4(ریوصت رادومن هب هجوت اب هک

زا جراخ رد رود هار زا شجنس و تاعالطا يروآ عمج ،فشک

کیسالک ياه رادار رد هک دشاب یم یموتناوک ياه رادار رد درب

وترپ يروآ نف زا هدافتسا هتسجرب تیزم ناونع هب هک درادن دوجو

و تاعالطايروآ عمج ،فشک  هک .دشاب یم یموتناوک ینکفا

رد یلصا ياه روتکاف زا یکی ناونع هب ار رود هار زا شجنس

دنفادپ هزوح هژیو هب لرتنک و یهدنامرف ياه هناماس راتخاس

تروص رد هک دنک یم فادها هلصاف زا لقتسم یعون هب ار ییاوه

هزوح  نیا رد یبالقنا ناوت یم یموتناوک تیزم نیا ندومن یلمع

تهج رد رود هار زا شجنس وتاعالطا يروآ عمج ،فشک

.تشادرب لرتنک و یهدنامرف ياه هناماس ءاقترا

تاداهنشیپ و يریگ هجیتن

هجوت اب زورما يایند رد هک هتکن نیا رکذ اب ، هصالخ روط هب

تاعالطا هب یبایتسد ندش راوشد و شناد نوزفا زور تفرتشیپ هب

یلانگیس تشنشهاک ، يراگن زمر هدیچیپ ياه متیروگلا تلع هب

نتشاد.راکناهنپ ياه هدنرپ و اه هدنرپ زیر هتفرتشیپ  يژولونکت و

فرص نودب رود هار زا لماکو قیقد تاعالطا هب یبایتسد تردق

رد تاعالطا نیا زا يرادرب هرهب تهج تفگنه ياه هنیزه

تادیدهت اب ییورایور رد بسانتم و بسانم ياه يریگ میمصت

ياه رگسح طسوت ،لرتنک و یهدنامرف هچراپکی هکبش رد نیون

یم رظن هب يرورض یموتناوک ياه رادار رد هژیو هب یموتناوک

،يروآ نف نیا یسررب و  یفرعم زا سپ هلاقم نیا فده .دسر

ریگمشچ ءاقترا رد هنومن روط هب يروآ نف نیا تیلباق نایب

يروآ عمج یلانگیس ياه هناماس و اهرادار يرو هرهب و  درکلمع

نما رتسب کی ابیلانگیس تاعالطا تشن مدع اب ماوتتاعالطا

ياه هناماس ءاقترا يرورض ياه روتکاف زا یکی ناونع هب

تادیدهت وییاوه دنفادپ هزوح رد هژیو هب لرتنک و یهدنامرف
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نیا رد هدش ماجنا لیلحت و هیزجت .دشاب یمهیاپ اوهنیون

یموتناوک ینکفا وترپ  يداهنشیپ يروآ نف زاهدافتسا اب شهوژپ

ردفادها يالاب رایسب يریذپ کیکفت و فشکتیلباقرگتایب

یمیکیسالک و یلومعم ياه رادار هب تبسنیموتناوک ياه رادار

یموتناوک اه لکتورپ و يرادومن لیلحت هیزجت و یسررب و.دشاب

رد ریغ و هدینتمه رد ياه نوتوف  ياه تلاح زا هدافتسا لیبق زا

نیا دیومیکیسالک اه هناماس و اه شور ابهسیاقمرد  هدینتمه

دیدج يروانف نیا یصصخت ياه هسیاقم نایب .دشاب یم رما

دناوت یم  ،ینونک لوادتم  ياه يژولونکت اب یموتناوک تاعالطا

دوجوم یملع ياه لیسناتپ هب هجوت اب ار شناد نیون ياه هبنج

نیا يراذگ هیامرسو یفرعم ياتسار رد ،نامزیزع روشک رد

صخالاب فلتخم ياه هزوح رد دربهار کی ناونع هبيروانف

نف يریگراکب و یلمع یبایتسد اب یتینما و یعافد ياه هبنج

رترب لماع و یگژیو کی ناونع هی یموتناوک ياه رادار يروآ

یلانگیستاعالطا يروآ عمج ياهرازباءاقترا ياتسار ردزاس

دوخو .دومنحرطمهتفرشیپلرتنک و یهدنامرف ياه هناماسرد

ياه هنیمز رد نیون يروآ نف نیا ناماگشیپو ناراد هیالط ءزج ار

...ااش نا .مییامن یفرعم ناهج  حطس رد یبرجت و يرظن
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