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ثطای ّضّز ثَ ُط ثبظاض ّ حطفَ ای هِن تطیي اًگیعٍ ّ زلیل ثطای اغلت افطاز کؽت زضآهس هی ثبـس حبل آًکَ ـطایظ 

 .گًْبگْى ـرمی، ارتوبػی ّ ثبظزٍ زضآهس هی تْاًس زض اًتربة هؽیط ّ ًْع کبض یب ؼطهبیَ گصاضی تبحیط گصاض ثبـس

اگط ثرْاُین ثی پطزٍ ثب اغلت کؽبًی کَ هی ذْاٌُس ّاضز ثْضغ ُبی ثب فطاضیت ثبال هبًٌس )هجبزالت اضظ، طال، ًمطٍ، ًفت 

ّ غیطٍ( لحجت زاـتَ ثبـین ثبیس اشػبى کٌین کَ ـطایظ ّضّزی ّ ؼطهبیَ گصاضی زض ایي ثْضغ ُب ثؽیبض آؼبى هی 

هیتْاًس تب زٍ ُب ّ لس ُب ثطاثط ثبـس اهب اظ یبز ًجطین کَ هبُیت فطاض ّ  ثبـس ّ ثب تْرَ ثَ ضیؽک هْرْز ًیع ثبظزٍ ؼطهبیَ

ثبظیگطاى ظیبز ایي ثْضغ ُب ثبػج ثَ ّرْز آهسى ضْاثظ ذبق ـسٍ اؼت کَ ایي ضْاثظ اظ لٍْ تفریك ثؽیبضی افطاز 

ض حبل ضلبثت ثب ذْز ّ هحک پٌِبى هی ثبـس. ثیفتط اظ آى کَ زض ایي ثْضغ ُب فطز زض حبل ضلبثت ثب ثبظیگطاى زیگط ثبـس ز

ظزى زاًؿ، تزطثَ ّ ـطایظ ضّحی ضّاًی ذْیؿ زض ثْضغ هی ثبـس. ثطای هْفمیت زض ثْضغ ُبی ایي چٌیٌی ؼَ ػبهل 

 .هِن زض هْفمیت فطز ًمؿ زاضز

 الف: زاًؿ ّ تزطثَ

 (Money Management) ة: هسیطیت ؼطهبیَ

 د: ًگطؾ ّ ضّاًفٌبؼی

اظ ػْاهل فْق ضا ًبزیسٍ ثگیطز ّ یب زض ارطای الْل کْتبُی ًوبیس هؽتمیوب ثبػج ظیبى زض لْضتی کَ ؼطهبیَ گصاض ُط یک 

ذْز ـسٍ ّ لؽوت لبثل تْرِی اظ ؼطهبیَ ذْز ضا اظ زؼت ذْاُس زاز. تزطثَ ًفبى زازٍ اؼت افطازی کَ اظ زاًؿ ّ 

ی کَ ًگطؾ لحیحی ثَ هؼبهالت تزطثَ کبفی ثطذْضزاض ًجْزٍ ّ یب هسیطیت ضیؽک ّ ؼطهبیَ ضا رسی ًوی گیطًس ّ افطاز

 .ًساـتَ ّ ثط ذْز تؽلظ کبفی ًساضًس، ؼطهبیَ ذْز ضا زض ظهبًی کْتبٍ اظ زؼت هی زٌُس

تْرَ زاـتَ ثبـیس کَ ایي ثرؿ، لؽوتی کْچک اظ کل زّضٍ هی ثبـس ّلی ثب ایي ّرْز ضػبیت، تؽلظ ّ ثکبضگیطی 

هبًسگبضی ّ ؼْزآّضی ؼطهبیَ گصاضی ًؽجت هؽتمین  توبهی زؼتْضات ّ پیفٌِبزُبی ایي لؽوت ثَ طْض هؽتمین ثب

 .زاضز. ثٌبثطایي تْرَ ّ توطکع فطاّاى ـوب ًؽجت ثَ ایي لؽوت ضا ثطای هْفمیت اهطی ّارت ّ ضطّضی هی زاًن

 ؼٌاظایی ّ اظتفادٍ اش اصْل احتواالت دز هعاهالت

ضاثَ ًفغ ذْزتبى ثکبض ثجطیس ّ یب اربظٍ زُیس  پیؿ ثیٌی ضیبضی، فطآیٌس ثؽیبض هِوی زض تطیس اؼت. ـوب هیتْاًیس ایي ػلن

 .ثبظاض اظ آى ثَ ًفغ ذْیؿ اؼتفبزٍ کٌس

ُوبًطْض کَ لجال گفتَ ـس ثطای هْفمیت زض ثبظاض ّ کؽت ؼْز هساّم ثَ ؼَ ػبهل کلی ًیبظ زاضین، ًمؿ ّ اُویت ؼَ 

ثَ اظ زؼت ضفتي کل حؽبة ذْاُس ـس. ػبهل ثبال تب حسی هی ثبـس کَ ایطاز ّ ًممبى زض ارطای ُط کسام اظ آًِب هٌزط 

تؽلظ کبفی زاـتَ ثبـس ّلی ” ًگطؾ ّ ضّاًفٌبؼی“ّ ” زاًؿ ّ تزطثَ“ثَ ػٌْاى هخبل زض لْضتی کَ تطیسض ثَ زّ ػبهل 

الْل هسیطیت ؼطهبیَ ضا ثطای تؼییي حزن هؼبهالت زض ًظط ًگیطز، پػ اظ هست کْتبُی ؼطهبیَ اؾ ضا اظ زؼت ذْاُس 

 .زاز

َ ـبًػ کؽت زض آهس ّ افعایؿ حؽبة ضا ثطای هؼبهلَ گطاى کوتط هی کٌس هیعاى اؼپطز ّ تفبّت ًطخ ػبهل زیگطی ک

ذطیس ّ فطّؾ هی ثبـس. اگط ـوب ثَ لْضت کبهال اتفبلی زض ثبظی ـیط یب ذظ ـطکت کٌیس ـبًػ پیطّظی ّ ثرت ـوب 

زض لس ًساضیس ّ ثبثت ُط هؼبهلَ  05طاثط زضلس هی ثبـس حبل آًکَ زض ثبظاض ُبی هبلی ـوب ـبًؽی ث 05کبهال ثطاثط ّ 

هجلغی ضا ثَ ػٌْاى کبضهعز )اؼپطز( ثَ کبضگعاض ذْز هی پطزاظیس. زض ایي لْضت حتی اگط ـبًػ هْفمیت ؼیؽتن تحلیل ّ 

زض لس ثبـس ثبظ ُن زض ثلٌس هست ـوب یبظًسٍ ذْاُیس ثْز چطا کَ ثَ هطّض ؼطهبیَ ـوب تحلیل هی  05پیؿ ثیٌی ـوب 

زض لس ثطؼبًس. هؽبلَ زیگط هیعاى  05طایي ثبیس ؼیؽتوی ضا پیسا کٌیس کَ ـبًػ هْفمیت تبى ضا ثَ ثیؿ اظ ضّز. ثٌبث

زالض  15زالض ّ ـوب  1ؼطهبیَ ای هی ثبـس کَ ثط اؼبغ آى هؼبهلَ هی کٌیس. زّثبضٍ ثَ هخبل ـیط یب ذظ ثط هیگطزین هي 

ثبظم زض لْضتی هي کل پْلن ضا اظ زؼت هی زُن کَ  زاضیس ثب ُط ـیط هي یک ؼٌت ثطًسٍ ّ ثب ُط ذظ یک ؼٌت هی

ذظ هتْالی ثیبّضم. زض لْضتی کَ ثیي هب کؽی  1000ذظ هتْالی ثیبّضیس ّ ـوب زض لْضتی هی ثبظیس کَ هي  155ـوب 

ؼٌت هطا ثبظًسٍ کٌس چَ اتفبلی ضّی هی  50ؼٌت هطا ثطًسٍ ّ ُط ذظ  50هبًٌس ثطّکط کبضهعز ًگیطز!!! حبل اگط ُط ـیط 

ـیط هتْالی ـوب ؼطهبیَ ذْز ضا اظ  05ُس؟ ثؼس اظ چِبض ذظ هتْالی هي ؼطهبیَ ام ضا اظ زؼت هی زُن ّ ثؼس اظ ز
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احتوبل هتْالی؟ کبهال هؼلْم اؼت کَ احتوبل اظ  05زؼت هی زُیس، ـبًػ چِبض احتوبل هتْالی ثیفتط اؼت یب 

بالت ایي ثبظی زض ثبظاض هجبزالت اضظ کبهال ػیٌیت ثطاثط احتوبل ؼطهبیَ ـوب هی ثبـس. احتو 15زؼت ضفتي ؼطهبیَ هي 

زاضز ّ زض لْضت اؼتفبزٍ اظ ؼطهبیَ کن یب لْضیذ ثبال احتوبل ثبظًسٍ ـسى ّ اظ زؼت ضفتي ؼطهبیَ ثؽیبض ظیبز هی ثبـس. 

ض ـْیس تب ثطای ایي هٌظْض غیط اظ تالؾ ثطای افعایؿ ـبًػ هْفمیت زض هؼبهالت، ثب ؼطهبیَ ظیبز یب لْضیذ کوی ّاضز ثبظا

 .احتوبل ثبظًسٍ ـسى ـوب زض همبثل ثبظاض کبُؿ یبثس

 ّ اًداشٍ گیسی تاشگؽت اش ضسز Drawdown – آؼٌایی تا دزاّ داّى

Drawdown  ًَفبى زٌُسٍ حساکخط افت ؼطهبیَ اظ همساض هبکعیون هی ثبـس ّ ػوْهب ثَ لْضت زضلس ثیبى هی گطزز. ث

 10555زالض، حؽبة ذْز ضا ثَ  0555زالضی زاـتَ ثبـس ّ ثب ضطضی هؼبزل  55555ػٌْاى هخبل اگط یک هؼبهلَ گط حؽبة 

ایي اؼت کَ اگط یک  drowdown ضا تزطثَ کطزٍ اؼت. ًکتَ ربلت تْرَ زض هْضز drawdown زضلس 50زالض ثطؼبًس 

ظٍ ثسُیس هخبلی هؼبهلَ گط زضلسی ضطض کٌس، ثطای ثبظگفت ثَ ضلن اّلیَ ثبیس زضلسی ثیؿ اظ آى همساض ضا ؼْز کٌس! ارب

زالض هی  15555زضلس ؼطهبیَ ذْز ضا ضطض هی کٌس ّ ؼطهبیَ اّ ثَ  05زالض ؼطهبیَ زاضز.  55555ثیبّضین: هؼبهلَ گطی 

 05زالض اّلیَ ثطگطزز، ثبیس ؼطهبیَ فؼلی ذْز ضا زّ ثطاثط کٌس. یؼٌی ثطای رجطاى  55555ضؼس. حبل اگط ّی ثرْاُس ثَ ضلن 

 .ؼْز کٌس کَ ایي کبض ثؽیبض زـْاضی اؼت زضلس 155زضلس ضطض، ثبیس 

 …زضلس ؼْز کٌس 11.11زاـتَ ثبـس، ثطای رجطاى آى ثبیس  drawdown زضلس 15ثَ ُویي تطتیت اگط هؼبهلَ گط 

 

 drawdown رسّل

 ”حفع ؼطهبیَ ّ ضطض ًکطزى زض اّلْیت لطاض زاضز“ثَ تْرَ ثَ هطبلت فْق، هؼبهلَ گط ثبیس تْرَ زاـتَ ثبـس کَ 

 (ؼٌاظایی اصْل اظتفادٍ اش ًعثت ظْد تَ ضسز )زیعک تَ زیْازد

هی ثبـس.  (R/R یب Risk/Reward) یکی اظ هِوتطیي الْل هسیطیت ضیؽک ّ هسیطیت ؼطهبیَ ضػبیت ًؽجت ظیبى ثَ ؼْز

ؼت آّضزى لجل اظ اًزبم ُط هؼبهلَ ـوب ثبیس ثساًیس ؼْز احتوبلی کَ اظ آى هؼبهلَ تْلغ زاضیس چمسض اؼت ّ ثطای ثَ ز

ایي همساض ؼْز حبضطیس چَ هیعاى اظ ؼطهبیَ ذْز ضا ثَ ذطط ثیٌساظیس. آیب هٌطمی اؼت کَ ثطای ثَ زؼت آّضزى یک ؼْز 

زالض ضیؽک ضا ثپصیطین؟ لطؼب پبؼد هٌفی اؼت. الْل هسیطیت ضیؽک ثیبى هی کٌس کَ زض ُط  0555زالضی،  1555

پْیٌت اؼتبپ الغ  05اًتظبض ثبـس. یؼٌی اگط ثطای یک هؼبهلَ فطضب هؼبهلَ، هیعاى ضیؽک حساکخط ثبیس ًمف ؼْز هْضز 

پْیٌت یب ثیفتط ضا ثبیس ثَ ػٌْاى تبضگت زض ًظط ثگیطیس. اگط فطلت هؼبهالتی پیؿ ثیبیس کَ  05زض ًظط گطفتَ ایس، حس الل 

 .ف ًظط کٌینًتْاًین ایي ًؽجت ضا ثطای آى ثَ کبض گیطین، تْلیَ اکیس ایي اؼت کَ کال اظ آى هؼبهلَ لط

http://www.iranbourseonline.com/forexschool/wp-content/uploads/2008/10/drawdown-table.gif
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 ؼٌاظایی اصْل هحاظثَ حداکثس هیصاى ضسز تس اظاض ظسهایَ

هؼوْال هؼبهلَ گطاى هجتسی ثَ زّ لْضت هْرْزی حؽبثفبى ضا اظ ثیي هی ثطًس یب ثب ًگصاـتي حس ضطض )اؼتبپ الغ( ّ یب 

 .ثب هؼبهالت ظیبى آّض پفت ؼط ُن

ضفتي حؽبة ضا هی گیطز اهب آًِب ػوْهب ثب  رلْی اظ ثیيزض حبلت اّل ثطای افطاز هجتسی حس ضطض هبًٌس هحبفظی هحکن 

ًگصاـتي حس ضطض اربظٍ هی زٌُس ضطضـبى اًجبـتَ ـْز. ـبیس چٌسیي هؼبهلَ ثطایفبى پیؿ ثیبیس کَ ثب ًگصاـتي حس 

ى ضطض، هؼبهلَ پػ اظ هستی ّاضز ؼْز ـْز اهب حتوب پػ اظ هستی ثَ زاهی گطفتبض هی ـًْس کَ ثبظاض ثط ذالف رِت آًب

 .حطکت هی کٌس ّ هْرت اظ ثیي ضفتي کل ؼطهبیَ زض یک هؼبهلَ هی ـْز

حبلت زّم زض لْضتی پیؿ هی آیس کَ هؼبهلَ گط هسیطیتی ثط ضطضُبی ذْیؿ ًساضز ّ اربظٍ هی زُس ضطضُبی هتْالی ّ 

لَ ّاحسی، ثؼضب ثعضگ هْرْزی حؽبثؿ ضا اظ ثیي ثجطًس. ثطای پیؿ گیطی اظ ایي حبلت تْلیَ هی ـْز زض ُیچ هؼبه

زضلس کل هْرْزی ؼطهبیَ ًگطزز ّ زض ُیچ ظهبًی هزوْع همساض حس ضطض )اؼتبپ  0همساض حس ضطض )اؼتبپ الغ( ثیؿ اظ 

 1555زضلس هْرْزی حؽبة ًجبـس. ثَ ػٌْاى هخبل ثطای حؽبثی  0الغ( هؼبهالتی کَ ُوعهبى ثبظ ُؽتٌس ثیؿ اظ 

زالض ثبـس ّ پیطّ ایي لضیَ تٌظین الت )حزن(  05ض ثَ حس ضطض ثبیس زالضی حساکخط ضیؽک یک هؼبهلَ زض لْضت ضؼیسى ثبظا

زالض ثفْز. تْلیَ هی ـْز  05هؼبهلَ اًزبم ـْز ّ ُیچ ظهبًی ضیؽک هزوْع هؼبهالت ُویي حؽبة ًجبیس ثیؿ اظ 

 15ضّظ یب  زضلس ظیبى زض0هؼبهلَ گطاى ثطای ُط ثبظٍ ظهبًی ذْز حس ضطضی ذبق زاـتَ ثبـٌس. ثَ ػٌْاى ًوًَْ زض لْضت 

زضلس ظیبى ؼطهبیَ زض ُفتَ اظ هؼبهالت زؼت کفیسٍ ّ ػلت ظیبى ُبی ذْز ضا ثط اؼبغ ضّؾ هؼبهالتی ذْز ّ هسیطیت 

ؼطهبیَ هْضز ثبظثیٌی لطاض زٌُس ّ پػ اظ ثطضؼی ّ ضفغ اـکبالتی کَ ثبػج ثَ ّرْز آهسى هؼبهالت ظیبى زٍ ـسٍ اؼت 

 .فؼبلیت ذْز ضا اظ ؼط گیطًس

 تثاُات زایح هعاهلگساى هثتدیآؼٌایی تا اؼ

یکی اظ اللی تطیي زالیل هؼبهالت ظیبى آّض، کوجْز یب ًساـتي زاًؿ ّ آگبُی الظم ًؽجت ثَ ـطایظ ّ  :کوثْد داًػ -1

 .ّالؼیبت ثبظاض هی ثبـس. هؼبهلَ زض ثبظاض هجبزالت اضظ ًیع هبًٌس ُط حطفَ زیگط، ًیبظهٌس زاًؿ ّ تزطثَ کبفی اؼت

ایي هْضز آؼیت ضؼبى تطیي زلیل ثطای اظ ثیي ضفتي حؽبة هی ثبـس. هؼبهالتی کَ ثطگطفتَ  :یهعاهالت احعاظ -2

اظ ثطًبهَ ّ ضّؾ هؼبهالتی ًیؽت ثب احؽبغ تطیسض ؼطّ کبض زاضز ّ ثَ ػلت ایٌکَ ثطای ایي هؼبهالت اظ تفکط ّ تؼمل 

الت زذیل ثبـس اهب یک ًکتَ زض توبم اؼتفبزٍ ًفسٍ ػوْهب ظیبى آّض ُؽتٌس. احؽبؼبت گًْبگًْی هی تْاًس زض هؼبه

احؽبؼبت هؼبهلَ گطاى یکؽبى اؼت، توبهی هؼبهالت احؽبؼی هٌزط ثَ ضطض هیگطزًس. احؽبغ غبلت، زض اکخط هْاضز 

طوغ ثطای کؽت ؼْز ثیفتط اؼت. زض حبلی کَ رلْگیطی اظ ضطض ًکتَ هِن تطی اؼت. احؽبؼبت ذْز ضا ثفٌبؼیس ّ 

 .کبى آًِب ضا کٌتطل کٌیسزض ظهبى تطیس کطزى تب حس اه

هؼوْال ثَ ایي زلیل اًزبم هی ـْز کَ هؼبهلَ گطتوبیل زاضز توبم  (over trading) هؼبهالت ظیبز :هعاهالت شیاد -3

حطکت ُبی ثبظاض ضا ثسّى کن ّ کبؼت ـکبض کٌس. ایي اهط تمطیجب هحبل اؼت ّ ثعضگتطیي تحلیل گطاى ّ هؼبهلَ گطاى زًیب ًیع 

 .م ًوی زٌُسایي کبض ضا اًزب

حزن ظیبز هؼبهالت، ضیؽک ؼطهبیَ گصاض ّ آؼیت پصیطی ؼطهبیَ ضا افعایؿ هی زُس.  :هعاهلَ تا حدن شیاد -4

ٌُگبهی کَ یک هؼبهلَ گط ثب حزن ثبال هؼبهلَ هی کٌس، ثب تؼساز کوی هؼبهلَ ضطضزٍ هی تْاًس کل حؽبة ذْز ضا اظ 

 .زؼت ثسُس

اظ هؼبهالت زیگطاى ثطزاـت ّ الگْثطزاضی ًکٌیس، ـطایظ حؽبة، زیسگبٍ ّ زالیل افطاز  :اعتواد تَ پیػ تیٌی دیگساى -5

ثب یکسیگط ثطای حضْض زض ثبظاض هتفبّت اؼت. ُط کؽی حتی زض لْضت اؼتفبزٍ اظ پیؿ ثیٌی زیگطاى هؽئْل حؽبة 

 .حلیل ذْز پیطّی کٌیسذْیؿ اؼت ، هگط آًکَ کل هسیطیت حؽبة ذْیؿ ضا ثَ تطیسضی زیگط ثسُس. تب حس اهکبى اظ ت

ًساـتي اؼتبپ الغ ثَ هؼٌی ایي اؼت کَ هؼبهلَ گط حسی ثطای اـتجبٍ  :(ًداؼتي حد ضسز )اظتاپ الض -6

ذْیؿ هتمْض ًیؽت، ُط اًؽبًی اهکبى اـتجبٍ زاضز ّ حس ضطض اهکبًی ثطای رلْگیطی اظ فبرؼَ ثبض ثْزى اـتجبُبت هی 

ثفٌبؼیس. زض ظهبى هؼبهلَ اغلت هؼبهلَ گطاى تحت تبحیط تطیس ذْز لطاض هی ثبـس. لجل اظ آغبظ هؼبهلَ حس ضطض ذْز ضا 

گیطًس ّ اظ لحبظ ضّاًی ثطایفبى ؼرت اؼت کَ حس ضطضـبى ضا ثپصیطًس. زض ظهبى هؼبهلَ تغییط حس ضطض ػوْهب هٌزط ثَ 
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ی همساض حس ضطض ذْز ظیبى ُبی ثیفتط هی ـْز. ُیچ ظهبًی حس ضطض ذْز ضا ذالف رِت هؼبهلَ ذْز تغییط ًسُیس. یؼٌ

 .ضا ثیفتط ًکٌیس

آـٌبیی ًساـتي ثب هیعاى ًْؼبى ثبظاض زض ؼبػبت هتفبّت ُط رفت اضظی هی تْاًس  :هعاهلَ دز ظاعات ًاهٌاظة -7

ثبػج ترویي ُبی اـتجبٍ هؼبهلَ گطاى ـْز. اضظُبی اضّپبیی زض همبثل زالض، زض ؼبػبت ثبظاض تْکیْ ًْؼبًبت ظیبزی ًساضًس 

لٌسى ّ ًیْیْضک ًجبیس ًْؼبًبت  ای هؼبهالت زض ایي ؼبػبت ؼْزُبی ظیبزی هتمْض ثْز ّ یب زض ؼبػبت اّلیَ ثبظاضّ ًجبیس ثط

 .کْتبٍ ّ کْچک هب ضا اظ ًْؼبًبت ثعضگی کَ ثبظاض زض پیؿ زاضز غبفل کٌس

ل لطف ػْاهل تکٌیکبل هب زض الل اضظؾ ثطاثطی زّ اضظ ضا هؼبهلَ هی کٌین. ثب تحلی :هعاهلَ یک ازش ًَ یک خفت ازش -8

یب فبًساهٌتبل یک کفْض ًویتْاى ًتیزَ گطفت کَ یک رفت اضظ زض چَ رِتی حطکت ذْاُس کطز. ـبیس فبًساهٌتبل ّ تکٌیکبل 

 .اضظ همبثل، ـطایظ هتفبّتی ضا ثطای ثطاثطی آى رفت اضظ ضغن ظزٍ ثبـس کَ ًجبیس اظ زیس هؼبهلَ گط پٌِبى ثوبًس

ًساـتي ثطًبهَ، ضّؾ یب ؼیؽتن هؼبهالتی اظ اللی تطیي زالیل ظیبى هی ثبـس.  :ًداؼتي ظیعتن هعاهالتی-9

ًساـتي ثطًبهَ ّ ضّؾ ػوْهب ثبػج هؼبهالت احؽبؼی هی ـْز زض حبلی کَ ضّؾ هؼبهالتی ثَ تطیسض زیسگبُی ثطای 

ثبیس ّرْز زاـتَ تفؽیط توبهی لیوت ُبی ثبظاض هی زُس. ـبیس ثطًبهَ ّ ضّؾ هکبًیعٍ ّ کبهپیتطی ًجبـس اهب حتوب 

ثبـس. ثطًبهَ ثبیس لبثلیت تفؽیط ثبظاض، ثبظزُی زض گصـتَ ّ ُورْاًی ثب ـطایظ تطیسض ضا زاـتَ ثبـس. ًممبى زض ُط کسام 

 .اظ ایي ـطایظ، ثبػج هؼیْة ثْزى ثطًبهَ ّ پیطّ آى اظ زؼت ضفتي ثرؿ لبثل تْرِی اظ ؼطهبیَ هی ـْز

بهَ ُب ّ ضّؾ ُبی هؼبهالتی ثطای اؼتفبزٍ اظ رِت حطکت ثبظاض اؼتفبزٍ ػوْهب ثیفتط ثطً :هعاهلَ خالف زًّد -10

هی ـًْس. ُن رِتی هؼبهالت ثب ضًّس اللی، اهکبى ؼْز ثیفتط ّ ضیؽک کوتط ضا ثَ ُوطاٍ زاضز. تب ظهبًی کَ ثطًبهَ ّ 

 .ظاض ثپطُیعیسضّؾ اهتحبى ـسٍ ـوب هؼبهالت ذالف رِت ضا تبییس ًکطزٍ اؼت اظ هؼبهلَ زض ذالف ضًّس اللی ثب

هؼبهلَ گط هجتسی ػوْهب ثب ؼْز ّ یب ضطض ُبی کن،  :(خسّج ُای تی تسًاهَ )خسّج اش هعاهالت تَ خاطس تسض -11

اظ تطغ ظیبى ُبی ثیفتط اظ هؼبهلَ ذْز ذبضد هی ـْز ّ ثطًبهَ ای غیط اظ ؼیؽتن هؼبهالتی ذْز ضا زض پیؿ هی گیطز. 

ْز کن یب ظیبى اظ زؼت هی زُس ّ پػ اظ حطکت ثبظاض ذْز ضا ًکُْؿ هی کٌس زض اغلت هْاضز پتبًؽیل ؼْز ذْز ضا ثب ؼ

 .کَ ایي اهط هی تْاًس ػْالت هٌفی زیگطی ثطای حؽبة زاـتَ ثبـس

کؽبًی کَ ثطای اُساف کْچک ّاضز هی ـًْس حس ضطض ّ ؼْز کْچکی زض ًظط هی  :هعاهالت تا اُداف کْچک -12

ضطضـبى ثیفتط اظ حس ؼْزـبى اؼت ّ ثَ ایي ًکتَ تْرَ ًوی کٌٌس کَ ثبظاض زض  گیطًس )اؼکبلپط ُب( زض اغلت هْاضز، حس

کْتبٍ هست، تحت تبحیط هؼبهالت لحظَ ای هی تْاًس رِبتی ذبضد اظ رِت اللی ذْز ایزبز کٌس ّ ُویي تغییط رِت 

افعایؿ هی زُس. کْچک هی تْاًس هْرت ظیبى آًِب ـْز. هؼبهالت ثب اُساف کْچک ضیؽک حس ؼْز ضا ًؽجت ثَ اؼپطز 

پیپ حطکت  7پیپ حس ؼْز ّ حس ضطض ضا زض ًظط ثگیطز ثب احتؽبة اؼپطز، تٌِب ثب  15اگط یک هؼبهلَ گط ثطای هؼبهلَ ای 

پیپ ثَ ًفغ ـوب حطکت  10ثبظاض زض ذالف رِت، ضطض هی کٌس زض حبلی کَ ثطای ضؼیسى لیوت ثَ حس ؼْز، ثبیس ثبظاض 

 ط اؼت ّ ثَ احتوبل ظیبز زیسٍ ذْاُس ـس؟کٌس. ثَ ًظط ـوب کسام لیوت ًعزیکت

افطازی کَ ثطای اؼتفبزٍ اظ توبهی یک ضًّس تالؾ هی کٌٌس ظیبى ُبی ثؽیبضی ضا  :هعاهلَ دز قلَ ُا ّ دزٍ ُا -13

هتحول هی ـًْس. افطاز کوبل طلت تٌِب ثَ زًجبل للَ ُب ّ زضٍ ُب ُؽتٌس زض حبلی کَ للَ ُب ّ زضٍ ُب زض ثبظاضُبی زّ 

جی ثْزٍ ّ ُط ظهبًی اهکبى ایٌکَ ثبظاض زضٍ ُب ّ للَ ُبی رسیسی ثؽبظز ّرْز زاضز. ایي هؽبلَ ضا ثطای ذْز حل رِتَ ًؽ

کٌیس کَ ًویتْاى اظ توبم حطکبت ثبظاض اؼتفبزٍ کطز. ـوب اگط ثب ضػبیت الْل، لؽوتی اظ حطکت هفیس ثبظاض ضا ُن ـکبض 

 .کٌیس، زض زضاظ هست ؼْز ذْثی ثَ زؼت هی آّضیس

ایٌکَ ضّـِبی ؼبزٍ، الْلی ّ کبضثطزی ػوْهب ثبظزٍ ذْثی زاضًس ثط ُیچ کػ پْـیسٍ  :ظادٍ اًگازی تیػ اش حد -14

ًیؽت اهب ؼبزٍ اًگبـتي ثیؿ اظ حس هؼبهالت، ػوْهب هٌزط ثَ ظیبى هی گطزز. ثبیس تْرَ زاـت ثبظاض ثب ـطایظ ّ زالیل 

ی ثَ ػْاهل تبحیط گصاض ثبظاض ػوْهب هْرت ظیبى هی گطزز. ًؽجت گًْبگًْی ثَ حطکت زض هی آیس. ؼبزٍ اًگبضی ّ ثی تْرِ

 .ثَ آًِب آگبٍ ثبـیس

هؼبهلَ زض ًعزیکی ظهبى اػالم اذجبض هِن التمبزی ثیفتط هْالغ ثطای اضضبی احؽبغ ؼْز  :هعاهلَ ًصدیکی خثس -15

یسض آهبتْضی ضا ّؼْؼَ کٌس اهب آیب گطفتي هی ثبـس. حطکبت ؼطیغ ّ ًبگِبًی لیوت ُب زض ظهبى اػالم ذجط هی تْاًس ُط تط

ًتیزَ ایي هؼبهالت ثطای ّی لبثل تمْض اؼت؟ زض لْضت ًساـتي تزطثَ ّ اـطاف کبهل ًؽجت ثَ ذجط ّ هْضْع آى، اظ 

 .هؼبهلَ زض ظهبًِبیی کَ ثبظاض تحت تبحیط ذجط اؼت ارتٌبة کٌیس
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زُبی کن تؼساز ّ کْچک تحت تبحیط ضّـی ثؽیبض زیسٍ ـسٍ کَ هؼبهلَ گطاى ثب ؼْ :اطویٌاى تَ زّغ اؼتثاٍ -16

لطاض هیگیطًس ّ حتی زض لْضت ظیبى آّض ثْزى، آى ضا تغییط ًوی زٌُس یب ثِیٌَ ًوی ؼبظًس. زائوبثب ذْـجیٌی ثی هْضز ثَ 

ذْز اهیس ّاُی هی زٌُس زض حبلی کَ ضّؾ یب کبضایی ذْز ضا اظ زؼت زازٍ یب حتی اهتحبًی کبهل ّ زضؼت پػ ًسازٍ 

 .یزَ ثطؼس. ضّؾ ذْز ضا ثفٌبؼیس ّ زض لْضت هفکل زاـتي یب آًطا ثِیٌَ کٌیس ّ یب کال تغییط زُیستب ثَ ًت

تطیسضُبی هجتسی ثب تْریحبت ّ زالیل گًْبگْى هوکي  :ًداؼتي دظتْز تْقف شیاى )اظتاپ الض( ًصد کازگصاز -17

ى لیوت ثَ ًمطَ ظیبى، ایفبى ضطض ضا اؼت زؼتْض تْلف ظیبى ذْز ضا ثطای کبضگعاضـبى هفرك ًکٌٌس. ـبیس ثب ضؼیس

ثپصیطًس ّ ثَ لْضت زؼتی اظ هؼبهلَ ذبضد ـًْس ّلی حتوب ثبیس فکطی ُن ثطای حْازث ًبگِبًی کطز تب اظ ظیبًِبی ثعضگ 

رلْگیطی ـْز. لطغ زؼتطؼی ثَ ثطّکط )لطغ ایٌتطًت ّ تلفي( ّ حْازث ًبگِبًی تغییطات لیوتی هی تْاًس ثبػج ـْز 

همساضی کَ لجل اظ هؼبهلَ پیؿ ثیٌی کطزٍ ایس هتضطض ـْز ّ زض لْضت ثطّظ ایي اتفبق ُیچ کؽی پبؼد  کَ ـوب ثیؿ اظ

گْی ـوب ًرْاُس ثْز. ُوعهبى ثب آغبظ ُط هؼبهلَ زؼتْض ظیبى ذْز ضا ثطای ثطّکط هفرك کٌیس. ثسیي لْضت هؼبهلَ ذْز 

 .ضا ثطای ظیبًِبی ثعضگ ثَ ًْػی ثیوَ کطزٍ ایس

تْرَ ًکطزى ثَ هؼبهالت ّ زؼتْضات ثبظ هیتْاًس یکی اظ زالیل اظ ثیي ضفتي ؼطهبیَ  :تْخَ ًکسدى تَ هعاهالت تاش -18

ثبـس. ُوَ هی زاًین تطیس ّ توطکع هساّم ضّی لیوتِب اهطی کؽبلت آّض ّ ذؽتَ کٌٌسٍ اؼت اهب غفلت ّ ثی تْرِی ًیع 

س. زض لْضت زاـتي هؼبهالت ثبظ ثط اؼبغ ضّؾ ذْز ـطایظ ثبظاض هیتْاًس ػْالت ثسی ثطای هْرْزی حؽبة زاـتَ ثبـ

ضا ظیط ًظط ثگیطیس ذْز ضا زضگیط هؼبهالت هتؼسز ًکٌیس چطا کَ ثب ایٌکبض توطکع ضا اظ ثؼضی اظ هؼبهالت ذْز هی گیطیس. چَ 

تی کَ احؽبؼبت ثط ثؽب آى هؼبهالت ؼْز ثیفتطی زاـتَ اًس یب اهکبًؿ ثْزٍ کَ زض ضطض کوتط هتْلففبى کطز. زض لْض

 .ـوب لبلت ًوی ـًْس اظ هؼبهالت ذْز غبفل ًفْیس ّ آًِب ضا تطک ًکٌیس

تفؽیط ًبزضؼت اذجبض ـبیس ًفبت گطفتَ اظ کوجْز زاًؿ ثبـس اهب هْاضز ثؽیبضی ًیع ّرْز  :تفعیس ًادزظت اخثاز -19

جط ضا ًساضیس. فطضیبت ـوب ثطای ذجط زاضز کَ زاًؿ ـوب ثَ حس کبفی اؼت اهب تزطثَ ػکػ الؼول ثبظاض ًؽجت ثَ آى ذ

هیتْاًس کبهال زضؼت ثبـس اهب ًمؿ تزطثَ ّ ثیٌؿ ثطای تفؽیط ذجطُب ثؽیبض هِوتط ّ حیبتی تط اظ زاًؿ هی ثبـس. تب 

 .ظهبًی کَ تزطثَ الظم ضّی اذجبض ًساضیس اظ هؼبهلَ ثط اؼبغ آًِب ارتٌبة کٌیس

اهب ّ اگط ثطگطفتَ اظ ضفتبض لوبضثبظاى هی ثبـس. هؼبهالت ذْز ضا ؼپطزى هؼبهالت ثَ  :ظپسدى هعاهالت تَ ؼاًط -20

هسیطیت کٌیس، ثطای ثِجْز آًِب تالؾ کٌیس ّ آًِب ضا ظیط ًظط ثگیطیس. هطوئي ثبـیس ثب ـبًػ ًویتْاى زض ثبظاض ُبی هبلی 

ؼطهبیَ ذْز ضا ثَ هْفك ـس. زاًؿ، تزطثَ ّ هسیطیت هؼبهالت اظ هِن تطیي ػْاهل هْفمیت زض هؼبهالت هی ثبـٌس. 

 .ثرت ّ الجبل ًؽپبضیس

ثؽیبض زیسٍ ـسٍ هؼبهلَ گطاى تحت تبحیط ًْؼبًبت، ضّؾ ّ ثطًبهَ ذْز ضا فطاهْؾ  :تاثیسپریسی اش ًْظاًات قیوت -21

هی کٌٌس. ایي تفکط زض ظهبًِبیی کَ ثبظاض حطکبت ـسیستطی زاضز ـیْع ثیفتطی پیسا هی کٌس. افطاز زض ایي ظهبى ُب ثب ایي 

اظ ضّؾ ذْز پیطّی ًکطزٍ ّ ًبذْاؼتَ هْرت ظیبى ” ثبظاض حطکبت ـسیسی زاضز. چطا هي اؼتفبزٍ ًکٌن“ْض کَ تم

 .حؽبثفبى هی ـًْس. تٌِب ثؼس اظ لجْل ضطض اؼت کَ فطز هی فِوس کَ حطکتؿ کبهال اـتجبٍ ثْزٍ اؼت

غلت زض ظهبًی کَ ضّـفبى ثطذی افطاز اؼبؼب ثیؿ اظ حس هحبفظَ کبض ُؽتٌس. ا :ًداؼتي ؼداعت هعاهلَ -22

ؼیگٌبل هیسُس زض هکبى الظم ّاضز ًوی ـًْس ّ هسام زض پی ثسؼت آّضزى لیوت ُبی ثِتط ُؽتٌس. ـبیس زض گصـتَ 

هؼبهالت ظیبى آّض ؼرتی ضا پفت ؼط گصاـتَ ثبـٌس کَ حبل هی تطؼٌس. ایي افطاز ؼؼی هی کٌٌس هست ظیبزی ثبظاض ضا 

ّاضز هؼبهلَ ًوی ـًْس ّ تٌِب ثؼس اظ حطکت ثبظاض زض رِت زلرْاُفبى، افؽْغ گصـتَ  ظیط ًظط ثگیطًس اهب زض هکبى الظم

 .ضا هی ذْضًس. توبیل ثؽیبض ظیبز ثَ تحلیل ثبظاض ثسّى گطفتي هؼبهلَ اظ ػالهت ُبی اللی ایي افطاز هی ثبـس

ی اؼت کَ ثؽیبضی اظ آى ظهبى ّ توطکع اظ هِن تطیي الْلی هی ثبـس کَ آًمسض ثسیِ :عدم توسکص ّ شهاى کافی -23

غبفل هی ـًْس. اگط ؼیؽتن تحلیل ّ هؼبهلَ ـوب ثط هجٌبی ایي اؼت کَ ثؼس اظ هؼبهلَ آًطا ظیط ًظط ثگیطیس ثٌبثطایي الظم 

اؼت لجل اظ آغبظ هؼبهلَ ظهبى هْضز ًیبظ ضا هحبؼجَ کٌیس. آیب هی تْاًیس ثطای آى هؼبهلَ تب ظهبى هْضز ًیبظ، ثبظاض ضا ظیط ًظط 

یس؟ ثؽیبضی ُن ثب ایٌکَ هی زاًٌس ًوی تْاًٌس ظهبى ظیبزی ثبظاض ضا ظیط ًظط ثگیطًس ؼؼی زض ایي زاضًس زض هست کْتبُی ثگیط

ًظط ذْز ضا ثط ثبظاض تحویل کٌٌس ّ ثبالذطٍ کبضی اًزبم زٌُس. ایي افطاز ًیع ثَ ػلت ایٌکَ توطکع کبفی ًساضًس ّ زض ػیي حبل 

 .ٌس اؼجبة ظیبى ذْز ضا فطاُن هی کٌٌساظ ضّؾ ُویفگیفبى اؼتفبزٍ ًوی کٌ
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تْریَ هؼوْال ظهبًی ثْرْز هی آیس کَ هؼبهلَ گط هی زاًس کَ اـتجبٍ هیکٌس اهب ثب فطضیبت غلظ،  :تْخیَ هعاهالت -24

ذْز ضا ثطای اًزبم آى هؼبهلَ یب ضّؾ اـتجبٍ تْریَ هی کٌس. فطز تْریَ کٌٌسٍ ػوْهب ػْاهل اللی ضا فطاهْؾ هی کٌس ّ 

ذْز ضا ثب ػْاهل فطػی هتغیط فطیت هی زُس. زض ثؽیبضی هْاضز ثب ذْز ػِس هی ثٌسز کَ ُویي یک ثبض اـتجبُی ضا تٌِب 

اًزبم زُس اهب ثبظ آى ضا تکطاض هی کٌس ّ هؼبهالت هؼسّزی ضا کَ ثب تْریَ اـتجبٍ ثَ ؼْز ضؼیسٍ هسام ثَ ذبطط هی آّضز. 

 .یبى آّض تٌِب یک ًتیزَ زاضز ّ آى ُن اظ ثیي ضفتي حؽبة فطز اؼتتْریَ ّ ثِبًَ آّضزى ثطای هؼبهالت ؼْز آّض ّ ظ

ایي فطضیَ کَ زض ثؽیبضی هْاضز لیوت ثؼضی کبال ُب ّ اضظُب ثب ُن اضتجبط ًعزیکی زاضًس  :تعوین اؼتثاٍ قیوت ُا -25

ثط ُیچ هؼبهلَ گطی پْـیسٍ ًیؽت اهب ایي هؽبلَ ًجبیس ثبػج ثْرْز آهسى فطضیبت غلظ ثفْز. ثب فطن ایٌکَ هیساًین 

ا گطفت کَ ُویفَ ثَ هبًٌس ُن حطکت هی یْضّ ثَ زالض ّ پًْس ثَ زالض حطکبت ـجیَ ثَ ُن زاضًس، ًویتْاى ایي ًتیزَ ض

کٌٌس. ایي اـتجبٍ کَ هؼبهلَ گطاى هجتسی ثب تحلیل یکی اظ آًِب ثط ضّی رفت اضظ زیگط هؼبهلَ اًزبم هی زٌُس هیتْاًس 

فطضیَ غلطی ثبـس. تؼوین ًوْزاضُب ّ لیوت ُب ثَ یکسیگط ثطای اًزبم هؼبهالت کبضی اـتجبٍ اؼت کَ تٌِب اظ هؼبهلَ 

 .تسی ؼط هیعًسگطاى هج

اّلیي ّ هِوتطیي کبضی کَ یک تطیسض اًزبم هیسُس پیؿ ثیٌی رِت آیٌسٍ ثبظاض  :تحت تاثیس خِت قساز گسفتي -26

اؼت. ـبیس ـوب رِت ضا زضؼت تفریك ثسُیس اهب ثَ ػلت ّضّز زض ربی ًبهٌبؼت هؼبهالت ظیبى زُی اًزبم هی 

یس ضّؾ ّ ثطًبهَ هؼبهالتی ـوب ؼیگٌبل ّضّز ضا لبزض کٌٌس ًَ رِت زُیس. تحت تبحیط رِت ثبظاض لطاض ًگیطیس اربظٍ ثسُ

لیوت. یؼٌی هوکي اؼت ـوب زض رِت ثبظاض ّاضز هؼبهلَ ـْیس اهب چْى زض ربی هٌبؼجی هؼبهلَ ذْز ضا آغبظ ًکطزٍ ایس، 

 .هتضطض ـْیس

فبزٍ اظ اًسیکبتْضُبی ثؽیبض، زضگیط ـسى ثب رعییبت ظیبز، تحلیل ُبی گًْبگْى ّ اؼت :دزگیس خصییات شیادی ؼدى -27

تٌِب ثبػج تفْیؿ تطیسض ّ ثْرْز آهسى ؼیگٌبلِبی اـتجبٍ هی ـْز. اظ یک یب حساکخط زّ ضّؾ اؼتفبزٍ کٌیس ّ ثطای تبییس 

ؼیگٌبل ُبی ذْز، اظ یکی زّ اًسیکبتْض ثیفتط اؼتفبزٍ ًکٌیس ّ تب حس اهکبى ؼؼی کٌیس چفن ّ گْؾ ذْز ضا ضّی 

زیگطاى ثجٌسیس. اگط ضّؾ ـوب ؼْزآّض ثْزٍ چَ زلیلی زاضز کَ ثَ زًجبل تبییس گطفتي اظ زیگط ضّؾ ؼیؽتن ُب ّ ضّؾ ُبی 

 .ُب ثبـیس؟ هگط آًکَ ضّؾ ـوب ؼْز آّض ًجبـس ّ ثَ آى اطویٌبى ًساـتَ ثبـیس

ز کَ تطیسض ًپصیطفتي اـتجبٍ تٌِب لزجبظی ثب ذْز ّ اظ ثیي ثطزى حؽبة ذْیؿ اؼت. تفبّتی ًساض :ًپریسفتي اؼتثاٍ -28

یک هؼبهلَ اـتجبٍ ضا ًوی پصیطز ّ اظ آى زضغ ًوی گیطز ّ یب کال اظ یک ؼیؽتن هؼبهالتی اـتجبٍ ثَ طْض هساّم اؼتفبزٍ 

هی کٌس. ثبظاض هحل لسضت ًوبیی هؼبهلَ گطاى ًیؽت. ُیچ ظهبًی ثبظاض ذْز ضا ثب ُیچ کػ ُوبٌُگ ًوی کٌس. ایي 

ظ ثبظاض ُوبٌُگ کٌٌس. اـتجبُبت ذْز ضا ثفٌبؼیس، آًِب ضا ثپصیطیس ّ اظ آًِب زضغ تطیسضُب ُؽتٌس کَ ثبیس ذْز ضا ثب ـطای

 .ثگیطیس.اّلیي گبم زض ضاٍ هْفمیت، ـٌبؼبیی اـتجبُبت اؼت

تؼطیف ـوب اظ پْلساض ـسى چیؽت؟ اگط حؽبثتبى ضا چٌس ثطاثط کٌیس ثَ ذْز  :کعی یک ؼثَ پْلداز ًوی ؼْد -29

تی اؼت کَ ػوْهب تطیسضُبی هجتسی رْاثی ثطایفبى ًساضًس. ایفبى اظ یک ؼْ ضّیبُبی پْلساض هی گْییس؟ ایٌِب ؼْاال

ثؽیبض ثعضگ زاضًس ّ اظ ؼْی زیگط ضاٍ ضؼیسى ثَ آًِب ضا ًوی زاًٌس. احتوبل ایٌکَ یک حؽبة زٍ ُعاض زالضی اظ ثیي ثطّز یب 

ًوی کٌٌس ّ ثب ُط هؼبهلَ ثَ زًجبل ؼْز ثَ یک هیلیْى زالض ثطؼس یک ثَ لس اؼت. ثؽیبضی افطاز ایي هؽبلَ ضا زضک 

ُبی آًچٌبًی ُؽتٌس کَ اهطی هحبل اؼت. ایي ّالؼیت کَ ؼطػت هْفمیت زض ایي ثبظاض )هجبزالت اضظ( هی تْاًس ثیؿ اظ 

ثبظاضُبی زیگط ثبـس اهطی ّاضح اؼت اهب ایي ؼطػت ثَ حسی ًیؽت کَ ثب یک یب چٌس هؼبهلَ هیلیًْط ـْیس. هْفمیت 

کَ ظهبى الظم زاضز. ثطای هْفمیت ثبیس هزوْع ؼْزُبی ـوب ثیؿ اظ ظیبى ُبی ـوب ثبـس. ظهبى الظم ضا  پطّؼَ ای اؼت

 .ثَ هؼبهالت اذتمبق زُیس ّ هسام ضّـتبى ضا تمحیح کٌیس

تطغ احؽبغ طجیؼی اًؽبى اؼت کَ اّ ضا اظ آؼیت زیسى هحبفظت هی کٌس. اهب ُویي  :تسض دیدى ضسز -30

زبل یبثس هبًغ پیفطفت ّ هْفمیت هی گطزز. اظ ایٌکَ هؼبهلَ ـوب ّاضز ضطض ـسٍ ًتطؼیس هگط احؽبغ اگط ثیؿ اظ حس ه

آًکَ اظ ؼیؽتوتبى پیطّی ًکطزٍ ثبـیس. ظهبًی کَ ثب ثطًبهَ ّ ضّؾ ّاضز هؼبهلَ ـسٍ ایس تطغ ػبهلی ثی هؼٌبؼت کَ 

کٌیس ّ تالؾ کٌیس کَ لجل اظ اًزبم تٌِب هی تْاًس رلْی ؼْزُبی ثیفتط ـوب ضا ؼس کٌس. ثب ثبظاض هٌطمی ثطذْضز 

 .هؼبهلَ، ٌُگبم اًزبم هؼبهلَ ّ ثؼس اظ آى احؽبؼبت ثط تموین گیطی ـوب تبحیط گصاض ًجبـس

ـوب ُیچ ظهبًی زض تزبضت ثسّى لْضیذ، حبضط ثَ هؼبهلَ کبالیی کَ  :دز ًظس ًگسفتي ًعثت زیعک تَ زیْازد -31

ـْیس. اهب ظهبًی کَ لحجت اظ لْضیذ هی ـْز ثب ُسف کؽت ؼْز احتوبل ضطضؾ چٌس ثطاثط اهکبى ؼْزؾ اؼت ًوی 
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ثیفتط ایي ضیؽک ضا هی پصیطیس. اًزبم هؼبهلَ ای کَ حس ؼْز آى کوتط اظ حس ضطضؾ اؼت تٌِب اؼتفبزٍ اظ احتوبالت 

 .ػلیَ ذْیؿ اؼت. ؼؼی کٌیس ثَ هجبزالتی هجبزضت کٌیس کَ حس ظیبى ثَ ؼْزؾ، یک ثَ یک ًّین یب ثیفتط اؼت

فطضیبت غلظ اظ هِوتطیي ػْاهل ظیبى ُب ُؽتٌس. ثبظاضُبی ثب فطاضیت ظیبز )هبًٌس هجبزالت اضظ( ثب ایٌکَ  :فسضیات غلط -32

اظ لْاًیي ّ فطضیبت ذبلی پیطّی هی کٌٌس اهب ُیچ چیع زض آًِب حبثت ّ ُویفگی ًیؽت. اگط اتفبلی زض گصـتَ ضّی 

ػکػ آى حتوب ضّی زُس. ثبظاض تطکیت ّ تلفیمی اظ اتفبلبت گصـتَ ّ  زازٍ ُیچ تضویٌی ًیؽت کَ زض آیٌسٍ آى اتفبق یب

حبل اؼت. ثطای ذْز فطضیَ ثبفی ًکٌیس. اظ ضّؾ ّ ؼیؽتن هؼبهالت ذْز پیطّی کٌیس. تٌبلضبت ثبظاض ضا ثفٌبؼیس ّ اظ 

 .فطضیبتی کَ احجبت ًفسٍ اًس یب هتعلعل ُؽتٌس پیطّی ًکٌیس

هْالؼی هْتْض هتحطک ثبظاض ُؽتٌس اهب ظهبى ُبی ثؽیبضی ّرْز زاضز کَ ثبظاض اظ ـبیؼبت ثب ایٌکَ  :تاثیس ؼایعات -33

ـبیؼبت پیطّی ًوی کٌس اظ ـبیؼبت زّضی کٌیس حتی اگط ُط اظ گبُی زضؼت ثبـٌس. ؼؼی کٌیس اظ ّالؼیبت ثبظاض فطضیَ 

ایي ـکل حتی اگط هتضطض ـْیس  ثؽبظیس. ثطزاـت ُبی ذْز ضا ثب ّالؼیبت ثبظاض تطجیك زُیس ّ ؼپػ ّاضز ثبظاض ـْیس. ثَ

 .ًگطاًی چٌساًی ًساضیس چْى ـوب کبضی ضا کَ زضؼت ثْزٍ اًزبم زازٍ ایس

حطکت ـسیس ثبظاض زض یک رِت، تضویي کٌٌسٍ ازاهَ حطکت زض آى رِت ًیؽت. ایي هؽبلَ زض  :فسیة ظسعت تاشاز -34

ب هی گطزز. اگط پیؿ ثیٌی کطزٍ ایس کَ ثبظاض زض اغلت ثبظاضُبی هبلی هفبُسٍ هی ـْز ّ ثبػج ظیبى ثؽیبضی اظ هجتسی ُ

زّ ضّظ آیٌسٍ ثَ ُسف ؼْز ـوب هی ضؼس ّ ثبظاض زض ػطن چٌس ؼبػت ثَ لیوت هْضز ًظط ضؼیس ُیچ تضویٌی ّرْز 

ًساضز کَ ثب ُوبى ؼطػت یب زض ُوبى رِت ازاهَ هؽیط زُس. ؼؼی کٌیس زض ؼْز ّ ضطضی کَ پیؿ ثیٌی کطزٍ ایس اظ 

س ّؼطػت ثبظاض ـوب ضا فطیت ًسُس. اغلت ضًّسُبیی کَ هست ُبی طْالًی زّام هیبّضًس، زض ًوْزاض لیوت ثبظاض ذبضد ـْی

زاضًس. گطچَ ثبظ ُن یبزآّضی هی ـْز کَ ـوب ثبیس زض لیوت ذطّری کَ لجل اظ آغبظ هؼبهلَ ثطای  00تب  00ـیجی ثیي 

 .ذْز زض ًظط گطفتَ ایس اظ ثبظاض ذبضد ـْیس

م احؽبؼی اؼت کَ ثؼس اظ ُط ـکؽت ؼطاؽ ُط اًؽبًی هی آیس. هؼبهالت ظیبى آّض ذْز ضا اًتمب :اًتقام -35

ـکؽت تؼجیط ًکٌیس. ثسّى تحلیل ّ اظ ضّی احؽبغ ؼؼی زض پػ گطفتي پْل اظ زؼت ضفتَ ذْز ًساـتَ ثبـیس. تٌِب 

ذْز هی افعایٌس. اگط ظیبى هؼبهلَ گطاى هجتسی ثؼس اظ ـکؽت )لطؼی یب زض رطیبى( ثطای رجطاى ظیبى ثَ حزن هؼبهلَ 

کطزیس آًطا ثپصیطیس. ؼؼی کٌیس زلیل آًطا ثیبثیس. حسالل تب ؼبػبتی ثؼس اظ ضطض اظ هؼبهلَ پطُیع کٌیس ّ زض هؼبهلَ رسیس 

 .حزن آًطا افعایؿ ًسُیس

. ًوی ُط اظ گبُی ثَ ذْز اؼتطاحت ثسُیس. کبض کطزى پیْؼتَ اًؽبى ضا ذؽتَ ّ زلعزٍ هیکٌس :ًداؼتي اظتساحت -36

گْین ثبظاض ضا ظیط ًظط ًساـتَ ثبـیس اهب گِگبُی اظ ثبظاض فبللَ ثگیطیس ّ پػ اظ اؼتطاحت، زّثبضٍ ـطایظ ضا ثطضؼی کٌیس. 

حتی ثطای هؼبهالت ذْز ًیع اؼتطاحت ضا فطاهْؾ ًکٌیس. اگط ؼیؽتن ـوب ثمْضتی اؼت کَ ًیبظ ثَ ظیط ًظط گطفتي ثبظاض 

ذْز فبللَ ثگیطیس. ؼبػبتی ضا کَ فکط هی کٌیس ثبظاض حطکبت چٌساًی ًساضز ثَ  زاضز زض هْالغ ذؽتگی اظ کبهپیْتط

اؼتطاحت ثپطزاظیس ّ ثؼس ثَ ثبظاض ثطگطزیس. ثطای کؽت زضآهس ؼالهتی ذْز ضا ثَ ذطط ًیٌساظیس. شُي ـوب هِوتطیي اثعاض 

 .حضْض ـوب زض ثبظاض اؼت ثب اؼتطاحت ضاًسهبى ّ ثبظزٍ کبضی آًطا ثبال ثجطیس

یکی اظ اـتجبُبت ضایذ هؼبهلَ گطاى هجتسی ضا ضػبیت ًکطزى ضیؽک ثَ ضیْاضز )ظیبى ثَ ؼْز( زاًؽتین  :زّیا پسداشی -37

اهب ًمطَ همبثلی ًیع ثطای ایي اـتجبٍ ّرْز زاضز: هؼبهلَ گطاًی کَ حس ؼْز ثَ ضطضـبى ثیؿ اظ حس ضّیب پطزاظاًَ اؼت. 

ثیؿ اظ حس ثعضگ ُؽتٌس. ضیؽک ثَ ضیْاضز آًِب اغلت اظ یک ثَ چِبض  آًِب ثب اًتربة حس ضطض ُبی کْچک زض پی ؼْزُبی

فطاتط اؼت. ػوْهب آًمسض هؼبهالت زض ؼْز فطّ ضفتَ ذْز ضا ًوی ثٌسًس کَ یب آى هؼبهالت زض ثطگفت ثب لفط ثؽتَ ـًْس ّ 

ی ثطای ؼْز ُبی ثعضگ یب زض ضطض فطّ ضًّس. آًمسض ضطضُبی کْچک ضا هی پصیطًس تب ظهبًی کَ هتْرَ هی ـًْس ؼطهبیَ ا

 .ّ ثلٌس هست ًساضًس

حتوب تب ثَ حبل ثب افطازی هْارَ ـسیس کَ چْى چٌسیي ثبض کبضی ضا ثَ زضؼتی اًزبم زازٍ  :اعتواد تَ ًفط کاذب -38

اًس فکط هی کٌٌس ُویفَ ـطایظ ثط ّفك هطاز ایفبى اؼت. تمْض هی کٌٌس ثبظاض زض زؼتبى آًِب اؼت ّ فطیت ؼْز ُبی 

ذْضزٍ ّ پل ـکؽت ذْیؿ ضا هی ؼبظًس. ثبظاض اگط زض رِت آًِب حطکت ًکٌس ثب آى لزجبظی هی کٌٌس یب اظ ثبظاض گصـتَ ضا 

ّ هؼبهلَ ذْز ػمجبًی هی ـًْس اهب ُیچ فکط هؼمْلی ثطای ذطّد اظ ثحطاى ًوی یبثٌس. ضاٍ حل ایي افطاز ارتٌبة اظ 

زاـتیس زض ظهبى حبل ثَ فطاهْـی ثؽپبضیس ّ تٌِب تالؾ  اػتوبز ثَ ًفػ کبشة اؼت. ُط هیعاى ّ ُطچَ هؼبهلَ ؼْزآّض

 .کٌیس زض همبثل هؼبهالت حبل حبضطتبى ثِتطیي ّ هؼمْل تطیي تموین ضا ثگیطیس
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آضاهؿ اظ هِوتطیي ّ ثسیِی تطیي ػْاهل تطیس اؼت. ظهبًی کَ هفکل یب هؽبلَ ای زض ظًسگی  :عدم آزاهػ -39

ًعزیک ًفْیس. ثبظاض هکبًی ثطای ثطّى ضفت اظ احؽبؼبت هٌفی ـوب ًیؽت. چَ ذمْلی زاضیس تطیس ًکٌیس. الال ثَ ثبظاض 

ثؽب ثب تحول ضطض احؽبؼبت هٌفی ـوب تفسیس ـْز ُوبًطْض کَ ُویفَ تْلیَ ـسٍ احؽبغ غطّض ّ ؼطذْضزگی 

ظهبى تطیس کٌتطل ًبـی اظ ؼْز ّ ظیبى ـوب ضا اظ حبلت تؼبزل ذبضد ًکٌس. ثبیس ثتْاًیس احؽبؼبت ذبضد اظ ثبظاض ضا ًیع زض 

 .کٌیس

اؼتفبزٍ اظ اثعاضُبی زاضای تبذیط هرمْلب زض اؼتفبزٍ اظ ضّؾ ُبی تکٌیکبل ّ  :اظتفادٍ اش اتصازُای دازای تاخیس -40

فبًساهٌتبل هی تْاًس ػْالت ّحفتٌبکی ثطای حؽبة ـوب زاـتَ ثبـس. ُط ػبهل تبحیط گصاض غبلجب زض لحظَ ّ ذیلی ظّز 

زض ثبظاض ًفبى هی زُس. ثٌبثطایي اگط اظ اثعاضی اؼتفبزٍ کٌین کَ ثؼس اظ یک ثبظٍ ظهبًی اذطبض ذطیس  تبحیط ذْز ضا ضّی لیوت

 یب فطّؾ ضا اػالم ًوبیس ثَ ُیچ ّرَ هٌطمی ًوی ثبـس. هِن تطیي ایي اثعاضُبی زاضای تبذیط ایٌسیکبتْضُبی لگیٌگ

(Lagging) ُؽتٌس. 

تی کَ ّالؼب ثَ هْفمیت ّ ضؼیسى ثَ اُساف زض ثبظاض ایوبى زاضیس حتوب زض لْض :عدم یادداؼت تسدازی اش هعاهالت -41

اظ هؼبهالت ذْز یبز زاـت ثطزاضی ًوبییس. ثب ایي کبض فطز اظ تکطاض اـتجبُبت رلْگیطی کطزٍ ّ ػْاهل هْفمیت ذْز ضا ثیؿ 

بض یبززاـت احؽبؼبت زض اظ پیؿ ـٌبؼبیی هی ًوبیس. هکتْة کطزى توبهی ػْاهل هِن اظ زیسگبٍ یک هؼبهلَ گط زض کٌ

 .ظهبى هؼبهلَ، ضّـی کّوی ثطای هفبُسٍ آهبضی کیفیت تطیس ـوب هی ثبـس

ضاٌُوب کؽی اؼت کَ ـوب ضا اظ اـتجبُبتتبى آگبٍ هی کٌس ّ ضاٍ زضؼت ضا ثَ ـوب ًفبى هی  :ًداؼتي زاٌُوا -42

زُیس. اهیسّاضم زضک کٌیس ضاٌُوب ثبظاض  زُس. زیگط هؼبهالت احؽبؼی اًزبم ًوی زُیس چْى ثبیس ثَ ضاٌُوبی ذْز تْضیح

ضا ثطای ـوب پیؿ ثیٌی ًوی کٌس، اّ ثَ ـوب فْضکؽت ًوی زُس ثلکَ تٌِب ـوب ضا اظ اـتجبُبت ثط حصض هی زاضز. ًیبظی 

ًیؽت ضاٌُوب حتوب یک تطیسض ثبـس. آـٌبیی هرتمط ثب هجبزالت اضظ ُن کبفیؽت گطچَ اگط ضاٌُوبی ـوب هؼبهلَ گطی ثب 

بـس ثِتط اؼت. ضاٌُوب ثبیس اظ ُوَ ـطایظ ـوب ّ حؽبثتبى آگبٍ ثبـس ّ هتؼِس ثبـس کَ ُیچ اطالػبتی اظ تزطثَ ث

ظًسگی ذمْلی ـوب ثَ زیگطاى ًوی زُس. ضاٌُوب تبحیط فْق الؼبزٍ ای زض پیؿ گیطی اظ اـتجبُبت ّ تمحیح آًِب زاضز. 

 .ثطای ذْز ضاٌُوبیی اهیي ثیبثیس

 دام یک هعاهلَخوع تٌدی : هساحل اصْلی اً

آى چَ زضثبضٍ هسیطیت ؼطهبیَ ّ ضّاًفٌبؼی تطیس )هؼبهالت( تب ثَ ایٌزب گفتَ ـس لؽوتی اظ اػوبل ّ هحبؼجبتی هی 

ثبـس کَ ثبیس هس ًظط لطاض زُین. ثطای ػولی کطزى اطالػبت ثبال زض لؽوت اًتِبیی ایي ثرؿ، ًوًَْ ػولی ّ لسم ُبی 

ْؾ ًفْز کَ ایي لسم ُب ثبیس هْ ثَ هْ ارطا ـْز ّ ترطی اظ الظم ثطای هسیطیت ؼطهبیَ ضا یبزآّضی هی کٌین. فطاه

لؽوتی اظ آى هؽبّیؽت ثب اظ زؼت زازى ؼطهبیَ. ثطای هسیطیت ؼطهبیَ ایي لؽوت ضا یب کبهل هطبثك زؼتْضات ارطا 

 .کٌیس ّ یب ثَ ضّؾ ذْز ثبظگطزیس

ك زُیس ّ آهبزٍ هؼبهلَ ثفْیس. اگط ؼیؽتن تحلیل ثبظاض : ثط هجٌبی ؼیؽتن ذْز ثبظاض ضا تحلیل کٌیس رِت آًطا تفری -1

 .ـوب ؼیگٌبلی ًوی زُس اظ ّاضز ـسى ثَ ثبظاض ثپطُیعیس

تفریك ًمطَ ذطّد : حس ضطض ّ ؼْز ذْز ضا لجل اظ آغبظ هؼبهلَ تبییي کٌیس. تبییي حس ضطض ّ ؼْزتبى ثبیس ثط اؼبغ  -2

ضّؾ ـوب حس ؼْز ّ ظیبًتبى ضا هفرك ًکطزٍ اظ تحلیل ّ ؼیؽتن هؼبهالتی ـوب ثبـس ًَ ػْاهل زیگط. اگط ؼیؽتن ّ 

 .ّاضز ـسى ثَ ثبظاض ثپطُیعیس

ضیؽک ثَ ضیْاضز : ثؼس اظ آًکَ ؼیؽتن هؼبهالتی ـوب ًمبط ذطّد ضا ثطای ـوب هفرك ًوْز، ثجیٌیس کَ آیب ضیؽک ثَ  -3

ثِتط اؼت اظ اظ اًزبم ضیْاضز ـوب هٌطمی اؼت یب ذیط. اگط ًؽجت ظیبى ثَ ؼْز زض لبلجی کَ گفتَ ـس ًوی گٌزس، 

 .هؼبهلَ پطُیع کٌیس

هحبؼجَ ؼَ زضلس ظیبى : هحبؼجَ کٌیس ؼَ زضلس ظیبى اظ کل حؽبثتبى چَ همساض هی ـْز. اگط هی ذْاُیس ثیؿ اظ  -4

 .ؼَ زضلس پْل ذْز ضا ضّی یک هؼبهلَ ضیؽک کٌیس اظ ّضّز ثَ ثبظاض ثپطُیعیس

تبى ضا ثط هیعاى پْیٌت ُبیی کَ ثطای حس ضطضتبى زض ًظط گطفتَ ایس ؼَ زضلس پْل)زالض( حؽبث -اضظؾ ُط پْیٌت ظیبى-5

 .تمؽین کٌیس ثَ ایي لْضت هفرك هی ـْز ُط پْیٌت ضطض ـوب چَ هیعاى ضطض ثَ ـوب تحویل هی کٌس

 .اگط ایي هحبؼجبت ضا ثی اضظؾ هی زاًیس تب ظهبًی کَ آًِب ضا هحبؼجَ ًکطزٍ ایس اظ ّضّز ثَ ثبظاض ثپطُیعیس
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حبل کَ فِویسیس اگط ثبظاض زض ذالف پیؿ ثیٌی ـوب ثطّز ُط پْیٌت آى چَ هیعاى  –َ هبضریي ثطای ُط پْیٌت هحبؼج -6

ضطة کٌیس.)یب هیعاى هبضریي ثطای یک پْیٌت اؼتبًساضز آى  155ضطض ثطای ـوب ثَ ُوطاٍ زاضز اضظؾ ُط پْیٌت ظیبى ضا زض 

لْضیذ اضظؾ ُط پْیٌت ّضّزی ضا ثَ زؼت آّضیس( هبضریي  ثٌسی هبضریي ّ رفت اضظ ضا هحبؼجَ کٌیس ّ ؼپػ ثب ًؽجت

 .زضگیط پْظیفي ـوب ثبیس ثَ ایي هیعاى ثبـس

 .اگط توبیل ثَ اؼتفبزٍ هبضریي ثیفتط اظ هحبؼجبت زاضیس ثَ ذبطط هتضطض ًفسى اظ ّضّز ثَ ثبظاض ثپطُیعیس

بؼجبت ایي لؽوت ًیبظی ًیؽت اهب اگط اضظ ثطای اضظُبیی کَ ططف زّم آًِب زالض اؼت ثَ هح –هبضریي کطاغ ضیت ُب  -7

ططف زّم زالض ًیؽت ثبیس هبضریي ثسؼت آهسٍ لؽوت لجل ضا زض ًطخ ثطاثطی لحظَ ای آى اضظ ًؽجت ثَ زالض ضطة کٌیس تب 

 .هبضریي آى هؼبهلَ ثسؼت ثیبیس

هؼبهلَ ذْز لصت ثجطیس. ّاضز ثبظاض  لبًْى هسیطیت ؼطهبیَ ثبال ضا ضػبیت کطزٍ ایس زیگط زلیلی ثطای تؼلل ّرْز ًساضز اظ 7اگط 

ـْیس ّ ًگطاًی اظ ثبثت هسیطیت ؼطهبیَ ًساـتَ ثبـیس زض ثستطیي حبلت ـوب ؼَ زضلس ظیبى هی کٌیس کَ زض آیٌسٍ لبثل 

 .رجطاى اؼت
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