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 فارکساصَل اٍلیِ تحلیل تکٌیکال در بازار سْام ٍ 

تحّيُ تىٙيىاَ تشسسي ٕ٘ٛداس ليٕت ٚ ضٙاسايي اٍِٛٞاي ليٕتي دس خٟت پيص تيٙي حشوت ٞاي آيٙذٜ تاصاس ٔي تاضذ. ٟٕٔتشيٗ اتضاس  

ٕ٘ٛداس تغييشات ليٕت ٔي تاضذ. دس ايٗ دسس ا٘ٛاع ٕ٘ٛداسٞا سا خٛاٞيٓ ضٙاخت ٚ تا  (Technical Analyst) يه تحّيُ ٌش تىٙيىاَ

آضٙا  (Resistance) سصيستا٘س –ٚ خكٛـ ٔماٚٔت  (Support) ساپٛست –پايٝ اي تشيٗ اتضاس تحّيُ آٟ٘ا يؼٙي خكٛـ حٕايت 

 .خٛاٞيٓ ضذ

آضٙا ضٛيذ. ٕٞا٘كٛس وٝ اص اسٓ آٖ پيذا است تاصٜ  (Time Frame) فشيٓ تايٓ –تٟتش است دس ٕٞيٗ اتتذاي واس تا اغكالح تاصٜ صٔا٘ي 

صٔا٘ي اضاسٜ داسد تٝ ٔذت صٔا٘ي وٝ تغييشات ليٕت دس آٖ ثثت ٔي ضٛد. تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ اٌش ليٕت سا دس پاياٖ ٞش ٞفتٝ تش سٚي ٕ٘ٛداس 

صٜ صٔا٘ي آٖ ٞفتٍي است ٚ يا اٌش ايٗ واس سا ثثت وشدٜ ٚ ايٗ ٘ماـ سا تٝ ٞٓ ٔتػُ وٙيٓ، ٕ٘ٛداسي تٝ دست ٔي آيذ وٝ ٔي ٌٛييٓ تا

تشاي ٞش ساػت ا٘داْ دٞيٓ، يؼٙي ليٕت سا دس پاياٖ ٞش ساػت تش سٚي ٕ٘ٛداس ثثت وٙيٓ، ٕ٘ٛداسي تا تاصٜ صٔا٘ي يه ساػتٝ تٝ دست ٔي 

 .آٚسيٓ

 

 چارت –آشٌایي با اًَاع ًوَدارّا 

ٕ٘ٛداس اص دٚ پاسأتش اغّي تطىيُ ضذٜ، ليٕت ٚ صٔاٖ. ليٕت دس ٔحٛس ػٕٛدي ٕ٘ٛداسٞا اغّي تشيٗ اتضاس تحّيُ تىٙيىاَ ٔي تاضٙذ. ٞش 

 .ٕ٘ٛداس ٚ صٔاٖ دس ٔحٛس افمي لشاس داسد

 .ليٕت دس ٞش ٕ٘ٛداسي تشٌشفتٝ اص اسصش ضاخع، واال يا اسصش اسص اَٚ ٘سثت تٝ اسص دْٚ ٔي تاضذ

ٕٛداسٞا اص تيه چاست )تغييش ِحظٝ اي ليٕت( تا ٕ٘ٛداسٞاي ساػتي، صٔاٖ ٘يض تاصٜ صٔا٘ي ٞش ٕ٘ٛداس سا ٕ٘ايص ٔي دٞذ تاصٜ ٞاي صٔا٘ي ٘

سٚصا٘ٝ ٚ حتي ٔاٞا٘ٝ ٔي تٛا٘ذ ٔتغيش تاضٙذ. تغييشات ليٕت دس تاصٜ ٞاي ٔختّف ٕ٘ٛداس تٝ اضىاَ ٔتفاٚتي ٕ٘ايص دادٜ ٔي ضٛد. أا دس 

 .وُ ٔاٞيت تفسيش ٕ٘ٛداسٞا دس تاصٜ ٞاي ٔختّف تفاٚت چٙذا٘ي ٘ذاسد

  

 (BarChart) چارت بار –ي هیلِ اي ًوَدارّا

ص ٔؼٕٛال دس آٔٛصش ٕ٘ٛداسٞا، اتتذا ٕ٘ٛداس خكي سا تياٖ ٔي وٙٙذ أا تشخيح ٔي دٞٓ وٝ اتتذا ضٕا سا تا ٕ٘ٛداس ٔيّٝ اي آضٙا وٙٓ. لثُ ا

صٔا٘ي آضٙا وٙٓ. ٞش  يا تاصٜ (Time Frame) ايٙىٝ ٚاسد خضئيات يه ٕ٘ٛداس ٔيّٝ اي ضٛيٓ ٔايُ ٞستٓ ضٕا سا تا ٔفْٟٛ تايٓ فشيٓ

ٕ٘ٛداس ليٕت، تٙا تٝ ا٘تخاب واستش ٔي تٛا٘ذ تاصٜ ٞاي صٔا٘ي ٔتفاٚتي سا ٘طاٖ دٞذ اص تاصٜ يه دليمٝ اي )يا تيه چاست( تا تاصٜ صٔا٘ي 

صٔاٖ ٞفتٍي ٚ حتي ٔاٞيا٘ٝ. ٚلتي وٝ ضٕا تشاي ٕ٘ٛداس خٛد تايٓ فشيٓ يه سٚصٜ سا ا٘تخاب ٔي وٙيذ، يؼٙي ٞش ٚاحذ تش سٚي ٔحٛس 

)ٔحٛس افمي( ٘طاٖ دٞٙذٜ يه سٚص است. تٝ ٕٞيٗ تشتية اٌش تايٓ فشيٓ يه ساػتٝ سا ا٘تخاب وٙيذ، ٞش ٚاحذ تش سٚي ٔحٛس افمي ٕ٘ٛداس 

 .تشاتش يه ساػت خٛاٞذ تٛد

ٔيّٝ اي اص  تٝ تحث اغّي دس ٔٛسد ٕ٘ٛداس ٔيّٝ اي تشٌشديٓ. اٌش تٝ تػٛيش صيش تٛخٝ ضٛد )ضىُ ظاٞشي يه ٕ٘ٛداس ٔيّٝ اي( ٕ٘ٛداس

تطىيُ ضذٜ وٝ ٞش وذاْ اص ايٟٙا، تغييشات ليٕت سا دس تاصٜ صٔا٘ي ا٘تخاب ضذٜ ٘طاٖ ٔي ٞٙذ.  (Bars) تؼذاد صيادي اص ايٗ ٔيّٝ ٞا

 .يؼٙي تٝ قٛس اخٕاِي ٔي ٌٛيٙذ وٝ دس تاصٜ صٔا٘ي ٔٛسد ٘ظش چٝ اتفالي سٚي دادٜ ٚ چٝ تغييشاتي دس آٖ ايداد ضذٜ است
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صٔا٘ي )تايٓ فشيٓ( يه سٚصٜ سا ا٘تخاب وشدٜ ايٓ. دس ايٗ حاِت ٞش ٔيّٝ ٘طاٖ دٞٙذٜ يه سٚص ٔي تاضذ. صائذٜ سٕت چپ فشؼ وٙيٓ تاصٜ 

سا ٘طاٖ ٔي دٞذ. يؼٙي دس سٚص ٔٛسد ٘ظش، اِٚيٗ ليٕت چٝ ػذدي تٛدٜ است. صائذٜ سٕت ساست  (Open Price) ٔيّٝ ليٕت تاص ضذٖ

ٔي دٞذ. يؼٙي ليٕت دس آخشيٗ ِحظٝ اص آٖ سٚص سا ٘طاٖ ٔي دٞذ. ٘مكٝ پاييٙي ٔيّٝ سا ٕ٘ايص  (Close Price) ليٕت تستٝ ضذٖ

ٚ تٝ ٕٞيٗ تشتية ٘مكٝ تااليي ٔيّٝ حذاوثش ليٕت  (Low Price) حذالُ ليٕتي سا ٘طاٖ ٔي دٞذ وٝ دس آٖ سٚص ٚخٛد داضتٝ است

ٝ اص ٕ٘ٛداس ٔيّٝ اي ٍ٘اٜ وٙيذ ٚ سؼي وٙيذ ٔكاِة حاال دٚتاسٜ تٝ ضىُ ظاٞشي يه ٔيّ  . (High Price )آٖ سٚص سا ٘طاٖ ٔي دٞذ

پاييٗ تش اص ليٕت  (Open) ليٕت تاص ضذٖ (Bar) ٌفتٝ ضذٜ سا تٝ خاقش تسپاسيذ. تا وٕي دلت ٔتٛخٝ ٔي ضٛيذ وٝ اٌش دس يه ٔيّٝ

تاصٜ صٔا٘ي تسياس ٟٔٓ  تاضذ، يؼٙي دس آٖ تاصٜ صٔا٘ي ليٕت غؼٛد وشدٜ ٚ يا تاِؼىس. ايٗ چٟاس ليٕت تشاي ٞش (Close) تستٝ ضذٖ

 .سا تٝ خٛتي ياد تٍيشيذ High  ،Low ،Open ، Close ٞستٙذ ٚ تؼذ ٞا استفادٜ صيادي اص آٟ٘ا خٛاٞيٓ وشد. پس حتٕا ٔفْٟٛ

 

  

 

 (Line Chart) چارت  الیي –ًوَدارّاي خطي 

دس ٞش تاصٜ صٔا٘ي تٝ ٞٓ ٔتػُ ضذٜ ٚ ٕ٘ٛداس سا  Close ٕ٘ٛداس خكي سادٜ تشيٗ ٘ٛع ٕ٘ٛداس ٔي تاضذ. دس ايٗ ٘ٛع اص ٕ٘ٛداس، ليٕت ٞاي

 .سا ٔطاٞذٜ وٙيٓ  Open  ،High ،Low تٝ ٚخٛد ٔي آٚس٘ذ ٚ دس ايٗ ٕ٘ٛداس ٕ٘ي تٛا٘يٓ ليٕت

 

  

 

 

 

http://abcbourse.ir/


WWW.RICHBOURSE.COM بولتن آموزشي 

 

www.RichBourse.com  4 

 

 ( Candle Stick Chart ) چارت استیک کٌذل –ًوَدارّاي شوعي 

وٝ دس ٚالغ ٘سخٝ تىأُ يافتٝ ٕ٘ٛداس ٔيّٝ اي است. اص ايٗ يىي اص پش واستشدتشيٗ ٕ٘ٛداسٞا ٔي تاضذ  (Candlestick) ٕ٘ٛداس ضٕؼي

 .٘ٛع ٕ٘ٛداس طاپٙي ٞا دس لشٖ ٞدذٞٓ استفادٜ ٔي وشدٜ ا٘ذ وٝ تاسيخچٝ آٖ دس ٘ٛع خٛد خاِة است

  Candlestick ٕٞا٘كٛس وٝ دس ٕ٘ٛداس ٔيّٝ اي ٞش ٔيّٝ ٘طاٖ دٞٙذٜ تغييشات ليٕت دس يه تاصٜ صٔا٘ي تٛد، دس ٕ٘ٛداس وٙذَ استيه

٘يض ٞش وٙذَ ٘طاٖ دٞٙذٜ ليٕت تاص ضذٖ)اِٚيٗ ليٕت(، تستٝ ضذٖ)آخشيٗ ليٕت(، ليٕت حذاوثش ٚ ليٕت حذالُ دس تاصٜ صٔا٘ي ٔٛسد 

ٚ دٚ خف ٘اصن  Body ٘ظش است. ٕٞا٘كٛس وٝ دس ضىُ ظاٞشي يه وٙذَ ٔطاٞذٜ ٔي وٙيذ، ٞش وٙذَ ضأُ يه لسٕت پٟٗ تذ٘ٝ يا

سا  High ٚ Low تذ٘ٝ سا تطىيُ ٔي دٞذ ٚ ليٕت Close ٚ ليٕت Open فاغّٝ تيٗ ليٕت است. (Shadow) دس تاال ٚ پاييٗ

 .٘يض خٛا٘ذٜ ٔي ضٛ٘ذ( ٕ٘ايص ٔي دٞٙذ Shadow خف ٞاي تاسيه )سايٝ ٚ

ػّت ايٙىٝ آ٘مذس افشاد ٕ٘ٛداس وٙذَ استيه سا تش ٕ٘ٛداس ٔيّٝ اي تشخيح ٔي دٞٙذ ايٗ است وٝ دس ٕ٘ٛداس ضٕؼي، غؼٛدي ٚ ٘ضِٚي تٛدٖ 

تا سً٘ سثض،   Bullish Candle وٙذَ تِٛيص –ليٕت دس ٞش تاصٜ صٔا٘ي تٝ ساحتي لاتُ تطخيع است. ٔؼٕٛال وٙذَ ٞاي غؼٛدي 

تا سً٘ ٔطىي، لشٔض، لٟٜٛ   Bearish   Candle وٙذَ تشيص –يص دادٜ ٔي ضٛ٘ذ ٚ وٙذَ ٞاي ٘ضِٚي سفيذ، آتي ٚ يا تٛخاِي ٕ٘ا

 .اي ٚ يا تٛپُش ٘طاٖ دادٜ ٔي ضٛ٘ذ

ضىُ ٞا ٚ اٍِٛٞايي وٝ وٙذَ ٞا تا لشاس ٌشفتٗ دس وٙاس يىذيٍش ايداد ٔي وٙٙذ ٔكاِة تسياسي سا تياٖ ٔي وٙٙذ وٝ تؼذ ٞا ٔفػُ تٝ 

 .تآٟ٘ا خٛاٞيٓ پشداخ
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  S&R آشٌایي با تعریف ساپَرت ٍ رزیستاًس

 ٞش ٞذف ٟٕٔتشيٗ  تٝ قٛس وّي تشاي ٞش ٔؼأّٝ، ٘ياص تٝ سٝ فاوتٛس ٔي تاضذ تاييٗ خٟت، ٘ماـ خشٚج )حذؾشس ٚ حذسٛد( ٚ حدٓ.

 دسست تطخيع اص ٌشاٖ ٔؼأّٝ سٛد وٝ است إٞيت حائض سٚ آٖ اص خٟت تاضذ ٔي تاصاس خٟت تطخيع سشٔايٝ افضايص تشاي تشيذس

فشٚضٙذٌاٖ سا تطخيع دٞذ ٚ ٕٞسٛ تا آ٘اٖ ٚاسد  يا خشيذاساٖ غاِة خٟت تشيذس وٝ تاضذ ايٗ تايذ ٞذف تٟٙا ضٛد ٔي ساختٝ خٟت

تاصاس ضٛد. اص آ٘دا وٝ پٛيايي تاصاسٔثادالت اسص يؼٙي حدٓ ٚ تؼذاد صياد خشيذاساٖ ٚ فشٚضٙذٌاٖ اص تغييشات ليٕت ٞا ٚ خٟات آٟ٘ا ٘اضي 

ي تاضذ. تٙاتشايٗ ٘ماـ تغييش ٔي ضٛد تطخيع ٘ماـ تغييش لذست تيٗ خشيذاساٖ ٚ فشٚضٙذٌاٖ اص ٟٔٓ تشيٗ ٔثاحث تحّيُ تىٙيىاَ ٔ

وٝ  (Minimum) خٟت سٚ٘ذ اغّي ليٕت اص غؼٛدي تٝ ٘ضِٚي ٚ يا اص ٘ضِٚي تٝ غؼٛدي اص إٞيت تااليي تشخٛسداس است. ٘ماـ حذالُ

ٔي  S تٝ اختػاس Support سٚ٘ذ ٘ضِٚي ليٕت تا تشخٛسد تٝ آٟ٘ا تغييش خٟت دادٜ ٚ تٝ سٚ٘ذ غؼٛدي تثذيُ ٔي ضٛد سا ٘ماـ حٕايت يا

وٝ سٚ٘ذ غؼٛدي ليٕت تا تشخٛسد تٝ آٟ٘ا تغييش خٟت دادٜ ٚ تٝ سٚ٘ذ ٘ضِٚي تثذيُ ٔي ضٛد سا  (Maximum) ٘أيٓ ٚ تٝ ٘ماـ حذاوثش

تشاي ٔؼأالت اص إٞيت تسياس صيادي  S ٚ R ٔي ٌٛييٓ. دسن ٚ تطخيع ٘ماـ  Rتٝ اختػاس  Resistance ٘ماـ ٔماٚٔت يا

 .تشخٛسداس است

  

  S&R تشخیص ساپَرت ٍ رزیستاًسشٌاسایي اصَل 

ٔىاٖ ٞايي سٚي ٕ٘ٛداس ٔي تاضذ وٝ دس ٌزضتٝ ٔؼأّٝ ٌشاٖ ٘سثت تٝ آٖ  (S&R) اِٚيٗ ٌاْ تشاي تطخيع ٘ماـ تاصٌطت ليٕت

 .ليٕت ٞا ػىس اِؼُٕ ٘طاٖ دادٜ ا٘ذ ػٕٛٔا اص ايٗ ٘ماـ دس اغكالح تٝ ساپٛست ٚ سصيستٙس چطٕي ياد ٔي وٙٙذ

 

 

 

 

 

ضىُ ٔطاٞذٜ ٔي ضٛد تا دٚتاس تشخٛسد ليٕت تٝ سكح ليٕتي خاظ صٔا٘ي وٝ تاس سْٛ ليٕت تٝ ايٗ سكٛح ٔي سسذ ٕٞا٘كٛس وٝ دس 

 .حدٓ صيادي اص ٔؼأالت خشيذ تٝ فشٚش يا تاِؼىس تثذيُ ٔي ضٛد ٚ اص ٕٞيٗ سٚ تاصاس دس خٟت ٔؼىٛس حشوت ٔي وٙذ

 

 

  

 

http://abcbourse.ir/


WWW.RICHBOURSE.COM بولتن آموزشي 

 

www.RichBourse.com  6 

 

 Support & Resistances  اصَل استفادُ از ساپَرت ٍ رزیستٌس

ٔي تٛاٖ تا ٔذ ٘ظش لشاسدادٖ لٛي تٛدٖ ايٗ سكٛح، ا٘تظاس داضت ليٕت دس ٍٞٙاْ  R ٚ سصيستٙس S دس صٔاٖ تطخيع ساپٛست

تشخٛسد تا آٟ٘ا دس خالف خٟت سٚ٘ذ لثّي حشوت وٙذ ٚ ٔؼأّٝ دس خٟت خالف سٚ٘ذ لثّي تايذ ا٘داْ ضٛد. اِثتٝ تا صٔا٘ي وٝ تدشتٝ ٚ 

 . سا تذست ٘ياٚسدٜ ايذ تٛغيٝ ٕ٘ي ضٛد وٝ تٝ ايٗ ضىُ ٔؼأّٝ وٙيذ S&R سست ٔحذٚدٜ ٞايدا٘ص تطخيع تدا ٚ د

  

  S&R اصَل درجِ اّویت ساپَرت ٍ رزیستٌس

دسخٝ إٞيت ساپٛست ٚ سصيستٙس تٝ ػٛأُ ٌٛ٘اٌٛ٘ي ٔشتٛـ است. أا دس ايٙدا تٝ ساپٛست ٚ سصيستٙس ٞاي ٔختّف ٚ دسخٝ إٞيت 

 .آٟ٘ا خٛاٞيٓ پشداخت

ساپٛست ٚ سسيستٙس چطٕي: ٕٞا٘كٛس وٝ دس ٌزضتٝ روش ضذ ٔؼَٕٛ تشيٗ ٘ماـ تاصٌطت تاصاس ٘ماقي است وٝ دس ٌزضتٝ تاصاس ٘سثت 

چطٕي تٝ ػٛأُ ٌٛ٘اٌٛ٘ي تستٍي داسد. ٞش چٝ تؼذاد دفؼات تاصٌطت  S ٚ R تٝ آٟ٘ا ػىس اِؼُٕ ٘طاٖ دادٜ است. دسخٝ إٞيت

سٝ تاس تاص ٌطتٝ تاضذ تسياس إٞيت تيطتشي ٘سثت  R يا S يٕت تيطتش است اٌش ليٕتي دسليٕت اص سكحي تيطتش تاضذ إٞيت آٖ ل

دس ٕ٘ٛداس تّٙذ ٔذت تشي ٔٛسد تشسسي لشاس تٍيشد  R يا S تٝ خكي داسد وٝ تٟٙا يه تاس ليٕت اص آٖ ٔىاٖ تاصٌطتٝ است. ٞشچٝ

ساپٛست ٚ سصيستٙس دس ٕ٘ٛداس ٞفتٍي تيطتش اص ٕ٘ٛداس چٟاس إٞيت آٖ سكٛح تيطتش ٔي تاضذ. تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ تايذ دسن وٙيٓ إٞيت 

دليمٝ است. ٘ىتٝ ديٍش، ساپٛست سصيستٙس ٞاي احساسي ٔي تاضذ،  51ساػتٝ ٚ دس ٕ٘ٛداس چٟاس ساػتٝ تسياس لٛي تش اص ٕ٘ٛداس 

ديٍشي  S ٚ R ا ٔطاٞذٜ ٘ىشدٜساپٛست ٚ سصيستٙس ٞايي وٝ تاصاس دس ٌزضتٝ ٞاي دٚس تٝ آٟ٘ا سسيذٜ ٚ تاصاس ساِٟاست وٝ آٖ ليٕت س

دس ٔثادالت اسص ليٕت ٞايي است وٝ اص پٙح سلٕي وٝ ػٕٛٔا اسصٞا  Even ٔي تاضذ ٘ماـ Even وٝ دس ايٗ دستٝ خاي ٔي ٌيشد ٘ماـ

دس ٔماتُ يىذيٍش ٔحاسثٝ ٔي ٌشد٘ذ دٚ سلٓ سٕت ساست تٝ ػذد دٚ غفش تشسذ.)دس تاصاس تٛسس صٔا٘ي است وٝ ليٕت سٟأي سٚ٘ذ ٔي 

ٛد.( اص آ٘دا وٝ دس خاٞايي وٝ تاصاس تٝ سلٓ غحيح دٚ غفش ٔي سسذ ٘شخ تشاتشي يه ٚاحذ اغّي تغييش ٔيىٙذ اص ِحال احساسي تاصاس ض

ٔي سسذ.)دس  5.0111تٝ  5.9111٘سثت تٝ ايٗ اػذاد ٚاوٙص ٘طاٖ ٔي دٞذ. ٔثاَ ايٗ ٔٛسد صٔا٘ي است وٝ ٘شخ تشاتشي يٛسٚ تٝ دالس اص 

 ػىس تغييش تٝ ٘سثت تاصاس ضايذ صٔاٖ ايٗ دس( ضٛد ٔي011 ٚيا 011  911ت وٝ ليٕت سٟاْ ػذد سٚ٘ذ ٔثال:تاصاس تٛسس صٔا٘ي اس

 آضٙا ٘يض ديٍشي ٞاي سسيستٙس ٚ ساپٛست تا آيٙذٜ ٞاي دسس دس. ٘ذٞذ سا تاالتش سكٛح تٝ ليٕت سسيذٖ اخاصٜ ٚ تذٞذ ٘طاٖ اِؼُٕ

 .ضذ خٛاٞيٓ
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  S&R شذى ساپَرت ٍ رزیستٌس استفادُ ازتعَیض ًقش ٍ شکستِ

اص آ٘دا وٝ ساپٛست ٚ سصيستٙس ٞا تشاي تاصاس سكٛح ليٕتي ٟٕٔي تٝ ضٕا ٔي سٚ٘ذ حتي تا ضىستٝ ضذٖ ايٗ سكٛح ٚ ػثٛس ليٕت اص 

يىذيٍش تا  R  يا S  آٟ٘ا أىاٖ ايٙىٝ ليٕت دس آيٙذٜ ٘سثت تٝ آٟ٘ا ػىس اِؼُٕ ٘طاٖ تذٞذ تسياس تاال ٔي تاضذ ٚ دس تاصٌطت ٘مص

تؼٛيؽ ٔي ضٛد. ساپٛست دس آيٙذٜ ٘مص يه سصيستٙس سا تاصي ٔي وٙذ يا يه سصيستٙس ٔا٘ٙذ يه ساپٛست ايفاي ٘مص ٔي وٙذ. 

ٕٞا٘كٛس وٝ دس ضىُ صيش ٔطاٞذٜ ٔي وٙيذ ػثٛس ليٕت اص يه ساپٛست، ٘مص سصيستٙس سا دس آيٙذٜ تٝ آٖ خف ٚاٌزاس وشدٜ ٚ تاصاس 

 .ٖ دادٜ است٘سثت تٝ آٖ خف ػىس اِؼُٕ ٘طا

 

 

 

دس اتتذا ٘مص سسيستٙس ٚ پس اص ضىستٝ ضذٖ تثذيُ تٝ ساپٛست  11..51دس صيش ٕ٘ٛداس سٚصا٘ٝ دالس تٝ يٗ طاپٗ ديذٜ ٔي ضٛد. ليٕت 

 .ٔي ضٛد
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  S&R Zone آشٌایي با هحذٍدُ ّاي

سسيستٙس سا تاصي ٔي وٙٙذ. ليٕت دس ٔحذٚدٜ ٞاي ساپٛست ٚ سسيستٙس خكٛقي ٘ضديه تٝ ٞٓ ٞستٙذ وٝ ٘مص ساپٛست يا 

ٕ٘ٛداسٞاي سٚصا٘ٝ ٚ پاييٗ تش تا اختالف چٙذ پيپ ٚ دس ٕ٘ٛداسٞاي ٞفتٍي ٚ ٔاٞا٘ٝ تا اختالف چٙذ دٜ پيپ ٘سثت تٝ ٔحذٚدٜ ٞاي 

 ساپٛست ٚ سسيستٙس ػىس اِؼُٕ ٘طاٖ ٔي دٞذ. دس ضىُ صيش ٔحذٚدٜ سصيستٙسي سا ٔي تيٙيذ وٝ سٚ٘ذ غؼٛدي ليٕت تا ٞش تاس

 .سسيذٖ تٝ ايٗ ٔحذٚدٜ تثذيُ تٝ سٚ٘ذي ٘ضِٚي ضذٜ است

 

 

 

   

 

 

  S&R  اصَل کاربا ساپَرت ٍ رزیستٌس

تا ضٙاسايي ٚ تىاسٌيشي ٔحذٚدٜ ٞاي حٕايت ٚ ٔماٚٔت يه ٔؼأّٝ ٌش ٔي تٛا٘ذ تٝ دسستي ٔؼأالت خٛد سا ٔذيشيت ٕ٘ايذ. وسة 

تاضذ. تٟٙا اص قشيك صيش ٘ظش ٌشفتٗ تاصاس ٚ واس تا ايٗ خكٛـ ٔي تٛاٖ ٟٔاست تدشتٝ دس استفادٜ اص ساپٛست ٚ سصيستٙس ٘ىتٝ ٟٕٔي ٔي 

تا صٔاٖ تستٝ  R يا S  خٛد سا دس استفادٜ اص خكٛـ ساپٛست ٚ سصيستٙس تٟثٛد تخطيذ. تٛغيٝ ٔي ضٛد دس صٔاٖ ضىستٝ ضذٖ يه

ٝ سكح ساپٛست يا سسيستٙس تسياس صياد است. ضذٖ وٙذَ غثش ٕ٘اييذ. تا سد ضذٖ ليٕت ٚاسد ٔؼأّٝ ٘طٛيذ. أىاٖ تاصٌطت ليٕت ت

تٝ قٛس وّي تٝ ػّت ايٙىٝ ٞيچ ٔٛؾٛػي دس تاصاس لكؼي ٕ٘ي تاضذ حتي دس غٛستي وٝ تطخيع داديذ ليٕت اص سكح ٔٛسد ٘ظش ٕ٘ي 

ٌشفتٗ اص تاييذ  S ٚ R ٌزسد اص ػٛأُ تاييذ وٙٙذٜ ديٍش ٘يض استفادٜ وٙيذ. يىي اص سٚش ٞاي واستشدي ديٍش تشاي استفادٜ اص

ٕ٘ٛداسٞاي تّٙذ ٔذت )تايٓ فشيٓ تاالتش( ٔي تاضذ. دس ايٗ غٛست تسياسي اص سيٍٙاَ ٞاي خكا، فيّتش ضذٜ ٚ اص ٔؼأالت اضتثاٜ 

خٌّٛيشي ٔي ضٛد. دس ا٘تٟا دٚتاسٜ تاويذ ٔي ضٛد تا صٔا٘ي وٝ تدشتٝ وافي تٝ دست ٘ياٚسدٜ ايذ اص ٔؼأّٝ دس حساب حميمي تپشٞيضيذ ٚ 

 .ٖ دس حساب ٞاي دٔٛ تش تدشتيات خٛد تيافضاييذتا حذ أىا
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  S&R اصَل استفادُ از گپ ّا ٍ کاربردشاى بِ عٌَاى

ٌپ دس اغكالح تٝ ضىاف ليٕت دس تيٗ دٚ تاصٜ صٔا٘ي )دٚ وٙذَ( دس ٕ٘ٛداس ٌفتٝ ٔي ضٛد. دس فاغّٝ ٌپ ػٕٛٔا ٔؼأّٝ اي ا٘داْ ٘طذٜ 

 .اسائٝ ليٕت خذيذ تٝ تٛاصٖ سسيذٜ است است ٚ ػشؾٝ ٚ تماؾا دس ٘مكٝ ا٘تٟاي ٌپ تشاي

ساػتٝ تٛدٖ ٚ پيٛستٍي ليٕت ٞا ٌپ ٞاي تسياس وٕي ٔطاٞذٜ ٔي ضٛد، أا تٝ ػّت  90تا ايٙىٝ ػٕٛٔا دس تاصاس ٔثادالت اسص تٝ ػّت 

 .ٚخٛد ٌپ ٞا دس ٔثاحث ساپٛست ٚ سصيستٙس تٝ تٛؾيح دس ٔٛسد آٟ٘ا ٔي پشداصيٓ

 

 

 

 :دستٝ تمسيٓ ٔي ضٛ٘ذٌپ ٞا تٝ قٛس ػٕٛٔي تٝ سٝ 

Breakaway Gap 

Measuring Gap 

Exhaustion Gap 

تؼذ اص يه سٚ٘ذ خٙثي، تشاي ايداد يه سٚ٘ذ تّٙذ ٔذت دس خالف خٟت سٚ٘ذ لثّي ايداد ٔي ٌشدد.   Breakawayگپ شکست   .

 .تّٙذ ٔذت ٔي تاضذدس اغّة ٔٛاسد ليٕت، ٌپ ايداد ضذٜ سا وأال پش ٕ٘ي وٙذ. ايٗ ٌپ ٘طاٖ دٞٙذٜ آغاص يه سٚ٘ذ 

ٔؼٕٛال دس ٔيا٘ٝ يه سٚ٘ذ اتفاق ٔي افتذ ٚ ٔؼٕٛال اص ٌپ ضىست تضسي تش ٔي تاضذ دس اغّة ٔٛاسد   Measuringگپ اهتذاد  .

ا ت ليٕت ايٗ ٌپ سا ٘يض وأال پش ٕ٘ي وٙذ. تا ا٘ذاصٜ ٌيشي فاغّٝ اتتذاي سٚ٘ذ تا ٌپ أتذاد، ٔي تٛاٖ ا٘تظاس ٕٞيٗ فاغّٝ سا اص ٌپ أتذاد

 .پاياٖ سٚ٘ذ داضت

دس پاياٖ سٚ٘ذ ايداد ٔي ضٛد. ليٕت پس اص ايداد ٌپ خستٍي خيّي صٚد ٌپ سا پش ٔي وٙذ. دس   Exhaustionگپ خستگي  .

٘مكٝ ٔماتُ ٌپ خستٍي ٚ دس سٚ٘ذ ٔؼىٛس ػٕٛٔا ٌپي خالف ٌپ خستٍي دس لسٕتي اص آٖ ايداد ٔي ضٛد وٝ تاييذي تش ٌپ 

 .وٝ ٔي تٛا٘ذ تطىيُ دٞٙذٜ اٍِٛي خضيشٜ اي ليٕت تاضذخستٍي ٚ آغاص سٚ٘ذ خذيذ است 

 

 

 

ٕٞا٘كٛس وٝ دس ضىُ ٔالحظٝ ٔي وٙيذ ٌپ اَٚ يه ٌپ خستٍي ٔي تاضذ وٝ دس ا٘تٟاي يه سٚ٘ذ غؼٛدي تطىيُ ضذٜ ٚ پس اص 

ايداد ٌپ خستٍي دس ا٘تٟاي سٚ٘ذ غؼٛدي اٍِٛي خضيشٜ اي تطىيُ ضذٜ است. تيؿي دْٚ ٌپ ضىستي سا ٕ٘ايص ٔي دٞذ وٝ آغاص 
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ٌپ أتذاد است وٝ ادأٝ سٚ٘ذ سا تاييذ ٔي وٙذ فاغّٝ ٘ٛن لّٝ سٚ٘ذ ٘ضِٚي تا ٌپ يه سٚ٘ذ ٘ضِٚي سا ٘ٛيذ ٔي دٞذ ٚ تيؿي سْٛ يه 

سْٛ دليما تٝ ا٘ذاصٜ ادأٝ سٚ٘ذ ٘ضِٚي ٔي تاضذ ٚ تذيٗ ٚسيّٝ أىاٖ ا٘ذاصٜ ٌيشي اِٚيٗ ٘مكٝ تاصٌطت دس سٚ٘ذ ٘ضِٚي ليٕت لاتُ پيص 

 .تيٙي تٛدٜ است

اس لٛي ٞستٙذ ٚ ٘ماـ تاص ضذٖ ٌپ ٞا تشاي ٔؼأّٝ ٌشاٖ ٘ماقي ٞٓ تشاص ساپٛست ٚ ٌپ ٞا دس اوثش ٔٛاسد ساپٛست ٚ سصيستٙس ٞاي تسي

سصيستٙس ٞاي لٛي ٔي تاضٙذ. تا ايٙىٝ دس ٔثادالت اسص ٌپ ٞاي وٕي داسيٓ أا دس صٔاٖ اػالْ خثشٞاي فشاس ٚ فاغّٝ تستٝ تٛدٖ تٛدٖ 

س تاال دادٜ ضذ ٔي تٛاٖ اص آٟ٘ا استفادٜ وشد. دس فػُ تؼذ تٝ تاصاس دس سٚصٞاي تؼكيُ ٌپ ٞايي تٛخٛد ٔي آيذ وٝ تا تٛؾيحاتي وٝ د

 .يؼٙي خكٛـ سٚ٘ذ ٔي پشداصيٓ S ٚ R تٛؾيحات ٘ٛػي ديٍش اص

 

 سالن ٍ ثرٍتوٌذ باشیذ 
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