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 چکیذه

 جادیا شگید یػَ اص اػت. یکـاٍسص یلیٍ تکو یلیتثذ غیكٌا گؼتشؽٍ  جادیدسآهذ، ا ؾیتَػؼِ اؿتغال ٍ افضا یّا سٍؽاص  یکی

هحلَالت  يیتش اص هْن یکیصسؿک  .سٍد یهتِ ؿواس  یکـاٍسص ؼاتیکاّؾ حجن ضا یتشا ساُ يیهؤثشتش ،یلیٍ تکو یلیتثذ غیكٌا

ٍ  یلیتثذ غیكٌاثَدی تْ سٍ يیاصا د.اػتاى داس يیا یاثشگزاس تش اقتلاد کـاٍسص یًقـ ٍ اػت یدس اػتاى خشاػاى جٌَت یکـاٍسص یذیتَل

تذٍى تَقف  ثشُیٍ تیتاقاتلداًِ کي صسؿک تاصُ  ضُیهکاًهؼشفی دػتگاُ  ایي هقالِّذف اػت.  اّویتتؼیاس حائض ی ایي هحلَل لیتکو

داس،  شتکغیدػتگاُ، هَتَس گ یؿاػایي دػتگاُ کِ اص ّـت تخؾ اكلی  اػت. ؿذُ اختشاعثثت  ۸۹۳۱اػت کِ دس ػال  ؿاخِ صسؿک

 لٌگ جادیا ؼتنیؿاخِ دس ٌّگام لشصؽ ٍ ػ داسًذُ ًگِ یّا سٍلفظِ داى کي، تؼوِ، تؼوِ اًتقال )اًتقال ؿاخِ صسؿک(، هح یهَتَس، پَل

 .ّای صسؿک تاصُ سا اص ؿاخِ جذا کٌذتا ػشػت ٍ کیفیت تاال داًِ ذتَاً یه ،ی صسؿک، تا ایجاد لشصؽ ؿاخِاػت ؿذُ لیتـک

 

 هحلَالت کـاٍسصی، یلیتکو غیكٌا ،یلیتثذ غیكٌاصسؿک،   فشآٍسی ،صسؿک داى کشدىکلمات کلیذی: 
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 مقذمه

تَػؼِ  ٌذیاص فشآ یتخؾ هْو ییتَػؼِ سٍػتااهشٍصُ 

 ذیآ یه حؼاب تِ تَػؼِ دسحالدس کـَسّای  ظُیٍ تِ یهل

تَػؼِ سٍػتا، تْثَد  یّا سٍؽ. یکی اص (۸۹۳۳، ذفشیهَ)

ٍ تِ دًثال آى  هحلَالت کـاٍسصی یآٍس ػولفشآٍسی ٍ 

ػشضِ هٌاػة ایي هحلَالت تِ تاصاسّای هلی ٍ حتی 

 سٍ يیاصا .(۸۰۱۱ٍ ّوکاساى، یاػذتٌی ) اػت یالولل يیت

هحلَالت  یآٍس ػول کِ تِ فشآٍسی ٍ یؼیكٌااهشٍصُ 

ی، لیٍ تکو یلیتثذ غیكٌا ،پشداصد یههختلف کـاٍسصی 

 یشیپز ةیآػ تَاًذ یهقشاس گشفتٌذ؛ چشاکِ  هَسدتَجِتؼیاس 

ٍ  ّا آى افضٍدُ اسصؽسا کاّؾ ٍ  یهحلَالت کـاٍسص

ی ٌذّایفشآ. دّذ ؾیاص هٌاتغ سا افضا یٍس تْشُّوچٌیي 

 ،یکیضیف تشاییتغ شًذُیدستشگ ی،لیٍ تکو یلیتثذ غیكٌا

کـاٍسصی  ذاتیتَل غیٍ تَص یتٌذ تؼتًِگْذاسی،  ،ییایویؿ

 ی،ًجف آتاد ٌذُیپا ٍ یفادساً یٍسًَ یػل يیػ)اػت

۸۰۱۱). 

ػشدُ  کیًام  Berberis vulgarisػلوی  صسؿک تا ًام

فَایذ  کِ  (Sun et al., 2021) اػت  اىیصسؿک شُیاص ت

اص  یکی سؿکص .اػت ؿذُ ؿٌاختِپضؿکی آى دس دًیا 

دس اػتاى خشاػاى  یکـاٍسص یذیهحلَالت تَل يیتش هْن

 ایي یٍَّا آبٍ  ؼتیتا طث یتِ ػلت ػاصگاس ،یجٌَت

اػتاى  اصآًجاکِ .(۸۹۳۳، کشقٌذ)تَکلی  اػتهٌطقِ 

 ،اكلی صسؿک دس جْاى اػت ذکٌٌذُیتَلخشاػاى جٌَتی 

اػتاى  يیا یقتلاد کـاٍسصاثشگزاس تش ا یهحلَل ًقـ يیا

 ۹۱۱۱۱اص  ؾیت نیاؿتغال هؼتق .(۸۹۳۱، یّادستاد( داسد

 تیاّو یایگَ ضیخاًَاس فؼال دس حَصُ هحلَل صسؿک ً

خشاػاى  اقتلاددس فشد هٌحلشتِ ذُیپذ يیا گاُیٍ جا

 ػالِ کیهخاسج  تَاًذ یّکتاس صسؿک هاػت ٍ ّش  یجٌَت

 شیحال حاضش ػطح ص دسکٌذ.  يیأهخاًَاس تاغذاس سا ت کی

 ۰۱۱ّضاس ٍ  ۸۱ یکـت صسؿک دس اػتاى خشاػاى جٌَت

 ۸۸۱کـت، حذٍد  شیهقذاس ػطح ص يیکِ اص ا اػتّکتاس 

تي  ۹۱ ّضاس ٍ 11هؼادل  ،تش یداًِیّضاس تي صسؿک ت

اص  ضاىیه يیکِ ا ؿَد یه ذیاػتاى تَل يیصسؿک خـک دس ا

 لهحلَ يیا ذیدسكذ اص تَل ۳۱تشداؿت صسؿک حذٍد 

تٌاتشایي (. ۸۰۱۱)آهاسًاهِ کـاٍسصی ،  اػتدس کل کـَس 

گؼتشؽ کاؿت صسؿک ٍ اص طشفی دیگش تْثَد كٌایغ 

  .تثذیلی ٍ تکویلی دس ایي صهیٌِ تؼیاس حائض اّویت اػت

؛ ایي اػتخـک  كَست تِصسؿک هلشف ػوذُ 

 ذیتَلتَاى تشای ػت کِ اص صسؿک هیدسحالی ا

هشتا، هاسهاالد ٍ  َُ،یهثل ػغ، طلِ، آب ه یهحلَالت

 (.۸۹۳۹کشد )جاللی ٍ قٌثشی، گاصداس اػتفادُ  یذًیًَؿ

 تاػث خـک كَست تِصسؿک  یهحلَل تکاسائِ 

هاًذُ دس  یّا صسؿکحَصُ ٍ ػذم فشٍؽ  يیخؼاست تِ ا

 كَست تِحلَل ه يیا اسائِ اص ایي سٍ .ؿَد یه ّا ػشدخاًِ

تٌَع دس  جادیا شایص ؛خَاّذ تَد هؤثش اسیؿذُ تؼ یفشآٍس

ؿذُ  یفشآٍس ای یهحلَل تِ ؿکل تاصُ خَس يیفشٍؽ ا

تاصاس هلشف صسؿک تاص  یتشا یذیجذ یّا پٌجشُ تَاًذ یه

 داًِ داًِهْن دس ایي صهیٌِ،  یّا دغذغِیکی اص ؛ اها کٌذ

دس تؼضایی  شیتأث اػت کِ ؿذُ تشداؿتکشدى صسؿک 

هظلَم صادُ،  )ػؼیذی ساد ٍ کیفیت صسؿک تَلیذی داسد

 داًِ داًِی تشای پظٍّؾ ٍ اسائِ ساّکاسّای سٍ يیاصا. (۸۹۳۸

صسؿک تذٍى دخالت دػت، ضشٍسی تِ ًظش کشدى 

ّا ٍ پظٍّؾ تاکٌَىٍ ایي دس حالی اػت کِ  سػذ یه

دػتگاُ  اػت. ؿذُ اسائًِذکی دس ایي خلَف ا یّا سٍؽ

اص  یکی ػٌَاى تِ تَاًذ یهکي صسؿک تاصُ داًِ ضُیهکاً

 ذیصسؿک جْت تَل ِیهَاد اٍل يیتأهدس  ذیجذ یّا سٍؽ

 یی. هحلَل ًْاتاؿذصسؿک  ِیتش پا ییغزا هحلَالت

ٍ اص آى  اػتؿذُ صسؿک تاصُ داى َُیدػتگاُ ه يیا

، سهاالدهشتا، ها ذیجْت تَل ِیهَاد اٍل ػٌَاى تِ تَاى یه

 يیلَاؿک، ؿکالت صسؿک ٍ ّوچٌ ،َُیه آبػغ، سب، 

دس ایي ًَتشاًِ فلل اػتفادُ کشد.  ػٌَاى تِ َُیفشٍؽ ه

داى کي صسؿک کِ دس ػال  دػتگاّی تحت ػٌَاى صهیٌِ

تٌْا سٍؽ  اػت کِ ؿذُ اختشاعثثت  سجثی تَػط ۸۹۳۹

هاؿیٌی اػت.  تشای داًِ کشدى صسؿک تِ سٍؽ ؿذُ اسائِ

داسا تَدى هضایایی ّوچَى داًِ کشدى  سغن یػلایي دػتگاُ 

صسؿک تِ سٍؽ غیشدػتی ٍ تْذاؿتی داسای هؼایثی اػت 

. اؿاسُ کشد یزاسگتِ ًحَُ ؿاخِ تَاى یه ّا آى اصجولِکِ 

  اػتفادُاص اًثش جْت گشفتي  ؿاخِ  ایي دػتگاُدس دسٍاقغ 

۸۹ 



  (0411 زمستان -پاییس) 2 شمارٌ 3ديرٌ  -مجـلٍ تـريیجی زرشـک ي عىـاب

 

 جادیکاستشاى ا یسا تشا یکِ هؼضالت یتِ كَست؛ اػت ؿذُ

لشصؽ   جادیا . اص دیگش هؼایة ایي دػتگاُ کٌذ یه

  .اػت ذیتا خط تَل یٍ ػذم ػاصگاس یػوَد كَست تِ

ى کشدهؼشفی دػتگاّی جْت داى هقالِّذف ایي     

دػتگاُ هکاًیضُ داًِ کي صسؿک تاصُ ، تحت ػٌَاى صسؿک

دس  اػت کِ تا قاتلیت ٍیثشُ تذٍى تَقف ؿاخِ صسؿک

تِ ثثت سػیذُ اػت ٍ  ۸۱۱۱۰۱تا ؿواسُ  ۸۹۳۱ػال 

 ی کٌٌذُ لیتؼْ سد. ایي دػتگاُهؼایة دػتگاُ قثلی سا ًذا

ٍسٍد تِ  یداًِ تشایهشحلِ پغ اص تشداؿت صسؿک ت يیاٍل

داًِ یهحلَل صسؿک ت یلیتثذ غیكٌا ای یسخَفاص تاصُ

 کِ گشدد یهاػتفادُ اص ایي دػتگاُ دس كٌؼت تاػث  .اػت

کـاٍسصاى  تش صسؿک تاصُ تشایفشٍؽ ساحت یصهیٌِّن 

 يیا یفشآٍس غیدس جْت تؼش یٍ ّن کوک گشدد يیتأه

 .هحؼَب هی ؿَد. هحلَل

 مشخصات دستگاه

ت کِ اػ ؿذُ ػاختِایي دػتگاُ اص ّـت تخؾ اكلی 

داس، هَتوَس، پوَلی   ؿاهل ؿاػی دػتگاُ، هَتوَس گیوشتکغ  

تؼوِ اًتقال )اًتقال ؿاخِ صسؿک(، هحفظِ داى کي، تؼوِ، 

ؿاخِ دس ٌّگام لشصؽ ٍ ػیؼتن ایجاد  داسًذُ ًگِی ّا سٍل

داسًوذ   ػْوذُ ٍظیفوِ خاكوی سا توش     ّشکوذام لٌگ اػت کِ 

(. ٍظایف ّوش تخوؾ اص ایوي دػوتگاُ توِ ؿوش        ۸ؿکل )

 صیشاػت:

 

 
 دػتگاُ دٌّذُ لیتـکی ّا تخؾ (۸ؿکل 

 

قطؼات  یٍ ػَاسؿذى تواه یدػتگاُ جْت ًگْذاس یؿاػ

 .اػت

تؼووِ ٍ اًتقوال    یّوا  یجْت حشکت پَل شتکغیهَتَس گ

 ؿاخِ صسؿک تِ هحل لشصؽ اػت.

جْوت لوشصؽ    شٍیو ً جواد یگـوتاٍس ٍ ا  یهَتَس تشاالکتشٍ

 .اػت

ؿواخِ صسؿوک ٍ    یًگْوذاس ، تؼووِ جْوت گوشفتي    یپَل

 ا تَدى تؼوِ کاستشد داسد.ساٌّو

صسؿک جْت  یّا داًِ ختيیپغ اص س جذایؾهحفظِ 

کاستشد  ی صسؿکّا ؿذُ ٍ داًِ ختِیس یّا تشگ یجذاػاص

 داسد.

خوَد ٍ   يیدػتگاُ جْت گشفتي ؿاخِ دس ت يیا یّا تؼوِ

 اًتقال آى تِ هحل لشصؽ کاستشد داسد.

ِ  فِیٍظ ،داسًذُ ًگِ یّا سٍل داؿوتي ؿواخِ صسؿوک ٍ     ًگو

 ؿَدسا تشػْذُ داسد ٍ تاػث هیکشدى آى ٌّگام لشصؽ  قفل

 خاسج ًـَد. یّا تؼوِ يیؿذى ؿاخِ اص ت ثشُیتِ ٌّگام ٍ

 یؿواتَى، پوَل  قطؼواتی ّوچوَى   لٌگ کِ اص  جادیا ؼتنیػ

ِ  ،اػوت  ؿوذُ  لیتـوک  ٌوگ یخاسج اص هشکض ٍ تلثش ی ٍظیفو

 .تشػْذُ داسد سا لشصؽ جادیا

 یشٍیو ً ،شٍهَتوَس دػتگاُ توا اػوتفادُ اص دٍ ػوذد الکت    يیا

ِ    جادیا یهحشکِ تشا  يیتوأه  سا ّوا  لوشصؽ ٍ حشکوت تؼوو

 یكوٌؼت  یّوا  لیو دػوتگاُ اص پشٍف  یؿاػ يی. ّوچٌکٌذ یه

 يیو ا ػوشم، طوَل ٍ استفواع    ؿذُ اػوت. ػاختِاػتاًذاسد 

 اػووت. هتووش یػوواًت  ۸۵۱ٍ  ۸۵۱، ۱۱تووِ تشتیووة دػووتگاُ 

ٍ دس ػواػت   لَگشمیک 1۵دػتگاُ  يیا ذیتَل تیظشف  اػوت 

 1۱۱دػووتگاُ  توواصدُ ی،کوواس فتیؿوو کیووػت، ػووا ۱دس 

. ًوایی اص ایي دػوتگاُ  صسؿک تاصُ داى ؿذُ اػت لَگشمیک

 اػت. ؿذُ  دادًُوایؾ  1دس ؿکل 

 

۸۰ 
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ٍیثشُ  تیهکاًیضُ داًِ کي صسؿک تاصُ تاقاتلدػتگاُ ( 1ؿکل 

 تذٍى تَقف ؿاخِ صسؿک

 

 روش کار دستگاه

تتذا سٍؽ کاس تا ایي دػتگاُ تِ ایي تشتیة اػت کِ ا   

دػتگاُ آهادُ تایذ دػتگاُ تشاص ؿَد، دس ایي كَست، 

هَتَس دػتگاُ،  ONتا صدى کلیذ . اػتسٍؿي ؿذى 

ؿذُ ٍ  سٍؿي ،ٍ في ثشُیّا، هَتَس ٍ حشکت دٌّذُ تؼوِ

 ذُیچ یّا ؿاخِ تایذ کاستش دس ایي هشحلِ .آهادُ کاس اػت

 دّذّا ػثَس  تؼوِ يیصسؿک سا اص ت َُیه یؿذُ حاٍ

ّا تِ گًَِ  تؼوِالصم تِ رکش اػت کِ . الف(-۰)ؿکل

 -۰)ؿکل  کٌٌذ یگشدؽ ه گشیکذیکِ هخالف  اًذ ؿذُِ یتؼث

ؿذى ؿاخِ تِ داخل دػتگاُ  ذُیػول تاػث کـ يیا ٍ ب(

تِ داخل، ؿاخِ تِ هحل ؿاخِ تؼذ اص حشکت  .ؿَد یه

ی ّا داًِ ،ثشُیتا ػثَس ؿاخِ اص هحل ٍ .سػذ یه ثشُیٍ

 .ضدیس یه ؾیس هحفظِ جذادػتگاُ د یٌیتِ داخل ػ صسؿک

جذا ؿذُ اص  یصٍائذ احتوال شیّا ٍ ػا هحفظِ تشگ يیا دس

 دتا یشٍیتا کوک ً تَػط في ٍ ی صسؿک،ؿاخِ

 شٍىیؿذُ تِ ت پاک یؿاخِ . دس ًْایتؿًَذ یه یجذاػاص

 يییصسؿک اص پا یّا هٌتقل ٍ داًِ ؾیاص هحفظِ جذا

)ؿکل  ضدیس یتِ داخل ظشف هخلَف ه ؾیهحفظِ جذا

تَاى داًِ تذیي تشتیة تا اػتفادُ اص ایي دػتگاُ هی .(ج-۰

تٌذی هٌاػة تِ تاصاس صسؿک تویض ٍ تا کیفیت سا تا تؼتِ

 .(ج-۰ػشضِ کشد )ؿکل 

 

 الف

   ب 

  ج
ًحَُ کاس )الف(،  دس دػتگاًُحَُ ؿاخِ گزاسی  (۰ؿکل 

 )ج( صسؿک داًِ ؿذُ حاكل اص دػتگاُ )ب( ٍ دػتگاُ

 

 

 اهمزایا و معایب دستگ

 تِ هَاسد صیش اؿاسُ ًوَد: تَاى یهاص هضایای ایي دػتگاُ    

 ْیػال تیفیتا ک ؿذُ یتٌذ ؿذُ ٍ تؼتِصسؿک داى ِیت 

 آى تِ تاصاس هلشف یٍ اسائِ آً

 ػال  یٍ اسائِ آى دس ط یکشدى هحلَل خشٍج ضیفش

 تِ تاصاس هلشف

 ذیٍ تَل یکَچک هحل یّا یٍاحذ فشآٍس جادیا 

 ـتشیت اسصؽ افضٍدُ هحلَالت تا

 یدس حال حشکت تشا ثشُیٍ ؼتنیاػتفادُ اص ػ 

 ّا اص ؿاخِ صسؿک داًِ یجذاػاص

 کشدى آى دس ٌّگام  تِ گشفتي ؿاخِ ٍ قفل اصیً ػذم

 لشصؽ 

 ِجْت   تیفیکتاٍ  ذیهحلَل تا ؿکل جذ اسائ

 هلشف
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 صسؿک  هحلَل ًؼثت تِ  ییاسصؽ غزا حفظ

 خـک

 ِصسؿک هحلَل یتْذاؿت یػشض 

 هحلَل یاسصؽ اقتلاد استقاء 

 ػول دس تشداؿت ػشػت 

 کشدى تا  دسآهذ حاكلِ هطلَب ًؼثت تِ سٍؽ خـک

 ذیاػتفادُ اص کن کشدى هشاحل تَل

 کشدى  هشاحل تاالسکشدى ٍ خـک یتِ ط اصیً ػذم

 هحلَل

ایي دػتگاُ اگشچِ هضایای هتؼذدی داسد، اها داسای هؼایثی 

 ًیض اػت کِ ػثاست اًذاص:

 صهاى  شد،یس ًگػشد قشا طیصسؿک دس هح کِ یدسكَست

 ػاػت اػت ۲1تِ  کیصسؿک داى ؿذُ ًضد یهاًذگاس

 .تش اػتکِ ًؼثت تِ صسؿک خـک کن

 َُدس كَستی کِ تِ  هحلَل یاتیاسػال ٍ تاصاس ًح

 اػت. یكَست فشٍؽ آً  تِ هحیط ػشد هٌتقل ًـَد

 

 صرفه اقتصادی دستگاه

ؿاخِ  گشملَیاص ّش ک ،دػتگاُ تیتا تَجِ تِ ظشف

گشم ؿاخِ  1۱۱ٍ  ی صؿکشم داًِگ ۱۱۱ ،صسؿک تاصُ

سٍصاًِ دس  ذیتَل ضاىیکِ تا احتؼاب ه ؿَد یه یجذاػاص

ؿاخِ  لَگشمیک ۰۱ ،ؿذُصسؿک تاصُ داى گشملَیک 1۱۱

هلشف ّش دػتگاُ  یتشا يیتٌاتشا؛ ؿَد یه یجذاػاص

ؿذُ الصم اػت. تا دس ًظش ذُیؿاخِ چ گشملَیک 1۰۱سٍصاًِ 

 1۱۱تي ٍ  ۲ ،دس فلل تشداؿت یسٍص کاس ۹۱گشفتي 

هاُ اػت. تا  کیتشداؿت ّش دػتگاُ دس  تیظشف گشملَیک

ی تي داًِ ۰ ی،ذیّا اص هحلَل تَل کن کشدى ٍصى ؿاخِ

 ۹۱دٍسُ  کیّش دػتگاُ دس  ذیتَل تیتاصُ ظشف صسؿک

 ی،كَست تش فشٍؿ اػت. دسآهذ حاكلِ اص دػتگاُ تِ ٍصُس

تَهاى  َىیلیه ۸۱۱ ،تَهاى ۹۱۱۱۱ ییلَیفشٍؽ ک وتیتا ق

هشاحل کاؿت، داؿت، تشداؿت ٍ  ٌِیّض احتؼابتا  .اػت

 ۸۱ ییلَیک یافتیهحلَل، ػَد خالق دس یشیگداًِ ذیتَل

 ۹۱دٍسُ  کیػَد خالق دس  جوَعّضاس تَهاى اػت کِ ه

 تَهاى اػت. َىیلیه ۰۱ ،دػتگاُ کی یسٍصُ تشا

 شیتِ ؿش  ص یذیفشٍؽ هحلَل تَل یـٌْادیپ یّا سٍؽ

 اػت:

ٍ اسائِ  یػال تیفیتاک ؿذُ یتٌذ تؼتِؿذُ ٍ صسؿک داى -۸

 آى تِ تاصاس هلشف یآً

ػال تِ  یٍ اسائِ آى دس ط یکشدى هحلَل خشٍج ضیفش-1

 تاصاس هلشف

 توصیه ترویجی

سٍص  ّایاصیً یتا تَجِ تِ تشسػ ٍ كٌؼت، ػلن ةیتشک    

ػوَم  یتشا ـتشیسفاُ ت جادیػالٍُ تش ا تَاًذ یه جاهؼِ،

 یتشا ٍ دسآهذ هطلَب ذیذج هـاغل جادیافشاد تاػث ا

 یاقتلاد یدس ػشكِ؛ چشاکِ دس آى حَصُ ؿَد يیفؼال

 اؿتغال اػت. دس یاكل یّا اص دغذغِ یکیهَجَد کـَس، 

 ی،كَست ػٌت ّاػت کِ کـاٍسصاى تِ ػال یکـاٍسص ٌِٔیصه

 ٍ کٌٌذ یتِ ثوش سػاًذى هحلَالت ه یتالؽ خَد سا تشا

 یّا سٍؽاسائِ تا اػت کِ هتخللیي دس ایي صهیٌِ  فِیٍظ

ّا  تِ کوک آى ،هَجَد یداًؾ فٌ ؿذُ اصتشگشفتِ يیًَ

تَجِ تِ ایي تا  .تیایٌذ ٍ تِ كٌؼت کـاٍسصی سًٍق دٌّذ

 یتشداس تْشُ دس جْت یذیجذ یّا سٍؽ تَاى یه هَضَع

ٍ فشٍؽ هحلَالت اػتاى  کیاص هحلَالت اػتشاتظ

جَاًاى  ّوچٌیياسائِ ؿَد ٍ ذیجذ یّا تا ؿکل کـاٍسصی

 تِ کاس هـغَل ؿًَذ. یلیتثذ غیكٌا یاًذاص تا ساُ یشـتیت

 منابع

آهاسًاهِ کـاٍسصی ػاصهاى جْاد کـاٍسصی  .۸

(. قایل دػتشع دس ۸۰۱۱خشاػاى جٌَتی  )

 www. kj-agrijahad.ir ػایت 

 ٍ ع.ج ،حؼیٌی .،د ،ثوشی ،.ى ،ػذیتٌی ا .1

(. ػَاهل هؤثش تش ۸۰۱۱) م ،آتادیاهیذی ًجف 

تَػؼِ كٌایغ تثذیلی ٍ تکویلی خشها دس هٌاطق 

سٍػتایی اػتاى کشهاى. فللٌاهِ اقتلاد فضا ٍ 

 .۰۸-۵۱ :۹۲تَػؼِ سٍػتایی, 

 ٍ ُ ،صساػتگش .،س ،تْشٍاى .،ؽ ،کشقٌذتَکلی  .۹

(. ؿة پشُ پاساًـین خَاس ۸۹۳۳) م ،تْذاًی

صسؿک، ًحَُ خؼاست، اّویت ٍ کٌتشل آى. 

 .1۰–۸۲ :1تشٍیجی صسؿک ٍ ػٌاب, هجلِ 

۸۰ 



 مجید تًکلی راد – يیبرٌ بدين تًقف شاخٍ زرشک تیقابل با معرفی دستگاٌ مکاویسٌ داوٍ که زرشک تازٌ                                                    

 

صسؿک ٍ کاستشد  (.۸۹۳۹) قٌثشی، م ٍ جاللی، ى .۰

 ؾیّوا يیدٍهیی، ٍ داسٍ ییغزا غیآى دس كٌا

ٍ هلشف  غیتَص ذ،یتَل شُیصًج یػاص ٌِیتْ یهل

 یی.غزا غیدس كٌا

(. ۸۹۳۸) م. ع, هظلَم صادُ ٍ م. م ،ػؼیذی ساد .۵

تاثیش صهاى تشداؿت، سٍؽ ّای تشداؿت ٍ 

 ,ى تش خلَكیات کیفی صسؿکخـک کشد

-۸۱۸: ۸۹ ،هجلِ تحقیقات هٌْذػی کـاٍسصی

۸۸۱. (  

پایٌذُ ًجف  ٍ د ،ػیي ػلی ٍسًَی فادساًی .۰

(. تاثیش كٌایغ تثذیلی ٍ تکویلی ۸۰۱۱) ا ،آتادی

دس تَػؼِ اقتلاد کـاٍسصی ٍ اؿتغالضایی. 

دٍهیي ّوایؾ هلی كٌؼت ٍ تجاسی ػاصی 

 .کـاٍسصی

(. قاتل ۸۹۳۹) یٍ فکش یهؼٌَ یتهشکض هالک .۲

 https://iripo.ssaa.ir یتدػتشع دس ػا

(. تَػؼِ سٍػتایی. داًـٌاهِ ۸۹۳۳) ، سهَیذفش  .۱

 .۹–۸ :۹ ،اقتلاد

(. هَلفِ ّای هَثش تش تؼتِ ۸۹۳۱) ، ؽّادستادی .۳

تٌذی صسؿک. هجلِ تشٍیجی صسؿک ٍ ػٌاب, 

1: ۹۹–۰1. 
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