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 ؟دنمادک نآ یاهدربراک و بیاعم ،ایازم و تسیچ سکلبه کولب

 نیا داعبا و تاصخشم و اه یگژیو .تسا هدش هتخاس والکوتا ای راداوه قیرط هب تسا نزو کبس کولب کی هک سکلبه کولب

 تسیچ سکلبه کولب شسرپ هب هلاقم نیا رد .تسا هدروآ راب هب نآ یرب ار یصاخ بیاعم و ایازم هک تسا یا هنوگ هب کولب

  .دش دهاوخ هداد خساپ دراد ییاهدربراک هچو

  

 سکلبه ،دوشیم هتخانش زین … و سکروپیس و  (ACC)، (ALC)یاهمان اب هک  (AAC)یسیس یِ  ِا کولب ای سکلبه کولب

 و کبس ینامتخاس کولب کی سکلبه عقاو رد .دناهداد رارق اپورا رد هدش دیلوت یوالکوتا راداوه نتب یارب هک تسا یراجتمان

 ربارب رد مواقم ،هتیسیرتکلا نایرج ربارب رد اناسران ،ترارح و تدورب ربارب رد ندوب قیاع دننام ییاهیگژیو هک تسا هتخاسشیپ

 ردوپ ،نامیس ،کهآ ،یسیلیس هسام دننام هیلوا داوم تخپ و طالتخا قیرط زا لوصحم نیا تخاس .تسا تارشحو شتآ

 زا هلاقم کی رد سکلبه کولب یفرعم ،اهنامتخاس یراک قیاع اب هطبار رد ینوناق ترورض دوجو اب .دریگیم ماجنابآ و موینیمولآ

 .دینادب رتشیب نآ داعبا هتبلا و بیاعم و ایازم سکلبه کولب اب هطبار رد ات دیشاب ام هارمه همادا رد .دسریم رظن هبمزال اشگراک

 ؟دوشیم هتخاس یزیچ هچ زا سکلبه کولب

 ترارح رد هک موینیمولآ ردوپ و کهآ ،نامیس ،سیلیس زا تسا یطولخم سکلبه ،دش هراشا نآ هب همدقم رد هک روطنامه

 یارب .دوشیم هدیرب ینامتخاس زاین دروم تاعطق هب اهتنا رد و هتخپ والکوتا رد رفسمتا ۱۲ راشف و دارگیتناس هجرد۰۰۲

 لخاد و دهدیم مجح شیازفا طولخم نیا ،دنزیریم بلاق رد و دننکیم طولخم رگیدکی اب ار هیلوا حلاصم سکلبهکولب دیلوت

 نآ سپس ،دنربیم زاین دروم داعبا رد ار کیک ییانب تاعطق تخاس یارب ،دوشیم هتفگ کیک نآ هب ً◌ًاحالطصا هک دیآیمالاب بلاق

 .دنروآیم لمع راخب دایز راشف اب والکوتارد ار
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 یسیس یِ  ِا کولب ای سکلبه کولب هدمع فراصم

 هدافتسا دروم نامتخاس ربراب ریغ یجراخ راوید ناونع هب ً◌ًاتدمع ،دراد ترارح و تدورب قیاع یگژیو سکلبه کولب هکییاجنآزا

 ییوج هفرص ،لافس و یلومعم یاهرجآ هب تبسن رتمک رایسب نزو .دنک یریگولج جراخ یاضف اب یترارح لدابت زا ات دریگیمرارق

 مدع و )نامتخاس یلم تاررقم ۱۹ ثحبم قباطم( یترارح ندوب قیاع ،چگ کاخ و چگ دننام یششوپ حلاصم و دالوف فرصمرد

 ریغ یجراخ یاهراوید رد هدافتسا یارب ار کولب نیا هک تسا یلماوع زا یگمه ارجا تعرس و تلوهس و قیاع زا هدافتسا هبزاین

 .دنکیم بسانمربراب

 

 سکلبه کولب داعبا

 .دنوشیم دیلوت رتمیلیم ۵۰۰ یلا ۷۵ نیب نآ تماخض و ۲۵۰ عافترا ،۰۰۶ لوط اب سکلبه یاهکولب لوط ناریا رد ً◌ًالومعم

 .تسا یراشف رجآ بعکم رتم کی نزو موس کی لداعم هک تسا 600 یلا 550 ًادودح یس س یِا کولب بعکم رتم کینزو
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 زا هک ینامتخاس باسح نیا اب .تسا یراشف رجآ ددع 20 لداعم زین رتمیتناس 10 تماخض هب سکلبه کولب کیمجح

 صوصخ رد رتشیب تایئزج .دوب دهاوخ کبس رایسب و هدش هتخاس رتعیرس رایسب ،دوش هدافتسا نآ رد  (AAC)یسیسیِ◌ِاکولب

 .تسا هدما ریز لودج رد سکلبه کولب یاه هزادناو داعبا

 کولب نزو )عبرم رتم( کولب دادعت )عبرم رتم( کولب دادعت )رتمیتناس( کولب داعبا

 (kg) 6.9 86.8  860 رد 42 رد 

 6.2 6.9 69.4  10رد 42 رد 06

 7.8 6.9 57.9  12رد 42 رد 06

 9.3 6.9 46.3  15رد 42 رد 06

 11.7 6.9 34.7  20رد 42 رد 06

 15.6 6.9 23.1  30رد 42 رد 06

 23.3 8.3 83.3  10رد 02 رد 06

 6.12 8.3 55.6  15رد 02 رد 06

 9.18 8.3 37.9  20رد 02 رد 06

 

 سکلبه کولب یایازم

 لباق یایازم و توق طاقن یرس کی زا ،دراد هک یکیزیف و یراتخاس تاصخشم و اه یگژیو هب هجوت اب سکلبه کولب

 .تسا هداد یرترب یلومعم ینامیس و ینتب یاه کولب اب هسیاقم رد ار نآ هک تسا رادروخربهجوت
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 زا )بعکم رتم رد مرگولیک 600 یلا (550 لافس و رجآ دننام رگید حلاصم هب بسن سکلبه کولب ن�اپ رایسب نزو 

 .تسا کولب نیا یاهیرترب نیرتمهمهلمج

 .دنکیم ادیپ شهاک نتب و دالوف فرصم و دنکیم ادیپ شهاک نامتخاس هدرم راب ،سکلبه کولب مک نزو هب هجوت اب

 رد ار راک هک دیرب ای دز خیم ،درک خاروس ناوتیم ،لافس و رجآ دننام حلاصم رگید فالخرب ار  (ACC)یس یس یِ◌ِا کولب

 .دهدیم شهاک تدش هب ار حلاصم فرصم ،زین کولب یاههدرخ زا هدافتسا هب هجوت اب و هدرک رتتحار و رتعیرس اههشوگ

 ن�اپتخاس یاههنیزه و دشاب هتشادن دوجو قیاع زا هدافتسا هب زاین ،دوشیم ثعاب سکلبه کولب ترارح و تدورب قیاع 

 .تسا بسانم رایسب ریسدرس و ریسمرگ قطانم یاههناخ تخاس یارب و دیآیم

 رد و دوشیم ییوج هفرص کاخ و چگ و چگ دننام هدنناشوپ حلاصم رد ،سکلبه کولب حطس ندوب فاص هب هجوت اب 

 .درک فذح ار کاخ و چگ هلحرم ناوتیم ،اهکولب قیقد یارجاتروص

 هب تبسن نآ یارجا تعرس ،درک ارجا صوصخم بسچ اب مه و تالم اب مه ناوتیم ار سکلبه کولب هکییاجنآزا 

 .تسا رتشیب رایسب لافس و رجآ دننام یننسحلاصم

 رب ینامتخاسهلاخن نیاربانب ،درک هدافتسا یزاس فک یارب یندعم هکوپ ناونع هب ناوتیم سکلبه کولب هدنامیقاب و تاعیاض زا 

 .دنامیمن یاج

 ،اهلته ،اهناتسرامیب دننام ساسح یاهنامتخاس یارب و تسا مواقم شتآ ربارب رد یس یس یِ◌ِا کولب 

 .تسا بسانم ... و کیژتارتسایاهنامتخاس

 ،اهرالاتتخاس یارب یبوخ لایرتم لیلد نیمه هب تسا ادص یارب مه یبوخ قیاع ،دراد هک یلخلخت هب هجوت اب سکلبه کولب 

 .دیآیم رامش هب ... و اهرتائت یفمآ

 رپ ویجرش قطانم رد نامتخاس تخاس یارب یبسانم حلاصم کولب نیا دوشیم ثعاب ،تبوطر ربارب رد سکلبه بوخ تمواقم 

 .دشاب ناراب

 و تسایندعم داوم زا کولب نیا تخاس هیلوا داوم هکنیا لیلد هب و دراد ییالاب تمواقم یذوم تارشح ربارب رد سکلبه کولب 

 .تسا راگزاس تسیز طیحم اب رایسب ،درادن ینامتخاس تاعیاض
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 حلاصم رگید هب تبسن ار تاعیاض لقادح لیلد نیمه هب ،دراد ینز شرب تیلباق و تسا رپ وت یس یس یِ◌ِا کولب 

 و یبارخ چیه و درک ارجا اهنآ یور ار تاسیسأت ناوتیم تسا یراک خاروس لباق هکییاجنآزا نینچمه .درادیننس

 .دنکیمن داجیامه یاهلاخن

 .دسریم لقادح هب زین نانکاس هب همدص و راوید یبارخ رثا رد هلزلز ماگنه رد اهینارگن سکلبه کولب ندوب کبس لیلد هب

 .دراد نکسم تاقیقحت هید�أت و هتشاد تقباطم درادناتسا و نامتخاس یلم تاررقم اب سکلبه کولب

 

 )CCA( ای سکلبه کولب بیاعم

 ،سکلبهکولب مک یراشف تمواقم نآ یپ رد و یگژیو نیا و دراد یلخلختم راتخاس هک تسا نآ سکلبه کولب بیع نیرتگرزب 

 دنکیم بسانمان ربراب یاهراوید تخاس یارب ار نآ

 تسالاب رایسب نآ طسوت بآ بذج ،سکلبه کولب هرفح رپ تیصاخ لیلد هب هک تسا نیا سکلبه کولب بیاعم رگید زا 

 .دوش سیخ دیاب کولب عون نیا یور تایلمع عون ره زا شیپو

 زا لیلدنیمه هب نایامرفراک زا یرایسب و تسا رتالاب رایسب لافس و رجآ دننام یتنس حلاصم هب تبسن سکلبه کولب هیهت هنیزه 

 .تسا موینیمولآ ردوپ و سیلیس ندرب راک هب سکلبه کولب یالاب تمیق لیلد .دنوشیم نامیشپ نآ هدافتسا
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 یلک یارجا هوحن

 هب زاین سکلبه کولب یارجا یارب یلو تسا تاکن یرس کی تیاعر دنمزاین یرگید کولب ره دننام سکلبه کولب یارجا

 ار سکلبه کولب دنناوتیم ییارجا تاکن تیاعر اب زین دننکیم ارجا ار اهکولب رگید هک یناصصختم و تسین صصختمیورین

 هک تسا هدش هتخادرپ سکلبه کولب اب ینیچ راوید و یس یس یِ◌ِا کولب یارجا هب اشگراک رد هناگادج هلاقم کی رد .دننکارجا

 .تسا هدمآ ریز رد نآکنیل

 سکلبه کولب اب راوید تخاس تایصوصخ و ارجا : سکلبه اب ینیچ هغیت

 رخآ نخس

 تامدخیفرعم هنیمز رد اشگراک تکرش .تشاد دهاوخ یپ رد بیاعم و ایازم یرس کی ،دراد هک ییاه یگژو هب هجوت اب سکلبه کولب

 یارب .دزادرپیمدوخ نابطاخم هب زین نآ نایرجم و سکلبه کولب ناگدننک دیلوت یفرعم هب اتسار نیا رد و دراد تیلاعف ینامتخاس

 و اهتکرش ،دارفااب سکلبه کولب یرجم ترابع یوج و تسج اب و هتفر تساوخرد تبث هحفص هب اشگراک تامدخ زا هدافتسا

 .دیوش انشآ هنیمز نیا رد لاعف یاههورگ


