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�دو � �� �
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 ����م رو �� ا�زار �
�ل در �رر��
ران ا�ن � ��� ا�ن %
طر ھ�ت �� �ر%� ا�(
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� ا�(��و�و �
 ھم آ��
 �د�م. دو�ز�G�
��م �"�� ��� �زء ا*6 �� 
ء �,م در ا�ن �
 ا���

��م ���و ا�5ن ای و���و ا�5ن �� ھ���د �� �,��ر�ن ا�زار ا�د��
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 ����ل �� دھ�د .
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دوره �� �6و 26دوره )�ل �0

 ���ت داده ���ود.

�وال �� ا���
 �طرح ���ود ا�ن ا�ت �� (را در ھردو %ط )��ت � �دوره �� �6و �26 �

 ���ت ���ود؟

 �(ون )��ت �� �طوح 0�
�ت و �<
و�ت )�6� وا��ش ��
ن ��دھد ��
�را�ن آ)
ی" 'و�(

�ودا" ��دع ا�د��
�ور ا�ن دو %ط را �� ا�دازه 
�طوح  26ھ 
دوره �� �6و ���ت داد �

� )��ت را �رای آ��ده �"��ن ��
�د.�
 �,م و�0

��م ا�(��و�و��ا�ر �و�و ھم �
��ذاری  دو ا�زار ���و ا�5ن ای و ���و ا�5ن �� در 

� ا�(��و�و ا�ر �و�و ھم '��� ���ود. �ده�G�
��م �"��ا�د،�� ا�ن  %
طر ��   

 ** �,م**

� ا�ر �� ** در ا�ر *"���
ودی : ���و ا�5ن ای در �
� )رار دارد و ���و ا�5ن �� %ط 5


�د.� 

� ا�ر ا�ت.��
���و ا�5ن ای در 5
��ن )رار دارد و���و ا�5ن �� %ط � � ** در ا�ر �زو�

 �** ھ�واره ���و ا�5ن ای �� )��ت �زد���ر ا�ت و���و ا�5ن �� از )��ت دور�ر �


�د.� 

 



 

� ا�ر �� 
� ا�(��و�و ا�ت. ��G�
��م �"��ا�(��و�و �,��ر�ن ا�ر ،�,��ر�ن �زء 


و��� را �� �وان �� د�ت آورد.>�/ ���
�0 � �وا0

 ��0

 ا�ر در �� ������م �� �
�ت در ��0 
� %ط �<
و�ت �� �� ��
��,��ر�ن �رق ا

��ل  �
��م ا�(��و�و �� �
ی �� %ط �� ��ط<� 5ر �5��
�ت/�<
و�ت دارد ا�ن ا�ت �� �0

 �رای �
ز '�ت )���,
 را ارا:� �� دھد.

 



در �*و�ر �
� )��ت %ط رو�د را �����  ا�
 �� +6ت )رار 'ر��ن دا%ل ا�ر ����ن �و�و 

 ر�زش دا��� ا�ت.

� ا�(��و�و �� �دام ھم در ط�G�
��م �"��
�را�ن ��� از �و*�� ھ
ی �,م در �� 
,M0� ول

 �6�
�)  5رھ�ز از �"M�%)  ��� آن ا�
ره �� �ود �� �,ت رو�د '�4 و�Vر )
�ل �5ش ���


�د.� �� 

 


 +�ور  �وا���� و���و ا�5ن �� در �*و�ر �وق )��ت 5س از ���ت �<
و�ت %ط رو�د�

از �<
و�ت ا�ر 7"�ف دو��ن %ط رو�د رو ھم ����� و�� رو�د *"ودی �
ر5� را �
�ی 

 ا�ر �و�و ����ل دھد.

� د�د �6� �� ا�ر �� �وان �� رو�د )��� 
5� �رد:� �ت  �� را�0  

ا'ر )��ت �
�ی ا�ر �
�د رو�د �5ش رو �� رو�د *"ودی ا�ت و ��
ز �� �"
��6 %ر�د 


��م.� �� 

� �وا��م در ا�د��� �روش � 
ا'ر )��ت 5
��ن ا�ر �
�د رو�د �زو�� %واھ�م دا�ت ��,


��م.� 

����6 �
 ھ�راھ� د��ر ا�زا ا���� در �ورد �0وه ا�
"� �
ل ا�رھ
 �رای �����
ده از 


ت  �"دی �وJ�7 %واھم داد.� ا�(��و�و را در �6

 




ت �,م**��**  


ن 5ذ�ری �
زار ���
�د، ھرا�دازه %7
�ت ا�ر ����ر �
�د �+�ق اب ھ�واره ��
�� �و


ن ����ر در �
زار %واھد �ود وا�ر �
ز��ر ��
ن دھ�ده ��
ن �م در �
زار ��
ن دھ�ده �و�و

 ا�ت 

� �
�د. �� �ط6ب �,م د��ر در�
ره �و�و �و7وع ��طJ �دن آن �  


ت ا�ت . ا�ن �M 

زار �� �5
��ن ا�ر ��
ن دھ�ده � 
� �
�طJ �دن �%ش ��

�طJ ا�<� )��ت را �� �وی %ود �ذب ����د.� Jط� 



زار *"ودی ��طJ �دن �%ش 5� �
و�ت ����ن در �>� �� ا�ر  ����

را�<
�ل رو�درو�� �
� �� و�ود �� آورد و �
+ث �
ھش ر�د �
زار و �ذب )��ت 

� �ود.� � �و�ط %ط �

�طJ �دن %ط ای )��ت �� ��ت ا�ن %ط ��
�ل ��
ن ��دھد.� 
� � در �
زار �زو�

 

 

 



 

 

� ا�ر �و�ب �
ھش ر�د )��ت و �ذب آن �و�ط %ط �� �ده ا�ت. (�
زار ���
�طJ �دن �%ش 5�

 *"ودی)

 

 

 



در ا�(��و�و 52، 26، 9راز ا+داد   

�ودا در  
� ا�(��و�و :+6ت �� �
ر 'ر��ن ا�ن ا+داد �و�ط ھ�G�
��م �"��  


�د (�<ط ������ ھ
 در �
زار �"ط�ل ���
�د)6روز و �� ھ��� �
ری در ژا5ن  7ھر ھ��� � �روز �  


�د. ��9
�رای +دد � �� و��م ھ��� �
ری �� 
�
�� +�وان �ر�"�ر�ن ��
���ن �  

روز �� %
طر (������ ھ
ی �"ط�ل) ��ر �ود ��  4روز در �ظر ���ر�م در ھر �
ه  30ا'ر ھر�
ه را 


ه �
ری در �
زار ژا5ن 526س ا�ن �� ر��م .26+دد � �دوره �� �ود �  


 �د.�52
 دو �
ه +دد  2دوره در  726رب  � ��� د�ت �� آ�د �� ھ�
ن دو �
ه �
ری �  

 



 

� ا�(��و�و ����ل �ده از �*ل ھ�(�
ن �� در �G�
��م �"���زء  5اول ھم '��� �د 

� �و�د.�
ل �"��ر �
�د ��
م %طوط �رر���� � �,م �� �رای در�
�ت �


م %طوط ��د��ر را �
��د ��
��د ���وان ا)دام �� �"
��6 %ر�د/�روش �د.�� �� � در *ور�

 

��م �� �و�د>� ���� ا�(��و�و �� �� د�G�
��م �"��
ی *
در �ده از ,�
���� 


ی )وی -1,�
����  

2-�M�% ی
,�
����  


ی 7"�ف-3,�
����  

 

 


�د.� ���م، �<
طO دو %ط �����ن و �����ن ���� در ا�ن �
ل )
�ل �رر���� او��ن 

 �
�ن %ط �����ن را از 5
��ن �� ����� �� �� در *ور�� 

�د ��� Oل %ر�د)ط
����   

 %واھ�م دا�ت .



�ن:���� 

ی %ر�د از �راس �����ن �,�
���� ا�واع 


ل )وی ا�ت-1����
�ی ا�ر ا��
ق ا��د � Oط
ا'ر ا�ن �<  

2- �M�% ���

ل در�����
طO در دا%ل ا�ر �
�د �� د��ل و7"�ت ر�P رو�د >� �� �در *ور�


�د.� �� 


ل 7"�ف رو�رو ھ���م و�� ا�0�
ل �;�-3���� �� 
� 
�ر ا'ر �<
طO در ز�ر ا�ر �
�د �

 رو�د و�ود دارد.

 

 



 


ل �روش:�����ن و ���� 
 �راس �����ن �

5
��ن %ط �����ن را )طO ��د : �� �
 ھر'
ه �����ن از �


ل �روش )وی-1����ا'ر ز�ر ا�ر �
�د   

2-�M�% د�
ا'ر درون ا�ر �  

;��ر رو�د ��ز و�ود دارد.ا'ر �
�ی ا�ر �
�د 7"�ف و ا�0�
ل �-3  

 



 ��
ی ���
و�� از ھر �� �وع �ر%ورد �����ن و�����ن �� ھ�راه ,�در �*و�ر �وق �را


ل ��
ن �ده �0Gظ� �� �ود.���� �وع 

 

� )وی ��

ل در����� �� �
 ل %ر�د �
 �روش در *ور�����5س از �<
طO دو%ط وا��
د 


�د 5س از ���Mت ��دل اول �
�د *�ر ���م �� ��دل دوم ھم �"د از �<
طO از �وع ��Mت �


�د.آ��
ه ا)دام �� �"
��6 %ر�د �
 �روش �ود.� ����Mو� 


�د *�ر ���م و5س از %ر� �M�% ���

ل در�����وج از %ط �
�ی ا�ر 5س از ���ت ا'ر 

و�
 ����ل او��ن ��دل ا�زا��� د��ور %ر�د را �
��ر از ا�ن ��دل )رار �� دھ�م .�ر+�س 

�روش در �ظر ���ر�د. د��ورای 0
�ت را �رای   

 Oر��
�د.�رای ا)دام � �� ھ�دار �رای �;��ر رو�د �� 
� *ر�M�% ل
���� ��"�و� �


ده �ود.���
�ر ا�د��
�ورھ
 �� +�وان ��� در ��%�ص رو�د ا� �,�ر ا�ت از 

 


ده از �راس �����ن و�����ن ���
ل �روش �
 ا����
ل %ر�د و����5س از ���6ر ��ودن 


ل %ر�د����� ���م  26 (��و ا�5ن را �
 )��ت  ،�� �0ض در �
�ت � ���
دوره 'ذ��� �<


��د �ده ا�ت26ا'ر (��و ا�5ن �
��ر از )��ت � 

ل %ر�د �����. روزه 'ذ��� �
�د   


ل �روش ا'ر (��و ا�5ن 5
��ن �ر از )��ت ����دوره 'ذ���  26ا�
 �� �0ض در�
�ت 


��د �ده ا�ت.�
�د � 

ل �روش ����� ��"�  

 

 

 


ده ا�ت �����م �����ن )
�ل ا��� در �

ل '�ری در ��
م �
زه ھ
ی ز����� ا�ن روش 

� ��6د �دت �,�ر �واب �� دھد.�
 و�� در �
زه ھ
ی ز�


ل �روش: ����ا'ر )��ت %ط �����ن را رو �� 5
��ن )طO ��د   




ل %ر�د: �������� ��ن را رو �� �
� )طO ��د ا'ر )��ت ���0  


�ر ا��را�ژی�
ل ��ز �
��د ����� و در ا�ر ا�(��و�و  ھ
 ا�ن M�%، ش )وی%� ���ر 

 7"�ف �<��م �� �ود.

 


ل )وی:���� 

 �
ل )وی %ر�د ����� �ھر'
ه )��ت در �
�ی ا�ر �����ن را رو �� �
� )طO ��د ا�ن �


�د.� 

 


ل *
در �ده از ����� �� )��ت ز�ر ا�ر )رار دارد و�����ن را رو �� 5
��ن )طO ��د �
ز�

� �
�د.�وع �"��ر �روش �  

 

:�M�% ل
���� 

� و ا'ر M�% ل %ر�د
����ا'ر )��ت در دا%ل ا�ر �و�و �����ن را رو �� �
� )طO ��د 

� *ورت 'ر��� ا�ت.M�% روش� 
����
طO در �,ت +�س �
�د >� 

 


ل 7"�ف:���� 

( �� ��

ل %ر�د 7"�ف ،ا�
 ا'ر ��ت �����ن را در ز�ر ا�ر رو �� �
� )طO ز�������د 


ل �روش 7"�ف %واھ�����م دا�ت.ا�ن �ر%ورد �
�ی ا�ر و رو�� 5
��ن �
�د   

 

 

 




س (��و ا�5ن:�
��د �را� 

� �� %ورد ������ �
��د �ر�
�ن ھم ز����� 
�ن در �ورد �ر%ورد )��ت ����� 
�ن �


ل ����
ل %ر�د *
در �� �ود ا'ر (��و ا�5ن �
��ر از ���0� )��ت �
�د �� ا+��
ر ����

 %ر�د �� ا�زا�د.

 
����
ل �روش دار�م ا'ر (��و ا�5ن 5
��ن �ر از ���0� )��ت �
�د ا�ن ���� �� ��
ز�

 ھم ا+��
ر ����ری دارد.

�

ی در �,�
����� در *ور�� �� (��و ا�5ن +�س � ���
� 

�د از ا+��
ر آ�,� ��

 �ود.

 

�ن:���� 

س ا��را�ژی �ر%ورد )��ت �� ز�
ن %ر�د �ر ا


�د وارد �"
��6 %ر�د �� �و�م �رای � ���

ل در������ در �,ت �<
طO و �
�
ا'ر )��ت 5


طO ا>� 
� ��دل �
�ل ھم �,ت �� ��
�
��0
ط ����ر �� �وان *�ر �رد �
 +Gوه �ر )��ت 5

 ���Mت �ود.

 از ورود �� �"
��6 در �زد��� ا+داد ر�د ا���
ب �ود.

 


س��ن:ا��را�ژی �<
طO  ز�
ن �روش �ر ا���� 
)��ت �  


م �را60� �� در ز�
ن %ر�د '��� �د رو �� *ورت +�س در �ظر �� '�ر�م.�� 


ده �رد.���� �"��ر ��ز ا����� �وان از ا��وھ
ی ��دل ا� Oر�� �رای %روج 



 

� �� ھ�راه �
��د ���M� ن و دو��ن ��دل�
 %ط ����� �در �*و�ر �وق �ر%ورد ��دل ا�زا��

د آورده .ا�زا��� (��و ا�5ن �� رو�د *"ودی %و�� را �رای �,م در �
�ی ا�ر �� و�و  

 

�ن �� ��
�ش 'ذا��� �ده ا�ت.���� 
0
�ت از �ر%ورد )��ت � �� در ا�ن ��ل 

 

 

 



 


س %روج از ا�ر�و�و�
 �ر ا,�
���� 

 

� ا�(��و�و �G�
��م �"��
ل در ������ �رات ���وان '�ت �� �,��ر�ن و �وMق �ر�ن 


��د.� �
ی *
در �ده از  ا�زار �و�و �,�
���� 


��� �دن ا�ر �و�ط )��ت ا��
د �� �ود.�� 

ل ����� در ا�ن ا��را�ژی 

�
%7 
ت ا�ر ����ر �
�د ����� �دن و +�ور از آن �%ت �ر %واھد ھر(� )در +�ق �

 �ود.


�د �� �وان ا)دام � �� ا'ر دو��ن ��دل ھم از �وع ا�زا�����M� دل�� 
5س از ���ت ا�ر �


��6 �رد."� �� 

� �� از %7
�ت �
�، ��"�و� ا�ن ���ت ا�ر در �0دوده ��
س دو%ط ���و ا�5ن ای و�

� �ود����ر ا��
ق �� ا��د.� ���
 ا�ر �

� �� از +�ق و�0م ز�
دی �ر%وردار�د 5س از ورود ��دل �� دا%ل آن رو�د )��ت �
درا�ر ھ

� %واھد �ود.M�%و Pر� � �رای �د�� طو��

 




ل �ر�وط �� �و�و �,�ر ا�ت *�ر ���م �����ن و �����ن ھم �� �
�ی ا�ر *"ود ����در 

 ���د.

� راه �ط�:ن �رای � �
%�ر ا�ت و�� 
� 
���ھر (�د ا�ن روش �رای ورود �� روش �

�

�د.ورود �� �"� �
ل %روج از �و�و ������6 %ر�د �و�ط   


ل '�ری �
 ا�ر �و�و 0د د)�<� از �ود �
 7رر ��� �وان ��%ص ����در روش 

 �
ل در �,ت +�س ورود �����
ده �رای %
رج �دن از �"
��6 در�
�ت ���ود.�� راه 


�د.� 

 

� از �����ن و�����ن �ر%وردار ��0� �
 ا���� )��ت از 0�
�ت 6�%� �
در �*و�ر �

� ا�ر +��ق �و�و راه د�واری را در �5ش ���
ا�ت ا�
 �� �,ت )رار 'ر��ن در )��ت 5

 دارد.

� �� ��و�� �وارد �و*�� ����م ھ�(�
ه �ر�%*
 در ا��

م �رو�د . ز�,�اغ ا�ن 'و�� 


 �0دو� �� و �<ط ر��M� Pت ���M�% د رو�د ا�ر�
در *د  5ده )��ت در '�ر ا�ن ا�ر �

 %واھ�م دا�ت.

 

 

 



6�%� �� آن ا+��
د دارم �
�د %د�ت  
*%� �� ��G�
��م �"��
ن �,ت �
د'�ری ا�ن �
در 5


 و�ود دارد.در ا�ن ,����
ز �� ��6ط �
�ل �ر روی ��دل ا�� 
�و آ�وزان �
��د ��م �� �0�

ز���� �زوات و��ب آ�وز�� ز�
دی ھم در �7
ی ��
زی و ھم در ��
ب �رو�� ھ
ی 

و�ود دارد.�"��ر   

 
,����
 (�د �*و�ر از ��دل ا�� ��
� �رای آ����
در ا���
 �� ا%�*
ر و�� *ورت ��

 را)رار �� دھم.

















 

 

 


