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 ی مثادله تیه يسیله ی ثاتت جامعه ته ب( عدم امکان جایگسیىی کل سرمایه=

>تًلیدکىىدگان يسائل مصرف ي تًلیدکىىدگان يسائل تًلید



|283b|ِّب،ثْطٍُغیطُزضهحػَلکلکطَضثِکبضهعزّبٍسَزّب)ضاًتثٌبثطآىّویيزیسگبُضاک

ٌّگبمثطضسیگطزشپَلًٍظبمضَز،آ.اسویتزضفػلزٍمکتبةزٍمثِاًس(تقسینهیسَزگٌدیسُ

گَیس:خبهیکٌس)ثؼساًثِتَکهطاخؼِضَز(.اٍزضآىاػتجبضیاظْبضهی

Aقَضخساگبًِهالحظِکطز:گطزشثیياّلیگًَبگَىثِتَاىزضزٍضبذِیککطَضضاهیگطزشزض

افعاضکبضاىیثبظضگبًبى،غبحجبىهبًَفبکتَضّب،زستّوAٍِکبضضا)گبضًیِهٌظَضاظاّلکست@ٍکبضکست

هی غیطُ ّوٍِ یککالم، زض یککطَضزاًس؛ غٌؼتزض Aیػبهالىتدبضتٍ گطزشثیي@( اّلٍ

هػطفکست ٍ پَلٍکبض ّطچٌس هیکٌٌسگبى. کبغصی، چِ فلعیٍ چِ یکّبیٍاحسی، زض گبُ تَاًٌس

ّبًیبظزاضزٍاظّطضبذِثِّطزٍیآىاهبگیطًس،یزیگطِگطزشهَضزاستفبزُقطاضضبذٍِگبُزضضبذِ

ًَعپَلّنآى کِّطزٍ ثبیسشذیطُخب ّطضبذِ آىایظهبىضٍاجزاضًس، ّطکساماظ اذتیبضاظ زض ضا ّب

يکار در  ارزش کاالهایی که در تیه اهل کسةزغسغِپیصثجطز.زاضتِثبضستبثتَاًسکبضشضاثی

يکار ي  تر از ارزش کاالهایی تاضد که تیه اهل کسة تًاود تیص گردش است هرگس ومی

يکار  کسةی چیسهایی که اهل  کىىد؛ زیرا هدف از همه کىىدگان گردش می مصرف

1(292،293)کتبةزٍم،فػلزٍم،ظ@کىىدگان است. خرود، وهایتاً فريضص ته مصرف می

2ٌّگبمثطضسیِتَکثبیسثِایيًکتِثبظگطت.یکبضٍثِزضازاهِ

هثبل هحػَلضٍظاًِایٌکثبظگطزینثِ پبضچAِ‹سپْط›یهبى. ، 36ضلیٌگ;36شضع;12ثبفی;

2سبػت،یب24سبػتکبضًَافعٍزُ،قبثلتدعیٍِتحَیلثِکبضهعزٍسَز12ٍسبػتکبض،کِاظآى

                                                           
1
)اّلکستٍکبض(کِهبضکسdealerکٌس.تَؾیحاغكالحیگبضًیًِقلهیخباسویتضااظتطخوِهبضکسزضایي  

 >(49)مـآ،=آىضازضپطاًتعگصاضتِاست،اظگبضًیِاست.
یایيتعًبزضستاسویتٍتَک،هبضکساضبضاتیاًتقبزیضازضغفحبتآتیذَاّسآٍضز.زضثبضُ  2

مثطایگطزشزضآهسپَلالظAکِزّسکِزیسگبُاسویتٍتَکهجٌیثطایيًطبىهی@کبپیتبلAهبضکسزضخلسزٍم
ثطایگطزشکلهحػَلسبالًِکفبیتهی ایيزُگناسویتیکِ@کٌسسبالًِ، پیًَسثسیبضسرتًٍعزیکیزاضزثب ،

 >(55)مـآ،=زّس.اضظشکلهحػَلاختوبػیضاثِزضآهساضخبعٍتقلیلهی
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ثبضثدبیقبلتًدٍچطخثبفٌسگی،زضقبلتپبضچِهَخَزیثبثت،کِالجتِایيکبض;اضظشسطهبیِضٍظاًِ

ستکِضلیٌگکِزضآىّوبىاًساظُکویتکبضگٌدیسُا24سبػت;24است،اهبزضهقساضیپبضچِ;

اظایيیپبضچِخبیگعیيهیٍسیلِزضًدٍچطخثبفٌسگیگٌدیسُثَزٍایٌکثِ ثٌبثطایي، قطیقضَزٍ

تَاًسزٍثبضُّوبىهقساضًدٍچطخثبفٌسگیذطیساضیضَز)ثِایيضطـکِاضظشًدٍچطخثبفٌسگیهی

ضیسٌسٍُثبضآٍضیکبضزضایيضبذِ یچطخثبفٌسگیدٍتَلیسکٌٌسُیًیغٌؼتتغییطیًکطزُثبضس(.

ّبًیست(ضاثِثبفٌسُثفطٍضس،اش)کِثطایهقػَزهبفطقیهیبىآىثبیسکلهحػَلسبالًِیبضٍظاًِ

یاٍست.کٌٌسُظیطاثبفٌسُتٌْبکسیاستکِکبالیاٍثطایصاضظشهػطفیزاضز.ثبفٌسُیگبًِهػطف

کبضضٍظا2ًِ›یثبثتاشاظسطهبیِکبضثبضس)یؼٌیهػطفضٍظاًِضٍظا2ًِیثبثتثبفٌسُ;اهباگطسطهبیِ

آى‹ثبضس ،) ّط ًیبظهٌسضٍظا1ًِگبُ ثبفٌسُ هبضیيضٍظا2ًِکبض ٍ ضیسٌسُ کبض است، کبضیکِضٍظا2ًِسبظ

َیلیثبثتتدعیٍِتحّبیثسیبضهتفبٍتیزٍثبضُثِکبضًَافعٍزٍُسطهبیِیذَزثبیسثبتٌبستًَثِثِ

ضفتِ)ثِایيسبظیضٍیْن‹یبچطخثبفٌسگی›یضیسٌسٍُهبًَفبکتَضهبضیيضًَس.اهبکلهحػَلضٍظاًِ

ضبىثبیثبثتٍکبضًَافعٍزُسبظز(،یؼٌیسطهبیِسبظیفقفچطخثبفٌسگیهییهبضیيضطـکِکبضذبًِ

ًوی تَاًسثیصّن، اظ حبلیضٍظا2ًِتط زض ثبضس، تَخِثِکِکلهحػَلکبض ثب سبػتکبض12ثبفٌسُ،

ایثطاثطثبسبظهقساضظهبىکبضظًسُکبضاست.هوکياستکِضیسٌسٍُهبضیيضٍظا3ًِاشثبلغثطًَافعٍزُ

یثبثتصکوتطثبضس.ایيیبآى.اهبثِغَضتثبیسظهبىکبضگٌدیسُزضسطهبیِثبفٌسُهػطفکٌٌس.زضایي

هدٍخًِویّیچ ضیئیتتَاًٌس)زض کبض ّوبىهقساض ثِوَع( ظًسُهػطفکٌٌسکِثبفٌسُ کبضیبفتٍِکبض

ظًسُهی ظهبىکبض هوکياستکِثبفٌسُ کنثٌسز. ثِیًسجتبً ایي، ٍ( ضیسٌسُ قكؼبًتطیاظ ػٌَاىهثبل،

اهبزضایيکن طیثبثتصًسجتثِثرصهتغیغَضتثبیسهبظازسطهبیِتطاظکطتگطکتبى(هػطفکٌس؛

تطثبضس.هطاتتثعضگسطهبیِ،ثِ

سطهبیِ|284| سطهبیِثٌبثطایي کل ثبفٌسُ، ثبثت سبظًسُی ٍ ضیسٌسُ خبیگعیيی ضا ثبفٌسگی چطخ ی

سبظیضاًیع.ثِّبضا،ثلکِکبضًَافعٍزُزضفطآیٌسضیسٌسگیٍهبضیيیثبثتآىکٌس،ًِفقفسطهبیِهی

قَضکبهل،ًٍیعکلیتکبضًَافعٍزُّبیثبثتزیگطضاثِتبظُسطهبیِیثبثتخبسطهبیِایيتطتیتزضایي

ضبىثِثبفٌسًُِتٌْبیچطخثبفٌسگیثبفطٍشکبالّبیکٌس.ضیسٌسٍُسبظًسُّبضاخبیگعیيهیزضآى

ییِکٌٌس.سطهبزضیبفتهی‹ضبىضاثْبی›فطٍضٌسٍضبىضاًیعهیضبى،ثلکِکبضًَافعٍزُیثبثتسطهبیِ

سطهبیِ ثبفٌسُ، ایيثبثت ثبثت هیی خبیگعیي ضا ضاّب سَزضبى( ٍ کبضهعز )هدوَع زضآهسضبى ٍ کٌس

هبزامکِسطهبیِهتحققهی اِظایزضیبفتسطهبیِسبظز. ّبزضضکلًدٍیثبثتایيیثبثتثبفٌسُزض
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خبیگعیيهییثبثتچطخثبفٌسگی،سطهبیِ فقفسطهبیِضبىضا یزضیکضکلثبسطهبیِیثبثتکٌس،

ّبیثبثتضخًسازُاست.ثبثتزضضکلزیگطهجبزلِضسُاست.زضحقیقتّیچتغییطیزضاضظشسطهبیِ

کتبى،زٍک،‹سَیک›ضَز:اظتطپسثطٍین.هحػَلضیسٌسُثِزٍثرصتدعیِهیثبظّنگبهیثیص

یککالمسطهبیِ زض یب غیطُ شغبلٍ کلهحػَل‹طاظسَیزیگ›یثبثتصٍ هَضز زض ًَافعٍزُ؛ کبض

ًیعٍؾغثِسبظًسگبىهبضیي ثٌبثطایيٍقتیضیسٌسُسطهبیِّب خبیگعیيّویيهٌَالاست. یثبثتصضا

کبضاىیکتبىیتَلیسکٌٌسگبىزٍکٍزیگطاى،ثلکِکلسطهبیِقطیقًِتٌْبکلسطهبیِکٌس،اظایيهی

یکبضّبیًَافعٍزُضاضبى،ثؼالٍُیثبثتیسطهبیِثرطیاظسطهبیِیثبثتاٍپطزاظز.سطهبیِضاًیعهی

یثبثتاٍ،پساظکسطضَز،سطهبیِکِقؿیِثِکطتگطکتبىهطثَـهیکٌس.ایٌک،تبخبییپطزاذتهی

هیهبضیي‹هربضج› تدعیِ غیطُ ٍ کَز ٍ ثصض، ثِ غیطُ، آىآالتکطبٍضظیٍ ثط ثٌب ٍضَز. قبػستبً چِ

هبهبیلینزضایيکوبثیص یثبثتخبفطؼکٌینکِایيثرصاظسطهبیِثبیسزضکطبٍضظیضایحثبضس،

ایاظهحػَلذَزِاٍستکِسبالًِاظقطیقهحػَلذَزاٍاظیکسطیسبالًِزٌّسُزاض،تطکیلاخبضُ

یثبثتضاطهبیِخبثرطیاظسکٌس،زٍثبضُفطاّنذَاّسضس.زضایيچِذَزشتَلیسهیظهیي،یؼٌیآى

ضَز،ّطگعضَز،ثٌبثطایيثْبیصّطگعپطزاذتًویضَز،ّطگعفطٍذتًِوییبثینکِخبیگعیيذَزهیهی

ضَز.ثصضٍغیطُ;هقساضهؼیٌیظهبىکبض.اضظشثصضٍغیطُضَزٍزضهػطفافطازٍاضزًویهػطفًوی

ضَز،ظیطاّویيحدناظزضگطزشٍاضزًویاضظش‹هقساض›ضَز؛اهبّویيزضاضظشهحػَلکلٍاضزهی

هی کلهحػَلکسط هیهحػَلاظ تَلیس ٍاضز زٍثبضُ ٍ ایيضَز )زض ایياستکِضَز. فطؼثط خب

ثبضآٍضیکبضثطخبیهبًسٍُتغییطیًکطزُاست(.=ثِایيتطتیتثرطیاظهحػَلکِزضگطزشٍزض

هی ٍاضز ًوبیٌسُهػطف فقف ًَافعٍزضَز کبض آىی ?یؼٌی است ًوبیٌسُُ کبضافعاضچِ استْالک ی

تحَیل ضاًتظهیيتدعیٍِ سَز، یؼٌیکبضهعز، ثبال، زض ثِػَاهلیبزضسُ است<ٍ غیطُ کطبٍضظیٍ

‹1›ضَز.>هی

هثبثِهَازذبمکطبٍضظیتلقیکطزتَاىثِچِهییثبثتــیؼٌیآىکنثرطیاظسطهبیِخبزستزضایي

تطیيضبذِاظای>هْنــهْنخبزض=ضبذِػجبضتزیگط،زضایيضَز.ثِــضازاضینکِخبیگعیيذَزهی

یایاظسطهبیِکٌٌسُ،ثرصتؼییيایکِزضآىًْفتِاستــاظتَلیسسبالًِیسطهبیِلحبلحدنتَزُ

ثبثتکِ)ثِاستثٌبیکَزهػٌَػیٍچیعّبییاظایيقجیل(اظهَازذبمتطکیلضسُاست،خبیگعیيذَز

ضَز،یؼٌیخبیگعیٌیزضّیچضکلیاظزضآهسًساضز.ثِایيتطتیتضیسٌسُضَزٍزضگطزشٍاضزًویهی

                                                           
 اًس.)مـفب(یثؼسیٍِیطاستهگبآهسُزضزٍغفحِ،زاذلکطٍضِّبیثرص  ‹1›
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سطهبیِ ثرصاظ ایي ًیست ًبگعیط ثبثت هیی خبیگعیي ذَز کتبى، کطتگطِ کِ ثرطی ٍ)یؼٌی کٌس

ّویيتطتیت،ثبفٌسًُیع،ًبگعیطثِپطزاذتصثِضیسٌسٍُپطزاظز(ضاثِکطتگطکتبى،ثبظپطزاذتکٌس.ثِهی

یچطخیضیسٌسٍُسبظًسُیثبثتثبفٌسُثِکبضًَافعٍزُذطیساضپبضچِثِثبفٌسًُیست.ثٌبثطایيسطهبیِ

یتَلیسکٌٌسگبىیهبضیيٍکبضًَافعٍزُکطتگطکتبىٍسبظًسُ‹یًَافعٍزُ›چٌیيثِکبضّنثبفٌسگی،

ضَز.آّيٍچَةتدعیٍِتحَیلهی

ضلیٌگ;س36ِشضعپبضچِ;12قَضهستقینٍغیطهستقینزضتَلیسّبکِثِیآىفطؼکٌینکِّوِ

ضٍظاًِ یب زذیل36کبض کبض پبضسبػت ذَزضبى کِاًس، است ضٍضي ًرست ثبضٌس. ذطیسُ ضا چِ

تَلیسکٌٌسگبىػٌبغطپبضچِ،سطهبیِ ،ظیطاتًاوىد محصًل خًد را مصرف کىىد ومییثبثتپبضچِ،

ّبضًَس.ثٌبثطایيآىٍاضزًوی‹افطاز›|285|اًسٍزضهػطفهستقینایيهحػَالتثطایتَلیس،تَلیسضسُ

زضهػطففطزیٍاضزیثبیسکبضهعزّبٍسَزضبىضاّعیٌِ ذطیسپبضچِکٌٌس؛یؼٌیهحػَلیکًِْبیتبً

تَاًٌسزضقبلتپبضچِهػطفکٌٌس،ثبیسزضقبلتهحػَلزیگطیهػطفکٌٌسّبًویچِضاآىضَز.آىهی

هی هجبزلِ اِظایپبضچِ زض )ثِکِ ًتیدِ زض اضظش›لحبلضَز. سَی‹هقساض اظ پبضچِ ّوبىهقساضیاظ ،)

اِظایپبضچِفهیزیگطاىهػط زض ثدبیٍ هحػَالتقبثلهػطفزیگط اظ پبضچِ زاضًسگبى کِ ضَز

ّبزضچِآىاًس،ظیطاآىّبپبضچِضاهػطفکطزُکٌٌس.زضستهثلایياستکِاًگبضذَزِآىهػطفهی

ِاًس.ثکٌٌس،تَلیسکٌٌسگبىهحػَالتزیگطزضقبلتپبضچِهػطفکطزُقبلتهحػَلزیگطهػطفهی

شضع12یایياهطکِایيتطتیتکلهؼؿلثبیس،ثسٍىّطگًَِضػبیتیثطایهجبزلِ،اظقطیقهالحظِ

اًس،تَظیغضسُیتَلیسکٌٌسگبًیکِزضتَلیسشیبزضتَلیسػٌبغطشزذیلثَزُپبضچِچگًَِثیيّوِ

است،حلٍضٍضيضَز.

 ،‹2›یهبضیيضیسٌسگیاست>ُحبلسبظًسیچطخثبفٌسگیکِزضػیي=ضیسٌسٍُسبظًسُ

 
کبضًَافعٍزُ

سطهبیِ  ضبى;یثبثتزاضًس،

 
ثٌبثطایيآى‹هطکتاظ› هیًدٍچطخثبفٌسگیاست. ّب شضع8تَاًٌساظ

 24پبضچِ)یب یب اِظایخبیگعیٌیکلهحػَل24سبػت( زض ضلیٌگ،  ضبى،

 
پبضچِ;  =شضع>

 
=شضع>2

 ضلیٌگهػطفکٌٌس.زضًتیدِثبیستکلیف8سبػتکبضیب8پبضچِیب

 
سبػتکبضضاضٍضي16شضعیب5

کطز.

                                                           
 .)مـفب(‹1›یًک:ضوبضُ  ‹2›
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ضَزثِکتبىٍچطخضیسٌسگی)شغبلٍهَازّوبًٌستأثیطییثبثتضیسٌسُتدعیٍِتحَیلهی=سطهبیِ

 ثطاغلقؿیًِساضًس(،

 
  ثِهَازذبم;کتبى;

 
 سبػتکبض;

 
سبػتکبضیب5

  
 

 
،  

 
 شضع;

 
شضع.1

خبکِثِثصضکنتبآىیثبثتص)زستقَضکبهلثرطز،ظیطاسطهبیِتَاًسثِایيهقساضضاکطتگطکتبىهی

اٍهطثَـاستٍثٌبثطفطؼاظاستْالکسطهبیِ یاستَاضٍکبضافعاضشچطوپَضیضسُاست(ضاذَزِ

 کطزىتکلیفهبًسضٍضيکٌس.ثبقیهیظهحػَلصکسطهیخبیگعیي،ٍاظّوبىاثتساا

 
1- 

 
شضع)یب5

 

 
 سبػتکبض(.16–5

 
  شضع;5

 
;  

 
  .یؼٌی:

 
;  

 
-  

 
 شضع;

 
 شضع)یب3

 
‹3›سبػتکبض(>.15

 

 
یچطخثبفٌسگیّستٌس.=ایيیثبثتضیسٌسٍُتَلیسکٌٌسُیسطهبیُِسبػتکبضًوبیبًٌس16شضعیب5

تحَیلهیسطهبیِ ٍ کتبىتدعیِ هبضیيضیسٌسگیٍ سطهبیِیثبثتثِ اظ فطؼکٌین یثبثتضَز.>

 ضیسٌسُ

 
 تَاًسکلایياشهَازذبمثبضسٍثِکتبىترػیعیبثس،ثِایيتطتیتکطتگطکتبىهی

 
ضا

کِهباستْالککبضافعاضشضاهسبٍییثبثتص?ثبتَخِثِایيهػطفکٌس،ظیطاسطهبیِزضقبلتپبضچِ

ٍاضزگطزشًویغفطفطؼهی اسبسبً پیطبپیصکسطٍثطایثبظتَلیسشذیطُکٌین<ضا ثلکِآىضا کٌس،

 تَاًسکطزُاست.ثٌبثطایياٍهی

 
 اظ

 
 ثطاثطاستثبسبػتکبضضاثرطز،هقساضیک16ِیب1شضعپبضچ5ِ

 
3

 شضع،یب

 
 هبًسکِتکلیفسبػتکبض.زضًتیدِفقفثبقیهی15

 
3- 

 
 شضعیب5

 
سبػتکبض،16–15

 یؼٌی

 
1  شضعیب

 
ایي5  سبػتکبضضٍضيضَز.

 
 شضعیب1

 
ییثبثتسبظًسُسبػتکبضثِسطهبی5ِ

ضرعٍاحسیاست،تدعیِ‹ثٌبثطفطؼ›یهبضیيضیسٌسگی،کِچطخثبفٌسگیٍکلهحػَلسبظًسُ

ضَز.ٍتحَیلهی

سبػت6ضلیٌگ;6شضع;2کٌٌس،یثبثتثبفٌسُضاخبیگعیيهیشضػیکِسطهبی8ِثِایيتطتیتاظ

 اظسَیضیسٌسٍُ‹کبض›

 
یچطخثبفٌسگیٍچیعّبییسبظًسٍُسیلِسبػتکبض(ث2ِضلیٌگ;2شضع)

ضًَس.زیگطاظایيزست،هػطفهی

 هبًسکِتکلیفثٌبثطایيثبقیهی

 
 شضع;8–2

 
سبػتکبض(ضاضٍضيکٌین.16ضلیٌگ;16شضع);5

  ایي

 
5 ; 16شضع ث16ِضلیٌگ; ثبقیوبًسُ تدعیسبػتکبض ظیط هیضطح تحَیل ٍ فطؼِ ضًَس:

                                                           
 .)مـفب(‹1›یًک:ضوبضُ  ‹3›

1
اسبس   هحبسجِثط  یپیطیي،

 
سطهبی5ِ کل پبضچِ، سبظًسُشضع ٍ ثبثتضیسٌسُ ًوبیٌسگیی ضا ثبفٌسگی چطخ ی

 یػعیوتثطایتؼییيسْنکطتگطکتبىًجبیسکٌٌس.ثٌبثطایيًقكِهی

 
تطیپبضچِثبضس.هبضکسشضع،ثلکِهقساضکن5

ثطقطفهی شضع4قَضکلیفقفضبهلِیثبثتضیسٌسُثگیطزکِسطهبیِکٌسٍفطؼهیزضازاهِایيػسمزقتضا
 >(51)مـآ،=پبضچِاست.
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هی اظ ثبظًوبیبًٌس4ُکٌینکِ تطکیلیسطهبیِشضػیکِ یؼٌیػٌبغط یًداٍزٌّسُیثبثتضیسٌسُ،

 ّستٌس،

 
 اشثطاثطثبکتبىٍ

 
 هبضیيضیسٌسگیّستٌس،=ثؼالٍُ،زض‹استْالک›اشثطاثطثب

 
شضػیکِ

یهبضیيیطُ،زضیککالم،زضػٌبغطیثبظًوبیبًٌسُسبظاىاست،چَة،آّي،شغبلٍغیهبضیيًوبیٌسُ

 اٍّستٌس،

 
 هَازذبمهبضیيٍ

 
هبضیيضیسٌسگیضاثالفبغلِپساظ|287|کبضًَافعٍزُاست>.ػٌبغط

سطهبیِ ثب ضاثكِ زض ٍ ثبثتهبضیيایي هیی هحبسجِ ثبفٌسگی سبظِ ّطزٍ هبضیي›کٌین. ٍ سبظضیسٌسُ

ستٌس.ضرعٍاحسیّ‹ثبفٌسگی

ثبضزیگط:پس،یک| 682|

 

هػطفکبضثبفٌسگیًَافعٍزُیثبثتسطهبیِکلهحػَل

12( پبضچِ ضلیٌگ(36شضع
سبػتکبض(36)

8( سبػت(24شضع
ضلیٌگ(24)

12سبػت12 ; 12سبػت
شضع4ضلیٌگ;



سبظهبضیيضیسٌسُ

کل
هحػَل

سطهبیِ
ثبثت

ًَافعٍزُ کبض
ضیسٌسگی

کلهػطف
هحػَل

سطهبیِ
ثبثت

هػطفکبضًَافعٍزُ

شضع6 ،18
 18ضلیٌگ،
سبػت

4 12شضع،
 12ضلیٌگ،
سبػت

2 6شضع،
 6ضلیٌگ،

سبػت

2;شضع2
سبػت

2 6شضع،
 6ضلیٌگ،

سبػت

 

 
 شضع

 
 شضع

 
شضع

 کٌٌس،شضػیکِسطهبیِثبثتضیسٌسُضاخبیگعیيهی4اظ

 
ضًَس.تدعیٍِتحَیلهیکتانشضعث3ِ;

ًیبظیثِخبیگعیيیثبثتیکِزضتَلیسشثِایٌکزضًد،ثرصهْویاظسطهبیِ ضسىکبضضفتِاست،
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کتبىثِ اظسَیذَزکطتگطِ هستقیوبً حیَاىکبضٍغیطُ، ػلَفِ، کَز، زضضکلثصض، ظیطا هدسزًساضز؛

یثبثتٍاضزهثبثِسطهبیِچِثِفطٍضس،آىلیکِاٍهیگطزز.ثٌبثطایيزضایيثرصاظهحػَظهیيثبظهی

هی ایيهحبسجِ زض است. غیطُ ٍ کبض استْالکاثعاض فقف زستضَز، ضا ًَافعٍزُ کبض ثبیس خب  کن

 
ٍ

 ضسىضا،حساکثطیثبثتًیبظهٌسثِخبیگعیيسطهبیِ

 
هحبسجِکٌین.

پس:


کتبى

هػطفقبثلکبضکطبٍضظیسطهبیِثبثتکلهحػَل

3 9شضع، 9ضلیٌگ،
سبػتکبض

1 3شضع، 3ضلیٌگ،
سبػتکبض

2 6شضع، 6ضلیٌگ،
سبػتکبض

2 6شضع، 6ضلیٌگ،
سبػتکبض

هبًس:چِثطایهحبسجِثبقیهیآى

سبػتکبض(;سطهبیِثبثتکطتگطِکتبى؛3ضلیٌگ،3شضع)1

 

 
ثبفٌسگی؛سبػتکبض(;سطهبیِثبثتچطخ4ضلیٌگ،4شضع)1

،کِزضهبضیيضیسٌسگیگٌدیسُاست.کل محصًلسبػتکبض(ثطای3ضلیٌگ،3شضع)1سطاًدبم،

سبظثطایهبضیيضیسٌسگیقبثلهػطفاست،کسطکٌین:چِضاکِاظهبضیيپسًرستآى


هبضیيضیسٌسگی

ًَافعٍزُسطهبیِثبثتکلهحػَل یکبض
کبضهبضیيِ

قبثلهػطف

1 3شضع، 3ضلیٌگ،
سبػتکبض

 

 
2ضلیٌگ،2شضع،

سبػتکبض

 

 
1ضلیٌگ،1شضع،

سبػتکبض

 

 
1ضلیٌگ،1شضع،

سبػتکبض

تدعیٍِ،یؼٌیسطهبیِثبثتکطتگطِکتبىکِثبیسثِثرصقبثلهػطفصکطايرزیچٌیي،هبضیيّن

تحَیلضَز:


هبضیيکطبٍضظی

هػطفقبثلهبضیيِکبضسطهبیِثبثتکلهحػَل

1 3شضع، 3ضلیٌگ،
سبػتکبض

 

 
2ضلیٌگ،2شضع،

سبػتکبض

 

 
1ضلیٌگ،1شضع،

سبػتکبض

 

 
1ضلیٌگ،1شضع،

سبػتکبض



کِثِهبضیي ثرطیاظکلهحػَلضا ضٍیْنآالتتدعیٍِتحَیلهیثٌبثطایياگط، ضفتِزضًظطضَز،

شضعثطایهبضیيکطبٍضظی،1شضعثطایهبضیيضیسٌسگی1ٍشضعثطایچطخثبفٌسگی،2گبُثگیطین،آى

12شضع)4زضهدوَع 12ضلیٌگ، یب  سبػتکبض

 
 اظایي12کلهحػَلِ است. شضع،4شضعپبضچِ(



9 
 

 کبضهطغَلثِچطخثبفٌسگیثطایهبضیي

 
 کبضهطغَلثِهبضیيضیسٌسگیشضع،ثطایهبضیي

 
ٍثطای

 کبضهطغَلثِهبضیيکطبٍضظیًیعهبضیي

 
 ضفتِ،یؼٌیضٍیْن

 
 هبًساًس.ثبقیهیشضعقبثلهػطف1

 
2

 شضع،یؼٌی

 
 ِثبثتچطخثبفٌسگی،ثطایسطهبی

 
 ثطایهبضیيضیسٌسگیٍ

 
 ثطایهبضیيکطبٍضظی;

 


; 
 
زّسکِثبیسسبظضاتطکیلهییثبثتِهبضیيسبػتکبض(.ایيهقساضسطهبی8ِضلیٌگ;8شضع);2

،سَثِهَازذبهصضَز؟اظیکیثبثتثِچِچیعتدعیٍِتحَیلهیخبیگعیيضَز.ایٌک،ایيسطهبیِ

آّي،چَة،تسوٍِغیطُ.اهباظسَیزیگطثِثرطیاظهبضیيِکبضی)کِاحتوبالًذَزشسبذتِاست(،

 یبثس.فطؼکٌینکِهَازذبمسبذتيثِآىًیبظهٌساستٍآىًیعاستْالکهیکِثطایهبضیي

 
ایي

هبضیيسطهبیِ تطکیلثسّسٍهبضیيِ یثبثتضا  سبظ

 
ثِایي  اشضا.

 
هیآذطی ثؼساً  پطزاظین.

 
ثطای

 ضبهل|288|چَةٍآّي

 
 اظ

 
 شضعیب2

 
 شضع;2

 
  شضع;

 
 شضعّستٌس.اظآى،

 
; 

 
 است.پس،

 


;  

 
شضع.

ایي زض ایيتطتیتفطؼکٌینکِ هبضیيثِ  آالتخب

 
 ًَافعٍزُ کبض ٍ 

 
ذبم چیعیغطفهَاز )ظیطا

ایيًوی زض ثبضس،  غَضتضَز(

 
   اظ

 
 ٍ ضا ًَافعٍزُ کبض  شضع

 
خبیگعیيهیآىهبضیي کٌٌس.آالتضا

ثٌبثطایيسْنهبضیي   آالتزٍثبضُ

  
یکشضعهی زض یب سطهبیِثبثتتَلیسکٌٌسگبىآّيٍچَة، ضَز.

زضایيکالم،غٌؼتاسترطاخیفقفهطکتاظکبضافعاضّبیتَلیساستکِهبآى قَضػوَهیخبثِّبضا

این،ًٍِهَازذبم.آالتًبهیسُیيهبض

 ثٌبثطایي

 
هبضیي شضعثطایهبضیيِ   سبظاست.

  
آالتیکِتَلیسکٌٌسگبىآّيٍچَةشضعثطایهبضیي

  کٌٌس.پسهػطفهی

  
+  

  
;  

  
;  

  
سبظثپطزاظز.شضع.ایيهقساضیاستکِثبیسهبضیي1

آالت ماضیه .  

  
هبضیي هبضیيِ خبیگعیي ثِشضع ًیع هقساض ایي اهب ّستٌس. ًٍَثِسبظ تدعیِ یذَز

آالتکِثطایسبذتيهبضیيِضَزثِهَازذبم)آّي،چَةٍغیطُ(،یؼٌیآىثرطیاظهبضیيتحَیلهی

 سبظاستفبزُضسُ،ٍکبضًَافعٍزُ.ثِایيتطتیت،اگطّطػٌػطثطاثطهبضیي

 
ضًَافعٍزُثبقیثبضس،ثطایکب

هی  هبًس

  
هی ثبقی ٍ شضع،   هبًس

  
آى ثطای شضع ثبیس هبضیيی ثاتتِ سرمایهچِ ضاهبضیيِ سبظ

 خبیگعیيکٌس،یؼٌی

  
 شضعثطایهَازذبمٍ

  
کطزىاخعاءاضظضیهبضیٌیکِثطایشضعثطایخبیگعیي

  ضفتِ)ضٍیْنزازىثِایيهَازذبمهَضزاستفبزُقطاضگطفتِاستضکل

  
شضع(.

  اظسَیزیگط

  
یذَزثًَِثِکٌٌس،ثِیآّيٍچَةضاخبیگعیيهیآالتتَلیسکٌٌسُشضػیکِهبضیي

 ضًَس.کبضًَافعٍزُ;آالتٍکبضًَافعٍزُتدعیٍِتحَیلهیهَازذبم،هبضیي

 
،ثٌبثطایي;

  

    
;  
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  ضَزثِرصتدعیٍِتحَیلهییثبثتهطثَـثِایيثشضعٍسطهبیِ

  
  شضع،اظآى

  
ثطایهَازذبمٍ

  

  
کٌٌس.کِاستْالکهبضیيضاخجطاىهی

آالتثبقیکطزىاستْالکهبضیيهثبثِسطهبیِثبثتٍثطایخبیگعیيسبظثِثِایيتطتیتزضزستهبضیي

هی  هبًٌس

  
هبضیي هبضیيِ استْالک آى ثب کِ خشضع، ضا هیسبظش جطاى ٍ   کٌس

  
استْالک ثطای

یآّيٍچَةکِثبیسخبیگعیيضًَس.آالتتَلیسکٌٌسُهبضیي

 یثبثتذَزثؼالٍُاًٍبگعیطثَزاظسطهبیِ

  
اًس(سبظگٌدیسُشضعضاثطایهَازذبم)کِزضهبضیيِهبضیي

ٍ  

  
ٍچَة،خجطاىکٌس.زٍثبضُاظایيیآّيآالتتَلیسکٌٌسُشضعضاثطایهَازذبمگٌدیسُزضهبضیي

 ثبیستهقساضهی

 
 ثِکبضًَافعٍزٍُ

 
  ضسُتدعیٍِتحَیلضًَس.یؼٌیاظآالتهستْلکثِهبضیي

  
+

  

  
;  

  
،ثطاثطثب

   
 

  
 ،ثبیس

 
زٍثبضُثبیس|289|اشثطایکبضپطزاذتضًَس.اظایيهَازذبم

  
 
 

  
ثطای

آالتخبیگعیيضًَس.زضًتیدِایيهبضیي
  
 
 

  
گطزًس.سبظثطهیشضعزٍثبضُثِهبضیي

ایٌکزضزستهبضیي  سبظثبقیهبًسُاست:

  
هبضیيشضعثطایخبیگعیي سبظ،سبذتياستْالکهبضیيِ

  

  
یچَةٍآّيٍآالتتَلیسکٌٌسُثطایاستْالکهبضیي

  
 
 

  
هَازذ آالت،بمزضهبضیيخعءاضظضیِ

آّيٍغیطُکِثبیسخبیگعیيضًَس.

تطضسیس،تَاىالیغیطالٌْبیِثِهحبسجِازاهِزازٍثِکسطّبیکَچکٍکَچکٍثِّویيتطتیتهی

شضعپبضچِثِتوبهیضٍضيضَز.12آًکِتکلیفثی

هبىضاذالغِکٌین.سیطپژٍّصتبکًٌَی

ّبیگًَبگًَیثیيکبضًَافعٍزُ)کِثرطیاظآى،ًرستگفتینکِزضسپْطّبیگًَبگَىتَلیسًسجت

خبیگعیيهیسطهبیِ کِثِزستوعزترػیعیبفتِ، هبظازیهتغیطیضا کبض یب کٌسٍثرصزیگطسَز،

تَاًینَززاضز.اهبهبهییثبثتیکِایيکبضثبیسثطآىافعٍزُضَز،ٍخسبظز(ٍسطهبیًِطسُضاهیپطزاذت

 کبضًَافعٍزُضا فطؼثگیطین،هثالً ثطاثطثبّوِ›یکًسجتهیبًگیيضا یثبثتضاٍسطهبیِ@الفA‹خب

;2:1ًسجت‹خبّوِ›قَضهیبًگیيثگیطین،یبفطؼکٌینًسجتزٍهیثِاٍلیثِ@ةA‹خبثطاثطثبّوِ›
 

 
 : 

 
اگطضاثكِ ثسیيهؼٌبستکِزضّطسپْطیاخعایسطهبیِثبضس. زضّطسپْطتَلیسچٌیيثبضس،

 ضفتِ(ّویطِفقفهؼیيتَلیسکبضًَافعٍزُ)کبضهعزٍسَزضٍیْن

 
هحػَلذَزضاثرطز،ظیطاکبضهعزٍ

ضٍیْن فقفسَز  ضفتِ

 
تحقق تطکیلهیکلظهبىکبض هحػَلضا زض یبفتِ الجتِ  زٌّس.

 
یثبقیوبًسُ
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کٌٌس.اهباگطاٍثرَاّستَلیسضایثبثتصضاخبیگعیيهیزاضتؼلقزاضًسٍسطهبیِسطهبیِهحػَلًیعثِ

 یثبثتصضاخبیگعیيکٌسٍایيازاهِزّس،ثبیسسطهبیِ

 
یثبثتثسلکٌس.هحػَلضازٍثبضُثِسطهبیِ

 ثطایایيکبضاٍثبیسایي

 
ضاثفطٍضس.

 اهبثِچِکسی؟

 
یهدوَعسَزٍکبضهعزذطیساضیضَزقجالًکسطٍسیلِتَاًسثِیاظهحػَلضاکِه

گبُثرطیاظهحػَلکِسبػتثبضس،آى12کبضیبضٍظا1ًِاین.اگطهدوَعایيزٍهقساضثطاثطثبکطزُ

 کٌینکِسبػتاست.ثٌبثطایيفطؼهی24کبضیبضٍظا2ًِاضظضص;سطهبیِثبثتاست،هؼطف

 
=ثرص

 یتَلیسزیگطٍیسَزٍکبضهعززضیکضبذٍِسیلِلثِزٍم>هحػَ

 
یذَزًَثِآذطهحػَلًیعثِ

یثبثتیتَلیسسَمذطیساضیضَز.اهبثِایيتطتیتهبسطهبیِیسَزٍکبضهعززضیکضبذٍِسیلِثِ

این،یؼٌیزضاِظایکبضًَافعٍزُ،هجبزلِکطزُ‹سپْطّبیهرتلفتَلیس›ضافقفثبکبضهعزٍسَزIهحػَل

ًَافعٍزُآى کبض کل کِ ضاُ ایي اظ ّن هحػَلِ IIی هحػَلِ ٍIIIِهحػَل زض هػطفIضا ثِ

ضسبًسُ اظ هحػَالتضٍظا6ًِاین. IIکبضیکِزض ٍIIIُکبضگٌدیس ٍچِزض ًَافعٍزُ کبض چِزض اًس،

گٌدیسُاستIیيیبذطیساضیًطسُاست،ًِکبضیکِزضهحػَلِهَخَز،ّیچهقساضیخبیگعپیطبپیص

.زضًتیدًِبگعیطضسینکِتَلیسکٌٌسگبىهحػَالتزیگطضاٍازاضکٌینکِثبIIٍIIIًٍِزضهحػَل

IIٍIIIضبى،هحػَالتکلکبضًَافعٍزُ تَقفxضاثرطًس.ٍسطاًدبمهدجَضثَزینزضیکهحػَلِ

ًَ کبض کِ اًساظُکٌین ثِ ثبیس آى زض ثبثتافعٍزُ ثعضگّبیّوِیکلسطهبیِ یهحػَالتپیطیي

 یثبثتِذَزشکِثطّویيهٌَالثَز؛اهبسطهبیِهی

 
ثَز،غیطقبثلفطٍش‹اشاظکبضًَافعٍزُ›تطثعضگ

ضس.ایخبثدبًویهبًسٍشضُهبًس.زضًتیدِهؼؿلسطخبیصثبقیهیثطخبیهی

،ّوبىپطسصسطخبیذَزثَز:آىثرصاظهحػَلIًیع،زضستهبًٌسهحػَلxِهحػَلِزضهَضز

 ضَز؟یب،آیبقطاضاستیثبثتاستثِچِکسیفطٍذتِهییسطهبیِکٌٌسُکِخبیگعیي

 
یکبضًَافعٍزُ

  هحػَل،

 
ثؼالٍُکبضتبظُ  ییًَافعٍزُ،

 
خبکبضپیطبپیص یگعیيکٌس؟هَخَزگٌدیسُزضهحػَلضا

 یؼٌی:

 
; 

 
ثبضس؟

کطزىهؼؿلاظهثِایيتطتیتآضکبضضسکِهَکَل Iحػَلِ ٍغیطُ،یبزضیککالم،IIثِهحػَلِ

ایًساضز.یغِطفکبال،ّیچَّزُحلهؼؿلثِهیبًدیهجبزلِ

یزیگطیقطحکطزین.ثٌبثطایيپطسصضاثِضیَُ|295|
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1سبػتکبضیب12سبػتکبضهحػَلیثبضسکِزضآى36لیٌگ;ض36شضعپبضچِ;12فطؼکطزین

ضفتِ،یؼٌیهسبٍیهدوَعسَزٍکبضهعز(،اهبکبضثبفٌسُگٌدیسُاست)کبضالظمٍکبضهبظازضٍیْنضٍظاًِ
 

 
چٌیيثطایآالتٍغیطُ،گٌدیسُزضپبضچِاست.ّنیثبثت،ّوبًبًد،هبضیيآى،هؼطفاضظشسطهبیِ

ّبیزازٍستسّبیهیبًیٍٍاسف،فطؼکطزینکِپبضچِهحػَلیاستثطزىثِگطیعگبُاظپٌبُپطّیع

هبزُ هحػَل‹فطآیٌستَلیس›یذبهیثطایٍاضزضسىزضکِفقفثطایهػطففطزیتَلیسضسٍُهثالً

یٍسیلِثِفقفثبیس‹ثْبیص›ایًیست.ثِایيتطتیتفطؼکطزینکِایيپبضچِهحػَلیاستکِتبظُ

ثطایسبزُ سطاًدبم ٍ ضَز. هجبزلِ اِظایزضآهس یؼٌیفقفزض پطزاذتضَز، سَز ٍ ضًٍسکبضهعز کطزى

هثبثِاستسالل،فطؼگطفتینکِّیچثرطیاظسَز،زٍثبضُثِسطهبیِزگطزیسیًیبثس،ثلکِکلسَزثِ

زضآهسذطجضَز.

 ،یؼٌی‹پبضچِ›شضع4کِثِاٍلیيتبخبیی

 
یثبفٌسُهطثَـاست،سبػتکبضًَافعٍز12ُاٍلهحػَل;

ضبىثطاثطاضظش‹هقساض›ضًَس؛ّبثِکبضهعزٍسَزتدعیٍِتحَیلهیضَز.ایيسطػتحلهیهطکلثِ

ثِ‹هقساض›استثب اٍٍکبضگطاًصػجبضتزیگط،آىاضظشهدوَعسَزٍکبضهعزثبفٌسُ. ّباظسَیذَزِ

پبضچِ،‹قبلت›شضعقكؼیٍقبقغاست.ظیطااگطسَزٍکبضهعزًِزض4حلثطاییيضاُضًَس.اهػطفهی

هحػَلزیگطیهػطفضًَس،ایيکبضفقفثِایيزلیلهوکياستکِتَلیسکٌٌسگبى‹قبلت›ثلکِزض

زض هحػَلذَزضبى‹قبلت›پبضچًٍِِزض‹قبلت›هحػَلزیگط،ثرصقبثلهػطفهحػَلذَزضا

شضعپبضچِفقفیکشضػصضا،اهبسِشضعزیگطشضا4یپبضچِاظکٌٌس.هثالًاگطذَزِثبفٌسُیهػطفه

ثبفٌسٍُسیلِشضعپبضچِث4ِگَضت،ًبىٍحَلِهػطفکٌس،کوبکبىاضظش‹قبلت›زض یپبضچِیذَزِ

3هػطفضسُاست،فقفثبایيتفبٍتکِاٍ

 
کٌس،زضفهیایياضظشضازضضکلکبالّبیزیگطهػط

هثبثِکبضهعزٍسَزِایضاکِثِکِتَلیسکٌٌسگبىایيکبالّبیقبثلهػطفزیگطگَضت،ًبى،حَلِحبلی

ضکلپبضچِهػطفکطزُآى زض است، هػطفضسُ ایيّب ?زض قجؼبًاًس. ایيپژٍّص، سطاسط زض ٍ خب،

ضَز.<بثِاضظضصفطٍذتِهیثٌ‹ثبًیبً›ضٍزٍثِفطٍشهی‹اٍالً›فطؼثطایياستکِکبال

سبػت24شضعپبضچِ;8یثبثتثبفٌسُاکٌَىزضضکلضَز.سطهبیِاهبایٌکهطکلحقیقیقطحهی

شضعپبضچِضاثِپَل،8ضلیٌگٍخَززاضز؛اگطاٍثرَاّستَلیسضاکوبکبىازاهِزّس،ثبیسایي24کبض;

یثبثتصاظبظُتَلیسضسٍُهَخَززضثبظاضضاثرطزکِسطهبیِپًَسکبالییت2پًَسثسلکٌسٍثبایي2ثِ

یظهبًیآالتصضازضفبغلِکٌینکِاٍهبضیيضسىهسئلِفطؼهیّبتطکیتضسُاست.ثطایسبزُآى

ًوییک تدسیس تؼَیؽٍ آىثرصاظسبلِ قطیقفطٍشهحػَلص، اظ کبفیاستضٍظاًِ ثلکِ کٌس،
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آالتثطاثطاست.اٍیاضظشهبضیياظزستضفتِخبیگعیيکٌسکِثبثرصِضٍظاًِآالتضاهستقیوبًهبضیي

یػٌبغطایيٍسیلِکبضضفتِزضآىاست،ثِیثبثتِثِثبیسثرطیاظهحػَلضاکِثطاثطثباضظشسطهبیِ

ثِسطهبیِ یؼٌیٍسیلِیثبثتیب هحػَلاٍ، سَیزیگط، اظ خبیگعیيکٌس. پبضچِ،یضطایفػیٌیکبض

ًویثِ زیگطی تَلیس سپْط ٍاضز تَلیس ضطایف هثبثِ فطزی هػطف ثِ ثلکِ ضرػی›ضَز، ضسس.هی‹یب

ایي اظ فقف اٍ هیثٌبثطایي ًوبیٌسُقطیق کِ ضا هحػَلص اظ ثرطی سطهبیِتَاًس اٍستی ثبثت ی

کٌٌسگبىزیگطهجبزلِکٌس،ضازضاِظایزضآهسیبزضاِظایخعئیاضظضیاظهحػَلتَلیسخبیگعیيکٌسکِآى

ضَز.ثِیذَز،ثِکبضهعزٍسَز،ٍثٌبثطایي،ثِکبضًَافعٍزُتدعیٍِتحَیلهیًَثِکِآىخعءًیعثِ

ضَز.پطسصفقفایياستکِایيهسئلِتحتچِایيتطتیتغَضتهسئلِزضضکلزضستصقطحهی

ضطایكیقبثلحلاست؟

ایثطقطفضسُاست.ّطچٌسیيضٍیکطزهبىپیصآهس،ایٌکتباًساظُّبییکِزضًرستیکیاظزضَاضی

 زضّطیکاظسپْطّبیتَلیس،کبضًَافعٍزُ;

 
 یثبثت;،ٍثٌبثطفطؼهب،سطهبیِ

 
است،اهبثِایي

 تطتیتایي

 
زضآهس) هدوَعاضظشِ یب ًَافعٍزُ هدوَعاضظش›کبض زض‹یب هب ظیطا زضآهسّب؛ ٍ کبضهعزّب

ضَز،اًتعاعتطًیعاضبضُضس،اظآىثرصاظسَزکِزٍثبضُثِسطهبیِثسلهیگًَِکِپیصخب،ّوبىایي

چطوپَضیکطزُ هحػَالتضبذٍِ فقفزض ثطایاین( هستقیوبً غٌؼتقبثلهػطفاستکِ ّبییاظ

هثبثِسطهبیِهػطفتَاًٌسثِزیگطغٌؼتفقفهیّبیکٌٌس.هحػَالتضبذِهػطففطزیتَلیسهی

تَاًٌسزضهػطفغٌؼتیٍاضزضًَس.ضًَسٍفقفهی

ضَز،هطکتاستاظضلیٌگ(ًوبیٌسگیهی24سبػت،24شضع);8یثبثتکِاظقطیقسطهبیِ|291|

هبضیي ٍ فطؼکٌینًد)هَازذبم( 3آالت.

 
  هَازذبمٍ

 
)ظیطػٌَاىهبضیي تَاًٌسهَازذبمهیآالت.

ضوبضآیٌس،اهبثطایسبزگیاستساللثْتطاستیهَازکوکیزیگطهبًٌسضٍغي،شغبلٍغیطًُیعثِّوِ

6سبػتکبض;18ضلیٌگیب18یًدکٌینکِّعیٌِچٌیيفطؼهیّبضاکبهالًکٌبضثگصاضین(.ّنآى

.شضعثبضس2سبػتکبض;6ضلیٌگ;6آالتشضع؛هبضیي

غَضتثبآالتثرطز،زضآىشضع،هبضیي2شضع،ًدٍزضاِظای6شضػص،زضاِظای8ثٌبثطایياگطثبفٌسُثب

یچطخثبفٌسگیضا،ثلکِزاضسبظًسُیثبثتضیسٌسٍُکبضذبًِاشًِفقفسطهبیِشضػی8یثبثتسطهبیِ

چِکِطزُاست.ثِایيتطتیت،ثرطیاظآىضاًیعتأهیيک‹یتَلیسزضایيضبذِ›اِظایکبضًَافعٍزُهبثِ

سطهبیِّن هیچَى پسیساض ثبفٌسُ ثبثت سبظًسُی ٍ ضیسٌسُ ًعز ثِضَز، ثبفٌسگی هبضیي کبضی هثبثِ

ضَز.ضٍ،ًعزایٌبى،ًِثِسطهبیِ،ثلکِثِزضآهستدعیٍِتحَیلهیکٌسٍاظّویيًَافعٍزُخلَُهی
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 چِ،شضعپبض6تَاًساظضیسٌسُهی

 
شضعضا)کِ;کبضًَافعٍزُ،ّوبًبسَزٍکبضهعزاست(ذَز2اش;

ثٌبثطآالتیکتبىٍهبضیيکٌٌسُشضعثبقیوبًسُثطایاٍخبیگعیيٍخجطاى4هػطفکٌس.اهب اًس.یؼٌی،

تَاًسیسبظهآالت.ایيهجلغضاثبیسکوبکبىثپطزاظز.هبضیيشضعثطایهبضیي1شضعثطایکتبى3ٍفطؼ،

2اظ  شضع،

 
 اهب  شضػصضاذَزهػطفکٌس؛

 
یآّيٍکٌٌسُثبقیوبًسُثطایاٍفقفخبیگعیيٍخجطاى

کبضثِ‹ضیسٌسٍُثبفٌسُ›آالتچَة،ٍزضیککالم،هَازذبمثطایسبذتيهبضیٌیّستٌسکِزضهبضیي

 ضًَس.یؼٌی،ثٌبثطفطؼ،اظثستِهی

 
 شضعهَازذبم1ٍشضع،

 
ّب.شضعثطایهبضیي

 (3ثطایضیسٌسُ؛‹شضع›>2(=2شضعثطایثبفٌسُ؛4(1این:شضعهػطفکطز12ُثٌبثطایيتبکٌَى
 
ثطای

 ضفتِسبظ؛ضٍیْنهبضیي

 
 یهبًسهحبسجِ.ثبقیهی6

 
 .ایي5

 
ضًَس:ثِضطحظیطتدعیٍِتحَیلهی5

اضظش ثطایخجطاى ثبیس 4ضیسٌسُ ‹ػصشض›3شضع، ثطایکتبىٍ ثطایهبضیي‹شضػص›1ضا آالتضا

هػطفکٌس.

ثبیسثطایخجطاىاضظشهبضیي  سبظ

 
‹شضػص›1شضع ٍ غیطُ  ثطایآّيٍ

 
آالتی)کِاظثطایهبضیي

آیٌس(هػطفکٌس.کبضهیسَیذَزِاٍزضسبذتيهبضیيثِ

ضًَس.ًعزکطتگطکتبىایيذَزٍیژگیشضعثطایکتبى،اظخبًتضیسٌسُثِکطتگطکتبىپطزاذتهی3

یثبثتص)یؼٌیثصض،کَزٍغیطُ،زضیککالم،هحػَالتظهیيکٍِخَززاضزکِیکثرصاظسطهبیِ

ثبظهی ظهیي ذَزِ ثِ زٍثبضُ ّیچاٍ ثِ گطزشًویگطزاًس( ٍاضز ؾطٍضضٍی یؼٌی اظضًَس، کِ ًساضز تی

یکبضًَافعٍزُاستٍزضکٌٌسُفطٍضس،کسطضًَس؛ایيهحػَلزضاسبسغطفبًثیبىهحػَلیکِاٍهی

آالت،ضَز)الجتِ،غیطاظآىثرطیکِخبیگعیيهبضیيًتیدِغطفبًثِکبضهعزٍسَزتدعیٍِتحَیلهی

ثٌبثطایيثِ است(. غیطُ هػٌَػیٍ یتبکًٌَیفطؼضیَُکَز  کٌینکِ

 
ًَافعٍزُ کبض هحػَلکل،

شضعثبقیوبًسُ،هبًٌسگصضت2ِگیطًس.ثطایشضعتحتایيهقَلِقطاضهی3شضعاظ1غَضتاست،زضایي

  فطؼکٌینکِ

 
یؼٌیثطایهبضیي  آالتثبضس،

 
 ›شضع هقبثل‹شضع2اظ زض . 

 
ًَافعٍزُ کبض ًیع ثقیِ

تطیثبثتیگٌدیسًُیستکِاظاٍپیصهحػَلکطتگطکتبىسطهبیِذَاٌّسثَز،ظیطازضایيثرصاظ

 کسطکطزُثبضس.زضًتیدًِعزکطتگطکتبى

 
 هبًسچِثبقیهیضًَس.آىشضعغطفکبضهعزٍسَزهی2

 


 آالتضاخجطاىکٌس.)ثٌبثطایياظشضعاستکِثبیسهبضیي

 
 کطزین،شضػیکِثبیسهػطفهی5

 
شضػص(2

( 
 
2;  

  
2; 

  
2- 

  
 شضع.(ایي5

 
آالتغطفکٌس.شضعآذطضاثبیسکطتگطکتبىثطایذطیسهبضیي
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اٍزضسطهبیِحسبةهبضیيغَضت سبظایٌکچٌیياست: ثطایآّي1ٍیثبثتچطخثبفٌسگی، شضعضا

 غیطُذطجکطزُاست؛

 
.سبظزضتَلیسچطخثبفٌسگیشضعثطایاستْالکهبضیيِهبضیي

 شضعهبضیيضیسٌسگیٍکطتگطکتبىزضاِظای1سبظ،ضیسٌسُزضاِظایثؼالٍُ،اظهبضیي

 
آالتشضع،هبضیي

 سبظثبیساظایيذطز.هبضیيکطبٍضظیهی

 
 شضع،

 
 اشضاغطفکبضًَافعٍزٍُ

 
یاشضاغطفسطهبیِ

ثبثتثطایتَلیسهبضیيضیسٌسگیٍهبضیي اهب  آالتکطبٍضظیکٌس.

 
;  

  
زضًتیدِهبضیي سبظاست.

 ٌَّظ|292|

  
  کطزىزضاذتیبضزاضز،ظیطاثطایهػطف

  
یثبثتکطزُاست.شضعضاغطفسطهبی1ِیب

 )ثٌبثطایياظ

 
 ًطسُ،شضعٌَِّظهػطف2

 
  هبًسضَز.ثبقیهیشضعکنهی

 
 شضعیب

 
 ،یب2

 
شضع.(2

 سبظاظایيهقساضشضعهبضیي

 
 زّس،اشضاثبیسثِهَازذبم،آّي،چَةٍغیطُترػیع

 
اشضاثطای

سبظثِذَزشثپطزاظز.کطزىهبضیيِهبضیيخبیگعیي

حسبةایٌکچٌیياست:ثِایيتطتیت،کلغَضت

 

 ثبفٌسگی: چطخ ذرع1ثطای ذبم،  هَاز

 
استْالکذرع ثطای

آالتِذَزش.هبضیي

هبضیي ثطایهبضیيضیسٌسگیٍ  آالتکطبٍضظی:

 
 ذرع ذبم،  هَاز

 


آالتِذَزش.ثطایاستْالکهبضیيذرع

 ; ًتیدِ  زض

 
1 ذبم؛ هَاز ثطای  شضع

 
 + 

 
استْالک ثطای

آالتِذَزش.هبضیي



 زضًتیدِ،ایي

 
 شضعیب1

 
اضظش‹هقساض›زاضآّيٍچَة،آّيٍچَثیثطاثطثبّویيشضع،اظکبضذبًِ

  ذطًس.هی

  
; 

 
.ًعزکطتگطکتبى،هَازذبم،یؼٌیایيثرص‹ضَزقطحهی›خب.اهب،پطسطیتبظُزضایي

سطهبیِ هحػَالتفطٍذتِاظ زض ًویضسُیثبثت، آىاشٍاضز ظیطا پیطبپیصکسطضسُضًَس، زضاًّب س.

کطزین.فطؼکٌینکِآالتتدعیٍِتحَیلهیثبیستکلهحػَلضاثِکبضًَافعٍزٍُهبضیيخبهیآى

 خبکبضًَافعٍزُ;زضایي

 
 آالت;هحػَلٍهبضیي

 
  غَضتثبضس،زضایي

  
چٌیياًس.ّنقبثلهػطف

 

  
 ایيهبًس.آالتثبقیهییثبثتثطایهبضیيهثبثِسطهبیِّنثِ

  
گطزز.سبظثطهیثِهبضیي
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 شضعهطکتاستاظ12یثقیِ

 
+ 

 
آالتذَزشثپطزاظز،سبظثبیسثطایاستْالکهبضیيشضعکِهبضیي

ٍ 

  
 آالتثِاٍثبظگطزاًسُاست.یؼٌی:زاضآّيٍچَةثطایهبضیيشضػیکِکبضذبًِ

  
; 

  
+ 

  
; 
 

+ 
 
.

 یقبًزاضآّيٍچَةّنزقاظکبضذبًِ

  
  ضفتِثبظگطزاًسُضسُاست.)ضٍیْن

  
; 

  
1; 

 
1)

کبضافعاضّبیکبضذبًِهبضیي هبضیيآالتٍ هبًٌس زقیقبً ثبیس چَةًیع آّيٍ ٍزاض ضیسٌسُ آالتثبفٌسُ،

 سبظذطیساضیضًَس.ثٌبثطایياظایيکطتگطکتبىاظهبضیي

  
 شضع،

  
; 

 
 کبضًَافعٍزُاست.ایي

  
شضع

 یتَاًٌسهػطفضًَس.ثقیًِیعکوبکبىهی

  
 )الجتِهقساضزقیقص

  
ٍ  ⁄

  
است،اهبضػبیتایيحساظ

ًوی ایدبز اغلقؿیِ ًوبیٌسُزقتتغییطیزض ّیعمیسطهبیِکٌس( تجط زض ضکيٍیثبثتیّستٌسکِ

تَلیسکٌٌسُ گٌدیسُهبضیي آّي ی 3اًس،

 
ٍ چَة ذبم، آّي ثب ثطاثط اش ٍ  غیطُ

 
استْالک ; اش

  آالت.)اظهبضیي

  
  هبًسشضعثبقیهی

  
 شضع،1ضلیٌگ(یؼٌیاظ3سبػتکبض;3شضع;1شضعیب

 


3سبظٍشضعثطایخجطاىهبضیيِهبضیي

 
شضعثطایچَة،آّيٍغیطُ.

هبضیي  سبظثِایيتطتیتثطایاستْالکهبضیيِ

  
 شضع+

 
 شضع;

  
+ 

  
;  

  
شضع.اظسَیزیگط

3یتدعیٍِتحَیلزٍثبضُ

 
ثیَْزُاستٍثرطیاظشضعثطایچَةٍآّيثِاخعایاضظضی اشکبهالً

هبضیي ثِ زٍثبضُ ثطهیآى، سبظ ثرصزیگط ٍ کبضذبًِ|293|گطزز ثْطحبلّویطِثِ چَة. آّيٍ زاض

 ضٍز.پیصهیالٌْبیِغیطهبًسٍضًٍسهحبسجِالیهرتػطیثبقیهی


