
  هقسهِ :

آؾاًؿَض زض ؾاذتواى ٍؾيلِ اي زايوي اؾت كِ تطاي جاتجائي ػوَزي افطاز ، تاض ٍ يا ؾايط هَاضز اؾتفازُ هي 

قَز ٍ اظ ًظط ؾاظُ ٍ في ٍ تکٌيک ذال ذَز  قَز . آؾاًؿَض تِ تٌْايي يک پکيج كاهل زض ؾاذتواى قلوساز هي

آؾاًؿَض هجوَػِ اي ضا تكکيل هيسّس كِ هيثايؿت ايوي، هٌحصط تِ فطز ٍ پيچيسگي ذَزـ ضا زاضز زض ٍاقغ 

قاتل اػتواز ٍ كاضا تطاي هصطف كٌٌسُ تاقس اظ ايي ضٍ ٍقتي چٌيي هحطكي زاضاي ٍيػگي ذال ذَزـ اؾت پؽ 

تايؿت تطاي ضاُ اًساظي اى ًيع ٍؾَاؼ ذال ذَزـ ضا تِ ذطج زاز يؼٌي اصَل فٌي ٍ هحَضي ضا تطاي آى  هي

ِ قايؿتِ ايي تاال تط چٌس ٍجْي تاقس تيكتط كاضقٌاؾاى ٍ هٌْسؾيي ايي صٌؼت تط ايي تؼطيف ٍ اجطا كطز ك

تاٍضًس كِ اؾاؼ ٍ پايِ آؾاًؿَض ، زض ٍ ضيل آى اؾت يؼٌي زض اصل هغع كاض يا جاي ذَقوعُ ٍ حياتي كاض ، 

 قؿوت ًصة زض ٍ ضيل آى اؾت .

 

 :تاضيرچِ آؾاًؿَض زض جْاى 

اظ چٌس ّعاض ؾال هي ضؾس ٍ اٍليي چطخ چاُ ،ذَز ًوًَِ اي اظ اٍليي تاالتطّا تَزُ ػوط تاالتطّا زض جْاى تِ تيف  

كطزًس . عثق قَاّس تاضيري ،  ٍؾيلِ تاالتط زض اّطام حطكت هي  اؾت. الثتِ گفتِ قسُ كِ هصطياى تاؾتاى ًيع تِ

ل قثل اظ هيالز ؾا۳۵۲آؾاًؿَض اظ اتتسائي تطيي هاقيي ّاي ؾاذت تكط اؾت تاضيرچِ پيسايف آؾاًؿَض تِ 

اي قثيِ تِ آؾاًؿَض اذتطاع كطز كِ قاتليت حول يک ًفط ضا تطاي اضتفاػات  گطزز. اضقويسؼ ٍؾيلِ هؿيح تاظهي

اي اظ تالقْاي اٍليِ تكط تطاي ؾاذتي يک تاالتط تَز ٍ پؽ اظ آى  چٌساى تلٌس زاقت. ايي آؾاًؿَض زؾتي ًوًَِ ًِ

  م پيوَزُ اؾت.آؾاًؿَض حطكت تکاهلي ذَز ضا تِ صَضت هساٍ

اها پايِ گصاض ػلوي ٍ عطاح آؾاًؿَض اهطٍظي زاًكوٌس ٍ ضياضي زاى تعضگ اتٍَز اؾت كِ تَاًؿت تَؾظ يک 

قطقطُ تعضگ ٍ يک عٌاب آؾاًؿَض تؿاظز ٍ ؾپؽ تا ؾاذتي هاقيي اتٍَز كِ ػثاضت تَز اظ زٍ ٍظًِ كِ تا يک ًد 

يي هي ضفتٌس عطح اتتسايي يک آؾاًؿَض ضا اضائِ زاز . اتٍَز تِ يکسيگط هطتَط هي قسًس ٍ ضٍي قطقطُ ّا تاال ٍ پاي

  قس، كاض ّن تطاي ايوي ؾاظي ايي آؾاًؿَض اٍليِ اًجام زازُ تَز. اگط ٌّگام تاال ٍ پاييي ضفتي، عٌاب پاضُ هي يک



ظ ضغن ؾقَط آظازي كِ ا تِ قس تا آؾاًؿَض  هاًس ٍ ايي كاض تاػث هي قؿوت اًتْايي عٌاب ضٍي قطقطُ قفل هي

اضتفاع تِ ؾوت پاييي زاقت، تِ ظهيي تطذَضز ًکٌس ٍ ؾَاضقًَسُ آؾاًؿَض جاى ؾالن تِ زض تثطز.ّوچٌيي الظم تِ 

شكط اؾت كِ قطٍع اؾتفازُ اظ آؾاًؿَضّاي تاضي ٍ هؿافطي، تِ قطٍى ٍؾغي، زض صَهؼِ ّا ٍ اؾتحکاهات ًظاهي 

ؾاذتواى ّاي تلٌس ايجاز كطز. اؾکلت تٌسي تٌاّا  تَليس فَالز ، اًقالتي زض ؾاذت ۰۸۱۱تاظهي گطزز.اها زض ؾال 

تِ كوک فلعات قطٍع قس ٍ هؼواضاى ٍ هٌْسؾاى آؾواى ذطاـ ّايي تِ عَل صسّا پا ؾاذتٌس كِ اگط اذتطاػي 

 تٌام آؾاًؿَض ًثَز، ايي تطج ّا قاتل اؾتفازُ ًثَزًس.

 

عثقِ ؾاذتِ قس. ّوچٌيي  ۴ ًرؿتيي آؾاًؿَض ّيسضٍليکي تَؾظ تاهپؿَى تطاي يک ؾاذتواى ۰۸۵۱زض ؾال

تَؾظ اٍتيؽ زض آهطيکا ؾاذتِ ٍ ۰۸۵۴اٍليي آؾاًؿَض تِ قکل اهطٍظي كِ زاضاي تطهع ايوٌي تَز، زض ؾال 

آظهايف قس ٍ تؼس اظ آى ٍضًط فَى ظيوٌؽ اٍليي آؾاًؿَض الکتطيکي ضا اتساع ًوَز تا تكطايٌگًَِ زض هؿيط عطاحي 

 ضز.آؾاًؿَضّاي اؾتاًساضز اهطٍظي گام تطزا

 ػٌَاى  اگط اضقويسؼ ضا ذالق تاالتطي ؾازُ ٍ اتٍَز ضا ذالق آؾاًؿَض اٍليِ فطض كٌين، تايس اظ آقاي اٍتيؽ ّن تِ

ًام  تطيي كاضذاًِ ؾاذت آؾاًؿَضزض زًيا تِ  اكٌَى تعضگ هثتکط ؾاذت آؾاًؿَضّاي ًَيي ًام تثطين؛ فطزي كِ ّن

 ٍي هكغَل تِ فؼاليت اؾت.

اًس. تا ايٌکِ ايي  ّا تيكتطيي آؾاًؿَضؾَاضاى ًام گطفتِ ، ايتاليايي۳۱۱۸ضايِ قسُ زض ؾال تطاؾاؼ آذطيي آهاضّاي ا

ذَز اذتصال  ّعاض زؾتگاُ آؾاًؿَض ضتثِ ًرؿت ضا زض زًيا ت۸۵۱ِككَض جوؼيت تااليي ًساضز، اها آًْا تا ًصة 

ّاي زٍم ٍ ؾَم ضا  ّعاض ضتث۶۰۱ِا ّعاض زؾتگاُ آؾاًؿَض ٍ چيي ت۷۱۱اًس. پؽ اظ ايي ككَض، آهطيکا تا زاقتي  زازُ

  زض اذتياض زاقتٌس.

  :تاضيرچِ آؾاًؿَض زض ايطاى

ؾال پيف ٍاضز ككَض قسُ اؾت ٍ اٍليي ًوايٌسگي فطٍـ آؾاًؿَض زض  05آؾاًؿَض تِ صَضت اهطٍظي زض حسٍز 

طكت ّاي ككَض هطتَط تِ يک قطكت ؾَئيؿي هي تاقس كِ تَؾظ يک قطكت ايطاًي ٍاضز قس ٍ تؼس اظ آى ًيع ق



ذاضجي زيگط زض ايي ظهيٌِ فؼاليت زاقتٌس اٍليي كاضذاًِ زض ايطاى تَؾظ ٍظاضت هؿکي ٍ قْط ؾاظي زض ؾال 

زض قْط صٌؼتي الثطظ قعٍيي تحت ليؿاًؽ يک قطكت ؾَئيؿي تٌا گطزيس ٍ تؼس اظ آى ًيع كاضذاًجات  0205

تِ تحطين ٍؾايل تؼس اظ اًقالب ٍ تط زيگطي تَؾظ قطكت ّاي ذاضجي زض ايطاى فؼاليت ًوَزًس ٍلي تا تَجِ 

اؾاؼ ضطٍضت ٍ ًياظ قطٍع تِ فؼاليتْاي تَليسي زض ظهيٌِ ؾاذت قغؼات يسكي آؾاًؿَض ًوَزًس ٍ زض ٍاقغ 

هجَظ ٍاضزات آظاز قسُ ٍتِ تثغ آى  05آؾاًؿَض تِ صَضت تلفيقي زض ككَض تَليس ٍ ًصة گطزيس تا ايٌکِ زض زِّ 

 ضؾوي ٍ غيط ضؾوي تَجَز آهسًس.ٍاحسّاي فطٍـ آؾاًؿَض تِ صَضت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فصل زٍم :

اًَاع آؾاًؿَض ٍ اجعاي تكکيل  

 زٌّسُ آى
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اًَاع آؾاًؿَض:

 تاقس: گطٍُ تٌسي اؾاًؿَضّا  تِ عطيق ظيط هي

 آؾاى ؾَض كككي

ٌّگام چطذف آى تَؾظ  آؾاًؿَضي اؾت كِ حطكت آى تط اثط اصغکاک تيي ؾين تکؿل ٍ قياض فلکِ ككف، تِ

 ؾيؿتن هحطكِ اًجام هي قَز.

 

 آؾاًؿَض ّيسضٍليکي

زض ايي ًَع آؾاًؿَض ػاهل حطكت كاتيي، ؾيلٌسض ٍ پيؿتَى 

ّيسضٍليکي اؾت ٍ هوکي اؾت ٍظًِ تؼازل ًيع زاقتِ تاقس ٍ 

اي كن كاضتطز زاضز. ٍ ھهؼوَال تطاي اضتفاػات كن ٍ ؾطػت

تِ كاض تطزُ هيكًَس.تطاي  هتط 01تطاي تاال تطّايي تا اضتفاع 

 حول تاضّاي ؾٌگيي  اقتصازي تَزُ.



  

 آؾاًؿَضقيكِ اي

آؾاًؿَض ّاي قيكِ اي اض ًظط كاتيي زاضاي قکل 

ّاي گًَاگًَي هيثاقٌس. هصالحي كِ تطاي ؾاذت ٍ 

ؾاظ  تِ كاض هيطًٍس. قيكِ اؾتيل ّؿتٌس كِ پَليف 

 صيقلي اظ جٌؽ تطًج يا تطًعي هي تاقٌس.
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