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 چىیذٜ

 ت ، ثٝ ٔب ٘طبٖ داد٘ذ وٝ ثشای ثیطتش تحمیمبت ٔتؼذدی وٝ دس عَٛ سبِیبٖ ٌزضتٝ دس سشتبسش د٘یب ا٘دبْ ٌشفتٝ اس

یبدٌیشی خجش ٝ ٔسیش پیطشفت آٖ ٞب سا ٔسذٚد وشدٜ است. دا٘ص آٔٛصاٖ ، خجش ٘ٝ یه دسٚاصٜ ، ثّىٝ دیٛاسی است و

ِزا داضتٗ ٘ٛػی ،  ٔستّضْ استفبدٜ اص سٚش ٞبی ثٟتشی است ٚ تىشاس ٚ تٕشیٗ ٔغبِت ، ضبیذ تبثیش چٙذا٘ی ٘ذاضتٝ ثبضذ

ٔی تٛاٖ ثٙبثشایٗ  تفىش دس خجش ٚ حُ ٔسبیُ آٖ ٚ ایدبد ساٜ وبسٞبی ٔٙبست ثشای ثشخٛسد ثب حشٚف خجشی ، ضشٚسی است.

ٔسبئُ خجشی سا ثٝ ٚسیّٝ ی تغییش دس ٘ٛع فؼبِیتی وٝ دا٘ص آٔٛصاٖ ثب آٖ سش ٚ وبس داس٘ذ ،ثسیبس ثب ٔفْٟٛ تش خّٜٛ داد ٚ 

 ٔحیغی ثشای پیطشفت ٚ  پشٚسش دادٖ ٟٔبست ٞبیی اص لجیُ تٛغیف ٚ تفسیش ٚ دسن ٔحیظ عجیؼی خٛد ، فشاٞٓ وشد.

یىی اص  ؛ وشدسا ثب یه سشی فؼبِیت ٞبی فیضیىی ٟٔیح ٚ خزاة دسٌیش ٛصاٖ دا٘ص آٔٔی تٛاٖ  ثشای پیطجشد ایٗ اٞذاف

ثٝ د٘جبَ فشغت ٞبیی ثشای ایدبد استجبعبتی ثیٗ ساٜ حُ خجشی ٚ  است. ایٗ ٔمبِٝ "تب وشدٖ وبغز"، سٚشفؼبِیت ٞب ایٗ 

بت خجشی سا ٔٛسد ٚاوبٚی تب ثٝ ایٗ ٚسیّٝ دا٘ص آٔٛصاٖ ٔؼٙبی ػجبست ٞب ٚ ػّٕی استساٜ حُ اسیٍبٔی ثشای حُ ٔسبئُ 

 لشاس دٞٙذ. 

 خجش  –تفىش خجشی –اسیٍبٔی  کلمات کلیدی:

 مقدمٍ -1

ثشای ٔغبِؼٝ سبیش ػّْٛ ، تٛا٘بیی  الصْ آضٙبیی ٔمذٔبتی ثب صثبٖ ٚ ٕ٘بدٞبی سیبضی ، وست آٔبدٌی 

یشستبٖ استذالَ وشدٖ ، ٟٔبست دس حُ ٔسئّٝ ٚ ٔذَ سبصی ، اص ٟٕٔتشیٗ اٞذاف آٔٛصش سیبضی دس  دٚسٜ دث

است وٝ ٔؼّٕبٖ سیبضی ثٝ ػٙٛاٖ ثخطی اص اػضبی آٔٛصضی دس تحمك ایٗ اٞذاف ٘مص ثسضایی داس٘ذ. دس ٔمغغ 

ٟشٜ ی چ  ،ٞبی سیبضی ، سیبضیبت ٕ٘بدیٗ ٚ غٛست ٞبی آٖ دثیشستبٖ ثب ٔؼشفی ٔفبٞیٓ خجش ٚ حسبثبٖ دس وتبة

ٔی ضٛد دا٘ص آٔٛصاٖ دس ثشخٛسد ثب ٕٞیٗ أش ٔٛخت  ؛ غبِت تشی ثش غٛست ٞبی ّٕٔٛس ٚ غیش سسٕی داسد

ٔفبٞیٓ سیبضی ٚ یبدٌیشی آٖ ثب ٔطىالت صیبدی ٔٛاخٝ ضٛ٘ذ. ثسیبسی اص دا٘ص آٔٛصاٖ دسن ٕ٘ی وٙٙذ وٝ خجش 

 (66ظ)ثشٌشفتٝ اص آرسً٘،.یه اثضاس ))حُ ٔسبِٝ(( است،ثّىٝ خجش سا یه سشی ٘طب٘ٝ ٞبی ٔحبسجبتی ٔی دا٘ٙذ 

ب٘ی آٖ ٞب ثٝ سبدٌی آضىبس سٕی ٚ ثٝ غٛست ٕ٘بدیٗ ، پش ٔحتٛا ٞستٙذ ٚ ٔؼٔفبٞیٓ دس لبِت ٞبی س ثٝ عٛس وّی

ثٙبثشایٗ ثٟتش است دس ثشخٛسد ثب ٔفبٞیٓ خجشی، دا٘ص آٔٛصاٖ سا ثب ٔسیشٞبی ٔٙبست تشی آضٙب سبصیٓ ٚ ٘یست . 



شای آٔٛصش وبغز ٚتب ، یىی اص سبدٜ تشیٗ ضیٜٛ ٞب ث حشفی اتىب ٘ىٙیٓ . –ضشٚستب تٟٙب ثٝ اثضاس ٞبی ٕ٘بدیٗ 

سیبضیبت است.ا٘ذاختٗ سد خظ ٞبی ساست سٚی وبغز، وبس سبدٜ ای است وٝ ثب آٖ ٔی تٛاٖ ساثغٝ ٞب ٚ لبػذٜ 

ضبیذ ثتٛاٖ استفبدٜ اص وبغز سا ، ثب تٛخٝ ثٝ لبثّیت آسبٖ  ٞبی ثیٗ خظ ٞب ٚ صاٚیٝ ٞب سا ٕ٘بیص داد ٚ اثجبت وشد.

ٖ ساٞىبسی ٔٙبست ثشای دا٘ص آٔٛصاٖ ثٝ وبس ٌشفت ثٝ ػٙٛاآٖ ضىُ ٌیشی آٖ ٚ ٕٞچٙیٗ دس دستشس ثٛدٖ 

 وٝ ٔفبٞیٓ سیبضی ٚ ثٝ ٚیژٜ ٔفبٞیٓ خجشی سا ثٟتش دسن وٙٙذ. ثغٛسی

 جبز در اریگامی  -2
))خجش(( دسٚاصٜ ی ٚسٚد ثٝ لّٕشٚیی است وٝ دس آٖ دا٘ص ٔب اص سیبضیبت ضىُ ٔی ٌیشد، تٛسؼٝ ٔی یبثذ ٚ 

( تحمیمبت وٛچه ٚ ثضسي، ّٔی ٚ ثیٗ إِّّی 4ظ، اغغشی، یثٝ خٟبٖ پیشأٖٛ ٔب پیٛ٘ذ ٔی خٛسد.)استیس

ٔتؼذد ثٝ ٔب ٘طبٖ داد٘ذ وٝ ثسیبسی اص دا٘ص آٔٛصاٖ، لبثّیت ٞبی خجش سا ثٝ دسستی دسن ٕ٘ی وٙٙذ ٚ حتی 

 ٚلتی ٚاداس ثٝ استفبدٜ اص آٖ ٔی ضٛ٘ذ، اص آٖ ثٝ سغحی تشیٗ ضىُ ٕٔىٗ استفبدٜ ٔی وٙٙذ.)استیسی ٚ اغغشی

ٞبی ػّٕی ٘مص ٟٕٔی دس آٔٛصش ٔفبٞیٓ آٔٛصضی ایفب ٔی وٙٙذ وٝ ثب استفبدٜ اص ایٗ ٌٛ٘ٝ  ( فؼبِیت4ظ ،

وشد. فؼبِیت ٞبی استؼذاد ٞب ٟٔیب  سا ثشای ثشٚصفؼبِیت ٞب ٔی تٛاٖ دس دا٘ص آٔٛصاٖ ایدبد اٍ٘یضٜ وشد ٚ صٔیٙٝ 

اریگامی"
1

ٌبٞی است. ایٗ ٔمبِٝ سٚضی سٛدٔٙذ ثشای آٔٛصش ٔفبٞیٓ سیبضیبت ٚ ا٘دبْ فؼبِیت ٞبی وبس " 

دس  "وبغز ٚ تب "سؼی ٔی وٙذ تدشثٝ ٞبیی سا وٝ ثشای ثىبس ٌشفتٗ دا٘ص آٔٛصاٖ ثب استفبدٜ اص فؼبِیت ٞبی 

  ٔفبٞیٓ خجشی ٚخٛد داسد سا ٔٛسد ثشسسی لشاس دٞذ.

دس دس فؼبِیت ٞبی خجشی اٌش چٝ اص حشٚف استفبدٜ ٔی ضٛد أب ایٗ حشٚف ثسیبس غٙی ٞستٙذ.ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ 

غز ثٝ یه لبیك وبغزی تجذیُ وبٚسق آٔٛصش اتحبد ٞب وٝ ثب استفبدٜ اص وبغز ا٘دبْ ٔی ضٛد ٚ عی ٔشاحّی یه 

 (پیٛستٔی ضٛد. )
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 ٌستشدٜ لبیك ٚ ثشسسی سٚاثظ اتحبد

 

 

 

 

1. Origami 



ایٗ است وٝ آیب ا٘دبْ ایٗ فؼبِیت ثب استفبدٜ اص وبغز ثشای  ٚ  ضٛد غشح ٔٔی تٛا٘ذ  سٛاِی وٝ دس ایٗ ٔشحّٝ 

آیب آیب ٕ٘ی تٛاٖ ٌستشدٜ ی ایٗ اتحبد سا سٚی تختٝ ٕ٘بیص داد؟  سسیذٖ ثٝ ٌستشدٜ ی آٖ چٝ فبیذٜ ای داسد ؟ 

 فؼبِیت ٞبی اسیٍبٔی اسصش صٔب٘ی وٝ ثشای ایٗ فؼبِیت ٞب غشف ٔی ضٛد سا داسا ٔی ثبضذ؟

ٔفْٟٛ فؼبِیت ٞبی اسیٍبٔی چیضی ثیطتش اص تب وشدٖ وبغز است. تدشثٝ ٞبیی وٝ دا٘ص آٔٛصاٖ ثٝ  ثغٛس وّی

ٔی تٛا٘ٙذ ٔفبٞیٓ خجشی سا ٔٛسد ثشسسی  ، ٚسیّٝ اسیٍبٔی دس ایٗ ٌٛ٘ٝ فؼبِیت )آٔٛصش اتحبد( وست ٔی وٙٙذ

 لشاس دٞذ.

 

 ایجاد فعالیت گزيَی اریگامی بزای آمًسش اتحاد -2-1

ٚ ثٝ  ٔی سبص٘ذت دا٘ص آٔٛصاٖ )ثذٖٚ دس ٘ظش ٌشفتٗ ضشایظ خبظ( لبیك ٞبی ٔتفبٚتی سا دس ایٗ فؼبِی

ٕٞیٗ أش ایٗ فشغت سا ثٝ ٔؼّٓ ٔی دٞذ وٝ لجُ  ،ٕٞیٗ تشتیت ٌستشدٜ ٞبی ٔتفبٚتی سا ٘یض ثذست ٔی آٚس٘ذ 

ٚ آٖ چیضی وٝ دس  ّٝ ی ٕ٘بد ٞب ٔؼشفی وٙذ ، خٛد دا٘ص آٔٛصاٖ تغییشات ٔشثٛعٝاص ایٙىٝ اتحبد ٞب سا ثٝ ٚسی

 حبَ تغییش است سا ِٕس وٙٙذ.

 

 طزاحی قایق با ضزایط خاص -2-2

ٔی تٛا٘ذ ثب  ،سبختٗ لبیك ثٝ ٔٙظٛس سسیذٖ ثٝ ٌستشدٜ ی آٖ وٝ تٛسظ دا٘ص آٔٛصاٖ ا٘دبْ ٔی ٌشدد

اِجتٝ دا٘ص عشاحی ضٛد. یؼٙی آٟ٘ب تطخیع دٞٙذ وٝ ٔشثغ ٞب ٚ خغٛط دس ودب لشاس ٔی ٌیش٘ذ.   ا٘تخبة 

وٝ ٔی تٛاٖ ثب پشسص ٞبیی اص ایٗ لجیُ ثٝ آٖ ٞب  آٔٛصاٖ دس ایٗ ٔشحّٝ ٌستشدٜ ٞبی یىسب٘ی ثذست ٔی آٚس٘ذ

سا تغییش دٞیٓ چٝ اتفبلی ٔی افتذ؟ آیب ٔی تٛاٖ   وٕه وشد وٝ تدشثٝ ٞبی دیٍشی سا ٘یض وست وٙٙذ. اٌش 

آٔٛصاٖ ٔی تٛا٘ٙذ تغییشات دیٍش سا سٚی ٌستشدٜ ٚ ضىُ ظبٞشی  ثبدثبٖ لبیك سا وٛچه وشد؟ ثٝ ایٗ سٚش دا٘ص

 لبیك ثشسسی ٚ پیص ثیٙی وٙٙذ.

 

 بزرسی ريابط اتحاد بز گستزدٌ ی قایق -2-3

( سا a+bدس ایٗ تدشثٝ دا٘ص آٔٛصاٖ ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ا٘ذاصٜ ٔشثغ )وبغز( سا دس اختیبس داس٘ذ ، خٛد ثٝ خٛد )

سا ثشای آٖ ٞب تؼییٗ وٙیٓ ، دا٘ص آٔٛصاٖ ٔی تٛا٘ٙذ تغییشات دیٍش سا ٘یض پیص   a٘یض دس اختیبس داس٘ذ ٚ اٌش 

ثٝ ایٗ سٚش دا٘ص آٔٛصاٖ سٚاثظ سا ثذست آٚس٘ذ.     ab ,b2سا ٔطخع وٙٙذ ٚ ثٝ ٕٞیٗ تشتیت bثیٙی وٙٙذ ٚ 

 اتحبد سا ثٝ خٛثی دسن ٔی وٙٙذ.

 

ایٗ است وٝ ثب تٛخٝ ثٝ  ،خجشی تجذیُ ضٛد  وٝ ثبػث ٔی ضٛد ایٗ فؼبِیت اسیٍبٔی ثٝ یه فؼبِیتاستذالِی 

تب وشدٖ وبغز ٚ سبختٗ لبیك ا٘دبْ ٔی دٞیٓ ، دا٘ص آٔٛصاٖ دس ٟ٘بیت یه لبیك ٕٞٝ ی تغییشاتی وٝ ٔب سٚی 

، خغٛعی ثبثت ٚ خغٛعی دس حبَ تغییش٘ذ، وٝ  تب وشدٖ وبغز.دس حمیمت دس ایٗ فؼبِیت  ثذست ٔی آٚس٘ذ



٘طبٖ دٞٙذ. ثٝ ایٗ سٚش ٔفْٟٛ ٔٛسد ٘ظشٔب)ٔفْٟٛ ٔتغیش( دس ػُٕ اسائٝ ٔی سا  بٞ دا٘ص آٔٛصاٖ ثبیذ ثتٛا٘ٙذ آٖ

 ٌشدد.

                                          
 تطبیق راٌ حل جبزی با راٌ حل اریگامی -3

وطیذٜ ضذٜ است ٚ خب٘ٝ ٞبی ٔحیغی ایٗ ٔستغیُ ٕٞب٘غٛس وٝ دس ضىُ  صیشیه ٔستغیُ ثٝ ضىُ " 

ٕٞب٘غٛسی وٝ لبثُ ٔطبٞذٜ است، تؼذاد خب٘ٝ ٞبی سً٘ آٔیضی ضذٜ دس آٔیضی ضذٜ است.  است، سً٘ ٔطخع

ٔستغیُ ثشاثش ٘یست، آیب تشسیٓ ٔستغیّی ٕٞچٖٛ ٞبی سً٘ آٔیضی ٘طذٜ دس ٔشوض  وٙبسٜ اضالع ثب تؼذاد خب٘ٝ

ٔشوضی  ایٗ ضىُ ٕٔىٗ است، ثٝ عٛسی وٝ تؼذاد خب٘ٝ ٞبی سً٘ آٔیضی ضذٜ ی ٔحیغی ثب تؼذاد خب٘ٝ ٞبی

 (99ظ)آسوبٚی ، "ٔسبٚی ثبضذ؟

 
 2 شکل

 

 راٌ حل جبزی -3-1

  سا ثب ٔسبٚی لشاس دادٖ  ٔی تٛاٖ : خجشی پیطٟٙبدی ثٝ ایٗ غٛست ٔی ثبضذ ساٜ حُ

ثٝ ػٙٛاٖ تؼذاد خب٘ٝ ٞبی ٔشوضی ، آغبص  ثٝ ػٙٛاٖ تؼذاد خب٘ٝ ٞبی ٔحیغی ثب 

٘ٛػی ٔی تٛاٖ . یذسا ثٝ دست آ  ٔؼبدِٝصی ٞب وشد. پس اص ا٘دبْ ثشخی سبدٜ سب

ثٝ ٔٙظٛس تسٟیُ دس یبفتٗ خٛاة ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ ٔٙظٛس ثٝ ٚخٛد آٔذٖ أىبٖ استٙجبط تٕبٔی سا فبوتٛس ٌیشی 

  ا٘دبْ داد.   اػذاد غحیح ٕٔىٗ

ٕ٘ی . أب ایٗ فبوتٛس ٌیشی چٙذاٖ سٛدٔٙذ ٔی ٌشددٔٙدش   اِٚیٗ تالش ثٝ 

، ایٗ ػّٕیبت فبوتٛس ٌیشی ٔٛثش خٛاٞذثٛد. ِزا ثٝ وشدذیُ تج  سا ثٝ  أب  اٌش ثتٛاٖ  ثبضذ،

. ٔی آیذثٝ دست  . دس ٘تیدٝ ٔؼبدِٝ ٔی وٙیٓسا اضبفٝ  66عشفیٗ ٔؼبدِٝ اِٚیٝ، ػذد 

 )ثشٌشفتٝ اص آسوبٚی ٔی آیذ.ثٛد٘ذ سا ثٝ دست  68 ٚ 569ثذیٗ ضىُ تٟٙب دٚ ٔستغیُ ٕٔىٗ وٝ 

 (99-03غع،

 

 راٌ حل اریگامی -3-2
دس یىی اص والسٟب ثب یه ساٜ حُ ثسیبس ٔتفبٚت ثشای ایٗ ٔسئّٝ ٔطبٞذٜ ٕ٘ٛدیٓ. پس اص آ٘ىٝ ثسیبسی اص 

دا٘ص  شسیذ٘ذ، یىی اصٔذت صیبدی غشف ثبصی ثب ػالئٓ خجشی ٕ٘ٛد٘ذ ٚ ثٝ پیطشفت لبثُ تٛخٟی ٘ دا٘ص آٔٛصاٖ



تػٕیٓ ٌشفت وٝ ساٜ حُ ٚی سا ثشای دا٘ص آٔٛصاٖ تطشیح ٔؼّٓ ٔشاخؼٝ ٕ٘ٛد،  ٔؼّٓثب ساٜ حُ ٔزوٛس ثٝ  آٔٛصاٖ

ٕ٘بیذ. ساٜ حّی وٝ دس آٖ دس وٕبَ ضٍفتی ثٝ ٞیچ ػٙٛاٖ اص ػالئٓ خجشی استفبدٜ ٘طذٜ ثٛد. ، ٟٔبست ٚ دا٘ص 

ٗ ساٜ حّی سٕٖٞٙٛ وشدٜ ثٛد. اٚ ثٝ غٛست رٞٙی یىی اص سغش ٞبی دس اسیٍبٔی ٚی سا ثٝ چٙی دا٘ص آٔٛصثبالی 

سً٘ آٔیضی ضذٜ ٔشصی ٔستغیُ ساثش سٚی سغش ٔدبٚس ٔشوضی خٛد )وٝ سً٘ آٔیضی ٘طذٜ ثٛد( تبوشد. ثٙبثشایٗ 

اِجتٝ ثٝ خض ، تؼذاد خب٘ٝ ٞبی سً٘ آٔیضی ضذٜ ٔشصی ثب تؼذاد خب٘ٝ ٞبی سً٘ آٔیضی ٘طذٜ ٔشوضی ٔغبثك ضذ 

 9سً٘ آٔیضی ضذٜ ثیطتش. ثب تىشاس ایٗ ػُٕ ثش سٚی سغش ٔشصی دیٍش، دٚ خب٘ٝ ٘بٔغبثك دیٍش ٘یض ثٝ  دٚ خب٘ٝ

خب٘ٝ ی لجّی اضبفٝ ضذ. پس اص آٖ ٚی ستٖٛ ٞبی سً٘ آٔیضی ضذٜ ٔشصی سا ٘یض ثٝ استثٙبی خب٘ٝ ٞبی 

ب٘ٝ لجّی افضٚدٜ ضذ ٚ تؼذاد خ 4ٌٛضٝ)وٝ لجال تب ضذٜ ثٛد( تب وشد. ثذیٗ ضىُ چٟبس خب٘ٝ ٘ب ٔغبثك دیٍش ٘یض ثٝ 

) دس ٞشٌٛضٝ دٚ خب٘ٝ ی ٘بٔغبثك( . ٞٓ اوٖٙٛ ثشای تغجیك وبُٔ خب٘ٝ ٞبی ٔشصی  سسیذ 8ایٗ خب٘ٝ ٞب ثٝ ػذد 

خب٘ٝ تغجیك ٘طذٜ ثٛد. ثذیٗ ٔٙظٛس حُ ایٗ  8ٚ خب٘ٝ ٞبی ٔشوضی وبسی وٝ ثبیذ ا٘دبْ ٔی داد، تغجیك ایٗ 

ٛد تطىیُ دٞٙذٜ یه ٔستغیُ ٔی ثٛد٘ذ. ثٙبثشایٗ تٟٙب دٚ حبِت خب٘ٝ ٔشوضی تغجیك ضذٜ ثبیذ خ 8ٔسئّٝ، 

. ثب ا٘دبْ ٔؼىٛس ػّٕیبت تب  94ٚ حبِت دْٚ یه ٔستغیُ  68ٕٔىٗ است. حبِت اَٚ یه ٔستغیُ 

ضفبٞی وشدٖ دسٕٞٝ فشایٙذ اسیٍبٔی، ٚی تٛا٘ست دٚ ٔستغیُ ٔٛسد سٛاَ ٔسئّٝ سا ثٝ دست آٚسد. ضبیذ تٛضیح 

ایٗ فشایٙذ وٕی پیچیذٜ ثٝ ٘ظش ثشسذ، أب ثب ا٘دبْ ػّٕی فشایٙذ اسیٍبٔی)تبوشدٖ وبغز دس والس( ایٗ ساٜ حُ 

ٔفْٟٛ خٛاٞذ ثٛد. ایٗ ساٜ حُ ، ساٜ حّی ثسیبس خاللب٘ٝ ٚ ٞٛضٕٙذا٘ٝ ثٛد. ساٜ حّی وٝ وبٔال وّی ثب ثسیبس سبدٜ ٚ

 (03ظ)ثشٌشفتٝ اص آسوبٚی، د ٚ ثسیبس ٞٓ ّٕٔٛس ثٛد. ثٛد ٚ دس آٖ اص ٞیچ ػالٔت خجشی استفبدٜ ٘طذٜ ثٛ

 تطبیق دي راٌ حل -3-3
ایٍٙٛ٘ٝ ٔٛسد تٛخٝ لشاس داد: ٌشچٝ دس ایٗ ساٜ حُ اص ػالئٓ خجشی ٔی تٛاٖ ٘ىتٝ خبِت ایٗ ساٜ حُ سا 

 استفبدٜ ٘طذٜ ثٛد، أب ایٗ ساٜ حُ ٘یض ثب ساٜ حُ خجشی اسائٝ ضذٜ ی لجّی استجبط تٍٙبتٍٙی داسد. ٚلتی یه

ٔسئّٝ سا ثٝ غٛست ػالئٓ خجشی ٔذِسبصی ٔی وٙیٓ خٛد سا اص ٔفْٟٛ آٖ ػالئٓ خجشی ٚ چیض ٞبیی وٝ آٖ ػالئٓ 

ٕ٘بد آٟ٘ب ٞستٙذ وبٔال ٔٙفه ٔی وٙیٓ. ٔشاحُ ٔیب٘ی حُ ٔسئّٝ ) ثؼذ اص ٔذِسبصی خجشی ٚ لجُ اص سسیذٖ ثٝ 

ذٜ دس ایٗ ٔشاحُ ٚخٛد ٘ذاسد. دس ایٗ خٛاة( ٔؼٙبی خبغی ٘ذاس٘ذ ٚ استجبط خبغی ٘یض ثب چیضٞبی ٔذِسبصی ض

ٔشاحُ ثیطتش یه سشی ػّٕیبت ٔىب٘یىی خجشی دس خٟت سسیذٖ ثٝ خٛاة ا٘دبْ ٔی ٌیشد. ٞشچٙذ وٝ دسایٗ 

ٔٛسد ساٜ حُ اسیٍبٔی ٚ  ساٜ حُ خجشی یه ٘مغٝ ثشخٛسد یب اضتشان داس٘ذ. دس ساٜ حُ خجشی ایٍٙٛ٘ٝ ثٝ ٘ظش ٔی 

ثٛد، دس حبِیىٝ  ییٗ ضذٜ ٔب یؼٙی ٔؼبدِٝ فمظ عشف دْٚ ٞذف تؼ 8سسذ وٝ ػذد 

)ثشٌشفتٝ اص ثٝ دست آٔذٜ دس دسٖٚ خٛد ٔؼٙبی وبُٔ ٔؼبدِٝ ی فٛق سا داسا ٔی ثبضذ. 8دس ساٜ حُ اسیٍبٔی ػذد 

  (03ظآسوبٚی،

 

 



 آمًسش اتحاد َای جبزی با استفادٌ اس اریگامی -4

بسضٙبسبٖ ٚ آٔٛصضٍشاٖ سیبضی است.دس ایٗ چٍٍٛ٘ی آٔٛصش سیبضی اص ٔٛضٛػبت ٟٔٓ ٚ ٔٛسد ثحث و

صش اتحبد ٞبی خجشی ثب استفبدٜ  اص اسیٍبٔی اسائٝ ٔی ٌشدد.اص خّٕٝ اٞذافی وٝ ثٝ د٘جبَ آٖ ٞستیٓ ٛٔمبِٝ آٔ

 : ایٗ است وٝ

 شدٜ است ٚ دسسا ٔی تٛاٖ ثٝ ٘ٛػی آٔٛصش داد وٝ دا٘ص آٔٛص تػٛس وٙذ خٛد آٟ٘ب سا وطف و اتحبد ٞب اِف(

 دٝ اص یبدٌیشی آٖ ِزت ثجشد.   ٘تی       

 ٔحیظ والس اص حبِت یىٙٛاختی خبسج ضذٜ ٚ ثٝ یه ٔشوض فؼبَ یبدٌیشی تجذیُ ٔی ضٛد.  ة(

 ٜ سا پیذا وٙٙذ ٚ دس ٘تیدٝ ثٝ ضبٌشداٖ فشغت دادٜ ٔی ضٛد تب خٛد ٔفْٟٛ تبصٜ ای اص ٔغبِت اسائٝ ضذ ج(

 ٔغبِت دسسی سا ثٟتش ثفٟٕٙذ.    

 بثذ ٚ وبٞص اضغشاة یبدٌیشی سا آسبٖ تش ٔی وٙذ.اضغشاة وبٞص ٔی ی د(

 تذسیس ثیطتش ثش ٔجٙبی ٔطبٞذٜ ٚ تدشثٝ است تب ضٙیذٖ سخٙشا٘ی. (ٜ 

 خاللیت ٚ تفىش دا٘ص آٔٛص پشٚسش ٔی یبثذ. ،فٛظبتثٝ خبی ٌستشش ٔح ٚ(

 ت وٝایٗ اسایٗ سٚش وٝ ثبػث ٔتٕبیض سبختٗ آٖ اص سٚش ٞبی ٔتؼبسف آٔٛصضی ٌشدیذٜ  اٞذافٟٕٔتشیٗ  

ثب تٛخٝ ثٝ لبثّیت آسبٖ ضىُ ٌیشی وبغز ثٟتش ثٝ دا٘ص آٔٛصاٖ ٔٙتمُ   ٔفبٞیٕی ٕٞچٖٛ  ٔفْٟٛ ٔتغیش سا  

  ٔی ضٛد.

  اتحاد َای جبزی ي مدل َای اریگامی -5

ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ اتحبد ٞبی خجشی ثخص ٟٕٔی اص ٔجبحث سیبضی سبَ اَٚ ٔتٛسغٝ سا ضبُٔ ٔی ثبضذ، 

 : إٞیت خبغی ثشخٛسداس است. ثٝ اتحبد ٞبی صیش تٛخٝ وٙیذتذسیس ایٗ ٔفبٞیٓ ٘یض اص 

                (1                       )  

             (2)  

وٝ ٌستشدٜ ی ٘طبٖ ٔی دٞذ ٔب٘ٙذ لبیك ٚ خشٚس وبغزی ثب سبختٗ ٔذَ ٞبی  اسیٍبٔیسٚش  ،ایٗ ٔشحّٝدس 

. وٝ ٔشاحُ سبخت ایٗ ٔذَ  ثٝ تػٛیش ٔی وطذ سا  ,  اتحبد ٞبی خجشیایٗ ٔذَ ٞب 

دس ایٗ ٔمبِٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ  ٞبی اسیٍبٔی ٚسٚاثظ  اتحبد ٞبی خجشی ثش ٌستشدٜ ایٗ ٔذَ ٞب ثشسسی ٔی ضٛد.

 (05،ظ.)سبستشیپشداختٝ ایٓ تٟٙب ثٝ ثشسسی یىی اص اتحبد ٞب ی خجشی

 ثسبصْ؟ آیب  وٛچىتش؟ چٍٛ٘ٝ سىبٖ لبیك سا ثّٙذ تش ثسبصْیُ وٝ چٍٛ٘ٝ ثبدثبٖ لبیك سا حبَ سٛاالتی اص ایٗ لج 

ثٝ ٚ  وٙذ ذ رٞٗ دا٘ص آٔٛصاٖ سا ثب ٔفبٞیٓ خجشی دسٌیشثبیذ آٟ٘ب سا تغییش داد؟ ٔی تٛا٘ ثبثت ٞستٙذ؟ یب 

ٔی تٛا٘ٙذ تغییش  ٔتغیش، یؼٙی ایٙىٝ  ْٟٛٔفٔفبٞیٕی ٕٞچٖٛ اتحبد ٚ ایٗ سٚش دا٘ص آٔٛصاٖ ٔی تٛا٘ٙذ 

. دس حمیمت  ٔب ثٝ ایٗ سٚش اثضاس فىش وشدٖ سا تدشثٝ وٙٙذوٙٙذ دس حبِی وٝ وُ اتحبد ٕٞچٙبٖ ثشلشاس است سا 

 ثٝ دا٘ص آٔٛص ٔی دٞیٓ.



 وتیجٍ گیزی -6

بضی اص ػذْ ضٙبخت ٔفبٞیٓ اص آٖ خب وٝ ضؼف دا٘ص آٔٛصاٖ دس یبدٌیشی سیبضیبت ٚ ثٝ وبسٌیشی آٖ ، ٘

اص ٘ظش آٔٛصضی ٔطىُ تش ٞستٙذ، اص   ثٝ ظبٞش سیبضی است، سؼی ضذٜ است تب ٔفبٞیٕی ا٘تخبة ضٛد وٝ ٌش چٝ

دشثٝ ٞبی اسائٝ ضذٜ دس ایٗ ٔمبِٝ ثٝ ایدبد ت٘ظش ثٙیبدی اص خّٕٝ اسبسی تشیٗ ٔفبٞیٓ سیبضی ثٝ ضٕبس ٔی آیٙذ.

بٞیٓ خجشی ٚ ٕٞچٙیٗ، ثٝ وبسٌیشی اثضاسٞب ٚ سٚش ٞبی تذسیس صٔیٙٝ ٞبی ٔٙبست ثشای ضشٚع ٚ ٔؼشفی ٔف

 ِٚی دس ٞش حبَ أىبٖ ایٗ است وٝ ثتٛاٖ سٚضی ثٟتش ٚ خبٔغ تش ٚ ٔٛثشتش اسائٝ وشد. ،ٔی وٙذ  ٔٙبست وٕه

سبِٟب ٚ سبِٟبست وٝ سیبضیذا٘بٖ تالش ٔی وٙٙذ وٝ تفىش ٚ ٔفْٟٛ سا ثٝ آٔٛصش ٞب ٚ "سخٗ آخش آ٘ىٝ 

سیبضیبت ثبصٌشدا٘ٙذ تب ثتٛا٘ٙذ سٚش ٞبی خبیٍضیٙی سا ثشای حبِت سسٕی ٚ خطىی وٝ دس دستٛساِؼُٕ ٞبی 

ثیطتش والس ٞبی سیبضیبت حبوٓ است، ثیبثٙذ، أب ػّی سغٓ تئٛسی ٞب، وبسثشدٞب ، دٚسٜ ٞبی آٔٛصضی ٚ اثضاسٞبی 

ی ثذٖٚ تفىش، خذیذ، چٙیٗ تالضی ٞیچ ٌبٜ ثٝ سشا٘دبْ ٘شسیذٜ است.  خًٙ ثب فشَٔٛ ٌشایی ٚ حشوت ٞب

 "خٍٙی اثذی است. 
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