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  در بندهاي مركب  بخشي پايانـ  ساخت آغازگري
 مند نظامدستور  ةپاي متون علمي فارسي بر

  *كاظميفروغ 

  چكيده
در بندهاي مركب متون تخصصي  بخشي پايانـ  ساخت آغازگري ،جستار حاضردر 

 .اسـت  شدهبررسي ذيل به شرح  مند نظام ةنظري ةبر پاي و آناتومي ،بيوشيمي، فيزيك
متون علمـي   بخشي پايانـ  مركب در ساخت آغازگري انواع بندهايبندي  طبقهابتدا 
ــ   پايـه (ناهمپايـه  مركب همپايه،  توصيف و تحليل بندهايو با  ودش مي دادهدست  به

بنـدها   ايـن  كـه گـردد   مـي ناهمپايه مشخص ـ  و همپايه ،)پايهـ  پيرو(ناهمپايه  ،)پيرو
از تحليـل  گـاه   آن. انـد  داشـته بندهاي ساده در كل پيكره كـاربرد   درمجموع بيش از
ـ آ مـي اين نتيجه به دست  بخشي پايان ـ ساخت آغازگري سـطوح تحليـل    كـه د ي
پذير  امكانزمان در يك، دو يا سه اليه  به طور هم ،بسته به نوع بند ،بندهاي مركب

هايي از آغازگر را در اين بنـدها بازكاويـد و    توان اليه مي ،بر اين اساس. شود مي
مركـب    /از بررسي آغازگرهـاي سـاده  . اي را شناساند اي به نام آغازگر اليه مقوله

علمـي، فراوانـي آغازگرهـاي متنـي از مجمـوع      نـوع   در ،كـه  دوش ميمشخص 
كه توالي آغازگرهاي متني در بندهاي ا چر. افزون گشته است ،آغازگرهاي مركب
بنـدهاي مركـب، آغازگرهـاي مركـب و     كـاربرد  . رايج استمركب متون علمي 

ي كالمـي در متـون علمـي    هـا  افـزوده  حضـور  يـد ؤآغازگر م ةهاي چندگان اليه
گسـترش  ، در سازماندهي گفتمـان  ابزارهاي صوري اين كردن ملحوظ. اند يادشده

بنـدي   اين امر در اولويت. است مؤثردرك امر خوانش و فرايند نهايت،  در ،و متن
تواند معيار و محكي براي تعيـين   مفيد است و مي  ها آنيي ارمتون از نظر ميزان كا

كـه ايـن    چنـان . ميزان موفقيت متن در انتقال اطالعـات بـه مخاطبـان آن باشـد    
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 .دوش مي و آناتومي ديده ،زيك، بيوشيميهاي في ترتيب در كتاب بهبندي  اولويت
، بنـدهاي مركـب، آغـازگر    بخشي پايانـ  ، ساخت آغازگريمند نظامدستور  :ها دواژهيكل
  .يا هيال

  
 مقدمه. 1

 ، گـرا  صـورت  يشناسـ  زبـان : از ندا عبارت امروز نظري يشناس زبان در غالب تفكر سه
 يشناسـ  زبان رويكرد). 8 :1379دبيرمقدم، (شناختي  يشناس زبان و گرا ي نقششناس زبان
ـ  .است ارتباط ايجاد براي به زبان به عنوان نظامي  گرا نگرشي نقش گـراي   نقـش  ةنظري
 انشعابات ينتر مهم از يكي) Halliday( هليدي) systemic functional grammar(  مند نظام
در . دشـو  يم گرا به زبان معرفي ي نقشها نگرشاعالي  ةگاه نموناست كه  رويكرد اين

ـ كـار   به تعامالت انجام و ارتباط ايجاد تجربيات، بيانبراي زبان  ،اين رويكرد  .رود يم
است و معتقد است كـه  ) empiricism( رويكردي مبتني بر تجربه گرايي مند نظامدستور 

به وجود نظام صوري زبان قائـل   ردستواين . زبان بشري محصول مراحل تكاملي است
ـ نقش ارتباطي و كاربردي زبـان   ةاست و آن را تابع و وابست و بـه ارائـه و    پنـدارد  يم

گرايـي گلچينـي از    اين نوع نقـش . ي نقشي براي نظام صوري زبان تأكيد داردها نييتب
ـ   مفاهيم مأخوذ از سنت نقش نظـام   ةگرايي اروپايي شامل مكتب لندن و مشخصـاً نظري

 يآراويـژه   به، مكتب پراگ و )Hjelmslev( ، دستاوردهاي يلمزلف)Firth( خت فرثسا
 هـا  جملهكه به نماي نقشي جمله، بار خبري و اطالعي ساخت () Mathesius( متسيوس

  ). 43: 1379دبيرمقدم، (است ) پردازد يمشامل مفاهيم مبتدا و خبر و غيره 
 بينــافرديو ) experiential( تجربــي هــاي فــرانقش در كنــار ،هليــدي ةدر انگــار

)interpersonal(، معنايي سومي هم وجود دارد كه فرانقش متني ةمؤلف )textual (  ناميـده
ـ گفتمان شكل ر ي موجود دها يتوالو  ها رهيزنج ،در اين نوع معنا. شود يم ـ گ يم  ،و ردي

، اين فرانقش با ايجاد انسجام و پيوستگي جريان سخن را رود يمكه كالم پيش چنان  هم
. پـردازد  يمويژگي فرانقش متني اين است كه به ساختار متني زبان  .كند يمسازماندهي 

وجود دارد كه با هـم  ) rheme( بخش و پايان) theme( در اين فرانقش، دو نقش آغازگر
. بند ويژگي پيام را دارد ها زبان ةهمدر . دهند يمبخشي را تشكيل  پايانـ  نظام آغازگري

ــ   آغـازگري  آن سـاخت و  شـود  يمبندي  سازمانپيام  ةمثابدر زبان فارسي نيز بند به 
ـ بخش تركيب  بخش آغازگر با بخش پايان ،در آن ،است كه بخشي پايان و بـا   شـود  يم
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بنـد اسـت كـه در     ةسـاز و اولين  عزيمت پيام ةنقط آغازگر. سازند يمديگر پيام را  هم
 ة، افـزود )participant( مشـارك  شـكل  در ممكن استساخت تجربي آن نقش دارد و 

پيام  ةماند يباق بخش پايان .باشد) process(يند ايا فر) circumstantial adjunct(ي ا هيحاش
ـ است و همان اسـت كـه آغـازگر در آن بسـط و گسـترش        Halliday and( ابـد ي يم

Matthiessen, 2004: 64 .(  
گو  گرا در متون طبيعي و واقعي چنان پاسخ است كه اين دستور نقشهليدي مدعي 

 منـد  نظامي جامع و ها ليتحلاين نظريه در  .اند نبودهبوده است كه ديگر دستورها هرگز 
 . يي داشته استكاراي وسيع از متون ها حوزهدر 

ـ گرايي  معتقد است كه تحليل متن از ديدگاه نقش) Hassan, 1989(حسن  بـه   توانـد  يم
قادسـي   .مبـارزه بـا مشـكالت اجتمـاعي كمـك كنـد      چنين  همكيفيت آموزش و ارتقاي 

)Ghadessy, 1995 (بــر ايــن بــاور اســت كــه انتخــاب آغــازگر روش گســترش مــتن را 
ـ آن رقم زده  ابنگارش متن  ةو شيو آورد يم  پديد بـر  ) Fries, 1981(فرايـز  . شـود  يم

بـه بـاور فرايـز    . كند يماهميت آغازگر متن در پيشرفت و گسترش سراسر متن تأكيد 
)1995 b(، تنگاتنگي با سـبك نوشـتار دارنـد    ةالگوهاي انتخاب آغازگر در متن رابط .

يعني اگر محتواي تجربي . بلكه تابع سبك متن هستند ،چنين الگوهايي تصادفي نيستند
از نگاه وانـگ  . شود يمدر نگارش متن تغيير ايجاد آغازگرهاي يك متن عوض شوند، 

)Wang, 2007 (ي ضروري در پيشبرد ها مؤلفهبخش  پايان برقراري تعادل بين آغازگر و
بخـش   اگر نويسنده نتواند جريان اطالعات را بين آغازگر و پايان ،انسجام متن بوده و

ـ كنترل كند، درك متن براي خواننده بسيار دشوار  ، )Gomez, 1994( گـومز . شـود  يم
 ,Ghadessy(، قادسـي  )Bloor and Bloor, 1995(، بلور و بلـور  )1995(حسن و فرايز 

ــروال  ) Lock, 1996(، الك )1999 ــارتينز لي ــز) Martinez Lilora, 2007(و م در  ني
  . اند كردهمطالعه و تحقيق  مند گراي نظام نقش ةارچوب نظريهچ

 theme-rheme( بخشـي  پايـان ــ   آغـازگري پژوهش حاضر به تحليل و بررسي نظام 

system(  ــون علمــي فارســي ــدر مت ــردازد يم ــد كــه ســاخت   پ ــا مشــخص نماي ت
 دادن انجامبراي . بخشي در بندهاي مركب متون علمي چه وضعيتي دارد پايان  ـ  آغازگري

و  ،بيوشيمي، فيزيك ةتخصصي در سه شاخـ  ي علميها كتابيي از متون ها بخش ،آن
ي در نظر گرفتـه شـده   ا حرفهآناتومي در مقاطع كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي و 

است، در هر  رويكرد بند اين دستور در تحليل و تجزيه جا كه واحد اصلي از آن. است
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 ةتـا امكـان مقايسـ    شـود  يمبررسي ) بند 130(علمي، بندهايي به تعداد مساوي  ةشاخ
بند را بـه خـود    390مجموع  درپيكره  ،بنابراين. ددممكن گر  ها آني متني در ها يژگيو

نوع بندهاي مورد . اين پيكره تنها مشتمل بر متون نوشتاري است. اختصاص داده است
  .تحليلي است ـ مطالعه صرفاً بندهاي خبري و روش انجام پژوهش توصيفي

 ها دادهتحليل . 2

در ادامه، آغازگر در . در بخش پيش رو، ابتدا آغازگر در بندهاي ساده تحليل شده است
بندهاي مركب بررسي شده و دست آخر تعدد سطوح تحليل در بندهاي مركب متـون  

هاي پيكره در قالب سه مرحله  تحليل داده. علمي مورد ارزيابي و تعمق قرار گرفته است
هايي از بندهاي  در هر بخش، نمونه. ل آمده استيادشده شكل گرفته و در سه بخش ذي

تحليلشان ذكـر شـده    ةو آناتومي به همراه شيو ،شده در متون بيوشيمي، فيزيك بررسي
  .گذرانيم ها را از نظر مي است كه آن

  
  متون علمي فارسي ةآغازگر در بندهاي ساد 1.2

  : استتحليل آغازگر در بندهاي ساده در چهار زيربخش به شرح ذيل آمده 
  )اي يا حرف اضافه ،اسمي، قيدي(گروه  /آغازگر ساده با يك سازه 1.1.2

شود كه آغازگر فقط از يك عنصر ساختاري يا يك واحد  مشاهده ميذيل هاي  در نمونه
كـه غالبـاً گـروه     انـد  شدهبه همين سبب، اين آغازگرها ساده تلقي . تشكيل شده است

  .اند اي اسمي يا حرف اضافه

  :بيوشيميدر متون 
  ساده آغازگر 1.2 جدول

 بخشپايان آغازگر ساده

  ها ميآنز
تنها در محيط مايع فعاليـت كاتـاليزوري خـود را انجـام     

  .دهند يم
 آب است زندهةسوم وزن مادو قريب د

ي متابوليسمي غـذاها درهادورهحرارتي كه در
   شود يمبدن ايجاد 

  كند يمنياز حرارتي بدن را تأمين 
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  :در متون فيزيك
  ساده آغازگر 2.2 جدول

 بخشپايان آغازگر ساده

  واندوگراف 
در سال  تند به دانشگاه پرينسردر بازگشت از اكسف

  مولد خود را ساخت ةنخستين نمون 1929
  گزارش داده شدMev109باالي پتانسيل شكننده

  براي جداسازي الكاليدها از سوخت
ي ها جداكنندهها آنآن را با آب شسته و در مخلوط 

  دهند يمالكترواستاتيكي قرار 
ميليون3ستون عايق و اندوگراف افقي

انرژي اتمي تحقيقات  الكترون ولتي مركز
  ايران

  از اين نوع است

  
  : در متون آناتومي

  ساده آغازگر 3.2 جدول
 بخشپايان آغازگر ساده

  )organ( اندام
از پهلوي هم قرار گرفتن و همكاري چنـد بافـت بـراي عملـي     

  شود يممشترك تشكيل 
محل به هم رسيدن انحناهاي قـدامي و

  خلفي كلويكل
  باشد يمبازويي و عروق ساب كلوين شبكة مجاور اعصاب 

  زاويه اكروميال
تحتـاني   ةخارجي اكروميون را بـه كنـار  ةي است كه كناراهيناح

  كند يمستيغ اسكاپوال متصل 

يهـاروشكه به كمكهانيپروتئنسبت تنفسي 
  مستقيم محاسبه شده است  غير

   باشد يم 8/0در حدود 

با كسر كردن مقادير فوق از حجم كل اكسـيژن  
شـده توسـط    دفعشده و انيدريد كربنيك  مصرف
  بيمار

حجم اكسيژن و انيدريـد كربنيـك مربـوط بـه     توانيم
كربوهيـدرات و  (اكسيداسيون غـذاهاي غيـر پـروتئين    

را به طور مخلـوط   ها آننسبت تنفسي  متعاقباًو ) چربي
  محاسبه كرد
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  گلنوئيد ةدر پايين حفر
سانتس  5/2اينفراگلنوئيد قرار دارد كه ةناهمواري به نام تكمةناحي

  متر طول دارد

  
  گروه يا عبارت مركبآغازگر ساده با  2.1.2

اند امـا بـا    هاي پيش رو، آغازگرها از بيش از يك گروه يا عبارت تشكيل شده در نمونه
ايـن  . انـد  اين آغازگرها نيز سـاده محسـوب شـده   . اند هم يك سازه را به وجود آورده

اي متداول است، تركيبي از دو يا چند گروه است كه عموماً با حروف  كه گونه ،حالت
  :و گروه يا عبارت مركب ايجاد كرده استپديد آمده افه ربط يا اض

  :در متون بيوشيمي
  عبارات مركب  /آغازگر ساده با گروه 4.2جدول 

 بخشپايان آغازگر ساده
ي متابوليسـمي درهاواكنشبر دگرگوني نسبي

  سه حالت وجود دارد  بدن انسان و تبادالت شيميايي با محيط زيست

گسترش، استمرار و تـداوم حيـات و پيدايش،
  ي آن در موجودات زندهها دهيپد

ي گوناگون موجود در ها دهيپدمبتني بر مواد، عوامل و 
  ست ها آنمحيط زيست 

  
  :در متون فيزيك

  عبارات مركب /آغازگر ساده با گروه 5.2 جدول
  بخشپايان آغازگر ساده

/دقيقه4000متر و سرعتسانتي50ي به عرضا تسمه
  فوت 

  كند يمآمپر توليد  ميلي 5/4جرياني برابر 

vو سرعت)متر(wي به عرضاتسمهجريان حاصل از

  )كولن/ مربع متر( 6و چگالي ) متر/ ثانيه(
  آمپر i=6WV است با ر براب

  
  :در متون آناتومي

  عبارات مركب /آغازگر ساده با گروه 6.2جدول 
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 بخشپايان آغازگر ساده
  استخوان اندام فوقاني است نيتربزرگبلندترين و استخوان بازو يا هومروس

از گردن آناتوميك و در قسمتتر نييپاكمي 
 ي كوچك و بزرگها تكمهديستال 

  قرار دارد) surgical neck(قسمتي به نام گردن جراحي

  )آغازگر تجربي +آغازگر متني (آغازگر مركب  3.1.2
هـاي   شـوند كـه داراي اليـه    عناصري ديده مي ،در كنار آغازگر تجربي ،ذيلهاي  در مثال

اي يا  حاشيه ةبند مشارك، افزودآغازكنندة  ةشود كه اولين ساز مالحظه مي. اند معنايي متني
عـالوه بـر    ،آغازگرهاي اين بندها ساده نيسـتند و عنصـري   ،از اين رو. فعل اصلي نيست
محسـوب   آغـازگر مركـب  هـا را   آن ،بر اين اسـاس . مراه خود دارندبه ه ،آغازگر تجربي

كنند امـا   بند نقشي ايفا نمي عناصر يادشده در معناي تجربيِشايان ذكر است كه . ايم كرده
، در سـتون نخسـت   ذيـل هاي  كلماتي كه در جدول. سازند بند را به بند ديگر مرتبط مي

حضورشـان در   ةدر نتيج ،دهند كه نشان ميرا   اند، آغازگر متني آغازگر مركب واقع شده
  :اند آوردهپديد بند، آغازگر مركب را 
  :در متون بيوشيمي

  آغازگر مركب 7.2 جدول
 آغازگر مركب

  بخش پايان
 تجربي  متني

  
  از اين رو

  هيستيدين
  و هيستيدين نينييژآر

در مراحل رشد كودكان اسيد آمينـه ضـروري   
  است

  اند شدهضروري ناميده  باًيتقراسيدهاي آمينه 

  
  ولي

  اغلب عناصر معدني 
Ø  

 شوند يمدر ساختمان موجودات زنده يافت 

فعاليـت و   خصـوص  بهمختلف و  كامالًمقادير 
 وظايف فيزيولوژيك متفاوتي دارند

  
  به طوري كه

  و 

 ي مختلفهابافتميزان آب
  آب موجود در بافت عضالني
 آب موجود در بافت چربي

  يكسان نيست
  تر همه بيش از
  هاست آنترينكم

اختالف الكتروليتي مايع خارج و داخل  با وجود
  تعادل اسمزي بين اين دو مايع وجود دارد سلولي
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  :در متون فيزيك

  آغازگر مركب  8.2جدول 
 آغازگر مركب

  بخش پايان
 تجربي  متني

  
  زيرا 

بندي از روي فاصلهدرجه
  ها كره
 ولتاژ

  مطمئني بدهدنتيجةتوانندينم
و كيفيت  ،رطوبتدرجة در اين شرايط تابعي از فشار جو، 

  سطح الكترودها نيز هست
  
  و

وجود با 
  اين

 او
Ø  

  ولتاژ ةكنند توليداين 
Ø  

تر چندين ماشين از اين نوع  براي به دست آوردن ولتاژ بيش
  ساخت

  را به صورت سري به هم متصل نمود ها آن
ي ا تسمهولتاژي به يكنواختي ولتاژ تهيه شده از ژنراتورهاي 

 كردينمتوليد

 كنار گذاشته شد   و بنابراين
 اوليهرمدا  در حالي كه

 ثانويهرمدا
  ظرفيت باال و خودالقايي كم دارد

  داراي ظرفيت كم و خودالقايي زياد است

  :در متون آناتومي
  آغازگر مركب 9.2 جدول

  آغازگر مركب
  بخش پايان

  تجربي  متني

  
  تا 
  و 

 اين استخوان
Ø  
Ø  

با كلويكل و هومروس مفصل )lat(در سمت خارج
  شود يم

  مفصل شانه را بسازد
 ها مهرهتوسط چند عضله به ستون  medدر سمت داخل 

  شود يممتصل 
 اين زاويه  

Ø 
 از روي پوست قابل لمس است
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و به همين
  دليل 

مطرح landmarkآناتوميك يا ةنشانبه عنوان يك
  شود يم

  
  ولي 

 شكستگي اين ناحيه
  شكستگي گردن آناتوميك

 شايع است
ماليمي با تنه  ةبه صورت مايل قرار گرفته است و زاوي

  سازد يم

بند مركب را  تينها درآغازگر مركب و  شهيهم ياست كه وجود آغازگر متن يگفتن
مركـب   يلزوماً با تعداد آغازگرها يمتن يتعداد آغازگرها لياما به دو دل آورد يم  ديپد

وجود  يآغازگر متن يكاز  شيبند ب كيدر  رود ياحتمال م كه يننخست ا. انطباق ندارد
 تـا  7.2 يها جدول( دهد يرا نشان م يتوضع ينا يكرهموجود در پ يبندها. داشته باشد

 يول ،باشد نداشته متني آغازگر بند است ممكن نيست،چندان مرسوم  اگرچه دوم،). 9.2
  .گردد تلقي مركب همچنان و باشد بينافردي آغازگر داراي

   )آغازگر تجربي + آغازگر بينافردي /آغازگر متني(آغازگر مركب  4.1.2
عناصـري آمـده اسـت كـه داراي      ،آغازگر تجربي و متنـي  در كنار ،ذيلهاي  در داده

دربارة را   ها نويسنده يا نگرش آن /قضاوت گويندهاند و عمدتاً  بينافردي ي معناييها هيال
 »هميشه« ،»معموالً«مانند  ،كاركرد تعاملي دارند عناصراين . دهند محتواي پيام نشان مي

  .ذيل هاي نمونه در »گاه هيچ«و 
  :بيوشيمي در متون

  آغازگر مركب 10.2 جدول
 آغازگر مركب

  بخش پايان
 تجربي بينافردي  متني
  در خون خيلي كم است هاتيالكترولغلظت معموالً  

  تر است كه غلظت بيش گردند يمبه طرفي روانه  ي حاللهامولكول هميشه به طوري كه

  تعادل حقيقي و ايزوتوپيك  هيچ گاه  
بين مايعات داخل و خارج سلولي برقرار 

  گردد ينم

  :در متون فيزيك
  آغازگر مركب 11.2 جدول
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  بخشپايان مركب آغازگر
 يتجرب ينافرديب  يمتن
تر بوده ي كما مالحظهبه طور قابل  پتانسيل به دست آمده احتماالً  

  است
 در طراحي مد نظر داشت اين نكته را بايد  لذا
  
  در بندهاي مركب متون علمي فارسيآغازگر  2.2

  : پردازيم ميها در بندهاي مركب  دادهاينك به تحليل  ،پس از بندهاي ساده

  آغازگر در بند مركب همپايه 1.2.2
در بندهاي مركب نيز آغـازگر قابـل    ،، عالوه بر بندهاي سادهشود يمكه مالحظه  چنان

 ،»امـا « اين بندها با. همپايه دارند ةبندها رابط ،ذيلي ها نمونهدر . تحليل و بررسي است
ـ  براي هر بند يك ساخت آغازگري ،در اين حالت. اند شدهبه هم وصل  »بلكه« يا ،»و«

  .جداگانه در نظر گرفته شده است بخشي پايان
  :بيوشيمي در متون

  آغازگر در بند همپايه 12.2 جدول
  بخشپايان  آغازگر بخشپايان آغازگر

درجات براي  نيتر مناسب
  تر موجودات زنده بيش

درجه  40تا  30بين 
  است گراد يسانت

ولي زندگي موجودات 
  گوناگون

ميان دو حد نامشخص 
پذير  امكاندرجه حرارت 
  است

  نيز حائز اهميت است  ها نيپروتئبلكه كيفيت   كمي ندارد ةتنها جنب  نياز بدن به پروتئين

  قندي ةگرم مادر ه
كالري حرارت  4مولد 

  است
  و حداقل احتياج به قند

 100گرم براي هر  5برابر 
كالري انرژي مورد نياز 

  باشد يمروزانه 

  :متون فيزيكدر 
  آغازگر در بند همپايه  13.2 جدول
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 بخش پايان  آغازگر  بخش پايان  آغازگر

فركانس رزونانس
  اين دستگاه

kc/secحدود

  است  100
و ولتاژ
  شده گزارش

Mv 3  در فشار روغن يك
  اتمسفر بود

هاي مثبت يون
  اپتيكي

تا آن روز شناخته نشده
  بودند

يهاكهيبارو
  آمده دست هب

ارزش  بياز نظر خواص كانوني 
  بودند

  :در متون آناتومي
  آغازگر در بند همپايه  14.2 جدول

  بخش پايان  آغازگر  بخش پايان  آغازگر

بخش كوچك 
  فوقاني

فوق خاري ياةحفر
سوپرااسپيناتوس ناميده 

  شود يم

و بخش بزرگي كه در 
  پايين خار قرار دارد

زير خاري يا  ةحفر
  اينفرااسپيناتوس نام دارد

  در موقع تولد
قسمت اعظم اسكاپوال تبديل 

  به استخوان شده است

گلنوئيد ةحفرو فقط
 ةداخلي و زاوي ةكنار

  تحتاني
  اند يغضروفهنوز 

  )پيروـ  پايه(ر بند مركب ناهمپايه آغازگر د 2.2.2
به اين صورت كه يكي پيرو . يك بند وابسته به بند ديگر است ،ذيلدر بندهاي مركب 
تحليل جمله در دو  ،در اين حالت. ناهمپايه دارند ةرابط ،از اين رو. و ديگري پايه است

هر يك از بندهاي پايه و پيرو جداگانـه از   ،اول ةدر مرحل. مرحله صورت گرفته است
كل بند مركب در  ،دوم ةدر مرحل ،و اند شدهبخشي تحليل  پايانـ  نظر ساخت آغازگري
گرفتن  قرارچه اهميت دارد ترتيب  در اين نوع بندهاي مركب، آن. نظر گرفته شده است

ابتدا بند پايه و سپس بند پيرو آمده  ،ها مثالدر اين مجموعه از . بندهاي پايه و پيرو است
  .آغازگر بند پايه آغازگر كل بند مركب محسوب شده است ،به همين سبب. است

  :در متون بيوشيمي
  )پيرو ـ پايه( آغازگر در بند ناهمپايه 15.2جدول 

  بخشپايان آغازگر
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  بخش پايان  آغازگر بخشپايان آغازگر
برخي از اسيدهاي

  آمينه
به عنوان ضروري

  اند شدهشناخته 
  ي بدن انسانها سلولزيرا 

  ها آنقادر به سنتز 
  باشند ينم

تالفخبا وجود ا
غلظت الكتروليتي 

خارج و داخل  عيما
  سلولي

تعادل اسمزي بين اين 
  دو مايع وجود دارد

زيرا كه قسمت مهمي از 
  ي داخل سلولي راها ونيآن

تشكيل  ها نيپروتئ
  اند داده

  :در متون فيزيك
  ) پيرو ـ پايه(آغازگر در بند مركب ناهمپايه  16.2 جدول

  بخشپايان آغازگر
  بخشپايان آغازگر بخشپايان آغازگر

روي ز بندي ا درجه
  ها كره ةفاصل

  زيرا ولتاژ  مطمئني بدهدنتيجة  تواند ينم
در اين شرايط تابعي از فشار 

رطوبت و كيفيت  ةجو، درج
  سطح الكترودها نيز هست

ر ي دو سها قرقره
  تسمه

ي فلزي صافهااستوانه
جزئي  ةلبهستند كه يك 
  دارند

تا استقرار تسمه 
   ها آنروي 

  مطمئن و استوار باشد

  :در متون آناتومي
  ) پيرو ـ پايه(آغازگر در بند مركب ناهمپايه  17.2 جدول

 بخشپايان  آغازگر
  بخش پايان  آغازگر بخشپايان  آغازگر
  گيرددر آن قرار   تا سر استخوان بازو شوديمتوسط غضروف مفصلي پوشيده  اين حفره

  )پايه ـ پيرو(آغازگر در بند مركب ناهمپايه  3.2.2
جا كه بند پيـرو   از آن. ابتدا بند پيرو و پس از آن بند پايه آمده است ،ذيلي ها دادهدر 

، كل بند پيرو آغازگر بنـد  ديآ يمبند پايه به حساب  ةدهنــد تشكيلي ها سازهيكي از 
  .مركب تلقي شده است
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 :بيوشيمي در متون

  ) پايه ـ پيرو(آغازگر در بند مركب ناهمپايه  18.2 جدول
  بخش پايان آغازگر

  بخش پايان  آغازگر بخشپايان آغازگر

  چون هنوز روش دقيقي
براي تعيين مقدار مستقيم

سلولي در اختيار  آب داخل
  نيست

  آن ةبراي محاسب
از اختالف آب تام بدن 
و آب خارج سلولي 

  شود يماستفاده 

غلظت بر در صورتي كه 
  حسب ميلي اكي واالن

  تعيين شود
ظرفيت و وزن مولكولي 

قدرت تركيبي ا و ي
  ها يون

در نظر گرفته شده 
  است

  :فيزيك متون در
  ) پايه ـ پيرو(آغازگر در بند مركب ناهمپايه  19.2 جدول
  بخش پايان آغازگر

  بخش پايان  آغازگر بخشپايان آغازگر

  اگر تسمه
براي كار در هوا طراحي

  بايد در برابر آتش مقاوم باشد  Ø  شده است

اگر ميدان الكتريكي
  ناشي از بار تسمه

يكنواخت و بر سطح تسمه
  عمود باشد

ماكزيمم
  چگالي بار

آساني  بهقانون گوس  ةاز رابط
  ديآ يم  دست  هب

  :آناتومي متون در
   )پايه ـ پيرو(آغازگر در بند مركب ناهمپايه  20.2 جدول
 بخش پايان آغازگر

  بخشپايان  آغازگر بخشپايان آغازگر
ةكه مطالع جايي از آن

  آناتومي هر قسمت از بدن
شناسياستخوانبا توصيف

  شود يمآن قسمت آغاز 
  الزم است

در آغاز اين كتاب راجع به كليات 
  آناتومي توضيحاتي ارائه شود

  ناهمپايه ـ  آغازگر در بند مركب همپايه 4.2.2
عالوه بر بندهاي ساده و مركب همپايه و ناهمپايه، بندهاي مركب ديگري هم در پيكره 
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ـ  بندهاي همپايه ،در اين پژوهش ،و ندزمان شامل همپايه و ناهمپايه بود ديده شد كه هم
  :ميكن يماشاره   ها آنيي از ها نمونهجا به  در اين. ناهمپايه ناميده شدند

  :بيوشيمي متون در
   ناهمپايه ـ آغازگر در بند مركب همپايه 21.2 جدول

  بخش پايان  آغازگر
 بخش پايان آغازگر

  بخش پايان  آغازگر بخشپايان آغازگر

نقش 
 ةعمد
  ها نيپروتئ

نوسازي سلولي و 
  تأمين رشد است

ولي اگر
انرژي 

حاصله از 
محل قندها و 

  ها يچرب

نياز بدن 
را تأمين 
  نكند

  ها نيپروتئ
ي ها واكنشنيز طي 

كاتابوليسمي توليد 
  انرژي خواهند كرد

در بدن 
  انسان

وهادراتيكربوه
به طور  ها يچرب

كامل اكسيدشده و 
انيدريدكربونيك به 

و آب تبديل 
  گردند يم

ليكن 
  ها نيپروتئ

به طور 
 كامل

اكسيد 
  گردند ينم

زيرا كه آخرين 
محصولي كه در 
جريان متابوليسم 

در بدن توليد   ها آن
  گردد يم

اوره است كه هنوز 
حاوي مقداري انرژي 
غيرقابل مصرف براي 

  باشد يمانسان 

   ناهمپايه ـ آغازگر در بند مركب همپايه 22.2 جدول
  بخش پايان  آغازگر بخشپايان آغازگر

  بخش پايان آغازگر  بخش پايان آغازگر بخشپايان آغازگر بخشپايان  آغازگر

اگر 
جسم 
  محلول

يونيزه 
ناشدني 
  باشد

فشار 
  اسمزي

متناسب است با
تعداد 
ي ها مولكول

جسم محلول در 
  واحد حجم

و در 
صورتي 
  كه جسم

قابل 
يونيزه 
شدن 
  باشد

هر 
  يون

مستقالً ايجاد 
 فشار اسمزي

  كند يم

  :در متون فيزيك

  ناهمپايه ـ آغازگر در بند مركب همپايه 23.2 جدول
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  بخش پايان  آغازگر
  بخشپايان آغازگر

  بخش پايان  آغازگر  بخشپايان آغازگر

  امروزه

كنندگيخنكدو روش جهت
ژنراتور مورد استفاده است 

يكي هوا و ديگري استفاده از 
  هيدروژن

جاولي از آن
كه 
كردن  خنك

  توسط هوا

مشكالت 
زيادي را در 
  پي داشت

  امروزه
تر از هيدروژن  بيش

كنندگي  خنكجهت 
  شود يماستفاده 

  :در متون آناتومي
   ناهمپايه ـ آغازگر در بند مركب همپايه 24.2 جدول

  بخش پايان  آغازگر  بخش پايان  آغازگر

  بخش پايان  آغازگر  بخش پايان  آغازگر  بخش پايان  آغازگر

اين 
  استخوان

در سمت خارج با كلويكل و 
  شود يمهومروس مفصل 

  Ø تا
مفصل

شانه را 
  بسازد

  Ø و
در سمت داخل توسط 

 ها مهرهچند عضله به ستون 
  شود يممتصل 

  
  در بندهاي مركب متون علمي فارسي) بند(سطوح تحليل  3.2

درسـتي   به ،بررسي آغازگر در متون علمي درشده و با تأمل  تحليلي ها دادهبا توجه به 
در بندهاي مركب اين متون، آغازگرها بر هـم همپوشـي    ،كه ميشو يممتوجه اين نكته 

ماهيـت ايـن همپوشـي بـه     . يافت توان ينمدارند اما اين همپوشي را در بندهاي ساده 
به اين بنـدهاي مركـب    ذيلدر . تر است بيش ها نمونهي نسبي است و در برخي ا گونه

  .ميپرداز يم

 يا هيال ي يكها ليتحل 1.3.2

بنـدهاي  . بخشي در يك سطح ديده شد پايانـ  ساخت آغازگري ،در بعضي از بندها
ـ ال  يكيي ها ليتحل ؛ندبود  دستهساده از اين  ــ   ي داشـتند و سـاخت آغـازگري   ا هي

 6.2تـا   1.2ي هـا  جدوليي كه در ها نمونه. دبخشي را در يك سطح نشان دادن پايان
اشاره شد، عموماً بـا   تر شيپكه  چنان هيهمپابندهاي . اند سادهآمده است، همگي بند 
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ـ به هم وصل ... و  ،»اما« ،»و« ،»چون«يي ها دهنده اتصال همپايـه   ةو رابطـ  شـوند  يم
ي هـا  جـدول ي موجـود در  ها نمونه. ي داشتندا هيال يكاين بندها نيز تحليلي . دارند
  .دنده يمرا نشان   ها آنسطح تحليل  14.2تا  12.2

 يا هيال ي دوها ليتحل 2.3.2

ـ گرد بخشي در دو سطح تحليل  پايانـ  ساخت آغازگري ،ديگر از بندهادر بعضي  و  دي
. ناهمپايـه بودنـد  ــ   اين بندها عمدتاً ناهمپايه يـا همپايـه  . آمدپديد ي ا هيال دوتحليلي 
گـر ايـن    بيان ذيلي ها نمونهو همچنين  24.2تا  15.2ي ها جدولي موجود در ها نمونه

  :موضوع است
  :در متون بيوشيمي

  )يا هيال دو(ناهمپايه  ـ بخشي در بند مركب همپايه پايان ـ ساخت آغازگري 25.2 جدول
 بخشپايان آغازگر

  بخش پايان  آغازگر
 بخشپايان آغازگر بخشپايان آغازگر

براي موجودات
زنده در محيط 

  زيست

ياژهيوشرايط
بايد فراهم 

  باشد
  تا زندگي

پذير  امكان
  گردد

و اين 
  شرايط

از برخي از ند اعبارت
شرايط شيميايي و 

  فيزيكي

  )يا هيال دو(ناهمپايه  ـ بخشي در بند مركب همپايه پايان ـ ساخت آغازگري 26.2جدول 
 بخشپايان  آغازگر

  بخش پايان  آغازگر
  بخشپايان آغازگر بخشپايان  آغازگر

در دوران 
  رشد

ي ها واكنش
متابوليسمي با 

شدت 
تري انجام  بيش
  شوند يم

زيرا 
هاي  بيومولكول

دريافتي از محيط 
  زيست

تأمين انرژي رعالوه ب
مورد نياز و حفظ 

تعادل فيزيولوژي به 
مصرف سنتز 

درشت  هاي بيومولكول
  رسند يم

و اين 
  خود

نمودار رشد 
جنين، نوزاد، 
كودكان و 
  نوجوانان است

  )يا هيال دو(ناهمپايه  ـ بخشي در بند مركب همپايه پايان ـ ساخت آغازگري 27.2جدول 
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 بخشپايان  آغازگر
  بخش پايان  آغازگر

  بخشپايان آغازگر بخشپايان  آغازگر
برخي از 
اسيدهاي 
  آمينه

به عنوان ضروري 
  اند شدهشناخته 

ي ها سلولزيرا 
  بدن انسان

قادر به بيوسنتز 
  باشند ينم  ها آن

  Ø و
بايد به ميزان كافي 

غذايي جيرة در 
  وجود داشته باشند

 )يا هيال دو(ناهمپايه  ـ بخشي در بند مركب همپايه پايان ـ ساخت آغازگري 28.2جدول 

  بخشپايان آغازگر
  بخش پايان  آغازگر بخشپايان آغازگر بخشپايان  آغازگر

با توجه به 
كه  اين

  ها تيوسيانات

كمربه مقدا
قادر به دخول 

هاي  گويچهدر 
  سرخ هستند

  و مانيتول
نيز به طور ناقص 

متابوليسم قابل 
  است

براي تعيين حجم 
آب فضاي خارج 

  سلولي

تر از  بيش
اينولين 
استفاده 

  شود يم

  )يا هيال دو(ناهمپايه  ـ در بند مركب همپايهبخشي  ايانپ ـ ساخت آغازگري 29.2جدول 
  بخش پايان آغازگر

  بخش پايان آغازگر بخشپايان آغازگر بخشپايان  آغازگر

 جايي از آن
 كه حرارت

 سنجي

  مستقيم

با مشكالت 
متعددي  فني

  مواجه است

به  و
 عالوه
Ø  

در مورد انسان 
غيرعملي  باًيتقر

  است
  Øلذا 

انرژي متابوليسمي بدن را به طور 
گيري  اندازهغيرمستقيم يعني از طريق 

و ) اكسيژن و انيدريد كربنيك(گازها 
تعيين ميزان دفع ادراري اوره مورد 

  دهند بررسي قرار مي

  
  :فيزيكدر متون 
  )يا هيال دو(پايه  ـ در بند مركب ناهمپايه پيرو بخشي پايان ـ ساخت آغازگري 30.2جدول 

  بخش پايان  آغازگر
  بخش پايان  آغازگر بخشپايان آغازگر

كاهش انتقال سوخت به  ةهزين تر باشدكممحل ساخت يك نيروگاه بافاصلةهرچه 
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  ابدي يم  نيروگاه انتقال سوختةشبك

  يا هيال سهي ها ليتحل 3.3.2
 ،در نتيجه. ديگردبخشي در سه سطح تحليل  پايانـ  ساخت آغازگري ،در بندهاي ديگر

يي از ها نمونهجا  در اين. اين بندها هم اكثراً ناهمپايه بودند. دمآ  پديدي ا هيال سهتحليلي 
   .مينيب يمرا   ها آن

  :در متون بيوشيمي
  )يا هيال سه(پيرو  ـ در بند مركب ناهمپايه پايهبخشي  پايان ـ ساخت آغازگري 31.2جدول 

  بخش پايان  آغازگر

  بخش پايان  آغازگر
  بخشپايان آغازگر

  بخش پايان  آغازگر بخشپايان آغازگر

  تجربه
نشان

  دهد يم
كه اگر هر كدام از

  ضروري ةاسيدهاي آمين
غذاييةاز جير

  حذف شوند
  تعادل ازتي

مختل خواهد 
  شد

  :در متون فيزيك
 )يا هيال سه(پايه  ـ بخشي در بند مركب ناهمپايه پيرو پايان ـ ساخت آغازگري 32.2 جدول

  بخش پايان آغازگر

  بخش پايان  آغازگر
  بخشپايان آغازگر

  بخش پايان  آغازگر  بخشپايان آغازگر
چون راندمان

 كمپرسورهاي محوري
نسبت مستقيم با
 دور آن دارد

هرچه دور
 كمپرسور

تر بيش
  باشد

مجموعه 
  تر است بيش  توربين گاز

  )اي يهال سه(پيرو  ـ بخشي در بند مركب ناهمپايه پايه پايان ـ ساخت آغازگري 33.2جدول 
  بخش پايان آغازگر

  بخش پايان  آغازگر
  بخش پايان آغازگر

  بخش پايان  آغازگر بخشپايان آغازگر
منحني 
عملكرد 

ي ها نيتورب

 نشان
  دهد يم

كه اگر دماي 
  ورودي به كمپرسور

در فشار يك
 ةدرج 150اتمسفر
 باشدگراديسانت

در شرايط 
  ايدئال

درصد   100 توانيم
قدرت نامي توربين را 
  از آن به دست آورد
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  گازي

ي بندهاي مركـب متـون   ها يژگيوي ذكر شده پيداست، يكي از ها نمونهكه از  چنان
بـا   ،از اين رو. داراست يي منطبق بر همها هيالعلمي آن است كه آغازگر را به صورت 

ـ آغازگري سه اليـه را   ،)آخر ةمانند نمون(پيرو ـ  پايه ةتحليل يك بند ناهمپاي  تـوان  يم
  .انتظار داشت

 /، آمار كمي مربوط به بررسـي بنـدهاي سـاده   ها دادهپس از توصيف و تحليل كل 
را   ها آنمركب فراهم آمد كه  /و همچنين آغازگرهاي ساده  ها آني تحليل ها هيالمركب، 

  .در شش جدول ذيل به تفكيك متون علمي و در كل پيكره شاهد هستيم
 بخشي در كل پيكره پايان ـ و درصد وقوع بندهاي ساده و مركب در ساخت آغازگري ،انواع، فراواني 34.2 جدول

  متون علمي بيوشيمي، فيزيك و آناتومي
  درصد  فراواني انواع بند رديف

  %07/43  168 بند ساده 1
  %74/29  116 بند مركب همپايه 2
  %87/4  19 )پايهـ پيرو(بند مركب ناهمپايه 3
  %97/8  35 )پيروـ پايه(بند مركب ناهمپايه 4
  %33/13  52 ناهمپايهـ بند مركب همپايه 5

  %100  390 كل بندها

  و درصد وقوع بندهاي ساده و مركب در  ،انواع، فراواني 35.2 جدول
  به تفكيك متون علمي بخشي پايان ـ ساخت آغازگري

  انواع بند  رديف
  متون آناتومي  متون فيزيك  متون بيوشيمي

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  %65  85  %23/29  38  %34  45  بند ساده  1

  %22~  29  %92/36  48  %30  39  بند مركب همپايه  2

3  
ـ پيرو(بند مركب ناهمپايه

  )پايه
6  ~5%  10  69/7%  3  ~5/2%  

4  
ـ پايه(بند مركب ناهمپايه

  )پيرو
7  ~5/5%  22  92/16%  6  ~5%  
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  %5/5~  7  %24/9  12  %5/25  33  ناهمپايهـ  بند مركب همپايه  5

  %100  130  %100  130  %100  130  كل بندها

، %34 كه كاربرد بندهاي ساده در متون بيوشـيمي  شود يممشخص  35.2از جدول 
به عبارت ديگر، فقـط در متـون   . است% 65~آناتوميو در متون % 29~در متون فيزيك 

از ميـان بنـدهاي مركـب در كـل     . تر از بند مركب است آناتومي كاربرد بند ساده بيش
بندهاي مركب همپايـه  . دهد يمرا نشان %) 30~(بندهاي همپايه باالترين درصد  ،پيكره

  .ع بند مركب استتر از ديگر انوا در هر يك از متون بيوشيمي، فيزيك و آناتومي بيش
  در كل پيكره بخشي پايان ـ سطوح تحليل بند در ساخت آغازگري 36.2 جدول

  سطوح تحليل بند  رديف
و  ،متون علمي بيوشيمي، فيزيك

  آناتومي
  درصد  تعداد  يا هيال يك 1
  %82/72  284  يا هيال دو 2
  %56/22  88  يا هيال سه 3

  %62/4  18  390  مجموع

  390  100%  

ـ ال يكبندها داراي سطوح تحليل % 73~ شود يمطور كه مشاهده  همان % 22~ي، ا هي
ـ ال سهداراي سطوح تحليل % 5~ي و ا هيال دوداراي سطوح تحليل  ي در كـل پيكـره   ا هي

   .هستند
  بخشي به تفكيك متون علمي پايان ـ سطوح تحليل بند در ساخت آغازگري 37.2 جدول
  متون آناتومي  متون فيزيك متون بيوشيمي سطوح تحليل بند رديف

  درصد تعداد  درصد  تعداد درصد تعداد ياهياليك  1
  %88 114  %65  84 %15/66 86 ياهيالدو  2
  %10  13  %28  37 %23/29 38 ياهيالسه  3

  %30/2  3  %7  9 %62/4 6 130 مجموع
 130 100% 130  100%  130 100%  
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  انواع، فراواني و درصد وقوع آغازگر ساده و مركب  38.2 جدول
  به تفكيك متون علمي بخشي پايان ـ در ساخت آغازگري

ترتيـب در متـون    بـه ترين آغازگرهـاي مركـب    كه بيش دهد يمنشان  38.2 جدول
  . شود يمفيزيك، بيوشيمي و سپس آناتومي ديده 

  كل پيكرهمركب در  /مركب با آغازگرهاي ساده /بندهاي ساده ةمقايس 39.2 جدول
 درصد فراواني آغازگر درصد فراواني بند  رديف

 %12/65 254 آغازگر ساده %07/43 168 بند ساده  1

2  
بند 
  مركب

222  
93/56 

%  
آغازگر 
  مركب

 %88/34 136 149  آغازگر متني

آغازگر
  بينافردي

7 

 %100 390 مجموع %100 390 مجموع

از كل پيكره % 57 ~مجموعاًو بندهاي مركب  %43~بندهاي ساده ، 39.2طبق جدول 
را در كـل  % 35~و آغازگر مركب % 65~آغازگر ساده . را به خود اختصاص داده است

تر از آغازگرهاي سـاده   بندهاي ساده كم در اين پژوهش، فراواني. دهند يمپيكره نشان 
سـاده اسـت، در سـاخت      هـا  آنكه آغازگر  ،كه بخشي از اين بندهاي ساده  اچر ؛است

مركـب   ،نهايت در ،ناهمپايه حضور دارند وـ  بندهاي مركب همپايه، ناهمپايه و همپايه
ي هـا  دولجـ (يك بند ساده اسـت   معموالًبندهاي همپايه  يك جزء الً،مث. اند شدهتلقي 
يك جـزء   ،در بندهاي ناهمپايه ،همچنين). دهند يماين وضعيت را نشان  15.2تا  13.2
ناهمپايه هم عمدتاً بند ساده ديـده  ـ  بند ساده است و در ساختار بندهاي همپايه عموماً

  آغازگر  رديف
  متون آناتومي  متون فيزيك متون بيوشيمي

  درصد  فراواني  درصد فراواني درصد فراواني
  %07/73 95  %23/59 77 %07/63 82 آغازگر ساده  1

2  
آغازگر 
  مركب

آغازگر
  متني

63  
48  93/36%  

52  
53  77/40%  

34  
35  93/26%  

آغازگر
  بينافردي

4  2  1  

  %100 130  %100 130 %100 130 مجموع
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  .شود يم
  

  گيري نتيجه. 3
علمـي  بخشي در بندهاي ساده و مركـب متـون    پايانـ  ساخت آغازگري ،در اين مقاله

نخست، پنج نوع متفاوت . شد و آناتومي بررسي ،بيوشيمي، فيزيك ةفارسي در سه شاخ
ـ  و همپايه) پايهـ  پيرو(، ناهمپايه )پيروـ  پايه(بند، اعم از ساده، مركب همپايه، ناهمپايه 

در  ،از هم بازشناخته، توصيف و تحليل شد و اين نتيجه به دسـت آمـد كـه    ،ناهمپايه
انـد نـه    مركـب شده، بندها عمدتاً از نوع  بررسي ةو مشخصاً سه شاخي علمي ها كتاب
بخشي در بندهاي مركب مورد تعمـق قـرار    پايانـ  در پي آن، ساخت آغازگري. ساده

ـ    تحليـل را   ةگرفت و ضمن اين بررسي مالحظه شد كه غالب بنـدها سـطوح چندگان
ـ  ،ها ليتحلدر خالل انجام . طلبد يم دهاي سـاده تحليلـي   اين واقعيت روشن شد كه بن

در صورتي  ،ي وا هيال يكتحليلي  ،اگر همپايه باشند ،ي دارند و بندهاي مركبا هيال يك
 ،همچنين. اند دادهي را به خود اختصاص ا هيال سهي يا ا هيال دوكه ناهمپايه باشند، تحليلي 

كـه در ايـن   (در مواردي كه تلفيقي از بندهاي مركب همپايه و ناهمپايـه وجـود دارد   
بخـش در دو اليـه    بررسي آغـازگر و پايـان   ،)اند شدهناهمپايه ناميده ـ  پژوهش همپايه

هايي از آغازگر را در اين بندها بازكاويـد و   توان اليه سان مي بدين .شود يمپذير  امكان
هاي مربوط به اين حوزه  پژوهشاي را شناساند كه از نظرگاه  ر اليهاي به نام آغازگ مقوله

  .درخور توجه است

  
 مركب متون علمي فارسي /اي در بندهاي ساده آغازگر اليه 1.3 نمودار

مركب نيز بررسي و با بندهاي  /شايان ذكر است كه در اين جستار آغازگرهاي ساده
ي پژوهش حاكي از آن است كـه آغازگرهـاي سـاده    ها افتهي. مركب مقايسه شد /ساده
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و از ميان آغازگرهـاي مركـب    اند تهمجموع، بيش از آغازگرهاي مركب كاربرد داش  در
ي است كه گاه از مجموع آغازگرهاي مركب افـزون  ا گونهبسامد وقوع آغازگر متني به 

ويـژه در   به(شده  بررسيكه توالي آغازگرهاي متني در بندهاي مركب ا چر. گشته است
كه اين آغازگرهاي متني بنـدها را بـه    آنبه سبب . رايج است) متون فيزيك و بيوشيمي

تـر باشـد، ارتبـاط بنـدها بـا       بيش ها آنهرچه ميزان كاربرد  سازند يمديگر متصل  يك
شـمار  وقتـي كـه    ،به بياني ديگر. شود يمتر  ديگر و نيز ارتباط بند با كل متن بيش يك

داراي كاركرد   ها آنچون  ،شود يمتر  گفتماني بيش  /ي كالميها فزودهاو  ها دهنده اتصال
تـر   خوانش متن و فرايند درك را آسـان پس  ،كنند يمتر كمك  به متنيت بيش و اند يمتن
و آغازگرهاي مركب به ) ناهمپايه ـ و همپايه ،همپايه، ناهمپايه(بندهاي مركب . سازند مي

كه ا چر. است تيواقعيد اين ؤتحليل نيز م ةچندگانهمين موضوع اشاره دارد و سطوح 
ـ ي ها افزوده ،در نهايت ،هاي مركب آغازگرهاي متني و ساختاين هرسه وجود    يكالم

  .دهند ميرا نشان 
مشخص گرديد كه متون  ،مذكور ةمتون علمي از سه جنب ةپس از مقايس ،گفتني است

، بـاالترين سـطوح تحليـل بنـد     )%77/70(فيزيك باالترين درصد وقوع بندهاي مركب 
را بـه خـود   ) %77/40(و باالترين درصد كاربرد آغازگرهـاي مركـب   ) %7~(ي ا هيال سه

، )%35~(درصد وقوع بنـدهاي مركـب    نيتر نييپااختصاص داده است و متون آناتومي 
درصد كـاربرد آغازگرهـاي    نيتر نييپاو ) %30/2~(ي ا هيال سهسطوح تحليل  نيتر نييپا

بنـد مركـب،    %67 در حالي كه در متـون بيوشـيمي  . دنده يمرا نشان ) %93/26(مركب 
بر اين اساس . آغازگر مركب به كار رفته است% 93/36ي و ا هيال سهسطوح تحليل % 62/4

 تر روانمتن را  تري را داراست و اين انسجام كه متون فيزيك انسجام بيش شود يممعلوم 
انسـجام هـم در متـون     نيتر كم. است تر آسانبه همين سبب، قابليت درك آن  ،كرده و

است و متون بيوشـيمي از   تر مشكلمراتب  بهدرك آن  ،اين رو  از. شود يمآناتومي ديده 
  .مياني قرار گرفته است ةاين لحاظ در مرتب

و نويسـندگان ايـن سـه كتـاب      مؤلفـان ي سبكي ها تفاوتيد ؤآمده م دست بهنتايج 
اثرگـذاري آن در   ةبخشـي و شـيو   پايـان ـ  مختلف است و بر اهميت ساخت آغازگري

 و ويـرايش  هنگام تأليف ويژه ويراستاران، بهنويسندگان و  .گذارد يمنگاشتن متن صحه 
 مـد  درهاي دانشـگاهي   كتاببه منظور بهبود كيفي ها را  يافتهاين توانند  مي كتب علمي،

دريافت كه زبان فارسي  توان يمسخن آخر اين كه از رهاورد پژوهش حاضر  .گيرندنظر 
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هليدي مطابقـت دارد و كـارايي    مند نظامگراي  تخصصي با دستور نقشـ   در ژانر علمي
ـ اين نظريه در زبان فارسي و مشخصاً متون علمـي تأييـد    گمـان ديگـر    بـي . شـود  يم

ارچوب نظري يادشـده در زبـان فارسـي    هي مرتبط با اين موضوع از منظر چها پژوهش
 .درخور توجه است شانيها افتهقابل تبيين و ي
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