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   ست؟ی چ تونی در پا ریمتغ .1
  تون ی در پا ریانواع متغ ینام گذار  نیقوان .2
   تونیدر پا  ریمتغ کیو استفاده از  ف ی نحوه تعر  .3
 تون یپا  یسیدر زبان برنامه نو رهاینوع داده متغ  نییتع .4
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از مباحث مهم در آموزش و کار با زبان برنامه  ی ک ی تونی در پا ریمتغ فیتعر 
کالس و  ریمباحث پرطرفدار نظ ریمانند سا رهای متغ .است تونیپا ی س ینو

 رینسبت به سا متاسفانه کنند که ی م  فایرا ا ی مهم اریمتد، نقش بس
مقاله به مطالب مهم   نیا در .مباحث کمتر به آن ها پرداخته شده است

 .پرداخته شده است تونیپا ی س یدر زبان برنامه نو رهایمربوط به متغ

 .دیبا ما همراه باش نه یزم نیدر ا شتریکسب اطالعات ب یبرا

 

 ست؟یچ تونی در پا ریمتغ 1#

مکان حافظه رزرو   کیدر واقع  (Python Variable) تونیدر پا  ریمتغ
  گر،یعبارت د به .افتد ی در آن اتفاق م  ریمقاد رهیذخ عمل شده است که

 انهیپردازش در را یخود را برا یداده ها  تونیبرنامه پا کیدر  رهایمتغ
نوع  کی یدارا  تونیپا  ی سیمقدار در زبان برنامه نو  هر .کنند ی ارسال م

 .داده است

 :عبارتند از تونیعنوان مثال انواع داده در پا به

 (Numbers) اعداد •
 (Lists) ستیل •
 (Tuples) تاپل •
 (Strings) ها رشته •
 (Dictionaries) یکشنر ید •
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 (Boolean) نیبول •
 (Other Data Types) رهیغ و •

 

 

 تونی در پا ر یانواع متغ ینام گذار  نیقوان 2#

و چه در   رهایها چه در متغ  ینام گذار  ی سی برنامه نو  یزبان ها ی تمام  در
چه ممکن است  اگر .خاص خود را دارند نیکالس ها و متدها قوان فیتعر 

برنامه  زبان .از زبان ها مشترک باشند ی در برخ نی قوان نیاز ا ی بعض
از تداخل  یر یشگی پ یبرا و ستین ی قاعده مستثن  نیاز ا زین تونیپا ی س ینو

کرده است که در ادامه  فیتعر  رهایمتغ ینام گذار  یرا برا ی نیو خطا، قوان
 :می پرداز  ی به آن ها م
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  نیآندرال ای)بزرگ( و  A-Z ا ی)کوچک(  a-z با حروف  دیبا ریمتغ نام .1
 .)_( شروع شود

 :معتبر یاز نام گذار  مثال

• age 
• _age 
• Age 

 :نامعتبر یاز نام گذار  مثال

1age 

 .ستی)_( مجاز ن نیبه جز آندرال ی کاراکتر خاص   چیه ر،ینام متغ در .2

 :معتبر یاز نام گذار  مثال

• age_ 
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• _age 

 :نامعتبر یاز نام گذار  مثال

• age_* 

 .به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند رهایمتغ .3

Age و Age همان  رایز متفاوت هستند؛ تونی پا ی س یدر زبان برنامه نو
به حروف بزرگ و کوچک حساس   تونیدر پا ریطور که گفته شد، نام متغ

 .است

 .اعداد باشد اما نه در ابتدا یتواند دارا ی م  ریمتغ نام .4

 :معتبر مثال

• Age1 

 .باشد تونیدر خود پا یدیکلمه کل  کی دینبا ریمتغ نام .5

ه  توسع یباشند و برا  ی به عنوان کلمات رزرو شده م زین یدیکل کلمات 
 .قابل استفاده هستند ریدهندگان غ

 :تونیدر پا ریمتغ ینامعتبر برا یاز نام ها ی برخ

• pass 
• break 
• continue 
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  دیما نبا ن،ی محفوظ هستند؛ بنابرا تونیذکر شده در فوق در پا یها نام
 .میاعالم کن ریرا به عنوان نام متغ یدیکلمات کل

 

 تونی در پا ری متغ کی و استفاده از  فی نحوه تعر  3#

 

  یاز ین رهایمتغ  گر،ید  ی سی برنامه نو یاز زبان ها یار یمانند بس  تون،یپا در
  ر،ی متغ  کی جادی ا یبرا از قبل ندارند و (Declaration) اعالم ای فی به تعر
و سپس شروع به استفاده از آن  دیمقدار به آن اختصاص ده  کیفقط 

)=(  یعالمت تساو کیبا  ریمتغ ی همان مقدارده  ایمقدار  صیتخص .دیکن
 :شود. به عنوان مثال ی انجام م

>>> n = 300 

  اختصاص داده شده است و 300مقدار  n با نام یر یخط باال به متغ در
 .توان در حاالت مختلف استفاده کرد ی را م nکار،  نیاز انجام ا پس
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  گریبار د کی ه،یبا مقدار اول فی بعد از تعر دیتوان ی م تون یدر پا ن،یهمچن
 ایآن اعالم مجدد  به که دیکن فیتعر  دیرا دوباره با مقدار جد ریهمان متغ

Re-declaration  شود. مثال ی گفته م: 

>>> a=100 

>>> print (a) 

100 

>>> a=450 

>>> print (a) 

 450 

 تونیدر پا  ریمتغ  کیچاپ کردن مقدار  یاست که برا نی ا گریجالب د نکته
 ی م  ی به راحت شما .حتما به کار برده شود print () یدیکلمه کل ستین ازین

آن را چاپ و مشاهده   Enter و زدن دکمه ریمتغ کی نام  پیبا تا  دیتوان
 :دیکن

>>> n 

300 

مقدار  د،یو دوباره از آن استفاده کن دیده رییرا تغ n اگر مقدار نیهمچن
 :شود. به عنوان مثال   ی م  نیگزیجا دیجد
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>>> n = 1000 

>>> print(n) 

1000 

>>> n 

1000 

روش  نیا .کند ی را فراهم م  یا رهیزنج صیامکان تخص نیهمچن تونیپا
 ی به طور همزمان را ممکن م  ریمتغ  نیمقدار به چند کی امکان اختصاص 

 :سازد. به عنوان مثال

>>> a = b = c = 300 

>>> print (a, b, c) 

300 300 300 

به طور  c و b  ،a یرهایبه متغ یا رهیبه صورت زنج 300کد باال مقدار  در
 .همزمان اختصاص داده شده است
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در زبان برنامه  رهاینوع داده متغ نییتع 4#
 تونی پا یسی نو

 

نوع   رهای، متغC++ و C# مانند ی س یبرنامه نو  یاز زبان ها یار یبس در
  ی م  پیتا ستایبه صورت ا ی عن ی هستند؛ Statically typed ای  ستایا

نوع داده   کی یدر ابتدا دارا ریمتغ  کی است که  ی بدان معن  نیا .شوند
  دیده ی آن اختصاص م که در طول عمر آن به یمقدار  هر خاص است و

 کیتوان به   ی عنوان مثال نم به .همان نوع را داشته باشد شهیهم دیبا
  تونیدر پا ر ی متغ  فیداد؛ اما تعر  صیتخص یمقدار عدد یرشته ا ریمتغ

  ریمتغ کیممکن است به  تون،یزبان پا در .ستین تیمحدود  نی مشمول ا
از نوع   یمقدار  سپس نوع داده اختصاص دهند و کیاز  یدر ابتدا مقدار 

در   ی ژگ یو نیا به .دهند صیتخص ری از داده را مجددا به همان متغ یگر ید
 .ندیگو ی م  Dynamically typed ای ای نوع پو  تونیزبان پا
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 :عنوان مثال به

>>> var = 23.5 

>>> print(var) 

23.5 

>>> var = "Now I'm a string" 

>>> print(var) 

Now I'm a string 


