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ٌعاضـ وبضآٔٛظي

ٔٛضٛع  :ذبن ثطزاضي  ،ارطاي فٙساؾي٘ ، ٖٛهت نفحبت ظيط ؾت ، ٖٛؾبذت تيط  ٚؾت ٖٛاظ ٚضق  ،ثطپبيي اؾىّت فّعي ،
ارطاي ؾمف ؾبذتٕبٖ ثب تيطچ ٚ ٝثّٛن ( ؾبذت تيطچٞ ٝب زض ٔحُ وبضٌب) ٜ

فـٟـطؾـت ٔـغـبِـت

زؾتٛضاِؼُٕ ٞبي حفبظتي  ٚايٕٙي وبضٌبٞ ٜب
آقٙبيي وّي ثب ٔىبٖ وبضآٔٛظي
پبن ؾبظي ذطاثٝ
ٌٛزثطزاضي
پيبز ٜوطزٖ ٘مكٝ
ثتٍٔ ٖٛط
لبِت ثٙسي ف٘ٛساؾي ٚ ٖٛقٕغ ثٙسي
آضٔبتٛضثٙسي
ػّت اؾتفبز ٚ ٜفٛالز ٔ ٚيُ ٌطز زض ؾبذتٕبٖ ٞب  ٚپي
٘ح ٜٛآضٔبتٛضثٙسي
ذٓ وطزٖ آضٔبتٛض

ثت ٖٛضيعي ف٘ٛساؾيٖٛ
ٔرّٛط وطزٖ ثتٖٛ
٘ح ٜٛزضؾت وطزٖ ؾتٞ ٖٛبي فّعي ثب ٚضق
اتهبَ ؾتٞ ٖٛب ث ٝف٘ٛساؾيٖٛ
تطاظ وطزٖ ؾتٞ ٖٛبي ػٕٛزي ثب ؾتٞ ٖٛبي افمي
ػبيك وبضي تيط ٚضق ٞب
ؾبذت تيطچ ٝعجمبت
ؾمف
وكيسٖ زيٛاض ثيؿت  ٚز ٚؾب٘تي ٔتطي
وكيسٖ تيغٞ ٝبي ز ٜؾب٘تي ٔتطي

زؾتٛضاِؼّٕٟبي حفبظتي  ٚايٕٙي وبضٌبٞ ٜبي ؾبذتٕب٘ي
ارطاي وـبضٞـبي ؾبذتٕب٘ي قـبٔـُ ٔطاحـُ ٔتؼسزي اؾت و ٝضٕٗ آٖ افطاز ثب ٔبقيٗ آالت ؾبذتٕب٘ي ،اثعاض ٚ
ٔهبِح ٌ٘ٛبٌ ٖٛؾطٚوبض زاض٘س  .ايٗ ضٚاثظ ٚيػٌي ٞب أىبٖ ٚلـٛع حٛازث ضا ثـطاي ٘يطٚي ا٘ؿـب٘ي ضا افـعايف ٔي زٞـٙـس
ٔ .حـبفظت اظ افطاز ا٘ؿب٘ي زض لجبَ حٛازث ٘ـبقـي اظ وـبض اظ إٞيت ٚيػ ٜاي ثطذٛضزاض اؾـت  .اظ ايٗ ض ٚثـبيس اثـعاض ٚ
ٔبقيٗ آالت ثـ ٝعٛض ٔؿتٕط ٔٛضز ثبظضؾي وبُٔ لطاض ٌـطفـتـ ٚ ٝاظ ؾبِٓ ثٛزٖ آٟ٘ب اعٕيٙبٖ حبنُ قٛز  .زض ثىبض ٌيطي
ٔبقيٗ ٞب ٘يع ثبيس اظ افطاز ثب تزطث ٝاؾتفبز ٜقٛز  .ثطاي تبٔيٗ ايٕٙي وبضٌبٞ ٜـبي ؾبذتٕب٘ي ثـبيس  ٕٝٞي وـبضٞـب ثـب زلت ٚ

ثط٘بٔ ٝضيعي زليك ا٘زبْ ٌيط٘س .زض ضٕٗ ثبيس زلت زاقت ٝثبقيٓ  ٚوـٍٙٞ ٝبْ وبض يب ترّي ٝي ٔهبِح ٔعاحٕتي ثطاي ٕٞؿبيٍبٖ ٚ
ؾبيطيٗ ايزبز ٘كٛزٕٞ .چٙيٗ اظ ا٘زبْ وبضٞبي پط ؾط  ٚنسا زض قت ذٛززاضي قٛز  .زض نٛضتي و ٝالظْ اؾت وبضي زض قت ا٘زبْ
قٛز ثبيس لجال اربظ ٜي قٟطزاضي ٔ ٚمبٔبت ٔؿئ َٛوؿت قـٛز .

آقٙبيي وّي ثب ٔىبٖ وبض آٔٛظي

ٔىبٖ وـبض آٔـٛظي يه ذطاثٔ ٝي ثبقس  .پطٚغ ٜارطاي يه ؾبظ ٜآپبضتٕب٘ي چٟبض عجم ٝثيؿت ٚچٟبض ٚاحسي ثب ؾيؿتٓ
اؾىّت فّعي ٔـٛضز ٘ـظـط اؾـت .

اثؼبز ظٔيٗ  32زض ٔ 60تط ثٛز ٜوـ ٝتمطيجب  )60%( 2/3آٖ ظيطثٙبي ؾبذتٕبٖ ٔٛضز٘ ٜظط ٔب ضا قـبٔـُ ٔـي قـٛز :

ايٙه ٔـب زض ٔطحّ ٝپبن ؾبظي ذطاثٔ ٝي ثبقيٓ ِصا اثتسا ٔطاحّي ضا وـ ٝلجُ اظ پبن ؾبظي ثـبيس ثٍصضا٘يٓ شيالً شوـط
ٔي ٕ٘بييٓ :

اثـتسا وبضفطٔب ٔٛظف اؾت ثـطاي ا٘زبْ ٔطاحُ لب٘٘ٛي  ٚوؿت ٔزٛظ پبن ؾبظي ثـ ٝقٟطزاضي  ٚزيٍط ٔطارغ شيطثظ
ٔطارؼ ٝوٙس .

پؽ اظ ا٘زبْ ٔطاحُ لب٘٘ٛي  ٚوؿت ٔزٛظ پبن ؾبظي وبضفطٔب ٔٛظف ثـسازٖ تؼٟـسي ٔجٙي ثـط ػسْ ايزبز ٔعاحٕت ٚ
ؾّت آؾبيف ثـطاي ٕٞؿبيٍبٖ  ٚػـسْ ايزبز ؾس ٔؼجط زض ذيبثبٖ ثٍٙٞ ٝبْ ؾبذت  ٚپبن ؾبظي ٔي ثبقس  .زض ضٕٗ وبض فطٔب
ٔٛظف ث ٝتؼٟس ٔجٙي ثط رٌّ ٛيطي اظ ترطيت  ٚنسٔ ٝث ٝؾبذتٕبٖ ٞبي ٔزبٚض ٍٙٞبْ پبن ؾبظي  ٚؾـبذت  ٚؾـبظ ٔي ثبقس .

پؽ اظ ا٘زبْ ٔطاحُ ثبال ٌ ٚـطفتٗ ٔزٛظ پبن ؾبظي ثب اربظٟٙٔ ٜسؼ ٘بظط  ٚثب احتيبط وبُٔ  ٚاضئ ٝتٕٟيساتي ذبل زض
ٍٙٞـبْ پبن ؾبظي رٟت رٌّ ٛيطي اظ آؾيت ثـ ٝؾبذتٕبٟ٘بي ٔزبٚض قطٚع ثـ ٝپبن ؾبظي ذطاثٔ ٝي ٕ٘بييٓ.

پؽ اظ اذص ٔزٛظ پبن ؾبظي اظ قٟطزاضي  ٚلجُ اظ پبن ؾبظي ذطاث ٝثبيس ؾـبظٔبٟ٘بي ٔطثٛع ٝاظ لجيُ ؾبظٔب٘آة ثطق
ٌـبظ  ...ضا زض أٛض وبض لطاض زازٕٞ ٚ ٜبٍٙٞي ٞـبي الظْ ضا ثؼُٕ آٚضيٓ ٘ ٚؿجت ث٘ ٝهت آٟ٘ب الساْ ٕ٘بييٓ .

پبن ؾبظي ذطاثٝ

وبضفطٔب ثطاي نطف ٝرٛيي زض ٚلت ٞ ٚعي ٝٙػّٕيبت پبن ؾبظي ٌٛ ٚزثطزاضي ضا ث ٝيه اويپ پيٕب٘ىبض ؾپـطز ٚ ٜپـؽ اظ
ثؿتٗ لـطاض زاز پيٕب٘ىـبض عجك لطاض زاز ٔٙؼمس قسٛٔ ٜظف ٔي قٛز ذطاث ٝپط اظ ظثبِ ٝربت ضا تٕيع وطز ٚ ٜث ٝثيط ٖٚاظ وبضٌبٜ
ٔٙتمُ وٙس.

يه ٘ىت ٝحبئع إٞيت زض پطٚغٞ ٜبي ػٕطا٘ي  ٚؾبذت  ٚؾبظ ضػبيت وبُٔ ٘ىبت ايٕٙي ٔي ثبقسٔ .ي زا٘يٓ و ٝأطٚظ ٜعجك
آئيٗ ٘بٔ ٝؾبظٔبٖ ٘ظبْ ٟٔٙسؾي ايطاٖ ؾبظٞ ٜبي فّعي ثبيس اظ تيطآ ٗٞضطة زضي زض ؾبظٞ ٜبي ذٛز اؾتفبز ٜوٙٙس ٘ ٚيع ؾبظٜ
ٞبي ثت٘ٛي و ٝثب ؾيؿتٓ زيٛاض ثب ضثط ارطا ٔي ق٘ٛس ثبيس زاضاي قٙبغ ثٙسي افمي  ٚػٕٛزي عجك لٛا٘يٗ ٔٙسضد زض آئيٗ ٘بٔ ٝثبقٙس.
ٔي زا٘يٓ و ٝايٗ ػُٕ ثطاي ٔمبثّ ٝؾبظ ٜثب ٘يطٞٚبي رب٘جي ٔي ثبقس.

حبَ ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝوكٛض ٔب زض ٔٙغم ٝي ظِعِ ٝذيع لطاض ٌطفت ٝارطاي ايٗ ٘ىت ٝاظ اِعأبت  ٚزاضاي إٞيت فٛق آِؼبزٜ
اي ٔي ثبقس.

ٌٛزثطزاضي

يـه ِـٛزض چـطخ الؾتيىي ثـ ٝوـبضٌب ٜآٚضز ٜقس  ٚؾپؽ ِٛزض قطٚع ث ٝوبض وطز .ؾپؽ ذبن حبنّ ٝضا تٛؾظ ٕٞبٖ
ِٛزض زض يه وبٔي ٖٛثبضٌيطي وطز ٚ ٜثـٔ ٝىبٖ زيٍطي ا٘تمبَ زازيٓ.

ثطاي ػجٛض ٔ ٚطٚض ِٛزض ٍٙٞبْ ٌٛزثطزاضي ثٔ ٝحُ وبضٌب ٜيه ضٔپ ايزبز وطز ٜثٛزيٓ و ٝپـؽ اظ اتٕبْ وبض ِٛزض آٖ ضا
تٛؾظ وبضٌطاٖ  ٚزؾت افعاض ثيُ  ٚوّ ًٙترطيت ٕ٘ٛزيٓ .

وـبضٌـطاٖ ثٚ ٝؾيّ ٝي ثيُ  ٚؤّ ًٙكغ َٛترطيت  ٚذبن ثطزاضي ضٔـپ ٌطزيس٘س .پؽ اظ اتٕبْ وـبض  ٚپـبيبٖ ايٗ
ٔطحّ ٝؾغح وبض ــ ظٔيٗ وبضٌب ٜــ ضا وبٔال آة زاز ٚ ٜتٛؾظ غّته زؾتي وٛثيس٘س.تب ؾغح وـبض وبٔال ٔتطاوٓ قٛز  ٚثؼسٞـب
زض احـط ٚظٖ ؾبذتٕبٖ ٘كؿت ٘ـىـٙـس .

اِجت ٝثبيس ٔتصوط ق ْٛو ٝلجُ اظ قطٚع ثٌٛ ٝزثطزاضي ثبيس زضذت  ٚثٛتـٞ ٝبي احتٕبِي ضا و ٝزض ٔحُ وبضٌبٛٔ ٜرٛز
اؾت اظ ٔحُ وبض رٕغ آٚضي ٕ٘ٛز و ٝث ٝايٗ وبض ػّٕيبت ثٛت ٝوٙي ٔي ٌٛيٙس.

ٕٞچٙيٗ ثبيس ٔحُ چبٞ ٜبي لسيٕي يب ترتـ ٝؾٛٔ ٚ ًٙا٘ؼي ضا ؤٕ ٝىٗ اؾت ٔٛرت حبزح ٝق٘ٛس قٙبؾبيي ٘ ٚؿجت ثٝ
ايٕٗ ؾبظي آٟ٘ب الساْ ٕ٘ٛز٘ ٚ .يع اٌط ثب ٌٛز ثطزاضي پبيساضي ؾبذتٕبٖ ٞـبي ٔزبٚض زچـبض ٔربعطٔ ٜي قٛز ثـبيس اظ ايٕٙي
آٟ٘ب ثٛؾيّ ٝقٕغ ثٙسي ظيط پبيٞ ٝـب ،ؾپط ٟٔ ٚبض وطزٖ ؾبذتٕبٖ ٞـب ثغٛض ٔغٕئٗ اعٕيٙبٖ حبنُ ٕ٘ٛز.

ايٗ ػٛأُ حفبظتي ثبيس تـب ضفغ ذغط ٔطتجبً ثٚ ٝؾيّ ٝي اقربل شيهالح ثـبظزيس قـ٘ٛـس تـب ٔٛرجبت حفبظت ٔـٛحـط
ؾبذتٕبٖ ٞـبي ٔزبٚض  ٚأٙيـت رب٘ي وـبضٌـطاٖ ٞ ٚـٕـؿـبيـٞ ٝـب ٘ـيـع تـبٔيـٗ ثـبقـس .پيٕب٘ىبضٔٛظف اؾت
تزٟيعات ايٕٙي الظْ ثـطاي حفبظت وبضٌطاٖ ضا زض اذتيبض آٟ٘ب لطاض زٞـس .زض حفبضي ثب ثيُ  ٚوّ ًٙوبضٌطاٖ ثبيس فبنّ ٝوبفي
اظيىسيٍط زاقت ٝثبقٙس .زض ٌـٛزاِـٟـب  ٚقيبضٞـبي ػٕيك وـ ٝػٕك آٟ٘ب اظ يه ٔـتـط ثيكتط ثبقس ٘جبيس وبضٌطاٖ ضا ث ٝتٟٙبيي
ثىبض ٌٕبضز .

ذبوـجـطزاضي زض ظٔيٗ ٞـبي ثـب ضعـٛثـت عجيؼي ضا ٔي تـٛاٖ تـب ػٕك يه ٔـتـط ،ثـطاي ٔـبؾـ1/25 ٝ
ٔـتـط ،ثطاي ٔبؾ ٝضؼ زاض ٔ 1/5ـتـط ،ثـطاي ذـبن ضؼ ٔ 2ـتـط  ٚثطاي ذبن ثؿيبض ٔتطاوٓ ضا ثس ٖٚپبيٞ ٝـبي ايٕٙي،
ؾپط  ٚحبئُ ا٘ز بْ زاز .زض ؾـبيط ٔٛاضز ثـب تـٛرـ ٝثـ ٝرٙؽ ذبن  ،ػٕك ٌـٛزثـطزاضي  ٚقطايظ تطافيىي اعطاف تساثيط
ايٕٙي الظْ تٛؾظ ٔؿئٛالٖ اتربش ٔي ٌـطزز .الظْ شوط اؾت و ٝذبن ايٗ ٔٙغم ٝاظ رٙؽ ضؼ ٔي ثبقس.

پـيـبز ٜوـطزٖ ٘ـمـكـٝ

ٞسف اظ پيبز ٜوطزٖ ٘مك ٝثٔ ٝؼٙي ا٘ـتـمـبَ ٘مك ٝؾبذتٕبٖ اظ ضٚي وبغص ثط ضٚي ظٔيٗ ثب اثؼبز انّي ٔي ثبقس.
ثغٛضيىٔ ٝحُ زليك پي ٞب  ٚؾتٞ ٖٛـب  ٚاثؼبز آٟ٘ب ضٚي ظٔيٗ ٔكرم ٌطزز .زض ٔٛلغ پيبز ٜوطزٖ ٘مك ٝاظ ٘مك ٝي پي وٙي
اؾتفبزٔ ٜي قـٛز .ثـطاي ٘مك ٝي ؾبذتٕبٖ ٞـبي ٔٔ ٟٓؼٕٛال اظ زٚضثيٗ ٘مكـ ٝثـطزاضي اؾتفبزٔ ٜي قـٛز .ثطاي ٘مك ٝي
ؾبذتٕبٖ ٞبي وٛچه ٔ ٚؼِٕٛي اظ ٔـتـط  ٚضيؿٕبٖ وـبض اؾتفبزٔ ٜي قـٛز .

وــبضٌــطاٖ ثـب حـضـٛض ٟٔٙسؼ ٘ـبظـط ثـ ٝپيبز ٜوـطزٖ زليك ٘مك ٝف٘ٛساؾي ٖٛالـساْ وـطز٘ـس .ثـٝ
ٌـ٘ٛـ ٝاي و ٝثٚ ٝؾيّ ٝي ٔتط ،ضيؿٕبٖ وبض ٌ ٚچ وبٔال اثؼبز ف٘ٛساؾي ٖٛضا ٔكرم وطز ٚ ٜآٖ ضا زض ظٔيٗ پيبز ٜوـطز٘ـس.

ثـتـٍٔ ٖٛــط

ثتٔ ٖٛـٍـط وـ ٝثـ ٝآٖ ثـتـ ٖٛالغط ٘ـيـع ٔي ٌـٛيٙس اِٚيٗ لـكط پي ؾـبظي ٔي ثـبقسٔ .مساض ؾيٕبٖ زض ثتٖٛ
ٍٔط حسٚز  100اِي  kg/m3 150اؾت  .ثتٍٔ ٖٛط ٔؼٕٛال ث ٝز ٚزِيُ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔي ٌـيـطز :

 : 1ثطاي رٌّ ٛيطي اظ تٕبؼ ٔؿتميٓ ثت ٖٛانّي ف٘ٛساؾي ٖٛثب ذبن.

 : 2ثطاي ضٌالغ وف ف٘ٛساؾي ٚ ٖٛايزبز ؾغحي نبف ثطاي ازأ ٝپي ؾبظي.

وـبضٌـطاٖ پـؽ اظ ؾبذتٗ ثـتـٍٔ ٖٛط ،آٖ ضا زض رـبٞـبي ٔكرم قـس ٜثــ ٝضربٔت حسٚزا ز ٜؾب٘تي ٔتط
ضيرت ٚ ٝؾغح ضٚي آٖ ضا ثـب ٔبِ ٝتمطيجبً نبف وطز٘س .

ربِت تٛر ٝاؾت وـ ٝثـطاي ؾبذتٗ ثتٍٔ ٖٛـط ثب ػيبض نس  ٚپٙزب ، ٜثطاي پيٕب٘ ٝوـطزٖ  ٚتؼييٗ ػيبض اظ حـّـت ٞـبي
ثيؿت ويٌّٛطٔي ضٚغٗ اؾتفبزٔ ٜي قس .

وبضٌطاٖ پؽ اظ ضيرتٗ ثتٍٔ ٖٛط ٌ ٚصقت حسٚزا ؾ ٝاِي چٟبض ؾبػت ث ٝآة زازٖ ٔرتهط  ٚؾغحي آٖ پطزاذتٙس .الظْ
ث ٝشوط اؾت و ٝزض ٍٙٞبْ ضيرتٗ ثتٍٔ ٖٛـط حسٚزاً اظ ٞط عطف ٞفت تب ز ٜؾب٘تيٕتط ثيكتط اظ ضـرـبٔـت ف٘ٛساؾي ٖٛثت ٖٛضيعي
وطزيٓ .و ٝاِجت ٝايٗ وبض ثطاي ؾِٟٛت زض ارطاي لبِت ثٙسي  ٚوفطاغثٙسي ثٛز.

لـبِـت ثـٙـسي ف٘ٛساؾي ٚ ٖٛقٕغ ثٙسي

لـبِـت ثٙسي ٔؼٕٛال ثـ ٝچـٙـس نٛضت ٔي تٛا٘س نٛضت ٌيطز .يـب ث ٝنٛضت فّعي يب ث ٝنٛضت چٛثي  ٚيب ثـ ٝنٛضت
آرطي .

زض وبضٌبٛٔ ٜضز ٘ـظـط اظ لبِت آرطي اؾتفبز ٜقس و ٝشيالً ث ٝآٖ اقبضٜ

ٔي وٙيٓ :

زض اثـتـساي ضٚظ ثـؼـس وبضٌـطاٖ  ٚثٙب ٔكغ َٛث ٝوبض قس ٜاثؼبز ف٘ٛساؾي ٖٛضا وبٔال ٔكرم وطز ٜثـٚ ٝؾيّ ٝي
ضيؿٕبٖ وبض رسا وطز ٜؾپؽ ث ٝؾبذتٗ لبِت آرطي ف٘ٛساؾي ٖٛثب اضتفبع ٔكرم پطزاذتٙس ٚ .ز ٚوبضٌط قطٚع وطز٘س ث ٝوٙسٖ
ظٔيٗ ثطاي ايزبز چبٞ ٜبي قٕغ ثٙسي.

پؽ اظ ؾبذتٗ لبِت ثٙسي ف٘ٛساؾي ٖٛوبض وبٔال آٔبز ٜتحٛيُ ثٌ ٝط ٜٚآضٔبتٛضثٙس ثطاي ارطاي قجىٔ ٝف  ٚآضٔبتٛض ثٙسي
پي ثٛز.

پؽ اظ تٟي ٝي ٔيُ ٌطز ثـب قٕبضٞ ٜـبي ٔكرم وبض ضا تحٛيُ ٌط ٜٚآضٔبتٛضثٙس زازيٓ.

آضٔبتٛضثٙسي

ثب تٛر ٝثٚ ٝؾؼت ٔب٘ٛض تٛؾظ وبضٌطاٖ ،وبض ٌط ٜٚآضٔبتٛضثٙس ث ٝؾطػت ا٘زبْ ٔي قس اِجت ٝزض ايٗ ٍٙٞبْ چبِٞ ٝبي ثيٗ
قٙبغ ثٙسي ف٘ٛساؾي ٖٛضا اظ ذبوي و ٝاظ ذبن ثطزاضي ضٔپ تٛؾظ وبضٌطاٖ  ٚچبٞ ٜبي قٕغ ثٙسي ثبلي ٔب٘س ٜثٛز پـط وطزيٓ .تب
زض ٍٙٞبْ ثت ٖٛضيعي  ،پكت لبِت آرطي و ٝزض ٚالغ يه تيغ ٝي پٙذ ؾب٘تيٕتطي ثٛز پط ثـبقـس .تـب زض ٚالغ تبة  ٚتحُٕ ٚظٖ
ثت ٖٛضا زاقت ٝثبقس  ٚاظ ترطيت آٖ رٌّٛيطي ٌطزز.

ٌـط ٜٚآضٔبتٛضثـٙـس وـبٔال عجك ٘مكـٔ ٝكغـ َٛثـ ٝثطيـسٖ  ،ا٘ـساظ ٜوـطزٖ  ٚؾبذتٗ قجى ٝآضٔبتٛض ٔ ٚف ثٙسي
ف٘ٛساؾي ٖٛقـس٘ـس .زض ايٗ ٔست ٕٛٞاض ٜيه وبضٌـط ثـٚ ٝؾيّ ٝي وـبضٌب ٚ ٜآچـبض ٌـٛؾبِ ٝعجك ٘مكٔ ٝكغ َٛتٟي ٝي
ذبٔٛت ٞـب  ٚتـٞ ًٙـب ثـ ٝتؼساز  ٚا٘ساظٞ ٜبي ٔٛضز ٘يبظ قس.

ػّت اؾتفبز ٜفٛالز ٔ ٚيُ ٌطز زض ؾبذتٕبٟ٘ب  ٚپي

ثغٛض وّي ٔب اظ فٛالز ثىبض ضفت ٝزض ثت ٖٛا٘تظبض تبة  ٚتحُٕ ٘يطٞٚبي وككي ضا زاضيٓ ظيطا ثت ٖٛث ٝتٟٙبيي زاضاي ٔمبٔٚت
فكبضي ثبال  ٚلبثُ لجِٛي ٔي ثبقس ِيىٗ زض ٔمبثُ ٘يطٞٚبي وككي ضؼيف اؾتٔ .ب ثب اؾتفبز ٜاظ ٔيٍّطز زض ثت ٖٛؾؼي زض ثٟجٛز
ايٗ قطايظ زاضيٓ.

٘ح ٜٛي آضٔبتٛضثٙسي

فٛالز ضا وٌ ٝفتيٓ ث ٝنٛضت ٔيُ ٌطز زض ثت ٖٛاؾتفبزٔ ٜي وٙيٓ ثبيس ث ٝنٛضت يه قجى ٚ ٝوالف يه پبضچ ٝزض آٚضز ٜتب
ثتٛا٘س ث ٝذٛثي زض ٔمبثُ ٘يطٞٚبي ٚاضز ٜاظ ذٛز ٔمبٔٚت ٘كبٖ زٞس  .ثـ ٝايٗ قجىٔ ٝيُ ٌطز  ٚآضٔبتٛضٞبي ثـ ٓٞ ٝثبفت ٝقسٜ
حهيطي ٔي ٌٛيٙس.

ٔيُ ٌطزٞب ضا ٔؼٕٛال ثب تٛر ٝث ٝلغط آٟ٘ب ٔي ذٛا٘ٙس ٔخالً ٔيُ ٌطز ٔ ،18يُ ٌطزي اؾت و ٝلغط آٖ ٔ 18يّيٕتط ٔي ثبقس
.

الظْ شوط اؾت ثب تٛر ٝث ٝآئيٗ ٘بٔ ٝحسالُ ٔيُ ٌطزي و ٝزض ؾبذتٕبٟ٘ب ٔهطف ٔي قـٛز ٘ـٕـطٔ 6 ٜي ثبقس.

اِجت ٝلبثُ شوط اؾت و ٝؾبذتٕبٖ ٔب فّعي ٔي ثبقس ٔ ٚب اظ ٔيٍّطز ثيكتط زض فٙساؾي (ٖٛپي )  ٚقٙبغٞب اؾتفبزٔ ٜي وٙيٓ.

ٔـيـُ ٌـطزٞب ٔؼٕٛال ث ٝعٔ 12 َٛتطث ٝثبظاض ػطضٔ ٝي ق٘ٛس .و ٝثب تٛر ٝث ٝقىُ  ٚاثؼبز ف٘ٛساؾي ٖٛثبيس آٟ٘ب ضا ثٝ
ا٘ساظ ٜي زِرٛا ٜليچي وٙيٓ .ثـب تـٛرـ ٝثـ ٝتٛضيح ثبال و ٝقجى ٝآضٔبتٛضٞب ثبيس ث ٝنٛضت يه والف يه پبضچ ٝػُٕ وٙس
٘ح ٜٛي اتهبَ آٟ٘ب ثـ ٝيىسيٍط ثؿيبض حبئع إٞيت اؾت .وـٔ ٝؿّٕبً ثبيس ثب ٘ظبضت ٟٔٙسؼ ٘بظط ارطا قٛز .

ٔؼٕٛال زض وبضٌبٞ ٜب ثطاي اتهبَ ز٘ ٚد آضٔبتٛض  40ثطاثط لغط آضٔبتٛض آ٘ـٟـب ضا ثـب ٞــٓ اٚضِــت وـطز ٚ ٜثـٝ
ٚؾيّ ٝي ٔفت َٛآ٘ـٟـب ضا ثـٞ ٝـٓ ٔي ثٙسيٓ  .وـ ٝاِجت ٝايٗ ٘ٛع اتهبَ عجك آئيٗ ٘بٔ ٝثطاي آضٔبتٛضٞبي تـب ٘ـٕط ٜي 32
ٔزبظ ٔي ثبقس  .ضٚقٟبي زيٍطي ٘يع ثطاي اتهبَ آضٔبتٛضٞب ٚرٛز زاضز.

ثـب تـٛرـ ٝثـ ٝذبنيت ٔيُ ٌـطز  ٚػـّت اؾتفبز ٜآٖ زض ثت ٖٛثبيس ا٘ساظ ٜلغط ٘ ٚح ٜٛارطاي آضٔبتٛضٞب زليمبً عجك
٘مك ٚ ٝثب ٘ظط ٟٔٙسؼ ٔحبؾج ٚ ٝارطا قٛزٔ ،مساض ٔيعاٖ ٔهطف ٔيُ ٌطز زض ثت ٖٛثب تٛر ٝث ٝؾغح ٔمغغ آٖ اؾت .

ثـب زلت زض قىـُ ظبٞطي ف٘ٛساؾئ ٚ ٖٛحبؾجٔ ٝي تٛا٘يٓ ث ٝايٗ ٘تيز ٝثطؾيٓ و ٝزض ؾغح ثباليي پي ٘يطٞٚبي وككي
ٚاضز ٜوٓ ٘ ٚيطٞٚبي فكبضي ٚاضز ٜو ٝثـتـ ٖٛثـ ٝذـٛثـي ٔي تٛا٘ـس زض ٔمبثُ آٖ ٔمبٔٚت وٙس ظيبز اؾت  ٚ .زض ؾغح
پبييٙي پي ٘يطٞٚبي وككي ٚاضز ٜظيبز ٘ ٚيطٞٚبي فكبضي ٚاضز ٜوٓ اؾت  .پؽ ثبيس زض ؾغح پبييٙي پي اظ تؼساز ٔيُ ٌطزٞـبي
ثيكتط  ٚلٛيتطي اؾتفبز ٜوٙيٓ تـب زض ٔـمـبثـُ ٘يطٞٚبي وككي ٚاضز ٜث ٝذٛثي ٔمبٔٚت وٙس  .زض وبضٌبٞ ٜـبي وٛچه ٔخال زض
وبضٌبٛٔ ٜضز ٘ظط ٔب ثب تٛر ٝثٔ ٝكىالت ارطايي ٘ ٚظط ث ٝإٞيت ؾـغح ٔمغغ فٛالز زض ثت ٖٛثـ ٝربي اؾتفبز ٜاظ ٔيُ ٌطزٞـبي
ثـب ٕ٘ط ٜثبالتط زض قجى ٝپبييٗ پي اظ تؼساز ثيكتطي ٔيُ ٌطز ثب ٕ٘طٔ ٜيُ ٌطزٞبي قجى ٝثباليي پي اِجت ٝثب ٘ظط ٟٔٙسؼ ٘بظط
اؾتفبزٔ ٜي قٛز.

وبضٌطاٖ پؽ اظ آٔبز ٜؾبظي قجى ٝوف پي آٖ ضا زض ت ٝپي لطاض زاز٘س .چ ٖٛزض وبضٌبٔ ٜب اظ ثتٗ ٍٔط زض ؾغح وبض
اؾتفبز ٜقس ٜثٛز حسالُ فبنّ ٝذبضري قجى ٝظيط پي اظ ثتٍٔ ٖٛط ٔي ثبيس حسٚزاً  3ؾب٘تي ٔتط ثبقس  .ثطاي ايٗ وبض اظ تىٞ ٝب ٚ
٘ربِٞ ٝبي ؾبذتٕب٘ي ٔٛرٛز زض وبضٌب ٜاؾتفبز ٜقس .

٘ـىـتـ ٝحـبئـع إٞيت زض ارـطاي وـبض ايٗ اؾت وـ ٝثبيس فبنّٔ ٝيُ ٌطزٞـب  ٚذبٔٛت ٞـب ضا زليمبً عجك ٘مكٝ
اػٕبَ وٙيٓ وـ ٝاِجت ٝايٗ فـبنّـٞ ٝـب ضا ثبيس اظ ٔطوع ثٔ ٝطوع آضٔبتٛضٞـب زض ٘ظط ثٍيطيٓ .

فمظ زض ٔٛلغ ربٌصاضي ثبيس زلت الظْ ا٘زبْ ٌيطز تـب لفؿٞ ٝـب ٔ ٚف ٔيُ ٌطزي زضؾت زض ٚؾظ ٌٛز لطاض ٌيطز تب زض
ٍٙٞبْ ثت ٖٛضيعي اظ  ٕٝٞعطف تٛؾظ ثت ٖٛاحبع ٝق٘ٛـس  .زض ٚالغ ثتٔ ٖٛخُ وبٚضي زٚض  ٚاعطاف آٖ ضا ثپٛقب٘سٔ .ؼٕٛالً
ٔيٍّطزٞبي ٔهطفي زض ثت ٖٛضا اظ ٘ٛع ٔيٍّطز آرساض ا٘تربة ٔي وٙٙس.

ذٓ وطزٖ آضٔبتٛض :

زض وبضٌبٞ ٜبي وٛچه آضٔبتٛضٞب ضا ثب زؾت ــ وبضٌب ٚ ٜآچبض ٌٛؾبِ ٝذٓ ٔي ٕ٘بيٙس ِٚ .ي زض وبضٌبٞ ٜـبي ثـعضي
ذٓ وـطزٖ آضٔبتٛض ثٛؾيّ ٝي ٔبقيٗ ا٘زبْ ٔي قٛز ٔ .ؿئ َٛوبضٌب ٜآضٔبتٛضثٙسي ثبيس اظ ضٚي ٘مك ٝتؼساز  ٚقىُ ٞط آضٔبتٛض ضا
تؼييٗ ٕ٘ٛز ٚ ٜث ٝوبضٌطاٖ زاز ٚ ٜذٓ وطزٖ ٞط ؾطي ضا زليمبً ظيط ٘ظط زاقت ٝثبقس تب ع َٛآضٔبتٛض ٔ ٚحُ ذٓ وطزٖ  ٚظاٚي ٝي
ذٓ وـطزٖ  ٚع َٛلالة ٞب عجك ٘مك ٝا٘زبْ قـٛز  .ع َٛلالة ٔؼٕٛال ٘جبيس اظ  10ؾب٘تي ٔتط وٕتط ثبقس ٔ .يُ ٌطزٞب ثبيس اظ ٘ٛع
شوط قس ٜزض ٘مك ٝثبقس .يىي اظ ٘ىبت ارطايي و ٝثبيس ٔس ٘ظط لطاض زٞيٓ ايٗ اؾت و ٝاٌط ٔيُ ٌطز ذٕيسٌي ٔٛضؼي زاقت ٔي
ثبيس ايٗ ذٕيسٌي لجالً نبف ٌـطزيس ٜثؼس الساْ ث ٝقىُ زازٖ آضٔبتٛض ثـكـٛز .ثـطاي نبف وـطزٖ ٔيُ ٌطز چىف وبضي
ٔزبظ ٘يؿت  .ثّى ٝثبيس ثـٚ ٝؾيّ ٝي وكف ايٗ وبض ضا ا٘زبْ زٞيٓ .

آضٔبتٛضٞب ثبيس عٛضي ثؿت ٝقٛز تب زض ٔٛلغ ثت ٖٛضيعي اظ رـبي ذـٛز تىـبٖ ٘رٛضز ٚ ٜرـبثـزـب ٘ـكـ٘ٛـس .

آضٔـبتـٛضٞـبي تـب لغـط ٔ 12يّي ٔتـط ضا ٔي تـٛاٖ ثـب زؾـت ذـٓ ٘ـٕـٛز ِٚـي آضٔبتٛضٞبي ثعضٌتط اظ 12
ٔيّي ٔتط ثٟتط اؾت ثب زؾتٍبٔ ٜىب٘يىي ٔزٟعث ٝفّى ٝذـٓ قـٛز لغط فـّىـ ٝذـٓ ٔتٙبؾت ثـب لغط آضٔبتٛض ثٛز ٚ ٜتٛؾظ
ٟٔٙسؼ ٔحبؾت ٟٙٔ ٚسؼ وبضٌب ٜتؼييٗ ٔي قٛز .

وـّـيـ ٝآضٔـبتـٛضٞـبي ؾبز ٜثبيس ثـ ٝلالة ذتٓ قٛز ِٚي آضٔبتٛضٞـبي آرساض ضا ٔي تٛاٖ ث ٝنٛضت ٌ٘ٛيب ذٓ
ٕ٘ٛز .ؾطػت ذٓ وطزٖ ثبيس ٔتٙبؾت ثب زضر ٝي حطاضت ٔحيظ ثـبقس  ٚثبيس ثـب ٘ظط ٟٔٙسؼ وبضٌب ٜثغٛض تزطثي تؼييٗ قـٛز.
ايٗ ٘ـ ىـتـ ٝزض وـبضٌـبٔ ٜب ثب تٛر ٝثٌ ٝطٔبي ٛٞا زض ٔٙغم ٝحبئع إٞيت ٔي ثـبقس وـ ٝوٕب وبٖ ضػبيت ٔي قـس  .ثبيس اظ
ذٓ وطزٖ آضٔبتٛضٞب زض زٔبي وـٕـتـط اظ پٙذ زضر ٝي ؾب٘تيٍـطاز ذـٛززاضي ٕ٘ٛز  .حتي إِمسٚض ثبيس اظ ثـبظ وـطزٖ ذـٓ
ٞـبي آضٔبتٛضٞـبي قىُ زاز ٜقسٔ ٚ ٜهطف آٖ ذـٛززاضي ٘ـٕـٛز .ثِٛت ٞب يب آضٔبتٛضٞـبي ا٘تظبضي و ٝثطاي اتهبَ
قبِٛز ٜثـ ٝنفح ٝؾت ٖٛث ٝوبض ضفت تب ؾغح آضٔبتٛضٞبي ظيطيٗ پي ازأ ٝيبفت تب ا٘تٟبي قٕغ ثٙسي.

وّي ٝي ثِٛت ٞب زضا٘تٟب زاضاي ذـٓ ٘ـٛز زضر ٝثٛز٘س .ايٗ آضٔـبتـٛضٞـب ثـٚ ٝؾيّ ٝذبٔٛت ثـ ٝيىـسيٍـط ٔتهُ
قس  ٚ ٜزاذُ ف٘ٛساؾي ٖٛث ٝذٛثي ٔؿتمط قس٘س  ٚزض زاذُ پي ازأ ٝزاقتٙس تب ا٘تٟبي قٕغ ثٙسي .لـجـُ اظ ثـتـ ٖٛضيعي يـه
ثـبض زيٍـط فبنّٔ ٝحٛض تـب ٔحـٛض ثِٛت ٞب وٙتطَ قس  .وـبضٌـطاٖ ث ٝػّت ؾِٟٛت زض ارطا رٟت ذٓ ذبٔٛت ٞب ضا زض يه
رٟت لطاض زاز ٜثٛز٘س و ٝتٛؾظ ٟٔٙسؼ ٘بظط تصوط زاز ٜقس ٚوبضٌطاٖ ٔزجٛض ثـ ٝثبظ وطزٖ تؼسازي اظ آٟ٘ب قس٘س  ٚرٟت آٟ٘ب
ضا تغييط زاز٘س.

ؾپؽ وبضٌطاٖ ثب ٘ظبضت ٟٔٙسؼ ٘بظط قطٚع ث ٝوبض ٌصاقتٗ نفحبت ثيؽ پّيت ثط ضٚي ثِٛت ٞب قس٘س  .تٕبْ نفحبت ضا ثٝ
ٚؾيّ ٝتطاظ زؾتي  ٚآرط ٟٔ ٚطٞ ٜبي ٘هت قس ٜثط ضٚي ثِٛت ٞب  ٚنفح ٝثيؽ پّيت تطاظ ٕ٘ٛز٘س .

زض ايٗ ٔٛلغ وبضٌب ٜرٟت ثت ٖٛضيعي ف٘ٛساؾي ٖٛآٔبز ٜثٛز .اِجت ٝالظْ شوط اؾت ؤ ٝيُ ٌطزٞب ضا رٟت اؾتحىبْ ثيكتط ثب
ذبَ رٛـ ثٚ ٓٞ ٝنُ وطزيٓ.

ثت ٖٛضيعي ف٘ٛساؾي: ٖٛ

ثـتـ ٖٛتـكىـيُ قس ٜاظ زا٘ـٞ ٝـبي ؾٍٙي ثـ ٝاضبف ٝي ؾيٕبٖ ٚآة اؾت .وـ ٝؾيٕبٖ  ٚآة تكىيُ ذٕيـط ؾيٕبٖ
ضا ٔي زٞـٙـس  .ذٕيط ؾيٕبٖ وـ ٝزض ٚالـغ ٔرّٛط ؾيٕبٖ  ٚآة ٔي ثبقس زض احط ٚاوٙف قيٕيبيي ؾيٕبٖ  ٚآة ض٘ٚس ؾرت
قـسٖ ضا عـي ٔي وـٙـس  ٚزض ٘تيز ٝزا٘ ٝو ٝقبُٔ ٔبؾ ٚ ٝقٗ يب ؾ ًٙقىؿتٔ ٝي ثبقس ضا ث ٝنٛضت تٛز ٜي ؾٔ ًٙب٘ٙسي ثٝ
يىسيٍطٔي چؿجب٘س و ٝث ٝثت ٖٛؾرت قسٔ ٜؼطٚف اؾت  .اِجت ٝث ٝآٖ ؾٔ ًٙهٛٙػي ٘يع ٔي ٌٛيٙس .

زا٘ٞ ٝبي ؾٍٙي ػٕٔٛب ث ٝزٌ ٚط ٜٚضيع  ٚزضقت تمؿيٓ ٔي ق٘ٛس  .زا٘ـٞ ٝـبي ضيع اظ ٔبؾ ٝعجيؼي يب وبضذب٘ ٝاي وٝ
ا٘ساظ ٜي شضات آٟ٘ب تب يه چٟبضْ ايٙچ ٔي ضؾس تكىيُ قس ٚ ٜزا٘ٞ ٝبي زضقت زا٘ٞ ٝبيي اؾت وـ ٝضٚي اِه قٕبض 16 ٜثبلي
ٔي ٔب٘س .

ٕٞب٘غٛض وٌ ٝفتيٓ ذٕيط ؾيٕبٖ اظ ٔرّٛط ؾيٕبٖ  ٚآة تكىيُ قس ٚ ٜچ ٖٛث ٝعٛض وبُٔ اقجبع ٕ٘ي قٛز پؽ ٛٞا ٘يع زض
آٖ ٚرٛز زاضز .

ذٕيط ؾيٕبٖ ٔؼٕٛال حسٚز  25تب  40زضنس وـُ حزٓ ثت ٖٛضا زض ثـط ٔي ٌيطز و ٝحزٓ ٔغّك ؾيٕبٖ ٔؼٕٛال ثيٗ  7تب
 15زضنس  ٚحزٓ آة اظ  14تب  21زضنس اؾت ٔ .مساض ٛٞا زض ثت ٖٛتب حسٚز  8زضنس حزٓ ثت ٖٛتغييط ٔي وٙس و ٝاِجت ٝايٗ
ٔمساض ث ٝا٘ساظ ٜزضقت تطيٗ زا٘ٞ ٝب ثؿتٍي زاضز.

اظ آ٘زب و ٝزا٘ٞ ٝب حسٚزا  60تب  75زضنس ثت ٖٛضا قبٔـُ ٔي قـٛز

ا٘تربة آٟ٘ب اظ إٞيت ٚيػ ٜاي ثطذٛضزاض اؾت  .زا٘ـٞ ٝـب ثبيس اظ ٔٛازي تكىيُ يبفت ٝثبقٙس و ٝزاضاي ٔمبٔٚت وبفي
ثٛز ٚ ٜزض ٔمبثُ قطايظ ٔحيغي ٔمب ْٚثـبقـٙـس  .ويفيت ثت ٖٛتب حس ظيبزي ث ٝويفيت ذٕيط ؾيٕبٖ ثؿتٍي زاضز  .زض ثت٘ٛي وٝ
ث ٝعٛض نحيح ؾبذتٔ ٝي قٛز ٞط يه اظ زا٘ٞ ٝـب وبٔال ث ٝذٕيط ؾيٕبٖ آغكتٔ ٝي قٛز  ٚتٕبٔي فضبي ٔٛرٛز ثيٗ زا٘ٞ ٝب وبٔال ثب

ذٕيط ؾيٕبٖ پط ٔي قٛز .زا٘ٞ ٝبي زضقت ثبيس ث ٝحسي ٔهطف قـٛز وـ ٝفضبي ذبِي زض ثت ٖٛايـزـبز ٘ىٙس  .يؼٙي ٔب٘غ
ٔرّٛط قسٖ زا٘ٞ ٝبي وٛچىتط ٘كٛز  ٚفضبي ثيٗ زا٘ٞ ٝبي زضقت ضا زا٘ٞ ٝبي ٔتٛؾظ پط ٕ٘بيٙس .

ٔهطف زا٘ـٞ ٝـبي ٔتٛؾظ  ٓٞثبيس ث ٝحسي ثبقس و ٝربي زا٘ٞ ٝبي زضقت ضا ٍ٘يطز  .ثت٘ٛي وـ ٝزاضاي زا٘ ٝثٙسي
ٔتؼبزَ ثبقس اظ ٔمبٔٚت ثباليي ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛز .

ٔهطف زا٘ـٞ ٝـبي ضيع  ،ؾيٕبٖ  ٚآة  ٓٞثبيس ث ٝحسي ثبقس و ٝوبٔال اعطاف وّي ٝي زا٘ٞ ٝب ضا آغكتٕ٘ ٝبيس  ٚفضبي
ذبِي زا٘ٞ ٝب ضا ثپٛقب٘س .اٌط ٔهطف زا٘ٞ ٝبي ضيع ظيبز ثبقس ثتٔ ٖٛؼبيت ظيط ضا پيسا ذٛاٞس ٕ٘ٛز :

 1ــ ٔمبٔٚت فكبضي ثت ٖٛوٓ ٔي قٛز .

 2ــ ؾيٕبٖ ٔهطفي ٔٛضز ٘يبظ ثت ٖٛظيبز ذٛاٞس قس .

 3ــ ثت ٖٛث ٝآة ظيبزي احتيبد ذٛاٞس زاقت و ٝثؼس اظؾرت قسٖ ث ٝنٛضت حجبة ٞبي ٛٞا زض ثت ٖٛثبلي ذٛاٞس ٔب٘س
.

ػّت ايٙىٔ ٝمبٔٚت فكبضي ثت ٖٛوٓ ٔي قٛز زِيُ ٔؿتميٓ ثب ٔهطف آة ظيبز  ٚؾيٕبٖ ظيبز زاضز  .چطا وٞ ٝط وساْ ٔمبٔٚت
فكبضي ثت ٖٛضا ث ٌٝ٘ٛ ٝاي وـ ٝتٛضيح ٔي زٞيٓ وٓ ذٛاٞس ٕ٘ٛز .

ــ ٔهطف آة ظيبز  :ظيطا ٕٞب٘غٛض وٌ ٝفت ٝقس ثؼس اظ ؾرت قسٖ ثت ٖٛايزبز ذال زض ثتٔ ٖٛي ٕ٘بيس ٞ ٚطچ ٝترّرُ
ثت ٖٛظيبز ثبقس ٔمبٔٚت آٖ وٕتطذٛاٞس قس ٔ .ب زض ٍٙٞبْ ؾبذت ثت ٖٛث ٝز٘جبَ زؾتيبثي ثـ ٝيـه رؿٓ ٔتطاوٓ  ٚتـٛپـط ٞؿتيٓ
ٍٙٞ .بْ اضبف ٝوطزٖ آة ثبيس زض ٘ظط زاقت ٝثبقيٓ وـ ٝآة ٔهطفي زض حسي ثبقس و ٝثت ٖٛاٚال ثطاحتي ربثزب قٛز يؼٙي آة

ثبػج ِغعا٘سٖ زا٘ٞ ٝبي ؾٍٙي ضٚي ٕٞسيٍط قٛز  ٚحب٘يبً آة ٔٛضز ٘يبظ رٟت ا٘زبْ فؼبِيت قيٕيبيي ٞ ٚيسضاتبؾي ٖٛؾيٕبٖ فطآٞ
ٌطزز .

زض ظيط ثطذي اظ ٔعايبي ٘بقي اظ وبٞف آة زض ثت ٖٛضا قطح ٔي زٞيٓ :

 1ــ افعايف ٔمبٔٚت فكبضي  ٚذٕكي

 2ــ ثبػج افعايف لبثّيت آة ثٙسي ثتٔ ٖٛي ٌطزز

 3ــ افعايف ٔمبٔٚت  ٚپبيساضي ثت ٖٛزض ٔمبثُ ػٛأُ رٛي

 4ــ چؿجٙسٌي ثٟتط ثيٗ ٔيٍّطز  ٚثتٖٛ

پؽ ٞط ا٘ساظ ٜآة وٕتطي زض ثت ٖٛاؾتفبز ٜقٛز ثتٔ ٖٛطغٛة تطي ثسؾت ٔي آيس ث ٝقطط آ٘ى ٝثتٛاٖ آ٘طا ث ٝعٛض نحيح
ٔرّٛط ٔ ٚتطاوٓ ٕ٘ٛز .

ٔهطف ظيبز ؾيٕبٖ زض ثت : ٖٛؾيٕبٖ اٌط ثب آة ٔرّٛط قٛز فمظ وبض يه ٔبز ٜي چؿجب٘ٙس ٜضا ا٘زبْ ٔي زٞس.

پؽ زا٘ٞ ٝبي ؾٍٙي زض ثت ٖٛتٛؾظ ؾيٕبٖ ث ٓٞ ٝچؿجب٘سٔ ٜي قٛز .ايٗ زا٘ـٞ ٝبي ؾٍٙي ٞؿتٙس و ٝثبيس ٔمبٔٚت وبفي
زض ٔمبثُ ػٛأُ ٔرتّف ضا زاضا ثبقٙس.

اٌط ربي ٔٛاز ؾٍٙي ضا زض ثتٛٔ ٖٛاز زيٍطي ثٍيط٘س عجيؼتبً اظ ٔمبٔٚت ثت ٖٛوبؾتٔ ٝي قٛز ٍٙٞ .بٔي و ٝزض ٍٙٞبْ ؾبذت
ثتٔ ٖٛمساض ؾيٕبٖ ظيبز ثـبقـس رـبي زا٘ـٞ ٝـبي ؾـٍٙـي ضا اقغبَ ذٛاٞـس وطز زض ٘تيزٔ ٝمبٔٚت ثت ٖٛضا وـٓ ذٛاٞس
وطز  .زض حب٘ي اظ ِحبػ التهبزي ٘يع ٔمط ٖٚث ٝنطف٘ ٝرٛاٞس ثـٛز وـٔ ٝهطف ؾيٕبٖ ضا ظيبز ٕ٘بييٓ ظيطا ٞـعيٙـ ٝي تٟي ٝي
زا٘ـٞ ٝبي ؾٍٙي ذيّي وٕتط اظ ٞعي ٝٙي تٟي ٝي ؾيٕبٖ ذٛاٞس ثٛز.

ٔهطف ظيبز ٔبؾ ٝزض ثت : ٖٛتمطيجب تـٛضيح زض ايٗ ثـبضٔ ٜكبث ٝتٛضيح ٔهطف ظيبز ؾيٕبٖ ذٛاٞس ثـٛز .

ٔهطف ؾيٕبٖ زض نٛضتي زض ثت ٖٛوـٓ ذٛاٞـس قس وـ ٝؾغح زا٘ـٞ ٝبيي وـ ٝؾيٕبٖ ٔي ذٛاٞس آٟ٘ب ضا ثـٕٞ ٝسيٍـط
ثچؿجب٘س وـٓ قٛز  ٚايٗ ٘يع زض نٛضتي ٕٔىٗ ذٛاٞس ثٛز و ٝزا٘ ٝثٙسي زضقت تط ثبقسٞ .طچ ٝزا٘ٞ ٝبي ؾٍٙي زضقت تط ثبقس
ٔهطف ؾيٕبٖ ٘يع ِعٔٚبً وٕتط ٔ ي قٛز چطاو ٝؾغحي و ٝؾيٕبٖ ٔي ذٛاٞس زا٘ٞ ٝب ضا ثٕٟسيٍـط ثچؿجب٘س وٕتط ٔي قٛز ٚ
ٞـطچـٔ ٝهطف ٔبؾ ٝزض ثت ٖٛظيبز قٛز ؾغح رب٘جي زا٘ـٞ ٝـبي ثت٘ ٖٛؿجت ث ٝحزٓ ظيبز قسِ ٚ ٜصا ثبيس ثطاي چؿجب٘سٖ آٟ٘ب
ؾيٕبٖ ثيكتطي ٔهطف ٕ٘ٛز .

ٔرّٛط وطزٖ ثت: ٖٛ

ٔٛاز تكىيُ زٙٞس ٜي ثت ٖٛزض اثتسا ث ٝعٛض رساٌب٘ ٝاؾت و ٝثبيس ثطاي ؾبذتٗ ثب ٔ ٓٞرّٛط ق٘ٛس  .تطتيت تغصي ٝي ايٗ
ٔٛاز زض ٍٙٞبْ ؾبذت ٘مف ٕٟٔي زض يىٛٙاذتي ثت ٖٛزاضز  .ثـب ايٗ ٚرٛز ثب تغييط تطتيت تغصي ٝي ايٗ ٔٛاز ٕٞچٙبٖ ٔي تٛاٖ
ثت ٖٛذٛثي تِٛيس وطز .

ظٔـبٖ افـعٚزٖ آة تؼساز زٚض وـُ زيـً ٔرّٛط وـٗ  ٚؾطػت زٚضاٖ آٖ ثبيس وٙتطَ ق٘ٛس  .ػٛأُ ٔ ٟٓزيٍط زض
اذتالط ػجبضتٙس اظ ا٘ساظٞ ٜط پيٕب٘٘ ٝؿجت ث ٝا٘ساظ ٜزيـً ٔرّٛط وـٗ  ،ظٔـبٖ ٔرّٛط وـطزٖ  ،پيٕب٘ ٝوـطزٖ  ٚاذتالط ،
عطاحي  ٚقجى ٝثٙسي زيً  ٚتيغٞ ٝبي ٔرّٛط وٗ .

ثت٘ٛي و ٝتبظٔ ٜرّٛط ٔي قٛز ثبيس حبِت ٘يٕ ٝپالؾتيه  ٚضٚا٘ي زاقت ٝثبقس  .ثـٌ ٝـ٘ٛـ ٝاي وـ ٝثتٛاٖ آٖ ضا ثـٝ
ضاحتي قىُ زاز  ٚزض زض ٖٚلبِت لطاض زاز  .ثت ٖٛپالؾتيه ثت٘ٛي اؾت وـ ٝلبثّيت ذٕيطي زاضز  ٚقىـُ پـصيـطي آٖ ٔـب٘ٙس

ذٕيط ذبن ضؼ زض نٙؼت ؾفبِؿبظي اؾت .زض ٍٙٞبْ حُٕ ٘جبيس رسايي ارعا اظ ٞـٓ نٛضت ٌيطز ٚ .لتي وـ ٝثت ٖٛؾرت ٔي
قٛز ٔرّٛط يه ٘ٛاذتي اظ ٔٛاز ٔتكىّ ٝثسؾت ٔي زٞس .

اٌط پيٕب٘ىبض زض ثسؾت آٚضزٖ ػيبض ثتٔ ٖٛخال ثت 350 ٖٛوٛتبٞي وطز ٜثبقـس  ٚػيبض وٕتطي ثسؾت آٚضز ٜثبقس زض
نٛضتي و ٝػيبض ثسؾت آٔس 60 ٜزضنس ػيبض انّي ثبقس ثـب تٛر ٝثـٛ٘ ٝع پطٚغ ٜزؾتٛض ترطيت زازٕ٘ ٜي قـٛز ثـّىـ ٝرطيٕٝ
تؼّك ٔي ٌيطز ِٚ .ي اٌـط  60زضنـس رٛاة ٘سٞس زؾتٛض ترطيت زاز ٜذٛاٞس قس  .ايٗ ٘ىبت زض وتبة ضٚازاضي ٞبي ٔزبظ
وبٔالً شوط قس ٜاؾت.

ٕٞب٘غٛض وـٌ ٝفت ٝقـس ٔـب زض وبضٌب ٜثطاي لبِت ثٙسي ف٘ٛساؾي ٖٛاظ آرـطٞـبي ٔٛرٛز زض وبضٌب ٜاؾتفبز ٜوطزيٓ .
حبَ ثطاي ارطا  ٚقطٚع ثت ٖٛضيعي ثطاي رٌّ ٛيطي اظ ذٛضز ٜقسٖ آة ثت ٖٛؾغح زاذّي آٟ٘ب ضا ؤ ٝي ثبيس ثب ثت ٖٛزض تٕبؼ
ثبقس ثب يه ٚضل ٝي ٘بيّ ٖٛپٛقب٘سيٓ ث ٝايٗ تطتيت اظ تٕبؼ ٔؿتميٓ ثت ٖٛثـب لـبِـت آرـطي رٌّ ٛيطي ٕ٘ٛزيٓ .

ٕٞب٘غٛض ؤ ٝي زا٘يٓ آرط آة ثت ٖٛضا ذٛضز ٚ ٜزض٘تيز ٝثبػج فبؾس قسٖ آٖ ٔي قٛز .

ثـؼـس اظ ايٗ ٔطحـّ ٝوبضفطٔب ٟٔٙسؼ ٘بظط ضا زض رطيبٖ لطاض زاز٘ ٚ ٜبظط زض ضٚظ ثؼس ثطاي ثبظزيس ث ٝوبضٌب ٜآٔس .
پـؽ اظ وٙتطَ زليك قجى ٝآضٔبتـٛضثٙسي اربظ ٜضيرتٗ ثت ٖٛف٘ٛساؾي ٖٛضا نبزض وـطز .

ثـب تـٛرـ ٝثـ٘ ٝظط ٟٔٙسؼ ٔحبؾت ثت 350 ٖٛثطاي وبض آٔبز ٜقس ٜوـ ٝاِجت ٝوـبضٌـطاٖ زض ٔحُ ثـ ٝؾـبذـت
آٖ الـساْ ٘ـٕـٛز٘ـس  ٚقـطٚع ثـ ٝضيرتٗ ثـتـ ٖٛف٘ٛساؾيٕٛ٘ ٖٛزيٓ .

وبضٌـطاٖ اظ زؾتٍب ٜثت ٖٛضيع اؾتفبزٕٛ٘ ٜز٘س  ٚاظ لؿٕت ا٘تٟبيي ؾبذتٕبٖ الـساْ ثـ ٝثت ٖٛضيعي وـطز٘ـس  .ثـبالي
آٖ لؿٕت اظ لب ِت ٞب  ٚف٘ٛساؾي ٖٛو٘ ٝبٌعيط ث ٝػجٛض ٔ ٚطٚض ثٛزيٓ ترت ٝاِـٛاض ٌصاقت ٝتب ضفت  ٚآٔس ٔؿيط  ٚاظ آؾيت احتٕبِي
ث ٝلبِت ربثزب قـسٖ احتٕبِي آضٔبتٛضٞبي ف٘ٛساؾي ٖٛرٌّٛيطي ث ٝػُٕ آٚضيٓ  .لبثُ شوط اؾت وـٕٛٞ ٝاض ٜزض ع َٛثتٖٛ

ضيعي يه وبضٌط ثٚ ٝؾيّ ٝزؾتٍبٚ ٜيجطاتٛض ثت ٖٛضيرت ٝقـس ٜزض لبِت ضا ٚيجطٔ ٜي ٕ٘ٛز تب ٛٞاي ٔٛرٛز زض ثتٗ ضا ذبضد وطزٚ ٜ
اظ پٛوي ثت ٖٛرٌّٛيطي ثـ ٝػُٕ آٚضز  .اِجت ٝثبيس زلت زاقت ٝثبقيٓ و ٝقيّ ًٙزؾتٍبٚ ٜيجطاتٛض ٕٛٞاض ٜتمطيجب ػٕٛز ثط ظٔيٗ ٚ
ٔحُ ثت ٖٛضيعي ثـبقـس  .ظيطا اٌـط قيّ ًٙزؾتٍبٚ ٜيجطاتٛض تمطيجب ػٕٛز ٘جبقس زض ؾغح ثتٌ ٖٛيطوـطز ٚ ٜثـطاي ذبضد
وـطزٖ آٖ زچبض ٔكىُ ٔي قٛيٓ.

پؽ اظ پبيبٖ ػّٕيبت ثت ٖٛضيعي  ٚثب تٛر ٝثٛٞ ٝاي ٔٙغمٔ ٚ ٝطالجت ٞبي ٚيػ ٜاي و ٝثبيس ثؼس اظ ثت ٖٛضيعي اظ ثت ٖٛثٝ
ػُٕ آيس وبضفطٔب ثٍٟ٘ ٝجبٖ وبضٌبٌٛ ٜقعز وطز و ٝثؼس اظ ٌصقت حسٚزا چٟبض اِي پٙذ ؾبػت اظ پبيبٖ وبض ثٔ ٝحُ ثت ٖٛضيعي
قس ٜآة زٞـس .

ايٗ وبض ثـب تـٛر ٝثــٛٞ ٝاي ٔٙغم ٝثطاي ػُٕ آٚضي ثت ٖٛاظ إٞيت فٛق اِؼبز ٜاي ثطذٛضزاضثٛز  .وبض ٔطالجت  ٚآة
پبقي ثت ٖٛچٟبض ضٚظ ث ٝع َٛا٘زبٔيس .

زض ايٗ ٔست ثت ٖٛضيرت ٝقس ٜث ٝؾرتي الظْ ضؾيس ٚ ٜاِجت ٝثـطاي ارـطاي ػّٕيبت ثؼسي و٘ ٝهت ؾتٞ ٖٛب ثٛز آٔبزٜ
تبة  ٚتحُٕ ٚظٖ ؾتٞ ٖٛب  ٚزيٛاضٞـب ضا پـيـسا وـطز ٜثـٛز .

٘ح ٜٛي زضؾت وطزٖ ؾتٞ ٖٛبي فّعي ثب ٚضق:

زض اثتساي وبض ٚضق ٞبي ثطاٚضز قس ٜتٛؾظ ٟٔٙسؼ ٔحبؾت ث ٝوبضٌبٙٔ ٜتمُ قس و ٝضربٔت آٟ٘ب ث ٝتطتيت :
ٔ 15mm,12mm,8mmي ثبقس.

ؾپؽ وبضٌطاٖ ٔترهم قطٚع ث ٝؾبذت لؿٕت انّي وبضٌب ٜو ٝثطاي زضؾت وطزٖ ؾتٞ ٖٛب ثٛز وطز٘س،ايٗ لؿٕت قبُٔ
ز ٚقبخ تيط آ ٗٞوبُٔ ثٛز و ٝثط ضٚي آٖ ثب تيطآ ٗٞيه ثبالثط اثتسايي زضؾت وطز٘س و ٝثطاي تـىبٖ زازٖ تيطآٞ ٗٞبي ؾبذتٝ
قس ٜاظ آٖ اؾتفبز ٜوٙٙس .

ؾپؽ ثب ٘ظبضت ٟٔٙسؼ ٘بظط ٔ ٚحبؾجٞ ٝبي ٟٔٙسؼ ٔحبؾت قطٚع ث ٝؾبذت ؾتٞ ٖٛب ٕ٘ٛز٘س الظْ شوط اؾت و ٝايٗ
ػّٕيبت ؾت ٖٛؾبظي حسٚز يه ٔب٘ ٚ ٜيٓ ث ٝع َٛا٘زبٔيس و ٝتٕبْ ايٗ پطٚغ ٜثط ضٚي ظٔيٗ ؾغح وبضٌب ٜا٘زبْ ٔي قس.

زض اثتسا زٚ ٚضق و ٝزض تيطآ ٗٞثبَ ٘بْ زاض٘س ضا زض فبنّٛٔ ٝضز ٘ظط و ٝتٛؾظ ٟٔٙسؼ ٔحبؾت ٔحبؾج ٝقس ٜلطاض ٔي
زٞيٓ ؾپؽ ربٖ آٖ ضا ثٞ ٝط ز ٚثبَ ذبَ رٛـ ٔي زٞيٓ ؾپؽ ٟٔٙسؼ ٘بظط آٖ ضا چه ٔي وٙس اٌط ربي آٖ نحيح ثٛز زٚ
وبضٌط ٔترهم قطٚع ث ٝرٛـ تٕبْ ؾغح ٔي وٙٙس ؾپؽ آٖ ضا ثب ثبالثط ٔي چطذب٘ٙس ؾغح پكت آٖ ضا ٘يع رٛـ وبضي ٔيىٙٙس ،
عجك ٔحبؾجٟٙٔ ٝسؼ ٔحبؾت ؾتٞ ٖٛب زاضاي ؾ ٝربٖ  ٚز ٚثبَ ٔي ثبقٙس ،ثؼس اظ رٛـ اِٚيٗ ربٖ ز ٚربٖ ثؼسي ضا زض فبنّٝ
 1.5cmضٚي ثبَ ٞب رٛـ ٔي زٙٞس عجك قىُ :

زِيُ ايٗ فبنّ ٝايٗ اؾت وٍٙٞ ٝبْ رٛـ ؾرت وٙٙس )stivener( ٜث ٝضٚي ؾغح ربٖ تيطٚضق ثبػج تمٛيت تيطٚضق ٌكتٝ
ٕٞ ٚؿغحي ثيٗ ربٖ  ٚثبَ تيط ايزبز ٔي قٛز.

تيطٚضق ٞبي زضؾت قس ٜضا ث ٝا٘ساظ ٜچٟبضعجم ٝؾٔ ٝتطي  50cm ٚثطاي پكتجبْ (ؾمف) زضؾت ٔي وٙيٓ ؾپؽ وبضٌطاٖ
٘ؿجت ث ٝتيطٚضق اِٚي ٝثمي ٝتيطٚضق ٞب ضا زضؾت ٔي وٙٙس و ٝقبُٔ  48تيطٚضق ٔي ثبقس .

الظْ شوط اؾت و ٝثطاي اتهبَ تيطٚضق ٞبي عجمبت اظ ٚضق اتهبَ اؾتفبزٔ ٜي وطزيٓ و ٝا٘ساظ ٜآٖ تٛؾظ ٟٔٙسؼ ٔحبؾت
ٔحبؾج ٝقس ٜثٛز  ٚزض وبضٌب ٜانّي و ٝذبضد اظ ٔحسٚز ٜقٟط ثٛز تٟئ ٝي قس  ،و ٝعجك ا٘ساظٞ ٜبي زاز ٜقسٚ ٜضق ٞب زض ظيط
زؾتٍبٌ ٜيٛتيٗ لطاض ٔي ٌطفتٙس  ٚث ٝلؿٕت ٞبي ٔؿبٚي تمؿيٓ ٔي قس٘س اِجت ٝالظْ شوط اؾت و ٝتؿٕٞ ٝب ٘يع زض ايٗ ٔىبٖ تٟيٝ

ٔي قس ٜا٘س.

ضربٔت تيطٚضق ٞب اظ عجم ٝپيّٛت تب عجم ٝچٟبضْ ػجبضتـٙس :پيّٛت  ، 15mmعجم ٝا ، 15mm َٚعجم ٝز ، 12mm ْٚعجمٝ
ؾ ، 12mm ْٛعجم ٝچٟبضْ . 8mm

ثؼس اظ ؾبذت تيطٚضق ٞب عجك ٘مك ٝفّعي ؾبذتٕبٖ قطٚع وطزيٓ ث٘ ٝهت ٘جكي ٞب ٚتؿٕٞ ٝب زض ٔىبٖ ٞبي ٔٛضز٘ ٜظط اِجتٝ
ثط ضٚي ٞط تيط و ٝقطٚع ث٘ ٝهت ٘جكيٟب ٚتؿٕٞ ٝبي آٖ ٔيىطزيٓ قٕبَ  ٚرٛٙة آٖ ؾت ٖٛضا ٔكرم ٔي وطزيٓ تب زض ٍٙٞبْ ٘هت
آٟ٘ب زچبض ٔكىُ ٘كٛيٓ ٘ٚيع قٕبض ٜؾت ٖٛضا ٘يع ثط ضٚي آٖ ٔيٛٙقتيٓ تب ربي آٖ ضا ثط ضٚي فٙساؾي ٖٛث ٝضاحتي پيسا وٙيٓ .

الظْ شوط اؾت و ٝثطاي ضاحتي رٛقىبضاٖ ٍٙٞبْ ثط پبيي تيطٞب ٘جكي ٞبي اضبف ٝث ٝنٛضت ذبَ رٛـ ث ٝتيط ٞب رٛـ
زازيٓ تب ظفت  ٚآٔس ثطاي رٛقىبضاٖ زض ٍٙٞبْ رٛـ آؾبٖ تط قٛز  ،ثبيس ٔتصوط ق ْٛو ٝثؼس اظ رٛقىبضي تٕبْ ٘جكي ٞبي اضبفٝ
رٕغ آٚضي ٔي قٛز.

ؾپؽ ثطاي اتهبَ پبي ٝتيطٚضق ث ٝفٙساؾي ٖٛاظ ٚضق ٞبي  20mmاؾتفبز ٜوطزيٓ:

ثؼس قطٚع ث ٝؾبذت تيطٚضق ٞبي افمي وطزيٓ آٟ٘ب ضا ٘يع ٔغبثك تٛضيحبت ثبال زضؾت وطزيٓ ثب ايٗ تفبٚت و ٝزض آٟ٘ب ثٝ
ربي ؾ ٝربٖ اظ يه ربٖ اؾتفبز ٜوطزيٓ ٘ ٚيع اظ نفح ٝتمٛيتي زض ٌٛقٞ ٝبي آٟ٘ب اؾتفبز ٜوطزيٓ .

اتهبَ ؾتٞ ٖٛب ث ٝفٙساؾي: ٖٛ

ثؼس اظ نفت قسٖ ف٘ٛساؾي ٚ ٖٛآة زٞي آٖ يه وبضٌط قطٚع ث ٝپبوؿبظي ضٚي نفحٞ ٝبي ثيؽ پّيت وطز.

ؾپؽ ٔترهم وبضٌطاٖ رٛقىبض يه لبِت وٛچه اظ پبي ٝؾت ٖٛتيطٚضق زضؾت وطز  ٚثب ٘ظبضت ٟٔٙسؼ ٘بظط ربي زليك
ؾت ٖٛضا ثط ضٚي نفح ٝثيؽ پّيت ٔكرم وطزيٓ .

ثؼس اظ آٖ زض ٔىبٖ ٞبي ٔؼيٗ چٙس تى ٝفّع ضا ذبَ رٛـ ظزيٓ تب ؾت ٖٛضا ضاحت تط زض ٔىبٖ ذٛز لطاض زٞيٓ.

 ٕٝٞي چٞٚ ُٟكت ثيؽ پّيت ضا ث ٝايٗ نٛضت ٔكرم وطزيٓ  .الظْ شوط اؾت و ٝچٞ ٚ ُٟكت ؾت ٖٛايٗ ؾبذتٕبٖ زض زٚ
لؿٕت ٔي ثبقس ث ٝايٗ ٔؼٙب و ٝثيؿت  ٚچٟبض ؾت ٖٛزض پكت يب رٛٙة  ٚثيؿت  ٚچٟبض ؾت ٖٛزض رّ ٛيب قٕبَ  .عجك ثط٘بٔ ٝضيعي
فطزاي ضٚظ اتٕبْ وبض يه رطحـميُ ث ٝوبضٌب ٜثطاي ٘هت ؾتٞ ٖٛب آٚضز ٜقس٘ .ىت ٝربِت تٛر ٝايٗ ثٛز و ٝوبضٌطاٖ ثطاي ايٙىٝ
رطحميُ ثتٛا٘س ؾتٞ ٖٛب ضا ث ٝضاحتي اظ ظٔيٗ ثطاي ٘هت ثّٙس وٙس ا٘تٟبي ثباليي ؾت ٖٛضا ث ٝنٛضت زايط ٜؾٛضاخ وطز٘س تب زض ٚلت
ثطاي ٘هت آٖ نطف ٝرٛيي قٛز

ؾپؽ اِٚيٗ ؾت ٖٛضا ثب رطحميُ ثّٙس وطزيٓ  ٚثٔ ٝىبٖ ٔٛضز ٘ظط ثطزيٓ  ٚثؼس اظ تطاظ وطزٖ آٖ آٖ ضا زض ٔىبٖ ذٛز لطاض
زاز ، ٜثؼس اظ ظزٖ ذبَ رٛـ ٞبي ٔغٕئٗ آٖ ضا اظ رطحميُ رسا وطزيٓ.

 ٚقطٚع ث٘ ٝهت زٔٚيٗ ؾت ٖٛوطزيٓ  ،ثؼس ٘هت ؾت ٖٛزٟٙٔ ْٚسؼ ٘بظط ٔتٛر ٝقس و ٝؾت ٖٛاِٚي ضا ربي قٕبَ ٚ
رٛٙثف ضا وبضٌطاٖ اقتجبٞي ٌصاقتٙس .پؽ ٔزجٛض قسيٓ ثب ٛٞاثط ؾت ٖٛضا اظ ثيؽ پّيت رسا وطز ٚ ٜثب رطحميُ آٖ ضا چطذب٘سيٓ ٚ
ضٚي نفح ٝثيؽ پّيت ضا ثب ٛٞارٛـ تٕيع وطزيٓ تب ؾت ٖٛزض ربي ذٛز ث ٝزضؾتي ٔؿتمط ٌطزز ظيطا ٘ربِٞ ٝبي ٞ ٌِّٝٛ ٚبي ذبَ
رٛـ لجّي زض ضٚي ثيؽ پّيت ثٛز.

ثؼس اظ تٕيع وطزٖ نفح ٝزٚثبض ٜآٖ ضا زض ربي ٔكرم قس ٜذبَ رٛـ زازيٓ ثؼس اظ ايٗ اقتجب ٜثمي ٝؾتٞ ٖٛب ضا ثب زلت
ثيكتطي ٘هت وطزيٓ تب ايٗ اقتجب ٜزٚثبض ٜتىطاض ٘كٛز .

ؾپؽ ثؼس اظ اعٕيٙبٖ اظ ٘هت ؾت ٖٛيه وبضٌط رٛقىبض قطٚع ٔي وطز ث ٝرٛـ وبُٔ ؾت ٖٛث ٝنفح ٝثيؽ پّيت  ،ثؼس
٘هت ثيؿت  ٚچٟبض ؾت ٖٛپكتي يب رٛٙثي قطٚع وطزيٓ ث٘ ٝهت تيطٞبي افمي آٖ و ٝتٕبْ ايٗ ٔطاحُ ٘هت حسٚز ز ٚضٚظ عَٛ
وكيس.

ثؼس اظ ٘هت ؾتٞ ٖٛب عجك زؾتٛض ٟٔٙسؼ ٘بظط ٔ ٚحبؾت قطٚع ث ٝؾبذت قٕكيطي ٞبي پّ ٝؾبذتٕبٖ وطزيٓ و ٝا٘ساظ ٜزٚ
پبٌطز اظ ٚ 256cm ٓٞاضتفبع ز ٚپبٌطز اظ  ٓٞيؼٙي اظ ؾغح پبييٙي تيطآ ٗٞپبييٙي تب ثبالي تيطآ ٗٞثباليي  178cmثٛز.

عجك ايٗ ٔكرهبت وبضٌطاٖ ٔترهم رٛقىبضي قطٚع ث ٝثطـ يه تيطٚضق ذبْ وطز٘س.

قٕكيطي ٞبي پّ ٝضا ثب ٚضق ث ٝتطتيت ظيط ؾبذتيٓ  .تيط ٚؾظ ضا ٜپّ ٝضا ث ٝنٛضت  7 ٚ 8ثطيسٖ و ٝثبالي آٖ ث ٝنٛضت 8
 ٚپبييٗ آٖ ث ٝنٛضت  7ثٛز زض لؿٕت  8آٖ زض ثبَ پبييٙي آٖ ضا حسٚز  10cmثيكتط ٌصاقتٙس ٕٞ ٚيٗ وبض ضا ث ٝنٛضت
ثطػىؽ ثب لؿٕت  7تيطٚضق ا٘زبْ زازٖ ؾپؽ لؿٕت ٞبي اضبف 10cm ٝضا عجك ٔحبؾج ٝزاز ٜقس ٜتٛؾظ ٟٔٙسؼ ٔحبؾت ذٓ
وطز٘س تب ث ٝظاٚيٛٔ ٝضز٘ ٜظط ضؾيس ثؼس اظ چه وطزٖ آٖ تٛؾظ ٟٔٙسؼ ٘بظط ثمي ٝتيطٚضق ٞبي ضا ٜپّ ٝعجك ٕ٘ ٝ٘ٛاِٚي ٝؾبذتٝ
قس ٚ ٜثٚ ٝؾيّ ٝرطحميُ زض ؾط ربي ذٛز ٘هت قس٘س .ثؼس اظ اتٕبْ ٘هت ٔٛلتي رطحميُ ضا اظ وبضٌب ٜذبضد وطز٘س.

تطاظوطزٖ ؾتٞ ٖٛبي ػٕٛزي ثب ؾتٞ ٖٛبي افمي:

عجك ٌفتٞ ٝبي لجّي عجمٕٞ ٝىف ضا ٍٙٞبْ ٘هت تطاظ وطزيٓ ٚعجمبت ثؼسي تطاظ ٘جٛز٘س ِٚي ٔب تٕبْ تيطٞبي افمي ضا ثب
ذبَ ر ٛـ ث ٝؾتٞ ٖٛبي ػٕٛزي ٚنُ ٕ٘ٛزيٓ .پؽ زض عجم ٝا َٚاظ يه وٙذ ؾبذتٕبٖ ثب ره ٞبي وككي  ٚفكبضي  ٚتيفٛض(ثب
ؾيٓ ٞبي ثٛوؿُ ثطاي وكيسٖ ؾت )ٖٛقطٚع ث ٝتطاظ وطزٖ عجم ٝأ َٚي وٙيٓ ثؼس اظ ٔغٕئٗ قسٖ اظ تطاظ قسٖ ؾتٛٔ ٖٛضز ٘ظط

قطٚع ث ٝرٛـ زازٖ ؾتٞ ٖٛبي افمي ثطاي تـخجيت زليك ؾت ٖٛزض ؾطربيف ٔيىٙيٓ ايٗ وبض ضا و ٝاظ يه وٙذ قطٚع وطزيٓ تب
ا٘تٟبي عجم ٝا َٚا٘زبْ ٔيسٞيٓ  ٚث ٝتطتيت ايٗ وبض ضا ثؼس اظ اتٕبْ عجم ٝا َٚزض عجم ٝز ٚ ْٚؾ ٚ ْٛچٟبضْ ا٘زبْ ٔيسٞيٓ.

ػبيك وبضي تيطٚضق ٞب :

ثؼس اظ تطاظ وطزٖ وُ عجمبت تٕبْ تيطٚضق ٞبي ؾبذتٕبٖ ضا ثب أٛالؾي ٖٛليطي (پطايٕط) ٔي پٛقب٘يٓ ايٗ وبض ضا ثطاي
رٌّٛيطي اظ ضؾيسٖ ٛٞا ث ٝفّع يب ٕٞبٖ تيطٚضق ا٘زبْ ٔيسٞيٓ.

ؾبذت تيطچ ٝعجمبت :

ثبيس ٔتصوط ق ْٛو ٝؾبذت تيطچٞ ٝب ٘يع ٕٞعٔبٖ ثب ؾبذت تيطٚضق ٞب ثٛز ٜاؾت  .و ٝپيٕب٘ىبض رٟت ؾِٟٛت وبض تيطچ ٝؾبظ
يه ٌٛق ٝاظ وبضٌب ٜضا ثب ثتٍٔ ٖٛطي و ٝزض ظيط فٙساؾي ٖٛاؾتفبز ٜوطز ٜثٛزيٓ نبف  ٚتطاظ وطز ٜثٛز.

ثؼس اظ ٔحىٓ قسٖ ؾغح ٔٛضز ٘ظط تيطچ ٝؾبظ ِٛاظْ ذٛز ضا و ٝقبُٔ ز ٚثكى ٝزيٛؾت (زٚيؿت)  ٚثيؿت ِيتطي ِٛ ٚاظْ
رٛقىبضي ٚزؾتٍب ٜذٓ وٙٙسٔ ٜيٍّطز ثٛز ث ٝوبضٌبٙٔ ٜتمُ وطز  ٚزض قطٚع وبض يه تيطآ ٗٞؾبز ٜضا زض وٙذ وبضٌبٔ ٜؿتمط ٕ٘ٛز ٚ
عجك ٔحبؾج ٝي ٟٔٙسؼ ٔحبؾت زض فٛانُ ٔؼيٗ ٔيٍّطز ٞبيي و ٝث ٝيه ا٘ساظ ٜثٛز٘س ضا رٛـ زاز و ٝضٚي ؾط آٟ٘ب ث ٝنٛضت
لالة ٔب٘ٙس ثٛز ثؼس يه قبذ ٝانّي ٔيٍّطز ضا ضٚي آٖ لطاض زاز  ٚزض ؾٕت زيٍط يه وبضٌط ٔيٍّطزٞب ضا ث ٝا٘ساظٔ ٜؼيٗ ثطـ
زاز ٚ ٜزض زؾتٍب ٜذٓ وٗ ٔيٍّطز لطاض ٔي زاز  ،ؾپؽ ٔيٍّطزٞبي قجي 8 ٝضا ثط ضٚي ٌيط ٜلالثي ٔيٍّطز ٞبيي و ٝضٚي تيط ٘هت
ثٛز٘س ٌصاقتٚ ٝقطٚع ث ٝرٛـ زازٖ آٟ٘ب ٔي وطز.

الظْ شوط اؾت و ٝتٕبٔي ٔطاحُ ؾبذت تيطچ ٝثٛؾيّٟٙٔ ٝسؼ ٔحبؾت ٔحبؾج ٝقس ٚ ٜزض اذتيبض تيطچ ٝؾبظ لطاض زاز ٜقسٜ
ثٛز.

فطزاي آٖ ضٚظ پيٕب٘ىبض يه ٚا٘ت لبِت ؾفبَ ٞبي وف تيطچ ٝضا ث ٝوبضٌبٙٔ ٜتمُ وطز تيطچ ٝؾبظ ثتٗ ٔٛضز اؾتفبز ٜذٛز ضا
زض يه ثكى ٝزضؾت ٔي وطز  ٚاظ آٖ اؾتفبزٔ ٜي ٕ٘ٛز:

اِجت ٝتِٛيس تيطچٛٙٞ ٝظ ازأ ٝزاضز.

٘ىت ٝحبئع إٞيت زض ؾبذت تيطچٞ ٝب اؾتفبز ٜاظ لبِت ٞبي ؾفبِي ٔي ثبقس و ٝضٕٗ ايٙى ٝثؼس اظ ؾبذت تيطچ ٝرعئي اظ
آٖ ٔي قٛز ا٘مجبضبت  ٚا٘جؿبط ٞبي آٖ ثب ثتٗ ٔكبثٔ ٝي ثبقس  ٚؾجت تمٛيت ؾمف ٔي قٛز.

ؾمف :

وبضٌطاٖ الساْ ث ٝوبضٌصاقتٗ تيطچٞ ٝب ٕ٘ٛز٘س  .اثتسا تيطچٞ ٝـب ضا ذٛاثب٘س ٚ ٜؾپؽ ثٚ ٝؾيّ ٝي ثّٛن ٞبيي وـ ٝثبيس
زض ؾمف ثـ ٝوـبض ٔي ضفت فـبنـّ ٝي ثيٗ آٟ٘ب ضا ا٘ـساظ ٜوـطز٘ـس  .ثغٛضيى ٝزض ز ٚؾط تيطچٞ ٝـب يه ضزيف ثّٛن لطاض
زاز ٚ ٜپؽ اظ ا٘ساظ ٜوطزٖ آٟ٘ب ضا ثٚ ٝؾيّ ٝي ٔفت َٛزض ربي ذٛز ٔحىٓ ٔي ٕ٘ٛز٘س  .ؾپؽ ث ٝوبض ٌصاقتٗ ؾٙزبلي ٞب
پطزاذتٙس  .ثـؼـس اظ ايٗ وـبض الـساْ ثـ ٝفطـ ٕ٘ٛزٖ ؾمف وطز٘س ٘ .ىت ٝي لبثُ شوط زض فطـ ٕ٘ٛزٖ ؾمف ايٗ ثٛز و ٝؾٛضاخ
ٞبي ثّٛن ٞبيي ضا ؤ ٝي ثبيس زض ٔمبثُ تيطٞبي انّي لطاض ٌيط٘س ثٚ ٝؾيّ ٝي ٌچ ٔي پٛقب٘يس٘س .ايٗ وـبض ثـطاي رٌّ ٛيطي اظ
حسض ضفتٗ ثت ٖٛزض ٍٙٞـبْ ثت ٖٛضيعي ؾمف ارطا قس  .ث ٝايٗ تطتيت زض ٍٙٞـبْ ثت ٖٛضيعي ثت ٖٛضيرت ٝقـس ٜاظعطيك ؾٛضاخ
ٞبي ٔصثٛض ٚاضز ثّٛن ٞب ٘كس ٓٞ ٚ ٜاظ ؾٍٙيٗ قسٖ ؾمف ٞ ٚـٓ اظ ضبيغ قـسٖ ثـتـ ٖٛرٌّٛيطي ٕ٘ٛزيٓ ٘ .ـىت ٝي زيٍـط
ايٙى ٝزض فٛانُ ٔؼيٗ قس ٜعجك ٘مك ٝثـ ٝارـطاي والف ػـطضي پـطزاذتٙس  .ايٗ فبنـّ ٝضا اظپبييٗ ثٚ ٝؾيّ ٝي ترت ٝپٛقب٘س٘س
 .ؾپؽ ٔيُ ٌطزٞبي آٖ ضا وبض ٌصاقتٙس .

ثؼس اظ آ٘ى ٝؾمف ضا وبٔال ثٚ ٝؾيّ ٝي ثّٛن فطـ ٕ٘ٛز٘س ث ٝوبض ٌصاقتٗ ٔيُ ٌطزٞبي ٕٔبٖ ٔٙفي  ٚحطاضتي پطزاذتٙس .
ٔيُ ٌطزٞـبي حطاضتي اظ ٘ـٛع ٔيُ ٌطزٞبي ؾبز ٜثٛز ٚ ٜث ٝنٛضت والف ث ٝوبضٌب ٜآٚضز ٜقس  .وبضٌطاٖ آٟ٘ب ضا ثٕٞ ٝبٖ
نٛضت ث ٝثبالي ؾمف ثطز ٚ ٜزض آ٘زب آٟ٘ب ضا ثـبظ وـطز ٚ ٜثـٚ ٝؾيّ٘ ٝيطٚي وكف آٟ٘ب ضا ضاؾت ٔي ٕ٘ٛز٘س  .اِجت ٝث ٝػّت وـٓ
ثـٛزٖ لغط آٟ٘ب ايٗ وبض ث ٝآؾب٘ي ٔيؿط ثٛز .ثؼس اظ آ٘ىٔ ٝيُ ٌطزٞبي حطاضتي ضا ذٛاثب٘يس٘س الساْ ث ٝوبضٌصاضي ره ٞب
ٕ٘ٛز٘س  .ره ٞبي چٛثي ضا و ٝثٚ ٝؾيٌّ ٝط٘ ٜٚزبضي ث ٝا٘ساظ ٜي ٔٛضز ٘ظط ــ اضتفبع ؾمف ــ ؾبذت ٝقس ٜثٛز ث ٝفبنّ ٝي
حسٚزاً ٞط ٞكتبز ؾب٘تي ٔـتـط زض ظيط ؾـمـف لطاض زاز٘ـس  .وـبضفطٔب ٟٔٙسؼ ٘بظط ضا زض رطيبٖ أٛض لـطاض زاز٘ ٚ ٜبظط
پـؽ اظ ثبظزيس اظ وـبضٌـب ٜارـبظ ٜثت ٖٛضيعي ؾمف ضا نبزض ٕ٘ٛز  .ػّٕيبت ثت ٖٛضيعي ثـ ٝفطزا ٔٛو َٛقـس  .ايٗ ػّٕيبت
عجك ٘ظط ٟٔٙسؼ ٘بظط ثبيس زض يه ضٚظ ا٘زبْ ٔي پصيطفت ٔ .ي زا٘يٓ و ٝايٗ وبض ثطاي رٌّ ٛيطي اظ ايزبز زضظ ؾطز ٔي ثبقس .

وـبضفـطٔـب ثطاي ايٗ وـبض تهٕيٓ ٌـطفت ثت ٖٛآٔـبز ٜضا اظ وبضذب٘ ٝذطيساضي ٘ـٕـبيٙس ٚ .اظ لجُ ثـب وـبضٌـطاٖ
تـٛافـك وـطز ٜوـ ٝزض نٛضت ثغ َٛا٘زبٔيسٖ ػّٕيبت  ٕٝٞي وبضٌطاٖ ث ٝاضبف ٝوبضي ثپطزاظ٘س  .نجح ظٚز پؽ اظ حبضط قسٖ
اويپ ثت ٖٛضيع ٌ ٚبضٌطاٖ الساْ ث ٝثت ٖٛضيعي ٕ٘ٛزيٓٔ .بقيٗ ثت٘ٛيط زض ٔىبٖ ٔٙبؾت اؾتمطاض پيسا وطز  ٚرطحـميّي و ٝحبُٔ
پٕپ ثت ٖٛضيعي ثٛز ٘يع ثب ظاٚيٙٔ ٝبؾت ٔؿتمط قس  .وبضٌطاٖ ثطاي رٌّٛيطي اظ تـٙف ٞب  ٚتىبٖ ٞبي قسيس ِ ِٝٛي ثت ٖٛضيع آٖ
ضا ثـٚ ٝؾيّ ٝي عٙبة ٞـبي ضريٕي ٟٔبض ٕ٘ٛز٘س .

ث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝاثتسا عٙبة ضا ث ٝزٚض ِ ِٝٛي ثت٘ٛطيع پيچيس ٜؾپؽ چٟبض وبضٌط اظ چٟبض عطف ؾط عٙبة ٞـب ضا ٔحىٓ
ٌـطفتٙس  .ثؼس اظ ا٘زب ْ ايٗ وبضٞب پٕپ ثت ٖٛضيع ضا ضٚقٗ وطز ٚ ٜقطٚع ث ٝثت ٖٛضيعي ٕ٘ٛزيٓ  .يه وبضٌط ثب ٔبِ ٝث ٝنبف وطزٖ
ٔرتهط ؾغح ثت ٖٛضيعي قسٔ ٜكغ َٛقس .ايٗ ػّٕيبت چ ٖٛثٚ ٝؾيّ ٝي ٔبقيٗ ا٘زبْ ٌطفت اظ ؾطػت لبثُ ٔالحض ٝاي ثطذٛضزاض
ثـٛز .

پـؽ اظ ثت ٖٛضيعي ؾفبضـ ٞـبي الظْ رٟت ػُٕ آٚضي ٔ ٚطالجت اظ ثـتـ ٖٛتٛؾظ وبضفطٔب ث ٝوبضٌطاٖ ٔطثٛع ٝزازٜ
قس .

وكيسٖ زيٛاض ثيؿت  ٚز ٚؾب٘تي

ثغٛض وـّي ٘ح ٜٛاتهبَ  ٚچيسٖ آرطٞب ث ٝؾ ٌٝ٘ٛ ٝي ٔتفبٚت نٛضت ٔي پصيطز .ضٚقي و ٝزض آٖ آرطٞب ضٚي يىسيٍط
ذٛاثب٘يسٔ ٜي ق٘ٛس تب ث ٝنٛضت يه عطح يب ٘مك ٝي ٔكرهي قىُ ثٍيط٘س ث ٝضٚـ آرطچيٙي أٍِ ٛطؾ ْٛاؾـت  .ضٚـ زْٚ
وـ ٝثـ ٝضٚـ ؾـبظ ٜاي اظ آٖ يبز ٔي وٙيٓ حبِتي اؾـت وـٚ ٝاحسٞبي ٔٙفطز زض يه ؾبظ ٜي آرطي ث ٝيىسيٍط ثؿتٔ ٝي
ق٘ٛـس  .زض ضٚـ ؾ ْٛاظ چؿجيسٖ ٔالت ث ٝآرطٞب يب ث ٝتمٛيت وٙٙسٞ ٜـبي فـٛالزي زض اتهبالت اؾتفبزٔ ٜي قٛز و ٝث ٝضٚـ
آرطچيٙي ثب ٔالت ٔٛؾ ْٛاؾت .

ذهٛنيبت زيٛاضٞـبي آرطي تحت تبحيط ذهٛنيبت فيعيىي آرطٞب ثب تبحيط وـٕـتـط  ٚذهٛنيبت ٔالت ٘ ،ح ٜٛي ارطا
 ٚعطاحي زيٛاضٞب ثب تبحيط ثيكتط لطاض ٔي ٌيط٘س  .ثـطاي ٔخبَ ثيكتط آرطٞبي ؾبذت ٝقس ٜزاضاي ٔمـبٔٚت ٞـبي فـكـبضي ثيف
اظ ٍٔ 13ـب پـبؾىـبَ ٔي ثبقٙس  ،أـب ظٔب٘يى ٝآٟ٘ب زض زيٛاض ثـب ٔالت تـطوـيـت ٔي ٌـطز٘ـس تـٙكٟبي فكبضي ٔزبظ ثٝ
 3/4ــ ٍٔ 0/5ب پبؾىبَ تغييط ٔي يبثس و ٝايٗ ثٚ ٝاؾغ ٝي ضطيت ٔحسٚز وٙٙس ٜي ٔالت ٔي ثبقس .

تٛا٘بيي يه زيٛاض ؾبذت ٝقس ٜرٟت ٔمبٔٚت زض ثطاثط ػجٛض حطاضت يىي اظ ٔ ٟٓتطيٗ ٔالحظبت زض ا٘تربة ٔهبِح رٟت
ؾبذت زيٛاض  ٚضٚـ ثىبضٌيطي قـس ٜزض چيسٖ زيٛاض ذـٛاٞـس ثـٛز ٍٙٞ .بٔي وـ ٝزض ثؿيبضي اظ ؾبذتٕبٖ ٞـبي ٔـسضٖ
وبٞف  ٚافعايف زٔب ث ٝعٛض ٌؿتطز ٜاي ثب ؾغٛح قيك ٝاي وٙتطَ ٔي ٌطزز  .ايٗ ؾبظ ٜي زيٛاضٞبي ذبضري اؾت و ٝحطاضت

ؾغح زاذّي زيٛاض ضا وٙتطَ ٔي ٕ٘آيس ٔ ٚـب٘ـغ اظ ٔؿئّ ٝي ا٘مجبو ٔي ٌـطزز وـ ٝذـٛز ػبُٔ ٕٟٔي اؾـت وـ ٝثبيس زض
٘ـظـط ٌطفت ٝقٛز  .ايٗ ٔبؾئّ ٝذهٛنبً زض ٔٙغم ٝي ٔب ثب تٛر ٝث ٝقطايظ آة ٛٞ ٚايي اظ إٞيت ٚيػ ٜاي ثطذٛضزاض اؾت .

تٛا٘بيي ٔهبِح رٟت ٔمبٔٚت زض ثـطاثـط آتف ؾٛظي ثـ ٝتٛا٘بيي ٔمبٔٚت زض ثطاثط ا٘تمبَ حطاضت ثؿتٍي زاضز  .ضٕٙب
ثطاي ؾبذتٕبٖ ٞبي ثبضثط ضطٚضي اؾت وٛٔ ٝاز ٔ ٚهبِح ٔٛرٛز پؽ اظايٙى ٝزض ٔؼطو حطاضت ٘بقي اظ آتف ؾٛظي لطاض ٌطفتٙس
ثتٛا٘ٙس ث ٝتحُٕ ثبضٞبي ٚاضز ٜازأ ٝزٙٞس  .ثـطاي زيٛاض ،وف  ٚتيغ ٝثٙسي ٞب ٔيعاٖ ؾطػت آتف ؾٛظي ثط حؿت ؾبػت زازٜ
ٔي قٛز

و ٝايٗ ٔؿئّ ٝثط اؾبؼ آظٔبيف ٞبي اؾتب٘ساضز آتف ؾٛظي ٔي ثبقس  .حساوـخط ظٔبٖ زض ثيكتط آتف ؾٛظي ٞب چٟبض
ؾبػت ٔي ثبقس  .تٛا٘بيي زيٛاض ثـب وف رٟت ٔمبٔٚت زض ثطاثط ػجٛض نـٛت اظ يه رٟت  ٚاظ رٟت زيٍط ػبُٔ ٕٟٔي زض ا٘تربة
ٔهبِح زيٛاض ٔي ثبقس  .زيٛاضٞب ثـب رصة نٛت  ٚا٘ؼىبؼ آٖ اظ ا٘تمبَ ؾط  ٚنسا رٌّٛيطي ٔي ٕ٘بيٙس  .أـب ٘ـىـتـ ٝي ٟٔٓ
تـط ايٙى ٝثـٚ ٝؾيّ ٝي ػُٕ يب زيبفطإٌي اظ ا٘تمبَ نٛت اظ يه ؾـٛي زيٛاض ث ٝؾٛي زيٍط ٕٔب٘ؼت ث ٝػُٕ ٔي آٚض٘س .

حبَ پؽ اظ آقٙبيي ثب ذهٛنيبت زيٛاضٞـبي آرطي ثـ ٝچٍٍ٘ٛي ارطاي آٖ ٔي پطزاظيٓ .

زض ارطاي ايٗ زيٛاضٞب ا َٚضيؿٕبٖ ثيٗ ز ٚز ٝٙٞي زيٛاض ٔي ظ٘ٙس ؾپؽ يه الئ ٝالت ث ٝا٘ساظ ٜي ثيؿت ؾب٘تي ٔتط ثٝ
ع َٛز ٚزٔ ٝٙٞي ضيع٘س  ٚآرطٞـب ضا ضٚي آٖ ث ٝنٛضت ػطضي ٔي چيٙٙس  .چيسٖ آرطٞب ضا عٛضي ا٘زبْ ٔي زٙٞس و ٝذظ زضظ
ثباليي ضٚي ذظ زضظ پبييٙي لطاض ٍ٘يطز  .ايٗ وبض ضا تب ظيط ؾمف ا٘زبْ ٔي زٙٞس  ٚثسيٗ نٛضت زيٛاض چيٙي آرطي نٛضت ٔي
ٌيطز .

وكيسٖ زيٛاض  ٚپبضتيكٗ ٞبي ز ٜؾب٘تي

پؽ اظ وكيسٖ زيٛاضٞبي ثيؿت  ٚز ٚؾب٘تي ذبضري ؾبذتٕبٖ زيٛاضٞبي زاذّي ضا ث ٝنٛضت تيغٞ ٝبي ز ٜؾب٘تي ا٘زبْ
ٔي زٙٞس  .ارطاي ايٗ زيٛاضٞب ٘يع ٔخُ زيٛاضٞبي ثيؿت  ٚز ٚؾب٘تي اؾت .

