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 چکیذٌ 

 قىُ ،ذٛضي ِحبػ افعاض ثٝ اؾز ٚ قسٜ زازٜ لطاض ا٘ؿبٖ زؾشطؼ زض ؾِٟٛز ثٝ ٔٛٞجز ٞبيي وٝ اظ يىي ٚ اضظقٕٙس ٔبزٜ يه ػٙٛاٖ ثٝ چٛة  

ٞٙطٞبي چٛثي يىي اظ زٚضٜ  اؾز. زاقشٝ ٔٛاز ػبٔس ؾبيط ثط چكٍٕيط ٔعيشي اػهبض، ٕٞٝ زض وبضٞبي چٛثيا٘ٛاع  ثٝ سجسيُ لبثّيز ٚ آؾبٖ دصيطي
آيس ٚ قبُٔ ا٘ٛاع ٔشٙٛػي ٘ظيط ٌطٜ چيٙي،وٙسٜ  قٕبض ٔي ٞبي قىٕٛٞٙس سبضيد ٞٙط ٚ اظ اضظقٕٙسسطيٗ زؾشبٚضزٞبي ثكطي زض ػطنٝ ٞٙطي ثٝ

ٔٙجطسبضيري زاضز،  لطاض اظٟٕٔشطيٗ آطبض چٛثي ثط ػبي ٔب٘سٜ اظ لطٖٚ ٔيب٘ي اؾالٔي وٝ زض ٚضؼيز ٘ؿجشبَ ؾبِٓ يىي .وبضي ٚ غيطٜ ٔي ثبقس
فبق  » اسهبَ ٞب ثٝ نٛضر زض ايٗ ٔٙجطلغؼبر اظٔطغٛة سطيٗ چٛة اظ ٘فيؽ سطيٗ آطبض چٛثي ػٟبٖ اؾالْ ثٝ قٕبض ٔي ضٚز. ٚ ،ٔكىَٛ ٔي ثبقس

زض چٟبضچٛة انّي ٌطٜ چيٙي ، قجبن وبضي  ٚ زض دبيٝ ٞبي ٔٙجط ثب ذظ وٛفي ؾبزٜ ، سعئيٙي ٚ  .قسٜ اؾزثسٖٚ چؿت ٚ ٔيد ؾبذشٝ « ٚ ظثب٘ٝ 
اي ثٝ فبضؾي وٙسٜ ٚ لغؼٝ ٘ٛقشٝ (541)ٜ.قٔكؼطي ٘ٛقشٝ ٞبيي اظ آيبر لطآ٘ي ٚ اعالػبسي زض ضاثغٝ ثب ٘بْ ؾبظ٘سٜ، وبست، حبٔي، سبضيد ؾبذز

عي لطٖ ٞبي ٌصقشٝ اظ ضٚغٗ ٞبي ٌيبٞي اؾشفبزٜ قسٜ اؾز . ايٗ اليٝ دٛقف ٚحفبظشي ثٝ  ثطاي حفبظز ٔٙجط ٔكىَٛ، .وبضي قسٜ اؾز
قٙبؾبيي ػّٕي ٚ زليك لغؼبر چٛثٟبي ثٝ وبض  ثٝ ٔٙظٛض ٔيّيٕشط ضؾيسٜ ٚسكريم ٘ٛع چٛثٟبي ثٝ وبض ضفشٝ ضا غيط ٕٔىٗ وطزٜ اؾز. 4ضربٔز 

ِيؿز وّيس  اظ سجؼيز ثب االٔىبٖ حشي اثشسا چٛثٟب سكطيح .ٌطفز لطاض سكطيح ٔغبِؼٝ ٚ ٔٛضز ٔيىطٚؾىٛح ٘ٛضي ثٛؾيّٝ ،ضفشٝ زضايٗ ٔٙجط
ثبفز فيجطي ٚ چٛثي اقؼٝ ٞبي آٚ٘سٞب، ثٝ ػٙبنط ٔطثٛط قس.ٔكرهبر ا٘ؼبْ ثطٌبٖ دٟٗ چٛة قٙبؾبيي ثطاي ٔيىطٚؾىٛدي قٙبؾبيي ٚيػٌيٟبي

لغؼبر وٙسٜ وبضي قسٜ اظ چٛة ٌطزٚ ، لغؼبر ٌطٜ چيٙي اظ چٛة ضاـ  ٘شبيغ ٔغبِؼبر ٘كبٖ زاز، زض چٟبض چٛة، دبيٝ ٞب ٚ قس٘س. طجز ٚ ٔغبِؼٝ
زض طجز اعالػبر ٔيطاص فطٍٞٙي ٚ قٙبؾٙبٔٝ زاض وطزٖ آطبض سبضيري  ،٘شبيغ ٔغبِؼبر ٚ چٙيٗثٛزٜ اؾز.  سجطيعيٚ لغؼبر ٔطٔز قسٜ اظچٛة 
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 ممذمٍ

سطيٗ ٔٛاز عجيؼي ٔٛػٛز زض عجيؼز اظ زيط ثبظ ثطاي ؾبذز اثعاض ٚ آالر ٚ ٚؾبيُ ٔٛضز ٘يبظ چٛة ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ فطاٚاٖ   
 قٙبؾبيي زيطثبظ، اظ ٌيبٞبٖ، ثٙسي ضزٜ ٚ٘يع فيّٛغ٘شيه سىبّٔي ٔؿيط وطزٖ ٔؼّْٛ ػٟز ثكط وبضثطز فطاٚاٖ زاقشٝ اؾز.
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زض ٔٛضز سبضيرچٝ ٔهطف چٛة زض ايطاٖ اؾٙبز ٚ  (1391اؾز.)عغطايي، ثٛزٜ ٘ظط ٔٛضز ظيؿشي ػّْٛ دػٚٞكٍطاٖ سٛؾظ چٛة
( ٔغبِؼبر سبضيري ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ اغّت چٛثٟبي ثٝ وبض ضفشٝ زض اثٙيٝ  ٞبي 1348٘ساضز.)حؼبظي،  ٔساضن لبثُ لجَٛ ٚػٛز

-سٛاٖ ثٝ ذظ ٔب٘سٜ اظ ايطاٖ ثبؾشبٖ ٔي( اظ ٟٕٔشطيٗ آطبض چٛثي ثبلي1348ثبؾشب٘ي ايطاٖ ٌطزٚ،سٛر ٚ چٙبض ٔي ثبقس.)نفسضي،

( ٚ ؾجس چٛثي وكف قسٜ اظ  1388ي چٛثي ٔؼطق، قٙبؾبيي قسٜ اظ قٟط ؾٛذشٝ ؾيؿشبٖ ) فطٚظا٘فط، ٘طز ٚ قب٘ٝوف، سرشٝ 
ي چٛة ثٝ وبض ضفشٝ زض اثٙيٝ ( اقبضٜ وطز. زض ايطاٖ قٙبؾبي1377ٞبي اقىب٘ي ٔٙغمٝ ٌطٔي ٔغبٖ ) وبٔجرف فطز، ٌٛضذٕطٜ

ثبؾشب٘ي اغّت ثب اسىبي ثٝ ثبفز ٚ ٘مٛـ ظبٞطي آٖ نٛضر ٔي دصيطز، وٝ ضٚـ ٔصوٛض زض ذهٛل چٛة ٞبي فطؾٛزٜ، 
دٛؾيسٜ يب زاضاي ضً٘ ٚ الن چٙساٖ لبثُ اػشٕبز ٕ٘ي ثبقس. ٔحممبٖ  ثب اؾشفبزٜ اظ ٔيىطٚؾىٛح ٘ٛضي اقؼٝ ايىؽ ٚ ؾي سي 

زض ذهٛل قٙبؾبيي چٛثٟبي اثٙيٝ  .بي لسيٕي اظػٙبنط سكطيحي چٛثٟب اؾشفبزٜ ٔي وٙٙساؾىٗ ثطاي قٙبؾبيي چٛثٟ
ثبؾشب٘ي ثٝ ضٚـ ٔيىطٚؾىٛديه ؾٛاثك چٙساٖ ظيبزي زض زؾشطؼ ٘يؿز . ٔغبِؼبر نٛضر ٌطفشٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔي سٛاٖ 

 ايطاٖ اظ وٝ چٛثي ( اِٚي1348ٗثطز.)حؼبظي،ٔغبِؼٝ ٚ سكريم زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ چٛة ؾسض ضا زض آطبض ثبؾشب٘ي سرز ػٕكيس ٘بْ 

 غٚضاؾيه اظ ثبظزا٘ٝ چٛة ( سؼسازيNajdafi,1988 ٘ؼفي) آٖ اظ ثٛز. دؽ  (Fakhr,1977 )زض فرط سٛؾظ قس ٌعاضـ

ٔٙشكطٕ٘ٛز٘س.  وطٔبٖ اظ ٕٞىبضاٖ ، زٚػٙؽ ٚ دَٛ ٘كس. ٔٙشكط ٔشبؾفب٘ٝ ٕ٘ٛز وٝ ٌعاضـ ذٛز زوشطي ضؾبِٝ زض ايطاٖ
(Poole, et al  2005)   ٔغبِؼبر اذيط ٔحممبٖ ٘كبٖ ٔي زٞس، وٝ ا٘شربة ٚ ٔهطف چٛثٟب ثطاي ذّك آطبض ٞٙطي اظ ضٚي

 3فبزا٘عاسهبزفي ٘جٛزٜ اؾز.ثّىٝ ثطاي نٙؼشٍطاٖ ٚ ٞٙطٔٙساٖ، اظ إٞيز فٙي فطاٚاٖ ثط ذٛضزاض ثٛزٜ اؾز. آطبضي اظ 
(2008Fidanza,    ٚ ) 2008) 5ِعضي ٚ 4ٔيؿچيٛ٘ي  (Macchioni,   ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ سٟٙب سؼساز وٕي اظ ٌٛ٘ٝ ٞبي

 ( زض ٌصقشٝ ٔٛضز اؾشفبزٜ زضٞٙط ٞبي چٛثي اظ ػّٕٝ، ٔٙجز وبضي وبضثطز زاقشٝ اؾز. وٝ ثبفز  ٔحىٕي زاقشٝ ثبقس، چٛة

2010  Timar.  ،2011,  Bernal) 

اؾز وٝ زض ٚضؼيز ٘ؿجشبَ ؾبِٕي  ( يىي اظٟٕٔشطيٗ آطبض چٛثي ثط ػبي ٔب٘سٜ اظ لطٖٚ ٔيب٘ي اؾالٔي1ٔٙجط ٔكىَٛ)سهٛيط
لطاض زاضز. زض چٟبضچٛة انّي قجبن وبضي، ٌطٜ چيٙي ٚ زض دبيٝ ٞبي ٔٙجط ثب ذظ وٛفي ؾبزٜ ، سعئيٙي ٚ ٔكؼطي ٘ٛقشٝ 

اي ثٝ فبضؾي وٙسٜ وبضي ٞبيي اظ آيبر لطآ٘ي ٚ اعالػبسي زض ضاثغٝ ثب ٘بْ ؾبظ٘سٜ، وبست، حبٔي، سبضيد ؾبذز ٚ لغؼٝ ٘ٛقشٝ
...إِّه زاضيٝ اثطٞيٓ زاْ اِسِٚٝ ثشبضيد ؾٙٝ احسي ٚ اضثؼٖٛ »ض يىي اظ وشيجٝ ٞب ثب ذظ ظيجبي وٛفي ػجبضر قسٜ اؾز ز

 541( ٚثٝ ػجبضسي سبضيد ؾبذز ٔٙجط ٔكىَٛ ثٝ سبضيد1391. )ّٔىي ٌّٙسٚظ،«ثبقسلبثُ لطائز ٔي "ذٕؽ ٔبئٝ ثطوة ِهبحجٝ
ز سحميك ٚ ثطضؾي لطاض ٍ٘طفشٝ ٚ سٟٙب ثٝ سٛنيف وٛسبٜ ٚ ٘بلهي زض (  ٔٙجط ٔكىَٛ سب ثٝ حبَ ٔٛض2لٕطي ثط ٔيٍطزز. )قىُ 

ٔٙجط ٔكىَٛ  "ضاثغٝ ثب آٖ ثؿٙسٜ قسٜ اؾز . اظػّٕٝ زض وشبة ذّربَ ٚٔكبٞيط زض شيُ ٔٙجط ٔكىَٛ چٙيٗ آٔسٜ اؾز :
٘يؿز. ثؼضي اظ ثبقس ٚ سبضيد ؾبذز آٖ زليمبً ٔؼّْٛ اي سيطٜ ٔيثٝ ضً٘ لٟٜٛ 2*2زاضاي چٟبض دّٝ ثٝ اثؼبز سمطيجي 

( ٞسف 300،  1378) ٘ميت، "وبضقٙبؾبٖ چٛة آٖ ضا اظ چٛة آثٙٛؼ ٚ سبضيرف ضا ثٝ زٚضٜ ؾّؼٛليبٖ ٘ؿجز ٔي زٞٙس.
دػٚٞف ،ٔغبِؼٝ زليك ٚ ػّٕي ٚسٛنيف ضٚقٟبي ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي ٚ سؼعيٝ ٚ سحّيُ سؼييٗ ٌٛ٘ٝ ٞبي چٛة ٔٙجط اؾز. ؾٛاَ 
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ؾبذشٕب٘ي سب حبال زٚاْ زاقشٝ  ٚ اظ ثيٗ ٘طفشٝ ٚايٗ ٔٙجطضا ػعئ ٔٙحهط ثٝ سحميك ايٙىٝ وٝ وساْ چٛة ثٝ چٝ ٚيػٌيٟبي 
ٞبي سحؿيٗ ثطاٍ٘يع آٖ، اعٕيٙبٖ ٔب ضا ػعء قبٞىبض فطزسطيٗ اططسبضيري چٛثي وطزٜ اؾز؟ ٚ اظ ؾٛيي سعئيٙبر ٚ وشيجٝ

ر ٚ سطويت لغؼبر ٌطٜ چيٙي، ي اسهبالوٙس. ايٗ ٔٙجط زض ٟ٘بيز زلز ٚ اؾشبزي ؾبذشٝ قسٜ ٚ ٘حٜٛٞٙطٞبي چٛثي ثيكشط ٔي
آٖ چٙبٖ ثب ٟٔبضر نٛضر ٌطفشٝ وٝ ٞيچ ٌٛ٘ٝ زضظي زض آٖ ٔكبٞسٜ ٕ٘ي قٛز. لغؼبر ثسٖٚ ٕٞىكيسوي، ٔحىٓ ثٟٓ ثٝ 

( زض  ٔؿؼس ضٚؾشبي 2نٛضر اسهبَ فبق ٚ ظثب٘ٝ،اسهبَ وٙؼكىبف ٚ ثسٖٚ چؿت ٔشهُ ٞؿشٙس. ٔٙجط ٔكىَٛ)سهٛيط 
 طجشي ايٗ اطط زض آطبض سبضيري ّٔي ايطاٖ فطاٞٓ قسٜ ثٝ ظٚزي طجز ّٔي ذٛاٞس قس.لطاض زاضز ٚ ٔمسٔبر دطٚ٘سٜ  6ٔكىَٛ
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 ˝N ٚ  48°11´53.57     ˝34.63´29°37  ٚ زض ٔرشهبر ػغطافيبيي ) ٔٛلؼيز ٔؿؼس ( ضٚؾشبي ٔكىَٛ ٚالغ زض ثرف فيطٚظ قٟطؾشبٖ وٛطط اظ سٛاثغ اؾشبٖ اضزثيُ - 6
E   ّٝثبقس ( ٚ ٘بْ زض ٔحُ قٟط ثبؾشب٘ي ٚالغ ٔي ويّٛٔشطي قٟط ثبؾشب٘ي فيطٚظآثبز ) أطٚظٜ ضٚؾشبيي ثٝ ٕٞيٗ 79/10ويّٛٔشطي قٟط ٔيب٘ٝ،   81/40ي ذظ ٔؿشميٓ ٚ ثٝ فبن
 ويّٛٔشطي ٌيٛي)ٔطوع قٟطؾشبٖ وٛطط( لطاض زاضز 45/25

 روستای مشکول
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 (گانمىبز مشکًل ومای سمت چپ)مىبع وگاروذ -2تصًیز

 

..إِّه زاضيٝ اثطٞيٓ زاْ اِسِٚٝ ثشبضيد ؾٙٝ احسي ٚ اضثؼٖٛ ذٕؽ "ذظ وٛفي ػجبضر زض لؿٕشي اظ وشيجٝ ٞب ثب  -3قىُ
 (.ٌبٖلٕطي ثطٔي ٌطزز.)ٔٙجغ ٍ٘بض٘س 541ثٝ ػجبضسي سبضيد ؾبذز ٔٙجط ثٝ ؾبَ "ٔبئٝ ثطوة ِهبحجٝ

 ريش تحمیك

ٌٛ٘ٝ ثبقس. زض ؾبذز ايٗ ٔٙجط، ٞيچ ٔٙجط ٔكىَٛ زض ظٔطٜ ٔٙجطٞبي زاضاي زضة ٚضٚزي ثب چٟبض دّٝ ٚ ٔؿٙسٌبٜ ٔي   
اسهبالر فّعي ثٝ وبض ٌطفشٝ ٘كسٜ ٚ سٕبٔي لغؼبر آٖ  ثٝ نٛضر ٌطٜ چيٙي ثب سىٙيه فبق ٚ ظثب٘ٝ ثٝ يىسيٍط ثسٖٚ چؿت 



 
 

5 
 

لغؼٝ چٛة ؾبذشٝ قسٜ وٝ زض  510ا٘س. ثب ثطضؾي ٞبيي وٝ ا٘ؼبْ قسٜ، ٔٙجط ٔكىَٛ ثهٛضر سمطيجي اظ چفز ٚ ثؿز قسٜ
ؾب٘شي ٔشط ٚ وٛسبٞشطيٗ  226عٛيُ سطيٗ لغؼٝ ٔطثٛط ثٝ چٟبضچٛة ٔٙجط ثب عَٛ 4لغؼٝ اظ آٖ ٔٛػٛز اؾز. 265حبَ حبضط 

( ٍٞٙبْ ٔغبِؼٝ ٔٙجط سكريم ٘ٛع 1391ثبقس.)ّٔىي ٌّٙسٚظ،ؾب٘شي ٔشط ٔي 6وبضي قسٜ ثب عَٛ لغؼٝ ٘يع اظ سعئيٙبر ٔٙجز
ضٚي چٛثٟب ثب چكٓ أىبٖ دصيط ٍ٘طزيس. ِصا؛ ػٟز  7چٛة ثب سٛػٝ ثٝ ٔكبٞسار ظبٞطي )ٔبوطٚؾىٛدي( ٚاليٝ حفبظشي

ٞبي اعٕيٙبٖ ٚ حبنُ قسٖ يميٗ الساْ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي اظ چٙس لؿٕز زاذّي ٔٙجط زضٔميبؼ ثؿيبض وٛچه ٕ٘ٛزيٓ. ٕ٘ٛ٘ٝ
ي چٛة ٔشط ثٛزٜ ٚ دؽ اظ وس ٌصاضي اظ لؿٕشٟبي ػسا قسٜ ٔٙجط، ثٝ آظٔبيكٍبٜ آ٘بسٛٔا٘شربثي حساوظط ثغَٛ زٚ سب ؾٝ ؾب٘شي

 زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس وطع ٔٙشمُ قس٘س. 

 ٔحٛض ثط ػٕٛز سٛأبً وٝ قؼبػي ٚ ٕٔبؾي قبُٔ عِٛي ٚ ػطضي ٔمبعغ ثٛز اظ الظْ چٛة، اضسٛسطٚديه عجيؼز زِيُ ثٝ

 ثطاي ٔغبِؼٝ ٘يبظ، حؿت ٔرشّف ٞبي ثعضٌٕٙبيي ثب ػطضي ٔمغغ .قٛ٘س ٔغبِؼٝ ٚ ثطضؾي قٛز، ٔي ثطيسٜ زضذز عِٛي

 دبضا٘كيٓ ػسْ يب ٚػٛز سبثؿشب٘ٝ،لغط آٚ٘سٞب، ثٝ ثٟبضٜ چٛة اظ ا٘شمبَ ٘حٜٛ سبثؿشب٘ٝ، ٚ ثٟبضٜ چٛة زضنس ، ضٚيكي ٞبي حّمٝ

 دٛؾز ٔٛاظارٝ ث ؾغحي ثهٛضر وٝ .زاقز وبضثطز وّيسي غيطٜ، ٚ چٛثي اقؼٝ فطاٚا٘ي چٛثي، ػٙبنط آضايف ، ٔحٛضي

 ؾَّٛ اظ ٘ٛاضٞبيي چٛثي اقؼٝ.اؾز ٟٔٓ ثؿيبض چٛثي اقؼٝ ٕٔبؾي ٔمغغ ٔغبِؼٝ ثطاي ثرهٛل قٛز، ٔي ثطيسٜ زضذز

 ايٗ زض .يبثٙس ٔي ٌؿشطـ دٛؾز ؾٕز ثٝ قؼبػي ثهٛضر زضذز ٔغع عطف ٚ اظ زاقشٝ لطاض اِيبف ثط ػٕٛز وٝ ٞؿشٙس

 اي نفحٝ ثهٛضر وٝ وطز. يب ثطضؾي ضا آٖ ثٛزٖ ضزيفٝ چٙس يب سه ٚ اقؼٝ ثّٙسي سٛاٖ ٔي  40 × 100ثعضٌٕٙبيي ثب ٔمغغ

 زضيچٝ ٚ ٞب ضٚظ٘ٝ ٘يع ٚ چٛثي اقؼٝ ثس٘ٝ قؼبػي ٕ٘بيف ٔمغغ ثطاي قٛز، ٔي ثطيسٜ زضذز ػطضي ٔمغغ قؼبع أشساز زض

ثٝ ٔٙظٛض سكريم ثٟشط ٔكرهبر چٛة ٞب ٔب٘ٙس زضيچٝ آٚ٘سي ٚ ٘ٛع فيجطٞب   ،عغطائي( 1389ثبقس. ) ٔي ٟٔٓ آٚ٘سي ٞبي
ٞبي زيٛاضٜ آٚ٘سي وٝ اظ ٔكرهٝ ٞبي ٟٔٓ قٙبؾبيي دٟٗ دٛ٘ىشٛؾيٛاٖ) ِيجطيفٛضْ، ؾبزٜ ٚ سمؿيٓ قسٜ ( ٚ ٕٞچٙيٗ آضايف 

 ؾِّٟٛبيي فيجطٞب .اؾز فيجط ٚ آٚ٘س اظ ٔشكىُ ػٕسسبً ثطٌبٖ دٟٗ چٛة (141 ،1389ثطٌبٖ ٔحؿٛة ٔي قٛ٘س. )ٚايز،

ٔي  آة ا٘شمبَ ٞبي ِِٛٝ آٚ٘سٞب زضحبِيىٝ .زاض٘س ثطػٟسٜ ضا ٌيبٜ حٕبيشي ٘مف وٝ ٞؿشٙس ضريٓ ثب زيٛاضٜ وكيسٜ ٚ ثبضيه
 .قٛ٘س ٔي سطاوئيسٞب ٔشٕبيع ٚ فيجطٞب اظ قىُ ثيضي يب ٌطز ذبضػي حبقيٝ ٚ ظيبز لغط ثٛاؾغٝ ػطضي ٔمغغ زض وٝ ثبقٙس

 سٛؾظ ٚ ٌيط٘س ٔي لطاض ٞٓ ٚ ضٚي زاقشٝ ضريٓ ٘ؿجشبً زيٛاضٜ وٝ اؾز ٔشؼسز آٚ٘سي ػٙبنط قبُٔ ذٛز آٚ٘سي ِِٛٝ ٞط

9ٞبي سٟيٝ قسٜ زض ػٟز عِٛي سطاـ زازٜ قس٘س ٚ ٔغبثك ثب ضٚـ فطا٘ىّيٕٗ٘ٛ٘ٝ زاض٘س. اضسجبط ثبٞٓ 8آٚ٘سي زضيچٝ
 

Brazier, J.D1986)  )  60ؾبػز ٚ زض زٔبي  48زض ٔرّٛط اؾيس اؾشيه ٚ آة اوؿيػ٘ٝ ثٝ ٘ؿجز يه ثٝ يه ثٝ ٔسر 
ِِٛٝ آظٔبيف ثٝ ؾفيس ضٚقٗ سغييط  ٞبي زاذُزضػٝ ؾب٘شي ٌطاز زض زاذُ ِِٛٝ آظٔبيف لطاض ٌطفشٙس. دؽ اظ ايٙىٝ ضً٘ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞب زفيجطٜ ) ػساؾبظي اِيبف ( قس٘س. زض ايٗ وطز، آٖ ضا اظ ِِٛٝ آظٔبيف ثٝ ثكط سرّيٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔرّٛط وٗ، ٕ٘ٛ٘ٝ
( ثؼس اظ  288، 1379زضنس ثب آة ٔمغط ضليك ؾبظي ٌطز٘س. ) حؿيٙي،  50ٔطحّٝ ضطٚضي اؾز، ٔحَّٛ ثسؾز آٔسٜ زض حسٚز 

ِيشط اظ ٔحَّٛ ثٝ ضٚي الْ ٚ الُٔ ٔٙشمُ  ٚ ثؼس اظ ضً٘ آٔيعي ) لطٔع ( اظ آٟ٘ب اؾاليسٞبي زٞٓ ٔيّي 5يٗ ػُٕ، ٔمساض ا

                                                           
 ثٝ ٔٙظٛض حفبظز اظآطبض چٛثي) ٔٙجط، زض ٚ..( اؾشفبزٜ ٔي وطز٘س.« ٌطزٚ» زض ٌصقشٝ اظ ضٚغٗ - 7
8 -  Perforation plate  
9 -franklin ,G.L.  
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( لغؼٝ ٞبي زاذُ لبة ثٝ ؾٝ ؾجت ٘بظوي ٚ ػسْ اؾشمطاض زض ٌيطٜ ٔيىطٚسْٛ زض  5ٚ4ٔيىطٚؾىٛديىي سٟيٝ قس. ) سهٛيط 
غغ سٟيٝ قس.ضٚـ أبزٜ ؾبظي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔيىطٚؾىٛدي ٔغبثك ثب ضٚـ) زاذُ دبضافيٗ لبِت ضفشٝ قس ٚ ؾذؽ اظ آٟ٘ب ٔم

( ثٛز اظ ٔمبعغ ٔيىطٚؾىٛديه سٟيٝ قسٜ اظ عطيك ٔيىطٚؾٛح ٘يىٖٛ ٔؼٟع ثٝ زٚضثيٗ ٚ 1372قٛايٗ ٌطٚثط ٚ دبضؾبدػٜٚ،
 ٞب اظ ٘ظط ٘ٛع آٚ٘سٞب ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفشٙس.ٔشهُ ثٝ وبٔذٛسط ػىؽ ٌطفشٝ قس. ؾذؽ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ) ٚآ -ٔكرهبر ٔيىطٚؾىٛديه ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔغبثك ثب ذهٛنيبر ٔيىطٚؾىٛديه دٟٗ ثطٌبٖ ٔغبثك ثب ضٚـ وٕيشٝ آيٛوّيٝ  

IAWA Committee, 1989) .اظ ٚة ؾبيز ايٙؿبيس ٚٚز سكطيح قس٘س ٚ( Wheeler, E.A. 2011).   ثٝ ٔٙظٛض
قٙبؾبيي  ثطاي ٔيىطٚؾىٛدي ٚيػٌيٟبي ِيؿز اظ سجؼيز ثب چٛثٟب سكطيح .سكريم ٌٛ٘ٝ ٞبي ٔٛضز ٘ظط وٕه ٌطفشٝ قس

 قٙبؾبيي، ٚ ثطٌبٖ سكطيح دٟٗ چٛة) ,Iawa 1998چٛثٟبي ) ِيؿز ثب ٔمبيؿٝ عطيك اظ ؾذؽ ٚ قس ا٘ؼبْ االٔىبٖ حشي

 قس٘س. سىٕيُ
 

 وتایج

ثب ٔكبٞسٜ قف ٕ٘ٛ٘ٝ  ٔغبِؼٝ ٔيىطٚؾىٛدي زض ٔمبعغ ػطضي ٚ ٕٔبؾي ٚقؼبػي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي چٛة ٔٙجط وٝ اظ لؿٕز ٞبي 
، 11شّف قبُٔ دبيٝ،ٌطٜ،لغؼبر وٙسٜ وبضي قسٜ،ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔطٔز قسٜ ،لغؼبر قىؿشٝ ٚ دٛؾيسٜ ٔٙجط ثٛز٘س.)قىُٔر

 ٞؿشٙس ضريٓ ثب زيٛاضٜ وكيسٜ ٚ ثبضيه ؾِّٟٛبيي فيجطٞب .اؾز فيجط ٚ آٚ٘س اظ ٔشكىُ ػٕسسبً ثطٌبٖ دٟٗ چٛة( 7، 8، 10،9

 لغط ثٛاؾغٝ ػطضي ٔمغغ زض وٝ ٔي ثبقٙس آة ا٘شمبَ ٞبي ِِٛٝ آٚ٘سٞب زضحبِيىٝ .زاض٘س ثطػٟسٜ ضا ٌيبٜ حٕبيشي ٘مف وٝ

 آٚ٘سي ػٙبنط قبُٔ ذٛز آٚ٘سي ِِٛٝ ٞط .قٛ٘س ٔي سطاوئيسٞب ٔشٕبيع ٚ فيجطٞب اظ قىُ ثيضي يب ٌطز ذبضػي حبقيٝ ٚ ظيبز

 .زاض٘س اضسجبط ثبٞٓ 10آٚ٘سي زضيچٝ سٛؾظ ٚ ٌيط٘س ٔي لطاض ٞٓ ٚ ضٚي زاقشٝ ضريٓ ٘ؿجشبً زيٛاضٜ وٝ اؾز ٔشؼسز

ٞبي ثطزاقشٝ قسٜ اظ دبيٝ ٔيب٘ي ؾٕز ضاؾز ، دبيٝ ٚضٚزي ٚ لغؼٝ ٔٙجز وبضي قسٜ ي قٕبضٜ زٚ، چٟبض ٚ دٙغ:) ٕٕ٘ٛ٘ٝ٘ٛ٘ٝ   
(زض ٔمغغ ػطضي چٛة ٍٕٞٗ ٚ دطاوٙسٜ اٚ٘س اؾز. ٔي سٛا٘س ٌبٞي يه ثرف ٘يٕٝ ضٚظ٘ٝ اي ٘كبٖ زٞس،حفطار اٚ٘سي 

چؿجيسٜ ا٘س ٚ حبٚي سيُ ٔي ثبقس.اقؼٝ چٛثي ٍٕٞٗ ٚ دٟٙبي آٟ٘ب ٔشفبٚر اؾز.ٕٔىٗ اؾز  ثٟٓ 4سب  2ٔٙفطز ٚ يب ثٝ سؼساز 
ػسز زيسٜ ٔي قٛز.ثبفز فيجطي فطاٚاٖ ٚٔشطاوٓ اؾز.حس زٚايط ؾبال٘ٝ ثٝ  6ذيّي دٟٗ ٚ يب ٘بظن ثبقٙس سمطيجب زض ٞط ٔيّيٕشط 

اقؼٝ چٛثي ذيّي دٟٗ ا٘حٙب ٘كبٖ ٔي ػّز ٚػٛز ثركي اظ فيجط ٞبي فكطزٜ سط ٚاضد ٔي ثبقس وٝ زض ثطذٛضز ثب 
( ٔمغغ ٕٔبؾي اقؼٝ چٛثي سه 1372زٞس.دطا٘كيٓ ٞب دطاوٙسٜ ٚ سؿجيحي قىُ ٚ ٕٔبؾي اؾز. ) قٛايٗ ٌطٚثط ٚ دبضؾبدػٜٚ،

ٔيّيٕشط ٔي  4ؾَّٛ ٔي ضؾس اضسفبع اٟ٘ب ٔشغيط اؾز ٚ اظ چٙس ؾَّٛ سب  25ؾِّٛي يب چٙس ؾِّٛي ٞؿشٙس وٝ دٟٙبي اٟ٘ب ٌبٜ سب 
زيٛاضٜ ضريٓ زاض٘س. ٚٔمغغ قؼبػي آٚ٘س ٞب زاضاي زضيچٝ ٔٙفطز ٚيب ٘طزثب٘ي قىُ ٞؿشٙس وٝ ٌبٜ ثٝ قىُ دٙؼطٜ اي  ضؾس ٚ

زيسٜ ٔي قٛز.ٔٙبفص ثيٗ اٚ٘سي اظ ٘ٛع ٞبِٝ زاض ثب ضٚظ٘ٝ قىبفي قىُ اؾز وٝ زض ثؼضي ٔٛالغ يه حبِز ٘طزثب٘ي قىُ ثٝ 
زضقز ٞؿشٙس.اقؼٝ چٛثي اظ ٘ٛع ٍٕٞٗ ثٝ ٘سضر ثب يه ضزيف ؾَّٛ اٚ٘س ٞب ؾبزٜ ِٚي -ذٛز ٌطفشٝ اؾز.ٔٙبفص ثيٗ اقؼٝ

                                                           
10 -  Perforation plate 
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چٟبضٌٛـ زض حبقيٝ زيسٜ ٔي قٛز.ثبفز فيجطي اظ فيجط ِيجطي فطْ سكىيُ قسٜ اؾز.ٚ ثٝ ٘سضر فيجط سطاويس ٞٓ ٔكبٞسٜ ٔي 
 ٌطزز. ؾَّٛ ٞبي دبضا٘كيٕي وٛسبٜ ٚ زاضاي ٔٙبفص ظطيف ٔي ثبقس.

-ٞب ٘يع ثسيٗ نٛضر ٔيٞبي ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝثطزاقشٝ قسٜ اظ لغؼبر ٌطٜ ( ٚيػٌي ٞبيي قٕبضٜ ؾٝ ٚ قف:) ٕٕ٘ٛ٘ٝ٘ٛ٘ٝ

ثبقس.زضٔمغغ ػطضي چٛة ٍٕٞٗ ،دطاوٙسٜ اٚ٘س.ثب چٛة زضٖٚ ٔكرم،چٛة ثٟبضٜ ٌبٜ ٌبٜ يه حبِز ٘يٕٝ ثرف ضٚظ٘ٝ اي 
وٝ زض ايٗ حبِز ثٝ  ػسز ثٝ ٞٓ چؿجيسٜ ا٘س4ٚ يب  2،3٘كبٖ ٔي زٞس،حفطار آٚ٘سي ٔٙفطز ٚ يب زض ػٟز قؼبػي ثٝ سؼساز 

قىُ ثيضي زض ٔي ايٙس لغط حفطار اٚ٘سي ثٝ سسضيغ ثٝ عطف زايطٜ ؾبال٘ٝ وبٞف ٔي يبثس.سؼساز اقؼٝ چٛثي وٓ 
اؾز.دبضا٘كيٓ ٞبي زٚض آٚ٘سي ٚ دطاوٙسٜ زض ايٗ چٛة زيسٜ ٔي قٛ٘س.حسٚز زٚايط ؾبال٘ٝ ظيبز ٚاضد ٘يؿز ٚ اٚ٘سي ٔٛػي 

ؾَّٛ زض 5سب 2جب اظ ؾِٟٛبي ثب ٔمغغ زايطٜ قىُ سكىيُ يبفشٝ اؾز. دٟٙبي اٟ٘ب اظ قىُ اؾز. ٔمغغ ٕٔبؾي اقؼٝ چٛثي غبِ
( 1372ؾَّٛ ٔي ضؾس. ) قٛايٗ ٌطٚثط ٚ دبضؾبدػٜٚ، 25سب  10سغيطار اؾز ٌبٞي سه ؾِّٛي ٞٓ زيسٜ ٔي قٛز  اضسفبع اٟ٘ب ثٝ 

زيٛاضٜ آٚ٘سي ثعضي ثب ضٚظ٘ٝ،ػسؾي قىُ ٔي  ػٙبنط اٚ٘سي وٛسبٜ ٚٔٛاع ٞؿشٙس. قؼبػي آٚ٘سٞب زضيچٝ ٔٙفطز زاض٘س.ٔٙبفص ثيٗ
آٚ٘س ذيّي ثعضي ثٝ ٘ظط ٔي ضؾس.اقؼٝ چٛثي ٘بٍٕٞٗ ٌبٜ ٌبٜ زيسٜ ٔي قٛ٘س.وٝ زض ايٗ حبِز زاضاي -ثبقس.ٔٙبفص ثيٗ اقؼٝ

يه ضزيف ؾَّٛ ٞبي حبقيٝ اي چٟبض ٌٛـ ٞؿشٙس.ثبفز فيجطي اغّت اظ فيجط سطاويس ٚثٝ ٘سضر اظ فيجط ِيجطي فطْ سكىيُ 
 شٝ اؾز.ؾَّٛ ٞبي دبضا٘كيٕي يه حبِز ٔبيُ ثٝ ٔغجك ٘كبٖ ٔي ٞٙس.يبف

ي قٕبضٜ يه:) ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاقشٝ قسٜ اظ ؾٕز چخ ٔٙجط سعئيٙبر ٔكجه ٚ لؿٕز ٔطٔز قسٜ ( ٔمغغ ػطضي چٛة ٕ٘ٛ٘ٝ
ٍٕٞٗ ٚ دطاوٙسٜ آٚ٘س اؾز.ٌبٞي اٚلبر زضٖٚ چٛة ٔكرم زاضز.حفطار آٚ٘سي ثٝ عٛض ٔؼعا ٚ يب ثٝ ٞٓ چؿجيسٜ ثٝ 

زض ػٟز قؼبػي زيسٜ ٔي قٛز.ثؿيبض فطاٚاٖ ٚ ثٝ عٛض ٔٙظٓ ثب لغط يىؿبٖ زض دٟٙبي زايطٜ ؾبال٘ٝ دطاوٙسٜ  2،3ٚ4سؼسازي 
(  .دبضا٘كيٓ 1372قؼبع زض ٞط ٔيّي ٔشط زيسٜ ٔي قٛز) قٛايٗ ٌطٚثط ٚ دبضؾبدػٜٚ، 14ا٘س.اقؼٝ چٛثي ٞٓ قىُ ٚ ٔشؼسز،سمطيجب 

 20سب  5٘س.حس زٚايط ؾبال٘ٝ ٕ٘بيبٖ اؾز. ٔمغغ ٕٔبؾي اقؼٝ سه ؾِّٛي،ثّٙسي اٟ٘ب اظ ٞب دطاوٙسٜ ٚزض دبيبٖ زايطٜ ٚػٛز زاض
ؾَّٛ ٚ حشي ثيكشط زض سغيط ٚ ذيّي ظطيف ٞؿشٙس. ٔمغغ قؼبػي ػٙبنط آٚ٘سي زاضاي زضيچٝ ٔٙفطز ٞؿشٙس.ٔٙبفص ثيٗ آٚ٘سي 

ٌطفشٝ ٚ ضٚظ٘ٝ فطاخ زاض٘س.اقؼٝ چٛثي،ٍٕٞٗ ضزيف افمي لطاض  4سب3آٚ٘سٞب زض  -فطاٚاٖ ٚ زضقز ٞؿشٙس.ٔٙبفص ثيٗ اقؼٝ چٛثي
( سهبٚيط 5( ٌٛ٘ٝ چٛثٟب،زض) قى4ُٔي ثبقس.ثبفز فيجطي ٔٙحهطا اظ فيجط سطاوئيس سكىيُ قسٜ اؾز.زض قىُ)قٕبضٜ 

 ٔيىطٚؾىٛدي آٚضزٜ قسٜ اؾز.

 

 استفادٌ شذٌ درمىبز مشکًل)مىبع یافتٍ َای تحمیك(.  وام گًوٍ چًب َای - 4شکل

 ٘بْ ػّٕي فبضؾي٘بْ  ٘بْ اٍّ٘يؿي

Walnut ٌٚطز Juglans regia 

BEECH ضاـ Fagus  Orientalis  Lipsk 

Poplar نٙٛثط Populus spp 
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 *)مىبع یافتٍ َای تحمیك(.44)گزدي( .بشرگىمایی  C)راش (،    B)صىًبز(،  Aمماطع عزضی،  - 5شکل 

 

 

 * )مىبع یافتٍ َای تحمیك(.64گزدي.بشرگىمایی  (C)، ( صىًبز Bراش  ،) (A ). مىبز مشکًل  چًبُای  آيوذ َای   - 6شکل

 بحث    

ثٛزٖ ٔٙجط ٚ چٛثٟبي ثٝ وبض ضفشٝ زض آٖ ٚ ٘يع اليٝ حفبظشي اؾشفبزٜ قسٜ )ضٚغٗ ٌطزٚ( زض اطط ٌصقز  سبضيريثب سٛػٝ ثٝ 
ظٔبٖ ٚعي ػٕط ٟ٘هس ؾبِٝ ،چٛثٟبي ٔٙجط ثب ػصة ضٚغٗ ٌطزٚ اقجبع قسٜ ثٛز٘س.اظ ايٗ ضٚ ثطاي قٙبؾبيي ػّٕي ٚ زليك 

ثطٌبٖ دطاوٙسٜ آٚ٘س  دٟٗ ٙجط اظ ؾٝ ٌٛ٘ٝ چٛةچٛة ٞب ثب ٔيىطٚؾىٛح نٛضر ٌطفز .ٔغبِؼبر ٘كبٖ زاز وٝ چٛة ٞبي ٔ
 وٝ ٞؿشٙس ضريٓ ثب زيٛاضٜ وكيسٜ ٚ ثبضيه ؾِّٟٛبيي فيجطٞب .اؾز فيجط ٚ آٚ٘س اظ ٔشكىُ ػٕسسبً دٟٗ ثطٌبٖ ٔي ثبقس.

A B C 

C B A 
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 ظيبز لغط ثٛاؾغٝ ػطضي ٔمغغ زض وٝ ٔي ثبقٙس آة ا٘شمبَ ٞبي ِِٛٝ آٚ٘سٞب زضحبِيىٝ .زاض٘س ثطػٟسٜ ضا ٌيبٜ حٕبيشي ٘مف

 ٚ ٞب ضٚظ٘ٝ ٘يع ٚ چٛثي اقؼٝ ثس٘ٝ ٕ٘بيف .قٛ٘س ٔي سطاوئيسٞب ٔشٕبيع ٚ فيجطٞب اظ قىُ ثيضي يب ٌطز ذبضػي حبقيٝ ٚ
ٔغبِؼبر چٛثٟبي ٔٙجط ٘كبٖ ٔي زٞس .نٙؼشٍطاٖ ٚ ٞٙطٔٙساٖ آٖ آٚ٘سي زض حيٗ ٔغبِؼٝ ضطٚضي ثٛز. ٘شبيغ  ٞبي زضيچٝ

ثٛزٜ ا٘س. ثٝ ٘حٛي وٝ زض ا٘شربة چٛة آٌبٞب٘ٝ ػُٕ وطز٘س.ٚ چٛثٟب اظ ٘ٛع زٚضٜ اظ زا٘ف ػّٓ چٛة قٙبؾي ظيبزي ثط ذٛضزاض 
ثطـ سٙٝ زضذز ثٝ نٛضر قؼبػي ا٘شربة قسٜ اؾز.ايٗ ٌعيٙف ٚ اؾشفبزٜ ػبِٕب٘ٝ ثبػض قسٜ وٝ چٛثٟبي ٔٙجط زض ٔمبثُ 

ضفشٝ زض ؾبذز ذٛال ٔىب٘يىي ٚ حشي ػٛأُ ػٛي ٚ ضعٛثز ٔمبْٚ ثبقس.عجك يبفشٝ ٞبي ايٗ دػٚٞف چٛة ٞبي ثىبض 
ٞبي ؾٝ ) ٕ٘ٛ٘ٝ 13ضاـ -3ٞبي زٚ، چٟبض ٚ دٙغ ( ) ٕ٘ٛ٘ٝ 12ٌطزٚ -2ي يه ( ) 11ٕٝ٘ٛ٘نٙٛثط -1ٔٙجط ٔكىَٛ  ٌٛ٘ٝ . 

 (4ٚقف(   ثٛزٜ اؾز. )قٕبضٜ 

 پیشىُاد

 ايٗ يبفشٝ ػسيس ػّٕي ٔي سٛا٘س ثطاي حفبظز ٚ ٔطٔز ٔٙجط ٔكىَٛ وٝ قبٞىبض ٞٙط ٞبي چٛثي ٚ يه اطط اضظقٕٙس ٞٙطي ٚ
اظ عطفي چٙيٗ ٘شبيؼي زض طجز اعالػبر ٔيطاص فطٍٞٙي ٚ  فطٍٞٙي ايطاٖ ٚحشي ػٟبٖ اؾالْ اؾز،  وٕه قبيب٘ي ٕ٘بيس.

 قٙبؾٙبٔٝ زاض وطزٖ آطبض سبضيري چٛثي وكٛض ٘يع ٔفيس اؾز.

 

 ي مآخذ مىابع

      .ا٘شكبضار زا٘كٍبٜ سٟطاٖ :سٟطاٖ .ٞبي قٕبَ ايطاٖاعّؽ چٛة .(1372)دبضؾب دػٜٚ، زاٚز ف.ح ،قٛايٗ ٌطٚثط

 .ا٘شكبضار زا٘كٍبٜ سٟطاٖ :قٙبؾي ٚ نٙبيغ چٛة ) ؾبذشٕبٖ چٛة ( ػّس اَٚ. سٟطاٖ.چٛة(1350) ضبحؼبظي، ض
 

ي وُ ٔيطاص فطٍٞٙي، نٙبيغ زؾشي قٙبؾي ( ازاضٜ) ٔغبِؼبر ا٘ؿبٖ 3ٞبي قٟط ؾٛذشٝ .ٌعاضـ (1388طزاز )فطٚظا٘فط، ف
 ٌٚطزقٍطي اؾشبٖ ؾيؿشبٖ ٚ ثّٛچؿشبٖ. 

 ٘كط زا٘كٍبٞي. :(.  سٟطاٖ 1ي قٙبؾي ٚ سبضيد ) ديٛؾز قٕبضٜٞبي اقىب٘ي، ثبؾشبٖ.ٌٛض ذٕطٜ(1377)وبٔجرف فطز، ؼ
ضار زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ا٘شكب وطع.ي ٚحيس ضضب نفسضي. آ٘بسٛٔي چٛة ) سٙٛع ٚ سغييطاسف ( سطػٕٝ (. 1389ا٘ؽ )ٚايز، ٚ

 .ٚاحس وطع
 ٔٙبثغ ٚ وكبٚضظي ػّْٛ زا٘كٍبٜ ا٘شكبضار :ٌطٌبٖ وبغص.  ذٕيط ٚ چٛة زض اِيبف ٔطفِٛٛغي .(1379)و. ؼ حؿيٙي،

 .ٌطٌبٖ عجيؼي

                                                           
11
 -Populus Nigra Var. Prymidalis   

12
 - Juglans  Regia L.   

13
 - Fagus  Orientalis  Lipsky    
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قٙبؾبيي چٛة ٞبي آطبضثبؾشب٘ي ذب٘ٝ ضقٛ٘سيٟب زض لعٚيٗ.فهّٙبٔٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ ٔٙبثغ عجيؼي.ؾبَ .(1387حيس ضضب)نفسضي،ٚ
 قٕبضٜ چٟبضْ.ظٔؿشبٖ.،ؾْٛ

قبٞىبض ٞٙط  ؛.ثطضؾي ٚيػٌيٟبي ٚ ظيجبيي قٙبؾي ٔٙجط ٔكىَٛ(1391ٚح اهلل).ٔحٕسي،ضهغفئّىي ٌّٙسٚظ،ٔ
 دبييع.  .23 ،فهّٙبٔٝ ٍ٘طٜ. قٕبضٜ :سٟطاٖ. ٞبي چٛثي ػٟبٖ اؾالْ

 ا٘شكبضار ٍ٘يٗ ؾجالٖ.:.ٔٙجط سبضيري ٔكىَٛ. اضزثيُ (1391هغفي)ّٔىي ٌّٙسٚظ،ٔ 

آٟ٘ب،  قٙبؾبيي ٚ ٚ سكطيح سجطيع قطق قٕبَ اظ دّيٛؾٗ زضذشي ؾبلٝ ٞبي ٚ سٙٝ ؾٍٙٛاضٟٞبي .وكف(1391) غطايع ٘ٛقيٗ،
 ؾبظٔبٖ ظٔيٗ قٙبؾي ٚ اوشكبفبر ٔؼس٘ي ايطاٖ،ؾي ٚ يىٕيٗ ٌطزٜ ٕٞبيي ػّْٛ ظٔيٗ.
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