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 چکیذُ

 ٕٞٛاسٜ دٚس ٞبی ٌزؿتٝ اص ٞب ا٘ؼبٖ. اػت ٌٔٙمٝ ٞش ٔؼىٛ٘ی ٞبی ػبختٕبٖ ثٝ دٞٙذٜ ؿىُ ٞبی ٓبُٔ تشیٗ اػبػی اص یىی الّیٓ

 ِ٘ش دس ایٗ ثش ثٙب ٚ داسد ٍ٘ٝ ٔلٖٛ ٞٛایی ٚ آة ؿشایي ٌض٘ذ اص سا آٟ٘ب وٝ ثبؿٙذ داؿتٝ ػىٛ٘ت ربیی دس ثتٛا٘ٙذ تب ا٘ذ ثٛدٜ تالؽ دس

 ػبختٕبٖ ثٝ دٞٙذٜ ؿىُ ٓبُٔ تشیٗ اػبػی ٌفت ثتٛاٖ ؿبیذ. اػت ثٛدٜ تٛرٝ ٔٛسد ٕٞٛاسٜ ٔؼىٗ ػبخت دس الّیٕی ؿشایي ٌشفتٗ

 ٔحیي ثٝ ٌشا وٕیت ٍ٘شؽ تٛػٔٝ ػبص صٔیٙٝ ٔٔبكش ایشاٖ التلبدی – ارتٕبٓی ثؼتش أب.اػت ٌٔٙمٝ آٖ الّیٓ ٔؼىٛ٘ی، ٞبی

 خضس دسیبی رٙٛثی وشا٘ٝ دس آُٔ ؿٟش .اػت ٌشدیذٜ رذیذ ثبفت ثٝ الّیٕی ٍ٘شؽ وبٞؾ تفىش، آٖ آٔذ پی وٝ اػت ؿذٜ ٔؼىٛ٘ی

. اػت ٌشدیذٜ ػبخت ٘ح٠ٛ دس ؿىشف تغیشات خٛؽ دػت اخیش ػبَ چٙذیٗ ًی وٝ اػت خیض ثبساٖ ٚ ٔشًٛة ٞبی ؿٟش اص یىی

 اص حفبُت دس ٔؼىٛ٘ی ٞبی ٔحیي ثٟذاؿت ویفیت افضایؾ ٕٞچٙیٗ ٚ ػٛخت ٔلشف دس ٟٕٔی ثؼیبس ٘مؾ تٛا٘ذ ٔی ػبختٕبٖ

 ثبٓج آٖ ثٝ ٚاثؼتٝ ٓٛأُ ٚ ٔشد ٚ ٞشد ٚ صدٌی ؿتبة ٔؼىٗ، ثٝ افضٖٚ سٚص ٘یبص ٚ رٕٔیّت افضایؾ ثب أب. ثبؿذ داؿتٝ صیؼت ٔحیي

 ٚ الّیٕی ًشاحی ٔٛهّٛ اكَٛ ثش ٔجتٙی تحّیّی، – تٛكیفی تحمیمی سٚؽ ثب پظٚٞؾ، اػت ایٗ ٌشدیذٜ الّیٕی ٞبی ٘بٞٙزبسی ثشٚص

 ثٝ ثشای ٔختبف ٞبی دٚسٜ دس ٞب خب٘ٝ الّیٕی ساٞىبسٞبی ثشػی د٘جبَ ثٝ ٔیذا٘ی ٚ ای وتبثخب٘ٝ سٚؽ ثٝ اًالٓبت ٌشداٚسی ثش تىیٝ ثب

 .اػت ػبوٙبٖ آػبیؾ ؿشایي سػب٘ذٖ ٘ؼبة حذ
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  هقذهِ

 ٔؼىٗ ثبصاس دس سا ای فضایٙذٜ تّٙٛ فشٍٞٙی ٞبی ٍ٘شؽ ٚ ارتٕبّ – رٕٔیتی ٞبی ٚیظٌی دس تغییش دِیُ ثٝ اخیش ٞبی دٞٝ »

 تٛػٔٝ ٚ ٔؼىٗ تمبهبی سؿذ ثٝ سٚ سٚ٘ذ.« اػت داؿتٝ ٔؼىٛ٘ی ٞبی ٔزٕٛٓٝ ٌیشی ؿىُ ثش ثؼیبسی تبحیش وٝ ثٛدٜ، ؿبٞذ

 ٔٔبكش، ایشاٖ التلبدی ٚ ارتٕبٓی صٔیٙٝء اص ثشخبػتٝ تفىش ٓٙٛاٖ ثٝ ٔؼىٛ٘ی ٞبی ٔحیي ثٝ ٌشا وٕیت ٚ ثٔذی ته ٍ٘شؽ

 ٞبی پبیٝ یبفتٗ اػبع ثشایٗ. ٍ٘شدد ِحبٍ ٚالٔی ٔٔٙبی ثٝ الّیٓ ٔؼأِٝ ثٝ الصْ تٛرٝ ٔٔبكش ٕٔٔبسی فشًٞٙ دس ؿذٜ ػجت

 ِ٘ش ثٝ أب. اػت صٔیٙٝ ایٗ دس ِ٘شی ٞبی پظٚٞؾ اٞذاف اص وشد، اػتفبدٜ ُٕٓ حٛصٜ دس آٟ٘ب اص آٌبٞب٘ٝ ثتٛاٖ وٝ صیشثٙبیی

 دس ؿذٜ ػبختٝ ٞبی اثٙیٝ وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ؿذٜ خبسد ٌشایی الّیٓ اص ٔؼىٛ٘ی ٞبی خب٘ٝ ػبختبس اخیش ٞبی ػبَ ًی ٔیشػذ

 چٙذ ٌٔبِٔٝ ثٝ آُٔ الّیٕی ٚهٔیت اص وّیبتی ثیبٖ ثب ٘ٛؿتبس ایٗ اػبع ثشایٗ (6 ) .٘ذاس٘ذ ٞٓ ثب چٙذا٘ی تفبٚت ٔختّف ٘مبى

 پشداختٙذ ٔی آٖ ثٝ ٌزؿتٝ دس وٝ الّیٕی ٞبی ساٞىبس ثشػی ثٝ ٔٔبكش ٚ پّٟٛی دٚسٜ دس ؿذٜ ػبختٝ اثٙیٝ اص ٔٛسدی ٕ٘ٛ٘ٝ

 أشٚص ٘یبص پبػخٍٛی لذیٕی ٞبی سٚؽ آیب وٝ اػت دسكذد ٚ دادٜ لشاس ٔمبیؼٝ ٔٛسد ٔٔبكش ٕٔٔبسی ٞبی سٚؽ ثب ٚ وشدٜ

 وٝ ی ّٔٔٛٔبت ٘یض ٚ ؿٙبختی ثؼتش ٚ صٔیٙٝ اص اػتفبدٜ ٚ اتىب ثب وٝ ٌشفتٝ ؿىُ وبسثشدی تحمیك یه پبیٝ ثش ٔمبِٝ ایٗ ٞؼتٙذ؟

 ثش ٌزاس تأحیش ٓٛأُ صٔیٙٝ دس  آٌبٞی ٚ دا٘ؾ تِٛیذ ثٝ یبثی دػت ٚرٛی رؼت دس ؿذٜ، فشاٞٓ ٔیذا٘ی تحمیمبت ًشیك اص

 ٔی ٕٔٔبسی آیٙذٜ دس ّٕٓی ٞبی فٔبِیت  ثشای احىبٔی ٚ سإٞٙب تحمیمبت ایٗ ٟ٘بیت دس وٝ ثبؿذ ٔی الّیٕی ؿٟش آُٔ ٕٔٔبسی

 ّٕٓی ؿیٜٛ ٚ تٛػٔٝ ٚ ًشح سیضی، ثش٘بٔٝ رٟت اسصؿٕٙذی اًالٓبت تٛاٖ ٔی صٔیٙٝ ایٗ دس دسػت تحمیك ثب. ٕ٘ٛد كبدس تٛاٖ

 ٕ٘ٛ٘ٝ اص تشویجی سٚؽ ٔمبِٝ، ایٗ تحمیك سٚؽ. آٚسد ثذػت ای حشفٝ ربٔٔٝ آیٙذٜ ػبصی ؿٟش ٚ ٕٔٔبسی ارشایی ٞبی فٔبِیت

 ای وتبثخب٘ٝ ٚ اػٙبد ٌٔبِٔبت ٚ ٔیذا٘ی ٔـبٞذٜ ّ٘ٛ اص اًالٓبت آٚسی رْٕ ؿیٜٛ ثب ،(ٔیذا٘ی)  پیٕبیـی تحمیك ٚ ٔٛسدی ٞبی

 .ٔیجبؿذ

 تحقیق رٍش

 ثٝ...  ٚ ؿىّی الّیٕی، ، ٞبی سٚیىشد ثٝ ٘ؼجت لبربس دٚسٜ دس آُٔ ٔؼىٛ٘ی ٞبی خب٘ٝ تحّیُ ٔجٙبی ثش ثحج ٞذف ثٝ تٛرٝ ثب

 ٔٛسدی ٕ٘ٛ٘ٝ ػیسثش ثٝ پظٚٞؾ ایٗ ثٙیبدی، ٞبی سیـٝ اػتذالَ ٕٞچٙیٗ ٚ آُٔ ؿٟش اص  ای پبیٝ ؿٙبخت ثٝ دػتیبثی ِٔٙٛس

 ٔؤِفٝ اػبع ثش ٔؼىٛ٘ی ٓٛأُ تحّیُ ثشای ٘یض ٚ ؿذٜ حفَ ٞب خب٘ٝ ػبختبسی حَٛ وٝ پشداصد ٔی ای ٌٛ٘ٝ ثٝ لبربس دٚسٜ دس

 .اػت ؿذٜ ٌشفتٝ وبس ثٝ ٌٔٙمی اػتذالَ سٚؽ ٌشا تٔبُٔ سٚیىشد ػٌح دس آٖ ٞبی

 هٌطقِ اقلین ضٌاخت

 ثٝ غشة اص ثبثُ، ؿٟشػتبٖ ثٝ ؿشق اص ٔحٕٛدآثبد، ؿٟشػتبٖ ثٝ ؿٕبَ اص ٚ داسد لشاس ٔبص٘ذساٖ اػتبٖ ٔشوض دس آُٔ ؿٟشػتبٖ

 آُٔ ؿٟش دٚ داسای ٔؼبحت ٔشثْ ویّٛٔتش ۴۷۰۳۳ ثب ؿٟشػتبٖ ایٗ. ؿٛد ٔی ٔحذٚد تٟشاٖ اػتبٖ ثٝ رٙٛة اص ٚ ٘ٛس ؿٟشػتبٖ

 اص ٔتش ۰6 استفبّ ثب ٞشاص سٚد ًشفیٗ ٚ ٔبص٘ذساٖ رٍّٝ دس ٚالْ آُٔ ؿٟش. اػت داثٛدؿت ٚ السیزبٖ ٔشوضی، ثخؾ ػٝ ٚ سیٙٝ ٚ

 ػبسی، غشة ویّٛٔتشی ۰۷ فبكّٝ دس ٚ ؿٕبِی ٓشم دلیمٝ ۵۲ ٚ دسرٝ ۴6 ٚ ؿشلی ًَٛ دلیمٝ ۵۲ ٚ دسرٝ ۲۵ دس دسیب ػٌح
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 تٟشاٖ ؿشلی ؿٕبَ ویّٛٔتشی ۲۱۷ ٚ اِجشص وٜٛ دأٙٝ ؿٕبَ ویّٛٔتشی ؿؾ ٚ خضس دسیبی رٙٛة ویّٛٔتشی ۲۱ اػتبٖ، ٔشوض

بی خـه ٚ ثبدٞبی ٟٔٓ ؿٟشػتبٖ آُٔ ؿبُٔ ثبدٞبی غشثی ٚ ؿٕبَ غشثی ثب ٔٙـب ٔذیتشا٘ٝ ای ٚ تحت تبحیش تٛدٜ ٞخ .داسد لشاس

ػشد ٞٛایمٌجی ػیجشی اص رجٟٝ ؿٕبِی ػجت ٘ضَٚ ثبساٖ ٚ ثشف ٔی ٌشدد . ٚ ثبدٞبی ػبحّی ٘یض ػجت ا٘تمبَ سًٛثت اص دسیب ثٝ 

 ػٕت دأٙٝ ٞبی ؿٕبِی اِجشص ٔیٍشدد ؿذت ٚصؽ ثبد ػبحّی ٚ دس رٟبت ؿٕبَ غشثی ، غشة ، ٚؿٕبَ ؿشلی اػت ٚ ؿذت

 (6)  ویّٛٔتش اػت . ۲6تب  ۲۵ثیٗ   غشثی رب٘ت اص ٔبٜ اسدیجٟـت دس ثبد ایٗ
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 هرطَب ٍ هعتذل هٌاطق تَهی هعواری ّای ٍیژگی

 كٛست ثٝ وٝ ٌٔٙمٝ ایٗ ؿٛد ٔی ٔحؼٛة ٔٔتذَ ٔٙبًك رّٕٝ اص فشاٚاٖ ثبس٘ذٌی ٚ ٔٔتذَ ٞٛای ٚ آة ثب خضس دسیبی ػٛاحُ

 ؿشق ًشف ثٝ ٞشچٝ وٝ اػت ؿذٜ تـىیُ پؼتی ٞبی چٍّٝ اص ؿذٜ ٔحلٛس خضس دسیبی ٚ اِجشص ٞبی وٜٛ سؿتٝ ثیٗ ٘ٛاسی

 ٞٛای ٚ آة دٚ فبكُ حذ وٝ اِجشص ٞبی وٜٛ سؿتٝ حمیمت دس یبثذ ٔی وبٞؾ آٖ ٞٛای آتذاَ ٚ سًٛثت وٙذ ٔی پیـشٚی

 ٚ ٞٛا صیبد سًٛثت الّیٓ ایٗ ٞبی ٚیظٌی رّٕٝ اص.  وٙٙذ ٔی رذا ٔشوضی فالت اص سا خضس پؼت ٞبی رٍّٝ ٞؼتٙذ ٔتوبد

 ۵۵ تب ۵۷ ثیٗ ٞب ؿت ٚ ٌشاد ػب٘تی دسرٝ ۴۷ تب ۵۲ ثیٗ ٕٔٔٛالً تبثؼتبٖ سٚصٞبی دس ٞٛا دٔبی.  اػت آٖ حشاست دسرٝ آتذاَ

.  اػت سٌجبس كٛست ثٝ تبثؼتبٖ دس ٚ صیبد ثؼیبس ثبس٘ذٌی ٌٔٙمٝ ایٗ دس اػت كفش ثبالی ٕٔٔٛالً صٔؼتبٖ دس ٚ ٌشاد ػب٘تی دسرٝ

 (۴. ) داس٘ذ لشاس ٌٔٙمٝ ایٗ دس ٌشٌبٖ آُٔ ، ، ثٙذسا٘ضِی ، سؿت ؿٟش

 دس ٕٓذٜ ٔـىُ وٝ یبثیٓ دسٔی ػبختٕبٖ الّیٕی صیؼت رذَٚ ثش ٔشًٛة ٚ ٔٔتذَ ٔٙبًك حشاستی ؿشایي وشدٖ ٌٔٙجك ثب

 ٔٙبًك ایٗ ػبختٕبٟ٘بی دس آػبیؾ ایزبد ٓبُٔ ٟٕٔتشیٗ سٚ ایٗ اص اػت ػبَ فلَٛ تٕبْ دس ٞٛا صیبد سًٛثت ٔٙبًك ایٗ

 (۳. ) اػت داخّی فوبی دس وٛساٖ تذاْٚ ٚ ثشلشاسی

.  ٌیشد لشاس خبكی تٛرٝ ٔٛسد ػبختٕبٖ داخُ دس وٛساٖ ایزبد ی ٔؼأِٝ ثبیذ ٔٙبًك ایٗ ثشای ػبختٕبٖ ًشاحی دس ثٙبثشایٗ 

 .  داسد فشاٚا٘ی إٞیت صیش ٘ىبت ثٝ تٛرٝ ٔٛسد ایٗ دس

 دس ثبد اص اػتفبدٜ ٔیضاٖ ٘تیزٝ دس ٚ ػبختٕبٖ ثش ثبد فـبس ٔیضاٖ ی وٙٙذٜ تٔییٗ ٓٛأُ اص یىی صٔیٗ ػٌح اص ػبختٕبٖ استفبّ

 ػبیش ثٝ ٘ؼجت ٞؼتٙذ خٛد اًشاف ٞبی ػبختٕبٖ ٚ دسختبٖ اص ثّٙذتش وٝ ٞبیی ػبختٕبٖ.  اػت آٖ دس ًجیٔی ی تٟٛیٝ ایزبد

 ٘ٝ اػت ثیـتش اًشاف وٛتبٜ ػبختٕبٟ٘بی اص استفبٓـبٖ وٝ ٔشتفْ ٞبی ثشد.  داس٘ذ ًجیٔی تٟٛیٝ ثشای ثٟتشی ؿشایي ػبختٕبٟ٘ب

 داس٘ذ ای ٕٓذٜ ٘مؾ ٘یض خٛد اًشاف ٞبی ػبختٕبٖ ی تٟٛیٝ ؿشایي ثٟجٛد دس ثّىٝ ثشاخٛسدا٘ذ ٔٙبػجی ی تٟٛیٝ ؿشایي اص تٟٙب

 اص وٝ ا٘ذیـیذ تذاثیشی ثبیذ دِیُ ثٟٕیٗ ٚ داس٘ذ لشاس ثبس٘ذٌی ٚ ؿذیذ ثبدٞبی ٚصؽ ٔٔشم دس صٔؼتبٖ دس ػبختٕبٟ٘ب ایٗ ِٚی ،

 (۱ ). ؿٛد رٌّٛیشی دیٛاسٞب داخُ ثٝ ثبسداٖ آة ٘فٛر

 ٚ ٌّٔٛة ثبدٞبی ٚصؽ رٟت ثٝ تٛرٝ ثب ثبیذ ػبختٕبٖ رٟت ، وٛساٖ ایزبد إٞیت دِیُ ثٝ ٔشًٛة ٔٙبًك دس ، وّی ًٛس ثٝ

 (۲۷) . آیذ ُٕٓ ثٝ داخّی فوبٞبی دس وٛساٖ ایزبد دس ثبد رشیبٖ اص اػتفبدٜ ثیـتشیٗ وٝ ؿٛد تٔییٗ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ
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                   ثشؽ داخّی اص خب٘ٝ ؿفبٞی (  ۳ؿىُ )

 

 

 

 

 

 ثب تٛرٝ ثٝ تلٛیش فٛق وٛساٖ دس تٕبْ فوبٞب رشیبٖ داسد .

 آٖ اص حبكُ ا٘شطی ٚ آفتبة تبثؾ ثٝ تٛرٝ ، ثبؿذ ٔٛحش ثبٖ ػبیٝ ثذٖٚ ٚ ثضسي ٞب پٙزشٜ یب تیشٜ خبسری ػٌٛح سً٘ اٌش اِجتٝ 

 رٟت ا٘تخبة ، ثبؿذ ثضسي ٞب پٙزشٜ ا٘تخبة ثبؿذ ثضسٌتش ٞب پٙزشٜ ٞشچٝ. داسد فشاٚا٘ی إٞیت ٔختّف ٞبی رٟت دس

 (۲ ). یبثذ ٔی ثیـتشی إٞیت آفتبة تبثؾ ثٝ تٛرٝ ثب ػبختٕبٖ

 ؿبُٔ وٝ ٞبیی ػبختٕبٖ سٚ ایٗ اص ػبصد فشاٞٓ سا ٞب اتبق تٕبْ دس وٛساٖ ایزبد أىبٖ ثبیذ ػبختٕبٖ ًشح ٔشًٛة ٔٙبًك دس

 .  ٘یؼت ٔٙبػت ٔٙبًك ایٗ ثشای ٞؼتٙذ –(  ثبد ثٝ پـت)  ٔىؾ ی ٌٔٙمٝ دس ٞٓ اٖ – خبسری ػٌح یه ثب ٞبیی آپبستٕبٖ

 ، ؿٛد ٔحبفِت آفتبة تبثؾ ثشاثش دس ٔٛحش ًٛس ثٝ وٝ حذی تب ، ٔـخق ی ا٘ذاصٜ حذالُ اص ثیؾ ٞب پٙزشٜ ا٘ذاصٜ افضایؾ

 (۳. )  ٘ذاسد چٙذا٘ی إٞیت

 ػبختٕبٖ داخُ دس تٛاٖ ٔی ، ٌیش٘ذ لشاس ٔٙبػجی ٔحُ دس ثبد ٚصؽ ثٝ تٛرٝ ثب وٝ وٛچىی ٞبی پٙزشٜ اص اػتفبدٜ ثب حتی

 ٓلش ٍٞٙبْ داخّی ٞٛای ػبصی خٙه دس ثضسي ٞبی پٙزشٜ ، ثبؿذ ٘ذاؿتٝ ٚرٛد وٛساٖ ایزبد أىبٖ اٌش ِٚی.  وشد ایزبد وٛساٖ

 ، ؿذ اؿبسٜ چٙب٘چٝ ِٚی.  داسد صیبدی إٞیت ٞب پٙزشٜ ایٗ ثشای ٔٛحش ٞبی ثبٖ ػبیٝ ایزبد اِجتٝ.  داؿت خٛاٞٙذ ثؼضایی تأحیش

 وٛساٖ ٚ ًجیٔی ی تٟٛیٝ ایزبد ثشای.  اػت دؿٛاس – غشثی یب ؿشلی دیٛاسٞبی دس ثٛیظٜ – ثضسي ٞبی پٙزشٜ سٚی ثش ػبیٝ ایزبد

 ایٗ ػبختٕبٟ٘بی دستٕبْ. ٞؼتٙذ ػبوٗ آٖ دس افشا وٝ ؿٛد ٞذایت ای ٌٔٙمٝ ثٝ ثبیذ ٞٛا اكّی رشیبٖ ، ٞب اتبق داخُ دس

 ثیـتش آٟ٘ب وبِجذی فشْ ٚ ثبص ٚ ٌؼتشدٜ ٞب ،پالٖ وّی ًٛس ثٝ. ٔیـٛد اػتفبدٜ ًجیٔی ٚتٟٛیٝ وٛساٖ اص اػتخٙب ثذٖٚ ، ٌٔٙمٝ

 ، ٞب اتبق داخُ دس ًجیٔی تٟٛیٝ ایزبد دس ثبد ٚصؽ اص اػتفبدٜ حذاوخش ِٔٙٛس ثٝ. اػت ثبسیه ٚ ًٛیُ ، ٞٙذػی ٞبی ؿىُ

 ًٛال٘ی ٚ ؿذیذ ٞبی ثبد وٝ ٘مبًی دس. اػت ؿذٜ تٔییٗ دسیب ٞبی ٘ؼیٓ ٚصؽ رٟت ثٝ تٛرٝ ثب ٞب ػبختٕبٖ ٌیشی لشاس رٟت

 (۵) .اػت ثؼتٝ وبٔال ٞب ػبختٕبٖ ثبد ثٝ سٚ ٞبی لؼٕت ٚصد، ٔی
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 ؿیت ٞب ثبْ ، ٔٙبًك ایٗ دس ثبس٘ذٌی دِیُ ثٝ. اػت ؿذٜ ػبصٔب٘ذٞی ٔزٕٛٓٝ دس پشاوٙذٜ ٚ ٔتٕشوض غیش كٛست ثٝ ٞب ػبختٕبٖ

 (۳) اػت تٙذ آٟ٘ب ثیـتش ؿیت ٚ اػت داس

 

 

 تررسی خاًِ ّای هسکًَی در ایي اقلین

 :ًَر

 ضرقی جٌَب ٍ جٌَتی ٍ ضوالی هطلَب ًَر

 كٛست ثٟتشیٗ ثٝ ٔحیي ٘ٛس اص لبربس دٚسٜ ٞبی ػبختٕبٖ دس ؿٕبِی ٔشًٛة ٚ ٔٔتذَ ی ٌٔٙمٝ الّیٓ ٌشفتٗ ِ٘ش دس ثب

 (۰.) اػت ؿذٜ ٔی اػتفبدٜ

 ٔی ػبختٕبٖ داخّی فوبی ٚاسد سا خبسد ٔحیي ٘ٛس حذاوخش وٝ ٌشفتٝ لشاس( ؿٕؼٝ) ثضسي ٞبی پٙزشٜ ػبختٕبٖ رٙٛة دس

 ػمف ٞبی ؿیشٚا٘ی أتذاد ثب ٘یض رٙٛثی آفتبة ٚ وشدٜ ػبختٕبٖ ٚاسد رٟت دٚ اص سا ٘ٛس وٝ ؿٕبَ لؼٕت دس ثبصؿٛٞبیی ٚ وٙذ

 (  ۰)  . اػت ؿذٜ وٙتشَ

 ثبٓج ٚسٚد ٘ٛس ٌّٔٛة رٙٛثی ثٝ ػبختٕبٖ ٔی ؿٛد .( ایٛاٖ رٙٛثی ٚ پٙزشٜ ٞبی رٙٛة سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ 6ؿىُ )

                                           

  



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایص تیي الوللی هعواری،عوراى ٍ ضْرسازی در ّسارُ سَم

 49هاُ  تیر -تْراى 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 هّْ رٙٛثی ٚ ؿشلی خب٘ٝ ؿفبٞی  (  ۲)ؿىُ                                

 

 

 

 

 ؿفبٞی خب٘ٝ رٙٛثی هّْ( 6ؿىُ)                                       
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 ( پالٖ خب٘ٝ ؿفبٞی۰ؿىُ )

 

                                                                                   :              تاد

 وٝ داسد صیبدی إٞیت ٔحیي دس سًٛثت ا٘جبؿت اص رٌّٛیشی ثشای وٛساٖ اص اػتفبدٜ ٔبص٘ذساٖ ٚ ؿٕبَ ی ٌٔٙمٝ الّیٓ دس 

 ٘ىتٝ ایٗ ثٝ ٘یض ا٘تخٛاثی ٞبی ػبختٕبٖ دس اػت ٌشفتٝ لشاس ِ٘ش ٔذ پّٟٛی ٚ لبربس دٚساٖ دس ٚ لذیٕی ػبختٕبٟ٘بی دس اوخشا

 ؿٕبَ ػٕت دس ثبصؿٛٞب ٚ ٚسٚدی دسة لذیٕی   ثخؾ ثٙبی رٙٛة دس( ؿٕؼٝ) ثضسي ٞبی پٙزشٜ اص اػتفبدٜ. اػت ؿذٜ تٛرٝ

 ػبختٕبٖ رٙٛثی -ؿٕبِی ٔحٛسٞبی دس ٞبیی پٙزشٜ لشاسٌشفتٗ ٕٞچٙیٗ ٚ. آٚسد ٔی ٚرٛد ثٝ ثخؾ ایٗ دس سا ثبد وٛساٖ وٝ

 (6) .اػت ثخؾ ایٗ دس وٛساٖ ی آٚسد٘ذٜ ٚرٛد ثٝ ٓبُٔ

 ثبد ٔٙبػجی ثٝ ٚرٛد آٚسدٜ اػت . ٞٓ وٛساٖ( ٔـخق ؿذٜ ثبصؿٛٞبی سٚثشٚی ۰ٕٞبٌ٘ٛس وٝ دس ؿىُ )
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 ؿفبٞی خب٘ٝ پالٖ( ۰)ؿىُ  

 

 

 

 

 

 

 ( ثشؽ اص پال۱ٖؿىُ )
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 تاراى 

 ی ٌٔٙمٝ دس تٙذ ثبساٟ٘بی وٙتشَ ی ٘حٜٛ

ٔبص٘ذساٖ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس تلٛیش ٔـبٞذٜ ٔی 

 اص اػتفبدٜ ثب ای دٚسٜ ٞش دس ٚ ٕٞیـٝ ؿٛد

 آة ٞذایت ثشای ؿیت ایزبد ٚ ٞب ؿیشٚا٘ی

 ثش آة ؿذٖ رْٕ اص رٌّٛیشی رٟت دس

 ثٛدٜ ػبختٕبٖ دس سًٛثت ایزبد ٚ ػمف سٚی

 – ؿشلی ؿذیذ ثبدٞبی ثٝ تٛرٝ ثب ٚ اػت

 لؼٕت دس ثبساٖ وذ ایزبد ثبٓج وٝ غشثی

 كٛست ثٝ ؿیشٚا٘یٟب ایٗ ؿیت ؿٛد ٔی غشة

 غشة ػٕت دس رّٛآٔذٌی ٚ غشثی – ؿشلی

 (۱ٔیجبؿذ . )

 

 ٔبص٘ذساٖ اػتبٖ دس ػیٙٛپتیه ٞبی ایؼتٍبٜ آػٕب٘ی سیضؿٟبی آٔبس                                                              

 ( ٕ٘بی غشثی خب٘ٝ ؿفبٞی۲)ؿىُ 
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 دار ضیة تام 

 ؿیجذاس كٛست ثٝ ٌٔٙمٝ ایٗ دس ٞب ثبْ ثبساٖ، ٔذاْٚ سیضؽ دِیُ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس تلٛیش ػٝ ثٔذی صیش ٔـبٞذٜ ٔیـٛد ثٝ 

 ثبْ ٔبثیٗ خبِی فوبی. آیذ ٔی ُٕٓ ثٝ رٌّٛیشی ػبختٕبٖ، ػمف دس ثشف یب ٚ ثبساٖ آة ؿذٖ رْٕ اص ٚػیّٝ ثذیٗ. ٞؼتٙذ

 ػبختٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ٚ اػت ػبال٘ٝ غزایی ٔٛاد ٍٟ٘ذاسی ٚ ٕ٘ٛدٖ ا٘جبس ثشای ٔٙبػجی ٔحُ ٞب، ػبختٕبٖ ایٗ دس ػمف ٚ ؿیجذاس

 (۲ ). ثبؿذ داؿتٝ ٚرٛد آٖ دس تٟٛیٝ ٚ ٞٛا رشیبٖ أىبٖ ؿٛدوٝ

رضییبت ػمف ؿیجذاس چٛثی سا ٔـبٞذٜ  ۲۲ثبْ ؿیجذاس خب٘ٝ ؿفبٞی سا ٔیجیٙیٓ ثب پٛؿـی اص ػفبَ أب دس ؿىُ  ۲۷دس ؿىُ 

ٔی وٙیٓ ثب ایٗ تفبٚت وٝ پٛؿؾ ایٗ ػمف پٛؿبَ ثشٔذ اػت وٝ دس ٔیبٖ ٔشدْ ٓبدی ثیـتش سٚاد داؿت أب كبحجبٖ  خب٘ٝ 

 ی ٔخُ ؿفبٞی ثٝ دِیُ تٕىٗ ٔبِی اص ػفبَ وٝ ؿىیُ تش ٚ ثبدٚاْ تش اػت اػتفبدٜ ٔی وشد٘ذ . ٞبی

 

 

 

 

 

 

 

 ؿفبٞی خب٘ٝ ثبْ ٕ٘بی( ۲۷ ؿىُ)
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 (رضییبت ارشایی ثبْ ؿیجذاس چٛثی دس خب٘ٝ ٞبی ػٙتی ٔبص٘ذسا۲۲ٖؿىُ )

 چیٌی کرسی

 ثشلشاس صٔیٗ ػٌح ٚ وف ثیٗ ٞٛأب رشیبٖ تب ٌشفتٝ استفبّ صٔیٗ وف اص ػبختٕبٖ ثٙب، وف ثٝ سًٛثت ٘فٛر اص رٌّٛیشی ثشای 

 ٔلبِح ٚ ٔٛاد ا٘ٛاّ ثٝ دػتشػی ٚ تٛپٌٛشافی ؿشایي اص تبثٔی خضسی، ٔٔتذَ ٌٔٙمٝ دس چیٙی وشػی ٚ ٔلبِح ٚ ٔٛاد  .(۲).ؿٛد

              (۳) .اػت آٖ ػبص٘ذٜ التلبدی تٛاٖ ثٙب، اص اػتفبدٜ ٔذت ٚ ّ٘ٛ ٔحّی، اػتبدوبساٖ تزشثی دا٘ؾ دیٍش، ػٛیی اص ٚ

 ٚ ػًٙ اص وشػی. ۳۲ ؿٛ٘ذ ٔی تمؼیٓ دػتٝ چٟبس ثٝ چیٙی وشػی ِحبٍ ثٝ صٔیٗ سٚی ٌیشی لشاس ٚ استجبى رٟت ػٙتی اثٙیٝ

 ٌُ یب چٛة اص اوخشا پی رٙغ. ثٙبیی ٔلبِح ٚ ٔٛاد ثب چیٙی وشػی. ۳ ٚ( وٛثی ؿْٕ) چبٜ ػىت. ۴ ثٙٝ، ثبد یب ؿىیّی. ۵ ٌُ،

 ؿٟشی ٞبی خب٘ٝ اص ثشخی دس وٝ دیٍشی حُ ساٜ. اػت ثٙب صیش دس ٔٙفشد ٞبی ػتٖٛ یب یىپبسچٝ كٛست ثٝ آٖ ؿىُ ػًٙ ٚ

 .ؿٛد آٖ تٟٛیٝ ٚ سًٛثت تجخیش ػجت وف، رذاسٜ اص ٞٛا رشیبٖ تب ٞبػت اتبق وف ثشای رذاسٜ دٚ ػبصی وف ؿٛد، ٔی دیذٜ

 ۲۵ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد وشػی چیٙی فبكّٝ اص وف صٔیٗ سا فشاٞٓ وشدٜ اػت ٚ رضییبت آٖ دس ؿىُ  ۲۲ٕٞبٌ٘ٛس وٝ دس ؿىُ 

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت .
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 ( ٕ٘بی رٙٛثی خب٘ٝ ؿفبٞی۲۵)ؿىُ 

 

 

 

 

 

 ( رضییبت وشػی چیٙی۲۴ؿىُ )

 

 تررسی ًوًَِ هَردی:

 ٔحّٝ ٘یبوی لذیٓ ثبفت رٛادی، اهلل آیت خیبثبٖ ٔشوضی، ثخؾ آُٔ، ؿٟشػتبٖ دس ٚ اػت لبربس دٚسٜ ثٝ ٔشثٛى ؿفبٞی خب٘ٝ 

 (6) .اػت سػیذٜ حجت ثٝ ایشاٖ ّٔی آحبس اص یىی ٓٙٛاٖ ثٝ ۲۰۱۷۵ حجت ؿٕبسٜ ثب ۲۴۱۲ اػفٙذ ۲۳ تبسیخ دس احش ایٗ ٚ ؿذٜ ٚالْ

 

 :آى کًٌَی ٍضعیت ٍ تٌا تاریخچِ

 ٌِف اص خبِی ثذاٖ ارٕبِی ٍ٘بٞی وٝ ثٙب ٔبِه ٘ٛادٌبٖ اص یىی ثب داؿتٓ وٛتبٞی ٌفتٍٛی ؿفبٞی، خب٘ٝ اص ثبصیذ دس   

 پغ ٚ ؿذ ثٙب داؿت، خٛد ػٌّٝ تحت سا ٌٔٙمٝ اٖ سٚػتبی ٞفت وٝ حشٚتٕٙذ خبٖ یه تٛػي پیؾ ػبَ ۵۲۷ خب٘ٝ ایٗ.٘یؼت
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 ثٙبی .ٌشدد ٔی ثبص لبربس دٚساٖ ثٝ ثٙب لذٔت فشٍٞٙی، ٔیشاث ٞبی ثشسػی ًجك. سػیذ اسث ثٝ ٌٓبس ثشادساٖ فشص٘ذا٘ؾ، ثٝ ٚی اص

 ثبؿذ، ٔی خب٘ٝ ػشد یه ٚ اتبق ۲۷ حیبى، ؿبُٔ ٚ اػت وشدٜ حفَ سا اؽ اِٚیٝ ٞبی وبسی آئیٙٝ ٚ ٞب ثشی ٌچ ٞٙٛص وٝ وٙٛ٘ی

 چٖٛ ٚ وٙٙذ ٔی ص٘ذٌی دسآٖ ثٟذاؿتی ػشٚیغ ٚ وـی ِِٛٝ ػیؼتٓ افضٚدٖ ثب ثٙب وٙٛ٘ی ػبوٙیٗ. ؿذ تمؼیٓ ثشادس ػٝ تٛػي

 ثب ثّىٝ تب ٞؼتٙذ فشٍٞٙی ٔیشاث ٔؼئِٛیٗ دسایت ٚ دٚسا٘ذیـی ساٜ ثٝ چـٓ ٘ذاس٘ذ، سا ثٙب ثبصػبصی ٚ ٔشٔت رٟت ٔبِی تٛا٘بیی

 .ٕ٘بیٙذ آٖ ثبصػبصی ٚ ٔشٔت ثٝ الذاْ ثٙب، خشیذ

 جذٍل تررسی اقلیوی خاًِ ضفاّی:

 تأحیش الّیٓ ثش ٕٔٔبسی خب٘ٝ ؿفبٞی آُٔ لبربس ٘بْ خب٘ٝ ٚ دٚسٜ ػبخت

 تلٛیش

 

صیبد اػت  تٔذد ثبصؿٛٞب

چٖٛ وٛساٖ ثبد سا الصْ 

داسیٓ ٚ ایٛاٖ ثشای 

اػتفبدٜ اص ٘ٛس ٔٙبػت 

آفتبة دس لؼٕت 

 ثی ػبختٕبٖرٙٛ

سا ٘یبص داسیٓ  وٛساٖ ثبد صیبد ٘ؼجت ثٝ ػٌح تٔذاد ثبصؿٛ

 چٖٛ سًٛثت ثبالػت

٘ٛس ثٝ دِیُ اػتفبدٜ اص  داسد ایٛاٖ

وٝ ثٟتشیٗ ٘ٛس  رٙٛة

 اػت

ػًٙ دس پی ، چٛة دس ػمف ٚ وف، ٌچ دس دیٛاس ، ػفبَ دس  سفتٝٔلبِح ثٝ وبس 

پٛؿؾ ػمف ، ٔالت آٞه دس پی ٚ دیٛاس ٚ وف ، آرش ثشای 

 دیٛاس

 ثْٛ ٔلبِح اص اػتفبدٜ

 ثٝ التلبدی ِ٘ش اص آٚسد

 اػت تش كشفٝ

ػب٘تی ٔتش دس لؼٕت غیش  ۴۷ػب٘تیٕتش دس لؼٕت ثبسثش ٚ  ۰۷ هخبٔت دیٛاس

 ثبسثش

كشفٝ  ایٗ وبس ثٝ دِیُ 

 رٛیی دس ا٘شطی اػت

اػتفبدٜ وبُٔ ایٗ فشْ  ٔؼتٌیُ  ٚ وـیذٜ فشْ پٙزشٜ

 سا فشاٞٓ ٔیىٙذ اص ٘ٛس

 ثْٛ ٔلبِح اص اػتفبدٜ چٟبسچٛة چٛثی ، لبة چٛثی ، ٚ ؿیـٝ   رٙغ پٙزشٜ

 ثٝ التلبدی ِ٘ش اص آٚسد

 اػت تش كشفٝ

تش وبس  فـشدٜثٝ دِیُ  پّٝ یىٌشفٝ دس ٕ٘ب ٚ ٘یٓ دٚس دس داخُ فشْ پّٝ 

وشدٖ كشفٝ رٛیی دس 

 پالٖ

هّْ ؿٕبَ ٚ رٙٛة  ٚسٚدی اكّی دس ؿٕبَ ٚ فشٓی دس رٙٛة ٚسٚدی

 ٞؼتٙذ آفتبة ٌیش
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 ثْٛ ٔلبِح اص اػتفبدٜ آرش ّ٘ٛ ٚ رٙغ دیٛاسٞب

 ثٝ التلبدی ِ٘ش اص آٚسد

 اػت تش كشفٝ

 ثْٛ ٔلبِح اص اػتفبدٜ ٕٞىف ػًٙ ٚ ًجمٝ اَٚ  تختٝ ٞبی چٛثی ّ٘ٛ ٚ رٙغ وف

 ثٝ التلبدی ِ٘ش اص آٚسد

 اػت تش كشفٝ

ثْٛ اػتفبدٜ اص ٔلبِح  ػمف ؿیجذاس ثب خشپبی چٛثی ٚ سٚوؾ ػفبَ ّ٘ٛ ٚ رٙغ ػمف

د اص ِ٘ش التلبدی ثٝ آٚس

 كشفٝ تش اػت

اػتفبدٜ وبُٔ ثٝ دِیُ  ٔؼتٌیُ وـیذٜ فشْ ػبختٕبٖ

ٚ وٛساٖ ٞٛا دس  اص ٘ٛس 

 ػبختٕبٖ

سًٛثت ٞٛا ٚ  ثٝ دِیُ ثشٍٚ٘شا ّ٘ٛ ٕٔٔبسی ػبختٕبٖ

 ثشلشاسی وٛساٖ ًجیٔی

 ثشٍٚ٘شا ٞؼتٙذ

 دس ٚ تٟٛیٝ ٚ وٛساٖ ایزبد ثشای صیبد رٙٛة ٚ ؿٕبَ رٟت دس خب٘ٝ ثبصؿٛٞبی رٟت

 وٕتش غشة ٚ ؿشق رٟت

اص ؿٕبَ ثٝ  وٛساٖ ثبد

رٙٛة ٔفیذ اػت ٚ دس 

غشة ثٝ خبًش وذ 

ثبساٖ ٞب سًٛثت ٔوش 

 ٚرٛد داسد

 

 

 
 پالٖ

 

 

 فشاس اص سًٛثتثشای  سٚی ٕٞىف یه ًجمٝ ًجمبت تٔذاد

خب٘ٝ ٞب ثب ًجمبت اص 
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 صٔیٗ رذا ٔی ؿٛ٘ذ

 ثٙذی تشویت

 

 

 صیبد ثبصؿٛٞبی  ایزبد الّیٓ ثٝ تٛرٝ

صٚایب ٚ اػتفبدٜ اص ٔلبِح ثٛٔی ٚ دیٛاس  تٕبْ دیذ اص اػتفبدٜ

 هخیٓ ثشای رٌّٛیشی اص اتالف حشاست

 

 

 

 سٚ٘ذ حشوت دس پالٖ
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 ٕ٘بی خبسری

  

 

 

 

 

 ٕ٘بی داخّی      
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 ًتیجِ گیری:

 ؿىُ آٖ ثٛٔی صیؼت ٚ الّیٕی ؿشایي ثب ٕٞؼٛ ٞٓ آٖ ؿٟشی ثبفت اػت، ٔٔتذَ ٚ ٔشًٛة الّیٓ داسای ٔبص٘ذساٖ وٝ آ٘زبیی اص

 ٔی صیؼتی ؿشایي ثٟجٛد ثبٓج ٚ وٙذ ٔی ایزبد ؿٟشٚ٘ذاٖ ثشای سا ٔؼبٓذ ؿشایي ایزبد أىبٖ وٝ ای ٌؼتشدٜ ثبفت. اػت ٌشفتٝ

 ٚ اػت ًشاحی ٟ٘بدٜ صٚاَ ثٝ سٚ اخیش ػبِٟبی دس ثبفت ایٗ اِجتٝ وٝ ثبؿذ ٔی ًجیٔی ٔحیي ٚ الّیٓ ٕٞیٗ ساػتبی دس ؿٛد

 ٌیبٞی، چٛة،اِیبف ٔب٘ٙذ) ًجیٔی ٔلبِح اص اػتفبدٜ ا٘شطی، دس رٛیی كشفٝ رٟت دس الّیٕی ٍ٘شؿی ثب ٞب ػبختٕبٖ ػبخت

 رٟت ٞب، ػبختٕبٖ ثشٍٚ٘شایی ٚ ٞب ٌـٛدٌی ٔٙبػت ًشاحی ثب آػبیؾ ثشای الصْ ٞبی ا٘شطی وشدٖ فشاٞٓ ،...(ٚ خبن ػًٙ،

 حذالُ ثٝ ٚ ًجیٔی ٞبی ا٘شطی ثب ٌّٔٛة ٔحیٌی ایزبد ٚ ػبخت ثٛٔی سٚؿٟبی ٚ آٚسی فٗ اص اػتفبدٜ ثٙبٞب، دسػت ٌیشی

 ثش تٟٙب ٘ٝ ٔبص٘ذساٖ ثٛٔی ٞبی ػبختٕبٖ .ثبؿذ ٔی ٔبص٘ذساٖ ٕٔٔبسی دس پبیذاس اٍِٛٞبی اص فؼیّی، ٞبی ا٘شطی ٔلشف سػب٘ذٖ

. وٙٙذ ٔی ٘مؾ ایفبی آٖ ویفیت ٚ ثٟجٛد رٟت دس آٖ اص رضیی ٔخبثٝ ثٝ ثّىٝ وٙٙذ ٕ٘ی ٚاسد ای هبیٔٝ ٚ آػیجی خٛد ثؼتش

 اص اػتفبدٜ آٖ ٕ٘ٛ٘ٝ. ٔیىٙذ ُٕٓ چشخٝ تىبُٔ رٟت دس ٚ ؿٛد ٔی ُٕٓ ٚاسد ًجیٔی چشخٝ یه اص ٓوٛی ٕٞب٘ٙذ ػبختٕبٖ

 دس سیض دٚس ای ٔبدٜ ٓٙٛاٖ ثٝ ایٙىٝ ربی ثٝ ٚ ػبصد ٔی آٚسدٜ ثش ا٘ذٚد ایزبد دس سا ػبوٙبٖ ٘یبص ٞٓ وٝ اػت ثش٘ذ دا٘ٝ پٛػت

 دس .اػت ٔبص٘ذساٖ ثٛٔی ٕٔٔبسی دس پبیذاسی ٕٔٔبسی اكَٛ ٔجیٗ ُٕٓ ایٗ خٛد. سػذ ٔی تٔبِی ٚ وٕبَ ثٝ ؿٛد سٞب ًجیٔت

 ٔلبِح. وٙٙذ ٔی ٘مؾ ایفبی ثبٞٓ تٔبُٔ دس وٝ اػت پبیذاس ٚ ٔٙؼزٓ وُ یه اص ٓوٛی رضیی ٞش ٔبص٘ذساٖ ثٛٔی ٕٔٔبسی

 ثٝ. اػت ٕٔٔبسی ایٗ پٛیبیی ٚ تٔبدَ دٞٙذٜ ٘ـبٖ ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ ًشح ثؼتش ثب آٟ٘ب استجبى ٚ اثٙیٝ ّ٘ٛ ػبخت، ٞبی ؿیٜٛ ٔٛرٛد،

 اص ٓوٛی خٛد وٝ ػبصد ٔی ٔؼىٗ ٘بْ ثٝ سا وّی ٔیـٛد، خب٘ٝ ػمف یب دیٛاس اص ٓوٛی ٚلتی چٛة، ٕٞچٖٛ رضیی ایٙىٝ ٔب٘ٙذ

 ثٛٔی ٕٔٔبسی دس پبیذاس تفىشات دٞٙذٜ ٘ـبٖ ٌشایی وُ ایٗ. سػذ ٔی تىبُٔ ثٝ آٖ ًجیٔی ٓٛأُ ثب وٝ اػت ًشح ثؼتش

 ثشآٚسدٜ ا٘شطی، حفَ ثٝ خٛد ؿىُ تشیٗ ػبدٜ دس ثٛٔی ٕٔٔبسی وبِجذ دس ٌشفتٝ كٛست اثذآبت ٚ ساٞىبسٞب .اػت ٔبص٘ذساٖ

 ایفبی ٔحیٌی صیؼت آِٛدٌی وٕتشیٗ ٚ ا٘شطی اص اػتفبدٜ وٕتشیٗ ثب آػبیؾ ؿشایي ثٟتشیٗ ایزبد وُ، دس ٚ ػبوٙبٖ ٘یبص ؿذٖ

 .وٙٙذ ٔی ٘مؾ

 

 ۳ وٝ ایٗ آخش دس ٚ

 ثب ارتٕبٓی التلبدی، سٚاثي ثشخی ٚ اػت ػبختٝ ٔی ثشآٚسدٜ سا خٛد وبسثشاٖ ٘یبص خٛد لٛا٘یٗ ٚ اكَٛ ٕٞٝ ثب ثٛٔی ٕٔٔبسی

 ٞذف ٚ اػت ثٛدٜ پبیذاس خٛد ٔىبٖ ٚ صٔبٖ دس ٕٔٔبسی ایٗ.دٞذ ٔی ا٘ٔىبع ٔبٞشا٘ٝ سا فشٍٞٙی ٞبی ٕ٘بد ٚ ًجیٔی ٔحیي

 .وٙذ وبس خٛثی ثٝ تٛا٘ذ ٔی ٞٓ أشٚصٜ وٝ اػت آٖ ٞبی اسصؽ دسن ثیبفتذ اتفبق ثبیذ آ٘چٝ ثّىٝ ٘یؼت ٔحن وبِجذی تمّیذ
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