
                                       وكت فّفُ ضٍ٘ي زض ٌّرب٘ٝ

  

٘ؿجت ثٝ پطتمبَ يىي اظ پط ٔصطف تطيٗ ؾجعيجبت زض اضٚپب ٚ آٔطيىب ٔي ثبقس وٝ ثب ضً٘ ٞب ٚ عؼٓ ٌٛ٘بٌٖٛ  c ثطاثط ٚيتبٔيٗ 12فّفُ ضٍ٘ي ثب زاضا ثٛزٖ 

تِٛيس ٕ٘ٛز ثب تٛجٝ ثٝ ٔصطف ظيبز آٖ زض فصُ ظٔؿتبٖ ٔي  چٙب٘چٝ ثتٛاٖ فّفُ ٞبي ضٍ٘ي ضا ثب ويفيت ثبال.ثٝ صٛضت ذبْ ٚ يب پرتٝ ٔصطف ٔي ٌطزز

                                                       تٛاٖ ٔغٕئٗ ثٛز وٝ ثبظاض ذٛثي زض زاذُ ٚ ذبضد اظ وكٛض ثطاي ايٗ ٔحصَٛ ٟٔيب ٚ آٔبزٜ اؾت

                  .  

ظ ٟٔط تب آثبٖ يؼٙي ا.وكت فّفُ زض ذعا٘ٝ قطٚع ٔي قٛز ٔؼٕٛال زض اضٚپب اظ ٘يٕٝ اوتجط تب ٘يٕٝ ٘ٛأجط وكت زض ذعا٘ٝ آغبظ ٔي قٛز : قطٚع وكت

ايٗ ظٔبٖ وكت ٔي تٛا٘س ثطاي ٔٙبعك .ضٚظ ٘كبء ضا ثٝ ٌّرب٘ٝ اصّي ٔٙتمُ ٔي وٙٙس ٚ ثطاي يه ؾبَ اظ آٖ ٔحصَٛ ثطزاقت ٔي ٕ٘بيٙس 60ٔبٜ ٚ پؽ اظ 

عك جٙٛثي وكٛض وٝ ٞٛا قٕبَ ايطاٖ زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز ٚ زض ٔٙبعك جٙٛة اظ اٚائُ تيطٔبٜ ٔي تٛاٖ وكت زض ذعا٘ٝ ضا آغبظ وطز اِجتٝ ثبيس زض ٔٙب

ضٚظ آٔبزٜ ا٘تمبَ ثٝ  45چٙب٘چٝ ٔيعاٖ ٘ٛضزٞي ٚ زٔبي ذعا٘ٝ ٔغّٛة ٚ زضؾت ثبقس ٘كبء پؽ اظ .ٌطٔتط اؾت ٔحيظ ٔٙبؾت ضا ثطاي ذعا٘ٝ ٟٔيب ٕ٘ٛز

 80ظزٖ ثصض ضعٛثتي زض حس  زضجٝ ؾب٘تي ٌطاز ثبقس ٚ ثطاي جٛا٘ٝ 26تب  25ظٔيٗ اصّي اؾت ، ٔكطٚط ثٝ آٖ وٝ زٔبي ٔحيظ ذعا٘ٝ زض قت ٚ ضٚظ ثيٗ 

ضٚظ جٛا٘ٝ ثع٘ٙس زض ايٗ ٔطحّٝ ٔيعاٖ ٘ٛض ثطاي ثبضٚضي ثٟيٙٝ جٛا٘ٝ ٞب ثيٗ  10تب 7ثب ايٗ قطايظ ٔي تٛاٖ أيسٚاض ثٛز وٝ ثصضٞب ثيٗ .زضصس ايجبز ٌطزز

تب  65زضجٝ ؾب٘تي ٌطاز ٚ ضعٛثت ٔحُ ضا ثيٗ  24تب  23ٚلتي جٛا٘ٝ ٞب ؾط اظ ذبن ثيطٖٚ آٚض٘س زٔبي ٔحيظ ضا ثبيس ثيٗ .ؾبػت زض ضٚظ اؾت 18تب  16

زض ٔحُ ذعا٘ٝ . زضجٝ ؾب٘تي ٌطاز ثبقس يه زٚضٜ زٚ ٞفتٝ اي ضا ثٝ ا٘تظبض ٔي ٘كيٙيٓ 21زضصس تٙظيٓ وطز زض صٛضتي وٝ زٔبي ثؿتط ٞٓ زض حس  70

ٚاضٜ جبي ثيكتطي ضا ثطاي آٟ٘ب زض ٘ظط ٌطفت اظ ٞفتٝ تطاوٓ ثٛتٝ ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثبقس وٝ ثط ضٚي يىسيٍط ؾبيٝ ٘يٙساذتٝ ٚ اظ عطفي ثب ضقس ٘كب ٞٓ

زضجٝ ؾب٘تي ٌطاز ٔي ضؾب٘يٓ چٙب٘چٝ  20زضجٝ زض قت تٙظيٓ وطزٜ ٚ زٔبي ٔحيظ ثؿتط ضا ثٝ  22زضجٝ زض ضٚظ ٚ  24پٙجٓ زٔبي ٔحيظ ضا ثط ضٚي 

ؾب٘تي ٔتط اضتفبع  20ٞفتٝ ٌيبٜ جٛاٖ ثٝ ا٘ساظٜ  4تب  2شقت ؾبػت زض ضٚظ تغييط يبثس ثب تٛجٝ ثٝ ٚضؼيت الّيٕي پؽ اظ ي 14ؾبػت ثٝ  18ٔمساض ٘ٛض اظ 

فطأٛـ ٘ىٙيٓ وٝ لجُ اظ ا٘تمبَ ٘كبء ٌّرب٘ٝ .زض ايٗ حبِت ٘كبء فّفُ آٔبزٜ ا٘تمبَ ثٝ ظٔيٗ اؾت.ثطي حميمي ثط ضٚي ؾبلٝ ٕ٘بيبٖ ٔي قٛز 4يبفتٝ ٚ 

زض ايٙجب ثبيس تبويس وطز وٝ ٘جبيس زض ا٘تمبَ ٘كبء ثٝ ظٔيٗ اصّي ظٔبٖ ضا اظ زؾت . اظ ٞط حيج ٟٔيب ثبقس تب ثٝ ضاحتي ثتٛاٖ قطايظ ضقس ٌيبٜ ضا ٟٔيب ٕ٘ٛز

اظ عطفي قطايظ ٔحيغي ٌّرب٘ٝ ثبيس اظ ٘ظط ٘ٛض ٚ زٔب .ظيطا ايٗ ثي تٛجٟي ثبػج ٔكىالتي زض عَٛ زٚضٜ ضقس ٚ ثبضٚضي ايجبز ٔي وٙس.زاز ٚ تبذيط ٕ٘ٛز

ظ ٞط ٌٛ٘ٝ ػّف ٞبي ٞطظ ٚ آفبت ٚ ثيٕبضيٟب ثبقس تب ٌيبٜ جٛاٖ ثتٛا٘س ٔطاحُ اِٚيٝ ضقس ذٛز ضا زض ٔغّٛة ٚ لبثُ وٙتطَ ثٛزٜ ٚ فضبي ذعا٘ٝ ػبضي ا

ٖ قطايظ ٔؿبػسي ا٘جبْ زٞس ظيطا ٌيبٞي وٝ زض ٚضؼيت ٘بٔغّٛة ٔتِٛس ٔي قٛز زض اثتسا ثب ٔكىالت ػٕسٜ اي ٔٛاجٝ ذٛاٞس قس ٚ زض صٛضتي وٝ اي

ثٛتٝ زض ٔتط ٔطثغ وكت  2حبَ ٔي تٛاٖ ثب آضأف ذبعط ٘كبء ضا ثب تطاوٓ . ؾبِٓ ٚ لٛي زض زٚضٜ ضقس ذٛز ثبقس ٌيبٜ ظ٘سٜ ثٕب٘س ٞطٌع ٕ٘ي تٛا٘س يه ٌيبٜ

زضجٝ  21زضجٝ ٚ زض ضٚظ  19زضجٝ ٚ زٔبي فضبي ٌّرب٘ٝ زض قت  20تب  18ٕ٘ٛز زض ايٗ قطايظ يؼٙي پؽ اظ ا٘تمبَ ٘كبء ثٝ ٌّرب٘ٝ زٔبي ثؿتط ثيٗ 

ٞفتٝ ثٛتٝ زاضاي قبذٝ ٚ ثطي ٚ ٌُ ٔي قٛز ٚ  6تب  4زضصس ثبيس ثبقس ثب تٛجٝ ثٝ ظٔبٖ وكت پؽ اظ ٌصقت  60تب  55ؾب٘تي ٌطاز ٚ ضعٛثت ٔحُ ثيٗ 



 30ؾب٘تي ٔتطي ضؾيس وّيٝ ثطي ٞب ٚ قبذٝ ٞبي فطػي ٚ ٌُ ٞبي آٖ ضا تب اضتفبع  30ٚلتي ثٛتٝ فّفُ ثٝ اضتفبع  .ؾب٘تي ٔتط ٔي ضؾس 30اضتفبع آٖ ثٝ 

قبيبٖ شوط اؾت اِٚيٗ ٌّي وٝ ثط ضٚي قبذٝ ٞبي فطػي ضٚيف . قبذٝ فطػي ضقس ٕ٘بيس 3تب  2٘يٓ ٚفمظ اجبظٜ ٔي زٞيٓ ؾب٘تي ٔتطي ٞطؼ ٔي ن

وٝ ثٝ وطزٜ اؾت ثبيس حصف قٛز ظيطا ثب تجسيُ ايٗ ٌُ ثٝ ٔيٜٛ ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ زض ثيٗ زٚ قبذٝ فطػي قىُ ٌطفتٝ ٚ ضقس وطزٜ اؾت ػالٜٚ ثط ايٗ

ثٝ ػجبضت زيٍط ثٝ ػّت ضقس ٔيٜٛ ٚ فكبضي وٝ ثٝ ٚاؾغٝ ايٗ ثبضٚضي ثٝ زٚ يب . آؾيت جسي ثٝ ذٛز ثٛتٝ ٘يع ٚاضز ٔي ٕ٘بيس صٛضت ثس قىُ زض ٔي آيس

زض صٛضتي وٝ ثٛتٝ فّفُ ثٝ ا٘ساظٜ وبفي ضقس وطزٜ ثبقس اجبظٜ ٔي زٞيٓ ٌُ . ؾٝ قبذٝ اِٚيٝ ٚاضز ٔي قٛز اِٚيٗ ٌُ قبذٝ ٞبي فطػي ثبيس حصف قٛز

زيُ قٛز ٚ اٌط تٕبيّي ثٝ ايٗ وبض ٘ساقتٝ ثبقيٓ فطصت ٔٙبؾجي ثطاي ضقس ثيكتط قبخ ٚ ثطي ٚ ضيكٝ ثٛتٝ ضا فطاٞٓ ؾبذتٝ ايٓ ٚ اظ زْٚ ثٝ ٔيٜٛ تت

قبذٝ ٔصوٛض تؼسازي قبذٝ ٞبي فطػي  3يب  2ثسيٟي اؾت وٝ ثط ضٚي . عطف زيٍط ٔٛلؼيت ضا ثطاي تجسيُ ٌُ ؾْٛ ثٝ ٔيٜٛ ٟٔيب ٚآٔبزٜ ٔي وٙيٓ

ٜ ثٝ ػّت ٞجٓ ثطي ٞب ٔي تٛا٘يٓ جٛا٘ٝ ا٘تٟبيي ايٗ قبذٝ ٞبي فطػي ضا ثؼس اظ ثطي اَٚ حصف وٙيٓ ٚ يب زض صٛضتي وٝ قبذٝ فطػي ضٚيف ٔي وٙس ن

تٛجٝ زاقتٝ ثبقيس وٝ حصف قبذٝ ٞبي فطػي ٚ ٞطؼ جٛا٘ٝ ا٘تٟبيي قبذٝ ٞبي فطػي . ٔعاحٓ قبذٝ ٞبي زيٍط قس آٖ ضا ثٝ عٛض وّي حصف ٔي وٙيٓ

ثبقس وٝ زض ٟ٘بيت ٔيٜٛ ٞبي فّفُ زض پٛقف ثطي ٞب لطاض ٌطفتٝ ٚ ثسيٗ ٚؾيّٝ اظ آفتبة ؾٛذتٍي زض أبٖ ثٕب٘س ذبعط ٘كبٖ ٔي قٛز  ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي

ٌُ ثٝ ٔيٜٛ تجسيُ قٛز ٚ ا٘تربة ثٝ زٚ قبذٝ فطػي يب  7تب  5وكبٚضظاٖ ٔبٞط ثب تٛجٝ ثٝ فصُ وبقت ٔٛلؼيت ثٛتٝ ٚ تطاوٓ ثٛتٝ اجبظٜ ٔي زٞٙس ثيٗ 

قبذٝ فطػي ثط ضٚي ٞط  3تب  2ثٙبثطايٗ ثب زاقتٗ . اضتي ؾٝ قبذٝ فطػي تٟٙب ثط اؾبؼ اضتفبع ٌّرب٘ٝ تجطثٝ وكبٚضظ ٚ اؾتؼساز ثٛتٝ ٔي ثبقسثٝ ػت

ي ٌُ تجسيُ ثٝ ٔيٜٛ ٔي قٛز وٝ ثب تٛجٝ ثٝ قىُ ٔيٜٛ ٚ ٔطغٛثيت آٖ زض صٛضت ٘يبظ ٌُ ٞبي اضبفي ضا حصف ٔي وٙيٓ تب ٔيٜٛ ٞب 7تب  5ثٛتٝ جٕؼبً 

ٌُ ذب٘ٝ زاضاٖ ػعيع ثبيس ثسا٘ٙس وٝ زض عَٛ ضقس ٌيبٜ ٘جبيس اظ ٚجٛز وٙٝ . ٔطغٛة تطي ثطزاقت وٙيٓ ايٗ ضٚـ تب پبيبٖ زٚضٜ وكت ازأٝ ذٛاٞس زاقت

ظ وكبٚضظاٖ غبفُ قٛيٓ ٚ ثب ٔكبٞسٜ اِٚيٗ ٔٛضز السأبت الظْ ضا ثطاي ضيكٝ وٗ وطزٖ ايٗ آفت ٔرطة ثٝ ػُٕ آٚضز زض ايٗ ضاثغٝ ٕٔىٗ اؾت ثطذي ا

ٔٛضز زيٍطي وٝ ثبظ زض ايٗ ٔطحّٝ ٌيبٜ ضا تٟسيس ٔي وٙس وطْ .ػٛاضض وٙٝ ضا ثب ٚيطٚؼ اقتجبٜ ثٍيط٘س وٝ زض ايٗ ٔٛضز ثبيس زلت ثيكتطي ثٝ ػُٕ آٚضز

ٚجٛز قتٝ ؾجع ثط  -فُ ٔٛاضز زيٍط ٚجٛز قتٝ ؾيبٜ ثط ضٚي ثطي فُ.ثطي ذٛاض اؾت وٝ ذٛقجرتب٘ٝ ٕ٘ي تٛا٘س پٟٙبٖ ثٕب٘س ٚ ثٝ ذٛثي لبثُ ضٚيت اؾت

ذؿبضت وطْ ثط ضٚي ٔيٜٛ فّفُ ٚ ٚجٛز وطْ ثط ضٚي ٔيٜٛ فّفُ ٚ ثس  -ذؿبضاتي وٝ قتٝ ثط ضٚي ثٛتٝ ٚ ٔيٜٛ فّفُ ثٝ جبي ٔي ٌصاضز  -ضٚي ثطي فّفُ 

  ...                                                                          قىّي ٔيٜٛ ٚ

ض اؾبؼ اضتفبع ٔفيس ٌّرب٘ٝ ٔي تٛاٖ زٚ تب ؾٝ قبذٝ ثٛتٝ فّفُ ثط ذالف ثٛتٝ ذيبض ٚ ٌٛجٝ فطٍ٘ي ثٝ پبييٗ وكيسٜ ٕ٘ي قٛز ثّىٝ ة :ثؿتٗ ثٛتٝ فّفُ

ٟ٘ب ضا ٔب٘ٙس قبذٝ ٞبي اصّي ثٝ زٚض ٘د ٞب پيچيس ظيطا زض پبيبٖ زٚضٜ ٌيبٜ زض صٛضت آضا ا٘تربة وطزٜ ٚ ثٝ ا٘تٟبي ٞطيه اظ قبذٝ ٞبي فطػي ٘د ثؿتٝ ٚ 

ا٘ٙس ٞط وكت زيٍطي ٘بضؾبيي زض ضقس ٌيبٜ ثٛجٛز ٔي آيس وٝ ذٛثؿت زض وكت فّفُ ٞبي ضٍ٘ي ْ. ؾالٔتي ثٝ ا٘ساظٜ اضتفبع ٔفيس ٌّرب٘ٝ ضقس ٔي وٙس

زٔب ثطاي ٔست عٛال٘ي ٔٙبؾت  ٫ثس قىّي ٔيٜٛ ظٔب٘ي صٛضت ٔي ٌيطز وٝ ثؼس اظ ضٚيف ٌُ.آٟ٘ب ضا ثكٙبؾيٓ تب ثٟتط ثتٛا٘يٓ ٔكىالت ضا ثطعطف وٙيٓ

ٔبٜ ٞبي ؾطز ظٔؿتبٖ ٘يع ايٗ ٔكىُ ثطاي ٌيبٜ ثٛجٛز ٔي آيس اِجتٝ ايٗ  الظْ ثٝ شوط اؾت زض.زض جٝ ؾب٘تي ٌطاز ثٛزٜ اؾت 14ٌيبٜ ٘جٛزٜ ٚ زض حس 

          قىّي ٔيٜٛ آٖ  زايٗ حكطات ٔؼٕٛال قيطٜ ٌيبٜ ضا ٔىيسٜ ٚ ثبػج ة .اؾت ػبضضٝ ػّت زيٍطي ٞٓ زاضز ٚ آٖ ٚجٛز حكطات ٔٛظي ثط ضٚي ٌيبٜ



ي ٌّرب٘ٝ ؾطز ٚ اعطاف آٖ ٌطْ ثبقس ٚ يب ايٙىٝ آثيبضي زض عَٛ ضٚظ زضصس ثطؾس ٚ يب زض ٔٛالغ قت ٞٛا 85ٔي قٛ٘س زض صٛضتي وٝ ضعٛثت ٌّرب٘ٝ ثٝ 

ظٔب٘ي وٝ ٔيٜٛ زض ا٘ساظٜ ٔٙبؾت اؾت ِٚي تغييط ضً٘ ٕ٘ي زٞس ٔيبٍ٘يٗ زٔب زض .زيط قطٚع قٛز ٔيٜٛ ثٛتٝ فّفُ ضريٓ ٚ زض ٟ٘بيت زٚ لؿٕت ٔي قٛز

                                                                                                                                            ز قجب٘ٝ ضٚظ وٓ اؾت ثٟتط اؾت حسالُ ٘يٓ زضجٝ ٔيبٍ٘يٗ ضا افعايف زا

ايٗ ػبضضٝ ٕٔىٗ اؾت زض اَٚ زٚضٜ اتفبق ثيبفتس ٚ ػّت آٖ ٔطثٛط ٔي قٛز ثٝ ثطي ٞبي اِٚيٝ وٝ ٞٙٛظ  :جسا قسٖ ٔيٜٛ اظ ثٛتٝ لجُ اظ ضؾيسٖ وبُٔ

            .                                   وٛچه ٞؿتٙس ٚ ٕ٘ي تٛا٘ٙس ثٝ ٔمساض وبفي ٔٛاز الظْ ضا تِٛيس وٙٙس ثب افعايف ثط ٔي تٛاٖ ايٗ ٘مص ضا ثطعطف وطز

ػّت ايٗ ٔكىُ يب ثربعط تؼساز ثيف اظ حس ٔيٜٛ ثط ضٚي قبذٝ ٞب اؾت ٚ يب ايٙىٝ فبصّٝ ٌطٜ ٞب  :تغييط ضً٘ ٔيٜٛ زض حبِي ا٘ساظٜ ٔيٜٛ وٛچه اؾت

ٚ ٌيبٜ ضا ٚازاض ثٝ ضقس ٚ ضٚيف ثيكتطي زضجٝ افعايف زازٜ  2تب  1ثطاي ضفغ ايٗ ٘بضؾبيي ثٟتط اؾت ٔيبٍ٘يٗ زٔبي ٌّرب٘ٝ ضا .وٓ ٚ ثطي ٞب وٛچه اؾت

زض .ؾب٘تي ٔتط ثب قس ٚ قطايظ ٌطْ ٌّرب٘ٝ ٘يع ٔي تٛا٘س ثبػج ضيع قسٖ ٔيٜٛ ٞب ٌطزز 7تب  6ثٝ عٛض ٔؼَٕٛ فبصّٝ ثيٗ ٌطٜ ٞب ثبيس حسٚز . ثٕٙبييٓ

ٜ ٔيعاٖ ٘يبظ فّفُ ثٝ وّؿيٓ ظيبز ثٛزٜ ٚ وٕجٛز آٖ صٛضتي وٝ ا٘تٟبي ٔيٜٛ فبؾس ٚ يب پٛؾيسٜ قٛز وٕجٛز وّؿيٓ ػّت اؾبؾي آٖ ٔي ثبقس ٚ اظ آ٘جب ن

زضصس وّؿيٓ ٔي ثبقس ٚ ثب ٘بْ وبَ  5/22ٔكىالت ظيبزي ضا ثطاي تِٛيس ٔحصَٛ فطاٚاٖ ٚ ٔطغٛة ايجبز ٔي وٙس ٔي تٛاٖ اظ ٘ٛػي وٛز وبُٔ وٝ زاضاي 

آفتبة ؾٛذتٍي ٞٓ يىي اظ .تٛاٖ ايٗ ػبضضٝ ضا ثط عطف وطزٔبوؽ ػطضٝ ٔي ٌطزز اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز ثب اضبفٝ وطزٖ ايٗ ٔبزٜ ثٝ ضغيٓ غصايي ٌيبٜ ٔي 

ثطاي ايٙىٝ فّفُ زچبض ايٗ ٔكىالت ٘كٛز قٕب ٔي تٛا٘يس ثب پٛقف ثطي ٞب . ػٛاضضي اؾت وٝ ثٝ احط تبثف ثيف اظ حس آفتبة ثط ضٚي ٔيٜٛ ثط ٔي ٌطزز

فّفُ ٞبي  .ة ٞبي ايٗ چٙيٙي وٝ ثٛؾيّٝ ٌٙجكه ٞب ثٛجٛز ٔي آيسثط ضٚي ٔيٜٛ اظ قست تبثف ٘ٛض آفتبة ثط ضٚي ٔيٜٛ جٌّٛيطي وٙيس ٚ ثبالذطٜ آؾي

تٝ ثيبٍ٘ب ضٍ٘ي زض عَٛ ظٔبٖ ضقس ذٛز زچبض زٌطٌٛ٘ي ٞبيي ٔي قٛز وٝ الظْ اؾت ٌّرب٘ٝ زاضاٖ ػعيع زض ايٗ ٔٛضز ٞٓ اعالػبتي زاقتٝ ثبقٙس ٔخال ٚاضي

لطٔع زض ٔي آيس ٚ ٚاضيتٝ ظضٚ اثتسا ثٝ ضً٘ ثٙفف اؾت ٚ چٙب٘چٝ چيسٜ  وٝ ثٝ ضً٘ فؿفطي ٔكٟٛض اؾت زض اثتسا ثٝ ٕٞيٗ ضً٘ اؾت ٚ ؾپؽ ثٝ ضً٘

زض حميمت ثٝ ذبعط ظٚزضؾي ايٗ زٚ ٚاضيتٝ ٚ تمبضبي ثيكتط فّفُ ٞبي ؾجع زض ثبظاض ثطاي قطٚع ػطضٝ زض ثبظاض ٔي .٘كٛ٘س ثٝ ضً٘ لطٔع تجسيُ ٔي قٛز

 ٫٘بض٘جي  ٫ٞبي زيٍط فّفُ ٞبي ضٍ٘ي زض اثتسا ؾجع ٞؿتٙس ٚ ضفتٝ ضفتٝ ثٝ ضً٘ ٞبي ظضز تٛاٖ اظ ايٗ زٚ ٚاضيتٝ اؾتفبزٜ وطز قبيبٖ شوط اؾت وٝ ٚاضيتٝ 

. لطٔع ٚ قىالتي تجسيُ ٔي ٌطزز

 

 

 

 

 

 



 فّفُ زِٕٝ اي 

ٜ ٚايٗ زض حبِي اؾت وٝ زاضاي ٚاضيتٝ ٞبي پبي*ثٛزٜ ٚاظ ذب٘ٛازٜ ؾيفي جبت ٔي ثبقس  ٘ٛع ٌٛ٘ٝ( 50)ٚزاضاي ثيف اظ ( Capsicum)فّفُ زِٕٝ اي 

  * ايٗ ٌيبٜ ضا ٔي تٛاٖ زض زاذُ ٌّرب٘ٝ ٚيب زض زاذُ آپبضتٕبٖ ٔي تٛاٖ ٔٛضز وكت لطاض زاز * وٛتبٜ ٚثّٙس اؾت

 

 

٘ػازٞبي ظيٙتي آٟ٘ب ضا وٝ ٔيٛٞبي ثب ضٍٟ٘بي ٔتٙٛع تِٛيس ٔي ٕ٘بيٙس زض * فّفُ اظ ٘ٛع ٔيٜٛ ٞبي ظيٙتي ثطاي زاقتٗ ضٍٟ٘بي ٔتٙٛع زاضاي تٛجٝ ٔي ثبقس 

ٚظٞىف ذٛثي ٘يع زضؾت زاقتٝ ثبقس زض *ذبن آٖ ثبيس ٔؼِٕٛي ثب وٛز حيٛا٘ي ٔرّٛط قسٜ ثبقس * زض ذبن ٔؼِٕٛي ثب وٛز حيٛا٘ي وكت وٙيس  ٌّساٖ ٚيب

تٛؾٙتع زض ثطٌٟب ضا ٘يع ٔٛضز آثيبضي لطاض زٞيس تب ِغيف ٚثعضٌتط قٛز ٚزض ايٗ حبِت فٛ* ظٔبٖ ضقس ٌيبٜ ثبيس زض ٘ٛض وبٔال ٔؿميٓ ثبقس ٚٔطتجب آثيبضي قٛز 

يه ٔطتجٝ ثٝ ٌيبٜ تغصيٝ ( ضٚظ 10)زض ٍٞٙبْ ضقس ٔيٜٛ ثبيس ثب وٛز ٔبيغ زض ٞط * ٌيبٜ ثؿيبض فؼبِيت ذٛثي پيساوطزٜ ٚزض ٘تيجٝ ٔحصَٛ ذٛثي ٔي زٞس 

 15) ٔبي ٔتٛؾظ ثيٗ تىخيط فّفُ اظ عطيك ثصض ٘ؿجتب ؾطيغ صٛضت ٔي ٌيطز ٚثصض ضا ثبيس زض اٚايُ ثٟبض ظٔب٘ي وٝ ٞٛا ٞٙٛظ ذٙه اؾت زض ز* زٞيس 

پؽ اظ ضٚيف ثص ضٌيبٞچٝ ضا ثٝ ٌّساٟ٘بي وٛچه ا٘تمبَ زاز ٚپؽ اظ آٖ وٝ ثٝ حس وبفي ضقس ٕ٘ٛز٘س آٟ٘ب ضا ثٝ ٌّساٟ٘بي * وبقت ( زضجٝ ؾب٘تي ٌطاز 20ٚ

http://www.shfler.com/images/uploads/pepper.jpg


فّفُ * اظ ثيٕبضي ٞبي ٌيبٞي اؾت  آفبت اظ عطيك حكطات ٕٔىٗ اؾت ثٝ ٌيبٜ آؾيت ثطؾب٘ٙس ٚايٗ زض حبِي اؾت وٝ تمطيجب ػبضي* ثعضٌتط ا٘تمبَ زٞيس 

ٖ ػُٕ تمطيجب زض ٔٙبعك ٌطْ ؾيط ٚٔطعٛة ضقس ذٛثي زاضز ٚاٌط ٔٙغمٝ قٕب ايٗ حبالت ضا ٘ساضز ٔي تٛا٘يس ثٝ ٚؾيّٝ پطٚضـ زض ؾيؿتٓ ٌّرب٘ٝ اي اي

قيطيٗ ٚفّفُ ليفي قىُ تمطيجب ٘عزيه ثٝ  فّفُ* زض پبيبٖ فصُ وٝ ٞٛا ٔؼتسِتط ٔي قٛز ٔحصَٛ ٌيبٞد تمطيجب ثيكتط ٔي قٛز * وكت ضا ا٘جبْ زٞيس 

ٞفتٝ جّٛتط اظ ا٘تمبَ زض زاذُ ٌّرب٘ٝ قطٚع ثٝ وكت وٙيس ٚظٔب٘ي وٝ ذبن ٔحُ وبقت ( 8  تب 10) ثصض ضا * يىسيٍط زاض٘س ٚعطيك وبقت آٟ٘ب يىي اؾت 

ؾب٘تي ٔتط زض ضزيف ثىبضيس ٚفبصّٝ ػطضي ضا ٘يع ثيٗ ( 90تب  60)فبصّٝ ثيٗ ٌيبٞبٖ ضا حس الُ * ذٛة ٌطْ قس ٔي تٛا٘يس آٖ ضا ٔحُ وكت ا٘تٙمبَ زٞيس 

 *فّفُ قيطيٗ ضا ٔي تٛاٖ زض ٞط ظٔبٖ ٔٛضز ٔصطف لطاض زاز حتي اٌط لطٔع قسٜ ثبقس * ؾب٘تي ٔتط فبصّٝ زٞيس ( 60تب  50) 

: ٌطْ فّفُ ؾجع ٚذبْ  100زض   اضظـ غصايي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚـ وكت فّفُ زِٕٝ ض

ظ ثٝ ذبن ؾت يىؿبِٝ وٝ ثطاي وبقت ٘يبٌيبٞيفّفُ زِٕٝ اي . قيطيٗ فّفُ زِٕٝ اي پطٚضـ زازٜ قسٌٛ٘ٝ زض ٔجبضؾتبٖ  1950ثطاي اِٚيٗ ثبض زض ؾبَ 

. ؾب٘تيٕتطي زض ذبن فطٚ ٔيطٚز 60ؾب٘تيٕتطي پطاوٙسٜ ٚ تب ػٕك  40ثٝ قؼبع ٌيبٜ ضيكٝ ايٗ . ضؾي ؾجه ثب ٞٛٔٛؼ ٚ وٛز فطاٚاٖ ٚ ضعٛثت وبفي زاضز

ٔيّي ٌطْ      C 128ٚيتبٔيٗ وبِطي   22ا٘طغي 

ٔيّي ٌطْ     1/4اِيبف ٌطْ   1/2پطٚتئيٗ 

ٔيّي ٌطْ      9وّؿيٓ ٌطْ    0/1چطثي 

ٔيّي ٌطْ       22فؿفط ٚاحس   A 420ٚيتبٔيٗ 

ٔيّي ٌطْ      0/7آٞٗ ٔيّي ٌطْ B1 0/08ٚيتبٔيٗ 

ٔيّي ٌطْ       13ؾسيٓ ٔيّي ٌطْ B2 0/08ٚيتبٔيٗ 

  ٔيّي ٌطْ   213پتبؾيٓ ٔيّي ٌطْ    0/5٘يبؾيٗ 
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زٚضٜ ضقس اظ ٍٞٙبْ ثبضٚضي تب . ٔتٛلف ٔيٍطززٌيبٜ زضجٝ ٌّسٞي  32زضجٝ ؾب٘تيٍطاز ٔيجبقس ٚ زض زٔبي ثبالي 21تب  16ٌيبٜ ثٟتطيٗ زٔب ثطاي ضقس 

. ٞبي ثٙفف ظبٞط ٔيٍطززٌٛ٘ٝ ثط ضٚي پبيٝ اي ثٝ عَٛ قف ؾب٘تيٕتط ثٝ ضٍٟ٘بي ؾفيس ٚ زض ثطذي ٌيبٜ ٌّٟبي . ضٚظ ٔيجبقس 120تب  50ثطزاقت ٔحصَٛ 

فّفُ ثٛؾيّٝ ثصض ٚ ٌيبٜ حيط ته. ثٙفف ٔبيُ ثٝ ٔكىي ٚ لطٔع ٚ ٘بض٘جي ٔيجبقس, لٟٜٛ اي , ثٙفف , ؾفيس, ظضز , ٔحصَٛ فّفُ زِٕٝ اي ثٝ ضٍٟ٘بي ؾجع 

تٝ ٚ اصّي ا٘تمبَ يبفظٔيٗ اثتسا ثصضٞب ٔيجبيؿتي ذيؿب٘سٜ قٛ٘س ٚ آٍ٘بٜ زض ذعا٘ٝ وبقتٝ ٚ ثؼساظ چٙس ثطٌٝ قسٖ ثٝ . ثٙسضت لّٕٝ صٛضت ٔي ٌيطز 

ٞبي ٔرتّفي اظ فّفُ اصالح قسٜ زضذتچٝ اي زض ٌّرب٘ٝ ٌٛ٘ٝ زض حبَ حبضط . لغطٜ اي وبقتٝ ٔيكٛز آثيبضيثصٛضت ذغي ٚ أطٚظٜ ثب ثٟطٜ ٌيطي اظ 

تٛؾظ پط٘سٌبٖ تب ٔؿبفتٟبي ثؿيبض عٛال٘ي ٚ اوخطا زض ظيط ؾبيٝ زضذتبٖ ٌيبٜ فّفُ ٚحكي ثصض ايٗ ٌٛ٘ٝ زض . پطٚضـ زازٜ ٔيكٛزٞب زض تٕبٔي عَٛ ؾبَ 

.  ي زض جبيي وٝ پط٘سٌبٖ ثط ثبالي زضذتبٖ قت ضا ؾپطي ٔيىٙٙس ٔيطٚيسجٍُٙ

وپؿبؾيٗ ٚ , ثيٛفالٚ٘يسٖ, قىط, ٞيسضٚوطثٗ, ثتبوبضٚتٗ, فيجط , ضٚغٗ, چطثي, ٔٙيعيٓ, وّؿيٓ, وبِيٓ , پطٚتئيٗ , ث,  6ة, ة, فّفُ زاضاي ٚيتبٔيٟٙبي آ 

فّفُ ثبػج تطقح . اٖ زؾتٍبٜ ٌٛاضقي ٚ پبئيٗ آٚضزٖ وّؿتطَٚ ذٖٛ ٚ افعايف جطيبٖ ذٖٛ ٔيٍطززآ٘تي اوؿيساٖ اؾت وٝ ؾجت جٌّٛيطي اظ ؾطط

فّفُ زض تؿىيٗ ٚ آضأف اػصبة لجُ اظ ذٛاة ٘مف ثؿعائي زاضز ٚ ثسؾتٍبٜ ٌٛاضقي زض ٞضٓ . آ٘تي ثبوتطيٟب ٚ جٌّٛيطي اظ ػفٛ٘ت ضٚزٜ ٞب ٔيٍطزز

. غصا وٕه ضؾب٘ي ٔيىٙس

زيسٜ قس وٝ فّفُ ؾجت , ظٖ وٝ ضٚظا٘ٝ زض ؾجس غصايي ذٛيف فّفُ زِٕٝ اي ٔصطف ٔيٕٙٛز٘س  100ْ قسٜ زض وطٜ جٙٛثي زض ثيٗ زض ٘تيجٝ تحميمبت ا٘جب

.  زفغ ؾِّٟٛبي چطثي وٝ ػبُٔ چبلي ٔيجبقٙس اظ ثسٖ آٟ٘ب ٌطزيسٜ 

.  ػبُٔ اظ ثيٗ ثط٘سٜ ؾطعبٖ پطؾتبت ٔيجبقس ٔيالزي ثط ضٚي ٔٛقٟبي آظٔبيكٍبٞي فّفُ زِٕٝ اي 2006ثس٘جبَ تحميمبت ا٘جبْ قسٜ زيٍط زض ؾبَ 

ٞبي زيٍط فّفُ چٖٛ ٌٛ٘ٝ زاضٚٞبي ٔرتّفي اظ . فّفُ زض تؿىيٗ ز٘ساٖ زضز ٚ ٔساٚاي آتطٚظ ٚ زضزٞبي ضٔبتيؿٕي ٚ ؾطزضزٞبي ٔيٍطٖ ثؿيبض ٔٛحط اؾت 

. اذتٝ ٔيكٛزچؿت ٔٛضؼي آ ة ث ثطاي تؿىيٗ زضز ؼ

 1826140تٗ ثٝ وكٛض چيٗ ٚ  8136452تٗ ٔحصَٛ فّفُ زِٕٝ اي زض ز٘يب تِٛيس وٝ اظ ايٗ ٔيعاٖ ٔمساض  19008861ٔيالزي ٔمساض  2000ثطاثط آٔبض ؾبَ 

. ٞٙس ثعضٌتطيٗ صبزض وٙٙسٜ پٛزض فّفُ زِٕٝ اي اؾت. تٗ ثٝ وكٛض تطويٝ تؼّك زاضز 140000تٗ ثٝ وكٛض ٔىعيه ٚ 

. فُ زِٕٝ اي وٝ ؾطقبض اظ ٚيتبٔيٗ ث ٚ آ٘تي اوؿيساٖ ٔيجبقس ثطاي ذٛقطً٘ ٕ٘ٛزٖ غصا ٚ ثٟتط ٕ٘ٛزٖ عؼٓ ٚ ػغط آٖ اؾتفبزٜ ٔيٍطززاظ پٛزض فُ

ثؼس ( پبپطيىب) ٔيالزي ػىؽ فّفُ زِٕٝ اي  2006ؾبَ زض . قٛز ٞبيي اظ فّفُ زِٕٝ اي أطٚظٜ جٟت تعئيٗ ٔٙبظَ ٚ زفبتط زض ٌّساٖ پطٚضـ زازٜ ٔيٌٛ٘ٝ 

 .ٌُ آفتبثٍطزاٖ ٚ وسٚ تٕجط جبي ذٛيف ضا ثط ضٚي تٕجطٞبي پبوت ٘بٔٝ زض ايبالت ٔتحسٜ آٔطيىب ثبظ ٕ٘ٛز, ِٛثيب, اظ شضت
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قطح ٌيبٜ  

ٚ ثٙبثط ػميسٜ زٚ وب٘سَٚ ٘بٔي ثطاي ايٗ ٌيبٜ زض ظثبٟ٘بي لجُ اظ وكفِ أطيىب فّفُ ؾجع زض اضٚپب ٘جٛز . احتٕبالً اصُ ايٗ ٌيبٜ اظ آٔطيىبي اؾتٛايي اؾت

ٔيالزي اؾت وٝ ٘ٛيؿٙسٜ ٔي  1493ٌيبٜ ثطزٜ قسٜ زض ٌٛ٘ٝ اِٚيٗ ثبضي وٝ ٘بٔي اظ ايٗ . ؾب٘ؿىطيت ٚ چيٙي ٚ ػطثي ٚ التيٗ ٚ يٛ٘ب٘ي زيسٜ ٘كسٜ اؾت

تب  30فّفُ ؾجع ٌيبٞي اؾت يىؿبِٝ ػّفي ٚ زاضاي ؾبلٝ ثي وطن ثٝ اضتفبع . ايٗ ؾجعي ضا اظ آٔطيىب ثب ذٛز ثٝ اضٚپب آٚضزٜ اؾت٘ٛيؿس وطيؿتف وّٕت 

ٌّٟبئي ثٝ ضً٘ ؾفيس . ٚ ػبضي اظ وطن زض لؿٕتٟبي تحتب٘ي ؾبلٝ اؾت( زض لؿٕت ا٘تٟبيي ؾبلٝ) ؾب٘تي ٔتط، زاضاي ثطٌٟبي ٔٙفطز ثيضي، ٘ٛن تيع  60

ٚ  4تب  2ٔيٜٛ اـ ؾتٝ وٝ زاضاي تؼساز ظيبزي ثصض اؾت ٚ زاذُ آٖ اظ چٙس حفطٜ يب لؿٕت تكىيُ قسٜ اؾت وٝ ٕٔىٙؿت ثيٗ . ٔبيُ ثٝ ظضز زاضزيب ؾفيس 

قىُ ٔيٜٛ ثؿيبض ٔتغيط اؾت آٟ٘ب ثٝ صٛضت وكيسٜ، ٘ٛن تيع، ٌطز ٚ وطٚي ٔرطٚعي ٚ يب اؾتٛا٘ٝ اي ٔكبٞسٜ ٔي . لؿٕت ٔتغيط ثبقس 5ٌبٞي تب 

 Capsicamثغٛض وّي جٙؽ فّفُ : تصوط. ضً٘ ٔيٜٛ ٘بضؼ ؾجع اؾت ِٚي ٚلتي وٝ ضؾيس ثٝ ضٍٟ٘بي ظضز، لطٔع، يب لٟٜٛ اي ظبٞط ٔي قٛز. ٌطز٘س

 C .frutescensٌٛ٘ٝ وٝ . ٔي ثبقٙس C. frutescens  ٚC.cannumٞبي ٌٛ٘ٝ اؾت وٝ ثيكتط اضلبْ فّفُ ذٛضاوي جعء ٌٛ٘ٝ  5زاضاي 

فّفُ  C. f. var considesفّفُ ٔرطٚعي قىُ  C. f. var cerasiform( ٌيالؼ قىُ) فّفُ آِجبِٛئي قىُ : زاضاي اضلبْ ظيط ٔي ثبقس

 C. f. varٚ فّفُ زِٕٝ اي يب فّفُ قيطيٗ  C. f. var Longumفّفُ وكيسٜ ٚ ثبضيه  C. f. var fascculatumذٛقٝ اي 

grossum  

٘يبظٞبي اوِٛٛغيىي  

آة ٚٞٛا   

. ٚ حطاضت زٚ ػبُٔ ٟٔٓ زض افتبزٖ ٌُ ٚ ٔيٜٛ آٖ اؾتآة  ٔمبزيط ٘بٔٙبؾت. فّفُ ؾجع ؾجعي فصُ ٌطْ اؾت ٚ فٛق اِؼبزٜ ثٝ ؾطٔب حؿبؼ ٔي ثبقس 

زضجٝ ؾب٘تي  18ٚ يب اظ . زضجٝ ؾب٘تي ٌطاز ثيكتط قٛز 35زض عَٛ زٚضٜ ضقس زٔب ٘جبيس اظ . حطاضت ظيبز ٚ ضعٛثت وٓ ثبػج ضيعـ ٌُ ٚٔيٜٛ ٔي ٌطزز

 . ؾب٘تي ٌطاز اؾتزضجٝ  29تب  21ٔٙبؾت تطيٗ زٔب ثطاي ضقس فّفُ ثيٗ . ٌطاز پبئيٗ تط ضٚز
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ذبن  

فّفُ ٘ؿجت ثٝ وٛزٞبي آِي ٚ قيٕيبيي ػىؽ اِؼُٕ . ٞبي ِْٛ قٙي وٝ ضعٛثت ضا تب ا٘ساظٜ اي زض ذٛز ٍ٘ٝ ٔي زاضز ثطاي فّفُ ٔٙبؾت اؾت ذبن 

 .٘يع ٔي تٛا٘س ثرٛثي ضقس وٙس ٚ ٔحصَٛ ثسٞس 5/5تب  5/6وٕتط اظ  PHِٚي . ثطاي ضقس آٖ ٔٙبؾت اؾت 5/7تب  5/6ثيٗ  PH. ٔخجت ٘كبٖ ٔي زٞس

 .وٛز  

ز اظت فّفُ ؾجع زض ٔمبثُ وٛزٞبي ٌٌٛطز زاض حؿبؼ اؾت وٛز اظتٝ ضا ثٝ ٔمساضوٓ لجُ اظ وبقت ٚا٘سوي ثيكتط زض آغبظ ٌُ زٞي ثٝ ايٗ ٌيبٜ ٔي زٞٗ 

 K2Oويٌّٛطْ  P2O5  ٚ300ويٌّٛطْ  100ويٌّٛطْ اظت زض ؾٝ ٘ٛثت ٚ  15حسٚز  Stolzثٙبثٝ ٘ظط . ثيف اظ ا٘ساظٜ ٔحصَٛ ضا وبٞف ٔي زٞس

ٚ  P2O5ويٌّٛطْ  50ويٌّٛطْ اظت زض ٔٛلغ ا٘تمبَ ٘كبء ٚ  50ٔمساض  Krugزض صٛضتيىٝ . زض يه ٞىتبض ثطاي ٌيبٜ زض ٘ظط ٔي ٌيط٘س( ثسٖٚ وّط)

K2O ضا ثٝ ػٙٛاٖ وٛزپبيٝ ثطاي ٌيبٜ وبفي ٔي زا٘س  .

وبقت  

زضجٝ ؾب٘تي ٌطاز عي ٔست زٚ ٞفتٝ جٛا٘ٝ ٔي ظ٘س ٔست ظٔبٖ پطٚضـ ٘كب ثؿتٍي ثٝ ٔيعاٖ زٔب ٚ تٙه وطزٖ زض ذعا٘ٝ  25فّفُ زض ٔجبٚضت زٔبي  ثصض 

ظٜ ثب اِٚيٗ ٘كب٘ٝ ظٟٛض غٙچٝ ٌُ يؼٙي ٘كبٞب ثٝ ا٘سا. ايٗ ظٔبٖ پطٚضـ عي ظٔؿتبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ٘ٛض ٔصٙٛػي حسٚز يه ؾْٛ وٛتبٞتط ٔي قٛز. زاضز

چٙب٘چٝ ٘كبٞب ٔست ظيبزي زض ذعا٘ٝ ٍٟ٘ساضي قٛ٘س والٞه ضيكٝ وٝ زض حبِت ٔؼِٕٛي . وبفي ضقس وطزٜ ا٘س ٚ ٔي تٛا٘ٙس ثٝ ظٔيٗ اصّي ٔٙتمُ قٛ٘س

ٚا٘ٝ زٔبي ذعا٘ٝ تب ٍٞٙبْ د. ؾفيس اؾت ثٝ ضً٘ لٟٜٛ اي زض ٔي آيس وٝ ايٗ ذٛز ثبػج وٙسي ضقس ٌيبٜ زض ظٔيٗ اصّي ٚ زيطضؼ قسٖ ٔحصَٛ ٔي قٛز

ٔؼٕٛالً ثطاي . زضجٝ ؾب٘تي ٌطاز اؾت ٘كبٞب تب آغبظ تكىيُ اِٚيٗ غٙچٝ ٌُ زض ذعا٘ٝ ثبلي ٔي ٔب٘ٙس 18تب  16زضجٝ ٚ پؽ اظ آٖ ثيٗ  25ظزٖ حسٚز 

قت زض ظٔيٗ پؽ اظ وب. ؾب٘تي ٔتط اؾت 50زض  50ٚ يب  50زض  40فٛاصُ وبقت زض ظٔيٗ اصّي . وكتٟبي ٔىب٘يعٜ اظ ٌّساٟ٘بي تٛضثي اؾتفبزٜ ٔي قٛز

وٙسٜ ٔي قٛز ٘كبٞب ضا ثطاي تمٛيت ٚ ٔمبْٚ وطزٖ لجُ ( قبٜ ٌُ) اصّي ٚ ثالفبصّٝ پؽ اظ ضقس ا٘سن، ثٝ ػّت ضقس ضٚيكي ثٟتط ٚ لٛي تط اِٚيٗ ٌُ آٖ 

 . زضصس ؾِٛفبت پتبؾيٓ ٔحَّٛ پبقي ٔي وٙٙس/. 5اظ ا٘تمبَ ثب ٔحَّٛ 

 

 



زاقت  

زازٖ پبي ثٛتٝ ٞب ذبن ٞبي ٞطظ، زازٖ وٛز ؾطن ٚ  ثٝ آثيبضي آٖ الساْ ٕ٘ٛز ٚ ثٝ ٔطٚض ٚجيٗ وطزٖ ػّفپؽ اظ ا٘تمبَ فّفُ ثٝ ظٔيٗ اصّي ثبيس ٘ؿجت  

 اظ آفبت ٟٔٓ فّفُ . وٙٙس قبذٝ ضا ٍٟ٘ساضي ٚ ثميٝ ضا ٞطؼ ٔي 3تب  2زض فّفُ زِٕٝ ٔؼٕٛالً . اظ جّٕٝ ٔطالجتٟبي ظضاػي الظْ ثطاي ٌيبٜ ضا ا٘جبْ زاز

ٞبي ٟٔٓ فّفُ آ٘تطاوٙٛظ، پػٔطزٌي  ٞبي ٌيبٞي ٚ ا٘ٛاع ٔرتّف ٕ٘بتسٞب ضا ٘بْ ثطز اظ ثيٕبضي ٔي تٛاٖ اظ قتٝ ٞب، تطيپؽ، وطْ قت پطٜ ظٔؿتب٘ٝ، وه

.  ا ٘بْ ثطزٞبي ٚيطٚؾي ض ثبوتطيبيي، ِىٝ ثطٌي، پٛؾيسٌي ٔيٜٛ، ؾفيسن حميمي، ثيٕبضي ثٛتٝ ٔيطي فيتٛتطايي فّفُ ٚ ثيٕبضي

  ثطزاقت

ٔؼٕٛالً ثطاي تٟيٝ تطقي فّفُ ٔٛلؼي وٝ . چٍٍٛ٘ي ثطزاقت فّفُ ثٝ ٘ٛع فّفُ ٚ عطظ ٔصطف آٖ ثؿتٍي زاضز ػُٕ ثطزاقت ثب زؾت ا٘جبْ ٔي قٛز

ثٙبثطايٗ . ً٘ آٖ لطٔع قسٜ ثبقسٔيٜٛ ٞٙٛظ وبٔالً ٘طؾيسٜ ٚ ضً٘ آٖ ؾجع اؾت آ٘طا جٕغ آٚضي ٔي وٙٙس ِٚي ثطاي تٟيٝ ازٚيٝ ثبيس ٔيٜٛ وبٔالً ضؾيسٜ ٚ ض

ٚاٖ ثطاي ٔٙظٛض اذيط ٔٛلغ ثطزاقت فّفُ تٙس اٚاذط تبثؿتبٖ قطٚع ٔي قٛز زض صٛضتيىٝ فّفُ تطقي يؼٙي ؾجع ٚ٘بضؼ آ٘طا اظ اٚاؾظ تبثؿتبٖ ٔي ت

. عَٛ ٔي ا٘جبٔسٜ ؾتبٖ تب اٚاؾظ پبئيع ةٔٛلغ ثطزاقت فّفُ زِٕٝ اي ٘يع ٘ؿجت ثٝ ايٙىٝ ؾجع ٚ يب لطٔع ٔٛضز تمبضب ثبقس اظ اٚاؾظ تبة. ثطزاقت وطز

فّفُ ؾجع ضا ٔي تٛاٖ زض . ٞب ٞٙٛظ ؾجع ٞؿتٙس ِٚي ثبيس ثٝ ضقس وبّٔكبٖ ضؾيسٜ ثبقٙس وٝ ٔيٜٛ ٞبي آٖ. اضلبْ فّفُ قيطيٗ ضا ٚلتي ثطزاقت ٔي وٙٙس

 . ٞفتٝ ٍٟ٘ساضي وطز 4زضصس ثطاي ٔست  85زضجٝ ؾب٘تي ٌطاز ٚ ضعٛثت ٘ؿجي  10تب  8ويؿٝ ٞبي ثّٙس پالؾتيىي زض زٔبي 
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