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 اًَاع هیَُ ّا ٍ هشاج آًْا

ت٭غيٯ ٦ي ض٭ؿ ٦ي٭ٮ ٰبيي كا ٚٯ . ثي٩ ٦ي ثل٪ـ٦ي٭ٮ ٰب ٫٦جى يهي٧ي ام ٬يتب٦ي٩ ٰب ٬ آ٪تي اٚسيـا٨ ٰب ٰست٫ـ ٚٯ ي٣يٯ كاؿيٛب٠ ٰبي آماؿ ٦٭ر٭ؿ ؿك ثـ٨ ا٪سب٨ ٬اكؿ ي١٧ ضـٮ ٬ آ٨ كا ام 

ا٢جتٯ ٖبث١ فٚل است ٚٯ ؿك استٓبؿٮ ام ٪٧ًت ٰبي ا٢ٱي، . ٰستٯ ٬ ؿا٪ٯ ٧ٰٯ ٦ي٭ٮ ٰب ؾـ ا٪١ٟ ث٭ؿٮ ٚٯ يزبيت آْلي٫ص ٦ي ثبضـ. ٬ؿ٦ي ت٭ا٨ ثب پ٭ست ؽ٭كؿ ثٯ ٧ٰب٨ ض١ٛ ٦ػلِ ش

  .٦ناد آ٨ ٰب ، ٦ناد ْلؿ ٦ػلِ ٫٫ٚـٮ ٬ ٦ناد ْػ١ ٦ػلِ ثبيـ ٢غبل ٞلؿؿ تب ٦ٓيـ ٬اٖى ضـٮ ٬ ي٭اكؼ رب٪جي ثٯ ٧ٰلاٮ ٪ـاضتٯ ثبضـ

اٞل َقاٰب ثب ٦ػ٣غطب٨ ٦ػلِ ض٭٪ـ ثٯ ايتـا٠ ٦ي كس٫ـ ٬ ي٭اكؾطب٨ ) ٦ػ٣ظ ؿكرٯ ٪٭و ٦ناد ٦ي٭ٮ ٰب

ثلقلِ ٦ي ض٭ؿ ا٢جتٯ ؿك ثًؿي ٰب ٚٯ ٦ي ؽ٭ا٫ٰـ ٦خال ام ؽبغيت سلؿ ٬ ؽطٛي 

 (آ٢جب٢٭ ثٱلٮ ثجل٪ـ ٪يبمي ثٯ ؽ٭كؿ٨ يس١ ٧ٰلاٮ آ٢جب٢٭ ٪ـاك٪ـ

 يس١ 1-2 سلؿ ٬ ؽطٙ آ٢جب٢٭

 آة ا٪بك ، آة ٢ي٧٭، يس١   ٞل٤ ٬ تل ا٪ب٪بس

 ي٫بة ، ٫٣ٟٞجي٩، ٫ٚـك، يس١، م٪يب٨، ميلٮ، ك٩َ٬ ميت٭٨   سلؿ ٬ تل آ٢٭ ٬ آ٢٭صٯ

 ا٪يس٭٨، يس١، ي٭ؿ ٫ٰـي 1-2 سلؿ ٬ ؽطٙ امٞي١

 م٪زجي١ پل٬كؿٮ ، ا٪بك تلش 1 سلؿ ٬ تل ا٪بك ضيلي٩

 يس١ 2 سلؿ ٬ ؽطٙ ا٪بك تلش

 م٪زجي١، ٪٧ٙ، ٦٭ين، ضلثت مكضٙ ،ك٩َ٬ ميت٭٨ 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ا٪جٯ

 س٫ٛزجي٩، ضلثت كي٭اس، ضلثت ثب٫٢ٝ 2-1 ٞل٤ ٬ تل ا٪زيل تبمٮ

 ٞلؿ٬، آ٬يط٩، ا٪يس٭٨،ثبؿا٤ 1-2 ٞل٤ ٬ تل ا٪زيل ؽطٙ

 تؾ٥ ٚلْس، َقاٰبي تلش، س٫ٛزجي٩ 1 ٞل٤ ٬تل ا٪ٟ٭ك

 يس١، ا٪يس٭٨، ٦لثب ٪٧٭ؿ٨ آ٨ ثب يس١ 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ثٯ

 ضلثت ؽطؾبش, يس١، ث٫ٓطٯ، ضلة ا٪زيل  3 سلؿ ٬ ؽطٙ ثب٫٢ٝ

 يس١، ٫٣ٟٞجي٩   سلؿ ٬ تل پلتٗب٠

 ٚتيلا، ؽطؾطبش، ي٫بة، ث٫ٓطٯ ، ٢ًبة ثٯ ؿا٪ٯ 2-1 سلؿ ٬ ؽطٙ ت٧ل ٫ٰـي

 آة ا٪بك، ثبؿا٤، س٫ٛزجي٩، ؽطؾبش، ٞالة، سلٚٯ، ٚبٰ٭ 1-2 ٞل٤ ٬ تل ؽل٦ب

 يس١، ٣ٟٞجي٩   سلؿ ٬ تل ؿاكاثي

 ا٪يس٭٨، يس١ ، ي٭ؿ ٫ٰـي   ؽطٙ  سلؿ٬ ما٢نا٢ٙ
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 يس١، ا٪يس٭٨، م٪يب٨، ٦ػكٛي، ميلٮ، ك٩َ٬ ميت٭٨ 2 سلؿ ٬ تل مكؿآ٢٭

 ضيل٪ي ٰبي قجيًي٦يؾٙ، ضٛل سلػ ٬  3 سلؿ٬ ؽطٙ مكضٙ

 يس١، ٫٣ٟٞجي٩ 1 سلؿ ٬ ؽطٙ مَب٠ اؽتٯ

 ٦ُن ٞلؿ٬، ٦ُن ثبؿا٤، سلٚٯ ، يس١، ضيلي٫ي ٰبي قجيًي 1 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ميت٭٨

 يس١، ضٛل سلػ 2-1 سلؿ ٬ ؽطٙ س٫زـ

 ؿاكصي٩ ، ٫٣ٟٞجي٩، َقاٰبي ٢كيّ 2-1 ٞل٬ ٤ تل سيت

 يس١، ٦لثبي م٪زجي١ 2 سلؿ ٬ تل ضٓتب٢٭

 يس١، ٫٣ٟٞجي٩، ا٪يس٭٨، م٪يب٨، ٦ػكٛي، ميلٮ، ك٩َ٬ ميت٭٨   سلؿ ٬ تل ض٣ي١

 ٫٣ٟٞجي٩، ضلثت ؽطؾبش، ا٪يس٭٨ 2 سلؿ٬ ؽطٙ َ٭كٮ

 يس١، ا٪يس٭٨، م٪يب٨، ٦ػكٛي ، ميلٮ   ٞل٤ ٬تل ٖيسي

 ٫٣ٟٞجي٩، ٦ػكٛيس٫ٛزجي٩،  2-1 سلؿ ٬ ؽطٙ ٫ٚبك

 يس١، ٫٣ٟٞجي٩   سلؿ ٬ تل ٚي٭ي

 يس١، ٫٣ٟٞجي٩   سلؿ ٬ ؽطٙ ٞليپ ْل٬ت

 يس١ ،ؿاكصي٩، ١ٰ، كاميب٪ٯ، ٦لثبي م٪زجي١، ٫ٚـك، ميلٮ 1 ٞل٤ ٬ تل ٞالثي

 ٦سٱ١ ٰب ٬ ٣٦ي٩ ٰب 1 ٞل٤ ٬ تل ٞيالس

 يس١، ٫٣ٞجي٩   سلؿ ٬ تل ٢ي٧٭ ضيلي٩

 يس١، ٫٣ٟٞجي٩   سلؿ ٬ ؽطٙ ٢ي٧٭ ي٧ب٪ي

 ٪٧ٙ، ٦لثبي م٪زجي١، يس١، س٫ٛزجي٩ ٪ن٬كي ٦ًتـ٠ 2 ٞل٤ ٬ تل ٦٭م

 س٫ٛزجي٩، ؽطؾبش، ي٫بة، آة ٦ي٭ٮ ٰبي تلش 1-2 ٞل٤ ٬ تل ٦٭ين

 يس١، ٦ي٭ٮ ٰبي تلش، ٢ي٧٭، ٫ٰـا٬٪ٯ 1-2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٪بكٞي١

 يس١، ٫٣ٟٞجي٩ 2 سلؿ ٬ تل ٪بك٪ٟي

 يس١، ٫٣ٟٞجي٩ 1-2 سلؿ ٬ ؽطٙ ٪بك٪ذ
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 يس١، ٫٣ٟٞجي٩   سلؿ ٬ ؽطٙ ٢٬يٙ

 يس١، ٦لثبي م٪زجي١ 3 سلؿ ٬تل ٣ٰ٭

  

 :آلبالَ

ؽ٭كؿ٨ ضيلٮ ٰستٯ آ٢جب٢٭ . ا٢جب٢٭ ؽطٙ ضـٮ ام تبمٮ آ٨ ٖبثؽ تل است. ٦ًـٮ ٬ ٚجـ ٞل٤ ثل قلِ ٫٫ٚـٮ تط٫ٟي ٬ علاكت ٬ استٓلاٌ ٬ اسٱب٠ غٓلا٬ي ٦ي ثبضـٖبثؽ، تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ 

.. و سلْٯ ٦ن٩٦ ٦ٓيـ استؽ٭كؿ٨ يٙ ٦خٗب٠ غ٧ٍ ؿكؽت ا٢جب٢٭ ثب آة سلؿ ؿك كِ. ثب كاميب٪ٯ ي ثلاي ؽلؿ ٚلؿ٨ س٫ٝ ٣ٚيٯ ٬ ٦خب٪ٯ ٬ ٦زبكي اؿكاكي ثي ٪هيل است

 :آلَبخارا

ا٢٭ ثؾبكا ثٯ سجت . ثلاي سلؿكؿ ٞل٤ ٬ تت ٰبي غٓلا٬ي ٬ تط٫ٟي ٬ علاكت ٣ٖت ٬ؽبكش ثـ٨ ٦ٓيـ است. قجيًت آ٢٭ي سيبٮ كسيـٮ ضيلي٩ ايال ؿكرٯ ا٠٬ سلؿ ٬ ؿكرٯ ؿ٤٬ تل است

٬ اٞل ؽ٣ف ْبسـ ؿك ثـ٨ ٬ر٭ؿ ٪ـاضتٯ ثبضـ ٣٦ي٩ ٪ج٭ؿٮ ٬ ٦٭رت ٖجؽ ٬  (٣٦ي٩ ٦ي ثبضـ)ي ٫ٚـ ؽبغيت تٗكيى ٬ ت٣كيّ ؽ٭ؿ اؽالـ ْبسـ كا ٪ل٤ ٚلؿٮ ٬ ام ٦ًـٮ ٬ ك٬ؿٮ ؽبكد ٤

ٚسب٪ي ٚٯ ام ثي٧بكي ٰبي قغب٠ ك٪ذ ٦يجل٪ـ ٖج١ ام َقا ا٨ كا ٦ي١ ٚلؿٮ ٬ تب ام ٦ًـٮ . ؿك اْلاؿ سلؿ ٦ناد يب ٚسب٪ي ٚٯ ٦ًـٮ سلؿ ؿاك٪ـ ثٱتل است ثب اة يس١ ٦ي١ ض٭ؿ. عجس ٦ي ض٭ؿ

ؾ٧بؿ ثلٜ ا٢٭ ثب سلٚٯ ؿك ميل ٪بِ . اٞل آ٢٭ي ؽطٙ كا ثب اة پؾتٯ ٬ غبِ ٫٫ٚـ ٬ ثب يس١ يب تل٪زجي٩ يب ضٛل ٦ي١ ٫٫ٚـ ٦سٱ١ ٖ٭يتلي است. َقاي ؿيٟلي ٪ؾ٭ك٪ـ ؽبكد ٪طـٮ

. ثلاي ٚطت٩ ٚل٤ ك٬ؿٮ ٦ٓيـ است

 :اًار

٦ٓيـ است ؿك ٞل٤ ٫٫ٚـٮ ؽ٣ف غب٢ظ، ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ، ٦ـك اؿكاك ٬ ٪ٓبػ ث٭ؿٮ، ثلاي تٗ٭يت ٚجـ ٬ قغب٠، مكؿي، ؿكؿ سي٫ٯ ٬ سلْٯ ٞل٤، ٞلْتٟي غـا ٬ ؽبكش ٣ٖي١ ا٢ُقا، ت٭٢يـ 

٦ؿل است اٞل سل ا٪بك ضيلي٩ كا س٭كاػ  ؽ٭كؿ٨ آ٨ ثًـ ام َقا ثبيج ْسبؿ َقا ٬ ؾًّ ٦ًـٮ ضـٮ ٬ ٦ػلِ آ٨ ثلاي ثي٧بكا٨ تت ؿاك. ٦نارب٨ ٦٭رت تٗ٭يت ٪يل٬ي ر٫سي ٦ي ض٭ؿ

ك٩َ٬ كا رقة ٫ٚـ ثًـ ا٨ كا ث٧ٛيـ ثلاي  ٚلؿٮ ٬ ؿاؽ١ آ٨ كا ثٯ ؿًْبت ثب ك٩َ٬ ثبؿا٤ ضيلي٩ يب ث٫ٓطٯ پل ٚلؿٮ تب ربيي ٚٯ ؿيٟل ٫ٞزبيص ٪ـاضتٯ ثبضـ ٬ آ٨ كا ك٬ي اتص ثٟقاكيـ تب

ٰل صٯ ثيطتل  )ضيطٯ ٚلؿٮ، ؿك اْتبة ثٟقاكيـ ٚٯ ٣َيم ض٭ؿ ٬ ؿك صط٥ ثٛطيـ ثبيج اْنايص ٖـكت ثي٫بيي ٦ي ض٭ؿ ٥ٰ ص٫ي٩ آة ا٪بك كا ؿك . ؿكؿ سي٫ٯ ٬ سلْٯ ٦ن٩٦ ؽطٙ ٪بْى است

 (.ث٧ب٪ـ ثٱتل است

 :اًجیز

٬ ٚجـ، كْى ا٪سـاؿ ٚجـ ٬ قغب٠، يت ٦ُن تبمٮ آ٨ ٚخيل ا٢ُقاتل ام سبيل ٦ي٭ٮ ٰب، ٢كيّ ٫٫ٚـٮ، تغ٣ي١ ثل٪ـٮ، تسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ علاكت ٬ تط٫ٟي، يلٔ آ٬ك ٬ ٣٦ي٩ ٬ ٦سٱ١ ث٭ؿٮ ثلاي تٗ٭

ؿك سلؿ٦نارب٨ ٬ ثي٧بكي ٰبي كق٭ثي ؽػ٭غب ؿكؿ ٧ٚل ٬ ٦ٓبغ١ ٬ ثي٧بكي . ك٬م غجظ ٪بضتب صبٔ ٫٫ٚـٮ ثـ٨ است 40ؽ٭كؿ٨ آ٨ ثب ا٪يس٭٨ تب . غلو، ٬س٭اس ٬ ث٭اسيل ٦ٓيـ است

. ؽطٙ آ٨ ؿك ؽ٭اظ ام تبمٮ ؾًيّ تل ٦ي ثبضـ. ٮ ٚجـ ٬ ٦ًـٮ ؾًيّ ؿاك٪ـ ٦ؿل استميبؿ ؽ٭كؿ٨ ا٪زيل تبمٮ ثلاي ؿ٪ـا٨ ٬ ٚسب٪ي ٘. ٰبي ٦زبكي اؿكاكي ثسيبك ٦ٓيـ است

 :اًگَر

ثلاي . آة آ٨ ثلاي ثي٧بكي ٰبي سي٫ٯ ٬ كيٯ ٦ٓيـ ٦ي ثبضـ. ت٭٢يـ ٫٫ٚـٮ ؽ٭٨ غب٢ظ، تًـي١ ٫٫ٚـٮ ٦ناد ٰبي ٣َيم، ؿْى ٫٫ٚـٮ اؽالـ س٭ؿا٬ي ٬ س٭ؽتٯ ٬ صبٔ ٫٫ٚـٮ ثـ٨ است

ؿك ٞيال٨ ثٯ ا٨ )اة ا٪ٟ٭ك كا ر٭ضب٪ـٮ ثٯ ق٭كي ٚٯ ؿ٬ س٭٤ ا٨ ثس٭مؿ ٬ ٣َيم ٬ ٦بي١ ثٯ تلضي ثبضـ . ٬ ا٪سـاؿ ٚجـ ٬ قغب٠ ٬ ٣ٚيٯ ؿاك٪ـ ٦ؿل است ٚسب٪ي ٚٯ ٦ًـٮ ٰبي ٦لق٭ة

٬ ميبؿ ؽ٭كؿ٨ آ٨ ؿك ٞل٤ ٦نارب٨ ٦ػلِ آ٨ ثلاي سلؿ٦نارب٨ ٦ؿل . ثلاي سي٫ٯ ٬ كيٯ ٬ ٣ٚيٯ ٬ ٦خب٪ٯ ٦ٓيـ، ٣٦ي٩ قجى ٬ تغليٙ ٫٫ٚـٮ ٪يل٬ي ر٫سي ٦ي ثبضـ (ؿ٬ضبثتلش ٞ٭ي٫ـ

. ت٭٢يـ غٓلاي ٣َيم ٦ي ٫ٚـ

. تسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ علاكت ؽ٭٨ ٬ غٓلا، ٖكى ٫٫ٚـٮ ث٥ُ٣ ٦ًـٮ، ٦ٗ٭ي ٚجـ ٬ ثـ٨ ث٭ؿٮ ٬ ٦٭رت ؾًّ ٦ًـٮ ٰبي سلؿ ٬ ٪يل٬ي ر٫سي ٬ يج٭ست ٦ي ض٭ؿ غَرُ
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 :خزها

ؽيسب٪ـ٨ آ٨ ؿك ضيل تبمٮ ٧ٰلاٮ ثب . ٬ سبيل ثي٧بكي ٰبي ٦ٓػ٣ي ٬ثي٧بكي ٰبي كي٭ي سلؿ ٦ٓيـ است ؿك ا٦لاؼ سلؿ ٬ ث٧ُ٣ي، ٧ٚلؿكؿ. ٚخيلا٢ُقا ٬ ت٭٢يـ ٫٫ٚـٮ ؽ٭٨ ٦تي٩ است

ميبؿ ؽ٭كؿ٨ ا٨ ؿك ٞل٤ . ٦ـا٤٬ ؽ٭كؿ٨ ا٨ ثب ٦ُن ثبؿا٤ ْ٭ٔ ا٢ًبؿٮ صبٔ ٫٫ٚـٮ ثـ٨، ٦غل٘ ٪يل٬ي ر٫سي، ٦ٗ٭ي ٣ٚيٯ ٬ ٣٦ي٩ ٦ي ثبضـ. ؿاكصي٩ ؿك تٗ٭يت ٪يل٬ي ر٫سي ٦ٓيـ است

. ٨ ٰبي ٞل٤ ثلاي ؿ٪ـا٨، صط٥،ع٫زلٮ ٦ؿل، ثبيج ت٭٢يـ ؽ٭٨ س٭ؽتٯ ٬ س٭ؿا٬ي ٬ ايزبؿ سلؿكؿ ٦ي ض٭ؿ٦نارب ٬ سلم٦ي

 :سردآلَ

آضب٦يـ٨ آة پؾتٯ ا٨ ٦ب٪ى ر٭ضص ؽ٭٨ ٬ غٓلا، تسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ . ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ ٬ ٣٦ي٩ است ا٦ب م٬ؿ ؿك ٦ًـٮ ٦ت٩ًٓ ضـٮ ٬ ثبيج ٪ٓؼ، آك٬ٌ تلش ٬ تت ٰبي يٓ٭٪ي ٦ي ض٭ؿ

ؽ٭كؿ٨ آ٨ . ٦ي ض٭ؿ (٬يتي٣يٟ٭)ثلاي سلؿ ٦نارب٨ ٦ؿل ث٭ؿٮ ميبؿ ؽ٭كؿ٨ آ٨ ٦٭رت ثلظ . ٦سٱ١ غٓلا ث٭ؿٮ، ؿك كْى آك٬ٌ ٬ ث٭ي ثـ ؿٰب٨ ٬ ا٢تٱبة ٦ًـٮ ٦٭حل استتط٫ٟي ٬ 

. ثالْبغ٣ٯ ثًـ ام َقا ٬ ٥ٰ ص٫ي٩ ؽ٭كؿ٨ اة ثًـ ام آ٨ ْ٭ٔ ا٢ًبؿٮ ٦ؿل ٦ي ثبضـ

 :سرشك

ثلاي تٗ٭يت ٚجـ ... ثٯ ت٫ٱبيي يب ثب ؿاك٬ٰبي ٞل٤ ٦ب٪٫ـ ؿاكصي٩ ٬ يس١ ٬ . كت ٦ًـٮ ٬ ٚجـ، تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٣ٖت ٬ٚجـ ٬ ٦ًـٮ ٞل٤ ٦ي ثبضـتسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ غٓلا ٬ؽ٭٨ ٬ تط٫ٟي ٬ علا

. سلؿ ٬ تل ٬ ثبم ٚلؿ٨ ا٪سـاؿ ٦زبكي ٚجـي ٬ سلؿي اعطب ٦ٓيـ است ٦ػلِ ميبؿ ا٨ ثلاي سلؿ٦نارب٨ ث٧ُ٣ي ٬ س٭ؿا٬ي ٦ؿل است

 :سيتَى

ميبؿ ؽ٭كؿ٨ ا٨ ؿك ٞل٤ ٦نارب٨ ثبيج س٭ؽت٩ . ٨ سجن كسيـٮ است ٚٯ ؿك آة ٬ ٪٧ٙ پل٬كؿٮ ضـٮ ٬ ٧ٰلاٮ َقا ٦ي١ ض٭ؿ ٚٯ ؿك اي٩ غ٭كت تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٦ًـٮ استثٱتلي٩ آ٨ ميت٭

٬ك٤ ٰبي ٞل٤ ٬ ر٭يـ٨ ثلٜ ا٨ ثلاي  ؾ٧بؿ ثلٜ آ٨ رٱت ا٢تيب٤ پ٭ست، مؽ٥ صط٥ ٬. ثؾ٭ك ميت٭٨ سيبٮ كسيـٮ ثب ٰستٯ، رٱت ت٫ٟي ٪ٓس ٬ ا٦لاؼ كيٯ ٦ٓيـ است. اؽالـ ٦ي ض٭ؿ

ك٩َ٬ ا٨ ٦سٱ١ ٖ٭ي ث٭ؿٮ ٬ ت٫ٗيٯ ا٨ رٱت ٚ٭٢يت ا٢تٱبثي ٬ ا٪سـاؿي، ؿكؿ ٧ٚل ٬ ٦ٓبغ١ . ٦ؿل كيٯ ث٭ؿٮ ٚٯ ثلاي ر٣٭ٞيلي ام ا٨ ثبيـ ثب يس١ ٦ػلِ ض٭ؿ. اْت ؿٰب٨ ٦ٓيـ است

. ثب آ٨ رٱت ؿكؿٰبي سلؿ ٦ٓيـ است (ك٩َ٬ ٦ب٢ي)صلة ٪٧٭ؿ٨ ثـ٨ . ٦ٓيـ است

 :تالَشف

٬ كْى ث٭ي ثـ ؿٰب٨  ٣٦ي٩، تسٛي٩ ؿ٫ٰـ ؽ٭٨ ٬ غٓلا ٬ تط٫ٟي ث٭ؿٮ، ثلاي ؽ٫ٙ ٚلؿ٨ ٦ُن ٬ ٦لق٭ة ٚلؿ٨ ٦ناد س٭ؿا ثٯ ؽػ٭ظ س٭ؿاي س٭ؽتٯ ٬ تت ٰبي غٓلا٬ي ٬ ؿ٦٭ي

ضٓتب٢٭ي كسيـٮ كا اة ٞلْتٯ ٬ . يػجي ٦ؿل استؿك ٦ناد ٰبي ٞل٤ ٦٭رت تغليٙ اضتٱب ٬ ٥ٰ ص٫ي٩ ٦ي١ ر٫سي ضـٮ ٬ ثلاي سلؿ٦نارب٨ ٬ ثي٧بكي ٰبي سيست٥ . ٦ٓيـ ٦ي ثبضـ

. ْى ٦ي ٫ٚـثٟقاكيـ تب تٯ ٪طي٩ ض٭ؿ ٬ اة غبِ ثبالي آ٨ كا ثب ضٛل يب تل٪زجي٩ ٬ يب ضيل ؽطت ٦ي١ ٫ٚيـ ٬ ٦سٱ١ غٓلا ث٭ؿٮ ٬ اؽالـ س٭ؽتٯ ٬ ٞل٤ كا ؿ

 گالبي

ؽ٭كؿ٨ ا٨ ثًـ ام َقا ٦ب٪ى . ؿك كْى تط٫ٟي، ت٫ٟي ٪ٓس ٬ س٭مش ٦خب٪ٯ ٦٭حل است. ، ٣٦ي٩ ٦ي ثبضـؿك ؽ٭اظ ام سيت ثٱتل ث٭ؿٮ ٬ ٦ٓلط، تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٣ٖت ٬ ٦ًـٮ، تػٓيٯ ٫٫ٚـٮ ؽ٭٨

ميبؿ ؽ٭كؿ٨ آ٨ ثلاي اْلاؿ سلؿ٦ناد ٬ ٚسب٪ي ٚٯ ؾًّ ٦ًـٮ ؿاك٪ـ ثبيج ايزبؿ ٪ٓؼ ٬ ٚ٭٢يت . غً٭ؿ ثؾبكٰبي ٦ًـٮ ثٯ ٦ُن ضـٮ ٬ ام ثل٬م ثي٧بكي ٰبي يػجي ر٣٭ٞيلي ٦ي ٫ٚـ

. ؽ٭كؿ٨ ٞالثي ثب ٦ًـٮ ؽب٢ي ٬ ٪٭ضيـ٨ آة ثًـ ام ؽ٭كؿ٨ آ٨ ثلاي ثـ٨ ٦ؿل ٦ي ثبضـ (٪بكس آ٨ثٯ ؽػ٭ظ )٦ي ض٭ؿ 

 

 :لیوَ شیزيي

رٱت سلؿكؿ ٞل٤ ٬ سلٞيزٯ ٪بضي ام غً٭ؿ ثؾبكات ٣َيم ثٯ سل، ٬ك٤ ٞل٤ ع٣ٕ ٬ ت٫ٟي ٪ٓس س٭ؿا٬ي، ر٭ضص ؽ٭٨ ٬ . ٢كيّ ٫٫ٚـٮ ٬ ٖكى ٫٫ٚـٮ اؽالـ ٢ند ٣َيم ٦ي ثبضـ

ثلاي اْلاؿ سلؿ٦ناد ٬ سلْٯ ٦ؿل ث٭ؿٮ ٬ ميبؿ . ثلاي تت ٰبي ؿ٦٭ي ٬ غٓلا٬ي ٦ٓيـ ث٭ؿٮ ٬ ثبيج تٗ٭يت ٦ًـٮ ٬ ٚجـ ٞل٤ ٦ي ض٭ؿ. ٮ ٬ استٓلاٌ غٓلا٬ي ٦ٓيـ استغٓلا، ا٢تٱبة ٦ًـ

. ا٢يـ ٦٭رت تسٛي٩ سلؿكؿ ٞل٤ ٦ي ض٭ؿ٢ي٧٭ كا ام ٬سف ؿ٬ ٪ي٥ ٚلؿٮ ٬ ٞل٤ ٪٧بييـ ٬ قلِ ثليـٮ كا ك٬ي پيطب٪ي ث٥. ؽ٭كؿ٨ ا٨ ثب ٦ًـٮ ؽب٢ي ثبيج ؾًّ ٦ًـٮ ٦ي ٞلؿؿ
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 :هَس

ؿيل . ٣٦ي٩ سي٫ٯ ث٭ؿٮ، رٱت سلْٯ ؽطٙ ٬ ؽط٭٪ت ع٣ٕ ٬ كق٭ثت ٦ًـٮ ٦ٓيـ ٦ي ثبضـ. ٚخيلا٢ُقا ٬ صبٔ ٫٫ٚـٮ، ٖبثؽ ٬ ثل قلِ ٫٫ٚـٮ ؾًّ ٣ٚيٯ ث٭ؿٮ، ؽ٭٨ ٣َيم ت٭٢يـ ٦ي ٫ٚـ

. سلم٦ي٩ ٰبي كق٭ثي، ٦٭رت ت٭٢يـ ثبؿ ؿك ثـ٨ ٬ ؽ٭٨ ٣َيم ث٧ُ٣ي ٬ ٚ٭٢يت ٬ ا٪سـاؿ يل٬ٔ ٦ي ض٭ؿٰؿ٥ ٬ ٪ٓبػ است ٬ ميبؿ ؽ٭كؿ٨ ا٨ ثٯ ؽػ٭ظ ؿك ٦ناد سلؿ ٬ ٦لق٭ة ٬ ؿك 

. ٪بضتب ؽ٭كؿ٨ ا٨ ثسيبك ٦ؿل ٦ي ثبضـ

 :هَيش

ٖي، ٦ـك، ٣٦ي٩ ،٦غل٘ ٪يل٬ي ر٫سي يل٬ ٰؿ٥ ٫٫ٚـٮ َقا، ٞل٤ ٫٫ٚـٮ ١ٚ ثـ٨ ثؾػ٭ظ ٣ٚيٯ ٬ ٦خب٪ٯ ، تغ٣ي١ ثل٪ـٮ ثبؿ، تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٦ًـٮ ٬ ٚجـ ٬ ٣ٚيٯ ٬ ٦خب٪ٯ، ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ

ميبؿ . ؽ٭كؿ٨ ا٨ ثب يس١ ثبيج اْنايص ٖـكت ٪ٓ٭ف ٬ كسيـ٨ آ٨ ثٯ اي٧ب٠ ثـ٨ ٦ي ض٭ؿ. سلؿ٦نرب٨ ٬ ت٭٢يـ ٫٫ٚـٮ ؽ٭٨ غب٢ظ ث٭ؿٮ، ٦٭رت ت٫ٗيٯ كيٯ ٬ سي٫ٯ ام اؽالـ ٢ند ٦ي ض٭ؿ

ٚط٧ص ؿك ؽ٭اظ ٦ب٪٫ـ ٦٭ين . الـ، ٦٭٢ـ ثي٧بكي ٰبي س٭ؿا٬ي ثٯ ؽػ٭ظ قغب٠ ٬ ٦ُن ٦ي ثبضـؽ٭كؿ٨ ا٨ ؿك ٞل٤ ٦نارب٨ ٬ سلم٦ي٩ ٰبي ٞل٤، س٭ما٪٫ـٮ ؽ٭٨ ٬ ٣َيم ٫٫ٚـٮ اػ

. ث٭ؿٮ ٬ ثٱتلي٩ آ٨، ٪٭و سجن است ٚٯ ام ا٪ٟ٭ك يسٛلي تٱيٯ ضـٮ ثبضـ

 :ًارًج

٬ ؽ٭كؿ٨ ؽطٙ ٚلؿٮ پ٭ست آ٨ ثب اة ثلاي كْى استٓلاٌ ٬ ؿكؿ پ٭ست مكؿ آ٨ ٦ٓلط ث٭ؿٮ . ٦ـك غٓلا ٬ تسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ يكص ٬ علاكت ٦ي ثبضـ,  اضب٦يـ٨ اة ٪بك٪ذ ثبضٛل ٦سٱ١ 

ثلاي كْى سلْٯ ٞل٤ ٬ ٪ن٢ٯ كيٯ ٪بك٪ذ كا ام ٬سف ؿ٬ ٪ي٥ ٚلؿ ٬ تؾ٥ ٰبي آ٨ كا ؽبكد . ض٥ٛ ٬ ك٬ؿٮ ٬ اؽلاد ٚل٤ ض٥ٛ ٦ٓيـ است ٢٬ي ٖج١ ام آ٨ ثبيـ ٦ًـٮ كا ام اؽالـ پب٘ ٚلؿ

ؾ٧بؿ پؾتٯ پ٭ست ٬ ٦ُن ٬ تؾ٥ ٪بك٪ذ ثب سلٚٯ رٱت ؽبكش ثـ٨ ٬ . ؿ تب ؿ٬ سٯ ر٭ش ثؾ٭كؿ سپس ثلؿاضتٯ ٬ ٪ي٥ ٞل٤ ث٧ٛيـ٫ٚيـ ٬ ٖـكي ٪جبت ك٬ي آ٨ پبضيـٮ ثل آتص ثٟقاكي

ؾلك آة ٪بك٪ذ ثلاي ايػبة ٧ٚتل ام سبيل تلضي ٰب ث٭ؿٮ ٢٬ي ميبؿ ؽ٭كؿ٨ ا٨ ٚجـ كا ؾًيّ ٦ي ٫ٚـ ثؾػ٭ظ اٞل ٪بضتب . ر٭ش ٰبي سل ٬ ٪ل٤ ٚلؿ٨ پ٭ست ٬ ٦٭ ٦ٓيـ است

. ض٭ؿ٦ػلِ 

: اًَاع لبٌیات ٍ هشاج آًْا

 ٦ػ٣ظ ؿكرٯ ٪٭و ٦ناد ٢ج٫يبت

 ٦ُن ٞلؿ٬، آ٬يط٩، يس١ ، ٪٫ًبو ؽطٙ سجني ٰبي ٦ًكل 2 سلؿ ٬ تل پ٫يل تبمٮ

 ٦ُن ٞلؿ٬، آ٬يط٩ يس١ ٪٫ًبو ؽطٙ، سجني ٰبي ٦ًكل 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ پ٫يل ٚٱ٫ٯ

 يس١   سلؿ ٬ تل ؽب٦ٯ

 م٪يب٨ ،٪٫ًبو، آ٬يط٩، سيل، ٚبٚ٭تي، ميت٭٨ سيبٮ ؿا٪ٯ، پ٭٪ٯ 2 سلؿ ٬ تل ؿ٬ٌ ٬ ٦بست

 يس١   سلؿ ٬ تل سلضيل

 يس١ ، ٞالة   سلؿ ٬ تل ضيل پبست٭كينٮ

 يس١ ،ٞالة 2-1 ٞل٬ ٬ تل ضيل ٦غ٣ي تبمٮ

 ميلٮ، سيبٮ ؿا٪ٯا٪٭او ١ٓ٣ْ،  2 سلؿ ٬ ؽطٙ ٖلا ٖل٬ـ

 يس١، ضٛل سلػ، اؿ٬يٯ ٖبثؿٯ 2-1 ٞل٤ ٬ تل ٚلٮ
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 ٫٣ٟٞجي٩، سيل، ٪٫ًبو ؽطٙ ، پ٭٪ٯ ٚ٭ٰي 2 سلؿ ٬ ؽطٙ ٚطٙ

 ٦ُن ٞلؿ٬، آ٬يط٩، يس١، ٪٫ًبو ؽطٙ، سجني ٰبي ٦ًكل 1 ٞل٤ ٬ تل ٦بست صٛيـٮ

 :گَسفٌذ ٍ بش  رٍغي يا كزُ گاٍ

تغ٣ي١ ثل٪ـٮ، ثبم٫٫ٚـٮ . (ك٩َ٬ ؿ٬ سب٢ٯ ؿك ا٠٬ ؽطٙ ٦ي ثبضـ )ك٩َ٬ ٞب٬ ام ثٗيٯ ك٩َ٬ ٰب ثٱتل ٬ ٢كيّ تل ث٭ؿٮ، ٰل صٯ ٚٱ٫ٯ تل ض٭ؿ علاكتص ثيطتل ٬ كق٭ثت ا٨ ٧ٚتل ٦ي ض٭ؿ

٦ًتـ٠ ٫٫ٚـٮ )٫٦ؿذ. ْٯ ؽطٙ ثي٧بكي ٰبي ٚجـ ٬ قغب٠ ٦ٓيـ استا٪سـاؿ، ٪ل٤ ٫٫ٚـٮ پ٭ست، صبٔ ٫٫ٚـٮ ثـ٨ ٬ ٣٦ي٩ ث٭ؿٮ، ثلاي ثي٧بكي ٰبي ٦ُن ٬ ايػبة، ثي٧بكي ٰبي كيٯ ٬ سل

ثخ٭كات ٬ ر٭ش ٰب ث٭ؿٮ ٬ ؿك كْى ٬ك٤ ٰبي پطت ٞ٭ش، ميل ث١ُ ٬ ٚطب٢ٯ كا٨ ثؾػ٭ظ ؿك اقٓب٠ ٬ م٪ب٨  (.ٖ٭ا٤ اؽالـ ي٫ًي ٣َيم كا كٖيٕ ٬ كٖيٕ كا ٣َيم ٚلؿٮ ٬ ؿْى ٦ي ٪٧بيـ

 .ث٧ب٫٢ـ ٬ تب غجظ ث٧ب٪ـ، ٢ٙ غ٭كت كا پب٘ ٚلؿٮ ٬ ك٪ٝ غ٭كت كا ميجب ٬ غٓب ٦ي ٫ٚـ اٞل ك٩َ٬ ٚٱ٫ٯ كا ٦لتت ضت ٰب ثل غ٭كت. ٦٭حل است

 :هاست

٦بست ؿيلٰؿ٥ ث٭ؿٮ، . َقائيت آ٨ ام ؿ٬ٌ ثيطتل است. ٦لق٭ة ٫٫ٚـٮ، اضتٱب آ٬ك، صبٔ ٫٫ٚـٮ تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٪يل٬ي ر٫سي ٞل٤ ٦نارب٨ ث٭ؿٮ ٬ ؿك ثلقلِ ٚلؿ٨ تط٫ٟي ٦٭حل است

. ؽ٭كؿ٨ آ٨ ثب اقلي١ٓ رٱت تٗ٭يت ٦ًـٮ ٬ ثب ثل٪ذ يب آكؿ ث٭ ؿاؿٮ ثل٪ذ ثلاي اسٱب٠ ٞل٤ ٦ٓيـ است. ٚٯ ٦ًـٮ سلؿ ؿاك٪ـ ٦ؿل ٦ي ثبضـ ثلاي سلؿ٦نارب٨ ٬ ٚسب٪ي

 :اًَاع گَشت ٍ هشاج آًْا 

استؾ٭ا٨ ٬ ٦ٗـاكي صلثي است ٬ سلضبك ام  ٧ٰلاٮٞ٭ضت َب٢جب . ؽ٭ك٪ـ ٰب ٞ٭ضت عي٭ا٪بت كا ٦ي ا٪سب٨. ٪ب٤ يٙ ٦بؿٮ آ٢ي است ٚٯ ؿك ثـ٨ ثيطتل رب٪٭كا٨ ٬ر٭ؿ ؿاكؿ گَشت

 پل٬تئي٩ است 

  

 ٦ػ٣ظ ؿكرٯ ٪٭و ٦ناد ٞ٭ضت ٰب

 س٧بٔ، ٞط٫ين، ٦لمٮ، پؾت٩ ثب ك٩َ٬ ثبؿا٤ يب ك٩َ٬ ٫ٚزـ، س٫ٛزجي٩ 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ آٰ٭

 ٚلْس، پ٭٪ٯ، ٪ؾ٭ؿ، ض٭يـ، تلٮ، ؿاكصي٩، س٫ٛزجي٩پؾت٩ ثب كٚٯ،  1-2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ اكؿ٘

 ٪٧ٙ، ١ٓ٣ْ، پيبم، ؿاكصي٩، ميلٮ ،٦يؾٙ، ثبؿا٤، ٪بكٞي١، ؽل٦ب   سلؿ ٬ ؽطٙ ثن

 ك٩َ٬ ٫ٚزـ، ك٩َ٬ ثبؿا٤، آة ا٪بك، ك٩َ٬ ميت٭٨ 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ث٣ـكصي٩

 ٞط٫ين، س٧بٔ   ٞل٤ ٬ تل ث٭٧٣ٖ٭٨

 ؿاكصي٩، ١ٓ٣ْ، م٪زجي١، پيبم، س٫ٛزجي٩، ٣ٞپل، سيل، تلٮ تين٘، ميلٮ   سلؿ ٬ ؽطٙ ٞب٬

 سلٚٯ ، آثُ٭كٮ، ك٩َ٬ ٰبي ٞيبٰي 3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٞ٭م٨

     ٞ٭سب٢ٯ

 ٞط٫ين، س٧بٔ، ٦لمٮ   ٞل٤ ٬ تل ٞ٭س٫ٓـ

 ٣ٞپل سلٚٯ، ٦لمٮ، م٪زجي١، ؿاكصي٩   ٞل٤ ٬ تل پبصٯ
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 ضبٮ ميلٮ، ؽيسب٪ـ٨ ؿك سلٚٯ ٬ سپس ٚجبة ٪٧٭ؿ٨، ؿاكصي٩   ٞل٤ ٬ تل رٟل سٓيـ

 اؿ٬يٯ ٞل٤، ٪٧ٙ، ؿاكصي٩، ٞط٫ين، ضبٮ ميلٮ، سلٚٯ، ٚجبة ٪٧٭ؿ٨   ٞل٤ ٬ تل رٟل سيبٮ

 ٚجبة ٪٧٭ؿ٨ ثب ك٩َ٬ ميت٭٨، ٪٧ٙ، ١ٓ٣ْ، ؿاكصي٩، ٦ػكٛي، ضبٮ ميلٮ   سلؿ ٬ ؽطٙ ٣ٖ٭ٮ

 آ٬يط٩، ميلٮ، ١ٓ٣ْ، ٣ٞپل،ؽ٭اثب٪ـ٨ ؿك ك٩َ٬ ٫ٚزـ ٬ ثًـ ٚجبة ٚلؿ٨   ٞل٤ ٬ ؽطٙ ؿ٠

 ميلٮ، ؽ٭٫٢زب٦،٨لمٮ, قجؼ ثب سلٚٯ ٬ يب ٞط٫ين ؽطٙ    ٞل٤ ٬ تل مثب٨

 ٪٧ٙ، آ٬يط٩، ؿاكصي٩ ،ميلٮ، تلضي ٰبي قجيًي   ٞل٤ ٬ تل ٦ُن

 ٣ٞپل، سلٚٯ ، ٦لمٮ، م٪زجي١، ؿاكصي٩   ؽطٙ  سلؿ٬ سيلاثي

 ر٭ضب٪ـ٨ ثب ك٩َ٬ ميت٭٨ ، پؾت٩ ثب ٪٧ٙ ٬ ض٭يـ، ١ٓ٣ْ، سلٚٯ، ميلٮ   ٞل٤ ٬ ؽطٙ ضتل

 سلٚٯ، ك٩َ٬ 4 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ضتل ٦لٌ

 آة ا٪بك، ميلٮ، ؿاكصي٩، ١ٓ٣ْ، م٪زجي١ 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ َبم

 س٫ٛزجي٩ 1-2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٖلٖب٠٬

 آة ا٪بك، اثُ٭كٮ، س٫ٛزجي٩ تلضي، ؿاكصي٩، ١ٰ 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٫ٞزطٙ

 پؾت٩ ثب آثُ٭كٮ يب سلٚٯ، ٚبس٫ي، ٚلْس، س٧بٔ، ض٭يـ، تلٮ، ٪ؾ٭ؿ 1-2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٚج٭تل

 تلضي ٰبي قجيًي ، س٫ٛزجي٩ 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٚجٙ

 ٬ك٩َ ٰبي ٞيبٰي ، اؿ٬يٯ ٞل٤، س٫ٛزجي٩سلٚٯ، اثُ٭كٮ ،    سلؿ ٬ ؽطٙ ؽل٬س

 آة ا٪بك، آثُ٭كٮ، س٫ٛزجي٩ تلش ٦نٮ، ؿاكي٩، ١ٰ   ٞل٤ ٬ تل سبك

 اؿ٬يٯ ٞل٤، س٫ٛزجي٩ 1 ٞل٤ ٬ تل ٦لٌ ٦غ٣ي

مكؿٮ تؾ٥ ٦لٌ ٞل٤ ٬ سٓيـٮ  تؾ٥ ٦لٌ

 آ٨ سلؿ است

 اؿ٬يٯ ٞل٤، ٪٧ٙ  

 پؾت٩ ثب ؿ٪جٯ يب ٫ٚزـ، م٪زجي١، ا٬يط٩، يس١، ٫٣ٟٞجي٩ اؿ٬يٯ ٞل٤ 2-1 سلؿ ٬تل ا٪٭او ٦بٰي

 م٪زجي١، س٫ٛزجي٩ 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ تؾ٥ ٦بٰي

 سلٚٯ، ضلثت ا٪بك، ضبٮ ميلٮ، ٪٫ًبو 1-2 ٞل٤ ٬ تل ٦يٟ٭
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 س٧بٔ، ٞط٫ين، ١ٓ٣ْ، س٫ٛزجي٩، اقلي١ٓ   ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٚجبة

  

: اردك

ؽ٭كؿ٨ مايـ آ٨ ت٭٢يـ . ي ٦ي ثبضـٞل٤ تلي٩ پل٪ـٮ ا٣ٰي ث٭ؿٮ ٬ َقائيت آ٨ ميبؿ ٬ ؿيل ٰؿ٥ ٬ ٪ٓبػ ٦ي ثبضـ صبٔ ٫٫ٚـٮ ثـ٨، ؿْى ٫٫ٚـ ثبؿٰبي ٞل٤ ٬ تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٪يل٬ي ر٫س

س٫ٟـا٨ آ٨ ؿيل ٰؿ٥ ث٭ؿٮ ٢٬ي اٞل ٚب١٦ ٰؿ٥ ض٭ؿ تٗ٭يت . ٦غ١٣ است پيٯ آ٨ ٞل٤ ٬ ٢كيّ ٬ ٣٦ي٩ ٬. ؽ٭٨ ٣َيم ٦ي ٫ٚـ ثٯ رن ثبم٬ ٬ رٟل آ٨ ٚٯ ؽ٭٨ غب٢ظ ت٭٢يـ ٦ي ٫ٚـ

ثٱتلي٩ ض١ٛ ٦ػلِ آ٨ ض٥ٛ پل ٚلؿ٨ ا٨ ثب پيبم ٬ ك٩َ٬ ميت٭٨ ٬ اؿ٬يٯ . تؾ٥ اكؿ٘ ٣َيم تل ٬ ؿيلٰؿ٥ تل ٬ َقائيت آ٨ ؾًيّ تل ام تؾ٥ ٦لٌ است. ٫٫ٚـٮ ٦ًـٮ ٬ اعطب ٦ي ثبضـ

. ٦ػ٣ظ ا٨ ٦ي ثبضـ

 :تخن هزغ

ثلاي ثي٧بكي ٰبي سي٫ٯ، ٦ًـٮ، ك٬ؿٮ، ٣ٚيٯ ٬ ٦خب٪ٯ . آ٨ غب٢ظ ا٢ٛي٧٭س، ٚخيل ا٢ُقا، ٦ٗ٭ي ٣ٖت ٬ ٦ُن ٬ ٪يل٬ي ر٫سي ٬ ٚسب٪ي ٚٯ ؽ٭٨ ميبؿ ام ؿست ؿاؿٮ ا٪ـ ٦ي ثبضـمكؿٮ ٪ي٥ ثلضت 

. ٦ـا٦٬ت ٬ ميبؿ ؽ٭كؿ٨ آ٨ ثبيج س٫ٝ ٣ٚيٯ ٬ ايزبؿ ثي٧بكي ٰبي پ٭ستي ٦ي ض٭ؿ. ٦ٓيـ است

 :شتز هزغ

ؽ٭كؿ٨ ٞ٭ضت آ٨ ثلاي ٣ْذ،٢لمش، ؿكؿ ٦ٓبغ١ ٬ ٧ٚل، ثي٧بكي ٰبي سلؿ ٬ كع٥ ٦ٓيـ ث٭ؿٮ ٬ ؽ٭كؿ٨ ك٩َ٬ پيٯ آ٨ ثلاي ت٥٣ٛ . ثلقلِ ٫٫ٚـٮ ث٥ُ٣ ٦ي ثبضـتغ٣ي١ ثل٪ـٮ ثبؿ ٬ 

. ؿيلٰؿ٥ ث٭ؿٮ ٬ ثلاي ٞل٤ ٦نارب٨ ٦ؿل است. ٦ب٢يـ٨ آ٨ ثٯ ثـ٨ ٬پبٰب ثبيج سليت علٚت اقٓب٠ ٦ي ض٭ؿ. ٚ٭ؿٚب٨ ٬كْى سلؿي ثـ٨ ٪بْى است

 :كتِى

. ٦ب٢يـ٨ پيٯ ضتل٦لٌ ثٯ ثـ٨ ثبيج ْلاك ٦بكٰب ام ضؾع ٦ي ٞلؿؿ ٬ ؿك غ٭كت ٪نؿيٙ ضـ٨، ٦بكثيٱ٭ش ٦ي ٞلؿؿ

 :گَسفٌذ

ت٭٢يـ . ٞ٭ضت آ٨ ٚخيل ا٢ُقا ث٭ؿٮ ٬ ثٯ سليت ٰؿ٥ ٦ي ض٭ؿ. ٦ٓيـ است٦٭إْ تلي٩ ٞ٭ضت ثلاي ٦ناد ا٪سب٨ ث٭ؿٮ ٬ ؿ٠ ٬ رٟل ٬ ٣ٚيٯ آ٨ ثلاي تٗ٭يت ٣ٖت ٬ ٚجـ ٬ ٣ٚيٯ ا٪سب٨ 

ؽ٭كؿ٨ ٦ـا٤٬ ٞ٭ضت ؽب٢ع ٬ ثـ٨٬ استؾ٭ا٨ آ٪ٛٯ ثب سلٚٯ ٬ يس١ پؾتٯ ثبض٫ـ ْ٭ٔ ا٢ًبؿٮ ٦ٗ٭ي ثـ٨ ث٭ؿٮ، ٦ب٪ى َص . ٫٫ٚـٮ ؽ٭٨ غب٢ظ ، تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ثـ٨ ٬ صبٔ ٫٫ٚـٮ ٦ي ثبضـ

. ايج ٫ٚـ ف٫ٰي ٬ ْلا٦٭ضي ٦ي ض٭ؿميبؿ ؽ٭كؿ٨ ٦ُن ا٨ ة. ٬ كْى ؽٓٗب٨ ٦ي ض٭ؿ

 :گَشت گاٍ

ؽ٭٨ ٣َيم ت٭٢يـ ٚلؿٮ ثبيج ايزبؿ ثي٧بكي ٰبي س٭ؿا٬ي ٦ب٪٫ـ سلقب٨، رقا٤، ٬ك٤، قغب٠، ثي٧بكي ٰبي پ٭ستي، ٬س٭اس، . صبٔ ٫٫ٚـٮ، تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ثـ٨ ٬ ؿيلٰؿ٥ ٦ي ثبضـ

ثٱتلي٩ ٪٭و آ٨ ٞ٭ضت ٞب٬ مكؿ ٬ ثٱتلي٩ ْػ١ ؽ٭كؿ٨ آ٨ ْػ١ . ٥ٰ ص٫ي٩ ماي٧ب٨ م٬ؿكس ٦ي ض٭ؿ سيبتيٙ، ثي٧بكي ٰبي ٦ٓػ٣ي ٬ غً٭ؿ ثؾبكات ٣َيم ٬ ثـ ث٭ ثٯ ٣ٖت ٬ ٦ُن ٬

. ثٱبك ٦ي ثبضـ

 :هاّي

ثلاي ثي٧بكي ٰبي كي٭ي، ؾًّ ٚجـ ٬ . غب٢ظ ا٢ٛي٧٭س، م٬ؿٰؿ٥، ٦لق٭ة ٫٫ٚـٮ، صبٔ ٫٫ٚـٮ ضيلاْنا ث٭ؿٮ، ؿك ٞل٤ ٦نارب٨ ٦غل٘ ٪يل٬ي ر٫سي ، ٦ػ٣ظ ؽ٣كٱبي ٞل٤ ٦ي ثبضـ

٦لق٭ة ٬ ٦ًـٮ ث٧ُ٣ي ٦ؿل است ٚٯ ثب پؾت٩ ؿك ك٩َ٬ ٞب٬ يب ٦ػلِ ٦ػ٣غبت ٞل٤ ؾلك آ٨   ثلاي سلؿ٦نارب٨ ٬ ٦لق٭ثي٩، اْلاؿي ؿاكاي ٦ُن. ؿكؿ ٬ پيضص ك٬ؿٮ ٦٭حل است٣ٚيٯ 

آضب٦يـ٨ اة ثالْبغ٣ٯ . ام ٦ًـٮ ؿْى ٦ي ض٭ؿ٦بٰي كا اٞل ؿك ك٩َ٬ سلػ ٫٫ٚـ ثبيج تط٫ٟي ضـٮ ٬ ؿيل . ٚجبة ك٬ي آتص ثٱتل ام سلػ ٚلؿ٨ آ٨ ؿك ك٩َ٬ است. ثلقلِ ٦ي ض٭ؿ

تؾ٥ ٦بٰي ٖكى ٫٫ٚـٮ ث٥ُ٣ .ؽ٭كؿ٨ ٧ٰن٦ب٨ ا٨ ثب ضيل ٬ تؾ٥ ٦لٌ ٬ ٞ٭ضت عي٭ا٪بت ؽطٛي ثسيبك ٦ؿل است. ثًـ ام ؽ٭كؿ٨ ٦بٰي ثسيبك ٦ؿل ٬ ٦٭رت ثي٧بكي ٰبي ٦ن٩٦ ٦ي ٞلؿؿ

. ٞل٤ ٦ناد ٦ؿل استث٭ؿٮ ٬ ثلاي ٣ٚيٯ ٬ قغب٠ ٬ؿْى ثبؿٰبي ثـ٨ ٦ٓيـ است ٢٬ي ثلاي اْلاؿ 
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 :هزغ

. رٟل آ٨ ٚخيلا٢ُقا، صبٔ ٫٫ٚـٮ ٬ ؿيلٰؿ٥ ٦ي ثبضـ. ٦لٌ ر٭ا٨ ٦غ٣ي ٬ ر٭رٯ آ٨ ثلاي صبٔ ٚلؿ٨ ثـ٨، تٗ٭يت ٦ُن ٬ ٦ًـٮ ٰبي ٦لق٭ة، تػٓيٯ پ٭ست غ٭كت ٬ غـا ٦ٓيـ است

. ؿٮ ٬ ؿك ثـ٨ ثٯ غٓلا تجـي١ ٪٧ي ض٭ؿؿكثي٧بكي ٰبي غٓلا٬ي ٬ ٞل٤ ، ؽ٭كؿ٨ ر٭رٯ ؽل٬س ٦ٓيـ است ص٭٨ صلثي ا٨ ٧ٚتل ام ر٭رٯ ٦لٌ ث٭

 :كباب

٧ٰٯ ا٪٭او آ٨ ٦غل٘ اضتٱب، ت٭٢يـ ٫٫ٚـٮ ؽ٭٨ غب٢ظ، تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ثـ٨ ٬ ٪يل٬ي . ٧ٰٯ ٚجبة ٰب ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٦ي ثبض٫ـ ٢٬ي ؿكرٯ آ٨ ٰب ثل عست ٪٭و ٞ٭ضت، ٦تٓب٬ت است

ؽ٭كؿ٨ اة ثًـ ام آ٨ ثٯ ؽػ٭ظ ثًـ ام . سب٪ي ٚٯ ْػـ يب عزب٦ت ٚلؿٮ ثبض٫ـ ثسيبك ٦ٓيـ استر٫سي ٬ ٞل٤ ٫٫ٚـٮ ١ٚ ثـ٨ ثٯ ؽػ٭ظ ٣ٚيٯ ٰب ث٭ؿٮ، ثلاي ٦ًـٮ ٰبي ٦لق٭ة ٬ ٘

. ٚجبة ٦بٰي ثسيبك ٦ؿل است

: اًَاع صیفي جات ٍ هشاج آًْا  

ثًـ ام آ٨ ٰب ك٩َ٬ ميت٭٨  ؿك غ٭كتي ٚٯ )٪ـضـٮ ٬ ثلاي ؿيـٮ صط٥ ثسيبك ٦ٓيـ A ا٪سب٨ تجـي١ ثٯ ٬يتب٦ي٩ غيٓي ربتي ٚٯ ك٪ٝ مكؿ ؿاك٪ـ ٦٭اؿي ث٫ب٤ ثتبٚبك٬ت٩ ٰست٫ـ ٚٯ ؿك ثـ٨

 .ٰست٫ـ ؿاكاي ٦٭اؿي ث٫ب٤ ٣ٚل٬ْي١ ٬ اسيـ ْ٭٢يٙ ث٭ؿٮ ٬ ثلاي ؽ٭٨ سبمي ٦ٓيـ٪ـ سيٓي ربتي ٚٯ ام ك٪ٝ سجن ثلؽ٭كؿاك (ؽ٭كؿٮ ض٭ؿ

 ٦ػ٣ظ ؿكرٯ ٪٭و ٦ناد غيٓي ٰب 

 ٚطٙ, ثلٮ، ك٩َ٬ ٞب٬ي تبمٮ، سلٚٯ ميلٮ، ٣ٞپل، ا٪بك٬ ؿا٪ٯ ا٪بكپؾت٩ ثب ٞ٭ش  2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ثبؿ٦زب٨

 سلٚٯ, اة ا٪بك تلش  2 ٞل٤ ٬ تل ؽلثنٮ

 ٪٧ٙ، كاميب٪ٯ، م٪يب٨، ٦٭ين، يس١، ميلٮ، پ٭ست ٫ٚـ٨ 2 سلؿ ٬ تل ؽيبك ث٭تٯ اي

 ٦ػكٛي ا٪يس٭٨ 1 ٞل٤ ٬ تل ؽيبك ص٫جل

 ا٪بك تلش، سلٚٯ    ٞل٤ ٬ تل قب٢جي

 غ٧ٍ يلثي، غ٫ـ٠، ٞالة   ٞل٤ ٬ ؽطٙ ١ٓ٣ْ سجن

 اة يس١، ٦يؼ، ميلٮ، ٪٫ًبو، ٪٧ٙ، ك٩َ٬ ميت٭٨، ١ٓ٣ْ، ؽلؿ٠، آة َ٭كٮ 2 سلؿ ٬ تل اٖسب٤ ٚـ٬

 آة ا٪بك تلش، سلٚٯ ٦ًتـ٠ ٞل٤ ٬ تل ٞل٦ٙ

 ك٩َ٬ ميت٭٨   سلؿ ٬ تل ٞ٭رٯ ْل٪ٟي

 پ٭ست ٫ٰـا٬٪ٯ، يس١ ، ٫٣ٟٞجي٩ 2 سلؿ ٬ تل ٫ٰـ٬ا٪ٯ

  

 :بادهجاى

٦٭رت ا٪سـاؿ ٦زبكي ٚجـ ٬ قغب٠، ؿكؿ پٱ٣٭ ٬ ٩ٟ٢ ٬ ت٭٢يـ س٭ؿا ضـٮ ٬ ٦ػلِ ميبؿ آ٨ ثبيج . تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٦ًـٮ، ٦س٩ٛ ؿكؿٰبي ٞل٤، ؽ٭ضج٭ ٫٫ٚـٮ يلٔ ٬ ٦ـك ٦ي ثبضـ

ثلاي ٦ػلِ ثبؿ٦زب٨ ثبيـ آ٨ كا پ٭ست ٫ٚـٮ ٬ . ٦ػلِ آ٨ ثب ك٩َ٬ ٰبي ٣٦ي٩، ٣٦ي٩ قجى ٬ ثب سلٚٯ ٖبثؽ ٦ي ثبضـ. ٬ ث٭اسيل ٬ ٚ٭٢يت ٦ي ض٭ؿتيلٞي پ٭ست، ؿكؿ صط٥ س٭ؿا٬ي 

 .اي٩ ٚبك كا ص٫ـ ثبك تٛلاك ٫ٚيـ تب ؿيٟل آة سيبٮ ٪ط٭ؿ. سپس ك٬ي آ٨ ٪٧ٙ ثپبضيـ ٬ ؿك يٙ ٚبسٯ اة ٖلا ؿٰيـ تب اة ا٨ سيبٮ ض٭ؿ. ؽلؿ ٫ٚيـ
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: سُخزب

ٞل٤ پ٭ست ؽطٙ ا٨، رٱت ؿْى س٫ٝ ٣ٚيٯ ٬ ٦خب٪ٯ ٦ٓيـ  6آضب٦يـ٨ ر٭ضب٪ـٮ . ٦ـك، ٣٦ي٩ ضيلاْنا، يلٔ آ٬ك، ٦غل٘ اضتٱب ٬ ؿاْى س٭ؿا ث٭ؿٮ، ثبيج تٗ٭يت ٪يل٬ي ر٫سي ٦ي ض٭ؿ

ؽلثلٮ ٬ ٫ٰـ٬ا٪ٯ ثبيـ ٦بثي٩ ؿ٬ ٬يـٮ َقاي . ٮ ٦ي ض٭ؿ٦ػلِ ميبؿ ا٨ ؿك ٞل٤ ٦نارب٨ ثبيج ا٢تٱبة ٣٦تغ٥. ٦بسٙ ؽلثنٮ رٱت ضٓبْيت پ٭ست ٬ كْى ٢ٙ غ٭كت ٦ٓيـ است. است

. ؽ٭كؿ٨ ا٨ ٰب ثالْبغ٣ٯ ثًـ ام َقا، ثبيج ْسبؿ َقا ؿك ٦ًـٮ ضـٮ ٬ ٪بضت ؽ٭كؿ٨ ا٨ ٪ين ٦ؿل است. ٦ػلِ ض٭٪ـ

  

 :كذٍ سبش 

َب٢ت ثبضـ تجـي١ ٦ي ض٭ؿ پس ثبيـ ؿك ٦ناد ٰبي ٞل٤ ثب آثُ٭كٮ ٬ يب سلٚٯ  سليى ثٯ ٰل ؽ٣كي ٚٯ ؿك ٦ًـٮ. ٣٦ي٩، ٦ـك اؿكاك ٬ يلٔ تسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ تط٫ٟي ٬ ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ ٦ي ثبضـ 

٦لثبي ٚـ٬ ثلاي ت٭٢يـ ؽ٣ف غب٢ظ، ؿْى ٦٭اؿ س٭ؿا٬ي ٬ . ٬ ؿك ٦ناد ٰبي سلؿ ثب ميلٮ سيبٮ ٬ اؿ٬يٯ ٰبي ٞل٤ ٦ػلِ ض٭ؿ ؿك َيلاي٩ غ٭كت اؽالـ ٦ؿل ؿك ثـ٨ ت٭٢يـ ؽ٭اٰـ ٚلؿ

. قيّ ٫٫ٚـٮ ٰؿ٥ ٫٫ٚـٮ َقا ٬ ٦س٩ٛ علاكت ؽ٭٨ ٬ غٓلا ٦ي ثبضـتلضي ٚـ٬ ٬ ٠. تٗ٭يت ايػبة ٦٭حل است

 :ٌّذاًٍِ

٦لثبي پ٭ست آ٨ ثب . اضب٦يـ٨ آ٨ ثب س٫ٛزجي٩ رٱت يلٖب٨ ٬ ٦٭اؿ غٓلا٬ي س٭ؽتٯ ٬ س٫ٝ ٣ٚيٯ ٦ٓيـ ٦ي ثبضـ. ٦ـك، تػٓيٯ ٫٫ٚـٮ ؽ٭٨ تسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ غٓلا ٬ ؽ٭٨ ٬ تط٫ٟي است

٦ػلِ آ٨ ثلاي سلؿ ٦نارب٨ ٬ ٚسب٪ي ٚٯ ٦ط١ٛ ٦ًـٮ ٬ قغب٠ ؿك٪ـ ٦ؿل است ٫ٰـا٬٪ٯ ثٯ رٱت . ٬ تٗ٭يت ٰبؾ٧ٯ ٦ٓيـاست يس١ ٬ ضٛل رٱت ٬س٭اس، ؿكؿ سي٫ٯ، ؾًّ ٦ًـٮ

. ٢كبْتي ٚٯ ؿاكؿ ثٯ سليت تجـي١ ثٯ غٓلا ٦ي ض٭ؿ ٢قا ٦ػلِ ميبؿ ا٨ ثٯ غٓلا٬ي ٦نارب٨ ت٭غيٯ ٪٧ي ض٭ؿ

 

 :اًَاع سبشی ّا ٍ هشاج آًْا 

ك٬ؿٮ ٬ ت٫هي٥  ٰب استٓبؿٮ ٫ٚيـ ص٭٨ ثٯ ؽبقل ؿاضت٩ ْيجل ميبؿ، ٦٭رت ًْب٢يت علٚبت ؿ٬ؿي ض١ٛ ٰست٫ـ ؿك سجـ َقايي ك٬ما٪ٯ عت٧ب ام سجني B سجني ٰب ؿاكاي ٬يتب٦ي٩ ٰبي ٞل٬ٮ

 .ًْب٢يت ؿستٟبٮ ٞ٭اكش ٬ سال٦تي ا٪سب٪ي ٦ي ض٭ؿ

 ٦ػ٣ظ ؿكرٯ ٪٭و ٦ناد سجني ٰب

 ثبؿا٤، ك٩َ٬ ٞب٬ي تبمٮ، ؿاكصي٩، ١ٓ٣ْپؾت٩ ثب ك٩َ٬  1 سلؿ ٬ تل اس٫ٓبد

 ؽلؿ٠، اثُ٭كٮ، پؾت٩ ثب يـس، ضلثت ثب٫٢ٝ   ٞل٤ ٬ ؽطٙ ثلٜ ص٫ُـك

 اؿ٬يٯ ٰبي ٞل٤   تل  سلؿ٬ ثب٦يٯ

 آؿك ث٣٭ـ، كة ٦٭كؿ، سلٚٯ 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ پ٭٪ٯ

 ٪٧ٙ، سلٚٯ آة ا٪بك ، ٚبس٫يضست٩ ا٨ ثب اة ٬    ٞل٤ ٬ ؽطٙ پيبمصٯ

 ٪٧ٙ، يس١، ميلٮ ؽيسب٪ـٮ ضـٮ ؿك سلٚٯ   ٞل٤ ٬ تل تلثضٯ

 يس١، ٚلْس 1 ٞل٤ ٬ ؽطٙ تلؽ٭٨

 ضلثت ٰب، كاميب٪ٯ، ضٛلسلػ 2-1 ٞل٤ ٬ ؽطٙ تلضٙ
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 ٞط٫ين، ٚبس٫ي تبمٮ 2-3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ تلٮ

 ٚبس٫ي، ؽلْٯ، سلٚٯ 1-2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ (ضبٰي)تلٮ تين٘ 

 س٭يٕ، ثبؿك٪زج٭يٯ، تلضي ٰبي قجيًي، ٚبس٫ي 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ رًٓلي

 ٚلْس، ٪٫ًبو، ٦ػكٛي 2-3 سلؿ ٬ تل ؽلْٯ

 غ٫ـ٠، س٫ٛزجي٩ 1-3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ كاميب٪ٯ

 ضلثت ي٭ؿ، ا٪يس٭٨، يس١ 2 سلؿ ٬ ؽطٙ (كي٭اس)كيجبس 

 ٪ي٣٭ْل 2-1 ٞل٤ ٬ ؽطٙ كيغب٨

 ٚتيلا 3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ (سلس٥)سي س٫جل 

 ٚبس٫ي، ٣ٰي٣ٯ مكؿ 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ضبٮ تلٮ

 ٚبس٫ي   ٬ تل  ٞل٤ ضجـك

 س٫ٛزجي٩، ا٪يس٭٨، ٚبس٫ي، ثلٜ اس٫ٓبد، ثلٜ ؽلْٯ 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ض٫ج٣ي٣ٯ

 آث٣ي٧٭، آثُ٭كٮ، تلضي ٰبي قجيًي، س٫ٛزجي٩ سبؿٮ 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ (ضجت)ض٭يـ 

ؽلؿ٠ پؾت٩ ثب ٪٧ٙ ٬ ض٭يـ، ك٩َ٬ ٫ٚزـ ٬ ميت٭٨، پ٭٪ٯ، ا٬يط٩، ١ٓ٣ْ م٪زجي١،  2 تل  سلؿ٬ ٖبكس ؽ٭كاٚي

 ميلٮ

 ضل٘ سؼ، ضلثت ث٫ٓطٯ، س٫ٛزجي٩، ؿاكصي٩، ١ٰ 1 سلؿ ٬ تل ٚبس٫ي

 ميلٮ، ٦ػكٛي، س٫ٛزجي٩، ٣ٰي٣ٯ٪٫ًبو، ٚلْس،  2 سلؿ ٬ تل ٚبٰ٭

 ا٪يس٭٨ 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٚلْس

 س٫ٛزجي٩ ، پؾت٩ ثب ٞ٭ضت عي٭ا٨، ك٩َ٬ ثبؿا٤ ؽلؿ٠ 2-1 ٞل٤ ٬ ؽطٙ اٖسب٤ ٥٣ٚ ثستب٪ي

 ي٫بة 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٫ٟٚل آثي

 اؿ٬يٯ ٞل٤ سلٚٯ ك٩َ٬ ميت٭٨ 1-2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٫ٟٚل ْل٪ٟي

 سلٚٯ، تلضي 1-2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٫ٟٚل ٬عطي

 آة ٦ي٭ٮ ٰبي سلؿ، ميٓلا٨ 3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٞن٪ٯ



12 
 

 س٫ٛزجي٩، مكؿٮ تؾ٥ ٦لٌ ثب ١ٓ٣ْ ٬ ٪٧ٙ، اة ٦لٌ، ؿاكصي٩ 2 سلؿ ٬ ؽطٙ ٞط٫ين

ؽلؿ٠، ميلٮ ، ٪٧ٙ، ك٩َ٬ ميت٭٨، آ٬يط٩، ١ٓ٣ْ، قجؼ ثب ؿاكصي٩، م٪زجي١،    سلؿ ٬ تل ٢٭ثيب سجن

 ٞ٭ضت عي٭ا٨ ر٭ا٨

 يس١، سلٚٯ ، س٫ٛزجي٩ 2-1 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٦بكص٭ثٯ

 سلٚٯ 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٦لمٮ

 ٚلْس 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٪٫ًبو

 ٞط٫ين، ٚبس٫ي تبمٮ 2-3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٬ا٢ٙ

 ----- 1 ٞل٤ ٬ تل ي٭٪زٯ

  

 :اسفٌاج

َلَلٮ آة آ٨ رٱت ٣ٞ٭ ؿكؿ ٬ اضب٦يـ٨ يػبكٮ آ٨ ثب ضٛل . ٦ـك، ٣٦ي٩، م٬ؿ ٰؿ٥ ٬ ؿْى ٫٫ٚـٮ غٓلا ث٭ؿٮ، رٱت كْى ا٢تٱبة ٬ تط٫ٟي تت ٰبي ٞل٤، ثي٧بكي ٰبي كيٯ ٦ٓيـ است

اس٫ٓبد ثٯ ؿ٢ي١ ؿاضت٩ سب٢يسيالت ثبيج ؿْى . ٦ػلِ ميبؿ آ٨ ثلاي سلؿ٦نارب٨ ٬ اْلاؿ ؿاكاي سلؿكؿ ٬ ثي٧بكي ٰبي قغب٠ ٦ؿل است. س٭مش اؿكاك ٦ٓيـ استثلاي س٫ٝ ٣ٚيٯ ٬ 

ا٨ ٦٭رت ؿك٦ب٨ ٥ٚ ؽ٭٪ي ْٗل آ٩ٰ آ٩ٰ ٦ي ض٭ؿ ثٯ ٧ٰي٩ ؿ٢ي١ ؽـ٬٪ـ ٦تًب٠ ٦ٗبؿيل ميبؿي آ٩ٰ ؿك آ٨ ٖلاك ؿاؿٮ تب ٦ػلِ ٫٫ٚـٮ ؿصبك ٥ٚ ؽ٭٪ي ٪ط٭ؿ پس ثل ؽالِ تػ٭ك ٧ٰٝ

 .٪ؾ٭اٰـ ضـ

 :تزُ تیشك

ضتبي آ٨ ث٭ي ثـ ميل ث١ُ كا كْى ٦ي ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ ٚجـ ٬ قغب٠ پب٘ ٫٫ٚـٮ ثـ٨ ام كق٭ثت ٢ند تغ٣ي١ ثل٪ـٮ ثبؿٰبي ثـ٨، ٦ـك، ٦٭٢ـ ٫٦ي ٬ ٦غل٘ ٪يل٬ي ر٫سي ث٭ؿٮ ٬ ٦ػلِ ٪ب

. ٬رت رقا٤ ٬ ثلظ ٦ي ض٭ؿؿك اعبؿيج آ٦ـٮ ؽ٭كؿ٨ ا٨ ؿك ضت ٦ؿل ث٭ؿٮ ٬ ٤. ٫ٚـ

 :جعفزی

ؽ٭كؿ٨ ٬ ث٭ئيـ٨ آ٨ رٱت سل٦بؽ٭كؿٞي، . تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٦ًـٮ ٬ ك٬ؿٮ ٬ ٚجـ، ٰؿ٥ ٫٫ٚـٮ َقا، ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ ٚجـ ٬ قغب٠، ٞل٤ ٫٫ٚـٮ ٣ٚيٯ ٬ ٦خب٪ٯ، صبٔ ٫٫ٚـٮ ثـ٨ ٦ي ثبضـ

. يـ استؿْى كق٭ثت ٬ سلؿي ٦ُن، سلْٯ ؽطٙ ٬ ؾ٧بؿ آ٨ رٱت تسٛي٩ ؿكؿ ٬ ٬ك٤ ث٭اسيل ٦ّ

 :خزفِ

ٞل٤، يٓ٭٪ت كيٯ، استٓلاٌ ٬   ٚجـ ٬ ٦ًـٮ ٬ كع٥، تت ٰبي ٞل٤ ٬ غٓلا٬ي ث٭ؿٮ ٬ ؿك كْى ؿيبثت، سلؿكؿ  ثلٜ ٬ سبٖٯ آ٨ ٦ـك، تسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ غٓلا ٬ ؽ٭٨ ٬ تط٫ٟي، علاكت

ٮ پؾتٯ ٧ٰلاٮ ثب ٧ٚي ك٩َ٬ ٬ پيبم رٱت ٖكى اسٱب٠ ٬ تٗ٭يت ؽ٭كؿ٨ ؽلِ. ٦ػلِ آ٨ ؿك ٞل٤ ٦نارب٨ الَل ٬ ؽطٙ ، ثبيج صبٔ ضـ٨ آ٨ ٰب ؽ٭اٰـ ضـ. س٫ٝ ٣ٚيٯ ٦٭حل است

٪ٟٯ ؿاضت٩ سبئيـٮ . تؾ٥ ؽلْٯ ؿك ٧ٰٯ ؽ٭اظ ؾًيّ تل ام آ٨ ث٭ؿٮ ثٯ رن ؿك كْى يكص ٚٯ ٖ٭ي تل ام ثلٜ آ٨ ٦ي ثبضـ. ك٬ؿٮ ٰب ٬ ؽ٭كؿ٨ ا٨ ثب سلٚٯ رٱت ؿكؿ ٣ٚيٯ ٦ٓيـ است

. ك استتؾ٥ آ٨ ؿك ؿٰب٨، ؿك كْى آْت ؿٰب٨ ثٯ ؽػ٭ظ اقٓب٠ ٦٭ث
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: راسياًِ

ي٩ ؿكؿ ا٨ ٰب ٚٯ ام سلؿي ثبضـ، ٦ـك، تغ٣ي١ ثل٪ـٮ ثبؿ ٬ اؽالـ ٣َيم، ؽطٙ ٫٫ٚـٮ كق٭ثت تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٦ًـٮ، ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ ٦زبكي سي٫ٯ ٬ ٚجـ ٬ قغب٠ ٬ ٣ٚيٯ ٬ ٦خب٪ٯ ٬ تسٙ

ٚطيـ٨ يػبكٮ آ٨ . ٨ ٬ ٦ب٢يـ٨ ضيلٮ آ٨ ثل ض٥ٛ اقٓب٠، رٱت ٪ٓؼ ٬ ؿكؿ ض٥ٛ ٦ٓيـ استؽ٭كؿ٨ ا٨ ثب ٫ٗ٣ٞـو رٱت تٗ٭يت ٦ًـٮ ٬ كْى ث٥ُ٣ آ. ضيلاْنا ٬ ثبم٫٫ٚـٮ عيؽ ٦ي ثبضـ

. ؿك صط٥ ثلاي پيطٟيلي ام اة ٦ل٬اكيـ ٬ تٗ٭يت ثي٫بيي ٪بْى است

 :ريحاى

ثب ضٛل رٱت كْى ؿكؿ سي٫ٯ، ت٫ٟي ٪ٓس ٬سلْٯ ٬ ث٭ئيـ٨ آ٨ ؽ٭كؿ٨ يػبكٮ آ٨ . رٱت ا٪سـاؿ يل٬ٔ ٦ُني، تغ٣ي١ ٬ك٤ ٰبي ر٧يى ايؿبئ ت٫ٟي ٪ٓس ٬ ؾًّ ٦ًـٮ ٦ٓيـ ٦ي ثبضـ

. ٫٦ى ضـٮ استثلاي سلؿكؿ ٞل٤ ٦نارب٨ ٬ ٦سبْلي٩ ٬ كْى ٬ثب ٦ٓيـ ٦ي ثبضـ تؾ٥ آ٨ ٦ًتـ٠ ٫٫ٚـٮ ٦ناد ٬ ٦ٗب٤٬ ؿك ثلاثل س٧٭٤ ث٭ؿٮ ٢٬ي ٦ػلِ ٚ٭ثيـٮ آ٨ 

 :شَيذ

ثلاي ت٫ٟي ٪ٓس ٬ ا٦لاؼ ث٧ُ٣ي سي٫ٯ ٬ ٦ًـٮ، سٛسٛٯ، ؾًّ ٦ًـٮ ٬ ٚجـ ٬ قغب٠ س٫ٝ ٣ٚيٯ ٬ . ؿك ٦ي ثبضـتغ٣ي١ ثل٪ـٮ ٬ ٪ؿذ ؿ٫ٰـٮ اؽالـ ثبم٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ، اضتٱب آ٬ك ٬ ٤

. آضب٦يـ٨ آة آ٨ ثب يس١ رٱت كْى ٦س٧٭٤ تغليٙ استٓلاٌ، اؽلاد اؽالـ ٣َيم ام ٦ًـٮ ٦ٓيـ است. ٦خب٪ٯ، ٚ٭٢يت، ؿكؿ ٦ٓبغ١ سلؿ، ؿكؿ ٖبيـٞي ٬ثي٧بكي ٰبي ت٫بس٣ي ٦ٓيـ است

٨ ا٨ ثبيج ؾًّ ٦ُن، صط٥، ٦ًـٮ، ٣ٚيٯ ، ٦خب٪ٯ ٬ ٪يل٬ي ر٫سي ٦ي ض٭ؿ ميبؿ ؽ٭كؿ

 :قارچ

آثي ٚٯ ؿك احل ثليب٨ ٚلؿ٨ آ٨ ثبٖي . ميبؿ ؽ٭كؿ٨ آ٨ ٦٭رت سٛتٯ ، ٣ْذ، س٫ٟي٫ي مثب٨ ٬ ت٫ٟي ٪ٓس ٦ي ض٭ؿ. ٣ٖي١ ا٢ُقا، كؿي ا٢ٛي٧٭س، ؿيل ٰؿ٥ ٦٭٢ـ ؽ٭٨ ث٧ُ٣ي ٬ ٪ٓبػ است

. است ٦ي ٦ب٪ـ ثلاي كْى آة ٦ل٬اكيـ ٪بْى

 :كاسٌي 

ثلاي ثي٧بكي ٰبي ٚجـ ٬ ٦ًـٮ ٬ قغب٠، ثبم ٚلؿ٨ . تسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ غٓلا ٬ ؽ٭٨ ٬ تط٫ٟي ث٭ؿٮ ٬ ثبيـ تبمٮ ٬ ٪طستٯ ٦ػلِ ض٭ؿ ص٭٨ ؿك احل ضست٩ رنئ ٢كيّ ا٨ ام ثي٩ ٦ي ك٬ؿ

اٞل . سلؿ ٦ٓيـ ث٭ؿٮ ٬ ٰل صٯ ت٣ؼ تل ثبضـ ؿك كْى ا٦لاؼ ٚجـ ٦ٓيـ تل استثلاي ٚجـ ٞل٤ ٬ . ٞلْتٟي ٰبي يل٬ٔ ٬ اعطبء تٗ٭يت ٚجـ، ت٫ٗيٯ ٣ٚيٯ ٬ ٦زبكي اؿكاكي ٦ٓيـ ٦ي ثبضـ

ؾ٧بؿ ثلٜ آ٨ ثب سلٚٯ رٱت سلؿكؿ ٞل٤ ٬ . آ٨ كا ثز٭ضب٪٫ـ تب سبٖٯ ٬ ثلٜ آ٨ پبكٮ ضـٮ ٬ اة كٖيٕ ام ا٨ رـا ض٭ؿ ثًـ ثب ٪جبت يب تلضي ٦ػلِ ٫٫ٚـ ؿك تػٓيٯ ؽ٭٨ ثي ٧ٰتب است

. ؽطٙ ٦ٓيـ است

: كاَّ

سلؿكؿ ٬ سلْٯ اي  ؽ٭٨ غب٢ظ كٖيٕ، تسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ علاكت غٓلا ٬ ؽ٭٨، ثلقلِ ٫٫ٚـٮ ؽطٛي غٓلا ٬ س٭ؿا ٬ تط٫ٟي ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ، ؽ٭اة آ٬ك ٬ ٣٦ي٩ ث٭ؿٮ ٬ ؿك ت٭٢يـ ٫٫ٚـٮ

ميبؿ ا٨ ثلاي سلؿ٦نارب٨ ٬ ٪يل٬ي ر٫سي ٦ؿل  ٦ػلِ. َقاييت ٚبٰ٭ي پؾتٯ ثيطتل ام ؽب٤ ٦ي ثبضـ. ؽ٭كؿ٨ آ٨ ثب سلٚٯ اضتٱب آ٬ك ٦ي ثبضـ. ٚٯ ام ٞل٦ي ٬ ؽطٛي ثبضـ ٦ٓيـ است

. است

 :تخن كاَّ

 . (ر٭ضب٪ـ٨ الم٤ ٪ـاكؿ)سبيت ؽيس ٫ٚيـ ٬ ضيلٮ ثٛطيـ ٬ ٦ي١ ٪٧بييـ  24ثلاي كْى ك٦٬بتيس٥ ٞل٤، آ٨ كا ٪ي٧ٛ٭ة ٚلؿٮ ٬ . ٬ ؽطٙ ث٭ؿٮ، ٦ؾـك ٬ ؽ٭اة آ٬ك ٦ي ثبضـ  سلؿ

. ٪٧٭ؿ٨ ضٱ٭ت ؿك ر٭ا٪ب٪ي ٚٯ ْلغت امؿ٬اد ٪ـاكؿ ٦ٓيـ استٞل٤ تؾ٥ ٚبٰ٭ ؿك ك٬م ثلاي ٖكى اعتال٤ ٬ ٥ٚ  6ؽ٭كؿ٨ 

 

 

 



14 
 

 :كزفس  

ؿك ثي٧بكي . ٮ ٬ ؽلؿ ٚلؿ٨ س٫ٝ ٦خب٪ٯ ٦ي ض٭ؿثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ ٚجـ ٬ قغب٠، تغ٣ي١ ثل٪ـٮ ثبؿ ٬ ٪ٓؼ ، اضتٱب آ٬ك ٬ ثبم ٫٫ٚـٮ عيؽ ث٭ؿٮ، ثبيج تٗ٭يت ٪يل٬ي ر٫سي، ت٫ٗيٯ ٣ٚيٯ ٬ ٦خب٨

آضب٦يـ٨ آة آ٨ ثب اة ا٪بك ٬ ضٛل رٱت . اضب٦يـ٨ آة آ٨ رٱت آس٥، ت٫ٟي ٪ٓس سٛسٛٯ ٬ سلؿي اعطب ٦ٓيـ است. كؿ ٬ ث٧ُ٣ي ٦٭حل استٰبي ٦ٓػ٣ي ٬ اٚخل ثي٧بكي ٰبي س

. ٦ي ض٭ؿ    ٦ػلِ ميبؿ ا٨ ؿك م٪ب٨ ثبكؿاك ثبيج اسيت ر٫ي٩. ؿك٦ب٨ ٦س٧٭٦يت ٦ٓيـ است

 :گشًِ  

اك ٬ عيؽ ٬ ضيل٬ يلٔ، صبٔ ٫٫ٚـٮ ثـ٨ ٬ ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ ٚجـ ٬ قغب٠ ٬ ٥ْ كع٥ ٬ ت٫ٗيٯ ٫٫ٚـٮ كيٯ ٬ ٦ًـٮ ٦ي ٢كيّ ٫٫ٚـٮ اؽالـ ٢ند، تغ٣ي١ ثل٪ـٮ ٬ك٤ ٰبي سؾت ، ٦ـكاؿك

ثبيج ٖكى ؾ٧بؿ ٚ٭ثيـٮ ثلٜ ا٨ ثل ثي٫ي . آضب٦يـ٨ آة پؾتٯ آ٨ ٧ٰلاٮ ثب ٦بءا٢طًيل ثلاي ثي٧بكيٱبي ٖٓسٯ سي٫ٯ ٦ب٪٫ـ ت٫ٟي ٪ٓس ٬ ؿْى اؽالـ ٢ند ٬ ٣َيم ام كيٯ ٰب ٦ٓيـ است. ثبضـ

. ؽ٭٪ليني ثي٫ي ٦ي ض٭ؿ

 :گشٌیش

آضب٦يـ٨ آة آ٨ ثب سلٚٯ ٬ س٧بٔ ٦ب٪ى غً٭ؿ ثؾبكات ٦ًـٮ ثٯ ٦ُن ضـٮ ٬ ام . آضتٱب آ٬ك ؽ٭اة آ٬ك تسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ غٓلا ٬ تط٫ٟي ث٭ؿٮ، ؿك كْى ا٢تٱبة ٦ًـٮ ٬ استٓلاٌ ٦ٓيـ است

تؾ٥ آ٨ ٦ٓلط، تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٦ُن ٬ . ٠ ف٩ٰ ٬ ؾًّ ٪يل٬ي ر٫سي ٬ ٚبٰص ؽ٭٪ليني عيؽ ٦ي ض٭ؿ٦ػلِ ميبؿ آ٨ ثبيج ْلا٦٭ضي ٬ اؽتال. ثي٧بكيٱبي يػجي ر٣٭ٞيلي ٦ي ٫ٚـ

. ٣ٖت ٬ ٦ًـٮ ٬ ٖبثؽ ٦ي ثبضـ

 :ًعٌاع

ؿك ٪ؿذ ٬ ؿْى  اضب٦يـ٨ يػبكٮ ٪٫ًب. ؿك ؽ٭اظ ٖ٭ي تل ام پ٭٪ٯ ث٭ؿٮ، ٞل٤ ٫٫ٚـٮ ٦ٓلط، تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٣ٖت، كٖيٕ ٫٫ٚـٮ ؽ٭٨ ٣َيم ٬ ع١ ٫٫ٚـٮ ٦٭اؿ ث٧ُ٣ي ٬ س٭ؿا٬ي ٦ي ثبضـ

و اٖسب٤ ٚل٤ ض٥ٛ ٦ٓيـ است ؽ٭كؿ٨ كق٭ثت ٰبي كيٯ ٬ ٦زبكي ت٫ٓسي ٦ٓيـ ٬ ر٭ضب٪ـٮ آ٨ ٧ٰلا ٮ ثب پلسيب٬ضب٨ ثلاي تٗ٭يت ٦ًـٮ، ام ثي٩ ثلؿ٨ ثبؿٰبي ٦ًـٮ ٬ اك٬ٌ، ٚ٭٢يت ٬ ؿِ

. اة ا٨ ثب ا٪بك تلش ثل قلِ ٫٫ٚـٮ سٛسٛٯ ، تٱ٭و، استٓلاٌ ٬ اضتٱب آ٬ك ٦ي ثبضـ

 

 :ّا ٍ هشاج آًْا اًَاع ريشِ 

 .ثٱتلي٩ ٬غغيظ تلي٩ ك٬ش استٓبؿٮ ام آ٨ ٰب ثٯ غ٭كت ؽب٤ ٬ يب ثؾبك پن ٦ي ثبضـ كيطٯ ٰب ثٱتلي٩ ٬ ثيص تلي٩ ا٦الط ٬ ٦٭اؿ ٦ًـ٪ي كا ؿك ثل ؿاك٪ـ ٬

  

 ٦ػ٣ظ ؿكرٯ ٪٭و ٦ناد كيطٯ ٰب

 ضست٩ ا٨ ثب آة ٬ ٪٧ٙ،سلٚٯ آة ا٪بك، ٚبس٫ي 3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ پيبم

 ٪٧ٙ، يس١، ميلٮ ؽيسب٪ـٮ ضـٮ ؿك سلٚٯ 2-1 ٞل٤ ٬ تل ا٪٭او تلة

 ؽلؿ٠، آثُ٭كٮ، پؾت٩ ثب يـس، ضلثت ثب٫٢ٝ، سلٚٯ 1 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ص٫ُـك

 ا٪يس٭٨، اؿ٬يٯ ٞل٤ 2 ٞل٤ ٬ تل مكؿ٘

 ٪٧ٙ، ك٩َ٬ ثبؿا٤، ٚلٮ، ٞط٫ين، س٫ٛزجي٩، ا٪بك تلشپؾت٩ ؿك آة ٬  3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ سيل
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 ؿاكصي٩، م٪زجي١ آ٬يط٩ ضيلامي   سلؿ ٬ تل سيت م٦ي٫ي

 ؿكصي٩، يس١ س٫ٛزجي٩، سلٚٯ ٬ ؽلؿ٠، ٦يؾٙ 2-1 ٞل٤ ٬ تل سيت م٦ي٫ي تلضي

 يس١ 2-1 ٞل٤ ٬ تل ضٗب١ٖ

 ٫٣ٟٞجي٩، س٫ٛزجي٩، ضٛل سلػ ،ؽلؿ٠، سلٚٯ١ٓ٣ْ، ميلٮ،  1-2 ٞل٤ ٬ تل ض٥ُ٣

 آ٬يط٩، پ٭٪ٯ، ا٪يس٭٨، ؿاكصي٩ 2-1 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٥٣ٚ ٧ٖلي

 پؾت٩ آ٨ ؿك آة ٬ ٪٧ٙ، ك٩َ٬ ثبؿا٤، ٚلٮ س٫ٛزجي٩ 3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٦٭سيل

 ا٪يس٭٨ ، اؿ٬يٯ ٞل٤   ٞل٤ ٬ تل ٰ٭يذ

  

  

 :پیاس

٬ اضتٱب آ٬ك ث٭ؿٮ ثبيج ٰؿ٥ سليى َقا ٦ي ض٭ؿ ثلاي ؿك٦ب٨ ثي  (.علاكت ٬ ٢كبْت ؽ٭ؿ اة ٬ ٦بيًبت مايـ كا ام قليٕ اؿكاك ٬ يلٔ ٬ عيؽ ٬ ضيل ؿْى ٦ي٫ٛـثب ٖ٭ت )پيبم٦ـك

ٰب ٬ صٛب٪ـ٨ آة آ٨ ؿك ٞ٭ش ؿك ؿْى پؾت٩ پيبم ثب ؿ٪جٯ ثلاي سل٦بؽ٭كؿٞي، ٪بكاعتي ٰبي سي٫ٯ ، ؿْى اؽتالـ ٢ند ام كيٯ . ؽ٭اثي، ؾًّ ايػبة ٬ ٦ي١ ر٫سي تز٭ين ٦ي ض٭ؿ

 .ؾ٧بؿ آ٨ ثب مكؿٮ تؾ٥ ٦لٌ رٱت ؿكؿ ٦ًٗـ ٬ ثبك٩َ٬ ٚ٭ٰب٨ ضتل ؿك كْى ضٗبٔ ٦ًٗـ ٦ٓيـ است. ٚبٰص ض٫٭ائي ٬ ٬م٬م ٞ٭ش ٦ٓيـ است

 :تزب

٦ٓيـ ٦ي ثبضـ ت٭٢يـ ثبؿ ٬ ... س١، سيبتيٙ، ك٦٬بتيس٥، س٫ٝ ٦خب٪ٯ ٬  ٢كيّ ٫٫ٚـٮ ٬ تغ٣ي١ ثل٪ـٮ ٬ك٤ ٰب ث٭ؿٮ ٬ ثلاي ث٭اسيل،. ثٱتلي٩ ٪٭و ا٨ آثـاك، ٪بم٘، ت٫ـ، ق٭ي١ ٬ ٥ٚ كيطٯ است

ثلٜ آ٨ پلا٫ٚـٮ ٫٫ٚـٮ ثبؿ، ٦ُن آ٨ ٦ـك اؿكاك ٬ كيطٯ آ٨ ام ثي٩ »ك٬ايت است ٚٯ  (و)ام ا٦ب٤ عسي٩. آك٬ٌ ؿك ثـ٨ ٚلؿٮ، ؿك ٚسب٪ي ٚٯ ٦ًـٮ ٦لق٭ة ؿاك٪ـ ٦ب٪ى ٰؿ٥ َقا ٦ي ض٭ؿ

« .ثل٪ـٮ ث٥ُ٣ است

اة  (ٞل٤ 35تٗليجب )٦خٗب٠  8ؽ٭كؿ٨ . تٯ ثلاي كْى سلْٯ ٦ن٩٦ ٬ ق٭ال٪ي ٬ ؿْى اؽتالـ ٣َيم سي٫ٯ ٬ َلَلٮ آة پؾتٯ آ٨ ثب س٫ٛزجي٩ ثلاي ؿيٓتلي ٦ٓيـ است آضب٦يـ٨ آة تلة پؼ

. ثلاي سل ٬ ؿ٪ـا٨ ٬ صط٥ ٬ ٣ٞ٭ ٦ؿل ٦ي ثبضـ. ضبؽٯ ٬ ثلٜ تلة ثب س٫ٛزجي٩ ثلاي ؽبكد ٚلؿ٨ س٫ٝ ٦خب٪ٯ ٪بْى است

 :ًكتِ

. ضـٮ ؿك آ٨ ر٧ى ٞلؿؿ  سپس نلْي ميل آ٨ ثٟقاكيـ تب آة ؽبكد. ت٩ اة تلة، تلة كا ٬كٔ ٬كٔ ٚلؿٮ ٬ سكظ آ٨ كا ثب يس١ ثپ٭ضب٪يـ ٬ ؿك آثٛص ثضي٫يـثلاي ٞلِ

 :سیز

سيل كٖيٕ ٫٫ٚـٮ ؽ٭٨، ؽطٙ ٫٫ٚـٮ كق٭ثت ٦ًـٮ ٬ ٦ٓبغ١ ٦ـك اؿكاك ٬ عيؽ ٬ يلٔ  

ؽ٭كؿ٨ آ٨ ثب سلٚٯ رٱت ت٫ٗيٯ . ثب كيبيت م٦ب٨ ٬ س٩ ٬ ٦ناد ْلؿ ٬ ؿك عـ ايتـا٠، ثبيج عٓم غغت ثـ٨ ٬ ؿْى ؾلك اة ٬ ٰ٭اي ٬ثبئي ٬ يٓ٭٪ت ٦ي ض٭ؿؽ٭كؿ٨ آ٨ . ٦ي ثبضـ

. يـ٨ ٦٭ي سيبٮ ؿك سل ٦ي ض٭ؿ٦ـا٦٬ت ؿك ؽ٭كؿ٨ آ٨ ثبيج كينش ٦٭ي سٓيـ ٬ ك٬ئ. ٦ٓيـ است... ع٣ٕ ٬ غ٭كت، سلْٯ ٬ ت٫ٟي ٪ٓس ٣ْذ، ؿكؿ٦ٓبغ١، سيبتيٙ، ٪ٗلس، ْلا٦٭ضي ٬ 

. ميبؿ ؽ٭كؿ٨ آ٨ ثـ٨٬ كيبيت ٦ناد ٬ س٩ ٬ ْػ١ ثبيج س٭ؽت٩ ؽ٭٨ ضـٮ، ثلاي صط٥ ٬ كيٯ ٬ ث٭اسيل ٦ؿل است
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: اًَاع حبَبات ٍ غالت ٍ هشاج آًْا 

 .استٓبؿٮ ام اكا٤ پن ٬ يب پؾت ثب علاكت ٥ٚ استغغيظ تلي٩ ك٬ش استٓبؿٮ ام عج٭ثبت تلٚيت ا٨ ٰب ثب يٛـيٟل ثٯ ٪سجت ؿكست است ثٱتلي٩ ك٬ش قجؼ عج٭ثبت 

  

 ٦ػ٣ظ ؿكرٯ ٪٭و ٦ناد عج٭ثبت

 يس١ 2-1 سلؿ ٬ ؽطٙ اكم٨

يس١، پ٭ست ٫ٚـ٨، ر٭ضب٪ـ٨ ؿك آة ٬ كيؾت٩ اة آ٨ پس ام پؾت٩ ، ك٩َ٬ ثبؿا٤  1 سلؿ ٬ تل ثبٖال تبمٮ

 ، پ٭٪ٯ ٦لمٮ، ١ٓ٣ْ ؿاصي٩،ا٬يط٩، ميلٮ، ٣ٞپل

 2-1 ؽطٙ  سلؿ٬ ثبٖال ؽطٙ

 ؽيسب٪ـ٨ ؿك آة ٬ ٪٧ٙ، ميٓلا٨، ميلٮ سيبٮ ، ض٭يـ 2-1 سلؿ٬ ؽطٙ ثل٪ذ

 كاميب٪ٯ، ضيلي٫ي ٰبي قجيًي،ا٪يس٭٨، ك٩َ٬ ٰبي ٞيبٰي 1 سلؿ٬ ؽطٙ ر٭

 ٚتيلا 2-1 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ر٭ي ؿ٬ سل

 قجيًي ك٩َ٬ ٰبي ٞيبٰيضيلي٫ي ٰبي    سلؿ٬ ؽطٙ فكت

٦لمٮ،ك٩َ٬ ثبؿا٤، سلٚٯ، ٣ٞپل، پؾت٩ ثب ٞ٭ش عي٭ا٨ ر٭ا٨،ك٩َ٬ ٫ٚزـتبمٮ پ٭٪ٯ ،  2-1 سلؿ٬ ؽطٙ يـس

 ميٓلا٨، ك٩َ٬ ٞب٬

 سلٚٯ ٚٱ٫ٯ، ضيلي٫ي ٰبي قجيًي 2-1 ٞل٤ ٬ تل ٫ٞـ٤

 ٚتيلا   ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٢پٯ

ؿاكصي٩،م٪زجي١، ؽلؿ٠، ميلٮ،٪٧ٙ ك٩َ٬ ميت٭٨، ا٬يط١ٓ٣ْ،٩، پؾت٩ ثب ٞ٭ضت    ٞل٤ ٬ تل اٖسب٤ ٢٭ثيب

 عي٭ا٨ ر٭ا٨

ميلٮ، ٦يؾٙ ، ا٪بك تلش س٧بٔ، اة تلضٙ، ك٩َ٬ ثبؿا٤، تؾ٥ ٚبْطٯ، م٪زجي١،  1 سلؿ٬ ؽطٙ ٦بش

 ؿاكصي٩، ١ٓ٣ْ ، ٦ػكٛي ؽلؿ٠

 م٪زجي١، ١ٓ٣ْ سيبٮآ٬يطت٩، ؿاكصي٩،  1 سلؿ ٬ تل ٪ؾ٭ؿ سجن

 ٫٣ٟٞجي٩  ؽطؾبش ميلٮ ض٭يـ، ٫ٚزجي٩ سبؿٮ 1 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٪ؾ٭ؿ

  

 



17 
 

 :بزًج

ؿ٤٬ ؽطٙ ث٭ؿ٨ ا٨ اتٓبٔ ٪هل ٬ر٭ؿ ؿاكؿ ٬ ثًؿي ٦لٚت ا٢ٗ٭ي ؿا٪ستٯ ؿك قجيًت آ٨ اؽتالِ ٪هل ٬ر٭ؿ ؿاضتٯ ثًؿي آ٨ كا ٞل٤ ٬ ثًؿي سلؿ ٬ ثًؿي ٦ًتـ٠ ؿا٪ستٯ ٢٬ي ؿك ؿكرٯ 

. ٦بي١ ثٯ ٞل٦ي ٦ي ثبضـا٪ـ ميلا اٞل ؿك اة ثز٭ضب٪٫ـ ٬ اثٛص ٫٫ٚـ ٬ ص٣٭ ثپن٪ـ، رل٤ ا٨ ؿكرٯ ا٠٬ كؿ ٬ اة ا٨ ا٠٬ ٞل٤ ٦ي ثبضـ ا٦ب اٞل ٚتٯ ٬ يب ؿ٤ پؾت ٫٫ٚـ 

ؽ٭كؿ٨ ثل٪ذ ثب ضيل ٬ ضٛل . ٨ پيضص ض٥ٛ ٬ مؽ٥ ك٬ؿٮ اسٱب٠ ؽ٭٪ي، اؽت٫بٔ كع٥، ا٦لاؼ ٣ٚيٯ ٬ ٦خب٪ٯ ٪بْى استت٭٢يـ ٫٫ٚـٮ ؽ٣ف غب٢ظ ٬ ؽ٭اة ٰبي ؽ٭ة ث٭ؿٮ، ؿكؿك٦ب

. ؽ٭كؿ٨ ا٨ ثب ؿ٬ٌ تبمٮ ٬ س٧بٔ، تسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ علاكت ٬ تط٫ٟي ٬ ؿك٦ب٨ اسٱب٠ غٓلا٬ي است. ٚخيلا٢ُقا ث٭ٮ ٬ ٦غل٘ ٪يل٬ي ر٫سي ٬ صبٔ ٫٫ٚـٮ ٦ي ثبضـ

 :ًكتِ

. ام پؾت٩ ؿك اة ؽيسب٪ـ، ص٫ـ ٦لتجٯ ثب اة ضست ٬ ثًـ پؾتثل٪ذ كا ثبيـ ٖج١ 

 :جَ

ر٭ كا ث٭ ؿاؿٮ تب عـي ٚٯ ٪ٯ ؽب٤ ثبضـ ٬ ٪ٯ ثس٭مؿ، ثًـ يٙ ٦لتجٯ ثب اة ٞل٤ ٬ يٙ ٦لتجٯ ثب اة سلؿ . ر٭ ٣ٖي١ ا٢ُقاتل ام ٫ٞـ٤ ث٭ؿٮ تسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ غٓلا٬ ؽ٭٨ ٬ يكص ٦ي ثبضـ

٬ ٖـكي ضٛل، ْل٪ي ثپنيـ ٬ ثٯ اقٓب٠ ثـٰيـ ٚٯ ثٱتلي٩ َقاي آ٪ب٨ است ٬ ثبيج تٗ٭يت ٬  (ٚٯ س٭يٕ ٪ب٦يـٮ ٦ي ض٭ؿ)ثب اي٩ آكؿ. ؽطٙ ٚلؿٮ ٬ اكؿ ٬ ا٢ٙ ٪٧بييـثط٭ييـ، سپس 

. اْنايص ٬م٨ ٚ٭ؿٚب٨ ٦ي ض٭ؿ

. ٬ ك٬ؿٮ، ؿك ؿك٦ب٨ اسٱب٠ ٬ تت ٰبي ٞل٤ ٚٯ ثب ؾًّ ٦ًـٮ ٧ٰلاٮ ٪جبضـ ٦ٓيـ استثٯ ؿ٢ي١ صسج٫ـٞي ثٯ ٦ًـٮ . ٰؿ٥ ٪ب٨ ر٭ كاعت تل ام ٪ب٨ ثل٪ذ ث٭ؿٮ ٬ سلؿ ٬ ٣ٖي١ ا٢ُقا ٦ي ثبضـ

. ٦ػ٣ظ ٪ب٨ ر٭، آة يس١ ٬ اثٟ٭ضت ٬ ضٛل ٦ي ثبضـ. ؿك سلؿ ٦نارب٨ ثبيج ٚ٭٢يت ٦ي ض٭ؿ

 :عذس

پؾت٩ آ٨ . ٨ ؽ٭اة ٰبي ٦ط٭ش ٬ ؾًّ ثي٫بيي ٦ي ض٭ؿت٭٢يـ ؽ٭٨ س٭ؿا٬ي ٚلؿٮ، ٦٭رت ؿيـ. ٖبثؽ ؿيل ٰؿ٥، ٪ٓبػ، ٣َيم ٫٫ٚـٮ ؽ٭٨ ٬ ٦ب٪ى علٚت آ٨ ؿك ٦٭يلٜ ٰب ٦ي ض٭ؿ

. ؾ٧بؿ ا٨ ثب سٓيـ تؾ٥ ٦لٌ رٱت تل٘ پب ٦ٓيـ است. ثب سلٚٯ تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٦ًـٮ ٬ ام ثي٩ ثل٪ـٮ ٪ٓؼ آ٨ است ٬ س٭ؽتٯ آ٨ رٱت سٓيـ ٚلؿ٨ ؿ٪ـا٨ ٦ٓيـ است 

 :گٌذم 

ت٫ٟي .. ٬ ٪يل٬ ثؾص است ٬ ٦٭رت ا٪سـاؿ ضـٮ ٬ ثلاي ٚسب٪ي ٚٯ ؿك كٜ ٰبي ثـ٨ ٬ ؿ٠ ٬ ٚجـ ٬ ٦ًـٮ ٬  ثٱتلي٩ َقي اْلاؿ ٦تًـ٠ ا٧٢ناد ث٭ؿٮ ٬ َقئيت آ٨ ميبؿ ٬ صبٔ ٫٫ٚـٮ ثـ٨

. ؽ٭كؿ٨ ٫ٞـ٤ تبمٮ ٬ ؽب٤ ٦٭٢ـ ٚل٤ ٦ًـٮ ٦ي ثبضـ. ؿاك٪ـ ٦ؿل ٦ي ثبضـ

، آكؿ ٫٫ٚـٮ ٬ ؽ٧يل ٪٧بي٫ـ ٬ ٬كم ؿ٫ٰـٮ ٬ ؽ٧يلتلش ثٯ ا٨ اؾبْٯ رـا ٚلؿٮ (٦ت٭سف)٫ٞـ٤ سب٥٢ سٓيـ كسيـٮ تبمٮ ضستٯ ٚٯ سج٭س آ٨ كا ثٯ عـ ايتـا٠   ٚٯ  ثٱتلي٩ ٪ب٨، ٪ب٪ي است

٪ب٪ي ٚٯ ٫ٞـ٤ آ٨ كا ٪طستٯ ٬ سج٭س آ٨ كا ٪ٟلْتٯ ثبض٫ـ سليى ٰؿ٥  . سپس ؿك ت٫٭كي ثب علاكت ٦ًتـ٠، آكا٤ پؾت ٪٧بي٫ـ. ٪٧٭ؿٮ ثٟقاك٪ـ ث٧ب٪ـ تب ؽ٧يل آ٨ ٬كايـ ٬ پّ ٫ٚـ

٪ب٪ي ٚٯ سج٭س آ٨ كا ثٯ ٣ٚي ٞلْتٯ ثبض٫ـ ثٯ سليت ام ٦ًـٮ . يّ ثـ٨، ٦٭٢ـ ؽ٭٨ س٭ؿا٬ي، ث٭اسيل ٬ؿك ثًؿي ٦ناد ٰب ٣٦ي٩ است٬ ٦ؽ. ٦ي ض٭ؿ٬ ثٯ كاعتي ام ٦ًـٮ ؽبكد ٦ي ض٭ؿ

. ؽبكد ضـٮ ٬ ثبيج ا٪سـاؿ ٚجـي ٬ س٫ٝ ٣ٚيٯ ٦ي ض٭ؿ

٪ب٨ ٫ٞـ٤ تبمٮ، ؽطٙ ٫٫ٚـٮ . ٨ ثلاي ٞل٤ ٦نارب٨ ٦ؿل ٦ي ثبضـٞلْتٯ ثبض٫ـ ٚخيل ا٢ُقا ٬ ٦٭٢ـ ؽ٣ف ٦تي٩ ٬ ؿيلٰؿ٥ ث٭ؿٮ، ٦ػلِ ميبؿ آ (٦ت٭سف)٪ب٪ي ٚٯ سج٭س آ٨ كا ؽ٭ة 

اضتٱب آ٬ك ث٭ؿٮ ... ٪ب٨ عب٬ي ض٫ج٣ي٣ٯ، سيبٮ ؿا٪ٯ ٬ . كق٭ثت ٦ًـٮ ٬ ر٭يـ٨ آ٨ ثلاي ٫ٚـي ؿ٪ـا٨ ٦٭حل، صبٔ ٫٫ٚـٮ ٬ ٦ٗ٭ي ثـ٨ است ٬ ؽطٙ ا٨ ؿيلٰؿ٥ ث٭ؿٮ ثبيج تط٫ٟي ٦ي ض٭ؿ

. ٠ ثل٪ـٮ كيبط ٦ي ثبضـ٬ ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ، ؽطٙ ٫٫ٚـٮ كق٭ثت ٬ تغ٣ي

 :ًكتِ

٪ب٨ ضيل٦ب٠ ٚٯ ثلاي تٱيٯ آ٨ ام ضيل ٬ ك٩َ٬ استٓبؿٮ ٦ي ض٭ؿ يٙ ام ثٱتلي٩ ٪ب٨ ٰب ث٭ؿٮ ٬ ٚخيلا٢ُقا ٦ي ثبضـ 
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 :لَبیا

٫٫ٚـٮ ثـ٨ ٬ ٦غل٘ ٪يل٬ي ر٫سي ٦ي ثبضـ ؿيل ٰؿ٥، ٪ٓبػ، ت٭٢يـ ٫٫ٚـٮ ؽ٣ف ٣َيم ث٭ؿٮ، ٣٦ي٩ سي٫ٯ ٬ كيٯ، ٦ـك، ضيلاْنا، صبٔ . ٢٭ثيبي ٖل٦ن ٞل٤ تل ام ٪٭و سٓيـ آ٨ ٦ي ثبضـ

 :هاش

. ٚخل ا٢ُقا، ٦٭٢ـ ؽ٣ف غب٢ظ ث٭ؿٮ ٢٬ي ؿيلٰؿ٥ ٦ي ثبضـ ثٯ ؽػ٭ظ ا٨ ٚٯ پ٭ست ا٨ كا ٚب١٦ ٞلْتٯ ثبض٫ـ. ٢كيّ تل ام يـس ٬ ٪ٓؼ آ٨ ٧ٚتل ام ثبٖال ث٭ؿٮ، ام ثٱتلي٩ عج٭ثبت است

٦بش پ٭ست ٫ٚـٮ ثلاي كْى يج٭ست . ا٨ تت ٰبي ٞل٤ ٦ٓيـ است ص٭٨ ثبيج تس٫ٛي٩ علاكت، غٓلا ٬ ؽ٭٨ است٦ػلِ آ٨ ؿك ْػ١ ثٱبك ٬ تبثستب٨ ، سلم٦ي٩ ٰبي ٞل٤ ٬ ٞل٤ ٦ناد

. ٬ ثب پ٭ست آ٨ ثلاي ؿك٦ب٨ اسٱب٠ ٦ٓيـ است

 :ًخَد

ؽ٭كؿ٨ ٪ؾ٭ؿ ثب ضيل . ضيل ٬ ٫٦ي ٦ي ثبضـ تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ علاكت َليني ٬كيٯ، ت٭٢يـ ٫٫ٚـٮ ؽ٭٨ غب٢ظ، ٚخيلا٢ُقا، صبٔ ٫٫ٚـٮ، ٦ـك اؿكاك ٬ عيؽ ٬ يلٔ، ٣٦ي٩ قجى ٬ ميبؿٮ ٫٫ٚـٮ

اٞل يٙ ضت ٪ؾ٭ؿ كا ؿك سلٚٯ ؽيسب٪ـٮ ٬ غجظ ٪بضتب ثؾ٭كؿ . تبمٮ ثلاي ٞلْتٟي غـا ٚٯ ام ؽطٛي ثبضـ ٪بْى است ٢٬ي اٞل ثي٧بك تت ؿاضتٯ ثبضـ ثبيـ ثٯ ربي ضيلام اة استٓبؿٮ ٫ٚـ

. ت٬ ؿك آ٨ ك٬م صيني ؿيٟلي ٦ي١ ٪٫ٛـ ثلاي ٚطت٩ ٚل٤ ٦ًـٮ ٦زلة اس

 

 

: اًَاع تَت ٍ بذرّای هلیي ٍ هشاج آًْا 

ثقكٰبي ٣٦ي٩، علٚبت ك٬ؿٮ كا اْنايص ؿاؿٮ ٬ ٦ب٪ى يج٭ست ضـٮ ٬ ام ٪ٓ٭ف اسيـ ٦ًـٮ ثٯ رـاكٮ . ٫ٖـ ٦٭ر٭ؿ ؿك ت٭ت ٰب سبؿٮ ث٭ؿٮ، سليى رقة ضـٮ ٬ ا٪لهي ْلا٬ا٪ي ت٭٢يـ٦ي ٫ٚـ

 .ؿستٟبٮ ٞ٭اكش ر٣٭ٞيلي ٦ي ٪٧بي٫ـ

  

  

 ٦ػ٣ظ ؿكرٯ ٪٭و ٦ناد ٣٦ي٩ت٭ت ٰب ٬ ثقكٰبي 

 يس١، س٫ٛزجي٩ ي٫ػ٣ي 2-3 سلؿ ٬ تل اسٓلمٮ

 يس١، ٦ػكٛي 2 سلؿ ٬ ؽطٙ ثلا٫ٰٝ

 يس١ 1 ٞل٤ ٬ تل ثب٫٢ٟ٭

 يس١ 2 سلؿ ٬ ؽطٙ ت٧طٙ

 (ميلٮ اي)س٫ٛزجي٩ تلش، ٞ٭اكش ٧ٚ٭٪ي  2-1 ٞل٤ ٬ تل اٖسب٤ ت٭ت

 يس١   سلؿ ٬ تل ت٭ت ْل٪ٟي

 ٦لم٪ز٭ش   ٞل٤ ٬ ؽطٙ تؾ٥ كيغب٨
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   ؽبٚطيل

 ٞل٤ ٬ تل

 ٚتيلا، يس١ 2-1

 يس١، اة ا٪بك، ا٪بك، اقلي١ٓ غُيل 1-2 سلؿ ٬ ؽطٙ ضبٮ ت٭ت

 ث٫ٓطٯ، س٫ٛزجي٩ 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ْل٪ز٧طٙ

 مكضٙ 1-2 ٞل٤ ٬ تل ٖـ٦٬ٯ

  

 :بارٌّگ

. ثبضـثبك٫ٰٝ ؿ٬ ٪٭و ثنكٜ ٬ ٚ٭صٙ ؿاكؿ ٚٯ ٪٭و ثنكٜ آ٨ ؿك ؽ٭اظ ٖ٭ي تلام ٪٭و ٚ٭صٙ است ٢٬ي ٫٦ه٭ك ام ثبك٫ٰٝ ؿك اغكالط يب٤ ٪٭و ٚ٭صٙ آ٨ ٦ي 

٦ؿل كيٯ است ٢٬ي . تسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ تط٫ٟي ٦ي ثبضـ آضب٦يـ٨ يػبكٮ ثلٜ آ٨ تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٚجـ ٞل٤، قغب٠ ،٣ٚيٯ ، ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ ٦زبكي اؿكاكي، ثلقلِ ٫٫ٚـٮ س٭مش اؿكاك ٬

تؾ٥ آ٨ ؽطٙ تل ام ثلٜ ث٭ؿٮ ٢٬ي ؿك ثٗيٯ ؽ٭اظ . تؾ٥ آ٨ ؽطٙ تل ام ثلٜ ث٭ؿٮ ٢٬ي ٦ػلِ ثب يس١ ؾلك ا٨ كا ثلقلِ ٦ي ٫ٚـ. ٦ػلِ ثب يس١ ؾلك آ٨ كا ثلقلِ ٦ي ٫ٚـ

٦ب٪٫ـ يػبكٮ ثلٜ آ٨ است 

 :خاكشیز

ي ، ؽ٭٪ليني آ٢لهي ث٭ؿٮ، ثلاي ؾًّ ٦ًـٮ ٪بضي ام س٭ء ٦ناد سلؿ، يج٭ست س٭ؿا٬ي عتي ؿك ٚ٭ؿٚب٨ ٬ ٪٭ماؿا٨ ٬ پيلا٨، ت٭ك٤ ٢٭مٮ ٰب ٥ٚ ٚلؿ٨ تلضغبت كع٥ؾـ س٭ؿا ٬ ؾـ 

كق٭ثت ٰبي ٢ند ٬ رب٦ـ كا ام سكظ )ؽ٭كؿ٨ آ٨ ثب ضيل صبٔ ٫٫ٚـٮ ٬ رالي. ث٭اسيل، ؽطٛي پ٭ست ٬ ض٭كٮ سل، كينش ٬ ؽبكش ٦٭ ٬ تٗ٭يت ٪يل٬ي ر٫سي ٦لؿا٨ ٬ م٪ب٨ ٦ٓيـ است

. پ٭ست غ٭كت ٦ي ثبضـ (يؿ٭ ؿْى ٦ي٫ٛـ

 :فزًجوشك

. ث٭ي ؿٰب٨ كا ؽ٭ضج٭ ٚلؿٮ، ٢خٯ ٬ ؿ٪ـا٨ كا ٦غ٥ٛ ٦ي ٫ٚـ. تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٣ٖت ٬ ٦ًـٮ ٬ ٚجـ ٬ قغب٠، ثبم ٫ٚـٮ ا٪سـاؿ ٦ُن ٬ س٭كاػ ٰبي ثي٫ي، ؿْى ٫٫ٚـٮ كق٭ثت ٖٓسٯ سي٫ٯ ٦ي ثبضـ

. ٞل٤ ؿك ك٬ماست ٦6ٗـاك ٦ػلِ ٦زبم آ٨ . كؿ٦نارب٨،ثي٧بكيٱبي قغب٠ ٬ ث٭اسيل ٦ٓيـ استؾ٧بؿ آ٨ ثلاي سلؿكؿ س

 :ًكتِ

. اٞل ْل٪ز٧طٙ كا ؿك سلٚٯ، آة ا٪ٟ٭ك يب ضلثت ثلين٪ـ ٦ب٪ى ْبسـ آ٨ ٰب ٦ي ض٭ؿ

 

: اًَاع آجیل ّا ٍ هشاج آًْا 

ثب استٓبؿٮ ٦ًٗ٭٠ ام آ٪ٱب٪يبمٰبي ثـ٨ ثلقلِ . ي٩ ٰب ٬ ؿيٟل ٦٭اؿ الم٤ ثلاي ثـ٨ ا٪سب٨ ٦خ١ ا٦الط ٦ًـ٪ي ٰست٫ـ٫٦جى ٫َي پل٬تئي٩ ٰب،٬يتب٤.. ثبؿا٤، ٞلؿ٬ ، ٫ْـٔ، پستٯ ٬ : آري١ ٰب ٦ب٪٫ـ

 .ضـٮ ٬ ؿصبك ٧ٚج٭ؿ ٪ؾ٭اٰي٥ ضـ

 :ًكتِ

. آري١ ٰب ا٪لهي ميبؿي ت٭٢يـ ٦ي ٫٫ٚـ پس ثلاي اْلاؿي ٚٯ ٦ي ؽ٭ا٫ٰـ الَل ض٭٪ـ ت٭غيٯ ٪٧ي ض٭ؿ
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 ٦ػ٣ظ ؿكرٯ ٪٭و ٦ناد ٦ُنٰبي ٞيبٰي

 ٞط٫ين،س٫ٛزجي٩، يس١ 1 ٬ ؽطٙ  ٞل٤ اٖسب٤ ثنكٜ

 ٦ػكٛي، يس١ ، كة تلش   ٬ ؽطٙ  ٞل٤ ثبؿا٤ ٫ٰـي

 ٦ػكٛي، يس١ ، كة تلش 1 ٞل٤ ٬ تل ثبؿا٤ ؿكؽتي ضيلي٩

 يس١، ؽطؾبش، ثبؿا٤ ضيلي٩ 1-3 ٬ ؽطٙ  ٞل٤ ثبؿا٤ ؿكؽتي ت٣ؼ

 ٦ػكٛي ، يس١   ٬ تل  ٞل٤ ثبؿا٤ م٦ي٫ي

 ٦ػكٛي، يس١ 3 ٬ ؽطٙ  ٞل٤ ثبؿا٤ ٚ٭ٰي

 ٞالة ،كة ،كي٭اس، س٫ٛزجي٩، كة تلش 1-1 ٞل٤ ٬ تل (پستٯ ٚ٭ٰي)ث٫ٯ 

 س٫ٛزجي٩ ، يس١ 2-1 سلؿ ٬ ؽطٙ ث٣٭ـ ؽ٭كاٚي

 كاميب٪ٯ، يس١ 2 سلؿ ٬ تل ثٯ ؿا٪ٯ

 مكؿآ٢٭، ا٪بك تلش، سلٚٯ، س٫ٛزجي٩، ا٢٭ 2 ٞل٤ ٬ ضٙ پستٯ

 آثُ٭كٮ، آة ا٪بك، سلٚٯ 3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ تؾ٥ اْتبة ٞلؿا٨

 يس١، ٫٣ٟٞجي٩ 2-1 سلؿ ٬ تل تؾ٥ ٚـ٬

 يس١، ٫٣ٟٞجي٩   سلؿ ٬ تل تؾ٥ ٫ٰـ٬ا٪ٯ

 ث٫ٓطٯ، يس١ 2-1 ٞل٤ ٬ تل تؾ٥ ؽجلمٮ

 ث٫ٓطٯ، يس١   ٞل٤ ٬ تل تؾ٥ قب٢جي

 ؽطؾبش، يس١، س٫ٛزجي٩، ٦ي٭ٮ ٰبي تلش 1-2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ص٣ُ٭م

 يس١، ٦ػكٛي 1-2 سلؿ ٬ ؽطٙ ؽطؾبش

 س٫ٛزجي٩ ، يس١   سلؿ ٬ ؽطٙ ضبٮ ث٣٭ـ

 ٚتيلا، مكضٙ 2-1 سلؿ ٬ ؽطٙ ضبٮ ؿا٪ٯ

 سلػ، ضلثت ثٯ ، س٫ٛزجي٩آة يس١، ضٛل  1 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٫ْـٔ

 يس١ 1 ٞل٤ ٬ تل ٫ٚزـ
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 ا٪بك تلش، س٫ٛزجي٩، ؽطؾبش، تلضي ٰبي قجيًي 1-2 ٞل٦٭ ؽطٙ ٞلؿ٬

  

 :بادام شیزيي

صط٥ ٬ ٪يل٬ي ر٫سي، صبٔ ٫٫ٚـٮ ثـ٨، ٣٦ي٩، ٦ٓيـ ثلاي ع٣ٕ ٬ سي٫ٯ ٦ي ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ ، تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٦ُن، ٣ٖت، ٚجـ ٬ . ثٱتلي٩ ٪٭و آ٨ ٪بم٘ پ٭ست ؿكضت ٬ صلة ٦ي ثبضـ

. ٦ػلِ ميبؿ ا٨ ثلاي ٦ًـٮ ٰبي سلؿ ٬ ٦لق٭ة ٦ؿل است. س٫ٟي٩ ٬ ؿيل ٰؿ٥ ث٭ؿٮ ث٭ ؿاؿٮ آ٨ ٖبثؽ ٦ي ثبضـ. ثبضـ

 :پستِ

. ؿٮ ثـ٨ ث٭ؿٮ، ؿك كْى سلْٯ، استٓلاٌ ٬ سلؿي ٣ٚيٯ ٰب ٦ٓيـ ٦ي ثبضـتٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٦ُن ٬ ٣ٖت ٬ ٦ًـٮ ٬ ٢خٯ ؿ٪ـا٨، ؽطج٭ ٫٫ٚـٮ ؿٰب٨، ثبم٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ ٚجـ، صبٔ ٩٫ٚ

 :گزدٍ

. ؽ٭كؿ٨ ا٨ ثب ٦٭ين ثي ؿا٪ٯ ثلاي تٗ٭يت عبْهٯ ٦ٓيـ است. ثسيبك ٢كيّ، تغ٣ي١ ثل٪ـٮ ٬ك٤ ٰب، ٣٦ي٩ ٬ تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٦ُن، ٣ٖت، ٚجـ ٬ ٪يل٬ي ر٫سي ٦ي ثبضـ

 ٦ػ٣ظ ؿكرٯ ٪٭و ٦ناد َقاٰبي ْلآ٬كي ضـٮ

 سلٚٯ، يس١   ٞل٤ ٬ تل اكؿٮ

 ٦ػكٛي   ٦ًتـ٠ ك٩َ٬ ثبؿا٤ ضيلي٩

 يس١ 1-2 ٞل٤ ٬ تل ك٩َ٬ ثبؿا٤ ت٣ؼ

 ٦ُن ٞلؿ٬، ٦ُن ثبؿا٤، سلٚٯ ، يس١، ضيلي٫ي ٰبي قجيًي 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ك٩َ٬ ميت٭٨

 يس١ 2 ٞل٤ ٬ تل ك٩َ٬ ٫ٚزـ

 ضيلي٩ ٰبي قجيًي، ك٩َ٬ ثبؿا٤ ضيلي٩ 1 سلؿ ٬ ؽطٙ سلٚٯ

 س٫ٛزجي٩، ٚبس٫ي 0-1 ٞل٤ ٬ ٦ًتـ٠ س٫٧٭

 ٚبٰ٭،ثٯ ، ثبؿا٤، ضيل تبمٮ ؿ٬ضيـٮ تلضي ٰبي قجيًي -2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ضٛل سلػ يب سٓيـ

 تؾ٥ كيغب٨، ؽطؾبش 1-2 ٞل٤ ٬ تل ضيلٮ ا٪ٟ٭ك

 سلٚٯ، ثبؿا٤ ؿكؽتي، س٫ٛزجي٩، تلضي ٰبي قجيًي 1-2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ضيلٮ ؽل٦ب

 آة ا٪بك تلش، اة ٢ي٧٭، آة ثب٫٢ٝ، سلٚٯ ، ٞط٫ين 1-2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ يس١

 ٫ٗ٣ٞـ   سلؿ ٦بء ا٢طًيل
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 :اردُ

٫٦ؿذ ؿ١٦ ٰب . صبٔ ٫٫ٚـٮ، تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٪يل٬ي ر٫سي ث٭ؿٮ ٬ ؿيل ٰؿ٥ ٦ي ثبضـ. ٫ٚزـ ٪ل٤ پ٭ست ٫ٚـٮ ثليب٨ ٬ ٪ل٤ ٚ٭ثيـٮ تٱيٯ ضـٮ ٬ ك٩َ٬ آ٨ رـا ٪طـٮ ثبضـ٦بيًي است ٚٯ ام 

. ٬ مؽ٥ ٰبي صلٚي ٬ تس٩ٛ ؿ٫ٰـٮ ؿكؿ، ٞل٦ي ٬ ؽطٛي يؿ٭ ٦ي ثبضـ

 :عسل

٫٦ؿذ . يس١ ٰل صٯ ٚٱ٫ٯ تل ض٭ؿ قجى آ٨ ٞل٤ تل ٦ي ض٭ؿ. ٬ ثـ٨٬ ٦٭٤ است ٚٯ ٬ٖتي ثب ا٪ٟطت ثلؿاك٪ـ تبك ثج٫ـؿ ثٱتلي٩ ٪٭و آ٨ سلػ ك٪ٝ، ضٓبِ، ٣َيم، ؽ٭ش ث٭ ٬ ؽ٭ش ق٥ً

٬ ؿْى ث٥ُ٣ ٢ند ٬ كق٭ثبت ام ي٧ٕ ثـ٨ ٬ سل ٬ كسب٪٫ـٮ ٖ٭اي اؿ٬يٯ ثٯ ثـ٨  

. ٦ٓيـ ٦ي ثبضـ.. ربكي اؿكاكي ٬ يس١ ؿك ؿك٦ب٨ ٬ پيطٟيلي ام ا٪سـاؿ يل٬ٖي، س٫ٝ ٰبي ٣ٚيٯ ٬ ٚيسٯ غٓلا، ثي٧بكيٱبي ٤. ٦ي ثبضـ

  

: هاء الشعیز

سٱ١ . تسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ تط٫ٟي ث٭ؿٮ ٬ ٦٭اؿ س٭ؽتٯ كا ام ثـ٨ ؿْى ٬ ك٬ؿٮ ٬ ٦ًـٮ كا پب٘ ٦ي ٫ٚـ. ٰيش َقايي ٚٯ ٥ٰ َقا ثبضـ ٬ ٥ٰ ؿ٬ا ٬ ثسيبك ٫٦ًٓت ؿاضتٯ ثبضـ ٦خ١ ٦بءا٢طًيل ٪يست

٦ػ٣ظ آ٨ ٫ٗ٣ٞـ ث٭ؿٮ ٬ ؽ٭كؿ٨ آ٨ . ا٦ب ؿك اْلاؿ كق٭ثي ٦ناد ٬ يب ايؿبي سلؿ ثـ٨ ٦ؿل است. ٦ًتـ٠ ا٢ُقا ث٭ؿٮ ٬ اؽالـ ْبسـ كا ثٯ علٚت ؿك ٪٧ي آ٬كؿ. ؿك ت٧ب٤ ثـ٨ استا٫٢ٓ٭ف 

. ٬ صينٰبي ضيلي٩ ؿيٟل ثپن٪ـ آ٪لا ٦بء ا٢طًيل ٦ـثل ٞ٭ي٫ـاٞل ؿك ٦بء ا٢طًيل، ي٫بة ٬ سپستب٨  . (عـا١ٖ يٙ سبيت ثبيـ ثي٩ آ٨ ٰب ْبغ٣ٯ ثبضـ)ثب س٫ٛزجي٩ ثـتلي٩ صينٰبست 

: اًَاع ادٍيِ ٍ چای ّای سٌتي ٍ هشاج آًْا 

 .ام اؿ٬يٯ ٰب ٦ي ت٭ا٨ ثلاي تًبؿ٠ ٦ناد َقاٰب ثل عست ٦ناد ْلؿ استٓبؿٮ ٚلؿ ٬ ٦ناد ا٨ ٰب كا تُييل ؿاؿ

  

 ٦ػ٣ظ ؿكرٯ ٪٭و ٦ناد اؿ٬يٯ ٰب

 سلٚٯ ،ا٪ٟ٭ك 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ آ٬يط٩

 ميٓلا٨، ٚتيلا، ك٩َ٬ ثبؿا٤، غ٧ٍ يلثي 2-3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ اْتي٧٭٨

 كاميب٪ٯ، س٫ٛزجي٩ 3-2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ا٪يس٭٨

 

 اؿ٬يٯ ٰب

 

 ٪٭و ٦ناد

 

 ؿكرٯ

 

 ٦ػ٣ظ

 ٦ي٭ٮ ٰبي تلش، س٫ٛزجي٩ 2-3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ اسپ٫ـ

 س٫ٛزجي٩ 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ اسك٭ ؽـ٬س

 ٦ػٍ يلثي، ٪ـك 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ثبؿك٪زج٭يٯ

 ٚتيلا 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ثلٜ ث٭
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 ٚتيلا 3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ پ٭٪ٯ

 ا٪يس٭٨، ضيلي٫ي ٰبي قجيًي 1-2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ تؾ٥ ٚبْطٯ

 ؽكبيي، ٦طٙ، ؿاكصي٩، م٪زجي١ضيل ثن، ثبؿيب٨  2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ صبي سجن ٬ سيبٮ

 ك٩َ٬ ثبؿا٤، ٚبس٫ي، سلٚٯ 4 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ؽلؿ٠

 ٚتيلا، ٦ػكٛي 2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ؿاكصي٩

 غ٫ـ٠، س٫ٛزجي٩ 1-3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ كاميب٪ٯ

 س٫ٛزجي٩ 3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ كم٦بكي

 آة ٢ي٧٭، اة ثب٫٢ٝ 3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ مكؿ ص٭ثٯ

 آ٪يس٭٨، س٫ٛزجي٩ 1-2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ميٓلا٨

 يس١، ك٩َ٬ ثبؿا٤ 1-3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ م٪زجي١

 ٞط٫ين، ثبٖال 3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ م٪يب٨

 يس١، آ٬يط٩، ٚتيلا 3-2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ميلٮ

 ا٪يس٭٨، ٦ػكٛي، قجؼ ثب ثبؿ٦زب٨ 2 سلؿ ٬ ؽطٙ س٧بٔ

 ؿك سلٚٯ ؽيسب٪ـ٨، ٚتيلا 3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ سيبٮ ؿا٪ٯ

 (ثلاي سلؿ ٦ناا٨)يس١ (ثلاي ٞل٤ ٦نارب٨)ك٩َ٬ ٰبي ٞيبٰي سلؿ 3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ١ٓ٣ْ

 ميٓلا٨، ٞالة، ك٩َ٬ پستٯ، م٪زجي١   سلؿ ٬ ؽطٙ ٖٱ٭ٮ

 ميٓلا٨، ك٩َ٬ پستٯ ، ٞالة   ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٚبٚبئ٭

 رالة 1 تل  سلؿ٬ ٞالة

 ؿك سلٚٯ، ث٭ئيـ٨ ٚبْ٭ك ٬ يب ٞالة، كاميب٪ٯ، تؾ٥ ؽيبكي٩  ؽيسب٪ـ٨ 3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٢پل

 ١ٞ

 ا٬مثب٨

 غ٫ـ٠ سٓيـ 1 ٞل٤ ٬ تل

 غ٧ٍ َلثي 3 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٦يؾٙ
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 ٚلْس، ٦يؾٙ، ضيلي٫ي ٰبي قجيًي 1 سلؿ ٬ ؽطٙ ٪طبستٯ

 آ٬يط٩، ٞ٭ضت عي٭ا٨ ر٭ا٨ ْلثٯك٩َ٬ ثبؿا٤،  3-2 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٪٧ٙ

 ميٓلا٨، ك٩َ٬ پستٯ، ٞالة   ٞل٤ ٬ ؽطٙ ٬ا٪ي١

 ٚتيلا 2-1 ٞل٤ ٬ ؽطٙ ١ٰ

  

  

: آٍيشي

ربكي ٫٫ٚـٮ عيؽ ث٭ؿٮ، ٦٭رت ت٫ٗيٯ كيٯ ٬ ٦ًـٮ ٬ ٚجـ ٬ ك٬ؿٮ ٰب ام ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ ؽطٙ ٫٫ٚـٮ، تغ٣ي١ ثل٪ـٮ ثبؿٰب ٬ ث٥ُ٣ ، ٢كيّ ٫٫ٚـٮ َقاٰبي ٣َيم، اضتٱب آ٬ك، ٦ـك ٬ 

. كق٭ثت ٬ ث٥ُ٣ ضـٮ ٬ ٦ب٪ى غً٭ؿ ثؾبك ثٯ ٦ُن ٦ي ٞلؿؿ

ْس رٱت ؽ٭كؿ٨ آ٨ ثب آة ا٪زيل رٱت سلْٯ ٬ ت٫ٟي ٪ٓس ٬ ثب پ٫ين تبمٮ رٯ صبٔ ٚلؿ٨ ثـ٨ ٬ ثب اة ٚل. ؿك ؿكؿ ؿ٪ـا٨ ، ؿكؿ ٧ٚل ٬ ٦ٓبغ١ سلؿ ٬ ثي٧بي ٰبي كع٧ي ٦ٓيـ است

. ؽلؿ ٚلؿ٨ س٫ٝ ٦ٓيـ است

 :افتیوَى

٬ ثي٧بكي ٦ٓبغ١ ٦ٓيـ   ٬س٭اس تغ٣ي١ ثل٪ـٮ ٬ك٤ ٰب، ٢كيّ ٫٫ٚـٮ ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ ٬ ٦ٓلط ٣ٖت ث٭ؿٮ، رٱت ثي٧بكي ٰبي ٦ُن٬ ايػبة ٦ب٪٫ـ سلؿكؿ، تط٫ذ، اْسلؿٞي، ٚبث٭س،

. ثٯ ت٫ٱبيي ٦سٱ١ ث٥ُ٣ ٬ س٭ؿا ٬ ثب ث٫ٓطٯ ٦سٱ١ غٓلا ٦ي ثبضـ. است

٦ػلِ ميبؿ ا٨ ثلاي . اؿ ر٭ضب٪ـام آ٨ ربيي ٚٯ ثسيبك ٢كيّ ٬ ؾًيّ است ر٭ضب٪ـ٨ ٬ٚ٭ثيـ٨ ثبيج ام ثي٩ كْت٩ ؽبغيت آ٨ ٦ي ض٭ؿ ٫ٰٟب٤ ٦ػلِ ٪جبيـ آ٨ كا ٪ل٤ ٚ٭ثيـ ٬ يب مي

. ٞل٤ ٦نارب٨ ٦ؿل است

 :اسطَ خَدٍس

ؿك ثي٧بكيٱبي سي٫ٯ . ٫٫ٚـٮ ٞلْتٟي ٰبي يل٬ٖي ٬ ٦سٱ١ ث٥ُ٣ ٬ س٭ؿا ثٯ ٦ؾػ٭ظ س٭ؿاي ٦ُن ٦ي ثبضـ٦ٓلط ، تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ثـ٨ ، ٣ٖت، ٦ُن، اعطب ٬ ٖ٭اي نبٰلي ٬ ثبق٫ي ثـ٨، ثبم 

. ٦ػلِ ميبؿ آ٨ ثلاي ٞل٤ ٦نارب٨ ٦ؿل است. ٬ سلْٯ، سلؿكؿ ٬ سلٞيزٯ ثٯ ؿ٪جب٠ ؾلثٯ، ثي٧بكي ٰبي ٚجـ ٬ قغب٠ ٬ ٦زبكي اؿكاكي ٦ٓيـ است

 :بادرًجبَيِ

س ٬ ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ يل٬ٔ ٦ُني ث٭ؿٮ ٬ ؿك كْى ٚبث٭س س٭ؿا٬ي ، َص، سٛسٛٯ، تغ٣ي١ س٭ؿا ٬ ا٦لاؼ ث٧ُ٣ي ٬ ثي٧بكي ٰبي ٣ٚيٯ ٦٭حل ٦ي ٦ٓلط، تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٣ٖت ٬ ٦ُن ٬ ع٭ا

. ثبضـ

 

 :سعفزاى

ْ٭٪ت ث٧ُ٣ي ثـٮ ٬ ثبيج كسيـ٨ ؿاك٬ٰب ثٯ ٦ٓلط، تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ كيٯ ٬ ٚجـ ٬ ٣ٚيٯ ٬ ٦خب٪ٯ، ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ ٦ُن ٬ ٚجـ ٬ قغب٠، اؿكاك آ٬ك، ٦غل٘ ٪يل٬ي ر٫سي، ٫٦ؿذ ٬ ٦ػ٣ظ و

. آضب٦يـ٨ يٙ ٦خٗب٠ آ٨ رٱت تسليى ؿك ماي٧ب٨ ٦ٓيـ است. ٖب٢ت ٬ سبيل ايؿب ٦ي ض٭ؿ
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 :سًجبیل

تلس ٬ )ي٧بكي ٰبي يػجي ؿك كْى ة. تغ٣ي١ ثل٪ـٮ، ثبؿ تسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ ؿكؿ ٚجـ سلؿ، ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ ٚجـ ٬ قغب٠، تٗ٭يت ٫٫ٚـٮ ٣ٖت ٬ ٥ْ ٦ًـٮ ٬ ٦خب٪ٯ ٬ ٪يل٬ي ر٫سي ٦ي ثبضـ

ثلاي ٞل٤ ٦نارب٨ ٦ؿل . ؾ٧بؿ ثلٜ يب كيطٯ آ٨ رٱت ثي٧بكي ٰبي ٦ٓػ٣ي ٬ثليـٞي ٰب ٬ تغ٣ي١ ٬ك٤ ٦ٓيـ است. ، ثي٧بكي ٰبي ٦ٓػ٣ي ٬ ٧ٚل ؿكؿ ٬ ٖكى عيؽ ٦ٓيـ است(٬عطت

  .ث٭ؿ ٬ ميبؿٮ ك٬ي ؿك ٦ػلِ آ٨ ثبيج ْسبؿ ؽ٭٨ ٬ ؾًّ ٪يل٬ي ر٫سي ٦ي ض٭ؿ

 :سيزُ 

ميلٮ كا ثب ٪٧ٙ ر٭يـٮ ٬ اة آ٨ كا ٖ٭كت ؿٰيـ ثبيج ٖكى آثلينش . ٬ ثبم ٫٫ٚـ ٮ ا٪سـاؿ، ؽطٙ ٫٫ٚـٮ، ٢كيّ ٫٫ٚـٮ، ٖبثؽ ٬ ثل قلِ ٫٫ٚـٮ ثبؿٰبي ٣َيم ٦ي ثبضـتغ٣ي١ ثل٪ـٮ 

يسب٪ـٮ ثًـ ؿك آْتبة ؽطٙ ٫ٚيـ ٬ثٛ٭ثيـ ثلاي كْى ٬يبك اٞل ميلٮ كا ؿك سلٚٯ ػ. اٞل ثب سلٚٯ ثسبييـ ٬ ث٭ ٫ٚيـ يب ؿك ثي٫ي ْتي٣ٯ ٫٫ٚـ ؽ٭٪ليني ثي٫ي كا ٖكى ٦ي ٫ٚـ. ؿٰب٨ ٦ي ض٭ؿ

. ؽب٘ ؽ٭كؿ٨ ؿك م٪ب٨ ثبكؿاك ٦ٓيـ است

 :سیاُ داًِ

ؽ٭كؿ٨ ا٨ ثب . ا٠ ٦ٓيـ ٦ي ثبضـ٫٦ؿذ ر٧يى اؽالـ، ؽطٙ ٫٫ٚـٮ كق٭ثبت ثـ٨، صبٔ ٫٫ٚـٮ، ٦ـك، ضيلاْنا ث٭ؿٮ، ؿك ؿكؿ سي٫ٯ ت٫ٟي ٪ٓس، سلْٯ، استٓلاٌ، ثي٧بكي ٰبي ٚجـ ٬ قظ

. ؾ٧بؿ ٚ٭ثيـٮ آ٨ ثب ٞالة ثلاي مؽ٥ س٭ؿا٬ي سبٔ پب ٦ٓيـ است. ٦٭رت ؿْى اٖسب٤ ٚل٤ ٦ًـٮ ٦ي ض٭ؿسلٚٯ 

 :قَُْ

٣٦ي٩ قجى، ٦ـك ٬ ؽطٙ ٫٫ٚـٮ كق٭ثت . ؿك ٦٭كؿ قجى آ٨ اؽتالِ ٪هل ٬ر٭ؿ ؿاكؿ ٢٬ي آ٪ضٯ ٚٯ ٖبث١ ٖج٭٠ ٧ٰٟب٨ است اي٩ است ٚٯ ٰل صٯ ٚٱ٫ٯ تل ض٭ؿ سلؿ ٬ ؽطٙ تل ٦ي ض٭ؿ

٦٭ي ٬ غٓلا٬ي ٬ ؿ٨ ا٨ ؿك ٞل٤ ٦نارب٨ ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪سـاؿ، تسٛي٩ ؿ٫ٰـٮ ؿكؿٰبي ٞل٤، ٦ب٪ى س٭ؽت٩ ؽ٭٨ ٬ غٓلا ٬ س٭ؿا ٬ كٖيٕ ٫٫ٚـٮ ؽ٭٨ ث٭ؿٮ، ؿك تت ٰبي ؿؽ٭ك. ٦ي ثبضـ

٦ػلِ ميبؿ آ٨ ثبيج  . س٭ؿا٬ي ، سلْٯ ث٧ُ٣ي ٬ تٗ٭يت ٦ًـٮ ٦ٓيـ ٦ي ثبضـ

٦ػلِ آ٨ ثلاي سلؿ٦نارب٨ ٬ ٚسب٪ي ٚٯ ٣َجٯ اؽالـ ْبسـ ؿاك٪ـ ثٯ سبيل ٦ؿل . ٪ٓؼ ، ٚ٭٢يت ك٬ؿٮ ٬ ث٭اسيل ٦ي ض٭ؿ ثي ؽ٭اثي ٬ الَل ضـ٨ ثـ٨، مكؿي پ٭ست، ٚبٰص ٦ي١ ر٫سي،

. ؽ٭كؿ٨ آ٨ ٪بضتب ٬ يب ٧ٰلاٮ ضيل ٦ؿل ث٭ؿٮ، ثٱتلي٩ ٦ػ٣ظ ٖٱ٭ٮ ٚٯ ق٥ً ٬ كايغٯ آ٨ كا ٢قيق ٦ي ٫ٚـ ميٓلا٨ است. است

  

 :گل گاٍسباى

٢ت ٬ ٦ُن ٬ ٚجـ، ٣٦ي٩ ٬ ٦سٱ١ غٓلا ٬ اؽالـ س٭ؽتٯ ٬ س٭ؿا ث٭ؿٮ ٬ ؿك كْى ثي٧بكي ٰبي س٭ؿا٬ي، ؽط٭٪ت ٪بي ٬ سي٫ٯ سلْٯ، ت٫ٟي ٪ٓس ك٬ط ٬ علاكت َليني ٬ ٔ  ٦ٓلط، ٖ٭ي

. ٣ٞ٭ؿكؿ، ٬س٭اس، س٫ٝ ٣ٚيٯ ٬ ٦خب٪ٯ ٦ٓيـ ٦ي ثبضـ

 :ًوك

٦ػ٣ظ َقاٰبي سلؿ . ؿاؿ، ضٓبِ ٫٫ٚـٮ پ٭ست غ٭كت ث٭ؿٮ ٬ اضتٱب ا٬ك ٦ي ثبضـ٦سٱ١ ث٥ُ٣ ٬ س٭ؿا ٬ غٓلا، ع١ ٫٫ٚـٮ ، ؽطٙ ٫٫ٚـٮ، ؿْى ٫٫ٚـٮ كق٭ثت ٢ند، ثبم ٫٫ٚـٮ ا٪س ، ٖبثؽ

پ٭ستي، ت٭٢يـ س٭ؿا ٬ الَلي ثـ٨ ٬ ٪يٛ٭ ٫٫ٚـٮ ق٥ً َقا ٬ سجني ٰب ٬ عج٭ثبت ٞس ثي ٦نٮ ٬ تلضيٱب ٬ ٞ٭ضت ٬ ا٦خب٠ آ٨ است ٢٬ي ٦ػلِ ميبؿ آ٨ ثبيج ايزبؿ ا٪سـاؿ ، ٦طٛالت 

. ٦ي ٞلؿؿ

 


