
 

1 
 

 

 ٍ تاثیر آًها بر خاک، هذیریت بقایا ٍ عولکردخاکَرزی هختلف  های سیستن هقایسه

 2، راضیه پَردرباًی1*ًادر دلگشاد

 هىبًیضاػیَى وـبٍسصی، داًـگبُ هذمك اسدثیلی، داًـىذُ فٌبٍسی وـبٍسصیهٌْذػی داًـدَی وبسؿٌبػی -1

 فٌبٍسی وـبٍسصی داًـگبُ هذمك اسدثیلی، داًـىذُاػتبدیبس گشٍُ هٌْذػی ثیَػیؼتن، -2

 naderdelgoshad@yahoo.com :*ًَیؼٌذُ هؼئَل

 

 

 خالصه

داس ٍ ثذٍى ٍخَد ثمبیبی گیبّی  ٍسصی دس اوثش هٌبًك ایشاى ثَػیلِ گبٍآّي ثشگشداى ٓولیبت خبن

خَسؿیذی  44داس دس وـبٍسصی ایشاى ثب ٍسٍد تشاوتَس دس دِّ ؿَد. ثِ وبسگیشی گبٍآّي ثشگشداى اًدبم هی

ٍػیلِ هَسد اػتفبدُ وـبٍسصاى هی ثبؿذ. ثب ٍخَد ّوِ هضایبیی تشیي ثتذسیح هشػَم ٍ ّوچٌبى ثِ ٌَٓاى سایح

هٌبًك خـه اػتفبدُ دائوی اص آى هخلَكب دس  ّب داسد ٍلیداس ًؼجت ثِ ثمیِ گبٍآّيوِ گبٍآّي ثشگشداى

اص ًشفی، سٍؽ ّبی خبن ٍسصی دفبُتی دس هٌبًك هختلف دًیب ثب هـىالتی سا ًیض ثِ ّوشاُ داؿتِ اػت. 

خبن ٍ اللین ّش هٌٌمِ ثَهی گشدیذُ ٍ اص هضایبی ٍیظُ ای وِ ثشای آى هٌٌمِ داسد اػتفبدُ تَخِ ثِ ؿشایي 

هی  ٍ ووتشیي آى دس تیوبس خبوَسصی هشػَم ثیـتشیي اصت دس تیوبس ثی خبوَسصی ثٌَٔاى ًوًَِ،گشدد.  هی

اصاّویت ثبالیی خـه  خلَف دس صسآت هذلَالت صسآی دس هٌبًك خـه ٍ ًیوِ ایي فَایذ هثجت ثِ ثبؿذ.

ٍسصی  ، ٍخَد صیبد ٓلفْبی ّشص، یىی اص هـىالت هـبّذُ ؿذُ دس ػیؼتن خبندبلاهب ثب ایي .ثشخَسداس اػت

  ثبؿذ. دفبُتی هی
 

 .ٓولىشدخبن ٍ  هشػَم، خبوَسصی دفبُتی،  خبوَسصی کلوات کلیذی:

 

 

 هقذهه 

اهب وـبٍسصاى خبن ٍسصی سا ثِ  .ػبصی آى ثِ وبس هی سٍدٍسصی ثِ ٌَٓاى یه ٓولیبت هىبًیىی ثش سٍی خبن خْت آهبدُ  خبن

هٌَِسّبی هختلفی چَى تْیِ ثؼتش ثزس، افضایؾ ًفَرپزیشی آة ٍ َّا دس خبن ، هذفَى وشدى ثمبیبی گیبّی دس صیش خبن، 

خبن ،  لِ هخلَى وشدى اًَاّ وَدّب ثب خبن ، اصثیي ثشدى ٓلفْبی ّشص ، وٌتشل ٍ وبّؾ خؤیت آفبت ٍ ثیوبسیْب، ؿىؼتي ػ

َسصی هٌبػت دس ٍالْ ٓولیبت خبو دٌّذ.ؿىؼتي الیِ ّبی هذذٍدوٌٌذُ سؿذ سیـِ ، دفَ سًَثت خبن ٍ ... اًدبم هی 

ی خبن هی ؿَد. هَخت ثْجَد ػبختوبى خبن، افضایؾ خلل ٍ فشج، تَصیْ ثْتش خبوذاًِ ّب ٍ ًْبیتب اكالح خلَكیبت فیضیى

سٍی خلَكیبت فیضیىی خبن اص خولِ ٍصى هخلَف ُبّشی، ػشٓت ًفَر آة  ٍسصی تبثیش هتفبٍتی ثشسٍؽ ّبی هختلف خبن

ایي یىی اص وِ خبن ؿَد ػبختبسی اًتخبة سٍؿْبی خبوَسصی هٌبػت هیتَاًذ هبًْ اص تغییشات  لزا. ٍ ؿبخق ًفَرپزیشی داسد

 (1) .خبوَسصی دفبُتی هیجبؿذ ،سٍؿْب
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  خاکَرزی اًَاع سیستوهای

 خاکَرزی هرسَم

ّذف  .گزاسدهی ػٌخ خبن سا ًبّوَاس ثِ خبی خبن ٍسصی اٍلیِ ٓولیبتی ؿذیذ ٍ ًؼجتبً ٓویك ثَدُ ٍ هٔوَالً :ٍسصی اٍلیِ خبن

 .هی ثبؿذ ٍ... دفي خبؿبن دى ٍ هتالؿی وشدى خبن ثِ هٌَِس پبیِ سیضی ٍ آهبدُ ػبصی ثؼتش ثزسثشاص خبوَسصی اٍلیِ اص ثیي 

گبٍ آٌّْبی  داس، گبٍ آٌّْبی ثـمبثی، گبٍ آٌّْبی چیضل گبٍ آٌّْبی ؿفشُ ای، آٌّْبی ثشگشداى گبٍ ادٍات هَسد اػتفبدُ ؿبهل

 .ثبؿذ ُ ٍ..هیٌّْبی پٌدِ ٓشین(، ؿیبس ػبصؿخن پَؿـی )گبٍ آ

آوبق ًؼجتبً ووتشی هی ثبؿذ. خبن هٌٔی اًدبم ٓولیبت ثش سٍی خبن دسٍاطُ خبن ٍسصی ثبًَیِ ثِ  سصی ثبًَیِ:  خبوَ

ٍسصی ثبًَیِ دس ثؼیبسی اص هَاسد ثِ دًجبل خبن ٍسصی اٍلیِ اًدبم هی گیشد. هوىي اػت ثٔوی اص ادٍات خبن ٍسصی اٍلیِ ثِ 

اكالح ثؼتش ثزس اص ًشیك خشد وشدى ثیـتش ّذف اص خبوَسصی ثبًَیِ  .ؿَد هٌَِس اًدبم ٓولیبت خبن ٍسصی ثبًَیِ ًیض اػتفبدُ 

ادٍات هَسد  .ثشدى ٓلف ّبی ّشص ٍ وبّؾ تجخیش ثیي اصٓولیبت آیؾ تبثؼتبًِ ثِ هٌَِسرخیشُ ػبصی سًَثت اص ًشیك  خبن

شػْبی دًذاًِ اًگـتی، ّشػْبی ثـمبثی، ّشػْبی دًذاًِ فٌشی، ّشػْبی دًذاًِ هیخی، ّیبص ثشای خبوَسصی ثبًَیِ ؿبهل ً

 هی ثبؿذ.ّب ٍ....وبًذیـٌش

ؿذى خبن، ًیبص ثِ ٍلت ٍ اًشطی صیبد، ّضیٌِ صیبد، تخشیت  ای ولَخِ خبوَسصی هشػَم هی تَاى ثِت ٓوذُ اص هـىال

صدى تؼٌیخ صهیي ،فشػبیؾ ثبدی ٍ آثی، وبّؾ هَاد آلی خبن ٍ آلَدگی َّا ًبؿی اص ػَصاًذى ثمبیبی  ػبختوبى خبن، ثِ ّن

 ٍغیشُ اؿبسُ وشد. گیبّی، ایدبد الیِ ػخت دس وفِ ؿخن

  صی دفبُتیخبن ٍس

ثبؿذ. ّشگًَِ  ٍسصی ٍ هذیشیت ثمبیبی گیبّی هَخَد دس ػٌخ خبن هی ٍسصی دفبُتی وبّؾ ؿذت ٓولیبت خبن ّذف اص خبن

وشدى خبن ثذٍى صیش ٍ سٍ )ثشگشداًذى( وشدى  ٍسصی، وبّؾ ٓوك ؿخن ٍ یب ػؼت ٍ لك وشدى ؿذت ٓولیبت خبن تالؽ دس ون

 34ّبی هذلَل لجليی توبهيبً یيب لؼيوتی اص آى )ديذالل       هبًذُ ایي ػیؼتن پغگشدد. دس  ٍسصی دفبُتی هذؼَة هی آى، خبن

ّيبی   ؿَد دفَ ثمبیبی گیبّی دس ػٌخ یيب ًضدیيه ػيٌخ خيبن دس سٍؽ     دسكذ( دس ػٌخ یب ًضدیه ػٌخ خبن ًگْذاسی هی

ؿيیت داس ٍ  ٍسصی دفبُتی ثبٓث دفَ سًَثت خبن، خلَگیشی اص ؿؼتـَی رسات خبن ثش اثش هييشثبت ثبساى دس اساهيی   خبن

ٍسصی دفبُتی اص خشدؿذى ٍ خبثديبیی   صدى خبن دس ػیؼتن خبن گشدد، ّوچٌیي وبّؾ ؿذت ثشّنوبّؾ فشػبیؾ آثی هی

ُ . (2گشدد)هی صیبد رسات خبن ٍ پَدسؿذى آى خلَگیشی وشدُ ٍ ثبٓث وبّؾ فشػبیؾ ثبدی  تی خيَد ثيِ دٍ   خبن ٍسصی دفيب

 سٍؽ اًدبم هی گیشد  

ایي ًَّ خبن ٍسصی ؿبهل دیؼه صًی ، چیضل صًی ، اػتفبدُ اص وَلتیَاتَس ٍ ػبة ػَیلش ٍ ّوچٌیي ٍػبیل  :ٍسصی دذالل خبن

 ٍ ادٍات هذسى خبن ٍسصی دفبُتی هبًٌذ خبن ٍسصّبی هشوت

: دس ایي سٍؽ وِ وـت هؼتمین ّن ًبهیذُ هی ؿَد ّیچگًَِ ٓولیبت صسآی ثش سٍی خبن اًدبم ًوی ؿَد ٍ ٍسصی ثذٍى خبن

 .بیبی گیبّی ػبل لجل وبؿتِ هی ؿَدثزس تَػي ثزسوبسّبی ٍیظُ وـت هؼتمین دس هیبى ثم

ثبیذ تَخِ وشد وِ هْوتشیي صهبى ثشای اًدبم خبن ٍسصی دفبُتی تبثؼتبى ٍ ثالفبكلِ ثٔذ اص ثشداؿت هذلَل اػت 

تَخِ اص هْوتشیي هٔبیت هَسد .هی دّذچشا وِ اًدبم آى دس صهبى هٌبػت ٓولیبت صسآی ٍ ّضیٌِ ّبی ًبؿی اص آى سا وبّؾ 

. دس خبن ٍسصی دفبُتی ثِ دلیل  اؿبسُ وشدخشٍج ًیتشٍطى اص خبن تَػي دًیتشیفیىبػیَى  خبوَسصی دفبُتی هی تَاى ثِ

ثمبیبی گیبّی هذلی ثشای سؿذ ثیوبسیْبی  .ّؾ یبفتِ ، ایي اهش تـذیذ هی ؿَدسًَثت صیبد ثمبیبی ػٌذی ٍ خشم هخلَف وب

ّوَاسُ ثبفتْبی خَاى دس  لبسچی اػت ٍ دس خبن ٍسصی دفبُتی ثِ ٓلت ثبلی هبًذى خبس ٍ خبؿبن ٍ ثمبیبی گیبّی هَخَد ،

 اؿبسُ وشد.هٔشم ّدَم ایي ثیوبسیْب لشاس داسًذ 

 خاکَرزی بر رٍی خاکهختلف تاثیر رٍشهای 
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تبثیش خبوَسصی ثش سٍی خشم هخلَف ُبّشی :ًتبیح تذمیمی دس اػتبى وْگیلَیِ ٍثَیشادوذ وِ ثبػِ ًَّ ادٍات گبٍآّي 

خبٍسصی ثب ادٍات هزوَس تبثیش صیبدی دس وبّؾ خشم ثشگشداًذاس،للوی ،ّشع دٍاس ٍّشع ثـمبثی اًدبم ؿذُ ًـبى هیذّذ وِ 

سا دسوبّؾ خشم هخلَف ُبّشی سا تبثیش كفذِ ثشگشداى  ثیـتشیي  هخلَف ُبّشی خبن داسد دسثیي ادٍات گبٍاّي ثذٍى

.ّن چٌیي دس آصهبیـی دس ؿْش ؿَؽ ًـبى دادًذ وِ وِ دس سٍؽ ثذٍى خبوَسصی ٍدفَ ثمبیبی گیبّی دس ػٌخ (3داؿت)

 (.4خبن  خشم هخلَف ُبّشی ثیـتشی ًؼجت ثِ ػبیش سٍؿْب ٍخَد داؿت )

دهبی ثْبسُ خبن ووتش اػت. ایي هَهَّ ثِ ، ٔوَالً دس ػیؼتن خبن ٍسصی دفبُتیه تبثیش خبن ٍسصی دس دهبی خبن:

دلیل ٍخَد ثمبیبی گیبّی دس ػٌخ صهیي هی ثبؿذ. ثمبیبی گیبّی ثب هٌٔىغ وشدى ًَس خَسؿیذ اص خزة اًشطی خَسؿیذی 

اًذاصًذ. دس فلَل ثْبسی وِ  هوبًٔت ثِ ٓول هی آٍسًذ. ٓالٍُ ثش ایي پَؿؾ ّبی گیبّی خـه ؿذى خبن سا ًیض ثِ تبخیش هی

دس خذٍل صیش تبثیش ثشخی ادٍات ٍ . (5)خبوی وِ خبوَسصی هشػَم سٍی آى اًدبم ؿذُ خـه هیـَدگی ون هی ثبؿذ ذثبسً

 .خبن ٍسصی ّب سا ثش سٍی دهبی خبن اسائِ ؿذُ اػت

 : هیاًگیي دهای رٍزاًه در سیستن های هختلف خاکَرزی1جذٍل 

 هفته بعذ از کاشت،بر حسب درجه ساًتی گراد8ساًتی،11عوق هیاًگیي دهای رٍزاًه در 
 سیستن خاک ٍرزی

 

 گبٍاّي 9/21

 چیضل 8/19

 خبوَسصی پـتِ ای 21

 ثی خبوَسصی 4/18

 

ّش چِ ثیـتش آة دس خبن هی ؿَد. ثمبیبی  یؼتن خبن ٍسصی پبیذاس ثبٓث اثمبءػ :خبن سًَثت دس ٍسصی خبن تبثیش

گیبّی هبًْ تجخیش ثیـتش آة ؿذُ ٍ خزة آة سا دس خبن افضایؾ هی دّذ.ایي ػیؼتن هی تَاًذ دس هٌبًك ون ثبساى، فلَل 

دس خذٍل صیش تبثیش دٍ ػیؼتن خبن ٍسصی .(6)خـىؼبلی ٍ دس خبوْبیی وِ لذست ًگْذاسی آة ووی داسًذ ثؼیبس هفیذ ثبؿذ 

  .ی هبُ ّبی ػبل ثب ّن همبیؼِ ؿذُ اػتسا دس ً

 : تاثیر سیستوهای هختلف خاکَرزی در هیساى رطَبت خاک2جذٍل 

 بی خاک ٍرزی شخن با گاٍآهي هالبٌذی

  (mmثبسؽ) (mmتٔشق) (mmتجخیش) (mmتٔشق) (mmتبخیر)

 هی 179 4 21 4 33

 شٍئي 97 76 14 64 33

 جَالی 141 124 3 95 21

 آگَست 41 92 2 72 14

 سپتاهبر 91 15 5 11 23

 جوع 549 347 41 242 181
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خبوَسصی تبثیش هٌٔی داسی ثش هیضاى اصت خبن داؿتِ اػت، ، : ًجك تذمیمبت اًدبم یبفتِهیضاى اصتتبثیش خبوَسصی ثش 

خلَف  فَایذ هثجت ثِایي  هی ثبؿذ. ٍ ووتشیي آى دس تیوبس خبوَسصی هشػَم ثِ ًَسیىِ ثیـتشیي اصت دس تیوبس ثی خبوَسصی

ًِش هیشػذ تغییش دس ًذَُ  خـه اصاّویت ثبالیی ثشخَسداس اػت. لزا ثِ دس صسآت هذلَالت صسآی دس هٌبًك خـه ٍ ًیوِ

وبؿت هذلَالت اص ػیؼتن سایح گزؿتِ ثِ سٍؿْبی ًَیي خبوَسصی هی تَاًذ ساّىبس هٌبػجی ثشای ثْجَد ؿشایي ثیَفیضیىی ٍ 

 (.7) ذلَالت صسآی ثبؿذاًذهبى تَلیذ هس افضایؾ

ٓولىشد هذلَل: ًی تذمیمی وِ ثش سٍی همبیؼِ سٍؿْبی هختلف خبوَسصی ثش سٍی ٓولىشد  هیضاىتبثیش خبوَسصی ثش 

 هذلَل ثشٓولىشد داسی هٌٔی تبثیش صهیي تْیِ هختلف سٍؿْبیگوذم دس تٌبٍة ثب رست اًدبم پزیشفت هـخق گشدیذ وِ 

 ٓولىشد همذاس ثیـتشیي داسای ثشگشداًذاس آّي گبٍ ثىبسگیشی اص لجل رست خشدوي ػبلِ اص اػتفبدُ تیوبسّب، دسثیي. اػت داؿتِ

 ؿذ هـخق ّوچٌیي . ًذاؿت هشػَم ٍسصی خبن سٍؽ ثب داسی هٌٔی اختالف للوی گبٍآّي ثَػیلِ ٍسصی خبن سٍؽ ٍ ثَد

 تدضیِ اص آهذُ ثذػت آذاد . ثبؿذ هی هشثْ هتش دس خَؿِ تٔذاد صهیي تْیِ هختلف سٍؿْبی دس ٓولىشد خضء هْوتشیي وِ

 ػبًتی 34 تبٓوك 1 هخشًٍی ثشؿبخق داسی هٌٔی تبثیش صهیي تْیِ هختلف سٍؿْبی وِ داد ًـبى خبن ًفَر ثِ همبٍهت

 ؿبخق ثشافضایؾ داسی هٌٔی تبثیش آى اص اػتفبدُ ٓذم ثب همبیؼِ دس خشدوي ػبلِ وبسثشد دیگش ٓجبست ثِ اػت ًذاؿتِ هتشی

  (. 8)  اػت ًذاؿتِ ٍتشاوتَس خشدوي ثبسٓجَسثیـتشػبلِ خبًشیه ثِ خبن هخشًٍی

ثِ هٌَِس ثشسػی  ثشّوىٌؾ سٍؿْبی هختلف خبن ٍسصی ٍ هلشف ٓلف وـْب ٍ تبثیش آى ثش وٌتشل ٓلفْبی ّشص:

آصهبیـی دس  ّب ٍ تبثیش آى ثش وٌتشل ٓلف ّبی ّشص رست دس داساة ثشّوىٌؾ سٍؿْبی هختلف خبن ٍسصی ٍ هلشف ٓلف وؾ

ّبی وبهل تلبدفی اًدبم ؿذ. َٓاهل هَسد هٌبلِٔ  ثلَست ًشح اػتشیپ پالت دس لبلت ًشح ثلَن 1388-1389ػبل صسآی 

ؿبهل سٍؿْبی هختلف خبن ٍسصی )خبن ٍسصی هشػَم، ون خبن ٍسصی ٍ ثی خبن ٍسصی( ٍ هلشف ٓلف وـْب)ٓلف وؾ 

ّبی وٌتشل  ى ٓلف وؾ( ثَدًذ. ًتبیح دبكلِ ًـبى دادًذ وِ دس سٍؽوشٍص، اوَئیپ، اٍلتیوب، ؿبّذ ثذٍى ٓلف ٍ ؿبّذ ثذٍ

ؿیویبیی هلشف ٓلف وؾ وشٍص ثیـتشیي تبثیش دس وٌتشل ٓلفْبی ّشص ًبصن ثشي)اٍیبسػالم ٍ ػَسٍف( ٍ پْي ثشي)پیچه ٍ 

ٍ آهبسی ٓلف وؾ خشلَصن( داؿت ٍ هلشف ٓلف وؾ اٍلتیوب اص ایي لذبٍ ووتشیي تبثیش سا دس همبیؼِ ثب ؿبّذ داؿت اص لذب

اوَئیپ ثیٌبثیي دٍ ٓلف وؾ هزوَس ثَد. دس ثیي سٍؿْبی هختلف خبن ٍسصی ثیـتشیي تشاون ٓلف ّبی ّشص ًبصن ثشي ٍ پْي 

ثشي ثتشتیت دس سٍؽ ثی خبن ٍسصی، ون خبن ٍسصی ٍ خبن ٍسصی هشػَم ثَد.ثیـتشیي ٓولىشد داًِ دس تیوبسثی خبن ٍسصی 

س خبن ٍسصی سثب ٓلف وؾ وشٍص ثبالتشیي ٓولىشد سا داؿت. ووتشیي ٓولىشد داًِ دس تیوبس ٍ ؿبّذ ثذٍى ٓلف ٍ پغ اص آى تیوب

خبن ٍسصی هشػَم ٍ ؿبّذ ثذٍى ٓلف وؾ دس سٍؿْبی وٌتشل ؿیویبیی ٍ تیوبس خبن ٍسصی هشػَم ثب ٓلف وؾ اٍلتیوب 

 (9ووتشیي ٓولىشد اص آى خَد وشد )

 

 هٌابع

ثش سٍی ثشخی  ثشسػی تبثیش سٍؽ ّبی هختلف خبن ٍسصی. 1389.  ی ٓجبػپَس گیالًذُ ٍ ،  سػَلی ؿشثیبًی .1

 خلَكیبت فیضیىی خبن، پٌدویي وٌگشُ هلی هىبًیه ٍ هبؿیٌْبی وـبٍسصی. هـْذ.

ًـشیِ  .ٍسصی دفبُتی دس هٌبًك خـه ٍ لضٍم آى دس وـبٍسصی پبیذاس خبن. 1388 الف،  اػذیالف.، ٍ  تبوی .2

 تشٍیدی ػبصهبى خْبد وـبٍسصی

ثش سٍؽ ّبی هختلف خبن ٍسصی ثش ثشخی خلَكیبت فیضیىی ا، 1389 ، الف ٍ ادوذی خَاُ ة، ٍآِی  ى دیذسپَس .3

 17، هدلِ پظٍّـْبی آة ٍ خبن، خلذ گٌذم دس ؿشایي دین ًیوِ گشهؼیشی--دس تٌبٍة آیؾ خبن

فیضیه خبن. اًتـبسات  بؿیٌْب ٍ ادٍات ٍیظُ وـبٍسصی دفبُتی ثب سٍیىشد تَػِٔ پبیذاسه، 1372. م ثَسدی، ثبی .4

  -داًـگبُ تْشاى
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. تشخوِ. خبن فیضیىی خلَكیبت دس وـبٍسصی هبؿیٌْبی ًمؾ ٍ خبن هذیشیت. 1378. الف ثبلشی ٍ م ٓبوف، .5

 .گیالى داًـگبُ اًتـبسات

 خبن فیضیىی خَاف ثمبیبی گیبّی ثش ثشخی تبثیش ًَّ ؿخن ٍ هذیشیت، حٍ اػىٌذسی  ؽ ، اًلبسی دٍػت م چگٌی .6

 ثِ وـبٍسصی پبیذاس ساػتبی ًیلدس 

تبثیش ػیؼتن ّبی هختلف خبوَسصی ثش تشػیت وشثي ٍ اصت دس خبن دس . 1392. لفغالهی ّ، ٓؼگشی ح ٍ صیٌتی ا .7

  .وـبٍسصی ٍ هذیي صیؼت وٌفشاًغ ٓلَم. وـت گٌذم آثی

 ٓلَم هدلِرست.  ثب تٌبٍة دس گٌذم ٓولىشد ثش ٍسصی خبن هختلف سٍؿْبی تأثیش. 1382سٍصثِ م ٍ پَػىبًی م،  .8

 . 1ؿوبسُ  34ایشاى. خلذ  وـبٍسصی

. ثشّوىٌؾ سٍؿْبی هختلف خبن ٍسصی ٍ هلشف ٓلف وـْب ٍ 1389هذًذٍػت م، دبخی اثشاّیوی ر ٍ دػتفبل م.  .9

 تبثیش آى ثش وٌتشل ٓلفْبی ّشص رست دس هٌٌمِ داساة. پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ. داًـگبُ آصاد ػبٍُ
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