
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًطزیِ فٌی

 زر اقلین سزز سراعت هکاًیشُ ًرَز زین بْارُ

 بز پایِ کطاٍرسی حفاظتی 
 

 :ًَیسٌذُ

 غالهشظا لْشهاًیاى

 

 1398 :تارید اًتطار

 دین وطَسوطاٍسصی هَسسِ تحمیمات 



 ٍسارت جْازکطاٍرسی

 کطاٍرسی ٍ تزٍیج   آهَسش، ساسهاى تحقیقات

 کطَر زین کطاٍرسی تحقیقات هؤسسِ

 

 

 

 

 

 زر اقلین سزز سراعت هکاًیشُ ًرَز زین بْارُ

 بز پایِ کطاٍرسی حفاظتی
 

 

 

 

 :ًَیسٌسگاى

 غالهزضا قْزهاًیاى

 

 رساًی کطاٍرسی زر هزکش فٌاٍری اطالعات ٍ اطالع 18/10/1398زر تارید   56789ایي ًطزیِ بِ ضوارُ 

 بِ ثبت رسیس 

 

 

 



 : هقسهِ

خَسدگی خان ٍ حفظ تمایای هحصَل لثلی، تٌَع وطاٍسصی حفاظتی تا سػایت تٌاٍب صساػی، حذالل تْن 

 -ىصواستشد وَد ّای ضیویایی، ػلف. گشددصیستی سا افضایص دادُ ٍ هٌجش تِ پایذاسی تَلیذات صساػی هی

تا تؼادل طثیؼی هَجَد دس اوَسیستن دچاس ذ تِ سٍضی طشاحی ضًَذ تایتزس آهادُ ساصی تستش  ّا ٍ وص آفت

ّای هتؼذد تشای تذلیل خاوَسصی هحیط صیستتِ  ّای ضذیذی آسیةگزضتِ  ّای هتاسفاًِ دس سال. تغییش ًگشدد

 . (1387وَچىی، )آهادُ ساصی تستش تزس ٍ ػذم تىاسگیشی صحیح ًْادُ ّای وطاٍسصی ٍاسد ضذُ است 

ّذف  طشاحی ضذُ است ٍوطاٍسصی حفاظتی  تْاسُ تش پایِ سیستن دستَسالؼول اسائِ ضذُ، صساػت هىاًیضُ ًخَد 

دس ایي  . حفظ ٍ استفادُ پایذاس اص تٌَع صیستی است صیست هحیطی ٍ  تَلیذ هحصَل تا دس ًظش گشفتي اثشات آى

آلَدگی، تخشیة، ًاتَدی ٍ  اص تا  ضَد  هی استفادُیی ّا اص سٍشسیستن تشای تَلیذ هحصَالت وطاٍسصی 

  .آیذحافظت تؼول دس اختیاس هٌاتغ طثیؼی واّص 

 

 :آهازُ ساسی بستز

سال لثل  صساػت تمایادسصذی اص  30پَضص  وِ دس آى وطاٍسصی حفاظتیدس سیستن واضت ًخَد تشای 

( ٍ دیسهپٌجِ غاصی  ،گاٍآّي تشگشداًذاس، للوی )هشسَم  ادٍات وطاٍسصیتاضذ اص  دس صهیي هی( غالت)

 .گیشد اًجام هی تا هاضیي واسًذُ هستمین  واضت ًخَد دس تمایای گیاّی ًطذُ ٍاستفادُ 

رخیشُ سطَتت دس افضایص  دس وطاٍسصی هشسَم هَجة  تستش تزسی آهادُ ساصحزف ادٍات هَسد استفادُ دس 

 استفادُ اص ادٍات ون خاوَسص تا ٍجَد ایي، .(1397. دستَالؼول فٌی )هی گشدد  خان ٍ واّص هصشف اًشطی 

دس حفظ سطَتت داضتِ ٍ تا اثشات تیطتشی ًسثت تِ گاٍآّي تشگشى داس  (گاٍآّي للوی، پٌجِ غاصی ٍ دیسه)

ضشایط سا  ادٍات ون خاوَسص استفادُ اص. ّا  صهاى ٍ اًشطی ووتشی تشای تْیِ صهیي صشف هی گشددواستشد آى

-تشای سضذ ٍ ًوَ تزٍس سیضش یافتِ غالت ٍ ّوچٌیي ػلفْای ّشص دس سطح هضسػِ فشاّن وشدُ ٍ هذیشیت ػلف

اص ایٌشٍ استفادُ اص سیستن تی خان ٍسصی دس . دس پی داسد ّای ّشص ٍ تزٍس سیضش یافتِ سا دس صساػت ًخَد

 .(1397لْشهاًیاى، ) ضَدصساػت ًخَد دس وطت تْاسُ تَصیِ هی 

 

 

 



 آرایص کاضت زر سراعت هکاًیشُ ًرَز

الصم است تشاوتَس دس هضسػِ  (غیش اًتخاتی) هىاًیضُ ػلف ّای ّشص تا استفادُ اص ػلف وص ػوَهی وٌتشل تشای

یذ تا دس ًظش گشفتي  فاصلِ  ػشظی  تٌاتشایي آسایص واضت تا. ًخَد تذٍى آسیة صدى تِ هحصَل تشدد ًوایذ

لزا تَصیِ تشای استفادُ اص  .ٍ فَاصل سدیف ّای واضت تزسواس اًتخاب ضَد تشاوتَسهشوض تا هشوض چشخْای 

هتش ساًتی 5/52-5/17آسایص واضت خطَط وطت دس تیي  سوپاش اختصاصی  پطت تشاوتَسی سػایت فاصلِ

  .( 1397لْشهاًیاى، )هی تاضذ 

 

 :تٌظین بذرکار

ّای تزسواس هتش الصم است ولیِ ضیاس تاصويساًتی  5/52- 5/17تِ هٌظَس تٌظین تزسواس تشای آسایص واضت 

 ٍ ضیاسساًتی هتش  5/17 سٍی تزسواس تا فَاصلِ 1ٍ2ضیاس تاصوي ّای ضواسُ . ضَد تٌظینساًتی هتش  5/17اًتخاتی 

هشتَطِ تطَس واهل  ( هَصع)دسیچِ ّای سیستن سٌجص تزس اص سٍی تزسواس تاص ضذُ ٍ  4ٍ 3تاصوي ّای ضواسُ 

ضت فَق تشای آسایص وا 1،2،5،6،9،10،13 ّایضیاصتاصويسدیفِ،  13اص ایٌشٍ دس تزسواس  .تستِ خَاّذ ضذ

چشخ ّای . تٌظین ٍ سایش ضیاس تاصوي ّا اص سٍی تزسواس تاص ٍ دسیچِ وطَئی هَصع ّای هشتَطِ تستِ خَاّذ ضذ

 .( 1397لْشهاًیاى،  پَضاًٌذُ هشتَط تِ ضیاستاصوي ّای تاصضذُ ًیض اص تزسواس جذا خَاٌّذ ضذ

 :هثال

 :(ASKE2200 )"2200آسکِ  " تٌظین آرایص کاضت زر بذرکار

. ساًتی هتش هی تاضذ 5/17تا فاصلِ سدیف ّای واضت ( ضیاس تاصوي)واسًذُ  13داسای  "2200آسىِ  "تزسواس

ٍاحذ واسًذُ دس  ّفت تزسواس آسىِ، دس. ضذُ است اسائِ( 1)آسایص لشاس گیشی ٍاحذ ّای واسًذُ دس ضىل 

ٍاحذ واسًذُ  ضصذُ ٍاحذ واسً 13اص (. الف-1-ضىل )لشاس داسد سدیف دٍم ٍاحذ واسًذُ دس 6ٍ  اٍلسدیف 

 واسًذُ ٍاحذ ّفتاص  .دیگش تشای آسایص واضت هَسد ًظش تٌظین هی ضَدٍاحذ  ّفتاص تزسواس جذا ضذُ ٍ 

-1-ضىل)لشاس گشفتِ است  دٍمٍاحذ دس سدیف  سٍِ  اٍلٍاحذ واسًذُ دس سدیف  چْاس ؛هاًذُ دس سٍی تزسواس

 .ساًتی هتش است 70( 5/52-5/17)تا آسایص واضت هَسد ًظش  اٍلتیي ٍاحذ ّای واسًذُ  دس سدیف  فَاصل(. ب

 ی اص طشفهضاحوتووتشیي  دس تمایای ولص تذٍى جذیذ تا چیذهاى تَسط ایي هاضیي تذیي تشتیة واضت ًخَد 

آسایص واضت اسائِ ضذُ تِ هٌظَس تشدد . ( 1397لْشهاًیاى،  )هی ضَداًجام  تجا هاًذُ اص هحصَل سال لثل  تمایای

هیاًگیي فَاصل وطت دس آسایص  .طشاحی ضذُ استس دس هضسػِ دس صهاى سوپاضی تا سوپاش اختصاصی تشاوتَ



 تحمیمات وطاٍسصی دین وطَس تَصیِ ضذُ تَسط هَسسِ الگَی وطت ساًتی هتش ٍ ًضدیه تِ  35وطت فَق 

 .(1393یاٍسی،)است

 

 رزیفِ 13بذرکار آرایص قزار گیزی ضیاس باسکي ّا زر  -1ضکل

 

 : ASKE2200تٌظین هارکز زر بذرکار 

تشای هثاسصُ ضیوایی تا ػلف ّای ّشص تا ػلف وص ػوَهی تذٍى تواس ػلف وص تا هحصَل ًخَد، تایستی 

واضت ًخَد تا آسایص واضت واهالً یىساى اًجام ضَد دس غیش ایي صَست ػلف وص ػوَهی سثة اص تیي سفتي 

واضت تا آسایص واضت یىساى دس سفت ٍ تشگطت تزسواس، استفادُ اص هاوش تشای . خَاّذ ضذًیض هحصَل 

اسائِ ( 2)دٍ تٌظین هختلف تشای دٍ طشف تزسواس دس آسایص واضت طشاحی ضذُ هطاتك تا ضىل . ظشٍسی است

 :(1396تزسواس، ) هی ضَد

 

 

 



 :تؼشیف هتغیشّا

 b (:2)ػشض واس تشاوتَس هطاتك تا ضىل 

    A (:4-ش) اٍلیي تا آخشیي ضیاستاصوي دس چیذهاى جذیذ فاصلِ

  L1 (:4-ش)فاصلِ هاسوش دس سوت ساست تزسواس

  L2 (:4-ش)فاصلِ هاسوش دس سوت چپ تزسواس

فاصلِ ( ب -1)ساًتی هتش تاضذ تا آسایص واضت اسائِ ضذُ دس ضىل  140اگش فاصلِ چشخ ّای جلَ تشاوتَس  

ساًتی   L2 =157,5ٍ دس سوت ساست تزسواس تشاتش تا همذاس  L1 = 192,5هاسوش دس سوت چپ تشاتش تا همذاس  

تشای   (1ٍ2فشهَل )همادیش فَق تا استفادُ اص فشهَل هحاسثِ هاسوش هحاسثِ ضذُ است  (.4)هتش خَاّذ ضذ ضىل 

اسائِ ( 1)دس جذٍل  سمت چپ و راست اسوشهمادیش هختلف فاصلِ ه (b)همادیش هختلف ػشض واس تشاوتَس 

 :ضذُ است

   
   

 
      

 

 
 

   
   

 
      

 

 
 

 

 .فاصلِ هارکز سوت چپ ٍ راست بذرکار آسکِ بزای هقازیز هرتلف عزض کار تزاکتَر -1جسٍل

ػشض واس تشاوتَس هطاتك تا ضىل 

(cm:)b 

: فاصلِ هاسوش دس سوت چپ

L1 

: فاصلِ هاسوش دس سوت ساست

L2 

140   5/192  5/157 

150 5/187   5/152 

160   5/182 5/147 

 
 bفاصلِ بیي زٍچزخ جلَ تزاکتَر ٍ تعزیف هتغیز  -2 -ضکل

 1:فرمول

 2:فرمول

 



 

 Lفاصلِ هارکز اس ٍسط بذرکار ٍ تعزیف هتغیز  -3 -ضکل

 

 

 فاصلِ هارکزّای چپ ٍراست اس ٍسط بذرکار ٍ تعزیف هتغیز هزبَطِ  -4 -ضکل

 

 

 

 

 

 



 :تٌظین هیشاى بذر بزای کاضت

تحمیمات وطاٍسصی  تَصیِ هَسسِ)داًِ  30داًِ ًخَد تا تشاون  100هیضاى تزس تشای واضت ًخَد تستِ تِ ٍصى 

داًِ دس دٍ تشاون  100هیضاى تزس تشای واضت دس یه ّىتاس تستِ تِ ٍصى . دس هتش هشتغ هحاسثِ هی ضَد( دین

 :(1396لْشهاًیاى، )اسائِ ضذُ است ( 5)ٍ ضىل  (2)داًِ دس ٍاحذ سطح یه هتش هشتغ دس جذٍل  30ٍ  25واضت 

 

 

 زر ّکتار بستِ بِ ٍسى صس زاًِ بذر ٍ تزاکن  بذر زر ٍاحس سطحهیشاى کاضت بذر  -2جسٍل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داًِ  100ٍصى 

 (g)ًخَد 

همذاس تزس جْت واضت 

(kg/ha) 

داًِ  30تشاون  

 دس هتش هشتغ

داًِ  25تشاون 

 دس هتش هشتغ

42 126 105 

41 123 5/102 

40 120 100 

39 117 5/97 

38 114 95 

37 111 5/92 

36 108 90 

35 105 5/87 

34 102 85 

33 99 5/82 

32 96 80 
 

 

 هحاسبِ هیشاى بذر زر اپلیکیطي بذرکار -5ضکل 



 :تٌظین بذرکار

تزس دس ٍاحذ  داًِ ٍ تشاون  100تستِ تِ ٍصى ، تَجِ تِ هیضاى تزس هَسد ًظش تشای واضتتا  والیثشاسیَى تزسواس 

تا   5/52- 5/17والیثشاسیَى تزسواس تشای واضت هیضاى تزس دس آسایص واضت  ِدس هحاسث. اًجام هی ضَدسطح 

تایستی ( 245;35×7)ساًتی هتش  245، ػشض واس تزسواس ساًتی هتش 35فَاصل هیاًگیي تا  ٍاحذ واسًذُ فؼال 7

س تشٍی  دس تاال "تٌظین تزسواس "تحت ػٌَاى  یتِ هٌظَس سَْلت دس تٌظین تزواس اپلیىیطٌ. دس ًظش گشفتِ ضَد

لْشهاًیاى، ) اسائِ ضذُ است "www.agrilib.ir"ساصهاى تحمیمات، آهَصش ٍ تشٍی  وطاٍسصی تِ آدسس 

ویلَگشم ًخَد تا آسایص واضت فَق  120تِ ػٌَاى هثال تشای والیثشاسیَى تزسواس جْت واضت . (1396

دٍس  10ساًتی هتش دس  42تا لطش چشخ هحشن همسن تزسواس ( ساًتی هتش 35هیاًگیي فاصلِ خطَط واضت )

تا . ٍاحذ واسًذُ تزسواس دس سیٌی صیش همسن ّا سیختِ ضَد 7گشم تزس اص  388تایستی  ،چشخاًذى چشخ تزسواس

 (.6-ضىل )تزسواس اداهِ یاتذ گیشتىس  تغییش دسجِ ایذگشم ت 388حصَل همذاس سیضش تزس تِ همذاس 

 

 هحاسبِ هیشاى بذر زر کالیبزاسیَى بذرکار -6ضکل

 

 

 



 :کطت تٌظین عوق

چشخ لاتل تٌظین دس دٍ طشف تزسواس اًجام هی  ، تَسط دٍ ASKE2200دس تزسواس  تٌظین ػوك واضت تزس

ساًتی هتش دس وطت ًخَد  5-7ػوك واضت . تٌظین ػوك واضت تزس تا حصَل ػوك هَسد ًظشاداهِ هی یاتذ. ضَد

 . (1396دستَسالؼول فٌی، ) َصیِ هی ضَدتِ هٌظَس تْشهٌذی حذاوثش اص سطَتت خان ٍ استمشاس هَفك گیاُ ت

 

 (کاضت ًرَز) 2200اّزم تٌظین عوق کاضت زر ذطی کار آسکِ  -7ضکل 

 

 :تسطیح ذطَط کطت

جفت لَلِ یا پشٍفیل  ػولیات تشداضت هىاًیضُ ٍ واّص تلفات ووثایي، الصم است دس تِ هٌظَس تسْیل

اتصاالت پشٍفیل، حلمِ ٍ طٌاب تِ اًتْای تزسواس هتصل ساًتی هتش تِ اًتْای تزسواس تَاسطِ  4×4چْاسگَش 

 .(  1397لْشهاًیاى، ) ضَد

 :ًىات هْن دس اتصال لَلِ تسطیح

o  ساًتی هتش اص اًتْای تزسواس لشاس گیشد 270تسطیح دس فاصلِ جفت لَلِ یا پشٍفیل. 

o  شُ هتصل ضَد تاساًتی هتش تِ اًتْای تزسواس تا پیچ ٍ هْ 150ساًتی هتش تِ طَل  4×4پشٍفیل ساتط 

 .دس اًتْای واضت دس صهاى دٍس صدى تشاوتَس هطىل ایجاد ًىٌذ "جفت لَلِ یا پشٍفیل تسطیح"



o "ساًتی هتش  10-15تَسط حلمِ ٍ طٌاب تِ پشٍفیل ساتط هتصل دس استفاع  "جفت لَلِ یا پشٍفیل تسطیح

چٌاًىِ اتصال طٌاب تِ پشٍفیل ساتط . هتصل ضَد تا ووی توایل ًسثت تِ جْت حشوت اص سطح خان

دس استفاع تیطتش صَست گیشد تسطیح خطَط وطت تخَتی اًجام ًخَاّذ ضذ ٍ ػالٍُ تش آى دس تمایای 

اضىال ) سطح هضسػِ سا تؼمیة ًخَاّذ وشد ًاّوَاسیْای "جفت لَلِ یا پشٍفیل تسطیح"سٌگیي ولص،  

8  ٍ9). 

 

 فازُ اسجفت لَلِ تسطیحتسطیح ذطَط کطت با است -8ضکل

 

 ذطَط کطت تسطیح ضسُ زر هشرعِ ًرَز   -9ضکل 

 



  :کاضت سهاى

افضایص  تِ هٌظَس  طَل دٍسُ سضذ حذاوثش سطَتت خان ٍ افضایص دس هٌاطك سشد، تِ هٌظَس تْشُ هٌذی اص

تا استفادُ اص فشٍسدیي   تا اٍاخش اسفٌذاٍاخش اص واضت ًخَد تْاسُ تِ هحط گاٍسٍ ضذى صهیي تایستی ػولىشد 

الثتِ تا هؼشفی ضذى اسلام  (.1396دستَسالؼول فٌی، ) اًجام هی ضَد (،  ٍ جن ثویي)اسلام تَصیِ ضذُ هٌاسة 

 . ًخَد پائیضُ سشدسیشی ساسال، آًا، آتا  ٍ ًصشت اهىاى واضت ًخَد دس پائیض اهىاًپزیش هی تاضذ

 

 :کٌتزل علف ّزسقبل اس سبش ضسى

 تا استفادُ اص ػلف وص ػوَهی  اصلیلثل اص سثض ضذى هحصَل ذ تای ،سٍص تؼذ اص واضت ًخَد 7-10 حذٍد

سوپاضی ػلف ّای ّشص تا استفادُ اص سوپاش تَهذاس اًجام  لیتش دس ّىتاس  5 غلظتتا  گالیفَصیتیا  پاساوَات

ضشایط سوپاضی تِ ضشح صیش تشای تاثیش ػلف وص تایستی . سوپاضی تایستی دس َّای هالین  اًجام ضَد. ضَد

 :تاهیي گشدد

ساػت آیٌذُ  24ساػت ٍ تشجیحاً تا  12حذالل ) تؼذ اص تاسًذگی ًثایذ سوپاضی اًجام ضَد لثل ٍ -1

 .(ًیفتذاتفاق  تاسًذگی

ٍ دس ساػات سشد سٍص ًثایذ  دسجِ ساًتیگشاد است 12حذٍد  تشای سوپاضیحذالل دهای هطلَب  -2

 ..صَست گیشد

   .ٍصش تاد اص سوپاضی خَدداسی ضَدٌّگام دستشای جلَگیشی اص تاد تشدگی    -3

تا دس ًظش گشفتي ػَاهلی اص لثیل سشػت پیطشٍی تشاوتَس دس هضسػِ، ًَع ًاصل سوپاضی الذام تِ  لثل اص  -4

 .ٍ دتی آى، حجن هخضى سوپاش ٍ همذاس سن  تَصیِ ضذُ  دس ّىتاس، هاضیي سوپاش والیثشُ ضَد

ًاصل ّا  تا ّوپَضاًی هٌاسة ٍ دس خط تَدى  ٍ اص پاضص یىٌَاخت تشسسی  ّای سوپاش ًاصلسالهت  -5

 .اطویٌاى حاصل ضَد

 

 :کٌتزل علف ّزس بعس اس سبش ضسى هحصَل

هاُ تؼذ اص   2ػلف ّای ّشص تا حذاوثش( تشگی 4-3هشحلِ )صهاى وٌتشل ػلف ّای ّشص تایذ دس اٍایل سضذ 

وٌتشل ػلف ّای ّشص تا استفادُ اص سوپاش . واضت، دس سطَتت هٌاسة تشای ػثَس تشاوتَس دس هضسػِ اًجام ضَد

تصَیشی اص ( 9)دس ضىل   (. 1397لْشهاًیاى، ) .ساًتی هتش اًجام هی ضَد 5/52اختصاصی دس تیي سدیف ّای 



لثل اص سوپاضی تایستی تا . تیي سدیف اسائِ ضذُ استفَاصل هضسػِ دس حیي سوپاضی تا سوپاش اختصاصی دس 

لیتش دس ّىتاس  3ٍ دتی ًاصل ّای آى، والیثشاسیَى سوپاش تشای سوپاضی تا دص پیطشٍی تشاوتَس تَجِ تِ سشػت 

 5حذ ّای سوپاضی دس سوپاش اختصاصی اسائِ ضذُ تشای هحصَل ًخَد تؼذاد ٍا. اًجام ضَداص سن پاساوَات 

ساًتی هتش  350ٍاحذ تشاتش تا   5تا تَجِ تِ آسایص واضت تَصیِ ضذُ، ػشض واس سوپاش تا . ٍاحذ هی تاضذ

هجْض تِ ساًتی هتش ٍ سشػت پیطشٍی تشاوتَس  350تٌاتشایي والیثشاسیَى سوپاش تا تَجِ تِ ػشض واس . است

 گزضت  سوپاش اختصاصی تؼذ اص تىاس گیشی  سوپاضی ضذُ تاًخَد  هضسػِ . اًجام ضَداختصاصی   سوپاش 

فَاصل تیي ٍاحذ ّای سوپاش تا تَجِ تِ آسایص . اسائِ ضذُ است( 10)، دس ضىل اص صهاى سوپاضی سٍص 18

تا تَجِ تِ  (ػشض جؼثِ هحصَس) ػشض سوپاضی .ساًتی هتش تٌظین ضَد 70، تایستی تشاتش تا  5/52×5/17واضت 

لْشهاًیاى، )ػشض سوپاضی دس ولیِ ٍاحذ ّاتایذ یىساى تاضذ. ساًتی هتش تٌظین ضَد 35-25هیضاى سضذ هحصَل 

1397 ) . 
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 :تزاکتَراتصال سوپاش بِ 

دس اتصال . اتصال سوپاش اختصاصی تِ تشاوتَس چشخ تاسیه اص طشیك اتصال سِ ًمطِ تشاوتَس اًجام هی ضَد

سوپاش تِ تشاوتَس تایستی تا استفادُ اصهْاس وٌٌذُ تاصٍّای پاییٌی اتصال سِ ًمطِ تشاوتَس، سوپاش واهالً تثثیت 

فاصلِ تیي چشخ ّای تشاوتَس ٍ ًیض چشخ ّای حاهل  الصم است تا تَجِ تِ آسایص واضت تَصیِ ضذُ، . ضَد

 (. 11ضىل . )ساًتی هتش تٌظین ضَد 140 تِ ضاسی سوپاش
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داسای تیپ ّای ایستادُ تَدُ ٍ چٌاًىِ  تا آسایص واضت تَصیِ ضذُ واضتِ ضًَذ هی تَاى  آصاد، ػادل ٍ هٌصَس 

تِ هٌظَس واّص تلفات تشداضت ًخَد تا ووثایي غالت دهاغِ . تا ووثایي غالت هحصَل ًخَد سا تشداضت وشد
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