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 ٗوس٠ٗ

ٜٗظٞض زؾشطؾي ث٠ ػٌ٘ٔطز ث٢شط ٠ُٔ ١بي ٗبزض ٝ ُٞقشي ٠ ث cobb500 ٝاضيش٠اهسإ قطًز ًبة زض ػ٢ز ث٢ؿبظي هبثٔيش٢بي 

آٙ اؾش٘طاض زاضز، اُطچ٠ زؾز يبكشٚ ث٠ هبثٔيش٢بي غٛشيٌي ٝ سسإٝ سٞٓيس ٠ُٔ ٗٞػٞز، ٛيبظ ث٠ ثطٛب٠ٗ ١بي ٗسيطيشي ذٞة زض 

زض ؾطاؾط ػ٢بٙ ثبػض قسٟ ٠ً سؼبضة هبثْ سٞػ٠ ٝ Cobb ُٞقشي  ٠ُٔ ١بي ٗبزض ٗٞكويز دطٝضـ ٝ سٞٓيس زاضز. ٠حٔطٗ

ايٚ ًشبثچ٠ ١بي ٗرشٔق دطٝضـ ًؿت ُطزز.  طايٍ ُٞٛبُٞٙ آة ٝ ١ٞايي ٝ ؾيؿشُٖؿشطزٟ اي اظ دطٝضـ ايٚ ٛػاز زض ق

 قسٟ اؾز.سسٝيٚ  ًبة ق٘ب ٗسيطيز ٠ُٔثطٛب٠ٗ ضيعي ضا١ٜ٘بيي ق٘ب زض  ث٠ ٜٗظٞضضا١ٜ٘بي ٗسيطيز ٗطؽ ٗبزض 

دشبٛؿي٢ٔبي ًٜس ٠ً حساًظط ث٢طٟ ٝضي اظ  ٗسيطيز ثبيس ٛيبظ١بي اٝٓي٠ ٠ُٔ ضا سبٗيٚ ٛ٘ٞزٟ ٝ ثطٛب٠ٗ ١ب ضا ث٠ ٠ُٛٞ اي سٜظيٖ

ٞز١بي ايٚ ق٘ب ٗي سٞاٛيس ثب سٞػ٠ ث٠ قطايٍ ُٜٗو٠ اي ٝ سؼبضة قرهي، ثؼًي اظ ض١ٜ٘كطا١ٖ ٛ٘بيس. ٛػاز ضا ٛيع  ثبٓوٟٞ

ً٘ي ٝ ١٘لٌطي ثطاي اػطاي ايٚ آٗبزٟ ١٘ٞاضٟ زض ايٚ اضسجبٌ ُطٟٝ كٜي ًبة  ٠ًب سـييط ز١يس. ٗؼ٘ٞػ٠ ضا سؼسيْ ٛ٘ٞزٟ ٝ ي

 ٗي ثبقٜس.سٜظي٘بر 

 س٢ٜبٝ ايٚ  دطضَٛ ًطزٟضا  سبطيط ثؿعايي زاضٛس٠ً زض ػٌ٘ٔطز ٠ُٔ  ٢ٗ٘يكبًشٞض١بي  Cobb ٗبزض ضا١ٜ٘بي ٗسيطيز ٠ُٔ ١بي

ٗسيطيز ػٞػ٠ ًكي ٝ ٗسيطيز ٠ُٔ ١بي ُٞقشي، ثٞٓش٢ٜبي كٜي ٝ ١٘چٜيٚ  اَالػبر كٜي ٗب ٗي ثبقس ٠ً قبْٗ ذسٗبرثركي اظ 

ؾطاؾط ػ٢بٙ  اظسٞني٠ ١بي ٗب ٗجشٜي ثط زاٛف ضٝظ ٝ سؼطثيبسي اؾز ٠ً  ٛ٘ٞزاض١ب ٝ ػساّٝ كٜي ػٌ٘ٔطز ٠ُٔ ١ب ٗي ثبقس.

ًبٗال  ًٜيس سبطيطُصاض ثبقس،ًؿت قسٟ اؾز. ق٘ب ثبيس اظ هٞاٛيٚ ُٜٗو٠ اي ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾز ثط ؾيبؾز ٗسيطيشي ٠ً ق٘ب اسربش ٗي 

 آُبٟ ثبقيس. 

ثب زاٛف ٝ آُب١ي ٠ً اظ سؼبضة ػٔ٘ي ٝ  ٗيجبيؿززض حس يي ٗطػغ ثٞزٟ ٝ  Cobbضا١ٜ٘بي ٗسيطيز ٗطؽ ٗبزض ُٞقشي 

 ًبة ث٠ زؾز آٝضيس. ػٞػ٠ ١بياظ ضا  آٗسٟ سٌ٘يْ قٞز سب ١٘ٞاضٟ ثشٞاٛيس ث٢شطيٚ ٛشبيغ ًبضقٜبؾي ق٘ب ث٠ زؾز
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 ٗسيطيز ػٞػ٠ -1

 آٗبزٟ ؾبظي ػ٢ز دصيطـ ػٞػ٠ 1-1

 . جْ اظ ضؾيسٙ ػٞػ٠ ١ب ث٠ كبضٕ اؾزٗٞكويز دطٝضـ، زاقشٚ ثطٛب٠ٗ ٗسيطيشي ٗٞطط ه ضٗع

 ًكٞضي زيِط ٝاضز ٗي قٞز سٞني٠ ٗيكٞز اظ اكطاز آٗٞظـ زيسٟ ٝ ًؿبٛي ٠ً اظ  زض نٞضسي٠ٌ ػٞػ٠ يٌطٝظٟ اظ

، سب ػٞػ٠ ١ب ُبٟ ٗي ثبقٜس اؾشلبزٟ قٞزآَضار ٝ هٞاٛيٚ ُ٘طًي، ٗساضى ٗٞضز ٛيبظ ٝ ٛيع ضٝٛس سطذيم ًبال ٗوط

 ١ط چ٠ ؾطيؼشط سطذيم ُطزٛس. 

 ٝ ْاظ س٢ٞي٠ ٜٗبؾت ٝ  ، يسػلٞٛي قسٟ ٠ًٝ س٘يع ثٞزٟاظ ٝؾبيْ ٛؤي٠ اي  كطٝزُبٟ ثبيس اٛشوبّ ػٞػ٠ ١ب اظ ػ٢ز ٛو

اؾز اؾشلبزٟ ُطزز. ثبيس ١٘ب١ِٜي ١بي الظٕ زض ٗٞضز ظٗبٙ زضيبكز ػٞػ٠ يٌطٝظٟ اظ ُ٘طى  ًٜشطّ زٗب ثطذٞضزاض

 .١ب سٞظيغ قٞٛس زض آقيب٠ٛ ٠ً ػٞػ٠ ١ب ١ط چ٠ ؾطيؼشط ، ثُٞضياٛشوبّ آ٢ٛب ث٠ كبضٕ ث٠ ػْ٘ آيس ٝ

 ظ ػٞػ٠ ١بي اظ ػسا ثٞزٙ ًبْٗ ػٞػ٠ ١بي ػٞاٙ ا .نٞضر سي ؾٜي دطٝضـ ز١يس ضا ث٠ ١طكبضٕ ػٞػ٠ ١ب زض

 ٝ هطُٛي٠ٜ اي ثطٛب٠ٗ ث٢ساقشيس٘بٕ ذبٓي ثب يي  -ضـ ػٞػ٠ ١ب ثبيس زضؾيؿشٖ س٘بٕ دط. دطُٝٗ٘ئٚ قٞيسٗؿٚ سط 

 زاذْ كبضٕ ٗٞضز ٛظط كؼبٓيز ًٜٜس.  . ًبضُطاٙ كوٍ ثبيس زضٜٗبؾت اٛؼبٕ ُيطز

 ٝيسػلٞٛي ًٜيس.  ضا هجْ اظ ضؾيسٙ ػٞػ٠ ١ب، س٘يع ذٌُٞ آثطؾبٛي اظ ػ٠ٔ٘ ضٟ دطٝضـٝؾبيْ ٗٞضز ٛيبظ ز ٝ

زاقش٠ ثبقيس ٠ً ثبيس ثطٛب٠ٗ ١بي  . ث٠ يبزآٗسٟ اؾزضا١ٜ٘ب  ازا٠ٗ ايٚ زض ػعئيبر س٘يعًطزٙ ٝ ٗطاحْ يسػلٞٛي

 . ػطا ُصاقش٠ قٞزاظ ػٞػ٠ اؾز ث٠ ا زٝضاٛي ٠ً كبضٕ ذبٓيٛيع زض س٘بٕ ٗسر ؾبّ ٝ  ثيٞؾٌٞضيشي ١٘يك٠ ٝ زض

 هطُٛي٠ٜ، ثطٛب٠ٗ ١بي ث٢ساقشي هبثْ اػطا، حهبضًكي ُٗ٘ئٚ، ًبضًٜبٙ آٗٞظـ زيسٟ ٝ زٓؿٞظ، بيس اظ كبضٕ ٗبزض ث

ثطاي ٓٞاظٕ ٛؤي٠ اي ٠ً ٓعٝٗبً ثبيس ٝاضز كبضٕ  .ؾيؿش٢٘بي ُطٗبيف ٝ ؾطٗبيف ٗؼ٢ع ٝ ... ثطذٞضزاض ثبقس

ٗبقيٚ ث٠ زهز اٛؼبٕ ُيطز ٝ ضاٜٛسٟ ث٠ ١يچ ٝػ٠ اظ ٗبقيٚ  قٞٛس، ٗطاحْ س٘يعؾبظي ٝ يسػلٞٛي س٘بٕ هؿ٘ش٢بي

ٝضٝز آ٢ٛب ث٠ كبضٕ ٛيع ثبيس دؽ اظ  كوٍ ٗؿئٞٓيٚ ٝ دطؾْٜ ثبيس اػبظٟ ٝضٝز ث٠ كبضٕ ضا زاقش٠ ثبقٜس ٝ ديبزٟ ٛكٞز.

. زضة اظ ٓجبؾ٢بي ٗرهٞل اؾز اٛؼبٕ قٞز َي ٗطاحْ ًبْٗ ثيٞؾٌٞضيشي ٠ً قبْٗ زٝـ ُطكشٚ ٝ اؾشلبزٟ

 . ثبقس ٝ هلْ ثؿش٠ ؿيط يطٝضي ًبٗال ١ب ٛيع ثبيس زض ٗٞاهغآقيب٠ٛ 

 َطاحي ثطاي ػٞػ٠ ضيعي 2-1  

٠ً  سزاقش٠ ثبقي سطاًٖ ػٞػ٠ ضيعي ثب زضٛظط ُطكشٚ قطايٍ ٗحيُي ٝ يب قطايٍ آة ٝ ١ٞايي ُٜٗو٠ اي سؼييٚ ٗيِطزز. ث٠ يبز

 .هطاض ُيطز  اذشيبض آ٢ٛب ظط ثبيس ؾُح ثيكشطي زضٗٞضز ٛ ١سف ٝ ثطاي زؾشيبثي ث٠ ٝظٙ ٗيكٞٛسٗطؿ٢ب  اظ ذطٝؾ٢ب ؾِٜيٚ سط

  ديف اظ َطاحي ٗحْ  الظٕ اؾز ثٜبثطايٚ  ثبقس. سؼساز ػٞػ٠ سحٞئي ٗشلبٝرػٞػ٠ ضيعي ٌٗ٘ٚ اؾز  ٛٞثز ١ط زض

  ثبقيس.ي زاقش٠ آُب١ ١ب ؼساز زهين ػٞػ٠ــــــــاظ س ػٞػ٠ ضيعي،

   ،دٞقبّ ثؿشط ضا ثب چِٜي يٌٜٞاذز ٝ  .ثذٞقبٛيسٜٗبؾت  ثؿشط س٘بٕ ًق ؾبٓٚ ضا ثبث٠ ٜٗظٞض دط١يع اظ اسالف ُطٗبيي

ػٞػ٠ ١ب زض زاذْ هؿ٘ز  ثبػض ػسٕ يٌٜٞاذشي زٗبي ًق قسٟ ٠ً ٜٗؼط ث٠ سؼ٘غ ُط١ٝيٛب١٘ٞاض  ككطزٟ ٛ٘بئيس. ثؿشط
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يٚ ا ػٞػ٠ ١ب ث٠ آة ٝ زاٙ زض ٜٗبؾت زؾشطؾي ٗيِطزز. ايٚ ٗؿئ٠ٔ ٜٗؼط ث٠ ػسٕظيط ٝؾبئْ  ١بي ٛب١٘ٞاض ثؿشط ٝ يب زض

 . ُطززٗي  ظٛسُي آ٢ٛب ٗطح٠ٔ حؿبؼ

  ُبظ١ب ٝ ُطٗبي ٛبقي اظ يسػلٞٛي ًطزٙ ؾبٓٚ ضا ذبضع ٛ٘بييس. ُبظي٠ ٜٗبؾتثب س٢ٞ ،هجْ اظ ضؾيسٙ ػٞػ٠ ١ب ، 

 ٝ ٛيع اكعايف سٔلبر ضقس اٝٓي٠ ؾطػزيٌٜٞاذشي ٝ ًب١ف  ثبػض ايؼبز ٗكٌالر زض ث٠ ؾطػز ٗيشٞاٛس كطٗبٓس١يس

 ُطزز. 

  ٝ زٗبي  ثبػض اَ٘يٜبٙ يبكشٚ اظ . ايٚ ًبضضؾيسٙ ػٞػ٠ ١ب ُطٕ ًٜيس اظ ديفؾبٓٚ ١ب ضا  ،١ٞايي ثطاؾبؼ قطايٍ آة

٠٘١ ٝؾبيْ ُطٗبظا  ؾبٓٚ ٗي ُطزز. ثب ًٜشطّ ٗطست زؾشِب٢١ب اظ ؾبٖٓ ثٞزٙث٠ ػٞػ٠ ١ب   ٝضٝز١ِٜبٕ  ٜٗبؾت ثؿشط زض

 . حبنْ ًٜيساَ٘يٜبٙ 

  كساي   ١ٞاي سبظٟ ضاسبٗيٚ . ١طُع ضيعي اَ٘يٜبٙ حبنْ ًٜيساظ ػٞػ٠  ضٝظ هجْ ػٌ٘ٔطز زضؾز س٢ٞي٠ حساهْ اظ اظ

ثيكشط ثبقس.  ppm 3000زض ١لش٠ اّٝ دطٝضـ، ٗيعاٙ زي اًؿيس ًطثٚ ٛجبيس اظ. يس١عي٠ٜ ُطٕ ًطزٙ ١ٞاي ؾبٓٚ ٌٜٛ

 كطاسط ضٝز. ppm 2000ٝ اظ آٙ ث٠ ثؼس ٛيع ايٚ ٗيعاٙ ٛ٘يجبيؿز اظ 

 ٝهطاض ز١يس انٔي ب ضا زض ٛعزيي زاٛرٞضيآ٢ٛ ٝ٘ٞزٟ ٛدطٛسٟ كطا١ٖ  100آثرٞضي ايبك٠ ثطاي ١ط  ز . 

 ز ٝ زاٙ  ثبيس هجْ اظ ضؾيسٙ ػٞػ٠ ١ب ث٠ كبضٕ زضٜٗبثغ ُطٗبظا  هطاض ُيط زاٛرٞضي ٛجبيس ث٠ َٞض ٗؿشويٖ زض ٛعزيٌي 

 . ي انٔي ٝ ًٌ٘ي درف قسٟ ثبقسزاٛرٞضي٢ب

   زاٙ زض زاٛرٞضي٢بي ًٌ٘ي اَ٘يٜبٙ حبنْ  . اظ سبظٟ ثٞزٙيٜي زاٛرٞضي س٢ي٠ ٛ٘بييس، يي ؾدطٛسٟ 75ث٠ اظاي ١ط

اٗطٝظٟ ضٝـ زيِطي ٛيع اؾشلبزٟ ٗيكٞز ٠ً ث٠ ٝاؾ٠ُ آٙ  .ٟ اؾشلبزٟ اظ زاٙ ٗبٛسٟ ضا ٛس١يسًٜيس ٝ ث٠ ػٞػ٠ ١ب اػبظ

ثب سٞػ٠ ث٠ ضٝظ اثشساي دطٝضـ هطاض ٗيس١ٜس.  3" كًبي ػٞػ٠ ضيعي ثطاي 50ُطٕ زاٙ ضٝي ًبؿص زض 40ث٠ ٗيعاٙ 

ث٠  اؾشلبزٟ اظ ًبؿص يب ضٝظٛب٠ٗ ثب٠َٔػسٕ لبزٟ قسٟ ايٚ ٗسر ٗيشٞاٛس َٞالٛي سط قٞز. سٞني٠ ٗب ػٜؽ ًبؿصي ٠ً اؾش

  .ؾزػْٔ ث٢ساقشي ٝ ضيؿي ثبالي آٓٞزُي ٝ ١٘چٜيٚ ًيليز ٗٞاز ٗهطكي زض آ٢ٛب

  ًٖچٜبٛچ٠ كًبي ػٞػ٠ ضيعي اظ ًْ ؾبٓٚ ث٠ ٛي٘ي اظ ؾبٓٚ ٝ يب حشي ً٘شط اظ آٙ ٗحسٝز قسٟ اؾز، حساًظط سطا

هُؼ٠ زض ١ط ٗشط ٗطثغ ذٞا١س ثٞز. زض ثؿيبضي اظ ٗعاضع ٗطؽ ٗبزض زض ضٝظ١بي اثشسايي دطٝضـ  70ػٞػ٠ ضيعي 

سب  7هُؼ٠ زض ١ط ٗشط ٗطثغ ضيرش٠ ٝ ؾذؽ ثؿش٠ ث٠ قطايٍ ٗحيُي ٝ ؾبٓٚ دطٝضـ، زض ؾٚ  40ػٞػ٠ ١ب ضا ثب سطاًٖ 

 ضٝظُي كًبي دطٝضـ ضا ث٠ ًْ ؾبٓٚ اكعايف ٗيس١ٜس. 14
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 ظيط ٠ٛٞ٘ٛ اي اظ چِِٞٛي ٗسيطيز سطاًٖ ػٞػ٠ ضيعي زض ؾٜيٚ ٗرشٔق زض ؾب٢ٜٓبي ٗصًٞض ٗيجبقس. ػسّٝ

 

 
ًبؿص ثب زاٛرٞضي  "100ػٞػ٠ ضيعي ٠ُٔ ٗبزض ضٝي                                    

ٝ آثرٞضي ٛيذْ. ظطٝف ظيط ٛيذ٢ٔب اظ ديف دط قسٟ سب ػٞػ٠ ١بي ػٞاٙ ضا 

 ث٠ ٗحى ٝضٝز سطؿيت ث٠ آة ذٞضزٙ ًٜٜس.
 

  اٌٗبٙ دطٝضـ ػٞػ٠ ١بي ١ٖ ؾٚ اظ ٠ُٔ ١بي ٗرشٔق كطا١ٖ قٞز، ايٚ  زضنٞضر اٌٗبٙ دٚ ١بيي زضؾبٓٚ ايؼبز ٛ٘بييس سب

 . ي ٛ٘بيسث٢جٞز يٌٜٞاذشي ٠ُٔ ً٘ي ٗٗؿئ٠ٔ ث٠ 

  زض  زاٙ . ثطاي ً٘ي ث٠ يبكشٚ آة ٝشلبزٟ ٛ٘بييسٛعزيٌي ٜٗجغ حطاضسي اؾ ػصة ًٜٜسٟ ثطاي ٠ِٛ زاقشٚ دطٛسٟ زض ٛٞض اظ

 . ًٓٞؽ ثبقس  25-60 ١لش٠ اّٝ قسر ٛٞض ثبيس حسٝزا

 ٛٞض 3-1

حساًظط ٌٗ٘ٚ ثٞزٟ ٝ ً٘شط اظ س قسر ٛٞض ثبي . ز١يسضا ث٠ َٞض ديٞؾش٠ زض اذشيبض دطٛسٟ هطاض  ؾبػز اّٝ ٝضٝز ػٞػ٠ ١ب ٛٞض 48زض 

اؾشلبزٟ ٗيٌٜيس،  LEDچٜبٛچ٠ اظ الٗذ٢بي  .زاٙ ضا ث٠ ضاحشي ديسا ذٞا١ٜس ًطز سب ُٗ٘ئٚ قٞيٖ ٠ً ػٞػ٠ ١ب آة ًٝٓٞؽ ١ٖ ٛجبقس 25

   ٛيع ٗؼ٢ع ثبقيس سب زيس زضؾشي اظ ٗيعاٙ قسر ٛٞض زاقش٠ ثبقيس. LEDًٓٞؽ ٗشط١بي  ث٢شط اؾز ٠ً ث٠

سيطيز ثطٛب٠ٗ ٛٞضي ٗطاػؼ٠ ، 4ٗالػبر ثيكشط زضثبضٟ ٛٞض ث٠ ثرف . ثطاي اَٗطؽ ٗبزض ثبيس يس ٛٞض ثبقٜس طٝضـس٘بٕ ؾبٓٚ ١بي د

 . ٛ٘بييس

 ًٞسبٟ ًطزٙ ٛٞى 4-1

ًٞسبٟ ًطزٙ ٛٞى ضا ٗيشٞاٙ زض ػٞػ٠ ًكي ٝ ظٗبٛي٠ٌ ػٞػ٠ ١ب يٌطٝظٟ ١ؿشٜس اٛؼبٕ زاز يب اي٠ٌٜ زض كبضٕ دطٝضـ ٝ ظٗبٛي٠ٌ ػٞػ٠ 

 اٗب زض ػيٚ حبّ ٛيبظٜٗس ٛيطٝي ًبضُطي ثيكشطي اؾز.. ٗٞضز زٕٝ سطػيح زاضز ضٝظٟ اؾز 5ٝ  ١4ب 

٢ِٛساضي ٝ حلظ قطايٍ ُٗٔٞة زاضز سب دطٛسٟ ثشٞاٛس ث٠ ضاحشي آة ٝ زاٙ ثرٞضز. ٛٞى دطٛسٟ زض َّٞ ٗسر ظٛسُي ضقس ٗيٌٜس ٝ ٛيبظ ث٠ 

زض ػٞػ٠ ًكي ٝ ثب ٝؾبيْ ذبل ٝ سٞؾٍ اكطاز حطك٠ اي ثٜبثطايٚ الظٕ اؾز ٠ً هؿ٘ز اثشسايي ٛٞى انالح قٞز. ايٚ كطايٜس ٗؼ٘ٞال 

ٝاحس ٗيجبيؿز ٝيؼيز ؾالٗز اٛؼبٕ ُطكش٠ ٝ ث٠ َٞض ٗسإٝ ٗٞضز ًٜشطّ ًيلي هطاض ٗيِيطز. زض ٗطاحْ ٗشؼسزي اظ ظٛسُي دطٛسٟ ٗسيط 

ٗكٌْ زض آة ذٞضزٙ دطٛسٟ  دطٛسٟ ٝ قٌْ ٛٞى ضا اضظيبثي ٝ ثطضؾي ًٜس. ث٠ ػٜٞاٙ ٗظبّ، يبيؼ٠ ٛٞى هٞچي ٌٗ٘ٚ اؾز ٜٗؼط ث٠ ثطٝظ

 ػٞػ٠ /ٗشط ٗطثغ ؾٚ $ضٝظ#

3-1 70-50 

6-4 60-40 

9-7 50-30 

12-10 40-20 

15-13 30-10 

19-16 19-16 

20< 10 
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قٞز يب حشي سبطيط ٜٗلي ثط ًبضايي ػلشِيطي زض ذطٝؾ٢ب قٞز. زض نٞضر ٛيبظ ٗيشٞاٙ هؿ٘ز اثشسايي ٛٞى زض ١ط دطٛسٟ ضا ثب ١سف حصف 

 ٛ٘ٞز. ١ط ٠ُٛٞ ٛويه٠ كيعيٌي ٝ ايؼبز ًٛٞي ثسٝٙ ٛوم ثطاي زٝضاٙ ثٔٞؽ دطٛسٟ انالح

دطٛسٟ ٛيع ٗعايبيي زاضز ٠ً اظ ٛٞى ظز٢ٛبي ذكٚ ػُٔٞيطي ٗيٌٜس. ٛٞى ظزٙ يي ضكشبض  ثؼالٟٝ، انالح ٛٞى اظ ٛظط ؾالٗز ٝ ضكبٟ

دطٛسٟ زض ٠ُٔ ػ٢ز سؼييٚ هٔ٘طٝ اؾز. دطًٜسٙ ٗاليٖ ٝ ١٘چٜيٚ ٛٞى ظزٙ ث٠ ٗٞاٛغ اَطاف دطٛسٟ اظ ػ٠ٔ٘ ضكشبض١بي َجيؼي زض  ٗؼّ٘ٞ

ٞاٛس ٜٗؼط ث٠ نسٗبر دٞؾشي ٝ ًبٛيجبٓيؿٖ ٝ زض ٢ٛبيز سٔلبر ُطزز. اٗب ًٜسٙ دط چٜبٛچ٠ ثب ذكٞٛز اٛؼبٕ قٞز ٗيش دطٛسٟ ث٠ ق٘بض ٗيطٝز.

انالح ٛٞى ث٠ ذهٞل زض ٝاحس١بيي ٠ً ث٠ نٞضر ثبظ ٝ زض ؾب٢ٜٓبيي ٠ً قسر ٛٞض زض آ٢ٛب هبثْ ًٜشطّ ٛيؿز ث٠ ٜٗظٞض ديكِيطي اظ 

ٗكب١سٟ ٗيٌٜيس، ث٠ ٗسيطيز ذٞز  زذٞضيطض ذٞضكشبض١بي ٌٗ بر ٛبقي اظ ٛٞى ظزٙ دطٛسٟ ١ب ٗليس كبيسٟ اؾز. چٜبٛچ٠ زض ٠ُٔ ذٞزنسٗ

ٝ ٗيعاٙ دطٝسئيٚ ػيطٟ، ِٛب١ي زٝثبضٟ ثيبٛساظيس. ػسٕ ًلبيز ٗيعاٙ دطٝسئيٚ زض ػيطٟ ٗيشٞاٛس ضكشبض١بي دط ذكٞٛز دطٛسٟ ١ب ضا ث٠ 

 َطظ چكِ٘يطي اكعايف ز١س.

 ٗطؿ٢ب

ز ٠ً ثبػض آؾيت ٠ً ضقس ٛٞى آ٢ٛب ث٠ حسي ٛيؿ١لشِي اٛساظٟ ٛٞى ٗطؿ٢ب ضا ث٠ زهز ًٜشطّ ًٜيس ٝ ُٗ٘ئٚ قٞيس  18 سب 16 زض ؾٚ

اؾز ٝ يب  ٛٞى ١بي هبقوي قٌْ ٝ ََٞي ٗبٜٛس يب زيِط ٛب١ٜؼبضي٢بي  . ٛٞى دطٛسُبٛي ٠ً ذئي ثٜٔسضؾبٛسٙ ث٠ ؾبيط َيٞض ٠ُٔ قٞز

ثطاي اٛؼبٕ ايٚ انالح ث٢شطيٚ ظٗبٙ  .ثبيس زض حس اؾشبٛساضز انالح قٞز ،ٗكٌْ ٛ٘بيس ضا َيٞض ث٠ آة ٝ زاٙ ٛٞى ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾز زؾشطؾي

زض قطايُي ٠ً سؼسز ثسقٌٔي٢بي ٛٞى زض ٠ُٔ ظيبز اؾز، انالح ٛٞى ؾز. ا ١لشِي 18سب  16ظٗبٙ ٝاًؿيٜبؾيٞٙ دطٛسٟ ١ب زض ؾٜيٚ زض 

    ١لشِي زاقش٠ ثبقٜس. ١20لشِي آؿبظ ًٜيس سب دطٛسٟ ١ب ظٗبٙ ثيكشطي ثطاي ث٢جٞز ٝ سـييط سب  16ضا اظ 

 ذطٝؾ٢ب

 زضؾشي اٛؼبٕ ُيطز.  ، ثبيس ًٞسبٟ ًطزٙ ٛٞى ذطٝؾ٢ب ث٠ زهز ٝي ٜٗبؾت ٝ حساًظط دشبٛؿيْ ثبضٝضيٌٜٞاذشػ٢ز زؾشيبثي ث٠ ي

  س٢ٜب ٛبحي٠ ًطاسيٜي ٛٞى ضا ًٞسبٟ ًٜيس.

ٝيؼيز ؿيطَجيؼي ٝ ٢ًٞٛبيي ٠ً زاضاي ضقس ٗؼسز ثٞزٟ ٝ يب زاضاي  ١لشِي ث٠ زهز ًٜشطّ ًٜيس 18 سب 16 ؾٚ زض ٛٞى دطٛسُبٙ ضا

 ٞسبٟ قٞٛس.ً ٗؼسزا ١ؿشٜس ثبيس

 ً٘ي ٗي ٛ٘بيس.  ٗٞطط ثٞزٙ ػلشِيطي  ث٠  زٝضٟ ػلشِيطي ٗي ُطزز ٝ  ، ثبػض ًب١ف آؾيت ث٠ ٗطؿ٢ب زضًٞسبٟ ًطزٙ ٛٞى ذطٝؾ٢ب
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 زٝضٟ ضقس - 2
 

 ٛ٘ٞزاض ضقس كيعيٞٓٞغيي ٗطؽ ًبة

 
 

ــ٠  زٝضٟ ضقــس ٜٗحٜــي ٝظٙ ثــسٙ زض سحٔيــْ زضؾــز ٝ ىزض ١لشِــي  0-8 كــبظ. اٝٓــيٚ زثؿــيبض ٢ٗــٖ اؾــ  يٖ ٗيكــٞز،ٗطحٔــ٠ سوؿــ 4ًــ٠ ث

ــز ًــ٠   ــسٟ سؼيــيٚ ٗيِــطزز.         اؾ ــف ػ٘ــسٟ اي اظ ظٛــسُي دطٛ ــبيع ؾــبذشبض ٝ يٌٜــٞاذشي ثر ــيٚ َــي آٙ ؾ ١لشِــي  8 -12 ٗطحٔــ٠زٝٗ

آ٢ٛــب ػٔــُٞيطي  ٝ ُٞقــز آٝضي ثــيف اظ حــس اظ اكــعايف ٝظٙ اؾــز ًــ٠ دطٛــسُبٙ ثبيــس سحــز ثطٛبٗــ٠ ؿــصايي زهيوــي هــطاض ُيطٛــس ســب  

ــب  12اظ  كــبظؾــٞٗيٚ  .قــٞز ــ٠ اكــعايف ُٞقــز آٝضي ٝ     ١لشِــي اؾــز ًــ٠   16س ــ٠ ٗيجبيؿــز ًــٖ ًــٖ قــطٝع ث ثٔــٞؽ آؿــبظ ٗيكــٞز. ُٔ

ــب  16قــٌْ ُيــطي ًٔــي ثــسٙ ًٜــس. چ٢ــبضٗيٚ ٗطحٔــ٠ اظ    ١لشِــي اؾــز ًــ٠ َــي آٙ ُٔــ٠ ٛيــبظ ثــ٠ ؾــطػز ُــطكشٚ ٗحؿــٞؼ ضقــس     20س

      ٝ ــز آ ــٞاذشي ٝ ُٞق ــ٠ يٌٜ ــشيبثي ث ــي ٝ زؾ ــْ ػٜؿ ــطاي سٌبٗ ــبزُي ث ــز آٗ ــب  ػ٢ ــت زاضز. س ــٌ٘ي     20ضي ٜٗبؾ ــي ق ــطٟ چطث ــي، شذي ١لشِ

 ٗيجبيؿز ٗؿشوْ اظ ٝظٙ ثسٙ سٞؾؼ٠ يبكش٠ ثبقس.

 

 ضٝظُي# 14سب  1اثشساي ٗطح٠ٔ دطٝضـ$ 2 -1

ًيليز ١ٞا سٞػ٠ ذبني  حطاضر ٝ  زضػ٠ آة ٝ ثبيس ث٠ زاٙ ٝ . زض ايٚ زٝضٟ ٢٘شطيٚ زٝضٟ ظٛسُي دطٛسٟ ٗي ثبقس، ٗضٝظ اّٝ دطٝضـ 14

 ، زض چِِٞٛي ػٌ٘ٔطز ٠ُٔ زض آيٜسٟ ٗٞطط ٗي ثبقس.ٞػ٠  زض ايٚ ٗطح٠ً٠ٔ دطٝضـ نحيح ٝ سبٗيٚ ٛيبظ١بي ػ چطا ٗجصّٝ ُطزز.
 

  زضػ٠ ؾبٛشيِطاز ثبقس. 25سب  15زٗبي آة ٗيجبيؿز ثيٚ  .زض زؾشطؼ ػٞػ٠ ١ب ثبقسث٠ ٗحى ٝضٝز سبظٟ ثبيس زاٙ ٝآة 

 گٌشت آًری

%87رشذ ساختار  

ىفتگی( 7-8)  

 ایمنی

 گٌشت آًری

 گٌشت آًری

آًری گٌشت  

 رخیره چربی

%09رشذ ساختار بیش از   

 شرًع بلٌغ

 شرًع پرًسو ترشح ىٌرمٌنی

% رشذ ساختاری199تکمیل   

 آغاز رشذ بیضو ىا/تخمذانيا

 دًره نگيذاری

 رشذ کنترل شذه

 رشذ سرعت گرفتو
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  ٗيجبيؿز ث٠ َٞض ًبْٗ اٛؼبٕ ُطكش٠ ثبقس سب آة سبظٟ زض ثسٝ كالقيَٜ ذٌُٞ آثطؾبٛي سب چٜس ؾبػز هجْ اظ ٝضٝز ػٞػ٠ ١ب

ٝضٝز زض اذشيبض دطٛسٟ هطاض ُيطز. زض َي ١لش٠ اّٝ، ٗيشٞاٙ ث٠ َٞض ٗطست كالقيَٜ ضا اٛؼبٕ زاز سب زضيبكز آة ٝ زاٙ 

  اكعايف ٝ سٞٓيس ثيٞكئٖ ٗحسٝز ُطزز.  

  ١٘چٜيٚ الظٕ اؾز ظاٝي٠  .اظ نحز ًبض آ٢ٛب ُٗ٘ئٚ قٞيس س سبثُٞض ٗطست ًٜشطّ قٞٛٗبزض ١بي ٗهٜٞػي ٝ ١يشط١ب ٗيجبيؿز

  هطاضُيطي ١يشط١بي ٗبزٝٙ هطٗع ػ٢ز اَ٘يٜبٙ اظ ١سايز زضؾز ُطٗب ث٠ ػبيي ٠ً ٗسٛظط ٗبؾز ١٘ٞاضٟ ًٜشطّ قٞز.

 اظ آثرٞضي٢بي ًٞچي يب ضٝظُي اؾشلبزٟ اظ آثرٞضي٢بي ًٌ٘ي سٞني٠ ٗيِطزز. 3-5 يٌطٝظُي سب اظ Chick founts 

ٝ  ، ػسٕ اؾشلبزٟ اظ ؾيٜي ث٠ ػبي آثرٞضي اظ ٗكٌالر ٛبقي اظ ػلٞٛش٢بي دبؾيٜي ػ٢ز آثرٞضي اؾشلبزٟ ٌٜٛيس اظ ًٜيس. اؾشلبزٟ

 هطاض ٛس١يس. ٛعزيي ٜٗبثغ ُطٗبظاٗي ٛ٘بيس. آثرٞضي٢ب ضا  ػُٔٞيطي ًيليز آة

 هطاض ُيطز. سالـ ًٜيس سٞظيغ  زض كبن٠ٔ ٜٗبؾت اظ ٜٗبثغ ُطٗبظا هجْ اظ آظازؾبظي ػٞػ٠ ١ب ًبضسٚ ػٞػ٠ ٜٗبؾت   سؼساز

ػٞػ٠ ١ب زض ُٜٗو٠ دطٝضـ يٌٜٞاذز ثبقس. ػٞػ٠ ١ب ضا زض ؾبٓٚ زض زاذْ ػؼج٠ ٠ِٛ ٛساضيس، چطا ٠ً زض ؾبٜٓي ٠ً ث٠ ذٞثي 

ديف ُطٕ قسٟ، ٢ِٛساضي ػٞػ٠ ١ب زض زاذْ ًبضس٢ٜبي حْ٘ زض ؾبٓٚ ٗٞػت ثطٝظ اؾشطؼ ُطٗبيي ٗيكٞز. ثٜبثطايٚ الظٕ اؾز 

ضٝظُي دطٛسٟ ٗؼيبض ذٞثي ثطاي  7ٝظٙ  .اظ ًبضس٢ٜبي حْ٘ زض ؾبٓٚ دطٝضـ ١طچ٠ ظٝزسط اٛؼبٕ ُيطزسرٔي٠ ػٞػ٠ ١ب 

حشي اُط ذٞز ضا ث٠ نٞضر اكعايف سٔلبر، ٛطؾيسٙ ث٠ . اططار اؾشطؾ٢بي اٝٓي٠ ٗٞكويز زٝضٟ اٝٓي٠ دطٝضـ ٗي ثبقسسؼييٚ 

ٓيْ ُطزز. زسٞٓيس  زٝضٟ ػٌ٘ٔطز ٠ُٔ زض طيط ٜٗلي ثطأٝظٙ ١سف ٝ يب ضيع ٝ زضقز قسٙ ػٞػ٠ ١ب ٛكبٙ ٛس١س، ٗي سٞاٛس ثبػض س

ثطاي يب حشي زاٙ ٗيٌطٝ دٔز، ثب ًيليز ٜٗبؾت  . اؾشلبزٟ اظ زاٙ ًطاٗجْؾزازاٙ ٛبًبكي انٔي ثطاي ٛطؾيسٙ ث٠ ٝظٙ ١سف، ٗهطف 

 ٗهطفط ٗيعاٙ ض سبطيط ٜٗلي ثيب كًبي ًٖ زاٛرٞضي ثبػ . ٗيعاٙ زاٙ ٛبًبكي ٝزاٙ ًبكي زض ١لش٠ اّٝ يطٝضي اؾز ذٞضزٙ

 ١لشِي ثط 4اثشساي زٝضٟ ث٠ ذهٞل زض  ، ٝظٙ ٝ يٌٜٞاذشي دطٛسٟ ٗيِطزز. الظٕ اؾز ثساٛيٖ ٠ً ػصة دطٝسئيٚ ًبكي زضزاٙ

الظٕ ث٠ شًط ٗؼسز اؾز ٠ً ٗهطف ًبكي ٝ ٜٗبؾت آة، ٗيشٞاٛس ٜٗؼط  .ُصاض اؾزطيبطس سٞٓيس سرٖ ٗطؽ ، يٌٜٞاذشي ٝ ٢ٛبيشبٝظٙ

  ؾز ٠ً اؿٔت ث٠ آٙ ًٖ سٞػ٢ي ٗيكٞز.ا ذٞا١س قس. آة ٗبزٟ ؿصايي ثؿيبض ٢ٗ٘يًبكي ٝ ٜٗبؾت زاٙ ث٠ ٗهطف 

 2 زض زض زٗبي ؾبٓٚ احؿبؼ ضاحشي ٗيٌٜٜس، ػٞػ٠ ١ب ضا ًٜشطّ ًٜيس سب ُٗ٘ئٚ قٞيس ٠ً آ٢ٛب ؾبػز دؽ اظ سرٔي٠ ًبضس٢ٜب ٝ  

  حبّ ٗهطف زاٙ ٝ آة ١ؿشٜس.

 ز ٠ً آيب ػٞػ٠ ١ب ث٠ ٗوساض ًبكي ث٠ آة ٝ زاٙ زؾشطؾي ديسا ثطضؾي چي٠ٜ زاٙ يي ضٝـ ٜٗبؾت ثطاي سكريم ايٚ ُٗٔت اؾ

ؾبػز ثؼس اظ ػٞػ٠ ضيعي$ يب زض نٞضسي٠ٌ ػٞػ٠ ضيعي زض ؾبػبر دبيبٛي ضٝظ اٛؼبٕ ُطكش٠، ضٝظ  6 – 8ًطزٟ اٛس يب ذيط. 

زض ٓ٘ؽ ًٜيس. ػسز ػٞػ٠ ضا ث٠ َٞض سهبزكي اٛشربة ٛ٘ٞزٟ ٝ ث٠ آضاٗي ٗحْ چي٠ٜ زاٙ آ٢ٛب ضا  100ثؼس اظ ػٞػ٠ ضيعي#، 

چٜبٛچ٠ زض ٗالٗؿ٠ چي٠ٜ زاٙ ضا ؾلز ٝ ؾرز احؿبؼ ًطزيس، ٛكب٠ٛ ايٚ  ٗالٗؿ٠، چي٠ٜ زاٙ ثبيؿشي ٛطٕ ٝ هبثْ اٛؼُبف ثبقس.

ٝ اظ َطكي اُط ٛطٕ ٝ ٗشؿغ ثبقس، يؼٜي ػٞػ٠ ١ب ث٠ اٛساظٟ ًبكي زاٙ زضيبكز ٌٛطزٟ  ؾز ٠ً ػٞػ٠ آة ًبكي زضيبكز ٌٛطزٟ، ا

 زضنس ػٞػ٠ ١ب چي٠ٜ زاٛكبٙ دط ٝ هبثْ اٛؼُبف ثبقس.  95بيس اٛس. زض ٗالٗؿ٠ حساهْ ث

  ٟضٝظ اثشساي دطٝضـ $ثطٝزيَٜ# ٗطاػؼ٠  14ثطاي زضيبكز اَالػبر ثيكشط ٗيشٞاٛيس ث٠ ًشبثچ٠ ضا١ٜ٘بي دطٝضـ زٝض

 ٛ٘بييس.
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 ٜٗبثغ ُطٗبظا

  هُؼ٠ زض ٗشط ٗطثغ ٛجبقس. 70سطاًٖ ػٞػ٠ ضيعي ثيف اظ 

  5سب ػ٘ن زضػ٠ ؾبٛشيِطاز  32سب  29ؾبػز هجْ اظ ٝضٝز ػٞػ٠ ١ب ضٝقٚ ٝ زٗب ضا زض حس  48 سب 24ٜٗجغ ُطٗبيف ٗيجبيؿز اظ 

زض قطايٍ آة ٝ ١ٞايي ؾطزسط، ٠ً ػبين ثٜسي ًق ٛيع ًبْٗ ٛيؿز، ٌٗ٘ٚ اؾز ٛيبظ ث٠ اكعايف  ؾبٛشي٘شطي ثؿشط ٠ِٛ زاضٛس.

ث٠ زٗبي ًق ؾي٘بٛي زاضز. ػٞػ٠ ١ب ضا سحز ٛظط  ؾبػز ثبقس. س٘بٕ اي٢ٜب ثؿشِي 72سب  48ٗسر ظٗبٙ ديف ُطٕ ًطزٙ ؾبٓٚ ث٠ 

اٛشوبّ  زاقش٠ ثبقيس ٝ سالـ ًٜيس قطايٍ ضا ثطاي آؾبيف ًبْٗ آ٢ٛب كطا١ٖ ًٜيس، اٗب اظ ُطٕ ًطزٙ ثيف اظ حس آ٢ٛب ثذط١يعيس.

طاضر ً٘شط  حطاضر زض ؾبٓٚ ث٠ قسر سحز سبطيط ضَٞثز ٛؿجي ؾبٓٚ هطاض ٗيِيطز. چٜبٛچ٠ ضَٞثز ٛؿجي ؾبٓٚ ًٖ اؾز اٛشوبّ ح

 ثٞزٟ ٝ زٗبي حجبة ذكي ثيكشطي ثطاي ُطٗبيف ؾبٓٚ ٛيبظ اؾز. ث٠ ػسّٝ ظيط زهز ًٜيس:

 

 30 40 50 60 70 80 ضَٞثز ٛؿجي"

 35 34 33 32 31 30 زٗب$ؾٔؿيٞؼ#

   

 

 :ٛ٘ٞزاض ظيط چِِٞٛي ضكشبض دطٛسٟ ضا زض ٗٞاػ٠٢ ثب زٗبي ٜٗبؾت ٛكبٙ ٗيس١س 

 
 

 

 سٞظيغ ٜٗبؾت

ػٞػ٠ ١ب ث٠ َٞض ٗسإٝ زض س٘بٕ 

ُٜٗو٠ دطٝضـ ث٠ نٞضر يٌٜٞاذز 

ٛسدرف قسٟ ا  

 ذئي ذكي ٝ دطؿجبض

ػٞػ٠ ١ب دط ؾط ٝ نسا زٝض ١ٖ ٝ 

 ث٠ زٝض اظ ؿجبض 

 ذئي ؾطز

 ػٞػ٠ ١ب دط ؾط ٝ نسا

ظيط ٜٗجغ ُطٗبيف زٝض ١ٖ ػ٘غ 

 قسٟ اٛس 

 ذئي ُطٕ

ًؿْ ٝ ذٞاة آٓٞزػٞػ٠ ١ب   

 زض حبقي٠ ١بي ؾبٓٚ درف قسٟ اٛس 



 0 

 

 اٛٞاع ؾيؿش٢٘بي ُطٗبيكي

 اًظط ؾيؿش٢٘بي ُطٗبيكي ثب اؾشلبزٟ اظ سٌٜٞٓٞغي ُطٗبيف ٗبزٝٙ هطٗع اهسإ ث٠ ُطٕ ًطزٙ ؾُٞح ٝ ػٞػ٠ ١ب ٗيٌٜٜس.

 ثيكشط زض هسيٖ اؾشلبزٟ ٗيكس ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ ُطٗبظا١بي دٌٜيٌي ١ٖ ٗؼطٝف ثٞز -#Brooding Stoveاػبه٢بي ثطٝزيَٜ$

 بضثطز زاضززض اٛساظٟ ١بي ٗرشٔق زض نٜؼز ً -ثطٝزض١بي ٗبزٝٙ هطٗع

ٗؼ٘ٞال زض اضسلبع ثبال ظيط ؾوق ٛهت ٗيكٞز ث٠ ٠ُٛٞ اي ٠ً سوطيجب س٘بٕ ؾُح ضا ثب اقؼ٠ ٗبزٝٙ هطٗع  -١يشط ١بي سيٞثي ٗبزٝٙ هطٗع

 ُطٕ ًٜس.

 ػسز زض ١ط ؾبٓٚ  هطاض زاضٛس ٝ سطػيحب ١٘طاٟ ثب ١ٞاًك٢بي ؾولي ث٠ ًبض ٗيطٝٛس 4-6يٞٛيش٢بي ُبظؾٞظ ٠ً  -١يشط١بي كًبيي

 

 ٗحيٍ ٝ ٗحْ ػٞػ٠ ضيعي ثط اؾبؼزٗبي 

 " زض ضٝظ نلط زض ؾب60ٚٓضَٞثز ٛؿجي 

 زٗب $زضػ٠ ؾبٛشيِطاز# ؾٚ $ضٝظ#

3-1 32 

7-4 30 

15-8 29 

18-16 28 

21-19 26-28 

24-22 24-26 

27-25 22-24 

28< 20-21 

 زٗب ثسٝٙ ثبز

 

 كبظ ٢ِٛساضي 2 -2

  

زض ايٚ ٗطح٠ٔ ٗيجبيؿز ػٞػ٠ ١ب ضا ث٠ َٞض ٗطست چي ٛ٘ٞز سب . ُٞقز آٝضي اؾز ٝ ٝظٙ ثسٙ دطٛس١ٟسف انٔي زض ايٚ ٗطح٠ٔ، ًٜشطّ 

ػ٠ًٔ ٝاضي ٜٗبؾجي ضا ث٠ زؾز ثيبٝضٛس. ١طچ٠ ضؾيسُي ٝ ٛظبضر زض ؾٜيٚ ٗرشٔق ايٚ كبظ ثيكشط اٛؼبٕ ُيطز، قطايٍ دطٛسٟ ث٢شط 

ث٠ ٛشبيغ زٓرٞاٟ، زض ؾبي٠ ًٜشطّ ٜٗبؾت ٝظٙ ٝ  قطايٍ دطٛسٟ زض سحطيي ٛٞضي اٝٓي٠ حيبسيؿز ٝ س٢ٜب ضاٟ زؾشيبثي. زضى ذٞا١س قس

 ػ٠ًٔ ٝاضي ٜٗبؾت دطٛسٟ ٗيجبقس.
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 :5سب  1اٗشيبظار ػ٠ًٔ ٝاضي اظ 

 ًبٗال دبييٜشط اظ ؾُح ُٗٔٞة ػ٠ًٔ ٝاضي ٝ دطٛسُبٙ ثؿيبض الؿط 

  ١لشِي ٝ ً٘شطيٚ ؾُح ػ٠ًٔ ٝاضي زض َّٞ ظٛسُي دطٛس12ٟقٌْ ؾي٠ٜ ُٗٔٞة زض 

 ١لشِي# 25سب  16ْ اٝٓي٠ آٗبزُي ػ٢ز سرٖ ُصاضي$ػ٠ًٔ آٝضي ؾي٠ٜ زض َي ٗطاح 

 $١لشِي# 25سب  19ػ٠ًٔ آٝضي ؾي٠ٜ زض ٗطح٠ٔ آٗبزُي ػ٢ز سرٖ ُصاضي 

 ػ٠ًٔ ؾي٠ٜ ثعضُشط اظ حس ُٗٔٞة 

 

 ضا١ٜ٘بي ػ٠ًٔ ٝاضي ؾي٠ٜ ٝ شذيطٟ چطثي ِٜٓي

 ضٝظُي 147ثطاي سحطيي ٛٞضي اّٝ زض ؾٚ  

 

 
 ا١ساف ػ٠ًٔ ٝاضي ٝ شذيطٟ چطثي ِٜٓي

 ١لش٠
شذيطٟ  #5سب  1ػ٠ًٔ ٝاضي $

 2 3 4 چطثي

12 - 30" 70" - 

16 0" 60" 40" 0" 

19 30" 60" 10"> 65"< 

20 35" 60" 5"> 85"< 

21 40" 60" - 90"< 

 

١لشِي ثب قطٝع ثٔٞؽ ١٘طاٟ اؾز ٝ  ١12لشِي ضا ٛكبٙ ٗيس١س. اظ آٛؼبيي٠ٌ  12ػسّٝ ثبال ا١ساف ػ٠ًٔ ٝاضي ٗطؿ٢بزض ؾٜيٚ ٗرشٔق اظ 

١لشِي ثشٞاٜٛس ث٠ ا١ساف  21ٝ  20سب  19ٝ ؾذؽ  16زض ايٚ ؾٚ الظٕ اؾز ٗطؿ٢ب اظ ٛظط ػ٠ًٔ ٝاضي ث٠ اؾشبٛساضز الظٕ ضؾيسٟ ثبقٜس سب زض 

ثب ١سف ثطضؾي  ١لشِي#12ػٌ٘ٔطزي ُٗٔٞة ثطؾٜس. ػسّٝ ثبال س٢ٜب ث٠ ػٜٞاٙ يي ضا١ٜ٘بؾز اٗب ث٠ ذٞثي ا١٘يز قطٝع ظٝز١ِٜبٕ $ 

ضاػغ ث٠ اي٠ٌٜ آيب ٠ُٔ اظ ١٘بٙ اثشسا ضٝي اؾشبٛساضز حطًز ٗيٌٜس يب ٠ٛ ضا ٛكبٙ ٗيس١س. اضظيبثي ػ٠ًٔ ٝاضي ضا  ُيطي دٞٓش٢ب ٝ سه٘يٖ

ضاٟ زيِط اضظيبثي ػ٠ًٔ ٝاضي ث٠ نٞضر ػساُب٠ٛ ٝ ث٠ ؾطػز ثب ً٘ي سيٖ ٗيشٞاٙ ثب ٝظٌٛكي دطٛسٟ ١ب زض ؾٜيٚ ذبل ١٘طاٟ ًطز. 

 ٗسيطيز كٜي اؾز. 
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ايٚ زضنس ث٠ َٞض طبثز ثؼس اظ ايٚ ؾٚ ًب١ف يبكش٠ ٝ ػ٠ًٔ ٝاضي ضا ٗيِيطٛس.  ١2لشِي اٗشيبظ  ٢12ب زض زض ػسّٝ ثبال، اًظط ٗطؿ

ٗؼ٘ٞال زض ٛبحي٠ ِٓٚ شذيطٟ چطثي ٛكبٙ  2ٗيجبيؿز زض ظٗبٙ سحطيي ٛٞضي ث٠ نلط ثطؾس$ايسٟ آّ#. يي ٗطؽ ثب اٗشيبظ ػ٠ًٔ ٝاضي 

ػ٠ًٔ ٝاضي ٝ شذيطٟ چطثي ِٜٓي زاقش٠ ثبقٜس. زؾشيبثي ث٠  3" ٗطؿ٢ب اٗشيبظ 100ٛ٘يس١س. ايسٟ آّ ايٚ اؾز ٠ً زض ظٗبٙ سحطيي ٛٞضي 

١ٖ زاقش٠ ثبقيٖ، اٗب زض ػيٚ حبّ حش٘ب سؼسازي ٗطؽ  3حشي ٌٗ٘ٚ اؾز سؼساز ظيبزي ٗطؽ ثب اٗشيبظ ايٚ قطايٍ ثطاحشي اٌٗبٛذصيط ٛيؿز. 

ٗيطؾٜس.  4ث٠  ١3لشِي ث٠ سسضيغ اظ اٗشيبظ 16اظ ٗطؿ٢ب ثؼس اظ ث٠ ١٘يٚ ػٔز ثركي ذٞا١يٖ زاقز ٠ً اسلبم ذٞثي ٛيؿز.  2ٛيع ثب اٗشيبظ 

 4" اٗشيبظ50ٝ  3" اٗشيبظ50" اؾز. ثؼس١ب زض زٝضٟ سٞٓيس، س٘بيْ ثط 40" ث٠ 60، 4ث٠  3ٗؼ٘ٞال زض قطٝع سحطيي ٛٞضي ٛؿجز اٗشيبظ 

بِٛط قطايٍ ايبك٠ ٝظٙ زض ٗطؿ٢ب زض ٛشيؼ٠ زاقشيس، ػ٘ٞٗب ٛك 4" ٗطؿ٢ب ثب اٗشيبظ 60ذٞا١س ثٞز. زض نٞضسي٠ٌ زض ديي سٞٓيس ثيف اظ 

 اضائ٠ زاٙ ثيف اظ حس زض ديي سٞٓيس ٗيجبقس.

ظٗبٛي٠ٌ دطٛسٟ ١ب ثطاي ا١ساكي ٛظيط اضظيبثي ًيلي، ٝاًؿيٜبؾيٞٙ، ؾٌٔؿيٞٙ ٝ ... زض د٢ٜبي ػساُب٠ٛ ٢ِٛساضي ٗيكٞٛس،  ٗكب١سار:

ٗيٚ ثبقس سب اؾشطؼ زض حساهْ ٌٗ٘ٚ ثٞزٟ ٝ ١يچ دطٛسٟ اي زض َي سطاًٖ زض دٚ ٗيجبيؿز ث٠ حسي ثبقس سب س٢ٜب يي ضزيق دطٛسٟ ضٝي ظ

ؾي٘ي ٜٗلصزاض زض دٚ ثٜسي، ػطيبٙ ١ٞاي ذٞثي ضا زض ؾُح دطٛسٟ ١ب كطا١ٖ  سٞض١بيدطٝؾ٠ ظذ٘ي ٝ آؾيت زيسٟ ٛجبقس. اؾشلبزٟ اظ 

 ٗيٌٜس.

ؾت چطثي قٌ٘ي  ٠ً ثطاي اٝٓيٚ سحطيي ١لشِي#، ث٠ زؾشيبثي ث٠ شذيطٟ ٜٗب 16ٝ  12ضؾيسٙ ظٝز١ِٜبٕ ث٠ ا١ساف ػ٠ًٔ ٝاضي $زض 

 ٛٞضي ٗٞضز ٛيبظ اؾز ً٘ي قبيبٛي ٗيٌٜس. 

 ايٚ چطثي ثسٛي زض سحطيي ٛٞضي اّٝ ثطاي زؾشيبثي ث٠ ٗٞاضز ظيط حيبسي اؾز:

 ١٘عٗبٛي ثٔٞؽ ٜٗبؾت زض ٗطؿ٢ب 

  ديي ثبال ٝ ٗساٝٗز ديي 

 ٗ ٟبٛي ثبالسطهبثٔيز ػٞػ٠ زضآٝضي ثبال ٝ ظٝز١ِٜبٕ ٝ ٛيع ًيليز ذٞة ػٞػ٠ ٝ ظٛس 

 سٔلبر ً٘شط ٗطؿ٢ب سب ضؾيسٙ ث٠ ديي سٞٓيس 

 

آٗبزٟ ٗيٌٜيٖ ٝ اظ سؼٞين ايٚ ًبض ث٠ ثؼس اظ سحطيي ٛٞضي دط١يع ٗيٌٜيٖ چطا ٠ً  ضا هجْ اظ سحطيي ٛٞضيدٞٓش٢ب زض ١ط حبّ ٗب زض ًبة 

 ٌٗ٘ٚ اؾز ٜٗؼط ث٠ ثطٝظ ٗكٌالر ٗشؼسز كيعيٞٓٞغيي ُطزز.

 

 ث٠ آٗبزُي يب ػسٕ آٗبزُي ٠ُٔ ثطاي اٝٓيٚ سحطيي ٛٞضي ٛظط زاز: انٞٓي ٠ً ثط اؾبؼ آٙ ٗيشٞاٙ ٛؿجز

   ُٚطٕ ثبقس 2500سب  2300ٝظٙ ٗطؿ٢ب ثي 

  ضا زاقش٠ ثبقٜس. 4يب  3" ٗطؿ٢ب ٗيجبيؿز اٗشيبظ ػ٠ًٔ ٝاضي 95ثيف اظ 

  ٞزٟ ٝ ضا ًبٗال حؽ ٛ٘" ٗطؿ٢ب ث٠ ٗيعاٙ ًبكي شذيطٟ چطثي ِٜٓي$ ثب ٓ٘ؽ اؾشرٞاٙ ِٓٚ ثطػؿشِي ًطٝي 90ثيف اظ

زض اضظيبثي ٗيعاٙ چطثي ظيط   ٛيع ٗيشٞاٙ fat veinكطٝضكشِي اؾشرٞاٙ ذبضػي اظ ثبكز چطثي دط قسٟ ثبقس. اظ ٓ٘ؽ 
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١لش٠ ٠ً دطٛسٟ ٝاضز كبظ سٞٓيس قسٟ ٝ اؾشرٞا٢ٛبي ِٓٚ  25دٞؾشي ً٘ي ُطكز. آجش٠ اظ ايٚ ضٝـ ثيكشط ثطاي ؾٜيٚ ثبالي 

 ض حلطٟ ِٜٓي ٛيؿشٜس ًبضثطز زاضز.زيِط ث٠ زضؾشي ٛكبِٛط ٗيعاٙ چطثي ٗٞػٞز ز

 

 
 

Fat vein ثطػؿش٠ ٠ً ٛكبِٛط شذيطٟ ٜٗبؾت چطثي ثطاي سحطيي اٝٓي٠ ٛٞضي 

 كبظ آٗبزُي ثطاي سٞٓيس 3-2

ػ٠ًٔ ٝاضي ٝ شذيطٟ چطثي ٜٗبؾت ػ٢ز  زٙظٗبٛيؿز ٠ً ث٠ اكعايف ٝظٙ طبثز ٛيبظ اؾز. ١سف كطا١ٖ آٝض ايٚ ٗطح٠ٔ اظ ظٛسُي دطٛسٟ

   ازا٠ٗ ظٛسُي ٗيجبقس. ٓعٕٝ زضى ٗٞاضز ظيط اظ يطٝضيبر اؾز:حلظ دطٛسٟ ثطاي 

 .اكعايف ٜٗظٖ ٗيعاٙ زاٙ ث٠ زضؾشي اٛؼبٕ ُيطز 

  .سحطيي ٛٞضي زض ؾٚ ٝ قطايٍ ٜٗبؾت نٞضر ُيطز 

 دطٛسٟ ضا ايؼبز ًٜيس. يثسٛ ؾبذشبض ٜٗبؾت 

 .ػ٠ًٔ ٝاضي ؾي٠ٜ ٝ شذيطٟ چطثي ٜٗبؾت ضا ثطاي دطٛسٟ كطا١ٖ ًٜيس 

 ً ب١ف ٝظٙ ػُٔٞيطي ًٜيس. اظ سٞهق ٝ يب 

. ػ٢ز ساؾز ث٢شط اؾز سحطيي ٛٞضي ضا ث٠ سبذيط ثيٜساظي$ؾبذشبض كيعيٌي# دطٛسٟ كبهس قطايٍ ٜٗبؾت ثسٛيحؽ ٗيٌٜيس زض نٞضسي٠ٌ 

ز ٠ُٔ ًبٗال يٌٜٞاذدبؾد ثبيس، ٗيعاٙ زاٙ ٝ ثطٛب٠ٗ ٝظٙ ضا ث٠ زضؾشي ديِيطي ًٜيس سب زض ظٗبٙ سحطيي ٛٞضي  زؾشيبثي ث٠ سٞٓيس ٜٗبؾت

ٝ ٝظٙ ثسٙ دطٛسٟ اؾز. ثؿيبض ٢ٖٗ اؾز ٠ً اُط ١ٜٞظ دطٛسٟ  $ؾبذشبض كيعيٌي# ثبقس. دبؾد دطٛسٟ ث٠ سحطيي ٛٞضي ثط اؾبؼ قطايٍ

١بي ظيط ٝظٙ زض ٠ُٔ ٝػٞز زاضز سحطيي ٛٞضي ضا اٛؼبٕ ٛس١يٖ. ثطاي ٗكرم ٛ٘ٞزٙ ظٗبٙ سحطيي ٛٞضي ثب سٞػ٠ ث٠ ٗشٞؾٍ ٝظٙ ثسٙ 

 سُٗ٘ئٚ قٞي ٗيبِٛيٚ ٝظٛي ٠ُٔ ضا زاضا ثبقٜس سب -" ػ٘ؼيز ٠ُٔ &/70الظٕ اؾز زض ٗطاػؼ٠ ٛ٘بييس. َيٞض ث٠ ي٘ي٠٘ ٗسيطيز ٗطؽ ٗب

٠ً قطٝع سحطيي ٛٞضي ثب دبؾد ٜٗبؾجي ٗٞاػ٠ ذٞا١س قس. اُط ٗشٞؾٍ ٝظٙ ثسٙ ٠ُٔ ٝ يب يٌٜٞاذشي دبييٚ سط اظ سٞني٠ ١بي ٛػاز اؾز 

 قطٝع سحطيي ٛٞضي ضا ث٠ سبذيط ثيٜساظيس.
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 چطثي ًبكي ٗٞػٞز ضٝي اؾشرٞاٙ ػب٠ٛ                                                                                          چطثي ًبكي زض ٛبحي٠        ػسٕ ٝػٞز

 ذبضػي اؾشرٞاٙ ػب٠ٛ هجْ اظ سحطيي ٛٞضي

 ١لشِي 20سب  16اكعايف ٝظٙ ثسٙ ٗطؿ٢ب زض ؾٚ  4-2

١لشِي اظ ٛظط اكعايف ٝظٙ ثسٙ زض حس ُٗٔٞة  16 -20ؽ ٝ سسإٝ سٞٓيس ٜٗبؾت الظٕ اؾز ٠ً ٗطؿ٢ب زض ؾٚ ثطاي سٞٓيس حساًظط سرٖ ٗط

 ثبقٜس. 

ثسٛي ٗطؿ٢ب زض ظٗبٙ سحطيي ٛٞضي ث٠ اٛساظٟ ٝظٙ ثسٙ دطٛسٟ حبئع ا١٘يز اؾز. ايٚ ثسيٚ ٗؼٜي اؾز ٠ً ٗطؿ٢ب ثبيس ػ٠ًٔ ٝاضي  ؾبذشبض

١لشِي ث٠ ضاحشي ث٠ ػ٠ًٔ ٝاضي ٜٗبؾت  16 -20ٙ زاقش٠ ثبقٜس. ث٠ َٞض َجيؼي دطٛسُبٙ زض ؾٚ ؾي٠ٜ ٝ شذيطٟ چطثي ًبكي ضا زض ايٚ ظٗب

 . آٝضزٙ شذيطٟ چطثي ًبكي ٛيؿز ٗؼٜي ث٠ زؾز٠ ثٓعٝٗب ؾي٠ٜ ٗي ضؾٜس اٗب ايٚ 

 اثعاضش٠ ثبقٜس. اظ ١لشِي اكعايف ٝظٙ ٜٗبؾت ضا زاق 20سب 16زٝضٟ حؿبؼ ايٚ ٜٗظٞض زؾشيبثي ث٠ شذيطٟ چطثي ًبكي، ٗطؿ٢ب ثبيس زض ٠ ث

ايٚ . اقبضٟ ًطزضٝظُي#  ١140لشِي$ 20ضٝظُي# سب  ١112لشِي$ 16زضنسي ٝظٙ ثسٙ ٗطؿ٢ب اظ 34اكعايف  ث٠ يي ٗسيطيز ذٞة ٗي سٞاٙ

ٌيْ ؾبذشبض ثسٛي ٜٗبؾت زض ثطذي قطايٍ ٠ً سك اؾز.اٝٓي٠ اكعايف ٝظٙ ضا١ي ثطاي آٗبزُي ثيكشط ٝ ث٢شط ٗطؿ٢ب ثطاي سحطيي ٛٞضي 

" ١ٖ ٝػٞز 40" ٝ يب حشي 38بذيط اكشبزٟ اؾز$ػ٠ًٔ ٝاضي ٝ شذيطٟ چطثي#، اٌٗبٙ ضؾبٛسٙ زضنس اكعايف ٝظِٛيطي ث٠ ٠ سٗطؿ٢ب ث

  زاضز. زض چٜيٚ ٗٞاضزي الظٕ اؾز ثب ٗسيط ُٜٗو٠ اي ًبة ٛيع ٗكٞضر ٛ٘بييس.

دبضاٗشط زاضز:  4ٛيؿز ث٠ٌٔ ثؿشِي ث٠  ٝاثؿش٠ ، اٝٓيٚ سحطيي ٛٞضي ث٠ ؾCobbٚسٞٓيس  ٠ًٌٞ زض ذُ ث٠ َٞض ًٔي ٗيشٞاٙ ٛشيؼ٠ ُطكز

سؼييٚ ًٜٜسٟ سب حس ظيبزي  ؾبذشبض، ػ٠ًٔ ٝاضي، شذيطٟ چطثي ٝ ٝظٙ ثسٙيٌٜٞاذشي ٝ شذيطٟ چطثي ِٜٓي.  ػ٠ًٔ ٝاضيؾٚ، ٝظٙ، زضنس 

 زضنس اؾز.   70ٝ   80ثيف اظ  ث٠يٌٜٞاذشي ثٔٞؽ ػٜؿي ٠ُٔ اؾز ٠ً ثبػض زؾشيبثي ث٠ سٞٓيس ٜٗبؾت ٝ سسإٝ سٞٓيس 

 ٗسيطيز زاٙ  -3

 دطٝضـزٝضٟ  3 - 1

ٝ دؽ اظ آٙ ث٠ ٜٗظٞض حهّٞ اَ٘يٜبٙ اظ ػسٕ ٝظِٛيطي ٗي ثبقس   ث٠ نٞضر آظاز ٝ ذطٝؾ٢بزض ٗطؿ٢ب دطٝضـ ١لش٠ اّٝٗهطف زاٙ زض 

ٝظٙ  ١لش٠ اثشسايي ظٛسُي، زض ١ط ١لش٠ ث4٠ثيف اظ حس اؾشبٛساضز، زضيبكز زاٙ ًٜشطّ ٗيكٞز. ٗطؿ٢ب ٝ ذطٝؾ٢بي ٗبزض ٗيجبيؿز سب 

 25سب  22زاٙ زض ١لش٠ اّٝ ث٠ نٞضر آظاز $ٗؼ٘ٞال ٜٗبؾت زؾز يبثٜس.  ٝ سٌبْٗ ؾبذشبض ثسٛي اؾشبٛساضز ثطؾٜس سب ثشٞاٜٛس ث٠ يٌٜٞاذشي 

ُطٕ ٗيبِٛيٚ ٗهطف ضٝظا٠ٛ# زض اذشيبض دطٛسٟ هطاض ُطكش٠ ٝ دؽ اظ آٙ الظٕ اؾز زاٙ ٗطؽ ٝ ذطٝؼ ًٜشطّ قسٟ ثبقس سب اظ ٝظٙ ١سف 

١لشِي ث٠ ٝظٙ سؼييٚ قسٟ ١سف ٛطؾٜس، سٞني٠ ًبة ٗهطف زاٙ هٞيشط اؾز. ث٠ ٜٗظٞض 4ط ٛطٝٛس. چٜبٛچ٠ ذطٝؾ٢ب زض ١لشِي ثبالس4

  ١لشِي ث٠ َٞض ػساُب٠ٛ اظ ٗطؿ٢ب دطٝضـ يبثٜس. 20-21حهّٞ ٛشبيغ ث٢شط، الظٕ اؾز ذطٝؾ٢ب سب 
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 ث٠ اَ٘يٜبٙ يبثيس ًٌ٘يزاٙ ايٚ ٟ ثٞزٙ ظ. اظ سبهُؼ٠ ػٞػ٠ ٜٗظٞض ُطزز ١75ط  ياظا٠ ّٝ يي ؾيٜي زاٛرٞضي ثزض ضٝظ ا .

 .ٗبٛسٟ ضا ٛس١يس زاٙ  دطٛسُبٙ اػبظٟ اؾشلبزٟ اظ

 دطٛسٟ زض ٛظط  45يب يي ثكوبة ثطاي ١ط  ؾبٛشي ٗشط 4دطٛسٟ كًبي زاٛرٞضي ٛبٝزاٛي ثطاي ١ط  ١لش٠ اّٝ ثطاي ٗطؽ ٝ ذطٝؼ زض

ثؿش٠ ث٠ ؾٚ ٝ ١٘چٜيٚ ٗيعاٙ زاٙ سٞظيغ قسٟ ثبقس ث٠  ٝ ُطكش٠ قٞز. اكعايف كًبي زاٛرٞضي زض زٝضٟ دطٝضـ ٗيجبيؿز سسضيؼي

 ١3لشِي  11حٔو٠ آٙ، سب  ١2لشِي اظ  5زاٛرٞضي ظٛؼيطي، سب ؾٚ  ذٍ 4َٞضي٠ٌ زاٙ زض س٘بٕ َّٞ ذٍ ٗٞػٞز ثبقس. زض ؾبٜٓي ثب 

ؾبٛشي٘شط ث٠ اظاي ١ط  ١15لش٠ حساهْ كًبي زاٛرٞضي  ١12لشِي اؾشلبزٟ ذٞا١س قس. ثؼس اظ  20سب  12اظ ؾٚ  حٔو٠ 4ٝ اظ ًْ   حٔو٠

چٜبٛچ٠ اظ ثكوبث٢بي زاٛرٞضي اؾشلبزٟ ٗيٌٜيس، ث٠ اظاي ١ط دطٛسٟ  ؾبٛشي٘شط ث٠ اظاي ١ط ذطٝؼ ٗيجبقس. 22سب  20ٗطؽ ٝ 

ؾبٛشي٘شط كًبي زاٛرٞضي ٝ يب ثب ٗحبؾج٠ سؼساز ٝضٝزي٢بي زاٛرٞضي ٝ ؾذؽ ًؿط زٝ ٝضٝزي اظ ايٚ سؼساز ث٠ ػسز ٗٞضز ٛظط 11.5

 دطٛسٟ ٜٗبؾت ٗيساٜٛس. 14قيبض ٝضٝزي ضا ثطاي  16اٙ ٗظبّ: يي ثكوبة زاٛرٞضي ثيًي قٌْ ثب ثطؾيس. ث٠ ػٜٞ

 الظٕ اؾز ٠ً ١٘ٞاضٟ ث٠ زٛجبّ ضٝق٢بي ًٖ ١عي٠ٜ ث٢جٞز ثركيسٙ ث٠  .زهيو٠ ثبقس 3ثبيس ً٘شط اظ غ زاٙ ث٠ س٘بٕ ؾبٓٚ ظٗبٙ سٞظي

؛ يب ث٠ ظيغ زاٙ، ٗي سٞاٙ سؼسازي ١بدط ًٌ٘ي ث٠ ؾيؿشٖ زاٛرٞضي اكعٝزٝيؼيز سٞظيغ زاٙ ثبقيس. ثطاي ٗظبّ، ث٠ ٜٗظٞض اكعايف ٛوبٌ سٞ

ذٌُٞ زاٛرٞضي$چ٠ ظٛؼيطي ٝ چ٠ ثكوبثي#ايبك٠ ًطز سب كًبي زاٛرٞضي اكعايف يبكش٠ ٝ دطٛسٟ ١بي ثيكشطي ث٠ َٞض ١٘عٗبٙ زاٙ 

 ضٝـٚ زاٙ زض سبضيٌي ٝ يب اؾشلبزٟ اظ ٠ً اظ آٙ ػ٠ٔ٘، سٞظيغ اٝٓيشٞاٙ زض ٛظط زاقز ؾبيط ضٝق٢بي سٞظيغ زاٙ ضا ٛيع ٗيثرٞضٛس. 

، سٞظيغ ث٢شط زاٙ ، اٛشكبض يٌٜٞاذز ٗي ثبقس. ١طيي اظ ايٚ ضٝق٢ب، ثبػض ايؼبز آضاٗف ثيكشط زض ؾُح ٠ُٔ "ٛٞض ػالٗشي"سـصي٠ ثب 

ًطزٙ ذبٗٞـ  ذٞا١س قس. ،زض ٛشيؼ٠ سطاًٖ ً٘شط زض ٗحْ زاٛرٞضي ٝ يٌٜٞاذشي ثيكشط ٠ُٔػٞػ٠ ١ب زض س٘بٕ كًبي دطٝضـ، ٝ 

ػٜٞاٙ يي ٛكب٠ٛ ثطاي دطٛسٟ ػْ٘ ًٜس سب ثؼس اظ آٙ ٜٗشظط زاٙ ثبقٜس. زض ظيغ يب زض حيٚ سٞظيغ زاٙ ٗيشٞاٛس ث٠ چطاؿ٢ب زهيوب ديف اظ سٞ

ٝ ٠ُٔ ضا زض آضاٗف حلظ ًطزٟ ٝ زض ٢ٛبيز اؾشطؼ  ٛشيؼ٠، ٝاضز قسٙ ث٠ ؾبٓٚ ثب چطاؽ ضٝقٚ ٜٗؼط ث٠ ايؼبز ػٜت ٝ ػٞـ ظيبزي ٛكسٟ

   ١س.ضا ًب١ف ٗيس

  زض ؾٜيٚ ثبالسط دطٝضـ قطايٍ ثسٛي دطٛسٟ ٛيع زض سؼييٚ ٝ  ثٞزٟ ١سف ٝظٙٗيعاٙ زؾشيبثي ث٠ ثبيس ثط اؾبؼ اكعايف زاٙ ١لشِي

 ٗيعاٙ زاٙ ٗهطكي دطٛسٟ اططُصاض اؾز.

 ضٝـ سـصي٠ آٓشطٛبسيٞ 2-3

ث٠ ذهٞل اُط  سيٞ$ػبيِعيٚ# اؾشلبزٟ ُطزز.ٍ ذبل ث٢شط اؾز اظ ثطٛب٠ٗ سـصي٠ آٓشطٛبيسحز قطا قٞٛس.  ضٝظ سـصي٠ دطٛسُبٙ ثبيس ١ط

ثطٛب٠ٗ سـصي٠ اي آٓشطٛبسيٞ $ػبيِعيٚ# ث٠  چ٢بضسٞظيغ ٜٗبؾت زاٙ زض َّٞ ضٝظ ث٠ ٝاؾ٠ُ دبًؿبظي ؾطيغ زاٙ ث٠ ؾرشي اٌٗبٛذصيط اؾز. 

 َٞض ضٝسيٚ اػطا ٗيِطزز:

 ضٝظ ثسٝٙ زاٙ اؾز 1ضٝظ ثب زاٙ ٝ  ٠ً6 ث٠ ٗؼٜي  – 1/6 -1

ضٝظ ثب زاٙ  2ضٝظ ثب زاٙ، ؾذؽ يي ضٝظ ثسٝٙ زاٙ؛ ثؼس  3ث٠ ايٚ سطسيت ٠ً دطٛسٟ  ضٝظ ثسٝٙ زاٙ. 2ضٝظ ثب زاٙ ٝ  5 – 2/5 -2

 ضٝظ ثسٝٙ زاٙ ذٞا١س ثٞز. 1ٝ ٗشؼبهجب 

 ضٝظ ثسٝٙ زاٙ 3ضٝظ ١لش٠ ثب زاٙ ٝ  4 – 4/3 -3

 اضاي٠ يي ضٝظ زض ٗيبٙ زاٙ ث٠ دطٛسٟ -يي ضٝظ زض ٗيبٙ -4
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 ثطٛب٠ٗ سـصي٠ يٌطٝظ زضٗيبٙ

ضٝظ  2ضٝظُي زض يي ضٝظ، زاٙ  140ضٝظُي سب  28يب  21ثٞزٟ ٓيٌٚ اظ  ضٝظا٠ٛ ٗيعاٙ زاٙ ثط اؾبؼ ثطٛب٠ٗ سٞني٠ قسٟ ايٚ ضٝـ زض

سط ٝ يب زض نٞضر  ٗوبزيط ًٖ زاٙ ؿٔيظٗيبٙ زض ١ِٜبٗي٠ٌ  سـصي٠ يي ضٝظ زض ٗهطف ٝ زض ضٝظ ثؼس ػٞ ٝ يب نسف زازٟ ٗي قٞز .

ٗسر ظٗبٙ ثيكشطي س٘بٕ ٗيكٞز ٝ َيٞض يؼيق ٝ سطؾٞ  زض ايٜهٞضر زاٙ زض ي ثبقس.ٗحسٝزيز كًبي زاٛرٞضي ٝػٞز زاضز ؾٞزٜٗس ٗ

 ٛيع ٗي سٞاٜٛس ث٠ زاٙ زؾشطؾي ديسا ًٜٜس. 

 

 #$ثطٛب٠ٗ زاٙ ٗطؿ٢ب 8-9بّ : ١لش٠ ٗظ

 

 ُطٕ/دطٛسٟ/ضٝظ53ثطٛب٠ٗ زاٙ ضٝظا٠ٛ ٗطؿ٢ب;

 

  دطٛسُٟطٕ زاٙ/ 106 يٌكٜج٠  

  /نسف يب ػٞثسٝٙ زاٙ زٝقٜج٠ 

 دطٛسُٟطٕ زاٙ/ 106 ؾ٠ قٜج٠

 ثسٝٙ زاٙ/نسف يب ػٞ  چ٢بضقٜج٠

 دطٛسُٟطٕ زاٙ/ 106 دٜؼكٜج٠ 

 ثسٝٙ زاٙ/نسف يب ػٞ  ػ٘ؼ٠

  دطٛسُٟطٕ زاٙ/ 106 قٜج٠

 

 ثطٛب٠ٗ سـصي٠ يٌطٝظ . ثطاي ٗظبّ اُط ٗيعاٙ زاٙ زضٛجبيس ثيف اظ ٗيعاٙ زاٙ ديي قٞز ٗيبٙ ٗيعاٙ زاٙ ١طُع زض ثطٛب٠ٗ سـصي٠ يٌطٝظ زض

١ط هُؼ٠ ٛعزيي قس، ٠ُٔ ثبيس ث٠ زهز اظ ٛظط ٝػٞز ػالئٖ ُطٕ زاٙ ضٝظا٠ٛ# 77ُطٕ زاٙ ثطاي ١ط هُؼ٠ $ٝ يب  154يبٙ ث٠ ٗ زض

 . اػطا قٞز 5-2ٝ يب  4-3ب٠ٗ سـصي٠ # ًٜشطّ قٞز ٝ ثطfeed impactionٛٗطثٌٞ ث٠ زاٙ ايبكي $

 

  #2/5ضٝظ زض ١لش٠$ثطٛب٠ٗ سـصي٠  5ثطٛب٠ٗ سٞظيغ 

 ػيطٟ ذٞز  ذبل ٝ ٗكرمضٝظ١بي  ١لش٠ زض ١ط َيٞض زضَي آٙ، ضٝظ ٝ سـصي٠ يي ضٝظ زضٗيبٙ ٠ً  سـصي٠ ١طاظ ي ايٚ ثطٛب٠ٗ سطًيج

 .  زض ٗيبٙ اؾزً٘شط اظ ٗيعاٙ ػيطٟ زض سـصي٠ يي ضٝظ  ،ضٝظ ضا زضيبكز ٗي ٛ٘بيٜس. زض ايٚ ثطٛب٠ٗ ٗوساض حساًظط ػيطٟ ١ط دطٛسٟ زض

  8-9 ١لش٠ٗظبّ : 

 ٗي ثبقس.  ُطٕ 53×7;371ضٝظٟ  7ُطٕ ٝ ٗهطف زاٙ  53 ٗيعاٙ زاٙ ضٝظا٠ٛ ٗطؿ٢ب

  371÷ 5; 74:       ُطٕ 74ضٝظ ٗهطف قٞز ثٜبثطايٚ ٗهطف ضٝظا٠ٛ زاٙ زضايٚ ضٝـ ثطاثطاؾز ثب  5ُطٕ ثبيس زضٗسر  371ٗيعاٙ 
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 دطٛسُٟطٕ /  74 يٌكٜج٠

 ُطٕ / دطٛسٟ 74 زٝ قٜج٠

 ثسٝٙ زاٙ/نسف يب ػٞ  ؾ٠ قٜج٠

 دطٛسٟ ُطٕ / 74 چ٢بضقٜج٠

 ُطٕ / دطٛسٟ 74 دٜؼكٜج٠

 ُطٕ / دطٛسٟ 74 ػ٘ؼ٠

 ثسٝٙ زاٙ/نسف يب ػٞ  قٜج٠

 

آٛچ٠ اظ ثطضؾي ثطٛب٠ٗ ١بي سـصي٠ ثطزاقز ٗيكٞز: ثؿيبضي اظ ثطٛب٠ٗ ١بي سـصي٠ زض ؾطاؾط ػ٢بٙ، سـصي٠ ٗطست ضٝظا٠ٛ ٠ُٔ اؾز سب 

ٝ ثؼس اظ ١لش٠ اػطا  1ث٠ ٗسر  1/6ضٝظُي#، ثطٛب٠ٗ  21ثطؾس$ؾٚ ؾبػز  4ظٗبٛي٠ٌ ٗسر ظٗبٙ سرٔي٠ زاٛرٞضي٢ب سٞؾٍ ٠ُٔ ث٠ ً٘شط اظ 

١لشِي ٠ُٔ ث٠ سـصي٠ ضٝظا٠ٛ ثط ٗيِطزز. ايٚ اٌٗبٙ  19ث٠ اػطا زض ذٞا١س آٗس. ثؼس اظ  ١2/5لشِي ثطٛب٠ٗ  18-١19لشِي سب حسٝز  4

دٔز اضاي٠ قسٟ زض كطٕ ي ذئي ًٖ يب زاٙ ضا سب ١لش٠ ٜٗش٢ي ث٠ سحطيي ٛٞضي ٝ ظٗبٛي٠ٌ زاٙ ٗهطك 1/6يب  2/5ٝػٞز زاضز ٠ً ثطٛب٠ٗ 

زهيو٠ قٞز ازا٠ٗ ز١يس. ايٚ ٗسر ظٗب٢ٛبي ٗهطف ًٞسبٟ ٗسر ٜٗؼط ث٠  30ٜٗؼط ث٠ ًب١ف ٗسر ظٗبٙ سرٔي٠ ذٍ زاٛرٞضي ث٠ ً٘شط اظ 

ٍ دطٛسُبٙ سؿز ؾطيغ چي٠ٜ زاٙ ثالكبن٠ٔ ثؼس اظ سرٔي٠ ًبْٗ زاٛرٞضي سٞؾنس٠ٗ ث٠ يٌٜٞاذشي ٝ اكعايف اؾشطؼ دطٛسُبٙ ٗيِطزز. 

زضنس دطٛسٟ ١ب ٗؼبظ ث٠ زاقشٚ چي٠ٜ زاٙ ذبٓي يب ًٖ زاٙ ٗي  2ٗيشٞاٛس ٗؼيبض ذٞثي اظ زضيبكز يٌٜٞاذز زاٙ ثبقس. زض ايٚ سؿز حساًظط 

 ثبقٜس.

حس زاٙ زض نٞضر ثطٝظ اٛجبقشِي يب ذلِي $دطٛسٟ ١ب ثيف اظ ، يب يٌطٝظ زض ٗيبٙ اؾشلبزٟ ٗيٌٜيس، 4/3، 2/5ظٗبٛي٠ٌ اظ ثطٛب٠ٗ سـصي٠ اي 

سـييط ثطٛب٠ٗ اظ يي ثطٛب٠ٗ دط ٗهطف سط ث٠ ثطٛب٠ٗ ًٖ ٗهطف ًطزٟ اٛس، چي٠ٜ زا٢ٛب ذئي ؾلز ثٞزٟ ٝ ٗكٌالسي زض سٜلؽ ٝػٞز زاضز# 

اظ َطكي زهيو٠ هجْ اظ سٞظيغ زاٙ ٗيشٞاٛس ث٠ ديكِيطي اظ ايٚ ٗكٌْ ً٘ي ًٜس.  30سب  15زازٙ آة  .اٌٗبٛذصيط اؾز ٗهطف، زض ضٝظ زاٙ،

ث٠ ٜٗظٞض زضيبكز ٜٗبؾت آة سٞؾٍ دطٛسٟ ٛيبظ ث٠ سٜظيٖ زاضز. ٗؼ٘ٞال ث٢شطيٚ ضا١ٌبض زض ظٗبٙ ضذساز اٛجبقشِي زاٙ زض  ضي ٛيعثطٛب٠ٗ ٛٞ

 ٝ ًٜشطّ سٜبؾت سٞظيغ زاٙ ٗيجبقس. 2/5يب  4/3دطٛسٟ ١ب، سـييط ثطٛب٠ٗ سـصي٠ اظ يي ضٝظ زض ٗيبٙ ث٠ 

 ٗسيطيز ثطٛب٠ٗ ٛٞضي -4

ٗٞضز ثطٛب٠ٗ ١بي ٛٞضي ًبضآٗس زض ٠ُٔ  دبضاُطاف ١بي ظيط سٞني٠ ١بي اؾبؾي زض . زضيچيسٟ اي اؾز٠ ١ب ث٠ ٛٞض ٗٞيٞع ددبؾد ػٞػ

ثب ٗٞاضز ثطٛب٠ٗ ٛٞض زازٟ قٞز زض ايٚ  اؾبؼ قطايٍ ُٜٗو٠ اي ٝ ٛٞع ؾب٢ٜٓب ٌٗ٘ٚ اؾز الظٕ قٞز سـييطاسي زض . ثطآٗسٟ اؾز ١Cobbبي 

 .ايطاٙ ٗكٞضر ٛ٘بييس زض Cobbٗسيط كٜي 

دبؾد ٗطؽ ث٠  ث٠ سٞٓيس ٗيطؾٜس.يب قسر ٛٞض زض نٞضسي٠ٌ زض ظٗبٙ ٜٗبؾت ثبقس، كعايف َّٞ ضٝظ زض دبؾد ث٠ اضُٞقشي ٗطؿ٢بي ٗبز

سحطيي ٛٞضي ثؿش٠ ث٠ قطايٍ، ٝظٙ ثسٙ ٝ ؾٚ ثؿشِي زاضز. زض ؾب٢ٜٓبيي ٠ً ًٜشطّ ٛٞض زض آ٢ٛب ٗوسٝض اؾز $ثؿش٠#، چٜبٛچ٠ ١ٜٞظ 

ؾت چكِ٘يط اؾز، سحطيي ٛٞضي ضا ث٠ سؼٞين ثيبٛساظيس. ثؿش٠ ث٠ دطٝكبيْ ٝظٛي ٠ً زض ٛظط ٜٗبٛبدطٛسٟ ١بيي ظيط ٝظٙ يب قطايٍ ثسٛي 
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١لشِي ٗشـيط ثبقس. زض ظٗبٙ اٛشوبّ دطٛسٟ اظ ؾب٢ٜٓبي ثؿش٠ دطٝضـ ث٠ ؾب٢ٜٓبي ثبظ  23ٝ  21زاضيس، ؾٚ سحطيي ٛٞضي ٗيشٞاٛس ثيٚ 

  اضي ٝ شذيطٟ چطثي# ٗيجبيؿز ٜٗبؾت ٝ هبثْ هجّٞ ثبقس. سٞٓيس$ؾب٢ٜٓبي سٞٛٔي ثب دطزٟ قلبف#، ٝظٙ ٝ قطايٍ ثسٛي $ػ٠ًٔ ٝ

 ٗرشٔق ث٠ قطح شيْ ٗي ثبقس:  ثطٛب٠ٗ ١بي ٛٞضي ثطاي ؾ٠ ٝيؼيز 

 

  ؾب٢ٜٓبي ثؿش٠  سٞٓيس زض –دطٝضـ زضؾب٢ٜٓبي ثؿش٠ 

 

  ؾب٢ٜٓبي ثبظ سٞٓيس زض –دطٝضـ زضؾب٢ٜٓبي ثؿش٠ 

 

  زضؾب٢ٜٓبي ثبظ   سٞٓيس –دطٝضـ زضؾب٢ٜٓبي ثبظ 

 

 ٢بي دطٝضقي ثؿش٠ؾبٜٓ 1-4

ث٠ ايٚ ٗؼٜي ٠ً زض نٞضر ذبٗٞـ ًطزٙ چطاؿ٢ب زض ؾبٓٚ، ًبٗال ذبٗٞقي . ٛٞض ثبقس ػبيندطٝضـ ٠ُٔ ١بي ٗبزض ثبيس زض ؾب٢ٜٓبي 

يٌٜٞاذشي ثٔٞؽ زض قطٝع سٞٓيس زضًي اظ كهّٞ ٗرشٔق ؾبّ ٛرٞا١ٜس زاقز ٝ زض ٛشيؼ٠ ثطهطاض ُطزز. زض چٜيٚ قطايُي دطٛسٟ ١ب 

   ٜس زاقز. ي ذٞا١ػٜؿي ث٢شط

ظ ضا ث٠ ؾب٢ٜٓبي ثب اؾشلبزٟ اظ دطزٟ ١بي ؾيبٟ ضَٛ ٜٗبؾت ٝ ثؿشٚ س٘بٕ ٛوبَي ٠ً ثبػض ػجٞض ٛٞض ث٠ زاذْ ؾبٓٚ ٗيِطزٛس ٗيشٞاٙ ؾب٢ٜٓبي ثب

ؾبٓٚ ث٠ . ؾذؽ ثبيس ثب سؼجي٠ ١ٞاًف ٜٗبؾت س٢ٞي٠ ًبكي ضا سبٗيٚ ٛ٘ٞزٟ ٝ اظ ٛلٞش ٛٞض اظ َطين ١ٞازٟ ٝ ١ٞاًف ث٠ زاذْ ثؿش٠ سجسيْ ٛ٘ٞز

١٘چٜيٚ الظٕ اؾز ؾبٓٚ ث٠ ذٞثي ػبين ثٜسي ٝ زضظُيطي قٞز سب ػٌ٘ٔطز س٢ٞي٠ ١بي حساهٔي، اٛشوبٓي ٝ  .ضٝـ ٜٗبؾت ػُٔٞيطي قٞز

 سٞٛٔي هبثْ هجّٞ ثبقس.

 

 سٞٓيس زض ؾب٢ٜٓبي ثؿش٠ –ؾب٢ٜٓبي ثؿش٠  دطٝضـ زض 2-4

 . ثبقس سحز ًٜشطّ  ثبيس  ًبٗال  ؾب٢ٜٓبي  ثؿش٠ ٛٞض زض

  ؾٜي ٠ً زضآٙ َّٞ ضٝقٜبيي ؾبٓٚ ث٠ ز١يس. ؾبػز زض ضٝظ سؤيْ  8ث٠  ١لشِي2-3ؾبػش٠ قطٝع ٝ زض ؾٚ  24ا ثب ٛٞض ٛٞضز١ي ض

ؾبػش٠ زض ثط٠١ اي اسلبم ٗي  8ٗؼ٘ٞال ضٝقٜبيي  .زاضزظٗبٙ ٗهطف زاٙ ٝ ٗيعاٙ زؾشيبثي ث٠ ٝظٙ ١سف ي ث٠ ؾبػز ٗيطؾس ثؿشِ 8

  ؾبػز يب ً٘شط ٗهطف ًٜٜس. 4ا زض ػطو ٗحسٝز قسٟ ضٝظا٠ٛ ذٞز ض ٠ً دطٛسٟ ١ب زاٙاكشس 

  8 يؼٜي ظٗبٛي٠ٌ سحطيي ٛٞضي ثطٛب٠ٗ ضيعي قسٟ ضا ثبيس زٛجبّ ًطز، #ُيٝظض 147-١154لشِي $ 21-22  ٗسر ظٗبٙ ضٝقٜبيي 

 . ؾبػز زض ضٝظ ثبهي ٗي ٗبٛس

ثؿيبض ٢ٖٗ اؾز ٠ً اُط ١ٜٞظ . س٘بؼ حبنْ كطٗبئيسزض ايطاٙ  Cobbثب ذسٗبر كٜي  ،ثطٛب٠ٗ ٛٞضي زضاػ٘بّ ١ط٠ُٛٞ سـييط ػ٢ز 

 زاضز، سحطيي ٛٞضي ضا ث٠ سبذيط ثيٜساظيس. سؼسازي َيٞض ظيط ٝظٙ زض ؾبٓٚ ٝػٞز
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 ٠ٗ ١بي ٛٞضي سٞني٠ قسٟ ثطاي دطٝضـ ٝ سٞٓيس زض ؾب٢ٜٓبي ثؿش٠  بـثطٛ

 ؾٚ $ضٝظ# ؾٚ $١لش٠#
 ضٝقٜبيي 

 $ ؾبػز #

 ر ٛٞض قس

 #$ًٓٞؽ

 قسر ٛٞض

 #ًٜسّ -$ كٞر

 0.7سب  0.5 7سب  5 8 146سب  21سب  2

21 147 12 100> 50 < 10> 5 < 

22 154 13 100> 50 < 10> 5 < 

23 161 14 100> 50 < 10> 5 < 

25 175 14< 100> 50 < 10> 5 < 

 ٗكب١سار:

ضٝظُي ٗؼ٘ٞال سٞني٠ قسٟ سطيٚ ؾٚ  154ضٝظ زاقش٠ ثبقس ٝ  147ثطاي قطٝع اػطاي ثطٛب٠ٗ ٛٞضي، ٠ُٔ ٗيجبيؿز حساهْ  -1

ًبة. ثطذي قطًش٢ب حشي ايٚ ثطٛب٠ٗ $ثب ؾطػز ّضزضآٝضي ًٜس#  ١SFبي  ٗطؽي ايٚ ثطٛب٠ٗ اؾز؛ ٗرهٞنب ثطاي ثطاي اػطا

ضٝظُي ث٠ سبذيط ٗي اٛساظٛس ٠ً آجش٠ زض قطايُي اؾز ٠ً دطٛسٟ ١ب ث٠ ٝيؼيز ٜٗبؾت ثسٛي ٝ شذيطٟ چطثي ٜٗبؾت  161ضا سب 

 ٛطؾيسٟ ثبقٜس.

ضٝظُي ث٠ ثؼس سحطيي ٛٞضي قٞٛس، ػٌ٘ٔطز ث٢شطي ضا ٛكبٙ ذٞا١ٜس زاز. اُط  147ٗطؿ٢بي اٗطٝظي زض قطايُي ٠ً زض ؾٚ  -2

قي اظ چٜبٛچ٠ سحطيي ٛٞضي ضا ذئي ظٝز اٛؼبٕ ز١يس، ٗكٌالسي اظ ػ٠ٔ٘ ًبٛيجبٓيؿٖ، دطٝالدؽ، زٝ ظضزُي، دطيشٞٛيز ٛب

 دبضُي ظضزٟ زض ٗح٠َٞ ثُٜي ٝ ًب١ف ديي سٞٓيس يب زٝإ آٙ ضخ ذٞا١س زاز.

 يُي ٝ ػـطاكيبيي كبضٕ  ٗيجبقس.حضٝقٜبيي ثؿش٠ ث٠ قطايٍ ٗحساًظط َّٞ ٗسر  -3

 ؾبػز ضٝقٜبيي زض زٝضٟ سٞٓيس ٛكبٙ ٗيس١ٜس. 14ثؿيبضي اظ ٠ُٔ ١بي اٗطٝظي ث٢شطيٚ ػٌ٘ٔطز ضا ثب س٢ٜب  -4

 ١لش٠ اّٝ زض ٠ُٔ ١بيي ٠ً زض ؾب٢ٜٓبي ثؿش٠ دطٝضـ ٗيبثٜس 3ثطٛب٠ٗ ٛٞضي ديك٢ٜبزي 

ؾٚ 

 $١لش٠#

ؾٚ 

 $ضٝظ#

 ضٝقٜبيي 

 ز #$ ؾبػ

 قسر ٛٞض 

 $ًٓٞؽ#

 قسر ٛٞض

 ًٜسّ# -$ كٞر

ؾبػز ضٝقٜبيي زض يٌطٝظُي ث٠  24اظ  21-0 3-1

ضٝظُي  21سب  14ؾبػز ضٝقٜبيي زض  8

 ًبؾش٠ ٗيكٞز

ًٓٞؽ#   > 20ضٝظُي حساًظط 2-0$

ًٓٞؽ  ًب١ف  20ضٝظُي ث٠  ٠ً7 سب 

 ٗيبثس

  > 2ضٝظُي حساًظط 2-0$

ضٝظُي  7كٞر ًٜسّ# ٠ً سب 

 ًب١ف ٗيبثسكٞر ًٜسّ   2ث٠ 

 

 سٞٓيس زض ؾب٢ٜٓبي ثبظ –دطٝضـ زض ؾب٢ٜٓبي ثؿش٠  3-4

ؾبػز ثطؾس.  ١8لشِي ث٠  3سب  2ؾبػش٠ قطٝع ٝ ث٠ سسضيغ ًب١ف زاز، ثُٞضي٠ٌ زض  24ٛٞضز١ي زض ػٞػ٠ ١بي يٌطٝظٟ ضا ثبيس ثب ٛٞض 

ؾبػش٠ زض ثط٠١  8ٗؼ٘ٞال ضٝقٜبيي . اضزٗهطف زاٙ سٞؾٍ ػٞػ٠ ١ب ز ظٗبٙؾبػز ٗيطؾس ثؿشِي ث٠  8ؾٜي ٠ً زض آٙ َّٞ ضٝقٜبيي ث٠ 
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 22يب  21ٗسر ظٗبٙ ضٝقٜبيي سب ؾبػز يب ً٘شط ٗهطف ًٜٜس.  4اي اسلبم ٗي اكشس ٠ً دطٛسٟ ١ب زاٙ ٗحسٝز قسٟ ضٝظا٠ٛ ذٞز ضا زض ػطو 

زض زٝضٟ دطٝضـ ؾبػش٠  9ضٝقٜبيي $ .ؾبػز ذٞا١س ثٞز 9سب  8  ،ٝهشي ٠ً ُب٢ٗبي اكعايف ٛٞض آؿبظ ٗيكٞز ، ضٝظ# 147-١154لشِي $

ؾبػز  13ظٗبٛي اػطا ٗيكٞز ٠ً ٠ُٔ زض حبّ اٛشوبّ ث٠ ؾبٓٚ سٞٓيس ثبظ زض كهْ سبثؿشبٙ اؾز ٠ً َّٞ ٗسر ٛٞض َجيؼي ضٝظ ثيكشط اظ 

ؾبػز ٛٞضز١ي ٗهٜٞػي  12ؾبػز سب  8ث٠ ٗسر  154ٝ  147ٗيجبقس#. ضا١ٌبض زيِط سحطيي ٛٞضي ٗطؿ٢ب زض ؾبٓٚ دطٝضـ ثيٚ ضٝظ١بي 

. ثب ايٌٜبض اظ سحطيي ثيف اظ حس دطٛسٟ ١ب دط١يع ٗيكٞز اٗب ايٚ ضٝـ ث٠ ضٝظُيؿز 154ث٠ ٛٞض َجيؼي $ؾبٓٚ ثبظ# زض ٝ ؾذؽ اٛشوبّ 

   ٠ٓ ١بي ٗرشٔق هبثْ اػطا ٛيؿز. ػٔز سلبٝر ظٗبٙ اؾشطاحز 

ٛٞض ٗهٜٞػي ايبكي  كٞر ًٜسّ#. ايٚ قسر ث٠ 5-10ًٓٞؽ ثبقس $ 100ًٓٞؽ ٝ حساًظط  50حساهْ  زض َّٞ زٝضاٙ سٞٓيس قسر ٛٞض ثبيس

" اذشالف قسر ٛٞض زض كًبي ظيط الٗذ٢ب 20س٘بٕ ؾبٓٚ سٞظيغ قسٟ  ٝ حساًظط  َٞض يٌٜٞاذز زضٛٞض ثبيس ث٠ زض ؾبٓٚ سٞٓيس ٝاثؿش٠ اؾز. 

 .هبثْ هجّٞ اؾز

 ٜٗشوْ ٗيكٞٛس ثطٛب٠ٗ ٛٞضي ديك٢ٜبزي ثطاي ٠ُٔ ١بيي ٠ً اظ دطٝضـ زض ؾب٢ٜٓبي ثؿش٠ ث٠ سٞٓيس زض ؾب٢ٜٓبي ثبظ يب ثب دطزٟ قلبف

 ؾٚ $ضٝظ# ؾٚ $١لش٠#
 ضٝقٜبيي 

 $ ؾبػز #

 قسر ٛٞض 

 $ًٓٞؽ#

 قسر ٛٞض

 ًٜسّ# -$ كٞر

 0.7سب  0.5 7سب  5 8 146سب  21سب  2

21 147 12 100> 50 < 10> 5 < 

23 161 13 100> 50 < 10> 5 < 

25 175 14 100> 50 < 10> 5 < 

27 189 14< 100> 50 < 10> 5 < 

 

اظ ؾُح زضيب زاضز ٠ً َّٞ ٗسر ضٝقٜبيي َجيؼي ٗحْ ضا سؼييٚ ٗيٌٜس. ٠ُٔ ١بيي قٜبيي سٞني٠ قسٟ ثؿشِي ث٠ اضسلبع حساًظط ٗسر ضٝ

ؾبػز ضٝقٜبيي زاقش٠ ثبقٜس؛ اٗب ٠ُٔ ١بيي ٠ً اٛشوبّ  ٠ً14 اٛشوبٓكبٙ اظ ؾبٓٚ دطٝضـ ث٠ سٞٓيس زض دبييع اٛؼبٕ ٗيِيطز، ٗيشٞاٜٛس حساًظط 

طز، ٛيبظ ث٠ سُجين حساًظط ٗسر ضٝقٜبيي زضيبكشي ذٞز ثب حساًظط ؾبػبر ضٝقٜبيي َجيؼي ضٝظ ذٞا١ٜس آ٢ٛب زض سبثؿشبٙ اٛؼبٕ ٗيِي

 زاقز. ث٠ ١يچ ٝػ٠ ٛجبيس َّٞ ٗسر ضٝقٜبيي َجيؼي ثطاي ٗطؿ٢ب زض َّٞ زٝضاٙ سٞٓيس ضٝٛس ًب١كي زاقش٠ ثبقس. 
 

 سٞٓيس زض ؾب٢ٜٓبي ثبظ –دطٝضـ زض ؾبٓٚ ١بي ثبظ  4-4

 ٝ چٜبٛچ٠ ايٚ ؾيؿشٖ اؾشلبزٟ ٗيكٞز ٜٗبَن اظ ثطذي اظ حبّ زض ث٠ ١ط سٕ دطٝضـ  ٠ُٔ ٗبزض زض ؾب٢ٜٓبي ثبظ ٗيجبقس. سٞني٠  ٗؼّ٘ٞ ثط ػ

ث٠ ١٘يٚ ػٔز ١ٜٞظ ٝاحس١بي ظيبزي زض ٜٗبَن اؾشٞايي اظ ايٚ  . زاضاي ًبضايي ذٞثي اؾز ايٚ ؾيؿشٖ  َّٞ ضٝظ ًٖ ثبقس ارسـييط

 ٗظجشي ٛيع اظ آٙ ثسؾز ٗي آٝضٛس.ؾيؿشٖ دطٝضقي اؾشلبزٟ ٗيٌٜٜس ٝ ٛشبيغ 

زض  ٝ ثب ٛظبضر ًبضقٜبؾبٙ ُٜٗو٠ اي ًبةب٠ٗ  ٗرهٞل ـثطٛٗيجبيؿز ثطاي ١ط ٠ُٔ  ثب سٞػ٠ ث٠ َّٞ ضٝظ،  دٜؼطٟ زاض ؾب٢ٜٓبي ثبظ زض

  .ش٠ قٞزـٛظطُطك
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طٛب٠ٗ ٛٞضي زض ظٗبٙ سٞٓيس ثب دطٛسُبٙ زض َي زٝضٟ دطٝضـ سب ظٗبٙ سحطيي ٛٞضي ٗيشٞاٜٛس ٛٞض َجيؼي ضا زض ١ط كهٔي زضيبكز ًٜٜس. ث

ٗيعاٙ ضٝقٜبيي ضا زض  زض قطايُي ٠ً َّٞ ضٝظ زض حبّ اكعايف اؾز، ضٝظُي سؼييٚ ٗيِطزز. 140سٞػ٠ ث٠ َّٞ ضٝظ َجيؼي زض 

   .ايبك٠ ٛ٘بييس سب ُٗ٘ئٚ قٞيس ٠ً َّٞ ضٝظ ٗٞضز ٛظط سبٗيٚ قسٟ اؾز قطٝع ٝ ذبس٠٘ ٛٞض ضٝظ

 ًٓٞؽ ثبقس سب اظ سحطيي ٗٞطط ٛٞضي ُٗ٘ئٚ قٞيٖ.  80 -100ثبيس  ٠ٔ ث٠ ًبض ٗيجطيسٗهٜٞػي ايبكي ٠ً زض ايٚ ٗطح قسر ٛٞض

 ضٝظُي#140$ ١لشِي 20ثطٛب٠ٗ ٛٞضي سٞني٠ قسٟ ثطاي ؾب٢ٜٓبي ثبظ ثطاؾبؼ َّٞ ضٝظ َجيؼي زض 

 َّٞ ضٝظ َجيؼي

ضٝظُي 140زض

 $ؾبػز#

 ثطٛب٠ٗ ٛٞضز١ي

 ضٝظُي 161 ضٝظُي 154 ضٝظُي 147

15 15 17 17 

14 16 17 17 

13 13 15 15 

12 14 14 16 

11 14 14 16 

10 13 14 15 

9 12 13 14 

 ٗسيطيز آة-5

ثبيس قطايٍ ٜٗبؾت ػ٢ز زؾشطؾي آؾبٙ َيٞض ث٠ آة سبظٟ ٝ س٘يع كطا١ٖ قٞز سب دطٛسُبٙ ث٠ ٗيعاٙ ٜٗبؾت زاٙ ثرٞضٛس ٝ اظ ضقس ًبكي 

 ثطذٞضزاض قٞٛس . 

 ِٞٛدطٛسٟ يي آثرٞضي ظ٠ِٓٞٛ اي س٢ي٠ ٛ٘بييس.  ٠ٓ80 اي ٝ ٛيذْ ٗيجبقٜس . ث٠ سؼساز ١ط٢ٗ٘شطيٚ ؾيؿشٖ ١بي آثرٞضي ؾيؿشٖ ١بي ظ

 ٗشط ػ٢ز يبكشٚ آة حطًز ًٜس .  3دطٛسٟ يي ٛيذْ ثبيس زض ٛظط ُطكش٠ قٞز . دطٛسٟ ٛجبيس ثيف اظ  10سب  8ث٠ اظاي ١ط 

  ّٝاظ  ث٠ ؾيؿشٖ انٔي آثرٞضي ؾشطؾي دطٛسُبٙػسز آثرٞضي ًٌ٘ي ٜٗظٞض ٛ٘بئيس . اظ ز زٝث٠ اظاي ١ط نس دطٛسٟ زض َي ١لش٠ ا

 . اَ٘يٜبٙ حبنْ ٛ٘بييسيٌطٝظُي 

  .آثرٞضي٢بي ٛيذْ زاضاي ؾيؿشٖ ث٢ساقشي ٜٗبؾجشطي ١ؿشٜس . آثرٞضي٢بي ٛيذْ ثبيس َجن سٞني٠ ١بي ًبضذب٠ٛ ؾبظٛسٟ سٜظيٖ ُطزز 
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 ٟٗٞضز اؾشلبزٟ ثبيس ث٠ ٝؾي٠ٔ سطًيجبر ًٔطٗيبٙ قؿش٠ قٞٛس. ؾُْ ٝ ثطؼ ١بي  آثرٞضي٢بي ظ٠ِٓٞٛ اي ثبيس حساهْ يي ضٝظ زض  ٝ

 . چ٢بضسبيي آٗٞٛيٖ يسػلٞٛي قٞٛس يب

  ٝ زض چٜس ضٝظ اثشسايي، ذٌُٞ آثرٞضي ضا چٜسيٚ ثبض زض ضٝظ كالـ ًٜيس سب ١٘ٞاضٟ آة سبظٟ ٝ ذٜي زض اذشيبض دطٛسٟ ثبقس

 ث٠ ذٞثي سحطيي ًٜس.زضيبكز زاٙ ضا 

 ثبض ٗيٌطثي زض آة ٗهطكي َيٞض اَ٘يٜبٙ حبنْ  ة اؾشلبزٟ ًٜيس سب اظ ػسٕ ٝػٞزض آاظ يي ٗبزٟ يسػلٞٛي ًٜٜسٟ ٛظيط ًٔط ز

 ٛ٘بييس. زٗبي ثبالي ؾبٓٚ ٗيشٞاٛس ٜٗؼط ث٠ اكعايف زٗبي آة ٝ زض ٛشيؼ٠ اٌٗبٙ اكعايف ثبض ٗيٌطثي زض آة ُطزز. 

 ٗيٌطثي دط١يع ُطزز.١ٞاظي ٝؾبيط ػٞاٗ. سب اظ آٓٞزُي آة ثب ثبًشطي٢بيي ٗرعٙ آة ثبيس زاضاي زض دٞـ ثبقس ؾُح ْ 

  اضسلبع آثرٞضي ظ٠ِٓٞٛ اي ثبيس ثب دكز دطٛسٟ ضكشٚ آة ٝ ضيرشٚ آٙ ثط ضٝي ثؿشط ػ٢ز ػُٔٞيطي اظ ث٠ ١سض ث٠ ثؼس ١لشِي 4اظ ،

 . لبع ثبيس ث٠ َٞض ٗطست اٛؼبٕ ُيطزسٜظيٖ ُطزز. سٜظيٖ اضس

  يكشطي اؾشلبزٟ ٗيٌٜس. اُط چٜبٛچ٠ زض ايٚ ظٗبٙ ٗهطف زاٙ، آة ثؾبػز دؽ اظ  2-3سٞػ٠ ث٠ ايٚ ٌٛش٠ يطٝضيؿز ٠ً دطٛسٟ ١ب

دطٛسٟ ث٠ ٗوبزيط ًبكي ٝ زض ٛشيؼ٠ ػسٕ زؾشطؾي ثٞزٙ ذٌُٞ آثرٞضي  ٗؿسٝزٗهطف آة ثيكشط سٞؾٍ دطٛسٟ اٛؼبٕ ٛكس، اٌٗبٙ 

 آة ٝػٞز زاضز.

 ١لش٠ اثشسايي ٝ ثؼس اظ آٙ 4ظطكيز ػجٞض آة اظ آثرٞضي ٛيذْ زض 

 ظطكيز آثرٞضي ٛيذْ زض زهيو٠ ؾٚ

 ٗئي ٓيشط 30 ضٝظ 7-0

 ٗئي ٓيشط 42 ضٝظ 14-7

 ٗئي ٓيشط 49 ضٝظ 21-14

 ٗئي ٓيشط 56 ضٝظ 28-21

 ٗئي ٓيشط 60 ضٝظ 28ثيف اظ 

 

اٛساظٟ  -س٢ٜب ظٗبٙ زهين ثطاي طجز-ٗهطف زاٙ سٞؾٍ دطٛسٟ ١بٜٗبؾت هجْ اظ  اٛساظٟ ُيطي٠ً سٞؾٍ ٝؾبيْ ضٝظا٠ٛ،  ٗيعاٙ ٗهطف آة 

سب زض ظٗبٙ ٜٗبؾت ٛؿجز ث٠ ضكغ  ض ٜٗبؾجي ثطاي اضظيبثي ظٝز١ِٜبٕ ٗكٌالر سـصي٠ اي، ؾالٗز ٝ يب زٗبي ؾبٓٚ ٗيجبقسُيطي ٗيكٞز،  ٗؼيب

زض . ثطاثط زاٙ ٗهطكي اؾز 2 سب 8/1 ٗهطف آة َيٞض ٗؼ٘ٞال زض ؾب٢ٜٓبي ثؿش٠، زضػ٠ ؾبٛشيِطاز، 21زٗبي  زض آ٢ٛب اهسإ ُطزز. 

 ثبال قطايٍ زٗبيي زضثطاثط زاٙ ٗهطكي ث٠ ذهٞل زض زٝضٟ سٞٓيس ذٞا١س ثٞز.  2.5سب  2اٙ ثيٚ ؾب٢ٜٓبي ثبظ يب ثب دطزٟ قلبف، ايٚ ٗيع

ث٠ زٓيْ اقٌبّ زض  ٗهطف آة ظيبز ٗيشٞاٛس. زضػ٠ ؾبٛشيِطاز# 30ثطاثط ٗهطف زاٙ ثطؾس$ثيف اظ  2ث٠ ثيف اظ ٗهطف آة ٗيشٞاٛس  ٛيع 

 .ٛيع اسلبم ثيلشس ز ٗوبزيط ثبالي ٛ٘ي ٗؿ٘ٞٗيش٢ب ٛظيط ٝػٞ يب  زض ؾيؿشٖ آثرٞضيٛكز  كطّٗٞ زاٙ،

 : ٗظبٓي ثطاي ٗحبؾج٠ آة ٗهطكي

 .8/1×  60 ; 108ُطٕ  ضٝظ ٗهطف ٗيٌٜس آة ٗهطكي سوطيجب يي ُطٕ زاٙ ضا زض  60زض ظٗبٛي ٠ً دطٛسٟ  



 22 

 . ط ثطاي ١ط دطٛسٟٓيش 108/0ٓيشط آة اؾز ايٚ ٗيعاٙ ثطاثط اؾز ثب  1اظ آٛؼبئي٠ٌ يي ًئٞ ُطٕ آة ثطاثط ثب 

 دطٛسُبٙ  ٝ ًٜشطّ ٝظٙ ثسٙ ًكيٝظٙ  -6

١سف ثب ًٜشطّ ٗيعاٙ زاٙ   . ضؾيسٙ ث٠ ٝظٙٝ يٌٜٞاذشي ٜٗبؾت اؾز ٝظٙ اؾشبٛساضز دطٝضـ دطٛسُبٙ زض  ،١سف اظ ًٜشطّ ٝظٙ دطٛسُبٙ

ثط اؾبؼ  سٞٓيسٟ # سؼييٚ ٗيكٞز ٝ زض زٝضثسٙ ٝ ٛيبظ١بي دبي٠ $٢ِٛساضي زٝضٟ دطٝضـ ثط اؾبؼ ٝظٙ  اٌٗبٙ دصيط اؾز. ٗيعاٙ زاٙ زض

 زضنس سٞٓيس، ٝظٙ سرٖ ٗطؽ ٗي ثبقس. ٝ  كبًشٞض ايٚ زٝ

 . ٙ ًكي زهين ١لشِي اٌٗبٙ دصيط اؾزسؼييٚ ٗيعاٙ زاٙ س٢ٜب ثب ٝظ

، سب ٠ٛٞ٘ٛ ضا ٝظٙ ًٜيس دطٛسٟ 50ثب حساهْ  زضنس ػ٘ؼيز دطٛسُبٙ 1-2دطٛسٟ ضا زض ١ط دٚ يب  60 -100، ثطاي اٛساظٟ ُيطي ٝظٙ ثسٙ

. زض ١لش٠ دطٛسٟ ثب ١ٖ ٝظٙ ٗي قٞٛس 10ٝ يب ضٝظُي ٝظٙ ًكي ُط١ٝي اٛؼبٕ ٗيكٞز  14ٝ  7زض  . ٘ؼيز ٠ُٔ زاقش٠ ثبقيسذٞثي اظ ًْ ػ

ٝظٙ ًكي ثبيس زض ضٝظ ثسٝٙ زاٙ اٛؼبٕ   .١لش٠ ثُٞض اٛلطازي اٛؼبٕ ٗيِيطز زض ١بي ثؼس ٝظٙ ًكي زض يي ضٝظ ٝ زض ظٗبٙ ٗكرهي

 . ٚ ًبض نٞضر دصيطزهجْ اظ سٞظيغ زاٙ ايدصيطز ٝ اُط سـصي٠ ث٠ نٞضر ضٝظا٠ٛ اؾز 

 :ٝظٙ ًكي ث٠ ٌٛبر ظيط سٞػ٠ ٛ٘بييسثطاي اَ٘يٜبٙ اظ ػٌ٘ٔطز نحيح 

ًٜشطّ  ضا . ثُٞض ٜٗظٖ ًبٓيجطٟ قسٙ ٜٗبؾت سطاظُٝطٕ ثبقس & 20سوؿي٘بر آٙ  ًئُٞطٕ ٝ 5 ظطكيز سطاظٝي ٝظٙ ًكي ثبيس -1

 طجز ٝظٙ ؾٞزٜٗس ٗي ثبقس.  ازي ٠ُٔ ٝسطاظٝي آٌشطٝٛيي ػ٢ز ٝظٙ ًكي اٛلط اؾشلبزٟ اظ ًٜيس.

 3اُط سؼساز ٠ٛٞ٘ٛ ١ب ظيبز اؾز، اظ  .سؼساز ٜٗبؾجي اظ ٗطؿ٢ب ضا ػ٘غ ًٜيس ٝ سطػيحب اظ ٗيب٠ٛ ؾبٓٚ ٠ٛٞ٘ٛ ١ب ضا ثِيطيسزض ١ط دٚ  -2

  ٛو٠ُ ؾبٓٚ ثبقس $ػٔٞ، ٗيب٠ٛ ٝ اٛش٢بي ؾبٓٚ#.

ثب اؾشلبزٟ  .زضحيٚ ٝظٌٛكي حصف ًٜيس# ُبي ١بي ؾٌؽ ضادٚ ثؿش٠ قسٟ ٝظٙ ًٜيس$ذ زض ٠٘١ دطٛسُبٙ حشي دطٛسُبٙ ًٞچي ضا -3

  اظ ٛ٘ٞزاض ظيط ٝظ٢ٛبي ُطكش٠ قسٟ ضا طجز ٛ٘بييس.

 .ٝظٙ ثسٙ دطٛسُبٙ ضا ٗحبؾج٠ ًٜيس ٗشٞؾٍ -4

 .ٜٗبؾجي ضؾٖ ًٜيس ٛ٘ٞزاضضا زض  ٗشٞؾٍ ٝظٙ ثسٙ -5

 . زاٙ ضٝظ١بي آيٜسٟ ضا سؼييٚ ًٜيس ٗيعاٙ -6

قطايٍ ايُطاضي ٌٗ٘ٚ اؾز ٠ً الظٕ ثبقس ٗيعاٙ زاٙ ضا س٢ٜب زض . ث٘بٛس يب اكعايف يبثس ، ٗوساض زاٙ ثبيس يب طبثززض َي زٝضٟ ضقس -7

 ًٖ ًٜيس.

. َجيؼي ًب١ف ٗي يبثس ثبضٝضي ثُٞض سسإٝ سٞٓيس سرٖ ٗطؽ ٝ اَ٘يٜبٙ اظ زاٙ ػ٢ز ًٜشطّ ٝظٙ ثسٙ ٝ ديي سٞٓيس ٗوساض اظ ثؼس -8

 بٝر ثبقس ٝ زض ايٚ ٗٞضز ٗي ثبيؿز ثب سيٖ كٜي ًبة ٗكٞضر ٛ٘بييس.ػعئيبر قيٟٞ ًب١ف زاٙ ٌٗ٘ٚ اؾز اظ ٠ُٔ اي ث٠ ٠ُٔ زيِط ٗشل

 

 سؼعي٠ ٝ سحٔيْ ٝظٙ ثسٙ  1-6

 طجز ٝظٙ ثسٙ ٗي ثبقس٠ٛٞ٘ٛ اي سٌ٘يْ قسٟ اظ يي ػسّٝ يط ػسّٝ ظ
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 ػسّٝ طجز ٝظٙ ثسٙ 
  ُطٕ                        سؼساز دطٛسٟ

                        460  

                        480  

1                       × 500  

3                     × × × 520  

5                   × × × × × 540 
 "  ً٘شط10

 اظ ٝظٙ  ١سف
15         × × × × × × × × × × × × × × × 560 

20    × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 580 

 ٝظٙ ١سف 600 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 23

17       × × × × × × × × × × × × × × × × × 620  

 "  ثيف10حسٝز  640 × × × × × × × × × ×              10

 660 × × × ×                    4 اظ  ٝظٙ  ١سف

2                      × × 680  

                        700  

                        720  

 

 /  / سبضيد

 ضٝظ 35 ؾٚ

 ــ ق٘بضٟ ؾبٓٚ ٝ يب دٚ

 ــ سؼساز َيٞض ١ط دٚ

 100 سؼساز َيٞض ٝظٙ قسٟ

 #600$ ٝظٙ ١سف$ ُطٕ#

 #595$ ٗيبِٛيٚ ٝظٙ $ ُطٕ#

 6 يطيت دطاًٜسُي

 "90 ٗشٞؾٍ ٝظٙ &" 10زضنس َيٞض زض كبن٠ٔ 

 ٔيْ ُطزز:ٝظٙ ثسٙ ٗيجبيؿز ث٠ ضٝـ ظيط سح

 ًكي قسٟ زض ػسّٝ ثبال  ٗشٞؾٍ ٝظٙ َيٞض ٝظٙ

 ُطٕ  59500دطٛسٟ ;  ٝظٙ ًْ نس

 ُطٕ  595دطٛسٟ;  ٝظٙ ثسٙ ١ط يبِٛيٚٗ
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 # CVيطيت دطاًٜسُي $

 ٍ َجيؼي سوطيجبي. زض قطاسٙ ٝ يطيت دطاًٜسُي ٝظٙ ثسٙ ثبقس، اٛحطاف اظ اؾشبٛساضز ٝظٙ ثٗشٞؾٍ ٝظٙ ثسٙ ثيبِٛط دطاًٜسُي ٗيشٞاٛس

يطيت دطاًٜسُي ؾٜؼف ٗوبيؿ٠ اي دطاًٜسُي  ٗيِيطٛس. ٗشٞؾٍ ٝظٙ ثسٙ هطاض اؾشبٛساضز اظاٛحطاف   &2 ٠ُٔ ثيٚ َيٞض " اظ95

. اٛحطاف اف اظ ٗيبِٛيٚ اؾشبٛساضز ٗي ثبقساؾز ٠ً سـييطار يٌٜٞاذشي زٝضٟ ضقس دطٛسٟ ضا ثيبٙ ٗي ٛ٘بيس ٝ ١٘چٜيٚ ثيبِٛط زضنس اٛحط

 ٗي ثبقس.  ٗيبِٛيٚ ٝظٙ ٠ُٔ ٙ دطاًٜسُي زض ٗحسٝزٟ اظ اؾشبٛساضز ثيبِٛط ٗيعا

 "# CV$;زضنس يطيت دطاًٜسُي100×ٗيعاٙ اٛحطاف اظ اؾشبٛساضز$ُطٕ#/ٗشٞؾٍ ٝظٙ ثسٙ$ُطٕ#

 ضا ٛكبٙ ٗيس١س. #"CV$سٞػ٠ ث٠ زضنس دطاًٜسُي#ثب&"10$ػسّٝ ظيط ٗيعاٙ يٌٜٞاذشي ٠ُٔ

 زضنس دطاًٜسُي زضنس يٌٜٞاذشي 

95 5 

90 6 

85 7 

79 8 

73 9 

68 10 

64 11 

58 12 

56 13 

52 14 

50 15 

47 16 

 ٜٗبؾت حلظ يٌٜٞاذشي -7

. ثيكشط اظ يي ٠ُٔ ؿيطيٌٜٞاذز اؾز يٌٜٞاذز آؾبٛشط ثٞزٟ ٝ ١٘چٜيٚ سؼساز ػٞػ٠ سٞٓيسي ٠ُٔ يي زؾز ٛيع ٗبزض ٗسيطيز يي ٠ُٔ

 "ر اؾزيٌٜٞاذشي ذٞة، ٛشيؼ٠ سٞػ٠ زهين ث٠ ػعئيب"

 يٌٜٞاذشي ٝظٙ ٗي قٞٛسػسٕ  ٜٗؼط ث٠ّ ٠ً كبًشٞض١بي ٗؼ٘ٞ 1-7

  ٕػٞػ٠ ضيعيٝػٞز ُبظ كطٗبٓسئيس زض ؾبٓٚ ١ب زض ١ِٜب  

 اظ ٠ُٔ ١بي ٗبزض ثب ؾٜيٚ ٗشلبٝر ٗرٌٔٞ ًطزٙ ػٞػ٠ ١بيي  

  ضز نٞضر ِٛيطز ااُط ث٠ َٞض اؾشبٛسانالح ٛٞى 

  يب ثؿيبض دبييٚزٗبي ثؿيبض ثبال 

  ٙسٞظيغ ٛبٜٗبؾت زا 

 ٙٗوبزيط ٛبٜٗبؾت زا 
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 ٗٞالؾيٞٙ ٛبزضؾز ػيطٟكط 

 اٛساظٟ ٛبٜٗبؾت شضار دٔز 

  سطاًٖ ثبالػٞػ٠ ضيعي ثب  

  آة ٛبًبكي ٗوبزيط 

 ثؿيبض ثبال يب ثؿيبض دبييٚ ػيطٟ اٛطغي  

  زض ١ِٜبٕ ذٞضزٙ زاٙ  ٛبًبكيٛٞض 

  اضسلبع ٛبٜٗبؾت زاٛرٞضي 

  ٜٗظٖ  ٛبظٗبٙ سـصي٠ 

  سؼساز ٛبزضؾز دطٛسٟ يب ػبث٠ ػبيي دطٛسُبٙ زض دٚ ١ب 

 يب آٓٞزُي٢بي اِٛٔي ثي٘بضي 

  زهيو٠# 30ؾطػز ثبالي ذبٓي قسٙ زاٛرٞضي٢ب اظ زاٙ سٞؾٍ دطٛسٟ ١ب $ً٘شط اظ 

 كًبي ٛبٜٗبؾت زاٛرٞضي 

 #GRADING$ ٠ُٔزضػ٠ ثٜسي  7 -2

ٗي ًٜس. ث٠ حلظ يٌٜٞاذشي ٠ُٔ ً٘ي قبيبٙ سٞػ٢ي زضػ٠ ثٜسي ًطزٙ ػٞػ٠ ١ب ثط اؾبؼ ٝظٙ ثسٙ، زضنٞضسي٠ٌ ث٠ زضؾشي اٛؼبٕ قٞز، 

ضٝظُي ػ٢ز  10سب  7زض نٞضر زاقشٚ ٛيطٝي ًبضُطي ًبكي، زضػ٠ ثٜسي ٗطؽ زض ؿ٢ب ضا ٗيشٞاٙ زض ؾٜيٚ ٗرشٔق زضػ٠ ثٜسي ًطز. ٗط

١لشِي سٌطاض ًطز. زض  16ٝ  8، 4زؾشيبثي ظٝز١ِٜبٕ ث٠ يٌٜٞاذشي ٜٗبؾت سبطيط ثؿعايي زاضز. ٗؼسزا ٗيشٞاٙ زضػ٠ ثٜسي ضا زض ؾٜيٚ 

زض  "#.85يٌبي السيٚ زضػ٠ ثٜسي اٛؼبٕ ٛ٘يِيطز چطا٠ً ا١ساف يٌٜٞاذشي ثؿيبض ثبالؾز $ثيف اظ ثطذي ثبظاض١بي زٛيب ٛظيط آٗط

ثطذي زيِط اظ ثبظاض١ب ٛظيط آٗطيٌبي ق٘بٓي ٝ اضٝدب ث٠ ػٔز ١عي٠ٜ ثبالي ٛيطٝي ًبضُطي اٌٗبٙ چٜس ثبض زضػ٠ ثٜسي ٝػٞز ٛساضز. زض 

زض نٞضسي٠ٌ كوٍ يي ثبض زضػ٠ ثٜسي ٞضر ًبٗال ٗحسٝز قسٟ اٛؼبٕ ٗيِيطز. ز ٝ يب ث٠ نطچٜيٚ ثبظاض١بيي يب زضػ٠ ثٜسي اٛؼبٕ ٛ٘يِي

زضنس ػٞػ٠ ١بي ؾجي ٝظٙ ضا ػسا ًطزٟ ٝ  20 – 25ثطاي ايٚ ٜٗظٞض  ضٝظُيؿز.  28ٝ  23اػطا ٗيكٞز، ث٢شطيٚ ظٗبٙ ثطاي آٙ ثيٚ 

١بيي ٠ً چٜسيٚ ٗطح٠ٔ زضػ٠ ثٜسي ٗيشٞاٛس اسلبم زض ثبظاضآ٢ٛب ضا زض يي دٚ ػساُب٠ٛ هطاض ز١يس سب ثب سٞػ٠ ث٠ ٛيبظقبٙ سـصي٠ قٞٛس. 

الظٕ اؾز ٠ً انّٞ دبي٠ ٗسيطيشي ث٠ زضؾشي اٛؼبٕ ُيطز. اظ ٢ٗ٘شطيٚ ايٚ انّٞ ٗيشٞاٙ ث٠: كًبي ًبكي زاٛرٞضي، سٞظيغ ؾطيغ ثيبكشس، 

بؾت  ثطاي دطٛسٟ ١ب اقبضٟ ٝ زض زؾشطؼ ثٞزٙ آة ًبكي ثب ككبض ٜٗ زض ؾطاؾط كًبي ؾبٓٚزاٙ $زض سبضيٌي#، اٛشكبض ٜٗبؾت دطٛسٟ ١ب 

 بؾز. ًطز. انّٞ زضػ٠ ثٜسي ذطٝؾ٢ب ٛيع ٗكبث٠ ٗطؿ٢

 ضكغ ٛوم زض ًٜشطّ ٝظٙ ثسٙ 7 -3

. ١ط٠ُٛٞ ػْ٘ انالحي ثطاي ايٚ ٠ُٔ ١ب ثبيس ثطاؾبؼ ا١ساف زاضاظ ٗسر ٠ٔ ١ب زضحس ٝظٙ اؾشبٛساضز ٛجبقٜسُب١ي ٌٗ٘ٚ اؾز ٠ً ُ

 .ؾشٞاض ثبقس ٝ ٠ٛ ا١ساف ًٞسبٟ ٗسرا

  .ؾٜسػ٢ز زؾشيبثي ث٠ ثٔٞؽ ػٜؿي ثط اكعايف ٝظٙ ٜٗبؾت َٞضي سٜظيٖ قٞز ٠ً ٗطؿ٢ب ث٠ قطايٍ ثسٛي ٝ ثبيس ،٠ُٔ قسٗيعاٙ ض

 :ثؼس آٗسٟ اؾز ٛ٘ٞزاض١بي نلحبر ٗشلبٝر زض ٝيؼيز   چ٢بضٗؼسز ٝظٙ ٠ُٔ زض  ٗظب٢ٓبيي اظ ضا١ٌبض١بي ٗرشٔق ػ٢ز انالح 
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 ٠ُٔ اظ كبضٕ دطٝضـ ث٠ كبضٕ سٞٓيساٛشوبّ -8

شوبّ ثطاي دطٛسٟ ثطٛب٠ٗ ٛٞضي سؼييٚ ٗيِطزز. اٛ ٝظٙ ثسٙ ٝ ، زؾشطؼ سٞػ٠ ث٠ اٌٗبٛبر زض ثب كبضٕ دطٝضـ ث٠ كبضٕ سٞٓيس ؾٚ اٛشوبّ ٠ُٔ اظ

 اقز ٝ ػب ث٠ ػبييؾز ٝ ثبيس سالـ قٞز ٠ً ػبثؼبيي ث٠ آضاٗي نٞضر ُيطز . ثطاي ػعئيبر ايٚ ًبض ثبيس ثطٛب٠ٗ زثؿيبض اؾشطؼ ظا

 . دطٛسُبٙ ثبيس ث٠ زهز اٛؼبٕ ُيطز

 اذشيبض كبضٕ سٞٓيس هطاض . اَالػبر زٝضٟ دطٝضـ ثبيس زضسجبزّ ٛظط زاقش٠ ثبقٜسسٞٓيس ثب ١ٖ  اٛشوبّ ، الظٕ اؾز ٗسيطاٙ دطٝضـ ٝ هجْ اظ

ٗيعاٙ زاٙ  قسر ٛٞض، ،ثطٛب٠ٗ ٛٞضي ي، ػ٠ًٔ ٝاضي ٝ شذيطٟ چطث ،ٝظٙ ثسٙ ثي٘بضي٢ب، ٛظيط يقبْٗ ػعئيبس ايٚ اَالػبر ثبيس .زُيط

 ٗطسجُي، ٗهطف آة ٝ زيِط اَالػبر سؼساز دطٛسٟ ػب ث٠ ػب قسٟ ثطٛب٠ٗ ٝاًؿيٜبؾيٞٙ، ،ي زاضٝييزضٗب٢ٛب ،ٗهطكي، ظٗبٙ ذٞضزٙ زاٙ

 ثبقس.  ٠ً ٗيشٞاٛس ث٠ ٗسيطيز كبضٕ سٞٓيس زض ايٚ زٝضٟ ً٘ي ٛ٘بيس

ظٗبٙ  ٗيعاٙ زاٙ ايبكي ٝ هطاضُيطز. َيٞض اذشيبض اٛشوبّ ، ٗوساضي زاٙ ايبكي زض  اظ چٜس ضٝظ هجْ ٝ/يب ثؼسُب١ي اٝهبر الظٕ اؾز ٠ً 

زض ضٝظ اٛشوبّ اظ ذبٓي ثٞزٙ چي٠ٜ زاٙ دطٛسُبٙ اَ٘يٜبٙ حبنْ ًٜيس  زاضز. سٞٓيس كبن٠ٔ كبضٕ دطٝضـ ٝ اؾشلبزٟ اظ آٙ ثؿشِي ث٠ كهْ ٝ

ثؿيبض ٢ٖٗ اؾز ٠ً ُٗ٘ئٚ قٞيٖ ز. ثب ايٚ ًبض اظ اؾشطؼ ١ٖ ًبؾش٠ ٗيكٞز. سب اظ سٔلبر حيٚ اٛشوبّ ٝ ؾجس١بي آٓٞزٟ ث٠ ٗسكٞع دط١يع قٞ

ضؾيسٙ ث٠ ؾبٓٚ ث٠  ثالكبن٠ٔ دؽ اظ ثبيس َيٞض . يٌٜٞاذشي ٛ٘يِطزٛس يب ٝ ، قطايٍ ُٗٔٞة ثسٛيٝظٙ اكز ١ِٜبٕ اٛشوبّ زچبض  زض َيٞض

 زاٙ زؾشطؾي ديسا ًٜٜس   آة ٝ

 :ُيطزٌٛبر ظيط ثبيس ٗس ٛظط هطاض  ظٗبٙ اٛشوبّ زض

  س٘بٗي  ش٠ هجْ اظ اٛشوبّ ثبيس . ثسيٚ ٜٗظٞض يي ١ل٠ٔ آٗبزُي زاقش٠ ثبقٜسػ٢ز دصيطـ ُؾب٢ٜٓبي سرِ٘صاضي ثبيس ًبٗال

 . ٠ٛ ١بي سرِ٘صاضي ضاٟ اٛساظي قٞٛس، آثرٞضي٢ب ٝ الزاٛرٞضي٢ب

  زاقش٠ ثبقس ٝػٞزؾب٢ٜٓب اثشساي ١ط ضٝظ زضس٘يع ٝ يسػلٞٛي قسٟ ضا زض اٛشوبّ ضٝظا٠ٛ سؼساز ًبكي سؼ٢يعار  . 

  هجْ اظ اٛشوبّ ٗطؿ٢ب اٛؼبٕ ُيطز ضٝظ 2-3ث٠ ُعيٜي ٢ٛبيي ذطٝؾ٢ب ٝ اٛشوبّ آ٢ٛب ثبيس . 

  ٌْ١ؿشٜس  هجْ اظ اٛشوبّ حصف ٛ٘بييسٗطؿ٢ب ثبيس ث٠ زهز ٗٞضز ثطضؾي هطاض ُيطٛس ٝ ٗطؿ٢بيي ضا ٠ً زاضاي ٗك . 

 ٜٗشوْ ًٜيس.  قت ٝ يب نجح ظٝز دطٛسُبٙ ضا زض 

  ٙدطٛسٟ ١ب اظ ؾجس١ب، آ٢ٛب ضا ٗؿشوي٘ب ضٝي اؾٔز هطاض ز١يس.ظٗبٙ ذبضع ًطز 

 آ٢ٛب ث٠ آة ٝ زاٙ اَ٘يٜبٙ  اظ زؾشطؾي ٠٘١ ٗكب١سٟ ٝ چي٠ٜ زاٙ آ٢ٛب ضا ثطضؾي ًٜيس سب  اظ ٛعزيي  َيٞض ضا   ،اٛشوبّ ثؼس اظ

 . يبثيس

  45 اؾٔز سٞني٠ قسٟ ثطاي اضسلبع  .٘بييسٟ اظ س٘بٕ ؾُح اؾٔز سكٞين ٛث٠ اؾشلبز زض ؾبٓٚ ضاٟ ضكش٠ ٝ دطٛسُبٙ ضا ٗسإٝث٠ َٞض 

 .ثؿشط اؾز ؾُح اظ ؾبٛشي٘شط
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 زٝضٟ سٞٓيس -9

 سؼ٢يعار ٗٞضز ٛيبظ 1-9

 ٗيجبيؿز يي   زض آة ٝ ١ٞاي ؾطز،  .ؾيؿشٖ س٢ٞي٠ ثبيس سٞاٛبيي ايؼبز زٗبي ٜٗبؾت ضا زض قطايٍ ٗرشٔق آة ٝ ١ٞايي زاقش٠ ثبقس

زٟ زهيو٠ زٝ  ١ط زهيو٠ يي زهيو٠ يب 5 ١ط٠ً زهيو٠  ٝ كٚ ذطٝػي  8 ١ط هْ يي ثبض زض١ٞاًف س٢ٞي٠ حساهٔي  ثب سٞاٙ سؼٞيى حسا

 ثشٞاٜٛس ثبيس ثبالسط ضكز، كٚ ١بي ؾيؿشٖ س٢ٞي٠ حساًظط ظطزٗبي ٗٞضز ٛ . اُطزضػ٠ حطاضر اظث٠ ًبض ٗي اكشس، زاقش٠ ثبقسزهيو٠ 

 .ثطؾس، ث٠ حس ُٗٔٞة زٗب سب ػٞو ًٜٜس ضا ١ٞا زهيو٠ يٌجبض  5 ١ط

 ٛزاٙ، ُطٗبي ٗشبثٞٓيي ثيكشطي سٞٓيس ٗيٌٜٜس ٝ زض ٛشيؼ٠ ٛيبظ ث٠ ذٌٜبي ثيكشطي ذٞا١ٜس زاقز.  سٟ ١ب زض ظٗبٙ ٗهطفدط

   اكعايف ذٜي ًٜٜسُي زض َي ظٗبٙ ٗهطف زاٙ ٜٗؼط ث٠ ث٢جٞز ٗبٛسُبضي ٝ ٗهطف زاٙ ٗيكٞز.

       ْيي  ٗطؽ 12ثطاي ١ط س٢ي٠ ًٜيس،  رٞضي ثطاي ١ط ٗطؽؾبٛشي٘شط كًبي زاٛ 15زض ؾيؿشٖ زاٛرٞضي ظٛؼيطي حساه

 .حبنْ ًٜيسزهيو٠ اَ٘يٜبٙ  3سب اظ سٞظيغ زاٙ زض ً٘شط اظ ٗطؽ يي ثكوبة ثيًي زض ٛظط ثِيطيس  14ٝ ١ط   زاٛرٞضي ثكوبثي،

   دطٛسٟ يي ٛيذْ ٜٗظٞض ُطزز. اُط اظ   10سب  8زض ٗعاضع ٗطؽ ٗبزض ث٢شط اؾز اظ ؾيؿشٖ آثرٞضي ٛيذْ اؾشلبزٟ قٞز ث٠ اظاي ١ط

دطٛسٟ يي آثرٞضي ظ٠ِٓٞٛ اي ثبيس ٜٗظٞض قٞز.  ذٌُٞ  70سب  60يؿشٖ آثرٞضي ظ٠ِٓٞٛ اي اؾشلبزٟ ٗيكٞز ث٠ اظاي ١ط ؾ

 ال٠ٛ ١بي سرِ٘صاضي هطاض ُيطز سب دطٛسُبٙ ث٠ سرِ٘صاضي زض ال٠ٛ ١ب سكٞين قٞٛس.  اي ٛعزيي ٛؿجز ث٠ آثرٞضي ثبيس زض كبن٠ٔ 

   زض ٛظط ُطكش٠ قٞز. اسٞٗبسييدطٛسٟ زض ١ط ال٠ٛ  5. ١ط حلطٟ ال٠ٛ ٛيع ثطاي قٞز دطٛسٟ يي ال٠ٛ زؾشي ٜٗظٞض 4ث٠ اظاي ١ط 

 آٗبزٟ ؾبظي ؾبٓٚ ثب ال٠ٛ ١بي سرٖ ُصاضي ٌٗبٛيٌي ُط١ٝي:

زض ؾطاؾط زٛيب س٘بيْ ث٠ ػ٘غ آٝضي ٌٗبٛيٌي سرٖ ٗطؽ ٝػٞز زاضز. ػ٘غ آٝضي سرٖ ٗطؿ٢ب زض ؾبٓٚ ٗيشٞاٛس زض ال٠ٛ ١بي سرٖ ُصاضي 

ث٠ نٞضر ٌٗبٛيٌي نٞضر دصيطز. ؾيؿشٖ ٌٗبٛيٌي زض ال٠ٛ ١بي سٌي ٗؼّ٘ٞ سط اؾز. زض ايٚ ؾيؿشٖ ٠ً زض ايبالر ٗشحسٟ سٌي يب ُط١ٝي 

ثيكشط زيسٟ ٗيكٞز، يي ذٍ ال٠ٛ ٌٗبٛيٌي زض ١ط َطف اؾٔز، زض ًْ زٝ ذٍ ال٠ٛ ثطاي ١ط ؾبٓٚ كطا١ٖ ذٞا١س ًطز. ٗعيز ايٚ ؾيؿشٖ 

 زض ٗشطٗطثغ ثبيس ثبقس. 5.5س. اٗب ثبيس سٞػ٠ زاقز ٠ً زض ايٚ ؾيؿشٖ سطاًٖ ٗطؿ٢ب حساًظط زضنس دبييٚ سرٖ ٗطؽ ثؿشط يب اؾٔز ٗيجبق

ال٠ٛ ١بي سرٖ ُصاضي ُط١ٝي ضاٟ زيِطي ثطاي ػ٘غ آٝضي ٌٗبٛيٌي سرٖ ٗطؿ٢بؾز. زض ايٚ َطاحي، س٢ٜب يي ذٍ ال٠ٛ اسٞٗبسيي زض 

ؾبٓٚ دٞقيسٟ اؾز. ٗٞاضز ٗشؼسزي زض ؾبٓٚ ٛيع ثبيس ضػبيز ثرف ٗطًعي ؾبٓٚ هطاض زاضز ٝ اؾٔز زض زٝ َطف ايٚ ذٍ زض س٘بٕ ؾُح 

يؼق ايٚ ؾيؿشٖ ال٠ٛ ُصاضي اؾز، اٗب ٗيشٞاٙ زض ايٚ ؾيؿشٖ  ٛو٠ُقٞز سب اظضذساز  سرٖ ٗطؽ ثؿشطي ًبؾش٠ قٞز. سرٖ ٗطؿ٢بي ثؿشطي 

ًب١ف زازٟ ٝ ١عي٠ٜ ؾط ثبض اظ سطاًٖ ثبالي ٗطؽ ٛيع ؾٞز ػؿز ٠ً ث٠ ٝاؾ٠ُ آٙ ١عي٠ٜ سٞٓيس ١ط سرٖ ٗطؽ هبثْ ػٞػ٠ ًكي ضا 

 ً٘شطي ًطز.

 ٗٞاضزي ٠ً ٗيجبيؿز زض َطاحي يي ؾيؿشٖ ال٠ٛ سرٖ ُصاضي ُط١ٝي ٗس ٛظط زاقز:

  اؾٔز40" ثؿشط ٝ 60سؼجي٠ " 

o  ثبقس. ٗشط اظ هؿ٘ز ػٔٞي ال٠ٛ ١بي سرٖ ُصاضي ث٠ زٝ َطف 2اؾٔش٢ب ٗيجبيؿز   ػطوٗشط،  12زض ؾبٜٓي ثب ػطو 

o  ٗشط ثبقس. 2.5ٗشط، ػطو اؾٔش٢ب زض ١ط َطف ال٠ٛ حسٝز  14يب  13زض يي ؾبٓٚ ثب ػطو 
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  زضػ٠ ثبقس 8زضػ٠ ٝ زض اؾٔش٢بي دالؾشيٌي  7قيت اؾٔز زض اؾٔش٢بي چٞثي 

o .الظٕ اؾز ٠ً يٌي اظ ذٌُٞ زاٛرٞضي ٗطؿ٢ب ضٝي اؾٔش٢ب سؼجي٠ ُطزز 

o   يس ٝ يي ذٍ زاٛرٞضي ٗشط اؾز، ذٍ آثرٞضي ضا ػٔٞي ال٠ٛ سرِ٘صاضي هطاض ز١ 2ظٗبٛي٠ٌ ػطو اؾٔز اظ ١ط َطف

ؾبٛشي٘شط  50ثطاي ٗطؿ٢ب زض هؿ٘ز ثيطٝٛي سط اؾٔز هطاض ز١يس. كبن٠ٔ اؾٔز سب اٝٓيٚ ذٍ زاٛرٞضي، ٗي ثبيؿز حساهْ 

 ثبقس.

o  ضٝي اؾٔز زاقش٠ ثبقيس $حٔو٠ ًبْٗ# $زض نٞضسي٠ٌ  ٗيشٞاٛيس زٝ ذٍ زاٛرٞضي ٗطؽٗشطي اؾز،  2.5ٝهشي ػطو اؾٔز

 ٗشط ثبقس# 14-15ػطو ؾبٓشبٙ 

  ٟؾبٛشي٘شط 60-70ؾبٛشي٘شط؛ آثرٞضي سب زاٛرٞضي،  60-70آثرٞضي٢ب سب ال٠ٛ كبن٠ٔ سٞني٠ قس 

 $ ٜٗبثغ ٛٞضي حش٘ب ٗيجبيؿز زض ذبضع اظ كًبي اؾٔش٢ب هطاض ُيطٛس ظيطا ثبػض ؾبي٠ اٛساذشٚ اؾٔش٢ب زض ُٜٗو٠ ًٜبضيScratch 

Area.ٗيكٞٛس # 

o  ُٜٗو٠$Scratch Areaًٓٞؽ#  ٝ ثب اٛشكبض يٌٜٞاذز  100ٝ حساًظط  50ي $حساهْ # ٗيجبيؿز قسر ٛٞض ٜٗبؾت، ًبك

 ثبقس.

o  ًٓٞؽ ثبقس. 4سب  2ٛٞضز١ي ث٠ نٞضسي ثبقس ٠ً زض دكز ال٠ٛ ١بي سرٖ ُصاضي قسر ٛٞض چيعي زض حسٝز 

o س٠ٔ ٗيجبيؿز سبضيي ثبقس 

o ٛشوبٓي سٞػ٠ ٝيػٟ الظٕ س٢ٞي٠: زض ٗحْ ال٠ٛ ١ب ١يچ ػطيبٙ ًٞضاٛي اظ ١ٞا ٛجبيس ثبقس. $زض نٞضر اؾشلبزٟ اظ س٢ٞي٠ ا

 اؾز#.

o  زض آة ٝ ١ٞاي اؾشٞايي يب ُطٕ، يي ؾيؿشٖ ذٜي ًٜٜسٟ ٜٗبؾت ػ٢ز دط١يع اظ اكعايف ثيف اظ حس زٗب زض ٗحْ ال٠ٛ ١ب

ٛيبظ اؾز. اُط چٜبٛچ٠ ايٚ اكعايف ثيف اظ حس زٗب ضخ ز١س، ٗطؿ٢ب سر٢٘ب ضا زض ذبضع اظ ال٠ٛ ٗرهٞل سرِ٘صاضي 

 ذٞا١ٜس ُصاقز.

 ُط١ٝي اؾشلبزٟ ٗيٌٜيس، ضػبيز ٌٛبر ظيط سٞني٠ ٗيِطزز:$اسٞٗبسيي#١بي ٌٗبٛيٌي  ٝهشي اظ ال٠ٛ

ؾبٛشي٘شط. ١ط ؾطي ال٠ٛ  240ؾبٛشي٘شط ٝ َّٞ  46سب  45ؾبٛشي٘شط، يب  41سب  40ٛٞع ال٠ٛ سرٖ ُصاضي ٝػٞز زاضز؛ ثب ػ٘ن  2زض حبٓز ًٔي 

 ٠ ١بي ؾبظٛسٟ زض ضاث٠ُ ثب زض ٛظط ُطكشٚ ١ط سؼساز دطٛسٟ ث٠ػسز ٗيكٞز. سٞني 2ؾٞضاخ ٝضٝزي زاضز ٠ً زض ١ط َطف  4سرٖ ُصاضي 

اظاي ١ط حلطٟ ٝضٝزي ضا اػطا ًٜيس، يب ث٠ اػساز ظيط ث٠ ػٜٞاٙ يي ضا١ٜ٘ب سٞػ٠ كطٗبييس. زهز ًٜيس ال٠ٛ ١بي سرِ٘صاضي س٢ي٠ ًٜيس 

١بيي ثب اثؼبز ثعضُشط ضا س٢ي٠ ًٜيس. زض سرٖ ٗطؽ ضٝي ثؿشط يب اؾٔز ضا زاقش٠ ثبقس. ١٘يك٠ ؾؼي ًٜيس ال٠ٛ  زضنس٠ً ثب آٙ ً٘شطيٚ 

 ؾبٛشي٘شط نحجز ٗيٌٜيٖ. 46سب  45سٞني٠ ١بيي ٠ً زض ازا٠ٗ ٗي آيس ٗب س٢ٜب زض ٗٞضز ال٠ٛ ١بيي ثب ػ٘ن اكوي 

  ٗطؽ ث٠ اظاي  50حلطٟ ٝضٝزي#، يب  4ٗطؽ $  &200ؾبٛشي٘شطي، ث٠ اظاي ١ط ؾطي ال٠ٛ  46سب  45ثطاي ال٠ٛ ١بي ثب ػ٘ن اكوي

ؿش٢٘بي ثب ػ٘ن ثيكشط، ايٚ ؾي ٗطؽ زض ١ط َطف ال٠ٛ زض َّٞ ؾبٓٚ#.  41ٗطؽ ث٠ اظاي ١ط ٗشط َّٞ ؾبٓٚ$ 83 يب١ط حلطٟ، 

ٗحبؾجبر ثبال ٗحبكظ٠ ًبضا٠ٛ ثٞزٟ ٝ ثؿش٠ ث٠ ٛٞع ال٠ٛ اٛشربة قسٟ، ٌٗ٘ٚ اؾز  زض ؾب٢ٜٓبي ػطيًشط ٛيع هبثْ اؾشلبزٟ ١ؿشٜس. 



 33 

ٗطؽ ضا ٛيع ثب ث٢شطيٚ ٛشبيغ  240سب  ٠ٛ ٜٗبؾت، ٗيشٞاٛيس ث٠ اظاي ١ط ؾطي ال٠ٛسٞني٠ ١ب ٗشلبٝر ثبقس. زض قطايٍ ُٗٔٞة ٝ ثب ال

 زض ٛظط ثِيطيس. 

  ٚٗكب١سار ٢ٖٗ: اظ ذسٗبر كٜي ًبة ُٜٗو٠ اي ذٞز ثذطؾيس ث٢شطيٚ سطاًٖ ثطاي ُٜٗو٠ ق٘ب چيؿز ٝ چ٠ِٛٞ ٗيشٞاٛيس ث٢شطي

اؿٔت زض ؾب٢ٜٓبي ٛٞؾبظ اسلبم ٗي اكشس، ايٚ اؾز ٠ً  ٠ً ٗسيطيز زاٙ ٝ ال٠ٛ سرِ٘صاضي ضا اػطا ًٜيس. يٌي اظ ديچيسُي٢بيي

ٗطؿساضاٙ ػ٘ٞٗب ثسٝٙ ٗكبٝضٟ ثب ًبضقٜبؾبٙ ٛػاز ٗٞضز اؾشلبزٟ ذٞز، س٢ٜب ثب سجٔيـبسي ٠ً كطٝقٜسُبٙ سؼ٢يعار ؾب٢ٜٓب ٗيٌٜٜس، 

بضقٜبؾبٙ ٗب زض ًبة ؾبٓٚ ذٞز ضا سؼ٢يع ٗيٌٜٜس. چٜبٛچ٠ ٗيرٞا١يس ػٞػ٠ ًبة ضا زض ؾبٓٚ سبظٟ ؾبذز ذٞز ثطيعيس، ثب ً

  ٗكبٝضٟ ٝ حش٘ب ٛظطار آ٢ٛب ضا زض ضاث٠ُ ثب سؼ٢يع ؾب٢ٜٓبيشبٙ ػٞيب قٞيس. 

 سٜظي٘بر ؾبٓٚ ٝ ال٠ٛ سرِ٘صاضي زض ال٠ٛ ١بي ُط١ٝي

 
 

 
 

 

ٗشط 12ػطو  ٛهق ؾبٓٚ ثب  

 زاٛرٞضي ذطٝؼ
 زاٛرٞضي ظٛؼيطي ٗطؽ

ذٍ اٌٗبٙ ػٞػ٠ ضيعي ثب سطاًٖ  6حٔو٠ زاٛرٞضي ظٛؼيطي يب  3ذٍ زاٛرٞضي ضٝي اؾٔز ٗحبؾج٠ قسٟ اؾز.  1ديٌطثٜسي ثب س٢ٜب 

 ؾبٛشي٘شط. 20ؾبٛشي٘شطي. كبن٠ٔ ٛيذ٢ٔب اظ ١ٖ  15ٗطؽ زض ٗشط ٗطثغ ثب كًبي زاٛرٞضي  6.7

حٔو٠ زاٛرٞضي 3ٗشط ثب  14ػطو  ٛهق ؾبٓٚ ثب  

 زاٛرٞضي ذطٝؼ

 زاٛرٞضي ظٛؼيطي ٗطؽ
 

 ؾبٛشي٘شط 45سب حساًظط  40ظطار: اؾٔز ٛ

 زضػ٠ ضٝي اؾٔش٢ب 7-8قيت 

 زض ظٗبٛي٠ٌ اظ كًبي اؾٔز ػطيًشط اؾشلبزٟ ٗيٌٜيس، سطػيح ثب اؾشلبزٟ اظ اؾٔش٢بي چٞثيؿز

 ؾبٛشي٘شط كطا١ٖ ذٞا١س ًطز. 15ٗطؽ زض ٗشط ٗطثغ ثب كًبي زاٛرٞضي 5.7ايٚ ديٌطثٜسي كًبيي ثطاثط ثب 

 ٗطؽ زض ٗشط ٗطثغ ١ٖ ثطؾس. 6.1شي ٗشطي سطاًٖ ٗيشٞاٛس سب ؾبٛ 14ثب كًبي زاٛرٞضي 
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ثب سطاًٖ  ٠ً ث٠ ق٘ب اٌٗبٙ ضيرشٚ ٗطؽٗشطي  14زاٛرٞضي ظٛؼيطي زض يي ؾبٓٚ ثب ػطو  4زيِطي ٛيع ٝػٞز زاضز ٛظيط  ديٌطثٜسي٢بي

ثيكشط ضا ٛيع كطا١ٖ ذٞا١س ًطز. زض نٞضر س٘بيْ ٗيشٞاٛيس اَالػبر سٌ٘ئي ضا اظ ًبضقٜبؾبٙ ُٜٗو٠ اي ًبة زضيبكز ًٜيس. سطاًٖ 

 ثبالسط كوٍ زض ٜٗبَن ثب زٗبي ذٜي سط ٝ/يب زض قطايٍ اٌٗبٙ ًٜشطّ ث٢شط قطايٍ ٗحيُي اٌٗبٛذصيط اؾز. 

 سب ديي سٞٓيسسـصي٠ ٗطؿ٢ب اظ ظٗبٙ سحطيي ٛٞضي   2-9
ٗطؿ٢ب زاٙ ، سحطيي ٛٞضي سب ديي سٞٓيس ٗي ثبقس. ثؼس اظ سحطيي ٛٞضيقطٝع اظ ٛظط سـصي٠ اي حؿبؼ سطيٚ زٝضٟ ظٛسُي ٗطؽ ٗبزض، ٛو٠ُ اظ 

ضز ٠ً ؾ٢ٖ ١ط يي اظ ٗٞا ث٠ ًبض ٗيِيطٛس. يي ثطٛب٠ٗ ٗسيطيشي ٗٞكن ٗكرم ٗيٌٜس سٞٓيس ٗظٔي، ضقس ٝ سٌبْٗ ؾيؿشٖ ٗهطكي ضا ػ٢ز ٠ِٛ زاضي

 كٞم چ٠ ٗيعاٙ ثبيس ٜٗظٞض ُطزز. 

اُط ٗطؿ٢ب ثب قطايٍ ذٞة ثسٛي ث٠ ظٗبٙ  .اٙ ثط اؾبؼ  ٝظٙ ثسٙ سؼييٚ ٗيكٞززٗيعاٙ ٛكب٠ٛ ُصاضي# ظ ظٗبٙ سحطيي ٛٞضي سب قطٝع سٞٓيس$ا

 .ٛسٟ/١لش٠#/دطُطٕ   3سب  2زض ١ط اكعايف  $ .سحطيي ٛٞضي ثطؾٜس زض ظٗبٙ سحطيي ٛٞضي ث٠ اكعايف زاٙ ً٘شطي احشيبع زاضٛس

  ًب١ف:ثبػض ١٘چٜيٚ # اظ ظٗبٙ سحطيي ٛٞضي سب قطٝع سٞٓيس Conservativeاػطاي ثطٛب٠ٗ سـسي٠ اي ٗشؼبزّ $

 ٟزضنس سرٖ ٗطؽ زٝ ظضز 

  ٚ4سب  2 ث٠ ٗيعاٙٗكٌالر ٛبقي اظ ديي سٞٓيس دبيي " 

 سرٖ ٗطؿ٢بي ثؿشط،  ذهٞنب زض ؾيؿش٢٘بي ال٠ٛ ١بي سرِ٘صاضي ُط١ٝي 

  ًيسٙ سرٖ زض ٗح٠َٞ ثُٜي $ٛبقي اظ سطدطيشٞٛيزEgg Peritonitis زض ظٗبٙ ضؾيسٙ ث٠ ديي سٞٓيس $ٝ ١٘چٜيٚ سٔلبر ٛبقي اظ #

Spiking  ،ث٠ ػٔز دطٝالدؽSDS ًجس چطة#.، ح٘الر هٔجي ٝ 

 ١لشِي 30سب  22اظ  دطٛسٟ ١بي ٝاظز 

 ٗكٌالر ٗطسجٍ ثب زٝإ سٞٓيس 

 ٞٓيسٗكٌالر زاٙ ز١ي زض زٝضٟ سٞٓيس ٝ ٗحسٝزيز زاٙ ثؼس اظ س 

 سؼساز ٠ُٔ ١بي ثب ًبضايي سٞٓيس ً٘شط 

 سٔلبر ١لشِي  ٗؼيبض

ثسٝٙ ٗحسٝزيز # ثب ٠ُٔ ١بي سـصي٠ قسٟ ثب ضغيٖ Conservativeٗوبيؿ٠ ضٝٛس سٔلبر ١لشِي زض ٠ُٔ ١بيي ٠ً ثب ضغيٖ ؿصايي ٗشؼبزّ $

$Aggressiveي $# ٛظيط ػيطٟ ٠ٛٞ٘ٛ زض ػسّٝ ظيط، ٛكبٙ زازٟ ٠ً، زض ٠ُٔ ١بي ثب ثطٛب٠ٗ ؿصايAggressive.سٔلبر ثبالسط ثٞزٟ اؾز ،# 
Aggressive 

 $ظيبز#
Conservative 

 $ٗشؼبزّ#
 #ُطٕ/دطٛسٟ/ضٝظ$ زاٙ

 

 ظٗبٙ سحطيي ٛٞضي 105 105

 " سٞٓيس5 115 125

 ديي سٞٓيس 160 165

 ٗيعاٙ اٛطغي زضيبكشي زض ديي سٞٓيس ًئًٞبٓطي445-465 ًئًٞبٓطي475-455

ٝاضي  ػ٠ًٔثطضؾي  . ثباَ٘يٜبٙ حبنْ ًٜيس ًبكي ٜٝٗبؾتٝ ٛٞقيسٙ چي٠ٜ زاٙ آٙ ١ب اظ ذٞضزٙ  ٗالٗؿ٠ ثب ثطضؾي ًٜيس،ضا  دطٛسٟ ١ب 

زضنس اظ ػ٘ؼيز ؾبٓٚ  2سب  1ِيطي ثبيس اظ . ٝظٛٗطؿ٢ب ضا ١ط ١لش٠ ٝظٙ ًٜيس .ًٜيسآٛبٙ ضا اضظيبثي ثسٛي ، قطايٍ #fleshing$ؾي٠ٜ

 . اذشي ٠ُٔ ضا ٗحبؾج٠ ًٜيسٙ ٝ يٌٜٞثس ٗشٞؾٍ ٝظٙ  .ثبقسدطٛسٟ#  100سب  $60
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 . ٝهشي سٞٓيسثبيس ثطاؾبؼ سٞٓيس  ضٝظا٠ٛ ثبقس ، ٗيعاٙ زاٙ ثط اؾبؼ ٝظٙ ثسٙ سؼييٚ ٗيِطزز ٝ ؾذؽ اكعايف زاٙزضنس سٞٓيس 5سب  

چِِٞٛي  زض ازا٠ٗ ٗيشٞاٛيس ثب ً٘ي اَالػبر اضائ٠ قسٟ اظزضنس ضؾيس ثطٛب٠ٗ سـصي٠ اي ثطاي سٞٓيس ثبيس زضٛظط ُطكز .  5ث٠  ضٝظا٠ٛ 

 . سٞظيغ زاٙ ثيٚ ثبظٟ قطٝع ٝ ديي سٞٓيس ضا ُٗٔغ قٞيس

 ٗب ػ٘الٗيعاٙ زاٙ ثؿشِي ث٠ ٗيعاٙ اٛطغي ٝ قٌْ زاٙ زاضز احساًظط . ٞٓيس ضٝظا٠ٛ سرٖ ٗطؽ زازٟ ٗي قٞززضنس س "75زاٙ ديي زض 

٠ٛٞ٘ٛ ٗؼيبضزهين ٗيعاٙ ًئًٞبٓطي  ٠3 .  زض ازاٗثطاي ١ط هُؼ٠ ٗطؽ ضا سبٗيٚ ٛ٘بيسضٝظ  ١ط ًئٞ ًبٓطي اٛطغي زض 435-470ثبيس 

 ٗٞضز ٛيبظ ثط اؾبؼ قطايٍ ؾبٓٚ ٝ ؿٔظز زاٙ  آٗسٟ اؾز. 

 ٠ٛٞ٘ٛ1 ،ًئًٞبٓطي 445سب  435# ثطاي زاٙ دٔز  يب ًطاٗجْ ٝ زض حبٓي٠ٌ قطايٍ ٗحيُي ؾبٓٚ ث٠ ذٞثي سحز ًٜشطّ ثبقس 

 ٠ٛٞ٘ٛ2ًئًٞبٓطي 455سب  445ٕ ٗيِيطز، # ثطاي زاٙ ٗف ٝ زض حبٓي٠ٌ ًٜشطّ قطايٍ ٗحيُي ث٠ ذٞثي اٛؼب 

 ٠ٛٞ٘ٛ3 ،ًئًٞبٓطي  470سب  460# زض ؾب٢ٜٓبي ثبظ ٝ ثؿش٠ ث٠ اي٠ٌٜ زض چ٠ كهٔي اظ ؾبّ ١ؿشيس 

ًيليز ٜٗبؾت اهالٕ زاٙ ٠ُٔ ١بي ديف اظ ديي اَ٘يٜبٙ حبنْ ًٜيس سب اظ زضيبكز ٗوبزيط ٗٞضز ٛيبظ دطٝسئيٚ ٝ اٛطغي سٞؾٍ دطٛسٟ ١ب اظ 

ث٠ ٜٗظٞض ح٘بيز دطٛسٟ ٝ زض ٟ ١ب هجْ اظ ديي سٞٓيس ٛؿجز ث٠ اؾشطؼ حؿبؼ سطٛس.  ٗهطف زاٙ ثب اهالٕ ثب ًيليز ُٗ٘ئٚ ثبقيس. دطٛس

 ٛشيؼ٠ سٞٓيس ثب ًيليز ث٢شط يطٝضيؿز.

" سٞٓيس 80" سٞٓيس قطٝع ٗيٌٜٜس زض حبٓي٠ٌ ثطذي زيِط، سب ضؾيسٙ ث٠ ثيف اظ 65ثطذي قطًش٢ب، زاٙ ديي ضا اظ ظٗبٙ ضؾيسٙ ث٠  

الظٕ اؾز ٠ً ١ط ً٘ذبٛي اكعايف ٝظٙ سب ظٗبٙ ديي سٞٓيس ضا اضظيبثي ًطزٟ سب سـصي٠ احش٘بٓي ثيف اظ حس  ث٠ سؼٞين ٗي اٛساظٛس. ضٝظا٠ٛ

زض نٞضسي٠ٌ ًٜشطّ ٜٗبؾجي ضٝي ٝظٙ ثسٙ زض ظٗبٙ ديي ٝ دؽ اظ آٙ نٞضر " سٞٓيس، 65ٗكرم ُطزز. زازٙ زاٙ ٗبًعيٖ٘ زض  ٛيبظ

 قش٠ ثبقس.دصيطز، ٗيشٞاٛس ػٌ٘ٔطز ذٞثي زا

ٗئي ُطٕ ٗشيٞٛيٚ & ؾيؿشئيٚ،  900ٗئي ُطٕ ٓيعيٚ، ٝ 1000ُطٕ دطٝسئيٚ، 25سب  24زضيبكز  ثب ٗيجبيؿز ثشٞاٛس  دطٛسٟ زٝضٟ ديي  زض

 . زٗبي ؾبٓٚ زضقسسلبٝس٢بي  زٗبيي زض ؾبٓٚ ١ب زض ٗيعاٙ زاٙ ضٝظا٠ٛ ٗٞضز ٛيبظ دطٛسٟ ٗٞطط ٗي ثب  ضٝظا٠ٛ هبزض ث٠ حلظ ديي سٞٓيس ثبقس.

 .ٛيبظ ثبقس ٠ً ٗيعاٙ زاٙ زض ذبضع اظ ايٚ زا٠ٜٗ زٗبيي سٜظيٖ ُطزز ٌٗ٘ٚ اؾز  زضػ٠ ؾبٛشيِطاز ثبقس. 22سب  21قطايٍ ايسٟ اّ ثبيس ثيٚ 

 " سٞٓيس ضٝظا٠ٛ اضائ٠ قسٟ اؾز.75زض ػسّٝ ظيط ٠ٛٞ٘ٛ اي اظ چِِٞٛي سـصي٠ اظ اثشساي سٞٓيس سب ديي سٞٓيس، ثب حساًظط زاٙ زض 

 "سٞٓيس
 زضػ٠ ؾبٓٚ 21-22# ثطاؾبؼ زاٙ ٗف ٝ زٗبي زاٙ $ُطٕ

 اكعايف زاٙ
ًئًٞبٓطي 

 Kcal/Kg 2800  Kcal/Kg  2700 Kcal/Kg 2650 Kcal/Kg 2900 ثيكشط/ضٝظ/ٗطؽ

5 111 115 119 122 3 322 

15 114 118 122 125 3 330 

25 117 121 125 128 3 339 

35 123 127 132 134 6 356 

45 130 135 140 143 8 378 

55 140 145 150 153 10 406 

65 150 155 161 164 10 434 

 455 سب حساًظط 172 169 163 157 75

 22ٝ  21ٝ ١٘چٜيٚ زٗبي ذٜظي ثطاي دطٛسٟ $ايٚ ػسّٝ ثط اؾبؼ ٗشٞؾٍ قطايُيؿز ٠ً ٗب زض ؾطاؾط ػ٢بٙ ٗكب١سٟ ًطزٟ ايٖ ٝ ثطاي زاٙ ٗف 

 يطٝضي ث٠ ٛظط ٗيطؾس: زضػ٠ ؾبٛشيِطاز# ٗيجبقس. سٞػ٠ ث٠ ٗٞاضز ظيط

 ث٠ دطٛسٟ ٗيس١يس، ث٠ اٛطغي زاٙ ثؿشِي زاضز. #"5ٗيعاٙ زاٛي ٠ً زض ثسٝ سٞٓيس$ 1#
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ًئًٞبٓطي ًبض ٗيٌٜٜس. ثب ايٚ ١سف، ٗيعاٙ زاٙ  2800ثب اٛطغي زاٙ سٞٓيس ٛعزيي ث٠  ث٠ َٞض ٗيبِٛيٚ اًظط قطًش٢ب زض ؾطاؾط زٛيب  2#

 طٕ ٗيجبقس.ُ 115"#، چيعي زض حسٝز 5ٗشٞؾٍ زض قطٝع سٞٓيس$

ُطٕ ٛطؾس چطا ٠ً ٗيشٞاٛس 145ُطٕ ثٞزٟ ٝ ث٠ ١يچ ٝػ٠ ث٠ 135" سٞٓيس، ٗشٞؾٍ ٗيعاٙ زاٙ ٗيجبيؿز 45ًئًٞبٓطي زض 2800ثب اٛطغي  3#

 زض ٗطؿ٢ب ٝ اكعايف هبثْ ٗالحظ٠ ٝظٙ زض ديي سٞٓيس زض اًظط ٗٞاضز ٗيِطزز.ٜٗؼط ث٠ ٗهطف ثيف اظ حس زاٙ 

ضٝظ يي ثبض اٛؼبٕ ُطكش٠ ٝ ث٠ ١يچ ٝػ٠  3ٙ سٞؾٍ ٗطؿ٢ب زض ديي سٞٓيس، اكعايف زاٙ ١ط ث٠ ٜٗظٞض دط١يع اظ ٗهطف ثي ضٝي٠ زا 4#

 . اكعايف ضٝظا٠ٛ زاٙ ٗيشٞاٛس ٜٗؼط ث٠ چبهي ثيف اظ حس ٗطؿ٢ب زض ديي سٞٓيس ٝ دؽ اظ آٙ ٗيكٞز.ضٝظا٠ٛ اٛؼبٕ ٛكٞز

 ًئًٞبٓطي ثبقس. 445سب  435زض ؾب٢ٜٓبي ثب زٗبي ثبالسط $اؾشٞايي#، حساًظط ٗيعاٙ زاٙ  ً٘شط ٝ ثب اٛطغي  5#

ًئًٞبٓطي ٝ ثيكشط ثبقس  470زض ٜٗبَن ١ًٞؿشبٛي ٠ً زٗب دبييٜشط اؾز، ٗيعاٙ ٛيبظ ث٠ اٛطغي الظٕ ثطاي حهّٞ سٞٓيس ٜٗبؾت ٗيشٞاٛس سب  6#

 $ذهٞنب زض ؾب٢ٜٓبي ثبظ ثب دطزٟ قلبف#.

ث٠  اٛطغي ٗشلبٝر ثٞزٟ ٝ ػٜٞاٙ ٛ٘ٞزٙ ايٚ ٗوبزيط زض  ٝ زض ١ط حبٓز ٗيعاٙ ٛيبظقطايٍ ٗشلبٝسي ٝػٞز زاضز  ٠ً زيسٟ ٗيكٞز،١٘بُٛٞض  7#

زض ُٜٗو٠ ذٞز  Cobbيي ػسّٝ ًٞچي اٌٗبٛذصيط ٛيؿز. ث٠ ١٘يٚ ػٔز ث٠ ٜٗظٞض سؼييٚ زهين حساًظط زاٙ ٗهطكي ثب ؾطٝيؽ كٜي 

 س٘بؼ ثِيطيس.

 ثطاي ٗيعاٙ اكعايف زاٙ ٝ ثط اؾبؼ ثب ً٘ي ٛطٕ اكعاض اًؿْ ٝ ػسّٝ ضا١ٜ٘بي ثبال  "# سب ديي،5ضٝـ زيِط سـصي٠ اظ قطٝع سٞٓيس$

ٗيعاٙ سٞٓيس ضٝظا٠ٛ ٗيجبقس. زض نٞضر س٘بيْ ٗيشٞاٛيس ػسّٝ ٗطثٌٞ ث٠ ايٚ ٗحبؾجبر ضا اظ ذسٗبر كٜي ًبة زضذٞاؾز ًٜيس. زض ػسٝٓي ٠ً زض 

 كعايف زاٙ زؾشرٞـ سـييط ٗيٌٜٜس." سٞٓيس اؾز ٠ً ٛكبٙ ٗيس١س ثب سٞػ٠ ث٠ ٗيعاٙ سٞٓيس، چ٠ِٛٞ ا5ُطٕ زض 115ازا٠ٗ ٗي آيس، ٠ٛٞ٘ٛ اي ثب زاٙ 

 زاٙ ث٠ اظاي ٗطؽ ثط اؾبؼ " سٞٓيس
 ُطٕ زاٙ "سٞٓيس ُطٕ زاٙ "سٞٓيس ُطٕ زاٙ "سٞٓيس ُطٕ زاٙ "سٞٓيس ُطٕ زاٙ "سٞٓيس

5 115 21 118 37 127 53 135 69 155 

6 115 22 118 38 127 54 135 70 155 

7 115 23 118 39 127 55 145 71 155 

8 115 24 118 40 127 56 145 72 155 

9 115 25 121 41 127 57 145 73 155 

10 115 26 121 42 127 58 145 74 155 

11 115 27 121 43 127 59 145 75 163 

12 115 28 121 44 127 60 145 76 163 

13 115 29 121 45 135 61 145 77 163 

14 115 30 121 46 135 62 145 78 163 

15 118 31 121 47 135 63 145 79 163 

16 118 32 121 48 135 64 145 80 163 

17 118 33 121 49 135 65 155 81 163 

18 118 34 121 50 135 66 155 82 163 

19 118 35 127 51 135 67 155 83 163 

20 118 36 127 52 135 68 155 84 163 

 چِِٞٛي ًبض ثب ايٚ ػسّٝ:

  سٞٓيس ضٝظا٠ٛ ٗهطف ٗيٌٜس ضا زض ػسّٝ ٝاضز ًٜيس. ػسّٝ ًْ ثطٛب٠ٗ سـصي٠ ٠ُٔ ضا سب ديي زض 5ٗيعاٙ زاٛي ٠ً ٠ُٔ زض "

 " ٗحبؾج٠ ذٞا١س ًطز. 75
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  ُطٕ زض ٛظط ُطكش٠ قسٟ اؾز، اٗب چٜبٛچ٠ ٗيعاٙ زاٙ ديي  ٠ُٔ ق٘ب ثيكشط يب ً٘شط اؾز، زا163حساًظط زاٙ ٗهطكي ٙ

 " سٞٓيس ٝاضز ٛ٘بييس. حبال ٗيشٞاٛيس ث٠ ضاحشي اظ ٗحبؾجبر ػسّٝ ث٢طٟ ثجطيس.75حساًظط ذٞز ضٝ زض ؾّٔٞ هجْ اظ 

  ضٝظ يي ٗطسج٠ اٛؼبٕ ٗيِيطز. 3اكعايف زاٙ ١ط 

 3 ضٝظ ثؼس اظ اكعايف زاٙ ث٠ " سٞٓيس ضٝظا٠ٛ ِٛبٟ ًٜيس. ١٘ب١ِٜي ثب ػسز ػسّٝ ٛكبٛس١ٜسٟ ًبضًطز ٜٗبؾت ثطٛب٠ٗ سـصي٠ 

 ق٘بؾز

  ضٝظ زض اذشيبض ٠ُٔ هطاض ُيطز. 3آٙ ٗيعاٙ زاٙ ٗكرم قسٟ سٞؾٍ ػسّٝ ٗيجبيؿز َي 

  حساًظط ٗيعاٙ زاٙ زض اذشيبض ٠ُٔ هطاض ٗيِيطز." سٞٓيس، 75زض 

  ١چ ا 6سب  4ث٠ سؼٞين اكشبزٙ زاٙ ديي، ٓعٝٗب ٜٗؼط ث٠ سبطيط ٜٗلي ثط ديي سٞٓيس ٛرٞا١س قس، اٗب ٗيشٞاٛس ًيليز ػٞػ٠ ١ب ضا زض ّٝ

ث٠ ػٔز ٗهطف زاٙ ً٘شط ٗطؽ ٝ ػسٕ زؾشيبثي ث٠ ٗٞاز ٗـصي زاٙ سٞؾٍ ٗطؽ ٝ زض ٢ٛبيز ػسٕ شذيطٟ ٜٗبؾت ايٚ ٗٞاز زض سرٖ 

 ٗطؽ ُٛل٠ زاض سٞٓيسي، ٗشبطط ٛ٘بيس. ث٠ ١٘يٚ ػٔز ؾُح دطٝسئيٚ ػيطٟ زض زاٙ كبظ اّٝ سٞٓيس ٛجبيس ذئي دبييٚ ثبقس.

  ثب ؾطٝيؽ كٜي   ٝ ٗؿبيْ ٗطثٌٞ ًب١ف زاٙيي، ٗٞضز زاٙ دػ٢ز زضيبكز اَالػبر ثيكشط زضCobb .ٗكٞضر ٛ٘بييس 

 طّ ٝ سـييطار ١ط ٗح٠ٓٞ٘ زاٙ ضا ًٜشًيليز ، اظ سـييطار زض كطٗٞالؾيٞٙ زاٙ دط١يع ٛ٘بييس. ػ٢ز اَ٘يٜبٙ اظ سسإٝ ػٌ٘ٔطز

 ٢ِٛساضي ٛ٘بييس ٝض كبضٕ ز ًئُٞطٕ زاٙ ضا زض ػبي ذٜي ٝ سبضيي 1-2ُعاضـ ٛ٘بييس. اظ ١ط ٗح٠ٓٞ٘  ايؼبز قسٟ ضا ؾطيؼب

 ثطٝظ ٗكٌْ آٙ ضا آظٗبيف ٛ٘بييس. زض نٞضر 

  ٝ ث٠ َٞض ٗطست  ١لش٠ ثطضؾي ٝ ١ط ؾيؿشٖ ٝظٙ ًكي ثبيس يطضٝي اؾز. زهين ثطاي ٝظٙ ًطزٙ زاٙ  يي ضٝـ ٜٗبؾت

 ز.  ُطز ًبٓيجطٟ

  ٙثطاؾبؼ سؼساز ٗطؽ زض قطٝع سٞٓيس ٠ثبيس ثطاؾبؼ سؼساز ٗطؽ ٗٞػٞز زض زاذْ ؾبٓٚ ٗحبؾج٠ ًطز ٝ ٛ  ضٝظا٠ٛ ضا  ٗيعاٙ زا.  

 اُط ثبقس ؾبػز 2سب  1.5ٝ زاٙ دٔز يب ًطاٗجْ ضيع  ؾبػز 3سب  5/2ثبيس حسٝز ٗف اٙ زضزٝضٟ ديي سٞٓيس ظٗبٙ س٘بٕ ًطزٙ ز .

 . ثبقس ٠ً ثبيس ث٠ ؾطػز ثطضؾي قٞز ظٗبٙ ٗهطف زاٙ ث٠ َٞض ٛب٢ُبٛي سـييطًٜس ٗيشٞاٛس ٛكبِٛط ثطٝظ ٗكٌٔي زض٠ُٔ

 ٝظيطا ٗسر ظٗبٙ ٗهطف زاٙ ث٠ حسي ؾطيغ ٗيكٞز ٠ً سٞظيغ  ضٟ سٞٓيس ٠ُٔ ١بي ٗبزض ًبة، زاٙ دٔز سٞني٠ ٛ٘يكٞز.ثطاي ز

زض ايٚ ثبظٟ ظٗبٛي  اططُصاض ثبقس ثب سٞػ٠ ث٠ ايٚ ٌٛش٠ ٠ً ٜٗبؾت زاٙ ث٠ يي چبٓف ػسي سجسيْ قسٟ ٝ ٗيشٞاٛس ثط ػٌ٘ٔطز ٗطؽ 

 زاٙ دٔز اؾشلبزٟ ٗيٌٜيس، حش٘ب ًطاٗجْ ضيع ثبقس.. اُط زض ايٚ زٝضٟ اظ ١ؿشٜس ٛيع ٗطؿ٢ب حؿبؾشط

  ٗيجبقس. سٞني٠ ٌٗطض ٝ ١٘يكِي ًبة ثط اؾشلبزٟ اظ كطّٗٞ ديك٢ٜبزي سـصي٠ اي ٗطؽ ٝ ذطٝؼ ًبة 

 40ٝ ًٔؿيٖ ثيكشط ٗي ثبقس ضا ٗيشٞاٙ زض حٞآي ١لش٠ ً٘شط،  ٝ دطٝسئي٠ًٚ زاضاي ٗيعاٙ اؾيس١بي چطة  ،زاٙ ٗطح٠ٔ زٕٝ سٞٓيس 

 . طٛسٟ هطاض زازاذشيبض د زض

 ثبضٝضي  ٌٗ٘ٚ اؾز ػ٢ز سسإٝ  اٝاذط ثؼساظظ٢ط هُؼ٠ دطٛسٟ زض100  ُطٕ زا٠ٛ ؿالر ث٠ اظاء ١ط  500 دبقيسٙ ضٝظا٠ٛ حساًظط

  ٗيشٞاٛيس ايٚ ٗيعاٙ زاٙ ضا اظ زاٛي ٠ً نجح زض اذشيبض ٠ُٔ هطاض ٗيس١يس ًؿط ًٜيس.  .ٗليس ثبقس

 .ًٜشطّ ي كطؾٞزٟ زاٛرٞضي ظٛؼيطي ٝ ضيرشٚ زاٙ زض ظٗبٙ ثطُكز ث٠ ؾئٞ ضا سطاك٢ب اظ ث٠ ١سض ضكشٚ زاٙ ػُٔٞيطي ًٜيس  ٝ

اضسلبع ضا ث٠ نٞضر ضٝظا٠ٛ . ز يي ؾٕٞ اظ اضسلبع زاٛرٞضي ثبقسضسلبع زاٙ زضزاٛرٞضي٢بي ظٛؼيطي ثبيس حسٝانالح ٛ٘بييس. ا
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ي ٗيٌٜس اضسلبع زاٙ زض زاٛرٞضي٢ب ًٜشطّ ًٜيس.  يي ضٝـ اؾشلبزٟ اظ زاٛرٞضي٢بي ظٛؼيطي ثب ُٞق٠ ١بي ػ٘ين اؾز ٠ً ً٘

 ثيكشط ثبقس. ٝضٝزي ٝ ذطٝػي ١بدط ٛيع زض ايٚ ؾيؿشٖ ٗيجبيؿز ثب سٞػ٠ ث٠ ايٚ اكعايف ػ٘ن اكعايف يبثس. 

  زاٙ ز١ي ث٠ دطٛسٟ ١ب ٗيشٞاٛس ث٠ نٞضر اسٞٗبسيي ٝ ثسٝٙ حًٞض ٛيطٝي ًبضُطي اٛؼبٕ ُيطز اٗب ٗؿشٔعٕ آٙ اؾز ٠ً سؼ٢يعار

بؾت ٝ سوطيجب ثسٝٙ ٗكٌْ ثبقس.  اُط چٜبٛچ٠ سؼ٢يعار زاٛرٞضي هسي٘يؿز ٝ يب ػ٘ٞٗب زض ػطيبٙ سٞظيغ ٗطث٠َٞ زض ٝيؼيز ٜٗ

ث٢شطيٚ ضا١ٌبض ػبيِعيٜي سؼ٢يعار ٠ٜ٢ً ثب  .ٛ٘بييسحًٞض ًبضُط ٗؿئّٞ ؾبٓٚ سٞظيغ  زاٙ ٗكٌالسي ثطٝظ ٗيٌٜس، زاٙ ضا س٢ٜب زض

زض زاٛرٞضي٢بي ثكوبثي ٗيشٞاٛيس ثؿش٠ ث٠  ثبيس كؼبّ ثبقس.ضٝظا٠ٛ اٙ سٞظيغ ًبْٗ ز ؾيؿشٖ زاٛرٞضي سب اٛٞاع ػسيسسط ٗيجبقس. 

اي٠ٌٜ دطٛسٟ ثب چ٠ ؾطػشي زاٙ ذٞز ضا ٗهطف ٗيٌٜٜس ٠ً زض نٞضر ٗهطف زض كطٕ دٔز يب ًطاٗجْ ًٞچي ذئي ؾطيغ اؾز، 

ًطاٗجْ ث٢شط ػْ٘  ٗكبث٠ ؾيؿشٖ زاٛرٞضي ظٛؼيطي ػْ٘ ًٜيس. ؾيؿش٢٘بي زاٛرٞضي ثكوبثي زض حبٓز ًٔي ثب زاٙ دٔز ٝ/يب

  ٗيٌٜس. 

  ٙسرٔي٠ ٝ س٘يع قٞٛس ٝ ١٘چٜيٚ زض ٗطح٠ٔ سٞٓيس ٛيع حساهْ  زض١ِٜبٕ سـييطكطٕ زاٙ ثبيس ًبٗال١بدط١ب ٝ ؾي١ٞٔبي شذيطٟ زا

 .سرٔي٠ قٞٛس سب ًيليز زاٙ حلظ قٞز يٌجبض ثبيس ًبٗال ٗب١ي

 قطٝع سٞٓيس سب ديي سٞٓيساظ ثسٙ  ٝظٙ ٗيعاٙ اكعايف  3-9

طاي اضظيبثي نحز ثطٛب٠ٗ سـصي٠ اظ اثشساي سٞٓيس سب ديي، ٢ٖٗ اؾز. اضاي٠ زاٙ ثيف اظ حس يب ً٘شط اظ حس ثط سٞٓيس ديي يب زٝإ ايٚ ٗؼيبض ث

 ػعء ٗسيطيز قٞز.ث٠ سٞٓيس ٗٞطط ذٞا١س ثٞز. ثٜبثط ايٚ الظٕ اؾز ٠ً ايٚ زٝضٟ ث٠ نٞضر ًبٗال زهين ٝ ػعء 

اٛساظٟ ُيطي ٝظٙ ٗطؿ٢ب اظ ظٗبٙ  ديي سٞٓيس اؾز. زضزٝضٟ دطٝضـ سؼييٚ ًٜٜسٟ  ٝظٙ ثسٙ ٝ ثطٛب٠ٗ سـصي٠ ٗيعاٙ يٌٜٞاذشي ٠ُٔ،

 5/0ظٗبٙ ثيٚ ثطاي ٠ُٔ ث٠ زؾز ق٘ب ذٞا١س زاز. ٜٗظٞض اظ قطٝع سرِ٘صاضي، ٗسر سرِ٘صاضي سب قطٝع ديي سٞٓيس، ٗحي ذٞثي 

ٗي ُيطز. زض قطايٍ ػبزي ٝ ُٗٔٞة ثبيؿشي زض زضنس سٞٓيس ٗي ثبقس ٠ً زض ايٚ ثبظٟ ٛيع ٝظٌٛكي ث٠ نٞضر ١لشِي اٛؼبٕ  3زضنس سب 

ايٚ  ٠ُٔFF ١بي ثطاي  زضنسي زض ٝظٙ ٗطؿ٢ب ايؼبز ُطزز. 16 – 18ايٚ ثبظٟ ظٗبٛي$اظ قطٝع سرِ٘صاضي سب ديي سٞٓيس# يي اكعايف 

ظٙ ٠ُٔ زضنٞضسي٠ٌ اكعايف ٝ " ٗيجبقس.18زضنس اكعايف ٝظٙ ثيكشط ٛعزيي ث٠  SF" ٝ زض ٠ُٔ ١بي 16ػسز ثيكشط ٛعزيي ث٠ 

زضنس ثبقس، ٌٗ٘ٚ اؾز الظٕ ثبقس ٠ً حساًظط ٗيعاٙ زاٙ ٗهطكي ضا ث٠ ٗسر َٞالٛي سطي زض ؾُح ٠ُٔ سٞظيغ ٛ٘بييس. اكعايف  16ظيط 

 ثطاي حلظ سٞٓيس زضنس زض ايٚ ثبظٟ ظٗبٛي، ٛكبٛس١ٜسٟ ايٚ ُٗٔت اؾز ٠ً ٗطؿ٢ب، زاٙ ثيكشطي اظ ٗيعاٙ ٛيبظقبٙ 20 سب 18 ٝظٙ ثبالي

  قطٝع ًطز. ثسٝٙ ٗؼُٔي ًب١ف ٗيعاٙ زاٙ ضا ٗيجبيؿز ٝ  زضيبكز ٗي ًٜٜس

ٗطؿ٢ب  ٝظٙ ،زضنس 5/0-3ٗي ُيطز ٠ً ثب ٗشٞؾٍ سٞٓيس ١لشِي  زضنس ٝهشي ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض  18سب  16اكعايف ٝظٙ ثسٙ ث٠ ٗيعاٙ 

ٙ ثسٙ ضا ٗيشٞاٙ ثب ١لش٠ هجْ ٗحبؾج٠ زضنس ثيكشط قس ٗشٞؾٍ ٝظ 3. اُط زض ١لش٠ اّٝ سٞٓيس، زضنس سٞٓيس اظ ُطٕ ثبقس 3100ٝ  2800ثيٚ 

زضنس سب ديي سٞٓيس احشيبع  18ُطٕ آؿبظ ُطزيس دطٛسُبٙ ث٠ اكعايف ٝظٙ ثيف اظ  2800ٝظٙ دبييٚ سط اظ  ًطز. اُط سٞٓيس ٠ُٔ زض

ؿبظ ًطز ٠ُٔ ٗيشٞاٛس ُطٕ آ 3100ٝظٙ ثبالسط اظ  زاضٛس سب ثشٞاٜٛس شذيطٟ چطثي ًبكي ػ٢ز سسإٝ سٞٓيس زاقش٠ ثبقٜس. اُط ٠ُٔ سٞٓيس ضا زض

 .ٟ چطثي ًبكي ثطاي سٞٓيس ضا زاضٛسظيطا ٗطؿ٢ب شذيطزضنس زاقش٠ ثبقس،  18ط اظ ٝظٛي ً٘شاكعايف 
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 سؼعي٠ ٝ سحٔيْ ٝيؼيز ؾ٠ ٠ُٔ : 

 ؾٚ

 ٠ُٔ3  ٠ُٔ2 $ثب ٝيؼيز ٛطٗب٠ُٔ1#ّ 

 اكعايف ٝظٙ ثسٙ

18" 

 زاٙ

 ُطٕ

 سٞٓيس

 زضنس

 ٝظٙ ثسٙ ث٠ حس ًبكي

 اكعايف ٛساقش٠
 ٙ ثيف اظ حس اكعايف زاقش٠ٝظٙ ثس

24 2900 115 2 2900 2900 

25 $100 #&3000 118 20 $50 #&2950 $200 #&3100 

26 $100#&3100 128 44 $60 #&3010 $200 #&3300 

27 $100 #&3200 140 65 

ظٝزسط  ١طچ٠ اكعايف زاٙ ثبيس

اٛطغي ايبكي نٞضر ُيطز سب 

 ٗٞضز ٛيبظ سبٗيٚ ُطزز

. زازٟ قسٟ ٝزسط١لش٠ ظ2-3ايبكي زاٙ 

 زض ؾٜيٚ دبييٚ سط ٗيعاٙ زاٙ سٜظيٖ قٞز. 

28 $100 #&3300 152 79 

29 $17 #&"3380  160 86 

30 3440 160 86 

31 3480 159 86 

   ٠ُٔ َجيؼي 

ضنس سٞٓيس ثب ، ٝظٙ ثسٙ، ٗيعاٙ زاٙ ٝ زر ػ٢ز ديِيطي ػٌ٘ٔطز ٠ُٔ قبْٗ ؾ١ٚ٘بُٛٞض٠ً زضػسّٝ ٗكب١سٟ ٗي قٞز ٢ٗ٘شطيٚ اَالػب

. ٗسيط سٞٓيس ثب سٞػ٠ ث٠ ٝظٙ زض قطٝع سٞٓيس قسجبٗي بر زازٟ قسٟ كوٍ ثؼٜٞاٙ يي ضا١ٜ٘بـ. اَالػسٞػ٠ ث٠ ظٗبٙ اكعايف ٛٞض ٗي ثبقس

ُطٗي ث٠ ٜٗظٞض زؾشيبثي ث٠ ٝظٙ ٢ٛبيي ٜٗبؾت ٗطؿ٢ب  400سب  300ظٙ ثسٙ ضا زضديي سٞٓيس ٗحبؾج٠ ًطزٟ ٝ ؾذؽ يي اكعايف ٝ ثشٞاٛس ثبيس

١لشِي اٛؼبٕ، ٝ ؾذؽ ١ط زٝ ١لش٠  35ظٌٛكي ١لشِي سب ٝ  ،ٝظٌٛكي ُٗٔٞة ثطاي ٗطؽ ٝ ذطٝؼ  ١بي ثطٛب٠ٗ زض ١لشِي ز١س. 65 زض

  ١لش٠ يي ثبض سب دبيبٙ ػ٘ط ٠ُٔ اٛؼبٕ ذٞا١س ُطكز. ١4لشِي، ٝ ثؼس١ب ١ط  50سب  35يٌجبض ثيٚ ؾٜيٚ 

 سـصي٠ دؽ اظ ديي سٞٓيس / ًب١ف زاٙ 4-9

. ٗطؿ٢ب ٗيشٞاٜٛس ث٠ ضاحشي اكعايف قسٟ اؾزسٞٓيس ػٞػ٠ ١بي ُٞقشي ثب ػٌ٘ٔطز ػبٓي  ي حبْٗ نلبر ٗرهٞل ػ٢زغ٢ٛبي زاضايٗطؿ٢ب 

ازا٠ٗ ظٛسُي آ٢ٛب قسٟ ٝ ث٠ َٞض ثبٓوٟٞ ٜٗؼط ث٠ اكعايف سرٖ  ٝظٙ ديسا ًٜٜس ٠ً ثبػض ايؼبز اقٌبّ زض سسإٝ سٞٓيس ٝ ٗيعاٙ ثبضٝضي زض

سـصي٠ ٠ُٔ ثؼس اظ ديي سٞٓيس ثبيس زهز  . ثٜبثطايٚ زضٗطؿ٢ب ث٠ ال٠ٛ ١بي سرٖ ُصاضي ُطزز ث٠ ٝاؾ٠ُ ٗكٌْ ثٞزٙ زؾشطؾي ٗطؽ ثؿشطي

ايٚ  زضقطٝع ث٠ ًب١ف ًٜس. ضٝظ ٗشٞآي  5كطاٝاٙ ٗجصّٝ ُطزز. ث٠ َٞض ٗؼّ٘ٞ ديي سٞٓيس ظٗبٛي اؾز ٠ً ٗشٞؾٍ سٞٓيس ضٝظا٠ٛ زض 

 . ٢ٖٗ اؾزٌ٘ٔطز ٜٗبؾت ٗطؿ٢ب ثؿيبض ظٗبٙ ًب١ف ٗيعاٙ زاٙ ثٜ٘ظٞض ايؼبز ػ

 ٌٗ٘ٚ اؾز زض قطايٍ سؼطثي ثب زٝ ٗٞهؼيز ٗٞاػ٠ قٞيس:

  40ُطٗي زض ١ط ١لش٠ سب  ١1لش٠ اي ٝ دؽ اظ آٙ ث٠ آضاٗي ًب١ف 2ُطٕ زاٙ زض يي ثبظٟ  5زض ديي، ًب١ف سـصي٠ ثيف اظ حس 

 ١لش٠ 3سب  2ُطٕ ث٠ اظاي ١ط  ١1لشِي ٝ ؾذؽ ًب١ف حشي ٗالي٘شط 

 "10-15ًْ ٗيعاٙ ًب١ف زاٙ:  -

 ُٙطٕ ًب١ف زض ١لش٠ اػ٘بّ  1، ١لش٠ 3سب  2، ثؼس اظ ٠ِٛ زاقشٚ زاٙ زض حساًظط ٗيعاٙ ثطاي زاٙ زض ديياٛطغي ٜٗبؾت  ٗيعا

 ١لش٠ 3سب  2ُطٕ زض ١ط  ١1لشِي ٝ دؽ اظ آٙ ًب١ف ٗالي٘شط  40سب  ُطزز،

 "7-10ًْ ٗيعاٙ ًب١ف زاٙ:  -
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١لش٠ ثيكشط، يب  2سب  1" ديي سٞٓيس#، سٞني٠ ثط حلظ زاٙ ديي 91سب  87ثب سٞػ٠ ث٠ ػٌ٘ٔطز ٜٗبؾت ٠ُٔ ١بي ًبة اٗطٝظي $ٗكب١سار: 

ث٠ حلظ سٞٓيس ثبالي ٠ُٔ ٗيجبقس. ايٚ ٠ُٔ ١ب ٗؼ٘ٞال س٘بئي ث٠ ايبك٠ ػ٢ز ً٘ي  ثيكشط ُطٕ زاٙ 1"، 87" سٞٓيس ثبالسط اظ 2ثطاي ١ط 

 ٝظٙ ٛساضٛس چطا ٠ً ٗطؿ٢ب زاٙ ٗهطكي ضا سجسيْ ث٠ سٞٓيس ثيكشط سرٖ ٗطؽ ٗيٌٜٜس.

 يبٌ!احش

 :ٗسٛظط هطاض زازًب١ف زاٙ  يٚ ثطٛب٠ٗيزضسؼضا ٗيجبيؿز  چٜسيٚ كبًشٞض

يٍ ٝ ٗيعاٙ شذيطٟ چطثي ثسٙ ، قطا سطًيت  سـييطار زض اضظيبثيٝظٙ ًكي ثطاي  ١ِ٘بٕ ثب  َي زٝضٟ  ثطضؾي ٝيؼيز ثسٛي ٗطؿ٢ب زض

 .يطٝضي اؾز

 :ٝظٙ 12ثرف ٞؾٍ ٝظٙ سرٖ ٗطؿ٢ب ثسؾز ٗي آيس$ث٠ زض ٗش$"#  سٞزٟ سرٖ ٗطؽ اظ حبنًٔطة سٞٓيس ضٝظا٠ٛ  سٞزٟ سرٖ ٗطؽ ،

ثب اي٠ٌٜ ٌٗ٘ٚ اؾز ٠ُٔ ديي سٞٓيس ضا ُصضاٛسٟ ثبقس، ؾبيع سرٖ ٗطؽ ٗي سٞاٛس ضٝ ث٠ اكعايف ثٞزٟ   ػٞع قٞز#.ًطزٙ سرٖ ٗطؿ٢ب ض

 ٠ً زض ايٚ قطايٍ، ٗطؿ٢ب ٛيبظٜٗس ٗيعاٙ ًبكي زاٙ ذٞا١ٜس ثٞز. 

 ًٙطاٗجْ# سب ؾبػز  5/1س٘بٕ ًطزٙ  زاٙ $دبى ًطزٙ ًبْٗ زاٙ اظ زاٛرٞضي٢ب# ثطاي  ٛطٗبّ: ظٗبٙ ظٗبٙ س٘بٕ ًطزٙ زا$

ٗٞاز ٠ُٔ  ٠ًٛكبٛي اظ ايٚ ثبقسٌٗ٘ٚ اؾز ٗي ثبقس.  اُط ٠ُٔ اي زاٙ ضا زض ظٗبٙ ً٘شط اظ ظٗبٙ كٞم س٘بٕ ٗيٌٜس   $آضزي#ؾبػز3

اطط ٜٗلي ثِصاضز. اظ َطف  چٜيٚ ٠ُٔ ايسٞٓيس  طزاٙ ٗيشٞاٛس ث ًب١ف .زضيبكز ٛ٘ي ًٜس ٝ ٗطؽ ُطؾ٠ٜ اؾز ٗٞضز ٛيبظ ذٞز ضا ٗـصي

 ٗيكٞز. زض چٜيٚ قطايُيؾبػز  4سب  5/3ٗبٙ اس٘بٕ زاٙ ثيف اظ چٜبٛچ٠ ٠ُٔ زاٛي ثيف اظ حس ٛيبظ ذٞز زضيبكز ًٜس، ظزيِط 

يف ٗسر اكعا . زض ايٚ حبٓز ًب١ف زاٙ ثبيس ؾطيؼشط نٞضر ُيطز. كعايف ٝظٙ ٝ ؿيطيٌٜٞاذشي ٗي قٞٛسادطٛسُبٙ ؾطيؼب زچبض 

ظٗبٙ سرٔي٠ زاٛرٞضي ٗيشٞاٛس ٜٗش٢ي ث٠ ٗهطف اٛشربثي زاٙ، ثطزاقز زا٠ٛ ١بي زضقز سط سٞؾٍ دطٛسٟ ٝ ٗبٛسٙ هُؼبر ضيعسط زاٙ زض 

 ١ب ٝ زض ٛشيؼ٠ اظ زؾز زازٙ يٌٜٞاذشي ٗطؿ٢ب ٝ ٛيع اكز ػٌ٘ٔطز آ٢ٛب $سؼساز سرٖ ٗطؽ سٞٓيسي ٝ ثبضٝضي# ٗيِطزز. زاٛرٞضي

 : بٙ س٘بٕ ًطزٙ زاٙ ٗٞططٛس ٠ً قبْٗظٗ ي ثطكبًشٞض١بي ٗشؼسز سٞػ٠ :

 آضزي...#/ ٗجْكيعيٌي زاٙ $دٔز / ًطا كطٕ -1

 زاٙٗٞاز اٝٓي٠  -2

  ٝ ٛٞؾبٛبر زٗبيي زضػ٠ حطاضر  -3

 # ظ٠ِٓٞٛ ايؾيؿشٖ آثرٞضي $ٛيذْ يب  -4

 ؾيؿشٖ زاٛرٞضي ٝ ؾطػز سٞظيغ زاٙ  -5

 ثي٘بضي٢بي احش٘بٓيٗالحظبر ٗطثٌٞ ث٠  -6

 يسٗطؿ٢ب زض زٝضٟ سٞٓدط زضآٝضي  5-9

ٝ ثبضٝضي ث٢شط ثؿيبض ٢ٖٗ اؾز. زض ازا٠ٗ زاليْ ضايؼي ٠ً ٗطؿ٢ب ًيليز ٜٗبؾت دٞقف دط زض ٗطؿ٢ب زض زٝضٟ سٞٓيس، ثطاي سسإٝ  سٞٓيس 

 ظٝزسط زچبض دطضيعي ٗيكٞٛس ضا ثطضؾي ذٞا١يٖ ًطز:

اؾيس آٗي٠ٜ، دطزضآٝضي  ٗطؿ٢بيي ٠ً زض زٝضٟ دطٝضـ ث٠ ٝاؾ٠ُ  ٗكٌالر ٗسيطيشي ٝ  يب زضيبكز ٗوبزيط ٛبًبكي دطٝسئيٚ ٝ 1#

 زاقش٠ اٛس.ٛبٜٗبؾت 
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 ١لشِي يؼٜي زض ظٗبٛي٠ٌ ٗسر سرٔي٠ زاٛرٞضي اظ زاٙ ؾطيؼشطيٚ اؾز. 27ٝ  20كًبي ٗحسٝز زاٛرٞضي زض ثبظٟ ؾٜي  2#

٠ً ػالٟٝ ثط ٗكٌالر  ػسٕ اٛشكبض يٌٜٞاذز دطٛسٟ ١ب زض ظٗبٙ ٗهطف زاٙ.  سؼ٘غ ٗشطاًٖ ٗطؿ٢ب زض كًبي ٛعزيي ١بدط  3#

 ٌٚ اؾز يبيؼبسي ٛيع زض دب١ب ايؼبز ًٜس.دطزضآٝضي ٗ٘

 ٗطؿ٢ب ٗيشٞاٜٛس دٞقف ٜٗبؾجي اظ دط ضا سب ديي سٞٓيس ثسؾز آٝضٛسػسٕ زاقشٚ شذيطٟ ٜٗبؾت چطثي زض ظٗبٙ سحطيي ٛٞضي.   4#

ث٠  ١لشِي  ٗشبطط ٗيٌٜس. ايٚ ٗطؿ٢ب  زيِط ٛ٘يشٞاٜٛس ٠ً40 ٗطؿ٢بي ؾِٜيٚ سط ضا ثؼس اظ ُطي٢ٔبيي ٠ً اضسلبع ٜٗبؾت ٛساضٛس،  5#

زضؾشي زاٙ ٗهطف ًٜٜس. اظ سٞٓيس ثيطٝٙ اكشبزٟ ٝ ٗؼ٘ٞال سٞٓي ٗيطٝٛس. ُٞق٢ب ٗشٞضٕ ٗيكٞز ٠ً ٛجبيس ايٚ حبٓز ضا ثب ؾٜسضٕ 

 سٞضٕ ؾط  يب زضُيطي ثب دٜٞٗٞٝيطٝؼ اقشجبٟ ُطكز.

 ػلشِيطي ٗشؼسز ثب ذطٝؾ٢ب ثسٝٙ اكعايف سٔلبر زض ٗطؿ٢ب. 6#

 ػصة ٗٞاز ٗـصي ٗيِطزز.زكغ ١ط٠ُٛٞ زاٙ، يب اؾ٢بّ ٠ً ٜٗؼط ث٠ ًب١ف  7#

  اٛشطيز ٗعٗٚ زض زئٞزٕٛٞ ٠ً ثب چكٖ هبثْ ضزيبثي ٛيؿز. 8#

 ٗسيطيز ذطٝؾ٢ب-10

ٛػاز١بي ٗبزض ُٞقشي اٗطٝظي زاقشٚ ثطٛب٠ٗ سـصي٠ اي ٝ ٗسيطيشي اؾز ٠ً ث٠ ؾيؿشٖ  ػٞػ٠ زض آٝضي ٜٗبؾت زضضٗع ٗٞكويز زض 

 . ػ٠ًٔ ؾي٠ٜ ضا ًٜشطّ ٗي ًٜس شيٌي ضقس ٝ شذيطٟ چطثي زضذطٝؾ٢ب اػبظٟ ضقس ٜٗبؾت زازٟ ٝ ١٘چٜيٚ ظطكيز غٛ سٞٓيسٗظٔي

١لشِي حساهْ ثبيس  30. ذطٝؾ٢ب سب ؾٚ ٗي ثبقسُٗطح اضسجبٌ ثب ثبضٝضي ٠ُٔ  ، ث٠ س٢ٜبيي ٢ٗ٘شطيٚ ػبٗٔي اؾز ٠ً زضضقس ذطٝؾ٢ب ٛ٘ٞزاض

 زٝ ١لش٠ يٌجبض ٝظٙ ًكي قٞٛس. آٙ ٛيع ١ط ث٠ َٞض ١لشِي ٝظٙ قٞٛس ٝ ثؼس اظ

 دطٝضـ 1-10

ٜٗبؾت ثبضٝضي زض ٢ٛبيز ، سٌبْٗ ٜٗبؾت اٛسا٢ٗب ٝ اؾٌٔز ٠ً يٌٜٞاذشي ٝظٛي ٠ُٔ ذٞة زض دطٝضـ ذطٝؼ، ػ٢ز زؾشيبثي ث٠  يي قطٝع

. ثطاي ث٠ زؾز آٝضزٙ ديف ضٝزاؾشبٛساضز َجن  ذطٝؾ٢ب ٝظِٛيطي ثؿيبض ٢ٖٗ اؾز ٠ً  ضا ث٠ زٛجبّ ذٞا١س زاقز، يطٝضيؿز.٠ُٔ 

ٛي٠٘ ثبظ سب ثؿش٠ زضؾب٢ٜٓبي  بيس ث٠ َٞض ػساُب٠ٛ دطٝضـ يبثٜس.١لشِي ث 20دطٝضـ ٝ سب ؾٚ  ، ٗطؿ٢ب ٝ ذطٝؾ٢ب زض زٝضا٠ٙث٢شطيٚ ٛشيؼ

١لش٠ اّٝ دطٝضـ ذطٝؾ٢ب ثشٞاٜٛس  4ٝ ٗسر ظٗبٙ ضٝقٜبيي ثبيس ث٠ حس ًبكي ثبقس ثُٞضي٠ٌ زض #ًٞؽـٓ 25ساهْ قسر ٛٞضًبكي $ح

 ذٞز ضا ٗهطف ًٜٜس. ثطٛب٠ٗ ضيعي قسٟ  ٗيعاٙ زاٙ 

ضاي اٛساظٟ . ذطٝؾ٢بي ؾِٜيٚ سط زاظٛسُي ذطٝؼ اؾز سب دبيبٙثسٙ  لش٠ اّٝ دطٝضـ سؼييٚ ًٜٜسٟ ؾبذشبض١ 12سب  8 ضسٌبْٗ ٝظٙ ثسٙ ز

، يي ضاٟ ئي ٛعزيي ث٠ ٝظٙ اؾشبٛساضز ثبقس١لشِي ذ 16سب  4. ثسيٚ ػ٢ز الظٕ اؾز ٠ً ٝظٙ ذطٝؾ٢ب اظ ثسٛي ثعضُشط ٗي ثبقٜس

ٝ ضؾبٛسٙ ٗؼسز ٝظٙ  زٝضاٙ دطٝضـ ١لشِي ٝ ؾذؽ ًٜشطّ ٝظٙ آ٢ٛب زض 4ب س 3ػساًطزٙ ذطٝؾ٢بي ؾِٜيٚ ث٠ نٞضر چك٘ي زض 

 . ٗي ثبقس ١لشِي  8ذطٝؾ٢ب ث٠ اؾشبٛساضز زض 

يعيٌي ٗظْ ٛٞى ٝ دٜؼ٠ دبي ذٖ قسٟ، ؾشٞٙ ي٠ٌ زاضاي يبيؼبر كٝ آ٢ٛبي طز٠٘١ٟ ذطٝؾ٢ب ضا ًٜشطّ ً -١لشِي 8زض اضظيبثي ٝظٙ 

 . ي ثبقٜس ضا حصف ٛ٘بييسيط َجيؼي ٗ، چكٖ ٝ ٛٞى ؿكوطار ؿيط َجيؼي
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 ي ١٘طاٟ اؾزٛشبيغ ٗظجشثب ٝيؼيز ١بيي زض كبضٕ ٠ً 

 ًٜشطّ قسيس ٝظٙ ذطٝؾ٢ب
ًٜشطّ ٜٗبؾت ٝظٙ ذطٝؾ٢بي 

 شط زضزٝضاٙ سٞٓيسؾِٜيٜ

ٝظٙ ثبال ٠ً زضٗطح٠ٔ سٞٓيس اظ ٛظط  ذطٝؾ٢بي ثب

 ٝظٛي ث٠ ذٞثي ًٜشطّ ٛكسٟ اٛس

 60ٝ اضسلبع 46ػطو ُطيْ 

 ٗئي ٗشط

ٗئي  60ٝ اضسلبع 46ػطو ُطيْ 

 ٗشط

ثب ١سف زؾشيبثي " 12-13زاٙ ثب دطٝسئيٚ ٗهطف 

 قٌْ Vث٠ ػ٠ًٔ ؾي٠ٜ 

 ٛشيؼ٠ : ٛشيؼ٠: ٛشيؼ٠ :

 ثبضٝضي هبثْ هجّٞ ٝ ثب زٝإ ثبضٝضي ثب ٗيعاٙ ٝ سسإٝ ثبال ثبضٝضي ثب ٗيعاٙ ٝ سسإٝ ثبال

 

ثسٙ ذطٝؾ٢ب، يٌٜٞاذشي ٝظٛي  ؾبيع٠ٔ سٞٓيس ٝ ١٘چٜيٚ ًٜشطّ ١ط هُؼ٠ ذطٝؼ زضٗطح٠ اظاي ث سٞظيغ يٌٜٞاذز سؼساز ٗطؽ  ث٠ ٜٗظٞض

ٗطح٠ٔ سٞٓيس، اُط اًظطيز ذطٝؾ٢ب زاضاي ٝظٛي  ؾيؿشٖ اؾٔز زض . زضثؿيبض ٢ٖٗ ٗي ثبقس آ٢ٛب يت ثسٛي ٜٗبؾتسط١ًِ٘بٕ ثب ذطٝؾ٢ب 

. زض ؾيؿشٖ ثؿشط  ذٞا١س ثٞزٗيعاٙ ثبضٝضي ٛيع ثبال ٌالر دب ً٘شط ذٞا١س ثٞز ٝ زضٛشيؼ٠ٛعزيي ث٠ ٝظٙ اؾشبٛساضز ثبقٜس، ٗك

جبقس ٠ً ذٞز ثبػض ايؼبز ثي طجبسي ٝ ثطٝظ ٗكٌالر ٗطثٌٞ ث٠ ػٞػ٠ ٗبزاٗي٠ٌ اٛساظٟ ػ٠ًٔ ؾي٠ٜ آ٢ٛب ثعضٍ ٛشط ـذطٝؾ٢بي ثب ٝظٙ ثيك

 . زض ٠ُٔ ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ُيطٛس ٗي سٞاٜٛس ،آ٢ٛب ٗي ُطزز زضآٝضي زض

ً٘ي ٗي  سٞٓيسٗظٔي آ٢ٛبس سب زاٙ ثرٞضٛس، ايٚ ٗؿئ٠ٔ ث٠ حلظ يٌٜٞاذشي ٝ سٌبْٗ ؾيؿشٖ ذطٝؾ٢ب ضا سكٞين ٛ٘بيي ١لشِي زائ٘ب 16ثؼس اظ 

زض  ١ب ٝ يٌٜٞاذشي ً٘شط ثي٠ً ػسٕ سٌبْٗ ١لشِي ثبػض  22سب  16، اظ يب اكز ٝظٙ ٝ يب حشي ايؿشبيي ضقسًٜس. ١ط ٛٞع اؾشطؼ قسيس ٝ 

 ٠ٔ ٗي قٞز. ــس ُـٞٓيـّ زٝضاٙ س٠ زاضي زض َٞـب١ف ُٛلـٞػ٠ زضآٝضي ٝ ًـ٠ ػـذطٝؾ٢ب ٝ ًب١ف اٝٓي

 ظيط ثبيس سٞػ٠ قٞز: ٗٞاضز، ث٠ ؾ٢ب اظ ؾبٓٚ دطٝضـ ث٠ ؾبٓٚ سٞٓيسذطٝ ظٗبٙ اٛشوبّ

  ،ضٝظ ظٝزسط اظ ٗطؿ٢ب ث٠ ؾبٓٚ سٞٓيس ٝاضز ًٜيس  3سب  2 ث٢شط اؾز ذطٝؾ٢ب ضازض ؾب٢ٜٓبيي ٠ً ث٠ ذٞثي سحز ًٜشطّ ١ؿشٜس

 ٝ زض ٛشيؼ٠ اظ ٗيعاٙ زاٙ زظزي ًبؾش٠ ٝ ث٠ ًٜشطّ ٝظٛي ث٢شطي زؾز ديسا ًٜيس.سب ظٝزسط ث٠ ؾيؿشٖ زاٛرٞضي ذٞز ػبزر ًطزٟ 

 زضنس  10سب  9زض ؾب٢ٜٓبي ثؿش٠ ٝ  " 7-9ظٗبٙ اٛشوبّ ث٠  ذطٝؾ٢ب ضا ث٠ ٛحٞي اٛشربة ًٜيس ٠ً ٛؿجز ذطٝؼ ث٠ ٗطؽ زض

س٢ٜب ذطٝؾ٢بي ٛيع ٝاثؿش٠ اؾز. ايٚ زضنس١ب ث٠ ١٘عٗبٛي ثٔٞؽ ػٜؿي، ٛٞع ذطٝؾ٢ب ٝ قطايٍ ؾبٓٚ  ثطؾس.زض ؾب٢ٜٓبي ثبظ  

 ؾبٓ٘ي ضا اٛشربة ًٜيس ٠ً زاضاي اؾٌٔز سٌبْٗ يبكش٠ ثٞزٟ ٝ ١يچ ٗكٌْ ظب١طي ٛساقش٠ ثبقٜس. 

 ؾِٜيٚ اٌٗبٙ  حصف ذطٝؾ٢بي ؾجي ٝٗي ثبقس ٠ً ايٚ ٢ٖٗ ثب   ١سف زاقشٚ ػ٘ؼيشي اظ ذطٝؾ٢ب ثب ٗيبِٛيٚ ٝظٙ اؾشبٛساضز

  #.ٜٗبؾجٜس  Spikingثطاي يبظ زض نٞضر ٛذطٝؾ٢بي ؾِٜيٚ ٗي ُطزز $ دصيط

  ٚجز ذطٝؼ ث٠ ٗطؽ زض ؾيؿشٖ اؾٔز $٠ً ذطٝؾ٢ب سؼ٘غ ثيكشطي زاضٛس ٝ ٌٗ٘ٚ اؾز ثبػض ايؼبز حبٓز ١لشِي ٛؿ 23زض ؾ

حصف ذطٝؾ٢بي يؼيق ٝ ذطٝؾ٢بي ذئي   ." سٞني٠ ٗي قٞز10 سب  ، ٝ زض ؾيؿشٖ ثؿشط" 9سب  7.5س٢بػ٘ي زضآ٢ٛب ُطزز# 

زاٙ اذشهبل زازٟ قسٟ ثطاي ذطٝؾ٢بي  ث٠ َٞضٗطست اٛؼبٕ ُيطز. اؾٌٔشي ثبيس ٝ دبٛٞى، ٗكٌالر ذطٝؾ٢بيي ثب  يب ثعضٍ ٝ

   .يؼيق سٞؾٍ ذطٝؾ٢بي زيِطذٞضزٟ قسٟ ٝ ثبػض اكعايف ٝظٙ آ٢ٛب ٗي قٞز
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 ٝ ٚذطٝؾ٢بي ؾجي ث٠ ؾبٓٚ ٗطؿ٢بي ؾجي ٜٗشوْ قٞٛس. $سٜبؾت  زضنٞضر اٌٗبٙ ذطٝؾ٢بي ؾِٜيٚ ث٠ ؾبٓٚ ٗطؿ٢بي ؾِٜي

 ذطٝؼ ٝ اذشالف ٝظٛي ٜٗبؾت آ٢ٛب ُٗ٘ئٚ قٞيٖ. ػبيز قٞز# ثؿيبض ٢ٖٗ اؾز ٠ً اظ ١٘ب١ِٜي ٜٗبؾت ثٔٞؽ ػٜؿي ٗطؽ ٝٝظٛي ض

 ايٚ ٗؿئ٠ٔ ث٠ دصيطـ ذطٝؾ٢ب سٞؾٍ ٗطؽ ٝ ًبضايي ػلشِيطي ً٘ي ٗيٌٜس.

 سلبٝر ٝظٛي ث٠ چ٠ ٗؼٜبؾز؟
 "ػٞػ٠ زض آٝضي "ثبضٝضي  "اذشالف ٝظٙ ذطٝؼ ٝظٙ ٗطؽ ١لش٠

20 2250 2725 21   

25 3105 3485 12 90 80 

30 3570 3970 11 96 88 

40 3770 4240 12 97 90 

50 3915 4460 14 96 89 

60 4015 4685 17 92 80 

ؾبّ ُصقش٠، ٝظٙ ذطٝؾ٢ب ث٠ َٞض هبثْ ٗالحظ٠ اي ًب١ف زاقش٠ ٠ً ايٚ اٗط ٜٗؼط ث٠ ث٢جٞز ثبضٝضي ٝ ؾُٞح ػٞػ٠  10زض َي 

ثبال ٗظبٓي اؾز ٠ً ٛكبٙ ٗيس١س، زض ؾٜيٚ ٗرشٔق، ٗيعاٙ زضنس اذشالف ٝظٙ  ثيٚ ٗطؽ ٝ ذطٝؼ چوسض ثبقس.  زضآٝضي قسٟ اؾز. ػسّٝ

 اؾز. قس٢ٟبي ٗرشٔق اضائ٠ زض اذشالف ٝظ١ٛ٘چٜيٚ زض ػسّٝ ثبال، ٗحبؾجبسي اظ زضنس ثبضٝضي ٝ ػٞػ٠ زضآٝضي 

 ٗعايبي ظيبزي ث٠ ١٘طاٟ زاضز ٛظيط: زضنس ٛؿجز ث٠ ٗطؿ٢ب، 11-12ثبالسط ثٞزٙ ٝظٙ ذطٝؾ٢بي اٝٓي٠ ث٠ ٗيعاٙ 

 سٔلبر ٝ حصف ً٘شط ث٠ ٝاؾ٠ُ ٗكٌالر دب، دٜؼ٠ يب ًق دب 

 .ػلشِيطي ؾطيؼشط ٝ ضاحز سط ٠ً ث٠ ٗطؿ٢ب اػبظٟ ٗيس١س دٞقف دط ٜٗبؾجي ضا زض دكز ذٞز حلظ ًٜٜس 

  زض ٛشيؼ٠ ثبضٝضي ثيكشط ذٞا١س ثٞز ث٢شط ٝثطاي ػلشِيطي دصيطـ ٗطؿ٢ب 

  اػطاي ضاحز سط spiking ٝ  اذشالف ً٘شط ٝظٙ زض ذطٝؾ٢بي اٝٓي٠ ٝspike  ٟقس 

 ضًٞضز ػ٠ًٔ ٝاضي زض ذطٝؾ٢بي ًبة

 
 حساهْ ػ٠ًٔ ٝاضي ٗٞضز ٛيبظ زض ذطٝؾ٢ب 

 3-١4لشِي،  4زض 

 ١2لشِي،  12زض 

 2-١3لشِي، 16زض 

 2.5-١3لشِي،  20زض 

 2.5-١3لشِي، 25-60زض 
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زاقز.  4اؾز. س٢ٜب ٗيشٞاٙ زض اٝاذط زٝضٟ سٞٓيس سؼسازي ذطٝؼ ثب اٗشيبظ  3سب  2.5ث٢شطيٚ ًبض حلظ ذطٝؾ٢ب زض اٗشيبظ ػ٠ًٔ ٝاضي  

ٗيجبيؿز ٗوبٝٗز ثبّ ذٞثي زاقش٠ ثبقٜس. اُط چٜبٛچ٠ ٗوبٝٗز ثبٓكبٙ ٜٗبؾت ٛجبقس، قطايٍ ػ٘ٞٗي آ٢ٛب دبييٜشط اظ  2ذطٝؾ٢بي ثب اٗشيبظ 

ثطؾس. الظٕ اؾز ٠ً ٝظِٛيطي ١لشِي  3ظ ػ٠ًٔ ٝاضي آ٢ٛب ث٠ اؾشبٛساضز ذٞا١س ثٞز ٝ ٗيجبيؿز زاٙ ثيكشطي زضيبكز ًٜٜس سب اٗشيب

ذطٝؾ٢ب ضا ثب اضظيبثي ػ٠ًٔ ٝاضي آ٢ٛب  ١ِ٘بٕ ًٜيس ٝ ثؼس زض ٗٞضز حلظ، اظ زؾز زازٙ يب ث٠ زؾز آٝضزٙ ٝظٙ ١لشِي ذطٝؾ٢ب سه٘يٖ 

 ُيطي ٛ٘بييس.

 
ز $ػٜبؽ ١ٜٞظ هبثْ ضٝيز اؾز#. هؿ٘ز هطٗع ثرف زض َي زٝضٟ سٞٓيس اؾ 3سب  2.5ػٌؽ ؾ٘ز چخ ٗظبّ ذٞثي اظ اٗشيبظ ػ٠ًٔ ٝاضي 

 سحشبٛي ؾي٠ٜ ٛكبٙ ز١ٜسٟ ذطٝؾي ثب ٗيْ ػٜؿي ٜٗبؾت ٝ آِٞي كؼبٓي اظ ػلشِيطيؿز.

سهٞيط ؾ٘ز ضاؾز ٛكبٛس١ٜسٟ ضَٛ سبع، ضيف ٝ اَطاف چكٖ زض يي ذطٝؼ كؼبّ اظ ٛظط ػٜؿي ٗي ثبقس. اي٢ٜب اظ اٝٓيٚ ٛكب٠ٛ ١بيي 

 ز ث٠ ؾبٓٚ سٞٓيس ثجيٜيٖ.١ؿشٜس ٗيرٞا١يٖ زض ثسٝ ٝضٝ

 ضٝٛس سـصي٠ ٝ ٝظٙ ذطٝؾ٢ب زض زٝضاٙ سٞٓيس 2-10

 . ظٛي ٝ ٗيعاٙ كؼبٓيز آ٢ٛب حلظ قٞزٗيعاٙ سٞظيغ زاٙ ثطاي ١ط هُؼ٠ ذطٝؼ ثبيس ث٠ حسي ثبقس ٠ً سب حس اٌٗبٙ يٌٜٞاذشي ٝ

ذطٝؼ ث٠  10اٛرٞضي ثكوبثي ُطز ٝ ذطٝؼ ث٠ اظاي ١ط ز 8ؾبٛشي٘شط كًب،  20ثطاي زاٛرٞضي٢بي سطاف آٝيع ث٠ اظاي ١ط ذطٝؼ 

اظاي ١ط زاٛرٞضي ثكوبثي ثيًي زض ٛظط ثِيطيس. اضسلبع زاٛرٞضي ٛيع ٗيجبيؿز َٞضي سٜظيٖ قٞز ٠ً ذطٝؾ٢ب ث٠ ضاحشي ثشٞاٜٛس زاٙ 

١ف ٗؼ٘ٞال اضسلبع زاٛرٞضي ١٘ؿُح ثب ثرف كٞهبٛي چي٠ٜ زاٙ ٜٗبؾت اؾز.ٛهت يي چٞة ث٠ زاٛرٞضي ذطٝؾ٢ب ث٠ ًب ضا ٗهطف ًٜٜس.

اضسلبع زاٛرٞضي ث٠ نٞضر ضٝظا٠ٛ ث٠ اضسلبع ٜٗبؾت، ث٠ ٜٗظٞض ػسٕ ٗهطف ٗطؿ٢ب اظ زاٛرٞضي ذطٝؾ٢ب ً٘ي ٗيٌٜس. ضٝق٢بي 

س، سب اضسلبع زاٛرٞضي ضا ثطاي ذطٝؾ٢ب سٜظيٖ ٝ حلظ ٛ٘بيزيِطي ٛيع ٛظيط ؾٞيچ٢بيي ٠ً زض ظٗبٙ ًب١ف اضسلبع زاٛرٞضي كؼبّ قسٟ 

  ٝػٞز زاضز.

٢ب . زض ايٚ ؾيؿشٖ ٛجبيس ذطٝؾ٢ب ث٠ زاٙ ٗطؿزٝضاٙ سٞٓيس اًيسا سٞني٠ ٗي قٞز زض ذطٝؾ٢ب ػساُب٠ٛ ٛرٞضيزاؾيؿشٖ اؾشلبزٟ اظ

زض حبٓز ػبزي ٗؼ٘ٞال َطاحي ذٍ زاٛرٞضي ٗطؿ٢ب َٞضي اٛؼبٕ ٗيِيطز ٠ً اػبظٟ زاٙ ذٞضزٙ اظ آٙ  . زؾشطؾي زاقش٠ ثبقٜس يب ثبٓؼٌؽ

نلح٠ چٞثي# ٝ ثطاي ذطٝؾ٢ب ذُي اظ زاٛرٞضي ثكوبثي، سطاف، يب ٠ٓٞٓ زض ٛظط ٝ يب  ٗي٠ٔ ،  ،ث٠ ذطٝؾ٢ب زازٟ ٛكٞز$نلح٠ سٞضي

اضسلبع  Rollerٝ يب  Plank. زضؾيؿشٖ ٗئي٘شط ثبقس 46 ٝ 60ث٠ سطسيت  ثبيس زؾشطؾي ذطٝؾ٢ب ُطيْٝ ػطو اضسلبع  ُطكش٠ قٞز.

 ٗئي٘شط ثبقس. 50-55ثبيس ٗحسٝز ًٜٜسٟ 
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 اذشالف ضٝـ سـصي٠ اذشهبني ٗطؿ٢ب

 زض ؾ٘ز ضاؾز Roller barؾ٘ز چخ ٝ ُطيْ زض

 
 

. اضسلبع زاٛرٞضي ذطٝؾ٢ب ضا َٞضي سٜظيٖ ٛ٘بييس ٠ً ؿيط ثباليي ثطذٞضزاض اؾزا١٘يز  اظٛيع  ػسٕ زؾشطؾي ٗطؿ٢ب ث٠ زاٙ ذطٝؾ٢ب 

ًز آ٢ٛب حط زاٛرٞضي ذطٝؾ٢ب ثبيس اظ ٛظط ٝظٛي ؾِٜيٚ قٞز سب اظ هبثْ زؾشطؼ ثطاي ٗطؿ٢ب ٝ هبثْ اؾشلبزٟ ثطاي ذطٝؾ٢ب ثبقس.

 ١30ِٜبٕ زاٙ ذٞضزٙ حساهْ ١لش٠ اي يٌجبض سب  ذطٝؾ٢ب زض . الظٕ اؾز ٠ً اضسلبع زاٛرٞضي ذطٝؾ٢ب ثب سٞػ٠ ث٠ ضكشبضػُٔٞيطي قٞز

 . سٜظيٖ قٞز١لشِي 

 ثركي اظ آٙ چيسٟ قٞز ث٠ ٗحسٝز ًطزٙ زؾشطؾي ثبهي ث٘بٛس يب س٢ٜب . اُط سبع ثُٞض ًب٠ْٗ ٗيكٞز ٠ً سبع ذطٝؾ٢ب چيسٟ ٛكٞزسٞني

ذطٝؾ٢ب  سب ضقس ًبْٗ سبع . ث٠  ١ط حبّ ػساؾبظي  سـصي٠ ٗطؿ٢ب ٝ زٝضاٙ سٞٓيس ً٘ي ٗي ًٜس زضذطٝؾ٢ب ث٠ زاٛرٞضي ٗطؿ٢ب 

 .يبض  ٢ٖٗ ٗي ثبقسث٠ ايٚ ٌٛش٠ ثؿ٠ يؿز. سٞػدصيط ١ٛلشِي اٌٗبٙ #26 -27ذطٝؾ٢ب$

بيي ٝ ٗرهٞل ذٞز ضا قٜبؾ ي زاٛرٞضي٢بيؼب ي ثبقس. الظٕ اؾز ذطٝؾ٢ب ؾطضٗع ٗٞكويز زض سـصي٠ ػساُب٠ٛ ٗطؽ ٝ ذطٝؼ آٗٞظـ ٗ

اظ  .ٝضـ ٝ سٞٓيس اؾشلبزٟ قٞزظٗبٙ دط ث٢شطيٚ ُعي٠ٜ ايٚ اؾز ٠ً اظ يي ٛٞع زاٛرٞضي زض .ثرٞضٛس زاٙاذشهبني ذٞز  رٞضيزاٛاظ 

 ؾبيط ضا١ٌبض١ب ٗيشٞاٙ ث٠ ٗٞاضز ظيط اقبضٟ ًطز:

 ٗ سؼسازي ٗطح٠ٔ سٞٓيس ثب زاٛرٞضي ثكوبثي ي قٞٛس ٝ زضاُط ذطٝؾ٢ب زض ظٗبٙ دطٝضـ  ثب ؾيؿشٖ زاٛرٞضي ظٛؼيطي سـصي٠ ،

آ٢ٛب ثطيعيس. زضايٚ نٞضر ذطٝؾ٢ب يبز ٗي  زاٛرٞضي ثكوبثي ضا زض ؾب٢ٜٓبي دطٝضقي هطاض ز١يس ٝ ث٠ َٞض زؾشي ٗوساضي زاٙ زض

 . ع ثؼٜٞاٙ زاٛرٞضي قٜبؾبيي ٛ٘بيٜسُيطٛس ٠ً زاٛرٞضي ثكوبثي ضا ٛي

  ٗي  بزــوْ قٞٛس يــس ٜٗشـبٓٚ سٞٓيـ٢ب ث٠ ؾــايٚ نٞضر آ٢ٛب هجْ اظ اي٠ٌٜ ٗطؿ  . زضٛ٘بييس  ٜٗشوْ ضٝظ ظٝز سط  2-5ذطٝؾ٢ب ضا

 . زاٛرٞضي٢بي ٗرهٞل ذٞز زاٙ ثرٞضٛسُيطٛس ٠ً اظ 

 طٝؾ٢ب هجْ اظ زاٛرٞضي ٗطؿ٢ب ثبقسقطٝع ث٠ ًبض زاٛرٞضي ذ . 

الظٕ  .سٞني٠ ٗيكٞزُطٕ اكعايف زاٙ  3-4س٢ٜب  ١لش١٠ط زض ، ١لشِي# 30$سٙ  ث٠ ٝظٙ ذطٝؼ ثبٓؾسب  ضؾي١لشِي# 20$ اظ ظٗبٙ اٛشوبّ 

٠ً زاٙ ثطاي چٜس ١لش٠ طبثز الظٕ ثبقس ٝ ٗيعاٙ اكعايف زاٙ ثب سٞػ٠ ث٠ ٝظٙ سٜظيٖ ُطزز. ٌٗ٘ٚ اؾز  ٟساؾز ٠ً ٝظٙ ١لشِي ًٜشطّ ق

ٝ  ثسٙ آ٢ٛب ثعضُشط قسٟ، اٛساظٟ كز ٛ٘بيٜسزاٙ ايبكي زضيب ،اٛشوبّ . اُط ذطٝؾ٢ب ثؼس اظثبقس زظزيسٙ زاٙ ٗطؿ٢ب ٗيشٞاٛس ٔز آٙػ، ٠ً ث٘بٛس

   ١لشِي آ٢ٛب ٜٗؼط ٗيكٞز. 50ٝ ث٠ چبهي ثيف اظ حس سب زاقش٠  اٛطغي ثيكشطي ػ٢ز حلظ ٝظٙ ثسٙ ٛيبظ ث٠ ٛشيؼشب

٠ِٛ زاقز  ث٠ قطَي ٠ً ٗيعاٙ زاٙ اذشهبل يبكش٠  ١لش٠# ضا ٗي سٞاٙ ذئي كؼبّ ٝ زض قطايٍ ثسٛي ذٞة 35-50$ ذطٝؾ٢بي ثبٓؾ 

نٞضسي٠ٌ اظ زاٙ ًطاٗجٔع . زضدطٝسئيٚ ذبٕ ثبقس ُطٕ  17-18ًئٞ ًبٓطي اٛطغي ٝ  370-380ا٠ٛ ثطاي ١ط ذطٝؼ حبٝي ضٝظ

 ٛ٘ي قٞٛس.   ايبك٠ ٝظٙ ط ػٜؿي كؼبّ ثبقٜس ث٠ ضاحشي زچبضٜٗظٞض قٞز. ذطٝؾ٢بيي ٠ً اظ ٛظُطٕ ً٘شط  5زاٙ ثبيس اؾشلبزٟ قٞز ٗيعاٙ 
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ث٠ ٜٗظٞض اكعايف ٝظٙ ٜٗبؾت ٝ حلظ ذطٝؾ٢ب زض حبٓز  يس ثطاؾبؼ ضٝٛس اكعايف ٝظٙ ثبقس.سٟ ثب١لشِي زاٙ اذشهبل زازٟ ق 30ثؼس اظ 

٠ ٗيعاٙ ً٘ي ثسٞٓيس َي زٝضاٙ  ثُٞضي٠ٌ زض زض اذشيبض ذطٝؾ٢ب هطاض ُيطززاٙ ً٘ي ٗيعاٙ ١لشِي  28-30كؼبّ $اظ ٛظط ػٜؿي#، زض

 ايٚ ٗوساض اكعايف زاٙ ث٠ ذهٞل زض. #اٙ ذطٝؾ٢ب ايبك٠ قٞز، يي سب زٝ ُطٕ ز١لش٠ يي ثبض 3-١4ط .$ٜسثبقزاقش٠  ٝظٙاكعايف 

  .٢ٖٗ ٗي ثبقسي ثؿيبض ١لشِ  40ضٝـ اؾٔز ٝ ث٠ ذهٞل ثؼس اظ 

 .ثي٠ً ١ب ًبْٗ ٗيكٞز زاقش٠ ثبقٜس دؽ اظسحطيي ٛٞضي ٠ً ضقس ١لش٠ اّٝ   4 ٗظجز ذٞثي زض ضقس ٠ً ذطٝؾ٢ب ُٗ٘ئٚ قٞيس

 ١4لشِي ٛجبيس اظ 30ذطٝؾ٢ب زض اٝائْ سٞٓيس ؾجي ٠ِٛ زاقش٠ قٞٛس $ ٝظٙ  ؾ٢ب زضَٞضي َطاحي قسٟ اؾز ٠ً ذطٝ Cobbاؾشبٛساضز 

١لشِي سب حصف  30ُطٕ اكعايف زض ١لش٠ اظ 25ضٝٛس ضقس طبثز ثب حساًظط  ١لشِي سب ظٗبٙ حصف ثبيس اظ يي 30#ٝاظثبالسط ثطٝزطٕ ًئُٞ

  ١لشِي# ثطؾٜس.60ًئُٞطٕ زض 4.7$حسٝز 

 ذطٝؼ آ٢ٛب: ثسسطيٚ ١چ ٗطثٌٞ ث٠ ٠ُٔ ١بيي ثٞزٟ ٠ً ٛكبٙ زازٟ اؾز ٠ًسؼطث٠ كئس 

  زض ذٞثي ٛساقش٠ اٛس. ضقس ث٠ ٝاؾ٠ُ ػسٕ سـصي٠ ًبكي، ٝ ثؼس اظ آٙ ٛيع # ُطٕ 4400اٛس $زاقش٠ ظيبزي ١لشِي اكعايف ٝظٙ  30سب 

  زازٟ اٛس.زؾز  ، ذطٝؾ٢بيي ٝػٞز زاضز ٠ً قطايٍ ٜٗبؾت ثسٛي ضا اظثؿيبضي اظ ايٚ ٠ُٔ ١ب

  ًئُٞطٕ ثطؾس١5لشِي ث٠  50ي اكعايف ٝظٙ ظيبزي زاقش٠ اٛس ٝ دؽ اظ آٙ ٛيع ث٠ ضقس ذٞز ازا٠ٗ زازٟ ث٠ َٞضي٠ٌ زض ١لشِ 30سب 

  دؽ اظ آٙ ث٠ ػٔز ػسٕ ٗهطف ًبكي زاٙ، ثؿيبضي اظ ذطٝؾ٢ب قطايٍ ثسٛي ٝ ضَٛ   ١لشِي ضقس ٛطٗبّ ذٞز ضا زاقش٠ ثبقس 30سب ٝ

 ضيف ٝ سبع ذٞز  ضا اظ زؾز زاز ٟ اٛس.

 ٝثبػض ًب١ف كٞضي زض  زض ايٚ زٝضٟثسٙ   ٗوساض ً٘ي اظ ٝظٙ س٢ٜب ًب١فؼ زض َي زٝضاٙ سٞٓيس ٛجبيس ٝظٙ اظ زؾز ثس١س. ذط

 ٗي ُطزز.  ًيليز اؾذطٕ 

  قطٝع ث٠ اكز ٗيٌٜس ظيطا ذطٝؾ٢ب هبزض ث٠ زض ؿيط ايٚ نٞضر ًبضايي ػلشِيطي  ،ًئُٞطٕ قٞز  4.7ٝظٙ ذطٝؾ٢ب ٛجبيس ثيف اظ

ظيطا ١طچ٠ ذطٝؼ ؾِٜيٜشط قٞز، ػسٕ سؼبزّ ثيكشطي زاقش٠ ٝ ايٚ ثط ضٝٛس ٜٗبؾت ػلشِيطي  يطي ٛرٞا١ٜس ثٞز. سٌ٘يْ كطآيٜس ػلشِ

 سبطيط ٜٗلي ذٞا١س زاقز.

  ؾي٠ٜ ذطٝؼ اؾز . ١سف زاقشٚ يي ؾي٠ٜ ػ٠ًٔ ٝاضي ٓ٘ؽ ؾي٠ٜ ذطٝؼ ضاٟ ذٞثي ثطاي اضظيبثي ٝيؼيزV طچ٠ ـقٌْ ث٠ ٗسر ١

 ١٘ٞاضٟ ثبيس ؾلز ثبقٜس. ٞؾز ٝ د. ػًالر ؾي٠ٜ كشط ٗي ثبقســثي

 ٝ نٜؼز ٗطؿساضي ، ػيطٟ  قطايٍ سـصي٠ ذطٝؾ٢ب ضا ثب ػيطٟ ٗرهٞل كطا١ٖ ٗي ًٜس. زض ،ذطٝؼ ؾيؿشٖ سـصي٠ ػساُب٠ٛ ٗطؽ

ثبضٝضي ضا ٛكبٙ  سحويوبر كبضٗي ث٢جٞز زضسؼطثي  ٝٛشبيغ  ٗي ُيطز ٝ ٗرهٞل ذطٝؾ٢ب زض ؾُح ُؿشطزٟ اي ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض

، ٝظٙ ثسٙ ٝ " ٓيعي0.42ٚ ٝ ٛيع ًئًٞبٓطي 2700ٝ ؾُح اٛطغي  " 12-13حس  دبييٚ آٝضزٙ ؾُح دطٝسئيٚ ػيطٟ سب ب. ثزازٟ اؾز

ضقس ػ٠ًٔ ؾي٠ٜ ذطٝؼ ًٜشطّ قسٟ ٗيكٞز ٝ زض ػيٚ حبّ اٛطغي ًبكي ػ٢ز حلظ كؼبٓيز ُٗٔٞة ٝ ثبضٝضي ٜٗبؾت ث٠ ذطٝؼ زازٟ 

ث٠ ١يچ ٝػ٠ ث٠ ٗطؿ٢ب اػبظٟ ٗهطف زاٙ اظ زاٛرٞضي ذطٝؾ٢ب ٢ٖ اؾز ٠ً اؾشلبزٟ اظ ػيطٟ ٗرهٞل ذطٝؾ٢ب ، ثؿيبض ٗ ثب ٗيكٞز. 

 زازٟ ٛكٞز.
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 #Spikingايبك٠ ًطزٙ ذطٝؼ ػٞاٙ ث٠ ٠ُٔ $ 3-10

ث٠ ايٚ  .بك٠ ٗي ٛ٘بيٜسـ٠ٔ ٗؿٚ سط ايـٞاٙ ث٠ ُـطٝؼ ػـطاٙ آٙ ذــ٘بيس ٠ً ػ٢ز ػجـ٠ زضآٝضي اكز ٗي ٛـ١لشِي ػٞػ 45ثؼس اظ  ٗؼ٘ٞال

ٗؼ٘ٞال ثؼس اظ      $ث٠ ػلشِيطي  ي اٝٓي٢٠بذطٝؾ س٘بيْاكز ػٞػ٠ زضآٝضي ث٠ ػٔز ًب١ف ٗيِٞيٜس.   Spikingًبض زض انُالح  

ٗسيطيز يؼيق ذطٝؾ٢ب ٝ ايؼبز ، ًٖ قسٙ  ًبضائي  ػلشِيطي$#١لشِي 55ثؼس اظ  ٗؼ٘ٞال$ًب١ف ًيليز اؾذطٕ #،١لشِي 40-35

، ضخ ث٠ ٗطؽ زض ٠ُٔ ٗيِطززبر ذطٝؾ٢ب ٠ً ثبػض ًب١ف ٛؿجز ذطٝؼ ٝ ١٘چٜيٚ سٔل #كيعيٌي ٛظيط ٝظٙ، دب ٝ ًق دب ٝ...ٗكٌالر 

  ٗيس١س.

 :Spikingٌٛبر ٢ٖٗ زض اػطاي 

 ٢ِٛساضي ٛ٘بييس ٝ يب ذطٝؾ٢بي  ؾبٓٚ/كبضٕ، ث٠ َٞض ػساُب٠ٛ زضيي ظٗبٙ اٛشوبّ ث٠ ٠ُٔ ١بي ٗؿٚ سط سب ذطٝؾ٢بي ايبكي ضا

 . زض دٚ ػساُب٠ٛ اي ٢ِٛساضي ٛ٘بييسٙ ثب ٠ُٔ ايبكي ضا ث٠ ٠ُٔ ٗؿٚ ٗٞضز ٛظط ٜٗشوْ ٝ سب ظٗبٙ ٗرٌٔٞ ًطز

  ْحصف " 6.5-7آجش٠ زض قطايُي ٠ً ذطٝؾ٢بي ٗؿٚ ٠ُٔ ثيٚ . ، ذطٝؼ ػٞاٙ ث٠ ٠ُٔ ايبك٠ قٞز٠ُٔ ذطٝؼزضنس  20حساه

قطايُي اؾز ٠ً زضنس ذطٝؼ ٛؿجز ث٠ ٗطؽ ثيف اظ حس ثٞزٟ ٝ ٜٗؼط ث٠ ضكشبض . ايٚ ثطٛب٠ٗ ثب ١سف دط١يع اظ قسٟ ثبقس

 ذطٝؼ ٗيكٞز.س٢بػ٘ي 

 ًٞئُٞطٕ  4ٚ ٝ ـش٠ ؾـ١ل ٢25ب ثبيس حساهْ ـذطٝؾة ٝ كبهس ١ط٠ُٛٞ ٛوم ثسٛي ثبقٜس. ذطٝؾ٢بي ػٞاٙ ثبيس زاضاي ًيليز ذ

 .اظ ٛظط ػٜؿي ثبٓؾ ثبقٜس ٝظٙ ٝ

   ث٠  ٜٗبؾت ذطٝؼ ٛؿجزاٝٓي٠ ، ثب ١سف ٝػٞز س٢ٜب ذطٝؾ٢بي ثب ًيليز اٝٓي٠ زض ٠ُٔ ٝ ٛيع زاقشٚ  حصف ٗطست ذطٝؾ٢بي يؼيق

ث٠  ٝ دط١يع اظ حصف ُؿشطزٟ ذطٝؾ٢بي ػٞاٙ ثؼسا ثب ١سف اكعايف ايٚ ٛؿجز ث٠ ٗيعاٙ َجيؼي اٝٓي٠. ٗطؽ، اظ ٗٔعٝٗبر اؾز

 ٠ُٔ ايبك٠ ٗيكٞٛس.

  ٕزض 7سب  6ايٚ اٌٗبٙ ضا كطا١ٖ ٗيٌٜس ٠ً ثب ذطٝؼ ً٘شط $١لشِي# 32سب  30ذطٝؼ ػٞاٙ ث٠ ٠ُٔ $ايبك٠ ًطزٙ ظٝز ١ِٜب "

 10سب  8.5ع ٝ زض َّٞ ظٗبٙ ايبك٠ ذطٝؾ٢ب ضا ث٠ ٠ُٔ ثيبكعاييس سب ث٠ ػسز ذطٝؼ ٗٞضز ٛظط يؼٜي ١لشِي# قطٝ 22سب  21

ٝ اذشالٌ ٗطؿ٢ب ٝ  ث٢جٞز دصيطـ زضنس $ثؿش٠ ث٠ قطايٍ ٗحيُي ؾبٓٚ ٝ ضكشبض س٢بػ٘ي ذطٝؾ٢ب# ثطؾيس. ايٚ ٗؿئ٠ٔ ٜٗؼط ث٠

 .ذطٝؾ٢ب ٗي قٞز

 $ ٙاظ  /ضٝظ# ثؼسُطٕ/دطٛسٟ 2-3اكعايف ٗيعاٙ ً٘ي زاSpiking  ٗي سٞاٛس ٗليس ثبقس ظيطا ٠ًSpiking  ػٜؿي كؼبٓيز

٠ُٔ ١٘بٜٛس ، ٗيعاٙ ػلشِيطي ذطٝؾ٢بي ٗؿٚ ١لش٠ 4$حساهْ ث٠ ٗسر ١ساكعايف ٗي زث٠ َٞض هبثْ ٗالحظ٠ اي ذطٝؾ٢ب ضا 

 # ١لش٠ ٗي قٞز 30ذطٝؼ 

  ث٢شطيٚ ٛشيؼ٠ ظٗبٛي ث٠ زؾز ٗي آيس ٠ً ثطٛب٠ٗSpiking  ثطاي بّ قٞزـِي اػ٘ـ١لش 40هجْ اظ .Spiking   ثطٛب٠ٗ ضيعي ًٜيس

 ٝ ػ٢ز اػطاي آٙ ٜٗشظط ًب١ف ػٞػ٠ زضآٝضي ٠ُٔ ٛكٞيس. 

  اؿٔت اظSpiking ، ثالكبن٠ٔ دؽ اظ ديي سٞٓيس ٝ ظٗبٛي٠ٌ ٗطؿ٢ب آٗبزُي ظيبزي ػ٢ز دصيطـ ذطٝؾ٢ب زاضٛس ٛشيؼ٠ ذٞثي ث٠

 زؾز آٗسٟ اؾز . 
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  يٌجبض  ٗؼ٘ٞالSpiking ١لش٠  8-10، اٗب ٠ُٔ ١بيي ٠ً زٝ ثبض ث٠ كبن٠ٔ اؾز زض َّٞ ظٛسُي ٠ُٔ ًبكيSpike  ٟٛس ٛيع اقس

  زاضز. ثؿشِي ، اٗب ايٚ ٛشبيغ سب حس ظيبزي ث٠ ًيليز ذطٝؾ٢بي اٝٓي٠اٛسٛشبيغ ذٞثي ضا ٛكبٙ زازٟ 

 Spiking  ١لش٠ ٗؼ٘ٞال سٞػي٠ اهشهبزي ٛساضز. 55ثبالي 

 :Spikingچِِٞٛي 

 ًئُٞطٕ ايبك٠ ًٜيس. ١4لش٠ ثب ٝظٛي حسٝز  25ؾٚ حساهْ  " ذطٝؼ ػٞاٙ ثب20ث٠ ١ط ؾبٓٚ حساهْ  1#

ًٜيس. ؾب٢ٜٓب يب د٢ٜبيي  interspikeاظ يي ؾبٓٚ يب دٚ ٠٘١ ذطٝؾ٢بي اٝٓي٠ ثب ًيليز ضا ذبضع ٝ زض ؾبيط ؾب٢ٜٓب يب د٢ٜبي كبضٕ  2#

سي٘ي ٝ ذطٝؾ٢بي ػٞاٙ ٗيكٞٛس. ثب ايٚ ًبض اظ ايؼبز ضهبثز ثيٚ ذطٝؾ٢بي ه  ٠ًSpike ذطٝؼ هسي٘ي اظ آ٢ٛب ذبضع قسٟ، 

 ػُٔٞيطي قسٟ ٝ ٗيشٞاٙ اظ  س٘بٕ سٞاٙ ٝ ظطكيز ذطٝؾ٢بي ػٞاٙ ثطاي ثبضٝضي ٠ُٔ اؾشلبزٟ ًطز $ضٝـ ديك٢ٜبزي#

 26ذطٝؾ٢بي ؾِٜيٚ ٝظٙ سط ضا زض ثطٛب٠ٗ ديك٢ٜبزي ؾٕٞ، اؾشلبزٟ اظ ذطٝؾ٢بي ؾِٜيٚ ٝظٙ سط زض يي ٠ُٔ ٗبزض ػٞاٙ اؾز.  3#

ب ٗيساٜٛس ًؼب زاٙ ٝ آة ثرٞضٛس ٝ چ٠ِٛٞ ػلشِيطي ًٜٜس.  ايبك٠ ًطزٙ ايٚ ذطٝؾ٢ب ث٠ ٠ُٔ ١لشِي اظ ٠ُٔ ذبضع ٗيٌٜيٖ. آ٢ٛ

ايٚ ثطٛب٠ٗ ث٠ ٝثػٟ  اي ثب ذطٝؾ٢بي اٝٓي٠، يب زض ٠ُٔ اي ٠ً ذطٝؾ٢بي اٝٓي٠ آٙ ذبضع قسٟ اؾز، ٗؼ٘ٞال دبؾد ذٞثي ٗيس١س. 

١لشِي زضنس ثيكشطي ذطٝؼ ثسٝٙ ثطٝظ ضكشبض  26" ضٝي ثؿشط ٢ِٛساضي ٗيكٞٛس ٝ زض ػبيي ٠ً سب 100زض كبض٢ٗبيي ٠ً 

 اؾز. ٗٞضز هجّٞ"# 10-11س٢بػ٘ي ٢ِٛساضي ٗيكٞز$ 

 ٛشبيغ ٗٞضز اٛشظبض 

 ث٠  ثبضٝضي حساًظط دبؾدSpiking  ٠ُٔ ٗي ثبقس. ١لش٠ ثؼس اظ ايبك٠ ًطزٙ ذطٝؼ ػٞاٙ ث٠  2-3 ٗؼ٘ٞالSpiking  ثبػض

 زضنس ٗي ُطزز. 2 -3كعايف ػٞػ٠ زضآٝضي ث٠ ٗيعاٙ ا

 Spiking  يبثس.  ١لش٠ ازا٠ٗ ٗي 6-8ثبػض سحطيي ذطٝؾ٢بي ديط ٝ اكعايف كؼبٓيز ػلشِيطي زضآ٢ٛب ٗيكٞز٠ً ث٠ ٗسر 

 ٝ١لش٠ دؽ اظ زSpiking ٝ ظٗبٙ  ١٘چٜيٚ اُط ذطٝؾ٢ب زض اكعايف يبثس. يٌسيِط ٛعاع ذطٝؾ٢ب ثب ٌٗ٘ٚ اؾز سحطيي دصيطي

 . ؾز سٔلبر ذطٝؾ٢ب ً٘ي اكعايف يبثسٌٚ اٗ٘ ٝاضز قسٙ ث٠ ٠ُٔ زاضاي هسضر ًبكي ػ٢ز ضهبثز ثبقٜس

 Spiking قٞز ي، اذشالٌ يؼيق آ٢ٛب ٝ...# ٛ٘الي ذطٝؾ٢بٝظٙ ثبي ٠ً اظ هجْ زض ٠ُٔ ٝػٞز زاقش٠ $ثبػض حْ ٗكٌالس . 

 ٠ُٔ ثؿيبض ذُطٛبى اؾز اٝٓي٠ٝؾ٢بي ػسٕ سٞػ٠ ٝ زهز ًبكي ث٠ ذط . 

 قٞٛس،١لشِي آ٢ٛب ث٠ ٗسر ثيكشطي ػسا اظ ٗطؽ ٢ِٛساضي  23ثؼس اظ ١طچ٠ . ٍ ذٞة ٗكٌْ اؾزيحلظ ذطٝؾ٢بي ايبكي زض قطا 

ذطٝؼ زض ١ط ٗشط ٗطثغ # ٝ  3$زض دٚ ظيبز ٛجبقس . ُٗ٘ئٚ قٞيس ٠ً سطاًٖ ذطٝؾ٢باكز قطايٍ ثسٛي آ٢ٛب ثيكشط اسلبم ٗي اكشس

 . ثبقس سؼساز آثرٞضي ٝ زاٛرٞضي ث٠ ٗيعاٙ ًبكي

  ايبك٠ قسٟ، ٗي سٞاٛس اظ ٛظط٠ُٔ ػٞاٙ سبظٝاضز قسٟ ثٞزٛس، ث٠ ١٘طاٟ ٠ً اظ اثشسا ث٠ ؾبٓٚ سٞٓيس ي يذطٝؾ٢بس٘بٗي ٢ِٛساضي ٟ 

حساًظط كؼبٓيز ػلشِيطي زض ػطيبٙ اؾز، ثيكشطيٚ ، ظيطا زض ظٗبٛي٠ٌ ؾٍ ٗطؿ٢ب ٗكٌالر ػسي ايؼبز ٛ٘بيسدصيطـ ذطٝؾ٢ب سٞ

 بض ُيطيس.ٗيعاٙ ذطٝؼ زض ٠ُٔ اؾز. ق٘ب ٗيجبيؿز ثب سٞػ٠ ث٠ قطايٍ ؾبٓٚ ذٞز اٌٗبٛبر ٗٞػٞز ضا ث٠ ً

 ٝزض يي ًالٕ  شوبّ آٓٞزُي اظ كبضٕ ػٞاٙاحش٘بّ اٛ سطؼ اظ  ،ؼ ػٞاٙ ث٠ ٠ُٔ زض ثؼًي اظ كبض٢ٗبػٔز انٔي ايبك٠ ٌٛطزٙ ذط ٝ

 .ضيؿي ثبالي ثيٞؾٌٞضيشي ٗيجبقس
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 spikingٌٛبر كٜي ٝ ث٢ساقشي زض 

 يي ٠ُٔ#ثبقٜس$ذطٝؾ٢ب ثبيس اظ يي ٜٗجغ . 

  ٗبيكبر ؾطٗي اظ ذطٝؾ٢ب ث٠ ػْ٘ آيس . ضٝظ هجْ اظ اٛشوبّ ثبيس آظ 5-7حساًظط 

 آٛلٞالٛعا$ ٗبٜٛس ثي٘بضي٢ب ٗبيٌٞدالؾ٘ب١ب ٝ ؾبيط ٛظط اظ ذطٝؾ٢ب ثبيسAI#،  TRT آظٗبيف  ،ثب ٜٗكبء ٗحيٍ ٝ ؾبٓ٘ٞٛال١بي

 دبؾشٞضال# ًٜشطّ قٞٛس.ٖ ثي٘بضي $ي١٘چٜيٚ ثبيس اظ ٛظط ا٢ِٔٛبي ذبضػي $ ًط٢ٗب ٝ ٠ًٜ ١ب# ٝ ١ط ٛٞع ػال .قٞٛس

  ظ اٛشوبّ ذطٝؾ٢ب ثبيسذٞززاضي حهّٞ ٛشيؼ٠ هُؼي ا سب ٝ سٌطاضقٞز ٗكٌٞى آظٗبيكبر ثبيس يب ٠ٛٞ٘ٛ ٗظجز ٝ ٝػٞززضنٞضر

 .قٞز

 حساهْ س٘بؼ ثب زيِط دطٛسُبٙ ضا زاقش٠ ٠ً ذطٝؾ٢ب زض ٗؿيط حطًز َٞضي ثطٛب٠ٗ ضيعي ُطزز ثبيس ظٗبٙ اٛشوبّ ذطٝؾ٢ب ،

  .٠ٔ ٛؤي٠ ؾطدٞقيسٟ اؾشلبزٟ قٞزٙ اظ ٝؾيزضنٞضر اٌٗب ٝؾي٠ٔ ٛؤي٠ ٗرهٞل حْ٘ ٝ اظ ثبقٜس.

4-10 Intra Spiking 

 Intra Spiking ثسٝٙ زاذْ ًطزٙ ذطٝؼ ػٞاٙ ث٠  ، ثيٚ ؾب٢ٜٓبي يي كبضٕ ٝي اٝٓي٠" ذطٝؾ٢ب 25-30ث٠ ٗؼٜي ػبث٠ ػبيي

 طزز. ١٘بٜٛس ايبك٠ ًطزٙ ذطٝؼ ػٞاٙ ث٠ ٠ُٔ ٗيِ، ضهبثز ايؼبز ٠ً ثبػض سحطيي كؼبٓيز ػلشِيطي ٝ ٠ُٔ ٗيجبقس

  ١٘بٜٛسSpiking حشي ػبث٠ ػبيي ذطٝؾ٢ب زض ١لش٠ ٛشبيغ ث٢شطي ث٠ زؾز ٗي آيس 45زض ؾٜيٚ ً٘شط اظ  ،اظ ػبث٠ ػبيي ذطٝؾ٢ب ،

 .ي سٞاٛس ٛشبيغ ث٢شطي ايؼبز ٛ٘بيس١لش٠ ٗ 40-48ؾٜيٚ 

 ١لش٠ ٗي ثبقس 6-8 يف ٗي يبثس ٝ َّٞ زٝإ آٙ ٗؼ٘ٞالثؼس اظ ػبث٠ ػبيي ذطٝؾ٢ب ٗيعاٙ ػلشِيطي ث٠ ٗيعاٙ چكِ٘يطي اكعا .

١٘چٜيٚ ثٔٞؽ ػٜؿي  ٗعيز زيِط آٙ ايٚ اؾز ٠ً ذطٝؾ٢بيي ٠ً ثيٚ ؾب٢ٜٓب ػبث٠ ػب ٗي قٞٛس ثب ذطٝؾ٢بي انٔي ؾبٓٚ ١ٖ ٝظٙ ثٞزٟ ٝ

 ١ٖ ظٗبٛي زاقش٠ ٝ سؼٞيى آ٢ٛب ثبػض اكعايف ػلشِيطي ٗي ُطزز. 

  ١لش٠ دؽ اظ  2سبIntra Spiking س. ٗؼ٘ٞال سٔلبر ذبني زض ٗطؽ يب ذطٝؼ ضخ ٛ٘يس١س.ضكشبض س٢بػ٘ي ذطٝؾ٢ب اكعايف ٗي يبث 

 زٝإ ػٞػ٠ زضآٝضي سب حسي ث٢جٞز ٗي يبثس  ٝٓي ، ثبال ٛ٘ي ضٝز هبثْ ٗالحظ٠ ايضآٝضي ث٠ َٞض ػٞػ٠ ز اظ سؼٞيى ذطٝؾ٢ب ثؼس

 . ضا زاقزػٞػ٠ زضآٝضي  " زض1.5سب  1ٗيشٞاٙ اٛشظبض اكعايف  ٝ زض نٞضر سٌطاض ايٚ دطٝؾ٠، 

 ١عي٠ٜ اي زض ثطٛساضز، آؾبٙ اؾز ٝ ٌٛش٠ ٢ٖٗ آٙ ًب١ف ذُط اظ ٛظط ٗؿبئْ اٜٗيز ظيؿشي اؾز. ػبثؼبيي ذطٝؾ٢ب 

 
 .١لشِي ضا ٛكبٙ ٗيس١س 48 ٝ 40زض ؾٚ Intra Spiking  ١لشِي ٝ يب 40قسٟ زض  spikeٛكسٟ ،  spikeثبال ٗيعاٙ ػٞػ٠ زضآٝضي زض يي ٠ُٔ  ٛ٘ٞزاض
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 طجز اَالػبر -11

 .ػبر ث٠ َٞض نحيح ٝ زهين ٗي ثبقسطجز اَال  Cobbؽ ٗبزض يي ثرف اؾبؾي زض ٗسيطيز ٗط

اَالػبر ثبيس زهين ٝ ث٠ ضٝظ  ٗيعاٙ زاٙ ثطاؾبؼ زضنس سٞٓيس، ٝظٙ ثسٙ، ٝظٙ سرٖ ٗطؽ ٝ ظٗبٙ اس٘بٕ زاٙ ٗيجبقس، ثٜبثطايٚ،، ثطاي ٗظبّ

  .ث٠ سٞٓيس ذٞثي زؾز يبثيٖ حيح اسربش ٛ٘ٞزٟ ٝ ٛشيؼشبثبقس سب ثشٞاٙ سه٘ي٘بر ٗسيطيشي ن

 ط اسربش ٗيِطزز.ظي ًٔيسي يشي ثط اؾبؼ طجز اَالػبرسه٘ي٘بر ضٝظا٠ٛ ٗسيط

 ـ ضدطٝ

 سٞٓيس 

 ضٝظا٠ٛ

 

 ١لشِي

 

 ٝظٙ ثسٙ سٔلبر ًْ

 يٌٜٞاذشي ٝاظز

  زاٙ

  زضػ٠ حطاضر

  ٗهطف آة

  ظٗبٙ س٘بٕ ًطزٙ زاٙ

  سؼساز ًْ سرٖ ٗطؽ

  ٝظٙ سرٖ ٗطؽ

  سؼساز سرٖ ٗطؽ هبثْ ػٞػ٠ ًكي

  سرٖ ٗطؽ ثؿشطي

  ثبضٝضي

 ِيطيس.ق٘ب ٗي سٞاٛيس ث٠ ٜٗظٞض زضيبكز ٛؿر٠ ١بي ٛ٘ٞزاض١ب ثطاي ػ٘غ آٝضي ٝ طجز اَالػبر ٗطثٌٞ ث٠ ٠ُٔ ذٞز ثب ؾطٝيؽ كٜي ًبة زض ايطاٙ س٘بؼ ث

 ضٝظا٠ٛ

 
 ١لشِي

 ٝظٙ ثسٙ سٔلبر ًْ

 يٌٜٞاذشي ٝاظز

  زاٙ

  زضػ٠ حطاضر

  ٗهطف آة

  ظٗبٙ س٘بٕ ًطزٙ زاٙ
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 ؽسٞظيٚ سرٖ ٗط -12
ٗيشٞاٙ ث٠ زؾشيبثي ث٠ يي ٗؼيبض زضؾز  اكعايف ٝظٙ سرٖ ٗطؽ اظ آٙ ػ٠ٔ٘ اؾز ٠ً سٞظيٚ ضٝظا٠ٛ سرٖ ٗطؽ زاضاي ٗعايبي هبثْ سٞػ٢ي 

احش٘بٓي ضا ث٠  كٌالراٌٗبٙ ديف ثيٜي ٗ ػٌ٘ٔطز ٠ُٔ ٝزؾشيبثي ث٠ زضى زضؾشي اظ .  سؼعي٠ ٝ سحٔيْ ضٝٛس اكعايف ٝظٙ زض اقبضٟ ًطز

  ق٘ب ٗيس١س.

٠ ١بي سٞني٠ قسٟ زض ٗٞضز ٝظٙ ثطٛبٗزض قطايُي اؾز ٠ً  Cobbٝظٙ سرٖ ٗطؽ ٗٞضز اٛشظبض اظ ٠ُٔ ٗبزض  زض ػسّٖٝ ٗطؽ ٝظٙ سر

 . زاٙ ضػبيز قسٟ ثبقس ٗيعاٙ ٗهطفٝ  زاٙ ، كطّٗٞثسٙ

ا ٝظٙ ًٜيس. اظ ض سرٖ ٗطؽ 90حساهْ  ثالكبن٠ٔ ثؼس اظ زٝٗيٚ ػ٘غ آٝضي سرٖ ٗطؽ، ٠ً ٗؼ٘ٞال زض كبن٠ٔ نجح سب ظ٢ط اٛؼبٕ ٗيِيطز،

ضٝي يي ػسّٝ  ١ِٜبٗي٠ٌ ٝظٙ ضٝظا٠ٛ ثطاَ٘يٜبٙ حبنْ ٛ٘بييس.  ٝ سطى زاض ، ثس قٌْ، ذئي ًٞچيبي زٝظضزٟــٖ ٗطؿ٢ــسر حصف

 ثطضؾي قسٟ ٝ ٗطسلغ ُطزز.  اؾز ٠ً ثبيس كٞضا يٗكٌالس، قبذم زهين ٝ ؾطيغ سطؾيٖ قٞز

 سرٖ ٗطؿ٢بي ظيط ٝظٙػٞاْٗ ٗؤطط زض ديسايف 

 ط اظ حس ٛيبظٗهطف زاٙ ً٘ش 

 ً٘ ٚشطسـصي٠ ثب زاٙ حبٝي اٛطغي ٝ دطٝسئي 

  سٞظيغ ٛبًبكي آة 

 ثي٘بضي 

  ؾبٓٚزضػ٠ حطاضر ثبالي 

  َٙيٞض ظيط ٝظ 

 سٞٓيس ثبال 

 سرٖ ٗطؿ٢بي ثبالي ٝظٙ 

  ٗهطف زاٙ ثيكشط  اظ حس ٛيبظ 

 زاٙ حبٝي اٛطغي ٝ دطٝسئيٚ ظيبز  سـصي٠ ثب 

  َٙيٞض ثبالي ٝظ 

 ٚسٞٓيس دبيي 

ٝ ٗسر ظٗبٛي  دؽ اظ ديي سٞٓيس  ١لشِي 25ٝ  21، ضقس ٝ سٌبْٗ ثيٚ سرٖ ٗطؽ ث٠ ٝظٙ ثسٙ ٗطؽ زض ظٗبٙ سحطيي ٛٞضيثركي اظ اٛساظٟ 

زض ثوي٠  ز ٠ً سرٖ ٗطؿ٢بي اٝٓي٠ ٝ احش٘بالسحطيي ٛٞضي ثبػض ٗيكٞ سبذيط زض ثؿشِي زاضز. ٠ً ٗطؿ٢ب زچبض ايبك٠ ٝظٙ ٗيكٞٛس

هبثٔيز ػٞػ٠ زضآٝضي ثسسطي زاقش٠ ٝ ٗيشٞاٜٛس ٗيبِٛيٚ ػٞػ٠  ُط70ٕثيف اظ  سرٖ ٗطؿ٢بي ثب ٝظٙ زٝضاٙ ٛيع زضقز سط ُطزٛس.

 ١لش٠ ث٠ ثؼس اؾز.  50زضآٝضي ٠ُٔ ضا ث٠ َٞض هبثْ ٗالحظ٠ اي ًب١ف ز١ٜس. ايٚ ػبْٗ انٔي ًب١ف ؾطيؼشط ػٞػ٠ زضآٝضي اظ 

ث٠ ػعٟٝ ١بي ي٘ي٠٘ 700ٝ ًبة Cobb500 ، Avian48ٖ اظ اػ ،ٝظٙ  سرٖ ٗطؽ ثطاي ١ط ؾٞي٠ ث٠ ٜٗظٞض اَالع اظ اؾشبٛساضز

 ٗسيطيز ٗطؽ ٗبزض ٗطاػؼ٠ ٛ٘بييس.
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 سرٖ ٗطؽ ٗسيطيز -13

 ػ٘غ آٝضي 1-13

سب ظٗبٙ  زض كبضٕ ٙ سٞٓيس٠ً ػبث٠ ػبيي ٝ ٢ِٛساضي سرٖ ٗطؽ اظ ظٗبثب ًيليز  ظٗبٛي ث٠ زؾز ٗي آيس  ٝ ػٞػ٠ ذٞة  ػٞػ٠ زضآٝضي

ؾّٔٞ ظٛسٟ  #40000-50000$ ط زاقش٠ ثبقيس ٠ً سرٖ ٗطؽ ُٛل٠ زاض اظ سؼساز ظيبزي. ث٠ ذبٍَ ٜٗبؾت اٛؼبٕ قٞزقطاي ثب ؾشط ذٞاثبٛسٙ زض

حلظ ٗي قٞز ٝ زض ث٠ ذٞثي دشبٛؿيْ ػٞػ٠ زضآٝضي آٙ  ، ٍ ُٗٔٞةاي٢ِٛساضي زض قطسٞٓيس، زض نٞضر سكٌيْ قسٟ اؾز ٠ً ثؼس اظ 

 . ايٚ دشبٛؿيْ ث٠ قسر ًب١ف ٗي يبثس ،نٞضر ػسٕ ٢ِٛساضي ُٗٔٞة

 يِط ١طچ٠ س زيظا اضي ١٘يك٠ ثبيس زاضاي دٞقبّ س٘يع ثبقٜس، ١ط٠ُٛٞ كًٞالر، سرٖ ٗطؽ قٌؿش٠ ٝ ٗٞازال٠ٛ ١بي سرِ٘ص

اٝٓي٠ سرِ٘صاضي دٞٓز ١ب س٘بيْ زاضٛس ٠ً ثب  زض ؾٜيٚذبضع ٝ ثب دٞقبّ س٘يع ػبيِعيٚ قٞٛس.  ؾطيؼشط ثبيس اظ س٠ٔ سرِ٘صاضي

ٝ زض نٞضسي٠ٌ دٞقبّ ثيف اظ حس زض ال٠ٛ ٛجبقس، كطاٗٞـ  ظٝزيايٚ ػبزر ث٠  ثط١ٖ ظزٙ دٞقب٢ٓب آ٢ٛب ضا ثيطٝٙ ثطيعٛس ٝٓي

 . كٞزٗي

  اهْ ضؾبٛسٙ سرٖ ٗطؿ٢بي ثؿشطي اؾزضاٟ ضكشٚ ٌٗطض زض قطٝع سٞٓيس ضٝـ ذٞثي ثطاي ث٠ حس . 

 ضٝي ثؿشط ٝ يب ُٞق٠ ٝ ًٜبض ؾبٓٚ ػ٢ز  ي ٠ً ث٠ زٛجبّ يبكشٚ ٗحٔي زضيضاٟ ضكشٚ زض ٠ُٔ ثبػض ث٠ ١ٖ ظزٙ آضاٗف ٗطؿ٢ب

 ٗي ٛ٘بيس. ضكشٚ ث٠ س٠ٔ ١بي سرِ٘صاضي سكٞين  ث٠صاضي ٗي ثبقٜس ٗي ُطزز ٝ آ٢ٛبضاسرِ٘

  ٝ ف ٛٞثز سرٖ ٗطؿ٢ب  ضٝظا٠ٛ ق ظٗبٙ ديي سٞٓيس زض سٞني٠ ٗيكٞز س.ًٜي٘غ آٝضي ػٛٞثز  4 زضحساهْ سرٖ ٗطؿ٢ب ضا ضٝظا٠ٛ

 . ػ٘غ آٝضي قٞٛس

 ثٜبثطايٚ سٞني٠ ٗيكٞز  ؾشط ثبقس، كبث٠ـ، ٌٗ٘ٚ اؾز ٗبّـؾ طٕـّٞ ُــرهٞل زض كهــزضػ٠ حطاضر زاذْ ال٠ٛ ١بي سرِ٘صاضي ث

زض  ٝسب اظ ضقس ػٜيٚ ديف اظ ذٞاثبٛسٙ سرٖ ٗطؿ٢ب زض ؾشط  ،ذٜي قٞٛسسب زٗبٙ اٛجبض ٢ِٛساضي سرٖ ٗطؿ٢ب ٗطسجب ػ٘غ آٝضي ٝ 

 ٗي ُطزز.  ث٢شط ػٞػ٠ زضآٝضي اٝٓي٠ ػٜيٚ ػُٔٞيطي ًطزٟ ٝ ١٘چٜيٚ ثبػض سٔلبر ٛشيؼ٠ اكعايف

 ٝ٠ٛ ضي سرٖ ٗطؿ٢ب اظ ال٠ٛ ١بي اسٞٗبسيي ٛيع ثبيس ث٠ ٛحٞي ثطٛب٠ٗ ضيعي قٞز ٠ً اظ دسيسٟ ضقس اٝٓي٠ ػٜيٚ زضالػ٘غ آ

زض ثيكشط اٝهبر، اًظط سرٖ ٗطؿ٢ب نجح٢ب ػ٘غ آٝضي ٗيكٞٛس ٝ ثؼساظ ظ٢ط١ب اذشهبل ث٠  .سرِ٘صاضي ػُٔٞيطي ث٠ ػْ٘ آيس

  ضي ٗي يبثس.ػبثؼبيي سرٖ ٗطؽ ٝ ٗسيطيز ؾبٓٚ ٝ ٛيع سؼ٘يطار/٢ِٛسا

  ٠ُٛٞ  ُي ايٚيسحز ١يچ قطا قسٟ ٝ ضيؿي ث٢ساقشي زاضز. ث٠ ًبضُيطي سرٖ ٗطؿ٢بي ضٝي ثؿشط ثبػض ًب١ف ػٞػ٠ زضآٝضي

ثؿش٠ ثٜسي  . آ٢ٛب ثبيس ث٠ َٞض ػساُب٠ٛ ػ٘غ آٝضي ٝصاقش٠ قسٟ زض ال٠ٛ ١ب ٗرٌٔٞ قٞٛسسرٖ ٗطؿ٢ب ٛجبيس ثب سرٖ ٗطؿ٢بي ُ

ثطاي ػٞػ٠ ًكي اؾشلبزٟ  سرٖ ٗطؿ٢بي ثؿشطيز ٠ً اظ ـط الظٕ اؾـاُ  .ٜسقهبثْ سكريم ثب اظ ١ٖشي ــ. ثُٞضي٠ٌ ث٠ ضاحقٞٛس

 زض زؾشِبٟ ذٞاثبٛسٟ قٞٛس.، ثبيس ثُٞض ػساُب٠ٛ قٞز

  .هجْ ٝ ثؼس اظ ١ط ٛٞثز ػ٘غ آٝضي ٝ ١٘چٜيٚ هجْ ٝ ثؼس اظ ػبثؼبيي سرٖ ٗطؿ٢بي ثؿشطي زؾش٢ب ضا ثكٞييس 

 يب  . ػ٘غ آٝضي سرٖ ٗطؿ٢ب ثبيس زض ؾجس١بي دالؾشيٌي ٝٛ٘بيس ي ديكِيطي ٗييسط٢ًبي ٗٞ زهز زض ػبثؼبيي سرٖ ٗطؿ٢ب اظ ايؼبز

ٔي ٠ً ثبػض ٗي قٞز ٠ً ي. اظ ؾجس١ب ٝ يب ٝؾبؾ٠ ضزيق ضٝي ١ٖ ُصاضزٟ ٝ حْ٘ قٞز. قب٠ٛ ١بي سرٖ ٗطؽ ثبيس زض ٗوٞايي ثبقس

 . ض ٝ يب آٓٞزٟ قٞٛس اؾشلبزٟ ٌٜٛيسسرٖ ٗطؿ٢ب سطى زا
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   ؾطػز زؾشِبٟ ضا َٞضي سٜظيٖ ضٝي ٗيع سرٖ ٗطؽ ػ٘غ قٞٛس اسٞٗبسيي١بي  زض ؾيؿشٖ ظيبزي سرٖ ٗطؿ٢بي اػبظٟ ٛس١يس ٠ً ،

 . ضٝي ٗيع ػُٔٞيطي قٞزٛ٘بييس ٠ً ػ٘غ آٝضي سرٖ ٗطؿ٢ب ث٠ ٛحٞي ثبقس ٠ً اظ اٛجبقش٠ قسٙ آ٢ٛب 

 ييٜشط ضا ديف اظ آذطيٚ زٝض ػ٘غ زض ػ٘غ آٝضي زؾشي، ظٗبٛي٠ٌ چٜسيٚ ثبض زض َّٞ ضٝظ سرٖ ٗطؽ ػ٘غ ٗيٌٜيس، ال٠ٛ ١بي دب

آٝضي ثجٜسيس ٝ ال٠ٛ ١بي ثباليي ضا ثبظ ثِصاضيس. زض آذطيٚ ػ٘غ آٝضي سرٖ ٗطؽ زض ضٝظ، ال٠ٛ ثباليي ضا ثجٜسيس سب قطايٍ 

ؾبػز ديف  1ؾبػز هجْ اظ ضٝقٜبيي ثبظ ٝ  1دبًيعٟ اي ثطاي ال٠ٛ ١ب كطا١ٖ ٛ٘بييس. زض ال٠ٛ ١بي اسٞٗبسيي ُط١ٝي، ال٠ٛ ١ب ضا 

 اظ ذبٗٞقي ثجٜسيس.

 زضػ٠ ثٜسي سرٖ ٗطؽ 2-13

سرٖ ٗطؽ  ػٞػ٠ ًكي ػُٔٞيطي قٞز. اظ ٝاضز آٗسٙ آؾيت ث٠ سرٖ ٗطؽ  زضػ٠ ثٜسي سرٖ ٗطؿ٢ب ضا ث٠ زهز ٝ ث٠ آضاٗي اٛؼبٕ ز١يس سب 

 : ؿ٢ب ػجبضسٜس اظٗط، ايٚ سرٖ ٜبؾت ػ٢ز ػٞػ٠ ًكي ضا حصف ٛ٘بييس١بي ٛبٗ

  ًظيق سٔوي ٗيكٞٛس قطًز ٢بيبؾشق ٝ ؾييي ٠ً ثب سٞػ٠ ث٠ سؼبضيسرٖ ٗطؿ٢ب  

  سرٖ ٗطؿ٢بي سطى زاض 

  ثب سٞػ٠ ث٠ سؼبضيق ٝ ؾيبؾش٢بي ػٞػ٠ ًكي ًٞچي سٔوي ٗيكٞٛس ٠ً ييسرٖ ٗطؿ٢ب  

  ٝظضزٟ  سرٖ ٗطؿ٢بي ذئي ثعضٍ ٝ يب ز 

   ثب دٞؾش٠ ٛبٜٗبؾتسرٖ ٗطؿ٢بي  

 ٌْسرٖ ٗطؿ٢بي ثسق 

 . ػٞػ٠ ًكي ٢ِٛساضي قٞٛس هبثْ رٖ ٗطؿ٢بيسرٖ ٗطؿ٢بي ٗطػٞػي ثبيس ػسا اظ س

شط ٝ يب ؾيٜي ١بي حْ٘ هطاض سرٖ ٗطؿ٢بي ػٞػ٠ ًكي ثبيس ث٠ زهز ٝ زضحبٓي٠ٌ اٛش٢بي ًٞچي آ٢ٛب ث٠ َطف دبييٚ اؾز زض ؾيٜي ١ب ي ؾ 

 . ُيطٛس

 .سرٖ ٗطؽ ثبيس س٘يع ٠ِٛ زاقش٠ قٞزاَبم ٢ِٛساضي 

١لشِي  ٠ُٔ40 ٗيجبيؿز س٘يع ٠ِٛ زاقش٠ قٞٛس. ث٢شط اؾز زض ؾٚ دس١بيي ٠ً ًق ال٠ٛ سرِ٘صاضي د٢ٚ ٗيكٞٛس ث٠ ذهٞل ثب اكعايف ؾٚ 

ايٚ دس١ب ضا س٘يع ًٜيس. الظٕ اؾز ٠ً ال٠ٛ ١بي سرٖ ُصاضي سٌي ٝ ُط١ٝي ضا زض قت ثجٜسيس سب اظ ذٞاثيسٙ دطٛسٟ ١ب زض آ٢ٛب ٝ ًظيق 

 ًطزٙ ال٠ٛ ١ب ٝ دس١بي ًق آ٢ٛب ػُٔٞيطي ًٜيس.

طٟ سرٖ ٗطؽ اؾز ، اَبم شذيٝ آكبر هبثْ ًٜشطّ ثبقس. اٝٓيٚ ٗطح٠ٔ ذٜي ًطزٙ سرٖ ٗطؽ ٝز حكطاراٛجبض سرٖ ٗطؽ ثبيس اظ ٛظط ٝض

 .سٝ ثيكشط اظ اٛجبض ٢ِٛساضي سرٖ ٗطؽ ثبق ؾبٓٚ سٞٓيس. ٗيعاٙ زضػ٠ حطاضر آٙ ثبيس ً٘شط اظ ٠ً ثبيس ذٜي ثبقس

 ث٢ساقز سرٖ ٗطؽ 3-13

، ث٠ نٞضر ثبٓوٟٞ سٞاٙ سجسيْ قسٙ ث٠ ػٞػ٠ ثب ًيليز ضا ث٠ سرٖ ٗطؿ٢بي س٘يعي ٠ً اظ ال٠ٛ ١بي سرِ٘صاضي ػ٘غ آٝضي قسٟ اٛس

ذهٞل اُط اظ ال٠ٛ ١بي ُط١ٝي آٗسٟ ثبقٜس، زاضا ٗيجبقٜس. زض قطايٍ ذبل ٌٗ٘ٚ اؾز س٘يع ًطزٙ سرٖ ٗطؿ٢ب ٗليس ٝاهغ قٞز. 

زيِطي ٛيع ٗظْ اؾيس دطاؾشيي ثطاي  كطٗبٓس١يس يب دبضاكطٗبٓس١يس اظ ٗؼ٘ٞٓشطيٚ ٗٞاز ث٠ ًبض ضكش٠ ثطاي ايٚ ٜٗظٞض ٗيجبقٜس. آجش٠ ٗٞاز
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ايٚ ٜٗظٞض ث٠ ًبض ٗيطٝٛس. اظ ذيؽ ًطزٙ سرٖ ٗطؿ٢ب ثب دبى ًٜٜسٟ ١بي ٗبيغ دط١يع ٛ٘بييس. كوٍ زض قطايُي ٠ً ضَٞثز دبييٚ اؾز 

 ٗيشٞاٙ اظ ٗبيؼبر دبى ًٜٜسٟ ػ٢ز ًب١ف آٓٞزُي سرٖ ٗطؿ٢بي هبثْ ػٞػ٠ ًكي اؾشلبزٟ ٛ٘ٞز. 

ث٠ ذبَط زاقش٠ ثبقيس ٠ً سرٖ ٗطؿ٢بي ًظيق زٗب ٝ ضَٞثز ٜٗبؾت ٗيشٞاٛس ٗليس كبيسٟ ثبقس.  زض ؿٔظز، س٢ٜب يسػلٞٛي ًبضثطز ٗٞاز

 اظ سرٖ ٗطؿ٢بي س٘يع اظ ٗيعاٙ ًبضائي ٗبزٟ يسػلٞٛي ٗي ًب١ٜس.  ثؿيبض ؾطيؼشط

 شذيطٟ سرٖ ٗطؽ 4-13

ؼبز قٞز ٠ً سرٖ ٗطؿ٢ب ث٠ سسضيغ ذٜي قٞٛس.$ث٠ ، ثبيس قطايُي ايزض اَبم ٢ِٛساضي سرٖ ٗطؽ زض كبضٕهجْ اظ هطاضزازٙ سرٖ ٗطؿ٢ب 

بم ػساُب٠ٛ اي ثبقس ٠ً ثشٞاٙ ٢ِٛساضي سرٖ ٗطؽ زض كبضٕ ثبيس اس ٛجبض# اػ٢ز ٢ِٛساضي سرٖ ٗطؽ ضػٞع قٞز ُٗٔٞة ٍ يػسّٝ قطا

. " ثبقس75ٝهبر ثبيس زض س٘بٕ اٍ الظٕ ثطاي ٢ِٛساضي $ػسّٝ ديٞؾز # ضا كطا١ٖ ٛ٘ٞز. ضَٞثز ٛؿجي اٛجبض ٢ِٛساضي سرٖ ٗطؽ يقطا

 ٗطاػؼ٠ قٞز.  Cobbثطاي ٢ِٛساضي َٞالٛي ٗسر سرٖ ٗطؽ ػٞػ٠ ًكي ث٠ ضا١ٜ٘بي ٗسيطيز ػٞػ٠ ًكي 

ٝ  ضٝظ، ٗيعاٙ حساهْ ٝ حساًظط زضػ٠ حطاضر ٝ ضَٞثز ٛؿجي ضا زض اٛجبض ٢ِٛساضي سرٖ ٗطؽ طجز ٛ٘بييس. زضػ٠ حطاضر ضا ؾ٠ ثبض زض

  ٝ زض ٛ٘ٞزاض ٗطثٌٞ طجز ٛ٘بييس.ػهط ثرٞاٛيس ، ٝؾٍ ضٝظ ٝ نجح ١ط ضٝظ زض يي ؾبػز ٗؼيٚ،

ضٝٛس ػطم ٗي ًٜٜس ٠ً اؿٔت زض ١ِٜبٕ اٛشوبّ سرٖ ٗطؿ٢ب اظ كبضٕ  ٗي شط ٝ ثب ضَٞثز ثبالسطيــظٗبٛي٠ٌ سرٖ ٗطؿ٢بي ؾطز ث٠ ٗحيٍ ُطٗ

ض كطآيٜس حْ٘ اظ كبضٕ ث٠ ضذساز، اظ ٝؾبيْ ٛؤي٠ حْ٘ ثب ؾيؿشٖ ًٜشطّ زٗب زايٚ اظ كِيطي ـدي ث٠ ٜٗظٞض. ضخ ٗيس١سث٠ ػٞػ٠ ًكي 

  ػٞػ٠ ًكي اؾشلبزٟ ٛ٘بييس.

 

 
 

 ٌٛبر ًٔيسي ٢ِٛساضي سرٖ ٗطؽ ػٞػ٠ ًكي

ٛٞع قطايٍ  3اٛشوبّ اظ كبضٕ سب ػٞػ٠ ًكي، سرٖ ٗطؽ ثبيؿشي . ثطاي ي زٝ ثبض ث٠ ػٞػ٠ ًكي ٜٗشوْ قٞٛسسرٖ ٗطؿ٢ب ثبيس حساهْ ١لش٠ ا

ٜٗظٞض ػُٔٞيطي اظ سـييطار زضػ٠ حطاضر ٠ ث .اٛجبض ًبضذب٠ٛ ػٞػ٠ ًكيٝ ْ حْ٘ ٝ ٛوْ يٝؾب، ٗطؽ زض كبضٕ اٛجبض سرٖ :ٗحيُي ضا سحْ٘ ًٜس
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يٚ ؾ٠ ٗحْ ا ، يٌؿبٙ ًطزٙ قطايٍ زضؾطز قسٙ ثيف اظ اٛساظٟ آٙ ٗي قٞز ٝ ضَٞثز ٠ً ٜٗؼط ث٠ ػطم ًطزٙ سرٖ ٗطؽ ٝ يب ُطٕ ٝ

 .ثؿيبض ٢ٖٗ ٝ يطٝضي اؾز

ٖ ٗطؿ٢ب اظ ٓحظ٠ ذبضع قسٙ اظ ثسٙ ٗطؽ سب ضؾيسٙ ث٠ اٛجبض سرٖ ٗطؽ زض ػٞػ٠ ُٗبٓؼبر ػسيس ٛكبٙ زازٟ ٠ً، ذٜي ًطزٙ سسضيؼي سر

اظ ايٚ ٗطح٠ٔ ث٠ ثؼس ثبيس سرٖ ٗطؿ٢ب ضا سب ضؾيسٙ ث٠ زٗبي اٌٛٞثبسٞض ُطٕ ًطز  ًكي، ٠ً ذٜي سطيٚ ٗطح٠ٔ اؾز، ٗٞطط ث٠ ٛظط ٗي ضؾس.

يس سحز يي آِٞي طبثز اٛؼبٕ ُيطز؛ ث٠ ايٚ سطسيت طار زٗبيي ثببسٞض ثطؾٜس. ايٚ سـييسب هجْ اظ ؾز قسٙ ث٠ زٗبي ُٗٔٞة ٗٞػٞز زض اٌٛٞث

٠ً اظ ظٗبٙ سرٖ ُصاضي ث٠ ذٜي سطيٚ ٛو٠ُ ٝ اظ آٙ ث٠ ثؼس ثب سٞػ٠ ث٠ يي آِٞي طبثز، زٗب اكعايف ٗي يبثس سب ث٠ اٌٛٞثبسٞض ثطؾس. 

ٓيس ػٞػ٠ ١بي ثب ًيليز دبييٚ سط اظ حس اٛشظبض ثيكشط ظٝز١ِٜبٕ ػٜيٜي ٝ سٞٛٞؾبٛبر زٗبيي زض ظٗبٙ ٢ِٛساضي سرٖ ٗطؽ، ٜٗؼط ث٠ سٔلبر 

  ذٞا١س قس. 

 زض كبضٕ #Biosecurityاٜٗيز ظيؿشي $ -14
ثطٛب٠ٗ ١بيي ٠ً ث٠ ٝاؾ٠ُ آٙ اظ ٝضٝز ٝ  اٜٗيز ٜٗبؾت ظيؿشي ٗيجبيؿز زض ػعء ػعء يي ٗعضػ٠ ٗطؽ ٗبزض سٞؾٍ ٗسيط كبضٕ اػطا قٞز.

ثطاي ًبضذب٠ٛ زاٙ، ؾب٢ٜٓب، ػٞػ٠ ًكي، ٝ دطؾْٜ ث٠ اػطا زضآٝضز. سرُي اظ  درف ثي٘بضي يب آٓٞزُي ػُٔٞيطي ٗيكٞز ضا ٗيجبيؿز

 ١طيي اظ ثطٛب٠ٗ ١ب ًْ ثطٛب٠ٗ ثيٞؾٌٞضيشي ٗؼ٘ٞػ٠ ضا ث٠ ٗربَطٟ ذٞا١س اٛساذز.

  ٗٞاضز ظيطث٠  انّٞ اٜٗيز ظيؿشي ضا ٠ً زض كبضٕ ٗيجبيؿز اػطا قٞز، اقبضٟ زاضز:

 ضػبيز ثطٛب٠ٗ ١بي ثيٞؾٌٞضيشي زض كبضٕ، سٞػي٠ قٞٛس. س٘بٗي ًبضًٜبٙ كبضٕ ثبيؿشي ٛؿجز ث٠ ا١٘يز 

  يس.دبى ٝ ٜٗبؾت ضا ػ٢ز احساص كبضٕ اٛشربة ٛ٘بييي ُٜٗو٠ 

  زض  ٗشط ثبقس. 600كبضٕ ثبيؿشي زاضاي ٠ُٔ ١بي يي ؾٚ ثبقس ٝ ث٠ َٞض ًٔي كبن٠ٔ ثيٚ آقيب٠ٛ ١بئي ثب ؾٜيٚ ٗرشٔق ٛجبيس ً٘شط اظ

 ب ًبض ضا اظ ٠ُٔ ػٞاٛشط آؿبظ ٝ ثبض ٛيؿز، ث٢شط اؾز َٞضي ثطٛب٠ٗ ضيعي ًٜيس سنٞضسي٠ٌ ػٞػ٠ ضيعي ١٘ؿٚ ثطايشبٙ ٗوسٝ

  ٠ُٔ ٗؿٚ سط ذبس٠٘ ز١يس.

 ٛؤي٠ ٝ حيٞاٛبر ػُٔٞيطي قٞز. زهز ًٜيس ٠ً س٢ٜب اكطاز  ٝؾبيْ ،ٗشلطه٠ٝضٝز اكطاز  ١طكبضٕ ثبيس َٞضي ٗحهٞض قٞز ٠ً اظ

 يطٝضي ثبيؿشي اػبظٟ ٝضٝز ث٠ كبضٕ ضا زاقش٠ ثبقٜس.

 ي ثبقٜس٠ ١ب ثبيس زاضاي ًق ؾي٘بٛآقيبٛ٘بٕ س.  

 ٠ كبضٕ ثبيس ٝضٝز ث ٛٞع ٝؾي٠ٔ ٛؤي٠ هجْ اظ ١ط .ًبٗي٢ٛٞبي حْ٘ زاٙ ٛجبيس زاذْ كبضٕ قٞٛس ٝ ؾي١ٞٔب ثبيس اظ ذبضع كبضٕ دط قٞٛس

 . ٝ زاذْ ًبثي٢ٜب ثب يي ٗبزٟ يسػلٞٛي، ٠ٗ  دبقي ُطززقؿشكٞ ٝ يسػلٞٛي 

 ٗرهٞل كبضٕ ٝ چ٠ٌ٘  س٘يع ٓجبؼ س زٝـ ُطكش٠ ٝث٠ كبضٕ ٝاضز قٞٛس ثبي طازي٠ٌ الظٕ اؾزًٜبٙ كبضٕ ٝ ؾبيط اكس٘بٕ ًبض

اظ آٛؼبيي ٠ً سؼ٢يعار زٝق٢ب ٌٗ٘ٚ اؾز اظ ٛظط ثيٞؾٌٞضيشي ذُطآكطيٚ ثبقٜس، الظٕ اؾز ٠ً ١٘ٞاضٟ س٘يع ٝ . ثذٞقٜس

 سوؿيٖ ًطز.ع يسػلٞٛي قسٟ ٝ َٞضي َطاحي قٞٛس ٠ً ثشٞاٙ آ٢ٛب ضا ث٠ زٝ ُٜٗو٠ س٘يع ٝ ؿيط س٘ي

  ،ثبيس زاضاي ض٢ِٛبي ٗرشٔق ثبقس سب ثشٞاٙ ػبثؼبيي ًبضُطاٙ ثيٚ كبض٢ٗبي ٗرشٔق ٝ  ٝ ٓجبؾ٢بي ًبض ٓجبؼ ًبضُطاٙچ٠ٌ٘ ١ب

 ُط٢١ٝبي ؾٜي ٗرشٔق ضا ًٜشطّ ٛ٘ٞز.

 ٟٛجبيس زض كبضٕ ٗبزض ٢ِٛساضي قٞز ، حيٞاٛبر ا١ٔي ٝ يب حيٞاٛبر ذبِٛي١يچ ٛٞع دطٛس . 
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  زض ثطاثط ٝضٝز دطٛسُبٙ ٝحكي، حيٞاٛبر ٗٞشي ٝ حكطار ؿيطهبثْ ٛلٞش ثبقسس٘بٕ ؾبذش٘ب٢ٛب ثبيس . 

 ٞثؿيبض ٢ٖٗ اؾز ٠ً ١٘يك٠ ٗحيٍ كبضٕ س٘يع ٝ اػطا قٞز ٝ ؾبيط ػبٛٞضاٙ ٗٞشي ز حكطارديٞؾش٠ ثطٛب٠ٗ ًٜشطّ ػسٕ ٝػ .

ايٚ ٗٞاز  سب اظ ايؼبز ٗوبٝٗز ٛؿجز ث٠ ث٠ َٞض ٗشٜبٝة اؾشلبزٟ ٛ٘بييس ْ ٝ ٓٞاظٕ ٗشلطه٠ ثبقس. َؼ٠٘ ١بي ٗرشٔلي ضايذبٓي اظ ٝؾب

ٗطاػؼ٠  14-8ثرف  $ُٓلب ث٠ س٘يع قٞز. ث٠ ؾطػز ثبيسس. يبيؼبر زاٙ اَ٘يٜبٙ حبنْ ًٜي ٝ ؾبيط ػبٛٞضاٙ ٗٞشي رحكطا زض

 ًٜيس#.

  ْٗرهٞل ؾٞظاٛسٟ ٝ اظ كبضٕ ذبضع ًٜيس.سٔلبر كبضٕ ضا زض ٗح 

  .اظ س٘بٕ ٝضٝز ٝ ذطٝػ٢ب آٗبض زاقش٠ ثبقيس 

 يسػلٞٛي كبضٕ ٗبزض ب٠ٗثطٛ 1-14

  س٘بٕ سؼ٢يعار هبثْ اٛشوبّ ضا اظ كبضٕ ذبضع ًطزٟ ٝ زض يي سبٌٛط يب ظطف ثعضٍ زض آة ؿ٠َٞ ٝض ُطزز. دؽ اظ ؿ٠َٞ

ٝضي ًبْٗ زض آة سٞؾٍ آة ثب ككبض ثبال قؿشكٞ قسٟ ٝ ٝهشي س٘بٕ آٓٞزُي٢ب دبى قس زض يي ٗحّٔٞ يسػلٞٛي ثب ؿٔظز 

 اظ يسػلٞٛي ًٜٜسٟ ١بي سبييس قسٟ اؾشلبزٟ ٛ٘بييس.ٝضي اٛؼبٕ ُيطز.  ٜٗبؾت ٝ َجن سٞني٠ ؾبظٛسٟ ؿ٠َٞ

 دبًؿبظي ًٜيس. ؾبٓٚ ضا زض ٗٞػٞز ؿجبض ٝ ُطز ْ،يذبضع ًطزٙ ٝؾب دؽ اظ 

 ٛ ؤي٠ دٞقف زاض ذبضع ٛ٘بييسًٞز ضا اظ ؾبٓٚ ثب ٝؾي٠ٔ. 

 ٝيػٟ ٛ٘بييسح ؾي٘بٛي ؾبٓٚ سٞػ٠ ، ١ٞاًف ١ب ٝ ؾ١ُٞٞا  ٝضٝزي ١بي ٛ٘ٞزٟ ٝ ث٠ س٘بٕ ؾُٞح ؾبٓٚ ضا ثب ككبض آة س٘يع . 

 ُطز ٝ ذبى ػ٘غ قسٟ زض ؾوق ٝ قيبض١بي آٙ . ٝزي ١ٞا ضا ثب ككبض آة س٘يع ًٜيسٝض ١ٞاًف ١ب ٝ ؾُٞح ذبضػي

 قؿشكٞ قٞز.

 ذبضع ٛ٘بييس ٝ ؾذؽ ؾئٞ ٝاٛجبض١بي شذيطٟ زاٙ ضا س٘يع  ؾبٓٚاظ  ؾي١ٞٔب ضا ًيؿ٠ ظزٟ ٝ ، زاٙ ثبهي ٗبٛسٟ زضدبيبٙ زٝضٟ زض

هجْ اظ دط ًطزٙ ٗؼسز ؾئٞ ٝ اٛجبض شذيطٟ زاٙ،  .يسػلٞٛي ٛ٘بييسٝ ثب سٞػ٠ ث٠ ٛٞع  ٝ ؾٚ ؾي١ٞٔب  ضٝـ ٜٗبؾت سطيٚ  ث٠ ٝ

  ي ثٞزٙ ًبْٗ آٙ اَ٘يٜبٙ حبنْ ًٜيس. اظ ذك

 ٝ ٞسٞني٠ ٗيكٞز . ٛي ًٜٜسٟ ثب ككبض يسػلٞٛي ٛ٘بييسآة ٝ ٗٞاز يسػلٞ ، زاذْ ؾبٓٚ ضا ثبظزٝزٙ كًٞالر دؽ اظ قؿشك

 ٝ قيبض١ب ٗؼسزا يسػلٞٛي ُطزز.ؾوق 

 ٝ ذبٓي ٛ٘بييس ثُٞضي ٠ً  ٝ ؾيؿشٖ آثطؾبٛي ضا چٜسيٚ ثبض ثب ككبض آة دط آة زاذْ ٠ٓٞٓ ١ب ٝسبٛي ١ب ضا ذبضع ٝ ٠ٓٞٓ ١ب

سب   زازٟ ثب آة س٘يع قؿشكٞ دبى ًٜٜسٟ ٝ دؽ اظ آٙدبى قٞٛس ٝ ؾذؽ س٘بٕ ؾيؿشٖ ضا ثب ٗحّٔٞ  ٓصًط ًبٗالٗؼبضي كٞم ا

ثِصاضز اظ ؾيؿشٖ آثطؾبٛي ظزٝزٟ  ضٝي ٝاًؿٚ ١بي ظٛسٟ اططٞاز يسػلٞٛي ًٜٜسٟ ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾز شضار ٗ س٘بُٕٗ٘ئٚ قٞيس 

 . قٞٛس

 ً ،ٚٓ١٘چٜيٚ سٞني٠ ٗي قٞز ٠ً  .يسػلٞٛي سبييس قسٟ اؾذطي ٛ٘بييس زيٞاض١بي آٙ ضا ثب ٗبزٟ ق ٝـدؽ اظ ذكي قسٙ ؾب

 ًٜٜسٟ اؾذطي ٛ٘بييس.ٗشطي ضا ٛيع ثب ٗحّٔٞ يسػلٞٛي  6اَطاف ؾبٓٚ سب كبن٠ٔ 
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 ٚٓزضػ٠ ؾبٛشيِطاز  21. ؾذؽ ؾبٓٚ ضا ُطٕ ٝ ث٠ ْ ضا ٛهت ٛ٘بييسيٝؾب ، ًق آٙ ضا ثب دٞقبّ دٞقبٛسٟ ٝدؽ اظ ذكي قسٙ ؾب

ؾبػز هجْ اظ ػٞػ٠  48ايٚ ضٝٛس ٗيجبيؿز $ث٠ ٗجحض يسػلٞٛي ٗطاػؼ٠ قٞز# ُبظ كطٗبٓسئيس ؾبٓٚ ضا زٝز ز١يس. ضؾبٛسٟ ٝ ثب

 ضيعي اٛؼبٕ ُيطز.

 ؾبػز ُبظ كطٗبٓسئيس ضا ذٜظي ٝ زضث٢ب ضا ثبظ ٝ ث٠ َٞض ًبْٗ س٢ٞي٠ ٛ٘بئيس.  24اظ  دؽ 

  ى ٓجبؼ ٛيع قؿشكٞ ٝ يسػلٞٛي قٞٛس، اٛجبضزاٙ ٝ اَبم سؼٞيسرٖ ٗطؽاَبم . 

 ز ٌٗ٘ٚ اؾز الظٕ قٞز اظ يي حكطٟ ًف ٛيع اؾشلبزٟ قٞز. زض ايٚ نٞضر الظٕ اؾز اظ ضٝق٢بي سٞني٠ قسضزض ثؼًي ٗٞا ٟ

 .  بضذب٠ٛ ؾبظٛسٟ ديطٝي قٞزسٞؾٍ ً

 : زاقش٠ ثبقيس ٠ً ث٠ ذبَط

 ح ث٢ساقز ٠ُٔ ذٞز ضا ثي٠٘ ٛ٘بييساضسوبء ؾُ ثب . 

 .ٗحيٍ ذبضع قسٟ ثبقٜس.  ايبكي ثبيؿشي اظ ٝ سيظا يسػلٞٛي س٘بٕ ٗٞاز هجْ اظ يسػلٞٛي ث٠ س٢ٜبيي ًبكي ٛ٘ي ثبقس 

 ث٠ حساهْ هبثْ هجّٞ ضؾبٛس. ًب١ف ٝ ضا ثي٘بضيعا ٝٓي ٗيشٞاٙ ؾُح اػطإ ٛيؿز اؾشطٓيعٟ ًطزٙ ؾبٓٚ اٌٗبٙ دصيط 

 ضا ث٠ َٞض ذئي ػسي اػ٘بّ ٛ٘بييس.  ٝ زيِط ػبٛٞضاٙ ٗٞشي ٛظيط ٗٞـ ؾيبؾز ًٜشطّ حكطار 

  زضث٢ب ضا ١٘يك٠ ثؿش٠ ٠ِٛ زاضيسػبٛٞضاٙ ٗٞشي ٗؼسز حكطار ٝ ؾبيطثٜ٘ظٞض ػُٔٞيطي اظٝضٝز ، . 

 ٗطح٠ٔ ث٠ ٗطح٠ٔ :يسػلٞٛي

 ٝ َيٞض سرٔي٠ ٛ٘بييس. ٌٗبٙ ٗح٠َٞ ضا اظنٞضر ا زض ؾبٓٚ ١ب 

 ٗٞاز ٗصًٞض ضا ث٠ كبن٠ٔ زٝض اظ ُٜٗو٠ ٜٗشوْ ٛ٘بييس. ٗٞاز آٓي دبى ٝ ؾبٓٚ ١ب ٝ ٗح٠َٞ اَطاف ضا اظ 

  .س٘بٕ ٝؾبيْ ٝ سؼ٢يعار هبثْ حْ٘ ضا ث٠ ذبضع اظ ؾبٓٚ ٜٗشوْ ٛ٘بييس 

  ككبض قؿشكٞ ًٜيسس٘بٕ ؾُٞح زاذٔي ضا ثب ٗٞاز دبى ًٜٜسٟ هٞي سحز. 

 ة ٝ ا٢ِٔٛبي َيٞض اؾشلبزٟ ٛ٘بييس. ٝ، ٗيٌطضٝي ٝيطٝؼ ظ ٗٞاز يسػلٞٛي ًٜٜسٟ ٗٞطط ثطا 

 كبض٢ٗبيي ٠ً حكطار ٝػٞز زاضٛس اظ حكطٟ ًف ٗٞطط اؾشلبزٟ ًٜيس.  زض 

  .ؾبٓٚ ضا ثب ُبظ كطٗبٓسئيس يسػلٞٛي ًٜيس 

 ٝز ز١يس. ؾبٓٚ ضا ز ض ؾبٓٚ ٝ هجْ اظ ٝضٝز ػٞػ٠ ٗؼسزاثؼس اظ ٛهت سؼ٢يعار ٝ دٞقبّ ضيعي ز 

 زٝز زازٙ 2-14

 . قطايٍ ٗحيُي اطط ظيبزي زضؾيغ ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ُطكش٠ اؾزؾب٢ٓبؾز ٠ً كطٗبٓسئيس ثؼٜٞاٙ يسػلٞٛي ًٜٜسٟ هٞي زض ؾُح ٝ

 زازٙ ث٠ قطح ظيط ػْ٘ ًٜيس:  زازٙ زاضز. ثطاي زٝز ضاٛسٗبٙ زٝز

 " ثطؾبٛيس.70-80ضَٞثز ٛؿجي ؾبٓٚ ضا اكعايف ٝ ث٠  -1

 زضػ٠ ؾبٛشيِطاز ثطؾبٛيس ظيطا يطيت اطط ثركي كطٗبٓسئيس زض ُطٗب ثيكشط ٗيكٞز. ٠21 ؾبٓٚ ضا ث زٗبي -2

ث٢شط ػْ٘ ًطزٙ  ثبػض اكعايف ضَٞثز ٛؿجي ٝٛشيؼشب زاذْ ؾبٓٚ ٝ يب هطاضزازٙ ظطك٢بي آة زض ذيؽ ًطزٙ ٛٞاحي ثسٝٙ دٞقبّ -3

 ٗيِطزز. چِبٓف آٙ ث٠ كطٕ دٔي٘طيعٟ ذٞزٝ  ُبظ كطٗبٓسئيس
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 زض ايٚ نٞضر ُبظ زضس٘بٕ ٛوبٌ ؾبٓٚ ث٠ َٞض يٌٜٞاذز ٜٗشكطٗيِطزز. ؾبػز دؽ اظ ُبظزازٙ ثؿش٠ ث٘بٛس. 24ؾبٓٚ ثبيس سب ٗسر  -4

 زازٙ ضٝـ زٝز 3-14

 كطٗبٓيٚ ٝ دطِٜٜٗبر دشبؾيٖ 

 25 يٚ ثطايــبٓــ، يي ٓيشط كطٗطاي ايؼبز ُبظ كطٗبٓسئيس ٗي ُطزززض ايٚ ضٝـ ايؼبز ٝاًٜف قسيس قي٘يبيي ٗٞػت سٞٓيس ُطٗبي ًبكي ث

ٝاًٜف قسيس قي٘يبيي  ٝاؾ٠ُث٠  يس.ــبؾيٖ ٗهطف ٛ٘بيـِٜبر دشــيٚ ٝ زٝ هؿ٘ز دطٜٗـبٓـ٘ز كطٗـجز ؾ٠ هؿــؿـًب ث٠ ٛـٌؼت كـشط ٗـٗ

 س ٠ً زٝ ؾٕٞ اضسلبع آٙ ذبٓي ثبقسظطف ٛطيعيس. ػ٘ن ظطف ٗٞضز اؾشلبزٟ ثبيس ث٠ حسي ثبق ١ط ٓيشط كطٗبٓيٚ ضا زض ١2/1يچِبٟ ثيف اظ 

ٌٜٛيس سب اظ ؾطضكشٚ ٝ ضيرشٚ كطٗبٓيٚ ث٠ ثيطٝٙ ػُٔٞيطي  $ثيف اظ يي ؾٕٞ ظطف ضا اظ كطٗبٓيٚ دطاضسلبع آٙ ثبقس ٝ هُط آٙ ثطاثط

  .قٞز#

 .اظ ضيرشٚ كطٗبٓيٚ زضظطٝف چٞثي ٝ يب ٗٞاز آسف ظاي زيِط ذٞززاضي ٛ٘بييس. ضظطٝف ٓؼبثي ٝ يب كٔعي ضيرش٠ قٞزكطٗبٓيٚ ثبيس ز

  .ٗشط ٌٗؼت 1705 :ثب ٗشط ثطاثط 1/3× ٗشط 10× ٗشط  55ؾبٜٓي ث٠ اثؼبز  ثطاي ٗظبّ حؼٖ   .اثشسا ثبيس حؼٖ ؾبٓٚ ٗحبؾج٠ ُطزز

 چٜيٚ ؾبٜٓي ثب ايٚ اثؼبز ٛيبظ ث٠:

 2/68 ٚٓيشط كطٗبٓي 

 36/45  ٕدشبؾيٖدطِٜٜٗبر  ًئُٞط 

 60   ظطف 

ٛلط اٛؼبٕ قٞز.#ٝ ؾذؽ اظ اٛش٢بي  ٝيٜ٘ي ث٢شط اؾز ايٚ ػْ٘ ث٠ ٝؾي٠ٔ زُطٕ دطِٜٜٗبر دشبؾيٖ ضيرش٠$ػ٢ز حلظ ا 760ظطف  ١ط زض

 اؾشلبزٟ قٞز. ٝ سؼ٢يعار ايٜ٘ي الظٕ ١ِٜبٕ ػْ٘ ثبيس اظ ٗبؾي زض ٓيشط كطٗبٓيٚ ثطيعيس. 2/1ظطف  ١ط زضؾبٓٚ ؾطيؼب 

 دبضاكطٗبٓسئيس ػبٗس 

 218ضا حطاضر زازٟ ٝ ث٠ يس دٞزض دبضاكطٗبٓس١  ثبقس.ٗي   ضٝـ ثطاي ايؼبز ُبظ كطٗبٓيٜٚٗبؾت سطيٚ ، يس ػبٗسُطٕ ًطزٙ دبضاكطٗبٓس١

اُط چٜبٛچ٠ زؾشِبٟ ُطٕ ًٜٜسٟ  ٗشطٌٗؼت كًب ًلبيز ٗي ًٜس. 300ًئٞ دبضاكطٗبٓسئيس ػبٗس ثطاي يي  زضػ٠ ؾبٛشيِطاز ثطؾبٛيس. ٗؼ٘ٞال

 ١٘يك٠ َجن زؾشٞضآؼْ٘ ؾبظٛسٟ ػْ٘ ًٜيس.ايٚ ضٝـ ٗيشٞاٛس ث٠ نٞضر س٘بٕ اسٞٗبسيي اٛؼبٕ قٞز. ثب يي سبي٘ط ًبض ًٜس، 

 كطٗبٓيٚ  ثربض

ؾي ؾي آة ث٠  28ؾي ؾي كطٗبٓيٚ ٝ  28  .ٗرٌٔٞ كطٗبٓيٚ ٝ آة ث٠ ٛؿجز ٗؿبٝي ٝ اؾذطي آٙ ضٝـ ٜٗبؾجي ػ٢ز يسػلٞٛي ٗي ثبقس

. ٌٗ٘ٚ اؾز ثطاي ١ط ؾبٓٚ ث٠ ثيف اظ يي زؾشِبٟ طٝؾْ ٗٞضز ٛيبظ ٗيجبقسآئٝ زؾشِبٟ ٗرهٞل سٞٓيس  ٗشط ٌٗؼت كًب ١25طاظاء 

 . ٛ٘بييسيب ثب ايؼبز ضٝـ ٜٗبؾت زؾشِبٟ ضا ث٠ ثيطٝٙ اظ ؾبٓٚ ٜٗشوْ ٝ ػ٢ز اؾشلبزٟ ٗؼسز زضذبضع اظ ؾبٓٚ دط اؾذطي ًٜٜسٟ ٛيبظ ثبقس ٝ 

 احشيبٌ : 

قٜس. ػبٗٔيٚ ثبيس ُطٛبى ٗي ثبـــبٙ ٝ زإ ذـالٗز اٛؿـكطٗبٓسئيس ١ط زٝ ثطاي ؾ ٗحّٔٞ كطٗبٓيٚ ٝ ُبظ

  ، ػيٜي ٝ زؾشٌف اؾشلبزٟ ٛ٘بيٜس.اظ ٓجبؼ ٜٗبؾت، ٗبؾي
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 ًٜشطّ ؾبٓ٘ٞٛال ٝ ٗبيٌٞدالؾ٘ب 4-14

آٛشي ٝػٞز  اظ ٛظط ٗبيٌٞدالؾ٘ب ١ب آظٗبيف قسٟ ٝ اظ ٛظط  ث٠ َٞض ٗسإٝي اػسازي ١ؿشٜس ٠ً اظ ٠ُٔ ١ب ٠٘١Cobb ٠ُٔ ١بي ٗبزض 

 ٝ اٛٞاع ؾبٓ٘ٞٛال، ،M. synoviaeٗبيٌٞدالؾ٘ب ؾيٜٞي٠  ،M.gallisepticumٌٖ شيثبزي ثطػٔي٠ ٗبيٌٞدالؾ٘ب ُبٓي ؾذ

S.gallinarum ،S.pullorum ،S.enteritidis  ٝS.thyphimurium ٜٗلي ثٞزٟ اٛس . 

  آعاٗيؿز:ٗٞاضز ظيط  ًٜشطّ ثي٘بضي، ضػبيزػ٢ز 

 قؿشكٞ ٝ يسػلٞٛي ٗٞطط ُٗ٘ئٚ قٞيٖ زاضاي ًق ؾي٘بٛي ثبقٜس سب اظ س٘بٕ ؾب٢ٜٓب ثبيس. 

  ٕكوٍ ثبيس ث٠ كبضٗي ٠ً ٗؿئّٞ آٙ ١ؿشٜس ٝاضز قسٟ ٝ اظ ضكشٚ ث٠ كوٍ ًبضًٜبٙ كبضٕ ثبيس ثشٞاٜٛس ث٠ ؾب٢ٜٓب ٝاضز قٞٛس. ًبضًٜبٙ كبض

 ذٞززاضي ٛ٘بيٜس. ، ١ٝط ٠ُٛٞ س٘بؼ ثب ٗطؿساضي٢بي زيِط حشي زض ٛ٘بيكِب٢١بي َيٞضكبضٕ ١بي زيِط

  اُط ؾبٜٓي ٗكٌٞى ث٠ ٗظجز ٠٘١ ًبضًٜبٙ ثبيس زٝـ ُطكش٠ ٝ سؼٞيى ٓجبؼ ٛ٘بيٜس.يي كبضٕ زضكبن٠ٔ ثبظزيس اظؾب٢ٜٓبي ٗرشٔق 

يي ػلز چ٠ٌ٘ ػساُب٠ٛ ثطاي ١ط ؾبٓٚ  ثٞزٙ قس، ٗيجبيؿز آٛطا  سحز هطُٛي٠ٜ ًبْٗ ثطزٟ ٝ آذطيٚ ؾبٜٓي ثبقس ٠ً ٝيعيز ٗيِطزز.

  اؾشلبزٟ قٞز.

  .ٓجبؼ ًبْٗ ٝ چ٠ٌ٘ ثطاي ثبظزيسًٜٜسُبٙ ثبيس س٢ي٠ قٞز 

 ثٞٙ ٝ ح٠ٓٞ نب  ،ٞي زؾزظطف ٗرهٞل قؿشك ،يسػلٞٛي، ثطؼ ثطاي س٘يعًطزٙ ًلفٝضٝزي ١طؾبٓٚ ثبيؿشي حٞيچ٠  زض

 . ًبؿصي سساضى زيسٟ قٞز

 ُٔٞيطي قٞزػ ٗطثٌٞٝضٝز اكطاز ؿيط  اظس٘بٕ ؾب٢ٜٓب ثبيس ثؿش٠ ثبقس سب زضة. 

 يكبضٕ ضا ثب ػال ٝػٞز اكطازي زض ،ٝػٞز زاضز ث٠ ٝؾي٠ٔ اكطاز ؾٞي٠ ١بي ؾبٓ٘ٞٛال اظ آٛؼبئي٠ٌ احش٘بّ اٛشوبّ ثؼًي اظ ٝ ٖ

 . ثبيس ث٠ ٗسيطيز كبضٕ ؾطيؼب اَالع زازٟ قٞز ًبض زض ؾبٓٚ دطٝضـ يبثرف سساضى زاٙث٠ ، هجْ اظ قطٝع ػٞاضو ُٞاضقي

 ٝاًؿيٜبؾيٞٙ 5-14

، زضٗؼطو هطاضزازٙ َيٞض ثب ٗي ثبقس. ضٝـ ٗؼّ٘ٞ ايؼبز ايٜ٘ي ، ػُٔٞيطي اظ يبيؼبر ٛبقي اظ ثي٘بضياًؿيٜبؾيٞٙاظ ٝانٔي ١سف 

ٝاًٜف . ثطٛب٠ٗ ٝاًؿيٜبؾيٞٙ ثبيس ث٠ ٛحٞي ثبقس ٠ً ٝ ايؼبز ٗهٞٛيز ٗي ثبقسكئس ؾٞي٠ اظ  ثب ثي٘بضيعايي ً٘شطاْٗ ثي٘بضيعاي ػٞ

ٝاًؿيٜبؾيٞٙ ثبػض ايؼبز اؾشطؼ زض ٠ُٔ ٗيِطزز. ثٜبثطايٚ  ٠ُٔ ضخ ز١س ٠ً يبيؼبر اهشهبزي آٙ ث٠ حساهْ ثطؾس. زضؾٜي اظ احش٘بٓي 

 . ٙ ث٠ ػْ٘ آيسزض١ِٜبٕ ٝاًؿيٜبؾيٞ ثبيس ٗطاهجز ث٠ ذهٞل زضػ٢ز ً٘ي ث٠ ًب١ف ايٚ اؾشطؾ٢ب

. ثب زاٗذعقٌبٙ ٗشرهم ٠ ٛوبٌ زٛيب اٌٗبٙ دصيطٛ٘ي ثبقس١٘زض ثطاي َيٞض  ٝاحس  ثطٛب٠ٗ ٝاًؿيٜبؾيٞٙثط اؾشلبزٟ اظ يي سٞني٠ 

 يس. ٗكٞضر ٛ٘بي ثط قطايٍ ثي٘بضي٢بي ُٜٗو٠ ٝ زض زؾشطؼ ثٞزٙ ٝاًؿ٢ٜب اقطاف ًبْٗ زاضٛس،ذٞز ٠ً  زض ُٜٗو٠ َيٞض

 يس. ٛ٘بي كوٍ َيٞض ؾبٖٓ ضا ٝاًؿي٠ٜ 

 ٠ُٔ ضا ث٠ حساهْ ثطؾبٛيس. اسربش سساثيط ٗسيطيشي اؾشطؼ ٝاًؿيٜبؾيٞٙ زض ثب 

 ٝ زض ٗٞضز ؾبذز حالّ ٝ ضٝـ ٗهطف ٝاًؿٚ ثطاثط زؾشٞضآؼْ٘ ًبضذب٠ٛ ؾبظٛسٟ  زؾشٞضآؼْ٘ ٗهطف ٝاًؿٚ ضا ثرٞاٛيس

 ٝاًؿٚ ػْ٘ ٛ٘بئيس. 

 يس زض ٗحْ س٘يع ٝ اٜٗي هطاض ُيطزيرچبّ ٝاًؿٚ ثب . 
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 بضيد ٗهطف ُصقش٠ ضا ٗهطف ٌٜٛيس.ٝاًؿٚ س 

 ٛٞض  ٗؼطو ُطٗب ٝ زضػ٠ حطاضر سٞني٠ قسٟ سٞؾٍ ًبضذب٠ٛ ؾبظٛسٟ ٢ِٛساضي ٝ ١٘چٜيٚ ٝاًؿٚ ضا زض ٝاًؿٚ ضا زض

 . ٗؿشويٖ ذٞضقيس هطاض ٛس١يس

 ٝاًؿٚ ضا ضهين ٌٜٛيس ٗهطف ٛ٘ٞزٟ ٝ ًبْٗ ٝاًؿٚ ضا  زظ . 

  .قيك٠ ١بي ثبظقسٟ ضا ثطاي ٗهطف ثؼسي ٠ِٛ ٛساضيس 

 ٝيطٝؼ ٝاًؿٚ ػُٔٞيطي قٞز. سهبزكيقيك٠ ١بي ذبٓي ٝاًؿٚ ضا ث٠ َطين نحيح ٗؼسٕٝ ٛ٘بئيس سب اظ اٛشكبض 

 .هجْ اظ ٗهطف ٝ ١٘چٜيٚ زض حيٚ ٗهطف قيك٠ ٝاًؿٚ ضا ث٠ ذٞثي سٌبٙ ز١يس 

  ي ؾٞظ٢ٛب زض١ِٜبٕ ًبض ُٗ٘ئٚ قٞيسزظ سؼٞيى ٛ٘بئيس سب اظ سيع ١500ط  ثؼس اظ سؼٞيعؾٞظ٢ٛب ضا . 

 ٠ ٝاًؿٚ ًبْٗ زضيبكز ٌٛطزٟ دطٛسٟ اي ً ثبقس ١ط ّ ًٜشطّ نحيح ٝاًؿيٜبؾيٞٙػًبء ُطٟٝ ٝاًؿيٜبؾيٞٙ ثبيس ٗؿئٞيٌي اظ ا

 ثبيس ٝاًؿي٠ٜ قٞز. ٗؼسزا

 .زض دبيبٙ ضٝظ سؼساز زٝظ ٝاًؿٚ ٗهطف قسٟ ضا ثب سؼساز زظ ٝاًؿٚ ٝضٝزي ث٠ كبضٕ چي ًٜيس 

 ً ٟظ ٝاًؿيٜبؾيٞٙ ٝ ًٜشطّ  ظذ٘ي ١ب، ٝ سٔلبر ثبقسْ ثؼس ايطزٙ ٝؾبيي ًبضٜٗس ذٞة ٝ زهين ثبيس ٗؿئّٞ ٛظبكز ٝ اؾشطٓيع . 

  ،ث٠ ٜٗظٞض اضظيبثي ًيليز سؼٞيع ٝاًؿٚ، الظٕ اؾز ٠ً ثؼس اظ دبيبٙ ٝاًؿيٜبؾيٞٙ، دطٛسٟ ١ب ضا اظ ٛظط سٞضٕ ُطزٙ، ُطزٙ ديچ

 دب زض ٗحْ سعضين ًٜشطّ ٛ٘بييس.ٝ سٔلبر يب ٗكٌْ 

 ١سف دط١يع اظ آؾيت ث٠ ػ٠ًٔ ؾي٠ٜ ٝ ًب١ف اؾشطؼ، ٗيشٞاٛيس سعضين ٝاًؿ٢ٜبي ًكش٠  زض ثطٛب٠ٗ ١بي ٝاًؿيٜبؾيٞٙ ًبْٗ، ثب

سعضين زض ػ٠ًٔ ضاٙ سيشط ثبالسطي ضا ثب دطاًٜسُي  ٛكبٙ زازٟ قسٟ ٠ً ٝ ؿيط كؼبّ قسٟ ضا زض ػ٠ًٔ ضاٙ ٛيع ٗسٛظط هطاض ز١يس.

 ً٘شط ٗيس١س.

 ٙبٟ قٞيس. آٛشي ثبزي ٠ُٔ ثطاؾبؼ انّٞ ًٔي آُ سيشط اظ ؾالٗشي ٝ ٗيعا 

 زضٗبٙ 6-14

اػطاي يي ثطٛب٠ٗ  ثب. ديكِيطي ي  ٗيجبقسثي٘بض  ًٜشطّ ث٢شطيٚ ٝ اهشهبزي سطيٚ ضٝـً٘بًبٙ  ديكِيطي

ٝاًؿيٜبؾيٞٙ ٜٗبؾت اػ٘بّ ٗيكٞز. ث٠ ١طحبّ ثب اسربش سساثيط ديكِيطي ١ٖ ٌٗ٘ٚ اؾز ٝ ث٠ ١٘طاٟ ط ٗٞط#Biosecurity$ثيٞؾٌٞضيشي

 .ؿيبض ٢ٖٗ اؾز ٠ً ؾطيؼب چبضٟ اٛسيكي ٛ٘بئيٖايٚ نٞضر ث ٠ُٔ ثي٘بض قٞز ٝ زض

ٛ٘ٞزٙ ذهٞنيبر ثي٘بضي ٗيشٞاٛس  سكريم نحيح ضا ٗرشْ ٗـكٞـ ثب  ث٠ٌٔ ٠ٛ س٢ٜب اظ ػٜج٠ ١عي٠ٜ ثط ثٞزٙ،زاض١ٝب ٝ آٛشي ثيٞسي٢ٌب 

 . ٢ب ٗٞكن ػْ٘ ًطزظٟ ثب ثي٘بضي، ٗي سٞاٙ ث٠ َٞض اَ٘يٜبٙ ثركي زض ٗجبضٝ يب ظٗبٙ ثٜسي ٜٗبؾت زضٗبٙ ١ب اظ زاضٝ نحيح  ثب اؾشلبزٟ  .ًٜس

ثطاي ثي٘بضي زيِط ًٗط ثبقس. ثطاي ثطذي ثي٘بضي٢ب، ٌٗ٘ٚ اؾز زضٗبٙ ٗٞططي  ثؼًي اظ ثي٘بضي٢ب ٌٗ٘ٚ اؾز زضٗبٙ ثطاي زاضٝي ٜٗشرت 

كبٙ ٗيس١ٜس دطٛسٟ ٠ً ػاليٖ سيذيي ثي٘بضي ضا ٛ 6-8ث٠ ايٚ ػ٢ز ١٘يك٠  ٝػٞز ٛساقش٠ ثبقس ٝ يب زضٗبٙ سٞػي٠ اهشهبزي ٛساقش٠ ثبقس.

 ، زاضٝي ٗٞطط ثطػٔي٠ ػٞاْٗ ثي٘بضي ظا ٗكرم قٞز. ؾبّ سب ثب اٛؼبٕ آظ٢ٛٞٗبي حؿبؾيزضا ث٠ آظٗبيكِبٟ اض
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 آة 7-14

 .ثبقس ppm 3000زض آة ٛجبيس ثيف اظ  #TDS$ . ًْ ٗٞاز ػبٗس ؿيطٗحّٔٞػبضي اظ ػٞاْٗ ثي٘بضيعا ثبقس آة ثبيس س٘يع، ذٜي ٝ

 ثبقس.  ppm  1000  ٝ ٗيعاٙ ٛ٘ي ً٘شط اظ ppm 20# آة ثبيس ً٘شط اظ  ؾرشي ٝ ٜٗيعيٖ $ ًٔؿيٖ  ٢ٌ٘ٛبي   سٞني٠ ٗيكٞز ٠ً

 سكٌيْ ػٔج٢ٌب زضزض ًٜشطّ آٓٞزُي٢بي ثبًشطيبيي آة ٝ ٛيع ػُٔٞيطي اظ  ٗيشٞاٙ اؾشلبزٟ ًطز. ًٔط ًطزٙ آة  يسػلٞٛي اظ ًٔط ػ٢ز 

 .ٛوف زاضز٠ٓٞٓ آة 

. آة ثبيس ١ط ؾ٠ ٗبٟ يٌجبض آظٗبيف قٞز سب زض نٞضر ٛيبظ سٞني٠ ٗي قٞزٗيسٛي آقبثطاي يسػلٞٛي آة  ppm 5-3ًٔط ث٠ ٗيعاٙ 

 . ث٠ ٗٞهغ آٙ اهسإ قٞز انالحز ث٠ ٛؿج

 ًٜشطّ ػٞٛسُبٙ ٝ ٛبهٔيٚ 8-14

يعا اظ ػٞاْٗ ثي٘بض ثؿيبضي ٗي سٞاٜٛس ٛبهْ ؾبٓ٘ٞٛال ٝ دبؾشٞضال ٝ  ػٞٛسُبٙ ثبػض اٛشوبّ ثي٘بضي ث٠ اكطاز ٝ حيٞاٛبر ٗي ُطزٛس. آ٢ٛب

ٗيط آ٢ٛب قٞٛس.  سبؾيؿبر ٝ ؾيؿشٖ ثطم ضؾبٛي نس٠ٗ ٝ ثبػض آؾيت ث٠ َيٞض ٝ ٗطٍ ٝ ٝثؼالٟٝ آ٢ٛب ٗي سٞاٜٛس ث٠ ؾبذش٘بٙ  .ُطزٛس

، قٌبك٢بي زيٞاض ٝ ؿيطٟ ٌٗ٘ٚ اؾز ث٠ ؾبٓٚ ٝاضز قٞٛس. زيٞاض ٝ ٛوبٌ ثبظ اَطاف ٠ٓٞٓ ١ب ٗبٜٛس ؾٞضاخ، ػٞٛسُبٙ اظ ١ط ٗحْ ثبظي

اُط  ٗئي٘شط ٗي سٞاٜٛس ػجٞض ًٜٜس.  35ٗئي ٗشط ٝ ٗٞق٢بي نحطايي اظ كًبئي ث٠ حسٝز  20بيي ث٠ ًٞچٌي ٗٞق٢بي ًٞچي اظ كًب١

 چٜبٛچ٠ ؾط يي ػٞٛسٟ اظ ؾٞضاذي ثشٞاٛس ػجٞض ًٜس، ًْ ثسٙ آٙ ٛيع ػجٞض ذٞا١س ًطز.

آة  ٙ ٝ زؾشطؾي آ٢ٛب ث٠ زاٙ ٝيي ثطٛب٠ٗ ٗٞطط ًٜشطّ ػٞٛسُبٙ ٗؼ٘ٞػ٠ اهساٗبسي اؾز ٠ً ٗٞػت ٗحسٝز ًطزٙ ال٠ٛ ُعيٜي ػٞٛسُب

 ٗيِطزز. 

 اهساٗبسي ٠ً الظٕ اؾز اٛؼبٕ قٞز ث٠ قطح ظيط ٗي ثبقس. 

  ايبكي ٝ كًٞالر اظ اَطاف ؾبٓٚ ١بحصف ٗرلي ُبٟ ػٞٛسُبٙ ث٠ ٝؾي٠ٔ اٛشوبّ س٘بٕ ٗٞاز. 

 .س٘بٕ ضؾشٜي ١ب ثبيس ًٞسبٟ ٝ يب حصف قٞٛس 

 يس.يٗٞـ ٛ٘ب سب آٛؼب ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾز ٝضٝزي ؾبٓٚ ١ب ضا يس 

 .ث٠ َطين ٜٗبؾت ٝ ث٠ ؾطػز ٛؿجز ث٠ ذبضع ًطزٙ َيٞض ٗطزٟ اهسإ ٛ٘بئيس 

 ػ٘غ آٝضي ٛ٘بئيس.  طؾبٛيس ٝ زاٙ ضيرش٠ قسٟ ضا ؾطيؼب  يبيؼبر زاٙ ضا ث٠ حساهْ ث 

 رش٠ ١بي چٞثي ًق اٛجبض هطاض ٗح٠َٞ اٛجبضزاٙ ضا س٘يع ٝ زاٙ ضا ث٠ َٞض ٜٗبؾت ٢ِٛساضي ًٜيس. ًيؿ٠ ١بي زاٙ ضا زضضٝي س

 .ز١يس

 ٝ ثطهطاضي ٗح٢ٔبي طبثز َؼ٠٘ ُصاضي ثب َؼ٠٘ سبظٟ زضس٘بٕ َّٞ ؾبّ. ايؼبز 

 اٛؼوبزي ث٠ َٞض چطذكي اؾشلبزٟ قٞز. زاض١ٝبي ٗرشٔق يس ثب يي ثطٛب٠ٗ ٜٗظٖ اظ 

 .اظ س٠ٔ زضػبيي ٠ً ًبضايي ٜٗبؾت زاضز اؾشلبزٟ ًٜيس 

 ب كبضٕ سب اظ ٛعزيي قسٙ ػٞٛسُبٙ ث٠ ؾبٓٚ ػُٔٞيطي ٛهت يي ٝضه٠ كٔعي ٗبٛغ زض ثطاثط ٝضٝز ػٞٛسُبٙ زض اَطاف ؾب٢ٜٓب ي

 قٞز.
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 ق٘بضٟ ١بي س٘بؼ كبضٕ ٗبزض -15

 ق٘بضٟ سٔلٚ ٛبٕ 

   ٗسيط كبضٕ

   آؾيبة

   ٗسيط ػٞػ٠ ًكي

   ذسٗبر زاٗذعقٌي

   سبٗيٚ سؼ٢يعار

   ثرف سبؾيؿبر

   ٝاحس ُبظ $ؾٞذز#

   ذسٗبر آة

   ٛ٘بيٜسٟ ذسٗبر كٜي ًبة
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 500ي٘ي٠٘ ػٌ٘ٔطز ٗطؽ ٗبزض ًبة

 ٗوس٠ٗ

ضيعي ثطٛب٠ٗ ٗسيطيشي  ي٘ي٠٘ ػٌ٘ٔطز ٗبزض ًبة ضا ٗي ثبيؿز ث٠ ١٘طاٟ ًشبثچ٠ ضا١ٜ٘بي ػٌ٘ٔطز ًبة ث٠ ًبض ثطز سب زض َطح

سٜظيٖ ُطزز ٠ً ث٠ حساًظط ذٞز ٗٞكن ثبقيس. ٗسيطيز ٠ُٔ ٠ٛ س٢ٜب ثبيس ٛيبظ١بي اٝٓي٠ ٠ُٔ ق٘ب ضا سبٗيٚ ًٜس، ث٠ٌٔ ثشٞاٛس َٞضي 

دشبٛؿيْ سٞاٛبيي٢بي ٠ُٔ ٛيع ٛعزيي ُطزز.  سٞني٠ ١بي ٗب زض ايٚ ًشبثچ٠ ثط اؾبؼ زاٛف ضٝظ ٝ سؼبضة ًبضثطزي ًبضقٜبؾبٙ 

" ث٢شطي٢ٜبي ًبة 25سٞٓيسي ٝ زضنس ١چي اؾز ٠ً اظ ًبة ثٞزٟ ٝ ٛكبٙ ز١ٜسٟ دشبٛؿيْ غٛشيٌي ٗطؽ ًبة ثط اؾبؼ ًْ سرٖ ٗطؽ 

ب ث٠ زؾز آٗسٟ اؾز. ايٚ ي٘ي٠٘ س٢ٜب ث٠ ػٜٞاٙ يي ضا١ٜ٘ب ثٞزٟ ٝ الظٕ اؾز ثطذي ٗٞاضز آٙ ثب سٞػ٠ ث٠ سؼبضة زض ؾطاؾط زٛي

قرهي ق٘ب اظ ؾبيط ٠ُٔ ١بي دطٝضـ يبكش٠ زض كبضٗشبٙ سـييط ًٜس. زض ػيٚ حبّ الظٕ اؾز ٛؿجز ث٠ هٞاٛيٚ ٗحٔي ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾز ثط 

 ٗيٌٜيس، آُبٟ ثبقيس.زض ػطيبٙ ٗسيطيز ٠ُٔ ذٞز اسربش سه٘ي٘بسي ٠ً 

 ػ٢ز ًؿت اَالػبر ٝ ضا١ٜ٘بيي٢بي ثيكشط، ثب ذسٗبر كٜي ًبة زض ُٜٗو٠ ذٞز س٘بؼ ثِيطيس.

  2016سؼسيس چبح 

 ػٌ٘ٔطز ٗبزض

 ؾٚ ٠ُٔ زض ظٗبٙ حصف
 65 60 ١لش٠

 455 420 ضٝظ

 " سٞٓيس5ؾٚ زض 
 24 24 ١لش٠

 168 168 ضٝظ

 181.3 166.2  ٗطؽ دبي سٞٓيسًْ سرٖ ٗطؽ سٞٓيسي/

 $حساهْ سرٖ ٗطؽ هبثْ ػٞػ٠ ًكي/ٗطؽ دبي سٞٓيس

 ُطٕ#50ٝظٙ

161.5 176.3 

 90 90 $"# ديي ١چ

 85.6 86.2 $"# هبثٔيز ػٞػ٠ زضآٝضي سؼ٘ؼي

 150.9 139.2  ػٞػ٠ ُٞقشي/ٗطؽ دبي سٞٓيس

 92.3 92.8 $"# ١لشِي 24ظٛسٟ ٗبٛي اظ 

 

 ؾب٢ٜٓبي ثبظ ؾب٢ٜٓبي ثؿش٠  

 3.01 2.9 ُٞطٕ#$ًئ ١لشِي#24ٝظٙ ٗطؽ $

 4.04 3.95 $ًئُٞطٕ# ١لشِي#65ٝظٙ ٗطؽ $
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 دطٝضـ ٗطؽ زض ؾب٢ٜٓبي ثؿش٠

 اكعايف ٝظٙ ٝظٙ ثسٙ ؾٚ

 $"# $ُطٕ# $١لش٠# $ضٝظ#

0    

7 1 160  

14 2 280 75 

21 3 400 43 

28 4 520 30 

35 5 620 19 

42 6 720 16 

49 7 820 14 

56 8 920 12 

63 9 1020 11 

70 10 1105 8 

77 11 1190 8 

84 12 1280 8 

91 13 1365 7 

98 14 1450 6 

105 15 1530 6 

112 16 1610 5 

119 17 1745 8 

126 18 1880 8 

133 19 2015 7 

140 20 2150 7 

147 21 2410 12 

154 22 2575 7 

161 23 2735 6 

168 24 2900 6 

175 25 3000 3 

182 26 3100 3 

189 27 3200 3 

196 28 3300 3 

203 29 3380 2 

210 30 3440 2 

 يي سٞٓيس.ُٓلب ثطاي سٞني٠ ١بي ًٔي ٗسيطيز ٠ُٔ ٗبزض ث٠ ًشبثچ٠ ضا١ٜ٘بي ٗبزضًبة ضػٞع ًٜيس، ١٘يُٜٞض ث٠ ٜٗظٞض ضا١ٜ٘بيي زض ظٗي٠ٜ سـصي٠ دؽ اظ د

ؾبػز دؽ اظ سرٔي٠ ًبْٗ  2ٗبٛي ٠ً زاٙ ضٝظا٠ٛ زؾشرٞـ سـييط ٗيكٞز#، ٝظٌٛكي دطٛسٟ ٗيشٞاٛس حساهْ ١لشِي ث٠ ثؼس، $يب ظ 21، ٝظٙ زض ضٝظ ثسٝٙ زاٙ اؾز. اظ 20سب  2ٝظٙ اظ ١لش٠ 

 زاٛرٞضي اظ زاٙ ضٝظا٠ٛ نٞضر دصيطز
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 دطٝضـ ٗطؽ زض ؾب٢ٜٓبي ثبظ

 اكعايف ٝظٙ ٝظٙ ثسٙ ؾٚ

 $"# $ُطٕ# $١لش٠# $ضٝظ#

0    

7 1 160  

14 2 285 78 

21 3 410 44 

28 4 540 32 

35 5 645 19 

42 6 750 16 

49 7 850 13 

56 8 950 12 

63 9 1050 11 

70 10 1160 10 

77 11 1250 8 

84 12 1335 7 

91 13 1420 6 

98 14 1505 6 

105 15 1590 6 

112 16 1680 6 

119 17 1790 7 

126 18 1930 8 

133 19 2090 8 

140 20 2250 8 

147 21 2510 12 

154 22 2675 7 

161 23 2845 6 

168 24 3010 6 

175 25 3105 3 

182 26 3200 3 

189 27 3290 3 

196 28 3385 3 

203 29 3480 3 

210 30 3570 3 

 يي سٞٓيس.ُٓلب ثطاي سٞني٠ ١بي ًٔي ٗسيطيز ٠ُٔ ٗبزض ث٠ ًشبثچ٠ ضا١ٜ٘بي ٗبزضًبة ضػٞع ًٜيس، ١٘يُٜٞض ث٠ ٜٗظٞض ضا١ٜ٘بيي زض ظٗي٠ٜ سـصي٠ دؽ اظ د

ؾبػز دؽ اظ سرٔي٠ ًبْٗ  ١2لشِي ث٠ ثؼس، $يب ظٗبٛي ٠ً زاٙ ضٝظا٠ٛ زؾشرٞـ سـييط ٗيكٞز#، ٝظٌٛكي دطٛسٟ ٗيشٞاٛس حساهْ  21، ٝظٙ زض ضٝظ ثسٝٙ زاٙ اؾز. اظ 20سب  2اظ ١لش٠  ٝظٙ

 زاٛرٞضي اظ زاٙ ضٝظا٠ٛ نٞضر دصيطز
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 ٝظٙ ٗطؽ ثبٓؾ 

 ؾبٓٚ ثبظ ؾبٓٚ ثؿش٠ ؾٚ

 $ُطٕ# $ُطٕ# ١لش٠

30 3440 3570 

31 3460 3595 

32 3480 3615 

33 3500 3635 

34 3520 3655 

35 3540 3675 

36 3560 3695 

37 3580 3715 

38 3600 3735 

39 3620 3755 

40 3640 3770 

41 3660 3785 

42 3675 3800 

43 3690 3815 

44 3705 3830 

45 3720 3845 

46 3735 3860 

47 3750 3875 

48 3765 3890 

49 3780 3905 

50 3795 3915 

51 3810 3925 

52 3820 3935 

53 3830 3945 

54 3840 3955 

55 3850 3965 

56 3860 3975 

57 3870 3985 

58 3880 3995 

59 3890 4005 

60 3900 4015 

61 3910 4020 

62 3920 4025 

63 3930 4030 

64 3940 4035 

65 3950 4040 
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 ٝظٙ سرٖ ٗطؽ

 ٝظٙ سرٖ ٗطؽ ؾٚ  ٝظٙ سرٖ ٗطؽ ؾٚ

 $ُطٕ# ١لش٠  $ُطٕ# ١لش٠

24 48.5  45 65.9 

25 49.9  46 66.3 

26 51.3  47 66.7 

27 52.7  48 67.0 

28 54.2  49 67.4 

29 56.1  50 67.8 

30 57.2  51 68.1 

31 58.3  52 68.4 

32 58.9  53 68.7 

33 59.7  54 68.8 

34 60.7  55 68.9 

35 61.4  56 69.0 

36 61.7  57 69.1 

37 62.5  58 69.2 

38 62.7  59 69.3 

39 63.2  60 69.4 

40 63.7  61 69.5 

41 64.3  62 69.6 

42 64.7  63 69.7 

43 65.1  64 69.8 

44 65.5  65 69.9 
 

شيبض ٠ُٔ هطاض ٗيِيطز، ٗيجبقس. ايٚ اػساز س٢ٜب ث٠ ػٜٞاٙ ضا١ٜ٘ب ٝظٙ سرٖ ٗطؽ سبثؼي اظ ٝظٙ ٗطؽ ٝ ٗيعاٙ سٞٓيس  ٝ ٛيع ٗيعاٙ زاٙ ٝ ٗٞاز ٗـصي ٠ً زض اذ

 ثٞزٟ ٝ ثب سٞػ٠ ث٠ قطايٍ ٗسيطيشي ٗشلبٝر ٌٗ٘ٚ اؾز ًبٗال سـييط ٛ٘بيس. 
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 500ػٌ٘ٔطز ٠ُٔ ٗبزض ًبة

ؾٚ 

 $١لش٠#

ًْ سرٖ ٗطؽ 

 سٞٓيسي$"١لشِي#

سرٖ ٗطؽ هبثْ ػٞػ٠ 

 ًكي$"١لشِي#
 سٔلبر$"#

"سرٖ ٗطؽ هبثْ 

 ١لش٠#ػٞػ٠ ًكي$

ًْ سرٖ 

 #HHٗطؽ$

سرٖ ٗطؽ هبثْ ػٞػ٠ 

 #HHًكي$
 " ١چ ١لشِي

ػٞػ٠ 

 #HHسٞٓيسي$

24 5 2 0.25 40 0.3 0.1 72 0.1 

25 15 11.3 0.5 75 1.4 0.9 78 0.7 

26 45 36.9 0.8 82 4.5 3.5 80 2.8 

27 65 58.5 1.3 90 9 7.5 82 6.1 

28 80 76 1.7 95 14.5 12.8 84 10.5 

29 85 81.6 2.05 96 20.3 18.4 85 15.2 

30 86 83.4 2.35 97 26.2 24.1 86 20.1 

31 85.8 83.6 2.6 97.5 32.1 29.8 87 25.1 

32 84.8 83.1 2.8 98 37.8 35.4 88 30.1 

33 83.8 82.9 3 99 43.5 41.0 89 35.1 

34 82.8 81.9 3.2 99 49.1 46.6 90 40.1 

35 81.8 80.9 3.4 99 54.7 52.1 89.9 45 

36 80.8 79.9 3.6 99 60.1 57.5 89.8 49.8 

37 79.8 79 3.8 99 65.5 62.8 89.6 54.6 

38 78.8 77.2 4 98 70.8 68 89.4 59.2 

39 77.8 76.2 4.2 98 76.0 73.1 89.1 63.8 

40 76.8 75.2 4.4 98 81.1 78.1 88.9 68.3 

41 75.8 74.2 4.65 98 86.2 83.1 88.6 72.6 

42 74.8 73.3 4.9 98 91.1 87.9 88.3 76.9 

43 73.8 72.3 5.15 98 96 92.7 87.9 81.2 

44 72.8 71.3 5.35 98 100.9 97.5 87.5 85.3 

45 71.8 70.3 5.5 98 105.6 102.1 87.1 89.3 

46 70.8 69.3 5.65 98 110.3 106.7 86.7 93.3 

47 69.5 68.1 5.8 98 114.9 111.2 86.3 97.2 

48 68.3 66.9 5.95 98 119.4 115.6 85.9 101 

49 67 65.7 6.1 98 123.8 119.9 85.5 104.6 

50 65.8 64.4 6.25 98 128.1 124.1 85.1 108.2 

51 64.5 63.2 6.35 98 132.3 128.3 84.7 111.8 

52 63.3 62.0 6.45 98 136.4 132.3 84.3 115.2 

53 62 60.8 6.55 98 140.5 136.3 83.9 118.5 

54 60.8 59.5 6.65 98 144.5 140.2 83.4 121.8 

55 59.5 58.3 6.75 98 148.4 144 82.9 124.9 

56 58 56.8 6.85 98 152.1 147.7 82.4 128 

57 56.5 55.4 6.95 98 155.8 151.3 81.9 130.9 

58 55 53.9 7.05 98 159.4 154.8 81.4 133.8 

59 53.5 52.4 7.15 98 162.9 158.2 80.9 136.5 

60 51.9 50.9 7.25 98 166.2 161.5 80.4 139.2 

61 50.2 49.1 7.35 98 169.5 164.7 79.9 141.7 

62 48.4 47.4 7.45 98 172.6 167.8 79.4 144.2 

63 46.7 45.7 7.55 98 175.7 170.7 78.9 146.5 

64 44.9 44 7.65 98 178.6 173.6 78.4 148.7 

65 43.2 42.3 7.74 98 181.3 176.3 77.9 150.9 
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 500ثبضٝضي  ٝ هبثٔيز ػٞػ٠ زضآٝضي ٠ُٔ ٗبزضًبة

 ؾٚ $١لش٠#
 HHسؼساز ػٞػ٠/ ػٞػ٠ زضآٝضي سرٖ ٗطؽ ُٛل٠ زاض$"# ثبضٝضي$"# هبثٔيز ػٞػ٠ زضآٝضي$"#

 سؼ٘ؼي ١لشِي سؼ٘ؼي ١لشِي سؼ٘ؼي ١لشِي سؼ٘ؼي ١لشِي

24 72 72 88 88 81.8 81.8 0.1 0.1 

25 78 77.1 90 89.7 86.7 85.9 0.61 0.7 

26 80 79.2 93 92.1 86 86 2.05 2.8 

27 82 80.7 94 93.1 87.2 86.7 3.31 6.1 

28 84 82.1 95 93.9 88.4 87.4 4.39 10.5 

29 85 83 95 94.2 89.5 88 4.76 15.2 

30 86 83.7 96 94.7 89.6 88.4 4.9 20.1 

31 87 84.3 96.5 95 90.2 88.7 4.96 25.1 

32 88 84.9 96.5 95.2 91.2 89.1 4.97 30.1 

33 89 85.5 96.7 95.4 92 89.5 5.01 35.1 

34 90 86 96.7 95.6 93.1 90 5 40.1 

35 89.9 86.4 96.7 95.7 93 90.3 4.92 45.0 

36 89.8 86.7 96.7 95.8 92.9 90.5 4.84 49.8 

37 89.6 87 96.6 95.9 92.8 90.7 4.76 54.6 

38 89.4 87.2 96.6 95.9 92.5 90.9 4.63 59.2 

39 89.1 87.3 96.5 96 92.3 91 4.55 63.8 

40 88.9 87.4 96.5 06 92.1 91 4.47 68.3 

41 88.6 87.5 96.4 06 91.9 91.1 4.39 72.6 

42 88.3 87.5 96.2 06 91.7 91.1 4.3 76.9 

43 87.9 87.5 96.2 06 91.3 91.1 4.22 81.2 

44 87.5 87.5 96.1 06 91 91.1 4.13 85.3 

45 87.1 87.5 96.1 06 90.6 91.1 4.05 89.3 

46 86.7 87.5 96 06 90.3 91.1 3.97 93.3 

47 86.3 87.4 95.7 06 90.1 91 3.87 97.2 

48 85.9 87.4 95.5 06 89.9 91 3.78 101.0 

49 85.5 87.3 95.3 06 89.7 90.9 3.69 104.6 

50 85.1 87.2 95 06 89.5 90.9 3.6 108.2 

51 84.7 87.1 94.7 0550 89.4 90.8 3.51 111.8 

52 84.3 87 94.5 0550 89.2 90.8 3.42 115.2 

53 83.9 86.9 94.2 0557 89 90.7 3.33 118.5 

54 83.4 86.8 94 0557 88.8 90.7 3.25 121.8 

55 82.9 86.7 93.8 0558 88.4 90.6 3.16 124.9 

56 82.4 86.6 93.2 0558 88.5 90.6 3.06 128 

57 81.9 86.5 93 0556 88.1 90.5 2.96 130.9 

58 81.4 86.4 92 0555 88.5 90.5 2.86 133.8 

59 80.9 86.3 91.5 0554 88.5 90.4 2.76 136.5 

60 80.4 86.2 90.3 0553 89.1 90.4 2.66 139.2 

61 79.9 86.1 90 0552 88.8 90.4 2.55 141.7 

62 79.4 85.9 89 0551 89.3 90.4 2.44 144.2 

63 78.9 85.8 88.5 05 89.2 90.3 2.34 146.5 

64 78.4 85.7 87 0450 90.2 90.3 2.23 148.7 

65 77.9 85.6 87 0458 89.6 90.3 2.13 150.9 
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 ؾُٞح ديك٢ٜبزي اؾيس آٗي٠ٜ ثط اؾبؼ ٛؿجز اؾيس آٗي٠ٜ/ٓيعيٚ

 اؾشبضسط ٗطح٠ٔ
ضقس$ديف 

 سٞٓيس#
 %ذطٝؼ% سٞٓيس

 ث٠ ثؼس 155 ث٠ ثؼس 155 29-154 0-28 ؾٚ $ضٝظ#

 ث٠ ثؼس 23 ث٠ ثؼس 41 5-22 0-4 ؾٚ $١لش٠#

 100 100 100 100 ٓيعيٚ

 50 47 45 44 ٗشيٞٛيٚ

 90 86 85 75 ٗشيٞٛيٚ&ؾيؿشئيٚ

 29 25 25 22 سطيذشٞكبٙ

 93 75 83 70 سطئٞٛيٚ

 100 90 100 105 آضغٛيٚ

 75 80 75 67 ٝآيٚ

 83 76 83 70 ايعٝٓٞؾيٚ

 120 112 130 118 ٓٞؾيٚ

 35 34 33 32 ١يؿشيسيٚ

 65 66 65 65 كٜيْ آالٛيٚ

كٜيْ 

 آالٛيٚ&سطيذشٞكبٙ
115 120 120 120 

 

ضٝظ زض نٞضسي٠ٌ زاٙ سٞٓيس ذطٝؼ ث٠ نٞضر ػساُب٠ٛ زض اذشيبض ذطٝؾ٢ب هطاض ٗيِيطز، ًبضثطز زاضز. آجش٠  155%% سٞني٠ ثطاي ذطٝؼ ثؼس اظ 

 ط٠ٓٞٗ قسٟ ثطاي ٗطؽ ٛيع ػٌ٘ٔطز ذٞثي زاضٛس .  ذطٝؾ٢بي ًبة زض نٞضر ٗهطف زاٙ ك
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 ؾُح ٗٞاز ٗـصي ديك٢ٜبزي

 ًئًٞبٓطي/ًئُٞطٕ اٛطغي هبثْ ٗشبثٞٓيؿٖ# 1000$" ث٠ اظاي 
 ٗطح٠ٔ

 ؾٚ$ضٝظ#

 ؾٚ$١لش٠#

 قطٝع ٝاحس١ب

28–0 

4-0  

 ضقس

126-29 

18-5 

 ديف سٞٓيس%%

154-127 

22-19 

 1سٞٓيس

280-155 

40-23 

 2سٞٓيس

 ث٠ ثؼس 281

 ث٠ ثؼس 41

 %ذطٝؼ

 ث٠ ثؼس 155

 ث٠ ثؼس23

 717/4 240/5 590/5 590/5 600/5 630/6 " دطٝسئيٚ ذبٕ

 326/0 119/1 048/1 524/0 383/0 358/0 " ًٔؿيٖ

 163/0 139/0 157/0 157/0 156/0 160/0 " كؿلط زض زؾشطؼ

 218/0 209/0 227/0 227/0 232/0 215/0 " دشبؾيٖ

 069/0 066/0 066/0 066/0 075/0 067/0 " ؾسيٖ

 069/0 066/0 066/0 066/0 075/0 067/0 " ًٔط

 --- 349/0 454/0 419/0 430/0 436/0 " اؾيس ٓيٜٞٓئيي

 ًْ هبثْ ١ًٖ ًْ هبثْ ١ًٖ ًْ هبثْ ١ًٖ ًْ هبثْ ١ًٖ ًْ هبثْ ١ًٖ " آٗيٜٞاؾيس
هبثْ 

ًٖ١ 
ًْ 

 175/0 152/0 255/0 225/0 262/0 230/0 260/0 220/0 230/0 190/0 359/0 322/0 " ٓيعيٚ

 088/0 076/0 120/0 106/0 123/0 108/0 117/0 099/0 104/0 086/0 158/0 142/0 " ٗشيٞٛيٚ

 158/0 137/0 219/0 194/0 225/0 198/0 221/0 187/0 196/0 162/0 269/0 242/0 " ٗز & ؾيؽ

 051/0 044/0 064/0 056/0 066/0 058/0 065/0 055/0 058/0 048/0 079/0 071/0 " سطيذشٞكبٙ

 165/0 141/0 194/0 169/0 199/0 173/0 216/0 183/0 191/0 158/0 251/0 225/0 " سطئٞٛيٚ

 175/0 152/0 230/0 203/0 236/0 207/0 260/0 220/0 230/0 190/0 377/0 338/0 " آضغيٜيٚ

 131/0 114/0 204/0 180/0 210/0 184/0 195/0 165/0 173/0 143/0 241/0 216/0 " ٝآيٚ

 145/0 126/0 194/0 171/0 199/0 175/0 216/0 183/0 191/0 158/0 251/0 225/0 " ايعٝٓٞؾيٚ

 210/0 182/0 286/0 252/0 293/0 258/0 338/0 286/0 299/0 247/0 424/0 380/0 " ٓٞؾيٚ

 061/0 053/0 087/0 077/0 089/0 078/0 086/0 073/0 076/0 063/0 115/0 103/0 " ١يؿشيسيٚ

 114/0 099/0 168/0 149/0 173/0 152/0 169/0 143/0 150/0 124/0 233/0 209/0 " كٜيْ آالٛيٚ

 210/0 182/0 306/0 270/0 314/0 276/0 312/0 264/0 276/0 228/0 413/0 370/0 " ف & ر

 

                             ًئًٞبٓطي:  2860اٛطغي احشؿبة ٗظبّ: ثطاي ٗحبؾج٠ ٗيعاٙ دطٝسئيٚ ذبٕ ػيطٟ آؿبظيٚ، ثب كطو ػيطٟ اي ثب 

    860/2×630/6" ;96/18 طٝسئيٚ ذبٕ  د  

ديف سٞٓيس اذشيبضي اؾز ٝ زض ٠ُٔ ١بيي ٠ً ظيط ٝظٙ ١ؿشٜس يب هجْ اظ سحطيي ٛٞضي ث٠ ؾبذشبض ثسٛي ٜٗبؾت ٛطؾيسٟ اٛس  ػيطٟ %% 

 سٞني٠ ٗيكٞز. 

هطاض ٗيِيطز، ًبضثطز زاضز. آجش٠  دطٛسٟي٠ٌ زاٙ سٞٓيس ذطٝؼ ث٠ نٞضر ػساُب٠ٛ زض اذشيبض ضٝظ زض نٞضس 155ذطٝؼ ثؼس اظ ٗطح٠ٔ سٞني٠ ثطاي  %

   ذطٝؾ٢بي ًبة زض نٞضر ٗهطف زاٙ كط٠ٓٞٗ قسٟ ثطاي ٗطؽ ٛيع ػٌ٘ٔطز ذٞثي زاضٛس .  
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 ٗظبٓي اظ ثطٛب٠ٗ سـصي٠ يي ٠ُٔ ٗبزض ثط اؾبؼ ؾُٞح ٗٞاز ٗـصي

 ٗطح٠ٔ

 ٝاحس١ب

 ذطٝؼ% 2سٞٓيس 1سٞٓيس ديف سٞٓيس%% سضق آؿبظيٚ %ديف آؿبظيٚ

 ث٠ ثؼس155 ث٠ ثؼس 281 280-155 154-127 126-29 28-0 14-0 ؾٚ$ضٝظ#

 ث٠ ثؼس 23 ث٠ ثؼس 41 40-23 22-19 18-5 4-0 2-0 ؾٚ$١لش٠#

اٛطغي هبثْ 

 ٗشبثٞٓيؿٖ
Kcal/Kg 2868 2796 2581 2761 2761 2749 2749 

 12.97 14.4 15.43 15.43 14.45 18.54 20 " دطٝسئيٚ ذبٕ

 0.9 3.08 2.89 1.45 0.99 1 1 " ًٔؿيٖ

 0.45 0.38 0.43 0.43 0.4 0.45 0.45 " كؿلط زض زؾشطؼ

 0.2-0.15 0.2-0.15 0.2-0.15 0.2-0.15 0.2-0.18 0.2-0.18 0.20-0.18 " دشبؾيٖ

 0.24-0.15 0.24-0.15 0.24-0.15 0.24-0.15 0.24-0.18 0.24-0.18 0.24-0.18 " %%%ؾسيٖ

 0.6 0.57 0.63 0.63 0.6 0.6 0.6 " %%%ًٔط

 0.96 1.25 1.16 1.11 1.22 1.25 " اؾيس ٓيٜٞٓئيي
 

 ًْ هبثْ ١ًٖ ًْ هبثْ ١ًٖ ًْ هبثْ ١ًٖ ًْ هبثْ ١ًٖ ًْ هبثْ ١ًٖ ًْ هبثْ ١ًٖ ًْ هبثْ ١ًٖ " آٗيٜٞاؾيس

 0.48 0.42 0.7 0.62 0.72 0.64 0.72 0.61 0.59 0.49 1 0.9 1.25 1.12 " ٓيعيٚ

 0.24 0.21 0.33 0.29 0.34 0.3 0.32 0.27 0.27 0.22 0.44 0.4 0.55 0.49 " ٗشيٞٛيٚ

 0.43 0.38 0.6 0.53 0.62 0.55 0.61 0.52 0.51 0.42 0.75 0.68 0.94 0.84 " ٗز & ؾيؽ

 0.14 0.12 0.18 0.15 0.18 0.16 0.18 0.15 0.15 0.12 0.22 0.2 0.28 0.25 " سطيذشٞكبٙ

 0.45 0.39 0.53 0.46 0.55 0.48 0.6 0.51 0.49 0.41 0.7 0.63 0.88 0.78 " ٚسطئٞٛي

 0.48 0.42 0.63 0.56 0.65 0.57 0.72 0.61 0.59 0.49 1.05 0.95 1.31 1.18 " آضغيٜيٚ

 0.36 0.31 0.56 0.49 0.58 0.51 0.54 0.46 0.45 0.37 0.67 0.6 0.84 0.75 " ٝآيٚ

 0.4 0.35 0.53 0.47 0.55 0.48 0.6 0.51 0.49 0.41 0.7 0.63 0.88 0.78 " ايعٝٓٞؾيٚ

 0.58 0.5 0.79 0.69 0.81 0.71 0.93 0.79 0.77 0.64 1.19 1.06 1.48 1.32 " ٓٞؾيٚ

 0.17 0.15 0.24 0.21 0.25 0.22 0.24 0.2 0.2 0.16 0.32 0.29 0.40 0.36 " ١يؿشيسيٚ

 0.31 0.27 0.46 0.41 0.48 0.42 0.47 0.39 0.39 0.32 0.65 0.58 0.81 0.73 " كٜيْ آالٛيٚ

 0.58 0.5 0.84 0.74 0.87 0.76 0.86 0.73 0.71 0.59 1.15 1.03 1.44 1.29 " ف & ر

 

%ػيطٟ ديف آؿبظيٚ ٌٗ٘ٚ اؾز زض قطايُي ٠ً ثب ػيطٟ آؿبظيٚ زؾشيبثي ث٠ ٝظٙ ١سف اٌٗبٙ دصيط ٛيؿز ٗهطف ُطزز. زض چٜيٚ 

 ضٝظُي ٗهطف ٗيٌٜٜس. 28سب  15ؾٜيٚ  قطايُي، ػيطٟ آؿبظيٚ ضا ثيٚ

%% ػيطٟ  ديف سٞٓيس اذشيبضي اؾز ٝ زض ٠ُٔ ١بيي ٠ً ظيط ٝظٙ ١ؿشٜس يب هجْ اظ سحطيي ٛٞضي ث٠ ؾبذشبض ثسٛي ٜٗبؾت ٛطؾيسٟ اٛس 

 سٞني٠ ٗيكٞز. 

 %%%ؿٔظز ٗيشٞاٛس ثب سٞػ٠ ث٠ سؼبضة قرهي ٝ آة ٝ ١ٞاي ُٜٗو٠  سٜظيٖ قٞز.
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 ٝيشبٗيٚ ١ب ٝػٜبنط ً٘يبة
 ٗطح٠ٔ

 ؾٚ$ضٝظ#

 ؾٚ$١لش٠#

 آؿبظيٚ ٝاحس١ب زض١ط سٚ

28–0 

4-0 

 ضقس

126- 29 

18-5 

 ديف سٞٓيس/ سٞٓيس

 ث٠ ثؼس 127

 ث٠ ثؼس 19

 Aٝيشبٗيٚ 

 #ػيطٟ ثط دبي٠ شضر$
 12 10 10 ٗئيٞٙ ٝاحس ثيٚ آ٘ٔٔي

 Aٝيشبٗيٚ 

 ُٜسٕ#ثط دبي٠ $ػيطٟ 
 13 11 11 ٗئيٞٙ ٝاحس ثيٚ آ٘ٔٔي

 3 3 3 س ثيٚ آ٘ٔٔيٗئيٞٙ ٝاح D3ٝيشبٗيٚ 

 50-100 45-50 75-80 ١عاض ٝاحس ثيٚ آ٘ٔٔي Eٝيشبٗيٚ 

 6 3 3 ُطٕ Kٝيشبٗيٚ 

 5/2-5/3 2 2 ُطٕ $سيبٗيٚ # B1ٝيشبٗيٚ 

 10-16 5-7 5-8 ُطٕ $ضيجٞكالٝيٚ# B2 ٝيشبٗيٚ

 B 5ٝيشبٗيٚ 

 $اؾيس دٜشٞسٜيي#
 25 8-10 8-12 ُطٕ

 B3ٝيشبٗيٚ 

 $ٛيبؾيٚ#
 40 20-35 20-40 ُطٕ

 6 3 3 ُطٕ $ديطيسًٝؿيٚ#  B6ٝيشبٗيٚ 

 B10ٝيشبٗيٚ 

 $اؾيس كٞٓيي#
 4 1 5/1 ُطٕ

 35-40 20 25 ٗئي ُطٕ $ؾيبًٛٞٞثبالٗيٚ# B12ٝيشبٗيٚ 

 H ٝيشبٗيٚ

 #ػيطٟ ثط دبي٠ شضر$
 300 250 250 ٗئي ُطٕ

 H ٝيشبٗيٚ

 #ػيطٟ ثط دبي٠ ُٜسٕ$
 375 300 300 ٗئي ُطٕ

 Cٝيشبٗيٚ 

 $اؾٌٞضثيي اؾيس#
 50 25 25 ُطٕ

 250-450 200-300 300-350 ُطٕ ًٞٓيٚ

     ػٜبنط ً٘يبة

 120 100 100 ُطٕ ِٜٜٗع

 110 120 100 ُطٕ ضٝي

 40-55 20-50 20-50 ُطٕ آ١ٚ

 10-15 10-15 10-15 ُطٕ ٗؽ

 2 5/0 5/1 ُطٕ يس

 3/0 3/0 3/0 ُطٕ ؾٜٔيٕٞ

 


