
يزرواشك داهج ترازو
يزرواشك شزومآ و تاقيقحت نامزاس

رذب و هنلا هيهت الحو صا تاقيقحت هسسوم
ينغور ياه هناد تاقيقحت شخب

و تشاد ، تشاک لمعلا روتسد
دجنک تشادرب

يروصنم هلا دعس : شراگن



يهايگ تايصوصخ
Pedaliaceae هداوناخ Tublifloraeزا هتسار وضع Sesamum indicum دجنك

. تسا هنوگ تصش دودح و سنج هدزناش ياراد
تمواقم ياراد ، لماك دشر اب يا هشير متسيس ياراد يا، هتوب تسا يهايگ دجنك

هك يلوسپك هويم و نوميم لگ هب هيبش ياهلگ ، مئاق و هديشك هقاس ، يكشخ هب يبسن
هك يهجوت لباق يراگزاس اهو هتوب پيت ندوب عونتم . دشاب يم ينغور ياه هناد يواح

يبولطم لمع يدازآ هك تسا نآ نيبم دهد يم ناشن يطيحم تارييغت هب تبسن دجنك
ماقرا زا يخرب . دراد دوجو بسانم ماقرا اهو هتيراو ديلوت روظنم تالشهب تهج
دشاب دعاسم يطيحم طيارش هك يمادام ار لوسپك و ،لگ گرب ديلوت هايگ نيا سرريد

. دنهد يم همادا

جنكـــد تعارز
همين و يريسمرگ قطانم صاخ لوصحم كي ًاساسا و تسودامرگ تسا يهايگ دجنك
هبنژيدا ياه  همانرب يارجا اب اما تسا ساسح نيياپ يامد وهب هدوب يريسمرگ
هجرد 40 زا دجنك تشك هنماد . دشاب يم نكمم لدتعم قطانم هب نآ تشك شرتسگ

1200 عافترا ات نآ تعارز الً ومعم ، هدوب يبونج ضرع هجرد ات40 يلا مش ضرع
. دشاب يم ريذپ  ناكما ايرد حطس زا رتم

تيساسح نيياپ ياه  ترارح وهب تسا دنمزاين ناوارف رون و مرگ ياهزور هب تابن نيا
. دهديم ناشن

كا خـــ
هتشادن دوجو يتيدودحم هيوهت و يشكهز رظن زا هكنآ رب طورشم ناوت يم ار دجنك

ار يرت  بولطم طيارش طسوتم تفاب ياراد ياهكاخ . دومن تشك اهكاخ عاونا رد دشاب
یدنب هقبط یروش هب لمحتم ریغ ناهایگ هورگ رد ًامومع هایگ نیا . دنزاس يم مهارف

. ددرگیم
دوجو نيا .اب تسا هداد يبوخ جياتن ييايلق يمك و يديسا ياهكاخ رد هايگ نيا

-8 دودح دجنك دشر بسانم ph،دهد يم حيجرت دنراد يثنخ شنكاو هك ار يياهكاخ
. دشاب يم 7

تشاك خيرات
هجرد : لوا . تسا يرورض يساسا هتكن هس تياعر دجنك تشاك خيرات نييعت رد

زا سپ هكنيا روظنم هب اوه يامد يرادياپ : مود - ندرك زبس تهج بسانم ترارح
دح زا شيب يامرگ اب فداصم يهدلگ نامز : موس - دياين ديدپ ترارح تفا ندرك زبس
يم شهاك هدش ليكشت ياهلوسپك دادعت و هدش اهلگ يروراب مدع هب رجنم اريز ددرگن
هجرد 20 دودح دجنك ندش زبس و ندز هناوج يارب كاخ ترارح لقادح . دباي
دناوت يم تشاك دوش. يم زبس هزور 4ات7 دجنك ترارح نيا .رد تسا دارگيتناس

دارگيتناس هجرد 20ات25 هب اوه ترارح يزور هنابش نيگنايم هك دوش ماجنا يماگنه
دجنك ، تابن نيا ياهزاين و دجنك تشك قطانم يوج طيارش هب هجوت .اب دشاب هديسر
دجنك تشك ريسمرگ قطانم .رد ددرگ يم تشك هك تسا هراهب ياهتعارز نيرخآ زا يكي
هتفه ود ات كي يراك هبنپ قطانم .رد دوش يم ماجنا وج و مدنگ تشادرب زا دعب بلغا
ايوس و ترذ هك يقطانم .رد دومن مادقا دجنك تشك هب ناوت يم هبنپ تشک زا سپ

. تشاك ار تابن نيا ايوس زا سپ زور 20 لقادح دياب ددرگ يم تشك



: تسا هديدرگ هئارا قطانم يخرب رد تشاك بسانم خيرات ليذ لودج رد

ــــه يراـــخقطنم تـــ
يزكرم ريسمرگ ( نيمارو هامدادرخ( لئاوا ات تشهبيدرا لئاوا

باراد - هامريتسراف لئاوا
هامريتناگزمره لئاوا
هامريتناتسزوخ مود ههد

– يلا مش ريسمرگ و لدتعم
ناغم

لوا همين ات تشهبيدرا رخاوا لوا تشک رد
هامریت لوا همین مود تشک ورد هام دادرخ

ناردنزام
لوا همين ات تشهبيدرا رخاوا لوا تشک رد
هامریت لوا همین مود تشک ورد هام دادرخ

هباشم يحاون و دعبجرك هب هام تشهبيدرا رخاوا

( ميد تشك ) ناسارخ
زا سپ هامدادرخ لوا همين ات تشهبيدرا رخآ

اهيگدنراب نيرخآ
( يبآ تشك ) وجناسارخ تشادرب زادعب هامدادرخ لئاوا

هامريتنامرك لئاوا و هامدادرخ رخاوا

يفرصم دوك نازي م
دوك رادقم . دوش يم فرصم دوك رگيد يريسمرگ الت وصحم رياس زا رتمك دجنك يارب
تفگ ناوت يم يلك روطب يلو . تسا توافتم فلتخم يحاون و يضارا رد زاين دروم

، تزا هب زاين بولطم دشر يارب هايگ نيا . دشاب يم هبنپ هيبش دجنك يدوك تاجايتحا
تافسف مرگوليك 200-150 زاين دروم ييايميش دوك . دراد ساتپ و رفسف

و دوش يم هيصوت ناريا رد يمومع تروصب راتكه رد هروا مرگوليك و100 موينومآ
. ددرگ يم داهنشيپ زين ميساتپ تافلوس راتكه رد مرگ وليك 100 نازیم نینچمه

ود تزاهرد كرس دوك دربراك بولطم دركلمع هب يباي  تسد يارب يتراجت ياه  تشك رد
زا هدافتسا . تسا يرورض هروا دوک مرگولیک 50 رادقم هلحرم ره یهدلگ زا لبق هلحرم

لولحم نینچمه و تافلوس تروصب ( میزینم و زنگنم یور، ، نهآ ) بورکیم رصانع
رد یهدلگ هرود زا شیپ راتکه رد مرگولیک 2 نازیم هب مادکره ساتپولوس اب یشاپ

. تسا بسانم باال یاهدرکلمع هب یبایتسد

ت شاـــ كـــ
يم فيعض و ساسح يليخ ندز هناوج و دشر هيلوا لحارم رد دجنك هناد هكنيا تلعب
دياب نيمز . تشاد لومعم ار تقد تياهن دياب تشاك زا لبق نيمز ندرك هدامآ رد دشاب
دشاب يرايبآ اب تشك هچنانچ . دشاب بوطرم و مرگ هدوب زره ناهايگ زا يراع الً ماك

زا يتمسق چيه رد بآ هك ددرگ هيبعت يروط بيش . ددرگ حيطست يبوخب دياب نيمز
هايگ شيور و ندز هناوج هلحرم رد نتسب هلس رطخ و دريگن ار رذب رتسب يور نيمز

2ات نيب الً ومعم و يمدنك رييغت تشاك قمع كاخ عون هب هتسب . دشاب هتشادن دوجو
تبوطر نازيم و تشاك نامز هب هتسب نينچمه تشاك قمع . تسا ريغتم رتميتناس 5
يچراق ياهيگدولآ و ضارما عويش زا يريگشيپ روظنم ديا.هب يممن رييغت كاخ

هك يياهراك رذب . دوب دهاوخ رثوم ناتپاك ريظن يياهشكچراق اب رذب ينوفعدض
. دنراد دربراك دجنك هزيناكم تشك رد دنتسه زايپ و يزبس ريظن اه هنادزير صوصخم

روطب روذب ات دريگ تروص يفاك تقد دياب رذب رتسب هيهت و شاپ رذب ميظنت رد



. دشاب هتشادن دوجو يلا وتم ياه كنت هب زاين و هدش هتخير تخاونكي

يرا ــــــــ يبآ
ربارب رد دجنك هچهايگ دوجو نيا .اب تسا مواقم يكشخ ربارب رد لومعم روطب دجنك
زين يدنب هناد لئاوا و يهدلگ نامز رد نينچمه . تسا ساسح دح زا شيب بآ دوبمك

. ددرگ يم ساسح يبآ مك هب
يم تروص هتشپ و يوج )اي يباقرغ ) يترك قيرطب تشك نيمز عون هب هتسب يرايبآ
رياس و هشير يگديسوپ ربارب رد يا هچهايگ هيلوا لحارم ژهرد يوب تابن نيا . دريگ

. تسا ساسح يفاضا تبوطر اي ندش يبادرم زا يشان يچراق ياهيراميب
نآ رد عيرست زين و ينز هناوج دصرد شيازفا ثعاب مريه تروصب دجنك تشك ماجنا

1000-200mm زا دجنك يبآ تشك يارب زاين دروم بآ نازيم يلك روطب دوش. يم
كاخ طيارش زين و ماقرا شيور هرود لوط و يميلقا طيارش هب هتسب هك دشاب يم

. دشاب يم توافتم

تشاك هلصاف و هتوب مكارت ، رذب نازيم
زا طوطخ نيب هلصاف هايگ يدنب هخاش پيت ندوب توافتم تلع هب دجنك تشاك يارب

2/5 زا رتمك طوطخ يور رد اه هتوب هلصاف . تسا ريغتم رتميتناس 70 45ات
دوش. يمن هيصوت رتميتناس زا15 رتشيب و رتميتناس

راتكه رد زاين دروم رذب نازيم توافتم هناد رازه نزو و فلتخم ياه  مكارت ساسارب
4ات6 زا راتكه كي تشك تهج يفرصم رذب نازيم يلك روطب نكل دشاب يم ريغتم

. دراد ناسون مرگوليك

زر هــــ ياه فلع اب هزرا بمـــ
شك فلع زا ناوت يم زره ياهفلع عويش زا يريگشيپ و هزرابم تهج : ييايميش – فلا

و يوج ثادحا زا لبق هدافتسا نامز . دومن هدافتسا راتكه رد رتيل 2 تبسن النهب فرت
يرتميتناس 10 قمع رد مهرب دومع كسيد ود اب تسا المز فرصم زا سپ ، هدوب هتشپ

. دشاب هتشاد يبسانم يشخب رثا ات ددرگ طولخم كاخ اب
تسا ساسح زره ياهفلع لباقم رد دشر هيلوا لحارم رد تابن نيا : يعارز لر تنك ب-
ترورض نيجو تايلمع هلحرم نيا رد ليلد نيا وهب تسين اهنآ اب تباقر هب رداق و
هزرابم شور نيرتهب كبس روتاويتلوك اي يزاغ هجنپ زا هدافتسا يفيدر تشك .رد دراد

. ددرگ يم هيصوت زين حيحص بوانت همانرب زا هدافتسا . دشاب يم زره ياهفلع اب
هزرابم و زره ياهفلع ندش زبس فده اب نيمز هيهت ماگنه رد يرايبآ كي ماجنا نينچمه

. دراد يهجوت لباق ريثات اهنآ اب

ـــي عارز بوا نتـــ
ددرگ تاتابن رثكا نيزگياج يعارز بوانت رد دناوت يم هناتسبات تعارز ناونع هب دجنك
ناهايگ تعارز رد اريز دنتسه ينيجو ناهايگ دجنك تشاك يارب تاتابن نيرتهب يلو

ار دجنك تعارز رما نيا هك دريگ يم تروص زره ياهفلع اب يرمتسم هزرابم ينيجو
. ديامن يم زيمآ تيقفوم

، سراف دننام ناريا يريسمرگ قطانم مامت رد ناوت يم مود تشک تروصب ار دجنك
رد 4-2سهلا بوانت تياعر . دومن تشك وج و مدنگ زا دعب و... ناتسزوخ ، نامرك

. تسا يرورض تافآ و ضارما عويش زا يريگولج روظنم هب دجنك تشك



جنكــــد تا فآـــ
زا: دنترابع ناريا رد دجنك تافآ نيرتمهم

-4 راوخگرب مرك -3 دجنك راوخ هناد و گرب هناورپ -2 دجنك هرجنز -1
. سيتورگا اه7- هتش -6، انيرد راكا -5 اهكريسريس

زا هدافتسا . تسا ريذپ  ناكما تلوهس هب يشاپمس قيرط زا دجنك عرازم تافآ لر تنك
رتيل 2) نونيزايد ،( راتكه رد رتيل 1/5) سكوتسيساتم ريظن كيمتسيس ياهشك تفآ

. ددرگ يم هيصوت ( راتكه رد رتيل 2) نيتاكا )و راتكه رد

ا ـــــــ هيرا ــــــ ميب
يريم هتوب اي يگدرم پژ يراميب

هايگ دناوت يم دشر زا هلحرم ره ورد تسا يريم هتوب ناريا رد دجنك يراميب نيرت  جيار
نيا صخشم يوژيگ اهنآ ندش كشخ هتوباهو يناهگان يگدرم .پژ ديامن هدولآ ار
اهنآ ندشدودسم اهو دنوآ لخاد هب چراق ياه  هتشر ذوفن تلعب هك دشاب يم يراميب
هك تسا هايگ يور يعيبط ريغ درز ياهگرب هدهاشم يراميب عالمئ نيلوا . يمديآ ديدپ
دوش يم كشخ هايگ مامت يراميب هتفرشيپ لحارم .رد دنوش يم ادج هايگ زا جيردت هب
زا يمين طقف ديآ ديدپ دشر يياهتنا لحارم رد اي دشابن ديدش يگدولآ هكيتروص ورد
نيمز نتشادن شكهز اهو هتوب ندش باقرغ ، هيور يب يرايبآ . دوش يم هدرم پژ هايگ

. ددرگ يم يراميب ديدشت ببس حيحص بوانت تياعر مدع وزين
يم يفيدر تشك دننام يعارز هب ياهشور يريگراكب اب قوف يراميب ندوب يزكاخ ليلدب

داد. شهاك ار نآ تامدص و يگدولآ نازيم ناوت
لر تنك رد (%2) ناتپاك (1%)و ليمونب ياهشكچراق اب تشاك زا لبق روذب ينوفعدض

. دشاب يم رثوم يراميب نازيم

بســــز ل گــــ يراميب
يگرب و يداع ريغ ياهلگ روهظ و دشاب يم دجنك تعارز رد اهيراميب نيرتمهم زا يكي

. دشاب يم نآ زاعالمئ دوش يم لصاح يراميب تفرشيپ نايرج رد هك لگ ءازجا ندش
زا دعب عالمئ روهظ دنوش يم هدولآ يهدلگ زا سپ هك يياه هتوب رد
زبس اهنآ نورد هناد و هدش هتفاكش اهلوسپك رثكا هتوباه نيا .رد تساهلوسپك ليكشت
هزمدب و كوپ ، هديكورچ ياه هناد يواح هتوباه نيا رد سملا ًارهاظ ياهلوسپك يمنامد.

. دنتسه
هديدرگ شرازگ امس ال پوكيام هبش دشاب يم شكبآ ياهدنوآ هب دودحم هك يراميب لماع

هيلع رب يشاپمس ليلد نيمه وهب دريگ يم تروص هرجنز طسوت نآ لا قتنا . تسا
نيا ديدشت و شرتسگ رد زين ماگنه دوز تشك . تسا رثوم يراميب لر تنك رد تارشح
رثوم نآ تاراسخ ليلقت )رد ريخات يمك ) تشاك خيرات ميظنت اذل دراد ريثات يراميب

. دشاب يم

ماگنه هب سملا روذب ينوفعدض زا: هدافتسا اب دجنك ياهيراميب اب هزرابم يلكروطب
ياياقب ندرب نيب وزا یعارز بوانت تياعر ، لمحتم ياه  هتيراو زا هدافتسا ، تشك
لماوع هعاشا زا یریگولج روظنم وهب دريگ يم تروص رگيد ياهنابزيم و لوصحم
رقتسم بآ غاد زا اهباالرت هتوب و هتشپ یوج تروصب ًامتح تشک دجنک یازیرامیب

. دنوش





ت ـــــ شادر بـــــ
نامزمه و هدومن ندش درز هب عورش ينيياپ ياهگرب تشادرب نامز ندش كيدزن اب
تروص هبباال نيياپ زا دجنك رد اهلوسپك يگديسر . دنوش يم زاب يناتحت ياهلوسپك
ينيياپ ياهلوسپك هناداهزا شزير ثعاب اهلوسپك يمامت نديسر يارب راظتنا . دريگ يم

زا سپ . دنوش يم ورد هتوباه اهلوسپك همه نديسر زا لبق اذل دوش يم دركلمع تفا و
يم رارق اوه نايرج ضرعم رد هتفه ود ات كي يدومع تروصب ار دجنك ياه  هتسد ورد
. دومن جراخ اهنآ زا ناوتب ار اهرذب و دوش زاب اهلوسپك همه ندش  كشخ نمض ات دنهد

هتفرگ رظن رد نآ يارب هك يلحم رد اه هتوب نداد ناكت اهاراب هناد ناوت يم سپس
ياه هناد نتفر نيب وزا دركلمع تفا زا يريگولج يارب . دومن دروآ عمج تسا هدش
قياع بسانم لياسو اراب دجنك ياه هتوب نمرخ لحم اي رابنا فك دياب لبق زا دجنك

. دشاب يم هيصوت لباق تنزرب ندرك نهپ اي رابنا فك ندرك ناميس . دومن

: دجنك هزيناكم تشادرب
ناكما و اهلوسپك نديسر رد ينامزمه مدع و دجنك هايگ ندوب دودحمان دشر تلع هب
تشادرب ماجنا تهج . ددرگ يمن رسيم تلوهس هب دجنك هزيناكم تشادرب ، هناد شزير

هناد شزير درگد يعس شزیر دض اومد اب يشاپ لولحم زا هدافتسا اب هزيناكم شور هب
%65-%75 هك تسا ينامز يشاپ لولحم ماگنه . دباي لزنت نكمم لقادح هب

يشاپ  لولحم زا سپ . دنشاب هداد گنر رييغت نشور زبس هب هريت زبس زا اهلوسپك
هتفه كي ًادودح ) دنداد گنر رييغت هريت يا هوهق هب اهلوسپك غبلا تيرثكا هك يماگنه

يم مهارف هزيناكم تشادرب ناكما و هتفاي شهاك زين تبوطر ( يشاپ لولحم زا سپ
هكيتروص ورد هدوب تعاس رد رتموليك 4-6 رثكادح نيابمك تشادرب تعرس . ددرگ

. تفاي دهاوخ ليلقت شزير دصرد دشاب زين Airjet متسيس ياراد نيابمك



د ــــــــــ جنك
باراد كي الني:الني مان

باراد يموب هدوت زا هدش باختنا : ءادبم
هخاش دنچ : يدنب هخاش مرف

رتم يتناس 110-130: هتوب عافترا نيگنايم
هامريت 15-5: تشاك خيرات

هام نابآ 30-15: تشادرب خيرات
رتميتناس 50-60 فيدر هلصاف : تشاك مكارت نيرتهب

رتميتناس 5-10 فيدر يور هلصاف
صلا خ تزا مرگوليك 50N: يفرصم دوك

يراون تروصب P2O5 مرگوليك 40P
ميساتپ تافلوس عبنم زا مرگ وليك 50K

مرگ 3/1-3/6: هناد رازه نزو نيگنايم
نشور يا هوهق : هناد گنر

لمحتم : يگديباوخ هب تمواقم
زبس ولگ يريم هتوب هب لمحتم يدودح :ات ضارما هب شنكاو

يكشخ هب لمحتم يدودح :ات يطيحم ياه شنت هب شنكا و
راتكه رد مرگوليك 1700-1400: هناد دركلمع نيگنايم

50: نغور دصرد
و ناتسيس ، يبونج ناسارخ ، رهشوب ، تفريج دزي، ، ناگزمره ، سراف بونج : تشك دروم قطانم

ناتسچولب



د ــــــــــ جنك

باراد 2 الني:الني مان
ژن كناب زبس لگ هب لمحتم ياهني زاال هدش باختنا : ءادبم

هخاش دنچ : يدنب هخاش مرف
رتم يتناس 105-125: هتوب عافترا نيگنايم

هامريت 15-5: تشاك خيرات
هام نابآ 30-15: تشادرب خيرات

رتميتناس 50-60 فيدر هلصاف : تشاك مكارت نيرتهب
رتميتناس 5-10 فيدر يور هلصاف

صلا خ تزا مرگوليك 50N: يفرصم دوك
يراون تروصب P2O5 مرگوليك 40P

ميساتپ تافلوس عبنم زا مرگ وليك 50K
مرگ 3-3/3: هناد رازه نزو نيگنايم

مرك : هناد گنر
لمحتم : يگديباوخ هب تمواقم

زبس ولگ يريم هتوب هب لمحتم يدودح :ات ضارما هب شنكاو
يكشخ هب لمحتم يدودح :ات يطيحم ياه شنت هب شنكا و
راتكه رد مرگوليك 1100-1500: هناد دركلمع نيگنايم

52: نغور دصرد
و ناتسيس ، يبونج ناسارخ ، رهشوب ، تفريج دزي، ، ناگزمره ، سراف بونج : تشك دروم قطانم

ناتسچولب



د ــــــــــ جنك

ناجزارب 5 الني:الني مان
يموب هدوت زا هدش باختنا : ءادبم

هخاش دنچ : يدنب هخاش مرف
رتم يتناس 130-140: هتوب عافترا نيگنايم

هامريت لوا همين : تشاك خيرات
هام نابآ لوا همين : تشادرب خيرات

رتميتناس 50-60 فيدر هلصاف : تشاك مكارت نيرتهب
رتميتناس 5-10 فيدر يور هلصاف

مرگ 3/6–4: هناد رازه نزو نيگنايم
نشور يا هوهق : هناد گنر

بولطم : يگديباوخ هب تمواقم
يريم هتوب هب يبسن لمحت : ضارما هب شنكاو
يكشخ هب لمحتم : يطيحم ياه شنت هب شنكا و

راتكه رد مرگوليك 1200-1500: هناد دركلمع نيگنايم
57: نغور دصرد

ناتسزوخ ، سراف بونج ، رهشوب ، تفريج : تشك دروم قطانم



د ــــــــــ جنك

ناجزارب 2 الني:الني مان
يموب هدوت زا هدش باختنا : ءادبم

هخاش دنچ : يدنب هخاش مرف
رتم يتناس 135-150: هتوب عافترا نيگنايم

هامريت لوا همين : تشاك خيرات
هام نابآ لوا همين : تشادرب خيرات

رتميتناس 50-60 فيدر هلصاف : تشاك مكارت نيرتهب
رتميتناس 5-10 فيدر يور هلصاف

مرگ 3/6–4: هناد رازه نزو نيگنايم
نشور يا هوهق : هناد گنر

بولطم : يگديباوخ هب تمواقم
يريم هتوب هب يبسن لمحت : ضارما هب شنكاو
يكشخ هب لمحتم : يطيحم ياه شنت هب شنكا و

راتكه رد مرگوليك 1400-1600: هناد دركلمع نيگنايم
57: نغور دصرد

ناتسزوخ ، سراف بونج ، رهشوب ، تفريج : تشك دروم قطانم



د ــــــــــ جنك
اتكي : مقر مان

1378: يفرعم سلا
:تاليق ءادبم

B5 M7× سردوز 1 هرامش :الني هرجش
هخاش دنچ : يدنب هخاش مرف

رتم يتناس 150-130: هتوب عافترا نيگنايم
هامرهم لئاوا : نديسر خيرات

مرگ 2-6/2/9: هناد رازه نزو نيگنايم
مرك - ديفس : هناد گنر

طسوتم : يطيحم ياه شنت هب شنكا و
راتكه رد مرگوليك 1500-1300: هناد دركلمع نيگنايم

بولطم : نغور تيفيك
57: نغور دصرد

روشك يلا مش همين رد لدتعم قطانم : تشك دروم قطانم



د ــــــــــ جنك
2822 نیمارو : مقر مان

ناهفصا یلحم هدوت زا نویسکلس : ءادبم
هخاش كت : يدنب هخاش مرف

رتم يتناس 150-120: هتوب عافترا نيگنايم
هامرهم لئاوا : نديسر خيرات

مرگ 2/5-3: هناد رازه نزو نيگنايم
نشور یا هوهق : هناد گنر

دراد : يگديباوخ هب تمواقم
يكشخ شنت هب تبسن طسوتم لمحت : يطيحم ياه شنت هب شنكا و

راتكه رد مرگوليك 1200-900: هناد دركلمع نيگنايم
بولطم : نغور تيفيك

55-50: نغور دصرد
یزکرم مرگ قطانم : تشك دروم قطانم



د ــــــــــ كجن
هخاش دنچزان : مقر مان

1365 :سلا يفرعم سلا
یلحم هدوت رد نویسکلس : ءادبم
هخاش دنچ : يدنب هخاش مرف

رتم يتناس 115-135: هتوب عافترا نيگنايم
هامرهم لئاوا : نديسر خيرات

مرگ 2-6/2/9: هناد رازه نزو نيگنايم
مرك : هناد گنر

دراد : يگديباوخ هب تمواقم
يريم هتوب هب ساسح : ضارما هب شنكاو

طسوتم : يطيحم ياه شنت هب شنكا و
راتكه رد مرگوليك 1100-1000: هناد دركلمع نيگنايم

بولطم : نغور تيفيك
49-46: نغور دصرد
ناردنزام : تشك دروم قطانم



د ــــــــــ جنك
14 باراد : مقر مان
1358: يفرعم سلا

یلحم هدوت زا نویسکلس : ءادبم
باراد یلحم : هرجش

هخاش دنچ : يدنب هخاش مرف
رتم يتناس 130-110: هتوب عافترا نيگنايم

هامرهم رخا :وا نديسر خيرات
مرگ 2/5-2/8: هناد رازه نزو نيگنايم

نشور یا هوهق : هناد گنر
دراد : يگديباوخ هب تمواقم

طسوتم : ضارما هب شنكاو
يكشخ شنت هب يبسن لمحت : يطيحم ياه شنت هب شنكا و

راتكه رد مرگوليك 900-800: هناد دركلمع نيگنايم
بولطم : نغور تيفيك

53-48: نغور دصرد
یبونج ریسمرگ قطانم : تشك دروم قطانم



د ـــــــــــ جنك
ناتلوا : مقر مان

1378: يفرعم سلا
ناغم يلحم هدوت : ءادبم

هخاش دنچ : يدنب هخاش مرف
رتم يتناس 160-130: هتوب عافترا نيگنايم

هامرهم همين : نديسر خيرات
مرگ 2/9–3/1: هناد رازه نزو نيگنايم

يا هوهق : هناد گنر
دراد : يگديباوخ هب تمواقم

درادن : شزير هب تمواقم
دشاب يم لمحتم ًاتبسن ماقرا هرمز .رد دراد يمك تيساسح : ضارما هب شنكاو

بولطم - دراد : يطيحم ياه شنت هب شنكا و
راتكه رد مرگوليك 1500-1200: هناد دركلمع نيگنايم

بولطم : نغور تيفيك
54/4: نغور دصرد

ناسارخ و ناتسلگ ، ناردنزام ، ناغم ياهناتسا لماش روشك يلا مش همين : تشك دروم قطانم



د ــــــــــ جنك
GL-13: مقر مان

تفريج يلحم هدوت : ءادبم
هخاش دنچ : يدنب هخاش مرف

رتميتناس 175-150: هتوب عافترا نيگنايم
هامريت لوا همين : تشك خيرات

رتميتناس 15 فيدر يور هلصاف و رتميتناس 40-50 فيدر هلصاف : تشك مكارت
هام نابآ مود همين : نديسر خيرات

مرگ 3-2/3/6: هناد رازه نزو نيگنايم
يا هوهق : هناد گنر

دراد : يگديباوخ هب تمواقم
لمحتم ًاتبسن : ضارما هب شنكاو

يكشخ هب لمحتم : يطيحم ياه شنت هب شنكا و
راتكه رد مرگوليك 1400–1600: هناد دركلمع نيگنايم

54: نغور دصرد
( كشخ و مرگ قطانم ) ناتسچولب و ناتسيس دزي، ، نامرك : ياهناتسا : تشك دروم قطانم



د ــــــــــ جنك
( دابآ يفص ) كيتيتنيس : مقر مان

ناريا : ءادبم
هخاش وكت هخاش :مك يدنب هخاش مرف
رتميتناس 185-160: هتوب عافترا نيگنايم

هامريت 10–15: تشك خيرات
رتميتناس 50-60 فيدر هلصاف : تشك مكارت

رتميتناس 5-10 فيدر يور هلصاف
هام نابآ مود همين : نديسر خيرات

مرگ 3-1/3/4: هناد رازه نزو نيگنايم
هريت يا هوهق : هناد گنر

لمحتم : يگديباوخ هب تمواقم
لمحتم ًاتبسن : ضارما هب شنكاو

يكشخ هب تبسن لمحتم : يطيحم ياه شنت هب شنكا و
راتكه رد مرگوليك 1500: هناد دركلمع نيگنايم

و ناتسيس ، ناگزمره ، رهشوب ، سراف ، ناتسزوخ ، روشك يبونج ياهناتسا : تشك دروم قطانم
. هباشم قطانم و ناسارخ بونج نينچمه و ناتسچولب



د ــــــــــ جنك
يناتسكاپ : مقر مان
ناتسكاپ : ءادبم

هخاشرپ : يدنب هخاش مرف
رتميتناس 165: هتوب عافترا نيگنايم

هامريت 20–30: تشك خيرات
رتميتناس 50-60 فيدر هلصاف : تشك مكارت

رتميتناس 5-10 فيدر يور هلصاف
هام نابآ لوا همين : نديسر خيرات

مرگ 2-7/2/9: هناد رازه نزو نيگنايم
ديفس : هناد گنر

لمحتم : يگديباوخ هب تمواقم
يريم هتوب هب لمحتم ًاتبسن : ضارما هب شنكاو

يكشخ هب تبسن لمحتم : يطيحم ياه شنت هب شنكا و
راتكه رد مرگوليك 1200: هناد دركلمع نيگنايم

ناگزمره ، رهشوب ، سراف ، ناتسزوخ : ياهناتسا : تشك دروم قطانم


