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تایلک:لوالصف

:همدقم:1هدام
1396نمهببوصمیتسدعیانصنالاعفوناراکداتسا،نادنمرنهزاتیامحنوناق)4(هدام)چ(دنبدانتساهبهمانساسانیا
:تساهدیدرگمیظنتیمالسایاروشمرتحمسلجم
نیازاهدنامیاجربتاوداوراثآ.تسینهدیشوپیسکربنهکخیراتوگنهرف،ندمتابیروشکناونعهبناریالیدبیبهاگیاج
یاههیامنوردکشنودب.میشوکبنآتسارحوتشادساپردهکدرادیمنآربارام،نیمزرسنیاناینیشیپگنهرفوندمت
نیایشیوگوینابز،یموقیگدنکارپهبارذگیهاگنابوتساهدنکارپوهدرتسگرایسبنیمزرسنیایندمتویگنهرف
عونزاویرنهرهاظموگنهرفینیعرولبتیتسدعیانص،نایمنیارد.دربیپنآیگنهرفیافرژوتمظعهبناوتیم،نیمزرس
دیلوتلحمیگنهرفویعامتجا،یخیراتتایصوصخهدننکوگزابیتسدهدروآرفرههکاجنآزاودیآیمباسحهبیمدرمویدربراکیاهرنه
.دوشبوسحمیجراخویلخادنارگشدرگبذجیاربیلماعنینچمهوندمتوگنهرفندناسانشردیمهملماعدناوتیم،تسادوخ
هنادنمرنهوهناقالخیاهدادعتساروهظوزوربنازیمهدنهدناشنهراومهاهتلمیخیراتیاههرودیرنهیاهراکهاشهوکش
هتشادتکرشنآیگنهرفیاههتخاستسددشروءاقتراردنادرمتلودیونعمویدامیاهتیامحابهکهدوبهعماجنآنامدرم
هاگیاجیتنسیاهرنهویتسدعیانصناونعابوتسانادنمرنهینیعوینهذشوارتلصاحهکراثآنیازایخربودنا
تمظعولالجیفرعمیاربیاهلیسووهدمآرظنهبمهم،هعماجزایشخبیتشیعمماظنرد،درادیتنسگنهرفردیاهژیو
.دناهدشیفرعمروشک
یکیوهدوبحرطمنادرمتلودومدرمنیبردروشکتاعوضومنیرتیلصازایکیناونعهبلاغتشارضاحلاحرد؛ییوسزا
نیانالاعفهبهجوتویتسدعیانصهعسوتیاربشالتدسریمرظنهبهفرصهبنورقممهرایسبهکلاغتشاداجیایاههارزا
یكیناونعهبهراومهیتسدعیانصردیراذگهیامرسوهعسوتیترابعهب.تساییاتسورویرهشفلتخمقطانمردشخب
یصصختهعماجلیکشتداهنشیپابدسریمرظنهبورنیازا،تساهدوبحرطمییازلاغتشایارببسانمونازرایاههارزا
.میرادربروشکیتسدعیانصهصرعردرثومیماگمیناوتبیتنسیاهرنهویتسدعیانصنالاعف

:فیراعت:2هدام
یتسدعیانصویرگشدرگ،یگنهرفثاریمترازو:ترازو:1-2

روشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصتنواعم:تنواعم:2-2

.دوشیمتبثوهتشادتیلاعفنآردهعماجهکیناتسایتسدعیانصویرگشدرگ،یگنهرفثاریملکهرادا:لکهرادا:3-2

یناتسایتسدعیانصویرگشدرگ،یگنهرفثاریملکهرادایتنسیاهرنهویتسدعیانصتنواعم:ناتساتنواعم:4-2
.دوشیمتبثوهتشادتیلاعفنآردهعماجهک

تالآرازباوهیلواداومناگدننکنیماتلماشهکیتنسیاهرنهویتسدعیانصنالاعفیصصختهعماج:هعماج:5-2
.دشابیمیتنسیاهرنهنادنمرنه،یتسدعیانصناناگرزابوناگدنشورف،ناگدننکدیلوت،نارگتعنص،یهاگراک

ابطبترمفلتخمیاههزوحردشورف،یناگرزاب،یدیلوتزامعاتیلاعفربتعمویمسرکردمویهاوگ::زوجم:6-2
دییاتدرومورداصحالصیذعجارمیوسزاهطوبرمتاررقمونیناوققفوهکدشابیمیتنسیاهرنهویتسدعیانص
.دشابیمناتساتنواعم

:هعماجفادها:3هدام
:یلصافادها)فلا



نیبویلمحطسردنآهاگیاجءاقتراوروشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصهعسوتتهجیزیرهمانربوکمک:1-3
.یللملا

،ییایفارغجهرتسگزاعماجتخانشهبیبایتسدوروشکیلمصلاخاندیلوتردیتسدعیانصمهسءاقتراهبکمک:2-3
.یتنسیاهرنهویتسدعیانصهزوحردناریایخیراتویگنهرف

شهاکربدیکاتابینیرفآراکولاغتشاویداصتقاماظنردیتسدعیانصیقطنموبسانمیریگمهستهجیراکمه:3-3
.یتسدعیانصیاهراکوبسکجیورتابمورحمقطانمنانکاستشیعمیشخبدوبهبوتیمورحم

:یعرففادها)ب

یاهرنهویتسدعیانصابطبترمیاههزوحرددوجوملعفلابوهوقلابتیفرظوناوتییازفامهوییوسمه:4-3
.هزوحنیاردداهنمدرمیاهلکشتونواعتشخبردهژیوهبروشکیتنس

عماجمرداهنآیفرعمویناریایمالساتیوهربدیکاتابیتسدعیانصشرتسگوگنهرفجیورتوتنایص:5-3
.یللملانیب

وگنهرفوتیوهزایشخبناونعهبندشخوسنملاحردیتنسیاهرنهویتسدعیانصءایحا،ظفحهبکمک:6-3
.یمالساناریاندمت

قیرطزاروشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصیتسدالابدانساردهدشنییعتیفیکویمکفادهاققحتهبکمک:7-3
.طبریذعجارمریاسویتسدعیانصویرگشدرگ،یگنهرفثاریمترازوابلماعت

یاهرنهویتسدعیانصابطبترمیاههزوحردیللملانیبویلمحطسردیشهوژپویتاقیقحتیاههژورپماجنا:8-3
.روشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصتنواعمتساوخردابیتنس

تیوضعیارب)یقوقحویقیقحزامعا(یصوصخشخبتکراشموبذجفدهابیزیرهمانربتهجیدجمامتها:9-3
.هعماجرد

ابهمانساسا13هدامومودلصفردهدشرکذیاهدربهارزایریگهرهبابهعماجفادهاهبلینتهجردشالت:10-3
روشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصتنواعمیراکمهویگنهامه

عیانصنالاعفوناراکداتسا،ونادنمرنهزاتیامحنوناقبوصمهماننییآندشییارجاتهجردکمکوشالت:11-3
یتسدعیانصویرگشدرگ،یگنهرفثاریمترازوطسوتیمالسایاروشمرتحمسلجم1396هامنمهببوصمیتسد
روشک

:تیلاعفعوضوم:4هدام
،حلاصموداومعیزوتونیماتزا،یتسدعیانصابطبترمشزراهریجنزیاههقلحردرتشیبماجسناوتیوقتروظنمهب
نینچمهونآرگشالتناگدننکدیلوتونارگتعنصودیلوتدنیآرفربدیکاتوهجوت،یهاگراکتازیهجتوتالآرازبا
زاوروشکیتسدعیانصنالاعفمامتویمسرریغویمسریاهشزومآناریگارفاتعیانصنیاناناگرزابوناگدنشورف

فلتخمیاههزوحیقوقحویقیقحنالاعفندومنوسمهوکچوکودرخیعمجویدارفنایاهتیلاعفییارگمهقیرط
یصصختهعماج،میروآمهارفشیپزاشیباریتنسیاهرنهویتسدعیانصهعسوتیاههنیمزیتسدعیانصابطبترم
تیفرظوناوتییازفامهوییارگمهیارببسانمرتسبداجیاروظنمهبوقوففدهابیتنسیاهرنهویتسدعیانصنالاعف
ردیتسدعیانصیاهتیلاعفابطبترمداهنمدرمیاهلکشتونواعتهژیوهبفلتخمیصوصخیاهشخبرددوجومیاه
یناریاتیوهوگنهرفزایشخبناونعب،هقطنمرهیموبوقالخیتسدعیانصربدیکاتوهجوتوروشکفلتخمقطانم
عماوجیزاسدنمناوتویلغشیاهتصرفءاقتراروظنمهبدوجومیناسنایورینواهتیفرظزایریگهرهباب،یمالسا
اتدراددیماوددرگیمسیساتیتسدعیانصعیزوتودیلوت،شزومآهعسوتوداجیاقیرطزاراوناخدمآردشیازفاویلحم
ماظنمودخوزوسلدنادرمتلودتیامحویهارمهوروشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصناعفنیذهیلکیهارمهویلدمهاب
دناوتبهمانساسانیادافموروشکتاررقمونیناوقلماکتیاعرابعوضومصوصخردوناریایمالسایروهمجسدقم
.دیآقئافمهمنیارب



:مان:5هدام
"هعماج"ًاراصتخاهمانساسانیاردهکتسا.........ناتسا«یتنسیاهرنهویتسدعیانصنالاعفیصصختهعماج»یتلودریغلکشت
.دوشیمهدیمان

:تیوه:6هدام

دنبیارجاردودوشیمهدیمان"هعماج"اراصتخاهمانساسانیاردهکیتنسیاهرنهویتسدعیانصنالاعفیصصختهعماج
یمالسایاروشمرتحمسلجم1396نمهببوصمیتسدعیانصنالاعفوناراکداتسا،نادنمرنهزاتیامحنوناق4هدام)چ)
روشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصتنواعمتراظنویتسدعیانصویرگشدرگ،یگنهرفثاریمترازوتقفاومابو
.دیامنیمتیلاعفیعافتناریغویسایسریغتروصهبودشابیملقتسمیلامویقوقحتیصخشیارادودوشیملیکشت
تیعبات:7هدام
ناریایمالسایروهمجیساسانوناقهباردوخمازتلانآیاضعاهیلکودرادارناریایمالسایروهمجتیعباتهعماج
.دنرادیممالعا
:ینوناقهاگتماقا:8هدام
.دشابیم.........................یناشنهبو......................ناتساردهعماجینوناقهاگتماقا
.دشابیمهریدمتایهتارایتخازاناتساردهعماجهاگتماقارییغت:1هرصبن
ابابتکزینودوشیمیهگآبختنمراشتنالاریثکهمانزورردبتارمهعماجینوناقهاگتماقارییغتتروصرد:2هرصبت
.دیسردهاوخناتسایتسدعیانصتنواعمعالطاهبهعماجزاجمیاضما
:تیلاعفییایفارغجهدودحم:9هدام
.دشابیم...........ناتساییایفارغجهدودحمهعماجتیلاعفییایفارغجهدودحم
لحمناتسایاهناتسرهشردهریدمتایهبوصمییارجاهماننییآابقباطموموزلتروصرددناوتیمهعماج:هرصبت
.دیامنداجیایگدنیامنایوبعشدوختیلاعف
:تیلاعفتدم:10دام
.دشابیمدودحمان،سیساتخیراتزاهعماجتیلاعفتدم
ًامامتسسومتایهیوسزاهکدشابیملایر...........غلبملوقنمریغایلوقنمزامعاهعماجهیلواییاراد:11هدام
.تساهتفرگرارقهعماجرایتخاردوهدشلیوحتوتخادرپ
نیاوهتشادنییاعداهنوگچیهقحهعماجهبلوقنمریغولوقنملاومایراذگاوزادعبسسومتایهیاضعا:هرصبت
.دشابیمهعماجهبهیدهوفقوهلزنمهبیراذگاو
:سسومتایه:12هدام
چیهسسومناونعتحتسیساتزاسپوهدومنمایقنآلیکشتتامدقمهیهتیاربهکدنتسهیصاخشا،هعماجسسومتایه
.تشاددنهاوخنیتیلوئسمهنوگ
.دنشابهتشادارهمانساسا16هدامردجردنمطیارشودنشابرفنجنپلقادحدیابسسومتایهیاضعادادعت:1هرصبت
ناتسایتسدعیانصتنواعم،دشابرفنجنپزارتشیبسسومتایهردتیوضعیضاقتمدارفادادعتهکیتروصرد:2هرصبت
سسومتایهیاضعاناونعهباررفنجنپلقادحهعرقدیقابیضاقتمدارفانیبزایاهسلجیرازگربیط،تسافظوم
.دیامنباختنا
وباختناسسومتایههدنیامنناونعهباریدرفدوخنیبیریگیارابدنناوتیمبختنمسسومتایهیاضعا:3هرصبت

.دنیامنیفرعمناتسایتسدعیانصتنواعمهببوتکمهمانیط
)اهدربهار(هعماجتارایتخاوفیاظو:مودلصف



:زاتساترابعهعماجتارایتخاوفیاظو:13هدام

.روشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصعماجیتاعالطاکنابداجیا:1-13

.یتنسیاهرنهویتسدعیانصیصصخترداموگرزبیاهتکرشداجیاهبکمک:2-13

یاهتیلاعفردییازفامهویراکمهشرتسگروظنمهببسانمیاهراکوزاسزایریگهرهب:3-13
.یتسدعیانصیروهرهبشیازفایاتسارردیشخبنیبویاهزوحنیب

زورزایناببسانتمیتسدعیانصیصصختیاهشزومآتیادهویهدناماسیاربشالتویراکمه:4-13
.یهاگتسدنایمتکراشموییازفامهقیرطزا

کمکوروشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصناگدننکدیلوتونارگتعنص،نادنمرنهزاتیامح:5-13
.نانآیبسنهافرشیازفاهب

یفیکویمکءاقتراردداهنمدرمیاهلکشتواهینواعت،یصوصخشخبتکراشمبلج:6-13
.یتنسیاهرنهویتسدعیانصتادیلوت

.یتنسیاهرنهویتسدعیانصتالوصحمیجراخویلخادیبایرازابهبکمک:7-13

.یتنسیاهرنهویتسدعیانصتالوصحمتارداصوشورفءاقتراوهعسوتهبکمک:8-13

ویتسدعیانصتالوصحمشورفویبایرازابنیونیاههویشزایریگهرهبوییاسانش:9-13
.یتنسیاهرنه

ابطبترمیاهتیلاعفهزوحردتاطابتراوتاعالطایروانفهتفرشیپیاهمتسیسزاهدافتسا:10-13
.یتنسیاهرنهویتسدعیانص

هبیتنسیاهرنهویتسدعیانصهزوحردتیلاعفتهجناراذگهیامرسقیوشتوبیغرت:11-13
.یداصتقایهدزابروظنم

زایناگرزابودیلوتهزوحردهژیوهبیتنسیاهرنهویتسدعیانصنیلغاشیزاسیدنمناوت:12-13
ویتسدعیانصتنواعمیگنهامهابیصصختوتدمهاتوکیاهشزومآیاههرودیرازگربقیرط
.روشکیتنسیاهرنه

.روشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصتنواعمیگنهامهابنادنمرنهزالیلجتشیامهیرازگرب:13-13

یاهرنهویتسدعیانصهزوحردیملعیاهنمجناواهنوناکتیوقتوداجیاردیراکمه:14-13
طبریذعجارمیراکمهابیملعربتعمیاههاگشنادردیتنس

.یتنسیاهرنهویتسدعیانصتارداصوشورفیسانشبیسآویجنسزاینحرطنیودتوهیهت:15-13
ولخادردیتنسیاهرنهویتسدعیانصیمئادوتقومیصصختیاههاگشیامنهعسوتوداجیاهبکمک:16-13

زاجراخ
.روشک

حطسردیتنسیاهرنهویتسدعیانصتالوصحمشورفوهضرعیاههچرازابهعسوتوداجیاهبکمک:17-13
.روشک

تارداصوشورفریظنیاهعسوتیاهحرطتهجیرابتعاتالیهستءاطعایاربمادقاویزیرهمانرب:18-13
.همانساسامجنپلصفردهدشرکذیلامعیانمقیرطزایتنسیاهرنهویتسدعیانص

ویتسدعیانصیفرعموییاسانشروظنمهبیدربهاریاههمانربیارجاتهجیزاسرتسب:19-13
.هرمزوریگدنزرداهنآزایدربراکهدافتساویتنسیاهرنه



.یللملانیبویلمدرادناتساابقباطتردیدیلوتیاهالاکتیفیکءاقترا:20-13

فرصمهقیلسقباطمیتنسیاهرنهویتسدعیانصتالوصحمدیلوتویحارطیاربمادقاویزیرهمانرب:21-13
.فدهرازابوناگدننک

ویتسدعیانصتالوصحمیزاسهنومنویدنبهتسبجیورتوهیهت،یحارطیاربمادقاویزیرهمانرب:22-13
.یتسدعیانصیزاسیراجتدرکیورابیتنسیاهرنه

تردقشیازفاتهجالاکدیلوتهدشمامتتمیقربتراظنویهدناماسروظنمهببسانمیاهراکوزاسذاختا:23-13
.مدرمدیرخ

یاههیداحتاوینواعتیاهتکرش،اهلکشتداجیاردلیهستوینوناقعناومعفریاربمادقاویزیرهمانرب:24-13
.یتنسیاهرنهویتسدعیانصیفنص

.یتنسیاهرنهویتسدعیانصتوسکشیپوروآماننادنمرنهزاتیامحروظنمهببسانمیاهراکوزاسذاختا:25-13

.یتنسیاهرنهویتسدعیانصییایفارغجناشنتبثیاههدنورپلیکشتهبکمک:26-13

.یتنسیاهرنهسوملمانثاریمتبثیاههدنورپلیکشتهبکمک:27-13

.یناهجویلمیاهاتسورواهرهشتبثیاههدنورپلیکشتهبکمک:28-13

.یتنسیاهرنهویتسدعیانصیتارداصریغویتارداصیصصختیاهمویسرسنکداجیاهبکمک:29-13

.یتنسیاهرنهویتسدعیانصتالوصحمیلمدرادناتساهبطوبرمتاوزجنیودت:30-13

.دیلوتتیفیکیاهیهاوگرودصهژورپماجناهبکمک:31-13

.یتنسیاهرنهویتسدعیانصهمانسانشرودصتهجیراکمهوکمک:32-13

.یتنسیاهرنهویتسدعیانصتالوصحمیزاسیراجتوگنیدنربهبکمک:33-13

ویتسدعیانصتیعضودوبهبوهعسوتیاربیلکروطهبیتیامحویتخاسریزیاهتیلاعفوتامادقاریاس:34-13
.هطوبرمتاررقمونیناوققفوروشکیتنسیاهرنه

اضعاریغواضعاهنابلطوادیلامیاهکمکواضعاتیوضعوهیدوروقحتفایرد:35-13

نآطیارشوتیوضع:موـسلصف
نینچمهویتسدعیانصابطبترمیاهزوحردلاعفداهنمدرمیاهلکشتواهتکرش،اههیداحتا،اهینواعتهیلک:14هدام
یمهعماجیوسزایغالباطیارشزارحاتروصردیتنسیاهرنهویتسدعیانصیقوقحویقیقحنالاعفوناراذگهیامرس
.دنیآردهعماجتیوضعهبدنناوت
.دشابیمهریدمتایههدهعربهعماجردتیوضعابتقفاوممدعایتقفاوم:هرصبت

:تیوضععاونا:15هدام
عیانصطبترمیاههزوحردتیلاعفربتعمویمسرزوجمیارادهکتسایقوقحویقیقحدارفاهیلکلماش:یلصا)فلا
.دنشابزوجمابطبترمهزوحردتیلاعفهقباسلاسهسلقادحیارادوهدوبیتنسیاهرنهویتسد

.دنرادیراکمههعماجابمیقتسمریغتروصهبهکتسایقوقحویقیقحدارفاهیلکلماش:هتسباو)ب

.دنراداریراختفاتیوضعتساوخردیصخشهقالعوهزیگناربانبهکتسادارفازاهتسدنآلماش:یراختفا)ج

.دشابیمعنامالبیارقحنودب،هعماجتاسلجردیراختفاوهتسباوءاضعاروضح:هرصبت



:یلصاتیوضعطیارش:16هدام
یناریاتیعبات)فلا

روشکیمسرنایدازایکیهبنیدت)ب
هطوبرمتیلاعفهزوحردهقباسنسُحندوباراد)پ

یوسزاهرداص(یتنسیاهرنهویتسدعیانصابطبترمیاههزوحردتیلاعفیمسریاهزوجمزایکینتشاد)ت
.دشابناتساتنواعمدییاتدروموهدوبرابتعایارادهک)روشکحالصیذعجارم

مامتنسلاس18لقادحنتشاد(ث
.نایاقآیاربمئادتیفاعمایتمدخنایاپتراکنتشاد)د
.هطوبرمهزوحردتیلاعفهقباسلاسهسلقادحنتشاد)ن
عقومهبوبترمروطهبتیوضعوهیدوروقحتخادرپ)و
هریدمتایهبوصمییارجایاههماننییآوهعماجبوصمهمانساساتاررقمیارجادهعتولوبق)ه

ماکحاءانبمربیعامتجاتیمورحملیلدهبایدهدبتسدزاارتیوضعطیارشزاکیرهاضعاهکیتروصرد:1هرصبت
.ددرگیمقیلعتقوفطیارشددجمزارحااتناشیاتیوضع،ناریایمالسایروهمجییاضقعجارمیعطق

رد.دیآیمدوجوهبتیوضعطیارشزاکیرهندیدرگلیازابهکتساتیوضعفقوتیعونقیلعت:2هرصبت
ینوناققوقحزاهدافتساهبقحموضعودشدهاوخرابتعادجاوتیوضعاددجم،هدشلیازطیارشهداعاتروص
قیلعتهرودلکیاربارهعماجهبتبسندوخیلامتادهعترگیدوتیوضعقحهکنیاهبطونم،دوشیمشیوخ
.دیامنتخادرپ
یمومععماجمردتکرشقحدنهدبتسدزااردوختیوضعطیارشلیلدرههبهکاضعازاهتسدنآ:3هرصبت
.تشاددنهاوخنارهعماجتامدخزاهدافتساوناکرایاربندشدزمانوندادیار،

هعماجهریدمتایهبوصمیلخادیاههماننییآوتاررقموهمانساسادافمتیاعرهبفظومهعماجءاضعاهیلک:17هدام
.دنشابیمهعماجفادهاهبیبایتسدتهجیراکمههبدیقموهدوب

هعماجناکرا:مراهچلصف
:زادنترابعهعماجناکرا:18هدام

یمومععمجم-
هریدمتایه-
سرزاب-

.دشابیمروشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصتنواعمهدهعرب،هعماجیاهتیلاعفهیلکربهیلاعتراظن:19هدام
رهردیتسدعیانصتنواعمهدهعهبروشکیاهناتساردهعماجتیلاعفربتراظن:هرصبت
یتسدعیانصتنواعمهزوحناسانشراکهبناتساتنواعمبناجزاتیلوئسمنیاهکهدوبناتسا
.دشابیمیراذگاووضیوفتلیاقاهناتسا
اییقیقحیاضعازالکشتمویریگمیمصتعجرمنیرتالابسسومیمومععمجم:سسومیمومععمجم:20هدام
.دنشابیمهعماجسسومتایهیقوقحیاضعایمسرناگدنیامن
،یداع(یمومععماجمنآزادعبوددرگیملیکشتهعماجسیساتنامزردرابکیطقفسسومیمومععمجم:1هرصبت

.دیدرگدنهاوخلیکشتدشابیمیریگمیمصتعجرمنیرتالابهک)هداعلاقوف،هداعلاقوفروطهبیداع
زامعارفن)تسیب(20هعماجلیکشتوعمجمیرازگربتهجسسومیمومععمجمیاضعادادعتلقادح:2رصبت
.دشابیمیقوقحایویقیقحصاخشا



.دنشابهتشادارهمانساسا16هدامردجردنمطیارشدیابسسومیمومععمجمیاضعا:3هرصبت
:یمومععمجم:21هدام

زالبقزورهدزناپلقادحوهعماجبختنمراشتنالاریثکدیارجزایکیردیهگآجردرابکیابیمومععمجملیکشت:1-21
.دریذپیمتروصعمجمیرازگربلحموتعاسوزور،هسلجروتسدقیقدمالعاابویمومععمجمهسلجلیکشت

لاسرایزاجمیاهناسرمایپایلیمیا،کمایپ:قیرطزاءاضعایاربهدننکتوعدماقمطسوتیاهناگادجهمانتوعدًانمض
یاضمااببوتکمهمانقیرطزادیابهدننکتوعدماقم،بختنمراشتنالاریثکهمانزورردتوعدیهگآراشتنااب.ددرگیم
یمومععماجمتاسلجردرظانصخشناونعهبناتسایتسدعیانصتنواعمابناتسالکهراداهناخریبدهبلیوحتوزاجم
.دروآیملمعهبارمزالیگنهامه

ولماعریدمدیابندشدیدناکویارءاشناویمومععماجمتاسلجردتکرشیاربهعماجردوضعیقوقحصاخشا:2-21
رودصقیرطزا(دشابیمیقوقحتیصخشهریدمتایهوضعهکرایتخالاماتهدنیامنرفنکیایوهریدمتایهسیئرای
عماجمتاسلجرداتلاصاواصخشتسافلکمروبزمهدنیامن،دبایروضحهسلجرد)تکرشرهمهبروهممهمانیفرعم
تاسلجرداتلاصاتسیابیمزینیقیقحیاضعاانمض.درادنارریغهبیارقحلیکوتهزاجاوهدومنتکرشیمومع
.دنرادنارریغهبیارقحلیکوتهزاجاودنبایروضحیمومععمجم

یمادیپتیمسر)کیهوالعبفصن(ءاضعاقلطمتیرثکاتکرشاب)هداعلاقوفیداعویداع(یمومععمجمهسلج:3-21
.دباییمتیمسراضعازادادعترهروضحابعمجممودتبونهسلج،باصندحهبهسلجندیسرنتروصرد.دنک

یاضعالزعایباختنایاربیریگیارهکینامزرگمدشابیمینلعتروصبهعماجیمومععماجمردیأرذخا:4-21
.دوشهدادءارآیبتکمالعاهبیارعمجمنارضاحزاتیرثکایارساساربایودشابناسرزابوهریدمتایه

باختناهبتبسنرضاحیاضعانایمزاهلصافالبناتسایتسدعیانصتنواعمیمومععمجمهسلجنتفایتیمسراب:5-21
.درکدهاوخیریگیاریبسنتروصهب،هسلجهرادایاربرظانودویشنمکی،سیئرکیزابکرمعمجمهسیئرتایه
.دریگیمهدهعبارهسلجهرادابختنمهسیئرتأیهسپس

رضاحیاضعاتسرهفهبمضنمومیظتنارعمجمتابوصمهیلکربلمتشمیاهسلجتروصتسافظومهسلجیشنم:6-21
.دناسربناتسایتسدعیانصتنواعموهسیئرتایهیاضماهب

وهمانساساتاحفصیمامتیمومععمجمهسلجنایاپرددنفظومناتسایتسدعیانصتنواعموهسییرتایهیاضعا:7-21
.دنیامناضماارهدشبیوصتتاسلجتروص

رظانناونعب)هداعلاقوف،سسوم،یداع(یمومععمجمتاسلجهیلکردناتسایتسدعیانصتنواعمروضح:8-21
.دومندهاوخرظنراهظایارقحنودبوتسایرورض
یاجهباریدرفیمومععماجمتاسلجردروضحناکمامدعتروصرددناوتیمناتسایتسدعیانصتنواعم:هرصبت
.دیامنیفرعمعماجمتاسلجردروضحتهجرایتخالاماتهدنیامنناونعهبدوخ

هعماجزاوضعفارصناربلیلد،هجومرذعنودبعماجمردبوانتمهسلج3ایویلاوتمهسلج2ردروضحمدع:9-21
.ددرگیمیقلت

یاهرنهویتسدعیانصتنواعمتراظنابونیرضاحئارآموسودتیرثکاابیداعیمومععماجمتامیمصت:10-21
.دباییمتیمسروذاختاروشکیتنس

.دشابیمعابتالامزالءاضعاهیلکیاربهعماجهمانساسابوچراهچردعمجمتابوصم.:11-21
:دنعونودربیمومععماجم:22هدام
یداعیمومععمجم-
هداعلاقوفیمومععمجم-



اییداعتروصبهکتسایریگمیمصتعجرمنیرتیلاعودشابیمءاضعاهیلکزالکشتمیداعیمومععمجم:23هدام
یملیکشت)یسمشیرجهلاسلواهامهسردًاحیجرت(لاسردتبونکییداعیمومععمجم.دوشیملیکشتداعلاقوف
.تساعنامالبدشابمزالهکدادعترههبهداعلاقوفروطبیداعیمومععمجملیکشت.ددرگ

:تساریزحرشهبهداعلاقوفیداعویداعیمومععمجمفیاظوویلکیشمطخنییعت:24هدام
.هعماجهجدوبوهمانربوهمانزارتبیوصت:1-24
.هریدمتایهلدبلایلعاییلصایاضعایعمجاییدرفءافعتسالوبقایلزعایباختنا:2-24
.ناسرزابوهریدمتأیهییارجادرکلمعشرازگهبیگدیسروعامتسا:3-24
.هعماجءاضعاهنایلاستیوضعقحوهیدوروغلبمنییعت:4-24
.هعماجیاهیهگآجردتهجراشتنالاریثکهمانزورنییعت:5-24
یاربهریدمتأیهیاهداهنشییاههماننییآولمعلاروتسددرومردمیمصتذخاویسرربوهعماجیشمطخنییعت:6-24

.یراجلاس
.لدبلایلعاییلصاناسرزابءافعتسالوبقایلزعایباختنا:7-24
.دشابنهداعلاقوفیمومععمجمتیحالصردهکیدراومریاس:8-24

هبیسرربتهجوهدامآاردوخیاهشرازگعمجمیرازگربخیراتزاشیپزور20لقادحتسیابیمهریدمتایه:1هرصبت
لحمردروضحابافرصکرادمودانسا،اهشرازگتقباطمتهجدناوتیمسرزاب.دیامنهئاراهعماجسرزاب
.دیامنمادقاعوضومیسرربهبهناخریبد

دهاوخنربتعمیلاملاسنایزودوسباسحوهمانزارتهبتبسنمیمصتذاختا،سرزابشرازگتئارقنودب:2هرصبت
.دوب

تایهدسرنعمجمبیوصتهبیلامیاهتروصایهریدمتایهدرکلمعیداعیمومععمجمردهکیتروصرد:3هرصبت
تروصردودیامنشرازگعمجمهبودیامنمادقاتاداریاندرکفرطربهبتبسنهامکیتدمفرظتسافلکمهریدم
18هدامتاررقمتیاعرابدناوتیمیمومععمجم،عمجمیوسزاهریدمتایهدرکلمعویلامشرازگددجمدییاتمدع

.دوشرازگربهریدمتایهباختناروتسدابهداعلاقوفروطهبهمانساسا

هبمادقاناسرزابایوهریدمتأیهیاضعاتیروماممامتازالبقزور20لقادحتسافظومهریدمتأیه:25هدام
یارادیلبقهریدمتأیه،دیدجهریدمتأیهلیکشتنامزاتتروصرهرد.دیامنب18هدامقفویداعیمومععمجمیرازگرب
.دوبدهاوختیلوئسم

فصنتساوخردایسرزابایهریدمتأیهتوعدهبیرورضعقاومردهداعلاقوفروطهبیداعیمومععمجم:26هدام
.ددرگیملیکشتهمانساسا18هدامتیاعرابهعماجءاضعازاکیهوالعب

سپناتسایتسدعیانصتنواعم،ددرگنرازگربهنایلاسیداعیمومععمجم،همانساساردررقمتلهمردهچنانچ:27هدام
.دیامنیممادقاعمجمیرازگربواضعازاتوعدهبتبسناسار،هعماجهبهامکیهلصافهببوتکمراطخاهبترمهسزا

تسافلکمهریدمتایهومالعاهریدمتایههببتارم،سرزابطسوتیمومععمجملیکشتترورضصیخشتاب:28هدام
لمعبتوعدیمومععمجملیکشتیاربهمانساسا18هدامقفو،سرزابتساوخردلوصوخیراتزازور15فرظرثکادح
.دیامنعمجمیرازگربهبمادقاهمانساسا18هدامتیاعراباساردناوتیمسرزاب،هریدمتایهفاکنتساتروصرد.دروآ

ایوهداعلاقوفروطهبیداععمجملیکشتربینبمهعماجءاضعاکیهوالعبفصنلقادحیبتکتساوخرداب:29هدام
تهجارءاضعا،یبتکیاضاقتتفایردخیراتزازور20تدمفرظرثکادحدیابهعماجهریدمتأیه،هداعلاقوفعمجم
عمجمتوعددنناوتیمناگدننکتساوخردهریدمتأیهفاکنتساتروصرد.دیامنتوعد18هدامقبطعمجملیکشت



زااریمومععمجمتوعددنناوتیمناگدننکتساوخرد،دیامنعانتمازینسرزابهچنانچودنهاوخبسرزابزااریمومع
هبسرزابوهریدمتایههجوتمدعزانانیمطالوصحویسرربزاسپتنواعمودنهاوخبناتسایتسدعیانصتنواعم
ردجردنمتافیرشتهیلکتیاعرابیمومععمجملیکشتیاربءاضعازاتوعدهبتبسنًامیقتسم،اضعاتساوخرد
.دنیامنیممادقاهمانساسا

ابنآتابوصمودنکیمادیپتیمسر)کیهوالعبفصن(اضعاقلطمتیرثکاروضحابیداعیمومععماجم:30هدام
رثکادحعمجممودتبون،باصندحهبهسلجندیسرنتروصرد،دشابیمربتعمهسلجردنیرضاحموسودتبثمیار
دهاوخرازگربهعماجراشتنالاریثکهمانزورردجردوهمانساسا18هدامتیاعرابلواتبونزاسپزور20تدمفرظ
بیوصتهبرضاحیاضعاموسودتبثمیارابنآتامیمصتودباییمتیمسردادعترهروضحابعمجممودهسلج.دش
.دسریم
.دشابیمهذوخامحیحصءارآیبسنتیرثکاهبدارفاباختنا،سرزابوهریدمتایهتاباختنانامزرد:هرصبت

:زادنترابعهداعلاقوفیمومععمجمتارایتخاوفیاظو:31هدام
هعماجهمانساساحالصاورییغت)فلا

هیامرسنازیمردرییغت)ب
هیفصتتأیهءاضعاباختناودعومزالبقهعماجلالحنا)ج
هعماجلالحنادرایوبیوصتویسررب)د
.دسربروشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصتنواعمدییاتهبتسیابیمهمانساساحالصاورییغتهنوگره:هرصبت
ابعمجمتامیمصتودنکیمادیپتیمسرهعماجیلصایاضعاموسودلقادحروضحابهداعلاقوفیمومععمجم:32هدام
.دوبدهاوخربتعمهسلجردرضاحیاضعاتبثمءارآموسود
سپزورتسیبفرظرثکادحعمجممودتبون،هداعلاقوفیمومععمجمهسلجندیسرنباصندحهبتروصرد:33هدام
مودتبون.دشدهاوخرازگربهعماجبختنمراشتنالاریثکهمانزورردجردوهمانساسا18هدامتیاعرابلواتبونزا
ودباییمتیمسراضعازادادعترهابدعبتبونردتروصتروصنیاریغردواضعاکیهوالعبفصنروضحابعمجم
.دوبدهاوخربتعمهسلجردرضاحیاضعاتبثمءارآموسودابنآتامیمصت
.ددرگماجناهمانساسا18هدامتیاعرابدیابهداعلاقوفیمومععمجمیرازگربتهجاضعازاتوعد:34هدام

هریدمتأیه:35هدام
سرزابرفنکیءاضعازالدبلایلعوضعرفنودویلصاوضعرفن5زابکرمیاهریدمتأیههلیسوبهعماج:1-35

ناگدنیامنایوءاضعانیبزاهداعلاقوفتروصبیداعایویداعیمومععمجمهلیسوبهکلدبلایلعرفنکیویلصا
.دشدهاوخهرادادنوشیمباختنالاسودتدمیاربنانآینوناق

تأیهیاضعاهدهعهبنانچمهاهتیلوئسمهیلک،دیدجهریدمتأیهباختنااتهریدمتأیهتیرومأمهرودماتتخازادعب:2-35
.دوبدهاوخیلبقهریدم

.تساعنامالبیدعبیاههرودیاربهریدمتایهددجمباختنا:3-35
صخشم،دیسردهاوخیمومععمجمبیوصتهبهکیاهماننییآایهمانساساارهریدمتایهءاضعاتارایتخادودح:4-35

.دیامنیم

:هریدمتأیهردتیوضعطیارش:36هدام
یناریاتیعباتندوباراد)فلا

ترهشنسُحنتشاد)ب
روشکیمسرنایدازایکیهبنیدتم)پ



نایاقآیاربتیفاعمایوتمدخنایاپتراکنتشاد)ت
عجارمیوسزاهرداص(یتنسیاهرنهویتسدعیانصابطبترمیاههزوحردتیلاعفیمسریاهزوجمزایکینتشاد)ث
.دشابناتساتنواعمدییاتدروموهدوبرابتعایارادهک)روشکحالصیذ
یقوقحصاخشادرومردتکرشوهیداحتا،ینواعتتکرش،لکشتزایبتکهمانیفرعمهئارا)د
مامتنسلاس30لقادحنتشادولاس5تدمهبیتسدعیانصابطبترمیاههزوحرددیفمتیلاعفهقباسندوباراد)ن
هیداحتاوینواعتیاهتکرش،اهلکشتدنمناوتناریدمویقوقحویقیقحناراذگهیامرسنایمزاهریدمتایهءاضعا)و

هریدمتأیهوضعایلماعریدم(.دشدنهاوخهدیزگربهعماجوضعدنمناوتیقیقحدارفاویتسدعیانصیفنصریغویفنص
)دشابهدشرکذیمسرهمانزورردنانآیماساهکیقوقحصاخشا
ناتسالکهراداتسارحمالعتسا)ه

یرفیکهنیشیپوسنتشادن)ی
.دنشابهریدمتأیهوضعدیابنیتلودیاههاگتسدیدادرارقایوینامیپ،یمسرنیمدختسم:1هرصبت
.دنشابهریدمتایهوضعدنناوتیمودنشابیمینثتسم1هرصبتزایملعتایهءاضعا:2هرصبت
ینامزهزایرداردوخیرفیکهنیشیپوسمدعیهاوگدنفظومسرزابتمسوهریدمتایهردتیوضعنابلطواد:3هرصبت
.دنیامنهریدمتایهایسسومتایهلیوحت،توعدیهگآردهدشنییعت
شیپ،سرزابتمسوهریدمتایهردتیوضعنابلطوادزاتوعدتهجتسافظومهریدمتایهایسسومتایه:37هدام
ینامزهزابنییعتابهعماجبختنمراشتنالاریثکدیارجزایکیردیهگآجردرابکیاب،یمومععمجمهسلجیرازگربزا

مادقا،همانساسا36هدامقفونابلطوادطسوتزایندرومکرادمابهارمهیبتکتساوخردلیوحتتهجزور)هد(10لقادح
.دیامن
یمومععمجمنیلوالیکشتزالبقسرزابتمسوهریدمتأیهردتیوضعنابلطوادندوبطیارشدجاویسررب:1هرصبت

مدعتسافظومهریدمتأیه.دریگیمتروصبختنمیاههریدمتأیههلیسوبنآزاسپوسسؤمتأیهطسوتیداع
ینامزهزابمامتازاسپزور)یس(30فرظرثکادحارسرزابتمسوهریدمتایهردتیوضعبلطوادتیحالص

.دناسربواعالطاهب،توعدیهگآردهدشنییعت
هسلجیرازگربتهج،سرزابتمسوهریدمتایهردتیوضعیاربهدشتیحالصدییاتنابلطواددادعتلقادح:2هرصبت
دحهبتروصرد.دنشابیمرفن)ود(2سرزابتمسیاربورفن)تفه(7هریدمتایهیارببیترتهبدیابیمومععمجم
ندیسراتدنیآرفنیاودوشماجناهمانساسا36هدامطیارشاباددجمدیاباهنآزاتوعدیهگآ،نابلطواددادعتندیسرنباصن
ندیسرنباصندحهبتروصرد،ددجمتوعدیهگآتهجمادقا.ددرگرارکتدیابهدشرکذباصندحهینابلطواددادعت
.دشابیمزور30تدمهبرثکادحمزالباصندحدوجومدعندشصخشمخیراتزا،نابلطواددادعت
تیحالصدییاتنابلطوادتاصخشم،یمومععمجمهسلجلیکشتخیراتزالبقزور10تسافظومهریدمتأیه:3هرصبت

.دهدرارقءاضعاهیلکرایتخاردیریگمیمصتویسرربتهجارسرزابتمسوهریدمتأیهردتیوضعهدش
،سرزابتمسوهریدمتایهردتیوضعنابلطوادیتفایردکرادمرتقیقدیسرربتهجدناوتیمهریدمتایه:38هدام
یاهسلجتروصیطارهدشتیحالصدییاتنابلطوادسپسودیامنذخاارمزالیاهمالعتساناتسایتسدعیانصتنواعمزا
.دناسربناتسایتسدعیانصتنواعماضماهب

وجارخا،تیوضعزاافعتسازامعایلیلدرههبهعماجناکراردباختنازاسپیقوقحصاخشاهدنیامنهچنانچ:39هدام
...وهیداحتا/تکرش/ینواعتتکرش/لکشتیبتکمالعازاسپ.....وهیداحتا/تکرش/ینواعتتکرش/لکشتلالحناای
یلعوضعهبهدربمانتمسوتشاددهاوخنهعماجردیتمسهنوگچیهولوزعمدرادهعماجردهکیتمسزادوخیدوخب
تیلوئسملدبلایلعسرزابایودهدبتسدزاارهمانساساردررقمباصنهریدمتایههچنانچودشدهاوخراذگاولدبلا

تایهیاضعایقباملیمکتیاربهمانساسا18هدامتاررقمرباربهداعلاقوفروطهبیداعیمومععمجم،دریذپناردوخ
.دشدهاوخرازگریسرزابایهریدم



لوزعمثعابتیرومأمهرودلوطردهریدمتأیهءاضعازاکیرهیارب36هدامیاهدنبزایدرومندشلیاز:40هدام
.دشدهاوخوضعنآندش

دهاوخدیدجتهریدمتأیهتاباختنا،هریدمتأیهیاضعاکیهفاضاهبفصنلزعایوتوفایواعفتساتروصرد:41هدام
.دشدهاوخرازگربءاضعاهدنامیقابدادعتلیمکتتهجهداعلاقوفیداعاییداعتروصبیمومععمجمودش

،دوخنیبزادوشیملیکشتاهنآباختناندشیعطقزادعبهتفهکیفرظرثکادحهکیاهسلجنیلواردهریدمتأیه:42هدام
ریدمناونعهباررفنکیورادهنازخناونعباررفنکی،سیئربئانناونعباررفنکی،هعماجسیئرناونعهباررفنکی
.دومندهاوخباختناهعماجریبدرسناونعباررفنکیویمومعطباور
لیوحتناتسایتسدعیانصتنواعمهبارهریدمتایهتمسنییعتهسلجتروصلصاتسافظومهریدمتایه:هرصبت
.دیامن

،دوبدهاوخنهریدمتأیهرداهنآتیوضعتدمزاشیبهریدمتایهیاضعایاهتمسزاکیرهیدصتتدم:43هدام
.دنشابیمباختنادیدجتایولزعلباقهریدمتأیهطسوتاهتمسزاکیرهیدصت

هسلجلیکشتسیئربئانایسیئریبتکتوعدهب،یرورضعقاومردایورابکیهناهاملقادحهریدمتأیه:44هدام
.دشدهاوخلیکشتهدشنیعمهمانتوعدردهکیرگیدلحمردایهعماجیلصازکرمردهریدمتأیهتاسلج.داددهاوخ

یرتشیبیأرتاباختناردهکیلدبلایلعوضعهریدمتأیهءاضعازاکیرهلزعایوتوف،افعتساتروصرد:45هدام
ءارآیارادلدبلایلعءاضعاهکیتروصردودشدهاوخیلصاوضعنیشناجهریدمتأیههرودهدنامیقابیاربتساهتشاد
.دمآدهاوخلمعبهعرقدیقهبهریدمتأیهردباختنادنشابیواسم
زاوضعیافعتسامکحردلاسکیلوطردبوانتمهسلججنپایویلاوتمهسلجودردهجومرذعنودبتبیغ:1هرصبت
.دوبدهاوخهریدمتأیه
.دشابیمهریدمتأیهیلصایاضعازارفنهسلقادحرظنابتبیغندوبهجومریغایهجومصیخشت:2هرصبت

.دنکیمادیپتیمسرهریدمتایهیلصایاضعازارفنهسلقادحروضحابهریدمتأیهتاسلج:46هدام

سیئرتبیغتروصرد.تساسیئربیانابواتبیغتروصردوهریدمتایهسیئرابهریدمتأیهتاسلجهرادا:47هدام
.تشاددهاوخهدهعهبارهسلجهراداهعماجریبد،سیئربیانو

.دوبدهاوخربتعمرفنجنپزارفنهسیأرابهریدمتأیهتابوصم:48هدام

.دیسردهاوخنیرضاحیاضماهبوتبثتاسلجتروصرتفدردهریدمتأیهتامیمصتوتارکاذمتروص:49هدام

.تشاددنهاوخنیأرقحیلوتساعنامالبهریدمتأیهتاسلجردسرزابوهریدمتایهلدبلایلعاضعاتکرش:50هدام

لماعریدمایریبدناونعبفظومتروصهباریقیقحصخشرفنکی،جراخایدوخنیبزادناوتیمهریدمتایه:51هدام
یوهبهمانساساایوهریدمتئیهفرطزاهکیتارایتخادودحردوتساهعماجییارجاماقمنیرتالابواودیامنباختنا
.درادءاضماقحهعماجفرطزاوددرگیمبوسحمهعماجهدنیامن،تساهدشضیوفت
.دیامنضیوفتلماعریدم/ریبدایوهعماجسیئرهباردوختارایتخازایشخبدناوتیمهریدمتایه:1هرصبت
.دوبدهاوخنرتشیبهریدمتأیهردتیوضعتدمزاوایریبدهروددشابهریدمتأیهوضعریبدهکیتروصرد:2هرصبت



یارقحنودبارهریدمتأیهتاسلجردتکرشقحدنشابنهریدمتأیهوضعلماعریدمایریبدهکیتروصرد:3هرصبت
.دراد
.دشابدنتسمولدتسمدیابهکتساهریدمتایهتارایتخازالماعریدمایریبدلزع:4هرصبت

وظفحوطبضویدنبهقبطنآریثکتوریرحتوتارباخموتابتاکمتبثزامعاهعماجیراداروماماجنایارب:52هدام
همانشخبواههماننیئآونیناوقیروآعمج،نآتظافحوزایندرومتاعالطاورامآهیهت،هعماجقارواودانسایرادهگن
یهگآراشتناهبطوبرمیراداتافیرشتماجنا،اهنآتیوضعتبثوءاضعایاربهدنورپلیکشت،هعماجتیلاعفابطبترمیاه
ناگدنیامنیاههمانیفرعمذخا،هعماجسرزابوهریدمتأیهردتیوضعنایضاقتمتساوخردذخا،همانتوعدلاسراو
مزالیاههمانشسرپمیظنت،یمومععماجملیکشتیاربمزالتاناکماندروآمهارف،عماجمهبدورویاربوضعیاهتکرش
وهعماجهیثاثاولاوماظفحویرادهگنونانکراکبایغوروضحودرکلمعتیفیکلرتنک،زایندرومنانکراکمادختسایارب
تابوصمیارجا،هعماجیلخادلئاسموارجاتسدردیاهراکدرومردیراداتاشرازگهیهت،نآعفومهبسیورسوریمعت
سیئررظنریزریبدیتسرپرستحتیاهناخریبد،دشابیرورضهعماجروماهرادایاربًافرعهکیمادقارهوهعماجرد
.ددرگیمسیساتهریدمتأیه

:هریدمتأیهتیلوئسمدودحوتارایتخاوفیاظو:53هدام
وفیاظو،تسارادروخربهعماجروماهراداتهجینوناقتارایتخاهیلکزاوتساهعماجینوناقهدنیامنهریدمتأیه
:دشابیمریزحرشهبهریدمتأیهتارایتخا

باسحنیازااههنیزهتخادرپوهعماجتاهوجوهیلکزیراووزاجمیاهکنابردهعماجمانبیراجباسححاتتفا:1-53
.ماولیصحتموزلتروصردو

عمجمهبدوخیلامتامادقاوتایلمعهنالاسشرازگهئاراوتارایتخاقبطیلامتادهعتویلوپویلامتایلمعماجنا:2-53
یمومع

.هعماجمانبلوقنمریغولوقنملاوماکلمتوهراجاوشورفودیرخهبعجارنآرییغتولیدبتودادرارقهنوگرهدقع:3-53
.تسارادهنازخابنآیتسرپرسهکهعماجیلامهرادا:4-53
.نآنویدتخادرپوهعماجتابلاطمتفایرد:5-53
وهیبنتوعیفرت،اهتخادرپریاسودزمتسدقوقحولغشنییعتوهعماجنانکراکوریبدبصنولزعومادختسا:6-53

.روشکهعوضومنیناوققباطممادختساطیارشریاسنییعت
رماهبنتخادرپومکاحمهبهعجارم،تارایتخامامتنتشادابیرفیکویقوقحیوعدهنوگرهدادرتساایهماقا:7-53

وقوقحزاهدافتسا،شزاس،لیکونییعت،هحلاصم،روشکیلاعناویدوناتسایاههاگدادردرظندیدجتقحزایسرداد
.یروادهبطوبرمفیلاکت

یتلودتاماقمیوسزانآیارجاهعوضومتاررقمونیناوقبوچراچردهکیرومازارماعونرههبمادقا:8-53
.ددرگیمراذگاوهعماجهبناریایمالسایروهمج

همانساساردوهتشادترورضنآفادهاودصاقمتفرشیپوهعماجهرادایاربینوناقنیزاومقبطهکیروماماجنا:9-53
.دشابهدشنعنم

ویناگرزاب،یعیزوت،یدیلوتیاهیراکمهیاهتایه،اههتیمک،اهنویسیمک،اهاروشهبهدنیامنمازعاونییعت:10-53
.هطوبرمیاههماننیئآردجردنمطیارشتیاعرابیجراخویلخادعجارم

وهمانساسابوچراهچردهعماجرومارتهبهرادایاربیلخادیاههماننیئآوتاررقمبیوصتونیودت،هیهت:11-53
.یضیوفتتارایتخا

هبعوجرتروصردیقوقحویدادرارقلئاسم،همیب،یتایلامویلام،یتیریدم،ییارجارومارداضعاییامنهار:12-53



.هعماج
.هطوبرمعماجمقیرطزابیوصتتهجاهلمعلاروتسدواههماننیئآوهعماجهجدوبوهمانربسیونشیپنیودت:13-53
باسحوهمانرازتمیظنتزینوسرزابهبنآهئاراویلاملاسیاضقنازاسپیقوقحنویدویئارادتروصهیهت:14-53

.یمومععمجمهبهئاراتهجهتشذگلاسیاهدرکلمع
درفهبًابتکاربتارمهریدمتایه،هعماجهمانساساتاررقموفادهازاوضعیطختوفلختهنوگرهتروصرد:15-53

زااریطختموضعدناوتیمهریدمتایه،هدشنییعتینامزهزابردنآحالصاوعفرمدعتروصردوهدادراطخایطختم
شرازگعمجمهبنآلیالدهئاراابارجارخاتلعیجارخاوضعضارتعاتروصردودیامنجارخاهعماجردتیوضع
.تسایعطقصوصخنیاردعمجممیمصت.دنک

.ءاضعاشنادحطسیفیکءاقترایاربنارظنبحاصزاتوعدابیفنصویصصختیاهشیامهیرازگرب:16-53
.یمومععمجمتابوصمیارجا:17-53
.لوقنمریغولوقنملاومازاتسارحوظفح:18-53
روشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصتنواعمهبهعماجدرکلمعزاهنالاسیاهشرازگلاسرا:19-53
ییازفامهروظنمهبیداصتقایاهلکشتوروشکیتسدعیانصویرگشدرگ،یگنهرفثاریمترازوابیراکمه:20-53

ینوناقفادهادربشیپویراکیزاومزایریگولج،
هعماجفادهادربشیپتهجاهنآشاداپوایازم،قوقحبیوصتونییعتوهربخناسانشراکونارواشممادختسا:21-53

لحمناتسایاهناتسرهشردیگدنیامنوبعشداجیایاربیلخادیاههماننییآوتاررقمبیوصتونیودت،هیهت:22-53
همانساسابوچراهچردهعماجفادهارتهبدربشیپیاربهعماجتیلاعف

مئادیصصختهتیمکاینویسیمک،هورگراکزایندرومدادعتهبدناوتیمهعماجفادهادربشیپروظنمهبهریدمتایه:23-53
ونآاضعادادعت،نویسیمکرهتیلاعفعونوفیاظو.دهدلیکشتاهنآزاجراخایوهعماجاضعاوناریدمنیبزاتقومای

طسوتهکدوبدهاوخیتاررقمواههماننیئآساساربنآلالحناهوحنزینوهراداوتیلاعفیگنوگچ،نانآباختنازرط
.دشدهاوخبیوصتوهیهتهریدمتایه
ناتسایتسدعیانصتنواعمعالطاهبارتابوصمویلخادیاههماننییآیمامتتسرهفتسافظومهریدمتایه:هرصبت
.دناسرب
رادهنازخ:54هدام
یلوصو،میظنتارهعماجیلامتاسلجتروصودانساورتافدتسافظوموهدوبهعماجیلامروماهرادالوئسمرادهنازخ
ربینبمسرزابتساوخردابودیامنتظافحویرادهگنوطبضوتبثارنآهبطوبرمدانساولرتنکاراهتخادرپواه
.دهدرارقسرزابرایتخاردارروکذمدانساهناخریبدلحمردهریدمتأیهسیئرعالطااب،هعماجیلامدانساورتافدیسررب

ردورادهنازخو)ریبد(لماعریدمایهریدمتایهسیئرکرتشمءاضماابروآدهعتوراداهبقارواودانساهیلک:55هدام
تابتاکمویداعقاروانمضرد.دوبدهاوخربتعمهعماجرهمابهارمههریدمتایهسیئربئانءاضماابرادهنازخبایغ
.دوبدهاوخربتعمهعماجرهمابهارمه)ریبد(لماعریدمایوسیئربئانایهریدمتایهسیئرءاضماابیلومعمویرادا

سرزاب:56هدام
.تساهمانساسا36،37،38،39داومابقباطمسرزابباختناطیارش:1-56

:دنوشباختناسرزابناونعهبدنناوتیمنهکیصاخشا:هرصبت
.دنشابهدشمورحمًاضعبایًالکیعامتجاقوقحزاهاگدادیعطقمکحبجومهبایمرجباکتراتلعهبهکیناسک-
هعماجلماعریدموناریدم-
.مودولواهقبطزاموسهجرداتلماعریدمایناریدمیبسنویببسیابرقا-



باختناوباختنالاسکیتدمیاربیداعیمومععمجمطسوتلدبلایلعسرزابرفنکیویلصاسرزابرفنکی:2-56
ابیفاکییانشآوهبرجتاحیجرتدنوشیمهعماجسرزابتسپدزمانهکیدارفا.تساعنامالبیدعبیاههرودیارباهنآددجم
.دنشابهتشادارتراجتنوناقیحالصاهحیالردجردنمسرزابیاهتیلوئسموفیاظو

نامزاتارواهفیظو،یلصاسرزابزاهمانساسا36هدامردجردنمطیارشبلسایلزع،افعتسا،توفتروصرد:3-56
.داددهاوخماجنالدبلایلعسرزاب،دیدجیلصاسرزابباختنا

.دنامدنهاوخیقابدوختیلوئسمرددنشابهدشنباختنایمومععمجمیوسزااهنآنیشناجهکینامزاتناسرزاب:4-56
.دنکتکرشهریدمتایهتاسلجردیارقحنتشادنودبدناوتیمسرزاب:5-56

سرزابفیاظو:57هدام
تابوصم،همانساسادافمابنآقیبطتوهمانساسانیاتاررقمدودحردهریدمتأیهتایلمعوتامادقاهیلکربتراظن:1-57

اربتارمهناخریبدقیرطزافلختهدهاشمتروصردودشابیمسرزابفیاظوزاروشکیراجنیناوقویمومععماجم
.دیامنیمتساوخردارنآعفروعالطاهریدمتأیههب

یمومععمجمهبهمانساسادافمزاهریدمتایهفلختهنوگرهزاشرازگهئارا:2-57
دانساهیلکموزلتروصردنینچمهومیلستهنالاسیمومععمجمهبارهریدمتایهطسوتهدشهیهتهمانزارت،سرزاب:3-57

یمومععمجمرایتخاردبوتکمتروصهباردوخرظنتسافظوموهدادرارقیسرربدرومارهعماجیلامقارواو
تاعالطاوکرادمودانساوهدادماجناهعماجتایلمعدرومرداریگدیسرویسرزابهنوگرهدناوتیمسرزاب.دراذگب
اریمومععمجمهداعلاقوفهسلجلیکشتیاضاقتموزلتروصردودهدرارقیگدیسردروموهدرکهبلاطمارهطوبرم
.دیامنب

هئاراوهیهتءاضعاعالطاتهجاردوخبوتکمشرازگیداعیمومععمجملیکشتزالبقزورهدلقادحسرزاب:4-57
.دومندهاوخ

.دیامنتراظنهداعلاقوفویداعیمومععماجمیرازگربوتوعدهبطوبرمروماهیلکردتسافظومسرزاب:5-57
.دهدلیوحتهعماجهناخریبدهباردوختاشرازگزاهخسنکیتسافظومسرزاب:6-57

یلامعبانم:مجنپلصف
میلستوهعماجباسحهبهیدوروغلبمتخادرپهبفظومهعماجردتیوضعبلطوادیقوقحویقیقحصاخشا:58هدام
.دنشابیمهناخریبدهبارنآدیسرضبق

.دشابیملایر...............................غلبمیقوقحویقیقحیلصایاضعاتهجهیدوروقح:1-58

.ددرگیمتفایردرابکییاربطقفهیدوروقح:هرصبت
ءاضعاهکدشابیملایر....................................غلبمهبهنالاسیقوقحویقیقحءاضعاتیوضعقح:59هدام
مادقالیذحرشبهعماجباسحهبلایر...................................غلبمزیراوهبتبسنرابکیهامششرهیاربدنفظوم
:دنیامنلیوحتهناخریبدهبارنآدیسرضبقودنیامن
.لاسرههامنیدرورفنایاپاتلواهلحرم
.لاسرههامرهمنایاپاتمودهلحرم
هبتبسندنفظومءاضعاهیلکاذلددرگیمنیمأتاهتیوضعقحقیرطزاهعماجیاههنیزههیلکهکنیاهبرظن:هرصبت
.دنیامنمادقانآعقومهبتخادرپ

:یقوقحویقیقحصاخشاهناعاوهیده،هبه:60هدام
کمکوتیصولوبق،فقو،ایاطع،ایادهزادناوتیمهعماج،یدمآردعبانمتیدودحمواههمانربوفیاظوهرتسگهبهجوتاب



یمومعیاهنامزاسواهداهنویتلودتاسسومواهنامزاس،اههناخترازو،ثلاثصاخشاایءاضعایدقنریغویدقنیاه
واهکنابزاماوذخاورابتعالیصحتقحهریدمتأیهبیوصتابدیامنءاضتقاترورضهچنانچوهدیدرگرادروخرب
تیوضعقحمالعاابدناوتیمزاینتروصردهریدمتأیهودراداروضعصاخشاواهتکرشزااییرابتعاتاسسؤم
.دروآلمعبارمزالمادقاهعماجیاهزاینعفرصوصخردهداعلاقوف
اضعاهبتامدخهئارازالصاحهوجو:61هدام
،یصصختیاهرانیمسواههاگشیامنیرازگرب،اضعاریغواضعاهبتامدخهئاراابدناوتیمهریدمتایه:62هدام
هریغویبایرازابویراجتیاهتایهمازعاونآریاظنوتایرشنوبتکراشتنا،یشزومآیاهسالکواههاگراکلیکشت
.دنکنیماتارهعماجیاههنیزه

یلمحطسردهعماجلیکشت:مششلصف
نادنمرنهزاتیامحنوناقهبدانتساابدوخفیاظوبولطمیافیاوفادهادربشیپروظنمهبدنناوتیمیناتساعماوج:63هدام
ثاریمترازوطسوتنآییارجاهماننییآبیوصتوتقفاومو1396نمهببوصمیتسدعیانصنالاعفوناراکداتسا،
.دیامنمادقایداهنشیپهمانساساقباطمیلمحطسردهعماجلیکشتهبتبسن،یتسدعیانصویرگشدرگ،یگنهرف
دهاوخماجناروشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصتنواعمتقفاوموداهنشیپابیلمحطسردهعماجهمانساسانیودت:64هدام
.دش
یمهعماج)چنپ(5دادعتهبیلمحطسردهعماجلیکشتتهجیضاقتمهدشسیساتیناتساعماوجدادعتلقادح:65هدام
.دشاب
همانساساوهماننییآقباطمیلمهعماجسرزابوهریدمتایهیاضعاویمومععماجمیرازگربولیکشتهوحن:66هدام
.دشدهاوخنیودتروشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصتنواعمطسوتهکدوبدهاوخیا

هیفصتولالحنا:متفهلصف
.دوشیملحنمهداعلاقوفیمومععمجممیمصتبجومهبهعماج:67هدام
اضعاناگدنیامنزارفنهسزالکشتماریاهیفصتتایههداعلاقوفیمومععمجم،هعماجلالحناتروصرد:68هدام
وهدنامیقابتابلاطملوصوواهیهدبهیفصتیاهباسحهبیگدیسرزاسپ؛دوبدهاوخفظومتایهنیاودنکیمباختنا
ءاضعاباختنا.دناسربهداعلاقوفیمومععمجمبیوصتهبارهعماجییاراد،لوقنمریغولوقنمزامعاییارادنیییعت
عجرمهبارهجیتنتسافظومروکذمتئیه.دشابیمعنامالبهیفصتتأیهءاضعاماقمردلالحنازالبقهعماجهریدمتأیه

.دیامنمالعاتیلاعفهناورپهدننکرداص
بوصمتراجتنوناقزایتمسقیحالصاهحیالتاررقموهمانساسادافمقبطربطوبرمروماهیفصت:1هرصبت

.دشدهاوخماجنا24/12/1347
.دنکیمباختناهیفصتریدمناونعهباررفنکیدوخنیبزاهیفصتتایه:2هرصبت

دانساقاروایمامتدنشابیمفلکمهعماجقباسناریدم،هیفصتتأیهءاضعانییعتوهعماجلالحنامالعازاسپ:69هدام
.دنیامنلیوحتهسلجتروصمیظنتابارهعماجهیثاثاولاومارتافد
نشوراراهیئارادواهیهدبتیعضوروشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصتنواعمهدنیامنتراظنابهیفصتتایه:70هدام
راذگاویتسدعیانصویرگشدرگ،یگنهرفثاریمترازوهبلوقنمریغولوقنملاوماهیلک،هیوستزاسپودیامنیم
.دشدهاوخ

دراومریاس:متشهلصف
یشانیلامتحاتافالتخاهیلک.دیامن)یرواد(تیمکحرماشریذپهبمادقادوخیصصخترومارددناوتیمهعماج:71هدام
هتیمکهلیسوهبرگیددراومو،رگیدکیابهریدمتایهیاضعافالتخاریظننآابطابتراردایویمومععماجمیرازگربزا



ثاریمترازوداهنمدرمیاهلکشتوعماجمرومارتفدزاهدنیامنرفنکیزالکشتم"فالتخالحهتیمک"ناونعتحتیا
،یگنهرفثاریمترازویتنسیاهرنهویتسدعیانصتنواعمزاهدنیامنرفنکیویتسدعیانصویرگشدرگ،یگنهرف
دروم،یتسدعیانصویرگشدرگ،یگنهرفثاریمترازویقوقحتنواعمزاهدنیامنرفنکیویتسدعیانصویرگشدرگ
مزالویعطقنیفرطیاربوهدوبیروادرماوفالتخاعطاقروکذمهتیمکمیمصتوتفرگدهاوخرارقیگدیسرویسررب
.دشابیمارجالا

روشکیتنسیاهرنهویتسدعیانصتنواعمطسوترمانیادشابهتشادریسفتهبزاینهمانساساهکیتروصرد:72هدام
.دوبدهاوخعابتالامزالویعطقصوصخنیاردتنواعمرظنودریذپیمتروص

.دشدهاوخلمع1347بوصمتراجتنوناقیحالصاهحیالتاررقمساساربهمانساسانیاتوکسمدراومرد:73هدام

خرومهسلجردوهیهتهرصبت)لهچ(40وهدام)راهچوداتفه(74،لصف)تشه(8دادعتابهمانساسانیا:74هدام
ناتسایتسدعیانصتنواعموهسیئرتایهیاضعادییاتوهعماجیمومععمجمیاضعابیوصتهب.....................
.دیسر


