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حَسُ آتخیش  ارسیاتی الذاهات هذیزیتی ٍ تیَلَصیکی تز کاّص هیشاى فزسایص ٍ رسَب

 کدیذ کاکزٍد

 
 

 3خَػطاا.. هصلحت  2ًدویِ ّشارخَاًی ،1هؼصَهِ ضْثاسی

  آتخیشداری داًطدَی دکتزی -1

 آتخیشداریکارضٌاط ارضذ  -2

  ادارُ کل هٌاتغ طثیؼی استاى گیالىخاکطٌاسی کارضٌاط ارضذ  -3
 

   mshahbazi@ut.ac.irآدرس پست الکترونيکي نویسنده رابط
 

 ذُیچک

 

ٍ ؽامل  فملیات ةیًلًصیه ي مذیزیتیدر حًسٌ آةخیش وجیذ واوزيد  2493در عال  وًدپاؽهی   وهار،  وُالىهار، مرمهز      وپه

واَؼ فزعهایؼ ي رعهًا جوجهاد ؽهذا ةهزج، ةزرعهی       ةُتًد يضقیت پًؽؼ گیاَی ي ةذروار،  ةذر پاؽی ي لزق ةٍ مىؾًر 

در جرسیاةی ج،   ي رعًاةز واَؼ میشجن فزعایؼ تغاةك ةزوامٍ َا، پیؾىُاد، ي ججزج ؽذٌ ي َمچىیه تأثیز مًجرد ججزجؽذٌ 

َا، جوجاد ؽهذٌ در مىغمهٍ جس وؾهز فىهی  تغهاةك       وؾان دجد وٍ ةزوامٍوتایج  اصًرت گزفت جلذجمات جوجاد ؽذٌجس  24:1عال 

ةیؾتزیه َا ججزج وؾذٌ جعتا  امی ةزوامٍپیؾىُاد، تمَا،  ةزوامٍدرصذ جس حجم  6:َا وؾان دجدٌ وٍ ةیؼ جس  مىاوی ي جرسیاةی

ي ومتزیه آوُا متقلك ةٍ ةزوامٍ وپٍ وار، ةهًد وهٍ فمهظ     مٍ وًدپاؽیٍ ججزج، ةزوادرصذ متقلك ة 81تغاةك مىاوی ةٍ میشجن 

ممایغٍ ممهادیز رعهًا ةهزآيرد، جس    درصذ جس وؾز مىاوی ةا ومؾٍ ججزجیی پیؾىُاد، گشجرػ مغالقات تغاةك دجؽتٍ جعتا 31

رعیذٌ جعهت  در عال  ته در َىتار 7/6 ةٍ سمان جرسیاةی در يدر عال  ته در َىتار 65/8مغالقات  در سمان MPSIACريػ 

  ارعًةشجیی مىغمٍ جعت ،درصذ 46حاوی جس واَؼ وٍ 

   فملیات ةیًلًصیه  فزعایؼ   رعًاحًسٌ آةخیشوجیذ جرسیاةی   :یذیکل گاىٍاص

 

 همذهِ -الف

وٍ ةزج، حفؼ ي تزمیم پًؽؼ گیاَی  تًلیذ فلًفٍ  حفاؽت خان ي ريؽُا، ةیًلًصیىی جس جلذجمات مُم آةخیشدجر، جعت 

ريػ ةیًلًصیه ةزج، مًفمیت ویاس ةٍ سمان  پذیزدا فزعایؼ در جرجضی تحت تخزیب ي یا مغتقذ فزعایؼ جوجاد میوىتزل 

َمزجَی عتیقت ي عاسگار، ةا آن ي غلتٍ ةز ةغیار، جس فًجمل لُز، عتیقی ي جوغاوی دجردا يجًد فًجمل ةغیار در مًفمیت 

رج پیؼ ري، متخصصان جمز ةًجًد آيردٌ جعتا جرسیاةی جيجوی چالؼ َا، فز ةیًلًصیه ي مذیزیتی در یه مىغمٍ یه عزح
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ججزج ؽذٌ وماط َا،  َا ي عزح حل ضمه ةزرعی وتایج رجٌ چزجوٍ تًجوذ در جیه جمز ةغیار رجَگؾا ةاؽذ عزح َا، ججزج ؽذٌ می

  اضقف ي لًت آوُا رج مؾخص ومایذ

ًجمل فزعایىذٌ ي وىتزل ممذجر خان فزعایؼ یافتٍ یىی جس جثزجت ةغیار مُم جعتمزجر پًؽؼ گیاَی حفؼ خان در مماةل ف

وحًٌ ججزج، آن جس لحاػ حجم ي ویفیت در یه حًضٍ جس فًجمل مُم مًفمیت جیه عزح وًؿ فملیات ةیًلًصیه ي جعتا 

َاعتا جرسیاةی جثزجت ريؽُا، ةیًلًصیه ةز فزعایؼ ي رعًا ةا جعتفادٌ جس ةزرعی ي تحلیل میشجن فزعایؼ ي رعًةذَی 

گیزدا در مغالقات ةغیار، ججزج، عزح َا، آةخیشدجر، ةز  لتل ي ةقذ جس فملیات ججزجیی ةا جعتفادٌ صًرت می حًضٍ در

( در ممالٍ ج، تحت 2498جلغافی )ةٍ فىًجن ومًوٍ  میشجن فزعایؼ ي رعًا یه مىغمٍ مًرد ةزرعی لزجر گزفتٍ جعت وٍ

 ةیًلًصیىی جلذجمات جثزجت ةٍ ةزرعی« خان ي آا مىاةـ حفؼ در گیاَی پًؽؼ مذیزیت ومؼ جرسیاةی ي ةزرعی»فىًجن 

 در رعًا ي فزعایؼ ي ريجواا وىتزل در آن حفاؽت ي لزق مزتقی  گیاَان وؾت عزیك جس گیاَی پًؽؼ جحیاء جُت

درصذ ةٍ  33جس  گیاَی پًؽؼ درصذ جفشجیؼ ةا ةافت پزدجختا وتایج تحمیك ي، وؾان دجد وٍ ؽُزعتان گًغز ةىذر مىغمٍ

ته در َىتار در  21/5ته در َىتار در عال ةٍ  55/6جس  ؽذٌ جصالح پغیان ريػ ةزجعاط دَی رعًا درصذ میشجن 35

 عال تملیل یافتٍ جعتا

جلذجمات ةیًلًصیه ي مذیزیتی ججزج ؽذٌ در حًضٍ وجیذ واوزيد جس دي جُت مًرد جرسیاةی لزجر گزفتا ري   پیؼ تحمیك در

ةًدٌ وٍ ةزرعی  ومؾٍ ججزجیی مغالقات تفصیلی ةا اةك آن)جس وؾز حجم ي مًلقیت مىاوی(جيل جس جُت وحًٌ ججزج ي میشجن تغ

جیه جمز  مىغمٍ ةًدٌ جعت وٍعًا واَؼ میشجن فزعایؼ ي ر جلذجمات در جن تأثیزمیش جُت ديدي مًرد جرسیاةی لزجر گزفتا 

ممادیز سمان مغالقات تفصیلی ججزجیی )لتل جس ممایغٍ آن ةا َا، تجزةی ي  ريػ محاعتٍ میشجن رعًةذَی حًضٍ جس عزیكةا 

 ججزج( ةزرعی ؽذا

 ّا ٍ رٍش هَاد -ب

 هطخصات ٍ هَلؼیت هٌطمِ -1

یقىی ؽزق جعتان گیالن  يجلـ  ؽُزعتان جملؼَا، جلتزس غزةی در  در دجمىٍ َا، خاير، وًٌ واوزيد -حًضٍ آةخیش وجیذ

ي  61۫   3′ 41˝در عًل جغزجفیاییؽذٌ ي ةخؾی جس ةشرگتزیه حًسٌ آةخیش گیالن )پلزيد( رج تؾىیل می دَذا جیه حًضٍ 

 63:4مغاحت ول حًضٍ ا ؽمالی لزجر دجرد فزض 47˚ 67′ 26˝ي  47 ˚ 61′  َا، جغزجفیایی ؽزلی ي ةیه فزض 61˚ ′21

متز  941متز ي ومتزیه جرتفاؿ حًضٍ حذيد 3523ةلىذتزیه ومغٍ جرتفافی وٍ  جعتمتز  2772جرتفاؿ متًعظ حًسٌ َىتار ي 

ؽتىٍ گزجد  درجٍ عاوتی2/22ٍ میلی متز جعتا درجٍ حزجرت متًعظ عاالوٍ حًض 731متًعظ ةاروذگی عاالوٍ جعتا 
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مىغمٍ فمذتاً جس عٍ يجحذ عىگی عىگ ؽذٌ جعتا واوزيد تؾىیل  -سَىؾی حًضٍ جس دي ريدخاوٍ دجئمی ةٍ وامُا، وجیذ

َا ةٍ  چىیه يجحذ آةزفتی تؾىیل ؽذٌ ي حغاعیت فمذٌ عىگ َا، آتؾفؾاوی ةاسیه ي َم َا، گلی ي عىگ آَىی تا آَه

فزعایؼ ؽذیذ تا متًعظ جعتا ةز جعاط مغالقات خاوؾىاعی جورزیت لزیب ةٍ جتفاق جرجضی جس لحاػ آةیار، ةا محذيدیت 

ةاؽىذا ةافت خاوُا ویش متًعظ تا متًعظ  یلی وم تا وم ي دجرج، عىگزیشٌ میجٍ َغتىذا فمك خاوُا جورزجً خسیاد، مًج

محذيدیت جیه خاوُا فمذتاً ؽیب خیلی سیاد  فمك خان ي فزعایؼ می ةاؽذا لاةلیت جرجضی خاوُا در حال  اعىگیه جعت

 ؽىلحاضز جورزجً لاةلیت متًعظ ةزج، مزتـ ي لاةلیت وم ةزج، جىگل ي جرجضی دیم در مىاعمی ةا ؽیب مالیم می ةاؽذا

 ؾان می دَذگیالن ي ؽُزعتان جملؼ وجعتان مًلقیت حًضٍ رج وغتت ةٍ  2ؽمارٌ 

 

 

 

 ; مًلقیت حًسٌ آةخیش وجیذ واوزيد در جعتان گیالن ي ؽُزعتان جملؼ2ؽىل 

 

 رٍش تحمیك -2

لزق ةا عیم خاردجر  وپٍ وار،  ؽامل فلًفٍ وار، یزیتی فملیات آةخیشدجر،  ؽامل فملیات ةیًلًصیىی  مذ 2493در عال 

ا ةزج، درن ججزج ؽذواَؼ فزعایؼ ي وىتزل رعًا ي ةُتًد پًؽؼ گیاَی واوزيد ةا َذف -وجیذ ةصًرت پزجوىذٌ در

در حًضٍ  جس ولیٍ فملیات ججزجیی ةیًلًصیه ي مذیزیتی جوجاد ؽذٌ جرسیاةی  24:1در عال میشجن جثزةخؾی فملیات ججزجیی 
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ةا جعتفادٌ  جةتذج فمل آمذا ةذیه مىؾًر رعًةشجیی ةٍواوزيد جس وؾز وحًٌ ججزج  فملىزد ي تأثیز آوُا در واَؼ پتاوغیل -وجیذ

ةاسدیذَا، میذجوی  تفىیه ؽذٌ عپظ عیؽىاعایی ي  وارةز، جرجضی ي پًؽؼ گیاَی مىغمٍ IRSج،  جس تصايیز ماًَجرٌ

ةا تًجٍ ةٍ ) ضمه تصحیح ومؾٍ وارةز، جرجضی ي پًؽؼ گیاَی  جرسیاةی جس فملیات ججزجیی ةیًلًصیىی ي مذیزیتی مىغمٍ

  ةٍ جس وؾز فىی  تغاةك مىاوی ي حجم فملیات ججزج ؽذٌ (2491عال  مغالقات ویمیٍ تفصیلی ي ججزجییگشجرػ مؾٍ ججزجیی و

  جس ريؽُا، تجزةیویش ةزرعی جثز فملیات َا، ةیًلًصیىی ي مذیزیتی ةز واَؼ میشجن فزعایؼ ي رعًا   فمل آمذا ةزج،

EPM  يMPSIAC  وتایج حاصل ةا   ا عپظٌ ؽذجعتفادمیشجن فزعایؼ ي رعًا تخمیه جؽىال فزعایؾی ي ةزج، تقییه

 ( ممایغٍ ي مًرد ةزرعی لزجر گزفتا 2491مغالقات ویمٍ تفصیلی ججزجیی مىغمٍ )ةخؼ فزعایؼ رعًا وتایج 

 ًتایح ٍ تحث -ج

َیچ گًوٍ مغالقات ججزجیی  (2491-92)َا، صًرت گزفتٍ پیؼ جس مغالقٍ تفصیلی ججزجیی حًضٍ  ةز جعاط ةزرعی

آةخیشدجر، در محذيدٌ فًق جلذوز صًرت وگزفتٍ جعت يلی عتك ؽًجَذ مًجًد فملیات ججزجیی جفم جس ةیًلًصیىی ي مىاویىی 

َىتار  211َىتار ةذرپاؽی   2811َىتار وُالىار،   859ؽامل رت جماوی در مىغمٍ ةصً 91جلی  82ةغًر پزجوىذٌ جس عال 

رسیاةی ةزرعی جمتىا،  جوجاد ؽذٌ جعتا جما َىتار وًدپاؽی 61َىتار وُالىار،   859ر فلًفٍ وار،  َىتا 2:31ةذروار،  

ةٍ جتماد رعیذٌ ي جس  92مغالقات ججزجیی تفصیلی حًضٍ وجیذ واوزيد ةًدٌ وٍ در عال    گشجرػفملیات ججزجیی جیه تحمیك

چىیه  َمممایغٍ فملیات پیؼ ةیىی ي ججزج ؽذٌ ي ( 2جذيل ؽمارٌ ) افملیات ججزجیی در آن صًرت گزفتٍ جعت 93عال 

 ادَذ يضقیت پایذجر، فقلی فملیات جوجاد ؽذٌ رج ةٍ تفىیه وًؿ فملیات وؾان می
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 ةٍ ةقذ( 92; ممایغٍ فملیات پیؼ ةیىی ي ججزج ؽذٌ ي يضقیت پایذجر، فقلی فملیات جوجاد ؽذٌ )عال (2)جذيل ؽمارٌ 

 ًَع ػولیات
همذار 

 پیطٌْادی
 همذار کارضذُ

ٍضؼیت 

 کًٌَی

همذار تفاٍت اس ًظز هکاى 

 پیطٌْادی )درصذ(

همذار تفاٍت اس ًظز همذار 

 پیطٌْادی )درصذ(

 ػلَفِ کاری
5/1293 

 ّکتار
 ّکتار 20

تخزیة 

 ضذُ
 5/98 هتفاٍت است

 8/98 هطخص ًیست - ّکتار 10 ّکتار 829 کپِ کاری

لزق تا سین 

 خاردار
 ّکتار 20 ّکتار 5/530

تخزیة 

 ضذُ
 96 هتفاٍت است

 ّکتار 20 ّکتار 400 تذرپاضی
تخزیة 

 ضذُ
 95 هتفاٍت است

 ّکتار 421 ًْالکاری هثوز
ًْالْا تِ هزدم 

 ٍاگذار ضذُ است
 - هطخص ًیست -

 0 0 0 0 ّکتار 1100 *کَدپاضی

 

 ; تغاةك مىاوی ي فىی ي حجم ججزج ؽذٌ عزح َا، ةیًلًصیىی ي مذیزیتی(3)جذيل ؽمارٌ 

 پزٍصُ ًَع
تطاتك 

 هکاًی)درصذ(

تطاتك تا هؼیارّای 

 فٌی)درصذ(

حدن پیطٌْادی 

 طزح )ّکتار(

حدن اخزا 

 )درصذ( ضذُ
 تَضیحات

 6/23 511 51 41 ةذرپاؽی
َىتار ةصًرت پزجوىذٌ جوجاد ؽذٌ  61

 جعت

ةذروار، 

 )وپٍ وار،(
 در مىاعك دیگز جوجاد ؽذٌ جعت 31 :93 41 31

 3 532 71 51 وُالىار مرمز
پخؼ وُال ةٍ جَالی ةًدٌ ي در جاَا، 

 پیؼ ةیىی ؽذٌ جوجاد وؾذٌ جعت

 21 6/23:4 71 51 فلًفٍ وار،
چًن ةذر ةیه مزدد پخؼ ؽذٌ حجم 

 دلیك رج ومی تًجن مؾخص وزد

 َمٍ مىاعك لزق تخزیب ؽذٌ جعت 51 6/641 51 21 لزق

 - 21 2211 1: 81 وًدپاؽی

مذیزیت 

مىاعك 

 جىگلی

61 21 849 1 
َیچگًوٍ پیؾىُاد ججزجیی جرجئٍ وؾذٌ 

 جعت
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وؾان دجدٌ ؽذٌ در سمان جرسیاةی  MPSIACي   EPMدر جذيل سیز میشجن رعًا َز یه جس وارةزیُا، مًجًد ةٍ دي ريػ 

 اجعت

 میشجن رعًا ي ؽذت رعًةذَی َزیه جس وارةز، َا، مًجًد در حًضٍ; (4ؽمارٌ )جذيل 

 ًَع کارتزی
 ضذت رسَتذّی (در سال هیشاى رسَب )تي در ّکتار

EPM MPSIAC EPM MPSIAC 

 کن کن 8/2 5/1  هتزاکنخٌگل 

 هتَسط هتَسط 6 95/7 ًیوِ هتزاکن خٌگل 

 کن کن 9/2 4/2 هزتغ خَب

 هتَسط سیاد 2/6 3/7 هزتغ ضؼیف

 سیاد سیاد 3/7 8 اراضی سراػی

 هتَسط هتَسط 6/5 8 کل حَضِ

 

 (5)در سمان مغالقات ي در سمان جرسیاةی در جذيل ؽمارٌ  MPSIACةٍ ريػ ي رعًا يیضٌ حًضٍ  درجٍ رعًةذَی

 خالصٍ ؽذٌ جعت;

 حًضٍ در سمان مغالقات ي جرسیاةی(; ممایغٍ میشجن رعًا يیضٌ 5)جذيل ؽمارٌ 

 هیشاى رسَب ٍیضُ در سهاى ارسیاتی هیشاى رسَب ٍیضُ در سهاى هطالؼات

R  

)درخِ 

 رسَتذّی(

 رسَب ٍیضُ )تي در ّکتار

 (در سال

ضذت 

 رسَتذّی 

R  

)درخِ 

 رسَتذّی(

 رسَب ٍیضُ )تي در ّکتار

 (در سال

ضذت 

 رسَتذّی 

 هتَسط 6/5 68 سیاد 65/8 79

 

 تحث ٍ ًتیدِ گیزی-د

َا، پیؾىُاد،  درصذ جس ةزوامٍ 6:یؼ جس دَذ وٍ ة َا ةا حجم ججزج ؽذٌ وؾان می ممایغٍ حجم پیؾىُاد، َزیه جس ةزوامٍ

ججزج،  تًجن جس دالیل مُمی دجوغت وٍ ج میر َا، ةیًلًصیه در عغح ةغیار يعیـ مٍ پیؾىُاد َزیه جس ةزواججزج وؾذٌ جعتا 
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درصذ متغیز جعتا  81تا  31َا، پیؾىُاد، ةیه  تغاةك مىاوی ةزوامٍ در چىیه عغحی غیزفملی ومًدٌ جعتاَا رج  ةزوامٍ

ي یا ةٍ مىغمٍ پیؾىُاد، فذد دعتزعی ةزوامٍ پیؾىُاد،  ضًجةظ ي مقیارَا، فىی فذد تغاةك خصًصیات یه مىغمٍ ةا 

ا متأعفاوٍ در ةغیار، جس َا در ةزخی وماط دجوغت مالىیت ي حمًلی جس دالیل فذد جمىان ججزج، َز یه جس ةزوامٍمغائل 

غت وٍ پذیزد ي جیه در حالی جوجاد می وزد جفشجر،ج، ي  پیؾىُاد، در محیظ وتاةخاوٍ َا، ةزوامٍجاومایی   مغالقات

 فمًما ةا خزيجی حاصل جس وزد جفشجرَا مغاةمت وذجردا  َا، محلی يجلقیت

 ان جرسیاةی حذيددر سمحًضٍ وٍ میشجن رعًا يیضٌ   دَذ ممایغٍ میشجن رعًا يیضٌ سمان مغالقات ي سمان جرسیاةی وؾان می

اَؼ میشجن رعًا ؾز ومی رعذ وٍ وةٍ و یات ةیًلًصیىیةا تًجٍ ةٍ میشجن وم ي پزجوىذٌ فمل درصذ واَؼ دجؽتٍ جعتا 46

 دالیل آن ةٍ ؽزح سیز جعت;ةًدٌ جعت وٍ  ججزج، فملیات ةیًلًصیه در سمان جرسیاةی ةٍ دلیل

ةزجعاط مؾاَذجت میذجوی ي مصاحتٍ ةا جفزجد ةًمی در مًرد جؽىال فزعایؾی ي گغتزػ جؽىال فزعایؾی در حًضٍ مؤیذ 

جیه مغلب جعت وٍ میشجن جؽىال فزعایؾی ةٍ يیضٌ جؽىال فزعایؾی خىذلی  عغحی ي ؽیار، در مىغمٍ سیادتز ؽذٌ جعتا 

 ةغیار ؽذیذتز جعتا «عیاٌ خله»غمٍ مىجیه وًؿ جؽىال فزعایؾی در جرجضی سرجفی ةًیضٌ جعزجف 

 6/746رعًا يیضٌ حًضٍ  EPMحالیىٍ در مذل  ةًدٌ در MPSIACجس عزیك مذل در سمان مذل ةىار گزفتٍ ؽذٌ 

ته در َىتار( محاعتٍ ؽذٌ وٍ خیلی وشدیه ةٍ میشجن رعًا ةزآيرد ؽذٌ در سمان مغالقات  9متزمىقب در ویلًمتزمزةـ )

 ةًدٌ جعتا

میشجن جؽىال فزعایؾی  ةٍ فلت فذد تقییه ومؾٍ وارةز، جرجضی ي ومؾٍ پًؽؼ گیاَی ي  ر سمان مغالقاتدرعذ  ةٍ وؾز می

 گیز، ؽذٌ ي جس ممذجر يجلقی فاصلٍ سیاد، دجردا  ةا خغا، فاحؾی جوذجسٌ MPSIACدرجٍ رعًةذَی مذل 

ي در وتیجٍ تأثیز سیاد، در جفشجیؼ پًؽؼ  ةًدٌمىغمٍ ةاالتز  جس میاوگیه ديرٌ آمار،در سمان جرسیاةی پزيصٌ میشجن ةاروذگی 

گیاَی در مىغمٍ دجؽتٍ ي دروتیجٍ یىی جس فًجمل واَؼ میشجن رعًا در سمان جرسیاةی جمتیاس مرتت جفشجیؼ پًؽؼ گیاَی 

 ةًدٌ جعتا

ايت مذل جعتفادٌ ؽذٌ در ةزآيرد فزعایؼ ي رعًا چٍ در سمان مغالقات ي چٍ در سمان جرسیاةی یه مذل تجزةی جعت ي لض

تًجن ومؼ فملیات آةخیشدجر، رج در واَؼ یا جفشجیؼ  فزعایؼ ومؼ جعاعی دجردا سماوی میوارؽىاعی در میشجن ةزآيرد 

مىحىی عىج َا، دةی ماَاوٍ  عاالوٍ ي  ذارعًا مؤثز دجوغت وٍ در خزيجی حًضٍ جیغتگاٌ رعًا عىجی يجًد دجؽتٍ ةاؽ

َا،  صًرت ةایذ ةا مؾاَذجت صحزجیی  جعالفات محلی  جعتفادٌ جس مذلچىیه رعًا متىاؽز آن مًجًد ةاؽذا در غیز جیى َم

 تجزةی در سمان حال ةغىذٌ ومًدا  
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 جیذٌ َا، وً در وؾايرس،  جصفُان دجوؾگاٌ آسجد خًرجعگاناج،  ةافت(  چُارمیه َمایؼ مىغمٍ ؽُزعتان

  تاثیز فملیا ت آةخیشدجر، ةز واَؼ میشجن 2497يحاوی سجدٌ  عتیىٍ؛ فغا جلٍ والرعتالی؛ محمًد الجًرد، ي محمذرضا ثزيتی  ر

َمایؼ ملی فلًد ي  چُارمیه    ؽُزعتان لائم ؽُز -فزعایؼ ي تًلیذ رعًا ) مغالقٍ مًرد، حًضٍ آةخیش عذ ةزوجغتاوه 
   وزج  دجوؾىذٌ مىاةـ عتیقی دجوؾگاٌ تُزجنمُىذعی آةخیشدجر، جیزجن مذیزیت حًسٌ َا، آةخیش
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