
 
 زهان و شیوه آتیاری گیاهان

 
 

سسا٘ذ، اوتفا وٙٙذ. تٝ ٕٞیٗ دِیُ آتیاسی وٝ قثیؼت تٝ ٌیاٞاٖ ٔی آتیتٛا٘ٙذ ٕٞٛاسٜ تٝ ٔمذاس تاغثا٘اٖ ٕ٘ی

ٚ تش اساس ٔؼیاسٞای ٔختّفی غٛست  ٔحػٛالت وطاٚسصی، یه ٟٔاست اساسی استٙذا٘ٝ ٚ دلیك ٞٛضٕ

 ٌیشد.ٔی

 

 نوع خاک چیست؟

 

دستٝ  3ٞا سا تٝ ٕ٘ایذ. تٝ قٛس وّی خانداسد ٘ٛع خان سا ٔطخع ٔیٔیضاٖ آتی وٝ خان دس خٛد ٍ٘ٝ ٔی

  .ٚ سُس گلذانی ای،ضٗ ٚ ٔاسٝ :ٕ٘ایٙذتمسیٓ ٔی

ضٛد آب تٝ سشػت دسٖٚ خان ٛای فشاٚا٘ی ٚخٛد داسد. ایٗ ٞٛا سثة ٔیای، ٞٞای ضٗ ٚ ٔاسٝتیٗ رسات خان

  .تش خطه خٛاٞذ ضذٚ دس ٘تیدٝ خان سشیغحشوت ٕ٘ایذ 
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وٙذ. ٞٛای تسیاس وٕی دس ٔٙافز ایٗ خان ٚخٛد داسد ٚ دس ای ػُٕ ٔیخان سُس، تشػىس خان ضٗ ٚ ٔاسٝ

وٝ وٙذ أا تٝ ٔحؽ ایٗب سا تٝ وٙذی خزب ٔیضٛد. ایٗ ٘ٛع خان آسختی اص آٖ خاسج ٔی٘تیدٝ آب تٝ 

  .داسدصیادی دس خٛد ٍ٘ٝ ٔیٔشقٛب ضذ، سقٛتت سا تا صٔاٖ 

وٙذ ٚ تا سشػت ای است. آب سا تٝ خٛتی خزب ٔیٔاسٝ خاک ٞای خان ٌّذا٘ی، تیٗ خان سس ٚٚیژٌی

  . دٞذاص دست ٔیٔتٛسكی سقٛتت سا 

تٗ ٘ٛع خان، تشای حفظ سقٛتت آٖ تایذ اص وٛدٞای اسٌا٘یه استفادٜ ٕ٘اییذ. ٔٛاد ٔؼذ٘ی تذٖٚ دس ٘ظش ٌشف

ضٛد. ٝت خاقش داضتٝ تاضیذ وٝ تٝ اسٌا٘یه ٔٛخة افضایص لاتّیت خان تشای حفظ سقٛتت ٔیٔٛخٛد دس وٛد 

ٞای ٞا، فاغّٝانتیطتش آب دٞیذ. ِٚی تٝ دِیُ لاتّیت ٍٟ٘ذاسی سقٛتت دس ایٗ ختش ٚ اسٌا٘یه ٞای غٙیخان

 .تش خٛاٞذ تٛدٞای آتیاسی قٛال٘یتیٗ ٘ٛتت

 

 خاک را تیش از انذازه هرطوب نکنیذ :

 

تیٙٙذ. ایٗ آسیة ضذیذتش اص ٔیضاٖ ٔختػشی سا تیص اص ا٘ذاصٜ آتیاسی ٕ٘اییذ، آسیة ٔی نگیاها صٔا٘ی وٝ

ٌشٔای ٞٛا خٛاٞذ تٛد. ٌیاٞی وٝ دس قی سٚص ٔمذاسی ٌشٔا دیذٜ تاضذ اغّة تا خٙه ضذٖ ٞٛا پژٔشدٌی تٝ دِیُ 

ٛص پژٔشدٜ تاضذ، تٝ سشػت ٝت ٌیاٞی وٝ دس پایاٖ سٚص یا دس اتتذای سٚص تؼذ ٞٙیاتذ. أا دس پایاٖ سٚص تٟثٛد ٔی

ٞای سٚغٙی ٔا٘ٙذ وّٓ، پیاص یا سیش وٕتش اص ٌیاٞا٘ی ٔا٘ٙذ ٘خٛد تشيٞا دس ٌیاٞا٘ی تا آتیاسی ٘یاص داسد. )ایٗ آسیة

٘طا٘ٝ آتیاسی  7 (.تش ا٘داْ ضٛد٘ٛع ٌیاٞاٖ تایذ تا دلتضٛد؛ تٙاتشایٗ آتیاسی ایٗ ٚ اسفٙاج ٕ٘ایاٖ ٔی کاهو سثض،

اص ٌیاٞاٖ  تشٞایی وٛچهتیٙٙذ، تشيٌیاٞا٘ی وٝ اص آتیاسی تیص اص حذ آسیة ٔی.سا تخٛا٘یذ تیص اص حذ ٌیاٞاٖ

ٞای ایٗ ٘ٛع ٌیاٞاٖ، هیوهٞا یاای دسآیٙذ ٚ ٌُتٝ سً٘ لٟٜٛٞای ایٗ ٌیاٞاٖ ٕٔىٗ است ٔؼِٕٛی داس٘ذ. ِثٝ

 .آیذتش ٔیٔحػَٛ ایٗ ٘ٛع ٌیاٞاٖ پاییٗفضٖٚ تش آٖ ویفیت آیٙذ یا اص ٌیاٜ ٔیفتٙذ. اٚخٛد ٔیدیشتش تٝ

 

 چه زهانی آتیاری گیاهان ضروری است؟

 

ٞا ٚ ٞا ٚ ٌیاٞاٖ خٛاٖ، غشٚبسقٛتت خان تشای خٛا٘ٝ صدٖ تزسٞا ٚ سضذ ٟ٘اَ ؾشٚسی است. تشای واضت ٟ٘اَ

ٌیاٜ ٝت پایاٖ سسیذ، صٔاٖ آتیاسی ٌیاٜ تٝ ٘ٛع آٖ  وٝ دٚسٖا ٟ٘اَ تٛدٖپس اص ایٗ .اتشی سا ا٘تخاب ٕ٘اییذسٚصٞای 

 .ٞای اتشیطٕی آٖ تٝ آتیاسی فشاٚا٘ی ٘یاص داسدتطىیُ واوُ رست ٚ ٘ختستٍی داسد. تشای ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیاٜ رست پس اص 
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ٕ٘ایٙذ، ٕٞٛاسٜ تٝ آب ٞا ضشٚع تٝ سضذ ٔیٞای آٖٔیٜٛدٞٙذ ٚ ، خیاس ٚ وذٚ سثض صٔا٘ی وٝ ٌُ ٔیگوجه فرنگی

  . ٘یاص داس٘ذ

ٞایی تایذ آتیاسی سا لكغ ٕ٘اییذ یا واٞص دٞیذ. دس ایٗ خات دس صٔاٖش ٌیاٞا٘ی ٔا٘ٙذ غیفیدس ٔماتُ تشای پشٚس

سٚص لثُ اص تشداضت ٔحػَٛ، ٔٛخة افضایص ویفیت آٖ خٛاٞذ ضذ. دس ٔٛسد  10تا  7ٔحػٛالت، لكغ آتیاسی ٘ٛع 

ذٌاسی ٚ ویفیت پیاص تیطتش غٛست ٔا٘صٔا٘ی وٝ سضذ آٖ وأُ ضٛد تایذ آتیاسی سا لكغ وشد. دس ایٗپیاص ٘یض 

 .خٛاٞذ ضذ

ای وٝ تایذ تٝ خاقش تسپاسیذ ایٗ است وٝ اٌش ٔدثٛس تٝ ٔحذٚد وشدٖ آتیاسی ٞستیذ؛ ٌیاٞاٖ خاغی دس ٘ىتٝ

اش دس ٔماتُ وٓ آتی ٔماْٚ است؛ آٚس٘ذ. خشتضٜ تٝ خاقش ػٕیك تٛدٖ سیطٝٔحذٚدیت تٟتش دٚاْ ٔیٔماتُ ایٗ 

ٚٔت ٔتٛسكی داسد. أا وّٓ، تٛت فشٍ٘ی، ٔاسچٛتٝ. ٌٛخٝ فشٍ٘ی دس ٔماتُ ایٗ ٔحذٚدیت ٔماقٛس چغٙذس ٚ ٕٞیٗ

 .آتی تسیاس آسیة پزیش٘ذٞا دس ٔماتُ وٓ خیاس، وذٚ ٚ فّفُ

 

 چه زهانی را ترای آتیاری انتخاب کنین؟

 

ٞای ٔٙاسثی تشای آتیاسی ٌیاٞاٖ ٞستٙذ. دس ٔماتُ ٘ثایذ صٔا٘ی اص سٚص سا تشای آتیاسی ٞا صٔاٖٞا ٚ غشٚبغثح

  .سٚدتٝ دِیُ ٌشٔی ٞٛا، آب تٝ سشػت تثخیش ضذٜ ٚ ٞذس ٔیوٝ ا٘تخاب وٙیذ 

ٞا ایذ وٝ ٔستؼذ آفات تشٌی ٞستٙذ، غثحوٙیذ یا ٌیاٞا٘ی واضتٝاٌش دس ٔٙكمٝ آب ٚ ٞٛایی ٔشقٛب صساػت ٔی

 ٞا سا آتیاسی ٕ٘اییذ، ٌیاٜ ٚ خان، تیطتش صٔاٖ ضة ساا٘تخاب ٕ٘اییذ؛ اٌش دس تؼذ اص ظٟش آٖسا تشای آتیاسی 

وٙیذ وٝ پیطشفت آفات خٛاٞذ ضذ. تٝ خػٛظ اٌش اص سٚضٟای آتیاسی استفادٜ ٔیٔا٘ٙذ ٚ ایٗ ٔٛخة ٔشقٛب ٔی

  آب لشاس داس٘ذ.ٞای ٌیاٜ ٔستمیٓ دس ٔؼشؼ ٞا تشيدس آٖ

  

  : در صورتی آتیاری در شة تایذ انجام شود که 

  ٚخٛد ٘ذاضتٝ تاضذ آفت تاٖدس صٔیٗ صساػی -1

  .س ٘احیٝ آب ٚ ٞٛای خطه لشاس داضتٝ تاضیذد -2

 .ٞای ٌیاٞاٖوٙیذ وٝ دس آٖ آب تٟٙا تا خان دس تٕاس است ٚ ٘ٝ تا تشياص ٘ٛػی آتیاسی استفادٜ ٔی -3

 

www.sarafraz-hezarmasjed.ir



 هیسان و تناوب آتیاری گیاهان :

 

ا٘ی وٝ ٘یٕی اص آب ٔٛخٛد دس صٔ .تٟتشیٗ سإٞٙا تشای تٙاٚب آتیاسی، تٛخٝ ٝت ٔیضٖا آب تالیٕا٘ذٜ دس خان است

سفتٝ تاضذ، تایذ ٌیاٞاٖ سا آتیاسی ٕ٘ٛد. تشای ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔیضاٖ آب ٔٛخٛد دس خان، تایذ خان سا خان اص تیٗ 

ِٛٝ فطشدٜ ساختٝ ٚ ٔیضاٖ ٔتش تِىٙیذ ٚ یه ٔطت اص آٖ سا دس دستاٖسا٘تی  30تا  10تٝ ػٕك  تاٖ تٝ ضىُ ٌّ

  . سقٛتت آٖ سا تسٙدیذ

ای ٝت ایذ تایذ وٕی تٝ ٞٓ چسثیذٜ تاضذ یا تا فطاس ٌِّٛٝایی وٝ اص آٖ تشداضتٝای تاضذ، ٌٕ٘ٛٝ٘ش خان ٔاسٝا

  .غٛست صٔاٖ آتیاسی آٖ فشا سسیذٜ استدٞذ؛ دس غیش ایٗ٘سثت ضُ سا تطىیُ 

تشای خان ٌّذا٘ی، ٕ٘ٛ٘ٝ خان فطشدٜ ضذٜ تایذ ضُ تاضذ. اٌش خان خطه تٝ ٘ظش تشسذ ٚ ٘تٛاٖ آٖ سا تٝ ضىُ 

  .دسآٚسد، صٔاٖ آتیاسی استٌِّٛٝ 

تا ٕ٘ٛ٘ٝ خان سس تایذ تتٛا٘یذ تٝ ساحتی ٌِّٛٝ دسست ٕ٘اییذ. حتی اٌش تشای ضىُ ٌشفتٗ ٌِّٛٝ تٝ فطاس وٕی 

  .ضشٚع ٕ٘اییذ آتیاسی سا٘یاص تاضذ، تایذ 

ٔتشی ٔشقٛب ٕ٘اییذ. دس غیش سا٘تی 30ِٚی چٝ ٔمذاس آتیاسی ٔٛسد ٘یاص ٌیاٞاٖ است؟ ٕٞٛاسٜ خان سا تا ػٕك 

ٔتشی خان تالی خٛاٞذ ٔا٘ذ ٚ ایٗ اتفاق ٔٛخة آسیة پزیشی تیطتش سا٘تی10سیطٝ ٌیاٜ دس ػٕك غٛست ایٗ

غٛست ػٕیك، سضذ تیطتش سیطٝ سا ٔشقٛب ٍ٘ٝ داضتٗ خان ٝتتیص اص حذ خٛاٞذ ضذ. ٌیاٜ دس ٔٛاخٟٝ تا آتیاسی 

 .دس ٔماتُ وٓ آتی تاال خٛاٞذ تشددس پی خٛاٞذ داضت ٚ ٔماٚٔت ٌیاٜ سا 

ای واسآٔذتش ای یا سٚش آتپاضی، وذأیه ٔٙاسة تش٘ذ؟ آتیاسی لكشٜآتیاسی لكشٜ .٘ىتٝ آخش، سٚش آتیاسی است

% آب تٝ 70پاضی، دس حذٚد وٝ سٚش آبسیطٝ ٌیاٜ خٛاٞذ سسیذ دس حاِی% آب ٔستمیٓ تٝ 85حذٚد است ٚ دس 

تذٖٚ تٛخٝ ٝت ٘ٛع آتیاسی، تٝ  .خثشٖا ایٗ وٕثٛد تایذ ٔمذاس تیطتشی آب تٝ ٌیاٜ تشسا٘یذسسا٘ذ؛ تشای ٌیاٜ ٔی

 .٘طٛد ٚ اص ٞذس سفتٗ آٖ خٌّٛیشی ٕ٘اییذآسأی آتیاسی ٕ٘اییذ تا آب سش سیض 

 

اساٖ ٌُ ٚ ٌیاٜ خاٍ٘ی تا اقالع تاضٙذ وٝ اوثش ٌّٟای آپاستٕا٘ی لثُ اص ایٙىٝ اص تطٍٙی تّف الصْ است دٚستذ

ضٛ٘ذ اص آتیاسی صیادٜ س٘ح ٔی تش٘ذ. ضٙاخت ٘یاص آتی ٌیاٜ تذٖٚ تٛخٝ ٝت تافت خان ٔٛسد استفادٜ ٚ لذست دس 

یست. ٔیضٖا آتیاسی ٚ ٍٟ٘ذاسی لٛی یا ؾؼیف ِٔٛىِٟٛای آب ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٛلؼیت صٞىص ٌّذٖا أىا٘پزیش ٘
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دفؼات آٖ دس خان ضٙی ٚ خان تشي ٚ خان تاغچٝ تا ٞٓ ٔتفاٚت است ٚ ٌٛ٘ٝ ٞای ٌیاٞی ٞٓ دس ایٗ أش ٘مص 

تسیاس ٟٕٔی داس٘ذ،خان ٌّذاٖ دس ٌٛٝ٘ ای اص ٌیاٜ سا تایذ ٕٞیطٝ ٔشقٛب ٍ٘ٝ داضت ٚ ایٗ دس حاِی است وٝ دس 

خطه  "ٜ داد تا دس صٔاٖ حذفاغُ تیٗ دٚ آتیاسی وأالٌیاٜ دیٍش تایذ تٝ خاوٟای سكحی ٌّذاٖ آٖ اخاص

دلیمٝ دسٖٚ تطت یا سكُ پش اص  10ضٛد.آتیاسی ٔؼِٕٛی،ٌّذاٖ آصاِیا سا سیشاب ٕ٘ی وٙذ ٚ تایذ ٌّذاٖ سا تٝ ٔذت 

  .آب لشاس داد ِٚی ٌّذاٖ دس حاَ استشاحت واالدیْٛ تذٖٚ آتیاسی صٔستاٖ ٌزسا٘ی ٔی ٕ٘ایذ

 

 :ددس آتیاسی تٝ ضشح صیش فٟشست ٕ٘ٛ ٘ىات ٟٔٓ ساتٝ قٛس خالغٝ ٔی تٛاٖ 

٘یاص آتی ٌیاٜ خاٍ٘ی خٛد سا اص فشٚضٙذٜ ٌُ ٚ ٌیاٜ سَٛا وٙیذ، دس ٔٙاتغ ٚ ٔاخز تا سٚش اغِٛی آٖ آضٙا - 

ضٛیذ ٚ تٝ خّٕٝ ی ٞفتٝ ای یىثاس یا ٞفتٝ ای دٚتاس اوتفا ٘ىٙیذ چٖٛ ٘یاص آتی تا دسخٝ حشاست ٚ سقٛتت ٚ 

  .ت ساتكٝ ای ٘ضدیه داسدفػُ سضذ ٚ استشاح

دس غٛستی وٝ اص ٌیاٜ تٝ ػٙٛاٖ سثذ آٚیضاٖ استفادٜ ٔی ٕ٘ائیذ استفاع سثذ تٝ آٖ ٔیضاٖ ا٘تخاب وٙیذوٝ - 

  .تاصدیذ ٕ٘ائیذ "تتٛا٘یذ سقٛتت خان ٌّذاٖ سا ٔشتثا

ص ٔیضٖا تاصدیذ وشدٜ ٚ تا اٍ٘طت ٚ یا فشٚتشدٖ یه ٔذاد تٝ داخُ خان ٚ آصٔای "خان ٌّذاٖ سا ٔشتثا- 

  .چسثٙذٌی آٖ ٔیضاٖ سقٛتت سا ا٘ذاصٜ ٌیشی ٕ٘اییذ

  .ٔذ ٘ظش داضتٝ تاضیذ "فػُ سضذ ٚ استشاحت ٚ دسخٝ حشاست ٚ سقٛتت ٔحیف سا دلیما- 

آ٘ا٘اس وٝ لاػذٜ تشٌٟا ٍٕٞی دس یه ٘مكٝ  "دس ٍٞٙاْ آتیاسی دلت داضتٝ تاضیذ وٝ تشٌٟای ٌیاٜ ٔخػٛغا- 

چٖٛ دس غیش ایٗ غٛست پٛسیذٌی تشٌٟا سا ٝت د٘ثاَ داسد. دس غٛست  تٝ ٕٞذیٍش ٔی سسٙذ، خیس ٍ٘شدد

  .خیس ضذٖ تشٌٟا تا تىاٖ دادٖ آٟ٘ا پس اص آتیاسی لكشات آب سا اص آٟ٘ا دٚس وٙیذ

دلیمٝ دس صیش ٌّذا٘ی خٕغ ضٛد، دس غٛست ػذْ خشٚج ٚ یا تاُخیش دس آٖ  15آب صیادی تایذ حذاوثش پس اص  - 

  .ٕ٘ٛدتایذ صٞىص ٞا سا تاصدیذ 

دس غٛست تطٍٙی ٔفشـ ٌیاٜ ٚ خطىی ضذیذ خان ٚ دس غٛستی وٝ تشٌٟا دس تشاتش خیس ضذٖ ٔماٚٔت - 

داس٘ذ، تٟتش است ٌّذٖا سا تٝ ٔذت ستغ ساػت دسٖٚ تطت ٚ یا سكُ پش اص آب لشاس داد، سپس ٌیاٜ سا خاسج 

  .ثاس پاضی ؾشٚست داسدٕ٘ٛد تا آب اؾافی اص قشیك صٞىص دفغ ٌشدد، دس ایٗ حاِت آتیاسی تٛاْ تا غ

دس غٛست ػذْ ٔماٚٔت تشٌٟای ٌیاٜ دس تشاتش غشق ضذٖ دس آب،آتیاسی ٌّذٖا تا پش وشدٖ صیش ٌّذا٘ی ٚ - 

خزب تذسیدی آب اص قشیك ا٘تٟای ٌّذاٖ تٛغیٝ ٔی ضٛد.تذیٟی است پس اص سیشاب ضذٖ ٌیاٜ، آب اؾافی 

ی داسای سًٙ سیضٜ تٛدٜ ٚ تٝ ٌّذاٖ ٞیچٍٛ٘ٝ استثاقی سا تایذ اص صیش ٌّذا٘ی خاسج ٕ٘ٛد، ٍٔش ایٙىٝ یضس ٌّذا٘

  .تا آب ٘ذاضتٝ تاضذ
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دلیمٝ دسٖٚ آب تخٛاتا٘یذ ٚ ٌشٝ٘ ٔیضاٖ صیادی اص اب  15ٌّذاٖ سفاِی ٚ ٘ٛ سا لثُ اص واضت دس آٟ٘ا تٝ ٔذت - 

  .آتیاسی ٚ سقٛتت خان لثُ اص ایٙىٝ ٘یاص آتی ٌیاٜ سا تشقشف ٕ٘ایذ خزب ٌّذاٖ خٛاٞذ ضذ

ا ضشٚع فػُ پائیض اوثش ٌیاٞاٖ تٝ استشاحت ٘سثی سفتٟٛ ٘یاص وٕتشی تٝ آب داس٘ذ ٚ دس تؼؿی اص ٌیاٞاٖ ت- 

  .سیضْٚ داس پس اص سیضش تشٌٟا تایذ آتیاسی آٟ٘ا ٔتٛلف ٌشدد

  .آتیاسی تا آب سشد تاػث ایداد ضٛن دس ٌیاٜ ٔی ٌشدد ٕٞیطٝ تا آب ِٚشْ آتیاسی ٕ٘اییذ- 

سثت تٝ أالح ٔٛخٛد دس آب آضأیذ٘ی ٞٓ حساس ٞستٙذ، دس غٛست أىاٖ اصآب تؼؿی اص ٌیاٞاٖ حتی ٘- 

  .تاساٖ رخیشٜ ضذٜ ٚ یا آب خٛضیذٜ سشد ضذٜ استفادٜ ٕ٘اییذ

  .خٟت پخص تٟتش آب سكح خان ٌّذاٖ سا تا ٌیاٞاٖ پٛضطی داسای سیطٝ ٞای سكحی تپٛضا٘یذ- 

تفاٚت چطٍٕیش داسد تٝ غٛست ٌشٚٞی ٚ دسٖٚ ٌّذاٟ٘ای اص واضت ٌیاٞا٘ی وٝ ٘یاص آتی آٟ٘ا تا تمیٝ ٌیاٞاٖ - 

تضسي پشٞیض ٕ٘اییذ. دس غٛست ٘یاص یا اخثاس ٌیاٜ ٌیاٜ سا تاٌّذاٖ خٛد دسٖٚ ٌّذاٖ تضسٌتش واضت ٕ٘اییذتا 

  .آتیاسی آٖ تٝ غٛست ٔدضا ػّٕی ٌشدد

تٝ قٛسی وٝ تٝ ٌّذاٖ تا آب دس ٍٞٙاْ ٔسافشت وّیٝ ٌیاٞاٖ سا دس یه خا خٕغ ٕ٘ٛدٜ، ٝت وّیٝ صیشٌّذا٘ی ٞا 

  :دساستثاـ ٘ثاضذ آب اؾافٝ وٙیذ ٚ آتیاسی سا ٝت سٚش فیتیّٝ ای ا٘داْ دٞیذ. سٚش واس تذیٗ تشتیة است

 

ا سا ٞٓ سكح وٙیذ-1   .وّیٝ ٌّذاٟ٘ا سا ٝت غٛست دایشٜ ٚ دٚس ٕٞذیٍش لشاس دٞیذ ٚ تٝ قشیمی ٕٞٝ آٟ٘

قٛسی لشاس دٞیذ وٝ سكح آٖ وٕی تاالتش اص تمیٝ ٌّذاٟ٘ا ٚ دس  تطت پش اصآتی سا ا٘تخاب ٚ دس ٚسف دایشٜ -2

  .تٕاس تا اٟ٘ا تاضذ

فتیّٝ ٞای پٙثٝ ای ٚ یا پاسچٝ پٙثٝ ای، پطٓ ضیطٝ ای تٝ ؾخأت ٔذاد تٟیٝ ٚ تا آٟ٘ا خان سكح ٌّذاٖ سا   -3

  .تا آب تطت استثاـ دٞیذ، تذیٗ تشتیة آب تٝ تذسیح ٝت قشف خان ٞذایت خٛاٞذ ضذ
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