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مزال 115داوم 

هیهت 115زرط 
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مزال 119داوم 
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اه 126تیوکسیب 

يا هتسپ  ای  یماداب  126تیوکسیب 
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مزال 126داوم 
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ویتسجید 127تیوکسیب 
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هیهت 127زرط 

هداس 127تیوکسیب 
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يدوخن 129تیوکسیب 
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مزال 129داوم 

هیهت 129زرط 

يدجنک 129تیوکسیب 

مزال 129داوم 

هیهت 129زرط 

اه 130ولپ 

ولپ 130ولابلآ 

مزال 130داوم 
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ولپ 130یلوبمالسا 
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ولپ 130القاب 
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ینیمز بیس  نیچ  132هت 

مزال 132داوم 

هیهت 132زرط 

غرم ای  تشوگ  نیچ  132هت 

مزال 132داوم 
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هداس 133ولچ 
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القاب تخپ  133مد 
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سدع تخپ  133مد 
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ولپ 134هتشر 

مزال 134داوم 

هیهت 134زرط 

غرم اب  ولپ  134کشرز 

مزال 134داوم 

هیهت 134زرط 

ولپ 134يزبس 

مزال 134داوم 

هیهت 134زرط 
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ولپ 135دیوش 

مزال 135داوم 

هیهت 135زرط 

ینیمز بیس  اب  ولپ  135دیوش 

مزال 135داوم 

هیهت 135زرط 

ولپ 135نیریش 

مزال 135داوم 

هیهت 135زرط 

امرخ اب  ولپ  136سدع 

مزال 136داوم 

هیهت 136زرط 

ولپ 136همیق 

مزال 136داوم 

هیهت 136زرط 

ولپ 136ایبول 

مزال 136داوم 

هیهت 136زرط 

ولپ 137شام 

مزال 137داوم 

هیهت 137زرط 

ولپ 137یهام 

مزال 137داوم 

هیهت 137زرط 
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ولپ 137غرم 

مزال 137داوم 

هیهت 137زرط 

ولپ 138جیوه 

مزال 138داوم 

هیهت 138زرط 

هداس 138هتک 

مزال 138داوم 

هیهت 138زرط 

ولپ 138ملک 

مزال 138داوم 

هیهت 138زرط 

اه 138گنیدوپ 

یتالکش 139گنیدوپ 

مزال 139داوم 

هیهت 139زرط 

ومیل 139گنیدوپ 

مزال 139داوم 

هیهت 139زرط 

یلیناو 139گنیدوپ 

مزال 139داوم 

هیهت 139زرط 

اه 139هروپ 

جانفسا 140هروپ 
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مزال 140داوم 

هیهت 140زرط 

القاب 140هروپ 

مزال 140داوم 

هیهت 140زرط 

هب 140هروپ 

مزال 140داوم 

هیهت 140زرط 

زایپ 140هروپ 

مزال 140داوم 

هیهت 141زرط 

یگنرف توت  141هروپ 

مزال 141داوم 

هیهت 141زرط 

بیس 141هروپ 

مزال 141داوم 

هیهت 141زرط 

ینیمز بیس  141هروپ 

مزال 141داوم 

هیهت 141زرط 

طولب هاش  142هروپ 

مزال 142داوم 

هیهت 142زرط 

سدع 142هروپ 
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مزال 142داوم 

هیهت 142زرط 

یتیچ ایبول  142هروپ 

مزال 142داوم 

هیهت 142زرط 

شام 142هروپ 

مزال 142داوم 

هیهت 143زرط 

دوخن 143هروپ 

مزال 143داوم 

هیهت 143زرط 

یگنرف دوخن  143هروپ 

مزال 143داوم 

هیهت 143زرط 

جیوه 143هروپ 

مزال 143داوم 

هیهت 143زرط 

اه 144ازتیپ 

ییایناپسا 144يازتیپ 

مزال 144داوم 

هیهت 144زرط 

ییایلاتیا 144يازتیپ 

مزال 144داوم 

هیهت 144زرط 
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زنولب 144يازتیپ 

مزال 144داوم 

هیهت 144زرط 

غرم مخت  145يازتیپ 

مزال 145داوم 

هیهت 145زرط 

ییایرد 145يازتیپ 

مزال 145داوم 

هیهت 145زرط 

نوبماژ 145يازتیپ 

مزال 145داوم 

هیهت 146زرط 

زایپ سیسوس و  146يازتیپ 

مزال 146داوم 

هیهت 146زرط 

چراق 146يازتیپ 

مزال 146داوم 

هیهت 146زرط 

تشوگ چراق و  146يازتیپ 

مزال 146داوم 

هیهت 146زرط 

نت یهام  147يازتیپ 

مزال 147داوم 

هیهت 147زرط 
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طولخم 147يازتیپ 

مزال 147داوم 

هیهت 147زرط 

غرم 147يازتیپ 

مزال 147داوم 

هیهت 148زرط 

وگیم 148يازتیپ 

مزال 148داوم 

هیهت 148زرط 

یفویسراک 148يازتیپ 

مزال 148داوم 

هیهت 148زرط 

ازتیپ ریمخ  هیهت  148شور 

مزال 149داوم 

هیهت 149زرط 

اه 149یشرت 

149هروغبآ

مزال 149داوم 

هیهت 149زرط 

149ومیلبآ

مزال 149داوم 

هیهت 149زرط 

ولآ 149یشرت 

مزال 149داوم 
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هیهت 149زرط 

ناجمداب 150یشرت 

مزال 150داوم 

هیهت 150زرط 

هب 150یشرت 

مزال 150داوم 

هیهت 150زرط 

لاقترپ تسوپ  150یشرت 

مزال 150داوم 

هیهت 150زرط 

زایپ 151یشرت 

مزال 151داوم 

هیهت 151زرط 

ماداب هلاقاچ  151یشرت 

مزال 151داوم 

هیهت 151زرط 

رایخ 151یشرت 

مزال 151داوم 

هیهت 151زرط 

( یشرت ریس   ) ریس 151یشرت 

مزال 151داوم 

هیهت 152زرط 

زبس لفلف  152یشرت 

مزال 152داوم 
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هیهت 152زرط 

ملک لگ  152یشرت 

مزال 152داوم 

هیهت 152زرط 

ناجمداب هتیل  152یشرت 

مزال 152داوم 

هیهت 152زرط 

طولخم 153یشرت 

مزال 153داوم 

هیهت 153زرط 

نوتاخ زان  153یشرت 

مزال 153داوم 

هیهت 153زرط 

راجیب تفه  153یشرت 

مزال 153داوم 

هیهت 153زرط 

وله 153یشرت 

مزال 154داوم 

هیهت 154زرط 

چیپ ملک  154یشرت 

مزال 154داوم 

هیهت 154زرط 

روش 154رایخ 

مزال 154داوم 
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هیهت 154زرط 

یگنرف هجوگ  154بر 

مزال 154داوم 

هیهت 154زرط 

155اهاولح

مدنگ درآ  155ياولح 

مزال 155داوم 

هیهت 155زرط 

امرخ درآ و  155ياولح 

مزال 155داوم 

هیهت 155زرط 

رکش 155ياولح 

مزال 155داوم 

هیهت 156زرط 

درز 156هلش 

مزال 156داوم 

هیهت 156زرط 

جنرب 156ریش 

مزال 156داوم 

هیهت 156زرط 

156ینرف

مزال 156داوم 

هیهت 156زرط 

157یطقسم
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مزال 157داوم 

هیهت 157زرط 

( جنرب درآ   ) مدنگ درآ  157یچاک 

مزال 157داوم 

هیهت 157زرط 

اه 157میلح 

کشک اب  ناجمداب  157میلح 

مزال 157داوم 

هیهت 158زرط 

نوملقوب 158میلح 

مزال 158داوم 

هیهت 158زرط 

تشوگ میلح  ای  ینامرک  158میلح 

مزال 158داوم 

هیهت 158زرط 

اه 158هنیگاخ 

زایپ 158هنیگاخ 

مزال 158داوم 

هیهت 159زرط 

امرخ 159هنیگاخ 

مزال 159داوم 

هیهت 159زرط 

يزاریش 159هنیگاخ 

مزال 159داوم 
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هیهت 159زرط 

یگنرف هجوگ  159هنیگاخ 

مزال 159داوم 

هیهت 159زرط 

تشوگ 160هنیگاخ 

مزال 160داوم 

هیهت 160زرط 

جیوه 160هنیگاخ 

مزال 160داوم 

هیهت 160زرط 

اه 160كاروخ 

درس كدرا  160كاروخ 

مزال 160داوم 

هیهت 160زرط 

جانفسا 161كاروخ 

مزال 161داوم 

هیهت 161زرط 

القاب 161كاروخ 

مزال 161داوم 

هیهت 161زرط 

ینیمز بیس  هیماب و  161كاروخ 

مزال 161داوم 

هیهت 161زرط 

هرب 161كاروخ 
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مزال 162داوم 

هیهت 162زرط 

هب 162كاروخ 

مزال 162داوم 

هیهت 162زرط 

نوملقوب 162كاروخ 

مزال 162داوم 

هیهت 162زرط 

هدش خرس  نوملقوب  162كاروخ 

مزال 162داوم 

هیهت 163زرط 

کچوک ياه  هدنرپ  163كاروخ 

مزال 163داوم 

هیهت 163زرط 

یهام نت  163كاروخ 

مزال 163داوم 

هیهت 163زرط 

لاد 163كاروخ 

مزال 163داوم 

هیهت 163زرط 

غرم رگج  لد و  164كاروخ 

مزال 164داوم 

هیهت 164زرط 

هلاسوگ نابز  164كاروخ 
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مزال 164داوم 

هیهت 164زرط 

ینیمز بیس  164كاروخ 

مزال 164داوم 

هیهت 164زرط 

سدع 165كاروخ 

مزال 165داوم 

هیهت 165زرط 

زاغ 165كاروخ 

مزال 165داوم 

هیهت 165زرط 

یهام هلیف  165كاروخ 

مزال 165داوم 

هیهت 165زرط 

غرم مخت  جراق و  165كاروخ 

مزال 166داوم 

هیهت 166زرط 

لواقرق 166كاروخ 

مزال 166داوم 

هیهت 166زرط 

تشوگ 166كاروخ 

مزال 166داوم 

هیهت 166زرط 

زمرق ایبول  تشوگ و  166كاروخ 
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مزال 166داوم 

هیهت 167زرط 

یگنرف دوخن  تشوگ و  167كاروخ 

مزال 167داوم 

هیهت 167زرط 

زبس ایبول  167كاروخ 

مزال 167داوم 

هیهت 167زرط 

ینانوی يایبول  167كاروخ 

مزال 167داوم 

هیهت 168زرط 

یهام 168كاروخ 

مزال 168داوم 

هیهت 168زرط 

دازآ یهام  168كاروخ 

مزال 168داوم 

هیهت 168زرط 

دیفس یهام  169كاروخ 

مزال 169داوم 

هیهت 169زرط 

الآ لزق  یهام  169كاروخ 

مزال 169داوم 

هیهت 169زرط 

ینوراکام 169كاروخ 
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مزال 169داوم 

هیهت 169زرط 

غرم 169كاروخ 

مزال 170داوم 

هیهت 170زرط 

هماخ اب  غرم  170كاروخ 

مزال 170داوم 

هیهت 170زرط 

زغم 170كاروخ 

مزال 170داوم 

هیهت 170زرط 

دنفسوگ نابز  زغم و  170كاروخ 

مزال 170داوم 

هیهت 171زرط 

وگیم 171كاروخ 

مزال 171داوم 

هیهت 171زرط 

يدنه 171كاروخ 

مزال 171داوم 

هیهت 171زرط 

جیوه 171كاروخ 

مزال 171داوم 

هیهت 172زرط 

کبک 172كاروخ 
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مزال 172داوم 

هیهت 172زرط 

ودک 172كاروخ 

مزال 172داوم 

هیهت 172زرط 

اه 172تشروخ 

جانفسا اب  ولآ  172تشروخ 

مزال 172داوم 

هیهت 173زرط 

ینیمز بیس  اب  ولآ  173تشروخ 

مزال 173داوم 

هیهت 173زرط 

غرم اب  ولآ  173تشروخ 

مزال 173داوم 

هیهت 173زرط 

رانا 173تشروخ 

مزال 173داوم 

هیهت 174زرط 

ناجمداب 174تشروخ 

مزال 174داوم 

هیهت 174زرط 

زبس القاب  174تشروخ 

مزال 174داوم 

هیهت 174زرط 
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قتاق القاب  174تشروخ 

مزال 174داوم 

هیهت 174زرط 

هیماب 175تشروخ 

مزال 175داوم 

هیهت 175زرط 

هب 175تشروخ 

مزال 175داوم 

هیهت 175زرط 

هرت یشرت  175تشروخ 

مزال 175داوم 

هیهت 175زرط 

ماداب هلاقاچ  176تشروخ 

مزال 176داوم 

هیهت 176زرط 

يدنه لاد  176تشروخ 

مزال 176داوم 

هیهت 176زرط 

یتشر 176تشروخ 

مزال 176داوم 

هیهت 176زرط 

ساویر 177تشروخ 

مزال 177داوم 

هیهت 177زرط 
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يزبس 177تشروخ 

مزال 177داوم 

هیهت 177زرط 

زادنا شش  177تشروخ 

مزال 177داوم 

هیهت 177زرط 

بیس زادنا  شش  178تشروخ 

مزال 178داوم 

هیهت 178زرط 

جیوه زادنا  شش  178تشروخ 

مزال 178داوم 

هیهت 178زرط 

تشوگ اب  ناجنسف  178تشروخ 

مزال 178داوم 

هیهت 178زرط 

غرم اب  ناجنسف  179تشروخ 

مزال 179داوم 

هیهت 179زرط 

ییاولح ودک  اب  ناجنسف  179تشروخ 

مزال 179داوم 

هیهت 179زرط 

چراق 179تشروخ 

مزال 179داوم 

هیهت 179زرط 
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يزبس همروق  180تشروخ 

مزال 180داوم 

هیهت 180زرط 

همیق 180تشروخ 

مزال 180داوم 

هیهت 180زرط 

ناجمداب همیق  180تشروخ 

مزال 180داوم 

هیهت 181زرط 

القاب همیق  181تشروخ 

مزال 181داوم 

هیهت 181زرط 

زبس ایبول  181تشروخ 

مزال 181داوم 

هیهت 181زرط 

تسام 181تشروخ 

مزال 181داوم 

هیهت 181زرط 

زیوآ تسام  182تشروخ 

مزال 182داوم 

هیهت 182زرط 

غرم مخت  تسام و  182تشروخ 

مزال 182داوم 

هیهت 182زرط 
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شرت غرم  182تشروخ 

مزال 182داوم 

هیهت 183زرط 

نوتاخ زان  183تشروخ 

مزال 183داوم 

هیهت 183زرط 

یگنرف دوخن  183تشروخ 

مزال 183داوم 

هیهت 183زرط 

هجوگ يرفعج و  عانعن ، 184تشروخ 

مزال 184داوم 

هیهت 184زرط 

جیوه 184تشروخ 

مزال 184داوم 

هیهت 184زرط 

یگنران لالخ  اب  جیوه  184تشروخ 

مزال 184داوم 

هیهت 184زرط 

يراک 185تشروخ 

مزال 185داوم 

هیهت 185زرط 

ییامسم ودک  185تشروخ 

مزال 185داوم 

هیهت 185زرط 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 354زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


سفرک 185تشروخ 

مزال 185داوم 

هیهت 185زرط 

رگنک 186تشروخ 

مزال 186داوم 

هیهت 186زرط 

186اهرسد

هویم بآ  186رسرد 

مزال 186داوم 

هیهت 186زرط 

هماخ کشمت و  186رسرد 

مزال 186داوم 

هیهت 186زرط 

یگنرف توت  187رسرد 

مزال 187داوم 

هیهت 187زرط 

هماخ تسام و  187رسرد 

مزال 187داوم 

هیهت 187زرط 

تشهب رد  187خی 

مزال 187داوم 

هیهت 187زرط 

اه 187هملد 

ناجمداب 187هملد 
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مزال 187داوم 

هیهت 188زرط 

ینانوی هویش  هب  وم  گرب  188هملد 

مزال 188داوم 

هیهت 188زرط 

ملک گرب  188هملد 

مزال 188داوم 

هیهت 188زرط 

زایپ 189هملد 

مزال 189داوم 

هیهت 189زرط 

ینیمز بیس  189هملد 

مزال 189داوم 

هیهت 189زرط 

يا هملد  لفلف  یگنرف و  هجوگ  189هملد 

مزال 189داوم 

هیهت 190زرط 

شاول نان  190هملد 

مزال 190داوم 

هیهت 190زرط 

گنر تفه  190هملد 

مزال 190داوم 

هیهت 190زرط 

ودک 190هملد 
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مزال 191داوم 

هیهت 191زرط 

چراق اب  ودک  191هملد 

مزال 191داوم 

هیهت 191زرط 

غرم تشوگ  اب  ودک  191هملد 

مزال 191داوم 

هیهت 191زرط 

ملک 192هملد 

مزال 192داوم 

هیهت 192زرط 

اه 192دالاس 

اکسالآ 192دالاس 

مزال 192داوم 

هیهت 192زرط 

یناملآ 192دالاس 

مزال 192داوم 

هیهت 193زرط 

جانفسا 193دالاس 

مزال 193داوم 

هیهت 193زرط 

هیولا 193دالاس 

مزال 193داوم 

هیهت 193زرط 
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ییایلاتیا 193دالاس 

مزال 193داوم 

هیهت 193زرط 

یناریا 194دالاس 

مزال 194داوم 

هیهت 194زرط 

تسام ناجمداب و  194دالاس 

مزال 194داوم 

هیهت 194زرط 

لسکورب 194دالاس 

مزال 194داوم 

هیهت 194زرط 

لاقترپ 194دالاس 

مزال 195داوم 

هیهت 195زرط 

غرم مخت  195دالاس 

مزال 195داوم 

هیهت 195زرط 

هجوج 195دالاس 

مزال 195داوم 

هیهت 195زرط 

ینیمز بیس  ردنغچ و  195دالاس 

مزال 195داوم 

هیهت 195زرط 
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وهاک رایخ و  196دالاس 

مزال 196داوم 

هیهت 196زرط 

یسور 196دالاس 

مزال 196داوم 

هیهت 196زرط 

نابز 196دالاس 

مزال 196داوم 

هیهت 196زرط 

زبس 197دالاس 

مزال 197داوم 

هیهت 197زرط 

رازس 197دالاس 

مزال 197داوم 

هیهت 197زرط 

سیسوس 197دالاس 

مزال 197داوم 

هیهت 197زرط 

یسیوس 198دالاس 

مزال 198داوم 

هیهت 198زرط 

بیس 198دالاس 

مزال 198داوم 

هیهت 198زرط 
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ینیمز بیس  198دالاس 

مزال 198داوم 

هیهت 198زرط 

زبس لفلف  198دالاس 

مزال 199داوم 

هیهت 199زرط 

چراق 199دالاس 

مزال 199داوم 

هیهت 199زرط 

یگنرف هجوگ  199دالاس 

مزال 199داوم 

هیهت 199زرط 

رپوت یگنرف  هجوگ  199دالاس 

مزال 199داوم 

هیهت 200زرط 

هپل 200دالاس 

مزال 200داوم 

هیهت 200زرط 

یتیچ ایبول  200دالاس 

مزال 200داوم 

هیهت 200زرط 

زبس ایبول  200دالاس 

مزال 200داوم 

هیهت 200زرط 
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تسام 201دالاس 

مزال 201داوم 

هیهت 201زرط 

ینوراکام 201دالاس 

مزال 201داوم 

هیهت 201زرط 

طولخم 201دالاس 

مزال 201داوم 

هیهت 201زرط 

غرم 201دالاس 

مزال 201داوم 

هیهت 202زرط 

وگیم 202دالاس 

مزال 202داوم 

هیهت 202زرط 

هویم 202دالاس 

مزال 202داوم 

هیهت 202زرط 

یگنرف دوخن  202دالاس 

مزال 202داوم 

هیهت 202زرط 

جیوه 203دالاس 

مزال 203داوم 

هیهت 203زرط 
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سابلاک 203دالاس 

مزال 203داوم 

هیهت 203زرط 

وهاک 203دالاس 

مزال 203داوم 

هیهت 203زرط 

تسام اب  وهاک  203دالاس 

مزال 204داوم 

هیهت 204زرط 

چیپ ملک  204دالاس 

مزال 204داوم 

هیهت 204زرط 

سفرک ملک و  204دالاس 

مزال 204داوم 

هیهت 204زرط 

نت یهام  ورسنک  204دالاس 

مزال 204داوم 

هیهت 205زرط 

ینانوی 205دالاس 

مزال 205داوم 

هیهت 205زرط 

اه 205چیودناس 

غرم مخت  رینپ و  205چیودناس 

مزال 205داوم 
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هیهت 205زرط 

غرم مخت  205چیودناس 

مزال 205داوم 

هیهت 206زرط 

یهام نت  206چیودناس 

مزال 206داوم 

هیهت 206زرط 

رگج 206چیودناس 

مزال 206داوم 

هیهت 206زرط 

نابز 206چیودناس 

مزال 206داوم 

هیهت 206زرط 

هیولا دالاس  207چیودناس 

مزال 207داوم 

هیهت 207زرط 

سیسوس 207چیودناس 

مزال 207داوم 

هیهت 207زرط 

ینیمز بیس  سیسوس و  207چیودناس 

مزال 207داوم 

هیهت 207زرط 

غرم 207چیودناس 

مزال 207داوم 
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هیهت 208زرط 

زغم 208چیودناس 

مزال 208داوم 

هیهت 208زرط 

رگربمه 208چیودناس 

مزال 208داوم 

هیهت 208زرط 

سابلاک 208چیودناس 

مزال 208داوم 

هیهت 209زرط 

يدنه 209هسوبمس 

مزال 209داوم 

هیهت 209زرط 

209لفالف

مزال 209داوم 

هیهت 209زرط 

اه 209سس 

ومیلبآ 209سس 

مزال 209داوم 

هیهت 209زرط 

ناسآ 210سس 

مزال 210داوم 

هیهت 210زرط 

دراتاب 210سس 
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مزال 210داوم 

هیهت 210زرط 

لماشب 210سس 

مزال 210داوم 

هیهت 210زرط 

زنولب 211سس 

مزال 211داوم 

هیهت 211زرط 

ریس غرم و  مخت  211سس 

مزال 211داوم 

هیهت 211زرط 

هماخ 211سس 

مزال 211داوم 

هیهت 211زرط 

لدرخ 211سس 

مزال 212داوم 

هیهت 212زرط 

لسار 212سس 

مزال 212داوم 

هیهت 212زرط 

نوتیز نغور  212سس 

مزال 212داوم 

هیهت 212زرط 

يوسنارف هکرس  212سس 
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مزال 212داوم 

هیهت 212زرط 

دیفس 213سس 

مزال 213داوم 

هیهت 213زرط 

تالکش 213سس 

مزال 213داوم 

هیهت 213زرط 

زمرق لفلف  213سس 

مزال 213داوم 

هیهت 213زرط 

یگنرف هجوگ  214سس 

مزال 214داوم 

هیهت 214زرط 

تسام 214سس 

مزال 214داوم 

هیهت 214زرط 

زنویام 214سس 

مزال 214داوم 

هیهت 214زرط 

عانعن 215سس 

مزال 215داوم 

هیهت 215زرط 

يدنله 215سس 
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مزال 215داوم 

هیهت 215زرط 

لماراک 215سس 

مزال 215داوم 

هیهت 215زرط 

وئاکاک 215سس 

مزال 216داوم 

هیهت 216زرط 

اه 216پوس 

جانفسا 216پوس 

مزال 216داوم 

هیهت 216زرط 

يدنلتاکسا 216پوس 

مزال 216داوم 

هیهت 216زرط 

رانا 216پوس 

مزال 216داوم 

هیهت 217زرط 

لاقترپ 217پوس 

مزال 217داوم 

هیهت 217زرط 

زایپ 217پوس 

مزال 217داوم 

هیهت 217زرط 
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كزیت هرت  217پوس 

مزال 217داوم 

هیهت 218زرط 

یگنرف هرت  218پوس 

مزال 218داوم 

هیهت 218زرط 

وج 218پوس 

مزال 218داوم 

هیهت 218زرط 

تابوبح 218پوس 

مزال 219داوم 

هیهت 219زرط 

ترذ 219پوس 

مزال 219داوم 

هیهت 219زرط 

غرم بآ  اب  یگنرف  هتشر  219پوس 

مزال 219داوم 

هیهت 219زرط 

یسور 219پوس 

مزال 220داوم 

هیهت 220زرط 

يزبس 220پوس 

مزال 220داوم 

هیهت 220زرط 
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ینیمز بیس  220پوس 

مزال 220داوم 

هیهت 220زرط 

ینانوی سدع  220پوس 

مزال 220داوم 

هیهت 221زرط 

چراق 221پوس 

مزال 221داوم 

هیهت 221زرط 

زینشگ 221پوس 

مزال 221داوم 

هیهت 221زرط 

یگنرف هجوگ  221پوس 

مزال 221داوم 

هیهت 221زرط 

هپل 222پوس 

مزال 222داوم 

هیهت 222زرط 

زبس ایبول  222پوس 

مزال 222داوم 

هیهت 222زرط 

شرت ومیل  222پوس 

مزال 222داوم 

هیهت 222زرط 
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یهام 223پوس 

مزال 223داوم 

هیهت 223زرط 

یسلجم 223پوس 

مزال 223داوم 

هیهت 223زرط 

غرم 223پوس 

مزال 223داوم 

هیهت 223زرط 

یگنرف دوخن  223پوس 

مزال 224داوم 

هیهت 224زرط 

جیوه 224پوس 

مزال 224داوم 

هیهت 224زرط 

ییاولح ودک  224پوس 

مزال 224داوم 

هیهت 224زرط 

سفرک 224پوس 

مزال 225داوم 

هیهت 225زرط 

رگنک 225پوس 

مزال 225داوم 

هیهت 225زرط 
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اه 225یماش 

یچدوخن درآ  225یماش 

مزال 225داوم 

هیهت 225زرط 

گرب 226یماش 

مزال 226داوم 

هیهت 226زرط 

ینیمز بیس  تشوگ و  226یماش 

مزال 226داوم 

هیهت 226زرط 

ودرگ بابک  226یماش 

مزال 226داوم 

هیهت 226زرط 

هپل بابک  226یماش 

مزال 226داوم 

هیهت 227زرط 

اه 227تبرش 

ومیلبآ 227تبرش 

مزال 227داوم 

هیهت 227زرط 

ولابلآ 227تبرش 

مزال 227داوم 

هیهت 227زرط 

ومیل هب  227تبرش 
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مزال 227داوم 

هیهت 227زرط 

لاقترپ 228تبرش 

مزال 228داوم 

هیهت 228زرط 

هتخا لاغز  228تبرش 

مزال 228داوم 

هیهت 228زرط 

نیبجنکس 228تبرش 

مزال 228داوم 

هیهت 228زرط 

توت هاش  228تبرش 

مزال 228داوم 

هیهت 229زرط 

بالگ 229تبرش 

مزال 229داوم 

هیهت 229زرط 

عانعن اب  ومیل  229تبرش 

مزال 229داوم 

هیهت 229زرط 

اه 229ینیریش 

229اولقاب

مزال 229داوم 

هیهت 229زرط 
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230هیماب

مزال 230داوم 

هیهت 230زرط 

230یکشاریپ

مزال 230داوم 

هیهت 230زرط 

231تلور

مزال 231داوم 

هیهت 231زرط 

231ایبلوز

مزال 231داوم 

هیهت 231زرط 

یلسع 231ناهوس 

مزال 231داوم 

هیهت 231زرط 

232تالکش

مزال 232داوم 

هیهت 232زرط 

یماداب 232ینیریش 

مزال 232داوم 

هیهت 232زرط 

یتشهب 232ینیریش 

مزال 232داوم 

هیهت 232زرط 
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ینویپاپ 233ینیریش 

مزال 233داوم 

هیهت 233زرط 

يا هناورپ  233ینیریش 

مزال 233داوم 

هیهت 233زرط 

کشمت 233ینیریش 

مزال 233داوم 

هیهت 234زرط 

يا هقلح  234ینیریش 

مزال 234داوم 

هیهت 234زرط 

يا هماخ  234ینیریش 

مزال 234داوم 

هیهت 234زرط 

یکرامناد 235ینیریش 

مزال 235داوم 

هیهت 235زرط 

گنرود 235ینیریش 

مزال 235داوم 

هیهت 235زرط 

شمشک اب  بیس  235ینیریش 

مزال 235داوم 

هیهت 235زرط 
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باطق 236ینیریش 

مزال 236داوم 

هیهت 236زرط 

یئودرگ 236ینیریش 

مزال 236داوم 

هیهت 236زرط 

هفیطل 236ینیریش 

مزال 236داوم 

هیهت 237زرط 

یگنرف توت  دالامرام و  237ینیریش 

مزال 237داوم 

هیهت 237زرط 

یلیگران 237ینیریش 

مزال 237داوم 

هیهت 237زرط 

یشمشک 237ینیریش 

مزال 238داوم 

هیهت 238زرط 

لیف 238شوگ 

مزال 238داوم 

هیهت 238زرط 

238وداکیم

مزال 238داوم 

هیهت 238زرط 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 354زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


يا هماخ  239نان 

مزال 239داوم 

هیهت 239زرط 

اه بابک  239ساط 

بابک 239ساط 

مزال 239داوم 

هیهت 239زرط 

ینیمز بیس  ناجمداب و  بابک  239ساط 

مزال 239داوم 

هیهت 240زرط 

زایپ بابک  240ساط 

مزال 240داوم 

هیهت 240زرط 

یگنرف هجوگ  بابک  240ساط 

مزال 240داوم 

هیهت 240زرط 

رفورکیام اب  240ياهاذغ 

رفورکیام اب  زمرق  ایبول  240تشوگبآ 

مزال 240داوم 

هیهت 241زرط 

رفورکیام اب  241کیتسا 

مزال 241داوم 

هیهت 241زرط 

رفورکیام اب  ولپ  241یلوبمالسا 
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مزال 241داوم 

هیهت 241زرط 

رفورکیام اب  ییایناپسا  241تلما 

مزال 242داوم 

هیهت 242زرط 

رفورکیام اب  یفالف  242تلما 

مزال 242داوم 

هیهت 242زرط 

رفورکیام اب  سابلاک  242تلما 

مزال 242داوم 

هیهت 242زرط 

رفورکیام اب  یچ  دوخن  درآ  243كوتشرب 

مزال 243داوم 

هیهت 243زرط 

رفورکیام اب  جانفسا  243یناروب 

مزال 243داوم 

هیهت 243زرط 

رفورکیام اب  243نوملقوب 

مزال 243داوم 

هیهت 244زرط 

رفورکیام اب  يرکش  244تیوکسیب 

مزال 244داوم 

هیهت 244زرط 

رفورکیام اب  تسارک  بمارک  244تیوکسیب 
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مزال 244داوم 

هیهت 244زرط 

رفورکیام اب  فناگورتسا  244فیب 

مزال 245داوم 

هیهت 245زرط 

رفورکیام اب  245يرتساپ 

مزال 245داوم 

هیهت 245زرط 

رفورکیام اب  وله  245ياپ 

مزال 245داوم 

هیهت 245زرط 

رفورکیام اب  یلوساف  246ولپ 

مزال 246داوم 

هیهت 246زرط 

رفورکیام اب  هداس  246يولپ 

مزال 246داوم 

هیهت 246زرط 

رفورکیام اب  وله  یتالکش  246گنیدوپ 

مزال 246داوم 

هیهت 246زرط 

رفورکیام اب  تشوگ  247گنیدوپ 

مزال 247داوم 

هیهت 247زرط 

رفورکیام اب  ینیمز  بیس  247هروپ 
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مزال 247داوم 

هیهت 247زرط 

رفورکیام اب  247ازتیپ 

مزال 247داوم 

هیهت 247زرط 

رفورکیام اب  بابک  248سات 

مزال 248داوم 

هیهت 248زرط 

رفورکیام اب  ناجمداب  248یشرت 

مزال 248داوم 

هیهت 248زرط 

رفورکیام اب  غرم  نیچ  248هت 

مزال 248داوم 

هیهت 248زرط 

رفورکیام اب  ویک  یبراب  249هجوج 

مزال 249داوم 

هیهت 249زرط 

رفورکیام اب  یلاقترپ  249هجوج 

مزال 249داوم 

هیهت 249زرط 

رفورکیام اب  يرودنات  249هجوج 

مزال 249داوم 

هیهت 250زرط 

رفورکیام اب  يریس  250هجوج 
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مزال 250داوم 

هیهت 250زرط 

رفورکیام اب  یلسع  250هجوج 

مزال 250داوم 

هیهت 250زرط 

رفورکیام اب  بابک  251هجوج 

مزال 251داوم 

هیهت 251زرط 

رفورکیام اب  251اولح 

مزال 251داوم 

هیهت 251زرط 

رفورکیام اب  ریش  251ياولح 

مزال 251داوم 

هیهت 251زرط 

رفورکیام اب  يزبس  ندرک  251کشخ 

مزال 251داوم 

هیهت 252زرط 

رفورکیام اب  هجوج  252كاروخ 

مزال 252داوم 

هیهت 252زرط 

رفورکیام اب  سپیچ  252كاروخ 

مزال 252داوم 

هیهت 252زرط 

رفورکیام اب  جنرب  اب  یهام  252كاروخ 
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مزال 252داوم 

هیهت 253زرط 

رفورکیام اب  چوپ  یهام  253كاروخ 

مزال 253داوم 

هیهت 253زرط 

رفورکیام اب  زغم  253كاروخ 

مزال 253داوم 

هیهت 253زرط 

رفورکیام اب  وگیم  253كاروخ 

مزال 253داوم 

هیهت 254زرط 

رفورکیام اب  ودک  254كاروخ 

مزال 254داوم 

هیهت 254زرط 

رفورکیام اب  هزیر  هتفوک  254كاروخ 

مزال 254داوم 

هیهت 254زرط 

رفورکیام اب  ولآ  255تشروخ 

مزال 255داوم 

هیهت 255زرط 

رفورکیام اب  ناجنسف  255تشروخ 

مزال 255داوم 

هیهت 255زرط 

رفورکیام اب  چراق  255تشروخ 
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مزال 255داوم 

هیهت 255زرط 

رفورکیام اب  وله  256تشروخ 

مزال 256داوم 

هیهت 256زرط 

رفورکیام اب  ومیل  256رسد 

مزال 256داوم 

هیهت 256زرط 

رفورکیام اب  هفاکسن  256رسد 

مزال 256داوم 

هیهت 257زرط 

رفورکیام اب  زبس  لفلف  257هملد 

مزال 257داوم 

هیهت 257زرط 

رفورکیام اب  ملک  257هملد 

مزال 257داوم 

هیهت 257زرط 

رفورکیام اب  دالاس  اب  يراخوس  258نار 

مزال 258داوم 

هیهت 258زرط 

رفورکیام اب  تشوگ  258تلور 

مزال 258داوم 

هیهت 258زرط 

رفورکیام اب  هیولا  259دالاس 
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مزال 259داوم 

هیهت 259زرط 

رفورکیام اب  یتگاپسا  259سس 

مزال 259داوم 

هیهت 259زرط 

رفورکیام اب  ویک  یبراب  259سس 

مزال 259داوم 

هیهت 259زرط 

رفورکیام اب  رینپ  260سس 

مزال 260داوم 

هیهت 260زرط 

رفورکیام اب  لدرخ  260سس 

مزال 260داوم 

هیهت 260زرط 

رفورکیام اب  دیفس  260سس 

مزال 260داوم 

هیهت 260زرط 

رفورکیام اب  هجوگ  260سس 

مزال 261داوم 

هیهت 261زرط 

رفورکیام اب  يدنله  261سس 

مزال 261داوم 

هیهت 261زرط 

رفورکیام اب  لیناو  261سس 
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مزال 261داوم 

هیهت 261زرط 

رفورکیام اب  يراک  261سس 

مزال 262داوم 

هیهت 262زرط 

رفورکیام اب  وئاکاک  262سس 

مزال 262داوم 

هیهت 262زرط 

رفورکیام اب  وج  262پوس 

مزال 262داوم 

هیهت 262زرط 

رفورکیام اب  هجوج  262پوس 

مزال 262داوم 

هیهت 263زرط 

رفورکیام اب  تاجیزبس  263پوس 

مزال 263داوم 

هیهت 263زرط 

رفورکیام اب  لشیمرو  263پوس 

مزال 263داوم 

هیهت 263زرط 

رفورکیام اب  رینپ  264هلفوس 

مزال 264داوم 

هیهت 264زرط 

رفورکیام اب  ینیمز  بیس  264هلفوس 
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مزال 264داوم 

هیهت 264زرط 

رفورکیام اب  تالکش  264هلفوس 

مزال 264داوم 

هیهت 264زرط 

رفورکیام اب  رینپ  اب  ینیمز  265بیس 

مزال 265داوم 

هیهت 265زرط 

رفورکیام اب  265مغلش 

مزال 265داوم 

هیهت 265زرط 

رفورکیام اب  265تالکش 

مزال 265داوم 

هیهت 265زرط 

رفورکیام اب  جنرب  266ریش 

مزال 266داوم 

هیهت 266زرط 

رفورکیام اب  ولآ  درز  266ینیریش 

مزال 266داوم 

هیهت 266زرط 

رفورکیام اب  یلیگران  266ینیریش 

مزال 266داوم 

هیهت 266زرط 

رفورکیام اب  یهام  267خبط 
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مزال 267داوم 

هیهت 267زرط 

رفورکیام اب  ولپ  267سدع 

مزال 267داوم 

هیهت 267زرط 

رفورکیام اب  دبش  اب  الآ  267لزق 

مزال 267داوم 

هیهت 267زرط 

رفورکیام اب  چراق  اب  الآ  268لزق 

مزال 268داوم 

هیهت 268زرط 

رفورکیام اب  یماداب  الآ  268لزق 

مزال 268داوم 

هیهت 268زرط 

رفورکیام اب  یلدرخ  الآ  268لزق 

مزال 268داوم 

هیهت 268زرط 

رفورکیام اب  يدنلریا  269هوهق 

مزال 269داوم 

هیهت 269زرط 

رفورکیام اب  غرم  269نتارگ 

مزال 269داوم 

هیهت 269زرط 

رفورکیام اب  يرینپ  ملک  269لگ 
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مزال 269داوم 

هیهت 269زرط 

رفورکیام اب  269اینارال 

مزال 270داوم 

هیهت 270زرط 

رفورکیام اب  270وبل 

مزال 270داوم 

هیهت 270زرط 

رفورکیام اب  ولپ  270ایبول 

مزال 270داوم 

هیهت 270زرط 

رفورکیام اب  رپ  مکش  271یهام 

مزال 271داوم 

هیهت 271زرط 

رفورکیام اب  نیتنرولف  271یهام 

مزال 271داوم 

هیهت 271زرط 

رفورکیام اب  ینانوی  271یهام 

مزال 271داوم 

هیهت 271زرط 

رفورکیام اب  رینپ  اب  272ینوراکام 

مزال 272داوم 

هیهت 272زرط 

رفورکیام اب  تشوگ  اب  272ینوراکام 
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مزال 272داوم 

هیهت 272زرط 

رفورکیام اب  ولابلآ  272يابرم 

مزال 272داوم 

هیهت 273زرط 

رفورکیام اب  کشمت  273يابرم 

مزال 273داوم 

هیهت 273زرط 

رفورکیام اب  نایرب  273غرم 

مزال 273داوم 

هیهت 273زرط 

رفورکیام اب  هداس  273غرم 

مزال 273داوم 

هیهت 273زرط 

رفورکیام اب  274یطقسم 

مزال 274داوم 

هیهت 274زرط 

رفورکیام اب  يا  هرک  274وگیم 

مزال 274داوم 

هیهت 274زرط 

رفورکیام اب  یجنفسا  274نان 

مزال 274داوم 

هیهت 274زرط 

رفورکیام اب  يریجنا  275نان 
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مزال 275داوم 

هیهت 275زرط 

رفورکیام اب  دیفس  275نان 

مزال 275داوم 

هیهت 275زرط 

رفورکیام اب  یمدنگ  275نان 

مزال 275داوم 

هیهت 275زرط 

رفورکیام اب  276ورمین 

مزال 276داوم 

هیهت 276زرط 

رفورکیام اب  تشوگ  276ورمین 

مزال 276داوم 

هیهت 276زرط 

رفورکیام اب  276رگربمه 

مزال 276داوم 

هیهت 277زرط 

رفورکیام اب  277دراتساک 

مزال 277داوم 

هیهت 277زرط 

رفورکیام اب  يرینپ  277بابک 

مزال 277داوم 

هیهت 277زرط 

رفورکیام اب  يا  هبات  277بابک 
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مزال 277داوم 

هیهت 278زرط 

رفورکیام اب  رادزغم  یتالکش  278مرک 

مزال 278داوم 

هیهت 278زرط 

رفورکیام اب  بیس  278توپمک 

مزال 278داوم 

هیهت 278زرط 

رفورکیام اب  سالیگ  278توپمک 

مزال 279داوم 

هیهت 279زرط 

رفورکیام اب  279هتفوک 

مزال 279داوم 

هیهت 279زرط 

رفورکیام اب  تشوگ  279هتفوک 

مزال 279داوم 

هیهت 279زرط 

رفورکیام اب  غرم  يراک  279هتفوک 

مزال 280داوم 

هیهت 280زرط 

رفورکیام اب  يزبس  280وکوک 

مزال 280داوم 

هیهت 280زرط 

رفورکیام اب  ینیمز  بیس  280يوکوک 
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مزال 280داوم 

هیهت 280زرط 

رفورکیام اب  غرم  281يوکوک 

مزال 281داوم 

هیهت 281زرط 

رفورکیام اب  یجنفسا  281کیک 

مزال 281داوم 

هیهت 281زرط 

رفورکیام اب  تالکش  ماداب و  281کیک 

مزال 281داوم 

هیهت 281زرط 

رفورکیام اب  لیگران  امرخ و  282کیک 

مزال 282داوم 

هیهت 282زرط 

رفورکیام اب  یلیبجنز  282کیک 

مزال 282داوم 

هیهت 282زرط 

رفورکیام اب  یئودرگ  282کیک 

مزال 282داوم 

هیهت 282زرط 

رفورکیام اب  يا  هویم  283کیک 

مزال 283داوم 

هیهت 283زرط 

رفورکیام اب  ییوئاکاک  283کیک 
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مزال 283داوم 

هیهت 283زرط 

رفورکیام اب  يا  هرک  283کیک 

مزال 283داوم 

هیهت 284زرط 

رفورکیام اب  یشمشک  284کیک 

مزال 284داوم 

هیهت 284زرط 

اه هدنرپ  284ياهاذغ 

يراخوس 284كدرا 

مزال 284داوم 

هیهت 284زرط 

هدش خرس  284نوملقوب 

مزال 285داوم 

هیهت 285زرط 

سفرک 285نوملقوب و 

مزال 285داوم 

هیهت 285زرط 

هدش خرس  285زاغ 

مزال 285داوم 

هیهت 285زرط 

هدش خرس  285لواقرق 

مزال 285داوم 

هیهت 286زرط 
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هدش خرس  286یباغرم 

مزال 286داوم 

هیهت 286زرط 

هدش خرس  286رتوبک 

مزال 286داوم 

هیهت 286زرط 

ییایرد 286ياهاذغ 

یهام 286يوگار 

مزال 286داوم 

هیهت 287زرط 

زپ بآ  287یهام 

مزال 287داوم 

هیهت 287زرط 

ومیل دازآ و  287یهام 

مزال 287داوم 

هیهت 287زرط 

جانفسا 287یهام 

مزال 287داوم 

هیهت 287زرط 

رپ وت  288یهام 

مزال 288داوم 

هیهت 288زرط 

هدش خرس  يدود  288یهام 

مزال 288داوم 
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هیهت 288زرط 

هداس 288یهام 

مزال 288داوم 

هیهت 288زرط 

يراخوس 289یهام 

مزال 289داوم 

هیهت 289زرط 

یتشوگ 289ياهاذغ 

لدرخ 289کیتسا 

مزال 289داوم 

هیهت 289زرط 

فناگرتسا 289فیب 

مزال 289داوم 

هیهت 289زرط 

290کتفیب

مزال 290داوم 

هیهت 290زرط 

زیرپروس 290کتفیب 

مزال 290داوم 

هیهت 290زرط 

چراق 290یکشاریپ 

مزال 290داوم 

هیهت 290زرط 

تشوگ 291یکشاریپ 
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مزال 291داوم 

هیهت 291زرط 

هلاسوگ 291يوگار 

مزال 291داوم 

هیهت 291زرط 

تشوگ 291تلور 

مزال 291داوم 

هیهت 292زرط 

292وگیژ

مزال 292داوم 

هیهت 292زرط 

وگیم 292يراخوس 

مزال 292داوم 

هیهت 292زرط 

هلاسوگ تشوگ  292لسینش 

مزال 292داوم 

هیهت 292زرط 

غرم 293هنیتارگ 

مزال 293داوم 

هیهت 293زرط 

هدش خرس  293غرم 

مزال 293داوم 

هیهت 293زرط 

یگید بابک  293غرم 
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مزال 293داوم 

هیهت 293زرط 

هلاسوگ 293تازون 

مزال 293داوم 

هیهت 294زرط 

یلحم 294ياهاذغ 

ینیمز بیس  هزایپ  294ود 

مزال 294داوم 

هیهت 294زرط 

هراپ 294مکش 

مزال 294داوم 

هیهت 294زرط 

یکرت 294ياذغ 

مزال 295داوم 

هیهت 295زرط 

ینیچ 295ياذغ 

مزال 295داوم 

هیهت 295زرط 

ینپاژ 295ياذغ 

مزال 295داوم 

هیهت 295زرط 

( هبوک  ) ینانبل 295ياذغ 

مزال 295داوم 

هیهت 296زرط 
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يدنه 296ياذغ 

مزال 296داوم 

هیهت 296زرط 

یمساق 296ازریم 

مزال 296داوم 

هیهت 296زرط 

ناجمداب 296کشک و 

مزال 296داوم 

هیهت 296زرط 

ناجمداب 297هچمیتی 

مزال 297داوم 

هیهت 297زرط 

297اهدالامرام

ولابلآ 297دالامرام 

مزال 297داوم 

هیهت 297زرط 

روگنا 297دالامرام 

مزال 297داوم 

هیهت 297زرط 

هب 298دالامرام 

مزال 298داوم 

هیهت 298زرط 

لاقترپ 298دالامرام 

مزال 298داوم 
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هیهت 298زرط 

کشمت 298دالامرام 

مزال 298داوم 

هیهت 298زرط 

یگنرف توت  298دالامرام 

مزال 298داوم 

هیهت 299زرط 

ولآ درز  299دالامرام 

مزال 299داوم 

هیهت 299زرط 

بیس 299دالامرام 

مزال 299داوم 

هیهت 299زرط 

سالیگ 299دالامرام 

مزال 299داوم 

هیهت 299زرط 

طولخم 300دالامرام 

مزال 300داوم 

هیهت 300زرط 

اه 300ینوراکام 

چراق اب  300یتگاپسا 

مزال 300داوم 

هیهت 300زرط 

ودرگ 300یتگاپسا 
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مزال 300داوم 

هیهت 300زرط 

یگنرف هجوگ  301یتگاپسا 

مزال 301داوم 

هیهت 301زرط 

جانفسا اب  301ینوراکام 

مزال 301داوم 

هیهت 301زرط 

رینپ اب  301ینوراکام 

مزال 301داوم 

هیهت 301زرط 

نوبماژ اب  302ینوراکام 

مزال 302داوم 

هیهت 302زرط 

یگنرف هجوگ  سس  اب  302ینوراکام 

مزال 302داوم 

هیهت 302زرط 

چراق اب  302ینوراکام 

مزال 302داوم 

هیهت 302زرط 

تشوگ اب  303ینوراکام 

مزال 303داوم 

هیهت 303زرط 

یبلاق 303ینوراکام 
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مزال 303داوم 

هیهت 303زرط 

303اهابرم

ولابلآ 304يابرم 

مزال 304داوم 

هیهت 304زرط 

سانانآ 304يابرم 

مزال 304داوم 

هیهت 304زرط 

ریجنا 304يابرم 

مزال 304داوم 

هیهت 304زرط 

روگنا 304يابرم 

مزال 304داوم 

هیهت 305زرط 

ناجمداب 305يابرم 

مزال 305داوم 

هیهت 305زرط 

گنلاب 305يابرم 

مزال 305داوم 

هیهت 305زرط 

هب 305يابرم 

مزال 305داوم 

هیهت 306زرط 
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جنران راهب  306يابرم 

مزال 306داوم 

هیهت 306زرط 

لاقترپ تسوپ  306يابرم 

مزال 306داوم 

هیهت 306زرط 

جنران تسوپ  306يابرم 

مزال 306داوم 

هیهت 306زرط 

کشمت 307يابرم 

مزال 307داوم 

هیهت 307زرط 

یگنرف توت  307يابرم 

مزال 307داوم 

هیهت 307زرط 

ولآ درز  307يابرم 

مزال 307داوم 

هیهت 307زرط 

کشرز 308يابرم 

مزال 308داوم 

هیهت 308زرط 

بیس 308يابرم 

مزال 308داوم 

هیهت 308زرط 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 354زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


لیلش 308يابرم 

مزال 308داوم 

هیهت 308زرط 

یبالگ 308يابرم 

مزال 308داوم 

هیهت 309زرط 

سالیگ 309يابرم 

مزال 309داوم 

هیهت 309زرط 

طولخم 309يابرم 

مزال 309داوم 

هیهت 309زرط 

وله 309يابرم 

مزال 309داوم 

هیهت 309زرط 

جیوه 310يابرم 

مزال 310داوم 

هیهت 310زرط 

اه 310نان 

تگاب 310نان 

مزال 310داوم 

هیهت 310زرط 

یجنرب 310نان 

مزال 310داوم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 354زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


هیهت 310زرط 

وج 311نان 

مزال 311داوم 

هیهت 311زرط 

يراخوس 311نان 

مزال 311داوم 

هیهت 311زرط 

لامریش 311نان 

مزال 311داوم 

هیهت 312زرط 

يدنق 312نان 

مزال 312داوم 

هیهت 312زرط 

یچدوخن 312نان 

مزال 312داوم 

هیهت 312زرط 

رگربمه 312نان 

مزال 312داوم 

هیهت 313زرط 

اه 313یندیشون 

تالکش 313ياچ 

مزال 313داوم 

هیهت 313زرط 

عانعن 313ياچ 
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مزال 313داوم 

هیهت 313زرط 

313غود

مزال 313داوم 

هیهت 313زرط 

ماداب 314ریش 

مزال 314داوم 

هیهت 314زرط 

ینتسب 314ریش 

مزال 314داوم 

هیهت 314زرط 

ودرگ 314ریش 

مزال 314داوم 

هیهت 314زرط 

314هوهق

مزال 314داوم 

هیهت 314زرط 

315نوجعم

مزال 315داوم 

هیهت 315زرط 

نوطالفا صوصخم  315نوجعم 

مزال 315داوم 

هیهت 315زرط 

سانانآ 315یندیشون 
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مزال 315داوم 

هیهت 315زرط 

روگنا 315یندیشون 

مزال 316داوم 

هیهت 316زرط 

یگنرف توت  316یندیشون 

مزال 316داوم 

هیهت 316زرط 

بیس 316یندیشون 

مزال 316داوم 

هیهت 316زرط 

یتالکش هوهق  316یندیشون 

مزال 316داوم 

هیهت 316زرط 

یلیناو 317یندیشون 

مزال 317داوم 

هیهت 317زرط 

هسالگ 317هفاک 

مزال 317داوم 

هیهت 317زرط 

اه 317بابک 

بابک 317هجوج 

مزال 317داوم 

هیهت 317زرط 
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ناجمداب 317بابک 

مزال 317داوم 

هیهت 318زرط 

گرب 318بابک 

مزال 318داوم 

هیهت 318زرط 

یجنرب 318بابک 

مزال 318داوم 

هیهت 318زرط 

هرب 318بابک 

مزال 318داوم 

هیهت 318زرط 

هجنچ 319بابک 

مزال 319داوم 

هیهت 319زرط 

ینیسح 319بابک 

مزال 319داوم 

هیهت 319زرط 

رگج هولق و  لد و  319بابک 

مزال 319داوم 

هیهت 319زرط 

يرود 319بابک 

مزال 320داوم 

هیهت 320زرط 
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یگید 320بابک 

مزال 320داوم 

هیهت 320زرط 

ینپاژ 320بابک 

مزال 320داوم 

هیهت 320زرط 

يزاقفق 320بابک 

مزال 321داوم 

هیهت 321زرط 

ینیمز بیس  تشوگ و  321بابک 

مزال 321داوم 

هیهت 321زرط 

یهام 321بابک 

مزال 321داوم 

هیهت 321زرط 

نورب نوزوا  یهام  321بابک 

مزال 321داوم 

هیهت 322زرط 

وگیم 322بابک 

مزال 322داوم 

هیهت 322زرط 

هدیبوک 322بابک 

مزال 322داوم 

هیهت 322زرط 
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اه 322تلتک 

ناجمداب 322تلتک 

مزال 322داوم 

هیهت 322زرط 

ساویر گرب  323تلتک 

مزال 323داوم 

هیهت 323زرط 

راد هتسد  323تلتک 

مزال 323داوم 

هیهت 323زرط 

دنفسوگ نابز  323تلتک 

مزال 323داوم 

هیهت 323زرط 

يدنه هویش  هب  ینیمز  بیس  324تلتک 

مزال 324داوم 

هیهت 324زرط 

هتخپ ینیمز  بیس  324تلتک 

مزال 324داوم 

هیهت 324زرط 

ماخ ینیمز  بیس  324تلتک 

مزال 324داوم 

هیهت 324زرط 

یقارع 325تلتک 

مزال 325داوم 
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هیهت 325زرط 

تشوگ 325تلتک 

مزال 325داوم 

هیهت 325زرط 

يزبس تشوگ و  325تلتک 

مزال 325داوم 

هیهت 325زرط 

ینیمز بیس  تشوگ و  326تلتک 

مزال 326داوم 

هیهت 326زرط 

ایبول 326تلتک 

مزال 326داوم 

هیهت 326زرط 

یهام 326تلتک 

مزال 326داوم 

هیهت 326زرط 

غرم 327تلتک 

مزال 327داوم 

هیهت 327زرط 

دنفسوگ زغم  327تلتک 

مزال 327داوم 

هیهت 327زرط 

وگیم 327تلتک 

مزال 327داوم 
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هیهت 327زرط 

ینانوی 327تلتک 

مزال 327داوم 

هیهت 328زرط 

328اهمرک

ماداب 328مرک 

مزال 328داوم 

هیهت 328زرط 

لاقترپ 328مرک 

مزال 328داوم 

هیهت 328زرط 

یسور 328مرک 

مزال 328داوم 

هیهت 328زرط 

تولراش 329مرک 

مزال 329داوم 

هیهت 329زرط 

یتالکش 329مرک 

مزال 329داوم 

هیهت 329زرط 

یئودرگ 329مرک 

مزال 329داوم 

هیهت 329زرط 

يزوم 330مرک 
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مزال 330داوم 

هیهت 330زرط 

ینوئلپان 330مرک 

مزال 330داوم 

هیهت 330زرط 

وله 330مرک 

مزال 330داوم 

هیهت 330زرط 

لماراک 331مرک 

مزال 331داوم 

هیهت 331زرط 

وئاکاک 331مرک 

مزال 331داوم 

هیهت 331زرط 

يا هرک  331مرک 

مزال 331داوم 

هیهت 331زرط 

یشمشک 331مرک 

مزال 332داوم 

هیهت 332زرط 

اه 332هچولک 

یلاقترپ 332هچولک 

مزال 332داوم 

هیهت 332زرط 
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کشخ 332هچولک 

مزال 332داوم 

هیهت 332زرط 

ییابرم 332هچولک 

مزال 333داوم 

هیهت 333زرط 

یلیناو 333هچولک 

مزال 333داوم 

هیهت 333زرط 

اه 333توپمک 

ولابلآ 333توپمک 

مزال 333داوم 

هیهت 333زرط 

درزولآ 333توپمک 

مزال 334داوم 

هیهت 334زرط 

ریجنا 334توپمک 

مزال 334داوم 

هیهت 334زرط 

یگنران ای  لاقترپ  334توپمک 

مزال 334داوم 

هیهت 334زرط 

ولآ درز  334توپمک 

مزال 334داوم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 354زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


هیهت 335زرط 

بیس 335توپمک 

مزال 335داوم 

هیهت 335زرط 

لیلش 335توپمک 

مزال 335داوم 

هیهت 335زرط 

یبالگ 335توپمک 

مزال 335داوم 

هیهت 335زرط 

زبس هجوگ  335توپمک 

مزال 336داوم 

هیهت 336زرط 

سالیگ 336توپمک 

مزال 336داوم 

هیهت 336زرط 

زوم 336توپمک 

مزال 336داوم 

هیهت 336زرط 

وله 336توپمک 

مزال 336داوم 

هیهت 336زرط 

اه 337هتفوک 

ومیلبآ 337هتفوک 
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مزال 337داوم 

هیهت 337زرط 

یجنرب 337هتفوک 

مزال 337داوم 

هیهت 337زرط 

يزایپ 337هتفوک 

مزال 337داوم 

هیهت 338زرط 

يزیربت 338هتفوک 

مزال 338داوم 

هیهت 338زرط 

يدئوس 338هتفوک 

مزال 338داوم 

هیهت 338زرط 

القاب دیوش  339هتفوک 

مزال 339داوم 

هیهت 339زرط 

یلقلق 339هتفوک 

مزال 339داوم 

هیهت 339زرط 

هپل 339هتفوک 

مزال 339داوم 

هیهت 339زرط 

یهام 340هتفوک 
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مزال 340داوم 

هیهت 340زرط 

غرم 340هتفوک 

مزال 340داوم 

هیهت 340زرط 

یچدوخن 340هتفوک 

مزال 340داوم 

هیهت 340زرط 

بابک 341هتفوک 

مزال 341داوم 

هیهت 341زرط 

اه 341وکوک 

جانفسا 341يوکوک 

مزال 341داوم 

هیهت 341زرط 

ناجمداب 341يوکوک 

مزال 341داوم 

هیهت 341زرط 

القاب 342يوکوک 

مزال 342داوم 

هیهت 342زرط 

ودرگ زغم  هرت و  342يوکوک 

مزال 342داوم 

هیهت 342زرط 
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يزبس 342يوکوک 

مزال 342داوم 

هیهت 342زرط 

ودرگ يزبس و  342يوکوک 

مزال 343داوم 

هیهت 343زرط 

ینیمز بیس  343يوکوک 

مزال 343داوم 

هیهت 343زرط 

ملک لگ  343يوکوک 

مزال 343داوم 

هیهت 343زرط 

تشوگ 343يوکوک 

مزال 344داوم 

هیهت 344زرط 

زبس ایبول  344يوکوک 

مزال 344داوم 

هیهت 344زرط 

یهام 344يوکوک 

مزال 344داوم 

هیهت 344زرط 

غرم 344يوکوک 

مزال 345داوم 

هیهت 345زرط 
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زغم 345يوکوک 

مزال 345داوم 

هیهت 345زرط 

ودک 345يوکوک 

مزال 345داوم 

هیهت 345زرط 

اه 345کیک 

ولابلآ 345کیک 

مزال 346داوم 

هیهت 346زرط 

یجنفسا 346کیک 

مزال 346داوم 

هیهت 346زرط 

یناملآ بلاق  اب  346کیک 

مزال 346داوم 

هیهت 346زرط 

یماداب 346کیک 

مزال 347داوم 

هیهت 347زرط 

وئاکاک يا  هقلح  347کیک 

مزال 347داوم 

هیهت 347زرط 

امرخ 347کیک 

مزال 347داوم 
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هیهت 347زرط 

هداس 348کیک 

مزال 348داوم 

هیهت 348زرط 

ولسا ای  بیس  348کیک 

مزال 348داوم 

هیهت 348زرط 

یتالکش 348کیک 

مزال 348داوم 

هیهت 348زرط 

يریش 349کیک 

مزال 349داوم 

هیهت 349زرط 

یئودرگ 349کیک 

مزال 349داوم 

هیهت 349زرط 

ومیل 349کیک 

مزال 349داوم 

هیهت 349زرط 

تسام 350کیک 

مزال 350داوم 

هیهت 350زرط 

يزوم 350کیک 

مزال 350داوم 
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هیهت 350زرط 

سالیگ لیگران -  350کیک 

مزال 350داوم 

هیهت 351زرط 

يا هرقن  351کیک 

مزال 351داوم 

هیهت 351زرط 

یلاقترپ یشمشک -  351کیک 

مزال 351داوم 

هیهت 351زرط 

يدزی 351کیک 

مزال 351داوم 

هیهت 352زرط 

یغرم مخت  کی  352کیک 

مزال 352داوم 

هیهت 352زرط 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  352هرابرد 
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يزپشآ رنه 

باتک تاصخشم 

يا هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  يزپشآ / رنه  : روآدـیدپ مان  ناونع و   1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
هارمه و نفلت  رازفا  مرن  : يرهاـظ تاصخـشم  ناهفصا 1390 . هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفـصا : رـشن تاصخـشم  ناهفـصا  هیمئاق 

يدنب هدر  TX725/آ1 س75 1385  هرگنک :  يدـنب  هدر  ملاس .  ياهاذـغ  عوضوم :  یناریا .  يزپشآ  عوضوم :  يزپشآ .  عوضوم :  هنایار 
641/5 ییوید : 

اه تشوگبآ 

ناجمداب تشوگبآ 

مزال داوم 

هبند تشوگ  ددع  2 ناجمداب مرگ  150 دوخن ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاق  2 یگنرف هجوگ  بر  هنامیپ  6 بآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 0.5 راد

هیهت زرط 

. میزپ یم  میالم  هلعـش  يور  لـفلف  کـمن و  بآ ، هدـش ،) سیخ   ) دوخن زاـیپ ، هارمه  هب  ار  تشوگ  ناـجمداب  تشوگبآ   3 تارفن :  دادـعت 
يور زا  ار  اذغ  هکنیا  زا  لبق  هقیقد  ار 10  هجوگ  بر  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  هدرک و  خرس  ار  اه  ناجمداب  تخپ  ٌالماک  تشوگ  هک  ینامز 

. مینک یم  هفاضا  تشوگبآ  هب  میرادرب  زاگ  هلعش 

شابزب تشوگبآ 

مزال داوم 

بیـس مرگ  100 همروق يزبـس  ددـع  1 زایپ هناـمیپ  6 بآ ددـع  3 یناـمع وـمیل  يروـخپوس  قشاـق  3 نغور یفاـک  رادــقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 500 تشوگ مرگ  100 یتیچ ایبول  مرگ  200 دوخن ددع  1 ینیمز

هیهت زرط 

تـشوگبآ تسا . هدامآ  تشوگبآ  دـعب  تعاس  مین  مییازفا . یم  ار  ینامع  ومیل  ینیمز و  بیـس  دـنتخپ ، داوم  هک  یناـمز   3 تارفن :  دادـعت 
داوم هب  هدرک و  خرـس  نغور  رد  ار  يزبس  دنزپب . میراذـگ  یم  هتخیر ، یفرظ  رد  ار  لفلف  کمن و  بآ ، زایپ ، تشوگ ، ایبول ، دوخن ، شابزب 

. درک سیخ  لبق  بش  زا  دیاب  ار  ایبول  دوخن و  هتبلا  مینک . یم  هفاضا  هملباق  نورد 

هلاشرت تشوگبآ 

مزال داوم 
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ولیک 1 تشوگ هنامیپ  0.5 دوخن ددع  1 زایپ هنامیپ  0.5 سیق هگرب  ددع  3 یگنرف هجوگ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هتخپ زا  دـعب  میزپ . یم  بآ  هنامیپ  هارمه 6  هب  ار  لفلف  کـمن و  هدـش ، سیخ  لـبق  زا  دوخن  تشوگ ، هلاـشرت  تشوگبآ   5 تارفن :  دادعت 
. دتفایب اج  تشوگبآ  دنوش و  هتخپ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ًاددجم  هدرک ، هفاضا  ار  یسیق  هگرب  هجوگ ، ندش 

رانا بر  تشوگبآ 

مزال داوم 

ددع 4 غرم مخت  يروخپوس  قشاـق  2 رانا بر  يروخپوس  قشاـق  1 کشخ هلیلبنـش  يروخپوس  قشاق  3 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
يروخپوس قشاق  2 درآ ددع  3 زایپ

هیهت زرط 

. میهد یم  تفت  هدرک و  هفاضا  زایپ  هب  زین  ار  هلیلبنش  درآ و  سپس  هدرک ، خرـس  نغور  اب  ار  زایپ  ادتبا  رانا  بر  تشوگبآ   3 تارفن :  دادعت 
دعب مینک ، یم  طولخم  بوخ  هتـسکش ، ار  اهغرم  مخت  میراذگ . یم  ترارح  يور  لفلف  کمن و  بآ ، هنامیپ  هارمه 3  هب  ار  داوم  نیا  دعب 

. مینک یم  هفاضا  رخآ  رد  زین  ار  رانا  بر  مینز . یم  مه  بترم  هدوزفا و  لبق  داوم  هب  مک  مک 

هداس تشوگبآ 

مزال داوم 

ددع 2 زایپ يروخپوس  قشاق  2 یگنرف هجوگ  بر  ددع  3 ینامع ومیل  هنامیپ  6 بآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادقم  هب  0 هبوچ درز 
مرگ 750 تشوگ مرگ  100 دیفس ایبول  مرگ  100 دوخن ددع  3 ینیمز بیس 

هیهت زرط 

هکینامز میراذـگ . یم  ترارح  يور  ار  بآ  زایپ و  تشوگ ، مینک . یم  سیخ  لـبق  زا  ار  اـیبول  دوخن و  هداـس  تشوگبآ   5 تارفن :  دادعت 
هدرک هفاضا  ار  هبوچدرز  لفلف و  کمن ، ینامع ، ومیل  ینیمز ، بیـس  دعب  دنزپب . ٌالماک  ات  هدرک  هفاضا  ار  ایبول  دوخن و  دـش ، زپ  مین  تشوگ 

. تسا رضاح  ام  تشوگبآ  دعب  هقیقد   15 مینک . یم  هفاضا  ار  هجوگ  بر  رخآ  رد  مینک . یم  ربص  ینیمز  بیس  ندش  هتخپ  ات  و 

يروف تشوگبآ 

مزال داوم 

ددع 1 زایپ ددع  5 ینیمز بیس  ددع  3 جیوه يروخپوس  قشاق  1 یگنرف هجوگ  بر  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا
ولیک 1 تشوگ يرادقم  0 يرفعج
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هیهت زرط 

، کمن يرفعج ، جیوه ، ینیمز ، بیـس  ندش  هتخپ  زا  دـعب  میزپ . یم  بآ  هنامیپ  زایپ و 6  اـب  ار  تشوگ  يروف  تشوگبآ   5 تارفن :  دادعت 
، لیامت تروص  رد  تسا . رضاح  تشوگبآ  هقیقد  زا 5  دعب  میزیر . یم  ار  هجوگ  بر  هقیقد  زا 20  سپ  مینک . یم  هفاضا  ار  هیودا  لفلف و 

. مینک هدافتسا  ینامع  ومیل  زا  ینشاچ  يارب  میناوت  یم 

يزبس همروق  تشوگبآ 

مزال داوم 

ولیک 1 تشوگ مرگ  200 همروق يزبس  مرگ  100 هپل ددع  1 زایپ ددع  2 ینامع ومیل  يروخپوس  قشاق  2 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هتخپ ٌالماک  ات  میراذگ  یم  بآ  هنامیپ  هپل و 6  هارمه  هب  هداد ، تفت  نغور  اـب  ار  زاـیپ  تشوگ و  يزبس  همروق  تشوگبآ   5 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  هفاضا  ار  لفلف  کمن و  ینامع ، ومیل  همروق ، يزبس  داوم  ندش  هتخپ  زا  دعب  تسا . رضاح  تشوگبآ  دعب  هقیقد   15 دوش .

مدنگ تشوگبآ 

مزال داوم 

مرگ 150 هدـنک تسوـپ  مدــنگ  مرگ  150 دوخن ددـع  2 ینیمز بیـس  ددـع  1 زایپ ددـع  2 یگنرف هجوـگ  یفاـک  رادــقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 500 تشوگ

هیهت زرط 

هفاضا یلبق  داوم  ندش  هتخپ  زا  سپ  ار  لفلف  کمن و  هجوگ ، ینیمز ، بیس  تسا . هدامآ  مدنگ  تشوگبآ  دعب  تعاس  مین   3 تارفن :  دادعت 
ار دوخن  مدنگ و  مدنگ  تشوگبآ  دنوش . هتخپ  ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  ار  بآ  زایپ و  مدـنگ ، دوخن ، تشوگ ، ادـتبا  مینک . یم 

. مینک سیخ  لبق  زا  دیاب 

هپل تشوگبآ 

مزال داوم 

قشاق 1 یگنرف هجوـگ  بر  ددـع  3 یناـمع ومیل  يروخپوس  قشاـق  3 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادـقم  هـب  0 هبوـچ درز 
مرگ 750 تشوگ ددع  4 ینیمز بیس  ددع  2 زایپ يروخپوس 

هیهت زرط 

بیـس ندش  هتخپ  زا  سپ  هدرک ، هفاضا  ار  ینامع  ومیل  یگنرف و  هجوگ  بر  ینیمز ، بیـس  تشوگ ، ندـش  هتخپ  زا  دـعب   5 تارفن :  دادعت 
بوخ ات  میراذـگ  یم  میالم  ترارح  يور  هدرک و  هفاـضا  بآ  هبوچدرز و  لـفلف ، کـمن و  نآ  هب  سپـس  تسا . هداـمآ  تشوگبآ  ینیمز 
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. میهد یم  تفت  هقیقد  تدم 3  هب  زین  ار  هپل  هداد ، تفت  نغور  اب  ار  زایپ  تشوگ و  هپل  تشوگبآ  دنوش . هتخپ 

دیفس ایبول  تشوگبآ 

مزال داوم 

ولیک 1 تشوگ هنامیپ  1 دیفس ایبول  ددع  2 زایپ یفاک  رادقم  هب  0 کمن یفاک  رادقم  هب  0 هبوچ درز  یفاک  رادقم  هب  0 نیچراد

هیهت زرط 

ایبول تشوگبآ  تسا . هداـمآ  تشوگبآ  هقیقد  زا 10  سپ  هدرک ، هفاـضا  زین  ار  نیچراد  هبوچدرز و  ندـش  هتخپ  زا  دـعب   5 تارفن :  دادـعت 
میزپ یم  میالم  ترارح  يور  بآ  هنامیپ  هارمه 6  هب  ار  کمن  زایپ ، ایبول ، تشوگ ، دیفس 

ومیل تشوگبآ 

مزال داوم 

بیس ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاـق  2 یگنرف هجوگ  بر  ددـع  3 ینامع ومیل  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز 
ولیک 1 تشوگ مرگ  150 دوخن ددع  4 ینیمز

هیهت زرط 

تشوگبآ مینک . یم  هفاضا  تشوگبآ  هب  لفلف  کمن و  یگنرف ، هجوگ  بر  ینامع ، ومیل  هارمه  هب  ار  ینیمز  بیس  سپس   5 تارفن :  دادعت 
دعب تعاس   1 دـنوش . زپ  مین  میراذـگ  یم  هدرک ، هفاـضا  نآ  هب  ار  بآ  هبوچدرز و  تشوگ ، دـعب  میبوک . یم  زاـیپ  اـب  ار  دوخن  ادـتبا  ومیل 

. تسا هدامآ  ام  تشوگبآ 

کشخ هویم  تشوگبآ 

مزال داوم 

ردنغچ یفاک  رادقم  هب  0 وله گرب  یفاک  رادقم  هب  0 یسیق یفاک  رادقم  هب  0 ولآ درز  یفاک  رادقم  هب  0 اراخب ولآ  يروخپوس  قشاق  1 هروغبآ
ولیک 1 تشوگ مرگ  100 دوخن مرگ  100 یتیچ ایبول  ددع  1 دنق

هیهت زرط 

هدرک و هفاـضا  ار  هروـغبآ  رخآ  رد  میزپ . یم  بآ  هناـمیپ  اب 8  ار  اـیبول  دوخن و  تشوگ ، ادـتبا  کـشخ  هویم  تشوگبآ   5 تارفن :  دادـعت 
میراذگ یم  هدرک و  هفاضا  ار  اراخب  ولآ  ولآدرز و  یـسیق ، وله ، گرب  هدش ، درخ  ردنغچ  ندش  هتخپ  زا  دعب  مینک . یم  ورـس  ار  تشوگبآ 

. دتفایب اج  تشوگبآ  ات 

ایبول دوخن و  تشوگبآ 
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مزال داوم 

مرگ 100 زمرق ایبول  مرگ  200 دوخن ددع  1 زایپ ددع  2 ینیمز بیس  هنامیپ  6 بآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز 
مرگ 500 تشوگ

هیهت زرط 

زا دـعب  میزپ . یم  کمن  بآ و  زایپ ، هدـش ، سیخ  لبق  زا  زمرق  ایبول  دوخن و  هارمه  هب  ار  تشوگ  ایبول  دوخن و  تشوگبآ   3 تارفن :  دادعت 
. تسا هدامآ  تشوگبآ  هقیقد  زا 15  دعب  هدرک ، هفاضا  ار  لفلف  هبوچدرز و  ینیمز ، بیس  ندش ، هتخپ 

ینامرک تشوگبآ 

مزال داوم 

بیس مرگ  200 ودرگ زغم  مرگ  100 کـشخ يامرخ  يروخپوس  قشاق  2 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز 
مرگ 200 دوـخن مرگ  200 یتیچ اـیبول  ددـع  2 هب مرگ  100 هلاـشرت مرگ  100 ناـخرت مرگ  50 هلیلبنـش مرگ  30 يرفعج ددـع  2 زایپ ددـع  5 ینیمز

ولیک 1 تشوگ

هیهت زرط 

بیـس دـندش  زپ  مین  داوم  یتقو  میزیر . یم  هملباق  رد  زین  ار  ودرگ  زغم  کشخ و  امرخ  هلاشرت ، هب ، یتیچ ، ایبول  تشوگ ،  7 تارفن :  دادعت 
زاـیپ دوخن و  یناـمرک  تشوگبآ  مییازفا . یم  یلبق  داوم  هب  هداد و  تفت  نغور  رد  ار  يرفعج  هلیلبنـش و  ناـخرت ، هدرک ، هفاـضا  ار  اـهینیمز 

. تسا رضاح  تشوگبآ  دعب  مین  تعاس و  کی  مینک . یم  هفاضا  شوج  بآ  هب  ار  هدش  هدیبوک 

هچاپ هلک  تشوگبآ 

مزال داوم 

هلک و مرگ  200 دوخن ددع  1 زایپ ددع  4 ینیمز بیس  مرگ  100 يرفعج يروخپوس  قشاق  3 هکرس هنامیپ  6 بآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
تسد 1 دنفسوگ هچاپ 

هیهت زرط 

هارمه هب  ار  لفلف  کمن و  بآ ، دوخن ، زایپ ، ینیمز ، بیس  ددع   2 مینک . یم  سیخ  لبق  زا  ار  دوخن  هچاپ  هلک  تشوگبآ   5 تارفن :  دادعت 
ینـشاچ يارب  ومیلبآ  ای  هکرـس  زا  هدرک و  نیئزت  يرفعج  اب  ار  هدش  هدامآ  هچاپ  هلک و  دزپب . ات  میراذگ  یم  تعاس  تدم 4  هب  هچاپ  هلک و 

. دزپب رگید  تعاس  مین  میراذگ  یم  هدرک و  هفاضا  ار  ینیمز  بیس  هیقب  تخپ ، بوخ  هکنیا  زا  دعب  مینک . یم  هدافتسا  نآ 

شوج هلک  تشوگبآ 

مزال داوم 
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ددع 1 زایپ يروخپوس  قشاـق  2 ودرگ ردوپ  وـلیک  1 کشک مرگ  200 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادـقم  هـب  0 هبوـچ درز 
يروخپوس قشاق  1 عانعن

هیهت زرط 

رد مینک . یم  هفاضا  شوج  هلک  هب  ورـس  عقوم  ار  غاد  عانعن  مینک . یم  خرـس  نغور  اب  ار  زایپ  ادـتبا  شوج  هلک  تشوگبآ   5 تارفن :  دادعت 
لفلف و کمن ، بآ ، هناـمیپ   2 ودرگ ، ردوپ  دـعب  مینک . هفاضا  تخپ  رخآ  رد  ار  هدـش  هدز  غرم  مخت  ددـع  کی  میناوت  یم  لـیامت  تروص 

. میزیر یم  زین  ار  کشک  دندز ، شوج  دنچ  داوم  نیا  هکنیا  زا  دعب  مینک . یم  هفاضا  غاد  زایپ  هب  ار  هبوچدرز 

اه شآ 

ولآ شآ 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  1 کـشخ عانعن  هنامیپ  6 بآ يروخپوس  قشاـق  1 هبوچ درز  يروـخپوس  قشاـق  2 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 200 جنرب ولیک  1 شآ يزبس  ددع  3 زایپ ولیک  1.5 ولآ مرگ  100 هپل

هیهت زرط 

هب ولآ  هارمه  هب  سپس  هدرک ، خرس  نغور  رد  ار  اهزایپ  مینک . یم  هفاضا  زین  ار  لفلف  کمن و  هبوچدرز ، تعاس  زا 2  دعب   5 تارفن :  دادعت 
اب ار  جـنرب  يزبـس و  هپل ، وـلآ  شآ  مینک . هدافتـسا  میناوـت  یم  نیئزت  يارب  زاـیپ  غاد و  عاـنعن  زا  تسا . هداـمآ  شآ  مـییازفا . یم  لـبق  داوـم 

. میزپ یم  بآ  يرادقم 

جامآ شآ 

مزال داوم 

ولیک 1 جانفسا ددع  3 زایپ مرگ  100 سدع مرگ  100 ایبول مرگ  400 درآ هنامیپ  5 بآ يروخپوس  قشاق  3 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هب مک  مک  زین  ار  درآ  ياه  هناد  نیب ، نیا  رد  دیآ . رد  زیر  ياه  هناد  لکش  هب  درآ  ات  مینک  یم  رارکت  یتقو  ات  ار  راک  نیا   5 تارفن :  دادعت 
یم شلام  تسد  فک  اب  هدرک و  هفاضا  بآ  نآ  هب  مک  مک  میزیر و  یم  ینیـس  کی  يور  ار  درآ  جامآ  شآ  مینز . یم  مه  هدوزفا و  شآ 

لفلف کمن و  هارمه  هب  هدرک ، خرس  نغور  رد  ار  اهزایپ  مینک . ورس  ارنآ  میناوت  یم  تسا و  رضاح  شآ  تخادنا  باعل  هکنیا  زا  دعب  میهد .
. دنزپب مه  اب  میراذگ  یم  هدرک و  هفاضا  هدش  هتخپ  يایبول  سدع و  هب  ار  جانفسا  مینک . یم  هفاضا  داوم  هب 

رانا شآ 

مزال داوم 
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يروخپوس قشاق  1 کـشخ عانعن  ددع  3 زایپ يروخ  اـبرم  قشاـق  2 هبوـچ درز  مرگ  100 نغور هنامیپ  8 بآ یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 100 رانا بر  مرگ  150 هپل ولیک  0.5 دنق ردنغچ  مرگ  250 جنرب

هیهت زرط 

بر جنرب ، عانعن ، غاد ، زایپ  مینک . یم  هدافتسا  غاد  زایپ  غاد و  عانعن  زا  نآ  نیئزت  يارب  تسا . هدامآ  شآ  تعاس  زا 2  دعب   5 تارفن :  دادعت 
ردنغچ دعب  مینک . یم  خرس  نغور  اب  هدرک و  درخ  ار  اهزایپ  هلصاف ، نیا  رد  مییازفا . یم  ردنغچ  هپل و  هب  ار  لفلف  کمن و  هبوچدرز و  رانا ،

. میزپ یم  بآ  اب  ار  هپل  رانا  شآ  مینک . یم  هفاضا  هپل  هب  هدرک ، درخ  ار 

مدنگ روغلب  شآ 

مزال داوم 

مرگ 150 زمرق ایبول  ولیک  1 شآ يزبس  ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاق  1 کشخ عانعن  يروخپوس  قشاق  6 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 300 مدنگ روغلب  مرگ  300 جنرب

هیهت زرط 

، هدرک خرـس  نغور  اب  ار  اهزایپ  میناسیخ . یم  رتدوز  تعاس  ار 2  جنرب  روغلب و  لبق و  بش  زا  ار  ایبول  مدـنگ  روغلب  شآ   5 تارفن :  دادعت 
یم ترارح  يور  ار  زمرق  ایبول  ادتبا  مینک . یم  هدافتـسا  غاد  عانعن  زا  نیئزت  يارب  دتفایب . اج  ٌالماک  شآ  میراذـگ  یم  مییازفا و  یم  شآ  هب 

. مینک یم  هفاضا  نآ  هب  ار  لفلف  کمن و  جنرب ، روغلب ، تعاس  کی  زا  دعب  میراذگ .

لوا عون  وج -  شآ 

مزال داوم 

هنامیپ 0.5 سدع يروخپوس  قشاق  1 کـشخ عانعن  يروخپوس  قشاق  2 هبوچ درز  يروخپوس  قشاـق  5 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
تـسوپ وج  وـلیک  0.5 شآ يزبـس  ددـع  4 زایپ هناـمیپ  2.5 هدـییاس کشک  هناـمیپ  1 جنرب مرگ  500 جانفـسا هنامیپ  0.5 دوخن هناـمیپ  0.5 ایبول

هنامیپ 1 هدنک

هیهت زرط 

غاد و زایپ  اب  ار  شآ  يور  هدرک و  هفاضا  شآ  هب  ار  کـشک  ندـش  رـضاح  زا  دـعب  میزپ . یم  بآ  هناـمیپ  اب 8  دـعب  زور   5 تارفن :  دادـعت 
ار اهزایپ  مییازفا . یم  زین  ار  لفلف  کمن و  هبوچدرز ، دزادنایب . باعل  دزپب و  رگید  مین  تعاس و  کی  دـیاب  شآ  مینک . یم  نیئزت  غاد  عانعن 
جـنرب و تعاس  کی  زا  دـعب  مینک . یم  سیخ  رتدوز  زور  کی  ار  تابوبح  لوا  عون  وج -  شآ  مینک . یم  خرـس  نغور  اـب  هدرک و  لـالخ 

. مینک یم  هفاضا  تابوبح  هب  ار  غاد  زایپ  هدش و  درخ  ياهیزبس  رگید  تعاس  مین  زا  سپ  و  وج ،

مود عون  وج -  شآ 

مزال داوم 
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مرگ 250 هدنک تسوپ  وج  ولیک  1 يزبس مرگ  100 هدیبوک ماداب  زغم  مرگ  50 هرک هنامیپ  8 بآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

زا ینـشاچ  يارب  میناوت  یم  دوش  ظـیلغ  نآ  بآ  مرن و  ٌـالماک  نآ  داوم  هک  دـنامب  ترارح  يور  یتقو  اـت  دـیاب  شآ  نیا   5 تارفن :  دادـعت 
یم هفاضا  وج  هب  لفلف  کمن و  هرک ، ماداب ، زغم  هارمه  هب  ار  زینـشگ ) جانفـسا ،  ) يزبس تعاس  کـی  دودـح  زا  دـعب  مینک . هدافتـسا  ومیلبآ 

. میزپ یم  میالم  هلعش  يور  بآ  اب  ار  وج  مود  عون  وج -  شآ  مینک .

تابوبح شآ 

مزال داوم 

ولیک 1 شآ يزبس  يروخپوس  قشاق  3 یگنرف هجوگ  بر  يروخپوس  قشاـق  3 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادـقم  هب  0 هیودا
هنامیپ 1 جنرب هنامیپ  2 سدع هنامیپ  2 شام هنامیپ  2 یتیچ ایبول  هنامیپ  2 یلبلب مشچ  ایبول  هنامیپ  2 هپل ددع  3 زایپ ددع  5 کشخ ومیل 

هیهت زرط 

هفاضا اهنآ  هب  زین  ار  يزبس  کشخ و  ومیل  تابوبح  ندـش  زپ  مین  زا  دـعب  مینک . یم  هفاضا  هلحرم  نیا  رد  زین  ار  تاـبوبح   7 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هیودا  لفلف و  کمن و  هجوگ ، بر  سپس  دتفایب . اج  ٌالماک  شآ  میراذگ  یم  هدرک و  مک  ار  ترارح  مینک ، یم 

. مینک یم  سیخ  لبق  بش  زا  ار  تابوبح  تابوبح  شآ  میهد . یم  تفت  نغور  اب  هدرک  درخ  ار  اهزایپ 

هتشر شآ 

مزال داوم 

يروخ ابرم  قشاـق  3 کـشخ عانعن  هنامیپ  3 هدـییاس کشک  يروخ  اـبرم  قشاـق  2 هبوچ درز  هناـمیپ  8 بآ یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 100 سدع مرگ  100 یتیچ ایبول  مرگ  100 دوخن مرگ  500 شآ يزبس  ددع  3 زایپ مرگ  400 شآ هتشر  يروخ  ابرم  قشاق  6 نغور

هیهت زرط 

هفاضا شآ  هب  لفلف  کمن و  هبوچدرز ، اب  ار  غاد  زایپ  مینک و  یم  خرس  نغور  رد  هدرک و  لالخ  ار  اهزایپ  هلـصاف  نیا  رد   7 تارفن :  دادعت 
هتـشر ات  میراذگ  یم  هدوزفا و  اهنآ  هب  زین  ار  هتـشر  داوم ، ندش  هتخپ  زا  دعب  مینک . یم  هفاضا  زین  ار  سدـع  تعاس  کی  زا  دـعب  مینک . یم 

شآ میزپ . یم  بآ  اب  ار  دوخن  یتیچ و  ایبول  تدـم  نیا  زا  دـعب  مینک . یم  نیئزت  کشک  زایپ .  غاد ، عانعن  اـب  ار  شآ  يور  دزپب . بوخ  زین 
. مینک یم  سیخ  تعاس  تدم 10  هب  ار  تابوبح  هتشر 

راکملق هلش  شآ 

مزال داوم 

گرب مرگ  500 جانفسا ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاق  2 کشخ عانعن  مرگ  150 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادـقم  هب  0 هیودا
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مرگ 200 زمرق ایبول  مرگ  150 یتیچ ایبول  مرگ  200 دوخن مرگ  100 سدع مرگ  200 جنرب ولیک  1 تشوگ ولیک  2 شآ يزبس  مرگ  500 ردنغچ

هیهت زرط 

، تابوبح ندش  زپ  مین  زا  دعب  میزپ . یم  ار  تابوبح  دعب  زور  مینک . یم  سیخ  لبق  بش  زا  ار  تابوبح  راکملق  هلـش  شآ   7 تارفن :  دادعت 
ار غاد  عانعن  مینک . یم  هفاضا  شآ  هب  ندش  خرس  زا  سپ  هدرک و  درخ  ار  اهزایپ  مییارفا . یم  نآ  هب  ار  هیودا  لفلف و  کمن و  جنرب ، يزبس ،
مه اب  یگمه  ات  مینک  یم  هفاضا  شآ  داوم  هب  هدرک و  خرچ  ندش  هتخپ  زا  دـعب  ار  تشوگ  مینک . یم  هدافتـسا  نیئزت  يارب  هدرک و  تسرد 

. میزپ یم  هناگادج  هدرک و  هکت  هکت  مه  ار  تشوگ  دنزپب .

ابروش شآ 

مزال داوم 

هنامیپ 0.25 ریش ددع  2 غرم مخت  هدرز  مرگ  50 هرک مرگ  500 تایب نان  هنامیپ  4 بآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

ار غرم  مخت  هدرز  دنوش . مرن  نان  ياه  هکت  ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  لفلف  کمن و  بآ ، اب  ار  نان  ابروش  شآ   5 تارفن :  دادعت 
ار هاوخلد  ینـشاچ  هدوزفا و  ار  هرک  رخآ  رد  مینز . یم  مه  بترم  مک  ترارح  يور  مینک و  یم  هفاضا  ناـن  هروپ  هب  هدرک  طولخم  ریـش  اـب 

. میروآ یم  رد  تسدکی  فاص و  يا  هروپ  تروص  هب  نک  طولخم  هلیسو  هب  ار  هدش  هل  نان  میزیر . یم 

دنفسوگ هبمکش  شآ 

مزال داوم 

ددع 2 هبمکـش يروخ  ابرم  قشاق  4 هروغبآ يروخپوس  قشاـق  2 یگنرف هجوگ  بر  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا
هنامیپ 1 جنرب هنامیپ  1 یلبلب مشچ  ایبول  هنامیپ  1 شام ددع  4 زایپ

هیهت زرط 

. مینک یم  هدافتسا  هروغبآ  زا  ینشاچ  يارب  میزپ . یم  میالم  هلعش  اب  هدرک و  هفاضا  اهنآ  هب  ار  هدش  زپ  مین  تابوبح  سپس   5 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  خرس  هیودا  لفلف و  کمن و  هجوگ ، بر  غاد ، زایپ  اب  هدرک ، میسقت  کچوک  ياه  هکت  هب  ار  هبمکش  دنفسوگ  هبمکش  شآ 

یگنرف هجوگ  شآ 

مزال داوم 

ولیک 1 شآ يزبس  مرگ  500 جنرب ددع  3 زایپ يروخپوس  قشاق  1 عانعن يروخپوس  قشاق  3 نغور هنامیپ  7 بآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 2 یگنرف هجوگ  مرگ  250 ایبول مرگ  500 هدرک خرچ  تشوگ 

هیهت زرط 
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تعاس کی  زا  سپ  هتخیر ، شآ  لـخاد  ار  غاد  زاـیپ  رخآ  رد  مینک . یم  سیخ  لـبق  بش  زا  ار  اـیبول  یگنرف  هجوگ  شآ   7 تارفن :  دادعت 
، هدش درخ  یگنرف  هجوگ  تعاس  دودح 2  زا  سپ  مییازفا . یم  اهنآ  هب  ار  هدـش  درخ  يزبس  ندـش ، زپ  مین  زا  سپ  مینک . یم  ورـس  ار  شآ 

. میزپ یم  بآ  اب  ار  جنرب  ایبول و  تشوگ ، مینک . یم  هفاضا  شآ  هب  ار  لفلف  کمن و 

تسام شآ 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  4 نغور هنامیپ  10 بآ يروخپوس  قشاـق  1 کـشخ عانعن  يروخ  ابرم  قشاـق  1 هبوچ درز  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 200 جنرب ولیک  1 رطعم ياهیزبس  مرگ  100 هپل ولیک  1 تسام يروخپوس  قشاق  4 زایپ

هیهت زرط 

غاد غانعن  زا  دنوش . هتخپ  ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  بآ  هنامیپ  اب 10  ار  لفلف  کمن و  زایپ ، يزبس ، جنرب ، هپل ،  7 تارفن :  دادعت 
هب ار  تسام  شآ ، ندش  کنخ  یمک  زا  دعب  هدرک ، شوماخ  ار  ترارح  تخپ ، شآ  یتقو  مینک . یم  هدافتسا  شآ  نیئزت  يارب  هبوچدرز  و 

. مینک یم  خرس  نغور  اب  هدرک و  لالخ  ار  اهزایپ  تسام  شآ  مینک . یم  هفاضا  نآ 

شام شآ 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  4 نغور يروخپوس  قشاـق  1 کـشخ عانعن  هنامیپ  10 بآ يروخ  ابرم  قشاـق  2 هبوچ درز  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 300 شام ولیک  1 يزبس مرگ  100 جنرب ولیک  1 ملک ددع  5 زایپ

هیهت زرط 

و هزرم ) نوخرت ، دیوش ، هرت ،  ) يزبس هارمه  هب  ار  جنرب  مینک . یم  هدافتسا  نیئزت  يارب  کشخ  غانعن  زا  ندش  هتخپ  زا  دعب   7 تارفن :  دادعت 
. دزادنایب باعل  دوش و  هتخپ  بوخ  ات  دوش  هتـشاذگ  میالم  ترارح  يور  تعاس  دودح 2  دیاب  شآ  میزیر . یم  هملباق  لخاد  مغلش )  ) ملک
هب زین  ار  لـفلف  کـمن و  هبوچدرز و  غاد و  زاـیپ  مینک . یم  مک  ار  ترارح  هدرک و  هفاـضا  نآ  هب  مرگ  بآ  هناـمیپ  ندـمآ 5  شوج  زا  سپ 

. میهد یم  رارق  دایز  هلعش  يور  بآ  هنامیپ  اب 5  ار  شام  ادتبا  شام  شآ  مییازفا . یم  داوم 

هویم شآ 

مزال داوم 

مرگ 500 ولابلآ مرگ  500 ولآ درز  مرگ  500 زبس هجوگ  يروخپوس  قشاـق  3 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 رپلگ
هنامیپ 0.5 دوخن هنامیپ  0.5 زمرق ایبول  يروخپوس  قشاق  3 مدنگ روغلب  ولیک  1.5 شآ يزبس  ددع  2 دنق ردنغچ  ددع  3 زایپ

هیهت زرط 
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شآ هکنیا  زا  سپ  مین  تعاس و  کی  هتفرگ ، ار  اه  هویم  هتـسه  مینک . یم  هفاضا  لبق  داوم  هب  مه  اـب  ار  غاد  زاـیپ  يزبس و   7 تارفن :  دادعت 
تابوبح ادتبا  میزیر . یم  هملباق  لخاد  هدرک ، درخ  ار  ردـنغچ  نیب  نیا  رد  مییارفا . یم  نآ  هب  زین  ار  اه  هویم  دیـشوج ، میالم  ترارح  يور 

اب ار  شآ  يور  میناوت  یم  لیامت  تروص  رد  تسا و  رـضاح  شآ  دـعب  تعاس  مین  دودـح  میهد . یم  رارق  هلعـش  يور  بآ  هناـمیپ  اب 8  ار 
هب ار  رپلگ  لفلف و  کمن ، سپـس  مینک . یم  سیخ  رتدوز  تعاس  دنچ  ار  مدنگ  روغلب  زمرق و  ایبول  دوخن ، هویم  شآ  مینک . نیئزت  غاد  عانعن 

. مینک یم  هفاضا  شآ 

ییاولح ودک  شآ 

مزال داوم 

هنامیپ 0.5 ومیلبآ يروخپوس  قشاـق  0.5 کـشخ عانعن  يروخپوس  قشاـق  4 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادـقم  هـب  0 هیودا
ولیک 2 ییاولح ودک  مرگ  200 سدع مرگ  200 جنرب ددع  1 زایپ

هیهت زرط 

تارح يور  بآو  کمن  سدع ، اب  هدرک ، هدنر  ار  زایپ  ییاولح  ودک  شآ  دوش . هتخپ  ات  مینک  یم  هفاضا  زین  ار  جنرب  دعب   5 تارفن :  دادعت 
زا 20 سپ  هدرک ، هفاضا  زین  ار  ییاولح  ودـک  مینک . یم  ورـس  ار  شآ  میزیر و  یم  شآ  يور  ار  هدـش  تسرد  غاد  عانعن  میزپ . یم  میـالم 

. مینک یم  ربص  شآ  ندش  هتخپ  ات  مییازفا و  یم  مه  ار  نغور  لفلف و  ومیلبآ ، هقیقد ،

يرمق ملک  شآ 

مزال داوم 

ددع 3 زایپ يروخپوس  قشاـق  5 نغور يروخ  اـبرم  قشاـق  1 هبوچ درز  يروـخپوس  قشاـق  1 کـشخ عانعن  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کــمن و 
ولیک 1 يرمق ملک  هنامیپ  2 سدع هنامیپ  2 جنرب

هیهت زرط 

. مینک یم  هفاضا  شآ  هب  غاد  زایپ  هارمه  هب  سدع  ندـش  زپ  مین  زا  سپ  مینک و  یم  درخ  ینیگن  تروص  هب  ار  يرمق  ملک   5 تارفن :  دادعت 
لـفلف و کـمن ، میزپ . یم  بآ  هناـمیپ  هارمه 6  هـب  ار  اـهنآ  دـعب  زور  مـینک . یم  سیخ  لـبق  بـش  زا  ار  سدـع  جـنرب و  يرمق  مـلک  شآ 

عانعن زا  نیئزت  يارب  دـنزادنایب . باعل  دـنوش و  هتخپ  ٌـالماک  اـت  میزپ  یم  مه  اـب  ار  داوم  تعاـس  تدـم 2  هب  هدرک ، هفاـضا  زین  ار  هبوچدرز 
مغلـش زا  يرمق  ملک  ياـج  هب  هک  تواـفت  نیا  اـب  دوـش ، یم  هتخپ  شور  نیمه  هب  زین  مغلـش  شآ  مـینک . یم  هدافتـسا  غاد  زاـیپ  کـشخ و 

. مینک یم  هدافتسا 

اهرودرا

ناجمداب رودرا 

مزال داوم 
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ددع 4 ناجمداب ددع  2 یگنرف هجوگ  مرگ  100 چراق مرگ  100 يرفعج مرگ  150 سابلاک مرگ  150 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

ار يرفعج  چراـق و  ساـبلاک ، یگنرف ، هجوگ  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  هتفرگ و  تسوپ  ار  اـهناجمداب  ناـجمداب  رودرا   3 تارفن :  دادـعت 
اب هقیقد و  تدم 30  هب  هداد و  رارق  ینیـس  رد  ار  اهناجمداب  سپـس  دیهد . ياج  اه  ناجمداب  مکـش  رد  لفلف  کمن و  هارمه  هب  هدرک و  درخ 

. دنوش تخپ  زغم  ات  میهد  یم  رارق  رف  رد  دارگیتناس  هجرد  ترارح 300 

یهام نت  رودرا 

مزال داوم 

مخت ددع  2 یگنرف هجوـگ  مرگ  100 يرفعج يروخپوس  قشاـق  2 زنویام سـس  يروخپوس  قشاـق  1 ومیلبآ یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ددع 1 یهام نت  ددع  4 غرم

هیهت زرط 

، زنویام سـس  ومیلبآ ، هدـش ، درخ  يرفعج  یهام ، نت  اب  مینک و  یم  هدـنر  هدرک ، زپ  بآ  ار  اهغرم  مخت  یهام  نت  رودرا   3 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  نیئزت  ارنآ  یگنرف  هجوگ  ياه  هقلح  اب  میشک و  یم  سید  رد  هدرک و  طولخم  لفلف  کمن و 

سیسوس رودرا 

مزال داوم 

ددع 8 لتکوک سیسوس  مرگ  100 سفرک مرگ  100 يرفعج ددع  2 یگنرف هجوگ  يروخپوس  قشاق  3 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هقلح ار  اه  سیسوس  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  یگنرف  هجوگ  يرفعج و  اب  هدرک و  زپ  بآ  ار  سفرک  سیـسوس  رودرا   3 تارفن :  دادعت 
دعب میراذگ . یم  مد  هتخیر و  یفرظ  رد  نغور  لفلف و  کمن و  هارمه  هب  ار  داوم  نیا  همه  سپـس  میهد . یم  تفت  نغور  رد  هدرک و  هقلح 

. درک ورس  ارنآ  ناوت  یم  تسا و  رضاح  ام  رودرا  هقیقد  دودح 30  زا 

ینیمز بیس  رودرا 

مزال داوم 

بیس ددع  3 یگنرف هجوـگ  مرگ  100 يرفعج مرگ  150 رینپ مرگ  200 هرک يروخپوس  قشاـق  2 زنویام سـس  یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ددع 4 ینیمز

هیهت زرط 
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اب ار  رودرا  نیا  . مینک یم  هفاضا  زین  ار  زنویام  سـس  ندـش  هداـمآ  زا  سپ  میراذـگ . یم  مد  میـالم  ترارح  يور  سپـس   3 تارفن :  دادـعت 
مینیچ و یم  ینیمز  بیس  نآ  يور  مینیچ و  یم  نآ  رد  ار  اه  یگنرف  هجوگ  هتخیر و  بآ  یمک  هرک و  یفرظ  رد  مینک . یم  نیئزت  يرفعج 
ار اه  ینیمز  بیس  ینیمز  بیس  رودرا  میزیر . یم  لفلف  کمن و  هدش و  هدنر  رینپ  رخآ  هیال  میهد . یم  همادا  داوم  ندش  مامت  ات  ار  راک  نیا 

. مینک یم  هقلح  هقلح  زین  ار  اه  یگنرف  هجوگ  مینک . یم  هقلح  هقلح  هدرک ، زپ  بآ 

اه تلما 

جانفسا تلما 

مزال داوم 

مرگ 500 جانفسا ددع  4 غرم مخت  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

دعب دزپب . هدش و  ریخبت  نآ  بآ  ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  بآ  یمک  اب  هدرک و  درخ  ار  جانفسا  جانفـسا  تلما   3 تارفن :  دادعت 
دعب میراذـگ . یم  ترارح  يور  غاد  بآ  نورد  ار  تلما  فرظ  میراذـگ و  یم  ار  فرظ  رد  هدوزفا و  نآ  هب  ار  لفلف  کمن و  اهغرم ، مخت 

. تسا هدامآ  تلما  تعاس  مین  دودح  زا 

ییایلاتیا تلما 

مزال داوم 

ددع 6 غرم مخت  ناجنف  2 رطعم يزبس  يروخپوس  قشاق  2 نوتیز نغور  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

یم همادا  دوخ  ندز  مه  هب  هدرک و  هفاضا  ار  لفلف  کمن و  هدش و  درخ  يرفعج ) زینـشگ ، نوخرت ، عانعن ، ) ياهیزبس دـعب   3 تارفن :  دادعت 
اب دـش ، هتـشرب  تلما  ریز  یتقو  دـنوش . طولخم  مه  اب  اه  نآ  هدرز  هدیفـس و  هک  مینز  یم  يدـح  ات  ار  اـه  غرم  مخت  ییاـیلاتیا  تلما  میهد .
غاد زا  دعب  هتخیر و  هباتیهام  رد  ار  نوتیز  نغور  مینک . یم  ورـس  ار  تلما  دعب  دوش . هتـشرب  زین  نآ  يور  ات  مینادرگ  یمرب  ار  تلما  لاگنچ 

. میزیر یم  ار  تلما  هیام  ندش ،

ملک گرب  تلما 

مزال داوم 

مرگ 250 ملک مرگ  100 نغور ددع  4 غرم مخت  ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاق  2 هماخ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

تلما ات  مینک  یم  مک  ار  ترارح  میزیر . یم  ملک  يور  هدرک ، طولخم  لفلف  کمن و  هماخ و  زا  یمین  اـب  ار  اـهغرم  مخت   3 تارفن :  دادعت 
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ًالماک ار  ملک  گرب  ملک  گرب  تلما  میزیر . یم  نآ  يور  ار  هماخ  هیقب  تلما  ورس  ماگنه  رخآ ، رد  ددرگ . هتشرب  شفرط  ود  دوش و  هتخپ 
. مینک یم  خرس  نغور  رد  هدش  لالخ  زایپ  اب  هدرک ، زیر 

رینپ تلما 

مزال داوم 

مرگ 200 رینپ يروخپوس  قشاق  0.5 دیفس درآ  مرگ  100 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

مخت هکنیا  زا  لـبق  میزیر . یم  غاد  نغور  اـی  هرک  رد  هدرک و  طولخم  لـفلف  کـمن و  درآ ، اـب  ار  اـهغرم  مخت  رینپ  تلما   3 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هدش  هدنر  رینپ  دنریگب  ار  ناشدوخ  اهغرم 

ریش اب  غرم  مخت  تلما 

مزال داوم 

ددع 10 غرم مخت  هناـمیپ  1 رینپ ددع  4 یگنرف هجوـگ  يروـخپوس  قشاـق  3 يرفعج هناـمیپ  1 نوـتیز نغور  یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 100 ریش

هیهت زرط 

مخت میهد . یم  تفت  نوتیز  نغور  رد  ار  لـفلف  کـمن و  هدـش ، درخ  يرفعج  یگنرف و  هجوـگ  ریـش  اـب  غرم  مخت  تلما   5 تارفن :  دادـعت 
مک ار  ترارح  مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  لوا  طولخم  دعب  هقیقد  دودح 2  میزیر و  یم  يرگید  هباتیهام  رد  هدرک و  طولخم  ریـش  اب  ار  اهغرم 

هدـنر رینپ  اب  ار  نآ  يور  میرب و  یم  بابک  لکـش  هب  ارنآ  وقاچ  اب  هدیـشک ، سید  رد  ار  تلما  ندـش  هدامآ  زا  دـعب  دزپب . تلما  ات  مینک  یم 
. مینک یم  نیئزت  يرفعج  یمک  هدش و 

يرفعج تلما 

مزال داوم 

مرگ 500 يرفعج ددع  4 غرم مخت  يروخپوس  قشاق  5 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

رد ار  هیام  نیا  دـعب  دـنوش . طولخم  اـت  مینز  یم  مه  هدـش  درخ  يرفعج  اـب  ار  لـفلف  کـمن و  غرم ، مخت  يرفعج  تلما   3 تارفن :  دادـعت 
تلما نیا  فرط  ود  دوش . هتخپ  ًـالماک  تلما  اـت  مینک  یم  مک  ار  ترارح  تفرگ ، ار  شدوخ  تلما  یمک  هکنیا  زا  سپ  هتخیر ، غاد  نغور 

. دوش هتشرب  دیاب 

هجوج تلما 
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مزال داوم 

مرگ 500 هجوج ددع  3 غرم مخت  ددع  3 زایپ مرگ  250 نغور هنامیپ  1 بآ يروخیاچ  قشاق  1 نارفعز یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

یم نآ  هب  ار  هدش  هدز  ياهغرم  مخت  دش ، ریخبت  نآ  بآ  هکنیا  زا  دعب  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  بآ  یمک  نارفعز و  دـعب   5 تارفن :  دادعت 
هدرک خرس  ار  هجوج  هجوج  تلما  مینک . یم  خرس  نغور  رد  هدش  لالخ  زایپ  هارمه  هب  هدرک و  خرچ  ار  نآ  سپس  مینز . یم  مه  مییازفا و 

. دوش هتخپ  مه  شرگید  فرط  ات  مینادرگ  یمرب  ارنآ  دش ، هتخپ  تلما  فرط  کی  یتقو  میزپ . یم  لفلف  کمن و  بآ ، اب 

يزبس تلما 

مزال داوم 

مرگ 100 يزبس ددع  4 غرم مخت  ددع  1 یگنرف هجوگ  يروخپوس  قشاق  3 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

ياـه هقلح  اـب  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  رـضاح  تلما  هقیقد  یلا 4  زا 3  سپ  میزیر . یم  غاد  نـغور  رد  ار  تـلما  هیاـم  3 و  تارفن :  دادـعت 
یم مه  هدرک و  طولخم  لفلف  کمن و  غرم ، مخت  اب  ار  هدش  درخ  ناخرت ) ناحیر ، يرفعج ، ) يزبس يزبس  تلما  درک . نیئزت  یگنرف  هجوگ 

. مینز

ینیمز بیس  تلما 

مزال داوم 

ددع 4 ینیمز بیس  ددع  4 غرم مخت  ددع  10 هچزایپ يروخپوس  قشاق  3 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

زیر ار  اه  ینیمز  بیـس  ینیمز  بیـس  تلما  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  لفلف  کمن و  غرم ، مخت  هدـش ، درخ  ياه  هچزاـیپ   3 تارفن :  دادعت 
. مینک ورس  ارنآ  میناوت  یم  تسا و  هدامآ  تلما  دش ، تفس  غرم  مخت  هکنیا  زا  دعب  مینک . یم  خرس  نغور  اب  هدرک و  درخ 

ریش تلما 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  10 ریش ددع  8 غرم مخت  مرگ  50 ماداب لالخ  مرگ  50 جیوه لالخ  هنامیپ  0.5 رکش مرگ  150 هرک یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 
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هدرک و هفاضا  ار  رکش  دعب  مینز . یم  زاب  هدرک و  هفاضا  ار  ریش  سپـس  مینز . یم  کمن  اب  ار  اهغرم  مخت  ادتبا  ریـش  تلما   5 تارفن :  دادعت 
یم نآ  يور  ار  جـیوه  ماداب و  لـالخ  تلما  ورـس  ماـگنه  دزپب . تلما  اـت  مینک  یم  مک  ار  ترارح  میزیر و  یم  غاد  هرک  رد  ار  تلما  هیاـم 

. میزیر

يوسنارف تلما 

مزال داوم 

ددع 4 غرم مخت  يروخپوس  قشاق  3 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

یم ار  اهغرم  مخت  يوسنارف  تلما  دوزفا . نآ  هیام  هب  چراـق  رطعم و  ياـهیزبس  ناوت  یم  تلما  نیا  ندـش  هزمـشوخ  يارب   3 تارفن :  دادعت 
یتقو میزیر . یم  نآ  رد  ار  تلما  هیام  ندـش  غاد  زا  سپ  هتخیر ، هباتیهام  رد  هرک  قشاق   2 دنوش . طولخم  مه  اب  نآ  هدیفس  هدرز و  ات  مینز 

. درک برچ  هرک  هدنامیقاب  اب  ار  تلما  يور  ناوت  یم  ورس  ماگنه  دوش . هتشرب  مه  شرگید  فرط  ات  مینادرگ  یمرب  ارنآ  دش ، هتشرب  تلما 

زبس لفلف  تلما 

مزال داوم 

مرگ 500 زبس لفلف  مرگ  500 زایپ ددع  8 غرم مخت  مرگ  750 یگنرف هجوگ  مرگ  250 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

. درک ورـس  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  تلما  دش ، تفـس  یمک  اهغرم  مخت  یتقو  مینک . یم  هفاضا  ار  اهغرم  مخت  دعب   7 تارفن :  دادعت 
نآ هب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  اهنآ  دعب  میهد . یم  تفت  نغور  رد  هناگادج  هدرک و  درخ  ار  یگنرف  هجوگ  لفلف و  زایپ ، زبس  لفلف  تلما 

. میزپ یم  هقیقد  تدم 10  هب  میالم  ترارح  يور  مییازفا و  یم  بآ  يرادقم  لفلف و  کمن ،

چراق تلما 

مزال داوم 

مرگ 200 چراق ددع  4 غرم مخت  ددع  10 هچزایپ يروخپوس  قشاق  5 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هب هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  غرم ، مخت  میهد . یم  تفت  نغور  یمک  اـب  هدرک ، درخ  ار  چراـق  چراـق  تلما   3 تارفن :  دادعت 
. میزیر یم  تلما  يور  ورس  ماگنه  ار  اه  هچزایپ  دزپب . ات  میراذگ  یم  مینک و  یم  هفاضا  چراق 

یگنرف هجوگ  تلما 
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مزال داوم 

مرگ 500 یگنرف هجوگ  ددع  4 غرم مخت  ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاق  3 نغور یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و 

هیهت زرط 

دعب تسا . هدامآ  تلما  غرم  مخت  ندش  تفس  زا  سپ  مینک . یم  طولخم  رگید  داوم  اب  هتـسکش و  ار  اهغرم  مخت  رخآ  رد   3 تارفن :  دادعت 
ریخبت یگنرف  هجوگ  بآ  ات  میراذگ  یم  مینک و  یم  هفاضا  هدش  خرـس  زایپ  هب  هیودا  لفلف و  کمن ، هارمه  هب  ار  هدش  هدـنر  یگنرف  هجوگ 

. مینک یم  خرس  نغور  رد  هدرک و  لالخ  ار  زایپ  یگنرف  هجوگ  تلما  دوش .

غرم مخت  تشوگ و  تلما 

مزال داوم 

مرگ 200 تشوگ مرگ  150 نغور ددع  6 غرم مخت  هنامیپ  0.5 ناخرت یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هدرک و طولخم  هدش  درخ  زیر  ناخرت  لفلف و  کمن و  اهغرم ، مخت  اب  ار  هدـش  خرچ  تشوگ  غرم  مخت  تشوگ و  تلما   5 تارفن :  دادعت 
یم میالم  ترارح  يور  میزیر و  یم  نآ  رد  ار  تلما  داوم  هدرک ، غاد  ار  نغور  دعب  دنک . ادیپ  یگدنبـسچ  تلاح  ات  میهد  یم  زرو  ًالماک 

. دوش هتشرب  هتخپ و  مهرگید  فرط  ات  هدنادرگرب  ارنآ  تلما ، فرط  کی  ندش  هتخپ  زا  دعب  میزپ .

ینوراکام تلما 

مزال داوم 

مرگ 200 کمن مـــک  رینپ  مرگ  150 هرک ددـع  6 غرم مـخت  يروـخپوس  قشاـق  1 هجوـگ سـس  یفاـک  رادـقم  هـب  0 هیودا لــفلف و  کـــمن و 
مرگ 250 ینوراکام

هیهت زرط 

غرم مخت  اب  ار  ینوراکام  هدرک ، غاد  ار  هرک  مینک . یم  نیئزت  هدـش  هدـنر  رینپ  اب  ار  ینوراکام  تلما  يور  ورـس ، ماـگنه   5 تارفن :  دادعت 
ینوراکام ینوراکام  تلما  دوش . هتخپ  ًالماک  تلما  ات  مینک  یم  مک  ار  ترارح  مینک . یم  هفاضا  هرک  هب  هیودا  لفلف و  کمن و  هدـش ، هدز 

. مییازفا یم  نآ  هب  ار  هجوگ  سس  و  مینک . یم  شکبآ  میزپ و  یم  کمن  بآ و  اب  ار 

یگنرف دوخن  تلما 

مزال داوم 

مرگ 350 یگنرف دوخن  ددع  4 غرم مخت  يروخپوس  قشاق  1 کشخ يرفعج  يروخپوس  قشاق  2 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
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هیهت زرط 

یم نآ  يور  کـشخ  يرفعج  تلما ، نیا  ورـس  ماـگنه  مینک . یم  شکبآ  هـتخپ ، ار  یگنرف  دوـخن  یگنرف  دوـخن  تـلما   5 تارفن :  دادـعت 
. میزیر یم  نآ  رد  ار  تلما  عیام ، نغور  ندش  غاد  زا  سپ  مینک . یم  طولخم  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  لفلف  کمن و  غرم ، مخت  میشاپ .

جیوه تلما 

مزال داوم 

مرگ 200 نغور ددـع  6 غرم مـخت  يروـخپوس  قشاــق  2 هدــش درخ  يرفعج  يروـخپوس  قشاــق  2 رکـش یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
مرگ 750 جیوه

هیهت زرط 

غرم مخت  اب  ار  يرفعج  مینک . یم  ربص  غرم  مخت  ندش  تفـس  ات  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  يرفعج  غرم و  مخت  سپـس   5 تارفن :  دادعت 
ارنآ میناوت  یم  تسا و  هدامآ  جیوه  تلما  دش ، تفس  غرم  مخت  یتقو  میزیر . یم  نآ  رد  ار  جیوه  هدرک ، غاد  ار  نغور  مینک . یم  طولخم 

. میزپ یم  میالم  ترارح  يور  بآ  یمک  لفلف و  کمن و  رکش ، اب  ار  هدش  هقلح  هقلح  جیوه  جیوه  تلما  مینک . ورس 

وهاک تلما 

مزال داوم 

مرگ 300 وهاک مرگ  100 نغور ددع  4 غرم مخت  ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاق  4 هماخ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

اهغرم مخت  دعب  میهد . یم  تفت  نغور  رد  لفلف  کمن و  هدش و  لالخ  زایپ  اب  هدرک ، درخ  ار  وهاک  ياهگرب  وهاک  تلما   3 تارفن :  دادعت 
يور ار  هماخ  هیقب  تلما  نیا  ورس  ماگنه  دوش . هتـشرب  تلما  فرط  ود  میراذگ  یم  میزیر و  یم  وهاک  يور  هدز و  هماخ  زا  یمین  هارمه  ار 

. میزیر یم  نآ 

ودک تلما 

مزال داوم 

ددع 6 ودک ددع  4 غرم مخت  ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاق  3 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هدامآ تلما  هقیقد  دودح 5  زا  دعب  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  هدش  لالخ  زایپ  اب  هدرک ، درخ  زیر  ار  اهودک  ودـک  تلما   3 تارفن :  دادعت 
. مینز یم  مه  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  لفلف  کمن و  هارمه  هب  ار  اهغرم  مخت  دعب  درک . ورس  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و 
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اه ینتسب 

ولابلآ ینتسب 

مزال داوم 

مرگ 250 ولابلآ بآ  مرگ  500 رکش

هیهت زرط 

میراذگ یم  هدرک و  هفاضا  ار  ولابلآ  بآ  سپس  دوش . ظیلغ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ار  رکـش  بآ و  ولابلآ  ینتـسب   0 تارفن :  دادعت 
. دریگب ار  دوخ  ات  میراذگ  یم  رزیرف  رد  هتخیر و  هاوخلد  ياهبلاق  رد  ار  ینتسب  داوم  ندش  درس  زا  دعب  دنزب . رگید  شوج  دنچ 

سانانآ ینتسب 

مزال داوم 

مرگ 500 سانانآ مرگ  50 رکش مرگ  150 هماخ ددع  2 غرم مخت  هدیفس  هنامیپ  0.5 بآ

هیهت زرط 

یم هفاضا  رکش  هب  هدرک ، خرچ  ار  سانانآ  دوش . لح  رکش  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ار  رکـش  بآ و  سانانآ  ینتـسب   0 تارفن :  دادعت 
رد ارنآ  هدروآ ، رد  رزیرف  زا  تعاـس  کـی  زا  سپ  میراذـگ . یم  رزیرف  رد  هتخیر و  یفرظ  رد  سپـس  دوـش . درـس  اـت  میراذـگ  یم  مینک و 
مه اـب  داوـم  یماـمت  هکنیا  زا  سپ  هدرک ، هفاـضا  نآ  هب  زین  ار  غرم  مخت  هدیفـس  هماـخ و  مینز . یم  مه  بوـخ  میزیر و  یم  يرگید  فرظ 

تـسا رزیرف  رد  ینتـسب  داوم  هکینامز  رد  میراذگ . یم  رزیرف  رد  تعاس  تدم 3  هب  هتخیر و  ینتـسب  صوصخم  فرظ  رد  دـندش ، طولخم 
. دیآ رد  ینتسب  تروصب  دنزب و  خی  ات  مینز  یم  مه  ارنآ  راب  نیدنچ 

یماداب ینتسب 

مزال داوم 

هنامیپ 4 هماخ هنامیپ  3 رکش هنامیپ  1.5 ماداب ردوپ  يروخپوس  قشاـق  3 دیفـس درآ  يروخپوس  قشاق  1 ومیل سناسا  يروخیاچ  قشاـق  1.5 کمن
ددع 3 غرم مخت  هنامیپ  4 ریش

هیهت زرط 

يور ار  داوم  نیا  سپـس  مینک . یم  طولخم  بوـخ  نز  مه  اـب  ار  کـمن  درآ و  رکـش ، ریـش ، غرم ، مخت  یماداـب  ینتـسب   0 تارفن :  دادـعت 
هب هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  ومیل  سناسا  ماداب و  ردوپ  هماـخ ، دـعب  دوش . مرگ  یمک  فرظ  هراوید  اـت  میراذـگ  یم  میـالم  رایـسب  ترارح 

. دریگب ار  دوخ  ات  میراذگ  یم  رزیرف  رد  ار  ینتسب  داوم  مینک . یم  هفاضا  لبق  داوم 

یلاقترپ ینتسب 
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مزال داوم 

ددع 15 لاقترپ ددع  3 غرم مخت  هدرز  مرگ  200 رکش مرگ  500 هماخ مرگ  100 هدیبوک ماداب  زغم 

هیهت زرط 

مخت سپـس  مینک . یم  درخ  زیر  مـیروآ و  یم  رد  تسوـپ  ود  زا  ار  ددـع  هتفرگ و 3  بآ  ار  لاـقترپ  یلاقترپ 12  ینتسب   0 تارفن :  دادعت 
رد ار  ینتسب  داوم  رخآ  رد  دنوش . طولخم  مه  اب  ات  مینز  یم  مه  بوخ  هدرک و  هفاضا  لاقترپ  هروپ  لاقترپ و  بآ  هب  ار  هماخ  رکش و  غرم ،

. دریگب ار  دوخ  ات  میراذگ  یم  رزیرف  رد  میشاپ و  یم  نآ  يور  ار  ماداب  زغم  هتخیر و  صوصخم  فرظ 

یگنرف توت  ینتسب 

مزال داوم 

ولیک 1 یگنرف توت  هنامیپ  0.5 لاقترپ بآ  مرگ  500 رکش

هیهت زرط 

مییازفا و یم  نآ  هب  ار  رکش  لاقترپ و  بآ  سپس  هدرک و  طولخم  نک ، طولخم  رد  ار  یگنرف  توت  یگنرف  توت  ینتـسب   0 تارفن :  دادعت 
. دریگب ار  دوخ  ات  میراذگ  یم  رزیرف  رد  میزیر و  یم  ینتسب  صوصخم  فرظ  رد  ارنآ  دعب  مینز . یم  مه 

بیس ینتسب 

مزال داوم 

ولیک 1 بیس ولیک  1 رکش مرگ  100 بالگ

هیهت زرط 

دنچ ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  بآ  یمک  اب  ار  هدش  هدنر  بیس  مینک . یم  هدنر  هتفرگ ، تسوپ  ار  بیس  بیس  ینتـسب   0 تارفن :  دادعت 
سپ هتشادرب ، ترارح  يور  زا  ار  ینتسب  عیام  هلحرم  نیا  رد  مینز . یم  مه  بوخ  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  بالگ  رکش و  دعب  دنزب . شوج 

. دریگب ار  دوخ  ات  میهد  یم  رارق  رزیرف  رد  میزیر و  یم  ینتسب  صوصخم  فرظ  رد  ندش ، درس  زا 

یتالکش ینتسب 

مزال داوم 

مرگ 200 وئاکاک مرگ  500 رکش ددع  10 غرم مخت  رتیل  1 ریش

هیهت زرط 
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یم رزیرف  رد  مـیزیر و  یم  ینتـسب  صوـصخم  فرظ  رد  ندـش  درـس  زا  سپ  هتـشادرب و  ترارح  يور  زا  ار  ارنآ  سپـس   0 تارفن :  دادـعت 
یم ترارح  يور  غرم  مخت  رکـش و  ریـش و  هارمه  هب  هدرک و  لح  بآ  یمک  رد  ار  وئاکاک  یتالکـش  ینتـسب  دریگب . ار  دوخ  اـت  میراذـگ 

. دشوجب ات  میراذگ 

هوهق ینتسب 

مزال داوم 

ددع 3 غرم مخت  مرگ  500 ریش مرگ  500 ظیلغ ریش  مرگ  400 هماخ مرگ  75 رکش يروخپوس  قشاق  2 هوهق ردوپ 

هیهت زرط 

. دـنزب شوج  دـنچ  ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  هدرک و  طولخم  مه  اـب  ار  هوهق  غرم و  مخت  رکـش ، ریـش ، هوهق  ینتـسب   0 تارفن :  دادـعت 
بوخ ینتـسب  داوم  اب  ار  ظـیلغ  ریـش  تعاـس  کـی  زا  دـعب  میهد . یم  رارق  رزیرف  رد  ندـش  درـس  زا  سپ  میزیر و  یم  فرظ  رد  ارنآ  سپس 

مه مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هماخ  هدروآ ، نوریب  ار  نآ  ًادّدـجم  سپـس  دوش . تفـس  ات  میراذـگ  یم  رزیرف  رد  ًاددـجم  هدرک و  طولخم 
. دیآرد ینتسب  تروصب  دریگب و  ار  دوخ  ات  میراذگ  یم  رزیرف  رد  مینز و  یم 

غرم مخت  لیناو و  ینتسب 

مزال داوم 

ددع 6 غرم مخت  هدرز  مرگ  200 هماخ مرگ  200 رکش مرگ  500 ریش يروخیاچ  قشاق  0.5 لیناو يرادقم  0 ماداب لالخ 

هیهت زرط 

کی ریـش  هکنیا  زا  سپ  میراذـگ . یم  ترارح  يور  هدرک و  طولخم  مه  اـب  ار  لـیناو  ریـش و  غرم  مخت  لـیناو و  ینتـسب   0 تارفن :  دادـعت 
هفاضا غرم  مخت  هدرز  هب  مک  مک  ار  ریـش  هدرک ، طولخم  مه  اـب  ار  رکـش  غرم و  مخت  هدرز  میراد . یم  رب  ترارح  يور  زا  ارنآ  دز ، شوج 

عیام ًامئاد  دیاب  تدم  نیا  رد  دنوش . لح  بوخ  اه  رکش  ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  ار  عیام  سپس  مینزیم . مه  بوخ  و  مینک . یم 
. مینز یم  مه  بوخ  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  هماخ  ندش  درـس  زا  سپ  میراد . یم  رب  ترارح  يور  زا  ارنآ  ندـمآ  شوج  را  لبق  دز . مه  ار 

ماداب لالخ  رخآ  رد  دوش . هتفرگ  ینتـسب  ات  مینادرگ  یم  ردقنآ  کمن  خی و  رد  ار  فرظ  هتخیر و  ینتـسب  صوصخم  فرظ  رد  ارنآ  سپس 
. میشاپ یم  هدش  هدامآ  ینتسب  يور  ار 

یلیناو ینتسب 

مزال داوم 

ددع 4 غرم مخت  هنامیپ  2 ریش هنامیپ  0.5 رکش هنامیپ  0.25 لماراک يروخیاچ  قشاق  0.5 لیناو

هیهت زرط 
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مخت هدرز  لیناو ، یلیناو  ینتـسب  دوش . هدامآ  ینتـسب  ات  دز  مه  ار  ینتـسب  داوم  تعاس  مین  ره  دیاب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال   0 تارفن :  دادعت 
. میروآ یمرد  لماراک  تروص  هب  میالم  ترارح  يور  ار  هدنامیقاب  رکـش  مینز . یم  مه  بوخ  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  رکـش  غرم و 0.3 

فرظ رد  ار  ینتـسب  عیاـم  هلحرم  نیا  رد  مینز . یم  مه  مییازفا و  یم  نآ  هب  زین  ار  غرم  مخت  طوـلخم  سپـس  هدرک ، هفاـضا  رکـش  هب  ار  ریش 
. میهد یم  رارق  رزیرف  رد  تعاس  تدم 5  هب  هتخیر و  صوصخم 

يزاریش هدولاف 

مزال داوم 

هنامیپ 1 هتساشن هنامیپ  5 دنق هریش  هنامیپ  3.5 بآ هنامیپ  0.5 بالگ يرادقم  0 ومیلبآ

هیهت زرط 

یم نآ  يور  دنق  هریش  ومیلبآ و  ندرک  ورـس  ماگنه  میراذگ . یم  لاچخی  رد  هدروآ و  رد  بآ  زا  ارنآ  تعاس  مین  زا  دعب   0 تارفن :  دادعت 
لولحم رد  غاز  یمک  سپـس  دشوجب . ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  بآ  هنامیپ  هارمه 2  هب  ار  رکـش  هنامیپ   5 دنق : هریـش  هیهت  زرط  میزیر .
فـصن اب  ار  هتـساشن  يزاریـش  هدولاف  مینک . یم  هفاضا  دـنق  هریـش  هب  زین  ار  بـالگ  رخآ  رد  میراد . یم  رب  ترارح  يور  زا  ارنآ  هتخادـنا و 

مه هب  و  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هتـساشن  دیـشوج ، بآ  یتقو  دشوجب . ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ار  بآ  هیقب  هدرک ، لح  بآ  هنامیپ 
تروصب هتساشن  هاگتسد ، نداد  راشف  اب  هتخیر و  هاگتـسد  رد  ار  هتـساشن  سپـس  دزپب . هتـساشن  میراذگ  یم  هقیقد  تدـم 15  هب  مینز و  یم 

. دزیر یم  میا  هداد  رارق  هاگتسد  ریز  رد  هک  خی  بآ  فرظ  رد  هدمآ و  نوریب  هتشر  هتشر 

اه یناروب 

جانفسا یناروب 

مزال داوم 

ولیک 2 جانفسا هنامیپ  3 تسام ددع  3 زایپ مرگ  50 نغور يروخیاچ  قشاق  1 ریس ردوپ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

یناروب میناوت  یم  لاح  میبوک . یم  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  ریس ، ردوپ  غاد ، زایپ  تسام ، جانفـسا ، سپـس   5 تارفن :  دادعت 
یم خرس  نغور  رد  هدرک  درخ  زین  ار  زایپ  میزپ ، یم  کمن  بآ و  یمک  اب  هدرک  درخ  ار  جانفسا  جانفسا  یناروب  مینک . ورس  ار  هدش  هدامآ 

. مینک

ناجمداب یناروب 

مزال داوم 

ددع 6 ناجمداب ددع  3 زایپ هنامیپ  3 تسام مرگ  50 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
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هیهت زرط 

خرـس نغور  رد  ار  زایپ  ناجمداب و  سپـس  مینک ، یم  هقلح  هقلح  ار  اه  ناجمداب  هدرک ، لالخ  ار  اهزایپ  ناجمداب  یناروب   5 تارفن :  دادعت 
کمن و تسام ، هدـیبوک ، ار  ناجمداب  زایپ و  سپـس  دوش . هتخپ  ات  میراذـگ  یم  میـالم  ترارح  يور  بآ  یمک  اـب  ار  نآ  دـعب  مینک . یم 

. درک ورس  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  یناروب  هلحرم  نیا  رد  مینک . یم  طولخم  بوخ  مییازفا و  یم  نآ  هب  لفلف 

ردنغچ یناروب 

مزال داوم 

ولیک 1 ردنغچ هنامیپ  3 تسام يروخ  ابرم  قشاق  2 کشخ عانعن  يروخیاچ  قشاق  1 ریس ردوپ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

یم طولخم  لفلف  کمن و  ریـس ، ردوپ  کشخ ، عانعن  تسام ، اب  ار  نآ  هدرک و  هدنر  ار  هدش  هتخپ  ردنغچ  ردنغچ  یناروب   5 تارفن :  دادعت 
. دوش درس  اب  میراذگ  یم  لاچخی  رد  ندرک  ورس  زا  لبق  ار  یناروب  نیا  مینک .

رایخ یناروب 

مزال داوم 

مرگ 500 رایخ مرگ  500 تسام مرگ  50 ناخرت هبح  2 ریس يروخپوس  قشاق  1 کشخ عانعن  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

، هدرک طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  تسام ، کشخ ، عانعن  هدـش ، زیر  ناخرت  هدـش ، هدـنر  ریـس  رایخ و  راـیخ  یناروب   3 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  ورس  ار  یناروب  سپس  مینز . یم  مه  بوخ 

زبس ایبول  یناروب 

مزال داوم 

ولیک 1 زبس ایبول  هنامیپ  3 تسام يروخ  ابرم  قشاق  2 کشخ عانعن  يروخیاچ  قشاق  1 ریس ردوپ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

میناوت یم  لاح  دوش . تسدکی  ات  هدرک  طولخم  ًالماک  لفلف  کمن و  کشخ و  عانعن  ریس ، ردوپ  تسام ، اب  ار  نآ  سپس   5 تارفن :  دادعت 
. دوش هتخپ  ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  کمن  بآ و  یمک  اب  هدرک ، درخ  ار  زبس  ایبول  زبس  ایبول  یناروب  مینک . ورس  ار  یناروب 

ودک یناروب 

مزال داوم 
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ددع 6 ودک ددع  3 زایپ هنامیپ  3 تسام مرگ  50 نغور يروخیاچ  قشاق  1 ریس ردوپ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

. مینک ورـس  ار  یناروب  میناوت  یم  لاح  مینک . یم  طولخم  لفلف  کمن و  ریـس ، تسام ، اب  هدیبوک و  ار  زایپ  ودک و  سپـس   5 تارفن :  دادعت 
ار نآ  بآ  یمک  اب  دعب  و  هدرک ، خرس  نغور  رد  ار  ودک  زایپ و  سپـس  مینک . یم  هقلح  هقلح  ار  اهودک  هدرک ، لالخ  ار  زایپ  ودک  یناروب 

. دوش هتخپ  ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور 

سفرک یناروب 

مزال داوم 

ولیک 1 سفرک مرگ  500 تسام یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

کمن تسام  اب  هدیبوک و  ار  نآ  سپس  دوش . هتخپ  ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  بآ  اب  ار  سفرک  سفرک  یناروب   3 تارفن :  دادعت 
. درک ورس  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  رضاح  سفرک  یناروب  هلحرم  نیا  رد  مینک . یم  طولخم  لفلف  و 

رگنک یناروب 

مزال داوم 

ولیک 1.5 رگنک هنامیپ  3 تسام یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

ندـش درـس  زا  سپ  دوش . درـس  ات  میراذـگ  یم  لاچخی  رد  هدرک و  طولخم  لفلف  کمن و  تساـم و  اـب  ار  رگنک  سپـس   5 تارفن :  دادـعت 
. دوش هتخپ  ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  بآ  اب  ار  نآ  هدرک و  زیمت  ار  رگنک  رگنک  یناروب  مینک . یم  ورس  ار  یناروب 

اه تیوکسیب 

يا هتسپ  ای  یماداب  تیوکسیب 

مزال داوم 

ددع 3 غرم مخت  هدیفس  مرگ  60 دنق ردوپ  مرگ  80 درآ مرگ  80 هرک مرگ  50 هتسپ يروخپوس  قشاق  1 لاقترپ تسوپ  ردوپ 

هیهت زرط 

دعب دنوشن . ادج  فرظ  زا  هدرک و  فپ  هک  مینز  یم  يدـح  هب  ار  غرم  مخت  ياه  هدیفـس  يا  هتـسپ  ای  یماداب  تیوکـسیب   0 تارفن :  دادعت 
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زا دـعب  هدرک ، هفاضا  ار  ماداب  ای  هتـسپ  لاقترپ و  تسوپ  هدـنر  درآ ، هلحرم  نیا  رد  مینز . یم  مه  هدرک و  هفاـضا  نآ  هب  ار  هرک  دـنق و  ردوپ 
میراذگ یم  رف  رد  ار  ینیس  مینیچ و  یم  ینیس  رد  هلصاف  اب  هتـشادرب و  قشاق  اب  عیام  زا  مینک و  یم  برچ  ار  رف  ینیـس  داوم ، ندش  طولخم 

. دوش هتشرب  اه  تیوکسیب  ات 

یلاقترپ تیوکسیب 

مزال داوم 

هنامیپ 2 درآ هنامیپ  0.5 دنق ردوپ  هنامیپ  0.5 هرک مرگ  20 لاقترپ تسوپ  ردوپ 

هیهت زرط 

ار ریمخ  سپـس  میهد . یم  زرو  هدرک  طولخم  مه  اب  ار  لاقترپ  تسوپ  هدنر  دـنق و  ردوپ  هرک ، درآ ، یلاقترپ  تیوکـسیب   0 تارفن :  دادعت 
. میروآ یم  دوجو  هب  نآ  يور  ییاهخاروس  لاگنچ  اب  مینیچ و  یم  رف  ینیس  رد  مینز و  یم  بلاق  درگ  بلاق  اب  هدرک  نهپ  یفاص  حطس  رد 

. دوش هتشرب  ات  میراذگ  یم  رف  رد  تیاهنراف  هجرد  ترارح 350  اب  هقیقد  تدم 12  هب  ار  تیوکسیب  نیا 

ویتسجید تیوکسیب 

مزال داوم 

ولیک 1 درآ يروخپوس  قشاـق  5 تـسام يروخپوس  قشاق  2 لاـقترپ تسوپ  ردوپ  يروخیاـچ  قشاـق  1 نیریـش شوج  يروخیاچ  قشاـق  1 لیناو
ددع 5 غرم مخت  هدرز  ددع  7 غرم مخت  هدیفس  مرگ  500 دنق ردوپ  مرگ  500 نغور

هیهت زرط 

هفاضا نآ  هب  ار  هدش  هدز  ياه  هدیفس  نغور و  سپس  هدرک ، طولخم  دنق  ردوپ  اب  ار  غرم  مخت  هدرز  ویتسجید  تیوکسیب   0 تارفن :  دادعت 
مرن ریمخ  ات  میهد  یم  زرو  تسد  اب  هدوزفا و  لبق  داوم  هب  ار  لیناو  نیریش و  شوج  تسام ، لاقترپ ، تسوپ  هدنر  هلحرم  نیا  رد  مینک . یم 

مینز و یم  بلاق  هدرک و  زاب  هندرو  اب  ارنآ  تدم  نیا  زا  دعب  میراذگ . یم  تعاس  تدم 3  هب  تلاح  نیا  رد  ار  ریمخ  دیآ . تسدب  یفیطل  و 
. دوش هتشرب  ات  میراذگ  یم  رف  رد  تیاهنراف  هجرد  ترارح 300  اب  هقیقد  تدم 10  هب  ار  تیوکسیب  نیا  مینیچ . یم  رف  ینیس  رد 

هداس تیوکسیب 

مزال داوم 

مخت مرگ  250 دنق ردوپ  مرگ  250 نغور مرگ  500 درآ يروخپوس  قشاق  3 تسام يروخیاچ  قشاق  1 لیناو يروخ  ابرم  قشاق  1 نیریش شوج 
ددع 2 غرم

هیهت زرط 

یم هفاضا  نآ  هب  ار  درآ  دنق و  ردوپ  سپـس  هدرک ، طولخم  نغور  مراهچ ) کی   ) اب 4/1 ار  اه  غرم  مخت  هداس  تیوکسیب   0 تارفن :  دادعت 
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تیاهنراف هجرد  ترارح 300  اب  هقیقد  تدـم 10  هب  مینز و  یم  بلاق  هدرک ، زاـب  هندرو  اـب  ار  ریمخ  هلحرم  نیا  رد  میهد . یم  زرو  مینک و 
نیریـش و شوج  تسام ، نغور ، هیقب  تدـم  نیا  زا  دـعب  میراذـگ . یم  لاچخی  رد  هقیقد  ار 10  ریمخ  دوش . هتـشرب  اـت  میراذـگ  یم  رف  رد 

. دوش فیطل  مرن و  ات  میهد  یم  زرو  هدرک و  هفاضا  ریمخ  هب  ار  لیناو 

ومیل معط  اب  يا  همقل  تیوکسیب 

مزال داوم 

هنامیپ 0.5 دنق ردوپ  هنامیپ  0.5 هرک هنامیپ  1 درآ يرادقم  0 لیبجنز يرادقم  0 ییالط تبرش  يروخیاچ  قشاق  1 ومیلبآ

هیهت زرط 

، درآ سپـس  میراذـگ . یم  میالم  ترارح  يور  ار  ییـالط  تبرـش  دـنق و  ردوپ  هرک ، ومیل  معط  اـب  يا  همقل  تیوکـسیب   0 تارفن :  دادـعت 
رف ینیـس  میراد . یم  رب  ترارح  يور  زا  ارنآ  دـعب  دوش . هتفرگ  درآ  یماخ  ات  مینز  یم  مه  هدرک و  هفاضا  لبق  داوم  هب  ار  ومیلبآ  لیبجنز و 
اب هقیقد  تدم 8  هب  ار  تیوکـسیب  نیا  میراذگ . یم  ینیـس  رد  هلـصاف  اب  هریاد و  تروص  هب  ار  داوم  زا  يروخیاچ  قشاق   1 هدرک ، برچ  ار 

هدش برچ  هتسد  اب  هقیقد  زا 2-3  دعب  هدروآ ، رد  رف  زا  ار  اهتیوکـسیب  تدم  نیا  زا  دعب  میراذگ . یم  رف  رد  تیاهنراف  هجرد  ترارح 350 
. مییامن یم  ورس  ار  اهنآ  ندش  کنخ  زا  دعب  مینک و  یم  هلول  ار  اه  تیوکسیب  یبوچ  قشاق 

يا هلول  تیوکسیب 

مزال داوم 

ددع 3 غرم مخت  هدیفس  مرگ  250 دنق ردوپ  مرگ  250 درآ مرگ  250 هرک يروخپوس  قشاق  2 لاقترپ تسوپ 

هیهت زرط 

ار لیناو  دنق و  ردوپ  هرک ، دعب  دنوشن . ادج  فرظ  زا  هک  مینز  یم  يدح  هب  ار  غرم  مخت  ياه  هدیفس  يا  هلول  تیوکـسیب   0 تارفن :  دادعت 
فیق رد  ار  ریمخ  نیا  دوش . تخاونکی  ریمخ  اـت  میهد  یم  زرو  تسد  اـب  مییازفا و  یم  ار  درآ  ندـش ، طوـلخم  زا  دـعب  هدرک  هفاـضا  نآ  هب 

تیاهنراف هجرد  ترارح 280  اب  هقیقد  تدم 10  هب  میرب و  یم  رتم  یتناس  لوط 10  رتم و  یتناس  مین  رطق  هب  هدش  برچ  ینیس  رد  هتخیر و 
. دوش هتشرب  ات  میراذگ  یم  هدش  مرگ  لبق  زا  رف  رد 

ططخم تیوکسیب 

مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  هدرز  هنامیپ  2 درآ هنامیپ  0.5 هرک هنامیپ  0.5 دنق ردوپ  مرگ  30 تالکش يروخیاچ  قشاق  1 هوهق يرادقم  0 بآ

هیهت زرط 

یمک درآ و  دعب  مینز . یم  مه  بوخ  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  هرک  دنق و  ردوپ  هوهق ، غرم ، مخت  هدرز  ططخم  تیوکسیب   0 تارفن :  دادعت 
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رد مینز و  یم  بلاق  هدرک و  زاب  هندرو  اب  ار  ریمخ  هلحرم  نیا  رد  میهد . یم  زرو  تسد  اب  ار  ریمخ  مینک و  یم  هفاـضا  لـبق  داوم  هب  ار  بآ 
. دوش هتـشرب  ات  میراذگ  یم  رف  رد  تیاهنراف  هجرد  ترارح 325  اب  هقیقد  تدم 12  هب  ار  تیوکـسیب  نیا  مینیچ . یم  هدش  برچ  رف  ینیس 

اهنآ يور  رف  زا  اهتیوکسیب  ندروآ  نوریب  زا  دعب  میزیر و  یم  فیق  رد  هدرک و  بآ  میقتسم  ریغ  ترارح  يور  ار  تالکـش  هلـصاف  نیا  رد 
. مینک یم  ططخم  تالکش  اب  ار 

ییابرم تیوکسیب 

مزال داوم 

هاوخلد رادقم  هب  0 هداس تیوکسیب  هاوخلد  رادقم  هب  0 ابرم

هیهت زرط 

یم مه  يور  اتود  اتود  ندش  درـس  زا  دعب  هدرک ، هدامآ  هدش  هتفگ  روتـسد  قبط  ار  هداس  تیوکـسیب  ییابرم  تیوکـسیب   0 تارفن :  دادعت 
. میزیر یم  دالامرام  ای  ابرم  ار  اهتیوکسیب  طسو  میراذگ .

يدوخن تیوکسیب 

مزال داوم 

ردوپ مرگ  400 نغور مرگ  250 درآ مرگ  250 جنرب درآ  مرگ  250 یچدوخن درآ  يروخیاچ  قشاـق  1 نیریـش شوج  يروخیاچ  قشاق  1 لیناو
ددع 4 غرم مخت  مرگ  400 دنق

هیهت زرط 

لاگنچ اب  هدیرب و  عبرم  لکـش  هب  دراک  اب  ار  ریمخ  نیا  مینک . یم  زاب  هندرو  اب  هداد و  زرو  ارنآ  ًاددجم  تدم  نیا  زا  دـعب   0 تارفن :  دادعت 
هتـشرب ات  میراذگ  یم  رف  رد  تیاهنراف  هجرد  ترارح 300  اب  هقیقد  تدم 12  هب  مینیچ و  یم  رف  ینیـس  رد  میزادنا و  یم  لکـش  نآ  يور 

هب ار  ریمخ  هلحرم  نیا  رد  میهد . یم  زرو  مییازفا و  یم  لـبق  داوم  هب  نغور  هارمه  هب  هدرک و  طوـلخم  اـهدرآ  اـب  ار  دـنق  ردوـپ  هیقب  دوـش .
مینز یم  لیناو  نیریش و  شوج  اهغرم و  مخت  هارمه  هب  ار  دنق  ردوپ  زا  یمین  يدوخن  تیوکسیب  میراذگ . یم  لاچخی  رد  تعاس  تدم 24 

. دوش گنر  مرک  ات 

يدجنک تیوکسیب 

مزال داوم 

مرگ 800 درآ مرگ  200 هرک مرگ  200 هتـساشن هناـمیپ  1 دنق هریــش  يروخیاــچ  قشاــق  1 نارفعز يروخیاــچ  قشاــق  1 لیناو هناــمیپ  1 ریش
ددع 4 غرم مخت  هدرز  ددع  1 غرم مخت  هدیفس  مرگ  250 دنق ردوپ  مرگ  250 دجنک

هیهت زرط 
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ار هتساشن  دوش . گنر  دیفـس  ات  مینز  یم  مه  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  اهغرم  مخت  دنق و  ردوپ  هرک ، يدجنک  تیوکـسیب   0 تارفن :  دادعت 
هب ارنآ  لاح  دوش . تفـس  ریمخ  ات  میهد  یم  زرو  تسد  اب  مینک و  یم  هفاضا  لبق  داوم  هب  لیناو  درآ ، هارمه  هب  هدرک و  لـح  درـس  ریـش  رد 

طولخم مه  اب  ار  نارفعز  دـنق و  هریـش  مینز . یم  بلاق  هدرک ، نهپ  ار  ریمخ  تدـم  نیا  زا  دـعب  میراذـگ . یم  لاـچخی  رد  تعاـس  تدم 2 
هجرد ترارح 320  اـب  هقیقد  تدـم 10  هب  ار  تیوکـسیب  نیا  میـشاپ . یم  دـجنک  نآ  يور  میـشک و  یم  اهتیوکـسیب  يور  سرب  اـب  هدرک ،

. دوش هتشرب  ات  میراذگ  یم  رف  رد  تیاهنراف 

اه ولپ 

ولپ ولابلآ 

مزال داوم 

ولیک 1.5 جنرب ولیک  1.5 ولابلآ ولیک  2 تشوگ مرگ  500 رکش ددع  2 زایپ یفاک  رادقم  هب  0 نغور يروخ  ابرم  قشاق  2 نارفعز

هیهت زرط 

ای تشوگ  اب  ار  زایپ  دوش . ظیلغ  ات  میناشوج  یم  بآ  هنامیپ  فصن  رکـش و  اب  هدروآ ، رد  ار  ولابلآ  هتـسه  ادتبا  ولپ  ولابلآ   5 تارفن :  دادعت 
درـس بآ  رد  ار  نارفعز  هتخیر ، جنرب  يال  هب  ار ال  غرم  ای  تشوگ  ولابلآ و  مینک . یم  شکبآ  زین  ار  جـنرب  مینک . یم  هکت  هکت  هتخپ ، غرم 

میناوت یم  مینک . یم  هدافتـسا  شاول  ناـن  زا  اذـغ  نیا  گـید  هت  يارب  مینک . یم  مد  ار  جـنرب  میزیر و  یم  جـنرب  هشوگ  رد 4  هدرک و  لـح 
مد ار  جنرب  هتخیر و  جنرب  يال  هبال  ار  هزات  يولابلآ  ینعی  مینک . تسرد  ار  اذغ  نیا  میزپب ، ارنآ  هدرک و  هفاضا  رکـش  ولابلآ  هب  هکنیا  نودـب 

. دوش یم  سلم  ولپ  ولابلآ  معط  تروص  نیا  رد  هک  مینک 

ولپ یلوبمالسا 

مزال داوم 

بیـس مرگ  400 زاـیپ ولیک  1.5 یگنرف هجوـگ  يروـخپوس  قشاـق  7 نغور يروـخ  اـبرم  قشاـق  2 نارفعز یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ولیک 1.5 جنرب ولیک  1 تشوگ ددع  4 ینیمز

هیهت زرط 

یم تفت  هدرک و  هفاـضا  ار  ینیمز  بیـس  سپـس  مینک . یم  هفاـضا  تشوگ  هب  نارفعز  هارمه  هب  زین  ار  اـه  یگنرف  هجوگ   7 تارفن :  دادعت 
هب بآ  هارمه  هب  ار  هدـش  هتـسش  جـنرب  اهتنا  رد  میهد . یم  تفت  نغور  رد  کمن  زاـیپ و  اـب  هدرک ، خرچ  ار  تشوگ  ولپ  یلوبمالـسا  میهد .

. مینک یم  مد  ارنآ  جنرب ، بآ  لماک  ندش  ریخبت  زا  دعب  هدرک ، هفاضا  داوم 

ولپ القاب 

مزال داوم 

ولیک 1.5 جنرب ولیک  3 القاب ولیک  2 تشوگ مرگ  500 دیوش ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاق  6 نغور يرادقم  0 نارفعز یفاک  رادقم  هب  0 کمن
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هیهت زرط 

کمن و ندمآ  شوج  زا  دـعب  هتخیر ، یفرظ  رد  ار  بآ  مینک . یم  زپ  بآ  هدـش  هدـنر  زایپ  اب  ار  غرم  ای  تشوگ  ولپ  القاب   7 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  شکبآ  ار  نآ  دعب  میزیر . یم  ار  دیوش  اهتنا  رد  هدرک و  هفاضا  ار  جنرب  دـش ، مرن  القاب  هک  یمک  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  القاب 
زین ال ار  هدش  لح  نارفعز  میراذگ . یم  غرم  ای  تشوگ  هب ال  ال  هتخیر ، نان  يور  ار  جـنرب  مینک . یم  هدافتـسا  گید  هت  يارب  شاول  نان  زا 

. میزیر یم  جنرب  يال  هب 

( وتوزیر  ) ییایلاتیا هویش  هب  رینپ  چراق و  اب  جنرب 

مزال داوم 

هنامیپ 2 جنرب مرگ  500 چراق ددع  1 زایپ هنامیپ  1 نازمراپ رینپ  يروخپوس  قشاق  8 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

اذغ مینک . یم  طولخم  مه  اب  میـشاپ و  یم  نآ  يور  ار  رینپ  چراق و  تاعطق  دش ، کیدزن  ندش  تخپ  زغم  هب  جـنرب  یتقو   3 تارفن :  دادعت 
ات مینک . یم  لـمع  بیترت  نیمه  هب  میهد و  یم  جـنرب  دروخ  هب  زین  ار  چراـق  بآ  هقـالم  نیمود  مینک . ورـس  ارنآ  میاوت  یم  تسا و  رـضاح 
ات مینز  یم  مه  ار  جـنرب  میزیر و  یم  جـنرب  يور  ار  چراق  بآ  زا  هقالم  کی  دـعب  دوش . مرن  دزپب و  جـنرب  هقیقد ) زا 30  دعب  ٌالقا   ) ماجنارس
ار اه  زایپ  دوش . خرـس  يردـق  جـنرب  ياـه  هناد  همه  اـت  میهد  یم  تفت  هتخیر و  هملباـق  رد  زین  ار  جـنرب  دورب . جـنرب  دروخ  هب  مک  مک  بآ 

ربص بآ  ندمآ  شوج  ات  میزیر و  یم  اهچراق  يور  کمن  يردق  اب  ار  مرگ  بآ  هنامیپ  سپس 5  میهد . یم  تفت  نغور  رد  هدرک و  لالخ 
. میهد یم  تفت  نغور  اب  هدرک ، هقرو  هقرو  ار  اهچراق  وتوزیر )  ) ییایلاتیا هویش  هب  رینپ  چراق و  اب  جنرب  مینک . یم 

ینیچ هویش  هب  طولخم  تاجیزبس  اب  ولپ 

مزال داوم 

یفاـک رادـقم  هب  0 کمن هقاـس  2 سفرک ددـع  2 هملد لــفلف  مرگ  200 گرب مـلک  هقاـس  2 یگنرف هرت  مرگ  100( لـالب  ) ترذ ددـع  3 جیوه
هنامیپ 5 ولچ ددع  10 هچزایپ مرگ  250 چراق مرگ  100 شام هناوج  ددع  3 غرم مخت  يروخپوس  قشاق  1 ایوس سس  يروخپوس  قشاق  6 نغور

هیهت زرط 

اذغ میشاپ . یم  نآ  يور  مه  ار  ایوس  سس  مییازفا ، یم  جنرب  هب  مینک و  یم  هکت  هکت  سپـس  هدرک ، ورمین  ار  اهغرم  مخت   5 تارفن :  دادعت 
هقرو هقرو  ار  اهچراق  هلصاف  نیا  رد  دوش . خرس  ات  مینز  یم  مه  بترم  هتخیر و  هملباق  رد  ار  جنرب  مینک . ورس  ارنآ  میناوت  یم  تسا  رـضاح 

ترذ و یگنرف ، هرت  گرب ، ملک  هملد ، لـفلف  سفرک ، داوـم  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  مینک . یم  درخ  ار  زبـس  لـفلف  سفرک و  ملک و  هدرک ،
جنرب هب  هلحرم  نیا  رد  هدرک و  شکبآ  ارنآ  مینک ، هدافتـسا  ترذ  رگا  دیربب . راک  هب  دروم  ود  لقادـح  اهنآ  نیب  زا  هدوب و  يرایتخا  جـیوه 

، ملک نداد  تفت  هب  تبون  هب  دـعب  مینک و  یم  عورـش  زایپ  اب  ادـتبا  مینز . یم  مه  هدرک و  طولخم  جـنرب  اب  ار  اهیزبس  لاح  مینک . یم  هفاـضا 
اهیزبس هتـشاذگ ، ترارح  يور  ار  يا  هباتیهام  لاح  میزادرپ . یم  شام  هناوج  چراق و  رخآ  رد  جـیوه و  یگنرف و  هرت  زبس ، لـفلف  سفرک ،

يا هملباق  ینیچ  هویـش  هب  طولخم  تاجیزبس  اب  ولپ  میهد . یم  تفت  اه ) ینیچ  شور  هب   ) عیرـس ندز  مه  اب  دایز و  ترارح  اب  یکی  یکی  ار 
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هقلح كزان  ار  یگنرف  هرت  هدرک ، هدـنر  ار  اـهجیوه  دوش . غاد  اـت  میزیر  یم  نآ  لـخاد  نغور  قشاـق   2 هتـشاذگ ، میالم  ترارح  يور  ار 
. مینک یم  درخ  زین  ار  اه  هچزایپ  مینک . یم  هقلح 

يرفعج هجوج و  يولپ 

مزال داوم 

ددع 2 هجوج مرگ  500 يرفعج هبح  2 ریس ددع  1 شاول نان  يروخپوس  قشاـق  4 نغور يروخ  ابرم  قشاـق  1 هبوچ درز  یفاک  رادـقم  هب  0 کمن
ولیک 1 جنرب

هیهت زرط 

هملباق هت  ار  ینیمز  بیس  ياه  هقلح  ای  شاول  نان  سپس  میهد . یم  تفت  نآ  رد  ار  هبوچ  درز  هتخیر و  نغور  ار  هملباق  هت   5 تارفن :  دادعت 
ریـس کمن و  بآ ، هنامیپ  کی  اب  سپـس  مینک .  یم  شکبآ  زین  ار  جنرب  مینک . یم  مد  هتخیر و  جنرب  يال  هب  ار ال  يرفعج  هجوج و  هدیچ ،

. مینک یم  خرس  نغور  رد  هدرک ، هکت  هکت  ار  اه  هجوج  يرفعج  هجوج و  يولپ  میزپ . یم 

ینیمز بیس  نیچ  هت 

مزال داوم 

مرگ 500 جنرب ددع  10 ینیمز بیس  يروخپوس  قشاق  3 نغور يروخیاچ  قشاق  0.5 نارفعز یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

اب هدرک  درخ  ار  اهینیمز  بیـس  مینک . یم  مد  هتخیر و  هدش  شکبآ  جنرب  يال  هب  ار ال  ینیمز  بیـس  ندـش ، هتخپ  زا  دـعب   5 تارفن :  دادعت 
یم شکبآ  ارنآ  سپـس  هتخیر ، بآ  رد  کمن  هارمه  هب  ار  جـنرب  ینیمز  بیـس  نیچ  هت  میزپ . یم  بآ  هناـمیپ  نارفعز و 2  کـمن ، نغور ،

. مینک

غرم ای  تشوگ  نیچ  هت 

مزال داوم 

ددع 5 غرم مخت  مرگ  250 تسام هبح  2 ریس ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاق  8 نغور يروخیاچ  قشاق  1 نارفعز یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1.5 جنرب ولیک  2 تشوگ

هیهت زرط 

هتخیر و جـنرب  يور  ار  تسام  یمامت  میراذـگب . تشوگ  يال  هب  ار ال  ریـس  تشوگ ، ندـش  رطع  شوخ  يارب  میناوت  یم   7 تارفن :  دادعت 
زا يرادـقم  هتخیر و  جـنرب  يور  ار  تساـم  هب  هتـشغآ  ياـه  تشوگ  مینک . یم  مد  ارنآ  میزیر و  یم  نآ  يور  هدرک  شکبآ  ار  جـنرب  هیقب 

غرم ای  تشوگ  میزیر . یم  نغور  يور  ار  جـنرب  زا  یمک  هتخیر و  نغور  هملباـق  هت  هدرک ، شکبآ  ار  جـنرب  میزیر . یم  نآ  يور  ار  جـنرب 
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بآ نارفعز  یمک  کمن و  زایپ ، اب  ار  غرم  ای  تشوگ  غرم  تشوگ  نیچ  هت  میهد . یم  رارق  تسام  رد  تعاـس  مین  تدـم  هب  ار  هدـش  هتخپ 
. مینز یم  مه  بوخ  لفلف  کمن و  غرم ، مخت  هدش ، لح  نارفعز  اب  ار  تسام  مینک . یم  زپ 

هداس ولچ 

مزال داوم 

ولیک 1 جنرب هنامیپ  4 بآ يروخپوس  قشاق  6 نغور یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

يور کمن  بآ و  هارمه  هب  ار  جـنرب  هداس  ولچ  میهد . یم  راـشف  تسد  اـب  ارنآ  زا  هناد  دـنچ  هدز و  مه  ار  جـنرب  یهاـگ   5 تارفن :  دادـعت 
يور ار  جـنرب  دـعب  مینک . یم  هدافتـسا  گید  هت  يارب  شاول  نان  زا  هتخیر ، يا  هملباق  رد  ار  نغور  زا  یمین  میناـشوج . یم  میـالم  ترارح 
هقیقد ات 40  دودح 30  میناشوپ . یم  ینک  مد  اب  ار  هملباق  رد  میهد و  یم  رارق  نآ  يور  ار  هملباق  مینک ، یم  مک  ار  ترارح  میزیر . یم  نان 

، دمآ بآ  يور  جنرب  هکینامز  میزیر . یم  جـنرب  يور  هدرک و  غاد  ار  نغور  هیقب  ندیـشک  مد  زا  دـعب  دـشکب . مد  جـنرب  ات  دـشک  یم  لوط 
. مینک شکبآ  ارنآ  دیاب 

القاب تخپ  مد 

مزال داوم 

مرگ 400 کشخ يالقاب  مرگ  150 روغلب ددع  3 زایپ يروخپوس  قشاق  4 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز 
مرگ 500 جنرب

هیهت زرط 

اذغ بآ  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  جنرب  سپـس  دنوش . زپ  مین  ات  هتخیر  هملباق  رد  بآ  اب  ار  روغلب  القاب و  الاقاب  تخپ  مد   3 تارفن :  دادعت 
هفاضا جنرب  هب  لفلف  کمن و  اب  هداد ، تفت  نغور  اب  ار  هبوچدرز  زایپ و  دتـسیاب . رتالاب  جنرب  زا  تشگنا  دنب  کی  هک  دـشاب  يدـح  ات  دـیاب 

. مینک یم  مد  ارنآ  جنرب ، بآ  ریخبت  زا  دعب  مینک . یم 

سدع تخپ  مد 

مزال داوم 

ملک مرگ  200 يزبس ددع  2 جیوه ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاـق  10 نغور يروخیاچ  قشاـق  1 هبوـچ درز  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 1 جنرب مرگ  200 سدع مرگ  500 يرمق

هیهت زرط 

زا دعب  میزیر . یم  جـنرب  يور  ندیـشک  زا  لبق  ار ، غاد  نغور  مینک . یم  زپ  مین  لفلف  کمن و  بآ ، هنامیپ  اب 2  ار  سدع   5 تارفن :  دادعت 
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رد داوم  نیا  اب  ار  جنرب  سپـس  تسا . هدامآ  جـنرب  دـعب  تعاس  کی  میراذـگ . یم  مد  ارنآ  هدرک و  مک  ار  ترارح  جـنرب ، بآ  ندـش  مامت 
. دینک سیخ  بآ  رد  ار  جنرب  سدـع  تخپ  مد  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  هدرک ، درخ  ار  زایپ  میراذـگ . یم  ترارح  يور  هتخیر و  هملباق 

. میهد یم  تفت  یمک  هدوزفا و  زایپ  هب  ار  لفلف  کمن و  جیوه ، دیوش ، ) هرت و   ) يزبس ملک ، هبوچدرز ، بیترت  هب  سپس 

ولپ هتشر 

مزال داوم 

مرگ 500 امرخ يروخیاـچ  قشاـق  1 نارفعز يروـخپوس  قشاـق  8 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کـمن و  یفاــک  رادــقم  هـب  0 ییوـلپ هیودا 
ولیک 1.5 جنرب مرگ  500 ییولپ هتشر  مرگ  500 تشوگ مرگ  400 شمشک

هیهت زرط 

بآ رد  ار  جنرب  میزپ . یم  بآ  لفلف و  کمن ، اب  نداد  تفت  زا  سپ  و  مینک . یم  خرچ  ای  همیق  همیق  ار  تشوگ  ولپ  هتـشر   7 تارفن :  دادعت 
هارمه هب  هداد و  تفت  یمک  ار  امرخ  شمـشک و  مینک . یم  شکبآ  هقیقد  دنچ  زا  دعب  هدرک ، هفاضا  ار  هتـشر  دـش  هک  زپ  مین  هتخیر  شوج 

ات 40  30 مینک . یم  مد  میهد و  یم  جـنرب  يور  ار  هدـش  لح  نارفعز  میزیر . یم  هدـش  شکبآ  جـنرب  يـال  هب  ـال  ییولپ ، هیودا  تشوگ و 
. تسا رضاح  اذغ  دعب  هقیقد 

غرم اب  ولپ  کشرز 

مزال داوم 

يروخ اذغ  قشاق  3 چنران لالخ  يروخ  اذـغ  قشاق  3 یگنرف هجوگ  بر  مرگ  200 نغور يروخیاچ  قشاق  1 نارفعز یفاک  رادـقم  هب  0 کمن
ولیک 1.5 جنرب ولیک  1.5 غرم هنامیپ  1 رکش مرگ  150 کشرز مرگ  50 ماداب لالخ  مرگ  50 هتسپ لالخ 

هیهت زرط 

ار جـنرب  میهد . یم  تفت  مه  اب  ار  اهلالخ  نارفعز و  رکـش ، کـشرز ، هدرک ، طولخم  نارفعز  اـهلالخ و  اـب  ار  غرم  بآ   7 تارفن :  دادعت 
یم کمن  بآ و  یمک  نارفعز و  هیودا ، هجوگ ، بر  اـب  هدرک ، خرـس  نغور  رد  ار  غرم  غرم  اـب  ولپ  کـشرز  مینک . یم  مد  هدرک  شکبآ 

. میراذگ یم  جنرب  يور  غرم  اب  اذغ  ندیشک  ماگنه  سپس  میزپ .

ولپ يزبس 

مزال داوم 

ولیک 2 جنرب ولیک  2.5 یهام ولیک  2.5 ییولپ يزبس  ددع  1 زایپ يروخیاچ  قشاق  0.5 نارفعز يروخپوس  قشاق  10 نغور یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

زا دعب  مینک . یم  خرـس  ارنآ  سپـس  میناباوخ . یم  کمن  درآ و  رد  هدرک و  هکت  هکت  نتـسش ، زا  دعب  ار  یهام  ولپ  يزبس   7 تارفن :  دادعت 
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يور ار  جنرب  میراذگ و  یم  شاول  نان  هتخیر ، نغور  ار  هملباق  هت  میراذگ . یم  نآ  رانک  ار  یهام  هدیشک و  سید  رد  ار  جنرب  ندیشک  مد 
ار يزبـس  رخآ  رد  هدرک ، هفاـضا  هدـمآ  شوـج  بآ  هب  ار  جـنرب  هملباـق  رد  میزیر . یم  نارفعز  نـغور و  زین  ار  جـنرب  يور  مـیزیر  یم  نآ 

. مینک یم  شکبآ  ار  جنرب  هتخیر و 

ولپ دیوش 

مزال داوم 

مرگ 500 جنرب مرگ  250 دیوش يروخپوس  قشاق  5 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

نغور هملباق  رد  مینک . یم  شکبآ  ارنآ  ، ندـش زپ  مین  زا  دـعب  هدرک ، هفاـضا  شوج  بآ  هب  ار  کـمن  جـنرب و  ولپ  دـیوش   5 تارفن :  دادـعت 
لبق تسا . رضاح  جنرب  دعب  هقیقد  ات 40   30 میراذگ . یم  ینک  مد  دعب  میزیر . یم  جنرب  يال  هب  ار ال  دیوش  میراذگ ، یم  شاول  نان  هتخیر 

. میزیر یم  نآ  يور  غاد  نغور  ندیشک ، زا 

ینیمز بیس  اب  ولپ  دیوش 

مزال داوم 

مرگ 500 ینیمز بیس  مرگ  250 دیوش ددع  3 زایپ يروخپوس  قشاق  10 نغور يروخپوس  قشاق  0.5 هبوچ درز  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 500 جنرب

هیهت زرط 

زا رگا  مینک . یم  شکبآ  هدناشوج و  ار  جنرب  مینک . یم  خرس  نغور  اب  هدرک ، لالخ  ار  اه  زایپ  ینیمز  بیس  اب  ولپ  دیوش   5 تارفن :  دادعت 
اب شکبآ  رد  ار  هدش  ینیگن  ینیمز  بیـس  غاد و  زایپ  دـیوش ، مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  جـنرب  ندیـشوج  ماگنه  ارنآ  دوش  هدافتـسا  هبوچدرز 
یم نآ  يور  غاد  نغور  ندیـشک  تقو  رد  تسا . هدامآ  جنرب  تعاس  کی  دودح  زا  دعب  مینک . یم  مد  ار  جنرب  و  مینک . یم  طولخم  جـنرب 

. میهد

ولپ نیریش 

مزال داوم 

ولیک 2 غرم مرگ  400 لاقترپ تسوپ  لالخ  مرگ  350 هتسپ لالخ  مرگ  350 ماداب لالخ  يروخ  ابرم  قشاق  1 نارفعز يروخپوس  قشاق  5 نغور
ولیک 1.5 جنرب مرگ  500 رکش

هیهت زرط 

هب میریگ و  یم  نآ  بآ  ندرک  یلاخ  ندـناشوج و  راب  هس  ود  اب  ار  لاقترپ  تسوپ  لـالخ  یخلت  هدرک ، شکبآ  ار  جـنرب   7 تارفن :  دادعت 
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. مینیچ یم  نآ  هت  ینیمز  بیـس  ای  ناـن  هتخیر ، نغور  یمک  هملباـق  رد  میناـشوج . یم  بآ  يرادـقم  رکـش و  ماداـب ، هتـسپ و  لـالخ  هارمه 
نارفعز هداد و  رارق  جـنرب  يال  هب  اهلالخ ال  هارمه  هب  ار  غرم  میزیر و  یم  نآ  يور  جـنرب  هیـال  کـی  مینک . یم  زپ  بآ  ار  غرم  ولپ  نیریش 

. مینک یم  مد  ار  جنرب  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  بآ  رد  هدش  لح 

امرخ اب  ولپ  سدع 

مزال داوم 

ولیک 1 جنرب هنامیپ  2 سدع مرگ  500 امرخ ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاق  5 نغور يروخ  ابرم  قشاق  1 هبوچ درز  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

شکبآ سپـس  میناشوج . یم  هبوچدرز  کمن و  هارمه  هب  ار  جنرب  مینک . یم  شکبآ  هتخپ و  ار  سدع  امرخ  اب  ولپ  سدع   5 تارفن :  دادعت 
کی دودـح  مینک . یم  مد  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  جـنرب  هتخیر ، نغور  هملباق  رد  مینک . یم  طولخم  لـفلف  غاد و  زاـیپ  سدـع ، اـب  هدرک 

یم غاد  نغور  جنرب  يور  ندیشک ، زا  لبق  میراذگ . یم  جنرب  يور  ار  امرخ  اذغ  ندیشک  زا  لبق  هقیقد   20 تسا . رضاح  اذغ  رگید  تعاس 
. میزیر

ولپ همیق 

مزال داوم 

مرگ 200 هپل ددـع  3 زایپ يروخیاـچ  قشاـق  1 نارفعز يروـخپوس  قشاـق  3 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادــقم  هـب  0 هیودا
ولیک 1 جنرب مرگ  500 تشوگ

هیهت زرط 

یم شکبآ  ار  جـنرب  ولپ  همیق  دزپب . تشوگ  ات  مینک  یم  هفاضا  تشوگ  هب  هیودا  لفلف و  کمن ، بآ ، یمک  اب  ار  نارفعز   5 تارفن :  دادعت 
. میزپ یم  هناگادـج  ار  هپل  مینک . یم  مد  میزیر و  یم  هدـش  شکبآ  جـنرب  يال  هب  ـال  هپل ، هارمه  هب  ارنآ  تشوگ  ندـش  هتخپ  زا  دـعب  مینک .

. میهد یم  تفت  نغور  رد  هدش  لالخ  زایپ  اب  ار  هدش  خرچ  تشوگ 

ولپ ایبول 

مزال داوم 

ددع 2 زایپ يروخپوس  قشاـق  4 یگنرف هجوگ  بر  يروخیاـچ  قشاـق  0.5 نارفعز يروخپوس  قشاـق  7 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 1 جنرب مرگ  500 ایبول مرگ  500 تشوگ

هیهت زرط 

یم جنرب  يور  ار  نارفعز  رخآ  رد  میزیر و  یم  هدش  شکبآ  جنرب  يال  هب  ار ال  هدش  رکذ  داوم  هدرک و  شکبآ  ار  جـنرب   5 تارفن :  دادعت 
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کی اب  میهد و  یم  تفت  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  تشوگ  دعب  مینک . یم  هفاضا  هلحرم  نیمه  رد  زین  ار  بر  میراذـگ . یم  مد  ارنآ  میهد و 
. میهد یم  تفت  نغور  رد  هدش  لالخ  زایپ  اب  هدرک و  درخ  ار  ایبول  ولپ  ایبول  مینک . یم  زپ  مین  لفلف  کمن و  بآ ، هنامیپ 

ولپ شام 

مزال داوم 

هب 0 امرخ يرادقم  0 شمشک يروخیاچ  قشاق  0.5 نارفعز يروخپوس  قشاق  6 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادـقم  هب  0 هیودا
ولیک 1.5 جنرب مرگ  500 شام مرگ  500 تشوگ ددع  2 زایپ یفاک  رادقم 

هیهت زرط 

ولپ شام  میزیر . یم  جنرب  يال  هب  شمشک ال  امرخ و  ییولپ و  هیودا  تشوگ و  هارمه  هب  ار  شام  هدرک ، شکبآ  ار  جنرب   7 تارفن :  دادعت 
رد مینک . یم  مد  ار  جـنرب  میزیر و  یم  جـنرب  يور  ار  هدـش  لح  نارفعز  رخآ  رد  مینک . یم  زپ  مین  لفلف  کـمن و  بآ ، یمک  اـب  ار  شاـم 

. میزپ یم  لفلف  کمن و  زایپ ، اب  مه  ار  تشوگ  میهد . یم  جنرب  يور  غاد  نغور  ندیشک  ماگنه 

ولپ یهام 

مزال داوم 

هیودا يروخپوس  قشاـق  3 درآ يروخپوس  قشاـق  3 هبوچ درز  يروخیاچ  قشاـق  0.5 نارفعز ولیک  0.5 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 1 جنرب ددع  6 يدود یهام  يروخ  ابرم  قشاق  1 ییولپ

هیهت زرط 

یهام مینک و  یم  نهپ  ینیس  کی  يور  ار  لفلف  کمن و  درآ و  هبوچدرز ، مینک . یم  خرس  نغور  رد  ار  اه  یهام  سپس   5 تارفن :  دادعت 
ار جـنرب  دوش . مک  نآ  يروش  اـت  میهد  یم  رارق  درـس  بآ  رد  هقیقد  تدـم 2  هب  هتـسش ، ار  اه  یهام  ولپ  یهام  میناـتلغ . یم  نآ  رد  ار  اـه 

لح نارفعز  نغور و  داد ، راخب  جـنرب  هکینامز  میهد . یم  رارق  جـنرب  يال  ار  اه  یهام  میزیر و  یم  هملباـق  رد  ارنآ  زا  یمین  هدرک ، شکبآ 
. میراذگ یم  ار  هملباق  رد  هتخیر و  زین  ار  جنرب  هیقب  مینک . یم  مد  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  ییولپ  هیودا  هدش و 

ولپ غرم 

مزال داوم 

قشاق 1 هدیبوک هریز  يروخ  ابرم  قشاق  1 هبوچ درز  يروخ  ابرم  قشاـق  0.5 نارفعز يروخپوس  قشاق  8 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1 جنرب ددع  1 غرم ددع  1 شاول نان  ددع  2 زایپ يروخیاچ 

هیهت زرط 

هت مینک . یم  شکبآ  ار  جـنرب  مینک . یم  هکت  هکت  ارنآ  سپـس  مینک . یم  زپ  بآ  لفلف  کمن و  زاـیپ ، اـب  ار  غرم  ولپ  غرم   5 تارفن :  دادعت 
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ار جنرب  میراذگ و  یم  هملباق  هت  ار  شاول  نان  میهد . یم  تفت  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  هبوچدرز  ندش  غاد  زا  دعب  هتخیر ، نغور  ار  هملباق 
. میزیر یم  جنرب  يور  ار  هدش  لح  نارفعز  ندیشک ، مد  زا  سپ  مینک . یم  مد  ار  جنرب  میزیر و  یم  هریز  غرم و  هب ال  ال  هتخیر ، نآ  يور 

ولپ جیوه 

مزال داوم 

قشاق 1 ییولپ هیودا  مرگ  300 لاقترپ تسوپ  لالخ  يروخیاچ  قشاـق  0.5 نارفعز يروخپوس  قشاق  8 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1.5 جنرب ولیک  1 جیوه ولیک  1 غرم مرگ  300 رکش ددع  2 زایپ يروخیاچ 

هیهت زرط 

. میزپ یم  بآ  لاقترپ و  لالخ  جیوه و  اب  ار  رکـش  میهد . یم  تفت  یمک  نغور  رد  و  هدرک ، هدنر  ار  جـیوه  ولپ  جـیوه   7 تارفن :  دادعت 
، هدرک شکبآ  ار  جنرب  سپـس  میزپ . یم  ارنآ  بآ  نارفعز و  لفلف ، کمن ، اب  سپـس  میهد ، یم  تفت  زایپ  هارمه  هب  ار  هدـش  خرچ  تشوگ 

. مینک یم  مد  ار  جنرب  میزیر و  یم  هدش  شکبآ  جنرب  يال  هب  ییولپ ال  هیودا  هدش و  نیریش  لاقترپ  جیوه و  اب  ار  تشوگ  ای  غرم 

هداس هتک 

مزال داوم 

ولیک 1 جنرب یفاک  رادقم  هب  0 بآ يروخپوس  قشاق  6 نغور یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

سپ هتشاذگ ، هملباق  رد  يور  ار  ینک  مد  دعب  دوش . مامت  جنرب  بآ  میراذگ  یم  هدرک ، هفاضا  ار  نغور  ندیشوج  زا  دعب   5 تارفن :  دادعت 
. دیآ شوج  هب  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  بآ  کمن و  یمک  اب  هتسش ، ار  جنرب  هداس  هتک  تسا . رضاح  هتک  هقیقد  دودح 45  زا 

ولپ ملک 

مزال داوم 

ددع 2 زایپ يروخیاچ  قشاـق  0.5 ییولپ هیودا  يروخیاـچ  قشاـق  0.5 نارفعز يروخپوس  قشاـق  10 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ولیک 1.5 جنرب ولیک  1 تشوگ ولیک  1.5 ملک

هیهت زرط 

میزیر یم  نآ  يال  هب  ار ال  ییولپ  هیودا  هدش و  خرس  ملک  تشوگ ، هدرک  شکبآ  ار  جنرب  مینک . یم  خرس  ار  ملک  سپس   7 تارفن :  دادعت 
مینز و یم  نآ  هب  لفلف  کمن و  زاـیپ ، هدرک ، خرچ  ار  تشوگ  ولپ  ملک  مینک . یم  مد  هداد و  جـنرب  يور  ار  هدـش  لـح  نارفعز  رخآ  رد  و 

. میهد یم  تفت  هدروآ و  رد  کچوک  ياه  هلولگ  لکش  هب  ارنآ 

اه گنیدوپ 
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یتالکش گنیدوپ 

مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  هنامیپ  0.5 رکش هنامیپ  0.5 هرک يروخپوس  قشاق  3 ریش يروخپوس  قشاق  2 وئاکاک ردوپ  يروخیاچ  قشاق  0.5 ردوپ گنیکب 

هیهت زرط 

هتخیر و طولخم  لخاد  ار  نآ  مک  مک  هدز ، ار  اه  غرم  مخت  دوش . تفس  ات  مینز  یم  ار  هرک  رکـش و  یتالکـش  گنیدوپ   0 تارفن :  دادعت 
یم نآ  نورد  ار  داوم  هدرک ، برچ  ار  بلاق  مینز . یم  مه  هدرک و  هفاضا  لبق  داوم  هب  ار  ردوپ  گنیکب  ریش و  وئاکاک ، ردوپ  مینز . یم  مه 
نآ تعاس  کی  تدـم  هب  و  میهد . یم  رارق  شوج  لاح  رد  بآ  يور  زپ  راخب  نورد  ارنآ  سپـس  میناشوپ . یم  لیوف  اب  ارنآ  يور  میزیر و 

. میزپ یم  ار 

ومیل گنیدوپ 

مزال داوم 

هنامیپ 1.5 درآ يروخپوس  قشاـق  3 ریـش يروخپوس  قشاـق  0.5 لیناو يروـخ  اـبرم  قشاـق  1 ومیل تسوـپ  يروخیاـچ  قشاـق  0.5 ردوپ گـنیکب 
ددع 2 غرم مخت  هنامیپ  0.5 رکش هنامیپ  0.5 هرک

هیهت زرط 

هدز ياه  غرم  مخت  دزپب . ات  میهد  یم  رارق  شوج  لاح  رد  بآ  يور  زپ  راخب  نورد  تعاـس  کـی  تدـم  هب  ارنآ  سپـس   0 تارفن :  دادعت 
برچ بلاق  رد  ار  هدـش  هداـمآ  داوم  مینز . یم  مه  هدرک و  هفاـضا  نآ  هب  ار  ومیل  تسوپ  هدـنر  ریـش و  لـیناو ، ردوپ ، گـنیکب  درآ ، هدـش ،

. دوش تفس  یمک  ات  مینز  یم  ار  رکش  هرک و  ومیل  گنیدوپ  میناشوپ . یم  لیوف  اب  ارنآ  يور  هتخیر ، هدرک 

یلیناو گنیدوپ 

مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  هنامیپ  0.5 رکش هنامیپ  0.5 هرک يروخپوس  قشاق  3 ریش يروخیاچ  قشاق  0.5 ردوپ گنیکب  هرطق  5 ومیل سناسا  هنامیپ  1.5 درآ

هیهت زرط 

ار لیناو  سناسا و  هرطق  دنچ  ریـش و  ردوپ ، گنیکب  درآ ، هدرک ، یم  هفاضا  نآ  هب  جیردت  هب  ار  هدش  هدز  ياه  غرم  مخت   0 تارفن :  دادعت 
یم نآ  لخاد  ار  داوم  هدرک  برچ  ار  بلاق  دوش . تفس  ات  مینز  یم  ار  هرک  رکـش و  یلیناو  گنیدوپ  مینز . یم  مه  بترم  مییازفا و  یم  زین 

. میهد یم  رارق  تعاس  کی  تدم  هب  شوج  لاح  رد  بآ  يور  زپراخب  نورد  ار  نآ  سپس  میناشوپ . یم  لیوف  اب  ار  نآ  يور  میزیر و 

اه هروپ 
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جانفسا هروپ 

مزال داوم 

ولیک 1 جانفسا مرگ  100 هماخ مرگ  50 هرک يروخیاچ  قشاق  2 رکش یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

کمن و بآ ، هنامیپ  کی  هارمه  هب  هتخیر  یفرظ  رد  دعب  مینک . یم  گرب  گرب  هتـسش و  ار  جانفـسا  ادـتبا  جانفـسا  هروپ   0 تارفن :  دادعت 
، میراد یمرب  ترارح  يور  زا  ار  نآ  ندـش  هتخپ  زا  سپ  مینز . یم  مه  مینک و  یم  هفاـضا  ار  هرک  رکـش و  دوش ، هتخپ  میراذـگ  یم  لـفلف 

رـضاح هروپ  میدرک ، طولخم  مه  اب  ار  داوم  یمامت  هک  لاـح  دوش ، طولخم  مهرد  بوخ  اـت  مینز  یم  ردـق  نآ  مینک ، یم  هفاـضا  ار  هماـخ 
. مینک ورس  میناوت  یم  تسا ،

القاب هروپ 

مزال داوم 

مرگ 500 القاب مرگ  100 هرک مرگ  100 هماخ یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

هرک اب  ار  هتخپ  يالقاب  طولخم  دوش ، هتخپ  ًالماک  ات  میراذگ  یم  کمن  بآ و  اب  سپس  هتفرگ ، تسوپ  ار  القاب  القاب  هروپ   0 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  ورس  ار  نآ  مینک و  یم  مرن  میزیر و  یم  نک  طولخم  رد  هماخ  و 

هب هروپ 

مزال داوم 

ولیک 1 هب هنامیپ  1 ریش يروخپوس  قشاق  3 رکش مرگ  50 هرک

هیهت زرط 

رد بآ  هنامیپ  اب 2  ار  هب  میراذگ و  یم  ترارح  يور  ار  یفرظ  مینک ، یم  زیر  ار  نآ  هتفرگ و  تسوپ  ار  هب  ادـتبا  هب  هروپ   0 تارفن :  دادعت 
خرچ تشوگ ، خرچ  اب  رابکی  ار  داوم  هیلک  دش  هتخپ  هب  هکنیا  زا  سپ  مینک . یم  هفاضا  ار  هرک  ریـش و  رکـش ، دوش . هتخپ  ات  میزیر ، یم  نآ 

. دوش ظیلغ  هدش و  هتخپ  ًالماک  ات  میهد  یم  رارق  ترارح  يور  سپس  مینک و  یم 

زایپ هروپ 

مزال داوم 

مرگ 500 زایپ مرگ  500 جنرب مرگ  150 هرک يروخیاچ  قشاق  1 نارفعز یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
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هیهت زرط 

لاح مینک . یم  مرن  هتخیر و  نک  طولخم  رد  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  لفلف  کـمن و  هرک ، نارفعز ، جـنرب ، زاـیپ و  لاـح   0 تارفن :  دادعت 
ترارح يور  بآ  هارمه  ار  جـنرب  زایپ و  دـعب  مینک ، یم  درخ  هتفرگ و  تسوپ  ار  زایپ  زایپ  هروپ  مینک . ورـس  میناوت  یم  تسا ، هداـمآ  هروپ 

. دوش هتخپ  بوخ  ات  هداد  رارق  میالم 

یگنرف توت  هروپ 

مزال داوم 

ولیک 1 یگنرف توت  مرگ  100 رکش مرگ  100 هرک يروخیاچ  قشاق  1 هتساشن يروخیاچ  قشاق  2 درآ يروخیاچ  قشاق  0.5 لیناو هنامیپ  1 بآ

هیهت زرط 

اب ار  درآ  هتـساشن و  مینک . یم  خرچ  یقرب  هاگتـسد  رد  رکـش  هارمه  هب  هدرک و  زیمت  ار  یگنرف  توت  یگنرف  توت  هروـپ   0 تارفن :  دادعت 
ار داوم  همه  دـعب  هتخیر ، یگنرف  توت  يور  هدرک و  هفاضا  ار  هرک  لـیناو و  ندـش  ظـیلغ  زا  سپ  هتـشاذگ و  ترارح  يور  یفرظ  رد  بآ 

. مینک فرصم  ار  نآ  میناوت  یم  تسا  هدامآ  هروپ  لاح  مینک ، یم  طولخم  بوخ 

بیس هروپ 

مزال داوم 

ولیک 2 بیس هنامیپ  1 ریش مرگ  100 هرک يروخپوس  قشاق  5 رکش

هیهت زرط 

یم هفاضا  ار  هرک  ریـش و  دوش . هتخپ  ًالماک  اـت  میزیر  یم  فرظ  رد  ًاددـجم  هدرک و  خرچ  تشوگ ، خرچ  اـب  نآ  زا  سپ   0 تارفن :  دادعت 
بیس ادتبا  بیس  هروپ  مینک . یم  ورـس  ار  هروپ  لاح  میراد . یمرب  ترارح  يور  زا  ار  نآ  دش  ظیلغ  فرظ  لخاد  داوم  هکنیا  زا  سپ  مینک .

رد دیزیرب . نآ  رد  بآ  هنامیپ  رکش و 2  هارمه  هب  ار  بیس  میراذگ و  یم  میالم  ترارح  يور  ار  یفرظ  مینک . یم  درخ  هتفرگ و  تسوپ  ار 
. میراذگ یم  مکحم  زین  ار  فرظ 

ینیمز بیس  هروپ 

مزال داوم 

ددع 10 ینیمز بیس  هنامیپ  1 ریش مرگ  50 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

يور مینک و  یم  درخ  زیر  هـتفرگ ، تسوـپ  ار  نآ  دـعب  مـینک . یم  زپ  بآ  ار  اـه  ینیمز  بیـس  ادـتبا  ینیمز  بیـس  هروـپ   0 تارفن :  دادـعت 
، تشوگ خرچ  اب  ار  داوم  یمامت  ندـش  هتخپ  زا  دـعب  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  زین  ار  لفلف  کمن و  هرک ، ریـش ، میراذـگ . یم  میالم  ترارح 
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. مینک یم  خرچ 

طولب هاش  هروپ 

مزال داوم 

مرگ 500 طولب هاش  مرگ  200 ریش مرگ  100 هرک يروخپوس  قشاق  1 رکش

هیهت زرط 

. دوش هتخپ  ًالماک  ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  ریـش  هارمه  هب  هدروآ و  رد  تسوپ  زا  ار  طولب  هاش  طولب  هاش  هروپ   0 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  فرصم  سپس  هدرک ، مرن  میزیر و  یم  نک  طولخم  رد  مینک و  یم  هفاضا  ار  رکش  هرک و  دعب 

سدع هروپ 

مزال داوم 

ولیک 1 سدع هنامیپ  1 ریش مرگ  50 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

سپـس دوش . هتخپ  ات  میراذـگ  یم  میالم  ترارح  يور  بآ  هنامیپ  هارمه 2  هب  یفرظ  رد  هتـسش و  ار  سدع  سدـع  هروپ   0 تارفن :  دادعت 
ات میراذگ  یم  لاح  مینک و  یم  خرچ  تشوگ  خرچ  اب  رابکی  ار  داوم  یمامت  لاح  مینک . یم  هفاضا  بیترت  هب  ار  هرک  ریـش و  لفلف ، کمن ،

. تسا هدامآ  هروپ  ندش  ظیلغ  زا  دعب  دوش . هتخپ  بوخ 

یتیچ ایبول  هروپ 

مزال داوم 

ولیک 1 یتیچ ایبول  هنامیپ  1 ریش مرگ  50 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

کمن هرک ، ریش ، میزپ . یم  ار  نآ  بآ  هنامیپ  هارمه 3  هب  دعب  زور  مینک . یم  سیخ  لبق  بش  زا  ار  ایبول  یتیچ  ایبول  هروپ   0 تارفن :  دادعت 
ار نآ  سپـس  دوش . ظیلغ  ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  هرابود  هدرک  خرچ  ار  هدـش  هتخپ  داوم  یمامت  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  لفلف  و 

. مینک یم  ورس 

شام هروپ 

مزال داوم 

مرگ 500 شام هنامیپ  0.5 ریش مرگ  30 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
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مرگ 500 شام هنامیپ  0.5 ریش مرگ  30 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

نآ هب  ار  لفلف  کمن و  هرک ، ریـش ، دوش . هتخپ  اـت  میراذـگ  یم  میـالم  ترارح  يور  بآ  یمک  اـب  ار  شاـم  شاـم  هروپ   0 تارفن :  دادـعت 
. دوش هتخپ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ًاددجم  مینک و  یم  خرچ  ار  نآ  ندش  هتخپ  زا  سپ  هدرک ، هفاضا 

دوخن هروپ 

مزال داوم 

ولیک 1 دوخن هنامیپ  1 ریش مرگ  50 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

سپ دوش . ظیلغ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ًاددجم  هدرک و  خرچ  تشوگ  خرچ  اب  ار  داوم  یمامت  ندـش  هتخپ  زا  سپ   0 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  ادـج  ار  شتـسوپ  هدرک ، سیخ  لبق  بش  زا  ار  دوخن  دوخن  هروپ  مینک . ورـس  ار  نآ  میناوت  یم  تسا  هدامآ  هروپ  ندـش  ظیلغ  زا 

. مینک یم  هفاضا  نآ  هب  ار  لفلف  کمن و  هرک ، ریش ، سپس  دوش . هتخپ  ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  بآ  یمک  اب  دعب 

یگنرف دوخن  هروپ 

مزال داوم 

ولیک 1 یگنرف دوخن  هنامیپ  1 ریش مرگ  50 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

یم میالم  ترارح  يور  لاح  مینک . یم  هفاـضا  بآ  هناـمیپ  هتخیر و 2  یفرظ  رد  ار  یگنرف  دوـخت  یگنرف  دوـخن  هروـپ   0 تارفن :  دادـعت 
ار داوم  یمامت  دـش  هتخپ  بوخ  یگنرف  دوخن  هکنیا  زا  سپ  مینک . یم  هفاضا  بیترت  هب  زین  ار  هرک  ریـش و  لفلف ، کـمن ، دزپب . اـت  میراذـگ 

. تسا هدامآ  هروپ  ندش  ظیلغ  زا  دعب  دوش ، ظیلغ  ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  هدرک و  خرچ  تشوگ ، خرچ  هاگتسد  اب  رابکی 

جیوه هروپ 

مزال داوم 

مرگ 500 جیوه مرگ  50 يرفعج مرگ  150 هرک ددع  1 زایپ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هدش زیر  يرفعج  هارمه  هب  هدرک  درخ  زین  ار  زایپ  مینک . یم  درخ  هتفرگ و  تسوپ  نتـسش ، زا  سپ  ار  جـیوه  جـیوه  هروپ   0 تارفن :  دادعت 
ار هروپ  لاح  مینک ، یم  مرن  بوخ  میزیر و  یم  نک  طولخم  رد  ار  لفلف  کمن و  هرک ، يرفعج ، زایپ ، جـیوه ، مینک . یم  زپ  بآ  هناگادـج 

. مینک یم  ورس 
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اه ازتیپ 

ییایناپسا يازتیپ 

مزال داوم 

لفلف ددع  1 ازتیپ ریمخ  يروخپوس  قشاق  3 ومیلبآ يروخپوس  قشاق  2 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاق  4 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 50 تشوگ مرگ  50 يرفعج مرگ  100 سیسوس مرگ  100 جنرب مرگ  200 غرم هنیس  ددع  3 یگنرف هجوگ  ددع  1 زایپ ددع  1 هملد

هیهت زرط 

. میهد یم  تفت  نغور  رد  هدرک و  درخ  زیر  ار  زاـیپ  یگنرف و  هجوگ  تشوگ ، غرم ، هنیـس  سیـسوس ، ییایناپـسا  يازتـیپ   3 تارفن :  دادعت 
ار رف  ینیـس  دوش . مامت  نآ  بآ  ات  میراذـگ  یم  میـالم  ترارح  يور  هدوزفا و  نآ  هب  ار  لـفلف  کـمن و  بآ ، یمک  ومیلبآ ، جـنرب ، سپس 
ار ینیـس  سپـس  مینک . یم  نهپ  ریمخ  يور  یلبق  داوم  هدیلام و  نوتیز  نغور  ریمخ  يور  مینک . یم  نهپ  نآ  يور  ار  ریمخ  هدرک و  برچ 
نآ مینک و  یم  نیئزت  يرفعج  اب  هدروآ و  رد  ار  ازتیپ  تدم  نیا  زا  دعب  میراذگ . یم  میا  هدرک  مرگ  لبق  زا  هک  يرف  رد  هقیقد  تدم 20  هب 

. مینک یم  ورس  ار 

ییایلاتیا يازتیپ 

مزال داوم 

هجوگ ددع  3 هملد لـفلف  ددـع  2 زایپ ددـع  20 نوتیز ددـع  1 نت یهاـم  يروـخپوس  قشاـق  3 نوـتیز نغور  یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ددع 1 ازتیپ ریمخ  ددع  5 یگنرف

هیهت زرط 

لفلف کمن و  میزیر . یم  ازتیپ  يور  هدرک  زیر  ار  نت  یهاـم  مینیچ . یم  یلبق  داوم  يور  هدرک و  هقلح  هقلح  ار  اـه  لـفلف   3 تارفن :  دادعت 
ار نآ  تدم  نیا  زا  دعب  میراذگ و  یم  هدـش  مرگ  لبق  زا  رف  رد  هقیقد  تدم 25  هب  ار  ازتیپ  سپـس  مینیچ . یم  ازتیپ  يور  ار  اه  نوتیز  هدز ،

هفاضا زاـیپ  هب  هدرک  زیر  زین  ار  اـه  یگنرف  هجوگ  میهد . یم  تفت  نوتیز  نغور  رد  هدرک و  زیر  ار  اـهزایپ  ییاـیلاتیا  يازتیپ  مینک . یم  ورس 
. میزیر یم  ریمخ  يور  ار  هدمآ  تسد  هب  طولخم  مینک و  یم  نهپ  رف  هدش  برچ  ینیس  رد  ار  ازتیپ  ریمخ  مینک  یم 

زنولب يازتیپ 

مزال داوم 

هدنر ریس  هنامیپ  1 بآ يروخپوس  قشاق  1 یگنرف هجوگ  بر  يروخپوس  قشاق  2 نوتیز نغور  یفاک  رادقم  هب  0 کمن یفاک  رادقم  هب  0 هیودا
مرگ 300 هدرک خرچ  تشوـگ  مرگ  120 ازتـیپ رینپ  مرگ  25 يرفعج هقاس  1 سفرک ددع  1 هدش هدنر  جیوه  ددـع  2 یگنرف هجوـگ  هبح  1 هدش

ددع 1 ازتیپ ریمخ  ددع  1 زایپ

هیهت زرط 
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هیودا و هدرک ، خرچ  تشوگ  سپس  هدرک ، خرـس  نوتیز  نغور  رد  ار  زایپ  ریـس و  يرفعج ، سفرک ، جیوه ، زنولب  يازتیپ   3 تارفن :  دادعت 
میالم ترارح  يور  داوم  همه  میراذـگ  یم  مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  بآ  دـعب  میهد . یم  تفت  یمک  هدوزفا و  نآ  هب  ار  یگنرف  هجوگ  بر 
ترارح رد  هقیقد  تدم 30  هب  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  ازتیپ  داوم  هدرک  نهپ  هدش  برچ  لبق  زا  رف  ینیس  يور  ار  ریمخ  دنوش  هتخپ  مه  اب 

هب ًاددـجم  میـشاپ و  یم  نآ  يور  ار  هدـش  هدـنر  رینپ  هدروآ و  رد  ار  ازتیپ  تدـم  نیا  زا  دـعب  میهد . یم  رارق  رف  رد  دارگیتناـس  هجرد   220
. درک نیئزت  یگنرف  هجوگ  ياه  هقلح  اب  ناوت  یم  ار  ازتیپ  نیا  میراذگ . یم  رف  رد  هقیقد  تدم 3 

غرم مخت  يازتیپ 

مزال داوم 

مرگ 500 تشوگ مرگ  500 یگنرف هجوگ  ددع  4 غرم مخت  ددع  1 ازتیپ ریمخ  يروخپوس  قشاق  2 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هدـش و زیر  ياـه  یگنرف  هجوـگ  مینک . یم  برچ  نغور  اـب  ار  نآ  حطـس  هدرک و  نهپ  ار  ازتـیپ  ریمخ  غرم  مخت  يازتـیپ   3 تارفن :  دادـعت 
ار تشوگ  مینک . یم  ورـس  ار  نآ  زا  دعب  میراذگ و  یم  رف  رد  هقیقد  تدم 10  هب  ار  ازتیپ  ًاددـجم  میزیر . یم  ریمخ  يور  ار  لفلف  کمن و 

تدـم هب  ار  ازتیپ  سپـس  میزیر . یم  نآ  يور  ار  نغور  هدـنام  یقاب  مینیچ و  یم  یگنرف  هجوگ  يور  هدـیرب ، كزان  ياه  هقرو  تروص  هب 
. مینکش یم  ازتیپ  يور  ار  اه  غرم  مخت  هدروآ و  رد  ار  نآ  تدم  نیا  زا  سپ  هداد و  رارق  رف  رد  هقیقد   15

ییایرد يازتیپ 

مزال داوم 

ددع 1 زایپ ددع  4 یگنرف هجوگ  يروخپوس  قشاـق  3 یگنرف هجوگ  بر  يروـخپوس  قشاـق  1 نوتیز نغور  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ددع 1 ازتیپ ریمخ  یطوق  1 نت یهام  مرگ  50 نیدراس یهام  مرگ  150 وگیم مرگ  75 نوتیز

هیهت زرط 

يور ار  یگنرف  هجوگ  بر  نوتیز و  نغور  دعب  مینک . یم  نهپ  نآ  يور  ار  ریمخ  هدرک ، برچ  ار  ینیـس  ییایرد  يازتیپ   3 تارفن :  دادعت 
ار نت  یهام  نیدراس و  یهام  وگیم ، مینیچ . یم  ریمخ  يور  مینک و  یم  درخ  ار  زایپ  هدرک ، هقلح  هقلح  ار  یگنرف  هجوگ  میلاـم . یم  ریمخ 

ازتیپ نیا  دوش . هتخپ  بوخ  ات  میراذـگ  یم  رف  رد  هقیقد  تدم 30  هب  ار  ازتیپ  هدز و  لفلف  کمن و  میـشاپ . یم  ریمخ  يور  هدرک ، درخ  زیر 
. مینک یم  نییزت  نوتیز  اب  ار 

نوبماژ يازتیپ 

مزال داوم 

ریمخ ددع  1 زایپ ددع  1 هملد لفلف  ددـع  3 یگنرف هجوـگ  مرگ  400 نوبماژ مرگ  150 چراق مرگ  50 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ددع 1 ازتیپ
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هیهت زرط 

خرـس نغور  رد  ار  هدش  درخ  زایپ  چراق و  دوش . هتخپ  ات  میراذگ  یم  هدش  مرگ  لبق  زا  رف  رد  هقیقد  تدم 20  هب  ار  ازتیپ   3 تارفن :  دادعت 
نوبماژ ازتیپ  میزیریم . ازتیپ  ریمخ  يور  ار  نغور  لفلف و  کمن و  يا ، هملد  لفلف  زایپ ،  چراـق ، یگنرف ،  هجوگ  بیترت  هب  سپـس  مینک . یم 

. مینک یم  نهپ  نآ  يور  ار  ریمخ  هدرک ، برچ  ار  ینیس 

زایپ سیسوس و  يازتیپ 

مزال داوم 

ددع 1 زایپ ددع  1 یگنرف هجوگ  مرگ  500 سیسوس مرگ  130 چراق مرگ  50 سفرک يروخپوس  قشاق  4 هرک یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ددع 1 ازتیپ ریمخ 

هیهت زرط 

، چراق زایپ ، سیـسوس ، زاـیپ  سیـسوس و  يازتیپ  دوش . هتـشرب  اـت  میراذـگ  یم  رف  رد  هقیقد  تدـم 25  هب  ار  ازتیپ  سپـس   3 تارفن :  دادـعت 
. مینز یم  لفلف  کمن و  میزیر و  یم  هدش  نهپ  يازتیپ  ریمخ  يور  هداد  تفت  هرک  رد  ار  یگنرف  هجوگ  سفرک و 

چراق يازتیپ 

مزال داوم 

مرگ 150 ازتیپ رینپ  يروخپوس  قشاق  2 لدرخ يروخپوس  قشاق  3 یگنرف هجوگ  بر  يروخپوس  قشاـق  1 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 1 ازتیپ ریمخ  مرگ  200 چراق مرگ  200 سابلاک

هیهت زرط 

یم ریمخ  يور  هدرک و  طولخم  یگنرف  هجوگ  بر  اب  ار  ساـبلاک  چراـق و  دـعب  میلاـم . یم  ریمخ  يور  ار  هرک  لدرخ و   3 تارفن :  دادعت 
ات میراذـگ  یم  رف  رد  هقیقد  تدم 30  هب  ار  ازتیپ  سپـس  میـشاپ . یم  یلبق  داوم  يور  ار  هدـش  هدـنر  يازتیپ  رینپ  هدز ، لفلف  کمن و  میزیر .

. مینک یم  نهپ  نآ  يور  ار  ریمخ  هدرک ، برچ  ار  ینیس  چراق  يازتیپ  مینک . یم  ورس  ارنآ  دعب  دوش . هتخپ  بوخ 

تشوگ چراق و  يازتیپ 

مزال داوم 

رینپ ددع  1 ازتیپ ریمخ  ددـع  3 رگنک ددع  1 یگنرف هجوگ  ددـع  10 نوتیز يروخپوس  قشاـق  4 نوتیز نغور  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 100 هلاسوگ تشوگ  مرگ  50 چراق مرگ  60 ازتیپ

هیهت زرط 
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رخآ رد  هتخیر و  یلبق  داوم  يور  ار  لفلف  کمن و  نوتیز ، رگنک ، میزیر . یم  ازتیپ  طسو  رد  هدرک ، زیر  ار  یگنرف  هجوگ   3 تارفن :  دادعت 
. دوش هتـشرب  هتخپ و  ات  میراذگ  یم  هقیقد  تدـم 25  هب  هدـش  مرگ  لبق  زا  رف  رد  ار  ازتیپ  میزیر . یم  داوم  يور  ار  هدـش  هدـنر  ازتیپ ي  رینپ 

یم تفت  نوتیز  نغور  رد  ادـج  ادـج  ار  تشوگ  چراق و  مینک . یم  نهپ  نآ  يور  ار  ریمخ  هدرک و  برچ  ار  ینیـس  تشوگ  چراـق و  ازتیپ 
. میزیر یم  ریمخ  رگید  فرط  رد  ار  تشوگ  فرط و  کی  رد  ار  چراق  سپس  میهد .

نت یهام  يازتیپ 

مزال داوم 

مرگ 300 یگنرف هجوگ  مرگ  200 ازتیپ رینپ  يروخیاچ  قشاـق  1 ریـس ردوپ  يروخپوس  قشاق  3 نوتیز نغور  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ددع 1 ازتیپ ریمخ  یطوق  1 نت یهام 

هیهت زرط 

زیر ار  اـه  یگنرف  هجوگ  میلاـم . یم  نآ  يور  نوتیز  نغور  یمک  هدرک و  نهپ  ینیـس  رد  ار  ازتیپ  ریمخ  نت  یهاـم  ازتـیپ   3 تارفن :  دادعت 
ار هدـش  هدـنر  ازتیپ ي  رینپ  زا  یمین  میـشاپ و  یم  اه  یگنرف  هجوگ  يور  لفلف  کـمن و  ریـس ، سپـس  میزیر . یم  ریمخ  يور  هدرک و  درخ 

ازتیپ يور  ار  هدـش  هدـنر  رینپ  هیقب  نوتیز و  نغور  میزیر . یم  یلبق  داوم  يور  هدرک ،  زیر  ار  نت  یهام  میزیر . یم  اه  یگنرف  هجوگ  يور 
. دوش هتخپ  ات  میراذگ ، یم  هدش  مرگ  لبق  زا  رف  رد  هقیقد  تدم 20  هب  ار  نآ  هدیشاپ و 

طولخم يازتیپ 

مزال داوم 

مرگ 150 ازتـــیپ رینپ  مرگ  200 سیـسوس مرگ  200 سابلاک ددـع  20 نوـتیز يروـخپوس  قشاـق  3 نغور یفاـک  رادــقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
ددع 1 ازتیپ ریمخ  ددع  1 زایپ ددع  1 هملد لفلف  ددع  3 یگنرف هجوگ  مرگ  100 هلاسوگ تشوگ  مرگ  100 چراق مرگ  100 يرفعج

هیهت زرط 

نیئزت يرفعج  نوتیز و  اـب  ار  ازتیپ  نیا  دوش . هتخپ  اـت  میراذـگ  یم  هدـش  مرگ  لـبق  زا  رف  رد  هقیقد  تدـم 25  هب  ار  ازتیپ   3 تارفن :  دادـعت 
نغور مینک . یم  درخ  ار  زایپ  یگنرف و  هجوگ  يا ، هملد  لفلف  چراق ، سیـسوس ، تشوگ ،  سابلاک ، طولخم  ازتیپ  مینک . یم  ورـس  هدرک و 

يور ار  ریمخ  هدرک و  برچ  ار  ینیـس  مینک . یم  خرـس  نآ  رد  ار  یگنرف  هجوگ  تشوگ و  چراق ، بیترت  هب  دعب  زایپ و  ادـتبا  هدرک  غاد  ار 
. میشاپ یم  داوم  همه  يور  ار  هدش  هدنر  يازتیپ  رینپ  هدز و  لفلف  کمن و  میزیر . یم  ریمخ  يور  ار  الاب  داوم  همه  مینکیم و  نهپ  نآ 

غرم يازتیپ 

مزال داوم 

مرگ 50 ماداـب يروخپوس  قشاـق  3 تـسام يروخپوس  قشاـق  4 زنویاـم سـس  يروـخپوس  قشاـق  2 ومیلبآ یفاـک  رادــقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ددع 1 ازتیپ ریمخ  ددع  2 یگنرف هجوگ  مرگ  400 غرم هنیس  مرگ  100 چراق مرگ  50 یگنرف هرت  مرگ  50 زینشگ
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هیهت زرط 

تدم 25 هب  ار  ازتیپ  نیا  میزیریم . ریمخ  يور  ار  الاب  طولخم  و  مینک . یم  نهپ  نآ  يور  ار  ریمخ  هدرک ، برچ  ار  ینیـس   3 تارفن :  دادعت 
، هدرک زپ  بآ  ار  غرم  هنیس  غرم  يازتیپ  مینک . یم  ورس  زنویام  سس  اب  ار  نآ  دعب  دوش . هتخپ  ات  میراذگ  یم  هدش  مرگ  لبق  زا  رف  رد  هقیقد 

طولخم لفلف  کمن و  ومیلبآ ، تسام ، چراق ، ماداب ، غرم ، تشوگ  اب  هدرک و  زیر  ار  زینـشگ  یگنرف و  هرت  مینک . یم  درخ  زیر  ار  نآ  سپس 
. مینک یم 

وگیم يازتیپ 

مزال داوم 

هجوگ ددع  2 هملد لفلف  ددـع  2 زبـس لـفلف  مرگ  150 وگیم مرگ  100 يرفعج يروـخپوس  قشاـق  5 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ددع 1 ازتیپ ریمخ  ددع  1 ناجمداب ددع  1 زایپ ددع  2 یگنرف

هیهت زرط 

هب ًاددـجم  میزیر و  یم  نآ  يور  لـفلف  کـمن و  هارمه  هب  ار  هدـش  هداد  تفت  داوم  هدروآ  رد  ار  ازتیپ  تدـم  نیا  زا  دـعب   3 تارفن :  دادعت 
یم هقیقد  تدم 10  هب  دـعب  مینک . یم  ورـس  هدرک ، نیئزت  يرفعج  اب  ار  ازتیپ  نیا  دوش . هتخپ  ات  میهد  یم  رارق  رف  رد  ار  نآ  هقیقد  تدم 10 
یم نآ  يور  ار  هدش  درخ  زبس  لفلف  وگیم و  دعب  مینک . یم  نهپ  نآ  يور  ار  ازتیپ  رینپ  هدرک  برچ  ار  رف  ینیس  دنوش . هتخپ  مه  اب  میراذگ 

یگنرف هجوگ  هملد و  لفلف  ناجمداب ، بیترت  هب  هدرک  غاد  ار  نغور  ادتبا  وگیم  ازتیپ  میراذگ . یم  رف  رد  ار  نآ  هقیقد  تدم 10  هب  میشاپ و 
. میهد یم  تفت  نآ  رد  ار  هدش  درخ 

یفویسراک يازتیپ 

مزال داوم 

هجوگ مرگ  300 یگنرف رگنک  مرگ  100 ازتـیپ رینپ  مرگ  200 نوـتیز نغور  يروـخپوس  قشاـق  1 يرفعج یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ددع 1 ازتیپ ریمخ  ددع  8 یگنرف

هیهت زرط 

رد رف  زا  ار  ازتـیپ  تدـم ، نیا  زا  دـعب  میهد . یم  رارق  هدـش  مرگ  لـبق  زا  رف  رد  هقیقد  تدـم 20  هب  هدز و  لفلف  کـمن و   3 تارفن :  دادـعت 
زا 1 دـعب  مینک . یم  نهپ  نآ  يور  ار  ریمخ  هدرک و  برچ  ار  ینیـس  یفویـسراک  يازتـیپ  مـینک . یم  نـییزت  هدـش  درخ  يرفعج  اـب  هدروآ ،

هدنر ار  یگنرف  هجوگ  ددع  کی  میزیر . یم  رینپ  يور  ار  یگنرف  هجوگ  دعب  رگنک و  ادتبا  هدروآ ، رد  نغور  زا  ار  هجوگ  رگنک و  تعاس 
نغور رد  رگنک  اب  هدرک و  درخ  تشرد  ار  اـه  یگنرف  هجوگ  هیقب  میـشاپ . یم  هدـش  هدـنر  رینپ  نآ  يور  میزیر و  یم  ریمخ  يور  هدرک و 

. میناباوخ یم  نوتیز 

ازتیپ ریمخ  هیهت  شور 
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مزال داوم 

مرگ 350 دیفس درآ  هنامیپ  0.75 مرلو بآ  يروخپوس  قشاق  3 هزات هیام  ریمخ  يروخپوس  قشاق  1 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاق  1 کمن

هیهت زرط 

درآ میرب . یم  هاوخلد  لکش  هب  هدرک و  نهپ  هندرو  اب  ار  نآ  دعب  میهد و  یم  زرو  ار  نآ  هرابود  ریمخ  زا  هدافتـسا  زا  لبق   3 تارفن :  دادعت 
یم مرگ  ياـج  رد  هدـناشوپ و  ار  ریمخ  يور  سپـس  میهد  یم  زرو  هقیقد  تدـم 15  هب  هدوزفا و  هیام  ریمخ  هب  هدرک و  کـلا  ار  کـمن  و 

ات میراذـگ  یم  مرگ  ياج  رد  هدرک  طولخم  بآ  قشاـق  ود  اـب  ار  هیاـم  ریمخ  ازتیپ  ریمخ  هیهت  شور  دوش . ربارب  ریمخ 2  مجح  ات  میراذـگ 
. مینک یم  طولخم  بآ  هیقب  نوتیز و  نغور  اب  ار  نآ  سپس  دنک  فپ 

اه یشرت 

هروغبآ

مزال داوم 

یفاک رادقم  هب  0 هروغ یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

فرظ رد  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  کمن  یمک  میریگ و  یم  ار  ناشبآ  نتـسش  زا  سپ  هدرک و  هناد  هناد  ار  اـه  هروغ  هروغبآ   0 تارفن :  دادعت 
. میراذگ یم  باتفآ  ضرعم  رد  میدنب و  یم  مکحم  ار  فرظ  رد  میزیر . یم  يا  هشیش 

ومیلبآ

مزال داوم 

یفاک رادقم  هب  0 ومیل یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

یفاص زا  ار  ومیلبآ  سپس  میریگ . یم  ار  نآ  بآ  يریگومیل ، بآ  اب  مینک و  یم  فصن  طسو  زا  هتسش ، ار  اهومیل  ومیلبآ   0 تارفن :  دادعت 
. میزیر یم  رظن  دروم  فرظ  رد  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  کمن  يرادقم  هدرک ، در 

ولآ یشرت 

مزال داوم 

ولیک 2 ولآ مرگ  600 رکش مرگ  500 هکرس

هیهت زرط 
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زا سپ  میناشوج و  یم  مه  اـب  ار  بآ  هناـمیپ  رکش و 2  هکرـس ، مینک . یم  خاروس  خاروس  هتـسش و  ار  اهولآ  ولآ  یـشرت   0 تارفن :  دادعت 
ادج ار  اهولآ  سپس  دوش . هراپ  اهولآ  تسوپ  ات  میناشوج  یم  ردقنآ  ار  اهولآ  عیام و  دعب  زور  هس  میزیر . یم  اهولآ  يور  ارنآ  ندش ، درس 

رد میدنب و  یم  مکحم  ار  فرظ  رد  میزیر و  یم  اهولآ  يور  ارنآ  ندش  درـس  زا  دعب  دوش . ظیلغ  ات  میناشوج  یم  يدـح  هب  ار  عیام  هدرک ،
. میراذگ یم  کنخ  ياج 

ناجمداب یشرت 

مزال داوم 

ولیک 2 ناجمداب مرگ  500 يزبس هبح  50 ریس مرگ  300 زبس لفلف  یفاک  رادقم  هب  0 هکرس یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادقم  هب  0 هریز

هیهت زرط 

ار یشرت  زور  تدم 20  هب  هتسب و  مکحم  ار  فرظ  رد  میزیر و  یم  اهناجمداب  يور  هدناشوج و  کمن  یمک  اب  ار  هکرـس   0 تارفن :  دادعت 
کمن و هدش و  هدـنر  ریـس  هدـش ، درخ  زبس  لفلف  و  ناخرت ) عانعن ، يرفعج ، هزرم ، دـیوش ، ) يزبس دـسرب . ات  میراذـگ  یم  کنخ  ياج  رد 
ار اهناجمداب  ناجمداب  یـشرت  مینیچ . یم  یـشرت  فرظ  رد  مینک و  یم  رپ  نآ  اب  ار  اهناجمداب  مکـش  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  هریز  لفلف و 

ناشبآ میراذگ  یم  هدیچ و  یشکبآ  رد  ار  اهنآ  سپس  میناشوج . یم  کمن  بآ و  اب  مینک و  یم  زاب  لوط  هب  ار  نآ  طسو  هتفرگ و  تسوپ 
. دوش جراخ  ًالماک 

هب یشرت 

مزال داوم 

ولیک 1 هب یفاک  رادقم  هب  0 کمن یفاک  رادقم  هب  0 هکرس

هیهت زرط 

میالم ترارح  يور  ارنآ  هکرس ، کمن و  یمک  اب  سپس  مینک . یم  درخ  هاوخلد  هزادنا  هب  هتفرگ و  ار  هب  تسوپ  هب  یشرت   0 تارفن :  دادعت 
رد میزیر و  یم  نآ  يور  کمن  دنت و  هکرـس  ندش ، درـس  زا  سپ  هتـشادرب و  ترارح  يور  زا  ار  هب  دعب  دنزب . شوج  دنچ  ات  میراذگ  یم 

. مینک یم  يرادهگن  کنخ  ياج  رد  میدنب و  یم  مکحم  ار  فرظ 

لاقترپ تسوپ  یشرت 

مزال داوم 

ولیک 1 لاقترپ تسوپ  لالخ  رتیل  0.5 هکرس یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و 

هیهت زرط 

یخلت ات  مینک . یم  ضوع  ار  نآ  بآ  راب  ره  میناشوج و  یم  راب  دنچ  ار  لاقترپ  تسوپ  لالخ  ادتبا  لاقترپ  تسوپ  یشرت   0 تارفن :  دادعت 
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رد هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  هکرس  هیودا و  لفلف ، کمن ، سپس  دوش . هتخپ  ات  میناشوج  یم  ار  لالخ  هکرـس ، یمک  اب  دعب  دوش . هتفرگ  نآ 
. دسرب ات  میراذگ  یم  کنخ  ياج  رد  میدنب و  یم  ار  فرظ 

زایپ یشرت 

مزال داوم 

ولیک 1 زیر زایپ  یفاک  رادقم  هب  0 هکرس لفلف و  کمن و 

هیهت زرط 

یـشرت فرظ  رد  ار  اهزایپ  سپـس  مینک . یم  داجیا  نآ  رد  ییاهخاروس  وقاـچ  اـب  هتفرگ و  ار  اـهزایپ  تسوپ  زاـیپ  یـشرت   0 تارفن :  دادـعت 
. مینک یم  يرادهگن  کنخ  ياج  رد  میدنب و  یم  مکحم  ار  فرظ  رد  میزیر . یم  لفلف  کمن و  هکرس ، نآ  يور  هتخیر و 

ماداب هلاقاچ  یشرت 

مزال داوم 

ولیک 1 زیر ماداب  هلاقاچ  یفاک  رادقم  هب  0 هکرس کمن و 

هیهت زرط 

رد میدنب و  یم  مکحم  ار  فرظ  رد  میزیر و  یم  نآ  يور  هزات  هکرس  هدرک و  ضوع  ار  یـشرت  هکرـس  زور  زا 20  سپ   0 تارفن :  دادعت 
یم ار  یفرظ  رد  میزیر و  یم  یشرت  فرظ  رد  هکرس  کمن و  هارمه  هب  هتسش و  ار  اه  هلاقاچ  ماداب  هلاقاچ  یشرت  میراذگ . یم  کنخ  ياج 

. میدنب

رایخ یشرت 

مزال داوم 

ولیک 1 یملق رایخ  مرگ  50 ناخرت مرگ  50 يرفعج یفاک  رادقم  هب  0 هکرس ددع  10 زبس لفلف  یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

تسا و هدامآ  رایخ  یشرت  هام  زا 2  سپ  مینک . یم  هفاضا  هکرس  یشرت  هب  ًاددجم  دش ، مک  هتفه  دنچ  زا  سپ  هکرـس  رگا   0 تارفن :  دادعت 
رد هتخیر ، فرظ  رد  ار  کمن  هکرس و  زبس ، لفلف  هدش ، گرب  گرب  يرفعج  ناخرت و  رایخ ، رایخ  یشرت  مینک . هدافتسا  نآ  زا  میناوت  یم 

. میدنب یم  مکحم  ار  فرظ 

( یشرت ریس   ) ریس یشرت 

مزال داوم 
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مرگ 500 ریس یفاک  رادقم  هب  0 هکرس کمن و 

هیهت زرط 

دنچ زا  سپ  میدنب . یم  مکحم  ار  نآ  رد  هتخیر و  یفرظ  رد  ار  هکرس  کمن و  ریس ، ياه  هبح  یشرت ) ریس   ) ریـس یـشرت   0 تارفن :  دادعت 
. دوش یم  رت  هزمشوخ  رت و  هداتفا  اج  دنامب  رتشیب  یشرت  ریس  هچ  ره  هک  تسا  ینتفگ  تسا . هدامآ  یشرت  ریس  هام 

زبس لفلف  یشرت 

مزال داوم 

مرگ 500 زبس لفلف  مرگ  50 يرفعج يروخپوس  قشاق  2 کمن یفاک  رادقم  هب  0 هکرس

هیهت زرط 

ار فرظ  رد  مـیزیر و  یم  فرظ  رد  هکرــس  هدـش و  درخ  يرفعج  هارمه  هـب  هدروآ و  نوریب  کـمن  بآ  زا  ارنآ  سپــس   0 تارفن :  دادـعت 
کمن زبس  لفلف  یشرت  تسا . هدامآ  زبس  لفلف  یشرت  تدم  نیا  زا  سپ  میراذگ . یم  کنخ  ياج  رد  زور  تدم 20  هب  میدنب .  یم  مکحم 

. میراذگ یم  کمن  بآ  نورد  تعاس  تدم 20  هب  ار  اه  لفلف  ندش  درس  زا  سپ  دشوجب . بوخ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  بآ  اب  ار 

ملک لگ  یشرت 

مزال داوم 

ولیک 1 ملک لگ  یفاک  رادقم  هب  0 هکرس کمن و 

هیهت زرط 

یم مکحم  ار  فرظ  رد  میزیر و  یم  فرظ  رد  هکرـس  کمن و  هارمه  هب  هدرک و  هکت  هکت  ار  ملک  لگ  ملک  لـگ  یـشرت   0 تارفن :  دادعت 
. درک هفاضا  نآ  هب  رطعم  ياهیزبس  ناوت  یم  یشرت  نیا  ندش  رطع  شوخ  يارب  میراذگ . یم  کنخ  ياج  رد  میدنب و 

ناجمداب هتیل  یشرت 

مزال داوم 

مرگ 300 زبس لـفلف  ددـع  5 یگنرف هجوـگ  هـبح  50 ریـس یفاـک  رادـقم  هب  0 هکرـس یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادــقم  هـب  0 هریز
ولیک 2 ناجمداب مرگ  500 يزبس

هیهت زرط 

هجوگ زا  ناجمداب  هتیل  یشرت  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا . ناجمداب  یشرت  دننام  ناجمداب  هتیل  یشرت  ناجمداب  هتیل  یشرت   0 تارفن :  دادعت 
هب درک و  خرچ  دـیاب  ندـش  هدامآ  زا  سپ  ار  داوم  ماـمت  ناـجمداب  هتیل  یـشرت  رد  نمـض  رد  درک . هدافتـسا  هاوخلد  هب  ناوت  یم  زین  یگنرف 
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. تسا ناخرت ) يرفعج ، دیوش ، هزرم ، عانعن ،  ) لماش يزبس  ًانمض  دروآ . رد  طولخم  تروص 

طولخم یشرت 

مزال داوم 

یفاک رادقم  هب  0 رایخ یفاک  رادـقم  هب  0 جیوه یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف یفاک  رادـقم  هب  0 ریـس یفاک  رادقم  هب  0 کمن یفاک  رادـقم  هب  0 هیودا
یفاک رادقم  هب  0 زایپ یفاک  رادقم  هب  0 سفرک یفاک  رادقم  هب  0 ودک یفاک  رادقم  هب  0 ایبول یفاک  رادقم  هب  0 ملک لگ 

هیهت زرط 

هدرک شکبآ  ار  اهنآ  سپس  مینک . یم  زپ  مین  کمن  بآ  رد  ندرک ، زیمت  زا  سپ  ار  هدش  هتفگ  داوم  همه  طولخم  یشرت   0 تارفن :  دادعت 
همه زور  زا 5  دعب  میزیر . یم  رگید  داوم  يور  ندـش  درـس  زا  سپ  هدـناشوج و  هیودا  کمن و  یمک  اب  ار  هکرـس  میزیر . یم  فرظ  رد  و 
یم يرادهگن  کنخ  ياج  رد  میدنب و  یم  مکحم  ار  نآ  رد  هتخیر و  یـشرت  فرظ  رد  ندش  درـس  زا  سپ  میناشوج و  یم  هرابود  ار  داوم 

. مینک

نوتاخ زان  یشرت 

مزال داوم 

ددع 5 ناجمداب هبح  3 ریس مرگ  50 کشخ عانعن  رتیل  0.5 هکرس یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

عانعن و هارمه  هب  هدرک و  درخ  زین  ار  ریس  مینک . یم  درخ  میریگ و  یم  ار  ناشتسوپ  هتخپ ، ار  اهناجمداب  نوتاخ  زان  یشرت   0 تارفن :  دادعت 
. درک هدافتسا  یشرت  زا  ناوت  یم  هتفه  کی  زا  دعب  میزیر . یم  یشرت  فرظ  رد  مینک و  یم  طولخم  اهناجمداب  اب  هکرس  کمن و 

راجیب تفه  یشرت 

مزال داوم 

ولیک 1 ناجمداب مرگ  500 رطعم يزبس  مرگ  300 زبس لفلف  مرگ  300 ریسوم مرگ  500 هکرس يروخپوس  قشاق  1 رپ لگ  ددع  5 یگنرف هجوگ 

هیهت زرط 

یم ار  فرظ  رد  میزیر و  یم  يا  هشیـش  فرظ  رد  هکرـس  رطعم و  ياـهیزبس  رپـلگ و  هارمه  هب  ار  داوـم  نیا  ماـمت  سپـس   0 تارفن :  دادـعت 
هجوگ زبس ، لفلف  ناجمداب ، راجیب  تفه  یـشرت  درک . فرـصم  ارنآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  راجیب  تفه  یـشرت  زور  دـنچ  زا  سپ  میدـنب .

. دنوش کشخ  ات  مینک  یم  نهپ  هچراپ  کی  يور  هدرک ، درخ  ار  ریسوم  یگنرف و 

وله یشرت 
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مزال داوم 

ولیک 1 وله یفاک  رادقم  هب  0 هکرس کمن و 

هیهت زرط 

فرظ رد  میزیر . یم  یشرت  فرظ  رد  کمن  هکرس و  هارمه  هب  ندش  درس  زا  سپ  هتشادرب و  ترارح  يور  زا  ارنآ  سپس   0 تارفن :  دادعت 
میراذگ یم  میالم  ترارح  يور  هکرس  یمک  اب  ارنآ  هدرک و  ادج  ار  وله  هتسه  وله  یشرت  میراذگ . یم  کنخ  ياج  رد  هتسب و  مکحم  ار 

. دنزب شوج  دنچ  ات 

چیپ ملک  یشرت 

مزال داوم 

ولیک 1 چیپ ملک  یفاک  رادقم  هب  0 هکرس کمن و 

هیهت زرط 

. میدنب یم  مکحم  ار  فرظ  رد  میزیر و  یم  یفرظ  رد  هکرس  کمن و  هارمه  هب  هدرک و  زیر  ار  چیپ  ملک  چیپ  ملک  یـشرت   0 تارفن :  دادعت 
. درک فرصم  ارنآ  ناوت  یم  دوش و  یم  هدامآ  ام  چیپ  ملک  یشرت  هتفه  دنچ  زا  سپ 

روش رایخ 

مزال داوم 

ولیک 2 یملق رایخ  مرگ  70 زبس لفلف  مرگ  50 ریس مرگ  80 دیوش مرگ  80 عانعن مرگ  80 ناخرت یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

يور ندش  درـس  زا  سپ  ار  کمن  بآ  هدیچ و  یـشرت  فرظ  رد  ار  ریـس  زبس ، لفلف  ناخرت ، عانعن ، دیوش ، رایخ ، سپـس   0 تارفن :  دادعت 
ترارح يور  بآ  اب  ار  کمن  روش  رایخ  تسا . هدامآ  روش  رایخ  زور  دودح 20  زا  سپ  میدنب . یم  مکحم  ار  فرظ  رد  میزیر و  یم  اهنآ 

. دشوجب بوخ  ات  میراذگ  یم 

یگنرف هجوگ  بر 

مزال داوم 

یفاک رادقم  هب  0 یگنرف هجوگ  یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

يارب میزیر . یم  رظن  دروم  فرظ  رد  میراد و  یمرب  ترارح  يور  زا  ارنآ  تشگرب ، یمک  یگنرف  هجوگ  گنر  هکیناـمز   0 تارفن :  دادعت 
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هجوگ بر  میراذگ . یم  کنخ  ياج  رد  ارنآ  میزیر و  یم  یگنرف  هجوگ  بر  يور  هدرک  بآ  نغور  يرادقم  ندز ، کپک  زا  يریگولج 
زا 2 دعب  میهد . یم  رارق  باتفآ  میقتـسم  رون  ضرعم  رد  زور  تدـم 2  هب  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  کمن  هدرک ، هل  ار  اه  هجوگ  یگنرف 
هتخیر و یگرزب  فرظ  رد  ار  یگنرف  هجوگ  بآ  سپـس  دنوش . ادج  ًالماک  ناشیاه  مخت  تسوپ و  ات  هدرک  در  یفاص  زا  ار  اه  هجوگ  زور 

. دوش ظیلغ  دشوجب و  ات  مینز  یم  مه  مئاد  میراذگ و  یم  میالم  ترارح  يور 

اهاولح

مدنگ درآ  ياولح 

مزال داوم 

هنامیپ 3 مدنگ درآ  هنامیپ  2.5 رکش هنامیپ  0.5 بالگ هنامیپ  1.5 بآ مرگ  250 هرک يروخیاچ  قشاق  1 نارفعز

هیهت زرط 

ناوت یم  اولح  نیا  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دیشک . سید  رد  ارنآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  دش ، تفـس  یمک  اولح  یتقو   0 تارفن :  دادعت 
میراذـگ یم  میالم  ترارح  يور  هتخیر و  یفرظ  رد  ار  نارفعز  بـالگ و  بآ ، رکـش ، درک . هدافتـسا  مدـنگ  درآ  ياـج  هب  جـنرب  درآ  زا 

هلولگ هلولگ  درآ  ات  مینز  یم  مه  بترم  مینک . یم  هفاـضا  نآ  هب  مک  مک  ار  هدـش  هداـمآ  لولحم  دـش ، خرـس  درآ  هکنیا  زا  دـعب  دـشوجب .
درآ ياولح  دـیایب . رد  ریمخ  تلاح  هب  دوش و  ریخبت  نآ  بآ  اـت  میراذـگ  یم  ترارح  يور  هقیقد  یلا 5  تدم 3  هب  ار  اولح  سپـس  دوشن .

. دوش خرس  درآ  ات  مینز . یم  مه  بترم  میراذگ و  یم  میالم  ترارح  يور  هدرک  طولخم  مه  اب  ار  هرک  مدنگ و  درآ  مدنگ 

امرخ درآ و  ياولح 

مزال داوم 

ولیک 0.5 درآ ولیک  0.5 امرخ يروخپوس  قشاق  10 نغور يروخپوس  قشاق  1 نیچراد ردوپ  هنامیپ  1 بالگ هنامیپ  1 بآ

هیهت زرط 

خرـس درآ  ات  مینز  یم  مه  بترم  میراذگ و  یم  ترارح  يور  هدرک  طولخم  مه  اب  ار  نغور  درآ و  امرخ  درآ و  ياولح   0 تارفن :  دادعت 
یم هتخیر و  هدـش  خرـس  درآ  يور  ارنآ  سپـس  مینک . یم  طولخم  بآ  بالگ و  اب  ارنآ  هدروآ و  رد  ار  اـمرخ  هتـسه  هلـصاف  نیا  رد  دوش .
یم نآ  يور  ار  نیچراد  ردوپ  اولح  ندیـشک  زا  لبق  تسا . هدامآ  اولح  هلحرم  نیا  رد  دتفایب . نغور  هب  میالم  ترارح  يور  اولح  میراذـگ 

. میشاپ

رکش ياولح 

مزال داوم 

ولیک 0.5 مدنگ درآ  مرگ  400 رکش هنامیپ  2 مرگ بآ  يروخیاچ  قشاق  1 نارفعز يروخپوس  قشاق  10 نغور يروخپوس  قشاق  5 بالگ
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هیهت زرط 

. مینک یم  نیئزت  میـشک و  یم  سید  رد  ارنآ  دعب  میراذگ و  یم  ترارح  يور  رگید  هقیقد  دـنچ  ارنآ  دوب ، لش  اولح  رگا   0 تارفن :  دادعت 
، هدرک هفاضا  نآ  هب  زین  ار  نارفعز  بالگ و  رکش  ندش  لح  زا  دعب  دشوجب . ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  هدرک و  طولخم  بآ  اب  ار  رکش 

يور ار  نغور  درآ و  رکـش  ياولح  دوش . درآ  بذج  تبرـش  ات  مینز  یم  مه  بوخ  میزیر و  یم  هدش  خرـس  درآ  يور  مک  مک  ار  تبرش 
. دوش خرس  درآ  ات  مینز  یم  مه  بترم  میراذگ و  یم  میالم  ترارح 

درز هلش 

مزال داوم 

مرگ 100 هرک مرگ  75 ماداب لـالخ  مرگ  75 هتـسپ لالخ  ولیک  0.5 رکـش يروخیاچ  قشاق  1 نارفعز يرادقم  0 نیچراد ردوپ  هناـمیپ  1 بالگ
مرگ 300 جنرب

هیهت زرط 

جنرب هکینامز  هدرک ، لح  بآ  يرادقم  رد  ار  نارفعز  رکش و  دوش . مرن  ًالماک  ات  میزپ  یم  دایز  بآ  اب  ار  جنرب  درز  هلش   0 تارفن :  دادعت 
هلـش هب  زین  ار  هتـسپ  ماداب و  لالخ  بالگ ، هرک ،  دوش . هل  ًالماک  جنرب  دریگن و  هت  ات  مینز  یم  مه  بترم  مییازفا و  یم  نآ  هب  دیـشوج ، یم 

نیئزت نیچراد  ردوپ  اب  میـشک و  یم  فرظ  رد  هتـشادرب و  ترارح  يور  زا  ارنآ  داتفا ، اج  ًالماک  درز  هلـش  هک  یتقو  مینک و  یم  هفاضا  درز 
. مینکیم

جنرب ریش 

مزال داوم 

هنامیپ 1 جنرب هنامیپ  5 ریش مرگ  100 رکش مرگ  100 بالگ ددع  5 له ردوپ 

هیهت زرط 

یم لیم  رکـش  اب  ار  جـنرب  ریـش  میراد . یم  رب  ترارح  يور  زا  ارنآ  مییازفا و  یم  جـنرب  ریـش  هب  ار  له  بالگ و  رخآ  رد   0 تارفن :  دادعت 
هدرک و هفاضا  نآ  هب  ار  ریـش  دش ، مامت  جنرب  بآ  یتقو  دوش  زپ  مین  ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  بآ  یمک  اب  ار  جـنرب  جـنرب  ریـش  مینک .

. دوش ظیلغ  هتخپ و  جنرب  میالم ، ترارح  يور  میراذگ  یم 

ینرف

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  3 جنرب درآ  يروخپوس  قشاق  5 رکش يروخپوس  قشاق  1 بالگ هنامیپ  3 ریش

هیهت زرط 
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اب ار  ریش  جنرب و  درآ  ینرف  مینک . یم  ورس  میزیر و  یم  رظن  دروم  فرظ  رد  هتـشادرب و  ترارح  يور  زا  ار  ینرف  سپـس   0 تارفن :  دادعت 
هدرک هفاضا  نآ  هب  ار  بالگ  رکـش و  دش ، ظیلغ  یمک  یتقو  مینز . یم  مه  بترم  میراذگ و  یم  میالم  ترارح  يور  هدرک ،  طولخم  مه 

. دوش ظیلغ  ًالماک  ات  میراذگ  یم  و 

یطقسم

مزال داوم 

مرگ 150 هتساشن مرگ  250 رکش مرگ  100 هتسپ لالخ  مرگ  100 ماداب لالخ  ددع  4 هدیبوک له  هنامیپ  1 بالگ يروخپوس  قشاق  2 عیام نغور 

هیهت زرط 

اب مینک . یم  یلاخ  ارنآ  بآ  دعب  دوش . نیشن  هت  هتـساشن  ات  میراذگ  یم  هدرک ، طولخم  درـس  بآ  اب  ار  هتـساشن  یطقـسم   0 تارفن :  دادعت 
يور مینک و  یم  طولخم  مه  اـب  ار  رکـش  بآ و  دـیآ . یم  تسدـب  یتسدـکی  فاـص و  هتـساشن  دوش و  یم  هتفرگ  هتـساشن  معط  راـک  نیا 
يور ار  بآ  رکـش و  ًاددـجم  سپـس  دوش . هتفرگ  رکـش  تاـعیاض  اـت  مینک  یم  در  یفاـص  زا  ارنآ  دـعب  دـشوجب . اـت  میراذـگ  یم  ترارح 

بالگ و له ، هلحرم  نیا  رد  دوشن . هلولگ  ات  مینز  یم  مه  ار  هتساشن  ًامئاد  مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  هتـساشن  میهد و  یم  رارق  میالم  ترارح 
فورظ رد  میراد و  یمرب  ترارح  يور  زا  ارنآ  دـش ، ظیلغ  یمک  هکینامز  مینز . یم  مه  زاب ، مینک و  یم  هفاضا  لبق  داوم  هب  ار  عیام  نغور 

لالخ زا  ناوت  یم  یطقـسم  نیئزت  يارب  دریگب . ار  شدوخ  یطقـسم  ات  میراذـگ  یم  لاچخی  رد  تعاس  تدـم 3  هب  میزیر و  یم  کچوک 
. درک هدافتسا  یطقسم  گنر  رییغت  يارب  هدش  لح  نارفعز  زا  ناوت  یم  لیامت  تروص  رد  درک . هدافتسا  ماداب  هتسپ و 

( جنرب درآ   ) مدنگ درآ  یچاک 

مزال داوم 

مرگ 400 مدنگ درآ  مرگ  350 رکش مرگ  300 نغور يروخپوس  قشاق  1 نارفعز هنامیپ  4 مرگ بآ 

هیهت زرط 

مینز یم  مه  بترم  میراذگ و  یم  ترارح  يور  نغور  هارمه  هب  ار  جنرب  ای  مدنگ  درآ  جنرب ) درآ  ای   ) مدنگ درآ  یچاک   0 تارفن :  دادعت 
ور ریز و  ار  نآ  مئاد  میزیر و  یم  هدش  خرس  درآ  يور  ارنآ  مک  مک  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  نارفعز  رکش و و  بآ ، دوش . خرـس  درآ  ات 

. مینک یم  ورس  میزیر و  یم  رظن  دروم  فرظ  رد  هتشادرب و  ترارح  يور  زا  ار  یچاک  سپس  دوش . ظیلغ  ات  مینک  یم 

اه میلح 

کشک اب  ناجمداب  میلح 

مزال داوم 

مرگ 250 کـشک مرگ  75 کــشخ عاـنعن  يروخیاـچ  قشاـق  0.5 نارفعز يروـخپوس  قشاــق  2 نغور یفاــک  رادــقم  هـب  0 لفلف کــــمن و 
ولیک 1 تشوگ ددع  8 ناجمداب ددع  3 زایپ مرگ  300 سدع
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هیهت زرط 

تـشوگ مینک . یم  نییزت  کشک  غاد و  عانعن  اب  ار  میلح  يور  دوش . ماـمت  نآ  بآ  اـت  میراذـگ  یم  ترارح  يور  دـعب   5 تارفن :  دادعت 
يرگید فرظ  رد  زین  ار  سدع  میبوک . یم  هدرک و  طولخم  لفلف  کمن و  نارفعز و  ، زایپ ناجمداب ، سدـع ، اب  هدـیبوک ، زین  ار  هدـش  هتخپ 

اب ار  زایپ  ددع   1 میزپ .  یم  زایپ  ددـع  هارمه 1  هب  ار  تشوگ  کشک  اب  ناجمداب  میلح  مینارذـگ . یم  یفاـص  زا  هدرک و  هل  سپـس  هتخپ و 
. مینک یم  هل  ار  اهنآ  سپس  هدرک ، خرس  زین  ار  اهناجمداب  هدرک ، خرس  نغور 

نوملقوب میلح 

مزال داوم 

مرگ 200 هدـش هتفرگ  تسوپ  دوـخن  مرگ  600 مدـنگ يروخپوس  قشاق  1 نیچراد يروخپوس  قشاـق  2 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 2 نوملقوب تشوگ 

هیهت زرط 

زا سپ  هتخیر و  يرگید  هملباق  رد  ار  مدـنگ  مینک . هدافتـسا  رگید  ناگدـنرپ  ای  زاغ  غرم ، زا  میناوت  یم  نوملقوب  ياج  هب   5 تارفن :  دادعت 
بترم ار  میلح  دیاب  تخپ  ماگنه  رد  مینز . یم  مه  هدرک و  هفاضا  دوخن  نوملقوب و  هب  ار  لفلف  کمن و  مدنگ ، دعب  میبوک  یم  ندش ، هتخپ 

اج زا  دعب  دـنوش . هل  ًالماک  ود  ره  هک  يدـح  ات  میزپ  یم  ار  دوخن  نوملقوب و  نوملقوب  میلح  دریگن . هت  دوش و  راد  شک  میلح  ات  مینزب  مه 
. مینک یم  نییزت  ارنآ  نیچراد  اب  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  هدش  غاد  نغور  میراد . یم  رب  ترارح  يور  زا  ارنآ  میلح ، نداتفا 

تشوگ میلح  ای  ینامرک  میلح 

مزال داوم 

تشوگ ولیک  1 هدـنک تسوپ  مدـنگ  هنامیپ  1 دوخن ددع  1 زایپ یفاـک  رادـقم  هب  0 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 نیچراد یفاـک  رادـقم  هب  0 کمن
مرگ 500 هرب

هیهت زرط 

میلح ات  مینز  یم  مه  ارنآ  بترم  میراذـگ و  یم  ترارح  يور  هدرک و  طولخم  دوخن  زاـیپ و  تشوگ ، اـب  ار  مدـنگ  دـعب   5 تارفن :  دادعت 
ندش هدامآ  زا  دعب  مینک . یم  هل  ار  اهنآ  ندش  هتخپ  زا  سپ  میبوک . یم  هتخپ و  يرگید  هملباق  رد  زین  ار  مدـنگ  دریگن . هت  دوش و  راد  شک 

 . میزپ یم  کمن  دوخن و  زایپ و  هارمه  هب  ار  تشوگ  تشوگ  میلح  ای  ینامرک  میلح  مینک . یم  نییزت  ار  میلح  نیچراد  نغور و  اب 

اه هنیگاخ 

زایپ هنیگاخ 

مزال داوم 
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ددع 4 زایپ ددع  5 غرم مخت  يروخپوس  قشاق  3 مدنگ درآ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هدرک و طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  درآ ، اهغرم ، مخت  دنزپب . میراذگ  یم  هدرک ، هفاضا  غاد  زایپ  هب  ار  داوم  نیا  دـعب   3 تارفن :  دادعت 
. میهد یم  تفت  یمک  نغور  رد  هدرک ، درخ  زیر  ار  اه  زایپ  زایپ  هنیگاخ  مینز . یم 

امرخ هنیگاخ 

مزال داوم 

مرگ 200 امرخ مرگ  150 نغور ددع  4 غرم مخت  يروخپوس  قشاق  3 درآ یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

ار کمن  اهغرم و  مخت  درآ ، دوش . هتخپ  مه  شرگید  فرط  ات  هدنادرگرب  ارنآ  تفرگ ، هنیگاخ  فرط  کی  هکنیا  زا  دـعب   3 تارفن :  دادعت 
نیا دـعب  میهد . یم  تفت  نغور  یمک  رد  ار  امرخ  سپـس  هدروآ ، رد  ار  امرخ  هتـسه  ادـتبا  امرخ  هنیگاخ  مینز . یم  هدرک و  طولخم  مه  اـب 

. مینز یم  مه  هدرک و  هفاضا  هدش  خرس  يامرخ  هب  ار  هیام 

يزاریش هنیگاخ 

مزال داوم 

قشاق 1 نیریـش شوج  يروخپوس  قشاق  10 نغور يروخپوس  قشاـق  1 بآ يروخیاچ  قشاـق  0.5 هبوچ درز  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ددع 6 غرم مخت  يروخپوس  قشاق  2 درآ ددع  2 زایپ يروخیاچ 

هیهت زرط 

داوم نیا  هدرک ، غاد  ار  نغور  سپـس  دوش . هتـشرب  زین  رگید  فرط  ات  مینادرگ  یمرب  ارنآ  تخپ ، هک  هنیگاخ  فرط  کی   5 تارفن :  دادعت 
، هبوچدرز نیریـش ، شوج  درآ ، هدـش ، زیر  ياهزایپ  اب  ار  اهغرم  مخت  يزاریـش  هنیگاخ  مینک . یم  مک  ار  ترارح  میزیر و  یم  نآ  يور  ار 

. مینز یم  بوخ  هدرک و  طولخم  بآ  لفلف و  کمن و 

یگنرف هجوگ  هنیگاخ 

مزال داوم 

مرگ 500 یگنرف هجوگ  ددع  5 غرم مخت  يروخپوس  قشاق  3 مدنگ درآ  يروخپوس  قشاق  5 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

یم تفت  نغور  رد  مینک و  یم  درخ  ارنآ  هدرک ، ادـج  ار  یگنرف  هجوـگ  ياـه  همخت  تسوـپ و  یگنرف  هجوـگ  هنیگاـخ   3 تارفن :  دادـعت 
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یگنرف هجوگ  هب  ار  هیاـم  نیا  دـعب  مینر . یم  بوخ  هدرک و  طولخم  مه  اـب  ار  لـفلف  کـمن و  درآ ، غرم ، مخت  دوش . ریخبت  شبآ  اـت  میهد 
. دزپب هنیگاخ  ات  مینک  یم  مک  ار  ترارح  هدرک ، هفاضا 

تشوگ هنیگاخ 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  3 هدـش درخ  يرفعج  يروخپوس  قشاق  1 یگنرف هجوگ  بر  مرگ  200 زایپ مرگ  200 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 500 تشوگ ددع  8 غرم مخت 

هیهت زرط 

اهغرم و مخت  بآ ، یمک  لفلف و  کمن و  سپس  دزپب . میراذگ  یم  هتخیر و  نآ  رد  ار  هنیگاخ  هیام  هدرک ، غاد  ار  نغور   5 تارفن :  دادعت 
. میهد یم  تفت  هجوگ  بر  اب  هارمه  نغور  رد  هدرک و  خرچ  مه  اب  ار  تشوگ  زایپ و  تشوگ  هنیگاخ  مییازفا . یم  ار  يرفعج 

جیوه هنیگاخ 

مزال داوم 

مرگ 300 جیوه ددع  4 غرم مخت  يروخپوس  قشاق  2 درآ مرگ  150 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هدرک و هدنر  ار  جیوه  جیوه  هنیگاخ  مینز . یم  مه  بوخ  هدرک و  طولخم  لفلف  کمن و  غرم ، مخت  درآ ، اب  ارنآ  سپـس   3 تارفن :  دادعت 
. میزپ یم  میالم  ترارح  يور  میزیر و  یم  نآ  رد  ار  هنیگاخ  داوم  هدرک ، غاد  ار  نغور  میهد . یم  تفت  نغور  یمک  رد 

اه كاروخ 

درس كدرا  كاروخ 

مزال داوم 

قشاق 1 نیچراد مرگ  200 زایپ مرگ  500 یگنرف هجوگ  يروخیاچ  قشاق  0.5 نارفعز يروخپوس  قشاق  4 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 1 كدرا مرگ  150 هماخ يروخ  ابرم 

هیهت زرط 

ار اهزایپ  دوش . راخب  نآ  بآ  میراذـگ  یم  میزپ و  یم  ًالماک  نیچراد  کمن و  بآ ، اـب  ار  كدرا  درـس  كدرا  كاروخ   5 تارفن :  دادعت 
. میراذـگ یم  نآ  يور  ار  كدرا  ياـه  هکت  مینیچ و  یم  هملباـق  هت  هدـش  درخ  ياـه  یگنرف  هجوـگ  هارمه  هب  ار  نآ  زا  یمین  هدرک ، خرس 

شبآ دشوجب و  ات  هتـشاذگ  ترارح  يور  بآ  یمک  نارفعز و  لفلف ، کمن ، اب  هتخیر  كدرا  ياه  هکت  يور  ار  هجوگ  غاد و  زایپ  یقبام 
. مینک یم  ورس  هدرک و  نیئزت  ارنآ  هماخ  اب  دش  درس  یمک  هکنیا  زا  دعب  هتشادرب ، ترارح  يور  زا  ار  كاروخ  دعب  دوش . هدیشک 
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جانفسا كاروخ 

مزال داوم 

ولیک 1 جانفسا يروخپوس  قشاق  3 درآ ددع  2 یگنرف هجوگ  هنامیپ  1 ریش يروخپوس  قشاق  4 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

كاروخ نیئزت  يارب  دوش . هتخپ  بوخ  اـت  میراذـگ  یم  هدرک و  هفاـضا  زین  ار  لـفلف  کـمن و  دـش  زپ  مین  جانفـسا  یتقو   3 تارفن :  دادـعت 
لاح رد  دوش . هتخپ  ات  هتـشاذگ  میـالم  ترارح  يور  ار  نغور  جانفـسا و  جانفـسا  كاروخ  مینک . یم  هدافتـسا  یگنرف  هجوگ  زا  جانفـسا 

. مینک یم  هفاضا  نآ  هب  ار  درآ  ریش و  مک  مک  مینز و  یم  مه  ار  جانفسا  ًامئاد  تخپ 

القاب كاروخ 

مزال داوم 

مرگ 500 القاب يروخپوس  قشاق  3 ریش يروخپوس  قشاق  1 یگنرف هجوگ  بر  يروخپوس  قشاق  2 درآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

اب هدرک  لـح  مرگ  بآ  رد  ار  هجوگ  بر  مینک . ورـس  ارنآ  میناوت  یم  تسا و  هداـمآ  كاروـخ  هقیقد  دودح 20  زا  دـعب   3 تارفن :  دادعت 
هقیقد تدـم 30  هب  ار  القاب  القاب  كاروخ  مینز . یم  مه  هدرک و  هفاضا  مک  مک  زین  ار  ریـش  درآ و  مینک . یم  هفاضا  القاب  هب  لفلف  کـمن و 

. میزپ یم  کمن  بآ و  رد 

ینیمز بیس  هیماب و  كاروخ 

مزال داوم 

هجوگ مرگ  300 نغور يروخپوس  قشاـق  3 يرفعج يروخپوس  قشاـق  2 ومیلبآ یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادــقم  هـب  0 هیودا
مرگ 500 هیماب مرگ  500 یگنرف

هیهت زرط 

، یگنرف هجوگ  بآ  هتخیر ، هملباق  رد  ار  ینیمز  بیس  هیماب و  سپس  مینک . یم  خرس  هناگادج  ار  اه  ینیمز  بیـس  هیماب و   5 تارفن :  دادعت 
تـسوپ ینیمز  بیـس  هیماب و  كاروخ  دزادـنایب  نغور  ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  يرفعج  هیودا و  لفلف ، کـمن ،

هفاضا ار  ومیلبآ  رخآ  رد  دوش . ادج  هجوگ  بآ  زا  نآ  ياهمخت  ات  هدرک  در  یفاص  زا  سپس  مینک . یم  هل  ار  نآ  هتفرگ ، ار  اهیگنرف  هجوگ 
. مینک یم  ورس  ار  اذغ  هقیقد  زا 5  سپ  هدرک و 

هرب كاروخ 
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مزال داوم 

هجوگ ددع  2 هملد لـفلف  ددـع  2 زاـیپ هبح  2 ریـس هنامیپ  2 غرم بآ  مرگ  50 هرک یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادــقم  هـب  0 هیودا
مرگ 1500 هرب هنیس  مرگ  500 دیفس ایبول  ددع  3 یگنرف

هیهت زرط 

زا دعب  هتخیر و  داوم  يور  ار  هیودا  لفلف و  کمن ، مینک . یم  ورس  ار  كاروخ  هدرک و  هدافتسا  هملد  لفلف  زا  نیئزت  يارب   5 تارفن :  دادعت 
هجوگ زایپ و  ریـس ، غرم ، بآ  تشوگ ، تسا . هدامآ  اـم  هرب  كاروخ  هقیقد  دودح 15  زا  دـعب  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هرک  هقیقد  دـنچ 

مرن ًالماک  ات  میزپ  یم  ار  هدـش  سیخ  لبق  زا  دیفـس  ایبول  هرب  كاروخ  دـنزپب . بوخ  مه  اب  میراذـگ  یم  هدرک و  هفاضا  اـیبول  هب  ار  یگنرف 
. دوش

هب كاروخ 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  4 ومیلبآ يروخیاچ  قشاق  0.5 نارفعز یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 وب گرب  یفاک  رادـقم  هب  0 لدرخ
مرگ 750 هب ددع  1 غرم هنامیپ  2 دیفس ایبول  يروخپوس  قشاق  1 یگنرف هجوگ  بر  ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاق  5 رکش

هیهت زرط 

هفاضا غرم  هب  هدـش  هتخپ  دیفـس  ایبول  لدرخ و  وب و  گرب  لفلف ، کمن و  رکـش ، نارفعز ، ومیلبآ ، هارمه  هب  ار  هب  سپـس   7 تارفن :  دادعت 
درخ زین  ار  هب  میزپ . یم  بآ  یمک  اب  هدرک  خرـس  نغور  رد  ار  زایپ  غرم و  هب  كاروخ  دـتفایب . اج  ًالماک  كاروخ  ات  میراذـگ  یم  هدرک و 

. مینک یم  خرس  نغور  رد  هدرک و 

نوملقوب كاروخ 

مزال داوم 

ددع 1 نوملقوب مرگ  200 نغور یفاک  رادقم  هب  0 کمن یفاک  رادقم  هب  0 هایس لفلف 

هیهت زرط 

ترارح يور  هایـس  لفلف  کمن و  بآ ، يرادقم  اب  میهد و  یم  تفت  نغور  رد  ار  هدش  كاپ  نوملقوب  نوملقوب  كاروخ   7 تارفن :  دادعت 
حطـس ات  میهد  یم  رارق  رف  رد  هدز و  هرک  یمک  ارنآ  يور  دوش ، ییالط  نوملقوب  هک  میلیامرگا  دوش . هتخپ  ًالماک  اـت  میراذـگ  یم  میـالم 

. دوش هتشرب  نآ 

هدش خرس  نوملقوب  كاروخ 

مزال داوم 

يزپشآ www.Ghaemiyeh.comرنه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 354زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


ددع 2 زایپ هتوب  1 ریس يروخپوس  قشاق  7 ومیلبآ مرگ  250 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 کمن یفاک  رادـقم  هب  0 هایـس لفلف  یفاک  رادقم  هب  0 هیودا
ولیک 2 نوملقوب مرگ  400 جیوه مرگ  600 ینیمز بیس  مرگ  250 دیوش مرگ  250 يرفعج مرگ  400 مغلش

هیهت زرط 

يرفعج دیوش و  هدش ، خرـس  ینیمز  بیـس  زایپ ، مغلـش ، جیوه ، اب  هدیـشک و  سید  رد  ارنآ  تخپ  نوملقوب  هکنیا  زا  دعب   7 تارفن :  دادعت 
. میهد یم  تفت  نغور  رد  هدرک و  هقلح  هقلح  ار  مغلـش  زایپ و  جیوه ، مینک . یم  خرـس  هدرک و  لالخ  ار  اه  ینیمز  بیـس  مینک . یم  نیئزت 

زین ار  ومیلبآ  میزپ . یم  بآ  ریس و  هیودا ، لفلف ، کمن ، اب  هداد و  تفت  نغور  رد  ار  هدش  هکت  هکت  نوملقوب  هدش  خرـس  نوملقوب  كاروخ 
. مینک یم  هفاضا  نآ  هب 

کچوک ياه  هدنرپ  كاروخ 

مزال داوم 

ددع 6 هدنرپ مرگ  300 ینیمز بیس  مرگ  100 يرفعج مرگ  50 ناحیر مرگ  200 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

سپس میهد . یم  رارق  ناشمکـش  رد  هدش  درخ  يرفعج  لفلف و  کمن ، اب  هارمه  هدرک و  بابک  ار  اهنآ  نادگنـس  رگج و   3 تارفن :  دادعت 
هدش و خرـس  ینیمز  بیـس  اب  ار  كاروخ  نیا  مینک . یم  بابک  هدیـشک و  خیـس  هب  ار  اهنآ  هدیلام ، اه  هدـنرپ  يور  نغور  ای  هرک  يرادـقم 

. مینک یم  یلاخ  ار  اهنآ  مکش  هتسش و  ار  اه  هدنرپ  کچوک  ياه  هدنرپ  كاروخ  مینک . یم  نیئزت  ناحیر 

یهام نت  كاروخ 

مزال داوم 

مرگ 250 زایپ يروخپوس  قشاـق  3 یگنرف هجوگ  بر  يروـخپوس  قشاـق  5 ومیلبآ يرادقم  0 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 هیودا لـفلف و  کـمن و 
ددع 2 یهام نت  ولیک  1 ینیمز بیس 

هیهت زرط 

يور ار  ومیلبآ  رخآ  رد  مینک . یم  هفاضا  ینیمز  بیـس  زایپ و  هب  ار  یهام  نت  هیودا و  لفلف و  کمن ، هجوگ ، بر  سپـس   5 تارفن :  دادعت 
. میهد یم  تفت  نغور  اب  هدرک  درخ  ار  ینیمز  بیس  زایپ و  ادتبا  یهام  نت  كاروخ  مینک . یم  ورس  ارنآ  هتخیر و  كاروخ 

لاد كاروخ 

مزال داوم 

مرگ 250 هدرک خرچ  تشوگ  مرگ  1500 یگنرف هجوگ  ددع  2 زایپ یفاک  رادقم  هب  0 کمن یفاک  رادقم  هب  0 زمرق لفلف 

هیهت زرط 
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ار هدـش  خرچ  تشوگ  میهد . یم  تفت  نغور  رد  هدرک و  درخ  ار  اهنآ  سپـس  هتفرگ ، ار  اه  هجوگ  تسوپ  لاد  كاروخ   3 تارفن :  دادعت 
نآ سپس  دنزپب . مه  اب  هقیقد  میراذگ 30  یم  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  زمرق  لفلف  کمن و  اه ، یگنرف  هجوگ  سپـس  هداد ، تفت  زایپ  اب 

. دوش دنت  اذغ  هک  دشاب  دایز  دیاب  اذغ  نیا  لفلف  مینک . یم  ورس  ار 

غرم رگج  لد و  كاروخ 

مزال داوم 

ولیک 1 غرم رگج  لد و  ددع  2 زایپ مرگ  200 نغور یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و 

هیهت زرط 

لد و دوش ، ییالط  زایپ  هکنیا  زا  لبق  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  هدرک و  لـالخ  ار  زاـیپ  ادـتبا  غرم  رگج  لد و  كاروخ   5 تارفن :  دادعت 
میراذگ یم  هتخیر و  رگج  لد و  يور  بآ  هنامیپ  هیودا و 1  لفلف ، کمن ، سپس  میهد . یم  تفت  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  ار  هدش  درخ  رگج 

. دزپب بوخ  ات 

هلاسوگ نابز  كاروخ 

مزال داوم 

ددع 2 هلاسوگ نابز  ددع  2 زبس لفلف  مرگ  50 يرفعج ددع  2 یگنرف هجوگ  گرب  2 وم گرب  ددع  1 زایپ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

اب ار  اه  نابز  هلاسوگ  نابز  كاروخ  مینک . یم  هدافتـسا  یگنرف  هجوگ  زبس و  لفلف  يرفعج ، زا  كاروخ  نیا  نیئزت  يارب   3 تارفن :  دادعت 
. دنوش هتخپ  ًالماک  ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  بآ  یمک  زایپ و  وم ، گرب  لفلف ، کمن ،

ینیمز بیس  كاروخ 

مزال داوم 

ددع 8 ینیمز بیس  ددع  1 زایپ ددع  2 هملد لفلف  هنامیپ  2 ریش يروخپوس  قشاق  3 درآ يروخپوس  قشاق  4 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

يور ار  هدـش  درخ  يا  هملد  لفلف  کمن و  زایپ ، دـعب  میزیر . یم  اه  ینیمز  بیـس  يور  درآ  زا  یکزان  هیال  هرک و  یمک   5 تارفن :  دادعت 
ار مرگ  ریـش  دـش ، ماـمت  كاروخ  داوم  همه  هکنیا  زا  دـعب  میور . یم  شیپ  روـط  نیمه  مینیچ و  یم  ار  ینیمز  بیـس  مود  هیـال  هتخیر ، نآ 
. مینک ورس  ار  اذغ  میناوت  یم  تدم  نیا  زا  دعب  میهد . یم  رارق  میالم  ترارح  يور  مین  تعاس و  کی  تدم  هب  ار  فرظ  هتخیر  داوم  يور 

. مینیچ یم  نولفت  هملباق  فک  رد  ار  نآ  زا  فیدر  کی  مینک و  یم  میسقت  كزان  ياه  هقرو  هب  ار  اه  ینیمز  بیس  ینیمز  بیس  كاروخ 
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سدع كاروخ 

مزال داوم 

ددع 3 ینیمز بیـس  ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاـق  4 یگنرف هجوگ  بر  يروـخپوس  قشاـق  5 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 هیودا لـفلف و  کـمن و 
مرگ 500 سدع

هیهت زرط 

هب ار  هیودا  لفلف و  کمن ، هجوگ ، بر  سدع ، سپـس  میهد . یم  تفت  نغور  رد  هدرک ، درخ  ار  اهزایپ  سدـع  كاروخ   5 تارفن :  دادعت 
كاروخ هقیقد  زا 45  دعب  مینک . یم  هفاضا  سدع  هب  ار  هدش  زیر  ياه  ینیمز  بیس  دعب  دوش . زپ  مین  سدع  میراذگ  یم  هدرک ، هفاضا  نآ 

. مینک ورس  ارنآ  میناوت  یم  تسا و  رضاح  سدع 

زاغ كاروخ 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  2 یگنرف هجوگ  بر  يروخیاـچ  قشاـق  0.5 نارفعز يروخپوس  قشاـق  4 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا لـفلف و  کــمن و 
ولیک 1 زاغ تشوگ  ددع  1 ینیمز بیس  ددع  2 زایپ ددع  2 جیوه يرادقم  0 دیوش يرادقم  0 يرفعج يروخپوس  قشاق  3 هدش درخ  يرفعج 

هیهت زرط 

ینیمز بیـس  اب  میناوت  یم  ار  كاروخ  نیا  میهد . یم  تفت  هیودا  لفلف و  کمن ، هدـش ، درخ  زایپ  اب  ار  زاغ  زاغ  كاروخ   3 تارفن :  دادعت 
مییازفا و یم  نآ  هب  ار  هدش  لح  نارفعز  جیوه و  هدش ، درخ  يرفعج  تعاس  مین  دودح  زا  دعب  مینک . نیئزت  يرفعج  دیوش و  هدـش ، خرس 

. میزپ یم  میالم  ترارح  يور  یگنرف  هجوگ  بر  بآ و  اب  ار  نآ  دعب  دنزپب . ًالماک  داوم  نیا  ات  میراذگ  یم 

یهام هلیف  كاروخ 

مزال داوم 

ولیک 1 یهام هلیف  مرگ  100 هماخ ددع  2 غرم مخت  ددع  5 جیوه ددع  2 هملد لفلف  يروخپوس  قشاق  4 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

. مینک یم  نیئزت  هملد  لـفلف  غرم و  مخت  جـیوه ، اـب  میزیر و  یم  هماـخ  نآ  يور  هتخیر ، یفرظ  رد  ار  هدـش  درخ  یهاـم   5 تارفن :  دادـعت 
ياه غیت  دـعب  میزپ . یم  هقیقد  تدـم 20  هب  میالم  ترارح  يور  بآ  یمک  ومیلبآ و  لفلف ، کمن ، اب  ار  یهاـم  ادـتبا  یهاـم  هلیف  كاروخ 
درخ زیر  مه  ار  هملد  لفلف  هدرک ، هقلح  هقلح  سپس  زپ و  بآ  ار  اهغرم  مخت  هدرک ، هدنر  ار  جیوه  مینک . یم  زیر  ار  نآ  هتفرگ و  ار  یهام 

. مینک یم 

غرم مخت  جراق و  كاروخ 
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مزال داوم 

قشاق 1 مدنگ درآ  يروخپوس  قشاق  2 هدش درخ  يرفعج  يروخپوس  قشاق  4 ومیلبآ يروخپوس  قشاق  5 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 500 چراق ددع  2 غرم مخت  هدرز  يروخپوس 

هیهت زرط 

يور میراذـگ  یم  هتخیر و  اـهچراق  يور  ار  بآ  لـفلف و  کـمن ، درآ ، يرفعج ، مینک . یم  خرـس  نـغور  رد  ارنآ  دـعب   5 تارفن :  دادـعت 
غرم مخت  چراق و  كاروخ  مینک . یم  هفاضا  چراق  يرفعج و  هب  هدرک و  طولخم  مه  اـب  ار  ومیلبآ  غرم و  مخت  هدرز  دـنزپب . میـالم  ترارح 

. مینک ورس  ارنآ  میناوت  یم  تسا و  هدامآ  كاروخ  دش ، مک  كاروخ  بآ  هک  یتقو  مینک . یم  زپ  مین  بآ  یمک  اب  هدرک و  درخ  ار  اهچراق 

لواقرق كاروخ 

مزال داوم 

ددع 1 لواقرق ددع  1 دیفس ملک  مرگ  150 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

كاروخ مینک . یم  خرس  هرک  رد  ار  لواقرق  دعب  میزیر و  یم  نآ  مکـش  رد  هرک  يرادقم  هدرک ، یلاخ  ار  لواقرق  مکـش   3 تارفن :  دادعت 
هب ار  لواقرق  سپـس  مینک . یم  شکبآ  ارنآ  دـعب  میناـشوج و  یم  هقیقد  تدـم 15  هب  کـمن  شوج و  بآ  رد  هدرک ، درخ  ار  ملک  لواـقرق 

. مینک یم  ورس  ار  نآ  سپس  دوش . هتخپ  بوخ  ات  میراذگ  یم  میزیر و  یم  بآ  لفلف و  کمن و  هدرک ، هفاضا  ملک 

تشوگ كاروخ 

مزال داوم 

نار تشوگ  ددع  2 یگنرف هجوگ  ددع  1 زایپ مرگ  100 هماخ مرگ  50 درآ مرگ  150 هرک يرادقم  0 لسار سس  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1 هلاسوگ

هیهت زرط 

. میراذگ یم  لاچخی  رد  لسار  سـس  زا  يرادقم  رد  تعاس  تدـم 24  هب  هدرک ، درخ  زیر  ار  تشوگ  تشوگ  كاروخ   3 تارفن :  دادعت 
سـس هیقب  مینیچ و  یم  تشوگ  يور  هدرک ، هقلح  هقلح  ار  زاـیپ  یگنرف و  هجوگ  مینک . یم  خرـس  هرک  اـب  ار  تشوـگ  تدـم  نیا  زا  دـعب 

کمن و هماخ ، تخپ  ًالماک  تشوگ  هکنیا  زا  دعب  میزیر . یم  تشوگ  يور  ار  درآ  هقیقد  دودح 45  زا  دعب  میزیر . یم  نآ  يور  ار  لسار 
. مینک ورس  ارنآ  میناوت  یم  تسا و  هدامآ  كاروخ  شوج  دنچ  زا  دعب  هدرک ، هفاضا  ار  لفلف 

زمرق ایبول  تشوگ و  كاروخ 

مزال داوم 
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قشاق 2 هدش درخ  يرفعج  يروخپوس  قشاق  2 يراخوس درآ  يروخپوس  قشاق  4 یگنرف هجوگ  بر  یفاک  رادـقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و 
مرگ 500 زمرق ایبول  مرگ  1000 هلاسوگ تشوگ  هنامیپ  3 تشوگ بآ  ددع  2 زایپ هبح  4 ریس يروخپوس 

هیهت زرط 

تشوگ بآ  هکینامز  دزپب . ات  هداد  رارق  میالم  ترارح  يور  ار  هدش  سیخ  لبق  زا  يایبول  زمرق  ایبول  تشوگ و  كاروخ   5 تارفن :  دادعت 
بآ دـعب  مینک . ورـس  ارنآ  میناوت  یم  تسا و  هدامآ  كاروخ  هلحرم  نیا  زا  دـعب  دزپب . یمک  اـت  میراذـگ  یم  هتخیر و  ار  يرفعج  دـش  مک 
خرچ ار  ریس  زایپ و  تشوگ ، مییازفا . یم  ار  هیودا  لفلف و  کمن ، هتخپ ، يایبول  یتدم  زا  دعب  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  ار  هجوگ  بر  تشوگ و 

. میهد یم  تفت  هدرک و 

یگنرف دوخن  تشوگ و  كاروخ 

مزال داوم 

ومیل يروخ  اـبرم  قشاـق  1 لیبجنز يروخیاچ  قشاـق  0.5 نارفعز يروخپوس  قشاـق  7 عیام نغور  یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا لـفلف و  کــمن و 
ولیک 1.5 نار تشوگ  ولیک  1 یگنرف دوخن  ددع  2 شرت

هیهت زرط 

ار اه  یگنرف  دوخن  دـنزپب . مه  اب  ات  میزیر  یم  اه  یگنرف  دوخن  يور  هدرک و  هیهت  یـسس  نارفعز  لفلف و  کمن و  هیقب  اب   7 تارفن :  دادعت 
نغور نارفعز ، لـیبجنز ، اـب  هدرک  درخ  ار  تشوگ  یگنرف  دوخن  تشوـگ و  كاروـخ  مینک . یم  هفاـضا  نآ  هب  شرت  وـمیل  هدرک ، زپ  بآ 

نآ رود  ار  اه  یگنرف  دوخن  هدیـشک ، یـسید  رد  ار  تشوگ  تخپ  زا  دـعب  میزپ . یم  میالم  ترارح  يور  بآ  یمک  لفلف و  کمن و  عیام ،
. مینک یم  ورس  ار  كاروخ  میزیر و  یم 

زبس ایبول  كاروخ 

مزال داوم 

ددع 4 یگنرف هجوگ  يروخپوس  قشاـق  2 نغور يروخپوس  قشاق  1 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاـق  1 ومیلبآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 500 زبس ایبول  ددع  2 زایپ

هیهت زرط 

خرـس نغور  اب  ار  هدـش  درخ  زایپ  زبس  ایبول  كاروخ  مینک . یم  ورـس  ارنآ  هدرک و  هفاـضا  كاروخ  هب  ار  ومیلبآ  رخآ  رد   3 تارفن :  دادعت 
کمن و نوتیز ، نغور  زبس ، ایبول  دش  مرن  یگنرف  هجوگ  هکنیا  زا  دعب  مینک . یم  هفاضا  زایپ  هب  ار  هدش  درخ  ياه  یگنرف  هجوگ  مینک . یم 

. میزپ یم  میالم  ترارح  يور  مین  تعاس و  کی  تدم  هب  مییازفا و  یم  داوم  هب  ار  بآ  لفلف و 

ینانوی يایبول  كاروخ 

مزال داوم 
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ردوپ يروخپوس  قشاـق  8 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاـق  1 یگنرف هجوگ  بر  يروـخ  اـبرم  قشاـق  1 رکـش یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 250 دیفس ایبول  ددع  3 جیوه مرگ  150 يرفعج هقاس  2 سفرک ددع  2 زایپ يروخ  ابرم  قشاق  1 نشیوآ يروخپوس  قشاق  0.5 ریس

هیهت زرط 

. مینک یم  زپ  مـین  میـالم  ترارح  يور  بآ  هناـمیپ  هارمه 2  هب  ار  هدـش  سیخ  لبق  زا  ياـیبول  یناـنوی  ياـیبول  كاروخ   3 تارفن :  دادـعت 
هدرک هفاضا  نآ  هب  ار  نشیوآ  ریس و  ردوپ  يرفعج ، زایپ ، جیوه ، دعب  مینک و  یم  خرس  ار  سفرک  ادتبا  هتخیر  هباتیهام  رد  ار  نوتیز  نغور 

یم میالم  ترارح  يور  تعاس  تدم 2  هب  هدرک ، هفاضا  الاب  داوم  هب  ار  هجوگ  بر  رکـش و  هتخپ ، يایبول  لاح  مینک . یم  خرـس  بوخ  و 
. مینک ورس  ارنآ  میناوت  یم  تسا و  رضاح  كاروخ  تدم  نیا  زا  دعب  دتفایب . اج  دوش و  هتخپ  بوخ  ات  میراذگ 

یهام كاروخ 

مزال داوم 

هنامیپ 1 ریش ددع  5 ینیمز بیس  ددع  5 شرت ومیل  يروخپوس  قشاق  5 مدنگ درآ  مرگ  50 هرک مرگ  150 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1 دیفس یهام  مرگ  100 يرفعج ددع  3 غرم مخت 

هیهت زرط 

بیس هروپ  هیهت  زرط  مینک . یم  خرس  نغور  رد  ارنآ  سپـس  میناتلغ و  یم  درآ  رد  دعب  هدش و  هدز  غرم  مخت  رد  ار  یهام   3 تارفن :  دادعت 
هرک دش ، طولخم  ریش  اب  ینیمز  بیس  هکنیا  زا  سپ  مینک . یم  طولخم  ریش  اب  هدرک و  هدنر  ارنآ  دعب  هدرک ، زپ  بآ  ار  ینیمز  بیـس  ینیمز 

هب بآ  یمک  لفلف و  کمن ، اـب  هدرک و  درخ  ار  یهاـم  یهاـم  كاروخ  تسا . رـضاح  ینیمز  بیـس  هروپ  مینک . یم  هفاـضا  اـهنآ  هب  مه  ار 
نیئزت يارب  يرفعج  شرت و  وـمیل  زا  میزیر . یم  نآ  رود  ار  ینیمز  بیـس  هروـپ  هدیـشک و  فرظ  رد  ارنآ  دـعب  مـیزپ . یم  هـقیقد  تدم 10 

. مینک یم  هدافتسا 

دازآ یهام  كاروخ 

مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  ددـع  6 یگنرف هجوگ  ددـع  1 شاول نان  يروخیاچ  قشاـق  1 لدرخ سـس  مرگ  100 يرفعج یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 1 دازآ یهام 

هیهت زرط 

هقلح هقلح  زپ و  بآ  ياهغرم  مخت  رخآ  رد  میزپ . یم  لفلف  کمن و  بآ ، اـب  هدرک  درخ  ار  یهاـم  دازآ  یهاـم  كاروخ   3 تارفن :  دادعت 
میراذگ یم  نآ  يور  ار  یهام  هدرک ، نهپ  سید  رد  ار  شاول  نان  مینک . یم  ورـس  ار  دازآ  یهام  كاروخ  مینیچ و  یم  سید  رود  ار  هدش 

درخ يرفعج  مینیچ . یم  یهاـم  يور  هدرک ، هقلح  هقلح  ارنآ  هتفرگ و  ار  یگنرف  هجوگ  تسوپ  میلاـم . یم  لدرخ  سـس  ار  یهاـم  يور  و 
. تسا هدامآ  یهام  تعاس  مین  دودح  زا  دعب  میزیر . یم  یهام  يور  زین  ار  هدش 
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دیفس یهام  كاروخ 

مزال داوم 

مخت ددع  6 یگنرف هجوـگ  مرگ  50 يرفعج مرگ  100 روش رایخ  يروخیاـچ  قشاـق  1 لدرخ مرگ  50 نوتیز یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 1.5 دیفس یهام  ددع  3 غرم

هیهت زرط 

. مینک یم  هقلح  هقلح  سپس  هدرک ، زپ  بآ  ار  اهغرم  مخت  مینیچ . یم  یهام  يور  ار  هدش  درخ  يرفعج  یگنرف و  هجوگ   5 تارفن :  دادعت 
، کمن لدرخ ، اب  ار  یهام  دیفـس  یهام  كاروخ  مینک . یم  نیئزت  غرم  مخت  ياه  هقلح  نوتیز و  روش و  رایخ  اب  ارنآ  یهاـم ، تخپ  زا  سپ 

. میزپ یم  بآ  لفلف و 

الآ لزق  یهام  كاروخ 

مزال داوم 

لزق یهام  ددع  2 غرم مخت  ددع  3 هملد لفلف  ددع  3 شرت ومیل  مرگ  100 يرفعج يروخپوس  قشاق  4 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 5 الآ

هیهت زرط 

نیئزت شرت  ومیل  يا و  هملد  لفلف  زپ و  بآ  غرم  مخت  ياـه  هقلح  اـب  ار  نآ  رود  هتـشاذگ ، رظن  دروم  فرظ  رد  ار  یهاـم   3 تارفن :  دادعت 
خرـس ار  یهام  ندش  هتخپ  زا  دعب  میزپ . یم  بآ  یمک  لفلف و  کمن و  هدـش ، درخ  يرفعج  اب  ار  یهام  الآ  لزق  یهام  كاروخ  مینک . یم 

. مینک یم 

ینوراکام كاروخ 

مزال داوم 

يزبس يروخپوس  قشاـق  2 یگنرف هجوـگ  بر  يروخیاـچ  قشاـق  0.5 نارفعز يروخپوس  قشاـق  8 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کــمن و 
هتسب 1 ینوراکام مرگ  500 تشوگ ددع  2 زایپ هبح  4 ریس يروخپوس  قشاق  4 رطعم

هیهت زرط 

. میزپ یم  هتخیر و  نآ  يور  ریس  بآ و  لفلف و  کمن ، هجوگ ، بر  هدرک ، خرـس  زایپ  اب  ار  تشوگ  ینوراکام  كاروخ   5 تارفن :  دادعت 
دعب میزیر . یم  هملباق  رد  رطعم  ياهیزبس  هارمه  هب  ار  ینوراکام  هدیچ و  ینیمز  بیـس  ياه  هقلح  ار  هملباق  هت  هدرک ، شکبآ  ار  ینوراکام 

. مینک یم  ورس  میزیر و  یم  ار  هدش  هدامآ  تشوگ  رگید  فرط  رد  هدیشک و  سید  فرط  کی  رد  ارنآ  ینوراکام ، ندیشک  مد  زا 

غرم كاروخ 
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مزال داوم 

درآ يروخپوس  قشاـق  2 ماداب لـالخ  يروخپوس  قشاـق  2 هتـسپ لالخ  يرادقم  0 يرفعج مرگ  250 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 2 غرم ددع  4 غرم مخت  يروخپوس  قشاق  10 يراخوس

هیهت زرط 

اب هدرک و  طولخم  درآ  لـفلف و  کـمن ، ماداـب ، هتـسپ و  لـالخ  اـب  مینک و  یم  خرچ  هدرک ، زپ  بآ  ار  غرم  غرم  كاروخ   5 تارفن :  دادعت 
نیا نیئزت  يارب  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  میناـتلغ و  یم  يراـخوس  درآ  هدـش و  هدز  غرم  مخت  رد  هدروآ و  رد  درگ  تروـص  هـب  تـسد 

. مینک یم  هدافتسا  يرفعج  زا  كاروخ 

هماخ اب  غرم  كاروخ 

مزال داوم 

ولیک 1.5 غرم ددع  3 غرم مخت  مرگ  150 هماخ مرگ  100 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

مینز و یم  بوخ  هدرک و  طولخم  اهغرم  مخت  اب  ار  هماخ  هلـصاف  نیا  رد  میزپ . یم  بآ  یمک  لفلف و  کمن و  اـب  سپـس   5 تارفن :  دادعت 
هماخ اب  غرم  كاروخ  مینک . یم  ورـس  ار  غرم  سپـس  دورب . غرم  دروخ  هب  ًالماک  اـت  میراذـگ  یم  هدرک و  هفاـضا  نآ  هب  غرم  تخپ  زا  دـعب 

. مینک یم  خرس  نغور  رد  هدرک و  هکت  هکت  ار  غرم 

زغم كاروخ 

مزال داوم 

زغم ددع  2 یگنرف هجوگ  يروخپوس  قشاـق  2 درآ يروخپوس  قشاق  3 شرت ومیل  يروخپوس  قشاـق  4 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ددع 5 دنفسوگ

هیهت زرط 

ار كاروخ  نیا  مینک . یم  خرس  نغور  رد  دعب  میناتلغ و  یم  لفلف  کمن و  درآ ، رد  هدروآ و  رد  بآ  زا  ار  اهزغم  سپس   3 تارفن :  دادعت 
كاروخ میناشوج . یم  هقیقد  تدم 5  هب  بآ  یمک  شرت و  ومیل  بآ  اب  ار  اهنآ  دعب  مینک . نیئزت  شرت  ومیل  یگنرف و  هجوگ  اب  میناوت  یم 

. میهد یم  رارق  کمن  بآ  رد  تعاس  کی  ار  اهزغم  ادتبا  زغم 

دنفسوگ نابز  زغم و  كاروخ 

مزال داوم 

ددع 2 یگنرف هجوگ  ددع  3 ینیمز بیس  مرگ  200 هرک يروخیاچ  قشاق  1 لدرخ يروخپوس  قشاق  2 ومیلبآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
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ددع 4 دنفسوگ نابز  ددع  2 دنفسوگ زغم 

هیهت زرط 

ار اهنابز  دنفسوگ  نابز  زغم و  كاروخ  مینیچ . یم  سید  رود  یگنرف  هجوگ  هارمه  هب  هدرک و  خرـس  ار  اه  ینیمز  بیـس   3 تارفن :  دادعت 
بآ ومیلبآ و  لفلف و  کمن ، لدرخ ، دعب  میهد . یم  تفت  هرک  اب  دعب  میزپ و  یم  بآ  یمک  اب  زین  ار  زغم  میزپ . یم  بآ  اب  هتفرگ و  تسوپ 

. میزیر یم  اه  نآ  يور  ار  زغم  طولخم  هیقب  هدیشک  سید  رد  ار  اهنابز  سپس  دشوجب . هقیقد  دودح 5  میراذگ  یم  هدرک  هفاضا  زغم  هب  ار 
. دنزب شوج  دنچ  ات  میراذگ  یم  هتخیر  اهنابز  يور  ار  زغم  طولخم  زا  یمین  سپس 

وگیم كاروخ 

مزال داوم 

ددع 1 یگنرف هجوــگ  مرگ  100 يرفعج ددـع  2 زاـیپ هبح  2 ریـس يروخپوس  قشاـق  2 درآ مرگ  250 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ولیک 1 وگیم

هیهت زرط 

وگیم كاروخ  مینک . یم  هدافتـسا  يرفعج  یگنرف و  هجوگ  زا  نآ  نیئزت  يارب  تسا و  هداـمآ  كاروخ  هقیقد  زا 20  دعب   5 تارفن :  دادعت 
خرس هدوزفا و  لفلف  کمن و  ریس ، هارمه  هب  ار  وگیم  سپس  میهد . یم  تفت  یمک  هدرک و  هفاضا  ار  درآ  دعب  مینک . یم  خرـس  ار  زایپ  ادتبا 

. دنزپب میراذگ  یم  هتخیر ، بآ  یمک  داوم  يور  دعب  مینک . یم 

يدنه كاروخ 

مزال داوم 

مرگ 250 دوخن مرگ  250 ینیمز بیس  مرگ  250 یگنرف هجوگ  ددع  5 زایپ ولیک  1 درآ يرادقم  0 عیام نغور  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

یم لفلف  کمن و  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  داوم  همه  سپـس  میروخ . یم  هدـش  خرـس  ياـهنان  ناـمه  اـب  ار  كاروخ  نیا   5 تارفن :  دادـعت 
. میزپ یم  ار  هدش  سیخ  لبق  زا  ياهدوخن  مینک . یم  هفاضا  داوم  هب  مه  ار  هدش  هدامآ  لبق  زا  غاد  زایپ  دوشب . دنت  اذغ  هک  يدـح  هب  میزیر .

یم شرب  هدرک و  زاب  ار  نآ  هندرو  کمک  هب  هدرک و  ریمخ  ار  درآ  ادتبا  يدنه  كاروخ  مینک . یم  خرـس  هدرک و  درخ  ار  اه  ینیمز  بیس 
. میهد یم  تفت  نغور  رد  ندرک  درخ  زا  سپ  مه  ار  اه  یگنرف  هجوگ  مینک . یم  خرس  نغور  رد  سپس  مینز و 

جیوه كاروخ 

مزال داوم 

مرگ 20 درآ يروخ  ابرم  قشاـق  0.5 هایـس هریز  يروخپوس  قشاق  3 نغور يروخپوس  قشاـق  1 نوتیز نغور  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
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مرگ 500 جیوه مرگ  300 تسام

هیهت زرط 

لفلف کمن و  هریز ، تسام ، نوتیز ، نغور  میـشک . یم  سید  رد  دعب  و  میهد . یم  تفت  نغور  اب  ارنآ  ندش  هتخپ  زا  دعب   5 تارفن :  دادعت 
درآ و کـمن ، اـب  هدرک  هقلح  هقلح  ار  اـهجیوه  جـیوه  كاروخ  مینک . یم  ورـس  ارنآ  میزیر و  یم  جـیوه  يور  هدرک و  طولخم  مه  اـب  ار 

. میزپ یم  بآ  یمک 

کبک كاروخ 

مزال داوم 

ددع 1 کبک مرگ  150 ودرگ يروخپوس  قشاق  4 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

ارنآ سپـس  . دوش مرن  ات  میناباوخ  یم  هدـش  هدـنر  زایپ  ومیلبآ و  رد  تعاـس  دودـح 5  ار  کبک  تشوگ  کـبک  كاروخ   3 تارفن :  دادـعت 
میناوت یم  مه  ار  ومیلبآ  لیامت  تروص  رد  دنزپب . میراذگ  یم  بآ  یمک  لفلف و  کبک ، اب  هداد  تفت  یمک  ار  ودرگ  زغم  مینک . یم  خرس 

 . مینک یم  ورس  ار  کبک  كاروخ  تخپ  زا  دعب  مینک . هفاضا  كاروخ  هب 

ودک كاروخ 

مزال داوم 

ددع 3 ودک ددع  2 یگنرف هجوگ  ددع  2 زایپ مرگ  50 يرفعج يروخپوس  قشاق  2 نوتیز نغور  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هفاضا مه  ار  بآ  لفلف و  کمن و  نوتیز ، نغور  میزیر . یم  ودـک  يور  هدرک و  طولخم  يرفعج  اـب  ار  هدـش  درخ  زاـیپ   3 تارفن :  دادعت 
. مینیچ یم  فرظ  هت  رد  هدرک ، هقلح  هقلح  ار  ودـک  ودـک  كاروـخ  دزپـب . میـالم  ترارح  يور  تعاـس  مین  تدـم  هب  میراذـگ  یم  هدرک 

. مینک یم  نیئزت  یگنرف  هجوگ  اب  ار  كاروخ  نیا  ورس  ماگنه 

اه تشروخ 

جانفسا اب  ولآ  تشروخ 

مزال داوم 

مرگ 300 ولآ يروخپوس  قشاق  3 هدرک خرـس  زایپ  مرگ  100 نغور يرادقم  0 ومیلبآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا
ولیک 0.5 تشوگ مرگ  750 جانفسا مرگ  400 هرت
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هیهت زرط 

هارمه هب  هداد و  تفت  نغور  یمک  اـب  سپـس  دوـش ، هتفرگ  اـهنآ  بآ  اـت  مـیهد  یم  رارق  ترارح  يور  ار  هرت  جانفـسا و   3 تارفن :  دادـعت 
رـضاح زا  دعب  دنزپب . مه  اب  مین  تعاس و  کی  میراذـگ  یم  مینک و  یم  هفاضا  تشوگ  هب  هیودا  لفلف و  کمن ، هدـش ، سیخ  لبق  زا  يولآ 

اب هدرک ، درخ  ار  تشوگ  جانفسا  اب  ولآ  تشروخ  مینک . یم  ورس  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ومیلبآ  میـشاب  لیام  هکیتروص  رد  تشروخ ، ندش 
. میزپ یم  بآ  هنامیپ  غاد و 2  زایپ  اب  دعب  میهد . یم  تفت  نغور 

ینیمز بیس  اب  ولآ  تشروخ 

مزال داوم 

یفاـک رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و  یفاــک  رادــقم  هــب  0 هیودا مرگ  500 تـشوگ مرگ  500 ینیمز بیــس  ددـع  3 زاـیپ مرگ  500 اراـخب ولآ 
يروخپوس قشاق  2 یگنرف هجوگ  بر  يروخیاچ  قشاق  0.5 نارفعز مرگ  300 نغور

هیهت زرط 

ار اه  ینیمز  بیـس  مینک . یم  هفاضا  تشروخ  هب  هدش و  لح  درـس  بآ  رد  ار  نارفعز  تشروخ ، ورـس  زا  لبق  هقیقد   15 7 تارفن :  دادعت 
ياه هلولگ  لکش  هب  ارنآ  هداد ، زرو  سپـس  مینک . یم  خرـس  هدرک ، لالخ  ار  رگید  زایپ   2 میهد . یم  تفت  نـغور  رد  هدرک و  درخ  ینیگن 

، اراخب ولآ  سپـس  مینک . یم  خرچ  زایپ  کی  اب  ار  تشوگ  ینیمز  بیـس  اب  ولآ  تشروخ  میهد . یم  تفت  نغور  رد  هدروآ و  رد  کـچوک 
. میزپ یم  میالم  ترارح  يور  هدرک و  هفاضا  لبق  داوم  هب  ار  بآ  هیودا و  لفلف و  کمن ، هجوگ ، بر 

غرم اب  ولآ  تشروخ 

مزال داوم 

ولآ يرادقم  0 رکـش يروخپوس  قشاق  3 هدرک خرـس  زاـیپ  يروخیاـچ  قشاـق  0.5 نارفعز یفاـک  رادـقم  هـب  0 کمن یفاـک  رادـقم  هـب  0 هیودا
ولیک 0.5 غرم مرگ  100 هپل مرگ  400 کشخ

هیهت زرط 

رضاح تشروخ  هکینامز  مینک . یم  زپ  مین  بآ  هیودا و  کمن ، غاد ، زایپ  هپل ، اب  هدرک  خرس  ار  غرم  غرم  اب  ولآ  تشروخ   5 تارفن :  دادعت 
. میهد تفت  نغور  رد  تخپ ، زا  لبق  ارنآ  میناوت  یم  دوشن  هل  هپل  میهاوخ  یم  رگا  میزیر . یم  نآ  لخاد  ار  هدش  لح  نارفعز  رکـش و  دـش 

. دتفیب نغور  هب  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  ار  ولآ  سپس 

رانا تشروخ 

مزال داوم 

بر مرگ  100 یسیق ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاق  1 رکش يروخپوس  قشاق  2 ومیلبآ يروخپوس  قشاق  4 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1 غرم يروخپوس  قشاق  1 رانا
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هیهت زرط 

ورـس ارنآ  میناوت  یم  تسا و  رـضاح  تشروخ  تدم  نیا  زا  دعب  میزپ . یم  بآ  هنامیپ  هارمه 3  هب  ار  غرم  راـنا  تشروخ   3 تارفن :  دادعت 
یم مینک و  یم  هفاـضا  غرم  هب  لـفلف  کـمن و  رکـش ، وـمیلبآ ، هارمه  هب  ار  داوـم  نیا  میهد . یم  تفت  نغور  رد  هدرک ، درخ  ار  زاـیپ  مینک .

. میهد یم  تفت  هدرک و  هفاضا  زین  ار  یسیق  رانا و  بر  دزپب . میالم  ترارح  يور  هقیقد  دودح 45  میراذگ 

ناجمداب تشروخ 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  2 ومیلبآ یفاـک  رادـقم  هب  0 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا یفاـک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز 
مرگ 500 تشوگ ددع  10 ناجمداب يروخپوس  قشاق  1 یگنرف هجوگ  بر  ددع  1 زایپ

هیهت زرط 

رخآ رد  میزپ . یم  بآ  يرادقم  اب  دـعب  هدرک ، خرـس  هیودا  لفلف و  کمن ، زایپ ، هارمه  هب  ار  تشوگ  ناجمداب  تشروخ   5 تارفن :  دادعت 
نغور رد  ار  هجوگ  بر  مینک . یم  ورـس  ارنآ  داتفا ، نغور  هب  تشروخ  هک  دعب  هقیقد  دودح 20  ، هدرک هفاضا  ومیلبآ  هارمه  هب  ار  ناجمداب 

یم خرـس  ار  اهناجمداب  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  تخپ ، ًـالماک  تشوگ  هکیناـمز  هدرک و  هفاـضا  نآ  هب  هیودا  هبوچدرز و  یمک  هداد ، تفت 
. مینک

زبس القاب  تشروخ 

مزال داوم 

ولیک 2 زبس يالقاب  ددع  5 غرم مخت  ددع  2 زایپ هبح  6 ریس يروخپوس  قشاق  5 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادقم  هب  0 هیودا

هیهت زرط 

، هدرک زپ  بآ  ار  اـهغرم  مخت  میناوت  یم  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  زاـیپ  هارمه  هب  ار  زبس  يـالقاب  زبـس  ـالاقاب  تشروخ   5 تارفن :  دادـعت 
زا لبق  هتـسکش ، هباتیهام  کی  رد  ار  اهغرم  مخت  داتفا ، اـج  تشروخ  هکیناـمز  مینک . هدـنر  نآ  يور  ار  اـهغرم  مخت  تشروخ ، ورـس  عقوم 

. مینک یم  هفاضا  نآ  هب  ار  بآ  ریس و  هیودا ، لفلف ، کمن ، میزیر . یم  تشروخ  لخاد  یلسع ) تلاح  هب   ) دوش هتسب  ٌالماک  هکنیا 

قتاق القاب  تشروخ 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  1 کشخ دیوش  ددع  4 غرم مخت  هبح  5 ریس يروخپوس  قشاق  6 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 کمن یفاک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز 
هنامیپ 1 القاب مرگ  200 دیوش

هیهت زرط 
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هفاضا ار  کشخ  دیوش  دعب  دوش . یم  ورـس  هتک  هارمه  هب  اذغ  نیا  میزیر . یم  ار  اهغرم  مخت  ندیـشک ، زا  لبق  هقیقد   10 5 تارفن :  دادعت 
. دـتفیب اـج  تشروخ  اـت  میراذـگ  یم  میـالم  ترارح  يور  هدرک ، هفاـضا  داوـم  هب  بآ  هناـمیپ  کـمن و 2  هارمه  هـب  ار  دـیوش  مـینک . یم 

. میهد یم  تفت  زین  ار  القاب  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هبوچدرز  هداد ، تفت  نغور  رد  ار  ریس  ادتبا  قتاق  الاقاب  تشروخ 

هیماب تشروخ 

مزال داوم 

مرگ 300 تشوگ مرگ  300 هیماب مرگ  500 یگنرف هجوگ  ددع  1 زایپ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادقم  هب  0 هیودا

هیهت زرط 

تفت ار  اه  هیماب  تخپ  تشوگ  هکینامز  مینک . یم  ورـس  ارنآ  داتفا ، اج  تشروخ  هکنیا  زا  دـعب  هدرک ، هفاضا  زین  ار  هیودا   3 تارفن :  دادعت 
هیماب تشروخ  دزپب . میراذـگ  یم  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  بآ  یمک  دـعب  مینیچ . یم  تشوگ  يور  هدـش  هقلح  ياـه  یگنرف  هجوگ  اـب  هداد ،

. مینک یم  خرس  نغور  رد  لفلف  کمن و  زایپ ، هارمه  هب  ار  تشوگ 

هب تشروخ 

مزال داوم 

يروخپوس قشاـق  3 ومیلبآ يروخیاـچ  قشاــق  0.5 نارفعز مرگ  150 نغور یفاــک  رادــقم  هـب  0 لفلف کــمن و  یفاــک  رادــقم  هــب  0 هیودا
مرگ 750 تشوگ ولیک  1 هب یفاک  رادقم  هب  0 یگنرف هجوگ  بر  يروخپوس  قشاق  4 هدرک خرس  زایپ  يرادقم  0 رکش

هیهت زرط 

ای بر  میزپ . یم  بآ  یمک  اب  سپس  مینک ، یم  خرـس  هیودا  لفلف و  کمن ، زایپ ، اب  هدرک ، خرچ  ار  تشوگ  هب  تشروخ   5 تارفن :  دادعت 
ورـس ارنآ  میناوت  یم  تسا و  هداـمآ  تشروخ  هقیقد  زا 15  دـعب  مینک . یم  هفاـضا  تشروخ  هب  هدرک و  خرـس  نغور  رد  ار  یگنرف  هجوـگ 
لخاد مینک و  یم  خرـس  نغور  رد  هدرک ، لـالخ  ار  هـب  دـشوجب . میراذـگ  یم  هدرک و  هفاـضا  ار  رکـش  وـمیلبآ و  نارفعز ، سپـس  مـینک .

. میزیر یم  تشوگ 

هرت یشرت  تشروخ 

مزال داوم 

مرگ 750 يزبس هبح  8 ریس يروخپوس  قشاق  10 هروغبآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا یفاک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز 
هنامیپ 0.5 جنرب ددع  4 غرم مخت 

هیهت زرط 

سیخ مرلو  بآرد  تعاـس  مین  ار  جـنرب  هرت  شرت  تشروخ  مییازفا . یم  تشروخ  هب  هروغبآ  هارمه  هب  ار  داوـم  نیا  دـعب   3 تارفن :  دادعت 
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یفرظ رد  ار  اهغرم  مخت  داتفا ، اج  ًالماک  تشروخ  یتقو  میهد . یم  تفت  هبوچدرز  هیودا و  لفلف ، کمن ، اب  هدرک  هدـنر  ار  ریـس  مینک . یم 
اب سپـس  مینک . ورـس  ارنآ  میناوـت  یم  تسا و  رـضاح  تشروـخ  هقیقد  زا 15  سپ  مینک . یم  هفاـضا  تشروـخ  هـب  مـینز و  یم  هتـسکش و 

. میزپ یم  میالم  ترارح  يور  بآ  يرادقم  و  جانفسا ) عانعن و  دیوش ، زینشگ ، يرفعج ، هرت ، ) يزبس

ماداب هلاقاچ  تشروخ 

مزال داوم 

ماداب هلاـقاچ  ددـع  1 زاـیپ يروخپوس  قشاـق  5 ومیلبآ يروـخپوس  قشاـق  5 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادــقم  هـب  0 هیودا
مرگ 600 نار تشوگ  مرگ  200 عانعن مرگ  200 يرفعج مرگ  400 زیر

هیهت زرط 

سپس مینک . یم  ورـس  میراد و  یمرب  ترارح  يور  زا  ار  تشروخ  شوج ، دنچ  زا  دعب  هدرک و  هفاضا  ار  ومیلبآ  رخآ  رد   5 تارفن :  دادعت 
یم مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هدرک  كاپ  ماداب  هلاقاچ  يرفعج و  عاـنعن و  هدرک ، زپ  مین  میـالم  ترارح  يور  بآ  يرادـقم  کـمن و  اـب 

. مینک یم  خرس  هیودا  لفلف و  زایپ ، هارمه  هب  ار  تشوگ  ماداب  هلاقاچ  تشروخ  دزپب . ات  میراذگ 

يدنه لاد  تشروخ 

مزال داوم 

قشاق 1 هایـس هریز  هبح  1 ریـس يروخپوس  قشاق  2 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 کمن یفاـک  رادـقم  هب  0 زمرق لـفلف  یفاـک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز 
هنامیپ 1 هپل ددع  2 ودک ددع  2 زایپ يروخیاچ 

هیهت زرط 

. مینک یم  خرس  نغور  اب  ار  زایپ  يدنه  لاد  تشروخ  میهد . یم  تفت  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  زین  ار  هریز  هبوچدرز و  ریس ،  5 تارفن :  دادعت 
کچوک ياـهبعکم  لکـش  هب  ار  ودـک  هلـصاف ، نیا  رد  میهد . یم  تفت  یمک  هدرک و  هفاـضا  داوـم  هب  هدـش  سیخ  لـبق  بش  زا  هک  ار  هپل 

یمک لفلف و  کمن و  سپـس  مینک . یم  ورـس  ارنآ  داتفا  اـج  تشروخ  هک  یتقو  مینک . یم  هفاـضا  نآ  هب  تخپ ، تشروخ  هپل  یتقو  هدـیرب ،
. دنزپب میراذگ  یم  هتخیر و  داوم  يور  بآ 

یتشر تشروخ 

مزال داوم 

مرگ 100 دیوش مرگ  50 نوتیز ددع  2 یگنرف هجوگ  يروخیاچ  قشاـق  0.5 نارفعز يروخپوس  قشاق  4 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1 زبس يالقاب  ددع  3 غرم مخت 

هیهت زرط 
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یتقو هدرک ، هفاضا  القاب  هب  ار  نارفعز  لفلف و  کمن ، مینک . یم  خرـس  نغور  رد  هدروآ و  نوریب  بآ  زا  ار  ـالقاب  سپـس   3 تارفن :  دادعت 
هب ار  القاب  یتشر  تشروخ  دنوش . هتخپ  ًالماک  اهغرم  مخت  ات  مینز  یم  مه  هتـسکش و  القاب  يور  ار  اهغرم  مخت  دش ، خرـس  بوخ  القاب  هک 

. مینک یم  هدافتسا  یگنرف  هجوگ  نوتیز و  زا  تشروخ  نیا  نیئزت  يارب  مینک . یم  زپ  مین  میالم  ترارح  يور  بآ  هنامیپ  دیوش و 2  هارمه 

ساویر تشروخ 

مزال داوم 

ولیک 1 ساویر يروخپوس  قشاق  2 هدرک خرـس  زایپ  يروخپوس  قشاق  0.5 نارفعز يروخپوس  قشاق  3 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 500 تشوگ

هیهت زرط 

تخپ تشوگ  هکینامز  میزپ . یم  هدش  خرـس  زایپ  بآ و  هنامیپ  اـب 4  هداد ، تفت  نغور  رد  ار  تشوگ  ساویر  تشروخ   5 تارفن :  دادعت 
سپـس مینک و  یم  هفاضا  تشروخ  هب  ار  لفلف  کمن و  نارفعز ، دش ، مرن  ساویر  یتقو  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هدـش  درخ  ياه  ساویر 

. مینک یم  ورس  ار  تشروخ 

يزبس تشروخ 

مزال داوم 

مرگ 500 تشوگ ولیک  1 يزبس مرگ  250 یتیچ ایبول  ددع  6 کشخ ومیل  مرگ  100 نغور یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

، زینـشگ دیوش ، ) يزبس يزبس  تشروخ  تسا . ندرک  ورـس  هدامآ  هداتفا و  اج  تشروخ  رگید  مین  تعاس و  کی  زا  دـعب   5 تارفن :  دادعت 
ینیمز بیس  تعاس  دودح 2  زا  دـعب  میزپ . یم  میالم  ترارح  يور  کمن  ایبول و  تشوگ و  هارمه  هب  ار  هلیلبنـش ) جانفـسا ، هرت ، يرفعج ،

. مینک یم  هفاضا  نآ  هب  ار  کشخ  ومیل  نغور و  هدش ، هدنر 

زادنا شش  تشروخ 

مزال داوم 

مرگ 200 شمـشک يروـخپوس  قشاـق  4 رکـش يروـخپوس  قشاـق  5 هکرـس يروـخپوس  قشاـق  10 نغور یفاـک  رادــقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
ولیک 1 زایپ ددع  8 غرم مخت  مرگ  200 کشرز

هیهت زرط 

ات هتـشاذگ  ار  هباتیهام  رد  دـعب  دنبـسچن . مه  هب  هک  يروط  هب  مینکـش ، یم  داوم  يور  کت  کت  ار  اهغرم  مخت  رخآ  رد   7 تارفن :  دادعت 
هفاضا غاد  زایپ  هب  ار  هدش  هتسش  شمشک  کشرز و  سپـس  تسا . رـضاح  اذغ  اهغرم ، مخت  ندش  تفـس  زا  دعب  دنوش . تفـس  اهغرم  مخت 
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رد ار  اهزایپ  ادـتبا  زادـنا  شـش  تشروخ  مینک . یم  هفاضا  اهنآ  هب  زین  ار  هکرـس  رکـش و  لفلف ، کمن ، میهد . یم  تفت  زین  ار  اهنآ  هدرک و 
. میهد یم  تفت  نغور 

بیس زادنا  شش  تشروخ 

مزال داوم 

مخت يروخپوس  قشاق  5 رکـش يروخپوس  قشاق  5 هکرـس يروخپوس  قشاق  8 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا
ولیک 1 بیس مرگ  500 زایپ ددع  8 غرم

هیهت زرط 

. مینک ورس  ارنآ  میناوت  یم  تسا و  رـضاح  اذغ  اهغرم  مخت  ندش  تفـس  زا  سپ  هتـسکش ، داوم  يور  ار  اهغرم  مخت  دعب   7 تارفن :  دادعت 
اب ار  اهنآ  سپس  مینک . یم  خرس  نغور  رد  هناگادج  ار  مادک  ره  هدرک و  درخ  لالخ  لکش  هب  ار  بیس  زایپ و  بیس  زادنا  شـش  تشروخ 

. میهد یم  تفت  هرابود  هیودا  لفلف و  کمن ، هکرس ، رکش ،

جیوه زادنا  شش  تشروخ 

مزال داوم 

مرگ 500 زایپ ددع  8 غرم مخت  يروخپوس  قشاـق  6 نغور يروخپوس  قشاق  3 ومیلبآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا
مرگ 600 جیوه

هیهت زرط 

طولخم مهاب  سپـس  میهد . یم  تفت  نغور  رد  هناگادـج  هدرک ، لالخ  ار  زاـیپ  جـیوه و  جـیوه  زادـنا  شـش  تشروخ   7 تارفن :  دادـعت 
زا دـعب  مینکـش و  یم  داوم  يور  ار  اهغرم  مخت  نداد ، تفت  یمک  زا  دـعب  مینک و  یم  هفاـضا  اـهنآ  هب  زین  ار  هیودا  لـفلف و  کـمن ، هدرک ،

. مینک یم  ورس  ار  اذغ  هدرک و  هفاضا  ار  ومیلبآ  اهغرم ، مخت  ندش  تفس 

تشوگ اب  ناجنسف  تشروخ 

مزال داوم 

ددع 2 زایپ يرادقم  0 رکش يروخپوس  قشاق  5 رانا بر  يروخپوس  قشاـق  5 ومیلبآ يروخپوس  قشاق  3 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 500 هدرک خرچ  تشوگ  مرگ  500 ودرگ زغم 

هیهت زرط 

ورـس ماگنه  لیامت  تروص  رد  مینک . یم  هفاضا  ار  لفلف  کمن و  رکـش ، رانا ، بر  اذغ  ورـس  زا  لبق  تعاس  کی  دودح   5 تارفن :  دادعت 
درخ ار  زایپ  ددع  کی  دنزپب . میالم  ترارح  اب  میراذگ  یم  هتخیر و  زین  ار  تشوگ  ياه  هلولگ  مییازفا . یم  نآ  هب  زین  ار  ومیلبآ  تشروخ ،
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راـب ود  ار  تشوگ  تشوگ  اـب  ناجنـسف  تشروـخ  مینک . یم  هفاـضا  نآ  هب  بآ  هارمه  هب  ار  ودرگ  نغور ، رد  ندـش  خرـس  زا  سپ  هدرک ،
. مینک یم  خرس  نغور  اب  هدروآ ، رد  يدرگ  ياه  هلولگ  لکش  هب  ارنآ  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هدش  هدنر  زایپ  هدرک ، خرچ 

غرم اب  ناجنسف  تشروخ 

مزال داوم 

ددع 2 زایپ يروخپوس  قشاق  6 رانا بر  يرادقم  0 رکش يروخپوس  قشاق  5 ومیلبآ يروخپوس  قشاق  2 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 1 غرم مرگ  500 ودرگ زغم 

هیهت زرط 

دعب مینک ، یم  خرـس  نغور  رد  ار  هدش  هدـنر  زایپ  میراذـگ . یم  رانک  هدرک و  زپ  بآ  ار  غرم  غرم  اب  ناجنـسف  تشروخ   5 تارفن :  دادعت 
بوخ ات  میالم  ترارح  يور  میراذگ  یم  هدرک و  هفاضا  ودرگ  هب  بآ  هنامیپ  دعب 4  میهد . یم  تفت  یمک  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  ودرگ 
ومیلبآ لیامت  تروص  رد  تشروخ  ورس  زا  لبق  مینک . یم  هفاضا  ار  هیودا  کمن و  رکـش ، رانا ، بر  ورـس ، زا  لبق  تعاس  کی  دوش . هتخپ 

. دورب اهغرم  دروخ  هب  تشروخ  يودرگ  ات  میزادنا  یم  تشروخ  رد  ار  هدش  زپ  بآ  ياهغرم  دعب  تعاس  مین  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار 

ییاولح ودک  اب  ناجنسف  تشروخ 

مزال داوم 

قشاق 3 رانا بر  ددـع  1 زایپ يروخپوس  قشاـق  3 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا یفاک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز 
مرگ 500 غرم مرگ  500 ودرگ مرگ  500 ییاولح ودک  يروخپوس 

هیهت زرط 

، داتفا نغور  هب  ودرگ  هکینامز  دوش . هتخپ  ات  میراذـگ  یم  میالم  ترارح  يور  هدرک ، هفاضا  ودرگ  هب  بآ  هنامیپ  دعب 4   5 تارفن :  دادعت 
زین ار  راـنا  بر  هلحرم  نیا  رد  مینک . یم  هفاـضا  تشروخ  هب  هدرک و  هل  ارنآ  نغور ، رد  نداد  تفت  زا  سپ  هدرک و  درخ  ار  ییاولح  ودـک 

هب هدرک ، خرچ  ار  غرم )  ) تشوگ ییاولح  ودـک  اـب  ناجنـسف  تشروخ  مینک . یم  ورـس  ارنآ  داـتفا ، اـج  تشروخ  هکنیا  زا  دـعب  میزیر . یم 
تفت یمک  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  ودرگ  دعب  مینک . یم  خرس  هدش  هدنر  ياه  زایپ  اب  نغور  رد  سپـس  هدروآ ، رد  زیر  ياه  هلولگ  لکش 

. میهد یم 

چراق تشروخ 

مزال داوم 

قشاق 0.5 نارفعز مرگ  100 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 کمن یفاک  رادـقم  هب  0 هایـس لفلف  یفاک  رادقم  هب  0 زمرق لفلف  یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا
ولیک 1 غرم نار  هنیس و  مرگ  500 چراق ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاق  1 یگنرف هجوگ  بر  يروخیاچ 

هیهت زرط 
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هدرک و هفاضا  نآ  هب  ار  غرم  مینک . یم  ورـس  ار  تشروخ  دعب  میزیر و  یم  ار  نارفعز  ومیلبآ و  ورـس  زا  لبق  هقیقد  دـنچ   5 تارفن :  دادعت 
یم تفت  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  هجوگ  بر  دـعب  هداد ، تفت  نغور  رد  هدرک و  درخ  ار  چراق  میزپ . یم  بآ  يرادـقم  اب  نداد  تفت  زا  سپ 
یم هفاضا  تشروخ  هب  هداد و  تفت  زین  ار  هیودا  لفلف و  کمن ، مینک . یم  خرـس  نغور  رد  هدرک ، لالخ  ار  اه  زایپ  چراـق  تشروخ  میهد .

. مینک

يزبس همروق  تشروخ 

مزال داوم 

ولیک 1 همروق يزبـس  هناـمیپ  0.5 زمرق اـیبول  ددـع  2 زاـیپ يروخپوس  قشاـق  1 یناـمع وـمیل  مرگ  300 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 500 تشوگ

هیهت زرط 

هدش سیخ  لبق  زا  هک  زمرق  ایبول  دعب  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هدـش  ردوپ  ینامع  ومیل  تشروخ  ورـس  زا  لبق  هقیقد   15 5 تارفن :  دادعت 
دعب میهد ، یم  تفت  تشوگ  هارمه  هب  هدرک و  لالخ  ار  اهزایپ  دنزپب . مهاب  داوم  هک  میراذـگ  یم  میزیر و  یم  داوم  يور  بآ  هارمه  هب  ار 

ندرک درخ  زا  دـعب  ار  يزبس  يزبس  همروق  تشروخ  میهد . یم  تفت  یمک  هرابود  هیودا  لـفلف و  کـمن ، اـب  هدرک  هفاـضا  نآ  هب  ار  يزبس 
. میهد یم  تفت  ار  يزبس  نغور ، يرادقم  اب  سپس  دوش ، هتفرگ  نآ  بآ  ات  هتشاذگ  ترارح  يور 

همیق تشروخ 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  2 ینامع ومیل  يروخپوس  قشاق  1 یگنرف هجوگ  بر  مرگ  200 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادقم  هب  0 هیودا
مرگ 500 تشوگ مرگ  150 هپل مرگ  300 ینیمز بیس  يروخپوس  قشاق  4 هدرک خرس  زایپ 

هیهت زرط 

ار هدش  خرس  ياه  ینیمز  بیـس  تشروخ ، ورـس  ماگنه  رد  مینک و  یم  خرـس  نغور  رد  هدرک و  لالخار  اهینیمز  بیـس   5 تارفن :  دادعت 
بر دزپب . میراذـگ  یم  بآ  غاد و  زایپ  هارمه  هب  سپـس  هداد ، تفت  نغور  رد  هپل  هارمه  هب  ار  تشوگ  همیق  تشروخ  میزیر . یم  نآ  يور 

. مینک یم  هفاضا  تشوگ  هب  ینامع  ومیل  هارمه  هب  تخپ  ًالماک  تشوگ  هکینامز  هداد و  تفت  نغور  رد  ار  لفلف  کمن و  هجوگ ،

ناجمداب همیق  تشروخ 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  1 یگنرف هجوگ  بر  يروخپوس  قشاق  1 ینامع ومیل  مرگ  200 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادقم  هب  0 هیودا
مرگ 500 تشوگ ددع  6 هدش خرس  ناجمداب  مرگ  150 هپل يروخپوس  قشاق  4 هدرک خرس  زایپ 
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هیهت زرط 

، ناجمداب همیق  تشروخ  رد  هک ، قرف  نیا  اب  دوش . یم  هیهت  همیق  تشروخ  دـننام  تشروخ ، نیا  ناجمداب  همیق  تشروخ   5 تارفن :  دادعت 
. دزپب ات  هدرک  هفاضا  تشروخ  هب  ورس  زا  لبق  تعاس  مین  ار  ناجمداب  دوش و  یم  هدافتسا  ناجمداب  زا  ینیمز  بیس  ياج  هب 

القاب همیق  تشروخ 

مزال داوم 

مرگ 500 القاب ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاـق  4 نغور يروخپوس  قشاـق  2 ومیلبآ یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادــقم  هـب  0 هیودا
مرگ 500 تشوگ مرگ  150 هپل

هیهت زرط 

هارمه هداد ، تفت  نغور  رد  ار  ـالقاب  دـعب  مینک . یم  هفاـضا  نآ  هب  ومیلبآ  دوش ، شرت  تشروـخ  میتـساوخ  رگا  رخآ  رد   3 تارفن :  دادعت 
همیق تشروخ  دزپب . تشوگ  هارمه  ات  هدرک  هفاضا  ار  هپل  ندـش  زپ  مین  زا  دـعب  دزپب . ات  مینک  یم  هفاضا  تشروخ  هب  هیودا  لـفلف و  کـمن ،

. مینک یم  زپ  مین  ارنآ  بآ  یمک  اب  سپس  میهد . یم  تفت  نغور  رد  هدش  لالخ  زایپ  هارمه  هب  ار  تشوگ  القاب 

زبس ایبول  تشروخ 

مزال داوم 

ایبول يروـخپوس  قشاـق  1 یگنرف هجوـگ  بر  ددــع  3 زاـیپ مرگ  200 نغور يروـخپوس  قشاـق  2 ومیلبآ یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 500 تشوگ مرگ  500 زبس

هیهت زرط 

. میهد یم  تفت  مه  ارنآ  هدرک ، هفاـضا  نآ  هب  زین  ار  زبس  اـیبول  میهد ، یم  تفت  نغور  رد  ار  اـهزایپ  زبـس  اـیبول  تشروخ   5 تارفن :  دادعت 
هدرک و هفاضا  ایبول  هب  ار  لفلف  کمن و  هجوگ ، بر  دش ، زپ  مین  تشوگ  یتقو  میزپ . یم  بآ  يرادقم  اب  هداد و  تفت  نغور  اب  ار  تشوگ 

هدافتـسا ینامع  ومیل  ای  ومیلبآ  زا  تشروخ  نیا  ینـشاچ  يارب  دنزپب . مه  اب  میراذـگ  یم  مینک و  یم  هفاضا  تشوگ  هب  نداد ، تفت  زا  دـعب 
. مینک یم 

تسام تشروخ 

مزال داوم 

ولیک 2 تسام ددع  5 غرم مخت  ددـع  1 زایپ مرگ  250 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 کمن یفاـک  رادـقم  هب  0 هایـس لـفلف  یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا
ولیک 1 غرم

هیهت زرط 
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میناوت یم  تسا و  رضاح  تشروخ  هقیقد  زا 15  دعب  میریگ . یم  ار  نآ  بآ  هتخیر ، هسیک  رد  ار  تسام  تسام  تشروخ   5 تارفن :  دادعت 
نآ هب  ار  هایس  لفلف  هیودا و  کمن ، سپس  میزیر . یم  تشروخ  يور  مینز و  یم  هناگادج  ار  اهغرم  مخت  هدرز  هدیفـس و  مینک . ورـس  ارنآ 
زایپ اـب  ار  درک ) هدافتـسا  تشوگ  نآ  فصن  هزادـنا  هب  ناوت  یم  غرم  ياـج  هب   ) غرم میزیر . یم  غرم  اـی  تشوگ  يور  ارنآ  هدرک و  هفاـضا 

. مینک یم  هفاضا  نآ  هب  مک  مک  ار  تسام  هدرک ، ادج  ار  تشوگ  ای  غرم  بآ  میزپ . یم  هدرک ، خرس 

زیوآ تسام  تشروخ 

مزال داوم 

مرگ 250 ودرگ ددـع  3 غرم مـخت  ددــع  1 زاـیپ يروخیاـچ  قشاـق  1 نارفعز يروـخپوس  قشاــق  8 نغور یفاـک  رادــقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
مرگ 500 هدیکچ تسام  مرگ  500 تشوگ

هیهت زرط 

. دزادنایب نغور  دـتفیب و  اج  ات  میهد  یم  رارق  میالم  رایـسب  ترارح  يور  هدرک و  هفاضا  تشوگ  طولخم  هب  ارنآ  سپـس   7 تارفن :  دادعت 
هب ارنآ  هدوزفا و  نآ  هب  تشوـگ  بآ  ناکتـسا  کـی  هدز ، يا  هساـک  رد  ار  اـهغرم  مخت  درک . هیهت  دوـش  یم  مه  غرم  اـب  ار  تشروـخ  نـیا 

خرـس نغور  رد  ار  ود  نیا  سپـس  مینک . یم  خرچ  ار  ودرگ  زغم  هتخپ و  تشوگ  مینز . یم  مه  هب  بوخ  هدرک و  هفاـضا  ودرگ  تشوـگ و 
زایپ و ددـع  کی  اب  ار  تشوگ  زیوآ  تسام  تشروخ  مینک . یم  طولخم  بوخ  تسام  لفلف و  کمن ، اـب  ار  هدـش  لـح  نارفعز  مینک . یم 

. میزپ یم  بآ  يرادقم 

غرم مخت  تسام و  تشروخ 

مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  هدرز  مرگ  3 هیودا يروخیاچ  قشاق  0.5 نارفعز يروخپوس  قشاق  2 نغور یفاک  رادقم  هب  0 کمن یفاک  رادقم  هب  0 زمرق لفلف 
ولیک 1 ظیلغ تسام  ددع  2 زایپ ددع  5 غرم مخت 

هیهت زرط 

یم ورس  ار  تشروخ  هقیقد  دنچ  زا  سپ  میزیر و  یم  نآ  رد  ار  اهغرم  مخت  تخادنا ، نغور  دش و  ظیلغ  تشروخ  یتقو   5 تارفن :  دادعت 
هدرز مینک . یم  خرـس  نغور  رد  ار  زایپ  يدنه  هویـش  هب  غرم  مخت  تسام و  تشروخ  دشاب . هزم  دـنت  لفلف و  رپ  دـیاب  تشروخ  نیا  مینک .
هتخیر تسام  رد  هدیبوک ) زینشگ  مخت  نیچراد ، کخیم ، له ،  ) رگید ياه  هیودا  لفلف و  کمن و  نارفعز ، اب  هدز  هناگادج  ار  اهغرم  مخت 
سپس هقیقد ) دودـح 15   ) دوش تفـس  ات  هدـناشوج  بآ  رد  ار  اهغرم  مخت  مینک . یم  طولخم  زاـیپ  اـب  ار  داوم  نیا  سپـس  مینز . یم  مه  و 

هدـش و راـخب  نآ  بآ  اـت  مینک  یم  مک  ار  ترارح  دیـشوج ، تساـم  طولخم  یتـقو  مینک . یم  مین  ود  هب  لوط  زا  هتفرگ و  ار  اـهنآ  تسوپ 
. ددرگ تفس  یمک  تسام 

شرت غرم  تشروخ 

مزال داوم 
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مخت هناـمیپ  0.5 هپل هناـمیپ  1 ریـس ولیک  1 يزبس يرادـقم  0 ومیلبآ يروـخپوس  قشاـق  8 نغور هناـمیپ  6 بآ یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ددع 1 غرم هنامیپ  0.5 جنرب درآ  ددع  5 غرم

هیهت زرط 

يزبس میهد . یم  تفت  نغور  یمک  اب  ار  غرم  شرت  غرم  تشروخ  دنزپب . ات  میراذگ  یم  هدـش  هتفگ  داوم  بآ و  اب  ار  هپل   5 تارفن :  دادعت 
هب مک  مک  هدرک ، طولخم  بآ  یمک  اب  ار  جـنرب  درآ  میهد . یم  تفت  زاب  هدرک و  هفاـضا  غرم  هب  ار  ریـس  و  زینـشگ ) يرفعج ، عاـنعن ، هرت ، )

مخت داتفا ، اج  ًالماک  تشروخ  هکینامز  رخآ  رد  مینک . یم  هفاضا  ار  جـنران  بآ  ای  ومیلبآ  لفلف ، کمن ، سپـس  مینک ، یم  هفاضا  تشروخ 
. مینک یم  ورس  ار  تشروخ  هقیقد  دنچ  زا  دعب  مییازفا و  یم  تشروخ  هب  مینز و  یم  هتسکش و  یفرظ  رد  ار  اهغرم 

نوتاخ زان  تشروخ 

مزال داوم 

ولیک 1 شآ يزبس  ددع  4 ناجمداب ددع  4 یگنرف هجوگ  یفاک  رادقم  هب  0 هروغبآ يروخپوس  قشاق  6 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هاگن هناگادج  ارنآ  بآ  دوش . جراخ  شبآ  ات  میراشف  یم  تسد  اب  ار  نآ  هدرک ، درخ  زیر  ار  يزبس  نوتاخ  زان  تشروخ   5 تارفن :  دادعت 
میـالم ترارح  يور  میراذـگ  یم  مینک و  یم  هفاـضا  نآ  هب  بآ  یمک  دـعب  هدرک و  خرـس  بوـخ  نغور  اـب  ار  يزبـس  سپـس  میراد . یم 

اه یگنرف  هجوگ  هلـصاف  نیا  رد  دشوجب . مه  زاب  میراذگ  یم  هدرک و  هفاضا  يزبس  هب  ار  لفلف  کمن و  هروغبآ ، دعب  هقیقد  دـنچ  دـشوجب .
یم مینیچ و  یم  ناجمداب  يور  ار  اه  یگنرف  هجوگ  مینک . یم  هفاضا  يزبس  هب  هدرک و  خرـس  زین  ار  اهناجمداب  مینک . یم  خرـس  هتـسرد  ار 

. دنزب شوج  دنچ  میراذگ  یم  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  يزبس  بآ  تشروخ  ندیشک  زا  لبق  هقیقد   5 دزادنایب . نغور  تشروخ  ات  میراذگ 
. دنک یم  رت  گنر  شوخ  ار  تشروخ  يزبس  بآ 

یگنرف دوخن  تشروخ 

مزال داوم 

هجوگ مرگ  400 یلوبمالـسا ینیمز  بیـس  ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاـق  6 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادـقم  هـب  0 هیودا
مرگ 500 تشوگ مرگ  500 یگنرف دوخن  مرگ  750 یگنرف

هیهت زرط 

لفلف کمن و  اب  هدرک و  درخ  ار  اه  ینیمز  بیـس  مینک . یم  هفاضا  تشوگ  هب  هداد و  تفت  نغور  رد  زین  ار  یگنرف  دوخن   5 تارفن :  دادعت 
یم مینیچ و  یم  تشروخ  يور  هدرک ، هقلح  هقلح  ار  اه  یگنرف  هجوگ  دـش ، مک  تشروخ  بآ  هکینامز  مییازفا . یم  تشروخ  هب  هیودا  و 
یم ورـس  ار  تشروخ  دـعب  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  زاـیپ  هارمه  هب  ار  تشوگ  یگنرف  دوخن  تشروخ  دروخب . شوج  دـنچ  اـت  میراذـگ 

. دزپب میراذگ  یم  هتخیر و  نآ  يور  بآ  يرادقم  سپس  مینک .
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هجوگ يرفعج و  عانعن ، تشروخ 

مزال داوم 

مرگ 400 یگنرف هجوگ  يروـخپوس  قشاـق  2 هروغبآ يروـخپوس  قشاـق  8 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادــقم  هـب  0 هیودا
مرگ 600 تشوگ مرگ  500 عانعن مرگ  500 يرفعج ددع  1 زایپ

هیهت زرط 

زا دعب  هدرک ، هفاضا  ار  هیودا  لفلف و  کمن ، مینیچ . یم  تشوگ  يور  هدرک ، هقلح  هقلح  ار  اه  هجوگ  ندش  هتخپ  زا  دعب   7 تارفن :  دادعت 
هجوگ يرفعج و  عاـنعن ، تشروخ  مینک . یم  ورـس  ار  تشروـخ  هقیقد  دودـح 5  زا  دـعب  هدرک و  هفاـضا  تشروخ  هب  ار  هروغبآ  هقیقد   10

. میزپ یم  میالم  ترارح  يور  بآ  يرادقم  اب  هداد و  تفت  نغور  رد  ار  يرفعج  عانعن و  زایپ ، تشوگ ،

جیوه تشروخ 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  2 رکش يروخیاچ  قشاق  0.5 نارفعز يروخپوس  قشاق  8 نغور يروخپوس  قشاق  2 ومیلبآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 1 غرم مرگ  750 جیوه مرگ  200 کشخ ولآ  يروخپوس  قشاق  3 هدرک خرس  زایپ 

هیهت زرط 

، هدرک خرـس  زایپ  اـب  ار  غرم  جـیوه  تشروخ  مییازفا . یم  تشروخ  هب  ار  لـیامت ) تروص  رد  رکـش (  ومیلبآ و  رخآ  رد   5 تارفن :  دادعت 
، هداد شرب  کیراب  ياهلالخ  تروص  هب  ار  اهجیوه  دزپب . تعاس  مین  تدـم  هب  میراذـگ  یم  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  بآ  هنامیپ  دودح 3 

. مینک یم  هفاضا  تشروخ  هب  ولآ  هیودا و  کمن ، هارمه  هب  مینک و  یم  خرس  نغور  یمک  اب 

یگنران لالخ  اب  جیوه  تشروخ 

مزال داوم 

ددع 3 زایپ يروخپوس  قشاق  3 رکش يروخیاچ  قشاق  3 ومیلبآ يروخیاچ  قشاق  1 نارفعز يروخپوس  قشاـق  8 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 کمن
ددع 1 غرم هقاس  3 سفرک هنامیپ  1 یگنران تسوپ  لالخ  مرگ  750 جیوه يروخپوس  قشاق  1 ماداب لالخ  يروخپوس  قشاق  1 هتسپ لالخ 

هیهت زرط 

ار اهجیوه  مینک . یم  هفاضا  غرم  هب  سپس  هدرک ، خرس  نغور  رد  ار  زایپ  میزپ . یم  کمن  يرفعج و  ای  سفرک  اب  ار  غرم   7 تارفن :  دادعت 
ات میهد  یم  رارق  میالم  ترارح  يور  ار  نآ  مییازفا و  یم  غرم  هب  نارفعز  کمن و  ومیلبآ ، رکـش ، یگنران ، لالخ  هارمه  هب  هدرک ، لـالخ 

لالخ یگنران  لالخ  اب  جـیوه  تشروخ  مینک . یم  هدافتـسا  هتـسپ  لـالخ  ماداـب و  لـالخ  زا  تشروخ  نیا  نیئزت  يارب  دـتفایب . اـج  ٌـالماک 
. دوش هتفرگ  نآ  یخلت  ات  میناشوج  یم  راب  هس  ات  ود  ار  یگنران  تسوپ 
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يراک تشروخ 

مزال داوم 

زغم يروـخپوس  قشاـق  1 يراـک ردوپ  ددـع  1 زاـیپ مرگ  300 هدـیکچ تساـم  يروخپوس  قشاـق  6 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ولیک 1 غرم مرگ  300 ودرگ

هیهت زرط 

ندـش هداـمآ  زا  دـعب  مینک . یم  هفاـضا  نآ  هب  هیودا  لـفلف و  کـمن ، هارمه  هب  ار  غرم  تشروخ  ورـس  زا  لـبق  هقیقد   20 5 تارفن :  دادـعت 
يور زا  ار  تشروخ  هلـصافالب  مینز و  یم  مه  هدرک و  هفاـضا  تشروخ  هب  مک  مک  هتخیر و  کـمن  يراـک و  ردوپ  تساـم ، رد  تشروـخ 

نآ هب  ار  هدش  خرچ  يودرگ  سپس  مینک ، یم  خرس  ار  هدش  هدنر  زایپ  میروآ . یم  رد  بآ  زا  ارنآ  تخپ ، غرم  یتقو  میراد . یمرب  ترارح 
ار غرم  بآ  میزپ . یم  ارنآ  بآ  هناـمیپ  اب 4  سپـس  میهد . یم  تفت  یمک  نغور  اب  ار  غرم  يراک  تشروخ  میهد . یم  تفتو  هدرک  هفاـضا 

. دتفیب نغور  هب  دزپب و  میراذگ  یم  هتخیر ، ودرگ  يور 

ییامسم ودک  تشروخ 

مزال داوم 

ددع 8 ودک ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاـق  2 یگنرف هجوـگ  بر  مرگ  250 هروغبآ يروخپوس  قشاـق  7 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 500 تشوگ

هیهت زرط 

تشوگ یئامسم  ودک  تشروخ  مینک . یم  ورـس  ار  تشروخ  هقیقد  زا 15  دـعب  هدرک ، هفاضا  رخآ  رد  ار  هروغبآ  ای  هروغ   3 تارفن :  دادعت 
لفلف کمن و  اب  ار  هجوگ  بر  تخپ  تشوگ  هکیناـمز  میزپ . یم  بآ  هناـمیپ  اب 4  سپـس  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  هدش  لالخ  زایپ  اب  ار 

. مینیچ یم  تشوگ  يور  هدرک و  خرس  ار  اهودک  میزیر . یم  تشوگ  يور  میهد و  یم  تفت 

سفرک تشروخ 

مزال داوم 

هتسد 1 سفرک مرگ  500 يزبس ددـع  2 زاـیپ يروـخپوس  قشاـق  6 نغور يروـخپوس  قشاــق  3 ومیلبآ یفاــک  رادــقم  هــب  0 لفلف کــــمن و 
مرگ 500 تشوگ

هیهت زرط 

دزپب و ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  بآ  اب  هدرک  طولخم  مهاب  ار  داوم  هداد ، تفت  زین  ار  يرفعج ) عانعن و   ) يزبس  5 تارفن :  دادعت 
هدرک هفاضا  لفلف  کمن و  هارمه  هب  ار  تشوگ  سپس  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  ومیلبآ  تشروخ ، ورـس  زا  لبق  دتفایب . نغور  هب  تشروخ 

. مینک یم  خرس  هدش  درخ  زایپ  اب  ار  سفرک  سفرک  تشروخ  میهد . یم  تفت  مه  زاب  و 
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رگنک تشروخ 

مزال داوم 

ددع 2 زایپ يروخپوس  قشاـق  3 یگنرف هجوـگ  بر  يروـخپوس  قشاـق  3 ومیلبآ يروخپوس  قشاـق  7 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 600 تشوگ ولیک  1.5 رگنک

هیهت زرط 

هب ار  رگنک  رگنک  تشروـخ  مینک . یم  هفاـضا  تشوـگ  هب  هدرک و  خرـس  ار  رگنک  تخپ  ًـالماک  تشوـگ  هکنآ  زا  دـعب   5 تارفن :  دادـعت 
لفلف کمن ، هجوگ ، بر  دوش . هتخپ  ات  میراذگ  یم  بآ  اب  دعب  مینک . یم  خرـس  مه  اب  ار  تشوگ  زایپ و  مینک . یم  درخ  کچوک  تاعطق 
هفاضا نآ  هب  ار  ومیلبآ  تخپ  تخادنا و  نغور  تشروخ  ًالماک  هکینامز  مینک . یم  هفاضا  تشروخ  هب  هدرک و  خرـس  نغور  رد  ار  هیودا  و 

. مینک یم  ورس  هدرک و 

اهرسد

هویم بآ  رسرد 

مزال داوم 

مرگ 50 لاقترپ تسوپ  لـالخ  مرگ  25 چنران تسوپ  لـالخ  مرگ  25 ومیل تسوپ  لـالخ  يروخپوس  قشاـق  4 نیریش هکرـس  هنامیپ  0.5 ومیلبآ
هنامیپ 1 لاقترپ بآ  مرگ  300 هماخ مرگ  100 رکش

هیهت زرط 

یفاص زا  ارنآ  سپس  مینک . یم  سیخ  هکرس  رد  تعاس  تدم 2  هب  ار  ومیل  جنران و  لاقترپ ، تسوپ  لالخ  هویم  بآ  رسد   0 تارفن :  دادعت 
لاچخی رد  تعاس  تدم 1  هب  هتخیر و  صوصخم  فرظ  رد  ارنآ  دـعب  مینک . یم  طولخم  ومیلبآ  رکـش و  هماخ ، لاقترپ ، بآ  اب  هدرک ، در 

. درک ورس  ارنآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  رسد  میراذگ . یم 

هماخ کشمت و  رسرد 

مزال داوم 

مرگ 500 کشمت مرگ  100 رکش مرگ  1000 هماخ

هیهت زرط 

تدـم نیا  زا  دـعب  دـنوش . طولخم  مه  اب  ات  میزیر  یم  نک  طولخم  رد  ار  رکـش  هماخ و  کشمت ، هماخ  کشمت و  رـسد   0 تارفن :  دادعت 
یفرظ رد  ارنآ  سپس  درک . هدافتسا  رسد  نیا  رد  زین  توت  هاش  زا  ناوت  یم  کشمت  ياج  هب  درک . ورس  ارنآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  ام  رسد 

. میراذگ یم  لاجخی  رد  تعاس  تدم 2  هب  هتخیر و 
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یگنرف توت  رسرد 

مزال داوم 

مرگ 300 یگنرف توت  مرگ  75 رکش مرگ  700 هماخ

هیهت زرط 

یگنرف توت  یگنرف  توت  رسد  میراذگ . یم  لاچخی  رد  تعاس  تدم 2  هب  هدرک و  طولخم  رکش  هماخ و  اب  ارنآ  سپس   0 تارفن :  دادعت 
. درک ورس  ارنآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  رسد  دوش . هل  ًالماک  ات  میزیر  یم  نک  طولخم  رد  ار  اه 

هماخ تسام و  رسرد 

مزال داوم 

مرگ 200 تسام مرگ  350 هماخ مرگ  70 رکش مرگ  50 ودرگ زغم  ردوپ 

هیهت زرط 

هماخ و تسام ، هماخ  تسام و  رسد  مینک . یم  ورس  ار  رسد  سپـس  میراذگ . یم  لاچخی  رد  تعاس  تدم 1  هب  ارنآ  دعب   0 تارفن :  دادعت 
. میشاپ یم  نآ  يور  ار  ودرگ  زغم  ردوپ  میزیر و  یم  رظن  دروم  فرظ  رد  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  رکش 

تشهب رد  خی 

مزال داوم 

رتیل 1 ریش ددع  4 هدیبوک له  مرگ  300 رکش مرگ  150 جنرب درآ  مرگ  150 هتساشن مرگ  150 لیگران ردوپ  مرگ  150 هتسپ ردوپ  مرگ  150 بالگ

هیهت زرط 

ار ریش  جنرب و  درآ  جیردت  هب  سپس  مینک . یم  در  یفاص  زا  هدرک  طولخم  درس  بآ  رتیل  مین  اب  ار  هتـساشن  تشهب  رد  خی   0 تارفن :  دادعت 
یم مه  بترم  میراذـگ و  یم  میالم  ترارح  يور  هتخیر و  یباعل  فرظ  رد  مینک و  یم  در  یفاص  زا  هرابود  ار  داوم  هدرک و  هفاضا  نآ  هب 

عافترا هب  ار  داوم  سپـس  دوش . ظیلغ  ات  مینز  یم  مه  مییازفا و  یم  لبق  داوم  هب  ار  رکـش  له و  بالگ و  دش  هتفرگ  درآ  یماخ  یتقو  مینز .
. مینک یم  نیئزت  هتسپ  لیگران و  ردوپ  اب  ارنآ  يور  میهد و  یم  شرب  يزول  لکش  هب  ندش  درس  زا  دعب  میزیر و  یم  سید  رد  رتم  یتناس   2

اه هملد 

ناجمداب هملد 

مزال داوم 
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مرگ 200 نغور ددع  2 زایپ ولیک  1 یگنرف هجوگ  يروخپوس  قشاق  1 درآ يروخیاچ  قشاق  0.5 نارفعز یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و 
ددع 8 يا هملد  ناجمداب  مرگ  500 تشوگ مرگ  100 هدش درخ  يرفعج  مرگ  50 هپل مرگ  200 جنرب

هیهت زرط 

جراخ ياهناجمداب  مینک و  یم  یلاخ  ار  اهناجمداب  لخاد  مینک . یم  خرس  هدرک و  لالخ  ار  زایپ  ددع  کی  ناجمداب  هملد   7 تارفن :  دادعت 
، زاـیپ درآ ، هدـش ، درخ  يرفعج  هدـش ، شکبآ  جـنرب  زپ ، مین  هپل  هدـش ، خرچ  تشوـگ  سپـس  مـیهد . یم  تـفت  یمک  نـغور  رد  ار  هدـش 

یم خرـس  هدرک  لالخ  ار  زایپ  هیقب  دـعب  . میهد یم  زرو  هدرک و  طولخم  هدـش  خرـس  زایپ  اهناجمداب و  اب  ار  هیودا  لـفلف و  کـمن ، نارفعز ،
لخاد دـشوجب . اـت  هتخیر  هملباـق  رد  بآ  یمک  لـفلف و  کـمن ، هارمه  هب  میهد و  یم  تفت  هدرک و  هدـنر  زین  ار  اـه  یگنرف  هجوـگ  مینک .

. دنزپب ات  مینیچ  یم  هملباق  رد  میراذگ و  یم  شدوخ  ياجرس  هرابود  ار  ناجمداب  هلک  هدرک و  رپ  هملد  هیام  اب  ار  اهناجمداب 

ینانوی هویش  هب  وم  گرب  هملد 

مزال داوم 

مرگ 50 وم گرب  ددـع  3 زایپ ددع  6 هچزایپ يروخپوس  قشاـق  12 نوتیز نغور  يروـخپوس  قشاـق  4 ومیلبآ یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
هنامیپ 1 جنرب مرگ  50 دیوش مرگ  100 يرفعج يرادقم  0 عانعن

هیهت زرط 

کنخ اه  هملد  هکنیا  زا  دعب  مینک . یم  ربص  اه  هملد  ندش  کنخ  ات  هتـشادرب و  ترارح  يور  زا  ار  نآ  تدم  نیا  زا  دعب   7 تارفن :  دادعت 
هتخیر و اـه  هملد  يور  بآ  هناـمیپ  ومیلبآ و 2  نوتیز ، نغور  هدـنامیقاب  الاح  مینک . یم  ورـس  تسام  اـب  هدـیچ و  سید  رد  ار  اـهنآ  دـش ،

دودح میالم  ترارح  يور  ار  هملباق  دعب  درادهگن . دوخ  ياج  رد  ار  اه  هملد  نآ  ینیگنس  ات  میراذگ  یم  اه  هملد  يور  هنوراو  ار  یباقشب 
طسو ار  هملد  هیام  زا  قشاق  کی  هتـشادرب و  ار  یگرب  مینیچ . یم  هملباق  فک  وم  گرب  دنچ  دنوش . هتخپ  اه  هملد  ات  میراذگ  یم  تعاس   2

، عانعن سپـس  میهد . یم  همادا  هملد  هیاـم  ندـش  ماـمت  اـت  ار  راـک  نیا  میراذـگ و  یم  هملباـق  رد  و  میچیپ . یم  ارنآ  دـعب  میراذـگ . یم  نآ 
هدامآ هملد  هیاـم  هقیقد  دودـح 10  زا  دـعب  مینک . یم  هفاضا  هباتیهام  تاـیوتحم  هب  ار  بآ  یمک  ومیل و  بآ  هدـش ، درخ  دـیوش  يرفعج و 

هدرک و هفاضا  ار  لفلف  کمن و  جنرب ، دعب  . مینک یم  خرس  نوتیز  نغور  يرادقم  اب  ار  هچزایپ  زایپ و  ینانوی  هویـش  هب  وم  گرب  هملد  تسا .
. دزپب هقیقد  میراذگ 10  یم 

ملک گرب  هملد 

مزال داوم 

مرگ 100 شمشک ددع  4 زایپ يروخپوس  قشاق  4 ومیلبآ يروخیاچ  قشاق  1 نارفعز مرگ  300 نغور یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کـمن و 
ولیک 2 ملک گرب  مرگ  700 تشوگ مرگ  100 يزبس مرگ  200 جنرب مرگ  100 کشرز

هیهت زرط 

. میراذـگ یم  اهنآ  يور  ار  هدـش  هدامآ  ملک  گرب  ياه  هملد  مینیچ و  یم  هملباـق  هت  ار  ملک  ياـهگرب  زا  يدادـعت  دـعب   7 تارفن :  دادـعت 
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رد دنوشن . زاب  اه  هملد  ات  میراذـگ  یم  اه  هملد  يور  هنوراو  ار  یباقـشب  میزیر . یم  اه  هملد  يور  هدرک و  طولخم  بآ  یمک  اب  ار  ومیلبآ 
زایپ و هدش ، خرچ  تشوگ  اب  ار  ملک  زغم  ملک  گرب  هملد  دنوش . تخپ  زغم  اه  هملد  ات  مینک  یم  یمک  ار  ترارح  میراذـگ . یم  ار  هملباق 
مینک و یم  هفاضا  یلبق  داوم  هب  زین  ار  نارفعز  شمـشک و  کشرز و  ناـخرت ،) ناـحیر ، ) يزبس میهد . یم  تفت  نغور  رد  لـفلف  کـمن و 

. میهد یم  رارق  هقیقد  تدم 15  هب  کمن  شوج و  بآ  رد  ار  ملک  ياهگرب  میهد . یم  زرو 

زایپ هملد 

مزال داوم 

هنامیپ 1 ریـش ددع  2 غرم مــخت  مرگ  150 ودرگ زغم  مرگ  200 تگاـب ناــن  زغم  مرگ  200 هرک یفاـک  رادـقم  هـب  0 هیودا لــفلف و  کــمن و 
ددع 8 زایپ مرگ  200 تشوگ

هیهت زرط 

زا 5 دعب  میراذـگ و  یم  کمن  شوج و  بآ  رد  ار  اهزایپ  میهد . یم  تفت  نغور  رد  هدرک و  خرچ  ار  تشوگ  زایپ  هملد   5 تارفن :  دادعت 
يور ار  اه  هملد  هتخیر و  هرک  يا  هباتیهام  رد  میزیر . یم  اه  نآ  لخاد  هملد  هیام  زا  هدرک و  یلاخ  ار  ناشطـسو  هدروآ ، رد  ار  اـهنآ  هقیقد 
هکنیا زا  دـعب  دوش . هتخپ  ات  میهد  یم  رارق  میالم  ترارح  يور  میدـنبب ، ار  هباـتیهام  رد  هکنیا  نودـب  هقیقد ، تدـم 10  هب  مینیچ و  یم  نآ 

. میهد یم  زرو  هدرک و  طولخم  هیودا  لفلف و  کمن ، هتشغآ ، ریش  هب  نان  غرم ، مخت  هدش ، بوک  مین  يودرگ  زغم  اب  دش  درس 

ینیمز بیس  هملد 

مزال داوم 

درآ يروـخپوس  قشاـق  4 درآ مرگ  100 نوـتیز نـغور  مرگ  100 هرک یفاـک  رادـقم  هـب  0 هیودا لـفلف و  کـمن و  یفاــک  رادــقم  هـب  0 لدرخ
ولیک 1 ینیمز بیس  ددع  5 غرم مخت  هدرز  يروخپوس  قشاق  4 يراخوس

هیهت زرط 

دعب میهد . یم  تفت  یمک  میالم  ترارح  يور  هرک  اب  هدرک و  هدنر  ار  هدش  زپ  بآ  ياه  ینیمز  بیس  ینیمز  بیس  هملد   7 تارفن :  دادعت 
کی لکـش  هب  ار  داوم  نیا  سپـس  میهد . یم  زرو  هدرک و  طولخم  ینیمز  بیـس  اب  ار  لدرخ  هیودا و  لفلف ، کـمن ، درآ ، غرم ، مخت  هدرز 

ار یگدـیرب  نیا  ریز  تسد  تسـش  اب  میهد و  یم  چاق  ار  اه  هلولگ  نیا  رـس  وقاچ  اب  میناـتلغ . یم  يراـخوس  درآ  رد  هدروآ و  رد  یگنراـن 
. درک رپ  اه  تشوگ  ای  تاجیزبس و  عاونا  اب  ناوت  یم  ار  اه  هملد  نیا  لخاد  دوش . ییالط  ات  میهد  یم  تفت  نغور  رد  مینک و  یم  دوگ 

يا هملد  لفلف  یگنرف و  هجوگ  هملد 

مزال داوم 

مرگ 150 يرفعج مرگ  200 جنرب مرگ  200 نغور ددع  6 یگنرف هجوگ  ددع  6 هملد لفلف  ددع  2 زایپ یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کـمن و 
مرگ 600 هدرک خرچ  تشوگ  مرگ  150 ناحیر
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هیهت زرط 

یم زرو  هدرک و  هفاضا  لبق  داوم  هب  ار  هیودا  لفلف و  کمن ، هدـش ، درخ  يرفعج  ناـحیر و  هدـش ، شکبآ  جـنرب  سپـس   7 تارفن :  دادـعت 
تفت نغور  رد  ار  اه  هجوگ  زغم  میراذـگ . یم  ناشیور  ار  اهنآ  ياهرـس  مینک و  یم  رپ  داوم  نیا  اب  ار  اه  لفلف  اه و  هجوگ  لـخاد  میهد و 
هملد لفلف  یگنرف و  هجوگ  هملد  میزپ . یم  میالم  ترارح  اب  هدیچ و  نآ  يور  ار  اه  هملد  دعب  دـشوجب . میراذـگ  یم  بآ  یمک  اب  هداد و 

. میهد یم  تفت  نغور  رد  ار  تشوگو  زایپ  . مینک یم  یلاخ  ار  اه  يا  هملد  لفلف  یگنرف و  هجوگ  لخاد  يا 

شاول نان  هملد 

مزال داوم 

راـیخ يروخپوس  قشاـق  1 یگنرف هجوـگ  بر  يروــخپوس  قشاــق  4 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کـمن و  یفاــک  رادــقم  هـب  0 نارفعز
ولیک 1 هدرک خرچ  تشوگ  ددع  1 زایپ ددع  5 شاول نان  مرگ  50 يرفعج مرگ  100 روش

هیهت زرط 

بآ هنامیپ  لفلف و 1  کمن و  نارفعز ، هجوگ ، بر  سپـس  میهد . یم  تفت  نغور  رد  ار  تشوگ  زایپ و  شاول  نان  هملد   3 تارفن :  دادعت 
هیام هدیرب و  هاوخلد  هزادنا  هب  ار  شاول  نان  دـعب  دـنوش . هتخپ  بوخ  ات  میراذـگ  یم  میالم  ترارح  يور  هدرک و  هفاضا  تشوگ  زایپ و  هب 
. مینک یم  هدافتسا  روش  رایخ  يرفعج و  زا  هملد  نیا  نیئزت  يارب  مینک . یم  خرس  نغور  رد  ار  اه  هملد  میراذگ و  یم  نآ  طسو  ار  هملد 

گنر تفه  هملد 

مزال داوم 

مرگ 500 تشوگ ددع  20 ملک گرب  ددع  20 وم گرب  ددع  10 ناجمداب ددع  10 ودک ددع  10 یگنرف هجوگ  ددـع  10 هملد لفلف  ددـع  3 زایپ
هب 0 لفلف کمن و  يرادقم  0 هروغبآ هنامیپ  1 رکش يروخپوس  قشاق  2 یگنرف هجوگ  بر  مرگ  150 يزبس یفاک  رادقم  هب  0 نارفعز هنامیپ  3 هپل

هنامیپ 4 جنرب یفاک  رادقم  هب  0 هیودا یفاک  رادقم 

هیهت زرط 

درخ يزبس  هدروخ ، سیخ  جنرب  هدش ، همیق  تشوگ  اب  سپـس  مینک . یم  خرـس  هدرک و  درخ  ار  اهزایپ  گنر  تفه  هملد   7 تارفن :  دادعت 
یم زرو  هدرک و  طولخم  نارفعز  هیودا و  لـفلف ، کـمن ، هدـش ، هتخپ  هپل  رکـش و  هروغبآ ، هجوـگ ، بر  زینـشگ ،) يرفعج ، دـیوش ، ) هدـش
یم زین  ار  ملک  گرب  وم و  گرب  مینک . یم  رپ  داوم  نیا  اب  هدرک و  یلاخ  ار  يا  هملد  لفلف  یگنرف و  هجوگ  ناجمداب ، ودـک ، لخاد  میهد .

وم و گرب  لفلف ، دـعب  ناجمداب ، ودـک و  لوا  . ) میراذـگ یم  نآ  يور  ار  هدـش  رـضاح  ياـه  هملد  هدـیچ و  وم  گرب  ار  هملباـق  هت  میچیپ .
زاب اه  هملد  اـت  میراذـگ  یم  اـهنآ  يور  هنوراو  ار  یباقـشب  هتخیر و  اـه  هملد  يور  بآ  هناـمیپ   1 یگنرف .) هجوـگ  رخآ  رد  مـلک و  گرب 
یم میزیر و  یم  اه  نآ  يور  هدرک و  طولخم  هکرـس  ای  هروغبآ  اب  ار  رکـش  دنتخپ ، اه  هملد  یتقو  میزپ . یم  میالم  ترارح  يور  دـنوشن و 

. دنتفایب اج  ًالماک  اه  هملد  ات  میراذگ 

ودک هملد 
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مزال داوم 

ددع 8 ودک مرگ  750 تشوگ هنامیپ  0.5 هپل ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاق  3 نغور یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و 

هیهت زرط 

هدرک خرچ  رابود  ار  تشوگ  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  هدرک و  لالخ  ار  زایپ  میزپ . یم  بآ  یمک  اب  ار  هپل  ودـک  هملد   3 تارفن :  دادعت 
اب هدرک و  یلاخ  ار  اهودک  لخاد  میهد . یم  زرو  هدرک و  طولخم  ار  هیودا  لفلف و  کمن ، زایپ ، هپل ، تشوگ ، میهد . یم  تفت  نغور  رد  و 
یم رارق  هقیقد  تدـم 30  هب  میـالم  ترارح  يور  میزیر و  یم  نآ  يور  بآ  هناـمیپ  فـصن  هدـیچ و  یفرظ  رد  مینک و  یم  رپ  هملد  داوـم 

. مینک یم  ورس  ار  اه  هملد  دعب  دوش . هتخپ  ات  میهد 

چراق اب  ودک  هملد 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  1 مدـنگ درآ  يروخپوس  قشاق  2 یگنرف هجوگ  بر  يروـخپوس  قشاـق  3 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 هیودا لـفلف و  کـمن و 
ددع 14 ودک ددع  3 غرم مخت  ددع  1 زایپ مرگ  500 چراق مرگ  100 جنرب يروخپوس  قشاق  1 عانعن يروخپوس  قشاق  1 يرفعج

هیهت زرط 

. میزپ یم  میـالم  ترارح  يور  هقیقد  تدـم 30  هب  مینیچ و  یم  نآ  رد  ار  ودـک  ياـه  هملد  دـمآ  شوج  بآ  هک  یتقو   7 تارفن :  دادـعت 

. میزیر یم  نآ  يور  بآ  یمک  هداد و  تفت  نغور  اب  ار  هجوگ  بر  مینک . یم  رپ  ار  اـهنآ  هملد  داوم  اـب  هدرک و  یلاـخ  ار  اهودـک  لـخاد 
زرو مینک و  یم  طولخم  مه  اب  ار  هیودا  لفلف و  کمن و  هدـش و  شکبآ  جـنرب  زپ ، بآ  غرم  مخت  يرفعج ، عانعن ، درآ ، زایپ ، چراق ، سپس 

. میهد یم  تفت  نغور  رد  درآ  اب  هارمه  هدرک ، درخ  ار  چراق  زایپ و  چراق  ودک و  هملد  میهد . یم 

غرم تشوگ  اب  ودک  هملد 

مزال داوم 

تـشوگ بآ  يروخپوس  قشاق  1 یگنرف هجوگ  بر  يروخپوس  قشاـق  3 هماخ يروخپوس  قشاـق  12 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ددع 4 ودک ددع  2 غرم مخت  ددع  1 زایپ مرگ  500 هتخپ غرم  تشوگ  مرگ  100 يرفعج هنامیپ  2 غرم

هیهت زرط 

. مینک یم  ورـس  ار  اه  هملد  دعب  میزیر و  یم  اه  نآ  يور  اه ، هملد  نتخپ  زا  دعب  ار  هدش  درخ  يرفعج  یمک  هماخ و  هیقب   5 تارفن :  دادعت 
تدـم هب  مینیچ و  یم  نغور  يور  مه  رانک  ار  اه  هملد  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  یگنرف  هجوگ  بر  هیقب  غرم و  بآ  هدرک ، غاد  ار  نغور 

، یگنرف هجوـگ  بر  فـصن  غرم ، مخت  مینک و  یم  درخ  زیر  ار  يرفعج  زاـیپ و  غرم ، تشوـگ  مـیزپ . یم  میـالم  ترارح  يور  هـقیقد   45
اب ودـک  هملد  مینک . یم  رپ  ار  اهودـک  لـخاد  هداـمآ ، هیاـم  اـب  میهد و  یم  زرو  مینک و  یم  هفاـضا  نآ  هب  ار  لـفلف  کـمن و  هماـخ ، فصن 

مینک و یم  یلاخ  کچوک  قشاق  کی  اـب  ار  ودـک  تاـعطق  لـخاد  مینک . یم  هقلح  هقلح  رتم  یتناـس  یتفلک 5  هب  ار  اهودـک  غرم  تشوگ 
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. میشاپ یم  اهودک  هب  کمن  یمک 

ملک هملد 

مزال داوم 

هنامیپ 1 تشوگ بآ  ددع  3 زایپ مرگ  150 جنرب قرو  8 هدش هتـشرب  نان  هنامیپ  1 یگنرف هجوگ  بآ  یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا لفلف و  کـمن و 
ولیک 1 ملک گرب  مرگ  500 تشوگ

هیهت زرط 

میچیپ و یم  ار  اهگرب  میزیر و  یم  ملک  گرب  يال  رد  میهد و  یم  زرو  هدرک و  طولخم  مه  اـب  ار  داوم  نیا  ماـمت  سپـس   5 تارفن :  دادعت 
ملک ياهگرب  ملک  هملد  میزپ . یم  میالم  ترارح  اب  میزیر و  یم  یگنرف  هجوگ  بآ  نآ  يور  هدیچ و  يا  هباتیهام  رد  مه  رانک  ار  اه  هملد 

. مینز یم  اـهنآ  هب  هیودا  لـفلف و  کـمن ، هدرک و  شکبآ  سپـس  دـهد . گـنر  رییغت  اـت  میناـشوج  یم  شوج  بآ  رد  هقیقد  تدـم 5  هب  ار 
ار اـهزایپ  مینک . یم  درخ  زیر  هدرک و  ورف  تشوـگ  بآ  رد  ار  ناـن  مینک . یم  شکبآ  ار  جـنرب  مـیزپ . یم  هدرک و  هـمیق  هـمیق  ار  تشوـگ 

. مینک یم  خرس  هدرک و  لالخ 

اه دالاس 

اکسالآ دالاس 

مزال داوم 

رایخ ددع  5 غرم مخت  ددع  4 یگنرف هجوگ  هنامیپ  2 تفس تسام  هنامیپ  1 هرت يروخپوس  قشاق  4 نوتیز نغور  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1 ینیمز بیس  مرگ  500 یگنرف دوخن  ددع  3 رایخ ددع  5 روش

هیهت زرط 

میناشوپ یم  تسام  اب  ار  دالاس  يور  مینک . یم  زپ  بآ  ار  غرم  مخت  ددع  ینیمز و 4  بیس  یگنرف ، دوخن  اکسالآ  دالاس   5 تارفن :  دادعت 
ار راـیخ  روش و  راـیخ  یگنرف ، هجوگ  غرم ، مخت  ینیمز ، بیـس  سپـس  مینک . یم  هدافتـسا  نآ  نیئزت  يارب  یگنرف  هجوگ  ياـه  هقلح  زا  و 
هب ار  هدش  يروطاس  هرت  رخآ  رد  مییازفا . یم  نآ  هب  ار  لفلف  کمن و  هدش ، هدز  ماخ  غرم  مخت  ددـع   1 نوتیز ، نغور  تسام ، هدرک ، درخ 

. مینک یم  هفاضا  دالاس 

یناملآ دالاس 

مزال داوم 

رایخ يروخیاچ  قشاق  0.5 لدرخ يروخیاچ  قشاق  1 رکش يروخپوس  قشاق  7 هکرس يروخپوس  قشاق  2 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 12 ینیمز بیس  ددع  2 زایپ هقاس  3 سفرک مرگ  50 روش

يزپشآ www.Ghaemiyeh.comرنه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 354زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


هیهت زرط 

هرک اب  ار  داوم  نیا  سپـس  مینک . یم  درخ  زیر  ار  سفرک  روش و  رایخ  زاـیپ ، هدـش ، زپ  بآ  ینیمز  بیـس  یناـملآ  دـالاس   5 تارفن :  دادـعت 
یم میالم  ترارح  يور  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  بآ  یمک  لفلف و  کـمن و  لدرخ و  رکـش ، هکرـس ، يرگید  فرظ  رد  میهد . یم  تفت 

زا ار  دـالاس  هقیقد  دودـح 3  زا  دـعب  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  ینیمز  بیـس  روش و  رایخ  سفرک ، زایپ ، هلحرم  نیا  رد  دـشوجب . ات  میراذـگ 
. مینک یم  ورس  مرگ  تروص  نامه  هب  میراد . یمرب  ترارح  يور 

جانفسا دالاس 

مزال داوم 

مرگ 500 جانفسا ددع  2 غرم مخت  يروخپوس  قشاق  3 نوتیز نغور  يروخ  اذغ  قشاق  2 هکرس یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

. مینک یم  ورس  ار  دالاس  هدرک  طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  هکرس ، نوتیز ، نغور  غرم ، مخت  هدش  هتخپ  جانفسا  سپس   3 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  هدنر  هدرک  زپ  بآ  زین  ار  اه  غرم  مخت  میزپ ، یم  بآ  یمک  اب  ار  جانفسا  جانفسا  دالاس 

هیولا دالاس 

مزال داوم 

ددع 3 یگنرف هجوگ  يروخپوس  قشاق  12 زنویام سس  يروخپوس  قشاق  2 ومیلبآ يروخیاچ  قشاق  1 لدرخ هاوخلد  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 500 غرم هنیس  مرگ  400 ینیمز بیس  مرگ  100 یگنرف دوخن  مرگ  100 هماخ مرگ  300 روش رایخ  ددع  4 غرم مخت 

هیهت زرط 

هدنر زین  ار  هدش  زپ  بآ  ياه  غرم  مخت  ینیمز و  بیس  مینک . یم  زیر  زیر  هتخپ ، کمن  زایپ و  اب  ار  غرم  هنیس  هیولا  دالاس   3 تارفن :  دادعت 
، ومیلبآ هماخ ، زنویام ، سس  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  الاب  داوم  همه  سپـس  مینک . یم  درخ  ار  روش  رایخ  هتخپ ، ار  یگنرف  دوخن  مینک ، یم 

نیئزت يارب  زمرق  برت  یگنرف و  هجوگ  روشرایخ و  ياـه  هقلح  زا  مینک . یم  طولخم  بوخ  مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  لـفلف  کـمن و  لدرخ ،
. درک هدافتسا  ناوت  یم  هیولا  دالاس 

ییایلاتیا دالاس 

مزال داوم 

ددع 1 ردنغچ ددع  1 دیفس برت  ددع  4 جیوه مرگ  50 یگنرف دوخن  مرگ  100 زنویام سس  هقاس  3 سفرک

هیهت زرط 

مه اـب  ار  داوـم  نیا  سپـس  مینک . یم  درخ  هدرک ، زپ  بآ  ار  یگنرف  دوـخن  ردـنغچ و  جـیوه ، سفرک ، ییاـیلاتیا  دـالاس   5 تارفن :  دادـعت 
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. درک هدافتسا  ناوت  یم  دیفس  برت  زا  دالاس  نیا  نیئزت  يارب  میزیر . یم  نآ  يور  ار  زنویام  سس  هدرک ، طولخم 

یناریا دالاس 

مزال داوم 

ددع 1 وهاک ددع  2 رایخ ددع  10 هچزایپ ددع  5 هچبرت ددع  3 یگنرف هجوگ  مرگ  50 عانعن مرگ  50 يرفعج هاوخلد  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

کمن و مینک  یم  طولخم  مه  اـب  هدرک ، درخ  زیر  هچزاـیپ  هچبرت و  راـیخ ، یگنرف ، هجوگ  يزبس ، وهاـک ، یناریا  دـالاس   3 تارفن :  دادـعت 
. مینک یم  ورس  ار  دالاس  هدز و  لفلف 

تسام ناجمداب و  دالاس 

مزال داوم 

مرگ 500 تسام مرگ  50 دیوش يروخپوس  قشاـق  3 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاـق  3 نغور يرادقم  0 هریز یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ددع 4 ناجمداب

هیهت زرط 

ار نآ  هتخیر و  نآ  يور  ار  لفلف  کمن و  نوتیز ، نغور  دیوش ، تسام ، هریز ، طولخم  هدیشک و  سید  رد  ار  نآ  سپـس   3 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  خرس  نغور  رد  هدرک  هقلح  هقلح  ار  اه  ناجمداب  تسام  ناجمداب و  دالاس  مینک . یم  ورس 

لسکورب دالاس 

مزال داوم 

ددع 3 غرم مـخت  ددــع  4 یگنرف هجوـگ  ددــع  1 زاـیپ گرب  5 وهاـک يروـخپوس  قشاـق  2 هدـــش درخ  يرفعج  يروــخپوس  قشاــق  4 ومیلبآ
مرگ 300 وگیم

هیهت زرط 

هجوگ لسکورب  دالاس  مینک . یم  هیهت  لفلف  کمن و  ومیل ، بآ  غرم ، مخت  طولخم  زا  ار  دالاس  نیا  رد  هدـش  رکذ  سـس   3 تارفن :  دادعت 
اه و یگنرف  هجوگ  مکش  ياوتحم  اب  ار  زپ  بآ  يوگیم  مینک . یم  یلاخ  ار  نآ  مکـش  هدروآ ، رد  راد  هتـسد  لیبنز  لکـش  هب  ار  اه  یگنرف 
اه یگنرف  هجوگ  هدناشوپ ، وهاک  گرب  اب  ار  یفرظ  حطـس  مینک . یم  رپ  طولخم  نیا  اب  ار  اه  هجوگ  لخاد  هدرک  طولخم  سـس  يرفعج و 

. مینک یم  نیئزت  زایپ  ياه  هقلح  اب  مینیچ و  یم  نآ  يور  ار 

لاقترپ دالاس 
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مزال داوم 

ددع 2 بیس ددع  4 لاقترپ يروخیاچ  قشاق  1 ومیلبآ يروخیاچ  قشاق  1 رکش يروخپوس  قشاق  3 هماخ

هیهت زرط 

لاغترپ دالاس  مینک . یم  ورـس  ار  لاغترپ  دـالاس  هدرک ، طولخم  مه  اـب  ار  ومیلبآ  رکـش و  هماـخ ، بیـس ، لاـغترپ ، سپـس   3 تارفن :  دادـعت 
. مینک یم  هدنر  هتفرگ  تسوپ  زین  ار  اه  بیس  مینک ، یم  درخ  زیر  هدرک  ادج  ناشتسوپ  ود  زا  ار  لاغترپ 

غرم مخت  دالاس 

مزال داوم 

ددع 4 غرم مخت  ددع  1 زایپ مرگ  50 يرفعج يروخپوس  قشاق  2 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاق  1 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

، نوتیز نغور  هدـش ، درخ  زاـیپ  اـب  ار  نآ  سپـس  مینک . یم  هقلح  هقلح  هدرک ، زپ  بآ  ار  اـه  غرم  مخت  غرم  مخت  دـالاس   3 تارفن :  دادـعت 
. مینک یم  ورس  هدرک ، طولخم  لفلف  کمن و  ومیل و  بآ  يرفعج ،

هجوج دالاس 

مزال داوم 

ددع 3 سفرک ددع  3 هملد لفلف  ددع  4 غرم مخت  مرگ  250 يا هسیک  تسام  يروخپوس  قشاق  2 نوتیز نغور  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 1 هجوج

هیهت زرط 

زبس لفلف  اـب  نوتیز  نغور  تساـم ، مینک . یم  زیر  هتـسش و  زین  ار  سفرک  مینک . یم  درخ  هدرک ، زپ  بآ  ار  اـه  غرم  مخت   5 تارفن :  دادعت 
رد ار  شیاهناوختـسا  هدرک ، زپ  بآ  ار  هجوج  هجوج  دالاس  مینک . یم  ورـس  ار  دالاس  مییازفا و  یم  لـبق  داوم  هب  هدرک  طولخم  هدـش  درخ 

. مینک یم  درخ  زیر  هدروآ ،

ینیمز بیس  ردنغچ و  دالاس 

مزال داوم 

مرگ 100 ودرگ زغم  ددـــع  3 ینیمز بیــس  ددـع  2 یگنرف هجوـگ  يروـخپوس  قشاــق  2 نوـتیز نـغور  یفاـک  رادــقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
مرگ 500 ردنغچ

هیهت زرط 
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بیس سپس  مینک . یم  درخ  زیر  ندنک ، تسوپ  زا  سپ  زپ و  بآ  ار  ردنغچ  ینیمز و  بیس  ینیمز  بیـس  ردنغچ و  دالاس   3 تارفن :  دادعت 
هدافتـسا یگنرف  هجوگ  زا  دالاس  نیئزت  يارب  مینک . یم  طولخم  مه  اب  بوخ  ار  لفلف  کـمن و  نوتیز ، نغور  ودرگ ، زغم  ردـنغچ ، ینیمز ،

. مینک یم 

وهاک رایخ و  دالاس 

مزال داوم 

ددع 2 ینیمز بیس  ددع  10 زمرق هچبرت  يروخپوس  قشاق  2 نوتیز نغور  يروخ  اذغ  قشاق  1 کشخ يرفعج  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 5 رایخ ددع  1 وهاک ددع  2 غرم مخت 

هیهت زرط 

. مینک یم  زیر  زیر  نتفرگ  تسوپ  زا  سپ  هدرک و  زپ  بآ  ار  اه  ینیمز  بیـس  اه و  غرم  مخت  تسخن  وهاک  رایخ و  دالاس   3 تارفن :  دادعت 
هچبرت زا  نیئزت  يارب  مینک . یم  طوـلخم  مه  اـب  ار  يرفعج  لـفلف و  کـمن ، نوـتیز ، نغور  ینیمز ، بیـس  وهاـک ، راـیخ ، غرم ، مخت  سپس 

. مینک یم  درخ  زیر  هتسش و  ار  وهاک  مینک . یم  قرو  قرو  كزان  هتفرگ و  تسوپ  هتسش ، ار  رایخ  مینک  یم  هدافتسا 

یسور دالاس 

مزال داوم 

ددع 4 ینیمز بیس  ددع  5 جیوه ددع  1 ردنغچ مرگ  50 زبس ایبول  مرگ  50 یگنرف دوخن  مرگ  75 زنویام سس 

هیهت زرط 

داوم همه  دالاس  ورس  زا  شیپ  میزیر . یم  ینیمز  بیس  ردنغچ و  جیوه ، يور  میزپ و  یم  زین  ار  یگنرف  دوخن  زبس و  ایبول   5 تارفن :  دادعت 
یم ار  ردـنغچ  جـیوه و  ینیمز ، بیـس  یـسور  دالاس  مینک . یم  هدافتـسا  وهاک  زا  نیئزت  يارب  مینک . یم  طولخم  زنویام  سـس  اب  هارمه  ار 

. مینک یم  طولخم  مه  اب  هدرک و  درخ  زیر  هتفرگ ، تسوپ  سپس  میزپ .

نابز دالاس 

مزال داوم 

رایخ ددع  3 ینیمز بیـس  هتوب  1 وهاک ددع  4 غرم مخت  هناـمیپ  1 زنویام سـس  يروخپوس  قشاـق  3 ومیلبآ یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کــمن و 
ددع 1 هلاسوگ نابز  ددع  5 روش

هیهت زرط 

نیئزت يارب  یگنرف  هجوگ  ياـه  هقلح  زا  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  دـالاس  هدرک و  رپ  وهاـک  ياـهگرب  اـب  ار  سید  فـک   7 تارفن :  دادـعت 
زین ار  وهاک  زا  يرادـقم  مینک . یم  درخ  زیر  روش  رایخ  اب  هارمه  هدرک و  زپ  بآ  ار  ینیمز  بیـس  اه و  غرم  مخت  مینک . یم  هدافتـسا  دـالاس 
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هدرک و ادج  ار  نآ  تسوپ  هتخپ ، ار  نابز  نابز  دالاس  مینک . یم  طولخم  ومیل  بآ  لفلف و  کمن و  اب  ار  داوم  نیا  مامت  سپـس  هدرک ، درخ 
. مینک یم  درخ  کچوک  ياه  هکت  هب 

زبس دالاس 

مزال داوم 

لدرخ يروـخپوس  قشاـق  4 زنویاـم سـس  يروخپوس  قشاـق  4 هکرـس يروخپوس  قشاـق  3 نوـتیز نـغور  یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
بیـس ددع  4 جیوه ددـع  3 هچزاـیپ مرگ  250 یگنرف دوـخن  يرادـقم  0 يرفعج يروخیاـچ  قشاـق  1 هایـس لـفلف  يروخیاـچ  قشاـق  1 کشخ

ددع 5 ینیمز

هیهت زرط 

کمن و هایـس ، لفلف  لدرخ ، هکرـس ، نوتیز ، نغور  يرفعج ، ینیمز ، بیـس  هچزایپ ، جـیوه ، اـب  هتخپ و  ار  یگنرف  دوخن   5 تارفن :  دادـعت 
یم درخ  ار  هچزایپ  يرفعج و  جیوه ، هدش ، زپ  بآ  ياه  ینیمز  بیس  زبس  دالاس  مینک . یم  ورس  ار  دالاس  مینک و  یم  طولخم  زنویام  سس 

. مینک

رازس دالاس 

مزال داوم 

ابرم قشاق  0.25 لدرخ يروخپوس  قشاق  8 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاق  3 هکرس يروخپوس  قشاق  1 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 1 غرم مخت  هرپ  2 کشخ ریس  ددع  2 وهاک مرگ  50 یکرامناد رینپ  ددع  0.5 تگاب نان  يروخ 

هیهت زرط 

مه اب  ار  لفلف  کمن و  لدرخ ، هکرـس ، ومیلبآ ، نوتیز ، نغور  هیقب  هدش ، خرـس  نان  ریـس ، رینپ ، وهاک ، غرم ، مخت  سپـس   3 تارفن :  دادعت 
بآ ياه  غرم  مخت  مینک ، یم  خرس  نوتیز  نغور  یمک  اب  هدرک و  درخ  ار  تگاب  نان  رازس  دالاس  مینک . یم  ورس  ار  دالاس  هدرک ، طولخم 

. مینک یم  هدنر  ار  ریس  رینپ و  هدرک و  درخ  ار  وهاک  هدش و  زپ 

سیسوس دالاس 

مزال داوم 

هتوب 1 وهاک ددع  4 روش رایخ  ددع  4 غرم مخت  يروخپوس  قشاـق  3 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاـق  3 ومیلبآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ددع 6 دنت یناملآ  سیسوس 

هیهت زرط 

زپ بآ  ياه  غرم  مخت  روش و  رایخ  سیـسوس و  سپـس  میزپ . یم  بآ  اب  هقیقد  تدم 5  هب  ار  سیسوس  سیـسوس  دالاس   3 تارفن :  دادعت 
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نغور سـس  هیهت  يارب  مینیچ . یم  وهاـک  يور  ار  ـالاب  داوـم  مـیزیر و  یم  فرظ  رد  هدرک  زیر  ار  وهاـک  مـینک . یم  هـقلح  هـقلح  ار  هدـش 
. مینک ورس  ار  دالاس  میناوت  یم  لاح  میزیر . یم  دالاس  يور  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  ومیل ، بآ  نوتیز ،

یسیوس دالاس 

مزال داوم 

گرب 5 وهاک يروخپوس  قشاـق  2 لدرخ سـس  يروخپوس  قشاق  4 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاـق  3 ومیلبآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 100 کمن مک  رینپ  مرگ  250 سابلاک مرگ  50 زبس نوتیز  مرگ  50 هایس نوتیز  هقاس  1 سفرک ددع  3 یگنرف هجوگ 

هیهت زرط 

یم نیئزت  ار  نآ  نوتیز  یگنرف و  هجوگ  اب  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  دـالاس  هدـناشوپ ، وهاـک  ياـهگرب  اـب  ار  سید  فک   3 تارفن :  دادعت 
. مییازفا یم  نآ  هب  ار  لفلف  کمن و  لدرخ ، نوتیز ، نغور  ومیلبآ ، هدرک ، درخ  ار  سابلاک  رینپ و  سفرک ، یسیئوس  دالاس  مینک .

بیس دالاس 

مزال داوم 

ددع 2 بیس ددع  2 ینیمز بیس  هنامیپ  1 هدش درخ  ودرگ  هقاس  2 سفرک گرب  5 وهاک هنامیپ  1 هماخ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هفاضا لبق  داوم  هب  ار  لفلف  کمن و  هماـخ ، ودرگ ، زغم  سپـس  مینک  یم  درخ  زین  ار  نآ  هتخپ و  ار  گرب ) نودـب  ) سفرک  5 تارفن :  دادعت 
هارمه هب  ار  هدـش  زپ  بآ  ینیمز  بیـس  بیـس  دالاس  درک . نیئزت  ناوت  یم  ملک  ای  ملک  گرب  اب  ار  دالاس  مینک . یم  طولخم  مه  اـب  هدرک و 

. مینک یم  درخ  بیس 

ینیمز بیس  دالاس 

مزال داوم 

مرگ 500 ینیمز بیس  مرگ  200 دیفس ایبول  مرگ  200 تسام مرگ  100 هماخ ددع  2 زایپ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

، هماخ سپـس  مینک . یم  طولخم  ینیمز  بیـس  ایبول و  اب  هدرک  هدـنر  ار  زاـیپ  میزپ . یم  بآ  هناـمیپ  کـی  اـب  زین  ار  اـیبول   5 تارفن :  دادـعت 
یم درخ  سپس  هدرک  زپ  بآ  ار  ینیمز  بیس  ینیمز  بیس  دالاس  مینک . یم  ورس  ار  دالاس  هدرک و  هفاضا  دالاس  هب  ار  لفلف  کمن و  تسام ،

. مینک

زبس لفلف  دالاس 
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مزال داوم 

ددع 4 زبس لفلف  ددـع  2 زایپ ددع  1 غرم مخت  يروـخپوس  قشاـق  3 نوتیز نغور  يروـخپوس  قشاـق  1 هکرـس یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 1 ینیمز بیس  مرگ  500 یگنرف هجوگ  مرگ  250 يرفعج

هیهت زرط 

بیـس زبس  لفلف  دالاس  مینک . یم  ورـس  ار  دـالاس  هدوزفا ، یلبق  داوم  هب  ار  لـفلف  کـمن و  نوتیز ، نغور  هکرـس ، سپـس   5 تارفن :  دادـعت 
. مینک یم  درخ  زیر  يرفعج  یگنرف و  هجوگ  زایپ ، زبس ، لفلف  هارمه  هب  هدرک  زپ  بآ  ار  غرم  مخت  ینیمز و 

چراق دالاس 

مزال داوم 

مرگ 350 چراق يروخپوس  قشاق  3 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاق  1 هکرس يروخ  اذغ  قشاق  1 کشخ دیوش  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 2 غرم مخت  ددع  2 یگنرف هجوگ 

هیهت زرط 

ار هدـش  زپ  بآ  ياه  غرم  مخت  مینک . یم  قرو  قرو  ار  نآ  سپـس  میزپ . یم  بآ  کمن و  یمک  اب  ار  چراق  چراق  دالاس   3 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  نیئزت  یگنرف  هجوگ  اب  ار  دالاس  نیا  مینک . یم  طولخم  لفلف  کمن و  هکرس ، نوتیز ، نغور  دیوش ، چراق ، اب  هدرک  هدنر 

یگنرف هجوگ  دالاس 

مزال داوم 

مرگ 250 يرفعج ددع  2 غرم مخت  ددع  1 وهاک يروخپوس  قشاق  4 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاـق  1 هکرـس یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 500 یگنرف هجوگ 

هیهت زرط 

نیا سپس  مینک . یم  درخ  يرفعج  یگنرف و  هجوگ  وهاک و  هارمه  هب  هدرک  زپ  بآ  ار  اه  غرم  مخت  یگنرف  هجوگ  دالاس   3 تارفن :  دادعت 
ار دالاس  هدرک ، طولخم  مه  اـب  ار  داوم  یماـمت  مییازفا . یم  نآ  هب  ار  لـفلف  کـمن و  نوتیز ، نغور  هکرـس ، هدرک ، طولخم  مه  اـب  ار  داوم 

. مینک یم  ورس 

رپوت یگنرف  هجوگ  دالاس 

مزال داوم 

ددع 3 روش رایخ  ددع  2 هتخپ ینیمز  بیس  يرادقم  0 يرفعج هنامیپ  1.5 یگنرف دوخن  هنامیپ  1.5 زنویام سـس  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 6 یگنرف هجوگ 
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هیهت زرط 

، روش رایخ  ینیمز ، بیـس  طولخم  اب  ار  نآ  لخاد  هدرک و  یلاخ  ار  اـه  یگنرف  هجوگ  مکـش  رپوت  یگنرف  هجوگ  دـالاس   5 تارفن :  دادعت 
هدرک و نیئزت  زنویام  سـس  يرفعج و  اب  ار  اه  یگنرف  هجوگ  مینک . یم  رپ  لفلف  کمن و  زنویام ، سـس  يرفعج ، هدش ، هتخپ  یگنرف  دوخن 

. مینک یم  ورس 

هپل دالاس 

مزال داوم 

هنامیپ 0.3 ودرگ زغم  مرگ  200 ردنغچ ددع  2 بیس يروخپوس  قشاق  3 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاق  3 هکرس یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
هنامیپ 1 هپل ددع  5 سفرک

هیهت زرط 

زغم هپل ، سپـس  مینک . یم  درخ  سفرک  بیـس و  هارمه  هب  ار  ردنغچ  هدرک ، زپ  بآ  هناگادـج  ار  ردـنغچ  هپل و  هپل  دالاس   5 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  ورس  ار  دالاس  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  نوتیز ، نغور  هکرس ، سفرک ، ردنغچ ، بیس ، ودرگ ،

یتیچ ایبول  دالاس 

مزال داوم 

ددع 4 ینیمز بیس  ددع  2 غرم مخت  ددع  1 وهاک يروخپوس  قشاق  3 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاق  2 هکرس یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
هنامیپ 0.5 یتیچ ایبول 

هیهت زرط 

، نوتیز نغور  هکرس ، وهاک ، سپس  مینک . یم  درخ  هدرک ، زپ  بآ  ار  اه  غرم  مخت  ینیمز و  بیس  ایبول ، یتیچ  ایبول  دالاس   5 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  ورس  ار  دالاس  هدرک ، طولخم  مه  اب  هدوزفا ، لبق  داوم  هب  ار  لفلف  کمن و 

زبس ایبول  دالاس 

مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  مرگ  500 زبس ایبول  يروخپوس  قشاق  3 نوتیز نغور  يروخ  اذغ  قشاق  2 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

یم درخ  زیر  هدرک و  زپ  بآ  زین  ار  اه  غرم  مخت  میزپ . یم  کمن  بآ و  یمک  اب  هدرک  درخ  ار  زبس  ایبول  زبس  ایبول  دالاس   3 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  ورس  ار  زبس  ایبول  دالاس  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  نوتیز ، نغور  ومیلبآ ، ای  هکرس  غرم ، مخت  ایبول ، سپس  مینک .
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تسام دالاس 

مزال داوم 

مرگ 500 هدیکچ تسام  ددع  4 ینیمز بیس  مرگ  200 هماخ یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

طولخم کمن  هماخ و  هدـیکچ ، تسام  اب  ار  نآ  مینک و  یم  درخ  زیر  هدرک و  زپ  بآ  ار  اه  ینیمز  بیـس  تساـم  دـالاس   3 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  ورس  ار  دالاس  هدرک ،

ینوراکام دالاس 

مزال داوم 

نغور يروخپوس  قشاـق  2 زنویام سـس  يروخپوس  قشاـق  4 هکرـس يروخپوس  قشاق  2 هدـش درخ  يرفعج  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 250 ینوراکام ددع  1 زایپ ددع  8 وگیم هرپ  3 ریس يروخپوس  قشاق  5 نوتیز

هیهت زرط 

يرفعج هدـش ، هدـنر  ریـس  هدـش ، درخ  زایپ  اب  ار  نآ  سپـس  مینک . یم  شک  بآ  هتخپ  ار  ینوراـکام  ینوراـکام  دـالاس   3 تارفن :  دادـعت 
ياه هقاس  وگیم ، اب  ناوت  یم  ار  دالاس  نیا  مینک . یم  طولخم  لفلف  کمن و  نوتیز ، نغور  هکرس ، لدرخ ، ای  زنویام  سـس  هدش ، يروطاس 

. درک نیئزت  يرفعج 

طولخم دالاس 

مزال داوم 

دوخن مرگ  150 جیوه ددع  2 غرم مخت  ددع  1 وهاک يروخپوس  قشاق  3 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاق  2 هکرس یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 200 بیس مرگ  100 یگنرف

هیهت زرط 

طولخم مه  اب  ار  لفلف  کمن و  ومیلبآ ، ای  هکرس  نوتیز ، نغور  هدش ، هدنر  جیوه  یگنرف ، دوخن  وهاک ، غرم ، مخت  سپس   5 تارفن :  دادعت 
ار یگنرف  دوخن  مینک ، یم  درخ  وهاک  هارمه  هب  هدرک  زپ  بآ  ار  ینیمز  بیـس  غرم و  مخت  طولخم  دالاس  مینک . یم  ورـس  ار  دـالاس  هدرک ،

. مینک یم  زپ  بآ  زین 

غرم دالاس 

مزال داوم 
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يرفعج يروـخپوس  قشاـق  1 ومیلبآ يروـخپوس  قشاـق  2 نوـتیز نغور  يروـخپوس  قشاـق  3 زنویاـم سـس  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 500 غرم هنیس  ددع  2 ینیمز بیس  ددع  2 غرم مخت  ددع  10 روش رایخ  يروخپوس  قشاق  1 کشخ

هیهت زرط 

ورس ار  دالاس  هدرک ، طولخم  لفلف  کمن و  زنویام ، سـس  ومیلبآ ، نوتیز ، نغور  کشخ ، يرفعج  اب  ار  داوم  نیا  سپـس   3 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  درخ  زیر  روش ، رایخ  هارمه  هب  هدرک  زپ  بآ  ار  ینیمز  بیس  غرم و  مخت  غرم ، هنیس  غرم  دالاس  مینک . یم 

وگیم دالاس 

مزال داوم 

مخت ددع  1 شرت ومیل  ددع  1 یگنرف هجوگ  گرب  5 وهاک يروخپوس  قشاق  3 ومیلبآ يروخپوس  قشاق  2 نوتیز نغور  یفاک  رادقم  هب  0 کمن
هنامیپ 2.5 وگیم هنامیپ  1 سفرک هنامیپ  1 زنویام سس  ددع  1 زپ بآ  غرم 

هیهت زرط 

نآ سپـس  میناباوخ . یم  کمن ، نوتیز و  نغور  ومیلبآ ، رد  تعاس  کی  تدم  هب  ار  نآ  دعب  هتخپ ، ار  وگیم  وگیم  دالاس   5 تارفن :  دادعت 
ار دالاس  هدرک ، رپ  وهاک  ياهگرب  اب  ار  ینیـس  فک  مینک . یم  طولخم  زنویام  سـس  هدـش و  درخ  سفرک  هدـش ، هقرو  هقرو  غرم  مخت  اب  ار 

. درک نیئزت  شرت  ومیل  یگنرف و  هجوگ  ياه  هقلح  اب  ناوت  یم  ار  دالاس  نیا  میزیر . یم  نآ  يور 

هویم دالاس 

مزال داوم 

ددع 1 لاقترپ ددع  1 زوم مرگ  150 هناد یب  روگنا  مرگ  200 هماخ يروخ  اذغ  قشاق  3 هکرس يروخ  اذغ  قشاق  3 لسع مرگ  150 یگنرف توت 
ددع 2 بیس

هیهت زرط 

ياه هویم  اب  ار  هکرـس  هماخ و  لسع ، روگنا ، یگنرف ، توت  سپـس  هدرک ، درخ  زیر  ار  بیـس  لاغترپ و  زوم و  هویم  دالاس   3 تارفن :  دادعت 
. درک ورس  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  رضاح  دالاس  اه  هویم  مامت  ندرک  طولخم  زا  دعب  مینک . یم  طولخم  یلبق 

یگنرف دوخن  دالاس 

مزال داوم 

رایخ يروخپوس  قشاـق  1 نوتیز نغور  يروـخ  اذـغ  قشاـق  1 ومیلبآ يروخیاچ  قشاـق  2 کـشخ يرفعج  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 500 یگنرف دوخن  مرگ  100 هچبرت ددع  5 جیوه ددع  1 روش

هیهت زرط 
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هدرک و درخ  زیر  یلقن  هچبرت  هارمه  هب  ار  جیوه  سپس  میزپ . یم  هناگادج  ار  جیوه  یگنرف و  دوخن  یگنرف  دوخن  دالاس   3 تارفن :  دادعت 
. تسا ندرک  ورس  هدامآ  دالاس  مینک . یم  طولخم  لفلف  ومیل و  بآ  نوتیز ، نغور  يرفعج ، روش ، رایخ  یگنرف ، دوخن  اب 

جیوه دالاس 

مزال داوم 

مرگ 500 جیوه ددع  1 وهاک يروخپوس  قشاق  3 زنویام سس  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

اب ار  لفلف  کمن و  زنویام ، سـس  وهاک ، جیوه ، سپـس  مینک . یم  درخ  زیر  ار  وهاک  هدرک ، هدنر  ار  جیوه  جـیوه  دالاس   5 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  ورس  ار  جیوه  دالاس  هدرک ، طولخم  مه 

سابلاک دالاس 

مزال داوم 

يروخیاچ قشاق  1 کـشخ يرفعج  يروـخپوس  قشاـق  2 نوـتیز نغور  يروـخپوس  قشاـق  2 زنویاـم سـس  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 300 نوبماژ سابلاک  ددع  4 ینیمز بیس  ددع  2 روش رایخ  ددع  1 وهاک

هیهت زرط 

، يرفعج سپـس  مینک . یم  درخ  روش  رایخ  سابلاک و  وهاک ، هارمه  هب  ار  هدـش  زپ  بآ  ياه  ینیمز  بیـس  سابلاک  دالاس   5 تارفن :  دادعت 
رد تعاس  مین  تدـم  هب  ندرک  ورـس  زا  لبق  ار  دالاس  نیا  مینک . یم  طولخم  مه  اـب  هدوزفا و  یلبق  داوم  هب  ار  نوتیز  نغور  زنویاـم و  سس 

. میراذگ یم  لاچخی 

وهاک دالاس 

مزال داوم 

مخت ددع  2 یگنرف هجوـگ  مرگ  250 يرفعج يروخیاچ  قشاـق  1 نوتیز نغور  يروخیاـچ  قشاـق  1 ومیلبآ یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ددع 1 وهاک ددع  2 غرم

هیهت زرط 

نغور غرم ، مخت  اـب  هدرک  درخ  زین  ار  وهاـک  يرفعج و  مـینک . یم  درخ  ار  هدـش  زپ  بآ  ياـه  غرم  مـخت  وهاـک  دـالاس   3 تارفن :  دادـعت 
. مینک یم  ورس  هدرک و  نیئزت  یگنرف  هجوگ  ياه  هقلح  اب  ار  دالاس  نیا  مینک . یم  طولخم  لفلف  کمن و  ومیل ، بآ  نوتیز ،

تسام اب  وهاک  دالاس 
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مزال داوم 

ددع 4 غرم مخت  ددع  5 ینیمز بیس  هنامیپ  1 تسام يروخپوس  قشاق  2 هکرس يروخپوس  قشاق  4 نوتیز نغور  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 1 وهاک

هیهت زرط 

درخ نتـسش  زا  سپ  زین  ار  وهاک  مینک . یم  درخ  زیر  هدرک و  زپ  بآ  ار  غرم  مخت  ینیمز و  بیـس  تسام  اب  وهاک  دـالاس   5 تارفن :  دادعت 
ار وهاک  ینیمز و  بیـس  غرم ، مخت  سپـس  مینک . یم  طولخم  هتخیر ، یفرظ  رد  ار  لفلف  کمن و  تسام ، هکرـس ، نوتیز ، نغور  مینک . یم 

. دنک ذوفن  دالاس  رد  ًالماک  تسام  ات  میراذگ  یم  لاچخی  رد  تعاس  تدم 2  هب  ار  نآ  دالاس  نیا  ورس  زا  لبق  مییازفا . یم  نآ  هب 

چیپ ملک  دالاس 

مزال داوم 

ملک ددع  5 یگنرف هجوـگ  مرگ  250 يزبس يروخپوس  قشاـق  2 نوتیز نغور  يروـخ  اذـغ  قشاـق  2 ومیلبآ یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ددع 1 چیپ

هیهت زرط 

، نوتیز نغور  ومیل ، بآ  ، هدرک درخ  زیر  ار  عانعن ) ناخرت ، يرفعج ، ) يزبس چـیپ و  ملک  یگنرف ، هجوگ  چـیپ  ملک  دالاس   5 تارفن :  دادعت 
. مینک ورس  ار  دالاس  میناوت  یم  لاح  مینک . یم  طولخم  مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  لفلف  کمن و 

سفرک ملک و  دالاس 

مزال داوم 

مرگ 500 ملک لگ  مرگ  250 سفرک مرگ  50 هرک يروخپوس  قشاق  2 هماخ يروخپوس  قشاق  1 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

ار ومیل  بآ  لفلف و  کمن و  هماخ ، سپس  مینک . یم  خرس  هرک  اب  هدرک  درخ  ار  ملک  لگ  سفرک و  سفرک  ملک و  دالاس   3 تارفن :  دادعت 
. درک ورس  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  دالاس  مینک . یم  طولخم  مه  اب  هدوزفا و  نآ  هب 

نت یهام  ورسنک  دالاس 

مزال داوم 

ددع 1 زایپ ددع  2 روش رایخ  ددع  2 غرم مخت  يروخپوس  قشاق  2 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاق  3 زنویام سس  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 1 یهام ورسنک 
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هیهت زرط 

، هدرک طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  نوتیز ، نغور  زنویام ، سـس  غرم ، مخت  یهاـم ،  رـسنک  روش ، راـیخ  زاـیپ ، سپـس   3 تارفن :  دادـعت 
زیر هدرک  زپ  بآ  ار  اه  غرم  مخت  مینک . یم  هقلح  هقلح  ار  اهروش  رایخ  هدرک ، لالخ  ار  زایپ  یهام  ورسنک  دالاس  مینک . یم  ورـس  ار  دالاس 

. مینک یم  درخ 

ینانوی دالاس 

مزال داوم 

رینپ يروـخپوس  قشاـق  4 نوـتیز نـغور  يروـخپوس  قشاـق  4 ترذ نـغور  يروـخپوس  قشاــق  4 هکرـس یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
لفلف ددـع  2 رایخ ددـع  3 یگنرف هجوـگ  ددـع  10 هچبرت ددـع  15 نوتیز هقاـس  10 هچزاـیپ مرگ  50 هدــــش درخ  يرفعج  مرگ  200 یکرامناد

ددع 1 وهاک ددع  1 هملد

هیهت زرط 

ار طولخم  نیا  سپـس  هدرک  طولخم  مه  اـب  هناگادـج  یفرظ  رد  ار  لـفلف  کـمن و  هکرـس ، ترذ ، نغور  نوتیز ، نغور   5 تارفن :  دادـعت 
، هچبرت ینانوی  دـالاس  درک . هدافتـسا  ناوت  یم  دـالاس  نیا  نیئزت  يارب  هدـش  هدـنر  رینپ  نوتیز و  یگنرف ، هجوگ  زا  میزیر . یم  دـالاس  يور 
يرفعج و هارمه  هب  میرب و  یم  كزاـن  ياـه  هقرو  تروص  هب  هتفرگ و  تسوپ  ار  اـهرایخ  مینک . یم  درخ  ار  زبـس  لـفلف  وهاـک و  هچزاـیپ ،

. مییازفا یم  وهاک  طولخم  هب  هدش  درخ  ياه  یگنرف  هجوگ 

اه چیودناس 

غرم مخت  رینپ و  چیودناس 

مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  ددع  4 تگاب نان  مرگ  100 دیفس رینپ  يروخ  ابرم  قشاق  4 زنویام سس  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

. مینک یم  ورـس  ار  اه  چـیودناس  میلاـم و  یم  ناـن  يور  چـیودناس  عیاـم  زا  یفاـک  رادـقم  هب  هدروآ و  رد  ار  اـهنان  ریمخ   3 تارفن :  دادـعت 
، رینپ اب  هدرک و  درخ  زیر  ار  اه  غرم  مخت  هدرز  هدیفـس و  مینک . یم  هدـنر  ار  رینپ  هدرک ، زپ  بآ  ار  اه  غرم  مخت  غرم  مخت  رینپ و  چـیودناس 

. مینک یم  طولخم  لفلف  کمن و  زنویام ، سس 

غرم مخت  چیودناس 

مزال داوم 

ددع 4 غرم مخت  ددع  4 تگاب نان  ددع  2 یگنرف هجوگ  مرگ  100 يرفعج مرگ  50 ودرگ زغم  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
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هیهت زرط 

ار نآ  هدز و  لفلف  کمن و  میراذگ . یم  یگنرف  هجوگ  يرفعج و  ودرگ ، زغم  غرم ، مخت  ددع  کی  نان  ره  لخاد  سپس   3 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  درخ  ار  يرفعج  یگنرف و  هجوگ  میریگ . یم  ار  نآ  تسوپ  هدرک ، زپ  بآ  ار  اه  غرم  مخت  غرم  مخت  چیودناس  مینک . یم  لیم 

یهام نت  چیودناس 

مزال داوم 

نت ددع  2 روش رایخ  ددـع  2 یگنرف هجوگ  ددـع  4 تگاب ناـن  مرگ  100 يرفعج يروخپوس  قشاـق  1 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
یطوق 1 یهام

هیهت زرط 

طـسو هدرک و  مرگ  نغور  رد  ار  یهام  نت  مینک . یم  درخ  ار  روش  رایخ  يرفعج و  یگنرف ،  هجوگ  یهام  نت  چـیودناس   3 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  لیم  ار  نآ  هدز و  لفلف  کمن و  مینک . یم  رپ  يرفعج  یگنرف و  هجوگ  روش ، رایخ  یهام ، اب  ار  نان  ره 

رگج چیودناس 

مزال داوم 

مرگ 500 رگج ددع  1 زایپ ددع  2 ینیمز بیس  ددع  2 یگنرف هجوگ  ددع  4 تگاب نان  يروخپوس  قشاق  2 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

بوخ نغور  رد  ار  زایپ  ینیمز و  بیس  رگج ، بیترت  هب  سپس  هدرک ، درخ  ار  زایپ  ینیمز و  بیس  رگج و  رگج  چیودناس   3 تارفن :  دادعت 
هدز لفلف  کمن و  مینیچ ، یم  یگنرف  هجوگ  ياه  هقلح  هتخیر ، ینیمز  بیس  زایپ و  رگج ، طولخم  زا  تگاب  نان  ره  طسو  مینک . یم  خرس 

. مینک یم  لیم  ار  چیودناس  و 

نابز چیودناس 

مزال داوم 

نابز مرگ  50 روش راـیخ  ددـع  1 زایپ ددـع  2 یگنرف هجوـگ  ددـع  4 تگاـب ناـن  يروخپوس  قشاـق  2 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ددع 2 دنفسوگ

هیهت زرط 

. مینک یم  درخ  زیر  ار  نآ  هدرک و  ادج  ار  نآ  تسوپ  سپس  میزپ . یم  بآ  یمک  زایپ و  هارمه  هب  ار  نابز  نابز  چیودناس   3 تارفن :  دادعت 
نان طسو  ار  هدـش  هقلح  روش  رایخ  یگنرف و  هجوگ  هدـش ، خرـس  نابز  هدرک و  زاب  ار  تگاب  ناـن  میهد ، یم  تفت  ار  ناـبز  نغور  اـب  دـعب 

 . مینک یم  لیم  ار  چیودناس  هدز  لفلف  کمن و  میراذگ . یم  تگاب 
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هیولا دالاس  چیودناس 

مزال داوم 

مرگ 250 هیولا دالاس  ددع  2 یگنرف هجوگ  ددع  2 روش رایخ  ددع  4 تگاب نان  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

یم رپ  لفلف  کمن و   ، یگنرف هجوگ  روشرایخ ، هیولا ، دالاس  اب  هدرک ، زاب  طسو  زا  ار  تگاب  ناـن  هیولا  دـالاس  چـیودناس   3 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  لیم  ار  نآ  دعب  مینک .

سیسوس چیودناس 

مزال داوم 

ددع 4 تگاب ناـن  مرگ  50 روش راـیخ  مرگ  100 يرفعج يروخپوس  قشاـق  2 نغور يرادقم  0 زنویام سـس  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ددع 8 لتکوک سیسوس  ددع  2 یگنرف هجوگ 

هیهت زرط 

ار روش  رایخ  یگنرف و  هجوگ  مینک . یم  خرـس  نغور  اب  هدرک  فصن  طسو  زا  ار  اه  سیـسوس  ادتبا  سیـسوس  چیودناس   3 تارفن :  دادعت 
رد يرفعج  یگنرف و  هجوگ  روش ، رایخ  سیـسوس ،  هدرک ، زاب  طـسو  زا  ار  تگاـب  ناـن  مینک . یم  درخ  زیر  ار  يرفعج  هدرک ، هقلح  هقلح 

. مینک یم  لیم  ار  چیودناس  هدوزفا و  لبق  داوم  هب  ار  لفلف  کمن و  زنویام ، سس  میزیر . یم  نآ 

ینیمز بیس  سیسوس و  چیودناس 

مزال داوم 

نان ددع  2 ینیمز بیـس  ددع  2 یگنرف هجوگ  ددـع  1 زایپ مرگ  50 روش راـیخ  يروخپوس  قشاـق  3 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ددع 4 یناملآ سیسوس  ددع  4 تگاب

هیهت زرط 

زا ار  تگاب  نان  مینک . یم  طولخم  مه  اب  ار  هس  ره  هدرک و  خرس  نغور  اب  ار  سیسوس  ینیمز و  بیس  سپس  زایپ و  ادتبا   3 تارفن :  دادعت 
چیودـناس مینک . یم  لـیم  ار  نآ  میهد و  یم  رارق  نآ  رد  ار  لـفلف  کـمن و  یگنرف ، هجوـگ  ياـه  هـقلح  ـالاب ، طوـلخم  هدرک ، زاـب  طـسو 

. مینک یم  درخ  زیر  ار  سیسوس  ینیمز و  بیس  زایپ ، ینیمز  بیس  سیسوس و 

غرم چیودناس 

مزال داوم 
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نان ددـع  2 یگنرف هجوـگ  ددـع  1 زاـیپ مرگ  50 روـش راـیخ  مرگ  100 يرفعج يروـخپوس  قشاـق  3 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ددع 4 غرم هنیس  ددع  4 تگاب

هیهت زرط 

، یگنرف هجوـگ  مینک . یم  درخ  زیر  ار  نآ  مـینک و  یم  ادـج  ار  شیاـه  ناوختـسا  هدرک ، زپ  بآ  ار  غرم  غرم  چـیودناس   5 تارفن :  دادـعت 
روش و رایخ  يرفعج ، زایپ ،  غرم ، يرادـقم  تگاب  نان  ره  طسو  سپـس  هداد ، تفت  نغور  رد  ار  غرم  مینک . یم  درخ  ار  زایپ  روش و  راـیخ 

 . مینک یم  لیم  ار  چیودناس  هدز  لفلف  کمن و  میزیر ، یم  یگنرف  هجوگ 

زغم چیودناس 

مزال داوم 

ددع 2 یگنرف هجوگ  ددع  4 تگاب نان  مرگ  100 يرفعج يروخپوس  قشاق  2 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

يرفعج و زغم ، يرادـقم  تگاـب  ناـن  ره  طـسو  رد  مینک . یم  درخ  زیر  ار  يرفعج  هدرک ، هقلح  هقلح  ار  یگنرف  هجوـگ   5 تارفن :  دادعت 
یم بآ  هنامیپ  فصن  اب  ار  زغم  زغم  چـیودناس  مینک . یم  لـیم  ار  نآ  دـعب  مینز و  یم  لـفلف  کـمن و  هتـشاذگ  یگنرف  هجوگ  ياـه  هقلح 

. میهد یم  تفت  نغور  رد  هدرک  درخ  ار  نآ  سپس  میزپ .

رگربمه چیودناس 

مزال داوم 

ددع 1 زایپ ددـع  3 یگنرف هجوـگ  ددـع  4 تگاـب ناـن  مرگ  100 روـش راـیخ  يروـخپوس  قشاـق  5 نغور یفاـک  رادــقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
مرگ 250 هدرک خرچ  تشوگ  مرگ  100 يرفعج

هیهت زرط 

 . مینک یم  خرس  غاد  نغور  رد  هدروآ و  رد  درگ  لکش  هب  ار  تمسق  ره  هدرک و  میـسقت  تمـسق  هب 4  ار  تشوگ  سپس   3 تارفن :  دادعت 
، ندـش خرـس  زا  دـعب  میهد . یم  زرو  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  لـفلف  کـمن و  هدـش ، هدـنر  زاـیپ  هدـش ، خرچ  تشوگ  رگربمه  چـیودناس 

مینک یم  ورس  هدش  درخ  يرفعج  هدش و  هقلح  روش  رایخ  یگنرف و  هجوگ  هارمه  هب  هداد و  رارق  تگاب  نان  طسو  ار  رگربمه 

سابلاک چیودناس 

مزال داوم 

مرگ 50 روـش راـیخ  مرگ  100 يرفعج ددـع  2 یگنرف هجوـگ  ددـع  4 تگاب ناـن  يرادـقم  0 زنویاـم سـس  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 500 سابلاک
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هیهت زرط 

يور هدز  لفلف  کمن و  میراذـگ . یم  یگنرف  هجوگ  روش و  رایخ  يرفعج ، سابلاک ، هقرو  دـنچ  تگاـب  ناـن  ره  طـسو   5 تارفن :  دادـعت 
. مینک یم  درخ  ار  يرفعج  یگنرف و  هجوگ  روش ، رایخ  سابلاک  چیودناس  مینک . یم  لیم  ار  نآ  سپس  میزیر و  یم  زنویام  چیودناس 

يدنه هسوبمس 

مزال داوم 

نان يروخپوس  قشاق  2 هجوگ سس  يروخپوس  قشاق  6 نغور يروخیاچ  قشاق  1 ینامع ومیل  درگ  یفاک  رادقم  هب  0 هبوچ درز  لفلف  کمن و 
ولیک 1 ینیمز بیس  ددع  2 زایپ ددع  2 شاول

هیهت زرط 

نیا میهد . یم  تفت  یمک  هدرک و  هفاضا  زایپ  هب  ار  هبوچ  درز  لفلف و  کمن و  یناـمع ، ومیل  درگ  ینیمز ،  بیـس  سپـس   5 تارفن :  دادعت 
زیر زین  ار  اه  زایپ  مینک . یم  درخ  هدرک ، زپ  بآ  ار  اه  ینیمز  بیـس  يدـنه  هسوبمـس  مینک . یم  ات  ار  نان  هتخیر و  شاول  نان  يـال  ار  داوم 

. مینک یم  ورس  یگنرف  هجوگ  سس  اب  هدرک و  خرس  غاد  نغور  رد  ار  اه  هسوبمس  رخآ  رد  مینک . یم  خرس  نغور  رد  هدرک و  درخ 

لفالف

مزال داوم 

مرگ 250 يرفعج مرگ  500 دوخن مرگ  200 روش رایخ  يروخیاچ  قشاق  2 ریس ردوپ  يروخپوس  قشاق  5 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

کی اـب  ارنآ  سپـس  میبوک . یم  هدرک و  طولخم  لـفلف  کـمن و  ریـس ، ردوپ  هدـش ، درخ  يرفعج  هارمه  هب  ار  دوخن  دـعب   5 تارفن :  دادـعت 
، هدرک سیخ  لـبق  بش  زا  ار  دوـخن  لـفالف  میروآ . یم  رد  لکـش  کـی  هب  ار  ریمخ  زا  هکت  ره  هدروآ و  رد  ریمخ  تروـص  هب  بآ  هناـمیپ 

. مینک یم  ورس  روش  رایخ  هارمه  هب  هدرک و  خرس  غاد  نغور  رد  ار  اه  لفالف  رخآ  رد  میریگ  یم  ار  شتسوپ 

اه سس 

ومیلبآ سس 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  1 هرک يروخپوس  قشاـق  2 هدـش درخ  يرفعج  يروـخپوس  قشاـق  3 ومیلبآ هنامیپ  2 بآ یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
يروخپوس قشاق  1 مدنگ درآ  يروخپوس  قشاق  4 هماخ

هیهت زرط 
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هتفرگ درآ  یماخ  ات  میهد  یم  تفت  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  درآ  هتشاذگ ، میالم  ترارح  يور  ار  هرک  ومیلبآ  سـس   0 تارفن :  دادعت 
میراذـگ یم  هدرک ، هفاضا  ار  يرفعج  بآ ، ندـش  ریخبت  زا  دـعب  دوشن . هلولگ  درآ  ات  مینک  یم  هفاـضا  درآ  هب  مک  مک  ار  درـس  بآ  دوش .

رد دوش . ظیلغ  ات  میراذـگ  یم  مییازفا و  یم  بآ  هب  لفلف  کمن و  ومیلبآ ، هدـنارذگ ، یفاص  زا  ار  داوم  نیا  سپـس  دنـشوجب . مه  اـب  داوم 
. مینک یم  هفاضا  سس  هب  زین  ار  هماخ  رخآ 

ناسآ سس 

مزال داوم 

هنامیپ 3 ریش يروخپوس  قشاق  4 درآ يروخپوس  قشاق  4 هرک يروخ  ابرم  قشاق  2 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

یم مه  مییازفا و  یم  نآ  هب  مک  مک  ار  درآ  هرک  ندش  بآ  زا  دعب  میراذگ . یم  میالم  ترارح  يور  ار  هرک  ناسآ  سس   0 تارفن :  دادعت 
هب دیاب  سـس  نیا  دوش . ظیلغ  سـس  ات  مینز  یم  مه  هدرک و  هفاضا  ار  لفلف  کمن و  ومیلبآ ، ریـش ، سپـس  دوش . هتفرگ  درآ  یماخ  ات  مینز 

. دوش هتخیر  اذغ  يور  مرگ  تروص 

دراتاب سس 

مزال داوم 

مرگ 200 هرک هناـمیپ  4 بآ ددـع  8 غرم مـخت  هدرز  يروـخپوس  قشاــق  2 درآ يروـخپوس  قشاـق  4 هکرـس یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 500 هچیهام تشوگ  مرگ  150 هماخ

هیهت زرط 

نآ هب  ار  هنامیپ ) دودح 2   ) تشوگبآ سپـس  هداد ، تفت  هرک  رد  ار  درآ  میزپ . یم  بآ  یمک  اب  ار  تشوگ  دراتاب  سـس   0 تارفن :  دادعت 
رخآ رد  مینک . یم  طولخم  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  مک  مک  ار  لـفلف  کـمن و  اـهغرم ، مخت  هدرز  داوم  نیا  ندـش  ظـیلغ  زا  سپ  مییازفا . یم 

. میراد یمرب  ترارح  يور  زا  ار  سس  شوج  دنچ  زا  دعب  هدرک و  هفاضا  سس  هب  زین  ار  هکرس  هماخ و 

لماشب سس 

مزال داوم 

هنامیپ 4 ریش يروخپوس  قشاق  6 درآ مرگ  120 هرک ددع  1 زایپ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

زا ار  ریـش  میهد . یم  تفت  هرک  رد  ار  درآ  میراذگ . یم  ترارح  يور  ریـش  هارمه  هب  هدرک و  هدنر  ار  زایپ  لماشب  سـس   0 تارفن :  دادعت 
هدامآ سـس  هلحرم  نیا  رد  دوش . ظیلغ  سـس  ات  مینز  یم  مه  بترم  مینک و  یم  طولخم  لـفلف  کـمن و  درآ ، اـب  ارنآ  هدـنارذگ و  یفاـص 
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. درک فرصم  ارنآ  ناوت  یم  تسا و 

زنولب سس 

مزال داوم 

ددع 1 جیوه هبح  1 ریـس هنامیپ  1 بآ يروـخپوس  قشاـق  2 یگنرف هجوـگ  بر  يروـخپوس  قشاــق  3 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 250 تشوگ هقاس  1 سفرک ددع  2 زایپ

هیهت زرط 

زایپ هب  ار  هدش  هدنر  ریس  جیوه و  هدش و  درخ  سفرک  سپس  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  هدرک ، درخ  ار  زایپ  زنولب  سـس   0 تارفن :  دادعت 
هفاضا ار  لفلف  کـمن و  بآ ، هجوگ ، بر  سپـس  مییازفا . یم  رگید  داوم  هب  هدرک و  خرـس  زین  ار  تشوگ  میهد . یم  تفت  هدرک و  هفاـضا 
طولخم اـت  هتخیر ، نک  طولخم  رد  ار  داوم  نیا  ندـش ، هتخپ  زا  دـعب  دـنوش . هتخپ  بوخ  داوـم  یماـمت  اـت  مینک  یم  مک  ار  ترارح  هدرک ،

. مینک یم  هدافتسا  سس  زا  دعب  دنوش و 

ریس غرم و  مخت  سس 

مزال داوم 

ددع 1 غرم مخت  هبح  3 ریس يروخپوس  قشاق  1 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاق  1 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

کمن ومیلبآ و  نوتیز ، نغور  هدش ، هدنر  ریس  دنک . فک  ات  مینز  یم  ار  غرم  مخت  هدیفس  هدرز و  ریس  غرم و  مخت  سس   0 تارفن :  دادعت 
لکش سس  ات  مینز ، یم  هقیقد  تدم 10  هب  ار  هدمآ  تسد  هب  عیام  میزیر . یم  غرم  مخت  يور  مک  مک  ارنآ  سپس  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار 

. دریگب

هماخ سس 

مزال داوم 

هنامیپ 2 ریش هنامیپ  3 درآ مرگ  150 هماخ مرگ  60 هرک ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاق  2 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

ترارح يور  ار  داوـم  نیا  سپـس  مینز . یم  مه  بترم  مییازفا و  یم  هدـش  خرـس  درآ  هـب  ندرک  فاـص  زا  سپ  ار  ریـش   0 تارفن :  دادـعت 
هماخ سس  میراد . یمرب  ترارح  يور  زا  ار  سس  هقیقد  دنچ  زا  سپ  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  لفلف  کمن و  ومیل ، بآ  هماخ ، هتـشاذگ 

. دوش هتفرگ  نآ  یماخ  ات  میهد  یم  تفت  هرک  رد  ار  درآ  میراذگ . یم  ترارح  يور  ریش  هارمه  هب  هدرک و  هدنر  ار  زایپ 

لدرخ سس 
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مزال داوم 

ردوپ يروـخپوس  قشاـق  2 لدرخ يروـخپوس  قشاـق  2 ریـش يروخپوس  قشاـق  6 هماـخ يروخپوس  قشاـق  2 هکرـس مرگ  250 دیفـس ناـن  زغم 
مرگ 50 دنق

هیهت زرط 

، لدرخ لدرخ  سـس  دورب . یلبق  داوم  دروخ  هب  هکرـس  هک  مینز  یم  يدح  ات  هدرک و  هفاضا  سـس  هب  ار  هکرـس  رخآ  رد   0 تارفن :  دادعت 
. دوش تخاونکی  تسدکی و  ًالماک  داوم  یمامت  ات  مینز ، یم  مه  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  دیفس  نان  زغم  دنق و  ردوپ  ریش ، هماخ ،

لسار سس 

مزال داوم 

قشاق 2 عیاـم نغور  يروخپوس  قشاـق  3 هکرس ددع  3 وم گرب  ددـع  4 هایـس لفلف  هبح  3 ریس هنامیپ  1 بآ یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کــمن و 
يروخپوس

هیهت زرط 

یم تسا و  رـضاح  سـس  ندـش ، طولخم  زا  سپ  مینک . یم  طولخم  مه  اب  هتخیر و  نک  طولخم  رد  ار  داوم  نیا  سپـس   0 تارفن :  دادعت 
تدم 5 هب  هتخیر و  یفرظ  رد  کمن  نغور و  هایس ، لفلف  وم ، گرب  بآ ، هکرس ، هدش ، هدنر  ریـس  لسار  سـس  درک . هدافتـسا  نآ  زا  ناوت 

. میراذگ یم  میالم  ترارح  يور  هقیقد 

نوتیز نغور  سس 

مزال داوم 

هنامیپ 2 نوتیز نغور  ددع  8 غرم مخت  هدرز  يروخپوس  قشاق  1 زمرق لفلف  يروخیاچ  قشاق  0.5 نارفعز یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

یم هتخیر و  یفرظ  رد  ار  زمرق  لفلف  کمن و  هدـش ، لـح  نارفعز  نوتیز ، نغور  اـهغرم ، مخت  هدرز  نوتیز  نغور  سـس   0 تارفن :  دادعت 
. درک هدافتسا  نآ  زا  ناوت  یم  تسا و  رضاح  سس  هلحرم  نیا  رد  دنوش . طولخم  مه  اب  ًالماک  ات  مینز 

يوسنارف هکرس  سس 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  4 هکرس يروخپوس  قشاق  12 نوتیز نغور  يروخیاچ  قشاق  1 لدرخ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 
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طولخم مه  اب  هتخیر و  یفرظ  رد  ار  لفلف  کمن و  لدرخ ، هکرـس ، قشاق   2 نوتیز ، نغور  قشاق  يوسنارف 4  هکرس  سس   0 تارفن :  دادعت 
طولخم مه  اب  داوم  همه  هکنیا  زا  سپ  میهد . یم  همادا  ندز  هب  هدرک و  هفاضا  لبق  داوم  هب  ار  هکرس  نوتیز و  نغور  هیقب  سپـس  مینک . یم 

. دوش کنخ  ات  میراذگ  یم  لاچخی  رد  ار  سس  دندش 

دیفس سس 

مزال داوم 

هنامیپ 3 ریش يروخپوس  قشاق  4 دیفس درآ  يروخپوس  قشاق  4 هرک ددع  2 زایپ ددع  1 وم گرب  ددع  4 کخیم یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

، مینک یم  هفاضا  درآ  هب  مک  مک  ار  مرگ  ریش  سپس  دوش . هتفرگ  نآ  یماخ  ات  میهد  یم  تفت  هرک  اب  ار  درآ  دیفس  سـس   0 تارفن :  دادعت 
ظیلغ سس  هقیقد  زا 5  دـعب  مینز . یم  مه  بترم  ار  سـس  مییازفا . یم  یلبق  داوم  هب  ار  لفلف  کـمن و  وم ، گرب  کـخیم ، هدـش ، زیر  زاـیپ 

. مینک یم  فرصم  ار  نآ  یفاص  زا  سس  ندنارذگ  زا  سپ  میراد و  یمرب  ترارح  يور  زا  ار  هدش 

تالکش سس 

مزال داوم 

مرگ 200 نیریش تالکش  يروخیاچ  قشاق  2 وئاکاک ردوپ  ددع  2 غرم مخت  هدرز  هنامیپ  1 بآ يروخیاچ  قشاق  0.5 لیناو

هیهت زرط 

یم میـالم  ترارح  يور  هقیقد  تدم 5  هب  بآ  لیناو و  وئاکاک ، ردوپ  هارمه  هب  هدرک  زیر  ار  تالکـش  تالکـش  سـس   0 تارفن :  دادعت 
سپـس مینز . یم  مه  بوخ  مینک و  یم  هفاـضا  نآ  هب  ار  اـهغرم  مخت  هدرز  هتـشادرب ، ترارح  يور  زا  ار  نآ  تدـم  نیا  زا  دـعب  میراذـگ .

لاچخی رد  ار  هدـش  هدامآ  سـس  مینز . یم  مه  ار  نآ  ًاـمئاد  سـس  ندـش  ظـیلغ  اـت  میراذـگ و  یم  میـالم  ترارح  يور  ار  فرظ  هراـبود 
. مینک یم  يرادهگن 

زمرق لفلف  سس 

مزال داوم 

قشاق 4 مدنگ درآ  يروخپوس  قشاق  4 هرک يروخپوس  قشاق  2 یگنرف هجوگ  بر  يروخپوس  قشاـق  2 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
هنامیپ 4 ریش يروخپوس 

هیهت زرط 

مینک و یم  هفاضا  درآ  هب  ار  ریش  سپـس  دوش . هتفرگ  نآ  یماخ  ات  میهد  یم  تفت  هرک  اب  ار  مدنگ  درآ  زمرق  لفلف  سـس   0 تارفن :  دادعت 
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ار سس  میزیر و  یم  لبق  داوم  يور  هدرک و  لح  مرگ  بآ  یمک  رد  ار  لفلف  کمن و  ومیل ، بآ  یگنرف ، هجوگ  بر  مینز . یم  مه  بترم 
. تشادرب ترارح  يور  زا  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  دمآ ، شک  دش و  ظیلغ  سس  هک  یماگنه  میراذگ . یم  میالم  ترارح  يور 

یگنرف هجوگ  سس 

مزال داوم 

يروخپوس قشاـق  3 درآ يروـخپوس  قشاـق  3 نغور يروـخپوس  قشاـق  1 هکرـس يروخیاچ  قشاـق  1 رکـش یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 500 یگنرف هجوگ  مرگ  500 يرفعج مرگ  200 جیوه ددع  2 زایپ

هیهت زرط 

زایپ یگنرف  هجوگ  سس  دوش  ظیلغ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ًاددجم  هدنارذگ و  یفاص  زا  ار  سس  تدم  نیا  زا  دعب   0 تارفن :  دادعت 
نیا رد  مینک  یم  خرـس  زین  ار  نآ  هدرک و  هفاضا  لبق  داوم  هب  ار  درآ  سپـس  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  ار  هدش  هدـنر  جـیوه  هدـش و  درخ 

تعاس کی  تدم  هب  مییازفا و  یم  لبق  داوم  هب  مه  ار  لفلف  کمن و  هکرـس ، رکـش ، هدـش ، درخ  يرفعج  هدـش ، زیر  یگنرف  هجوگ  هلحرم 
. دشوجب ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ار  داوم  نیا 

تسام سس 

مزال داوم 

هنامیپ 2 تسام يروخپوس  قشاق  6 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاق  2 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

ًالماک تروص  هب  تسام  هک  مینز  یم  يدـح  ات  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  ومیل ، بآ  تسام ، تسام  سـس   0 تارفن :  دادعت 
رتشیب ینـشاچ  دناوت  یم  سـس  نیا  دورب . داوم  دروخ  هب  ًالماک  ات  مییازفا  یم  یلبق  داوم  هب  مک  مک  ار  نوتیز  نغور  سپـس  دـیآ . رد  ناور 

. دشاب اهدالاس 

زنویام سس 

مزال داوم 

مخت هدرز  هنامیپ  2 نوتیز نغور  يروخیاچ  قشاق  2 لدرخ يروخپوس  قشاق  2 ومیلبآ يروخپوس  قشاق  4 بآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 6 غرم

هیهت زرط 

هب ار  لفلف  کمن و  ومیلبآ ، لدرخ ، سپس  دنوش ، رادشک  ظیلغ و  هک  مینز  یم  يدح  ات  ار  اهغرم  مخت  هدرز  زنویام  سس   0 تارفن :  دادعت 
سـس ات  مینز  یم  مه  هدرک و  هفاـضا  سـس  داوم  هب  مک  مک  ار  شوج  بآ  نوتیز و  نغور  دـعب  میهد . یم  همادا  ندز  هب  مییازفا و  یم  نآ 
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. دوش ظیلغ 

عانعن سس 

مزال داوم 

مرگ 500 عانعن يروخپوس  قشاق  4 رکش يروخپوس  قشاق  4 بآ يروخپوس  قشاق  1 زمرق عیام  نیتالژ  ددع  1 لاقترپ

هیهت زرط 

مییازفا یم  لبق  داوم  هب  زین  ار  شوج  بآ  رد  هدش  لح  نیتالژ  مینک و  یم  طولخم  مه  اب  ار  عانعن  رکش و  لاقترپ ، سپس   0 تارفن :  دادعت 
ره زا  ار  لاقترپ  دوش . هل  ًالماک  ات  میزیر  یم  بایـسآ  رد  ار  عانعن  عانعن  سـس  تسا . هدامآ  سـس  هقیقد  زا 15  دـعب  مینز . یم  مه  ًالماک  و 

. مینک یم  درخ  هدروآ و  رد  تسوپ  ود 

يدنله سس 

مزال داوم 

ددع 5 غرم مخت  هدرز  مرگ  150 هرک يروخپوس  قشاق  1 لدرخ ردوپ  يروخپوس  قشاق  1 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

بآ هرک  ومیلبآ و  لدرخ ، ردوپ  سپـس  مینز . یم  هدرک و  طولخم  لفلف  کمن و  اب  ار  اـه  غرم  مخت  هدرز  يدـنله  سـس   0 تارفن :  دادعت 
هدافتـسا نآ  زا  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  سـس  هلحرم  نیا  رد  دتفایب . اج  ًالماک  سـس  ات  مینز  یم  مه  مییازفا و  یم  اه  غرم  مخت  هب  ار  هدـش 

. درک

لماراک سس 

مزال داوم 

مرگ 220 رکش يروخپوس  قشاق  1 ومیلبآ هنامیپ  4 بآ

هیهت زرط 

. دوش ظیلغ  هدیـشوج و  ات  میراذـگ  یم  میالم  ترارح  يور  هتخیر  یفرظ  رد  ار  رکـش  بآ و  هنامیپ  لماراک 5/3  سس   0 تارفن :  دادعت 
هنامیپ فصن  سپـس  میهد ) رارق  درـس  بآ  رد  ار  فرظ  میناوت  یم  ، ) مینک یم  درـس  ار  فرظ  ًاروف  هتـشادرب و  ترارح  يور  زا  ار  نآ  دعب 

هدرک هفاضا  لبق  داوم  هب  ومیلبآ  رخآ  رد  دشوجب . ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ار  فرظ  ًاددـجم  میزیر و  یم  رکـش  يور  مک  مک  ار  بآ 
. میراد یم  رب  ترارح  يور  زا  ار  سس  و 

وئاکاک سس 
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مزال داوم 

مرگ 100 وئاکاک ردوپ  مرگ  150 رکش مرگ  75 هرک هنامیپ  1 بآ

هیهت زرط 

میراذگ یم  میالم  ترارح  يور  هقیقد  تدم 10  هب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  بآ  وئاکاک و  هرک ، رکش ، وئاکاک  سـس   0 تارفن :  دادعت 
. درک فرصم  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  رضاح  سس  تدم  نیا  زا  سپ  دشوجب . ات 

اه پوس 

جانفسا پوس 

مزال داوم 

ولیک 1 جانفسا ددع  6 غرم مخت  هدرز  مرگ  150 كزان هتشر  مرگ  100 هرک يروخپوس  قشاق  2 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

. میزپ یم  بآ  رتیل  هارمه 2  هب  ار  جانفـسا  جانفـسا  پوس  مینک . یم  هفاضا  پوس  هب  لماک  تخپ  زا  دعب  ار  هرک  ومیلبآ و   5 تارفن :  دادعت 

. مینک یم  هفاضا  جانفـسا  هب  لفلف  کمن و  هتـشر ، هارمه  هب  مینک و  یم  هدنر  هدرک و  ادج  ار  اهنآ  هدرز  مینک و  یم  زپ  بآ  ار  اهغرم  مخت 
. تسا رضاح  پوس  هقیقد  زا 15  دعب 

يدنلتاکسا پوس 

مزال داوم 

هرت ددع  3 جیوه مرگ  350 سفرک مرگ  100 هدش كرپ  وج  مرگ  350 مغلش مرگ  350 رطعم يزبس  هنامیپ  5 بآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1 هتسار تشوگ  ولیک  0.5 یگنرف

هیهت زرط 

هدرک و هفاضا  نآ  هب  ار  بآ  مغلش و  سفرک ، جیوه ، یگنرف ، هرت  تشوگ ، دعب  میزپ . یم  ار  وج  ادتبا  يدنلتاکسا  پوس   5 تارفن :  دادعت 
نیا تشذگ  زا  دعب  تسا . رـضاح  ام  پوس  تدم  نیا  تشذگ  زا  دعب  دزپب . میالم  ترارح  يور  میراذگ  یم  مین  تعاس و  کی  تدـم  هب 

. میزپ یم  رگید  تعاس  کی  تدم  هب  هدرک و  هفاضا  یلبق  داوم  هب  زین  ار  لفلف  کمن و  يزبس ، تدم 

رانا پوس 

مزال داوم 

هنامیپ 1.5 هپل هنامیپ  1.5 هدرک خرـس  زایپ  ددع  1 دنق ردنغچ  هنامیپ  4 رانا بآ  يروخ  ابرم  قشاـق  1.5 نارفعز یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
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ولیک 0.5 يزبس مرگ  350 هدرک خرچ  تشوگ  هنامیپ  1.5 جنرب

هیهت زرط 

. دزپب رگید  تعاس  مین  تدم  هب  میراذـگ  یم  مینک و  یم  هفاضا  پوس  هب  لفلف  کمن و  هارمه  هب  ار  يزبس  زا  یمین  دـعب   5 تارفن :  دادعت 

. مینک یم  نییزت  ار  پوس  يور  هدـش  هدـییاس  نارفعز  غاد و  عانعن  اب  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  راـنا  بآ  تخپ ، ٌـالماک  پوس  هک  یناـمز 
کی تدم  هب  ار  بآ  دنق و  ردنغچ  جـنرب ، زا  یمین  هپل ، روغلب ، رانا  پوس  دـشاب  یم  زینـشگ ) جانفـسا ، يرفعج ، هرت ، عانعن ،  ) لماش يزبس 

هدروآ و رد  زیر  ياه  هتفوک  تروص  هب  هدرک و  طولخم  يزبس  هدـنامیقاب  اب  ار  هدـش  خرچ  تشوگ  میزپ . یم  میالم  ترارح  يور  تعاس 
. مینک یم  هفاضا  ار  غاد  زایپ  تعاس  مین  زا  دعب  مینک . یم  هفاضا  پوس  هب 

لاقترپ پوس 

مزال داوم 

ولیک 0.5 یگنرف هجوگ  هناـمیپ  1 لاقترپ بآ  ددـع  1 زایپ هبح  2 ریس مرگ  50 نغور يروخیاچ  قشاـق  1 رکـش یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 1 غرم يروخپوس  قشاق  3 درآ

هیهت زرط 

یم هقیقد  تدـم 20  هب  هدرک و  هفاضا  اهنآ  هب  ار  لـفلف  کـمن و  رکـش ، لاـقترپ ، بآ  هدـش ، خرچ  غرم  هقیقد  زا 2  دـعب   5 تارفن :  دادـعت 
یم هفاضا  داوم  هب  ار  هدش  خرچ  یگنرف  هجوگ  درآ و  دعب  مینک . نییزت  ار  نآ  يور  يرفعج  اب  میناوت  یم  تسا و  رـضاح  پوس  میناشوج .

( هرک ای  نغور  اب  ) خرـس ریـس  هارمه  هب  ار  زایپ  مینک . یم  خرچ  ار  غرم  تشوگ  هدروآ و  رد  ار  غرم  ياهناوختـسا  ندش  هتخپ  زا  دـعب  مینک .
. میزپ یم  بآ  یمک  اب  هدرک و  هکت  هکت  ار  غرم  ادتبا  لاقترپ  پوس  مینک . یم 

زایپ پوس 

مزال داوم 

ولیک 0.5 زایپ مرگ  100 نغور يروخپوس  قشاق  2 درآ هنامیپ  5 تشوگبآ مرگ  100 يدنله رینپ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

گنر ات  مینز  یم  مه  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  ار  درآ  سپـس  مینک . یم  خرـس  نغور  اب  هدرک و  لالخ  ار  اـهزایپ  زاـیپ  پوس   5 تارفن :  دادعت 
یم هدرک و  هفاـضا  ار  لـفلف  کـمن و  دوشن . هلولگ  درآ  اـت  مینز  یم  مه  بوـخ  مینک و  یم  هفاـضا  ار  تشوـگبآ  دـعب  دوـش . ییـالط  درآ 
دـش لح  رینپ  هکنآ  زا  سپ  مینک . یم  هفاضا  ندیـشوج  لاح  رد  پوس  هب  هدرک و  هدنر  ار  رینپ  سپـس  دوش . ظیلغ  یمک  پوس  ات  میراذـگ 

. تسا هدامآ  پوس 

كزیت هرت  پوس 

مزال داوم 
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ولیک 1 كزیت هرت  يزبس  ولیک  1 غرم مرگ  75 هرک مرگ  150 هماخ هبح  2 ریس يروخیاچ  قشاق  1 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  ددع  1 زایپ
ولیک 0.5 ریش مرگ  50 درآ

هیهت زرط 

یم خرـس  هرک  اب  ار  زایپ  ریـس و  تسا . هدامآ  پوس  مینک . یم  شوماخ  ار  زاـگ  هلعـش  هدرک و  هفاـضا  ار  هماـخ  رخآ  رد   5 تارفن :  دادـعت 
ار كزیت  هرت  سپـس  هدرک ، هفاضا  داوم  هب  ار  ریـش  غرم و  مینز . یم  مه  بترم  مییازفا .  یم  داوم  هب  ار  درآ  هدرک ، میالم  ار  ترارح  مینک .
. میزپ یم  ار  غرم  ادـتبا  كزیت  هرت  پوس  میزپ . یم  مه  اـب  ار  داوم  هقیقد  تدـم 10  هب  میزیر و  یم  هملباق  نورد  ومیلبآ  لفلف و  کمن و  اـب 

. مینک یم  خرچ  ار  غرم  تشوگ  هدرک و  ادج  ار  شیاهناوختسا 

یگنرف هرت  پوس 

مزال داوم 

ددع 2 غرم مـخت  هدرز  يروــخپوس  قشاــق  4 درآ يروخیاـچ  قشاـق  7 نغور يروخیاـچ  قشاـق  3 ومیلبآ یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ولیک 0.5 یگنرف هرت  هنامیپ  5 تشوگبآ

هیهت زرط 

درس بآ  یمک  رادقم  اب  ار  درآ  میهد . یم  تفت  غاد  نغور  رد  مینک و  یم  هقلح  هتسش ، ار  یگنرف  هرت  یگنرف  هرت  پوس   5 تارفن :  دادعت 
ات میراذگ  یم  هدرک و  هفاضا  یگنرف  هرت  هب  لفلف  کمن و  هارمه  هب  ار  تشوگ  بآ  سپس  مینک . یم  هفاضا  یگنرف  هرت  هب  مینک و  یم  لح 

هدافتسا نییزت  يارب  هدش  درخ  يرفعج  زا  مینک . یم  هفاضا  پوس  هب  هدرک و  طولخم  ومیلبآ  اب  ار  اهغرم  مخت  هدرز  دتفیب . اج  ٌالماک  پوس 
. مینک یم 

وج پوس 

مزال داوم 

مرگ 100 هماخ هنامیپ  1 بآ يروخپوس  قشاق  2 دیفـس ای  مدـنگ  درآ  يروخپوس  قشاق  1 نغور ددع  1 جیوه یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 150 هدنک تسوپ  وج  رتیل  0.5 ریش مرگ  100 هرک

هیهت زرط 

میراذگ یم  هدرک و  هفاضا  ار  جیوه  سپـس  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  لفلف  کمن و  هدرک و  طولخم  وج  اب  ار  داوم  نیا   5 تارفن :  دادعت 
ار هرک  ریـش و  میهد و  یم  تفت  درآ  اب  ار  نغور  يرگید  فرظ  رد  دزادنایب . باعل  ٌالماک  ات  میزپ  یم  ارنآ  بآ  اب  دعب  دـتفایب . اج  پوس  اب 

یم هفاضا  پوس  هب  ار  هماخ  ندرک  ورس  زا  لبق  مینک . یم  سیخ  مرلو  بآ  رد  تعاس  تدم 2  هب  ار  وج  وج  پوس  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب 
. مینک هدافتسا  نیئزت  يارب  يرفعج  زا  میناوت  یم  مینک .

تابوبح پوس 
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مزال داوم 

هبح 2 ریـس يروخپوس  قشاق  2 یگنرف هجوـگ  بر  يروـخپوس  قشاـق  2 نغور يروخ  اـبرم  قشاـق  1 رکـش یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کــمن و 
هنامیپ 1 زمرق ایبول  هنامیپ  1 دیفس ایبول  هنامیپ  1 یتیچ ایبول  هنامیپ  1 سدع ددع  2 زایپ

هیهت زرط 

ترارح اب  تعاس  تدم 2  هب  درس  بآ  هنامیپ  اب 6  ار  اهنآ  دعب  زور  هدرک ، سیخ  لبق  بش  زا  ار  تابوبح  تابوبح  پوس   5 تارفن :  دادعت 
غاد زایپ  هب  ار  لفلف  کمن و  رکـش و  یگنرف ، هجوگ  بر  ریـسردوپ ، میهر . یم  تفت  نغور  اـب  هدرک و  لـالخ  ار  اـهزایپ  میزپ . یم  میـالم 

. دوش ظیلغ  هتخادنا و  باعل  ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  ار  پوس  مینک . یم  طولخم  تابوبح  اب  ار  داوم  نیا  دـعب  مینک . یم  هفاضا 
. تسا ندرک  ورس  هدامآ  پوس 

ترذ پوس 

مزال داوم 

هنامیپ 1.5 ریش هنامیپ  1.5 هدـش درخ  يرفعج  هناـمیپ  1.5 شرت هماـخ  يروخپوس  قشاـق  3 درآ هنامیپ  3 بآ یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
هنامیپ 3( لالب  ) ترذ هنامیپ  1.5 سفرک ددع  1 زایپ

هیهت زرط 

در یفاص  زا  سپـس  میزپ و  یم  تعاس  تدـم 1  هب  ار  بآ  لفلف و  کمن و  زاـیپ و  يرفعج ، سفرک ، ترذ ، ترذ  پوس   5 تارفن :  دادعت 
ار ریش  هیقب  مییازفا . یم  داوم  هب  هدرک و  طولخم  ریش  یمک  اب  ار  درآ  مینک . هدافتسا  میناوت  یم  زینـشگ  يرفعج و  زا  نیئزت  يارب  مینک . یم 

. دتفایب اج  ًالماک  پوس  ات  میراذگ  یم  مینک و  یم  هفاضا  داوم  هب  هدرک و  طولخم  شرت  هماخ  اب 

غرم بآ  اب  یگنرف  هتشر  پوس 

مزال داوم 

هنامیپ 1 يرفعج هتسب  0.25 یگنرف هتـشر  يروخپوس  قشاق  2 یگنرف هجوگ  بر  يروـخپوس  قشاـق  2 ومیلبآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
رتیل 1 غرم بآ  ددع  3 جیوه ددع  3 ینیمز بیس  هنامیپ  1 زبس دوخن 

هیهت زرط 

جـیوه و غرم  بآ  اب  یگنرف  هتـشر  پوس  مینک . یم  ورـس  هدز و  ومیلبآ  نآ  هب  تسا ، رـضاح  پوس  تعاـس  مین  زا  دـعب   5 تارفن :  دادـعت 
هفاضا داوم  هب  ار  هدش  درخ  يرفعج  دعب  دزپب . ات  میراذـگ  یم  میالم  ترارح  يور  هدرک و  طولخم  غرم  بآ  اب  ار  هدـش  درخ  ینیمز  بیس 

. میزپ یم  تعاس  کی  تدم  هب  هدرک و  هفاضا  داوم  هب  ار  لفلف  کمن و  هجوگ و  بر  یگنرف ، هتشر  زبس ، دوخن  سپس  مینک . یم 

یسور پوس 
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مزال داوم 

ولیک 1 هچیهام تشوگ  ددع  3 جیوه ددع  1 زایپ مرگ  400 دنق ردنغچ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

جیوه زایپ و  ردنغچ ، مینک . یم  خرچ  ار  تشوگ  سپـس  میزپ . یم  بآ  هنامیپ  هارمه 4  هب  ار  تشوگ  ادتبا  یسور  پوس   5 تارفن :  دادعت 
ورـس هدامآ  پوس  میزپ . یم  مین  تعاس و  کی  تدـم  هب  میالم  ترارح  اب  مینک و  یم  هفاضا  تشوگ  هب  لفلف  کـمن و  اـب  هدرک  هدـنر  ار 

. تسا ندرک 

يزبس پوس 

مزال داوم 

ددع 6 یگنرف هجوگ  ددع  2 زایپ ددع  2 جیوه يروخپوس  قشاق  3 هرک هنامیپ  4 بآ يروخپوس  قشاق  2 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
هقاس 3 سفرک مرگ  100 جانفسا مرگ  200 يرفعج ددع  2 ینیمز بیس 

هیهت زرط 

یم تفت  هرک  اب  ار  هدش  درخ  زایپ  جیوه و  سفرک ، ندش  غاد  زا  سپ  میزیر . یم  هملباق  لخاد  ار  هرک  ادتبا  يزبس  پوس   5 تارفن :  دادعت 
هب ار  بآ  میزپ . یم  میالم  ترارح  يور  ار  پوس  رگید  مین  تعاس و  کی  تدـم  هب  هدرک و  هفاضا  ار  جانفـسا  تعاـس  مین  زا  دـعب  میهد .

یلبق داوم  هب  ار  لفلف  کمن و  يرفعج و  هدـش ، درخ  ینیمز  بیـس  هدـش و  هدـنر  یگنرف  هجوگ  ندـمآ  شوج  زا  دـعب  هدرک ، هفاـضا  داوم 
. میزیر یم  پوس  لخاد  ار  هکرس  ای  ومیلبآ  ندرک  ورس  زا  لبق  تسا ، هدامآ  پوس  دزپب . پوس  میراذگ  یم  هدرک و  هفاضا 

ینیمز بیس  پوس 

مزال داوم 

ددع 2 زایپ ولیک  0.5 تشوگ ددع  4 ینیمز بیس  مرگ  100 يرفعج مرگ  50 هرک يروخیاچ  قشاق  3 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

، زاـیپ ینیمز ، بیـس  مینک . یم  ورـس  ار  پوـس  هقیقد  دـنچ  زا  سپ  هدرک و  هفاـضا  پوـس  هـب  ار  هرک  وـمیلبآ و  رخآ  رد   5 تارفن :  دادـعت 
هتخپ بوخ  ات  میراذـگ  یم  میالم  ترارح  يور  مینک و  یم  هفاضا  هدـش  هتخپ  تشوگ  هب  لـفلف  کـمن و  هارمه  هب  ار  هدـش  درخ  يرفعج 

. میزپ یم  بآ  هنامیپ  اب 5  ار  تشوگ  ادتبا  ینیمز  بیس  پوس  دوش .

ینانوی سدع  پوس 

مزال داوم 

يروخ اـبرم  قشاـق  1 نـشیوآ يروخپوس  قشاـق  3 نوـتیز نغور  هناـمیپ  6 بآ يروـخپوس  قشاـق  2 ومیلبآ یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
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ولیک 0.5 سدع ددع  2 جیوه مرگ  50 يرفعج مرگ  50 يرفعج ددع  4 زایپ ددع  2 وم گرب  هقاس  3 سفرک

هیهت زرط 

مک ار  هلعـش  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  زین  ار  لفلف  کمن و  جـیوه ، نشیوآ ، هتخیر و  شوج  بآ  هنامیپ  رد 6  ار  داوم  نیا   5 تارفن :  دادعت 
بر وم و  گرب  سدـع ، سپـس  مینک . یم  هدافتـسا  ندـش  راد  هزم  يارب  هکرـس  ای  ومیلبآ  زا  ورـس  ماگنه  دـتفایب . اج  ٌالماک  پوس  ات  هدرک 
یم خرـس  نوتیز  نغور  رد  ار  زایپ  سفرک و  يرفعج ، جیوه ، میهد . یم  تفت  هقیقد  تدم 15  هب  هدرک و  هفاضا  داوم  هب  ار  یگنرف  هجوگ 

. مینک یم  سیخ  درس  بآ  رد  تعاس  تدم 12  هب  ار  سدع  ینانوی  سدع  پوس  مینک .

چراق پوس 

مزال داوم 

ولیک 0.5 تـشوگ ددع  2 زاـیپ ولیک  0.5 هچزاـیپ يروـخپوس  قشاـق  6 نغور يروخیاـچ  قشاــق  2 ومیلبآ یفاــک  رادــقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
مرگ 300 چراق

هیهت زرط 

یم هفاضا  تشوگ  هب  هدـش  درخ  ياه  هچزایپ  هارمه  هب  ار  چراق  زایپ و  سپـس  میهد . یم  تفت  نغور  اب  ار  چراـق  زاـیپ و   5 تارفن :  دادعت 
. میزپ یم  ار  تشوگ  ادتبا  چراق  پوس  مینک . یم  هدافتسا  پوس  ندش  راد  هزم  يارب  هکرس  ای  ومیلبآ  زا  دنوش . هتخپ  تشوگ  اب  ات  مینک 

زینشگ پوس 

مزال داوم 

هتشر ددع  3 جیوه يروخپوس  قشاق  2 یگنرف هجوگ  بر  يروخپوس  قشاـق  3 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادـقم  هب  0 هیودا
هنامیپ 3 هدش درخ  زینشگ  ددع  3 ینیمز بیس  ددع  3 زایپ هتسب  0.5 یگنرف

هیهت زرط 

هفاضا ار  لفلف  کمن و  بآ ، هیودا ، هجوگ و  بر  سپـس  مینک . یم  خرـس  نغور  اب  هدرک ، درخ  ار  اهزایپ  زینـشگ  پوس   5 تارفن :  دادعت 
اج ٌالماک  پوس  ات  میراذگ  یم  مییازفا و  یم  ار  زینشگ  تعاس  کی  دودح  زا  دعب  تسا . رضاح  پوس  تعاس  مین  دودح  زا  دعب  مینک . یم 

. مینک یم  هفاضا  داوم  هب  یگنرف  هتشر  اب  ار  هدش  درخ  جیوه  ینیمز و  بیس  دعب  دتفایب .

یگنرف هجوگ  پوس 

مزال داوم 

ولیک 1 یگنرف هجوگ  مرگ  200 جنرب ددع  2 غرم مخت  هدرز  ددع  3 زایپ مرگ  100 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادقم  هب  0 هیودا

هیهت زرط 
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ورـس ار  پوس  هظحل  دنچ  زا  سپ  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  هیودا  لفلف و  کمن ، غرم ، مخت  هدرز  داوم  ندش  هتخپ  زا  دعب   5 تارفن :  دادعت 
تعاس مین  دودـح  غاد  زایپ  بآ و  هنامیپ  اب 2  ار  یگنرف  هجوگ  سپـس  دزپب . بوخ  ات  میراذگ  یم  هدرک و  هفاضا  ار  جـنرب  دـعب  مینک . یم 

. مینک یم  هدنر  ار  یگنرف  هجوگ  یگنرف  هجوگ  پوس  مینک . یم  خرس  هرک  رد  هدرک و  درخ  زیر  ار  اهزایپ  میناشوج . یم 

هپل پوس 

مزال داوم 

هنامیپ 2 زاـیپ يروخپوس  قشاـق  3 درآ يروـخ  اـبرم  قشاـق  1.5 نیریـش شوج  يروـخپوس  قشاـق  3 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
هنامیپ 1 هپل هنامیپ  7 تشوگبآ

هیهت زرط 

هپل هپل  پوس  میروآ . یم  رد  هروپ  تروص  هب  هتخپ و  ار  هپل  دعب  زور  مینک . یم  ورـس  ار  پوس  تعاس ، مین  دودح  زا  دعب   5 تارفن :  دادعت 
یم هدوزفا و  لـبق  داوم  هب  زین  ار  لـفلف  کـمن و  يزبـس و  اـی  تشوـگ  بآ  مینک . یم  سیخ  زور  کـی  نیریـش  شوـج  بآ و  هارمه  هب  ار 

. مینک یم  هفاضا  هپل  هب  سپس  هداد ، تفت  نغور  رد  ار  درآ  هدش و  هدنر  ياهزایپ  دزپب . یمک  میراذگ 

زبس ایبول  پوس 

مزال داوم 

مرگ 200 یچیپ ینوراکام  ددـع  1 هملد لـفلف  ددـع  3 یگنرف هجوـگ  ددـع  1 زاـیپ یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادــقم  هـب  0 هیودا
مرگ 200 زبس ایبول  مرگ  250 تشوگ

هیهت زرط 

هجوگ ینوراکام ، تعاس  مین  زا  دعب  مییازفا . یم  تشوگ  هب  هدش  درخ  هملد  لفلف  زایپ و  اب  ار  هدش  زپ  مین  يایبول  سپـس   5 تارفن :  دادعت 
بآ یمک  اب  ار  تشوگ  زبس  ایبول  پوس  دوش . مرن  ینوراکام  ات  میراذگ  یم  هدرک و  هفاضا  ار  هیودا  لفلف و  کمن و  هدش و  هدـنر  یگنرف 

مینک هدافتسا  نیئزت  يارب  هدش  درخ  يرفعج  زا  میناوت  یم  تسا و  رضاح  پوس  میزپ . یم 

شرت ومیل  پوس 

مزال داوم 

ولیک 1 غرم ددع  2 شرت ومیل  ددع  1 زایپ مرگ  30 درآ مرگ  250 قیقر هماخ  هبح  2 ریس يروخپوس  قشاق  2 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

میالم هلعش  يور  رگید  تعاس  مین  تدم  هب  ار  پوس  مینک . یم  خرس  نغور  اب  هدرک و  درخ  ار  ریس  زایپ و  هلصاف  نیا  رد   5 تارفن :  دادعت 
هب میراذـگ  یم  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  ار  هدـش  خرـس  درآ  ریـس و  زایپ ، مینک و  یم  خرچ  ار  نآ  تشوگ  غرم ، ندـش  هتخپ  زا  دـعب  میزپ . یم 
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اب ار  شرت  ومیل  دوش  هتخپ  ات  میراذـگ  یم  میالم  هلعـش  يور  هدرک و  میـسقت  کچوک  ياه  هکت  هب  ار  غرم  شرت  ومیل  پوس  دـیآ . شوج 
. مینک یم  هفاضا  ار  درآ  جیردت  هب  سپس  مینک . یم  هفاضا  پوس  هب  هدرک و  درخ  زیر  تسوپ 

یهام پوس 

مزال داوم 

هرت ددع  5 ینیمز بیـس  يروخپوس  قشاـق  2 یگنرف هجوــگ  بر  مرگ  200 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا
ولیک 1 یهام مرگ  350 تشوگ مرگ  50 چراق مرگ  500 ریش مرگ  500 یگنرف

هیهت زرط 

بیـس مینک . یم  ورـس  ار  هدش  هدامآ  پوس  هدوزفا و  پوس  هب  زین  ار  هیودا  لفلف و  کمن ، هجوگ ، بر  تدم  نیا  زا  دعب   5 تارفن :  دادعت 
درخ ار  تشوگ  دزپب . تعاس  مین  میراذـگ  یم  هدرک و  هفاضا  یهاـم  هب  ار  بآ  هناـمیپ  فصن  ریـش و  چراـق ، تشوگ ، یگنرف ، هرت  ینیمز ،

. میروآ یم  رد  ار  شیاهغیت  دعب  هتخپ ، بآ  هنامیپ  اب 1  ار  یهام  یهام  پوس  میهد . یم  تفت  نغور  اب  هدرک و 

یسلجم پوس 

مزال داوم 

مرگ 100 ترذ درآ  شرب  3 نان رتیل  0.5 ریش رتیل  1 بآ مرگ  50 هرک يرادقم  0 کمن

هیهت زرط 

کی هب  مک  مک  ار  ترذ  درآ  یـسلجم  پوس  میراد . یمرب  زاگ  هلعـش  يور  زا  ار  پوس  هدوزفا و  ار  هرک  هقیقد  زا 5  دعب   3 تارفن :  دادعت 
ار نان  ياهشرب  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  ریش  سپس  دزپب . درآ  ات  میناشوج  یم  میالم  هلعـش  اب  هقیقد  تدم 20  ، هدرک هفاضا  شوج  بآ  رتیل 

. میزیر یم  نآ  رد 

غرم پوس 

مزال داوم 

ولیک 1 غرم مرگ  100 يرفعج ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاق  3 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادقم  هب  0 هیودا ددع  4 جیوه

هیهت زرط 

هب غرم  ندش  زپ  مین  زا  دعب  ار  هیودا  لفلف و  کمن و  جـیوه و  زایپ و  میزپ . یم  بآ  هنامیپ  دودح 6  اب  ار  غرم  غرم  پوس   5 تارفن :  دادعت 
یم تسا و  رضاح  پوس  دعب  تعاس  مین  میزیر . یم  پوس  لخاد  نغور  اب  ار  هدش  درخ  يرفعج  تعاس  کی  زا  دعب  مینک . یم  هفاضا  نآ 

. مینک ورس  ار  نآ  میناوت 

یگنرف دوخن  پوس 
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مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  يروخپوس  قشاـق  5 دیفـس ای  مدـنگ  درآ  يروخپوس  قشاق  3 هرک يروخپوس  قشاق  1 ومیلبآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1 یگنرف دوخن  ولیک  1 تشوگ ددع  2 جیوه مرگ  500 يرفعج ددع  1 زایپ

هیهت زرط 

تشوگ و بآ  هیقب  دعب  میراد . یمرب  زاگ  هلعش  يور  زا  ار  پوس  هتـسکش و  پوس  رد  ار  اهغرم  مخت  ندش  هتخپ  زا  دعب   5 تارفن :  دادعت 
یم مییازفا و  یم  زایپ  جـیوه و  هب  ار  لـفلف  کـمن و  تشوگ و  بآ  زا  یمین  یگنرف ، دوخن  يرفعج و  سپـس  مینک . یم  هفاـضا  زین  ار  درآ 

اب 8 ار  تشوگ  ادـتبا  یگنرف  دوخن  پوس  میهد . یم  تفت  هرک  اـب  هدرک ، درخ  ار  جـیوه  زاـیپ و  دـنوش . هتخپ  مه  اـب  داوم  نیا  اـت  میراذـگ 
. مینک یم  هدافتسا  ومیلبآ  زا  پوس  ندش  راد  هزم  يارب  میزپ . یم  بآ  هنامیپ 

جیوه پوس 

مزال داوم 

مرگ 50 يرفعج ددـع  1 زاـیپ مرگ  30 درآ رتـیل  0.5 ریـش مرگ  30 نغور يروـخ  اذــغ  قشاــق  3 ومیلبآ یفاــک  رادــقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
ولیک 1 غرم ولیک  1 جیوه مرگ  200 سفرک

هیهت زرط 

پوس هقیقد  زا 10  سپ  میهد . یم  تفت  مه  ار  اهنآ  هدوزفا و  زین  ار  جـیوه  درآ و  هداد ، تفت  نغور  اب  ار  زاـیپ  سفرک و   5 تارفن :  دادعت 
تدم 20 هب  هدرک و  هدـنر  ار  جـیوه  میزپ . یم  ار  غرم  ادـتبا  جـیوه  پوس  مینک . یم  هدافتـسا  نیئزت  يارب  يرفعج  زا  تسا . هدامآ  جـیوه 
رد ار  داوم  هیقب  ریـش و  غرم و  سپـس  مینز . یم  مه  مینک و  یم  هفاضا  زین  ار  لفلفو  کمن  ومیلبآ و  دـعب  میزپ . یم  کـمن  بآ و  رد  هقیقد 

. مینک یم  خرچ  ندش  هتخپ  زا  سپ  ار  غرم  میناشوج . یم  مه  اب  هتخیر و  یفرظ 

ییاولح ودک  پوس 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  1 رکش يروخیاچ  قشاق  0.3 هدیبوک زوج  يروخیاچ  قشاق  0.3 نیچراد يرادقم  0 نارفعز یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1 ییاولح ودک  ناجنف  5 ریش يروخپوس  قشاق  1 هرک

هیهت زرط 

زوج رکـش ، هرک ، ریـش ، دـعب  دوش . مرن  اـت  میزپ  یم  کـمن  یمک  بآ و  اـب  هدرک و  درخ  ار  ودـک  ییاولح  ودـک  پوس   5 تارفن :  دادـعت 
. دتفایب اج  پوس  ات  هدرک  میالم  ار  هلعش  مییازفا . یم  ودک  هب  ار  لفلف  کمن و  نارفعز و  نیچراد ، هدیبوک و 

سفرک پوس 
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مزال داوم 

ولیک 0.5 سفرک يروخپوس  قشاق  2 هرک يروخ  اذغ  قشاق  0.5 دیفـس ای  مدنگ  درآ  يروخ  اذغ  قشاق  4 هماخ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 0.5 دنفسوگ تشوگ 

هیهت زرط 

. تسا ندرک  ورس  هدامآ  ام  پوس  مینک . یم  طولخم  رگید  داوم  اب  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  هماخ  پوس ، ندیـشک  زا  لبق   5 تارفن :  دادعت 
پوس مینک . یم  هفاضا  تشوگ  هب  ار  سفرک  سپـس  مینز . یم  مه  هدرک و  هفاضا  لـبق  داوم  هب  ار  مدـنگ  درآ  هرک و  تعاـس  کـی  زا  دـعب 

. مینک یم  زپ  مین  لفلف  کمن و  بآ و  اب  ار  تشوگ  سفرک 

رگنک پوس 

مزال داوم 

ولیک 1 غرم ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاق  5 درآ يروخپوس  قشاق  5 نغور يروخپوس  قشاق  5 شرت ومیل  بآ  یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1 رگنک ددع  3 غرم مخت  هدرز 

هیهت زرط 

رگنک پوس  میزپ . یم  میالم  هلعـش  يور  هدـش  هداد  تفت  درآ  بآ و  هناـمیپ  اـب 10  ار  غرم  میهد . یم  تفت  مـه  ار  درآ   5 تارفن :  دادعت 
ار لفلف  کمن و  ، ومیلبآ زایپ ، رگنک ، هدرک  ادج  ار  غرم  ياهناوختسا  ندش  هتخپ  زا  سپ  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  هدرک و  درخ  ار  اهزایپ 
زا لبق  هظحل  دـنچ  مینز و  یم  مه  بوخ  هتـسکش و  یفرظ  رد  ار  اهغرم  مخت  میزپ  یم  رگید  تعاس  کی  تدـم  هب  هدرک و  هفاـضا  غرم  هب 

. مینک یم  هفاضا  نآ  هب  پوس  ندرک  ورس 

اه یماش 

یچدوخن درآ  یماش 

مزال داوم 

مرگ 300 یچدوـخن درآ  مرگ  300 نغور ددع  2 غرم مخت  ددـع  1 زایپ يروخیاچ  قشاـق  0.5 نیریـش شوج  یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 500 هدرک خرچ  تشوگ 

هیهت زرط 

هب ار  اه  یماش  هدرک ، غاد  ار  نغور  مییازفا . یم  لبق  داوم  هب  هدرک و  طولخم  هدش  خرچ  تشوگ  اب  زین  ار  یچدوخن  درآ   3 تارفن :  دادعت 
، بآ یمک  رد  هدش  لح  نیریـش  شوج  اب  ار  هدـش  هدـنر  زایپ  یچدوخن  درآ  یماش  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  هدروآ و  رد  هاوخلد  لکش 

. مینک یم  طولخم  لفلف  کمن و  غرم ، مخت 
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گرب یماش 

مزال داوم 

ددع 5 غرم مخت  ددع  1 زایپ يروخیاچ  قشاق  1 نارفعز يروخیاچ  قشاق  0.5 نیریش شوج  مرگ  300 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 500 تشوگ مرگ  500 هپل

هیهت زرط 

یم زرو  مینک و  یم  هفاضا  تشوگ  هب  ارنآ  دعب  دنوش . طولخم  ات  مینز  یم  مه  اب  ار  نیریـش  شوج  نارفعز و  غرم ، مخت   7 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  خرچ  دعب  میزپ و  یم  بآ  یمک  اب  ار  لفلف  کمن و  تشوگ ، زایپ ، هپل ، گرب  یماش  مینک . یم  خرس  غاد  نغور  رد  میهد و 

ینیمز بیس  تشوگ و  یماش 

مزال داوم 

مرگ 500 ینیمز بیس  ددع  3 غرم مخت  مرگ  250 نغور يروخپوس  قشاق  1 يراخوس درآ  هبح  2 ریس یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و 
مرگ 500 تشوگ

هیهت زرط 

. مینک یم  هدافتسا  يراخوس  درآ  زا  دوشن  زاب  مه  زا  یماش  هکنیا  يارب  مینک . یم  خرـس  دایز  نغور  رد  ار  اه  یماش  دعب   5 تارفن :  دادعت 
یم هفاضا  هیوداو  لفلف  کمن ، غرم ، مخت  هدش ، خرچ  تشوگ  هب  هدرک ، هدنر  ار  ریس  ینیمز و  بیس  ینیمز  بیـس  تشوگ و  بابک  یماش 

. دوش كانبسچ  ات  میهد  یم  زرو  بوخ  مینک و 

ودرگ بابک  یماش 

مزال داوم 

مرگ 500 ودرگ زغم  ددع  4 غرم مخت  ددع  2 زایپ ددع  3 یگنرف هجوگ  مرگ  150 هدیبوک کشخ  نان  یفاک  رادـقم  هب  0 هیودا لفلف و  کـمن و 
مرگ 300 تشوگ

هیهت زرط 

هیودا لفلف و  کمن ، کشخ ، نان  غرم ، مخت  تشوگ ، اـب  دـعب  میهد و  یم  تفت  نغور  یمک  رد  ار  هدـش  خرچ  يودرگ   5 تارفن :  دادعت 
یگنرف هجوگ  هدش و  خرـس  زایپ  هارمه  هب  هقیقد  تدـم 30  هب  میروآ . یم  رد  هاوخلد  ياه  لکـش  هب  میهد و  یم  زرو  مینک و  یم  طولخم 

. مینک یم  خرچ  هتخپ و  ار  تشوگ  ودرگ  بابک  یماش  دوش . هتخپ  ات  میهد  یم  رارق  رف  رد  هدش  درخ 

هپل بابک  یماش 

مزال داوم 
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يروخ ابرم  قشاق  1 نیریش شوج  يروخیاچ  قشاق  1 نارفعز مرگ  200 تفس تسام  مرگ  200 نغور یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و 
مرگ 700 یبرچ اب  تشوگ  ددع  4 غرم مخت  مرگ  500 هپل ددع  3 زایپ

هیهت زرط 

، هدـش لح  نارفعز  سپـس  مینک . یم  خرچ  دـعب  میزپ و  یم  ار  هیودا  لفلف و  کمن ، زایپ ، هپل ، تشوگ ، هپل  بابک  یماش   5 تارفن :  دادعت 
تعاس مین  تدم  هب  ار  یماش  هیام  سپس  دوش . كانبسچ  ات  میهد  یم  زرو  هدرک و  هفاضا  تشوگ  هب  ار  نیریش  شوج  غرم و  مخت  تسام ،

. مینک یم  خرس  غاد  نغور  رد  دعب  میهد و  یم  رارق  لاچخی  رد 

اه تبرش 

ومیلبآ تبرش 

مزال داوم 

هنامیپ 1 ومیلبآ ولیک  2 رکش هنامیپ  3 بآ يروخپوس  قشاق  0.5 جنران تسوپ  ردوپ 

هیهت زرط 

هفاضا رکش  هب  ار  ومیلبآ  جنران و  تسوپ  ردوپ  سپس  دوش . ظیلغ  دبای و  ماوق  ات  هدناشوج  ار  بآ  رکـش و  ومیلبآ  تبرـش   0 تارفن :  دادعت 
. میراد یمرب  ترارح  يور  زا  شوج  دنچ  زا  سپ  هدرک و 

ولابلآ تبرش 

مزال داوم 

ولیک 1 ولابلآ ولیک  2 رکش هنامیپ  2 بآ يروخیاچ  قشاق  0.5 لیناو

هیهت زرط 

ات میناشوج  یم  ار  رکـشو  بآ  میزیر . یم  يریگ  هویم  بآ  رد  ارنآ  سپـس  هدرک ، ادج  ار  اهولابلآ  هتـسه  ولابلآ  تبرـش   0 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  هفاضا  تبرـش  هب  زین  ار  لیناو  رخآ  رد  دوش . ظیلغ  دشوجب و  ات  میراذگ  یم  مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  ولابلآ  بآ  سپـس  دبای . ماوق 

. میزیر یم  يرطب  رد  هدرک و  در  یفاص  زا  ار  تبرش  ندش ، هدامآ  زا  سپ 

ومیل هب  تبرش 

مزال داوم 

ولیک 1 هب ولیک  1 رکش هنامیپ  0.5 ومیلبآ هنامیپ  2 بآ

هیهت زرط 
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یم ار  نآ  بآ  يریگ  هویم  بآ  اب  هتـسش  ار  هب  دوش . ظیلغ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ار  رکـش  بآ و  ومیل  هب  تبرـش   0 تارفن :  دادعت 
ار ومیلبآ  هتشادرب و  ترارح  يور  زا  ار  نآ  عیام  ندش  ظیلغ  زا  سپ  میناشوج . یم  هدرک ، طولخم  بآ  رکش و  اب  ار  هب  بآ  سپس  میریگ .

. درک يرادهگن  کنخ  ياج  رد  دیاب  ار  تبرش  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب 

لاقترپ تبرش 

مزال داوم 

هنامیپ 2 لاقترپ بآ  هنامیپ  2 بآ ولیک  1 رکش

هیهت زرط 

عیام ات  میراذگ  یم  مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  لاقترپ  بآ  سپس  دبای . ماوق  ات  میناشوج  یم  ار  رکـش  بآ و  لاقترپ  تبرـش   0 تارفن :  دادعت 
. تسا هدامآ  لاقترپ  تبرش  ندش ، ظیلغ  زا  دعب  دوش . ظیلغ  یمک 

هتخا لاغز  تبرش 

مزال داوم 

مرگ 500 هتخا لاغز  ولیک  1 رکش هنامیپ  1 بآ يروخیاچ  قشاق  0.5 لیناو

هیهت زرط 

میراذـگ یم  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  لیناو  هتخا و  لاغز  سپـس  میناـشوج . یم  ار  رکـش  بآ و  هتخا  لاـغز  تبرـش   0 تارفن :  دادـعت 
. میزیر یم  يرطب  رد  مینک و  یم  در  یفاص  زا  هتشادرب و  ترارح  يور  زا  ار  نآ  دش ، ظیلغ  تبرش  یتقو  دوش  ظیلغ  تبرش 

نیبجنکس تبرش 

مزال داوم 

هنامیپ 1 هکرس هنامیپ  3 بآ ولیک  1 رکش مرگ  50 عانعن

هیهت زرط 

زیر عانعن  سپس  میناشوج . یم  ار  رکش  بآ و  نیبجنکس  تبرـش  درک . يرادهگن  لاچخی  رد  دیاب  ار  نیبجنکـس  تبرـش   0 تارفن :  دادعت 
تبرش هقیقد  زا 5  سپ  هدرک و  هفاضا  عیام  هب  ار  هکرـس  مک  مک  هلحرم  نیا  رد  دبای . ماوق  عیام  ات  میراذگ  یم  مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  هدش 

. مینک یم  در  یفاص  زا  میراد و  یمرب  ترارح  يور  زا  ار 

توت هاش  تبرش 

مزال داوم 
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ولیک 1 توت هاش  ولیک  2 رکش هنامیپ  2 بآ هنامیپ  0 لیناو يروخیاچ  قشاق  0.5 لیناو

هیهت زرط 

یفاص زا  میراد و  یمرب  ترارح  يور  زا  ار  نآ  هظحل  دـنچ  زا  سپ  هدرک و  هفاضا  تبرـش  هب  زین  ار  لیناو  هلحرم  نیا  رد   0 تارفن :  دادعت 
نآ هب  ار  توت  هاش  هدناشوج ، ار  رکـش  بآ و  توت  هاش  تبرـش  مینک . یم  يرادهگن  کنخ  ياج  رد  ار  هدش  هدامآ  تبرـش  مینک . یم  در 

. دوش ظیلغ  تبرش  ات  میراذگ  یم  مینک و  یم  هفاضا 

بالگ تبرش 

مزال داوم 

مرگ 100 بالگ مرگ  500 رکش هنامیپ  2 بآ يروخپوس  قشاق  2 شرت ومیل  بآ 

هیهت زرط 

هب ار  بالگ  سپـس  دنزب . شوج  دـنچ  ات  میراذـگ  یم  میالم  ترارح  يور  ار  شرت  ومیل  رکـش و  بآ و  بالگ  تبرـش   0 تارفن :  دادعت 
. تسا هدامآ  تبرش  هقیقد  زا 5  سپ  مینز . یم  مه  بوخ  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  جیردت 

عانعن اب  ومیل  تبرش 

مزال داوم 

مرگ 100 عانعن مرگ  100 رکش هنامیپ  2 شرت ومیل  بآ  هنامیپ  3 بآ

هیهت زرط 

زا 8 دعب  میراذگ . یم  لاچخی  رد  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  ومیل  بآ  هدش و  درخ  عانعن  رکش ، بآ ، عانعن  اب  ومیل  تبرش   0 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  لیم  هدرک ، در  یفاص  زا  ار  تبرش  تعاس 

اه ینیریش 

اولقاب

مزال داوم 

هنامیپ 1.25 نغور هناـمیپ  1 تـسام هنامیپ  0.5 بالگ يرادـقم  0 هتـسپ ردوـپ  يروخیاـچ  قشاـق  1 نارفعز يروخیاـچ  قشاـق  1 ردوپ گـنیکب 
ددع 7 غرم مخت  هنامیپ  3.5 رکش هنامیپ  4 درآ

هیهت زرط 
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ات میراذـگ  یم  رف  رد  رگید  هقیقد  تدـم 10  هب  میهد و  یم  شرب  هدروآ ، رد  رف  زا  ار  اولقاب  هدـش ، نییعت  تدـم  زا  دـعب   0 تارفن :  دادعت 
هنامیپ بآ و 2  هنامیپ  هلـصاف 2  نیا  رد  مینک . یم  نیئزت  هتـسپ  ردوپ  اب  ارنآ  هتخیر و  اولقاب  يور  ار  تبرـش  رخآ  رد  دوش . هتـشرب  نآ  يور 
ترارح يور  زا  ارنآ  شوج  دنچ  زا  دعب  هتخیر  ار  بالگ  دـمآ  شوج  هب  یتقو  میراذـگ . یم  ترارح  يور  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  رکش 

بوـخ هدرک و  هفاـضا  نآ  هب  ار  نارفعز  تساـم و  نغور ، رکـش ، سپـس  هدز ، مه  هب  هدرز  کـی  زج  ار  اـه  غرم  مخت  اولقاـب  میراد . یم  رب 
مخت هدرز  میزیر .  یم  نآ  رد  ار  هدـش  هدامآ  داوم  هدرک و  برچ  ار  رف  ینیـس  مییازفا . یم  ار  ردوپ  گنیکب  درآ و  دـعب  مینک . یم  طولخم 

رد هقیقد  تدم 30  هب  ار  ینیریـش  میلام و  یم  ریمخ  يور  سرب  اب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  تسام  يروخپوس  قشاق  کی  نارفعز و  غرم ، 
. میراذگ یم  رف  رد  دارگیتناس  هجرد  ترارح 200 

هیماب

مزال داوم 

هنامیپ 1 درآ هنامیپ  1.5 بآ يروخپوس  قشاق  1 رکـش يروخپوس  قشاق  2 نغور يروخپوس  قشاـق  2 هتـساشن ردوپ  يروخیاچ  قشاق  0.5 کمن
ددع 3 غرم مخت 

هیهت زرط 

هدرک و هفاضا  ار  هتساشن  ردوپ  درآ و  سپـس  دشوجب . ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ار  کمن  بآ و  رکـش ، نغور ، هیماب   0 تارفن :  دادعت 
ات میراذـگ  یم  ترارح  يور  ار  بآ  هناـمیپ  رکـش و 1  هنامیپ   2 هیماب : تبرـش  هیهت  زرط  دوش . هتفرگ  درآ  یماـخ  اـت  مینز . یم  مه  بترم 

سپس میراد . یم  رب  ترارح  يور  زا  ار  تبرـش  شوج  دنچ  زا  دعب  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  بالگ  هنامیپ  فصن  دعب  دبای . ماوق  دشوجب و 
. میزادـنا یم  تبرـش  رد  ار  اه  هیماب  رخآ  رد  دوش . هتفرگ  نآ  یفاـضا  نغور  اـت  میراذـگ  یم  یفاـص  رد  هدروآ ، رد  نغور  زا  ار  اـه  هیماـب 

دینک ور  ریز و  ارنآ  یتدم  زا  دعب  دـیزادنایب و  نغور  رد  فیق  نداد  راشف  اب  هاوخلد  ياه  هزادـنا  هب  هتخیر و  فیق  رد  ار  هیماب  ریمخ  سپس 
ریمخ اـت  مینز  یم  مه  بوخ  مینک . یم  هفاـضا  نآ  هب  ار  اـه  غرم  مخت  هتـشادرب ، ترارح  يور  زا  ارنآ  دـعب  دوـش . هتـشرب  نآ  فرط  ود  اـت 

. دوش غاد  بوخ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  دماج  نغور  يرادقم  هلحرم  نیا  رد  دنک . ادیپ  یگدنبسچ  تلاح 

یکشاریپ

مزال داوم 

هنامیپ 2 عیاـم نـغور  هناـمیپ  3 بآ هناـمیپ  2.5 بآ يروخیاـچ  قشاــق  1 هیاـم ریمخ  يروخیاــچ  قشاــق  1 رکـش يروخیاـچ  قشاـق  0.5 لیناو
هنامیپ 1 رکش هنامیپ  3.5 درآ

هیهت زرط 

میراذگ یم  هقیقد  تدم 15  هب  مینز و  یم  بلاق  درگ ، بلاق  اب  ارنآ  دعب  هدرک ، زاب  هندرو  اب  ار  ریمخ  تدـم  نیا  زا  دـعب   0 تارفن :  دادعت 
ندش خرـس  زا  دعب  مینک . یم  خرـس  نآ  رد  ار  اه  ریمخ  ندش  غاد  زا  دعب  هتـشاذگ و  ترارح  يور  عیام  نغور  يرادقم  دـنامب . ینیـس  رد 
نیئزت ار  اه  یکشاریپ  يور  دنق  ردوپ  اب  میزیر و  یم  نآ  رد  ار  یکشاریپ  مرک  مینز و  یم  شرب  هریاد  مین  تروص  هب  ار  اه  یکـشاریپ  رانک 
ترارح يور  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  لیناو  ریش و  ای  بآ  هنامیپ   2 درآ ، هنامیپ  فصن  رکش ، هنامیپ  یکشاریپ 1  مرک  هیهت  زرط  مینک . یم 
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رد تعاس  تدم 2  هب  ار  ریمخ  ًاددـجم  هلحرم  نیا  رد  دـیآ . رد  یفیطل  مرن و  مرک  تروص  هب  ات  مینز  یم  مه  بترم  میراذـگ و  یم  میالم 
تدم هب  هدرک ، طولخم  رکش  يروخیاچ  قشاق  بآ و 1  هنامیپ  فصن  اب  ار  هیام  ریمخ  یکـشاریپ  دیایب . لمع  هب  ات  میراذگ  یم  مرگ  ياج 

درآ هارمه  هب  ار  هدامآ  هیام  ریمخ  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  لیناو  بآ و  رکش ، نغور ، هلصاف  نیا  رد  میراذگ . یم  مرگ  ياج  رد  هقیقد   20
. دبسچن تسد  هب  ریمخ  هک  يدح  ات  میهد  یم  زرو  تسد  اب  مییازفا و  یم  داوم  هب 

تلور

مزال داوم 

ددع 6 غرم مخت  مرگ  50 لیگران ردوپ  مرگ  100 کشمت يابرم  مرگ  150 درآ مرگ  150 رکش

هیهت زرط 

هب میزیر و  یم  هدـش  برچ  تلور  بلاق  رد  ارنآ  داوم ، ندـش  طولخم  زا  دـعب  هدرک و  هفاـضا  جـیردت  هب  ار  درآ  سپـس   0 تارفن :  دادـعت 
نآ يور  ار  ابرم  مینادرگ و  یم  رب  فاص  حطـس  يور  هدروآ و  رد  رف  زا  ار  تلور  تدـم  نیا  زا  دـعب  میراذـگ . یم  رف  رد  هقیقد  تدم 10 

دیفس ات  مینز  یم  يدح  ات  ار  رکـش  اه و  غرم  مخت  تلور  مینک . یم  ورـس  ارنآ  هدیـشاپ و  تلور  يور  ار  لیگران  ردوپ  رخآ  رد  میلام . یم 
. دوش گنر 

ایبلوز

مزال داوم 

هنامیپ 1.5 هتساشن هنامیپ  2 عیام نغور  هنامیپ  1 تسام يروخپوس  قشاق  2 درآ يروخیاچ  قشاق  0.5 نیریش شوج 

هیهت زرط 

 ، هدرک هفاضا  ار  درآ  عیام و  نغور  دـعب  دوش . تسدـکی  فاص و  ات  مینک  یم  طولخم  مه  اب  ار  تسام  هتـساشن و  ایبلوز   0 تارفن :  دادعت 
یم فیق  رد  ار  داوم  هدرک و  هفاضا  لبق  داوم  هب  ار  نیریـش  شوج  تدم  نیا  زا  دـعب  دـنامب . تعاس  کی  میراذـگ  یم  ندز  مه  هب  زا  دـعب 

و میزیر . یم  نغور  رد  چیپ  رد  چیپ  تروص  هب  داوم  زا  سپـس  دوش . غاد  بوخ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  عیام  نغور  يرادقم  میزیر .
رد ارنآ  دـعب  دوش . هتفرگ  نآ  یفاـضا  نغور  اـت  میراذـگ  یم  یفاـص  رد  ار  اـیبلوز  هلحرم  نیا  رد  دوـش . خرـس  نآ  فرط  ود  میراذـگ  یم 

هیماب تبرـش  دـننام  ایبلوز  تبرـش  ندرک  تسرد  هقیرط  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  مینک . یم  ورـس  هقیقد  دـنچ  زا  دـعب  میزادـنا و  یم  تبرش 
. تسا

یلسع ناهوس 

مزال داوم 

هنامیپ 1 لسع هنامیپ  2 رکش مرگ  150 هرک مرگ  200 ماداب لالخ  مرگ  100 ودرگ زغم  يروخیاچ  قشاق  0.5 نارفعز

هیهت زرط 
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يور زا  ار  ناهوس  هیام  هلحرم  نیا  رد  مینز . یم  مه  هدرک و  هفاـضا  نآ  هب  ار  ماداـب  لـالخ  هدـش و  لـح  نارفعز  سپـس   0 تارفن :  دادعت 
. دوش یم  هتسب  يروف  ناهوس  هیام  تسا  ینتفگ  مینک .  یم  نیئزت  ودرگ  زغم  اب  ارنآ  میزیر و  یم  رظن  دروم  ياهبلاق  رد  هتـشادرب و  ترارح 

طولخم ًالماک  مه  اب  داوم  ات  مینز  یم  مه  بترم  میراذگ و  یم  ترارح  يور  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  رکـش  لسع و  هرک ، یلـسع  ناهوس 
. دنوش

تالکش

مزال داوم 

هنامیپ 1 ریش هنامیپ  0.5 وئاکاک هنامیپ  2 رکش يروخپوس  قشاق  2 هرک

هیهت زرط 

درس ًالماک  یتقو  مینز . یم  مه  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هرک  ندش  کنخ  زا  دعب  هتـشادرب ، ترارح  يور  زا  ارنآ  دعب   0 تارفن :  دادعت 
ياهلکـش هب  ار  تالکـش  رخآ  رد  دوش . کنخ  ات  میراذـگ  یم  لاچخی  رد  میزیر و  یم  نآ  رد  ار  تالکـش  هدرک و  برچ  ار  یفرظ  دـش ،

نآ يور  ییاهبابح  ات  میراذـگ  یم  میالم  ترارح  يور  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  وئاکاک  ریـش و  رکـش ، تالکـش  میهد . یم  شرب  هاوخلد 
. دوش رهاظ 

یماداب ینیریش 

مزال داوم 

مرگ 30 هتساشن مرگ  100 درآ مرگ  120 دنق ردوــپ  مرگ  120 هدـش بایـسآ  ماداب  يروخیاـچ  قشاـق  1 کیک ردوـپ  يروخیاـچ  قشاـق  1 لیناو
ددع 2 غرم مخت  مرگ  70 هرک

هیهت زرط 

ار ینیریش  عیام  مینک . یم  برچ  ار  رف  ینیس  دوش . لح  ًالماک  رکش  ات  مینز  یم  يدح  ات  ار  هرک  رکش و  یماداب  ینیریـش   0 تارفن :  دادعت 
نیئزت ماداب  اب  ناوت  یم  ار  اه  ینیریـش  نیا  يور  مینک . یم  تسرد  کچوک  يودرگ  کی  هزادنا  هب  ییاه  ینیریـش  هتخیر و  هیماب  فیق  رد 

ار لـیناو  هدـش و  بایـسآ  ماداـب  کـیک ، ردوپ  هتـساشن ، درآ ، سپـس  میهد . یم  همادا  ندز  مه  هب  هدرک و  هفاـضا  زین  ار  اـهغرم  مخت  درک .
. ددرگ تخاونکی  عیام  ات  مینز  یم  مه  هدوزفا و 

یتشهب ینیریش 

مزال داوم 

ددع 1 غرم مخت  هدیفس  هنامیپ  3.5 درآ هنامیپ  1 دنق ردوپ  هنامیپ  2 دماج نغور  يروخیاچ  قشاق  1 هدییاس له  يروخپوس  قشاق  2 دجنک

هیهت زرط 
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درآ جیردت  هب  سپـس  دنوش . طولخم  مه  اب  ًالماک  ات  مینز  یم  یقرب  نز  مه  اب  ار  له  نغور ، دـنق ، ردوپ  یتشهب  ینیریـش   0 تارفن :  دادعت 
مینک و یم  زاب  رتم  یتناس  رطق 1  هب  هندرو  اب  ار  ریمخ  سپـس  دبـسچن . تسد  هب  درآ  هکینامز  ات  میهد ، یم  زرو  تسد  اب  هدرک و  هفاضا  ار 

یم اهنآ  يور  دجنک  یمک  هدیلام و  اهریمخ  يور  ار  غرم  مخت  هدیفس  مینیچ . یم  رف  ینیـس  رد  مینز و  یم  بلاق  ارنآ  هاوخلد ، بلاق  اب  دعب 
. دوش هتشرب  ات  میراذگ  یم  هدش  مرگ  لبق  زا  رف  رد  تیاهنراف ، هجرد  ترارح 250  اب  هقیقد ، تدم 20  هب  ارنآ  و  میشاپ .

ینویپاپ ینیریش 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  1 هیام ریمخ  يروخ  ابرم  قشاـق  0.5 ومیل رهوج  يروخ  اـبرم  قشاـق  1 کمن يروخیاچ  قشاـق  0.5 نارفعز يرادقم  0 بالگ
ددع 3 غرم مخت  ولیک  1 درآ مرگ  250 عیام نغور  يرادقم  0 دنق هریش  رتیل  0.5 بآ مرگ  200 يا هرک  نغور 

هیهت زرط 

نیا رد  دبـسچن . تسد  هب  ریمخ  هک  يدـح  ات  میهد  یم  زرو  تسد  اـب  ار  ریمه  هدرک و  هفاـضا  ار  درآ  جـیردت  هب  سپـس   0 تارفن :  دادعت 
، بآ کـمن ، ومیل ، رهوج  هیاـم ، ریمخ  نارفعز ، غرم ، مخت  ینویپاـپ  ینیریـش  دـتفایب . اـج  اـت  میراذـگ  یم  رزیرف  هسیک  رد  ار  ریمخ  هلحرم 
، هدـش کنخ  زا  دـعب  میزپ و  یم  رف  طسوتم  ترارح  رد  ار  اه  ینیریـش  نیا  مینز . یم  مه  هدرک و  طولخم  مه  اـب  ار  بـالگ  عیاـم و  نغور 

هـسیک رد  ارنآ  ًاددـجم  و  میهد . یم  زرو  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  يا  هرک  نغور  هدرک  زاب  ار  ریمخ  سپـس  میزیر . یم  ناشیور  دـنق  هریش 
رد نویپاپ  لکـش  هب  هداد و  شرب  ار  ریمخ  هدرک و  زاب  رتم  یتناـس  رطق 1.5  هب  ارنآ  هندرو  اب  دعب  دزادـنیب . ار  شدوخ  ات  میراذـگ  یم  رزیرف 

. مینیچ یم  رف  ینیس  رد  میروآ و  یم 

يا هناورپ  ینیریش 

مزال داوم 

ردوپ هنامیپ  1 دماج نغور  يروخیاـچ  قشاـق  1 نارفعز يروخیاچ  قشاـق  1 ردوپ گنیکب  يروخیاـچ  قشاـق  0.5 لیناو يرادقم  0 هفرخ مخت 
هنامیپ 2 درآ هنامیپ  1 دنق

هیهت زرط 

هدش لح  نارفعز  اه  ینیریـش  يور  مینز . یم  بلاق  هدرک و  زاب  رتم  یتناس  رطق 1  هب  هندرو  اب  ار  ریمخ  تدم  نیا  زا  دـعب   0 تارفن :  دادعت 
ات میراذـگ  یم  هدـش  مرگ  لبق  زا  رف  رد  دارگیتناس  هجرد  رد 170  هقیقد  تدم 15  هب  ار  اه  ینیریـش  نیا  میـشاپ . یم  هفرخ  مخت  هدـیلام و 

هفاضا ار  لیناو  ردوپ و  گنیکب  درآ ، سپس  دیایب . لمع  هب  ات  میراذگ  یم  رزیرف  هسیک  رد  تعاس  تدم 1  هب  ار  ریمخ  هلحرم  نیا  رد  دزپب .
. دوش گنر  دیفس  ات  مینز  یم  مه  اب  ار  دنق  ردوپ  نغور و  يا  هناورپ  ینیریش  دبسچن . تسد  هب  ات  میهد  یم  زرو  تسد  اب  هدرک و 

کشمت ینیریش 

مزال داوم 
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ردوـپ مرگ  60 کـشمت مرگ  350 هماـخ مرگ  300 هرک يروـخپوس  قشاـق  2 یگنرف توـت  ياـبرم  يروخیاـچ  قشاـق  1 ومیلبآ يرادـقم  0 کمن
مرگ 300 درآ مرگ  100 دنق

هیهت زرط 

یم هاوخلد  اه ي  هزادـنا  هب  ارنآ  دراک  اب  و  مینک . یم  نهپ  هندرو  اب  میهد و  یم  زرو  هراـبود  ار  ریمخ  تدـم  نیا  زا  دـعب   0 تارفن :  دادعت 
دراد کشمت  هماخ و  هک  یتمسق  يور  رب  ار  درادن  کشمت  هماخ و  هک  یتمـسق  دعب  دوش . ییالط  ناشحطـس  ات  میراذگ  یم  رف  رد  میرب و 

ار ینیریش  و  میزیر . یم  ابرم  يور  هدرک و  لح  بآ  رد  ار  دنق  ردوپ  سپـس  دریگب . رارق  الاب  ییابرم  تمـسق  هک  یلکـش  هب  میهد . یم  رارق 
ار کمن  درآ و  کشمت  ینیریـش  میراذـگ . یم  لاچخی  رد  تعاـس  تدـم 1  هب  هدـناشوپ و  ار  ریمخ  يور  هلحرم  نـیا  رد  مـینک . یم  ورس 

دعب هدروآ ، رد  رف  زا  سپـس  دیآ . رد  ریمخ  تلاح  هب  هک  میهد  یم  زرو  ردقنآ  و  مینک . یم  هفاضا  ار  ومیلبآ  هرک و  سپـس  هدرک ، طولخم 
. میزیر یم  اهریمخ  يور  نایم  رد  کی  تروص  هب  هدرک  طولخم  مه  اب  ار  کشمت  هماخ و  میلام . یم  ناشیور  ار  ابرم  ندش  کنخ  زا 

يا هقلح  ینیریش 

مزال داوم 

ددع 3 غرم مخت  هنامیپ  3 درآ هنامیپ  1 دنق ردوپ  هنامیپ  1 عیام نغور  هنامیپ  1 هتساشن يروخیاچ  قشاق  1 ردوپ گنیکب  يروخیاچ  قشاق  0.5 لیناو

هیهت زرط 

. دـیلام اه  ینیریـش  يور  درک و  مرن  میقتـسم  ریغ  ترارح  يور  ار  يا  هتخت  تالکـش  ناوت  یم  ینیریـش  نیا  نیئزت  يارب   0 تارفن :  دادعت 
تدم 25 هب  میهد و  یم  مرف  رف  ینیس  رد  يا  هقلح  لکـش  هب  هتخیر و  فیق  لخاد  ار  ریمخ  هلحرم  نیا  رد  میهد  یم  زرو  تسد  اب  ار  ریمخ 

یم هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  لیناو  دـنق و  ردوپ  غرم ، مخت  يا  هقلح  ینیریـش  میراذـگ . یم  رف  رد  تیاهنراف  هجرد  ترارح 250  اب  هقیقد 
. مینک یم  هفاضا  ار  هتساشن  ردوپ و  گنیکب  درآ ، لبق ، داوم  اب  نآ  ندش  طولخم  زا  دعب  هدرک و  هفاضا  ار  عیام  نغور  سپس  مینز .

يا هماخ  ینیریش 

مزال داوم 

ددع 4 غرم مخت  هدیفس  هنامیپ  1 ریش ولیک  1.5 درآ مرگ  250 دنق ردوپ  مرگ  500 دماج نغور  يروخ  ابرم  قشاق  1 له

هیهت زرط 

يا هماخ  مرک  هیهت  يارب  دنامب . میراذگ  یم  تعاس  تدم 5  هب  هدرک و  طولخم  ار  دماج  نغور  درآ و  يا  هماخ  ینیریش   0 تارفن :  دادعت 
هدیفـس هلـصاف  نیا  رد  دوش . هدامآ  ات  میراذـگ  یم  رزیرف  رد  تعاس  تدـم 24  هب  هدرک و  طولخم  رکـش  مرگ  اب 100  ار  هماـخ  مرگ   250

. دیآ تسدب  یمرن  ریمخ  ات  میهد  یم  زرو  مینک و  یم  هفاضا  ار  نغور  درآ و  سپـس  هدرک ، طولخم  له  ریـش و  دـنق ، ردوپ  اب  ار  غرم  مخت 
ات مینک  یم  رف  رد  هتـشاذگ و  يا  هماخ  مرک  ار  اـهنآ  طـسو  مینز و  یم  بلاـق  هدرک و  زاـب  رتم  یتناـس  مین  رطق  هب  هندرو  اـب  ار  ریمخ  سپس 

. دنوش گنر  ییالط 
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یکرامناد ینیریش 

مزال داوم 

ددع 10 غرم مخت  ولیک  3 درآ رتیل  1.5 بآ هنامیپ  1 مرگ بآ  ولیک  1.5 يا هرک  نغور  مرگ  500 عیام نغور  مرگ  500 رکش مرگ  60 هیام ریمخ 

هیهت زرط 

ارنآ سپس  دنامب . تلاح  نیمه  در  ریمخ  میراذگ  یم  هقیقد  دنچ  تدم  هب  هدرک و  هفاضا  ریمخ  هب  ار  يا  هرک  نغور  دعب   0 تارفن :  دادعت 
بآ رکـش و  اه ، غرم  مخت  دزپب . ات  میراذگ  یم  رف  رد  میهد و  یم  شرب  فلتخم  ياهلکـش  هب  هدرک و  نهپ  رتم  یتناس  مین  رطق  هب  هندرو  اب 
زرو تسد  اب  هدرک و  هفاضا  ار  درآ  هیقب  عیام و  نغور  عیام ، ریمخ  سپـس  دوش . لح  بآ  رد  رکـش  اـت  مینز  یم  هدرک و  طولخم  مه  اـب  ار 
ياج رد  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  درآ  هنامیپ   5/1 مرگ ، بآ  عیام ، ریمخ  یکرامناد  ینیریـش  دیآ . تسدب  یفیطل  مرن و  ریمخ  ات  میهد  یم 

. دوش شرت  حالطصا  هب  دنک و  فپ  ریمخ  ات  میراذگ  یم  مرگ 

گنرود ینیریش 

مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  هنامیپ  3 درآ هنامیپ  1 دنق ردوپ  هنامیپ  1 عیام نغور  يروخپوس  قشاق  1 وئاکاک يروخیاچ  قشاق  1 نیریش شوج 

هیهت زرط 

ینیریـش مینک . یم  هلول  ارنآ  میراذـگ و  یم  مه  يور  هدرک و  نهپ  رتم  یتناـس  مین  رطق  هب  ار  ریمخ  ود  ره  هلحرم  نیا  رد   0 تارفن :  دادعت 
رد هقیقد  تدـم 30  هب  لاح  دوش . گنر  دیفـس  ات  مینز  یم  مه  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  اـه  غرم  مخت  عیاـم و  نغور  دـنق ، ردوپ  گـنرود 

و مینک . یم  طولخم  رگید  داوم  اب  هدرک ، هفاضا  ار  نیریش  شوج  درآ و  سپـس  دزپب . ات  میراذگ  یم  رف  رد  دارگیتناس  هجرد  ترارح 220 
مینک و یم  هفاضا  ار  وئاکاک  تمسق  کی  هب  هدرک ، میسقت  تمسق  ود  هب  ار  ریمخ  دیآ . تسد  هب  یتفس  تسدکی و  ریمخ  ات  میهد  یم  زرو 
هب هدروآ و  رد  لاـچخی  زا  ار  ریمخ  تدـم  نیا  زا  دـعب  میراذـگ .  یم  لاـچخی  رد  تعاـس  تدم 2  هب  ارنآ  سپـس  میهد . یم  زرو  ًاددـجم 

. میرب یم  هاوخلد  ياهلکش 

شمشک اب  بیس  ینیریش 

مزال داوم 

يرادقم 0 دنق كاـخ  يروخپوس  قشاـق  6 رکـش يروخ  ابرم  قشاـق  4 ردوپ گنیکب  يروخیاـچ  قشاـق  0.5 لیناو يروخیاچ  قشاـق  0.25 کمن
ددع 2 غرم مخت  مرگ  400 درآ مرگ  125 هرک ولیک  1 بیس هنامیپ  1 ریش

هیهت زرط 

سپس میشاپ . یم  اهبیس  يور  زین  ار  اهـشمشک  مینیچ . یم  ریمخ  يور  مینک و  یم  چاق  كزان  هتفرگ ، تسوپ  ار  اه  بیـس   0 تارفن :  دادعت 
گنیکب درآ ، هلحرم  نیا  رد  دوش . رادـشک  ظیلغ و  عیام  ات  مینز  یم  يدـح  ات  هدرک و  هفاضا  هرک  هب  ار  لـیناو  کـمن و  غرم ،  مخت  رکش ،
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ات مینز  یم  نز  مه  اب  ار  هرک  شمـشک  اـب  بیـس  ینیریـش  میزیر . یم  بلاـق  رد  ار  ریمخ  هدرک و  هفاـضا  ریمخ  هب  بیترت  هب  ار  ریـش  ردوپ و 
یم هدـش  مرگ  لـبق  زا  رف  رد  تیاـهنراف  هـجرد  ترارح 400  اـب  هـقیقد و  تدـم 50  هب  ار  اه  ینیریـش  سپـس  دـنک . فپ  دوش و  تسدـکی 

ار ینیریش  میـشاپ و  یم  اه  نآ  يور  ار  دنق  هکاخ  هدیرب و  شوگ  راهچ  تاعطق  لکـش  هب  ار  ینیریـش  ندش ، درـس  زا  دعب  دزپب . ات  میراذگ 
 . مینک یم  ورس 

باطق ینیریش 

مزال داوم 

مخت هدرز  وــلیک  1 درآ هناـمیپ  2 ریـش مرگ  400 هرک مرگ  200 ودرگ زغم  مرگ  200 هدــیبوک ماداـب  زغم  مرگ  75 لیگراـن ردوـپ  مرگ  75 رکش
ددع 12 غرم

هیهت زرط 

ار ریش  هتـشادرب و  ترارح  يور  زا  ارنآ  سپـس  دوش . بآ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ار  هرک  مرگ  باّطق 100 ینیریش   0 تارفن :  دادعت 
رف زا  ارنآ  سپس  مییازفا . یم  جیردت  هب  ار  درآ  دعب  هدرک و  هفاضا  زین  ار  اه  غرم  مخت  هدرز  مینک . یم  طولخم  بوخ  هدرک و  هفاضا  نآ  هب 
یم زرو  بوخ  ار  ریمخ  هدوزفا و  زین  ار  هرک  هیقب  مینک .  یم  ورـس  ار  ینیریـش  میـشاپ و  یم  نآ  يور  ار  رکـش  لـیگران و  ردوپ  هدروآ  رد 
یم هلول  ار  ریمخ  میـشاپ و  یم  نآ  حطـس  مامت  يور  ار  ماداـب  ودرگ و  زغم  هدرک ، نهپ  ینغور  ذـغاک  يور  ار  ریمخ  هلحرم  نیا  رد  میهد .

. دزپب ات  میراذگ  یم  رف  رد  هقیقد  تدم 20  هب  مینک و 

یئودرگ ینیریش 

مزال داوم 

مخت هدیفس  هنامیپ  1 رکش هنامیپ  0.5 ودرگ ردوپ  يروخپوس  قشاـق  2 جنرب درآ  يروخیاچ  قشاـق  1 ردوپ گنیکب  يروخیاچ  قشاـق  0.5 لیناو
ددع 1 غرم

هیهت زرط 

هجرد ترارح 300  اـب  هقیقد  تدـم 20  هب  مینیچ و  یم  رف  ینیـس  رد  هلـصاف  اب  کـچوک و  ياـه  هلولگ  تروص  هب  ارنآ   0 تارفن :  دادـعت 
مینک یم  طولخم  مارآ  یلیخ  هدرک و  هفاضا  ار  لیناو  ردوپ و  گنیکب  جنرب ، درآ  ودرگ ، ردوپ  سپس  دزپب . ات  میراذگ  یم  رف  رد  تیاهنراف 
مینز یم  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  غرم  مخت  هدیفس  رکش و  یئودرگ  ینیریش  میزیر . یم  فیق  رد  ار  ینیریش  ریمخ  هدرک ، برچ  ار  ینیس  . 

. دوش لح  رکش  ات 

هفیطل ینیریش 

مزال داوم 

ناجنف 1 ریش يرادقم  0 هماخ يروخ  ابرم  قشاـق  1 کیک ردوپ  يروخپوس  قشاـق  12 درآ يروخپوس  قشاـق  3 رکـش يروخپوس  قشاق  5 نغور
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ددع 6 غرم مخت  هدیفس 

هیهت زرط 

ریمخ فپ  هک  مینز  یم  مه  نارود  تروص  هب  هدرک و  هفاضا  لـبق  داوم  هب  مک  مک  ار  درآ  هدـش و  هدز  غرم  مخت  هدیفـس   0 تارفن :  دادعت 
نغور و هفیطل  ینیریـش  میراذگ .  یم  رف  رد  تیاهنراف  هجرد  ترارح 300  اب  هقیقد  تدم 30  هب  هتخیر و  بلاق  رد  ار  ریمخ  دعب  دـباوخن .
هب ارنآ  سپـس  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  کیک  عیام  هدرک ، مرگ  ار  ریـش  دوش . گـنر  دیفـس  اـت  مینز  یم  هدرک ، طولخم  مه  اـب  ار  رکش 

دیفـس ینیریـش  نیا  مینابـسچ . یم  مه  يور  هماخ  هیال  اب  اتود  اتود  هدروآ و  رد  رف  زا  ار  نآ  تدـم  نیا  زا  دـعب  مییازفا . یم  نغور  رکش و 
. تسا فیطل  رایسب  گنر و 

یگنرف توت  دالامرام و  ینیریش 

مزال داوم 

هنامیپ 0.5 یگنرف توت  دـالامرام  يروـخپوس  قشاـق  2 دنق ردوپ  يروـخپوس  قشاـق  4 نغور يروخیاـچ  قشاـق  0.5 لیناو مرگ  50 ودرگ زغم 
ددع 2 غرم مخت  هنامیپ  1.5 درآ

هیهت زرط 

درآ و غرم ، مخت  سپس  دوش . گنر  دیفس  هک  مینز  یم  يدح  ات  ار  نغور  دنق و  ردوپ  یگنرف  توت  دالامرام و  ینیریـش   0 تارفن :  دادعت 
رد ادـتبا  ارنآ  سپـس  هدروآ ، رد  دـشاب  دوگ  اهنآ  طسو  هک  ییاهلکـش  هب  ار  هدـمآ  تسد  هب  ریمخ  میهد  یم  زرو  هدرک و  هفاـضا  ار  لـیناو 

هجرد ترارح 200  اب  هقیقد  تدم 20  هب  ار  نآ  هدیچ و  رف  ینیس  رد  ار  اه  ینیریـش  دعب  میناتلغ . یم  ودرگ  زغم  رد  دعب  غرم و  مخت  هدیفس 
ارنآ میزیریم و  ینیریش  يدوگ  رد  ار  یگنرف  توت  دالامرام  ندش ، کشخ  زا  سپ  دزپب . ات  میراذگ  یم  هدش  مرگ  لبق  زا  رف  رد  دارگیتناس 

. مینک یم  ورس 

یلیگران ینیریش 

مزال داوم 

ددع 4 غرم مخت  هدیفس  مرگ  400 رکش مرگ  200 لیگران يروخپوس  قشاق  2 عیام نغور  يروخپوس  قشاق  1 هکرس يروخیاچ  قشاق  1 لیناو

هیهت زرط 

ار ریمخ  هلحرم  نیا  رد  مینز . یم  مه  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  ومیلبآ  اـی  هکرـس  هتـشادرب  ترارح  يور  زا  ار  فرظ  دـعب   0 تارفن :  دادعت 
ردوپ عیاـم و  نغور  رکـش ، یلیگراـن  ینیریـش  دزپب . اـت  میراذـگ  یم  رف  رد  ارنآ  مینیچ و  یم  رف  ینیـس  رد  هلـصاف  اـب  هتخیر و  فیق  لـخاد 

میراذگ و یم  ترارح  يور  ار  فرظ  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هدـش  هدز  ياه  هدیفـس  سپـس  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  لیناو  لیگران و 
. دوش لح  ًالماک  رکش  هدش ، مرگ  ات  مینز  یم  مه  بترم 

یشمشک ینیریش 
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مزال داوم 

ددع 1 غرم مخت  هدرز  هنامیپ  2 درآ هنامیپ  0.5 دنق ردوپ  هنامیپ  0.5 هرک هنامیپ  0.5 زیر شمشک 

هیهت زرط 

ار اه  ریمخ  هدرک و  برچ  ار  رف  ینیـس  میرب . یم  فلتخم  ياهلکـش  هب  هدرک و  نهپ  رتم  یتناـس  مین  رطق  هب  ار  ریمخ  دـعب   0 تارفن :  دادعت 
ای ياچ  اب  ناوت  یم  ار  ینیریش  نیا  دزپب . ات  میراذگ  یم  رف  رد  تیاهنراف  هجرد  ترارح 350  رد  هقیقد  تدم 10  هب  مینیچ و  یم  نآ  يور 
ار درآ  شمشک و  غرم ، مخت  هدرز  سپس  دنک . فپ  دوش و  مرن  هک  مینز  یم  يدح  ات  ار  رکش  هرک و  یـشمشک  ینیریـش  درک . ورـس  هوهق 

. میهد یم  زرو  ار  ریمخ  هدرک ، هفاضا 

لیف شوگ 

مزال داوم 

مخت هدرز  هناـمیپ  0.5 ریـش هاوخلد  رادـقم  هب  0 درآ يروخپوس  قشاـق  2 نغور يروخیاچ  قشاـق  1 ردوپ گنیکب  يروخیاـچ  قشاـق  0.5 لیناو
ددع 2 غرم

هیهت زرط 

هفاضا نآ  هب  ار  درآ  جـیردت  هب  سپـس  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  ردوپ  گنیکب  لیناو و  ریـش ، غرم ، مخت  هدرز  لیف  شوگ   0 تارفن :  دادعت 
زاب هندرو  اب  ار  ریمخ  تدم  نیا  زا  دعب  دبـسچن . تسد  هب  ریمخ  هک  دـشاب  يدـح  هب  دـیاب  درآ  رادـقم  میهد . یم  زرو  تسد  اب  مینک و  یم 

رد ار  ریمخ  ياه  هکت  ندـش  غاد  زا  دـعب  هتـشاذگ و  ترارح  يور  نغور  يرادـقم  میهد . یم  شرب  عبرم  لکـش  هب  دراـک  اـب  ارنآ  هدرک و 
رکذ هب  مزال  مینک . یم  ورس  ار  اهنآ  هقیقد  دنچ  زا  دعب  میرادنا و  یم  تبرـش  رد  ار  اهلیف  شوگ  رخآ  رد  دوش . خرـس  ات  میزادنا  یم  نغور 

ات میراذگ  یم  رزیرف  هسیک  رد  تعاس  تدم 2  هب  ار  ریمخ  هلحرم  نیا  رد  تسا . هیماب  تبرش  دننام  لیف  شوگ  تبرـش  هیهت  زرط  هک  تسا 
. دیایب رو 

وداکیم

مزال داوم 

ریش مرگ  100 ماداب ردوپ  مرگ  100 نغور مرگ  250 تالکش يروخپوس  قشاق  2 ریش يروخ  ابرم  قشاق  1 وئاکاک يروخ  ابرم  قشاق  1 نیچراد
قرو 4 وداکیم نان  مرگ  100 رکش مرگ  100 کشخ

هیهت زرط 

رد ریش  قشاق  هارمه 2  هب  ار  تالکـش  مینز . یم  مه  بوخ  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  نیچراد  وئاـکاک و  رکـش ، وداـکیم   0 تارفن :  دادعت 
نآ هب  ار  لـبق  داوم  ماداـب و  ردوپ  کـشخ و  ریـش  هرک ، دـعب  دوش . بوذ  تالکـش  اـت  میراذـگ  یم  مرگ  بآ  رد  ار  فرظ  هتخیر و  یفرظ 
نآ يور  نان  کی  میلام و  یم  وداکیم  نان  يور  هدـش  هدامآ  هیام  زا  هلحرم  نیا  رد  مینک . یم  طولخم  مه  اب  ًالماک  ار  داوم  هدرک و  هفاضا 
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. مینک یم  ورس  هدز ، شرب  تعاس  کی  زا  دعب  ار  هدش  هدامآ  ینیریش  میهد . یم  همادا  اهنان  ندش  مامت  ات  ار  راک  نیا  میراذگ و  یم 

يا هماخ  نان 

مزال داوم 

هنامیپ 1 درآ هنامیپ  1 بآ مرگ  50 رکش مرگ  250 هماخ يروخپوس  قشاق  4 نغور يروخپوس  قشاق  4 تسام يروخیاچ  قشاق  1 نیریش شوج 
ددع 4 غرم مخت 

هیهت زرط 

یم نز  مه  اب  هدروآ و  رد  رزیرف  زا  ارنآ  تعاس  زا 5  دعب  میراذگ . یم  رزیرف  رد  هدرک و  طولخم  مهاب  ار  رکـش  هماخ و   0 تارفن :  دادعت 
تسرد هقیرط  دوشن . بآ  هماخ  ات  دیراذگب  خی  فرظ  ریز  هماخ  ندز  ماگنه  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  لیناو  رخآ  رد  دوش . تفس  ات  مینز 

اب هدیچ و  هدش  برچ  رف  ینیـس  رد  ندز  بلاق  زا  دعب  ار  ریمخ  نیا  يروخیاچ  قشاق   1 لیناو مرگ  دنق 25  ردوپ  مرگ   75 هماخ هماخ : ندرک 
نیا رد  مینک . یم  نآ  دراو  يا  هماخ  نان  هت  زا  ار  هماخ  اه ، ناـن  ندـش  کـنخ  زا  دـعب  میراذـگ . یم  رف  رد  تیاـهنراف  هجرد  ترارح 150 
دعب میهد . یم  زرو  تسد  اب  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  نیریـش  شوج  تسام و  دـش  کنخ  هک  یمک  هتـشادرب ، ترارح  يور  زا  ارنآ  هلحرم 

میراذگ یم  ترارح  يور  ار  نغور  بآ و  يا  هماخ  نان  دـیآ . تسدـب  یفیطل  مرن و  ریمخ  ات  میهد  یم  زرو  هدرک و  هفاضا  ار  اهغرم  مخت 
. دوش هتفرگ  درآ  یماخ  ات  مینز  یم  مه  بترم  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  درآ  ندمآ  شوج  زا  دعب  دشوجب . ات 

اه بابک  ساط 

بابک ساط 

مزال داوم 

ددع 3 یگنرف هجوگ  يروخپوس  قشاـق  4 نغور يروخیاچ  قشاـق  0.5 نیچراد یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز 
ولیک 1 تشوگ مرگ  500 جیوه ددع  4 ینیمز بیس  ددع  2 زایپ ددع  2 هب

هیهت زرط 

قـشاق کی  یفرظ  رد  دوش . هتخپ  ات  میراذـگ  یم  میالم  تارح  يور  هدرک و  هفاـضا  نآ  هب  نغور  بآ و  یمک  رخآ  رد   3 تارفن :  دادعت 
، نیچراد هیال  ره  يور  مینیچ و  یم  نآ  رد  هیال  هیال  ار  یگنرف  هجوگ  زایپ و  هب ، جیوه ، ینیمز ، بیـس  تشوگ ، بیترت  هب  هتخیر و  نغور 

یم هقلح  هقلح  ار  یگنرف  هجوگ  جیوه و  هب ، زایپ ، ینیمز ، بیس  هدرک ، درخ  ار  تشوگ  بابک  ساط  میشاپ . یم  هبوچدرز  لفلف و  کمن ،
. مینک

ینیمز بیس  ناجمداب و  بابک  ساط 

مزال داوم 

مرگ 700 زاـیپ ولیک  1 یگنرف هجوــگ  مرگ  250 نغور يروـخپوس  قشاـق  2 یناـمع وـمیل  درگ  یفاـک  رادــقم  هـب  0 هیودا لــفلف و  کـــمن و 
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مرگ 600 تشوگ مرگ  500 ینیمز بیس  مرگ  500 ناجمداب

هیهت زرط 

ره يور  مینیچ و  یم  ار  ناجمداب  یگنرف و  هجوگ  بیترت  هب  دـعب  زاـیپ و  ادـتبا  نآ  يور  هتخیر و  یفرظ  هت  نغور  یمک   7 تارفن :  دادعت 
تعاس تدـم 2  هب  میالم  ترارح  يور  میراذـگ  یم  هدرک و  هفاـضا  ار  بآ  سپـس  میـشاپ . یم  هیودا  لـفلف و  کـمن ، ومیل ، درگ  فیدر 
تشذگ زا  دعب  مینک . یم  ربص  اه  ینیمز  بیس  ندش  هتخپ  ات  میهد و  یم  رارق  نآ  يور  ار  ینیمز  بیس  ياه  هقلح  تعاس  زا 2  دعب  دنزپب .

یگنرف و هجوگ  زایپ ، ینیمز ، بیس  ینیمز  بیـس  ناجمداب و  بابک  ساط  درک . ورـس  ارنآ  ناوت  یم  تسا و  رـضاح  بابک  ساط  تعاس   1
. مینک یم  درخ  ار  تشوگ  هدرک ، هقلح  هقلح  ار  ناجمداب 

زایپ بابک  ساط 

مزال داوم 

مرگ 500 تشوگ مرگ  200 هبند ددع  5 زایپ يروخپوس  قشاق  2 شرت ومیل  بآ  یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و 

هیهت زرط 

، هبند زایپ  بابک  ساط  مینک . یم  ورـس  ارنآ  دعب  دزپب . بابک  ساط  ات  میراذـگ  یم  میالم  ترارح  يور  ار  فرظ  سپـس   3 تارفن :  دادعت 
. میشاپ یم  هیوداو  لفلف  کمن ، شرت ، ومیل  نآ  يور  هدیچ و  یفرظ  رد  بیترت  هب  ار  هدش  هقلح  هقلح  تشوگ  زایپ و 

یگنرف هجوگ  بابک  ساط 

مزال داوم 

مرگ 500 تشوگ مرگ  150 هبند ولیک  1 یگنرف هجوگ  ددع  5 زایپ ددع  5 ناجمداب یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و 

هیهت زرط 

هجوگ ناجمداب و  دـعب  ، هدـیچ یفرظ  رد  بیترت  هب  ار  هدـش  هقلح  هقلح  زایپ  تشوگ و  هبند ، یگنرف  هجوگ  بابک  ساـط   3 تارفن :  دادعت 
ترارح يور  ار  بابک  ساط  میزیر و  یم  هیوداو  لفلف  کـمن ، داوم  يور  سپـس  مینک . یم  هفاـضا  نآ  هب  زین  ار  هدـش  هقلح  هقلح  یگنرف 

. میزپ یم  میالم 

رفورکیام اب  ياهاذغ 

رفورکیام اب  زمرق  ایبول  تشوگبآ 

مزال داوم 

بر يروخپوس  قشاق  1 ینامع ومیل  ردوپ  هنامیپ  6 بآ يروخپوس  قشاق  4 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادقم  هب  0 هبوچ درز 
ولیک 1.5 ناوختسا اب  تشوگ  ددع  1 زایپ مرگ  200 زمرق ایبول  يروخپوس  قشاق  2 یگنرف هجوگ 
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هیهت زرط 

ترارح شوپرد  اب   100  % تردق هقیقد و  تدم 8  هب  نغور  یمک  هارمه  هب  ار  تشوگ  رفورکیام  اب  زمرق  ایبول  تشوگبآ   5 تارفن :  دادعت 
ردوپ یگنرف ، هجوگ  بر  زمرق ، ایبول  زایپ ، تشوگ ، سپـس  درک . ورـس  هچبرت  زایپ و  هزات ، تاجیزبس  اـب  ناوت  یم  ار  تشوگبآ  میهد . یم 

تشوگ و ات  میراذگ  یم  هاگتـسد  رد   80  % تردقو هقیقد  تدـم 35  هب  ارنآ  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کـمن و  بآ ، یناـمع ، ومیل 
. دوش مرن  زایپ  ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد   100  % تردقو هقیقد  تدم 2  هب  نغور  هیقب  اب  ار  هبوچدرز  زایپ و  دنزپب . ًالماک  ایبول 

رفورکیام اب  کیتسا 

مزال داوم 

مرگ 400 هتسار تشوگ  مرگ  25 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هیاپ هس  يور  ورکیام  لیرگ و  بیکرت  اب   40  % تردق هقیقد و  تدم 8  هب  ارنآ  هدیلام و  هرک  ار  اه  کیتسا  حطس  رخآ  رد   2 تارفن :  دادعت 
هدرک و برچ  ار  فرظ  فک  سپس  مینز . یم  لفلف  کمن و  اه  کیتسا  هب  ورـس  ماگنه  دوش . هتـشرب  ناشحطـس  ات  میراذگ  یم  دنلب  يزلف 

رابکی هلـصاف  نیا  رد  رد ) نودب   ) میراذـگ یم  ویوورکیام  رد   60  % تردـق هقیقد و  تدـم 8  هب  ارنآ  مـیهد و  یم  رارق  نآ  رد  ار  اـهکیتسا 
ار یحطـسم  فرظ  میهد . یم  یمظنم  لکـش  اهنآ  هب  هدـیبوک و  ار  تشوگ  تاعطق  رفورکیام  اب  کیتسا  مینک . یم  ور  ریز و  ار  اه  کیتسا 

. میراذگ یم  هاگتسد  رد   100  % تردق هقیقد و  تدم 2  هب  ارنآ  هدرک و  باختنا 

رفورکیام اب  ولپ  یلوبمالسا 

مزال داوم 

هجوگ بر  ددع  1 هدـش درخ  ینیمز  بیـس  يروخپوس  قشاق  3 هدرک خرـس  زایپ  مرگ  50 نغور هنامیپ  3 بآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 400 جنرب مرگ  200 هدرک خرچ  تشوگ  هنامیپ  1 هدش هدنر  یگنرف  هجوگ  يروخپوس  قشاق  1 یگنرف

هیهت زرط 

بر سپس  میراذگ . یم  هاگتـسد  رد  شوپرد  نودب   100  % تردق هقیقد  تدـم 2  هب  ار  غاد  زاـیپ  هدرک و  خرچ  تشوگ   3 تارفن :  دادعت 
شوپرد اب   100  % تردق هقیقد و  تدـم 3  هب  ار  فرظ  ًاددـجم  هدرک و  هفاـضا  تشوگ  هب  ار  شوج  بآ  یمک  نارفعز و  یگنرف و  هجوگ 

یم ترارح   60  % تردق هقیقد و  تدم 15  هب  ارنآ  هدرک  طولخم  جنرب  اب  ار  هدـش  هدامآ  تشوگ  هیام  رخآ  رد  میراذـگ . یم  هاگتـسد  رد 
فرظ رد  ار  بآ  کمن و  نغور ، جـنرب ، یگنرف ، هجوگ  هدـش ، درخ  ینیمز  بیـس  رفورکیام  اب  ولپ  یلوبمالـسا  دـشکب . مد  جـنرب  اـت  میهد 
جنرب بآ  ات  مینز  یم  مه  هقیقد  ره 5  میراذگ و  یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  نودب   100  % تردق هقیقد و  تدم 18  هب  ارنآ  هتخیر ، يدوگ 

. دوش مامت 

رفورکیام اب  ییایناپسا  تلما 

يزپشآ www.Ghaemiyeh.comرنه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 354زکرم  هحفص 241 

http://www.ghaemiyeh.com


مزال داوم 

ددع 2 ینیمز بیس  ددع  1 هدـش درخ  زایپ  يروخپوس  قشاق  2 رطعم ياهیزبس  مرگ  20 هرک یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و  مرگ  50 ازتیپ رینپ 
ددع 6 غرم مخت 

هیهت زرط 

یم ینیمز  بیس  يور  ارنآ  سپـس  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  رطعم ، تاجیزبس  غرم ، مخت  يرگید  فرظ  رد   3 تارفن :  دادعت 
اب ار  هاگتـسد  میهد و  یم  رارق  يزلف  هیاـپ  هـس  يور   80  % تردـق هقیقد و  تدـم 10  هب  ار  فرظ  میـشاپ . یم  ازتـیپ  رینپ  ارنآ  يور  میزیر و 

تردـق اب  هقیقد  تدـم 3  هب  ار  هرک  زایپ و  رفورکیام  اـب  ییایناپـسا  تلما  دوش . هداـمآ  تلما  اـت  مینک  یم  نشور  ورکیاـم  لـیرگ و  بیکرت 
تردق هقیقد و  تدم 7  هب  ار  هاگتسد  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  هدش  درخ  ینیمز  بیـس  سپـس  میراذگ . یم  هاگتـسد  رد  شوپرد  اب   100%

. مینز یم  مه  راب  کی  ار  نآ  تدم  نیا  رد  شوپرد ) اب   ) مینک یم  نشور   100%

رفورکیام اب  یفالف  تلما 

مزال داوم 

ددع 4 غرم مخت  ناجنف  1 ریش يروخپوس  قشاق  1 هرک يروخیاچ  قشاق  0.5 ردوپ گنیکب  مرگ  220 ازتیپ رینپ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

نشور  80  % تردق هقیقد و  تدم 2  هب  ًاددجم  ار  هاگتـسد  رد  میـشاپ و  یم  نآ  يور  ار  هدش  هدنر  رینپ  تدم  نیا  زا  دعب   3 تارفن :  دادعت 
نآ يور  ار  الاب  داوم  سپـس  دوش . بآ  ات  میراذگ  یم  هاگتـسد  رد   100  % تردق هیناث و  تدـم 30  هب  ار  هرک  دوش . بآ  رینپ  ات  مینک  یم 

، هدرک ادـج  ار  غرم  مخت  هدیفـس  هدرز و  رفورکیام  اب  یفالف  تلما  میراذـگ . یم  ویوورکیام  رد   60  % تردق هقیقد و  تدم 5  هب  هتخیر و 
هب زین  ار  هدیفـس  رخآ  رد  هدرک و  طولخم  مه  اـب  ار  لـفلف  کـمن و  ردوپ ، گـنیکب  ریـش ، غرم ، مخت  هدرز  مینز . یم  نز  مه  اـب  ار  هدـیفس 

. مینک یم  هفاضا  نآ  هب  یمارآ 

رفورکیام اب  سابلاک  تلما 

مزال داوم 

ددع 6 غرم مخت  مرگ  200 نوبماژ يروخپوس  قشاق  1 هدش درخ  يرفعج  ددع  1 ینیمز بیس  مرگ  50 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

80  % تردق هقیقد و  تدم 4  هب  شوپرد  اب  ار  فرظ  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  کمن  هدش و  هدز  ياهغرم  مخت  سپـس   3 تارفن :  دادعت 
تردق هقیقد و  تدم 7  هب  دنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور  ارنآ  هتشادرب و  ار  فرظ  رد  سپس  دوش . هتـسب  غرم  مخت  ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد 

، هتخیر اهغرم  مخت  يور  ار  ینیمز  بیس  نوبماژ و  هیام  دعب  دوش . هدامآ  تلما  ات  میراذگ  یم  هاگتسد  رد  ورکیام  لیرگ و  بیکرت  اب   40%
یم ویوورکیام  رد  شوپرد  اب   80  % تردق هقیقد و  تدم 2  هب  ار  فرظ  میزیر و  یم  نآ  يور  ندز  زا  دعب  ار  هدـنامیقاب  غرم  مخت  ددـع   3
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اب هقیقد  تدم 5  هب  ارنآ  سپس  مینک . یم  داجیا  نآ  رد  ییاهخاروس  لاگنچ  اب  هتسش ، ار  ینیمز  بیـس  رفورکیام  اب  سابلاک  تلما  میراذگ .
ار ینیمز  بیس  يرفعج و  نوبماژ ، هرک ، زا  یمین  مینک . یم  هدنر  هتفرگ و  تسوپ  ارنآ  دعب  دزپب . ات  میراذگ  یم  هاگتـسد  رد   100  % تردق

. دوش بآ  ات  میراذگ  یم  هاگتسد  رد   100  % تردق هیناث و  تدم 40  هب  ار  هرک  هیقب  مینک . یم  طولخم  مه  اب 

رفورکیام اب  یچ  دوخن  درآ  كوتشرب 

مزال داوم 

مرگ 125 یچدوخن درآ  مرگ  125 دیفس درآ  مرگ  120 دنق ردوپ  مرگ  150 دماج نغور  يروخ  ابرم  قشاق  1 له ردوپ 

هیهت زرط 

هیام ات  مینک  یم  طولخم  مه  اب  یفرظ  رد  ار  نغور  دیفـس و  درآ  یچدوخن ، درآ  رفورکیام  اـب  یچ  دوخن  درآ  كوتـشرب   0 تارفن :  دادعت 
هدرک هفاضا  درآ  هب  ار  له  ردوپ  دنق و  ردوپ  هلحرم  نیا  رد  دز . مه  ار  داوم  راب  دنچ  دیاب  هلـصاف  نیا  رد  دیآ . تسدـب  یتخاونکی  فاص و 
لکـش هب  ارنآ  ندـش  درـس  زا  دـعب  مینک . یم  فاص  قشاق  تشپ  اـب  ارنآ  يور  هتخیر و  یفرظ  رد  ار  كوتـشرب  مینک . یم  طولخم  بوخ  و 

ویوورکیام رد  شوپرد  نودب   100  % تردق هقیقد و  تدم 10  هب  ار  فرظ  سپـس  مینک . یم  نیئزت  هتـسپ  ردوپ  اب  میهد و  یم  شرب  يزول 
. دروخب تفت  درآ  ات  مینک  یم 

رفورکیام اب  جانفسا  یناروب 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  2 نغور ددع  1 هدـش درخ  زایپ  هبح  2 هدش هدنر  ریـس  ددع  3 هایـس لفلف  یفاک  رادقم  هب  0 غاد عانعن  یفاک  رادـقم  هب  0 کمن
مرگ 750 جانفسا مرگ  450 تسام

هیهت زرط 

ار نغور  زایپ و  میهد . یم  ترارح   100  % تردق هقیقد و  تدم 3  هب  هدرک ، درخ  ار  جانفسا  رفورکیام  اب  جانفسا  یناروب   5 تارفن :  دادعت 
هقیقد تدم 4  هب  ار  هاگتسد  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  زایپ  جانفسا و  سپس  میراذگ . یم  هاگتسد  رد   100  % تردق هقیقد و  تدم 3  هب  زین 
نیئزت غاد  عانعن  اب  ارنآ  هدرک و  هفاضا  جانفسا  هب  ار  تسام  لفلف و  کمن و  ریس ، رخآ  رد  دزپب . جانفسا  ات  مینک  یم  نشور   100  % تردق و 

رخآ رد  مییازفا . یم  نآ  هب  ار  هبوـچدرز  سپـس  هدرک ، مرگ   100  % تردـق هقیقد و  تدـم 2  هب  ار  نغور  غاد : عاـنعن  هیهت  زرط  مینک . یم 
. مینک یم  شوماخ  ار  هاگتسد  هیناث  زا 30  دعب  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  ار  کشخ  عانعن 

رفورکیام اب  نوملقوب 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  2 هدـش درخ  يرفعج  يروخپوس  قشاق  1 ماداب لالخ  يروخیاچ  قشاـق  1 لفلف مرگ  25 هرک یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
هنیـس هلیف  ددـع  1 هدــش درخ  زاـیپ  مرگ  100 هدـش درخ  چراـق  يروـخپوس  قشاـق  2 درآ ددـع  1 هدـش هقرو  هـقرو  بیـس  هناـمیپ  1 بیـس بآ 

يزپشآ www.Ghaemiyeh.comرنه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 354زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


مرگ 450 نوملقوب

هیهت زرط 

، بیـس زایپ ، میناطلغ . یم  لفلف  درآ و  رد  هدرک ، درخ  تشگنا  هزادـنا  هب  یتاـعطق  هب  ار  نوملقوب  رفورکیاـم  اـب  نوملقوب   3 تارفن :  دادـعت 
درخ يرفعج  رخآ  رد  میراذـگ . یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  اب   100  % تردق هقیقد و  تدـم 4  هب  ارنآ  هتخیر و  یفرظ  رد  ار  هرک  چراـق و 

ار هاگتسد  هدرک و  هفاضا  ار  بیس  بآ  نوملقوب و  سپـس  مینز . یم  مه  رابکی  تدم  نیا  رد  میزیر . یم  نوملقوب  يور  ماداب  لالخ  هدش و 
هقیقد و تدم 12  هب  ًاددجم  ارنآ  هدز و  مه  بوخ  ار  اذغ  تدم  نیا  زا  دـعب  مینک . یم  نشور  شوپرد  اب   100  % تردق هقیقد و  تدم 4  هب 

. میهد یم  ترارح  شوپرد  اب   60  % تردق

رفورکیام اب  يرکش  تیوکسیب 

مزال داوم 

مخت مرگ  250 دیفس درآ  مرگ  90 رکش مرگ  125 نغور ددع  1 غرم مخت  هدیفس  يروخیاچ  قشاق  0.5 ردوپ گنیکب  يروخیاچ  قشاق  0.5 لیناو
ددع 1 غرم

هیهت زرط 

هجرد و 230   20  % تردـق هقیقد و  تدـم 15  هب  ار  ینیـس  مینک و  یم  نـهپ  هدـش  برچ  لـبق  زا  ینیـس  يور  ار  ریمخ   0 تارفن :  دادـعت 
یم نشور  ورکیام  لیرگ و  بیکرت  اب   40  % تردق هقیقد و  تدم 4  هب  ار  هاگتسد  نامز  مامتا  زا  دعب  میراذگ . یم  هاگتـسد  رد  دارگیتناس 

هب ار  اهنآ  سپس  دنوشن . ادج  فرظ  زا  هدرک و  فپ  هک  مینز  یم  يدح  ات  هناگادج  ار  اه  هدیفس  دوش . ییالط  اه  تیوکسیب  حطس  ات  مینک 
رفورکیاـم اـب  يرکـش  تیوکـسیب  دوش . مرن  ریمخ  اـت  میهد  یم  زرو  تسد  اـب  مینک و  یم  هفاـضا  ار  درآ  دـعب  مینک . یم  هفاـضا  لـبق  داوم 

مه اـب  ار  لـیناو  ردوـپ و  گـنیکب  غرم ، مخت  هدرز  نغور ، رکـش ، مـینک . یم  مرگ  دارگیتناـس  هـجرد  ترارح 230  اـب  ار  هاگتـسد  تسخن 
. دوش تخاونکی  هیام  ات  مینز  یم  مه  هدرک ، طولخم 

رفورکیام اب  تسارک  بمارک  تیوکسیب 

مزال داوم 

مرگ 225 ویتسجید تییوکسیب  مرگ  50 هرک يروخپوس  قشاق  1 دنق ردوپ 

هیهت زرط 

مرگ ات  میهد  یم  ترارح   100  % تردق هقیقد و  تدم 1  هب  ار  هرک  دنق و  ردوپ  رفورکیام  اب  تسارک  بمارک  تیوکـسیب   0 تارفن :  دادعت 
هب مینک و  یم  فاص  ارنآ  يور  هتخیر و  یفرظ  رد  ار  داوم  سپس  مینک . یم  هفاضا  رکش  هرک و  هب  هدرک و  بایـسآ  ار  اه  تیوکـسیب  دوش .

. دوش هدامآ  تیوکسیب  ات  میهد  یم  ترارح   100  % تردق اب  هقیقد  تدم 2 

رفورکیام اب  فناگورتسا  فیب 
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مزال داوم 

هراصع ددع  1 هدـش درخ  زاـیپ  مرگ  50 درآ مرگ  25 هرک يروخ  اـبرم  قشاـق  1 نشیوآ مرگ  600 تـشوگبآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 600 تشوگ مرگ  100 چراق مرگ  150 هماخ ددع  1 تشوگ

هیهت زرط 

رد دوش . مرن  زایپ  اـت  میهد  یم  ترارح   100  % تردق هقیقد و  تدـم 5  هب  ار  هرک  زایپ و  رفورکیام  اب  فناـگورتسا  فیب   3 تارفن :  دادعت 
دیاب هقیقد  ره  تسا  رکذ  هب  مزال  میراذگ . یم  نشور   40  % تردق هقیقد و  تدم 3  هب  ار  هاگتسد  مینک و  یم  هفاضا  سس  هب  ار  هماخ  رخآ 

یم مه  ار  داوم  رابود  هلـصاف  نیا  رد  مینک . یم  ورـس  ار  اذغ  هتخیر و  تشوگ  طولخم  يور  ار  هدـش  هدامآ  سـس  دز . مه  ار  سـس  رابکی 
رد  60  % تردق هقیقد و  تدم 5  هب  ارنآ  مییازفا و  یم  نآ  هب  یمارآ  هب  ار  هدش  کلا  درآ  هدوزفا ، تشوگ  بآ  هب  ار  تشوگ  هراصع  مینز .
یم طولخم  لفلف  کمن و  نشیوآ ، زایپ ، چراق ، اب  هدیرب و  کیراب  تاعطق  تروصب  ار  تشوگ  دوش . ظیلغ  سـس  ات  میراذگ  یم  هاگتـسد 

. میراذگ یم  ویوورکیام  رد   100  % تردق هقیقد و  تدم 8  هب  ارنآ  مینک و 

رفورکیام اب  يرتساپ 

مزال داوم 

مرگ 100 درآ مرگ  75 هرک يروخپوس  قشاق  3 بآ يروخیاچ  قشاق  0.5 کمن

هیهت زرط 

زا ار  ریمخ  ياـه  هبل  مینک . یم  نهپ  رتم  یتناـس  رطق 22  هب  یفرظ  رد  هدرک و  زاـب  رتم  یتناـس  رطق 27  هب  ار  ریمخ  سپـس   0 تارفن :  دادعت 
کمن هرک و  درآ ، رفورکیام  اب  يرتساپ  مینک . یم  داجیا  ریمخ  فارطا  فک و  رد  ییاهخاروس  لاگنچ  اب  هدروآ و  الاب  فرظ  ياـه  هراوید 

هب ار  ریمخ  يور  هلحرم  نیا  رد  مینز . یم  مه  هدیـشاپ و  نآ  يور  مـک  مـک  ار  بآ  مـیهد . یم  زرو  بوـخ  هـتخیر و  يدوـگ  فرظ  رد  ار 
درـس زا  دـعب  دزپب . ات  میهد  یم  ترارح   100  % تردـق اب  هقیقد  تدـم 8  هب  ار  ریمخ  نیا  دـنک . تحارتسا  ات  میناشوپ  یم  تعاـس  تدم 1 

. درک رپ  ار  يرتساپ  نورد  ناوت  یم  ندش 

رفورکیام اب  وله  ياپ 

مزال داوم 

وله مرگ  100 رکش ددع  1 يرتساپ يروخپوس  قشاق  2 ترذ نغور  يروخپوس  قشاـق  1 ومیلبآ يروخیاچ  قشاق  0.5 نیچراد يرادقم  0 کمن
ولیک 1 هدش هقلح 

هیهت زرط 

يور هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  کمن  ومیل و  بآ  نیچراد ، وله ، ياـه  هقلح  ترذ ، نغور  رکـش ، رفورکیاـم  اـب  وله  ياـپ   0 تارفن :  دادعت 
. دوش هدامآ  وله  ياپ  ات  میهد  یم  ترارح   100  % تردق اب  هقیقد  تدم 12  هب  هدیشک و  نوفلس  ار  فرظ  يور  سپس  میزیر . یم  يرتساپ 
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رفورکیام اب  یلوساف  ولپ 

مزال داوم 

بر يروخپوس  قشاق  4 نغور هنامیپ  5 شوج بآ  يروخپوس  قشاق  3 هدرک خرس  زایپ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادقم  هب  0 هیودا
مرگ 300 جنرب مرگ  100 یلوساف ایبول  مرگ  250 هدرک خرچ  تشوگ  يروخپوس  قشاق  2 یگنرف هجوگ 

هیهت زرط 

ترارح شوپرد  نودب   100  % تردق هقیقد و  تدم 18  هب  ارنآ  هدوزفا و  ار  شوج  بآ  یگنرف و  هجوگ  بر  جنرب ، دـعب   3 تارفن :  دادعت 
جنرب رخآ  رد  دزپب . ایبول  ات  میراذگ  یم  هاگتسد  رد   100  % تردق هقیقد و  تدم 7  هب  ار  نغور  ایبول و  رفورکیام  اب  یلوساف  ولپ  میهد . یم 

زایپ کمن و  هدرک و  خرچ  تشوگ  سپـس  دشکب . مد  جنرب  ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  اب   60  % تردق هقیقد و  تدم 15  هب  ار 
. مینک یم  نشور  شوپرد  اب   100  % تردق هقیقد و  تدم 5  هب  ار  هاگتسد  ًاددجم  هدرک و  هفاضا  ار  غاد 

رفورکیام اب  هداس  يولپ 

مزال داوم 

مرگ 400 جنرب هنامیپ  4 بآ مرگ  50 نغور یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

100  % تردق هقیقد و  تدم 18  هب  ارنآ  هتخیر و  يدوگ  فرظ  رد  ار  کمن  نغور و  بآ ، جنرب ، رفورکیام  اب  هداس  يولپ   3 تارفن :  دادعت 
هب ارنآ  مینک و  یم  عمج  فرظ  طسو  رد  هدز و  مه  ار  جـنرب  سپـس  دوش . کشخ  جـنرب  بآ  اـت  میراذـگ  یم  هاگتـسد  رد  شوپرد  نودـب 

. دشکب مد  جنرب  ات  میهد  یم  ترارح  شوپرد  اب   40  % تردق هقیقد و  تدم 15 

رفورکیام اب  وله  یتالکش  گنیدوپ 

مزال داوم 

مرگ 75 درآ مرگ  25 هرک مرگ  100 نغور مرگ  25 وئاکاک ددع  4 وله توپمک  يروخ  ابرم  قشاق  1 ردوپ گنیکب  يروخیاچ  قشاق  0.5 نیچراد
ددع 2 غرم مخت  مرگ  100 رکش يروخپوس  قشاق  2 ریش

هیهت زرط 

، درآ ریـش ، رکـش ، اـهغرم ، مخت  مینیچ . یم  نآ  يور  ار  اـهوله  هدیـشاپ و  نآ  يور  رکـش  يروـخپوس  قشاـق  سپـس 3   0 تارفن :  دادـعت 
ار گنیدوپ  میزیر . یم  اهوله  يور  قشاق  اب  ار  داوم  نیا  دـعب  دوش . تخاونکی  هیام  ات  مینز  یم  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  وئاکاک  نیچراد و 
هب ار  هرک  رفورکیام  اب  وله  یتالکـش  گنیدوپ  دوش . هدامآ  ات  میهد  یم  رارق  هاتوک  يزلف  هیاـپ  هس  يور   80  % تردق اب  هقیقد  تدم 12  هب 

. دوش بآ  ات  میهد  یم  ترارح  هیناث  تدم 30 
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رفورکیام اب  تشوگ  گنیدوپ 

مزال داوم 

هنامیپ 1 هدـیبوک کشخ  ناـن  يروخپوس  قشاـق  2 هدـش درخ  يرفعج  يروخیاـچ  قشاـق  0.5 نیریـش شوج  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 250 هدرک خرچ  تشوگ  ددع  1 غرم مخت  هنامیپ  0.5 هجوگ سس  يروخپوس  قشاق  2 هدرک خرس  زایپ  هنامیپ  1 ریش

هیهت زرط 

تدم 5 هب  ارنآ  ًاددجم  میلام و  یم  یگنرف  هجوگ  سـس  ارنآ  فارطا  ور و  هدـنادرگرب و  ار  گنیدوپ  نامز  مامتا  زا  دـعب   2 تارفن :  دادعت 
اب تشوـگ  گـنیدوپ  دوـش . ییـالط  شحطـس  اـت  میهد  یم  رارق  يزلف  هیاـپ  هس  يور  ورکیاـم  لـیرگ و  بـیکرت  اـب   40  % تردـق هقیقد و 

هدز غرم  مخت  مینز . یم  مه  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  نیریش ، شوج  غاد ، زایپ  ریش ، يرفعج ، هدیبوک ، کشخ  نان  رفورکیام 
بیکرت اب   40  % تردـق هقیقد و  تدـم 7  هب  ارنآ  هدـیلام و  هرک  ار  داوم  حطـس  سپـس  مینک . یم  هفاـضا  داوم  هب  تشوگ  هارمه  هب  ار  هدـش 

هیام میـشاپ و  یم  نآ  رد  هدیبوک  کشخ  نان  یمک  هدرک ، برچ  ار  یفرظ  فک  میهد . یم  رارق  دـنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور  ورکیام  لیرگ و 
. میراذگ یم  هاگتسد  رد  شوپرد  اب   80  % تردق هقیقد و  تدم 10  هب  ار  فرظ  میزیر . یم  نآ  رد  ار 

رفورکیام اب  ینیمز  بیس  هروپ 

مزال داوم 

مرگ 500 ینیمز بیس  مرگ  50 هرک هنامیپ  1 ریش یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

یمک هتشاذگ ، یفرظ  رد  ار  اهنآ  سپس  میهد . یم  شرب  هتفرگ ، تسوپ  ار  اه  ینیمز  بیس  رفورکیام  اب  ینیمز  بیس  هروپ   0 تارفن :  دادعت 
دعب دنزپب . اه  ینیمز  بیـس  ات  میراذگ  یم  هاگتـسد  رد  شوپرد  اب   100  % تردق هقیقد و  تدـم 10  هب  ار  فرظ  مییازفا و  یم  نآ  هـب  بآ 

نودب  60  % تردـق هقیقد و  تدـم 3  هب  ار  فرظ  ًاددـجم  مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  لـفلف  کـمن و  هرک ، ریـش ، هدرک ، هل  ار  اـه  ینیمز  بـیس 
. دوش ینیمز  بیس  بذج  ًالماک  ریش  ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد  شوپرد 

رفورکیام اب  ازتیپ 

مزال داوم 

ددع 1 ازتیپ ریمخ  مرگ  125 سیسوس مرگ  125 سابلاک مرگ  100 ازتیپ رینپ  مرگ  100 چراق ددع  1 هملد لفلف  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

نآ حطـس  ات  میهد  یم  رارق  دنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور  ورکیام  لیرگ و  بیکرت  اب   60  % تردق هقیقد و  تدم 8  هب  ار  ازتیپ   1 تارفن :  دادعت 
یم یگنرف  هجوـگ  سـس  اـب  ار  ریمخ  حطـس  سپـس  مینک . هفاـضا  ازتـیپ  يور  رینپ  هقیقد  تشذـگ 3  زا  دـعب  تسا  رتهب  دوش . هتـشرب  یمک 
ریمخ رفورکیام  اب  ازتیپ  میزیر . یم  ریمخ  يور  هیال  هیال  هدرک ، درخ  ار  داوم  یمامت  میـشاپ . یم  هدش  هدنر  رینپ  یمک  ارنآ  يور  میناشوپ و 
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. دوش هتفرگ  یمک  نآ  بآ  ات  میراذگ  یم  هاگتسد  رد  دنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور   60  % تردق هقیقد و  تدم 2  هب  ار 

رفورکیام اب  بابک  سات 

مزال داوم 

هجوـگ بر  مرگ  25 درآ يروـخپوس  قشاـق  1 نغور ددـع  1 تـشوگ هراصع  يروخیاـچ  قشاـق  1 نـشیوآ یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 600 تشوگ ددع  2 ینیمز بیس  ددع  3 جیوه ددع  2 زایپ مرگ  200 یگنرف هجوگ  ددع  2 هب يروخپوس  قشاق  1 یگنرف

هیهت زرط 

. میراذـگ یم  هاگتـسد  رد  شوپرد  اب   100  % تردـق هقیقد و  تدـم 5  هب  ار  نغور  تشوگ و  رفورکیام  اب  باـبک  ساـت   3 تارفن :  دادـعت 
40  % تردق هقیقد و  تدـم 45  هب  ار  هاگتـسد  مییازفا و  یم  تشوگ  هب  هدرک و  درخ  ار  داوم  هیقب  میزیر . یم  تشوـگ  يور  ار  درآ  سپس 

رخآ رد  دز . مه  ار  اذغ  دیاب  نامز  زا  یمین  ندش  يرپس  زا  دعب  تسا  رکذ  هب  مزال  شوپرد )  اب  . ) دنزپب داوم  یمامت  ات  میراذـگ  یم  نشور 
. دتفایب اج  دوش و  هتخپ  ًالماک  ات  میهد  یم  ترارح   40  % تردق هقیقد  تدم 10  هب  ًاددجم  ار  بابک  سات 

رفورکیام اب  ناجمداب  یشرت 

مزال داوم 

ددع 4 ناجمداب هنامیپ  3 بیس هکرس  يرادقم  0 يدنه رمت  هبح  5 ریس ددع  3 هایس لفلف  هنامیپ  2 مرگ بآ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

يور ار  لفلف  کمن و  هکرس ، هایـس ، لفلف  ریـس ، رخآ  رد  مییازفا . یم  ناجمداب  هب  ارنآ  هدرک و  ادج  ار  شیاه  هتـسه  دعب   0 تارفن :  دادعت 
مرگ بآ  رد  هقیقد  تدم 15  هب  ار  يدنه  رمت  میراذگ . یم  کنخ  ياج  رد  میزیر و  یم  يا  هشیش  فورظ  رد  ار  یشرت  هتخیر ، اهناجمداب 
رییغت ناجمداب  هکنیا  يارب  مینک . یم  هل  ار  اهناجمداب  و  هدرک ، ادـج  ار  اه  ناـجمداب  کـهالک  تسوپ و  دـعب  دوش . مرن  اـت  مینک  یم  سیخ 

هدرک و داجیا  اهناجمداب  رد  ییاهخاروس  لاگنچ  اب  رفورکیام  اب  ناجمداب  یشرت  مینک . یم  هفاضا  هکرـس  ناجنف  فصن  نآ  هب  دهدن  گنر 
. دنزپب ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد   100  % تردق هقیقد و  تدم 10  هب  ار  اهنآ 

رفورکیام اب  غرم  نیچ  هت 

مزال داوم 

مرگ 300 جنرب مرگ  800 غرم هنامیپ  1 تسام ددع  2 غرم مخت  يروخیاچ  قشاق  1 نارفعز يروخپوس  قشاق  4 نغور یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

هقیقد و تدـم 18  هب  ارنآ  هدز و  نغور  کمن و  میروآ . یم  دوجو  هب  نآ  رد  ییاهخاروس  وقاچ  اـب  هدرک و  درخ  ار  غرم   3 تارفن :  دادعت 
. مییازفا یم  نآ  هب  ار  جنرب  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  نارفعز  تسام و  غرم و  مخت  سپـس  میراذگ . یم  هاگتـسد  رد  شوپرد  اب   80  % تردق
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ورکیام لیرگ و  بیکرت  اـب   60  % تردق هقیقد و  تدم 20  هب  ارنآ  هدرک و  هتـشغآ  هدـش  لح  نارفعز  نغور و  اب  ار  جـنرب  حطـس  رخآ  رد 
ندرک برچ  زا  دعب  هدرک  باختنا  ار  یحطسم  فرظ  دوش . ییالط  جنرب  حطـس  ات  میهد  یم  رارق  هاتوک  يزلف  هیاپ  هس  يور  شوپرد  نودب 

تدـم 15 هب  ار  فرظ  میزیر و  یم  غرم  يور  ار  جـنرب  هیقب  ًاددـجم  میناشوپ و  یم  غرم  اب  ارنآ  يور  میزیر و  یم  نآ  رد  ار  جـنرب  زا  یمین 
يدوگ فرظ  رد  ار  کمن  بآ و  نغور ، جـنرب ، رفورکیام  اب  غرم  نیچ  هت  میهد . یم  رارق  ویوورکیام  رد  شوپرد  اـب   60  % تردق هقیقد و 

. دوش مامت  جنرب  بآ  ات  میراذگ  یم  هداس  يولپ  روتسد  دننام  هتخیر و 

رفورکیام اب  ویک  یبراب  هجوج 

مزال داوم 

مرگ 350 هدش هکت  هجوج  ناجنف  1 ویک یبراب  سس 

هیهت زرط 

سپس دشاب . فرظ  هبل  تمس  هب  ناشتماخـض  هک  مینیچ  یم  فرظ  رد  يروط  ار  اه  هجوج  رفورکیام  اب  ویک  یبراب  هجوج   3 تارفن :  دادعت 
ار اه  هجوج  نامز ، ماـمتا  زا  دـعب  مینک . یم  نشور   100  % تردـق هقیقد و  تدـم 4  هب  ار  هاگتـسد  میناشوپ و  یم  نوفلـس  اب  ار  اهنآ  يور 

یم هاگتـسد  رد  شـشوپ  نودب   100  % تردـق هقیقد و  تدـم 7  هب  میلاـم و  یم  اـهنآ  يور  ار  سـس  زا  یمین  وـم  ملق  اـب  مـینادرگ و  یمرب 
100  % تردـق هقیقد و  تدـم 6  هب  ار  هاگتـسد  میلام و  یم  اهنآ  يور  ار  سـس  هیقب  هدـنادرگرب و  ار  اه  هجوج  ًاددـجم  رخآ  رد  میراذـگ .

. دوش هتشرب  یمک  اه  هجوج  حطس  ات  مینک  یم  نشور 

رفورکیام اب  یلاقترپ  هجوج 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  1 ترذ نغور  يروخپوس  قشاق  2 نغور يروخپوس  قشاق  1 لسع ددع  1 تاجیزبس هراصع  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 4 غرم هنیس  ددع  1 لاقترپ ددع  1 هدش درخ  زایپ  يروخپوس  قشاق  1 ایوس سس 

هیهت زرط 

میزیر و یم  غرم  يور  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  تاجیزبس  هراصع  لسع و  ایوس ، سـس  ترذ ، نغور  لاـقترپ ، بآ  دـعب   3 تارفن :  دادعت 
ریز و ار  غرم  راب  دیاب 2  هلـصاف  نیا  رد  دزپب . ًالماک  غرم  ات  مینک  یم  نشور  شوپرد  اب   80  % تردق هقیقد و  تدم 7  هب  ار  هاگتسد  ًاددجم 
اب  100  % تردق هقیقد و  تدم 5  هب  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  نغور و  زایپ ، غرم ، هنیـس  رفورکیام  اب  یلاقترپ  هجوج  درک . ور 

. میهد یم  ترارح  شوپرد 

رفورکیام اب  يرودنات  هجوج 

مزال داوم 

قشاق 0.5 زبـس هریز  یفاـک  رادـقم  هب  0 شرت ومیل  يروخیاـچ  قشاـق  1 ومیلبآ یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز 
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ددع 2 هدش درخ  غرم  هنیس  هنامیپ  1 تسام يروخ  ابرم  قشاق  2 زینشگ هبح  1 هدش هدنر  ریس  يروخیاچ  قشاق  1 لیبجنز يروخیاچ 

هیهت زرط 

اب  40  % تردق هقیقد و  تدـم 15  هب  دـنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور  ارنآ  هتخیر و  اه  هجوج  يور  کمن  هکرـس و  بآ ، یمک   2 تارفن :  دادعت 
. درک نیئزت  شرت  ومیل  ياـه  هقلح  اـب  ناوت  یم  ار  اذـغ  نیا  دوش . هتـشرب  یمک  ناشحطـس  اـت  میهد  یم  ترارح  ورکیاـم  لـیرگ و  بیکرت 

هدرک طولخم  مه  اب  ار  هبوچدرز  لفلف و  کمن و  ومیل ، بآ  ریس ، لیبجنز ، هریز ، زینشگ ، تسام ، غرم ، هنیس  رفورکیام  اب  يرودنات  هجوج 
. دشاب فرظ  هبل  فرط  هب  ناشتماخض  هک  مینیچ  یم  فرظ  رد  يروط  ار  اه  هجوج  دعب  . میراذگ یم  لاچخی  رد  تعاس  تدم 3  هب  و 

رفورکیام اب  يریس  هجوج 

مزال داوم 

زایپ ناجنف  1 ریش يروخپوس  قشاق  1 درآ مرگ  120 چراق مرگ  100 هدش لالخ  جـیوه  هبح  2 ریس مرگ  25 هرک یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 2 غرم هنیس  ددع  1 هدش درخ 

هیهت زرط 

. دوش مرن  ریس  ات  میراذگ  یم  هاگتسد  رد   100  % تردق هقیقد و  تدم 1  هب  هدرک و  طولخم  مه  اب  زین  ار  هرک  هیقب  ریس و   2 تارفن :  دادعت 
100  % تردق هقیقد  تدم 3  هب  ارنآ  میراذـگ و  یم  ار  فرظ  رد  هتخیر ، فرظ  رد  ار  هرک  یمک  جـیوه و  زایپ ، رفورکیام  اب  يریـس  هجوج 
ات مینک  یم  نشور   40  % تردق هقیقد و  تدـم 20  هب  ار  هاگتـسد  هدرک و  هفاضا  غرم  هب  ار  داوم  یمامت  هلحرم  نیا  رد  میهد . یم  ترارح 

هفاضا ار  چراق  سپس  دیآ . تسدب  یتخاونکی  عیام  ات  مینز  یم  مه  هدرک و  طولخم  مه  اب  یفرظ  رد  ار  لفلف  کمن و  ریش ، درآ ، دزپب . غرم 
تدـم 2 هب  هدرک و  هفاضا  ار  غرم  سپـس  میراذـگ . یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  اـب   100  % تردـق هقیقد و  تدـم 10  هـب  ار  فرظ  هدرک و 

. میهد یم  ترارح  ارنآ  رگید  هقیقد 

رفورکیام اب  یلسع  هجوج 

مزال داوم 

قشاق 1 لـسع يروخپوس  قشاـق  2 شمـشک يروخپوس  قشاـق  2 ماداب لـالخ  يروخیاـچ  قشاـق  1 نیچراد یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ددع 2 غرم هنیس  ددع  1 هدش درخ  زایپ  يروخپوس  قشاق  2 يراخوس درآ  مرگ  25 هرک يروخپوس 

هیهت زرط 

ار لسع  میزیر و  یم  اه  هجوج  يال  هدرک ، هفاضا  زایپ  هب  ار  لفلف  کمن و  نیچراد ، درآ ، شمشک ، ماداب ، لالخ  سپـس   2 تارفن :  دادعت 
یم ویوورکیام  رد  شوپرد  اـب   60  % تردـق هقیقد و  تدـم 20  هب  ارنآ  هتخیر و  اـه  هجوج  فارطا  بآ  یمک  میلاـم . یم  اـه  هجوج  يور 

اب یلـسع  هجوج  دوش . مرگ  یمک  ات  تشاذگ  هاگتـسد  رد  هیناث  تدـم 10  هب  دـیاب  ار  لسع  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دوش . هتخپ  ات  میراذـگ 
. میهد یم  ترارح  شوپرد  اب   100  % تردق هقیقد و  تدم 1  هب  ار  هرک  زایپ و  رفورکیام 
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رفورکیام اب  بابک  هجوج 

مزال داوم 

مرگ 500 غرم هنیس  ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاق  3 عیام نغور  يروخپوس  قشاق  1 ومیلبآ يروخیاچ  قشاق  0.5 نارفعز یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

لیرگ بیکرت  اب   60  % تردق هقیقد و  تدم 12  هب  ار  هاگتسد  مینیچ و  یم  دنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور  ار  غرم  تاعطق  سپس   2 تارفن :  دادعت 
غرم هنیس  رفورکیام  اب  بابک  هجوج  مینک . یم  ور  وریز  ار  غرم  رابکی  هلصاف  نیا  رد  دوش . هتشرب  غرم  حطـس  ات  مینک  یم  نشور  ورکیام  و 

. میناباوخ یم  کمن  نارفعز و  ومیل ، بآ  نغور ، زایپ ، طولخم  رد  تعاس  تدم 3  هب  ارنآ  هدرک و  درخ  ار 

رفورکیام اب  اولح 

مزال داوم 

هنامیپ 3 درآ هنامیپ  2.5 رکش مرگ  250 هرک هنامیپ  1.5 بآ يروخپوس  قشاق  3 بالگ يروخیاچ  قشاق  2 نارفعز

هیهت زرط 

رد  100  % تردـق هقیقد و  تدـم 12  هب  هدرک و  طوـلخم  مه  اـب  یحطـسم  فرظ  رد  ار  هرک  درآ و  رفورکیاـم  اـب  اوـلح   0 تارفن :  دادـعت 
یم طولخم  مه  اب  ویوورکیام  زا  نوریب  رد  هدرک و  هفاضا  درآ  هب  ار  تبرـش  رخآ  رد  دوش . ییالط  درآ  گنر  ات  میراذـگ  یم  ویوورکیاـم 

هقیقد و تدـم 5  هب  هتخیر و  يدوـگ  فرظ  رد  ار  نارفعز  بآ ، بـالگ ، رکـش ، دز . مه  راـب  یلا 6  ار 5  درآ  دـیاب  هلـصاف  نیا  رد  مینک .
. دوش هدامآ  تبرش  ات  میهد  یم  ترارح   100  % تردق

رفورکیام اب  ریش  ياولح 

مزال داوم 

مرگ 120 جنرب درآ  مرگ  60 دنق ردوپ  مرگ  60 هرک رتیل  یلیم  340 ریش يروخپوس  قشاق  2 بالگ ددع  2 له

هیهت زرط 

دعب میراذگ . یم  هاگتسد  رد  رگید  هقیقد  تدم 1  هب  ارنآ  مینک و  یم  هفاضا  اولح  هب  ار  له  بالگ و  دنق ، ردوپ  رخآ  رد   0 تارفن :  دادعت 
هب هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  جـنرب  درآ  هرک و  رفورکیام  اـب  ریـش  ياولح  مینک . یم  نیئزت  هدیـشک و  سید  رد  ار  اولح  تدـم  نیا  ماـمتا  زا 

هقیقد و تدـم 3  هب  ًاددـجم  هدرک و  هفاضا  ار  ریـش  سپـس  دروخب . تفت  جـنرب  درآ  اـت  میهد  یم  ترارح   100  % تردـق هقیقد و  تدم 8 
. دوش تفس  اولح  دورب و  درآ  دروخ  هب  ریش  ات  میهد  یم  ترارح   100  % تردق

رفورکیام اب  يزبس  ندرک  کشخ 

مزال داوم 
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هیهت زرط 

تدـم 5 هب  ار  هاگتـسد  هتخیر و  يزبس  رتم  یتناس  عافترا 3  هب  سکریپ  ینیـس  فک  رفورکیام  اـب  يزبس  ندرک  کـشخ   0 تارفن :  دادـعت 
. مینک یم  رتشیب  ار  نامز  دوب  مزال  رگا  دوش . کشخ  يزبس  ات  مینک  یم  نشور   40  % تردق اب  هقیقد 

رفورکیام اب  هجوج  كاروخ 

مزال داوم 

هکت هجوج  مرگ  350 زایپ يروخپوس  قشاق  1 درآ يروخپوس  قشاق  1 ایوس سـس  يروخپوس  قشاق  1 ومیلبآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 350 هدش

هیهت زرط 

سپس دشاب . فرظ  هبل  فرط  هب  اهنآ  تماخض  هک  مینیچ  یم  فرظ  رد  يروط  ار  اه  هجوج  رفورکیام  اب  هجوج  كاروخ   3 تارفن :  دادعت 
100  % تردق اب  هقیقد  تدم 10  هب  ارنآ  میـشک و  یم  نوفلـس  اب  ار  اه  هجوج  يور  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  ار  هدـش  درخ  زایپ  لفلف و  کمن و 
، درآ هلحرم  نیا  رد  دـنادرگرب . ار  اه  هجوج  دـیاب  نامز  زا  یمین  ندـش  يرپس  زا  سپ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  میراذـگ . یم  ویوورکیام  رد 

تردق اب  هقیقد  تدم 5  هب  نوفلس  نودب  ار  فرظ  میزیر و  یم  اه  هجوج  يور  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  ومیلبآ ، ایوس ، سس 
. دوش هدامآ  كاروخ  ات  میراذگ  یم  هاگتسد  رد   100%

رفورکیام اب  سپیچ  كاروخ 

مزال داوم 

مرگ 100 سپیچ مرگ  250 سیسوس مرگ  150 ازتیپ رینپ  يروخپوس  قشاق  2 عیام نغور  يروخپوس  قشاق  2 هجوگ سس 

هیهت زرط 

یم هاگتسد  رد  ورکیام  لیرگ و  بیکرت  اب   60  % تردق هقیقد و  تدم 10  هب  دنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور  ار  سپیچ  كاروخ   3 تارفن :  دادعت 
سپیچ یحطسم  فرظرد  مینز . یم  هجوگ  سس  نآ  هب  هدروآ و  رد  ار  اه  سیـسوس  تدم  نیا  زا  دعب  دوش . هتـشرب  نآ  حطـس  ات  میراذگ 

رفورکیاـم اـب  سپیچ  كاروـخ  میـشاپ . یم  رینپ  هراـبود  هتخیر و  ار  سیـسوس  دـعب  میـشاپ . یم  هدـش  هدـنر  رینپ  یمک  ارنآ  يور  هتخیر و 
. میراذگ یم  ویوورکیام  رد   100  % تردق اب  هقیقد  تدم 3  هب  ارنآ  سپس  مینک . یم  برچ  هدرک و  هقلح  هقلح  ار  اه  سیسوس 

رفورکیام اب  جنرب  اب  یهام  كاروخ 

مزال داوم 

درخ زایپ  مرگ  250 جنرب مرگ  100 یگنرف دوخن  مرگ  50 هرک يروخپوس  قشاق  2 يرفعج مرگ  500 شوج بآ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 250 هدش زپ  بآ  يدود  یهام  ددع  2 زپ بآ  غرم  مخت  ددع  1 هدش
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هیهت زرط 

یم ویوورکیام  رد   100  % تردق هقیقد و  تدم 3  هب  ار  كاروخ  هدرک و  هفاضا  ار  لفلف  کمن و  یهام و  غرم ، مخت  دعب   3 تارفن :  دادعت 
نامز زا  یمین  نتـشذگ  زا  دـعب  تسا . هدامآ  كاروخ  ناـمز  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  مینک . یم  هفاـضا  زین  ار  يرفعج  تقو  همین  رد  میراذـگ .

جنرب و دعب  مینک . یم  نشور  ار  ویوورکیام   80  % تردق هقیقد و  تدم 8  هب  هدوزفا و  ار  یگنرف  دوخن  سپـس  مینز . یم  مه  ار  جنرب  رابکی 
اب یهام  كاروخ  دزپب . جـنرب  ات  میهد  یم  رارق  ویوورکیام  رد  شوپرد  اب   100  % تردق هقیقد و  تدم 10  هب  هدرک و  هفاضا  ار  شوج  بآ 

. میراذگ یم  هاگتسد  رد   100  % تردق هقیقد و  تدم 3  هب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  زایپ  هرک و  رفورکیام  اب  جنرب 

رفورکیام اب  چوپ  یهام  كاروخ 

مزال داوم 

مرگ 600 یهام هلیف  ددع  1 زایپ مرگ  50 هرک مرگ  200 یگنرف هجوگ  بآ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

لفلف کمن و  هرک و  زایپ ، ياه  هقلح  هجوگ ، بآ  هدـیچ ، فرظ  رد  ار  یهام  ياه  هکت  رفورکیام  اب  چوپ  یهام  كاروخ   3 تارفن :  دادعت 
نامز ندش  مامت  زا  دـعب  میراذـگ . یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  اب   100  % تردـق هقیقد و  تدـم 10  هب  ار  فرظ  مـیزیر و  یم  نآ  يور  ار 

. دتفایب اج  ًالماک  كاروخ  ات  میراد  یمنرب  هقیقد  تدم 5  هب  ار  فرظ  رد  تخپ 

رفورکیام اب  زغم  كاروخ 

مزال داوم 

ددع 1 هلاسوگ زغم  ددع  1 زایپ مرگ  25 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هتشاذگ یحطسم  فرظ  رد  ارنآ  سپس  مینک . یم  زیمت  تقد  هب  هتخادنا و  درس  بآ  رد  ار  زغم  رفورکیام  اب  زغم  كاروخ   2 تارفن :  دادعت 
ار هرک  مینز . یم  لفلف  کمن و  نآ  هب  میراذـگ و  یم  زغم  يور  ار  هدـش  هقلح  هقلح  زایپ  مینک . یم  داجیا  نآ  رد  ییاهخاروس  لاگنچ  اب  و 
اب ار  هاگتـسد  میهد و  یم  رارق  دـنلب  يزلف  هیاـپ  هس  يور  شوپرد  نودـب   80  % تردـق هقیقد و  تدم 8  هب  ارنآ  هدـیلام و  زغم  حطـس  يور 
یم هاگتسد  رد  شوپرد  اب   100  % تردق هقیقد و  تدم 6  هب  ار  فرظ  دوش . ییالط  زغم  حطس  ات  مینک  یم  نشور  ورکیام  لیرگ و  بیکرت 

. مینک یم  داجیا  نآ  يور  ییاهشرب  وقاچ  اب  هدنادرگرب و  ارنآ  تدم  نیا  زا  دعب  میراذگ .

رفورکیام اب  وگیم  كاروخ 

مزال داوم 

درآ مرگ  25 هرک يروخپوس  قشاـق  2 زنویام سـس  يروخیاچ  قشاق  1 لدرخ ردوپ  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 ومیل
مرگ 200 وگیم ددع  3 سفرک هقاس  ددع  1 زایپ مرگ  50 يراخوس
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هیهت زرط 

ات میراذگ  یم  هاگتسد  رد   100  % تردق هیناث و  تدم 30  هب  هتخیر و  یبسانم  فرظ  رد  هرک  رفورکیام  اب  وگیم  كاروخ   3 تارفن :  دادعت 
یم فرظ  رد  هدرک و  طولخم  هرک  کمن و  زنویام ، سـس  لدرخ ، ردوپ  يراخوس ، درآ  اـب  ار  هدـش  درخ  سفرک  زاـیپ و  لـفلف ، دوش . بآ 
نیا دزپب . ات  میراذـگ  یم  ویوورکیام  رد   100  % تردـق هقیقد و  تدـم 7  هب  ار  كاروـخ  سپـس  مینیچ . یم  نآ  يور  ار  اـهوگیم  میزیر و 

. درک نیئزت  وگیم  ومیل و  ياه  هقرو  اب  ناوت  یم  ار  كاروخ 

رفورکیام اب  ودک  كاروخ 

مزال داوم 

مرگ 250 ازتیپ رینپ  يروخپوس  قشاق  1 هدرک خرس  زایپ  ددع  1 هملد لفلف  يروخپوس  قشاـق  1 یگنرف هجوگ  بر  يروخپوس  قشاـق  3 يرفعج
مرگ 500 ودک مرگ  200 هدرک خرچ  تشوگ  هنامیپ  1 هدش شکبآ  جنرب 

هیهت زرط 

طولخم مه  اب  ار  لفلف  کمن و  شوج و  بآ  رد  هدش  لح  بر  يا ،  هملد  لفلف  يرفعج ، غاد ، زایپ  هدرک ، خرچ  تشوگ   3 تارفن :  دادعت 
. مییازفا یم  نآ  هب  ار  جنرب  تدـم  نیا  زا  دـعب  میراذـگ . یم  ویوورکیام  رد   100  % تردق هقیقد و  تدم 5  هب  رد  نودـب  ار  فرظ  هدرک و 
ات مینک  یم  رارکت  بیترت  نیمه  هب  ار  اه  هیال  میزیر . یم  هدش  هدنر  رینپ  تشوگ و  هیام  ارنآ  يور  هدیچ و  یحطـسم  فرظ  رد  ار  اهودـک 
ار فرظرد  تدم  نیا  زا  دـعب  میراذـگ . یم  هاگتـسد  رد  شوپرد  اب   100  % تردـق هقیقد و  تدـم 12  هب  ار  فرظ  سپـس  دوش . مامت  داوم 

میراذگ یم  ویوورکیام  رد   100  % تردق هقیقد و  تدم 3  هب  ار  كاروخ  ًاددجم  میزیر و  یم  داوم  يور  هدش  هدنر  رینپ  یمک  هتـشادرب و 
تدم هب  نارفعز  نغور و  بآ ،  یمک  هارمه  هب  هدرک  هقلح  هقلح  ار  اهودـک  رفورکیام  اب  ودـک  كاروخ  دوش . گنر  ییالط  یمک  رینپ  ات 

. میراذگ یم  هاگتسد  رد   100  % تردق هقیقد و   7

رفورکیام اب  هزیر  هتفوک  كاروخ 

مزال داوم 

قشاق 2 هدرک خرس  زایپ  يروخپوس  قشاق  1 یگنرف هجوگ  بر  يروخپوس  قشاق  1 یچدوخن درآ  مرگ  25 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 250 هدرک خرچ  تشوگ  مرگ  100 زبس دوخن  ددع  1 هدش هدنر  زایپ  ددع  2 جیوه ددع  2 ینیمز بیس  يروخپوس 

هیهت زرط 

هب بآ  هنامیپ  کـی  زبس و  دوخن  هارمه  هب  هدرک ، درخ  زیر  ار  ینیمز  بیـس  جـیوه و  رفورکیاـم  اـب  هزیر  هتفوک  كاروخ   3 تارفن :  دادعت 
خرچ تشوگ  مینز . یم  مه  ار  داوم  رابکی  هلـصاف  نیا  رد  دزپب . اـت  میراذـگ  یم  هاگتـسد  رد  شوپرد  اـب   100  % تردـق هقیقد و  تدم 14 

نآ زا  یکچوک  ياه  هلولگ  سپـس  میهد . یم  زرو  هدرک ، طولخم  مه  اـب  ار  لـفلف  کـمن و  بآ و  قشاـق   4 یچ ، دوخن  درآ  زاـیپ ، هدرک ،
هب مینک و  یم  هتـشغآ  هرک  هب  ار  ناشحطـس  هتـشاذگ و  یحطـسم  فرظ  رد  ار  ياـه  هلوـلگ  نیا  مینک . یم  درگ  تـسد  رد  مـیراد و  یمرب 

طولخم مه  اب  ار  بآ  هنامیپ  کی  لفلف و  کـمن و  هجوگ ، بر  هلـصاف  نیا  رد  میراذـگ . یم  هاگتـسد  رد   100  % تردق اب  هقیقد  تدم 4 
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یم ویوورکیام  رد  شوپرد  اب   80  % تردق اب  هقیقد  تدـم 10  هب  ارنآ  میزیر و  یم  یبسانم  فرظ  رد  ار  هدـش  هدامآ  داوم  یمامت  و  هدرک ،
. دتفایب اج  كاروخ  ات  میراذگ 

رفورکیام اب  ولآ  تشروخ 

مزال داوم 

يروخ ابرم  قشاق  1 یگنرف هجوگ  بر  يروخپوس  قشاق  2 رکش يروخیاچ  قشاق  1 نارفعز یفاک  رادقم  هب  0 کمن یفاک  رادقم  هب  0 ومیلبآ
مرگ 700 غرم يروخپوس  قشاق  2 هدرک خرس  زایپ  يروخپوس  قشاق  4 هپل مرگ  150 ولآ

هیهت زرط 

وقاـچ اـب  هدرک و  درخ  ار  غرم  مینک . یم  سیخ  هناگادـج  تعاـس  تدـم 3  هب  ار  هپل  ولآ و  رفورکیاـم  اـب  ولآ  تشروـخ   3 تارفن :  دادـعت 
شوپرد اب   100  % تردـق هقیقد و  تدـم 12  هب  بآ  یمک  کـمن و  هپل ، غاد ، زاـیپ  هارمه  هب  ارنآ  مـینک و  یم  داـجیا  نآ  رد  ییاـهخاروس 

هقیقد و تدم 18  هب  ًاددجم  ارنآ  هدرک و  هفاضا  تشروخ  هب  ار  بآ  هنامیپ  ولآ و 2  هلحرم  نیا  رد  دنوش . زپ  مین  داوم  ات  میهد  یم  ترارح 
ار نارفعز  رکش و  یگنرف ، هجوگ  بر  تخپ  نامز  مامتا  هب  هدنام  هقیقد   5 دنوش . هتخپ  داوم  همه  ات  میراذگ  یم  هاگتسد  رد   80  % تردق

. مییازفا یم  تشروخ  هب 

رفورکیام اب  ناجنسف  تشروخ 

مزال داوم 

بر يروـخپوس  قشاـق  6 رکـش يروخپوس  قشاـق  2 هدرک خرـس  زاـیپ  هناـمیپ  4 بآ يروخیاـچ  قشاـق  0.5 نارفعز یفاـک  رادـقم  هـب  0 کمن
مرگ 250 هدش درخ  ودرگ  مرگ  600 غرم يروخپوس  قشاق  7 رانا

هیهت زرط 

نیا رد  میراذـگ و  یم  ویوورکیام  رد   100  % تردـق هقیقد و  تدـم 5  هب  ار  ودرگ  زغم  رفورکیام  اب  ناجنـسف  تشروخ   3 تارفن :  دادـعت 
ار هاگتسد  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  کمن  بآ و  غاد ، زایپ  هدش ، درخ  غرم  سپس  دوش . هداد  تفت  ودرگ  ات  مینز  یم  مه  ارنآ  رابود  هلصاف 

هدرک هفاضا  تشروخ  هب  ار  هدش  لح  نارفعز  رکـش و  رانا ، بر  رخآ  رد  مینک . یم  نشور  شوپرد  اب   100  % تردق اب  هقیقد  تدم 20  هب 
. دتفایب نغور  هب  ًالماک  تشروخ  ات  میهد  یم  ترارح  شوپرد  اب   100  % تردق هقیقد و  تدم 14  هب  ارنآ  ًاددجم  و 

رفورکیام اب  چراق  تشروخ 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  1 درآ يروخپوس  قشاـق  2 نغور يروخیاچ  قشاـق  1 نارفعز یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادـقم  هـب  0 ومیلبآ
مرگ 400 چراق مرگ  600 غرم هنیس  يروخپوس  قشاق  2 هدرک خرس  زایپ  مرگ  200 ریش

هیهت زرط 
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کمن عیام و  نغور  غاد ، زایپ  چراق ، هارمه  هب  هدرک و  درخ  کچوک  تاعطق  هب  ار  غرم  هنیس  رفورکیام  اب  چراق  تشروخ   3 تارفن :  دادعت 
هدرک و لح  درس  ریش  رد  ار  درآ  رخآ  رد  دنروخب . تفت  داوم  ات  میراذگ  یم  هاگتسد  رد  شوپرد  نودب   100  % تردق هقیقد و  تدم 5  هب 

ًالماک تشروخ  ات  میهد  یم  ترارح  شوپرد  نودب   100  % تردق هقیقد و  تدم 4  هب  ارنآ  مینک و  یم  هفاضا  تشروخ  هب  ومیلبآ  هارمه  هب 
رد شوپرد  اـب   100  % تردـق هـقیقد و  تدــم 17  هـب  ارنآ  هدرک و  هفاـضا  داوـم  هـب  نارفعز  هارمه  هـب  ار  بآ  هناـمیپ  سپـس 1  دتفایب . اج 

. میراذگ یم  ویوورکیام 

رفورکیام اب  وله  تشروخ 

مزال داوم 

قشاق 3 ومیلبآ يروخپوس  قشاق  1 يا هوهق  رکـش  يروخ  ابرم  قشاـق  1 نیچراد یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز 
ولیک 1.5 غرم ددع  3 وله يروخپوس  قشاق  2 هدرک خرس  زایپ  يروخپوس  قشاق  5 نغور هنامیپ  4 بآ يروخپوس 

هیهت زرط 

رد نیچراد  هبوچدرز و  لفلف ، کمن ، بآ ، نغور ، غاد ، زایپ  هارمه  هب  هدرک و  درخ  ار  غرم  رفورکیاـم  اـب  وله  تشروخ   5 تارفن :  دادعت 
فصن هتفرگ و  تسوپ  ار  اهوله  میراذگ . یم  هاگتـسد  رد  شوپرد  اب   100  % تردق هقیقد و  تدـم 20  هب  ارنآ  میزیر و  یم  يدوگ  فرظ 

بآ هدیچ و  غرم  ياه  هکت  يور  ار  اهوله  رخآ  رد  دزپب . ات  میهد  یم  ترارح   80  % تردق هقیقد و  تدم 2  هب  نغور  هارمه  هب  مینک و  یم 
اج ًالماک  ات  میراذـگ  یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  اـب   100  % تردـق هقیقد و  تدـم 10  هب  ار  تشروخ  مینک و  یم  هفاـضا  ار  رکـش  ومیل و 

. دتفایب

رفورکیام اب  ومیل  رسد 

مزال داوم 

ددع 3 ومیل ددع  4 غرم مخت  مرگ  25 رکش مرگ  125 کمن یب  هرک 

هیهت زرط 

. دوش هدامآ  رسد  ات  مینک  یم  نشور   80  % تردق اب  هقیقد  تدم 2  هب  ار  هاگتسد  ًاددجم  هدز و  مه  ارنآ  تدم  نیا  زا  دعب   0 تارفن :  دادعت 
، هدرک هدنر  ار  اه  ومیل  رفورکیام  اب  ومیل  رـسد  میراذـگ . یم  ویوورکیام  رد   100  % تردق اب  هقیقد  تدم 5  هب  هتخیر و  یفرظ  رد  ار  رـسد 

طولخم مه  اـب  ًـالماک  داوم  اـت  مینز  یم  مه  هدرک و  هفاـضا  ومیل  هب  ار  رکـش  هرک و  سپـس  مییازفا . یم  نآ  هب  ار  هدـش  هدز  ياـهغرم  مخت 
. دنوش

رفورکیام اب  هفاکسن  رسد 

مزال داوم 

قشاق 1 هفاکسن ددع  1 غرم مخت  هدرز  هناـمیپ  1 ریـش يروخ  ابرم  قشاق  2 نیتالژ ردوپ  مرگ  80 رکش هنامیپ  0.5 بآ يروخیاچ  قشاق  0.5 لیناو
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يروخپوس

هیهت زرط 

یم هاگتسد  رد  شوپرد  نودب   40  % تردق هقیقد و  تدـم 2  هب  ارنآ  هدوزفا و  ریـش  هیام  هب  ار  هدـش  هدز  غرم  مخت  هدرز   0 تارفن :  دادعت 
ات مـیهد  یم  ترارح   100  % تردـق هیناث و  تدـم 20  هب  هدرک و  طولخم  مه  اـب  ار  بآ  نیتـالژ و  دوش . هتفرگ  هدرز  یماـخ  اـت  میراذـگ 

رـسد دوش . هتـسب  ات  میراذـگ  یم  لاچخی  رد  میزیر و  یم  بلاق  رد  ار  رـسد  هدرک و  هفاضا  ار  نیتالژ  رخآ  رد  دوش . لـح  بآ  رد  نیتـالژ 
یم ویوورکیام  رد  شوپرد  نودـب   100  % تردـق هقیقد و  تدم 4  هب  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  هفاکسن  ریـش و  رکـش ، رفورکیام  اب  هفاکـسن 

. میراذگ

رفورکیام اب  زبس  لفلف  هملد 

مزال داوم 

يزبس يروخپوس  قشاق  2 هدرک خرس  زایپ  هنامیپ  1 جنرب يروخپوس  قشاق  3 یگنرف هجوگ  بر  هنامیپ  1 بآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 6 هملد لفلف  مرگ  250 هدرک خرچ  تشوگ  مرگ  150 هملد

هیهت زرط 

. دوش شکبآ  ات  میهد  یم  ترارح   100  % تردق هقیقد و  تدم 12  هب  بآ  هارمه  هب  ار  جنرب  رفورکیام  اب  زبس  لفلف  هملد   3 تارفن :  دادعت 
هقیقد و تدـم 20  هب  ار  اـهنآ  میزیر و  یم  ياـه  هملد  يور  هدرک ، طولخم  لـفلف  کـمن و  نارفعز ، هرک ، شوج ، بآ  اـب  ار  هجوـگ  بر 
هقیقد و تدـم 5  هب  ار  لفلف  کمن و  غاد ، زایپ  هدرک ، خرچ  تشوگ  دـنوش . هتخپ  ات  میراذـگ  یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  اب   100  % تردق

رـس مینک . یم  طولخم  مه  اب  يزبس  هارمه  هب  ار  قوف  داوم  یمامت  سپـس  دزپب . ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  نودب   100  % تردق
. میراذگ یم  ار  اهنآ  رد  مینک و  یم  رپ  هملد  هیام  اب  ار  اهنآ  لخاد  میراد و  یمرب  هریاد  لکش  هب  ار  اه  لفلف 

رفورکیام اب  ملک  هملد 

مزال داوم 

مرگ 50 زینـشگ رتیل  یلیم  120 بیس هکرـس  مرگ  120 رکـش رتیل  یلیم  300 بآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز 
گرب 20 ملک مرگ  750 هدرک خرچ  تشوگ  مرگ  100 جنرب ددع  1 هدش درخ  زایپ  مرگ  50 يرفعج

هیهت زرط 

هلحرم نیا  رد  مینک . یم  طولخم  مه  اب  ار  هبوچدرز  لفلف و  کمن و  زینـشگ ، يرفعج ، جنرب ، زایپ ، هدرک ، خرچ  تشوگ   5 تارفن :  دادعت 
تدـم 5 هب  ار  ملک  ياهگرب  رفورکیام  اب  ملک  هملد  میچیپ . یم  هیام  رود  تفـس  ًالماک  ار  اهگرب  هتـشاذگ و  اهگرب  طـسو  رد  ار  هملد  هیاـم 

يور هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  رکش  بیس و  هکرـس  نامز  مامتا  زا  دعب  دنوش . مرن  هدش ، گنر  دیفـس  ات  میناشوج  یم  شوج  بآ  رد  هقیقد 
هملد دنزپب . ًالماک  اه  هملد  ات  میراذگ  یم  هاگتـسد  رد  شوپرد  اب   80  % تردق هقیقد و  تدم 15  هب  ار  اهنآ  ًاددـجم  میزیر و  یم  اه  هملد 

رد  100  % تردق هقیقد و  تدم 20  هب  هتشاذگ و  ینیگنس  باقشب  ارنآ  يور  مییازفا و  یم  نآ  هب  بآ  یمک  هدیچ ، یبسانم  فرظ  رد  ار  اه 
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. میراذگ یم  ویوورکیام 

رفورکیام اب  دالاس  اب  يراخوس  نار 

مزال داوم 

هجوگ يروخیاچ  قشاـق  1 لفلف ددع  1 زاـیپ يروخپوس  قشاـق  1 نوـتیز نغور  يروخیاـچ  قشاـق  1 هکرـس یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کــمن و 
يروخپوس قشاق  2 ناسماراپ رینپ  ددع  1 غرم مخت  هدیفس  يروخپوس  قشاق  1 هدش درخ  يرفعج  مرگ  75 هدش درخ  تییوکسیب  ددع  2 یگنرف

مرگ 500 غرم نار 

هیهت زرط 

، هدش بایـسآ  تیوکـسیب  میناطلغ . یم  هدـش  هدز  غرم  مخت  هدیفـس  رد  ار  غرم  نار  رفورکیام  اب  دالاس  اب  يراخوس  نار   3 تارفن :  دادعت 
تدم 12 هب  ار  هاگتـسد  هدیچ ، فرظ  رد  ار  اه  نار  سپـس  میهد . یم  ناکت  ارنآ  هتخیر و  رزیرف  هسیک  رد  ار  لفلف  کمن و  غرم ، نار  رینپ ،

ورـس اذغ  اب  هدرک و  هیهت  دالاس  نوتیز  نغور  هکرـس و  زایپ ، یگنرف ، هجوگ  داوم ، هیقب  اب  دـنزپب . ات  مینک  یم  نشور   80  % تردق هقیقد و 
. مینک یم 

رفورکیام اب  تشوگ  تلور 

مزال داوم 

قرو 3 تست نان  يروخپوس  قشاق  2 هدـش درخ  ودرگ  يروخپوس  قشاق  1 کشرز یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادـقم  هب  0 نارفعز
تشوگ ددع  3 غرم مخت  ددـع  1 هدـش هدـنر  زایپ  يروخپوس  قشاق  3 يرفعج هنامیپ  0.5 ریـش يروخپوس  قشاق  2 يراـخوس درآ  مرگ  50 هرک

مرگ 500 هدرک خرچ 

هیهت زرط 

هب ارنآ  ًاددـجم  میزیر و  یم  تلور  يور  هدرک و  تسرد  سـس  تروـص  هب  ار  هرک  نارفعز و  هدـش ، قـیقر  هجوـگ  بر   3 تارفن :  دادـعت 
. دوش هتـشرب  یمک  تلور  حطـس  ات  میهد  یم  رارق  هاتوک  يزلف  هیاپ  هس  يور  ورکیاـم  لـیرگ و  بیکرت  اـب   60  % تردـق هقیقد و  تدم 10 

فرظ يور  مینک . یم  هتشغآ  هرک  هب  ار  شحطـس  میراذگ و  یم  فرظ  رد  ار  تلور  مینک و  یم  زاب  ار  لیوف  هدرک ، برچ  ار  فرظ  فک 
. میراذگ یم  ویوورکیام  رد   80  % تردق هقیقد و  تدم 14  هب  ار  فرظ  مینک و  یم  داجیا  خاروس  دنچ  نوفلس  يور  هدیشک و  نوفلـس  ار 
ودرگ و يرفعج ، نآ  يور  سپـس  میراذـگ . یم  نآ  طـسو  ار  هنیگاـخ  هدرک ، نـهپ  درگ  لکـش  هـب  یموـینیمولآ  ذـغاک  يور  ار  تشوـگ 

هرک يور  ار  کمن  هدش و  هدز  ياهغرم  مخت  سپـس  میدنب . یم  ار  شفارطا  میچیپ و  یم  ار  تشوگ  لیوف  کمک  اب  میزیر و  یم  کشرز 
تدم 1 هب  ار  هرک  دنوش . هتـسب  اهغرم  مخت  ات  میراذـگ  یم  نشور  شوپرد  نودـب   100  % تردق هقیقد و  تدم 3  هب  ار  هاگتـسد  هتخیر و 

کمن نارفعز و  غرم ، مخت  ددع   1 زایپ ، هدرک ، خرچ  تشوگ  رفورکیام  اب  تشوگ  تلور  میراذگ . یم  هاگتسد  رد   100  % تردق هقیقد و 
مییازفا یم  تشوگ  هب  ار  هدش  ریمخ  تست  نان  میریگ و  یم  ارنآ  ریـش  هدرک ، مرن  ریـش  رد  ار  تست  نان  مینک . یم  طولخم  مه  اب  ار  لفلف  و 

. میهد یم  زرو  ار  داوم  میشاپ و  یم  يراخوس  درآ  یمک 
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رفورکیام اب  هیولا  دالاس 

مزال داوم 

بیس مرگ  150 روش رایخ  مرگ  50 یگنرف دوخن  ددع  2 جیوه مرگ  300 زنویام سـس  ددع  1 هدـش درخ  زایپ  یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 500 غرم هنیس  ددع  3 زپ بآ  غرم  مخت  مرگ  600 ینیمز

هیهت زرط 

80  % تردق هقیقد و  تدـم 10  هب  شوپرد  اب  ار  فرظ  ًاددـجم  هدرک و  ور  وریز  ار  داوم  هدـش ، هتفگ  نامز  مامتا  زا  سپ   3 تارفن :  دادعت 
، زنویام سـس  مینک . یم  درخ  ار  روش  رایخ  هدرک ، خرچ  ار  داوم  یمامت  سپـس  دـنوش . هتخپ  داوم  یماـمت  اـت  میراذـگ  یم  ویوورکیاـم  رد 
، غرم رفورکیام  اب  هیولا  دالاس  مینک . یم  ورـس  ار  هیولا  دالاس  داوم ، یمامت  ندـش  طولخم  زا  دـعب  هدرک و  هفاضا  داوم  هب  ار  لفلف  کـمن و 
رد شوپرد  اـب   100  % تردـق هقیقد و  تدـم 10  هب  هدرک ، طولخم  مه  اـب  ار  لـفلف  کـمن و  زاـیپ و  جـیوه ، یگنرف ، دوـخن  ینیمز ، بیس 

. میراذگ یم  هاگتسد 

رفورکیام اب  یتگاپسا  سس 

مزال داوم 

هبح 4 هدش هل  ریس  مرگ  225 یگنرف هجوگ  بر  يروخیاچ  قشاـق  2 نشیوآ يروخپوس  قشاق  2 نوتیز نغور  یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 1 هدش درخ  زایپ 

هیهت زرط 

زایپ اـت  میهد  یم  ترارح   100  % تردق هقیقد و  تدم 4  هب  نوتیز  نغور  هارمه  هب  ار  زایپ  رفورکیام  اب  یتگاپـسا  سـس   0 تارفن :  دادعت 
تدـم 9 هب  ارنآ  میراذـگ و  یم  ار  فرظ  رد  هدرک و  هفاضا  زایپ  هب  ار  لفلف  کمن و  نشیوآ و  یگنرف ، هجوگ  بر  ریـس ، سپـس  دوش . مرن 

. دز مه  ار  داوم  راب  دیاب 3  هلصاف  نیارد  دوش . هدامآ  سس  ات  میهد  یم  رارق  ویوورکیام  رد   80  % تردقو هقیقد 

رفورکیام اب  ویک  یبراب  سس 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  1 رکش يروخپوس  قشاق  6 زمرق هکرس  يروخپوس  قشاق  1 ومیلبآ يروخپوس  قشاق  5 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
قشاق 0.5 عاـنعن يروخیاـچ  قشاـق  0.5 نـشیوآ يروـخپوس  قشاـق  1 لماراـک يروـخپوس  قشاـق  5 باـچک سـس  يروـخپوس  قشاـق  1 لدرخ

ددع 1 هدش هدنر  زایپ  ددع  3 وب گرب  ددع  1 غرم هراصع  هبح  4 هدش هل  ریس  مرگ  20 هرک يروخیاچ 

هیهت زرط 

. دوش مرن  زایپ  ات  میهد  یم  ترارح  تردق 100 % اب  هقیقد  تدم 3  هب  ار  نغور  هرک و  زایپ ، رفورکیام  اب  ویک  یبراب  سس   0 تارفن :  دادعت 
هب هدرک  هفاـضا  ار  وب  گرب  زج  هب  داوم  هیقب  هلحرم  نیا  رد  میهد . یم  ترارح  ار  داوـم  رگید  هقیقد  تدم 2  هب  هدرک و  هفاضا  ار  ریـس  دعب 
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تردق اب  هقیقد  تدم 2  هب  ًاددجم  ار  سـس  هدرک و  هفاضا  ار  وب  گرب  رخآ  رد  میراذگ .  یم  هاگتـسد  رد  تردق 100 % اب  هقیقد  تدم 4 
. دوش هدامآ  ات  میهد  یم  ترارح  % 80

رفورکیام اب  رینپ  سس 

مزال داوم 

مرگ 50 درآ مرگ  50 هرک رتیل  یلیم  600 ریش مرگ  300 رادچ رینپ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

بآ رینپ  ات  میراذگ  یم  هاگتسد  رد   60  % تردق اب  هقیقد  تدم 1  هب  ارنآ  هدرک و  هفاضا  سـس  هب  ار  رادچ  رینپ  رخآ  رد   0 تارفن :  دادعت 
اب رینپ  سـس  میراذـگ .  یم  ویورکیاـم  رد  شوـپرد  نودـب   80  % تردـق اـب  هقیقد  تدـم 6  هب  ار  لـفلف  کـمن و  ریـش ، درآ ، سپـس  دوش .

. دوش بآ  ات  میهد  یم  ترارح  تردق 100 % اب  هقیقد  تدم 2  هب  ار  هرک  رفورکیام 

رفورکیام اب  لدرخ  سس 

مزال داوم 

مرگ 50 درآ مرگ  50 هرک رتیل  یلیم  600 ریش يروخپوس  قشاق  6 لدرخ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

ویورکیام رد  ار  هرک  رفورکیام  اب  لدرخ  سس  مینک .  یم  ورـس  ار  لدرخ  سـس  هدرک ، هفاضا  داوم  هب  ار  لدرخ  رخآ  رد   0 تارفن :  دادعت 
هقیقد تدم 5  هب  ارنآ  داوم ، مامت  ندرک  طولخم  زا  دعب  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  ار  لفلف  کمن و  درآ ، ریـش ، سپـس  دوش . بآ  ات  میراذگ  یم 

 . میراذگ یم  ویورکیام  رد   80  % تردق اب 

رفورکیام اب  دیفس  سس 

مزال داوم 

يروخ ابرم  قشاق  2 درآ هنامیپ  1 ریش مرگ  50 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

60  % تردـق هقیقد و  تدـم 4  هب  ارنآ  ًاددـجم  مینز و  یم  مه  هدرک و  هفاـضا  درآ  هب  مک  مک  ار  ریـش  تدـم  نیا  زا  دـعب   0 تارفن :  دادـعت 
ترارح  100  % تردق اب  هقیقد  تدم 1  هب  ار  هرک  رفورکیام  اب  دیفـس  سـس  دوش . هدامآ  سـس  ات  میراذگ  یم  هاگتـسد  رد  شوپرد  نودب 

رد  100  % تردق اب  هقیقد  تدم 2  هب  ارنآ  دعب  دوش . لح  هرک  رد  ًالماک  درآ  ات  مینز  یم  مه  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  درآ  سپس  میهد . یم 
. میراذگ یم  ویورکیام 

رفورکیام اب  هجوگ  سس 
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مزال داوم 

ياـهیزبس يروخپوس  قشاـق  1 رکـش يروخپوس  قشاـق  1 زمرق هکرـس  يروـخپوس  قشاـق  1 نوـتیز نغور  یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 400 یگنرف هجوگ  ددع  1 هدش درخ  زایپ  هبح  2 هدش هل  ریس  يروخپوس  قشاق  1 یگنرف هجوگ  بر  يروخپوس  قشاق  1 رطعم

هیهت زرط 

هلصاف نیا  رد  میهد . یم  ترارح  شوپرد  اب   60  % تردق هقیقد و  تدم 10  هب  ًاددجم  هدز ، مه  ار  داوم  تدم  نیا  زا  دعب   0 تارفن :  دادعت 
ات میراذگ  یم  ویورکیام  رد   100  % تردق اب  هقیقد  تدم 3  هب  ار  نوتیز  نغور  زایپ و  رفورکیام  اب  هجوگ  سس  دز . مه  راب  ار 2  داوم  دیاب 

هقیقد و تدـم 5  هب  هدرک و  هفاضا  زایپ  هب  ار  هکرـس  رکـش و  تاجیزبس ، یگنرف ، هجوگ  بر  یگنرف ،  هجوگ  ریـس ، سپـس  دوش . مرن  زایپ 
یم نک  طولخم  رد  ندش  درس  زا  دعب  هدرک ، هفاضا  سس  هب  ار  لفلف  کمن و  رخآ  رد  میراذگ .  یم  هاگتسد  رد  شوپرد  اب   100  % تردق

. میزیر

رفورکیام اب  يدنله  سس 

مزال داوم 

ددع 4 غرم مخت  هدرز  يروخ  ابرم  قشاق  2 دیفس هکرس  مرگ  125 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

سس مینک . یم  ورـس  الآ  لزق  یهام  اب  ار  سـس  نیا  . دوش ظیلغ  سـس  ات  دز  مه  ار  داوم  دیاب  هیناث  ره 15  هلصاف  نیا  رد   0 تارفن :  دادعت 
، هکرـس هدـش ، هدز  غرم  مخت  هدرز  سپـس  دوش . بآ  ات  میهد  یم  ترارح   100  % تردـق اب  هقیقد  تدم 1  هب  ار  هرک  رفورکیام  اب  يدـنله 

. میراذگ یم  ویورکیام  رد   60  % تردق اب  هقیقد  تدم 2  هب  هدرک و  هفاضا  هدرک  هب  ار  لفلف  کمن و 

رفورکیام اب  لیناو  سس 

مزال داوم 

مرگ 40 ترذ درآ  مرگ  20 هرک مرگ  75 رکش رتیل  یلیم  450 ریش يروخپوس  قشاق  1 لیناو سناسا 

هیهت زرط 

مینک یم  هفاضا  سس  هب  ار  لیناو  سناسا  هرک و  رخآ  رد  دوش . ظیلغ  سـس  ات  مینز  یم  مه  راب  ار 2  داوم  هلصاف  نیا  رد   0 تارفن :  دادعت 
رد شوپرد  نودب   80  % تردـق اب  هقیقد  تدـم 7  هب  ار  داوم  نیا  دـعب  مینک .  یم  ورـس  هویم  کیک و  اب  ندـش  درـس  زا  دـعب  ار  سـس  نیا  .
یم مه  مینک و  یم  هفاضا  ار  ریش  جیردت  هب  سپس  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  رکـش  درآ و  رفورکیام  اب  لیناو  سـس  میراذگ .  یم  ویورکیام 

. دورب درآ  دروخ  هب  ریش  ات  مینز 

رفورکیام اب  يراک  سس 
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مزال داوم 

يروخپوس قشاق  1 رکش يروخپوس  قشاق  1 نغور رتیل  یلیم  300 تاجیزبس هراصع  مرگ  100 لیگران ردوپ  یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 1 زایپ ددع  1 هدش هتخپ  بیس  يروخپوس  قشاق  2 يراک هیودا 

هیهت زرط 

ردوپ تاجیزبس ، هراصع  تدم  نیا  زا  دعب  مینک .  یم  ورس  سپس  هتخیر ، نک  طولخم  رد  ندش  درس  زا  دعب  ار  سس  نیا   0 تارفن :  دادعت 
هاگتسد رد  شوپرد  اب  تردق 80 % هقیقد و  تدم 6  هب  ًاددـجم  هدرک و  هفاضا  لبق  داوم  هب  ار  لفلف  کمن و  يراک ، هیودا  رکـش ، لیگران ،

رد شوپ  رد  اب   100  % تردق هقیقد و  تدم 5  هب  نغور  هارمه  هب  هدرک ، درخ  زیر  ار  زایپ  بیـس و  رفورکیام  اب  يراک  سـس  میراذگ .  یم 
 . میراذگ یم  ویورکیام 

رفورکیام اب  وئاکاک  سس 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  1 وئاکاک رتیل  یلیم  300 هماخ يروخپوس  قشاق  2 رکش يروخپوس  قشاق  2 ترذ نغور  مرگ  50 هرک

هیهت زرط 

اب وئاکاک  سس  مینک .  یم  هفاضا  سـس  هب  زین  ار  هرک  رخآ  رد  دوش . ظیلغ  سـس  ات  مینز  یم  مه  ار  داوم  تخپ  نیح  رد   0 تارفن :  دادعت 
. میهد یم  ترارح   100  % تردق اب  هقیقد  تدم 5  هب  هدرک و  طولخم  مه  اب  یفرظ  رد  ار  هماخ  ترذ و  نغور  رکش ، وئاکاک ، رفورکیام 

رفورکیام اب  وج  پوس 

مزال داوم 

قشاق 3 هدـش درخ  يرفعج  هناـمیپ  2 غرم بآ  ددـع  3 هدش هدـنر  جـیوه  مرگ  50 هماخ هنامیپ  1 دیفـس سـس  یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 100 هدش كرپ  وج  يروخپوس 

هیهت زرط 

یم هاگتـسد  رد   60  % تردـق اب  هقیقد  تدـم 6  هب  ارنآ  ًاددـجم  هدرک و  هفاـضا  پوـس  هب  ار  دیفـس  سـس  هلحرم  نیا  رد   3 تارفن :  دادـعت 
هدرک و هفاـضا  نآ  هب  بآ  هناـمیپ  وج و 2  غرم ، بآ  سپـس  مینک . یم  هفاضا  پوس  هب  زین  ار  يرفعج  هماـخ و  ورـس  ماـگنه  رد  میراذـگ .

یمک اب  ار  هدش  هدنر  حیوه  رفورکیام  اب  وج  پوس  میهد . یم  رارق  ویوورکیام  رد   100  % تردق اب  هقیقد  تدم 14  هب  شوپرد  اب  ار  فرظ 
. میراذگ یم  ویوورکیام  رد   100  % تردق اب  هقیقد  تدم 6  هب  رد  اب  ار  فرظ  هتخیر و  يدوگ  فرظ  رد  بآ 

رفورکیام اب  هجوج  پوس 

مزال داوم 
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مرگ 75 لشیمرو ددع  1 غرم هراصع  يروخیاچ  قشاق  0.5 نشیوآ هبح  1 ریس يروخیاچ  قشاق  1 لفلف رتیل  1 شوج بآ  یفاک  رادقم  هب  0 کمن
مرگ 550 هجوج ددع  1 هدش درخ  زایپ  ددع  2 هدش هقلح  جیوه  ددع  2 هدش درخ  سفرک  هقاس  ددع  1 وب گرب 

هیهت زرط 

یم ویوورکیام  رد   40  % تردق اب  هقیقد  تدم 8  هب  ارنآ  میراذـگ و  یم  ار  فرظ  رد  هدرک و  هفاضا  ار  لشیمرو  رخآ  رد   3 تارفن :  دادعت 
تدم 27 هب  ار  فرظ  ًاددجم  مینک و  یم  هفاضا  پوس  هب  ار  وب  گرب  لفلف و  ریـس ، نشیوآ ، تدم  نیا  زا  دعب  دتفیب . اج  پوس  ات  میراذـگ 

کمن شوج و  بآ  زایپ ، جیوه ، سفرک ، غرم ، هراصع  هجوج ، رفورکیام  اب  هجوج  پوس  میراذـگ . یم  هاگتـسد  رد   40  % تردق اب  هقیقد 
. میهد یم  رارق  ویوورکیام  رد   100  % تردق اب  هقیقد  تدم 11  هب  میراذگ و  یم  ارنآ  رد  هتخیر و  يدوگ  فرظ  رد  ار 

رفورکیام اب  تاجیزبس  پوس 

مزال داوم 

یگنرف دوــخن  مرگ  100 جانفـسا مرگ  100 ملک لـگ  ددـع  2 غرم هراـصع  يروخیاـچ  قشاـق  0.5 نـشیوآ یفاـک  رادـقم  هب  0 کمن رتـیل  1 بآ
ددع 1 هدش هقلح  زایپ  يروخپوس  قشاق  1 هدش درخ  يرفعج  ددع  2 سفرک هقاس  ددع  1 یگنرف هجوگ  مرگ  100 هتخپ زبس  ایبول  مرگ  100 هتخپ

ددع 1 هدش درخ  ینیمز  بیس  ددع  1 هدش هقلح  جیوه 

هیهت زرط 

یفرظ رد  ار  کمن  يرفعج و  نشیوآ ، غرم ، هراصع  زایپ ، سفرک ، جـیوه ، ینیمز ، بیـس  رفورکیام  اب  تاـجیزبس  پوس   5 تارفن :  دادعت 
80  % تردق اب  هقیقد  تدم 10  هب  ار  پوس  سپس  میراذگ . یم  هاگتسد  رد   100  % تردق هقیقد و  تدم 7  هب  شوپرد  اب  ار  فرظ  هتخیر و 
رد  80  % تردـق اب  هقیقد  تدـم 5  هب  رد  اـب  ار  فرظ  هدرک و  هفاـضا  ار  داوـم  هیقب  هلحرم  نـیا  رد  مـیهد . یم  رارق  ویوورکیاـم  رد  ًاددـجم 

. دتفیب اج  ًالماک  دزپب و  پوس  ات  میراذگ  یم  هاگتسد 

رفورکیام اب  لشیمرو  پوس 

مزال داوم 

بر يروخپوس  قشاق  1 عانعن يروخپوس  قشاق  1 ناخرت يروخپوس  قشاق  2 نوتیز نغور  هبح  2 هدش درخ  ریس  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 100 لشیمرو هنامیپ  4 غرم بآ  ددع  2 غرم مخت  هدرز  هنامیپ  0.5 زبس ایبول  ددع  1 ینیمز بیس  يروخپوس  قشاق  1 یگنرف هجوگ 

هیهت زرط 

ریس ات  میراذگ  یم  هاگتـسد  رد   100  % تردق اب  هقیقد  تدـم 2  هب  ار  نوتیز  نغور  ریـس و  رفورکیام  اب  لـشیمرو  پوس   3 تارفن :  دادعت 
هقیقد و تدـم 10  هب  شوپرد  اب  ار  فرظ  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  تشوگ  بآ  هنامیپ  ینیمز و 3  بیس  زبس ، ایبول  سپس  دروخب . تفت 
تدم 8 هب  ار  هاگتـسد  ًاددجم  هدوزفا و  ار  تشوگ  بآ  هیقب  لشیمرو و  هلحرم  نیا  رد  دنوش . زپ  مین  داوم  ات  میهد  یم  نامز   100  % تردق

بر رخآ  رد  مینز . یم  مه  ار  پوـس  راـب  هلـصاف 2  نیا  رد  شوپرد ) نودـب  . ) دـنوش هتخپ  داوم  ات  مینک  یم  نشور   100  % تردق اب  هقیقد 
100  % تردق اب  هقیقد  تدـم 5  هب  شوپ  رد  نودـب  ار  فرظ  مییازفا و  یم  لبق  داوم  هب  ار  لفلف  کـمن و  غرم و  مخت  هدرز  یگنرف ، هجوگ 
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. مینک یم  نیئزت  هدش  درخ  ناخرت  عانعن و  اب  ار  پوس  ورس  ماگنه  رد  دتفیب . اج  پوس  ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد 

رفورکیام اب  رینپ  هلفوس 

مزال داوم 

رینپ مرگ  450 ریـش مرگ  35 درآ مرگ  25 هرک ددـع  6 غرم مـخت  يروخیاــچ  قشاــق  0.5 راــترات مرک  یفاــک  رادــقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
مرگ 220 ازتیپ رینپ  مرگ  50 ناسماراپ

هیهت زرط 

نزمه اب  ندز  زا  دعب  مه  ار  راترات  مرک  اهغرم و  مخت  هدیفس  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  ار  اهغرم  مخت  هدرز  هرک و  اهرینپ ، دعب   3 تارفن :  دادعت 
. دوش هدامآ  اذغ  ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد   40  % تردق هقیقد و  تدم 35  هب  شوپرد  نودب  ار  فرظ  سپـس  مییازفا . یم  لبق  داوم  هب 
هقیقد و تدـم 5  هب  ارنآ  سپـس  دوش . تخاونکی  ات  مینز  یم  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  لـفلف  کـمن و  ریـش ، درآ ، رفورکیاـم  اـب  رینپ  هلفوس 

. مینز یم  مه  هقیقد  ره  میراذگ و  یم  هاگتسد  رد  شوپرد  نودب   100  % تردق

رفورکیام اب  ینیمز  بیس  هلفوس 

مزال داوم 

يروخپوس قشاـق  2 رطعم يزبـــس  مرگ  50 هرک يروـخپوس  قشاــق  1 ومیلبآ يرادـقم  0 يراـخوس درآ  یفاــک  رادــقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
مرگ 600 ینیمز بیس  ددع  2 غرم مخت  مرگ  200 ازتیپ رینپ  ناجنف  1 ریش مرگ  250 نوبماژ مرگ  100 هماخ يروخپوس  قشاق  2 يرفعج

هیهت زرط 

هقیقد و تدـم 10  هب  بآ  یمک  اب  میهد و  یم  شرب  هتفرگ ، تسوپ  ار  اه  ینیمز  بیـس  رفورکیام  اب  ینیمز  بیـس  هلفوس   0 تارفن :  دادعت 
هب ار  فرظ  میهد و  یم  رارق  هلفوـس  يور  ار  هرک  ياـه  هکت  هدیـشاپ ، نآ  يور  يراـخوس  درآ  رخآ  رد  مـیهد . یم  ترارح   100  % تردق

ومیلبآ هماخ و  غرم ، مخت  رطعم ، ياهیزبس  دوش . هدامآ  هلفوس  ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  نودب   80  % تردق هقیقد و  تدم 10 
نیا رد  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  لـفلف  کـمن و  ریـش ، هدرک ، هل  ار  ینیمز  بیـس  سپـس  میزیر . یم  داوم  يور  هدرک و  طولخم  مه  اـب  ار 
هدش هدنر  رینپ  سپـس  هتخیر و  هدـش  درخ  نوبماژ  نآ  يور  مینک و  یم  نهپ  نآ  رد  ار  هروپ  هدرک ، برچ  ار  یحطـسم  فرظ  فک  هلحرم 

. میشاپ یم 

رفورکیام اب  تالکش  هلفوس 

مزال داوم 

ددع 3 غرم مخت  مرگ  25 تالکش مرگ  50 رکش رتیل  یلیم  300 ریش ددع  1 نیتالژ هقرو  يروخپوس  قشاق  2 هماخ مرگ  25 رکش

هیهت زرط 
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بلاق رد  ار  هیام  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هدرز  طولخم  سپس  غرم و  مخت  هدیفس  دعب  مینز . یم  نز  مه  اب  ار  تالکـش   0 تارفن :  دادعت 
ار غرم  مخت  ياه  هدیفس  دز . مه  ار  هیام  هقیقد  کی  ره  دیاب  هلصاف  نیا  رد  دوش . هدامآ  تالکش  هلفوس  ات  میراذگ  یم  لاچخی  رد  هتخیر ،
اب تالکـش  هلفوس  دوش . تفـس  ات  میهد  یم  همادا  ندز  هب  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  رکـش  مرگ  سپـس 25  دنک . فپ  ات  مینز  یم  نز  مه  اب 
یم ترارح  شوپرد  نودب   40  % تردق اب  هقیقد  تدم 6  هب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  نیتالژ  ریش و  رکش ، غرم ، مخت  ياه  هدرز  رفورکیام 

. میهد

رفورکیام اب  رینپ  اب  ینیمز  بیس 

مزال داوم 

مرگ 200 هتخپ ینیمز  بیس  مرگ  50 ازتیپ رینپ  يروخپوس  قشاق  2 زنویام سس  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

دنلب يزلف  هیاپ  هس  يور  ورکیام  لیرگ و  بیکرت  اـب   40  % تردق هقیقد و  تدم 10  هب  ار  هدش  هدامآ  ياه  ینیمز  بیـس   0 تارفن :  دادعت 
نآ اب  ار  اه  ینیمز  بیس  لخاد  دوش . گنر  ییالط  اهنآ  يور  رینپ  دنزپب و  اه  ینیمز  بیس  ات  مینک  یم  نشور  ار  هاگتـسد  میهد و  یم  رارق 

ار اهنآ  لخاد  هدرک ، مین  ود  ار  اه  ینیمز  بیـس  رفورکیام  اب  رینپ  ینیمز و  بیـس  میناشوپ . یم  رینپ  هدنامیقاب  اب  ار  اهنآ  يور  مینک و  یم  رپ 
. مینک یم  طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  زنویام و  سس  رینپ ، زا  یمین  ینیمز ، بیس  ياه  هکت  سپس  مینک . یم  یلاخ 

رفورکیام اب  مغلش 

مزال داوم 

ولیک 1 مغلش هنامیپ  1 بآ

هیهت زرط 

هقیقد تدم 20  هب  ار  اهنآ  سپس  مینک . یم  داجیا  نآ  رد  ییاهخاروس  لاگنچ  اب  هتسش و  ار  اه  مغلـش  رفورکیام  اب  مغلـش   0 تارفن :  دادعت 
. درک ور  وریز  ار  اه  مغلش  رابکی  دیاب  هلصاف  نیا  رد  دنزپب . ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  اب   100  % تردق و 

رفورکیام اب  تالکش 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  2 وئاکاک يروخپوس  قشاق  2 ریش مرگ  150 دنق ردوپ  مرگ  50 هرک

هیهت زرط 

ات میراذـگ  یم  لاچخی  رد  هتخیر ، بلاق  رد  ار  هیام  مینز . یم  نزمه  اب  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  دـنق  ردوپ  ریـش و  سپـس   0 تارفن :  دادعت 
. میهد یم  ترارح   100  % تردق هیناث و  تدم 30  هب  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  هرک  وئاکاک و  رفورکیام  اب  تالکش  دوش . هتسب  تالکش 
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رفورکیام اب  جنرب  ریش 

مزال داوم 

مرگ 150 جنرب رتیل  1 ریش رتیل  0.5 شوج بآ  مرگ  10 بالگ ددع  2 له مرگ  60 دنق ردوپ  یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

جنرب هب  ار  کمن  ریـش و  سپـس  مینک . یم  ورـس  ارنآ  هدرک و  هفاضا  جـنرب  ریـش  هب  ار  له  بالگ و  دـنق و  ردوپ  رخآ  رد   5 تارفن :  دادعت 
ریش دوش . تفس  یمک  ات  مینز  یم  مه  رابکی  هقیقد  ره 3  میراذگ و  یم  هاگتسد  رد   80  % تردق هقیقد و  تدم 15  هب  ارنآ  هدرک و  هفاضا 
. دوش کشخ  جنرب  بآ  ات  میهد  یم  ترارح  شوپرد  نودب   100  % تردق هقیقد و  تدم 10  هب  ار  شوج  بآ  جنرب و  رفورکیام  اب  جنرب 

رفورکیام اب  ولآ  درز  ینیریش 

مزال داوم 

مرگ 25 دنق ردوــپ  مرگ  50 هرک مرگ  50 ولآ درز  هــگرب  رتــیل  یلیم  150 ریـش يروخیاچ  قشاـق  2 ردوپ گـنیکب  يروخیاـچ  قشاـق  0.5 کمن
مرگ 225 درآ

هیهت زرط 

ار اهنآ  يور  هدیچ و  هدش  برچ  لبق  زا  فرظ  رد  ار  اه  ینیریـش  مینز . یم  بلاق  هدرک ، نهپ  رتمیتناس  رطق 2  هب  ار  ریمخ   0 تارفن :  دادعت 
ات میراذـگ  یم  ویوورکیام  رد  دارگیتناس  هجرد  40 و 250   % تردـق اب  هقیقد  تدـم 12  هب  میلام و  یم  ریـش  ای  هدـش  هدز  غرم  مخت  هدرز 

، هدرک طولخم  مه  اب  ار  کمن  ردوپ و  گنیکب  درآ ، دنق ، ردوپ  هرک ، رفورکیام  اب  ولآ  درز  ینیریـش  دوش . گنر  ییالط  اه  ینیریـش  حطس 
. دوش فاص  هیام  ات  میهد  یم  زرو  بوخ  مینک و  یم  هفاضا  داوم  هب  ار  ولآ  درز  هگرب  ریش و  سپس 

رفورکیام اب  یلیگران  ینیریش 

مزال داوم 

مخت هدیفــس  مرگ  120 لیگراـن ردوـپ  مرگ  160 دنق ردوـپ  يروـخپوس  قشاـق  2 درآ يروـخ  اـبرم  قشاـق  1 ومیلبآ يروخیاـچ  قشاـق  1 لیناو
ددع 2 غرم

هیهت زرط 

حطـس ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد  دارگیتناس  هجرد  ترارح 230  اب  60 و   % تردق هقیقد و  تدم 12  هب  ار  اهینیریـش   0 تارفن :  دادعت 
، لـیگران ردوپ  دـنق ، ردوپ  مک  مک  سپـس  میروآ . یم  نوریب  ویوورکیاـم  زا  ار  اهینیریـش  ناـمز  ماـمتا  زا  سپ  هقیقد   5 دوش . ییالط  اـهنآ 

ینیـس مینک . یم  طولخم  لبق  داوم  اـب  بوخ  هدرک و  هفاـضا  ار  درآ  دـعب  مینز . یم  مه  لاـگنچ  اـب  مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  لـیناو  ومیلبآ و 
رفورکیام اب  یلیگران  ینیریـش  مینیچ . یم  ینیـس  رد  هلـصاف  اب  هتـشادرب و  هیام  زا  يروخابرم  قشاق  اب  هدـناشوپ و  ینغور  ذـغاک  اب  ار  يزلف 

ات مینز  یم  نز  مه  اـب  ار  غرم  مخت  ياـه  هدیفـس  شیاـمرگ ) شیپ  . ) مینک یم  مرگ  دارگیتناـس  هجرد  ترارح 230  اب  ار  هاگتـسد  تسخن 
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. دنوشن ادج  فرظ  زا  هک  يدح 

رفورکیام اب  یهام  خبط 

مزال داوم 

ددع 2 یهام مرگ  50 هرک يروخپوس  قشاق  2 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

سپـس مینک . یم  کمن  هرک و  هب  هتـشغآ  ارنآ  هدرک و  داجیا  یهام  ندـب  رد  ییاهـشرب  وقاچ  اب  رفورکیام  اب  یهام  خـبط   2 تارفن :  دادعت 
مزال دوش . هتـشرب  دزپب و  ات  میهد  یم  رارق  دـنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور  ورکیام  لیرگ و  بیکرت  اب   60  % تردق هقیقد و  تدم 18  هب  ار  یهام 

. دوش هتشرب  مه  شرگید  فرط  ات  مینادرگ  یمرب  ار  یهام  نامز  زا  یمین  ندش  يرپس  زا  دعب  تسا  رکذ  هب 

رفورکیام اب  ولپ  سدع 

مزال داوم 

مرگ 300 جنرب مرگ  100 سدع يروخپوس  قشاق  4 شمشک يروخیاچ  قشاق  0.5 نارفعز يروخپوس  قشاق  2 رکش یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

یم ویوورکیام  رد  شوپرد  اب   40  % تردق هقیقد و  تدـم 14  هب  ارنآ  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  جـنرب  سدـع و  رخآ  رد   3 تارفن :  دادعت 
تدـم هب  ارنآ  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  نغور  يروخپوس  قشاق  بآ و 1  سدع ، رفورکیام  اب  ولپ  سدع  دشکب . مد  ولپ  سدع  ات  میراذـگ 

نارفعز و رکـش ، اب  ار  شمـشک  ناوت  یم  لیامت  تروص  رد  دوش . هتخپ  سدع  ات  میهد  یم  ترارح  شوپرد  اب   100  % تردق هقیقد و   12
يدوگ فرظ  رد  ار  نغور  کمن و  بآ ، جنرب ، درک . ورس  ولپ  سدع  اب  ارنآ  سپـس  داد و  ترارح   60  % تردق هقیقد و  تدم 2  هب  نغور 

. دوش مامت  جنرب  بآ  ات  میراذگ  یم  هاگتسد  رد  شوپرد  نودب   100  % تردق هقیقد و  تدم 15  هب  هتخیر و 

رفورکیام اب  دبش  اب  الآ  لزق 

مزال داوم 

قشاق 2 هدش درخ  دبش  يروخپوس  قشاق  4 هماخ مرگ  20 هرک ددع  1 هدش هقلح  جیوه  يروخپوس  قشاق  3 هکرس یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 350 الآ لزق  هلیف  يروخپوس 

هیهت زرط 

تردق هقیقد و  تدم 5  هب  ارنآ  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  هماخ  جیوه و  دبش ، هدرک ، درخ  یبعکم  لکـش  هب  ار  یهام  هلیف   2 تارفن :  دادعت 
رد  100  % تردق هقیقد و  تدم 2  هب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  هکرـس  هماخ ، دزپب . یهام  ات  میراذـگ  یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  اب   100%
اب  100  % تردـق هقیقد و  تدـم 3  هب  ار  هرک  هدـش و  هقلح  جـیوه  رفورکیام  اب  دبـش  اب  ـالآ  لزق  دـیآ . شوج  هب  اـت  میراذـگ  یم  هاگتـسد 
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. میهد یم  ترارح  شوپرد 

رفورکیام اب  چراق  اب  الآ  لزق 

مزال داوم 

لزق هلیف  مرگ  25 هرک ددع  4 يا همکد  چراق  ددع  3 زایپ ددع  1 چیوه يروخپوس  قشاق  1 هدش درخ  يرفعج  یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 350 الآ

هیهت زرط 

يرفعج داوم  همه  يور  رخآ  رد  میزیر . یم  نآ  يور  ار  لفلف  کمن و  زایپ ، چراق ، جیوه ، هتـشاذگ ، فرظ  رد  ار  یهام   2 تارفن :  دادعت 
اب الآ  لزق  دزپب . یهام  ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد   100  % تردق هقیقد و  تدم 6  هب  ارنآ  میشک و  یم  نوفلس  ار  فرظ  يور  هدیـشاپ و 

. میهد یم  ترارح  شوپرد  اب   100  % تردق هقیقد و  تدم 3  هب  هرک  هارمه  هب  ار  هدش  لالخ  زایپ  چراق و  جیوه ، رفورکیام  اب  چراق 

رفورکیام اب  یماداب  الآ  لزق 

مزال داوم 

ددع 2 الآ لزق  یهام  مرگ  100 هرک مرگ  70 هتفرگ تسوپ  ماداب  يروخیاچ  قشاق  2 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

فرظ يور  میزیر . یم  یهام  يور  ار  ماداب  میراذگ و  یم  یفرظ  رد  هدرک ، راد  هزم  لفلف  کمن و  ومیل ، بآ  اب  ار  یهام   2 تارفن :  دادعت 
ماداب و رفورکیام  اب  یماداب  ـالآ  لزق  دزپب . یهاـم  اـت  مینک  یم  نشور   100  % تردـق هقیقد و  تدم 12  هب  ار  هاگتسد  هدیـشک و  نوفلـس  ار 

ندش مامت  زا  دـعب  هقیقد   5 دوش . يا  هوهق  ماداب  ات  میراذـگ  یم  ویوورکیاـم  رد  شوپرد  نودـب   100  % تردـق هقیقد و  تدـم 5  هب  ار  هرک 
. میراد یمرب  فرظ  يور  زا  ار  نوفلس  تخپ  نامز 

رفورکیام اب  یلدرخ  الآ  لزق 

مزال داوم 

ددع 2 الآ لزق  یهام  ددع  2 شرت ومیل  يروخپوس  قشاق  1 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاق  1 لدرخ يروخپوس  قشاق  1 لسع

هیهت زرط 

نوریب لخاد و  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  شرت  ومیل  ددـع  لسع و 1  نوتیز ، نغور  لدرخ ، رفورکیام  اب  یلدرخ  ـالآ  لزق   2 تارفن :  دادعت 
تدم هب  ار  یهام  سپس  میراذگ . یم  یهام  مکـش  رد  هدرک و  هقلح  هقلح  ار  يرگید  يومیل  مینک . یم  هتـشغآ  داوم  هب  وم  ملق  اب  ار  یهام 
یمین ندش  يرپس  زا  سپ  شوپرد ) اب  . ) دزپب ات  میهد  یم  رارق  دنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور  ورکیام  لیرگ و  بیکرت  اب   40  % تردق هقیقد و   12

. مینادرگ یمرب  ار  یهام  نامز  زا 
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رفورکیام اب  يدنلریا  هوهق 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  3 كرت هوهق  يروخپوس  قشاق  3 رکش رتیل  یلیم  150 هتفرگ مرف  هماخ  رتیل  0.5 بآ

هیهت زرط 

نیا رد  مـیهد . یم  ترارح   100  % تردـق هقیقد و  تدـم 8  هب  ار  بآ  رکـش و  كرت ، هوهق  رفورکیام  اـب  يدـنلریا  هوهق   0 تارفن :  دادـعت 
. مینک یم  ورس  هدرک و  نیئزت  هماخ  اب  ار  هدامآ  هوهق  مینز . یم  مه  ارنآ  راب  کی  هلصاف 

رفورکیام اب  غرم  نتارگ 

مزال داوم 

مرگ 750 غرم هنیس  مرگ  250 هدش شکبآ  ینوراکام  مرگ  100 ازتیپ رینپ  هنامیپ  1 دیفس سس  مرگ  50 هرک ددع  1 هدش درخ  زایپ 

هیهت زرط 

، دیفـس سـس  غرم ، هنیـس  هتخیر ، یفرظ  رد  ار  هدش  شکبآ  ینوراکام  مینک . یم  ور  ریز و  ار  غرم  رابکی  هلـصاف  نیا  رد   3 تارفن :  دادعت 
ات مـیهد  یم  ترارح  شوـپرد  نودـب   100  % تردـق هـقیقد و  تدــم 8  هـب  ار  فرظ  مـیزیر و  یم  نآ  يور  ار  لـفلف  کــمن و  ازتـیپ ، رینپ 

شوپرد اب   80  % تردق هقیقد و  تدـم 19  هب  ارنآ  هتخیر و  يدوگ  فرظ  رد  ار  زایپ  غرم و  رفورکیام  اب  غرم  نتارگ  دـشکب . مد  ینوراکام 
. میراذگ یم  ویوورکیام  رد 

رفورکیام اب  يرینپ  ملک  لگ 

مزال داوم 

لگ مرگ  125 رادـچ رینپ  رتیل  یلیم  250 ریش مرگ  25 درآ مرگ  25 هرک يروخپوس  قشاـق  4 راد کـمن  بآ  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 500 ملک

هیهت زرط 

ار رینپ  هیقب  میزیر و  یم  هدش  هتخپ  ياه  ملک  لگ  يور  ارنآ  هدرک و  هفاضا  سـس  هب  ار  لفلف  کمن و  رینپ ، زا  یمین  دـعب   5 تارفن :  دادعت 
یگنرف هجوگ  اب  ارنآ  نامز  مامتا  زا  دعب  مینک و  یم  ویوورکیام  رد   80  % تردق هقیقد و  تدم 25  هب  ار  اه  ملک  لگ  میشاپ . یم  نآ  يور 
تردقو هقیقد  تدم 4  هب  مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  ریـش  درآ و  سپـس  هدرک ، مرگ  هیناث  تدـم 30  هب  ار  هرک  مینک . یم  ورـس  هدرک و  نیئزت 

بآ هارمه  هب  هدرک ، هکت  هکت  ار  ملک  لـگ  رفورکیاـم  اـب  يرینپ  ملک  لـگ  مـینز . یم  مـه  هـقیقد  ره 1  میراذـگ و  یم  هاگتـسد  رد   100%
. دوش مرن  ات  میهد  یم  ترارح   100  % تردق هقیقد و  تدم 10  هب  رادکمن 

رفورکیام اب  اینارال 
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مزال داوم 

ددع 1 هملد لـفلف  يروخپوس  قشاـق  2 هدرک خرـس  زایپ  يروخپوس  قشاـق  2 یگنرف هجوـگ  بر  رتـیل  2 بآ یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
هتسب 1 اینازال مرگ  250 هدرک خرچ  تشوگ  مرگ  200 ازتیپ رینپ  مرگ  200 چراق

هیهت زرط 

مینیچ و یم  نآ  رد  ار  اینازال  ياه  هقرو  زا  هیال  کـی  هدرک ، برچ  ار  یحطـسم  فرظ  فک  مینک  یم  شکبآ  ارنآ  دـعب   2 تارفن :  دادعت 
تدم هب  ارنآ  میشاپ و  یم  اینازال  يور  رینپ  هتشادرب ، ار  فرظ  رد  سپس  میناشوپ . یم  هدش  هدنر  رینپ  هیال  کی  تشوگ و  هیام  اب  ارنآ  يور 

اه هیال  بیترت  نیدب  دوش . ییالط  یمک  رینپ  ات  میهد  یم  رارق  دـنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور  ورکیام  لیرگ و  بیکرت  اب  تردق 60 % هقیقد و   6
اب اینازال  میراذـگ .  یم  ویورکیاـم  رد  تردـق 100 % هقیقد و  تدـم 6  هب  شوپرد  ار  فرظ  رینپ .) نودـب  رخآ  هیال   ) دـنوش رارکت  هراـبود 

تردق هقیقد و  تدم 5  هب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  غاد ، زایپ  هدـش ، درخ  چراق  هملد ، لفلف  هدرک ، خرچ  تشوگ  رفورکیام 
سپـس مییازفا . یم  نآ  هب  کمن  نغور و  یمک  هدناشوج ، ار  بآ  دنروخب . تفت  داوم  ات  میراذـگ  یم  هاگتـسد  رد  شوپ  رد  نودـب  % 100

. دوش تخپ  زغم  اینازال  اـت  مینک  یم  نشور  تردق 100 % هقیقد و  تدـم 8  هب  ار  هاگتـسد  میهد و  یم  رارق  نآ  لخاد  ار  اینازال  ياه  هقرو 
شوپرد اب  تردق 100 % هقیقد و  تدـم 5  هب  ًاددـجم  ارنآ  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  شوج  بآ  یمک  نارفعز و  یگنرف ، هجوگ  بر  سپس 

. دنوش هتخپ  داوم  ات  میهد  یم  ترارح 

رفورکیام اب  وبل 

مزال داوم 

ولیک 1 ردنغچ هنامیپ  1 بآ يرادقم  0 رکش

هیهت زرط 

رکش و یمک  هتشاذگ و  يدوگ  فرظ  رد  ارنآ  سپس  میهد . یم  شرب  هقلح  لکش  هب  هتـسش و  ار  ردنغچ  رفورکیام  اب  وبل   0 تارفن :  دادعت 
هلصاف نیا  رد  دزپب . ردنغچ  ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  اب   100  % تردق اب  هقیقد  تدم 30  هب  ار  فرظ  مییازفا . یم  نآ  هب  بآ 

ارنآ سپس  خاروس و  لاگنچ  اب  ارنآ  فلتخم  ياهتمـسق  دیاب  دوش ، هتخپ  هتـسرد  ردنغچ  میهاوخب  رگا  مینک . یم  ور  ریز و  ار  ردنغچ  رابکی 
. میزپب

رفورکیام اب  ولپ  ایبول 

مزال داوم 

مرگ 300 جنرب مرگ  120 یلبلب مشچ  ایبول  مرگ  100 دیوش يروخپوس  قشاق  4 نغور هنامیپ  4 شوج بآ  یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

، ایبول جنرب ، رفورکیام  اب  ولپ  ایبول  دشکب . مد  ات  میراذگ  یم  هاگتسد  رد   40  % تردق هقیقد و  تدم 20  هب  ار  جنرب  سپس   3 تارفن :  دادعت 
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بآ ات  میهد  یم  ترارح  شوپرد  نودب   100  % تردق هقیقد و  تدم 18  هب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  کمن  شوج و  بآ  دـیوش ، نغور ،
. دوش مامت  جنرب 

رفورکیام اب  رپ  مکش  یهام 

مزال داوم 

مرگ 500 يزبس مرگ  100 هچزایپ ددع  2 شرت ومیل  يروخپوس  قشاـق  4 نوتیز نغور  يروخیاچ  قشاـق  1 هایـس لفلف  یفاک  رادـقم  هب  0 کمن
مرگ 1500 یهام

هیهت زرط 

هقیقد تدـم 20  هب  ار  فرظ  میزیر . یم  نآ  يور  نوتیز  نغور  ومیل و  بآ  یمک  هتـشاذگ و  یبسانم  فرظ  رد  ار  یهام   5 تارفن :  دادعت 
مکش یهام  درک . نیئزت  ناوت  یم  ومیل  ياه  هقلح  يزبس و  اب  ار  اذغ  نیا  دزپب . یهام  ات  میراذگ  یم  هاگتـسد  رد  شوپرد  اب   80  % تردق و 
مکـش هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  شرت  ومیل  بآ  نوتیز و  نغور  هچزایپ ، یهاـش ،) دـیوش ، زینـشگ ، يرفعج ،  ) تاـجیزبس رفورکیاـم  اـب  رپ 

. مینک یم  داجیا  بروم  ییاهیگدیرب  نآ  يور  هدز و  لفلف  کمن و  ار  یهام  حطس  میزود . یم  ارنآ  خن  اب  مینک و  یم  رپ  نآ  اب  ار  یهام 

رفورکیام اب  نیتنرولف  یهام 

مزال داوم 

مرگ 250 دیفس یهام  هلیف  مرگ  50 الرازوم رینپ  مرگ  150 ریش مرگ  220 جانفسا مرگ  25 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

تدم هب  ار  هرک  ریش و  میراذگ . یم  جانفسا  يور  هدرک ، راد  هزم  ار  یهام  میزیر . یم  فرظ  رد  هتفرگ ، ارنآ  بآ  سپـس   2 تارفن :  دادعت 
تدم 12 هب  ار  یهام  میزیر . یم  یهام  يور  ارنآ  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  رینپ  سپـس  میراذـگ . یم  هاگتـسد  رد   100  % تردق هقیقد و   1
هب ار  جانفـسا  رفورکیام  اب  نیتنرولف  یهام  دزپب . ات  میهد  یم  رارق  دنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور  ورکیام  لیرگ و  بیکرت  اب   60  % تردق هقیقد و 

. دزپب ات  میهد  یم  ترارح   100  % تردق هقیقد و  تدم 4 

رفورکیام اب  ینانوی  یهام 

مزال داوم 

نغور يروخپوس  قشاق  1 ومیلبآ ددع  2 هدش درخ  زایپ  ددع  2 شرت ومیل  هبح  1 هدش هدنر  ریس  يرادقم  0 رکش یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 350 دیفس یهام  هلیف  مرگ  250 هدش هدنر  یگنرف  هجوگ  يروخپوس  قشاق  2 هدش درخ  يرفعج  يروخپوس  قشاق  1 نوتیز

هیهت زرط 

رد شوپرد  اـب   100  % تردـق هـقیقد و  تدـم 3  هب  ار  نوتیز  نغور  ریـس و  زاـیپ ، يرفعج ، رفورکیاـم  اـب  یناـنوی  یهاـم   2 تارفن :  دادـعت 
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یم راد  هزم  رکـش  یگنرف و  هجوگ  لفلف ، کمن و  ومیل ، بآ  اب  هتـشاذگ و  زایپ  طولخم  يور  ار  یهاـم  سپـس  میراذـگ . یم  ویوورکیاـم 
ياه هقلح  اب  ارنآ  رخآ  رد  دزپب . ات  میراذـگ  یم  هاگتـسد  رد  شوپرد  اـب   100  % تردق هقیقد و  تدـم 6  هب  ار  یهاـم  هلحرم  نیا  رد  مینک .

. مینک یم  ورس  هدرک و  نیئزت  شرت  ومیل 

رفورکیام اب  رینپ  اب  ینوراکام 

مزال داوم 

هتسب 1 ینوراکام مرگ  125 سیسوس مرگ  125 سابلاک مرگ  250 ازتیپ رینپ  مرگ  200 چراق ددع  1 هملد لفلف  هتسب  1 یلالخ سپیچ 

هیهت زرط 

تدـم 5 هب  نغور  هارمه  هب  هدرک و  درخ  ار  يا  هملد  لفلف  چراق و  سابلاک ، سیـسوس ، رفورکیام  اـب  رینپ  اـب  ینوراـکام   3 تارفن :  دادعت 
تردق هقیقد و  تدـم 10  هب  ارنآ  هتخیر و  يدوگ  فرظ  رد  ار  بآ  میراذـگ . یم  ویوورکیاـم  رد  شوـپرد  نودـب   100  % تردـق هقیقد و 
ترارح  100  % تردق هقیقد و  تدم 7  هب  ارنآ  ًاددجم  هتشاذگ و  ار  فرظ  رد  سپس  دشوجب . ات  میراذگ  یم  هاگتسد  رد  شوپرد  اب   100%

100  % تردق هقیقد و  تدـم 7  هب  ارنآ  میزیر و  یم  بآ  لخاد  کمن  نغور و  هارمه  هب  هدرک  فصن  طسو  زا  ار  اه  ینوراـکام  میهد . یم 
داوم اـب  ار  نآ  يور  میزیر و  یم  یفرظ  رد  هدرک و  شکبآ  ارنآ  سپـس  دوش . تخپ  زغم  ینوراـکام  اـت  میهد  یم  ترارح  شوـپرد  نودـب 

میراذگ یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  نودب   80  % تردق هقیقد و  تدم 8  هب  ار  فرظ  میناشوپ و  یم  یلالخ  سپیچ  ازتیپ و  رینپ  هدش ، هدامآ 
. دشکب مد  ینوراکام  ات 

رفورکیام اب  تشوگ  اب  ینوراکام 

مزال داوم 

خرـس زایپ  يروخپوس  قشاق  2 یگنرف هجوگ  بر  ددـع  1 هملد لفلف  يروخپوس  قشاـق  4 نغور رتیل  1.5 بآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 250 ینوراکام مرگ  200 هدرک خرچ  تشوگ  يروخپوس  قشاق  2 هدرک

هیهت زرط 

شوپرد اب   100  % تردق هقیقد و  تدم 5  هب  ار  فرظ  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  لفلف  کمن و  یگنرف ، هجوگ  بر  سپـس   3 تارفن :  دادعت 
رد ار  يا  هملد  لفلف  غاد و  زایپ  هدرک ، خرچ  تشوگ  رفورکیام  اب  تشوگ  اب  ینوراکام  دـنوش . هتخپ  داوم  ات  میراذـگ  یم  ویوورکیاـم  رد 

روتـسد قبط  ار  ینوراـکام  میراذـگ . یم  هاگتـسد  رد  شوپرد  نودـب   100  % تردـق هـقیقد و  تدـم 3  هـب  ارنآ  هـتخیر و  یحطـسم  فرظ 
تردق هقیقد و  تدـم 8  هب  ار  نآ  سپـس  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  یتشوگ  هیام  میزیر و  یم  یفرظ  رد  هدرک و  شکبآ  يرینپ  ینوراکام 

. دشکب مد  ینوراکام  ات  میهد  یم  ترارح  شوپرد  اب   80%

رفورکیام اب  ولابلآ  يابرم 

مزال داوم 
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ولیک 1 ولابلآ مرگ  800 رکش يروخیاچ  قشاق  1 لیناو

هیهت زرط 

ابرم ات  میراذگ  یم  هاگتسد  رد   60  % تردق هقیقد و  تدم 5  هب  ارنآ  ًاددجم  هدرک ، هفاضا  ابرم  هب  ار  لیناو  هلحرم  نیا  رد   0 تارفن :  دادعت 
ياه هتسه  رفورکیام  اب  ولابلآ  يابرم  میهد . یم  ترارح  شوپرد  نودب   100  % تردق اب  هقیقد  تدم 10  هب  ار  اهولابلآ  سپس  دوش . هدامآ 
بآ یمک  ات  میراذگ  یم  لاچخی  رد  تعاس  تدم 3  هب  هدیشاپ و  رکش  ارنآ  يال  هبال  میزیر . یم  سکریپ  فرظ  رد  هدروآ و  رد  ار  ولابلآ 

. دزادنایب

رفورکیام اب  کشمت  يابرم 

مزال داوم 

مرگ 450 کشمت مرگ  450 رکش

هیهت زرط 

نودب  100  % تردـق هقیقد و  تدـم 4  هب  بآ  يروخپوس  قشاـق  هارمه 1  هب  ار  کشمت  رفورکیاـم  اـب  کـشمت  ياـبرم   0 تارفن :  دادـعت 
هقیقد تدم 12  هب  ار  ابرم  هدرک و  هفاضا  ار  رکش  دعب  مینز . یم  مه  ارنآ  رابکی  هلـصاف  نیا  رد  دزپب . کشمت  ات  میهد  یم  ترارح  شوپرد 

. دز مه  ار  ابرم  راب  دنچ  دیاب  تدم  نیا  رد  دوش . هدامآ  ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد   60  % تردق و 

رفورکیام اب  نایرب  غرم 

مزال داوم 

ددع 1 غرم مرگ  700 ینیمز بیس  ددع  2 زایپ مرگ  25 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

کمن و مینیچ . یم  نآ  رود  ار  هدـش  هقلح  هقلح  ینیمز  بیـس  زایپ و  هتـشاذگ ، فرظ  رد  ار  غرم  رفورکیام  اب  نایرب  غرم   3 تارفن :  دادعت 
ندش يرپس  زا  دـعب  میهد . یم  ترارح  شوپرد  اب   60  % تردق هقیقد و  تدـم 30  هب  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  هدـش  بآ  هرک  هدز ، لفلف 

میراذگ یم  هاگتسد  رد  تردق 60  هقیقد  تدم 20  هب  ًاددجم  ار  غرم  هتشادرب و  ار  فرظ  رد  سپـس  مینادرگ . یمرب  ار  غرم  نامز  زا  یمین 
. دوش هتشرب  دزپب و  ًالماک  ات 

رفورکیام اب  هداس  غرم 

مزال داوم 

ددع 1 غرم ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاق  4 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادقم  هب  0 هیودا

هیهت زرط 
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غرم سپس  میزیر . یم  غاد  زایپ  ای  ماخ  زایپ  ار  نآ  مکش  هدرک ، هیودا  لفلف و  کمن ، نغور ، هب  هتشعآ  ار  غرم  حطس  دعب   2 تارفن :  دادعت 
نارفعز یمک  هدرک ، ور  تشپ و  ار  غرم  هدش  هتفگ  نامز  مامتا  زا  دعب  میهد . یم  ترارح  شوپرد  اب   100  % تردقو هقیقد  تدم 14  هب  ار 

هتخپ ًالماک  غرم  ات  میراذـگ  یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  اب   60  % تردق هقیقد و  تدم 15  هب  ارنآ  ًاددجم  میزیر و  یم  نآ  يور  هدـش  لح 
. مینک یم  داجیا  نآ  ندب  يور  یقیمع  ياهخاروس  وقاچ  اب  هتشاذگ ، يدوگ  فرظ  رد  ار  غرم  رفورکیام  اب  هداس  غرم  دوش .

رفورکیام اب  یطقسم 

مزال داوم 

ردوپ مرگ  200 رکش مرگ  50 هرک مرگ  50 ماداب لالخ  هنامیپ  4 بآ هنامیپ  0.5 بالگ يروخیاچ  قشاق  1 له ردوپ  يروخیاچ  قشاـق  1 نارفعز
مرگ 100 هتساشن

هیهت زرط 

رد ار  هدـش  هدامآ  یطقـسم  دوشن . وحم  هیام  يور  قشاق  ياـج  هکیروطب  دز . مه  ار  هتـساشن  راـبکی  دـیاب  هلـصاف  نیا  رد   0 تارفن :  دادـعت 
هفاضا هتساشن  هب  ار  له  ردوپ  بالگ و  ماداب ، لالخ  نارفعز ، هرک ، رکش ، دعب  میهد . یم  شرب  هاوخلد  ياهلکش  هب  وقاچ  اب  هتخیر و  سید 

. دوش ظیلغ  ًالماک  هیام  اـت  میهد  یم  ترارح   100  % تردق اب  هقیقد  تدـم 10  هب  مینک و  یم  طولخم  مه  اـب  ًـالماک  ار  داوم  همه  هدرک و 
. میراذگ یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  نودب   100  % تردق هقیقد و  تدم 5  هب  هدرک و  لح  بآ  رد  ار  هتساشن  رفورکیام  اب  یطقسم 

رفورکیام اب  يا  هرک  وگیم 

مزال داوم 

مرگ 450 وگیم يروخپوس  قشاق  2 هدش درخ  يرفعج  هبح  3 ریس مرگ  100 هرک يروخپوس  قشاق  2 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

تدـم 4 هب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  هرک و  ومیل ، بآ  ریـش ، يرفعج ، وگیم ، رفورکیاـم  اـب  يا  هرک  وگیم   3 تارفن :  دادعت 
. دز مه  رابود  ار  اذغ  دیاب  تدم  نیا  رد  دوش . هدامآ  وگیم  ات  میهد  یم  ترارح  شوپرد  نودب   100  % تردق هقیقد و 

رفورکیام اب  یجنفسا  نان 

مزال داوم 

مرگ 125 درآ ددع  4 غرم مخت  مرگ  125 دنق ردوپ  يرادقم  0 ابرم يرادقم  0 دنق ردوپ 

هیهت زرط 

نییزت دـنق  ردوپ  اب  ار  نان  نیا  مینز . یم  هقیقد  تدـم 5  هب  نز  مه  اب  ار  غرم  مخت  دـنق و  ردوپ  رفورکیام  اب  یجنفـسا  نان   0 تارفن :  دادعت 
یم نآ  لخاد  هدرک ، برچ  ار  رظن  دروم  فرظ  مینز . یم  مه  ًاددـجم  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  درآ  سپـس  مینک . یم  ورـس  اـبرم  اـب  هدرک ،
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. دزپب ات  میهد  یم  رارق  هاتوک  يزلف  هیاپ  هس  يور  تردق 60 % هقیقد و  تدم 40  هب  ار  نان  میناشوپ . یم  نوفلس  اب  ارنآ  يور  میزیر و 

رفورکیام اب  يریجنا  نان 

مزال داوم 

رتیل یلیم  250 ریش يروخیاچ  قشاق  1 هیام ریمخ  مرگ  125 کشخ ریجنا  مرگ  15 دنق ردوپ  يروخیاچ  قشاق  1 لیبجنز یفاک  رادقم  هب  0 کمن
مرگ 225 دیفس ای  مدنگ  درآ 

هیهت زرط 

يزلف هیاـپ  هس  يور  تردـق 60 % هقیقد و  تدـم 60  هـب  ار  فرظ  مـینک و  یم  نـهپ  یفرظ  رد  هداد و  زرو  ار  ریمخ  دـعب   0 تارفن :  دادـعت 
نیمه سپس  هدرک ، ربص  هقیقد   10 درک . ورس  ابرم  هرک و  اب  ناوت  یم  ار  نان  نیا  . دوش يا  هوهق  نان  يور  ات  میراذگ  یم  هاگتسد  رد  هاتوک 

اب ار  هدش  مرگ  ریـش  کمن و  لیبجنز ، دـنق ، ردوپ  هیام ، ریمخ  ریجنا ، درآ ، رفورکیام  اب  يریجنا  نان  مینک .  یم  رارکت  راب  یلا 4  ار 3  لمع 
یم مرگ  تردق 100 % اب  هیناث  تدـم 15  هب  میناشوپ و  یم  نوفلـس  اب  ارنآ  يور  هتخیر ، یفرظ  رد  ار  ریمخ  سپـس  مینک . یم  طولخم  مه 

. مینک

رفورکیام اب  دیفس  نان 

مزال داوم 

ای مدـــنگ  درآ  رتــیل  یلیم  300 ریـش يروخیاچ  قشاـق  1 دنق ردوـپ  يروخیاـچ  قشاــق  1 ریمخ هیاــم  مرگ  50 هرک يروخیاـچ  قشاـق  1 کمن
مرگ 350 دیفس

هیهت زرط 

تدـم 55 هب  ار  ریمخ  نیا  میلام . یم  ریـش  ارنآ  يور  مینک و  یم  نهپ  یبرچ  فرظ  رد  هداد و  زرو  ًاددـجم  ار  ریمخ  دـعب   0 تارفن :  دادعت 
تردـق %100 هیناث و  تدـم 15  هب  ارنآ  میناـشوپ و  یم  ار  ریمخ  يور  دزپـب . اـت  میهد  یم  رارق  يزلف  هیاـپ  هـس  يور  تردـق 60 % هقیقد و 

رفورکیام اب  دیفس  نان  دوش . ربارب  ود  ریمخ  ات  مینک  یم  رارکت  راب  یلا 4  ار 3  لمع  نیمه  سپس  هدرک ، ربص  هقیقد   10 میهد . یم  ترارح 
. مییازفا یم  لبق  داوم  هب  هدرک و  مرگ  هیناث  ار 20  ریش  میهد . یم  زرو  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  کمن  ریمخ و  هیام  دنق ، ردوپ  هرک ، درآ ،

رفورکیام اب  یمدنگ  نان 

مزال داوم 

درآ مرگ  225 دیفس درآ  يروخیاچ  قشاق  1 ریمخ هیام  رتیل  یلیم  375 بآ يروخیاچ  قشاق  1 دنق ردوپ  مرگ  25 هرک يروخیاچ  قشاق  1 کمن
مرگ 225 مدنگ

هیهت زرط 
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زرو مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  مرگ  بآ  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  ریمخ  هیام  هرک و  درآ ، دنق ، ردوپ  رفورکیام  اب  یمدنگ  نان   0 تارفن :  دادعت 
. میهد یم  ترارح   100  % تردق اب  هیناث  تدم 15  هب  میناشوپ و  یم  نوفلس  اب  ارنآ  يور  هدرک ، نهپ  یفرظ  رد  ار  ریمخ  سپـس  میهد . یم 
رد غرم  مخت  لکـش  هب  ار  ریمخ  دوش . ربارب  ود  ریمخ  مجح  اـت  مینک  یم  رارکت  راـب  یلا 4  ار 3  لـمع  نیا  ًاددـجم  و  هدرک ، ربص  هقیقد   10

60  % تردق هقیقد و  تدم 60  هب  هداد و  شرب  ارنآ  سپـس  دنک . فپ  ات  مینک  یم  مرگ  الاب  دننام  میراذـگ و  یم  یبرچ  فرظ  رد  هدروآ و 
. دوش گنر  يا  هوهق  دزپب و  ات  میهد  یم  رارق  هاتوک  يزلف  هیاپ  هس  يور 

رفورکیام اب  ورمین 

مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  مرگ  15 هرک یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

اب ار  فرظ  میـشاپ . یم  کمن  یمک  مینک و  یم  خاروس  ار  اه  هدرز  لاگنچ  اب  هدرک  هفاضا  نآ  هب  ار  اـهغرم  مخت  سپـس   2 تارفن :  دادعت 
تدم 40 هب  ار  هرک  رفورکیام  اب  ورمین  دـنوش . هتـسب  اهغرم  مخت  ات  میراذـگ  یم  ویوورکیام  رد   80  % تردق هقیقد و  تدم 3  هب  شوپرد 

. میراذگ یم  ویوورکیام  رد   100  % تردق هیناث و 

رفورکیام اب  تشوگ  ورمین 

مزال داوم 

درخ چراق  مرگ  200 ازتیپ رینپ  يروخپوس  قشاق  3 هدرک خرس  زایپ  ددع  1 هملد لفلف  یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادـقم  هب  0 هیودا
مرگ 250 هدرک خرچ  تشوگ  ددع  3 غرم مخت  مرگ  200 هدش

هیهت زرط 

رارق هاگتسد  رد   60  % تردق هقیقد و  تدـم 5  هب  دـنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور  ارنآ  هتخیر و  داوم  يور  ار  ازتیپ  رینپ  رخآ  رد   3 تارفن :  دادعت 
هتـشاذگ و ار  فرظ  رد  تدـم  نیا  زا  دـعب  دوش . گنر  ییالط  رینپ  ات  مینک  یم  نشور  ورکیام  لیرگ و  بیکرت  اب  ار  هاگتـسد  میهد و  یم 
، هدرک خرچ  تشوگ  رفورکیام  اب  تشوگ  ورمین  دنزپب . داوم  همه  ات  مینک  یم  نشور   100  % تردق هقیقد و  تدم 5  هب  ار  هاگتسد  ًاددجم 
رد شوپرد  نودب   100  % تردـق اب  هقیقد  تدـم 5  هب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  هیودا  لـفلف و  کـمن و  غاد ، زاـیپ  چراـق ، يا ، هملد  لـفلف 

تردق هقیقد و  تدم 4  هب  شوپرد  نودب  ار  فرظ  مینک و  یم  هفاضا  داوم  هب  ار  هدش  هدز  ياهغرم  مخت  سپـس  میراذـگ . یم  ویوورکیام 
. میراذگ یم  ویوورکیام  رد   100%

رفورکیام اب  رگربمه 

مزال داوم 

زایپ هنامیپ  0.5 دیفـس نان  زغم  يروخپوس  قشاـق  4 ریـش يروخپوس  قشاق  2 يراخوس درآ  يروخپوس  قشاـق  5 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 کمن
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مرگ 250 هدرک خرچ  تشوگ  ددع  1 غرم مخت  ددع  1 هدش هدنر 

هیهت زرط 

یم نآ  رد  ار  اـهرگربمه  هدرک و  برچ  ار  فرظ  فـک  میناـطلغ . یم  يراـخوس  درآ  رد  هدرک و  نـهپ  ار  اـهنآ  سپـس   3 تارفن :  دادـعت 
تلاح اـت  میهد  یم  زرو  هدرک ، طولخم  مه  اـب  ار  کـمن  دیفـس و  ناـن  زغم  ریـش ، زاـیپ ، غرم ، مخت  تشوگ ، رفورکیاـم  اـب  رگربمه  مینیچ .

هدیلام و نغور  ار  رگربمه  حطـس  میروآ . یم  رد  هلولگ  لکـش  هب  ار  کی  ره  هدرک و  میـسقت  تمـسق  هب 4  ار  هیام  دنک . ادیپ  یگدنبـسچ 
رگربمه حطـس  ات  میهد  یم  رارق  شوپرد  نودب  دنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور  ورکیام  لیرگ و  بیکرت  اب   60  % تردقو هقیقد  تدم 12  هب  ارنآ 

. دنادرگربار اهرگربمه  دیاب  نامز  زا  یمین  ندش  يرپس  زا  دعب  دوش . هتشرب 

رفورکیام اب  دراتساک 

مزال داوم 

يروخ ابرم  قشاق  2 دراتساک ردوپ  يروخپوس  قشاق  2 رکش رتیل  0.5 ریش

هیهت زرط 

تردق اب  هقیقد  تدم 4  هب  ار  ریـش  هیقب  مینک . یم  لح  ریـش  یمک  رد  ار  رکـش  دراتـساک و  ردوپ  رفورکیام  اب  دراتـساک   0 تارفن :  دادـعت 
ات میهد  یم  ترارح   100  % تردق هقیقد و  تدـم 2  هب  ار  هیاـم  نیا  مینز . یم  مه  هتخیر و  داوـم  يور  ار  غاد  ریـش  مینک . یم  مرگ   100%

. دز مه  ار  هیام  راب  کی  دیاب  هلصاف  نیا  رد  دشوجب .

رفورکیام اب  يرینپ  بابک 

مزال داوم 

رینپ مرگ  220 هجوگ هروـپ  مرگ  120 يراخوس درآ  ددـع  1 هدـش هدـنر  زایپ  يروخیاچ  قشاـق  0.5 نـشیوآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 650 هدرک خرچ  تشوگ  ددع  1 غرم مخت  مرگ  220 ازتیپ

هیهت زرط 

زایپ هدـش ، هدـنر  رینپ  يراخوس ، درآ  یگنرف ، هجوگ  هروپ  غرم ، مخت  هدرک ، خرچ  تشوگ  رفورکیاـم  اـب  يرینپ  باـبک   5 تارفن :  دادـعت 
فرظ هدرک و  نهپ  یفرظ  رد  ار  نآ  سپـس  میهد . یم  زرو  بوخ  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  نشیوآ و  زبس ، لفلف  هدش ، هدـنر 

ار فرظ  رد  تخپ  نامز  مامتا  زا  لبق  هقیقد   5 دنزپب . داوم  ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  اب   100  % تردق هقیقد و  تدم 25  هب  ار 
. میراد یمرب 

رفورکیام اب  يا  هبات  بابک 

مزال داوم 
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خرچ تشوگ  ددـع  2 زایپ ددع  3 یگنرف هجوگ  يروـخپوس  قشاـق  4 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و  یفاـک  رادـقم  هـب  0 هبوـچ درز 
مرگ 300 هدرک

هیهت زرط 

بیکرت اب   60  % تردق هقیقد و  تدم 8  هب  ارنآ  میلام و  یم  نغور  ار  شحطـس  هدنادرگرب و  ار  بابک  نامز  مامتا  زا  دعب   3 تارفن :  دادعت 
، هدرک نهپ  فرظ  رد  كزان  رطق  اب  ار  تشوگ  سپس  دوش . هتشرب  بابک  حطس  ات  میهد  یم  رارق  دنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور  ورکیام  لیرگ و 
. میراذگ یم  هاگتسد  رد  شوپرد  نودب   80  % تردق هقیقد و  تدم 8  هب  ار  فرظ  مینیچ و  یم  تشوگ  يور  ار  یگنرف  هجوگ  ياه  هقلح 
هدرک و برچ  ار  فرظ  فک  میهد . یم  زرو  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  هبوچدرز  لفلف و  کمن ، زایپ ، تشوگ ، رفورکیام  اب  يا  هباـت  باـبک 

. میراذگ یم  ویوورکیام  رد   100  % تردق هقیقد و  تدم 2  هب  ارنآ 

رفورکیام اب  رادزغم  یتالکش  مرک 

مزال داوم 

مرگ 100 رکش مرگ  10 هرک رتیل  یلیم  250 ریش يروخپوس  قشاق  2 دیفس درآ  يروخپوس  قشاق  3 هدـش درخ  ودرگ  يروخیاچ  قشاق  0.5 لیناو
مرگ 100 يا هتخت  تالکش  ددع  3 غرم مخت  هدرز 

هیهت زرط 

تدـم 2 هب  ارنآ  ًاددـجم  هدرک و  هفاضا  هیام  هب  ار  يا  هتخت  تالکـش  سپـس  مینز . یم  مه  ار  هیام  راـبود  هلـصاف  نیا  رد   0 تارفن :  دادعت 
هک يدـح  ات  مینز  یم  نز  مه  اب  ار  لیناو  رکـش و  غرم ، مخت  هدرز  دوش . لح  ًـالماک  تالکـش  اـت  میهد  یم  ترارح   60  % تردق هقیقد و 
مرک دوش . ظیلغ  مرک  ات  میراذـگ  یم  هاگتـسد  رد   40  % تردق هقیقد و  تدم 4  هب  مییازفا و  یم  هیام  هب  ارنآ  دـعب  دوش . رادـشک  دـیفس و 

رد شوپرد  نودب   100  % تردق اب  هقیقد  تدـم 3  هب  هدرک و  طولخم  مه  اب  يدوگ  فرظ  رد  ار  ریـش  درآ و  رفورکیام  اب  رادزغم  یتالکش 
هدش درخ  يودرگ  هرک و  هدروآ و  نوریب  ار  فرظ  نامز  مامتا  زا  دعب  مینز . یم  مه  ار  مرک  رابکی  هلصاف  نیا  رد  میراذگ . یم  ویوورکیام 

. مینک یم  هفاضا  نآ  هب  ار 

رفورکیام اب  بیس  توپمک 

مزال داوم 

مرگ 500 بیس مرگ  100 رکش هنامیپ  2 بآ

هیهت زرط 

توپمک و  دزپب . ات  میهد  یم  ترارح  شوپرد  اب   100  % تردق هقیقد و  تدم 10  هب  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  رکش  بآ و   0 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  هقلح  هقلح  هتفرگ ، تسوپ  ار  اه  بیس  رفورکیام  اب  بیس  توپمک  دز . مه  ارنآ  رابکی  دیاب  هلصاف  نیا  رد  دوش . هدامآ 

رفورکیام اب  سالیگ  توپمک 
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مزال داوم 

مرگ 500 سالیگ مرگ  200 رکش هنامیپ  2 بآ

هیهت زرط 

رد شوپرد  اب   100  % تردق هقیقد و  تدـم 5  هب  هتخیر و  يدوگ  فرظ  رد  ار  اه  سالیگ  رفورکیام  اب  سـالیگ  توپمک   0 تارفن :  دادعت 
یم هاگتسد  رد   80  % تردـق هقیقد و  تدـم 6  هب  ار  فرظ  ًاددـجم  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  بآ  رکـش و  سپـس  میراذـگ . یم  ویوورکیام 

. دز مه  ار  اه  سالیگ  رابکی  دیاب  هلصاف  نیا  رد  دوش . هدامآ  سالیگ  توپمک  ات  میراذگ 

رفورکیام اب  هتفوک 

مزال داوم 

رینپ يروخپوس  قشاق  1 هدش درخ  يرفعج  هبح  1 ریس يروخیاچ  قشاق  0.5 نشیوآ مرگ  220 هدش هدنر  یگنرف  هجوگ  یفاک  رادقم  هب  0 کمن
مرگ 220 هدرک خرچ  تشوگ  ددع  1 غرم مخت  مرگ  70 ناسماراپ

هیهت زرط 

هب ًاددـجم  ار  اه  هتفوک  میـشاپ و  یم  نآ  يور  ار  هدـش  هدـنر  رینپ  هتخیر و  اه  هتفوک  يور  ار  اـه  یگنرف  هجوگ  رخآ  رد   3 تارفن :  دادعت 
يرتم یتناس  هس  ياه  هلولگ  لکش  هب  ار  داوم  سپس  دنزپب . ًالماک  ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  اب   100  % تردق هقیقد و  تدم 4 

تشوگ رفورکیام  اب  هتفوک  میراذگ . یم  هاگتـسد  رد   100  % تردق هقیقد و  تدـم 4  هب  ارنآ  مینیچ و  یم  يدوـگ  فرظ  رد  هدروآ و  رد 
. میهد یم  زرو  بوخ  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  کمن  ناسماراپ و  رینپ  مرگ   20 نشیوآ ، ردوپ  ریس ، يرفعج ، غرم ، مخت  هدرک ، خرچ 

رفورکیام اب  تشوگ  هتفوک 

مزال داوم 

مخت يروخپوس  قشاق  2 هجوگ هروپ  ددع  1 هدش هدنر  جیوه  هبح  1 هدش هدنر  ریس  يروخپوس  قشاق  2 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 250 هدرک خرچ  تشوگ  ددع  1 هدش درخ  زایپ  ددع  1 غرم

هیهت زرط 

شوپرد اب   100  % تردق هقیقد و  تدم 4  هب  هتخیر و  یفرظ  رد  ار  نغور  زایپ و  ریس ، جیوه ، رفورکیام  اب  تشوگ  هتفوک   3 تارفن :  دادعت 
پاچک سـس  اب  ناوت  یم  ار  تشوگ  هتفوک  مینادرگ . یمرب  ار  اه  هتفوک  نامز  زا  یمین  ندش  يرپس  زا  دـعب  دوش . مرن  ات  میهد  یم  ترارح 

رد ار  داوم  هدرک و  هفاضا  لبق  داوم  هب  ار  لـفلف  کـمن و  تشوگ ، یگنرف ، هجوگ  هروپ  هدـش ، هدز  غرم  مخت  درک . ورـس  هجوگ  دـالاس  اـی 
. دنزپب اه  هتفوک  ات  مینک  یم  نشور   80  % تردق هقیقد و  تدم 10  هب  ار  هاگتسد  میزیر و  یم  ناجنف 

رفورکیام اب  غرم  يراک  هتفوک 
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مزال داوم 

ردوپ يروـخپوس  قشاـق  2 يراـخوس درآ  يروـخپوس  قشاــق  4 زنویاـم سـس  يروـخپوس  قشاـق  3 زیر شمــشک  يروخیاـچ  قشاـق  1 ومیلبآ
مرگ 350 هدش خرچ  هتخپ و  غرم  ددع  1 هدش درخ  زایپ  ددع  1 غرم مخت  مرگ  100 تگاب نان  زغم  يروخیاچ  قشاق  0.5 يراک

هیهت زرط 

هقیقد تدم 4  هب  ار  فرظ  مینیچ . یم  فرظرد  میناطلغ و  یم  هدش  بایـسآ  نان  هدش و  هدز  غرم  مخت  رد  ار  اهنآ  سپـس   3 تارفن :  دادعت 
مخت زج  هب  ار  داوم  یمامت  رفورکیام  اب  غرم  يراک  هتفوک  دـنزپب . اه  هتفوک  ات  میراذـگ  یم  ویوورکیام  رد  شوپرد  نودـب   100  % تردق و 

نیا میهد . یم  لکـش  کـچوک  ياـه  هتفوک  تروص  هب  میهد و  یم  زرو  هدرک ، طولخم  مه  اـب  ار  هدـش  بایـسآ  ناـن  زغم  زا  یمین  غرم و 
. مینک یم  ورس  زنویام  سس  اب  ار  اه  هتفوک 

رفورکیام اب  يزبس  وکوک 

مزال داوم 

قشاق 2 هدـش درخ  ودرگ  يروخپوس  قشاـق  2 کـشرز يروخپوس  قشاق  4 نغور يروخ  ابرم  قشاـق  1 نیریـش شوج  یفاک  رادـقم  هب  0 کمن
ولیک 1 وکوک يزبس  ددع  4 غرم مخت  يروخپوس  قشاق  1 درآ يروخپوس 

هیهت زرط 

مه هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  کمن  نیریش و  شوج  ودرگ ، کشرز ، غرم ، مخت  درآ ، يزبس ، رفورکیام  اب  يزبس  وکوک   5 تارفن :  دادعت 
هقیقد و تدـم 10  هب  شوپرد  اب  ار  فرظ  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  وکوک  هیام  هدرک و  برچ  نغور  اب  ار  یحطـسم  فرظ  فک  مینز . یم 
ار هاگتسد  میهد و  یم  رارق  دنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور  ارنآ  هدنادرگرب و  ار  وکوک  تدم  نیا  زا  دعب  میراذگ . یم  هاگتـسد  رد   100  % تردق

. دوش هتشرب  وکوک  حطس  ات  مینک  یم  نشور  ورکیام  لیرگ و  بیکرت  اب   40  % تردق هقیقد و  تدم 12  هب 

رفورکیام اب  ینیمز  بیس  يوکوک 

مزال داوم 

مرگ 500 ینیمز بیس  ددع  6 غرم مخت  ددع  1 هدش هدنر  زایپ  مرگ  60 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادقم  هب  0 هبوچ درز 

هیهت زرط 

هقیقد و تدم 7  هب  ار  هاگتـسد  میهد و  یم  رارق  دنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور  ارنآ  هدـنادرگرب و  ار  وکوک  تدـم  نیا  زا  دـعب   5 تارفن :  دادعت 
ار اه  ینیمز  بیس  رفورکیام  اب  ینیمز  بیس  يوکوک  دوش . هتشرب  وکوک  حطس  ات  مینک  یم  نشور  ورکیام  لیرگ و  بیکرت  اب   60  % تردق
. دزپب ات  میراذگ  یم  هاگتسد  رد   100  % تردق هقیقد و  تدم 7  هب  ار  اهنآ  سپـس  مینک . یم  داجیا  نآ  رد  ییاهخاروس  لاگنچ  اب  هتـسش و 

ویوورکیام رد   100  % تردق هقیقد و  تدم 9  هب  شوپرد  اب  ار  فرظ  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  داوم  هتخیر و  یحطـسم  فرظ  رد  ار  نغور 
بوخ هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  هبوچدرز  لفلف و  کمن ، زایپ ، غرم ، مخت  سپـس  مینک . یم  هدنر  هتفرگ و  ار  اهنآ  تسوپ  دعب  میراذگ . یم 
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. مینز یم  مه 

رفورکیام اب  غرم  يوکوک 

مزال داوم 

مرگ 700 غرم هنیس  ددع  4 غرم مخت  ددع  1 زایپ يروخیاچ  قشاق  0.5 نارفعز یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هقیقد و تدم 8  هب  ار  هاگتـسد  میراذـگ و  یم  دـنلب  يزلف  هیاپ  هس  يور  ارنآ  هدـنادرگرب و  ار  وکوک  تدـم  نیا  زا  دـعب   5 تارفن :  دادـعت 
اب ار  فرظ  هتخیر و  یحطسم  فرظ  رد  ار  داوم  نیا  دوش . هتشرب  وکوک  حطـس  ات  مینک  یم  نشور  ورکیام  لیرگ و  بیکرت  اب   60  % تردق

ياهناوختـسا دعب  مینک . یم  ور  ریز و  ارنآ  رابکی  هلـصاف  نیا  رد  میهد . یم  رارق  ویوورکیام  رد   100  % تردق هقیقد و  تدم 8  هب  شوپرد 
طولخم مه  اب  ار  لفلف  کمن و  نارفعز ، هدـش ، هدـنر  زایپ  اـهغرم ، مخت  غرم ، هلحرم  نیا  رد  مینک . یم  زیر  زیر  ار  نآ  هدروآ و  رد  ار  غرم 

هب شوپرد  اب  ارنآ  سپس  مینک . یم  داجیا  نآ  رد  ییاهخاروس  وقاچ  اب  هدرک ، درخ  ار  غرم  رفورکیام  اب  غرم  يوکوک  مینز . یم  مه  هدرک و 
. میراذگ یم  ویوورکیام  رد   80  % تردق هقیقد و  تدم 20 

رفورکیام اب  یجنفسا  کیک 

مزال داوم 

ددع 3 غرم مخت  مرگ  175 درآ مرگ  175 دنق ردوپ  مرگ  175 هرک يروخیاچ  قشاق  1 ردوپ گنیکب  يروخیاچ  قشاق  0.5 لیناو

هیهت زرط 

هقیقد و تدـم 18  هب  ار  ریمخ  مینک . یم  فاص  قشاق  اب  ارنآ  يور  هتخیر و  هدـش  برچ  لبق  زا  فرظ  رد  ار  داوم  سپـس   0 تارفن :  دادعت 
دنق ردوپ  هرک و  رفورکیام  اب  یجنفسا  کیک  دوش . گنر  يا  هوهق  کیک  يور  دزپب و  ات  میراذگ  یم  هدش  مرگ  لبق  زا  رف  رد   40  % تردق
هدش کلا  ردوپ  گنیکب  درآ و  مینک . یم  هفاضا  هرک  هب  هدز و  يرگید  فرظ  رد  ار  لیناو  غرم و  مخت  مینز . یم  مه  هتخیر و  یفرظ  رد  ار 

. مینک یم  طولخم  هدرک و  هفاضا  داوم  هب  ار 

رفورکیام اب  تالکش  ماداب و  کیک 

مزال داوم 

مرگ 75 رکـش يروخپوس  قشاق  1 درآ يروخپوس  قشاـق  4 بآ يروخیاچ  قشاـق  0.5 ماداب سناسا  يروخیاچ  قشاـق  0.5 کمن ددع  1 يرتساپ
ددع 3 غرم مخت  مرگ  100 رکش مرگ  75 هرک مرگ  175 هدش هدنر  تالکش  مرگ  100 ماداب لالخ 

هیهت زرط 

 . میراذگ یم  ویوورکیام  رد   40  % تردق هقیقد و  تدم 2  هب  ارنآ  میشاپ و  یم  کیک  يور  هدش  هدنر  تالکش  رخآ  رد   0 تارفن :  دادعت 
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رفورکیام اب  تالکـش  ماداب و  کیک  مینک . یم  نشور   60  % تردق هقیقد و  تدم 15  هب  ار  هاگتـسد  هتخیر و  يرتساپ  نورد  ار  داوم  دـعب 
یم طولخم  مه  اب  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  کمن  بآ و  ماداـب ، سناـسا  ماداـب ، لـالخ  درآ ، رکـش ، غرم ، مخت  سپـس  هدرک ، مرگ  ار  هرک 

. مینز یم  مه  هقیقد  ره 2  میراذگ و  یم  هاگتسد  رد  شوپرد  نودب   60  % تردق هقیقد و  تدم 8  هب  ار  ریمخ  مینک .

رفورکیام اب  لیگران  امرخ و  کیک 

مزال داوم 

مرگ 225 درآ مرگ  100 دنق ردوـپ  مرگ  100 هرک مرگ  100 امرخ مرگ  75 لیگراـن ردوپ  رتیل  یلیم  150 ریـش يروخ  ابرم  قشاق  1 ردوپ گنیکب 
ددع 2 غرم مخت 

هیهت زرط 

ترارح تردق 40 % هقیقد و  تدـم 25  هب  میناشوپ و  یم  لیگران  ردوپ  اـب  ارنآ  يور  هتخیر و  یبرچ  فرظ  رد  ار  ریمخ   0 تارفن :  دادعت 
مه یمارآ  هب  میزیر و  یم  کشخ  داوم  يور  ارنآ  سپس  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  ریش  هدش و  هدز  ياه  غرم  مخت  دزپب . کیک  ات  میهد  یم 

طولخم مه  اب  ار  لیگران  ردوپ  هرک و  ردوپ ، گنیکب  درآ ، دـنق ، ردوپ  رفورکیام  اـب  لـیگران  اـمرخ و  کـیک  دوش . تخاونکی  اـت  مینز  یم 
. مییازفا یم  نآ  هب  ار  امرخ  ياه  هکت  هدرک ،

رفورکیام اب  یلیبجنز  کیک 

مزال داوم 

تبرش مرگ  100 هرک مرگ  50 هتفرگ تسوپ  ماداـب  يروخپوس  قشاـق  1 لیبجنز يروخیاچ  قشاـق  1 نیریـش شوج  يروخیاچ  قشاق  1 نیچراد
ددع 2 غرم مخت  مرگ  225 درآ مرگ  50 دنق ردوپ  رتیل  یلیم  150 ریش مرگ  50 هایس هریش  مرگ  175 دنق

هیهت زرط 

ات مینز  یم  مه  بوخ  مییازفا و  یم  لبق  داوم  هب  ار  لـیبجنز  نیچراد و  نیریـش ، شوج  درآ ، هدـش ، هدز  ياـه  غرم  مخت   0 تارفن :  دادعت 
یم ترارح  هقیقد  تدم 2  هب  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  تبرـش  هریـش ، دـنق ، ردوپ  هرک ، رفورکیام  اب  یلیبجنز  کیک  دوش . تخاونکی  ریمخ 

ماداب اب  ار  نآ  يور  هتخیر و  هدش  برچ  لبق  زا  فرظ  رد  ار  ریمخ  مینز . یم  مه  هدرک و  هفاضا  ار  ریش  سپس  دوش . لح  دنق  ردوپ  ات  میهد 
. دزپب کیک  ات  میراذگ  یم  هدش  مرگ  لبق  زا  رف  رد  تردق 40 % اب  هقیقد  تدم 20  هب  میناشوپ و  یم 

رفورکیام اب  یئودرگ  کیک 

مزال داوم 

درآ مرگ  200 رکش مرگ  125 هدــش درخ  ودرگ  مرگ  125 هرک هنامیپ  0.5 ریـش يروخ  ابرم  قشاـق  2 ردوپ گنیکب  يروخیاـچ  قشاـق  1 لیناو
ددع 5 غرم مخت  مرگ  125 دیفس

هیهت زرط 
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ناـمز ماـمتا  زا  دـعب  مییازفا . یم  لـبق  داوم  هب  لـیناو  هارمه  هب  هدرک و  مرگ   100  % تردـق هیناث و  تدـم 30  هب  ار  ریـش   0 تارفن :  دادـعت 
ار هدیفـس  دوش . ییالط  کیک  حطـس  ات  مینک  یم  نشور  ورکیام  لیرگ و  بیکرت  اب   60  % تردق هقیقد و  تدم 8  هب  هلصافالب  ار  هاگتسد 

رفورکیام اب  ییودرگ  کیک  مییازفا . یم  لـبق  داوم  هب  زین  ارنآ  سپـس  دوشن . ادـج  فرظ  زا  هدرک و  فپ  هک  مینز  یم  يدـح  هب  هناگادـج 
. دوش دیفس  تفس و  ًالماک  ات  مینز  یم  هدرک و  هفاضا  هرک  هب  ار  ردوپ  گنیکب  رکش و  غرم ، مخت  هدرز  دوش . مرن  ات  مینز  یم  یمک  ار  هرک 

تردق اب  هقیقد  تدـم 5  هب  ار  فرظ  میزیر . یم  هدـش  برچ  لبق  زا  فرظ  رد  ار  هیام  مینک و  یم  هفاـضا  هیاـم  هب  ار  ودرگ  درآ و  رخآ  رد 
. میهد یم  رارق  هاتوک  يزلف  هیاپ  هس  يور  شوپرد  نودب   100%

رفورکیام اب  يا  هویم  کیک 

مزال داوم 

هگرب مرگ  100 شمشک مرگ  30 هتفرگ تسوپ  ماداـب  رتیل  یلیم  100 ریـش يروخپوس  قشاق  3 ومیل دالامرام  يروخیاچ  قشاـق  2 ردوپ گنیکب 
ددع 2 غرم مخت  مرگ  225 درآ مرگ  100 رکش مرگ  100 هرک مرگ  50 ولآ درز 

هیهت زرط 

درز ياه  هگرب  شمشک و  ردوپ ، گنیکب  درآ ، سپس  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  رکـش  هرک و  رفورکیام  اب  يا  هویم  کیک   0 تارفن :  دادعت 
هدـش برچ  لبق  زا  فرظ  رد  ار  ریمخ  مینز . یم  نز  مه  اب  ار  اهغرم  مخت  دوش . تخاونکی  هیام  اـت  مینز  یم  مه  مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  ولآ 

ات میهد  یم  ترارح  دارگیتناس  هجرد  40 و 180   % تردق هقیقد و  تدـم 40  هب  ار  ریمخ  نیا  مینک . یم  نیئزت  ماداب  اب  ارنآ  يور  هتخیر و 
. مینک یم  طولخم  الاب  داوم  اب  ار  داوم  نیا  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  ومیل  دالامرام  ریش و  سپس  دزپب .

رفورکیام اب  ییوئاکاک  کیک 

مزال داوم 

مرگ 100 عیاـم نغور  يروـخپوس  قشاـق  2 وئاـکاک ردوپ  يروـخ  اـبرم  قشاـق  1 ردوپ گـنیکب  يروـخ  اـبرم  قشاـق  0.5 لیناو هناـمیپ  0.5 ریش
ددع 4 غرم مخت  مرگ  125 درآ مرگ  150 رکش

هیهت زرط 

تدم 10 هب  میزیر و  یم  هدش  برچ  لبق  زا  فرظ  رد  ار  ریمخ  هدرک و  هفاضا  ریمخ  هب  ار  وئاکاک  نغور و  ریش ، رخآ  رد   0 تارفن :  دادعت 
هب نز  مه  اب  ار  لیناو  غرم و  مخت  رفورکیام  اب  ییوئاـکاک  کـیک  دزپب . کـیک  اـت  میهد  یم  ترارح  شوپرد  نودـب   80  % تردـق اب  هقیقد 
یم مه  هتسهآ  مییازفا و  یم  ار  هدش  کلا  ردوپ  گنیکب  درآ و  دعب  هدرک و  هفاضا  ار  رکـش  سپـس  دوش . گنر  دیفـس  هک  مینز  یم  يدح 

. مینز

رفورکیام اب  يا  هرک  کیک 

مزال داوم 
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مرگ 50 هرک مرگ  175 رکــش رتـیل  یلیم  200 ریـش يروخیاـچ  قشاـق  1 ردوـپ گـنیکب  يروخیاـچ  قشاــق  1 لیناو يروخیاـچ  قشاــق  1 کمن
ددع 1 غرم مخت  مرگ  100 درآ

هیهت زرط 

ریمخ دوش . تخاونکی  ریمخ  ات  مینز  یم  مه  مینک و  یم  هفاضا  لبق  داوم  هب  مک  مک  ار  هدـش  کلا  ردوپ  گـنیکب  درآ و   0 تارفن :  دادعت 
رفورکیام اب  يا  هرک  کیک  دزپب . کیک  اـت  میهد  یم  ترارح  تردق 40 % اب  هقیقد  تدم 15  هب  هتخیر و  هدـش  برچ  لبق  زا  فرظ  رد  ار 

. مینز یم  مه  مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  لیناو  ریش و  سپس  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  غرم  مخت  هرک ، رکش ،

رفورکیام اب  یشمشک  کیک 

مزال داوم 

درآ مرگ  150 رکش مرگ  150 نغور هنامیپ  0.5 ریـش يروخپوس  قشاق  3 شمـشک يروخ  ابرم  قشاق  2 ردوپ گنیکب  يروخیاچ  قشاـق  1 لیناو
ددع 4 غرم مخت  مرگ  250 دیفس

هیهت زرط 

، رکـش مینک . یم  مرگ  دارگیتناـس  هجرد  ترارح 250  اب  نشکوناک  دـیلک  اب  ار  هاگتـسد  رفورکیام  اب  یـشمشک  کـیک   0 تارفن :  دادـعت 
هب ار  شمـشک  درآ و  ریـش ، هلحرم  نیا  رد  دوش . لح  رکـش  ات  مینز  یم  نزمه  اب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  ردوپ  گـنیکب  لـیناو و  نغور ،

هجرد و 250   60  % تردـق هقیقد و  تدـم 10  هب  ار  فرظ  مـیزیر . یم  هدـش  برچ  لـبق  زا  فرظ  رد  ار  ریمخ  هدرک و  هفاـضا  لـبق  داوـم 
مرک لکـش  هب  هیام  ات  مینز  یم  مه  مینکـش و  یم  هیام  رد  یکی  یکی  ار  اهغرم  مخت  دزپب . کیک  ات  میراذگ  یم  ویوورکیام  رد  دارگیتناس 

. دیآ رد  یفیطل 

اه هدنرپ  ياهاذغ 

يراخوس كدرا 

مزال داوم 

هنامیپ 1 هکرس يروخپوس  قشاق  4 يرفعج يروخپوس  قشاق  8 يراخوس درآ  يروخپوس  قشاـق  4 مدنگ درآ  یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 1 كدرا ددع  3 زایپ مرگ  50 هرک

هیهت زرط 

هدرک و یلاخ  ار  كدرا  مکش  يراخوس  كدرا  میزپ . یم  ارنآ  بآ  لفلف و  کمن و  مدنگ ، درآ  ومیلبآ ، ای  هکرس  اب  دعب   5 تارفن :  دادعت 
خرـس نغور  رد  میزود و  یم  ار  شمکـش  سپـس  مینک و  یم  رپ  لفلف  کمن و  هرک ، هدش ، هدـنر  زایپ  يراخوس ، درآ  يرفعج ، طولخم  اب 

. مینک یم 

هدش خرس  نوملقوب 
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مزال داوم 

ددع 1 نوملقوب ددع  2 زایپ ددع  2 یگنرف هجوگ  هبح  2 ریس يروخپوس  قشاق  2 يرفعج یفاک  رادقم  هب  0 کمن یفاک  رادقم  هب  0 هایس لفلف 

هیهت زرط 

هولق رگج و  لد ، يرفعج ، اب  هدرک و  لالخ  ار  رگید  زایپ  درک . نیئزت  یگنرف  هجوگ  ياه  هقلح  اـب  ناوت  یم  ار  اذـغ  نیا   7 تارفن :  دادعت 
رد میزود و  یم  ار  شمکـش  میزیر و  یم  نوملقوب  مکـش  لخاد  هایـس  لفلف  کمن و  هدش ، هدنر  ریـس  هارمه  هب  میهد و  یم  تفت  نوملقوب 
یم زپ  بآ  ارنآ  زایپ  ددع  کی  بآ و  یمک  رادـقم  اب  هدرک و  یلاخ  ار  نوملقوب  مکـش  هدـش  خرـس  نوملقوب  مینک . یم  خرـس  ارنآ  نغور 

. مینک

سفرک نوملقوب و 

مزال داوم 

تشوگ مرگ  500 سفرک هقاس  مرگ  200 هچزایپ مرگ  50 نغور يروخپوس  قشاق  3 هجوگ سس  ددع  1 زایپ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 700 نوملقوب هنیس 

هیهت زرط 

نغور رد  سپـس  هدرک ، خرچ  زایپ  اب  ار  نوملقوب  تشوگ  میزپ . یم  بآ  یمک  اب  ار  سفرک  هچزایپ و  سفرک  نوملقوب و   3 تارفن :  دادعت 
نامه اب  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  لفلف  کمن و  یگنرف ، هجوگ  سـس  هچزایپ ، سفرک ، دـش  ییالط  تشوگ  هکنیا  زا  سپ  میهد . یم  تفت 

. مینک یم  ورس  ارنآ  داتفا ، نغور  هب  اذغ  هکیتقو  دزپب . میراذگ  یم  هچزایپ  سفرک و  بآ 

هدش خرس  زاغ 

مزال داوم 

زاغ ددـع  3 زاـیپ مرگ  100 يرفعج مرگ  250 نغور هناـمیپ  5 يراـخوس ناـن  يروـخپوس  قشاـق  2 ومیلبآ یفاـک  رادــقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ددع 1 گرزب

هیهت زرط 

اـب 2 ار  زاـغ  دـعب  مینک . یم  ورـس  سپـس  میزیر و  یم  ومیلبآ  نآ  يور  مینک و  یم  خرـس  نغور  رد  ارنآ  تخپ ، زا  دـعب   7 تارفن :  دادـعت 
کمن و يرفعج ، هدش ، خرچ  يراخوس  نان  هدش ، درخ  زایپ  هدش  خرـس  زاغ  میزپ . یم  میالم  ترارح  يور  تعاس  تدم 2  هب  بآ  هنامیپ 

. میزود یم  مینک و  یم  رپ  داوم  نیا  اب  هدرک و  یلاخ  ار  زاغ  مکش  مینک . یم  طولخم  بوخ  مه  اب  ار  لفلف 

هدش خرس  لواقرق 

مزال داوم 
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ددع 1 لواقرق هنامیپ  1 تشوگ بآ  مرگ  150 هماخ مرگ  200 نغور يروخپوس  قشاق  2 هجوگ سس  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

ادتبا هدش  خرس  لواقرق  مینک . یم  نیئزت  یگنرف  هجوگ  سـس  ای  هماخ  اب  هدیـشک  سید  رد  ار  لواقرق  دش  مامت  هک  شبآ   3 تارفن :  دادعت 
. میزپ یم  ارنآ  لفلف  کمن و  تشوگ ، بآ  اب  سپس  مینک . یم  خرس  نغور  رد  ار  لواقرق 

هدش خرس  یباغرم 

مزال داوم 

ددع 1 یباغرم ددع  2 زایپ مرگ  100 زنویام سس  مرگ  50 هرک یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

نیئزت زنویام  سـس  اب  هدیـشک و  سید  رد  ارنآ  سپـس  میزپ . یم  بآ  لفلف و  کمن و  غاد ، زایپ  اب  ار  یباـغرم  ياـه  هکت   3 تارفن :  دادعت 
تفت هرک  رد  هدرک و  لالخ  زین  ار  زایپ  مینک . یم  خرـس  هرک  رد  هدرک و  هکت  هکت  ار  یباغرم  هدش  خرـس  یباغرم  مینک . یم  ورـس  هدرک و 

. میهد یم 

هدش خرس  رتوبک 

مزال داوم 

مرگ 100 هدــیبوک ماداــب  زغم  مرگ  300 نغور يروـخپوس  قشاـق  2 يرفعج يروـخپوس  قشاـق  2 ومیلبآ یفاـک  رادــقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ددع 6 رتوبک ددع  2 زایپ مرگ  100 شمشک

هیهت زرط 

هدرک و درخ  ار  اهرتوبک  ياهنادگنس  رگج و  لد ، مینک . یم  زپ  مین  لفلف  کمن و  بآ ، اب  ار  اهرتوبک  هدش  خرـس  رتوبک   5 تارفن :  دادعت 
خرـس نغور  رد  ار  هدـش  زپ  مین  ياهرتوبک  میهد . یم  تفت  یمک  نغور  رد  ومیلبآ  لفلف و  کمن و  شمـشک ، ماداب و  زغم  زاـیپ ، هارمه  هب 

. مینک یم  نیئزت  ارنآ  يرفعج  اب  میزیر و  یم  نآ  رود  ار  الاب  داوم  میشک و  یم  سید  رد  هدرک و 

ییایرد ياهاذغ 

یهام يوگار 

مزال داوم 

ددع 1 زایپ ددع  1 هملد لفلف  ددع  3 یگنرف هجوگ  مرگ  50 يرفعج هنامیپ  1 هکرس يروخپوس  قشاق  4 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 500 یهام هلیف  مرگ  50 چراق
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هیهت زرط 

یم نیئزت  يا  هملد  لفلف  يرفعج و  اب  ار  اذغ  نیا  دوش . هتـشرب  ات  میراذـگ  یم  رف  رد  هقیقد  تدم 20  هب  ار  یهام  سپس   3 تارفن :  دادعت 
، هکرـس یگنرف ، هجوگ  مینک . یم  هفاضا  یهام  هدـش  زیر  ياه  هکت  هب  ارنآ  هدرک و  خرـس  نغور  رد  ار  چراق  زاـیپ و  یهاـم  يوگار  مینک .

. میزیر یم  یهام  يور  هدرک و  طولخم  مه  اب  زین  ار  لفلف  کمن و 

زپ بآ  یهام 

مزال داوم 

ولیک 1.5 یهام مرگ  50 رطعم يزبس  ددع  1 زایپ یفاک  رادقم  هب  0 کمن یفاک  رادقم  هب  0 هیودا

هیهت زرط 

یم ورـس  ارنآ  سپـس  میزپ . یم  میالم  ترارح  يور  رطعم  ياهیزبس  زایپ و  هیودا ، کمن ، بآ ، اب  ار  یهام  زپ  بآ  یهام   3 تارفن :  دادعت 
. مینک

ومیل دازآ و  یهام 

مزال داوم 

ولیک 1.5 دازآ یهام  مرگ  100 يرفعج مرگ  100 هرک ددع  1 زایپ ددع  1 ومیل يروخیاچ  قشاق  2 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

میزیر یم  نآ  يور  ار  رگید  داوم  سپس  دوش . هتشرب  ات  میهد  یم  رارق  رف  لیرگ  تمـسق  رد  هقیقد  تدم 10  هب  ار  یهام   3 تارفن :  دادعت 
یهام ومیل  دازآ و  یهام  مینک . یم  طولخم  لفلف  کمن و  يرفعج و  ومیل ، تسوپ  هدنر  ومیلبآ ، اب  ار  هدش  بآ  هرک  مینک . یم  ورس  ارنآ  و 

. میزیر یم  نآ  يور  هدش ، هدنر  زایپ  هدرک ، زیمت  ار 

جانفسا یهام 

مزال داوم 

قشاق 3 هماـخ يروخپوس  قشاـق  2 درآ يروخیاـچ  قشاـق  2 لدرخ مرگ  50 رینپ مرگ  100 هرک ددـع  3 ومیل یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ولیک 1 یهام مرگ  500 جانفسا هنامیپ  1 ریش يروخپوس 

هیهت زرط 

یم هرک  بآ و  یمک  اب  زین  ار  جانفسا  میزپ . یم  هقیقد  تدم 20  هب  لفلف  کمن و  بآ و  یمک  اب  ار  یهام  جانفسا  یهام   5 تارفن :  دادعت 
زین ار  لدرخ  هقیقد  زا 10  سپ  میزیر . یم  جانفسا  يور  هدرک و  طولخم  لفلف  کمن و  ریش ، اب  ار  درآ  دش ، مامت  جانفـسا  بآ  یتقو  میزپ .

یهام يور  ار  هماخ  مینیچ . یم  نآ  يور  ار  یهام  هدرک و  نهپ  سید  رد  ار  جانفـسا  طولخم  میراد . یمرب  ترارح  يور  زا  هدرک و  هفاضا 
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. مینک یم  ورس  ار  اذغ  نیا  ومیل  هارمه  هب  میشاپ و  یم  نآ  يور  ار  هدش  هدنر  رینپ  هتخیر و 

رپ وت  یهام 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  8 رانا بر  يروخپوس  قشاق  2 درآ يروخیاچ  قشاق  0.5 نارفعز یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادقم  هب  0 هبوچ درز 
مرگ 75 يرفعج مرگ  75 زینشگ مرگ  300 هدـش درخ  ودرگ  مرگ  100 شمشک مرگ  100 ولآ مرگ  300 نغور ددع  3 زایپ ددع  2 یگنرف هجوگ 

ددع 1 دیفس یهام 

هیهت زرط 

، هدـش ریخبت  نآ  بآ  هکینامز  دـتفایب . نغور  هب  اـت  میراذـگ  یم  ترارح  يور  بآ  یمک  راـنا و  بر  هارمه  هب  ار  ودرگ   3 تارفن :  دادعت 
میزیر و یم  یهام  مکش  رد  ار  داوم  نیا  نتسش  زا  سپ  هدرک و  یلاخ  ار  یهام  مکـش  مینز . یم  مه  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  یلبق  طولخم 
کمن و ولآ ، شمشک ، يرفعج ، زینـشگ ، سپـس  میهد . یم  تفت  نغور  رد  هدرک و  لالخ  ار  زایپ  رپوت  یهام  میزود . یم  ار  فاکـش  دعب 

دعب میناتلغ و  یم  نآ  رد  ار  یهام  هدرک و  نهپ  ینیـس  رد  ار  هبوچدرز  کمن و  درآ ، میهد . یم  تفت  یمک  هدرک و  هفاضا  زایپ  هب  ار  لفلف 
. مینک یم  نیئزت  ارنآ  يرفعج  یگنرف و  هجوگ  ياه  هقلح  اب  مینک و  یم  خرس  نغور  رد 

هدش خرس  يدود  یهام 

مزال داوم 

ددع 2 يدود یهام  يروخپوس  قشاق  4 يراخوس درآ  يروخپوس  قشاق  6 نغور

هیهت زرط 

هدش خرس  يدود  یهام  مینک . یم  خرـس  غاد  نغور  رد  میناتلغ و  یم  يراخوس  درآ  رد  هدرک ، کشخ  ار  یهام  سپـس   3 تارفن :  دادعت 
. دوش مک  نآ  يروش  ات  مینک  یم  ضوع  راب  دنچ  ارنآ  بآ  میراذگ و  یم  درس  بآ  رد  نتسش  زا  سپ  ار  یهام 

هداس یهام 

مزال داوم 

ولیک 1.5 یهام مرگ  100 يرفعج مرگ  100 هرک يروخپوس  قشاق  1 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

رد هقیقد  تدـم 10  هب  میلام و  یم  هرک  نآ  فرط  ود  ره  هب  هدز و  لفلف  کمن و  هدرک و  هکت  هکت  ار  یهام  هداس  یهاـم   3 تارفن :  دادعت 
یم ورـس  ارنآ  میزیر و  یم  نآ  يور  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  ومیلبآ  يرفعج و  یهام  ندش  هتخپ  زا  سپ  دوش . هتـشرب  ات  میراذـگ  یم  رف 

. مینک
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يراخوس یهام 

مزال داوم 

مخت هدرز  ددـع  2 یگنرف هجوـگ  مرگ  50 درآ مرگ  100 يرفعج مرگ  100 هرک يروخپوس  قشاـق  1 لدرخ یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 1.5 یهام ددع  2 غرم

هیهت زرط 

هدیلام یهام  هب  ار  غرم  مخت  هدرز  سپس  درک . نیئزت  يرفعج  یگنرف و  هجوگ  ياه  هقلح  اب  ناوت  یم  ار  يراخوس  یهام   3 تارفن :  دادعت 
یهاـم دوش . هتـشرب  اـت  میهد  یم  رارق  رف  رد  هقیقد  تدـم 10  هب  میـشاپ و  یم  لفلف  کمن و  یهاـم  يور  میناـتلغ و  یم  درآ  رد  هراـبود  و 

. میناتلغ یم  درآ  رد  مینک و  یم  برچ  هرک  اب  ارنآ  فرط  ود  ره  هتسش و  ار  یهام  يراخوس 

یتشوگ ياهاذغ 

لدرخ کیتسا 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  1 هماخ يروخپوس  قشاق  1 ریس ردوپ  يروخپوس  قشاق  1 لدرخ مرگ  75 هرک يرادقم  0 سس یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1 هلاسوگ هتسار 

هیهت زرط 

هتخیر و تشوگ  يور  ار  لدرخ  ریـس و  ردوپ  سپـس  میبوک . یم  بوخ  روطاس  اب  هدرک ، درخ  ار  تشوگ  لدرخ  کیتسا   3 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  ورس  ارنآ  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  هاوخلد  سس  هدیشک و  سید  رد  ار  تشوگ  دعب  میراذگ . یم  لاچخی  رد  تعاس  تدم 2  هب 

میراذگ یم  ترارح  يور  لفلف  کمن و  بآ ، هماخ ، هارمه  هب  ار  هدش  خرس  تشوگ  مینک . یم  خرـس  هرک  اب  ار  تشوگ  تدم  نیا  زا  دعب 
. دوش هتخپ  ات 

فناگرتسا فیب 

مزال داوم 

تشوگ مرگ  500 ینیمز بیس  مرگ  250 هماخ مرگ  200 عیام نغور  مرگ  150 هرک ددع  3 زایپ هنامیپ  1 يرفعج یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1 نار زغم 

هیهت زرط 

زا ارنآ  دـش ، هتفرگ  ًالماک  تشوگ  بآ  هکینامز  میزپ . یم  میالم  ترارح  يور  لـفلف  کـمن و  بآ ، هناـمیپ  اب 2  سپس   5 تارفن :  دادعت 
داوم نیا  مامت  يور  میناشوپ و  یم  يرفعج  هدش و  خرس  ینیمز  بیس  اب  ارنآ  يور  هدیشک و  رظن  دروم  فرظ  رد  هتـشادرب و  ترارح  يور 
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. میهد یم  تفت  یمک  هدش  درخ  زایپ  اب  هدرک و  درخ  لالخ  تروص  هب  ار  تشوگ  فناگرتسا  فیب  مینک . یم  ورس  ارنآ  میزیر و  یم  هماخ 

کتفیب

مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاق  2 درآ يروخپوس  قشاق  4 نغور يروخیاچ  قشاق  1 نیریش شوج  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1 هلیف تشوگ 

هیهت زرط 

رخآ رد  میـشاپ . یم  نآ  يور  ار  نیریـش  شوج  درآ و  دعب  میناتلغ و  یم  هدـش  هدز  ياهغرم  مخت  رد  ار  تشوگ  سپـس   3 تارفن :  دادعت 
هدـنر زایپ  دـعب  هدرک و  يروطاس  ار  تشوگ  کتفیب  مینک . یم  خرـس  نآ  رد  ار  تشوگ  ندـش  غاد  زا  سپ  هتخیر و  هباتیهام  رد  ار  نغور 

. دنامب تروص  نیمه  هب  میراذگ  یم  تعاس  تدم 2  هب  میزیر و  یم  نآ  يور  لفلف  کمن و  هدش ،

زیرپروس کتفیب 

مزال داوم 

رینپ مرگ  300 چراق مرگ  120 هرک ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاـق  1 عیام نغور  يروخپوس  قشاـق  1 ریـس ردوپ  یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 700 هلاسوگ هلیف  مرگ  50 يرفعج مرگ  200 ازتیپ

هیهت زرط 

مینیچ یم  تشوگ  يور  ار  هدش  هقلح  هقلح  يازتیپ  رینپ  دعب  مینیچ و  یم  نآ  يور  ار  تشوگ  هدرک ، برچ  ار  رف  ینیـس   3 تارفن :  دادعت 
زا دـعب  میهد . یم  رارق  رف  رد  دارگیتناس  هجرد  ترارح 200  اب  هقیقد  تدـم 40  هب  میزیر و  یم  ازتیپ  رینپ  يور  ار  زایپ  چراـق و  طولخم  و 

يور زا  ار  فرظ  مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  لفلف  کمن و  هدش ، درخ  يرفعج  دعب  درک . ورـس  ارنآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  کتفیب  تدـم  نیا 
چراق و سپس  هدرک ، خرس  هرک  فصن  رد  ار  زایپ  مینز . یم  روطاس  اب  هدرک و  هکت  هکت  ار  تشوگ  زیرپروس  کتفیب  میراد . یمرب  ترارح 

. میهد یم  تفت  هدرک و  هفاضا  ار  ریس 

چراق یکشاریپ 

مزال داوم 

ددع 2 زایپ مرگ  75 هرک يروخپوس  قشاق  2 ریش يروخپوس  قشاق  2 یگنرف هجوگ  بر  یفاک  رادقم  هب  0 ریمخ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 150 هدرک خرچ  تشوگ  مرگ  150 چراق ددع  1 غرم مخت  هدرز 

هیهت زرط 

هدرک و هفاضا  نآ  هب  ار  هدـش  درخ  چراق  دـعب  تشوگ و  سپـس  هداد ، تفت  هرک  رد  ار  هدـش  درخ  زایپ  چراـق  یکـشاریپ   3 تارفن :  دادـعت 
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تماخـض هب  ار  ریمخ  میراد . یمرب  ترارح  يور  زا  ار  داوم  هتخیر و  داوم  يور  لـفلف  کـمن و  یگنرف ، هجوگ  بر  دـعب  مینک . یم  خرس 
مه يور  ار  ریمخ  ياه  هبل  هتخیر و  هکت  ره  يور  ار  چراق  تشوگ و  طولخم  میهد . یم  شرب  هاوخلد  لکـش  هب  هدرک و  زاب  رتم  یتناس  مین 

. میلام یم  یکـشاریپ  يور  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  ریـش  غرم و  مخت  هدرز  مینابـسچ . یم  مه  هب  ار  اـهنآ  راـشف  یمک  اـب  میهد و  یم  رارق 
. مینک یم  خرس  دایز  نغور  رد  ار  اه  یکشاریپ  سپس 

تشوگ یکشاریپ 

مزال داوم 

قشاق 2 ریش يروخپوس  قشاق  2 هماخ يروخیاچ  قشاق  1 رکش مرگ  50 هرک هنامیپ  1 بآ یفاک  رادقم  هب  0 ریمخ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 300 هدرک خرچ  تشوگ  مرگ  100 چراق مرگ  50 يرفعج ددع  1 زایپ ددع  1 غرم مخت  هدرز  يروخپوس  قشاق  1 مدنگ درآ  يروخپوس 

هیهت زرط 

زایپ ادتبا  تشوگ  یکشاریپ  مینک . یم  ورس  ارنآ  دعب  دوش . ییالط  اه  یکشاریپ  حطس  ات  میراذگ  یم  رف  رد  ار  ینیس  دعب   3 تارفن :  دادعت 
میراذگ یم  هدرک و  هفاضا  ار  لفلف  کمن و  بآ ، هماخ ، رکـش ، يرفعج ، سپـس  میهد . یم  تفت  هرک  رد  ار  چراق  درآ و  تشوگ و  دعب  و 

یم شرب  هاوخلد  ياهلکش  هب  مینک و  یم  زاب  رتم  یتناس  مین  تماخض  هب  نآ  يور  ار  ریمخ  هدرک ، برچ  ار  رف  ینیس  دنوش . هتخپ  بوخ  ات 
طولخم اه  یکشاریپ  يور  مینابـسچ و  یم  مه  هب  ار  ریمخ  ياه  هبل  هتخیر و  یکـشاریپ  داوم  زا  یمک  ریمخ  زا  هعطق  ره  يور  سپـس  مینز .

. میلام یم  غرم  مخت  هدرز  ریش و 

هلاسوگ يوگار 

مزال داوم 

مرگ 200 چراق مرگ  150 نغور يروخیاچ  قشاـق  1 رکـش يروخپوس  قشاق  3 هکرـس يروخپوس  قشاق  1 درآ یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 1 هلاسوگ تشوگ  ددع  5 یشرت زایپ  مرگ  50 هبند

هیهت زرط 

میراذگ یم  مینک  یم  هفاضا  ار  هکرس  درآ و  سپس  مینک . یم  خرس  رکش  هبند و  یشرت ، زایپ  چراق ، هارمه  هب  ارنآ  سپس   3 تارفن :  دادعت 
ندش مامت  زا  دعب  میزپ . یم  هرک  بآ و  یمک  اب  هدرک و  درخ  زیر  ار  تشوگ  هلاسوگ  يوگار  دزپب . بآ  یمک  هکرـس و  هارمه  هب  تشوگ 

. درک ورس  ارنآ  ناوت  یم  اذغ ، بآ 

تشوگ تلور 

مزال داوم 

تشوگ مرگ  150 درآ مرگ  150 نغور هنامیپ  1 ریش ددع  4 غرم مخت  يروخ  ابرم  قشاق  1 ردوپ گنیکب  یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و 
مرگ 600 هدرک خرچ 

يزپشآ www.Ghaemiyeh.comرنه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 354زکرم  هحفص 291 

http://www.ghaemiyeh.com


هیهت زرط 

تلور دوش . هتشرب  ناشحطس  ات  میراذگ  یم  رف  رد  دارگ  یتناس  هجرد  ترارح 350  اب  هقیقد و  تدم 20  هب  ار  اه  تلور   5 تارفن :  دادعت 
یم هفاضا  مک  مک  ار  ریـش  سپـس  میهد  یم  شلام  هدرک ، طولخم  مه  اـب  ار  هیودا  لـفلف و  کـمن و  نغور ، ردوپ ، گـنیکب  درآ ، تشوگ 

تـشوگ میهد . یم  شرب  طسوتم  ياه  لیطتـسم  لکـش  هب  ارنآ  وقاچ  اب  هدرک ، زاب  هندرو  اب  ار  ریمخ  دعب  دوشن . لش  ریمخ  هکینامز  ات  مینک 
. میچیپ یم  هداد و  رارق  لیطتسم  ره  يور  يرادقم  داوم  نیا  زا  مینز و  یم  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  غرم  مختو  هدش  خرچ 

وگیژ

مزال داوم 

ولیک 1 تشوگ مرگ  50 هماخ ددع  2 یگنرف هجوگ  هبح  10 ریس يروخپوس  قشاق  2 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

نآ هب  ار  هماخ  تشوگ  ندـش  هتخپ  زا  دـعب  دزپب . هک  میراذـگ  یم  هدرک و  هفاضا  تشوگ  هب  لفلف  کمن و  بآ ، سپـس   3 تارفن :  دادعت 
وقاچ اب  وگیژ  مینک . یم  ورـس  یگنرف  هجوگ  هارمه  هب  هداد و  شرب  هاوخلد  ياـه  لکـش  هب  ار  تشوگ  هقیقد  دـنچ  زا  سپ  هدرک و  هفاـضا 

. مینک یم  خرس  نغور  رد  ار  تشوگ  دعب  . مینک یم  ورف  تشوگ  رد  ار  اهریس  هدروآ و  دوحوب  تشوگ  رد  ییاهخاروس 

وگیم يراخوس 

مزال داوم 

مرگ 500 وگیم مرگ  50 يرفعج ددع  1 یگنرف هجوگ  يروخپوس  قشاق  3 درآ يروخپوس  قشاق  4 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

رد هدرک ، شکبآ  ار  اهوگیم  سپـس  مینک . یم  زپ  بآ  میالم  ترارح  يور  لـفلف  کـمن و  اـب  ار  وگیم  وگیم  يراـخوس   3 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  ورس  ارنآ  یگنرف  هجوگ  يرفعج و  هارمه  هب  مینک و  یم  خرس  غاد  نغور  رد  میناتلغ و  یم  درآ 

هلاسوگ تشوگ  لسینش 

مزال داوم 

مرگ 500 يراـخوس ناــن  درآ  ددــع  5 غرم مـخت  ددــع  2 یگنرف هجوـگ  يروــخپوس  قشاــق  4 نغور یفاــک  رادــقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
ولیک 1 هلاسوگ هلیف  مرگ  100 يرفعج

هیهت زرط 

. میناتلغ یم  درآ  رد  ًاددجم  میلام و  یم  نآ  يور  لفلف  کمن و  هدش و  هدز  غرم  مخت  دعب  هدناتلغ و  درآ  رد  ارنآ  سپـس   3 تارفن :  دادعت 
یم خرـس  غاد  نغور  رد  ار  تشوگ  ياه  هکت  دـعب  دوش . نهپ  ات  میبوک  یم  بوک  کـیتسا  اـب  ار  تشوگ  ادـتبا  هلاـسوگ  تشوگ  لـسینش 
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. درک نیئزت  ار  لسینش  نیا  ناوت  یم  يرفعج  یگنرف و  هجوگ  اب  مینک .

غرم هنیتارگ 

مزال داوم 

ددع 3 غرم هنیس  مرگ  200 ازتیپ رینپ  مرگ  150 هماخ يروخپوس  قشاق  2 عیام نغور  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

. مینک یم  خرس  غاد  نغور  رد  ارنآ  مینز و  یم  لفلف  کمن و  نآ  هب  هدروآ و  رد  ار  غرم  هنیـس  ياهناوختـسا  غرم  هنیتارگ   3 تارفن :  دادعت 
فرظ سپس  میزیر . یم  رینپ  يور  زین  ار  هماخ  میراذگ . یم  نآ  يور  ار  هدش  قرو  قرو  رینپ  هدیچ و  ار  غرم  ياه  هکت  رف  ینیـسرد  سپس 

. دوش بآ  نآ  رینپ  ات  میراذگ  یم  رف  رد  دارگیتناس  هجرد  ترارح 220  اب  هقیقد و  تدم 25  هب  ار 

هدش خرس  غرم 

مزال داوم 

ددع 1 غرم ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاق  4 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

ات میراذگ  یم  لفلف  کمن و  بآ ، یمک  هارمه  هب  سپس  هدرک ، خرس  نغور  رد  ار  غرم  ياه  هکت  زایپ و  هدش  خرس  غرم   5 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  ورس  ار  غرم  ندش ، هتخپ  زا  دعب  دزپب . غرم 

یگید بابک  غرم 

مزال داوم 

ددع 1 غرم ددع  2 زایپ ددع  3 ینیمز بیس  يروخپوس  قشاق  2 هجوگ سس  يروخپوس  قشاق  3 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هدش هقلح  هقلح  ینیمز  بیـس  سپـس  مینیچ . یم  نآ  رد  ار  هدش  هعطق  هعطق  غرم  هدرک ، غاد  ار  نغور  یگید  یبابک  غرم   5 تارفن :  دادعت 
هارمه هب  ارنآ  تخپ ، غرم  یتقو  دزپب . ًالماک  غرم  اـت  میراذـگ  یم  هدرک و  هفاـضا  غرم  هب  بآ  یمک  لـفلف و  کـمن و  هدـش و  درخ  زاـیپ  و 

. مینک یم  ورس  یگنرف  هجوگ  سس 

هلاسوگ تازون 

مزال داوم 

ددع 3 ینیمز بیـس  ددع  3 یگنرف هجوگ  يروخیاـچ  قشاـق  2 طولب هاـش  هروپ  يروـخپوس  قشاـق  3 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
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ددع 3 ینیمز بیـس  ددع  3 یگنرف هجوگ  يروخیاـچ  قشاـق  2 طولب هاـش  هروپ  يروـخپوس  قشاـق  3 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 500 هلاسوگ تشوگ  مرگ  100 ناخرت

هیهت زرط 

يور ار  ینیمز  بیس  یگنرف و  هجوگ  سپـس  مینیچ . یم  نآ  يور  ار  تشوگ  هتخیر و  سید  فک  رد  ار  طولب  هاش  هروپ   3 تارفن :  دادعت 
نغور رد  لفلف  کـمن و  ینیمز ، بیـس  یگنرف و  هجوگ  هارمه  هب  ارنآ  دـعب  مینک . یم  نیئزت  ارنآ  ناـخرت  ياـه  هقاـس  اـب  هتخیر و  تشوگ 

. میبوک یم  هدرک و  میسقت  کچوک  ياهتمسق  هب  ار  تشوگ  هلاسوگ  تازون  مینک . یم  خرس 

یلحم ياهاذغ 

ینیمز بیس  هزایپ  ود 

مزال داوم 

ددع 6 غرم مخت  وـلیک  1 ینیمز بیـس  مرگ  100 نغور يروخپوس  قشاـق  2 یگنرف هجوـگ  بر  یفاـک  رادـقم  هب  0 هبوـچ درز  لـفلف  کـمن و 
ددع 4 زایپ

هیهت زرط 

مخت رخآ  رد  مینک . یم  طولخم  بوخ  هدوزفا و  ینیمز  بیـس  هب  ار  لفلف  کمن و  غاد ، زاـیپ  یگنرف ، هجوگ  بر  سپـس   5 تارفن :  دادعت 
يور مینک و  یم  خرـس  هدرک و  درخ  ار  اهزایپ  ینیمز  بیـس  هزایپ  ود  دـنریگب . ار  ناشدوخ  اهغرم  مخت  ات  مینز  یم  مه  هتخیر و  ار  اـهغرم 

ود دش ، تفـس  اهغرم  مخت  یتقو  میهد . یم  تفت  نغور  رد  مینک و  یم  هدنر  هدرک و  زپ  بآ  ار  اه  ینیمز  بیـس  میزیر . یم  هبوچدرز  نآ 
. تسا هدامآ  هزایپ 

هراپ مکش 

مزال داوم 

درخ ودرگ  هناـمیپ  1 يرفعج هنامیپ  0.5 کـشرز يروخپوس  قشاق  2 یگنرف هجوــگ  بر  مرگ  250 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 300 هدرک خرچ  تشوگ  ولیک  1 ناجمداب ددع  3 زایپ ددع  10 هچزایپ هبح  4 ریس هنامیپ  1 هدش

هیهت زرط 

خرـس ارنآ  دعب  دوشن . عطق  نآ  رگید  فرط  هک  میهد  یم  شرب  لوط  زا  ار  اهنآ  هتفرگ و  تسوپ  ار  اهناجمداب  هراپ  مکـش   7 تارفن :  دادعت 
یم رپ  داوم  نیا  اب  ار  اهناجمداب  لـخاد  هداد و  تفت  نغور  رد  ار  لـفلف  کـمن و  ریـس ، کـشرز ، ودرگ ، زغم  تشوگ ، يرفعج ، مینک . یم 

تدـم هب  ارنآ  میزیر و  یم  اهناجمداب  يور  هدرک و  طولخم  بآ  یمک  اب  ار  هجوگ  بر  مینیچ . یم  نولفت  فرظ  کـی  رد  ار  اـهنآ  مینک و 
. مینک یم  نیئزت  یگنرف  هجوگ  ياه  هقلح  يرفعج و  هچزایپ ، اب  ار  نآ  اذغ  نیا  ورس  ماگنه  رد  میراذگ . یم  رف  رد  هقیقد   30

یکرت ياذغ 
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مزال داوم 

نادریـش باریـس و  ددـع  2 زاـیپ مرگ  150 نغور يروـخپوس  قشاـق  3 ومیلبآ يروخیاـچ  قشاـق  1 نارفعز یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
تسد 1 دنفسوگ

هیهت زرط 

یم تفت  غاد  نغور  رد  هدرک و  طولخم  ومیلبآ  هدش و  هدنر  زایپ  ددع  کی  هدش ، لح  نارفعز  اب  هدرک و  خرچ  ارنآ  دعب   5 تارفن :  دادعت 
لفلف و کمن و  زایپ ، ددع  کی  اب  مینک و  یم  درخ  هتسش و  ار  دنفسوگ  نادریش  باریس و  یکرت  ياذغ  مینک . یم  ورس  ارنآ  سپـس  میهد .

. میزپ یم  بآ 

ینیچ ياذغ 

مزال داوم 

مرگ 300 جنرب مرگ  200 هرک ددع  8 زپ بآ  غرم  مخت  هنامیپ  1.5 ریش یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

یم تسا و  رـضاح  اذغ  هقیقد  زا 30  دـعب  دـشوجب . میالم  ترارح  يور  میراذـگ  یم  هتخیر و  غاد  هرک  رد  ار  داوم  نیا   5 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  خرچ  هدرک و  طولخم  هدش  شکبآ  جنرب  اب  دعب  مینک . یم  هدنر  هدرک ، زپ  بآ  ار  اهغرم  مخت  ینیچ  ياذغ  درک . ورس  ارنآ  ناوت 

. مینز یم  مه  هدوزفا و  داوم  هب  لفلف  کمن و  ریش و  سپس 

ینپاژ ياذغ 

مزال داوم 

مرگ 100 لشیمرو مرگ  100 چراق مرگ  200 تسام هقاس  1 سفرک ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاق  2 ریـسوم درگ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 400 تشوگ مرگ  100 هبند

هیهت زرط 

، تسام چراق ، سفرک ، میهد . یم  تفت  نآ  رد  ار  هدـش  درخ  تشوگ  زایپ و  هدرک ، بآ  هملباـق  رد  ار  هبند  ینپاژ  ياذـغ   3 تارفن :  دادعت 
تدم هب  هتخیر و  داوم  يور  بآ  یمک  سپس  مینک . یم  هفاضا  تشوگ  هب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  ریسوم ، درگ  لشیمرو ،

. میزپ یم  میالم  ترارح  يور  تعاس   1

( هبوک  ) ینانبل ياذغ 

مزال داوم 

مرگ 700 تشوگ ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاق  2 يرفعج هنامیپ  2 روغلب هنامیپ  1 تسام یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و 
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هیهت زرط 

بوخ مینک و  یم  طولخم  هیودا  لفلف و  کمن و  هدروخ ، سیخ  روغلب  اب  هدرک و  خرچ  ار  تشوگ  هبوک )  ) ینانبل ياذـغ   5 تارفن :  دادعت 
یم دراد  رارق  میالم  ترارح  يور  هک  کمن  بآ و  لخاد  هدروآ و  رد  کـچوک  ياـه  هلولگ  تروصب  ار  تشوگ  سپـس  میهد . یم  زرو 

. میزیر یم  نآ  يور  هدش  درخ  يرفعج  تسام و  اذغ  نیا  ورس  ماگنه  رد  دزپب . ات  میزادنا 

يدنه ياذغ 

مزال داوم 

مرگ 400 تـسام ددع  3 زایپ ددـع  2 کخیم هـبح  4 ریـس مرگ  200 نغور يروـخ  اـبرم  قشاــق  1 لیبـجنز یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
ولیک 1.5 هجوج

هیهت زرط 

اه هجوج  رخآ  رد  دزپب . میراذگ  یم  بآ  هنامیپ  هارمه 2  هب  دعب  میهد . یم  تفت  مه  ارنآ  هدرک و  هفاضا  ار  هجوج  سپس   3 تارفن :  دادعت 
ریس تسام و  طولخم  رد  هدرک و  هعطق  هعطق  ار  هجوج  يدنه  ياذغ  مینک . یم  ورـس  میزیر و  یم  تسام  نآ  يور  هدیـشک و  سید  رد  ار 

. میهد یم  تفت  نغور  رد  لفلف  کمن و  کخیم ، لیبجنز ، اب  هدرک  لالخ  ار  اهزایپ  میناباوخ . یم  تعاس  تدم 2  هب  هدش  هدنر 

یمساق ازریم 

مزال داوم 

ددع 6 ناجمداب ددع  5 یگنرف هجوگ  ددع  5 غرم مخت  هتوب  2 ریس يروخپوس  قشاق  10 نغور یفاک  رادقم  هب  0 هبوچ درز  لفلف  کمن و 

هیهت زرط 

هقیقد زا 5  دـعب  مینک . یم  طولخم  مه  اب  ار  داوم  یمامت  هدز و  لفلف  کمن و  هتـسکش ، داوم  طسو  ار  اهغرم  مخت  سپـس   5 تارفن :  دادعت 
یمکو هدرک  هفاضا  ریـس  هب  ار  هبوچدرز  هدش و  زیر  یگنرف  هجوگ  ناجمداب ،  دـعب  درک . ورـس  ارنآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  یمـساق  ازریم 

هدرک هدنر  ار  ریس  مینک . یم  هل  هتفرگ و  ار  ناشتسوپ  دعب  مینک . یم  یبابک  زاگ  يور  هتسش و  ار  اهناجمداب  یمـساق  ازریم  میهد . یم  تفت 
. میهد یم  تفت  نغور  رد  و 

ناجمداب کشک و 

مزال داوم 

ددع 10 ناجمداب ددع  2 زایپ هنامیپ  1 کشک يروخپوس  قشاق  1 کشخ عانعن  يروخپوس  قشاق  4 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 
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تفت نغور  رد  هدرک و  درخ  زیر  ار  اهزایپ  مینک . یم  خرس  نغور  رد  هدرک ، هقلح  هقلح  ار  اهناجمداب  ناجمداب  کشک و   5 تارفن :  دادعت 
طولخم لفلف  کمن و  غاد و  عانعن  زایپ و  اب  هدیبوک و  ار  هدش  خرـس  ياهناجمداب  سپـس  میهد . یم  تفت  نغور  رد  زین  ار  عانعن  میهد . یم 

. درک هدافتسا  ناوت  یم  اذغ  نیا  رد  کشک  زا  لیامت  تروص  رد  مینک . یم 

ناجمداب هچمیتی 

مزال داوم 

ددع 3 زاـیپ يروخپوس  قشاـق  1 عاـنعن يروخپوس  قشاـق  2 هکرـس يروخپوس  قشاـق  5 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 هبوـچ درز  لـفلف  کــمن و 
ددع 10 ناجمداب

هیهت زرط 

ناجمداب 2 هچمیتی  مینک . یم  ورـس  ارنآ  هکرـس  زایپ و  عانعن ، طولخم  اب  تسا و  رـضاح  هچمیتی  دش  مامت  اذغ  بآ  یتقو   5 تارفن :  دادعت 
لفلف و کـمن ، بآ ، هارمه  هب  مینک و  یم  هقلح  هقلح  هتفرگ ، تسوپ  ار  اـهناجمداب  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  هدرک و  درخ  ار  زاـیپ  ددـع 

. مینک یم  ربص  نآ  ندش  هتخپ  ات  مینک و  یم  هفاضا  زایپ  هب  هبوچدرز 

اهدالامرام

ولابلآ دالامرام 

مزال داوم 

ولیک 1 ولابلآ ولیک  0.5 رکش هنامیپ  1 بآ

هیهت زرط 

نک طولخم  رد  ار  نآ  سپـس  دوش . هتخپ  ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  ارنآ  هدروآ ، رد  ار  ولابلآ  هتـسه  ولابلآ  دـالامرام   0 تارفن :  دادعت 
دالامرام ندـش  ظیلغ  زا  دـعب  دوش . ظیلغ  ات  میراذـگ  یم  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  ار  بآ  رکـش و  هلحرم  نیا  رد  دوش . هل  ًالماک  اـت  میزیر  یم 

. درک هدافتسا  نآ  زا  ناوت  یم  تسا و  هدامآ 

روگنا دالامرام 

مزال داوم 

ولیک 1 روگنا ولیک  0 رکش ولیک  0.5 رکش هنامیپ  2 بآ

هیهت زرط 

تسا هدامآ  دالامرام  ندش  ظیلغ  زا  دعب  دوش . ظیلغ  میراذگ  یم  میزیر و  یم  رکش  يوتحم  فرظ  رد  ًاددجم  ارنآ  سپس   0 تارفن :  دادعت 
زا ار  روگنا  دـعب  دـشوجب . ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  ار  بآ  رکـش و  روگنا ، روگنا  دالامرام  تشاذـگ . کـنخ  ياـج  رد  ارنآ  دـیاب  و 
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. دوش هل  ًالماک  ات  میزیر  یم  نک  طولخم  رد  ای  هدرک  در  یفاص 

هب دالامرام 

مزال داوم 

ولیک 1 هب ولیک  0.5 رکش هنامیپ  2 بآ

هیهت زرط 

ارنآ سپـس  دوش . هتخپ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  بآ  یمک  اب  مینک و  یم  درخ  ارنآ  هتفرگ ، تسوپ  ار  هب  هب  دالامرام   0 تارفن :  دادعت 
. تسا هدامآ  هب  دالامرام  ندش  ظیلغ  زا  دعب  دوش . ظیلغ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ًاددجم  رکش  هارمه  هب  هدرک و  هل  نک  طولخم  رد 

لاقترپ دالامرام 

مزال داوم 

ولیک 2 لاقترپ ولیک  0.5 رکش هنامیپ  2 بآ

هیهت زرط 

. دوش ظیلغ  اـت  میراذـگ  یم  ترارح  يور  ًاددـجم  مینک و  یم  هل  هتخیر ، نک  طولخم  رد  ار  داوم  یماـمت  هلحرم  نیا  رد   0 تارفن :  دادعت 

. مینک یم  ادـج  ار  شیاه  هتـسه  هدروآ ، رد  تسوپ  ود  زا  ار  لاقترپ  لاقترپ  دالامرام  تسا . هداـمآ  لاـقترپ  دـالامرام  ندـش  ظـیلغ  زا  دـعب 
. دوش هتخپ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  رکش  بآ و  هارمه  هب  هدرک  درخ  ارنآ  سپس 

کشمت دالامرام 

مزال داوم 

ولیک 1 کشمت ولیک  0.5 رکش هنامیپ  2 بآ

هیهت زرط 

ًاددـجم هدرک ، هل  نک  طولخم  هلیـسو  هب  ارنآ  سپـس  میناشوج . یم  رکـش  بآ و  هارمه  هب  ار  کشمت  کشمت  دـالامرام   0 تارفن :  دادـعت 
. درک هدافتسا  کشمت  دالامرام  زا  ناوت  یم  ندش  ظیلغ  زا  دعب  دوش . ظیلغ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور 

یگنرف توت  دالامرام 

مزال داوم 

ولیک 1 یگنرف توت  ولیک  0.5 رکش هنامیپ  2 بآ
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هیهت زرط 

سپـس دشوحب . ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  بآ  رکـش و  یگنرف ، توت  یگنرف  توت  دالامرام   0 تارفن :  دادعت 
ًالماک ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  ًاددـجم  ار  داوم  یمامت  هلحرم  نیا  رد  مینک . یم  هل  ًالماک  هتخیر ، نک  طولخم  رد  ار  اه  یگنرف  توت 

. درک هدافتسا  یگنرف  توت  دالامرام  زا  ناوت  یم  ندش ، ظیلغ  زا  دعب  دوش . ظیلغ 

ولآ درز  دالامرام 

مزال داوم 

ولیک 1 ولآ درز  ولیک  0.5 رکش هنامیپ  2 بآ

هیهت زرط 

ات میراذـگ  یم  ترارح  يور  بآ  رکـش و  هارمه  هـب  ارنآ  سپــس  هدروآ ، رد  ار  اـهولآ  درز  هتــسه  وـلآ  درز  دـالامرام   0 تارفن :  دادـعت 
ًاددجم ار  دالامرام  هلحرم  نیا  رد  دوش . هل  ًالماک  ات  میزیر  یم  نک  طولخم  رد  هدروآ و  رد  ار  اهولآ  درز  یهاتوک  تدم  زا  دـعب  . دـشوجب

. درک يرادهگن  کنخ  ياج  رد  ار  دالامرام  دیاب  ندش ، هدامآ  زا  دعب  دوش . ظیلغ  هتخپ و  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور 

بیس دالامرام 

مزال داوم 

ولیک 1 بیس ولیک  0.5 رکش هنامیپ  2 بآ

هیهت زرط 

یم مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  زین  ار  رکـش  هلحرم  نیا  رد  دـنوش . هل  ًالماک  ات  میزیر  یم  نک  طولخم  رد  ار  اه  بیـس  دـعب   0 تارفن :  دادعت 
هتـسه هتفرگ ، تسوپ  ار  بیـس  بیـس  دالامرام  درک . يرادـهگن  لاچخی  رد  دـیاب  ار  هدـش  هدامآ  دالامرام  دوش . ظیلغ  هتخپ و  اـت  میراذـگ 
شوج دنچ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  بآ  هارمه  هب  ارنآ  سپـس  مینک . یم  درخ  هاوخلد  ياه  هزادنا  هب  ارنآ  مینک و  یم  ادـج  ار  شیاه 

. دنزب

سالیگ دالامرام 

مزال داوم 

ولیک 1 سالیگ مرگ  750 رکش هنامیپ  1 بآ

هیهت زرط 

. دشوجب ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  رکـش  بآ و  هارمه  هب  ارنآ  هدرک ، ادـج  ار  سالیگ  ياه  هتـسه  سالیگ  دالامرام   0 تارفن :  دادعت 
هتخپ و ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  ًاددـجم  ارنآ  سپـس  مینک . یم  هل  نک  طولخم  رد  هدروآ و  رد  ار  اهـسالیگ  یهاـتوک  تدـم  زا  دـعب 
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. درک هدافتسا  نآ  زا  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  سالیگ  دالامرام  دش ، ظیلغ  هکنیا  زا  دعب  دوش . ظیلغ 

طولخم دالامرام 

مزال داوم 

ولیک 0.5 ولابلآ ولیک  0.5 سالیگ ولیک  0.5 روگنا ولیک  0.5 بیس مرگ  100 عانعن ولیک  2 رکش هنامیپ  1 ومیلبآ هنامیپ  8 بآ

هیهت زرط 

، سالیگ سپس  مینک . یم  درخ  زیر  هتفرگ ، تسوپ  ار  بیـس  میروآ . یم  رد  ار  ولابلآ  سالیگ و  هتـسه  طولخم  دالامرام   0 تارفن :  دادعت 
، ندـش هتخپ  زا  دـعب  دـنوش . هتخپ  ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  هدرک ، طولخم  ومیلبآ  رکـش و  بآ ، اـب  ار  عاـنعن  روگنا و  بیـس ، ولاـبلآ ،

هدامآ دالامرام  ندش ، ظیلغ  زا  دعب  دنوش . ظیلغ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ار  اهنآ  ًاددـجم  هدرک و  هل  نک  طولخم  اب  ار  اه  هویم  یمامت 
. درک هدافتسا  نآ  زا  ناوت  یم  تسا و 

اه ینوراکام 

چراق اب  یتگاپسا 

مزال داوم 

ددع 3 یگنرف هجوگ  ددـع  3 زایپ هبح  1 ریـس يروخیاچ  قشاق  1 کـشخ ناحیر  يروخپوس  قشاـق  2 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 500 یتگاپسا مرگ  500 هدرک خرچ  تشوگ  مرگ  100 چراق مرگ  300 هلاسوگ تشوگ 

هیهت زرط 

. میهد یم  تفت  مه  ارنآ  هدرک و  هفاضا  ار  هدش  خرچ  تشوگ  دعب  مینک . یم  خرس  نغور  رد  هدرک و  درخ  ار  ریس  زایپ و   3 تارفن :  دادعت 
، یگنرف هجوگ  هارمه ، هب  ار  هلاـسوگ  تشوـگ  بآ  مینک . یم  ورـس  هدرک و  طوـلخم  ـالاب  داوـم  یماـمت  اـب  هتخیر و  یفرظ  رد  ارنآ  سپس 
اب یتگاپـسا  میزپ . یم  میالم  ترارح  يور  هقیقد  تدـم 20  هب  هدرک و  طولخم  مه  اب  هباتیهام  تایوتحم  لفلف و  کمن و  ناـحیر ، چراـق ،
یم هقیقد  تدـم 15  هب  کمن  بآ و  اـب  زین  ار  یتگاپـسا  میزپ . یم  بآ  یمک  هارمه  هب  هقیقد  تدم 30  هب  ار  هلاسوگ  تشوگ  ادـتبا  چراق 

. میناشوج

ودرگ یتگاپسا 

مزال داوم 

مرگ 500 یتگاپسا مرگ  50 چراق مرگ  100 ودرگ مرگ  200 هماخ ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاق  2 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هتـشادرب و ترارح  يور  زا  ار  فرظ  دـعب  میناـشوج . یم  هقیقد  تدـم 15  هب  کـمن  یمک  بآ و  هارمه  هب  ار  یتگاپـسا   3 تارفن :  دادـعت 
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مرگ نآ  داوم  اـت  هتـشاذگ  میـالم  ترارح  يور  ار  فرظ  هراـبود  مینز . یم  مه  بوخ  مینک و  یم  هفاـضا  نآ  هب  ار  لـفلف  کـمن و  هماـخ ،
شکبآ ارنآ  دعب  میهد . یم  تفت  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  ودرگ  چراق و  سپس  هدرک ، خرس  نغور  رد  ار  زایپ  ادتبا  ودرگ  یتگاپـسا  دنامب .

. مینک یم  ورس  ار  یتگاپسا  سپس  مینز و  یم  مه  بوخ  هتخیر و  نآ  يور  ار  الاب  داوم  میشک و  یم  سید  رد  هدرک و 

یگنرف هجوگ  یتگاپسا 

مزال داوم 

هجوـگ بر  ددــع  1 زاـیپ هبح  1 ریـس يروخیاـچ  قشاـق  1 کــشخ ناـحیر  يروـخپوس  قشاـق  2 نغور یفاــک  رادــقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
مرگ 500 یتگاپسا مرگ  250 یگنرف

هیهت زرط 

الاب داوم  میـشک و  یم  سید  رد  هدرک و  شکبآ  دعب  میناشوج و  یم  هقیقد  تدم 15  هب  کمن  بآ و  اب  زین  ار  یتگاپـسا   3 تارفن :  دادعت 
خرس نغور  رد  ار  ریس  زایپ و  یگنرف  هجوگ  یتگاپسا  مینک . یم  ورـس  ار  یتگاپـسا  سپـس  مینک . یم  طولخم  بوخ  هتخیر و  نآ  يور  ار 

. میزپ یم  هقیقد  تدم 20  هب  بآ  یمک  لفلف و  کمن و  ناحیر ، یگنرف ، هجوگ  بر  هارمه  هب  هدرک ،

جانفسا اب  ینوراکام 

مزال داوم 

مرگ 600 جانفـسا مرگ  400 يرفعج مرگ  200 رینپ مرگ  100 هرک يروـخپوس  قشاــق  2 لدرخ ســس  یفاــک  رادــقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
مرگ 500 ینوراکام

هیهت زرط 

يزبس ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  بآ  یمک  هارمه  هب  هدرک ، درخ  تشرد  ار  يرفعج  جانفـسا و  جانفـسا  اب  ینوراکام   3 تارفن :  دادعت 
هارمه هب  ار  هرک  هیقب  هدرک و  هفاضا  گنر  زبس  ینوراکام  هب  لدرخ  سـس  لفلف و  کمن و  هارمه  هب  ار  هرک  زا  یمین  سپـس  دتفایب . بآ  هب 

هدیـشک و دیفـس  ینوراکام  رگید  فرط  رد  زبس و  ینوراکام  سید  فرط  کی  رد  مییازفا . یم  گنر  دیفـس  ینوراکام  هب  لـفلف  کـمن و 
هیقب مینک و  یم  شکبآ  هدناشوج ، بآ  نیا  رد  ار  ینوراکام  زا  یمین  مینک . یم  ورس  ارنآ  میـشاپ و  یم  هدش  هدنر  رینپ  دیفـس  فرط  يور 

. میزپ یم  کمن  بآ و  رد  ار  ینوراکام 

رینپ اب  ینوراکام 

مزال داوم 

مرگ 500 ینوراکام مرگ  75 یکرامناد رینپ  مرگ  100 ودرگ ردوپ  مرگ  300 هماخ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 
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يور هدرک و  طولخم  مه  اب  هتخیر و  یفرظ  رد  ار  لفلف  کمن و  ودرگ و  ردوپ  هماخ ، هدـش ، هدـنر  رینپ  رینپ  اب  ینوراکام   3 تارفن :  دادعت 
دروم فرظ  رد  هدرک و  شکبآ  ارنآ  دـعب  میناـشوج . یم  هقیقد  تدـم 15  هب  کمن  یمک  بآ و  اـب  ار  ینوراـکام  مینک . یم  مرگ  ترارح 

. مینک یم  ورس  ارنآ  دعب  مینک و  یم  طولخم  رگید  داوم  اب  هدیشک و  رظن 

نوبماژ اب  ینوراکام 

مزال داوم 

مرگ 200 نوبماژ مرگ  200 نغور ددع  3 غرم مخت  هدرز  ددـع  2 زایپ يروخپوس  قشاق  2 یگنرف هجوگ  بر  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 500 ینوراکام

هیهت زرط 

ار ینوراکام  میزیر و  یم  هملباق  رد  هدش  شکبآ  ینوراکام  يال  هبال  ارنآ  تسا و  رضاح  ینوراکام  هیام  هقیقد  زا 5  دعب   3 تارفن :  دادعت 
ار غرم  مخت  هدرز  لفلف و  کمن ، هجوگ ، بر  سپـس  میهد . یم  تفت  هدوزفا و  زاـیپ  هب  زین  ار  هدـش  لـالخ  نوبماژ  دـعب  میراذـگ . یم  مد 

. مینک یم  خرس  هدرک و  لالخ  ار  زایپ  ادتبا  نوبماژ  اب  ینوراکام  مینز . یم  مه  هدرک و  هفاضا 

یگنرف هجوگ  سس  اب  ینوراکام 

مزال داوم 

خرچ تشوگ  مرگ  100 هدش هدـنر  رینپ  مرگ  100 يراخوس درآ  مرگ  600 هجوگ سس  ددع  1 زایپ یفاک  رادـقم  هب  0 هیودا لفلف و  کـمن و 
مرگ 300 ینوراکام مرگ  500 هدرک

هیهت زرط 

هب بآ  یمک  هیودا و  لفلف و  کمن ، هدش ، خرچ  تشوگ  هداد ، تفت  نغور  رد  ار  زایپ  یگنرف  هجوگ  سس  اب  ینوراکام   3 تارفن :  دادعت 
یم شکبآ  ارنآ  سپـس  میناشوج . یم  هقیقد  تدـم 10  هب  کمن  بآ و  رد  ار  ینوراکام  دزپب . تشوگ  ات  میراذـگ  یم  هدرک و  هفاـضا  نآ 
درآ هارمه  هـب  ار  یتـشوگ  هیاـم  مـیزیر . یم  فرظ  هـت  ار  هدــش  شکبآ  ینوراـکام  زا  يرادــقم  هـتخیر و  نـغور  یمک  یفرظ  رد  مـینک .

هجوگ سس  ادتبا  هدیشک  سید  رد  ار  ینوراکام  ندش ، هدامآ  زا  دعب  میراذگ . یم  مد  ارنآ  سپـس  هتخیر و  ینوراکام  يال  هبال  يراخوس 
. مینک یم  ورس  ارنآ  دعب  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  هدش  هدنر  رینپ  دعب  یگنرف و 

چراق اب  ینوراکام 

مزال داوم 

هجوگ مرگ  200 هرک ددع  1 زایپ هبح  2 ریـس يروخپوس  قشاق  2 يرفعج يروخپوس  قشاـق  2 زینـشگ یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لـفلف و  کـمن و 
هتسب 1 ینوراکام مرگ  300 چراق مرگ  800 یگنرف

هیهت زرط 

يزپشآ www.Ghaemiyeh.comرنه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 354زکرم  هحفص 302 

http://www.ghaemiyeh.com


نغور رد  ار  زایپ  ادتبا  چراق  اب  ینوراکام  مینک . ورـس  ارنآ  میناوت  یم  تسا و  رـضاح  ینوراکام  هقیقد  دودح 30  زا  دعب   5 تارفن :  دادعت 
بآ هنامیپ  سپـس 1  میهد . یم  تفت  یمک  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هیودا  لفلف و  کمن ، هدش ، هدـنر  یگنرف  هجوگ  چراق ، هداد ، تفت 

یفرظ رد  مینک . یم  شکبآ  میناشوج و  یم  کمن  بآ و  رد  زین  ار  ینوراکام  دوش . مامت  نآ  بآ  ات  میراذـگ  یم  میزیر و  یم  داوم  يور 
یم اه  ینوراکام  يال  هبال  هدـش  يروطاس  ياهیزبس  هارمه  هب  ار  ینوراـکام  هیاـم  میزیر و  یم  فرظ  هت  ینوراـکام  یمک  هتخیر و  نغور 

. میراذگ یم  مد  ارنآ  دعب  میزیر و 

تشوگ اب  ینوراکام 

مزال داوم 

خرچ تشوـگ  ددــع  2 زایپ هناـمیپ  7 بآ يروـخپوس  قشاــق  3 یگنرف هجوــگ  بر  يروــخپوس  قشاــق  3 نغور یفاــک  رادــقم  هـب  0 کمن
ولیک 1 ینوراکام مرگ  500 هدرک

هیهت زرط 

هفاضا نآ  هب  ار  کمن  هجوگ و  بر  هدش ، خرچ  تشوگ  دعب  هدرک ، خرـس  نغور  رد  ار  زایپ  ادـتبا  تشوگ  اب  ینوراکام   5 تارفن :  دادعت 
، هتخیر ار  ینوراکام  زا  يرادـقم  دـعب  میزیر . یم  هملباق  هت  نغور  یمک  هدرک ، شکبآ  ار  ینوراکام  میهد . یم  تفت  زین  ار  اـهنآ  هدرک و 

یم مد  هقیقد  تدـم 30  هب  ار  ینوراکام  سپـس  میهد . یم  همادا  ینوراکام  ندـش  مامت  ات  ار  راک  نیا  و  میزیر . یم  تشوگ  هیام  نآ  يور 
. مینک یم  ورس  ارنآ  دعب  میراذگ و 

یبلاق ینوراکام 

مزال داوم 

قشاق 3 یگنرف هجوـگ  بر  يروـخپوس  قشاــق  1 يراــخوس درآ  مرگ  50 هرک مرگ  400 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 هیودا لــفلف و  کــمن و 
هتسب 1 ینوراکام مرگ  500 تشوگ ددع  4 غرم مخت  ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاق  3 يرفعج يروخپوس 

هیهت زرط 

هدـنر رینپ  اب  لیامت  تروص  رد  مینک و  یم  برچ  ارنآ  يور  هدـنادرگرب و  یفرظ  رد  ار  ینوراکام  ندـش ، هدامآ  زا  دـعب   5 تارفن :  دادعت 
یم نآ  هب  بآ  یمک  هیودا و  لفلف و  کمن ، هدش ، خرچ  تشوگ  هداد ، تفت  نغور  رد  ار  زایپ  یبلاق  ینوراکام  مینک . یم  نیئزت  ارنآ  هدش 

مینک و یم  برچ  بوخ  ار  رظن  دروم  بلاق  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  ار  هدش  يروطاس  يرفعج  اهتنا  رد  دزپب . تشوگ  ات  میراذگ  یم  مییازفا و 
هدش شکبآ  ینوراکام  اب  ارنآ  سپس  مینز . یم  هناگادج  ار  اهغرم  مخت  هدیفس  هدرز و  میشاپ . یم  فرظ  رود  ات  رود  يراخوس  درآ  یمک 

. میهد یم  همادا  ینوراکام  ندـش  مامت  ات  ار  راک  نیا  میزیر و  یم  تشوگ  نآ  يور  هتخیر و  ینوراکام  يرادـقم  بلاق  هت  هدرک ، طولخم 
. میراذگ یم  مد  ار  ینوراکام  دعب 

اهابرم
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ولابلآ يابرم 

مزال داوم 

ولیک 2 ولابلآ ولیک  2 رکش يروخیاچ  قشاق  0.5 لیناو هنامیپ  2 مرگ بآ 

هیهت زرط 

يور زا  ارنآ  دـش ، ظیلغ  اـبرم  هکنیا  زا  دـعب  میزیر . یم  نآ  يور  ار  رکـش  هدروآ ، رد  ار  اـهولابلآ  هتـسه  ولاـبلآ  ياـبرم   0 تارفن :  دادـعت 
هتخیر و اهولابلآ  يور  ار  مرگ  بآ  تعاس  زا 3  دعب  مینک . یم  يرادـهگن  لاچخی  رد  هتخیر و  رظن  دروم  فرظ  رد  میراد ، یمرب  ترارح 

. مینک یم  هفاضا  نآ  هب  ار  لیناو  میریگ و  یم  ارنآ  فک  ندیشوج  اب  نامزمه  دشوجب . ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  ارنآ 

سانانآ يابرم 

مزال داوم 

ددع 1 سانانآ ولیک  1 رکش هنامیپ  0.3 ومیلبآ هنامیپ  2 بآ

هیهت زرط 

ترارح يور  هرابود  هدرک ، در  یفاص  زا  ارنآ  دعب  دشوجب . ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ار  بآ  رکـش و  سانانآ  يابرم   0 تارفن :  دادعت 
رت ظیلغ  دشوجب و  بوخ  ابرم  ات  میراذگ  یم  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هدش  درخ  ياهـسانانآ  هلحرم  نیا  رد  دوش . ظیلغ  ات  میراذگ  یم 

لاـچخی رد  ارنآ  ندـش ، کـنخ  زا  سپ  میراد و  یمرب  ترارح  يور  زا  ار  اـبرم  هلـصافالب  هدرک  هفاـضا  نآ  هب  ار  ومیل  بآ  رخآ  رد  دوـش .
. مینک یم  يرادهگن 

ریجنا يابرم 

مزال داوم 

ولیک 2 ریجنا ولیک  1.5 رکش مرگ  200 بالگ هنامیپ  5 بآ

هیهت زرط 

يور هرابود  هدرک و  در  یفاـص  زا  ار  نآ  سپـس  دـشوجب ، اـت  میراذـگ  یم  ترارح  يور  ار  بآ  رکـش و  ریجنا  ياـبرم   0 تارفن :  دادـعت 
ار ابرم  ندش  هدامآ  زا  دـعب  دـنزب . شوج  دـنچ  ابرم  میراذـگ  یم  هدرک و  هفاضا  ار  بالگ  اهریجنا و  هلحرم  نیا  رد  میراذـگ . یم  ترارح 

. درک يرادهگن  لاچخی  رد  دیاب 

روگنا يابرم 

مزال داوم 
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ولیک 1 روگنا ولیک  1 رکش هنامیپ  2 بآ

هیهت زرط 

. دـشوجب ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  ار  رکـش  بآ و  روگنا  يابرم  درک . هدافتـسا  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  اـبرم   0 تارفن :  دادعت 
یفرظ رد  بآ  یمک  اب  ار  اهروگنا  دنامب . تعاس  میراذگ 2  یم  لاح  میراذـگ . یم  ترارح  يور  هرابود  هدرک  در  یفاص  زا  ار  نآ  سپس 

زا دـعب  میزیر . یم  رکـش  بآ و  يوـتحم  فرظ  رد  هدرک و  شکبآ  ار  اـهنآ  دـعب  میراذـگ . یم  ترارح  يور  هـقیقد  تدـم 5  هب  هتخیر و 
. میراد یمرب  ترارح  يور  زا  ار  ابرم  هقیقد  ات 15  دودح 10 

ناجمداب يابرم 

مزال داوم 

ولیک 0.5 ناجمداب ولیک  1 رکش هنامیپ  0.3 بالگ هنامیپ  4 بآ يروخپوس  قشاق  2 ومیلبآ

هیهت زرط 

یم ترارح  يور  هراـبود  مـینک و  یم  در  یفاـص  زا  ار  نآ  ندیـشوج  زا  دـعب  هتـشاذگ ، ترارح  يور  ار  بآ  رکــش و   0 تارفن :  دادـعت 
. میراد یمرب  ترارح  يور  زا  ارنآ  ابرم  ندـش  هدامآ  زا  سپ  هدرک و  هفاضا  ار  بالگ  اه و  ناجمداب  هلحرم  نیا  رد  دـبای . ماوق  ات  میراذـگ 

هاوخلد ياه  هزادنا  هب  ار  اهنآ  سپـس  دوش . هتخپ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  بآ  هارمه  هب  هتفرگ  تسوپ  ار  اه  ناجمداب  ناجمداب  يابرم 
. مینک یم  درخ 

گنلاب يابرم 

مزال داوم 

ولیک 0.5 کشخ گنلاب  ولیک  4 رکش هنامیپ  1 بالگ هنامیپ  8 بآ

هیهت زرط 

هفاضا ار  بالگ  رخآ  رد  دوش . هتخپ  دـشوجب و  ات  میراذـگ  یم  مینک و  یم  هفاضا  رکـش  هب  هدرک و  درخ  ار  گنلاب  دـعب   0 تارفن :  دادعت 
یم ترارح  يور  هدرک  طولخم  مه  اـب  ار  رکـش  بآ و  گـنلاب  ياـبرم  میراد . یمرب  ترارح  يور  زا  ار  اـبرم  هقیقد  دـنچ  زا  سپ  هدرک و 

یمک اب  ار  گنلاب  دوش . ظیلغ  ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  هرابود  مینک و  یم  در  یفاص  زا  ار  نآ  سپـس  دـنزب . شوج  دـنچ  ات  میراذـگ 
نآ یخلت  ات  مینک ، یم  ضوع  ار  نآ  بآ  راب  دنچ  هتشادرب  ترارح  يور  زا  سپـس  دوش . مرن  شتـسوپ  ات  میناشوج  یم  ترارح  يور  بآ 

. دوش هتفرگ 

هب يابرم 

مزال داوم 
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ولیک 1 هب مرگ  700 رکش هنامیپ  2 بآ

هیهت زرط 

ترارح يور  هرابود  مینک و  یم  در  یفاص  زا  ار  نآ  ندمآ  شوج  زا  دـعب  میراذـگ و  یم  ترارح  يور  ار  رکـش  بآ و   0 تارفن :  دادعت 
ار هب  تسوپ  هب  يابرم  تسا . هدامآ  ابرم  هب  ندش  هتخپ  زا  سپ  دزپب . بوخ  ات  میراذگ  یم  هدرک و  هفاضا  ار  هب  هلحرم  نیا  رد  میراذگ . یم 

. مینک یم  درخ  هاوخلد  هزادنا  هب  ار  نآ  میریگ و  یم 

جنران راهب  يابرم 

مزال داوم 

ولیک 1 جنران راهب  هفوکش  ولیک  1 رکش هنامیپ  3 بآ يروخیاچ  قشاق  0.5 له ردوپ 

هیهت زرط 

ياه هفوکش  هلحرم  نیا  رد  میراذگ . یم  ترارح  يور  هرابود  سپس  مینک . یم  در  یفاص  زا  هدناشوج و  ار  بآ  رکش و   0 تارفن :  دادعت 
راهب ياه  هفوکـش  جـنران  راهب  يابرم  دوش  هدامآ  ات  دـنزب  شوج  دـنچ  ابرم  میراذـگ  یم  مینک و  یم  هفاضا  رکـش  هب  ار  له  جـنران و  راهب 

میراذگ یم  تعاس  تدـم 10  هب  مـیزیر .  یم  بآ  نآ  يور  ًاددـجم  هدرک ، شکبآ  ار  نآ  سپـس  میناـشوج . یم  بآ  یمک  اـب  ار  جـنران 
. دوش هتفرگ  شا  یخلت  ات  دنامب 

لاقترپ تسوپ  يابرم 

مزال داوم 

ولیک 1.5 لاقترپ تسوپ  لالخ  ولیک  3 رکش ولیک  0.5 هتسپ لالخ  هنامیپ  5 بآ يروخپوس  قشاق  3 ومیلبآ

هیهت زرط 

رد مـیراد و  یمرب  ترارح  يور  زا  ار  اـبرم  هـقیقد  زا 1  سپ  هدرک و  هفاـضا  اـبرم  هب  ار  وـمیلبآ  هتـسپ و  لـالخ  رخآ  رد   0 تارفن :  دادـعت 
يور هرابود  هدرک و  در  یفاص  زا  سپـس  میراذـگ . یم  ترارح  يور  ار  بآ  رکـش و  لاقترپ  تسوپ  يابرم  مینک . یم  يرادـهگن  لاچخی 

رد دوش . هتفرگ  لاقترپ  لالخ  یخلت  ات  مینک  یم  شکبآ  میناـشوج و  یم  هقیقد  تدم 4  هب  بآ  اب  ار  لاقترپ  لالخ  میراذـگ . یم  ترارح 
. دوش هتخپ  ات  مینام  یم  رظتنم  مییازفا و  یم  رکش  هب  ار  لاقترپ  تسوپ  لالخ  هلحرم  نیا 

جنران تسوپ  يابرم 

مزال داوم 

ولیک 1 چنران تسوپ  لالخ  ولیک  3 رکش هنامیپ  6 بآ

هیهت زرط 
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شا یخلت  ات  مینک  یم  ضوع  ارنآ  بآ  راب  دنچ  هتشادرب و  ترارح  يور  زا  سپس  میناشوج ، یم  بآ  اب  ار  جنران  تسوپ   0 تارفن :  دادعت 
. تسا رـضاح  ابرم  ندش ، هتخپ  زا  دعب  دزپب . بوخ  ات  میراذگ  یم  مینک و  یم  هفاضا  رکـش  هب  ار  جنران  تسوپ  هلحرم  نیا  رد  دوش . هتفرگ 
ات میراذگ  یم  ترارح  يور  هرابود  هدرک و  در  یفاص  زا  ندیشوج  زا  سپ  هتشاذگ و  ترارح  يور  ار  بآ  رکـش و  جنران  تسوپ  يابرم 

. دبای ماوق 

کشمت يابرم 

مزال داوم 

ولیک 0.5 کشمت مرگ  150 رکش هنامیپ  1 بآ

هیهت زرط 

نیا رد  میراذگ . یم  ترارح  يور  هرابود  هدرک و  در  یفاص  زا  هتـشاذگ ، ترارح  يور  ار  رکـش  بآ و  کشمت  يابرم   0 تارفن :  دادعت 
ناوت یم  تسا و  هدامآ  ابرم  دش ، ریخبت  نآ  بآ  رتشیب  هک  ینامز  دشوجب . بوخ  میراذـگ  یم  هدرک و  هفاضا  تبرـش  هب  ار  کشمت  هلحرم 

. تشادرب ترارح  يور  زا  ارنآ 

یگنرف توت  يابرم 

مزال داوم 

ولیک 1 یگنرف توت  ولیک  0.5 رکش هنامیپ  2 بآ

هیهت زرط 

ار نآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  ابرم  لاح  دشوجب . هقیقد  ات 20  میراذگ  یم  هتخیر و  تبرش  لخاد  ار  یگنرف  توت  هرابود   0 تارفن :  دادعت 
توت هقیقد  زا 15  سپ  میراد ، یمرب  ترارح  يور  زا  ار  نآ  هدرک و  هفاـضا  تبرـش  هب  ار  اـه  یگنرف  توـت  هـلحرم  نـیا  رد  درک . هدافتـسا 

ار رکش  بآ و  یگنرف  توت  يابرم  دروخب . شوج  دنچ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ًاددجم  ار  تبرـش  هدرک و  ادج  تبرـش  زا  ار  یگنرف 
. میراذگ یم  ترارح  يور  هرابود  مینک و  یم  در  یفاص  زا  هدناشوج و 

ولآ درز  يابرم 

مزال داوم 

ولیک 0.5 ولآ درز  مرگ  200 رکش هنامیپ  2 مرگ بآ 

هیهت زرط 

یم مـیراد و  یمرب  ترارح  يور  زا  هــقیقد  زا 10  سپ  ار  نآ  هدرک و  هفاـضا  تبرـش  هـب  ار  اـهولآ  درز  هـلحرم  نـیا  رد   0 تارفن :  دادـعت 
ات میراذـگ  یم  ترارح  يور  هرابود  مینک و  یم  در  یفاـص  زا  ندیـشوج  زا  سپ  ار  رکـش  بآ و  ولآ  درز  ياـبرم  دوش . کـنخ  میراذـگ 
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. دوش ظیلغ 

کشرز يابرم 

مزال داوم 

ولیک 0.5 کشرز ولیک  2 رکش هنامیپ  6 بآ يروخیاچ  قشاق  0.5 لیناو

هیهت زرط 

. دوش ظیلغ  ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  هرابود  مینک و  یم  در  یفاـص  زا  هدـناشوج ، ار  بآ  رکـش و  کـشرز  ياـبرم   0 تارفن :  دادـعت 
ترارح يور  ابرم  میراذـگ  یم  هدرک و  هفاضا  ار  لـیناو  دـعب  دروخب . شوج  دـنچ  میراذـگ  یم  هدرک و  هفاـضا  نآ  هب  ار  کـشرز  سپس 

. تسا هدامآ  ابرم  تدم  نیا  زا  دعب  دشوجب . هقیقد  میالم 15 

بیس يابرم 

مزال داوم 

ولیک 3 بیس ولیک  3 رکش هنامیپ  0.5 بالگ ددع  10 له هنامیپ  10 بآ هنامیپ  1 ومیلبآ

هیهت زرط 

ترارح يور  ار  ومیلبآ  بآ و  رکش ، مینک . یم  درخ  هاوخلد  ياه  هزادنا  هب  ار  نآ  هتفرگ ، تسوپ  ار  بیـس  بیـس  يابرم   0 تارفن :  دادعت 
هب ار  بیـس  هلحرم  نیا  رد  دوش . ظیلغ  ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  هرابود  هدرک و  در  یفاص  زا  ار  نآ  سپـس  دـشوجب . اـت  میراذـگ  یم 

ترارح يور  زا  ار  ابرم  هظحل  دنچ  زا  سپ  مینک و  یم  هفاضا  ار  بالگ  له و  دش  ظیلغ  ًالماک  تبرـش  هکنیا  زا  دعب  هدرک و  هفاضا  تبرش 
. مینک یم  يرادهگن  لاچخی  رد  میراد و  یمرب 

لیلش يابرم 

مزال داوم 

هیهت زرط 

هتسه دوش . ظیلغ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  هرابود  مینک و  یم  در  یفاص  زا  هدناشوج ، ار  رکـش  بآ و  لیلـش  يابرم   0 تارفن :  دادعت 
تبرش هکینامز  دوش . ظیلغ  دشوجب و  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ار  ابرم  میزیر و  یم  تبرش  لولحم  رد  ارنآ  هدروآ و  رد  ار  لیلش  ياه 

. تشادرب ترارح  يور  زا  ارنآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  ابرم  دش ، ظیلغ 

یبالگ يابرم 

مزال داوم 
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هیهت زرط 

بالگ ومیلبآ و  دوش . هتخپ  ات  مییازفا  یم  تبرـش  هب  مینک و  یم  درخ  هاوخلد  ياه  هزادنا  هب  هتفرگ ، تسوپ  ار  اه  یبالگ   0 تارفن :  دادعت 
بآ یبالگ  يابرم  مینک . یم  يرادهگن  لاچخی  رد  میراد و  یمرب  ترارح  يور  زا  ارنآ  دمآ ، ماوق  تبرش  هکینامز  مینک . یم  هفاضا  زین  ار 

. دوش ظیلغ  میراذگ  یم  ترارح  يور  هرابود  مینک و  یم  در  یفاص  زا  هدناشوج ، ار  رکش  و 

سالیگ يابرم 

مزال داوم 

هیهت زرط 

ندـمآ ماوق  زا  سپ  دوش . ظیلغ  دـشوجب و  ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  ارنآ  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  بآ  هنامیپ  سپس 2   0 تارفن :  دادعت 
یم رکـش  نآ  يور  هدروآ ، رد  ار  سالیگ  ياه  هتـسه  سالیگ  يابرم  تشادرب . ترارح  يور  زا  ارنآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  ابرم  تبرش ،

. میراذگ یم  لاچخی  رد  تعاس  تدم 2  هب  میشاپ و 

طولخم يابرم 

مزال داوم 

ولیک 0.5 یگنرف توت  ولیک  0.5 کشمت ولیک  0.5 روگنا ولیک  1 رکش هنامیپ  1 بآ

هیهت زرط 

نیا رد  میراذـگ . یم  ترارح  يور  هرابود  هدرک و  در  یفاص  زا  ارنآ  دـعب  میناشوج . یم  ار  بآ  رکـش و  طولخم  يابرم   0 تارفن :  دادعت 
تسا و هدامآ  ابرم  تبرـش ، ندش  ظیلغ  زا  دعب  دوش . ظیلغ  تبرـش  دنزپب و  ات  میراذـگ  یم  مینک و  یم  هفاضا  تبرـش  هب  ار  اه  هویم  هلحرم 

. تشادرب ترارح  يور  زا  ارنآ  ناوت  یم 

وله يابرم 

مزال داوم 

ولیک 2 وله ولیک  1 رکش هنامیپ  0.3 ومیلبآ هنامیپ  2 بآ

هیهت زرط 

رد میراد و  یم  رب  ترارح  يور  زا  ار  ابرم  هظحل  دنچ  زا  سپ  هدرک و  هفاضا  ار  ومیلبآ  دـش ، ظیلغ  تبرـش  هکنیا  زا  دـعب   0 تارفن :  دادعت 
يابرم دینک . فرـصم  هلژ  تروص  هب  هدرک و  خرچ  ار  داوم  یمامت  دیناوت  یم  دیـشاب  لیام  رگا  تسا  ینتفگ  مینک . یم  يرادهگن  لاچخی 

ارنآ هدروآ و  رد  ار  اهوله  هتسه  دوش . ظیلغ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  هرابود  مینک و  یم  در  یفاص  زا  هدناشوج ، ار  رکـش  بآ و  وله 
. دروخب شوج  دنچ  میراذگ  یم  مینک و  یم  هفاضا  تبرش  هب 
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جیوه يابرم 

مزال داوم 

ولیک 1 جیوه مرگ  300 هتسپ زغم  ولیک  1.5 رکش هنامیپ  1 بالگ هنامیپ  5 بآ

هیهت زرط 

. دوش ظیلغ  اـت  میراذـگ  یم  ترارح  يور  هراـبود  مینک و  یم  در  یفاـص  زا  هدـناشوج ، ار  بآ  رکـش و  جـیوه  ياـبرم   0 تارفن :  دادـعت 
دعب هدرک و  هفاضا  ار  بالگ  هتـسپ و  زغم  هلحرم  نیا  رد  دنزب . شوج  دنچ  ات  میراذگ  یم  مییازفا و  یم  رکـش  هب  هدرک و  هدـنر  ار  اهجیوه 

. دوش کنخ  ات  میراذگ  یم  میراد و  یمرب  ترارح  يور  زا  ار  ابرم  هظحل  دنچ  زا 

اه نان 

تگاب نان 

مزال داوم 

يروخپوس قشاـق  1 رکـش يروخپوس  قشاـق  1 نغور يروـخپوس  قشاـق  2 شرت ریمخ  هیاـم  هناــمیپ  1 مرگ بآ  يروـخ  اـبرم  قشاــق  1 کمن
مرگ 500 درآ يروخپوس  قشاق  1 ریش

هیهت زرط 

ات میراذگ  یم  رف  رد  دارگیتناس  هجرد  ترارح 220  اب  هقیقد  تدم 25  هب  ار  ریمخ  هداد و  رارق  رف  طسو  بآ  هساک  کی   0 تارفن :  دادعت 
رف ینیس  رد  هدروآ و  رد  هاوخلد  لکش  هب  هداد ، زرو  ارنآ  هرابود  سپـس  مینک . یم  فرـصم  ارنآ  دعب  دوش . گنر  ییالط  شحطـس  دزپب و 

. میراذگ یم  مرگ  ياج  رد  هقیقد  تدم 15  هب  ًاددـجم  ار  ریمخ  میلام . یم  ریمخ  يور  هدرک و  لح  ریـش  رد  ار  رکـش  هیقب  میهد . یم  رارق 
بآ رکش ، زا  یمین  نغور ، شرت ، ریمخ  هیام  درآ ، تگاب  نان  دیایب . لمع  هب  ات  میراذگ  یم  مرگ  ياج  رد  تعاس  تدم 1  هب  ار  ریمخ  دعب 

. دوش تسرد  ریمخ  ات  میهد  یم  زرو  تسد  اب  هقیقد  تدم 15  هب  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  کمن  و 

یجنرب نان 

مزال داوم 

درآ هنامیپ  0.25 دنق ردوپ  يرادـقم  0 هفرخ مخت  يروخیاـچ  قشاـق  1 نارفعز يروخیاچ  قشاـق  0.5 هدـییاس له  يروخپوس  قشاـق  5 بالگ
ددع 1 غرم مخت  هنامیپ  0.25 دماج نغور  مرگ  125 جنرب

هیهت زرط 

مه بوخ  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  غرم  مخت  دنق و  ردوپ  سپـس  هدرک ، مرن  قشاق  اب  ار  دماج  نغور  ادـتبا  یجنرب  نان   0 تارفن :  دادعت 
. مینیچ یم  رف  ینیس  رد  هتـشادرب و  نآ  زا  یکچوک  ياه  هلولگ  هداد ، زرو  یمک  ار  ریمخ  تدم  نیا  زا  دعب  دوش . گنر  دیفـس  ات  مینز  یم 
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یم رف  رد  تیاـهناف  هجرد  ترارح 175  اب  هقیقد ، تدـم 15  هب  ارنآ  هدرک و  نیئزت  هفرخ  مخت  هدـش و  لح  نارفعز  اب  ار  اه  ینیریـش  يور 
. میراذگ یم  لاچخی  رد  تعاس  تدم 20  هب  هتخیر و  رزیرف  هسیک  رد  ار  ریمخ  هدرک و  هفاضا  ار  جنرب  درآ  بالگ و  له ، دعب  میراذگ .

وج نان 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  4 شرت ریمخ  هیام  يروخپوس  قشاـق  1 رکش يروخپوس  قشاق  2 نغور يروخ  ابرم  قشاـق  1 هریز يروخ  ابرم  قشاـق  1 کمن
مرگ 500 مدنگ درآ  مرگ  500 وج درآ  هنامیپ  1 ریش هنامیپ  1 مرگ بآ 

هیهت زرط 

رد ار  رکـش  ریـش و  نغور و  مینک . یم  طولخم  مه  اب  ار  کمن  هریز و  شرت ، ریمخ  هیاـم  وج ، درآ  مدـنگ ، درآ  وج  ناـن   0 تارفن :  دادعت 
تدم 1 هب  هتشاذگ و  رزیرف  هسیک  رد  ار  ریمخ  سپـس  میهد . یم  زرو  هقیقد  تدـم 15  هب  مییازفا و  یم  لبق  داوم  هب  هدرک و  لح  مرگ  بآ 
ار رف  میروآ . یم  رد  هاوخلد  ياهلکـش  هب  هداد و  زرو  ًادّدجم  ار  ریمخ  تدم  نیا  زا  دعب  دـیایب . الاب  ات  میهد  یم  رارق  مرگ  ياج  رد  تعاس 
اب هقیقد  تدـم 20  هب  دـیاب  ریمخ  نیا  میراذـگ . یم  رف  رد  ار  ریمخ  هقیقد  زا 10  دـعب  میراذـگ . یم  نآ  رد  بآ  هساک  کی  هدرک ، نشور 

. دزپب ات  دنامب  رف  رد  تیاهنراف  هجرد  ترارح 350 

يراخوس نان 

مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  هنامیپ  1 ریش يروخپوس  قشاق  2 شرت ریمخ  هیام  يروخپوس  قشاـق  1 شرت ومیل  تسوپ  ردوپ  يروـخ  اـبرم  قشاـق  0.3 کمن
مرگ 500 مدنگ درآ  مرگ  100 رکش مرگ  150 هرک

هیهت زرط 

یم کمن  ومیل و  ردوپ  ریمخ ، هیام  درآ ، هب  ارنآ  سپس  هدرک  لح  مرگ  ریش  رد  ار  رکـش  هرک و  غرم ، مخت  يراخوس  نان   0 تارفن :  دادعت 
زا دعب  دـنامب . بلاق  رد  میراذـگ  یم  تعاس  تدـم 24  هب  هدروآ و  رد  رف  زا  ار  ناـن  سپـس  میهد . یم  زرو  هـقیقد  تدـم 15  هب  مییازفا و 

دعب مینک . یم  فرـصم  ارنآ  دعب  میراذـگ  یم  رف  رد  هقیقد  تدم 10  هب  ًاددـجم  هداد و  شرب  هاوخلد  لکـش  هب  ار  نان  زور  کی  تشذـگ 
رد هداد و  زرو  ار  ریمخ  ًاددجم  تدم  نیا  زا  دعب  دیایب . لمع  هب  ات  میراذـگ  یم  مرگ  ياج  رد  تعاس  تدم 1  هب  هدناشوپ ، ار  ریمخ  يور 

. دزپب ات  میراذگ  یم  هدش  مرگ  لبق  زا  رف  رد  دارگیتناس  هجرد  ترارح 220  اب  هقیقد  تدم 30  هب  میزیر و  یم  بلاق 

لامریش نان 

مزال داوم 

هنامیپ 4.5 درآ هنامیپ  1 رکش هنامیپ  0.5 عیام نغور  هناـمیپ  1 بآ هنامیپ  0.3 مرگ بآ  هناـمیپ  0.25 کمن يروخپوس  قشاـق  1 شرت ریمخ  هیاـم 
ددع 1 غرم مخت  هدیفس 
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هیهت زرط 

یم رارق  مرگ  ياـج  رد  هقیقد  تدـم 20  هب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  مرگ  بآ  شرت و  ریمخ  هیام  رکـش ، لام  ریـش  ناـن   0 تارفن :  دادعت 
دیاب درآ  رادقم  مینک . یم  هفاضا  ار  درآ  جـیردت  هب  مییازفا و  یم  هدامآ  شرت  ریمخ  هب  ار  کمن  عیام و  نغور  رکـش و  بآ ، سپـس  میهد .

. دیایب الاب  ریمخ  ات  میراذگ  یم  مرگ  ياج  رد  تعاس  تدم 2  هب  ار  هدامآ  ریمخ  هلحرم  نیا  رد  دبسچن . تسد  هب  ریمخ  هک  دشاب  يدح  هب 
غرم مخت  هدیفـس  ار  اـه  ریمخ  يور  سپـس  مینیچ . یم  ینیـس  رد  هدروآ و  رد  هاوـخلد  ياـه  هزادـنا  هـب  ار  ریمخ  هدرک ، برچ  ار  رف  ینیس 

. دزپب ات  میراذگ  یم  رف  رد  تیاهنراف  هجرد  ترارح 350  اب  هقیقد  تدم 30  هب  ار  ریمخ  نیا  میـشاپ . یم  دجنک  لیامت  تروص  رد  هدیلام ،
. میراذگ یم  رف  لخاد  بآ  هساک  کی  دنوشن  کشخ  اهلام  ریش  هکنیا  يارب 

يدنق نان 

مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  هدرز  مرگ  150 درآ مرگ  70 دنق ردوپ  مرگ  100 هرک يروخیاچ  قشاق  1 لیناو

هیهت زرط 

هک يوحن  هب  میهد . یم  زرو  تسد  اب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  لیناو  هرک و  دنق ، ردوپ  درآ ، غرم ، مخت  هدرز  يدـنق  نان   0 تارفن :  دادعت 
. دوش هتخپ  ات  میراذگ  یم  رف  رد  هدرک و  زاب  رف  ینیس  رد  ار  ریمخ  سپس  دشاب . ریذپ  لکش  مرن و  ًالماک  هدمآ  تسد  هب  ریمخ 

یچدوخن نان 

مزال داوم 

هنامیپ 2.5 یچدوخن درآ  هنامیپ  2.5 دماج نغور  هنامیپ  1.5 دنق ردوپ  هنامیپ  0.5 بالگ هنامیپ  0.5 جنرب درآ  يروخیاچ  قشاق  1 له

هیهت زرط 

تدم هب  ار  ینیریش  نیا  مینز . یم  بلاق  یچدوخن  ینیریش  بلاق  اب  هدرک و  نهپ  ینیس  رد  هندرو  اب  ارنآ  تدم  نیا  زا  دعب   0 تارفن :  دادعت 
، بالگ له ، جنرب ، درآ  دوخن و  درآ  ندش  طولخم  زا  دعب  یچ  دوخن  نان  میراذـگ . یم  رف  رد  تیاهنراف  هجرد  ترارح 270  اب  هقیقد   20
هب نوچ  داد ، زرو  دایز  دیابن  ار  ریمخ  نیا  دنوش . طولخم  مه  اب  داوم  هک  میهد  یم  زرو  يدح  ات  هدرک  هفاضا  نآ  هب  ار  نغور  دـنق و  ردوپ 

. دنامب میراذگ  یم  تعاس  تدم 1  هب  ار  هدش  هدامآ  ریمخ  دتفا . یم  نغور 

رگربمه نان 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  1 ریش يروخپوس  قشاق  1 دجنک يروخپوس  قشاق  1 نغور يروخپوس  قشاق  1 کمن يروخ  ابرم  قشاـق  7 شرت ریمخ  هیاـم 
ولیک 1 مدنگ درآ  رتیل  0.5 مرگ بآ  يروخپوس  قشاق  2 رکش

يزپشآ www.Ghaemiyeh.comرنه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 354زکرم  هحفص 312 

http://www.ghaemiyeh.com


هیهت زرط 

رارق رف  رد  بآ  هساک  کی  میشاپ . یم  نآ  يور  ار  دجنک  میلام و  یم  ریمخ  يور  هدرک و  لح  ریش  رد  ار  هدنامیقاب  رکش   0 تارفن :  دادعت 
گنر ییالط  ناشحطـس  ات  میراذـگ  یم  هدـش  مرگ  لبق  زا  رف  رد  تیاهنراف  هجرد  ترارح 400  اب  هقیقد  تدـم 30  هب  ار  اه  ریمخ  هداد و 

مییازفا و یم  نآ  هب  ار  مرگ  بآ  رکش و  زا  یمین  نغور ، سپس  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  کمن  شرت و  ریمخ  هیام  درآ ، رگربمه  نان  دوش .
ًاددـجم دـیایب . الاب  اـت  میهد  یم  رارق  مرگ  ياـج  رد  هتـشاذگ و  رزیرف  هسیک  رد  ار  ریمخ  دـعب  میهد . یم  زرو  هقیقد  تدـم 15  هب  ار  ریمخ 

. مینیچ یم  رف  ینیس  رد  مینک و  یم  میسقت  هاوخلد  ياه  هزادنا  هب  هداد و  زرو  ار  ریمخ 

اه یندیشون 

تالکش ياچ 

مزال داوم 

هنامیپ 0.5 وئاکاک ردوپ  هنامیپ  1 رکش هنامیپ  1 بآ يروخیاچ  قشاق  1 لیناو

هیهت زرط 

شوج زا  دعب  دیایب . شوج  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  بآ  رکـش و  وئاکاک ، تالکـش  ياچ   0 تارفن :  دادعت 
. درک لیم  ارنآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  تالکش  ياچ  میراد . یم  رب  ترارح  يور  زا  هلصافالب  ار  فرظ  هدرک و  هفاضا  ار  لیناو  ندمآ ،

عانعن ياچ 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  2 زبس ياچ  يروخپوس  قشاق  3 رکش هخاش  3 عانعن

هیهت زرط 

دعب دـشکب . مد  ياچ  ات  میراذـگ  یم  میالم  ترارح  يور  ار  يروق  میزیر و  یم  شوج  بآ  رد  ار  زبس  ياچ  عانعن  ياچ   0 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  لیم  ار  عانعن  ياچ  هقیقد  زا 5  دعب  مینک ، یم  هفاضا  نآ  هب  زین  ار  رکش  عانعن و  ياچ ، ندیشک  مد  زا 

غود

مزال داوم 

هنامیپ 3 تسام هنامیپ  2 بآ يروخ  ابرم  قشاق  1.5 کشخ عانعن  يروخ  ابرم  قشاق  1 يدمحم لگ  ردوپ  هاوخلد  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

سپس دنوش . طولخم  مه  اب  ًالماک  داوم  یمامت  ات  مینز . یم  مه  هتخیر و  یگرزب  هساک  رد  ار  کمن  عانعن و  تسام ، غود   0 تارفن :  دادعت 
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. مییازفا یم  غود  هب  زین  ار  يدمحم  لگ  ردوپ  رخآرد  مینز . یم  مه  هدرک و  هفاضا  تسام  هب  مک  مک  ار  بآ 

ماداب ریش 

مزال داوم 

مرگ 300 ریش مرگ  50 رکش مرگ  200 ماداب ردوپ 

هیهت زرط 

رکش ریش و  ماداب ، ردوپ  ماداب  ریش  مینک . یم  ورس  ار  ماداب  ریش  ندش  درـس  زا  دعب  میراذگ و  یم  لاجخی  رد  ارنآ  سپـس   0 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  طولخم  نک ، طولخم  رد  هیناث  تدم 20  هب  ار 

ینتسب ریش 

مزال داوم 

مرگ 400 یلیناو ینتسب  هنامیپ  2 ریش يروخپوس  قشاق  5 وئاکاک ردوپ  يروخپوس  قشاق  5 بآ

هیهت زرط 

طولخم زا  دعب  مینک . یم  طولخم  بوخ  میزیر و  یم  نک  طولخم  رد  ار  بآ  وئاکاک و  ردوپ  ینتسب ، ریـش ، ینتـسب  ریـش   0 تارفن :  دادعت 
. درک ورس  ارنآ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  ینتسب  ریش  ندش ،

ودرگ ریش 

مزال داوم 

مرگ 200 ودرگ زغم  مرگ  50 رکش هنامیپ  3 لاقترپ بآ 

هیهت زرط 

زا دعب  مینک . یم  طولخم  مه  اب  هیناث  تدم 20  هب  هتخیر و  نک  طولخم  رد  ار  رکش  لاقترپ و  بآ  ودرگ ، زغم  ودرگ  ریش   0 تارفن :  دادعت 
. درک ورس  ارنآ  ناوت  یم  تسا ، هدامآ  ودرگ  ریش  ندش  طولخم 

هوهق

مزال داوم 

يروخ ابرم  قشاق  3 هوهق يروخپوس  قشاق  2 رکش ناجنف  3 بآ

هیهت زرط 
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ات مییازفا  یم  بآ  هب  مک  مک  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  رکش  هوهق و  میراذگ . یم  میالم  ترارح  يور  ار  درس  بآ  هوهق   0 تارفن :  دادعت 
. دروخب شوج  دیابن  هوهق  هک  تسا  ینتفگ  تسا . هدامآ  هوهق  دش . رهاظ  هوهق  يور  فک  هکنیا  زا  دعب  دتفایب . اج  هوهق 

نوجعم

مزال داوم 

هنامیپ 0.5 جیوه بآ  مرگ  50 امرخ مرگ  50 هتسپ زغم  مرگ  50 هماخ يروخ  ابرم  قشاـق  1 لیگران ردوپ  يروخ  ابرم  قشاـق  1 دجنک ددع  1 زوم
هنامیپ 3 ینتسب هنامیپ  0.5 رکش

هیهت زرط 

مه اب  ًـالماک  اـت  میزیر ، یم  نک  طولخم  رد  هقیقد  تدم 1  هب  ار  داوم  یمامت  سپـس  هدروآ ، رد  ار  امرخ  هتـسه  نوجعم   0 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  ورس  ار  هدش  هدامآ  نوجعم  تدم  نیا  زا  دعب  دنوش . طولخم 

نوطالفا صوصخم  نوجعم 

مزال داوم 

يروخ ابرم  قشاق  1 لیگران ردوپ  يروخ  ابرم  قشاـق  3 لسع يروخ  ابرم  قشاق  2 کـشخ ریجنا  ردوپ  يروخیاچ  قشاق  1 يدمحم لگ  گرب 
هنامیپ 0.5 رکش مرگ  50 امرخ مرگ  50 ودرگ زغم  مرگ  50 قدـنف زغم  مرگ  50 هتـسپ زغم  مرگ  100 هماخ ددع  2 زوم يروخ  ابرم  قشاـق  2 دجنک

هنامیپ 3 ینتسب هنامیپ  0.5 جیوه بآ 

هیهت زرط 

میزیر یم  نک  طولخم  رد  هقیقد  تدم 2  هب  ار  داوم  یمامت  سپس  هدروآ ، رد  ار  امرخ  هتسه  نوطالفا  صوصخم  نوجعم   0 تارفن :  دادعت 
. درک ورس  ار  صوصخم  نوجعم  ناوت  یم  تدم  نیا  زا  دعب  دنوش . طولخم  مه  اب  ًالماک  ات 

سانانآ یندیشون 

مزال داوم 

مرگ 200 سانانآ يابرم  هنامیپ  1 جیوه بآ  هنامیپ  0.25 بآ ددع  2 زوم يروخیاچ  قشاق  2 لیگران ردوپ  يروخیاچ  قشاق  1 ومیلبآ

هیهت زرط 

. میزیریم یقرب  نک  طوـلخم  رد  هقیقد  تدم 1  هب  ار  بآ  ومیلبآ و  جـیوه ، بآ  زوم ، سانانآ ،  يابرم  سانانآ  یندیـشون   0 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  نیئزت  لیگران  ردوپ  اب  هتخیر و  ناویل  رد  ار  سانانآ  یندیشون  تدم  نیا  زا  دعب 

روگنا یندیشون 
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مزال داوم 

هنامیپ 1 رکش مرگ  500 روگنا يروخیاچ  قشاق  0.5 عانعن ردوپ  يروخیاچ  قشاق  1 ومیلبآ

هیهت زرط 

ار یندیشون  سپـس  میزیر . یم  نک  طولخم  رد  هقیقد  تدم 1  هب  ار  ومیلبآ  عانعن و  ردوپ  رکش ، روگنا ، روگنا  یندیـشون   0 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  ورس 

یگنرف توت  یندیشون 

مزال داوم 

مرگ 500 یگنرف توت  هنامیپ  0.5 رکش هنامیپ  0.5 بآ ددع  2 لاقترپ

هیهت زرط 

، یگنرف توت  هارمه  هب  ارنآ  سپـس  مینک . یم  درخ  زیر  هدروآ ، رد  تسوپ  ود  زا  ار  لاقترپ  ادتبا  یگنرف  توت  یندیـشون   0 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  ورس  ار  یندیشون  تدم  نیا  زا  دعب  میزیر . یم  نک  طولخم  رد  هقیقد  تدم 1  هب  بآ  رکش و 

بیس یندیشون 

مزال داوم 

ددع 4 بیس هنامیپ  0.25 بآ يروخپوس  قشاق  1 رکش يروخیاچ  قشاق  1 ومیلبآ

هیهت زرط 

تدم 1 هب  ومیلبآ  بآ و  رکش ، هارمه  هب  ارنآ  سپس  مینک . یم  درخ  زیر  ارنآ  هتفرگ و  ار  بیـس  تسوپ  بیـس  یندیـشون   0 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  ورس  ار  یندیشون  تدم  نیا  زا  دعب  هتخیر ، نک  طولخم  رد  هقیقد 

یتالکش هوهق  یندیشون 

مزال داوم 

مرگ 100 تالکش هنامیپ  8 یلیناو ینتسب  هنامیپ  2 ریش

هیهت زرط 

طولخم مه  اب  ات  میزیریم  نک  طولخم  رد  ریش  هوهق و  هارمه  هب  هدرک ، زیر  بوخ  ار  تالکـش  یتالکـش  هوهق  یندیـشون   0 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  ورس  ار  یندیشون  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  ار  ینتسب  سپس  دنوش .
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یلیناو یندیشون 

مزال داوم 

هنامیپ 4 ریش يروخیاچ  قشاق  0.5 لیناو مرگ  100 وئاکاک مرگ  100 رکش هنامیپ  1 بآ

هیهت زرط 

هب ار  لیناو  رکـش و  دعب  دـشوجب . ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  هدرک  طولخم  مه  اب  ار  بآ  وئاکاک و  یلیناو  یندیـشون   0 تارفن :  دادعت 
رد هقیقد  تدـم 2  هب  ار  داوـم  یماـمت  سپـس  میراد . یم  رب  ترارح  يور  زا  ار  فرظ  ریـش ، ندوزفا  اـب  هقیقد  زا 2  دـعب  هدرک ، هفاضا  نآ 

. مینک یم  ورس  ار  یندیشون  تدم  نیا  زا  دعب  میزیر و  یم  نک  طولخم 

هسالگ هفاک 

مزال داوم 

هنامیپ 4 ریش هنامیپ  2 ینتسب مرگ  100 رکش يروخپوس  قشاق  2 هوهق ردوپ 

هیهت زرط 

رکش و ریـش ، هسالگ  هفاک  مینک . یم  ورـس  ارنآ  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  هوهق  ریـش  هتخیر و  ناویل  رد  ار  ینتـسب  سپـس   0 تارفن :  دادعت 
. دوش درس  ات  میراذگ  یم  لاچخی  رد  ارنآ  دعب  دشوجب . ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  هوهق 

اه بابک 

بابک هجوج 

مزال داوم 

هنامیپ 0.5 يرفعج يروخپوس  قشاـق  2 ومیلبآ يروخپوس  قشاـق  2 نوتیز نغور  يروخیاچ  قشاـق  1 نارفعز یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 1 هجوج ددع  2 ینیمز بیس  ددع  1 زایپ

هیهت زرط 

خیـس هب  ارنآ  دـعب  میناـتلغ و  یم  لـفلف  کـمن و  نارفعز ، ومیلبآ ، هیاـم  رد  هدرک و  هعطق  هعطق  ار  هجوج  باـبک  هجوج   5 تارفن :  دادـعت 
ورـس ماگنه  میزیرب . اهبابک  هجوج  يور  ومیلبآ  نوتیز و  نغور  هرطق  دنچ  ندش  بابک  ماگنه  میناوت  یم  میزپ . یم  شتآ  يور  هدیـشک و 

. مینک یم  نیئزت  يرفعج  هدش و  هقلح  زایپ  هدش ، خرس  ینیمز  بیس  اب  ارنآ  بابک  نیا 

ناجمداب بابک 

مزال داوم 
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ددع 8 ناجمداب يروخپوس  قشاق  2 رانا بآ  يروخپوس  قشاق  4 نغور هنامیپ  0.5 بآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

میزپ و یم  هقیقد  تدم 30  هب  میالم  ترارح  يور  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  لفلف  کمن و  نغور ، بآ ، رانا ، بآ  دعب   5 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  هل  بوخ  میریگ و  یم  ار  نآ  تسوپ  هدرک ، یبابک  شتآ  يور  ار  ناجمداب  ناجمداب  بابک  مینک . یم  ورس  ارنآ  دعب 

گرب بابک 

مزال داوم 

ولیک 2 هتسار تشوگ  ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاق  5 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

تعاس زا 5  دـعب  میناباوخ . یم  لـفلف  کـمن و  ومیلبآ ، هدـش ، هدـنر  زاـیپ  رد  هدرک  هعطق  هعطق  ار  تشوگ  گرب  باـبک   7 تارفن :  دادـعت 
. مینک یم  بابک  هدیشک و  خیس  هب  ار  تشوگ 

یجنرب بابک 

مزال داوم 

مرگ 150 درآ ددع  3 ینیمز بیس  ددع  3 یگنرف هجوگ  ددع  2 غرم مخت  ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاق  5 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1 تشوگ مرگ  200 جنرب

هیهت زرط 

مخت هدرک و  خرچ  رابود  ار  لفلف  کمن و  زاـیپ ، تشوگ ، مینک . یم  شکبآ  هدرک ، زپ  مین  ار  جـنرب  ادـتبا  یجنرب  باـبک   7 تارفن :  دادعت 
دعب هدناتلغ و  درآ  رد  هدروآ ، رد  هاوخلد  ياهلکـش  هب  ار  داوم  نیا  میهد . یم  زرو  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  جـنرب  هدـش و  هدز  ياهغرم 

هدش و خرس  ینیمز  بیس  هارمه  هب  ار  بابک  نیا  مینک . یم  خرس  نغور  رد  هدرک و  لالخ  زین  ار  ینیمز  بیـس  مینک . یم  خرـس  نغور  رد 
. مینک یم  ورس  یگنرف  هجوگ 

هرب بابک 

مزال داوم 

زغم مرگ  250 نغور مرگ  200 لاـقترپ تسوـپ  لــالخ  مرگ  300 کـشرز يروخیاچ  قشاـق  1 نارفعز یفاـک  رادــقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
ددع 1 کچوک هرب  مرگ  200 يرفعج مرگ  200 زینشگ ددع  3 زایپ مرگ  250 ودرگ

هیهت زرط 
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درخ زایپ  ددع  اب 2  ار  هرب  دعب  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  ار  هرب  هدرک و  رپ  داوم  نیا  اب  ار  هرب  مکـش  دـش  مامت  هک  شبآ   7 تارفن :  دادعت 
خرچ ودرگ  زغم  هارمه  هب  هداد ، تفت  نغور  رد  ار  زاـیپ  هرب و  هوـلق  رگج و  لد ، هتـسرد  هرب  باـبک  میزپ . یم  لـفلف  کـمن و  بآ ، هدـش ،

هرب تشوگ  هک  یتقو  دزپب . میراذـگ  یم  بآ  لفلف و  کمن و  کـشرز ، نارفعز و  هدـش ، يروطاـس  يزبس  لاـقترپ ، تسوپ  لـالخ  هدـش ،
. مینک یم  ورس  ارنآ  تخپ  ًالماک 

هجنچ بابک 

مزال داوم 

ولیک 1 هتسار تشوگ  مرگ  500 هبند هنامیپ  1 نوتیز ددع  2 زایپ ددع  6 یگنرف هجوگ  يروخپوس  قشاق  4 ومیلبآ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

یم تعاس  تدـم 10  هب  لـفلف  کـمن و  نوتیز ، وـمیلبآ ، هدـش ، هدـنر  زاـیپ  رد  هدرک و  درخ  ار  تشوـگ  هجنچ  باـبک   5 تارفن :  دادـعت 
. مینک یم  بابک  شتآ  يور  هدیشک و  خیس  هب  نایم  رد  کی  ار  هبند  تشوگ و  مینک . یم  درخ  اهتـشوگ  هزادنا  هب  زین  ار  اه  هبند  میناباوخ .

. میزپ یم  شتآ  يور  میشک و  یم  خیس  هب  زین  ار  اه  یگنرف  هجوگ 

ینیسح بابک 

مزال داوم 

ولیک 1 ناوختسا یب  تشوگ  مرگ  300 هبند مرگ  500 ومیلبآ ددع  1 زایپ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

بابک مینک . یم  بابک  ارنآ  دعب  میشک و  یم  خیـس  هب  ار  زایپ  هبند و  تشوگ ، نایم  رد  کی  مینک و  یم  درخ  زین  ار  هبند   5 تارفن :  دادعت 
. میناباوخ یم  تعاس  تدم 4  هب  لفلف  کمن و  هدش ، هدنر  زایپ  ومیلبآ و  رد  ار  هدش  درخ  تشوگ  ینیسح 

رگج هولق و  لد و  بابک 

مزال داوم 

ددع 4 هولق ددع  4 لد مرگ  500 رگج مرگ  100 هبند مرگ  100 هرک یفاک  رادقم  هب  0 کمن

هیهت زرط 

یم خیس  هب  هبند  یمک  اب  هدرک و  درخ  دنلب  کیراب و  ياه  هکت  تروص  هب  ار  هولق  رگج و  لد ، رگج  هولق و  لد و  بابک   5 تارفن :  دادعت 
. میزپ یم  شتآ  يور  مینز و  یم  کمن  اهنآ  هب  میلام و  یم  هولق  رگج و  لد ، يور  هرک  یمک  دعب  میشک .

يرود بابک 
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مزال داوم 

ولیک 1 تشوگ مرگ  100 نغور ددع  4 زایپ يروخپوس  قشاق  2 يراخوس درآ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادقم  هب  0 هبوچ درز 

هیهت زرط 

سپـس دنک . ادیپ  یگدنبـسچ  ات  میهد  یم  زرو  لفلف  کمن و  درآ ، اب  هدرک ، خرچ  رابود  ار  زایپ  تشوگ و  يرود  بابک   5 تارفن :  دادعت 
لکـش هب  تسد  فک  رد  ار  تشوگ  هتخیر و  هبوچدرز  نغور و  یمک  هباتیهام  رد  دـعب  میراذـگ . یم  لاچخی  رد  تعاـس  کـی  تدـم  هب 
فرط اـت  مینادرگ  یمرب  ار  تشوگ  دـش ، خرـس  یمک  تشوگ  فرط  کـی  هکنیا  زا  دـعب  میزادـنا . یم  نغور  رد  میروآ و  یم  رد  یـضیب 

. مینک یم  ورس  ارنآ  سپس  دوش . خرس  زین  شرگید 

یگید بابک 

مزال داوم 

هنامیپ 1 ومیلبآ يروخپوس  قشاق  2 یگنرف هجوگ  بر  يروخپوس  قشاق  5 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز 
ولیک 1 ناوختسا یب  تشوگ  مرگ  50 يرفعج مرگ  500 جیوه ددع  2 زایپ ددع  3 ینیمز بیس 

هیهت زرط 

بیـس میهد . یم  تفت  یمک  مه  ار  نآ  هدرک و  درخ  زیر  ار  تشوـگ  مینک . یم  خرـس  نـغور  رد  ار  زاـیپ  یگید  باـبک   5 تارفن :  دادـعت 
، کمن ومیلبآ ، هجوگ ، بر  جیوه ، غاد ، زایپ  تشوگ ، مینک . یم  هقلح  هقلح  زین  ار  جیوه  مینک . یم  هقلح  هقلح  هدرک و  زپ  بآ  ار  ینیمز 

یم نیئزت  يرفعج  ینیمز و  بیـس  اب  ارنآ  بابک  نیا  ورـس  ماگنه  دـنوش . هتخپ  اـت  میراذـگ  یم  ترارح  يور  ار  بآ  هبوچدرز و  لـفلف و 
. مینک

ینپاژ بابک 

مزال داوم 

مرگ 100 رطعم يزبـس  ددــع  3 زایپ ددـع  1 غرم مـخت  يروخیاــچ  قشاــق  0.5 نارفعز هناـمیپ  1 ومیلبآ یفاــک  رادــقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
مرگ 500 تشوگ

هیهت زرط 

یم تسا  خیس  لثم  هک  یصوصخم  ياهبوچ  هب  میروآ و  یمرد  هلولگ  لکش  هب  ارنآ  هتـشادرب و  یمک  تشوگ  زا  سپـس   3 تارفن :  دادعت 
ار اهنآ  دعب  دنوش . بابک  ات  میراذگ  یم  رف  رد  هدـیچ و  یموینیمولآ  ياهفرظ  يور  هدرب ، ورف  نارفعز  ومیلبآ و  رد  ار  اهتـشوگ  دـعب  مینز .

یم زرو  بوخ  مییازفا و  یم  لفلف  کمن و  غرم و  مخت  يزبس ، نآ  هب  هدرک و  خرچ  رابود  ار  زاـیپ  تشوگ و  ینپاژ  باـبک  مینک . یم  ورس 
. دنک ادیپ  یگدنبسچ  تلاح  ات  میهد 

يزاقفق بابک 
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مزال داوم 

زایپ ددع  12 زیر زایپ  ددـع  12 یگنرف هجوگ  ددـع  3 هملد لفلف  هناـمیپ  1 تـسام يروخیاچ  قشاق  1 نارفعز یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 1 هتسار تشوگ  ددع  1 تشرد

هیهت زرط 

لفلف تشوگ ، بیترت  هب  الاح  میریگ . یم  تسوپ  زین  ار  اهزایپ  هدرک ، درخ  کچوک  ياهعبرم  لکش  هب  ار  يا  هملد  لفلف   7 تارفن :  دادعت 
بابک مینک . یم  بابک  شتآ  يور  ار  اهنآ  دـعب  میـشاپ . یم  کمن  ار  اهنآ  يور  میـشک و  یم  خیـس  هب  ار  یگنرف  هجوگ  زاـیپ و  يا ، هملد 

یم نآ  رد  تعاس  تدم 12  هب  ار  تشوگ  تاعطق  مینک و  یم  طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  نارفعز ، هدـش ، هدـنر  زایپ  تسام ، يزاقفق 
. میناباوخ

ینیمز بیس  تشوگ و  بابک 

مزال داوم 

ولیک 1 یبرچ اب  تشوگ  مرگ  500 ینیمز بیس  ددع  2 زایپ یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

يور ار  تشوگ  میراذگ و  یم  هملباق  هت  ار  هبند  ياه  هکت  هدرک ، درخ  ار  تشوگ  هبند و  ینیمز  بیـس  تشوگ و  بابک   7 تارفن :  دادعت 
هقلح هقلح  مه  ار  ینیمز  بیـس  میـشاپ . یم  لفلف  کـمن و  یمک  میراذـگ و  یم  تشوگ  يور  هدرک و  هقلح  هقلح  ار  زاـیپ  مینیچ . یم  نآ 

. دنزپب میالم  ترارح  اب  ات  میراذگ  یم  میزیر و  یم  داوم  يور  بآ  یمک  مینیچ . یم  تشوگ  يور  هدرک و 

یهام بابک 

مزال داوم 

ولیک 2 دیفس یهام  مرگ  100 نوتیز مرگ  100 هرک هنامیپ  1 ومیلبآ يروخیاچ  قشاق  1 نارفعز یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

یم نآ  رد  تعاـس  تدـم 2  هب  ار  یهام  کچوک  تاعطق  مینز و  یم  ومیلبآ  نآ  هب  هدرک و  هدـنر  ار  زاـیپ  یهاـم  باـبک   3 تارفن :  دادعت 
ارنآ میـشاپ و  یم  لفلف  کمن و  نآ  يور  میهد و  یم  رارق  بابک  صوصخم  یمیـس  هرجنپ  رد  هدـیلام و  هرک  یهاـم  يور  دـعب  میناـباوخ .

. مینک یم  ورس  نوتیز  اب  ار  بابک  نیا  مینک . یم  بابک  میالم  شتآ  يور 

نورب نوزوا  یهام  بابک 

مزال داوم 
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نوزوا یهاـم  مرگ  100 يرفعج ددع  2 یگنرف هجوگ  ددـع  4 شرت ومیل  يروخپوس  قشاـق  2 نوتیز نغور  یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 2 نورب

هیهت زرط 

ار یهام  نورب  نزوا  یهام  بابک  مینک . یم  نیئزت  هدـش  هقلح  هقلح  یگنرف  هجوگ  هدـشدرخ و  يرفعج  اب  ار  بابک  نیا   3 تارفن :  دادعت 
يور میراذگ  یم  میهد و  یم  رارق  بابک  صوصخم  یمیـس  هرجنپ  رد  مینز و  یم  لفلف  کمن و  نوتیز ، نغور  نآ  هب  هدرک و  هعطق  هعطق 

. دوش بابک  میالم  شتآ 

وگیم بابک 

مزال داوم 

ولیک 1.5 وگیم مرگ  50 روش رایخ  ددع  2 یگنرف هجوگ  یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

اب ار  وـگیم  باـبک  ناوـت  یم  مـینک . یم  باـبک  ترارح  يور  هدز و  کـمن  ندرک  زیمت  زا  دـعب  ار  وـگیم  وـگیم  باـبک   3 تارفن :  دادـعت 
. درک نیئزت  یگنرف  هجوگ  روشرایخ و 

هدیبوک بابک 

مزال داوم 

ولیک 1.5 یبرچ اب  تشوگ  مرگ  100 يرفعج ددع  2 زایپ ددع  3 یگنرف هجوگ  يروخپوس  قشاق  1 قامس یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

تشوگ دعب  میهد . یم  زرو  بوخ  مینز و  یم  نآ  هب  لفلف  کمن و  هدرک و  خرچ  رابود  ار  زایپ  تشوگ و  هدیبوک  بابک   5 تارفن :  دادعت 
هداد و زرو  ارنآ  هرابود  سپس  مینک . یم  نیئزت  يرفعج  یگنرف و  هجوگ  اب  ار  بابک  نیا  میراذگ . یم  لاچخی  رد  تعاس  کی  تدم  هب  ار 

. مینک یم  بابک  میشک و  یم  خیس  هب  مه  ار  یگنرف  هجوگ  مینک . یم  بابک  شتآ  يور  میشک و  یم  خیس  هب 

اه تلتک 

ناجمداب تلتک 

مزال داوم 

مرگ 500 ناجمداب ددع  2 غرم مخت  مرگ  150 نغور یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و 

هیهت زرط 
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، کمن غرم ، مخت  مینک . یم  هدنر  هدروآ و  رد  ار  اهنآ  تسوپ  دـعب  هدرک ، بابک  تسوپ  اب  ار  اهناجمداب  ناجمداب  تلتک   3 تارفن :  دادعت 
یم رد  میهاوخ  یم  هک  لکش  ره  هب  ارنآ  دعب  دوش . كانبـسچ  ات  میهد  یم  زرو  هدرک و  طولخم  هدش  هدنر  ياهناجمداب  اب  ار  هیودا  لفلف و 

. مینک یم  خرس  نغور  رد  میروآ و 

ساویر گرب  تلتک 

مزال داوم 

ددع 12 ساویر گرب  ددع  4 غرم مخت  يروخپوس  قشاق  4 يراخوس ردوپ  مرگ  100 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

ار شبآ  هتـسش و  ار  ساویر  ياهگرب  مینز . یم  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کـمن و  غرم ، مخت  ساویر  گرب  تلتک   5 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  خرس  نغور  رد  میناتلغ و  یم  يراخوس  ردوپ  رد  دعب  هدرب و  ورف  غرم  مخت  رد  ادتبا  ار  اهنآ  سپس  میریگ . یم 

راد هتسد  تلتک 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  5 يراخوس درآ  يروخپوس  قشاـق  4 هدـش درخ  يرفعج  يروخپوس  قشاق  4 نوتیز نغور  یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 1500 ناوختسا اب  تشوگ  ددع  4 غرم مخت  هدیفس  ددع  2 یگنرف هجوگ  مرگ  200 نغور

هیهت زرط 

اب ارنآ  دعب  دنامب ، یقاب  هتسد  لکش  هب  ناوختسا  کی  هعطق  ره  رد  هک  مینک  یم  درخ  يروط  ار  تشوگ  راد  هتـسد  تلتک   7 تارفن :  دادعت 
مه اب  ار  لفلف  کمن و  اهغرم ، مخت  میلام . یم  نوتیز  نغور  ار  اهنآ  يور  دـعب  دوش . مرن  كزان و  ات  میبوک  یم  صوصخم  بوک  تشوگ 
یم خرـس  غاد  نغور  رد  میناتلغ و  یم  يراـخوس  درآ  رد  سپـس  غرم و  مخت  رد  ادـتبا  ار  اهتـشوگ  دـعب  مینز . یم  بوخ  هدرک و  طولخم 

. منیک یم  هدافتسا  نیئزت  يارب  یگنرف  هجوگ  ياه  هقلح  يرفعج و  زا  مینک .

دنفسوگ نابز  تلتک 

مزال داوم 

مرگ 400 يراـخوس درآ  مرگ  400 نغور يروخپوس  قشاـق  5 هدـش درخ  يرفعج  يروخپوس  قشاـق  2 هکرـس یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ددع 6 دنفسوگ نابز  ددع  4 غرم مخت  ددع  1 زایپ

هیهت زرط 

یم مین  ود  هدنک و  ار  شتـسوپ  دعب  . میزپ یم  بآ  یمک  لفلف و  کمن و  هکرـس ، زایپ ، اب  ار  اهنابز  دنفـسوگ  نابز  تلتک   7 تارفن :  دادعت 
یم يراخوس  درآ  رد  سپس  هدرب و  ورف  عیام  نیا  رد  لوا  ار  اهنابز  مینز . یم  بوخ  هدرک و  طولخم  لفلف  کمن و  اب  ار  اهغرم  مخت  مینک .
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. مینک هدافتسا  نیئزت  يارب  يرفعج  زا  میناوت  یم  مینک . یم  خرس  غاد  نغور  رد  میناتلغ و 

يدنه هویش  هب  ینیمز  بیس  تلتک 

مزال داوم 

ددع 1 غرم مخت  ددـع  1 زایپ شرب  3 دیفـس نان  يروخپوس  قشاـق  1 هدـش درخ  زینـشگ  یفاـک  رادـقم  هب  0 کمن یفاـک  رادـقم  هب  0 زمرق لفلف 
مرگ 750 ینیمز بیس  مرگ  100 نان درگ  مرگ  75 ینیمز ماداب  مرگ  200 کمن یب  رینپ  مرگ  100 نغور

هیهت زرط 

نیا دعب  میبوک ، یم  ار  ینیمز  ماداب  مینک . یم  هدـنر  زایپ  اب  هتخپ و  ار  ینیمز  بیـس  يدـنه  هویـش  هب  ینیمز  بیـس  تلتک   5 تارفن :  دادعت 
میهد و یم  لکـش  نآ  هب  هتـشادرب و  ار  داوم  نیا  زا  یمک  دعب  مینک . یم  طولخم  لفلف  کمن و  زینـشگ ، دیفـس ، نان  ياه  هدرخ  اب  ار  داوم 

هدرب ورف  هدش  هدز  غرم  مخت  رد  ار  تلتک  دوش . هدیشوپ  ینیمز  بیـس  اب  فرط  ود  زا  هک  میهد  یم  رارق  يروط  نآ  طسو  ار  رینپ  هکت  کی 
. مینک یم  خرس  غاد  نغور  رد  میناتلغ و  یم  نان  درگ  رد  سپس  و 

هتخپ ینیمز  بیس  تلتک 

مزال داوم 

ولیک 1 ینیمز بیس  ددع  2 غرم مخت  ددع  1 زایپ ددع  0.25 کگنـس نان  یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز 
مرگ 500 هدرک خرچ  تشوگ 

هیهت زرط 

هیودا و لفلف ، کمن ، کگنـس ، ناـن  هارمه 4/1  هب  هدرک  هدـنر  ار  زاـیپ  هتخپ و  ینیمز  بیـس  هتخپ  ینیمز  بیـس  تـلتک   7 تارفن :  دادـعت 
هاوخلد لکش  هب  ار  نآ  دعب  دوش و  كانبـسچ  ات  میهد  یم  زرو  بوخ  لاح  مینک . یم  هفاضا  هدرک  خرچ  تشوگ  هب  غرم  مخت  هبوچدرز و 

. مینک یم  خرس  غاد  نغور  رد  هدروآ و  رد 

ماخ ینیمز  بیس  تلتک 

مزال داوم 

بیس ددع  1 زایپ ددع  1 غرم مخت  يروخپوس  قشاـق  2 يراخوس درآ  یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا لفلف و  کـمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز 
مرگ 250 هدرک خرچ  تشوگ  مرگ  500 ینیمز

هیهت زرط 

هب مینک و  یم  هدـنر  مه  ار  زایپ  میریگ . یم  ار  اهنآ  بآ  هدرک ، هدـنر  ماخ  ار  اه  ینیمز  بیـس  ماـخ  ینیمز  بیـس  تلتک   5 تارفن :  دادعت 
ات میهد  یم  زرو  هدرک و  طولخم  هبوچدرز  هیودا و  لفلف ، کمن ، هدرک ، خرچ  تشوگ  يراخوس ، درآ  غرم ، مخت  اـب  ینیمز  بیـس  هارمه 
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. مینک یم  خرس  غاد  نغور  رد  هداد و  لکش  تسد  اب  ارنآ  سپس  دوش . كانبسچ 

یقارع تلتک 

مزال داوم 

مخت ددع  2 یگنرف هجوگ  ددـع  4 زایپ هنامیپ  0.5 کـشخ نان  مرگ  50 يرفعج يروخپوس  قشاـق  3 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 500 تشوگ ددع  2 غرم

هیهت زرط 

نیئزت يارب  یگنرف  هجوگ  يرفعج و  زا  مینک . یم  خرـس  غاد  نغور  رد  هدروآ و  رد  هاوخلد  لکـش  هب  ار  داوـم  نیا  دـعب   3 تارفن :  دادعت 
یم زرو  هدرک و  طولخم  لفلف  کمن و  کشخ ، ناـن  اـب  هدرک  خرچ  راـبود  ار  زاـیپ  تشوگ و  یقارع  تلتک  مینک . یم  هدافتـسا  اـه  تلتک 

. میهد

تشوگ تلتک 

مزال داوم 

مخت ددـع  1 زایپ ددـع  4 روش راـیخ  ددـع  2 یگنرف هجوـگ  يروخیاـچ  قشاـق  0.5 نارفعز مرگ  400 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 500 تشوگ مرگ  500 ینیمز بیس  ددع  3 غرم

هیهت زرط 

مخت مینک . یم  خرچ  ار  اهنآ  دعب  میزپ و  یم  بآ  هدنک و  تسوپ  زایپ  ینیمز و  بیس  هارمه  هب  ار  تشوگ  تشوگ  تلتک   3 تارفن :  دادعت 
نغور رد  هدروآ و  رد  هاوخلد  لکـش  هب  ار  داوم  دـعب  مینک . یم  طولخم  مه  اب  هدرک و  هفاضا  لبق  داوم  هب  ار  لفلف  کمن و  نارفعز ، غرم ،

. مینک یم  نیئزت  روش  رایخ  هدش و  هقلح  یگنرف  هجوگ  اب  مینک و  یم  خرس  غاد 

يزبس تشوگ و  تلتک 

مزال داوم 

ددع 1 یچیودـناس نان  مرگ  300 يزبس مرگ  250 عیاـم نغور  يروخپوس  قشاـق  2 دیفـس درآ  هنامیپ  1 ریـش یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 500 هدرک خرچ  تشوگ  ددع  4 غرم مخت  ددع  1 زایپ

هیهت زرط 

درآ هدش ، هدنر  زایپ  تشوگ ، اب  سپـس  هدرک  درخ  ار  هزرم ) يرفعج ، دـیوش ، هرت ، ) يزبس ادـتبا  يزبس  تشوگ و  تلتک   5 تارفن :  دادعت 
دعب دوش . مرن  ات  مینک  یم  سیخ  بآ  ای  ریـش  رد  هقیقد  دـنچ  يارب  ار  یچیودـناس  نان  مینک . یم  طولخم  لفلف  کمن و  غرم ، مخت  دـیفس ،

یم زرو  هدرک و  هفاضا  یلبق  داوم  هب  زین  ار  نان  لاح  دوش . هتفرگ  ناـن  یفاـضا  بآ  اـی  ریـش  اـت  میهد  یم  راـشف  تسد  اـب  هدروآ و  رد  ارنآ 
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. مینک یم  خرس  غاد  نغور  رد  هدروآ و  رد  مک  رطق  اب  یضیب  لکش  هب  تسد  فک  رد  ارنآ  هتشادرب ، تلتک  هیام  زا  میهد .

ینیمز بیس  تشوگ و  تلتک 

مزال داوم 

ددع 10 زیر زبس  لفلف  يروخپوس  قشاق  1 دیفس درآ  يروخپوس  قشاق  2 یگنرف هجوگ  بر  مرگ  200 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 500 تشوگ ددع  2 ینیمز بیس  ددع  2 زایپ ددع  2 غرم مخت 

هیهت زرط 

یم اه  تلتک  يور  میا  هدرک  لح  بآ  رد  هک  يا  هجوگ  بر  هدیچ و  يرگید  هباتیهام  رد  ار  اهتلتک  ندش ، خرـس  زا  دعب   3 تارفن :  دادعت 
یم تخپ  زغم  ار  اه  تلتک  میالم  ترارح  يور  هقیقد  تدـم 15  هب  میهد و  یم  رارق  اه  تلتک  يور  هدرک و  درخ  زین  ار  زبس  لفلف  میزیر .
لبق داوم  هب  ار  لـفلف  کـمن و  درآ ، غرم ، مخت  سپـس  هدرک ، خرچ  ار  ینیمز  بیـس  زاـیپ و  تشوگ ، ینیمز  بیـس  تشوگ و  تلتک  مینک .

. مینک یم  خرس  غاد  نغور  رد  ار  اه  تلتک  دعب  میهد . یم  زرو  هدرک و  طولخم  مه  اب  مینک و  یم  هفاضا 

ایبول تلتک 

مزال داوم 

هدرز ددع  1 زایپ مرگ  75 يرفعج يروخپوس  قشاق  3 درآ يروخپوس  قشاق  3 هماخ يروخپوس  قشاق  10 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
هنامیپ 3 دیفس ایبول  ددع  3 غرم مخت 

هیهت زرط 

هدرز ایبول ، اـب  هدرک  درخ  ار  زاـیپ  يرفعج و  مینک . یم  هل  هتخپ و  ارنآ  سپـس  هدرک ، سیخ  لـبق  زا  ار  اـیبول  اـیبول  تلتک   5 تارفن :  دادعت 
میهد و یم  لکـش  تسد  فک  رد  ارنآ  هتـشادرب و  تلتک  داوم  زا  دعب  میهد . یم  زرو  مینک و  یم  طولخم  لفلف  کمن و  هماخ ، غرم ، مخت 

. مینک یم  خرس  نآ  رد  ار  اه  تلتک  هدرک و  غاد  ار  نغور  مینک . یم  هتشغآ  درآ  اب  ارنآ  فرط  ود  ره 

یهام تلتک 

مزال داوم 

ولیک 1 دیفس یهام  ددع  2 غرم مخت  ددع  2 ینیمز بیس  ددع  2 زایپ مرگ  50 يراخوس درآ  مرگ  50 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

تلتک سپس  مینک . یم  خرس  غاد  نغور  رد  میناتلغ و  یم  يراخوس  درآ  رد  هدروآ ، رد  هاوخلد  لکـش  هب  ار  تلتک  داوم   3 تارفن :  دادعت 
هدش خرچ  یهام  تشوگ  هب  ار  لفلف  کمن و  هدش ، هدنر  زایپ  غرم ، مخت  مینک . یم  نیئزت  هدش  خرـس  ینیمز  بیـس  اب  هدیچ و  سید  رد  ار 

. مینک یم  خرچ  هدروآ و  رد  ار  شیاهغیت  هتخپ ، ار  یهام  یهام  تلتک  میهد . یم  زرو  مه  اب  ار  داوم  هدرک و  هفاضا 
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غرم تلتک 

مزال داوم 

هنیس ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاق  2 يراخوس درآ  يروخپوس  قشاق  1 لدرخ سس  يروخپوس  قشاق  4 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1 غرم نار  و 

هیهت زرط 

. مینک یم  خرس  نآ  رد  ار  اهغرم  هدرک ، غاد  ار  نغور  میناتلغ . یم  يراخوس  درآ  رد  هدرک و  ادج  ار  شیاهناوختـسا  دعب   3 تارفن :  دادعت 
. میزپ یم  بآ  یمک  لفلف و  کمن ، زایپ ، اب  ار  غرم  غرم  تلتک  مینک . یم  ورس  لدرخ  سس  اب  ار  تلتک  نیا 

دنفسوگ زغم  تلتک 

مزال داوم 

ددع 6 دنفسوگ زغم  ددع  2 غرم مخت  يروخپوس  قشاق  3 يراخوس درآ  مرگ  50 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

رد هدرک ، مین  ود  طسو  زا  ار  هدـش  هتخپ  ياهزغم  مینک . یم  خرـس  غاد  نغور  رد  میناـتلغ و  یم  يراـخوس  درآ  رد  دـعب   3 تارفن :  دادعت 
. مینز یم  لفلف  کمن و  اب  ار  اهغرم  مخت  میزپ . یم  بآ  هنامیپ  اب 1  ار  اهزغم  دنفسوگ  زغم  تلتک  میرب . یم  ورف  غرم  مخت  عیام 

وگیم تلتک 

مزال داوم 

مرگ 250 وگیم مرگ  100 عیام نغور  مرگ  500 ینیمز بیس  ددع  2 غرم مخت  يرادقم  0 تست نان  یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و 

هیهت زرط 

عیاـم نغور  رد  هدروآ و  رد  هاوخلد  لکـش  هب  ار  تلتک  نیا  سپـس  مینک . یم  خرچ  هدرک ، كاـپ  ار  وگیم  وـگیم  تلتک   5 تارفن :  دادعت 
زرو هدرک ، طولخم  هیودا  لفلف و  کمن ، تست ، نان  غرم ، مخت  وگیم ، اب  هدرک  خرچ  مه  ار  هدـش  هتخپ  ياه  ینیمز  بیـس  مینک . یم  خرس 

. دوش هدامآ  تلتک  داوم  ات  میهد  یم 

ینانوی تلتک 

مزال داوم 

ددع 3 غرم مـخت  ددـع  2 غرم مـخت  هدیفــس  مرگ  500 ینیمز بیـس  يرادـقم  0 یچیودـناس ناـن  یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا لــفلف و  کــمن و 
مرگ 250 هدرک خرچ  تشوگ  مرگ  100 نغور
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هیهت زرط 

. میهد یم  زرو  هدرک ، طولخم  هیودا  لفلف ، کمن ، یچیودـناس ، نان  غرم ، مخت  هدـش ، هدـنر  ینیمز  بیـس  اب  ار  تشوگ   3 تارفن :  دادعت 
مخت هدیفـس  رد  ار  دوخ  تسد  تفر ، او  تلتک  عیام  رگا  مینک . یم  خرـس  غاد  نغور  رد  هدروآ و  رد  هاوخلد  لکـش  هب  ار  اه  تلتک  سپس 

. مینک یم  هدنر  هتخپ و  ار  ینیمز  بیس  ینانوی  تلتک  مینک . یم  نهپ  تسد  فک  رد  ًاددجم  ار  تلتک  مینز و  یم  غرم 

اهمرک

ماداب مرک 

مزال داوم 

هنامیپ 1 ماداب ردوپ  هنامیپ  1 رکش هنامیپ  0.5 ریش يروخپوس  قشاق  3 هرک يروخیاچ  قشاق  1 لیناو

هیهت زرط 

دنچ زا  سپ  مینک . یم  طولخم  مه  اب  میزیر و  یم  نک  طولخم  رد  ار  لیناو  هرک و  رکـش ، ریـش ، ماداـب ، ردوپ  ماداـب  مرک   0 تارفن :  دادعت 
. تسا هدامآ  ماداب  مرک  هیناث 

لاقترپ مرک 

مزال داوم 

هنامیپ 2 لاقترپ بآ  هنامیپ  0.5 رکش هنامیپ  1 ریش مرگ  150 هماخ ددع  3 غرم مخت  هدرز  يروخیاچ  قشاق  1 لیناو يروخپوس  قشاق  3 هتساشن

هیهت زرط 

مخت ياه  هدرز  مینک . یم  ورـس  ارنآ  دـعب  دوش . درـس  ات  میراذـگ  یم  لاچخی  رد  هتخیر و  صوصخم  فرظ  رد  ار  مرک   0 تارفن :  دادعت 
زا ندمآ  شوج  زا  دـعب  هدرک ، هفاضا  نک  طولخم  هب  ار  رکـش  غرم و  مخت  هدرز  سپـس  دوش . گنر  دیفـس  هک  مینز  یم  يدـح  هب  ار  غرم 
مه اب  ار  لیناو  لاقترپ و  بآ  مینک . یم  لح  ریش  رد  ار  هتـساشن  لاقترپ  مرک  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هماخ  میراد و  یم  رب  ترارح  يور 

یظیلغ هریرح  ات  مینز  یم  مه  دنت  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  هتـساشن  ریـش و  ندش ، مرگ  زا  دـعب  میراذـگ . یم  ترارح  يور  هدرک ، طولخم 
. دیآ تسدب 

یسور مرک 

مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  هدرز  ددع  2 زوم هنامیپ  2 ریش مرگ  50 هرک يروخپوس  قشاق  6 رکش يروخپوس  قشاق  2 دیفس درآ  يروخیاچ  قشاق  1 لیناو

هیهت زرط 
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ياه هدرز  دیآ . تسد  هب  یظیلغ  هریرح  ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  درآ  ریـش و  یـسور  مرک   0 تارفن :  دادعت 
رب ترارح  يور  زا  شوج  ود  یکی  زا  دـعب  مینک و  یم  هفاضا  هریرح  هب  ارنآ  سپـس  دـنوش . گنر  مرک  اـت  مینز  یم  يدـح  هب  ار  غرم  مخت 
مرک هلحرم  نیا  رد  دـنوش . طولخم  ات  مینز  یم  مه  بوخ  هدرک و  هفاضا  یلبق  داوم  هب  ار  لـیناو  هدـش و  هل  زوم  هرک ، اـی  هماـخ  میراد . یم 

. تسا هدامآ  یسور 

تولراش مرک 

مزال داوم 

هنامیپ 0.5 رکـش مرگ  50 هرک يروـخپوس  قشاــق  1 درآ يروـخپوس  قشاــق  2 وئاـکاک يروـخپوس  قشاـق  2 هتـساشن يروخیاـچ  قشاـق  1 لیناو
هنامیپ 1.5 ریش

هیهت زرط 

ار هرک  دش ، تفـس  یمک  عیام  یتقو  مینز . یم  مه  بترم  میراذگ و  یم  میالم  ترارح  يور  ار  هدـمآ  تسد  هب  طولخم   0 تارفن :  دادعت 
مرک دوش . درـس  ات  میراذگ  یم  لاچخی  رد  ار  هدش  هدامآ  تولراش  مرک  میراد . یم  رب  ترارح  يور  زا  هلـصافالب  ار  فرظ  هدرک و  هفاضا 

. مینک یم  طولخم  لیناو  درآ و  وئاکاک ، ریش ، رکش ، اب  ارنآ  سپس  هدرک ، لح  درس  بآ  رد  ار  هتساشن  تولراش 

یتالکش مرک 

مزال داوم 

ددع 6 غرم مخت  هنامیپ  1 هماخ قرو  2 نیتالژ يروخپوس  قشاق  7 رکش يروخپوس  قشاق  6 وئاکاک

هیهت زرط 

اب مینک و  یم  هفاضا  مرک  عیام  هب  مه  ار  هدش  هدز  ياه  هدیفس  مینک . یم  طولخم  یتالکش  مرک  عیام  اب  هتـسهآ  ارنآ  دعب   0 تارفن :  دادعت 
هنامیپ فصن  دنک . فپ  یمک  هک  مینز  یم  يدح  ات  ار  رکش  اهغرم و  مخت  هدرز  یتالکش  مرک  مینز . یم  مه  هتـسهآ  ار  مرک  یبوچ  قشاق 

ار هماخ  مینک . یم  هفاضا  یلبق  داوم  هب  ار  نیتالژ  هلحرم  نیا  رد  دوش . لح  ًالماک  نیتالژ  ات  مینز  یم  مه  میزیر و  یم  نآ  يور  شوج  بآ 
سپس دوش . هدامآ  ات  میراذگ  یم  لاچخی  رد  تعاس  تدم 3  هب  هتخیر و  صوصخم  فرظ  رد  ارنآ  سپس  دنک . فپ  ات  مینز  یم  هناگادج 

درـس بآ  رد  هقیقد  تدـم 10  هب  ادـتبا  ار  نیتـالژ  ياـه  هقرو  دـنوش . طولخم  بوـخ  اـت  مینز  یم  مه  هدرک و  هفاـضا  عیاـم  هب  ار  وئاـکاک 
. مینک یم  یلاخ  ارنآ  بآ  دعب  هتشاذگ ،

یئودرگ مرک 

مزال داوم 

هنامیپ 2 رکش هنامیپ  2 ودرگ ردوپ  هنامیپ  2 لیگران ردوپ  هنامیپ  1 هرک هنامیپ  1 هماخ

هیهت زرط 
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، هتشادرب ترارح  يور  زا  ار  فرظ  سپس  دنوش . بآ  ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  ار  رکـش  هرک و  ییودرگ  مرک   0 تارفن :  دادعت 
دعب مینز . یم  مه  هیناث  تدـم 15  هب  هتخیر ، یقرب  نک  طولخم  رد  ار  داوم  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  لیگران  ردوپ  ودرگ و  ردوپ  هماخ ،

. تسا هدامآ  ییودرگ  مرک  تدم  نیا  زا 

يزوم مرک 

مزال داوم 

ددع 4 زوم هنامیپ  3 دنق ردوپ  يروخ  ابرم  قشاق  2 ومیلبآ يروخپوس  قشاق  4 هرک

هیهت زرط 

نیا زا  دـعب  مینز . یم  مه  هیناث  تدـم 20  هب  هتخیر ، یقرب  نک  طولخم  رد  ار  ومیلبآ  هرک و  دـنق ، ردوپ  زوم ، يزوم  مرک   0 تارفن :  دادعت 
. تسا هدامآ  يزوم  مرک  تدم 

ینوئلپان مرک 

مزال داوم 

هنامیپ 2 ریش هنامیپ  0.5 رکش مرگ  250 هماخ يروخپوس  قشاق  2 دیفس درآ  يروخپوس  قشاق  2 لاقترپ درگ 

هیهت زرط 

هب ار  لاقترپ  درگ  رکش و  سپس  دیآ . تسد  هب  یظیلغ  هریرح  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ار  درآ  ریـش و  ینوئلپان  مرک   0 تارفن :  دادعت 
مه مینک و  یم  هفاضا  ار  هماخ  هتـشادرب ، ترارح  يور  زا  ار  فرظ  سپـس  دوش . لح  بوخ  رکـش  ات  مینز  یم  مه  بترم  هدرک  هفاـضا  نآ 

. تسا هدامآ  دش  ظیلغ  یمک  مرک  یتقو  مینز . یم 

وله مرک 

مزال داوم 

ددع 6 غرم مخت  هدرز  قرو  6 نیتالژ ولیک  1 وله هنامیپ  2 ریش يروخپوس  قشاق  9 رکش يروخپوس  قشاق  5 هماخ

هیهت زرط 

. ددـنبب ات  میراذـگ  یم  لاچخی  رد  هدرک  هفاضا  مرک  هب  ارنآ  سپـس  میروآ و  یم  رد  ار  شا  هتـسه  هتفرگ ، ار  وله  تسوپ   0 تارفن :  دادعت 
هماخ اب  مینادرگ و  یم  رب  رظن  دروم  فرظ  رد  سپـس  میهد . یم  رارق  غاد  بآ  يور  هظحل  دنچ  يارب  ار  نآ  بلاق  زا  مرک  ندروآ  رد  يارب 

مه هدرک  هفاضا  شوج  ریش  هب  ار  نآ  سپس  دوش . گنر  دیفس  هک  مینز  یم  يدح  هب  ار  غرم  مخت  هدرز  رکـش و  وله  مرک  مینک . یم  نیئزت 
لبق داوم  هب  ار  نآ  سپس  هدرک ، لح  شوج  بآ  ناویل  فصن  رد  ار  نیتالژ  ياه  هقرو  میراد . یم  رب  ترارح  يور  زا  ار  فرظ  مینز و  یم 

. مینز یم  مه  مینک و  یم  هفاضا 
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لماراک مرک 

مزال داوم 

ددع 8 غرم مخت  هدرز  مرگ  250 هماخ هنامیپ  1 رکش هنامیپ  2 ریش يروخیاچ  قشاق  1 لیناو يروخپوس  قشاق  3 وئاکاک يروخپوس  قشاق  1 نیتالژ

هیهت زرط 

غرم مخت  ياه  هدرز  سپـس  دوش . ظیلغ  دشوجب و  ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  ار  وئاکاک  رکـش و  ریـش ، لماراک  مرک   0 تارفن :  دادعت 
هدرک لح  غاد  ریـش  یمک  رد  ًالبق  هک  ار  نیتالژ  میراد . یم  رب  ترارح  يور  زا  ار  عیام  هظحل  دنچ  زا  دعب  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  ار  هدش  هدز 

ریش اب  ار  هماخ  ردوپ  ددنبب . مرک  ات  میهد ، یم  رارق  رزیرف  رد  ار  فرظ  سپس  ، هدرک هفاضا  زین  ار  لیناو  میزیر . یم  عیام  لخاد  هماخ  اب  میا ،
هدامآ هماخ  دوش . تفـس  بوخ  ات  مینز  یم  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  ار  هدش  هدییاس  رکـش  دعب  دنک . فپ  هک  مینز  یم  يدـح  ات  هدرک  طولخم 

. مینک یم  نیئزت  نآ  اب  ار  لماراک  مرک  يور  هتخیر و  فیق  رد  ار  هدش 

وئاکاک مرک 

مزال داوم 

ددع 5 غرم مخت  هدرز  رتیل  0.5 ریش مرگ  300 هرک مرگ  150 دنق ردوپ  مرگ  30 وئاکاک مرگ  8 نیتالژ

هیهت زرط 

اب ًالماک  داوم  یمامت  ات  مینز  یم  مه  هدرک و  هفاضا  لبق  داوم  هب  مک  مک  ار  هرک  هدـش و  لح  نیتالژ  ندـش  درـس  زا  دـعب   0 تارفن :  دادعت 
، هدرک طولخم  مه  اب  ار  غرم  مخت  هدرز  ریش و  دنق ، ردوپ  وئاکاک  مرک  تسا . هدامآ  وئاکاک  مرک  ندش ، طولخم  زا  دعب  دنوش . طولخم  مه 

هفاضا نآ  هب  ار  وئاکاک  میراد و  یم  رب  ترارح  يور  زا  ارنآ  فرظ ، لخاد  داوم  ندـمآ  شوج  زا  لبق  میراذـگ . یم  میـالم  ترارح  يور 
. مینک یم 

يا هرک  مرک 

مزال داوم 

ددع 5 غرم مخت  هدرز  مرگ  150 دنق ردوپ  مرگ  300 هرک مرگ  8 نیتالژ رتیل  0.5 ریش يروخیاچ  قشاق  1 لیناو

هیهت زرط 

شوج زا  لبق  میراذگ . یم  میالم  ترارح  يور  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  ریـش  دنق و  ردوپ  غرم ، مخت  هدرز  يا  هرک  مرک   0 تارفن :  دادعت 
مینک و یم  هفاضا  یلبق  داوم  هب  مک  مک  ار  نیتالژ  هرک و  ندش ، درـس  زا  دعب  میراد . یم  رب  ترارح  يور  زا  ارنآ  فرظ  لخاد  داوم  ندمآ 

. میراذگ یم  لاچخی  رد  ار  هدش  هدامآ  مرک  هدرک و  هفاضا  ار  لیناو  سپس  مینز . یم  مه  بوخ 

یشمشک مرک 
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مزال داوم 

هنامیپ 5 دنق ردوپ  هنامیپ  1 هماخ هنامیپ  1 لاقترپ بآ  هنامیپ  1 شمشک يروخ  ابرم  قشاق  2 لاقترپ تسوپ  ردوپ  يروخ  ابرم  قشاق  2 ومیلبآ

هیهت زرط 

هتخیر و نک  طولخم  رد  مه  اب  ار  ومیلبآ  لاقترپ و  تسوپ  ردوپ  شمشک ، لاقترپ ، بآ  هماخ ، دنق ، ردوپ  یـشمشک  مرک   0 تارفن :  دادعت 
. تسا هدامآ  یشمشک  مرک  داوم  ندش  طولخم  زا  دعب  مینز . یم  مه 

اه هچولک 

یلاقترپ هچولک 

مزال داوم 

نغور هنامیپ  2 درآ يرادقم  0 ریـش يروخ  ابرم  قشاق  1 ردوپ گنیکب  ددـع  2 لاقترپ يروخپوس  قشاـق  2 هدـش نیریـش  لاقترپ  تسوپ  لالخ 
ددع 2 غرم مخت  هنامیپ  0.5 دنق ردوپ  هنامیپ  0.5 دماج

هیهت زرط 

دروپ درآ ، نغور ، سپس  مینز . یم  نزمه  اب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  لاقترپ  تسوپ  لالخ  غرم و  مخت  یلاقترپ  هچولک   0 تارفن :  دادعت 
دوب مزال  رگا  ریمخ  ندـش  كانبـسچ  يارب  میهد . یم  زرو  تسد  اب  هدرک ، هفاضا  غرم  مخت  هب  ار  لاقترپ  ياهـشرب  ردوپ و  گـنیکب  دـنق و 

تروص هب  هتـشادرب و  ار  ریمخ  زا  يرادقم  قشاق  اب  مینک . یم  یـشاپ  درآ  هدرک ، برچ  ار  رف  ینیـس  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ریـش  يرادـقم 
ات میراذـگ  یم  رف  رد  تیاهنراف  هجرد  ترارح 400  اـب  هقیقد  تدـم 14  هب  ار  هچولک  نیا  میراذـگ . یم  ینیـس  رد  میروآ و  یم  رد  درگ 

. دیلام نآ  يور  غرم  مخت  هدیفس  رکش و  طولخم  زا  ندش  کنخ  زا  دعب  ناوت  یم  هچولک  نیا  نیئزت  يارب  دزپب .

کشخ هچولک 

مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  هنامیپ  0.5 دماج نغور  هنامیپ  0.5 دنق ردوپ  هنامیپ  0.5 کشخ هویم  يرادقم  0 ریش يروخیاچ  قشاق  2 ردوپ گنیکب 

هیهت زرط 

رد تیاهنراف  هجرد  ترارح 425  اب  هقیقد  تدم 12  هب  مینیچ و  یم  هدش  برچ  ینیـس  رد  هاوخلد  ياهلکـش  هب  ار  ریمخ   0 تارفن :  دادعت 
نآ هب  ریـش  يرادقم  ریمخ  ندش  كانبـسچ  يارب  دیـشاپ . اه  هچولک  يور  دنق  ردوپ  يرادقم  ناوت  یم  نیئزت  يارب  دزپب . ات  میراذگ  یم  رف 

ات میهد  یم  شلام  تسد  اب  ار  نغور  کشخ  هچولک  مییامن . یم  طولخم  لبق  داوم  اب  زین  ار  کشخ  ياه  هویم  رخآ  رد  مینک و  یم  هفاـضا 
. میهد یم  زرو  تسد  اب  هدرک و  هفاضا  نغور  هب  ار  ردوپ  گنیکب  غرم و  مخت  دنق ، ردوپ  درآ ، سپس  دوش . مرن 

ییابرم هچولک 
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مزال داوم 

هنامیپ 2 درآ هنامیپ  0.5 دماج نغور  هنامیپ  0.5 دنق ردوپ  هنامیپ  0.5 ریش هنامیپ  1 ابرم يروخیاچ  قشاق  2 ردوپ گنیکب  يروخیاچ  قشاق  1 لیناو
ددع 2 غرم مخت 

هیهت زرط 

هب ار  هچولک  نیا  میناشوپ . یم  ریمخ  اب  ار  ابرم  يور  میزیر و  یم  نآ  رد  ابرم  يرادـقم  هدرک و  زاب  ار  اـه  هچولک  طـسو   0 تارفن :  دادعت 
ات میهد  یم  شلاـم  ار  ریمخ  هدرک و  هفاـضا  ار  ریـش  دـعب  دزپـب . اـت  میراذـگ  یم  رف  رد  تیاـهنراف  هجرد  ترارح 400  اـب  هقیقد  تدم 15 

هچولک مینیچ . یم  ینیـس  رد  هدروآ و  رد  لکـش  ییودرگ  ییاـه  هلوـلگ  تروـص  هب  ار  ریمخ  هدرک ، برچ  ار  رف  ینیـس  دوـش . كانبـسچ 
. میهد یم  زرو  تسد  اب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  لیناو  ردوپ و  گنیکب  درآ ، دنق ، ردوپ  غرم ، مخت  ییابرم 

یلیناو هچولک 

مزال داوم 

هنامیپ 0.5 دنق ردوپ  هنامیپ  0.5 دماج نغور  هناـمیپ  0.5 ریـش يروخیاچ  قشاق  2 ردوپ گنیکب  يروخیاچ  قشاـق  0.5 لیناو يرادقم  0 دنق ردوپ 
ددع 2 غرم مخت  هنامیپ  2 درآ

هیهت زرط 

مه اب  ار  لیناو  غرم و  مخت  میهد . یم  زرو  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  ردوپ  گـنیکب  رکـش و  نغور ، درآ ، یلیناو  هچولک   0 تارفن :  دادعت 
درآ هدرک و  برچ  ار  رف  ینیـس  دوش . كانبـسچ  ریمخ  اـت  مینک  یم  هفاـضا  مه  ار  ریـش  هلحرم  نیا  رد  مییازفا . یم  لـبق  داوـم  هب  هدز و  نز 
یم دنق  ردوپ  نآ  يور  میهد و  یم  رارق  ینیـس  يور  درگ  تروص  هب  هتـشادرب و  ار  ریمخ  زا  يرادـقم  يروخیاچ  قشاق  اب  . مینک یم  یـشاپ 

. دزپب ات  میراذگ  یم  رف  رد  تیاهنراف  هجرد  ترارح 425  اب  هقیقد  تدم 12  هب  ار  هچولک  نیا  میشاپ .

اه توپمک 

ولابلآ توپمک 

مزال داوم 

ولیک 1 ولابلآ ولیک  1.5 رکش هنامیپ  6 مرلو بآ 

هیهت زرط 

ولابلآ توپمک  دوش . ظیلغ  یمک  دشوجب و  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  ًاددجم  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  اهولابلآ  سپس   0 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  در  یفاص  زا  هتشادرب و  ترارح  يور  زا  ار  نآ  دیشوج  هکنیا  زا  سپ  میراذگ ، یم  ترارح  يور  ار  رکش  بآ و 

درزولآ توپمک 
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مزال داوم 

مرگ 500 درز ولآ  مرگ  150 رکش هنامیپ  3 بآ

هیهت زرط 

هفاضا نآ  هب  ار  درز  ولآ  سپـس  دنک . ادیپ  تبرـش  تلاح  دشوجب و  ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  ًاددـجم  ار  نآ  سپـس   0 تارفن :  دادعت 
ترارح يور  ار  رکش  بآ و  درز  ولآ  توپمک  دنهدب . تسد  زا  ار  دوخ  لکش  دنوش و  هل  دیابن  اهولآ  اما  دشوجب . ات  میراذگ  یم  هدرک و 

. دیایب تسد  هب  يزیمت  فافش و  عیام  ات  مینک  یم  در  یفاص  زا  ار  نآ  دعب  دشوجب ، ات  میراذگ  یم 

ریجنا توپمک 

مزال داوم 

ولیک 1 کشخ ریجنا  مرگ  250 رکش هنامیپ  0.5 بالگ هنامیپ  2 بآ

هیهت زرط 

ترارح يور  ار  توپمک  تدم  نیا  زا  دعب  میراذـگ . یم  رانک  تعاس  تدم 10  هب  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  اهریجنا  دعب   0 تارفن :  دادعت 
توپمک تسا . هدامآ  ام  توپمک  دـش  مرن  اهریجنا  هک  تعاس  مین  دودـح  زا  دـعب  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  بالگ  میراذـگ و  یم  میـالم 

عیام ات  مینک ، یم  در  یفاص  زا  میراد و  یمرب  ترارح  يور  زا  ار  نآ  سپـس  دشوجب ، ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  ار  بآ  رکـش و  ریجنا 
. دیآ تسد  هب  یفافش 

یگنران ای  لاقترپ  توپمک 

مزال داوم 

ولیک 0.5 لاقترپ مرگ  150 رکش هنامیپ  1 بآ

هیهت زرط 

مینک و یم  در  یفاص  زا  ار  نآ  دـعب  دـشوجب . ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  ار  رکـش  بآ و  یگنران  ای  لاقترپ  توپمک   0 تارفن :  دادعت 
هب میراذگ  یم  هدرک و  هفاضا  هدمآ  تسدب  تبرـش  هب  ار  لاقترپ  ای  یگنران  سپـس  دوش . ظیلغ  یمک  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  هرابود 

. تسا هدامآ  ام  توپمک  تدم  نیا  زا  دعب  دشوجب . هقیقد  تدم 5 

ولآ درز  توپمک 

مزال داوم 

ولیک 1 ولآ درز  مرگ  300 رکش هنامیپ  2 بآ
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هیهت زرط 

يور هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  اـهولآ  درز  سپـس  مینک . یم  در  یفاـص  زا  هدـناشوج و  ار  رکـش  بآ و  ولآ  درز  توپمک   0 تارفن :  دادعت 
. دوش مرن  یمک  اهولآ  درز  دروخب و  شوج  دنچ  ات  میراذگ  یم  ترارح 

بیس توپمک 

مزال داوم 

ولیک 1 بیس مرگ  250 رکش هنامیپ  4 بآ

هیهت زرط 

هب مینک و  یم  هقلح  هقلح  هتفرگ ، تسوپ  ار  اه  بیـس  مینک . یم  در  یفاص  زا  هدـناشوج  ار  رکـش  بآ و  بیـس  توپمک   0 تارفن :  دادعت 
. دروخب رگید  شوج  دنچ  تبرـش  ات  میراذگ  یم  هدرک و  ادـج  تبرـش  زا  ار  نآ  بیـس  ندـش  هتخپ  زا  سپ  مینک . یم  هفاضا  رکـش  بآ و 

. دوش درس  ات  میراذگ  یم  میزیر و  یم  اه  بیس  يور  ار  هدمآ  تسدب  تبرش  سپس 

لیلش توپمک 

مزال داوم 

ولیک 1 لیلش مرگ  300 رکش هنامیپ  1.5 بآ

هیهت زرط 

ار رکـش  بآ و  لیلـش  توـپمک  دوـش . درـس  میراذـگ  یم  هتــشادرب و  ترارح  يور  زا  ار  نآ  هـقیقد  دودــح 5  زا  سپ   0 تارفن :  دادـعت 
. میراذگ یم  میالم  ترارح  يور  ار  توپمک  هدرک ، هفاضا  نآ  هب  ار  اه  لیلش  سپس  مینک . یم  در  یفاص  زا  هدناشوج 

یبالگ توپمک 

مزال داوم 

ولیک 1 یبالگ مرگ  250 رکش هنامیپ  3 بآ

هیهت زرط 

ياه یبالگ  هدرک و  در  یفاص  زا  ار  نآ  سپـس  دشوجب ، ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور  ار  بآ  رکـش و  یبالگ  توپمک   0 تارفن :  دادعت 
هکنیا زا  دـعب  دـنوش . هتخپ  اه  یبالگ  اـت  میراذـگ  یم  ترارح  يور  ار  نآ  مینک و  یم  هفاـضا  نآ  هب  ار  هدـش  هعطق  هعطق  هتفرگ و  تسوپ 

. میراد یمرب  ترارح  يور  زا  ار  هدش  هدامآ  توپمک  دش  مرن  یمک  اه  یبالگ 

زبس هجوگ  توپمک 
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مزال داوم 

ولیک 0.5 زبس هجوگ  مرگ  200 رکش هنامیپ  2 بآ

هیهت زرط 

ًاددجم ارنآ  سپس  دوش . هتفرگ  رکـش  تاعیاض  ات  مینک  یم  در  یفاص  زا  هدناشوج ، ار  رکـش  بآ و  زبس  هجوگ  توپمک   0 تارفن :  دادعت 
زا دعب  دوشن . ادـج  نآ  تسوپ  یلو  دوش ، مرنو  هتخپ  ات  مینک  یم  هفاضا  نآ  هب  زین  ار  اهزبس  هجوگ  دـشوجب . ات  میراذـگ  یم  ترارح  يور 

. میراذگ یم  کنخ  ياج  رد  هتخیر و  یفرظ  رد  ارنآ  توپمک ، ندش  هدامآ 

سالیگ توپمک 

مزال داوم 

ولیک 1 سالیگ مرگ  350 رکش هنامیپ  4 بآ

هیهت زرط 

هدناشوج ار  بآ  رکش و  سالیگ  توپمک  تسا . هدامآ  توپمک  دش ، ظیلغ  یمک  تبرـش  تخپ و  اه  سالیگ  هک  ینامز   0 تارفن :  دادعت 
. دروخب شوج  دنچ  ات  میراذگ  یم  میالم  ترارح  يور  هدرک ، هفاضا  عیام  هب  ار  اه  سالیگ  سپس  مینک . یم  در  یفاص  زا  و 

زوم توپمک 

مزال داوم 

ولیک 1 زوم مرگ  300 رکش مرگ  150 هدیبوک ماداب  زغم  هنامیپ  4 بآ

هیهت زرط 

یم مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  زوم  كزان  ياه  هقلح  سپس  مینک . یم  در  یفاص  زا  هدناشوج ، ار  بآ  رکـش و  زوم  توپمک   0 تارفن :  دادعت 
ياج رد  مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  ماداب  زغم  ندـش  درـس  زا  سپ  هتـشادرب ، ترارح  يور  زا  ار  توپمک  دـعب  دـنزب . شوج  دـنچ  اـت  میراذـگ 

. مینک یم  يرادهگن  کنخ 

وله توپمک 

مزال داوم 

ولیک 1 وله مرگ  250 رکش هنامیپ  1.5 بآ

هیهت زرط 
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یم رد  ار  ناشیاه  هتسه  هدرک ، فصن  طسو  زا  ار  اهوله  مینک . یم  در  یفاص  زا  هدناشوج ، ار  رکـش  بآ و  وله  توپمک   0 تارفن :  دادعت 
هب تبرش  میراذگ  یم  هدروآ و  رد  ار  اهوله  سپس  دنزب . شوج  دنچ  ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  میزیر و  یم  رکـش  بآ و  رد  میروآ و 

. دوش درس  میراذگ  یم  هتخیر و  وله  يور  ار  تبرش  دعب  دشوجب . رگید  هقیقد  تدم 2 

اه هتفوک 

ومیلبآ هتفوک 

مزال داوم 

مرگ 400 تشوگ مرگ  400 ینیمز بیس  مرگ  250 يرفعج مرگ  200 نغور هنامیپ  1 ومیلبآ هبح  2 ریس یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

رد زین  ار  يرفعج  میهد . یم  تفت  نغور  رد  میروآ و  یم  رد  یگنران  کی  لکش  هب  ارنآ  هتـشادرب و  ار  داوم  زا  يرادقم   5 تارفن :  دادعت 
میراذـگ یم  مینیچ و  یم  نآ  رد  ار  هتفوک  دیـشوج  بآ  یتقو  میزیر . یم  نآ  يور  بآ  یمک  لفلف و  کمن و  ومیلبآ ، هداد ، تفت  نغور 

زرو هدوزفا و  نآ  هب  لفلف  کمن و  دعب  مینک . یم  خرچ  رابود  ار  ریس  ینیمز و  بیـس  تشوگ ، ومیلبآ  هتفوک  دنوش . تخپ  زغم  اه  هتفوک  ات 
. دنک ادیپ  یگدنبسچ  ات  میهد  یم 

یجنرب هتفوک 

مزال داوم 

مخت مرگ  150 نغور يروخپوس  قشاـق  2 يراـخوس درآ  يروخپوس  قشاـق  3 ومیلبآ هبح  1 ریـس یفاک  رادـقم  هب  0 هیودا لـفلف و  کــمن و 
مرگ 500 تشوگ مرگ  500 يزبس مرگ  100 یگنرف هجوگ  مرگ  100 جیوه ددع  2 زایپ ددع  3 غرم

هیهت زرط 

تشوگ اب  هدرک  درخ  ار  زینـشگ ) يرفعج و  عانعن ، ) يزبس مینک . یم  خرچ  هدرک ، زپ  بآ  ار  تشوگ  هپل و  یجنرب  هتفوک   5 تارفن :  دادعت 
لاـح رد  بآ  رد  میهد و  یم  تفت  نغور  رد  هدرک ، تسرد  هاوخلد  هزادـنا  هب  ییاـه  هلولگ  تشوگ  هپل و  طوـلخم  زا  مینک . یم  طوـلخم 
يارب جـیوه  يرفعج و  زا  میناوت  یم  دـتفایب . اج  اه  هتفوک  ات  میراذـگ  یم  هدرک و  هفاـضا  نآ  هب  زین  ار  یگنرف  هجوگ  میزادـنا . یم  شوج 

یم زرو  بوـخ  ارنآ  مییازفا و  یم  لـبق  داوـم  هب  زین  ار  هیودا  لـفلف و  کـمن ، يراـخوس ، درآ  غرم ، مخت  مینک . هدافتـسا  هتفوـک  نیا  نیئزت 
. دشوجب ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  بآ  لفلف و  کمن و  ومیلبآ و  هارمه  هب  ار  هدش  خرس  زایپ  ریس و  میهد .

يزایپ هتفوک 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  3 ومیلبآ يروخپوس  قشاق  8 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و  یفاـک  رادـقم  هب  0 هبوچ درز  یفاک  رادـقم  هب  0 نیچراد
مرگ 200 جنرب مرگ  50 زیر زبـس  لـفلف  ددــع  3 غرم مـخت  ددــع  6 زاـیپ يروـخپوس  قشاـق  1 درآ يروـخپوس  قشاــق  4 یگنرف هجوـــگ  بر 
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مرگ 500 تشوگ مرگ  100 يرفعج

هیهت زرط 

، لفلف کمن ، غرم ، مخت  درآ ، يرفعج ، زپ ، مین  جنرب  هدش ، درخ  زایپ  ددع  کی  اب  هدرک و  خرچ  ار  تشوگ  يزایپ  هتفوک   7 تارفن :  دادعت 
رد هدرک و  درخ  هقلح  لکـش  هب  ار  هدـنامیقاب  زایپ   5 دـنک . ادـیپ  یگدنبـسچ  تلاح  ات  میهد  یم  زرو  هدرک و  طولخم  نیچراد  هبوچدرز و 
یم هباتیهام  رد  ار  هدـش  هداـمآ  ياـه  هتفوک  میروآ و  یم  رد  ودرگ  لکـش  هب  هتـشادرب و  يرادـقم  هتفوک  هیاـم  زا  مینک . یم  خرـس  نغور 

میزیر و یم  اه  هتفوک  يور  هدرک و  طولخم  بآ  هناـمیپ  ومیلبآ و 2  اب  ار  هجوگ  بر  میراذـگ . یم  نآ  يور  ار  زایپ  ياـه  هقلح  مینیچ و 
. دینک هدافتسا  هدش  زیر  زبس  لفلف  زا  هتفوک  هیام  رد  لیامت  تروص  رد  دزپب . میالم  ترارح  اب  میراذگ  یم 

يزیربت هتفوک 

مزال داوم 

مرگ 150 یچدوخن درآ  مرگ  400 نغور ددع  2 زایپ ددع  12 غرم مخت  يروخ  ابرم  قشاق  0.5 نارفعز یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و 
ولیک 1 تشوگ مرگ  200 هبند مرگ  200 هپل مرگ  100 هرت مرگ  100 هزرم مرگ  300 جنرب مرگ  300 اراخب ولآ 

هیهت زرط 

مخت کـی  مینک و  یم  نهپ  تسد  فک  رد  هتـشادرب و  ار  هتفوک  داوم  زا  يرادـقم  مینک . یم  زپ  بآ  ار  اـهغرم  مخت  هیقب   7 تارفن :  دادعت 
هپل يزبس ، تشوگ ، يزیربت  هتفوک  میناشوپ . یم  لماک  ار  نآ  رود  میهد و  یم  رارق  نآ  طسو  غاد  زایپ  یمک  اراـخب و  ولآ  ددـع  هس  غرم و 

مییازفا و یم  نآ  هب  هیودا  لـفلف و  کـمن و  نارفعز ، یچدوخن ، درآ  غرم ، مخت  ددـع   4 هدرک ، خرچ  رابود  ار  جـنرب  هبند و  هدـش ، زپ  مین 
هک یتقو  دـشوجب . ات  میراذـگ  یم  میزیر و  یم  يا  هملباق  رد  ار  نارفعز  غاد و  زایپ  هیودا و  لـفلف و  کـمن و  بآ ، میهد . یم  زرو  بوخ 

. دنوش تخپ  زغم  اه  هتفوک  ات  مینک  یم  مک  ار  ترارح  میزادنا و  یم  نآ  نورد  هتسهآ  ار  اه  هتفوک  دیشوج 

يدئوس هتفوک 

مزال داوم 

مرگ 50 زینـشگ مرگ  100 هدـیبوک کشخ  ناـن  ددـع  3 غرم مـخت  ددـع  1 زایپ يرادـقم  0 هروـغبآ یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا لــفلف و  کــمن و 
مرگ 500 هدرک خرچ  تشوگ  مرگ  50 يرفعج

هیهت زرط 

طولخم مه  اب  ار  هیودا  لفلف و  کمن و  هروغبآ ، هدش ، هدنر  زایپ  زینـشگ ، يرفعج و  هدش ، خرچ  تشوگ  يدئوس  هتفوک   3 تارفن :  دادعت 
يرادقم دعب  مینک . نیئزت  ینیمز  بیـس  هروپ  ای  یگنرف  هجوگ  اب  میناوت  یم  ار  هتفوک  نیا  دنک . ادـیپ  یگدنبـسچ  ات  میهد  یم  زرو  هدرک و 

میچیپ و یم  ارنآ  رود  هداد و  رارق  تشوگ  طـسو  ار  هدـش  زپ  بآ  غرم  مخت  مینک و  یم  نهپ  تسد  فک  رد  میراد و  یمرب  ار  تشوـگ  زا 
. مینک یم  خرس  دایز  نغور  رد  سپس  میناتلغ و  یم  هدش  هدیبوک  کشخ  نان  رد 
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القاب دیوش  هتفوک 

مزال داوم 

مرگ 125 ناخرت ددـع  2 غرم مـخت  ددـع  2 زاـیپ يروخپوس  قشاـق  4 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کـمن و  یفاــک  رادــقم  هـب  0 هبوـچ درز 
مرگ 400 تشوگ مرگ  100 هبند مرگ  500 القاب مرگ  200 جنرب مرگ  125 دیوش

هیهت زرط 

سپس مینک . یم  خرچ  رابود  ار  زایپ  کی  هدش و  شکبآ  جنرب  القاب ، ناخرت ، دیوش ، هبند ، تشوگ ، القاب  دیوش و  هتفوک   5 تارفن :  دادعت 
زایپ میروآ . یم  رد  هاوخلد  لکـش  هب  ار  اـه  هتفوک  دـعب  میهد . یم  زرو  بوخ  هدرک و  هفاـضا  نآ  هب  هبوچدرز  لـفلف و  کـمن ، غرم ، مخت 

یم نآ  رد  ار  اـه  هتفوک  دـیایب . شوج  اـت  میزیر  یم  نآ  يور  بآ  لـفلف و  کـمن ، میهد و  یم  تفت  نغور  رد  هدرک و  لـالخ  ار  يرگید 
. دنوش تخپ  زغم  اه  هتفوک  ات  میراذگ  یم  مینیچ و 

یلقلق هتفوک 

مزال داوم 

ددع 3 غرم مخت  ددع  1 زایپ يروخپوس  قشاق  4 درآ يروخپوس  قشاق  1 نوتیز نغور  يروخپوس  قشاق  4 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1 هدرک خرچ  تشوگ  مرگ  100 يرفعج هنامیپ  1 نان هدرخ  ددع  1 هملد لفلف  ددع  2 یگنرف هجوگ 

هیهت زرط 

یلقلق هتفوک  مینک . ورس  ارنآ  میناوت  یم  تسا و  رضاح  اذغ  هقیقد  زا 15  دعب  دنزپب . ات  میزیر  یم  نآ  رد  ار  اه  هتفوک  دعب   5 تارفن :  دادعت 
هجوگ سپس  میهد . یم  زرو  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  لفلف  کمن و  غرم ، مخت  نان ، هدرخ  هدش ، درخ  يرفعج  هدش و  هدنر  زایپ  تشوگ ،

هب دـعب  میناشوج . یم  ترارح  يور  هقیقد  تدـم 10  هب  هتخیر و  یفرظ  رد  ار  بآ  یمک  نغور و  نوـتیز ، نغور  يا ، هملد  لـفلف  یگنرف ،
. مینک یم  خرس  نغور  رد  ار  اه  هتفوک  دعب  میناتلغ . یم  درآ  رد  هدروآ و  رد  رظن  دروم  لکش 

هپل هتفوک 

مزال داوم 

مرگ 500 اراـخب ولآ  مرگ  100 کشرز مرگ  100 شمشک مرگ  200 ماداب لـالخ  مرگ  200 نغور یفاـک  رادـقم  هب  0 هیودا لـفلف و  کــمن و 
مرگ 500 تشوگ مرگ  100 هبند مرگ  150 هپل مرگ  200 جنرب مرگ  500 هتفوک يزبس  ددع  10 غرم مخت  ددع  2 زایپ

هیهت زرط 

هتفوک دعب  دشوجب . ات  میراذگ  یم  ترارح  يور  بآ  اراخب و  ولآ  اب  مینک و  یم  خرس  نغور  رد  ار  زایپ  هدنامیقاب  سپس   7 تارفن :  دادعت 
جنرب هزرم ،) دیوش ، يرفعج ، هرت ، ) يزبس هبند ، تشوگ ، دـنوش . تخپ  زغم  اه  هتفوک  ات  مینک  یم  مک  ار  ترارح  مینیچ و  یم  نآ  رد  ار  اه 

هب ار  هتفوک  هیام  سپـس  میهد . یم  زرو  هدرک و  طولخم  هیودا  لفلف و  کمن و  هدنامیقاب ، غرم  مخت  ددع  اب 2  هدرک و  خرچ  رابود  ار  هپل  و 
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غاد زایپ  ماداب و  لالخ  شمـشک ، کشرز و  یمک  غرم ، مخت  کی  داوم  زا  کی  ره  لخاد  رد  هدرک و  میـسقت  زپ  بآ  ياهغرم  مخت  دادعت 
هدرک و 8 خرـس  نغور  رد  ار  زاـیپ  زا  یمین  مینک . یم  زپ  مین  ار  هپل  جـنرب و  هپل  هتفوک  میناـشوپ . یم  لـماک  ار  اـهنآ  يور  میهد و  یم  رارق 

. مینک یم  زپ  بآ  ار  اهغرم  مخت  زا  ددع 

یهام هتفوک 

مزال داوم 

رایخ ددع  1 غرم مخت  ددـع  2 یگنرف هجوگ  ددـع  1 زایپ يروخپوس  قشاـق  1 درآ يروخپوس  قشاـق  4 نغور یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 1.5 ناوختسا یب  یهام  هلیف  مرگ  50 يرفعج مرگ  20 دیفس نان  مرگ  100 روش

هیهت زرط 

یم نآ  هب  ار  لفلف  کـمن و  زاـیپ ، دیفـس ، ناـن  يرفعج ، غرم ، مخت  سپـس  هدرک ، خرچ  ار  یهاـم  تشوگ  یهاـم  هتفوک   3 تارفن :  دادـعت 
رد سپـس  میناتلغ و  یم  درآ  رد  هدروآ و  رد  هاوخلد  لکـش  هب  ارنآ  دـعب  دـنک . ادـیپ  یگدنبـسچ  تلاح  اـت  میهد  یم  زرو  بوخ  مییازفا و 

. مینک یم  ورس  یگنرف  هجوگ  روشرایخ و  هارمه  هب  ار  اه  هتفوک  دعب  مینک . یم  خرس  نغور 

غرم هتفوک 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  4 نغور ددع  2 غرم مخت  ددع  3 شرت ومیل  یفاک  رادقم  هب  0 کمن یفاک  رادقم  هب  0 هایس لفلف  یفاک  رادقم  هب  0 هبوچ درز 
مرگ 500 هدرک خرچ  تشوگ  مرگ  500 هدرک خرچ  غرم  تشوگ  يروخپوس  قشاق  1 يرفعج يروخپوس  قشاق  1 درآ

هیهت زرط 

میراذگ یم  بآ  یمک  اب  دعب  مینک . یم  خرس  نغور  رد  ار  اه  هتفوک  هدروآ و  رد  هاوخلد  لکش  هب  ار  هتفوک  داوم  سپس   5 تارفن :  دادعت 
سپس هدرک  طولخم  غرم  مخت  اب  ار  هدش  خرچ  غرم  تشوگ و  غرم  هتفوک  مینک . یم  ورس  شرت  ومیل  اب  ارنآ  رخآ  رد  دنوش . هتخپ  بوخ  ات 

. میهد یم  زرو  مییازفا و  یم  نآ  هب  ار  هبوچدرز  لفلف و  کمن و  يرفعج ، درآ ،

یچدوخن هتفوک 

مزال داوم 

مرگ 700 یچدوـخن درآ  مرگ  100 کـشخ عانعن  مرگ  400 نغور ددع  4 زایپ ددـع  2 غرم مـخت  یفاـک  رادـقم  هـب  0 هیودا لــفلف و  کــمن و 
ولیک 1 تشوگ مرگ  200 هبند

هیهت زرط 

عانعن هارمه  هب  ار  زاـیپ  هیقب  میهد . یم  تفت  نغور  رد  ار  اـه  هتفوک  هدروآ و  رد  هاوخلد  لکـش  هب  ار  هتفوک  داوم  سپـس   5 تارفن :  دادعت 
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ار زایپ  ددع  هبند و 2  تشوگ ، یچدوخن  هتفوک  دـشوجب . ات  میراذـگ  یم  مییازفا و  یم  بآ  هیودا و  لـفلف و  کـمن ، نآ  هب  هدرک و  خرس 
ار اه  هتفوک  دـعب  میهد . یم  زرو  هدرک و  طولخم  نغور  یمک  هیودا و  لفلف ، کمن ، یچدوخن ، درآ  غرم ، مخت  اب  مینک و  یم  خرچ  رابود 

. دنزپب ًالماک  اه  هتفوک  ات  مینک  یم  مک  ار  ترارح  مینیچ و  یم  نآ  رد 

بابک هتفوک 

مزال داوم 

مرگ 750 تشوگ مرگ  50 هرک ددع  2 زایپ ددع  4 هملد لفلف  يروخیاچ  قشاق  1 هریز یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

اه و هتفوک  هدرک ، هعطق  هعطق  ار  اه  يا  هملد  لفلف  مینک . هفاضا  بابک  هیاـم  هب  هریز  یمک  میناوت  یم  لـیامت  تروص  رد   5 تارفن :  دادعت 
بابک هتفوک  مینک . یم  بابک  ار  اهنآ  میلام و  یم  هرک  اـه  هتفوک  يور  میـشک و  یم  خیـس  هب  ناـیم  رد  کـی  ار  يا  هملد  لـفلف  ياـه  هکت 

. مینک یم  تسرد  کچوک  ياه  هتفوک  هیام  نیا  زا  مینک و  یم  طولخم  لفلف  کمن و  هدش و  درخ  زایپ  اب  هدرک ، خرچ  ار  تشوگ 

اه وکوک 

جانفسا يوکوک 

مزال داوم 

مخت يروخیاچ  قشاق  0.5 ریس ردوپ  يروخپوس  قشاق  2 درآ يروخیاچ  قشاق  1 نیریش شوج  مرگ  100 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ولیک 1.5 جانفسا ددع  5 غرم

هیهت زرط 

درخ ار  جانفـسا  جانفـسا  يوکوک  مینک . یم  میالم  ار  ترارح  هتخیر ، نآ  يور  ار  وکوک  هیام  نغور  ندـش  غاد  زا  سپ   5 تارفن :  دادعت 
هدرک و هفاضا  زپ  مین  جانفسا  هب  ار  لفلف  کمن و  درآ ، نیریش ، شوج  ریـس ، ردوپ  غرم ، مخت  مینک . یم  زپ  مین  بآ  یمک  کمن و  اب  هدرک 

. دوش هتخپ  مه  رگید  فرط  ات  هدنادرگرب  ارنآ  وکوک ، فرط  کی  ندش  هتخپ  زا  سپ  مینز . یم  مه 

ناجمداب يوکوک 

مزال داوم 

ددع 5 ناجمداب ددع  5 غرم مخت  ددع  3 زایپ مرگ  100 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

زا سپ  هدرک ، خرس  مه  ار  هقلح  هقلح  ياهناجمداب  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  هدرک و  درخ  ار  اهزایپ  ناجمداب  يوکوک   5 تارفن :  دادعت 
هتخیر غاد  نغور  رد  ار  داوم  نیا  دعب  مینز . یم  ًالماک  مینک و  یم  هفاضا  نآ  هب  ار  غاد  زایپ  لفلف و  کمن و  غرم ، مخت  ندش  کنخ  یمک 
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. دوش هتشرب  مه  نآ  يور  ات  هدنادرگرب  ارنآ  وکوک ، ریز  ندش  هتشرب  زا  سپ  مینک . یم  مک  ار  ترارح  و 

القاب يوکوک 

مزال داوم 

ولیک 1 القاب ددع  5 غرم مخت  يروخیاچ  قشاق  1 نیریش شوج  مرگ  80 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

هب ار  لفلف  کمن و  نیریـش ، شوج  غرم ، مخت  مینک . یم  خرچ  ارنآ  دـعب  هتخپ ، بآ  کمن و  اـب  ار  ـالقاب  ـالقاب  يوکوک   5 تارفن :  دادعت 
فرط نآ ، فرط  کی  ندش  هتخپ  زا  سپ  هتخیر و  غاد  نغور  رد  ار  داوم  نیا  سپـس  مینک . یم  طولخم  هدرک و  هفاضا  هدش  خرچ  يالقاب 

. میزپ یم  ار  رگید 

ودرگ زغم  هرت و  يوکوک 

مزال داوم 

مرگ 600 هرت مرگ  300 ودرگ زغم  مرگ  150 نغور ددع  6 غرم مخت  يروخپوس  قشاق  2 درآ یفاک  رادقم  هب  0 هیودا لفلف و  کمن و 

هیهت زرط 

یم طولخم  هیودا  لفلف و  کمن ، درآ ، غرم ، مخت  هدـش ، درخ  هرت  اب  هدرک  خرچ  ار  ودرگ  زغم  ودرگ  زغم  هرت و  يوکوک   7 تارفن :  دادعت 
. میزپ یم  ار  وکوک  رگید  فرط  فرط ، کی  ندش  هتخپ  زا  سپ  هتخیر ، غاد  نغور  رد  ار  داوم  نیا  دعب  مینک .

يزبس يوکوک 

مزال داوم 

يزبـس مرگ  100 نغور ددـع  5 غرم مـخت  يروـخپوس  قشاــق  2 درآ يروخیاـچ  قشاـق  1 نیریـش شوـج  یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 500 وکوک

هیهت زرط 

، هدرک غاد  هباتیهام  رد  ار  نغور  مینک . یم  هفاضا  داوم  هب  زین  ار  هدش  درخ  هزات ) ریس  هرت ، ، زینـشگ ، يرفعج دیوش ، ) يزبس  5 تارفن :  دادعت 
فرط ات  هدـنادرگرب  لاگنچ  اب  ارنآ  وکوک ، فرط  کـی  ندـش  هتخپ  زا  سپ  مینک . یم  فاـص  ار  وکوک  يور  میزیر و  یم  ار  وکوک  داوم 

زا دـعب  دوش . طولخم  اـت  مینز  یم  ًـالماک  لـفلف  کـمن و  درآ ، نیریـش ، شوج  اـب  ار  اـهغرم  مخت  يزبـس  يوکوک  دوش . هتـشرب  مه  رگید 
. تشاذگ ار  هباتیهام  رد  تسین  يزاین  رگید  وکوک  ندنادرگرب 

ودرگ يزبس و  يوکوک 

يزپشآ www.Ghaemiyeh.comرنه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 354زکرم  هحفص 342 

http://www.ghaemiyeh.com


مزال داوم 

زغم ددع  5 غرم مخت  ددـع  2 زایپ يروخپوس  قشاـق  2 درآ يروخیاچ  قشاـق  0.5 نارفعز مرگ  100 نغور یفاـک  رادـقم  هـب  0 لفلف کــمن و 
مرگ 500 يزبس هنامیپ  2 ودرگ

هیهت زرط 

یگنرف هجوگ  وهاک و  زا  ناوت  یم  دوش . هتخپ  مه  رگید  فرط  ات  هدـنادرگرب  ار  وکوک  فرط  کـی  ندـش  هتخپ  زا  دـعب   5 تارفن :  دادعت 
. مینک یم  هفاضا  یلبق  داوم  هب  سپس  هدرک ، خرس  نغور  رد  هدش  خرچ  يودرگ  اب  ار  هدش  درخ  زایپ  درک . هدافتـسا  وکوک  نیا  نیئزت  يارب 
، درآ اهغرم ، مخت  اب  ار  هدـش  درخ  يرفعج ) عانعن ، ) يزبس ودرگ  يزبس و  يوکوک  دزپب . اـت  هتخیر  نآ  يور  ار  داوم  هدرک و  غاد  ار  نغور 

. مینک یم  طولخم  هدش  لح  نارفعز  لفلف و  کمن و 

ینیمز بیس  يوکوک 

مزال داوم 

مرگ 500 ینیمز بیس  ددع  5 غرم مخت  يروخیاچ  قشاق  1 نیریش شوج  يروخپوس  قشاق  8 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

يرفعج و روش و  رایخ  زا  ناوت  یم  دوش . هتـشرب  مه  رگید  فرط  ات  هدـنادرگرب  ارنآ  دـش ، هتـشرب  هک  وکوک  فرط  کی   5 تارفن :  دادعت 
، غرم مخت  مینک . یم  هدنر  سپس  هتخپ ، کمن  بآ و  اب  ار  اه  ینیمز  بیس  ینیمز  بیس  يوکوک  درک . هدافتـسا  نیئزت  يارب  یگنرف  هجوگ 
میزیر و یم  نآ  رد  ار  وکوک  داوم  هدرک ، غاد  ار  نغور  مینک . یم  هفاـضا  هدـش  هدـنر  ینیمز  بیـس  هب  ار  لـفلف  کـمن و  نیریـش ، شوـج 

. مینک یم  مک  ار  ترارح 

ملک لگ  يوکوک 

مزال داوم 

ددع 2 زایپ يروخپوس  قشاـق  1 یگنرف هجوگ  بر  يروـخپوس  قشاـق  4 نغور يروخیاچ  قشاـق  0.5 نارفعز یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
مرگ 500 ملک لگ  ددع  5 غرم مخت 

هیهت زرط 

، هجوگ بر  غرم ، مخت  هدرک ، خرچ  ار  ملک  زایپ و  سپـس  میزپ . یم  مه  ار  رگید  فرط  فرط ، کی  ندـش  هتخپ  زا  سپ   3 تارفن :  دادعت 
لگ يوکوک  میزیر . یم  غاد  نغور  يور  ار  وکوک  داوم  مینز . یم  مه  مینک و  یم  هفاـضا  هدـش  خرچ  داوم  هب  ار  لـفلف  کـمن و  نارفعز ،

. میزپ یم  هقیقد  تدم 10  هب  کمن  بآ و  یمک  اب  ار  ملک  ملک 

تشوگ يوکوک 
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مزال داوم 

مرگ 100 نغور ددع  6 غرم مخت  ددع  2 زایپ يروخپوس  قشاق  2 يراخوس درآ  يروخیاچ  قشاـق  0.5 نارفعز یفاک  رادـقم  هب  0 لفلف کمن و 
مرگ 400 تشوگ

هیهت زرط 

اب هارمه  هدرک ، هدـنر  ار  مود  زایپ  مینک . یم  خرچ  سپـس  هدرک ، زپ  بآ  زایپ  ددـع  کی  اـب  ار  تشوگ  تشوگ  يوکوک   5 تارفن :  دادعت 
غاد ار  نغور  مینک . یم  طولخم  مه  اب  ار  داوم  هدرک و  هفاضا  هدـش  خرچ  تشوگ  هب  غرم  مخت  لفلف و  کمن و  هدـش ، لـح  نارفعز  درآ ،

ات هدـنادرگرب  ار  وکوک  دـعب  دوش و  تخپ  زغم  تشوگ  يوکوک  اـت  مینک  یم  مک  ار  ترارح  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  وکوک  داوم  هدرک ،
. دوش هتشرب  مه  نآ  رگید  فرط 

زبس ایبول  يوکوک 

مزال داوم 

ددع 6 غرم مـخت  ددـع  1 زاـیپ يروخپوس  قشاـق  3 يراـخوس درآ  یفاـک  رادـقم  هـب  0 هیودا لـفلف و  کـمن و  یفاــک  رادــقم  هـب  0 هبوـچ درز 
مرگ 500 زبس ایبول  مرگ  150 نغور

هیهت زرط 

ایبول يوکوک  مینک . یم  خرس  مه  ار  رگید  فرط  وکوک ، فرط  کی  ندش  خرـس  زا  سپ  هتخیر ، غاد  نغور  رد  ار  داوم   5 تارفن :  دادعت 
یم زبس  اـیبول  هب  هدرک و  لـالخ  ار  زاـیپ  مینک . یم  خرـس  نغور  يرادـقم  رد  سپـس  میزپ ، یم  بآ  یمک  اـب  هدرک  درخ  ار  زبس  اـیبول  زبس 

طولخم مه  اب  هدرک و  هفاضا  زبس  ایبول  زایپ و  هب  ار  يراخوس  درآ  هبوچدرز  هیودا و  لفلف ، کـمن ، اـهغرم ، مخت  میهد . یم  تفت  مییازفا و 
. مینک یم 

یهام يوکوک 

مزال داوم 

درخ يرفعج  يروخپوس  قشاـق  1 يراـخوس درآ  يروخپوس  قشاـق  4 نغور يروخیاچ  قشاـق  0.5 نارفعز یفاـک  رادـقم  هب  0 لفلف کـمن و 
ولیک 1 دیفس یهام  ددع  8 غرم مخت  ددع  2 زایپ مرگ  300 هدش

هیهت زرط 

، يراـخوس درآ  يرفعج ، اـهغرم ، مخت  دـعب  مینک . یم  هتـشرب  ار  وکوک  فرط  ود  هتخیر ، غاد  نغور  رد  ار  وکوک  داوم   7 تارفن :  دادعت 
يوکوک دنوش . طولخم  مه  اب  داوم  ات  مینز  یم  مه  ًالماک  هدرک و  هفاضا  هدـش  خرچ  یهام  هب  ار  لفلف  کمن و  نارفعز ، هدـش ، هدـنر  زایپ 

. مینک یم  خرچ  هدروآ و  رد  ار  شیاه  غیت  سپس  هدرک ، خرس  نغور  رد  ار  یهام  یهام 

غرم يوکوک 
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مزال داوم 

ددع 8 غرم مخت  مرگ  200 زایپ مرگ  200 نغور يروخپوس  قشاق  2 يراخوس درآ  يروخیاچ  قشاق  0.5 نارفعز یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 
ددع 1 غرم

هیهت زرط 

يوکوک مینک . یم  خرـس  ار  رگید  فرط  وکوک ، فرط  کی  ندـش  خرـس  زا  سپ  هتخیر ، غاد  نغور  رد  ار  وکوک  داوم   7 تارفن :  دادعت 
هدش خرچ  غرم  هب  لفلف  کمن و  هدـش ، لح  نارفعز  درآ ، اهغرم ، مخت  اب  ار  هدـش  هدـنر  زایپ  مینک . یم  خرچ  هدرک و  زپ  بآ  ار  غرم  غرم 

. مینز یم  مه  مینک و  یم  هفاضا 

زغم يوکوک 

مزال داوم 

هجوگ ددـع  1 هملد لــفلف  مرگ  50 يرفعج يروـخپوس  قشاــق  6 نغور يروخیاـچ  قشاــق  0.5 نارفعز یفاـک  رادــقم  هـب  0 لفلف کـــمن و 
ددع 4 دنفسوگ زغم  ددع  5 غرم مخت  ددع  2 یگنرف

هیهت زرط 

، يرفعج غرم ، مخت  مـینک . یم  خرچ  دـعب  مـیزپ . یم  هـقیقد  تدـم 5  هب  کـمن  بآ و  اـب  ار  اـهزغم  ادـتبا  زغم  يوکوک   3 تارفن :  دادـعت 
هتخیر و غاد  نغور  رد  ار  وکوک  داوم  دـنوش . طولخم  ات  مینز  یم  بوخ  هدرک و  هفاضا  هدـش  خرچ  ياهزغم  هب  ار  لفلف  کمن و  نارفعز ،

. درک نیئزت  يا  هملد  لفلف  یگنرف و  هجوگ  اب  ناوت  یم  ار  وکوک  نیا  مینک . یم  خرس  ار  وکوک  فرط  ود 

ودک يوکوک 

مزال داوم 

ددع 6 ودک ددع  5 غرم مخت  ددع  3 زایپ مرگ  100 نغور یفاک  رادقم  هب  0 لفلف کمن و 

هیهت زرط 

دعب مینک . یم  خرـس  نغور  رد  زین  ار  هدش  هدنر  يودک  مینک . یم  خرـس  نغور  رد  هدرک ، درخ  ار  اهزایپ  ودک  يوکوک   5 تارفن :  دادعت 
هتخپ مه  نآ  يور  اـت  مینادرگ  یمرب  ارنآ  دـش ، هتخپ  وکوک  ریز  یتـقو  . دوش هتخپ  اـت  میزیر  یم  غاد  نغور  رد  هدرک ، طولخم  ار  داوم  نیا 

. مینک یم  هفاضا  اهنآ  هب  ار  لفلف  کمن و  اهغرم ، مخت  دندش ، کنخ  یمک  ودک  زایپ و  یتقو  دوش .

اه کیک 

ولابلآ کیک 
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مزال داوم 

کمن يروخ  اـبرم  قشاـق  1 له يروخ  اـبرم  قشاـق  1 نیچراد يروخپوس  قشاـق  5 هماخ ردوپ  ناـجنف  1 ریـش يروخپوس  قشاق  6 هدییاس رکش 
هنامیپ 1 رکـش هنامیپ  0.5 تـسام هنامیپ  0.5 نغور هناـمیپ  1 هدــش درخ  ودرگ  يروــخ  اــبرم  قشاــق  2 کیک ردوـپ  يروخیاـچ  قشاــق  1 هویم

ددع 7 غرم مخت  هنامیپ  2 درآ هنامیپ  1.5 ولابلآ

هیهت زرط 

ولابلآ اب  ار  نآ  هدیلام و  کیک  يور  ار  هدش  هدامآ  يا  هماخ  مرک  مینز .  یم  مه  ًاددـجم  هدرک و  هفاضا  ار  رکـش  سپـس   0 تارفن :  دادعت 
اب هدرک  طولخم  ریـش  اب  ار  هماخ  ردوپ  هلـصاف  نیا  رد  دوش . درـس  ًـالماک  میراذـگ ، یم  هدروآ  رد  رف  زا  ار  کـیک  سپـس  مینک . یم  نیئزت 

هدش نشور  لبق  زا  رف  رد  ار  نآ  میزیر و  یم  صوصخم  فرظ  رد  ار  کیک  هدرک ، هفاضا  ار  نغور  رخآ  رد  دـنک . فپ  ات  مینز  یم  نزمه 
، نیچراد له ، هویم ، کمن  درآ ، سپـس  مییازفا  یم  عیاـم  هب  هدرک و  طولخم  مه  اـب  ار  تساـم  کـیک و  ردوپ  دوش . هتخپ  اـت  میراذـگ  یم 
تدم 20 هب  ار  رکـش  اهغرم و  مخت  ولابلآ  کیک  دـباوخن . کیک  فپ  هک  مینز ، یم  مه  ینارود  تروص  هب  هدرک  هفاضا  ار  ودرگ  ولابلآ و 

. مینز یم  نزمه  اب  هقیقد 

یجنفسا کیک 

مزال داوم 

ددع 10 غرم مخت  هنامیپ  1 نغور يروخپوس  قشاق  10 درآ يروخپوس  قشاق  10 رکش يروخپوس  قشاق  1 له

هیهت زرط 

تخاونکی ًالماک  درآ  طولخم  ات  مینز  یم  مه  ینارود  تلاح  اب  هدرک و  هفاضا  غرم  مخت  هدیفس  هدرز و  هب  ار  له  درآ و   0 تارفن :  دادعت 
اب ار  غرم  مخت  ياه  هدرز  یجنفـسا  کیک  میراذگ . یم  رف  رد  ارنآ  میزیر و  یم  بلاق  رد  ار  کیک  عیام  هدوزفا و  ار  نغور  رخآ  رد  دوش .

. دنوشن ادج  فرظ  زا  هدرک و  فپ  ات  هدز  يدح  هب  مه  ار  اه  هدیفس  دوش . گنر  مرک  ات  مینز  یم  رکش 

یناملآ بلاق  اب  کیک 

مزال داوم 

ددع 15 غرم مخت  مرگ  500 درآ مرگ  500 رکش مرگ  150 نغور يروخپوس  قشاق  1 کیک ردوپ  يروخیاچ  قشاق  0.25 لیناو

هیهت زرط 

غرم مخت  هب  ار  کـیک  ردوپ  درآ و  سپـس  مینز . یم  هقیقد  تدـم 20  هب  رکـش  اب  ار  اه  غرم  مخت  یناملآ  بلاق  اب  کیک   0 تارفن :  دادعت 
یم هدـش  مرگ  لـبق  زا  رف  رد  ار  نآ  دـعب  مینزیم . مـه  ار  کـیک  عیاـم  هدوزفا و  ار  لـیناو  نـغور و  رخآ  رد  مـینز . یم  مـه  هدرک و  هفاـضا 

. میراذگ

یماداب کیک 
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مزال داوم 

ماداب هنامیپ  0.5 هدـش درخ  ودرگ  هنامیپ  1 ماداب يروخیاچ  قشاق  1 نیریـش شوج  يروخیاچ  قشاق  0.3 لیناو يروخپوس  قشاق  1 کیک ردوپ 
ددع 7 غرم مخت  هنامیپ  2 درآ هنامیپ  2 رکش هنامیپ  0.5 نغور هنامیپ  0.5 تسام هنامیپ  0.5 هدش درخ 

هیهت زرط 

طولخم مه  اب  ار  نیریـش  شوج  تسام و  دوش . گنر  دیفـس  هک  مینز  یم  يدـح  ات  ار  رکـش  غرم و  مخت  یماداب  کـیک   0 تارفن :  دادعت 
ینارود تکرح  اـب  هدرک و  هفاـضا  ار  لـیناو  کـیک و  ردوـپ  نغور ، ماداـب ، ودرگ ، درآ ، هلحرم  نیا  رد  مییازفا . یم  غرم  مخت  هـب  هدرک و 

یتـقو میراذـگ . یم  هدـش  مرگ  لـبق  زا  رف  رد  ار  نآ  میزیر و  یم  نآ  رد  ار  عیاـم  هدرک و  برچ  ار  کـیک  بلاـق  مینز . یم  مه  ار  کـیک 
. مینک یم  نیئزت  ار  کیک  ماداب  اب  هتخیر ، نآ  يور  ار  دنق  هریش  تخپ ، کیک 

وئاکاک يا  هقلح  کیک 

مزال داوم 

مرگ 150 هماـخ يروـخپوس  قشاـق  1 وئاـکاک ردوـپ  يروـخپوس  قشاــق  1 هوـهق يروـخپوس  قشاـق  0.5 ردوـپ گـنیکب  هناـمیپ  0.5 مرگ بآ 
ددع 2 غرم مخت  مرگ  100 درآ مرگ  100 رکش مرگ  100 هرک

هیهت زرط 

زا دعب  میراذگ . یم  رف  رد  هقیقد  تدـم 45  هب  میزیر و  یم  اهنآ  رد  ار  کیک  عیام  هدرک و  برچ  ار  يا  هقلح  ياه  بلاق   0 تارفن :  دادعت 
هقلح کیک  مینک . یم  ورس  ار  کیک  میزیر و  یم  نآ  يور  ار  هماخ  سپس  دوش . درس  میراذگ  یم  هدروآ و  رد  رف  زا  ار  کیک  تدم  نیا 

هب ار  وئاکاک  ردوپ و  گنیکب  درآ ، جیردت  هب  سپـس  دنوش . طولخم  مه  اب  ًالماک  ات  مینز  یم  بوخ  ار  هرک  رکـش و  غرم ، مخت  وئاکاک  يا 
. مییازفا یم  کیک  عیام  هب  هدرک و  لح  بآ  رد  ار  هوهق  رخآ  رد  مینز . یم  مه  هدرک و  هفاضا  عیام 

امرخ کیک 

مزال داوم 

هنامیپ 0.5 ریش هنامیپ  1 هدش درخ  يامرخ  مرگ  150 رکش مرگ  150 نغور يروخ  ابرم  قشاق  0.5 ردوپ گنیکب  يروخیاچ  قشاق  1 نیریش هیودا 
ددع 3 غرم مخت  هنامیپ  0.25 درآ هنامیپ  0.5 هدش درخ  ودرگ 

هیهت زرط 

ودرگ امرخ ، ریش ، ردوپ ، گنیکب  درآ ، جیردت  هب  سپس  مینک . یم  طولخم  مه  اب  ار  رکش  هرک و  غرم ، مخت  امرخ  کیک   0 تارفن :  دادعت 
یم نآ  رد  ار  کیک  عیام  هدرک و  برچ  ار  بلاـق  دـیآ . تسد  هب  قیقر  مرن و  یطولخم  اـت  مینز  یم  مه  هدرک و  هفاـضا  ار  نیریـش  هیودا  و 

. دوش هتخپ  ات  میراذگ  یم  هدش  مرگ  لبق  زا  رف  رد  ارنآ  تعاس  تدم 1  هب  میزیر و 
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هداس کیک 

مزال داوم 

مخت يروخپوس  قشاـق  10 درآ يروخپوس  قشاـق  10 رکـش يروخ  ابرم  قشاق  1 کیک ردوپ  يروخیاچ  قشاـق  1 لیناو هنامیپ  1.5 شوج بآ 
ددع 10 غرم

هیهت زرط 

مییازفا یم  زین  ار  لیناو  کیک و  ردوپ  درآ ، هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  شوج  بآ  رکش و  هدرز ، هدیفس ، هلـصافالب  سپـس   0 تارفن :  دادعت 
ار اه  هدیفـس  دوش . گنر  مرک  ات  مینز  یم  يدح  هب  رکـش  اب  ار  اه  غرم  مخت  هدرز  هداس  کیک  مینز . یم  مه  ینارود  تروص  هب  ار  عیام  و 

یم رف  رد  تعاس  مین  تدـم  هب  میزیر و  یم  هدـش  برچ  بلاق  رد  ار  کـیک  عیاـم  دـعب  دوشن . ادـج  فرظ  زا  هدرک و  فپ  اـت  مینز  یم  زین 
. دزپب ات  میراذگ 

ولسا ای  بیس  کیک 

مزال داوم 

هنامیپ 0.5 نغور هناـمیپ  0.5 دنق ردوـپ  يروخیاــچ  قشاــق  2 ردوـپ گـنیکب  يروخیاـچ  قشاــق  1 ومیل تسوـپ  يروــخپوس  قشاــق  1 ومیلبآ
ددع 1 غرم مخت  ددع  1 بیس هنامیپ  0.5 رکش

هیهت زرط 

بیکرت هتـشاذگ و  کیک  بلاق  رد  ار  نآ  دـعب  مینک . یم  تسرد  هاوخلد  رطق  هب  ییاـه  هریاد  هدرک و  نهپ  ار  ریمخ   0.6 0 تارفن :  دادعت 
یم بیـس  يور  ارنآ  کبـشم  تروـص  هب  میرب و  یم  کـیراب  راوـن  لکـش  هـب  هدرک و  نـهپ  ار  ریمخ  هـیقب  مـیزیر . یم  نآ  يور  ار  بـیس 

سپس مینک . یم  لالخ  هتفرگ و  تسوپ  ار  هتخپ  بیس  ولسا  ای  بیس  کیک  دوش . هتخپ  ات  میراذگ  یم  رف  رد  هقیقد  تدم 40  هب  میراذگ و 
رکـش و زا  یمین  دـماج و  نغور  ردوپ ، گنیکب  درآ ، دـش ، رادـشک  مرن و  داوم  یتقو  میزپ . یم  ومیلبآ  ومیل و  تسوپ  هدـنر  رکـش ، اب  ارنآ 

. مییازفا یم  کیک  عیام  هب  زین  ار  رکش  هیقب  سپس  مینک . یم  طولخم  مه  اب  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  غرم  مخت 

یتالکش کیک 

مزال داوم 

هنامیپ 0.3 هدیبوک ماداب  زغم  هنامیپ  0.3 قدنف زغم  هنامیپ  0.3 ودرگ زغم  يروخیاچ  قشاق  1 لیناو يروخ  ابرم  قشاق  1 کیک ردوپ  ناجنف  1 هماخ
ددع 4 غرم مخت  مرگ  200 يا هتخت  تالکش  هنامیپ  1 درآ هنامیپ  1 نغور هنامیپ  2 رکش

هیهت زرط 

يور ار  يا  هتخت  تالکـش  هلـصاف  نیا  رد  دوش . گنر  مرک  ات  مینز  یم  يدـح  ات  ار  رکـش  غرم و  مخت  یتالکـش  کیک   0 تارفن :  دادعت 
، ودرگ قدـنف ، زغم  کیک ، ردوپ  درآ ، سپـس  میلام . یم  کیک  يور  هدرک ، طولخم  هماخ  اب  ارنآ  دـعب  دوش . بآ  اـت  میهد  یم  رارق  راـخب 
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میزیر و یم  نآ  رد  ار  عیام  هدرک ، برچ  ار  کیک  بلاق  مینک . یم  طولخم  مه  اب  هدرک و  هفاضا  غرم  مخت  هب  زین  ار  لیناو  نغور و  ماداـب ،
. دوش هتخپ  ات  میراذگ  یم  رف  رد  هقیقد  تدم 40  هب 

يریش کیک 

مزال داوم 

ددع 6 غرم مخت  هنامیپ  3 درآ هنامیپ  2 ریش هنامیپ  1.5 رکش هنامیپ  1.5 نغور يروخپوس  قشاق  1 کیک ردوپ  يروخیاچ  قشاق  1 لیناو

هیهت زرط 

. دوش هتخپ  ات  میراذـگ  یم  رف  رد  تعاس  مین  تدـم  هب  ارنآ  میزیر و  یم  نآ  رد  ار  یکیک  عیاـم  هدرک و  برچ  ار  بلاـق   0 تارفن :  دادعت 
یم طولخم  مه  اب  هدرک  هفاضا  ار  لـیناو  بـالگ و  ریـش ، دـعب  مینز . یم  نز  مه  اـب  هقیقد  تدم 20  هب  ار  رکـش  غرم و  مخت  يریـش  کیک 

. دوش تخاونکی  ات  مینز  یم  مه  ار  عیام  هدرک و  هفاضا  ار  نغور  کیک و  ردوپ  درآ ، جیردت  هب  سپس  مینک .

یئودرگ کیک 

مزال داوم 

يروخپوس قشاق  1 درآ يروخپوس  قشاق  1 نغور يروخ  ابرم  قشاق  3 وئاکاک يروخیاچ  قشاق  0.5 نیریش شوج  يروخیاچ  قشاق  0.5 لیناو
ددع 6 غرم مخت  مرگ  250 رکش مرگ  300 ودرگ ردوپ  هنامیپ  0.5 يراخوس نان  ردوپ 

هیهت زرط 

لبق زا  رف  رد  هقیقد  تدم 40  هب  میزیر و  یم  نآ  رد  ار  کیک  عیام  مینک و  یم  یـشاپ  درآ  هدرک ، برچ  ار  کیک  بلاق   0 تارفن :  دادعت 
غرم مخت  هدیفس  مینز . یم  نز  مه  اب  هقیقد  تدم 20  هب  ار  رکـش  غرم و  مخت  هدرز  یئودرگ  کیک  دوش . هتخپ  ات  میراذگ  یم  هدـش  مرگ 

یم طولخم  مه  اب  بوخ  هفاضا و  هدرز  هب  نیریـش  شوج  لیناو و  ودرگ ، وئاـکاک ، يراـخوس ، ناـن  ردوپ  هارمه  هب  هدز و  هناگادـج  زین  ار 
. دوش تخاونکی  ًالماک  عیام  ات  مینک 

ومیل کیک 

مزال داوم 

هنامیپ 0.5 ریـش يروخپوس  قشاـق  4 هرک يروـخپوس  قشاـق  1 ومیل تسوـپ  يروـخپوس  قشاــق  1 نیریـش شوـج  يروخیاـچ  قشاـق  0.3 کمن
ددع 4 غرم مخت  هدرز  هنامیپ  1 درآ هنامیپ  0.5 رکش

هیهت زرط 

یم هدش  مرگ  لبق  زا  رف  رد  هقیقد  تدم 45  هب  میزیر و  یم  نآ  رد  ار  عیام  مینک و  یم  یـشاپ  درآ  هدرک ، برچ  ار  بلاق   0 تارفن :  دادعت 
هب ار  شرت  ومیل  ای  لاقترپ  تسوپ  هدـنر  مینز . یم  بوخ  هدرک و  هفاـضا  غرم  مخت  هب  ار  کـمن  درآ و  ریـش ، هرک ، دوش . هتخپ  اـت  میراذـگ 
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دیفس ات  مینز  یم  يدح  ات  ار  رکش  غرم و  مخت  هدرز  ومیل  کیک  مینز . یم  مه  ار  کیک  عیام  هدرک و  هفاضا  عیام  هب  نیریـش  شوج  هارمه 
. دوش گنر 

تسام کیک 

مزال داوم 

ددع 4 غرم مخت  هنامیپ  3 درآ هنامیپ  3 شرت تسام  هنامیپ  1.5 رکش هنامیپ  0.5 نغور يروخ  ابرم  قشاق  1 نیریش شوج  يروخیاچ  قشاق  1 لیناو

هیهت زرط 

ات میراذگ  یم  هدش  مرگ  لبق  زا  رف  رد  ار  کیک  تعاس  مین  تدم  هب  میزیر و  یم  نآ  رد  ار  عیام  هدرک و  برچ  ار  بلاق   0 تارفن :  دادعت 
مینز یم  مه  هدرک و  هفاضا  عیام  هب  ار  نغور  لیناو و  درآ و  جیردت  هب  سپـس  مینک . یم  هفاضا  ار  نیریـش  شوج  تسام و  دعب  دوش . هتخپ 

. دوش گنر  مرک  ات  مینز  یم  يدح  ات  رکش  اب  ار  اهغرم  مخت  تسام  کیک  دوش . تخاونکی  عیام  ات 

يزوم کیک 

مزال داوم 

قشاق 2 وئاـکاک يروخپوس  قشاـق  8 دنق ردوـپ  يروـخ  اـبرم  قشاـق  1 کیک ردوـپ  يروخیاـچ  قشاـق  1 هویم کـمن  يروخیاـچ  قشاـق  1 لیناو
مخت هنامیپ  2 درآ هنامیپ  1 رکش هنامیپ  0.5 عیام نغور  هناـمیپ  0.5 تسام ناجنف  1 ریش ددع  4 زوم يروخپوس  قشاـق  5 هماـخ ردوپ  يروخپوس 

ددع 8 غرم

هیهت زرط 

ار نغور  لیناو و  هویم ، کمن  درآ ، دعب  مینز . یم  مه  تسد  اب  ار  عیام  مینک و  یم  هفاضا  ار  کیک  ردوپ  تسام و  سپس   0 تارفن :  دادعت 
مرک ات  مینز  یم  يدـح  ات  ار  رکـش  اه و  غرم  مخت  يزوم  کیک  دـباوخن . کـیک  فپ  اـت  مینز  یم  مه  ینارود  تروص  هب  هدرک و  هفاـضا 
یم هدـش  مرگ  لـبق  زا  رف  رد  هقیقد  تدـم 45  هب  میزیر و  یم  نآ  رد  ار  عیاـم  مینک و  یم  یـشاپ  درآ  هدرک ، برچ  ار  بلاـق  دوش . گـنر 

هدرک و هفاضا  ار  رکـش  سپـس  دـنک . فپ  ات  مینز  یم  يدـح  هب  هماخ  دروپ  اب  ار  ریـش  هماـخ ، ندرک  تسرد  يارب  دوش . هتخپ  اـت  میراذـگ 
طسو زا  ار  کیک  تخپ  زا  دعب  مینک . یم  هدافتسا  کیک  نیئزت  يارب  هدرک و  طولخم  وئاکاک  اب  ار  هماخ  زا  يرادقم  دعب  مینز . یم  ًاددجم 

ياهتمسق مامت  میهد و  یم  رارق  نآ  يور  ار  کیک  هیال  ًاددجم  مینیچ و  یم  هماخ  يور  ار  زوم  ياه  هقرو  دعب  میلام و  یم  ار  هماخ  هدیرب ،
. مینک یم  نیئزت  هماخ  اب  ار  کیک 

سالیگ لیگران -  کیک 

مزال داوم 

هنامیپ 0.5 دماـج نغور  هناـمیپ  1 دنق ردوـپ  هناـمیپ  1 هدـش کـشخ  لـیگران  يروخ  اـبرم  قشاـق  2 سالیگ يروخیاـچ  قشاـق  2 ردوپ گـنیکب 
ددع 2 غرم مخت  هنامیپ  1.5 درآ
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هیهت زرط 

. مینک یم  ورف  عیام  رد  ار  اهسالیگ  هیقب  میزیر و  یم  نآ  رد  ار  کیک  عیام  مینک و  یم  یـشاپ  درآ  هدرک ، برچ  ار  بلاق   0 تارفن :  دادعت 
ار نغور  ردوپ و  گنیکب  درآ ، سالیگ  لیگران -  کیک  دوش . هتخپ  ات  میراذگ  یم  ندـش  مرگ  لبق  زا  رف  رد  تعاس  تدم 1  هب  ار  کیک 

مینز یم  زین  ار  اهغرم  مخت  مییازفا . یم  نآ  هب  ار  رکش ) اب  هدش  هتخپ  ) اهـسالیگ موسود )  ) لیگران و 3/2 دنق و  ردوپ  هدرک ، طولخم  مه  اب 
. مینک یم  هفاضا  لبق  داوم  هب  و 

يا هرقن  کیک 

مزال داوم 

مخت هدیفس  ناجنف  1 نغور يروخپوس  قشاق  7 درآ يروخپوس  قشاق  4 رکش يروخیاچ  قشاق  1 کیک ردوپ  يروخ  ابرم  قشاـق  1 هدییاس له 
ددع 6 غرم

هیهت زرط 

هدرک و هفاضا  ار  نغور  له و  کیک ، ردوپ  درآ ، سپس  دوش . لح  رکـش  ات  مینز  یم  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  ار  رکـش  دعب   0 تارفن :  دادعت 
لبق زا  رف  رد  هقیقد  تدم 40  هب  میزیر و  یم  نآ  رد  ار  عیام  هدرک ، برچ  ار  بلاق  دباوخن . کیک  فپ  ات  مینز  یم  مه  ینارود  تروص  هب 

کیک هیال  ود  سپـس  میزیر . یم  هماخ  ار  نآ  طسو  هدیرب و  طسو  زا  ار  کیک  ندش ، هتخپ  زا  دعب  دوش . هتخپ  ات  میهد  یم  رارق  هدش  مرگ 
ات مینز  یم  يدـح  هب  ار  غرم  مخت  هدیفـس  يا  هرقن  کیک  مینک . یم  نیئزت  هماخ  اب  ار  کیک  ياهتمـسق  ماـمت  میهد و  یم  رارق  مه  يور  ار 

. دوشن ادج  فرظ  زا  دنک و  فپ 

یلاقترپ یشمشک -  کیک 

مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  ددع  2 لاقترپ هنامیپ  2 درآ هنامیپ  1 ریش هنامیپ  0.5 رکش هنامیپ  0.5 نغور هنامیپ  0.5 شمشک يروخیاچ  قشاق  2 ردوپ گنیکب 

هیهت زرط 

مرگ لبق  زا  رف  رد  هقیقد  تدـم 15  هب  میزیر و  یم  نآ  رد  ار  کیک  عیام  مینک و  یم  یـشاپ  درآ  هدرک ، برچ  ار  بلاـق   0 تارفن :  دادعت 
نغور ردوپ و  گنیکب  درآ ، سپس  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  لیناو  غرم و  مخت  یلاقترپ  یـشمشک -  کیک  دوش . هتخپ  ات  میراذگ  یم  هدش 

تخاونکی ات  مینز  یم  مه  بوخ  ار  عیام  هدوزفا و  داوم  هب  ار  هدش  درخ  ياهلاقترپ  شمشک و  ریش ، دعب  مینک . یم  هفاضا  نآ  هب  ار  رکـش  و 
. دوش

يدزی کیک 

مزال داوم 

ددع 2 غرم مخت  هنامیپ  1.5 درآ هنامیپ  1 رکش هنامیپ  1 عیام نغور  هنامیپ  0.5 تسام يروخیاچ  قشاق  1 نیریش شوج  يروخیاچ  قشاق  1 له
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هیهت زرط 

ار اهبلاق  سپـس  مینک . یم  رپ  کیک  عیام  اب  ار  بلاق  موسود )  ) هتـشاذگ و 3/2 يدزی  کیک  ياهبلاق  رد  ار  ینغور  ذغاک   0 تارفن :  دادعت 
شوج نغور و  تسام ، رکـش ، غرم ، مخت  يدزی  کیک  دنوش . هتخپ  اه  کیک  ات  میراذـگ  یم  هدـش  مرگ  لبق  زا  رف  رد  هقیقد  تدم 20  هب 

. دوش تخاونکی  عیام  ات  مینز  یم  مه  هدرک و  هفاضا  ار  درآ  جیردت  هب  سپس  مینز . یم  مه  بوخ  هدرک ، طولخم  مه  اب  ار  له  نیریش و 

یغرم مخت  کی  کیک 

مزال داوم 

هنامیپ 1.5 رکش هنامیپ  2 ریش هنامیپ  1 تسام هنامیپ  1 عیاـم نغور  يروخ  اـبرم  قشاـق  1.5 ردوپ گنیکب  يروخیاـچ  قشاـق  0.5 نیریـش شوج 
ددع 1 غرم مخت  هنامیپ  4.5 درآ

هیهت زرط 

سپس هدرک ، هفاضا  ار  نغور  دعب  دوش . گنر  دیفس  هک  مینز  یم  يدح  ات  ار  رکـش  غرم و  مخت  یغرم  مخت  کی  کیک   0 تارفن :  دادعت 
یم یلبق  داوم  هب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  نیریـش  شوج  ردوپ و  گنیکب  درآ ، میهد . یم  همادا  ندز  مه  هب  میزیر و  یم  ار  تساـم  ریش و 

رد هقیقد  تدم 45  هب  میزیر و  یم  نآ  رد  ار  عیام  مینک و  یم  یشاپ  درآ  هدرک ، برچ  ار  بلاق  مینز . یم  مه  ینارود  تروص  هب  مییازفا و 
. دوش هتخپ  ات  میراذگ  یم  هدش  مرگ  لبق  زا  رف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
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نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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