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 :خٖبُ در تبریخچٔ ثذٍیْتُ٘

ثٔ ط٘ر دقیق ٍؼيً٘ ّیظت ثذٍیْتُ٘ اٗىیِ ثبر در چٔ مؼ٘ري اثذاع ػذٓ اطت، ثؼضي 

ٍؼتقذّذ مٔ ػزٗع آُ اس مؼ٘ر چیِ ث٘دٓ اطت ٗ ثؼضي ٍي گ٘يْذ ْٕذٗطتبُ يب اّگيظتبُ، 

ْٕذٗطتبُ اٍب امثزاً ٍؼتقذّذ آغبس آُ در ػٖز پّ٘بي ْٕذٗطتبُ ث٘دٓ اطت. ثٔ َٕیِ ٍْظ٘ر در 

  ايِ ٗرسع را پّ٘ب ٍي ّبٍیذّذ.

ٗخ٘د داػت کٔ در آُ ثٔ ت٘پی در ٕ٘ا ضزثٔ  (Ti jian zi) در قزُ پْدٌ در چیِ ثبسی ثٔ ّبً

را ثب اطتفبدٓ اس یک  «jeu de Volant»ٍزدً در ارٗپب ثبسی ثٔ ّبً ۰۰۱۱سدّذ.در حذٗد طبه  ٍی

 ْٕذٗطتبُ ٍظتقز ػذّذ ثب ثبسیدادّذ. سٍبّی کٔ افظزاُ اّگيیظی در  راکت اّدبً ٍی

Poona  آػْب ػذّذ ٗ خیيی سٗد اس آُ یک رقبثت ٗرسػی طبختٔ ػذ ٗ آّٖب در اٗایو طبه

 .آُ را َٕزآ ثب ٗطبیو ٗ تدٖیشات السً ثٔ کؼ٘رػبُ ٍؼزفی کزدّذ ۰۷۸۱

ايِ ثبسي ت٘طظ افظزاُ اّگيیظي اس ْٕذٗطتبُ ثٔ اّگيظتبُ ثزدٓ ػذ ٗ اس آّدبيي مٔ دٗك 

، ثبثزگشاری یک ٍَٖبّی درٍحو ۰۷۸۱در طبه ، ثٔ ايِ ثبسي ثظیبر ػالقَْذ ث٘د  ثیف٘رت

را داد ٗ ایِ ثبسی اس َٕبّدب ت٘خٔ « پّ٘ب»تزتیت ثزگشاری ثبسی  (Badminton) سّذگی خ٘د

طبیزیِ را خيت کزد ٍٗیبُ طجقٔ ٍزفٔ خبٍؼٔ اّگيیض ػْبختٔ ػذ ٗ اس آّدب گظتزع یبفت. 

ّبٍیذّذ. )پّ٘بی ک٘دکبُ ک٘چٔ ٗ خیبثبُ « ثذٍیْتُ٘»ٍحو سّذگی دٗک  آّٖب ثبسی خذیذ را ثٔ ّبً

ْٕذٗطتبُ ثٔ طجقٔ ٍزفٔ خبٍؼٔ اّگيظتبُ رطیذ ٗ پض اس آُ ثبسي پّ٘ب ثٔ ثذٍیْتُ٘ تغییز ّبً 

  (!پیذا مزد.

در مزاچي )در آُ سٍبُ خشٗ مؼ٘ر ْٕذ ث٘د. ( تْظیٌ ٗ  ۰۷۸۸ق٘اّیِ اؿيي ايِ رػتٔ در طبه  

در اّگيظتبُ اؿالذ ٗ تذٗيِ  ۰۷۷۸در طبه ٗ کو سٍیِ ثبسی تغییزاتی کزد طی چْذ طبه ػ

اختالف  ۰۷8۱ی ثب ق٘اّیِ طبه ٍدذداً اؿالذ ػذ. ق٘اّیِ فؼيی مَ ۰۷8۱در طبه  گزديذ.

سٍیِ رطَی ثذٍیْتُ٘ ثٔ ػکو ٍظتطیو فؼيی تثجیت ػذ.  ۰8۱۰تب ایْکٔ در طبه  د.دار

طزتبطز اّگيظتبُ ػزٗع ثٔ کبر کزدّذ. تب طبه ٕبی ٗرسػی ثذٍیْتُ٘ کٌ کٌ در  ثبػگبٓ

ثبػگبٓ ثزای طبختِ یک اتحبدیٔ ثٔ ٌٕ  ۰۱ای پیؼزفت کزد کٔ  ایِ ثبسی تب اّذاسٓ ۰۷8۱

ٕبی خ٘د را رآ اّذاسی کزد ایِ ّبً  ٍيحق ػذّذ.)طپض ٗقتی کؼ٘رٕبی ثیؼتزی فذراطیُ٘

ایِ اّدَِ یب اتحبدیٔ ق٘اّیِ در آُ سٍبُ «(. اّدَِ ثذٍیْتُ٘ اّگيظتبُ تغییز پیذا کزد»ثٔ 

ٕب تذٗیِ ٗ ّخظتیِ ٗ ثب ارسع تزیِ ٍظبثقبت ثذٍیْتُ٘ کٔ  ٍؼخؾ ٗ ٍؼیْی را ثزای ایِ ثبسی

کزد. ثب گظتزع ایِ ٗرسع در ٍیبُ  در خ٘د اّگيیض ٗ ثیِ ٗرسػکبراُ آّدب ث٘د را ثزگشار ٍی

ػذ. فذراطیُ٘ طبیز کؼ٘رٕب، ّیبس ثٔ ٗخ٘د تؼکیالت ثیِ اىَييی ثزای ایِ ٗرسع حض 

ٗ درحبه حبضز  .فذراطیُ٘ تأطیض ػذ 8ثب حض٘ر  ۰8۱۱در طبه  (IBF) خٖبّی ثذٍیْتُ٘

کؼ٘ر ّیش ّخظتیِ ثبّیبُ ٗ اػضبی ایِ 8ادارٓ ٍزکشی آُ در )کْت( اّگيظتبُ اطت. ایِ 

رّٗذ: کبّبدا، داَّبرک، اّگيظتبُ، فزاّظٔ، ایزىْذ، ٕيْذ، ّی٘سیيْذ،  اتحبدیٔ ثٔ ػَبر ٍی

 -در حبه حبضز مؼ٘رٕبي چیِ .کؼ٘ر ػض٘یت دارّذ ۰۵۱ثیغ اس IBF ْذ، ٗىش. اٍزٗسٓ دراطکبتي

ٍبىشي ٗ داَّبرك ، مزٓ خْ٘ثي ٗ اّگيظتبُ خشٗ تیَٖبي ثزتز خٖبُ ثٔ حظبة ٍي  -اّذّٗشي 

 اٗىیِ مي٘پ ثذٍیْتُ٘ در اّگيظتبُ ػنو گزفت. ۰۷۸۱آيْذ. در طبه 

اٗىیِ دٗرٓ  ۰8۸۸ٍي ثبػْذ. در طبه  IBF مؼ٘ر اس خَئ ايزاُ خشٗ ۰1در حبه حبضز 

ٍظبثقبت قٖزٍبّي خٖبُ در ٍبىَ٘ ثزگشار ػذ ٗ اٗىیِ دٗرٓ ثبسيٖبي اىَپیل ثبرطيُ٘ در طبه 

 .اخزا ػذ ۰881
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 ػذ ثزگشار اّگيظتبُ در قٖزٍبّی دٗرٓ اٗىیِ ۰۷8۱ درطبه. 

 گزدیذ تأطیض دراّگيظتبُ ثذٍیْتُ٘ فذراطیُ٘ اٗىیِ ۰۷8۱ درطبه. 

 ػذ ثزگشار آقبیبُ ثزای اّگيْذ اه ٍظبثقبت دٗرٓ اٗىیِ ۰۷88 درطبه. 

 ػذ ثزگشار ثبّ٘اُ ثزای اّگيْذ اه ٍظبثقبت دٗرٓ اٗىیِ ۰8۱۱ درطبه. 

 ثیِ ٍظبثقبت دٗرٓ اٗىیِ ۰8۱۱ درطبهػذ ثزگشار ایزىْذ ٗ اّگيظتبُ اىَييی 

 ثذٍیْتُ٘ خٖبّی فذراطیُ٘ ۰8۱1 درطبه I.B.F آُ رئیض اٗىیِ. گزدیذ تأطیض 

 آُ اػضبء اٗىیِ ٗ ث٘د تٍ٘بص طزخزج

 آٍزینب، ٍتحذٓ ایبالت ط٘ئذ، ّزٗژ، ٍبالیب، ْٕذ، داَّبرك، اطتزاىیب، اّگيیض، مؼ٘رٕبی 

 .ٍیجبػذ آُ ػض٘ مؼ٘ر ۰1۱ حبضز درحبه ث٘د، ٕيْذ ٗ ٍنشیل

 ثبسی در ٗ گزدیذ ثزگشار( ٍزداُ تیَی ٍظبثقبت) تٍ٘بص خبً دٗرٓ اٗىیِ 8/۰81۷ درطبه 

 .طبخت ٍغي٘ة را داَّبرك تیٌ( ٍبىشی) ٍبالیب تیٌ ّٖبیی

 ٍِی ثزگشار ینجبر طبه دٗ ٕز ٍظبثقٔ ایگزدد. 

 ثزّذٓ اٗىیِ ٗ ػذ ثزگشار( ثبّ٘اُ تیَی ٍظبثقبت) ی٘ثز خبً دٗرٓ اٗىیِ ۸/۰891 درطبه 

 .ث٘د آٍزینب ٍتحذٓ ایبالت تیٌ دٗرٓ ایِ

 ٍِی ثزگشار ینجبر طبه دٗ ٕز ٍظبثقبت ایتٍ٘بص خبً ٍظبثقبت ۰8۷1 طبه در ٗ. گزدد 

 طبه در. گزددٍی ثزگشار ایٍزحئ طٔ خذیذ ػنو ثٔ ٗ َٕشٍبُ ط٘ر ثٔ ی٘ثز خبً ٗ

 .ػذ پذیزفتٔ آطیبیی ٕبیثبسی در رطَی ثط٘ر ٗرسػی رػتٔ ایِ ثب اٗىیِ ثزای ۰811

 گزدیذ ثزگشار ٍبىَ٘ در خٖبُ ٍظبثقبت دٗرٓ اٗىیِ ۰8۸۸ درطبه. 

 ػذ ثزگشار م٘ٗاالٍپ٘ر در اّفزادی ؿ٘رت ثٔ خٖبُ قٖزٍبّی دٗرٓ اٗىیِ ۰8۷۰ درطبه. 

 ثزگشارػذ خبمبرتب در اّفزادی ثـ٘رت پزینض گزاّذ دٗرٓ اٗىیِ ۰8۷۱ درطبه. 

 گزدیذ اخزا( ٍختيظ تیَی ٍظبثقبت) ط٘درٍِ خبً ٍظبثقبت دٗرٓ اٗىیِ ۰8۷8 درطبه. 

 ٍِی ثزگشار ینجبر طبه دٗ ٕز ٍظبثقبت ایتیٌ ٗ ثزگشار دراّذّٗشی آُ دٗرٓ اٗىیِ. گزدد 

 .رطیذ قٖزٍبّی ثٔ ٍیشثبُ

 ثزگشار اّفزادی ؿ٘رت ثٔ خبمبرتب در خٖبُ خ٘اّبُ قٖزٍبّی ٍظبثقبت اٗىیِ ۰881 درطبه 

 درٍبّیو رطَی ثـ٘رت آطیب خ٘اّبُ قٖزٍبّی ثبر اٗىیِ ثزای۰88۸ درطبه. گزدیذ

 .ػذ ثزگشار فیيیپیِ

 ثبسیثبسی ثب َٕشٍبُ ینجبر طبه چٖبر ٕز مٔ اطت ٍظبثقبتی اىَپیل، ٕبیاىَپیل ٕبی 

 طئ٘ه ػٖز در ۰8۷۷ طبه در آسٍبیؼی ؿ٘رت ثٔ ٍظبثقبت دٗرٓ اٗىیِ. گزددٍی ثزگشار

 درایِ. گزدیذ اخزا ثبرطيُ٘ اىَپیل در ۰881 درطبه رطَی ؿ٘رت ثٔ اٍب ػذ ثزگشار

 ینْفزٓ) ٕبثبسی  تَبً آتالّتب ۰881 طبه در اٍب. ّگزدیذ ثزگشار ٍختيظ ّفزٓ دٗ ثبسی دٗرٓ

 .ػذ ثزگشار( ٍختيظ دّٗفزٓ -ثبّ٘اُ ٗ آقبیبُ دّٗفزٓ -ثبّ٘اُ ٗ آقبیبُ

 

ٕب ثزاطبص ٍذت  ٕبی ک٘دکبّٔ دیگزی آغبس ػذ. آُ ثبسی اس ثبسی« پّ٘ب»ثبسی ک٘دکبّٔ: ثبسی 

سٍبُ ضزثٔ سدُ ٕزگزٗٓ ثز ػی ءای، ثذُٗ ثزخ٘رد آُ ثٔ سٍیِ، ت٘طظ اطجبثی ػجیٔ چ٘گبُ یب 

ػذ. ایِ ثبسی ٍؼبرکتی ٗ ّٔ رقبثتی، در اؿو ثذُٗ ٗخ٘د ت٘ر  پبرٗ ػکو اّدبً ٍیػیئی 

ّبٍیذّذ چُ٘ ثیؼتز ٍ٘اقغ اس پز طبختٔ  ٍی« پزّذٓ»ػذ، ٗ ت٘پ ٍ٘رد اطتفبدٓ را  اّدبً ٍی

 .ػذٓ ث٘د
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 یک ثبسی طبدٓ اٍب خذاة

ت٘اّذ ثٔ کَک یک راکت طجک ٗسُ ثذٍیْتُ٘ ٗ ضزثٔ سدُ ثٔ ت٘پی اس  تقزیجبً ٕز ػخـی ٍی 

رٗی ت٘ر اس ایِ ثبسی ىذت ثخغ اطتفبدٓ کْذ. چزا کٔ ایِ ثبسی ثزای ٍجتذیبُ ثظیبر 

ٕب ٗ... درطزتبطز دّیب پزداختٔ  ٕبی خبّ٘ادگی، ٍَٖبّی اطت. ایِ ثبسی در خَغ طبدٓ

ع کزد کٔ طزیغ تزیِ ثبسی اّدبً ػذٓ ثب راکت اطت. یک ضزثٔ ػ٘د. اٍب ّجبیذ فزاٍ٘ ٍی

کیيٍ٘تز در طبػت حزکت کْذ ٗ  ۱۱۱ػ٘د کٔ ت٘پ ثب طزػت تقزیجی  ٍحکٌ ثٔ ت٘پ ثبػث ٍی

ای ٗ ثبالی آُ ّیبس ثٔ طزػت، ػکض اىؼَو، اطتزاتژی ٗ قذرت سیبد ثبسیکِ  در طط٘ذ حزفٔ

کیيٍ٘تز را طی یک ٍظبثقٔ در سٍیِ  1دارد. چزا کٔ ثبسیکِ ثزخظتٔ ایِ رقبثت حتی تب 

 سّذ! دٗد ٗ ثٔ ایِ طزف ٗ آُ طزف ٍی ٍی

ٕب ٗ ٍظبثقبت ثیؼتزی در کؼ٘رٕبی ٍختيف دّیب، ثب اىٖبً اس آّچٔ در اّگيظتبُ ػکو  رقبثت 

یکی اس ایِ رقبثتٖب ث٘د کٔ ّخظت ٗارد ایِ ػزؿٔ ػذ.  "Thomas" گزفت، رآ اّذاسی ػذ خبً

 8۱٘ر اّگيیظی ث٘د کٔ ثٔ ط٘ی ثذٍیْتُ٘ کؼیذٓ ػذ ٗ در یک تْیظ« خ٘رج تٍ٘بص»

طبه(. اٗ َٕچْیِ ّخظتیِ رئیض فذراطیُ٘ خٖبّی  1۱ٍظبثقٔ ػْ٘اُ کظت کزد )طی 

 خبً تٍ٘بص ثٔ ػْ٘اُ ٍظبثقٔ خٖبّی ثذٍیْتُ٘ ٍزداُ )ٍبّْذ خبً ۰8۱8ثذٍیْتُ٘ ث٘د. درطبه 

Devis  خبًٕبی  ّیش رقبثت ۰8۵۰در تْیض( ٍؼزفی ػذ. در طبه "UBER" ثزای سّبُ خيق ػذ. 

«Betty uber»  اّگيیظی یک ثبسیکِ ثزخظتٔ در ثذٍیْتُ٘ دّٗفزٓ خبیشٓ آُ را إذا کزد. در

ػذ. اٍزٗسٓ ثبسیکْبُ ثزخظتٔ ایِ رػتٔ ٗرسػی  طبه یکجبر اّدبً ٍی ۱اثتذا ایِ ٍظبثقبت ٕز 

 کْْذ. ثزای خ٘ایش ٍبىی ثب ٌٕ در طزتبطز دّیب رقبثت ٍی

 ذٍیْتُ٘آطیب ٗ ث 

ٕب ثذٍیْتُ٘ را اس آُ خ٘دکزدّذ. چیِ ٗ  اگزچٔ ثذٍیْتُ٘ در اّگيظتبُ ٍت٘ىذ ػذ اٍب آطیبیی 

کْْذ  اّذّٗشی دٗ کؼ٘ری ٕظتْذ کٔ ٍقتذرأّ درٍظبثقبت ثیِ اىَييی ایِ رػتٔ ػزکت ٍی

کْذ. ایِ دٗ کؼ٘ر ٍدَ٘ػبً ثط٘ر اػدبة  ٗ ٍظبثقبت ایِ رػتٔ ٍزدً سیبدی را ٍت٘خٔ خ٘د ٍی

ٍظبثقٔ )خبً تٍ٘بص(  1۱اّذ ٗ در  را ثزّذٓ ػذٓ IBF درؿذ اس ٍظبثقبت ۸۱یشی تبکُْ٘ اّگ

ٕب اس  ػْ٘اُ ثزتز خٖبُ را آطیبیی ۰۵ّیش آخزیِ  UBER اّذ. در خبً ٕب ثزّذٓ ث٘دٓ َٕ٘ارٓ آطیبیی

 ۵۱ٕب  ٍذاه إذا ػذٓ درٍظبثقبت اىَپیک ایِ رػتٔ آطیبیی ۰۰اّذ.ٗ اس ٍیبُ  آُ خ٘د کزدٓ

ٕب، ٗرسػکبراُ اطکبّذیْبٗی، ثذٍیْتُ٘ را ثب قذرت ٗ  را تـبحت کزدٓ اّذ! ثؼذ اس آطیبیی ػذد آُ

 .کْْذ طزػت خ٘ثی ثبسی ٍی

کبّبدا، داَّبرک، اّگيظتبُ، فزاّظٔ، ایزىْذ، ٕيْذ، سالّذّ٘، اطکبتيْذ ٗ ٗىش اػضبی اٗىیٔ ایِ 

 .اطت رطیذٓ ۰۱۸فذراطیُ٘ ث٘دّذ. اٍزٗسٓ تؼذاد اػضب ثٔ ػذد 

در اىَپیک ثبرطيُ٘ ثٔ ثبسیٖبی اىَپیک اضبفٔ ػذ. پض اس آُ ث٘د کٔ  ۰881ْتُ٘ اس طبه ثذٍی

ثٔ ٍیشاُ اػتجبر ایِ ٗرسع در کؼ٘رٕبی آطیبیی ٍثو چیِ، کزٓ، اّذّٗشی، ٍبىشی افشٗدٓ ػذ. 

 .ایِ پذیذٓ ٍقبرُ ثب پیؼزفت ایِ ٗرسع در اّگيظتبُ ٗ کؼ٘رٕبی اطکبّذیْبٗی ث٘د

ٗارد ػذ. در آغبس ایِ ٗرسع ت٘طظ داّؼد٘یبُ  ۰8۷۱اثتذا در طبه  در یّ٘بُ ثذٍیْتُ٘ در

 ۰فذراطیُ٘ ٕيْی ثذٍیْتُ٘ ثب حض٘ر  ۰881داّؼگبٓ دٍ٘کزیت٘ص در تزیض اّدبً ػذ. در 

ثبػگبٓ در طزاطز یّ٘بُ  ۱۱ٗرسػکبر در قبىت  ۱۵۱۱ثبػگبٓ ٗرسػی تأطیض گزدیذ. اٍزٗسٓ 

 .پزداسّذ ثٔ ٗرسع ثذٍیْتُ٘ ٍی
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ت٘اّْذ ثٔ آُ ثپزداسّذ.  ای ٗ در ٕز طْی ٍی سػی اطت کٔ ٍزداُ ٗ سّبُ در ٕز ردٓثذٍیْتُ٘ ٗر

ٕب ٗرسػکبراُ ثبیذ ٍٖبرتٖبی ٗیژٓ، اطتقبٍت، قذرت ٗ  ٗىی ثزای ثبسی کزدُ در ثبالتزیِ ردٓ

 .اّؼطبف پذیزی خ٘د را افشایغ دْٕذ

رطیذٓ کٔ در  ایِ ٗرسع در طزاطز دّیب ٗ ثخـ٘ؽ در آطیب گظتزع پیذا کزدٓ ٗ ثٔ خبیی

 .اطت ٍظبثقبت ٌٍٖ تؼذاد تَبػبگزاُ ثٔ پبّشدٓ ٕشار ّفز ٌٕ رطیذٓ

ثبسیکِ  8تْٖب  ۰88۵در یّ٘بُ ٗرسع ثذٍیْتُ٘ ثٔ ػکو قبثو ت٘خٖی رٗ ثٔ رػذ اطت. در طبه 

 .رطذ ّفز ٍی ۱۵۱۱رطَی در یّ٘بُ ٗخ٘د داػت در حبىیکٔ تؼذاد آُ اٍزٗسٓ ثٔ 

ػذ کٔ ٍظبثقبت ثذٍیْتُ٘ ثب اطتقجبه  پیغ ثیْی ٍی 1۱۱۱در حیِ ثبسیٖبی اىَپیک آتِ 

ٍبٓ اّتخبة ثٔ  ۰1خ٘ثی ٍ٘اخٔ ػ٘د. کؼ٘رٕبی ٍطزذ در ایِ ٗرسع ٍْتخجیِ خ٘د را پض اس 

 فزطتْذ ایِ ٍظبثقبت ٍی

 

 تبریخچٔ ثذٍیْتُ٘ ایزاُ

ثب ٗرٗد مبرػْبطبُ ّفتي اّگيیض ثٔ ايزاُ، ثذٍیْتُ٘ ثٔ مؼ٘ر ايزاُ رآ يبفت ٗ مبرٍْذاُ 

يزاّي ػزمت ّفت ايِ ٗرسع را اس اّگيیظي ٕب يبد گزفتْذ. ايِ رػتٔ ٗرسػي ثب خزٗج ا

را تقجو َّ٘د.  ۰۱9۱اّگيیض ثٔ فزاٍ٘ػي طپزدٓ ػذ. تب ايْنٔ ايزاُ ٍیشثبّي ثبسيٖبي آطیبيي 

چُ٘ ثذٍیْتُ٘ يني اس رػتٔ ٕبي ايِ ثبسيٖب ث٘د در ايِ راطتب طبسٍبُ تزثیت ثذّي در طبه 

ثذٍیْتُ٘ ايزاُ را تأطیض َّ٘د ٗ خٖت رآ اّذاسي ايِ رػتٔ ٍزثي ؿبحت  فذراطیُ٘ ۰۱9۰

ّبً ْٕذي ثٔ ّبً ديپ٘ گ٘ع را ثٔ َٕنبري دػ٘ت َّ٘د ايِ ٍزثي ٍذت پْح طبه ثٔ مبر تؼيیٌ ٗ 

آٍ٘سع ثذٍیْتُ٘ در ايزاُ ٍؼغ٘ه ث٘د. اٗىیِ دٗرٓ ٍظبثقبت قٖزٍبّي مؼ٘ر ايزاُ در طبه 

ػذ مٔ تٖزاُ ٗ خ٘سطتبُ ٗ اؿفٖبُ ثٔ تزتیت اٗه تب طً٘ ػذّذ.  تیٌ ثزگشار 11ثب حض٘ر  ۰۱91

 ۰۱تٖزاُ ػزمت َّ٘د ٗ در ثیِ  ۰۱9۱اٗىیِ ثبر تیٌ ٍيي ثذٍیْتُ٘ ايزاُ در ثبسيٖبي آطیبيي 

تیٌ ٕؼتٌ ػذ. اٗىیِ رئیض فذراطیُ٘ ثذٍیْتُ٘ در ايزاُ آقبي اٍیز ّ٘يذي ث٘د مٔ تب طبه 

ِ رئیض فذراطیُ٘ آقبي مزثبطیبُ ٍي ثبػذ. مٔ اس طبه ػٖذٓ دار ايِ ٍقبً ث٘د ٗ آخزي ۰۱91

ػٖذٓ دار ايِ ٍقبً اطت. ٕز طبىٔ ٍظبثقبت قٖزٍبّي مؼ٘ر در ردٓ ٕبي ٍختيف  ۰۱1۷

 .پیؼنظ٘تبُ( ثزگشار ٍي گزدد -ثشرگظبالُ  -خ٘اّبُ  -ّ٘خ٘اّبُ  -طْي )ّّٖ٘بالُ 

 1۱ط٘طي ثٔ ػزف سٍیِ ثبسي: سٍیِ ثبسي ثذٍیْتُ٘ ثٔ ػنو ٍظتطیو ٍي ثبػذ ٗ ثب خ

ٍیيي ٍتز مؼیذٓ ٍي ػ٘د. خط٘ط سٍیِ ثبيذ ثٔ طبدگي قبثو تؼخیؾ ث٘دٓ ٗ ثٖتز اطت ثٔ 

 .رّگ طفیذ يب سرد مؼیذٓ ػ٘د
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