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هغئَل( یغٌذُ)ًَ یًوسیپًر  یمیوع یهحس               

  یزاىا یزجٌذ،ث یزجٌذ،داًؾگبُ ث یداًؾىذُ وؾبٍرس یگزٍُ ػلَم داه یبراعتبد

چکیدٌ:

کًَاوٍ َای رضد با استفادٌ از تًابع خطی ي غیرخطی برای تًصیف رضد ضتر تکَدف از ایه مطالعٍ برازش مىحىی

خطی، درجٍ ديم ي َا ضامل صفات يزن بدن از زمان تًلد تا سه َجدٌ ماَگی ضترَای ور ي مادٌ بًد. تًابع بًد. دادٌ

چُار تابع غیرخطی رضد )ومائی، لجستیک، ين برتاالوفی ي گمپرتس( ي چُار تابع غیرخطی دیگر )ييد، يیلمیىک، علی ي 

در  nlsتابع  stats( ي easynlsَای مدل غیرخطی )ضفر ي دایجکسترا( استفادٌ ضد. تجسیٍ ي تحلیل آماری با بستٍ

َا با اوجام ضد. تًابع بٍ صًرت جداگاوٍ برای ضترَای ور ي مادٌ تًسعٍ دادٌ ضدود. ویکًیی برازش مدل  Rافسار ورم

استفادٌ از معیار اطالعات اکایک، معیار اطالعات بیسیه ي ضریب تبییه مًرد ارزیابی قرار گرفت. ویکًیی برازش بیه 

لی تًابع غیرخطی رضد )ومائی، لجستیک، ين برتاالوفی َای کلحاظ خصًصیتضص مدل مًرد استفادٌ متفايت بًد ي بٍ

ي گمپرتس( بٍ دلیل ضریب تبییه پائیه ي معیارَای اطالعات آکایک ي اطالعات بیسیه باال، بدتریه تًابع  برای برازش 

َای غیرخطی دیگر )ييد، کًَاوٍ، مدلکًَاوٍ بًدود. در برازش مىحىی رضد ضترَای تکمىحىی رضد ضترَای تک

ي تًابع خطی بُتر بًدود ي تابع غیرخطی علی ي ضفر برای ضترَای ور ي َمچىیه میىک، علی يضفر ي دایجکسترا(  يیل

َا، برای جىس ور ضتر برازش بُتری از مىحىی رضد وسبت بٍ جىس مادٌ ضترَای مادٌ بُتریه مدل بًد. َمٍ مدل

داضتىد )بجس تابع علی ي ضفر(. 
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 مقدمٍ     

ّبی  وِ ثَعیلِ ثؾز ثزای لزًْب اس جٌجِؽتز یه دام چٌذ هٌظَرُ 

ٍ در تَلیذ ؽیز، گَؽت، الیبف ٍ  اًذ ؽذُ زداری هیث هختلف ثْزُ

ؽَد وِ ثزای حول ًٍمل، ثبروؾی، عَاروبری،  هی   پَعت ؽٌبختِ

ٍ  رٍد ّبی وؾبٍرسی ًیش ثىبر هی سًی ٍ خیلی اس فؼبلیت ؽخن

هٌبطك خؾه ٍ ًیوِ خؾه تطبثك راحتی ثب ؽزایط جغزافیبیی  ثِ

بی فمیز اعت ثلىِ در ثْجَد ّ یبفتِ ٍ ًِ تٌْب لبدر ثِ تَلیذ در ثیبثبى

اعتؼذاد  ٍ در هٌبطك گزهغیز ثِ خبطز ّویي آًْب ًیش ًمؼ دارد

؛ ػجذاهلل ٍ فبی، 2010)احوذ ٍ ّوىبراى، ثبؽذ  هَرد تَجِ هی

ثزاثز ؽیز ثیؾتزی را ًغجت  چْبردر هٌبطك ثیبثبًی ؽتز . (2013

اػ ثزای اداهِ ؽیزدّی  ، اس طزفی تَاًبییاعت گبٍ تَلیذ وزدُ ثِ

در سهبى خؾىی، غٌی ثَدى ؽیز ؽتز اس ًظز چزثی، هَاد هؼذًی، 

ّوچٌیي لبثلیت ًگْذاری ثبالی ؽیز ؽتز ٍ ّب  پزٍتئیيٍ ّب  ٍیتبهیي

ّبی دیگز ثزای داهپزٍری در  وٌذ وِ ؽتز ًغجت ثِ دام ثیبى هی

تزاعت. گَؽت، پَعت، پؾن هحصَالت  هٌبطك ثیبثبًی هٌبعت

ثبتَجِ ثِ اّویت التصبدی ؽتز در هٌبطك  .ّغتٌذ ؽتز هفیذ دیگز

تَلیذ هحصَالت  وؾبٍرساى ثِ هٌظَر ثیبثبًی، ایجبد هشارع ؽتز ثزای

در عطح تجبری ٍ تجذیل ؽتزداری عٌتی ثِ ؽتزداری هذرى ثؼٌَاى 

 حل ثزای تَلیذ پبیذار هحصَالت داهی هفیذ خَاّذ ثَد یه راُ

 (.1391ػجذاللْی، )

اًذاسُ ٍ ٍسى حیَاى اس سهبى تؾىیل تخن تب سهبى ثلَؽ تغییزات در 

 ػَاهل هختلفی هبًٌذ تغذیِ،تحت تأثیز ًبهٌذ وِ  را رؽذ هی

الگَی رؽذ در حیَاًبت  ثبؽذ. هی .یزیت، صًَتیپ، هحیط، ٍ ..ذه

تَعط هحممیي سیبدی ثِ صَرت گغتزدُ هطبلؼِ هختلف

یبثذ.  یؼ هیاس ثذٍ تَلذ تب ثلَؽ جٌغی عزػت رؽذ افشا اعت. ؽذُ

پظ اس ثلَؽ اس عزػت رؽذ وبؽتِ ؽذُ ٍ ٌّگبهی وِ ثِ ٍسى ًْبیی 

 6ؽَد. ؽتز اس عي  ؽَد عزػت رؽذ ثغیبر آّغتِ هی ًشدیه هی
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The objective of this study was to fit growth curves using linear and nonlinear functions to 

describe the growth of Dromedaries camels. Body weight of Dromedaries camels at 3 months 

intervals up to 18 month of age were used to evaluate the growth curves using linear, quadratic, 

and four nonlinear growth functions (Exponential, Logistic, Von Bertalanffy, and Gompertz) 

and four other nonlinear functions (Wood, Wilmink, Ali and Schaeffer, and Dijkstra) were 

applied. Statistical analysis was performed with nonlinear model package (easynls) and nls 

function of stats package in R software. The functions were developed separately for male and 

female camels. The goodness of fit of the models was evaluated by using Akaike information 

criterion (AIC), Bayesian information criterion (BIC) and coefficient of determination (R2). The 

goodness of fit was different between the ten models used and in terms of general characteristics 

of nonlinear growth functions (exponential, Logistic, Von Bertalanffy, and Gompertz) due to 

low R2 and high AIC and BIC, were the worst functions to fit the growth curve of camel and 

nonlinear models other than growth and linear functions were better and also Ali and Schaeffer

nonlinear function was the best model for both male and female camels. All models for male 

camels had a better fit of the growth curve than females (except Ali and Schaeffer function). 
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اهب ثلحبظ ویفیت  عبلگی عزػت رؽذ هٌبعجی دارد 4هبّگی تب 

 تؾبثِ   در  سهـبى  ثْتـزیي   عبلگی 2تب 1عي  ،گَؽت ٍ عزػت رؽذ

لبثلیت رؽذ ؽتز در همبطغ اٍلیِ سًذگی ثبالتز اعت  .اعت ثبگَعبلِ 

یبثذ. ثِ ػجبرتی  ؽذى ثِ عي ثلَؽ ایي لبثلیت وبّؼ هی ٍ ثب ًشدیه

. لذا پزٍار حبؽی وٌذ َئیذی پیزٍی هیوهٌحٌی رؽذ اس رًٍذ عیگ

تَاًذ  هیتغییزات ٍسى سًذُ  تز اعت. ؽتزّب در عٌیي پبئیي هٌبعت

ا افشایؼ ٍسى رٍساًِ ػبهل هْوی . لذثبؽذهؼیبر رؽذ حیَاًبت اّلی 

در ًوبیؼ هیشاى رؽذ حیَاى اعت. افشایؼ ٍسى رٍساًِ ؽتزّبی 

گزم گشارػ ؽذُ اعت.  950ٍ  1400پزٍاری ًز ٍ هبدُ در ایزاى 

داهٌِ ٍسى تَلذ ؽَد.  هؼوَالً ثب افشایؼ عي اس هیشاى رؽذ وبعتِ هی

 ِدیالق، عِ هبّگی، یه ٍ دٍعبلگی در ؽتزّبی یه وَّبًِ ثـ

 285تب  258ٍ  5/220تب  190،  95تب  77،  40تب  34 تزتیـت

  .(1395، )صبلحی ٍ ّوىبراى ویلَگزم گشارػ ؽذُ اعت

تبثغ وِ  تَاثغ سیبدی ثزای ًوبیؼ هٌحٌی رؽذ اعتفبدُ ؽذُ اعت

، ثیغب ٍ ّوىبراى) اًذ ثزٍدی ثیؾتزیي اعتفبدُ را داؽتِتبثغ خطی ٍ 

ٍال  اًذ. ثٌی ثزای رؽذ اجزا ؽذُ . اهب در ؽتز هطبلؼبت اًذوی(1988

ّبی ثیىبًزی اس تَلذ ر حبؽید را الگَی رؽذ (1983) ٍ چبدّزی

اس تَلذ تب در ّویي ًضاد  (1988) ٍ ثیغب ٍ ّوىبراىهبّگی تب عی

ثزرعی وزدًذ.  )تَاثغ خطی ٍ ًوبیی( ریبضیثب تَاثغ چْبرعبلگی 

خطی ٍ غیزخطی  تَاثغًیىَیی ثزاسػ  ّذف اس ایي تحمیك همبیغِ

  ثَد.وَّبًِ در دٍ جٌظ ًز ٍ هبدُ  ته ّبیهٌحٌی رؽذ ؽتز

 مًاد ي ريش

ثب تَاثغ وَّبًِ  تهثِ هٌظَر همبیغِ ثزاسػ هٌحٌی رؽذ ؽتز 

 -ًوبئی، لجغتیه، ٍى ثزتبالًفی ٍ گوپزتش) )تَاثغ رؽذهختلف 

(، تبثغ ٍیلویٌه 1967ٍٍد، ٍ تبثغ ٍٍد ) (2017آرًَْلذ، 

( ٍ دایجىغتزا 1987(، ػلی ٍ ؽفز )ػلی ٍ ؽفز، 1987)ٍیلویٌه، 

ریبضی اس هیبًگیي ٍسى تَلذ، عِ، ؽؼ، ًِ، (( 1997دایجىغتزا، )

جذٍل  )وَّبًِ ًز ٍ هبدُ  تهّبی ؽتزدٍاسدُ، ّجذُ هبّگی 

گشارػ ؽذُ ثَد،  (1395) صبلحی ٍ ّوىبراى( وِ تَعط یه

 .اعتفبدُ گزدیذ

 )ماٌ( )کیلًگرم( ضترَای تک کًَاوٍ برحسب جىس ي سه: میاوگیه يزن بدن 1جديل 

 عي                  

 جٌظ

 ّجذُ هبّگی دٍاسدُ هبّگی ًِ هبّگی ؽؼ هبّگی عِ هبّگی تَلذ

 323 7/210 3/189 8/158 6/103 7/39 ًز 

 6/302 1/194 5/177 5/159 5/91 3/37 هبدُ 

 (1395) صبلحی ٍ ّوىبراىثزگزفتِ اس          

هؼیبر اطالػبت ( ٍ AIC)هؼیبر اطالػبت اوبیه1ّبی  همبدیز ووتز آهبرُ ،ثز اعبط رٍاثط سیز ّب وِهمبیغِ ًیىَئی ثزاسػ ّز وذام اس هذلدر 

R) 3ّبی ضزیت تجییي ( ٍ همبدیز ثبالتز آهبرBICُ) 2ثیشیي
easynlsافشاری  ػٌَاى ثْتزیي هذل ثزاسػ اًتخبة ؽذًذ. اس ثغتِ ًزم ثِ ،را داؽتٌذ( 2

 . (2017آرًَْلذ، ) ّبی فَق اعتفبدُ گزدیذ ثزاسػ هذ ثزایRافشار  در ًزمnlsٍ ًیش اس تبثغ 

 (1974آوبیه، ) AIC = -2× logL + 2p                   (1راثطِ )   

BIC=p×log(n)- 2×logL            (2راثطِ )  

 

 (1978)ؽَارس،   

sse/sst  R-1=                   (3)راثطِ  
2

                                           
1
 Akaike information criterion (AIC) 

2
 Bayesian information criterion (BIC) 

3
 Coefficient of determination (R

2
) 
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  ریبضی هَرد اعتفبدُ در ایي تحمیك ػجبرتٌذ اس: تَاثغ

تبثغ هذل

 هذل خطی
          

               هذل درجِ دٍم

           هذل ًوبئی

    هذل لجغتیه
 

       
   

                  ثزتبالًفی   هذل ٍى

 هذل گوپزتش
               

 ٍٍد
 

               

                      ٍیلویٌه

 ؽفز-ػلی
       (

 

   
)    (

 

   
)
 

   [  (
   

 
)]    [  (

   

 
)]

 

   

 دایجىغتزا
      

[
         

 
   ]

   
t  ،رٍس ؽیزدّیwt هیشاى تَلیذ ؽیز در رٍسt  ، امe ( 71827/2ػذد ًپزیي ٍ )g,d,c,b,aضزایت رگزعیَى ّغتٌذ :. 

 وتایج   

همبیغِ ًیىَیی ثزاسػ ثزاعبط هؼیبرّبی ثزآٍردؽذُ اطالػبت 

اوبیه، اطالػبت ثیشیي، ضزیت تجییي در جذٍل دٍ ثزای دٍ 

در تبثغ AIC ٍBICّبی  همذار آهبرُجٌظ ًز ٍ هبدُ آهذُ اعت. 

ووتزیي ٍ در تبثغ ًوبئی ثزای جٌظ ًز ٍ هبدُ ثیؾتزیي  ؽفزٍ  ػلی

)ثِ غیز اس چْبر تبثغ رؽذ(  دیگز خطیغیزثغ َاثَد وِ ًؾبى داد ت

R هؼیبر. همذار ٌذرؽذ ؽتز داؽتهٌحٌی تزی اس  ثزاسػ ؽبیغتِ
در  2

تزتیت تَاثغ  ثؼذ اس آى ثٍِ  ؽفز ثبالتزیي ثَد ٍ  ػلیتبثغ 

ؽبیغتگی ًیش  خطی ٍ درجِ دٍم دایجىغتزا، ٍٍد ٍ ٍیلویٌه، 

R وَّبًِ  در ثزاسػ هٌحٌی رؽذ ؽتز ته 2ثبالیی ثزاعبط هؼیبر 

R هؼیبرذار همووتزیي ٍ لجغتیه ًوبئی داؽتٌذ. تبثغ 
را ثیي تَاثغ  2

ؽفز،  ٍ تَاثغ ػلیًتبیج ًؾبى داد . ٌذداؽتّز دٍ جٌظ در  هختلف

در ثزاسػ ٍ درجِ دٍم خطی  ٍ ّوچٌیي تَاثغدایجىغتزا ٍ ٍٍد 

رؽذ ّبی غیزخطی  هٌحٌی رؽذ ؽتز ته وَّبًِ ًغجت ثِ هذل

ثِ تزتیت ثَدًذ. ثب لذرت پیؼ ثیٌی ثبالتزی ٍ ّبی ثْتز  هذل

تَاثغ  ،رؽذ ؽبهلّبی غیزخطی  هذلؽبیغتگی ثزاسػ 

 ثزتبالًفی ٍىوِ تبثغ ثَدًذ  ، لجغتیه ٍ ًوبییگوپزتش، ثزتبالًفی ٍى

ٌحٌی رؽذ ؽتز هثْتزیي هذل ٍ تبثغ ًوبیی ثذتزیي هذل در ثزاسػ 

ؽفز )هؼیبر اطالع آوبیه  ٍ ثِ غیز اس تبثغ ػلیّبی فَق  هذلثَد. 

ثزای ثزاسػ هٌحٌی رؽذ ؽتز ته وَّبًِ در ٍ اطالع ثیشیي( 

جٌظ ًز ًغجت ثِ جٌظ هبدُ ػولىزد ثْتزی داؽتٌذ وِ ًؾبى 

تَاًذ ثبؽذ. ًْب ًیش هیآدٌّذُ تفبٍت الگَی رؽذ 
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 َای مًرد مطالعٍ معیارَای برآيرد ضدٌ در دي جىس ور ي مادٌ در مدل :2جديل 

 هؼیبر              

 

ضزیت تجییياطالع ثیشیيهؼیبر  هؼیبر اطالع اوبیه

 جٌظ                    

 هذل

 هبدُ ًز هبدُ ًز هبدُ ًز

 967/0 979/0 96/54 32/53 59/55 95/53 خطی

 969/0 979/0 48/56 19/55 32/57 95/55 درجِ دٍم

 916/0 939/0 64/60 80/59 26/61 43/60 ًوبئی

 947/0 963/0 59/59 67/58 43/60 50/59 لجغتیه

 961/0 973/0 76/57 71/56 59/58 55/57 ثزتبالًفیٍى 

 957/0 970/0 33/58 34/57 16/59 17/58 گوپزتش

 963/0 991/0 24/54 33/50 07/55 16/51 ٍٍد

 952/0 979/0 18/56 07/55 02/57 90/55 ٍیلویٌه

 970/0 999/0 30/16 41/37 55/17 66/38 ؽفز ٍ ػلی

 966/0 993/0 17/54 05/50 21/55 09/51 دایجىغتزا

 .ُ اعتؽذboldثب تَجِ ثِ تَضیح هتي ٍ هٌبعت تز ثْتز  ّبیهذل                                     

فزاعٌجِ ّبی ثزآٍرد ؽذُ حبصل اس ثزاسػ تَاثغ خطی ٍ 

غیزخطی روَردّبی ٍسى ثذى ؽتز ته وَّبًِ در جذٍل ؽوبرُ 

آٍردُ ؽذُ اعت. در ؽىل یه ثزاسػ هٌحٌی رؽذ ثب تبثغ ػلی  3

ٍ ؽفز وِ ثْتزیي هذل در پیؼ ثیٌی هٌحٌی رؽذ ؽتزّبی ته 

ثیٌی  وَّبًِ ثَد، ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. ایي تبثغ لذرت پیؼ

ثبالتزی در صفبت رؽذ ؽتزّبی هبدُ ًغجت ثِ ؽتزّبی ًز داؽت. 

: هٌحٌی رؽذ ثزاسػ ؽذُ ثِ تفىیه جٌغیت ؽتز ثزاعبط تبثغ ػلی ٍ ؽفز 1ؽىل 
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 ( حاصل از برازش تًابع خطی ي غیرخطی رکًردَای يزن بدن ضتر تک کًَاوٍ±SE: فراسىجٍ َای برآيرد ضدٌ )3جديل 

 (Kg) پبراهتزّب

abcdgجٌظ هذل

 خطی
 -- -- -- 51/0(±04/0) 05/50(±1/11) ًز

 -- -- -- 46/0(±04/0) 55/49(±8/12) هبدُ

 درجِ دٍم
   -000006/0(±00/0) 13/5(±1/0) 8/49(±5/16) ًز

   -0001/0(±0002) 52/0(±2/0) 2/45(±4/18) هبدُ

 ًوبئی
    003/0(±000/0) 5/83(±1/13) ًز

    003/0(±0004/0) 03/80(±3/14) هبدُ

 لجغتیه
   005/0(±002/0) 72/5(±78/1) 3/439(±3/151) ًز

   006/0(±002/0) 06/5(±7/1) 8/367(±8/115) هبدُ

 ٍى ثزتبالًفی
   002/0(±001/0) 562/0(±08/0) 8/666(±1/463) ًز

   002/0(±002/0) 53/0(±07/0) 9/477(±2/255) هبدُ

 گوپزتش
   003/0(±001/0) 24/2(±04/0) 7/555(±290) ًز

   003/0(±002/0) 08/2(±04/0) 7/427(±9/184) هبدُ

 ٍٍد
19/0(±07/0) 9/39(±87/11) ًز  (0003/0±)002/0-   

   -001/0(±0005/0) 21/0(±1/0) 91/35(±4/16) هبدُ

 ٍیلویٌه
   47/0(±18/0) -12/27(±5/117) 6/74(±107) ًز

   354/0(±2/0) -83/73(±8/128) 3/116(±3/117) هبدُ

 ؽفز ٍ ػلی
 5/54(±14) -8/289(±69) 65/14(±1/3) -5/205(±5/54) 4/275(±7/46) ًز

 4/76(±3/2) -399(±112) 48/18(±5/0) -6/287(±4/9) 4/336(±8) هبدُ

 دایجىغتزا
  -002/0(±00/0) 021/0(±01/0) 021/0(±02/0) 9/37(±13) ًز

  -002/0(±0004/0) 02/0(±01/0) 02/0(±02/0) 08/34(±2/18) هبدُ

 بحث    

گیزی ٍسى ثباعتفبدُ ؽؼ هذل هختلف ثزای اًذاسُ ( 2019)ثَجٌبجِ 

ثْتزیي هذل (  2017) اس اثؼبد هختلف ثذى ارائِ وزد. تلىي ٍ ّوىبراى

ثزای هٌحٌی رؽذ هذل گوپزتش،  ،ثزای ثزاسػ هٌحٌی رؽذ جَجِرا 

خزگَػ ٍ گبٍ ثزای هٌحٌی رؽذ هذل لجغتیه،  ،گَعفٌذخَن ٍ 

گشارػ را هذل ثزٍدی  ،ثش ٍ ثزای هٌحٌی رؽذ ثزتبالًفی هذل ٍى

هذل ثزٍدی را ثْتزیي ( 1398)ًٍذ الّزٍد ٍ ّوىبراى  للیرضبوزدًذ. 

. ًذّبی ًضاد هْبثبدی هؼزفی وزد هذل در ثزاسػ هٌحٌی رؽذ ثشغبلِ

ثزای ثزاسػ هٌحٌی رؽذ ( 1396) پَر هؾْذی ٍ ّوىبراى حغیي

ثزتبالًفی  ثزٍدی ٍ ٍى ّبی تزتیت هذل ّبی ًز ٍ هبدُ ًضاد ثلَچی ثِ ثزُ

تبثغ ًذ. ًتبیج ایي تحمیك ًؾبى داد درا ثْتزیي هذل گشارػ وز

در ثیي تَاثغ هختلف رؽذ ؽبیغتگی ثْتزی در ثزاسػ  ثزتبالًفی ٍى

براى هٌحٌی رؽذ ؽتز ته وَّبًِ داؽت وِ ثب ًتبیج تلىي ٍّوى

( در ثْتزیي هذل ثزای رؽذ گبٍ هطبثمت داؽت ٍ تبثغ 2017)

غیزخطی ػلی ٍ ؽفز وِ در تَصیف هٌحٌی ؽیزدّی ثِ دفؼبت در 

تحمیمبت ٍ گشارػ عبیز هحممیي هَرد اعتفبدُ  لزار گزفتِ ثَد، 

 10ثْتزیي هذل در پیؼ ثیٌی هٌحٌی رؽذ ؽتزّبی ته وَّبًِ ثیي 

ثَد ٍ لذرت پیؼ ثیٌی ثبالتزی در هذل هَرد ثزرعی در ایي هطبلؼِ 

 صفبت رؽذ ؽتزّبی هبدُ ًغجت ثِ ؽتزّبی ًز داؽت.
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 تًصیٍ َای تريیجی

غِ ؽبیغتگی ثزاسػ هذلْبی غیزخطی رایج هزتجط ثب رؽذ وِ همبی

در عبیز تحمیمبت اعتفبدُ ؽذُ ثَد ثب هذلْبی غیز خطی وِ در 

تَصیف هٌحٌی ؽیزدّی اعتفبدُ ؽذُ ثَدًذ ًؾبى داد وِ تبثغ ػلی 

ٍ ؽفز ثزای پیؼ ثیٌی هٌحٌی رؽذ ؽتز ته وَّبًِ ثِ دلیل 

ثبالتزی ًغجت ثِ عبیز هذل  ًیىَیی ثزاسػ ثْتز ٍ لذرت پیؼ ثیٌی

ّب داؽت ٍ تَصیِ هیؾَد اس ًتبیج ایي هطبلؼِ در ثزًبهِ ریشی ٍ 

اعتزاتضی ّبی هذیزیتی ٍ تصوین گیزی در خصَؿ حذف 

ؽتزّبی ون رؽذ ٍ اًتخبة ؽتزّبی ثب رؽذ ثبال اعتفبدُ گزدد. 
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