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 چکیدٌ :
پزوبرثزد ثز رٍی ٍ هْن  ّبی ثبضذ. یىی اس پزداسش آٍری دادُ تَسظ سٌدص اس دٍر یه هزحلِ اسبسی در هذیزیت پبیذار سهیي هیخوـ

ایي  تَاًٌذ هفیذ ٍالـ ضًَذ، سیزاثٌذی هی اس عجمِّبی حبغل ثٌذی است. اس دیذگبُ تػوین گیزی، ًمطِتػبٍیز سٌدص اس دٍر، عجمِ

ثِ دلیل  سبر یّبی پالریوتزدادُ. وٌٌذهىبًی را در تقذاد هحذٍدی والس هَرد ًیبس، خالغِ هی  -عیفی یّب اعالفبت پیچیذُالگَریتن

ثِ عَر ولی،  ذ.اًص اس دٍری تجذیل ضذُّبی سٌدتزیي دادُ دارا ثَدى اعالفبت غٌی اس هحیظ، در چٌذ دِّ اخیز ثِ یىی اس پزاستفبدُ

در  ُ هی ضَد.ّب استفبدپزاوٌص فَارؼ ٍ تَسیـ آهبری دادُ شمثٌذی تػبٍیز پالریوتزیه اس دٍ هٌجـ اعالفبتی ضبهل، ًَؿ هىبًیثزای عجمِ

تزیي تَسیـ آهبری تػبٍیز زٍفهقضًَذ. ثٌذی ٍ همبیسِ هیًطذُ عجمِضذُ ٍ ًؾبرترا ثِ چٌذ رٍش ًؾبرت 1-ایي همبلِ دادُ ی رادارست

. در ضَدثٌذی ایي تػبٍیز هحسَة هیّبی پبیِ ثزای عجمِثٌذی وٌٌذُ ٍیطبرت ًیش یىی اس رٍش پالریوتزی، تَسیـ ٍیطبرت ثَدُ، ٍ عجمِ

ذُ است. ًتبیح حبوی همبیسِ ٍ ًتبیح آى ارسیبثی ض سیل -ّبی هبضیي ثزدار پطتیجبى ، تدشیِ ی فزیوي ٍ ٍىایي همبلِ، ایي تىٌیه ثب رٍش

اًذ. رٍش فزیوي ثزای ّب فول وزدُی رٍشسیل ثْتز اس ثمیِ -اس آى است در تفىیه والس دٍ ثبسگطتی رٍش هبضیي ثزدار پطتیجبى ٍ ٍى

سیل فولىزد ثْتزی  -تزًذ. اس ًؾز ووی ٍ ویفی ٍىتفىیه والس ثبس پزاوٌص سغحی ٍ ٍیطبرت ثزای والس ثبسپزاوٌص حدوی هٌبست

 ثٌذی دارد.ّبی دیگز ثزای عجمِثِ رٍشًسجت 
 

  ثٌذی، سٌدص اس دٍر، پالریوتزی سبر.عجمِ َای کلیدی :ياشٌ
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 مقدمٍ -1

ثبضیذ. اس  یىی اس رٍش ّبی هتذاٍل تْیِ ی ًمطِ ّبی پَضطی اس سغح سهیي, عجمِ ثٌذی تػبٍیز سٌدص اس دٍری هیی 

ّبی هختلف، استفبدُ اس دادُ ّبی رٍسًِ تزویجی ثِ دلیل فذم ٍاثستگی ثِ ًَر خَرضیذ ٍ ضزایظ خَی، ثسییبر   هیبى دادُ

استفبدُ اس اهَاج هبیىزٍیَ ٍ ّوچٌیي اعالفیبت پالریوتیزی در    ثبضذ. هبّیت تػبٍیز پالریوتزی ثز هجٌبیهَرد تَخِ هی

 .[1]وٌذ(، ایي تػبٍیز را ثِ فیشیه ٍ ٌّذسِ ی تبرگت حسبس هیhh,hv,vh,vvچْبر وبًبل هختلف )

ثِ عَر ولی هی تَاى رٍش ّبی عجمِ ثٌذی تػبٍیز پالریوتزی را ثِ دٍ گزٍُ آهبری ٍ فیشیىیی تمسیین ثٌیذی ویزد.        

-گیزًذ ٍ ثب استخزاج پبراهتزّبی آهبری عجمِ ثٌذی را اًدبم هیبری یه تَسیـ خبظ ثزای دادُ در ًؾز هیرٍش ّبی آه

تَاى ثِ عجمِ ثٌذی دادُ ّبی چٌذ هٌؾیَرُ ثیب اسیتفبدُ اس فبغیلِ ی ٍیطیبرت ثییي       دٌّذ. اس خولِ ی ایي رٍش ّب هی

ِ      هبتزیس وٍَاریبًس پیىسل هدَْل ٍ هبتزیس وٍَاریبًس هیبًگیي ّز وی  ی الس اضیبرُ ویزد. اییي رٍش ّیب ثیِ ٍاسیغ

دٌّذ. رٍش غیز پبراهتزیه گستزدُ ثَدى ثبس پزاوٌص حبغل اس ثزخَرد هَج هبیىزٍٍیَ ٍ تبرگت، ًتبیح هٌبسجی ارائِ ًوی

وٌیذ. در همبثیل،   ثٌذی دٍ والسِ است ٍ اس تَسیـ خبغیی تجقییت ًویی   ی هبضیي ثزدار پطتیجبى یه عجمِضذٍُ ًؾبرت

زن توبم رٍش ّبی فیشیىی، تَخِ ثِ ًَؿ هىبًیسن پزاوٌص اّذاف است. ایي رٍش ّب ثیِ وویه اعالفیبت    ی هطتًمغِ

حبغل اس الگَریتن ّبی تدشیِ وِ اغلت ثِ دًجبل استخزاج هىبًیشم پزاوٌذگی در ّز الوبى دادُ ّستٌذ سیقی در عجمیِ   

یل وِ ثز اسبس سیِ هىیبًیشم ثیبس پیزاوٌص     س -ثٌذی دادُ دارًذ. اس رٍش ّبی تدشیِ غیز ّوذٍس رٍضْبی فزیوي ٍ ٍى

ثٌذی هبضییي ثیزدار پطیتیجبى،    ّبی عجمِثبضذ. ّذف ایي همبلِ افوبل رٍشثبس پزاوٌص ثزاي هی حدوی، دٍ ثبسگطتی ٍ

 ثبضذ.ی فولىزد ّز وذام هیی سبًفزاًسیسىَ ٍ همبیسِسیل ٍ فزیوي رٍی دادُ -ٍیطبرت، ٍى

 َامًاد ي ريش -2

 مطالعٍ    ی مًردمىطقٍ -2-1

در سبل  1-پَالریشُ ٍ ثب رادارست 7هی ثبضذ. ایي دادُ  سبًفزاًسیسىَ دادُ ی هَرد هغبلقِ در ایي ًَضتبر اس هٌغمِ ی  

 اخذ گزدیذُ است. 1002

 
 ی مًرد مطالعٍ( مىطق1ٍشکل
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 ...پالریمتری هایی دادهکنندهبندیهای طبقهارزیابی روش

 یمحمودرضا صاحب ی،عاطفه وارث

 َاريش -2-2

 بىدی بر اساس تًزیع يیشارتطبقٍ -2-2-1

 تَسیـ ٍیطبرت ثِ غَرت سیز است:

(2-2) 

تبثـ گبهیب اسیت. هطیبثِ ثیب فزآیٌیذ عجمیِ ثٌیذی ثیطییٌِ          kدر آى 

ٍ ثب فزؼ آًىِ احتوبل اٍلیِ توبم والس ّیب ثیب ّین     C( ثِ خبی m)هبتزیس وَریبًس والس  Cmضجبّت ٍ ثب خبیگشیٌی

 ثزاثز است، هی تَاى عجمِ ثٌذی را ثب اًذاسُ گیزی ووتزیي فبغلِ ثزای ّز پیىسل اًدبم داد:

 (1-2)                       

  (4-2)                         

 تقلك دارد ّزگبُ ضزط ثبال هحمك ضَد.  Wmثِ والس   Zپیىسل 

 بىدی بٍ ريش ماشیه بردار پشتیبانطبقٍ -2-2-2

ّب اسیت. هجٌیبی   ثٌذی هبضیي ثزدار پطتیجبى رٍضی ًؾبرت ضذُ، غیز پبراهتزیه ٍ هستمل اس تَسیـ والسرٍش عجمِ   

ضیَد خغیی اًتخیبة ضیَد ویِ      ّب سقی هیی ّبست ٍ در تمسین خغی دادُثٌذی خغی دادُثٌذی،عجمِیي عجمِوبری ا

ی اعویٌبى ثیطتزی داضتِ ثبضذ. در ایي رٍش ًیش سِ والس پزاوٌص حدوی، سغحی ٍ دٍ ثیبس گطیتی در ًؾیز    حبضیِ

 گزفتِ ضذُ است.

 ی فریمهريش تجسیٍ -2-2-3

 :[2]را ثِ فٌَاى تزویجی اس سِ هىبًیشم ثبس پزاوٌص اًدبم هی دّذ تدشیِ ی فزیوي هبتزیس وٍَریبًس 

ثبس پزاوٌص حدوی در خبیی وِ پزاوٌذُ سبسّبی تبج درختبى ثِ غَرت دٍ لغجی ّبی ثب خْت ّبی تػبدفی  (2

 ضًَذ.هذل هی

 هذل هی ضَد. dihedral corner reflectorsثبسپزاوٌص دٍ ثبس گطتیىِ ثب  (1

 گطتی وِ تَسظ پزاوٌذُ سبس اٍلیي هَلفِ ی سغح ثزاي  هذل هی ضَد. سغح یب ثبس پزاوٌص ته ثبس (4

  h,v در ثبسپزاوٌص حدوی اس سغح تبج درختبى هبتزیس پزاوٌذگی دٍ لغجی ّبی اٍلیِ در فزم خغی هتقبهذ ثزاسیبس   

 سهبًی وِ خْت گیزی ثِ غَرت افمی ثبضذ، ثِ غَرت سیز ثیبى هی گزدد:

(2-4)         

 فزم سیز حبغل هی گزدد: thin dipoleثزای فزم 

 (1-4          )            
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ٌیذ، هیبتزیس وٍَرییبًس سییز     ثزای یه هدوَفیِ اس دٍلغجیی ّیبیی ویِ ثیِ غیَرت تػیبدفی خْیت گییزی هیی وٌ           

 گزدد: هی حبغل

     (4-4  )                  
fv  اسیت. ثیبسپزاوٌص    4تزیس وٍَرییبًس رًیه   هی ثبضذ. هیب    |   |هغبثك ثب تزویت ثبسپزاوٌص حدوی در هَلفِ ی

 حدوی ًوی تَاًذ تَسظ هبتزیس ثبسپزاوٌص هٌفزد یه تبرگت خبلع تَغیف گزدد.

ثیزای هیذل    corner reflectorهَلفِ ی دٍم تدشیِ ی فزیوي هَلفِ ی ثبس پزاوٌص دٍ ثبس گطتی است. در ایي هیَارد اس  

ثزای پَالریشاسییَى افمیی    Rth,Rtv فوَدی هب ضزایت ثبستبةوزدى ثبس پزاوٌص استفبدُ هی گزدد. فزؼ هی ضَد سغح 

در ًؾز گزفتِ هیی ضیَد. تیزم                ٍ فوَدی دارد. ثِ فالٍُ دٍ هَلفِ ی فبس ثزای پَالریشاسیَى افمی ٍ فوَدی 

تقویین   dihedralزاوٌیذگی  ّبی هختلظ فبس ًطبى دٌّذُ ی ّز گًَِ ًَسبًبت ٍ  اثز تغییز فبس ّستٌذ. ثٌبثزایي هبتزیس پ

 یبفتِ ثِ غَرت سیز است:

 (7-4)                

  ِ  Svvی ایي هبتزیس، هبتزیس وٍَریبًس هَلفِ ی دٍ ثبس گطتی را ًطبى هی دّذ. ثقذ اس ًزهبلیشاسیَى ثب تَخِ ثیِ هَلفی

 هبتزیس وٍَریبًس ثِ فزم سیز تطىیل گزدیذ:

 

(7-4    ) 

 ضَد.هحبسجِ هیدر خبیی وِ آلفب عجك فزهَل سیز 

(4-4        )                  
fd  هی ثبضذ.    |   |هغبثك ثب تزویت ثبس پزاوٌص دٍ ثبس گطتی در هَلفِ ی 

(4-4        )                                                                                                

ِ  هَلفِ ی سَم تدشیِ ی فزیوي ی اس هل پزاوٌذُ سبس سغح ثزاي تطىیل ضذُ است. هبتزیس وٍَریبًس عجك ایي هَلفی

 ثبس پزاوٌص ثِ غَرت سیز هحبسجِ هی گزدد:

 (2-4)                                     

fs هغبثمت دارد.    |   |ثب   ثب تزویت ثبس پزاوٌص دٍ ثبسگطتی 
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(9-4    )                                     

 

 (20-4        ) 

 تدشیِ ی فزیوي هبتزیس وٍَریبًس را ثِ غَرت سیز تمسین ثٌذی هی وٌذ.

(22-4  )                      

 لذرت پزاوٌذُ ضذُ تَسظ هَلفِ ّب در ثبس پزاوٌص حدوی اس راثغِ ی سیز تجقیت هی وٌذ.

(21-4  )                                                  

(24-4  )                     

(27-4  )                                

ثبضیذ.  تَلیذ وزدُ وِ حبٍی اعالفبت پالریوتزی هی RGBهی تَاى تػَیز رًگی  Pd,Ps,Pvثٌبثزایي ثب استفبدُ استزویت 

 هیشاى لذرت ولی پزاوٌص ضذُ اس راثغِ ی سیز ثذست هی آیذ.

(27-4)                                                        

 زیل -ی ينريش تجسیٍ -2-2-4

ثزای اٍلیي ثبر ثب استفبدُ اس تَغیف ولی هبتزیس وٍَاریبًس در حبلت ته سَیِ ثزای سهیي عجیقی وِ هتمبرى آسیوَتی 

ىبى را فزاّن هیی  ثبضذ هقزفی ضذ. هتمبرى در ًؾز گزفتي اّذاف ثبفث سبدُ سبسی حل هسئلِ ی پزاوٌص ضذُ ٍ ایي اه

وٌذ تب ثتَاًین پزاوٌص اس سغح اخسبم را ثِ غَرت سبدُ تزی ثییبى وٌیین. هقویَال اییي تمیبرى در سیِ حبلیت تمیبرى         

اًقىبسی, چزخطی ٍ آسیوَتی ثیبى هی گزدد. اّذاف هتمبرى اًقىبسی ثِ اّذافی اعالق هی ضَد وِ حَل خظ دیذ رادار 

زؼ ثزای اوثز ثبفت ّبی عجیقی غحیح هی ثبضذ ٍلی ثیزای هٌیبعك ضیْزی    اس لحبػ اًقىبسی هتمبرى ّستٌذ وِ ایي ف

فزؼ درستی ًوی ثبضذ. اّذاف ثب تمبرى چزخطی, اّذافی است وِ حَل خظ دییذ رادار ثیِ غیَرت چزخطیی هتمیبرى      

 ّستٌذ. اّذاف ثب تمبرى آسیوَتی تزویجی اس دٍ حبلت هتمبرى اًقىبسی ٍ چزخطی ّستٌذ ٍ خَاظ تمبرًی ّز دٍ حبلیت 

. در اییي حبلیت    [3]را دارا هی ثبضٌذ. یقٌی حَل خظ دیذ رادار اس لحبػ اًقىبسی ٍ ثِ غَرت چزخطی هتمبرى ّسیتٌذ 

 : [4] هبتزیس وٍَاریبًس هتٌبؽز تَسظ راثغِ ی سیز ًَضتِ هی ضَد

(2-7)             
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(1-7                                        )                    

(4-7  )                              

 .[5]ایي پبراهتزّب ثِ اًذاسُ , ضىل , خَاظ فیشیىی پزاوٌص وٌٌذُ ّب ٍ تَسیـ آهبری ساٍیِ ضبى ثستگی دارًذ 

تَاًٌیذ  ًتیدِ ی ایي تدشیِ ًطبى هی دّذ وِ دٍ ثزدار ٍیژُ ی اٍل هبتزیسْبی پزاوٌص هقبدل را ارائِ هی دٌّذ وِ هیی 

فزد تمسین ثٌذی ضًَذ. هٌؾَر اس ثبستبثْبی فزد پزاوٌطی است وِ در اثز ثزخیَرد اهیَاج ثیب     ثز حست ثبستبة ّبی سٍج ٍ

وٌص اس سیغَ  فویَد ثیز ّین هثیل      سغَحی ثبیز هثل آة , سهیي ٍ... ایدبد هی ضًَذ. هٌؾَر اس ثبستبة ّیبی سٍج پیزا  

 ّبی سبختوبى ّب هی ثبضذ. گَضِ

 بحث ي وتایج -3

 بىدی با تًزیع يیشارتطبقٍ -3-1

 وٌیذ.  ( هطبّذُ هی 1ًتیدِ ی  ایي عجمِ ثٌذی ثِ سِ والس ثبس پزاوٌص حدن، سغح ٍ دٍ ثبسگطتی در ضىل ) 

 
 بىدی شدٌ بٍ ريش يیشارت( تصًیر طبق2ٍشکل

 بىدی يیشارت( ماتریس ابُام طبق1ٍجديل

 دٍ ثبسگطتی ثبس پزاوٌص سغحی ثبس پزاوٌص حدوی والس

 9.47 4.41 27.47 ثبس پزاوٌص حدوی

 0.04 92.72 2.77 ثبس پزاوٌص سغحی

 49 1.44 74.21 دٍ ثبسگطتی
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 ...پالریمتری هایی دادهکنندهبندیهای طبقهارزیابی روش

 یمحمودرضا صاحب ی،عاطفه وارث

ِ  ضَد عجمِ( هالحؾِ هی2عَر وِ اس خذٍل )ّوبى ی دلیت را در تفىییه ویالس ثیبس پیزاوٌص      ثٌذی ٍیطیبرت ثیطییٌ

 ی دلت در والس دٍ ثبسگطتی داضتِ است.سغحی ٍ وویٌِ

 بىدی بٍ ريش ماشیه بردار پشتیبانطبقٍ -3-2

ّیبی  ضَد وِ در هبضیي ثزدار پطتیجبى تقذاد پیىسیل دّذ. هالحؾِ هیثٌذی ثِ ایي رٍش را ًطبى هی( عجم4ِ) ضىل   

ّبی والس ثبس پزاوٌص حدوی ویِ ثیِ   والس ثبس پزاوٌص سغحی وِ ثِ اضتجبُ در والس ثبس پزاوٌص حدوی ٍ پیىسل

ًسجت ثیِ رٍش ٍیطیبرت در خذاسیبسی ویالس دٍ      اًذ، افشایص یبفتِ ٍلیثٌذی ضذُاضتجبُ در والس دٍ ثبسگطتی عجمِ

 ثبسگطتی ثْتز فول وزدُ است.

 
 ی ريش ماشیه بردار پشتیبانبىدی شدٌ( تصًیر طبق3ٍشکل

 دّذ.  ( هبتزیس اثْبم را ثزای سِ والس ثبس پزاوٌص حدوی، سغحی ٍ دٍ ثبسگطتی ًطبى هی1خذٍل )

 نبىدی ماشیه بردار پشتیبا( ماتریس ابُام طبق2ٍجديل

 دٍ ثبسگطتی ثبس پزاوٌص سغحی ثبس پزاوٌص حدوی والس

 4.74 21.29 77.14 ثبس پزاوٌص حدوی

 0.00 94.1 4.74 ثبس پزاوٌص سغحی

 44.22 7.24 14.44 دٍ ثبسگطتی

 ی فریمهريش تجسیٍ -3-3

تیز  ص سیغح هٌبسیت  ی ثبس پزاوٌی فزیوي اس ًؾز ووی ٍ ویفی در تدشیًِتبیح ثذست آهذُ حبوی اس آى است وِ تدشیِ

 است.        

 ثبضذ.  % هی70% ٍ دٍ ثبسگطتی 42%، والس ثبسپزاوٌص حدوی  92در ایي تدشیِ دلت والس ثبس پزاوٌص سغح 
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 ی فریمهی فریمه بٍ ترتیب از سمت چپ، دي بازگشتی، حجمی، سطحی ي تصًیر روگی تجسیٍ( تصايیر خريجی ريش تجسی4ٍشکل

 زیل -ی ينريش تجسیٍ -3-4

عیَر ویِ   %  در ایي تدشیِ حبغل ضذ. ّویبى 74% ٍ دٍ ثبسگطتی  44.7%، حدوی 94دلت والس ثبسپزاوٌص سغحی   

 ی فزیوي فول وزدُ است.سیل در خذاسبسی والس دٍ ثبسگطتی ثْتز اس تدشیِ -ضَد ٍىهطبّذُ هی

 

 زیل -ی ينحی، حجمی ي تصًیر روگی تجسیٍی فریمه بٍ ترتیب از سمت چپ، دي باز گشتی، سط( تصايیر خريجی ريش تجسی5ٍشکل
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 ...پالریمتری هایی دادهکنندهبندیهای طبقهارزیابی روش

 یمحمودرضا صاحب ی،عاطفه وارث

 ی وتایجمقایسٍ -3-5

هشیت دادُ ّبی پالریوتزی ایي است وِ ثب آًبلیش آًْب هیی تیَاى تزویجیبت هختلفیی اس پزاوٌیذُ سیبسّب را در تػیَیز اس        

َاؿ هختلیف  یىذیگز تفىیه وزد. رٍضْبی تدشیِ ی تبرگت ثب اسیتفبدُ اس  تحلییل هیبتزیس پیزاوٌص ثیِ خذاسیبسی اًی       

ّب ثِ دٍ دستِ ی ّن دٍس ٍ غیز ّن دٍس تمسین ثٌذی هیی ضیًَذ. رٍش   پزاوٌص ّب در تػَیز هی پزداسًذ. ایي رٍش

سیل استفبدُ ضذُ در ایي همبلِ، غیز ّن دٍس ٍ رٍش عجمِ ثٌذی ثب تَسییـ ٍیطیبرت ٍ هبضییي     -تدشیِ ی فزیوي ٍ ٍى

ِ  -ثزدار پطتیجبى ًیش ًؾبرت ضذُ است. تفبٍت رٍش ٍى ی فیزیوي  سیل ثب فزیوي در ایي است وِ در آى ثز خالف تدشیی

وٌذ. ًتبیح ووی ثِ دست آهذُ گَاّی اییي اسیت   ّبی اًقىبسی غیز غبلت ثزای ّز پیىسل را حفؼ ًویاعالفبت هىبًیشم

ِ وِ رٍش ّبی ًؾبرت ًطذُ ًتبیح ثْتزی ًسجت ثِ ًؾبرت ضذُ دارًذ. سیزا رٍش ّبی ًؾبرت ضیذُ دلتطیبى ٍاثسیتِ ثی    

سیل ثزای دٍ ثبسگطتی ثْتز فویل   -ی ًؾبرت ًطذُ ، ٍىًوًَِ ّبی آهَسضی است. ثب همبیسِ ی ثػزی رٍش ّبی تدشیِ

تز ٍدر ًَاحی ثب تغییزات ساٍیِ ای سیبد، ثِ خَثی فول ًویی وٌیذ. فییت رٍش    وٌذ. فزیوي ثزای سغَ  افمی هٌبستهی

 -ذ. در خذاسبسی پزاوٌطْبی حدوی ّیز دٍ رٍش فیزیوي ٍ ٍى  ثبضفزیوي استفبدُ اس فزؼ غیز ٍالـ تمبرى اًقىبسی هی

سیل هطبثِ فول وزدُ ٍلی در ثقضی اس هٌبعك وَچه ثب پزاوٌص حدوی  فزیوي تَاًستِ آًْب را ضٌبسبیی وٌذ. در ثییي  

 ّب در تفىییه ّبی ًؾبرت ضذُ، تىٌیه غیز پبراهتزیه هبضیي ثزدار پطتیجبى دلت ثیطتزی دارد. ّز وذام اس رٍشرٍش

اًذ. رٍش هبضیي ثزدار پطتیجبى در تفىیه والس دٍ ثبسگطیتی، ٍیطیبرت ثیبس    یه والس ًسجت ثِ ثمیِ ثْتز فول وزدُ

سییل ثیزای تفىییه دٍ ثبسگطیتی      -پزاوٌص سغحی ٍ حدوی، تدشیِ ی فزیوي ثزای تفىیه ثیبس پیزاوٌص سیغح، ٍى   

ّیبی  سیل اس ًؾز ووی ٍ ویفیی ثْتیز اس رٍش   -ىی ٍدٌّذ وِ رٍش تدشیِّبی اًدبم ضذُ ًطبى هیتزًذ. ارسیبثیهٌبست

 تز است. ثٌذی را اًدبم دّذ ٍ دلت آى ثیصدیگز تَاًستِ عجمِ
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