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 تگیرین تهتری تَکه های عکس چگًَه

 

. است آٙ رٝی ثز ت٘زًش ُذاضتٚ ٝ سٗی٠ٜ پس اس سٞصٟ ًزدٙ خذا ٗؼ٘ٞال دٓیْ ًٜٜذ، ٗی استلبدٟ ػ٘وی ًٖ( DOF) ٗیذاٙ ػ٘ن اس ػٌبسبٙ ٝهتی

 ایٚ در. است ثشرُی اضتجبٟ. است سٞصٟ ث٠ تٞخ٠ ت٢ٜب ٝ دارٛذ هزار كًٞٞس اس خبرج ٠ً است سیجبیی ٛٞاحی ًزدٙ كزاٗٞش ٗؼٜی ث٠ ٗؼ٘ٞال ایٚ ٗتبسلب٠ٛ،

. ٛیست كًٞٞس در ٠ً ضٞد ٗی ُلت٠ ػٌس اس هس٘تی ث٠( Bokeh) ث٠ًٞ .ثزسیذ سیجبیی ١بی ث٠ًٞ ث٠ چ٠ِٛٞ ٠ً د١یٖ ٗی آٗٞسش ض٘ب ث٠ ٗطٔت

 تٜظیٖ: ًٜٜذ ٗی ً٘ي ض٘ب ث٠ ث٠ًٞ ًزدٙ ث٢تز در ٠ً دارٛذ ٝخٞد تٌٜیي 4. است ًٜتزّ هبثْ سیجب اكٌت ایٚ ًیلیت ٠ً داٜٛذ ٛ٘ی ػٌبسبٙ اس ثسیبری

 یٌی ٗیطٞد ُلت٠ ١ٖ Boke  ٠ً( Bokeh) ث٠ًٞ. سٗی٠ٜ پیص ثب ارتجبط ثزای ث٠ًٞ اس استلبدٟ ٝ خٞدتبٙ ث٠ًٞ سبختٚ ٜٗبست، ٜٓش اٛتخبة ٗیذاٙ، ػ٘ن

 ٝ ثخطذ ٗی ثػزی خذاثیت ػٌس٢ب ث٠ ٠ً است ایٚ است ُزكت٠ هزار تٞخ٠ ٗٞرد ث٠ًٞ ایٜوذر چزا ای٠ٌٜ دٓیْ. است ػٌبسی در ٗٞضٞػبت تزیٚ ٗحجٞة اس

 یب Blur آٙ اغٔی ٗؼٜبی ٝ است ضذٟ ػٌبسی كز١َٜ ٝارد صاپٜی سثبٙ اس ث٠ًٞ ٠ً٘ٔ. ًٜیٖ ت٘زًش تػٞیز اس خبظ ٛبحی٠ یي رٝی تب ًٜذ ٗی ٝادار را ٗب

 است تبری ١٘بٙ

 پیص  در چ٠) تبری ٗیشاٙ یب تبری خٞد ٠ٛ د١ذ ٗی ارائ٠ ٗب ث٠ دٝرثیٚ ٜٓش ٠ً است تػٞیز ی ضذٟ تبر یب كًٞٞس اس خبرج ٛٞاحی ًیلیت اسبسب ث٠ًٞ

 تبری یب background blur آٙ ث٠ ٠ً است ً٘ی ٗیذاٙ ػ٘ن ٛتید٠ ثیٜیذ ٗی ػٌس٢ب در ؿبٓجب ٠ً  ٗحٞضذُی ٝ تبری( . ٗٞضٞع سٗی٠ٜ پس چ٠ سٗی٠ٜ

 تبری ًیلیت ١٘چٜیٚ ٝ( سٗی٠ٜ پس – سٗی٠ٜ پیص) تبری ثٞدٙ ٗحسٞس ٝ ًیلیت ٛبٜٗذ ٗی ث٠ًٞ را آٙ ػٌبسبٙ آٛچ٠ حبّ ١ز ث٠. ُٞیٜذ ٗی سٗی٠ٜ پس

  ١ستیذ؟ سزدرُ٘ی دچبر ً٘ی ١ٜٞس. است ٜٗؼٌس٠ ٛٞراٛی ٛوبط

 تذ تَکه خَب، تَکه

 ١بی ث٠ًٞ خٞد، كزد ث٠ ٜٗحػز طزاحی ٝ سبختبر اسبس ثز ٗختٔق ٜٓش١بی. دٝرثیٚ تٞسط ٠ٛ ضٞد ٗی ارائ٠ ٝ سبخت٠ ٜٓش تٞسط ث٠ًٞ ثبضیذ داضت٠ یبد ث٠

 ارساٙ سٕٝ ٜٓش١بی اس دٓپذیزتز ٝ سیجبتز ١بیی ث٠ًٞ( دیبكزاُٖ ثبستزیٚ یؼٜی) دیبكزاُٖ ٗبًشی٘یٖ ثب ت٠ٔ، ٝ پزتزٟ ٜٓش١بی ًٔی ثطٞر. ١ٜذ ٗی ارائ٠ ٗختٔلی

 15/135mm – f ٛیٌٞٙ ٜٓش ٠ً حبٓی در ًٜذ ٗی تٞٓیذ خٞثی آؼبدٟ كٞم ١بی ث٠ًٞ 55mm – f1.4 ٛیٌٞٙ ٜٓش ٗثبّ ثطٞر. د١ٜذ ٗی ارائ٠ هی٘ت

 ٗی تبًیذ دٝثبرٟ. است ٜٓش١بی دٝ ایٚ ٗختٔق اپیتٌی طزاحی خبطز ث٠ ایٚ ٝ سبسد ٗی ضؼیلی ١بی ث٠ًٞ دیبكزاُٖ، ٝ ٗیذاٙ ػ٘ن ١٘بٙ ثب 3.5/5.6

 ٜٓش١ب ٠٘١ اٗب دارٛذ كًٞٞس اس خبرج ٛٞاحی تٞٓیذ هبثٔیت ٜٓش١ب ٠٘١ ٠ً چزا ًٜٖ ٛ٘ی غحجت( ثٌِزاٛذ) سٗی٠ٜ پس ٗحٞی ٝ تبری ی درثبرٟ ٗٚ ٠ً ًٜٖ

 ٝ ثخطذ ٗی ػٌس اس ٗب ادرى ٝ چط٢٘ب ث٠ خٞثی احسبس خٞة ث٠ًٞ یي چیست؟ سیجب ٝ خٞة ث٠ًٞ یي ثٜبثزایٚ. ٛذارٛذ را سیجب ١بی ث٠ًٞ ارائ٠ هبثٔیت

 .است تیش ٝ سخت ١ب ٓج٠ كبهذ ٠ً است ٛٞر١ب اس حبغْ ضٌْ ای دایزٟ ١بی ٜٗحٜی ٝ سٗی٠ٜ پس ٓطیق ٝ ٛزٕ تبری خبطز ث٠ ایٚ

 (creamy) یکذست ٍ ًرم تَکه

 ٝ ُزد سٗی٠ٜ پس ای دایزٟ ض٢ٌٔبی ٝ ضٞٛذ ٗی دیذٟ( creamy) ٓطیق ثسیبر كًٞٞس اس خبرج ٛٞاحی. ًٜیذ دهت ًٞدى سز پطت ٛزٕ سٗی٠ٜ پس ث٠

 ثذ ث٠ًٞ . ضٞد ٗی ٛبٗیذٟ خٞة ث٠ًٞ ٠ً است چیشی ١٘بٙ دهیوب ایٚ. ١ستیٖ ضب١ذ را سیجبیی ٝ ٛزٕ  اٛتوبّ سٗی٠ٜ پس در تبر ٛٞاحی ٗبثیٚ ٝ ١ستٜذ ٛزٕ

 اغٔی ٗٞضٞع اس حٞاس ضذٙ پزت ثبػث چ٠ ١ز ١ٜٞس ٗٚ اٗب. ٛذاریٖ ثذ ث٠ًٞ ٛبٕ ث٠ چیشی ٠ً است ایٚ ٗزدٕ اس ثسیبری ثحث چٜذ ١ز چیست؟ سضت یب

 .ٛبٖٗ ٗی ”ثذ“  ثطٞد ٗب چطٖ ضذٙ ُیح ٝ
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 تَکه شکلهای

 تیـ٠ ١لت دارای(  50mm – f1.4 ٛیٌٞٙ ٜٓش ٗبٜٛذ) هذی٘ی ٜٓش١بی اس ثسیبری. دارد ٜٓش دیبكزاُٖ ث٠ ثستِی كًٞٞس اس خبرج ٛٞاحی ٜٗؼٌس٠ ٛٞر ضٌْ

 دایزٟ ١بی ث٠ًٞ ٠ً دارٛذ ُزد تیـ٠ 9 خذیذ ٜٓش١بی اًثز. ًٜٜذ ٗی ایدبد سیز ضٌْ ٗبٜٛذ ضٔؼی ١لت ١بی ث٠ًٞ ٠ً. ١ستٜذ ضبٙ دیبكزاُٖ در غبف

 ًٜٜذ ٗی ایدبد ضٌٔی

 تگیرین؟ خَب تَکه یک چطَر

 ث٠ًٞ هی٘ت ارساٙ ٜٓش١بی درحبٓی٠ٌ. دارد ثستِی ٜٓش ٛٞع ث٠ ث٠ًٞ ًزدٕ اضبرٟ ثبال در ٠ً ١٘بٛطٞر ًٜیذ؟ ایدبد ػٌس٢بتٞٙ در خٞة ث٠ًٞ یي چطٞر خت،

 ث٠ًٞ ض٘ب ٜٓش ٠ً داٛیذ ٗی آیب. د١ٜذ ٗی ارائ٠ خٞثی ١بی ث٠ًٞ ثبستز، دیبكزا٢ُ٘بی ثب ای حزك٠ سٕٝ ٜٓش١بی ٝ سٕٝ ؿیز ٜٓش١بی دارٛذ ٛبخٞضبیٜذی ١بی

 ثتٞاٛذ ٜٓشتٞٙ ٠ً ٛشدیي ایٜوذر ًٜیذ كًٞٞس ٛشدیي خیٔی خیٔی كبغ٠ٔ یي اس ٗٞضٞع یي رٝی. د١یذ اٛدبٕ را آسٗبیص ایٚ  ٠ٛ؟ یب ًٜذ ٗی تٞٓیذ خٞة

( سٞصٟ) ٗٞضٞع ث٠ تزاس ١ٖ ٠ً ضٞیذ ٗط٘ئٚ. ٛجبضذ چیشی ٗتزی 2 تب 1.5 كبغ٠ٔ تب سٞصٟ سز پطت ٠ً ضٞیذ ٗط٘ئٚ. ثبضذ داضت٠ كًٞٞس در را ٗٞضٞع

 ًٜیذ پیذا رِٛبرَٛ( ثٌِزاٛذ) سٗی٠ٜ پس یي ًٜیذ سؼی. ٛجبضذ سبدٟ دیٞار یي ض٘ب سٗی٠ٜ پس ٠ً ثبضیذ داضت٠ تٞخ٠. پبییٚ ث٠ ثبال اس ٠ٛ ًٜیذ ٗی ِٛبٟ

 آٞیت رٝی را خٞد دٝرثیٚ ٗٞد ًزدیذ پیذا ٜٗبست سٗی٠ٜ پس ثب تست ثزای خٞة ٗٞضٞع یي ٠ً ١ِٜبٗی. ثبضذ تبثیذٟ آٙ رٝی ٛٞر ٗوذاری تزخیحب ٝ

 3.5 ٗؼ٘ٞال ػذد ایٚ ای حزك٠ خیٔی ٠ٛ سٕٝ ٜٓش١بی اًثز در. د١یذ هزار خٞد حبٓت ثبستزیٚ در را دیبكزاُٖ ٝ ُذاضت٠(  Aperture Priority) دیبكزاُٖ

 ٗٞضٞع. ًٜیذ ِٛبٟ را آٙ خٞد دٝرثیٚ ٛ٘بیطِز در ٝ ثِیزیذ ػٌس یي حبال. است f 2.8 تب f1.2 ثیٚ ػذد ایٚ ای حزك٠ سٕٝ ٜٓش١بی در حبٓی٠ٌ در. است

 ثبیذ ای دایزاٟ ١بی ضٌْ. ثبضذ ٛٞاس چطٖ ثبال ٗثب٢ٓبی ٗبٜٛذ ٝ ثبضذ تبر ٝ ٛزٕ ثبیذ ث٠ًٞ ثبضیذ داضت٠ خٞثی ٜٓش اُز. تبر سٗی٠ٜ پس ٝ ثبضذ كًٞٞس ثبیذ

 .ثبضٜذ ٛذاضت٠ تیش ١بی ٓج٠ ٝ ثبضٜذ ُزد ٝ ٛزٕ ًبٗال

 کٌٌذ؟ هی ایجاد خَب های تَکه لٌسهایی چه

 ٛیٌٞٙ ٗبٜٛذ دیبكزاُ٘ی ُزدِ ١بی تیـ٠ ثب سزیغ ٝ ثبثت ای حزك٠ ٜٓش١بی اس ثسیبری. ًٜٜذ ٗی تٞٓیذ كزٕ خٞش ١بی ث٠ًٞ ٠ً دارٛذ ٝخٞد ثسیبری ٜٓش١بی

55mm – f1.4  ٝ ٚٛ55 ًبmm – f 1.2 USM  ٛیٌٞٙ ٗبٜٛذ ٜٓش١ب ١٘یٚ ارساٛتز ١بی ٠ٛٞ٘ٛ. ًٜٜذ ٗی ایدبد كزٗی خٞش استثٜبیی ١بی ث٠ًٞ 

55mm – f 1.8 ٝ ٚٛ55 ًبmm – f 1.8 USM ًٖزد اضبرٟ آ٢ٛب ث٠ ٗیتٞاٙ ٠ً دارٛذ ٝخٞد سیبدی ثسیبر ٜٓش١بی. ًٜٜذ ٗی تٞٓیذ سیجبیی ١بی ث٠ًٞ ١ 

 ًٜیذ تحوین ٗختٔق ٜٓش١بی ی درثبرٟ ٗوذاری خٞد، ػٌبسی ٛیبس حست ثز ًٜٖ ٗی پیط٢ٜبد ثٜبثزایٚ

 هیذاى عوق کردى تٌظین

 

 كًٞٞس اس خبرج ػٌس اس چوذر ًٜذ ٗی ٗطخع ٠ً است، ارتجبط در ٗیذاٙ ػ٘ن ثب ٗستویٖ غٞرت ث٠ است، ػٌس ٗبت هس٘ت ث٠ًٞ ٠ً آٛدبیی اس

 كبغ٠ٔ ١زچوذر ١٘چٜیٚ،. ضٞد ٗی ػٌس در تزی ثشرٍ ٗبت هس٘ت ٛتید٠ در ٝ ًٞتبٟ ٗیذاٙ ػ٘ن تٞٓیذ ث٠ ٜٗدز ًٞچي دیبكزاُٖ دریچ٠ یي. است

. است كًٞٞس ٛوط٠ تب ٜٓش كبغ٠ٔ ًٜیٖ، ٗطزح ثبیذ ٗیذاٙ ػ٘ن ًٜتزّ ثب راثط٠ در ٠ً آخزی ٌٛت٠. ثٞد خٞا١ذ ثیطتز ٗیذاٙ ػ٘ن ثبضذ، تز ًٞتبٟ ًبٛٞٛی
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. رٝٛذ ٗی ٌٗ٘ٚ دیبكزاُٖ اٛذاسٟ ًٞچٌتزیٚ سزاؽ ١٘یط٠ ًبر، تبسٟ ػٌبسبٙ اس ثسیبری .ثٞد خٞا١ذ ثیطتز ٛیش ٗیذاٙ ػ٘ن ثبضذ، ثیطتز كبغ٠ٔ ایٚ ١زچوذر

. ١ستٜذ تز دٜٓطیٚ ٝ سیجب ػٌس ٗبت ١بی هس٘ت ثسبسد، را ١بیی ضٌْ تب ثبضذ داضت٠ ٝخٞد سٗی٠ٜ پس در ًبكی خشئیبت اُز اؿٔت،. است اضتجبٟ ایٚ

 .ًٜیٖ اٛتخبة را ١ب سٗی٠ٜ پس تزیٚ ٗبت ١٘یط٠ ای٠ٌٜ ٠ٛ است، ٜٗبست( depth-of-field) ٗیذاٙ ػ٘ن اٛتخبة ث٢تز ث٠ًٞ داضتٚ ثزای هبٛٞٙ اٝٓیٚ

 هٌاسة لٌس اًتخاب

 

 ١بی تیـ٠ ٠ً دیبكزاُ٘ی دریچ٠. رسذ ٗی دٝرثیٚ سٜسٞر ث٠ ٛٞر آٙ اس ٝ دادٟ تطٌیْ را ضٔؼی ١طت یب دایزٟ یي ٠ً است تیـ٠ چٜذیٚ دارای یبكزاُٖد

 ٝخ٢ی ١طت ١بی ٝرٝدی ثب ١ب دیبكزاُٖ ٠ً حبٓی در. ًٜذ ٗی تٞٓیذ ثیطتزی ضٌْ دایزٟ ١بی ث٠ًٞ ثبضٜذ، ضٌْ ٜٗحٜی آٙ ١بی تیـ٠ یب داضت٠ ثیطتزی

 ُزاٙ ١بی ٜٓش ٗؼ٘ٞال. د١ٜذ ٗی تزخیح آٙ ضٔؼی ١طت ث٠ را ث٠ًٞ ای دایزٟ ضٌْ سیبدی ػٌبسبٙ. ًٜٜذ ٗی ایدبد خٞدضبٙ ضٌْ ث٠ ضجی٠ ١بیی ث٠ًٞ

 ًٜٜذ ٗی استلبدٟ دیبكزاُٖ ضٌْ ٜٗحٜی ١بی تیـ٠ یب/ٝ ثیطتز ١بی تیـ٠ اس ضٌْ ای دایزٟ ١بی ث٠ًٞ ث٠ رسیذٙ ثزای تز هی٘ت

 خَدتاى تَکه ساخت

 

 ٠ً سٗبٛی تب. د١ٜذ هزار خٞد ٜٓش رٝی ُٞٛبُٞٙ ١بی ث٠ًٞ ایدبد ثزای ٝ ثسبسٛذ را ٗختٔلی ١بی ضٌْ ػٌبسبٙ ٠ً ثٞد ضذٟ رایح ثسیبر پیص، سبّ چٜذ

 آٙ سپس(. ػٌس ٗبٜٛذ) آٝریذ در ٗطٌی ًبؿذ رٝی را ٛظزتبٙ ٗٞرد ضٌْ اكٌت ایٚ سبختٚ ثزای. است خالهب٠ٛ ٝ سیجب اكٌت یي ایٚ ٌٜٛیٖ، رٝی سیبدٟ

 در ثزش ١٘بٙ ضٌْ ث٠ ث٠ًٞ ُیزیذ، ٗی ػٌس ٠ً سٗبٛی. ُیزد هزار ٜٓش ٗیب٠ٛ خٞردٟ ثزش هس٘ت ٠ً طٞری ث٠ ثچسجبٛیذ چست ٛٞار ثب ٜٓشتبٙ خٔٞی را

 .آیذ ٗی

 تَکه تکٌیک

 ١بی ضٌْ ٗیتٞاٙ آیب ثپزسیذ خٞد اس ض٘ب ضبیذ ٝٓی(. ایست دایزٟ ض٘ب دٝرثیٚ ٜٓش ضٌْ سیزا) است ضٌْ ای دایزٟ ث٠ًٞ ضٌْ پیطلزؼ ٝ ٗؼّ٘ٞ ثطٞر

 :است ٛیبس سیز اثشار ٝ ٗزاحْ ٗتٜٞع ١بی ث٠ًٞ ایدبد ثزای. ث٠ٔ:  خٞاة ُزكت؟ ٛظز در ث٠ًٞ ػٜٞاٙ ث٠ را دیِزی

 .(ثبضذ ثبس ٜٓش دارای است ث٢تز)دٝرثیٚ ٜٓش – 1

 (CardBoard) سیبٟ ًبؿذ – 2

 چست – 3

 ًبتز تیؾ – 4
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 ١بی ًبؿذ ثبهی ثب ٝ درثیبٝریذ ٜٓش ی د١ب٠ٛ اٛذاسٟ ث٠ را ًبؿذ سپس. ًٜیذ خبرج آٛزا تیؾ ثب سپس ًٜیذ، رسٖ را خٞد ٛظز ٗٞرد ضٌْ ًبؿذ رٝی ثز اثتذا

 .ٗتلبٝت ١بی ضٌْ ثب ثبضذ ایٚ ث٠ ضجی٠ چیشی ض٘ب ٜٓش ثبیذ پبیبٙ در. ثپٞضبٛیذ را ٜٓش دٝر تب دٝر سیبٟ

 

 

 

 زهیٌه پیش ٍ زهیٌه پس ساختي هرتثط

 

 پس اس ثخطی ثب ػٌس یي سٗی٠ٜ پیص ٝاضح سٞصٟ ًزدٙ ٗزتجط. ٛذارد را اٛدبٗص اٛتظبر ثیٜٜذٟ ٠ً ١ستٜذ ١بیی آٙ ١ب ػٌس تزیٚ اِٛیش ضِق ٗؼ٘ٞال،

 دٝرثیٚ ث٠ ػزٝس ٠ً ایذ، ًزدٟ ٗطب١ذٟ ػزٝسی ١بی ػٌس در را اكٌت ایٚ احت٘بال ض٘ب. آٝرد ٝخٞد ث٠ را خالهب٠ٛ ػٌسی تٞاٛذ ٗی ٝاهؼب ٗبت سٗی٠ٜ

 ٗیبٙ ١ٖ تؼبْٗ یي ارتجبط ثز ػالٟٝ ثتٞاٛیٖ اُز. است ضذٟ ًطیذٟ تػٞیز ث٠ ٗبت ٝ سٗی٠ٜ پس در داٗبد ٠ً حبٓی در است، ٝاضح ٝ كًٞٞس در ٛشدیي،

« Bokeh» ػجبرت ثزیذ؟ ٗی ٓذت ث٠ًٞ ػٌبسی اس ١٘یٜوذر ١ٖ ض٘ب آیب .ایٖ ًزدٟ سبسی پیبدٟ تز هٞی را تٌٜیي ًٜیٖ، ایدبد سٗی٠ٜ پیص ٝ سٗی٠ٜ پس

 ٛخست اِٛیشٟ. ًٜذ ٗی اضبك٠ ١ب ػٌس ث٠ را ػ٘ن ٝ ٝاهؼیت اس حبٓتی ث٠ًٞ اكٌت. رٝد ٗی ًبر ث٠ ضذٙ ٗبت ٗطبث٠ اكٌتی ثزای ٠ً است صاپٜی ای ٠ً٘ٔ

 هس٘ت ٠ً ضٞد ٗی ایدبد سٗبٛی خذاة اكٌت ایٚ. دارد ٝخٞد ضخع رٝسا٠ٛ ١بی كؼبٓیت در ٠ً است ای ٢ٛلت٠ سیجبیی ًطیذٙ تػٞیز ث٠ ث٠ًٞ ػٌبسی

 ث٠ ٠ً است ایٚ ػٌبسی ٛٞع ایٚ ٗٞرد در چیش تزیٚ خذاة. ضٞٛذ ٗی تز ضبرح ١ستٜذ، كًٞٞس اس خبرج ٠ً ١بیی هس٘ت خبطز ث٠ ١ب ػٌس كًٞٞس ١بی

 اس ٛیش ُزاكیي طزاحبٙ. داریذ ٛیبس ُزكتٚ ػٌس ثزای ٠ً است چیشی ت٢ٜب ٗحیط ١٘زاٟ ث٠ غحیح ثٜذی سٗبٙ. ٛذارد ٛیبس خبغی آٗٞسضی دٝرٟ یب ٢ٗبرت
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 آٙ دیذٙ ثب ٠ً ایٖ ًزدٟ آٗبدٟ ض٘ب ثزای را ث٠ًٞ ١بی ػٌس اس ُٔچیٜی ادا٠ٗ در. ًٜٜذ ٗی استلبدٟ ٗطبث٠ اكٌت ایدبد ثزای كٞتٞضبح ٗثْ ١بیی اكشار ٛزٕ

 ثجزیذ ٓذت سیجبییطبٙ اس ٝ ثِیزیذ ا٢ٓبٕ ١ب

 

 عکاسی در ًَر هاله

 ١شارٝٓتی 50 ثزم ٗؼزؼ در ١ب ُْ دادٙ هزار ثب اٝ. است ًزدٟ ت٢ی٠ ٛظیزی ًٖ تػبٝیز ٝ ١ب ػٌس ثٞٓت٘ٚ راثزت ٛبٕ ث٠ آٗزیٌبیی ػٌبس ٝ ١ٜزٜٗذ

 ٝ ًیزٓیبٙ سی٘ٞٙ.است ٗط٢ٞر ًیزٓیبٙ تبثص اثز ث٠ ٗیطٞد دیذٟ ٢ُٔب اطزاف در ٠ً ای اضؼ٠ ایٚ ٝ ػٌبسی رٝش ایٚ. ًٜذ ت٢ی٠ را ١ب ایٜؼٌس تٞاٛست٠

 آسٗبیطبت در .پزداختٜذ آ٢ٛب آٌتزیٌی تحزیي اس پس ٗختٔق اخسبٕ اطزاف در آٗذٟ ثذست تػبٝیز ٗطبٓؼ٠ ٝ ثجت ث٠ ٠ً ثٞدٛذ اكزادی اٝٓیٚ ١٘سزش

 رٝحی حبالت ٝ ػٞاطق ٠ً است ضذٟ ٗطب١ذٟ ، ٗختٔق رٝحی ػٞاطق در ٗٞخٞدات رٝی در " رٝسی٠ تحویوبت ٝ ػٕٔٞ آًبدٗی " در ضذٟ اٛدبٕ ٗتؼذد

 ثبػث تطؼطغ ایٚ در اختالّ ٠ً ٗیذ١ذ ٛطبٙ تحویوبت ایٚ ی ٠٘١. ٗیٌٜذ ٜٗؼٌس ًیزٓیبٙ رٝش در دٝرثیٚ ث٠ را ٗختٔلی درخطص ٝ ١ب رَٛ ٗختٔق

 در ٠ً ضٞد دیذٟ خبٓی ٝیب سیبٟ ١بی ٛوط٠ آٙ در درػٌبسی تب ضٞد ٗی ثبػث " اٛزصی پیزا١ٚ " در اختالّ. ضٞد ٗی كیشیٌی ثذٙ در ثی٘بری ضزٝع

 .ًٜٜذ ٗی استلبدٟ تطخیع ثزای آ٢ٛب اس ثی٘بری تطخیع ٗزاًش

 

 

 

 

 


