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گزارش
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 177ژنوتیپ در  12استان شناسایی شد

 3رقم گندم مناسب با شرایط آب و خاک شور استان

سه رقم گندم نارین ،افق و ارگ جزو ارقام مناسب کاشت با شرایط آب و خاک شور استان تشخیص داده شد.
مجری طرح های تحقیقاتی غالت و گندم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با بیان
این که حدود نیمی از آب زراعی خراسان جنوبی دارای هدایت الکتریکی باالی پنج دسی زیمنس برمتر (
پنج هزار میلی موس بر سانتی متر) و جزو آب های شور است و برای استفاده از آب و خاک شور نیاز به معرفی
ارقام متحمل به شوری گندم و جو است افزود :ارقام گندم متحمل به شوری (مناسب برای شرایط آب و خاک
استان) شامل رقم های نارین ،افق و ارگ است که با هدایت الکتریکی آب آبیاری بین شش تا12و عصاره
اشباع خاک بین هفت تا 13دسی زیمنس بر متر دارای عملکرد دانه از چهار تا پنج تن در هکتار است و عالوه
براین در شرایط نرمال عملکردی مناسب باالی پنج تن در هکتار دارد  .همچنین کیفیت نانوایی این ارقام
نیز باال بوده و تحمل به خوابیدگی و زنگ ها دارد.
دکتر «الیاس آرزمجو» رقم جوی متحمل به شوری را نیز شامل خاتم اعالم کرد و گفت :این رقم در شرایط
آب و خاک شور با هدایت الکتریکی آب آبیاری بین شش تا12و عصاره اشباع خاک بین هفت تا  13دسی
زیمنس بر متر دارای عملکرد دانه از چهار تا پنج تن در هکتار است .وی رقم های جوی متحمل به خشکی در
انتهای فصل را شامل یوسف و گوهران دانست و ادامه داد :این ارقام متحمل به خشکی انتهای فصل بوده
یعنی پس از ظهور سنبله فقط با یک یا دو آب در بهار عملکرد مناسبی حدود پنج تن در هکتار دارد بنابراین
برای مناطقی که مشکل کمبود آب در بهار دارد و آبیاری جو با کاشت بهاره تداخل دارد مناسب است.
به گفته این کارشناس ارقام جو مناسب شرایط نرمال نیز شامل ریحان ،نصرت و نیک است و این ارقام
مناسب مناطقی است که مشکل شوری آب و خاک و کمبود آب (خشکی) ندارد و عملکردی بین پنج تا
هفت تن در هکتار دارد« .الیاس آرزمجو» در ادامه با بیان این که تریتیکاله گیاه ،ساخته دست انسان است
و از تالقی بین گندم و چاودار حاصل شده است افزود :استفاده دو منظوره و به عنوان علوفه و دانه است و
گیاهی است که در اراضی حاشیه ای و دارای کمبود عناصر غذایی خاک که امکان کاشت گندم وجو وجود
ندارد کاشت می شود .وی ارقام تریتیکاله مناسب شرایط نرمال را شامل ژوانیلو و پاژ دانست که عملکرد
دانه آن ها بین شش تا هفت تن در هکتار است.

روستاهای «ذکری» و «گل نی» از سد رزه آب رسانی می شود
فرخ نژاد-آب رسانی به روستاهای ذکری ،گل نی و مورتیغ درمیان از سد رزه در دستور کار قرار گرفت.
رهاورد بازدید معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مدیران کل دستگاه
های اجرایی به روستاهای ذکری ،گل نی ،جالران ،مورتیغ و ...شهرستان درمیان  13مصوبه بود که مهم
ترین آن به تامین آب این روستاها در بلند مدت از سد رزه برمی گشت.
فرماندار درمیان در گفت وگو با «خراسان جنوبی» در تشریح مصوبه های جلسه پایانی سفر روز دوشنبه
مسئوالن به این شهرستان از ملزم شدن همه دستگاه های اجرایی به عملیاتی شدن  13مصوبه خبر داد
و این مصوبه ها را مربوط به حوزه های آب شرب ،مسکن ،اشتغال ،برق ،کشاورزی ،خدمات و ...دانست.
«بشیری زاده» افزود :مهم ترین دستور کار جلسه نیز تامین آب روستاهای رزه ،ذکری ،گل نی و مورتیغ بود
که قرار شد مجوز نصب یک دستگاه تصفیه آب با ظرفیت  50هزار متر مکعب تا پایان تیر ماه امسال دریافت
تا زمینه تامین آب این روستاها از سد رزه فراهم شود .عالوه براین آب و فاضالب روستایی نیز موظف شد
عملیات شبکه داخلی این روستاها را اجرا کند تا برقرار شدن تامین آب مستمر و دایمی آب رسانی سیار
به صورت منظم و دقیق انجام شود .همچنین در کوتاه مدت حفر یک حلقه چاه عمیق و افزایش عمق چاه
موجود در دستور کار قرار می گیرد .این مسئول ادامه داد :براساس این مصوبه ها جهاد کشاورزی ملزم به
احصای وضعیت دامپروری منطقه شد .همچنین مقرر شد میراث فرهنگی زمینه آموزش و اشتغال زنان
روستایی را با خرید دستگاه های گلیم بافی فراهم کند .به عالوه جهاد کشاورزی نیز باید تعاونی های خرد
زنان روستایی را در روستاهای ذکری ،گل نی و جالران ایجاد کند تا زمینه ای برای ایجاد اشتغال آن ها
باشد .فرماندار درمیان از عضوگیری در روستاهای ذکری ،رزه و مورتیغ برای مشارکت اهالی در شرکت
تعاونی و تولید تا زمان پایان احداث سد رزه توسط جهاد کشاورزی خبر داد و گفت :مقرر شد زمینه ایجاد
مسکن مقاوم در روستاهای ذکری و جالران با مشارکت بسیج سازندگی ،کمیته امداد امام خمینی(ره)،
بنیاد مسکن ،بهزیستی و ...فراهم شود.
«بشیری زاده» خواستار حضور خیران مسکن ساز برای روستاییان این شهرستان و استفاده از نیمی از
ظرفیت هشت میلیون متر مکعبی سد رزه برای تامین آب روستاهای بخش گزیک این شهرستان شد.

گنجینههایامیدبخش«زرشک»و«عناب

»

فرخ نژاد

قرار گرفتن خراسان جنوبی درصدر جدول ،به دلیل
تولید  98درصد زرشک و  95درصد عناب کشور
است .همین قابلیت و قطب تولید محصوالت خاص
و مزیت دار بودن سبب شده تا اقبال پژوهشگران و
محققان نیز به شناسایی ،حفاظت و صیانت از این
ذخایر ژنتیکی دو چندان باشد طوری که طرح های
تحقیقاتی مربوط به این دو محصول و ایجاد کلکسیون
های آن نیز به راهبری خراسان جنوبی در مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
به سرانجام می رسد یا به عبارت دیگر خراسان جنوبی
مجری هماهنگ کننده طرح های ملی زرشک و
عناب کشور است .از جمله طرح های تحقیقاتی که
در مورد این دو محصول انجام شده است شناسایی،
جمع آوری و ارزیابی ژنوم پالسم بومی عناب و زرشک
است که نتایج حاصل از این پژوهش ها با درگیر شدن
 12استان منجر به شناسایی  177ژنوتیپ زرشک
و عناب شده که از این تعداد پنج ژنوتیپ امیدبخش
شناخته شده است.
از نتایج حاصل از این پژوهش های علمی می توان به
عنوان گنجینه ای امیدبخش برای این دو محصول
مزیت دار و خاص خراسان جنوبی یاد کرد که اگر
ژنوتیپ های امیدبخش آن به ثبت برسد می توان به
آینده به زراعی و به نژادی زرشک و عناب به عنوان
محصوالت استراتژیک استان بیش از این امیدوار شد.

• •شناسایی  127ژنوتیپ زرشک

آن طور که مجری هماهنگ کننده طرح های ملی
زرشک و عناب کشور به «خراسان جنوبی» می گوید:
دو طرح جداگانه با عنوان شناسایی ،جمع آوری و
ارزیابی ژنوم پالسم بومی عناب و زرشک اجرایی شد
که برای عملیاتی شدن این طرح های تحقیقاتی نیز از
همه استان های درگیر کمک گرفته شده است.
دکتر «هادی زراعتگر» با بیان این که در اجرای طرح
پژوهشی زرشک استان های خراسان جنوبی،
خراسان شمالی و خراسان رضوی ،سمنان،
آذربایجان ،اصفهان و تهران همکاری داشتند می
افزاید :با همکاری این استان ها بیش از  100ژنوتیپ
زرشک دانه دار و  27رقم و گونه بی دانه شناسایی شد
که این ژنوتیپ های شناسایی شده در حال انتقال به
کلکسیون زرشک ایستگاه محمدیه در مرکز تحقیقات

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
است تا ارزیابی شود.
به گفته عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی استان ،در اجرای طرح
شناسایی ،جمع آوری و ارزیابی ژنوم پالسم بومی
عناب نیز چهار استان خراسان جنوبی ،گلستان،
گیالن و اصفهان مشارکت داشتند که با همکاری
این استان ها حدود  50ژنوتیپ مختلف و متمایز از
هم شناسایی شد که این گونه ها در حال انتقال به
کلکسیون این مرکز است.
سوال این جاست که شناسایی این ژنوتیپ ها چه
کمکی به توسعه و پیشرفت به زراعی و به نژادی
محصوالت زرشک و عناب می کند؟
به نظر این کارشناس همه ژنوتیپ هایی که به نوعی
مفید و متفاوت بوده در یک نقطه به عنوان یک منبع
ژنی جمع می شود تا به مرور زمان از بین نرود و در
ضمن از آن ها در کارهای به زراعی و به نژادی با تالقی
هایی که انجام می دهیم استفاده می کنیم.
مسئله حائز اهمیت در مورد ژنوتیپ های شناسایی
شده این است که در گونه های شناسایی شده به
یکسری ژنوتیپ ها دست یافته ایم که نسبت به دیگر
ارقام برتری دارد و از آن به عنوان تیپ های امیدبخش
یاد می شود.

• • 5ژنوتیپ امیدبخش

«هادی زراعتگر» ژنوتیپ های امیدبخش شناسایی
شده عناب را سه گونه و زرشک را دو رقم اعالم می کند
که این گونه های برتر در حال بررسی است تا بعد از آن
برای ثبت این گونه ها اقدام شود.
مجری هماهنگ کننده طرح های ملی زرشک و
عناب کشور مرحله ثبت ژنوتیپ های برتر را پروسه ای
بسیار سنگین و طوالتی مدت می داند طوری که شاید
برای ثبت یک رقم  20سال زمان صرف شود یعنی از
مرحله ای که طالقی رقم ها انجام شده و به نتیجه می
انجامد تا زمانی که بذر یا محصول اصالح شده به دست
کشاورز می رسد حدود 20سال طول می کشد که این
کار برای درختان زمانی بیش از این نیاز دارد.
به گفته «زراعتگر» سعی بر این است که برخی از
ژنوتیپ هایی که فکر می کنیم امیدبخش تر است و
می تواند در نهایت به کشاورز کمک کند را از پروسه
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ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

 ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻓــﺮق اــﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺎ دﮕﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫــﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻦ
اﺳﺖ ﻪ در آن  ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮا ﺸ» ﺗﺼﻮﺮ» ،
ﺧــﻂ ﺷﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﻪ از ورود ﻣﺎرﭘﻴﭻ
وارد ﺷــﻮد و از ﺧﺮوﺟ
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون ﺑﺮود.
اــــﻦ ﺧـــﻂ ﺑـــﺎـــﺪ ﺑـــﺪون
»ﺷ ــﺎﺧ ــﻪ« و »دوراﻫـــــ«
ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣــ ﺷـــﻮد در
ﻫﺮ دوراﻫ ــ ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
اﻧــﺤــﺮاﻓــ ﺑــﻦ ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ
ﺧﻄﻮط ﻢ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

• •پاجوش های گران

همچنین قیمت پاجوش خیلی گران است طوری که
در زمان کاشت ،قیمت هر پاجوش به  30هزار تومان
می رسد و اگر فردی بخواهد یک هکتار باغ احداث
کند ،برای کاشت  400پاجوش باید بین  12تا 15
میلیون تومان هزینه کند که رقم زیادی است بنابراین
در بحث تکثیر عناب باید روش های دیگر را به کار برد.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی استان ادامه می دهد :چند سال قبل
روی نهال بذری عناب روش پیوند زدن نیز به اجرا
درآمد طوری که موفق به انتقال درختان عناب پیوندی
از ارقام برتر شدیم یعنی تکنیک تکثیر درختان عناب از
طریق بذر و پیوند روی آن انجام شد.
قدم بعدی که در ادامه این کار انجام شد این بود که با
استفاده از تکنیک های جدید باغبانی باغ های متراکم
عناب ایجاد شد.
«زراعتگر» این موضوع را نیز یادآور می شود که باغ
های عناب موجود بیشتر بدون نظم و یکنواختی است
و برای این که در باغ های جدیدی که احداث می

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

٣۵

هیبریداسیون خارج کرده و خارج از نوبت آن را به
ثبت برسانیم.
به گفته وی سال  95مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی استان باغی با عنوان باغ
پیوندی متراکم عناب احداث کرد .داخل پرانتز ،وی
قبل از این که در مورد این باغ توضیح بیشتری دهد
به روش تکثیر عناب به صورت پاجوش اشاره می کند
که همین روش سبب شده تا شاهد باغ های یکدست و
یکنواخت عناب در استان نباشیم.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

شود مقداری شکل و نظم بهتری به آن بدهیم فواصل
کاشت درختان را نزدیک کردیم یعنی در یک هکتار
که حداکثر  400تا  500درخت جای داده می شود
با اجرای سیستم متراکم هزار و  350درخت کاشته
می شود که این اقدام سبب استفاده بهینه از منابع
آبی شده و تعداد درختان نیز به سه برابر افزایش
یافته است.
پرسش دیگری که به ذهن متبادر می شود این است
که اگر روش کاشت متراکم خوب است چرا تاکنون
استفاده نشده است؟
بهگفتهاینکارشناسنکتهاصلیاینجاستدرختانی
که به این روش کاشته می شوند به طور حتم به هرس
و تربیت خاصی نیاز دارند و نباید درختان عناب را به
حال خود رها کرد یعنی عالوه بر این که به آن ها کود
و آب می دهیم تا قد بکشند باید یکسری روش های
تربیت و هرس را که در دنیا مرسوم بوده و رویش را کم و
زایش و تولید را افزایش می دهد اجرا کنیم.
وی با بیان این که بیشتر درختان عناب در خراسان
جنوبی طول آن ها از پنج و شش متر بیشتر است و
گاهی به  10متر نیز می رسد می افزاید :در باغی که به
صورت متراکم است برای اولین بار در مرکز تحقیقات
از تکنیک ها و سیستم های نوین تربیت و هرس
درختان استفاده کردیم .مجری هماهنگ کننده طرح
هایملیزرشکوعنابکشورفعالیتهایانجامشده
را از جمله کارهایی اعالم می کند که به ثمر رسیده
است اما طرح های دیگری در زمینه تکثیر عناب از
طریق قلمه ،سال آوری درخت زرشک ،تغذیه زرشک
و عناب و نیاز آبی درختان این دو محصول نیز در حال
انجام است که در آینده به نتیجه می رسد.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

٨)-١ﺣﺮﻓ(اﻦﺣﺎﻓﻆوﻗﺎرﻗﺮآنﻪﭼﻬﺮهآﺷﻨﺎ
ﺑﺮاﻗﺮآندوﺳﺘﺎناﺳﺖ،ازﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻦﻗﺎرﺎن
ﺗﺮﺗﻴﻞاﺳﺖ.
٣)-٢ﺣﺮﻓ(ﺑﺴﻴﺎرﻮﭼ
٤)-٣ﺣﺮﻓ(ﺑﺪونﺟﻨﺒﺶ
٦)-٤ﺣﺮﻓ( اﻦ ﻗﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻄ ﺎﻣﻞ و
ﺳﺒﺧﺎص،ﺗﻤﺎمﻗﺮآنﻣﺠﻴﺪراﺑﺎﻗﺮاﺋﺖﺗﺮﺗﻴﻞﺗﻼوت
ﺮدهواﻨﻮنﮔﻨﺠﻴﻨﻪاازﻧﻮارﻫﺎﺗﺤﻘﻴﻖوﺗﺮﺗﻴﻞاﻦ
اﺳﺘﺎددرآرﺷﻴﻮﻣﻮﺟﻮداﺳﺖ.
٣)-٥ﺣﺮﻓ(ﺳﻤﺖو ﺳﻮ
٥)-٦ﺣﺮﻓ( ﺳﺎﻻﻧﻪ ٥٥ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﺦ ﺳﻴﮕﺎر را ﻓﻘﻂ
١٠ﻣﻴﻠﻴﻮنﻧﻔﺮدرﺸﻮرﻣﺼﺮفﻣﻨﻨﺪوﺗﻘﺮﺒﺎ٧٥
ﻣﻴﻠﻴﻮناﺮاﻧﺑﺎﺪ.......ﻋﻤﻞاﻦ١٠ﻣﻴﻠﻴﻮنﻣﺼﺮف
ﻨﻨﺪهرادرﺣﻮزهﺳﻼﻣﺖﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
٤)-٧ﺣﺮﻓ(روددرﺳﻤﺖﺷﺮقدرﺎﺧﺰر
٢)-٨ﺣﺮﻓ(ﺷﻬﺮﺧﻮنوﻗﻴﺎم
٤)-٩ﺣﺮﻓ(ﺸﺘﻮﭼ
٣)-١٠ﺣﺮﻓ(ﺧﻮاﻫﺶازﺧﺪا
٣)-١١ﺣﺮﻓ(اﻦﺗﻔﺴﻴﺮﺗﺎﻟﻴ»ﻣﺤﺴﻦﻗﺮاﺋﺘﺑﻪ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ اﺳﺖ ﻪ در وﺮاﺶ ﻧﻬﺎ در  ١٠ﺟﻠﺪ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪ.
٣)-١٢ﺣﺮﻓ( اﮔﺮ ﻏﺬاﻫﺎ  ......ﺑﺨﺸ از رژﻢ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﻏﺬازنﺑﺎرداردرﻃﻮلﺑﺎردارﺑﻮدهاﺳﺖ،دﻟﻴﻠ
ﺑﺮاﺣﺬفآنوﺟﻮدﻧﺪارد.
٤)-١٣ﺣــﺮﻓــ( ﺷﺎﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ﺗﺮﻦ ﻗﺎر
ﻣﺼﺮﺑﺮااﺮاﻧﻴﺎنﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮﺎتﺳﺮ واﺳﺘﻔﺎدهاز
ﻣﻴﺮوﻓﻦ،ازﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎﻗﺮاﺋﺖوﺑﻮد.
٣)-١٤ﺣﺮﻓ( دژ و ﺣﺼﻦ
٧)-١٥ﺣﺮﻓ( ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ
آﻣﻮزش و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻀﺮات ﺳﻴﮕﺎر و ﻗﻠﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺟﺰﺗﻐﻴﻴﺮرﻓﺘﺎر،ﮔﺎﻫﺑﻪﺟﺮﻤﻪو.......ﻫﻢﻧﻴﺎزاﺳﺖ.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ( اﺧﺘﻼﻻت  ......ﭘﺲ از زاﻤﺎن ﻃ
 دو ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻌﺪ از زاﻤﺎن ﺧــﻮدش را ﻧﺸﺎن
ﻣدﻫﺪﻪﺷﺪتآﻧﻬﺎﮔﺎﻫﺷﺪﺪاﺳﺖ.
٥)-١٧ﺣﺮﻓ(ﺗﺠﻤﻊﭼﺮﺑدرﻧﺎﺣﻴﻪﺷﻢوﻤﺮ،
دﻻﻠﭼﻮنژﻧﺘﻴ،ﺳﻦوﺳﺒزﻧﺪﮔﻫﻢدارداﻣﺎ
ﻧﺒﺎﺪﻧﻘﺶ.......راﻧﺎدﺪهﮔﺮﻓﺖ.
٦)-١٨ﺣﺮﻓ(ﭘﺎرﭼﻪآﻏﺸﺘﻪﺑﻪﺟﻮﻫﺮ
٣)-١٩ﺣﺮﻓ(اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻣﺴﺎﻓﺮ
٣)-٢٠ﺣﺮﻓ(اﺑﺰارﻨﺪنزﻣﻴﻦ
٧)-٢١ﺣﺮﻓ(ﺑﺮاﺗﻌﻴﻴﻦﺟﻬﺖﻧﻤﺎزﻻزماﺳﺖ
٥)-٢٢ﺣﺮﻓ( در اﺑﺘﺪا ٢٩ﺳﻮره از ﻗﺮآن  ،ﺎ
ﭼﻨﺪﺣﺮفازاﻦﺣﺮوفوﺟﻮددارد.
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ( ُﻣﺒﺎر

ﻓﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٤ﻣ رود .اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  d٤ﺑﺮود ،وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻪ  e٤ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  d٦ﺑﺮود،
وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٧ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﻴﻞ ﺳﻴﺎه اﻦ
ﻓﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﺰﻧﺪ ،رخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٣ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻴﺎه ﻫﺮ ﺣﺮﺖ دﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ e٥
ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

