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ٞبِٛطٖ ٞب

ٔمذٔٝ
ٞبِٛطٖ ٞب ٌشٞٚي اص عٙبكش غيشفّضي ( ٌش VII A ٜٚيب ٞفت اكّي جذ َٚتٙبٚثي ) ٔتـىُ اص فّٛئٛس  ، Fوّش
 ، Clثشْ  ، Brيذ  ، Iاػتبتيٗ  ٚ Atي٘ٛب٘ؼپتيبْ ٔ Uusي ثبؿٙذ .ايٗ ٌش ٜٚدس دٔب  ٚفـبس اػتب٘ذاسد ثٞ ٝش ػٝ
ؿىُ ٌبص ٔ ،بيع  ٚجبٔذ ٚجٛد داس٘ذ .ث ٝعّت ٚاوٙؾ پزيشي ثبالي آٟ٘ب  ،دس عجيعت تٟٙب ث ٝكٛست تشويت ٚ
يب ي٘ٛي يبفت ٔي ؿ٘ٛذ .يٟ٘ٛبي ٞبِيذ  ٚاوؼب٘يٞ ٖٛبيي ٔثُ يذات  IO3-دس ثؼيبسي اص ٔٛاد ٔعذ٘ي  ٚدس آة
دسيب يبفت ٔي ؿ٘ٛذ .تشويجبت آِي ٞبِٛطٖ داس ث ٝعٛٙاٖ ٔحلٛالت عجيعي دس اسٌب٘يؼٓ ٞبي ص٘ذ٘ ٜيض ٚجٛد
داس٘ذٞ .بِٛطٟ٘ب ث ٝؿىُ عٙلشي خٛد ث ٝكٛست ِٔٛىِٟٛبي د ٚاتٕي ٞؼتٙذ أب ايٗ ؿىُ فيضيىي اص آٟ٘ب دس
عجيعت ٘بپبيذاس اػت  ٚاغّت دس آصٔبيـٍب ٚ ٜكٙعت يبفت ٔي ؿٛد .دس دٔب  ٚفـبس اتبق  ،فّٛئٛس  ٚوّش ثٝ
ؿىُ ٌبصي ا٘ذ  ،ثشْ ٔبيع  ،يذ  ٚاػتبتيٗ جبٔذ ٞؼتٙذ ثٙبثشايٗ ٌش 17 ٜٚيب  VII Aتٟٙب ٌشٞٚي اص جذَٚ
تٙبٚثي اػت و ٝثٞ ٝش ػ ٝحبِت فيضيىي ٔبد ٜدس دٔبي اتبق ٚجٛد داسد.

ؿيٕيذاٖ ػٛئذي جب٘ض جبوٛة ثشصِيٛع ٚ ،اطٞ ٜبِٛطٖ سا ثشاي عٙبكشي ث ٝوبس ثشد وٍٙٞ ٝبْ ٚاوٙؾ ثب فّضات
ثب آٖ ٕ٘ه تـىيُ ٔي دٙٞذ.
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خٛاف
ٔب٘ٙذ ػبيش ٌشٟٞٚبي جذ ، َٚايٗ ٌش ٜٚاٍِٛي ٔـبثٟي سا دس آسايؾ اِىتش٘ٚي خٛد ٔخلٛكب دس الي ٝخبسجي
خٛد ٘ـبٖ ٔي دٙٞذ وٙٔ ٝجش ث ٝسفتبس ؿيٕيبيي ٔـبث ٝتٛػظ آٟ٘ب خٛاٞذ ؿذ.
z

عٙلش

تعذاد اِىتشٟ٘ٚب  /اليٝ

9

فّٛئٛس

7ٚ2

17

وّش

7ٚ8ٚ2

35

ثشْ

7 ٚ 18 ٚ 8 ٚ 2

53

يذ

7 ٚ 18 ٚ 18 ٚ 8 ٚ 2

85

اػتبتيٗ

7 ٚ 18 ٚ 32 ٚ 18 ٚ 8 ٚ 2

دس ٞبِٛطٟ٘ب ث ٝػٕت پبييٗ ٌش ، ٜٚوبٞؾ اِىتشٍ٘ٚبتيٛيتٚ ٚ ٝاوٙؾ پزيشي  ٚ ،افضايؾ ٘مغ ٝرٚة  ٚجٛؽ سا
ٔـبٞذٔ ٜي وٙيٓ.
ٞبِٛطٖ

ٚصٖ اتٕي اػتب٘ذاسد u

٘مغ ٝرٚة k

٘مغ ٝجٛؽ k

اِىتشٍ٘ٚبتيٛيت ( ٝپبئِٛي) ًٙ

فّٛئٛس

189998

53953

85903

3998

وّش

359453

171960

239911

3916

ثشْ

799904

265980

332900

2996

يذ

1269904

386985

457940

2966

اػتبتيٗ

210

575

610

2920
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ِٔٛىِٟٛبي د ٚاتٕي ٞبِٛطٖ
ٔذَ

ػبختبس

d(x-x) / pm
فبص ٌبصي

d(x-x) / pm
فبص جبٔذ

149

ٞبِٛطٖ

ِٔٛىَٛ

فّٛئٛس

F2

143

وّش

Cl2

199

198

ثشْ

Br2

228

227

يذ

I2

266

272

ثٙبثشايٗ ثب افضايؾ عذد اتٕي ٚ ،اوٙؾ پزيشي وٕتش ِٚي ٘مغ ٝرٚة افضايؾ ٔي يبثذ.
ٚاوٙؾ پزيشي
ٞبِٛطٖ ٞب ثؼيبس ٚاوٙؾ پزيش٘ذ ث ٝعٛسي ؤ ٝمبديش وبفي اص آٟ٘ب ثشاي اسٌب٘يؼٓ ٞبي ص٘ذ ٜخغش٘بن يب
وـٙذ ٜخٛاٞذ ثٛدٚ .اوٙؾ پزيشي ثبالي ايٗ عٙبكش ث ٝعّت اِىتشٍ٘ٚبتيٛيت ٝثبالي اتٕٟبي آٟ٘ب ( ث ٝخبعش ثبس
ٔٛثش ٞؼت ٝثبال ) ٔي ثبؿذ يعٙي لبدس ث ٝوؼت يه اِىتش ٖٚاص عشيك ٚاوٙؾ ثب اتٕٟبي ديٍش عٙبكش ٔي
ثبؿٙذ .فّٛئٛس يىي اص ٚاوٙؾ پزيشتشيٗ عٙبكش ٔٛجٛد اػت ث ٝعٛسي و ٝثٛٔ ٝاد ثي اثشي ٔب٘ٙذ ؿيـ ٝحّٕٝ
ٔي وٙذ  ٚتشويجبتي ثب ٌبصٞبي ثي اثش ػٍٙيٗ تش تـىيُ ٔي دٞذ .فّٛئٛس ٌبصي ثؼيبس ػٕي  ٚخٛس٘ذٔ ٜي
ثبؿذٚ .اوٙؾ پزيشي فّٛئٛس ث ٝا٘ذاص ٜاي اػت و ٝدس كٛست اػتفبد ٜاص آٖ يب رخيش ٜآٖ دس ؿيـ ٝآالت
آصٔبيـٍبٞي  ،ثب ؿيـ ٝدس حضٛس ٔمبديش ا٘ذوي اص آة ٚاوٙؾ ٔي دٞذ  ٚتتشا فّٛئٛسيذ ػيّيؼيٓ  SiF4سا
تِٛيذ ٔي وٙذ .ثٙبثشايٗ ثشاي حُٕ ٍٟ٘ ٚذاسي فّٛئٛس ثبيؼتي اص ظشٚفي اص جٙغ تفّ ( ٖٛو ٝخٛد آٖ اص
تشويجبت اسٌب٘ٛفّٛئٛس ػبختٔ ٝي ؿٛد )  ،ؿيـٞ ٝبي وبٔال خـه يب ٔٛادي ٔثُ ٔغ يب فٛالد ( و ٝالي ٝاي
ٔحبفظ اص فّٛئٛسيذ سٚي ػغح خٛد تـىيُ ٔي دٙٞذ ) اػتفبد ٜوشدٞ ٕٝٞ .بِٛطٟ٘ب ثب ؿذت يىؼب٘ي ثب ػبيش
عٙبكش ٚاوٙؾ ٕ٘ي دٙٞذ ( .ث ٝػٕت پبييٗ جذ َٚتٙبٚثي ٚ ،اوٙؾ پزيشي ٌش ٜٚوبٞؾ ٔي يبثذ )
ٚاوٙؾ پزيشي ثبالي فّٛئٛس ث ٝايٗ ٔعٙي اػت وٍٙٞ ٝبْ ٚاوٙؾ فّٛئٛس ثب ٞش چيضي  ،ؿذيذا ثب آٖ چيض پي٘ٛذ
ثشلشاس ٔي وٙذ ِٛٔ ٚى َٛحبكُ ثؼيبس ثي اثش  ٚغيش ٚاوٙؾ پزيش ثب ٞش چيض ديٍشي اػت .ث ٝعٛٙاٖ ٔثبَ ،
تفّٔ ٖٛبد ٜاي اػت و ٝاص پي٘ٛذ ثيٗ فّٛئٛس  ٚوشثٗ حبكُ ٔي ؿٛد.
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 ٓٞوّش  ٓٞ ٚثشْ ث ٝعٛٙاٖ ضذعف٘ٛي وٙٙذ ٜدس آة آؿبٔيذ٘ي  ،اػتخشٞبي ؿٙب  ،صخٕٟبي اِتيبْ ٘يبفت ٚ ٝتبصٜ
 ،آثٟبي ٔعذ٘ي  ،ظشٚف غزا خٛسي  ٚػغٛح ٔختّف ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔي ٌيش٘ذ .ايٗ د ٚعٙلش ثبعث وـتٝ
ؿذٖ ثبوتشي ٞب  ٚديٍش ٔيىش ٚاسٌب٘يؼٓ ٞبي ثبِم ٜٛخغش٘بن تحت فشايٙذي ثب ٘بْ اػتشيّيضاػي ٖٛخٛاٙٞذ
ؿذ .ث ٝخبعش ٚاوٙؾ پزيشي آٟ٘ب دس فشايٙذ ػفيذٌشي ٘يض ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔي ٌيش٘ذ .ػذيٓ ٞيپٛوّشيت
 NaOClو ٝاص وّش تٟئ ٝي ؿٛد تشويت فعبَ اوثش ػفيذ وٙٙذٞ ٜبي پبسچٔ ٝي ثبؿذ ٕٞچٙيٗ ػفيذ وٙٙذٜ
ٞبي ٔـتك ؿذ ٜاص وّش دس تِٛيذ ثشخي اص ٔحلٛالت وبغزي ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔي ٌيش٘ذ .دس اثش ٚاوٙؾ وّش
ثب ػذيٓ  ،ػذيٓ وّشيذ تِٛيذ ٔي ؿٛد و٘ ٝبْ ديٍش ٕ٘ه جذِٚي ٔي ثبؿذ.
ٞيذسٚطٖ ٞبِيذ ٞب
تٕبْ ٞبِٛطٟ٘ب تشويجبتي دٚتبيي ثب ٞيذسٚطٖ تـىيُ ٔي دٙٞذ و ٝتحت عٛٙاٖ ٞيذسٚطٖ ٞبِيذٞب ( HCl ، HF
 ) HAt ٚ HI ، HBr ،ؿٙبختٔ ٝي ؿ٘ٛذ  ٚدس ٚالع ٔجٕٛع ٝاي اص اػيذٞبي لٛي ٔٙحلش ث ٝفشد ٔي ثبؿٙذ.
صٔب٘يىٞ ٝيذسٚطٖ ٞبِيذٞب دس ٔحّ َٛآثي لشاس ٔي ٌيش٘ذ آٟ٘ب سا ٞيذسٞٚبِيه اػيذ ٔي ٘بٔٙذ HAt .يب
ٞيذسٚاػتبتيه اػيذ ٘يض ٚجٛد داسد أب ٔعٕٛال دس ثحث ٞيذسٞٚبِيه اػيذ جبيٍبٞي ٘ذاسد صيشا ثعّت ٚاپبؿي
پشت ٛآِفب ث ٝؿذت ٘بپبيذاس اػت.

ٌبص ثشْ ثٙفؾ سً٘

پتبػيٓ يذيذ ( چپ )  ٚػذيٓ وّشيذ ( ساػت )

ٚاوٙؾ ٞبِٛطٟ٘ب ثب خٛدؿبٖ
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ٞبِٛطٟ٘ب ثب يىذيٍش ٚاوٙؾ ٔي دٙٞذ  ٚتشويجبت ثيٗ ٞبِٛط٘ي سا ثٛجٛد ٔي آٚس٘ذ .تشويجبت د ٚاتٕي ثيٗ
ٞبِٛط٘ي ٔب٘ٙذ  ClF ، ICl ، BrFاص ثشخي جٟبت ثٞ ٝبِٛطٟ٘بي خبِق ؿجي ٝا٘ذ .خٛاف  ٚسفتبس تشويجبت دٚ
اتٕي ثيٗ ٞبِٛط٘ي  ،حذ ٚػظ ٞبِٛطٟ٘بي اِٚي ٝآٟ٘ب ٔي ثبؿذ .ثٟشحبَ ثشخي اص خٛاف آٟ٘ب اص خٛاف ٔشثٛط ثٝ
ٞبِٛطٟ٘بي اِٚي ٝآٟ٘ب ٔتفبٚت اػت .ث ٝعٛٙاٖ ٔثبَ  I2 ٚ Cl2 ،دس ٔ CCl4حّ َٛا٘ذ أب  IClدس ايٗ حالَ لبثُ
حُ ٘يؼت صيشا ِٔٛىِٛي لغجي اػت ( ث ٝعّت اختالف اِىتشٍ٘ٚبتيٛيت ٝصيبد ثيٗ ) Cl ٚ I
تشويجبت اٚسٌب٘ٞ ٛبِٛطٖ
ثؼيبسي اص تشويجبت ػٙتضي آِي ٔب٘ٙذ پّيٕشٞبي پالػتيىي  ٚثشخي اص پّيٕشٞبي عجيعي حبٚي اتٕٟبي
ٞبِٛطٖ سا تحت عٛٙاٖ تشويجبت ٞبِٛط٘ ٝيب ٞبِيذٞبي آِي ٔي ٘بٔٙذ .وّش ثٕشاتت يىي اص فشاٚا٘تشيٗ ٞبِٛطٟ٘ب
ٔي ثبؿذ  ٚتٟٙب ٞبِٛطٖ ٘ؼجتب صيبد ٔٛسد ٘يبص ا٘ؼبٖ ( ث ٝكٛست يٟ٘ٛبي وّشيذ ) ٔي ثبؿذ .ث ٝعٛٙاٖ ٔثبَ  ،وّش
٘مؾ وّيذي سا دس عّٕىشد ٔغض ( اص عشيك عُٕ ٚاػغ ٝاي ٘بلُ ثبصداس٘ذ ) GABA ٜثبصي ٔي وٙذ ٕٞ ٚچٙيٗ
ثٛػيّ ٝثذٖ جٟت تِٛيذ اػيذ ٔعذٛٔ ٜسد اػتفبد ٜلشاس ٔي ٌيشد .يذ دس ٔمبديش ا٘ذوي جٟت تِٛيذ ٛٞسٟٔ٘ٛبي
تيشٚئيذ ٔثُ تيشٚوؼيٗ ٔٛسد ٘يبص ثذٖ ٔي ثبؿذ .اص عشف ديٍش  ،اعتمبد ثش ايٗ اػت و ٝفّٛئٛس  ٝ٘ ٚثشْ ثشاي
ا٘ؼبٟ٘ب ضشٚسي ا٘ذ.
تشويجبت پّي ٞبِٛط٘ٝ
تشويجبت پّي ٞبِٛط٘ ٝث ٝكٛست كٙعتي اص تشويجبت اػتخالف ؿذ ٜثب چٙذيٗ ٞبِٛطٖ تٟئ ٝي ؿ٘ٛذ .ثؼيبسي
اص ايٗ تشويجبت ثؼيبس ػٕي ا٘ذ  ٚدس ػّٞ َٛبي صيؼتي ا٘ؼبٟ٘ب ا٘جبؿتٔ ٝي ؿ٘ٛذ  ٚداساي وبسثشد ثؼيبس
ٌؼتشد ٜاي ٞؼتٙذ.
تٟي ٝداسٞٚب
دس تٟي ٝداسٞٚب  ،اتٕٟبي ٞبِٛطٖ سا ث ٝيه داسٚي ٞذف ٔتلُ ٔي وٙٙذ وٙٔ ٝجش ث ٝتِٛيذ آ٘بِٛي ٞبيي
ِيپٛفيُ تش  ٚوٓ ٔحّ َٛدس آة خٛاٞذ ؿذ .ثٙبثشايٗ اتٕٟبي ٞبِٛطٖ جٟت ثٟجٛد ٘فٛر داسٞٚب اص غـبٞبي
ِيپيذي  ٚثبفت ٞب ث ٝوبس ٔي س٘ٚذ .ايٗ ٔؼئّ ٝثبعث ٔي ؿٛد تب ثشخي اص داسٞٚبي ٞبِٛطٖ داس دس ثبفت ٞبي
چشثي ا٘جبؿت ٝؿ٘ٛذ.
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ٚاوٙؾ پزيشي ؿيٕيبيي اتٕٟبي ٞبِٛطٖ ثؼتٍي ث ٝجٟت اتلبَ آٟ٘ب ث ٝداسٚي ٞذف ٔ ٚبٞيت ٞبِٛطٖ داسد.
ٌشٞ ٜٚبي ٞبِٛطٖ آسٔٚبتيىي داساي ٚاوٙؾ پزيشي وٕتشي اص ٌشٟٞٚبي ٞبِٛطٖ آِيفبتيه ٞؼتٙذ و٘ ٝـبٖ
دٙٞذٚ ٜاوٙؾ پزيشي ؿيٕيبيي لبثُ تٛج ٝآٟ٘ب ٔي ثبؿذ .ث ٝخبعش پي٘ٛذٞبي وشثٗ – ٞبِٛطٖ آِيفبتيىي ،
پي٘ٛذ  C-Fلٛيتش اػت ٔ ٚعٕٛال ٚاوٙؾ پزيشي وٕتشي اص پي٘ٛذ ٞبي  C-Hآِيفبتيىي داسد .ػبيش پي٘ٛذٞبي
ٞبِٛطٖ آِيفبتيىي ضعيف تش٘ذ ٚ ٚاوٙؾ پزيشي آٟ٘ب ث ٝػٕت پبييٗ جذ َٚتٙبٚثي  ،افضايؾ ٔي يبثذٔ .عٕٛال
ٚاوٙؾ پزيشي ايٗ ٞبِٛطٟ٘ب ثيـتش اص پي٘ٛذٞبي  C-Hآِيفبتيىي اػت .ثٙبثشايٗ سايج تشيٗ اػتخالفبت ٞبِٛطٖ ،
ٌشٟٞٚبي وّش  ٚفّٛئٛس آسٔٚبتيىي ثب ٚاوٙؾ پزيشي وٓ ٞؼتٙذ.
ٚاوٙؾ پزيشي ثب آة
فّٛئٛس ث ٝؿذت ثب آة ٚاوٙؾ ٔي دٞذ  ٚاوؼيظٖ ٞ ٚيذسٚطٖ فّٛئٛسيذ سا ثٛجٛد ٔي آٚسد :
)2 F2(g) + 2 H2O(l) → O2(g) + 4 HF(aq
ٌبص وّش دس دٔبي ٔحيظ (  21دسج ٝػب٘تي ٌشاد ) داساي حالِيت ا٘ذن  0.7gدس ٞش ويٌّٛشْ آة ٔي ثبؿذ.
ٌبص وّش حُ ؿذ ، ٜتِٛيذ ٞيذسٚوّشيه اػيذ ٞ ٚيپٛوّش ٚاػيذ ( ٔحِّٛي جٟت ضذعف٘ٛي وشدٖ يب ػفيذ
وشدٖ ) ٔي وٙذ :
)Cl2(g) + H2O(l) → HCl(aq) + HClO(aq
ثشْ داساي حالِيت  3.41gدس ٞش  100gاص آة ٔي ثبؿذ أب ث ٝآٞؼتٍي ٚاوٙؾ ٔي دٞذ ٞ ٚيذسٚطٖ ثشٔٚيذ
ٞ ٚيپٛثش ٛٔٚاػيذ سا تِٛيذ ٔي وٙذ :
)Br2(g) + H2O(l) → HBr(aq) + HBrO(aq
ثب ايٗ حبَ يذ داساي حالِيت ا٘ذوي دس آة ( دس دٔبي  20دسج ٝػب٘تي ٌشاد  0.03g :دس  100gآة ) ٔي
ثبؿذ  ٚثب آٖ ٚاوٙؾ ٕ٘ي دٞذ .أب يذ دس حضٛس ي ٖٛيذيذ ٔ ،حّ َٛآثي سا تـىيُ ٔي دٞذ ( ٔثال ثب افضٚدٖ
پتبػيٓ يذيذ  ) KIو ٝؿبُٔ ي ٖٛتشي يذيذ ٔ I3-ي ثبؿذ.
ػبيش خٛاف ٞبِٛطٟ٘ب :
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 ٞبِٛطٖ ٞب ٘بفّض٘ذ ٚ ٚاوٙؾ پزيشي صيبدي داس٘ذ. ٞبِٛطٖ ٞب اص ٘ظش خٛاف ؿيٕيبيي ؿجبٞت صيبدي ث ٝيىذيٍش داس٘ذ .دس ايٗ ٌش٘ ، ٜٚظبْ ٞبي ٔعيٙي ثبافضايؾ عذد اتٕي ٔـبٞذٔ ٜي ؿٛد ؛ ٔثال ٚ ،اوٙؾ پزيشي آٟ٘ب ثب افضايؾ عذد اتٕي وٓ ٔي ؿٛد.
 ٞبِٛطٖ ٞب دس عجيعت ث ٝحبِت آصاد ٚجٛد ٘ذاس٘ذ  ٚايٗ ٘ـب٘ ٝي ٚاوٙؾ پزيشي صيبد آٟ٘بػت. ٞبِٛطٖ ٞب اص عشيك اوؼبيؾ يٞ ٖٛبِيذ ٔشثٛط تٟئ ٝي ؿ٘ٛذ. اتٓ ٞبِٛطٖ داساي ٞفت اِىتش ٖٚظشفيت اػت .اص ايٗ سٞ ، ٚبِٛطٖ ٞب تٕبيُ ث ٝوؼت اِىتش ٚ ٖٚتِٛيذ يٖٛٞبِيذ  ،داس٘ذ .پبيذاستشيٗ حب ِت اوؼبيؾ ٞبِٛطٖ ٞب  -1اػت.
 فّٛئٛس ث ٝعٛس ٔؼتميٓ ثب اوؼيظٖ تشويت ٔي ؿٛد  ،أب ػٞ ٝبِٛطٖ ديٍش ٚاوٙؾ ٕ٘ي دٙٞذ .دس ٚاوٙؾ ثبآة  ،فّٛئٛس  ٚوّش آة سا اوؼيذ ٔي وٙٙذ  ،أب ثشْ  ٚيذ ايٗ وبس سا ا٘جبْ ٕ٘ي دٙٞذ.
 لذست اوؼيذ وٙٙذٌي ٞبِٛطٖ ٞب اص فّٛئٛس ث ٝػٕت يذ وبٞؾ ٔي يبثذ. ثجض فّٛئٛس  ،ػبيش ٞبِٛطٖ ٞب ٔي تٛا٘ٙذ دس تشويت ٞبي خٛد حبِت ٞبي اوؼبيؾ ٔثجت اختيبس وٙٙذ.ثيـتشيٗ حبِت اوؼبيؾ ٔثجت ثشاي اتٓ ٞبِٛطٖ  +7اػت.
 دس ٚاوٙؾ ٞبِٛطٖ ثب ٔحّ َٛثبصي  ،تؼٟيٓ ٘بٔتٙبػت كٛست ٔي ٌيشد.اتٓ ٞبِٛطٖ ٕٞضٔبٖ ث ٝي X-ٖٛوبٞؾٔي يبثذ ٚث ٝي XO- ٖٛاوؼبيؾ ٔي يبثذ
 اوؼي اػيذٞبي وّش دس حبِت ٞبي اوؼبيؾ  +7 ٚ +5 ، +3 ، +1ؿٙبخت ٝؿذ ٜا٘ذ .لذست اػيذي آٟ٘ب ثبافضايؾ تعذاد اتٓ ٞبي اوؼيظٖ ٔتلُ ث ٝاتٓ وّش صيبد ٔي ؿٛد  ٚلذست اوؼيذ وٙٙذٌي ايٗ اوؼي اػيذ ٞب اص
پش وّشيه اػيذ ث ٝػٕت ٞيپ ٛوّشٚاػيذ افضايؾ ٔي يبثذ.
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