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هاي سنگی رویالصفحه
Royal 78 rpm records

شمسی1338تا 1328-رویال: سال/ لیبل

سانتیمتر 25:رقط

شمسی1338تا 1328سالهايمستمرا در فاصله:تاریخ ضبط
تهران:محل ضبط
هابرخی صفحه(اکبر جواهرچیعلی:صدابردار(
552: تعداد روي صفحه ضبط شده

، بهرام سیر، مینا ملکوتی، استان اسپربر:ان در این آثارگخوانند
، دلکش، علی زاهدي، پوربخش، بانو شاپوري، منوچهر همایونروح

حسین همدانیان، مصطفی پایان، منوچهر شفیعی، قاسم جبلی، الهه، 
یاسمین، فریده، مرضیه، بانو شمس، ویگن، محمد نوري، پروین 

شاپور نیاکان)ویلن(، مهدي خالدي)ویلن(نینو بیانو، هلیشلوفسکی، عباس شاپوري:نوازندگان در این آثار ،
ابراهیم سلمکی ، )کمانچه(رضا رضازاده، )ویلن(، ناصر زرآبادي)پیانو(، جواد معروفی)رسنتو(میثاقیان، )ویلن(
، )جاز(، نیکول الوندي )ویلن(اهللا بدیعی همایون خرم، حبیب،)ویلن(بزرگ لشگري ، )ویلن(، جواد لشگري )ویلن(

)تار(فرهنگ شریف 
 ر عباس شاپوري، ارکستر مهدي خالدي، ارکستر ارکستارکستر جولی بویز،:آهنگسازان-دسته ها–ارکسترها

، تریو همراه گروه کر ملی به رهبري ایرج گلسرخی، پورارکستر علی دادستانارکستر ناصر زرآبادي، شاپور نیاکان، 
ارکستر همایون خرم، ارکستر پرویز یاحقی، علی مهرگان، ،)ویلن(ارکستر بزرگ لشگري ارکستر جواد لشگري،

کامبیز مژدهی، پرویز ایرانفر، دلبري، اهللا بدیعی، ارکستر اسپانیول، رم، مجید وفادار، ارکستر حبیبارکستر همایون خ
، ارکستر نیکول الونديارکستر مجید وفادار

صفا، هوشنگ شهابی، ایرج دهقان، عباس شاپوري، میرناصر شریفی، اعتمادي، نواب:در این آثارسرایانترانه
کرمانشاهی، ناصر رستگارنژاد، مهستی بحرینی، نصرت رحمانی، بیژن ترقی، پره، معینیرضا جلیلی، میثاقیان، شب

، پرویز خطیبی، مینو، وحید )حیدر رقابی(ابراهیم سلمکی، کریم فکور، نیرسینا، صارمی، ایرج تیمورتاش، هاله
ادیبی، نظام فاطمی، صادق سرمد، تورج نگهبان
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هاي سنگی رویال متعلق به اما تعداد قابل توجهی از صفحهشده استاثري مشاهده ن:ثار کمیک و بازیگريآ
، ، خوابهاي طالئیدسیسهافسونگر، مادر، مستی عشق، شرمسار،شمسی نظیر1330و 1320فیلمهاي اواخر دهه 

باشد که پس از اکران فیلم و استقبال عمومی، به می. . . و مشهدي عباد
.اندشدهصورت صفحه منتشر می

اثري مشاهده نشده است:شعرخوانی- انیسخنر.

شماره قالب:AJ1 525تاAJ در موقعیت ساعت سهوکه روي برچسب
و چند DAJقالبهاي اولیه به صورت برخی از شماره.باشدمیمشاهدهقابل 

شماره قالب نیز که ظاهرا متعلق به کمپانی اوریول انگلستان است، دربین 
.این سري وجود دارد

 کاتالوگشماره:RR.101تاRR.104 وRT.105تاRT.220 که تعداد محدودي از آنها داراي پیش شماره
CAسري . هستندRR مربوط به اولین صفحه هاي رویال است که با اسم تجاريRoyal Radios. Teheran

-.Royal Trading Coباشد که بعدا با می Teheran جایگزین و پیش شماره کاتالوگ نیز بهRT شدتبدیل .

استهمان شماره کاتالوگ:شماره صفحه.

شده که دستگاه ضبط آن، یکی هاي رویال در استودیوي این شرکت در تهران ضبط میصفحه:و بازتولیدهاتولید
که پس از بود EMI)هر سه متعلق به کمپانی (از دستگاههاي ضبط لیبلهاي هیز ماسترز ویس، کلمبیا و ادئون 

. اندشمسی در تهران، به دلیل تغییر تکنولوژي، به نمایندگان محلی خود فروخته1326ضبط در سال آخرین نوبت 
هاي تا شماره روي لیبل صفحه. اندتوسط شرکت رویال، در شرکتهاي گوناگون تولیدشدهشدهتولید قطعات ضبط

RR.104 عبارتMade in Englandهايهده شده از صفحههاي مشانمونهبرخی . در زیر لیبل وجود دارد
RT.105 تاRT.118 برروي .باشدتغییر در کارخانه تولیدکننده میگویايمواد نشکن تولیدشدهکه با استفاده از

تا O1961شماره قالب کمپانی اوریول از AJعالوه بر شماره قالب سري RT.123تا RT.119هاي صفحه
O1970 عبارت وثبت شده استCopyright - Made in England روي دو صفحهRT.122 وRT.123

و در کمپانی اوریول انگلستان شمسی ضبط شده1331یا اوایل سال 1330در اواخر سال محتمال که شوددیده می
ها با لیبل آبی رنگ صورت گرفته و یکی از عناصر اصلی بازتولید تغییر رنگ تولید اول اغلب صفحه.اندتولید شده

عابایه با صداي بانو روحبخش، حاوي دو قطعهء کاروان و ام الRT.108ءاز صفحه. باشدمیها برچسب صفحه
هاي رویال لیبل سیاه رنگ با متن آخرین برچسبهاي استفاده شده در صفحه. حداقل سه بازتولید یافت شده است

قطعهء پرفروش از دو هاي سنگی رویال، انتشار مجدد دووجه دیگري از بازتولید صفحه. است) اينقره(سفید 
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خارج از نظم متعارف شماره قالب و شماره کاتالوگ بازتولید اي جدید است که صفحهء متعدد به صورت صفحه
.شدندمی

.منتشر شده استCarmenوجود دارد که با لیبل CA101با شماره کاتالوگ دربین این مجموعه اثري- 1:مالحظات
.ي باشداین سرازCA194یدي از صفحه مرا ببوس بدون ذکر هیچ لیبلی با شماره کاتالوگ ظاهرا بازتول-2
.هاي این شرکت در دسترس استهاي رویال از طریق پاکتهاي صفحهفهرست ناقصی از صفحه-3
.نشده استیافتهاي سنگی رویال تاکنون کاتالوگ جامعی از صفحه-4
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.هاي رویال داراي کیفیت ضبط و تولید و صداي غالبا عالی ولی بسیار شکننده می باشندصفحه-5
.باشدپسند روز میهاي رویال موسیقی عامهفضاي عمومی آثار ضبط شده در صفحه-6
.شودگهاي آذري در این سري دیده میاي از آثار پیانوي سولوي جواد معروفی و رنمجموعه-7

نگارنده تالش مستمري براي تهیه دیسکوگرافی کاملی از رویال، فعالترین شرکت تولید صفحه سنگی و وینیل بوده و 
هاي سنگی رویال را در مدتی طوالنی داشته که بالغ بر هشتاد درصد نتیجه نهایی حاصل شده و امید است که صفحه

.دور رویال تکمیل شده و در اختیار عالقمندان و پژوهشگران قرار گیرد78هاي دیسکوگرافی کامل صفحههرچه زودتر


