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     فتاد ها کاس   تش سّی  گشٍ  ی ّدذت چْ لْم اص دعت داد     فذ سؽتَ

 ها پشیؾاى دسجِاى چْى اختشین      یکذیگشین   اص   تیگاًَ   ّ     ُوذم

 کي  تاصٍ     هذثت   آییي    کي      تاص  ؽیشاصٍ   سا   اّساق  ایي    تاص

 عالهَ الثال                                                                                         

 

دّعتاى هذتشم اص آغاص ًؾشات عیوای ؽغٌاى هطالة تغا دلچغپ ّ دس خْس تْجَ دس استثاط 

تَ ًؾش سعیذٍ ّ پژُّؼ ّتالػ ًْیغٌذگاى ّداًؾوٌذاى ؽغٌاى تا یک ععی ؽغٌاى تا کٌْى 

ّتالػ جشیاى داسد4الثتَ یکی اص هغایل هِن ّدس خْس تْجَ هْضْع ایجاد الفثا ی لغاى 

ؽغٌاًی یا تغط ّتکاهل ّافالح الفثای کَ هْسد تطثیك لشاس گشفتَ اعت هیثاؽذ4 تا دس ًظش 

ساى ّفادة ًظش دس اهْس ادتیات ّصتاى ؽٌاعی ادغاط داؽت ایٌکَ تعذادی اص دعت اًذس کا

کوثْدی سا دس الفثای تطثیك ؽذٍ ًوْدًذ پیؾٌِادات ّ طشح ُای جذیذی کَ لثآل ًضد عذٍ ی 

ّجْد داؽت دّتاسٍ هطشح گشدیذ4آُغتَ آُغتَ هغایل ًَ تٌِا سّی الفثا تلکَ سّی هغایل دس 

غٌاًی جشیاى پیذا ًوْدٍ ّ اداهَ داسد4 الثتَ توام اتعاد لْاعذ صتاًؾٌاعی ًّذٍْ ًگاسؽی صتاى ؽ

ُوَ لاتل لذس اعت4 یکی اص هْضْعاتیکَ تایذ تزکش دادٍ ؽْد گلَ هٌذ تْدى عذٍ ی اص 

اؽخاؿ هغلکی دس اهْس صتاى ؽٌاعی اعت کَ اظِاس هیٌوایٌذ ُش گاٍ هغایل تشتیة الفثا 

اهْس صتاى ؽٌاعی  ّتآلیف کتة دسعی لغاى ؽغٌاًی دس تفاُن تا عایش اؽخاؿ ّاسد دس

ّادتیات فْست هیگشفت اؽتثاُات ًّا سعائی ُاکوتش هی تْد4 چٌیي اظِاس هیؾْد کَ ُش 

گاٍ دعت اًذس کاساى پیؾثشد کاس ایي اهکاًات سا ًذاؽتٌذ کَ تا اؽخاؿ هغلکی ّ ّاسد دس 

خاسد کؾْس هٌجولَ هذتشم اعتاد پیکاس، هذتشم اعتاد دلثش ؽاٍ ،هذتشم دغٌیاس،هذتشم 

لی دّعت ، هذتشم عالک 444ّ تواط تگیشًذ هیتْاًغتٌذ دس داخل کؾْس تا اؽخاؿ ًْسع

هغلکی هٌجولَ هذتشم سّعتا،هذتشم حاتتی ،444 ّغیشٍ دس یک تفاُن هغایل سا دل کٌٌذ4ّلی 

تا جایی کَ اص ًْؽتَ ُای دّعتاى تش هی آیذ چٌیي ًؾذٍ اعت4 تَ ُش فْست آًچَ کَ اًجام 

تَ اعت تایذ عول اًجام ؽذٍ سا تَ ُواى ؽکل آى پزیشفت صیشا ؽذٍ ّسّی آى کاسفْست گشف

 چاسٍ ی دیگشی ّجْد ًذاسد اگش دس ایي اجشآت اؽتثاٍ صیاداعت یا کن4

تایذ تزکش داد کَ دس ُواى ؽشایط هوکي ّلت صیاد ریك تْدٍ ّ چیضیکَ دّعتاى اًجام دادٍ اًذ 

تْاًغتٌذ اًجام دادًذ ّتیشّى اص تْاى  تیائیذ آى سا اص دیذ هخثت اسصیاتی کٌین صیشا آًِا آًچَ

خْد ُیچ کغی ًوی تْاًذ تیؾتش چیضی سا اًجام دُذ4 دس ُواى ؽشایط چیضیکَ اًجام دادًذ تایذ 

آى سا تَ ُواى ؽکل دیذ ّاکٌْى کَ ؽشایط دیگش آهذٍ ّ ایجاب تغیش سا هیٌوایذ تائیغت دس 

هل آى تثیٌین ّ سّی آى کاس صهیٌَ تا دیذ هخثت ًّظش پیؾٌِادی تخاطش تِتش ؽذى ّ تکا

فْست گیشد4 ) تایذ تَ عْك آًکَ تگْیین چمذس کن اعت ًین گیالط یا ظشف خالی اعت 



تِتش اعت تگْیین خْب اعت ًین گیالط یا ظشف پش اعت ( ّتایذ دس فذد پش کشدى آى ُوَ 

 تالػ کٌین4

کل جذا گاًَ ّ دس دس ؽشایط کًٌْی ُشگاٍ دّعتاى ها دس استثاط ایجاد الفثا طْس هؾخـ تَ ؽ

استثاط هغایل لْاعذ ّدعتْس صتاى ؽغٌاًی ّعایش هْضْعات هشتْط صتاى ؽٌاعی ُش 

هْضْع سا جذا گاًَ تَ تش سعی تگیشًذ ّ هطالة سا تذشیش ًوایٌذ تَ عمیذٍ ی هي تِتش 

خْاُذ تْد4 صیشا تشتیة ّتکویل الفثا دس ؽشایط کًٌْی کَ اؽکال گًْاگْى ّ هختلف کَ دس 

حثت ؽذٍ اًذ هیتْاًٌذ تا اًتخاب آى ّپزیشفتي آّاص ُا ّفذا ُای صتاى ؽغٌاًی تشای کوپیْتش 

ؽاى توام آّاص ُا ّفذا ُای ؽغٌاًی سا اسائَ ًوایٌذ تایذ اًتخاب ؽًْذ ّتعذ تآئیذ ُوَ فادة 

ًظشاى هْسد اعتعوال دسعیغتن ًْؽتاسی صتاى ؽغٌاًی لشاس گیشًذ4 الثتَ دس جٌة آى دّعتاى 

هذتشم هغایل پژُّؾی ّتذمیماتی خْد سا ًیض پیؼ تثشًذ تا ُوَ ی ها اص آى ّداًؾوٌذاى 

 اعتفادٍ ًوائین4

 

اص جاًثی ُن عذٍ ی اص دّعتاى ها دس صهیٌَ ُیچ اتشاص ًظش ًویکٌٌذ ّ عکْت اختیاس ًوْدٍ اًذ 

دس دالیکَ ایي کاس ُوَ ی سّؽٌفکشاى اعت دس الفثایی کَ طشح ؽذٍ یا هیؾْد تثیٌٌذ کَ کذام 

ّاص یا فذای صتاى ؽغٌاًی  دس ایي الفثا اًعکاط ًیافتَ اعت تایذ اسائَ ؽْد4 هِن ًیغت ُشگاٍ آ

ًظش هي ًا دسعت تاؽذ ّلی کغی دیگشی کَ آى سا تقذیخ هیٌوایذ هي اص آى هی آهْصم ّ ایي 

تذاى هفِْم ًیغت کَ دس هْضْع کذام هخالفت یا 444 دیگشی ّجْد داؽتَ تاؽذ4صیشا الفثا اص 

هشدم ُواى لغاى تش اعاط آّاص ُا ّ فذا ُای آى تایذ ایجاد ّتشتیة ؽًْذ ّ ُوَ دك تکلن 

داسًذ دس صهیٌَ آًچَ کَ تْاى ّ اعتعذاد ؽاى آى سا هٌعکظ هیغاصد دس صهیٌَ اتشاص ًظش 

اتشاص ًظش دس هْسد الفثاء صتاى ؽغٌاًی یا تش » ًوایٌذ4 چٌاًچَ هذتشم ًیشّ ًگاؽتَ اعت: 

فَ صتاى ّادتیات فْست هیگیشد، یاتش اعاط دك ّیا تش اعاط ُش اعاط فالدیت دس عش

د4ّ اها هي تش اعاط دك، کَ صتاى ؽغٌاًی صتاى افلی ام تْدٍ دك تآییذ یا تشدیذ سا تخْد 

 تلی ایي ّالعیت اعت ّتایذ آى سا پزیشفت4« هذفْظ داًغتَ ًکات چٌذیشا عشك هیذاسم444

تاّسهٌذ تذاى تاؽین کَ ُش ًغل تعذی تا اعتفادٍ اص  ها تایذ تَ تکاهل ّپیؾشفت هعتمذ تاؽین ّ

تجاسب گزؽتَ گاى خْد خْتتش ّ هؤحش تش تثاسص هیکٌذ 4 تَ جْاًاى تایذ صهیٌَ سا هغاعذ 

عاخت ّتجاسب خْد سا تایذ تَ اختیاسؽاى لشاس داد4 آًچَ کَ ًغل جْاى هی اًذیؾذ ّهیتْاًذ 

ّتکاهل هیگشدد4 تیائیذ جِاى اهشّصی سا  تَ عولی عاختي آى الذام ًوایذ تاعج سؽذ پیؾشفت

تا جِاى دّفذ عال لثل همایغَ کٌین4 تَ ّضادت هی تیٌین کَ سؽذّتکاهل هذقْل کاسّ 

پیکاس ًغل ُا یکی پی دیگش اًغت4 تگزاسیذ جْاًاى هثتکشّپش تالػ دس ساٍ پیؾشفت ّتشلی تا 

 جشعت دسعت کاس کٌٌذ ّدس ایي ساٍ تَ آًِا کوک کٌیذ4

 

وام دّعتاى ها دس کوپیْتش اؽکال عالین ّدشّف کَ دس لغاًِای عشتی تا آًکَ ت

،فاسعی،پؾت444ّْ اعتعوال هیؾًْذ ّتَ ؽکل یًْی کْد دس کوپیْتش حثت ؽذٍ اًذ هطالعَ ًوْدٍ 

اًذ 4 توام دشّف لغاى ؽغٌاًی سا ًیض هیتْاى اص ُویي اؽکال تعییي ّ هْسد اعتعوال لشاس 

ای اّاص ُای اختقافی صتاى ؽغٌاًی کَ هْسد جشّ تذج داد4 هتثالی دشّف هْسد ًظش تش



اًذ هیتْاًٌذ اص ُویي اؽکال تعییي گشدًذ 4 دس یًْی کْد کوپیْتشطْسیکَ ُوَ هیذاًٌذعالین 

  ّاؽکال صیادی اًذ کَ هي یک لغوت آى سا دس جذّل ریل دسد ًوْدٍ ام4
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