
 

 

آًذّعکْپی  

ػؾش  تْاى دسّى هشی، هؼذٍ ّ اثٌی ای اعت کَ تْعظ آى هی آًذّعکْپ، ّعیلَ

. سا هؾبُذٍ ًوْد

آًذّعکْپ ُبی اّلیَ فمظ اص چٌذ آیٌَ ّ ػذعی عبختَ ؽذٍ ثْدًذ، اهب اص عی 

عبل پیؼ، آًِب خبی خْد سا ثَ دعتگبٍ ُبی زبّی فیجش ًْسی دادًذ کَ ثب اعتفبدٍ 

. آیذ یبس ّاضر ّ سّؽٌی اص دسّى ثذى ثذعت هیاص آًِب، تقبّیش ثظ

ُبی ّیذیْیی  آًِب داسای دّسثیي. آًذّعکْپ ُبی اهشّصی، ثغیبس پیؾشفتَ ُغتٌذ

. تْاى ثَ طْس هغتمین اص یک هبًیتْس هؾبُذٍ ًوْد ثبؽٌذ کَ تقبّیش سا هی هی

ُبیی ثشای عبکؾي یب کؾیذى هبیغ دسّى  ایي آًذّعکْپ ُب ُوچٌیي داسای لْلَ

دٍ ثَ خبسج، فشعتبدى ُْا ثَ داخل هؼذٍ ّ ثبدکشدى آى ّ ػجْس دادى ّعبیل هغ

. ثبؽٌذ ًیض هی( ثیْپغی)ثشداسی اص ثبفت هؼذٍ  خبفی ثشای ًوًَْ

تشیي ّ هفیذتشیي ساٍ ثشای ثشسعی ػلل هؾکالت  آصهبیؼ آًذّعکْپی، دلیك

ی ُب ایي آصهبیؼ، ثِتشیي ساٍ تؾخیـ صخن. ثبؽذ گْاسؽی ثَ خقْؿ هؼذٍ هی

گْاسؽی ّ عشطبى هؼذٍ ثْدٍ ّ ُوچٌیي ثشای تؾخیـ ػفًْت 

. ُلیکْثبکتشپیلْسی ثغیبس هفیذ هی ثبؽذ

ؽیٍْ اًدبم آًذّعکْپی هؼذٍ 

. اًدبم آًذّعکْپی فمظ ثَ چٌذ دلیمَ ّلت ًیبص داسد

اص آًدبیی کَ الصم اعت دس ٌُگبم آًذّعکْپی، هؼذٍ ؽوب خبلی ثبؽذ، اگش لشاس 

اًدبم ؽْد، ؽوب ثبیذ ثؼذ اص خْسدى ؽبم، دیگش ُیچ اعت آًذّعکْپی دس فجر 

اگش ُن لشاس اعت . چیضی تب ٌُگبم آًذّعکْپی ًخْسیذ ّ ثَ فْست ًبؽتب ثبؽیذ

آًذّعکْپی دس ثؼذاصظِش اًدبم ؽْد، ؽوب ثبیذ ثؼذ اص ایٌکَ یک فجسبًَ عجک هیل 

. ًوْدیذ، دیگش ُیچ چیضی تب ٌُگبم آًذّعکْپی ًخْسیذ

ى ًْک آًذّعکْپ ثَ عوت گلْ، هوکي اعت ؽوب یکی دّثبس دس ٌُگبم داخل کشد

آسّؽ ثضًیذ کَ ایي یک ّاکٌؼ طجیؼی هی ثبؽذ 

ثشای اًدبم آًذّعکْپی، ؽوب ثبیذ سازت ثْدٍ ّ ثش سّی عوت چپ خْد دساص 

. ثکؾیذ

. زظ کٌٌذٍ صدٍ هی ؽْد تب چیضی ازغبط ًکٌیذ ثَ گلْی ؽوب یک اعپشی ثی

ایي . س ثیي دًذاى ُبی ؽوب لشاس دادٍ هی ؽْدُوچٌیي یک لطؼَ کْچک هسبفع د

کبس ثبػث هیؾْد کَ دًذاى ُبی ؽوب آعیجی ًجیٌذ ّ ًیض دًذاى ُبی ؽوب ُن ثَ 

. آًذّعکْپ فذهَ ًضًٌذ

ّلتی کَ ؽوب آهبدٍ ثْدیذ، پضؽک، عش آًذّعکْپ سا سّی صثبى ؽوب لشاس دادٍ ّ 

ّست دُیذ، ثب ایي کبس، خْاُذ کَ آى سا ق ثشد ّ اص ؽوب هی آى سا ثَ عوت گلْ هی

هشی ثبص ؽذٍ ّ آًذّعکْپ داخل آى هی ؽْد ّ عپظ ثَ عوت پبییي ّ هؼذٍ 

. سّد هی



 

 

دس طی ایي هذت، یک پشعتبس دائوب هشالت ؽوب خْاُذ ثْد ّ ثب یک عبکؾي، ثضاق 

ای کَ دس  هبًٌذ ّعیلَ)کؾذ  ؽوب سا کَ دس دُبًتبى خوغ هی ؽْد، ثیشّى هی

(. دًذاًپضؽکی ّخْد داسد

ّلتی کَ عش آًذّعکْپ ّاسد هؼذٍ ؽذ، اص طشیك یک لْلَ کَ دس آًذّعکْپ لشاس 

. داسد، هؼذٍ ثبد هی ؽْد تب هؾبُذٍ داخل آى ثِتش اًدبم ؽْد

ثشداسی اص  دس فْست هؾبُذٍ هْاسد هؾکْک، پضؽک هوکي اعت الذام ثَ ًوًَْ

. ثبؽذ ًوبیذ کَ ایي کبس، کبهال ثذّى دسد هی( ثیْپغی)ثبفت هؼذٍ 

. تی کَ کبس پضؽک توبم ؽذ، آًذّعکْپ ثَ ثیشّى کؾیذٍ هی ؽْدّق

هؾکالت زیي اًدبم آًذّعکْپی هؼذٍ 

: دس طی اًدبم آًذّعکْپی، اؽکبالت صیش هوکي اعت ثشای ؽوب ایدبد ؽْد

ازغبط فؾبس دس گلْ  -

ازغبط ًبسازتی دس ؽکن  -

ٌُگبم  دس(. ثَ خبطش ُْایی کَ ثَ داخل هؼذٍ فشعتبدٍ هی ؽْد)صدى آسّؽ  -

داخل کشدى ًْک آًذّعکْپ ثَ عوت گلْ، هوکي اعت ؽوب یکی دّثبس آسّؽ ثضًیذ 

. کَ ایي یک ّاکٌؼ طجیؼی هی ثبؽذ

آًذّعکْپی فمظ ثشای هؼذٍ ًیغت 

ُبی  ؽٌْیذ، ثَ طْس ًبخْدآگبٍ یبد ثیوبسی ازتوبال ّلتی اعن آًذّعکْپی سا هی

اس اعت اص دُبى ّاسد ؽْد، ثَ آّسیذ کَ لش ای سا دس رُي هی افتیذ ّ لْلَ هؼذٍ هی

ُبی هختلف هؼذٍ سا ثشسعی کٌذ، اهب اهشّصٍ تٌْع  هؼذٍ ثشعذ ّ ثخؼ

ُبی ثذى سا  ّ ثغیبسی اص دیگش لغوت  ُب ثغیبس ثیؾتش اص گزؽتَ ؽذٍ آًذّعکْپ

  .تْاى ثب ّعبیل هؾبثَ ثشسعی کشد ُن هی

اًْاع آًذّعکْپی کذاهٌذ؟ 

ٍ ًیغت، ثلکَ ثشای عبیش اػضبی ثذى آًذّعکْپی فمظ ثشای هؾبُذٍ داخل هؼذ

الجتَ ثش اعبط . ًیض ثَ کبس هی سّد کَ هب تؼذادی اص آًِب سا ثشای ؽوب ثیبى هی کٌین

. ػضْی کَ آًذّعکْپی هی ؽْد، ًبم آى تغییش هی کٌذ

ُب یی کَ  داخل هفبفل سا هْسد هؾبُذٍ لشاس هی  آًذّعکْپ: آستشّعکْپی  -1

کٌٌذ ّ  زغی عْساش هی هفقل سا پظ اص ثیدس ایي هْاسد پْعت سّی . دُذ 

سعبًٌذ تب ثتْاًٌذ فضبی داخل  آًذّعکْپ سا اص طشیك پْعت ثَ داخل هفقل هی

. گْیٌذ ُب، آستشّعکْپ هی ثَ ایي آًذّعکْپ. هفقل سا ثجیٌٌذ

ؽًْذ ّ ثَ ًبی  ُبیی کَ اص دُبى ّاسد هی آًذّعکْپ: ثشًّکْعکْپی  -2

ُب دس افطالذ  ثَ ایي آًذّعکْپ. ی کٌٌذسعٌذ تب هدبسی ُْایی سا ثشسط هی

. گْیٌذ پضؽکی ثشًّکْعکْپ هی

ُبی کَ اص همؼذ ّاسد  آًذّعکْپ: کْلًْْعکْپی ّ عیگوْئیذّعکْپی  -3

ثَ ایي . عبصًذ ُبی هختلف سّدٍ ثضسگ سا لبثل هؾبُذٍ هی ؽًْذ ّ ثخؼ هی

ًبهیذٍ هی  گْیٌذ ّ اًْاع کْتبٍ تش آًِب سکتْعکْپ ُب، کْلًْْعکْپ هی آًذّعکْپ



 

 

ؽًْذ، چشا کَ فمظ ثخؼ اًتِبیی سّدٍ ثضسگ کَ سکتْم ًبهیذٍ هی ؽْد سا 

. ثشسعی هی کٌٌذ

ُبی کَ اص ساٍ هدشای ادساس ّاسد  آًذّعکْپ: عیغتْعکْپی ّ یْستشّعکْپی  -4

ُب دس افطالذ  ثَ ایي آًذّعکْپ. دٌُذ ؽًْذ ّ هثبًَ سا هْسد ثشسعی لشاس هی هی

. ًذگْی پضؽکی عیغتْعکْپ هی

ای آًذّعکْپ اعت کَ خشاذ اص آى ثَ ػٌْاى  الپبسّعکْپ گًَْ: الپبساعکْپی  -5

اعتفبدٍ ( خشازی الپبسّعکْپی)اثضاسی دیذاسی ٌُگبم اًدبم خشازی عْساش کلیذ 

ؽْد، ثیوبس پظ  ُبی کْچکی ایدبد هی چْى دس طْل اًدبم ایي ػول ثشػ. کٌذ هی

سد کوتشی خْاُذ ؽذ ّ دّسٍ ثِجْد اص ػول، دس همبیغَ ثب خشازی ثبص، هتسول د

. تشی خْاُذ داؽت کْتبٍ

: ُبی سایح خشازی الپشاعکْپی ػجبستٌذ اص گًَْ

ثشداؽتي آپبًذیظ هلتِت دس فْست هْاخَ ؽذى ثب آپبًذیغیت *  

ثشداؽتي کیغَ ففشا، سّؽی سایح ثشای دسهبى عٌگ کیغَ ففشا * 

ُبی گْاسؽی، ًظیش ثیوبسی     ضَثشداؽتي ثخؾی اص سّدٍ، داسای کبسثشد دس دسهبى ػبس*

. اًذ کشّى یب دیْستیکْلیت، کَ ثَ دسهبى داسّیی خْاة ًذادٍ

افالذ ثیشّى صدگی دیغک * 

( ُیغتکتْهی)ثشداؽتي سزن *

ُبی آعیت دیذٍ ثَ دلیل اثتال ثَ عشطبى  خبسج کشدى توبم یب ثخؾی اص اًذام* 

ای دس تؾخیـ  سدٍالپبسّعکْپی کَ گًَْ ای اص آًذّعکْپی اعت کبسثشد گغت

. ُب ّ ثشسعی ػالئن هؾخـ داسد ثغیبسی اص ػبسضَ

آًذّعکْپی دعتگبٍ گْاسػ فْلبًی ثشای هؾبُذ هشی ّ هؼذٍ  -6

تْاًٌذ اص ساٍ ثیٌی ّاسد ؽًْذ ّ  ُبیی ّخْد داسًذ کَ هی اص طشف دیگش آًذّعکْپ

ُبی  ُب ثشًّذ ّ دس ًِبیت ثخؼ ُب ثشعٌذ، ثَ داخل عیٌْط ُبی عیٌْط ثَ دسیچَ

. ُب سا ثشسعی کٌٌذ هختلف عیٌْط

ُبیی ثشای هؾبُذٍ داخل سزن ّ زتی داخل فضبی ؽکن ُن ّخْد  آًذّعکْپ

ؽبیذ ثتْاى گفت زتی آًژیْگشافی ُن دس افل ًْػی آًذّعکْپی اعت، اهب . داسد

ُبیی کَ تبکٌْى گفتین، ثَ  ثَ ُش زبل هکبًیغن ػولکشد آًژیْگشافی ثب آًذّعکْپ

  .تفبّت اعتطْس لبثل تْخِی م

 عین آًذّعکْپی کپغْلی ثی

عین گًَْ ًغجتبً خذیذی اص آًذّعکْپی اعت کَ دس آى،  آًذّعکْپی کپغْلی ثی

ثلؼذ کَ اص لبثلیت اًتمبل تقبّیش دسّى هؼذٍ ّ دعتگبٍ  ثیوبس کپغْلی سا هی

ایي کپغْل ثَ اًذاصٍ یک لشؿ ثضسگ . عین ثشخْسداس اعت گْاسػ ثَ فْست ثی

ایي سّػ غبلجبً . ؽْد ثیؼی ٌُگبم دفغ هذفْع اص ثذى خبسج هیاعت ّ ثَ طْس ط

ثشای ثشسعی خًْشیضی داخلی دعتگبٍ گْاسػ، دس صهبى ًبهؾخـ ثْدى ػلت 

الجتَ آًذّعکْپی کپغْلی ًیض ػْاسك . گیشد خًْشیضی، هْسد اعتفبدٍ لشاس هی

خبؿ خْد سا داسد؛ ثلؼیذى کپغْل ّ دفغ آى هوکي اعت دؽْاس ثبؽذ، ُوچٌیي 



 

 

ُبی ثبسیک سّدٍ گیش کٌذ ّ ثبػث هغذّد ؽذى آى  ازتوبل داسد کپغْل دس لغوت

. لغوت ؽْد

ًکتَ الصم ثشای اًدبم آًذّعکْپی  10

اگش لشاس اعت ثشای ؽوب آًذّعکْپی اًدبم ؽْد، زتوب ثَ هْاسد صیش تْخَ داؽتَ 

: ثبؽیذ

هب پیؼ اص ُبیی هثل ُپبتیت یب ایذص هجتال ُغتیذ، زت دس فْستی کَ ثَ ثیوبسی -1

اًدبم اًذّعکْپی ایي هْاسد سا ثَ پضؽک خْد اطالع دُیذ؛ چشا کَ پضؽکبى ثَ 

ُب اص یک فشد ثَ فشد دیگش، ثشای هجتالیبى ثَ  هٌظْس پیؾگیشی اص اًتمبل ایي ثیوبسی

. کٌٌذ ُبی هخقْؿ ایي ثیوبساى اعتفبدٍ هی ایي ثیوبسی ُب اص اًذّعکْپ

، توبم داسُّبی هقشفی سا ثَ پضؽک ثگْییذ، لجل اص اًدبم ُش گًَْ اًذّعکْپی -2

ثَ ّیژٍ دسثبسٍ داسُّبی ضذاًؼمبد، هوکي اعت پضؽک تشخیر ثذُذ یک یب چٌذ سّص 

. لجل اص اًدبم اًذّعکْپی، ثؼضی داسُّبی ؽوب لطغ ؽًْذ

ُبی داخلی ثذى  ُبیی اص ثبفت ثشخی اّلبت طی اًدبم اًذّعکْپی، ًوًَْ

. ّپ هْسد ثشسعی لشاس گیشًذؽْد تب صیش هیکشّعک ثشداؽتَ هی

اگش ثَ اختالالت خًْشیضی دٌُذٍ هجتال ُغتیذ، زتوب ایي هْضْع سا ثَ اطالع  -3

. پضؽک ثشعبًیذ تب الذاهبت الصم سا ثشای همبثلَ ثب خطشات ازتوبلی هِیب کٌذ

کٌیذ، توبم هذاسک پضؽکی  ُش صهبى کَ ثشای اًدبم اًذّعکْپی هشاخؼَ هی -4

. ثبؽیذ خْد سا ُوشاٍ داؽتَ

سّص اًدبم اًذّعکْپی، ثَ تٌِبیی ثَ ثیوبسعتبى یب هسل اًدبم اًذّعکْپی  -5

هشاخؼَ ًکٌیذ ّ زتوب کغی سا ثب خْد ُوشاٍ داؽتَ ثبؽیذ 

پضؽکبى ثشای تخفیف دسد ّ ًبسازتی ثیوبساى، . ًگشاى دسد ّ ًبسازتی ًجبؽیذ -6

کٌٌذ تب  اعتفبدٍ هی آّس ثَ هیضاى الصم هؼوْال اص داسُّبی هغکي، هخذس یب خْاة

. اًدبم ایي الذاهبت ثشای ثیوبس لبثل تسول ثبؽذ

ُب الصم اعت ثیوبس چٌذ عبػت ًبؽتب ثبؽذ، یب پیؼ اص  دس ثشخی اًذّعکْپی -7

دسثبسٍ ًیبص ثَ . ُبیی هثل تٌمیَ اعتفبدٍ کشدٍ ثبؽذ اًدبم اًذّعکْپی اص سّػ

ُبی اّ  ثَ توبم تْفیَ اًدبم چٌیي الذاهبتی زتوب ثب پضؽک خْد هؾْست کٌیذ ّ

. ػول کٌیذ تب صهبى اًذّعکْپی، هؾکلی ثشای ؽوب ایدبد ًؾْد

ُبی داخلی ثشداؽتَ  ُبیی اص ثبفت ثشخی اّلبت طی اًدبم اًذّعکْپی، ًوًَْ -8

ُب تْعظ ثیوبس یب تْعظ پضؽک هشثْطَ ثَ ثخؼ پبتْلْژی  ایي ًوًَْ. ؽْد هی

عی لشاس گیشًذ ّ اص سّی آى، ؽْد تب صیش هیکشّعکْپ هْسد ثشس فشعتبدٍ هی

. ُبی خْد ثبؽیذ ثشداسی ًوًَْ  پیگیش ًتیدَ. ثیوبسی تؾخیـ دادٍ ؽْد

گبُی الصم اعت ثیوبس عبػبتی پظ اص اًدبم اًذّعکْپی دس ثیوبسعتبى یب  -9

سیضی صهبًی خْد لسبظ  ایي هْاسد سا دس ثشًبهَ. هسل اًذّعکْپی تست ًظش ثبؽذ

. کٌیذ

عکْپی اگش دچبس ُش هؾکلی ًظیش خًْشیضی، دسد ثیؼ اص پظ اص اًدبم اًذّ -10

تش هغبلَ سا ثب پضؽک خْد دس هیبى  زذ، تِْع ّ اعتفشاؽ یب تت ؽذیذ، ُش چَ عشیغ

. ثگزاسیذ



 

 

 

چشا ثشخی افشاد ثبیذ آًذّعکْپی ؽًْذ؟  

دس اغلت هْاسد، پضؽکبى ثشای ثشسعی هؾکالت صیش، اًدبم آًذّعکْپی سا ثَ ثیوبس 

: تْفیَ هی کٌٌذ

دسد هؼذٍ  -

صخن هؼذٍ ، التِبة هؼذٍ ّ یب اؽکبل دس ثلغ غزا  -

خًْشیضی دعتگبٍ گْاسػ  -

( یجْعت یب اعِبل) تغییش اخبثت هضاج  -

پْلیپ سّدٍ ثضسگ  -

پضؽک هوکي اعت دس طی آًذّعکْپی، ًوًَْ ای اص ثبفت داخل ػضْ هشثْطَ سا 

ػ ّ ثشسعی لشاس ّ هْسد آصهبی( ًوًَْ ثشداسی)تْعظ ّعبیل خبفی ثشداؽتَ 

دُذ 

عبیش کبسثشدُبی آًذّعکْپی چیغت؟ 

آًذّعکْپی فمظ ثشای هؾبُذٍ داخل ػضْ ًیغت، ثلکَ کبسُبی صیش سا ُن هی 

: تْاى ُوشاٍ ثب آى اًدبم داد

پضؽک هوکي اعت دس طی آًذّعکْپی، ًوًَْ ای اص ثبفت داخل ػضْ هشثْطَ  -1

ّ هْسد آصهبیؼ ّ ( یْپغیًوًَْ ثشداسی یب ة)سا تْعظ ّعبیل خبفی ثشداؽتَ 

. ثشسعی لشاس دُذ

آًذّعکْپی ثشای دسهبى هؾکالت گْاسؽی ًیض ثَ کبس هی سّد؛ هثال پضؽک  -2

ػالٍّ ثش هؾبُذٍ ثبفت ُب ّ اخضای ثذى، هی تْاًذ تْعظ آًذّعکْپی، ثشخی 

. خًْشیضی ُبی گْاسؽی سا هتْلف کٌذ

ا اص گغتشػ عشطبى سّدٍ ثب آًذّعکْپی سّدٍ، هی تْاى پْلیپ ُب سا ثشداؽت ت -3

. ثضسگ خلْگیشی ؽْد

دس ثشخی هْاسد ثب اًدبم آًذّعکْپی هی تْاى عٌگ کیغَ ففشا سا اص ثذى  -4

الجتَ ایي هغئلَ ؽبهل عٌگ ُبی ففشاّی اعت کَ اص کیغَ ففشا . خبسج کشد

. ثیشّى آهذٍ اًذ ّ دس هدشای ففشاّی لشاس گشفتَ اًذ

آًذّعکْپی چَ ػْاسضی داسد؟ 

کلی اًدبم آًذّعکْپی تْعظ پضؽک هتخقـ هؾکلی ثَ ّخْد ًوی ثَ طْس 

آّسد، اهب هبًٌذ عبیش سّػ ُبی تؾخیـ دیگش هی تْاًذ ػْاسضی داؽتَ ثبؽذ کَ 

: ػجبستٌذ اص

. عْساش یب پبسٍ ؽذى دیْاسٍ اًذاهی کَ آًذّعکْپی هی ؽْد -

اص  فشد ًغجت ثَ داسّی آساهجخؼ تضسیك ؽذٍ زغبیت ًؾبى هی دُذ، صیشا لجل -

اًدبم آًذّعکْپی ثَ فشد آساهجخؼ تضسیك هی ؽْد تب ّاسد ؽذى آًذّعکْپ ّ 

. دسدُبی ًبؽی اص آى سا هتْخَ ًؾْد



 

 

ػفًْت  -

خًْشیضی  -

چَ پضؽکی آًذّعکْپی سا اًدبم هی دُذ؟ 

. ثغیبسی اص اًْاع آًذّعکْپی هی تْاًٌذ تْعظ پضؽک هتخقـ گْاسػ اًدبم گیشًذ

. تْاًٌذ ایي کبس سا اًدبم دٌُذخشازبى دعتگبٍ گْاسػ ًیض هی 

لجل اص آًذّعکْپی چَ ثبیذ کشد؟ 

لجل اص اًدبم آًذّعکْپی، فشد ثبیذ اطالػبت ًغجتب کبهلی دسثبسٍ ّضؼیت خْد  -

اّ هی تْاًذ ایي اطالػبت سا اص طشیك هطبلؼَ کغت کٌذ ّ . لجل اص آى داؽتَ ثبؽذ

. یب اص پضؽک خْد عْال ًوبیذ

ًذّعکْپی ؽًْذ، ثبیذ  ثب ًسٍْ اًدبم آى آؽٌبیی ًغجی افشادی کَ هی خْاٌُذ ا -

داؽتَ ثبؽٌذ، صیشا آگبُی ّ ُوکبسی ثیوبس ثب پضؽک اص افْل هِن آى ثَ ؽوبس 

. هی سّد

عبػت لجل اص آى، ُیچ چیضی  8تب  6فشدی کَ هی خْاُذ آًذّعکْپی ؽْد، ثبیذ  -

ثبیذ خبلی  ثشای اًدبم یک آًذّعکْپی ثذّى خطش، هؼذٍ فشد. ًخْسد ّ ًٌْؽذ

. ثبؽذ، صیشا ازتوبل تِْع ّ اعتفشاؽ ّخْد داسد

اگش ثیوبس ثَ ُش ًْع داسّیی زغبعیت داسد، ثبیذ لجل اص آًذّعکْپی، پضؽک  -

ُْؽی، هؾکل خبفی ثشای اّ ایدبد  هتخقـ خْد سا اص آى هطلغ کٌذ تب زیي ثی

ًؾْد 

ًذ دیبثت، اگش فشدی کَ هی خْاُذ آًذّعکْپی ؽْد ثیوبسی خبفی داسد، هبى -

اػ  ، زتوب ثَ پضؽک خْد ثگْیذ تب توِیذات هتٌبعت ثب ثیوبسی... فؾبس خْى ثبال ّ

. ثشای اّ دس ًظش گشفتَ ؽْد

ثؼذ اص آًذّعکْپی چَ هی ؽْد؟ 

. ثؼذ اص آًذّعکْپی هذتی طْل هی کؾذ تب فشد اص زبلت ثیِْؽی خبسج ؽْد -

ّدسد خفیف هی کٌذ کَ دس اغلت هْاسد، ثیوبس پظ اص ثَ ُْػ آهذى، ازغبط گل -

. هؼوْال پضؽک ثشای ثِجْد ایي هؾکل، لشلشٍ کشدى آة ًوک سا تْفیَ هی ًوبیذ

. ُوچٌیي هوکي اعت هؾکالت تٌفغی ثؼذ اص آًذّعکْپی دیذٍ ؽْد

. الجتَ ُش دّ هؾکلی کَ رکش ؽذ، خفیف ّ هْلتی اعت ّ ُیچ خبی ًگشاًی ًذاسد

س پضؽک هی تْاًذ غزا ثخْسد ّ ٌُگبهی کَ فشد کبهال ثَ ُْػ آهذ، تست ًع -

هؼوْال ُیچ ًْع پشُیض غزایی ثشای ایي افشاد ّخْد ًذاسد، هگش ایٌکَ ثیوبس اص لجل 

. داؽتَ ثبؽذ ّ ثبیذ سژین ثگیشد( هثل دیبثت)ثیوبسی خبفی 

دس فْستی کَ اثش داسُّبی ثی ُْؽی کبهال اص ثیي ثشّد، فشد هی تْاًذ ثذّى  -

. خْد سا اًدبم دُذکوک دیگشاى، کبسُبی سّصهشٍ 

ثبیذ ثذاًیذ اهکبى اًتمبل ثیوبسی ُبی هغشی اص طشیك آًذّعکْپ ّخْد ًذاسد،  -

. صیشا آًذّعکْپ کبهال ضذػفًْی ّ تویض هی ؽْد


