
 چه عواملی در کپک زدن موثر است

 اػپَس. ثبؿذ هی هَوَس ٍ سیضٍپَع آػپشطیلَع، هبًٌذ ّبیی وپه سؿذ اثش دس آسدی هطلَالت اغلت فؼبد

 اص لجل ٍ ؿذى ػشد ٌّگبم پخت اص ثقذ ٍلی داسًذ ٍخَد ًیض آسد دس ٍ غالت سٍی ٍ خبن َّا، دس ّب وپه

 هی فشاّن وپه سؿذ صهیٌِ ٍ ؿذُ آلَدُ هدذداً... ٍ آلَدُ ّبی ٍاگي ػبلي، آلَدُ، َّای عشیك اص ثٌذی ثؼتِ

 عَالًی هذت ثِ ًبهؼبفذ ؿشایظ ثشاثش دس ضخین دیَاسُ ٍ آة ضذالل داؿتي فلت ثِ ّب وپه اػپَس. ؿَد

 ثِ. ؿَد هی پشاوٌذُ هختلف ّبی هىبى ٍ َّا دس ساضتی ثِ ٍ ثَدُ ػجه ثؼیبس ایٌْب ثش فالٍُ. هبًذ هی صًذُ

 آًضین وٌٌذ هی سؿذ خَثی ثِ ّب وپه اػپَس هٌبػت، ؿشایظ تطت. ؿَد هی یبفت خب ّوِ دس فلت ّویي

 اهش ایي اثش دس ٍ دٌّذ هی تغییش سا ًبًَایی هطلَالت خلَكیبت آیٌذ هی ثَخَد ّب هیؼل اص وِ ّبیی

 فَصاسیَم، والدٍػپَسیَم، آػپشطیلَع، هبًٌذ ّب وپه اص ثشخی. ؿَد هی خَسدى لبثل غیش هطلَل

 دس وِ ّبیی وپه اًَاؿ. سٍد هی ثیي اص وپه اػپَس صیبد ضشاست اثش دس الجتِ وٌٌذ، هی تَلیذ هبیىَتَوؼیي

 ّب وپه. ّؼتٌذ ػفیذ تب صسد گبّی ٍ ػجض تب ػیبُ اص سًگی هطذٍدُ داسای وٌٌذ هی سؿذ ًبًَایی هطلَالت

 ثشای هْن ؿشایظ اص یىی. وٌٌذ هی سؿذ غزایی هَاد ػغص دس ایٌشٍ اص داسًذ اوؼیظى ثِ ًیبص خَد تىبهل ثشای

. اػت ّبالصم وپه اغلت سؿذ ثشای دسكذ 07 تب 07 ًؼجی سعَثت. ثبؿذ هی َّا سعَثت ّب، وپه ضیبت

 ًؼجی سعَثت دسكذ 07همذاس گشاد، ػبًتی دسخِ 07 ضشاست دس. داسد ٍخَد ساثغِ سعَثت ٍ ضشاست ثیي الجتِ

 همذاس گشاد، ػبًتی دسخِ 07 ضشاست دسخِ دس وپه ّوبى ضبلیىِ دس اػت الصم ّب وپه تىبهل دٍسُ ثشای

 اوثش ضشاست دسخِ. ثبؿذ هی 4-6 هطذٍدُ دس ّب وپه اوثش اپتیوَم   PH. داسد ًیبص ًؼجی سعَثت دسكذ 07

 .ثبؿذ هی 07-47 هطذٍدُ دس وٌٌذ هی سؿذ ًبًَایی هطلَالت سٍی ثش وِ ّب وپه

 ؿشایظ دس ایٌْب اص یه ّیر اهب. ثبوتشیْبػت ٍ ّب وپه اػپَسّبی ضبٍی ثبؿذ ؿذُ آػیبة تبصُ وِ آسدی

 فش ضشاست دس ثبوتشیْب سٍیـی فشم ٍ ّب وپه اػپَسّبی. وٌٌذ ًوی ایدبد هـگلی ًگْذاسی ٍ پخت فبدی

 ًبى دس ؿَد فشاّن هؼبفذ ؿشایظ اگش اػت هوىي ٍ هبًٌذ هی ثبلی ثبوتشیْب اػپَسّبی اهب ؿًَذ، هی وـتِ

 لىِ سٍی اص تَاى هی سا ؿذُ ًخی ًبى. گشدًذ ؿذى ًخی ًبم ثِ ثیوبسی ًَفی هَخت ٍ وٌٌذ تىثیش ٍ سؿذ

 .داد تـخیق آى ًبهغجَؿ ثَی ٍ ًبى هغض دس زؼجٌذُ ای لَُْ صسد ّبی

 لیسیٌی ثبػیلَع ٍ ػَثتیلیغ ثبػیلَع ٍاسیتِ افضبی داسًذ ًمؾ ضبلت ایي ایدبد دس وِ ثبوتشیْبیی

 آسد ثِ آًدب اص ٍ غالت ثِ هضسفِ اص ٍ اػت همبٍم ثؼیبس ثبػیل ایي اػپَس. ّؼتٌذ پبًیغ ثبػیلَع ٍ فَسهیغ

 ٍ ویه ٍ ًبى هغض دس دٌّذ، هی ًـبى خَد اص پخت ٌّگبم دس وِ همبٍهتی فلت ثِ اػپَسّب. ؿَد هی هٌتمل

 .هبًٌذ هی ثبلی ّب فشاٍسدُ ػبیش

 سعَثت ٍ 6 اص ثیؾ  PH ثبؿذ، هی گشاد ػبًتی دسخِ 00- 47 هطذٍدُ دس ثبػیل ایي سؿذ ؿشایظ ثْتشیي

 ثِ تَخِ ثب ٍ هٌبػت ؿشایظ ٍ ثبػیل ثِ آلَدُ هطلَالت ًگْذاسی كَست دس. ثبؿذ هی دسكذ 47 اص ثیؾ

 دساص ػلَلْبی ثِ تجذیل هٌبػت ؿشایظ دس اػپَسّب. آیذ هی ثَخَد سٍص 0-7 عی دس فؼبد آسد، آلَدگی دسخِ



 ؿذى ًخی ثبفث ٍ وٌٌذ هی زؼجٌذُ هشٍس ثِ سا هطلَالت هغض ػلَلْب، دس هَخَد ّبی آًضین اثش دس ٍ ؿذُ

 .گشدد هی ًبهغجَؿ هطلَل ثَی ًتیدِ دس گشدًذ هی آى

 هی ثَخَد پشٍتئَلیض ّوسٌیي ٍ ػبدُ ّبی لٌذ ٍ دوؼتشیي ثِ ًـبػتِ ّیذسٍلیض اثش دس زؼجٌذُ هَاد تـىیل

 ایي دلیل ّویي ثِ یبثذ، هی وبّؾ اػیذی هطیظ دس اػپَس ضشاست ثِ همبٍهت ّوسٌیي ٍ سؿذ لذست. آیذ

 هـبثِ ّبی فشاٍدُ ػبیش ٍ ّب ویه اًَاؿ دس ٍ داسًذ ووتشی اػیذی ضبلت وِ ّبیی ًبى اًَاؿ دس فمظ ثبػیل

. هضشًذ ػالهتی ثشای وِ آیٌذ هی ثَخَد هَادی ػَثتیلیغ ثبػیلَع هتبثَلیؼن اثش دس. ؿَد هی ؽبّش

 .ؿَد هی گَاسؽ دػتگبُ وبس دس اختالل ایدبد ثبفث آلَدُ ؿذیذاً هطلَالت هلشف

 ثبوتشیْبی اػپَس فمظ ٍ ّؼتٌذ صًذُ هیىشٍثْبی اص فبسی فش اص خشٍج اص ثقذ فوالً آسدی ؿذُ پختِ هطلَالت

 ثب آلَدگی ّؼتٌذ ضدین وِ ویه هبًٌذ هطلَالتی دس هبًٌذ هی صًذُ ّؼتٌذ همبٍم ضشاست ثشاثش دس وِ

 ػیٌی، ثب هطلَل توبع اثش دس تَاًذ هی آلَدگی ایي. ثبؿذ هی ثبًَیِ آلَدگی اثش دس اغلت ّب وپه ٍ ثبوتشیْب

 .آیذ هی ثَخَد اػپَس ثِ آلَدُ َّای اثش دس یب ٍ ثٌذی ثؼتِ هبؿیي ًمبلِ، ًَاس

 هَلـ دس صیشا اػت صیبد ثؼیبس َّا عشیك اص خلَف ثِ آلَدگی خغش هطلَالت ایي وشدى خٌه ٌّگبم دس

 دس عشفی اص ٍ آهذُ دس هبیـ كَست ثِ هطلَل دسٍى ؿذُ تجخیش آة ،(هطلَل ًوَدى خٌه) ضشاست وبّؾ

 .گشدد هی َّا دس هَخَد ّبی اػپَس هىیذى ثبفث اهش ایي ٍ ؿذُ ایدبد خال هَخَد، گبصّبی ضدن وبّؾ اثش

. داد وبّؾ سا اًجبسّب ٍ وبسخبًِ َّای دس هَخَد اػپَس هیضاى ثبیذ ویه هبًذگبسی صهبى ثبالثشدى هٌؾَس ثِ

 اػت پزیش اهىبى صیش اهىبًبت عشیك اص اهش ایي

 هؼبئل سفبیت ٍ ػبلي ٍ وبس هطیظ ًؾبفت ٍاگي، اًجبسّب، ػبلي، ًؾبفت) ثْذاؿتی وبهالً ؿشایظ ثشلشاسی: الف 

 (ثْذاؿتی

 هیىشٍثی ضذ فَاهل وبسثشد: ة

 ثٌفؾ هبٍسا اؿقِ اص اػتفبدُ: ج

 َّا فیلتش اص اػتفبدُ: د

 پبئیي  pH اوؼیظى، فبلذ هطیظ اًدوبد، عشیك اص) هیىشٍثی فؼبد اص خلَگیشی ثشای ًبهؼبفذ ؿشایظ ایدبد: ُ

 (ؿیویبیی ًگْذاسًذُ هَاد اص اػتفبدُ ٍ

 ٍػیلِ ثِ آًْب فؼبد ٍ ًبهغلَة تغییشات اص غزایی هَاد ثِ افضٍدى اص ثقذ وِ ّؼتٌذ هَادی ّب ًگْذاسًذُ

 .گشدًذ هی هبًذگبسی صهبى افضایؾ ثبفث ٍ وٌٌذ هی خلَگیشی هیىشٍثْب

 اػت صیش لشاس ثِ ّب ًگْذاسًذُ اثش هىبًیؼن



 گشدًذ هی ػلَل داخل ثِ غزایی هَاد ًفَر هبًـ ػلَلی غـبء سٍی ثش تبثیش عشیك اص: 0

 گشدًذ هی ػلَلی تشویجبت ؿذى خبسج ثبفث هیىشٍة ػلَل غـبء دس تغییش ثب: 0

 پلیوشّبی اص فوَهبً وِ هیىشٍثْب ػلَل خذاس تشویجبت ثب لبدسًذ ّب هیىشٍة آًتی یب ٍ ؿیویبیی فَاهل: 0

 گشدًذ هی آًْب پلیوشیضاػیَى هبًـ ٍ ؿذُ هتلل ثبؿٌذ هی ّب پشٍتئیي ٍ پشٍتئیي لیپَ پپتیذ، گلیىَ

 ٍ ػلَلْب خذاسُ تشویجبت ثیي ؿیویبیی ّبی پیًَذ عشیك اص ػلَلْب عجیقی فیضیَلَطیه وبس دس اختالل:4

 .گشدد ؿیویبیی هَاد تبثیش لذست ًتیدِ دس ٍ ػلَلی دیَاسُ ػیؼتن دس ًمق ثبفث فٌَلْب ّیذسٍوؼی

 ػلَلْب طًتیىی هىبًیؼن دس اختالل:7

 یقٌی گـتِ دّیذسٍطًبصّبیؼلَلی فقبلیت هبًـ اػىَسثیه اػیذ هثالً هتشؿطِ ّبی آًضین وشدى هْبس:6

 .گشدد هی آًْب سؿذ تَلف ثبفث ٍ ًوَدُ دّیذسٍطًِ وبتبثَلیؼن هشضلِ اٍلیي دس سا زشة اػیذّبی

 اص فجبستٌذ آًْب هْوتشیي وِ اػت صیبد ثؼیبس آسدی هطلَالت ثشای ؿیویبیی ًگْذاسًذُ هَاد اًتخبة ٍ تٌَؿ

 ثٌضٍئتْب ٍ ثٌضٍئیه اػیذ الوتیه، اػیذ اػتبت، ػَسثبت، پشٍپیًَبت،

 سؿذ اص خلَگیشی ثشای اػذ ایي غلؾت هبوضیوَم اػت هقشٍف لبسذ ضذ تشویت یه فٌَاى ثِ ػَسثیه اػیذ

 فقبل pH   6.5 تب اػت ّوشاُ عقن ایدبد ثب ثبالتش ّبی غلؾت اص اػتفبدُ صیشا ثبؿذ، هی دسكذ 7.0 وپه

 ػبیش هبًٌذ اػیذ ایي ثبالتش ّبی  pHدس صیشا گشدد هی آى فقبلیت ؿذى ؿذیذ ثبفث pH وبّؾ ٍ اػت

 .دٌّذ هی ًـبى خَد اص ووتشی فقبلیت ًتیدِ دس ٍ ؿذُ تدضیِ وشثَوؼیلیه اػیذّبی

. وٌذ هی خلَگیشی ًبًَایی هطلَالت ػبیش ٍ دسًبى ّب وپه سؿذ اص دسكذ 7.0 هیضاى ثِ پشٍپیًَیه اػیذ

 سؿذ اص خولِ اص دٌّذ هی ًـبى خَد اص هیىشٍثی ضذ فقبلیت ثبوتشیْب همبثل دس آى ولؼین ٍ ػذین اهالش

 فبلی ّبی اػیذ ػبیش ثب همبیؼِ دس اػیذ ایي ثبوتشیبیی ضذ فقبلیت وٌٌذ هی هوبًقت ػَثتیلیغ ثبػیلَع

 .ثبؿذ هَثش تب ؿَد هی ثشدُ ثىبس ثبال ّبی غلؾت دس ثٌبثشایي اػت ضقیف

 ثشای ػشوِ ثلَست اػتیه اػیذ اص اػتفبدُ. ؿٌبخت سا آى ثـش وِ ثَد اػیذی خؼن اٍلیي اػتیه اػیذ

 ػذین، اػتبت هبًٌذ آى تشویجبت ٍ اػیذ ایي اص اهشٍصُ داسد، عَالًی ػبثمِ غزایی هَاد اص ثشخی ًگْذاسی

 ثشاثش دس اػتیه اػیذ ؿَد، هی اػتفبدُ صیبد هیضاى ثِ غزایی كٌبیـ دس ػذین اػتبت دی ٍ ولؼین اػتبت

 هَثشتش  rope ٍ وپه سٍی ثش ّب اػتبت دی ضبلیىِ دس اػت هَثشتش ّب وپه ثِ ًؼجت ثبوتشیْب ٍ هخوشّب

 تبخیش ثِ سا  rope تـىیل ویه ٍصى هجٌبی ثش ػذین اػتبت دی دسكذ 7.70 ضذٍد دس هثالًهمذاسی اػت

 .افتذ هی تبخیش ثِ سٍص 7 هذت ثِ ضذالل ثشػذ دسكذ 7.00 ضذٍد ثِ همذاس ایي اگش ٍ اًذاصد هی

 فشهَل ثب اػت تشویجی اػتبت دی ػذین. ؿذ وـف 0300 ػبل دس ثبس اٍلیي اػتبت دی ػذین

CH3COONa-CH3COOH.xH20 ِثبؿذ هی اػتیه اػیذ ٍ اػتبت ػذین اص ووپلىغ یه و. 



 وٌٌذُ تثجیت ٍ دٌّذُ ووپلىغ ًگْذاسًذُ، وٌٌذُ، اػیذی وپه، ثبصداسًذُ ثبفش، فٌَاى ثِ تشویت ایي اص

 ّب سٍغي ثشای ٍ دسكذ 7.4 ضذاوثش آسدی هطلَالت ثشای اػتبت دی ػذین هلشف هیضاى. ؿَد هی اػتفبدُ

 آسدی هطلَالت هدبص ًگْذاسًذُ یه اػتبت دی ػذین. اػت ؿذُ ثشاٍسد دسكذ 7.07 ّب ػغ ثشای ٍ 7.0

 اػتبت دی ػذین هدبص هلشف هیضاى. اػت ؿذُ ثجت ایشاى هدبص ّبی ًگْذاسًذُ لیؼت خضء اخیشاً وِ ثَدُ

 .ثبؿذ هی ثذى ٍصى اص ویلَگشم ّش اصای ثِ گشم هیلی 07-7

 دفـ ثذى عجیقی وبًبلْبی عشیك اص ٍ ؿَد هی تدضیِ Co2 ٍ ػذین آة، ثِ اًؼبى ثذى دس اػتبت دی ػذین

 .هبًذ ًوی ثبلی ثذى دس آى هتبثَلیؼن اص ًبؿی ای هبدُ ّیر ٍ ؿَد هی

 دی ػذین اص اػتفبدُ ثب وپه سؿذ اص خلَگیشی سٍی ثش سا تطمیمی 0300 ػبل دس ّوىبساًؾ ٍ ثشٍهش آلبی

-7.0 افضٍدى ثِ ًیبصهٌذ ًبى دس وپه سؿذ اص هوبًقت وِ ؿذًذ هتَخِ آًْب تطمیك ایي دس. دادًذ اًدبم اػتبت

 اص اػتفبدُ. گشدد هی ًبى عقن ٍ فغش تخشیت ثبفث همبدیش ایي وِ اػت آى ثِ اػتبت دی ػذین دسكذ 7.6

 هوبًقت وپه سؿذ اص ثخَثی ثٌذی ثؼتِ دس هَخَد Co2 گبص ثب تشویت دس اػتبت دی ػذین دسكذ 7.4-7.0

 اتوبم اص ثقذ هؼتمیوبً ًبى ػغص سٍی ثش اػپشی ثلَست اػتبت دی ػذین هطلَل وبسثشد ّوسٌیي. وٌذ هی

 اص ثقذ ًبى ػغص اص هشثـ هتش ػبًتی ّش اصاء ثِ اػتبت دی ػذین گشم هیلی 0-0.7 افضٍدى. ؿذ هغبلقِ پخت

 ایٌىِ ضوي. ًذاؿت آسٍهب ٍ فغش سٍی ثش تبثیشی ٍّیر وشد ثشاثش دٍ سا وپىی ثذٍى صهبى پخت اص ػبفت یه

 .ثشد هی ثیي اص سا تخویش صهبى افضایؾ ثِ هشثَط هؼبئل ؿذُ پختِ ًبى سٍی ثش اػتبت دی ػذین وبسثشد

 دس لَی ثبصداسًذُ یه اػتبت دی ػذین دادًذ ًـبى تطمیمی دس 0300 ػبل دس ّوىبساًؾ ٍ گلیپ آلبی

 .ثبؿذ هی ػیلین پٌی ٍ آػپشطیلَع هَوَس، وپىْبی ثشاثشسؿذ

 ّبی ًوًَِ دس سعَثت ضفؼ وِ داد ًـبى ویه ّبی ًوًَِ سٍی ثش ٍاسیبًغ آًبلیض دیگشی تطمیك دس ّوسٌیي

 اهش ایي فلت دادًذ دػت اص ووتشی سعَثت ّفتِ 4 عی دس ّب ًوًَِ ایي ٍ ثَدُ ثیـتش ًگْذاسًذُ ضبٍی

 هشثَط ًتبیح. ثبؿذ هی هیىشٍػىَپیه هبدُ یه وِ اػت اػتبت دی ػذین ًگْذاسًذگی خبكیت ثِ هشثَط

 ؿَد، ضفؼ سعَثت ثیـتش ّشزِ ٍ اػت سعَثت همذاس اص تبثقی خَد ضدن صیشا. اػت ًىتِ ایي ثیبًگش ضدن ثِ

 ّبیی ًوًَِ دادًذ ًـبى ًتبیح ،  pH تغییشات ثش ًگْذاسًذُ اثش ثِ هشثَط ثشسػی دس. ؿَد هی ضفؼ ًیض ضدن

 هؼبلِ ایي ٍ ثبؿٌذ هی ؿبّذ ًوًَِ ثِ ًؼجت هالیوتشی pH وبّؾ ؿیت داسای ّؼتٌذ ًگْذاسًذُ داسای وِ

 هبًـ ًتیدِ دس ٍ ّب وپه سؿذ هبًـ اػتبت دی ػذین هیىشٍثی ضذ اثش وِ وشد تَخیص تَاى هی ایٌگًَِ  سا

 وِ ّبیی ًوًَِ توبهی دس داد ًـبى هیىشٍثی اسصیبثی اص آهذُ ثذػت ًتبیح ّوسٌیي. گشدد هی pH وبّؾ

 ّفتِ، 4 اسصیبثی هذت عَل دس( آسد ٍصى ضؼت ثش 7.0 ،7.70 ،7.76 همذاس ثِ) ثَدًذ اػتبت دی ػذین ضبٍی

 ضذ اثش هبدُ ایي وِ اػت ایي ثیبًگش ًىتِ ایي وِ ثَد كفش وبًت تَتبل ٍ ًـذ دیذُ ثبوتشی سؿذ گًَِ ّیر

 هی ایفب سا هَثشی ًمؾ وپىی فؼبد اًذاختي تقَیك ثِ دس اػتبت دی ػذین ّوسٌیي داسد، خَثی ثبوتشیبیی

 .وٌذ



 ضذ فقبلیت اػت، ثشخَسداس تشی لَی وپىی ضذ اثشات اص اػتبت دی ػذین همبثل دس پتبػین ػَسثبت

 آى وپىی ضذ فقبلیت ٍ اػت لَی ثؼیبس pH 3.5 – 6.5 ثبال اػیذیتِ هطذٍدُ دس پتبػین ػَسثبت هیىشٍثی

 ؿَد هی دیذُ ًبًَایی هطلَالت دس وِ آًسِ هبًٌذ ثبال دس pH دس آى اثش ٍ ثبؿذ هی پشٍپیًَبت ثشاثش 0-4

 .ثبؿذ هی لَی ثؼیبس

 ثىبس دسكذ7.4 تب 7.74 همبدیش دس اػتبت دی ػذین ٍ پتبػین ػَسثبت ًگْذاسًذُ تطمیك ایي دس ّوسٌیي

 ٍلی ثبؿذ هی( دسكذ 7.0 پتبػین ػَسثبت ٍ دسكذ 7.4 اػتبت دی ػذین هلشف هدبص همذاس) ؿذ ثشدُ

 ثَدى همبٍم( 0 وشد تَخیص ایٌگًَِ تَاى هی سا ًگْذاسًذُ تبثیش فذم فلت ًذادًذ ًـبى وپه سؿذ ثش تبثیشی

 ًگْذاسًذُ غلؾت ًجَدى وبفی( 0 اػتفبدُ هَسد ًگْذاسًذُ ًجَدى اػتبًذاسد( 0 ػَؽ

 ًؾش اص ثَ ٍ عقن لطبػ ثِ ػذین، اػتبت دی ضبٍی ویه ّبی ًوًَِ ضؼی اسصیبثی ثِ تَخِ ثب ّوسٌیي

 وٌٌذُ تـذیذ اثش پبییي همبدیش دس اػتبت دی ػذین اضتوبالً. ثَدًذ ثشخَسداس ثْتشی پزیشؽ اص وٌٌذُ هلشف

 .داسد هضُ ٍ عقن ثش

 :گیشی ًتیدِ

 ًجبیذ فٌَاى ّیر ثِ تشویجبت ایي وِ گیشد لشاس تَخِ هَسد ثبیذ ّب ًگْذاسًذُ اص اػتفبدُ هَسد دس آًسِ

 هی فَق ؿشایظ ثِ ووه فٌَاى ثِ سٍؿْب ایي اص اػتفبدُ ثلىِ گشدًذ ثْذاؿتی ؿشایظ وبسگیشی ثِ خبیگضیي

 هی ٍػیقی عیف دس داسًذ ّن سٍی ثش وٌٌذُ تـذیذ اثش وِ هدبص ًگْذاسًذُ زٌذ یب 0 اص اػتفبدُ اهشٍصُ. ثبؿذ

 .وٌذ فول آى هبًذگبسی فوش عَل ٍ هطلَل ًگْذاسی دس تَاًذ

 تٌَؿ اص هختلف هطلَالت دس ؿَد ػقی ثبیذ ثٌبثشیي اػت هـخق هدبص هلشف یه داسای ًگْذاسًذُ ّش

 ًؾیش ّبیی ًگْذاسًذُ اص هتقذد هطلَالت دس ایٌىِ ثِ تَخِ ثب ایشاى دس گشدد اػتفبدُ هدبص ّبی ًگْذاسًذُ

 هبًٌذ خغشی ون ٍ هدبص ّبی ًگْذاسًذُ ًوَدى خبیگضیي ثب ثٌبثشایي ؿَد هی اػتفبدُ پشٍپیًَبت ٍ ػَسثبت

 .وبػت دیگش ّبی ًگْذاسًذُ اضتوبلی ػَء اثشات اص ػذین اػتبت دی


