خواص لبنیات
تأثيط ثط پيكٍيطي  ٚزضٔبٖ فكبض ذ ٖٛثبال
فكبض ذ ٖٛثبال ث ٝحبِتي ٌفتٔ ٝي قٛز و ٝفكبض ؾيؿتِٛيه ثيف اظ ٔ 140يّي ِيتط جي ٚ ٜٛفكبض
زيبؾتِٛيه ثبالي ٔ 00يّي ِيتط جي ٜٛثبقس .لبثُ تٛج ٝاؾت و ٝفكبض ذ٘ ٖٛطٔبَ ضا حسٚز ٔ 00/120يّي
ِيتط جي ٜٛزض ٘ظط ٔي ٌيط٘س  .پطفكبضي ذ ،ٖٛثيٕبضي ٔعٔٙي اؾت و ٝزض صٛضت ػسْ زضٔبٖ ٔي تٛا٘س
ٔكىالتي اظ لجيُ ٘بضؾبيي وّيٛي ٘ ،بؾبيي لّجي ،ثيٕبضي ٞبي ٔعٔٗ لّجي ٕٞ ٚچٙيٗ ؾىت ٝلّجي ضا ايجبز
وٙس .زض ؾٙيٗ جٛا٘ئ ،طزاٖ ثيكتط اظ ظ٘بٖ ث ٝايٗ ثيٕبضي ٔجتال ٔي ق٘ٛس؛ ِٚي ثب افعايف ؾٗٔ ،يعاٖ زضصس
اثتال ث ٝثيٕبضي زض ظ٘بٖ ثيكتط اظ ٔطزاٖ ٔي قٛز.
وٙتطَ فكبض ذٔ ٖٛي تٛا٘س اظ ٔيعاٖ ٔطي ٔ ٚيط ٘بقي اظ ؾىتٞ ٝبي لّجي ٕٞ ٚچٙيٗ ٘بضؾبيي ٞبي وّيٛي
ثىبٞس .ػٛأُ ٔرتّفي اظ جّٕ ٝػٛأُ غ٘تيىي  ٚػٛأُ ٔحيؽي زض ثطٚظ افعايف ٚظٖ ث ٝذصٛل چبلي قىٓ،
ػبُٔ ٕٟٔي زض اثتال ث ٝايٗ ثيٕبضي اؾت.
ٔصطف ٔٙبثغ غصايجي حبٚي وّؿيٓ ،پتبؾيٓٙٔ ،عيٓ زض زضٔبٖ پطفكبضي ذ ٖٛثؿيبض ٔفيس اؾت .قيط ِ ٚجٙيبت
ٔٙجغ ذٛثي اظ وّؿيٓٙٔ ،يعيٓ  ٚپتبؾيٓ ث ٝقٕبض ٔي آيس.
زض ثؿيبضي اظ افطازي و ٝزاضٞٚبي وبٞف زٙٞس ٜي فكبض ذٔ ٖٛصطف ٔي وٙٙس ،ػٛاضض جب٘جي ثؿيبضي زيسٜ
ٔي قٛز ،ثٕٞ ٝيٗ ػّت تٛصئ ٝي ٌطزز و ٝثطاي پيكٍيطي اظ ػٛاضض جب٘جي ايٗ لجيُ زاضٞٚب  ٚػسْ ٔصطف
آٖ ٞب ،افطاز زاضاي اظبفٚ ٝظٖ  ،ث ٝوبٞف ٚظٖ ذٛز إٞيت زٙٞس .ثٟتط اؾت ايٗ افطاز ٔيعاٖ فؼبِيت ثس٘ي
ذٛز ضا افعايف زازٔ ٚ ٜصطف ٕ٘ه ضا ٔحسٚز وٙٙس .قيط  ٚفطآٚضزٞ ٜبي آٖ اظ جّٕٛٔ ٝاز غصايي ثؿيبض ٔٚ ٟٓ
ثباضظـ اؾت ،و ٝاظ حسٚز چٟبض ٞعاض ؾبَ لجُ اظ ٔيالز ٔؿيح ٔٛضز اؾتفبز ٜاي ا٘ؿبٖ ثٛز ٜاؾت ،ايٗ ٌط ٜٚاظ
ٔٛاز غصايي ٔٙجغ ذٛثي اظ وّؿيٓٙٔ ،يعيٓ  ٚپتبؾيٓ اؾتٔ .صطف ٔسا ْٚقيط ِ ٚجٙيبت ث ٝزِيُ زاقتٗ ٔمبزيط
وبفي وّؿيٓ ٔب٘غ اظ اثتال ث ٝؾطؼبٖ ضٚز ٜثعضي ذٛاٞس قس .زض قيط ٘ٛػي اؾيس چطة ث٘ ٝبْ اؾيس ِيِٛٙئيه
وٙػٚ ٌٝٚجٛز زاضز و ٝحسٚز  50زضصس اظ اثتال ث ٝا٘ٛاع ؾطؼبٖ ضا ٔي وبٞس .ايٗ اؾيس چطة ؾيؿتٓ ايٕٙي ضا
تمٛيت وطز ٚ ٜاظ ثطٚظ ثؿيبضي اظ ػف٘ٛت ٞب ٔي وبٞس قيط  ٚفطآٚضزٞ ٜبي آٖ اظ ٘ظط ٚيتبٔيٗ ٞبي تيبٔٗ «ة
 »1ضيجٛفالٚيٗ «ة  ٚ »2پب٘تٛتٙيه اؾيس ثؿيبض غٙي اؾتٚ .جٛز ايٗ ٚيتبٔيٗ ٞب زض آظازؾبظي ا٘طغي اظ ٔٛاز
غصايي ظطٚضي ٔي ثبقس  ٚثٕٞ ٝيٗ زِيُ ٔصطف قيط ِ ٚجٙيبت وٓ چطة ثطاي ؾبِٕٙساٖ تٛصئ ٝي قٛز زض
قيط پطٚتييٙي ث٘ ٝبْ وبظييٗ ٚجٛز زاضز و٘ ٝمف ػٕس ٜزض پيف ٌيطي اظ پٛؾيسٌي ز٘ساٖ ايفب ٔي وٙس.
ٔصطف ضٚظاِ٘ 2-4 ٝيٛاٖ قيط يب ٔبؾت وٓ چطة ثطاي ؾالٔت ا٘ؿبٖ ٔفيس ثٛز ٚ ٜاظ ثطٚظ ثؿيبضي ثيٕبضي ٞب
اظ جّٕ ٝافعايف فكبض ذ ،ٖٛثيٕبضيٟبي لّجي ػطٚلي  ،پٛوي اؾترٛاٖٕٞ ٚ ،چٙيٗ ؾطؼبٖ ضٚز ٜثعضي
پيكٍيطي ذٛاٞس وطزٔ .صطف ٔسا ْٚقيط  ٚفطآٚضزٞ ٜبي آٖ زض زٚضاٖ ٘ٛجٛا٘ي  ٚجٛا٘ي ،اظ زضصس ٔطي ٚ
ٔيط ٘بقي اظ قىؿتٍي ٍِٗ زض زٚضاٖ ؾبِٕٙسي ثؿيبض ٔي وبٞس.

پطٚتييٗ ٔٛجٛز زض قيط ٌب ٚثؿيبض ثب اضظـ اؾت  ٚثبػث تمٛيت ؾيؿتٓ ايٕٙئ ،حىٓ قسٖ اؾترٛاٖ ٞب ٚ
وبٞف فكبض ذٔ ٖٛي قٛز ٔصطف ٔٙبثغ غصايي حبٚي پتبؾيٓ ٔب٘ٙس ،قيطٔ ،بؾت  ،پٙيط  ٚثطذي ؾجعيجبت
ٔيعاٖ ٘يبظ ث ٝزاضٞٚبي وبٞف زٙٞس ٜي فكبض ذ ٖٛضا وبٞف ٔي زٞس .ػٙصط ٔٙيعيٓ ٘يع و ٝزض قيط ٚ
فطآٚضزٞ ٜبي آٖ ٚجٛز زاضزٙٔ ،جط ث ٝا٘جؿبغ زيٛاض ٜي ػطٚق قس ٚ ٜاظ ت ًٙقسٖ آٖ  ٚزض ٟ٘بيت افعايف
فكبض ذ ٖٛپيكٍيطي ٔي وٙس.
ضٚـ ٍ٘ ٝزاضي قيط:
قيط ضا زض ظطف ٞبي قيك ٝاي يب پبوت ٞبي ٔحبفظ وبغصي  ٚزض يرچبَ ٍ٘ ٝزاضيس .پؽ اظ ثبظ وطزٖ زض
ظطف  ٍٝ٘ ٚزاضي ٔمساض اظبفي ،زٚثبض ٜزض ظطف ضا ثجٙسيس  ٚثالفبصّ ٝزض يرچبَ ثٍصاضيس .ؾؼي وٙيس ثٔ ٝمساض
٘يبظ ذٛز قيط ضا زض ظطف ثطيعيس ٕٞ ٚبٖ ٔمساض ضا ثٛٙقيس؛ ظيطا اٌط ثبلي ٔب٘س ٜي قيطي ضا و ٝث ٝزٞبٖ ثطزٜ
ايس ،زٚثبض ٜزض يرچبَ ثٍصاضيس ،احتٕبَ فبؾس قسٖ آٖ ثؿيبض ظيبز اؾت .قيط پبؾتٛضيع٘ ٜكس ٜاي ضا و ٝزض
ويؿ٘ ٝبئّ ٖٛي ذطيس ،پؽ اظ جٛقب٘سٖ ،زض ظطف قيك ٝاي زضزاض ثطيعيس  ٚزض يرچبَ ٍ٘ ٝزاضيس  .ثبيس
زٞب٘ ٝي ظطف ٌكبز ثبقس ،تب ٞط پؽ اظ ذبِي قسٖ زٚضٖ آٖ قؿت ٝقٛز.
اٌط قيط ضا زض قيكٔ ٝؼِٕٛي ٔي ضيعيس ،ثبيس اظ ثطؼ ٔرصٛل ثطاي قؿتٗ زيٛاض ٜزاذُ قيك ٝوٕه
ثٍيطيس ،اِجت ٝقؿتٗ «قيك ٝقٛي» ٘يع فطأٛـ ٘كٛز.
ثطيسٖ قيط:
قيطٔب٘س ٜاٌط حطاضت ثجيٙس؛ آة ٛٔ ٚاز ؾفيس ٜي آٖ اظ  ٓٞجسا ٔي قٛز ،و ٝزض ايٗ حبَ قيط ضا ثطيسٔ ٜي
٘بٔٙس.
قيط ثطيس ٜزض ٚالغ زيٍط قيط ٘يؿت  ٚذٛال آٖ ضا ٘يع ٘ساضزِٚ ،ي ثطيسٖ قيط زِيُ ثط فؿبز آٖ ٘يؿت ،زض
ٞط پيٕب٘ ٝقيط ٔيّيٞ ٖٛب ثبوتطي قٙبٚض اؾت ،و ٝثؿيبضي اظ آٖ ٞب ثطاي ا٘ؿبٖ ٔفيس ٔي ثبقس .ايٗ ثبوتطي
ٞب زض ِحظٔ ٝمساضي اظ لٙس قيط (الوتٛظ) ضا ث ٝتطقي قيط (اؾيس الوتيه) تجسيُ ٔي وٙٙس؛ ٞط چ ٝقيط
ؾطزتط ثبقس ،ايٗ ض٘ٚس وٙستطصٛضت ٔي ٌيطزٞ .طٌب ٜتطقي قيط ث ٝحس ٔؼيٙي ثطؾس ،شضات چطثي ٛٔ ٚاز
ؾفيس ٜي قيط ثٔ ٓٞ ٝي چؿجس  ٚآة قيط آظاز ٔي ٌطزز .زض حطاضت ثبال ايٗ وبض ظٚزتط صٛضت ٔي ٌيطز؛ اظ
ايٗ ضٞ ٚط ٌب ٜا٘سوي تطقي قيط ٔب٘ٙس ،ؾطو ٝيب آثّيٕ ٛث ٝقيط اظبف ٝقٛز ،ايٗ حبِت ٘يع پيف ٔي آيس ،وٝ
اِجت ٝايٗ قيط ثطيس ٜفبؾس ٘يؿت؛ ٕٞچٙبٖ و ٝثؼعي اظ ا٘ٛاع پٙيط زض ٚالغ ٕٞبٖ قيط ثطيس ٜاي اؾت و ٝآة
آٖ ٌطفت ٝقس ٜاؾت ،أب اٌط قيط زض ٛٞاي ٌطْ  ٚثيط ٖٚيرچبَ ثٕب٘س  ،يب زض ظطفي ؤ ٝرتصط چطثي يب
وثيفي زاضز ٍٝ٘ ،زاضي يب جٛقيس ٜقٛز؛ ثطيس ٜقسٖ آٖ زِيُ ثط فبؾس قسٖ آٖ اؾت  ٚثبيس اظ ٔصطف آٖ
ذٛززاضي قٛز .

فطآٚضزٞ ٜبي قيط
ٔبؾت؛ تبضيرچ ٝتِٛيس ٔبؾت ثٞ ٝعاضاٖ ؾبَ لجُ ثط ٔي ٌطززٔ .بؾت ثطاي اِٚيٗ ثبض زض ٔكطق ظٔيٗ  ٚفالت
ايطاٖ تٟي ٝقس .زض آٖ ظٔبٖ ايٗ ٔٙبؼك زاضاي ظٔيٗ ٞبي حبصُ ذيع ثطاي ٍ٘ ٝزاضي  ٚپطٚضـ ٌٛؾفٙس ثٛز ٚ
زاْ پطٚضاٖ ٔبؾت ضا اظ ايٗ زاْ تٟئ ٝي وطز٘س.
ٔبؾت اظ تّميح زٛ٘ ٚع ثبوتطي ٔرصٛل ث ٝزاذُ قيط تِٛيس ٔي قٛز .پؽ اظ تّميح ،قيط ضا زض زٔبي -43
 40زضج ٝؾب٘تي ٌطاز ٍ٘ ٝزاضي ٔي ٕ٘بيٙس تب پؽ اظ ٔستي ثط اثط تطقح اؾيس الوتيه ٔتطقح ٝاظ ثبوتطي ٞب
ٔبؾت ٔٙؼمس ٌطزز.
ثطاي تِٛيس ٔبؾت زض ذب٘ٔ ٝي تٛاٖ اظ ٔبؾت تبظ ٜث ٝػٛٙاٖ ٔبي ٝي ٔبؾت اؾتفبزٕٛ٘ ٜز .زٔبي ٔٙبؾت ٍٙٞبْ
افعٚزٖ ٔبي ٝثؿيبض ٔ ٟٓاؾتٔ .بي ٝظ٘ي زض زٔبي ثبال ثبػث تطـ قسٖ ٔبؾت  ٚافعايف ؾطػت ا٘ؼمبز قسٚ ٜ
ثطػىؽ زٔبي پبييٗ ٔبي ٝظ٘يٙٔ ،جط ث ٝؼٛال٘ي قسٖ ظٔبٖ ا٘ؼمبز ،قيطيٗ قسٖ  ٚوبٞف ػؽط  ٚؼؼٓ ٔبؾت
ٔي ٌطزز؛ ثٙبثطايٗ زٔبي ٔؼِٕٛي ثٟتط اؾت.
قيط ٔبي ٝذٛضز ٜثبيس ثٔ ٝست  2 / 5 - 3 / 5ؾبػت زض زٔبي حسٚز  40زضج ٝي ؾب٘تي ٌطاز ٍ٘ ٝزاضي قٛز.
ثطاي يىؿبٖ ثٛزٖ زضج ٝي ٌطْ ذب٘ٔ ٝي تٛاٖ اظ پبضچ ٝظريٕي ثطاي پٛقف آٖ اؾتفبز ٜوطزٔ .رعٖ فط
ذبٔٛـ جبي أٙي ثطاي لطاض زازٖ ظطف تٟي ٝي ٔبؾت اؾت.
ٔكىالت  ٚػيٛة تِٛيس ٔبؾت

 .1قيط ٔٙؼمس ٕ٘ي قٛز؛ يب ثبفت ٔبؾت زا٘ ٝزاض ،قٙي  ٚآثىي اؾت.
ػُّ  ٚضا ٜحُ آٖ:

 احتٕبالً قيط زاضاي تطويجبت ٕٔب٘ؼت وٙٙس ٜضقس ثبوتطي اؾت و ٝاظ جّٕ ٝي آٖ ٞب ٔي تٛاٖ ثٚ ٝجٛز آ٘تيثيٛتيه ٞب  ٚثبلي ٔب٘س ٜي ٔٛاز قٛيٙس ٜاقبضٕٛ٘ ٜز .ثطاي حُ ايٗ ٔكىُ ثبيس اظ قيط ثب ويفيت ثبال اؾتفبزٜ
وطز.
 ٔبي ٝي ٔٛضز اؾتفبز ٜظؼيف اؾت  ٚاظ لسضت الظْ ثطذٛضزاض ٘يؿت يب آِٛز ٜقس ٜاؾت .ثطاي ضفغ آٖ ثبيس اظٔبي ٝتبظ ٜاؾتفبز ٜوطز.

 افعٚزٖ ٔبي ٝي ٔبؾت زض زٔبي ثؿيبض ثبال ث ٝقيط .زض ايٗ حبِت احتٕبالً ثبوتطي ٞبي ٔبئ ٝبؾت آؾيتزيس ٜيب ٘بثٛز ٔي ق٘ٛس؛ ثٙبثطايٗ ثبيس زٔبي ٔبي ٝظ٘ي لجُ اظ افعٚزٖ ٔبي ٝث ٝقيط 42-45 ،زضج ٝي ؾب٘تي
ٌطاز ثبقس.
 .2آة ا٘ساذتٍي؛
ػُّ  ٚضا ٜحُ آٖ:

 ػسْ حطاضت زٞي ٔٙبؾت ث ٝقيط .زٔبي حطاضت زٞي قيط ثبيس  00زضج ٝؾب٘تي ٌطاز ثٔ ٝست  5زليمٝثبقس.
 آثىي ثٛزٖ قيط و ٝضا ٜحُ آٖ افعٚزٖ قيط ذكه يب افعايف تجريط قيط ٍٙٞبْ حطاضت زازٖ اؾت. وٛتب ٜثٛزٖ ظٔبٖ ٌطْ ذبٌ٘ ٝصاضي . .3ثسٔعٌي ٔبؾت؛
ػُّ  ٚضا ٜحُ آٖ:

 آِٛز ٜثٛزٖ ٔبي ٝي ٔبؾت و ٝضا ٜحُ آٖ ،تؼٛيط ٔبي ٝي ٔبؾت  ٚاؾتفبز ٜاظ ٔبئ ٝبؾت تبظ ٜاؾت. ؼٛال٘ي ثٛزٖ ظٔبٖ ٌطْ ذبٌ٘ ٝصاضي و ٝضا ٜحُ ،ا٘تمبَ ؾطيغ ٔبؾت ٔٙؼمس قس ٜاظ ٌطْ ذب٘ ٝث ٝؾطزذب٘ٝيب يرچبَ اؾت.
 حطاضت زازٖ ثيف اظ ا٘ساظ ٜي قيط زض اثتساي ٔطحّ ٝي ٔبؾت ؾبظي و ٝضا ٜحُ آٖ ،زازٖ حطاضت ٔٙبؾتث ٝقيط اؾت.
آغٛظ يب فطـ؛ قيط ٌب ٚيب ٌٛؾفٙس ،پؽ اظ ظايٕبٖ ،حبٚي ٔبيغ ظضز ضً٘ غّيظي اؾت و ٝث ٝآٖ آغٛظ يب فطـ
ٔي ٌٛيٙس  ٚزاضاي ذٛال ظيبزي اؾت .ايٗ ٔبز ٜي ِجٙي ضا ٔي تٛاٖ ثب قيط ٔؼِٕٛي ٔرّٛغ وطز  ٚثب صجحب٘ٝ
ٔيُ ٕ٘ٛز.
قيط ضا وٕي حطاضت زٞيس  ٚآغٛظ ضا ث ٝآٖ اظبف ٝوٙيس  ٚذٛة  ٓٞثع٘يسٍٙٞ ،بْ و ٝقطٚع ث ٝؾفت قسٖ
وطز ،قؼّ ٝضا ذبٔٛـ وٙيس؛ زض غيط ايٗ صٛضت قيط ٔي ثطز .پؽ اظ ؾطز قسٖ آٖ ضا زض ظطف ثطيعيس ٚ
ٕٞطا ٜثب قيط ٜي اٍ٘ٛض ،يب قيط ٜي لٙس ؾط ؾفط ٜثٍصاضيس.

ؾطقيط؛ ؾطقيط ٕٞبٖ چطثي ٛٔ ٚاز ؾفيس ٜي قيط اؾت ،و ٝضٚي ؾؽح قيط جٛقيس ٜجٕغ ٔي قٛز .قيط
ٌبٔٚيف ثيكتطيٗ ٔمساض ؾط قيط ضا زاضز؛ ثٕٞ ٝيٗ زِيُ ؾطاؽ فطاٚا٘ي آٖ ضا ثبيس زض ذٛظؾتبٖ  ٚآشضثبيجبٖ
ٌطفت .
ؾطقيط ٕٞطا ٜثب ػؿُ ،يب ٔطثب ثطاي صجحب٘ٔ ٝفيس اؾتِٚ ،ي زض آقپعي جبيٍبٔ ٜصطفي ٘ساضز.
وطٜ؛ وط ٜي حيٛا٘ي و ٝأطٚظ زض ثبظاض ث ٝفطٚـ ٔي ضؾس ،اظ ذبٔ ٝث ٝزؾت ٔي آيس .زض ٌصقت ٝوط ٜضا اظ زٚؽ
ٔي ٌطفتٙس .ايٗ وط ٜزض ذطاؾبٖ «ٔؿى ٚ »ٝزض وطزؾتبٖ ثٔ« ٝكىٔ »ٝؼطٚف اؾت ،چ ٖٛاظ ٔكه زٚؽ ظ٘ي
ثيطٔ ٖٚي آيس؛ اظ ايٗ ض ٚوط ٜي زٚؽ يب ٔؿى ٝػؽط ذبصي زاضز و ٝأطٚظ تمطيجبً فطأٛـ قس ٜاؾت.
زضؾت وطزٖ وط ٜزٚغي زض ذب٘ ٝچٙساٖ ػّٕي ٘يؿتِٚ ،ي ٌب ٜث ٝظحٕتف ٔي اضظز:
ثطاي ث ٝزؾت آٚضزٖ آٖ؛ چٟبض ِيتط ٔبؾت پطچطة ضا يه قجب٘ ٝضٚظ زض فعبي آقپعذب٘ ٍٝ٘ ٝزاضيس تب وٕي
تطـ قٛز؛ ؾپؽ آٖ ضا  ٓٞثع٘يس  ٚچٟبض ِيتط آة يد ث ٝآٖ اظبف ٝوٙيس .ثٟتط اؾت زٚؽ ضا ثب ٔرّٛغ وٗ ،يب
ٕٞعٖ ثطلي ثٍطزا٘يس (ٞط ثبض وبؾٔ ٝرّٛغ وٗ ضا فمػ ٘يٕ ٝپط وٙيس)  .وط ٜاي ضا و ٝث ٝزيٛاض ٜوبؾٔ ٝي
چؿجس ثب وبضزن ثطزاضيس  ٚزض وبؾ ٝي آة يد ثطيعيس؛ شضات وطز ٜضا ث ٝصٛضت چب٘ ٝزض آٚضيس  ٚضٚي ترتٝ
وبض يب ؾ ًٙؾطز ثب وبضزن چٛثي آٖ لسض ثٕبِيس تب آة ثيط ٖٚثيبيسٞ .طٌب ٜوط ٜظيبز ٘طْ قس ،آٖ ضا زض وبؾٝ
آة يد ثٍصاضيس تب ؾفت قٛزٔ .ؿى ٝضا ٔي تٛاٖ زض ظطف زٚؽ  ٚزض يرچبَ ٍ٘ ٝزاقتِٚ ،ي ثٟتط اؾت ٞطچٝ
ظٚزتط آٖ ضا ٔصطف وٙيس ،چ ٖٛتبظٌي آٖ زيطي ٕ٘ي پبيس ٔ ٚع ٜاـ ظٚز ثط ٔي ٌطزز ،يب ث ٝاصؽالح تٙس ٔي
قٛز.
زٚؽ؛ ػالل ٝي ذبل ايطا٘ي ٞب ث ٝزٚؽ تٛج ٝث ٝاضظـ غصايي آٖ اؾت و ٝجٛاٖ تط ٞب ٘جبيس آٖ ضا اظ يبز ثجط٘س .
ثطاي تٟي ٝي زٚؽ ذٛقٕعٜ؛ ٔبؾت ضا وٕي تطـ تط ثطزاضيس .زٚؽ تٟيي ٝقس ٜاظ ٔبؾت چىيس ٜثٟتط اؾت.
ٔبؾت چىيس ٜضا ثب ا٘سوي ٕ٘ه ذٛة ث ٓٞ ٝظ٘يس  ٚثٔ ٝمساض زِرٛا ٜآة يد ث ٝآٖ اظبف ٝوٙيس .زٚؽ ضليك ضفغ
ذؿتٍي ٔي وٙس  ٚزٚؽ غّيظ ذٛاة آٚض اؾت .ثب افعٚزٖ ؾجعي ذكه ٔب٘ٙس٘ :ؼٙب ،پ ،ٝ٘ٛوطفؽ وٞٛي ٚ
وبوٛتي آٖ ضا ٔؼؽط وٙيس .ت ًٙيب ِيٛاٖ زٚؽ ضا ٔي تٛاٖ ثب لؽؼبت يد  ٚيىي ز ٚقبذ٘ ٝؼٙبي تبظ ٜتعييٗ وطز.
وكه يب لطٚت ؾطقبض اظ وّؿيٓ  ٚپطٚتييٗ؛ وكه يىي اظ فطآٚضزٞ ٜبي ِجٙي ذبل ٔٙبؼك وكٛض اؾت؛ ظيطا
ثب اضظـ غصايي ايٗ فطآٚضز ٜي ِجٙي ث ٝذٛثي آقٙب ٞؿتٙس  ٚحتي زض آقپعي ٘يع اظ آٖ ثٟطٔ ٜي ثط٘س.
ضٚـ ؾٙتي تٟي ٝي وكه اظ ضا ٜجٛقب٘سٖ ،تغّيظ ،يب ذكه وطزٖ زٚغي و ٝپؽ اظ وطٌ ٜيطي ثبلي ٔي
ٔب٘س ٔ ٚبؾت ثس ٖٚچطثي اؾتٔ .بز ٜي اِٚي ٝي وكه ػجبضت اؾت اظ :قيط ٔيف ،ثعٌ ،ب ٚ ٚيب ٔرّٛؼي اظ
آٖ ٞب.
وكه يه ٔبز ٜي غصايي ٔؼجع ٜآؾبؾت و ٝزضثطزاض٘س ٜي تٕبٔي ذٛال قيط ٔي ثبقس  ٚحبٚي وّؿيٓ،
چطثيٕ٘ ،ه ،پطٚتييٗٚ ،يتبٔيٗ ٘ ٚيبؾيٗ اؾتٔ .يعاٖ ا٘طغي تِٛيس قس ٜثب ٌ 100طْ وكه حسٚز  105تب

 120ويّٛوبِطي اؾت ؤ ٝي تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ تأٔيٗ وٙٙسٞ ٜبي ا٘طغي ٔٛضز ٘يبظ ثسٖ زض ضغيٓ غصايي
ضٚظاٌ٘ٙ ٝجب٘س ٜقٛز.
ذٛال زضٔب٘ي وكه؛ وكه يىي اظ فطآٚضزٞ ٜبي اؾت و ٝاظ لسيٓ ث ٝقىُ ؾٙتي  ٚاظ ضٚي تجطث ٝجعٚ
ثط٘بٔ ٝي غصايي ٔطزْ ٔب ثٛز ٜاؾت  ٚث ٝػّت زاقتٗ اؾيسٞبي آِي ،ظس ػف٘ٛي وٙٙس ٜزؾتٍبٞ ٜبظٕٔ( ٝؼس،ٜ
ضٚز ٜي وٛچه  ٚضٚز ٜي ثعضي) ث ٝقٕبض ٔي آيس .وكه ث ٝػٛٙاٖ غصاي ٘فبخ  ٓٞ ٚآٚض٘س ٚ ٜؾفت وٙٙسٜ
ضٚزٔ ٜحؿٛة ٔي قٛز؛ ثٕٞ ٝيٗ ػّت ثطاي ٞعٓ ضاحت آٖ اظ ٘ؼٙبي ذكه اؾتفبزٔ ٜي ٌطزز .ػال ٜٚثط آٖ،
ٔيعاٖ ثبالي وّؿيٓ  ٚفؿفط ٔٛجٛز زض وكه ٔي تٛا٘س زض پيف ٌيطي اظ پٛوي اؾترٛاٖ ٔؤثط ثبقس.
ٔٛاضز ٔصطف وكه؛ وكه ث ٝػٛٙاٖ غصاي ٔمٛيٌ ،طؾٍٙي ضا وبٞف ٔي زٞس  ٚحجٓ وٕي اظ ٔؼس ٜضا
اقغبَ ٔي وٙس ،اظ وكه ث ٝػٛٙاٖ افعٚز٘ي ذٛـ ؼؼٓ ث ٝغصاٞبيي ٔب٘ٙس :آـ ضقت ،ٝآـ ج ،ٛثبزٔجبٖٚ ،
حّيٓ ثبزٔجبٖ يب ث ٝػٛٙاٖ ٔبز ٜي اِٚي ٝزض وّ ٝجٛـ اؾتفبزٔ ٜي قٛز.
وكه ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ غٙي تطيٗ ٔٙبثغ پطٚتييٙي حيٛا٘ئ ،حيػ ٔٙبؾجي ثطاي ضقس  ٚاظزيبز ٔيىطٚاضٌب٘يعْ
ٞبي ٔرتّف ٔي ثبقس؛ اظ ايٗ ض ٚتٛج ٝث٘ ٝىبت ثٟساقتي ثؿيبض ظطٚضي اؾت:
زض صٛضت اؾتفبز ٜاظ وكه ٞبي ثؿت ٝثٙسي (پبؾتٛضيع )ٜقس ٜث ٝتبضيد ٔصطف ٔ ٚجٛظ ثٟساقتي آٖ تٛجٝ
وٙيس!!
وكه ضا زض يرچبَ ٍ٘ ٝزاضيس تب حس أىبٖ اظ ٔصطف وكه ٔبيغ ثبظذٛززاضي وٙيس  ٚزض صٛضت اؾتفبز ٜزٜ
تب ثيؿت زليم ٝلجُ اظ ٔصطف آٖ ضا ثجٛقب٘يس تب ٔيىطٚاضٌب٘يعْ ٞبي آٖ وبٞف يبثس.
أطٚظ زيٍط ٔع ٜوكه ذٛة تمطيجبً اظ يبز ضفت ٝاؾت؛ ٞط چٙس ثب ٚؾبيُ أطٚظي ٔ ،ب٘ٙس ٔرّٛغ وٗ  ٚزؾتٍبٜ
 ٓٞظٖ ؾبييسٖ وكه ثٞ ٝيچ ٚج ٝزقٛاض ٘يؿت.
وكه ذكه ضا پؽ اظ وٛثيسٖ زض آؾيبة ثطيعيس  ٚآٖ ضا زض قيك ٝزض ثؿت ٚ ٝجبي ذٙه ثٔ ٝست ؼٛال٘ي
ٍ٘ ٝزاضيس .يه ؾبػت پيف اظ ٔصطف چٙس لبقك اظ ٌطز وكه ضا زض يىي ز ٚپيٕب٘ ٝآة ذيؽ وٙيس  ٚؾپؽ
ثب ٕٞبٖ آة زض ٔرّٛغ وٗ ثطلي ثطيعيس .ثب ايٗ وبض وكه ؾبييس ٜتبظ ٜث ٝزؾت ٔي آيس.
زضؾت وطزٖ وكه ٘يع زض ذب٘ ٝوبٔالً ػّٕي اؾت .زٚؽ ضا وٕي ٕ٘ه ثع٘يس  ٚضٚي آتف ثجٛقب٘يس تب ٔٛاز
جبٔس آٖ ِرت ٝقٛز؛ ؾپؽ آٖ ضازض ويؿ ٝثطيعيس  ٚآٚيعاٖ وٙيس ،يب زض آة وف ظيط ٚظ٘ ٝثٍصاضيس .ذٕيطي ضا
و ٝزض ويؿ ٝثبلي ٔي ٔب٘س ٌِّٝٛ ،وٙيس  ٚزض جبيي وٛٞ ٝا جطيبٖ زاضز ضٚي پبضچ ٝثٍصاضيس تب ذكه قٛز.
وكه زيً چس٘ي يب ذبوؿتطي؛ ايٗ وكه ضا ثب جٛقب٘سٖ  ٚتغّيظ زٚؽ زض زيً ٞبي چس٘ي ث ٝضٚـ
ٔرصٛل ث ٝزؾت ٔي آٚض٘س  ٚثٕٞ ٝيٗ ٘بْ ٔكٟٛض اؾت .وكه ذبوؿتطي اظ غصاٞبي ٔطزْ ذطاؾبٖ جٛٙثي
اؾت .ايٗ وكه پط ٔبي ٚ ٝؾيطوٙٙس ٜاؾت .ثطاي اؾتفبز ٜغصايي پؽ اظ ذيؿب٘سٖ ٔبز ٜي ذكه آٖ زض آة،
ٔغع ٌطزٚي وٛثيس ٜضا ٕٞطا ٜآٖ ٔي ؾبييٓٞ .ط چٔ ٝمساض ٔغع ٌطزٔ ٚ ٚست ظٔبٖ ؾبييسٖ ثيكتط ثبقسٔ ،بيغ

ث ٝزؾت آٔس ٜذٛقٕع ٜتط اؾتٔ .بيغ وكه ؾبييس ٜضا ث ٝضٚغٗ پيبظي و ٝث٘ ٝؼٙبي ذكه ٔؼؽط قسٔ ٜي
افعاييٓ  ٚپؽ اظ لسضي جٛـ آٔسٖ ضٚي حطاضت ،اقى ٝٙي ثؿيبض ذٛقٕعٔ ٚ ٜؽجٛػي ث ٝزؾت ٔي آيس.
ٔٛاضز ٔصطف ايٗ وكه ٔب٘ٙس وكه ؾفيس اؾت؛ اٌطچ ٝث ٝؾجت ضً٘ تيط ٜآٖ ثطاي آضايف ظطف غصا يب
اظبف ٝوطزٖ ث ٝآـ ٔ ٚب٘ٙس آٖ ٔٙبؾت ٘يؿت.
وكه ظضز؛ ايٗ وكه ٘يع و ٝاظ غصاٞبي ٔطزْ جٛٙة ذطاؾبٖ اؾت ،ث ٝصٛضت پٛزض ظضز ضً٘ ذكىي اؾت
و ٝاظ ضٚظٌبضاٖ و ٟٗثط جبي ٔب٘س ٜاؾتٌ ،طز ذكه آٖ ثطاي تٟي ٝي ٘ٛػي وبِ ٝجٛـ يب حطيط ،ٜثب ٌٛقت
لٛضٔ ٝيب ثس ٖٚآٖ ،زض فصُ فطاٚا٘ي قيط تٟئ ٝي ٌطزز  ٚثطاي ضٚظٞبي ؾطز ظٔؿتبٖ شذيطٔ ٜي قٛز .زض
ذطاؾبٖ وكه ظضز ضا ثب ٔبؾت ٌٛؾفٙس زضؾت ٔي وٙٙس  .حطيط ٜثسٌٛ ٖٚقت ضا ٔي تٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ ؾٛح
پيف اظ غصاي اصّي صطف وطز .تطيس وكه ظضز ثب ٌٛقت لٛضٔٛ٘ ٝػي غصاي اصّي اؾت.
ٔرّٛغ يه وئّ ٛبؾت ،ثب وٕي ٕ٘ه ،يه لبقك ظضزچٛث 3 ٚ ٝتب  4پيٕب٘ ٝآة ضا ذٛة  ٓٞثع٘يس ،چٟبض
پيٕب٘ ٝآضز ضا وٓ وٓ ضٚي ٔبي ٝي ث ٝزؾت آٔس ٜاِه وطزٔ ٚ ٜرّٛغ ٕ٘بييس تب ذٕيط قُ  ٚصبفي ث ٝزؾت
آيس .ضٚي ذٕيط ضا ثپٛقب٘يس  3 ٚتب  4قجب٘ ٝضٚظ زض جبي ذٙه ثرٛاثب٘يس؛ ؾپؽ آٖ ضا ث ٝقىُ لطل ٞبي
وٛچىي زض آٚضيس  ٚزض آفتبة ثب جطيبٖ ٛٞا ثٍصاضيس تب وبٔالً ذكه قٛز ،وكه ذكه قس ٜضا وٛثيس ٚ ٜاِه
وٙيس  ٚزض جبي ذكه  ٚذٙه ٍ٘ ٝزاضيس.
ِٛض؛ وكه تبظ ٚ ٜثي ٕ٘ه اؾت .ثطذي ٔطزْ ٔٙبؼك جٛٙة وكٛضِٛ ،ض ضا ٕٞطا ٜذطٔب ٔيُ ٔي وٙٙس .چطثي
ِٛض اظ ذبٔ ٚ ٝؾطقيط ثؿيبض وٕتط اؾت .وؿب٘ي و ٝاظ چطثي پطٞيع زاض٘سٔ ،ي تٛا٘ٙس ِٛض ضا ث ٝجبي فطآٚضزٜ
ٞبي چطة قيط ٔصطف وٙٙس.
ذكىٛ؛ وكه وٛثيس ٚ ٜاِه قس ٜاؾت ،أب ٕ٘ي تٛاٖ آٖ ضا ث ٝصٛضت ذكه ٔصطف وطز ثطذي اظ ٔطزْ
جٛٙة ذكىٛي ذيؿب٘س ٜضا ثب ذطٔب ٔي ذٛض٘س ،اٌط وٕي آة ضٚي ذكى ٛثطيعيس ،چيعي قجي ٝث ٝوكه
ؾبييسِٚ - ٜي ظثطتط  -ث ٝزؾت ٔي آيس ؤ ٝي تٛاٖ آٖ ضا ثب غصاٞبي ٔب٘ٙس :آـ ،ثبزٔجبٖ ٔ ... ٚصطف وطز.
پٙيط؛ ثب آٖ و٘ ٝبٖ  ٚپٙيط  ٚؾجعي ؾبز ٜتطيٗ ٔ ٚؼطٚف تطيٗ غصاي ايطا٘ي اؾت ،أب پٙيط زض وكٛض ٔب اظ تٛٙع
چٙسا٘ي ثطذٛضزاض ٕ٘ي ثبقس  ٚزض آقپعي ٘يع وبضثطز ٘ساضز ،اِجتٞ ٝط ٔٙؽم ٝپٙيط ذبل ذٛز ضا زاضزٔ ،ب٘ٙس،
پٙيط تجطيع ،پٙيط وطزي ،پٙيط لعٚيٗ ،پٙيط ٌّپبيٍبٖ  ٚغيط ،ٜأب  ٕٝٞي آٖ ٞب قىُ ٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛپٙيطؾفيس
اؾت.
پٙيط ضا اظ ضاٌ ٜطفتٗ آة قيط  ٚفكطزٖ ٔٛاز جبٔس آٖ ث ٝزؾت ٔي آٚض٘س .ايٗ وبض ث ٝز ٚضٚـ ا٘جبْ ٔي قٛز:
اِف .ثطا٘سٖ قيط ث ٝوٕه ٔبز ٜاي تطـٔ ،ب٘ٙس :ؾطو ، ٝجٞٛط ؾطو( ٝاؾيس اؾتيه) ،جٞٛط ِيٕ( ٛاؾيس
ؾيتطيه)  .ة .ا٘ؼمبز  ٚزِٕ ٝوطزٖ قيط ث ٝوٕه ٔبي ٝپٙيط قيٕيبيي و ٝث ٝصٛضت لطل يب ٌطز زض ثبظاض
ػطظٔ ٝي قٛز ،يب ث ٝوٕه ٔبي ٝپٙيط ؼجيؼي  ،وٕٞ ٝبٖ آ٘عيٓ ٔؼسٌٛ ٜؾبِٛ٘ ٝظاز اؾت.

پيف اظ ٞطچيع يبزآٚض ٔي ٌطزز و ٝزض ض٘ٚس پٙيطؾبظي قيط جٛقب٘سٕ٘ ٜي قٛز؛ ثٙبثطايٗ ثبيس اؼٕيٙبٖ زاقت
و ٝقيط اظ زاْ ؾبِٓ ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت  ٚزض زٚقيسٖ آٖ ٔؿبيُ ثٟساقتي  ٚپبويعٌي ضػبيت قس ٜاؾت؛ زض
ايٗ صٛضت حتي اٌط پبؾتٛضيع٘ ٓٞ ٜجبقس ،جبي ٍ٘طا٘ي ٘يؿت.

