 ؽایس و بذ٭ٰ پشایذ٨عیغت

ﺧودروﺳﺎﻓت
www.khodrosoft.com
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٩ؾخقات پشایذ فٮذو ٛداس:

ىو٩ 3935 ٣ی٦ی٪تش
ّشك ٩ 1605ی٦ی٪تش
استٚاُ ٩ 1455ی٦ی٪تش
ٙاف٩ ٰ٦سوس چشش ّٞب و خ٦و ٩ 2345ی٦ی٪تش
ٙاف٩ ٰ٦شاکض چشخٲاي خ٦و ٩ 1405ی٦ی٪تش
ٙاف٩ ٰ٦شاکض چشخٲاي ّٞب ٩ 1385ی٦ی٪تش
ٍشٙيت عش٭ؾي 5 ٬٭ٚش
ٙاف ٰ٦تا عير ص٩ي٩ 160 ٬ی٦ی٪تش
زد ٨با٥ 37 ٟیتش
زذا ٤ٝؽْاُ گشدػ 4.55
٭وُ ٩وتوس چٲاس ص٩ا٭ٰ بٮضیین
تْذاد عی٦ٮذس ّ 4ذد خيی
زد ٨عی٦ٮذس  1323یس یس
ٝيش عی٦ٮذس ٩ 71ی٦ی٪تش
کوسط عی٦ٮذس 83.6
٭غبت تشاک9.7:1 ٨
زذاکثش ٝذست ٩وتوس دس  5000دوس دس دٝی 63 ٰٞاعب بخاس
زذاکثشگؾتاوس ٩وتوس دس  2500دوس دس دٝی 103 ٰٞ٭یوتو٩ ٫تش
٭وُ عوخت بٮضی ٬بذو ٫عشب
٭وُ کالچ تک فٚسٰ ای خؾک با ٙٮش خوسؽیذی
گیشبکظ  5د٭ذٯ
د٭ذٯ  1با ٭غبت 3.454
د٭ذٯ  2با ٭غبت 1.944
د٭ذٯ  3با ٭غبت 1.275
د٭ذٯ  4با ٭غبت 0.861
د٭ذٯ  5با ٭غبت 0.692
د٭ذٯ ّٞب با ٭غبت 3.583
٭وُ ٙش٩و ٫د٭ذٯ ؽا٭ٰ ای (بذو ٫عیغت ٨ک٪یک )
٭وُ ؽایس ٩غت٤ٞ
عیغت ٨تش٩ض:
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خ٦و دیغیک
ّٞب کاعٰ ای

ؽایس ٱا:
بٰ ىوس کیل خودسو اص عٰ ٝغ٪ت افیل تؾکی ٤ؽذٯ کٰ ّباستٮذ اص  -1بذ٭ٰ ٩ -2وتوس -3
ؽایس

تْشی٘ ؽایس :
ؽایس دس اف ٤یک چٲاس مْ٦ی اعت و اص ٙوالد عخت بٰ ؽک ٤٭اوداین عاختٰ یم ؽود کٰ
ٝغ٪ت ٱایی ٩ث٩ ٤وتوس و عیغت ٨ا٭تٞاٝ ٣ذست و عیغتٙ ٨ٮش بٮذی و عیغت ٨تش٩ض و ٙش٩ا٫
سوی ا ٫٭قب یم ؽود.

خقوفیات یک ؽایس خوب :
 )1تس ٤٪بیؾتشی٩ ٬یضا ٫وص ٫و تٮؼ ٪٩کٮٰ
 )2عبیک ؽایس
 )3ک٪تشی ٬زد٪٩ ٨کٮٰ
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 )4عٲو٥ت دس پیادٯ عاصی عیغت٨
 )5ٱضیٮٰ پایاین خٲت اخشای عیغت٨
 )6توا٭ایی تٖییش ٙش ٧دس ٩واسد ٩وسد ٥ضو ٧و دس ٭ٞاه ٩ؾخـ خٲت باالتشی٩ ٬یضا ٫خزب
مشبٰ
 )7توا٭ایی ز ٌٚاعتسکا ٧و ّذ ٧تٖییش ٙش ٧دس ٝغ٪تٲای زیایت ٩وسد ٭یاص عیغت ٨خٲت
زٌٚ
باالتشی٩ ٬یضا ٫ای٪ین
 )8توا٭ایی ٞ٩او٩ت دس بشابش خوسدیگ تاثیشات ؽی٪یای و ٱ٪چٮی ٬توا٭ایی کاسکشد دس گش٩ای
گغتشدٯ
ٝ )9اب٦یت تْ٪ییش عادٯ و باصیایب خقوفیات او٥یٰ
 )10ا٭تٞا ٣ک٪تشی٩ ٬یضا٥ ٫شصػ و فذا بٰ ٝغ٪تٲای دسوین اتاٛ

ؽایس ٩غت: ٤ٞ
ای ٬ؽایس اص دو تکٰ اٱ ٬٭اوداین ب٦ٮذ کٰ بقوست ٩واصی اص خٮظ ٙوالد عخت ویل عبک یم
باؽذ
عاختٰ یم ؽود و بٰ وعی ٰ٦دو سا ٧دس دو عش ا ٫بٰ یکذیگش ٩تق٩ ٤یؾود .ؽایس ٪ْ٩وال دس
ّٞب
کیم باالتش ا٩ذٯ و ای ٬بٰ خاىش ایداد ٙنای بیؾتش بشای دیٚشا٭غی ٤و ٙٮشٱاعت و دس ٝغ٪ت
خ٦و
کیم باسیک تش عاختٰ یم ؽود و ای ٬بشای بٲتش ٙش٩ا ٫داد ٫یم باؽذ  .دس ىشازی ؽایس
ؽایس عش خود اص وسٝٲای ٭اصک ٦ٙضی کٰ آ٭ٲا سا بٰ سوػ ؽک ٤داد ( ٫پشوٙی )٤تو٥یذ یم کٮٮذ.
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ا٥بتٰ ٝغ٪تٲایئ اص ؽایس بایذ اص وسٝٲایی کٰ مخا٩ت بیؾتشی داس٭ذ ٩ث ٤ک٘ و ٩سوىٰ ٩وتوس
و ٱ٪چٮی ٬تکیٰ گاٱٲای ٩سوسٱای خ٦و و ّٞب کٰ بیؾتشی ٬٭یشو و ٙؾاس بش آ٭ٲا اّ٪ا ٣یم ؽود
دسعت یم کٮٮذ .مخا٩ت وسٝٲا ٪ْ٩وال  2ایل ٩ 3ییل ٩تشی اعت و بٰ گو٭ٰ ای خوؽکاسی یم
ؽو٭ذ کٰ اصاعتسکا ٧خویب بشخوسداس٭ذ .خودسوٱای عواسی دس ٞ٩ایغٰ با خودسوٱای عٮگی٬
٭یشوی
کیم سا تس ٤٪یم کٮٮذ و سوی ؽایس آ٭ٲا باس اعتاتییک ک٪تشی واسد یم ؽود .بٮابشی ٬خودسوٱای
عواسی یم توا٭ٮذ با عشّت صیاد زشکت کٮٮذ و افوال ىشازی ؽایس عشخود بٰ ٱ٪ی٩ ٬ٮَوس
بودٯ
اعت.

٩ضایای ؽایس و اتا٩ ٛغت: ٤ٞ
 -1ٱضیٮٰ ٱای ت٪ا ٧ؽذٯ و اخشت کاس بٰ خاىش یک خا و ٩غت ٤ٞبود ٫عاخت ؽایس و اتاٛ
و
فش ٰٙخویی دس ص٩ا٩( ٫شاز ٤پشط کاسی و خوؽکاسی) یم ؽو٭ذ.
 -2چو ٫تْویل ٝيْات بٰ ّ٦ت خشاب ؽذ ٫بٰ وعی ٰ٦پیچ و ٩ٲشٯ اعت ص٩ا ٫و ٩خاسج
ک٪تشی داسد.

ْ٩ایب ؽایس و اتاٛ

٩غت: ٤ٞ

 -1بٰ ّ٦ت عٮگی ٬بود ٫خودسو ٭یشوی ٩سشکٰ آ ٫بشای ؽتاب گشٙت ٬ک٪تش اعت.
 -2ىشازی ای٪ین خودسو بٰ ّ٦ت عٮگی ٬بودٝ ٫يْات دؽواس اعت و دس ٱٮگا ٧تقادٗ
ازت٪ا٣
ای ٬کٰ عش٭ؾیٮا ٫دچاس زادثٰ ؽو٭ذ صیاد اعت.
 -3عاخت ٝيْات و اعک٦ت آ ٫٭یاص بٰ پشط ٱای عٮگی ٬و ٩اؽی ٬آالت گشا ٫تشی داسد.
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 -4بٰ ّ٦ت اتقاٝ ٣يْات توعو پیچ و ٩ٲشٯ بٰ عش و فذای صیاد و ٱ٪چٮی ٬اعتٲالک
بیؾتشی
دچاس یم ؽود .

خ٦وبٮذی:
عیغت ٨خ٦وبٮذی پشایذ تؾکی ٤ؽذٯ اص -1 :پو٥وط  -2اکغ ٤خ٦و ٙ -3ٮش بٮذی خ٦و

پو٥وط:
ّ٦٪کشد پو٥وط دس خودسوی پشایذ ا٭تٞا ٣٭یشوی گشدیش اص دیٚشا٭غی ٤بٰ چشش ٱا اعت .پشایذ
داسای دو پو٥وط اعت -1 .پو٥وط ب٦ٮذ بٰ ىو٩ 895 ٣ییل ٩تش -2 .پو٥وط کوتاٯ بٰ ىو619 ٣
٩ییل ٩تش.
ٱ٪چٮی ٬ٱش پو٥وط داسای دو ٚ٩ق ٤اعتٚ٩ .ق ٤ع٪ت گیشبکظ و ٚ٩ق ٤ع٪ت چشخٲا.

اکغ ٤خ٦و:
٩د٪وّٰ ی اکغ ٤خ٦و تؾکی ٤ؽذٯ اص  :کاعٰ ٭٪ذ – عگ دعت – ٩سا ٌٙدیغک تش٩ض – دیغک
تش٩ض – تویپ و ٩د٪وّٰ ی سو ٣بویٮگ ٱا

اکغّٞ ٤ب:
اکغّٞ ٤ب پشایذ بٰ گو٭ٰ ای اعت کٰ پوعتٰ بی ٬دو باصویئ ٩ثٙ ٤ٮش ّ ٤٪یم کٮذ و زا٥ت
استداّی داسد و بٰ ٱ٪ی ٬د٥ی ٤ای ٬اکغٙ ٤اٝذ ٩وخگیش اعت.

ٙٮشبٮذی خ٦و:
عیغتٙ ٨ٮشبٮذی خ٦و تؾکی ٤ؽذٯ اص یک ک٪ک ٙٮش سوٕین – ت٦غکویپ ( ٱیذسو٥ییک ) ٩دٲض بٰ
عوپاپ دو ىش – ٰٙیک ٙٮش کوئیل یا ٥و – ٣فٚسٰ ٭گٲذاس٭ذٯ و تویپ ٙٮش.

ّیب یایب عیغتٙ ٨ٮشبٮذی خ٦و:
عیغتٙ ٨ٮشبٮذی سا بایذ اص ٥ساً صیش ٩وسد بشسیس ٝشاس دٱی:٨
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ک٪ک ٙٮش سا اص ٭َش کح بود ٫کٰ باّث تٖییش دس صوایای چشش و العتیک ٩یؾود – بشسیس سوٕ٬
سیضی اص کاعٰ ٭٪ذ – ٙٮش کوئیل سا اص ٭َش کاٱؼ استٚاُ کٰ بٰ ّ٦ت خغتیگ ٙٮش بٰ وخود یم آیذ و
ٱ٪ی ٬ىوس اص ٭َش پیچیذیگ ( ىو ٣آصاد ٙٮش ٥و ٣بایذ ٩ 369ییل ٩تش باؽذ) – تویپ اص ٥ساً پاسیگ یا
مْی٘ ؽذ ٫العتیک – العتیک صیش مشبٰ گیش اص ٥ساً تشکیذیگ و  ٰ٥ؽذ – ٫گشدگیش ک٪ک ٙٮش اص
٥ساً پاسیگ کٰ باّث سوٕ ٬سیضی کاعٰ ٭٪ذ یم ؽود.

ٙٮشبٮذی ّٞب:
اخضای ٙٮشبٮذی ّٞب تؾکی ٤ؽذٯ اص یک ک٪ک ٙٮش سوٕین – ت٦غکویپ کٰ ٩دٲض بٰ عوپاپ دو
ىش ٰٙاعت – یک ک٪ک ٙٮش کوئیل یا ٥و – ٣گشدگیش ک٪ک ٙٮش العتیک ٱای مشبٰ گیش – واؽشٱای
٦ٙضی ٭گٲذاس٭ذٯ ک٪ک ٙٮش.

ک٪ک ٙٮش :
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٥ضو ٧اعتٚادٯ اص ک٪ک ٙٮش یا استْاػ گیش :
وٍی ٰٚک٪ک ٙٮش ٱ٪ا ٫گو٭ٰ کٰ اص اع ٨ا٩ ٫ؾخـ اعت ای ٬اعت کٰ بٰ ٙٮش ک٪ک یم
٭٪ایذ
ٙٮش دس ٝبا ٣٭یشوی خاسخی تٖییش ؽک ٤دادٯ و ا٭شژی رخیشٯ یم کٮذ بٰ ٩سل ززٗ ٭یشوی
خاسخی
ا٭شژی رخیشٯ ؽذٯ سا بٰ عشّت اصاد یم ٭٪ایذ و چٮذ باس استْاػ یم ٭٪ایذ تا ٩تْاد ٣ؽود اگش
بٰ
عیغت ٨تْ٦ی ٜدس زا ٣استْاػ استْاػ خذیذی واسد ؽود دا٩ٮٰ استْاؽات با ٱ ٨خ ِ٪و
تو٥یذسوص٭ا٭ظ
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یم ٭٪ایذ کٰ بشای عش٭ؾیٮا ٫بغیاس ٭اسازت کٮٮذٯ ٩یباؽذ بشای ای٩ ٬ٮَوس اعتٚادٯ اصاستْاػ گیش یا
ک٪ک ٙٮشبای خودسو مشوسی یم باؽذ.

اعاط کاس ک٪ک ٙٮش:
ک٪ک ٙٮش دس عیغت ٨تْ٦ی٩ ٜواصی با ٙٮش بغتٰ یم ؽود و ٩ا٭ٮذ ٙٮش ٭یشوی ٩سوسی سا خزب یم
کٮذ
دس ٩و ِٝخ ِ٪ؽذ ٫ک٪ک ٙٮش بٰ عٲو٥ت ٩ٮٞبل ؽذٯ ا٩ا دس ٩و ِٝباص ؽذ ٫ک٪ک ٙٮش
ٞ٩او٩ت
یم ٭٪ایذ و با کٮذی باص یم ؽود

وٝیت ک٪ک ٙٮش ٙؾشدٯ یم ؽود سوٕ ٬اص عوساخٲای دسؽت تش

عوپاپ ا ٫خابدا یم ؽود و ٥زا بٰ عٲو٥ت تٖییش ٩کا ٫یم دٱذ ا٩ا وٝیت زا٥ت ا٭بغاه ا٫
ٙشا٩یشعذ
بشگؾت سوٕ ٬بٰ ٩س ٤او٥یٰ خود اص ٩داسی کوچکتش ٩یغش یم گشدد دس اثش بشگؾت سوٕ ٬اص
٩داسی
کوچک ٭یشوی افيکاک سوٕ ٬باال سٙتٰ و ا٭شژی ٩کا٭ییک بٰ ا٭شژی زشاسیت تبذی ٤یم گشدد
عپظ
گش٩ا سوٕ ٬دس ٙنا پخؼ یم گشدد ٩تذاو ٣تشی ٬استْاػ گیشٱا ٭وُ ت٦غکویپ اعت کٰ اص
دو
عی٦ٮذس یک ىشٗ بغتٰ عاختٰ ؽذٯ و ٝغ٪ت بغتٰ ا ٫بٰ پوعتٰ ٩سوس چشش ٩تق ٤یم ؽود
ىشٗ
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باص عی٦ٮذس بٰ ع٪ت باال ٝشاس داؽتٰ و دس داخ ٤ا ٫یک پیغتو ٫با دعتٰ پیغتو ٫زشکت یم
کٮذ
دعتٰ پیغتو ٫بٰ ؽایس بغتٰ یم ؽود ا٥بتٰ عی٦ٮذس ٱای ٭وُ دو خذاسٯ ٱ ٨بکاسسٙتٰ اعت کٰ دس
سوی پیغتو ٫دو ٭وُ عوپاپ وخود داسد ٭وُ ٩دشا دسؽتا ٫ٱٮگاٙ ٧ؾشدٯ ؽذ ٫و ٭وُ ٩دشا سیض ا٫
دس
٩و ِٝباص ؽذ ٫دس ْ٩بش سوٕٝ ٬شاس یم گیشد ک٪ک ٙٮشٱای ت٦غکویپ یک ٥و ٰ٥ای یا دو ٥وٰ٥
ای
یم باؽذ کٰ دس ٭وُ دو ٥و ٰ٥ای سوٕ ٬بی ٬دو خذاسٯ و دس ٭وُ یک ٥و ٰ٥ای سوٕ ٬دس ىشٙی٬
پیغتو٫
خابدا یم ؽود.

ا٭واُ ک٪ک ٙٮش:
ا ٘٥ک٪ک ٙٮش ت٦غکویپ ٱذسو٥ییک ب ک٪ک ٙٮش گاصی

ک٪ک ٙٮش ت٦غکویپ ٱیذسو٥ییک:
ای ٬ک٪ک ٙٮشٱا اص دو یا عٰ ٥و ٰ٥ٱ٩ ٨سوس تؾکی ٤ؽذٯ اعت.
اگش ک٪ک ٙٮش عٰ ٥و ٰ٥ای باؽذ خاسخی تشی٥ ٬و ٰ٥گشدگیش اعت ىشص کاس ای ٬ک٪ک ٙٮش دس ٩وِٝ
باص
ؽذ ٫بٰ ای ٬فوست یم باؽذ کٰ سوٕ ٬داخ٩ ٤س َٰٚباالی پیغتو ٫بٰ ىشٗ پایی ٬و بٰ
داخ٤
٩س َٰٚصیش پیغتو ٫سا٭ذٯ یم ؽود سوٕ ٬پظ اص ّبوس اص گزسگاٯ ٱای ٭گٲذاس٭ذٯ عوپاپ بشگؾت
اص
٩یا ٫دیغک عوپاپ بشگؾت با ٙؾاس خاسج ؽذٯ و اص ٩یا ٫ک٦یٰ عوساش ٱای پیغتوّ ٫بوس یم
کٮذ

www.ParsBook.org

دس ىی کوسط باص ؽذ ٫سوٕین کٰ دس ٩س َٰٚباالی پیغتو ٫تست ٙؾاس ٝشاس گشٙتٰ بٰ ٩سَٰٚ
صیش
پیغتو ٫خشیا ٫یم یابذ ای ٤٪ّ ٬بشای خبشا ٫زد ٨خابدا ؽذٯ ٩ی ٤پیغتو ٫اعت ص٩این کٰ
٩ی٤
ک٪ک ٙٮش بٰ باال کؾیذٯ یم ؽود ٙٮش عوپاپ ٩کؼ دس ٩د٪وّٰ عوپاپ ٙؾاسی بٰ واعيٰ
ّبوس
سوٕ ٬ب٦ٮذ ؽذٯ بٰ ىوسی کٰ عوپاپ دیغکظ ٙؾاسی و عوپاپ ٭گٲذاس٭ذٯ اخاصٯ ّبوس سوٕ٬
سا
یم دٱذ دس م٩ ٬٪شز ٰ٦خ ِ٪ؽذ ٫ک٪ک ٙٮش ّکظ ٩شز ٰ٦باص ؽذ ٫یم باؽذ

کاویتاعیو ٫دس ک٪ک ٙٮش :
ٱٮگایم کٰ عشّت باص ؽذیگ ک٪ک ٙٮش صیاد باؽذ ؽیوٱایی بشای ّبوس بیؾتش سوٕ ٬اص ٩سَٰٚ
رخیشٯ بٰ داخ ٤عی٦ٮذس بٰ کاس بغتٰ ؽذٯ ٥یک ٬اگش ای ٬عشّت اص ٪ْ٩و ٣بیؾتش باؽذ سوٕ٬
بالٙافٰ٦
ٙنای خایل ؽذٯ ٭ایش اص زشکت پیغتو ٫و ٩ی ٤پیغتو ٫سا خبشا ٫٭یم کٮذ ٥زا ای ٬خال ّا٤٩
ت٦ٞی٤
ٙؾاس ٩سیو خود ؽذٯ و سوٕ ٬ٱیذسو٥یک دس ٙنای بغتٰ عی٦ٮذس تبخیش یم ؽود ای ٬پذیذٯ تبخیش
کٰ
ٱ٪شاٯ با واسد ا٩ذ ٫مشبٰ بٰ پیغتو ٫و ٥و ٰ٥خاسخی ؽذٯ ایداد زٚشٯ ٱای ٱوا سوی پیغتو ٫یم
گشدد
و بٰ کاویتاعیو٩ ٫وعو ٧اعت.
٩تاعٚا٭ٰ بيؾتش سا٭ٮذگا ٫بٰ ٙ ٠٪١ٮشٱا  ٰ١ي٢ي اص اعاعي تشيٝ ٬غ٪ت اي٪ٮي خودسو اعت;
اٱ٪يتي بٰ ٭ٞايـ ا ٫٭٪ي دٱٮذ وبيؾتش توخٰ ا٭ا ٫بٰ تش٩ضٱا ;العتي٢ٲا;٪١شبٮذ اي٪ٮي چشخٲا; ٙش٩ا٫
و اخشيٝ ٬غ٪ت ٙ ٠٪١ٮش سا ٩وسد باصديذ ٝشاس ٩ي دٱٮذ.دس فوستيٙ ٠٪١ ٰ٢ٮش ٭ٞؼ بغياس اسص٭ذٯ
ائي دس اي٪ٮي خودسو داسد.
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خا٥ب اعت بذا٭ي ٨دس فوست خشابي ٙ ٠٪١ٮشٱا مشيب ٙشعودگي عايش ٝيْات خودسو ٭یض
اٙضايؼ یم یابذ .ايٝ ٬يْات ؽاٙ-1:٤٩ٮش تْ٦ي-2 ٜخْبٰ ٙش٩ا-3 ٫ديٚشا٭غي-4 ٤العتي ٠چشخٲا
-5ب٦بشيٮگ چشخٲا -6بوؽٲاي العتي٢ي عيغت ٨تْ٦ي-7 ٜگيشب٢ظ -8عيغت ٨تْ٦ي٩-9 ٜد٪وّٰ
عيب٢ٲاي ٙش٩ا٫
٥زا بٰ ٩ٮَوس ای٪ین بیؾتش اىالّات ری٩ ٤یتوا٭ذ دیذ بٲتشی دس خقوؿ ؽٮاخت وتؾخیـ
خشایب ٱای ک٪ک ٙٮش اسائٰ ٭٪ایذ.
 - 1اگش ٙ ٠٪١ٮش ٭ؾتي داسد زت٪ا بايذ ٙ ٠٪١ٮش تْويل گشدد.
-2باال و پايي ٬سٙت ٬خودسو بٰ خقوؿ اگش خادٯ ٭اٱ٪واس باؽذ و يا ؽيشخٰ سٙت ٬خودسو دس زي٬
تش٩ضٱاي ؽذيذ  ٬٢٪٩اعت بٰ د٥ي ٤خشابي ٙ ٠٪١ٮشٱا باؽذ.
 -3اگش دس عش پيچ; خودسو بيؼ اص زذ بپيچذ بٰ ٭سوي  ٰ١سا٭ٮذٯ بشاي ١ٮتش ٣ا ٫بايذ تالػ
بيؾتشي ١ٮذ اي ٬سو٭ذ ٩ي توا٭ذ اص خشابي ٙ ٠٪١ٮش باؽذ.
-۴اگش چشخٲا سوي خادٯ بشٝقٮذ و يا باال و پايي ٬سو٭ذ  ٬٢٪٩اعت اص ٙشعودگي ٙٮشٱا و  ٠٪١ٱا
باؽذ.
 -۵اگش خودسو سوي خادٯ زا٥ت بي ثباتي پيذا ١ٮذ  ٬٢٪٩اعت اص ٙشعودگي اص ٙ ٠٪١ٮشٱا باؽذ. .و
اي ٬ا٩ش اي٪ٮي اتو٩بي ٤سا ؽذيذا تٲذيذ ٩ي ١ٮذ.
 -۶اگش بوؽٲاي ٩س ٤٭قب ٙ ٠٪١ٮش تش ٟخوسدگي و يا تٖييش ؽ ٤٢دادٯ ا٭ذ باّث عشو فذا دس
عيغت ٨تْ٦ي ٜبٰ خقوؿ دس ٩و ِٝؽتاب گشٙت ;٬تش٩ض ١شد ٫ويا ّبوس اص ٭اٱ٪واسيٲاي عير
خادٯ ٩ي ؽود .بٮابشاي ٬ٱشچٰ صودتش ٭غبت بٰ تْويل بوؽٲا اٝذا ٧ؽود.دس ٕيش اي ٬فوست
اي٪ٮي خودسوبٰ ؽذت ١اٱؼ پيذا ٩ي ١ٮذ.
.7باس١شد ٫خودسو بيؼ اص ٍشٙيت اّ ٫ا٩ ٤٩ٲ٪ي دس ميْ٘ ؽذ ٫عيغت ٨تْ٦ي٩ ٜٮد٠٪١ ٰ٦٪
ٙٮشٱا ٩ي ؽود.بٰ خقوؿ ص٩ا٭ي  ٰ١زش١ت اتو٩بي ٤دس ٭اٱ٪واسيٲاي خادٯ ٝشاس بگيشد .واگش
عشّت ٩تٮاعب با خادٯ و باس ٭باؽذ باّث ؽ٢غتٰ ؽذ ٫اتقاالت ٩ي ؽود .دس ٭تيدٰ ٭اا ٬٩بود٫
خودسو و عش٭ؾيٮا ٫زت٪ي اعت.
 -۸اگش اتو٩بي ٤ؽ٪ا بٰ ي ٠ع٪ت ١ؾيذٯ ٩ي ؽود عيغت ٨تْ٦ي ٜسا  ٰ١ؽا ٤٩تايشٱا; ٙٮشٱاو ٠٪١
ٙٮشٱاعت توعو اٙشاد ٩دشب ٩وسد باصديذ ٝشاس دٱيذ تا ٭غبت بٰ تْ٪يش و تٮَي ٨ٱٮذعٰ چشخٲا
با دعتگاٯ ا٢٥تشو٭ي ٠اٝذا ٧ؽود.
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 -۹تايشٱاي ٙشعودٯ و خويذٯ ؽذٯ ٭ؾا٭گش ّيب دس عيغت ٨تْ٦ي ٜبٰ خقوؿ دس ٙ ٠٪١ٮشٱاعت
 ٰ١پظ اص اص٩ايؾات ٭غبت بٰ تْ٪يش و يا تْويل ا٭ٲا اٝذا ٧ؽود.

ٙٮش پیچیش یا ٥و:٣

ایٙ ٬ٮشٱا دس بیؾتش خودسو ٱای عواسی کاسبشد داس٭ذ صیشا بٰ خاىش ای ٬کٰ ٙنای ک٪تشی سا
اؽٖا٣
یم کٮٮذ ٱ٪چٮی ٬وص ٫ک ٨ا٭ٲا ک٪تش بٰ ٩شاٝبت و ٭گٲذاسی داس٭ذ تٮٲا ّییب کٰ ایٙ ٬ٮشٱا داس٭ذ
ای٬
اعت کٰ ٭یشوی کؾیش یا ٙؾاسی سا ٭یم توا٭ٮذ ٩ٮت ٤ٞ٭٪ایٮذ بٰ ای ٬خٲت بایذ زت٪ا دس عیغت٨
تْ٦ی ٜبٰ کاس سود کٰ دس ا ٫٭یشوٱای ّشیض بٰ ک٪ک ىب ٜبا اٱشیم بٰ ؽایس ٩ٮت ٤ٞؽو٭ذ دو
ا٭تٲای ٙٮشٱای ٩اسپیچی ٩غير ا٭ذ تا دس بؾٞابک ٱای ٩خقوؿ دس ىب ٜیا ٩س ٤خود بٲتش
٩غتٞش
ؽو٭ذ ٙٮشٱای ٩اسپیچی ٙاٝذ خافیت مشبٰ گیشی ٱغتٮذ و بایذ ٩ک ٤٪ا ٫یک ک٪ک ٙٮش باؽذ تا
بتوا٭ذ
٭وعا٭ات خودسو سا بٰ عشّت گشٙتٰ و سازیت عٚش سا ٙشاٱ ٨٭٪ایذ .
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ٙش٩ا ٫ٱای ٩کا٭ییک:
کاس دعتگاٯ ٙش٩ا ٫ٱذایت ٩ي٦وب خودسو دس ٩غیش د ٣خواٯ سا٭ٮذٯ اعت دعتگاٯ ٙش٩ا٫
اص عٲٞغ٪ت اعایس تؾکی ٤ؽذٯ اعت ا٦ٙ : ٘٥کٰ ٙش٩ا ٫و ٩اسپیچ ب :خْبٰ ٙش٩ا ٫ج :اٱش٧
بٮذی کاس ٦ٙکٰ ٙش٩ا ٫ا٭تٞا ٣داد ٫٭یشوی دعت سا٭ٮذٯ بٰ ٩اسپیچ ٙش٩ا ٫اعت کاس خْبٰ ٙش٩ا٫
تبذی ٤گؾتاوس اعت یْین گؾتاوس کیم کٰ سا٭ٮذٯ بٰ ٦ٙکٰ واسد یم کٮذ دس خْبٰ ٙش٩ا ٫بٰ گؾتاوس
صیادی کٰ بشای بٰ زشکت دساوسد ٫چشخٲای خ٦و ٩وسد ٭یاص اعت تبذی ٤یم ؽود دس خْبٰ
ٙش٩ا٭ٲای ٩کا٭ییک تبذی ٤گؾتاوس ٞٙو اص ٭وُ ٩کا٭ییک اعت و ٭غبت بی ٬چشش د٭ذٱای ٩اسپیچ و
تاج خشویس تْیی ٬کٮٮذٯ ی ٩یضا ٫گؾتاوس تبذی ٤ؽذٯ اعت.

عیغتٙ ٨ش٩ا:٫
ای ٬عیغت ٨اص ٭وُ د٭ذٯ ؽا٭ٰ ای اعت کٰ دو ٩یٙ ٤ش٩ا ٫اٞٙی ٩دٲض اعت و بٰ وعی ٰ٦دو ّذد
کوسیپ بٰ ؽایس ٩تق ٤اعت  .ؽاٙت پیٮیو ٫خْبٰ ٙش٩ا ٫ٱ ٨بٰ وع٦یٰ دو ّذد چٲاس ؽاخٰ ی
ٚ٩قیل بٰ ٩یٙ ٤ش٩ا ٫افیل اتقا ٣داسدٕ ..الٗ رٙش٩ا ٫اص ٭َش ای٪ین و بشای سازیت سا٭ٮذٯ اص ٭وُ
ت٦غکویپ اعتو بٰ اٱش ٧ک٪ش ؽک ٬و خابدا کٮٮذٯ ٕشبی٦ک ٙش٩ا٩ ٫دٲض اعت .
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خْبٰ ٙش٩ا ٫کؾویی :
دس ای ٬٭وُ خْبٰ ٙش٩ا٩ ٫ی٩ ٤اسپیچ بٰ چشش د٭ذٯ ی کوچیک ٩تق ٤یم ؽود کٰ ٩اسپیچ ٙش٩ا ٫بٰ
زغاب یم ایذ و با ٦ٙکٰ ٙش٩ا ٫زشکت دوساین یم کٮذ بٰ ایٝ ٬يْٰ پیٮیو ٫گٚتٰ یم ؽود پیٮیو ٫با
یک ٩ی ٰ٦ی ب٦ٮذ د٭ذا٭ٰ داس ؽا٭ٰ ای دسگیش یم ؽود ای٩ ٬ی ٰ٦ٱ٪ا٩ ٫ی ٤ب٦ٮذ ٙش٩ا ٫دس روص٭ٰٞ
ٙش٩ا ٫اعت.
ىشص کاس  :با زشکت دوساین ٦ٙکٰ ٙش٩ا ٫و پیٮیو٩ ٫ی ٤ؽا٭ٰ ای بٰ فوست خيی زشکت یم کٮذ
ای ٬زشکت بٰ اٱش ٧ٱای چشش)ؽٖا ٣دعت (ا٭تٞا ٣یاٙتٰ چشخٲا سا زو٩ ٣سوسؽا ٫کٰ عیبیک
ٱغتٮذ

بٰ دوسا ٫دس یم اوسد بشای ا٭کٰ ٩یٙ ٤ش٩ا ٫ؽا٭ٰ ای با پیٮیو ٫دس ت٪اط ٩ي٪ئٝ ٬شاس گیشد ٩یٰ٦
ی ؽا٭ٰ ای ٙش٩ا ٫سا دس داخ٥ ٤و ٰ٥ای ٝشاس دادٯ دو ا٭تٲای ا ٫سا یاتاٝا ٫بٮذی کشدٯ ای ٬یاتاٝا٭ٲا
کٰ بوػ ساٱٮ٪ا ٱغتٮذ ٩ی ٤ؽا٭ٰ ای سا دس خو ٩غتٞی ٨٭گٰ یم داس٭ذ تا ٙاف ٰ٦ی ا ٫با پیٮیو٫
ز ٌٚؽود ّالوٯ بش بوػ ٱای دو ىشٗ ٩سیل بشای تٮَیٞ٥ ٨ی ؽا٭ٰ و یپ ٭یو ٫ىشازی یم ؽود
ای٩ ٬س ٤بٰ بوػ تٮَیْ٩ ٨شوٗ اعت کٰ ٙٮشی ؽا٭ٰ ای سا بٰ پیٮیو ٫اتقا ٣یم دٱذ.

ّیب یایب عیغتٙ ٨ش٩ا:٫
-1عیبک ٱای ٙش٩ا ٫سا اص ٥ساً ٞ٥ی دس ٩س ٤و پاسیگ دس ٝغ٪ت گشدگیش کٮتش ٣یم کٮی٩ -2 ٨ی٤
ٙش٩ا ٫اٞٙی سا اص ٩س ٤عیبک کٮتش ٣یم کٮی ٨دس فوست وخود ٞ٥ی یم ٙش٩ا ٫بایذ ّوك ؽود -3
پوعتٰ ی ٙش٩ا ٫سا اص ٥ساً تشک خوسدیگ و ؽکغتیگ کٮتش ٣یم کٮی -4 .٨د٭ذٯ ؽا٭ٰ ای ٙش٩ا ٫سا
دس دو ٩وسد کٮتش ٣یم کٮی : ٨ا : ٘٥اص ٥ساً خوسدیگ ،چو ٫با پیٮیو ٫دسگیشات ٪٩ک ٬اعت
خوسدیگ پیذا کٮذ  .ب  :اص ٥ساً تاب داؽت ٬کٰ ٭بایذ اص ٩ 0.3ییل ٩تش بیؾتش باؽذ .دس فوست
وخود ای ٬دو ّیب د٭ذٯ ؽا٭ٰ ای بایذ تْویل ؽود  -5د٭ذٯ ٱای پیٮیو ٫اص ٥ساً خوسدیگ ٕ -6الٗ
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ٙش٩ا ٫سا اص ٭َش تٖییش ؽک – ٤خشایب ب٦یشیٮگ ا٭تٲایی – خشایب بوػ العتییک و تاب داؽت٩ ٬ی٤
ٙش٩ا ٫افیل بشسیس یم کٮی 70 ٨چٲاس ؽا٭ٰ سا اص ٥ساٍغاییذیگ دس عاچ ٰ٪ٱا باصدیذ یم کٮی.٨
چٲاسؽا٭ٰ ٭بایذ خالیص داؽتٰ باؽذ.

ّیب ٱای ازت٪ایل دس عیغتٙ ٨ش٩ا:٫
اؽکا: ٣
ّ٦ت (ساٯ افالذ ّیب)

.1خالیص صیاد دس دعتگاٯ ٙش٩ا:٫
او٥ی٦ّ ٬تٞ٥:ی دس د٭ذٯ ٙش٩ا(٫تٮَی٩ ٨دذد – تْویل ٝيْات خوسد ؽذٯ)
دو٩ی٦ّ ٬تٞ٥:ی دس اٱش ٧بٮذی(تٮَی٩ ٨دذد – تْویل ٝيْات خوسد ؽذٯ)
عو٩ی٦ّ ٬ت:خوسدیگ ٝيْات عگذعت(تٮَی٩ ٨دذد – تْویل ٝيْات خوسد ؽذٯ)
چٲاس٩ی٦ّ ٬تٞ٥:ی یاتاٝا ٫چشش(تْویل ٝيْٰ ْ٩یوب)

.2عٚیت ٙش٩ا:٫
او٥ی٦ّ ٬ت:ک ٨بود ٫یا ٭ا٩غاوی بود ٫باد تایشٱا(تٮَی ٨باد تایشٱا)
دو٩ی٦ّ ٬ت:افيکاک دس خْبٰ ٙش٩ا(٫سوٕ ٬کاسی – تٮَی٩ ٨دذد – تْویل ٝيْات خوسد ؽذٯ)
عو٩ی٦ّ ٬ت:افيکاک دس اٱش ٧بٮذی(سوٕ ٬کاسی – تٮَی٩ ٨دذد – تْویل ٝيْات خوسد ؽذٯ)
چٲاس٩ی٦ّ ٬ت:افيکاک دس کیٮگ پی(٬سوٕ ٬کاسی – تْویل ٝيْات خوسد ؽذٯ)
پٮد٪ی٦ّ ٬ت٩:یضا ٫٭بودٙ ٫ش٩ا(٫کغتش-ک٪بش-توای()٬دس فوست ٥ضو ٧دوباسٯ تٮَی ٨گشدد)
ؽؾ٪ی٦ّ ٬ت:دٙش ٰ٩ؽذ ٫ؽایس(ؽایس سا ٩یضا ٫کٮیذ)
ٱٚت٪ی٦ّ ٬ت:مْی٘ ؽذٙ ٫ٮشٱای خ٦و(تْویل ٙٮشٱا)

.3گیح بودٙ ٫ش٩ا ٫خودسو:
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او٥ی٦ّ ٬ت:ک ٨بود ٫یا ٭ا٩یضا ٫بود ٫باد تایشٱا(تایشٱا سا تا ٩یضا ٫فسیر باد کٮیذ)
دو٩ی٦ّ ٬تٞ٥:ی اٱش٩ٲا(تٮَی٩ ٨دذد – تْویل ٝيْات خوسد ؽذٯ – سوٕ ٬کاسی)
عو٩ی٦ّ ٬تٞ٥:ی د٭ذٯ ٙش٩ا(٫تٮَی٩ ٨دذد – تْویل ٝيْات خوسد ؽذٯ – سوٕ ٬کاسی)
چٲاس٩ی٦ّ ٬ت٩:یضا ٫٭بود ٫چشخٲای خ٦و(کغتش-ک٪بش)(صوایای چشش سا ٩یضا ٫کٮیذ)
پٮد٪ی٦ّ ٬ت:ؽ ٤بود ٫اٱش٩ٲا(تٮَی٩ ٨دذد – تْویل ٝيْات)
ؽؾ٪ی٦ّ ٬تٞ٥:ی دس د٭ذٯ ٙش٩ا(٫تٮَی٩ ٨دذد – تْویل ٝيْات)
ٱٚت٪ی٦ّ ٬تٞ٥:ی صیاد دس کیٮگ پی(٬تْویل ٝيْات خوسد ؽذٯ)
ٱؾت٪ی٦ّ ٬ت ٜ٥:بودٙ ٫ٮشٱای ّٞب(٩سک ٨کشد)٫
٭ٲ٪ی٦ّ ٬تْ٩:یوب بود٩ ٫ی ٰ٦ٱای تْاد ٣دٱٮذٯ(٩سک ٨کشدٝ ٫يْات و اتقاالت – تْویل دس
فوست خشایب)

.4خودسو دس زا٥ت ّاری سا٭ٮذیگ بٰ یک ع٪ت کؾیذٯ ٩یؾود:
او٥ی٦ّ ٬ت:٭ا٩یضا ٫بودٙ ٫ؾاس باد تایشٱا(باد تایشٱا تٮَی ٨ؽود)
دو٩ی٦ّ ٬ت:٭ا٩غاوی بود ٫ک٪بش و یا کغتش(تٮَی ٨صوایا)
عو٩ی٦ّ ٬ت:اٙت ٭ا٩غاوی – ؽکغتیگ –  ٜ٥بود ٫اتقاالت ٙٮشٱا(٩سک ٨بغت – ٬تْویل ٝيْات
ْ٩یوب)
چٲاس٩ی٦ّ ٬ت:عٚت بود ٫یاتاٝا ٫چشش(تٮَی٩ ٨دذد – تْویل ٝيْات)
پٮد٪ی٦ّ ٬ت٩:غیش چشخٲا ییک ٭یغت(٩غیض چشخٲا سا اص٩ایؼ کٮیذ – ؽایس سا ٩یضا ٫کٮیذ –
٩سک ٨کشدٝ ٫يْات – تْویل ٝيْات ْ٩یوب)

.5خودسو دس ٩و ِٝتش٩ض کشد ٫بٰ یک ع٪ت کؾیذٯ ٩یؾود:
او٥ی٦ّ ٬ت:گیش کشد ٫تش٩ض(باصدیذ تش٩ضٱا – تٮَی٩ ٨دذد)
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دو٩ی٦ّ ٬ت٩:یضا ٫٭بود ٫باد تایشٱا(تٮَیٙ ٨ؾاس باد تایشٱا)
عو٩ی٦ّ ٬ت٦ٕ:و یا ٭ا ٩غاوی بود ٫کغتش(تٮَی٩ ٨دذد)

.6چشش خ٦و دس عشّت ک٥ ٨شصػ داسد:
او٥ی٦ّ ٬ت:٭ا٩غاوی بود ٫یا ک ٨بودٙ ٫ؾاس باد تایشٱا(تٮَیٙ ٨ؾاس باد تایشٱا)
دو٩ی٦ّ ٬تٞ٥:ی اٱش ٧بٮذی(تٮَی٩ ٨دذد – تْویل ٝيْات خوسد ؽذٯ)
عو٩ی٦ّ ٬تٞ٥:ی کیٮگ پی(٬تْویل ٝيْات خوسد ؽذٯ)
چٲاس٩ی٦ّ ٬تٞ٥:ی دو د٭ذٯ ٙش٩ا(٫تٮَی٩ ٨دذد – تْویل ٝيْات خوسد ؽذٯ)
پٮد٪ی٦ّ ٬تٝ:اب٦یت استداُ صیاد ٙٮشٱای خ٦و(تْویل – ٩سک ٨کشد ٫اتقاالت)
ؽؾ٪ی٦ّ ٬ت:دسعت ٭بود ٫ک٪بش یا ٭ا٩غاوی بود ٫ا(٫تٮَی٩ ٨دذد)
ٱٚت٪ی٦ّ ٬ت:٭ا٩ٮَ ٨بود ٫ؽیاس تایش(تْویل تایش ٙشعودٯ)

.7چشخٲای خ٦و دس عشّتٲای صیاد ٭اپایذاس اعت(٥شصػ دس عشّت صیاد):
او٥ی٦ّ ٬ت:چشخٲا ٭ا٩تْاد ٣اعت(چشخٲا سا باال٭ظ کٮیذ)
دو٩ی٦ّ ٬ت:چشخٲا بٰ ٚ٩ذاس صیاد اص زا٥ت دایشٯ ای خاسج ؽذٯ(دس فوست اؽکا ٣تْویل ؽود)
عو٩ی٦ّ ٬تْ٩:یوب بود ٫ک٪ک ٙٮش(تْ٪یش و یا تْویل کٮیذ)

.8پظ صدٙ ٫ش٩ا:٫
او٥ی٦ّ ٬تٙ:ؾاس باد تایش ک ٨یا ٭ا٩غاوی اعت(تایشٱا سا تا ٙؾاس باد فسیر تٮَی ٨کٮیذ)
دو٩ی٦ّ ٬ت:اٙت کشدٙ ٫ٮشٱا(٩سک ٨کشد ٫اتقاالت – تْویل  -تْ٪یش)
عو٩ی٦ّ ٬تْ٩:یوب بود ٫ک٪ک ٙٮشٱا(تْ٪یش و یا تْویل)
چٲاس٩ی٦ّ ٬تٞ٥:ی اٱش ٧بٮذی(تٮَی٩ ٨دذد – تْویل ٝيْات خوسد ؽذٯ)
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پٮد٪ی٦ّ ٬تٞ٥:ی دس د٭ذٯ ٙش٩ا(٫تٮَی٩ ٨دذد – تْویل ٝيْات خوسد ؽذٯ)

.9تایشٱا دس عش پیچٲا فذا تو٥یذ ٩یکٮٮذ:
او٥ی٦ّ ٬ت:صیاد بود ٫عشّت(پیچٲا سا با عشّت ک٪تشی دوس بض٭یذ)
دو٩ی٦ّ ٬ت:ک ٨یا ٭ا٩غاوی بودٙ ٫ؾاس باد تایشٱا(تایشٱا سا تا ٙؾاس فسیر باد کٮیذ)
عو٩ی٦ّ ٬ت:صوایای چشش ٩یضا ٫٭یغت(اص٩ایؼ و تٮَی ٨کٮیذ)

.10سا٭ٮذیگ خؾ ٬و عخت:
او٥ی٦ّ ٬ت:صیاد بودٙ ٫ؾاس باد تایشٱا(ٙؾاس باد چشخٲا سا تا ٩یضا ٫فسیر کاٱؼ دٱیذ)
دو٩ی٦ّ ٬تْ٩:یوب بود ٫ک٪ک ٙٮشٱا(تْ٪یش یا تْویل کٮیذ)

.11عاییذیگ ٭ادسعت تایشٱا:
او٥ی٦ّ ٬ت:عاییذیگ دو کٮاسٯ عير ت٪اط تایش دس اثش کیم ٙؾاس باد(تٮَیٙ ٨ؾاس باد تایشٱا)
دو٩ی٦ّ ٬ت:عاییذیگ وعو عير ت٪اط دس اثش صیادی ٙؾاس باد(تایشٱا سا تا ٙؾاس فسیر باد کٮیذ)
عو٩ی٦ّ ٬ت:عاییذیگ ییک اص کٮاسٯ ٱای عير ت٪اط دس اثش صیاد بود ٫بیؼ اص زذ ک٪بش(صاویٰ
ک٪بش سا تٮَی ٨کٮیذ)
چٲاس٩ی٦ّ ٬ت:عاییذیگ ٥بٰ داس ٭ایش اص توای ٬یا تواوت بیؼ اص زذ دس عش پیچٲا(توای ٬یا تواوت
سا دس عش پیچٲا تٮَی ٨کٮیذ – پیچٲا سا با عشّت ک٪تشی دوس بض٭یذ)
پٮد٪ی٦ّ ٬ت:عاییذیگ گوؽٰ ٭ایش اص عشّت صیاد دس عش پیچٲا(تش٩ضٱا سا ٩یضا ٫کٮیذ – صوایای
چشش سا ٩یضا ٫کٮیذ)
ؽؾ٪ی٦ّ ٬ت:عاییذیگ ٕیش یکٮواخت یا ٩ومْی ٭ایش اص ّ٩ ٤٦کا٭ییک(چشخٲا سا ٩یضا ٫کٮیذ
اٱش٩ٲا سا تٮَی ٨کٮیذ)
ٱٚت٪ی٦ّ ٬ت:عاییذیگ عشیِ ٭ایش اص عشّت صیاد(بشای اصدیاد ّ٪ش تایش با عشّت ک٪تش بشا٭یذ)

.12کح ؽذ ٫خودسو دس عش پیچٲا:
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او٥ی٦ّ ٬ت ٜ٥:بود٩ ٫ی ٰ٦تْاد ٣دٱٮذٯ(٩سک ٨کٮیذ)
دو٩ی٦ّ ٬ت:اٙت ٙٮش یا مْی٘ بودٙ ٫ٮش(تْ٪یش و یا تْویل کٮیذ)
عو٩ی٦ّ ٬ت:فسیر ٭بود ٫کغتش(تٮَی ٨کٮیذ)

عیغت ٨تش٩ض:
دس خودسوی پشایذ اص دو ٭وُ عیغت ٨تش٩ض اعتٚادٯ ؽذٯ اعت.عیغت ٨تش٩ض دیغکیو عیغت ٨تش٩ض
کاعٰ ای یا کٚؾیک.

تش٩ضٱای دیغیک :
تش٩ض دیغیک ٩د٪وّٰ اعت ؽا:٤٩
یک دیغک چذین کٰ بٰ ٱ٪شاٯ چشش دوسا ٫یم کٮذ.
٩د٪وّٰ کا٥یپش کٰ بٰ ؽٖا ٣دعت ٩تق ٤ؽذٯ اعت.
٥ٮت ٱای دیغک کٰ بش سوی کا٥یپش عواس ؽذٯ ا٭ذ.
ٱٮگایم کٰ ٙؾاس ٱیذسو٥یک بٰ پیغتو ٫کا٥یپش اّ٪ا ٣ؽود  ،پیغتو ٫بٰ ٥ٮت داخیل ٭یشو اّ٪ا ٣یم
کٮذ تا با دیغک ت٪اط پیذا کٮذ .با اٙضایؼ ٙؾاس  ،کا٥یپش بٰ ع٪ت ساعت زشکت کشدٯ و عبب
ت٪اط ٥ٮت بیشوین با دیغک یم ؽود .٭یشوی تش٩ضی بٰ وعی ٰ٦افيکاک بی٥ ٬ٮت ٱایی کٰ بش
خالٗ خٲت ٱ٪ذیگش دیغک سا یم ٙؾاس٭ذ تو٥یذ یم ؽود .ا٥بتٰ تش٩ضٱای دیغیک اص افيکاک بی٬
٥ٮت و دیغک بشای اٙضایؼ ٝذست تش٩ض اعتٚادٯ ٭یم کٮٮذ .دس زایل کٰ تش٩ضٱای کاعٰ ای اص ای٬
سوػ بشای اٙضایؼ ٝذست تش٩ض اعتٚادٯ کشدٯ و بٰ د٥ی ٤کؾؼ ٥ٮت ٝ ،ذست ک٪تشی دس ٞ٩ایغٰ با
تش٩ضٱای دیغیک تو٥یذ یم کٮٮذ.
دیغک دس ت٪اط دائ ٨با ٱوا ٝشاس گشٙتٰ اعت و دس ٭تیدٰ گش٩ا سا بٰ خویب ا٭تٞا ٣یم دٱذ و
چغبٮذیگ تش٩ض بٰ زذا٩ ٤ٝیضا ٫خود یم سعذ .ٱ٪چٮی ٬ا٩کا ٫پاک کٮٮذیگ خود بٰ خود و صدود٫
آب و گشد و خاک وخود داسد .تش٩ضٱای دیغیک بشخالٗ تش٩ضٱای کاعٰ ای داسای خافیت خود
تش٩ضی ک٪تشی ٱغتٮذ و بشای ایداد ٭یشوی تش٩ضی کاٙی ٩ ،غت٦ضٙ ٧ؾاس ٱیذسو٥یک بیؾتش یم
باؽٮذ .ای ٬ا٩ش با اٙضایؼ ا٭ذاصٯ پیغتو ٫کا٥یپش ٩س ٜٞیم ؽود .ای ٬ىشازی عادٯ بٰ تْویل آعا٫
٥ٮت ک٪ک یم کٮذ.
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دیغک:
دیغک ٪ْ٩وًال اص چذ ٫خاکغتشی عاختٰ ؽذٯ و بٰ فوست یکپاسچٰ و یا پشٯ داس اعت .دیغک پشٯ
داس داسی پٲٮای بیؾتشی بودٯ کٰ پشٯ ٱای خٮک کٮٮذٯ دس بی ٬آ ٫سیختٰ گشی ؽذٯ ا٭ذ و بٰ خویب
ّ ٤٪خٮک کٮٮذیگ سا ا٭دا ٧یم دٱٮذ .خٮک کاسی فسیر اص بشوص چغبٮذیگ ٥ٮت ٱا خ٦وگیشی کشدٯ
و عبب اٙضایؼ ىو٪ّ ٣ش ٥ٮت ٱا یم ؽود .بشخی دیغک ٱای پشٯ داس داسای پشٯ ٱای ٩اسپیچ
ٱغتٮذ کٰ خشیا ٫ٱوای بیؾتشی تو٥یذ یم کٮٮذ و ّ ٤٪خٮک کاسی سا بٲتش ا٭دا ٧یم دٱٮذ .دس
٩سوس خ٦و ت٪ایم خودسو ٱای خذیذ تویوتا  ،اص دیغک ٱای پشٯ داس اعتٚادٯ ؽذٯ اعت.
دیغک ٱای یکپاسچٰ دس ٩سوس ّٞب عیغت ٨چٲاس دیغکٰ یاٙت یم ؽو٭ذ .ا٥بتٰ ٝبًال دس خودسو
ٱای ٝذییم تش دس ٩سوس خ٦و بٰ کاس یم سٙتٮذ .
٭وُ عو ٧دیغک یم توا٭ذ اص ٭وُ یکپاسچٰ یا پشٯ داس باؽذ کٰ یک کاعٰ تش٩ض بشای ٩د٪وّٰ تش٩ض
دعیت داخیل بٰ آ ٫اما ٰٙؽذٯ اعت.

کا٥یپش ( بذ٭ٰ عی٦ٮذس چشش ):
کا٥یپش کٰ بذ٭ٰ عی٦ٮذس چشش ٭یض ٭ا٩یذٯ یم ؽود ٩ ،سٝ ٤شاس گیشی یک تا چٲاس پیغتو ٫اعت و بٰ
ؽٖا ٣دعت یا ٩د٪وّٰ چشش وف ٤ؽذٯ اعت .کا٥یپشٱا با ىشذ عادٯ یا ؽٮاوس دس خودسو ٱا بٰ
کاس یم سو٭ذ.
کا٥یپش ٭وُ ؽٮاوس:
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کا٥یپش ؽٮاوس ٭ٰ تٮٲا اٝتقادی تش و عبک تش اص کا٥یپش عادٯ اعت  ،ب٦کٰ ٭غبت بٰ کا٥یپش عادٯ بٰ
ٝيْات ک٪تشی ٭یاص داسد .کا٥یپش ؽٮاوس با توخٰ بٰ کاسبشد  ،داسای یک یا دو پیغتو ٫اعت.
پیغتو ٫تٮٲا دس یک ىشٗ کا٥یپش ٝشاس گشٙتٰ اعتٙ .ؾاس ٱیذسو٥یک اص عوی عی٦ٮذس افیل بٰ
پیغتو A٫اّ٪ا ٣ؽذٯ و ٥ٮت داخیل سا بٰ دیغک یم ٙؾاسد .دس ای٥ ٬سَٰ ٙ ،ؾاس
ٱیذسو٥یک ٩غاوی بٰ پایی ٬عی٦ٮذس کا٥یپش واسد یم ؽود (٭یشوی ّکظ ا٪ْ٥یلB ).ای ٬ا٩ش عبب یم
ؽود کا٥یپش بٰ ع٪ت ساعت زشکت کٮذ و ٙؾاس ٥ٮت بیشوین ٭یض بٰ دیغک اّ٪ا ٣گشدد.

٥ٮت تش٩ض:
با توخٰ بٰ  ،بٰ کاس سٙت ٬ىشذ ٱای ٩خت ٘٦تش٩ض  ،ا٭واُ ٩ختٚ٦ی اص ٩واد افيکایک ٩وسد ٭یاص ا٭ذ.
چٮذیّ ٬ا ٤٩دس توعْٰ ٥ٮت ٱای تش٩ض ٭ٞؼ داؽتٰ اعت  :مشیب افيکاک بایذ دس ؽشایو
٩خت ٘٦د٩ایی ثابت ب٪ا٭ذ ٥ ،ٮت ٱا ٭بایذ بٰ عشّت عاییذٯ ؽو٭ذ و ٱ٪چٮی ٬٭بایذ عبب خشایب
دیغک گشد٭ذ .بایغیت باالتشی ٬د٩اٱا سا بذو ٫چغبٮذیگ تس ٤٪کشدٯ و ت٪ایم ای ٬کاسٱا سا بذو٫
عش و فذا ا٭دا ٧دٱٮذ .بٮابشای٩ ٬ادٯ بٰ کاس سٙتٰ بٰ ّٮوا٥ ٫ٮت بایذ داسای زذاکثش ٭کات ٩ثبت و
زذا ٤ٝ٭کات ٩ٮٚی باؽذ.
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٥ٮت با چغب بغیاس دآ چغبکاسی ؽذٯ و بش سوی کٚؾک کوبیذٯ یم ؽود تا ٙؾاس و د٩ا عبب
عخت ؽذ ٫آ ٫گشدد .ؽکاٙی دس ٙنای ٥ٮت ایداد ؽذٯ تا ٩سذودٯ ٩داص خشایب ٥ٮت ٩ؾخـ
ؽود و ٱ٪چٮی ٬ساٱی اعت بشای ا٭تٞا ٣گشد و خاک و دودٯ بٰ بیشو.٫
یک فٚسٰ ٦ٙضی یا دس بشخی ٩واسد چٮذ فٚسٰ کٰ مذ خیٔ ٭ا٩یذٯ یم ؽو٭ذ بش سوی ىشٙی اص ٥ٮت
کٰ با پیغتو ٫دس ت٪اط اعت ٝ ،شاس یم گیشد تا خیٔ تش٩ض سا بٰ زذا ٤ٝبشعا٭ذ .چٮذ ٙٮش وخاس ٭یض
بشای کاٱؼ ای ٬فذا سا کاٱؼ دٱٮذ .واؽش ٱا بایز اص ٭َش عاییذیگ و ص٭گ صدیگ بشسیس ؽو٭ذ و
یم توا ٫آ ٫ٱا سا دس ٱٮگا ٧تْویل ٥ٮت ٱا باص ٱ ٨اعتٚادٯ ٭٪ود .اعت بشای ٭قب بٲتش واؽش و
فٚسٰ بایذ اص گشیظ اعتٚادٯ کشد .

٩ؾخـ کٮٮذٯ عاییذیگ ٥ٮت:
ایٝ ٬يْٰ دس خودسو ٱایی بٰ کاس سٙتٰ کٰ دس ٱٮگا ٧کاٱؼ مخا٩ت ٥ٮت  ،فذای خیٔ صیادی ایداد
یم کٮٮذ .ٱذٗ ای٩ ٬ؾخـ کٮٮذٯ  ،ٱؾذاس داد ٫بٰ سا٭ٮذٯ  ،خ٦وگیشی اص خشایب دیغک و ص٩ا٫
تْویل ٥ٮت اعت .ٱٮگایم کٰ چشش یم چشخذ و تش٩ض گشٙتٰ ٭ؾذٯ  ،ایٝ ٬يْٰ بٰ دیغک بشخوسد
یم کٮذ .
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سگالژ اتو٩اتیک ٙاف ٰ٦بی ٬دیغک و ٥ٮت:
ویژیگ دیگش تش٩ض ٱای دیغیک  ،سگالژ خود بٰ خود آ ٫ٱا اعت٥ .ٮت ٱا دسعت دس ٩داوس دیغک
ٝشاس داس٭ذ .ای ٬سگالژ دس ت٪ایم ٩ذ ٣ٱا توعو یک واؽش آب بٮذی ا٭دا ٧یم ؽود کٰ داسای عير
ٞ٩يِ چٲاس گوػ اعت و دس ؽیاس ٩اؽی ٬کاسی ؽذٯ داخ ٤عی٦ٮذس ٝشاس یم گیشد .عاییذیگ ٥ٮت
توعو زشکت کا٥یپش تش٩ض بٰ ىوس خودکاس خبشا ٫یم ؽود.
ص٩این کٰ تش٩ض گشٙتٰ ؽذٯ  ،پیغتو ٫کا٥یپش بٰ بیشو ( ٫بٰ ع٪ت دیغک ) زشکت یم کٮذ تا ٥ٮت
تش٩ض با دیغک ت٪اط پیذا کٮذ .واؽش آب بٮذی پیغتو ٫تٖییش ؽک ٤دادٯ و ٱ٪ا٭يوس کٰ دس صیش
٭ؾا ٫دادٯ ؽذٯ کؼ یم آیذ .ٱٮگایم کٰ تش٩ض سٱا ؽود و ٙؾاس ٱیذسو٥یک کاٱؼ یابذ  ،واؽش آب
بٮذی پیغتو ٫بٰ زا٥ت او ٣خود بش یم گشدد و پیغتو ٫سا بٰ ّٞب یم کؾذ .ٱ٪ا٭يوس کٰ ٥ٮت ٱا
عاییذٯ یم ؽو٭ذ  ،پیغتو ٫بٰ خاىش واؽش دائً٪ا بٰ ع٪ت بیشو ٫زشکت یم کٮذ تا ٙاف٥ ٰ٦ٮت با
دیغک بٰ ىوس فسیسی باٝی ب٪ا٭ذ.

ّیب یایب عیغت ٨تش٩ض دیغیک:
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٥ٮت خ٦و بایذ بٰ ىوس یکٮواخت عاییذٯ ؽذٯ باؽذ.مخا٩ت اعتا٭ذاسد ای٥ ٬ٮت  9mmاعت.
چٮا٭چٰ ای ٬مخا٩ت اص  3mmک٪تش ؽود بایذ تْویل ؽود.مخا٩ت دیغک خ٦و ٭یض بایذ 13mm
باؽذ کٰ اگش بٰ  11mmبشعذ بایذ تْویل ؽود.ٱ٪چٮی ٬دیغک سا اص ٭َش تاب دیذیگ ا٭ذاصٯ یم
گیشی ٨کٰ زذاکثش ا 0.1mm ٫اعت.

تش٩ضٱای کاعٰ ای یا کٚؾیک:
دس تش٩ض ٱای کاعٰ ای کاعٰ تش٩ض بٰ چشش ٩تق ٤اعت و ٱ٪شاٯ ا ٫گشدػ یم کٮذ .دو ّذد
کٚؾک اٱین ٱالیل ؽک ٤کٰ ٥ٮت ٱای تش٩ضسوی ا٭ٲا کوبیذٯ ؽذٯ اعت سوی ىب ٜثابت ٩سوس
٭قب ؽذٯ ا٭ذ دس زا٥ت ّادی کٰ خودسو ٭یاص بٰ تش٩ض کشد ٫٭ذاسد کٚؾک ٱا بٰ ىوسی تٮَی٨
یم ؽو٭ذ کٰ ٙاف ٰ٦کیم بی ٬کاعٰ ی تش٩ض و ٥ٮت ٱای سوی کٚؾک وخود داؽتٰ باؽذ
وٝیت سا٭ٮذٯ پذا ٣تش٩ض سا یم ٙؾاسد ٙؾاس سوٕ ٬دس عی٦ٮذس افیل اٙضایؼ یاٙتٰ بٰ عی٦ٮذس
چشش ٱا ٱذایت یم ؽود پیغتو ٫ٱای داخ ٤عی٦ٮذس چشش دس اثش ٙؾاس سوٕ ٬اص یکذیگش دوس
ؽذٯ کٚؾک ٱای تش٩ض سا بٰ ىشٗ کاعٰ ی تش٩ض زشکت یم دٱٮذ دس اثش ٭یشوی واسد اص ٥ٮت ٱش
کاعٰ ی تش٩ض ٭یشوی افيکاک بی ٬کاعٰ تش٩ض و ٥ٮت ایداد یم ؽود و ٭تیدٰ ا ٫ایداد ؽتاب ٩ٮٚی
دس چشش و ٩تو ٘ٝکشد ٫ا ٫اعت ّالوٯ بش ٭یشوی ٱیذسو٥ییک ٩وثش بش کٚؾک ٱای تش٩ض ٭یشوی
دیگشی ٱ ٨دس تش٩ض ٱا ی کٚؾیک تو٥یذ یم ؽود کٰ ّ ٤٪خودکاس )٥ (servo-actionٮت ٱای کٚؾیک
اعت ّ ٤٪خودکاس دس اثش چشخؼ کاعٰ و ثابت بود٥ ٫ٮت دس ٱٮگا ٧تش٩ض کشد ٫دس کاعٰ ی
تش٩ض بوخود یم ایذ کٚؾک تش٩ض دس یک ٭ٞيٰ اص ىب ٜثابت و دس ٭ٞيٰ ای دیگش بٰ وعی ٰ٦پیغتو٫
عی٦ٮذس چشش بٰ ع٪ت کاعٰ یتش٩ض ٙؾشدٯ یم ؽود بٰ ا٭تٲای ٝغ٪یت اص کٚؾک تش٩ض کٰ دس سوی
ىب ٜثابت اعت پاؽٮٰ و بٰ ٝغ٪یت کٰ بٰ وعی ٰ٦ی پیغتو ٫عی٦ٮذس چشش زشکت یم کٮذ پٮدٰ
گویٮذ ٱش گاٯ خٲت چشخؼ کاعٰ ی تش٩ض اص ىشٗ پٮدٰ بٰ ىشٗ پاؽٮٰ کٚؾک باؽذ ا ٫سا کٚؾک
٩سشک و ٱش گاٯ خٲت چشخؼ کاعٰ ا ص ىشٗ پاؽٮٰ بٰ ىشٗ پٮدٰ باؽذ کٚؾک سا ٩تسشک گویٮذ
 .پاؽٮٰ کٚؾک ٩سشک دس ٱٮگا ٧تش٩ض کشد٩ ٫ای ٤اعت ٝغ٪ت پایی٥ ٬ٮت سا دس کاعٰ ی تش٩ض
ٙشو بشدٯ ٭یشوی بغیاس صیادی دس ٭ضدییک پاؽٮٰ ی ٥ٮت ایداد کٮذ ای ٬٭یشوی ٙشو سو٭ذٯ دسکاعٰ ی
تش٩ض ٭یشوی افيکاک ٭غبتا صیادی سا دس بی٥ ٬ٮت و کاعٰ تو٥یذ یم کٮذ و باّث ؽتاب ٩ٮٚی
صیادی دسچشش یم گشدد دس کٚؾک ٩تسشک خٲت ٭یشو اص ىشٗ پاؽٮٰ بٰ ىشٗ پٮدٰ بودٯ و باّث
ّٞب سا٭ذ٥ ٫ٮت اص کاعٰ یم ؽود.
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سگالژ تش٩ض ٱای کٚؾیک :
بشای اٙضایؼ سا٭ذ٩ا ٫تش٩ض ٱای کٚؾیک الص ٧اعت ٞ٥ی کیم بی٥ ٬ٮت و کاعٰ وخود داؽتٰ
باؽذ بٰ ّ٦ت عایؼ ٥ٮت ٱا ٞ٩ذاس ٞ٥ی تٮَی ٨ؽذٯ ثابت و پایذاس ٭یغت بٮابشای ٬ٱش چٮذ
وٝت یک باس عیغت ٨تش ٧ص ٭یاص بٰ سگالژ ٩دذد داسد ّ ٤٪سگالژ تش٩ض گاٱی بٰ فوست دعیت و گاٱی
ٱ ٨بٰ فوست اتو٩اتیک ىشازی یم ؽود دس فوست دعیت بود ٫سگالژ ابتذا بٰ صیش ٩سوس چشش
خک صدٯ ؽذٯ پظ اص ب٦ٮذ ؽذ ٫چشش اص ص٩ی ٬پیچ سگالژ سا یم چشخا٭ٮذ تا کاعٰ ی چشش با ٥ٮت
ٱا ت٪اط بگیشد عپظ کیم پیچ سگالژ سا دس خٲت ّکظ پیچا٭ذٯ دس ٥سَٰ ی ت٪اط ٩ختقش٥ٮت
با کاعٰ ّ ٤٪سگالژ خات ٰ٪یم پزیشد دس فوست سگالژ اتو٩اتیک با د٭ذٯ ی ّٞب زشکت کشدٯ
بٲيوس ٭اگٲاین اٱش ٧تش٩ض دعیت سا یم ک عپظ با د٭ذٯ ٩غتٞی ٨زشکت کشدٯ دوباسٯ اٱش٧
تش٩ضدعیت کؾیذٯ یم ؽود ای ٤٪ّ ٬اٝ ٫ذس تکشاس ٩یؾود تا پذا ٣دس استٚاُ باالتشی ّ ٤٪کٮذ دس
م ٬٪گاٱی تش٩ض دعیت سوی ٩ی ٤گاسدا ٫خودسو ٭قب یم ؽود ٩ا٭ٮذ خودسوی ٥ٮذسوس دس ای٬
فوست با کؾیذ ٫اٱش ٧تش٩ض دعیت ٩ی ٤گاسدا ٤ٚٝ ٫ؽذٯ دس ٭تیدٰ چشش ٱای ٩سشک خودسو ٱ٨
 ٤ٚٝیم ؽو٭ذ.
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ّیب یایب عیغت ٨تش٩ض کٚؾیک:
کاعٰ چشش سا اص ٭َش ؽکغتیگ و یا خوسدیگ تکیٰ گاٯ ٥ٮت کٮتش ٣یم کٮیٝ .٨يش داخیل کاعٰ چشش
 170mmاعت کٰ ٩یتوا٭ذ زذاکثش بٰ  171.5mmبشعذ .تویپ سا اص ٭َش خوسدیگ ٱ٪یٮيوس کح ؽذ٫
ؽٚت کٮتش ٣ؽود .کٚؾک ٱا سا اص ٭َش تٖییش ؽکٍ ٤اٱشی و عاییذیگ بشسیس یم کٮی .٨مخا٩ت
٥ٮت  4mmاعت کٰ زذاکثش بایذ بٰ  1mmبشعذ .ٱ٪چٮیّ ٬شك ا 25mm ٫و ىو ٣ا148mm ٫
اعت.

پ٪پ تش٩ض صیش پا:
ای ٬پ٪پ داسای دو پیغتو ٫بشای ایداد ٙؾاس سوٕ ٬دس عیغت ٨ٱای تش٩ض خ٦و و ّٞب اعت .ای٬
پ٪پ ٱ٪چٮی ٬داسای یک ٩خض ٫سوٕ ٬اعت کٰ ٞ٩ذاس زذا ٤ٝو زذاکثش سوی ا٩ ٫ؾخـ ؽذٯ
اعت و داسای عٮغوس ٱؾذاس دٱٮذٯ اعت.

بوعتش:
ای ٬بوعتش توعو ا٭شژی ٭یو٩اتیک یا ٩کیش کٰ اص ٩وتوس دسیاٙت ٩یکٮذ ٭یشوی تش٩ض سا عشیْا بٰ
عی ٨ٱای تش٩ض خ٦و و ّٞب ٩ٮت٩ ٤ٞیکٮذ .بوعتش ٝاب ٤تْ٪یش اعایس ٭یغت و بْیض ٝيْاتؾا٩ ٫ث٤
گشدگیش و ٙی٦تشٱا ٝاب ٤تْویل ا٭ذ.
دس بوعتش ٩غتٞیٙ ٨ؾاس پای سا٭ٮذٯ ابتذا بٰ بوعتش و بْذ بٰ پ٪پ تش٩ض ا٭تٞا ٣پیذا یم کٮذ ا٩ا
دس بوعتش ٕیش ٩غتٞیٙ ٨ؾاس پای سا٭ٮذٯ ابتذا بٰ پ٪پ و عپظ بٰ وعی ٰ٦سوٕ ٬بٰ بوعتش
ا٭تٞا ٣پیذا یم کٮذ ٱذٗ اص ىشازی بوعتش کاٱؼ ٙؾاس پای سا٭ٮذٯ بٰ پذا ٣تش٩ض بودٯ و دس
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٭ٲایت اعایؾو سازیت کٮتش ٣خودسو یم باؽذ دس بوعتش ٩غتٞی ٨بوعتش بی ٬پذا ٣و پ٪پ ٝشاس
یم گیشد ای ٬دعتگاٯ کٰ عی٦ٮذس افیل ا ٫دس ع٪ت عی٦ٮذس خال ٝشاس گشٙتٰ اعت اص ىشیٜ
عوپایپ یک ىش ٰٙبا دسیچٰ وسودی عی٦ٮذسخال استباه دادٯ ؽذٯ اعت استباه ا ٫با ٝغ٪ت دیگش
عی٦ٮذس خال ٱٮگا٩یکٰ تش٩ض اّ٪ا ٣٭ؾذٯ باؽذ اص ىشی ٜدٱا٭ٰ عی٦ٮذس خال ا٭دا ٧یم ؽود دس ٱٮگا٧
اّ٪ا ٣تش٩ض اٱش ٧خ٦وبش اص داخ٩ ٤د٪وّٰ عوپاپ کٮتش ٣بيشٗ خ٦و زشکت یم کٮذ ابتذا داخ٤
دٱا٭ٰ خال بغتٰ ٩یؾود و عپظ ساٯ وسود ٱوای بیشو ٫باص یم ؽود ٱوا اص ای ٬ساٯ بٰ ّٞب
عی٦ٮذس خال واسد یم ؽود .اختالٗ ٙؾاس زاف ٤دس ای ٬عو و ا ٫عوی دیاٙشاگ ٨ا٭شا ٱ٪شاٯ با
اٱش ٧خ٦و عی٦ٮذس افیل بٰ خ٦و یم سا٭ذ کٰ بٰ ٭وبٰ خود پیغتو ٫عی٦ٮذس افیل سا دس ىو٣
عی٦ٮذس خود بٰ زشکت دس یم اوسد و سوٕ ٬تش٩ض سا بشای بٰ کاس ا٭ذاخت ٬تش٩ضٱا بٰ خاسج ّبوسیم
دٱذ اگش دسای ٬ومِ پذا ٣دس ٩وْٝیت ثابیت ٭گاٯ داؽتٰ ؽود دیاٙشاگ ٨بٰ پیؾشوی خود اداٰ٩
دادٯ کٮاس خاسخی) فٚسٰ العتییک ّکظ ا( ٤٪ْ٥سا تست ٙؾاس ٝشاس یم دٱذ و ٩تشاک ٨یم
عاصد ای ٬ا٩ش ٩وخب یم ؽود کٰ ٝغ٪ت ٩شکضی فٚسٰ بيشٗ خاسج پیؾشٙت کٮذ ٭تیدٰ
زاف ٰ٦باّث بغتٰ ؽذ ٫ساٯ وسودی ات٪غٚش گشدیذٯ دس ای٩ ٬و ِٝزشکت دیاٙشاگ٩ ٨تو ٘ٝؽذٯ
بوعتش بٰ زا٥ت تْاد ٣دس یم ایذ بْذ اص ای ٬ومِ اّ٪ا ٣زشکت بٰ پذا ٣ساٯ وسودی ٱوا سا باص یم
کٮذ و بوعتش دس ومِ تْاد ٣خذیذی ٝشاس یم گیشد با اّ٪ا ٣پذا ٣بٰ ٞ٩ذاس کاٙی دسیچٰ وسودی ٱوا
بٰ زا٥ت باص باٝی ٩ا٭ذٯ بوعتش باصدٱی سا اسائٰ یم کٮذ دس زا٥یت دس زا٥یت کٰ پذا ٣سٱا گشدد
دسیچٰ وسودی ات٪غٚش بغتٰ ؽذٯ دٱا٭ٰ خال باص یم ؽود و ٱش دو ىشٗ عی٦ٮذس خال با ٩ٮبِ خال
٩شتبو یم گشدد و بٰ ک٪ک ٙٮش دیاٙشاگ ٨عوپاپ و دیاٙشاگ ٨بٰ زا٥ت ٝيِ بش یم گشدد اگش بٰ
ّ٦یت خال کٚایت ٭ذاؽتٰ باؽذ اٱش ٧عوپاپ کٮتش ٣اٱش ٧خ٦وبش ٩غتٞی٪ا بٰ سوی پیغتو٫
عی٦ٮذس ّ ٤٪یم کٮذ.
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آص٩ایؼ عا ٨٥بود ٫بوعتش:
عا ٨٥بود ٫بوعتش سا اص دو سوػ اص٩ایؼ ٩یکٮٮذ.
-1پظ اص پش کشد ٫پذا ٣صیش پا ٩وتوس سا سوؽ٩ ٬یکٮی .٨بْذ اص سوؽ ٬ؽذ٩ ٫وتوس پذا ٣بایذ
٭ؾغت کٮذ.
-2اگش دس ٱٮگا ٧سوؽ ٬بود٩ ٫وتوس تش٩ض بگیشی ٨٭بایذ دوس ٩وتوس تٖییش کٮذ.دس فوست تٖییش بوعتش
خشاب اعت و ّ٦ت خشایب دس ٱش دو ٩وسد پاسٯ ؽذ ٫پشدٯ ی دیاٙشاگ ٨اعت و بایذ بوعتش تْویل
ؽود.
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