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اصَِٛ  تٕشیِٗ ثشایضشط  آسٔبِٖ دٚس، ثّىٝ ثٝ یه پیص تٟٙب ثٝ یه ٘ٝاوٖٙٛ ی آ٘بسضیست،  یه جبٔؼٝ

وشد: اٌش اص تٙٛع  ثٙذی صٛستتٛاٖ  چٙیٗ ٔیسا ایٙ ثْٛصیست وّیذیٛٔی تجذیُ ضذٜ است. پیبِْ ثصیست

سا ٘بثٛد  سبص ٕٞبًٞٙپبیذاسسبص ٚ  ایٓ؛ ٘یشٚٞبی عجیؼت ثىبٞیٓ، ٚحذت ٚ وّیت آٖ سا فشٚ وبٞیذٜ ػبِِٓ

دس ٟ٘بیت ایٓ وٝ  ثبة وشدٜ ٔغّك سٚیِ یه پس، عجیؼت ػبِِٓ سفتِ پیصٔسیش ِتش، دس  ایٓ؛ ٚ ثسیبس ٟٔٓ وشدٜ

 احیبٌشِدسآٚسد. پیبْ ی حیبت  ٞبی پیطشفتٝ ٕٔىٗ است ٔحیظ صیست سا ثٝ ٔىب٘ی ٘بٔٙبست ثشای ضىُ

 پیص ػبِٓ عجیؼت ثٝخٛاٞیٓ ٚحذت ٚ پبیبیی ِ : اٌش ٔیثٙذی وشد تٛاٖ صٛست چٙیٗ ٔیسا ٘یض ایٙ صیستجْٛ

صشف دس ثبال ثجشیٓ. یمیٙبً تٙٛعِ آٖ سا ٚ وٙیٓ حفظ ٓ، ثبیذ تٙٛع سا آٍٞٙص وٙی خٛاٞیٓ ٞٓ سٚد، اٌش ٔی

بی ظٟٛس یه ٞ آیذ. ظشفیت خٛدجٛش پذیذ ٔیضىّی  ثٝتٟی است. تٙٛع دس عجیؼت  خٛدش یه ٞذفِ

اش دس وٙتشَ ضىبسچی، ٚ ثب ظشفیت ثشلشاسی  ضٛد، ثب تٛا٘بیی ٔی اش آصٔٛدٜ ی جذیذ ثب جذیتِ الّیٕی ٌٛ٘ٝ

ضٛد، ٔٛلؼیت  صیست ٔٛفك ٔی جبیٍبٞص دس ٔحیظ ٌستششِای وٝ دس  حبَ ٌٛ٘ٝثب ایٙ. ٚ تٛسیغ جبیٍبٞص
، «ٌستشا٘ذ ٔیٔحیظ صیست سا »، 2اسیه ٌٛتىیٙذ ثٝ لَٛ .ذدٞ تٛسؼٝ ٔیی یه وُ  سا ثٝ ٔخبثٝٛٔی جصیست

 ضٛد. ای ٔتؼبدَ ٔی ٞبیی وٝ ثب آٟ٘ب ٚاسد ساثغٝ ثشای ٌٛ٘ٝٞٓ ثشای خٛدش ٚ ٞٓ 

 ثسٕٞیٗ  یثسیبس یٞب ثشای خٛا٘ٙذٜ ضٛ٘ذ؟ ٔی وبس ٌشفتٝ ثٝی اجتٕبػی  ٘ظشیٝ دسایٗ ٔفبٞیٓ چٍٛ٘ٝ 

ٌستشش اسبسِ پیطشفت -حبَ-عجیؼیِ دس ا٘سبٖ ثخطی اص عجیؼت است، یه ٔحیظِ وٝ اص آ٘جبوٝ 

ثسیبسی اص  تش اص ٌٕبِٖ ایٗ سٛاَ ثسیبس طسف پبسخ ثٝ. أب سبصد ٚ ٔیسش ٔی پزیش ا٘ؼغبفاجتٕبػی سا 

ی  ٛٔیِ تٕبٔیت ٚ تؼبدَ ثٝ ٔخبثٝجثٝ اصُِ صیست ٌشدْ ثبص ٔی دٚثبسٜ ست.اٞب  ٚ آصادیخٛاٜ ٞب ضٙبس ْٛث

ی  فّسفٝ»اص  است جٟتِ یبفتٗ پبسخ دس پبساٌشافی یٗ ٌبْاص تٙٛع. ٘ظش ثٝ ایٗ اصُ، ٘خست فشاٚسدی

ی  دسجٝسا پیطشفت »وٙذ:  ، سیذ ٔطبٞذٜ ٔی«پیطشفت ٔیضاِٖ»ی  ٞشثشت سیذ. دس اسائٝ ثٝ لِّٓ «آ٘بسضیسٓ
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 ٚ اش ٔحذٚد ، ص٘ذٌیغِ ٕٞجبصجٕیه ثبضذ دس  3وٙذ. اٌش فشد یه ٚاحذ تؼییٗ ٔی یه جبٔؼٝدس  ٌٛ٘بٌٛ٘ی

 ٌی فضب ٚ ثبِمٜٛ ٚجٛدِ صٛستِ فشد یه ٚاحذ ثبضذ دس تٟٙبیی، دس ٘ٛاخت ٚ ٔىب٘یىی خٛاٞذ ثٛد. اٌش یه

تٛا٘ذ  ٕٔىٗ است ثیطتش دس ٔؼشض حبدحٝ یب ضب٘س لشاس ثٍیشد، أب دست وٓ ٔیآٍ٘بٜ وٙصِ ٔستمُ،  ثشای

تٛا٘ذ دس  ٔی—وّٕٝ ٚالؼی ٔؼٙبی تٟٙب دس پشٚسدٜ—ضٛد 4تٛا٘ذ پشٚسدٜ ثجبِذ ٚ خٛدش سا ثیبٖ وٙذ. اٚ ٔی

 «ضٛد.  پشٚسدٜ ضبدیٚ  سشص٘ذٌی ٚ تٛاٖ ثٝ آٌبٞیِ

. آ٘چٝ دٞذ ٘طبٖ ٔیثٝ ٔب جزاثی سا  ٘مغٝ ػظیٕتِ أب ،ی سیذ، ٔتبسفب٘ٝ، ثٝ تٕبٔی پشٚسدٜ ٘طذ ا٘ذیطٝ

خٛدجٛضی  ایسخت ثش إٞیتی ضٙبس ٚ ٞٓ آ٘بسضیست ْٛثایٗ است وٝ ٞٓ  ضٛد حبدث ٔیدس ٔب  ٘خست

وٙذ. دس ػٛض،  سا سد ٔی« لذست ثش عجیؼت»ی  است، ایذٜ وبسداٖضٙبس، آ٘جب وٝ ثیص اص یه  ثْٛ ا٘ذ. لبئُ

ٌٛیذ تب اص  یه اوٛسیستٓ ٔی ٔذیشیتٌٛیذ، اص  جٛٔی ٔییه ٔٛلؼیت صیست دس ٔسیششیبثیِ  اص جٟت

ٞبی جبٔؼٝ ٚ  ٌی ی خٛد، دس لبِتِ خٛدجٛضیِ اجتٕبػی، دس لبِتِ ثبِمٜٛ ٘ٛثٝ ثٝ آٖ. آ٘بسضیست، ثبصسبصی

ی خٛد،  ثٝ ٘ٛثٝ یهٌٛیذ. ٞش  ٔیسخٗ ثطشیت، دس لبِتِ آصادسبصی اص ثٙذ ٔحذٚدیت ثٝ سٛدِ خاللیت ٔشدْ 

سا  عجیؼی ٚ اجتٕبػی ٌیِ خالقِ ٚضغِ وٝ ثبِمٍٜٛ٘شد  ٔی ی ٘یشٚیی ی ثبصداس٘ذٜ، ثٝ ٔخبثٝ ثٝ لذست ثٝ ٔخبثٝ

آٟ٘ب ثیٙص ٚ خشد ٚ آٟ٘ب حىٕشٚایی ثش یه لّٕشٚ ٘یست، ثّىٝ آصادسبصیِ آٖ است.  ٞذف. سبصد ٔیٔحذٚد 

ٔٙغكِ یه ٚضؼیت  تذثیشِسبصیِ  ی آسبٖ ٔخبثٝ ٞبی یه ٚضؼیت، ثٝ ٌی ثبِمٜٛ تحمكِای ثشای  دا٘ص سا ٚسیّٝ

 .ٔیثب اصَٛ جض تشلییب تحشیفِ  ٔتصٛسٞبی  ٞبیص ثب ایذٜ ٌی ثبِمٜٛ سبصیِ جبیٍضیٗی  ٔخبثٝ ثٝدا٘ٙذ، ٘ٝ  ٔی

 .وٙذ یه جبٔؼٝ تؼییٗ ٔیدس  ٌٛ٘بٌٛ٘یی  دسجٝسا پیطشفت  ثشٌشدیٓ ثٝ ٞشثشت سیذ آ٘جب وٝ

، ٌیشد؛ آ٘بسضیست ثٟشٜ ٔی 5ٞشْ ِصیستٕب٘یاص تشْ ِ ضٙبسی صیستٞبی  اص پیطشفت سا٘یسخٗ ضٙبس دس  ثْٛ

ضٙبس  ْٛثٞٓ ثشای وٝ  خٛاٞیٓ دیذفشاسٛی سیذ،  .ٞبی اجتٕبػی ثشای دالِت ثش پیطشفت6فشدیتی  وّٕٝاص 

یه تٕبٔیتِ . ضٛد حبصُ ٔی ٌٛ٘بٌٛ٘یی سضذِ  ثٛاسغٝ فضایٙذٜ-ٕٞیطٝیه ٚحذت  ٚ ٞٓ ثشای آ٘بسضیست
 ضٛد. خّك ٔی سبصی ِاجضایص ٚ غٙی 7سبصی ی ٌٛ٘بٌٖٛ ثٛاسغٌٝستشش -حبَ-دس

ٚاوٙصِ آصاد -ٚ-یه وٙص تشٚیجِی یه اوٛسیستٓ ٚ  ضٙبس ثٝ د٘جبَِ ٌستششِ دأٙٝ ثْٛوٝ ٕٞب٘غٛس 

ی اجتٕبػی است ٚ ضىٛفبیی سا اص  ی تجشثٝ دأٙٝ دٌید٘جبَ ٌستش است، آ٘بسضیست ٞٓ ثٝٞب  ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ

ی  ثّىٝ یه جبٔؼٝدِٚت ٘یست،  ی ثی آ٘بسضیسٓ تٟٙب یه جبٔؼٝ سبصد. تٕبٔیِ لیذ ٚ ثٙذٞب آصاد ٔی

 ٞٓ ص٘ذٌی صساػتیص٘ذٌی ضٟشی ٚ  ٞٓ دٞذ وٝ لشاس ٔی ٞبیی ٔحشناست وٝ ا٘سبٖ سا دس ٔؼشضِ  ٕٞبًٞٙ

ٚ  ٘طذٜ سشوٛةدس ٔؼشضِ فؼبِیت فیضیىی ٚ فؼبِیت رٞٙی، دس ٔؼشضِ حِسّب٘یتِ  ؛ذ٘آٚس ٔی ثٝ اسٔغبٖثشایص 

 فشدی-ثٝ-ٔٙحصششضِ )وُٕٛ٘ی( ٚ ثبِٙذٌیِ فشدی، دس ٔؼ جٕؼیٔؼٙٛیتِ خٛدٌشداٖ، دس ٔؼشضِ ٕٞجستٍی 

ٚ  ٔطمتچیشٌی، دس ٔؼشضِ پبوسبصی ٚ حزفِ -جٟب٘ی، دس ٔؼشض خٛدجٛضی ٚ خٛد ای ٚ ثشادسیِ ٔٙغمٝ

ی ٔب، ایٗ اٞذاف ٌشد٘یبٔذ٘ی ٞستٙذ، دس ٚالغ آٟ٘ب سا ثٝ  پبسٜ سٚاٖی  ٚسی ٚ صٙؼتٍشی. دس جبٔؼٝ تشفیغِ پیطٝ
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٘ظش  ثٝ ٞبیی  أشٚص است وٝ ٕٞچٖٛ دٌٚب٘ٝی  ستیهِ جبٔؼٝجخبعشِ ِ ثٝایٟٙب  .دا٘یٓ ٔیضذت ٔتضبد 

وٝ ایٗ  سثبٚایٗ  ٚ—وشدِٖ ثطش ضٜوبس ٚ اتٕی تخصصی وشدِٖ ٚ سٚستب اص ضٟش جذایی خبعشِ ثٝ—سسٙذ ٔی

ٔٙحُ ضٛ٘ذ،  ٘بسضیستی آ اص یه جبٔؼٝ  اص سبختبس فیضیىی ٌیش ی ٕٞٝ ایذٜ ٞیچتٛا٘ٙذ ثی  ٞب ٔی دٌٚب٘ٝ

ٞبیی  ایذٜ 9ٚیّیبْ ٔٛسیس بآثبدِاخجبس ٘بوجٚ  8وشٚپٛتىیٗپتش  ٘ٛضتبسٞبیاسبس است. ثب خٛا٘ذٖ  پٛچ ٚ ثی

ا٘ذاصی آ٘ی ثشای ٔب  چطٓجض  ای چٍٛ٘ٝ خٛاٞذ ثٛد. أب ایٗ آحبس چٙذ خٛاٞیٓ داضت اص ایٙىٝ چٙیٗ جبٔؼٝ

جٛٔی سا ثٝ حسبة ٞبی ٘بضی اص پیطشفت صیست یبسیٍشیٞبی تىِٙٛٛطی ٚ  . آٟ٘ب پیطشفتوٙٙذ ٕی٘فشاٞٓ 

ٞبی ٔطخصی  سإٞٙبیی٘یست، أب « ٘ٛضتبس آسٔب٘طٟشی»ی  دسثبسٜ ثحج ی ضشٚع ٘مغٝآٚس٘ذ. ایٙجب  ٕ٘ی

جٛٔی تبویذ سٚضٗ صیستٞبی  ٞب، ٘ٝ تٟٙب اصشاس داسْ وٝ ثش فشضیٝ ی ایٗ سإٞٙبیی ٚ دس اسائٝ ،ضٛد اسائٝ ٔی

 .خٛاٞذ ضذٞٓ تبویذ  ثبٚسا٘ٝ ا٘سبٖٞبی  وٙٙذ، ثّىٝ ثش فشضیٝ وٙٓ وٝ اص آٟ٘ب پطتیجب٘ی ٔی

 ثشای ٕٞبًٞٙ سبصی ثطش ٚ عجیؼت پبیبدس ثشلشاسی یه اسبسِ  ثبیذ ٘ٝ تٟٙب ی آ٘بسضیستی یه جبٔؼٝ

. اضبفٝ وٙذ ذیٍشٕٞثبٞب  سبصی ا٘سبٖ اثؼبد جذیذی ثٝ ٕٞبًٞٙثبیذ ثّىٝ ثبضذ،  10ٔشوض پشاوٙذٜی ا جبٔؼٝ

سٚ -دس-اش سٚاثظ سٚ اص ضٟشی وٝ ا٘ذاصٜ ٚ جٕؼیتوشد٘ذ  ٔی  ٚحطتضٛد،  ٞب، وٝ اغّت یبدآٚسضبٖ ٔی یٛ٘ب٘ی

ضشٚسی  11وٕٛ٘تٝصٜ أب ٚاضح است وٝ وبٞص اثؼبدِ سبخت. أشٚ سا غیشٕٔىٗ ٔی صضٟشٚ٘ذا٘ خٛدٔب٘یِ ٚ

. اص ٚالؼی یٞب جٟت خّك وٕٛ٘تٝحذٚدی  تب ٚ ٘مُ، ٚ حُٕ ٚ آِٛدٌی ٔسبئُ حُ ثشای حذٚدی تب—است

وٙیٓ. ٘مص اثضاسٞبی اِىتشٚ٘یىی اص لجیُ تّفٗ ٚ تٍّشاف ٚ سادیٛ ٚ  ا٘سب٘ییه ٘ظش، ٔب ثبیستی ثطشیت سا 

ضبٖ ٔیبٖ ٔشدْ ثبیستی تب جبیی وٝ أىبٖ داسد وبٞص یبثذ. دس اتخبر  ٌشی تّٛیضیٖٛ دس ٔیب٘جی ٞبی ٌیش٘ذٜ

تٕبٔی  ٝایٙى—ٞبی اجتٕبػی ثٛدٓ تصٕی اتخبر ثشای ٔذِی ٞب آتٙی ضٟشٚ٘ذاٖ ٔجّسِ—ٞبی جٕؼی تصٕیٓ

ٔٛسد  ٞش وس ٔجّس لبٍ٘ٛ٘زاسی ساوٝ داضتٝ ثبضٙذ سا ایٗ ٟٔٓ اػضبی وٕٛ٘تٝ ثبیذ فشصت آٔٛختٗ وبُٔ 

اش سا  ٞبی اٚ سا جزة وٙٙذ ٚ ثیبٖ ی دیذٌبٜ وٝ ٕٞٝ لشاس ٌیش٘ذ. آٟ٘ب ثبیذ دس ٔٛلؼیتی خغبة لشاس دٞذ

سٚ -دس-ی ثحج سٚ خصی ٚ ثٛاسغٝی ٔستمیٓ ض ٞبیص سا دس یه ٔٛاجٟٝ ٞب ٚ ایذٜ وٙٙذ ٚ اٍ٘یضٜ ثشسسی

 سٍٙیٗ وٙٙذ. سجه

ذ، تب حذٚدی ثٝ ایٗ خبعش وٝ ثتٛا٘ٙذ اص ٔٛاد ٘ٔب ثبیذ اص ٘ظش التصبدی ٔتؼبدَ ٌشد ٞبی وٛچهِ وٕٛ٘تٝ

التصبدی ٚ  ٞبی ٔحشنایٗ خبعش وٝ  ٔحّی ٚ ٔٙبثغ ا٘شطی ثیطتشیٗ استفبدٜ سا ثجش٘ذ ٚ تب حذٚدی ثٝ خبِْ

. ػضٛی اص یه وٕٛ٘تٝ خٛاٞٙذ ٌشفتلشاس ضبٖ  وٝ افشاد دس ٔؼشضٞبیی   ، ٔحشندٞٙذضایص سا اف وطبٚسصی

تٛاٖ  وٙذ؛ ا٘ذیطٕٙذ ثبیذ تشغیت ضٛد ٌِّیوٝ ٔخالً ٌشایطی ثٝ ٟٔٙذسی داسد ثبیذ تطٛیك ضٛد دستب٘ص سا 

آضٙب ضٛد.  داس ٔبضیٗ غّتهیه  ، ثٕخُ،عشصِ وبسِثبیذ ثب « ٔبدسصاد» وبس ٌیشد؛ یه وطبٚسصِ اش سا ثٝ ثذ٘ی

ای اص  ، دسج12ٌٝبٜ صٙؼتی ثُٙٝجذاسبصی ٟٔٙذس اص خبن ٚ ا٘ذیطٕٙذ اص ثیُ ٚ وطبٚسص اص  ثشای

 تٛسظِ وٙتشَ اجتٕبػی ثشایخغش٘بن  ٔؼیبسیدٞذ وٝ ثٝ  سا تشلی ٔی ضغّی 13ٚسصی تخصص فٛق
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ص اوٝ جبٔؼٝ سا  است ای  ٚ حشفٝ ضغّی تخصصِضٛد. آ٘چٝ حبئض إٞیتی ثشاثش است  ٔتخصصبٖ ٔٙجش ٔی

 14ٌشدا٘ی ٚ ثٛٔی ی وبسداٖ ٚاسغٝ ثٝ: ا٘سب٘ی وشدٖ عجیؼت داسد ثبص ٔیثٝ یه ٞذف حیبتی یبثی  دست

 ضٙبس. صیست ی ٚاسغٝ ثٝجبٔؼٝ 

٘ضدیه پزیش  یه اوٛسیستِٓ تؼشیفثٝ تٛا٘ذ  سٚضٙی ٔی ثٝ ی آ٘بسضیستی پزیشْ وٝ یه وٕٛ٘تٝ ٔٗ ٔی

داسد وٝ آیب چٙیٗ  جٚ ٔتؼبدَ ٚ ٕٞبًٞٙ. أب ایٗ ٔٛضٛع جبی ثح یه اوٛسیستّٓ ٔتٙٛع—ضٛد

، آ٘چٙبٖ وٝ دس ثب ٔشوضی جذاٌب٘ٝ دٞذ سا ثٝ دست ٔی اوٛسیستٕی پیىشثٙذی یه ٚاحذ ضٟشی

وٙذ، جبٔؼٝ اص  ىیٙذ عشح ٔیٛ٘ثیٙیٓ، یب آ٘چٙب٘ىٝ ٌ ٔیٚسغبیی  یٛ٘بٖ یب وِٕٖٛ لشٖٚ 15ضٟش دِٚت

جٛٔی ثشای صیست ٔمیبس. دس ٞش صٛست، ٔتٕبیضضٛد ثی یه ٔشوض  ٔیی تطىیُ  ٞبی وبٔالً پشاوٙذٜ وٕٛ٘تٝ

وشد وٝ تٛا٘بیی پطتیجب٘ی اص جٕؼیتی  ٞب سا وٛچىتشیٗ اوٛسیستٕی تؼییٗ ٔی ٞش یه اص ایٗ وٕٛ٘تٝ

 .سا داضت ٔحذٚد

، اش است اش ٔطخصبً ٚاثستٝ ثٝ ٔحیظ صیست ص٘ذٌیی  ضیٜٛوٝ ، ی ٘سجتبً خٛدوفب وٕٛ٘تٝیه 

 تحمك ثشای. دس ٟ٘بیت، تالش وٙذ وٝ آٖ سا حفظ ٔی دٞذ ٔیثٝ دست 16ٚاس ا٘ذاْ سٚاثظِ ٘ٛ ثشایای  ٚجٟٝ

 ٞشچٙذثیٙیٓ.  وٝ أشٚصٜ ٔی ،اص وبس است ّٔی آٔیضِ ٌضافٝ ثٙذیِ اص تمسیٓ تششوبسٌخٛدوفبیی، دس ٘ظش ٔٗ، 

خٛاٞذ ی دیٍش ٚجٛد  یه وٕٛ٘تٝ ثٝ وٕٛ٘تٝاص  صٙؼتی ا٘ذن أىب٘بتِٞبی صیبدی اص  ثشداسی ضه ٘سخٝ ثی

ٚ  تش ٞٛضٕٙذا٘ٝ ٚسیِ ، ثٟشٜاش جٛٔیٞبی صیست ٚ سیطٝ ٔحّی صیستِ یظٔح ثبآضٙبیی ٞش ٌشٜٚ أب ، داضت

 خٛدوفبییِ، 17ٌشی ٔحّی ایجبداص  یپزیشْ وٝ، جذا ٔٗ ٔی .سبصد ٔی تسٟیُسا  صیست  تش اص ٔحیظ ٟٔشثب٘ب٘ٝ

ثب پیشأٖٛ وٝ ثٝ یه یىپبسچٍی —آٚسد ٚجٛد ٔی ثٝ 18ٌشٚٞیٚ  ی٘ٛ ثشای ثبِٙذٌی فشدسی ٘سجی ٔبتشی

 ثخطذ. وٕٛ٘تٝ جبٖ ٔی

داسد ٚ اثؼبد  ای حٛاس سا دس ٞستیِ فشد ثٝ اٍ٘یضش ٚا ٔی ٚ حشفٝ ضغّیٔذ٘ی ٚ  ٞبی چشخص ٔسئِٛیت

ٞبی  تٛا٘یٓ أیذٚاس ثٝ خّك آدْ ی وبُٔ ٔی دس یه جبٔؼٝ وٙذ. ٔیٚ پشداخت جذیذی دس خٛدپشٚسی خّك 

ٌشفتٝ. دس د٘یبی غشة، ٔشدْ آتٗ،  ٞبی ضىُ آدْخّك ٌشفتٝ، أیذٚاس ثٝ  ی ضىُ وبُٔ ثبضیٓ؛ دس یه جبٔؼٝ

 ای اص ایٗ وٕبَ سا ثٝ ٔب داد٘ذ. ٞبیطبٖ، ٘خستیٗ وسب٘ی ثٛد٘ذ وٝ ایذٜ تٕبٔی وٕجٛدٞب ٚ ٔحذٚدیتثب ٚجٛد 

. آسٔب٘ص ایٗ ثٛد وٝ ٞش ضٟشٚ٘ذی ثٛجٛد آٔذثشای آٔبتٛسٞب  ضٟش دِٚت»ٌٛیذ  ثٝ ٔب ٔی 19ٞبٔفشی ویتٛ

 ٔتؼذدٞبی  فؼبِیت ی ٕٞٝثبیذ ٘مطص سا دس  (ضٟش ِٖ دِٚتثٛد 20سبالس جشٌٝدٔىشاتیه ٚ ثٙبثش )ثیص ٚ وٓ 

سیطٝ ثب اسیستٛس ٚ اسیب، آ٘چٙب٘ىٝ دس  )ٞٓ 21آسِتآسٔب٘ی وٝ ٔطخصبً اص ٔفْٟٛ ٞٛٔشی —ایفب وٙذ

ثٝ اضبسٜ داسد جب٘جٝ ثٝ ٔب سسیذٜ است وٝ  ٕٞٝ جب٘جٝ ٚ فؼبِیتِ ٕٞٝ ثشتشیِی  ثٝ ٔخبثٝآسیستٛوشاسی. ْ.( 
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 ٚسی ثٟشٜ . ثٝ تحمیش22ِٚسصی  تخصص٘بضی اص  ثیضاسیِص٘ذٌی ٚ ىپبسچٍیِ ی یبتٕبٔیت  داضتِ تٛجٝ ٚ ثضسي

طی اص ص٘ذٌی، ثّىٝ دس خٛد ص٘ذٌی وٝ ٘ٝ دس ثخ یی وبسایی؛ ٚسی ثٟشٜاص  ثشتش ثسیبس آسٔب٘ی یب—اضبسٜ داسد

تٛا٘ذ  ، ثٝ سختی ٔیوٙذ ٔی ثّٙذپشٚاصیثیطتش ی آ٘بسضیست، ثب ٚجٛد ایٙىٝ یمیٙبً  یه جبٔؼٝ« .حبضش است

 یبثذ. دست  تشی پبییٗ رٞٙیِ ٚضؼیتِأیذٚاس ثبضذ وٝ ثٝ 

)ػبِٓ(  احشپزیش اص تٙٛعِای  تٛسؼٝ، ص٘ذٌی اجتٕبػی ٔٛفك ثٛدٜ ثبضذػٕالً ثٛٔی  ی صیست اٌش وٕٛ٘تٝ

ٔٙغمٝ  تباص وٕٛ٘تٝ  .آیذ ٌِشد ٔیٕٞبًٞٙ ٚ ٔتؼبدَ  تٕبٔیتِ ثب یهعجیؼی ٚ ثطشی ثٝ دست خٛاٞذ داد ٚ 

ٞبی  ٌی ثبِمٜٛ یهوٝ ٞش  ٞستیٓٞب  ٞبی ثطشی ٚ اوٛسیستٓ ٌشٜٚ ضبٞذِ ٌٛ٘بٌٛ٘یِٔب تٕبٔیِ لبسٜ،  ثٝ

التصبدی ٚ  ٞبی ٔحشنٚسیؼی اص  عیفِ پشٚسا٘ذ ٚ اػضبی وٕٛ٘تٝ سا دس ٔؼشضِ فشدش سا ٔی-ثٝ-ٔٙحصش

اٍ٘یض ٚ اغّت  ضذٜ تٙٛػی ٞیجبٖ تؼشیف ی ٔحذٚدٜلشاسٌشفتٗ دس ایٗ  دٞذ. فشٍٞٙی ٚ سفتبسی لشاس ٔی

ٞبی  اوٛسیستٓاص ٞبی ٔؼٕبسی ٚ صٙؼتی  سبصٌبسی ٔتٛجٝ ایٙجب—ٌشٚٞی خٛاٞذ ثٛد اَضىبَِدسأبتیه اص 

-ٚ-. ٔب ضبٞذ یه وٙصصاس ثیطٝ ٘ٛاحیِ  سبصٌبسی ٔتٛجٝٔشغضاسٞب، جبیی دیٍش  ٔتٛجٝٚ آ٘جب  خطهٝ ٘یٕ

 ثطشیت ٚ عجیؼت. آصاد اص ٞشٚ ٔیبِٖ  وٕٛ٘تٝ ٚ ٔحیظ صیستِٖ ٔیب، خٛاٞیٓ ثٛد فشد ٚ ٌشٜٚ ٔیبِٖٚاوٙص 

ٚ ٘یبصٞبی وزة، اص  ٔطمتوٙٙذٜ، اص تحُٕ  ٞبی فّج ٞب ٚ ٘بأٙی ی ستٍٕشا٘ٝ، اص سشوٛة ثش٘بٔٝ

اختیبس، افشاد ٟ٘بیتبً، ثشای ٘خستیٗ ثبس دس تبسیخ، دس  ثی ٚ  خشدا٘ٝ ٞبی لذست ٚ تىشاسٌشیِ ثی ٔحذٚدیت

ی ثطشی ٚ ػبِٓ عجیؼت  ٞبیطبٖ سا ثٝ ػٙٛاٖ اػضبی وٕٛ٘تٝ ٌی ٔٛلؼیتی لشاس خٛاٞٙذ ٌشفت وٝ ثبِمٜٛ

 خٛاٞٙذ ضٙبخت.
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