
ٚ  ؽیّی وؾٛرٞبیاعت ٚ ٞٙٛس ٞٓ ثقٛرت ٚحؾی زر آٔزیىبی رٙٛثیٌیبٜ ثٛٔی  سیب زمینی

 چیٗثززٜ ؽس. اوٖٙٛ  ارٚپبٞب ثٝ  اعپب٘یِٛیثٛعیّٝ  ؽب٘شزٞٓزر لزٖ ایٗ ٌیبٜ ٔی رٚیس.  آرصا٘تیٗ

اس ٘ظز ٔقزف عیت سٔیٙی،  آٔزیىبٚ  ارٚپبثشرٌتزیٗ فبزر وٙٙسٜ عیت سٔیٙی زر رٟبٖ ثٛزٜ ٚ 

 تٕبْ عَٛ عبَ ٚرٛز زارز. زراعت وٝ  عجشیزبتیرشٚ عیت سٔیٙی  لزار زار٘س! ٘رغتزر ٔمبْ 

ٔقزف عیت سٔیٙی  ویٌّٛزْ عیت سٔیٙی ٔیرٛرز! 40ا٘غبٖ عبال٘ٝ حسٚز  یهثغٛر ٔتٛعظ 

افشایؼ  2000ٔیّیٖٛ تٗ زر عبَ  165ثٝ  1960ٔیّیٖٛ تٗ زر زٞٝ  30زر عزاعز رٟبٖ اس 

 اعت. ٔزعٛةٚ  عزز ذبْ اس ٘ظز عت عٙتی ایزاٖ، عجیؼت عیت سٔیٙی یبفتٝ اعت!

: ٌزْ اس فزْ  100ٌزْ وزثٛٞیسرات ثٛزٜ،  30چه حبٚی ثٛزٜ، ثزای عالٔتی ثغیبر ٔفیس اعت. یه عیت سٔیٙی وٛ B6 ٚ Cٚیتبٔیٗ ٔٙجغ  عیت سٔیٙی

ا٘زصی تِٛیس ٔیىٙس. وبِزی  200 آٖ، وزا٘چیوبِزی ٚ  270 عزخ وززٜ# وبِزی، 93$پٛعت وٙسٜ  85 ثب پٛعت آة پشوبِزی،  150 وجبثیوبِزی،  70 ذبْ

عت. تحمیمبت ٘ؾبٖ زازٜ وٝ پٛعت عیت سٔیٙی اوّغتزَٚ  فبلس ثٛزٜ ٚوبِزی ا٘زصی  #214فٙزبٖ پز، زارای  یه$ 108 پٛرٜ عیت سٔیٙی حبٚیٌزْ  100

وبٞؼ ذغز اثتال ثٝ ثیٕبریٟبی  ایٗ یؼٙیٔیجبؽس. فیجز زر عجشیزبت ثٝ وبٞؼ وّغتزَٚ اضبفی زر ذٖٛ وٕه ٕ٘ٛزٜ $ فیجزٚ  پتبعیٓٚ ذٛز آٖ، عزؽبر اس 

وبٞؼ زٞس# ِذا ثٝ " 49ٔیّیٍزْ پتبعیٓ، ٔیتٛا٘س ذغز اثتال ثٝ ثیٕبری ٞبی لّجی را تب  700/4لّجی# ٚ پتبعیٓ ٞٓ اس لّت ٔحبفظت ٔیىٙس $ٔقزف رٚسا٘ٝ 

 وٕه ٔیىٙس. ٞٓ، وززٜ ٚ حتی ثٝ زرٔبٖ اِتٟبة ٔخالً ثسِیُ رٚٔبتیغٓ ٚ ثیٕبری ٞبی ٘بؽی اس عزعبٖوبٞؼ فؾبرذٖٛ وٕه 

اس ٔمسار تٛفیٝ ؽسٜ رٚسا٘ٝ اعت. " 15 تمزیجبً# زارز وٝ عسیٓٔیّیٍزْ  3/17ٔیّیٍزْ پتبعیٓ $ٚ فمظ  535حسٚز  ،عیت سٔیٙی پرتٝ ؽسٜ ٔتٛعظ یه •

وٕه ٔیىٙس  وبٞؼ فؾبرذٖٛزر ذٖٛ ٔیتٛا٘س آة ثیؾتزی را اس وّیٝ ٞب زفغ وٙس ٚ ایٗ ػُٕ ٘یش، ثٝ  پتبعیٓثسِیُ ذبفیت ازرار آٚر ثٛزٖ، ٔیشاٖ ثبالی 

$تحمیمبت ٘ؾبٖ زازٜ عیت سٔیٙی حبٚی ٔٛاز ؽیٕیبیی ٌیبٞی ٚیضٜ، ٔؾبثٝ آٟ٘بیی اعت وٝ زر 

ثبر زر رٚس ٔیتٛا٘س ثٝ  زٚز ِذا ذٛرزٖ ٔمساری عیت سٔیٙی، وبٞٙسٜ فؾبرذٖٛ یبفت ٔیؾٛزارٚٞبی 

فؾبرذٖٛ وٕه وٙس#. پتبعیٓ ٕٞچٙیٗ ثٝ ػّٕىزز ٔبٞیچٝ لّت وٕه ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ ارتجبط  وبٞؼ

عالٔت وّیٝ ٞب ٚ تٛرٝ زاؽتٝ ثبؽیس ٕٞٝ ایٟٙب ثٝ  ٔٙبعت ثیٗ اػقبة ٚ ٔبٞیچٝ ٞب ٔسز ٔیزعب٘س.

ت سٔیٙی ٞب آٔبزٜ ٔیؾٛ٘س، ثغتٍی زارز. عبِٓ تزیٗ راٜ ثزای ذٛرزٖ عیت سٔیٙی رٚؽی وٝ عی

ٚیٛ، ثسٖٚ رٚغٗ، چزثی ٚ غیزٜ عجد وٙیس $ثٝ  -ایٗ اعت وٝ آٟ٘ب را زر زاذُ آراْ پش، فز یب ٔبیىزٚ 

ٚ  ا٘ساسٜثٝ ذبعز زاؽتٝ ثبؽیس وٝ ذٛرزٖ عیت سٔیٙی زر ٔمبزیز  فزْ ثربرپش، وجبثی ٚ آة پش#.

 !ثبؽس $پُزذٛری ٕٔٙٛع#ٔفیس اعت وٝ ٔیتٛا٘س  ٔحسٚز

ثرٛر٘س. ثٙبثزایٗ، ایٗ تقٛر وٝ ذٛرزٖ عیت سٔیٙی عزخ وززٜ ٕ٘یؾٛز ٍٔز ایٙىٝ آٟ٘ب را  عزعبٖٔغبِؼبت ٘ؾبٖ زازٜ ا٘س وٝ ذٛرزٖ عیت سٔیٙی ثبػج  •

 ٔیجبؽس.عزعبٖ سا ز وٝ ٔٙزز ٌزز آوزیالٔیسؽیٕیبیی ثٝ ٘بْ  ای ٜٔیتٛا٘س عزعبٖ سا ثبؽس، تفىزی اؽتجبٜ اعت! عیت سٔیٙی عزخ ؽسٜ ٔیتٛا٘س ثٝ تِٛیس ٔبزّ

وبٞؼ زٞس!  عیت سٔیٙی وجبثی یب آة پش، فبیسٜ ثیؾتزی زار٘س. ذٛرزٖ عیت سٔیٙی ػالٜٚ ثز رٌّٛیزی اس ثزٚس عزعبٖ، حتی ٔیتٛا٘س ریغه اثتال ثٝ آٖ را

عیت سٔیٙی اعت، ٔیتٛا٘س ذغز اثتالء ثٝ  زٚوٝ ٔؼبزَ  Cٔیّیٍزْ ٚیتبٔیٗ  50ت زاز $ایٗ ؤٔز را ٔیتٛاٖ ثٝ ٔمسار ٚیتبٔیٗ ث ٔٛرٛز زر عیت سٔیٙی ٘غج

ی زر ٔیؾٛز ٚ حتّعزعبٖ رٚزٜ ثشري ٞبی ثٙیبزی  ، ٔب٘غ اس ٌغتزػ عَّٛیسٜ ؽسٜ وٝ ٔقزف ػقبرٜ عیت سٔیٙیوبٞؼ زٞس#. ز" 8را تب عزعبٖ ٔؼسٜ 

 ثزذی اس ٔٛارز، آٟ٘ب را وبٔالً ٘بثٛز ٔیىٙس!

اعیس چزة  ثٛزٜ ٚ زر ٚالغ یهآ٘تی اوغیساٖ لٛی اعیس آِفب ِیپٛئیه یه ، ثٝ عالٔت ٔغش وٕه ٔیىٙس. یهئاعیس آِفب ِیپٛعیت سٔیٙی ثسِیُ زارا ثٛزٖ  •

وجس یب وّیٝ یبفت  ،زٔب٘ٙس ٔرّٕ ٔٛارزیاعت وٝ ٔیتٛا٘س زر ثغیبری اس غذاٞب ٔب٘ٙس اعفٙبد، وّٓ ثزٚوّی، عیت سٔیٙی ٚ  ثب تزویت ارٌب٘ٛعِٛفٛرٜ عجیؼی

زر پشؽىی ثؼٙٛاٖ یه ربیٍشیٗ ٚ ٔبزٜ ای ٔؤحز زر وبٞؼ ٚسٖ، زرٔبٖ زرزٞبی  ُٚ ٌیبٞی ثٝ فزٚػ ٔیزعس ٔىّٕ آِفب ِیپٛئیه اعیس اغّت ثقٛرت ؽٛز.

 یاحی پیٛ٘س ػزٚق وزٚ٘ز، ثٟجٛز تغییز رً٘ پٛعت ٘بؽی اس ٚیتیّیٍٛ ٚ وبٞؼ ػٛارك ػُٕ رزوبٞؼ ٔیشاٖ لٙس ذٖٛػقجی ٘بؽی اس زیبثت، ثٟجٛز سذٓ، 

 وٕه ٔی ٕ٘بیس. ،ثیٕبراٖاس ؽٙبذتی زر ثزذی لسرت ٚ حتی  آِشایٕزحبفظٝ زر وبٞؼ ایٗ اعیس ثٝ ثٟجٛز  اعتفبزٜ ٔیؾٛز.

# وٝ ٔغئَٛ ٔسیزیت عغٛح رٚحی ٞغتٙس، تبحیز ٘ٛرٚتزا٘غٕیتزوٕه ٔیىٙس ٚ ٔیتٛا٘س ثز ا٘تمبَ زٞٙسٜ ٞبی ػقجی ٔغش $ افغززٌیعیت سٔیٙی ثٝ زرٔبٖ  •

عیت  یهثٍذارز. ربِت اعت وٝ ایٟٙب ٕٞبٖ آ٘شیٓ ٞبی ا٘تمبَ زٞٙسٜ ػقجی ٞغتٙس وٝ تٛعظ زارٚی ضس افغززٌی ٔٛرز ٞسف لزار ٌزفتٝ ا٘س! ذٛرزٖ 

وٙس. ٚرٛز ٚیتبٔیٗ ث زر عیت سٔیٙی ٘یش، زر زرٔبٖ  سٔیٙی عبزٜ لجُ اس رفتٗ ثٝ رذترٛاة ٔیتٛا٘س ثٝ ثسٖ وٕه وٙس تب احغبعبت ٚ حبالت فزز را ٔٙظٓ

 یت عِّٛی ثٛیضٜ زر ٔغش وٕه ٔیىٙس.یه آ٘تی اوغیساٖ اعت ٚ ثٝ رٌّٛیزی اس آع Cافغززٌی ٘مؼ زارز. ٚیتبٔیٗ 

س ثٝ عالٔت اعترٛاٟ٘ب ٙوٝ ٔیتٛا٘ ثٛزٜٔبزٜ ٔؼس٘ی ٔٛرٛز زر عیت سٔیٙی  زٚ، پتبعیٓٚ  ٔٙیشیٓ •

 ثٛزٜذبفیت ضس اِتٟبثی  ثبوٕه وٙٙس. عیت سٔیٙی حبٚی ٔٛازی ترٛاٖ پٛوی اعٚ پیؾٍیزی اس 

 .اعتٚ وبٞؼ آعیت ٞبی اِتٟبثی  رٚٔبتیغٓثٝ ٔؼٙبی حفبظت اس ٚرْ ٔفبفُ $آرتزیت#،  ٚ ایٗ

ثزای ٚاوٙؼ ٞب، ثٝ ا٘زبْ فزآیٙسٞبی ٔرتّف زر ثسٖ  یوزثٛٞیسرات عیت سٔیٙی ثؼٙٛاٖ عٛذت •

 جز، ا٘زبْ ٞضٓ را ثٟجٛز ٔی ثرؾس.اعت. فی ٞضٓوٕه ٔیىٙس وٝ یىی اس آٟ٘ب ػُٕ 

، ٞٓ آٖ پیسا ٔیؾٛز ٚ ٘ؾبعتٝ ٔٛرٛز زر عیت سٔیٙی پٛعتزر فیجز عیت سٔیٙی  یٗثیؾتز •

 لبثُ ٞضٓ اعت. حزٓ سیبزی را ثٝ ٔسفٛع اضبفٝ ٔیىٙس چٖٛ لغٕت اػظٓ آٖ، غیز



وبِزی ٚ وزثٛٞیسرات، زر ىٙس. ٔقزف ٔٛاز حبٚی أالح، ٔی وٕه اعٟبَ ثٝ زرٔبٖعیت سٔیٙی  •

ثزای  ریىبٚری را تغزیغ وٙس. عزیغ عغح ا٘زصی وٕه ٕ٘ٛزٜ ٚ رٚ٘س عَٛ اعٟبَ ٔیتٛا٘س ثٝ احیبی

 ؾٛز.عٛح عیت سٔیٙی را ثب ؽیز ثپشیس ٚ آ٘زا ٔیُ وٙیس، اعٟبَ عزیغ ٔتٛلف ٔی زرٔبٖ اعٟبَ

ٔقزف عیت سٔیٙی ٕٔىٗ اعت تؼساز افشایؼ یبفتٝ ٌّجِٟٛبی عفیس  ٔغبِؼبت ٘ؾبٖ زازٜ ا٘س وٝ •

ٔیتٛا٘س احزات  $ِٛوٛعیتٛس ثٝ ػّت اِتٟبة ٚ یب ثیٕبری فزز# را ثٝ عغح ٘زٔبَ وبٞؼ زٞس ٚ ِذا

 .$پیؾٍیزی اس ثزٚس عزعبٖ ذٖٛ# زاؽتٝ ثبؽستٙظیٓ عیغتٓ ایٕٙی ٔفیسی ثز 

ٙٙسٜ ٕه وووبٞؼ ٚسٖ ٔی زارز پظ زر رصیٓ عیت سٔیٙی، فزز را ثزای ٔست عٛال٘ی عیز ٍ٘ٝ  •

ٔٛاز غذائی  اعت. ٔیتٛاٖ عیت سٔیٙی ٚ وٕی اس وّٓ ثزٚوّی آة پش $ثربرپش# ؽسٜ را ثب ٔمساری پٙیز وٓ چزة ٔیُ ٕ٘ٛز. عیت سٔیٙی ٔیتٛا٘س ٔب٘غ زریبفت

عیت سٔیٙی ٔساْٚ ، ٔقزف ٍزیز اس عزفثزػىظ زٞس.  وبٞؼرا  ٖافشایؼ ٚساس عیت سٔیٙی اعترزاد ٔیؾٛز تب زریبفت غذا ٚ  پزٚتئبسؽٛز. آ٘شیٓ ثبسزار٘سٜ 

ؽٛز. اس آ٘زبئیىٝ عجشیزبت وبِزی وٕی زار٘س، ٔقزفؾبٖ زر ٔمبزیز ٘زٔبَ ٔیتٛا٘س ثٝ افشایؼ ٚسٖ  زر حس ٘زٔبَ افشایؼ ٚسٖزر افزاز عبِٓ ٔیتٛا٘س ٔٙزز ثٝ 

 #.وٕه ثٝ ٔسیزیت ٚسٖپبیسار ٚ عبِٓ ٔٙزز ٌززز $

اس ٔحتٛای فیجزی آٖ ٔیأیس. عجشیزبت ٔٙجغ ذٛثی اس فیجز ٔحَّٛ ٚ ٘بٔحَّٛ ثٝ ؽزعی وٝ عزذؾبٖ ٘ىٙیس# $عیت سٔیٙی زر وبٞؼ وّغتزَٚ ذبفیت  •

ثٝ وبٞؼ وّغتزَٚ ثس وٕه ٔیىٙس#. اغّت فیجز ٔفیس عیت سٔیٙی زر پٛعت آٖ لزار زارز ٚ وٙسٖ آٖ ثٝ ٔؼٙبی اس ثیٗ ثززٖ فیجز اعت.  اِّٚیٞغتٙس $

 ثبؽس.ٔفیس ٔیبٖ ٚػسٜ یه ثؼٙٛاٖ پرتٗ عیت سٔیٙی ٚ اضبفٝ وززٖ ٔمساری رٚغٗ سیتٖٛ ثٝ آٖ، ٔیتٛا٘س 

 چٝ ػُٕ ٔیىٙس ٚ ثٝ ثٟجٛز ذٛاة وٕه ٔی ٕ٘بیس.ٔبٞی آراْ ثرؼپتبعیٓ ٔٛرٛز زر عیت سٔیٙی ٔخُ  •

وٕه وٙس. وزثٛٞیسرات ٞبی ٔحَّٛ زر آة ٔیتٛا٘ٙس ثٝ ثبال ثززٖ عغح سٌی وبٞؼ ػالیٓ لجُ اس لبئٚ  تغىیٗٔیتٛا٘س ثٝ ذبْ ذٛرزٖ آة عیت سٔیٙی  •

# ٔٙزز ؽسٜ ٚ ٞٛرٖٔٛ عزٚتٛ٘یٗ$یه ٘ٛع اعیس آٔیٙٝ افشایؼ زٞٙسٜ عٙتش  تزیپتٛفبٖ

 عزٚتٛ٘یٗ تِٛیس ؽسٜ، ٔغئَٛ ثٟجٛز حبِت ٚ وبٞؼ اضغزاة اعت.

عالٔت وّیٝ ٞب وّغیٓ# ٔیتٛا٘س  ثب وٕیذٛرزٖ عیت سٔیٙی $ٔٙجغ غٙی اس پتبعیٓ ٚ فیجز  •

را ثٟجٛز ثرؾیسٜ ٚ اس تِٛیس ٚ ػٛز عًٙ ٞبی وّیٝ رٌّٛیزی وٙس. اس آ٘زبئیىٝ عیت سٔیٙی 

 ثیب٘زبٔس! عًٙ وّیٝٔیتٛا٘س ثزػىظ ثٝ تِٛیس زر ٔقزفؼ سیبزٜ رٚی غٙی اس ٔٙیشیٓ اعت، 

وٕجٛز ایٗ ٚیتبٔیٗ وٕه  رفغپظ ٔیتٛا٘س ثٝ  ثٛزٜعیت سٔیٙی ٔٙجغ ذٛثی اس ٚیتبٔیٗ ث  •

 .#آعىٛرثٛت$پیؾٍیزی اس اثتال ثٝ ثیٕبری  وٙس

اعتفبزٜ اس  را ثٟجٛز ثرؾس.عالٔت پٛعت ػقبرٜ عیت سٔیٙی ٚ حتی پٛعت آٖ ٔیتٛا٘س  •

وٙیس. عیت سٔیٙی زر سیز چؾٓ ٞب ثٝ اس ثیٗ ثززٖ حّمٝ ٞبی تیزٜ چؾٓ وٕه ٔیىٙس. عیت سٔیٙی ذبْ را پٛعت وٙسٜ ٚ آٖ را ثٝ تىٝ ٞبی ثشري تمغیٓ 

. ایٗ رٚػ ٕٞچٙیٗ وٕه یسرأی چؾٕبٖ ذٛز را ثب آة ٌزْ ثؾٛئزلیمٝ رٚی حّمٝ ٞبی تیزٜ ثٍذاریس عپظ ثٝ آ 20آٟ٘ب را زر پبرچٝ تٕیش پٛؽب٘سٜ ٚ حسٚز 

 ٔیىٙس تب اس ؽز چؾٕبٖ پف وززٜ ذالؿ ؽٛیس.

ر را عیت سٔیٙی ثٝ ذٛثی زر وبٞؼ ػالیٓ پیزی، ثٛیضٜ چیٗ ٚ چزٚن ػُٕ ٔیىٙس. آ٘تی اوغیساٖ ٞبی عجشیزبت $ٔب٘ٙس ٚیتبٔیٗ ث#، ٔیتٛا٘ٙس ایٗ وب •

. ثٝ عبزٌی اس ػقبرٜ عیت سٔیٙی عبیز ٘بذبِقی ٞب رٚی پٛعت ٘یش، اعتفبزٜ وززٞبی تیزٜ ٚ  ِه ،رٛػ ٞب ٖ اس عیت سٔیٙی ثزای رفغا٘زبْ زٞٙس. ٔیتٛا

ذٛة ػُٕ ٔیىٙس. ثزای ایٗ  ٘یش، ثزای پٛعت چزة وٕه وٙس ٚ آوٕٙٝٔىٗ اعت ثٝ زرٔبٖ  وبراعتفبزٜ وٙیس. ایٗ  فٛرترٚسا٘ٝ ثزای  ؽٛیٙسٜ یهؼٙٛاٖ ث

لبؽك چبی ذٛری رٛػ ؽیزیٗ ٚ ٔمساری آة را ثٝ ایٗ  یهحب٘یٝ تزویت وٙیس.  20ب ٞٓ حسٚز را ث زٚذیبر ٚ عیت سٔیٙی ٘یبس زاریس. ایٗ  یهٔٙظٛر، ثٝ 

 اعتفبزٜ ٕ٘ٛزٜ، پظ اس آٖ ٔیتٛا٘یس ثب آة ثؾٛئیس.تٕیش وززٖ چٟزٜ ٔرّٛط اضبفٝ وٙیس. اس آٖ ثزای 

فمظ تىٝ ٞبی عیت سٔیٙی عزز را رٚی لغٕت ٞبی آعیت زیسٜ پٛعت  وبر ٔیىٙٙس!آفتبة عٛذتٍی زارتی ٚ عجشیزبت ثٝ ذٛثی ثزای زرٔبٖ عٛذتٍی ح •

ثٝ ٔحُ را زر ٔٛضغ ٔٛرز ٘ظز ثٕبِیس. ا٘زبْ ایٗ وبر ر٘سٜ ؽسٜ زلیمٝ ثٍذاریس ٚ ثززاریس. ٕٞچٙیٗ ٔیتٛا٘یس عیت سٔیٙی ذبْ  20لزار زٞیس. آٟ٘ب را حسٚز 

 سٖ را اس ثیٗ ٔی ثزز.ٚ حتی ثز٘شٜ ؽ ایزبز ٔیىٙساحغبط ذٙىی  یهعٛذتٍی تغىیٗ زازٜ، 

پٛعتی# عپظ فٛرت را ثب آة  آِزصیزلیمٝ ثٕب٘س $ثٝ ؽزط ٘ساؽتٗ  10ٔیتٛا٘یس عیت سٔیٙی ذبْ ٚ پٛعت وٙسٜ را ر٘سٜ وززٜ ٚ رٚی فٛرت ثٕبِیس تب  •

ٕٞچٙیٗ ٔیتٛا٘یس اس ٔبعه ػقبرٜ عیت  تٕیش ثؾٛییس. ا٘زبْ ٔزتت ٚ ٔساْٚ ایٗ وبر ٔیتٛا٘س ثٝ حذف عَّٛ ٞبی ٔززٜ پٛعت ٚ رٛاٖ عبسی آٖ وٕه ٕ٘بیس.

 لبزر اعت وٝسٔیٙی ٚ ِیٕٛ تزػ ثزای رٚؽٗ تز وززٖ پٛعت اعتفبزٜ وٙیس $ٔبعه ِیٕٛ 

 ثؼٙٛاٖ عفیس وٙٙسٜ ٔالیٓ ػُٕ وٙس#.

ذٛرزٖ ٔزتت عیت  وٕه وززٜ ِذازر پٛعت  وُّّبصٖ عیت سٔیٙی ثٝ عٙتش ٚیتبٔیٗ ث •

 ٛز عالٔت پٛعت ثیب٘زبٔس.سٔیٙی $ثٝ رٚػ پرت عبِٓ# ٔیتٛا٘س ثٝ ثٟج

ظزف آة ثزٛؽب٘یس $آة ثبیس عغح رٚی پٛعت را  یهپٛعت ٞبی عیت سٔیٙی را زر  •

ٚ اس ایٗ آة ثزای ؽغتؾٛی ٔٛٞب ثؼس اس  . پظ اس رٛػ آٔسٖ، آة را فبف وززٜثپٛؽب٘س#

اس عفیسی  را تزٔیٓ ٚ عجیؼی ٕ٘ٛزٜ، ً٘ ٔٛٞبرؽبٔپٛ سزٖ اعتفبزٜ ٕ٘بئیس. ایٗ وبر 

 ىٙس.ٔیسٚزرط ٚ ریشػ ٔٛٞب رٌّٛیزی 
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ثبالیی زارز $ثٝ ایٗ ٔؼٙی وٝ ا٘سوظ ٌّیغٕیه عیت سٔیٙی، ثٛیضٜ زر فزْ پٛعت وٙسٜ،  -

ٚػسٜ ٌّیغٕیه  یهرا تحت تبحیز لزار زٞس#. ثؼس اس ذٛرزٖ  لٙس ذٖٕٛٔىٗ اعت ثٝ ؽست 

ٔساْٚ عیت سٔیٙی ثٝ ٔمبزیز سیبز  ٚ ا٘غِٛیٗ ثبال ٔیزٚ٘س ثٝ ٕٞیٗ زِیُ، ذٛرزٖ لٙس ذٖٛثبال، 

$ثشرٌغبالٖ#  2ػسْ تؼبزَ زر اؽتٟب، ثزٚس زیبثت ٘ٛع : ٕٔىٗ اعت ریغه  ،زر عٛال٘ی ٔست ٚ

ٚ ٔؾىالت حبفُ اس زیبثت ٔٛرٛز را افشایؼ زٞس. چیپظ ٚ عیت سٔیٙی عزخ وززٜ ؽبذـ 

ثزای ٔحبفظت زر ثزاثز ػسْ تؼبزَ زر عغح لٙس ذٖٛ، عیت سٔیٙی ی زار٘س. تزٌّیغٕیه ثبال

 ٚ غذاٞبیی ثب ا٘سوظ ٌّیغٕیه پبئیٗ، ٔب٘ٙس غالت عجٛط زار ٚ یب ؽیز وٓ چزة ثرٛریس. #ا٘ساسٜ$ثٝ ٔمسار  را آة پش ٚ ثب پٛعت ٔقزف وززٜ

عیت سٔیٙی عغح لٙس ذٖٛ را ذٙخی وٙس، ٕٔىٗ اعت ٌزعٍٙی اٌز . ٔیؾٛزٚ چبلی افشایؼ ٚسٖ ثبػج ٚػسٜ،  یهسیبز زر عیت سٔیٙی ٔساْٚ ٔقزف  -

آٔبزٜ  !وٝ تٕبیُ ثٝ چبق ؽسٖ زار٘س#ی الغز ا٘سأ$لبثُ تٛرٝ افزاز  ثیٗ ٚػسٜ ٞبی غذایی را افشایؼ زٞس وٝ ٔیتٛا٘س ٔٙزز ثٝ پزذٛری ٚ افشایؼ ٚسٖ ٌززز

ٚ ذبٔٝ تزػ، ٔمسار لبثُ تٛرٟی چزثی ٚ وبِزی ثٝ رصیٓ غذایی اضبفٝ وززٜ ٚ ثٝ افشایؼ ٚسٖ ٘یش، وٕه ٔیىٙس. عیت  پٙیزوززٖ عیت سٔیٙی ثب وزٜ، 

 ٌزْ وزثٛٞیسرات اعت#. 120$یه ثغتٝ چیپظ عیت سٔیٙی حبٚی  سٔیٙی عزخ وززٜ ٚ چیپظ آٖ، غٙی اس چزثی ٚ وبِزی ٞغتٙس

ی ٕٔىٗ اعت ٔٛرت تِٛیس ٌبس ٔؼسٜ، رٚزٜ ٚ عیت سٔیٙ ٘ؾبعتٝ. ثز٘ذ# ثب$تب حسٚز وٕتزی  سٔیىٙ ، تِٛیس ٌبس ٔؼسٜ را تحزیه٘ؾبعتٝ زر ٍٞٙبْ ٞضٓ -

 ثیؼ اس حس ٕٔىٗ ٔیؾٛز. ،ٔٛرت ثزٚس احزات ٔذوٛر، سیبزچزثی  ثبثٛیضٜ اٌز فزز حغبط ثٝ لٙس ٚ ٘ؾبعتٝ ثبؽس. ذٛرزٖ عیت سٔیٙی  ثبزوززٌی ؽٛز؛

ثبٚر٘س وٝ ٔقزف عجشیزبتی ٔخُ ٌٛرٝ فزٍ٘ی، فّفُ ٚ عیت سٔیٙی ٔٛرت اِتٟبة ٚ زرز ٔفبفُ ٔیؾٛز! اٌز  اٌزچٝ حبثت ٘ؾسٜ اعت، ثزذی افزاز ثز ایٗ -

 عیت سٔیٙی ثغٛر ٘بٔٙبعت ٍٟ٘ساری ؽٛز، ایٗ تبحیزات افشایؼ ٔی یبثس.

 عٛال٘یٗثٝ ٘بْ ٔبزٜ ٔرسّر آراْ ثرؾی حبٚی $رٛا٘ٝ سزٜ# عجش عیت سٔیٙی  -

ثزای عالٔتی ا٘غبٖ ثبؽس $ِشْٚ زٚر ز٘بوی ذغٚ تٟسیس  عّٓاعت وٝ ٔیتٛا٘س 

ٔیتٛا٘س ثبػج ٚرٚز ایٗ ٔبزّٜ ثٝ ثسٖ زر ٔٛارزی . ریرتٗ عیت سٔیٙی عجش ؽسٜ#

یس زر ٔؼزك ٘ٛر ٘جب عیت سٔیٙی ز.س عززرز، ٌزفتٍی ػضالت ٚ اعٟبَ ٌززثزٚ

ی ٔیؾٛز $ِشْٚ ٍٟ٘ساری ز سیزا ٘ٛر ثبػج تؾىیُ ٔٛاز عّٕذٛرؽیس لزار ثٍیز

 زر یه وٕس یب سیزسٔیٗ تبریه#.عیت سٔیٙی 
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پبن وززٖ  ثٝ رٚی زعت ٞب ٚ حتّی فٛرت، ٔیتٛا٘س ثٝعیت سٔیٙی  ٔبِیسٖ% 

 ٕه وٙس!و ٟبتٕیش ٕ٘ٛزٖ عزیغ آ٘ ٞب ِٚىٝ 

ثزای اس ثیٗ ثززٖ ِىٝ ٞبی رٚی ظزٚف ٘مزٜ اس عیت سٔیٙی ٔیتٛاٖ وٕه % 

ذٛز آٟ٘ب را ثزای اعتفبزٜ ذٛراوی وٙبر  ٚ را رٛؽب٘یسٜ ٞب ٌزفت. عیت سٔیٙی

 ثٍذاریس ٚ ظزٚف ٘مزٜ را زر آة رٛؽیسٜ لزار زازٜ، ثٍذاریس یه عبػت ثٕب٘س ٚ عپظ آٟ٘ب را ثغٛر ػبزی ثؾٛئیس.

ٙٝ ثٕبِیس؛ ا٘زبْ وفؼ ٞبی وٟٙٝ را ثب اعتفبزٜ اس عیت سٔیٙی تٕیش وٙیس. لجُ اس ایٗ وٝ ٚاوظ ثش٘یس، عیت سٔیٙی را ٘قف وززٜ ٚ رٚی وفؼ ٞبی وٟ% 

 ٗ وبر ثٝ آٟ٘ب زرذؾؼ ثٟتزی ٔیسٞس!ای

 : نکته •

ػالٜٚ ثز ایٗ،  عیت سٔیٙی ٘جبیس زر یرچبَ ٍٟ٘ساری ؽٛز چٖٛ زر ایٗ فٛرت ٘ؾبعتٝ آٟ٘ب تجسیُ ثٝ ؽىز ؽسٜ ٚ عؼٓ ؽیزیٙی ثٝ آٟ٘ب ذٛاٞس زاز. -

 س.ذزاة ٌزز٘ زٚٞز ٍٟ٘ساری عیت سٔیٙی زر ٘شزیىی پیبس $ثسِیُ ٌبسٞبیی وٝ ٔٙتؾز ٔیىٙس# ثبػج ذٛاٞس ؽس 

عیت سٔیٙی زر ایٗ ٔٛرز اس ؽیز  ٔرقٛفبً .ضس عزعبٖ ٚ ضس ٚیزٚط اعت ثٛزٜ، آ٘تی اوغیساٖ ٚ زارای آ٘شیٓ ٟٔبروٙٙسٜ آٖ# پٛعت$ثٛیضٜ یت سٔیٙی ع -

زر ٘تیزٝ ٔٙغمی اعت وٝ ثب پٛعتؼ ٔقزف ؽٛز. ٔیتٛاٖ ثب اضبفٝ  ثٛزٜ ٚثیؾتز ٔٛاز ٔغذی یه عیت سٔیٙی زر پٛعت آٖ  .ٔیجبؽسلٛی تز ٞٓ، یب عٛیب 

 یهوززٖ آٟ٘ب ثٝ عبالز ٚ یب اعتفبزٜ اس عیت سٔیٙی ذزز ؽسٜ ثؼٙٛاٖ 

 غذای رب٘جی ثزای فجحب٘ٝ، اس فٛایس آٖ ثٟزٜ ثزز.

آٟ٘بیی اعت وٝ ثس٘ؾبٖ اعیسی اعت ٚ  عیت سٔیٙی ثٟتزیٗ زارٚ ثزای -

عیت سٔیٙی را ثب پٛعت، ثربرپش وززٜ ٚ ثرٛر٘س  ایٍٙٛ٘ٝ اؽربؿ ثبیس

ٚ عزخ ؽسٜ زر ثسٖ  $ثزػىظ عیت سٔیٙی ثربرپش، عیت سٔیٙی آة پش

 اعیس تِٛیس ٔیىٙٙس#.

ثٝ ایٗ ٔٙظٛر، عیت سٔیٙی زارٚی ذٛثی ثزای اس ثیٗ ثززٖ تٛرْ اعت.  -

 ،ریرتٝزر عٛح  وٙیس ٚ تىّٝرا ثٝ چٙس لغؼٝ ثشري عیت سٔیٙی ثبیس 

 ثرٛریس. ، عپظ آٖ رایٓ پش ؽٛزثٍذاریس تمزیجبً ٘




