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 فکاس یک  اسر هْن گیشد هی لشاس آى خطر دس کِ کسی ًیسر هْن دٍستیي تْسشیي  دّذ ًوی دسر اص سا صهاى اص ای  لحؾِ  خَب فکاس یک

 آى گشفسي اص لثل فکس تْسشیي .تیٌذ هی ضافش یک هاًٌذ سا دًیا ٍ کٌذ هی فکش فیلسَف یک هاًٌذ کٌذ، هی گیشی اًذاصُ هٌْذس یک هاًٌذ خَب

 اًذاصُ تِ فکس اٍلیي ٍثثر فکاسی زَلذ  تا دًیا  هیکٌذ صًذگی دسآى ٍفکاس زمسین ّوِ تشای سا صهاى فکس ضَد تْسشیي هی ثثر ضوا صّي دس

 فکاس ضوا اگش .دّذ هی ًوایص تِ ضَد گفسِ تایذ سا آًچِ  ضخػی تلکِ گَیذ ًوی چیضی کسی فکاسی اسر تا کشدُ خیطشفر لشى چٌذیي

 صهاًیکِ زا کٌیذ خیشٍی فکاسی اسازیذ اص .گیشیذ هی کوک تْسش فکس گشفسي تشای اسر ًطسسِ لٌض سٍی کِ غثاسی ٍ گشد اص حسی تاضیذ هاّشی

 دٍستیي یک  اسر هحال دٍستیي تذٍى صًذگی فکاس تشای تگیشیذ فکس آى اص سدس تطٌاسیذ سا گل یک اتسذا .ضَیذ اسازیذ آى اص یکی خَدزاى

 تا فکاس دستاسُ فکس ّسسٌذزاٍضَح آى هفَْم  تذًثال تیطسش فکاساى  تْسشیي چشا خَب فکاس یک گیشداها ًوی فالی فکسْای لضٍهاً خیطشفسِ

 ضوا ضَد هی سثة چیضی چِ کِ تذاًیذ اگش ضَیذ هی خَتی فکاس ضوا .کٌیذ لضاٍذ اٍ هَسد دس فکسْایص تا تلکِ ًکٌیذ لضاٍذ دٍستیٌص

 ّن  ٍضایذ ثاًیِ غذم دس دکوِ یِ فطشدى تا اسر حال تِ زا زػَیش خشداصش زکٌَلَطی زشیي خیطشفسِ تِ هجْض ضوا چطوْای .تاضیذ تذی فکاس

 .کٌذ هی زَغیف غلیؼ هِ یک خطر اص حسی سا فکاسی سَطُ خَب فکاس یک هیطَد ثثر لشى یک ثاًیِ ّضاسم یک دس

 

 ضَیذ تیذاس خَاب اص اگش   خَب ٌّشهٌذ یک ًِ ّسسٌذ خَتی فٌی هسخػع فمظ آًْا گیشًذ ًوی صیثایی فکسْای لضٍهاً ازَهازیک ّای دٍستیي

 اهشٍصی ضکل ٍالقا تَد  ها تشزي کِ ٍلثاسی داضسین لشاس دسکجا صهاًی لحاػ اص ًذاضسِ ٍجَد فکسی تحال زا ٍ اخسشاؿ  فکاسی ٌَّص ٍتثیٌیذ

 ضایذ ٍ تاضذ همالِ یک ّن ضایذ خثشی توة یک یا تاضذ اسلحِ یک یا خثشی سَطی تْسشیي یا تاضذ ًماضی زاتلَی یک هیسَاًذ فکس؟ داضسٌذ

 هَضَؿ اص فکاس دیذى ًٍحَُ فکاس، ،زحلیل فکاس زخیل تِ فکس تْسشیي تاضذ ایٌْا اص تیطسش لذسزص ّن ،ضایذ خغاعی ًفیس زاتلَی یک ّن

 اسر کالم تذٍى فکاس گَیای صتاى خَب فکس داسد تسسگی دٍستیي تِ آى ٍاًسمال

 کیست؟ خَب ػکاس

 تیاى صیش ضشح تِ اٍلَیر ٍ اّویر زشزیة تِ  فٌَاى چٌذ دس تسَاًین سا دٍسُ ایي دس آهازَس فکاس یک تا ای حشفِ فکاس یک اغلی زفاٍزْای ایذت

 .کشد

 ػکاساًِ ًگاُ ٍ چشن

 فکاسی دس صٍایایی. تثیٌذ دیگشی ضکل تِ سا دًیا کِ هیکٌذ زشتیر سا چطواًص عَسی هذاٍم ٍ خیگیش زوشیٌاذ تا ٍ صهاى هشٍس تِ ای  حشفِ فکاس

 .آیذ هی ًؾش تِ هقوَلی ٍ فادی خیلی یا ٍ ًیسر دیذى لاتل یا دیگش فشد یک تشای کِ هیکٌذ اًسخاب

 شٌاساًِ زیثایی رٍحیِ ٍ رٍق

 تذ تَی تا هحیغی دس یا ٍ ًویخَسین تذهضُ غزای کِ ها ّوِ هثل. هیذّذ لشاس صیثا ضشایظ دس سا خَدش ضشایغی ّش دس ٍ ّویطِ خَب فکاس یک

 دیگش کشد فادذ ٍلسی ٍ هیکٌذ فادذ صیثایی ایي تِ اٍ سٍحیِ کن کن. هیطَد اریر تاضذ آى دس تذ زػَیش کِ هحیغی دس ّن اٍ ًویگیشین، لشاس

 تاضذ داضسِ ای سٍحیِ ایٌچٌیي کِ کسی. هیطَد اریر فکس آى دیذى اص کِ اسر فکاس خَد ّوِ اص اٍل چَى. کٌذ خلك ًاصیثا فکس ًویسَاًذ

 .تذّذ زحَیل اش سَطُ یا هذل هطسشی، تِ صضر ٍ تذ فکس ًویسَاًذ
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 تصَیر زتاى دستَر ٍ تصَیر الفثای تا آشٌایی

 کاس هَسیمی هیخَاّذ کِ کسی یا تذاًذ، الفثا ٍ صتاى دسسَس تایذ ٍ تٌَیسذ هیخَاّذ کِ کسی هثل تذاًیذ تایذ ٍلی تیایذ ًؾش تِ فجیة کوی ضایذ

 ساص زػَیش ٍ فکاس. تاضذ داضسِ آضٌایی زػَیش دسسَسصتاى ٍ اغَل تا تایذ فکاس یک ّن فکاسی ٍ زػَیشساصی دس تاضذ، تلذ خَاًی ًر تایذ کٌذ

 .هیثٌٌذ کاس تِ خَد اسسَدیَی دس هْاسذ تا ٍ آهَصد هی داًطگاُ یا ٍ ّا کاسگاُ دس صهاى هشٍس تِ ٍ هطمر تا سا اغَل ایي

 ای حرفِ ادٍات ٍ اتسار تکارگیری در هْارت

 فکسْای خیلی داضسٌذ آًْا اگش کِ هیکٌٌذ فکش ٍ داسًذ سا ای حشفِ ادٍاذ ٍ اتضاس داضسي آسصٍی ّسسٌذ فکاسی کاس ضشٍؿ دس کِ کساًی اص خیلی

 هغلَب خشٍجی یک گشفسي ٍ  آًْا تا کاس تَدى تلذ ٍ اسر عشف یک ٍسایل ٍ اتضاسّا ایي داضسي کِ ایٌجاسر ًکسِ ٍلی. کٌٌذ خلك هیسَاًٌذ خَتی

 آى کِ سٍصی ًویکٌن فشاهَش. تَدم زثلیغازی کاسّای تشای تَدم تضسگ لغـ ای حشفِ دٍستیي یک داضسي آسصٍی دس خَدم هثال. دیگش عشفی

 کاس یک تسَاًن زا هیشفسن کلٌجاس آى تا فمظ سٍص چٌذ زا ٍلی تَدم هاّش خیلی هقوَلی دٍستیٌْای تا فکاسی دس ایٌکِ تا. سسیذ دسسن تِ دٍستیي

 .کٌن کاس هْاسذ تا دٍستیي آى تا اهشٍص هثل تسَاًین زا کشدم زوشیي غشف سا عَالًی صهاًی. دّن اًجام سا سادُ خیلی خیلی

 فتَشاج تا کار ٍ افساری ًرم هْارتْای

 گزاضر صهاى. کشد زوشیي تایذ. ًیسر دسسشسی لاتل کسی ّش تشای افضاس ًشم ای تاالی زَاًایی ٍ فوك ٍلی. ایسر سادُ افضاس ًشم ؽاّش دس فسَضاج

 اص زجشتِ اًسمال ٍ فسَضاج دس هخسلف اسازیذ تا دیذاس هخسلف، هماالذ خَاًذى. سسیذ آى دس تاال زَاًایی تِ زا کشد زجشتِ هخسلف فکسْای سٍی ٍ

 .هیطَد زثذیل خَب فکس یک تِ ًسیجِ دس ٍ هْاسذ تِ صهاى گزس تا آًْا

 ای حرفِ ػکاسی شرٍع ترای ضرٍری ًکات

 اغغالحاذ ٍ ساصی ضخػی ّای گضیٌِ دٍستیي، سٍی زٌؾیواذ کٌسشل ّای دکوِ. تشسذ ًؾش تِ هطکل کوی اتسذا دس اسر هوکي دیجیسال فکاسی

 ًیاص ساٌّوایی تِ ٍ کٌیذ ضشٍؿ سا فکاسی خَاّیذ هی زاصُ ٍ ّسسیذ هثسذی فکاساى اص اگش خس. کٌذ سشدسگن سا ضوا اسر هوکي فکاسی تِ هشتَط

 تْسشی ّای فکس ٍ کٌیذ زٌؾین سا زاى دٍستیي چغَس کِ گیشیذ هی یاد ساٌّوا ایي اص اسسفادُ تا. تاضذ هفیذ ضوا تشای زَاًذ هی همالِ ایي داسیذ

 .تَد خَاٌّذ ای حشفِ فکاسی ضشٍؿ تشای ضشٍسی هَسد 10 تلکِ ًیسسٌذ ضوا دٍستیي ساٌّوای دفسشچِ اص ای خالغِ ًکاذ ایي .تگیشیذ

 ًثاشیذ خَد دیجیتال دٍرتیي کیفیت ًگراى

. اًذاصد هی فمة دٍسساى، سایش اص سا ضوا زاى دٍستیي هذل ٍ کیفیر کٌیذ فکش ضایذ کٌیذ فکاسی ّن کٌاس دس زا ضَیذ هی ّوشاُ گشٍّی تا کِ صهاًی

 ٍجَد ّایی دٍستیي کِ کشد اًکاس سا حمیمر ایي ًثایذ الثسِ .کٌذ ثثر ای کٌٌذُ خیشُ زػاٍیش زا اسر لادس دٍستیٌی ّش. ًیسر غحیح زفکش ایي اها

 دس اها.داسًذ زشی کاسآهذ خَدکاس فَکَس سیسسن ٍ گزاسًذ هی ضوا اخسیاس دس زشی ٍسیـ( Dynamic Range) دیٌاهیکی ی هحذٍدُ کِ داسًذ

 دّیذ لشاس کادس دس سا خَد سٍی تِ سٍ ی هٌؾشُ اص تخطی چِ کِ ایي کٌذ؛ هی هسوایض ّا فکس سایش اص سا آى کِ اسر فکس تٌذی زشکیة ایي ًْایر

 .دٍستیي کیفیر ًِ داسد تسسگی ضوا زػویواذ تِ کاهالً کٌیذ حزف سا تخطی چِ ٍ
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 کٌیذ اًتخاب را ػکاسی حالت تریي هٌاسة ٍ تْتریي

 ّای فکس خَاّیذ هی اگش اها ّسسٌذ ّا گضیٌِ تْسشیي سشیـ، فکاسی تشای داسًذ، ٍجَد گًَاگَى ّای دٍستیي دس کِ فکاسی هخسلف ّای حالر

 اخسػاسی تافالهر ّا دٍستیي دس کِ)  دیافشاگن زمذم حالر. کٌیذ اسسفادُ دٍستیي زش خیطشفسِ ٍ ازَهازیک ًیوِ ّای حالر اص تایذ تگیشیذ زشی خاللاًِ

A  یا AV فوك هیضاى زَاًیذ هی حالر ایي دس. اسر هٌاسة تسیاس کٌیذ کٌسشل سا هیذاى فوك هیضاى خَاّیذ هی کِ صهاًی تشای( ضَد هی هطخع 

. اسر ازَهازیک ًیوِ حالر یک دیافشاگن زمذم حالر .کٌیذ خلك ًؾیشی تی هاکشٍی ٍ هٌؾشُ خشزشُ، ّای فکس ٍ کٌیذ کٌسشل ٍ زٌؾین سا هیذاى

 سا هٌاسة ضازش سشفر هحیظ، ًَس تِ زَجِ تا خَدکاس عَس تِ دٍستیي سدس ٍ کٌیذ هی زٌؾین سا دیافشاگن ی دسیچِ یا هیذاى فوك هیضاى فمظ ضوا

 ّویي تِ ًیض( ضَد هی دادُ ًطاى Tv  یا S اخسػاسی فالهر تا ّا دٍستیي دس کِ)  ضازش زمذم حالر .کٌذ هی زٌؾین غحیح، ًَسسٌجی یک تشای

. ضَد هی اًجام دٍستیي زَسظ خَدکاس عَس تِ ًیاص هَسد زٌؾیواذ ی تمیِ ٍ کٌیذ هی زٌؾین ضوا سا ضازش سشفر حالر ایي دس. کٌذ هی فول ضکل

 اسر خیطشفسِ ازَهازیک حالر یک( P) تشًاهِ حالر .اسر هٌاسة تسیاس کٌیذ، فکاسی ٍسصضی فقالیر یک اص خَاّیذ هی کِ صهاًی تشای حالر ایي

 .دّذ هی لشاس ضوا اخسیاس دس سا لثل حالر دٍ اص زشکیثی حالر ایي ٍالـ دس. کٌذ هی زٌؾین سا ضازش سشفر ٍ دیافشاگن دٍستیي، حالر، ایي دس کِ

 

 ًکٌیذ دستی تٌظیوات از استفادُ تِ هلسم را خَد

 

 

 زٌؾیواذ هَاسد اص تسیاسی دس اها تَد خَاّذ زش تخص سضایر کاس ی ًسیجِ دٍستیي، زٌؾیواذ سٍی تیطسش کٌسشل داضسي اخسیاس دس تا ایٌکِ ٍجَد تا

 یا ازَهازیک حالر اًسخاب ،(White Balance) سفیذ سًگ زقادل زٌؾین هَسد دس هثال فٌَاى تِ. کٌٌذ هی ایجاد سا هغلَتی ًسایج ًیض ازَهازیک

AWB ِفثاسذ هخفف ک Auto White Balance ،هثل هَاسدی دس اسر هوکي الثسِ. داضر خَاّذ خَتی ی ًسیجِ ضشایظ، اص تسیاسی دس اسر 

 حالر اص اسسفادُ هَاسد، اص تسیاسی دس  کلی حالر دس اها ًثاضذ دلچسة چٌذاى ًسیجِ آفساب غشٍب هاًٌذ ضشایغی یا هخسلف ًَسّای زشکیة

 ی ًمغِ دسسی اًسخاب تا گشچِ. اسر زش سشیـ دسسی، فَکَس تِ ًسثر هشازة تِ ّن دٍستیي خَدکاس فَکَس سیسسن.اسر گَ جَاب ازَهازیک

 حالر، ایي دس. دّذ هی سشفر کاسزاى تِ ًیض، ISO تشای ازَهازیک زٌؾیواذ اص اسسفادُ .تَد خَاّذ زش هغلَب ٍ زش دلیك کاس ی ًسیجِ فَکَس،

 افضایص سا ًَیض تذٍى ّایی فکس داضسي تشای ضوا ضاًس زشزیة تذیي ٍ کٌذ هی زٌؾین سا ISO حساسیر هیضاى هحیغی، ًَس تِ زَجِ تا دٍستیي

 .دّذ هی
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 .تواًیذ هٌاسة ًَر هٌتظر. 

 

 کشدى آضکاس تشای .زاتٌذ هی ًؾش هَسد ی سَطُ تِ کِ اسر ّایی ًَس جْر ٍ کویر کیفیر، ی دستاسُ کشدى فکش فکاسی، تخص زشیي هْن ٍالـ، دس

 اتشی کوی ٍ سٍضي آسواى صیش دس دس هاکشٍ ّای فکس ٍ ّا خشزشُ. کٌیذ فکاسی خشاکٌذُ ٍ ًشم ًَس دس کِ اسر تْسش غحٌِ، زضاد کاّص ٍ جضییاذ

 عثیقی هٌاؽش فکاساى .ضذ خَاّذ صًٌذُ ٍ زٌذ تسیاس فکس ًَس ؽْش، ٌّگام ٍ سٍص اٍاسظ دس کِ حالی دس داضر خَاّذ تش دس خَتی ی ًسیجِ

 تافر کوی آفساب غشٍب ٍ علَؿ ٌّگام خػَظ تِ ٍ سافاذ ایي دس عثیقی ًَس کِ چشا. کٌٌذ هی اًسخاب فکاسی تشای سا سٍص ی اٍلیِ سافاذ هقوَالً

 سَطُ تِ ًَسی جْر یک اص کِ صهاًی ٍ کٌیذ اهسحاى سا صهیٌِ خس ًَس اص اسسفادُ .کٌذ هی اضافِ ساحلی، ٍ سٍسسایی هٌاؽش ّای فکس تِ گشها ٍ

 دس خللی ضوا ی سایِ کِ کٌیذ دلر کٌیذ؛ اهسحاى سا فکاسی گشفسِ، لشاس سشزاى خطر دس خَسضیذ ًَس کِ حالسی دس. کٌیذ فکاسی اسر زاتیذُ

 هَجَد ًَس اص سا اسسفادُ تیطسشیي کِ کٌیذ هسسمش جایی دس سا دٍستیي ٍ کٌیذ دلر اعشافساى ًَسّای تِ ّویطِ خالغِ، عَس تِ .ًکٌذ ایجاد فکس

 .تثشیذ

 کٌیذ ػکاسی  RAW فرهت تا

 رخیشُ JPEG فشهر تا سا زػاٍیشزاى اگش .RAW ٍ JPEG: گزاسًذ هی سٍیساى خیص سا هخسلف فشهر دٍ اًسخاب اهکاى دیجیسال، ّای دٍستیي تیطسش

 ّای سًگ یا تیاییٌذ ًؾش تِ سٍضي خیلی یا زاسیک خیلی ، زػاٍیش اگش غَسذ ایي دس. ضًَذ هی ثثر ضوا فکس دس دٍستیي زٌؾیواذ زواهی کٌیذ،

 فشهر .داضر ًخَاّذ ٍجَد فکس ٍیشایص ّای افضاس ًشم سایش ٍ فسَضاج دس آًْا اغالح اهکاى دیگش تاضٌذ، داضسِ زفاٍذ اغلی ّای سًگ تا زػَیش

JPEG خیذا کاّص ضذذ تِ هسقذد، ّای ساصی رخیشُ ٍ ّا ٍیشایص اثش دس فکس کیفیر ٍ اسر زش فطشدُ زػَیشی، ّای فشهر سایش تا همایسِ دس 

 دس .کٌذ هی رخیشُ سا دٍستیي سٌسَس اص آهذُ دسر تِ اعالفاذ زوام فایل کٌیذ، رخیشُ RAW فشهر تا سا فکسی ضوا کِ صهاًی اها. کٌذ هی

 فولیاذ دٍستیي تاضیذ، کشدُ اًسخاب سا JPEG فشهر تا ساصی رخیشُ حالر ضوا اگش اها اًذاصًذ هی فکس  Raw فشهر تا ّا دٍستیي ی ّوِ حمیمر

 کٌیذ، اًسخاب فکاسی تشای سا RAW فشهر اگش .کٌذ هی رخیشُ حافؾِ کاسذ دس JPEG فشهر تا سا ًسیجِ ًْایر، دس ٍ دّذ هی اًجام سا خشداصش

 تِ سا صهاى زَاًیذ هی حالر ایي دس. Lightroom هاًٌذ ّایی افضاس ًشم اص اسسفادُ تا یا دٍستیي دس یا دّیذ؛ هی اًجام خَدزاى سا فکس خشداصش کاس

 ٍ فکس حالر زغییش سفیذ، سًگ زقادل زٌؾیواذ زغییش. تذّیذ زغیش فکاسی، اص خس حسی سا فکس زٌؾیواذ اص تقضی زَاًیذ هی! تثشیذ فمة

 زغییشی زَاًیذ ًوی حالر ایي دس کِ تاضیذ داضسِ زَجِ .اسر اًجام لاتل فشهر، ایي اص اسسفادُ تا ّوِ فکس ضاسخٌس ٍ ًَسدّی هیضاى دسسکاسی

 .کٌیذ دلر فکاسی، ی اٍلیِ اغَل ایي غحیح اًسخاب تِ فکاسی ٌّگام تِ خس. کٌیذ ایجاد فَکَس ی ًمغِ ٍ ISO ضازش، سشفر دیافشاگن، دس

 تپرّیسیذ حذ از تیش ًَردّی از

 تایذ فکاسی ٌّگام خس. تشًٍذ تیي اص فکس زش ًَساًی ّای لسور جضییاذ کِ داسد ٍجَد احسوال ایي تاضذ، ضذُ ًَسدّی حذ اص تیص فکسی، اگش

 ّواى کٌیذ؛ خیذا سا دٍستیٌساى ّیسسَگشام ًوَداس اتسذا کاس ایي اًجام تشای. کٌیذ جلَگیشی ازفاق ایي اص هٌاسة ًَسدّی زٌؾین تا کِ کٌیذ دلر

 ضوا اخسیاس دس سا ًَسدّی تِ هشتَط اعالفاذ اص ای خالغِ ٍ کلی زػَیش یک ًوَداس ایي. آیذ هی دس ًوایص تِ ّا فکس کٌاس دس هقوَالً کِ ًوَداسی

 تاالزش ًوایص غفحِ ساسر سور دس ّیسسَگشام ًوَداس اگش .داسًذ لشاس چح سور دس زش زیشُ ًماط یا ّا سایِ ٍ ساسر سور سٍضي ًماط. گزاسد هی

 Exposure) یا ًَسدّی جثشاى فولکشد اص افساد ازفاق ایي اگش. اسر ضذُ ًَسدّی حذ اص تیص فکس کِ اسر هقٌا ایي تِ تاضذ،

Compensation )تیاًذاصیذ دیگشی فکس ٍ کشدُ اسسفادُ دٍستیٌساى. 
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 کٌیذ دقت شاتر صذای تِ 

 ایجاد ای فوذُ زفاٍذ کِ چیضی آى اها .غحیح ی ًمغِ دس ًکشدى فَکَس هثل تشسذ؛ ًؾش تِ زاس کاس، ی ًسیجِ زا ضًَذ هی تافث هسقذدی دالیل

 سشفر تٌثشایي. تاضذ هسٌاسة کاًًَی ی فاغلِ تا تایذ همذاس ایي کِ اسر ضازش سشفر اًسخاب داسد، ّا فکس ضاسخٌس دس صیادی زاثیش ٍ کٌذ هی

 دائوا فکاسی، ٍ سَطُ تش زوشکض ٌّگام کِ ًیسر ًیاصی .سساًذ هی ثثر تِ ٍاضح ّایی فکس هسشی، هیلی ۰0 لٌض تشای 1/۰0sec هقادل ضازشی

 ایٌکِ احسوال ضٌَیذ، هی ساحسی تِ سا ضازش ضذى تسسِ ّن ٍ ضذى تاص غذای ّن اگش. دّیذ گَش دلر تِ اسر کافی. کٌیذ چک سا ضازش سشفر

 .اسر صیاد ضًَذ، زاس ّایساى فکس

 ًترسیذ خَد اشتثاّات از

 

 زػاٍیش دیذى تا اًذ، ضذُ هشزکة صیادی اضسثاّاذ ساُ ایي دس لغقاً ٍ اًذ کشدُ زالش تسیاس اًذ؛ ًشسیذُ جا ایي تِ ضثِ یک ّن خالق ٍ تضسگ فکاساى حسی

 ٍ ًسشسیذ اضسثاّازساى اص خس، .اًذ ضذُ صدُ رٍق حساتی خَب، ّای فکس گشفسي تا ٍ ضذُ دلسشد فکاسی اص اًذ، اًذاخسِ کِ سٍضٌی خیلی یا زاسیک خیلی

 .اًذ داضسِ ای ًاضیاًِ اضسثاّاذ ًیض جْاى تضسگ فکاساى تذاًیذ ٍ تگیشیذ دسس آًْا اص

 کٌیذ قطغ را دٍرتیي صذای

 تشای سا کاس ایي اها ًطَد تْسش ضوا فکاسی غذا، ایي کشدى لغـ تا ضایذ. اسر دٌّذُ آصاس کٌیذ، هی فَکَس ای سَطُ سٍی کِ صهاًی دٍستیي غذای

 .کٌذ هی زش تخص لزذ اعشافیاًساى ٍ ضوا

 کٌیذ تَجِ سَشُ، ی زهیٌِ پس تِ چیس ّر از پیش

 

 تخص سضایر چٌذاى کاس ی ًسیجِ ًکٌیذ، اًسخاب آى تشای هٌاسثی ی صهیٌِ خس اگش تاضذ، چطوگیش ٍ جزاب چمذس ضوا ی سَطُ کِ کٌذ ًوی فشلی

 .ًکٌٌذ جلة سا هخاعة زَجِ  اغلی، ی سَطُ اص تیطسش صهیٌِ، خس دس هَجَد سًگی ٍ سٍضي ّای الواى کِ کٌیذ دلر خس. تَد ًخَاّذ
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 ای حرفِ ػکاساى از ای ًوًَِ

 

 


