
دسعت کشدى پبپ کْسى دس پبکت کبغزی ّ هبیکشّیْ یکی اص عبدٍ تشیي ساٍ ُبی دسعت کشدى ایي هیبى 

ثب ایي سّػ پبپ کْسى ُبیی کَ دسعت هی کٌیذ ثغیبس ثِتش ّ خْؽوضٍ تش اص  ّعذٍ خْؽوضٍ اعت.

 حشاست دادى هغتقین ثَ آى هی ؽًْذ ّ ثْی عْختگی ًوی گیشًذ. ُوچٌیي داًَ رست کوتشی اضبفَ هی آیذ.

 

ثب اعتفبدٍ اص یک پبکت کشافت هی تْاًیذ کوتش اص عَ دقیقَ دس هبیکشّیْ پبپ کْسى دسعت کٌیذ ّ هطوئي 

بؽیذ ُوَ اص ؽوب ایي سعپی سا دسخْاعت خْاٌُذ کشد. پفیال هعوْلی کَ اص هغبصٍ هیخشین ثب ایٌکَ ث

خْؽوضٍ اعت اهب ثغیبس گشاى تش اص دسعت کشدى آى دس خبًَ اعت ّ سّی آى پْؽیذٍ اص هْاد ًبعبلن اعت. 

 اص آى طشف پفیال خبًگی اًتخبثی عبلن ثشای کْدکبى ّ ثضسگغبالى اعت. 

 

پ کْسى دسعت کٌین؟چگًَْ پب  

ثشای ؽشّع ؽوب ثَ داًَ رست )ثیي سثع الی ًین پیوبًَ( ّ یک پبکت کشافت ًیبص داسیذ. عپظ هشحلَ ُبی 

 صیش سا اًجبم دُیذ.

 

 داًَ رست سا دس پبکت کشافت ثشیضیذ

یک  اگش هی خْاُیذ ثَ اًذاصٍ یک هیبى ّعذٍ پبپ کْسى دسعت کٌیذ یک سثع پیوبًَ داًَ رست اعتفبدٍ کٌیذ.

هیبى ّعذٍ ثشای دّ ًفش اعت ّ اگش هی خْاُیذ پبکت کبغزی کبهال پش ؽْد، ًصف عْم پیوبًَ هٌبعت 

 پیوبًَ داًَ رست دس آى ثشیضیذ ّ ُیچ چیض دیگشی ثَ آى اضبفَ ًکٌیذ.

 

 پبکت کبغزی سا ثجٌذیذ

ضد. اگش هبیکشّیْ ثبالی پبکت کبغزی سا دّ ثبس هحکن تب ثضًیذ تب کبهال کیپ ؽْد ّ هحتْیبتؼ ثیشّى ًشی

 ؽوب خیلی کْچک اعت دّ عوت پبکت سا تب ثضًیذ تب ساحت ثچشخذ.

 

 حبال پبپ کْسى ثغبصیذ!

داًَ ُبی رست سا ثَ هذت دّ الی عَ دقیقَ ثب حشاست ثبال دس هبیکشّیْ ثضاسیذ. ایي صهبى کبهال دقیق ًیغت 

حْاعتبى ثَ هبیکشّیْ ثبؽذ تب صهبًی  ّ هی تْاًذ ثش اعبط ًْع داًَ رست ّ قذست هبکشّیْ ؽوب تغییش کٌذ.

پبکت کوی اعتشاحت کٌذ چْى  ّ طْالًی ؽذ آى سا خبهْػ کٌیذ. عپظ ثضاسیذ تش کَ تشکیذى داًَ ُب کن



خیلی داغ اعت ّ دس ایي ثیي ُوچٌبى هوکي اعت داًَ ُبی رست ثتشکٌذ. ثعذ پبکت سا ثبص کٌیذ ّ اص پبپ 

لزت ثجشیذ.کْسى ُبی داغ ّ تبصٍ ای کَ دسعت کشدیذ   

 

 چَ طعن ُبیی هی تْاى ثَ پبپ کْسى اضبفَ کشد؟

ایي رست سا هی تْاًیذ ثش اعبط علیقَ خْدتبى طعن داس کٌیذ. اضبفَ کشدى کشٍ ّ کوی ًوک یکی اص طعن 

تٌذ یب ثب داسچیي ّ ؽکش  پفیال ُبی پش اعتفبدٍ دس پبپ کْسى اعت اهب ؽوب هی تْاًیذ ثب اضبفَ کشدى فلفل

ؽیشیي ّ هتفبّت داؽتَ ثبؽیذ. پْدس پٌیش، ادّیَ ُبی هحلی ّ عجضی خؾک ُن اًتخبة یک پبپ کْسى 

 هٌبعجی ثشای تغییش طعن پبپ کْسى ُغتٌذ.

  

 آیب دسعت کشدى پبپ کْسى دس پبکت کبغزی خطشًبک اعت؟

دس تئْسی قشاس دادى پبکت کشافت کبغزی دس هبیکشّیْ اهي ًیغت اهب ایي سّػ ثغیبس اهتحبى ؽذٍ ّ تب 

هبًی کَ حْاعتبى ثَ پبکت کبغزی ثبؽذ ّ ًضاسیذ ثیؼ اص حذ دس هبیکشّیْ ثوبًذ هؾکلی پیظ ًوی آیذ. ص  

 

 

 


