ﻣﻔﻬـﻮم ﺟﻤﻼت ﺳـﺘﺮ ﭼﯿﺴـﺖ ؟ ﻫﭽـﺮ ﭼﯿﺴـﺖ ؟ در
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
ﺳﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﻫﭽﺮ ﭼﯿﺴﺖ ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﻢ ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و اﻧﻮاع
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت واژه ﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن

ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد.

وﻟ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﭽﺮ ﭼﯿﺴﺖ ؟ اﺻﻼ ﻣﻌﻨ و ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی

اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﺪ؟ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از وﺑﺴﺎﯾﺖ  EIG-SHOPﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﭼﯿﺴﺖ

ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ  :ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ آور ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن
ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ
دار ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ و از دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻄﻔﻪ در داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎزی ﺷﻞ اﺳﺖ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﮐﺮچ ﺑﺮ روی ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻣ
ﺧﻮاﺑﺪ و ﯾﺎ ﺗﺨﻢ در داﺧﻞ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد  ،دﻣﺎ ﻧﻄﻔﻪ را ﺗﺤﺮﯾ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد
ﮐﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎزی ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ دﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻄﻔﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﺪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ و ﺟﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺟﻮﺟﻪ اﺳﺖ  ،ﻣﺮغ ﮐﺮچ ﯾﺎ
دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺗﺨﻢ را ﻣ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﭽﺮﺧﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ  ،ﻧﻄﻔﻪ ﯾﺎ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣ ﭼﺴﺒﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻋﻠ رﻏﻢ ﺗﺸﯿﻞ  ،ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪه و در ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ
دار ﺧﺎرج ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻣﺎی ﻻزم و ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ
رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و آﻣﺎده ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻞ ﻣﺪت ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﻪ روز آﺧﺮ
آن اﺳﺖ  ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺘﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ رﻃﻮﺑﺖ را از ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ
آورد زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻔ و ﯾﺎ ﻏﺮق ﺷﺪن در داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺮدد.
ﻫﭽﺮ ﭼﯿﺴﺖ در ﺳﻪ روز آﺧﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺗﺨﻢ ﻧﻮک ﻣ زﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺷﺴﺘﻪ و از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ ﻧﺎم دارد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺟﻮﺟﻪ
ﻫﺎ در ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ ﺷﻮد .دﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠ و ﺗﺤﺮﯾ ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺟﻮﺟﻪ اﺳﺖ  ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ
ﻣﻘﺪار اﻧﺪﮐ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ.
رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺗﺨﻢ ﺑﻪ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﻮک ﻣ زﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺣﺘ آن را ﺷﺴﺘﻪ و از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج
ﺷﻮد.
ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ وارد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت
اوﻟﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وﻗﺘ ﯾ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺎدر ) ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺮغ ( ﺗﺨﻤﺬاری ﻣﯿﺸﻮد  ،از ﻟﺤﻈﻪ
ﺗﺨﻤﺬاری ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮوﯾﻢ درﺻﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻗﺮار دادن ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار در داﺧﻞ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از
ﺗﺨﻤﺬاری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ
دار ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻫﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن ﻣﯿﺬرد اﺣﺘﻤﺎل آﻧﻪ آن ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .ﯾ
ﻣﺰرﻋﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺮغ دارد  ،اﯾﻦ ﻣﺮغ ﻫﺎ در روز ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟ ﺗﺨﻤﺬاری ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ  ،ﯾﻌﻨ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺪ ﺗﺨﻢ در روز ﺷﻨﺒﻪ  ،ﭼﻨﺪ ﺗﺎی دﯾﺮ در روز ﯾﺸﻨﺒﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣ
ﮐﻨﺪ.
ﺷﺨﺺ ﻣﺰرﻋﻪ دار ﯾ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ دارد ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن  100ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺖ  ،ﺑﺮای آﻧﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺎه ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ  100ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را
ﯾﺒﺎره داﺧﻞ دﺳﺘﺎه ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺧ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﺑﺮﺧ ﺗﺎزه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺗﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻞ راﻧﺪﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ دﺳﺖ ﺑﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﻞ راﻫﺎری ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ در دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ و ﻫﻢ در
دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺻﻨﻌﺘ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ در دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ

ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ
دو ﻃﺒﻘﻪ را در ﯾ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ دو ﻃﺒﻘﻪ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ ﺷﺪه  ،ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺎزی و ﺑﺎ ﮐﻤ از ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺎزﻫﺎ ﮐﻪ دﻣﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎﻻ و رﻃﻮﺑﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻤﻮد .وﻗﺘ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار  ،ﺗﺨﻤﺬاری
ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﺗﺨﻢ را در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻی دﺳﺘﺎه ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دوران ﺳﺘﺮ
اﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺧﻮب ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در دﺳﺘﺎه رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﭽﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺰرﻋﻪ دار ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را از
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺘﻘﺎل ﻣ دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﭽﺮ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ .و اﯾﻦ ﺷﺮﺧﺶ از
ﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﭽﺮ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﮐﻠ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن در
دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﻢ دﻫﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه
اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﺮاﺣ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﯾ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﺑﺮدی و ﭘﺮﻓﺮوش در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨـﻪ  ،دﺳـﺘﺎه ﺟـﻮﺟﻪ ﮐﺸـ 96 ﺗـﺎﯾ اﺳـﻨﺪری ﻣـ ﺑﺎﺷـﺪ .از ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳـﺘﺮ و ﻫﭽـﺮ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑ

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﺳﺘ ﻫﺎی ﻧﯿﺰ دارد  ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘ از ﯾ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﮐﻪ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺘﺮ
و ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ روش ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﮐﻨﯿﺪ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ ﻇﺮﻓﯿﺖ دﺳﺘﺎه از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .زﯾﺮا از ﻧﺼﻒ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺘﺮ و از ﻧﺼﻒ

دﯾﺮ ﺑﺮای ﻫﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﮋه ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ
را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺳﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ  ،ﻫﭽﺮ ﭼﯿﺴﺖ و ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﻨﺪ
رﺳـﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿـﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻣـ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺳـﻮاﻻت ﺧـﻮد را در ﻗﺴـﻤﺖ دﯾـﺪﮔﺎه ﻫـﺎ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺳـﺎﯾﺖ ﺳـﻮال
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

