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 لزا ضًَذ فبسذ هی سشیع ثسیبس کیلکب هبّیبى ثالفبصلِ پس اص صیذ، عی حول ٍ ًقل ٍ ًگْذاسی ٍ فشآٍسی 

 ٍ جذیذ هحصَلی ّب آى اص خویش تَلیذ ٍ کشدى چشخ ثذٍى ٍ حذاقل دستکبسی ثب ُ است تب تالش گشدیذ

 ضَد. تْیِ هصشف آهبدُ

آى اص اجضا  تیاست کِ خَاستگبُ آى کطَس طاپي ثَدُ ٍ دس تشکای  پف کٌٌذُ پَضص خَساکی لعبة توپَسا

هحصَل اص لحبػ  تیفیثبعث استقبء ک پشٍطُ يی. استفبدُ اص لعبة توپَسا دس اضَد یاستفبدُ ه شیآٍسًذُ خو عول

کِ افضایص  ذیضذُ گشد ذیتَل یسَخبس یلکبیک يیپشٍتئ صیثبعث افضا يیٍ ّوچٌ کیتوبم صفبت اسگبًَلپت

ضیش  پشٍتئیي ٍ هشغ تخن سفیذُ آلجَهیي گٌذم، گلَتي ًظیش پشٍتئیٌی پشٍتئیي ثِ دلیل استفبدُ اص تشکیجبت

ٍ  نیتشد، حج کٌَاخت،ی ِیال کیهْن است. لعبة توپَسا  جبتیاص تشک یکی. آسد رست دس لعبة توپَسا ثبضذ هی

هحصَل،  یپَضص هحکن سٍ جبدیضوي ا هخلَط يی. اکٌذ یه جبدیا ییهبدُ ؼزا یسجک ثش سغح خبسج

 ثخطذ. یآى سا ثْجَد ه یٍ خَساک یثبفت یّب یظگیٍ

 ًطبستِ( ٍ رست آسد گٌذم، )آسد سبکبسیذّب  پلی ٍ ّب صوػ توپَسا ًظیش لعبة تشکیت دس هَجَد اصلی ایاجض

لعبة  پشٍتئیٌی اجضا(. Sanz et al, 2004; Venugopal, 2006دٌّذ ) سا افضایص لعبة چسجٌذگی تَاًٌذ هی

 ثبعث آسد،  تَسظ آة جزة ظشفیت افضایص عشیق اص تَاًٌذ هشغ( هی سفیذُ تخن آلجَهیي ٍ )پَدس ضیش

 سَخبسی پَضص ٍ یبثذ هی لعبة افضایص چسجٌذگی قذست ضًَذ کِ دس ًتیجِ آى،  سٍی لعبة افضایص گشاى

 ثش خبلی ثذٍى فضبی ٍ ّوگي الیِ یک کِ عَسی . ثِ(Venugopal, 2006)چسجذ  هی هحصَل سغحش ثِ ثْت

 دّذ. هی آى تش ثِ جزاة ظبّش ٍ ضذُ تثجیت کشدى سشخ اص ثعذ الیِ ایي ضَد. هی پذیذاس ؼزایی هبدُ سغح

پَدس  ثکیٌگ ٍجَد رست، آسد ٍ سَیب آسد گٌذم، آسد ًظیش اصلی تشکیجبت عالٍُ ثش توپَسا دس تشکیت لعبة

 يیدس لعبة توپَسا پشٍتئ. (Fiszman, 2008; Venugopal, 2006)ضَد  هی هحصَل ثبفت ثْجَد ثبعث

عول ٍسآهذى لعبة حبصل  یضَد کِ ع یه یکشثٌذیاکس ید یهَجَد دس گلَتي گٌذم ثبعث ثِ دام افتبدى گبصّب

 آسد ضَد. ّوچٌیي هی سٍؼي ثبعث کبّص جزة لعبة فشهَل ثِ سَیب افضٍدى آسد (. Loewe, 1993) اًذ ضذُ

 ,Dogan et al) ثبضذ  هی ضذُ سشخ ّبی ًبگت دس هٌبست ٍ سًگ تشدی ایجبد دس هَثش تشکیت یک سَیب

 ثبعث ٍ ضذُ هحصَل ثبفت ثْجَد ٍ یب پَدس هَجت هبیع ّبی ثِ صَست ضیش دس هَجَد . پشٍتئیي(2005

 سًگ . آسد رست(Loewe, 1993)گشدد  هی ؼیشآًضیوی ضذى ای قَُْ ٍاکٌص  ًبضی اص سًگ ضذت کبّص

 هحصَالت تشدی سٍکص، دس هقذاس سعَثت کبّص عشیق اص ّوچٌیي کٌذ. هی فشاّن لعبة دس سا عجیعی صسد

 .(Xue and Ngadi, 2006)هی دّذ  افضایص سا سَخبسی ٍ ضذُ دّی لعبة



 پَدس ثیطتش چسجٌذگی ٍاسغِ ثِ هحصَل تش جزاة ظبّش توپَسا ثِ دلیل ایجبد اسجحیت استفبدُ اص لعبة

 ٍ تش سجک ثبفتی ایجبد هبّی، سغح ثش پیَستِ ٍ یکٌَاخت تُشد، الیِ تطکیل یک آى، سغح ثش سَخبسی

 ثَدى آثذاس لعبة ٍ تشکیت دس ثکیٌگ پَدس اص استفبدُ جْت ثِ اکسیذکشثي ضذى دی آصاد ًتیجِ دس تش حجین

 .ثبضذ هحصَل هی داخلی ثخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای تهیه کیلکای سوخاریتفاوت استفاده از لعاب معمولی )سمت راست( و لعاب تمپورا )سمت چپ( 
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