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در کْچَ ّ تازارُای کاتل یا تِراى، اگر ضاػتی ترای لذم ترداغتٌذر پْغع یک زى داغتَ تاغیذ، 

تزرتیاتی از رفتارُای ارتواػی تَ دضت خْاُیذ آّرد کَ ًػاى دٌُذٍ ًگاٍ ارتواػی افراد تَ هطالَ 

گاُی ترای هثارزٍ تا . ُررّز فؼالیي ارتواػی تَ ًضْی دضت تَ اػتراض هی زًٌذ. رٌطیت اضت

خػًْت خاًگی، گاُی خػًْت ػلیَ زًاى ّ در ایي رّزُا تیع از تیع تا هطالَ خػًْت خیاتاًی  ّ 

ُیچ زًی را در تِراى یا کاتل ًوی تْاًیذ تیاتیذ کَ تزرتَ ای از خػًْت خیاتاًی . رٌطی رّترّ ُطتین

.  ّ یا آزار خیاتاًی ًذاغتَ تاغذ

تطیاری از زًاى ّ دختراًی کَ در هضیظ ارتواػی رفت ّ آهذ دارًذ ایي هطالَ را تَ ّضْس تیاى هی 

کٌٌذ، چَ در هضیظ داًػگاٍ، چَ در هضل کار ّ یا در هضیظ ُای ػثْر ّ هرّر ایي هطالَ تارُا ّ تارُا 

یکی از هطائل هِن کَ در ایي هیاًَ هی تْاى آى را هْرد تْرَ لرار . هْرد اػتراض لرار گرفتَ اضت

تطیاری از زًاى رکر هی کٌٌذ کَ در هضیظ کار ّ یا در خیاتاى، هْرد . داد، هطالَ رفتار رٌطی اضت

ایٌکَ فردی از کٌار آًاى ػثْر کردٍ اضت ّ تذى آًاى را لوص کردٍ . آزار رٌطی ًیس لرار گرفتَ اًذ

ترخی ًیس آزار رٌطی کْدکاى را . ایي رفتارُا تَ ضادگی در زًذگی رّزهرٍ زًاى اتفاق هی افتذ. اضت

تَ خصْؼ کَ راهؼَ هذًی در چٌذ ضال اخیر تَ غذت تا آزار رٌطی کْدکاى . از ایي زهرٍ هی داًٌذ

هطالَ آزار رٌطی کْدکاى ّخػًْت . در ایي هثارزٍ، زًاى تیػتریي فؼالیت را دارًذ. هثارزٍ هی کٌذ

رٌطی یکی از هطایل هِوی اضت کَ ّارد گفتواى رٌثع زًاى غذٍ اضت ّ فؼالیي هذًی تَ غذت تَ آى 

.  تْرَ دارًذ ّ خْاُاى تغییر ّ اصالس راهؼَ ترای رلْگیری از صْادث رٌطی ُطتٌذ

تؼذ از ضمْط طالثاى در افغاًطتاى، ترخی از زًاى فؼال ارتواػی تَ ایي ًکتَ را رکر هی کردًذ کَ 

ترخی از فؼالیي زى اتراز . هرداى ُوکارآًاى، رفتارُایی خارد از ػرف ارتواػی از آًاى تْلغ دارًذ

کردٍ اًذ کَ یکی از دالیلی کَ هرداى رفتارُایی چٌیي در کْچَ ّ تازار یا در هضیظ کار دارًذ، فیلن 

آًاى کواکاى اتراز کردٍ اًذ کَ ایي فیلن ُا اًتظار هرداى را از . ُای ضذ اخاللی یا پرًْگرافیک اضت

رّاتظ رٌطی تاال تردٍ اًذ ّ زًاى، تَ دلیل ًذاغتي ایي اطالػات ، ػذم داغتي اطالػات ّ یا دگن تْدى 

ایي ًْع فیلن ُا هؼوْال .  رّاتظ رٌطی در تیي زًاى، ًتْاًطتَ اًذ خْد را تا ایي ّضؼیت ُواٌُگ کٌٌذ

تَ خصْؼ کَ . در تیي هرداى دضت تَ دضت هی گردد ّ تؼذاد اًذکی از زًاى، ایي فیلن ُا را دیذٍ اًذ

 تطیاری . اها تطیاری از رْاًاى تَ ایي فیلن ُا دضترضی دارًذ. در ایراى ایي ًْع فیلن ُا هوٌْع ُطتٌذ

از زًاى ّ فؼالیي اظِار کردٍ اًذ کَ از ضْی دّضتاى، ُوکاراى ّ خْیػاًّذاى خْد تر رّی صفضات 

 .ارتواػی، تَ ّضیلَ ایي فیلن ُا ّ ػکص ُا هْرد آزار لرار هی گیرًذ



ایي رغذ راٍ صفضَ ُای . رغذ ّ دضترضی تَ ایٌترًت تاػج ضِْلت در رّاتظ ارتواػی غذٍ اضت

ُوَ رْاًاى ّ کطاًی کَ رْیٌذٍ ُطتٌذ، تَ آضاًی هی تْاًٌذ تَ . پرًْگرافیک را ًیس ُوْار کردٍ اضت

تَ ػٌْاى . فیلن ُای ایي صفضات تَ ُوَ زتاى ُا ترروَ غذٍ اضت. ایي صفضات دضترضی داغتَ تاغٌذ

هخال درهْتْرُای رطتزْی ایٌترًتی تَ راصتی هی تْاًیذ تا درد کلوات رٌطی تَ صفضاتی دضت تیاتیذ 

 زتاى دًیا هطلة ّ فیلن 50ترخی از ایي صفضات تَ . کَ تَ زتاى هادری رطتزْ کٌٌذٍ ترروَ غذٍ اًذ

ایي فیلن ُا از هٌاطك هختلف ّ تَ ضلیمَ ُای هختلف غِرًّذاى کػْرُای هختلف در رّی . دارًذ

ُوَ آًِا از ضیطتن . تطیار ضثک ُطتٌذ ّ تا ایٌترًت کن ضرػت تاز هی غًْذ. صفضَ لرار گرفتَ اًذ

ُای اهٌیتی ایٌترًتی ترخْردار ُطتٌذ تَ ایي هؼٌی کَ هضتْی آًاى حثت غذٍ اضت ّ از صمْق ّ اهتیاز 

 . ترخْردار ُطتٌذ

تطیاری از . فیلن ُای ایي صفضات، تر اضاش ردیف ضٌی ّ ضلیمَ ُای هختلف تٌظین ّ تَ رّز غذٍ اًذ

ُن رٌص تازاى ّ دّرٌطی ُا ًیس از . ایي فیلن ُا از رّاتظ رٌطی تسرگطاالى تا کْدکاى تِیَ غذٍ اضت

خْاًٌذٍ هی تْاًذ ایي فیلن ُا را تَ راصتی تر رّی گْغی تلفي خْد دریافت کٌذ ّ یا ایٌکَ . للن ًیفتادٍ اًذ

 . فیلوی را ًیس تَ ُویي ضثک تَ رّی ایٌترًت ارضال کٌذ

رّی صفضات کارتراى اهکاى ػضْیت دارًذ ّ ُر فیلوی . هْضْػات ایي فیلن ُا دضتَ تٌذی غذٍ اضت

اتاق گفتگْ ّ ارتثاط تا . کَ رّی صفضَ لرار هی گیرد، تال فاصلَ ترای ػضْ صفضَ ارضال هی غْد

تَ ایي صْرت . کطاًی کَ رّی صفضَ پیام ارضال هی کٌٌذ ّاهکاى گفتگْ ترای اػضا را فراُن هی کٌذ

ایي صفضات، ًگراًی . کاتراى ایٌترًتی اهکاى گفتگْ تا کطاًی کَ تزارت رٌطی هی کٌٌذ را دارًذ

ایي پذیذٍ ُا را یکی از ػْاهل افسایع تی تٌذتاری ارتواػی، گططت . فؼاالى هذًی را فراُن کردٍ اضت

 .تٌیاى خاًْادٍ، ررم ّ رٌایت هی داًٌذ

از ضْی دیگر ترخی از فؼاالى هذًی از رضْط ایي رفتارُا در تیي ضیاضتوذارى ّ کطاًی کَ در همام 

در افغاًطتاى، ترخی از غاُذاى زى تر ایي . ُای هِن ارتواػی ّ ضیاضی ُطتٌذ، اتراز ًگراًی هی کٌٌذ

در . ًکتَ تاکیذ کردٍ اًذ کَ ترای اهْر اداری خْد پیػٌِاداتی از ضْی کارگساراى دریافت کردٍ اًذ

ایراى ًیس ایي ًکتَ تَ غذت هْرد اًتماد زًاًی کَ در هطثْػات ّ صضٌَ ُای فرٌُگی فؼالیت دارًذ، 

اها ترخی از . ترخی از ٌُرهٌذاى تَ غذت تَ ایي رفتارُا ّ رّاتظ هؼترض ُطتٌذ. لرار گرفتَ اضت

ایي ٌُرهٌذاى تْضظ ُن رٌطاى ٌُرهٌذ خْد هْرد اًتماد لرار هی گیرًذ ّ ایي هْضْع در تیي ٌُرهٌذاى 

 .  تضج تراًگیس غذٍ اضت

صْادحی کَ ُر رّز در ایراى ّ افغاًطتاى رط هی دُذ را ًیس هی تْاى یکی از پیاهذُای ایي پذیذٍ تَ 

کْدکاًی کَ ُر رّز درهؼرض ضْء اضتفادٍ رٌطی لرار هی گیرًذ ّ یا تَ لتل هی رضٌذ، . غوار آرّد

. ، درُرات کْدکی غع هاَُ ای لرتاًی تزاّز غذ1392ضال . از ایي هػکالت صکایت هی کٌٌذ

، در ایراى ضتایع دخترک غع ضالَ افغاى  تَ ّضیلَ ًْرْاًی ُفذٍ ضالَ ُوطایَ 1395درآغاز ضال 

در افغاًطتاى، ُر رّز خثرُایی از ایي دضت تَ . ایراًی هْرد تزاّز لرار گرفت ّ تَ لتل رضیذ

 . صْرت رضوی از رضاًَ ُا در افغاًطتاى ّ ایراى هٌتػر هی غْد

پژُّػی کَ هطالؼَ هی کٌیذ، ًتیزَ هطالؼَ ّ تزسیَ ّ تضلیل هصاصثَ ُایی اضت کَ ًْیطٌذٍ تا 

 خاًن رّصاًی هصاصثَ ُایی تا .ُوکاری خاًن ضلواز رّصاًی درتِراى، کاتل ّ هػِذ اًزام دادٍ اضت

 . گرُّی از هرداى تثیي ُزذٍ تا ضی ّ پٌذ ضال اًزام دادٍ اضت

در ایي هصاصثَ ُا از هصاصثَ غًْذگاى درتارٍ دضترضی ایي افراد تَ فیلن ُای پرًْگرافیک ضْال غذٍ 

درتارٍ ایٌکَ ایي فیلن ُا را تَ چَ ُذفی تِیَ کردٍ اًذ ّ چَ ًگرغی تَ ایي ًْع رّاتظ رٌطی . اضت



هضتْی ایي هصاصثَ ُا دٍ ضْال درتارٍ هطایل رٌطی ّ فیلن ُای .دارًذ، ضْاالتی غذٍ اضت

در تِیَ ّ تٌظین ایي ضْاالت، پرّفطْر .   زى ضْال غذٍ اضت15  هرد ّ 25پرًْگرافیک اضت کَ از 

ژاى لْیی هاری، اضتاد راهؼَ غٌاضی ضیاضی هرکس هطالؼات ضیاضی داًػگاٍ لیْى در فراًطَ، ًاظر 

هرداًی کَ هْرد ضْال لرار گرفتَ اًذ، دضتَ ایراًیاًی . تْدٍ اضت ّ در اصالس آًاى هػاّرٍ دادٍ اضت

 . کَ خاًن رّصاًی تا آًِا هصاصثَ کردٍ اضت، هزرد ُطتٌذ ّ رسء طثمَ هتْضظ رذیذ در تِراى ُطتٌذ

ُػتاد درصذ زًاًی کَ در هصاصثَ غرکت کردٍ اًذ، زًاًی ُطتٌذ کَ ازدّاد کردٍ اًذ یا از ُوطراى 

دّ زى کَ از ُوطراى خْد رذا غذٍ اًذ تَ دلیل اختالف ترضر هطایل رٌطی تْدٍ . خْد رذا غذٍ اًذ

یک زى . یک زى، تَ صْرت ایٌترًتی در صفضات ارتواػی، تا هرداى گفتگْی رٌطی هی کٌذ. اضت

ازدّاد کردٍ اضت ّ تَ پیػٌِاد ُوطرظ، فیلن . در تیي زًاى افغاى، تضصیالتی کوتر از دیپلن دارد

یکی از هصاصثَ غًْذگاى ًیس هزرد اضت، اها دضترضی تَ ایي فیلن . پرًْگرافیک را تواغا کردٍ اضت

یکی از دختراى رکر کردٍ اضت کَ ّالذیٌع در خاًَ از ایي فیلن ُا اضتفادٍ هی کٌٌذ ّ در . ُا داغتَ اضت

 .طی رّز کَ آًِا در خاًَ ًیطتٌذ، اّ هخفیگاٍ ایي فیلن ُا را یافتَ ّ درخفا ًگاٍ هی کٌذ

. رْاب ُا تَ صْرت تضلیلی ّ تذّى در ًظر گرفتي زهاى ّ تا آگاُی هصاصثَ غًْذٍ ضثظ غذٍ اضت

فمظ تَ تزسیَ ّ تضلیل دّ ضْالی کَ در . ایي همالَ  ُوَ ضْاالت هطرس غذٍ را تررضی ّ تضلیل ًوی کٌذ

 .تاال هطرس کردین، هی پردازد ّ ًگرظ ُر دّ گرٍّ زًاى ّ هرداى را هْرد تررضی لرار هی دُذ

 

 آنچو درگفتگٌ با مردان مصاحبو شٌنده بو دست آمده است 

تیع از ُػتاد درصذ هصاصثَ غًْذگاى اظِار کردٍ اًذ کَ ایي ًْع فیلن ُا تَ راصتی تیي دّضتاى ّ ُن 

. ترخی ًیس گفتَ اًذ کَ ایي فیلن ُا ّ ػکص ُا در خاًَ آًِا هْرْد تْدٍ اضت. ضاالى آًِا هی چرخذ

درصذی از هصاصثَ غًْذگاى رکر کردٍ اًذ کَ در هضیظ درش، دتیرضتاى ّ روغ دّضتاى ایي ًْع فیلن 

 . ُا تَ آضاًی هثادلَ هی غًْذ

اکخر هرداى اظِار کردٍ اًذ کَ تواغا کردى ایي ًْع فیلن ُا یک اهر هرداًَ اضت ّ صذالل ترای یک تار 

صذّد تیطت درصذ هصاصثَ غًْذگاى تارُا تا دّضتاًػاى ایي . ایي فیلن ُا را در تٌِایی تواغا کردٍ اًذ

تؼذاد تطیار کوی اظِار کردٍ اًذ کَ ایي فیلن ُا را در صضْر دّضت دختر یا . فیلن ُا را تواغا کردٍ اًذ

از ُوَ هِوتر کَ درصذ تاالیی از هرداًی کَ هصاصثَ کردٍ اًذ، ضْپر اضتارُایی .  ُوطر خْد دیذٍ اًذ

کَ در ایي فیلن ُا ًمع ایفا هی کٌٌذ، را تَ خْتی هی غٌاضٌذ ّ تا زًذگی غخصی ّ تخصصی آًاى آغٌا 

ایي ضْپر اضتارُا تیػتر هلیت رّضی ّ اهریکایی دارًذ ّ افتخار آًاى تْاًایی رٌطی فْق الؼادٍ . ُطتٌذ

 . آًاى اضت

ًکتَ ای کَ تطیار لاتل تْرَ اضت ایٌکَ تیع از پٌزاٍ درصذ از هرداًی کَ هْرد هصاصثَ لرار گرفتَ 

آًِا هؼتمذ ُطتٌذ کَ ترای یک . اًذ، تواغاکردى ایي ًْع فیلن ُا را ًْػی ًگاٍ رّغٌفکراًَ هی داًطتٌذ

رّغٌفکر، هطلن اضت کَ تا ایي هْضْع آغٌا تاغذ ّ دیذى چٌیي فیلن ُایی ّالؼیت ُای ارتواػی ّ دیذ 

 . هرداى را تَ رّاتظ رٌطی تغییر هی دُذ

از آًزایی . ترخی از هرداى اظِار داغتَ اًذ کَ ایي فیلن ُا را تا ُذف آهْزغی ًگاٍ کردٍ اًذ یا هی کٌٌذ

آًاى ُیچ اطالػاتی از ضْی راهؼَ . کَ در راهؼَ ای هخل ایراى ّ افغاًطتاى کَ رّاتظ رٌطی تاتْ اضت

تٌاترایي  ترای آهْختي درتارٍ رّاتظ رٌطی تَ ایي ًْع فیلن . ّ خاًْادٍ در ایي هْرد دریافت ًوی کٌٌذ

 درصذ هصاصثَ غًْذگاى گفتَ اًذ کَ خْب اضت کَ زًاى آًاى ًیس ایي 50کوتر از . ُا هرارؼَ کردٍ اًذ



 20. فیلن ُا را تواغا کٌٌذ تا تتْاًٌذ تا خْاضتَ ُای آًاى ّ رّظ ُای ترلراری رّاتظ رٌطی آغٌا غًْذ

 .درصذ آًاى ُرگس هْافك ًثْدٍ اًذ ّ درصذ تالی هاًذٍ تَ ایي هطالَ فکر ًکردٍ اًذ

ُفتاد درصذ ایي گرٍّ ًیس اظِار کردٍ اًذ کَ ُرگس تا زًاى خْد درتارٍ ایي فیلن ُا ضخٌی تَ هیاى 

گرٍّ هرداًی کَ . ًیاّردٍ اًذ، زیرا ایي فیلن ُا ُوطراى ّ فرزًذاى آًاى را از راٍ اخاللیخارد هی کٌذ

در افغاًطتاى هْرد هصاصثَ لرار گرفتَ اًذ هؼتمذًذ کَ زًاى ُرگس ًوی تْاًٌذ در رّاتظ رٌطی تَ 

تَ ػمیذٍ آًاى زًاى افغاى در . دررَ ای کَ ضْپراضتارُای زى فیلن ُای پرًْ گرافیک رضیذٍ اًذ، ترضٌذ

تؼذاد اًگػت غواری اظِار کردٍ اًذ کَ در . رّاتظ رٌطی غیر فؼال، ضٌتی ّ تضت تطلظ هرداى ُطتٌذ

یا ایٌکَ « اصطاش گٌاٍ هی کٌٌذ» ،«اصطاش ًاخْغایٌذی دارًذ»رّاتظ رٌطی کَ تا ُوطراى خْد دارًذ،

 . «رغثت کوی دارًذ» 

 

 آنچو زنان اظيار کرده اند

تَ راصتی هی تْاى رّی ایٌترًت . زًاى اظِار کردٍ اًذ کَ تَ دضت آّردى ایي فیلن ُا کار ضختی ًیطت

چِل درصذ زًاى رکر کردٍ اًذ کَ ایي فیلن ُا را تا ُوطر خْد تواغا کردٍ . ایي فیلن ُا را تَ دضت آّرد

دضتَ تالی . تیطت درصذ تاکیذ کردٍ اًذ کَ تا دّضتاى خْد ّ ازضرکٌزکاّی ایي فیلن ُا را دیذٍ اًذ. اًذ

زیرا ُیچ اطالػی درتارٍ رّاتظ . هاًذٍ رکر کردٍ اًذ کَ ترای یاد گیری ایي فیلن ُا را تواغا کردٍ اًذ

تٌاترایي ترریش دادٍ اًذ . رٌطی از ضْی آهْزظ ُوگاًی، خاًْادٍ یا هٌثغ دیگری دریافت ًوی کٌٌذ

 . ترای یادگیری از ایي فیلن ُا تِرٍ تثرًذ

 15 درصذ زًاى هْرد هصاصثَ لرار گرفتَ، ایي فیلن ُا را غیر اخاللی رکر کردٍ اًذ ّ 80تیع از 

ایي فیلن ُا در یادگیری آًاى . درصذ از آًاى رکرکردٍ اًذ کَ خْب اضت اگر هرداى ایي فیلن ُا را تثیٌٌذ

.  درصذ تالی هاًذٍ هؼتمذ تْدًذ کَ ایي فیلن ُا ُیچ تاحیری در ًگرظ هرداى ًذارد5. هْحر خْاُذ تْد

اگر ایي فیلن ُا را ًگاٍ هی کٌٌذ فمظ ترایػاى رٌثَ . زیرا رّاتظ رٌطی هرداى ترا اضاش غریسٍ اضت

 . ضرگرهی دارد

درصذ زًاًی کَ ایي فیلن ُا را غیر اخاللی خْاًذٍ اًذ، اػتماد داغتٌذ کَ رّاتطی کَ در ایي فیلن ُا 

آًِا اظِار کردٍ اًذ کَ اصال . صْرت هی گیرد، تیػتر رٌثَ صیْاًی دارد ّ از اًطاًیت تَ دّر اضت

کطاًی کَ در ایي فیلن ُا ًمع تازی .ترایػاى لاتل تصْر ًیطت کَ هردی چٌیي رفتار رٌطی داغتَ تاغذ

. هی کٌٌذ، افرادی ُطتٌذ کَ توریي ُای هتفاّتی دارًذ، از هْاد غیویایی ّ تمْیت کٌٌذٍ اضتفادٍ هی کٌٌذ

 . ّگرًَ اًطاًِا در غرایظ ػادی چٌیي رفتارُایی را ًوی تْاًٌذ از خْد ًػاى تذٌُذ

ایي زًاى هؼتمذ تْدًذ کَ ایي فیلن ُا تاػج از تیي رفتي اخالق، افسایع فطاد ارتواػی ّ افسایع ررم ّ 

هرداًی کَ ایي فیلن ُا را تواغا هی کٌٌذ، اًتظار دارًذ کَ زًاًػاى ُویي ًمع را ترایػاى . رٌایت ُطتٌذ

زًاى افغاى اظِار داغتٌذ کَ تطیاری . کَ ایي ًمع ُا از تطیاری از زًاى تر ًوی آیذ. در هٌسل ایفا کٌذ

هرداى تا . از فطادُا، ررم ّ رٌایت ُا، تزاّز تَ کْدکاى ّ دختراى ًْرْاى، هتاحر از ایي فیلن ُا ُطتٌذ

تصْر ایٌکَ ایي فیلن ُا صمیمت دارًذ، تَ تواغای ایي فیلن ُا الذام هی کٌٌذ ّ ًتایذ آى را در راهؼَ ّ ُر 

 . رّز غاُذ ُطتین

پٌذ درصذ زًاى هصاصثَ غًْذٍ هؼتمذ تْدًذ کَ تِتر اضت کَ هرداى ایي فیلن ُا تیػتر تواغا کٌٌذ تا 

هْضْع رّاتظ رٌطی ترایػاى تَ اهری ػادی تثذیل غْد ّ کوی در رّاتظ رٌطی خْد تفکر ّ تغییر 

زیرا زًاى تطیاری از ػذم تْرَ هرد تَ راتطَ رٌطی رًذ هی ترًذ ّ در راتطَ ُوطری . ایزاد کٌٌذ



آًاى در رّاتظ رٌطی خْد فمظ تَ خْاضتَ ُای خْد تْرَ هی کٌٌذ ّ تا . خْد را لرتاًی تصْر هی کٌٌذ

 . زى هاًٌذ یک ّضیلَ رفتار هی کٌٌذ

زًاى ایراًی کَ هْرد هصاصثَ . ّضیلَ تْدى زى، در تیي زًاى افغاى تیػتر هْرد تاکیذ لرار گرفتَ اضت

تَ خصْؼ یکی از هصاصثَ غًْذگاى کَ . لرار گرفتَ اًذ، کوتر تَ ایي هطالَ اغارٍ کردٍ اًذ

درگفتگْی رٌطی ایٌترًتی در غثکَ ُای ارتواػی فؼالیت دارد، تَ ایي ًکتَ اغارٍ هی کٌذ کَ ایي 

رّاتظ ترای اّ ًیس اُویت دارد ّ ًیازُای اّ را در دّرٍ ای کَ از ُوطرظ رذا غذٍ اضت را ترطرف 

 . هی کٌذ

هیساى تاالی ًگراًی زًاى . اها ًکتَ هِوی کَ در همایطَ هصاصثَ ُای زًاى ّ هرداى هْرد تْرَ اضت

ًگراًی آًاى ترای ًطل آیٌذٍ ّ کطاًی اضت کَ ایي فیلن ُا را در . از پخع ّ رغذ ایي ًْع فیلن ُا اضت

ُوَ ایي زًاى اظِار کردٍ اًذ کَ . راهؼَ ای هخل ایراى یا افغاًطتاى تواغا هی کٌٌذ، ًػاى دادٍ غذٍ اضت

ایي فیلن ُا تَ راصتی در اختیار رْاًاى لرار هی گیرد ّ تاحیر آى هی تْاًذ در راهؼَ هػکالت اخاللی 

در صالی کَ تیػترهرداى  هصاصثَ . ّ ارتواػی تَ ّرْد آّرد ّ در ًاتطاهاًی خاًْادٍ ًمع داغتَ تاغذ

غًْذٍ هؼتمذ ُطتٌذ کَ ایي فیلن ُا هی تْاًذ ًمع خْتی در رغذ رفتار رٌطی آًاى ّ تَ خصْؼ در 

 . راهؼَ ای ضٌتی ترای زًاى ّ رفتارُای رٌطی آًاى در تراتر ُوطرغاى داغتَ تاغذ

 

 


