
 افّی ثٝ ؽذٖ تجذیُ حبَ در ٚ ثٛدٜ د٘یب عزاعز در ا٘غبٖ ٘بتٛا٘ی ٚ ٔیز ٚ ٔزي اَٚ ػّت عٝ جشٚ حبمز حبَ در ػزٚلی لّجی ثیٕبریٟبی

 ٚاٌیزی ٔبٞیت ثذِیُ ٔغزی ٚ ػفٛ٘ی ثیٕبریٟبی اس ٘بؽی خيزات اٌزچٝ. ذٙثبؽ ٔی وؾٛرٞب اغّت در  ٘بتٛا٘ی یب  ٔیز ٚ ٔزي ػبُٔ تزیٗ

 ، ٔب٘ذٌبرتز ، جبٔؼٝ ٚ ثیٕبر ثزای ػزٚلی لّجی ثیٕبریٟبی ٔثُ ٔشٔٗ ثیٕبریٟبی اس ٘بؽی ػٛارك أّب اعت فٛری ٔؾبٞذٜ لبثُ ٚ عزیغ آٟ٘ب

 عبٍِی 40 عٗ اس ثؼذ ػزٚلی لّجی ثیٕبریٟبی ایجبد أىبٖ. ثبؽٙذ ٔی پیؾٍیزی لبثُ حبَ ٕٞبٖ در ٞغتٙذ تز پزٞشیٙٝ ٚ تز وٙٙذٜ ٘بتٛاٖ

 لبثُ غیز ص٘تیه ٚ ٘ضاد ٚ عٗ ٔثُ ػزٚلی لّجی ثیٕبریٟبی پیذایؼ ٚ ایجبد ػٛأُ اس ثؼنی ٞزچٙذ.  اعت 40۵ س٘بٖ در ٚ 50۵ ٔزداٖ در

 ثٝ حذالُ یب ٚ ػزٚلی لّجی ثیٕبریٟبی اس پیؾٍیزی ٘تیجٝ در ٚ تغییز لبثُ خيز ػٛأُ عبیز وٙتزَ ثزای رٚؽٟبیی أّب ، ٞغتٙذ ٔذاخّٝ

 .دارد ٚجٛد آٟ٘ب ثزٚس ا٘ذاختٗ تأخیز

 ؽٛن

سٔب٘یىٝ دعتٍبٜ ٌزدػ خٖٛ اس وبر ثیفتذ ٚ در ٘تیجٝ ارٌبٟ٘بی حیبتی ٔب٘ٙذ لّت ٚ ٔغش اس اوغیضٖ ٔحزْٚ ؽٛ٘ذ ؽٛن رخ ٔی دٞذ. ثزای 

جٌّٛیزی اس ایجبد آعیجٟبی دائٕی ٚ یب ٔزي السْ اعت ، الذأبت درٔب٘ی عزیؼب فٛرت ثٍیزد. ؽٛن ٔی تٛا٘ذ در اثز تزط ٚ درد ثذتز 

 ٍٞٙبٔی وٝ ؽٛن رخ ٔیذٞذ ٔقذْٚ را آراْ وٙیذ ٚثٝ اٚ اىٕیٙبٖ خبىز دٞیذ .  پظ ثٟتز اعتؽٛد 

 ػُّ ؽٛن : 

ِیتز خٖٛ ) حذٚد یه پٙجٓ حجٓ خٖٛ ثذٖ ( اس دعت ثزٚد ؽٛن رخ ٔیذٞذ.  2/1ٟٕٔتزیٗ ػّت آٖ خٛ٘زیشی ؽذیذ ٔی ثبؽذ. چٙب٘چٝ 

ثٝ فنبٞبی ثذٖ ٚ یب خٛ٘زیشی ػزٚق در اثز ؽىغتٍی ٞبی ثغتٝ ی ٚرٚد خٖٛ ػُّ آٖ ٔی تٛا٘ذ سخٓ ٚیب خٛ٘زیشی ارٌبٟ٘بی داخّی یب 

اعتخٛاٟ٘ب ثبؽذ. اس دعت دادٖ عبیز ٔبیؼبت ثذٖ ٘یش ٔیتٛا٘ذ ثبػث ایجبد ؽٛن ؽٛد. ٔثال در اعٟبَ ٚ اعتفزاؽ حجٓ سیبدی اس ٔبیؼبت 

 ثذٖ اس دعت ٔیزٚد. 

خٖٛ ػّی رغٓ ٚجٛد خٖٛ وبفی رخ دٞذ. ایٗ حبِت در ٔٛاردی ٔب٘ٙذ:  ٕٞچٙیٗ ؽٛن ٔی تٛا٘ذ ثٝ ػّت ػذْ تٛا٘بیی لّت در پٕپبص

رخ ٔی دٞذ. عبیز ػُّ ؽٛن ؽبُٔ ػفٛ٘ت ؽذیذ ، وٕجٛد ٞٛرٟٔٙبی خبؿ ،  حبدثیٕبری لّجی ؽذیذ ، حّٕٝ ی لّجی ٚ ٘برعبئی لّجی 

 ٚ فذٔبت ٘خبػی ٔی ثبؽذ.وبٞؼ لٙذ خٖٛ ، وبٞؼ حزارت ثذٖ ، ٔقزف ثیؼ اس حذ دارٚ 

 

 تؾخیقی :ػالئٓ 

 –تؼزیك  –پٛعت عزد ٚ ٔزىٛة ٚ رً٘ پزیذٜ  –ػالئٓ اِٚیٝ( ٘جل تٙذ 

  –٘جل مؼیف  –تٙفظ عزیغ ٚ عيحی  –تؾٍٙی  –تٟٛع ٚ اعتفزاؽ  –مؼف ٚ عزٌیجٝ  –عبیزػالئٓ( پٛعت وجٛد خقٛفب داخُ ِجٟب 

 ٚ عزا٘جبْ لّت ٔی ایغتذ. –ثیٟٛؽی  – خٕیبسٜ  وؾیذٖ ٚ ٘فظ ٘فظ سدٖ –اٌز اوغیضٖ وبفی ثٝ ٔغش ٘زعذ( ثی لزاری ٚ تٟبجٓ 

 اثزات آٖ در ثذٖ ٔمذار حجٓ اس دعت رفتٝ

ثی اثز یب اثز ثغیبر وٓ ، حجٕی وٝ ٔٛلغ اٞذاء خٖٛ اس افزاد  ِیتز 5/0

 ٔی ٌیز٘ذ .

 .ٕٔىٗ اعت ؽٛن رخ دٞذ./تٙذ ؽذٖ ٘جل ٚ تؼزیك ؽذیذ  ِیتز 2وٕتز اس 

ِٕظ ٘جبؽذ./ٔقذْٚ ثیٟٛػ ؽٛد./ ٕٔىٗ اعت ٘جل ٔچ لبثُ  ِیتز یب ثیؾتز 2

 تٙفظ ليغ ؽذٜ ٚ لّت ثبیغتذ.

 



 

 خٛ٘زیشی داخّی

خٛ٘زیشی ثٝ داخُ حفزٜ ٞبی ثذٖ اغّت د٘جبَ فذٔبتی ٔب٘ٙذ ؽىغتٍی ، سخٕٟبی ٘بفذ ٚ یب ٌبٞی ثٝ ىٛر خٛد ثٝ خٛد ٔثال ثز اثز سخٓ 

تجٕغ خٖٛ در ارٌبٟ٘بیی ٔب٘ٙذ ریٝ یب ٔغش ثبػث ٚارد آٔذٖ ٔؼذٜ رخ ٔی دٞذ. ثشرٌتزیٗ خيز خٛ٘زیشی داخّی ؽٛن اعت. اس ىزف دیٍز 

فؾبر ٚ آعیت ثٝ آٟ٘ب ٔیؾٛد. اٌز ٔقذْٚ ػالئٓ ؽٛن را ٘ؾبٖ ٔی دٞذ ِٚی ٞیچٍٛ٘ٝ خٛ٘زیشی ٚامحی دیذٜ ٕ٘ی ؽٛد ثٝ خٛ٘زیشی 

 داخّی ؽه وٙیذ. ٌٛػ ، دٞبٖ ، پیؾبثزاٜ یب ٔمؼذ ٔقذْٚ را اس ٘ظز ٚجٛد خٛ٘زیشی ثزرعی وٙیذ.

 

 ػالئٓ تؾخیقی :

 در اثتذا پٛعت عزد ٚ ٔزىٛة ٚ رً٘ پزیذٜ اعت ٚ ثب ادأٝ ی خٛ٘زیشی پٛعت وجٛد ٔیؾٛد.-

 ٘جل تٙذ ٚ مؼیف -

 تٙفظ عزیغ ٚ عيحی -

 خٛاة آِٛدٌی ، ثی لزاری ٚ تحزیه پذیزی -

 ثیٟٛؽی -

 خزٚج خٖٛ اس ٌٛػ ٚ دٞبٖ ٚ ...-

ی رٚی پٛعت ٔٛجت تغییز رً٘ آٖ ٔیؾٛد. ایٗ تغییز رً٘ ىزحی ٔؾبثٝ ىزح در فذٔبت ؽذیذ ، فؾبرآٚردٖ ِجبط یب ٞز ؽیء دیٍز-

 ِجبط یب ؽیء فؾبرآٚر٘ذٜ را ثٝ خٛد ٔیٍیزد.

 ٚجٛد عبثمٝ ی ثیٕبری لجّی یب فذٔٝ اخیز ، خٛ٘زیشی داخّی ٚ ٔقزف دارٚ جٟت جٌّٛیزی اس ِختٝ ؽذٖ خٖٛ -

 



 

 ؽٛن اسدیبد احغبعبت

ؽذیذ اعت. در افزاد حغبط در ثب٘یٝ ٞب یب دلبیك اثتذایی تٕبط ثب ٔبدٜ ی حغبعیت آٔیش ، رخ دادٜ ایٗ ؽٛن ٘بؽی اس حغبعیت ثغیبر 

 ٚ ٔیتٛا٘ذ وؾٙذٜ ثبؽذ. ٔىب٘یغٓ ؽزٚع ؽٛن :

 یب تٙفظ ٔٛاد حغبعیت سا  تٕبط پٛعتی-

 تشریك دارٚ -

 ٘یؼ حؾزات -

 خٛردٖ غذاٞبیی ٔثُ خؾىجبر -

ثٝ داخُ خٖٛ تزؽح ٔیؾٛ٘ذ. ایٗ ٔٛاد ثبػث ٌؾبد ؽذٖ ػزٚق ٚ تًٙ ؽذٖ راٟٞبی در ٚاوٙؾٟبی اسدیبد حغبعیت ٔٛاد ؽیٕیبیی 

ٞٛایی ٔیٍزد٘ذ در ٘تیجٝ فؾبر خٖٛ ؽذیذا وبٞؼ یبفتٝ ، سثبٖ ٚ ٌّٛ ٔتٛرْ ؽذٜ ٚ تٙفظ ٔختُ ٔیٍزدد. ثٝ ایٗ تزتیت اوغیضٖ وٕتزی 

 ثٝ ارٌبٟ٘بی حیبتی ٔیزعذ.



 ئٓ تؾخیقی :ػال

 ثی لزاری -

 مبیؼبت لزٔش ٔٙتؾز -

 تٛرْ ٌّٛ ٚ سثبٖ-

 تٛرْ اىزاف چؾٕٟب -

 تٙفظ ٔختُ وٝ ٔیتٛا٘ذ ٕٞزاٜ ثب خظ خظ عیٙٝ ٚ ٘فظ ٘فظ سدٖ ثبؽذ.-

 آ٘ضیٗ فذری

فی تبٔیٗ وٙٙذ سٔب٘یىٝ ػزٚق وزٚ٘زی وٝ ٔغئَٛ تبٔیٗ خٖٛ ػنّٝ ی لّت ٔی ثبؽٙذ ثبریه ؽذٜ ٚ ٘تٛا٘ٙذ ٔتٙبعت ثب ٘یبسلّت خٖٛ وب

تب درد ثزىزف ؽٛد.اٌزدرد ادأٝ پیذا وزد یب دٚثبرٜ آ٘ضیٗ رخ ٔی دٞذ. در ٍٞٙبْ ٚلٛع حّٕٝ ٔقذْٚ ٔججٛر ٔیؾٛد دعت اس وبر ثىؾذ 

 ػٛد وزد ثٝ حّٕٝ ی لّجی ٔؾىٛن ؽٛیذ.

 ػالئٓ تؾخیقی :

 درد فؾبر٘ذٜ ی لفغٝ ی عیٙٝ ثٝ فه پبییٗ ٚ یه یب  ٞز دٚ ثبسٚ وؾیذٜ ٔیؾٛد.-

 درد ثب اعتزاحت ثٟتز ٔیؾٛد.-

 تٍٙی ٘فظ -

 مؼف ٘بٌٟب٘ی ٚ ؽذیذ -

  اميزاة ٚ ثی لزاری -

 ٘برعبیی حبد لّجی

در جزیبٖ ٘برعبیی لّجی ثٝ دِیُ وؾیذٜ ؽذٖ سیبد سیبد ػنّٝ ی لّجی یب تخزیت ثبفت ػنال٘ی آٖ لّت ٕ٘ی تٛا٘ذ خٖٛ وبفی را ثٝ 

ریٝ ٞب تجٕغ پیذا وزدٜ ٚ ٔٛجت اختالالت تٙفغی ٔی ٌزدد. یىی اس ػُّ ٘برعبیی لّجی ثبفتٟبی ثذٖ ثزعب٘ذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔبیغ در 

 ٚجٛد ِختٝ در ػزٚق وزٚ٘ز ٔی ثبؽذ. حٕالت ٘برعبیی حبد لّجی اغّت ؽجٟب رخ ٔی دٞٙذ.

 ػالئٓ تؾخیقی :

 تٍٙی ٘فظ ؽذیذ -

 ٌبٞی ػالئٓ حّٕٝ ی لّجی -

 

 حّٕٝ لّجی



ؽبیؼتزیٗ ػّت حّٕٝ ی لّجی ا٘غذاد ٘بٌٟب٘ی ػزٚلی اعت وٝ خٖٛ ٔٛرد ٘یبس را ثٝ ػنّٝ ی لّت ٔی رعب٘ٙذ. ثغتٝ ثٝ ایٙىٝ چٝ ٔمذار اس 

ػنّٝ ی لّت درٌیز ؽذٜ ثبؽذ ػالئٓ حّٕٝ ی لّجی فزق ٔی وٙذ. ثشرٌتزیٗ ػبرمٝ ی آٖ ایغت لّجی اعت. دارٚٞبیی ٔب٘ٙذ آعپزیٗ وٝ 

وٕه ٔی وٙٙذ خيزات ٘بؽی اس حّٕٝ ی لّجی را وٕتز ٔی وٙٙذ ٚ در ثزخی اس ٔقذٚٔیٗ ثٟجٛدی وبُٔ ایجبد خٛاٞذ  ثٝ اس ثیٗ رفتٗ ِختٝ

 ؽذ.

 ػالئٓ تؾخیقی :

 ٘فظ ٘فظ سدٖ ؽذیذ -

 تؼزیك ؽذیذ -

 ٘جل تٙذ ، مؼیف ٚ ٘بٔٙظٓ -

 وجٛدی ِجٟب ٚ پٛعت-

 احغبط لزیت اِٛلٛع ثٛدٖ ٔزي -

 غؼ وزدٖ ٘بٌٟب٘ی ٚ یب عزٌیجٝ -

 تٍٙی ٘فظ ٚ یب ػالئٓ ٔؾبثٝ ثٝ عٛءٞبمٕٝ در لغٕت فٛلب٘ی ؽىٓ-

درد فؾبر٘ذٜ ی ٔذاْٚ در ٚعو لفغٝ ی عیٙٝ وٝ ثٝ فه ٚ یه یب ٞز دٚ ثبسٚ وؾیذٜ ٔی ؽٛد. ایٗ درد ثزخالف آ٘ضیٗ فذری ثب -

 اعتزاحت ثٟتز ٕ٘ی ؽٛد.

 

 لّت وزٚ٘ز ػزٚق ثیٕبریٟبی

 اعپبعٓ یب  ؽذٖ تًٙ اس ٘بؽی لّت وزٚ٘ز ػزٚق ثیٕبریٟبیٚ .ثبؽٙذ ٔی لّجی ػنّٝ خٛد ثٝ رعب٘ی خٖٛ افّی ٞبی ري ، وزٚ٘ز ػزٚق

ٔؼٕٛال ٞٓ ثب تجٕغ وّغتزَٚ تًٙ ٔی ؽٛ٘ذ. ثیٕبریٟبی ػزٚق وزٚ٘ز ٔی تٛا٘ذ  .ٔیجبؽذ لّت ثٝ خٛ٘زعب٘ی وبٞؼ  ٘تیجٝ در ٚ  ػزٚق ایٗ

 خيز حّٕٝ ی لّجی را افشایؼ دٞذ. 

 ػالئٓ تؾخیقی :

 درد لفغٝ ی عیٙٝ 

 ػزق عزد 

 تٍٙی ٘فظ 

 

 آریتٕی



 اس ٔختّفی دالیُ ثٝ اعت ٕٔىٗ لّجی ریتٓ اختالَ .لّت ریتٓ ثٛدٖ غیزىجیؼی آریتٕی لّجی یب وضآٍٞٙی یؼٙی تپؼ ٘بٔٙظٓ لّت ٚ

 .ٌزدد ایجبد لّت اِىتزیىی ٔذارٞبی در امبفٝ ػقت یه ٚجٛد یب ٚ لّت دریچٝ ٞبی ثیٕبری لّجی، ٘برعبیی لّجی، ٞبی ري تٍٙی جّٕٝ

 .ٞغتٙذ افزاد لّت مزثبٖ در ٘ظٕی ثی ایجبد ٚ لّجی ریتٓ در اختالَ ػُّ دیٍز اس ٘یش یخٛ٘ وٓ ٚ تیزٚئیذ پزوبری

 ا٘ٛاع آریتٕی لّجی : 

 اعت. دلیمٝ در ثبر 100 اس ثیؼمزثبٖ لّت  تبوی وبردی : یؼٙی سٔب٘ی وٝ ریتٓ تپؼ لّت ثغیبر عزیغ اعت.

 .اعت دلیمٝ در ثبر 50 اس وٕتزمزثبٖ لّت   : یؼٙی سٔب٘ی وٝ لّت خیّی آراْ ٔی تپذ.دی وبردی ازث

 

 فیجزیالعیٖٛ : یؼٙی سٔب٘ی وٝ مزثبٖ لّت ٘بٔٙظٓ اعت.

 

تپؼ ٘بٔٙظٓ لّت ٔؼَٕٛ ثٛدٜ ٚ اوثز ٔب آ٘زا حظ وزدٜ ایٓ أب اٌز ایٗ تپؼ خیّی ٔتفبٚت ثب تپؼ ٕٞیؾٍی ثٛدٜ ٚ یب ثذِیُ آعیت 

ٔی تٛا٘ذ ٔزي آٚر ثبؽذ. سٔب٘یىٝ ایٗ تپؼ ٘بٔٙظٓ ىٛال٘ی ٔذت مؼف لّت ثبؽذ ثبیذ جذی ٌزفتٝ ؽٛد. تپؼ ٘بٔٙظٓ لّت  دیذٌی ٚ یب

 ؽذٜ ٚ یب ثبػث درد لفغٝ ی عیٙٝ ؽٛد ثبیذ عزیؼب ثٝ ثیٕبرعتبٖ ٔزاجؼٝ وٙیذ.

 ٚ عیٙٝ لفغٝ در ِزسػ احغبط ٘فظ، تٍٙی لّت، تپؼ لّجی، ریتٓ اختالَ ؽذیذ ٔٛارد در أب ثٛدٜ ػالٔت ثذٖٚ ٔؼٕٛالً خفیف آرتیٕی 

 یب عیٍبر اس سیبد اعتفبدٜ اِىّی، ٔؾزٚثبت ٔقزف اثز ثز آریتٕی ٌبٞی .اعت ثیٕبری ایٗ دٞٙذٜ ٞؾذار ػالئٓ اس ٞٛؽیبری عيح وبٞؼ

 ٚ ٞب اسآسٔبیؼ پشؽه اعت ٕٔىٗ پزداسدٕٞچٙیٗ ٔی خٛد تؾخیـ ثٝ عٛاالتی ثب ٔٛرد ایٗ در پشؽه.دٞذ ٔی رخ عٍٙیٗ ٞبی ٚرسػ

 .وٙذ ٔی وٕه آریتٕی تؾخیـ در پشؽه ثٝ احتٕبال لّت ٘ٛار حیٗ در ٞٓ فیشیىی ٞبی تغت. لّت ٘ٛار ٔثُ ثٍیزد وٕه ٞبیی تغت

 

 وبردیٛٔیٛپبتی

 وبفی خٖٛ جزیبٖ تٛا٘ذ ٕ٘ی لّت ٞب آٖ اثز در وٝ ٞغتٙذ لّت ػنّٝ ٞبی ثیٕبری اس ٔتفبٚتی ٌزٜٚ لّت ٔبٞیچٝ ثیٕبری یب وبردیٛٔیٛپبتی

 :وبردیٛٔیٛپبتی ؽبیغ ؽىُ عٝ .اعت ٕٞزاٜ آریتٕی ثب اغّت وٝ ؽٛد ٔی لّجی ٘برعبیی دچبر فزد ٚ عبسد  فزاٞٓ ثذٖ اػنبی ثزای را

 ػنّٝ ؽذٖ مخیٓ ٚ دیٛارٜ رؽذ یب ٞیپزتزٚفیه ٔیٛپبتی وبردیٛ اعت، وبردیٛٔیٛپبتی ؽىُ تزیٗ ؽبیغ وٝ ٌؾبدؽذٜ وبردیٛٔیٛپبتی

 اعت ٕٔىٗ وبردیٛٔیٛپبتی ٞبی ٘ؾب٘ٝ ٚ ػالئٓرا وبٞؼ ٔی دٞذ.  لّت ػنالت پذیزی ا٘ؼيبف وٝ وٙٙذٜ ٔحذٚد وبردیٛٔیٛپبتی ٘یش ٚ لّت

 داؽتٝ ؽجبٞت غیزٜ ٚ عزٌیجٝ لّت، ٘بٔٙظٓ ریتٓ وٛفتٍی، ٚ خغتٍی تحتب٘ی، ا٘ذاْ ٚرْ ٘فظ، تٍٙی ٔب٘ٙذ لّجی ٞبی ثیٕبری اغّت ثٝ

 .ثبؽذ 

 

 ٘مـ ٔبدرسادی لّت

 ػّت ٞٓ ثٝ ٞب حفزٜ ایٗ داؽتٗ راٜ ٚ لّت در ٞبیی عٛراخ ٚجٛد اعت ٕٔىٗ ٌبٞی. اعت وٛدن ٕٞزاٜ تِٛذ ثذٚ اس ٔبدرسادی ٞبی ثیٕبری

 لّجی ٞبی ثیٕبری ثزٚس دِیُ تٛا٘ذ ٔی ٞٓ افّی ٞبی ري ٔیبٖ ارتجبه ٚجٛد یب افّی ٞبی دریچٝ تٍٙی. ثبؽذ وٛدوبٖ لّجی ٔؾىالت ٚجٛد

 ثبػث فمو لّجی ثیٗ ٞبی عٛراخ ٔب٘ٙذ ٔؾىالت ایٗ اس ثؼنی. وٙذ ایجبد ٞبیی ٘ؾب٘ٝ تٛا٘ذ ٔی ٔؾىالت ایٗ اس یه ٞز ٚجٛد .ثبؽذ وٛدوبٖ



 .دارد پی در را خبؿ ٔؾىالتی ثزٚس ٚ آٖ پؾت حفزٜ ثز فؾبر ؽذٖ ٚارد ٞب، دریچٝ تٍٙی ٔب٘ٙذ دیٍزی ٌزٜٚ ٚ ؽٛد ٔی لّت پزوبرتزؽذٖ

 ؽٛد ٔی ثبػث ٔغبِٝ ایٗ. ؽٛد رٚؽٗ خٖٛ جزیبٖ عیغتٓ ٚارد تیزٜ خٖٛ ؽٛد ٔی ثبػث وٛدوبٖ در لّجی ٞبی ثیٕبری ثزخی ٚجٛد ٌبٞی

 ثذٖ ػّٕىزددراس ٔذت در  در ٔٛرد ایٗ. ثزعذ ٞب آٖ ثٝ دار٘ذ ٘یبس وٝ آٖ اس وٕتز اوغیضٖ ٚ وٙٙذ دریبفت تیزٜ خٖٛ ثذٖ ٞبی عیغتٓ تٕبْ

 ٕٔىٗ ٌیزی ٚسٖ ػذْ ٘یش ٔٛالغ ٌبٞی ٚ اٍ٘ؾتبٖ ٚ ٞب ِت وجٛد رً٘ عزیغ، تٙفظ .وٙذ ٔی ایجبد را دیٍزی ٔؾىالت ٚ ٌذارد ٔی تبثیز

 دلیك ٔؼبیٙٝ یه ىی در ٚ ٘ذارد ػالٔتی ٞیچ لّت ٔبدرسادی ٞبی ثیٕبری اس ثزخی. ثبؽذ ؽیزخٛاراٖ ٔبدرسادی لّجی ثیٕبری ػالٔت اعت

 ٞیچ ثزای ثیٕبر لّت ثب ٘ٛسادی تِٛذ .وٙذ ٔی وٛدوبٖ لّجی ٞبی ثیٕبری تؾخیـ ثٝ سیبدی وٕه ای، دٚرٜ ٔؼبیٙبت ا٘جبْ. ؽٛ٘ذ ٔی ٔؾخـ

 ػُّ اس یىی فبٔیّی، ٞبی اسدٚاج ثذا٘یٓ اعت خٛة پظ. وٙذ تجزثٝ را ٚمؼیت ایٗ ٘ذارد دٚعت وظ ٞیچ ٚ ٘یغت خٛؽبیٙذ ٔبدری ٚ پذر

 ثزٚس ثبػث اعت ٕٔىٗ ثبرداری اَٚ ٔبٜ چٙذ در خقٛؿ ثٝ دارٚٞب ثزخی ٔقزف ٚ ٔحیيی ؽزایو .اعت ٔؾىالتی چٙیٗ ایجبد ٟٔٓ

 .دارد سٔیٙٝ ایٗ در ٟٕٔی ٘مؼ ص٘تیه ٚ فبٔیّی ٞبی اسدٚاج أب ؽٛد، ٔؾىالتی چٙیٗ

 ا٘ٛاع ٘مـ ٔبدر سادی لّت ؽبُٔ ٔٛارد سیز ٔی ثبؽذ :

 ٘مـ دیٛارٜ ی لّجی ( ایٗ ثیٕبری سٔب٘ی رخ ٔی دٞذ وٝ یه عٛراخ ثیٗ ثيٗ ٞبی لّت ایجبد ؽٛد.

 جزیبٖ خٖٛ در دّٞیشٞبی لّت وٕی ٚ یب ثيٛر وبُٔ ثغتٝ ؽذٜ اعت.٘مـ ا٘غذاد ( ایٗ ثیٕبری سٔب٘ی رخ ٔی دٞذ وٝ 

 ثیٕبری لّجی عیب٘ٛتیه ( ثذِیُ یه یب چٙذ ٘مـ در لّت اوغیضٖ وبفی در ثذٖ پٕپبص ٕ٘ی ؽٛد.

 ٘برعبیی ٔیتزاَ

رخ ٔی دٞذ وٝ دریچٝ ی ٔیتزاَ ثٝ خٛثی ثغتٝ ٘ؾذٜ ثبؽذ ٚ ثبػث ٘برعبیی ٔیتزاَ وٝ ثی وفبیتی ٔیتزاَ ٘یش ٔؼزٚف اعت سٔب٘ی 

 در دیٍز ػّت. اعت رٔبتیغٕی تت ػٛارك دالیُ ایٗ اس یىی. ٌزدد ٔی ایجبد دِیُ دٚ ثٝ ثشرٌغبالٖ در ثزٌؾت خٖٛ ثٝ لّت ٔی ؽٛد.

 .اعت لّت ٘برعبئی ٚ لّت تپؼ آٖ ئٓػال. ؽٛد ٔی ایجبد ، اعت ٔتقُ ٞب دریچٝ ثٝ وٝ ػنال٘ی ٞبی ىٙبة ؽذٖ پبرٜ ٬ثیٕبراٖ ثزخی

 ىجیؼی ىٛر ثٝ. اعت( تىٝ دٚ) ِت دٚ ؽبُٔ ٚ اعت ٌزفتٝ لزار لّت چپ ثيٗ ٚ چپ دّٞیش ثیٗ وٝ اعت ای دریچٝ ٔیتزاَ دریچٝ

 دریچٝ( عیغتَٛ) چپ ثيٗ ا٘مجبك ىی. ؽٛد ٔی چپ ثيٗ ٚارد چپ دّٞیش اس خٖٛ ٚ اعت ثبس دیبعتَٛ ٍٞٙبْ دریچٝ ایٗ ٞبی دٞب٘ٝ

 .ؽٛد ٔی داؽتٝ ٍ٘ٝ ثغتٝ ٔیتزاَ

 

 ثبال فؾبرخٖٛ

 در خٖٛ فؾبر آٖ در وٝ اعت ٔشٔٗ ثیٕبری یه ؽٛد، ٔی ٌفتٝ ؽزیب٘ی پزفؾبری آٖ ثٝ ٌبٞی وٝ  خٖٛ پزفؾبری یب ثبال خٖٛ فؾبر

 فؼبِیت ىجیؼی حبِت اس ؽذیذتز خٛ٘ی ٞبی ري در خٖٛ ٌزدػ حفظ ثزای ثبیذ لّت فؾبر، افشایؼ ایٗ د٘جبَ ثٝ. رٚد ٔی ثبال ٞب ؽزیبٖ

 50 ثٝ ٘شدیه ٘زٔبَ ٔی ثبؽذ ٚ فؾبر ثبالتز اس آٖ را فؾبرخٖٛ ثبال ٔی ٌٛیٙذ. 9رٚی  14تب  6رٚی  10.در حبِت ىجیؼی فؾبر خٖٛ اس وٙذ

. ؽٛ٘ذ ٔی خجز ثب خٛد خٖٛ فؾبر اس تقبدفی فٛرت ثٝ ثیٕبراٖ اس ثغیبری ٚ ٘یغتٙذ ٔيّغ خٛد ثیٕبری اس خٖٛ فؾبر ثٝ ٔجتالیبٖ اس درفذ

 یب اِٚیٝ پزفؾبری ٌزٜٚ دٚ اس یىی در خٖٛ پزفؾبری. وٙٙذ ٕ٘ی وٙتزَ را خٛد ثیٕبری خٖٛ، فؾبر ثٝ ٔجتال ثیٕبراٖ اس سیبدی درفذ

 پشؽىی دِیُ ٞیچ وٝ ٔؼٙبعت ثذاٖ ایٗ ٚ ٞغتٙذ اِٚیٝ پزفؾبری ٘ٛع اس ٔٛارد اس درفذ 95 تب 90 حذٚد. ٌیزد ٔی لزار ثب٘ٛیٝ پزفؾبری

 یب لّت ٞب، ؽزیبٖ ٞب، وّیٝ ثز ٌذار تأثیز ؽزایو وٝ ٞغتٙذ ثب٘ٛیٝ پزفؾبری ٘ٛع اس دیٍز درفذ 10 تب 5. ٘ذارد ٚجٛد آٖ ثزای ٔؾخقی

 ٘برعبیی ،(لّجی حٕالت) لّجی عىتٝ ٔغشی، عىتٝ در ػٕذٜ خيز ػبُٔ خٖٛ پزفؾبری .ؽٛ٘ذ ٔی آٖ ایجبد ثبػث ریش درٖٚ غذد دعتٍبٜ

 را آٖ اس ٘بؽی ػٛارك خيز ٚ ثٛدٜ ٔؤثز خٖٛ فؾبر وٙتزَ در تٛا٘ذ ٔی س٘ذٌی رٚػ ٚ غذایی رصیٓ تغییز اعت. ؽزیب٘ی ٞبی آ٘ٛریغٓ لّت،



 اعت، ٘جٛدٜ وبفی یب ٚ ثٛدٜ تأثیز ثی آٟ٘ب در س٘ذٌی رٚػ تغییز وٝ افزادی ثزای غبِجبً دارٚیی درٔبٖ حبَ، ایٗ ثب. دٞذ وبٞؼ عالٔتی ثز

 ٚ ػزٚلی ٚ لّجی ٞبی ثیٕبری) ٔتبثِٛیه-لّجی ٞبی ثیٕبری اس ٘بؽیدرفذ اس ٔزٌٟبی سٚدرط  43فؾبر خٖٛ ػبُٔ  .ثبؽذ ٔی مزٚری

 ٔی ثبؽذ. (ٔغشی ٞبی عىتٝ ٚ دیبثت

خيز اثتالی ٔزداٖ ثٝ ثیٕبری ٞبی لّجی ثیؾتز اس س٘بٖ اعت ثب ایٙحبَ در ٞز دٚ جٙظ ثیٕبری لّجی اِٚیٗ ثیٕبری وؾٙذٜ ٔی ثبؽذ. 

. عبیز ػٛأُ خيزسا ؽبُٔ افزادی وٝ در خب٘ٛادٜ ٞبی چبق ٚ یب عیٍبری ٞغتٙذ در خيزثیؾتزی ثزای اثتال ثٝ ایٗ ثیٕبری ٞب لزار دار٘ذ 

 ٙذ :ٔٛارد سیز ٔی ثبؽ

 وّغتزَٚ ثبالی خٖٛ -

 فؾبرخٖٛ ثبال -

 دیبثت -

 فؼبِیت ثذ٘ی پبییٗ -

حتی اس  ٔیٍیز٘ذ لزار عیٍبر دٚد ٔؼزك در وٝ وغب٘ی ثزاثز افشایؼ ٔی دٞذ. 4تب  2خيزاثتالی افزاد ثٝ ثیٕبری لّجی را  عیٍبروؾیذٖ

 بری ٞبی ٔزتجو ثب عیٍبر فٛت ٔی وٙٙذ.٘فز در اثز ثیٕ 135000خٛد ا٘غبٟ٘بی عیٍبری ٘یش ثیؾتز در خيز٘ذ. عبال٘ٝ 

ثب تغییز عجه س٘ذٌی ثٝ یه عجه س٘ذٌی عبِٓ ٔی ؽٛد اس خيزات ثیٕبری ٞبی لّجی پیؾٍیزی ٕ٘ٛد. ػٛأُ اعبعی یه عجه س٘ذٌی 

 عبِٓ ؽبُٔ ٔٛارد سیز ٔی ثبؽٙذ :

 عیٍبر ٘ىؾیذٖ ٚ یب تزن آٖ -

 ٚ ٌٛؽت وٓ ( رصیٓ غذایی ٔٙبعت ) عجشی ٚ ٔیٜٛ ی سیبد ٚ لٙذ ٚ چزثی-

 دلیمٝ ٚرسػ در رٚس  30حذالُ -

 اجتٙبة اس ٔقزف اِىُ -

 وٙتزَ ثیٕبریٟبیی اس لجیُ دیبثت ، فؾبر خٖٛ ثبال ٚ وّغتزَٚ 

 ثب ایٙىٝ ثیٕبری ٞبی لّجی لبثُ درٔبٖ اعت پیؾٍیزی لجّی ٔٙيمی تز اس ٞز ػُٕ دیٍزی اعت.   

 

 


