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  فهُ اَٚ

  انَٛ ، فّؿفٝ ٚ اٞساف سطثيز ثس٘ي
  انَٛ ٚ فّؿفٝ سطثيز ثس٘ي

زا٘كٍبٜ ضقس ٚ سٛؾٗٝ خجٙٝ ٞبي خؿٕب٘ي ، اذاللي ٚ ضٚا٘ي  ٞسف اظ ا٘دبْ فٗبِيز ٚضظقي زض ؾُح

زا٘كدٛيبٖ ثٝ ٔٛاظار سحهيُ ّْٖٛ ٚ فٖٙٛ زيٍط اؾز . زا٘كدٛيبٖ اظ َطيك زضؼ سطثيز ثس٘ي زض 

خطيبٖ فٗبِيز ٞبي ٚضظقي ٚ ثٟساقشي لطاض ٔي ٌيط٘س ٚ ثب يبزٌيطي ٟٔبضسٟبي حطوشي دبيٝ ا٘شٓبض ٔي 

ع ثٝ ؾالٔز خؿٕي ٚ ضٚا٘ي ذٛز سٛخٝ ثيكشطي زاقشٝ ثبقٙس ٚ ٚضظـ قٛز دؽ اظ فطاغز اظ سحهيُ ٘ي

  . ضا ثركي اظ ثط٘بٔٝ ضٚظا٘ٝ ذٛز لطاض زٞٙس

 سطثيز ثس٘ي چيؿز ؟
سطثيشي وٝ ٞسف آٖ ثٟجٛز ثركيسٖ ثٝ اخطا ٚ ضقس ا٘ؿبٖ اظ  سطثيز ثس٘ي فطايٙسي اؾز آٔٛظقي 

ثس٘ي قبُٔ وؿت ٚ دطزاظـ ٟٔبضسٟبي  َطيك فٗبِيز ٞبي خؿٕب٘ي اؾز . ثٝ ٖجبضر سرههي سط سطثيز

حطوشي ، سٛؾٗٝ ٚ ٍٟ٘ساضي آٔبزٌي خؿٕب٘ي ثطاي سٙسضؾشي ٚ ؾالٔشي ، وؿت زا٘ف ّٖٕي زضثبضٜ 

فٗبِيز ٞبي خؿٕب٘ي ٚ سٕطيٗ ٚ سٛؾٗٝ سهٛض ٚ شٞٙيز ٔثجز اظ فٗبِيز خؿٕب٘ي ثٝ ٖٙٛاٖ ٚؾيّٝ اي 

  . ثطاي ثٟجٛز اخطا ٚ ّٖٕىطز ا٘ؿبٖ اؾز

 ظٜ ٞبي ٚاثؿشٝ ثٝ آٖسطثيز ثس٘ي ٚ حٛ
سٙسضؾشي ، سفطيحبر ؾبِٓ ٚ حطوبر ٔٛظٖٚ ثٝ ٖٙٛاٖ حعٜٚ ٞبي ٚاثؿشٝ ثٝ سطثيز ثس٘ي ٚ ٚضظـ قٙبذشٝ 

قسٜ ا٘س وٝ اٞساف ٔكشطن ثؿيبض زا٘طز ٚ ٞسف اٟ٘ب دطٚضـ سٕبْ اثٗبز ٚخٛزي ا٘ؿبٖ ٚ ثٟجٛز ؾُح 

  . ويفي ظ٘سٌي اؾز

  سٙسضؾشي
ٍٕب٘ي اؾز سب ؾالٔز ٚ ثٟساقز ٔٙبؾت ثطاي ْٖٕٛ افطاز خبٔٗٝ ٘يُ ثٝ سٙسضؾشي ٘يبظٔٙس ثٝ وٛقف ٞ

فطاٞٓ آيس . ديكٍيطي اظ ثيٕبضي ٞبي لّجي ، فكبض ذٖٛ ، زيبثز ، دٛوي اؾشرٛاٖ ، چبلي ، ٔكىالر 

 . ضٚحي ٚ وبٞف احشٕبَ ٚلٛٔ ثيٕبضي ٞبي لّجي اظ خّٕٝ ٔعيز ٞبي فٗبِيز خؿٕب٘ي ٔساْٚ اؾز

  سفطيحبر ؾبِٓ
شيبضي وٝ ثٝ ٚؾيّٝ آٟ٘ب فطز اظ ٘ٓط ضٚحي ٚ خؿٕي ثبظدطٚضي ٔي قٛز ، ثطاي سٕبْ ضزٜ فٗبِيز ٞبيي اذ

 ٞبي ؾٙي يطٚضي اؾز . ثب سفطيحبر ؾبِٓ افطاز اؾشفبزٜ ٔفيس ٚ ؾبظ٘سٜ اظ اٚلبر فطاغز ضا يبز ٔي ٌيط٘س

.  
فٗبِيز  سفطيحبر ؾبِٓ ٘يع ٔب٘ٙس سطثيز ثس٘ي ٚ ٚضظـ زض ثٟجٛز ؾُح ويفي ظ٘سٌي ٔٛثط اؾز ٚ فطنز

  . آظازا٘ٝ اظ َطيك سفطيحبر فطاٞٓ ٔي آيس
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  حطوبر ٔٛظٖٚ
حطوبر ٔٛظٖٚ ؾٛٔيٗ حٛظٜ ٚاثؿشٝ ثٝ سطثيز ثس٘ي ٚ ٚضظـ اؾز . ايٗ حطوبر فٗبِيز ٞبي آٔيرشٝ اظ 

حطوز ٚ ٞٙط اؾز . حطوبر ٔٛظٖٚ ٞٙطي اؾز وٝ ضاثُٝ ايسٜ ٞب ٚ احؿبؾبر اؾز ٚ ٔب٘ٙس ؾبيط ضقشٝ 

سطثيشي ثٛزٜ ٚ زض ثٟجٛز ؾُح ويفي ظ٘سٌي ٔٛثط اؾز . ثٝ ذهٛل اخطاي ايٗ  ٞبي ٞٙطي ٔىُٕ سدبضة

 . حطوبر زض وٛزوبٖ فطنز اثشىبض ٚ سالـ فطزي ضا ٘يع ثٝ وٛزن ٔي زٞس

  اٚلبر فطاغز
اٚلبر فطاغز يٗٙي آٖ ثركي اظ ظ٘سٌي ضٚظا٘ٝ وٝ ا٘ؿبٖ اظ سٟٗسار قغّي ٚ ا٘دبْ ْٚبيف وبضي آظاز ثٛزٜ 

ثسٖٚ ٞيچ ٌٛ٘ٝ فكبض يب سحٕيُ اظ ؾٛي زيٍطاٖ ثٝ اؾشطاحز ٚ ضفٕ ذؿشٍي فيعيىي ٚ ثٝ نٛضر زِرٛاٜ 

  . ٚ ضٚا٘ي ٔي دطزاظز . ا٘دٕٗ ثيٗ إِّّي خبٔٗٝ قٙبؾي سٗطيف ظيط ضا اظ اٚلبر فطاغز اضائٝ ٕ٘ٛزٜ اؾز

اٜ اٚلبر فطاغز ، ثٝ ٔدٕٖٛٝ ٞبيي اظ ؾطٌطٔي ٞب ٚ سفطيحبر اَالق ٔي قٛز وٝ افطاز ثٝ نٛضر زِرٛ »

ٚ ثٝ زِيُ ذٛز ثطاي اؾشطاحز ، سفطيح ، سٛؾٗٝ سٛا٘ي ٞب ٚ ؾُح زا٘ف ٚ ٔكبضوز اخشٕبٖي زض غيط 

 «. ؾبٖبر وبضي ، اٟ٘ب اقشغبَ ٔي ٚضظ٘س

ٕٞٝ افطاز خبٔٗٝ ثٝ ٖ٘ٛي زض ََٛ ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ ذٛز ، زاضاي اٚلبر فطاغز ا٘س ، ِيىٗ آ٘چٝ ٟٔٓ اؾز ، 

ٝ وٝ ٟٔٓ اؾز ، ٘حٜٛ اسؿشفبزٜ اظ ايٗ اٚلبر اؾز . ٌٙدب٘سٖ ٞسف زاقشٙي ٚلف آظاز ٘يؿز ، ثّىٝ آ٘چ

ثط٘بٔٝ ٞبي سفطيحي ؾبِٓ ٕٞچٖٛ ٔكبضوز زض ثط٘بٔٝ ٞبي ٚضظـ نجحٍبٞي ، ديبزٜ ضٚي  وٛٞٙٛضزي يب 

ٞٙطي ٔي سٛا٘س زض ويفيز سبثيطٌصاضي ثط چٍٍٛ٘ي اؾشفبزٜ اظ اٚلبر فطاغز ٔٛثط  فٗبِيز ٞبي فطٍٞٙي 

  . ثبقس

  ز حطوشيسّٗيٓ ٚ سطثي
سّٗيٓ ٚ سطثيز حطوشي ضا ٔي سٛاٖ ثٝ ٖٛاٖ وكف ا٘فطازي ، سٛا٘بيي فطزي خٟز اضسجبٌ ٚ ٚاوٙف ٘ؿجز 

ثٝ سهٛضار وّي ٔحيٍ ذبضخي ٚ ٖٛأُ ٔبزي يب ا٘ؿبٖ ٔٛخٛز زض آٖ سٗطيف وطز . سّٗيٓ ٚ سطثيز 

ٗبِيز وٙس ؾٗي حطوشي فٙي ايٙىٝ ٔي وٛقس سب فطز ضا چٝ اظ حيث شٞٙي ٚ چٝ اظ ٘ٓط خؿٕي زيٍط ف

زض آقٙب وطزٖ افطاز ثب وُ حطوز ثسٖ زاضز . ثطذي اظ ٔفبٞيٓ وّيٝ ي ٔطثٌٛ ثٝ سّٗيٓ ٚ سطثيز حطوشي 

  : ٖجبضسٙس اظ

  سّٗيٓ ٚ سطثيز حطوشي وبٚـ فطزي اؾز -1

  . ٔحٛض اؾز سّٗيٓ ٚ سطثيز حطوشي ، قبٌطز  -2

  . سّٗيٓ ٚ سطثيز حطوشي قبُٔ حُ ٔؿئّٝ ٔي ثبقس -3

  . ّيٓ ٚ سطثيز حطوشي ثط سحّيُ حطوبر سبويس زاضزسٗ -4

  . سّٗيٓ ٚ سطثيز حطوشي يبزٌيطي ثؿيبضي اظ ٟٔبضر ضا سؿٟيُ ٔي وٙس -5
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  اٞساف سطثيز ثس٘ي
  .اٞساف ثب ٘يبظٞب ، سدبضة ٚ ٖاليك اضسجبٌ زاضز ٚ ٔكرم وٙٙسٜ ٔمبنس ٚ خٟز ثط٘بٔٝ اؾز

   :اٞساف سّٗيٓ ٚ سطثيز ٖجبضسٙس اظ

  « ....خؿٕب٘ي ، حطوشي ، ٖمال٘ي ، » ـ اثٗبز ٚخٛزي ٚ قرهيشي ا٘ؿبٖ دطٚض 1-

  دطٚضـ لسضر سكريم زض ا٘ؿبٖ 2-

  دطٚضـ ضٚح حميمز خٛيي 3-

  ؾٛق زازٖ ا٘ؿبٖ ثٝ ؾٛي ذساٚ٘س 4-

  .ّْٓ ٚ فؿبز  سٗبزَ ، احؿبٖ ، ايثبض ، ضٚحيٝ سالـ ٚ ٔجبضظٜ ، ايدبز ضٚح ثطازضي  5-

  دبيٍبٜ ذٛيف زض خٟبٖ ٞؿشي اٌبٜ وطزٖ ا٘ؿبٖ اظ 6-

 زضٚا٘ي ٚ اخشٕبٖي َجمٝ ثٙسي ٔي قٛاٞساف والٖ سطثيز ثس٘ي ٚ ٚضظـ زض ؾٝ حٛظٜ اٞساف خؿٕب٘ي ، 

  اٞساف خؿٕب٘ي سطثيز ثس٘ي-1

ايٗ ٞسف ثٝ ؾبذشٗ سٛاٖ ثس٘ي اظ َطيك ثط٘بٔٝ ٞبي سٕطيٙي وٝ ٔٛخت سٛؾٗٝ ٚ سىبُٔ زؾشٍبٟٞبي 

. زض حيٗ سٕطيٗ افعايف يطثبٖ لّت فطزي وٝ أبزٌي خؿٕب٘ي  ٔرشّف ثسٖ ٔي قٛ٘س ، ٔطسجٍ اؾز

زاضز ، وٕشط ٚ فبنّٝ يطثبٖ ٞب َٛال٘ي سط اؾز ٚ دؽ اظ سٕطيٗ ، ثبظٌكز ثٝ يطثبٖ اؾشطاحز ٘يع ؾطيٕ 

  . سط نٛضر ٔي ٌيطز

  اٞساف ضٚا٘ي سطثيز ثس٘ي-2

ط اؾز . ٞٓ چٙيٗ اخطاي زؾشبٚضزٞبي دػٚٞكي ٘كبٖ ٔي زٞٙس وٝ ٚضظـ زض وبٞف ايُطاة ثبِمٜٛ ٔٛث

فٗبِيز ٞبي حطوشي ثبٖث ضاحشي ًٖالسي ٔي قٛز . ثٝ َٛض وّي ٚضظـ ٔي سٛا٘س ثٝ چٙس َطيك ثٝ 

آضاْ » ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌيطز . سٙٓيٓ ٞيدب٘بر « ٔمبثّٝ ثب فكبضٞبي ضٚا٘ي » ٖٙٛاٖ ضاٞجطز ٔمبثّٝ اي 

 . ؿٕب٘ي، اٖشٕبز ثٝ ٘فؽ ، ذٛزوبض آٔسي ، ؾالٔز خ« ؾبظي ًٖال٘ي 

  اٞساف اخشٕبٖي سطثيز ثس٘ي -3

ٞط فطزي ٘يبظٞبي اخشٕبٖي دبيساضي زاضز وٝ ثبيس ثطاٚضزٜ قٛ٘س . وٛزوبٖ ٚ ثعضٌؿبالٖ اظ َطيك فٗبِيز 

ٞبي اخشٕبٖي ٚضظـ ثٝ قيٜٛ ظ٘سٌي فٗبَ ٚ دطسحطن ٔي ضؾٙس . يىي اظ ٘مف ٞبي ٟٔٓ ٚضظـ ، 

يٛؾشٍي اخشٕبٖي زض ٔيبٖ افطاز اؾز . ضٚ٘س اخشٕبٖي قسٖ اؾشفبزٜ اظ آٖ ثٝ ٖٙٛاٖ اثعاض ايدبز ٚ سمٛيز د

وٛزوبٖ ثب فٗبِيز ٞبي اِٚيٝ ٚضظقي آٟ٘ب آغبظ ٔي قٛز ٚ ٔٛخجبر ضقس ٚ سىبُٔ حطوشي زض زٚضٜ وٛزوي 

 ٚ ٔكبضوز ٚضظـ آ٘بٖ زض ؾبِٟبي ثٗس ضا فطاٞٓ ٔي وٙس
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 فهُ زْٚ

 آٔبزٌي خؿٕب٘ي 

 
 

ُٕ يه ظ٘سٌي ؾبِٓ ٌؿشطـ يبفشٝ ٚ قٛاٞس ّٖٕي اظ فٛايس ِيز ثس٘ي ثٝ ٖٙٛاٖ ثرف ٔى إٞيز فٗب

 ؾالٔز ثرف سٕطيٗ ٚ ٚضظـ زض حبَ افعايف اؾز. 

ثطضؾي ٞب ٘كبٖ ٔي زٞٙس وٝ فٗبِيز ثس٘ي ثب سىطاض ، قسر ، ٔسر ٔٙبؾت ٚ ثط اؾبؼ ثط٘بٔٝ ٞبي ٔٙٓٓ 

مبٔز لّت ٚ ٖطٚق ، ، ٔعايبي لبثُ سٛخٝ زاضز. حفّ ؾُح ٔٙبؾجي اظ ٖٙبنط آٔبزٌي خؿٕب٘ي ٔب٘ٙس اؾش

لسضر ٚ اؾشمبٔز ًٖال٘ي ، سطويت ثس٘ي ٚ اُ٘ٗبف دصيطي ، زض وبٞف ذُط ثيٕبضي ٞبي لّجي ، فكبض 

 ذٖٛ ، زيبثز ، دٛوي اؾشرٛاٖ ، چبلي ، ٚ ٘بضاحشي ٞبي ضٚا٘ي )افؿطزٌي( ٔؤثط اؾز.

ٙٓٓ اؾز. ثٝ وبٞف ٔيعاٖ ٔٛاضز حّٕٝ ي لّجي ٚ حفّ ّٖٕىطز ٔؿشمُ زض ديطي اظ ٔعايبي سٕطيٙبر ٔ

 ٖالٜٚ افطاز زاضاي فٗبِيز خؿٕب٘ي ٘ؿجز ثٝ افطاز غيط فٗبَ اظ ََٛ ٖٕط ثيكشطي ثطذٛضزاض٘س.
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 آٔبزٌي خؿٕب٘ي چيؿز؟

 آٔبزٌي خؿٕب٘ي ٖجبضر اؾز اظ سٛا٘بيي ظيؿشٗ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔٛخٛزي ٔشٗبزَ ٚ وبُٔ.

ٚ نطف ا٘طغي ظيبز سٗطيف  ٚ يب آٔبزٌي خؿٕب٘ي ضا ٔي سٛاٖ ا٘دبْ زازٖ وبضٞبي ضٚظٔطٜ ثسٖٚ ذؿشٍي

 ..وطز

يه فطز ٖالٜٚ ثط ؾالٔز خؿٕب٘ي ثبيس زاضاي نفبسي چٖٛ ضفشبض ٘يىٛي ا٘ؿب٘ي ٔجشٙي ثط انَٛ اذاللي  

ثطذٛضزاض ثبقس. ثط٘بٔٝ ٞبي سطثيز ثس٘ي ثٝ َٛض خسي آٔبزٌي خؿٕب٘ي ضا ٔٛضز سٛخٝ لطاض زازٜ ٚ زض 

 ثٟجٛز آٔبزٌي ٚ سٙسضؾشي وّي ٘يع سالـ ٔي وٙس.

آٔبزٌي خؿٕب٘ي يٗٙي زاقشٗ لّت، ٖطٚق ذٛ٘ي، ضيٝ ٚ ًٖالر ؾبِٕي وٝ فطز ثشٛا٘س ثٝ ثٟشطيٗ ٘حٛ، 

وبضٞب ٚ ْٚبيف ٔحِٛٝ اـ ضا ا٘دبْ زازٜ ٚ ثب قٛض ٚ ٘كبٌ زض فٗبِيشٟبي ٚضظقي ٚ سفطيحبر ؾبِٓ قطوز 

ف ٚضظقي ٚ وٙس. ثبيس سٛخٝ زاقز ايٗ سٗطيف قبُٔ ٖبٔٝ ٔطزْ ٔي قٛز. أب ظٔب٘ي وٝ نحجز اظ ثر

ٚضظقىبض زض ٔيبٖ ثبقس،ٖٛأّي چٖٛ سغصيٝ ٔٙبؾت ٚ وبفي، ٘ٛٔ وبض، ٔيعاٖ اؾشطاحز، ٘ساقشٗ ايُطاة ٚ 

 فكبضٞبي ٖهجي ثؿيبض ثب إٞيز ثٛزٜ ٚ ٕ٘ي سٛاٖ ٘مف آٟ٘ب ضا زض ثط٘بٔٝ يه ٚضظقىبض ٘بزيسٜ اٍ٘بقز. 

دطزاظيٓ ٚ ٞط چٝ ايٗ فبوشٛضٞب  فبوشٛض ثٛزٜ، ٔي 4حبَ ثٝ ثيبٖ فبوشٛضٞبي آٔبزٌي خؿٕب٘ي وٝ قبُٔ 

زض ٚضظقىبضاٖ ثبالسط ثبقس، زض ثبظزٞي ٟٔبضر ٞبي ٚضظقي آٟ٘ب سبثيط ثؿعايي زاضز. ٟٔٓ سطيٗ ايٗ 

اؾز. يٗٙي خصة  "سٛاٖ ٞٛاظي"فبوشٛضٞب، اؾشمبٔز لّجي ٚ ضيٛي ٚ يب ثٝ ٖجبضر زيٍطٕٞبٖ ٘بْ آقٙبي 

شٗ لّت لٛي خٟز ضؾب٘سٖ ذٖٛ وبفي زض اوؿيػٖ ثٝ ٔمساض وبفي خٟز فٗبِيز ٞبي َٛال٘ي، زاق

 ٍٞٙبْ فٗبِيز ٞبي ؾٍٙيٗ ٚ َٛال٘ي ٔسر ٔثُ زٚٞبي ثّٙس )ٔبضاسٗ( لبيمطا٘ي زض ٔؿبفز ٞبي ظيبز. 

 

أب زٚٔيٗ فبوشٛض، اُ٘ٗبف دصيطي اؾز، ايٗ فبوشٛض اخبظٜ ٔي زٞس سب ًٖالر زض ٚؾيٕ سطيٗ زأٙٝ 

سمطيجبً زض سٕبٔي ٚضظـ ٞب ٔٛضز ٘يبظ ثٛزٜ ٚ لبثّيز  حطوشيكبٖ حَٛ ٔفهُ ثٝ حطوز زضآيٙس، ايٗ فبوشٛض

 سحطن دصيطي ضا ثبال ٔي ثطز. ٔب٘ٙس حطوبر ٚضظـ غيٕٙبؾيه ٚ ثبِٝ. 

فبوشٛضٞبي ؾْٛ ٚ چٟبضْ ثٝ سطسيت ٖجبضسٙس اظ لسضر ًٖال٘ي وٝ ثٝ ٔٗٙبي ثٝ وبض ثؿشٗ ٘يطٚ ٚا٘طغي 

ظٖ ثسٖ ٞط فطز ضا ًٖالر سكىيُ ٔي اظ 45/0ٚحبنّٝ اظ ًٖالر زض حيٗ اخطاي فٗبِيز ٞب اؾز)حسٚز

زٞٙس(. زض ٚضظـ ٞبي لسضسي ٔب٘ٙس ٚظ٘ٝ ثطزاضي ٚ دبٚضِيفز ثيكشط ٔٛضز اؾشفبزٜ ثٛزٜ ٚ سمٛيز ٔي قٛز. 

اؾشمبٔز ًٖال٘ي وٝ ثٝ ٔٗٙي ثٝ وبضٌيطي يه ًّٖٝ يب ٌطٚٞي اظ ًٖالر ثطاي ا٘دبْ يه ؾطي 

ؿبؼ ذؿشٍي اؾز ٚ ُٖٕ وككي ثبضفيىؽ ا٘مجبيبر ٔساْٚ زض ٔسسي ٘ؿجشبً َٛال٘ي ثب وٕشطيٗ اح

 ثٟشطيٗ ٔثبَ ثطاي ايٗ ٔٛضز اؾز.
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 حفّ آٔبزٌي خؿٕب٘ي چٝ سبثيطي ثط ظ٘سٌي زاضز؟
٘يُ ثٝ آٔبزٌي خؿٕب٘ي ٚ حفّ آٖ ثط سٕبْ خٙجٝ ٞبي ظ٘سٌي سبثيط ٔي ٌصاضز. ٖالٜٚ ثط سمٛيز 

ثيكشطي زاض٘س وٝ ايٗ حبِز ثط ثبظزٜ سٙسضؾشي زض افعايف ثبظزٜ وبضي ٘يع ٔؤثط اؾز. افطاز آٔبزٜ ا٘طغي 

 وبضي ٚ فىطي ٘يع سبثيط ٔي ٌصاضز.

ا٘طغي ثيكشط فٗبِيز ٞبي سفطيحي ٚ اٚلبر فطاغز ضا ٘يع ٔفيس ٔي ؾبظز. آٔبزٌي خؿٕب٘ي ٔمبٚٔز زض 

 ٔمبثُ ذؿشٍي ضا افعايف ٔي زٞس ٚ فٗبِيز خؿٕب٘ي ٚ اٍِٛي ذٛاة ضا ٘يع ثٟجٛز ٔي ثركس.

وّي اخطاي حطوز ٞبي ٖٕٛٔي ضا ثٟجٛز ٔي ثركس. فٗبِيز ثس٘ي ثب ظ٘سٌي آٔبزٌي خؿٕب٘ي ثٝ َٛض 

ضٚظٔطٜ زض اضسجبٌ اؾز ٚ افطاز زاضاي آٔبزٌي خؿٕب٘ي، ٟٔبضر ٞبي ٚضظقي ضا ثٟشط اضائٝ ٔي زٞٙس. افطاز 

 آٔبزٜ دؽ اظ وبض ٚ سٕطيٗ قسيس ذيّي ؾطيٕ سط اظ افطاز فبلس آٔبزٌي ثٝ حبِز اِٚيٝ ثطٔي ٌطز٘س.

ف ٖالئٓ ديطي ٘يع ثبيس اظ زٚضاٖ ٘ٛخٛا٘ي ٚ خٛا٘ي فٗبِيز ٞبي ثس٘ي ظا ثٝ نٛضر ٔٙٓٓ زض ثطاي وبٞ

ََٛ ظ٘سٌي ا٘دبْ زاز. افطاز فٗبَ ٚ زاضاي آٔبزٌي زض ؾطاؾط ظ٘سٌي اظ حيث ؾالٔز لّت ٚ ٖطٚق، 

 لسضر ًٖال٘ي، اؾشمبٔز ًٖال٘ي ٚ سطويت ثس٘ي زض حس ُّٔٛثي ذٛاٞٙس ثٛز.

ط ظيؿشٗ، زؾز يبفشٗ ثٝ ظ٘سٌي ؾبِٓ ثٝ ذٛز قرم ثؿشٍي زاضز. زؾز يبثي ثط ٔجٙبي فّؿفٝ ي  ثٟش

ثٝ ايٗ ٔعيز اظ َطيك سغصيٝ ي زضؾز، سٕطيٗ ٔٙبؾت ٚ ٔٙٓٓ، اؾشطاحز ٚ آضأف وبفي،زضٔبٖ ٚ 

ديكٍيطي اظ فكبضٞب ي ضٚا٘ي، الساْ ثٝ وبض ٞبي قبيؿشٝ ٚ ٔحٛ ٖٛأُ ذُط٘بن ٚ لبثُ وٙشطَ ٘ٓيط 

 ضٚٞب فطاٞٓ ٔي قٛز. اٖشيبز ثٝ ؾيٍبض ٚ زا

افطازي وٝ ضٚـ نحيحي ضا زض ظ٘سٌي ديف ثٍيط٘س ، ِصر قيطيٗ ظيؿشٗ زض ضفبٜ ٕٞٝ خب٘جٝ ضا  

 ذٛاٞٙس چكيس ٚ آٟ٘بيي وٝ زض ثي ضاٞٝ لسْ ٌصاقشٝ ا٘س ظ٘سٌي ذٛز ضا زض ٔٗطو ذُط لطاض زازٜ ا٘س .

٘بضاحشي ٞب ثٝ يٗف ًٖال٘ي ٚ فمط ٔيّيٖٛ ٞب ٘فط اظ ٔطزْ، اظ وٕط زضز ض٘ح ٔي ثط٘س ٚ ثؿيبضي اظ ايٗ 

حطوشي ٚ يب فٗبِيز ٞبي ٘بٔٙبؾت ٘ؿجز زازٜ ٔي قٛز. وؿت ٚ حفّ ٔمساض ٔٙبؾجي اظ ايٗ ٖٙبنط اظ 

 ذُط اثشال ثٝ وٕط زضز   ٔي وبٞس.

ٔيّيٖٛ ٞب ٘فط اظ ؾبِٕٙساٖ ٚ افطاز َّٔٗٛ زض ا٘دبْ وبضٞبي ضٚظٔطٜ، ثٝ ّٖز ٖسْ ضقس ٚ سمٛيز آٔبزٌي  

كىالسي ٔٛاخٝ ٔي قٛ٘س. سٕطيٗ خؿٕب٘ي ٔٙٓٓ ٚ ٔٙبؾت، ايٗ افطاز ضا ثطاي وبض ٚفٗبِيز خؿٕب٘ي ثب ٔ

ٔؿشمُ سٛا٘ب ٔي ؾبظز. وبٞف ذُط آؾيت ًٖال٘ي ٚ ٔفهّي ٘يع اظ ٘شبيح ٔثجز سٕطيٗ ٔٙٓٓ ٚ ٔٙبؾت 

 اؾز.

 اخعاي آٔبزٌي سٙسضؾشي 

٘ي، لسضر ٚ اؾشمبٔز ًٖال٘ي ٚ ٖطٚلي، سطويت ثس اخعاي آٔبزٌي سٙسضؾشي ٖجبضسٙس اظ: اؾشمبٔز لّجي 

اُ٘ٗبف دصيطي. زض ايٗ ثرف ٞط وساْ اظ ايٗ ٖٙبنط سٗطيف ٔي قٛز ٚ اضسجبٌ آٟ٘ب ثب سٙسضؾشي ٔكرم 

 ٔي ٌطزز ٚ اظ قيٜٛ ٞبي سٛؾٗٝ ايٗ ٖٙبنط ثحث ٔي ٌطزز.
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 ٖطٚلي اؾشمبٔز لّجي  -1 

ثٝ ًٖالر زض حبَ وبض، خٟز  ٖطٚلي ٖجبضر اؾز اظ سٛا٘بيي ثسٖ زض اوؿيػٖ ضؾب٘ي اؾشمبٔز لّجي 

ا٘دبْ فٗبِيز خؿٕب٘ي. ا٘دبْ فٗبِيز ٞبي قسيس ٚ َٛال٘ي ٔسر ثٝ وبضآيي ؾيؿشٓ لّت ٚ ٖطٚق ثؿشٍي 

زاضز. ٞط لسض وبضآيي ايٗ ؾيؿشٓ ثيكشط ثبقس، ٔيعاٖ فٗبِيز ثس٘ي لجُ اظ ضؾيسٖ ثٝ حس ذؿشٍي ثيكشط 

زض اذشيبض ًٖالر زض حبَ وبض لطاض ٍ٘يطز،  سٙفؿي ذٛاٞس ثٛز. اٌط اوؿيػٖ وبفي سٛؾٍ ؾيؿشٓ لّجي 

 ٖطٚلي يىي اظ اخعاي ٟٔٓ سٙسضؾشي اؾز. اظ ويفيز ٚ ٔيعاٖ اخطا وبؾشٝ ذٛاٞس قس. اؾشمبٔز لّجي 

ٖطٚلي ضا ٔي سٛاٖ اظ َطيك ثط٘بٔٝ ٞبي ٔب٘ٙس زٚيسٖ، زٚچطذٝ ؾٛاضي ٚ قٙب  سٛؾٗٝ زاز  آٔبزٌي لّجي 

 ٚ حفّ وطز.

 سطويت ثس٘ي        -2 

طويت ثس٘ي ٖجبضر اؾز اظ سكطيح ثسٖ ثط حؿت ًّٖٝ، اؾشرٛاٖ، چطثي ٚ زيٍط ٖٙبنط زض ضاثُٝ ثب س

آٔبزٌي سٙسضؾشي، سطويت ثس٘ي ٖجبضر اؾز اظ زضنسي اظ ٚظٖ ثسٖ وٝ سطويجي  اظ چطثي زض ٔمبيؿٝ ثب 

ؾشي ثبفز ثسٖٚ چطثي يب ثبفز ٘طْ اؾز. زضنس ثبالي چطثي ثسٖ ٖبُٔ ٟٕٔي زض فمساٖ آٔبزٌي سٙسض

اؾز ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ  فبوشٛض ٞبي ثيٕبضي ظا ُٔطح ٔي ثبقس ثطاي ثٟجٛز سطويت ثس٘ي ٔي سٛاٖ ثب 

 انالح قيٜٛ ظ٘سٌي ، ٔمساض چطثي ثسٖ ضا وبٞف زاز.

 لسضر ٚ اؾشمبٔز ًٖال٘ي -3 

لسضر ًٖال٘ي ٖجبضر اؾز اظ حساوثط ٘يطٚيي وٝ يه ًّٖٝ ٚ يب ٌطٜٚ ًٖال٘ي فمٍ ثطاي يه ثبض ٔي 

 ٘س زض ٔمبثُ يه ٘يطٚي ٔمبْٚ اٖٕبَ وٙس.سٛا

ثٝ اٖشمبز ثًٗي اظ ٔطزْ، اؾشمبٔز ٚ لسضر ًٖال٘ي فمٍ ثطاي ٚضظقىبضاٖ ٚ وؿب٘ي وٝ زض وبضٞبي 

ؾٍٙيٗ فٗبِيز ٔي وٙٙس، الظْ اؾز. زض نٛضسي لسضر ٚ اؾشمبٔز ًٖال٘ي ثطاي اخطاي وبض ٞبي ضٚظٔطٜ 

سٕبْ ٔطزْ زض ا٘دبْ وبضٞبي ضٚظا٘ٝ، حفّ ٚيٗيز  ٘يع يطٚضي اؾز. ايٗ اخعاي آٔبزٌي خؿٕب٘ي ثطاي

 لبٔز ٚ ٔمبٚٔز زض ٔمبثُ ذؿشٍي يطٚضي اؾز. ثب افعايف ؾٗ، حفّ اؾشمبٔز ٚ لسضر يطٚضي اؾز.

ظيطا ايٙىبض زض ظ٘سٌي ٔؿشمُ ٘مف ٟٕٔي زاضز. وؿت لسضر ٚاؾشمبٔز ًٖالر ثبال سٙٝ اظ َطيك  

ٕٛ٘ٝ ٞبيي اظ سٕطيٙبر حفّ ٚيٗيز لبٔز ٚ ثٟجٛز ثبضفيىؽ ٚ ًٖالر قىٓ اظ َطيك زضاظ ٚ ٘كؿز ، ٘

 ْبٞط قرم ٔي ثبقس.

 اُ٘ٗبف دصيطي -4 

اُ٘ٗبف دصيطي ثٝ ٖٙٛاٖ حساوثط زأٙٝ ي حطوز زض يه ٔفهُ سٗطيف ٔي قٛز.   ايٗ ٖبُٔ يىي اظ 

ٟٕٔشطيٗ ٖٙبنط آٔبزٌي خؿٕب٘ي اؾز. اُ٘ٗبف دصيطي زض ديكٍيطي اظ آؾيت ٞبي ًٖال٘ي ٘يع ٔؤثط 

ف اُ٘ٗبف دصيطي ٔٛخت ٘بٕٞبٍٞٙي زض حطوبر ٔي قٛز ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٛاضز آؾيت زيسٌي ضا اؾز. يٗ



 9 

افعايف ٔي زٞس. اؾشفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ ٞبي وككي لجُ ٚ ثٗس اظ سٕطيٗ ٔٛخت ثٟجٛز زضز ًٖال٘ي ٚ 

 ٌطفشٍي ًٖالر دؽ اظ فٗبِيز ٞبي قسيس ثس٘ي ٔي قٛز.

ي زاضز ٚ ٔٛخت اخطاي ٔؤثط سٕبْ فٗبِيز اُ٘ٗبف دصيطي زض اخطاي فٗبِيز ٞبي خؿٕب٘ي ٘مف ٔؤثط

ٞبي حطوشي آٖ اظ فٗبِيز ٞبي ٔطسجٍ ثب وبض ضٚظٔطٜ ٚ يب ٚضظـ ٔي قٛز ٚ فطز ضا زض اخطاي ثٟشط 

 فٗبِيز ٞب يبضي ٔي وٙس، ِٚي ايٗ ٖبُٔ اغّت ٘بزيسٜ ٌطفشٝ قسٜ ٚ اظ سٛؾٗٝ ي آٖ غفّز ٔي قٛز.

 ثٟساقز ٚضظقي ٚ ٘ىبر ايٕٙي زض ٔحيُٟبي ٚضظقي  

ثٟساقز ، ّٖٓ حفّ سٙسضؾشي اؾز ٚ زض ثبضٜ ي ٔــطالجز اظ ثسٖ ٚ انـَٛ يه ظ٘سٌي ؾبِٓ ثحث ٔي  

وٙس ٚ ٞسف آٖ حفّ ؾالٔشي ثسٖ )خؿٕي, فىطي , اخشٕبٖي , ٔٗٙٛي ( ٚ ديكٍيطي اظ ٔجشال قسٖ ثٝ 

 ثيٕبضيٟبؾز .

 ثٟساقز ٚضظقي چيؿز ؟
ٝ ي آٖ ٚضظقىبضاٖ ثسٖٚ ٞيچ ٌٛ٘ٝ آؾيت ثٝ ٚخٛز آٚضزٖ قطايٍ ٚ ٖٛأّي ضا ٌٛيٙس وٝ زض ٘شيد 

زيسٌي  قطٚٔ ثٝ ٚضظـ وٙٙس ٚ زض حيٗ ٚ ثٗس اظ ٚضظـ  احؿبؼ ٞيچٍٛ٘ٝ ٘بضاحشي ٘ىٙٙس .ٚضظـ انَٛ 

ثٟساقشي ذبل ذٛز ضا زاضز وــٝ ضٖبيز آٟ٘ب اظ ثـطٚظ ٖٛالت ذُـط٘بن خّـٌٛيطي ٔي وٙس ٚ ٟٔٓ اؾز 

بيي وٝ زض آيٙسٜ ثبيس ا٘دبْ زٞيٓ سٛا٘بيي زاقشٝ  ٚ آؾيت  ثسا٘يٓ چٍٛ٘ٝ ٚضظـ وٙيٓ سب ثشٛا٘يٓ ثطاي وبضٞ

 وٕشطي ثجيٙيٓ ٚ ظٚز ذؿشٝ ٘كٛيٓ .

 ٍٞٙبْ ٚضظـ ثبيس ثٝ ٘ىبر ظيط سٛخٝ وبُٔ زاقز : 

ِجبؼ ٚضظقي ٘جبيس اظ خٙؽ دالؾشيىي ثبقس سب اظ سجبزَ ٞٛا خٌّٛيطي ٕ٘بيس ٚ زض ٘شيدٝ ثبٖث  -1

 افعايف زٔبي ثسٖ ٌطزز .

سًٙ ثبقس . زض لؿٕشٟبي ٔچ زؾز ٚ دب اظ خٙؽ وف اؾشفبزٜ ٍ٘طزز  . زض ٞٛاي ؾطز اظ  ِجبؼ ٘جبيس -2

 والٜ يب ديكب٘ي ثٙس اؾشفبزٜ قٛز .

ومف ٚضظقي ثبيس ضاحز ٚ زاضاي لٛؼ ٔٙبؾت ثب وف دب ثبقس ٚ اظ يه وفٝ ايبفي زض وفف اؾشفبزٜ  -3 

ٖٚ دبقٙٝ، ٔيد زاض ٚ يب اؾشٛن زاض ٌطزز.  وفف ٘جبيس سًٙ ٚ يب ٌكبز ثبقس . اظ وفف ٞبي ٚضظقي ثس

 ضٚي آؾفبِز ٚ يب ؾبِٗ اؾشفبزٜ ٘ىٙيٓ . حشٕب ثبيس ٍٞٙبْ ٚضظـ اظ خٛضاة ٚضظقي اؾشفبزٜ وٙيٓ .

 ثسٖ ٚضظقىبض ثبيس ٍٞٙبْ سٕطيٗ سٕيع ثبقس سب ُٖٕ سٙفؽ دٛؾز ٚ سٗطق ثٝ آؾب٘ي نٛضر ٌيطز. -4

يسٖ ِجبؼ زيٍطاٖ خسا ذٛززاضي ٌطزز،ظيطا ز ِجبؼ سٕطيٗ ثٗس اظ ٚضظـ ثبيس قؿشٝ قٛز ٚ اظ دٛق  -5

 ضغيط ايٙهٛضر ٕٔىٗ اؾز ، ثبٖث ا٘شمبَ ثيٕبضي قٛز .

 يه ٚضظقىبض ثبيس حِٛٝ، ِيٛاٖ ٚ ِجبؼ ٌطْ اذشهبني زاقشٝ ثبقس . -6

زض ٍٞٙبْ ثيٕبضي سب ظٔب٘ي وٝ ثٟجٛزي حبنُ ٘كسٜ ٚضظقىبض حك قطوز زض فٗبِيز ٚضظقي ضا ٘ساضز  -7

. 

 ؾيت زيسٌي ثٝ ذهٛل يطثٝ ي ؾط يب ؾشٖٛ فمطار، ثبيس فٗبِيز ضا لُٕ وطز .زض ٍٞٙبْ آ -8
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زضٍٞٙبْ ٚضظـ اٌط زچبض حبِز سٟٛٔ ، ؾط ٌيدٝ يب زضز ٞبي ًٖال٘ي قسيس، ثبيس فٗبِيز ضا لُٕ  -9

 وطز

لجُ اظ فٗبِيز ٞبي ٚضظقي ثب اؾشفبزٜ اظ حطوبر ٘طٔكي،  ثسٖ ضا ذٛة ٌطْ وطز ٚ دؽ اظ فٗبِيز  -10

 ثبيس ثسٖ ضا ؾطز ٚ ثٝ حبِز اِٚيٝ ثطٌطزا٘س .ٚضظقي 

دؽ اظ ٚضظـ ٘جبيس زض خطيبٖ ٞٛاي ؾطز لطاض ٌطفز ٚ يب آة ؾطز ظيبز ٘ٛقيس سب زچبض ؾطٔب  -11

 ذٛضزٌي ٍ٘طزيس .

 ثالفبنّٝ ثٗس اظ غصا ٘جبيس ٚضظـ وطز . -12

 ٌطْ وطزٖ ٚ آٔبزٜ ؾبظي ثسٖ ديف اظ سٕطيٗ ٚ ٔؿبثمبر ٚضظقي 

 ضظقي ثٝ ؾٝ ٔطحّٝ سمؿيٓ ٔي قٛز :ٞط خّؿٝ سٕطيٗ ٚ

ٌطْ وطزٖ يب سٕطيٗ ٔمسٔبسي ٖ٘ٛي فٗبِيز ثس٘ي اؾز وٝ ثٝ ٔٙٓٛض آٔبزٜ ؾبظي  ٌطْ وطزٖ : -1 

 ديف اظ سٕطيٗ انّي يب ٚضظـ ا٘دبْ ٔي قٛز .

 ٌطْ وطزٖ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ٞسف ٞبي ظيط ا٘دبْ ٔي قٛز :

 آٔبزٌي شٞٙي ٚ ضٚا٘ي -3ديكٍيطي اظ آؾيت ٞبي ٚضظـ    -2آٔبزٌي ثس٘ي    -1

 ا٘ٛأ ٌطْ وطزٖ : ٌطْ وطزٖ ٖٕٛٔي ٚ ٌطْ وطزٖ اذشهبني

ٌطْ وطزٖ ٖٕٛٔي : قبُٔ حطوبسي اؾز وٝ ثسٖ ضا ثٝ َٛض وّي ٚ ٖٕٛٔي ٌطْ ٔي وٙس ٚ زض وّيٝ  -

ضقشٝ ٞبي ٚضظقي ا٘دبْ ٔي قٛز ٚ ثب فٖٙٛ ٚ ٟٔبضر ٞبيي وٝ ثبيس زض يه ضقشٝ ذبل ٚضظقي ا٘دبْ 

 اضسجبٌ ٘ساضز .قٛز ٔؿشميٕب 

 ٌطْ وطزٖ ٖٕٛٔي ؾٝ ٔطحّٝ  زاضز :

 وكف -3٘طٔف ٞبي ٖٕٛٔي يب ؾٛئسي      -2ضاٜ ضفشٗ ٚ زٚ ٘طْ    -1

ٌطْ وطزٖ اذشهبني : ٌطْ وطزٖ اذشهبني ٔطٚض فٗ ٚ ٟٔبضر ٞبيي اؾز وٝ ٚضظقىبض زض سٕطيٗ يب  -

ؽ اظ ٌطْ وطزٖ ٖٕٛٔي . چٙس حطوز ٔؿبثمٝ ثبيس ا٘دبْ زٞس . ثطاي ٔثبَ : زض ضقشٝ ٚاِيجبَ ثبظيىٙبٖ د

دبؼ دٙدٝ ٚ ؾبٖس ٚ اؾذه ضا ا٘دبْ ٔي زٞٙس يب زض ثبظي ثؿىشجبَ ثبظيىٙبٖ چٙس ثبض ا٘ٛأ زضيجُ ٚ دبؼ 

 ٚ قٛر ٚ ضيجب٘س ٚ يس حّٕٝ ضا سٕطيٗ ٔي وٙٙس .

 ٔسر ٌطْ وطزٖ :

 ٌطْ وطزٖ ثب سٛخٝ ثٝ ٖٛأُ ظيط سٗييٗ ٔي قٛز :

ؾطز سط ثبقس ٔسر ٌطْ وطزٖ ثبيس ثيكشط ثبقس ، ثٙبثطايٗ زض ٔٙبَك ٚ قطايٍ ٔحيُي : ٞط لسض ٞٛا -1

 زليمٝ سٛنيٝ ٔي قٛز . 20سب  10زليمٝ ٚ زض ٞٛاي ؾطز  10سب  5فهُ ٞبي ٌطْ يب ٔٗشسَ ٔسر 

ِجبؼ ٚضظقىبض : ٔيعاٖ دٛقف ٚ ِجبؼ ٚضظقىبض ثط ٔسر ٌطْ وطزٖ ٔٛثط اؾز ثٙبثطايٗ ثٟشط اؾز -2 

ٛا ثب ِجبؼ ٌطْ وٗ ثٝ ٘طٔف ثذطزاظز سب ثس٘ف ثٟشط ٚ ؾطيٗشط ٌطْ قٛز ٚ ٚضظقىبض زض ٍٞٙبْ ؾطزي ٞ
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ٕٞچٙيٗ  ٔي سٛا٘س زض ٍٞٙبْ سٕطيٗ يب ٔؿبثمٝ اظ سٗساز  ِجبؼ ذٛز ثىبٞس أب ثبيس دؽ اظ سٕطيٗ يب 

 ٔؿبثمٝ زٚثبضٜ ٌطْ وٗ ثٝ سٗ وٙس.

سط اؾز ٚ ثط ٖىؽ.  ٔيعاٖ آٔبزٌي فطز : ٞط لسض آٔبزٌي فطز ثيكشط ثبقس ٔسر ٌطْ وطزٖ وٓ -3 

 ٚضظقىبضاٖ لٟطٔبٖ  ٘يع اظ إٞيز ٌطْ وطزٖ ٘جبيس غبفُ ثبقٙس  .

 ٘ٛٔ سٕطيٗ : ٞط چمسض ٔسر سٕطيٗ انّي ثيكشط ثبقس ، ٔسر ٌطْ وطزٖ ٘يع ثبيس ثيكشط ثبقس . -4 

ؾٗ  : ثب افعايف ؾٗ، ٘طٔف ٚ اُ٘ٗبف دصيطي وبٞف ٔي يبثس ثٙبثطايٗ ثبيس ثٝ ٔسر ٌطْ وطزٖ   5 

 ٚز .افع

ٔمساض آؾيت زيسٌي:  اٌط ٚضظقىبض ؾبثمٝ آؾيت زيسٌي ٚ يطة زيسٌي زض يه ٘بحيٝ ذبل زاقشٝ  -6

 ثبقس الظْ اؾز آٖ ضا ثيكشط ٌطْ وٙس .

قسر ٌطْ وطزٖ : قسر ٌطْ وطزٖ ثٝ ٔيعاٖ آٔبزٌي فطز ثؿشٍي زاضز . ثطاي ٔثبَ : ٌطْ وطزٖ  -7

ثبٖث ذؿشٍي ٚ زضٔب٘سٌي قٙب ٌط ٖبزي ٚ  وبفي اظ ٘ٓط ٔسر ٚ قسر ثطاي لٟطٔبٖ قٙبي إِذيه

 سفطيحي ٔي قٛز 

 انِٛي وٝ زض ٌطْ وطزٖ ثبيس ضٖبيز وطز : 

 سٕطيٙبر ٌطْ وطزٖ ثبيس ثٝ سسضيح ٚ ثٝ آضأي ا٘دبْ قٛز . -1

ٔسر ٚ قسر ٌطْ وطزٖ ثبيس ثٝ ا٘ساظٜ اي ثبقس سب زضخٝ حطاضر ًٖالر ٚ ثرف ٞبي زاذّي ثسٖ ضا  -2 

ٗ ثٝ ٔٗٙي ا٘دبْ سٕطيٙبر َٛال٘ي ٚ قسيس ٘يؿز ظيطا ذؿشٍي ٚ  وبٞف شذبيط افعايف زٞس . أب اي

 ا٘طغي ضا زض دي ذٛاٞس زاقز .

ثطاي ايٙىٝ ٌطْ وطزٖ ٔفيس ٚ ٔٛثط ثبقس فبنّٝ ظٔب٘ي ٌطْ وطزٖ سب آغبظ سٕطيٗ انّي يب ٔؿبثمٝ ثبيس  -3

ثبلي ثٕب٘س أب ثطاي زؾز  زليمٝ دؽ اظ دبيبٖ آٖ 45وٛسبٜ ثبقس ، اٌط چٝ ٕٔىٗ اؾز اثط ٌطْ وطزٖ 

 زليك ثيكشط ثبقس . 15يبثي ثٝ ثٟشطيٗ ٘شيدٝ، فبنّٝ دبيب٘ي ٌطْ وطزٖ سب آغبظ سٕطيٗ يب ٔؿبثمٝ ٘جبيس اظ 

ٌطْ وطزٖ ٖٕٛٔي: ًٖالر ثعضي ٚ حطوبر وّي ضا زض ثط ٔي ٌيطز ٘ٝ حطوبر ْطيف ٚ ًٖالر  -4

 وٛچه ضا .

 زضنس اوؿيػٖ ٔهطفي ٔشغيط اؾز . 80سب  60اظ  قسر ٌطْ وطزٖ ثٝ آٔبزٌي فطز ثؿشٍي زاضز ٚ -5

وكف: وكف يىي اظ اخعاي حيبسي ٚ خسا٘كس٘ي ٌطْ وطزٖ اؾز . وكف ؛ اُ٘ٗبف دصيطي ضا  -6 

افعايف ٔي زٞس ٚ ًٖـالر ؛ ٔفبنـُ ٚ ضثبَٟب ضا ثطاي سٕطيٗ قسيس آٔـبزٜ ٔـي وٙس ثٙبثطايٗ وكف 

ظ آؾيجٟب زض ٘شيدٝ ٖسْ ٘طٔف ٚ اُ٘ٗبف دصيطي احشٕبَ آؾيت زيسٌي ضا وبٞف ٔي زٞس چٖٛ ثؿيبضي ا

ايدبز ٔي قٛز سٕطيٙبر وككي وّيٝ ٌطٟٚٞبي ًٖــالر انّــي ٚ ٔفبنُ ثسٖ ضا زض ثط ٔي ٌيطز .زض 

وكف نحيح ثسٖ ثبثز  ٚ ثـي حطوز ثبلي ٔي ٔب٘س ٚ ٘جبيس زضز يب ٘بضاحشي احؿبؼ وطز . ثطذي وكف 

سٜ زاض٘س وكف ثيف اظ حس ٘طٔف ٚ اُ٘ٗبف دصيطي ضا ضا ثيف اظ حس الظْ ا٘دـبْ ٔي زٞٙس چٖٛ ٖمي

ثيكشط افعايف ٔي زٞس . وكف ثيف اظ حس ثٝ  ًٖالر ٚ ظضزدي ٞب آؾيت ٔي ضؾب٘س ٚ زض يٕٗ 

 زضز٘بن ٚ ثيفبيسٜ  اؾز .
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انُ ضا ثبيس  8ثٙبثط ٘ٓط ا٘دٕٗ دعقىي ٚضظـ اؾشطاِيب ثطاي ضٖبيز ٔٛاضز ايٕٙي زض ٍٞٙبْ وكف ،  

 ضٖبيز وطز :

 ف اظ وكف ثسٖ ضا ٌطْ وٙيٓ .دي -1

 وكف ضا لجُ ٚ ثٗس اظ سٕطيٗ ا٘دبْ زٞيٓ . -2

 وكف ضا ثٝ آٞؿشٍي ٚ آضأي ا٘دبْ زٞيٓ . -3

 ٞطٌع حطوز ٘بٌٟب٘ي ٚ قسيس ا٘دبْ ٘سٞيٓ . -4

 وكف ضا سب ؾط حس سٙف يب ٘بضاحشي ا٘دبْ ٘سٞيٓ ؛ ٚ ٞطٌع احؿبؼ زضز ٘ىٙيٓ . -5

 ٓ ٚ ثٝ  آٞؿشٍي ثٝ سٙفؽ  ازأٝ زٞيٓ .زض ٍٞٙبْ وكف ٘فؽ ضا حجؽ ٘ىٙي -6

 وكف ضا زض وّيٝ ٌطٟٚٞبي ًٖالر انّي ا٘دبْ زٞيٓ . -7

 ثب٘يٝ ثبثز ٍ٘ٝ زاضيٓ .  20سب  10ٞط حطوز وككي ضا ، ثُٛض ٔشٛؾٍ   -8

فٗبِيز ٚضظقي ثرف انّي سٕطيٙبر ضا قبُٔ ٔي قٛز وٝ ثيكشطيٗ ٔسر  فٗبِيز ٚضظقي :  -2

 يٍط ) ٌطْ وطزٖ ٚ ؾطز وطزٖ ( ثٝ ذٛز اذشهبل ٔي زٞس. ظٔبٖ ضا ثٝ ٘ؿجز زٚ ثرف ز

 ؾطز وطزٖ:-3

سٕطيٙبر ؾطز وطزٖ ثالفبنّٝ دؽ اظ دبيبٖ سٕطيٗ يب ٔؿبثمٝ ا٘دبْ ٔي قٛز . ٔسر ٔٙبؾت ثطاي ؾطز 

زليمٝ اؾز أب ثب سٛخٝ ثٝ ٕٞبٖ ٖٛأّي وٝ زض ثرف ٌطْ وطزٖ ٌفشٝ قس،  ٔي سٛا٘س  10سب  5وطزٖ  

يت ا٘دبْ زازٖ حطوبر،  زضؾز ثطٖىؽ ٌطْ وطزٖ اؾز ثطاي ٔثبَ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ثط٘بٔٝ ٔشغيط ثبقس . سطس

 ؾطز وطزٖ ثٝ قطح ظيط اؾز :   

 زليمٝ 3سب  2وكف  -1

 زليمٝ 1ثب٘يٝ سب  30زٚ ٘طْ ) ٕٞطاٜ ثب سٙفؽ ٖٕيك (   -2

ٙٝ وٕه ضاٜ ضفشٗ وٙس قٛ٘سٜ ) ٕٞطاٜ ثب ٘طٔكٟبي ٖٕٛٔي ثٛيػٜ حطوبسي وٝ ثٝ ثبظ قسٖ لفؿٝ ؾي -3

 زفيمٝ 5سب  3ٔي وٙس (  

قسر ؾطز وطزٖ : سٕطيٙبر ؾطز وطزٖ ؾيط ٘عِٚي زاضز يٗٙي ثب قسر وٓ آغبظ ٔي قٛز ٚ ايٗ قسر 

 ٔطسجب وٕشط ٔي قٛز.

 
 

 ٔفبٞيٓ اؾبؾي زض ّٖٓ سٕطيٗ ٚ آٔبزٌي خؿٕب٘ي ٘ىبر ّٖٕي 

 

  

زا٘ٙس وٝ ثٟطٜ ٌيطي اظ ظحٕبر أطٚظٜ وؿب٘ي وٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثب ٚضظقىبضاٖ ؾطٚ وبض زاض٘س ثٝ ذٛثي ٔي 

سٛاٖ فطؾبي ٚضظقىبض ٚ ٔطثي ثٝ ديطٚي اظ انَٛ ّٖٕي ٚ اً٘جبٌ ٚ خسيز زض ثىبضٌيطي يبفشٝ ٞبي ّٖٕي 

 ٚاثؿشٝ اؾز .
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ثٙبثطايٗ ٘ٛقشٝ حبيط ثب ٞسف وٕه ثٝ ٔطثيبٖ ٚ ٚضظقىبضاٖ قيفشٝ ي ديكطفز ٚ ٔٛفميز، ثب يه ؾبذشبض 

٘شمبَ ثطذي ٔفبٞيٓ ّٖٓ ٚ سٕطيٗ ٚ آٔبزٌي خؿٕب٘ي سٟيٝ قسٜ وبضثطزي ٚ زض ٕٞبٖ حبَ ؾبزٜ ثطاي ا

 اؾز .

آقىبض اؾز وٝ ثب سٛخٝ ثٝ ٌؿشطزٌي ٔٛيٖٛبر آٔبزٌي خؿٕب٘ي ٚ ّٖٓ سٕطيٗ، دطزاذشٗ ثٝ ٕٞٝ ي 

ٔفبٞيٓ أىبٖ ٘ساضز. ثٙبثطايٗ ٔٙشرجي اظ ٔفبٞيٓ ثطاي قٕب ثطٌعيسٜ قسٜ اؾز ٚ ٞط ٔفْٟٛ ٘يع ثٝ نٛضر 

 ٌصضا ثطضؾي قسٜ .

أيسٚاضيٓ ثؿٍ ٚ سحّيُ ٔفبٞيٓ زض خعٚار زيٍطي ا٘دبْ قٛز. ضٚقٗ اؾز وٝ سبييس ايٗ ٘ٛقشبض ثب 

 ثحثٟبي ٌطٚٞي )زض والؼ ٞبي سرههي ٚ خّؿبر ٔكٛضسي( زٚ چٙساٖ ذٛاٞس قس .

 

 ٔفْٟٛ اَٚ، ّٖٓ سٕطيٗ

طاٜ ثب سدطثٝ ّٖٓ ٚ سٕطيٗ ظاييسٜ ي ٕٞٝ ي اَالٖبر ّٖٕي زضثبضٜ ٚضظـ ٚ سٕطيٗ اؾز. ايٗ اَالٖبر ٕٞ

ٚ زا٘ف ٔطثي ٚضظقىبض، ثٝ ٔطثي وٕه ٔي وٙس سب ثط٘بٔٝ سٕطيٙي ٔٛثطي ثطاي ثبال ثطزٖ ؾُح آٔبزٌي 

 ٚضظقىبض َطاحي ٚ اخطا وٙس .

 ثٟشط آ٘ؿز وٝ ٍٕٞي ثٝ ٔفبٞيٓ ظيط سٛخٝ وٙيٓ ٚ آٟ٘ب ضا ثٝ وبض ثٙسيٓ :

چٙس قبذٝ اظ ّٖٓ ضا ثٝ وبض ٌطفز،  ّْٖٛ سٕطيٗ: ثطاي سحمك اٞساف سٕطيٗ، ثبيس يبفشٝ ٞب ٚ فٗ ٞبي -1

سغصيٝ، ضٚاٖ قٙبؾي، ٔسيطيز، فيعيِٛٛغي، ثيٛٔىب٘يه ٚ ثيٛقيٕي، ... ثٙبثطايٗ ّْٖٛ سٕطيٗ، يٗٙي زض 

ٔدٕٖٛٝ زا٘ف ٞبيي وٝ ثطاي ضؾيسٖ ٚضظقىبض ثٝ اٚج ّٖٕىطز ٔٛضز ٘يبظ اؾز. ٔطثي ثبيس ثب ّْٖٛ سٕطيٗ 

ٟب ثٟطٜ ٌيطز، ِٚي ا٘دبْ زازٖ ْٚيفٝ ي ٔشرهم سغصيٝ، ضٚاٖ آقٙب ثبقس ٚ سب حس أىبٖ اظ يبفشٝ ٞبي آ٘

 قٙبؾي يب زيٍط ٔشرههبٖ ضا وؿي اظ اٚ ا٘شٓبض ٘ساضز .

َطح ثط٘بٔٝ سٕطيٗ: ثطاي سحمك اٞساف سٕطيٗ ثبيس ثط٘بٔٝ اي ٘ٛقز وٝ زض آٖ ٞط چٝ ٔطثٌٛ ثٝ  -2

ثبقس، أىبٖ اضظيبثي ٚضظقىبض  افعايف سٛا٘بيي ٞبي خؿٕب٘ي، ٟٔبضسي ٚ ضٚا٘ي ٚضظقىبض اؾز، ٔٙٓٛض قسٜ

ضا ٘يع فطاٞٓ ٔي وٙس ٚ ثٝ اٚج ّٖٕىطز ٚضظقىبض زض ٔؿبثمٝ ثيٙدبٔيس. أطٚظٜ زض ايطاٖ ّٖٓ سٕطيٗ ضا 

 ثيكشط ثٝ خبي َطح سٕطيٗ ثٝ وبض ٔي ٌيط٘س .

ثس٘ؿبظي ٚ آٔبزٌي خؿٕب٘ي: ثركي اظ آٔبزٌي ٚضظقىبض وٝ زض ثط٘بٔٝ ٘يع ديف ثيٙي ٔي قٛز، ثٟجٛز  -3

أّي چٖٛ لسضر، ؾطٖز، اؾشمبٔز ٚ ... اؾز، ايٗ ٔفْٟٛ ثركي اظ ّْٖٛ سٕطيٗ اؾز ٚ ٘ٝ ٕٞٝ آٖ وٝ ٖٛ

 ديكشط ثٝ آٖ دطاذشٝ قس .

  

 ٔفْٟٛ زْٚ، آٔبزٌي

سٛا٘بيي ؾبظٌبضي ثب يه ضفشبض ٔكرم ؾبظٌبضي ٘بٔيسٜ ٔي قٛز. يه ثط٘بٔٝ ي ٔٙٓٓ سٕطيٗ وٝ ٔجٙبي 

ٚضظقىبض اؾز. ثٙبثطايٗ ّٖٓ سٕطيٗ ٔي سٛا٘س ٔىُٕ زا٘ف  ّٖٕي زاقشٝ ثبقس، چبضچٛثي ثطاي آٔبزٌي

ٔطثي ثطاي وٕه ثٝ اٚ زض َطح ثط٘بٔٝ ٞبي آٔبزٌي ٚضظقىبضاٖ زض ٞط ؾُح ثبقس. ديكطفز ٞبي ٚضظقي 
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زض ٌطٚ ضؾيسٖ ثٝ ؾُح ثبالسط آٔبزٌي اؾز ٚ ٞسف ّٖٓ سٕطيٗ، افعايف آٔبزٌي ثب َطاحي ثط٘بٔٝ ي 

 ٔٙبؾت سٕطيٗ اؾز .

 

 سٕطيٗ ٔفْٟٛ ؾْٛ،

ايٗ ٔفْٟٛ ثٝ فٗبِيز ٔٙٓٓ ٚ ثط٘بٔٝ زاضي ٌفشٝ ٔي قٛز وٝ ثب ٞسف ثٟجٛز ّٖٕىطز ٚضظقىبض ا٘دبْ ٔي 

قٛز. زض ٚالٕ سٕطيٗ ا٘دبْ فٗبِيز ٞبيي اؾز وٝ لبثّيز ؾبظٌبضي ثسٖ زض ثطاثط فكبضٞبي ٚاضز قسٜ ضا ثٝ 

ٚ آٞؿشٝ اؾز. ٚ زض آٖ ٞيچ سسضيح ٚ ديٛؾشٝ افعايف ٔي زٞس ثب ايٗ سٗطيف سٕطيٗ فطايٙسي سسضيدي 

ٌٛ٘ٝ سٗديّي ٔدبظ ٘يؿز. اٌط سٕطيٗ ثٝ ذٛثي ا٘دبْ قٛز ثٝ سغييطار آقىبضي زض ثبفشٟب ٚ زؾشٍبٟٞبي 

 ثسٖ ٔي ا٘دبٔس وٝ آٖ ٘يع ذٛز ثٝ ثٟجٛز ّٖٕىطز زض ٚضظـ ذٛاٞس ا٘دبٔيس .

 ثطاي ثيبٖ زليك ٔفْٟٛ سٕطيٗ ثبيس ثٝ ٘ىبر ظيط سٛخٝ زاقز :

خت سٛؾٗٝ ي ٕٞٝ ؾٛيٝ قٛز، يٗٙي اؾشمبٔز، لسضر، ؾطٖز، اُ٘ٗبف ٚ ٕٞبٍٞٙي ضا سٕطيٗ ثبيس ٔٛ -1

ثيكشط وطزٜ ٚ ثسٖ ٚضظقىبض ضا اظ سٛؾٗٝ اي ٕٞبًٞٙ ثطذٛضزاض ؾبظز. ايٗ ٚيػٌي ثٝ ٖٙٛاٖ قبِٛزٜ ي 

 ّٖٕىطز ثٟشط ٕٞٝ ي ٚضظقىبضاٖ زض ضقشٝ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ قٙبذشٝ ٔي قٛز ٚ ثطاي ٕٞٝ ي آٟ٘ب اؾز .

ثبيس ٔٛخت سٛؾٗٝ ي ثس٘ي ٚيػٜ ي ٞط ضقشٝ ٚضظقي قٛز، يٗٙي ٔٛخت ديكطفز ٖٛأُ سٕطيٗ  -2

ٌٛ٘بٌٖٛ آٔبزٌي قٛز وٝ ٞط ضقشٝ ٚضظقي ذبل ثٝ آٟ٘ب ٘يبظ زاضز. زض ٞط ضقشٝ ي ٚضظقي ذبل چٝ 

 ٖٛأّي ٞؿشٙس ؟

ىبض لسضر ُّٔك يب ٘ؿجي سٛزٜ ي ًٖال٘ي يب اُ٘ٗبف؟ ... ؟ ايٗ ٚيػٌي سٕطيٗ ٔٛخت ٔي قٛز وٝ ٚضظق

 سٛا٘بيي اخطاي آؾبٖ ٚ ضٚاٖ ٕٞٝ ي حطوبر ٚيػٜ ي ضقشٝ ي ٔٛضز ٘ٓط ذٛز ضا ثسؾز آٚضز .

سٕطيٗ ثبيس سٛا٘بيي اخطاي ٕٞٝ ي فٖٙٛ الظْ ضا افعايف زازٜ يه اخطاي ٔٙبؾت ٕٞطاٜ ثب ثٟطٜ ٚضي،  -3

ح سطيٗ ثيكشطيٗ ؾطٖز ٕٔىٗ، ثبال ؾُح سِٛي ٘يطٚ، وٕشطيٗ اثط دصيطي اظ قطايٍ ٘بذٛاؾشٝ ٚ نحي

 حطوبر ضا ٕٔىٗ وٙس .

سٕطيٗ ثبيس ٖبُٔ سبوشيه ضا ٘يع فطا ٌيطز، يٗٙي ٔٙبؾت سطيٗ سبوشيه ضا وٝ ثط ذٛاؾشٝ اظ سٛا٘بيي  -4

ٞبي ٞط ٚضظقىبض اؾز قبُٔ ٔي قٛز ٚ ٕٞچٙيٗ ضاٞىبض ٚضظقىبض ضا ثطاي ضٚ ثٝ ضٚ قسٖ ثب قطايٍ 

بي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٔي سٛاٖ سٛخٝ وطز وٝ ثب زض ٘ٓط ٔؿبثمٝ ثٟيٙٝ وٙس، ثٙبثطايٗ زض ََٛ سٕطيٗ، ثٝ ضاٞىبضٞ

 ٌطفشٗ اٞساف ٚضظقىبض، اؾشفبزٜ ذٛاٞٙس قس ٚ ثٝ سىبُٔ ذٛاٞٙس ضؾيس .

سٕطيٗ ثبيس اثٗبز ضٚا٘ي ضا ٘يع زض ثط ٌيطز، ظيطا ثطاي ثٟجٛز ّٖٕىطز ٚ اخطاي ٚضظـ، آٔبزٌي ضٚا٘ي  -5

دبيساضي، ذٛاؾشٗ، اٖشٕبز ثٝ ٘فؽ، اٍ٘يعٜ  ٚضظقىبض ٘يع الظْ اؾز. ٖٛأّي چٖٛ ثٟجٛز اً٘جبٌ، دكشىبض ٚ

 ٚ ٔيُ ٚ ضغجز ثركي اظ سٕطيٗ ثٝ قٕبض ٔي آيس .

سٕطيٗ ثبيس سٛا٘بيي ٌطٚٞي ضا زض ٘ٓط ثٍيطز. يٗٙي زض ٚضظقٟبي ٌطٚٞي آٔبزٌي ٌطٚٞي ٞسف سٕطيٗ  -6

 اؾز. ٕٞبٍٞٙي زض آٔبزٌي ثس٘ي، فٙي ٚ سبوشيىي ٌطٜٚ ٘مف انّي ضا زض ٔٛفميز زاضاؾز .
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سٕطيٗ ثبيس اضسمبي ؾُح ثٟساقز ٚ ؾالٔشي ٞط ٚضظقىبض ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاقشٝ ثبقس. آظٔبيكٟبي  -7

دعقىي، سٙبؾت قسر سٕطيٗ ثب سٛا٘بيي ٞبي ٞط ٚضظقىبض ٚ ظٔبٖ وبفي ثبظيبفز، ثٝ سٕطيٗ ٔطثٌٛ ٞؿشٙس 

 ٚ ؾالٔز ٚضظقىبض ٚ سٕطيٗ ديٛؾشٝ ضا سًٕيٗ ٔي وٙٙس .

قىبض قٛز ٚ ثب ٘ىبر ظيط أىبٖ نسٔٝ زيسٖ ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘س، سٕطيٗ ثبيس ٔبٕ٘ آؾيت زيسٖ ٚضظ -8

افعايف اُ٘ٗبف سب حس ٘يبظ، سمٛيز ًٖالر ٚ سب٘سٟٚ٘بي ٚ ضثبٌ ٞب ثٝ ٚيػٜ زض ٔطاحُ اثشسايي سٕطيٙبر 

ٔجشسيبٖ، ٚ افعايف لسضر ٚ ذبنيز اضسدبيي ًٖالر سب خبيي وٝ ٍٞٙبْ حطوبر ديف ثيٙي ٘كسٜ ٘يع 

 دبييٗ سطيٗ ؾُح ٕٔىٗ ثطؾس .ذُط ثطٚظ نسٔبر ثٝ 

سٕطيٗ ثبيس زا٘ف ٘ٓطي ٚضظقىبض ضا ٘يع افعايف زٞس ٚ آٌبٞي ٚضظقىبض ضا اظ ٔجب٘ي فيعيِٛٛغيىي ٚ  -9

 ضٚا٘ي سٕطيٗ، سغصيٝ ٚ ثبظؾبظي ٔٙبثٕ ثٝ حس وبفي ثطؾب٘س .

ٌٙدب٘يسٜ ٞسف سٕطيٗ افعايف آٔبزٌي ٚضظقىبض اؾز. زض ثط٘بٔٝ سٕطيٗ، حطوبر ٚ فٗبِيز ٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي 

 ٔي قٛ٘س وٝ ثطاي ٞط يه اظ

ضقشٝ ٞبي ٚضظقي ذبل ٟٔٓ ٞؿشٙس. ثٙبثطايٗ ثطاي افعايف ّٖٕىطز ٚضظقىبض ٚ ثٝ انّي سٕطيٗ ثبيس ثٝ 

 سٛا٘بيي ا٘سأٟبي فٗبَ، ٖٛأُ فٙي ٚ سبوشيىي ٚ ٕٞچٙيٗ ٖٛأُ ضٚا٘ي ثبقس .

  

 :يٖطٚل يلّج يآٔبزٌ يثيباضظ يضٚقٟب

اِىشطٚ ) EKG فيفطز ا٘دبْ آظٔب يٚ ٖطٚل يلّج يآٔبزٌ عاٖئ ٔكرم وطزٖ يضٚـ ثطا ٗيثٟشط

ٔرهٛل ا٘دبْ  كٍبٜيزض آظٔب سيثبقس وٝ ثب ئ ئهطف ػٖيٕٞبٖ ٔحبؾجٝ حساوثط اوؿ بيٌطاْ(  ٛيوبضز

اظ  يسٛا٘ٙس ثطآٚضز ٔٗشجط ي٘ساض٘س ٚ ٔ بجياحش يبزيٚ ظٔبٖ ظ عاريآظٟٔٛ٘ب ثٝ سدٟ يٚخٛز ثطذ ٗيقٛز. ثب ا

 .قٛ٘س ئ يسط ضا ٔٗطف يزٞٙس وٝ زٚ ٔٛضز وبضثطز ٝيثٝ قٕب اضا يٚ ٖطٚل يّجل يآٔبزٌ عاٖئ

 

 :سٖيزٚ مٝيزل 12 آظٖٔٛ

 بيفٛسجبَ ٚ  ٗيظٔ هئثُ زٚض  سيوٙ ٗيثبقس ضا ٔٗ كئؿبفز زل هي ئحسٚزٜ ٔكرم وٝ زاضا هي -

 .سيوٙ يطيضا ا٘ساظٜ ٌ ٗئؿبفز ٔٗ هيزٚچطذٝ  بي ٗيقٕبض ٔبق ّٛٔشطيو ّٝيثٝ ٚؾ

 .سيٕٞطاٜ زاقشٝ ثبق مٝيزل 12ٔحبؾجٝ  يثطا يؾبٖز ٔچ بيوٛض٘ٛٔشط  هي -

 .سيثٟشط اثشسا ثس٘شبٖ ضا ٌطْ وٙ دٝيوؿت ٘ش يثطا -

 .سيزض ٔحسٚزٜ ٔكرم قسٜ ثسٚ ىٙٛاذزي يوبُٔ ثب آٍٞٙ مٝيزل 12ٚ ثٝ ٔسر  سيآظٖٔٛ ضا آغبظ وٙ -

 .سيؾجٝ وٙٔحب ّٛٔشطيقسٜ ضا ثط حؿت و ي، ٔؿبفز َ مٝيزل 12 بٖيدؽ اظ دب -

 سيسٛا٘ يذٛز ٔ ٍبٜيخب طي، اظ خسَٚ ظ سيا سٜيوٝ زٚ يٚ ٔمساض ٔؿبفش زيثب سٛخٝ ثٝ ؾٗ ٚ خٙؿ -

 .سئكرم  وٙ
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 :ٔطزاٖ

 
  

 :ظ٘بٖ
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 : دّٝ آظٖٔٛ

 سيحشٕب ؾطز وٙ عي)دؽ اظ آظٖٔٛ ٘ سيلجُ اظ اخطا ثسٖ ذٛز ضا ٌطْ وٙ -

دّٝ  24ثب ؾطٖز  مٝيزل 3ضفشٗ ضا ثٝ ٔسر  ٗييثبال ٚ دب ٕشطيؾب٘ش 25ثٝ اضسفبٔ  يثّٙس بي ٕىزي٘ هياظ  -

ضاؾز ،  يچخ ، ثبال ضفشٗ ثب دب ئطحّٝ اؾز : ثبال ضفشٗ ثب دب 4. ٞط دّٝ قبُٔ  سيا٘دبْ زٞ مٝيزض زل

 .ضاؾز يآٔسٖ ثب دب ٗييچخ ، دب يآٔسٖ ثب دب ٗييدب

 .سينحجز ٘ىٙ يؿثبو س،يٚ اؾشطاحز وٙ سيٙيثٙك ٕىزي٘ يثط ضٚ ٗيثالفبنّٝ دؽ اظ سٕط -

 سيطيوٕه ثٍ ياظ وؿ سيسٛا٘ ي. )ٔسيطيثٗس ٘جى ذٛز ضا ثٍ ٝيثب٘ 5 -

 .سيذٛز ضا ٔكبٞسٜ وٙ زيٚيٗ طيٚ اظ خسَٚ ظ سيذٛز ضا حؿبة وٙ مٝيسٗساز يطثبٖ زض زل -
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 : يوكك ٙبريسٕط

وكف ًٖالر ٚ  ّٝيٌكشٝ ا٘س ٚ ثٝ ٚؾ يَطاح يطياُ٘ٗبف دص فيٚ افعا يثٝ ٔٙٓٛض ٍٟ٘ساض ٙبريسٕط ٗيا

وطزٜ  يطيخٌّٛ يًٖال٘  ياظ ٖٛاضو اؾىّش ٙبريسٕط ٗيٞؿشٙس. ا طي٘طْ اَطاف ٔفبنُ أىبٖ دص يثبفشٟب

 ياظ ِحبِ زضٔب٘ ، يخؿٕب٘ ياظ خٙجٝ آٔبزٌ طيٞب ثٝ غ ٗيسٕط ٗياظ ا يزٞس. ثطذ يآٟ٘ب ضا وبٞف ٔ بيٚ 

حفّ ؾالٔز الظْ اؾز سب سحز  ياظ ثسٖ ٚخٛز زاض٘س وٝ ثطا ييوبضثطز زاض٘س. زض يٕٗ لؿٕشٟب عي٘

وٝ ثب ضً٘  يقٛز. ًٖالس ئ ئٗطف ٙدبيؾٛزٔٙس ضا زض ا يوكك ٗي. چٙس سٕطط٘سيوكف لطاض ثٍ

 .ط٘سيٌ يٞؿشٙس وٝ زض حطوز ٔٛضز ٘ٓط سحز وكف لطاض ٔ ئكرم قسٜ اؾز ، ًٖالس

 

 
 

 ٘كؿشٝ: يوكف ٞب 
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 زض ضاٖ دب. يب٘يٚ ٔ ي: وكف ًٖالر زاذّٞسف

ظا٘ٛ ٞب لطاض زازٜ ٚ  يزؾشٟب ضا ضٚ طز،يٞٓ لطاض ثٍ يوٝ وف دبٞب ضٚ سيٙيثك ي: َٛضيطيلطاض ٌ حبِز

سب ثب ٔمبٚٔز زض ثطاثط فكبض زؾشٟب ، دبٞب ضا ثٝ  سيوٙ يحبِز ؾٗ ٗيزضٕٞ س،يزٞ ٝيدب سى يؾبٖسٞب ضا ضٚ

 .سيبٚضيؾٕز ثبال ث

زا سب حس أىبٖ ظا٘ٛاٖ ضا ثٝ اؾشطاحز وطزٜ ، ؾذؽ ٔدس يوٕ س،يٍ٘ٝ زاض ٝيثب٘ 3حطوز: فكبض ضا سب  َطظ

 .سيٚ فكبض ضا ازأٝ زٞ سيفكبض زٞ ٗيؾٕز وف ظٔ

ٖٛأُ  ٗيثٝ ؾٕز زاذُ چطذف زاضز ٚ ا فيوٝ ضاٟ٘ب يٞط وؿ بيثب٘ٛاٖ ثبضزاض ٚ  يحطوز ثطا ٗي: اسٛخٝ

 ثبقس. ئ سيٌطزز ، ٔف ئ ييٚ ظا٘ٛ يدكش يؾجت ثطٚظ زضزٞب

 دب: هي يٞب وكف 
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 ٞب ًٙيز ٚ ٕٞؿشط: وكف ًٖالر دكٞسف

 يٚ ٞط زٚ دب سب خب طزيلطاض ثٍ ينٙسِ بي ٕىزي٘ يدب ضٚ هيوٝ  سيطيلطاض ثٍ ي: َٛضيطيلطاض ٌ حبِز

 ٕٔىٗ نبف ثبقٙس.

دبقٙٝ دبٞب ، ٔمجى وطزٜ  ٗييضا ثب فكبض زازٖ ثٝ ؾٕز دب يٙيٞب ٚ ًٖالر ؾط ًٙيحطوز: ٕٞؿشط َطظ

 ٝيثب٘ 15سب  10. ثٝ ٔسر سيضا ثٝ ظا٘ٛٞب ثچؿجب٘ ؾط سيوٙ يٚ ؾذؽ سٙٝ ضا ثٝ ؾٕز دبٞب ذٓ وطزٜ ، ؾٗ

 يطي. ثب ثٟجٛز اُ٘ٗبف دصسيا٘دبْ زٞ ٍطيز يوبض ضا ثب دب ٗيٚ ا سيحطوز ضا ازأٝ زازٜ ثٝ حبِز اَٚ ثبظ ٌطز

 ذٓ قٛ٘س. سئٕىٗ ٘جب يوطز . ظا٘ٛٞب سب خب هيٞب ضا ثٝ دبٞب ٘عز ٙٝيسٛاٖ اظ زؾشٟب وٕه ٌطفز سب ؾ ئ

 ثبقس. ئ سئف يٚ انالح ِٛضزٚظ وٕط يوٕط يٟز وبٞف زضزٞبحطوز خ ٗي: اسٛخٝ

 

 وطزٖ دبٞب: ثغُ 

 
 

 

 

 يٙيدكز ٚ ًٖالر ؾط ي: وكف ًٖالر سحشب٘ٞسف

 وٝ دبٞب زضٖٚ زؾشٟب لالة قٛز. سيطيلطاض ثٍ ي: ثٝ حبِشيطيلطاض ٌ حبِز

ثٝ  ٝيثب٘ 3 ٚ سيثّٙس وٙ ٗيظٔ يضا ٔٙمجى وطزٜ ثبؾز ضا اظ ضٚ يٚ وٕط يٙيحطوز: ًٖالر ؾط َطظ

 هي٘عز ٙٝي. ؾذؽ ًٖالر ضا قُ وطزٜ، ظا٘ٛٞب ضا ثٝ وٕه زؾشٟب ثٝ ؾٕز ؾسيحبِز ٍ٘ٝ زاض ٗيٕٞ

 .سيحبِز ٍ٘ٝ زاض ٗيٚ زض ٕٞ سيوٙ

٘ٝ  سيطيضاٟ٘ب ضا ثٍ طيحطوز حشٕب ظ ٗيزض ا سيثبقس. زلز وٙ ئ سيٚ ِٛضزظ ٔف يوٕط يزضزٞب ي: ثطاسٛخٝ

 ظا٘ٛ ٞب ضا . طيظ
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 سٙٝ: يخب٘ج يوككٟب

 
 

 

 

 : وكف ًٖالر سٙٝ.ٞسف

 )چٟبض ظا٘ٛ(.سيطيلطاض ثٍ ٗيظٔ ي: ثٝ حبِز ٘كؿشٝ ضٚيطيلطاض ٌ حبِز

ٚ اظ لؿٕز وٕط ثسٖ ضا ثٝ ؾٕز  سيوٙ ُيؾط ثٝ ؾٕز ضاؾز ٔشٕب يچخ ضا اظ ضٚ يحطوز: ثبظٚ َطظ

٘مُٝ  ٗيٚ زض آذط سي٘مُٝ ؾٕز ضاؾز ثطؾب٘ ٗئٕىٗ زؾز چخ ضا سب آذط يضاؾز ذٓ وطزٜ ٚ سب خب

 .سيا٘دبْ زٞ عيوبض ضا ثب زؾز ٔربِف ٘ ٗي٘ىٙس. ا سايسٙٝ چطذف د سي. زلز وٙسيٍ٘ٝ زاض ٝيچٙس ثب٘

 زاضز. يوٕشط طيا٘دبْ قٛز وٝ سبث عي٘ ؿشبزٜيثٝ نٛضر ا شٛا٘سئ ٗيسٕط ٗي: اسٛخٝ

 ًٖالر زؾز: وكف

 
 

 

 

 
 

 .ٙٝي: وكف ًٖالر زؾز ٚ ؾٞسف
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وٝ  سيا٘دبْ زٞ يوبض ضا َٛض ٗي. اسيشٟب ضا ثٝ ٞٓ ثچؿجب٘: زؾشٟب ضا ثبال ثطزٜ ٚ وف زؾيطيلطاض ٌ حبِز

 زؾشٟب اظ دكز ٌٛقٟب ضز قسٜ ٚ آض٘دٟب ذٓ ٘جبقٙس.

 .سيحبِز ضا حفّ وٙ ٗيا يٚ سب ٔسس سي٘مُٝ ا٘دبْ زٞ ٗيحطوز: وكف ضا سبحس أىبٖ زض ثبالسط َطظ

 :ًٙيًٖالر ٕٞؿشط وكف

 
 

 

 

 ٛٞب ٚ لٛظوٟب.دكز ظا٘ ٝيضاٖ ، ٘بح ٝي: وكف ًٖالر دكز ٘بحٞسف

ٚ قهز دب ضا ثب  سيوٙ هي٘عز ٙٝيضاؾز ضا ثٝ ؾ ي. ظا٘ٛ سيثٝ دكز زضاظ ثىك ٗيظٔ ي: ضٚيطيلطاض ٌ حبِز

 .سيضاؾز ضا ٔبؾبغ ثسٞ ي.ثب زؾز چخ دبسيطيزؾز ثٍ

ٚ اٍ٘كشبٖ  سيثبال آٔسٜ ضا ثٝ ؾٕز ثبال فكبض زٞ ي. دبقٙٝ دبسٜيوك ٙٝيحطوز: ظا٘ٛٞب ضا ثٝ ؾٕز ؾ َطظ

ٔربِف سىطاض  يٍ٘ٝ زاقشٝ ٚ حطوز ضا ثب دب ٝيحبِز ضا چٙس ثب٘ ٗي.اسيوٙ ُيؾٕز ؾبق دب ٔشٕبدب ضا ثٝ 

 .سيوٙ

  

 

 

 : يًٖال٘ لسضر

ٚخٛز زاضز وٝ ثٝ ِحبِ ؾبذشبض ٚ ّٖٕىطز  يٚ اؾىّش ينبف ، لّج يثسٖ ا٘ؿبٖ ؾٝ ٘ٛٔ ثبفز ًٖال٘ زض

 ي، ٔٗسٜ ٚ ضٚزٜ ثطا ئط يٞب ٛاضٜيوٙٙس ٚ زض ز يوبض ٔ ياضاز طيغ ياؾىّش ئشفبٚر ٞؿشٙس. ًّٖٝ ٞب

 ي. ًٖالر اؾىّشزثٛزٜ ٚ فمٍ زض لّت ٚخٛز زاض ياضاز طيغ عي٘ يحطوز زازٖ غصا لطاض زاض٘س. ًّٖٝ لّج

اظ ؾٝ  يقٛ٘س. ًٖالر اؾىّش يوٙشطَ ٔ يثٝ نٛضر اضاز جبيثٛزٜ ٚ سمط يحطوز زض زؾشٍبٜ اؾىّش يثطا

(  ٚ سيلطٔع ٚ ؾف بٖي)لطٔع ضً٘( ، ٔرشٍّ )ضً٘ ٔ يشوٙس ا٘مجبو اؾشمبٔ يقسٜ ا٘س: سبضٞب ُي٘ٛٔ سكى

 يظٚز ذؿشٝ ٔ يّيذ يِٚ ذٛضزاض٘سثط ييسٙس ا٘مجبو اظ سٛاٖ ثبال ي(. سبضٞبسيسٙس ا٘مجبو )ؾف يؾطٖش

، دطقٟب ٚ  يثبقٙس ٔب٘ٙس ٚظ٘ٝ ثطزاض يثبال ٔ يطٚيثب ٘ ٕيؾط يشٟبيقٛ٘س ٚ ثٝ َٛض ذبل ٔٙبؾت فٗبِ

ًٖالر دطٚاظ زض  سياؾز. ٌٛقز ؾف ٛا٘بريًٖالر زض ٌٛقز ح ٗيا هياظ سفى يؾطٖز. ٔثبِ يزٚٞب

ًٖالر  ٗياؾز ٚ ا ٗيؾٍٙ يّيذ ط٘سٜخٛخٝ د طاياؾز ظ يسٙس ا٘مجبو ؾطٖش يخٛخٝ دط٘سٜ سبضٞب هي
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 ئطغبث هي يزٞس ِٚ يقبذٝ ٞب ٔ يضا زض ٔحَٛٝ ال٘ٝ ضٚ يثٝ خٛخٝ أىبٖ ٚ لسضر دطٚاظ چٙس ٔشط

( زض يوٙس ا٘مجبو اؾشمبٔش ي) سبضٞب طٜيٌٛقز س يٚاظ وٙس زاضادط ّٛٔشطيٞعاضاٖ و سيوٝ ثب يٚحك

 ثبقس. يًٖالر ٔرهٛل دطٚاظ ذٛز ٔ

فطز  يلسضر ٚ اؾشمبٔز ًٖال٘ يقٛز ثبٖث ثٟجٛز فبوشٛضٞب ئٙدط ٔ يسٛاٖ ثس٘ فيوٝ ثٝ افعا يٙبسيسٕط

يبفٝ وطزٖ ٚظ٘ٝ زاضز)ٔٙٓٛض ا يسٛاٖ فطز ٘مف ٟٕٔ فيانُ ايبفٝ ثبض زض افعا ٙبريسٕط ٗيقٛز. زض ا ئ

زض ٘ٓط  سيضا ثب بوشٛضزٚ ف ٙبريسٕط ٗياؾز(. زض ا كشطئمبٚٔز ث فيثٝ ثٗس ثٝ ٖٙٛاٖ افعا ياظ ٔطحّٝ ا

ثط  سيوٙٙس ٚ ثب يٕ٘ كطفزيد ٍطيىسيثٝ ثٗس ثب  يزٚ فبوشٛض اظ ٔطحّٝ ا ٗي: لسضر ٚ اؾشمبٔز. اسيطيثٍ

 سئٛاضز سٕطوع وٙ ٗياظ ا يىي يثط ضٚذبل(  يضقشٝ ٚضظق هي)زض ٔٛضز ٚضظقىبضاٖ  يٚضظق بظياؾبؼ ٘

 ٕٞبٖ لسضر زض اؾشمبٔز(. بياؾشمبٔز ) بيقٕب ٟٔٓ سط اؾز  يلسضر ثطا سيا٘شربة وٙ يٗٙي

 يٟٙبيلسضر زض اؾشمبٔز اؾز ثٝ سٕط فئب افعا بظي٘ يٞٛاظ يٚ ٚضظقٟب يآ٘دب وٝ زض ٔٛضز وٛٞٙٛضز اظ

 س ا٘مجبو اؾز(ٔرشٍّ ٚ وٙ يسبضٞب زي.)ٞسف ٔب سمٛٓيذطزاظئ ياؾشمبٔش

انُ  ٗيقٛز ٚ ا يٚ سىطاض وٓ زاض٘س افعٚزٜ ٔ بزيوٝ فكبض ظ يٙبسيسٕط ّٝيلسضر ثٝ ٚؾ سا٘سيوٝ ٔ ٕٞبُ٘ٛض

 يزٚ ٘ٛٔ  ثطا ٗياظ ا يآِ سٜيا تي. سطوبزيفكبض وٓ ٚ سٗساز ظ يٗٙيزض ٔٛضز اؾشمبٔز ثط ٖىؽ اؾز 

 25ثٝ ٖسز  سىطاضٞب سٖيثٗس اظ ضؾ قسٜ كٟٙبزيد كيسحم هيحساوثط اؾشمبٔز قٙبذشٝ ٘كسٜ اؾز أب زض 

زاقشٝ ثبقس. زض  كطفزيسب اؾشمبٔز د ٓئمبٚٔز )ايبفٝ وطزٖ ٚظ٘ٝ ثٝ ثسٖ( ثذطزاظ فيثٟشط اؾز ثٝ افعا

 قٛز. ئ ياؾشمبٔز ٔٗطف فيافعا سئف ٙبريازأٝ سٕط

 

 وٙس(: ئ طييسغ ٗيا٘دبْ سٕط ٗيٞب زض ح ٝٞب ََٛ ًّٖ ٗيسٕط ٗي) زض اهيعٚسٛ٘يا ٗيسٕط چٙس

ٔطسجٝ ا٘دبْ زٞس.  25ضا  ٙبريوٝ فطز ثشٛا٘س سٕط بثسيازأٝ  يسب ٍٞٙبٔ سيثب طيقسٜ زض ظ كٟٙبزيد ٙبريسٕط

ثبض( ا٘دبْ قٛز. ًٖالر  25ا٘دبْ )ٕٞبٖ  يايبف يٞب ثب ٚظ٘ٝ ٞب ٗيسٕط ٗيا سئطحّٝ ثب ٗيؾذؽ ثٗس اظ ا

 قٛ٘س. ئ زيٞؿشٙس وٝ سمٛ يئكرم قسٜ زض قىُ ٕٞبٖ ٞب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يؾٛئس يقٙب
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 .ٙٝي: ثٟجٛز ًٖالر ثبظٚ ، قب٘ٝ ؾٞسف

 ثبقس. سٜي: زؾشٟب ٚ ثسٖ ثٝ نٛضر وكيطيلطاض ٌ حبِز

وطزٜ ٚ ؾذؽ ثٝ ٕٞبٖ حبَ ثب ضاؾز وطزٖ زؾشٟب ثٝ حبِز اَٚ  هي٘عز ٗيضا ثٝ ظٔ ٙٝيحطوز: ؾ َطظ

 ٘كٛز. دبزيزض دكز ا يسٌيذٕ سي. زلز وٙسيثبظ ٌطز

 :ىؽيثبضف وكف

 
 

 

 

 ًٖالر ثبظٚ ٚقب٘ٝ. زي: سمٛٞسف

 وٝ زؾشٟب ٚ ثسٖ نبف ثبقس. سيقٛ عاٖيآٚ يثٝ قىّ ىؽي: اظ ثبضفيطيلطاضٌ حبِز

 . طزيلطاض ثٍ ّٝئ يوٝ چب٘ٝ ضٚ سيثٝ ؾٕز ثبال ثىك يحطوز: ثسٖ ضا سب حس َطظ

 قٛ٘س. ئ زيسمٛ ييًٖالر زٚ ؾط ثبظٚ كشطي: اٌط وف زؾشٟب ضٚ ثٝ نٛضر ثبقٙس ث٘ىشٝ

 

  

 

 ضٚ٘ٝ:ٚ ٘كؿز ٚا زضاظ
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 قىٓ. يٙييًٖالر دب زي: سمٛٞسف

زؾشٟب زض  س،يلطاض زٞ ٗيظٔ ي، ظا٘ٛٞب ضا ذٓ وطزٜ ٚ وف دبٞب ضا ضٚ سٜيذٛاث ٗيظٔ ي: ضٚيطيلطاض ٌ حبِز

 ثبقس. ٗيظٔ يوٙبضسبٖ ضٚ

 ٝياظ قب٘ٝ ٞب ٖجٛض ٘ىٙٙس، ؾذؽ ثٝ حبِز اِٚ سيآٚضزٜ ، ٔطالت ثبق ٙٝيثٝ ؾٕز ؾ حطوز: ظا٘ٛٞب ضا َطظ

 .سيثبظ ٌطز

 ٚ  ٘كؿز: زضاظ

 
 

 

 قىٓ. يًٖالر ثبال زي: سمٛٞسف

 چي) ثٝ ٞسي. زؾشٟب ضا وٙبض ٌٛقٟب لطاض زٞسيطيلطاض ثٍ ٗيظٔ ي: ٔب٘ٙس حطوز لجُ ضٚيطيلطاضٌ حبِز

ضا ثبالسط  شبٖيدبٞب سيسٛا٘ ئ ٗيؾرز سط قسٖ سٕط ي(. ثطاسيٚ لفُ ٘ىٙ سيٚخٝ زؾشٟب ضا دكز ؾطسبٖ ٘جط

 . سيزؾشٟب ضا زض وٙبضسبٖ لطاض زٞ سيشٛا٘يآؾبٖ سط قسٖ ٔ ي. ثطاسيلطاض ثسٞ ينٙسِ يضٚ

 خسا قٛز. ٗيوٝ دكششبٖ اظ ظٔ يحسسب  سٜيحطوز: ثٝ ؾٕز ثبال ذٛز ضا وك َطظ

 

 اوؿشٙكٗ دب: حطوز 
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 ًٖالر ٍِٗ. زي: سمٛٞسف

ثبقس ٚ  هي٘عز ٙٝيثٛزٜ ٚ ثٝ ؾ ٗيظٔ يوٝ ظا٘ٛٞب ضٚ سيطيلطاض ثٍ يذٓ َٛض ي: ثب ظا٘ٛيطيلطاضٌ حبِز

 ثبقٙس. سٜيوك عيزؾشٟب ٘

. ؾذؽ آٖ ضا ٕٞبُ٘ٛض ثٝ حبِز سيبٚضيزض أشساز سٙٝ ثبال ث سٜيضاؾز ضا ثٝ حبِز وك يحطوز: دب َطظ

زض  سي. زلز وٙسيوبض ضا ا٘دبْ زٞ ٗيا عي٘ ٍطيز ي. ثب دبسيبٚضيآٚضزٜ ٚ ٔدسزا ثبال ث ٗييدب يوٕ سٜيوك

 .سيجط٘كٛز ٚ دب ضا اظ أشساز ذٍ سٙٝ ثبالسط ٘ دبزيا يسٌيدكز ذٕ

 

 وطزٖ سٙٝ: ثّٙس 

 
 

 

 

 ٚ دكز ٌطزٖ. فٛظيًٖالر دكز ٚ انالح و زي: سمٛٞسف

) زؾشٟب ضا سيطيلطاض ثٍ ٗيظٔ يزؾشٟب دكز ٌطزٖ اؾز ضٚ ىٝي: ثٝ نٛضر زٔط ٚ زض حبِيطيلطاضٌ حبِز

 (. سيلفُ ٘ىٙ ٍطياظ دكز زض ٕٞس

ٚ ثٝ حبِز  سيثىٙ ٗيظٔ يزض ثّٙس وطزٖ ثبال سٙٝ اظ ضٚ يحطوز: ثب لٛؼ زازٖ ثٝ ؾشٖٛ فمطار ؾٗ َطظ

اظ  فيث سي. زلز وٙسيثس٘شبٖ لطاض زٞ يزؾشٟب ضا دّٟٛ سيشٛا٘ئ ٗيآؾبٖ سط وطزٖ سٕط ي. ثطاسياَٚ ثطٌطز

 يٗ ثّٙس قٛز وبفيظٔ ياظ ضٚ ٙٝي٘ ؾوٝ اؾشرٛاٖ خٙب يٚ سب حس سيا٘ساظٜ ثٝ ؾشٖٛ فمطار لٛؼ ٘سٞ

 اؾز.

٘ساض٘س ََٛ ًٖالر زض  يفًب ٚ اثعاض ذبن چيثٝ ٞ يبظيوٝ ٘ ٙبريسٕط ٗي)زض اهيعٚٔشطيا ٙبريسٕط چٙس

 ضا ا٘دبْ ٘سٞٙس( ٟٙبيسٕط ٗيزاض٘س ا يلّج يٕبضيث بيوٝ فكبض ذٖٛ  يوٙس. افطاز يٕ٘ طييسغ ٗئسر سٕط
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 :ٙٝيفكبض لطاض زازٖ ًٖالر ؾ سحز

 

  
 

 

 زؾشٟب. يٚ فٛلب٘ يا ٙٝيًٖالر ؾ زي: ثٟجٛز ٚ سمٛٞسف

ٚ ؾبٖس  ٙٝيؾ هي. زؾشٟب ٘عزسي: ٔكز زؾز چخ ضا زضٖٚ وف زؾز ضاؾز لطاض زٞيطيلطاض ٌ حبِز

 ثبقس. ٗيثب ؾُح ظٔ ئٛاظ

 .سيزؾشٟب ضا ٖٛو وٙ ي. خبسيفكبض زٞ ٍطيؾٕز ٕٞس طٚيثب حساوثط ٘حطوز: زؾشٟب ضا  َطظ

 زازٖ ٔكز: فكبض

 
 

 

 زؾشٟب. يٙييًٖالر دب زي: سمٛٞسف
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 قٛ٘س. سٜيوك ٗي: زؾشٟب زض َطفيطيلطاضٌ حبِز

 .سيذٛز ضا فكبض زٞ ئكشٟب طٚيحطوز: ثب حساوثط ٘ َطظ

 قب٘ٝ: وكف 

 
 

 

 

 دكز ٚ زؾشٟب يًٖالر فٛلب٘ زي: سمٛ ٞسف

زؾشٟب  طز،يٞط زؾز ٔچ زؾز ٔربِف ضا ثٍ بي: اٍ٘كشبٖ زؾشٟب ضا ثب ٞٓ لفُ وطزٜ يطيلطاض ٌ حبِز

 ثبقس. ٗيظٔ يؾبٖس ٔٛاظ ٚ ٙٝيؾ هي٘عز

 .سيزؾشٟب ضا ثٝ ؾٕز ٔربِف ثىك طٚيحطوز: ثب حساوثط ٘ َطظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :ؿشبزٜيا ٕٝيثٝ نٛضر ٘ ٛاضيثٝ ز ٝيسى
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 ًٖالر دبٞب ٚ ٍِٗ. زي: سمٛٞسف

 .سيٚ دكز ذٛز ضا نبف ٍ٘ٝ زاض سيزٞ ٝيسى ٛاضيزضخٝ ذٓ قسٜ ثٝ ز 90وٝ  يظا٘ٛا٘: ثب يطيلطاضٌ حبِز

 .سيفكبض زٞ ٛاضيثٝ ز طٚيحطوز: دكز ثٝ ذٛز ضا ثب حساوثط ٘ َطظ

 

  (آٔبزٌي حطوشي )اخعاء آٔبزٌي خؿٕب٘ي ٔطسجٍ ثب ٟٔبضسٟبي ٚضظقي  
فٗبِيز ذبني اَالق ٔي قٛز . آٔبزٌي حطوشي ثٝ سٛا٘بيي قرهي زض اخطاي ٔٛفميز آٔيع ثبظي يب يه 

ثطاي ا٘دبْ ٔٛفميز آٔيع ٟٔبضر ٞبي ٔرشّف ٚضظـ ، چٙسيٗ خعء ٚخٛز زاضز . ايٗ اخعاء قبُٔ چبثىي ، 

  . سٗبزَ ، ٕٞبٍٞٙي ، ؾطٖز ، سٛاٖ ٚ ظٔبٖ ٖىؽ إُِٗ ٔي ثبقس

  ٕٞبٍٞٙي
وشي وٝ زض آٖ ٕٞبٍٞٙي ٖجبضسؿز اظ ُٖٕ ٕٞبًٞٙ ٌطٟٚٞبي ًٖالر زض ٍٞٙبْ اخطاي يه ّٖٕىطز حط

زضخبسي اظ ٟٔبضر ٕ٘بيف زازٜ ٔي قٛز . ٕٞبٍٞٙي ثب ضقس ثس٘ي سٛاْ اؾز . لجُ اظ ثّٛ٘ ْطفيز 

» ٕٞبٍٞٙي فطز ثٝ ثبالسطيٗ حس ٕٔىٗ ٔي ضؾس ٚ ثب ثبَ ضفشٗ ؾٗ افز ٔي وٙس . ثط َجك ٘ٓطيٝ ٞشيٍٙط 

دؽ اظ ؾي ؾبٍِي ٘يع % ثٟشط اظ ٔطزاٖ اؾز ٚ 10ؾبٍِي حسٚز  18ٕٞبٍٞٙي ظ٘بٖ دؽ اظ ؾٗ «  1959

  : % ثيكشط اؾز . ٖٛأُ ظيط زض افز ٕٞبٍٞٙي ثسٖ ٔٛثط اؾز7سب  6حسٚز 
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  سطؼ ، ٖسْ ضقس ٕٞبًٞٙ ثيٗ ا٘ساْ ٞبي سحشب٘ي ٚ ثبال سٙٝ -1

 . وٓ سحطوي زض ا٘ؿبٖ ٔٛخت وبٞف ٕٞبٍٞٙي ٔي قٛز -2

  چبثىي
سب ٔٛلٗيز ٚ خٟز ثس٘ف ضا ؾطيٗبً چبثىي ٖجبضسؿز اظ سٛا٘بيي فيعيىي قرهي وٝ اٚ ضا لبزض ٔي ؾبظز 

  . ثٝ يه حبِز خسيس سغييط ٔي زٞس . ؾطٖز ، لسضر ، ظٔبٖ ٖىؽ إُِٗ ٚ سٛاٖ ٚ چبثىي اثط ٔي ٌصاضز

  ٖٛأُ ٔٛثط زض چبثىي

  . ا٘ساظٜ ثسٖ ٚ لبٔز : ٕٔٗٛالً افطاز ثّٙسلبٔز ، الغط ، سٙٛٔٙشس ٚ چبق اظ چبثىي وٕشطي ثطذٛضزاض٘س -1

ؾبٍِي ثٝ َٛض ٔساْٚ ٚ ديٛؾشٝ افعايف ٔي يبثس .  12يز : چبثىي ثچٝ ٞب سب حسٚز ؾٗ ٚ ٘ٛٔ خٙؿ -2

دؿطاٖ زض ٔمبيؿٝ ثب زذشطاٖ زض حيٗ ؾبَ ٞبي لجُ اظ ثّٛ٘ چبثىي وٕشطي زاض٘س ٚ ثٗس اظ ايٗ ٔطحّٝ 

  . چبثىي دؿطاٖ افعايف ٔي يبثس

  سٗبزَ
زض ٚضظقٟبيي ٔب٘ٙس غيٕٙبؾشيه ،  سٗبزَ ثٝ آٌبٞي قرهي اظ ٔٛلٗيز ثس٘ف زض فًب ٌفشٝ ٔي قٛز ،

  . وكشي ٚ اؾىي ٘مف ثؿيبض ٟٔٓ زاضز

  چٍٍٛ٘ي افعايف سٗبزَ

  زٚيسٖ ٚ ايؿشبزٖ ضٚي دٙدٝ دب -1

  ايؿشبزٖ ضٚي دبقٙٝ دب -2

  زضخٝ زض حبَ زٚ ٚ فطٚز آٔسٖ ثط ضٚي زٚ دب 90زٚيسٖ ٚ چطذف  -3

  ضاٜ ضفشٗ ضٚي چٛة ٔٛاظ٘ٝ -4

  ِياخطاي ا٘ٛأ حطوبر سٗبز -5

 

  ؾطٖز
ؾطٖز يىي اظ ٖٛأُ ٟٔٓ سكىيُ زٞٙسٜ أبزٌي حطوشي اؾز وٝ ٘مف ثؿيبض ٟٕٔي زض اوثط ٚضظـ ٞب 

  . زاضز

ؾطٖز لبثّيشي اؾز وٝ اٖٕبَ حطوشي ؾطيٕ ثسٖ ضا ز٘جبَ زاضز . ؾطٖز ٖجبضسؿز اظ ديٕٛزٖ ثيكشطيٗ 

  . قٙبٞب ٔؿبفز زض وٕشطيٗ ظٔبٖ سٛؾٍ يىي اظ اًٖبء ثسٖ يبر وُ ثسٖ ٔثُ زٚٞب ٚ

 

 

 

 

 



 31 

 

  ؾطٖز ٖىؽ إُِٗ
ٖجبضر اؾز اظ حسالُ فبنّٝ ظٔب٘ي ثيٗ ٔحطن ٚ دبؾد حطوشي ثٝ آٖ . ٞط لسض ظٔبٖ ثيٗ ٔحطن ٚ دبؾد 

وٛسبٜ سط ثبقس ، ؾطٖز ٖىؽ إُِٗ ٘يع ثٟشط ذٛاٞس ثٛز . ؾطٖز ٖىؽ إُِٗ زض اؾشبضر زٚٞب ٚ زض قٙب 

  . زيسٜ ٔي قٛز

  : ٖٛأُ ٔٛثط ثط ؾطٖز

  . ًّٖٝ : ٞط چٝ ََٛ سبض ًٖال٘ي ثيكشط ثبقس ، ؾطيٗشط ٔٙمجى ٔي قٛزََٛ  -1

  17ؾبٍِي ٚ زض ظ٘بٖ حسٚز  20ؾٗ ٚ خٙؿيز : ٕٔٗٛالً ؾطٖز اخطاي حطوبر زض ٔطزاٖ سب  -2

  . % ؾطٖز ٔطزاٖ ٔي ثبقس 85ؾبٍِي ثٝ حساوثط ٔي ضؾس . ؾطٖز حطوبر ثسٖ ظ٘بٖ ثٝ ٔيعاٖ  16

% افعايف 20زضخٝ ؾب٘شي ٌطاز ؾطٖز ا٘مجبو ًٖالر ثٝ ٔيعاٖ  2زضخٝ حطاضر : ثب افعايف  -3

 . ٔي يبثس

  . سيخ ثس٘ي : اقرم چبق اظ ؾطٖز وٕشطي ثطذٛضزاض٘س -4

  . اُ٘ٗبف دصيطي : وٕجٛز اُ٘ٗبف دصيطي ؾجت وٙسي ٚضظقىبض ٔي قٛز -5

  . ثطاثط ٔي قٛز ٘يطٚ ٚ قشبة : اٌط ٘يطٚ زٚ ثطاثط قٛز ، قشبة ٘يع زٚ -6

  . لسضر : ثيٗ لسضر دٛيب ٚ ؾطٖز اضسجبٌ ظيبزي ٚخٛز زاضز -7
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 فهُ ؾْٛ

  ٚضظـ زض سغصيٝ ّْٖٛ
 سغييطاسي ٘مف ذٛثي ثٝ ٚ ثبقس آٌبٜ ٞب ٚضظـ ا٘دبْ زض سغصيٝ اضظـ اظ اي حطفٝ ٚضظقىبض يه فمٍ قبيس

  .وٙس زضن ضا زاضز سٕطيٙبر ا٘دبْ ثٟجٛز زض غصايي ضغيٓ وٝ ضا

 غصايي ضغيٓ يه ٕٞچٙيٗ. ٞؿشٙس ٞب ٚضظـ ا٘دبْ ٚ غصا ٔهطف ثيٗ ضاثُٝ زٞٙسٜ ٘كبٖ ثؿيبضي قٛاٞس

 يه. زاضز ثبقٙس، اي حطفٝ غيط نٛضر ثٝ اٌط حشي ٚضظقي، حطوبر ا٘دبْ ثط ٔٙفي اثط يميٗ َٛض ثٝ ثس،

 ثطاي الظْ ا٘طغي ثبقس، دطٚسئيٗ ٚ ٔٗس٘ي ٔٛاز ٞب، ٚيشبٔيٗ ، وبِطي اظ وبفي ٔمساض قبُٔ وٝ غصايي ضغيٓ

  .وٙس ٔي سبٔيٗ ضا سفطيحي ٚضظغـ يه يب ٚ ٔؿبثمٝ يه ا٘دبْ

 ٞبى فٗبِيز ثٝ سٛخٝ. اؾز ثٛزٜ قسٜ قٙبذشٝ يٛ٘بٖ َالئى ٖهط اظ ديف اظ ٚضظـ ثب سغصيٝ اضسجبٌ

 ٘ىايطا ٔهطي، ٞٙسي، ؾبٔٛضائي، زا٘كٕٙساٖ شٞٗ ثسٖ ٖٕٛٔى ؾالٔز وُ زض ٚ ٔٙبؾت غصاى خؿٕب٘ي،

 ٌٛقز ٔبٞي، چٖٛ غصاٞبئى اظ اِٚيٝ ثيبثبٍ٘طزاٖ. ثٛز ٕ٘ٛزٜ ٔكغَٛ ذٛز ثٝ ضا لسيٕى ٞبى سٕسٖ زيٍط ٚ

 ٚالٕ زض. وطز٘س ٔى اؾشفبزٜ زؾشطؼ زض ٚحكى ٞبى ٔيٜٛ ٚ غالر حجٛثبر، ٞب، زا٘ٝ ٚحكي، حيٛا٘بر

 وٝ چطا ٘بٔيس، سبضيد بضاٖٚضظقى اِٚيٗ ضا خؿٕب٘ى ِحبِ اظ ٌطٜٚ ايٗ افطاز سطيٗ آٔبزٜ اظ اى ٖسٜ سٛاٖ ٔى

. وطز٘س ٔى َى غصا آٚضزٖ زؾز ثٝ ثطاى ٘بآقٙب ٞبى الّيٓ يب زقٕٗ ظٔيٗ زض ضا َٛال٘ى ٞبى ٔؿبفز اغّت

 ٞٓ ٚضظـ ا٘دبْ ثٝ ٞب زؾز سمٛيز ثطاى قس٘س، ٔؿشمط ٔحُ يه زض ثبثز َٛض ثٝ قىبضچيبٖ ٚلشى ثٗسٞب،

 .ٚضظيس٘س ٔجبزضر

 

  ٖبزي فطازا ثب ٚضظقىبضاٖ غصايي ضغيٓ سفبٚر

  

.  ثبقس زاقشٝ سفبٚر ٖبزي فطز غصايي ضغيٓ ثب اؾبؾي ُّٔت يه زض ثبيس ٚضظقىبض يه غصايي ضغيٓ 

 ؾٛذز غصا زاض٘س ٔؿبثمٝ ٚ سٕطيٗ ثطاي ؾٛذز ثٝ ٘يبظ ، ضٚظٔطٜ ظ٘سٌي احشيبخبر ثط ٖالٜٚ ٚضظقىبضاٖ

 ٔيطيع٘س ذٛز ٔربظٖ زض ٝو ؾٛذشي اظ ٚضظقىبضاٖ اغّت ِٚي وٙس ٔي سأٔيٗ ضا ٚضظقىبضاٖ ثطاي الظْ

 سطويت ٞب غصا ٕٞٝ.  ٞؿشٙس قٕب(  ا٘طغي)  ثسٖ ؾٛذز ٞيسضاسٟب وطثٛ ٚ چطثي ، دطٚسئيٗ.  غبفّٙس

. زاض٘س ثبال اوشبٖ زضخٝ ثب ثٙعيٗ ثٝ ٘يبظ ٔؿبثمٝ ٔبقيٟٙبي وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ.  ٘ساض٘س ٔحشٛا ٘ٓط اظ يىؿب٘ي

  . زاض٘س ثبال ٞيسضاروطثٛ زضخٝ زاضاي غصايي ٔٛاز ثٝ ٘يبظ ٘يع ٚضظقىبضاٖ
 

 وبِطي
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 ظ٘سٌي اظ زيٍطي ظٔبٖ ٞط ثٝ ٘ؿجز(  اؾز ضقس حبَ زض وٝ فطزي ذهٛل ثٝ)  ٘ٛخٛاٖ ٚضظقىبض يه

 قٕب سٕطيٗ ثط٘بٔٝ ٚ سرههي ٚضظـ ٘ٛٔ ثٝ ٕٞچٙيٗ ٘يبظ ٔٛضز ا٘طغي.  زاضز وبِطي ثٝ ثيكشطي ٘يبظ

 ثٝ اؾز ضقس حبَ زض ٞٙٛظ ٚ ٔشٛؾٍ فٗبِيز زاضاي وٝ ٔشٛؾٍ خثٝ ثب ٘ٛخٛاٖ زذشط يه.  زاضز ثؿشٍي

 وبُٔ ضقسـ وٝ وٛچه خثٝ ثب ؾبِٝ 15 زذشط يه آ٘ىٝ حبَ ، زاضز ٘يبظ ضٚظ زض وبِطي 2200 حسٚز

.  زاض٘س وبِطي ثٝ ثؿيبضي ٘يبظ ثبالذم ٘ٛخٛاٖ دؿطاٖ.  زاضز ٘يبظ وٕشط يب وبِطي 1800 حسٚز ثٝ قسٜ

 وبِطي ٔيعاٖ.  ثبقس زاقشٝ احشيبج ضٚظ زض ِطيوب 4000 ثٝ اؾز ٕٔىٗ ضقس حساوثط زض ٘ٛخٛاٖ دؿط يه

 زض اؾز ٕٔىٗ فٛسجبَ سيٓ يه زض فهُ يه اظ ديف سٕطيٗ اؾز ٔشفبٚر ؾٛظز ٔي ٘يع ٚضظـ زض وٝ

  .ثؿٛظا٘س ثيكشط يب وبِطي 500 ضٚظ

 وطثٛٞيسضاسٟب

 يثطا دطٚسئيٗ ٚ چطثي ثب ٔمبيؿٝ زض وٝ چطا.ٞؿشٙس ٚضظقىبضاٖ ثطاي ؾٛذز ثٟشطيٗ وطثٛٞيسضاسٟب

 لبزض وٙيس اؾشفبزٜ وطثٛٞيسضاسٟب اظ وبفي ا٘ساظٜ ثٝ وٝ نٛضسي زض.زاض٘س وٕشطي اوؿيػٖ ثٝ ٘يبظ ؾٛذشٗ

 .ٔؿبثمٝ زض چٝ ٚ ٚضظـ ٍٞٙبْ زض چٝ.)وٙيس ٚضظـ قسيسسط ثٛز ذٛاٞس

 ظٔبٖ وبٞف ٚ وطثٛٞيسضاسي شذبيط ثبظؾبظي ذبَط ثٝ وٝ ٔيسٞس اخبظٜ قٕب ثٝ وطثٛٞيسضار دط ضغيٓ يه

 إٞيز حبئع ٚيػٜ ثٝ سٕطيٗ ظٔبٖ زض غصايي ضغيٓ.ٕ٘بييس سٕطيٗ سط ؾرز اِٚيٝ حبِز ثٝ ثبظٌكز

 ٔي وبضايي اظ ثبالسطي ؾُٛح ثٝ ٘يع ٔؿبثمٝ َي ثبقيس،زض قسيسسط سٕطيٗ ثٝ لبزض قٕب اٌط وٝ چطا.اؾز

 ٚضظقىبض يه ٖٙٛاٖ ثٝ.وٙس سأٔيٗ وطثٛٞيسضاسٟب اظ ضا ذٛز ٔهطفي وبِطي نس زض 50-60ثبزي ٞط.ضؾيس

 اظ ويٌّٛطْ ٞط اظاي ثٝ ٌطْ 6-10 ٔهطفي وبِطي نس زض 60-70 حس زض ثيكشطي ٔمبزيط ثٝ حشي قٕب

 وطثٛٞيسضار ثٝ قٕب ٞؿشيس،٘يبظ اؾشمبٔشي ٚضظقىبض يه وٝ نٛضسي زض.زاقز ذٛاٞس ٘يبظ ثسٖ ٚظٖ

 .يبثس افعايف قٕب ضٚظا٘ٝ ٘يبظ ٔٛضز وبِطي نساظ زض 70-90 سب ٔيشٛا٘س

 ذٛاٞٙس سحّيُ ضا قٕب ا٘طغي ٚ زاز ذٛاٞس وبٞف ضا قٕب ثسٖ وطثٛٞيسضار يطشذب ٔحشٛا وٓ غصاٞبي

 اؾشفبزٜ دطٚسئيٗ دط ٚ دطچطة غصاٞبي اظ وطثٛٞيسضاسٟب خبي ثٝ وٝ نٛضسي ٔكبثٝ،زض ٘حٛ ثٝ.ثطز

 .ٕ٘بيس سأٔيٗ ضا ُّٔٛة ٔؿبثمٝ ٚ سٕطيٗ ثطاي ٔٙبؾت ا٘طغي سٛا٘ؿز وٙيس،٘رٛاٞيس

  دطٚسئيٗ

 ثسٖ ثبفشٟبي سطٔيٓ ٚ زاضي ضقس،ٍ٘ٝ زض دطٚسئيٗ ضٚز ثىبض ا٘طغي maintenanceجٕٔٙ ٖٙٛاٖ ثٝ ظٔب٘يىٝ

 ٌطا٘جٟب خٟز آٖ اظ.آيس ٔي قٕبض ثٝ ثبظزٜ وٓ ٚ ٌطا٘جٟب ؾٛذز يه وطثٛٞيسضاسٟب ذالف ثط.زاضز زذبِز

 يب وطثٛٞيسضار ثٝ ثبيس ٘رؿز دطٚسئيٗ ؾٛذز، ٖٙٛاٖ ثٝ قسٖ ٔهطف ذبَط ثٝ وٝ قٛز ٔي ٔحؿٛة

 ٔي زؾز اظ ضا آة ؾْٕٛ زفٕ ثطاي قٕب.اؾز ؾْٕٛ سِٛيس ٚ ا٘طغي نطف ٔؿشّعْ وٝ قٛز يُسجس چطثي

 وٓ خٟز آٖ اظ.اؾز ٚضظقىبضاٖ ثطاي ذُطي وٝ قٛز ٔٙدط( زٞيسضاؾيٖٛ)آثي وٓ ثٝ ٔيشٛا٘س وٝ زٞيس

 ٚ ضقس،ٍٟ٘ساضي يٗٙي دطٚسئيٗ اِٚيٝ ٘مف ثب ا٘طغي سأٔيٗ ٔٙٓٛض ثٝ دطٚسئيٗ اظ اؾشفبزٜ وٝ اؾز ثبظزٜ

 .٘يؿز ؾبظٌبض ثسٖ سطٔيٓ
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 دطٚسئيٗ ثٝ ٚضظقىبض ثبقس،٘يبظ ٔي خطاحز ٚ آؾيت ٔٗطو زض ثيكشط وٕي ٚضظقىبضاٖ ثسٖ وٝ آ٘دب اظ

 افعايف ٚ ا٘ساْ دطٚضـ ٞبي ثط٘بٔٝ ثٝ ٚضظقىبض وٝ نٛضسي زض.اؾز ٚضظقىبض غيط فطز يه اظ ثيكشط وٕي

 ثبن يه ٘مف دطٚسئيٗ اؾشمبٔشي ٚضظقىبضاٖ ثطاي.زاضز ثيكشطي دطٚسئيٗ ثٝ دطزاظز،٘يبظ ٔي ًّٖٝ حدٓ

 ٔيكٛز وشت،سٛنيٝ زض.وٙس ٔي ايفب ضا انّي ؾٛذز وطثٛٞيسضاسٟب دكشيجب٘ي ٖٙٛاٖ ثٝ ٚ شذيطٜ ؾٛذشي

 ٔهطف ثسٖ ٚظٖ اظ ويٌّٛطْ ٞط اظاي ثٝ دطٚسئيٗ ٌطْ 5/1حسٚز ضقس حبَ زض ٚضظقىبض يه وٝ

 ٞبي ٔىُٕ ثٝ ٘يبظي ٚ ٔيىٙس سأٔيٗ ضا بضٚضظقى دطٚسئيٙي ٘يبظ ٔشٗبزَ ضغيٓ يه اظ اؾشفبزٜ.وٙس

 قسيس يٗف ٔٛخت آٔٛ٘يْٛ ٚ اظر،اٚضٜ افعايف ثب ٔيشٛا٘س دطٚسئيٗ ظيبز ٔهطف.٘ساضز ٚخٛز دطٚسئيٙي

 ذبل ٞبي ضغيٓ يب وٙٙس ٕ٘ي ٔهطف ضا ِجٙي ٚ ٌٛقشي ٞبي فطاٚضزٜ وٝ ٚضظقىبضا٘ي زض.ٌطزز

 .ٛز٘ك سأٔيٗ دطٚسئيٗ ثٝ ٘يبظ اؾز ٕٔىٗ زاض٘س ٌيبٞرٛاضي

 دطٚسئيٗ دط غصاٞبي ذٛضزٖ ثب ًٖال٘ي ضقس وٝ زاز لطاض ٘ٓط ٔس ضا  ٘ىشٝ 8  ايٗ ثبيس ٕٞيكٝ حبَ ٞط ثٝ

 .ٔيٍطزز ًٖالر ثعضٌي ثبٖث وٝ اؾز ٚضظـ ثّىٝ يبثس ٕ٘ي افعايف

 چطثي

 ٔغصي ٔبزٜ يه چطثي وٝ ثسا٘يس ثبيس زاض٘س،قٕب چطثي اظ ٘بٔٙبؾجي سّمي ٚضظقىبضاٖ اغّت آ٘ىٝ ٚخٛز ثب

 .وٙس ٔي ايفب ضا ظيبزي حيبسي ٘مكٟبي ٚ اؾز ٚضييط

 .زٞس ٔي سكىيُ ضا ثسٖ ٚ دٛؾز چطثي

 .ٔيىٙس سٙٓيٓ ضا ثس٘شبٖ ٞٛضٟٔٛ٘ب ؾبذز َطيك اظ

 .ٔيىٙس ُٖٕ زاذّي احكبي ثطاي ٔحبفّ ٚ ٖبيك حبِز ثٝ

 .ٔيىٙس وٕه ٞب ٖفٛ٘ز ثب خًٙ ٚ زيسٜ آؾيت ثبفشٟبي سطٔيٓ ثٝ

 .اؾز ا٘طغي ثطاي ٔٙجٗي

 قٕب.ثٍيطيس ٘ٓط زض شذجطٜ ثبن يه ٖٙٛاٖ ثٝ ضا چطثيٟب.ٞؿشٙس ثسٖ زض ا٘طغي شذيطٜ ثطاي ضاٞي چطثيٟب

 ؾطٖز ضفشٗ زؾز اظ ليٕز ثٝ ؾٍٙيٗ ثبن يه ِٚي ثبقيس زاقشٝ وبفي شذيطٜ ؾٛذز وٝ زاضيس زٚؾز

 .قٛز ٔي سٕبْ قٕب لسضر ٚ

 ثٝ ٚضظقىبضاٖ وٝ آ٘دب اظ ِٚي.زاض٘س ٘يبظ چطثي ثٝ ٚضظقىبض غيط افطاز ا٘ساظٜ ٕٞبٖ ثٝ سمطيجأ ٚضظقىبضاي

 وٙٙس،زضنس سأٔيٗ وطثٛٞيسضسٟب اظ ضا وبِطي ثٝ ذٛز ًٔبٖف ٘يبظ ثبيس ٚ ٘يبظٔٙس٘س ثيكشطي وبِطيٟبي

 ثطاي زضنس20-30 ٔمبثُ زض ٚضظقىبضضاٖ ثطاي زضنس 20-25)اؾز وٕشط چطثي اظ وبِطي قسٜ سٛنيٝ

 (غيطٚضظقىبض

 ثسؾز چطثي اظ وبِطي 600 زٚ ٞط اؾز ٕٔىٗ ٚضظقىبض يه ٚ ٚضظقىبض غيط يه ٔثبَ ٖٙٛاٖ ثٝ

 ٚ وطثٛٞيسضاسٟب.اؾز وبِطي 3000ٚضظقىبض فطز زض ٚ وبِطي 2000 غيطٚضظقىبض فطز زض آٚض٘س،ِٚي

 .وٙٙس سأٔيٗ ضا ٚضظقىبض ٘يبظ ٔٛضز ايبفي وبِطي 1000 ثبيس دطٚسئيٗ
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 اِىشطِٚيشٟب ٚ ٔبيٗبر

 فطز يه.زاض٘س ٍ٘ٝ ؾطز ضا ثس٘كبٖ سب زاض٘س ٘يبظ ايبفي ياِىشطِٚيشٟب ٚ ٔبيٗبر ٘ٛقيسٖ ثٝ ٚضظقىبضاٖ

 ظٔبٖ زض اؾز ٕٔىٗ ٔبيٗبر ثٝ قٕب ٘يبظ.ٕ٘بيس ٔهطف ٔبيٗبر ِيٛاٖ 8 -10ضٚظ زض ثبيس ٔشٛؾٍ ثعضٌؿبَ

 فٗبِيز ٚ ذٙه ضٚظٞبي زض حشي ثيبثس افعايف ثطاثط ؾٝ حشي يب زٚ ثٝ ٌطٔب زض فٗبِيز ؾبٖز يه اظ ثيف

 .ثٙٛقيس ٚضظقىبض غيط فطز يه اظ ثيكشط يسثب قٕب ٔسر وٛسبٜ ٞبي

 أالح ٚ ٚيشبٔيٗ

 وٝ Bذب٘ٛازٜ ٞبي ٚيشبٔيٗ اظ ثؿيبضي ثٝ قٕب ٘يبظ.يبثس ٔي وٙيس،افعايف ٔهعف ثيكشطي ا٘طغي وٝ ظٔب٘ي

 ٚ B ٞبي ٚيشبٔيٗ.ٔيكٛز يبفز حجٛثبر ٚ غالر زض ٔيىٙٙس وٕه وطثٛٞيسضاسٟب ؾٛذشٗ زض ثسٖ ثٝ

 زاض٘س،ثٙبثطايٗ ٚخٛز ِجٙي ٚ ٌٛقشي ٞبي فطاٚضزٜ زض ٔيطؾب٘ٙس يبضي ٞب ئيٙيدطٚس دطزاظـ ثٝ وٝ آٟ٘بيي

 ضا ا٘طغي ثٝ ذٛز ٘يبظ افعايف ٚ ثع٘يس ٘كبٖ زٚ سيط يه ثب غصا ايٗ ثيكشط ذٛضزٖ َطيك اظ سٛا٘يس ٔي قٕب

 .وٙيس ضفٕ

 غصايي ٞبي ٔىُٕ ٚ ٚضظـ

 ٔشٖٙٛي غصاٞبي وٝ نٛضسي زض.ؾزا ٔغصي ٔٛاز ٔٙجٕ ثٟشطيٗ غصا وٝ ٔٗشمس٘س سغصيٝ ٔشرههيٗ ثيكشط

 ٘يبظ ٔٗس٘ي ٔٛاز ٚ ٚيشبٔيٗ ٞبي لطل وٙيس،ثٝ ٔهطف ٌٛقز ٚ خبر،ِجٙيبر غالر،ؾجعيدبر،ٔيٜٛ اظ

 ٔٙبثٕ ثب وٝ زاضيس ذبني اي سغصيٝ ٘يبظٞبي يب ثيٕبضي ٖ٘ٛي وٝ نٛضسي زض ٚخٛز ايٗ ثب.وٙيس ٕ٘ي ديسا

 اظ ٔثالً)وٙيس ٕ٘ي اؾشفبزٜ ذبل غصايي ٔٛاز ٘ٛٔ يه اظ انٛالً ايٙىٝ يب ٘يؿز ضفٕ لبثُ غصايي َٕٔٗٛ

 .ثبقس ؾٛزٔٙس قٕب ثطاي ٔىُٕ اؾز ٕٔىٗ(. وٙيس ٕ٘ي ٔهطف ِجٙي ٔحهٛالر ؾبيط سب قيط

 :زاضز ٔىُٕ ثٝ ٘يبظ احشٕبالً ظيط يٍطاق

 زض ٘يؿشٙس قيط ٞبي فطآٚضزٜ ثطذي ٚ قيط ًٞٓ ثٝ لبزض الوشبر وٕجٛز ثٝ ٔجشال افطاز:الوشبر وٕجٛز

 ٚ اؾفٙبج،وّٓ ٘ٓيط) فطاٚاٖ وّؿيٓ ٔحشٛي غصايي ٔٛاز ؾبيط اظ وبفي ا٘ساظٜ ثٝ افطاز ايٗ وٝ نٛضسي

 قيط ثٝ آِطغي وٝ افطازي ٔكبثٝ َٛض ثٝ.ثٛز ذٛاٞس ٔفيس وّؿيٕي ٔىُٕ يه ٘ىٙٙس،ٔهطف اؾشفبزٜ(ثبلال

 ضغيٓ.ثطز ٙسذٛاٞ ؾٛز وّؿيٕي ٔىُٕ اظ احشٕبالً ٘يع آيس ٕ٘ي ذٛقكبٖ آٖ ٔحهٛالر ٚ قيط اظ يب زاض٘س

 .ثبقٙس ٘يبظ ٔٛضز اؾز ٕٔىٗ وّؿيٕي ٞبي ٔىُٕ ٚ ،آٞٗ،ضٚيB12 ٌيبٞرٛاضي،ٚيشبٔيٗ
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 :ٔٗس٘ي ٔٛاز يب ٚيشبٔيٗ وٕجٛز

 وٕجٛز ايٗ زضٔبٖ زض ٔىُٕ اظ ثرهٛل،اؾشفبزٜ ٔٗس٘ي ٔبزٜ يه يب ٚيشبٔيٗ وٕجٛز سكريم نٛضر زض

 .ثبقس ٔي وٙٙسٜ وٕه

 وّيسي ٔغصي ٔٛاز فبلس قٕب غصايي ضغيٓ ايٙىٝ يب زاضيس ذبل ي٘يبظٞب وٝ ثفٟٕيس ٔيشٛا٘يس چٍٛ٘ٝ أب

 اؾز؟

 وٝ ٔٛاضزي اذيطسبٖ،سكريم غصايي ٖبزار ثطضؾي ثطاي اي سغصيٝ اضظيبثي اظ قٕب ٚضظقىبض يه ٖٙٛاٖ ثٝ

 ؾٛز ٞب ٔىُٕ ثٝ ذٛز ٘يبظ قٙبؾبيي ٚ ثٟجٛز ضاٟٞبي زازٖ ٘كبٖ وٙيس،ثطاي ٔي ضٖبيز ٔٙبؾت َٛض ثٝ

 وبُٔ ثُٛض آٟ٘ب غصايي ضغيٓ وٝ ٔيىٙٙس اؾشفبزٜ ٔىّٕٟبيي اظ ٚضظقىبضاٖ ٔيسٞس ٘كبٖ ثٝسدط.ثطز ذٛاٞيس

 ٕ٘بيٙس ٕ٘ي اؾشفبزٜ ٔٙبؾت ٔىُٕ اظ زاض٘س وٕجٛز وٝ ٔغصي ٔٛاز ٔٛضز زض ٚ ٕ٘ٛزٜ سأٔيٗ ضا ٘يبظٞب ايٗ

 .دطوٙس ضا قٕب اي سغصيٝ ذالءٞبي  ٔيشٛا٘س اي سغصيٝ اضظيبثي يه

 ٔٛضز زض اِٛنف ٕٔ ا٘س ثطزٜ ؾٛز ٔىّٕٟب ٔهطف اظ وٝ وٙٙس ٔي ازٖب اي فٝحط ٚضظقىبضاٖ اظ ثؿيبضي

 اظ اي حطفٝ ٚضظقىبضاٖ ايٗ اظ ثؿيبضي آ٘ىٝ ٘رؿز:زاقز ذبَط ثٝ ثبيس ضا ٘ىشٝ زٚ ٚضظقىبضاٖ ايٗ ازٖبي

 ثطذي زض اؾز ٕٔىٗ.آٚض٘س ٔي فكبض ثس٘كبٖ ثٝ فطؾب َبلز ٚ قسيس ثؿيبض ٞبي فٗبِيز ا٘دبْ َطيك

 ٞب ٔىُٕ ضاي وٝ سجّيغبسي اظ ثؿيبضي.ثبقٙس زاقشٝ ٘يبظ ايبلي ٔغصي ٔٛاز ثٝ ذٛز يٗسٕط ٔطاحُ

 زض ايٙىٝ اظ لطل يه ٔهطف قبيس ٔيكٛز شوط آٟ٘ب ثطاي فٛايسي ٚ ٞؿشٙس فطيجٙسٜ ٚ ٔيكٛ٘س،اغٛاوٙٙسٜ

 ضاٜ يه ٔىّٕٟب ٔهطف ِٚي ثطؾس ٘ٓط ثٝ سط ثرٛضيس،ؾبزٜ ِٛثيب ْطف يه ٚ ثٙٛقيس قيط ِيٛاٖ ؾٝ ضٚظ

 ٔٛاز ٚ زاضٚٞب ذالف ثط وٝ اؾز ايٗ ٔىُٕ ؾبظ٘سٌبٖ زٖٛي اضظيبثي زض زقٛاض لؿٕز.٘يؿز ؾبزٜ حُ

 اثجبر ضا آٟ٘ب ٔهطف ثٛزٖ ٔٛثط يب ثٛزٖ ذُط ثي لب٘ٛ٘ي َٛض ثٝ ٔىُٕ ؾبظ٘سٌبٖ وٝ ٘يؿز الظْ غصايي

 يب وٙيس اؾشفبزٜ ٔىُٕ اظ ايٙىٝ زض ثبيس وٙٙسٜ ٔهطف يه ٖٙٛاٖ ثٝ قٕب وٝ اؾز ٔٗٙي ثساٖ ايٗ.ٕ٘بيٙس

 :زٞيس دبؾد ظيط ؾٛاالر غصايي،ثٝ ٔىُٕ يه ٔهطف اظ لجُ ثبقيس ٔحشبٌ ذيط،ثؿيبض

 اؾز؟ لب٘ٛ٘ي ٔىّٕٟب ٔهطف آيب

 ٚ ثٛزٜ ٕٔٙٛٔ ٔؿبثمبر زض وٙٙسٜ قطوز ٚضظقىبضاٖ ثطاي غصايي ٔىّٕٟبي زض ٔٛخٛز ٔٛاز اظ ثؿيبضي

 ثبٖث وٝ ٘ىٙيس اؾشفبزٜ ٔىّٕي اظ اقشجبٞبً وٝ ثبقيس ٔطالت ثٙبثطايٗ.ٔيكٛ٘س ٔحؿٛة زٚديًٙ ٔٛاضز خعٚ

 زض چيعي چٝ ٚالٗبً ثسا٘يس سب وٙيس ُٔبِٗٝ زلز ثب ضا ٔىُٕ ضٚي ثطچؿت ٚ قٛز ٚضظـ اظ قٕب ٔحطٚٔيز

 .زاضز ٚخٛز ٔىُٕ ايٗ

 اؾز؟ ذُط ثي غصايي ٔىّٕٟبي ٔهطف آيب

 قٛ٘س،زاضاي زضيبفز ٜقس سٛنيٝ حس اظ ثيف وٝ نٛضسي زض(آِي ٔغصي ٔٛاز حشي)غصايي ٔىّٕٟبي ثًٗي

 چٍٍٛ٘ي ثٝ وٝ قٛ٘س وٕجٛز ٚ سٗبزَ ٖسْ ثبٖث اؾز ٕٔىٗ ٘يع ٔٛاز ؾبيط.ثٛز ذٛاٞٙس ؾٕي ٖٛاضو

 الساْ اظ لجُ غصايي زاضٚٞب،ٔىّٕٟبي ذالف ثط.زاضز ثؿشٍي ثسٖ زض ٔغصي ٔٛاز ؾبيط ثب آٟ٘ب ُٖٕ سساذُ
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 آٟ٘ب زض ٘كسٜ ثيٙي ديف ٖٛاضو ثطٚظ احشٕبَ ِصا ٌيط٘س لطاضٕ٘ي ٚؾيٕ أٙيشي آظٟٔٛ٘بي سحز فطٚـ ثٝ

 . زاضز ٚخٛز

 ٔٛضز 20 ٚ ثبقس زاقشٝ ذُط٘بوي خب٘جي ٖٛاضيي ٔيشٛا٘ٙس وٝ زاضز ٚخٛز ٌيبٞي ٔىُٕ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ يه

 .اؾز قسٜ ٌعاضـ آٖ ٔهطف اثط زض ٔطي

 اؾز؟ ٔٛثط غصايي ٔىّٕٟبي ٔهطف آيب

 ٔٙفطز ُٔبِٗٝ يه.ٞؿشٙس ٘يبظ ٛضزٔ ظيبزي ويفي غصايي،ُٔبِٗبر ٔبزٜ يه اثطثركي سٗييٗ ٔٙٓٛض ثٝ

  . زاز دبؾد سٛاٖ ٕ٘ي ؾٛاَ ايٗ ثٝ ثسضؾشي ِصا. ٘يؿز وبفي افطاز اظ وٕي سٗساز ضٚي

 ؟ اؾز يطٚضي ٚضظقىبضاٖ ثطاي ٔىُٕ ٔهطف آيب

 اؾز الظْ(وبضآيي زٞٙسٜ ثٟجٛز ٖٙٛاٖ ثٝ)ثبقس ٔٛثط ٚ ذُط لب٘ٛ٘ي،ثي اؾز ٕٔىٗ ٔىُٕ وٝ ٚخٛزي ثب

 ظٖ َٛال٘ي ٔؿبفشٟبي زٚ٘سٌبٖ اظ ثؿيبضي زض ٔثبَ ٖٙٛاٖ ثٝ.زاضيس ٘يبظ آٖ ثٝ ٚالٗبً آيب وٝ وٙيس سٗييٗ

 َجيٗي قٕب شذبيط وٝ نٛضسي زض ثجط٘س،ِٚي ثٟطٜ آٞٗ ٔىُٕ اظ ٔيشٛا٘ٙس ٚ اؾز دبييٗ آٞٗ شذبيط

 ٚضظقٟبي زض زضٌيط ٚضظقىبضاٖ ثطاي اؾز ٕٔىٗ وطاسيٗ.ٕ٘يجبقس يطٚضي قٕب ثطاي ٔىُٕ ثبقٙس،ايٗ

 ٚ ٘ساضيس آٖ ثٝ ٘يبظ ٞؿشيس اؾشمبٔشي ٚضظقىبض يه وٝ نٛضسي زض ِٚي ثبقس اضظقٕٙس حسي سب لسضسي

 ضغيٓ ٞيچ وٝ ثبقيس زاقشٝ ٘ٓط زض ٕٞيكٝ ضا ُّٔت ايٗ.٘يؿز دصيط سٛخيٝ آٖ احشٕبِي خب٘جي ٖٛاضو

 ٚ نحيح غصايي ضغيٓ فمٍ.ٌطزز ٖبزي ٚضظقىبض يه لٟطٔب٘ي ٔٛخت وٝ ٘ساضز ٚخٛز غصايي

 .ٔيىٙس ٟٔيب فٗبِيز ُّٔٛثي ا٘دبْ ٚ خؿٕب٘ي آٔبزٌي حساوثط ثطاي ضا ئٍُٙمي،قطا

 ٚضظقىبضاٖ زض  آة ٘مف 

 ٖجبضر ثٕب٘يس،ثٝ ظ٘سٜ ٔيشٛا٘يس زليمٝ چٙس اوؿيػٖ ثسٖٚ ٚ ضٚظ چٙس آة ٞفشٝ،ثسٖٚ چٙس غصا ثسٖٚ قٕب

 .زاضيٓ ثسٕ٘بٖ زض وٝ ٖٙهطيؿز ٟٕٔشطيٗ آة اوؿيػٖ ثدع زيٍط

 آة.زٞس ٔي سكىيُ آة ضا ذٖٛ زضنس 80-90 سمطيجبً ٚ قسٜ سكىيُ آة زضنس 55-70اظ قٕب ثسٖ

 ٔٙدط فيعيىي ٚ شٞٙي سغييطار ثٝ ٔيشٛا٘س آة وٕجٛز.اؾز زذيُ ثسٖ حيبسي ضٚ٘سٞبي سٕبْ زض سمطيجبً

 :ٔيىٙس ايفب ضا ظيط ٞبي ٘مف آة.قٛز

 .ٔيىٙس دبن ضا ٔيكٛز،ثسٖ سِٛيس ٖبزي ظ٘سٌي َي زض وٝ ؾٕٛٔي قؿشٗ ثب

 .ٔيىٙس سأٔيٗ ضا بنُٔف ظ٘سٌي

 .ٕ٘بيس ٔي ٔحبفٓز ذكىي اظ ضا دٛؾز

 .ٔيىٙس حفّ ضا زاذّي احكبء ٞيسضاؾيٖٛ

 .ٔيٕٙبيس وٙشطَ ضا ثسٖ زٔبي

 اظ ٖطق وٝ چطا اؾز ذٛة ٔؿبِٝ ايٗ.ٔيٍطزز زفٕ دٛؾز اظ ٖطق قىُ ثٝ ٔيكٛز،آة ٌطْ ثسٖ ٚلشي

 ٚخٛز قٕب ثسٖ زض Conditioner -Airيه ٚالٕ زض.ٔيكٛز ؾطز قٕب ثسٖ ٚ ٔيكٛز سجريط قٕب دٛؾز

 ثٝ اٌط.زاضيس ثسٖ ضفشٝ زؾز اظ آة خجطاٖ ثٝ زٞس،٘يبظ ازأٝ ذٛز وبض ثٝ ؾيؿشٓ ايٗ ايٙىٝ ثطاي ِٚي زاضز
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 ٔيكٛز وٙس ذٖٛ خطيبٖ ٚ قسٜ غّيّ ٘ٙٛقيس،ذٖٛ آة ضفشٝ زؾز اظ ٖطق خجطاٖ حس زض ٚ وبفي ا٘ساظٜ

 ثٝ قٕب ثبقس،ثسٖ ظيبز ٔبيٕ وٕجٛز وٝ نٛضسي زض.زقٛ ٚاضز لّت ثطٚي فكبض وٝ ٔيٍطزز ثبٖث أط ايٗ

 .ثطٚز ثبال ذُط٘بوي حس سب ٔيشٛا٘س ثسٖ حطاضر زضخٝ ٘مُٝ ايٗ زض.٘ساضز ٖطق سِٛيس ثطاي آة وبفي ا٘ساظٜ

 ٚضظقىبض ٔيسٞس،يه زؾز اظ آة ِيشط 2حسٚز ضٚظ زض ٔشٛؾٍ چثٝ ثب ثعضٌؿبَ فطز يه ايٙىٝ ٚخٛز

 ايٗ وٝ نٛضسي زض.ثسٞس زؾز اظ آة ِيشط 3 ثٝ لطيت سيسق ٚضظـ ؾبٖز يه ْطف زض اؾز ٕٔىٗ

 .ٌطزز ٖبضو زٞيسضاؾيٖٛ اؾز ٘كٛ٘س،ٕٔىٗ خبيٍعيٗ ضفشٝ زؾز اظ ٔبيٗبر

 ذفيف ٞيسضاؾيٖٛ حشي ٚالٕ زض.زاضز ٚضظقي وبضايي ضٚي قسيس ٚ ٔٙفي اثط يه زٞيسضاؾيٖٛ يب آثي وٓ

 ٚ ثبقس وٙسسط إُِٗ ٖىؽ ظٔبٖ ٚ طزضزؾطٌيدٝ،ؾ ايدبز ثب سٛا٘س ٔي ثسٖ ٚظٖ وبٞف زضنس يه حس سب

 .ثيبفعايس ٌطٔبظزٌي ذُط ثط ٔيشٛا٘س

 ظٚزضؼ ٖاليٓ ٔطالت.ثبقس وكٙسٜ ٔيشٛا٘س ٚ ٔيكٛز ثسسط زضٔبٖ،زٞيسضاؾيٖٛ ٖسْ نٛضر زض

 اظ يه ٞط وٝ نٛضسي زض.قٛز اخشٙبة زٞيسضاؾيٖٛ اظ ثبقيسسب ٞب سيٕي ٞٓ ٚ ذٛزسبٖ زض ٞكساضزٞٙسٜ

 .وٙيس َّت فٛضي َجي ٔطالجز يب زٞيس اَالٔ ذٛز ٔطثي وطزيس،ثٝ ٔكبٞسٜ ضا ٖالئٓ ايٗ

  سكٍٙي

 زض.ٕٞيكٝ ايٙؿز،٘ٝ اؾز؟دبؾد ٕٞطاٜ آثي وٓ آغبض ثب ٕٞيكٝ سكٍٙي احؿبؼ آيب وٝ ايٙؿز ؾٛاَ

 لجُ ضا آة ظيبزي ٔمساض قٕب ٚضظـ ٍٞٙبْ ثٝ.ٔيىٙس ٔرشُ ضا سكٍٙي ٚاوٙف ٚالٗبً ٚضظـ ٔٛاضز ثؿيبضي

 احؿبؼ قٛز خجطاٖ قٕب آثي وٓ وبُٔ ثُٛض ايٙىٝ اظ لجُ ٚ زٞيس ٔي زؾز ظا سكٍٙي احؿبؼ اظ

 ٖٙٛاٖ ثٝ.وٙيس اوشفب سكٍٙي حؽ ثٝ سٛا٘يس ٕ٘ي آة ثٝ ٘يبظسبٖ سأٔيٗ ثطاي ثٙبثطايٗ.ٔيطٚز ثيٗ اظ سكٍٙي

 وٙيس،ثٛيػٜ ثٙٛقيس،ٔهطف آة زاضيس زٚؾز وٝ آ٘چٝ اظ ثيف آٌبٞب٘ٝ ثُٛض وٝ اؾز ٚضظقىبض،الظْ يه

 .ٔيىٙيس ٚضظـ ٌطٔب زض وٝ ظٔب٘ي

  ٚضظقىبضاٖ زض ٔبيٗبر ٔهطف ٔيعاٖ

 ٚضظـ اظ ثٗس ٚ َي لجُ،زض ضا ٞب ٘ٛقبثٝ ؾبيط يب آة وٝ اؾز الظْ فٛق،ٚضظقىبضاٖ زاليُ ٕٞٝ ثٝ ثٙب

 .وٙٙس ٔهطف

 حبنُ إَيٙبٖ سب ثيبقبٔيس سٕطيٗ يب ٔؿبثمٝ اظ لجُ ؾبٖز زٚ ضا ٔبيٗبر ِيٛاٖ زٚ يب يه:ٚضظـ اظ لجُ

 .ثٙٛقيس ٘يع زيٍط ِيٛاٖ يه ٚضظـ قطٚٔ اظ لجُ زليمٝ دب٘عزٜ.ايس قسٜ ٞيسضاسٝ ثرٛثي وٝ وٙيس

 حس اظ ثيف ٌطٔبي اظ اخشٙبة ٚ ضفشٝ زؾز اظ ٔبيٗبر خبيٍعيٙي ثطاي ٚضظـ َي زض:ٚضظـ َي زض

 خصة ؾطٖز ثٝ وٝ چطا اؾز ثٟشط ؾطز ثٙٛقيس،ٔبيٗبر ٔبيٗبر ؾي ؾي 120-180، زليمٝ 15 -20ٞط

 .آٚض٘س ٔي دبييٗ ؾطيٗشط ضا ثسٖ ٔطوعي حطاضر ٚ قٛ٘س ٔي

 وٝ اؾز إٞيز حبئع زٞيس ازأٝ ٔبيٗبر ٔهطف ثٝ ٚضظـ ا٘دبْ اظ دؽ وٝ ٘ىشٝ ايٗ:ٚضظـ اظ دؽ

 ٚ لجُ ضا ايس،ذٛزسبٖ آقبٔيسٜ وبفي ا٘ساظٜ ثٝ ايٙىٝ اظ إَيٙبٖ ثطاي.ٔيىيطز ظٔبٖ ثسٖ آثي وٓ خجطاٖ

 ٔهطف آة ؾي ؾي 500 حسالُ ٚظٖ وبٞف ويٌّٛطْ 5/0 ٞط اظاي ثٝ.وٙيس سٛظيٗ ٚضظـ ثٗس
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 اظ ثشسضيح چطثي وٝ اؾز،چطا چطثي ثٝ ٔطثٌٛ ٚضظـ زض يبفشٝ وبٞف ٚظٖ وٝ ٘ىٙيس ضا اقشجبٜ ايٗ.ٕ٘بييس

 آة ٔٙكبً اظ ٚضظـ َي ٚظٖ وبٞف سٕبْ سمطيجبً.قس ٘رٛاٞس ضٚظ،ٔكرم چٙس ٔميبؼ زض ٚ ٔيطٚز زؾز

 .ثبقس ٔي
 

  ظقىبضاٖٚض زض آثي وٓ ذُطار ٚ ٖالئٓ

 ٚضظـ ضٚظ چٙسيٗ ْطف اؾز ٕٔىٗ ٕٞچٙيٗ ّٔي.قٛز ٖبضو ؾطيٕ ٘ؿجشبً سٛا٘س ٔي زٞيسضاؾيٖٛ

 ٌطْ ٞٛاي ٚ آة زض ثٛيػٜ ٚ ضٚظ زض زٚثبض يب ضٚظ ٞط وٝ ٚضظقىبضا٘ي.آيس دسيس وبفي ٔبيٗبر ٘ٛقيسٖ ثسٖٚ

 ٘يبظ آة زٞٙس ٔي زؾز اظ وٝ ٚظ٘ي ويٌّٛطْ 5/0 ٞب ثبظاي اؾز ٕٔىٗ ٔيىٙٙس ٚضظـ ثكسر ٔطَٛة ٚ

 يبثس،حشي وبٞف قٕب ٚظٖ ضٚظ زض ٘جبيس َٕٔٗٛ َٛض ثٝ.قٛز اٖبزٜ ٔدسزاً آٟ٘ب آة سٗبزَ سب ثبقٙس زاقشٝ

 .ثبقس ذفيف زٞيسضاؾيٖٛ ٔٗطف ٚ قٛز ٔٙدط وبضآيي وبٞف ثٝ سٛا٘س ٔي ٚظٖ وبٞف زضنس2

 زؾز اظ ٖطق زض وٝ يٓدشبؾ ٚ ؾسيٓ اِىشطِٚيشٟبي خبيٍعيٙي ثٝ ٘يبظ ٚضظقىبضاٖ اظ آة،ثطذي ثط ٖالٜٚ

 اظ ثؿيبضي.ٔيىٙس نسق ا٘دبٔس ََٛ ثٝ ؾبٖز يه اظ ثيف وٝ ٚضظقي زض ثٛيػٜ أط ايٗ.ضٚ٘س،زاض٘س ٔي

 ٔي سكطيٕ ضا آة خصة وٝ ٞؿشٙس وطثٛٞيسضاسٟب ٚ اِىشطِٚيشٟب اظ غّٓشٟبيي حبٚي ٚضظقي ٞبي ٘ٛقبثٝ

 سحطيه ثبٖث ٔيىٙس،وٝ سحطيه ضا ٍيسكٙ ٚضظقي ٞبي ٘ٛقبثٝ زض ٔٛخٛز اِىشطِٚيشٟبي ٖالٜٚ ثٝ.ٕ٘بيٙس

 وٝ افطازي ٘يع ٚ اؾشمبٔشي ٚضظقىبضاٖ زض ٚضظقي ٞبي ٘ٛقبثٝ. ٔيكٛز آثي وٓ خجطاٖ ٚ ٘ٛقيسٖ ثٝ فطز

 خّؿٝ زٚ يب ٔيىٙٙس قطوز ضٚظ يه زض ٔؿبثمٝ چٙس زض وٙٙس،يب ٔي سٕطيٗ ضٚظا٘ٝ َٛض ثٝ سٛاٖ حس سب

 .زاض٘س ضا فبيسٜ ثيكشطيٗ زاض٘س ضٚظ زض سٕطيٗ

 ذٛز ؾّيمٝ َطيك ثط ضا قٕبؾز،٘ٛقبثٝ ٘يبظ ٔٛضز ٔبيٗبر ٘ٛقيسٖ ٔبٕ٘ ثيعاضي ٚ شائمٝ وٝ نٛضسي ضز

 اظ ٔيشٛا٘يس ٕٞچٙيٗ قٕب(ٚضظقي،ِيٕٛ٘بز ٞبي ٔٗس٘ي،٘ٛقبثٝ آة ؾبزٜ، آة آثٕيٜٛ، ا٘ٛأ.)ثطٌعيٙيس

 آٌبٜ حبَ ايٗ ثب.وٙيس اؾشفبزٜ ثيكشط(فطٍ٘ي،وبٞٛ،ؾٛح ٞٙسٚا٘ٝ،ٌٛخٝ ٔثُ)زاض٘س ظيبزي آة وٝ غصاٞبيي

 ازضاض ثٝ ثسٖ ٘يبظ وبفئيٗ.زاض٘س ٔشًبزي اثط چبي ٚ لٟٜٛ وبفئيٗ،٘ٓيط حبٚي ٘ٛقيس٘يٟبي وٝ ثبقيس

 اخشٙبة آٟ٘ب ٔهطف ضفشٝ،اظ زؾز اظ ٔبيٗبر اٖبزٜ ظٔبٖ زض ثبيس ثٙبثطايٗ ٚ ٔيسٞس افعايف ضا وطزٖ

 .ٙسٞؿش ثسٖ آة وبٞٙسٜ اثط زاضاي اِىّي ٔكطٚثبر سطسيت ٕٞيٗ ثٝ.ٕ٘ٛز

 ٞؿشٙس؟ ذٛز ٚظٖ وبٞف نسز زض ٕٞيكٝ ٚضظقىبضاٖ چطا

 سالـ ٚظٖ وبٞف ثطاي ٔؿشٕط َٛض ثٝ ٚضظقىبضاٖ اظ أىبٖ،ثؿيبضي حس سب قسٖ الغط ثط أطٚظي سأويس ثب

 اظ ثؿيبضي ٚالٕ زض.٘يؿز ٚضظقي وبضآيي ثٟجٛز ثطاي ٖبّٔي ٕٞيكٝ ٚظٖ وبٞف حبَ ايٗ ثب ٔيىٙٙس

 إٞيز ٚضظقىبضاٖ وبضآيي ثط آٖ ٚالٗي سأثيط اظ ثيف ثسٖ ٚظٖ ثٝ وٝ ٔٗشمس٘س ٚضظقي سغصيٝ ٔشرههيٗ

 :ٞؿشٙس ظيط زِيُ ؾٝ اظ يىي ثٝ ثسٖ ٚظٖ وبٞف دي زض ٕٔٗٛالً ٚضظقىبضاٖ.اؾز قسٜ زازٜ

 (غيٕٙبؾشيه،قيطخٝ،اؾىيز ٔثُ)ظيجب ٚضظقٟبي زض حًٛض

 (ؾٛاضي زٚ،زٚچطذٝ زض ٔثالً)ؾطٖز افعايف



 41 

 )٘ؿبظيوكشي،ثس ٔثُ( ضزٜ يه ثٝ ضؾيسٖ

 افعٚز؟ ٚضظقي وبضآيي ثط سٛاٖ ٔي ٚظٖ وبٞف ثب ٕٞيكٝ آيب

 ثطاي وٝ ثطؾس ٚظ٘ي ثٝ ٔيىٙٙس ؾٗي ٚ قٛ٘س ٔي غبفُ ٚضظقي ضلبثز اٞساف اظ ٚضظقىبضاٖ اٚلبر ٌبٞي

 إٞيز حبئع أط ٚظٖ،ايٗ ذُط ثي وبٞف چٍٍٛ٘ي ديطأٖٛ ثحث اظ لجُ.اؾز ًٔط آٟ٘ب وبضآيي ٚ ؾالٔز

 .٘يؿز وبضآيي ثٟجٛز ثطاي ضاٜ ثٟشطيٗ ٕٞيكٝ سط دبييٗ ٖٚظ ثٝ ضؾيسٖ وٝ اؾز

 زض ُّٔٛة ثسٖ ٚظٖ ِٚي.اؾز ثسٖ ٚظٖ ٚظٖ،ُّٔٛثشطيٗ حسالُ وٝ زاض٘س ضا سٗجيط ايٗ ٚضظقىبضاٖ ثطذي

 ٖمال٘ي آٖ حفّ ٚ آٚضزٖ ثسؾز ٞٓ ٚ ٔيٍطزز ثبٖث ضا ذٛة وبضآيي ٚ ؾالٔز ٞٓ وٝ اؾز ٚظ٘ي ٚالٕ

 .ثطؾيس ٚظٖ حسالُ ٘ٝ ٚ ذٛز ُّٔٛة ٚظٖ ٝث ثبيس زيٍط،قٕب ٖجبضر ثٝ.اؾز

 ٚالٍٗطايب٘ٝ احشٕبالً قٕب ٞسف ٘يؿشيس،دؽ ٞسف ٔٛضز ٚظٖ ثٝ ضؾيسٖ ثٝ لبزض ٞطٌع قٕب وٝ نٛضسي زض

 ثبٖث ٔيشٛا٘س ٚالٗي غيط ٞسف ٚظٖ يه ثٝ ضؾيسٖ ثطاي سمال.قٛز ٘ٓط سدسيس آٖ زض ثبيس ٚ اؾز ٘جٛزٜ

 ٚ وٙس دطر ذٛزسبٖ سٕطيٙي ثط٘بٔٝ اظ ضا قٕب حٛاؼ ٚ قسٜ يفيعيى ٚ ٞيدب٘ي اؾشطؼ ظيبزي ٔمبزيط ثطٚظ

 .ثرٛضز ُِٕٝ قٕب وبضآيي ثٝ ٘بٔشٗبزَ غصايي ٖبزار ذبَط ثٝ وٝ قٛز ثبٖث

 ٔيجبقس؟ ا٘ساظٜ چٝ سب ظٖ ٚ ٔطز ٚضظقىبضاٖ زض ثسٖ چطثي ٔيعاٖ حسالُ

 ٚضظقىبضاٖ زض ٚ نسزض 5 -7 ظيط ثسٖ چطثي زضنس ٘جبيس ٔطز ٚضظقىبضاٖ زض وٝ ٔيكٛز سٛنيٝ ايٙچٙيٗ

 .ثطؾس ثسٖ ٚظٖ زضنس 14ظيط ظٖ

 ضا ذٛز ٚظٖ ٔيرٛاٞيس چطا وٝ وٙيس نطف ظٔبٖ وٕي ٚظٖ وبٞف ثط٘بٔٝ يه ا٘دبْ ثٝ سهٕيٓ اظ ديف

 .قٛيس ٔٙس ثٟطٜ آظٔٛزٜ وبض ٔشرهم يه ضإٞٙبيي اظ ٚ زٞيس وبٞف

 اؾز؟ ٔيعاٖ چٝ ٞفشٝ ٞط زض ٚظٖ وبٞف ُّٔٛة ٔيعاٖ

 ذٛز ٔهطفي وبِطي اظ ثيكشطي وبِطي وٝ اؾز الظْ زاضز،قٕب ٚخٛز ٚظٖ وبٞف ثطاي ؾبزٜ فطَٔٛ يه

 وبِطي زضيبفز زض ٔاليٓ وبٞف َطيك اظ ثبقيس لبزض زاضيس،ثبيس ٔٙٓٓ ٚضظقي ثط٘بٔٝ يه اٌط.ثؿٛظا٘يس

 سدبٚظ ضٚظ زض وبِطي 500اظ ٘جبيس وبٞف ٔيعاٖ ايٗ)زٞيس وبٞف ٞفشٝ زض ضا ويٌّٛطْ 5/0-1 ذٛز

 .(ٕ٘بيس

 اؾز؟ ظٔب٘ي چٝ ٚضظقىبضاٖ سٛؾٍ ٚظٖ وبٞف ظٔبٖ ٗثٟشطي

 ٞبي زٚضٜ َي زض زضيبفشي وبِطي زض خعيي وبٞف حشي وٝ ثبقيس زاقشٝ ٘ٓط ٔس ضا ُّٔت ايٗ أب

 الظْ قٕب ُّٔٛة وبضآيي ٚ ًّٖٝ ؾبذز ثطاي وٝ ٔغصي ٔٛاز اظ ضا قٕب ثسٖ ؾٍٙيٙي سٕطيٗ

 سُٗيّي ظٔبٖ زض ضا ذٛز ٚظٖ قىبضاٖٚضظ وٝ قٛز ٔي سٛنيٝ خٟز ٕٞيٗ ثٝ.ٔيؿبظز اؾز،ٔحطْٚ

 .ٌطزز اخشٙبة ضلبثز فهُ َي زض غصايي ٔحسٚزيز ًٔط اثطار اظ سب زٞٙس وبٞف ٔؿبثمبر

 ؟ اؾز چمسض افطاز زض آٖ ٘يبظ ٔٛضز ٔيعاٖ ٚ ثسٖ زض آٞٗ ٘مف

 سٕبْ زض اوؿيػٖ حُٕ ٔيؿبظز،وٝ ضا ذٖٛ لطٔع ؾِّٟٛبي.ٔيىٙس ايفب قٕب ثسٖ زض ٟٔٓ ٘مف چٙس آٞٗ

 ٘مف.ٔيٕٙبيس وٕه ٖفٛ٘شٟب ثب ٔجبضظٜ ثٝ ٚ ٔيىٙس وٕه ا٘طغي ثٝ غصا سجسيُ زاضز،زض ٖٟسٜ ثٝ ضا ثسٖ
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 ؾبذز ثٝ لبزض قٕب آٞٗ،ثسٖ ثسٖٚ.اؾز إٞيز حبئع ٚضظـ َي زض ثٛيػٜ اوؿيػٖ حُٕ زض آٞٗ

 زض ٔحؿٛؼ افز.ثبقس ٕ٘ي احكبء ؾبيط ٚ ًٖالر،ٔغع ثٝ وبفي اوؿيػٖ ضؾب٘سٖ ٚ ؾبِٓ لطٔع ٌّجِٟٛبي

 سب زاض٘س ثيكشطي آٞٗ ثٝ ٘يبظ ٔطزاٖ ثٝ ٘ؿجز ظ٘بٖ وُ زض. ٔيكٛز ٘بٔيسٜ آٞٗ وٕجٛز آٞٗ،إٓ٘ي شذبيط

 ثيكشطي ذيّي آٞٗ ثٝ ٘يبظ احشٕبالً ٚضظقىبضاٖ ِٚي ٕ٘بيٙس خجطاٖ ضا لبٖسٌي َي زض ضفشٝ زؾز اظ آٞٗ

 وبفي آٞٗ.زاضز ٚخٛز دعقىي سحميمبر زض ٔٛضز ايٗ زض اثٟبٔبسي ٞطچٙس.٘ساض٘س غيطٚضظقىبضاٖ ثٝ ٘ؿجز

  .اؾز اي سغصيٝ ذٛة ٖبزار ٔؿشّعْ أط ايٗ اِجشٝ. آٚضز ثسؾز غصايي ضغيٓ اظ ٔيشٛاٖ ضا

 حبٚي ٔشٛؾٍ ثُٛض وبِطي 1000 ٞط.٘يؿز فطاٚاٖ ذيّي وٝ اؾز آٖ آٞٗ ثب ضاثُٝ زض ٔكىُ ثعضٌشطيٗ

 ٘يبظ ضٚظ زض ٌطْ ٔيّي 10 ثٝ ٔطزاٖ)زاض٘س ضٚظ زض ٌطْ ٔيّي 15 ثٝ ٘يبظ ظ٘بٖ ٚ اؾز آٞٗ ٌطْ ٔيّي 6

 ٔطزاٖ وٝ آ٘دب اظ)ٕ٘يكٛز سأٔيٗ آٞٗ ثٝ ٘يبظ ٔٛاضز اغّت زض زاض٘س وبِطي وٓ ضغيٓ وٝ ظ٘ب٘ي زض(.زاض٘س

 ٔهطف ثط سأويس( افشس ٔي اسفبق وٕشط آٞٗ وٕجٛز آٟ٘ب زاض٘س،ثطاي وٕشطي ٘يبظ ٚ ثيكشط وبِطي زضيبفز

 وٝ لطْ ٌٛقز.زاضز ٘مف دبييٗ آٞٗ زضيبفز زض ٚضظقىبضاٖ سٛؾٍ چطثي وٓ ٚ دطوطثٛٞيسضار ضغيٓ

 غصاٞبي.اؾز آٞٗ ٔٙبثٕ سطيٗ غٙي اظ ٔيكٛز،يىي اخشٙبة آٖ ٔهطف اظ ٚضظقىبضاٖ زض ٕٔٗٛالً

 زا٘كدٛ ٚ آٔٛظ زا٘ف ٚضظقىبضاٖ اظ ثؿيبضي ٞؿشٙس وٕشطي آٞٗ ٔحشٛي وطثٛٞيسضار دط غيطٌٛقشي

 .افعايس ٔي ٔكىُ قسر ثط ذٛز وٝ ٔيىٙٙس سأٔيٗ ٔحشٛا وٓ غصاٞبي اظ ضا ذٛز وبِطي اظ ثباليي زضنس

 ٔشغيط زضنس40سب 2 اظ غصايي ٔٙجٕ ثٝ ثؿشٝ ٚ اؾز وٓ ٘يع آٖ خصة آٞٗ ثٝ ٔحسٚز زؾشطؾي ثط ٖالٜٚ

 زضنس 2-20 سٟٙب آ٘ىٝ قٛز،حبَ ٔي خصة ٌٛقز زض ٔٛخٛز آٞٗ زضنس 25 -35 حٛـ ٚ حَٛ.اؾز

 .ٔيٍطزز خصة ٌيبٞي ٔٙبثٕ زض ٔٛخٛز آٞٗ

 زاض٘س ثيكشطي آٞٗ ثٝ ٘يبظ ظٖ ٚضظقىبضاٖ آيب وٝ ؾٛاَ ايٗ ثٝ دبؾد وٙيس ٔي حٓٝٔال وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ

 يه اؾز،زض وبضآيي ثطاي ٟٔٓ ٔغصي ٔبزٜ يه آٞٗ وٝ آ٘دب اظ ٚخٛز ايٗ ثب.٘يؿز لُٗي ٚ ٚايح

 ٖبلال٘ٝ زاضز،احشٕبالً ٚظٖ وبٞف زض ؾٗي يب ٔيىٙس اؾشفبزٜ ٌيبٞي ضغيٓ اظ وٝ نٛضسي زض ظٖ ٚضظقىبض

 .قٛ٘س ٔٙس ثٟطٜ ذٛز غصايي ضغيٓ ٘مم ضفٕ ثطاي آٞٗ ٔىُٕ يه اظ وٝ زاؾ ايٗ

 ؟ اؾز چمسضافطاز زض آٖ ٘يبظ ٔٛضز ٔيعاٖ ٚ ثسٖ زض  وّؿيٓ ٘مف

 زاقشٝ وبفي سٛا٘بيي ٚظٖ اؾشطؼ ٔمبثُ زض ايؿشبزٌي ثطاي سب ٔيىٙس وٕه قٕب اؾشرٛاٟ٘بي ثٝ وّؿيٓ

 اؾشطؼ ٘ٛاحي زض ٚ ٔيٍطزز شذيطٜ ثيكشطي وّؿيٓ ظـٚض ثٝ دبؾد زض اؾشرٛاٟ٘ب ؾبِٓ،زض افطاز زض.ثبقٙس

 اؾشرٛاٖ زض وٛچه ٞبي سطن)سّكي قىؿشٍيٟبي زچبض اؾز ٕٔىٗ ٚضظقىبضاٖ.يبثس ٔي ثيكشطي سطاوٓ

 اؾشرٛاٟ٘ب يٗف يب ٚ ًٔبٖف اؾشطؼ اثط زض.(ٔيسٞٙس ضخ دبٞب ؾبق دبييٗ لؿٕز زض اٚلبر اوثط وٝ

 ثٝ ثيكشطي حؿبؾيز وٝ قٛز ثبٖث ٚ ؾبظز يٗيف ضا ٟباؾشرٛا٘ ٔيشٛا٘س ٘بوبفي وّؿيٓ زضيبفز.قٛ٘س

 ٚي لبٖسٌي ٚ ٔيطؾس ثّٛ٘ ؾٗ ثٝ زذشط يه وٝ ٚلشي ٚضظقىبض ظ٘بٖ زض.وٙٙس ديسا سّكي قىؿشٍيٟبي

 ثٝ قسٜ سِٛيس اؾشطٚغٖ.وٙس ٔي ايفب اٚ اؾشرٛا٘ي سطاوٓ زض ٘مكي ٘يع اٚ ثسٖ زض اؾشطغٖ ٔيكٛز،سِٛيس آغبظ
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 ٚ ٔيكٛز اؾشرٛاٟ٘ب سٛؾٍ ذٛضاوي وّؿيٓ ثطزاقز افعايف ثبٖث ٔبٞيب٘ٝ لبٖسٌي ؾيىُ اظ ثركي ٖٙٛاٖ

 .ثبقس زاقشٝ اؾشرٛاٖ لسضر ضٚي ثط ٔثجشي اثط سطسيت ثسٖ

 لُٕ ٔيسٞٙس،لبٖسٌي ا٘دبْ ضا قسيسي سٕطيٙبر ٚ زاقشٝ دبييٙي ثس٘ي چطثي وٝ ٚضظقىبض ظ٘بٖ زض ٌبٞي

 ٔيشٛا٘س ٚ قٛز ٔي ٌفشٝ آٔٙٛضٜ ٚيٗيز ايٗ ثٝ.اؾز ٘ٓٓ ثي ثؿيبض لبٖسٌي ٞبي زٚضٜ ايٙىٝ يب قٛز ٔي

 لبٖسٌي ؾيىُ سٛلف وٝ آ٘دب اظ.ثٍصاضز ثطخب ظ٘بٖ اؾشرٛا٘ي سطاوٓ ضٚي ثط اي ٔالحٓٝ لبثُ آثبض

 زض وٕشطي وّؿيٓ ضؾٛة ثبٖث سٛا٘س ٔي أط اؾز،ايٗ ثسٖ زض اؾشطٚغٖ سِٛيس وبٞف ٔٗٙبي ثٝ ٕٞچٙيٗ

 .قٛز اؾشرٛاٟ٘ب

 دبييٗ اؾشرٛا٘ي سطاوٓ وٝ ايٙؿز ٔكىُ اؾز،اِٚيٗ ٔسر زضاظ ٚ ٔسر ٛسبٜو اثط زٚ زاضاي وّؿيٓ وٕجٛز

 يب اؾشرٛاٖ دٛوي ديسايف قبُٔ ٔسر زضاظ آثبض.قٛز ٔٙدط سّكي ٞبي قىؿشٍي ثٝ ٔيشٛا٘س

 .ٞؿشٙس ٖٕط ثٗسي ؾبِٟبي زض(قىٙٙسٜ ٚ سطز اؾشرٛاٟ٘بي)اؾشئٛدٛضٚظ

 ضٚظ زض ٌطْ ٔيّي 1200ا٘ساظٜ ثٝ ٚ ٔكبثٝ اٖغيطٚضظقىبض ٚ ظ٘بٖ،ٚضظقىبضاٖ ٚ ٔطزاٖ زض وّؿيٓ ثٝ ٘يبظ

 ثٝ ضا ذٛز ٘يبظ ٔيشٛا٘ٙس وٙٙس،ثطاحشي زضيبفز ضا ذٛز ٘يبظ ٔٛضز وبِطي ٚضظقىبضاٖ وٝ نٛضسي زض.اؾز

 ثط ٖالٜٚ وٝ اؾز،چطا وّؿيٓ ٔىّٕٟبي اظ ثٟشط ثؿيبض قيط.وٙٙس سأٔيٗ وّؿيٓ

 .ٔيىٙس سأٔيٗ ضا ٗضيجٛفالٚي ٚ وّؿيٓ،دطٚسئيٗ،وطثٛٞيسضاسٟب،ٔٙيعيٓ،فؿفط،ثٛض

 ٖسْ ٚضظقىبضاٖ وٝ ظٔب٘ي.وٙٙس ديسا قيط ثطاي خبيٍعيٙي ٚضظقىبضاٖ وٝ اؾز الظْ ٚيٗيشٟب ثًٗي زض

 دط ٘جٛز٘س،غصاٞبي ٔٛثط وٝ نٛضسي زض ٚ قٛز ٔي سٛنيٝ آ٘عيٕي ثبقٙس،خبيٍعيٙي زاقشٝ الوشٛظ سحىُ

 ٚ اؾز غصايي ٔٛاز ضٚي ثط ثيكشط سأويس ٔدٕٛٔ زض.ٔيٍطز٘س سٛنيٝ وّٓ ٌُ ٚ اؾفٙبج،وّٓ ٘ٓيط وّؿيٓ

 .ٔيكٛ٘س اؾشفبزٜ حطثٝ آذطيٗ ٖٙٛاٖ ثٝ ٞب ٔىُٕ

 زاضز؟ ٚضظقىبض وبضآيي ثط سأثيطي چٝ ٔؿبثمٝ اظ لجُ غصاٞبي

 ٖبزر سطسيت ثسيٗ ٚ ٕ٘ٛز ٔهطف ٔؿبثمٝ اظ لجُ ؾبٖبر يب ضٚظ زض ثشٛاٖ وٝ ٘ساضز ٚخٛز غصايي ٔبزٜ ٞيچ

 ٔبٟٞب خؿٕب٘ي آٔبزٌي ٔيعاٖ ثبالسطيٗ ثٝ ضؾيسٖ وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ.طزو خجطاٖ ضا سٕطيٗ ظٔبٖ زض غٍّ غصايي

 ََٛ زض ٔٙبؾت سغصيٝ.ٔيىكس ََٛ ٔبٟٞب ٘يع اي سغصيٝ ُّٔٛة ٚيٗيز ثٝ ثسٖ ٔيجطز،ضؾيسٖ ظٔبٖ

 شذبيط ٚ زٞيس افعايف ضا ًٖالر حدٓ.وٙيس سٕطيٗ سط ؾرز وٝ وطز ذٛاٞس وٕه قٕب ثٝ سٕطيٗ ظٔبٖ

 ٖٙٛاٖ ثٝ ٔؿبثمٝ اظ لجُ غصاي ثٝ.ٕ٘بييس ا٘سٚذشٝ ضا ضلبثز زض وبضآيي ثٟشطيٗ ثطاي ٘يبظ ٔٛضز ا٘طغي

 ٔشٛؾٍ اظ ضا قٕب وبضآيي وٝ خبزٚيي حت يه ثٝ ٚ وٙيس ٍ٘بٜ سٕطيٗ ظٔبٖ غصايي ضغيٓ اظ ٔطحّٝ آذطيٗ

 .ٔيسٞس افعايف ٖبِي ثٝ

 اؾز؟ يىؿبٖ ٚضظقىبضاٖ ٕٞٝ ثطاي ٔؿبثمبر اظ لجُ سغصيٝ آيب

 ٞيچ ثرٛضيس،ِٚي ٔمساض چٝ ٚ چيع ظٔبٖ،چٝ چٝ ثسا٘يس زليمبً وٝ ثبقيس ايٗ ذٛاٞبٖ اؾز ٕٔىٗ چٝ اٌط

 افطاز ٕٞٝ ثطاي وٝ ٘يؿز يىؿب٘ي ضٚيٝ ٞيچ.٘ساضز ٚخٛز ٚضظقىبضاٖ خٕيٕ ثطاي اذشهبني سٛنيٝ

 ٔثبَ ٖٙٛاٖ ثٝ.اؾز ُّٔٛثشط قٕب ثطاي غصايي چٝ وٙيس ديسا ذٛزسبٖ وٝ اؾز الظْ قٕب.ثبقس ٔٙبؾت
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 ؾبيطيٙسض آ٘ىٝ حبَ.ثرٛض٘س غصا ثعضي ٔؿبثمٝ يه اظ لجُ ؾبٖز يه ْطف ٔيشٛا٘ٙس بٞ زٚ٘سٜ اظ ثطذي

 ٚضظقىبضاٖ اظ ثطذي.قٛ٘س ٔي ٔٗسٜ وطأذٟبي ثٝ ٔجشال ثرٛض٘س غصا قسيس فٗبِيز ثٝ ٘عزيه وٝ نٛضسي

 ٚ يٗف احؿبؼ زيٍط سٗسازي.وٙٙس آضاْ ضا ذٛز اٖهبة ٚ ٔٗسٜ سب ثرٛض٘س حدٕي وٓ غصاي زاض٘س زٚؾز

 ٘ٛٔ ٚ ثط٘بٔٝ ثٟشطيٗ ثٝ سب آٚضيس ثسؾز ذٛز سٕطيٗ ٔبٟٞب َي زض ضا سدطثيبسي.قٛز ٔي آٟ٘ب زض ِيثسحب

 ضٚظٞبي آذطيٗ سب ٘سٞيس اخبظٜ ثٙبثطايٗ.زاضز ذُب ٚ آظٖٔٛ ثٝ ٘يبظ أط ايٗ اِجشٝ.ثجطيس دي ذٛز ثطاي غصا

 .ثٍيطز ضا قٕب ٚلز سدطثيبر ايٗ ثعضي ٔؿبثمٝ يه اظ لجُ

 ٔيٍيطز؟ نٛضر ظٔب٘ي چٝ ٔؿبثمٝ اظ ديف غصاي ٔهطف

 ٔيكٛز،ثؿشٍي ثطٌعاض ٔؿبثمٝ وٝ ضٚظ اظ ظٔب٘ي ٚ آٖ حدٓ ثٝ ٔؿبثمٝ اظ ثيف غصاي ٔهطف ظٔبٖ

 اظ ظٚزسط ثبيس چطثي ٚ دطٚسئيٗ ٔحشٛي غصاٞبي ثٙبثطايٗ.ٔيكٛ٘س خصة وٙسسط چطثي ٚ دطٚسئيٗ.زاضز

 آ٘ىٝ وكس،حبَ ٔي ََٛ يبزيظ ظٔبٖ حدٓ دط غصاٞبي ًٞٓ.ٌطز٘س ٔهطف وطثٛٞيسضار دط غصاٞبي

 .قٛ٘س ٔي ًٞٓ ؾطيٗشط ٔبيٕ ٚ حدٓ وٓ غصاٞبي

 ثبقس؟ ٔٛازي چٝ ٔحشٛي ثبيس سطخيحبً ٔؿبثمٝ اظ لجُ غصاي

 ٖٚسٜ سٕبْ.وٙيس زضيبفز ٔبيٗبر ثرٛثي وٝ اؾز الظْ ٕٞچٙيٗ ثبقيس زاقشٝ ضا وبضآيي ثٟشطيٗ آ٘ىٝ ثطاي

 .ثبقٙس(ٚضظقي ٘ٛقبثٝ ٚ آثٕيٜٛ،آة)٘ٛقيس٘ي زيظيب ٔيعاٖ ٔحشٛي ثبيس ٔؿبثمٝ اظ لجُ غصايي ٞبي

 چيؿز؟ ٚضظقىبض ٞط ٖهطثطاي ٚ نجح ٚضظقٟبي ثطاي  ٔٙبؾت غصايي ثط٘بٔٝ ثٟشطيٗ

 ٔؿبثمٝ اظ لجُ نجح،قت زض ٔؿبثمٝ يه ثطاي قسٖ آٔبزٜ ٍٞٙبْ ثٝ:ٔيكٛ٘س ثطٌعاض نجح وٝ ٔؿبثمبسي

 وطثٛٞيسضار دط ٖٚسٜ ٔيبٖ يه ذٛضزٖ بث.ٕ٘بييس ٔهطف وطثٛٞيسضاسٟبؾز اظ ؾطقبض وٝ ضا وبّٔي غصاي

 يب نجحب٘ٝ يه ثشٛا٘يس سب قٛيس ثيساض ظٚز لسضي ثٝ نجحٟب.ٕ٘بييس سىٕيُ ضا قت غصاي ذٛاة ٍٞٙبْ ثٝ

 دطٚسئيٗ ٔمساضي سٛا٘يس زاضيس،ٔي فطنز ٔؿبثمٝ اظ لجُ وٝ ظٔب٘ي ثٝ ثؿشٝ.وٙيس ٔهطف ؾجه ٖٚسٜ ٔيبٖ

 سٛا٘س ٔي ٔيكٛز آٔبزٜ نجح 10 ٔؿبثمٝ ثطاي اي زٚ٘سٜ بَٔث ٖٙٛاٖ ثٝ.ثٍٙدب٘يس ذٛز غصاي زض چطثي ٚ

 زض ضا(ٔيىٙس سأٔيٗ ضا وبِطي 300-400 حسٚزاً وٝ)ٔٛظ ٚ آثٕيٜٛ ِيٛاٖ غالر،يه ٔحشٛي وبؾٝ يه

 .ثرٛضز نجح 8 يب 30/7 ؾبٖز

 يب وّٛچٝ،ٔيٜٛ،قيط ٔثبَ ٖٙٛاٖ ثٝ)ثرٛضيس ٔفهُ نجحب٘ٝ يه:ٔيكٛ٘س ثطٌعاض ْٟط اظ ثٗس وٝ ٔؿبثمبسي

 ٖٚسٜ ٔيبٖ يه اظ ٖجبضر اؾز ٕٔىٗ ٘بٞبض ٔؿبثمٝ ظٔبٖ ثٝ ثؿشٝ.(زاضز وبِطي 700حسٚزاً وٝ بؾزٔ

 ٔشٛؾٍ حدٓ ثب غصاي يه يب ٚ ٔيٜٛ سىٝ يه ٚ ٘بٖ لُٗٝ يه ٔثبَ ٖٙٛاٖ ثٝ)وبِطي 300 حبٚي ؾجه

 (قٛض چٛة ٚ ؾب٘سٚيچ،ٔيٜٛ يه ٔثبَ)ثبقس وبِطي 500-700ٔيعاٖ ثٝ ٚ چطثي ٚ دطٚسئيٗ قبُٔ

 ٖٚسٜ ٔيبٖ يه ؾذؽ ٔفهُ ٘بٞبض ٚ نجحب٘ٝ ٖهط،يه ٔؿبثمٝ اظ لجُ:ٔيكٛ٘س ثطٌعاض ٖهط وٝ مبسئؿبث

 ٔٛوَٛ ٔؿبثمٝ دبيبٖ ثٝ ضا قبْ ذٛضزٖ.وٙيس ٔهطف ضلبثز اظ لجُ ؾبٖز زٚ ؾجه وطثٛٞيسضار دط

 .ٕ٘بييس
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 فهُ چٟبضْ

 آؾيت قٙبؾي ٚضظقي
 

 آؾيت زيسٌي ٞبي ٔشساَٚ زض ٚضظـ
ي ثبيس ا٘شٓبض آؾيت ٞب، خطاحز ٞب ٚ ذُطار احشٕبِي آٖ ضا زاقـشـٝ ثـــبقيس، ثٝ زض ٞـط ٚضظقـ 

 5ؾبٖز ثيـف اظ  1000ذهٛل زض ٚضظـ ٞبي ٌـطٚٞي. ٞـط ٚضظقـي وـٝ َـجـك آٔــبض زض ٞط 

آؾـيـت زاقشٝ ثبقس، خعء ٚضظـ ٞبي دطذُط ثب زضنـس آؾيـت ثـبال ثٝ قـٕبض ٔـي ضٚز. ضاٌــجي ٚ 

ؾبٖز ثبالسطيٗ حس ٞؿشٙس، زضحبِيىٝ ثؿىشجبَ ٚ اؾىٛاـ ٞٓ ثب آٔبض  1000سٔٝ زض نـ 30الوطٚؼ ثب 

ؾبٖز ثبظي ٞبي دطذُطي ثـحـؿبة ٔي آيٙس. سٗدت آٚض اؾـز وٝ ثــسا٘يس، زٚ، ٚ  1000نسٔٝ زض  14

 .نسٔٝ، ظيبز اظ لبفّٝ ٚضظـ ٞبي دطذُط ٖمت ٘يؿشٙس 11ايطٚثيه ٞٓ ثب 

 

س، أب لؿٕز ٞبي ٚيػٜ اي اظ ثسٖ ٞؿشٙس وٝ ثيف اظ ؾبيط اًٖبء آؾيت ٞبي ٚضظقي ا٘ٛأ ٔرشّف زاض٘

ٔشساَٚ سطيٗ نسٔبر ٚ خطاحز ٞبي ٚضظقي ضا ثٝ قٕب فهُ زض ذُط نسٔٝ ذٛضزٖ ٞؿشٙس. زض ايٗ 

 .ٔٗطفي ٔي وٙيٓ ٚ ضاٜ ٞبي خٌّٛيطي ٚ زضٔبٖ آٟ٘ب ضا ٘يع ثيبٖ ٔي وٙيٓ

ٍبٜ زاقشٗ ٔي ثبقس وٝ يىي اظ زضٔبٖ ٞبي ٔرفف اؾشطاحز، يد ٌصاقشٗ، فكبض ٚ ثبال ٘ RICE  :٘ىشٝ

 .ٔشساَٚ ثطاي آؾيجٟبي ٚضظقي اؾز

 ٚضْ سب٘سٖٚ آقيُ . 1

ظيبز اؾشفبزٜ قٛز، ثبٖث زضز ٚ ٚضْ زض آٖ ٘بحيٝ ذٛاٞس قس. سب٘سٖٚ آقيُٚلشي اظ سب٘سٖٚ دكز ظ٘ٛ

وٙس. ايٗ اٌط زضٔبٖ ٘كٛز، نسٔٝ ؾرز سط قسٜ سب حسي وٝ زٚيسٖ ضا ثٝ وّي زقٛاض ٚ غيطٕٔىٗ ٔي 

 .آؾيت ثيكشط زض زٚ٘سٜ ٞب ٚ ٚضظقىبضا٘ي وٝ ثب زٚيسٖ يب دطيسٖ ؾطٚوبض زاض٘س اسفبق ٔي افشس
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ديكٍيطي ٚ زضٔبٖ:  زازٖ سٕطيٗ ٞبي وككي ٚ لسضسي ثٝ ًٖالر ٚ ٔبٞيچٝ ٞبي ؾبق دب ٔي سٛا٘س اظ 

دب ثٟشطيٗ  سٛضٔي ٚ سمٛيز ٔبٞيچٝ ٞبي ؾبق-ٚ زضٔبٖ ٞبي يس RICE .ثطٚظ ايٗ آؾيت خٌّٛيطي وٙس

زضٔبٖ ٞبي ٕٔىٗ ثطاي ايٗ ٖبضيٝ ٞؿشٙس. سب ثطَطف ٘كسٖ وبُٔ ٖبضيٝ، ٚضظـ ضا قطٚٔ ٘ىٙيس چٖٛ 

 .ثبٖث سكسيس ٚيٗيز ذٛاٞس قس

 

  يطثٝ ي ٔغعي  . 2

ايٗ نسٔٝ ثب ذٛضزٖ يطثٝ ثٝ ؾط ايدبز ٔي قٛز. ٖالئٓ آٖ قبُٔ ؾطٌيدٝ، اذشالالر ثيٙبيي، ؾطزضز، 

ٗبزَ، ؾرشي سٕطوع، ٚ حبِز سٟٛٔ ٔيجبقس. ايٗ نسٔٝ يطٚضسبً ٕٞطاٜ ثب يٗف حبفٓٝ، اظ زؾز زازٖ س

ثيٟٛقي ٕ٘ي ثبقس. زض ٚضظـ ٞبي ثطذٛضزي ٔثُ فٛسجبَ، ثٛوؽ ٚ ٞبوي ايٗ ٖبضيٝ ثيكشط اسفبق ٔي 

افشس. اِجشٝ زض ٚضظـ ٞبيي ٔثُ اؾىي ٚ غيٕٙبؾشيه ٞٓ ظيبز ضخ ٔي زٞس. ثب ايٙىٝ اوثط افطاز دؽ اظ 

ز ٖبزي ثطٔي ٌطز٘س، أب يطثٝ ي ٔغعي زض ذيّي افطاز ثٝ آؾيت ٞبي خسي ٔي چٙس ٞفشٝ ثٝ حبِ

 .ا٘دبٔس

ديكٍيطي ٚ زضٔبٖ:  ثٟشطيٗ ضاٜ ديكٍيطي اظ يطثٝ ٔغعي، اخشٙبة اظ ٚضظـ ٞبي ثطذٛضزي اؾز. أب 

ثطاي اوثط افطاز ايٗ ضاٜ حُ ٔٙبؾجي ثٝ ٘ٓط ٕ٘ي ضؾس. ثطاي زضٔبٖ ايٗ ٖبضيٝ اؾشطاحز ثٟشطيٗ ضٚـ 

. اٌط ؾطزضز زاقشيس، ٔي سٛا٘يس اظ لطل ٞبي ٔؿىٗ اؾشبٔيٙٛفٗ اؾشفبزٜ وٙيس. ثٙبثط قسر يطثٝ ي اؾز

 .ٚاضزٜ، ثبيس اظ چٙس ؾبٖز ٌطفشٝ سب چٙس ٔبٜ اظ ا٘دبْ زٚثبضٜ ي ٚضظـ ٞبي ثطذٛضزي اخشٙبة وٙيس

  وكيسٌي ٔبٞيچٝ ٞبي ضاٖ . 3

ٞبيي ٔثُ فٛسجبَ ٚ ٚاِيجبَ، يىسفٗٝ سغييط  ايٗ ٖبضيٝ ظٔب٘ي اسفبق ٔي افشس وٝ ٍٞٙبْ زٚيسٖ زض ٚضظـ

 .خٟز ثسٞيس. ٖالئٓ آٖ قبُٔ زضز ٖٕيك، ٚضْ ٚ ٌبٞي وجٛزي زاذُ ضاٖ ٔي ثبقس

ديكٍيطي ٚ زضٔبٖ:  ثٟشطيٗ ضاٜ ديكٍيطي اظ ثطٚظ ايٗ ٖبضيٝ، ا٘دبْ سٕطيٙبر وككي لجُ اظ ٚضظـ اؾز. 

ٚ زضٔبٖ  RICE .ثطٚظ ايٗ ٚيٗيز وٕشط قٛزثٟشط اؾز وٝ قسر ٚضظـ ضا سسضيدبً ثبال ثجطيس سب احشٕبَ 

سٛضٔي ثٟشطيٗ ضٚـ ٞبي زضٔب٘ي ثطاي ايٗ آؾيت ٔي ثبقس. اظ ا٘دبْ فٗبِيز ٞبي قسيس، يه -ٞبي يس

يب زٚ ٞفشٝ دؽ اظ ثطٚظ ٖبضيٝ خساً ذٛززاضي وٙيس. دؽ اظ ثطٚظ ٖبضيٝ، زض ٔحُ آؾيت زيسٜ يد ثٍصاضيس 

 .يچٝ ٞب ضا وكيسٜ ٚ سمٛيز وٙيسسب اِشيبْ يبثس، دؽ اظ آٖ ٔي سٛا٘يس ٔبٞ

  زضز ٚ ٚضْ ؾبق دب  . 4

ايٗ ٖبضيٝ ثيكشط ثطاي افطازي اسفبق ٔي افشس وٝ ٖبزر ثٝ سحطن ٚ ٚضظـ ٘ساض٘س. ثبال ثطزٖ ٘بٌٟب٘ي فكبض 

ٚ قسر سٕطيٙبر، دٛقيسٖ وفكٟبي وٟٙٝ ٚ زٚيسٖ ٚ دطيسٖ ضٚي ظٔيٟٙبي ذيّي ؾرز ٘يع ٕٔىٗ اؾز 

 .ثبٖث ثطٚظ ايٗ ٖبضيٝ قٛز

ديكٍيطي ٚ زضٔبٖ:  دٛقيسٖ وفف ٔٙبؾت، ا٘دبْ حطوبر وككي لجُ اظ ٚضظـ ٚ ثبال ٘جطزٖ ٘بٌٟب٘ي 

قسر ٚضظـ، ثٟشطيٗ ضاٜ ٞبي خٌّٛيطي اظ ثطٚظ ايٗ ٚيٗيز ٞؿشٙس. يد ٌصاقشٗ، ا٘دبْ حطوبر وككي 

 .سٛضٔي، ثٟشطيٗ ضاٜ ٞبي زضٔب٘ي ٔي ثبقٙس-ٚ زضٔبٖ ٞبي يس
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  زضز دبييٗ وٕط  . 5

ايٗ ٖبضيٝ ثيكشط زض افطاز چبق ٚ وٓ سحطن اسفبق ٔي افشس، أب ٕٔىٗ اؾز ثطاي زٚ٘سٜ ٞب، اٌطچٝ 

زٚچطذٝ ؾٛاضاٖ، ٌّف ٚ سٙيؽ ثبظاٖ ٘يع ديف ثيبيس. ٟٕٔشطيٗ ٖبُٔ ايدبز ايٗ ٖبضيٝ، ا٘دبْ غٍّ ٚ 

 .٘بزضؾز حطوبر وككي اؾز

شٙس، أب ا٘دبْ نحيح حطوبر ديكٍيطي ٚ زضٔبٖ:  اٌطچٝ ثيكشط ا٘ٛأ ايٗ ٖبضيٝ لبثُ ديكٍيطي ٘يؿ

وككي لجُ اظ ٚضظـ ٚ ٌطْ وطزٖ زضؾز ثسٖ، احشٕبَ ٚلٛٔ آٖ ضا وبٞف ٔي زٞس. ضاٜ ٞبي زضٔب٘ي 

 .سٛضٔي ٚ وكف ًٖالر اؾز-، زاضٚ ٞبي يسRICE ديكٟٙبزي

  

 

  وكيسٌي ًٖالر ٚ ٔبٞيچٝ ٞب . 6

ٝ اظ ٖٛأُ وكيسٜ قسٖ ٌطْ ٘ىطزٖ نحيح ثسٖ، ذؿشٍي، ٖسْ اُ٘ٗبف دصيطي ٚ ٘بسٛا٘ي ٚ يٗف، ٕٞ

ٔبٞيچٝ زض ٚضظقىبضاٖ ٔي ثبقس. َٕٔٗٛ سطيٗ ٔبٞيچٝ ٞبيي وٝ وكيسٜ ٔي قٛ٘س، ًٖالر دكز ضاٖ )زض 

ٚضظقٟبيي ٕٞطاٜ ثب زٚيسٖ اؾز ٔثُ زٚٔيسا٘ي، ثؿىشجبَ( ٚ ٔبٞيچٝ ؾبق دب )زض سٙيؽ ثبظاٖ( ٔي ثبقس. 

 .ز وكيسٌي ٞؿشٙساِجشٝ ٔبٞيچٝ ٞبي زيٍطي ٘يع ثبسٛخٝ ثٝ ٚضظـ ٔٛضز ٘ٓط زضنس

ديكٍيطي ٚ زضٔبٖ: ثٟشطيٗ ضاٜ خٌّٛيطي اظ ثطٚظ چٙيٗ ٖبضيٝ، ا٘دبْ حطوبر وككي نحيح لجُ ٚ دؽ 

سٛضٔي ٔثُ -ٚ زاضٚ ٞبي يس RICE .اظ ٚضظـ وطزٖ ٚ اخشٙبة اظ ٚضظـ ٍٞٙبْ ذؿشٍي ٚ يٗف اؾز

آضأي ًٖالر ضا  ؾبيط آؾيت ٞب، ثٟشطيٗ زضٔبٖ ثطاي ايٗ ٖبضيٝ ٔي ثبقس. ذٛة اؾز وٝ وٕي ٞٓ ثٝ

وكف زٞيس. ٚلشي ٖبضيٝ قطٚٔ ثٝ ثٟجٛزي وطز ٔي سٛا٘يس زٚثبضٜ ٚضظـ ضا قطٚٔ وٙيس، أب ٞط اظ چٙس 

 .ٌبٞي زض ٔيبٖ ٚضظـ ٔىث وطزٜ ٚ ٔبٞيچٝ ٞبيشبٖ ضا ثىكيس سب ثٝ َٛض وبُٔ ثٟجٛز يبثيس

  

  آؾيت ٞبي آض٘ح زض ٚضظـ سٙيؽ ٚ ٌّف . 7

آؾيت ٞبي ٚضظقي ضا سكىيُ ٔي زٞس. زض ايٗ آؾيت ٚضظقي،  وُ 7سٗدت آٚض اؾز وٝ ايٗ آؾيت %

سب٘سٖٚ ٞبي آض٘ح ثٝ ذبَط يطثبر ٔىطض ثَه ٞٙس زض سٙيؽ آؾيت زيسٜ ٚ ثبٖث ايدبز زضز زض لؿٕز 

 .زاذّي آض٘ح ٔي قٛز.، اِجشٝ ٌبٞبً ٕٔىٗ اؾز لؿٕز ذبضخي ٞٓ نسٔٝ ثجيٙس

يت، ا٘دبْ سٕطيٙبر سمٛيشي ؾبٖس ٚ ثبظٚ اؾز. ديكٍيطي ٚ زضٔبٖ:  ثٟشطيٗ ضاٜ خٌّٛيطي اظ ثطٚظ ايٗ آؾ

ٕٞچٙيٗ انالح وطزٖ َطيمٝ ي يطثٝ ظزٖ ثب ضاوز ٚ اؾشفبزٜ اظ آض٘ح ثٙس ٔي سٛا٘س وٕه وٙٙسٜ ثبقس. 

سٛضْ ٔٙبؾت اؾز، أب زض ثًٗي ٔٛلٗيز ٞب فيعيٛسطادي -ٚ زاضٚٞبي يس RICE  ثطاي زضٔبٖ ايٗ ٖبضيٝ

 .ٚ سطن ٚضظـ ثٝ ٔسر ظيبز يطٚضي اؾز

  

  ضي ثٝ ضي قسٖ ٚ ديچ ذٛضزٌي ٔچ دب . 8
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ايٗ آؾيت زض ٔيبٖ افطازي وٝ فٛسجبِف ٞبوي، ثؿىشجبَ ٚ ٚاِيجبَ ثبظي ٔي وٙٙس، ثؿيبض ٔشساَٚ اؾز. 

ٔي سٛاٖ ٌفز زض ٚضظـ ٞبيي وٝ ثب زٚيسٖ ٚ دطيسٖ ؾط ٚ وبض زاضز غيط لبثُ اخشٙبة اؾز. ايٗ حطوبر 

دبضٜ قسٖ يه سب٘سٖٚ يب ِيٍبٔٙز قٛز. ثب ٖىؿجطزاضي ٔي ٕٔىٗ اؾز ثبٖث ديچ حٛضزٖ ٔچ دب ٚ ٌبٞي 

 .سٛاٖ سكريم زاز وٝ ًٖٛ زچبض قىؿشٍي قسٜ اؾز يب ذيط

ديكٍيطي ٚ زضٔبٖ:  سمٛيز ٔچ دب ثب حطوبر ٘طٔكي، ثؿشٗ ٔچ يب اؾشفبزٜ اظ ٔچ ثٙس ٔي سٛاز اظ ثطٚظ ايٗ 

وبسي اقشجبٜ ا٘دبْ زازيس نسٔٝ اسفبق ديكٍيطي وٙس أب يٕب٘شي زضوبض ٘يؿز وٝ اٌط افشبزيس يب حط

سٛضٔي ٔساٚا وٙيس. أب ثٝ ٞيچ ٚخٝ -ٚ زاضٚٞبي يس RICE ٘جيٙيس. ديچ ذٛضزٌي ٔچ دب ضا ٔي سٛا٘يس ثب

ثيف اظ يه ضٚظ اؾشطاحز ٘ىٙيس. ثبيس ؾٗي وٙيس ٔچ دبيشبٖ ضا ثٝ ٘طٔي سىبٖ زازٜ ٚ ثچطذب٘يس سب اظ ٚضْ 

 .آٖ وٓ قٛز

  

  آؾيت زيسٌي قب٘ٝ . 9

يت زيسٌي ٞبي ٚضظقي ٔطثٌٛ ثٝ قب٘ٝ اؾز وٝ قبُٔ زضضفشٍي، ضي ثٝ ضي قسٖ ٚ يطة آؾ %20

زيسٌي ٔي قٛز. ايٗ آؾيت زيسٌي زض ٚضظقٟبيي ٔثُ سٙيؽ، قٙب، ٚظ٘ٝ ثطزاضي، ثيؿجبَ  ٚ ٚاِيجبَ 

ثيكشط اسفبق ٔي افشس. ٖالئٓ اي ٖبضيٝ، ثطٚظ زضز، وٛفشٍي ًٖال٘ي ٚ احؿبؼ يٗف ٚ ٘بسٛا٘ي زض قب٘ٝ 

 .قسٔي ثب

ديكٍيطي ٚ زضٔبٖ:  ثطاي ديكٍيطي اظ ٚلٛٔ ايٗ ٖبضيٝ وٝ ثيكشط ظٔب٘ي اسفبق ٔيبفشس وٝ ٔسسي اظ قب٘ٝ 

ذٛز اؾشفبزٜ  ٘ىطزٜ ثبقيس. ٔثُ زٚضاٖ سُٗيالر ِيً، ثٟشط اؾز لجُ اظ قطٚٔ ٚضظـ ًٖالر آٖ ضا ثب 

سٛضٔي -زاضٚٞبي يسٚ  RICE ٚظ٘ٝ ظزٖ سمٛيز وٙيس. ثٟشطيٗ ضاٜ ٞبي زضٔب٘ي ثطاي ايٗ ٖبضيٝ ٘يع

 .اؾز

  

  آؾيت زيسٌي ظا٘ٛ زض زٚ٘سٜ ٞب . 10

ايٗ ٔكىالر سٛؾٍ  آؾيت زيسٌي ٞبي ٚضظقي ضا سكىيُ ٔي زٞس ٚ سمطيجبً  55آؾيت زيسٌي ظا٘ٛ %

دعقه خطاح اضسٛدس ثطَطف ٔي قٛز. اِجشٝ زٚ٘سٜ ٞب سٟٙب لطثب٘يبٖ ايٗ آؾيت ٚضظقي ٘يؿشٙس. زٚچطذٝ 

وٝ ايطٚثيه اؾشخ وبض ٔيىٙٙس، ٚ آٟ٘ب وٝ فٛسجبَ ٚ ثؿىشجبَ ٚ ٚاِيجبَ ثبظي ٔي  ؾٛاضاٖ، قٙبٌطاٖ، افطازي

وٙٙس ٘يع ٕٔىٗ اؾز ثٝ ايٗ ٖبضيٝ زچبض قٛ٘س. زض ايٗ ٖبضيٝ، اؾشفبزٜ ثيف اظ حس اظ ظا٘ٛ ثبٖث ٘بضاحشي 

 .ٚ آؾيت ضؾيسٖ ثٝ سب٘سٖٚ ظيط وبؾٝ ي ظا٘ٛ ٔي قٛز

ٔطسجبً ٖٛو وطزٜ ٚ اظ ٘ٛٔ ٔٙبؾت اؾشفبزٜ وٙيس. ثيٗ  ديكٍيطي ٚ زضٔبٖ:وفف يب وفي وفف ٞبيشبٖ ضا

سٕطيٙبسشبٖ ٔسر ثيكشطي اؾشطاحز وٙيس. اٌط ظا٘ٛيشبٖ آؾيت زيس حسالُ زٚ ضٚظ اظ ا٘دبْ زٚثبضٜ ي 

سٛضْ اؾشفبزٜ وٙيس. لجُ اظ قطٚٔ زٚثبضٜ ي ٚضظـ حشٕبً ذٛز ضا -ٚضظـ ذٛززاضي وطزٜ ٚ اظ زاضٚٞبي يس

 .ت زيسٜ اظ يد اؾشفبزٜ وٙيسذٛة ٌطْ وطزٜ ٚ زض ٔحُ آؾي
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  ديكٍيطي ثٟشطيٗ زضٔبٖ اؾز
اوثط آؾيت زيسٌي ٞبي ٚضظقي ثٝ ذبَط ٌطْ ٘ىطزٖ نحيح ٚ ا٘دبْ حطوبر وككي ثٝ َطيمي ٘بزضؾز 

لجُ اظ ٚضظـ وطزٖ اؾز. ثبال ثطزٖ ٘بٌٟب٘ي قسر ٚضظـ ٞٓ ٔي سٛا٘س ثٝ قٕب نسٔٝ ثع٘س. اظ ايٗ ضٚ 

بر نحيح وككي لجُ ٚ دؽ اظ ٚضظـ ٚ افعايف قسر ٚضظـ ثٝ ثٟشطيٗ ضاٜ ديكٍيطي ا٘دبْ حطو

 . سٙبؾت ٟٔبضر ٞب ٚ سدبضثشبٖ زض آٖ ٚضظـ ٔيجبقس

 

 

 

 

 

  آؾيجٟبي ٚضظقي حبز
ٔثُ ديچ ذٛضزٌي ٞب,زضضفشٍي ٞب,وجٛزي ٞب,ذطاقيسٌي ٞب, وكيسٌي ًٖالر , ضثبَٟب , قىؿشٍي ٞب , 

ٕٔٗٛالً ثٝ ز٘جبَ يطثٝ ٚ سطٚٔب ضخ ٔي آؾيت ٔغعي , وٕط زضز حبز , ظا٘ٛ زضز حبز ٚ ؾط زضز 

زٞٙس.قبيٗشطيٗ آؾيت ٚ نسٔٝ ٚضظقي حبز ضا وجٛزي ٞب ٚ ذطاقيسٌي ٞب سكىيُ ٔي زٞٙس.آؾيت ٚ 

زضز ٔچ دب ضا قبيٕ سطيٗ آؾيجٟبي ٚضظقي اؾىّشي ًٖال٘ي ٔحؿٛة ٔي وٙٙس ٚ قبيٕ سطيٗ آؾيت ٔچ دب 

   .ٞٓ ديچ ذٛضزٌي ٔچ دب ٔي ثبقس وٝ ؾجت زضز دب ٔي قٛز

  :ٖالئٓ ٚ ٘كب٘ٝ ٞبي آؾيجٟبي ٚضظقي حبز ٖجبضسٙس اظ

 زضز قسيس ٚ ٘بٌٟب٘ي 1.

 سٛضْ  2.

 ٖسْ سٛا٘بيي زض سحُٕ ٚظٖ ثسٖ ضٚي ا٘ساْ سحشب٘ي 3.

 حؿبؾيز زض ِٕؽ ٘بحيٝ  4.

  ٖسْ سٛا٘بيي زض حطوز ٔفهُ زض سٕبْ زأٙٝ حطوشي آٖ 5.

 يٗف قسيس ا٘ساْ 6.

 سٜزض ضفشٍي يب قىؿشٍي لبثُ ٔكبٞ 7.

 

 آؾيجٟبي ٚضظقي ٔعٔٗ
٘بقي اظ فٗبِيز ثيف اظ حس ٚ اٖٕبَ ٘يطٚ ثط ضٚي يه ثرف ذبل اظ ثسٖ زض ٍٞٙبْ ٚضظـ ضخ   ٕٔٗٛالً

  .ٔي زٞس

 : ٖاليٓ ٚ  ٘كب٘ٝ ٞبي آؾيجٟبي ٚضظقي ٔعٔٗ ٖجبضسٙس اظ

 .زضزي وٝ ثب ا٘دبْ حطوبر ٚضظقي سكسيس ٚ ثب اؾشطاحز ثٟجٛز ٔي يبثس .1
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 .ٚ ٔجٟٓ اؾززضز اظ ٘ٛٔ ًٌٙ  .2

 سٛضْ .3

 ا٘ٛأ قبيٕ آؾيجٟبي ٚضظقي
  

 وكيسٌي ٚ دبضٌي ٞبي ًٖالر ٚ ضثبَٟب  . 1

 Sprain  ثٝ وكيسٌي ضثبَٟب ) وٝ اؾشرٛاٟ٘ب ضا ثٝ ٞٓ اضسجبٌ ٔي زٞٙس ( اَالق ٔي ٌطزز. ُّٖ ايدبز

وكيسٌي يطثبر ٞؿشٙس وٝ ؾجت خبثدبيي اؾشرٛاٟ٘ب اظ ٞٓ زض ٔحُ ٔفهُ ٚ   وكيسٌي ضثبَٟب ٖٕسسبً

 3آٖ وكيسٌي ذفيف ٚ زضخٝ  1زضخٝ زاض٘س وٝ زضخٝ  3ضثبٌ يب دبضٌي آٟ٘ب ٔي قٛ٘س. ايٗ وكيسٌي ٞب 

آٖ دبضٌي وبُٔ ضثبٌ اؾز. ٘ٛاحي اظ ثسٖ وٝ ثيكشط زض ٔٗطو ايٗ آؾيت لطاض زاض٘س ٖجبضسٙس اظ ٔچ دب, 

ُ ٔچ زؾز اظ ُّٖ ظا٘ٛ ٚ ٔچ زؾز اؾز.ٔثال وكيسٌي ضثبٌ ٞبي ًٖالر خٕٕ وٙٙسٜ اٍ٘كشبٖ زض ٔح

قبُٔ زضخبر ٔرشّفي اظ حؿبؾيز زض ِٕؽ  sprain قبيٕ زضز زؾز زض ٚضظقىبضاٖ اؾز. ٖالئٓ ايدبز

 .ٔحُ, زضز, اِشٟبة , سٛضْ ٚ ٖسْ سٛا٘بيي زض حطوز ًٖٛ يب ٔفهُ ٚ يب قّي ٔفهُ ٚ ٘بدبيساضي آٖ اؾز

Strain  ًّٖٝ زض اثط ٔمبٚٔز زض ثطاثط سب٘سٖٚ ٌفشٝ ٔي قٛز وٝ اغّت  ثٝ آؾيت ٚ وكيسٌي ٚاحس

فكبضٞبي وككي زض اثط ا٘مجبو قسيس ًٖال٘ي زض ٚضظـ ٞبي غيط سٕبؾي ايدبز ٔي ٌطزز. وكف ثيف 

سب٘سٖٚ ٔيكٛز . ٖالئٓ ٚ ٘كب٘ٝ ٞبي آٖ قبُٔ زضز, اؾذبؾٓ  اظ حس ؾجت دبضٌي خعئي زض ٚاحس ًّٖٝ 

 .ًّٖٝ ٚ فمساٖ لسضر ًّٖٝ, زض زضخبر قسيس دبضٌي ًّٖٝ

  بي ظا٘ٛآؾيت ٞ  .2

ثربَط ؾبذشٕبٖ ديچيسٜ ٚ ٔشطاوٓ ٚ ٘يع سحُٕ ٚظٖ ثسٖ ٔفهُ ظا٘ٛ قبيٗشطيٗ ٔفهّي اؾز وٝ زچبض 

 .ٔيّيٖٛ ٘فط زض آٔطيىب ثربَط ٔكىالر ظا٘ٛ ٔٗبيٙٝ ٔي قٛ٘س 55نسٔٝ ٚضظقي ٔي قٛز. ٞط ؾبِٝ حسٚز 

٘ٛي زٚ٘سٌبٖ ) زضز ٚ آؾيت ٞبي ظا٘ٛ ٔي سٛا٘س ذفيف يب قسيس ثبقس اظ آؾيت ٞبي ذفيف ٔي سٛاٖ ثٝ ظا

 .حؿبؾيز زض ِٕؽ خّٛي ٚ دبئيٗ ظا٘ٛ ( ٚ اِشٟبة سب٘سٖٚ ٞب ٚ ضثبٌ ٞبي ظا٘ٛ ٘بْ ثطز

آؾيجٟبي قسيس ظا٘ٛ قبُٔ آؾيت ٞبي اؾشرٛا٘ي ٚ غًطٚفي ) غًطٚف ٔفهّي ٚ ٔيٙؿه ٞب ( ٚ آؾيت 

خب٘جي ذبضخي ٚ  ٞبي قسيس ٚ دبضٌي ٞبي ضثبَٟبي ظا٘ٛ ) ضثبٌ ٞبي نّيجي لسأي ٚ ذّفي ٚ ضثبٌ ٞبي

 .خب٘جي زاذّي ( ٔي ثبقس

آؾيت زيسٌي ٚ نسٔبر ظا٘ٛ ٖٕسسبً ثس٘جبَ چطذف ظا٘ٛ ضخ ٔي زٞس أب ٔي سٛا٘س ثٛاؾُٝ انبثز يطثبر, 

 .افشبزٖ ضٚي دبٞب اظ اضسفبٔ , دطيسٖ ٘بزضؾز ٚ زٚيسٖ ٞبي َٛال٘ي  ٚ ٌطْ وطزٖ ٘بٔٙبؾت ضٚي  زٞس

  ( shin splint ) زضز ؾبق ثس٘جبَ ٚضظـ .3

زض خّٛي لؿٕز سحشب٘ي ؾبق دب ٚ ٘عزيه   زضز ؾبق زض ٍٞٙبْ ٚضظـ ٔؿئّٝ قبيٗي اؾز. زضز ٕٔٗٛالً

ٔچ ٚ يب زض ؾٕز زاذّي ؾبق ضخ ٔي زٞس. ايٗ ٖبضيٝ زض زٚ٘سٌبٖ ٔكبٞسٜ ٔيكٛز ٕٚٔٗٛال ٘بقي اظ 

 : قىؿشٍي ٞبي اؾشطؾي يب ذٛ٘طؾب٘ي ٘بوبفي اؾز. ضيؿه فبوشٛضٞبي ايٗ ٖبضيٝ ٖجبضسٙس اظ
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 سٕطيٗ ثيف اظ حس -

 ضٚـ زٚيسٖ ٘بزضؾز -

 سٕطيٗ ٞبي وككي ٘بزضؾز -

 ٌطْ وطزٖ ٘بوبفي -

 زٚيسٖ يب دطيسٖ ثط ضٚي ؾُح ؾرز -

 وفف ٘ب ٔٙبؾت ٚضظقي -

 

 

 آؾيت ٞبي سب٘سٖٚ آقيُ .4

آقيُ سب٘سٖٚ ًّٖٝ دكز ؾبلي اؾز ٚ زض دكز ٔچ دب لطاض زاضز ٚ ٔچ دب ضا ثٝ ٖمت ٔي وكس ٚ ثُٛض 

آؾيجٟبي ٚضظقي ٔي قٛز. َي ضٚ٘س ديطي ٚ ٘يع َي سٕطيٗ ثيف اظ ا٘ساظٜ زض ٚضظـ ايٗ قبيٗي زچبض 

سب٘سٖٚ ٔي سٛا٘س زچبض اِشٟبة قٛز. ايٗ أط سب٘سٖٚ ضا ٔؿشٗس آؾيت ٚ دبضٌي زض اثط انبثز يطثٝ ٔي 

ٚ وٙس, اظ ؾٛيي ثّٗز زضز ٘بقي اظ اِشٟبة فطز اظ آٖ دب وٕشط اؾشفبزٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ زچبض سحّيُ ًٖال٘ي 

 .اؾشٗساز ثٝ نسٔبر ٚضظقي زيٍط اظ ٘بحيٝ دب ٔي قٛز

ٖٕسسبً آؾيجٟبي ٚضظقي سب٘سٖٚ آقيُ زض افطاز ٔيب٘ؿبَ ٚ ٔؿٙي وٝ ثهٛضر ٌبٍٞبٜ ٚضظـ ٔي وٙٙس ضخ 

ٔي زٞس. اغّت زض اثط افعايف ٘بٌٟب٘ي قشبة حطوز زٚيسٖ ٚ ٘يع زض ٍٞٙبْ حطوبر دطقي فطز زچبض 

 .آؾيت ٔي ٌطزز

  : ٚضظـ زٚ ٘ٛٔ قىؿشٍي زاضيٓ قىؿشٍي ٞب : زض .5

 قىؿشٍي حبز 5-1

 ( stress fracture ) قىؿشٍي ٔعٔٗ 5-2

 

 : قىؿشٍي حبز

٘بقي اظ اٖٕبَ يطثٝ ٔؿشميٓ ثٝ اؾشرٛاٖ اؾز. ٔي سٛا٘س اظ ٘ٛٔ ؾبزٜ ) قىؿشٍي ؾبزٜ اؾشرٛاٖ ثب 

ؾُح دٛؾز ( وٕشطيٗ آؾيت ثٝ ثبفز ٘طْ اَطاف ( ٚ يب سطويجي ) ثيطٖٚ ظزٌي اؾشرٛاٖ قىؿشٝ اظ 

ثبقس. اغّت قىؿشٍي ٞبي حبز اٚضغا٘ؽ ثحؿبة ٔي آيٙس ٚ ثبيس ثٝ ؾطٖز زضٔبٖ قٛ٘س ثرهٛل ٘ٛٔ 

 .سطويجي وٝ زض ٔٗطو ٖفٛ٘ز ظذٓ لطاض زاضز

 : ( stress fracture ) قىؿشٍي ٔعٔٗ

زض دب ٚ ؾبق ٚ ثرهٛل زض ٚضظـ ٞبيي وٝ سٕبؼ سىطاض قٛ٘سٜ ثب ؾُح ظٔيٗ ٚخٛز زاضز زيسٜ   ٖٕسسبً

ٔي قٛز زض غيٕٙبؾشيه, ٚضظقٟبي ضظٔي, زٚ ٔيسا٘ي قبيٗشط اؾز. انٛالً زض ايٗ ٘ٛٔ قىؿشٍي ٚايح 

اؾشرٛا٘ي ٕ٘ي ثيٙيٓ ثّىٝ قىؿشٍي ٞب ضيع ٚ وٛچه ثٛزٜ ٚ ذٛز ضا ثب زضز اؾشرٛاٖ زض ٍٞٙبْ اٖٕبَ 

 .٘يطٚ ضٚي اؾشرٛاٖ ٘كبٖ ٔي زٞس. اِجشٝ ٌبٞي ٞٓ سٛضْ ٚ حؿبؾيز زض ِٕؽ ٔحُ زاضيٓ
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خبثدب قسٖ اؾشرٛاٖ ٞبي زٚ َطف ٔفهُ ضا ٘ؿجز ثٝ ٞٓ ٌٛيٙس. زض ضفشٍي ٞب ٖٕسسبً زض ٚضظـ ٞبي 

سٕبؾي ) فٛسجبَ , ثؿىشجبَ ٚ ... ( ٚ ٘يع ٚضظـ ٞبيي وٝ زض آٟ٘ب وكف ٞبي قسيس ثٝ ا٘ساْ ٚاضز ٔي قٛز 

 .ٔچ زؾز ضخ ٔي زٞس. ثٝ سطسيت قيٛٔ ٔفهّٟبي قبيٕ ٖجبضسٙس اظ : قب٘ٝ , آض٘ح,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


